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 נ"גליון זה יוצא לע

 ע"ה  ‰�È‰האשה מרת  

  ז"ל הי"ד ÈÈÏ ‰È¯‡ ÒÁ�Ù·בת ר' 
 כ"ט כסלו נלב"ע נר חמישי דחנוכה

 תנצב"ה

 

  דבר העורך �
ידוע, כי חנוכה חל תמיד כשקוראים את פרשת 

כי הנה אנו , למתבונן מקץ, והלא דבר הוא
 פרשת גדולת יוסף והתמנותו למלךקוראים על 

רם ונישא, שאיש לא ירים את ידו ואת רגלו 
מבלי רשותו, ותקופה קודם היה עבד בזוי, 

שאר בזיונות שקיבל מאחיו ומיסורים ושעבר 
וגדולי בעלי  פלא פלאות!!האנשים שהיו מעליו. 

המוסר רגילים ללמוד מזה, שרואים מכאן 
שאדרבה, היסורים, הרדיפות, הבזיונות שאדם 

הם 'קרש קפיצה' למעלות נשגבות  -מקבל 
שהולך לבוא עליו,  ואל לו להיחלש ולהרפות 
ידים מכל הדברים הרעים שעוברים עליו, רק 
להתחזק ולהאמין בבורא כל העולמים, שיחיש 

יוסף  ישועה, ובודאי לא תשוב תפילתו ריקם. לו
הצדיק היה בשפל המדריגה שנמכר כאחרון 
הבזוים לעם ניכר, אפילו בלא כתונת לעורו, 
ושם צמחה לו הישועה. נורא למתבונן. ויש 

 ללמוד לכל אחד את הלקח לעצמו.
הלכתי  -התורני האלבום  -בספר החדש 'אלא' 

ינו שר שיצא בשבוע שעבר, מובא הנהגות רב
התורה שליט"א, מבוקר ועד ערב, דבר דבור על 
אופנו לפי סדר השולחן ערוך מסימן א' ועד סוף 

בצירוף מראות מחייו  השולחן ערוך אבן העזר.
להראות את הדרך ילכון בה ואת המעשה אשר 

בין השאר  יעשון בבחינה של 'כזה ראה וקדש'.
מובא שם בהלכות תפילה על מעלת התפילה 

מה והנהגת רבינו בזה בדקדוק רב, עם הנץ הח
ומובא שם שפעם הורה כי אין לכוין את תחילת 
שמונה עשרה שיהיה בדיוק עם הנץ לא פחות 
ולא יותר, כי תפילה אינה 'לוח זמנים' שיש 

לעמוד ולהתחנן לפני  -לעמוד בה, תפילה היא 
המלך, וכמובן יש להשתדל לדייק שיהיה עם 

ר מידי, ראה הנץ החמה אך לא לדקדק בה יות
 שם עוד.

כי באמת, מי שזוכה להידבק בבורא עולמים, 
כעומד לפני המלך וזוכר שהכל נקבע מרגיש 

מאיתו יתברך שמו, ואין זה אמירה בעלמא אלא 
תחנונים וריצוי לפניו ית'. ורבינו שליט"א היה 

לעמוד (כפי שמובא בספר הנ"ל) נוהג שנים רבות 
כל השמונה בעינים עצומות ויד על ליבו במשך 

 עשרה, וכך עומד ומעתיר את תפילתו. 
בתפילה שנזכה תמיד לעובדו בלבב שלם 
ויתקבלו תפילותינו באהבה ולרצון לפני אדון 

 כל.

 בברכת שבת שלום
ב חודש טו ח ו  חנוכה שמ

טוף לדש ק גו ח ) יצ ב " ב ) 

 

  פשט על הפרשה �
 )כז, מב(" מספוא וגו' והנה הוא בפי אמתחתוויפתח האחד את שקו לתת "

כבר עמדו הראשונים למה אצל האחד היה הכסף בפי אמתחתו למעלה 
ואצל האחרים הי' בתחתית השק כמ"ש ויהי הם מריקים שקיהם עי' 
רמב"ן. ואפשר שהתבן והמספוא לא הי' מעורב עם התבואה רק נתן 

לא מספוא בשביל כולם ובשאר השקים הי' תבואה גם לא' שק מ
בשביל לוי, ובשק של המספוא נתיירא יוסף לשים הכסף בתחתיתו 
שמא יערה את כל השק לתוך האבוס ולא ירגישו כלל בהכסף לכן נתנו 
למעלה בפי אמתחתו כדי שכשיפתח השק לתת המספוא מיד יראה 

ירגישו מיד  אבל בשאר השקים של התבואה נתנם למטה כדי שלא
כשיפתחו ששם בודאי יראו גם לבסוף שהרי הוא למאכל אדם ודוק 
[שו"מ בעזה"י בפי' הטור עה"ת שכ' וי"מ שזה האחד הי' נותן מספוא 

 לכל החמורים עכ"ל ואולי כיון למש"כ].
יש להבין למה עשה יוסף כן לתת המעות באמתחותיהם שעי"ז נתן   

ב הגביע רק הוא נתנו שם כמו להם מקום להבין אח"כ שלא בנימין גנ
שהם ידעו שנתן הכסף באמתחותיהם שכ"א ידע האמת שהוא לא נתן 
המעות, ובאמת טענו כן כדאי' בב"ר פצ"ב ח' שבנימין אמר גברא דיוסף 
יש כאן (ר"ל שהוא נתן שם הגביע) ובס' הישר אי' שיהודא א"ל עודך 

גנב אותו מדבר על גביעך אשר נתת אותו באמתחת אחינו ותאמר כי 
מאתך ובמדרש הגדול זה יהודא שאמר ליוסף בתחלה שמת כספנו 
באמתחותינו ובסוף נתת הגביע באמתחת בנימין. ונ' שבאמת רצה 
יוסף שיבינו שמעליל עליהם עלילת שקר אבל לא ידעו מה טעם מעליל 
עליהם ויבינו שבודאי זה עונש מן השמים על מכירת יוסף כדי שיעשו 

אם היו חושבים שבאמת בנימין גנב הגביע לא היו  תשובה גמורה, אבל
 אומרים שזה עונש על מעשיהם.

 (טעמא דקרא)

 

  עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
 הגה"צ רבי מרדכי עמרם יעקבזון זצוק"ל

לפני כמה חדשים (אב תשע"ה), נלב"ע הגה"צ רבי מרדכי עמרם יעקבזון 
זצוק"ל, משגיח ישיבת "תפארת ציון" בבני ברק, אשר הרביץ תורה לאלפי 
תלמידים למעלה מיובל שנים, ונטע בהם חשקת התורה וידיעת ההלכה על 
בוריה ויראת שמים, ואשר הי' מקושר עם רבינו שליט"א עד למאוד, ואף 

תו למשפחתו כתב להם הדרכה מה ללמוד בשביל לצמוח לת"ח גדולים, בצווא
ובתו"ד כ' "ידיעת משנה ברורה עם שונה הלכות על בורים". ונביא בכאן מקצת 

כפי ששמענו מעשים אשר היו בין רבינו שליט"א להבחל"ח הגרמ"ע זצ"ל, 
 לתועלת הרבים.מתלמידיו שיחיו, 

ו הגרמ"ע זצ"ל, וכשהוא הגיע לסימן "ארחות יושר", למד ב הספר כשיצא לאור
הוציא את  ,אות אחורי האוזן, מידיהפ שיש שמים המנגד  ראה שכתוב בוה' 

פיאותיו לחוץ, וכך נשאר עד יומו האחרון! ויש להתבונן בזה, דלמרות שכבר 
הי' אז באזור גיל השבעים, שקשה אז לשנות הרגלים, עכ"ז כשראה מש"כ 

 בארח"י, הוציא מיד פיאותיו!
, ת תפארת ציוןישיבסיפר בן רבינו הגאון רבי שלמה שליט"א, ראש 

שכשהתחיל להתפלל בישיבת "תפארת ציון" לאחר שהתמנה לעמוד בראשות 
הישיבה, כשהגיעו לקדושא דסדרא הוא הי' נעמד, וזאת כפי מנהג אביו רבינו 
שליט"א עפ"י מרן החזו"א (כפש"כ בארחות יושר), אך שאר הקהל הי' יושב. 

המשגיח הגרמ"ע זצ"ל לא ידע כיצד לנהוג, אז הוא הלך לשאול את רבינו. ו
 א"ל רבינו: שכולם יעמדו! ואכן, מאז ועד היום כך המנהג בישיבת תפא"צ.

בשנתו האחרונה של הגרמ"ע זצ"ל, כאשר הי' מסובל ביסורים קשים מאוד, 
פחתו בני מש. אך כי כבר היה תש כוחו ק למסור שיעורים בישיבהיחשב להפס

אם אכן נכון להפסיק או שימשיך על אף חולשתו,  -פנו אל רבינו בשאלה 
רבינו שלח לומר לו: גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי! ו

וכששמע זאת הגרמ"ע זצ"ל קפץ ממקום מושבו, וחזר למסור שיעורים תמידין 
 .יהיו הדברים לע"נ הטהורה כסדרן עד זמן קצר לפני הסתלקותו.

    



  

  
      חנוכהעניני מ ����

  פסק מעכ"ת כי אסור להדליק נרות חנוכה בשמן של שביעית, ורציתי לידע מה  (פ"ה צה"ל ס"ק ק"ב) בספר דרך אמונהש.  
 ק נרות חנוכה בשמן זה האם יצא ידי חובתו או לא.סובר בזה מעכ"ת כלפי דיעבד במי שכבר הדלי

ולכאורה זה שייך לסוגיא של מצוה הבאה בעבירה כיון שהוא עושה מצוה של נ"ח וביחד עם זה עבירה של הפסד פירות   
 האם זה נכון. -שביעית, וכבר נחלקו הפוסקים בסימן תרמ"ט סעיף ה' האם יש פסול של מצוה הבאה בעבירה במילי דרבנן, 

˙ .‰Î¯· ÈÏ· ˜ÈÏ„‰Ï ¯ÂÊÁÈ˘ ÈÂ‡¯Â Ô‚Â‰Î ‰˘Ú ‡Ï. 
ברמ"א בסימן תרע"ד כתב דנהגו שלא להדליק נרות חנוכה מזה לזה משום דרק הראשון הוא עיקר המצוה, ורציתי לדעת  ש.

 לפי טעם זה האם מותר להדליק את הנר השלישי מהשני כיון ששניהם הידור או שגם בזה אסור ומה הטעם.
.˙ (È‚Ò '‡ ¯‡˘� Ì‡ ‰Ï ˜Â˜Ê ‰˙·Î „"ÓÏÂ) ÔÂ˘‡¯‰ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ „Á‡ ÏÎ. 
ברמ"א בסימן תרע"ד כתב דנהגו בנרות חנוכה שלא להדליק מנר לנר משום דעיקר המצוה הוא בנר הראשון  שוב שאלתי: ש.

והשאר הם רק להידור. ונסתפקתי לפי טעם זה האם מותר להדליק את הנר השלישי מהנר השני דבזה ליכא טעם הנ"ל דהרי 
 ד כבתה זקוק לה אם נשאר אחד סגי.שניהם נרות הידור וענה לי מעכ"ת כל אחד יכול להיות הראשון, ולמ"

והיינו דפשיטא ליה למעכ"ת דאסור גם בכה"ג, ועדין לא הבנתי סברא זו דהרי אנן קיי"ל דכבתה אין זקוק לה, ולכאורה הדין   
פשוט דאם כבה הנר הראשון ואח"כ כיבה הוא במזיד את שאר הנרות דאף לסובירם דבכיבה במזיד אינו יוצא דמ"מ כאן יצא 

 אשון שהיה עיקר המצוה כבר מאליו, וע"כ דלא אמרינן דכל נר יכול ליחשב כנר הראשון, וצ"ע.דהנר הר

.˙ ‰ÚÈ˘Ù· ÔÂ˘‡¯‰ ‰˙·Î Ì‡. 
 (כרם אליעזר)

 

‰ÁÓ˘Â ‰„ÂÚÒ ÈÂ·È¯ ÔÈ�Ú· 
 "בוי הסעודות, משום דבאותן הימים היה חנוכת המזבחיויש אומרים שיש קצת מצוה בר"כתב הרמ"א סי' עת"ר ס"ב בהא ד
של נס פך באותו הזמן צריך לומר, כיון שהלא חנוכה הוא שמונה ימים, וחנוכת המזבח היה שבעה ימים (מו"ק ט' א') והקשו 
 ליום נוסף שהיה בו נס פך השמן. היה חנוכת הבית לא חששו השמן 

". וכבר דקדקו בלשון הזה "ימים לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים" חרי הניצחון ומציאת פח השמןבגמרא איתא שא
לומר נוסח זה בחנוכה, וכי הגון ושייך שאלו אח"כ האם ו ."אפרלייכן חנוכה" רבנונתברך השיב ל יהודי ,ימי החנוכהבטובים". ו

 ע"כ.  .רמב"םמשמעות בלשון השייך לומר כן על פי כי  ,והשיב .שיש מצוות שמחה זה חג
ימי לדברי הרמב"ם שם בתחילת ההלכה "שיהיו שמונת הימים האלו שתחילתן מליל חמשה ועשרים בכסלו כוונתו ולכאורה 

לשתות יין כמו  ין צריךשודאי ארבנו אמנם אמר " ואח"כ סיים שם "והן אסורים בהספד ותענית כימי הפורים". ושמחה והלל
 תקן על היין.כל החגים לפי שלא נ

‰ÎÂ�Á ˙‡Ê 
מקורו עפ"י כי  של ר"ה ויו"כ השיב רבנו על "זאת חנוכה" שהוא גמר חתימת הדיןרבים אמרי ד אהאם יש מקור לה -לשואל 
א' שאל על מעלת נתינת צדקה ביום זה, והשיב בצחות, לתת (את הפתקים. לשלוח  מסיימיםמעין חתימה, ש יש בוש - הקבלה

 .)צדקה הוא תמיד מעלה וענין
 (שיח חנוכה ופורים)

 
 

ש. במוצאי שבת לנוהגים להדליק נרות חנוכה ואח"כ להבדיל. האם מותר לאשה לסדר את השולחן מאכילת סעודה שלישית 
במקום כדי שיוכלו להבדיל שם, או שבתוך חצי שעה אסור לה לעשות מלאכה ועליה להשאיר את השולחן כך ויחפשו לעשות 

 עד לאחר שיעבור חצי שעה. הבדלה במקום אחר או שימתינו 
 .‰ÎÂ�Á ¯� ˜ÈÏ„‰Ï Î"Á‡Â ÏÈ„·‰Ï Â‚‰� Â�Ïˆ‡ .˙ 

ש. שכח להכין נרות חנוכה בערב שבת בשביל מוצאי שבת, האם מותר לומר בשבת לאנשי ביתו שיכינו את הנרות במוצאי 
 שבת שיהא מוכן להדליק מיד כשיחזור מביתו או שאסור לומר. 

 'Ê˘ ÔÓÈÒ ˙ÂÎÏ‰ ‰�Â˘ 'ÈÚ .˙.'‡ ÔÈ„ ) שם כתב "כל דבר שאסור לעשות בשבת אפילו איסור דרבנן, אסור לומר בשבת דבר
החמיר כשאין פלוני אעשה למחר וכו' ולדבר מצוה כגון כתיבת ס"ת וכה"ג מותר לומר אעשה למחר ומ"מ נכון לכתחילה ל

 .)צורך בדיבורו היום וכו'"
עת החמה, מדוע במוצאי שבת לא ינהגו שידליקו קודם נר חנוכה ואח"כ יתפללו מעריב, ש. לנוהגים להדליק נר חנוכה בשקי

שהרי חיוב הדלקת נרות חנוכה חל עליהם עוד לפני החיוב של תפלת מעריב, ויסדרו שיהיה מנין מאוחר יותר לאחר שידליקו 
לנוהגים להדליק בצאת הכוכבים נאמר  נרות חנוכה, וכך ירוויחו שידליקו נרות חנוכה כמה שיותר קרוב לזמן חיוב. וכן

 שידליקו נרות חנוכה ואח"כ יתפללו מעריב, שהרי יש ענין לאחר יציאת השבת מה שאפשר גם כשאומר ברוך המבדיל. 
‰ÂˆÓ‰ ÏÁ ‡Ï ¯ÂÒ‡˘ ÔÓÊ ÏÎ .˙. 

 (קונטרס עזרת אליעזר)
 

 הערות הקוראים
, שמותר ללמוד הלכות חנוכה בזמן הסמוך להדלקה, מקורו בהלכות שבת. שם 3הכתוב בגליון השבוע פרשת וישב, בעמוד 

כתוב שמותר ללמוד הלכות שבת יחידי לאור הנר ולא חוששים שמא יטה, כי איך יגיע להטיית נר כשהוא לומד הלכות שבת, 
דלא  שפסק רבנו שליט"א שללמוד הלכות חנוכה מותר בזמן הסמוך להדלקה,שלימוד זה מזכירו בכל העת שהוא שבת. וזה מה 

 .חיישינן שיאחר להדליק. כי כיון שעוסק בענייני חנוכה לא ישכח להדליק בזמן

, שרבנו שליט"א רצה ללמוד את "חובותיו" והעמיד שומר ואמר לו ללמוד הלכות חנוכה. ואיך 4ובכך מובן הכתוב בעמוד      
וד ע"י שומר, הרי ערבא ערבא צריך. ואינו נחשב לשומר. אך לפי שהשומר לומד הלכות חנוכה הוא כבר רשאי היה רשאי ללמ

 ם.שומר גם למי שלומד עניינים אחרי להיות
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