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"ְוַעָּתה ֵיֶרא ַפְרֹעה ִאיׁש ָנבֹון ְוָחָכם ִויִׁשיֵתהּו ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ַיֲעֶׂשה ַפְרֹעה ְוַיְפֵקד ְּפִקִדים ַעל 
ָהָאֶרץ וגו' ְוִיְצְּברּו ָבר ַּתַחת ַיד ַּפְרֹעה" )בראשית מא, לג-לה( 

פשר  ומה  חלום?  לפתור  אלא  התבקש  לא  והלא  המלך?  ליועץ  מינהו  מי  וכי  תמהו:  רבים 
עתה  שזה  עברי'  'נער  אותו  של  המחוכמת'  'עצתו  למשמע  פרעה   של  המופלגת  התלהבותו 
ולמה ממהר  ומיד למשנה למלך?  תיכף  למנותו  הוא מחליט  ומדוע  הריצוהו מבית האסורים? 

להחליף את שמו ל'צפנח פענח'?
על כל אלו, יש להוסיף תמיהה פחות ידועה: מאחר ויוסף מדגיש שכל הפעולות ייעשו על ידי 
פרעה ותחת ידי פרעה, לאיזה צורך יש למנות 'איש חכם ונבון' על ארץ מצרים? הלא מינוי מיותר 

הוא זה, לאחר שפרעה ינצח בכבודו ובעצמו על איסוף התבואה בשנות השבע!
ביאור נפלא עד מאוד בכל הענין, כתב הגאון רבי גבריאל זאב מרגליות, מו"צ בהורודנא )חתנו 
של הצדיק רבי נחומק'ה מהורודנא(: את ביאורו הוא פותח בסיפור מעשה שאירע בימיו – כאשר היתה 
שנת בצורת בשלושה-עשר פלכים )ערי מחוז( במדינת רוסיה, ותיכף מיד הקימו בעיר המלוכה ועד 
פעולה שהורכב מראשי המדינה, ובראש הועד העמידו את יורש העצר בכבודו ובעצמו, שיפקח 

באופן אישי על כל הפעולות למען מיליוני הרעבים.
לתפקיד  מוכשר  אדם  המלוכה  שרי  בין  נמצא  לא  וכי  משונה:  הדבר  נראה  בתחילה  ואמנם, 
זה? מדוע צריכה טירחה גדולה זו ליפול דוקא על כתפיו של יורש העצר הנכבד מכל? אך מהר 
העזרה  את  מקסימלית  במהירות  להחיש  כדי  שכן  זה,  במינוי  רב  הגיון  היה  כי  הסתבר  מאוד 
בלתי  ואמצעים  פעולות  של  בשורה  צורך  היה  בשטחו,  העצום  האזור  ברחבי  הרעבים  להמוני 
שיגרתיים: ללוות תבואה מאסמי הצבא וממחסני הבר של הכפרים שלא ניזוקו בבצורת, להסדיר 
את שינוע התבואה בחינם במסילת הברזל של הממשלה, לגייס במהירות ספינות ענק ולהעביר 
גם באמצעותן אספקה למזי הרעב, להדפיס שטרי הגרלות להמון עם כדי לממן את המבצע, 
ועוד ועוד פעולות שונות ומגוונות. אילו התמנה אחד משרי המדינה לפקד על המבצע, היה עליו 
לקבל אישור מפה, הרשאה משם, הסכמה מרשות כזו, שיתוף פעולה מגוף ממשלתי אחר. ברגע 
שבו התמנה יורש העצר בעצמו לתפקיד – הרי סמכותו היא כשל המלך עצמו, ויכול היה לעשות 
ככל העולה על רוחו, ואין פוצה פה ומצפצף, וכך התבצע הכל בהצלחה ובמהירות למען נפגעי 

הבצורת.
עתה נשוב למצרים וליוסף הצדיק הניצב בפני פרעה. כידוע, השם 'פרעה' במצרים אינו שם 
של אדם כלשהו, אלא שם-תואר למלך בלשון מצרית, כמו 'מלך' בלשון הקודש ו'קיסר' בשפה 

הלועזית. כל מי שכיהן כמלך במצרים – זכה לשם 'פרעה'.   
 אומר יוסף לפרעה ביום יציאתו מבית האסורים, הוא יום ראש-השנה: דע לך, השנות החלום 
פעמים היא כדי להראותך שנכון הדבר מעם האלוקים וממהר האלוקים לעשות, כי בו ביום נגזרה 
הגזירה, ועל כן אין להתמהמה! יש להתחיל מיד וללא עיכובים את כל מעשי ההשתדלות לקראת 
שנות הרעב, ולכן יש לבחור כבר במעמד זה איש נבון וחכם לתפקיד זה, אבל אל תדמה בנפשך 
שתוכל להסתפק במתן סמכויות של שר לאדם שיבחר לתפקיד, כי אז יצטרך הוא רשות והסכמה 
לכל צעד שיעשה, ועל כן עצתי היא: יעשה המלך אותו לפרעה, יתן לו את שם התואר פרעה, 
ואז יהיה בידו את כל הכח לפעול במהירות, ואותו 'פרעה' הוא שיפקד פקידים והוא שיחמש את 
הארץ ותחת יד 'פרעה' זה שתמנה עכשיו יקבצו ויצברו את כל האוכל בשנות השבע, וכך לא 

תכרת הארץ ברעב!
מובן מאוד מדוע פרעה עומד ומשתומם לנוכח חכמתו הגדולה של יוסף, ואין זה פלא כלל 
שהוא ממנה אותו בעצמו לתפקיד זה בו ברגע ללא היסוס, אך בכל זאת יש לו הסתייגות אחת 
הכח  את  בידך  נותן  אני  זאת  בכל  אך  אחר,  לאדם  אתן  לא  שמי  ואת   – פרעה"  "אני  נחרצת: 
והסמכות "ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים", כדי שתוכל לעשות את כל 

הנדרש, בלי שום מעכב ומפריע.
וסמכויותיו הם כשל מלך,  יוסף  זאת, פרעה עדיין חושש שמא בראות העם שכוחו של  ועם 
יתפרסם יוסף בפי העם בשם 'פרעה', ועל כן הוא משנה מיד את שמו ומכריז באוזני כל העם כי 
מהיום והלאה שמו הוא 'צפנח פענח'... והדברים ערבים ומתוקים!                       )ושלל לא יחסר(

"ַהֹּבֶקר אֹור ְוָהֲאָנִׁשים ֻׁשְּלחּו... ֵהם ָיְצאּו ֶאת ָהִעיר ֹלא ִהְרִחיקּו ְויֹוֵסף ָאַמר"... )מד, ג-ד(
מדוע המתין יוסף לאחיו עד שיצאו מן העיר, ורק לאחר מכן שלח לרדוף אחריהם בענין הגביע?
שמעוני  )ילקוט  המדרש  פי  על  זה  ענין  מבאר  שלום"  "אוהב  בספרו  זצ"ל  שפירא  שלום  הרב 
בראשית מג, רמז קמט( על הפסוק )מג, טז(: "וטובח טבח והכן", שכאן טמונה הוכחה לכך, שיוסף 
שמר את השבת גם לפני נתינתה לעם ישראל, ומשום כך ציוה לממונה על ביתו להכין את צורכי 

האוכל מבעוד יום, כלומר ביום שישי, כדי שלא להכינם בשבת.
השבת  יום  של  בבקרו  הלכו  למחרת,  יוסף  מבית  שנשלחו  שהאחים  יוצא  זה  חשבון  לפי 

כשהגביע מוחבא באמתחתו של בנימין.
בני  את  יביא  כך,  בשל  להם  שיגרום  העיכוב  פן  חשש  אחריהם,  לרדוף  תכנן  אשר  יוסף, 

משפחותיהם אשר בארץ כנען לסכנת נפשות, שכן האחים הגיעו למצרים עבור קנית לחם ולא 
לרכישת מוצרי מותרות.

משום כך שלח אותם דוקא בעיצומו של יום השבת, כשהוא עוקב אחרי מעשיהם ובוחן אותם. 
אם מדובר בסכנת נפשות – ידע יוסף – יאלצו אחיו לחלל את השבת וללכת יותר מאלפים אמה 
בשבת, אולם אם הם לא יעשו זאת, הם מוכיחים בכך שלא נשקפת לבני ביתם סכנה אם יתאחרו, 

והם אינם רעבים ללחם ממש, ולפיכך יכול יוסף לעכב אותם בשל הגביע.
לכן אומר הפסוק: "הם יצאו את העיר לא הרחיקו", שליחי יוסף הודיעו לו כי אחיו לא הרחיקו 
למעלה מאלפים אמה ממצרים, על ידי כך ידע יוסף שאין בביתם סכנה של פיקוח נפש, ומיד 
ו"יוסף אמר... קום רדוף אחרי האנשים והשגתם".                                               )ומתוק האור(

"ַוִּיְׁשּתּו ַוִּיְׁשְּכרּו ִעּמֹו" )מג, לד(
מעשה שהיה בצדיק רבי יחזקאל שרגא משינאווא שהסב פעם אל השולחן עם רב ידוע. הגיש 

המשמש לשולחן בקבוק יין לשם עשיית "לחיים", ואף מזג מעט יין אל הכוסות.
ישב רבי יחזקאל שרגא כשהוא תפוש בשרעפיו ולא שתה, ואילו אורחו ברך וטעם מעט מן היין.

יין מחבית שיש עליה פקפוק אם היין  לפתע הגיע המשמש בבהלה וסיפר כי בטעות הביא 
שבה כשר למהדרין...

הרבי  הרי  ושאל:  יחזקאל שרגא  רבי  אל  פנה  היין,  מן  בשוגג  על שטעם  הרב  הצטער מאוד 
בוודאי לא טעם מן היין כי ידע ברוח קדשו שהיין אינו כשר כראוי, ואם כן מדוע לא הזהיר גם 
אותי שלא אטעם ממנו?!... לא ידעתי ברוח הקודש – השיב הרבי מיד – אלא מצינו שבפסוק 
נאמר: "וישתו וישכרו עמו" ומבאר רש"י שמיום שמכרוהו לא שתו יין ולא הוא שתה יין, ואותו 

היום שתו.
והוקשה לי – המשיך הרבי – ניחא שיוסף הכיר את אחיו ומשום כך שתה מן היין, אולם האחים 
הרי לא הכירוהו, ומדוע שינו ממנהגם ושתו? אלא – תירץ הרבי – אין זה מנהג שהאחים החליטו 
שלא לשתות יין מיום שמכרו את אחיהם, אלא שליבם לא הניח להם לעשות כן, ועתה כאשר 

הסבו יחד, אף שעדיין לא ידעו כי זה יוסף, לא מנעם לבם מלשתות.
כך גם אני – סיים הרבי – לא ידעתי שכשרותו של היין מוטלת בספק, אלא שליבי לא הניח לי 
לטעום ממנו...                                                                                        )וקראת לשבת עונג( 

"מצותה - עד שתכלה רגל מן השוק" )שבת, דף כא:(.  
מפני מה נתנו חכמים סימן "עד שתכלה רגל מן השוק", ולא קבעו בפרוש את זמן המצוה?

אמר על כך הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זי"ע: נר חנוכה צריך לשמש לכל אדם מישראל 
רמז ולימוד, שעליו לחיות מתוך בטחון ואמונה, ולא לרצות "לכבוש את כל העולם". שכן "לא 
כל המרבה בסחורה מחכים" כשם שפך השמן, שעל פי דרך הטבע היה מספיק ליום אחד בלבד, 
הדליקו ממנו במשך שמונה ימים תמימים - כך יהודי סוחר שיש לו רק מעט סחורה ומעט כסף, 
ישים בה' מבטחו שיצליח בעסקיו. לפיכך "מצותה" - צריך להתעמק במצוה זו, עד כדי כך - "עד 
שתכלה רגל מן השוק" - שיבין, שאין יהודי צריך להיות רובץ עד שעה מאוחרת  בשוק. אינו 

צריך להשתקע בעסקים יותר מדי...

"כי נר מצוה ותורה אור"
מעשה מופלא עד מאוד קרה בשבת חנוכה בשנת תשס"ד, עם מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל.

שלושה חודשים לאחר הניתוח המפורסם שעבר בהצלחה בניסי ניסים. לקראת שבת חנוכה 
החליטו מתפללי בית מדרשו של רבינו להזמין חזן מפורסם לתפילת שבת חנוכה, כדי להרבות 

בהלל ובהודאה על הניסים והנפלאות שעשה הקב"ה עמנו, הן בימים ההם והן בזמן הזה.
אותו חזן, שהתרגש עד עמקי נשמתו מן הכבוד הגדול שנפל בחלקו להנעים את התפילה ואת 
ההודאה להשי"ת בקולו הערב ולכבד את ד' מגרונו במחיצת רבן של ישראל, לא הכזיב. יחד 
עם בני משפחתו, שיד ושם להם בשיר ובזמר, ערכו מעין מקהלה מופלאה והנעימו את פרקי 

ההלל בשיר ושבח להשי"ת.
עקב כך, התארכה התפילה בשעה שלמה נוספת.

לאחר סעודת שבת שינה רבינו מהרגלו, לא פרש לנוח כפי שנצטווה על ידי הרופאים באותה 
תקופה, לקח את הגמרא והחל ללמוד בשקידה ובהתלהבות.

הנכד שהופקד על שמירת בריאותו ניסה להעיר על דבר ביטול שעת המנוחה, אך רבינו סימן 
לו בידו לבל יפריעוהו מלימודו.

נקפו לבו של הנכד, ובמוצאי שבת כשבא נכד אחר להחליפו בתפקידו, ניגש אל רבינו ואמר לו: 
חוששני שלא קיימתי את תפקידי כראוי בכך שלא השגחתי על שעת המנוחה כציווי הרופאים.

ראה רבנו את צערו והניח דעתו: "עיקר עניין השינה בשבת הוא מחמת תענוג, וכיון שבשבת 
זו קיימתי מצוות עונג בתפילה ובזמירות מפי החזן, ממילא לא הוצרכתי לישון, מאחר שכבר 
יצאתי ידי חובת תענוג בשבת".                                                                       )גדולה שימושה(

המכון לסת"ם
עבודת הקודש
מכירת ס"ת, תפילין, 

מזוזות וכל צרכי הסת"ם.

פל': 054-8484945 רפאל ש. 

יש לקרוא את החסויות לאחר השבת

המחירים הכי טובים בשוק

סניף ר' יהודה הנשיא 33, אלעד.
טל. 052-7621725
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הללויה
מגשימה הזדמנות לחלום!

  אגם פאלאס אירועים  

גיסין 11 פ"ת טל. 9316606

הפטרה: "רני ושמחי"

שבת שלום ומבורך! 

רוצה לעמוד תחת החופה בקרוב?

"ביחד עם השם"
מרכז שידוכים איכותי

לבנות הסמינרים ובחורי הישיבות 
השואפים להקים בית של תורה!

צוות עם נסיון ודסקרטיות מלאה
לכל העדות )אס"ת( מגיל 18-30

בעיקר למשפחות החרדיות
הרישום חינם!

054-8439416
0548439@okmail.co.il



ניתן לקבל את העלון במייל RLEVRON@IAI.CO.IL  הערות והארות, תרומות ובקשות להפצת העלון יתקבלו בברכה בטל': 03-9094245.

נס חנוכה באוסטרליה סיפור לשבת

והן  לטוב  הן  המיועד,  הזמן  קץ  וכשמגיע  זמן,  לכל 
על  יותר  אחד  רגע  אף  מתמהמה  הקב"ה  אין  למוטב, 
הזמן. מכיוון שתם הזמן, שיוסף היה צריך להיות בבית 
האסורים,  בית  מן  הבזק  במהירות  הריצוהו  האסורים, 
"ַוְיִריֻצהּו ִמן ַהּבֹור". כמו"כ כשתגיע עת לגאולתנו ופדות 
נפשנו, לביאת משיח צדקנו, לא נתמהמה אף רגע יותר 
במהירות  אותנו  ויריצו  יבוא"  "פתאום  אלא  הזמן,  על 
חיים  )חפץ  בימינו.  במהרה  הקדושה  לארצנו  הגלות  מן 

על התורה( 
ללמוד  נוכל  יהודים  זוג  של  פרטית  גאולה  על 

מהמעשה הבא:
העולם  מלחמת  לפני  עוד  אירופה  את  עזבו  הם 
כרבים  באוסטרליה.  מבטחים  לחוף  והגיעו  הראשונה, 
שעשו אז את הצעד הזה, ניסו אף הם להשתלב בחיים 
המפותחים בארץ החופש. הם נעשו מתיישבים במרחבי 
האדמה הבלתי-מעובדת, באזורים מרוחקים של הארץ 
הענקית הזאת, ואט-אט החלה עבודתם להניב פירות. 
הם התחילו את חייהם שם בעוני ובמחסור, ועם הזמן 
להם  האירה  ההצלחה  להשתפר,  החל  הכלכלי  מצבם 

פנים ורווחיהם היו נאים.
אולם ככל שהצליחו בהישגיהם הכלכליים, התרופפה 
זיקתם לשמירת התורה והמצוות. ההורים עדיין הקפידו 
על קיום ההלכה, ואף שמרו מנהגים מסוימים שהביאו 
עמם מעיירת מולדתם, אך הבנים כבר הפכו לאוסטרלים 
הקשה  העבודה  ובלבושם.  באורחות-חייהם  דבר,  לכל 
בשדות האחוזה הייתה רבה ומפרכת, וריחוקם מן העיר, 
שבה התקיימו חיי קהילה, עשו את שלהם להתרחקות 

מהחיים היהודיים.
ג'ק היה צעיר הבנים במשפחה. בברית שנעשתה לו 
נקרא שמו בישראל יעקב, אך בהשפעת הזמן והסביבה 
הוחלף שמו לג'ק. בכישרונותיו המיוחדים הצליח לסיים 
הכללי  הספר  בבית  הלימודים  מסלול  את  בהצטיינות 
במקום מגוריו, ואף עלה ללימודים גבוהים יותר. ובכל 
זאת, עם סיום לימודיו נרתם דווקא הוא לניהול חוותו 

של אביו, וגם זאת עשה במסירות ובהצלחה.
ברבות הימים נשא לאישה את דינה – אף היא מרקע 

משפחתי דומה – שאת שמה שינו לדיאנה. בתחילה חיו 
ליהדות.  כלשהי  זיקה  על  שמרו  וכך  יהודית,  בסביבה 
בחלוף הזמן, עם המעבר לאחוזה מבודדת משלהם, עם 
הצמר  לייצור  שגידלו,  לכבשים  נרחבים  מרעה  שטחי 
יהדותם  נשכחה  בוויקטוריה,  נידח  במקום  האוסטרלי, 

כמעט כליל.
אופייני  גורם  היה  קיצוני,  גאוגרפי  ניתוק  זה של  סוג 
זו  חיים  מציאות  ואמנם,  באוסטרליה.  להתבוללות 
איימה לנתק לחלוטין את הקשר של בני הזוג עם עברם 

היהודי הרופף ממילא.
באושר,  חיים  אנו  "הלוא  לאשתו,  הבעל  אמר  "ראי", 
ואיני רואה עוד כל צורך לזהות את עצמי כיהודי. איזו 
משמעות יש ליהדות בעבורנו, מלבד זיכרונות כואבים 
בראשה  הנהנה  האישה  באירופה?!"  הקטנה  מהעיירה 
להסכמה, שהרי גם לה לא הייתה סיבה לחשוב אחרת.

רצתה ההשגחה, וערב אחד, באחד מימי חודש כסלו, 
בשעה שישבה האישה מול האח הבוערת ועיתון בידיה, 
עינה כתבה שהופיעה בעיתון. בכתבה סופר  צדה את 
כי באמצע דצמבר חוגגים היהודים בכל העולם את חג 

החנוכה.
העיתון הזה, שהיה מגיע אליהם מדי שבוע, היה בעצם 
האמצעי היחיד כמעט לקשר עם העולם הגדול שמחוץ 
להם. הידיעה על חג החנוכה תפסה משום מה את ליבה. 
בדרך בלתי מובנת תפסה הידיעה את התעניינותה והיא 
לא הצליחה להסיח את דעתה ממנה. בתוך כך החלו 

לעלות גם זיכרונות ומחשבות שלא נתנו לה מנוח.
חצי לילה התהפכה על משכבה, עד שהחליטה לקום 
חלון  אדן  על  קטן  נר  הדליקה  היא  מעשה.  ולעשות 

המטבח, ובתחושת סיפוק חזרה לישון.
את  קרא  הוא  גם  בעלה.  התעורר  כן  אחרי  שעה 
זיכרונות  להתעורר  החלו  בו  גם  חנוכה,  על  הכתבה 
ונכנס למטבח. למראה הנר שעל אדן  העבר. הוא קם 
החלון עברה בו מחשבה, שהנה גם אשתו חשבה אותן 
מחשבות שעברו בו. הוא ניגש אל אדן החלון והדליק 

גם הוא נר קטן.
אך בכך לא תם הסיפור.

כפי  ענן פתאומי,  האזור שבר  לילה הכה את  באותו 
שקורה מדי פעם בפעם בחלק זה של העולם. החוות 
ונותקו,  גשם  במי  הוצפו  הנמוכים  במקומות  ששכנו 
ובתוכן גם חוותם של בני הזוג שלנו. כוחות החילוץ חשו 
והעלטה  החשמל,  זרם  את  ניתק  השיטפון  אך  לאזור, 
הייתה גדולה כל כך, שצוותי המתנדבים התקשו להגיע 

אל החוות.
ג'ק  את  העיר  בעוצמה  הבית  על  שניתך  העז  הגשם 
ודיאנה. בבהלה נוכחו לגלות כי חצר ביתם מוצפת מים, 
והמים גואים ומציפים את רצפת הבית. הם מיהרו אל 
החלון לזעוק לעזרה, אך קולותיהם נבלעו ברעש המים 

האדיר שסביבם.
כי  נוכחו  הם  ודיאנה  ג'ק  של  חרדתם  למרבה 
פניו  על  וחלפו  באפלה,  ביתם  את  ראו  לא  המחלצים 
רגעים  היו  אלה  אחרים.  לכודים  אחר  בחיפוש  הלאה, 
קשים מנשוא שנראו כנצח. על שניהם השתלט הפחד 

מפני הנורא מכול.
אך לפתע פרץ אחד המחלצים בקריאה: "היי! הביטו 
תשומת  את  משך  בחשכה  שהבליח  קטן  אור  לשם!" 
ומנצנצים  מרצדים  קטנים,  אורות  שני  היו  אלה  ליבו, 

בחלון הבית...
המחלצים שמיהרו אליהם מצאו את בני הזוג כמעט 
על סף ייאוש. שניהם בכו וצחקו מהתרגשות ולא האמינו 
שזכו להינצל. אך עוד יותר התקשו לעכל את העובדה 
ששמעו מפי המחלצים, כי הנרות 'נרות החנוכה' שלהם, 

הם שהביאו לידי הצלתם.
שני נרות של שתי נשמות רחוקות ונידחות עשו את 
שזכה  לסיפור  גם  ונהפכו  שלהם,  הפרטי  חנוכה  נס 
להגיע לכותרות העיתונות באותם ימים. לבני הזוג גרם 
הסיפור לחולל שינוי ניכר בתפיסת עולמם בדבר הקשר 
נצח  היהודי.  וערכי הנצח של העם  שלהם עם הקב"ה 

ישראל לא ישקר.
)אמונה שלמה - בראשית, יש"כ למחבר ר' צבי נקר(            

מהו הזמן להדלקת נרות חנוכה 
במוצאי שבת?  הלכה לשבת

הנה גם מי שאינו נוהג להחמיר בכל מוצאי שבת להמתין לזמן צאת הכוכבים כרבינו תם, נכון 
שידליק נרות חנוכה במוצאי שבת בזמן רבינו תם, שאין כל חשש בזה במה שממתין לזמן רבינו 
וכיון שמרן פסק שאם לא  תם, ומחמיר באיסור שבת, ומטעם זה מתעכב בהדלקת נר חנוכה. 
הדליק בחצי שעה הראשונה מדליק והולך כל הלילה, יש לעכב ההדלקה במוצ"ש עד לזמן ר"ת. 
ויש להם להבדיל בבית קודם הדלקת נרות חנוכה. ואין לחוש בזה בספק ברכות כשמדליק אחר 
חצי שעה מצאת הכוכבים, ובמקום מנהג אין חוששין לספק ברכות. וגם מי שאינו חושש כלל 
לשיטת רבינו תם, יכול להחמיר בזה, מהטעמים שיתבארו. וכן ראוי שיעשה כל השנה, וזו חומרא 
חשובה מאוד לכל ירא שמים, ולא כמו שאר חומרות שמותר מן הדין, אלא כאן יש חשש סקילה. 
ואף אם במשך השנה אינו נזהר בזה, מה בכך, וכי מפני שכל השנה אינו נוהג כראוי. ומי שאכל 
שום יחזור ויאכל שום. ]ואף שאין כאן חיוב ממש ע"פ הדין מ"מ כל ירא שמים צריך להחמיר 
בזה[. ולא מחמת שנהג כל השנה אחרת, נקבע אצלו מנהג חדש, והוקבעה הלכה אצלו ששיטת 
כל גדולי הראשונים וכמרן כמאן דליתא דמי. ולכן טוב לכל לנהוג כן, ויש ג"כ סברא שבמוצאי 
שבת קבעו חכמים את זמן ההדלקה עד שיצא הספק מלבו. וכמו שיתבאר להלן כמה טעמים 

בזה.
וראה בש"ת אגרות משה חאו"ח ח"ד )סי' סב בד"ה וכן במוצ"ש( שכתב, שכל אלו שנוהגים להמתין 
בכל מוצ"ש כסברת ר"ת, דהיינו עד אחר עבור ע"ב דקות, כראוי לנהוג ליראי ה', אין להם להקדים 
אף לנר חנוכה. ואפילו הנוהגים לדעת הגר"א בכל דבר, אם הוא לקולא לא שייך ליחידים לנהוג 
כן. ע"ש. גם בקו' ימי החנוכה )שכטר. עמ' לה( הביא שהגר"ח מבריסק היה ממתין במוצאי שבת 
ו'( ששמע מפי הגרי"ז  )סי' שמב אות  וע' בתשוה"נ ח"ב  חנוכה להדליק בזמן צאה"כ לרבינו תם. 
מבריסק, שאביו הגר"ח החמיר מאוד כשיטת ר"ת, ובמוצש"ק חנוכה זירז מאוד שיספיקו להדליק 
תוך חצי שעה מזמן צאת הכוכבים של ר"ת. ומכל מקום אף שהגר"ח מיהר כ"כ שיהא הכל תוך 
חצי שעה דוקא מזמן רבינו תם, מכל מקום הגרי"ז בעצמו איחר גם יותר מחצי שעה, ואולי סמך 
שבזמנינו עוד לא כלה רגל מן השוק. וע"ש שהנוהגין לחומרא כר"ת, לא מקילין בזמן סוף קדושת 
שבת אף בשבת חנוכה, ממהרים להדליק עכ"פ תוך חצי שעה מצאה"כ דר"ת. גם בספר עובדות 
והנהגות לבית בריסק ח"ב )עמוד ק'( הובא, שהגרי"ז מבריסק אמר, כי אצל הנוהגים שכל שבת 

נגמרת בזמן שהורה רבינו תם, אף במוצאי שבת חנוכה זהו הזמן להדליק נר חנוכה. ע"ש. וכן 
בספר ישועת דניאל )עמו' קצב( העיד על הגרי"ז מבריסק שהדליק נר חנוכה במוצאי שבת מאוחר 
במוצ"ש  שנהג  מקלויזנבורג  הגה"צ  אצל  שראה  כתב,  רעא(  )עמ'  גבריאל  נטעי  בספר  גם  מאד. 
חנוכה כמו שנהג להחמיר בכל מוצ"ש. ע"ש. וכן מנהגו של מרן אאמו"ר זצוק"ל, במוצ"ש חנוכה 
להדליק הנרות רק לאחר שהגיע זמן רבינו תם. ומי שאשתו אינה נוהגת להחמיר כד' ר"ת, והוא 
נוהג להחמיר דרך חומרא, מעיקר הדין יכול למנות את אשתו לשליח להדליק נרות חנוכה לפני 
שיגיע הזמן של ר"ת. אבל אם הוא חושש מדינא לר"ת, לא יעשה כן, אבל ימתין עד שיגיע זמן 
בהליכות שלמה  אויערבאך  הגרש"ז  כמ"ש  דלא  וכ"ז  רנא([.  )סי'  ח"ו  הקהתי  וע' שבט  ר"ת.  של 
)מועדים, עמוד שיא(, שבמוצאי שבת חנוכה אין צריך לדקדק להדליק נ"ח אחר זמן רבינו תם, מפני 

שאין זה מעיקר הדין אלא לחומרא בעלמא. ע"ש. ואפשר שלא ראה דברי הפוסקים בענין זה. 
והרי דעת רוב הראשונים, רוב מנין ורוב בנין, ומרן, כפי שיטת ר"ת. ולכן העיקר שגם במוצ"ש 

חנוכה ראוי שלא להדליק נ"ח אחר זמן ר"ת. 
והמנהג שנוהגים החרדים לדבר ה' בכל מוצ"ש 
להחמיר כדעת ר"ת, הוא מנהג יקר מאד אחר 
שרבים מרבותינו הראשונים הסכימו עם ר"ת, 
והרשב"א  הרמב"ן  והרא"ש,  הראב"ד  ומהם: 
והסמ"ג  הרז"ה  והר"ן,  והמאירי  והרא"ה 
מרן  וכ"פ  ירוחם.  ורבינו  פרץ  ורבינו  והמרדכי 
באורך  וראה  ועוד.  והרדב"ז.  רסא(  )סי'  הש"ע 
יוסף שבת כרך  )סי' כא(, ובילקוט  ביבי"א ח"ב 
א' חלק ראשון )מהדורת תשע"א סימן רסא(. ]וע"ש 

עוד במה שהוכיח נגד האול"ד ואכמ"ל[. 
)ילקוט יוסף חנוכה, מהד' התשע"ג, עמוד תקס"ה וע"ש(
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שלום אפל ורפי בן טינו מגנזי הי"ו וכל משפ', מעין ושרה בנות אילה, 
פנחס ואיתמר )תומר( בני אביגיל הי"ו, רחמים בן מונירה הי"ו, יונתן 
בן עופרה ברכה הי"ו.  זרע בר קיימא נתנאל בן חנה ומעין בת סיגלית

לעילוי נשמתהעלון מוקדש  -  להצלחת ברו"ג לרפואת
שושנה פורן בת טאוס תחי', סעידה בת סאלם תחי', 
שושנה בת אליס עישה תחי', אליס עישה תחי' בת 

תמו, מאיר בן לאה הי''ו.

מרן רבי עובדיה בן גורג'יה זצוק"ל, מוסא בן יחיא ואהרון 
בן יחיא אהפל ז"ל,  יוסף בן שלום ז"ל, מאיר אהרון ז"ל בן 

עישה הי"ו, שרה בת לאה ע"ה, יעל בת רבקה ע"ה. 

"ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
ברכת מזל טוב חמה ולבבית שלוחה בזה לבתי ואחותינו מעין לברון תחי'  

שידיה רב לה בעריכה כשרונית של מדור הסיפורים ונשאה את משא העלון שנים רבות, לרגל בואה לברית הארוסין בשעטו"מ 
עם הבחור השקדן והנעלה, סיני ועוקר הרים, עתיר במידות נפלאות, עדיו לגאון 

הבה"ח שמעון מימון הי"ו 
מבחירי ישיבת "באר התלמוד" המעטירה בירושלים ת"ו. יה"ר שיעלה הזיווג יפה לתפארת המשפחות הרוממות,  
ויזכו להקים את ביתם בית נאמן בישראל על אדני התורה והיראה, דורות ישרים מבורכים עוסקים בתורה ובמצוות.

המאחלים בהוקרה רבה, המשפחה ומערכת העלון.

חובת הפרשת 
מעשר עני היא בכל 

פעם שמפרישים 
תרומות ומעשרות 

וגם מספק טבל 
לקבלת הסבר על אופן 

ההצטרפות למעשר עני 
וביצוע חוזה הלוואה עם 

עני פנה עוד היום 
לבית המעשר


