
ַמִים יֹוִליְך ֶאת ַהּקֹול   ִּכי עֹוף ַהּׁשָ

העלון מוקדש לזרע בר קיימא אליהו בן אדלה ורבקה בת מרים
ולרפואת ר’ יצחק בן חנה, פירחה בת רבקה

ְיהּוָדה  ֵאָליו  "ַוִּיַּגׁש 
ְיַדֶּבר  ֲאֹדִני,  ִּבי  ַוֹּיאֶמר 
ְּבָאְזֵני  ָדָבר  ַעְבְּדָך  ָנא 
ְּכַפְרעֹה"  ָכמֹוָך  ִּכי  ְּבַעְבֶּדָך  ַאְּפָך  ִיַחר  ְוַאל  ֲאֹדִני 

)בראשית מד, יח(. 

ָנא  "ְיַדֶּבר  הזה,  בפסוק  רבים  דקדוקים  ישנם 
לאוזני  שידבר  ודאי  ֲאֹדִני",  ְּבָאְזֵני  ָדָבר  ַעְבְּדָך 
יוסף ולא למקום אחר בגופו, ואם כן מה כוונת 

התורה בהדגישה פרט זה?

אלא אמר יהודה ליוסף, "ְוַאל ִיַחר ַאְּפָך ְּבַעְבֶּדָך 
אותך  שאנצח  יודע  אני   - ְּכַפְרֹעה"  ָכמֹוָך  ִּכי 
כמלך,  אותך  מעריך  שאני  ומכיוון  בדברים, 
מיתה  חייב  המלך  את  שמנצח  שמי  וידוע 
הדבר  שישמע  רוצה  איני  לכן  ע"ב(,  י  זרה  )עבודה 

אצטרך  שלא  כדי  שניצחתיך,  אחרים  לאנשים 
ואתה,  אני  רק  באוזנך,  אדבר  אלא  להיהרג, 
סוכות(,  בחג  ההושענות  )מנוסח  ָנא  הֹוִשיָעה  ָוהּו  אני 

באופן שאף אדם אחר לא ישמע מהדבר. 

דינו  המלך  את  שמנצח  שמי  הדין  כל  והרי 
המלך  את  ומשפיל  שמבזה  מפני  הוא  למיתה 
בפני הבריות, אך אם מנצחו רק בפניו, באופן 
בכך  אין  מהדבר,  ומבין  שומע  לא  אחד  שאף 
מיתה  חייב  המנצחו  אין  וממילא  למלך  ביזיון 
והוא  בינותם,  היה מתורגם מליץ  )ואע"ג שלכאורה 
היה  מתורגמן  אותו  מ"מ   יהודה,  מניצחון  ישמע 
נחשב  לא  ולכן  דאבוה,  כרעא  וברא  יוסף,  בן  מנשה 

שביזהו בפני אדם אחר. ועוד יש לומר שביני וביני 
והעיקריות  החשובות  המילים  את  יהודה  למד 

בשפה המצרית ולא הוצרך למליץ בינותם(. 

שרבי  מספרת  ע"א(  לט  )סנהדרין  הגמרא 
נפשו  ידיד  היה  מהאמוראים,  אחד  תנחום, 
של הקיסר, יום אחד פנה אליו הקיסר ואמר 
ונהיה  בוא  מפולגים,  נשאר  מתי  "עד  לו: 
היהודים  כל  את  תאסוף  מאוחדים,  כולנו 
ונחיה כולנו ביחד, נאכל מאותו מאכל ונשתה 
ִתְׁשֶּתה  ּוִמֹּכסֹו  ֹתאַכל  ִמִּפּתֹו  משקה,  מאותו 

)שמואל ב יב, ג(".  

אמר לו רבי תנחום: "אתה צודק אדוני הקיסר, 
מאוגדים  כולנו  שנהיה  זה  ביותר  הטוב  הדבר 
ומאוחדים, אתם יכולים להיות כמונו, אך אנחנו 
יכולים להיות כמותכם, שהרי אנו מהולים  לא 
ואתם לא, אנו שונים מכם, ואם רצונכם שנהיה 
מאוחדים עליכם למול עצמכם ולהיות כמונו!"

תנחום  רבי  של  מפיקחותו  הקיסר  השתומם 
דזכי  כל  אך  ניצחתני,  צודק,  "אתה  ואמר: 
למלכא - לשדיוה לביבר"- כל מי שמנצח את 

המלך דינו להיזרק לגוב האריות!

תנחום  רבי  את  זרקו  ומיד  פקודה  המלך  נתן 
לגוב האריות, אך האריות לא עשו לו מאומה 
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אלא התיישבו לפניו ושמעו את דברי תורתו 
ואת לימוד משניותיו בעל פה,  כיצד מברכים 
על הפירות, על פירות האילן הוא אומר בורא 
פרי העץ וכו'.. )ברכות לה ע"א(, יציאות השבת 
שתים שהן ארבע בפנים ושתים שהן ארבע 
בחוץ .. )שבת ב ע"א(, ביצה שנולדה ביום טוב 
בית שמאי אומרים תאכל ובית הלל אומרים 

לא תאכל.. )ביצה ב ע"א(. 

באותה העת עמד שם מומר אחד ואמר למלך 
שלא יתפעל מכך שהאריות לא טורפים את 
רבי תנחום, וזאת מפני שהם אכלו לפני זמן 
קצר, נענה המלך לדבריו וציווה לזורקו לגוב 
טורפים  לא  האריות  אם  לבדוק  האריות, 
רבי  של  צדקותו  מחמת  או  השובע  מחמת 
התנפלו  באוויר  בעודו  מהרה  וחיש  תנחום, 
תנחום  ורבי  גופו,  את  ושסעו  האריות  עליו 

יצא לחיים טובים ולשלום. 

 

הקדים  שיהודה  לבאר  אפשר  נוסף  ביאור 
דברים  עמו  לדבר  שרצונו  ליוסף  ואמר 
ולא  ליבו,  על  ויתקבלו  לאוזנו  היטב  שיכנסו 

יכנסו מאוזן אחת ויצאו מאוזן שנייה. 

צום  לחול  עתיד  הקרוב  ראשון  ביום 
לז'  )דרוש  סופר  בחתם  ומובא  בטבת,  עשרה 
באדר( שביום זה בכל דור ודור יושבים בית דין 

ימשך חלילה החורבן  וגוזרים אם  של מעלה 
גם בשנה זו, או יופסק החורבן ויגאלו ישראל. 
כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו 
שנה  בכל  ה"א(,  פ"א  פאה  )ירושלמי  בימיו  נחרב 
בטבת  עשרה  וביום  החורבן  מתחדש  ושנה 
לכן חוב קדוש מוטל  גוזרים על כך בשמים. 
ולשוב  כוחנו  בכל  ולהתעורר  לעורר  עלינו 
נהיה  שלא  כדי  שלם,  בלבב  אלוקינו  ה'  אל 
חלילה ממעכבי הגאולה, אלא אדרבה נחיש 
טובים  ומעשים  תשובה  ע"י  גאולתנו  את 
על  הלב  מעומק  וזעקה  ותפילה  זה  ביום 
בית  בניין  דוד,  בית  מלכות  שמים,  מלכות 
קדוש  כי  ברחמים.  ישראל  וגאולת  המקדש 
היום לאדוננו, בכח היום הקדוש הזה יכולים 

אנו לקרב הגאולה. 

שופרו  את  בקרוב  לשמוע  שנזכה  רצון  ויהי 
ְּבׁשֹוָפר  ִיָּתַקע  ַההּוא  ַּבּיֹום  ְוָהָיה  משיח,  של 
בית  בבניין  לראות  ונזכה  יג(,  כז,  )ישעיה  ָּגדֹול 
ׁשּוְבָך  בְּ ֵעיֵנינּו  ְוֶתֱחֶזיָנה  במהרה,  המקדש 

ַרֲחִמים, אמן.  ְלִצּיֹון בְּ
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תבשיל  לפניו  ומביאים  פת,  מכזית  פחות  האוכל  א. 
בשר או דגים, או ביצים, וכיו"ב, עליו לברך על כל מין 
כיון שאין על  נפטרו בברכת הפת,  ולא  ומין כברכתו, 

זה שם סעודה.

אגוז  בתוך  שנמצאים  המים  והוא  קוקוס  חלב  ב. 
שברכתו  מהאגוז  אכל  ואם  שהכל.  ברכתו  הקוקוס, 
בורא פרי העץ פטר את המים שבתוכו. )כל הנ"ל מהספר 

חזו"ע ברכות עמוד פ"א וקכ"ח(.
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העלון מוקדש לזיווג הגון
אלעד בן אילנה, רבקה בת תקוה, דוד רחמים בן אילנה

במלאות שנה להסתלקות הגה"צ רבי יהודה יאיר זצוק"ל 
ֶהי חסיד, ֶהי עניו

השבוע )יום ראשון – ג' טבת( חל יום השנה להסתלקות 
כחזן  כיהן  אשר  זצוק"ל,  יאיר  יהודה  רבי  הצדיק 

עשרות בשנים בימים הנוראים בישיבתנו.

המופלגת,  אישיותו  את  במילים  להגדיר  קשה 
חכמתו בתורה וחסידותו וצדקותו שהיו לשם דבר, 
גבי  על  שנים  במשך  הזה,  כבושם  היה  לא  ממש 
שנים היה מתעורר קודם עלות השחר, ְּבעֹוד ַלְיָלה 
ְלָך ָקמּו, ֲעָבֶדיָך ְּבַמֲהָלָלם )מנוסח הסליחות(, ומקונן על 
השכינה הקדושה באמירת תיקון חצות, ומיד אח"כ 
ומסדרו,  הכנסת  בית  את  ראשונה  לפתוח  ממהר 
הגדולה  חכמתו  אף  דעל  נון,  בן  יהושע  כמו  ממש 
ספסלי  את  מסדר  היה  וצדקותו  חסידותו  בתורה, 
לילה  נוהג  היה  וכך  יד(.  כא,  רבה  )במדבר  המדרש  בית 
אחר לילה, גם לאחר שחלה במחלה הנוראה וטופל 

בטיפולים קשים מאוד. 

לאחר מכן היה מסיים את כל ספר התהילים, ועוסק 
מופלאה,  בזריזות  והכל  וביגיעה  בעמל  בתורה 
בזריזות,  מעשיו  בזריזות,  תורתו  בזריזות,  תפילתו 

כזה ראה וקדש )ר"ה כ ע"א(.

ייסוריו  ועל אף  וצדקותו הגדולה,  על אף חסידותו 

הקשים,  ההקרנות  וטיפולי  הכבדים 
לאשתו  ובלבביות  בחום  הרב  דאג 
ּוִמְּבָׂשְרָך  מהם,  התעלם  ולא  ולילדיו, 
ֹלא ִתְתַעָּלם )ישעיה נח, ז(, וביום פטירתו, 

לבית  שהלך  וקודם  כרגילותו,  בוקר,  לפנות  קם 
הכנסת בישל שלושה סירים של מאכלים מיוחדים 

עבור משפחתו. 

אין פלא שבניו ובנותיו נקשרו אליו בנימי נשמתם, 
על אף שכבר הקימו את ביתם ונהיו בגדר חי נושא 
במינו  מיוחד  יחס  שקיבלו  מפני  וזאת  עצמו,  את 
וסוגו, יחס של חום ולבביות והרגשת מלכות שהם 
החשובים והיקרים בעולם. ועם כל זאת לא הפסיד 
מקצועות  בכל  העצומה  וחכמתו  מגאונותו  בכך 

התורה, בתורה שבכתב ותורה שבעל פה. 

וממנו נלמד כולנו לא לשכוח שאנו נמצאים בעולם 
עוד  ולהתקדם  לעלות  שאיפתנו  אף  ועל  המעשה, 
ועוד בלימוד התורה והיראה, עם כל זאת אסור לנו 
ִיְרֶאה  ְוָׁשָפל  ה'  ָרם  ִּכי  לשכוח את הסובבים אותנו, 
גבוה  מעל  גבוה  יתברך  שה'  אף  על  ו(,  קלח,  )תהילים 

גם  ומביט  צופה  הוא  מ"מ  ותבונתנו,  מהשגתנו 
בשפלים והנמוכים ודואג למחסורם ולכל צרכיהם. 

יהי רצון שיהיה למליץ יושר בעדנו ובעד כל ישראל 
אחינו, ונזכה לראות בישועת ישראל ברחמים, אמן.

הלכות ברכות- דיני דברים הבאים בתוך הסעודה


