
  
  
  
  
  

  602'   עלו� מס� הרֶ ְ�  עֶ �ל�ְ� שנה 
  ".צדקת�"אומרי�  אי� ".מברכי�"השבת @ 
  .שני ושלישיה בימי� " יחול בעטבתח "ר@ 

  ה עלינו לטובה ולברכה לששו� ולשמחה "  יחדשהו הקב
  .אמ�,  לפרנסה טובה לישועות ולבשורות טובות 
  

  

    
  

  

 

  ל" זאברה�ב�   בבאי מוסאינ  "לע
  .ע� ישראלכל לרפואת ולהצלחת 

  úùøôõ÷î-äëåðç úáù  

 äùøôä éðééðòî:   
  לגדולה חלומותיו של פרעה ועולהאת ר תיוס� פו  �
  .באר! מצרי�       
   יולדתר אש, בת דינהיוס� נושא לאישה את אסנת  �

  .אפרי�  ומנשה: י�בנשני        לו 
   הרעבשנות הגיעו, לאחר שעברו שבע שנות השובע �
  .כפי שניבא יוס�      
  . ר אוכלועשרת אחי יוס� באו מצרימה לשב �
  מה�  הוא דורש.  יוס� הכיר� וה� לא הכירוהו �
  . להביא את בנימי�     
  ב יעק ,האחי� סיפרו ליעקב על הקורות אות� �
  . מסרב לשלוח את בנימי�      
   סדר לה�מאת אחיו בכבוד רב ומקבל יוס�  �
  . כיד המל#משתה      
  .הבחינה והניסיו� בגביע  �
� "éîé íééúðù õ÷î éäéåí"     )א   א"מ'(  
 כאשר מגיע קיצו של אד� ועליו לתת די� � "ויהי מק "

בה  שני� הר� "שנתיי� ימי�"אזי , וחשבו� בעול� העליו�
כי מובאי� בחשבו� רק הימי� . נחשבות לימי� מספר

וממילא . בתפילה וביהדות, שבה� עשה ופעל משהו בתורה
 שכל החיי� �  "כי חול�") מלשו� פרעה אהר�( מתגלה � "ופרעה"

  )א ממיקאליאב"מהר(               .עלי אדמות לא היו אלא חלו�
� "øåáä ïî åäåöéøéå"...  

 חסרה האות ַוְיִריצ'ה&המילה  ?בורמי הרי  את יוס$ מ� ה
ויריצהו ): "ה"קצ, בראשית(ואומר בזוהר הקדוש . ו"וא

בגי� דהא לית מא� , ה"דא קב? ומא� איהו, ו"חסר וא
. ו" חסרה אות ואַוְיִריצ'ה& כלומר". ה"דאסיר ופתח בר קב

 לפי שאי� מי שיאסור . הרי! את יוס� מ� הבורה"הקב
זה שאנו אומרי� . ה"הקבויתיר מבית האסורי� חו! מ

רופא חולי� , מחייה מתי�...מכלכל חיי� : "בכל יו�
  ".ומתיר אסורי�

� "ùúåà øúôì íåìç òîùú øîàì êéìò éúòîå"   
, "לאמרשמעתי עלי# ": לאמרפעמיי� נזכרה לשו� 

" בלעדילאמרויע� יוס� את פרעה ": ובתשובת יוס�
יוס� ביקש פרעה להקניט את : ההסבר הוא). ז"פסוק ט(

שמעתי עלי# שחשוד אתה על העריות שעליה� : ואמר לו
וכיצד זה , )ט"סנהדרי� נ( זה גילוי עריות � לאמר: דרשו

על דברי� אלו השיבו ? מגלה אתה פשר� של חלומות
 רחוק הוא ממני ואי� – חטא זה –לאמר בלעדי : יוס�

: שלי' בזכות יראת ה חלומות אלא ורבכוחי לפת
  )מאיר' מרגניתא דר (    .� פרעההאלוקי� יענה את שלו

  

� "íé÷åìà òéãåä éøçàúàæ ìë úà êúåà 
êåîë íëçå ïåáð ïéà"  

שמי�)אד� שיש בו יראתכי , שג� פרעה הבי�, מסתבר
  ...משובח'' מדינאי'' ונבו� וחכ�הנהו ג� , אלוקי�)ודעת

  )בש� גדולי המוסר (                                                         
� "åéîçø íëì ïúé éãù ìàí"  )ד"ג   י"מ(  

. לרח� על אחרי�עליו ג� כ� , אחרי� ירחמו עליושהרוצה 
כל המרח� על הבריות מרחמי� עליו מ� : ל"ואמרו חז

ואל שדי ית� לכ� רחמי� : זה שאמר יעקב לבניו. השמי�
 מידת � ית� לכ� לפני שהש� ית� לאיש רחמי� �לפני האיש 

שתרחמו על אחרי� ואז ג� האיש ירח� עליכ� , הרחמי�
  )שלמה גלוקר' ר   (               .          וישלח לכ� את אחיכ�

� äãéî ãâðë äãéî  
טרו� "האחי� גרמו ליעקב לקרוע בגדיו כשהבי� שיוס� 

ה שיל� לאחי� "הקב ".ַו1ְִקַרע ַיֲעקֹב ִ/ְמלָֹתיו", "טור�
כשבאו אל יוס� לאחר שנודע על דבר , מידה כנגד מידה

  ". ִ/ְמלָֹת�,ַו1ְִקְרע&", הימצאות הגביע אצל בנימי�
  ?ומי גר� לאחי� לקרוע שמלות�

: ה נפרע ממנו על ידי יהושע שקרע בגדיו" הקב� יוס$. א
ַע ִ/ְמלָֹתיוַוִ+ְקַרע"   ) 'ו', יהושוע ז" ( ְיה23'
ה נפרע ממנו " הקב�שרד� אחריה� , מנשה ב� יוס$. ב

, ַו4ַ5ִח:  "את שבטו משני עברי נהר הירד� שנאמרשקרע 
  " 2ֵֶבט ַהְמַנִ>י ְוַלֲחִצי ָלרא&ֵבִני ְוַלָ:ִדי, ְלַנֲחָלהַו9ְ5ִָנ8 , �7ְרצָ �ֶאת

: ה נפרע ממנו על ידי מרדכי היהודי" הקב� בנימי�. ג
 ."ְ?ָגָדיו� ָמְרֳ<ַכי ֶאתַוִ+ְקַרע"

� "åéúìîù óìçéå çìâéå øåáä ïî åäöøéå"  
ולאחר כתוב , ברבי�' וירצהו'בתחילה ) ומתוק האור(
' שער בת רבי�'מבאר ה. יחיד וזה לשו� גלח ויחל$וי

שר המשקי� הוריד מערכו . שמתגלה רשעות עבדי פרעה
� אתנו נער עברי עבד לשר ו2ָ 'של יוס� ודיבר בגנותו שכתוב 

ועל דר# זו עבדיו הוציאוהו מ� הבור ואמרו רו! אל ' הטבחי�
אמר לה� חכו . כפי שאתה ע� הזק� והלכלו# שעלי#, המל#
מי . 'ויגלח'ה� הריצוהו והוא ' ויגלח ויחל� שמלתיו'רגע 

י אמרו אותו מלא# שלימדהו 'בש� תלמידי האר? גילח אותו
  )ו"בר דיי� הי. ב              (! ורחצווהוא ג� גילח,שבעי� לשו�

 

  ב"עתש' הכסלו' חכ  ד"בס 
  16:22 �הדלקת נרות                
  17:13  � שבת  צאת ה              
  17:44  �     רבנו ת�                

 
  

  "אור החיי�"לפי הלוח המדוייק של 
 
 

 
 

  

  העלו� טעו� גניזה                                !הסירו מכשול מדר� עמי        
  .י קט�"יש לטלטל ע,   במקו� שיש עירוב                  .                          אי� לעיי� בעלו� בשעת התפילה וקריאת התורה 

  1  9151601)054   " אברה� יגל"ארגו�  י "ל ע"יו

 ïéøéèôî ïéøéèôî ïéøéèôî ïéøéèôî"  :"  :"  :"  :éçîùå éðåøéçîùå éðåøéçîùå éðåøéçîùå éðåø""""        
  )'זכריה ב             (

  

íéîâúôäå íéáéðä úðéô  
  

  .ַמה�א ְ<ַברִה9ַ2ְֵ<ל ְמא3ד ִלְמצ3 =ִח4ֵ� 3ְֵנר�ת 
  

י�  ֲאָחִדי� ִמ1ְִדיַדי ְמַחGְִ/י� ְ?ֵנר3ת ִמְסָמִכ :דוגמה
  .ַהKְִעיִדי� ַעל ֱהי3ָת� ַזIִָאי� ִלְגמ&ֵלי ִהHְ9ַ2ְמ&ת

  

ְיר&2ַָל� ַ?5ֵר3ת �ֲאַחGֵ/ ֶאת,  ְוָהָיה ָ?ֵעת ַהִהיא:מקור
  )ניבונכו�(                                           ].ְצַפְנָיה א יב[
  

  ,בכל שמונת ימי חנוכה
  גומרי� את ההלל בברכה

  .ואי� אומרי� תחנו�
  

 
  



  

   :בריאות והחלמה איתנה
  ו"הי מרי� ב�פור )רחמי� יצחק

  ו" הימרי� ב� ציו� נאמ�
  ו"הי מרי� �במשה נאמ� 

  ו"הי ציפורה ב� מרדכי יעקובי
  ו"הימרי�  ב� אברה� נאמ�
  ו"הימרי� ב� רפאל י 'ישראל פרג

  ו"הי מו'ג ב� יוס$ חיי� גאלי
  ת"מנב חנה בת מיארהשרה 
  ת"מנב ינה מבת מיכל

  .ל וע� ישראל"חולי ופצועי צהכל ל
  

        בורךשבת  שלום  ומ      

  

  ל"  ב� אברה� וזליכה זבבאי מוסאיבבאי מוסאיבבאי מוסאיבבאי מוסאינ  "לע
  ע ערב שבת קודש פרשת יתרו"נלב

  .ה.ב.צ.נ.ת  ו"שבט תשנ' כ

  

        ל" זמרדכי לארי מרדכי לארי מרדכי לארי מרדכי לארי נ   "לע
 ו"ב�  שלמה ושרה  הי

  .ה.ב.צ.נ.ת  א"ד טבת  תשנ"ע י"נלב

  

 éåìéòì     úîùð :         
  

  4  9151601)054"    אברה� יגל" ארגו�  י"ל ע"יו

  ל"ז מרסל בת מטודירחל 
  ל"ז עזיזה תב דיי�)שמחה בר

 ל"ז פרי בת רבקה יעקובי
  ל"ז' אג' חנה חגב�עטייה 
 ל" זחנו� ואהרו� תב נאמ�) נורו(חנה 

 ל"זלה ' רגבת' ג'דיאמנטה חג
 ל"ז מזל בת שרה נאמ�

  

  ל" זשרה ויוס$ ב� שמואל דוידי
  ל" זרבקה ודניאל ב� שמואל מוסאי
  ל" זמסעודה ב� אליהו רחמני
  ל" זביבי ב� ניסי� נסימי
  ל" זטוטי ב� שלו� נביא�

  שתחיה יפה ל ב�"זכלפו� ) מעטוק(מתי 
  ל"ז איזה בת יסהסעדה סו

 

""""íéúæ éìéúùë êéðáíéúæ éìéúùë êéðáíéúæ éìéúùë êéðáíéúæ éìéúùë êéðá""""    ----êåðéç  êåðéç  êåðéç  êåðéç          
  חינו� בחנוכה

בגלויות . את כל שנות הגלות עברנו ע� הנר הקט� הזה
מוסי� "ובאופ� של , הקשות ביותר הדלקנו נר חנוכה

עליה , "שעת הסכנה"לפעמי� בתו# הבית בגלל ". והול#
 מכח �' וברו# ה. מניחה על שולחנו וַדיו: ל"אמרו חז

ושוב אנו יכולי� , זכינו לשוב לאר!, החזקת העמדה הזו
 .להדליק בפתח הפונה לרשות הרבי� ולפרס� את הנס

, ההתרכזות הפנימית, קוד� כל. זו הדר# בחינו# הטהור
, מידותיה, ערכיה,  התוכ� של התורה .ההקרנה הפנימית

 כמענה למשהו ולא לש� משהו לא; לכשלעצמו  ,מצוותיה
  ". חממה ",ודיתיה, אטמוספירה תורנית. שמחו! לה

: בשביל זה צרי# המחנ# עצמו להיות ככה כמה שיותר
, חי את זה, קשור לכ#, מתבונ� קוד� בעצמו במה שמלמד

,  הדיו� ע� הילדי��מתו# כ#   .מבי� ושמח בכ#, מרגיש
, בערנות, י�בסיפור, ְ?משא ומת�, בלימוד; יצירת האוירה

בשמחה של מצוה , בקיו� ויישו�, באוירה של רצו� טוב
, הפנימי, כ# מגלי� את פ# השמ� הטהור. ושייכות לדברי�

  .הגנוז בכל ילד מישראל
על . התגלות הכח הזה על כל מרחב החיי�, אחר כ#

    .ההתייחסות למציאות הסובבת ולשאלות השעה

  ברכה והצלחה ופרנסה טובה

éàñåî äøùå éàúáùì  ו"הי  
  זכות. שתרמו לסעודה הרביעית בלויי�

  א" שליטעובדיה יוס$השיעור של מר� 
, שיזכו בבריאות ובפרנסה טובה

ישל� ' אריכות ימי� ושני� ה
. ו" ב� שרה הילאייל  זיווג הגו�.שכר�
ו "ב� שרה הילאופיר . ו" ב� שרה הילאלו�

. ת" בת שרה מנבלאביבית וזרע בר קיימא
  

        """"כלהכלהכלהכלה קול חתן וקולקול חתן וקולקול חתן וקולקול חתן וקול, , , , קול ששון וקול שמחהקול ששון וקול שמחהקול ששון וקול שמחהקול ששון וקול שמחה""""
  מזל טוב ואיחולי� לבביי� 

 ïðçåé úéøåãåéðåøäà  ו "הי  
ìñàá äìàåéå ïåùù ו"הי  

  ת"מנב øåîøåîøåîøåî----øúñàøúñàøúñàøúñà  ע� ãòìàãòìàãòìàãòìàלנישואי  
 ר שיקימו בית נאמ� וכשר בישראל"יה 

ויעלה הקשר יפה לבני� עדי עד ויזכו 
  .להמשי# את מסורת הבית המפואר

  "בענבי הגפ� דבר נאה ומתקבלענבי הגפ� "
  

  נ האשה הצדקת"לע

 äðç  

äðåîà  
ל "אני ז'בת יהודה וג
  , כסלו' שנפטרה כח
  

  השבת(
  ) פקידת שנתה

  שתמלי! טוב בעד 
  .כל ילדיה  וצאצאיה

  

 חודשי� 12במלאת  
  לפטירת החסיד והענו

éãéåã ìàåîù  
  ל" זשרה ויוס$ב� 

תתקיי� אזכרה ביו� 
  )25�12�11(כסלו ' ט כראשו�

  19:30בשעה " נחל ליאור"ב
ס "יתקיי� סיו� השו

 קולדצקייצחק  בבמעמד הר
חתנו של הרב  (א"שליט

   )א"קנייבסקי שליט

    ברכות ואיחוליםברכות ואיחוליםברכות ואיחוליםברכות ואיחולים
    ñ äîòðå óñàìééø   

ת  "מנב úáäלהולדת  
ר שתגדל כאימותנו "יה

הקדושות שרה רבקה 
תזכו לחופתה , רחל ולאה

שתצליח בכל דרכיה 
   ותרוו ומעשיה

  נחת ושלווה 
  .מכל יוצאי חלציכ�

    ברגשי גיל נשגר ברכת מזל טובברגשי גיל נשגר ברכת מזל טובברגשי גיל נשגר ברכת מזל טובברגשי גיל נשגר ברכת מזל טוב
äøùå íäøáàì  éàáàáו"הי  

  ת  "מנב úáäלהולדת  
ר שתגדל כאימותנו "יה

הקדושות שרה רבקה רחל 
ליח תזכו לחופתה שתצ, ולאה

וברכה  .ומעשיה בכל דרכיה
 ליוס$ ואהובה באבאיוהצלחה 

ו " הימתתיהו ורות הגריולרב 
  .שירוו נחת מכל יוצאי חלציה�

  

 ìëáá÷ä øåãå øåã"íéñéð åðì äùåò ä ,  
éôë åðéúåáàì äùòù  )א"מסכת מגילה י(  

  

  :בכל יו� ויו� בתפילת שחרית אנו אומרי� פסוק זה
ְמ7ְס9ִי�  לֹא, זֹאת ִ?ְהי3ָת� ְ?ֶאֶר! אְֹיֵביֶה��ַ:��ְו7�"

'  Iִי ֲאִני ה :ִא�9ָ, ְגַעְל9ִי� ְלַכHָֹת� ְלָהֵפר ְ?ִריִתי ְולֹא
  ).ד"מ, ו"כ, ויקרא(". ֵקיֶה�ֱאלֹ
שהעמדתי לה� את ,  בימי הכשדי�� ְמ;ְסִ:י�)לֹא

  .מישאל ועזריה, חנניה, דניאל
בימי היווני� שהעמדתי לה� שמעו�  � ְגַעְלִ:י�)ְולֹא

  .וחשמונאי ובניו ומתתיהו כה� גדול, הצדיק
  .שהעמדתי לה� מרדכי ואסתר, בימי המ� � ְלַכ=ָֹת�

שהעמדתי לה� , בימי הרומיי� �ִאָ:� , יְלָהֵפר 3ְִריִת 
  .וחכמי הדורות) יהודה הנשיא(בית רבי 
שאי� כל אומה ולשו� ,  לעתיד לבא� ֱאלֵֹקיֶה�' ִ@י ֲאִני ה

  .יכולה לשלוט בה�
  

יהי רצו� מלפני אלוקי השמי� שנזכה להקי  מהחלו� 
ונזכה לראות רק , הרע העובר לנגד עינינו מידי יו�

, שנזכה. שלווה ושפע בעול�,  שובעשני� טובות של
להיות נוכחי� בחנוכת המזבח של הבית , ה"בעז

  .ה"ע, ובשיבת מל� המשיח מזרע דוד המל�, השלישי
    

        """"כלהכלהכלהכלה קול חתן וקולקול חתן וקולקול חתן וקולקול חתן וקול, , , , קול ששון וקול שמחהקול ששון וקול שמחהקול ששון וקול שמחהקול ששון וקול שמחה""""
  מזל טוב ואיחולי� לבביי� 

éàñåî äðçå éëãøî  ו "הי  
ùéðàåá ä÷áø  ת"מנב  

  ת"מנב äéøåîäéøåîäéøåîäéøåî ע� äãåäéäãåäéäãåäéäãåäéלנישואי  
 ר שיקימו בית נאמ� וכשר בישראל"יה 

ויעלה הקשר יפה לבני� עדי עד ויזכו 
  .להמשי# את מסורת הבית המפואר

  "ענבי הגפ� בענבי הגפ� דבר נאה ומתקבל"
  

 המיוחדתהמיוחדתהמיוחדתהמיוחדת    לאשהלאשהלאשהלאשה    ----    ערב נשים מיוחדערב נשים מיוחדערב נשים מיוחדערב נשים מיוחד

  טובותסגולות : הרצאה בנושא
  נכונהומודעות לתזונה בריאה ו

  ,  מדהימי� מלווה בשקפי�
  ו"הי éàìåæà áàéìà: המרצהמפי 

של ר חמישי נ(ביו� ראשו�  ה"תתקיי� אי
   ,19:30 � ב ב"ט כסלו תשע"כ )חנוכה

   "אוהל מועד" בית הכנסתב
   יבנה� 3 הנשיאי�) מאחורי מאפיית דהרי(

  כל הנשי� מוזמנות

  אברכי כולל
"íéîçø úøàôú" 

  הרב  מברכי� את
ñð éæåòéîé א"שליט  
  הוצאת ספרולרגל

  ".מענה השלח�"
יהי רצו� שיזכה עוד  

להגדיל תורה 
  ור# ימי�אולהאדירה ל

   רפואה שלימה

äéððç éàøåäð י"נ  
 דינה ומיכאלב� 

  ה ישלח "הקב
ח "מזור ומרפא לרמ

. ה גידיו"אבריו ושס
שיחזור לאיתנו ויזכה 

  .שני� רבות וטובותל
להתפלל ולקרוא נא 

  .תהילי� לרפואתו

  רפואה שלימה
ñéìàì ìåáåè   

  בת שמחה 
  ה ישלח "הקב

 מזור ומרפא 
ב אבריה "לרנ
. גידיהה "ושס

שתחזור לאיתנה 
  ותזכה לשני� 

  .טובותורבות 



  
  
  

  

""""ààààúåëìä àìà úåëéìä éø÷ú ìúåëìä àìà úåëéìä éø÷ú ìúåëìä àìà úåëéìä éø÷ú ìúåëìä àìà úåëéìä éø÷ú ì""""        

äëåðç úåëìäöåîå úáùá "ù  
  

 ,נר חנוכה בבית הכנסת, במוצאי שבתפשט המנהג להדליק  .א
, אבל המבדיל בביתו, שהשליח צבור מבדיל על הכוס קוד�

 לפני להקדי� הבדלהלו   להוציא את בני ביתו ידי חובתו יש
  . הדלקת נר חנוכה

הנוהגי� בכל מוצאי שבת שלא לעשות מלאכה עד שיעור . ב
ג� , מר� השלח� ערו#ו, כשיטת רבינו ת�, שעה וחומש

בדבר הדלקת נרות , במוצאי שבת חנוכה לא ישנו מנהג�
אלא חובה קדושה לכל , שאי� זו סת� חומרא בעלמא, חנוכה

בהיות שהרבה מאוד מרבותינו , וחושבי שמו' יראי ה
וכ� הרבה , הראשוני� סוברי� להלכה כדעת רבינו ת� בזה

  . 'הוהמחמיר בזה ישא ברכה מאת ,  האחרוני�ימגדול
, על נר חנוכה" בורא מאורי האש"אי� מברכי� בהבדלה . ג

ובשמ� הזה , שאי� מברכי� על הנר עד שיאותו לאורו
יש אומרי� שאפשר להקל , ואי� לו נר אחר, שמדליקי� בפני�

  .בשעת הדחק, לבר# בורא מאורי האש על נר חנוכה
 בסו� פרשת ."מק! "�תמיד בחנוכה אנו קוראי� בפרשת  . ד
המילה . 2025בפרשה  )המילי�( נכתבו מספר התיבות "מק!"
 נוסי� 2000 כפול שמונת ימי חנוכה נקבל 250 בגימטריא נר

נקבל יחד  בכסלו) 25(' את היו� שבו נחוג את חג החנוכה כה
   ).כמני� התיבות בפרשה(,  2025

  

יהי רצו� שבזכות הדלקת נרות החנוכה נזכה בקרוב 
בית המקדש השלישי  ב)להדליק נרות בחצרות קדש� 

  .אמ� כ� יהי רצו�, שיבנה במהרה בימנו
  

 ìöà íéçøàúîä íéàåùð úá åà ïá ïéã ìöà íéçøàúîä íéàåùð úá åà ïá ïéã ìöà íéçøàúîä íéàåùð úá åà ïá ïéã ìöà íéçøàúîä íéàåùð úá åà ïá ïéã
íäéøåäíäéøåäíäéøåäíäéøåä , , , ,úéáá çøàúîä ïéãåúéáá çøàúîä ïéãåúéáá çøàúîä ïéãåúéáá çøàúîä ïéãå ïåìîïåìîïåìîïåìî 

  

, שב� או בת נשואי�, א"כתב מר� הרב עובדיה יוס� שליט
אינ� צריכי� להשתת� כלל , המתארחי� אצל הוריה�
בני משו� שה� נחשבי� ממש כ, בהוצאות השמ� והפתילות

ומכל . ויוצאי� ידי חובה בהדלקת הנרות של בעל הבית, הבית
שא� באופ� כזה , א"מקו� כתב הגאו� רבי דוד יוס� שליט

 .נכו� להחמיר להשתת� בהוצאות השמ� והפתילות
, "איש וביתו, מצות נר"ומוב� שכל זה הוא למנהג הספרדי� ש

רשאי הב� או החת� לכוו� שלא לצאת , אבל למנהג האשכנזי�
וא� א� ירצה לבר# , ידי חובתו בהדלקת הנרות של בעל הבית

 .רשאי, בעצמו
ואי� זה , המתארח בבית מלו� שבו חדרי� לאורחי� בלבד

, )ואי� מדליקי� עליו בביתו כאמור לעיל(ביתו של בעל הבית 
 .ומבר# על הדלקתו, צרי# להדליק נרות חנוכה בחדרו שבמלו�

  

 âçì úåìåâñäëåðçä  
תהילי� (..."  עלינו'ויהי נע� ה ")ר את הפסוק ליד הנרות לומ

שבע פעמי� , "יושב בסתר עליו�", א"ואת כל פרק צ, )ז"י, 'צ
  .בקול ופע� שמינית בשקט

, "למנצח בנגינות"ז בתהילי� "ליד החנוכיה לומר את מזמור ס
  .סגולה לרפואה
בזכות : "פשוט לבקש.  סגולה להיפקד בילדי�)ביו� השמיני 
  ."נישיהיו בניי כשתילי זיתי� סביב לשולח, שמ� הזית הזה
  . בעיקר נרות משמ� זית, סגולה לזיכרו�)הבטה בנרות 

 סגולה , לקבל את השבתות של חנוכה קצת לפני הזמ�יש
  . להמש� שנה טובה

בזכות הצדקה הזאת : "לאחר הדלקת הנרות לתת צדקה ולבקש
בלי , תפגיש אותי במהרה ע� הזיווג הראוי לי משורש נשמתי

  .או כל בקשה אחרת"... בבהירות ובמהירות, עיכובי�
ה שיעשה לנו את "לבקש מהקב, זהו חג הניסי�, לא להתבייש
  .ולהזמנות בקרוב, שנזכה כולנו במהרה לאורו. הנס המיוחל
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                 """"éúìëùä ééãîìî ìëîéúìëùä ééãîìî ìëîéúìëùä ééãîìî ìëîéúìëùä ééãîìî ìëî"..."..."..."...                  

  מרומזות בפרשת הנשיאי�חנוכה ההלכות 
  )ל"  זצוקרבי נת� איבשי(

בפרשת הנשיאי� ישנו פסוק החוזר על עצמו אצל 
ְמֵלBה , ַ@$ ;ַחת ֲעָ�ָרה ָזָהב": כל הנשיאי�

  :בו מרומזי� הלכות חנוכה, "ְקטֶֹרת
להניח הנרות פחות , היינו: 'כחות פ :ת"ר � ַ@$
  . אמות20= ' מכ

עד ' אתמנה מ: כלומר: מנהת' ח' א :ת"ר � ;ַחת
  . שהול# ומוסי� נר בכל יו�,נרות כבית הילל' ח

שמותרת : שוקהגל רתכלה שד ע :ת"ר � ֲעָ�ָרה
  .כל עוד שיש אנשי� שיראו, ההדלקה בברכה

מלכתחילה זמ� : שמשותהי� במנו ז :ת"ר � ָזָהב
  .בי� השמשות: הינו, תחילת חיוב ההדלקה

, כלומר: פתחהצל אהדליק לצווה מ :ת"ר �ְמֵלBה
  .ידליק ליד הפתח ,בבתי� הפוני� לרשות הרבי�

, דהיינו: דליקתחב ורפח טרוב ק  :ת"ר �  ְקטֶֹרת
  .להדליק בטפח הסמו# לפתח
  ? מדוע גומרי� ההלל בחנוכה

כש� . חנוכה מקבל הארה מחג הסוכות  .א
  .כ# בחנוכה, שבסוכות גומרי� ההלל בכל יו�

, כל יו� נבדל מחברו במספר הנרות שלו .ב
  .וכאילו התרחש בו נס מחדש

וביו� , יו� קוראי� קורב� של נשיא אחרבכל   .ג
 . היה גומר את ההלל–שהיה הנשיא מקריב 

היכ� שיש :  לומר ל65#= י �נ�ד�א= הלל  .ד
  .  יש מקו� להודות ולהלל� אדנות

úéáéèðøèìà   äàåôø  
נוהגי� לאכול מאכלי� והנס נעשה בשמ� 

, לביבות, סופגניה: שוני� המטוגני� בשמ� כמו
 סופגניות ואפילו חתיכה על .תפוח אדמה ועוד

וא� , "בורא מיני מזונות"קטנה מברכי� ברכת 
על "� אכלנו לפחות חצי סופגניה מברכי

א מגוררות "לביבות מתפו.  בסו�"המחיה
 . "בורא נפשות" ובסו�, "פרי האדמה"מברכי� 

 כאשר משתמשי� ?מה השמ� הכי טוב לבישול
בשמני� צמחיי� לבישול מומל! לבחור בשמ� 

שעמידי� בטמפרטורות , קנולה ובשמ� זית
, רוויי� אחרי��גבוהות יותר משמני� רב בלתי

  . כמו שמ� סויה למשל
 לטיגו� עמוק ? השמ� הכי טוב לטיגו�מה

, מומל! להשתמש בשמ� תירס או בשמ� כותנה
המאפשר , בשל הרכב חומצות השומ� שלה�

 טמפרטורת טיגו� גבוהה וממושכת לפני
שמתרחשי� תהליכי החמצו� הפוגעי� בתכונות 

שמ� סויה ממש לא מומל! , לעומת זאת. השמ�
ומצות בגלל התכולה הגבוהה יחסית של ח, לטיגו�

. רוויות בו שחשופה לחמצו� מהיר�שומ� רב בלתי
 לטיגו� מומל! להשתמש בשמ� לא �באופ� כללי 

, א� משתמשי� בשמ� שימוש חוזר. משומש
כדאי להרחיק חלקיקי� של שאריות מטוגנות על 

כמו , לטיגו� שטוח ומהיר. ידי סינונו של השמ�
, אי� בעיה להשתמש בשמ� זית כתית, של חביתה

  .  כדאי להשתמש בשמ� זית לטיגו� עמוקאבל לא

  



 

  

 
  

 "ואבותינו סיפרו לנו " 
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 ידעו יהודי ירושלי� העתיקה בתקופת תלאות קשות
היריות  כאשר נורו. ההפגזות מצד הלגיו� הירדני
 �ומספר יהודי� נפגעו , הראשונות על ידי צלפי האויב
לסגור את השער הגובל  החליט שלטו� המנדט הבריטי

שבו ,  השוק הערבי� 'בטראק'י� הרובע היהודי ובי� הב
  .היהודי� לערו# את קניותיה נהגו

 בפתע פתאו� מצאו התושבי� את עצמ� מנותקי� מ�
אומנ� בתחילה היה קיי� קשר בי� . העול� החיצו�

המשטרה  הרובע ובי� ירושלי� החדשה כאשר בחסות
, הבריטית הגיע מדי יו� רכב משוריי� ובו אספקת מזו�

  .השוטרי� להעביר אנשי� מהכא ולעתי� נדירות ניאותו
 ובהעדר ליווי לא הגיע הרכב, א# לא פע� אירע

 אפילו השוטרי� הבריטיי� .המשוריי� במש# כמה ימי�
הרהיבו עוז להתקרב  פחדו מפני הצלפי� הירדני� ולא

  .אל הרובע הנצור
 ,עקב התקפות חוזרות ונשנות על הרכב המשוריי�

  .הבסיסיי� ת המזו� ושאר המצרכי�השתבשה אספק
עוללי� מבקשי� , ראו תושבי הרובע כי רעב בא בגבול�

החנויות שהיו עד לא מזמ� בבעלות   פרצו את�לח� ואי� 
, רסוכ,  קמח.שכניה� הערביי� ורוקנו אות� מתכולת�

  .שמ� שומשמי� וכל הראוי למאכל, שמ� זית, קטניות
ול� המלחמה א. פורתא לפי שעה היה בזה משו� הצלה

המזו� האחרו� ת� מ� החנויות , המשיכה להתנהל בעוז
 לוח השנה .והמחסור שב להכות ללא רח� ,הפרוצות

י ו מא# בימי מלחמה אל, מראה כי חג החנוכה קרב ובא
א� נותרו אי אלו טיפות ? חושב בכלל על הדלקת נרות

  .את פרוסת הלח� משמשי� ה� כדי לתבל, שמ� בבית
 ושמו רבי יונה, רובע מחסידי ברסלבאיש יהודי היה ב

נר 'שמר על , בתו# כל האנדרלמוסיה ששררה. לבל
  .בבת עינו  שדלק בבית הכנסת של ברסלב כעל'התמיד

המשי# להדליקו מ� השמ� , כשאזל השמ� מבית המדרש
הלא כ# אומר ? מילתא זוטרתא היא וכי .שהביא מביתו

מגזרת  ולי�ניצ, על ידי נר תמיד הדולק בשמ� זית: "רבינו
ה� חנוכה : עתה יש לו לרבי יונה משימה כפולה". שמד

, נר חנוכה אחד ברובע  הא� לא ידלוק אפילו,מתקרב
  .התייסר מעצ� המחשבה? חלילה

מפיו ומפיות בני ביתו את  חס#, במסירות נפש של ממש
, והצניע אות� בכלי שייחד לכ#, טיפות השמ� שהגיש

  .איש בסודו הגדול מבלי לשת�
  .נתיי� ממשיכי� פגזי האויב להרעיש יומ� ולילהובי

המדרש של חסידי �וג� בית, שלמי� קורסי� בתי�
התמוטט באחת ההפגזות והפ# לתל � ברסלב של רבי ניס

 ומאז הפ#, הוא הועבר אל שכונות בתי מחסה. חרבות
כל מי שרצה ; למרכז הרוחני של תושבי הרובע הנצור

  .הגיע אליו, אלו לשאוב שמחה ואמונה בימי� טרופי�
מה את �אנשי� שולפי� בתוגת, ה בכסלו"ליל כ

ומניחי� אות� ריקות בחלונותיה�  חנוכיותיה�
ואילו רבי יונה ר! בחדווה אל המקווה . ובפתחיה�

לאחר מכ� . לטהר עצמו לקראת המצווה הגדולה, הקרה
ומעמיד  ,המדרש מ� הארו��הוא מוציא את חנוכיית בית

  .מחסה� אל רחבת בתיאותה ליד החלו� הפונה
המתפללי� פוני� אל היציאה  ,תפילת ערבית מסתיימת

א# . ודוק של עצב מכסה את פניה�, כדי ללכת לבתיה�
 :בקול גדול מכריז הוא; פניו זורחות כפני חמה, יונה רבי

  ...!חנוכה עימדו ונקיי� מצוות נר"
ובעוד� , הכל מסבי� פניה� לעברו בתמיהה עצומה

 יונה מתחת לארו� הקודש את צנצנת י� שול� רביהמשת
  .השמ� ויוצק מתוכה בדחילו ורחימו אל תו# הבזיכי�

החסיד רבי אברה� , פונה הוא אל זק� המתפללי�, אחר
נהרה של שמחה  .ומכבד אותו בהדלקת הנר, שטרנהר!

  ,בעיניי� עצומות רבי אברה� מבר# .פושטת על פני כול�
  

שעשה ... להדליק נר חנוכה: "ובהתלהבות ותבדביק
 שהחיינו... ניסי� לאבותינו בימי� הה� בזמ� הזה

,  הוא מגביה את קומתו..."וקיימנו והגיענו לזמ� הזה
השלהבת בפתילה  עד מהרה נאחזת. ומדליק את הנר
ואז נשמע קולו של רבי יונה . הזית�הטבולה בשמ�

, ר ישועתימעוז צו: "ובהתרגשות של שמחה בהתלהבות
בריקוד   בתו# רגעי� פורצי� כול�..."ל# נאה לשבח

שלהבת של אמונה ותקווה . נלהב ונרגש למעגל השמחה
כל . הדהד למרחקי� וקול השירה, ניצתה בלבבות

מנצחי� , שמונת ימי חנוכה דלקו הנרות בבית המדרש
וממלאי� את הלבבות באמונה  בעוז את החשכה

 .ובשמחה כמימי� ימימה
  

  מדאגהלמות 
למל# המצרי נמאס מהקיטרוגי� של הקאדי המוסלמי 

, הקאדי התפאר בידיעותיו. �"הרמב, על רופאו האישי
  .�"ואמר שהוא רופא גדול מ� הרמב

ובכ# , המל# החליט לבסו� לבצע תחרות בי� השניי�
וכל אחד , עליכ� לרקוח רעל. "לבחו� מי רופא גדול יותר
כ� וריקחו כ רוצו לבתי"אח. מכ� ישקה את רעהו

... מי שימות, מי שינצל הינו רופא גדול יותר. תרופה
  .הקאדי ר! לרקוח רעל ."ימות
אני רופא ומתפקידי להוסי� : "� אמר בליבו"הרמב

  ...".ולא לחפש נוסחאות להמית�, חיי� לבני אד�
הגיש . � והקאדי לפני המל#"ביו� המיועד ניצבו הרמב

� שפ# "רמבואילו ה, �"הקאדי את הרעל בפני הרמב
  .מי! תפוזי� טבעי לתו# כוסו של הקאדי

, � א! ר! לביתו"הרמב. השניי� שתו. פקד המל#" שתו"
ואכ� . ורקח לעצמו תרופה שתמנע את השפעת הרעל

  .חיש מהר, השפעתו חלפה
נבו# מאד מטעמו של , ר! לביתו, א� הוא, הקאדי

ושתה . רקח לעצמו הקאדי תרופות לאי� ק!". הרעל"
המשונה הזה " הרעל. "דה מילאה את ליבוהחר. ושתה

� "אחרי חודש ימי� פגש בו הרמב. הדיר את מנוחתו
  .ג" ק50 �לא שקל יותר מ, והנה הקאדי גדול המימדי�

הקאדי . �"יע! לו הרמב" תאכל לח� ושתה חלב"
� רוק� מזימה להמיתו גזר על "שסבור היה כי הרמב

� "אחרי שבוע פגשו הרמב. עצמו תענית מלח� וחלב
תאכל בשר . "ג" ק38 �ומשקלו של הקאדי לא יותר מ

והקאדי גזר על עצמו לא לאכול . �"ייע! הרמב" כבש
  .פ� הרעל יגרו� לו למות במהרה, בשר כבש

  .כ שכב הקאדי חולני ושדו� במיטתו"יומיי� אח
  ".?איזה רעל רקחת לי: "� בא לבקרו ונשאל"הרמב

י! זה היה מ", �"השיב הרמב" זה לא היה רעל"
  .הקאדי שמע את התשובה ומת מהתק� לב  ..."תפוזי�

אמור לי רופאי : "� והתעניי�"המל# הזעיק את הרמב
שהצליח להמית את , איזה רעל מתוחכ� רקחת, האישי

  ".?...הקאדי אט אט
נתתי לו מי! . אני רופא של חיי�: "�"השיב הרמב
  ".תפוזי� טבעי

  "?כיצד מת הקאדי"שאל המל# " א� כ�"
  ".פשוט מת מדאגה"� "השיב הרמב" ת מדאגההוא מ"
  

הרבה מי  תפוזי� טבעי וטוב משקה אותנו אבינו 
וכש� . שחלילה זה רעל, ואנחנו טועי� לחשוב, שבשמי�

  .לא עלתה לדאג� אלא דאגנותו, שלא עלתה לרגז� רגזנותו
  .חבל לדאוג. והכל לטובה

 
  בעל משמעות מרגש א� יש ברשותכ� סיפור 
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