
 

 

 

 939עלון מס'   - הר  ש  ע   עש  ת  שנה 
 

  ."מברכין החודש"השבת @ 
  הבעל"ט.ראשון   וביוםשבת  וםבי  יחול טבת   @ ר"ח

 לנחמה הקב"ה לששון ולשמחה, לישועה ו יחדשהו    
 אכי"ר. ,ולגשמים בעיתם לפרנסה טובה לבשורות טובות,    
 

 טע"ה'תשכסלו  כג' בס"ד
 16:17  -   הדלקת נרות

 17:08  -   שבת צאת ה
 17:39  -        רבנו תם 

 "אור החיים"המדוייק של  מהלוח - חורףשעון 
 ע"פ "אופק תל אביב"

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

גדולה סגולה  -בדוק ומנוסה 
 להשתתף בסעודה רביעית

 20:30 -מועד" ב-בביהכ"נ "אוהל
 
 
 
 
 

 וישבפרשת 
 פרפראות לחנוכה            
 יהי כמשלש חדשים... ויאמר יהודה הוציאוה ותשרף""ו  

 נו יש רמזים לחנוכה:"שלטי גיבורים" בפרשאומר ה
״, מרמז על חג החנוכה שחל בדיוק ויהי כמשלש חדשים״ א.

 .(כ״ה כסלועד  כ״ה אלול) יום בריאת העולםשלושה חדשים לאחר 
״, מרמז על הנאמר בגמרא "אמר רבי ויאמר יהודה״ ב. 

מבחוץ ונשרף הפשתן ( נר חנוכה)יהודה חנווני שהדליק נרו 
 (ב״ק. כב. )פטור

״, מרמז על כך שמצות נר חנוכה היא על הוציאוה ותשרף״ ג.
 פתח ביתו מבחוץ.

״ ותנח״ .תו״יבגדו אצלה עד בוא אדוניו אל ב ״ותנח ד.
 (. טפחים 10) ד״וובה בג =״בגדונוכה. ״חר נדליק ות=ר״ת
נר עד שתכלה ה״, זמן הדלקת עד בוא אדוניו אל ביתו״ ה.

 ק.רגל מן השו
שמעתי מפרשים שהפסוק  ", מעט אוכל לנושובו שברו " ו.

המילה שלפנינו מרמז על מספר הנרות שמדליקים בחנוכה. 
זו . 43לשניים יצא  86ואם מחלקים  86מטריא י" היא בגלנו"

 " לשבור/לחלק את התיבה "לנו".שברו לנוהכוונה ב"
"מעט אוכל" לומר שיש להוסיף את האות הכי קטנה  ז. 

שזה  44וכל", דהיינו להוסיף א'. ביחד יצא לנו אשמילה "
 .יםבדיוק מספר הנרות שמדליקים כל חג החנוכה יחד עם השמש

 

יהיו לו בנים צדיקים. כותב ה"בן  -בנר  אומרים חז"ל: הרגיל
, הגבר אברים של רמ"חגימטריא  -" הרגי"לאיש חי": "

 .אבריה של האשה "בנר -" בנר"
 

 דיני חנוכה הרמוזים בפסוקים
 (" )במדבר, זכף אחת עשרה זהב מלאה קטרתבפסוק "

 אותו קוראים בחנוכה, מרומזים דיני חנוכה.
 )להניח נר חנוכה נמוך מכ' אמה(..  ' ]אמה[ פחותכ :   כ"ף

 (."מוסיף והולך")כדעת בית הלל  .     מנהת' ח' א : אח"ת
 )זמן הדלקת נר חנוכה(.. שוקהגל ]מן[ רתכלה שד ע עשר"ה:

 שמשות )=תחילת זמנו(.הין במנו ז :    זה"ב
 פתח.הצל אהדליק לצוה מ מלא"ה:
 יהיה קרוב לפתח טפח(.) ש.פחטוחק רדליק תרוב ק קטר"ת:

 
 

 מענייני הפרשה :   

 ושנאה. קורות יוסף בימי נעוריו: חלומות, קנאה 
  .מכירת יוסף 
 ישב ו, יעקב האמין כי חיה רעה טרפה את יוסף 
 .התאבל עליו ל       
   .קורות יהודה לאחר מכירת יוסף 
   .קורות יוסף במצרים בבית פוטיפר 
   הרוסה עומד בניסיון גדול, יוסף בביתיוסף הצדיק. 
  ופתרון  פגישת יוסף עם שר המשקים ושר האופים 
 חלומותיהם.       
 "אלה תולדות יעקב יוסף" 

אפשר לרמז בזה דרך בעבודת ה' שאם רוצה להגיע 
צריך  "יוסף"לדרגת צדיק וזה המכוון ליעקב, אז 

 '.להוסיף בעבודת ה
 "ויאמר לו לך נא ראה את שלום אחיך... והשבני דבר"  

יעקב אבינו עושה את  -הקדוש  "אור החיים"מסביר ה
בנו יוסף שליח לשאול בשלום האחים, ומדוע עשה 
אותו שליח? כיוון ששלוחי מצווה אינם ניזוקים, וכיוון 
שיש דעה ששלוחי מצווה אינם ניזוקים בהליכתן אך 

ינזק, התחכם יעקב אבינו בחזרתן הם כן יכולים לה
ועשה אותו שליח גם להשיב לו תשובה וכך וודאי לא 

 ...!יינזק לפי כל השיטות ובטוח יחזור בשלום אל אביו
 "והנה תעה בשדה" 

מרומזים כל הגלויות,  עהת  ת "מפרש הדעת זקנים שבר
והכוונה לארבע מאות שנה של גלות  400בגימטריה ' ת

והכוונה לשבעים שנה של  70 ' בגימטריהעמצרים, 
אלפים, ה' ' הכוונה לגלות הנמשך עד סוף הגלות בבל, 

 .ואז יצאו מהגלות במהרה בימינו אמן
 "וישלחהו מעמק חברון" 

רמז לו שבני ישראל יהיו  210ה=בגימטרי עמ"ק
 (בעל הטורים)                                  .שנה 210במצרים 

 "ויאמר יהודה מה בצע..." 
רב, שיהודה עהרים צוקר ב "בצע"ת "יש מפרשים שר

טען להם איזה טעם יהיה לנו בשלוש התפילות של כל 
 .יום שאנו מתפללים אם נהרוג את אחינו

 "...וימאן להתנחם" 
שנו', יהוא וחומים נקבלים מין אנוטריקון: ' "וימאן"

לכן  .י שאין אדם מקבל תנחומים על החי"כדברי רש
 (שבת טיש)הנחומים של בניו ובנותיו של יעקב. כל לא עזר 

 
  אין לעיין בעלון בשעת התפילה וקריאת התורה. במקום שיש עירוב, יש לטלטל ע"י קטן. העלון טעון גניזה.     הסירו מכשול מדרך עמי !

 / http://www.hidush.co.il/     http://ladaat . info"חידוש" :   -ניתן להוריד את העלון באתרים הדתיים "לדעת" ו
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 "כה אמרמפטירין :  "
 )עמוס ב'(                

 
 
 
 
 
 
 
 

 פינת הניבים והפתגמים
ִאיש. ֹלא ִגלָׁה לָׁ ר ו  בָׁ דָׁ ת ה  ר א  כ  ִלבו  = זָׁ ר ב  בָׁ דָׁ ת ה  ר א  מ   שָׁ

ר היב  ׁש  י  ה   אׁשר   :דוגמה ס  ֵרי  מ  הו  י היב  ׁש  י  ר ה  חּוב  ל  , כ 
ל ֵכן ה ו  ּתל  ב  ק  נו ֵשא  ית, ו  פ  ם סו  ת ּוֹלא ֻסכ  ר אֶּ מ  ׁש  ׁש ל  קֶּ ב  א מ 

ים  ר  ב  ד  ם.ה  ב  ל   ב 
למקור ֵסף[ אֶּ ֵפר ]יו  ס  י  ל-: ו  אֶּ יו ו  ר -ָאב  י אמֶּ , ו  ר בו  ע  ג  י  יו, ו  ח  אֶּ

י  ? ֲהבו א נ בו א ֲאנ  ּת  ל מ  ר ח  ה ֲאׁשֶּ זֶּ ֲחלו ם ה  ה ה  : מ  ָך לו  מ  א  ו 
ר  מ  יו ׁש  ָאב  יו, ו  ח  אּו בו  אֶּ נ  ק  י  ה? ו  צ  ָך ָאר  ֲחוו ת ל  ּת  ׁש  ה  יָך ל  ַאחֶּ ו 

ת ב  -אֶּ ד  ית ל ז י  .רה  ֵראׁש   )ניבונכון(                     י א[. -]ב 

 

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 מכל מלמדיי השכלתי

 



  
 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"

 

 הקשר בין הורה למורה
מורה ומחנך טוב הוא מי שמוכשר ללמד היטב ויודע 

הילד. נוסף לכך, בהיות הילד להאהיב את הלימוד על 
ברשות מורו שעות רבות במשך היום, אין די בזאת 

הוא חייב גם :  שיהיה המורה מוכשר ללמדו את פרקו
לדעת לכוונו לדרכי התנהגות רצויה וטובה, להשליט 

ליצור יחס של אהבה בינו לבין , משמעת נכונה
התלמידים, כדי שיחפצו ללמוד ממנו ולראות בו דוגמא 

ההורים בחרו במוסד מסוים, ומכאן ואילך  וי.לחיק
הם סומכים על מנהליו, שהם יבחרו במחנכים 
הראויים, ומטילים את כל האחריות עליהם. נוצרה 

שכמעט שאין קשר בין האב  -ה יבלתי רצו -מציאות 
לעתים אף יתכן שתחלוף שנה שלמה, בה הילד  למלמד.

הילד  לומד אצל מחנך ובמשך שעות רבות ביום, והורי
לעתים הורים אינם  !אינם מכירים אותו כלל ועיקר

מבינים עד כמה חשוב הקשר הזה לטובת ילדם. לא 
 תמיד יודעים הם כיצד לתקשר עם המחנך ועם בית

 לכן רצוי מאוד להתקשר מידי פעם ולהתעניין., הספר
 
 
 

 סגולות לחג חנוכה 
חשוב ביותר להשתדל מכניסת חג חנוכה עד צאתו לא 
להתלונן בכלל ובכל פעם שאת/ה רוצה להגיד:"אני רוצה 

 ש..." תגיד/י: "ה' , אני מרוצה ש..."
 החנוכה :כל יום לאחר הדלקת נרות 

ולא לעשות  -לשבת חצי שעה ליד הנרות הדולקים  א.
שום מלאכה. להסתכל על הנרות ולהתפלל, חכמים 

מלאכים מרחפים שלוקחים ממך  36אומרים שיש 
פתקאות ומעלים אותם ישירות לקב"ה. כשרואים את 

 האור בחנוכה אנו זוכים מזה לחוכמה ותבונה יתרה.
סגולה לזכות בילדים חכמים וצדיקים, ולזיכרון חזק  ב.

 להדליק בשמן זית זך כתית.
לשבת מול הנרות ולהביט בשלהבות זה מוחק מראות  .ג

 לא צנועים.
לבקש על הזיווג בערב שבת של חנוכה ולהגיד: "ה'  ד.

 תזכני בבניין שלם".
להגיד כל יום מייד אחרי ההדלקה את הפרקים הבאים  ה.

' )רק הפסוק האחרון( "ויהי נועם", צ"א להגיד בתהלים: צ
פעמים בקול רם ועוד פעם נוספת  7את הפרקים האלה 

 קל"ג. ק', י"ט בצורת המנורה, ס"ז, ל"ג, בשקט. ל',
 

 
 
 

 "חודש אלול  -  הכנה לימים הנוראים"
אדם לעבוד כמה שיותר לרכוש  צריך אלול בחודש

, ואפילו דקדוקי סופרים, טוביםות ומעשים ולעצמו מצ
כיון שאינו יודע גם ע"י צדקה, חומרות וחסידויות, 

פעם את  שאלו לטובה. הדיןאיזה מהם יכריע את 
, במה שונה חודש אלול משאר זצ"למדובנא  המגיד
: אדם בא לבית במשל כדרכולהם  ענה  ?השנהחדשי 

 ביןהכנסת, ומרוב עשירותו היה לבו גס, ולא התערב 
הבריות, בקושי רב פלט "שלום" לכמה אנשים. והנה 

, ואותו עשיר הגיש הכנסתהגיע זמן הבחירות לועד בית 
עמדותו. מיד החל לשנות את יחסו, לאחד קנה ומ

הרמת ספר תורה, ולשלישי עליית  ולשניפתיחת ההיכל, 
והיה מתערב עם  ה בכל שבת ושבת,ששי, וכך עש

הוא האדם,  כך . מה גרם לו זאת? הבחירות!!!הבריות
בכל השנה שקוע בתרדמה עצומה, בקושי מגיע לבית 

ות בסיסיות, ועל חומרות, וים מצימק בקושיהכנסת, 
 הואמאן דכר שמיה?? אולם בהגיע חודש אלול רואה 
ים כל את עצמו קרוב ליום הדין, ומיד נותן אל לבו לקי

בחלק החיים,  ליפולמצוה וחסידות שבאה לידו כדי 
.השלום, השלוה הפרנסה, הבריאות,  

 
 

 כל הישועות והברכות
 לשושנה ואליהו יעקובי

 שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
 זכות השיעור בלויין וזכות

זצ"ל תגן  עובדיה יוסףמרן 
שיתברכו ברפואה שלימה,  בעדם

טובה, שיתמלאו כל  בפרנסה
 משאלות ליבם לטובה

  לרחמים בן נהייתלזיווג הגון 
 ז"ל מרדכי בן ציפורהלהבדיל לע"נ 

 ז"ל  גולשן בת נורית נהייתלע"נ 
 
 
 
 

 שיעור התורה הגדול בתבל
 "אברהם יגל"  ארגון

 בכל מוצאי שבת ןמשדר בלוויי
  הראשון לציוןאת שיעורו של 

 שליט"א  יצחק יוסףהרה"ג 
 

 "אוהל מועד"בבית הכנסת 
 השיעור יוקרן  20:30בשעה 
 בע"ה תתקיים  מסך ענק. על גבי

 " בית הלחם"בחסות  סעודה רביעית,
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 שבת  שלום  ומבורך

 ז"ל  מרים תבזדה -נעימה שלום
 ז"ל  חנה תבשרה מורנו 
 ז"ל  שרה ןביצחק נאמן 
 ז"ל  יוכבד תבשרה כנפו 

 ז"ל  גולשןבת סולטנה נגר )נסימי(  
 ז"ל  זליכה ורחמיםבת  מרים דוידי

  ז"ל יעל ויוסף בת לירז-רוזי
 ז"ל מילכה ונתן בת רבקה רובי 

  "לז רבקהבן  משה אליאס
 ריטה שתחי'ה  בן ז"ללירן מלכה 

 ז"ל מרים בן אברהם שריפיאן
 ז"ל רחל בן משיח אליאס

  ז"ל נרגיס בן יהודה-משאלה בן
 ז"ל חנה בת פור -גוהר יצחק

 ז"ל גולשן בת סולטנה נסימי 
 ז"ל גולשן בת נהיית נורית יעקובי

 

 הי"ומרים  בןשלמה לארי 
 הי"ומרים  בןמשה נאמן 

 הי"ומרים  בןאברהם נאמן 
 הי"ומרים  בןישראל פרג'י רפאל 

 הי"ומורוורי  בןבאבאי באבאי 
 הי"ו רבקה בן מרדכי עמרני

 הי"ושרה  בןיהונתן אריאלי 
 הי"ונהיית  ןב שבתאי מוסאי

 הי"וסרוור  ןב משה משה
 מנב"תגוהר  תב אסתר אהרוני

 
 

 : -לכל החולים ובכללם ל רפואה שלימה והחלמה מהירה
  הי"ורעות בן  יגל-אברהם

  הי"ושרה בן  ניסים דוידי
  הי"ומזל -אריאלהבן  דורון חי-עילאי

  הי"ו יפהבן  יעקב בנאי
  מנב"תרבקה  בתשרה ביבי לארי 

  מנב"תשרה  בתחנה דוידי 
  מנב"תחנה בת  דינה מוסאי
 מנב"תמרי  בתלידה הרוני 
  מנב"תגורג'יה בת  דליה נסימי
  מנב"ת אסתרבת הודיה חיה 

 

 
  : נשמת     לעילוי 

 

 ז"ל בן שלמה ושרה שיחיו מרדכי לארי
 

 וזליכה ז"ל    בן אברהם  בבאי מוסאי
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 רפואה שלימה
 יסכה-לרחל
  נאוה דהן בת

 הקב"ה ישלח
מזור ומרפא  

לרנ"ב אבריה 
ושס"ה גידיה. 
 שתחזור לאיתנה

ותזכה הראשון 
 נאלשנים רבות. 

 להתפלל לרפואתה
 
 

 
 

 רפואה שלימה
 בת מרים רוזי-לשושנה
 רוזי-בת שושנה לסיגלית
 רוזי-בת שושנה לאורלי

מזור הקב"ה ישלח 
אבריהן  לרנ"ב ומרפא
גידיהן רפואת  ושס"ה

הנפש ורפואת הגוף 
ותזכנה לשנים רבות 
 טובות ונעימות

 לע"נ הצנועה והענוה
 חנה אמונה

 ז"ל יהודה וג'אניבת 
 ' כסלו פקידת שנתהחכ

 שתמליץ טוב בעד משפחתה

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 הוהענו צנועההלע"נ 
 שרה  נסימי

 ז"ל ביבי תב
 ' כסלו פקידת שנתהכו

 שתמליץ טוב בעד משפחתה
 
 
 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"ו פור-אבנר ורויטל יצחק

 הי"ו עובדיה והדסה בדרה

 כרמית עם  יוסףלנישואי 
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל 

להמשיך ויעלה הקשר יפה ויזכו 
 את מסורת הבית המפואר.

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

זמני התפילות בחנוכה 
 בבית הכנסת

 " יבנהמועד אוהל"
 מנחה  - 16:10 
 הדלקת החנוכיה - 16:35 
 םברוב ע   ערבית - 16:40 

 .וחלוקת סופגניות        
 "מקץבערב שבת פרשת "

 מנחה מוקדמת
 12:30בשעה 
 

 
 

  ברכות ואיחולים

 לטלאל וליפז טרי
  נ"י  הבןלהולדת 

יה"ר שיעלה במעלות 
התורה והיראה 
ויצליח בכל דרכיו 

ומעשיו, שיתברך בכל 
מילי דמיטב תזכו 
לשנים רבות ונעימות 

 למרדכי והצלחה וברכה
 ולרצון ונאוה ומלכה טרי

 
 
 
 

  ברכות ואיחולים

 לרותם ומירב מוסאי
יה"ר   נ"י  הבןלהולדת 

שיעלה במעלות התורה 
והיראה ויצליח בכל דרכיו 
ומעשיו, שיתברך בכל מילי 
 דמיטב תזכו לשנים רבות

 והצלחהוברכה  ונעימות
 ליצחק ושושנה מוסאי

 כהן גילהוליהודה ו
 חלציהם שירוו נחת מיוצאי
 
 
 
 

 רפואה שלימה
 לפאני פירס

  עדנה בת
 ישלחהקב"ה 

מזור ומרפא  
לרנ"ב אבריה 
ושס"ה גידיה. 
 שתחזור לאיתנה

ותזכה הראשון 
לשנים רבות 
 טובות ונעימות.

 
 

 

 ברכה והצלחה
 למהנז וסיני ישראל
על כל הסיוע 

והעזרה שיתברכו 
ברפואה שלימה 
ובכל מילי דמיטב 

ברוחניות 
ובגשמיות 

בפרנסה טובה 
 וזיווג הגון 

 ילדיהםלכל 
 

 
 
 

 ברכה והצלחה
 לפרוספר ושושנה 

 הי"ו שטרית-בן
על הסיוע והעזרה 
שיתברכו ברפואה 
שלימה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 
ובגשמיות בפרנסה 
טובה הם ובני ביתם 
לשנים. וזיווג הגון 
משורש נשמתם 

 לילדיהם
 

 
 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 רחמים נג'אתי

 ז"ל מאיר ןב
 ופקידת שנת' כסלו הכ
 ומליץ טוב בעד משפחתיש

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 יעקובי  מרדכי

 ז"ל ציפורה ןב
 ו' כסלו פקידת שנתטכ
 ומליץ טוב בעד משפחתיש

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 והענו צנועהלע"נ 
 שטרית-יעקב בן

 ז"ל סעדה ןב
 ופקידת שנת א' טבת

 ומליץ טוב בעד משפחתיש
 
 
 
 
 

 לע"נ הצנועה והענוה
 שטרית-עיישה בן

 ז"ל מריםבת 
 פקידת שנתה יג' כסלו

 שתמליץ טוב בעד משפחתה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכות ואיחולים

   לאופיר ורחל חגי
 נ"י אביעד בהגיע הבן

 יה"ר למצוות.
שיעלה במעלות התורה 
והיראה ויצליח בכל 

, ולימודיו דרכיו ומעשיו
 שיתברך בכל מילי דמיטב
 וברכה והצלחה ונחת 

 הי"ולציונה חג'בי 
 הי"ו ועוזי ואורנה יצחק

 

 הצנועה והענוה לע"נ
 נורית  נהיית

  יעקובי 
 בת גולשן ז"ל 

' חשון טכשנפטרה 
 השבוע ימלאו 
 שלושים לפטירתה

יה"ר שתמליץ טוב בעד 
רחמים ולכל משפחתה 
שיזכה הי"ו בן נהיית 

 במהרהלזיווג הגון 
 

 ברכה והצלחה

 וריא-לירון
תהל -בן סיגלית

שיזכה לזיווג 
הגון משורש 
נשמתו ויתברך 
ברפואה שלימה 

דמיטב  ובכל מילי
הגון  וזיווג

 תהל -לסיגלית
 רוזי-בת שושנה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 

 )המשך( הלכות חנוכה
 

 

בכל יום משמונת ימי החנוכה גומרים את  - סעיף א
 ההלל בברכות לפניו ואחריו. 

בשמונת ימי חנוכה קודם "שיר של יום",  אין  - סעיף ב
לומר: "השיר שהיו הלויים אומרים על הדוכן", אלא 
אומרים: "היום כך וכך בשבת", ומתחילים באמירת 
"שיר של יום". ויש נוהגים לומר אחר "שיר של יום", 

 "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד".
ק מנהג הספרדים ועדות המזרח שלא לומר פר - סעיף ג

"במה מדליקין", בליל שבת חנוכה, מפני שבפרק זה 
נזכרים הפתילות והשמנים שאין מדליקין בהם נר 
שבת, ובחנוכה מותר להדליק בהם נר חנוכה. 
והאשכנזים נהגו לומר פרק "במה מדליקין" גם בליל 

 שבת חנוכה.
מותר לעשות מלאכה בימי חג החנוכה כמו  - סעיף ד

נוהגות הנשים שלא בכל ימות השנה. ומכל מקום 
לעשות מלאכה בעוד שהנרות דולקות, דהיינו עד כחצי 

 שעה לאחר הדלקת הנרות, ואין להקל להן. 
 נוהגים להרבות בצדקה לעניים בימי החנוכה.  -  סעיף ה
בתפילות חג החנוכה צריך לומר "ועל הניסים"  - סעיף ו

בהודאה קודם "ועל כולם". ואפילו בתפילת ערבית 
שון של חנוכה, קודם שהדליקו נרות חנוכה, בלילה הרא

אורים "ועל הניסים", ואפילו אם מתפללים ערבית 
 מבעוד יום אחר פלג המנחה, אומרים "ועל הניסים" בתפילה.

ועל בברכת המזון בחג החנוכה צריך לומר " - סעיף ז
" בהודאה, דהיינו קודם "ועל הכל", ואם שכח הניסים

"ברוך אתה ה'" כדי לאומרו, אם נזכר קודם שאמר 
לחתום "על הארץ ועל המזון", חוזר ואומרו. ואפילו אמר 
"ברוך אתה", כל שלא הזכיר שם שמים בחתימה, חוזר. 
אבל אם אמר כבר "ברוך אתה ה'", לא יאמר "למדני 
חוקיך" ויחזור להזכיר "ועל הניסים", אלא ימשיך "על 
הארץ ועל המזון", ואינו חוזר. וטוב שיאמר "ועל 

ניסים" באמצע "הרחמן", דהיינו שיאמר: "הרחמן הוא ה
יעשה עמנו ניסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו בימים 

 ההם בזמן הזה, בימי מתיתיה בן יוחנן" וכו'. 
 

 : שבע חנוכות הן
 

 לו השמיםדכתיב: "ויכֻ  ,חנוכת בריאתו של עולםא( 
   חנוכה.לו" אלא לשון והארץ" )בראשית ב', א(, ואין "ויכֻ    
 דכתיב: "ויהי ביום כלות משה להקים - חנוכת משהב( 
   את המשכן" )במדבר ז', א(.    
 דכתיב: "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד" - הבית חנוכתג( 
   )תהלים ל', א(.   
 שנאמר: "והקריבו לחנוכת בית - בית שני חנוכתד( 
   יז(.-עזרא ו', טז) אלהא"    
 כת חומת ירושליםשנאמר: "ובחנֻ  - חנוכת החומהה( 
 לירושלים לעשותמכל מקומם להביאם  בקשו את הלוים    
   נחמיה י"ב, כז(.) כה ושמחה"וחנ    
 ,זו של עכשו, של בית חשמונאי, חנוכת הכהנים חנוכהו( 
   זו שאנו מדליקין.    
 שאף היא יש בה נרות, כדכתיב: - חנוכת העולם הבא ז(
 ואור החמה יהיה כאור החמה והיה אור הלבנה"   
 .פסיקתא ב )ישעיהו ל', כו(.שבעתיים כאור שבעת הימים"     
 
 
 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 מכל מלמדיי השכלתי
יש שלוש מצות דרבנן שנשים חייבות בהן מפני 

רבע א = אמןת "שגם הם היו באותו הנס, ר
 .ר חנוכהנ  ,גילהמ ,כוסות

, (הלל)בח ש, "שמע בני"מצוות דרבנן, מרומז ב 7
רות נרכות הנהנין שבח ומצוות, בירוב, עגילה, מ

 (.נטילת ידים)דים ירות חנוכה, נט, "שבת ויו
 

מזמור שיר "בחנוכה נוהגים לומר אחר התפילה 
 'נוכתח'יר ש'זמור מת של "ר .הבית לדוד" חנוכת

שלוש מצות ה'דש ח'בת ש'ילה מת ", הם רביתה
ש'יר ת של מ'זמור "ר .ו"שרצו היונים לבטל ח
רמז  .חמשהב.  .שמחה א.ח'נוכת ה'בית, הם 

לחמשה בני מתתיהו שנעשתה על ידם שמחה 
 (ה"של)                                         .לכלל ישראל

 

נוכה, חמי ימונת שדליקין מת "ר "משיח"
 .שבזכות חנוכה יבוא משיח במהרה בימינו אמן

 
 "בעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך וגו'"

חלומותיהם של שר  –שאל המגיד מדובנא  -והרי 
האופים ושל שר המשקים היו דומים מאד 

כנם, ומדוע פתר יוסף, כי את שר המשקים ובת
רתו כבתחילה, ואילו שר האופים שישיב פרעה למ  

משל  -אלא הסביר זאת המגיד במשל ? ייתלה
למה הדבר דומה? צייר אחד צייר ציור נפלא! 

נושא על ראשו סל ובו ככר בציור נראה אדם ה
בעודם  .עמדו שני אנשים והביטו בציור .לחם

מביטים, באה ציפור והחלה לנקר במקורה את 
כמה  –אמר האחד  -ראה  ...ככר הלחם שבציור

גדול צייר זה, עד כדי כך שהציפור טועה וחושבת 
אין הוא  -לא אמר חבירו  ...כי הלחם אמיתי
אולם , ה אמיתיאמנם, הלחם נרא .צייר גדול כלל

מדוע אין הציפור מפחדת מן האדם אשר הסל על 
 –סיים המגיד  –כן הוא גם הנמשל  ...ראשו

כאשר ספר שר האופים ליוסף את חלומו אמר: 
הבין  .״והעוף אכל אתם מן הסל מעל ראשי״

יוסף כי אין הציפור מפחדת ממנו, סימן שנגזרה 
 .עליו מיתה, וסופו שייתלה

 
  שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי"."ויאמר אליהם 

 .  6קטנה  המטריינ"א בג
 פעמים המילה נ"א. 6בפרשה מוזכר 

לי  נא בפסוק ט"ז "הגידה ב.בפסוק הזה.  א.
 נא בפסוק ל"ב "הכר ג.עים". ואיפה הם ר

בפרק ל"ח פסוק  ד.נת בנך הוא אם לא". והכת
ה טֶּ תמת והפתילים והמ  ולמי הח נא כ"ה "הכר
 האלה".

"ויאמר אלהם יוסף הלוא  'פסוק ח 'בפרק מ ה.
 לי". נא נים ספרוולאלקים פתר

עמדי חסד  נא שם בפסוק י"ד "ועשית ו.
 והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן הבית הזה".
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 "להודות ולהלל" –חנוכה 
בבני ברק, הוא מבתי הכנסת  "שתילי זיתים"בית הכנסת 

הוותיקים והמוכרים בעיר. מתפללים רבים באים בשערי 
בית הכנסת מדי יום, כאשר רבים מהם נמנים על קבוצת 

ומתפללים עם שחר במנין  -הזריזים המקדימים למצוות 
'ותיקין' בשעת הנץ החמה. למתפללים אלה, סיפורנו לא 

ת מעשה, יחדש דבר. הן הוא כבר התפרסם בקרבם בשע
הם היו עדים לו ממש. אך עבורנו, סיפור זה יכול להוות 

, עובר לפני זהבמנין 'ותיקין' . תמרור מאיר עיניים
התיבה הרב עזרא מזרחי, הוא בעל המעשה, ממנו שמענו 
אותו לפרטיו. כבר יותר משני עשורים שהוא החזן 
הקבוע, בחורף כבקיץ. באופן קבוע הוא ניצב לפני 

בשעה היעודה לתפילה, מכבד את השם  התיבה, מתחיל
  ת.מגרונו בתפילתו המשובח

כשהרב עזרא החליט בחג החנוכה  לפני כארבע שנים
הנאמר מדי יום ' מזמור לתודה'לנהוג לזמר בנעימה את 

בתפילת שחרית, שיתף את המתפללים ששמחו להיות 
שותפים להנהגה המרגשת: "גיליתי הלכה שאינה 

הלכה לכל דבר ונפסקה 'בשולחן מפורסמת דיה, אך היא 
וכך הוא פוסק בסימן א"נ ' מרן 'הבית יוסף של ערוך

מזמור לתודה מצוה למשוך אותו בנגינה ולנגן . "סעיף ט 
שאת 'מזמור לתודה' מזמור ההודאה להשם  כלומר

צריך לשיר בניגון, מתוך , יתברך שאנו אומרים מדי יום
דעתכם כי לפיכך, מה  הודאה מעומק הלב להשם יתברך.
נצמיד לו ניגון  המזמור? מהיום ואילך נתחיל לשיר את

מהיר שלא יעכב את התפילה, ונמצאנו נשכרים בקיום 
ההלכה בד בבד עם הודאה לבורא עולם בשמחה 

ששו על ההזדמנות והמתפללים שמחו  ת.ובהתרגשו
שירת 'המזמור לתודה' ת של להצטרף להודאה המשמח

 .היומיומית
שהפכו לחודשים שהצטברו ליותר  חלפו כמה שבועות,

החזן, הרב עזרא, החל לחוש כאבים לא מובנים.  משנה.
משככי כאבים נלקחו גם נלקחו, גם תורים אצל הרופא 
נקבעו, אך הסיבה לכאבים התכופים לא התבררה. אחרי 

עזרא לבדיקה אצל  ר'תקופה, שלח רופא המשפחה את 
עזרא  '. ררופא מומחה, שהפנה אותו לבדיקות מקיפות

שום חשד לא התעורר בלבו.  -ערך את הבדיקות, ועדיין 
יש כאבים, עושים בדיקות, מקסימום מקבלים מרשם, 

אלא שבמקרה זה, זו לא היתה  לוקחים תרופה, וזהו...
כשישב הרב עזרא לפני הרופא המומחה אחרי ... התוצאה

שום דבר לא יכול היה להכין אותו , שהגיעו התוצאות
"אני לא רוצה להדאיג אותך  ע.ך לשמולמה שהוא הול

בל אתה , אמדי", אמר הרופא כשהוא מקמץ במילים
אני מציע  צריך להיות במעקב, כי משהו פה לא תקין.

שבעוד שלושה שבועות תיבדק שוב בסדרה של בדיקות 
אז נדע אם החשש שלי  -וצילומים, ולפי התוצאות 

אי אפשר לומר שהמילים של ..." מתבדה או מתאמת
"אתה יודע, אני כבר  עזרא. ר'הרופא לא הדאיגו את 

הרבה שנים רופא, ועדיין קשה לי להודיע לאנשים 
זה עוד לא סופי, צריך לעשות מעקב " .בשורות כאלה..."

יש היום טיפולים מאוד "בעוד שלושה שבועות...", 
מתקדמים, אבל בעזרת השם אפשר לצאת מזה... איך 

 ,המילה המפורשת אומרים את זה בלי להזכיר את
בחדר השתררה שתיקה רועמת ר' . "המחלה הנוראה"

החיים עד . עזרא נבהל קמעא, אך לא איבד עשתונות
תודה בורא עולם על השנים " ,הרהרש, עכשיו היו דב

הארוכות והבריאות שזכיתי להן עד עתה. בוודאי, כפי 
שנתת לי כל כך הרבה שנים טובות ומאושרות, לא ייפלא 

  להעניק לי אורך ימים ושנות חיים נוספות...".מה' דבר 
 
 
  

הוא יצא מהרופא בצעדים בוטחים ומחוזקים. בפיו פיזם 
לפו שבועיים "... חמזמור לתודה"  :את הניגון המוכר

ר' עזרא מתכונן לבדיקה  .ויום, שבועיים ושלושה ימים
וגם באמצע היום הוא לא פוסק מלחשוב על כל הטוב 
שגמל עמו השם עד עתה, מתוך ביטחון וחיזוק שחסד 

ביום שלפני הבדיקה,  ...השם לא יעזבנו גם מעתה ואילך
גם 'באמצע התפילה, ניעור בו ברק, ניצוץ של תקוה 

כי יש כל . עים האלה אני מודה לך בורא עולם', הרהרברג
מיהר לצאת הוא באותו רגע איתי. כך הרבה טוב שעשית 

לחלות פני  לצפת, להשתטח על ציונו של מרן 'הבית יוסף',
השולחן ערוך' וקובע 'בורא עולם בציון הקדוש של מחבר 

מיד כשהגיע לציונו של 'הבית יוסף', . ההלכה היהודית
דמעותיו. הוא הודה מעומק הלב בהתרגשות נפרץ סכר 

ובבכי על השנים היפות והטובות להן זכה, על המשפחה 
שזכה להקים, על החיים ועל הבריאות ועל הפרנסה ועל 
כל מה שהוא לא מובן מאליו... ואחר כך, שפך את דאגתו 
מפני הבדיקה ביום המחר על הציון הקדוש בצפת. עמד 

יו הזקוקים לאבא בריא, והתחנן על נפשו, על נפש ילד
ואז, פרצה מפיו הזעקה ''מרן הבית יוסף! הלכות רבות 
קבעת ופסקת, ועם ישראל מקפיד לקיימן. אך הלכה אחת 
לא מפורסמת דיה, ההלכה כי יש לשיר 'במזמור לתודה', 
הלכה אותה אימצתי בכל לבי, וכבר כמה שנים שאני 

 .בזעקהכולו מרוכז  ה".משורר מדי בוקר בהתרגשות רב
 ''לא הסתכלתי מה יאמרו, גיליתי את ההלכה הזו ופעלתי
על פיה, וזיכיתי עוד יהודים ממתפללי המנין שהצטרפו 

והחלו גם הם מודים להשם בשירה ובזמרה מדי  אליי
בוקר, כפי שפסקת. אנא, למען אוכל לקדש שם שמים 
בהמשך הודאה מעומק הלב להשם הטוב, זכני לעבור 

ויתברר כי לא גידול ולא  ישריןמחר את הבדיקה למ
עזרא סיים את ה. ר' מחלה, רק בריאות רווחה ושמח

תפילתו המרגשת בכמה פרקי תהלים, וגם שם למרות 
שלא היתה זו שעת תפילה, שב ושורר בהתרגשות את 

, ולא נחה דעתו עד שעמד ורקד סביב הציון המזמור
בחנוכה בהודאה מרגשת לבורא עולם. הבדיקה נערכה 

עזרא ר'  .ן רפואי מתקדם והחלה ההמתנה לתוצאותבמכו
שהקב"ה יאיר לו כמו החנוכיה,  ממתין בביטחון ובאמונה

 א...ואז הוא נקרא אל הרופ ת.פיו גם אינו פוסק מלהודוו
הרפואית שלי, לא היה מקרה "תשמע, בכל הקריירה 

כזה. זה מאוד מוזר, אין לי הסבר, אבל אלה הנתונים". 
ראה, זה " .בידיו על הצילומים והחווה אמר הרופא

הצילום מלפני שלושה שבועות. אתה רואה כאן וכאן 
כך נראית המחלה", , אלו גרורות -מסביב  -גידול, ופה 

צילום ה והנה, עכשיו"הרופא נשם עמוקות והמשיך 
מאתמול. אתה רואה כאן וכאן? אין לא גידול ולא זכר 

תקינות...  ממנו. גם הגרורות אינן, ואפילו בדיקות הדם
זה פשוט לא ייאמן!, קרא לפתע הרופא בקול רם", איך 

שגרורות אובדות, שהגוף שלך חזר  יתכן שגידול נעלם,
להיות תקין ובריא כלא היה? גם אחרי טיפולים אנחנו לא 
מקווים בכלל לתוצאות כאלה, על אחת כמה וכמה בלי 
". טיפול, ועם גידול שהיה נראה מתפשט ללא אבחנה

וסיף עוד כמה משפטי התפעלות, עד ששם לב הרופא ה
עזרא כבר לא שומע אותו... הוא פשוט היה שקוע  'שר

מזמור לתודה', 'בשירתו, בניגון האהוב והמוכר והיומיומי 
 .מכל הלב, ברגש רב

פרק קצר, שפשוט מביע הודאה לבורא  זהלא תפילה,  זה
זה שצריך להודות . עולם על כל הטוב והחסד שגמל עמנו

עזרא של ר' לנו זה פשוט, אך סיפורו  -ם כאשר טוב להש
מאיר וזועק שלא רק אז. ההיפך, ההודאה היא כלי רב 

 .שמים לפתוח שעריו עוצמה להפוך כל גזירה
 

 ואבותינו סיפרו לנו
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