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פרשת "וישב" – גליון מס' 189
שנה ז'  -עלון דו שבועי

העלון טעון גניזה

אין לקרוא בשעת התפילה!

"יֹוסף ֶּבן ְׁש ַבע ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנָ ה ָהיָ ה ר ֶֹעה ֶאת ֶא ָחיו ַּבּצֹאן וְ הּוא נַ ַער ֶאת ְּבנֵ י ִב ְל ָהה
ֵ
יֹוסף ֶאת ִּד ָּב ָתם ָר ָעה ֶאל ֲא ִב ֶיהם" (לז ,ב).
וְ ֶאת ְּבנֵ י זִ ְל ָּפה נְ ֵׁשי ָא ִביו וַ ּיָ ֵבא ֵ
שלוש תמיהות ויישוב נפלא אחד  -כתב על כך הגאון רבי יחיאל מיכל רבינוביץ
מסלוצק ,בעל "אפיקי ים"; ראשית ,הוא מקשה ,מהי כוונת "והוא נער"? מה בא
הכתוב ללמדנו בזה?
שנית ,מהו הלשון "ויבא יוסף את דבתם רעה"? למה לא כתב הפסוק בפשטות
"ויספר יוסף" ,כפי שנאמר בסמוך (פסוק י')" :ויספר אל אביו"?
והשלישית ,מה פשר הלשון "אל אביהם"? למה לא כתב "אל אביו" ,כפי שנקט
בפסוק זה "נשי אביו"? וכי אביהם הוא ולא אביו? והוא מסיים' :והוא פלא'.
אלא  -ישב ה"אפיקי ים"  -הפסוק בא לומר עד כמה היתה גדולה צדקותו של
יוסף ,שלא בא חלילה להוציא דיבה על אחיו ,אלא כוונתו היתה לטובה ,והכל
עשה על פי הדין!
שכן הדין הוא (כמבואר ב"חפץ חיים" ,הלכות לשון הרע ,כלל י' ,סעיף ב' ,אות ג') ,שהרואה
אדם שעושה דבר שאינו כהוגן ,ורוצה הוא לספר על כך לאביו הוא לרבו בכדי
שיוכיחו את אותו אדם על מעשהו וינסו להחזירו למוטב ,ישנם שלושה תנאים
עיקריים שעליו להקפיד עליהם :האחד  -שלפני כן ינסה להוכיחו בעצמו ,ורק אם
הוכיחו ולא הועילה תוכחתו ,או אם משער מראש שתוכחתו לא תועיל ,רשאי הוא
לגלות לאביו או לרבו את מעשיו של אותו אדם .השני  -שיספר באופן מדוייק
את המעשה ולא יגדיל בדבריו את העוולה .והשלישי  -שתהיה כוונתו אך ורק
לתועלת ,ולא ליהנות חלילה מהפגם של חבירו.
עתה נשוב ללשון הפסוק ,שלדברינו מדוייק הוא להפליא:
תחילה מקדים הפסוק ואומר" :הוא נער" ,וזאת בכדי להסביר מדוע לא הוכיח
יוסף את אחיו בטרם גילה לאביו את מעשיהם ,כפי הדין ,והתשובה לכך היא
ששיער שבודאי לא תועיל תוכחתו ,שהרי הם נהגו לזלזל בבני השפחות ,ואילו
הוא היה 'נער'  -משמש ומשרת אצל בני השפחות ,וקל וחומר שלא יטו אוזן
לתוכחתו! (וכן פירש המלבי"ם).
לאחר מכן אומר הפסוק" :ויבא יוסף את דיבתם רעה" ,ולא "ויספר"  -ללמדנו
שסיפר בדיוק נמרץ את מה שעשו בלי להוסיף אף דיבור מיותר ,ולכן אמר "ויבא"
 כאדם המביא דבר ממקום למקום ,שאינו נוגע כלל במטענו ,אלא רק מעבירוכפי שהוא בדיוק!
ולבסוף מלמדנו הפסוק שכוונתו היתה אך ורק לתועלת ,כדי שיוכיחם אביהם,
וזאת נרמז בלשון הכתוב "ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם" ,כי בספרו על כך
ליעקב לא חשב כלל ליהנות מהפגם שלהם על ידי שאביו יחבבו יותר ,אלא היה
בדעתו רק לספר לאביהם ,שיכול להוכיחם ,כאילו אין הדבר נוגע כלל לו עצמו,
וכאילו אינו אביו כלל ,אלא רק אביהם!
(אפיקי ים)
כפתור ופרח!

"וַ ּיָ ֶׁשב ֶאת ַׂשר ַה ַּמ ְׁש ִקים ַעל ַמ ְׁש ֵקהּו וַ ּיִ ֵּתן ַהּכֹוס ַעל ּכַ ף ַּפ ְרעֹה .וְ ֵאת ַׂשר ָהא ִֹפים
ָּת ָלה ּכַ ֲא ֶׁשר ָּפ ַתר ָל ֶהם ֵ
יֹוסף" (מ ,כא-כב).
תוצאות המשפט שערך פרעה לשני שריו שסרחו ,מעוררות תמיהה גדולה.
שהרי כתב רש"י שחטאו של שר המשקים היה שנמצא זבוב בכוס המלך ,ואילו
חטאו של שר האופים היה שנמצא קיסם בפת המלך .אין ספק שחטאו של שר
המשקים גדול בהרבה משל רעהו שר האופים ,שהרי את הכוס הוא נותן על יד
פרעה ,וכמה גדול הוא הבזיון לתת ביד המלך משקה שזבוב שוחה בתוכו ,לעומת
זאת הפת לא נהוג לתת ביד המלך ,אלא להניח אותה על השולחן (וכלל לא בטוח
שהמלך יאכל דוקא פרוסה זו או אחרת) ,ואיך הגיע פרעה להחלטה חסרת היגיון שכזו:

טל' המערכת03-9094245 :

להשיב את שר המשקים לתפקידו הרם ,ודוקא את שר האופים לתלות על העץ?!
זאת ועוד הקשה הגאון רבי יחיאל מיכל הלוי עפשטיין זצ"ל ,אב"ד נובהרדוק
ובעל "ערוך השולחן" :עצם חטאם של שני שרי המלך מעורר פליאה :איך אירע
הקלקול לשניהם בזמן אחד?
ובכלל ,מה חרי האף הגדול הזה? אמת ,התגלה מחדל בהתנהלות השרים ,ובלי
ספק ראויים הם להדחה מתפקידם כעונש על רשלנותם ,אך להושיבם במאסר
ולגזור דין מוות על עוון קל שכזה? אין זה מדרך המוסר!
ולבסוף מתבקשת הערה לשונית :מדוע אומרת התורה "חטאו משקה מלך
מצרים והאופה לאדוניהם למלך מצרים"? ממתי העדר זהירות נחשבת ל'חטא'?
'ולכן' ,כותב ה"ערוך לשולחן"' ,ליבי אומר לי שהענין כך היה'  -והוא נוקט
בביאור מחודש ונפלא עד למאוד בכל הענין:
שני השרים הללו היו שונאים זה לזה ,וכל אחד רצה להכשיל את עמיתו כדי
שיבאש ריחו בעיני פרעה ויסלקנו ממשרתו .כך אירע ששר המשקים נטל קיסם
ונעצו בחשאי לתוך פת-בג המלך כדי להכשיל את שר האופים ,אשר מצידו לא
טמן אף הוא את ידו בצלחת ,אלא נטל זבוב והכניסו לתוך כוס פרעה ,כדי שהמלך
יראה ויחרה אפו בשר המשקים.
נמצא שעיקר החטא היה בעצם העזתם של השרים לנקום זה בזה בעניינים
השייכים למלך ,ואם כן דוקא חטאו של שר האפים היה חמור מחטאו של שר
המשקים ,שכן שר האופים העיז פניו שבעתיים כאשר הטיל זבוב בכוס הניתנת
על ידי המלך ממש ,ולכן דן אותו פרעה למיתה ,מה שאין כן שר המשקים ,שהטיל
קיסם לתוך הפת ,שאינה ניתנת על יד המלך ממש ,ואולי בכלל לא היה המלך
נוטל דוקא חתיכת פת זו ,אשר על כן חטאו חמור פחות משל עמיתו ,ומשום כך
(ושלל לא יחסר)
השיבו פרעה על כנו!

חידושים נפלאים לחג החנוכה
"מצות חנוכה  -נר איש וביתו ,והמהדרין  -נר לכל אחד ואחד ,והמהדרין מן
המהדרין וכו' בית הלל אומרים יום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף
והולך" (שבת ,דף כא.):
צריך להבין ,מדוע דווקא במצוה זו הוסיפו חז"ל את מצות "המהדרין מן
המהדרין" מה שלא הוסיפו בשום מצוה?
אלא מפרש הרה"ק בעל הבני יששכר זי"ע פשט נפלא  -הסוחף את כל
שומעו :דהנה ידוע שנר חנוכה רומז על אור התורה כדכתיב "נר מצוה ותורה
אור" .והנה ,חכמת התורה אינה כשאר החכמות ,שבהם ,כששומע אדם איזה
מושכל מחכם אחד ונתפס הדבר בשכלו ,שוב אין מן הצורך לו לחזור עליה,
כי לא יוסיף אומץ בה .מה שאין כן דברי תורה ,אם שמע איזה מושכל מרבו,
אם יחזור על לימודו ויתבונן בה שוב ,אזי יתוסף בה אור חדש והשכלה
נוספת (עיין זוהר בראשית קצב) ,כי דברי תורה חיות הנה ומילדות בכל פעם
אותיות וטעמים חדשים מתוקים מדבש ונופת צופים.
וזהו שאמרו חז"ל" :מצות חנוכה"  -אור התורה" ,נר איש וביתו"  -יוצאים
התלמידים ידי חובת לימוד התורה על ידי שמיעתם מרבם ,מדין שומע כעונה,
כשם שבנר חנוכה יוצאים על ידי שאחד מדליק לכולם .אמנם ,ה"מהדרין"
 כאשר הם "מהדרים" וחוזרים על לימודם בפה ,אזי "נר לכל אחד ואחד" מתווסף אור חדש והבנה נוספת לכל אחד בפני עצמו" .והמהדרין מןהמהדרין"  -וכל כמה שהם חוזרים על לימודם עוד ועוד" ,מוסיפים והולכים"
 מולידים בכל פעם טעמים וביאורים נוספים עמוקים עד למאוד מה שלא(באדיבות הרב יוסף ברגר ' -פנינים')
השיגו בפעמים הקודמות...

יש לקרוא את החסויות לאחר השבת

המכון לסת"ם
עבודת הקודש

הפרשת תרו"מ לפי דעת השו"ע

כולם

מצטרפים
לבית המעשר
מה איתך?*

סניף ר' יהודה הנשיא 33
סניף נחלת יצחק

תצטרף  -תהדר

בית המעשר

פל'054-8484945 :
מוצרי צריכה לבית

*ספר יקר ערך מתנה
למצטרפים החדשים

08-9214829

מכירת ס"ת ,תפילין,
מזוזות וכל צרכי הסת"ם.

מרכז מסחרי נחלת יצחק
קומת המותגים

כלי בית ,חד פעמי,
מוצרי נקיון ,פלסטיקה ועוד.
 %5הנחה לחתנים וכלות
רבי עקיבא  15אלעד

טל'03-7444731:

שבת שלום ומבורך!

רפאל ש.

מקצוענות ואיכות ללא תחרות!!!
אצלינו
אמינות מעל לכל!!!
עבודות גמר ושיפוצים

משרד03-9747444 :

אתרW W W . H D E K E L . C O M :

סיפור לשבת
סיפור חייו הבלתי נתפס של חכם משה יחזקאל זצ"ל,
שהיה פועל בנין ורפתן ,אבל ניצל כל דקה ללימוד
תורה ,עד שידע את כל מכמני התורה ,הגיע לדרגת
ראש ישיבה והעמיד תלמידים הרבה  -מחייב את כולם.
הוא נולד בבגדאד ועלה לארץ בשנת התש"י ,בשנות
השלושים וחמש לחייו .הפרטים המלאים מובאים
בספר "בסתר המדרגה" ,שנכתב ע"י נכדו שקרוי על
שמו ,הרב משה יחזקאל.
לפנינו שני סיפורים נפלאים ,הראשון הוא על
ה'עקשנות דקדושה' של חכם משה ,בימיו כפועל.
במפעל בו עבד ביציקות הבטון ,הסתיים זמן העבודה
ביום שישי בשעה  2אחר הצהריים .אמר חכם משה
למנהל עבודתו" :העושה מלאכה בערב שבת אחר
חצות אינו רואה סימן ברכה .ביום שישי אני מסיים את
עבודתי בשעה  11לפני הצהריים".
המנהל לא הסכים ,ואיים כמה פעמים על חכם משה
בקיצוץ משמעותי בשכרו ,אך הדבר לא הזיזו מקבלתו
זו .בשעה  11בדיוק היה עוזב את המפעל ,אף אם היה
זה באמצע בניית קיר קטן ,שנותרו רק כמה דקות
לסיומו .מבחינתו היום נגמר.
זמן חלוקת המשכורת במפעל היה ביום הראשון של
החודש הלועזי .פעם חל ה'ראשון' ביום שישי .מנהל
העבודה קרא לפועליו בשעות הבוקר ,לפני תחילת
העבודה ,וחילק להם את משכורתם החודשית .לחכם
משה יחזקאל קיצץ במשכורת כקנס על אי-גמר
העבודה בימי שישי.
כל הפועלים נטלו את משכורתם לכיסם ,החליפו את
בגדיהם לבגדי עבודה ,וכל אחד נעל את בגדיו האישיים
בארונו הקטן שבחדר ההלבשה .בהגיע השעה  ,11קיפל
חכם משה את חפציו כמנהגו ,החליף את בגדי עבודתו
לבגדיו הרגילים ,ויצא לקבל את השבת המלכה.
בשעה  1בצהריים החל מחפש בכיסו ,ולפתע נזכר
כי המשכורת החודשית שקיבל היום נשכחה במכנסי
העבודה שהחליף ,ונמצאת עתה באתר הבניה.
הוא ידע שגניבות באתר הבניה הן דבר נפוץ" .יש עדין
כמה שעות עד כניסת השבת ,לחזור או לא לחזור לאתר
הבניה?!"  -התרוצצו המחשבות במוחו.
עד שלבסוף אמר" ,זה כנראה נסיון עבורי" ...והרים
את ידיו כלפי מעלה ואמר" :ריבונו של עולם ,אם הכסף
שלי כשר  -תשמור עליו" .ובכך השכיח מעצמו את
טרדת המשכורת ,וקיבל את השבת בשמחה.
יום ראשון .הכל חוזרים לעבודתם ומוצאים את אתר
הבניה כלאחר פוגרום .בשבת ביקרו במקום גנבים

הגנבים גנבו מכל הבא ליד ,וגם מה שלא,
אך בכספים של חכם משה  -לא נגעו...
שנטלו עימם כלי עבודה יקרים ,כספים בסכומים גדולים
וקטנים ,ואף פרצו את משרדו של מנהל העבודה.
אך ראו זה פלא ,בגדיו של חכם משה עדיין תלויים
במקומם ,באתר הבניה ,ואיש לא נגע בהם .חכם משה
ניגש לבדוק האם הגנבים לקחו את כספו ,ומה רבה
שמחתו כשנוכח לדעת שאפילו שטר אחד אינו חסר.
מנהל העבודה ,ששמע את הדברים ,קרא לו ,ואמר:
"קיצצתי לך מהמשכורת בגלל יציאתך המוקדמת ביום
שישי ,אולם עתה  -מששמעתי על הנס שקרה לך -
אשיב לך את כל הקיצוצים ,ועוד אכפול את שכרך".
וכן היה .מני אז ,בסוף כל חודש ניתנה לחכם משה
משכורת עבור שלושים וחמישה יום(!) ,ובתלוש הרשמי
נרשמה התוספת כדמי בונוס.
הסיפור השני ,ילמדנו על כך שאדם שפועל לשם
שמיים ,תלוה אותו סיעתא דשמיא מיוחדת בכל מעשיו.
היה זה כשחכם משה רכש בפקחותו ובחוש-המסחר
שבו  -שלושה מגרשים גדולים בשכונת "התקוה" בתל
אביב ,והחליט שעליו לבנות במקום ישיבה גדולה
ורבת-קומות על שמו של גדול חכמי בגדאד ,מרן ה'בן
איש חי' זי"ע .הוא התרוצץ כבחור צעיר אצל מהנדסים
ומגישי תוכניות בעירייה ,כדי לאשר את התוכנית.
בסופו של דבר ,לאחר שנים רבות ,קיבל מהעירייה
תשובה שלילית .בעירייה הסבירו את סירובם בכך
שהמגרשים ממוקמים ליד כביש ראשי ,ובניית ישיבה
תגרור מהומות בין דתיים וחילונים.
אפס ,לא אדם כחכם משה יאמר נואש! הוא מחליט
לבנות ,ויהי מה!
כשהתגלה הדבר ,הוזמן לבית המשפט בגין עבירה
פלילית .הוא התייצב ללא עורך דין(!) ,והמשפט החל.
השופטת" :אתה בנית ללא הסכמת העירייה?" חכם
משה" :כן" .השופטת" :למה? לא ידעת שזו עבירה
פלילית?" חכם משה" :אני יודע ,אבל עדיף לבנות בית
כנסת ללא הסכמת העירייה ,מאשר להיות בבית סוהר
עם הסכמה!" - ...כוונתו היתה שבית הכנסת והישיבה
יקרבו את הנוער בשכונה לתורה ויראה ,ועל ידי כך
תימנע ההתדרדרות הרוחנית של הצעירים ,והם לא
יגיעו לבית הסוהר.
השופטת נתנה מכה בפטיש על השולחן בכעס:
"התשובה הזו הינה ביזיון בית המשפט .אני פוסקת לך
שישה חודשי מאסר בפועל ,ועוד שישה חודשי מאסר
על תנאי!!!"
חכם משה נתן אף הוא דפיקה על השולחן ואמר" :אני
לא מבין ,משום שעניתי את האמת על שאלתכם ,מגיע

הלכה לשבת

העלון מוקדש  -להצלחת

שלום אפל ורפי בן טינו מגנזי הי"ו וכל משפ' ,פנחס ואיתמר (תומר) הי"ו בני אביגיל תחי',
יצחק בן לבנה הי"ו ולימור בת מרים תחי',
אילה בת פורן שושנה וכל משפ',
מיקי (מיכאל) אפל הי"ו בן שמעה,
שמעון בן דבורה שירה וב"ב
ישי בן אילה הי"ו.
עמוס בן מזל הי"ו

כשלא הדליק לפני כן נר ההידור,
ואח"כ נזדמן לו נר להידור  -האם יברך עליו?
ליל מ"ו והדליק ו' ,ואח"כ נודע לו שהוא ז' וצריך להדליק עוד אחד ,אם יברך .והשיב,
דכיוון דמצוות חנוכה נר איש וביתו ,ואינך הוי משום הידור ,לא בעי לברוכי ,ועוד דהרי
כתב בב"י בשם א"ח וכו' ע"ש .וכתב רעק"א שלפי טעמו השני מוכח שצריך לברך .גם
האלי' רבה כתב לדייק מהב"י ,שאם אין דעתו לכך ,דסבר שלא יהיה לו יותר ,ואח"כ
נזדמן לו ,צריך לברך .וע"ש ברעק"א.
וע' בשו"ת פרי הארץ ח"ג (האו"ח ס"ס ב) שנשאל אודות מי שלא היה לו שמן הרבה,
והדליק נר אחד ,מליל ב' דחנוכה ואילך ,ושוב השיג שמן ,אם יברך שנית על נרות
ההידור .והעלה שלא לברך .ובסוף דבריו הביא מה שכתב הכנה"ג ל"דמתשו' הרשב"א
שאם הדליקה בפני הרוח וכבתה א"צ לחזור ולברך .ודחה שאין לתשו' הרשב"א דמיירי
שכבתה בשוגג ,משא"כ הבא דהו"ל כמזיד .וסיים ,דכיוון דחשיב ליה הריא"ז כנותן
שמן פחות מכשיעור ,בודאי שלא יצא יד"ח וצריך לזור ולברך .ולכן ד' הכנה"ג שגבו
ממני .ומ"מ אם נלך לדון כהכנה"ג שידליק בלי ברכה ,ק"ו לכאן דהוי לה להידור
בעלמא שמדליק בלי ברכה וכו' ע"ש .ונראה דהוה ליה פשטי"ל  ,דבנותן שמן פחות
מכשיעור צריך לחזור ולברך ,אלאט שעכ"פ בסו"ד לא עצר כח לחלוק בהדיא על
הכנה"ג ,להצריך ברכה על נ"ח שכבתה מחמת הרוח כבנ"ד .ועיין בשות שדה הארץ
ח"ג ( האו"ח סי' מ"ב בד"ה עוד הקשה) שהביא קושית רבו (בעל פרי הארץ הנ"ל) בכת"י על
הכנה"ג כנ"ל .ונדחק לישב ,דהכנה"ג מדייק כ' הריא"ז שצריך לחזור ולהדליק בברכה,
ש"מ שלא דימה נ"ד לנותן שמן פחות מכשיעור אלא לענין שצריך לחזור ולהדליקה,
ולא לענין הברכה .ולענין דינא אף שהגן המלך כתב הפך הכנה"ג ,כיון שספק הוא
אם יברך או לא ,סב"ל .גם בס' תפלה לדוד (דף פ"ד) הביא דברי המג"א והט"ז שכתבו
כהכנה"ג דא"צ לחזור ולברך .ושכ"כ החמדת ימים .ואע"פ שהפר"ח וגן המלך כ' שצריך
לחזור ולברך ,סב"ל .ובפרט שרוה"פ ס"ל שלא לברך ע"ש .וכ"כ מועד לכל חי (סי' כז
אות כט) ע"ש .וכן נראה עיקר שאין לברך בנ"ד .ועיין עוד בשו"ת כתב סופר (סי' קלה
אות ג) ובשו"ת משיב דברים (האו"ח סי' קנג) ובשו"ת אגרות משה (סי' קצ דף שכט ע"א)
ובספר מרדכי (ריש סי' תרעו) ,ובשו"ת התעוררות התשובה ח"א (סוף סימן קג).
(ילקוט יוסף חנוכה התשע"ב ,עמ' מז)

לרפואת

בנימין בן מרים הי"ו
סעידה בת סאלם תחי',
מיכל בת אסתר תחי'
פורן שושנה בת טאוס תחי'

לעילוי נשמת
מוסא בן יחיא ז"ל
אהרון בן יחיא אהפל ז"ל
מאיר אהרון ז"ל בן עישה הי"ו

יעל בת רבקה ע"ה
עדיה ע"ה בת סיון תחי'
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אם בליל שני או בשאר הלילות הדליק רק נר אחד ,מפני שלא היה לו יותר שמן,
ושוב נזדמן לו עוד שמן שיוכל להספיק לשיעור של המהדרין ,ידליק ההידור בלי
ברכה.
כן מוכח בב"י (ס"ס תרעב) בשם הארחות חיים במעשה בלוניל .וכן העלה בשו"ת
פרי הארץ ח"ג (סי' ב) ,והובא להלכה בברכ"י (ס' תרכא סק"ג) ,וכ"ה בשו"ת שדה הארץ
ח"ג (סי' מ"ב) ,וכ"כ בשו"ת יהודה יעלה אסאד (סי' רה) ,ובנחלת בנימין (סי קל"ג) ,ועיין
בב"י שהביא מעשה בהר"מ שנטל לולב ובירך ,מואח"כ ראה שלא היה בו ערבה וחזר
ונטלו עם ערבה ,ובירך על נטילת ערבה ושהחיינו משום ערבה .נהי שא"צ ליטול
אלא הערבה בלבד ,מ"מ מצוה מן המובחר ליטול הד' מינים בבת א' .וכ"כ הראב"ד
עכ"ל ב"י .והמג"א (סי' תרנ"א ס"ק כה) העיר בזה שאם לא הדליק בליל ד' אלא ג' נרות
בלבד ,יחזור וידליק אחד ולא יברך ,כי הברכה שעשה בתחלה על חיוב כל הנרות
עשהו .עכ"ל .וכ"מ בסי' ר"ו ס"ה ,וקע"ז ס"ד ,דאף שלא היה לפניו בשעת ברכה,
כיון שדעתו עליו אינו מברך[ .ועיין סי' ר"ט ס"ב בהג"ה] .ולכן נ"ל דהא"ח וראב"ד
לשיטתם אזלי ,דס"ל דצריך לברך על כל א' בפ"ע ,אבל לדידן א"צ לברך אא"כ סח
בינתים ,ולכן השמיטו דין זה בש"ע .ועיין בשו"ת הרמב"ם (ירולשים תרצ"ד ס' פג),
והובא באבודרהם (הלכות חנוכה) במי שהדליק נר חנוכה ובירך עליו ואח"כ הדליק
נרות אחרות ,אם צריך לחזור ולברך או לא ,וכן פעם אחר פעם .והשיב שזה ענין חוזר
לכוונת המברך ,כמו בשאר ברכות ,אם כשהדליק נר חנוכה ובירך עליו היתה כוונתו
להדליק נרות אחרות ,ברכה אחת לכולן .ואם בירך והדליק ואח"כ נזדמנו לו נרות
להדליק ,מברך בכל פעם ופעם .ע"כ .ובספר חזון עובדיה (חנוכה עמוד קלה) ,הביא את
דברי אבודרהם בשם תשובת הרמב"ם ,ופשט שס"ל שמברכים על נרות ההידור ושכן
הבין בשו"ת גליא מסכתא ,האך כתב שיש לדחות ,די"ל שכוונת הרמב"ם באם נזדמן
לו נרות אחרות בבית חברו ,ולהוציא את חברו ,וע"ז אמר שיברך .וכן מתבאר בלשונו
של הרמב"ם בשו"ת פאר הדור (סי קי"א) כארש עיני המעיין תחזינה מישרים .ושכ"כ
בשו"ת פרי הארץ (ח"ג או"ח ס' ב') ע"ש .ועיין בתשובת רבי עקיבא איגר (מהדורה
תניינא ס' יג) שהביא מהפר"ח (סי' תרע"ב) שנשאל ,היה עומד בליל ז' וכסבור שהוא

לי שישה חודשי מאסר?! עדיף היה לך ,גברתי השופטת,
שהייתי בוחר לשמור על זכות השתיקה?! הרי אמרתי
את כל האמת!"
השופטת היתה המומה .נראה שמעולם לא הושמעה
באוזניה טענה שכזו" .טוב ,אני מוחקת את המאסר,
ונותנת צו הריסה לבניין תוך עשרה ימים".
חכם משה" :אני לא הבעל-הבית של המקום ,כדי
לקבל מבית המשפט את ההחלטה על צו ההריסה .את
ההחלטה צריך בית המשפט להעביר לבעלים".
השופטת" :מי הוא בעליו של המקום?" חכם משה:
"רבנו יוסף חיים"( .מרן ה'בן איש חי' זי"ע )...השופטת:
"אני מזמינה לדין את הרב יוסף חיים מרחוב דרך לוד
 79בתל אביב ,ומחייבת למסור לו במסירה אישית את
ההחלטה על צו ההריסה".
חכם משה שוחרר ,ובתוך שבוע הגיעו לישיבה שני
מכתבים רשומים ,עם אישור מסירה ,שבאחד מהם
היתה הזמנה לדיון ,ובשני נאמר:
'לכבוד הרב יוסף חיים ,ניתנה החלטה על ידי כבוד
השופטת כי עליך להרוס את המקום תוך עשרה ימים
מיום שהומצא לך מכתב זה .אם לא תעשה כן בתוך
הזמן האמור ,תישלח חברה להריסה ותישא בעלות
ההוצאות .אזהרה נוספת לא תישלח .על החתום,
מזכירות בית המשפט'.
בתשובתו כתב חכם משה' :אל כבוד השופטת,
לצערנו ,רבנו יוסף חיים נפטר לבית עולמו ,ולא יוכל
להגיע לדיון שנקבע לו .כמו כן ,המקום לא יוכל
להיהרס בעת שכזו ,ובפרט שרבנו יוסף חיים איננו יכול
עתה להגיש התנגדות ,וידוע לנו שאם הוא היה בחיים,
הוא היה מגיש התנגדות שכזו...
'תעודת פטירה לא הומצאה בעת הפטירה ,מכיון
שרבינו יוסף חיים שהה בחו"ל בעת פטירתו ,ומסיבות
מסוימות נקבר בחו"ל ,אך הנני לשלוח לכם תצהיר של
שני עדים שחתמו בפני עורך דין על ידיעתם מפטירתו
של רבנו יוסף חיים זכר צדיק וקדוש לברכה.
מכתב זה הומצא לצד השני כדין .על החתום ,משה
יחזקאל'.
וראה זה פלא :לאחר חודש ימים מגיע שוב מכתב
רשום ובו נאמר שעקב אי-תגובה ואי-הכחשה של הצד
השני על פטירתו של 'יוסף חיים' ,ועקב אי-יכולתו של
'יוסף חיים' לפרט את התנגדותו ,מחליטה השופטת
לבטל את צו ההריסה.
לחכם משה היה פשוט וברור שרבנו יוסף חיים ,ה'בן
איש חי' ,שמר על הבניין הנקרא על שמו( .ברכי נפשי)

