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  / מאת הרב משה יוחאי רז שליט"א, רב בית הכנסת בראי הפרשה
  

  

  אל תתבלבל

פנימה וחטף עמד בפתח חנותו העמוסה בסחורה, לפתע חמק נער  חנוני אחד

סוחר החל במרדף אחר הנער, אך הנער שהיה קל ה .מהחנות אגוז אחד וברח

  רגליים ברח מסמטה לסמטה עד שכעבור חצי שעה התייאש החנוני וחזר לחנותו.

כעת אך משנכנס לחנות חשכו עיניו, החנות היתה ריקה לגמרי, לא נשאר בה מאומה. 

הבין את המלכודת. הנער הגנב לא היה אלא שליח של קבוצת גנבים מתוחכמים, 

  ..אשר שלחוהו להוציא את הסוחר מחנותו בכדי שהם יוכלו לבצע את זממם.

כך עובד איתנו היצר, הוא מביא לאדם נפילה קטנה, אך לא אליה מטרתו, הוא 

  לו ברשתו עוד.חפץ שהאדם יכנס לעצב ולקטנות, וממנה יהא קל ליצר להפי

אילו היה החנוני חכם, היה אומר לילד, וכי בשביל אגוז אחד אפקיר את כל החנות? 

וכך יש לאדם לטעון ליצר, וכי בשביל מכשול אחד אתייאש מכל עתידי? אדרבה 

  ישמור על עצמו יותר ויותר בכדי שלא יכשל שוב.

ֵעָׂשו ֶאל ַהַּמֲחֶנה בספר דברי ישראל כתב לרמוז רעיון זה בפרשתינו "ִאם ָיבֹוא 

אם יצליח היצר לפגוע באדם ולהכשילו פעם אחת, אל לא  -ָהַאַחת ְוִהָּכהּו' 

  להשבר, אלא 'ְוָהָיה ַהַּמֲחֶנה ַהִּנְׁשָאר ִלְפֵליָטה'. מכאן ואילך יתחזק ויצליח.

ימים, לא יאמר כמה גם אם הפסיד האדם ולא בא לשיעור וכך הוא בכל דבר, 

, וימשיך להחסיר, לא ולא! אלא יתפוס את מה שנשאר ומזה השבוע כבר הפסדתי

  יקבל כח להמשיך הלאה.

  בפתח הגליון
 

ֹוְצֵר ָּברּו יָּברּו בברכת הלבנה אנו אומרים: 

 ָּברּו ע ראשי התיבות  ֹוְרֵא.ּבֹוֵנ ָּברּו קֹושֵֹ

  . יעקבשל ארבע תיבות הללו הם: 

אבינו בברכת ויש לבאר למה רומזים את יעקב 

הלבנה. כי הנה יעקב אבינו עליו השלום, 

התמודד עם עשיו הרשע עוד בבטן אמו, כמו 

', ַּבֶּבֶטן ָעַקב ֶאת ָאִחיו, ד) 'יבהושע שנאמר (

ואחר כך נרדף על ידי עשיו, ואחר כך לבן ואחר 

כך שכם ומעשה דינה, ואחר כך מכירת יוסף, 

א 'כו) , איוב גוכמו שנאמר (וצרת בנימין. 

', ודרשו ָׁשַלְוִּתי ְוא ָׁשַקְטִּתי ְוא ָנְחִּתי ַוָּיבֹא רֶֹגז

  רבותינו פסוק זה על יעקב אבינו.

אולם בסופו של דבר חזר יעקב אבינו ונפגש 

  עם יוסף, ומאז שבע נחת.

 וכך היא הלבנה, בראשית החודש היא נעלמת

ושוב חוזרת ומתגלית עד שנעשית  מעינינו,

  מילואה.שלימה, ונראית ב

וזה הרמז לעם ישראל בניו של יעקב, כי גם אם 

יראה כי המצב קשה, ואוייבי ישראל מרימים 

ראש, אל להתייאש, כי כרגע יתהפך הגלגל, 

  חרבם תבא בלבם וקשתותם תשברנה.

עלינו לאחוז בדרכו של יעקב אבינו 'איש תם 

לקבוע עיתים ללימוד התורה,  - יושב אהלים'

  וגבר ישראל.

  ם ומבורך!שבת שלו

  שלחוי פרשת
  תשע"ובכסלו  "זט

  'חזון עובדיה'הפטרה: 
  14גליון מספר 

  

  

  זמני השבת (לפי אופק לוד):
  16.17 הדלקת נרות:
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  אמרת השבוע
בכל דיבור ודיבור שהאדם מוציא מפיו, עליו לזכור ולשמור  -'שמור וזכור בדיבור אחד' 

  (בעל התניא) ת הקב"ה.את ה'אחד', א

  הספרים שיאירו לך את ימי החנוכה!

  הנהגות לחנוכה הליכות ו "אור שמח"

  שליט"א  אלעזר רזמאת הגאון הרב 
  

  טעמיהשרשיה והנהגת חנוכה ב - "מנורת זהב"

   שליט"א משה יוחאי רזמאת הרב 
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  זכות הסבא לשלחן השבת / סיפור
זאת ביוני), הפרו  19-הימים ימי מלחמת השחרור. קרבות עזים עדיין ניטשו בין יהודים לערבים. גם לאחר הכרזת האו"ם על הפוגה (ב

הערבים שוב ושוב. היהודים לא קיבלו זאת בשתיקה והשיבו מלחמה שערה, עד הכנעת הערבים, דבר שהניע אותם לחתום עם ישראל 
  .גבולותהלקבוע ולשרטט מפה חדשה של בכדי בשלב הזה החליט האו"ם לשגר פקחים מטעם ועדה מיוחדת.  על הסכם שביתת נשק.

מקיבוץ שדה אליהו, ופעיל נמרץ בשורות ה'הגנה', חווה אז את נס חייו. הקיבוץ הדתי שדה אליהו  31משה מושקוביץ, אז צעיר בן 
רים מהקיבוץ שכנה גבעה שבעמק בית שאן, שמשה וסטלה אשתו נמנו עם מייסדיו, היה אז מוקף כפרים ערביים עוינים. כשני קילומט

ששמה בערבית תל אתום, ובעברית תל תאומים, אשר הייתה חשיבות עליונה להיכללותה בשטח היהודי. מיקומה הגבוה העניק לה 
  ערך אסטרטגי רב, בהיותה חולשת על הסביבה כולה. אולם בימים שגרתיים לא הייתה בה נוכחות.

גבול' ולהציב בגבעה כוחות ישראליים. המשימה הייתה לשהות על התל בשעה במפקדת ה'הגנה' התקבלה החלטה 'להרחיק את ה
  שיבואו פקחי האו"ם, וכשיראו את הנוכחות הישראלית במקום ייאלצו לכלול את התל עם הקיבוץ.

ה בראש בבוקר יום שישי, כ"ג בתמוז תש"ח, עם קבלת הידיעה על כוונת פקחי האו"ם להגיע לאזור, נשלח כוח מיוחד לתפוס שליט
בהגיעם אל התל טיפסו חברי הכוח אל הגבעה ותפסו שליטה בראשה. חלפו כמה  התל. אחד מאנשי היחידה היה משה מושקוביץ.

  שעות של המתנה ללא כל התרחשות, ולאחר התייעצות עם הממונים נתקבלה ההוראה לחזור ולשוב אל התל ביום ראשון.
יצאה שוב למשימה. הדרך עברה בקלות, אולם כאשר התקרבו אל הגבעה והחלו לטפס  אותו יום ראשון היה יום קיץ לוהט. היחידה

עליה, נכונה להם הפתעה כואבת: אש תופת נורתה אליהם, בצפיפות וברצחנות, מכוח אוייב שהתמקם בפסגת התל. בדיעבד התברר כי 
  במוצאי שבת הגיע למקום כוח משלוח עיראקי, התגנב אל התל והתבצר בו.

יץ עדיין היה בראשית הטיפוס אל הגבעה. מיד כשקלט את הנעשה גלגל את עצמו כלפי מטה, והצליח להגיע למרגלות התל מושקוב
  ללא פגע. מכאן החל לזחול על גחונו, צמוד לקרקע ככל יכולתו, מלחך עפר ממש, ולידו שורקים הכדורים ללא הרף.

בשטח המישורי הפתוח והחשוף היו אנשי היחידה כמונחים על מגש לכדורי האויב. הקליעים עברו כל העת מעל ראשם, ניפצו סלעים 
כך גם חברו,  פקדו הטוב אדם אנשל, נורה ונהרג.לרסיסים וערמו ערמות חול. מבט אחד הצידה, המחיש למשה את התמונה הכואבת. מ

לרגע את ראשו כדי לבחון את השטח. הירי הממושך והמסיבי לא הותיר איש שלם. כל חבריו נפגעו,  מרקו (מרדכי) מורפורגו, שהרים
בתוך התופת הזאת הוסיף משה לזחול, סנטימטר אחר סנטימטר, חשוף לגמרי לכדורים  מי קל ומי בינוני, והרגעים הקשים נדמו לנצח.

ש לגמרי הגיע אחרי כמה שעות של זחילה לשטח 'מת', שאליו לא הגיעו השורקים כל העת לידו, אך אף אחד מהם אינו פוגע בו. תשו
  מאמין, התנער ופתח בריצה לעבר הקיבוץ. כדורי האויב. הוא קם על רגליו כלא

תאומים.  המלחמה הסתיימה. תל אתום, הגבעה שהייתה גיא צלמוות לחבריו, נהפכה לגבעת חמד, שעליה הוקם, לימים, היישוב תל
הערביים שמסביב הוקמו המושבים: רחוב, שדי תרומות ורוויה. אולם בכל פעם שהיה מושקוביץ עובר ליד הגבעה, היה  במקום הכפרים

  מהרהר ושואל את עצמו את חידת חייו: מי הסיט את הכדורים מעליו באותה שעה קשה? כיצד נותר יחיד מכל חבריו שלא נפגע?
ני יששכר', המפורסם כפועל אלימלך שפירא מדינוב, בעל 'ב הירש סבו היה רבי צבי במושקוביץ ידע כי מאחוריו אילן יוחסין נכבד. ס

סבו ניסח בעצמו.  הנאמרת בעת הדלקת נרות החנוכה, שסב. יום בהיר אחד עיין מושקוביץ בספריו של סבו הגדול, וגילה תפילה ישועות
... ובכן יהי רצון מלפניך... שיהיה חשוב "הנני מכוון בהדלקת נר חנוכה לקיים מצוות בוראי פילה:פתאום הבין את חידת חייו. וכך נאמר בת

  ... ובזכות המצווה הזאת תזכנו לנצח את אויבינו ולנצח על מלאכת בית ה'...".ומקובל ומרוצה לפניך מצוות הדלקת נר חנוכה,
ו של הסבא, וזכות מצוות "תזכנו לנצח את אויבינו". לפתע היה ברור: זו הייתה זכות –המילים כאילו הבזיקו לנגד עיניו בברק מיוחד 

  (שיחת השבוע) הדלקת נרות חנוכה שבעבורה תיקן תפילה זו, והיא שעמדה לו בשעת צרה.
  

  / מאת הגאון הרב אלעזר רז שליט"א, ראש ישיבת פלא יועץ ענין בפרשה
 

 תן תודה !
  

יֹום ָצָרִתי וַ  ַח ָלֵאל ָהעֶֹנה אִֹתי ּבְ ם ִמְזּבֵ ָ ה ׁשּ ית ֵאל ְוֶאֱעׂשֶ ֶרְך כשיעקב חזר לביתו, אמר לבניו: 'ְוָנקוָּמה ְוַנֲעֶלה ּבֵ ּדֶ ִדי ּבַ ְיִהי ִעּמָ
ר  י' (לה, ג). הנה ראינו שיעקב מעורר גם את בני משפחתו להודות לה' על שעבר עליו בשלום. ובזוהר ֲאׁשֶ ָהָלְכּתִ

הקדוש בפרשתינו (דף קעג עמוד ב) נאמר: "מכאן למדין שצריך אדם לשבח לקדוש ברוך הוא, ולהודות לו על ניסים 
ֶרךְ  ּדֶ ִדי ּבַ י". ועל טובות שעשה עימו. וזהו שכתוב ַוְיִהי ִעּמָ ר ָהָלְכּתִ   ֲאׁשֶ

ובעצם, כך ראוי לאדם לנהוג! כי בזה מראה שאינו כפוי טובה ח"ו. כי באמת שאלו שאלה בזוהר הקדוש (פרשת 
תרומה דף קעד.) מה צריך להודות לו ולפרסם. והלא הקדוש ברוך הוא יודע הכל. אך הוא, כי על ידי זה מתכבד שמו 

כתוב אודה ה' בכל לבב "בסוד ישרים ועדה", וכן כתוב (ביחזקאל לח, כג) של הקדוש ברוך הוא בפירסום הנס. ולכן 
 "והתגדלתי והתקדשתי" וגו'.

ומכאן עלינו להיות מודים בכל פעם על כל דבר. כיצד, אדם תפס בהגה, ופתאום קרה תאונה או קרוב לה, ואיך שהוא 
פתח פיו: "דעו! כי הקדוש ברוך הוא עשה לי ב"ה נעשה לו נס, ויצא בשלום. הנה לא יספר סתם את אשר קרהו. אלא י

נס כי נסעתי ופתאום" וכו'. ויתלה הכל בהקדוש ברוך הוא שהוא ורק הוא הצילו. וכך ראוי לאדם להתנהג. ובכל פעם 
שחוזר על זה מקיים מצוה. ובמדרש שוחר טוב (מזמור קיח) אמרו: "אין לישראל שיאמרו להקדוש ברוך הוא אלא 

 ל הטובות שהוא עושה עימהם".הודייה בלבד על כ
ומובא באחרונים כי זהו הטעם שנהגו גדולי ישראל לרשום בפנקס כל המאורעות אותם, כי יש בזה מצות עשה. (ועיין 
בספר שערי זוהר לברכות (נד.). ועיין בשו"ת חתם סופר (חלק יורה דעה סימן רלג), ובשו"ת גורן דוד (אורח חיים סימן 

 ).)127סג עמוד 
דֹלֹות ְלַבּדֹו' (תהילים קלו), ומה זה "לבדו", וכי ח"ו היה צריך לעוזרו. אך בזוה"ק (בלק דף והנה  ה ִנְפָלאֹות ּגְ כתוב 'ְלעֹׂשֵ

ר:) ביאר, שאדם היה ממש סמוך לסכנה, והקדוש ברוך הוא הצילו, והאיש בכלל לא הרגיש לא בסכנה ולא בהצלה, 
ל את האדם. לכן כל אדם חוזר לביתו כל יום בשלום וסובר שלא קרה אלא הקדוש ברוך הוא "לבדו" יודע זאת. ומצי

דבר יוצא דופן והוא אינו יודע מה ח"ו היה יכול להיות. וכן אישה יולדת, הולכת ללדת וחוזרת הביתה בשלום כאילו 
 הכל טבע, אבל באמת הקדוש ברוך הוא עושה נפלאות! על כולנו לזכור וליתן "תודה" לאל יתברך.

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 דבר תורה לשלחן השבת
  �סעודה ראשונה  �

  (לב, ח)ַוִּייָרא ַיֲעקֹב ְמאֹד ַוֵּיֶצר לֹו 
אבות סימן  כי מעשה ,היתה על בניו ושכונת יעקב בעצמו לא פחד מעשיו, אלא

  .מדובנאהמגיד נפלא מרבינו יעקב  משלויש על זה לבנים. 
והיה לו  ,שר העיר היה גר רחוק מעיר זו .ורופא אין שם ,בעיר אחד היו כמה חולים

 שהשר היה מחבב אותו ,ובאותו העיר היה גר איש יקר ונכבד .רופא פרטי חכם ונאמן
שבנקל  ,בראשוקל מיחוש יזה חבירו של השר אבל יקהנה באחד הימים ו עד למאד.

תקראו לי  ",ראשי" ",ראשי" בכאב:בכל זאת התחיל לצעוק ו, אולם היה אפשר להעביר
  .חיש מהר שלחו שליח ובא הרופא ונתן לו רפואה קלה. את הרופא של השר

בל יכל מי שהיה לו חולי או מחלה בא אל הרופא וק ,בראות אנשי העיר שבא הרופא
 ,כאבי צעקתיעל  לא :אנשי ביתו על מעשהו, ויאמר אליהם וממו עליותויש .תרופה
ח לכל ווממילא ירולעיר, בוא שיפא הנאמן ולר בסיבה זו אוכל לקרואשראיתי אלא 

  בני עירי. יחול
את כל הקורות שיקרה לבניו מידי אומות בינו : הקב"ה הראה ליעקב אהנמשל

על כן ברוב  ,צריהםוראה שאין זכות מספיק להגן עליהם מפני  ,העולם הרשעים
שתגן  יועילומה שהוא מתפלל על עצמו  ,חסדו גלגל את הענין שיבוא עשיו לקראתו

והקב"ה הבטיחו שהוא מושיעו מכל  ,זכות תפלתו על בניו עד סוף כל הדורות
בשעה שעם ישראל נמצא בגלות, כי  ,כלומר גם על צרות בניו אחריו ,צרותיו

ְיַׂשֶּגְב  ֵׁשם ֱא'ֵהי ' ,והטעם ',ְּביֹום ָצָרה 'ַיַעְנ  ה' ו שכתובכמ ו,ישועתו תעמוד גם לבני
  )(ספר כרם ציון מכבר.ומוכנות כלומר יצוה עליך ישועות יעקב העומדות  ',ַיֲעקֹב

 

  �סעודה שניה  �

  (לב, יב) ִניםַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד ֵעָׂשו ִּכי ָיֵרא ָאנִֹכי אֹתֹו ֶּפן ָיבֹוא ְוִהַּכִני ֵאם ַעל ָּב 
בזכות ההבטחות שהבטחת לאבותי  :ניו למרום והתחיל להתפללינשא עיעקב 

  די עשיו.יהקדושים תציל אותי ואת בני מ
בור יגשהיה ה "עבינו מה כל החרדה הזאת, האם יעקב א :המפרשים מקשים

 רבהבו בזמן שהיו צריכים ה ,הוא בעצמו ',ויגל את האבן' , כמו שכתובבוריםישבג
שמעון ולוי הרגו  ,כאריותהיו ובניו  .גל את האבןגלוהוא יחידי  ,ם לגול את האבןרועי

ים עבדים נשבעים ושעמו  כן היוו .וכן שאר השבטים ,מה על כל יושביהיעיר של
  .ל כךפוחד כבינו יעקב א ם כל זהששלחה רבקה להגן עליו. וע

ראה מה שיקרה ו בינכי יעקב א ,היתה על כללות עם ישראלבינו אלא כונת יעקב א
 אשי תיבותר -יד מא נ צילניההפסוק: כמו שמרמז  ,לעם ישראל עד ביאת הגואל

קש מהקב"ה שישמור את עם ישראל שבאותו הדור מהמן הרשע וכל יב ".המן"
וכן ראשי תיבות: דריינוס. 'אנצר דבוכ'נ ראשי תיבות - א"נוגם הצילני  .השונאים

   .נטיוכוס'אבוזרדאן 'נ
ן הגויים, יהיתה לשמירת עם ישראל בימי גלותו בשל יעקב ית קריהע ולתיתפ
ו החזקנו מעמד בגלות, כמבינו עקב אי לתיהודות לתפ .לתו עשתה רושםיותפ

שכאשר  .שהוא התפלל על זה ',ְּביֹום ָצָרה ְיַׂשֶּגְב  ֵׁשם ֱא'ֵהי ַיֲעקֹב 'ַיַעְנ  השכתוב '
  (ספר כרם ציון) ע"ה.בינו כות יעקב אלתינו בזיאזי ה' יקבל תפ ,אנחנו נתפלל אל ה'

 

  

  �סעודה שלישית  �

  (לב, ה) ַוְיַצו אָֹתם ֵלאמֹר ּכֹה תֹאְמרּון ַלאדִֹני ְלֵעָׂשו ּכֹה ָאַמר ַעְבְּד ַיֲעקֹב ִעם ָלָבן ַּגְרִּתי
ות וותרי"ג מצ ,כלומר עם לבן הרשע גרתי ,גרתי בגימטריא תרי"גפירש רש"י: 

איכפת  המ. שאל מר סבי הרב בן ציון רז זצ"ל, ו הרעיםולא למדתי ממעשי ,שמרתי
אל תחשוב  ,רמז לו וביאר כי יעקבת. ושמר תרי"ג מצו בינואם יעקב א עשיול

ואז תוכל לי, כמו שאמר  "ו,בהיותי עם לבן סרתי מדרכי ה' ולא הלכתי באורחותיו ח
ּלֹו ֵמַעל 'אבינו יצחק   ,ג מצות"אלא שמרתי תרי ',ַצָּואֶר ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָּתִריד ּוָפַרְקָּת ע4

  ולא תוכל לנצח אותי.
, אלא כל הלומד כאילו קיים ,תואיך אפשר לשמור את כל תרי"ג מצו ם תאמרוא

לעולה  זאת התורה על פסוק וכמו שאמרו חכמינו ז"ל (מנחות דף קי עמוד א)
 עוד,ושכל הלומד בתורת עולה ומנחה כאילו הקריבם על גבי המזבח.  ,למנחה וכו'

  מצרפה למעשה. דוש ברוך הואמחשבה טובה הקש
 

‰˙È· È�·Â 'ÈÁ˙ ‰¯Ù˘ ˙· ‰�Á ˙‡ÂÙ¯ÏÂ ˙ÁÏˆ‰Ï ¯Â„Ó‰  
 

 מתוך הספר 'פתח שערי שמים' / ניצוצי תפלה
 

  רחיצת פנים

נכון וראוי לרחוץ גם את הפנים בקומו 
בבוקר, ועל זה נתקנה ברכת 'המעביר חבלי 
שינה מעיני'. וגם יש בדבר הזה נתינת כבוד 
לצלם אלקים שנברא בו האדם. ומכל 
מקום אין זה מעכב כמו נטילת הידים. 

) מובא עמוד ב קחדף ובגמרא (שבת 
שקצת מים שנותן האדם בעיניו בבוקר 

  ואות שבעולם.מועילים מכל רפ

רחיצת הפנים תהיה רק לאחר שנטל את 
ידיו שלש פעמים להעביר מהם רוח רעה. 
ויש שהחמיר לנגבם קודם. אולם מעיקר 
הדין רשאי לרחוץ פנים גם קודם הניגוב 

  לאחר הנטילה כי רוח רעה נסתלקה כבר. 

אם כבר נטל ידיו בקומו ונכנס לבית הכסא 
ה ורוצה לרחוץ שם את פניו רשאי, שמ

שהקפידו לא ליגע בגופו עם רוח רעה, זהו 

דוקא ברוח רעה ששיש באדם כשקם מן 
בל לא ברוח רעה של בית הכסא השינה, א

  ומה.וכד
  

  רחיצת רגליו

קודם תפילת שחרית ראוי היה לרחוץ את 
רגליו, כנזכר בגמרא, וכן דעת הרמב"ם. 
אלא שלא נהגו בכך מכמה טעמים, ומהם, 

לכת יחפים כמו שבזמן הזה אין מנהגנו ל
בזמן חכמי הגמרא. וכן שאין אנחנו 

  עומדים להתפלל ברגליים מגולות.

Â˙È· È�·Â Â"È‰ ÈÓÈÒ Ô· „Â„ ˙ÁÏˆ‰Ï ¯Â„Ó‰  

 מתוך ספר 'החיים' /נצור לשונך 

ÊÓ¯· Ú¯‰ ÔÂ˘Ï  
  

 ,ÊÓ¯ Í¯„· ÂÏÈÙ‡ Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ¯ÙÒÏ ¯ÂÒ‡
 Â‡ ,¯Â·È„‰ ÔÂ‚È�· Â‡ ÌÈ¯·„‰ ÔÎÂ˙·
 Â‡ , (ÂÈ�ÈÚ· ı¯Â˜ ÔÂ‚Î) ÌÈ�Ù· ˙Ú·‰·

‚‰ ˙ÚÂ�˙· ÏÎ·Â ,ÌÈ¯·„‰ ˙·È˙Î· Â‡ ,ÛÂ
.¯ÂÓ‚ Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ‰Ê ÂÏ‡  

 ÔÈÈˆÏ ÈÏ·Ó ÂÏÈÙ‡ Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ¯·„Ï ¯ÂÒ‡
 Ô˙È� Ì‡ ‰˘ÚÓ‰ ‰˘ÂÚ Ï˘ ÂÓ˘ ˙‡
 Â‡ ¯·Â„Ó ÈÓ ÏÚ ¯ÂÙÈÒ‰ ÍÂ˙Ó ÔÈ·‰Ï

.„È˙Ú· ˙ÂÏ‚˙‰Ï ÏÂÏÚ ‰Ê ¯·„˘  

 ÂÁ·È˘ ÍÂ˙Ó˘ ÔÙÂ‡· Ì„‡ Á·˘Ï ¯ÂÒ‡
 Â˙Â‡ ÌÈÁ·˘Ó˘ ÔÂ‚Î ,Â˙Â�‚ ˙‡ ÌÈÚÓÂ˘

‰ ‡Â‰ ÛÂÒ ÛÂÒ˘ ÔÓÊ· ‰ÏÈÙ˙Ï ÚÈ‚
 Â‡ , (¯Á‡Ó ‡Â‰ ÏÏÎ Í¯„·˘ ÂÚÓ˘Ó˘)
 ÂÈÏ‡ ·Â¯˜˘ ÈÓÏ ÈÂ‡¯Î ‚‰�˙Ó ‡Â‰˘
 Â�È‡˘ ÈÓÏ ÈÂ‡¯Î ‚‰�˙Ó Â�È‡˘ ÂÚÓ˘Ó˘)

.(ÂÈÏ‡ ·Â¯˜  

 Â¯È·Á Ï˘ ÂÈ„È ‰˘ÚÓ ˙‡ ‚Èˆ‰Ï ¯ÂÒ‡
 Ì‡ ‰˘Ú˘ ˙Â�ÓÂ‡ Â‡ ·˙Î˘ ·˙ÎÓ ÔÂ‚Î

.Â¯È·ÁÏ ˙Â�‚ ˙Ó¯Â‚ Ì˙‚ˆ‰  
  

  

ÂÊÏ 'ÈÁ˙ ‰�Á ˙· ˙È¯Â‡ ˙ÁÏˆ‰Ï ¯Â„Ó‰ÔÂ‚‰ ‚Â  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  תוך הספר "מנורת זהב"מ/ הלכות חנוכה  - שונה הלכות
והיינו כאשר  אמרו רבותינו: הרגיל בנר חנוכה זוכה שיהיו לו בנים תלמידי חכמים. .א

   מדקדק בכל פרטי מצות ההדלקה.
   גם האדם המרוחק יכול להתרומם מאד בכח מצות ההדלקה. .ב

   קודם ימי החנוכה יכין עצמו בלימוד הלכות החג, למען ידע את המעשה אשר יעשה. .ג

  מקום ההדלקה
מדליק נר חנוכה בפתח, יניחהו משמאל הפתח, כדי שתהיה המזוזה מימין ונר חנוכה ה .ד

 משמאל, והמדליק עומד בין שניהם בטלית מצויצת, ועל ידי כך יהא מסובב במצוות.
   ובזכות זה ניצול האדם מדינה של גהינם.

ס"מ) מהקרקע. ומצוה להניחם למטה מעשרה  24יניח הנרות למעלה משלשה טפחים ( .ה
ואם  ס"מ). 56ועל פי הסוד טוב להניחה מעט למעלה משבעה טפחים ( ס"מ), 80טפחים (

   הדליקה כשהיא למטה משלשה טפחים, יכבנה ויגביהנה וידליקנה שנית בלי ברכה.

אפשרותו להניחו בפתח הבית, שלא תכבהו הרוח וכדומה, יכול להניחו על אם אין ב .ו
   פתח המרפסת משמאל בגובה שלשה טפחים ועד עשרה, וכדרך שנתבאר לעיל.

מי שגר בקומה גבוהה שאין לו פתח פתוח לרשות הרבים, יניח הנרות בחלון הפונה  .ז
   לרשות הרבים.

רואים את חלון ביתו מרשות הרבים, עדיף שיניח הנרות בתוך הבית בסמוך אם אין  .ח
   לפתח בגובה שלשה טפחים ועד עשרה, וכדרך שנתבאר לעיל.

המדליק בחלון, יניח את הנרות בצד ימין, לפי ששם אין שייך הטעם של מזוזה מימין,  .ט
   ולכן ימין עדיף כמו בכל המצוות.

  במה מדליקין
ואם אין שמן זית מצוי, ידליקו בשמנים שאורן  מצוה מן המובחר להדליק בשמן זית זך. .י

   זך ונקי, או בנרות שעוה שאורן צלול כמו שמן.
   ומכל מקום כל השמנים כשרים לנר חנוכה, גם אם אינם נמשכים אחר הפתילה. .יא

  מר.שמן וכן הדין ב שמן זית הנקרא "שמן למאור" שאינו לאכילה, כשר להדליק בו. .יב
ומכל  ילות כשרות לנר חנוכה, גם אם אין האור נתלה יפה באותם הפתילות.כל הפת .יג

   מקום מצוה מן המובחר ליקח צמר גפן או חוטי פשתן.

ויש  אין צריך להחליף הפתילות בכל לילה, אלא אם רוצה מדליק בהם עד שיכלו. .יד
  שנהגו להחליפם בכל לילה. 

  

   dvartora1@gmail.com: להערות ולקבלת הגליון בדוא"ל .052-764-7844 גרףספרקה: עיצוב והפ

ניתן לסייע בהדפסת הגליון ולהנציח את שמות יקירך, לברכה אח יקר! 

 וזכות התורה תעמוד בעדכם! להצלחה, ולהבדיל לעלוי נשמה.

  הגליון מוקדש על ידי

  הנעלה החפץ בעילום שמו הי"וידידנו היקר ו

  להצלחתו ולהצלחת בני משפחתו
מלא כל משאלות צליחהו בכל דרכיו ויהשי"ת י

  .ברוב נחת ושלוה לבם לטובה ולברכה

  הגליון מוקדש לרפואתם השלימה של:
  מאיר בן מימי הי"ו, דוד מזיג בן אסתר הי"ו, 

  משה בן רבקה הי"ו, עמי בן סמדר הי"ו, 

 ניק בת סוליקה תחי',מואתי אסתר בת פולט תחי', 

  אורטל נועה בת רבקה תחי',  רותם בת ורד תחי',

  שולה סעדה בת בתיה תחי', ת דינה תחי', נורה ב

   רבקה בת גילה תחי',ציונה בת בניה תחי', 

   .תחי' שושנה בת תמרתחי',  סוזן בת יקוט
  ולרפואת כל הפצועים הי"ו בתושח"י

  אור שמח""ספר תוך מ/  סגולות
‰ÎÂÁ‰ ÈÓÈ 

 ÌÂÈ˜ ÁÎ·ÂˆÓ‰ÎÂ�Á ˙Â¯� ˙  ÏÎÂÈ
 „ÂÓÏÏ ‰ÎÊÈ˘ :‰·¯‰ ÌÈ¯·„Ï ˙ÂÎÊÏ
 ‰ÎÂÊÂ .·ÂË ÔÂˆ¯·Â ‰·‰‡· ‰¯Â˙
 „·Ï·Â .ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ ÌÈ�·Ï

.‰ÁÓ˘· ‰˘ÚÈ˘  
‚ ˙Â„ÈÓ‰ ÈÎ¯„ ÌÎÔ Ú ÌÈ¯˘ÈÈ˙Ó Ï

„È Ì˙ÏÂ‚Ò· Ì‚Â .‰ÎÂ�Á ˙ÂˆÓ ¯Â‡ È
 Â"Á Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ‰·ÂË ‰·Â˘˙Ï ¯¯ÂÚÏ

.‰ÏÙ˘ ‰‚¯„ÓÏ ÏÙ�    
ÈÈ‡¯‰ ‰ÎÂ�Á ˙Â¯�· ‰ÓˆÚ ‰

 ÂÈ�ÈÚ ˘„˜Ï Ì„‡· ÁÎ Ô˙ÈÏ ‰˙ÏÂ‚Ò·
 .Ú¯· ËÈ·‰ È˙Ï·Ï ÂÓˆÚ· ËÂÏ˘ÏÂ
 ÏÚ ¯˘‡Â .Â�Â˘ÏÂ ÂÈÙ ˙‡ ˘„˜Ï ÔÎÂ
 ¯·„Ï ‡Ï˘" :ÂÈ˘ÎÚ Ï·˜Ï ·ÂË ÔÎ

."È„Â‰È ÌÂ˘ ÏÚ ‰¯Ò    
 Ú¯Ê· „˜Ù‰Ï ‰ÎÂ�Á‰ ˙ÂˆÓ ÁÎ· ˘È
 ÏÈˆ‰Ï Ì˙ÏÂ‚Ò·Â .‡ÓÈÈ˜ Ï˘

 .ÌÈÈÁ‰ ˙Â˜ÂˆÓÓ  
 ·Â˙Î˘ ÔÂÈÎ˘ ·˙Î ˜È„ˆ È˙Ù˘ ¯ÙÒ·
 ÂÊ ‰ÂˆÓ "„Â·ÎÂ ¯˘ÂÚ ‰Ï‡Ó˘·'

ÌÈ˜ÈÏ„Ó˘  Ï‡Ó˘· Á˙Ù‰ ‰‡È·Ó
 .˙Â¯È˘ÚÈ˘ ˜¯ .ÌÈÓ˘ Ì˘Ï ÔÈÂÎ   

Â"È‰ ‰˜·¯ Ô· ¯‰ÂÊ ˙ÁÏˆ‰Ï ¯Â„Ó‰  

  ורים לנוערשיע
התעלות צעירי השכונה מוזמנים לשעה של 

  מרובהקורת רוח ורוחנית 

  8.301 ורביעי בשעהבימים שני 
בתכנית לימוד משותף, סיפורים והמון שמחה 

  עם הרב משה יוחאי רז שליט"א
  

  כיבוד קל!

  פרנס השבוע

  הי"ו מנשה קצירו ה"ה
  ,לטובה ולברכה והשי"ת ימלא משאלות לב

  אמן. מתוך בריאות ושמחה.

 הכנה מעשית

  לימי החנוכה 
  

הננו שמחים להודיע כי בס"ד מתקיימים 
בבית הכנסת שיעורי תורה מידי יום ביומו, 

  רב בית הכנסת מפי

  שליט"א משה יוחאי רז הרב
  

  רתקיםבמגוון נושאים מ
  בהלכה, גמרא, אגדה, מוסר ועוד

  19.30ה:  -ימים א 
   20.30 -תפילת ערבית לאחר מכן תתקיים 

  ביום שבת קודש: 
  14.30שיעור בהלכות שבת בשעה 

  15.30 -לאחר מכן תפילת מנחה 

  שמעו ותחי נפשכם!      כיבוד קל

  זמני התפילות:

  : ה-ימים א
 

  5.30 -שחרית 
  16.50 -ערבית . 16.20 -מנחה 

  20.30 -ערבית מנין ב' 
  

  16.15 -מנחה : יום ו' ערב שבת

  19.45 -עונג שבת 
  

: דש   שבת קו
  7.30 -שחרית 

  13.30 -שיעור בגמרא 

  00.41 -תהלים לילדים 
  14.30 -שיעור בהלכה 

  15.30 -מנחה 

  16.00 -סעודה שלישית 
  17.05 -מוצ"ש  ערבית

 20.00 -שיעור בהלכה 

  שיעור חדש במוצאי שבת
  שליט"א יוחאי רז משהמפי הרב 

  הלכות תלמוד תורה ב

  לת ישרים"ספר "מסיבו

  20.00מידי מוצאי שבת בשעה 

 יוגש כיבוד קל!

 

  שליט"א  משה יוחאי רזשיעורי הרב 
  ב"קול הלשון" להאזנה 

  33 שלוחה 03-6171068
  


