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 פך שמן קטן
 

טמאו את כל  "כשנכנסו היונים להיכל, חז"ל בגמרא כתבו בקצרה על נס חנוכה:
בדקו ולא מצאו אלא פך  ,חשמונאי ונצחוםכשגברה מלכות בית ו השמנים שבהיכל.

 ."אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של הכהן הגדול
 .אך טהור פך שמן קטן,

וקמים גדולי ישראל  בכל דור קמים מתיוונים שמבקשים לטמא את פך השמן.
 המבקשים לטמא את ישראל.רוף נפש ביון ובאליליה, במתיוונים ונלחמים בח

 כי בו תלוי קיומינו. –ר על פך השמן הטהור ומוסרים את נפשם לשמ
 שמו שמעון סינואני. הודי ירא שמים מהעיר תעיז שבתימן.בי מעשה

תפסוהו המוסלמים  .רה בן כבן עשר שנים, ושמו מעודהאשתו מתה עליו, והשאי
תימן, שיש לספח את היתומים , כי כך היה חוק האיסלם בכדי להעבירו על דתו

ולא אכל.  - עוז בדתו. בקשו הגויים להאכילו נבלות וטרפות. והילד דבק בכל לדתם
בבית האסורים, ויביאו לו אוכל מבית אביו. נכלא הילד  ותוקבע הוזיר שיש לכלוא א

פיתוהו בהבטחות  מעודה בבית הסהר וסבל ענויים  נוראים, אך מדתו לא זז.
 מפליגות ולא הטה אוזן.

הצדיק רבי שלום שבזי זצ"ל, קרא  ראה אביו את צערו של בנו, עלה לקיברו של
 שיוושע. תהילים בקול בוכים ובקשו להמליץ במרום על בנו,

בנך יצא  "אל תדאג, ב בכי נרדם האב. בא אליו רבי שלום שבזי בחלום ואמר:ומר
 ושב לעירו. ,רים רבים". קם שמעון סינואני שמחובגינו ישתחררו אסי מבית כלאו,

ת,  בתים הוצפו בשל השטפון, ולפתע קרסה חומת כעבר שלשה ימים ירד גשם זלעפו
 וביניהם הילד מעודה., ברחו אסירים רבים בית הכלא.

"לא הגשם הפיל את  באישון לילה התדפק על דלת בית אביו ואמר בהתרגשות:
בגללך " הוא נטלני בידי ואמר לי: בעיני ראיתי זקן אחד פורץ את הפרצה. הקיר,

אל אביך ואמור לו לבל יפחד, ושעליו לקחתך לכפר אל לך  שיחררתי אסירים רבים.
 ואז יבריחך לעדן".  עד שיתיאשו הרשעים מהחיפוש אחריך, שם תיתחבא, כעזה,

ושב אל ביתו לפנות  ה,זעהבריח האב את בנו לכפר אל כ בגשם השוטף, בו בלילה,
 רים התדפקו על הדלת לחפש את בנו.והשוט ,אך נכנס למטתו .בוקר

 ב עמם לחקירה.נטלו את הא
 הוברח לעדן.יתו. לאחר זמן מה הודיעוהו שהילד שוחרר האב מכל אשמה, ושב לב

 הצטרף אליו האב, ושניהם עלו יחדו לארץ ישראל.
הטהור, לרעות בשדות  –כמאז ועד היום, יהיו כאלה שינסו לשכנע את הכד הקטן 

רך ארץ, כיבוד ישראל,  הצניעות, ד זרים. אולם מחובתינו לשמור על קדושת ילדי
 הורים ומורים,

 כד שמן טהור.ובקיצור להישאר 
 
 
 

 

 

 צרור ברכות

שפע רב של פעילויות תורניות היה מנת חלקה של 
הקהילה עם פתיחת שנת ה'תשע"ט, בכנס מרטיט לבבות 

מו"ר בחודש תשרי, ששיאן היה בהקבלת פני רבו של 
בסוכת הענק  -בחג סוכות  הרה"ג אמנון חגיגי שליט"א

שהיתה מוארת ומשופעת בכיבוד ובמשקאות לרוב, 
באו לחלוק כבוד כשצבא רב של אנשי הקהילה וסביבתה 

והכרת הטוב על הנתינה שהרב שליט"א רוחש לקהילה. 
לאחר דברי התורה פתחה התזמורת במוזיקה שנתנה 
את אקורד הפתיחה לריקודים ובמעגלי שירה שהרעידו 
את הבנין, כשהשכנים המבוהלים עלו לעליית הגג וסברו 

 לתומם שמא נפלו רקטות רח"ל.

וצאי שמחת תורה, אקורד הסיום של חגי תשרי היה במ
עת התארחו כמיטב המסורת רבת השנים בן האדמו"ר 
מזוטשקא שליט"א וקהל חסידיו להקפות שניות במשכן 
'הבאר' ונסחפו אף הם בשלל ריקודים עם בני הקהילה 
והרה"ג חגיגי שליט"א עד חצות לילה כשאגלי הזיעה 

 שנטפו מהם הקדימו את בוא היורה ותן טל ומטר.

 חודש תשרי הסתיים ב'ליל המשמר'  פיניש הסיום של
! אברכים ותלמידים שהגיעו מתל אביב  120 –בכ 

בלימוד  ומערים סמוכות, ומילאו את משכן 'הבאר'
מרנין עד חצות לילה, כשאת ההדרן מסר מו"ר הרה"ג 

 אמנון חגיגי שליט"א בדרשתו המאליפה.

גם חודש מרחשוון לא נפקד מאירוע משמח. בסיומו 
רב משתתפים של בני הקהילה באולמי  נערך כנס ערב

'המנורה' בבנין הכולל של הרה"ג שמעון אשר שליט"א, 
רב שכונת קרית שלום ת"א, לרגל פתיחת מסכת 'בבא 
מציעא' וסיום מסכת 'ברכות' שנלמד ע"י מו"ר הרה"ג 
 אמנון חגיגי שליט"א בצהרי ימי השבת במשך שש שנים!

ה וברכה: בכנס החשוב השתתפו ונשאו דברי תור   
הרה"ג מתתיהו שרם שליט"א ראש ישיבת 'תורה 
והוראה ת"א, הרה"ג שמשון כהן שליט"א ראש כולל 
'משכנות התורה' רמת גן, הרה"ג עזרא שקלים שליט"א 

תעודות הסמכה  8מגיד מישרים. במהלך הערב חולקו 
בנושא 'מראות' לאברכי הכולל של הרב שליט"א, 

 י"ו.וביניהם בנו, הרב אלעד חגיגי ה
בסיום הערב נמסר לרה"ג חגיגי שי מפואר ויוקרתי    

העשוי מכלי כסף טהור וכן סט ספרים של 'כף החיים', 
 שנקנו בתרומתם האדיבה של בני הקהילה. יישר כח !

 

 העורך: אברהם ימיני

 *   ע"ה לעילוי נשמת אבי מורי שלום בן ר' יחיא ע"ה * לעילוי נשמת מרת אימי מורתי נעמי בת מארי סלימאן 
 בת ר' יחיא ע"ה *לע"נ דודתי יונה חממה בת ר' יחיא ע"ה * לע"נ דודתי יהודית בת ר' יחיא ע"ה * לע"נ דודתי סעדה 

 
 
 
 

 ידיהם: אליה בן פארבין, אסתר בת סעדה,לחזרה בתשובה והצלחה בכל מעשה 
 וכן הילדים היקרים: אסף, אדיר, חן, מיכל שילת הי"ו   

 
 
 
 

 

 על המפהקהילה 
 

 טבת-כסלו

 טתשע"'ה

101 

 דבר העורך
 

 שנים לתנועת 18
 “ימין ה' עשה חיל”

 לזיכוי הרבים וגמילות חסדים
 
 

 22:00 – 21:30בין השעות:  03-7393726העורך: 

 

 הרה"ג אמנון חגיגי שליט"א, ראש בד"צ 'למען אחי'
 

 

 סיום מסכת "ברכות"תמונות מ



 'ובנים אבות'לימוד 
 19.00בכל מוצאי שבת בשעה בעז"ה 

 'אבות ובנים'מתקיים לימוד 
 בבית הכנסת "שערי תפילה", 

 יד אליהו 9רחוב בת ציון 
 פרסים ללא הגרלה 

 וממתקים בשפע למשתתפים.
 נו מיעבואו והצטרפו 

 ת התורה:ובברכ
 הי"ו הרב יצחק צורישדי

 אברהם ימיני ר'ר' יוסף אפטרגוט, 
 

 

  

בכלי משובח ונאה כל אחד יש ענין להדר להדליק נרות חנוכה י. 
וכתב בספר "חסד לאברהם" )סבו של  ח'(.)מ''ב תרע''ד כ לפי כוחו
שיש ט''ו דרגות בזה. הראשונה  )תרע''ג, ס'( הביאו כה''ח החיד''א(

שניה מכסף וכו', גם המניחים את השמן בתוך  חנוכיה מזהב,
הכוסיות מזכוכית, ומניחים בחנוכית הכסף, נחשב להם שהידרו 

 להדליק בכלי כסף, שהכוסיות טפלים לחנוכיה.
בבית המארח, ולא מדליקין עליו בביתו, ישתתף אורח שלן  יא.

או יקנה  )מרן השו''ע תרע''ז(,בסכום סימלי בשמן שבחנוכיה 
)רשב''א, וכן פסקו המ''א, המארח לאורח חלק מהשמן שבחנוכיה 

ואם האורח הוא בנו של המארח או חתנו היות ולא  הפר''ח, מ''ב(.
דין לשמן עושה עמו חשבון, ומקנה לו כל מה שמכבדו, הוא ה

. נראה )יחוה דעת חלק ו'(ולא צריך לעשות קניין   -שמקנה לו 
שהיום היות ולא כל מארח יודע שצריך להקנות, לכן רצוי 

ן שיתן סכום להקנות חלק מהשמן ע''י אחד מדרכי הקניין, כגו
 עיין חו''מ קצט'(.אף שמעות אינן קונות, ) כסף סימלי לבעל הבית

 )שו''ע תרע''ב, בא''ח(,בצאת הכוכבים  זמן הדלקת נרות חנוכה יב.
 )פר''ח, הגר''א, פרי עץ חיים(,ויש הנוהגים להדליק בשקיעת החמה 

( שהרי כן דעת 16:50וכאמור להלכה מדליקים בצאת הכוכבים )
 מרן השו''ע שקבלנו הוראותיו.

יוצאים  –בחור ישיבה, חייל, אורח וכו' שלנים מחוץ לבית  יג.
ידי חובה בהדלקת הוריהם בביתם, ואינם רשאים להדליק 
בברכה במקום שהם לנים )אא''כ הוא מיוצאי אשכנז שמדליק 

 (.'''ע עמ' קנו)חזובפני עצמו( 
יש להתפלל תפילת ערבית לפני הדלקת נרות חנוכה, מדין  יד.

תדיר קודם, גם הנוהגים להתפלל ערבית  –תדיר ושאינו תדיר 
לאחר הלימוד בלילה בשעה מאוחרת, יקדימו בחנוכה להתפלל 

 ערבית מוקדמת.
 

 מקום הנחת החנוכיה
תח מי שגר בקומת קרקע בבית נפרד מדליק החנוכיה בפ טו.

שער החיצון, בצד שמאל מול  –ביתו הפונה לרשות הרבים 
המזוזה, ואם אין לו מזוזה בשער החצר, )כגון שאין לו צורת 

 )שו"ע תרעא'(. ממזוזה( ידליק החנוכיה בצד ימין  ופטור –הפתח 
הגר בקומה ב', מדליק על אדן החלון הפונה לרשות הרבים  טז.

 למי שגר בקומה ג'.והוא הדין  ,)גמרא שבת, שו"ע תרעא'(
הגר בקומה ד' )או ג' על עמודים( כשגובה החלון הפונה  יז.

 מטר( מדליק בתוך ביתו 9.60אמה ) לרשות הרבים הוא מעל כ'

ויניח החנוכיה מול המזוזה של )מ"ב בשער הציון תרעא' אות מב'(. 
הפתח בין המטבח לסלון, או פתח אחר בבית שדרכו עוברים 

ואין להניח בפתח של הכניסה לבית מבחוץ, בחדר  –הרבה 
המדרגות, שהרי אין בזה פרסום הנס. ומ"מ יכול להניח בפתח 
הבית מבפנים, מול המזוזה כדי שיהיה פרסום הנס לבני הבית 

 .(יעוריובש )הגר"מ הלוי זצ"ל
יש הסוברים שמי שגר בקומה גבוהה שכפי המבואר בהלכה  יח.

 –אם יש בניינים גבוהים ממול  –קודמת מדליק בתוך הבית 
ויש )חזו"ע עמ' לו', שבט הלוי(, ידליק בחלון הפונה לבניינים אלו 

הסוברים שגם באופן זה ידליק בתוך הבית, שכל פרסום הנס 
מ' טל', ספר נר איש וביתו בשם הגרי"ש )חזו"ע ע ניתקן לעוברים ושבים

השאילתות שהוא הגמרא וומה גם שמרויח דברי  ,אלישיב זצ"ל(
 מוקף במצוות כשמניחו בתוך הבית מול המזוזה.

יש הנוהגים להניח החנוכיה בתוך הבית על השולחן, לפרסם  יט.
ולא מדליקים בפתח הבית מבחוץ או על  –הנס לבני המשפחה 

להם על מה שיסמכו, שכיוון שנהגו כן בזמן ויש  –אדן החלון 
)בעל העיטור, אוהל מועד,  חז"ל בשעת הסכנה המשיכו לנהוג כן

 מנחת יצחק, תורת המועדים, עיין שם עוד טעמים למנהג זה(.
 

 הדלקת 
 נרות חנוכה

 להצלחת משפחת בנימין בן יהודה הי"ו * לע"נ ורד ע"ה בת שמחה תבל"א * ז"ל *   אסתר בן אברהםלע"נ לע"נ מרגו בת עליה ע"ה * 
 לע"נ אסתר בת חנה ע"ה ו"להצלחת אלירן בן מיכאל הי * * להצלחת ושפע ברכות לצחי בן רחל לרפואת חווה חג'בי הי"ו * להצלחת רואי ואורין לוי הי"ו

 מאת:

הרה"ג אמנון חגיגי 

 שליט"א
 קהילה בתפארתה

 

15:00-14:00ניתן להתקשר כל יום בשעות  "למען אחי"לשאלות לבית ההוראה   

8833234-052מספר הטלפון של בית ההוראה:   

7304069-03פקס: -כמו כן ניתן לברר שאלות בהלכה בטל  

 

 
 
 

 שמנים ופתילות לחנוכה
כשרים לנר חנוכה. אפילו שמנים  –כל השמנים והפתילות  .א

שלא נמשכים טוב אחר הפתילה. ואפילו פתילות שאינן דולקות 
 )שו"ע תרע"ג(.יפה 
מכיון  ,שבת( )גמראמצוה מן המובחר להדליק בשמן זית ב. 

, ולכן יש שכתבו שמצוה מן המובחר גם )תוס', מרדכי( שדולק יפה
, ויש שכתבו שהטעם )דרכי משה(בנר שעוה שאף הוא דולק יפה 

 )יעב"ץ(.בגלל  שהנס היה בשמן זית 
יש האוסרים להדליק נרות חנוכה בנרות שעוה, ֶחֶלב או  ג.

)מהר"ל מפראג הובא בשער הציון פראפין, מכיון שהנס היה בשמן 
וכן  )הרמ"א, מחצית השקל(ויש המתירים  ,ץ(תרע"ג, ד', וכן דעת היעב"

ההלכה, שיוצאים ידי חובת המצוה אף בנרות שעוה פראפין 
ולא בנרות,  )מכל סוג שהוא(וכו'. ומ"מ רצוי להדר ולהדליק בשמן 

ולכן עדיף  )המהרש"ל, מ"ב(,כדי לצאת ידי חובת כל הדיעות 
 להדליק בשמן זית נוזלי ולא קפוא, כפי שמצוי היום.

כדי לצאת ידי חובת הדלקת נרות חנוכה, צריך שיהיה על ידי  ד.
כדוגמת המנורה בבית המקדש, ולכן אין יוצאים  -שמן ופתילה 

)יבי"א ג', יחוה ידי חובה בהדלקה על ידי נרות חשמל או נרות גז 
 עיין שם שכתבו טעמים נוספים לאסור(. –דעת ד', הר צבי, ציץ אליעזר 

במה להדליק, ידליק בנרות חשמל ומ"מ בשעת הדחק שאין לו 
)פסקי תשובות תרע"ג בשם פוסקים אך לא יברך עליהם  –או גז 

 אחרונים(.
יוצאים ידי חובת מצות הדלקת נרות  –המדליקים בפתיל צף  ה.

אך יש הסוברים שאין הם מהדרים אפילו אם הפתיל  –חנוכה 
א"כ מדליק  –הצף מונח על שמן זית, כיון שהדלקה עושה מצוה 

הוא בשעווה שעוטפת את הפתיל ולא בשמן הזית שמונח 
תחתיה, אולם אין דבריהם להלכה כי השעוה נמסה מיד, ומיד 

)הגרש"ז זצ"ל, הגר"מ הלוי זצ"ל בשיעוריו, השמן זית נשאב בפתילה 
ומנהִגי לצפות הפתילה בשמן זית לפני  עיין חזו"ע עמ' פ', וצ"ע(,

 ת ידי חובת כל הדיעות.כדי לצא –הנחתה בבזיכים של החנוכיה 
)כנה"ג סימן אין להדליק בו נרות מצוה  –שמן שהוא מאוס ו. 

ולכן שמן שהונח  )פמ"ג, מ"ב(.והוא הדין לנרות חנוכה  ,קנד'(
לא  ידליקו בו לנרות  –מתחת למיטה וישנו עליו שינת לילה 

, ומ"מ, היות ויש הסוברים שבדיעבד )בא"ח(חנוכה דהוי מאוס 
במקום הפסד מרובה ניתן להקל ולאכול דבר מאכל שהונח 

)פסקי א"כ הו"ה כאן לעניין הדלקה  )יבי"א חלק א'(מתחת למיטה 
 תשובות, תורת המועדים(.

שמן זית של שביעית אין להדליק בו נרות חנוכה, מכיוון  .ז
שבנרות חנוכה אסור להשתמש לאורם, ודינו כהפסד, ובפירות 

אולם יש החולקים שכיוון   )אמרי יושר(,שביעית אסור להפסידם 
לא הוי הפסד, לכן מותר להדליק נרות  –שמדליק למצווה 

ראוי  -להלכה  ,)הגרש"ז אוירבך זצ"ל(חנוכה בשמן של שביעית 
 )עיין חזו"ע עמ' פה'(. להחמיר 

מותר להשתמש בו  –השמן הנותר בבקבוק לאחר החנוכה  ח.
)מהר"י מברונא, שיירי כנה"ג, שאין בו קדושה כלל  -לכל מה שירצה 

 מ"א, כה"ח, מ"ב סו"ס תרע"ז, תורת המועדים(.

 
 הלכות כלליות לחנוכה

המאחר להגיע לביתו, ימנה את אשתו שתדליק נרות חנוכה  ט.
 )יחוה דעת ח''ג(.במקומו, ותברך את כל הברכות. 
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