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י הקדוש"רש

אור החיים הקדוש

זמני השבת

י יֵלנִּ דָנאַהצ ִּ י ַ ימִּ דָאחִּ י ַ ומִּ י,ֵעש ָ יָיֵראכ ִּ ןֹאתוֹ ָאֹנכִּ ֶּ יו  ָיבֹואפ  נִּ כ ַ יםַעלֵאםהִּ נִּ י('יבלבפרק)!ב ָ ת ִּ ֹלָקֹטנ  כ  יםמִּ לַהֲחָסדִּ כ ָ תהָ ו מִּ רֱאמֶּ ֶּ ֲאש 
יתָ  תָעש ִּ ךָ אֶּ ד ֶּ ('יאפסוקלבפרק)!ַעב 

לא.עשיומידשיצילהוה"מהקבמבקשיעקב
כלעצמועלששמרלמרותבצדקתוהואבוטח
גםואף,הארמילבןאצלבגלותשניםאותם

ג"ותרי-"גְַּרִתילָָבןִעם":עצמועלשמעיד
בזכויותיובטחלאעדיין,('הלב)שמרתימצוות
ֲחָסִדיםִמכֹלָקטֹנְִתי":ספורנוהשכותבכפי -"הַּ
ּוִמָכל".החסדיםאותםלכלראויהייתילא

,אבותיבזכותעמדישעשיתהטוב-"ָהֱאֶמת
משורתלפניםעמדישעשיתהדרךובאותו

:הפסוקאתיעקבקייםובכך.ל"עכ.הדין
אשרי.('ידכחמשלי)"ָתִמידְמפֵַּחדָאָדםַאְשֵרי"

מספיקלושאיןכךעלחושששתמידאדם
.ועודעודלהוסיףמנתעלרודףולכן,זכויות

,  רחלבת ל"זבת שבע ,  ל"זמלכהבתבלה בורנשטיין ,ל"זעיישהבתשושן רחל ,  ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,  ל"זרות בןליאור אלכסנדר ,  ל"זדוב ל בן "זמרדכי ,  מלכהבןל"זיהודהנתנאל ,  חנהבתל"זקרן כהן , יסמיןבתל"זתהל תקווה

,אליהו הכהן בן שרה, מאיר בן אליס' ר, יוכבדויסי ברכה בת 'ג: כל חולי עמו ישראל ובכללםלרפואת ,ל"זסעדה בןיצחק אלפסי 

!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1947ו"התשעכסלו ' טז

עשריםשלפניאחאותו,עשיואחיועםלפגישתוונערך,הוריולביתמחרןחוזראבינויעקב
ְרגָהָאִביֵאֶבליְֵמייְִקְרבּו“:אמרשנהושתים .(’מאכז)”ָאִחייֲַּעקֹבֶאתוְַאהַּ
הואהקודםשבלילהלאחרבעיקר,הרשעמעשיוכלללפחדצריךהיהלאאבינוכיעקבצדיק
ֶאתוֶָאְרֶאה“:דניאלהנביאשמתארכפיפשוטלאכללזהמלאךולראות.אלוקיםמלאךעםנאבק

ְרָאה מַּ גְדֹלָההַּ זֹאתהַּ ְשִחיתָעלַּינְֶהפַּךְְוְהֹוִדי,כֹחִבינְִשַארוְלֹא,הַּ .(’חידניאל)”…כֹחְַָּעצְַּרִתיוְלֹא,לְמַּ
ומנצחעימושנאבקאלה,פוחדשאינובלבדזאתולאעשיושלמלאכואתרואהאבינוויעקב
יֲַּעקֹבוַּיִיָרא“:התורהעליומעידה,אחיועשיועםנפגששהואלפנירגעעדין,זאתכלועם.אותו
מצוותקיוםשזכותהואחושש.עשיועםמהמפגשחוששאבינויעקב.(’חלב)”!לֹווַּיֵֶצרְמאֹד
שההשהואשנהושתיםעשריםאותםכלבמשךלעשיושהיו,ישראלארץוישובההוריםכיבוד
.לזכותלעשיויעמדולבןבבית
,תפילה,דורוןל,דבריםלשלושהעצמואתמכיןולכן,לצפותפניםקבלתלאיזויודעלאיעקב

עשיויכהאםשאףבמחשבהמחנותלשנימשפחתואתומחלקאסטרטגיתנערךהוא.מלחמהו
עםויחד,’הלפנילתפילההואניגשמכןלאחר.השניהמחנהאתלפחותיציל,האחדהמחנהאת
עשיועבורדורון-מכובדתמתנההמלאכיםעםושולח,הפרלמנטריתהדרךאתזונחאינוזאת
.בהיתרצהשמא
ִצילֵנִי“:העולםלבוראתפילהנושאאבינויעקב ֶפןאֹתֹוָאנִֹכייֵָראִכי,ֵעָשוִמיַּדָאִחיִמיַּדנָאהַּ
נאהצילניולומראבינויעקבלחזורצריךהיההאם,השאלהונשאלת.”!ָבנִיםעַּלֵאםוְִהכַּנִייָבֹוא
?לוהיהאחדאחרקהלא.”ֵעָשו“או,”ָאִחי“אושיגיד,ֵעָשומידוגםָאִחימיד
ועל,מהםלהיזהרשצריךשוניםדבריםשני.נפרדותבחינותשתיהם”ֵעָשו”ו”ָאִחי”שאלה

ִאישצַּיִדיֵֹדעְִַּאיש“בבחינתשהואהרשע”ֵעָשו”מלהינצלמבקשיעקב.מתפלליעקבשניהם
שלמעצוריםכלללאהשדהכחייתשחיאדם,מעשיםומעוותמידותמושחת,(’כזכה)”ָשֶדה
קולחתשיחה,יחדאיתושגדלאחאותו.”ָאִחיו”מלהינצלמתפלליעקבשניומצד.ומצפוןמוסר

.בנעוריהםחלקואותםהחוויותעללהתרפק,עברוהימיםלזכרלארוחהיחדלישיבהשתוביל
…הקשראתולחדש,שקורהבמהלהתעדכןבכדיסתםלשבועאחתלהיפגש

זולל,שחץבבגדילבושאליךניגששהוא!קשהיותרהרבהזה,”ָאִחיךְָ“בתורמגיע”ֵעָשו”ש
ומתנהג,ותפיליןטליתעםמגיעשהואאך.בקלותאותומזההאתה,ומקללבועט,וסובא
!הסכנהטמונהופה,אותולזהותלךקשה,חמודותכעלם

אליומייחסלאואתה,המדרכהשלהשנימהעבררואהשאתהלאדםהרעיצראתמדמיםל”חז
אתה.אותורואהאתהשוב,רחובבאותועוברשאתהלמחרתאך.אותומכיראינךהרי,חשיבות
ידךאתלומניףאתהכבר,השלישיוביום.מחייבמשהולא,נימוסמתוךבראשךלומהנהן
אך.שלוםלומרמבלייוםבכלהשנילידאחדלעבורנעיםלא,נחמדאדםאתההכלסך,לשלום
אתחוצהוהואפניועלנפרשרחבחיוך,למדרכהמעבראדםאותומופיעשובימיםכמהלאחר
ידלחיצתרקזו?נלחץלאמה..ללחיצההידאתומושיטבשלומךמתענייןהוא,הכביש
קפהלכוסאותךומזמין,מקוםבקרבתגרשהואואומרניגשכברהואימיםכמהלאחר..רשמית
..זמןהרבהמכיריםכבראנחנווהרי.נחמדממשהואהכלסך..נעיםלא?נלךלאמה…ידידותי

לואומרולמחר,כךעשהלואומרהיום:הרעיצרשלאומנתוהיאכך“..לסרבנעיםלא
אותנומזהיריםל”חז.(.קהשבת)”ועושהוהולך,זרהעבודהעבודלושאומרעד,כךעשה

.כיאותאליונתכונןלאאםמפניולהתגונןניתןלא,הרעהיצרשלדרכואתללמודעלינושחובה
”תפילה“לשאתעליולביתושלםשיחזורבכדי.להתכונןעליוחובההרחובאליוצאשאדםלפני

לאחר.מציעשהרחובהרוחניותהסכנותמכלאותוויציל,בדרךעליושישמורהעולםלבורא
.ולמלחמהלדורוןמוכןלהיותהואצריך,הרחובאלשיוצא

וצמאבהשקפותיושטועהמאחינואחדשישאו,יהודיעםלעשותשצריךחסדמעשהישנואם
מעצמינולתרוםאנחנוצריכים.“דורון“שלהשלבמגיעפההעולםבוראשלהאמתאתלשמוע
!מגעתשידינוהיכןעד,גשמיתוהןרוחניתהןיהודילכלולעזורלקרבבכדי
,בהשקפהלבלבול,זרהלהשפעהלנותגרוםהרחובאלשהיציאה,שבקליםקלסיכויישאםאך

כאן,חיובילאהואאליושהחיבור![נחמדאפילו]אדםאו,והסתהכפירהעלונימיניכלקריאת
!“מלחמה”ללצאתעלינו
כל.הקדושההתורהשלהאמתפיעללאשהיאהשקפהכלוממשפחתנומעצמינולהדוףעלינו
שגורמתאנשיםמחברתלהתרחק.הרעולשוןפריצותורשעותבלעדבריבתוכושמכילעיתון
יעקב.בדרכוללוותולוהציעשעשיולאחרלעשיויעקבשאמרכפי,ה”מהקבלהתרחקלנו

ְבּדֹולְִפנֵיֲאדֹנִינָאיֲַּעָבר“:ואומרמסרב ְמלָאָכהלְֶרגֶללְִאִטיֶאְתנֲָהלָהוֲַּאנִי,עַּ ּולְֶרגֶל,לְָפנַּיֲאֶשרהַּ
יְלִָדים שמצווהילדיםלייש.העולםלבוראלהתקרבוהיא,הזהבעולםמלאכהלייש.(’ידלג)”הַּ

ְרֵחק“.הנדיבהלהצעתךמסרבאניולכןולחנכםרעההשפעהמכלעליהםלשמוראני ִמָשֵכןהַּ
ֵברוְַאל,ָרע נראיתלאהרגעבאותואםגם,מציעשעשיוולכן.ל”חזאמרו(’זאאבות)!לָָרָשעִתְתחַּ

!חשוביותרהרבהוהואבעולםתפקידלנויש.הכבודעלאנומוותריםמידיתסכנה

חו  .. ק  ֵניַוי ִּ ֵניש   מ  ַיֲעֹקבב  יעֹוןש ִּ ֵלוִּ יָנהֲאֵחיו  דִּ
יש   וֹ אִּ ב  ֹבאו  ַחר  ירַעלַוי ָ גו  ַטחב ֶּ ָהעִּ ַהר  לַוי ַ כ ָ
ת.ָזָכר אֶּ תֲחמֹורו  אֶּ םו  כֶּ נוֹ ש   גו  הָ ב   יר  פִּ בל  !ָחרֶּ

('כו-'כהפסוקיםלדפרק)

להביןמנסים,ולוישמעוןמעשהעלשקוראים
ללאלכאורהשלימהעירהרגושהםיתכןאיך
אתרקלהרוגצריכיםהיוהרי,בכפםעוול
.אחותםעםשהתעסקכךעלחמורבןשכם

אלה,ממנוהתחילולאלמהקשהובנוסף
?לסוףאותוהשאירו

שברגע:עטרבןחייםרביעונהכךעל
חמורבןשכםאתלהרוגולוישמעןשהלכו
אותםלהרוגוניסוהעירבניכלקמו,לבדו
שמעוןולכן.שלהםבנשיאיפגעושלאבכדי
מיאתולהרוג,עצמםעללהגןחייביםהיוולוי

שהצליחולאחרורק.בהםלפגועשניסה
אלהגיעו,לרעהעליהםהקמיםכלאתלהדוף
.מעשיועלאותווהענישושלהםהנשיא



ר  כֹל ֲאש ֶׁ ַמְרת ָׁ ַלֲעׂשֹות כ ְ (        ' דברים יז י) יֹורו ךָׁ ְוש ָׁ

"הלכה יומית: "מתוך

ַדְעת ָׁ  בֹתָׁ ְויָׁ ךָׁ ַהי ֹום ַוֲהש ֵׁ בֶׁ ל ְלבָׁ (' דברים ד לט) אֶׁ

מהות נס החנוכה
,שבהיכלהשמניםכלטמאולהיכליווניםשכשנכנסומשוםנתקנוהחנוכהימי

שמןשלאחדפךאלאמצאוולאבדקו,ונצחוםחשמונאיביתמלכותוכשגברה
.ימיםשמונהממנווהדליקונסבוונעשה,אחדיוםלהדליקאלאבוהיהולא,טהור

,טהורשמןשהשיגועדימיםשמונהשעברושהטעם,הגאוניםבתשובותומבואר
היהירושליםעדומשם,תקֹועששמוממקוםבאיםהיושהשמניםמשוםהוא

להםועשה,ה"הקבלהםהמתיןולפיכך,וחזרהלהליכהימיםשמונהמהלךמרחק
.טהורשמןשיביאועד,ימיםשמונתנס

משמעות ימי החנוכה כלפינו
ממאתייםיותרישראלמלכותנמשכהחנוכהנסמזמן
צריכיםשאנוהדברומובן.שניביתלחורבןעד,שנה

אבותינואתשהציליתברךלשםמאדכךעללהודות
והוסיף.מישראלהתורהנשכחהולא,אויביהםמיד
אנושכאשר,ל"זצוקיוסףעובדיההרבמרן

פהשבעלהתורהשכלניווכחחנוכהבנסמתבוננים
היא(והלאהוהגמראהמשנהכלומר)כיוםבידינושיש

המשנהבכללנואיןכיולמדצא,חנוכהנסבזכות
,והלאההללשלמדורוהתנאיםדבריאלאוהתלמוד

ואילו,דברמתוךדברולמדיםמסיקיםאנוובהם
בתלמודנזכרלאהללשללדורוהקודמיםמדורות
לפניישראלעלנשיאהיההללוהרי.דברובמשנה
יותרהיהחנוכהונס,שנהמאההביתחורבן

אםו,כאמורהשניהביתחורבןלפנישנהממאתיים
היהלא,מתרחשחנוכהשלהנסהיהלאחלילה

כןעל!שבידינופהשבעלמהתורהדברשוםלנו
של)מצווהנרכאןויש,התורהלקיוםגדולנסהוא

.פהשבעלהתורההיא,אורותורה(חנוכה

ֹון  ב  ש ְ ֹאו  חֶׁ ִלים ב  ֹש ְ ן יֹאְמרו  ַהמ  (' כזכאבר במד) ַעל כ ֵׁ ר  ָֽ ֹוְכחֹות מו סָׁ ים ת  ְך ַחי ִ רֶׁ (' משלי ו כג) דֶׁ

ֵתר ו ָ וֹ ַיֲעֹקבַוי ִּ ַבד  ָאֵבקל  יש  ַוי ֵ וֹ אִּ מ  ַחרלֹותעֲ ַעדעִּ ָ ('כהפסוקלבפרק)!ַהש  

לשונושמואתמשנהלאהוא.פרישותהיאיעקבשלמהותוכל
לבןאתלהחזיראפילומנסהלאוהוא,לבןבביתשנמצאגםומלבושו
.אליליםעובדשהיהלמרותבתשובה

י"עשבאהיעקבשלהנצחיותמשמעותאתמביןעשיושלשרו
מנסהוהוא,[('הלב)שמרתימצוותג"ותרי-"גְַּרִתילָָבןִעם]"הפרישות
דִעמֹוִאישוַּיֵָאֵבק":שלבדרךיעקבאללהתחבר רֲעלֹותעַּ ָשחַּ "הַּ
עשיומנסה.וַּיְחֶַּבקכמוהיא"וַּיֵָאֵבק"מילת[ש]:"יקרכלי"הומסביר
.שלוהנצחיותאתלשבורובכךחיבוקידיעליעקבאללהתחבר

ודווקאלכלותינוניסוהדורותבכלשכךעלאומרחייםהחפץ
אך,לעזרתנובא'והניצלנוקשותסערותעלינושבאו

..ביותרהקשותהאבדותאתספגנוהגוייםעםכשהתחברנו

המעילאתיורידמיהתערבווהרוחהשמש:דומההדברלמהמשל
המעילאתתפסהיהודישהתגברהוככל,בעוזנשבההרוח.ליהודי
משלא.הצליחהלאוהיאהכובעאתוקשרהכפתוריםאתוסגר

ראשועלקפחה,חומהאתהפיצה.לעומתההשמשהגיעה,הצליחה
עומדישראלכשעם:הנמשלהואכן...מעילואתפשטהיהודיומיד
אומותכאשראך,אויביוכנגדלהתגונןיודעהואקשותסערותבפני

,מעילואתפושטמידהוא[חיבוק]חוםטיפהלונותניםהעולם
...בהיסטוריהביותרהקשותהאבדותאתוסופגאליהםמתחבר

להתפתותולא,ומיוחדשונהלהישארכיצדמיעקבללמודלנויש
..נצחיותנועלנשמורכךרק.הקורצתהגוייםתרבותאתולחבק

ֵצא ֵ יָנהַות  תדִּ רֵלָאהב ַ ֶּ ָדהֲאש  ַיֲעֹקבָיל  ר  ל  נֹותאֹותלִּ ב  ץב ִּ …ָהָארֶּ
('אפסוקלדפרק)

מהכיווןאבינויעקבעלשנופלתוהאיומההקשההצרהאתלעכלקשה
משום?למהזאתוכל.חמורבןשכםי”עשנחטפתביתודינהשל

משחקותנערות“,”ָהָאֶרץִבְבנֹותלְִראֹות“תמיםלטיולשיצאה
.(פגפרק)אליעזרדרביפרקיהכלשון”בתופיםמתופפות

ִבי?נוראכךכלהיהמהאז ִביְבֵשםֶבֶרְכיָהרַּ רלֵוִירַּ לְֶאָחד[משל]:ָאמַּ
תלִיְטָראְביָדֹוֶשָהיָה ד,אֹוָתּהֶשגִלָהוְֵכיוָן,[עטופה]ָבָשרֶשלַאחַּ ָהעֹוףיָרַּ
תִדינָהוֵַּתֵצא“ָכךְְ.ִמֶמּנּווֲַּחָטָפּה אָֹתּהוַּיְַּרא“-וִמיָד,(’אפסוקלד)”לֵָאהבַּ
.(’ה.פרבהמדרש)(’בפסוקלד)”ֲחמֹורֶבןְשֶכם

אך,מהביתכלליצאולאשילדינוכזהלמצבלהגיעניתןלאאומנם
.מהביתהיציאהבעתגדולותסכנותשישנםלכךהדעתאתלתתעלינו

החברהעלעיןולפקוח,הולכיםהילדיםלאןלדעתצריכיםההורים
.מבליםהםשבה
קצתרצתה.(’א.פרבהמדרש)מקושטתיצאהשדינהל”בחזמובא

רצתההיאשאיןכמובן,נשיםשלקטע”עצמהעםטובלהרגיש“
אחתפרצהמספיקהשלפעמים,אך!רשעאותושלבעניוחןלשאת
.גדוללכאבלהביאשיכולה,קטנה
לאכלומר.מעצמהשיצאה,”ִדינָהוֵַּתֵצא“:מפרשעזראהאבןהרב
להמייעץהיההואאביהאתשואלתהיתהשאםיתכן.פיקוחהיה
אוליאו,בולטפחותבגדללבושלהאומרשהיהיתכן,לצאתלא

!מותר?להתאווררלצאתקצתאסורמה.למרחקיםנודףפחותבושם
!התוצאותלהיותעלולותמהלחשובחובהאך

ישניםהאדםשבניהשינהשעותמספר
ישהאםאך.לאדםמאדםמשתנה,בפועל
רוגעהשגתלשם,לשינהמומלץשעותמספר
והבנהלקליטהיסייעואשרושכלינפשי

?הנלמדהחומרולזיכרוןמקסימלית
חוקריםצוותידיעלשנערךחדשמחקר,ובכן

הספר-מביתסטיקגולדרוברט’פרופבראשות
הרצויהמספרכיקובעבהרווארדלרפואה
ל”הנהתוצאותלהשגתשינהשעותשלביותר
.(שעותמששפחותלא,מקרהובכל).שעותשמונה:הוא

לישוןהנוהגיםכימשמעיתחדקובעהמחקר
זמנםאתמבזבזים,שעותמשמונהיותר
שינהבמהלךכימסבירסטיקגולד’פרופ!לריק
עיקרייםשלביםשניישנם,בלילהשעות8של

:וכימייםפיזיקלייםשינוייםעוברהמוחשבהם
במהלךבוקרולפנות,הלילהשלהראשוןבחלק

האינטרקציה.השינהשלהאחרונותהשעתיים
אתומקבעתשמחזקתהיאהשלביםשנישבין

מוזרם,השינהשלהראשוןבשלב.הזיכרון
תוךאל(ההיפוקמפוס)הזיכרוןמאזורהמידע
,שעותכארבעבמשך,מכןלאחר.המוחקליפת

המידעחלוקתשלאיטיתהליךבמוחמתרחש
רשתותאל,יוםבאותוונרכששנלמדזה,החדש

דומההתהליך”.המתאימיםהעצבותאיהעצבים
.סטיקגולד’פרופאומר,”שיתפחלבצקלהמתנה
שלבהמכונה)השינהשלוהמסייםהשניבשלב

כימייםתהליכיםמתרחשיםשוב(הפעילהחלום
,המוחמקליפתמתנתקההיפוקמפוס.מהירים
עיבודשעברהמידעאתשובמפעילוהמוח
בכלהעצבתאיביןשנותרוהקשריםאתומחזק
.הזיכרוןמאגרי
אלהלממצאיםכיהטעיםסטיקגולד’פרופ

ואנשיםלתלמידיםביחסחשובותהשלכות
תחוםבכלחדשהמיומנותאומידעהרוכשים

הביצועיםשיפורכימוכיחהמחקר.שהוא

אףומספקתטובהבשינהתלויהלימודיים
והלימודהשינוןבמאמצימאשריותר

.שלוהמשכלבמנתאוהתלמידשהשקיע
זהמשמעות-רבמחקרפרסוםכילצייןלמותר
בעתונותענקלכותרותזכהאלפייםבשנת

.בפרטהמדעייםובביטאוניםבכללהעולמית
כלאתהמסכםספר,”החזקההיד‘‘בספר,והנה

שארבין,הראויותוההנהגותהתורניותההלכות
והנפשהגוףלשמירתהנפלאיםההדרכהדברי

כים”הרמבמציין,ביותרהטובהבצורה
התועלתאתהאדםמפיקשינהשעותבשמונה
!ביותרצורךואין,השינהמןהמרבית

לודי.שעותד”כ,והלילההיום”:לשונוהנה
.”שעותשמונהשהוא,מהןשלישלישןלאדם

שישלצייןמעניין.(דהלכהדפרקדעותהלכות)
מרבותיהםקיבלוכיכתבואשרישראלמחכמי

(סוד,דרש,רמז,פשט)ס”שבפרדהרמזשברובד

ָתהִכי“:בפסוקנרמזהדבר,התורה ָשכְַּבִתיעַּ
נְִתיוְֶאְשקֹוט הגימטרייה.(’יגגאיוב)”לִייָנּוחְַָּאזיָשַּ

הפסוקוהרי.(7+1)8היא”אז”המילהשל
.”!ליינוח,(שעות8)=”אז”ישנתיכאשר:כאומר

הרב זמיר כהן| " המהפך"מתוך 

אם,אחדיוםבולהדליקשמןפךלהםשהיהכיווןדהרי,(.תרעסימן)יוסףהביתמרןקושייתונודעת
מרןוכתב?ימיםשמונתחנוכהתקנומדועכןואם,ימיםשבעהאלאהנסנעשהשלאנמצאכן

כלהולא,הראשוןביוםכברהפךמןלכלותהשמןהיהצריךהטבעשבדרךשכיוון,ליישביוסףהבית
.הפךמןהשמןכלהשלא,נסלהםנעשההראשוןביוםשכברנמצאכןאם,השמן
בודאימקוםמכל,השמןפךנסנעשההיהלאאםאףשהרי,מרןקושייתלתרץכתבחדשפריובספר
אנואחדשיוםלומרשייךכןואם,במלחמההניצחוןעצםעלת"להשילהודותאחדיוםמתקניםשהיו

שבעהעודשדלקהשמןפךלנסזכרמקיימיםאנוימיםשבעהועוד,במלחמהלניצחוןזכרמציינים
בתוכוששמיםהבזיךנתמלאכבר,במנורהשמןמעטהראשוןביוםשכשנתנו,לתרץכתבועוד.ימים
עלבפשיטותליישבא"חידהרבמרןכתבועוד.הראשוןביוםגםנסשנעשהנמצאכןואם,השמןאת
ולפי,אחדיום"אפילו"להדליקהשמןבפךהיהשלא,שכתב,גאוןאחאירבדהשאילתותגרסתפי
.אחדללילהאפילושמןלהםהיהשלאכיוון,נסנעשההראשוןבלילהאף,זה


