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בצד ימין ניצב היריב עם - 90 ק"ג של שרירי פלדה 
– צעק הקריין, ובצד שמאל "המפלצת" 110 ק"ג של 

שרירים. הקהל עצר את נשימתו...

כשהגונג נשמע הוא היה מוכן, מרוכז, ועם רצון ברזל 
זינוק זריז ומדויק באויר, לפיתה מהירה עם  לנצח, 
והקרב  "המפלצת",  של  לראשו  שלו  הצבת  רגלי 
הוכרע. הנחיתה המהירה אל עבר הקרקע, וראשו 
היו   - הזירה  רצפת  על  שנחבט  "המפלצת"  של 

ההוכחה המוחצת ביותר לניצחונו המזהיר.

והשופט דפק 1.... 2.... 3....

והמנצח הוא...

הנער היווני ובעיקר האתונאי, החל את פרק חינוכו 
"הפלאייסטרה",  היה  העיקרי  המוסד  שבע  מגיל 
בית ספר להיאבקות. היה זה בניין יווני טיפוסי בעל 
עיסוי,  סיכה,  חדרי  ובכנפיו  במרכז,  פתוחה  חצר 
רחצה ומלתחה. היוונים ייחסו חשיבות עליונה לענף 

ההיאבקות.

פנו   16 בגיל  לימודיהם  חוק  את  שסיימו  הנערים 
להמשך חינוכם במסלול השני, הגימנסיוני, עד גיל 
18. בגימנסיון, מוסד שהעמיד במרכזו את התרבות 
הגופנית התאמנו הנערים, התחנכו והתחרו בענפי 

ספורט שונים.

ביוונית,  עירום  מ"גימנוס"  נגזר  הגימנסיון  של  שמו 

החנוכה,  מחג  ללמוד  לנו  יש  יפים  רעיונות  כמה 
אנחנו חוגגים שמונה ימים של חנוכה, בעוד שעיקר 
הנס היה רק שבעה ימים כיוון שהיה כבר שמן ביום 
רבים  תירוצים  תרע(,  סימן  חיים  אורח  יוסף  )בית  הראשון 
יום  עוד  שחוגגים  מהתירוצים  אחד  זה,  על  נאמרו 
אחד על נצחון המלחמה )מאירי בשבת דף כא ע"ב, ובספר 

חזון עובדיה חנוכה עמוד ו(.

ונראה שיש סיבה נוספת למה לחגוג עוד יום, לחגוג 
שלנו  שאמא  בגלל  ולא  יהודים,  שאנחנו  זה  על 
שהיה  בזמן  שנה  כאלפיים  שלפני  כיוון  יהודיה, 
נגד  מלחמה  זאת  הייתה  היוונים,  עם  המלחמה  את 
ברית  ישראל,  וחודשי  שבת  לשמור  שאסור  התורה 
חנוכה  אייזנשטיין  המדרשים  )אוצר  תורה  ולימוד  מילה, 
ג הלכה א(, בחג הזה  עמוד 189, וברמב"ם הלכות חנוכה פרק 

ואפילו אנשים שרחוקים מהתורה  כולם מתלהבים, 
סופגניות,  אוכלים  הנרות,  את  מדליקים  והמצוות 
באופן  הדתיים  של  החג  זה  חנוכה  חג  באמת  אבל 
ספציפי, כיוון שאז במלחמה מול היונים נלחמנו נגד 
עשו  והם  מהדרך,  שירדו  יהודים  שהם  המתיונים 
ישראל  עם  כי  עצמם,  מהיונים  יותר  אפילו  בעיות 
חשב שהם אחים ואחיות שלהם ולא נהרו מהם, והם 

הלכו והלשינו ליונים, ועזרו לאויבים. 

לפני כמה זמן יצאה הודעה איך מארק צוקרברג שהוא 
– "שפייסבוק  יהודי, והוא המנהל של פייסבוק אמר 

המשך בעמוד 2

חג החנוכה הלקח לימינו

העלון
 להצלחת

 להצלחת כל משפחת טפלברג יעל ובנותיה לאה אריאל.
 ובמיוחד להצלחת ביתה מיכל ובעלה אלחנן.

*Continue on page 4

גיליון חנוכה
Hanukkah  Newsletter
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היה זה בהתאם לשאיפת הפגנת החוסן הגופני 
שאליו סגדה תרבות יון. 

לספירה(   120  – ה  בשנות  יוני  )סופר  לוקיאנוס  הסופר 
שכאשר  אמונה,  אנו  "כי  כשאמר:  לכך  התייחס 
הננו  כמה  עד  לדעת  נוכחים  )הספורטאים(,  הם 
אנו  חגיגיות  ובאיזו  המנצחים,  את  מכבדים 
מכריזים ומפרסמים את שמותיהם בקרב היוונים 
גימנסטיים,  לתרגילים  תשוקתם  תגדל  כולם, 
עליהם  הזה,  על עצמם את הכבוד  וכדי שיאצלו 
להיראות עירומים קבל עם נכבד ורב, ואז תרבה 
כל  התקין.  מצבו  על  ולשמירה  לגוף  דאגתם 
בלי  להופיע  ראוי  יהיה  לניצחון  בשקידה  החותר 

בושה בגופו המעורטל".

בתרבות  הסתפקו  לא  היונים 
הגוף כשיטת חינוך, אלא הוסיפו 
משחקי  דתי.  פולחן  גם  לזה 

ביוון  נקראים  היו  הספורט  
 - הקודש"  "משחקי  העתיקה 
זיקה  הייתה  אלה  למשחקים 
נשאו  והן  היוונית  לדת  אמיצה 

חותם דתי ויוקרתי.

הסגידה העוורת לתרבות הגוף 
כך  אחר  גם  נכנסה  והנאותיו, 
שלמדו  הרומאים  לתרבות 
מהיונים )עיין ברש"ר הירש בראשית 

התבטא  שעליהם  כז(,  פסוק  ט  פרק 

רבי  הקדוש  התנא  ב(  עמוד  לג  )דף  בשבת  בגמרא 
שמעון בן יוחאי ואמר: כל מה שתקנו - לא תקנו 
בהן  להושיב   - שווקין  תקנו  עצמן,  לצורך  אלא 
זונות, מרחצאות - לעדן בהן עצמן, גשרים - ליטול 

מהן מכס.

אהבת העצמיות ופולחן האישיות הגופנית - הם 
הם תרבות יון.

)אמונה במספר  פוליתאיסטית  הייתה  היוונית  הדת 
אלים(, שכן, כשמעריצים את תרבות הגוף והנאותיו 

כפי  הרבות  והאלהויות  אלוהות,  היא  הנאה  כל 
ההנאות. 

באל  באמונה  הייתה  היונים  מלחמת  עיקר 
פרק  תענית  )מגילת  חז"ל  בדברי  וכמבואר   – אחד 

לנו חלק  אין  קרן השור  על  לכם  כתבו  ז(, שציוו: 
עד  מחייבת  יחיד  באל  האמונה  ישראל.  באלוהי 
מאד, שכן, אם האל ברא אותך, כנראה שהיתה 
בבריאה זו איזו תכלית, ולא תיתכן תכלית גשמית 
נפסדת שסופה כיליון ביום המות. לכן בחרו את 
ריבוי האלוהיות אלוה הגבורה, אלוה היופי, אלוה 
כולם הוא הנאות  בין  והמכנה המשותף  העושר, 

הגוף וטיפוחו. 

מובא,  יג(  סימן  ויחי  פרשת  )בובר  תנחומא  ובמדרש 
יון  מלכות  כנגד  הוא  שלישי  השבט  שהיה  שלוי 
שלישית, לוי שלש אותיות, ויון שלש אותיות, זה 
מקריב פרים, וזה כותב על קרן השור אין 
מרובין  אלו  ישראל,  באלהי  חלק  להן 
ובירכן,  אותן משה  ראה  מועטין,  ואלו 
שנאמר "ברך ה' חילו וגו'" )דברים לג, יא(. 
הרי לנו שהכח הלוחם עם תרבות יון, 

הם שבט לוי.

את  אך  ניצחו,  אכן  החשמונאים 
לנצח,  הצליחו  לא  יון  תרבות 
התרבות האומרת "אכול ושתה 
יג(,  כב,  )ישעיה  נמות"  מחר  כי 
כמטרה  הגוף  בפיתוח  והדוגלת 

עליונה, קיימת חייה ובועטת. 

עגל  סביב  והסגידה  ההערצה 
"הזהב", או סביב עגל מזדמן אחר השייך לתרבות 

זו נמצאת גם ברחוב הישראלי היהודי. 

מאיזור  אותנו  מוציאים  ביהדות  רבות  מצוות 
אכילת  סוכה,  כמצות   - שלנו  הטבעית  הנוחות 
 - הביתית  ואפילו מהחמימות  ועוד,  מצה בפסח 
לא  גם  האנטישמיות  המשפחה,  טהרת  כמצות 
כך  הוא,  באשר  ליהודי  האידיאלי  למצב  תורמת 
שלא תמיד נח להיות יהודי, וקל וחומר לא יהודי 

אדוק.

היטיב להגדיר את זה המשורר הסופר והעיתונאי 
הינריך היינה ) 13 בדצמבר 1797, דיסלדורף – 17 בפברואר 
עמנואל  היהודי  לידידו  שכתב  במכתב  פריז(   1856

ווהלוויל שנתיים לפני שהתנצר: 

"משה'לה  לי  ושיקראו  זקן,  לגדל  כח  אין  לי  "גם 
היהודון" )Judenmauschel( ולצום וכולי. אין לי אפילו 
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כח לאכול מצות באופן סדיר. אני גר עתה אצל 
יהודי )טחב ואווזים ממול(, ומקבל מצות במקום לחם 
כשאני  עצמי  מנחם  אני  אך  שיניי.  את  ושובר 

חושב: בכל זאת, אנחנו בגלות!".

ולאחר שהמיר את דתו כתב הינריך לידידו משה 
מאזר )9 לינואר 1826(:

"לו נתנוני חקי הארץ לגנוב כפות כסף לא המירותי 
)כונתו  ההיכל  את  בקרתי  וביום השבת  דתי.  את 
סלומון  ד"ר  את  ושמעתי  הרפורמי(,  התפלה  לבית 

בשננו לשונו על היהודים המומרים ולעג להם: "כי 
ילכדו בפח רק מפני תקותם להסתפח על אחת 
הכהונות של הממשלה, ועל כן יבגדו באמונתם" 

מוסרו  דברי  כי  אמונתי  על  ונכוחים –  טובים 
כי המירותי  ת ומאד אנחם,  א

והוללות"  וזה כסל  דתי, 
)ספר מקור ברוך חלק ד פרק 

מג דף תתקכז עמוד א(.

המתמיד  החיפוש 
הגוף  צרכי  לסיפוק 
ורבים  אותו  הובילו 
את  לעזוב  שכמותו, 

הדת היהודית.

הגאון רבי ברוך אפשטיין בספרו מקור ברוך )חלק ד 
פרק מג דף תתקכו עמוד ב( מספר: עם כל גודל מעלת 

לדודי  היה  אשר  הסבלנות  מידת  ותוקף  הנפש 
מואלז'ין[  ]הנצי"ב  ברלין  יהודה  צבי  הרב  הגאון 
זצ"ל ביחסו לאנשים עם דעות והשקפות שונות, 
ועגמת  הצער  על  ולהבליג  לסבול  יכול  היה  לא 
הנפש שהיה לו בשומעו שאחד המשכילים המיר 
את דתו וכך היה אומר: "כי לא מפני ביקורת דתית 
או בחירה בדת אחרת נעשה הצעד הזה, כי אם 
אך ורק לתכלית השגה מטרה בחיים, חיים שיש 
בהם חיים טובים גופניים. וזה מורה, כי האיש הזה 
גדול,  וצמאון  כביר  תאבון  עם  מגושם  ודם  בשר 
ותאות החיים הגשמיים כאש לוהטת בקרבו, וכי 
אין יתרון לו על כל בהמה וחיה אשר אך למלא 

חלל חומרתם, כל מגמתם".

חז"ל  תקנת  את  אנו  רואים  חנוכה,  ימי  ובהגיע 
שקבעו זכר לנס מציאת פך השמן וכמעט שלא 
פרי  )עיין  הגדולה  מהלחמה  ההצלה  נס  את  זכרו 
חדש סימן תרע סעיף קטן א, ובספר משנה שכיר - מועדים 

במאמר "נס חנוכה לשנה אחרת קבעום", ובספר מעשי למלך 

על הרמב"ם הלכות בית הבחירה פרק א הלכה א אות י ועוד(, 

הטהרה  רוח  ניצחון  את  הבנתם  בגודל  ביכרו  כי 
על רוח הטומאה היוונית של האדרת הכח הגופני, 
יביא לדמיון הולל של  וחששו שניצחון המלחמה 
ושיכרון חושים של  יז(  ח,  )דברים  ידי"  ועוצם  "כוחי 
עצמה  שהיא  גופנית  גשמית  ואלילות  ניצחון 

תרבות יון. 

שמקום  חז"ל,  ציוו  זה  ומטעם 
נרות  של  המועדף  ההדלקה 
הפונה  בפתח  הוא  חנוכה 
למטה  הרבים  לרשות 
דף  )שבת  טפחים  מעשרה 
במקום  שדוקא  ב(,  עמוד  כא 

הארציות  שיא  של  הנמוך 
והחיבור  והגשמיות 
למטה  שהוא  לקרקע 
שאינו  טפחים  מעשרה 
לעולם  שכן  קדושה,  מקום 
למטה  שכינה  ירדה  לא 
מעשרה )סוכה דף ה עמוד א(, והוא גם רשות הרבים 
ששייך לכוחות הטומאה  דוקא שם, צריך להאיר 
על  הרוח  ניצחון  את  המזכיר  החנוכה  נר  את 
טייכטל  שלמה  יששכר  רבי  לגאון  שכיר  )משנה  הגשם 
מהונגריה משנה שכיר - מועדים במאמר נס חנוכה נס חנוכה 

לא ניתנה לכתוב(.

החשוכים,  חנוכה  בלילות  המרצדת  והשלהבת 
היא שלהבת הנשמה היהודית שלא כובה לעולם 
נרות  שמסביב.  והאפילה  החושך  כל  למרות   -
היום  גם  הדרך  את  לנו  להאיר  באים  החנוכה 
אחרי אלפי שנים, בהכוונה התמידית ביחס שאנו 
ומהו  וגשמיותם,  החיים  להנאות  לתת  צריכים 
הערך לחיי הרוח שבקרבנו העולם עשרות מונים 
נראים  הגשמיות  שחיי  ולמרות  הגשם.  חיי  על 
"כמפלצת" מאיימת על כל צעד ושעל מחיי הרוח, 
בזריזות,  לנצח  אפשר  "המפלצת"  את  גם  הלא 

דיוק, ורצון להצליח. 
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תעשה כל מה שאפשר להגן על המוסלמים". אין לו 
מושג באמת מיהדות, וזה חבל. בן אדם כל כך חכם, 
שחושב שבמקום לעזור לאחים ולחיות שלו, צריך 
לעזור לאיובי העם שלו. כאשר בן אדם לא מחובר 

לתורה הוא בבעיה. 

היוונים לא היו נגד הגוף, הם ראו שכל מי שנלחם 
מצריים  את  אותו,  השמיד  הקב"ה  ישראל,  עָם  עִם 
שהייתה אימפריה הקדוש ברוך הוא השמיד עם כל 
היהודי  והעם  העמים,  שאר  גם  ככה  שלהם,  הכח 
עדיין שורד, היוונים לא היו טיפשים, ולכן הם הבינו 
סוד  זה  ה'  עם  קשר  לו  שיש  הזה  היהודי  שהעם 
הקשר  את  לנתק  צריך   - אותו  לנצח  וכדי  קיומו, 
לשמור  עליהם  שנאסור  ידי  על  ראשון,  דבר  הזה. 

שבת וחגים – ונבטל להם את חודשי השנה, 
שכשלא  עליהם,  יכעס  ברוך  הקדוש 
שומרים שבת וחגים הם בוגדים בקדוש 

כסף  כח  להם  וניתן  הוא,  ברוך 
מקור  שאנחנו  שיראו  וכבוד 

הכח בעולם.  

ברית  יעשו  שלא  שני,  דבר 
שונים  שהיו  למה  מילה, 
מאיתנו? למה לעשות ברית 

אותם  שיכנעו  הם  מילה? 
באופן לוגי למה לא צריך ברית מילה, וכי הקדוש 

ברוך הוא ברא את האדם באופן לא מושלם? אתם 
לשלמות  להגיע  הוא  ברוך  הקדוש  לעזור  צריכים 
מראים  אתם  כי  הכופרים,  אתם  שלכם?  הגוף 
שהקב"ה עשה עבודה לא שלימה )עיין  במדרש תנחומא 

פרשת תזריע סימן ה(. 

כי  יכול לפול,  ובן אדם שלא קרוב לתורה ומצוות, 
הרעיון עצמו הוא נשמע ומתקבל. 

 ובאופן תורני, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא עשה 
את זה בכוונה, בגלל שהוא רצה לתת לאדם להרגיש 

שהוא שותף בתיקון הבריאה, וזו המצווה שלו.

שזה  תורה,  ילמדו  שלא  גזרו  שהם  שלישי  דבר 
המקור של כל היהדות, כשלא ילמדו תורה לא ידעו 
יהיה דור עתיד  לתפקד כיהודים. היונים רצו שלא 
על  לכם  כיתבו  ציוו  ולכן  ישראל  באלוקי  שמכיר 
)מדרש  ישראל  באלוקי  חלק  לכם  שאין  השור  קרן 

רבה וילנא פרשת בראשית פרשה ב אות ד(.  הסיבה שציוו 

כבקבוק  שמשה  שהקרן  כיון  השור,  קרן  על  דוקא 
את  קטן  מגיל  לתינוקות  להראות  התינוקות,  של 

הכפירה. 

הרבה יהודים נפלו, ואפילו אלה שלא נפלו הפסיקו 
הכוח  כל  את  איבדו  הם  והתייאשו,  להילחם 

והביטחון שלהם.

הרע  היצר  ומיואש,  הכוח  את  מאבד  האדם  כאשר 
חוגג ואומר – "שהוא עושה את העבודה בשבילי".

שקשה  נפש  מסירות  עשו  הנשים  זמן  באותו 
את  עשתה  שילדה  אישה  כל  זה,  את  להבין  אפילו 
הברית מילה בעצמה, והייתה עולה על כותל גבוה, 
המדרשים  )אוצר  ומתה  וקופצת  בנה,  את  ומלה 
הראו  הנשים   .)189 עמוד  חנוכה  אייזנשטיין 

ואמרו שלפחות נמות כיהודים. הנשים 
ראו  הם  הזמן.  באותו  כוחם  את  הראו 
נלחם,  לא  במשפחה  גבר  שאף 
להילחם  החליטו  הם  לכן 
ולמסור את הנפש, הם הראו 
אנחנו  אם  לחיות  שווה  שלא 

לא יהודים.

ושאר  מתתיהו  וכשראו 
הנשים  מה  החשמונאים 
עושות בשביל הקדוש ברוך הוא, זה מה שנתן להם 

את הכוח להילחם. 

את  גם  יש  חנוכה,  את  חוגגים  אנחנו  הנשים  בגלל 
היונים  שגזרו  הגזירה  שבגלל  יהודית  עם  המעשה 
ומסרה  הלכה  תחילה,  להגמון  תיבעל  כלה  שכל 
נפשה והרגה את אליפורנו, וכרתה את ראשו ובזה 
)אוצר המדרשים עמוד  נפל פחד על כל היוונים וברחו 
204, ובספר חמדת הימים חלק ב חנוכה פ"ב(. זו גם הסיבה 

וישוב  ילך  הלבב  ורך  "הירא  לנו  אומרת  שהתורה 
)דברים פרק כ פסוק ח,  אל ביתו" 
שאחד   – א(  עמוד  מד  דף  ובסוטה 

שמפחד משפיע על כולם. 

הרב ירון ראובן - המשך

 מאמר זה מתוך הספר
"ישם מדבר לאגם מים" 
בעברית ובאנגלית שיצא 
בקרוב בעז"ה



5

אקטואליה תורנית
הרב חיים כחלון שליט"א

מגיד שיעור בישיבת מאור ישראל ומדריך חתנים

עמדתי ואתבונן במנהג של כמה קהילות לאכול 
של  בהמתנה  בשר  אכילת  אחרי  חלב  מאכלי 
שכותב  כמו  שעות  שש  ולא  בלבד  אחת  שעה 
"השולחן ערוך". ונשאלתי מה המקור למנהג זה 
?מה דעת הפוסקים עליו? והאם ראוי לבן תורה 
צורי  בעזרת  החלי  וזה  הזה?  במנהג  להחזיק 

וגואלי.

ע"א(  קה  )דף  חולין  במסכת  הגמרא 
אני  עוקבא,  מר  שאמר  מביאה 

בדבר הזה "חומץ בו יין" בהשוואה 
לאבא, שכן כשאבא אכל בשר, 

היה אוכל גבינה רק אחרי 
אני  ואילו  שעות,   24

לא  סעודה  באותה 
גבינה,  אוכל  הייתי 
בסעודה  אבל 

הייתי  שאחריה 
אוכל גבינה.

שם  התוספות 
לסעודא  )בד"ה 

אכלינא(  אחרינא 
בסעודתא  לאו  כותבים: 

שרגלים לעשות אחת שחרית 
אפילו  אלא  ערבית,  ואחת 

לאלתר, אם סילק השולחן ובירך מותר דלא פלוג 
רבנן.

הרי לנו שזהו המקור למנהג לאכל גבינה אחרי 
בשר בשהוי של שעה.

)יורה דעה סימן פט סעיף א( כתב:  והנה הטור 
"ובתוך השש השעות אפילו אין בשר בין השנים 
שומן  מוציא  שהבשר  לפי  גבינה,  לאכל  אסור 
ומושך טעם זמן ארוך. והרמב"ם כתב, שהטעם 
שצריך לשהות בין בשר לגבינה שש שעות בגלל 
בשר שבין השנים, שעד שש שעות נקרא בשר, 

ולאחר מכן נחשב מעוקל. 

בן הטור לרמב"ם, אם לעס  והנה הנפקא מינה 
לשהות  חייב  לא  הטור  לפי  אכל:  ולא  לתינוק 
שש שעות, בגלל שלא אכל, לפי הרמב"ם חייב 
השינים.  שבין  בשר  בגלל  שעות.  שש  לשהות 

וע"ע בדברי הט"ז )ס"ק א( והש"ך )ס"ק ב(.

)יורה דעה סימן פט  ומרן השולחן ערוך 
בשר  כל  וז"ל,  כתב  א(  סעיף 
לא  ועוף,  חיה  של  אפילו 
עד  אחריו  גבינה  יאכל 
שעות.  שש  שישהה 
שהה  אם  ואפילו 
כשיעור, אם בשר 
צריך  השנים  בין 
והלועס  להסירו. 
צריך  לתינוק 

להמתין.

מוסיף:  והרמ"א 
דאין  אומרים  ויש 
צרכים להמתין שש 
שעות רק מיד אם סילק 
וברך ברכת המזון, מותר על 
ידי קינוח והדחה. והיא דעת 
הראבי"ה  כתב  וכן  התוספות. 
ועוד מפוסקי אשכנז, שהמנהג  )סימן אלף קח( 
הפשוט במדינות אלו להמתין אחר אכילת הבשר 
שעה אחת ואוכלים אחר כך גבינה. מיהו צרכים 
הוי  דאז  הבשר,  אחר  המזון  ברכת  גם  לברך 
סעודה אחריתא, דמותר לאכול לדברי המקלים, 
אבל בלא ברכת המזון לא מהני המתנת שעה, 
ואין חילוק אם המתין השעה קודם ברכת המזון 

או אחר כך. 

בעל  מהרא"י  לשון  הביא  ב(  )ס"ק  והט"ז 
עושים  הרבה  בזה  שכתב,  הדשן"  "תרומת 

אכילת חלב אחרי בשר בשהייה של שעה אחת

העלון
 להצלחת

 להצלחת נעומי בת שרה.
 להצלחת הרבנית לבנה בת שרה.
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אחר  אחת  שעה  להמתין  מדעתן  פשרה 
גבינה  ואוכלים  ובירכו  וסילוקו,  הבשר  סעודת 
מי  מ"מ  זה,  לשיעור  רמז  אשכחן  דלא  אע"ג 
מתירין.  וראבי"ה  והתוספות  הואיל  בידם  ימחה 
שחרית  מסעודה  ידיהם  מושכים  הצנועים  אבל 
עוף  בין  חילוק  דאין  העולם  נוהגים  גם  לערבית, 
ט(,  סימן  הבשר  כל  )פרק  והרש"ל  לבהמה. 
הרי"ף  נגד  בזה  להקל  נהגו  למה  זה  על  תמה 
ומכל  שעות.  שש  לפחות  שהצריכו  והרמב"ם 
מקום גם לדעת המקילים, לא די בברכת המזון 
אלא צריך גם סילוק השולחן. וכתב עוד: ואם אי 
בני תורה,  בני אדם שאינם  בידי  אפשר למחות 
לא ימחה,  אבל בבני תורה ראוי למחות ולגעור 

בהם שלא יקלו פחות משש שעות.

היא  רמ"א  שזכר  שעה  "המתנה  כתב:  והלבוש 
מדברי הסמ"ג והיא טעות סופר, שלא כתב שום 
פוסק כן, רק מהרא"י בתרומת הדשן, אבל הדין 

זו  בקולא  שנוהג  דמי  הוא  פשוט  ודבר  כך,  אינו 
להמתין שעה אחת, צריך גם כן "קינוח והדחה", 
כמו שהוזכר בדבריו של הרמ"א, שמזה נמשכה 

קולא זו.

לסכום: המנהג שנוהגים קהילות מסוימות להמתין 
שעה אחת בין אכילת בשר לאכילת גבינה, מקורו 
מהגמרא במסכת חולין )דף קה ע"א(, לפי פרוש 
התוספות שפרשו מארוחה לארוחה אפילו מיד. 
"תרומת  בעל  מהרא"י  של  הדעה  היא  זו  דעה 
הדשן", וכבר יצא עליו המהרי"ל ותמה, מדוע עזב 
את הרי"ף והרמב"ם שכתבו שצריך שש שעות. 
גם מי שנוהג בקולא זו צריך לברך ברכת המזון 
אחרי אכילת הבשר ולעקור את השולחן. הנהגה 
זו היא רק לבני אשכנז ולמי שאינו בן תורה, אבל 
בין  להמתין  צריך  אשכנזי,  הוא  אפילו  תורה  בן 
וכמו  שעות,  שש  גבינה  לאכילת  בשר  אכילת 

שפסקו הרי"ף והרמב"ם.

הרב חיים כחלון - המשך

לאחינו בית 
ישראל
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העלון
 להצלחת

 להצלחה וישועה לדוריס בת ג׳והרה.
ולרבנית שולמית בת נג׳ימה וכל בנותיה ובני משפחתם.

טעה באמירת על הניסים

מעשה באדם שהתפלל שמונה עשרה בימות 
'על הניסים', אך במקום לומר  החנוכה, ואמר 
'בימי מרדכי',  ואמר  הוא טעה  'בימי מתתיהו' 
ונזכר באמצע הברכה. יש לדון בו אם הזכרה 
זו שאינה במקומה נחשבת כהפסק בתפילה 
וצריך לחזור לתחילת הברכה, או שמא אין זה 
שנזכר.  במקום  מתתיהו'  'בימי  ויאמר  הפסק 
ואם המשיך בתפילתו וסיים את ברכת 'מודים' 

לא יחזור כדין השוכח 'על הניסים'.

כתב השולחן ערוך )או"ח סי' קח סי"ב( "הטועה 
ומזכיר מאורע שאר ימים בתפלה, שלא בזמנה, 
לא הוי הפסקה'. והגיה עליו הרמ"א בשם האור 
זרוע וכתב "מיהו אם נזכר שטעה, פוסק אפילו 
בדבריהם  איפוא  מפורש  הברכה".  באמצע 
אין  חנוכה,  בתפילת  מרדכי'  'בימי  שהאומר 
זה נחשב כהפסק, ואם נזכר באמצע הברכה 
את  סיים  ואם  מתתיהו',  'בימי  ויאמר  פוסק 

הברכה לא יחזור.

כתב  לח(  ס"ק  )שם  ברורה  שהמשנה  אלא 
ערוך,  השולחן  על  חולקים  האחרונים  שרוב 
ולדעתם הזכרה שלא בזמנה נחשבת כשיחה 
הברכה,  לתחילת  לחזור  שצריך  בטילה 
והאחרונות  הראשונות  הברכות  ובשלשת 
יחזור לתחילת הסדר, ונמצא לדבריהם שטועה 
זה זקוק לחזור לברכת 'רצה' משום שהפסיק 

בתפילתו בשיחה בטלה. 

דרך  בשם  הביא  שם  ברורה  המשנה  אמנם, 
לדינא[  כמותו  מדבריו שמצדד  ]ונראה  החיים 

שיש חילוק בין שני מיני הזכרות שאינן נחוצות. 
אם הוא הזכיר הזכרה שלא במקומה אך אין 
בה כל אמירה שאינה אמת, וכגון שהזכיר 'אתה 
ויבוא'  'יעלה  חוננתנו' בימות החול, או שאמר 
ביום שאינו ראש חודש או מועד, אין זה הפסק. 
אין  בזמנן  נאמרו  שעל אף שהזכרות אלו לא 
בהם אמירת שקר, אלא הם בקשות ותפילות 
בעלמא. אך אם יש באמירתו דבר שקר, וכגון 
וכבר הזכיר  ויבוא' בימות החול,  'יעלה  שאמר 
בדבריו ואמר 'ביום ראש החודש הזה', הרי זה 

הפסק וצריך לחזור לתחילת הברכה. 

'בימי  שהמזכיר  לנידוננו,  נלמד  דבריו  פי  על 
מרדכי' בחנוכה, אין באמירתו כל שקר ואין כאן 
הפסק, ואם נזכר באמצע או שסיים 'ותלו אותו 
'ועל  המשיך  לא  עדיין  אך  העץ'  על  בניו  ואת 
הוא  ואם  מתתיהו',  'בימי  ויאמר  יחזור  כולם', 
המשיך בתפילתו אינו חוזר כדין מי ששכח על 
הניסים. כמו כן, העומד בתפילת פורים ואמר 
בתפילתו 'בימי מתתיהו' אין באמירתו כל שקר 
כנ"ל.  ודינו  בזמנו  שלא  והודאה  שבח  אלא 
לתיבות  אמירתו  בסוף  הגיע  הוא  אם  אולם 
שאמר  נמצא  אלו'  חנוכה  ימי  שמונת  'וקבעו 
חנוכה,  ימי  אינם  אלו  ימים  שהרי  שקר,  דבר 

ולפיכך יחזור לתחילת ברכת רצה.

בזמן  הניסים'  'על  שהאומר  נראה,  כן  כמו 
'בימים  שאמר  כיון  פורים,  ואינו  חנוכה  שאינו 
והרי  שקר,  אמירת  כאן  הרי  הזה'  בזמן  ההם 
ויחזור  בטלה  בשיחה  בתפילתו  כמפסיק  הוא 

לברכת 'רצה'..

רב אורח
הרב אורי דיאמנט שליט"א

ראש כולל במודיעין עילית תובב"א



ארגון בעזרת השם מסייע במשך כל 
השנה לעשרות משפחות נזקקות 

בשוברי מזון מוצרים וכספים.

 להלן כמה מכתבי תודה לארגון 
על הסיוע למשפחות
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קונטרס ההוכחות 
הקונטרס שעונה על השאלות בחיים

RabbiEfraim@BeEzratHaShem.org לתרומות ופרטים

בקרוב...

בשורה טובה

בס"ד בימים יצא לאור ברוב פאר והדר מהדורה 
"דורש טוב" של הרב  שניה של הספר החשוב 
בספר  חלקים  שלושה  שליט"א  כחלון  אפרים 

אחד.
דרשות על התורה מועדים וזמנים והש"ס

 להזמנת כמויות ובודדים בפלאפון 054-8447655
RabbiEfraim@BeEzratHaShem.org  לתרומות ופרטים
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בכל שבוע יצא אברך תלמיד חכם להתפלל 
בקבר רחל אמנו על התומכים בארגון ״בעזרת 
השם״.
ניתן לתרום 180$ באתר
www.BeEzratHaShem.org 

 ולשלוח שמות במייל או בדף הפייסבוק של 
הארגון

Each week we will have an Avrech 
Talmid Chacham go to the grave of 

Rachel Imenu to pray for those who 
donate to BeEzrat HaShem Inc.

You can donate $180 by visiting our 
website www.BeEzratHaShem.org

May HaShem continue to bless you.

בשורה טובה לתומכי התורה

Good News to Torah Investors

CMYK / .ai
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https://www.facebook.com/BeEzratHaShem/
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חזו חזו בני חביבי...סיום הש"ס
ארגון ״בעזרת השם״ מאחל ברכת מזל טוב 
תורה  מרביץ  הגאון  הרב  ורבינו  למורינו 

לעדרים

למו"ר הרב חיים כחלון שליט"א

לרגל סיום הש"ס
מאור  בישיבת  החבורה  בני  כל  עם  יחד 

ישראל.

ולהאדירה  תורה  להגדיל  שיזכו  רצון  יהי 
בנחת ובריאות ושלווה, והצלחה בכל מעשה 

ידיהם אמן.

בברכת התורה

הרב ירון ראובן יושב ראש ארגון ״בעזרת השם״.

 תלמוד
בבלי

 בבא
מציעא

 תלמוד
בבלי

בכורותחולין

 תלמוד
בבלי

 תלמוד
בבלי

 בבא
בתרא

 תלמוד
בבלי

ברכות



ילדי הסופגניות 
אין חנוכה בלי סופגניות, זה נהפך לכמעט חוק, 
"חנוכה בלי סופגניות כגוף בלי נשמה", או כעוגת 
שמרים בלי שמרים, או כמסיבת יום הולדת ללא 
ממתקים. מה גם שיש מקור לזה בקדמונים, כך 

שבכלל הסיבה למסיבה עולה וגדלה. 

אם נשווה את הילדים שלנו לסופגניות, כנראה 
שנרצה להשוות אותם לסופגניות של "רולדין", 
המיוחד  הלבוש  את  מקבלת  סופגניה  כל  שם 
שלה, את התשומת לב האישית, כל סופגניה בת 
צריך  משכנתא  כמעט  בהתאם.  והמחיר  יחידה, 

לקחת, כדי לקנות קרטון סופגניות.

ככה היינו רוצים לראות את ילדינו. אך לפעמים 
אנחנו מתאכזבות הילדים לא תמיד מטופטפים, 
וכל  יחיד,  בן  יהיה  השלמות שרצינו שכל אחד 
לפעמים  מזמן,  חלפה  יחידה,  בת  תהיה  אחת 

בסוף  נראות  כשאנו  החמצה,  של  טעם  לנו  יש 
יום כמו סופגניה של "רמי לוי" )10 אג' ליחידה 
ללא כוונת פרסום( בסוף יום. והילדים רחוקים 

מלהיות כמו שרצינו.

b b b 

ולזכור, שהעיקר בסופגניה זה  אך עלינו לדעת 
חום  קיבלה  שלא  סופגניה  והחמימות,  החום 
הציפויים  כל  למרות  שווה  לא תהיה  וחמימות, 
והכיסויים שעליה. וחום וחמימות יש לנו בשפע, 
רגע  בכל  להיות  יכול  זה  כסף,  עולה  לא  זה 
נתון, כן, גם עכשיו תחבקו ותנשקו את הילדים 
שלכם, האהבה שתתנו להם כבר תשפיע עליהם 
ללא  גם  מיוחדים,  והכי  מוצלחים  הכי  להיות 

ציפוי חיצוני מיותר.

 בהצלחה 

הרבנית שולמית כחלון
הזוהר שבטוהר

הרבנית שרה כחלון
מחשבה תורנית נשית

סודו של המקוה

איננו מסוגלים להבין מהו סודו של המקוה, נוכל 
לציין רמז שהובא בדברי רבותינו בענין כמוס זה:

טבעי  ממקור  מים  הם  המקוה  מי  כאמור 
מן  נותקו  שלא  גשמים[,  ]מי 
אל  מחוברים  מים  או  הקרקע, 
פי  על  השקה.  באמצעות  המקור 
הקבלה המים מבטאים את מידת 
וכשהם מחוברים למקור  החסד. 
טבעי יש ביטוי לחסד שנובע ישר 

מבורא עולם ללא נתק ופירוד.

את  ולקשר  להדביק  בכוחם  יש  לכן 
הטובל בהם בחסד האלוקי.

כמו  הוא  רגילים,  למים  המקוה  מי  בין  ההבדל 
ההבדל בין פרח תלוש לפרח מחובר. יתכן שמבחינה 

חיצונית אין הבדל ביניהם, אולם למעשה יש הבדל 
מהותי: המחובר – סופו שיפרח ויצמח ויגדל ויעלה 

מעלה מעלה, התלוש – סופו נבילה ומות. 

כך המים המחוברים למקורם נקראים "מים חיים", 
וברגע  וטהרה.  חיות  להעניק  וכח  חיות  בהם  יש 
מהם  אבדה  כבר  האמבטיה  מי  כמו  שנתלשים 

סגוליות זו. 

לעתיד לבא כשהשגתנו תזדכך בודאי שנבין את 
עתה  לעת  אך  במקוה.  הטהרה  של  הסוד  עומק 
האלוקים  רצון  את  מקיימים  שנו  בזה  נסתפק 

במצוה הכי חשובה לעם ישראל הטהור.

אומרים  שאנו  וכפי  הנצח  עם  חיי  תכלית  וזהו 
על  ששמרו  טהורים,  ביד  טמאים  מסרת  בחנוכה 

הטהרה, ובמיוחד על טהרת המשפחה.

סיפורים אמיתיים מהחיים 
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יהדות
בציורים
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סדרת פרשת שבוע לילדים 
ארגון "בעזרת השם" שמח לבשר על ציורים מיוחדים 

על פרשיות השבוע ב'מדור ילדים' באתר האינטרנט של 
האירגון.

עברית

English

https://www.beezrathashem.org/bh-kids-torah-toons?utm_source=BeEzrat+HaShem+Inc&utm_campaign=e88f207bc8-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_11_03_04&utm_medium=email&utm_term=0_e1942bf784-e88f207bc8-32719873
https://www.beezrathashem.org/hebrew-torah-toons
https://www.beezrathashem.org/english-torah-toons


מפעילות 
הארגון

BeEzrat HaShem activities 
around the world

 BeEzrat HaShem is Proud to
 Announce the Publication of the
 2nd Edition of DORESH TOV by

 !Rabbi Efraim Kachlon

614

As part of our holy work, over 1,000 
copies will be distributed in Israel for free 
to help more Jews do TeShuva and get 
closer to HaShem Yitbarach. This holy 
book (Hebrew only) has a dvar Torah 
about every weekly Torah portion, Jewish 
Holiday and Special Event, as well as every 
Tractate in the Talmud Bavli and has 
helped countless people in their Avodat 
HaShem in the 1st Edition.  Anyone that's 
interested in helping us raise the funds 
to publish an English version as a special 
dedication for their family or loved ones is 
welcome to contact us. Serious inquiries 

only please.

mailto:contact%20us?subject=info%40beezrathashem.org
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MOTIVATE YOUR COMMUNITY 
by having a MOVIE PARTY* and 
Screen our new Torah film on a 

projector for everyone to get chizuk 
from.  People love movies, why not a 
KOSHER TORAH MOVIE that will 

help them get closer to HaShem.                         

 HaShem Took Back His Millions 
(THE MOVIE of The Life Story 
of Rabbi Yaron Reuven) VERY 

INSPIRATIONAL ... 
 

Torah Challenge 
Group Completes 
July with Over 
150 Teenagers 
Learning With Us 
Weekly

https://www.youtube.com/watch?v=DJDAAva3CUE
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www.BeEzratHaShem.org

Email your story to batyah@BeEzratHaShem.
org and your story could be featured next!

מפעילות 
הארגון

NEW BH 
Follower 
TeShuva Story!

Click here

https://www.beezrathashem.org/teshuva-stories

