בס"ד.

בעזרת ה' נעשה ונצליח.

לישועתך קיויתי ה'.

לה' הארץ ומלואה.

בשם ה' נעשה ונצליח.

הדלקת נרות61:61 :
יציאת השבת61:91 :
רבינו תם61:12 :

יציאת השבת61:22 :
רבנו תם61:91 :

לרפואה פרנסה
והצלחת :הרב שמעון בן
בכריה .מנשה ואורה
אחיאל .מ"א מיכאל
וציפורה אחיאל .מרים בת
גליה .אבישי דוד בן ברכה,
ברכה בת דורה דבורה.
צילה בת ברכה .יעקב בן
לינדה .עילום שם לביאת
המשיח ,הילה ,לאה ומרים
בנות ליאורה לריסה .ברוך
בן גורגיה ,ליאורה לריסה
בת זבו זוליחו .רחל ,יעל
ופנינה בנות אירנה איסטט.
שולמית בת חתון .חן בת
דליה רבקה ,ירון שמעון בן
שושנה ,דליה רבקה בת
מלכה ,יחזקאל בן שרה.
חז"ב :יהודה בן נעמי.
לזיווג הגון – חנה אנה
בת רעיה ורותם בת גאולה.
דורין בת שרה ,דורון בת
שרה.
זרע בר קיימא -שלום
בן יונה ,רפאל בן מרים.
לעילוי-נשמת :הרב
עובדיה יוסף בן גורגיה.
הרב יעקב חי בן מרגלית,
מ"ס צדוק בן נור ,מלכה
בת אסתר ,תמרה בת מזל.
מזל בת דוד ובת שבע .יריב
בן גאולה .אברהם בן אלה.
ישעיהו בן יצחק .רות בת
נוסרת יצחק בן עליזה.
יוסף בן אנגלינה .אפרים בן
רחל .ר' יצחק בן טופחה ,ר'
שמעון בן סאסי סופיה,
גבריאל בן סמינה .אסתר
בת עישה ,שלום בן תמו,
דוד בן אסתר ,רחל בת
קלמי .אליהו מאיר בן סימי
איפרגן ,עובדיה כהני.
לואיזה עליזה בת שמחה.
זוהרה טימסטית בת מרים.
שמעון בן זוהרה .רחמים
בן צ'חלה .אייל בן טובה,
איריס בת מלכה ועמרם בן
איזה ,דוד בן זינת שרה,
שמואל בן טובה לאה.
סלימה סניורה בת רחל,
ניסים בן ויקטוריה ,זהבה
בת פני ויחיא בן סעדיה.
אילנה בת סלטנת ,צדוק בן
חסן אחואל ,נפתלי בן יפה .

רוצים הקדשה
שנתית?
צלצלו..
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בשבוע הקרוב יזכו כל בית ישראל להיכנס לימי החנוכה הקדושים ,המסוגלים להשפיע אור גדול לכל יהודי.
אומר הבן איש חי הקדוש זצ"ל :שעת הדלקת נרות החנוכה  -גדולה היא עד מאוד ,שכאשר ברא הקב"ה ביום
הראשון את האור ,הוא ראה שכוחו וקדושתו עצומה :יכול לרפא חולים ,לפקוד עקרות ,להביא
ישועות והצלחות ,ומחשש שיבואו רשעים וישתמשו בו לרעה ,גנז אותו לצדיקים לעתיד לבוא.
'ואת אותו אור שגנז' ,אומר הבן איש חי' ,מוריד הקב"ה לתוך אור הנרות בחצי שעה של הדלקת נרות חנוכה!'.
האור שהיה בבריאת העולם ,האור בעל הסגולות וההשפעות העצומות ,חוזר אלינו לחצי שעה בכל יום בחנוכה.
מספרים על הצדיק ר' יוסף מספינקא זצ"ל ,כי בצעירותו ,כאשר הגיע לילה ראשון של חנוכה ,אחזה בו התרגשות
כה עצומה לקראת הזכיה בהדלקת הנרות ,שלאחר תפילת ערבית ,לא היה יכול לעצור את עצמו ,ומרוב חשק
לזכות לראות באור הנרות היה רץ במהירות ,אף על פי שלא היה נאה לצדיק שכמוהו לרוץ ברחוב!.
הקב"ה גנז את האור הזה שלא ישתמשו בו הרשעים לרעה ,וכעת
במשך  8ימים ,יש לנו אפשרות לבקש ולהשיג כל מה שרוצים!.
עד אשר כותב הגאון הגדול ,רבנו האדר"ת זצ"ל" :מצוות נרות
חנוכה היתה חביבה עליי עד מאוד ,ולולא שיחת הבריות ,הייתי
מהדר שידלקו בחדר זמן רב כיכולתם.
והתענגתי לשבת בחדר שבו הנרות ,לראותם ולהסתכל בהם בכל
רגע ,ולא הלכתי מאותו החדר רק כשהייתי אנוס בעבודת הציבור,
ובכל זאת ישבתי נגד פתח אותו חדר כדי להסתכל בהם פעם
בפעם ,והייתי שש ושמח בהם הרבה".
האר"י הקדוש היה אומר שבשמונת ימי החנוכה מאירים בעולמות
העליונים ' 31מכלין דרחמי' שאז נפתחים שערי אורה והוא זמן
המסוגל להתפלל על כל צרכיו" (סגולת הימים).
כל כך עצומה ההשפעה החודרת לעיני המתבונן בנרות החנוכה ,עד
אשר מבטיח הצדיק ,בעל ה'חוות יאיר' זצ"ל" :אדם היושב חצי שעה מול החנוכיה ומתבונן בנרות ובטוב
שסביבו – מובטח לו שיזכה ליישוב הדעת כל השנה!" – הבטחה לרוגע ונחת לכל השנה! מי לא רוצה?!.
האדמו"ר מגור היה אומר לתלמידיו שמיד לאחר הדלקת הנרות ישבו לעסוק בתורה ,שמרגע זה יורד אור גדול
לעולם של תורה וברכה ,וכך נהג מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל ,לעסוק בזמן זה בתורה ,שסגולתה עצומה!.
החיד"א הקדוש הורה לבקש בשעת הדלקת הנרות ,שאזכה לראות טובה ואורה בכל דבר בחיי :בניסיונות החיים
שלי ,שאראה טוב בעצמי ,שתהיה לי עין טובה על אנשים אחרים – לבקש זאת באותה שעה מסוגלת וגדולה!.
מספרים על הצדיק ,ר' נחמן מברסלב זצ"ל ,שהיה מכנה את חג החנוכה בשם" :חג ביקור חולים" ,והוא הסביר
שבחג קדוש זה ,יורד ה' לנשמות הכי חולות שלו ומקרב אותם אליו.
ודבריו מכוונים ,לדברי האר"י הקדוש שאמר" :חג החנוכה – זה החג היחיד שמאיר בו אור עצום של תשובה,
של התקרבות לה' יתברך – ואפילו יותר ממה שמאיר בחודש אלול וראש השנה!".
"עד כדי כך" ,אמר האריז"ל" ,שבשעה שהנרות דולקות מתגלה בעולם ה'אהבה שבדעת' ,שכל יהודי שיתבונן
בנרות יזכה לספוג קירבה אלוקית והתעוררות לחזרה בתשובה אל ה' יתברך!".
לכן ,כמה חשוב ללכד את המשפחה בשעה קדושה זו ,לברך על הנרות (ורק אח"כ להדליקם) ,וישבו כל בני
הבית וישירו את שירי החנוכה ,ויספרו בגדולת ה' וניסיו שהיו בתקופת המכבים ואף בימינו ,ויאכלו סופגניות!.
ולסיום ,אל לנו לשכוח את דבריו המעוררים של האדמו"ר מסלונים שכתב" :בזמן הדלקת הנרות יכול היהודי
לצאת מכל המיצרים ,מכל החולאים ומכל הדברים הקשים בחייו – והקב"ה יהפוך לו באותו רגע את הטבע
לנס – בקלות! ואפילו אם האדם אינו צדיק או בר – הבנה! וכל זאת ע"י התבוננות בנרות החנוכה".
ננצל ב"ה את הימים הקדושים הללו להתעלות ולבקשות בכל התחומים תוך כדי איחוד של כל בני המשפחה!

סגולות והנהגות לחג החנוכה!
 )1אמר רב הונא :הרגיל בנר חנוכה–זוכה לבנים
תלמידי חכמים ,והזהיר במזוזה זוכה לדירה נאה.
סדר הדלקת נרות החנוכה
 )4בשעה הדלקת הנרות – מוריד ה' יתברך
 )1כשמדליק הנר בלילה הראשון ,ידליק
את האור הגנוז ,השמור לצדיקים לעתיד לבוא,
,
מהפתח
את הקיצוני מימין ,הרחוק ביותר
היורד ומשפיע לכל המביט בנרות ,לכן ,מעלה
ובלילה השני ידליק הנר (הנוסף) החדש
עצומה להביט בנרות במשך החצי שעה ולשאוב
תחלה ,ואחר כך הנר שהודלק אתמול ,וסדר את השפע בשעת רצון כה גדולה!.
ההדלקה משמאל לימין ,ונמצא שתמיד
 )3בזמן שהנרות דולקים ישנה סגולה בקריאת
מברך על הנר הנוסף.
מזמורי התהלים על פי הסדר הפרקים הבאים:
* בלילה הראשון מברך  3ברכות :להדליק
"פרק צ' ,צא' ,ל' ,לג' ,סז ,יט' ,ק' וקל"ג ,וכן
נר חנוכה ,שעשה ניסים ,שהחיינו.
תפילת רבי נחוניא בן הקנה "אנא בכח".

***
מקום הנחת החנוכיה
 )2מצות הנחת נרות חנוכה היא בין שלושה בשעה שהנרות דולקות ,שעה זו היא מסוגלת
ושעת רצון גדולה ועצומה לנשים להתפלל
טפחים ( 42ס"מ) לבין עשרה טפחים (08
ס"מ) מקרקע הדירה ,ואם הניחם למעלה מ -לרפואה ,זיווג ,פרנסה טובה ולכל הישועות.
 )2סגולה לזרע של קיימא – להרבות בתפילות
 08ס"מ – יצא ידי חובה.
בנר שמיני של החנוכה!.
והמצוה להניחה בטפח ( 0ס"מ) הסמוך
 )5כל מי שתלה שמן זית בסוכה ושמר אותו
לפתח השמאלי של הדלת.
ואדם הגר בעליה או בנין ,מצוה שיניח בחלון לחנוכה – מעלה גדולה להדליקו בחנוכה!.
 )6סגולה לרפואה שלימה ולמחלת השושנה:
או במרפסת כדי לפרסם הנס ,אך אם הוא
לשמור בצנצנת את שיורי השמן שנותרו מהנרות
גר בקומה הגבוהה מעל  48אמות ,שהם 08
בכל יום – ולמורחם על מקום החולי!.
מטר -יניח החנוכיה בפתח הדירה מבפנים,
 )7טוב לשמור הפתילות של ימי החנוכה
הואיל ואין הכיר בחנוכיה זו לעוברי רשות
ולשרוף אותם עם החמץ בפסח!
הרבים העוברים למטה.
חג חנוכה שמח לכל בית ישראל!
ג

זמן הדלקת נרות חנוכה
 )3זמן הדלקת נר חנוכה הוא בצאת
הכוכבים ,שהוא כרבע שעה אחר השקיעה,
וזמן ההדלקה צריכה להיות כחצי שעה עד
אחר צאת הכוכבים.
ועל כן ,יש לתת שמן בנרות בשיעור זמן
שידלק חצי שעה עד אחר צאת הכוכבים.
ואם לא הדליק בצאת הכוכבים  -יכול
להדליק כל הלילה.

***
אכילה ומלאכה קודם ההדלקה
 )4אסור לאכול סעודת קבע קודם ההדלקה
(יש להחמיא חצי שעה) ,והיינו פת לחם מעל
שיעור כביצה ,אך סעודת עראי ופירות
ושתיה – מותר אף לפני ההדלקה.
כמו כן ,אסור להתחיל במלאכה חצי שעה
קודם ההדלקה.

שמנים הכשרים להדלקה

 )5כל השמנים והפתילות כשרים לנר
חנוכה ,ושמן זית מצוה מן המובחר .וכן מצוה
מן המובחר לעשות את הפתילה מצמר גפן.
ואע"פ שגם נרות שעוה כשרים להדלקת
נרות חנוכה ,עיקר המצוה בשמן.

,הרוצה הריון ולידה קלים :תנשוך לאחר
בתוך עשרה טפחים ( 08ס"מ) מקרקע
שמחת תורה,
 ,הואיל והנס קרה בשמן בבית המקדש.
הדירה
בסוכות ,תתן
בעוד עליו
שבירכו
לחלקאתרוג
הקב"ה קבע בטבע שאצל האשה הדיבור שייךפיטם
מאוד לעזור לאשה בסיפוק חלק זה ,ועל ידי כך תרד
הבעל יכול
הרגשי,
***
צדקה ותתפלל לה' (חזו"ע
פלאים).תחושת המועקה של האשה זאת – אך כל זאת בתנאי אחד:
שאצל הגבר הדיבור שייך להספקת מידע.
האם לאשה מותר לשמוע גבר זמר?
אם הוא לא ’יגרר’ לשיחה עם רעיתו ,אלא יזום אותה! זיכרו! .הבה
נוכל להבחין בכך בדוגמא הבאה :אשה פונה לבעלה ושואלת:
 )2מעיקר הדין מותר לנשים לשמוע קול
ונבהיר זאת ,ציינו ,שהאשה זקוקה להוכחה על הקשר של בעלה אליה,
"מדוע אינך מדבר עמי בתקופה האחרונה?"...
תורה ,תיתן
אתשמחת
אחר
ולכן היא משוחחת כדי לבחון ולקבל אישור זה.
טוענת כך
הבעל מופתע מהתלונה ואומר" :אינני מבין מדוע
והרי אני מדבר עמך כל הזמן?!!" ...האשה מגיבה ואומרת" :אולי
לכן ,ראוי שבעל לא ימתין עד שהרעיה תפנה אליו כדי שישוחח
חיילי ה
שהואשאב
אלא לכך
השנה יש
השפעה
תציין בפניי מתי שוחחת עמי?" .הבעל מגיב )4
והרי לפני
ואומר" :
יזום שיחות (קצרות) עמה.
עצומה על כלעמה,
שירה וזמרה של איש
כולם
את
ויברך
בשמחה
לבית
יכנס
המשפחה
מספר דקות שאלתי אותך ,היכן נעליו של דוד,
למשל ,כדאי לבעל לגשת לשוחח עם רעיתו
ומה עם הטיפול בשיניה של תמר?"...
או הביתה,
הגיע
שהוא
לאחר
מותרקות
במאור פנים לשנה טובה .ואח"כ יאמר 'פתח מספר ד
במשחת כלים
באמה
כלים
להדיח
מותרלהיות
ואףיכולה
עמה
"הנה אתה רואה שאינך מדבר עמי" ,מגיבה אליהו' עד 'קם רבי שמעון' ויוסיף פסוקי ברכה .השיחה
בסלוןבמים,
במטבח כלים
לערב אבקת
בשבת.
מותר להדיח כוס כסף של קידוש ,אחר
האשה" ,רק שצריך משהו אתה מדבר! ומה מהמחזורים .ויזהרו שלא לדבר דברי חולין!
בישיבה.
בעמידה או
לאיסור לישה ומוליד.
לחוש בזה
ואין
הקידוש של בוקר ,אף שלא ישתמש יותר
 )5נוהגים לקנות סכין חד וחדש לר"ה.
עם לדבר סתם כך?!!."...
אין מדובר על שיחה ארוכה ,אלא של מספר
בכוס זו בשבת ,מכיוון  .שהיא כוס שתיה,
***
שנה טובה ומבורכת ב"ה!
מדוגמה זו אפשר ללמוד את אשר אמרנו,
בטווחי זמן
לעשות
מותרלהמשיך
דקות ,וכן
בליפה
שובבשבת
הכלים
לשפשף את
)6
ואין קבע לשתיה ומותר להדיח כוסות.
דברי חול ולא לכעוס על האשה ח"ו.
אצל הבעל הדיבור הינו כלי למסירת מידע,
שעתיים.
של שעה
העשויה מחומר סינטטי
עד"ננס"
הנקראת
ובפרט שכוונתו למנוע השחרת הכוס כסף
ולכן הבעל הגיב" :הרי שאלתי אותך על
בתוכובכך,
אוגרמונחה
ההצעה
בולעמא
העומד
הרעיון
מים.
חוריואינו
כלל,
שאינו
אם לא ידיחו אותו מיד.
הטיפול בשיניה של תמר",ידברו דברי חול ולא יכעסו על האשה
הנעלים של דוד ועל
של
מבחינתה
בשיחה
העיקרי
שהצורך
שכיון
אך אין להקל להשתמש בספוג בשבת ,או
וכן אם מדיח הכוס כסף ומניחו בוטרינה
והילד!
בעוד שרעייתו מתייחסת לדיבור באופן הרגשי,
שבעלה
מהשיחה
בננסהוא
האשה
תחושה ואוגר
צפופים מאד
לקבל שלו
שהסיבים
שבבית לנוי וליופי ,מותר להדיחו
בשבת,הרעיהכולם שומעים שבקיץ חשוב לשתות המון,
ולתהליך התקשרות הדדי ,לכן מגיבה
מים.רגשית ,הרי כיון שהוא היוזם
אליה
מחובר
בתוכו
שזה נקרא צורך שבת.
יש האומרים לשתות  05- 08כוסות ,ויש
על כך ש''שאלותיך אינן מוגדרות כדיבור''.
השיחה רוויה בהוכחה לקשר שביניהם ,ודי יהיה לרעיה בזמן מועט
***
שממליצים אף  48כוסות – מה נכון ומומלץ?
ליזום שיחה
של דיבור! כמה שזה חשוב! זה יכול להרים את האשה לשמיים!!...
* כל עוד מדובר בחיילים או במטיילים במסע,
ראוי לדעת שהצורך של האשה בשיחה מורכב משני מישורים,
היוזם,
שהוא
לימותהרי
רגשית,
אליה
מחובר
לבקשתה -
נעתר
והבעל רק
יזמה
לעומת זאת
משום
כיוןאלא
החול,
הכנה
משום
שיחה שהאשהה
אכן מומלץ לשתות הרבה ,משום שבתנאי
גם
האחד’ :לשוחח’ ,ובחלק הזה היא יכולה להגיע לידי סיפוק
שביניהם ,ודי
רוויה
השיחה
לקשררגשית.
בהוכחההוכחה
רמה של
לאותה
תחייב זמן רב יותר להגיע
הבית.
סידור
הדחת כוס הקידוש בבוקר
מאמץ וחום באמת מאבדים הרבה נוזלים.
בשיחה עם חברה.
כמה שזה
דיבור!
מקצהשל
חייהםמועט
ישתנו בזמן
יהיה–לרעיה
תהיה
האשה
לקצה,
זוגות שיקחו את הכלל הזה
אך ישנה הפתעה גדולה לשאר בני האדם:
החלק השני הוא" :אם אנו משוחחים' ,יש לי הוכחה שאתה בעלי
!!...
לשמיים
האשה
ההוכחהאת
אתלהרים
קיבלהיכול
חשוב! זה
אליה
מחובר
שאתה
מאושרת בכל מקום כי היא
מותר לנקות את המשקפיים בשבת במים,
על האדם לשתות לפי תחושתו לצמא!
ומחובר אלי רגשית''  -עוצמת הצורך של האשה בחלק השני
שהאשה! .יזמה והבעל רק
שיחה
שיחהזאת
לעומת
במשך היום
אחרת
רגשית וזה חשוב לה מכל
וממדת חסידות שלא לנקותם היטב ,אלא
שתייה מעבר לתחושת הצמא ,גורעת מיכולת
עולה עשרת מונים על החלק הראשון ,ולצורך בתחושה זו אין
להגיע
תחייבאזזמן
לבקשתה -
היא צריכה שתראה להנעתר
יותר ליזום
רב חייב
אתה
אליה –
שאתה מחובר
בהעברה בעלמא
הכליות להפריש חומרי פסולת ,מעמיסה על
אפשרות לקבל סיפוק משיחה עם מישהו אחר!!.
רגשית!..
הוכחה
לאותה רמה
דקות
כמה
שלרק
הביתה!
את השיחה! ישר שאתה מגיע
לחוש לזה ,מכל
אין צריך
הדין
שמעיקר
ואף
\

כותב האדמו"ר מסלונים דברים אדירים
על מעלת הדלקת נרות חנוכה בזמן:
"בזמן הזה יכול לצאת היהודי מכל
המיצרים ,מכל החולאים ומכל הדברים
הקשים בחייו – והקב"ה יהפוך לו באותו
רגע את הטבע לנס – בקלות! ואפילו אם
האדם אינו צדיק כלל!
ע"י שבחצי שעה של ההדלקה יביט
בנרות ויבקש מהשם בקשות שאז זוהי
שעת רצון של האור הגנוז הגדול"!.
מספר הרב חיים ויקטור אלוש שליט"א
מעשה מדהים על מעלת נרות החנוכה:
"יש לי חבר שחזר בתשובה שלומד איתי
בכולל .כל חייו הוא היה חובב אופנועים
מושבע ,וכיום לומד איתי בכולל.
לפני תקופה מסוימת הוא היה מגיע לכולל
כשפניו נפולות ולא מוכן לגלות מה קרה.
כך יום אחרי יום הוא נראה מבוהל עד
שלאחר זמן מה הוא נעדר מהכולל לכמה
ימים וביום השלישי הגיע מפוחד לגמרי.
הפצרתי בו שיספר לי מה קרה ,הרי אני
החברותא שלו.
ואז הוא התוודה וסיפר לי את האמת:
"מאז שחזרתי בתשובה אני מתגעגע
לתחביב הגדול שלי – אופנועים ,ולפני
חודש קניתי אופנוע שטח כבד 051
קמ"ש ,איתו אני עושה קפיצות בחוף בכל
יום שישי כשאין לימודים בכולל.
ביום שישי האחרון ,עשיתי קפיצות עם
האופנוע ואז ניגש אליי שוטר וביקש ממני
לעצור בצד .פחדתי שיהיה חילול השם
שיראו בחור עם זקן עושה שטויות ,לכן
ברחתי ממנו במהירות.
חשבתי שהכל עבר ואז ראיתי שהמשטרה
החלה לפתוח אחריי במרדף.
ניידות משטרה ,ג'יפים משטרתיים
ואופנועי משטרה החלו לרדוף אחריי ולא
ידעתי מה לעשות ,אסור שיתפסו אותי,
שלא יהיה חילול ה'!.
ואני ,כמו בימים של פעם התחלתי לברוח
להם ועשיתי להם ממש 'בית ספר'.
הגעתי לאשדוד ושם חיכו לי ניידות
משטרה שחסמו את הכביש.
לא נרתעתי וכמו בימים הטובים עברתי
בניהם ,דילגתי עם האופנוע בין בניינים,
עברתי דרך סמטאות ,ממש כמו פעם.
כל משטרת אשדוד רדפה אחריי ומה לא
עשיתי להם .עד שהגעתי לכביש אשקלון,
ואז אני רואה מעליי מסוק משטרתי
שרודף אחריי.

לא נבהלתי ממנו וידעתי שעוד חצי שעה
שאשגע אותו ,יגמר לו הדלק והוא יעזוב אותי.
בינתיים ,עשרות ניידות וג'יפים רודפים אחריי,
ואני בטיסה התחמקתי מהם ושיגעתי אותם.
באמצע המרדף ,אני מסתכל לעבר השעון ואני
רואה שעוד  01דקות נכנסת שבת! מה אעשה?".
ממשיך הרב אלוש ומספר" :הוא אומר לי ,הרב
אלוש ,אני יודע שעוד  01דקות אני נפטר
מהמסוק ויוצא מזה נקי ,אבל שבת בפתח – או
חילול שבת או להיכנע!.
כמובן שהחלטתי שהשבת זה מספר  .0עצרתי
את מהירות הסילון שבה הייתי והרמתי ידיים.
תוך שניות מסוק ,ג'יפים וניידות מקיפות אותי
ומכוונות עליי נשק .שמו לי אזיקים ולקחו אותי
לתחנת המשטרה באשדוד.

הכניסו אותי לחקירה כאשר השבת מיד נכנסת.
הרמתי עיניי לשמים ואמרתי" :רבונו של עולם,
אני לא משתף איתם פעולה ומחלל שבת ,ויהי
מה ,הריני מקבל עליי דין שמים באהבה".
השוטרים איימו עליי שאדבר ,ואז לפתע נכנס
קצין התחנה ואומר לי" :מה נשמע משה?" ,זה
היה חבר ילדות! ממש ישועת השם! הוא הורה
לשחרר אותי עד מוצ"ש בגלל היותי דתי.
הגעתי לחקירה במוצ"ש ופתחו לי תיק ענק עם
כתב אישום חריף' :ניסיון הפלת מסוק ,סכנת חיי
שוטרים ועוד .'..העונש הצפוי :קנס ענק ושנים
טובות בכלא מאחורי הסורגים.
ממשיך הרב אלוש לספר" :הוא בא אליי באותו
יום לכולל כולו מפוחד .ואומר לי' :מה אעשה?
בעוד חודש המשפט! איך אני יוצא מזה".
אמרתי לו" :אחי היקר ממה אתה מפחד? עוד 3
ימים חנוכה!".
הוא אמר לי" :מה זה קשור?" ,ומיד פתחתי לו
את המאמר של האדמו"ר מסלונים על האור
העצום של חנוכה ,שזה זמן של ניסים ,שמי
שמסתכל בנרות ,זה זמן שה' מחלק ניסים!

חנוכה זה זמן מעל הטבע!
תבקש ותתחנן ,ובורא כל העולם
יוציא אותך מזה ,הוא הכל יכול!".
הוא אדם חזק באמונה ,וקיבל זאת באמונה!.
ממשיך הרב אלוש ומספר" :הוא מגיע אליי
אחרי חנוכה ואומר לי ' :הרב אלוש ,הדלקתי
כל יום נרות חנוכה וישבתי כנגדם חצי שעה
כשאני מתחנן לה' שיושיע אותי .עשיתי
תשובה וביקשתי סליחה על החילול השם
שעשיתי ושלא גברתי על יצרי ,והרגשתי
הארה עצומה בנשמה ,ואני מאמין ב011%-
שאני יוצא מזה!".
הרב אלוש מספר" :למדנו יחדיו בישיבה של
הרב פינטו וכל רגע העורכת דין מתקשרת
שיבוא לחתום על מסמכים.
הוא ענה לה" :גברת אני לא בא לחתום
כלום .את ובית המשפט לא עושים כלום.
הכל זה השם! .ואני בטוח בישועה בזכות
ההארה העצומה של נרות חנוכה!".
העורכת דין נבהלה ואמרה לו" :אתה שפוי?
מה קרה לך?" – ומול העיניים שלי הוא אומר
לה" :את תראי במשפט איך הכל זה רק
השם ,בזכות נרות חנוכה תראי שאין טבע!".
היא ניתקה מיד ולא התקשרה יותר.
הגיע יום המשפט ,וחברי משה מגיע שהוא
לא יודע כלום מה להגיד ,ורק ממלמל
ובוטח" :אין טבע ,הכל זה נס!".
המשפט מתחיל והתובעת פותחת בדברי
ההרשעה החמורים .כשביקשה השופטת
לראות את התיק של משה ,החלה התובעת
לחפש את התיק ,אך היא לא מוצאת אותו.
שקט נהיה בבית המשפט והיא עדיין מחפשת
ומתנצלת על התקלה.
השופטת דחתה את המשפט לעוד שעתיים.
בינתיים התובעת חיפשה בכל בית המשפט,
ואף נסעה לתחנת המשטרה באשדוד לקחת
את השכפולים ,אך באורח פלא גם לתחנת
המשטרה אבדו העותקים.
התובעת מודיעה שהתיק והעותקים אבדו!.
השופטת פוסקת" :תשמע אדון משה ,אני גם
שמעתי על המקרה שלך ויש לך ממש נס,
ולכן ,מחוסר ראיות – אתה זכאי!".
כולם היו בהלם .העורכת דין באה אליו
ואמרה לו" :בחיים לא ראיתי אדם עם כזה
מזל! איך זה קורה?" ,ומשה ענה לה" :אמרתי
לך כבר – נרות חנוכה! בחנוכה מקבלים
הארה! הכל ניסים אין טבע! הכל זה השם!".
מסיים הרב אלוש" :משה אמר לי :אני זכיתי
לראות בעיניים איך בזכות השפע של האור
הגנוז ניצלו חיי ממאסר וצער! תנצלו זאת!".

כותב האדמו"ר בסלונים" :בזמן שהנרות דולקות הקב"ה מוריד את האור הגנוז ופותח שעת רצון שיש רק בחנוכה!
בזמן הזה האדם יכול לצאת מכל צרותיו ומכל קשייו – כי בחנוכה השם מחלק ניסים והארה" ,וכותב האר"י ז"ל שבזמן זה
יש הארה עצומה לנשמה שיכולה להשיב אף את הרשע הגדול ביותר אל הקב"ה ,כי האור הגנוז נטבע בו!

חג החנוכה בפתח וכולם כבר הכינו את
החנוכיה המהודרת עם הנרות.
מדוע חשוב כל כך להדר בכך בחג זה?
אומרים רבותינו ז"ל" :מצות נר חנוכה -
מצוה חביבה היא עד מאד וצריך אדם
להיזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף
בשבח ה' והודיה לו על הנסים שגמלנו.
ונאמר" :הרגיל בנר שבת ובנר חנוכה -
זוכה לבנים תלמידי חכמים" ,שנאמר
(משלי ו ,כג)" :נר מצוה ותורה אור".
שאל הר"י הוטנר זצ"ל" :והרי רואים אנו
שרבים מבית ישראל נזהרים בהדלקת
הנרות של חנוכה ועדיין לא זכו לבנים
תלמידי חכמים? וכיצד יתכן כך?"...
הוא כותב ששמע בשם הצדיק 'ר' יצחק
סגי נהור' ,שהיה מצאצאי הראב"ד
הקדוש ,שאמנם כולם מדליקים נרות,
אבל לא כולם מדליקים בכל ההידורים
ובכל דקדוקי המצוות.
והוא מעיד שדברים אלו נאמרו לר' יצחק
שהיה סומא ,ע"י אליהו הנביא.
לכן ,היו צדיקים מדקדקים בבחירת
חנוכיה מהודרת ושמנים מהודרים.
החיד"א הקדוש כותב ,שהחנוכיה הכי
מובחרת שיש היא חנוכיה מזהב" ,ואין
ערך לסגולות שיחולו על ראשו של זה
שחנוכייתו עשויה זהב" ,הוא כותב.
המקובל האלוקי ר' אברהם אזולאי זצ"ל
כותב ,שיש  11דרגות בסוגי החנוכיה:
 .1זהב .6 .כסף .3 .נחושת בצבע זהב וכו'.
מסופר על החיד"א הקדוש שהיה בוכה על
כך שאין לו ממון לקניית חנוכייה מכסף.
לכן הוא היה מסדר כוסות פשוטות ובמרכז
פמוט אחד דמוי כסף לשמש.
כי הברכות וההבטחות העצומות שנאמרו
בחנוכיה ובשמניה ,כאשר הם מהודרים.
מספרת הרבנית ימימה מזרחי תליט"א:
"היתה לי תלמידה נשואה ,מורה
במקצועה שגרה בעיר תל – אביב,
וציפתה זמן רב לפרי בטן ,אך לשווא.

באחד הימים היא שמעה על הסגולה,
והחליטה" :השנה אני משקיעה בחנוכיה".
לקחה את כל משכורתה ,הלכה לחנות
ה"צורפים" וקנתה חנוכיה מהודרת ביותר.
כאשר הגיעה הביתה עם השלל ,שאל אותה
בעלה" :מאיפה הכסף לחנוכיה יפה שכזו?",
אך אז היא הסבירה לו על הסגולה הגדולה.
הם החלו להדליק את נרות החנוכה בחנוכיה
המיוחדת והיקרה והנס לא איחר לבוא...
בתוך ימי החנוכה היא התבשרה שנפקדה!
וזכתה לתינוקת בריאה ומתוקה ב"ה!.

מסופר על המהרש"ל שקנה חנוכיה מכסף,
אך הוא הדליק בה רק ביום השני ,כדי לברך
שהחיינו על החנוכיה בשעת ההדלקה( .כי
ביום הראשון מברכים שהחיינו על הנרות).
כה גדולה ועצומה חשיבות החנוכיה והשמנים
והפתילות לפני הקב"ה ,שכותב הצדיק,
בעל 'קב הישר' זצ"ל" :יש שדקדקו ליטול
את ידיהם קודם שיברכו על ההדלקה ,אך
כדי שלא יחשב ליוהרא יביא עצמו לידי
חיוב נטילה" (ע"י שיגע ברגליו וכדו').
הוסיף הצדיק וכתב..." :ולכבוד המלאכים
קדישין הבאים להבית בשביל מצוה זו,
ידליק הנרות כשהוא לבוש בבגד עליון כמו
שהולך לבית הכנסת."...
לכן חשוב ליקר רגעים הללו בבגדים נאים,
שירים ,סופגניות ודברי תורה בשולחן!.

מעלת הסופגניות בחנוכה
רבים מאיתנו בטח חושבים שהסופגניות
והלביבות הם מנהג נחמד שמתאים לילדים,
ובטח לא למבוגרים שרוצים לשמור על
הבריאות ועל המשקל (וכמובן על הגזרה).
אז הנה לפנינו דברים נדירים שכותב הצדיק
ר' מימון בן יוסף זצ"ל ,אביו של הרמב"ם
הקדוש' :הספינג'ות הם סגולה לפרנסה .ואין
לזלזל בסגולת האל-ספינג' ,אשר הוא מנהג
קדמון והמה צפיחית בדבש ,והוא מנהג
קדמונים ,וכשהספינג' קלויים בשמן הרבה,
תהיה לו ברכת פרנסה כל השנה.
ומנהג זה אין לבזותו ,וכל הזריז באל ספינג'
יראה ישועות!"( .צוטט ממאמר של הרבנית מזרחי)
אם הדברים לא נאמרו מאדם גדול שכזה
לפני מאות שנים ,מי היה בכלל מאמין?
שבבצק עם שמן שאתה אוכל לזכר נס פך
השמן טמונות ישועות ופרנסה גדולה!.
גם הגאון הגדול ר' שלמה זלמן אויערבאך
זצ"ל ,כותב בספרו 'הליכות שלמה',
שהסופגניות הם סגולה לפרנסה ותפילה
על בית המקדש והגאולה.
לכן מדגיש הרב זצ"ל ,שחשוב לאכול את
הסופגניות לבדן ,ולא כחלק מהארוחה!.
וזאת משום שבברכת "על המחיה" ,הנהוגה
על מיני מזונות ,אנו מזכירות את המזבח:
'על מזבחך ועל היכלך'.
כל שמחת החנוכה היא חנוכת המזבח וזו
התפילה הכמעט יחידה בה מזכירים אותו.
(ברכת הסופגניה היא 'מזונות' ובסיומה 'על
המחיה' ,ואפילו אם אכל שיעור של  612גר'
כיוון שבלילתן רכה ונעשות על ידי טיגון
בשמן ,ולכתחילה ,נכון שלא יאכל שיעור זה
כדי לא להיכנס במחלוקת הפוסקים.
* סופגניה ,אע"פ שידיו מתלכלכות בשמן
הספוג בה ,בשיעור של טופח על מנת
להטפיח  -אין צריך ליטול ידיו משום טיבולו
במשקה ,כשנעשו בשמן סויה וכדומה.
ואם נעשו בשמן זית – יטול ידיו ללא ברכה.
(ילקוט יוסף סי' קנח ,יד').

הצלחה האור
מיוחד לפני
מוקדשבבגד
סבהתלבש
הקדוש!.שאול
ופרנסה :מזל
לרפואה,
העלון
בת ורדה ,שלום סאלם יפה שושנה בני זוהרה ,אנה
חשבון בנק דואר .222-387-22
לכל יהודי יש כח עצום בידיו – קוראים לו
בת סופיה ,משפחת קורוטה ומשפחת מאירוב,
יודע
לסבול הרבה בגיהנום ועדיין אינני
'אמן יהא שמיה רבא' .הוא הכינור שיכול
עשיתהלי זאת?!?!" ,הרבנית מזיאנה בת עזיזה.
בחיים ב"
ותראו כל
טובלמה
עשית?!?!
כמה .מה
לבטל כל גזירה! הכינור שיכול לפייס את
זיווג הגון :יפעת בת אסתר.
הוא זעק לי בחלומי.
הבורא יתברך! כי זהו הניגון האהוב עליו
זשב"ק :אודל בת פנינה ,סיגלית בת מזל.
יותר מכל!.
לא סבל האדם ייסורים כלל בעוה"ז...אותה לעילוי נשמת :אוריאל בן מזל ,מרגלית בת מיכל,
כמה פעמים ביום אנו שומעים קדיש ,אך
עובדיה בן צדוק ,ציפורה בת חנה ,צדוק בן יחיא.
אשה יצאה מאושרת מביתו של הרב והחלה מתקיימת עד שיהיה עד נוסף ,ולכן כאשר בא התרגלנו?! – יהודי ,דע מה יש לך בידיים!

