
"באנו חושך לגרש"
הגאון הגדול רבי משה קלזאן שליט"א

הלל". כבית  והלכה  נרות  "ח'  שהם  "חנוכה"  של  התיבות  ראשי  ידועים 
מחלוקת בית שמאי ובית הלל מופיעה בגמרא במסכת שבת )כא:( , שדעת בית 
כמו  והולך  פוחת  ומאז  נרות  שמונה  להדליק  הראשון  ביום  שצריך  היא  שמאי 
בפרים שמקריבים בבית המקדש בחג הסוכות, שביום הראשון מקריבים 14 פרים 
וכך פוחת והולך עד סוף החג. ובית הלל סוברים שיש ללכת ולהוסיף כי מעלין בקודש.
הסוכות? לחג  חנוכה  בין  הקשר  מה  ביאור,  טעונה  שמאי  בית  וסברת 

הם    ! תורתך"  "להשכיחם   – אחד  דבר  מישראל  רצו  שהיוונים  לבאר  ונראה 
רצו שלא יהיו יהודים דתיים ושומרי מצוות ! אם רק היהודים יסכימו לוותר על 
עקרונות התורה ולהיות מעריצי הגוף והספורט, לא היתה להם שום בעיה אתנו, 
להיפך מי שיסכים להתייון ולהיות כמותם, הם ישבחוהו ולא יעשו לו מאומה, המאבק 
היה לכבות את רוח היהדות ואת הקשר המיוחד שיש לעם היהודי אל בורא העולם !

וכשבאו חכמי ישראל להנציח את הנצחון הנפלא שהיה לנו מול תרבות יון, הם 
נחלקו מהי הדרך הטובה ביותר לקחת את הנצחון הזה שיהיה עקרון מנחה לדורות 
להמשיך בעקביות אדירה ולא לתת לשום גוי במשך הדורות לקעקע את אמונתנו, וגם 
כיצד להתייחס לאלה מבני עמנו שבמשך ההסטוריה ירצו לסטות לכיוון תרבות יון. 

עד  לאט  לאט  בכח  ולהכניע  בתקיפות  לפעול  שיש  סברו  שמאי  בית 
בית  ואילו  הימים.  חלוף  עם  להלכו  שפחתו  החג  פרי  כמו  תחלוף,  שהתופעה 
לעשות  בעדינות,  והאמונה  התורה  כח  את  להפיץ  בהדרגה  שיש  סברו  הלל 
והקדושה  כוחות היצר הרע  יתפוגגו  וכך לאט לאט  ואור עם הזולת,  טוב חסד 
תאיר בלבות כולם וגם המתייונים שבכל בדורות אט אט ישובו לחיק היהדות !

בזאת מבואר גם מה שמצאנו בגמרא במסכת שבת, כשבאו שלושה גויים ובקשו 
משמאי הזקן לגיירם, אחד רצה שילמדוהו את התורה על רגל אחת, אחד רצה רק 
תורה שבכתב, ואחד רצה על מנת שילבש בגדי כהן גדול, ושמאי דחפם האמת הבנין 
שבידו, ואילו הלל קירבם עד שהתגיירו בלב שלם. והכל לשיטתם כמבואר לעיל.

"הוי   : אבות  במסכת  המפורסמת  שהמימרא  מצאנו  נפלא  דבר 
הזקן  שמאי  ידי  על  נאמרה  יפות"  פנים  בסבר  האדם  כל  את  מקבל 
כלומר  שמים,  לשם  היתה  שמאי  של  כוונתו  שכל  ללמדך  בעצמו! 
היהדות. עקרונות  על  בתקיפות  לעמוד  אך  אדם,  לכל  בחביבות  להתייחס 

  ! הלל  כבית  והלכה  נרות  ח'   – "חנוכה"   : ההלכה  נפסקה  למעשה,  אך 

כל  ראשית  צריכים  אנו  ילדינו,  ואת  עצמנו  את  ל"חנך"  כשרוצים 
ורק  לכולם,  ושמחה  חיוך  של  הארה,  של  אישית  דוגמא  להיות 
! בשמחה  ד'  את  נעבוד  וכולנו  הלב  קושי  את  ימיס  האור  זו  בדרך 

בתורה יש כמה רמזים יפים על חנוכה. אם נספור מתחילת התורה את המילים, 
המילה ה-25 היא : אור. המסע ה-25 של עם ישראל במדבר היה : חשמונה. בסוף 
דופן  יוצא  ובאופן  הפסוקים בפרשה,  בחומשים את מספר  מופיע  פרשת מקץ 
מופיע שמספר המילים בפרשה הוא: 2025. הרמז הוא, "נר" בגימטריא – 250. 
שמונה נרות – 2000. ועוד 25, כנגד כ"ה בכסלו. כי תמיד תחול פרשת מקץ בחנוכה. 

שבת שלום וחנוכה שמח !

נס חנוכה - הנהגת הבורא בהסתר
הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א

נמצאים אנו בשיאם של ימי החנוכה הקדושים, שמעלתם וגודל השגתם נשגבה מאתנו, ונודע כבר 
בשם האר"י ז"ל כי על ידי הדלקת נר החנוכה על ידינו באותה שעה יש הארות בדיוק כהדלקת 
הנרות בבית המקדש וכמו שהם דלקו ע"י כח ניסי כך נרות החנוכה יש בהם את הכח של אותו 
הנס. וכבר כתב השפת אמת )לחנוכה שנת תרל"א ליל א'(, שזוהי הכוונה בברכה שעשה ניסים 
לאבותינו בימים ההם "בזמן הזה" שאותם הניסים שהאירו בזמן החשמונאים מאירים עתה באור 
נרות  רואה  כאשר  בביתו,  עליו  מדליקין  ולא  חנוכה  נר  הדליק  שלא  אדם  ולכן  החנוכה,  נרות 
מצווה  בשום  ניסים, מה שלא מצאנו  הרואה" שעשה  "ברכת  עליהם  חיובם מברך  בזמן  חנוכה 
אחרת, וכגון, אדם שאין לו לולב או סוכה כשרואה אחר מנענע בלולב אינו יכול לברך ברכת 
הרואה, ומה נשתנו נרות החנוכה משאר המצוות? )כה"ק תוס' סוכה דף מו. ד"ה נר. עי"ש מה שתי'(. 

ונראה לומר לפ"ז, שהחילוק הוא משום שבנרות עצמם יש את ההארה של הניסים העצומים שנעשו 
זאת. מעלה  שאין  המצוות  בשאר  משא"כ  המצווה,  את  לקיים  יכול  ראייתם  ובעצם  לאבותינו, 

והנה נס חנוכה הובא בדברי הגמ' )שבת כא:( מאי חנוכה? דתנו רבנן: בכ"ה בכסלו וכו' שכשנכנסו 
יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו 
אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה 
בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה. ומבואר 
מדברי הגמ' דנס החנוכה נתקן על מציאת פך השמן שהספיק רק ליום אחד ודלק שמונה ימים. 

ולפ"ז לכאורה הדבר תמוה, דהרי בנוסח על הנסים שאנו אומרים בתפילה לא מוזכר כלל נס פך 
השמן. ומוזכר רק  נס ניצחון החשמונאים במלחמה עם היוונים, רבים ביד מעטים. ויותר מכך הרי 
בחנוכה עיקר ההודאה היא על ידי הדלקת הנרות שבה מקיים את פרסום הנס. וחכמינו ז"ל לא 
תיקנו חובת סעודה כמו בפורים ובשאר החגים, וביארו המפרשים )עי' משנ"ב ריש הל' חנוכה(, 
דהנס בפורים היה על הצלת הגוף שהמן הרשע ביקש להשמיד להרוג ולאבד, ולכן תיקנו רבותינו 
להודות ע"י סעודה המהנה את הגוף. אומנם בנס חנוכה עיקר הנס היה על הצלת הנפש שהיוונים 
ביקשו 'לשכחם תורתך', ולכן תיקנו רבותינו הודאה ע"י הדלקת הנר וע"י אמירת ההלל. וא"כ 
התמיהה מתחזקת יותר מדוע בתפילה נשמט נס פך השמן, ותפס את מקומו נס ניצחון המלחמה.

ניצחון  ונס  השמן,  פך  נס  עיקריים,  ניסים  שני  היו  אכן  חנוכה  שבנס  הוא,  והביאור 
אשר  הכהנים  שרק  השמן  פך  נס  הוא  הנסתר  הנס  שבגלוי.  ונס  שבנסתר,  נס  המלחמה. 
בעזרה ראו את הנס הגדול שפך השמן דלק שמונה ימים. אומנם נס ניצחון המלחמה הוא נס 
הרבים. את  מנצחים  שמועטים  הגדול  מהפלא  שמעו  כולו  והעולם  ישראל  עם  שכל  שבגלוי 

הנסתר  הנס  את  לפרסם  היה  חפץ  שהקב"ה  המנחה',  'קומץ  הרב  ומבאר 
הנסתר. הנס  את  מפרסמים  אנו  ולכן  בגלוי,  שנעשה  מדבר  גדולה  הנסתר  הדבר  שמעלת 

וביתר ביאור חשבתי לומר בס"ד, דהנה המצווה האחרונה שציוו לנו חכמינו ז"ל היא מצוות הדלקת 
נרות החנוכה, ולא מצאנו לנס החנוכה מקור בדברי הנביאים, בשונה מנס פורים שנכתבה מגילת 
אסתר על כך. ושורש העניין הוא, שהקב"ה חפץ היה להורות לנו לדורות האחרונים דורות בהם 
החושך יכסה על הארץ והתגלותו יתברך תהיה נסתרת מעין כל. ולכן ציווה על מצוות נר חנוכה 
כמצווה האחרונה, להורות לנו שכמו שבחנוכה עיקר ההודאה היא על הנס שנעשה בנסתר. כך בדורות 
שלנו הנהגת הבורא תהיה בסתר, ולכן המצווה היחידה שיש בה מצוות לפרסם אותה זוהי מצוות נר 
חנוכה, כי זה עיקר תקנתה לפרסם את הנס הנסתר. ואומנם עדיין נס נצחון המלחמה הוא נס שגם 
עליו יש חיוב להודות, ועל כן אנו מודים עליו בתפילה, ולא בגלוי כמו מצוות פרסום נרות החנוכה.

נמשל  שהנר  הנרות  ידי  על  היא  בסתר,  הנהגתו  על  לנו  להורות  הקב"ה  בחר  בה  והדרך 
התורה  מבלעדי  ופליט  שריד  לנו  אין  הללו  שבימים  משום  אור',  ותורה  מצווה  נר  'כי  לתורה 
טענו  שהם  והיינו,  רצונ'ך',  מחוקי  ולהעבירם  תורת'ך'  לשכם  ביקשו  היוונים  שהרי  הקדושה, 
שאכן התורה היא חכמה גדולה אבל הם ניסו לנתק אותה מהאור הגדול שבה, ולהפוך אותה 
הקב"ה,  עם  התורה  של  הקשר  את  דהיינו  תורת'ך'  לשכם  הכוונה  וזוהי  בעלמא.  לחכמה 
משורשיה  התורה  את  שמנתקים  הרב  לצערינו  היום  רואים  שאנו  כמו  ל'תרבות'  אותה  ולהפוך 
הקדושים והופכים אותה לתרבות. מסיבות חנוכה עם ערבוביה ופריצות וכד', שזה בדיוק הייתה 
למוטב. שמחזירם  שבה  הרוחני  האור  האור,  ע"י  דווקא  הגיע  הניצחון  כן  ועל  היוונים.  כוונת 

שום  מצאנו  ולא  קודש",  הללו  "הנרות  הללו',  'הנרות  בנוסח  אומרים  שאנו  העניין  זהו 
בשם  נקראים  אינן  אבל  קדושה  בהם  שחל  מצוות  שיש  אף  קודש,  שנקראת  אחרת  מצווה 
לנו  ואין  'קודש',  היא  התורה  וללמדנו  לנו  להורות  הנס  פרסום  עיקר  שזה  משום  קודש. 
הללו  הנרות  אלא  ומעשינו.  רצונינו  כפי  אותה  לעקם  רשות  לנו  אין  בהם,  להשתמש  רשות 
תלך. אשר  הדרך  ואת  כעת  ממך  נדרש  מה  ותדע  בתורה  תסתכל  בלבד'  'לראותם  הם 
  הקב"ה יזכה אותנו ואת כל ב"ב שנזכה לאור האמיתי של נרות החנוכה שיאיר עלינו כל השנה כולה אמן.

שבת שלום וחנוכה שמח!

העלון מוקדש לע"נ: שמואל בן חווה, יוסף בן 
בת  זליכה  אסתר,  בת  נרגיס  שרה,  בת  מזל  ישועה, 

מרים. ז"ל. ת.נ.צ.ב.ה. ולהצלחת : ר' יהודה
 אבידן הי"ו וב"ב, ור' שלום קלימיאן וב"ב הי"ו

להקדשת העלון :054-4215-970
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"דיני ברכות"
שאלה: מהי ברכת באגט קרנץ' ופיתה קרנץ' 

הנעשה בחברת עילית שטראוס.
תשובה: הן לספרדים והן לאשכנזים ברכתו המוציא 

וחייב בנטילת ידיים וברכת המזון.
הבאה פת  של  הגדר  כתב  ז'  סעי'  קסח'  בסי'  בשו"ע  ביאורים:  

בכיסנין שברכתה מזונות, או בצק ממולא כצורת כיס, או עיסה שנילושה 
נכססת  שהיא  או  בה,  מורגש  והטעם  תבלינים  או  חלב  או  פירות  במי 
)קשה( כמצה. והנה לפני תקופה חברת עילית שטראוס המציאו מאכל 
צנימים  בעצם  שהם  קרנצ'  פיתה  וגם  קרנצ'  באגט  הנקרא 
מזונות.  מיני  בורא  ברכתם  השקית  על  וכתוב  טעמים  בכמה  מתובלים 

בפוסקים מבואר שלחם שנעשה צנימים נשאר ברכתו המוציא ואילו עיסה 
שנעשתה ישר לצנימים ולא היתה לחם ברכתה מזונות כמבואר באול"צ ח"ב 
פמ"ו ובשו"ת מנח"י ח"א סי' עא' אות ח' ט' ובעוד פוסקים. וכמה שבועות 
שבמפעל  לי  נודע  לאחר  והלכתית  טכנית  זה  בנושא  שעסקתי 
והנה  לגמרי,  לאכילה  הראוי  מבאגט  הקרנץ'  את  עושים 
באגטים אלו מיוצרים במאפיית משי אורן באשקלון ומשם הם מובלים 
היצור  מנהלת  עם  וכשדיברתי  הנגב  בשער  שטראוס  עילית  לחברת 
ועוד  והיא  לאכילה  ומוכן  אפוי  הוא  שהבאגט  לי  אמרה  המאפיה  של 
ובכל  אחרים  באגטים  כשאר  כך  אותו  אוכלים 
באגט  לי  שיביא  שליח  שלחתי  הספק  מחמת  זאת 
ומהודר  טעים  היה  ואכן  המציאות  מה  בעצמי  לראות  כדי  מהמאפיה 
עילית  של  והרב  האזורי  לרב  פניתי  מכן  לאחר  לאכילה. 
לראות  במפעל  לסיור  להגיע  רוצה  שאני  בבקשה  שטראוס 
לבקשתי  נענה  מיד  ואכן  לעשות  מה  לדעת  כדי  ולטעום  מקרוב 

ואכן הגעתי למקום לסיור ואביא בפניכם בקצרה את אשר ראוי עיני, 
לפרו מלפפון  חיתוך  כמו  פריסה  ועוברים  למכונה  נכנסים  יהבאגטים 

מובלים  ואח"כ  ותבלינים  עוברים הרטבה בשמן  סות דקות לאחר מכן 
אכל הנ"ל  התהליכים  בכל  לאריזות.  ואח"כ  צנימים  לעשותם  ילתנור 

שעשו  ונמצא  טעים  היה  וממש  בתבלון  וגם  בהרטבה  גם  מהקרנץ'  תי 
לחם להיות צנימים. ואמת שבספר מקור הברכה סי' סט' וכן בספר ותן 
468 הביאו בשם הגרשז"א שדבר שעשוי להיות צנימים אפיי  ברכה עמ'

הפוסקים  ככל  ורוב  כמזונות  דינו  צנימים  שנעשה  לפני  לחם  שהיה  לו 
צנימים  אותו  זה שעושים  כל  להגרשז"א  גם  לענ"ד  כן, אבל  נקטו  לא 
לאחר שנאפה כך בצורתו, אבל אם פורסים אותו ומרטיבים ומתבלים 
אותו שזה כעין פנים חדשות ולא שהוא נאפה כך לעשותו לצנימים בזה 
למוכרו  לצורך  עושה  היא  שהמאפיה  ועוד  זאת  כן.  שיסבור  אמר  מי 
יודה  הגרשז"א  גם  לענ"ד  בזה  צנימים  אותה  עושה  ועילית  לעילית 
שברכתו המוציא חוץ מהטענה שמאכל זה נעשה להשביע וכידוע אנשים 
דוד  הבית  מדברי  להוכיח  שרצו  שיש  )ומה  בוקר  ארוחת  איתו  עושים 
איפכא זה אינו שהבית דוד מיירי שאופים מיד אפיה שניה ולכן חשיב 
כאפיה אריכתא משא"כ כאן שאופים במקום אחר ובזמן אחר ומוסיפים 
תבלין אין ראיה כלל דהוי מזונות( ולכן לאשכנזים אפילו מזונות באופן 
זה ברכתו המוציא. וגם דעת הגריש"א בלוח הברכות הערה נט' סבר כן 
דהוי המוציא ולכן לענ"ד אין ברכתו מזונות אלא המוציא גם לאשכנזים.

העדה  בד"צ  ראשי  בפני  הדברים  כל  את  שהצעתי  ולאחר 
והורו  לי  הודו  השתנתה  המציאות  שאכן  וראו  והבינו  החרדית 
להנהלת מפעל עילית שטראוס לשנות הכיתוב ולמחוק את מה שכתוב 
שברכתו מזונות וממילא כל אחד ישאל לרבו מה יורה לו. ולעניות דעתי גם 
לברך  חייבים  לספרדים  וודאי  לאשכנזים 
המזון. וברכת  והמוציא  נט"י  אכילתו  על 

 
שאלה: האם אדם חייב לברך על ריח טוב שמריח כשאינו נהנה ממנו.

ממנו  נהנה  ולא  טוב  ריח  המריח  תשובה: 
זה. ריח  על  הריח  ברכת  לברך  לו  אין  אוהבו  אינו  ואדרבה 

ביאורים: בשו"ע בסי' רטז' סעי' א' כתב אסור ליהנות מריח טוב עד שיברך 
קודם שיריח אבל לאחריו אין צריך לברך כלום. ובפשטות משמע בשו"ע 
שיש איסור הנאה ללא ברכה ואם לא נהנה על מה יברך שאם לא כן היה 
אומר אסור להריח ריח טוב ושמחתי בראותי שו"ת תשובות והנהגות ח"ב 
סי' קלד' וח"ה סי' פו' שגם פסק כדבר פשוט שאין לברך על מה שאינו נהנה.

 

הכול נגזרו עליי למעלה מחמישים שנות מאסר בגלל 'בגידה במולדת', 'פגיעה בביטחון 
הלאומי' ועוד 'חטאים'.

יושב בתאי החשוך. מאחד התאים הסמוכים נשמע  "זה היה בנר החמישי של חנוכה. אני 
בכייה של סילבה זלמנסון, שבעלה אדוארד נדון למוות".

באמצע הלילה – הפתעה: דלת התא נפתחה במפתיע ולתאי נכנס קצין ק-ג-ב. "אתה 
צריך לכתוב בקשת ערעור על גזר-הדין", אמר. השתוממתי. ממתי קציני ק-ג-ב דואגים 

להגשת ערעורים על-ידי אסירים פוליטיים? תהיתי.

תֹוב!", דחק בי והושיט לי פיסת נייר קטנה ועיפרון. לא ידעתי מה מסתתר  "כתוב כבר, כְּ
מאחורי ההצעה הנדיבה. כדי שלא לשחק לידי השלטונות, כתבתי: "מאשימים אותי 
ב'בגידה במולדת', אך המולדת שלי היא ארץ-ישראל ובה לא בגדתי. שאפתי להגיע 
אליה והשלטונות מנעו זאת ממני בדרך בלתי-חוקית. לכן נאלצתי להגן על זכויותיי. 

פסק-הדין שלכם אכזרי ולא-צודק, ואני דורש לבטלו".

הקצין קרא מה שכתבתי ושפתיו התעוותו מכעס. "זה ערעור זה?!", רתח. "אינני יודע 
עם  דומים.  דברים  יכתבו  חבריי  שאר  שגם  משוכנע  הייתי  עניתי.  אחרת",  לכתוב 
ובלי פתילות –  בלי שמן  אור החנוכה –  גדול,  אור  צאת הקצין חשתי לפתע כאילו 
כי בארצות- יכולתי לדעת אז  יקרות. לא  ומאיר אותו באור  פורץ לתוך תאי האפל 

של  עונשם  לביטול  הקוראים  יהודים  אלף  כמאה  שעות  באותן  מתאספים  הברית 
הנידונים למוות ולשחרור כולנו. גם בכותל המערבי נאספו יהודים ונשאו תפילה לשלומנו.

ללחץ,  נכנע  ברז'נייב  לאוניד  הנשיא  אותותיו בקרמלין.  העולמי החל לתת את  הלחץ 
וזעם על אנשי הק-ג-ב שסיבכו אותו בפרשה, אשר שלא כתחזיתם הציגה את רוסיה 
שינה  מהקרמלין  ובתכתיב  העליון  בית-המשפט  התכנס  למחרת  מאוד.  שלילי  באור 

לחלוטין את גזרי-הדין המקוריים.

דיני שבת חנוכה
תפילת מנחה של ערב שבת | יש להזהר להתפלל מנחה של ערב שבת של חנוכה ואח"כ להדליק נר חנוכה, 
ימפני שתפילת מנחה מכוונת נגד תמיד של בין הערבים, ונר חנוכה הוא זכר לנס שנעשה בנרות המנורה הנד

לקות אחר תמיד של בין הערבים )ברכ"י תרע"ט ב' בא"ח וישב אות כ, משנ"ב תרע"ט ס"ק ב(. ואם אינו מוצא מנין לא יתפלל 
ביחידות בשביל כך, אלא יתפלל מנחה ציבור לאחר ההדלקה )קיצור של"ה הלכות חנוכה, כה"ח תרעא, עט| חזו"ע עמוד קעט(.

סעודות שבת | יש להרבות בסעודת שבת של חנוכה יותר משאר שבתות, וכל שכן אם חל בו ראש חודש גם 
כן. )בא"ח וישב אות כח, כה"ח סימן תרע-יג(.

נר חנוכה תחילה | בערב שבת מדליקים נר חנוכה תחילה ואחר כך נר שבת, )שו"ע תרעט א(.  וזאת כדי לצאת 
ידי הסוברים שבהדלקת נרות שבת כבר קיבל שבת, ושוב לא יוכל להדליק נר חנוכה, ואף שרוב הפוסקים 
חולקים וסוברים שקבלת שבת אינה תלויה בהדלקת הנר, מ"מ לכתחילה חוששים לשיטה זו )מ"ב סק"א(. ואף 
כשהאשה מדליקה נר שבת והאיש מדליק נר חנוכה, מ"מ על פי הסוד יש להקדים את הדלקת נר חנוכה )בן 

איש חי וישב אות כ(. 

זמן ההדלקה | בערב שבת חנוכה יש להדליק נרות חנוכה כעשרים דקות לפני השקיעה, בכדי שגמר ההדלקה 
תהיה כרבע שעה לפני השקיעה. ואף הנוהגים תמיד לקבל שבת כארבעים דקות לפני השקיעה ידליקו בערב 
)אור לציון ח"ד פמ"ג(.  שבת מאוחר יותר, ויש להיזהר ליתן שמן שהנרות ידלקו עד קרוב לשעה לאחר השקיעה 
באופן שנרות החנוכה יהיו דולקים במשך רבע שעה לפני השקיעה, ורבע שעה של בין השמשות, וחצי שעה 
אחר צאת הכוכבים, בסך הכל שעה אחת, ואם לא יהיו נרות החנוכה דולקים חצי שעה אחר צאת הכוכבים 
יש אומרים שלא יצא ידי חובתו, והברכות שבירך על הנרות הרי הן ברכות לבטלה, לכן יש להיזהר מאוד בכל 

זה )חזון עובדיה  חנוכה עמוד עא(

הבדלה | מדליקים נר חנוכה בבית הכנסת קודם ההבדלה )שו"ע תרפא ב( ואף שמצות הבדלה תדירה מ"מ כל מה שנוכל 
לאחר לצאת מן השבת עדיף טפי, וגם בהדלקה ישתתפו כולם ויש בזה פרסומי ניסא. וכתב הרמ"א: וכל שכן בביתו שמדליק 

קודם נר חנוכה ואח"כ יעשה הבדלה, שהרי כבר הבדיל בבית הכנסת )רמ"א(. והנה הט"ז ועוד כמה אחרונים 
חולקים על דינו של הרמ"א וסוברים שמצות הבדלה קודמת לנר חנוכה משום דהיא תדירה.

ולהלכה כתב המשנ"ב )ס"ק ג( שבבית הכנסת אין לשנות את המנהג שנהגו בו ישראל, להדליק קודם ההבדלה. 
אך בבית דעביד כמר עביד, ודעביד כמר עביד: והנה החזון איש נהג להדליק נר חנוכה קודם הבדלה, ובסוף ימיו שינה מנהגו והבדיל 
תחילה.)גם אני אודך תשובות הגר"ח קניבסקי(.אולם דעת חכמי ספרד דטוב יותר להבדיל ואח"כ להדליק )כה"ח סק"ד בשם 

פוסקים רבים. חזון עובדיה עמוד קפב, אור לציון ח"ד פמ"ג י'(.

זמן ההדלקה לנוהגים כדעת רבינו תם | הנוהגים להוציא את השבת בזמן רבינו תם אף במוצאי שבת זו ינהגו 
כן. )חזו"ע עמוד קפו' אור לציון פמ"ג והוסיף שבכל אופן יש להזדרז בהדלקת הנרות במוצאי שבת שלא לאחר יותר את ההדלקה(. אולם בספר 
הליכות שלמה הביא שאע"פ שבכל מוצאי שבת הגרש"ז אוירבאך זצ"ל החמיר שלא להבדיל ולעשות מלאכה 
עד זמן צאת השבת לשיטת ר"ת, מ"מ במוצאי שבת של חנוכה דקדק להדליק נרות קודם זמן זה, הואיל 
ומעיקר הדין לא נהגינן כר"ת, וכן הורה לשואליו. עי"ש.  אך בני ספרד שנקטו את סברת ר"ת מפני שכן הוא 
דעת מרן השו"ע, אין להקל בזה כלל )חזו"ע עמוד קפו(. וראה בספר בעתה אחישנה לגר"י יוסף שהציע שבמוצ"ש יתן לאשתו שלא שומרת 

על זמן ר"ת שתדליק במקומו )עמוד קטו(. ולא נהגו כדבריו.

המתארח בשבת חנוכה | המתארח בשבת אצל אחרים ובמוצאי שבת מתכוון לחזור לביתו, אין לו להדליק נר 
חנוכה בבית המארח אלא ימתין וידליק כשיחזור לביתו  )חזו"ע חנוכה עמוד קנה(. ובספר שלמי תודה )חנוכה סי' כ"ג סק"ב( 
הביא מעשה רב על הגר"ח קנייבסקי שליט"א שבהיותו בחור, למד בישיבת לומזא בפתח תקוה, ובשבת חנוכה 
בא לבקר אצל אביו בעל קהילות יעקב זצ"ל בבני ברק, ובמוצאי שבת כשעמד לחזור לישיבה בפתח תקוה. 
בא ושאל ל"החזון איש" מהו לעניין הדלקת נרות חנוכה? והשיבו שבערב שבת ידליק אצל האב, ובמוצאי 
שבת ידליק בישיבה בפתח תקוה. אמנם הוסיף  הגר"ח שהוא רוצה להשתהות בבני ברק במוצאי שבת, ענה 

לו החזון איש שיעשה שליח בישיבה בפתח תקוה שידליק בעבורו בזמן.

אך לעומתם יש אומרים שהמתארח אצל חמיו או אצל אחרים בשבת חנוכה ומתכוון לחזור לביתו במוצאי 
ישבת, עליו להדליק במקום שנתארח שם בשבת, מפני שזה נחשב כביתו עד שילך משם )סברת הגר"י קמי

נצקי בספר אמת ליעקב, וכ"כ הגרש"ז אוירבך בספר הליכות שלמה עמוד רעט(. ויש אומרים שאם הנסיעה 
תיקח כמה שעות ויעבור זמן ד"תכלה רגל מן השוק" עדיף שידליקו במקום ששבת מיד עם צאת השבת, כי יש 
סברא לומר שע"י שהייתם שם בשבת דינם כקבועים שם, ומיהו טוב יעשו אם ישארו לאכול שם סעודת מלוה 

מלכה )תשובות והנהגות ח"א סימן שצא(.

הנותר מן השמן לאחר חנוכה |  הנותר ביום השמיני של חנוכה מן השמן הצריך לשיעור ההדלקה, אין 
להשתמש בשמן לצורך חול, אלא עושה לו מדורה בפני עצמו, ושורפו, מפני  שהוקצה למצותו )שו"ע 
סימן תרע"ז –א| ועי' משנ"ב ס"ק יח שהביא דעות שכל השמן שנתן בנר, נאסר הואיל והוקצה למצוותו, אם לא שהתנה 
מתחילה שלא יאסור אלא כשיעור (. וכן הדין בפתילות, שעושה להם מדורה ושורפן כדין הנותר מן השמן 

)חיי אדם כלל קנד סל"א ,קצושו"ע סימן קלט ס"כ(. 

אפילו  הנרות  יכבו  שאם  החנוכה,  בנרות  והפתילות  השמן  שנתן  בשעה  בפירוש  התנה  אם  אולם 
ואין צריך  יוכל ליהנות מהן, שפיר דמי,  באמצע שיעור הדלקת הנרות )כלומר, בתוך חצי שעה(, 

לשרוף הנותר ביום השמיני. 
אך כל זה בשמן שנשארו בכוסיות ההדלקה, אך אם נותר שמן בבקבוק שקנאו לצורך הדלקת "נרות 
חנוכה", ואחר שהדליק מן השמן כל ימי חנוכה, נשאר שמן  בבקבוק, אין השמן הנותר נאסר, כדין 
)כ"כ בשו"ת  ומותר להשתמש בו לכל צרכיו, דהזמנה לאו מילתא היא  מותר השמן שבנר החנוכה, 

בארות המים )סי' כז(, וכן מבואר במג"א )סי' תרעג סק"ח(. בה"ל ד"ה הצריך(.



וחייב בנטילת ידיים וברכת המזון.
הבאה פת  של  הגדר  כתב  ז'  סעי'  קסח'  בסי'  בשו"ע  ביאורים:  

בכיסנין שברכתה מזונות, או בצק ממולא כצורת כיס, או עיסה שנילושה 
נכססת  שהיא  או  בה,  מורגש  והטעם  תבלינים  או  חלב  או  פירות  במי 
)קשה( כמצה. והנה לפני תקופה חברת עילית שטראוס המציאו מאכל 
צנימים  בעצם  שהם  קרנצ'  פיתה  וגם  קרנצ'  באגט  הנקרא 
מזונות.  מיני  בורא  ברכתם  השקית  על  וכתוב  טעמים  בכמה  מתובלים 

בפוסקים מבואר שלחם שנעשה צנימים נשאר ברכתו המוציא ואילו עיסה 
שנעשתה ישר לצנימים ולא היתה לחם ברכתה מזונות כמבואר באול"צ ח"ב 
פמ"ו ובשו"ת מנח"י ח"א סי' עא' אות ח' ט' ובעוד פוסקים. וכמה שבועות 
שבמפעל  לי  נודע  לאחר  והלכתית  טכנית  זה  בנושא  שעסקתי 
והנה  לגמרי,  לאכילה  הראוי  מבאגט  הקרנץ'  את  עושים 
באגטים אלו מיוצרים במאפיית משי אורן באשקלון ומשם הם מובלים 
היצור  מנהלת  עם  וכשדיברתי  הנגב  בשער  שטראוס  עילית  לחברת 
ועוד  והיא  לאכילה  ומוכן  אפוי  הוא  שהבאגט  לי  אמרה  המאפיה  של 
ובכל  אחרים  באגטים  כשאר  כך  אותו  אוכלים 
באגט  לי  שיביא  שליח  שלחתי  הספק  מחמת  זאת 
ומהודר  טעים  היה  ואכן  המציאות  מה  בעצמי  לראות  כדי  מהמאפיה 
עילית  של  והרב  האזורי  לרב  פניתי  מכן  לאחר  לאכילה. 
לראות  במפעל  לסיור  להגיע  רוצה  שאני  בבקשה  שטראוס 
לבקשתי  נענה  מיד  ואכן  לעשות  מה  לדעת  כדי  ולטעום  מקרוב 

ואכן הגעתי למקום לסיור ואביא בפניכם בקצרה את אשר ראוי עיני, 
לפרו מלפפון  חיתוך  כמו  פריסה  ועוברים  למכונה  נכנסים  יהבאגטים 

מובלים  ואח"כ  ותבלינים  עוברים הרטבה בשמן  סות דקות לאחר מכן 
אכל הנ"ל  התהליכים  בכל  לאריזות.  ואח"כ  צנימים  לעשותם  ילתנור 

שעשו  ונמצא  טעים  היה  וממש  בתבלון  וגם  בהרטבה  גם  מהקרנץ'  תי 
לחם להיות צנימים. ואמת שבספר מקור הברכה סי' סט' וכן בספר ותן 
468 הביאו בשם הגרשז"א שדבר שעשוי להיות צנימים אפיי  ברכה עמ'

הפוסקים  ככל  ורוב  כמזונות  דינו  צנימים  שנעשה  לפני  לחם  שהיה  לו 
צנימים  אותו  זה שעושים  כל  להגרשז"א  גם  לענ"ד  כן, אבל  נקטו  לא 
לאחר שנאפה כך בצורתו, אבל אם פורסים אותו ומרטיבים ומתבלים 
אותו שזה כעין פנים חדשות ולא שהוא נאפה כך לעשותו לצנימים בזה 
למוכרו  לצורך  עושה  היא  שהמאפיה  ועוד  זאת  כן.  שיסבור  אמר  מי 
יודה  הגרשז"א  גם  לענ"ד  בזה  צנימים  אותה  עושה  ועילית  לעילית 
שברכתו המוציא חוץ מהטענה שמאכל זה נעשה להשביע וכידוע אנשים 
דוד  הבית  מדברי  להוכיח  שרצו  שיש  )ומה  בוקר  ארוחת  איתו  עושים 
איפכא זה אינו שהבית דוד מיירי שאופים מיד אפיה שניה ולכן חשיב 
כאפיה אריכתא משא"כ כאן שאופים במקום אחר ובזמן אחר ומוסיפים 
תבלין אין ראיה כלל דהוי מזונות( ולכן לאשכנזים אפילו מזונות באופן 
זה ברכתו המוציא. וגם דעת הגריש"א בלוח הברכות הערה נט' סבר כן 
דהוי המוציא ולכן לענ"ד אין ברכתו מזונות אלא המוציא גם לאשכנזים.

העדה  בד"צ  ראשי  בפני  הדברים  כל  את  שהצעתי  ולאחר 
והורו  לי  הודו  השתנתה  המציאות  שאכן  וראו  והבינו  החרדית 
להנהלת מפעל עילית שטראוס לשנות הכיתוב ולמחוק את מה שכתוב 
שברכתו מזונות וממילא כל אחד ישאל לרבו מה יורה לו. ולעניות דעתי גם 
לברך  חייבים  לספרדים  וודאי  לאשכנזים 
המזון. וברכת  והמוציא  נט"י  אכילתו  על 

 
שאלה: האם אדם חייב לברך על ריח טוב שמריח כשאינו נהנה ממנו.

ממנו  נהנה  ולא  טוב  ריח  המריח  תשובה: 
זה. ריח  על  הריח  ברכת  לברך  לו  אין  אוהבו  אינו  ואדרבה 

ביאורים: בשו"ע בסי' רטז' סעי' א' כתב אסור ליהנות מריח טוב עד שיברך 
קודם שיריח אבל לאחריו אין צריך לברך כלום. ובפשטות משמע בשו"ע 
שיש איסור הנאה ללא ברכה ואם לא נהנה על מה יברך שאם לא כן היה 
אומר אסור להריח ריח טוב ושמחתי בראותי שו"ת תשובות והנהגות ח"ב 
סי' קלד' וח"ה סי' פו' שגם פסק כדבר פשוט שאין לברך על מה שאינו נהנה.

 

נס חנוכה בכלא
התכנית הייתה נועזת ביותר, כמעט בלתי-מתקבלת על הדעת. 

אני ותשעה מחבריי תכַננו לעלות למטוס קטן שהיה אמור 
להמריא מלנינגרד, להשתלט על הצוות, להטות את המטוס 

ממסלולו ולהנחיתו בשוודיה. זאת התכַוונו לעשות בעזרת אחד מאנשינו, 
ששם משפחתו ליפשיץ,  נווט וטייס במילואים בחיל-האוויר הרוסי. ההכנות לפעולה 

נשלמו והלכו, והמועד שנקבע לביצועה היה י"א בסיוון תש"ל. ההתרגשות הייתה 
עצומה. הרגשנו שאנו עומדים לבצע משימת-קודש בעלת מימד היסטורי.

מטבע הדברים, קיווינו והתפללנו מעומק ליבנו להצלחת המבצע, אבל היינו מוכנים 
גם לאפשרות שייכשל. בין כך ובין כך, חשבנו לעצמנו, תושג מטרתנו העיקרית – 

הגברת המודעות הכלל-עולמית למצוקת היהודים ברוסיה.

לא ידענו כי תכניתנו כבר גלויה וידועה לאנשי הק-ג-ב. הם הניחו לנו להתקדם עם 
התכנית, מכיוון שלדעתם שירתנו את מטרתם. כך הם יוכלו להציג קבל עם ועולם 
את היהודים כבוגדים וכמי שמאיימים על ביטחון ארצם בדרכי טרור. הק-ג-ב הניח 

לנו להגיע עד המטוס, ורק אז התנפלו אנשיו עלינו ועצרו אותנו.

זמן רב נחקרנו שוב ושוב. סירבתי בעקשנות לשתף פעולה עם חוקריי, והדבר עלה לי 
בהכנסתי למוסד סגור לחולי-נפש במוסקווה. זו הייתה שיטה ידועה של השלטונות 

הרוסיים באותם ימים. ממקום כזה אין איש יוצא שפוי בדעתו.

על  שהופקד  הרופא  לפני  התחננתי 
שלא  גם-כן,  יהודי  שהיה  אבחוני, 
חסד  לי  נטה  הוא  ואכן,  לי.  יזיק 
בערב  כחודש,  כעבור  לי.  והניח 
הועברתי  )תשל"א(,  יום-הכיפורים 
החקירות  להמשך  הסגור  מהמוסד 
היה  זה  ההן  בנסיבות  לכלא.  ומשם 
אחד הימים השמחים בחיי. הרגשתי 
אותי  וכתבו  עליי  ריחמו  בשמים  כי 

ב'ספר החיים'. 
גזרי-הדין שהוטלו עלינו  היו כבדים 
ליפשיץ   – מהחבורה  שניים  ביותר. 
נידונו   – זלמנסון  ואדוארד  הטייס 
ביניהם,  ואני  האחרים,  על  למוות. 
הוטלו עונשי מאסר ממושכים. בסךי

הכול נגזרו עליי למעלה מחמישים שנות מאסר בגלל 'בגידה במולדת', 'פגיעה בביטחון 
הלאומי' ועוד 'חטאים'.

יושב בתאי החשוך. מאחד התאים הסמוכים נשמע  "זה היה בנר החמישי של חנוכה. אני 
בכייה של סילבה זלמנסון, שבעלה אדוארד נדון למוות".

באמצע הלילה – הפתעה: דלת התא נפתחה במפתיע ולתאי נכנס קצין ק-ג-ב. "אתה 
צריך לכתוב בקשת ערעור על גזר-הדין", אמר. השתוממתי. ממתי קציני ק-ג-ב דואגים 

להגשת ערעורים על-ידי אסירים פוליטיים? תהיתי.

תֹוב!", דחק בי והושיט לי פיסת נייר קטנה ועיפרון. לא ידעתי מה מסתתר  "כתוב כבר, כְּ
מאחורי ההצעה הנדיבה. כדי שלא לשחק לידי השלטונות, כתבתי: "מאשימים אותי 
ב'בגידה במולדת', אך המולדת שלי היא ארץ-ישראל ובה לא בגדתי. שאפתי להגיע 
אליה והשלטונות מנעו זאת ממני בדרך בלתי-חוקית. לכן נאלצתי להגן על זכויותיי. 

פסק-הדין שלכם אכזרי ולא-צודק, ואני דורש לבטלו".

הקצין קרא מה שכתבתי ושפתיו התעוותו מכעס. "זה ערעור זה?!", רתח. "אינני יודע 
עם  דומים.  דברים  יכתבו  חבריי  שאר  שגם  משוכנע  הייתי  עניתי.  אחרת",  לכתוב 
ובלי פתילות –  בלי שמן  אור החנוכה –  גדול,  אור  צאת הקצין חשתי לפתע כאילו 
כי בארצות- יכולתי לדעת אז  יקרות. לא  ומאיר אותו באור  פורץ לתוך תאי האפל 

של  עונשם  לביטול  הקוראים  יהודים  אלף  כמאה  שעות  באותן  מתאספים  הברית 
הנידונים למוות ולשחרור כולנו. גם בכותל המערבי נאספו יהודים ונשאו תפילה לשלומנו.

ללחץ,  נכנע  ברז'נייב  לאוניד  הנשיא  אותותיו בקרמלין.  העולמי החל לתת את  הלחץ 
וזעם על אנשי הק-ג-ב שסיבכו אותו בפרשה, אשר שלא כתחזיתם הציגה את רוסיה 
שינה  מהקרמלין  ובתכתיב  העליון  בית-המשפט  התכנס  למחרת  מאוד.  שלילי  באור 

לחלוטין את גזרי-הדין המקוריים.

יום לאחר מכן, בנר האחרון של חנוכה, הגיעו הבשורות גם אלינו. לפתע נשמעה קריאת אושר 
מתאה של הגברת זלמנסון, בהיוודע לה כי גזר-הדין של בעלה ושל הנידון השני למוות בוטל 
יוהומר למאסר. עונשי המאסר הממושכים שנגזרו עלינו קוצרו גם-כן. עתה הסתכם עונשי בש

בע-עשרה שנות הגליה ומאסר.

על הממדים האמיתיים של נס ההצלה נודע לי כעבור זמן, כאשר נשלחתי לסיביר לשאת את 
לי עתה. המכתב הראשון שקראתי  עונשי. דברי הדואר שנשללו ממני בשבתי בכלא נמסרו 
ינשלח על-ידי חבר שכתב לי: "יוסף, קיבלתי אישור עלייה. זה בזכותכם. תודה". פתחתי מכת

בים נוספים והנה גם מברק מאחיותיי: "אנחנו בדרך לארץ-ישראל!".

לא ידעתי את נפשי מאושר. אם בזכותנו יעלו יהודים לארץ, הכול היה כדאי. ואמנם, באותה 
שנה הבקיעו את חומת הברזל הרוסית כעשרים וחמישה אלף יהודים, שעלו לארץ.

גם שחרורי אירע בדרך פתאומית למדיי, בפורים קטן תשמ"א – כאחת-עשרה שנים לאחר 
שנעצרתי. עם צאתי לחופשי גורשתי מרוסיה ועליתי לארץ.

כך חברו להם גאולת הפורים של אותה שנה עם נס החנוכה הפרטי שאירע לי כעשר שנים קודם 
לכן, בתוך התא החשוך בבית-הכלא. "שעשה ניסים... בימים ההם ובזמן הזה".

)פורסם ב'שיחת השבוע' 1042. סיפורו של 'אסיר ציון' הרב יוסף מנדלביץ', ירושלים(

סגולות לימי החנוכה
אלו סגולות קיימות בשמן של נרות החנוכה, ולמה כדאי להסתכל בנרות כשהם דולקים?

זמן מסוגל לפקידת עקרות- בחנוכה יש כח של ראש השנה, ויכולים לפקוד בו חשוכי בנים. )בני יששכר 
ענייני חנוכה מאמר ב' אות י'( .

 סגולה לבנים ת"ח- הזהיר במצוות הדלקת נרות חנוכה כהלכתה, זוכה לבנים תלמידי חכמים )גמ' 
שבת כ"ג(. 

סגולה לשמירה כל השנה- שכל לילה ולילה, כשידליק הנרות, יאמר שבע פעמים פסוק "ויהי נועם" 
עם פרק "יושב בסתר עליון" )מועד לכל חי סימן כ"ז אות י"ג, ובא"ח וישב אות כ"ג(. 

סגולה לתיקון פגם הראיה וקדושת העיניים- מצווה להסתכל בנרות החנוכה, וע"י הסתכלות בנר חנוכה 
מקדשים את העיניים, וסגולה לתקן עוון הסתכלויות אסורות )שפתי צדיק ענייני חנוכה, שו" שב יעקב או"ח סי' כב(. 

סגולה לרפואת ולבריאות העיניים – יסתכל על שלהבות נרות חנוכה )רפאל המלאך אות ע' ערך עיניים, עמ' 74(.

חיזוק במידת הביטחון- על ידי הסתכלות בנרות החנוכה מתחזקים לבטוח בה'. )ספר הגיון לבי על שער 
הכוונות, דרוש חנוכה עמ' כ"ג(.

סגולה להינצל ממלאך המוות- שהוא מלא עיניים, יביט בשלהבת של הנרות. )ספר נחלת יעקב עמוד רכ"ז אות מ"א( 

החזקת לומדי תורה בחנוכה- על ידי כך זוכה לתקן את העוונות. )אגרא דפרקא בשם המקדש מלך(.

סגולה לרפואה ולמחלת השושנה- השמן שנשאר מהנרות הוא סגולה כללית לרפואה. ויש אומרים 
שסגולה לרפאות את מחלת השושנה על ידי מריחה במקום הפצוע. ורמז לדבר, ומנותר קנקנים- 

נעשה נס "לשושנים". )שיח שרפי קודש חנוכה אות לו בשם הר"מ מקוצק(.

סגולה נגד פחד -  למרוח על המצח מהשמן שנשאר מהנרות )אוסרי לגפן ח"י עמוד שכ"ב(.

לזכירת התורה – סגולה לזכירת התורה )ליקוטי עצות ערך מועדי ה' חנוכה אות ב(.

לפני שמשתמשים  ראוי לעשות תנאי  הנותר מהנרות-  היתר להשתמש בשמן  יש  להדגיש מתי  ראוי 
בשמן, ואם לא עשה תנאי אם נותר השמו אחר שדלק הנר במשך חצי שעה מותר להשתמש בו. 
ואם כבה הנר בתוך חצי שעה מותר להשתמש בשמן רק שעשה תנאי קודם לכן שאינו מקצה את 
מותר השמן אף בתוך החצי שעה. ואם לא עשה תנאי יש לשורפו. )אחרונים ס' תרעז, וע"ע חזו"ע עמ' קסד(.

לזכות לחיים טובים וארוכים- על ידי אור הנרות זוכים לחיים טובים וארוכים,  )בשם החידושי הרי"ם 
זיע"א, באר הפרשה עמ' מט. שיח שרפי קודש ח"ב אות קס(.

סגולה לפקידת עקרות, ולמציאת זיווג – ביום שמיני של חנוכה שורפים הפתילות של חנוכה ומדלגין 
מעל האש האיש והאישה )ספר נוהג בחכמה עמ' ס"א(.

סגולה לרפואה- סעודת חנוכה היא סגולה להמשיך רפואה לחולה.)שער יששכר מאמר ימי אורה 
עמ' תנד אות ע"ב(.

-סגולה ליולדת ולאשה בסכנה סגולה לאשה הנתונה בסכנה שתדור נדר שלא לעשות מלאי
כה בחנוכה ותנצל, ויש נודרים יום אחד ויש נודרים שני ימים כפי מה שירצו. )בא"ח פ' וישב כז(.

בשעת  חנה  תפילת  לקרוא  עקרות  לפקידת  סגולה  ת"ח-  בבנים  ולזכות  עקרות  לפקידת 
ההדלקה, וכמו כן יש להתפלל שיזכה לבנים ת"ח בשעה זו. )נט"ג, עמ' קעה בשם אמרי נעם דף נז. 

נט"ג ע"פ המג"א רסג יא(.



הערב לרפואה והחלמה 
מהירה של מרת מרים בת 

מסעודה בתושח"י


