
תפילת על הנסים, יש חילוק בין בנוסח  בנוסח  בנוסח  בנוסח  

ן הנוסח  הנוסח שנאמר בחנוכה, לבי

שנאמר בפורים, שבפורים הלשון הוא שהיפר הקב"ה את עצת המן הרשע 

וקלקל את מחשבתו והשיב לו גמולו בראשו ותלו אותו ואת בניו על העץ, 

ועיקר הלשון הוא מה שנצחו היהודים את המן, וכך ראינו דרך לשון המקרא 

ויכו את כל שדה   -ויכו את רפאים, וכן כתוב    -בהרבה מקומות וכמו שכתוב  

ויכם דוד מהנשף ועד הערב למחרתם, וכן הרבה יש   -העמלקי, ועוד כתוב  

, אבל בנוסח המתוקן שניצח ראובן את שמעוןשניצח ראובן את שמעוןשניצח ראובן את שמעוןשניצח ראובן את שמעוןבמקרא כלשון הזה וכמי שאומר 

מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים   -לחנוכה כתוב בלשון ובסגנון אחר, שכתוב  

ביד מעטים ורשעים ביד צדיקים וטמאים ביד טהורים, והוא שינוי לשון וכמי 

ששמעון נוצח על ידי ששמעון נוצח על ידי ששמעון נוצח על ידי ששמעון נוצח על ידי שאומר שהוכו הטמאים על ידי הטהורים, וכמי שאומר  

 , וצריך להבין למה שונה הלשון בין חנוכה לפורים.ראובןראובןראובןראובן

נראה שחלוק גדר של אדם שאומרים שהוא נקרא מנצח, מגדר של אדם אלא אלא אלא אלא 

הרי להיות   -שאומרים עליו שפלוני מנוצח על ידו, כי בטבע של בני האדם  

מנצח מספיק מה שהאדם גובר על חבירו ואפילו אם אינו הורגו, עצם זה שהוא 

גבר עליו בקצת כבר זה מראה שאתה מנצח, ולמשל המשחק כדור של ילדים, 

נקודות הרי הקבוצה  12נקודות, אבל לקבוצה השניה יש  10קבוצה אחת יש לה 

עם יותר נקודות היא המנצחת!  כיון שגברה על הקבוצה השנייה אפילו בקצת!  

כך זה בחומר של בני האדם, ולכן בפורים שנגזרה גזירה על הגופות מספיק 

להיות מנצח כדי לגבור על עצת המן, אבל בחנוכה שלא נגזרה הגזירה לגופות 

ולחומר, אלא שמד בדעות וגזירות על מצוות התורה על ידי הטמאים שבקשו 

לטמאם בעבירה כדרכם, בזה לא מספיק מה שגובר על היוונים, כי בטומאה אין 

היצר הרע מרפה ואפילו אם ינצח את היצר הרע מאה פעמים עדיין היצר הרע 

רוצה להכשיל את האדם ממקום אחר!  הדרך היחידה נגד הטומאה הוא 

והוא הביטול הגמור שלא ישאר לו זכר וקיום שלא   מנוצח מנוצח מנוצח מנוצח שהיצר הרע יהיה  

וטמאים ביד   -יהיה לו אפילו נקודה אחת! וזהו שינוי הלשון הנאמר בחנוכה  

 טהורים, וכמי שאומר ששמעון נוצח על ידי ראובן, והוא הביטול הגמור!

* * * * * ** * * * * ** * * * * ** * * * * *    

בנוסח על הניסים, טמאים ביד טהורים, רבים ביד  מעטים, גיבורים ביד חלשים, רואים מהלשון כתוב  כתוב  כתוב  כתוב  

שהטמאים נמסרים רק בידי מי שיש לו מעלת הטהרה, וגם הגיבור נמסר רק בידי מי שיש לו מידה הפוכה 

דהיינו האנשים שהם רשעים במזיד  -שהזדים  -שהוא חלש בעולם הזה וחוזקו לעולם הבא, ומזה רואים יסוד 

ונקראים ליצים (כמו שכתוב במשלי פרק כא, זד יהיר לץ שמו עושה בעברת זדון), הם אינם נמסרים לא בידי 

 וזדים ביד עוסקי תורתך!! -החלשים ולא בידי הטהורים אלא רק בידי עוסקי תורתך!!  ולכן כתוב בעל הניסים 

* * * * * ** * * * * ** * * * * ** * * * * *    

ממו"ר חמי שבנוסח על הנסים הנאמר בחנוכה אומרים רבת את ריבם, והקשה מה יש בלשון הזה שמעתי  שמעתי  שמעתי  שמעתי  

תוספת וריבוי יותר מהלשון נקמת את נקמתם ומסרת גיבורים ביד חלשים וכו', ומה תוספת יש ברבת את 

ריבם? וביאר שכשיש קירוב בין ישראל לאומות הרי שמצווה הישראל להיבדל תכלית ההיבדלות, וצריך 

הישראל לעשות ריב עם הגוי כדי שלא יחבור ולא יקרב אליו כלל, ובחנוכה היו מישראל שקרבו אל היוונים 

אל ישר ולא עשו את הריב שהיה להם לעשות, וזה שאומרים בנוסח על הנסים רבת את ריבם היינו שהקב"ה עשה ריב בין ישראל להיוונים, ריב שהיה על ה 

מחדש את ועוררתי בניך ציון על בניך יון, שהקב"ה    -לעשות! אתה היית צריך לעשות סכסוך ולא עשית, אז אני אעשה! וזה מה שאמר הפסוק  בזכריה פרק ט  

 הריב ויוצר אותו עבור הצלת בניו שיהיו דבוקים לתורה ורחוקים מן העכו"ם.

 תורת
 הר שמואל

 זמני השבת:

 4:45שקיעה:      5:54ת: “ר     5:22צאת:      4:10כניסה: 
 

 מזל טוב
 ו“היאליהו ליפשיץ ורעיתו ‘ להר

 על הולדת הנכד
 ו“יעקב וחנה פרבשטיין הי‘ בן להר

 שלום זכר בבית משפחת ליפשיץ
 הברית ביום ראשון באולם סאטמער

 10:00בשעה  24עזרת תורה 
 

 ו“ומשפחתו הינח איזנשטיין ‘ וכן להר
 בהגיע הבחור החשוב דוד לעול המצוות

 

 תזכו לראות נחת באורך ימים ושנים!

 פרשה מפורשת 
 הרב דוד שרעבי

 ז“פרשת וישב תשע

 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     ר“הייעקב דרשן ו     הרב “הימרדכי שמידט ‘ ו     ר“היאליקים גלבך ‘ ר
 

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

 ברכות בריאות ופרנסה!! 

ואלה יעמדו על 
 הברכה...

 2המשך בעמוד 
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האם יש חובה להתפלל מנחה לפני הדלקת נרות חנוכה בביתו 
 בערב שבת, ומה הדין בהדלקת נרות בבית הכנסת 

השולחן ערוך הלכות חנוכה סימן תרעא סעיף ז' ומדליקין ומברכין (בבית כתב  כתב  כתב  כתב  

הכנסת) משום פרסומי ניסא. הגה: ואין אדם יוצא בנרות של בהכ"נ,  וצריך לחזור 

ולהדליק  בביתו (ריב"ש סימן קי"א) ונוהגין  להדליק בבהכ"נ בין מנחה למעריב;  

ויש נוהגין להדליק בערב שבת  קודם מנחה (כל בו ואבודרהם) ואם רוצים למהר 

להתפלל לאחר שבירך הש"צ והדליק אחד מהן,  יוכל  השמש להדליק הנשארים, 

 והש"צ יתפלל (מהרי"ל).

דכתב הרמ"א שבערב שבת מדליקין קודם מנחה כתב הא  הא  הא  הא  

וכ"כ רש"ל אבל בד"מ כתב   -המשנה ברורה קודם מנחה  

שאין אנו נוהגין כן אלא אף בערב שבת מדליקין בבהכ"נ בין 

מנחה למעריב בשעה שהעולם מתחילין להתקבץ ואיכא 

פרסומי ניסא אכן אם העולם מתאחרין לבוא וטרם שיבוא 

מנין לביהכ"נ יתקדש היום לא ימתין כלל אלא יברך וידליק 

מיד אפילו קודם מנחה דמ"מ  איכא פרסומי ניסא כשבאים 

אח"כ לביהכ"נ ורואים הנרות ולענין יחיד עיין לקמן בסוף 

 סימן תרע"ט במ"ב:

. עיין מ"א. משמע -הפרי מגדים אפילו קודם מנחה  וכתב  וכתב  וכתב  וכתב  

בביתו בערב שבת יתפלל מנחה תחלה ואח"כ ידליק נרות, 

מטעם דמפלג הוה לילה  [באי אפשר], כבסימן תרע"ב 

[סעיף א] וסימן תרע"ט במ"א אות ב'. מה שאין כן אם 

מתפלל מנחה אח"כ, הוה כתרתי דסתרי אהדדי. ובית 

הכנסת שאני, דרק פרסומי ניסא לרבים, וצ"ע קצת בזה. 

ויראה אם אפשר ליה בביתו, יתפלל מנחה קודם, וגם בבית 

הכנסת לכתחלה עושין כן, עכ"ל, ומשמעות דבריו שאפילו יפסיד ע"י זה תפלה 

בצבור יקדים תפלת מנחה לנ"ח, שאל"כ הוי תרתי דסתרי, שאחר שעשאו לילה 

 בהדלקת נ"ח, עושהו יום בתפלת מנחה.

הלכות חנוכה סעיף כ וז"ל וצריכין להזהר   -כתב בבן איש חי  פרשת וישב  וכן  וכן  וכן  וכן  

בערב שבת שיתפלל מנחה ואח"כ מדליקין, ולא יעשה מנהג בורים שמדליקין נ"ח 

 ואח"כ מתפללים, דהוי תרתי דסתרי:

במשנה ברורה שלכתחילה כתבו האחרונים יתפלל מנחה לפני הדלקת נרות וכתב וכתב וכתב וכתב 

 חנוכה , משמע שרק לכתחילה אבל לא להפסיד עי"ז תפילה בציבור,

ביביע אומר שנראה דה"ט שצריך להתפלל מנחה קודם הדלקת נרות חנוכה  וכתב וכתב וכתב וכתב 

לפי שתפלת המנחה נתקנה כנגד תמיד של בין הערבים. (ברכות כו: ורמב"ם פ"א 

מה' תפלה ה"ה). והדלקת נרות חנוכה זכר לנס שנעשה בנרות בית המקדש, 

והדלקת המנורה של בהמ"ק צריכה להיות אחר הקרבת התמיד של בין הערבים. 

וכדילפינן (בפסחים נט) מדכתיב יערוך אותו אהרן מערב עד בוקר שאין לך 

עבודה אחרת שכשרה (אחריה) מערב עד בוקר. לפיכך הדלקת נ"ח צריכה להיות 

אחרי תפלת המנחה. וכ"כ הגאון מהר"ש אבוהב בעל דבר שמואל בכת"י, והובא 

בברכי יוסף (סי' תרעט סק"ב), שאף בע"ש צריך להתפלל מנחה תחלה ואח"כ 

ידליקו נ"ח בביתם. ע"ש. וכתב ופעה"ק ירושלים ת"ו ישנם מנהגים חלוקים, כי יש 

מקומות שמתאספים שם מנינים רבים בזא"ז, לכן בע"ש חנוכה אפשר בנקל 

להתפלל בצבור מנחה מבעו"י, ואח"כ ללכת לביתם ולהדליק נ"ח.  ויש שכונות 

שיש שם קהל מצומצם, וכמה מהם טרודים במלאכתם, והיום קצר והמלאכה 

מרובה, וקשה להשיג מנין להתפלל מנחה מבעו"י בצבור. לכן מדליקים נ"ח 

בביתם תחלה ואח"כ באים להתפלל מנחה וערבית ביחד כמו בכל ע"ש. ונהרא 

 נהרא ופשטיה, שיש להם ע"מ שיסמוכו. עכ"ל,

לציון כתב שאף שלכתכילה צריך להתפלל מנחה קודם הדלקה בערב שבת באור באור באור באור 

לחוש לפרי מגדים שאומר דהוי כתרתי דסתרי, וכן לדעת מהר"י אבוהב שהוי 

דומיא דבית המקדש ושם קורבן תמיד היה לפני הדלקת המנורה, אולם כשלא 

הספיק להתפלל מנחה לפני כן יכול להתפלל אחר 

הדלקת נרות בערב שבת , ולא יתפלל מנחה ביחיד 

ן  י לתק סת לכתחילה ראו ובבית הכנ זה,  בשביל 

שיתפללו מנחה מוקדם כדי שבהדלקת נרות לא יבואו 

לדי ספק חילול שבת , מ"מ בדיעבד כשלא יתפללו ויש 

 חשש חילול שבת ידליקו קודם ואחר כך יתפללו מנחה,

הורה הרב אליישיב שבדיעבד כשלא התפלל קודם וכן  וכן  וכן  וכן  

לא יפסיד תפילה בציבור בשביל זה, וכשחל יום ראשון 

של חנוכה בערב שבת והתפלל מנחה אחרי ההדלקה 

דעת הגרש"ז אויירבאך שיגיד על הניסים במנחה , 

 אולם דעת הרב אלישיב  שלא יאמר על הניסים במנחה,

לכתחילה עדיף שאדם יחיד יתפלל מנחה לסיכום :  לסיכום :  לסיכום :  לסיכום :  

בערב שבת מוקדם שהדלקת נרות חנוכה תהיה אחר 

מנחה אולם מי שלא הספיק להתפלל לפני כן ויש לו 

מנחה בציבור אחר הדלקת נרות חנוכה עדיף שיתפלל 

בציבור אחר הדלקת נרות חנוכה , וגם הדלקה בבית 

הכנסת לכתחילה תהיה אחר תפילת מנחה וצריך להזהר להדליק בבית הכנסת 

 מוקדם שלא יבוא לידי ספק חילול שבת.

 למדני חוקיך
 הרב חיים דדש

    "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 תוכחה.                                                 (תפארת יהונתן)

    "לך נא ראה את שלום אחיך""לך נא ראה את שלום אחיך""לך נא ראה את שלום אחיך""לך נא ראה את שלום אחיך"

שישתדל לראות את שלמותם ולא את פגימותיהם, את מעלותיהם ולא את 

 חסרונותיהם.                                                                     (רבי בונים מפשיסחא)

    "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, הציור טבעי כל כך שאין הציפור מבחינה, וחושבת את 

"הלחם" שבסל ללחם ממש, אמר לו חברו: לא כי, אין הוא אמן גדול, כי רק את 

שאין הציפור   -הלחם הצליח לצייר כטבעי ו"חי", אבל לא את האדם, והראיה  

מפחדת מפניו, אף כאן כך: כששמע יוסף את שר האופים מספר "והעוף אוכל 

 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
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 חזו בני חביבי

 מתמידים
 6:00כל ערב בשעה 

עמלי תורה יחד עם 
יעקב דרשן הרב 

 א“שליט

 ט כסלו בבית הכנסת החסידי“התוועדות י



 

 

 בית מרזח הכבוד
מודעה . לצערי אני אכנס היום לענינא דיומא אבל אעשה זאת דרך מסירת  מסירת  מסירת  מסירת  

 לימוד בפרשת השבוע היא פרשת וישב . 

אספר סיפור ששמעתי ממורי ורבי . כאשר הגיע לארץ ישראל הגה"צ קודם קודם קודם קודם 

ר' איצלה בלאזר ( תלמידו של ר' ישראל סלנטר ז"ל ורבה של ס.פטרסבורג , 

עלה לארץ הקודש בשנת תרס"ד ונפטר בתרס"ז )

ערכו לו ידידיו וחסידיו קבלת פנים מכובדת . 

אחרי הדרשות שנאמרו  לכבודו התחילו לשיר 

ואף נשאוהו על כפיים מרוב  בהתלהבות 

ו מרחשות  , ואז התחילו שפתותי שמחה 

ה  מ מוע  ו לש נ וז הו א מאן ד ה  הט ר  וכאש

ממללות שפתותיו שמע שהוא אומר "משכו 

את הנבילה "  "משכו את הנבילה"  כשהוא 

ן לא להתפעל  ומתוך רצו ו  ן לעצמ ו התכו

 מהריקודים שרקדו לכבודו !

ברעיון ששמעתי בשם הרבי מקאצק אמשיך  אמשיך  אמשיך  אמשיך  

ז"ל שאמר שמה שכתבה המשנה בפרקי אבות 

"הקנאה התאווה והכבוד מוציאין את האדם מן 

העולם "( אבות פרק ד' משנה כ"ח ) כוונת 

המשנה ששלושת הדברים המנויים במשנה הם 

שלושה בתי מרזח בהם באים בני אדם לשתות 

ברים לפי לשכרה אבל המשנה כתבה את הד 

סדר חשיבותם ובאמת השניים הראשונים הם 

כאין וכאפס לעומת בית המרזח השלישי . כי 

מקנא בחבריו או גם כאשר הוא כל עוד האדם  

ו מה לו  עסוק במרדף אחר מילוי תאוותי

ולכבוד ? השניצל ממלא את הקיבה אבל לא 

 מוסיף כבוד למי שאוכל אותו .

דווקא אחרי שאדם עבר בשלום את שתי אבל  אבל  אבל  אבל  

בתי המרזח הראשונים והוא כבר לא מקנא 

ו או אז  וגם התגבר על תאוותי באף אחד 

מתחילה התשוקה לכבוד לבעור בו בכל עוז . כי 

הוא הרי גיבור גדול שהוא מושל בכל תאוותיו 

ואף אינו מקנא באיש ולכן מגיע לו כל הכבוד  ! 

וכאשר יקבלו פניו בשירה של "שאו שערים 

ראשיכם ויבוא מלך הכבוד" הוא מהנהן בלבו 

 שזה נכון ושהוא באמת מלך הכבוד .. 

הרגע המסוכן ביותר . הוא עומד להשתכר זהו  זהו  זהו  זהו  

מיין הכבוד שנותנים לו ועל כפי זרי הכבוד הזה 

 הוא מוצא מן העולם בשירה ובריקודים . 

כתבתי שאתעסק בענינא דיומא ? מפני ולמה  ולמה  ולמה  ולמה  

 . ביותר  זהו הנושא המדובר  שכהיום הזה 

העיתונים כותבים על זה וברדיו מדברים על זה 

ובטלוויזיה מראים את זה והנושא הכי פופולרי הוא החטאים של אנשים 

 בכירים שמפני הכבוד לא אפרט אותם ואשרי מי שלא יודעים מזה !

מדובר על אותם שאינם יודעים להשים רסן לתאוותיהם ומשום מה לכאורה לכאורה לכאורה לכאורה 

התאוות שמדובר עליהן בעיקר הן התאווה לכסף והתאווה לגילוי עריות . 

( התאווה לכסף היא באמת תאווה פשוטה ומובנת כי למי שיש יותר כסף 

הוא יכול להשתמש בכספו לכל מיני אפשריות  ולמי שחסר את זה הוא 

באמת מסכן ואפילו חשוב כמת כמו שאמרו חז"ל,  בעוד האחרונה היא אחת 

משלושה הדברים שהם בגדר "יהרג ועל יעבור" והיא חמורה ביותר ובאמת 

פלא עצום הוא שאנשים שנחשבים כשומרי הדת  ואף מייצגים מוסדות 

 דתיים נכשלים בעבירה כל כך חמורה !

זה אני אומר מלבד הדבר המזעזע יותר והוא את  את  את  את  

הפגיעה בכבוד הנפגעות שזה קרוב לשפיכות 

. ( גם כשזה  דמים ממש כשזה נעשה בכפיה 

נעשה ברצון או כמו שקוראים לזה "בהסכמה" זה 

עדיין בגדר גילוי עריות אבל משום מה התרגלו 

בני אדם לחשוב שאם זה נעשה בהסכמה זה 

בסדר . סוף סוף אנו חיים בדמוקרטיה ולכן איש 

 הישר בעיניו יעשה ....)

לדבר על הנושא הזה מפני שאני סבור נכנסתי  נכנסתי  נכנסתי  נכנסתי  

שהרבה בני אדם טועים  כשהם חושבים שהכוח 

העומד מאחורי פעילות זאת הוא יצר הרע של 

ב  ר ק ת מ ם  ד הא ש כ ר  ר ו תע מ ה ת  ו י ר ע י  ו ל י ג

להזדמנות לעשות את מה שלבו חפץ לעשות , 

וחז"ל הקדושים קבעו שגזל ועריות נפשו של 

אדם מחמדתם ולכן בבוא ההזדמנות מה יעשה 

הבן ולא יחטא ? כאילו אין מה לעשות נגד הרצון 

המתעורר אם הוא מכוון להרבות הון או גם 

 למילוי תאוות גופניות .

את נפשי להתווכח על חומרת הדברים אין   אין   אין   אין   

שהזכרנו כאן , הראשון הביא לעולם את המבול 

והשני הביא את חטא העגל וגרם את שבירת 

הלוחות כמו שאמרו חז"ל שלא ביקשו ישראל 

בחטא המתאוננים  אלא להתיר להם עריות 

בפרהסיה ! הם לא כוונו לעבודה זרה אבל קשה 

היה להם האיסור להתחתן עם הדודה שלהם ! 

ה  כ ו ב כ ס  פ נת ם  הע ש כ "ל  ז ח ו  ע מ ש ה  ז את 

 למשפחותיו . על  עסקי משפחות !

אני מבקש ללמוד את התפתחות המשיכה אבל  אבל  אבל  אבל  

הזאת ודווקא דרך הלימוד מפרשת השבוע שם 

התורה מרחיבה את הדיבור בסיפור נורא ההוד 

שאירע ליוסף הצדיק כאשר אשת אדונו נשאה 

את עיניה ובקשה להתדבק בזרעו של אברהם 

 אבינו ע"ה ולהביא לעולם את משיח בן יוסף .

הרימו את הסיפור לגבהים על ידי שהם חז"ל  חז"ל  חז"ל  חז"ל  

אמרו ומובא גם ברש"י שאשת פוטיפר לשם 

שמים נתכוונה ושהיא ראתה באיצטרולוגין שלה 

שהיא עתידה להעמיד בנים ממנו , וחז"ל באמת 

השוו אותה לתמר שהביאה לעולם דרך יהודה את 

 שלה ופרץ אשר הם עמודי עולם ושורשי משיח בן דוד !

לנו לפקפק בדברי חז"ל אלו . אנו ממהרים לפרש דברים שאנו פוגשים אל  אל  אל  אל  

אותם לפי נטיית לבנו ואנו בטוחים שכוונתה של 

 עיון הפרשה
 הרב דוד וייס
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כאשר הגיע לארץ ישראל ”

הגה"צ ר' איצלה בלאזר, ערכו 

לו ידידיו וחסידיו קבלת פנים 

מכובדת, אחרי הדרשות 

שנאמרו  לכבודו התחילו לשיר 

בהתלהבות ואף נשאוהו על 

כפיים מרוב שמחה, ואז 

התחילו שפתותיו מרחשות 

וכאשר הטה מאן דהו אוזנו 

לשמוע מה ממללות שפתותיו 

שמע שהוא אומר "משכו את 

הנבילה" "משכו את הנבילה" 

כשהוא התכוון לעצמו ומתוך 

רצון לא להתפעל מהריקודים 

 שרקדו לכבודו!"

 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!



אשת פוטיפר הייתה לזנות כי אם אנחנו 

היינו שם ספק רב אם זה היה מעשה לשם 

שמים . עלינו להיזהר מאד במחשבות שלנו בדברים אלו . חז"ל הקדושים  

כל מה שהן עושות הוא   שאצל נשים בוודאי ידעו את סוד הדבר ולבי אומר לי  

! הן לא יודעות משהו אחר וכמו שאמרו חז"ל ששטן ופנינה לשם   לשם שמים 

שמים נתכוונו ובאמת מה שייך אצל שטן "שלא לשמה" הוא הרי מלאך ? 

והאישה גם כן כמו השטן אלא שיש כאן חידוש שגם גויות יודעות לכוון לשם 

 שמים !

שלה שהייתה לשם שמים הובילה אותה להחליף כל יום בגדים ישנים והמחשבה והמחשבה והמחשבה והמחשבה 

בחדשים והיא מינתה את יוסף הצדיק להיות השופט על בחירתה בבגד זה או 

בבגד אחר .   אם יש לחז"ל ביקורת עליה היא לא הייתה על תחילת מסלול דרכה 

אלא על הסיום ! כשהיא ראתה שהוא ברח ממנה ויצא החוצה הפכה אהבתה 

לשנאה בוערת והיא רצתה להביא אותו לעץ התליה ולסיום חייו . אבל זה סיפור 

 בפני עצמו שלא שייך לסיפור שלנו ושאני מביא אותו ממש בדרך אגב .

האמיתי שייך ליוסף הצדיק שלא פחד להיכנס לניסיון כבד כזה והחזיק הסיפור הסיפור הסיפור הסיפור 

עצמו כגיבור שאינו מפחד ממצבים שבני אדם רגילים היו מפחדים מהם , 

ואדרבה הוא מזמין ומבקש ניסיון כמו אבי סבו אברהם אבינו ע"ה . ובאמת  הוא 

עמד בניסיון וכשעמד לפניה לא היסס לפשוט בגדו ולהניחו אצלה ולנוס 

החוצה , אבל את זה הוא עשה בגלל שדמות דיוקנו של אביו נראתה בחלון 

 והזהירה אותו באיום ששמו ימחק מן החושן !  

נראתה דמות אביו בחלונו ואצל יהודה יעקב אבינו לא הופיע בחלון זה ולמה  ולמה  ולמה  ולמה  

כנראה בגלל שיוסף היה רגיל בכל ספק שבא לידו לעצום עיניו ולחשוב "מה היה 

אומר לי אבא לעשות במקרה מעין זה ?" לכן הוא קיבל תשובה מאביו ולא 

 יהודה .

השאלה האמיתית היא שלדעה אחת בגמרא כשיוסף בא לארמון ביום אבל  אבל  אבל  אבל  

הניסיון  הוא נתכוון לדבר עבירה!  בזה יש מחלוקת כי בפסוק כתוב "ויבא הביתה 

לעשות מלאכתו"  ואולי המילה "מלאכתו" באמת מתכוונת להחליף מנורות 

שרופות או לשחרר סתימה בצנרת המטבח שבאמת יש דעה כזאת בגמרא ולמה 

 לפרש את המילה מלאכתו לדבר עבירה ?

יש דעה כזאת ואיך אפשר לומר כך על יוסף הצדיק ששנה שלמה עמד בפני אבל אבל אבל אבל 

הפיתויים שלה וממש ירק בפניה למשמע דרישתה ולפתע מהפך כזה  עד 

שלדבר עבירה נתכוון ! נכון שעצם בואו  לבית ביום כזה אשר "אין איש מאנשי 

הבית שם בבית" הוא דבר מחשיד . כולם לא באו באותו היום והוא לא יכל לקחת 

לעצמו יום חופש ?( ובאמת השאלה היא גדולה  כי הלוא חז"ל לימדו אותנו 

שצריך לדון כל אדם לכף זכות ובוודאי אדם כמו יוסף הצדיק ? על שאלה זאת  

עונה רבי לוי בן חביב שהמבחן הוא הסיום ! אם יוסף רצה דבר עבירה זה עדיין 

לא כף חובה ,המבחן הוא בתוצאה . זה שהוא ברח משם מוציא אותו מכף 

 חובה ! 

זאת אנו חייבים לבחון את מסלולו של יוסף הצדיק בדרך אל הניסיון ובכל  ובכל  ובכל  ובכל  

 והבריחה ממנו ואולי נוכל להתלמד משהו בדומה לזה במה שקשור לחיים שלנו .

    ב.ב.ב.ב.

של הניסיון של יוסף מופיע  בתורה בשני פסוקים כאשר בין שניהם יש הסיפור  הסיפור  הסיפור  הסיפור  

הפרדה כי הפסוק הראשון שייך למי שעולה לתורה חמישי והפסוק הזה באמת 

מפריד בין העליות והפסוק השני שייך לעולה ששי עם כל המשמעויות שיש 

 לעולה ששי .

הראשון בסיום הפסוק כתובות המילים "ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה" בפסוק בפסוק בפסוק בפסוק 

בעוד שהפסוק הבא מתחיל ב"ויהי אחרי הדברים האלה ותשא אשת אדוניו את 

עיניה אל יוסף וכו' " . רש"י שידוע כמי ששם לב לסמיכות המקראות  מחבר את 

הפסוקים במילים ובאמת איני יודע את המקור ממנו לקח רש"י לכתוב כך . וכך 

כיון שראה עצמו מושל התחיל אוכל ושותה ומסלסל הם מילותיו של רש"י :  

  בשערו .

הקב"ה אביך מתאבל ואתה מסלסל בשערך ? חייך אני מגרה בך את אמר  אמר  אמר  אמר  "   

 הדוב! מיד ותשא אשת אדוניו את עיניה ! "

רש"י את התחלת ירידתו של יוסף שאולי עליה רמזה התורה כשכתבה רואה  רואה  רואה  רואה  

מצרימה" במה שראה עצמו מושל !    הורד בתחילת כניסתו לבית פוטיפר "ויוסף  

שלטון מוחלט משחית בהחלט " ! היות   –פתגם עממי אומר "כל שלטון משחית  

האדם מושל זאת נתינת עול ואחריות על כתפיו . לא שררה אני נותן לכם אלא 

עבדות אני נותן עליכם , אבל התאווה לכבוד ממתיקה את הרגשת העבדות 

 והופכת את המר למתוק .

ראיית עצמו כמושל גורמת לתאוות אכילה ושתייה איני יודע אבל למה  למה  למה  למה  

המסלסל בשערו זה חלק ממצוות תלמיד  חכם שאסור לו שיהיה רבב על בגדו . 

 הרבה זכויות יש לו . –כך הוא מרגיש  –בקיצור הרבה חיובים יש למושל אבל גם 

פה התחיל המורד של יוסף לכמעט אסון . היופי שלו מושך תשומת לב והיופי 

שלו מקנה לו הרגשת שהוא יכול לשעבד אחרים למילוי תאוותיו ! לכן יכול 

להיות שזה שיוסף בא לארמון ואפילו למטרות שהמשרה שלו מחייבת אותו בד 

 בבד הוא קיבל הרגשה שיכול לו להיות קשר עם אשת פוטיפר !

נכנסת לתמונה התאווה להשיג דברים שלא שייכים לו ! החמדה לממון לא פה  פה  פה  פה  

שלו פורצת את המחסום לנשים לא שלו ומכיוון שהוא המושל השחיתות 

 רוקדת !

נכנס לשיעור שלנו הסיפור על ר' איצלה בלאזער שהזכרנו בפתיחת פה  פה  פה  פה  

השיעור . הוא פחד מהיין של הכבוד שהוגש  לו  וברח ממנו עד לדימוי שהוא 

נבילה שנושאים אותה על כפיים . הוא ידע  להיזהר ממלכודת הדבש בצורת 

 הכבוד . 

השתמש ברגש השלטון בשביל לשלוט על עצמו ולבלום ולסתום את כל הוא  הוא  הוא  הוא  

פתחי העבירה שהיו פתוחים לפניו. עשיו לא ידע את האפשרות הזאת . ר' 

איצלה היה ירא אלוקים באמת ולא חיפש הזדמנויות שהיצר הרע יוצר אותן 

 בערמה ועוטף אותן במחלצות נאות וכמו אומר לאדם "הרי שלך לפניך"!

עלינו ללמוד מוסר מהסיפור הנפלא שלפנינו ולזכור מה שבתב רבנו אשר כמה  כמה  כמה  כמה  

בספרו אורחות חיים להרא"ש " ראש כל הגדרים שמור את עיניך מכל דבר 

שאינו שלך ". אל נהיה כאורחי מלון מפואר ששוכחים שהם רק אורחים שהמצב 

הכספי שלהם איפשר להם להיכנס למלון אבל באמת באמת שום דבר הוא לא 

 שלהם ! בסך הכול אתה אורח "!  

הקדושים ידעו לומר לנו בחכמתם הגדולה השואבת מניסיון החיים "כל חז"ל  חז"ל  חז"ל  חז"ל  

הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין " אל יאמר אדם תוך כדי שהוא מצביע 

על המקולקלים שהוא פוגש בדרכו "כמה מכוער עולם זה שאני רואה או שומע 

עליו בכל מיני אמצעי תקשורת " . אבל כן יאמר אדם  "אם בראשי עיר ובשרי 

ממשלה ובשופטים היושבים על מידין פגע יצר הרע ופיתה אותם איך אשמור 

 על עצמי שלי זה לא יקרה ?"

עצמו מן היין" אמרו חז"ל והיין הוא אותו משקה המוגש לאדם באותו בית יזיר יזיר יזיר יזיר ",

 מרזח הנקרא כבוד וממשלה .

 

שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים 

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



 

 

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

נח איזנשטיין ‘ מזל טוב להר
 ו“ומשפחתו הי

לעול  דודבהגיע הבחור החשוב 

 המצוות, בשמחה גדולה



אותם מן הסל מעל ראשי" הבין יוסף שאין  

לפניו אדם חי אלא צל של אדם, על כן 

 אמר לו "ובעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך מעליך".               (אהל יעקב)

    "את אחי אנכי מבקש""את אחי אנכי מבקש""את אחי אנכי מבקש""את אחי אנכי מבקש"

(בקש שלום   מבקש מבקש מבקש מבקש (ה' יתברך)    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  

אבא נאבק עם המלאך "על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד -הגידה נא הגידה נא הגידה נא הגידה נא ורדפהו),  

 מחפש את שורש הרע. איפה הם רעיםאיפה הם רעיםאיפה הם רעיםאיפה הם רעים(הגיד נשאר נא)  ה נאה נאה נאה נא----הגידהגידהגידהגידהנשה" 

 (משב"א)                                                                                                        

רמז לכך שהבור שימש כבאר למרות שלא היו בו מים, "והבור ריק אין בו מים",  "והבור ריק אין בו מים",  "והבור ריק אין בו מים",  "והבור ריק אין בו מים",  

 .                                                          (משב"א)בארבארבארבארו" ר"ת בבבבין אאאאיק ררררמהפסוק "

    

    "ועתה לכו ונהרגהו... ונשלכהו... ואמרנו... ונראה מה יהיו חלומותיו""ועתה לכו ונהרגהו... ונשלכהו... ואמרנו... ונראה מה יהיו חלומותיו""ועתה לכו ונהרגהו... ונשלכהו... ואמרנו... ונראה מה יהיו חלומותיו""ועתה לכו ונהרגהו... ונשלכהו... ואמרנו... ונראה מה יהיו חלומותיו"

בכל התבטאויותיהם של אחי יוסף "ויאמר איש אל אחיו" "ונהרגהו" "ונשלכהו" 

"ואמרנו",מורה על לשון של "אנחנו" ואילו המילה "לכו" מורה על לשון "אתם" 

למי מופנית המילה "לכו" ? כידוע ראובן ויהודה לא רצו להרוג את יוסף,ראובן 

אומר "לא נכנו נפש" ויהודה אומר "מה בצע כי נהרוג את אחינו",במילה "לכו" 

האחים (ראובן ויהודה)   2-ל   2מתכוונים האחים לראובן ויהודה,"לכו" גימט' קטנה  

 נאמר "לכו" אל תפריעו במזימותינו.                                                    (משב"א)

    

    

בענין בהמה שאכלה איסור אם מותר לאכול בשרה 
 ולשתות חלב שלה

אסרה מאכלות אסורות והתירה את הבהמה הטהורה ודגים ועופות התורה  התורה  התורה  התורה  

טהורים. מה יהיה הדין בעוף או בהמה טהורה שאכלו מאכל טמא האם יהיו 

 אסורים באכילה?

הרמ"א בשו"ע יו"ד (הלכות טריפות סימן ס' סעיף א') הנה  הנה  הנה  הנה  

כתב בהמה שנתפטמה בדברים אסורים, מותרת אבל אם לא 

נתפטמה כל ימיה רק בדברים אסורים אסורה. ולמשל עגלים 

או בהמות המיועדים לשחיטה הם בערך בני שישה חודשים 

או שבעה, אם רוב ימיהם אכלו מאכלות אסורות כגון שינקו 

חלב מבהמה טמאה או שאכלו בשר טמאה, בהמה זו אסורה 

באכילה. וטעמא משום שהאיסור נבלע בבשרה והוא עיקר 

הבשר. ומקור דבריו מדברי התוס' במסכת תמורה (דף ל"א. 

ד"ה שינקה) ולפי זה כתב בתורת החטאת (כלל ס"ה דין י') 

 בשם האיסור והיתר דלכתחלה אסור לקנות בהמה מן הגוי.

בין אם נתפטמה רוב ימיה מדברים אסורים, כיון וההבדל  וההבדל  וההבדל  וההבדל  

שכל מעמדה ובשרה מדברים אסורים כי הרי הגוף גדל 

מטבעיות שבו אבל עזר האכילה מגדל אותו ואם כל האכילה 

 שלה מאיסור אז בודאי שבשרה גדל מאיסור.

הש"ך (שם) סובר שרק בהמה שאכלה איסורי הנאה רוב ימיה יש לאסור. אומנם אומנם אומנם אומנם 

אבל אם אכלה  איסורי אכילה אינה אסורה. כיון שהאדם שאוכל הבשר, אינו 

אוכל האיסור ומעוכל הוי כשרוף. (וכמו שכתבו התוס' שרק 

בכרשיני עכו"ם שאסורין בהנאה) ואף באיסורי הנאה אם 

אכלה ואינו רוב ימיה מותרת מדין זה וזה גורם. וכן דעת הפרי 

חדש והכו"פ ועוד אחרונים. ועיין בביאור הגר"א שביאר הדין 

 כדעת הרמ"א. 

בבאר היטב (אות ג') הביא בשם בי"ע (סימן א') שכתב וע"ע  וע"ע  וע"ע  וע"ע  

שאם אכלה הבהמה דבר איסור לכתחילה אין לשוחטה עד 

שתשהה מעל"ע. (וע"ע בגליון מהרש"א שכתב שזהו ההיתר 

לדעת המרדכי שהביא הש"ך בבהמה שאכלה רוב ימיה 

איסור) ובפתחי תשובה (אות ב') כתב דמבואר שם דדוקא 

אם אכלה כשיעור שיכולה לעמוד מעל"ע בלא אכילה אחרת. 

 אבל משום דבר מועט אין לאסור לכתחילה לשוחטה.

סתם בהמה שבאה לפנינו אין מחזיקין לאסור אותה אבל  אבל  אבל  אבל  

שאכלה רוב ימיה איסור לאסור לאוכלה. חדא דאין מחזיקין 

לאסור. ואע"פ דאמרינן בהמה בחייה בחזקת איסור, (חולין 

דף פ"ו. ועוד) היינו לענין טריפות ואיסור שלה כגון אבר מן 

החי כמו שפרשו שם. אבל לענין שאר איסורים לא מחזקינן דאין מחזיקין 

מאיסור לאיסור ושם בארה.  ולפיכך גוי שבא לפנינו ומוכר לנו בהמה בסתמא 

אין מחזיקין שאכלה איסור רוב ימיה ולאוסרה כדעת הרמ"א. ועוד דהאיסור 

שהבהמה אכלה רוב ימיה איסור הוא איסור דרבנן וספיקא דרבנן לקולא. 

(כנלענ"ד ועיין בשו"ת הר צבי יו"ד סימן נ"ג שדן בזה אי איכא איסורא דאורייתא 

ולא נראה דפשיטא ליה כן) וכ"פ הרמ"א בהדיא (יו"ד סימן פ"א סעיף ו') גבי חלב 

 שנמצא בקיבה של בהמה כשירה דאין חוששין שינקה מטריפה.

יש לציין דהרמב"ם (ספ"ג מאיסורי מזבח) כתב בהמה שנתפטמה בכרשיני ועוד ועוד ועוד ועוד 

עכו"ם מותרת אף למזבח, וכ"ש להדיוט. ע"כ. ולא חילק בין כל ימיה או לאו. וכ"כ 

הערוך השולחן (יו"ד סימן ס' סעיף ה') והוסיף שלהדיא 

שנינו בסוף תרומות דמאכילין כרשיני תרומה לבהמות, 

וזה שאסר שם לישראל להאכיל לבהמתו כרשיני 

תרומה, משום דאסור לישראל ליהנות מהתרומה בדבר 

של כילוי ע"ש. וראיה ברורה לזה שהרי שנינו שם ישראל 

ששכר פרה מכהן מאכילה כרשיני תרומה. והרי מסתמא 

הישראל אוכל החלב מבהמתו ומבואר שמותר להאכילה 

בתמידיות דאם נאמר שהישראל אסור לאכול החלב 

ה"ל לתנא לפרש ואם תאמר שחלב מותר ובשר אסור 

איזה הפרש יש בין זה לזה. ע"כ. ולכאורה גם השו"ע לא 

 הביא דין זה. 

לענין דין בהמה שנשחטה וינקה מהטריפה פסק וכן  וכן  וכן  וכן  

השו"ע (יו"ד סימן פ"א סעיף ו') שהחלב מותר דפירשה 

בעלמא היא. ודעת הרמ"א להחמיר בחלב צלול כדעת 

הי"א. ולכאורה איירי שנשחטה תוך מעל"ע לאכילת איסור, ודלא כהבי"ע 

שהביא הבאר היטב לעייל, וכן לא משמע ליה כלל איסור מדין בהמה שאכלה 

איסור. וע"ע בדין חלב הנמצא בקיבה (שם סימן פ"ז 

 סעיף ט')

בשו"ע יו"ד (הלכות בהמה וחיה טהורה סימן פ"ג   וע"ע וע"ע וע"ע וע"ע 

סעיף י') שכתב דג טמא שנמצא במעי דג טהור אסור. 

ומבואר במפרשים שם דאיירי שהוא שלם וכיון שלא 

נתעכל הרי עומד באיסורו. ואפילו נתעכל לא נאסר הדג 

הטהור משום שאכל איסור. וע"ע בשו"ע או"ח (הלכות 

פסח סימן תס"ז סעיף י"ד) שפסק גבי חטה מבוקעת 

שנמצאה בתוך תרנגולת קודם מליחה, דסגי בשטיפה. 

ולא אסר לה משום אכילת דבר טמא. ובאמת המנהג 

היום במערכות הכשרות קודם זמן הפסח, להקפיד על 

עופות שאכלו מאכל שאינו חמץ זמן מה לפני השחיטה 

 על מנת שיהא מאכלם "דבר שאינו איסור".

מעיקר הדין יש לכתחילה להקפיד שיהיו ובאמת  ובאמת  ובאמת  ובאמת  

הבהמות הניתנים לשחיטה שמאכל שלהם יהא שלא מין 

האיסור, ע"מ שיהא בהיתר אף לדעת הרמ"א. אבל 

בסתם אין חוששין שמא אכלה איסור. וכן מבואר בפתחי תשובה דלעייל 

 שמטעם זה אין חוששין לתרנגולת שמא אכלה שרצים.

 חזו בני חביבי

 פרפראות...
 2המשך מעמוד 
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 מקום הדלקת נר חנוכה (ב) 
בשבוע שעבר כתבנו מח' רש"י ותוס' לענין הדלקת נר חנוכה, אם מדליקין בפתח חצרו או פתח ביתו. סיכום משבוע שעבר:  סיכום משבוע שעבר:  סיכום משבוע שעבר:  סיכום משבוע שעבר:  

והש"ע פסק כתוס' להדליק בפתח חצרו
(א)

. וכתבנו שיש מח' בדעת תוס' אם החצרות שלנו דומה לחצרות של זמניהם. החזו"א טען שחצר שלנו שאין משתשמים בה 

אלא לדריסת רגל, ואינו דומה לחצר של זמניהם שמשתמש בה הרבה, ולכן אין להדליק בפתח של אותה חצר 
(ב) 

. והבריסקא רב חולק. ובא"י, ולמעשה יש מנהגים 

תח חצרו. בפ   שונים. מ"מ אף למי שנהגו לא להדליק בפתח חצרו שאין בה אלא דריסת רגל, לכאורה בחצר פרטי (שאין בה אלא בעל הבית אחד), מסתברא להדליק 

כאן עד  שחצר פרטי מסתמא משתמש בה יותר מדריסת רגל בלבד,  ועוד גם רש"י מודה שיצא עכ"פ בדיעבד בחצר פרטי שניכר שהנרות שייך לבעל הבית זה.  

 משבוע שעבר. עכשיו נדבר בעוד כמה פרטים לענין מקום הדלקה.

ע' בש"ע ס' תרעא ס"ה שכתב "נר חנוכה מניחו על פתח הסמוך לרשות הרבים מבחוץ". ויש לדון מהו פירוש רשות הרבים: רשות הרבים: רשות הרבים: רשות הרבים: 

של "רשות הרבים"? על כרחך אי אפשר לומר שהוא כמו הרה"ר שמצינו לענין הלכות שבת, דא"כ אף מי שמדליק בפתח 

חצרו, מסתמא אינו פתוח אלא למבוי (והמבוי הוא שפתוח לרה"ר) 
(ג) 

אלא צ"ל ש"רשות הרבים" בנוגע להל' חנוכה, היינו .  

אדם ללכת בו. וכן המנהג-מקום שיש לרבים רשות לילך שם. והגדר הוא, כל מקום שבו אין אדם יחיד יכול למנוע מאף
(ד)

. 

הא שצריך להיות סמוכה לרה"ר, הוא משום פירסום לרביםאין אנשים בחוצה: אין אנשים בחוצה: אין אנשים בחוצה: אין אנשים בחוצה: 
(ה)

. ולכן לכאורה אם אין שם אנשים, אף שיש 

לרבים רשות ללכת שם, מ"מ אין שום מעלה בהא שהוא סמוכה לרה"ר. אלא דינה כמו "הדר בעליה" שאין לה פתח הפתוח 

לרה"ר, שדינה להדליק בחלון הסמוכה לרה"ר. וכעין זה מצינו דעת המג"א שכתב לגבי הבא לביתו מאוחר, ונמצא שכולם 

ישינים כבר, שכתב שאין להדליק בברכה אא"כ יקיצם. וכן הובאה במ"ב ס' תרעב סקי"א 
(ו) 

. ראינו שאין להדליק בברכה 

במקום שאין אנשים. ולכן אף אם יש פתח חצרו הפתוח לרה"ר, מ"מ אם בדרך כלל אין שם אנשים עוברים שמה בלילה, אין 

 להדליק שם. אלא עדיף למצוא חלון שהוא סמוכה לרה"ר.

כשמדליק בפתח, מצוה הוא להדליק מול מזוזה. שיהיה מזוזה מצד ימין, ומנורה מצד שמאול. ואם אין לה מזוזה, מזוזה: מזוזה: מזוזה: מזוזה: 

א שאין דין נמצ כגון אם פתח החצר אין לה משקוף מלמעלה, אעפ"כ יש להדליק בפתח חצירו שזהו מקומו, אבל ראוי להדליק בצד ימין. כ"כ בש"ע ס' תרעא ס"ז.  

א מול ווק לחפס למצוא מזוזה כדי להדליק מול מזוזה, אלא רק במקרה שהדלקתו הוא במקום מזוזה שיש להדליק ממולו. אבל יש מקרה שראוי לחפס להדליק ד 

המזוזה כדי להיות ול  מזוזה, כגון במקרה שאין לה פתח הסמוכה לרה"ר וגם אין לה חלון הסמוכה לרה"ר, בזה יש להדליק בפנים בתוך איזה פתח בבית (ליד הסלון) מ 

מסובב במצוות
(ז)

 . 

מקורו בגמ'. וע' ברא"ש שמסביר וז"ל איכא פרסום  –ע' בש"ע ס' תרעא ס"ו שכתב שמצוה להדליק למעלה מג' טפחים ולמטה מי' טפחים. א) למטה מי' טפחים גובה: גובה: גובה: גובה: 

מנורה. ק ה הנס טפי כשהיא למטה, דדבר העשוי לאור אין דרך להניחה כל כך למטה עכ"ל. ולפי סברא זה נמצא שהשלהבת עצמה צריך להיות בתוך עשר, ולא ר 

מעלה מג' ) ל שהא שפיר דרך הוא לשים הכלי שתופס האור על הרצפה אם האור מגיע למעלה (כמו שיש לנו נורות חשמל שעומדים על רצפה ומוט מגיע למעלה). ב 

מקורו מהמר"ם מרוטנברג. וע' בב"ח שמסביר וז"ל פחות משלשה כארעא סמיכתא דמי כאילו הניח בקרקע ואין ניכר שבעל הבית הניחה שם עכ"ל  –טפחים 
(ח) 

. ולפי 

. ולפי חים סברא זה נמצא שהמנורה עצמה צריך לישב מעל ג' טפחים. עכ"פ נמצא שהמנורה צריך לישב למעלה מג' טפחים, והשלהבת צריך להיות למטה מי' טפ 

ס"מ. ובודאי   24-80ס"מ, נמצא צריך להיות בתוך   8ס"מ. ולפי הגרא"ח נאה שטפח  29-96ס"מ, נמצא שצריך להיות המנורה והשלהבת בתוך  9.6החזו"א שהטפח הוא 

 כל זה אינו לעיכובא, ע"ש בש"ע ובראשונים ובאחרונים ואכמ"ל.

 
  ò"ùä èéîùä äîì äéîúîù (ë"ñ) ù"äåøòá 'òå .(æ"ñ èì÷) ò"ù øåöé÷äå (á"éñ ãð÷) à"çäå (ä"ñ) ùåáìä íúñ ïëù è÷éìù íéè÷ìîä øåãá 'ò (à)  òã ò"ùä ìò ÷ìåç ù"äåøòäù åðéöî àì ìáà .é"ùøë íéøáåñù íéðåùàø áåø ú

÷åñôì ò"ùä øçàì íéàáä íéðåøçàá åðéöî àì î"î ,'ñåúë ò"ùä ÷ñô äîì á"ö ð"äàù óà ïëìå .é"ùøë àì íéøôåñ úëñîî óåñá àéáä àìà .äùòîì ðë .åãâ  åðéà ,åøéöç çúôá ÷éìãä àì à"åæçäù àäù ïåòèì íéöåøä ùé ìáà (á)
éðîæ ìù úåøéöçì åðìù úåøéöç ïéá ïéáåøéòá äæ ÷åìéç áúë åîöòá à"åæçäù àäå .('ã äøòä óåñ 'ò) é"ùøë ÷ñô à"æåçäù éðôî àìà ,äæ íòèî,íä    .äëåðçì ïéáåøéò ïéá ÷ìçì ùé  ïéàå (â)   àìà åøéöç çúôá ÷éìãäì ïéà ð"äàù øîåì

,ø"äøî íâ úåàøì ìåëéù äø÷îá à÷ååã  .íéðåùàøá äæë âñåî åðéöî àì àäù áø àäù .ø"äøë áùçð ë"â åäæ ,úøçà ïéðá ìåî ïåìçá ÷éìãäì åìéôàù øáñù ì"öæ ïéèùðééô äùî 'ø íùá òåîù éôî éúòîù ìáà .úåèùôä ïë (ã) íé ìë)
àöîðù íå÷î àåäù 'éô àìà ,à÷ååã åàì "íéáøä úåùø" ïåùì ë"òå .äæ ïéðáì ñðëéì úåùø íäì ïéàù óàå ,åúåà íéàåø (ìåîî ïéðáä ìù úåøéãä ðà úîàáå .äæë äèåðù ã"ôñ æ"çå øùàå ä"ã ä"ññ ã"ç éåìä èáùá 'ò ãåòå .íéáø íéù

áà .(äæ äøòä óåñá 'ò) óúåùî øöçì çåúôù éàðúá ,íéáøä úåùøì çåúô åðéà íà åìéôà åúéá çúôá ÷éìãäì øáñ é"ùø àäù .é"ùø úòã åäæù ì"éã ì íééç 'øâäå ,(æ"è 'òä 'ä 'éñ åúéáå ùéà äåöî øð 'ñá) 'ìù áéùéìà 'ø úò
  'ø íâù ÷åçãì ùéå .ìåîî íéðéðáä ìù úåðåìçäì ñçééúäì ïéàù ,('à úåà ç"ì ÷øô 'á ÷ìç áø úìàù ,â"ìø 'îò ä÷ùîå äìåã) à"èéìù é÷ñáéð÷äùî   çúôá ÷éìãäìî øúåé äæë ïåìçá ÷éìãäì áåè øúåéù ïéðòá àìà äæ áúë àì ì"öæ

 'îò ùãå÷ éàø÷îá 'ò .ø"äø ìù ïéãä äæù àì ìáà ,(ç"ì÷ñ àòøú 'ñ á"îá 'ò) úåöîá ááåñî úåéäì íéðôá úéáá153 é"ùø úòã ïéðòì áâà] .ì"öæ äùî 'ø íùá 'ç úåà—  ø"äøì çåúô åðéàù óà åúéá çúôá ÷éìãäì ùéù øáñ é"ùø
áøì íåñøôù øáñ 'ñåúù (.ïáäå ,ãáìá 'îâ úåðåùì ÷åéãá íé÷ìåçù øîåì ÷çåãå) .'ñåúå é"ùø 'çîá äãå÷ðä ø÷éòä åäæå .ãáìá øöçì çåúô àìà íé ùéù àöîðå .áåùç øúåé úéáä ìòáì êééùù øëéð úåéäìù øáñ é"ùøå ,ì"æçì áåùç øúåé

  åðéãå ,ïåìçá íéðôá àìà ÷éìãäì ïéà 'ñåú éôìù .ø"äøì çåúô åðéà úéáä íâå ,ø"äøì çåúô åðéà øöçäù äø÷îá ,'ñåúå é"ùø ïéá î"÷ôð ãåòøãë   àìù) .åúéá çúôá ÷éìãäì ùé ïééãò ,é"ùø éôìå .àéãäá ò"ùå øåèä ë"ëå .äéìòá
ìòá øãë ïéã éåä ë"ìàã ,óúåùî øöçì çåúô úåéäì êéøö é"ùøì óà ìáà (.åúéá çúôá éàðú äæ ïéà ìáà .ïåìçì òâåð àìà "íéáøä úåùø" øëæåä äé ÷éìãäì åðéã ïëìå ,(äðîî äèîìù úéáì çåúôù ÷ø åúéá çúô åì ùé äéìòá øã íâù)
á øåøá åðéà úåâøãî øãç ïéðòìå .ø"äøì çåúô åðéà åúéá çúôä íà åúéá çúôá ÷éìãäì ïéà ,'ñåúì ïéá é"ùøì ïéá ,éèøô úéááù àöîð .ïåìçáåéã úåâøãî øãçì çåúôä åúéá çúôá ÷éìãäì éåàø íâ é"ùø éôìù øîåì ùé ìáà .åäî ÷

 [.('á äøòä 'ò) à"åæçä úòã äéä ïëù à"éå .óúåùî 'ø äðåëù áøäî äëåðçì ãçåéîä ñåøèðå÷ä úåëéøàá 'ò ãåòå .'æ úåà ä÷ 'ñ ã"ç ç"åà î"øâàá 'ò ,àì åà àáåëéòì ñðä íåñøéô íà ïéðòìå (ä)  åã  .à"èéìù éáòøù ã   'ò ìáà (å)
áì â"èìùá àéãäá áúë àìù óà] .äëøááå ÷éìãäì ùé ë"òôàù ,(íéåâ àìà) íéùðà ïéàù íå÷î éáâì àéãäá áúë â"èìùäù .äæë àì íéøåáéâ éèìùá,êø   äàáåä ïëå [.úåèùôá â"èìùä úòã ïëù æ"é÷ñ áòøú 'ñ ö"äòùá 'ò î"î
ëå .êøáéå ÷éìãé î"î íöé÷é àì íà óàù øáñå ,äæä â"äèìùä çëî à"âîä ìò ÷ìåçù äùî ãîçä úòã àéáäù ö"äòùá ù"òå .æ"é÷ñ áòøú 'ñ ö"äòùáã ï íù ïéàù íå÷îá óà êøáì ùé éàãåáù 'æ úåà ä÷ 'ñ ã"ç ç"åà î"øâàä úò
åçì éåàø ïëìå .êøáì äöåøù éî éãéá úåçîì ïéàù ÷ø ,ì÷äì úåëøá ÷ôñ àäù à"âîä úòãì ùåçì íééñî ö"äòùä î"î .à"âîä ìò äéîúîå ,ãçà óàì ù ÷éìãäì øùôàù äø÷îá èøôáå ,ïéàåø ïéàù íå÷îá ÷éìãäì ïéàù á"îä úòã

øá íò ÷éìãäì ìåëé ïééãò íöé÷äì øùôà éà íàù ÷ø ,íöé÷äì éåàø éàãåáù øáñ àåä óàù äùî ãîçä íùá ö"äòùá ù"òå] .ïéàåø ùéù úøçà íå÷îá.äë    [.î"øâàá 'ò ïëå    .ç"ì÷ñå æ"ì÷ñ íù á"îå æ"ñ àòøú 'ñ à"îø (æ)   (ç)
  àîúñî ,úö÷ äåáâ íà ë"àùî .åçéðä úøçà åäùéîù øùôà àìà ,åçéðä úéáä ìòáäù ë"ë øëéð ïéà õøàä ìò åçéðä íàù ,àåä ç"áä úøáñ äøåàëìùòáä äøåðîä äéáâäì êéøö ïëìå .úö÷ äéáâäì ,äæ úà úåùòì çøè úéáä ì

ìùî úåçôù ìëù àåä ììëù ÷ø .úéáä ìòáä ìù ãé åðéàø íäéðùáù ,íéçôè 'âì íéçôè 'á ïéá ÷åìéç íåù ïéà àøáñá úîàáù àöîð äæ éôìå .äîöò äù.ç"áä ïåùìî çëåî ïëå .àòøàä ìò ÷éìãäì àì äðéãå ,àúëéîñ àòøàë 

 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     ר“הייעקב דרשן ו     הרב “הימרדכי שמידט ‘ ו     ר“היאליקים גלבך ‘ ר
 

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

 ברכות בריאות ופרנסה!! 

 חזו בני חביבי
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