
       'כחה של מחשבה טובה'
מאת הגאון הגדול רבי משה קלזאן שליט"א

"למען הציל אותו להשיבו אל אביו" )לז, כב(.

תכניתו של ראובן היתה להציל לגמרי את יוסף, אלא שנאנס ולא עשה צוה 
זו. האם קבל שכר כאילו עשאה?

רבינו משה אלשיך זצ"ל מפרש שאכן זכה ראובן במצוה זו וז"ל : ראוי הוא 
תחשב לו לצדקה כאילו הצילו הצלה גמורה כאשר היה עם לבבו.  ואם כן 
איפה טוב לגבר ללמוד דרך ארץ יעשה המצוה בלב שמח מקל וחומר, אם 
מי שלא גמר המצוה, על שמחת לבו העלה עליו הכתוב כאילו עשאה, מה 

גם עתה העושה אותה ובשמחת הלב שאין ערך אל זכותו לפניו יתברך: 
עכ"ל.

והנה כלל זה נאמר בגמ' ]שבת דף סג עמוד א[ : מאי ולחושבי שמו? אמר 
רבי אמי: אפילו חישב לעשות מצוה, ונאנס ולא עשאה - מעלה עליו 

'כחם העצום של נרות החנוכה'
מאת הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א

העלון מוקדש: לע"נ: משה שמעון ז"ל, בן 
חכם שמעון שמעיה זצ"ל ורימה ע"ה. אסתר בת 

שרה ע"ה. ולרפואת: רבי יעקב אלמליח שליט"א בן זוהרה. 
ולהצלחת: ציון בן אסתר הי"ו. רבי אברהם שמעון וב"ב הי"ו. 

משה גגולה וב"ב הי"ו. רבי אברהם משה וב"ב הי"ו.

להקדשת העלון: 054-843-7476
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הקדושים  ובספרים  הבעל"ט,  החנוכה  חג  לימי  אנו  ומתקרבים  הולכים  הנה 
האריכו לעמוד על גודל מעלתם של הימים הקדושים הללו, וכח השפעתם על 

כל אדם ואדם.

וראיתי רעיון נפלא מקדמון וקדוש בעל "בת עין" )מקובל גדול ונסתר שחי 
לפני 200 שנה( על פרשתנו פרשת וישב, על הפסוק "ַוְיִהי ְּכִמְׁשֹלׁש ֳחָדִׁשים ַוֻּיַּגד 
ִליהּוָדה ֵלאמֹר ָזְנָתה ָּתָמר ַּכָּלֶתָך ְוַגם ִהֵּנה ָהָרה ִלְזנּוִנים ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה הֹוִציאּוָה 
ְוִתָּׂשֵרף" )לח, כד(, אחר שלשה חודשים בהם כבר ניכר העובר אצל האשה, מגיעים 
ליהודה עם בשורה קשה, כלתך תמר עשתה מעשים לא כשרים והרתה לזנונים, 

ויהודה פוסק, הוציאה ותשרף!
הדלקת הנרות בכחה לזכות את האדם בדין

ובספר בת עין )שם( מבאר את הקשר הדברים לימי החנוכה, וביאר שהרי ידוע 
מה שכותב האר"י ז"ל שעיקר סוף וגמר החתימה נעשה בחנוכה, ולפי זה ביאר 

ע"פ 20 דק' קודם השקיעה
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הכתוב כאילו עשאה.

והסביר המהר"ל ]שם בח"א[ : איך זה "עובד" שמספיקה 
מחשבה, הרי סוף סוף לא עשה את המצוה ?    

- כי מצוה זה דבר שכלי ועיקרה הוא הרצון הפנימי שיש 
לאדם, בשונה מדבר גשמי שהעיקר הוא המעשה ואם רק 
רצית ולא עשית בעצם לא עשית כלום. וד' רוצה ברצון 
הפנימי ואם אדם מאד רצה ולא הצליח הרי זה במישור 

הרוחני כדבר עשוי. עכת"ד.

וזה מה שהיה אצל ראובן, הוא מאד רצה להציל את יוסף, 
זה לא יצא לפועל בגלל אחיו, אך הוא יקבל את שכרו 

כאילו הצילו, כי ברוחניות העיקר היא המחשבה כאשר לא 
ניתן בפועל לבצע.

ומזה למדתי כמה חשוב "לרצות" - בעבודת ד' ! לרצות לעשות את רצונו 
יתברך בשלמות, לרצות לדעת את כל הש"ס והפוסקים. יכול להיות שלא 

נצליח בפועל להגיע לכל, אך עצם הרצון - חשוב הוא בעיני ד'.

וראיתי בחז"ל, איני יודע כעת מקומו, שאם אדם רצה ללמוד את כל התורה 
ולא הספיק, בגן עדן ילמדוהו את כל מה שהחסיר !

-פרשת וישב וימי החנוכה-
פרשת וישב בכל שנה, או שהיא סמוכה לחנוכה או שהיא השבת הראשונה 

של חנוכה. 
שמעתי שבפרשה זו - כל הפסוקים מתחילים באות וא"ו, חוץ משמונה פסוקים, 
ותשכח. דו"ק  הוא.  כך  שאכן  ומצאתי  ובדקתי  החנוכה.  ימי  שמונת  כנגד 

שבת שלום וחנוכה שמח!

את הפסוק 'ויהי כמשלש חדשים', דהיינו מראש השנה עד 
לפני  המקטרג  השטן  מגיע  ואז  חודשים,  ג'  עברו  חנוכה 
שקיבל  הזה  היהודי  את  תראה  רבש"ע  לו,  ואומר  הקב"ה 
עליו קבלות בר"ה והבטיח לשפר את מעשיו, עברו רק ג' 
חודשים מההבטחה שלו, והוא עדיין הולך בשרירות ליבו 
לפניך  שעמד  תשובה  בעל  אותו  לא  הוא  תאוותיו,  אחר 
בר"ה, וזה מרומז בפסוק 'ויגד ליהודה לאמר הנה זנתה תמר 
כלתך', וכידוע כנסת ישראל דמתה לתמר )שמות רבה לו( וכן 
לכלה )פס"ר א, לז( , )ובשם יהודה רמוז שמו של הקב"ה(, והנה 

היא הולכת אחר תאוותיה... 

ובאותה שעה אומר הקב"ה 'ויאמר יהודה הוציאה ותשרף', 
רח"ל הקב"ה כועס וגוזר את דינם של ישראל, אך באותה 
שעה שכבר נחרץ ונפסק הדין, שולחת כנסת ישראל לפני 

לא עשינו  לפניך  גם שחטאנו  רבש"ע שקר אמר השטן,  לו  ואומרת  הקב"ה 
ומה  אליך!!  ורק  אך  היא  רבש"ע  שלנו  מכיוון שהתאווה  תאווה,  מחמת  כן 
שחטאנו לפניך הוא מחמת טרדות הזמן וקושי הגלות. וזה כוונת הכתוב 'ִהוא 
מּוֵצאת, )לשריפה( ְוִהיא ָׁשְלָחה ֶאל ָחִמיָה )הקב"ה( ֵלאמֹר ְלִאיׁש ֲאֶׁשר ֵאֶּלה ּלֹו 
ָאנִֹכי ָהָרה', רבש"ע אני הרה רק לך התאווה שלנו הפנימית היא אך ורק לקיום 

התורה והמצוות!

ובשלב זה כנסת ישראל מציגה ראיה לפני בית דין של מעלה, שגם השטן 
שהוא כה מנוסה, ערוך ומתוכנן היטב, לא העלה בדעתו ראיית מחץ שכזו, 
'ַוּתֹאֶמר ַהֶּכר ָנא ְלִמי ַהחֶֹתֶמת ְוַהְּפִתיִלים ְוַהַּמֶּטה ָהֵאֶּלה', אומרת כנסת ישראל 
אהובך,  הקדושים שבהם עמך  החנוכה  ימי  על  נא  והבט  ראה  הקב"ה,  לפני 
מדליקים נרות לפרסם את שמך בעולם, ראה את 'החותמת' שמרמז על פך 
השמן ש'חתום' בחותם כהן גדול שמצאו בני חשמונאי במסירות נפש, ואת 
ואת  הנרות,  את  מדליקים  אנו  שעמהם  קטנות  פתיליות  אותם  'הפתילים' 

'המטה' )המטה יוצא בגימטריא עם הכולל 'הכלי'(, החנוכיה הקדושה.

לתורתך  מחוברים  לאור,  מחוברים  שאנחנו  ניצחת  ראיה  רבש"ע  לך  והנה 
הקדושה תורת הנצח. אותו 'חושך' שמנסה רגע רגע להחשיך את חיינו עם 
תאוות ודמיונות חולפים נגד תורתך הקדושה, אנו מנצחים אותו כעת על ידי 

הדלקת נרות החנוכה. 
וכששומע הקב"ה את דברי כנסת ישראל אומר בשמחה, 'ַוַּיֵּכר ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר 
מידי  נכשלים  כך  ומדוע אתם  בפיו!  צודקת! אכן השטן שקר  ִמֶּמִּני',  ָצְדָקה 
פעם, משום טורח הגלות הקשה, משום שאתם מחכים למשיח 'עד כי יבוא 
שילה' וישיב בנים לגבולם! וזה ביאור הפסוק 'ִּכי ַעל ֵּכן ֹלא ְנַתִּתיָה ְלֵׁשָלה ְבִני'. 

והדברים נפלאים הם ביותר!

רואים אנו את כוחם הכביר של הדלקת נרות החנוכה, שמונעת את הקטרוג 
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שאלה: כידוע אם יש לאדם כסף לנר שבת או לנר חנוכה נר שבת 
קודם, ואם אין לו כסף שואל על הפתחים לנר אחד והשאלה הרי 
אם יהיה לו נר אחד שוב לא יהיה לו לחנוכה שהרי נר שבת קודם.

תשובה: עיין בביאורים ישוב לזה.

ביאורים:  נפסק בשו"ע בסי' תרעא' סעי' א' צריך ליזהר מאד בהדלקת 
נרות חנוכה ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה שואל או מוכר כסותו ולוקח 
שמן להדליק ובאחרונים מבואר שדי בנר אחד. ומבואר בפוסקים שחייב 
לשאול על הפתחים לצורך נר אחד.  והשוני בין נר חנוכה שחייב לשאול 
אינו  תפילין  וכגון  מדאוריתא  מצוות  לשאר  ואילו  לצורכה  הפתחים  על 
חייב ביאר בשו"ת תשובות והנהגות ח"ב סי' שמב' אות א' שפרסום הנס 
מעלתו גדולה וחומרתו מרובה יותר ממצוה מן התורה. ועוד ביאור מצינו 
בתל תלפיות תרעג' עמ' רנב' כיון שיש חיוב ליתן צדקה לעני לצורך נר 
יש עליו חיוב לשאול על הפתחים  דין על גבאי הצדקה לכן  וזה  חנוכה 
לצורך כך אבל בתפילין כיון שאין חיוב על הציבור ליתן לו צדקה לצורך 
זה ואם כן הוא אנוס ופטור לכן אין עליו חיוב לבזות עצמו לשאול על 
הפתחים לצורך כך )אבל חייב לטרוח לשאול תפילין מאחר כדי להניחם(.

ואילו לגבי נר שבת ונר חנוכה כתב השו"ע בסי' תרעח' סעי' א' מי שאין 
ידו משגת לקנות נר חנוכה ונר שבת יקנה נר שבת מפני שלום ביתו. ובכי 
בא מועד חנוכה עמ' פד' הבאנו את דברי הרב כהנמן שהביאו בהלי"ש 
עמ' רסג' שהיקשה קושיא זו ונקט הגרשז"א שברור שיהיה רק לחנוכה. 
ולענ"ד נראה ליישב כיון שמצד שבת אינו חייב כלל אלא רק לחנוכה כיון 
שלא חייב לחזר עבור נר שבת ממילא הוא פטור מנר שבת ולכן כשהגיע 
לו נר אחד לחנוכה ידליק בו רק נר חנוכה כי הוא פטור מנר שבת לפני כן.

שו"ת בהלכות

חנוכה הלכות חג בחג| משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום: הלכות פסח 
)שם( שאף  יהושע  א(. וכתב הפני  ד עמוד  דף  )מגילה  והלכות חג בחג.  בפסח, הלכות עצרת בעצרת 

בחנוכה יש מצוה לשאול ולדרוש בהלכות חנוכה.
שמן זית| כל השמנים והפתילות כשרים לנר חנוכה )שו"ע תרעג א( ושמן זית מצוה מן המובחר משום 
שבו נעשה הנס )רמ"א,ולבוש שם(. יש שהצריכו להדר ולהדליק בשמן הראוי לאכילה ועשוי בכבישה 
)שלא עבר תהליך בישול( משום שצריך שיהיה השמן דומה לגמרי לשמן הראוי להדלקה בבית  קרה 
נרות  המדליקים  אלו  ואף  אלישיב(.  לגרי"ש  חנוכה  מבושל.)פניני  היה  לא  השמן  המקדש  ובבית  המקדש, 
חנוכה בשמן זית בפתילה הטבולה בשעווה, נחשב להם ההדלקה כאילו הדליקו בשמן זית וקיימו 
את המצוה בהידור למרות שההדלקה הראשונית בוצעה בשעווה ולא בשמן זית  )אור לציון ח"ד פמ"ד(.

החלפת הפתילות| מעיקר הדין אין צריך לחוש ולהחליף את הפתילות בכל לילה מלילות החנוכה 
וכל עוד שניתן להשתמש בהם ואור הנר מאיר יפה אפשר להדליק בהם בשימוש חוזר עד שיכלו )שו"ע 
תרעד-ד| וכתב הלבוש כי אדרבא נוחים הם להדלקה כשהיו מודלקים כבר(. אך ממידת חסידות נכון וראוי להחליף את 

הפתילות בכל לילה, והטעם לפי שבכל לילה היה הנס מתחדש. ועוד טעם, לפי שיש לעשות "זכר 
למקדש" ובמנורת המקדש היו מחדשים את הפתילות בכל לילה )שולחן גבוה, כה"ח שם ס"ק עה(. 

שהאכילה  חלב  עם  נעשה  שהנס  לפי  בחנוכה  גבינה  לאכול  שיש  אומרים  יש  גבינה|  מאכלי 
מנהג  לשם  שהוא  ניכר  שיהיה  באופן  חלב  מאכל  לאכול  ויש  תרע-ב(.  האויב )רמ"א  את  יהודית 

זה )אורל"צ ח"ד עמוד רלו בהערות(. 

כתב רבינו ה'בן איש חי' זצ"ל: אוכלים מאכלי חלב בחנוכה, זכר לנס שנעשה בחלב, שהאכילה 
יהודית את האוייב שהיה ממלכי יוון. ונס זה נעשה לפני הנס העיקרי של חנוכה, בכמה שנים. 
רק הואיל ואותו אויב היה ממלכי יוון, וגם הוא היה רוצה להעבירם על דתם, לכך עושים לנס 
זה גם כן זכר בימי החנוכה .על דרך שאמרו לאכול זרעונים בפורים, זכר לנס של דניאל וחבריו 
עליהם השלום .ועוד טעם יש לתת באכילת מאכלי חלב בחנוכה: כי היוונים גזרו לבטל שלוש 
מצוות מעם ישראל, שהם חודש שבת ומילה, ומסרו ישראל נפשם עליהם. ושלושתם רמוזים 
בחלב אות ח' של חלב היא אות ראשונה של חודש, ואות ב' של חלב היא אות שניה של שבת, 
ואות ל' של חלב היא אות שלישית של מילה. ]יש לציין שנחלקו בדבר האם הנס של יהודית היה בחנוכה? יש 
הסוברים שהמעשה של יהודית היה בחנוכה והיא בתו של יוחנן כהן גדול )כלבו ר"ן(, ויש הסוברים שנס זה היה בזמן אחר 

אלא שמתוך שהנס נעשה בזמן היוונים שהיו צרים לישראל, עשו לו זכר בחנוכה שהיה הנס גם  עם היוונים )כה"ח אות יז([.

הליכה לבית קברות בחנוכה| בימי החנוכה אין הולכים לבית קברות ביום האזכרה על קרוביהם 
כנהוג, ומי שיש לו אזכרה בתוך ימי החנוכה ילך לבית הקברות קודם החנוכה, אבל מותר ללכת 
בימי החנוכה לקברות צדיקים להשתטח שם  )בן איש חי פ' וישב אות כב הביא שמנהגם היה ללכת בערב ר"ח 
טבת שחל בימי החנוכה לקברו של יהושע הכהן הגדול, וכ"כ  הכה"ח ס"ק תרע כג,( אולם יש חולקים וסוברים כי מי 

שיש לו אזכרה בחנוכה יכול ללכת לבית קברות, וכן אם יש סיבה מיוחדת כגון שבני המשפחה 
יכולים להמתין ליום האזכרה שחל לאחר החנוכה, רשאים  ואין  נמצאים בארץ בימי החנוכה 

לילך בחנוכה )אשרי האיש בשם הגרי"ש אלישיב עמוד ערה(.   

הדלקה במקומות ציבוריים| יש הסוברים שאין להדליק נרות חנוכה במסיבות ובכנסים ובחתונות 
הנערכים בימי החנוכה באולמות וכדומה, אף אם מתפללים שם מנחה וערבית, ואף אם יש שם 
אדם שלא הדליק נרות חנוכה וגם אינו עתיד להדליק. אך כמובן שרשאים להדליק שם נרות 
חנוכה בלי לברך, כדי לפרסם את הנס )אור לציון ח"ד עמוד רמט, וכ"כ הגר"ש וואזנר מבית לוי ח"י עמוד יט, והגר"נ 
קרליץ בספרו חוט שני חנוכה עמוד שיד, והגר"ח קנייבסקי בתורת המועדים כ'  שהמדליק שם ברכותיו לבטלה, אולם יש שהקלו בזה 

ראה בספר חזו"ע עמוד מז באופן שמשמיעים שם דברי תורה ומתפללים שם ערבית(.

זמן ההדלקה| נחלקו הפוסקים מהו זמן הדלקת נר חנוכה האם מדליקים בשקיעת החמה, או בצאת 
ובנו"כ(. ויש להקפיד להדליק בזמן כל אחד לפי מנהגו,  ולכן כשבעל  הכוכבים. )עי' שו"ע תרעב 
הבית נאלץ להיעדר מביתו בזמן הדלקת נרות חנוכה, עד לשעה מאוחרת בלילה, ראוי ונכון 
שימנה את אשתו שתהיה שלוחו להדליק נרות חנוכה בזמנו וגם הוא יוצא ידי חובת הדלקת נרות 
חנוכה בהדלקה זו, ששלוחו של אדם כמותו. ) שו"ת יחווה דעת חלק ג סימן נא, בעתה אחישנה לגר"י יוסף, עמו' קלא (.

מרופאי  אחד  יואל  רבי  ההדלקה שהצילה:  זמן  על  הקפדה  על  עובדה  לציין  טעם  בנותן  ויש 
רבינו הגר"ח קנייבסקי שליט"א סיפר בנר שביעי של חנוכה, שלפני שמונה שנים, רבינו שאלו 
מתי מדליק נרות חנוכה? אמר לו: בשעה שש שבע, ואמר לו רבינו "צריך להדליק בזמן, בשעה 
חמש". הודיע הרופא לבני ביתו שמהשנה הוא יקפיד להדליק בזמן, ובסופו של דבר היה נס 
ובאוטובוס המאוחר שהיה צריך לנסוע היה פיגוע ונהרגו ארבעה אנשים, וניצל בנס, אמר לו 

רבינו על דא כגון נאמר "שומר מצוה לא ידע דבר רע".

אשה| מי שאשתו חוזרת לאחר זמן ההדלקה ורצונה שבעלה ימתין לה עם הדלקת הנרות ולא 
ידליק עד שהיא תגיע, נחלקו הפוסקים בדבר: יש הסוברים שאין להמתין לה אלא אם כן היא 
חוזרת בתוך החצי שעה שלאחר צאת הכוכבים כיון שעיקר זמן ההדלקה הוא עד חצי שעה אחר 
צאת הכוכבים ואין להפסיד זמן ההדלקה. אא"כ הוא מדליק בתוך הבית שאז ימתין לה )פניני חנוכה לגרי"ש אלישיב(. 
מאידך יש חולקים וסוברים שבכל אופן יש לבעל  להמתין לאשתו עד שתחזור, ובפרט אם יגרם 
ע"י כך מחלוקת בבית.)הגר"ש וואזנר קובץ מבית לוי ח"י עמוד ג, אור לציון ח"ד(.  וכן סיפר הגר"ח קנייבסקי על 
רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל שהיה מקפיד להדליק בשקיעה כדעת הגר"א, ופעם אחת אשתו לא 

הייתה בזמן ההדלקה, והמתין לה כשעה לערך עד שחזרה.

'הלכות חנוכה' 

שאלה: האם יש חשש לספרדים בחנוכה שלא ידליקו בבית כמה 
חנוכיות במקומות שונים.

תשובה: אין חשש בזה כלל.

ביאורים: ראשית נחלקו הפוסקים אם יש בל תוסיף באיסור דרבנן אבל 
לגבינו אין חשש בזה גם לסוברים שיש איסור בל תוסיף בדרבנן. והטעם 
כתב בחוט שני חנוכה עמ' שג' כיון שמעיקר הדין די במדליק אחד נמצא 
פעמים  שתי  לולב  לנוטל  ודומה  חשש  ואין  יותר  מדליקים  שהמהדרין 
שמותר ולא דומה לנוטל שני לולבים. ועוד טעם עיין בשו"ת דברי יציב 
או"ח סי' רפז' שכל שמקיים מצוה מספק אין שייך בו בל תוסיף כי עושה 
כדי לקיים המצוה כמבואר במג"א בסי' לא' ס"ק ב' לגבי המניח תפילין 
לצאת מספק  כדי  כן  עושה  כי  תוסיף  בל  על  עובר  המועד שאינו  בחול 
לדעות שחייב בתפילין. ואף כאן שעושה לצאת ידי הדעות שכל בני הבית 

מדליקים בהידור.



תשעת הימים שלפני תשעה באב המזכירים את חורבן בית המקדש, העיקו כענן 
כבד על חצרו של רבי ברוך, שבדרך כלל היתה שרויה באוירה של שמחה פנימית. 

גם יוסלה, אחד החסידים הצעירים ביותר. שהיה עליז תמיד, ניסה הפעם לגרש 
מעל שפתיו את הניגונים העליזים, אותם הוא היה מזמזם שעה שהיה לומד רכון 

על ספר. לפעמים היה משמיע זמזום בהיסח הדעת, עד שחבריו הזהירוהו לאמר: 
יוסלה יוסלה, כבר שכחת מה שרבינו אמר, שאין שירה ושמחה, עד שיעברו תשעת 

הימים...

בימים עצובים אלה של אבל על אובדן בית המקדש, לא היה רבי ברוך מוכן 
לראות איש מחסידיו ושמועה אמרה, כי הוא יצא לערוך “גלות”, כדי להרגיש את 
טעמה האמיתי של הגלות המרה, שאבותינו הרגישו אחרי החורבן, כאשר נלקחו 

בהמוניהם לרומי ונמכרו לעבדים. לאחר מכן הוא היה מופיע בפתח חדרו ערב 
תשעה באב, מוכן ומזומן לקרוא את מגילת איכה.

גם הפעם נעלם רבי ברוך מאז תחילת תשעת הימים ואיש מחסידיו לא ראה אותו. 
האמת היא, כי גם אם היו רואים אותו לא היו מזהים אותו, יען כי הוא התחפש 

בבגדיו של בעל עגלה, והיה נוהג בעגלה וסוסים ברחבי המדינה. הוא לעולם לא 
התחפש אותו הדבר פעמיים, כדי להבטיח שאיש לא יזהה אותו. הפעם הוא העדיף 

את ההסוואה של בעל עגלה, משום שחש חולשה ברגליו.

בהיותו עומד ליד העגלה שלו, כבעל עגלה לכל דבר, נגש אליו אציל פולני ושכר 
אותו לנסיעה, לעיר שהיתה במרחק של כ-70 ק”מ ממקום מגוריו של רבי ברוך. 

בעל העגלה המסווה עשה חשבון כי הזמן יספיק לו בדיוק להגיע לשם ולחזור לפני 

תשעה באב, כשלרשותו עומד יום נוסף, למקרה של עיכובים כלשהם.

רבי ברוך יצא לדרך, כשלצידו האציל הפולני, הוא נסע בדרכים המאובקות, מתעלם 
בשקט מהערותיו העוקצניות של הנוסע שלו, נאנח עמוקות למראה המאמצים 

הגדולים, שהסוסים הזקנים עשו, כדי לסחוב את העגלה וסובל בשקט את קפיצותיה 
של העגלה, כאשר הגלגלים עלו על אבן, או שקעו בבוץ. הם בילו שני לילות 

בפונדקים שלצידי הדרך. מובן מאליו, שלרבי ברוך “בעל העגלה” לא היה חדר 
כמו לאציל לשכב בו, אלא הוא נאלץ לישון על הקש באורווה, ליד הסוס שלו. הוא 
התעורר מוקדם והניח תפילין, מיד כאשר נראו קרני השמש הראשונות. בצורה כזו 

הוא היה מסוגל לצאת לדרך מוקדם בבוקר.

שום דבר מיוחד לא קרה בדרכם אל העיר, זולת הקשיים ואי-הנוחות שהם בדרך 
כלל מנת חלקו של כל בעל עגלה. אולם בלילה הראשון בדרכם חזרה, השתכר 

האציל בפונדק שבו התאכסנו, ולפני ששכב לישון פטפט באזני רבים על העסק 
הטוב שעשה בעיר. כרגיל במקרים כאלה היו נוכחים במקום אנשים, שרק חיכו 

להזדמנות כזו, והיו “מוכנים” לטפל בנוסע העשיר ו”לשחרר” אותו מהכסף אשר 
בכיסו. למחרת בבוקר, כאשר רבי ברוך קם והעיר גם את הנוסע שלו, הוא נאלץ 
להלביש אותו במו ידיו ולשאת אותו אל העגלה, משום שהלה היה עדיין שיכור.

מיד אחרי שעזבו את הפונדק, היה עליהם לעבור ביער עבות שנפש חיה לא היתה בו 
באותה שעה. ככל שהעין ראתה, לא היו לא עגלה ולא אנשים, כי השמש רק החלה 
לזרוח. לפתע, מבלי שידע מה קורה, זרק מישהו שק על ראשו של רבי ברוך. כאשר 
חזרה אליו הכרתו, מצא את עצמו רבי ברוך קשור אל עץ וממולו האציל היה קשור 

אף הוא אל עץ, אולם נראה היה כי ההוא עדיין מחוסר הכרה.

אלמלא החבל שהחזיק אותו אל העץ, היה נופל על האדמה. התברר, כי השודדים 
שהתנפלו עליהם, הריקו את כיסיהם וגם הסוס והעגלה נעלמו כלא היו. רבי ברוך 
הבחין בדשא בתפילין שלו, אשר לשודדים לא היה כנראה חפץ בהם וכן בסידור 

הקטן שלו, אשר בלעדיו הוא לא היה עושה צעד. ליבו התמלא שמחה בראותו את 
התפילין והסידור והוא הודה להשם, שהציל אותו ממוות.

המסע של רבי ברוך

אשר לאציל, הצליח רבי ברוך לפתוח את קישורי החבלים שלו. אולם 
הלה לא פתח את עיניו, ושכב על האדמה כאילו אין בו רוח חיים. רק 

פעולה חלשה של דופק העידה על כך שהאיש לא שבק חיים.

רבי ברוך יכול היה בקלות לעזוב את האיש, שוכב באשר הוא שוכב, 
ולהגיע בעצמו למקום ישוב. אולם דבר כזה לא עלה על דעתו כלל. 

הוא הסתובב קצת, כדי לחפש מים ולרחוץ את פניו של האציל במטרה 
לעוררו לחיים. לאחר שעות אחדות התחיל האציל להתעורר מעילפונו. 

כאשר התעורר סוף סוף, שאל את רבי ברוך בתדהמה: “מה קרה? 
מה הענינים? מדוע אנחנו יושבים כאן, במקום לשבת בעגלה ולנסוע 

הביתה”?

בקול שקט, כשהוא מחקה את בעל העגלה הצייתן והנבער, סיפר לו רבי 
ברוך את מה שקרה להם. כאשר הזכיר את העובדה שהם נשדדו, קפץ 

האציל כנשוך נחש וצעק : “כספי! היכן כספי, עשרת אלפים הרובלים 
שהיו בכיסי?” הוא צעק ויילל ונראה היה כאילו שהוא יוצא מדעתו 

מרוב צער על אובדן הכסף. עבר זמן מה עד שרבי ברוך הצליח להרגיע 
אותו איכשהו והאציל ישב על האדמה ונעץ את מבטו בנקודה מסויימת, 

כאילו ביקש למצוא את כספו האבוד שם. אחרי זמן מה הוא הגניב 
מבטים חשדניים לעבר רבי ברוך, אולם הלה לא הבחין בזה כלל, כי 

היה שקוע בתפילה.

“האם אתה מספיק חזק עכשו, כדי שתוכל ללכת אתי”? – שאל רבי 
ברוך את האציל, כאשר גמר להתפלל – “ייתכן שאין אנחנו רחוקים 
מהפונדק ונוכל לחזור לשם ברגל, או לפחות נוכל להגיע לכביש, או 

ליישוב כלשהו”.

הם החלו ללכת לאט לאט, אולם לא הרחיקו עד ששמעו קולות שבאו 
מקבוצה של ציידים שעברה במקום. לשמחתו של האציל לא היה גבול, 

כאשר גילה בין הציידים כמה מידידיו. מיד הוא סיפר להם את מה 
שקרה ומיד הוסיף, כי הוא חושד בבעל העגלה, שהוא שיתף פעולה עם 
השודדים. שאלמלא כן כיצד יכלו הם לדעת, שאני נושא עמי סכום כסף 

כה גדול? – שאל האציל.

“הבה נירה בו!” – הציע אחד הציידים, אולם ראש הקבוצה, אציל 
קשיש, סבר אחרת. הוא הציע, לקשור את בעל העגלה אל עץ ולחכות. 

“אם הוא באמת אחד מהשודדים, הרי שיבואו חבריו לעזור לו. ואם לא 
– שה’ יעזור לו”.

“אכן יעזור לי ה’” – חשב רבי ברוך בלבו, לאחר שקבוצת הציידים 
עזבה אותו לנפשו. הלילה ירד וביער לא היתה נפש חיה חוץ ממנו. רק 

הירח האיר קלושות מבעד לעצי היער העבותים.

כנראה שעכשיו חצות הלילה – אמר לעצמו רבי ברוך, כאשר הירח היה 
בדיוק מעל לראשו ובדמעות חמות, שנגרו על לחיו, הוא החל לאמר 
“תיקון חצות”, לזכר חורבן בית המקדש, דבר שהיה רגיל לאמרו כל 

לילה. ואכן מעולם לא הרגיש כל כך עמוקות את הצער העמוק של 
הגלות, כמו בשעה זו של צער ויסורים. כאילו כל היער הדהד עתה את 
קולו, כאשר אמר את פרקי התהילים, מעומק ליבו הנשבר. ומוזר, ככל 

שהמשיך באמירת התיקון, עם כל מילה נוספת, שבה התקווה וקנתה 
שביתה בליבו. היה זה כאילו כל עצי היער הצטרפו למקהלה אחת 
גדולה של מקוננים על חורבן בית המקדש וכאילו הירח והכוכבים 

מלמעלה מנסים לרמוז לו, שהנה הנה קרובה הישועה לבוא.

“היי אתה שם, חכה רגע!” – הקול הנמוך, שהפסיק את תפילתו של 
רבי ברוך, היה של האציל הזקן ראש קבוצת הציידים, שהתנגד קודם 
לכן שירו בו. רבי ברוך הביט לכיוון שממנו בא הקול וראה את האיש 
מתקרב אליו. כשהוא מלווה קבוצת אנשים. “רציתי לראות מה קרה 

לך. איכשהו לא האמנתי שאתה זה היית מי ששדד את ידידינו הטפש. 
בינתיים הם תפשו את השודדים בפונדק, שבו ביליתם את הלילה הקודם 

והם סיפרו לנו, שהידיד שלנו פיטפט על הסכום הגדול שהוא נושא 
עמו, בהיותו שתוי. לכן חזרתי הנה, כדי לעזור לך”.

מעומק לבו הודה רבי ברוך לה’ על הישועה שבאה כהרף עין. האציל 
הזקן נתן לו סוס ובלווית אחד המשרתים שלו שלח אותו הביתה. היה 

ימים.  כמה  בעוד  יחול  האור,  חג  שחנוכה,  רבה  בשמחה  גיליתי  ביומני  בהביטי 
נרות  להדליק  עלינו  גרמניה(  בלב  )מחנה-עבודה  בנידרארשל  שאפילו  החלטתי 

חנוכה.
התלהב  בנצי  הבלוק.  תושבי  של  לאיש-אמונם  שנעשה  בבנצי,  נועצתי  מיד 
נעלה את  וגם  נקיים את המצווה  כך  חנוכה.  נרות  עלינו להדליק  "כן,  מרעיוני: 

המורל בצריף. הכן תכנית, אך בזהירות!".
ולמצוא  שמן  'להשיג'  היה  צריך  להתגבר:  עלינו  היה  עיקריות  בעיות  שתי  על 
מקום שממנו האור לא ייראה. בבית-החרושת שבו עבדנו לא היה מחסור בשמן, 
אך הבעיה הגדולה הייתה כיצד להבריח ולו כמה טיפות אל צריפנו בעוד-מועד, 

לקראת יום שני בערב, ליל ראשון של חנוכה.
אמנם ידענו כי אין אנו חייבים על-פי ההלכה לסכן את חיינו לשם קיום המצווה, 
אך אצל רבים מאיתנו פעל דחף מיוחד לנהוג במסירות-נפש למען המשך ניהול 
חיינו היהודיים, גם בתנאים הקשים שהיינו נתונים בהם. מלבד זאת היינו שרויים 
וגופני גם יחד, עד שהרגשנו כי נר חנוכה קטן אחד יכול לחמם  בדיכאון רוחני 
את נפשותינו ולהחדיר בנו תקווה, אמונה ואומץ לעמוד בכל האתגרים שלפנינו.

החלטנו להטיל גורל. האיש ששמו יעלה ראשון בגורל יצטרך 'להשיג' את השמן; 
השני יופקד על המשימה להסתיר את השמן עד יום שני בערב; וכך הלאה - כל 

אחד ותפקידו. יצאתי חמישי בגורל ועליי הוטל לדאוג לפתילות.
גרינוולד, שעלה ראשון בגורל, מילא את תפקידו להפליא. הוא הצליח לשכנע את 
מנהל העבודה השנוא כי המכונה שלו תיטיב לעבוד אם ישמנוה בקביעות מדי 
בוקר. לשם כך קיבל צנצנת שמן מכונות משובח. כעת היה לנו שמן שתפס את 
מקומו המכובד והגלוי בארגז הכלים. כך נפתרה גם בעיית הסתרתו של השמן. גם 

האחרים מילאו את משימתם באמונה.
בהגיע יום שני לפנות ערב, שמתי את השמן במחציתה הריקה של קופסה למשחת 
נעליים. הוצאתי כמה חוטים משמיכתי הדקה והפכתים לפתיל. כאשר היה הכול 
מוכן, התיישבתי לאכול בחיפזון והזמנתי את חברינו להשתתף בהדלקת נר ראשון 

של חנוכה.
ואחד  אחד  כל  "על  לבנצי:  לחשתי  לגפרורים.  לדאוג  שכחנו  כי  נזכרתי  לפתע 
להשאיר מעט מרק". בנצי הורה לחבריו הרעבים לעשות כן והסביר להם את הסיבה. 
בתוך חמש דקות הוחלפו בחדר הסמוך חמש מנות מרק בסיגריה. הסיגריה הוענקה 

לממונה על המטבח תמורת השאלת קופסת גפרורים, ללא שאלות מיותרות.
לאחר הארוחה בירכתי את שלוש הברכות ונר חנוכה קטן הבהב מתחת לדרגשי. 
לא רק חבריי שומרי המצוות השתתפו, אלא כל דרי הצריף, ללא יוצא מן הכלל, 
עם  חנוכה  מלילות  מחזות  ועלו  צפו  עינינו  לנגד  חנוכה.  שירי  לזמזום  הצטרפו 
הורינו, אחינו, אחיותינו, נשינו וילדינו; כולם נאספים סביב חנוכיות הכסף היפות, 
לחיינו  על  ירדו  דמעות  שירים.  ועוד  צור'  'מעוז  הללו',  'הנרות  בשמחה  שרים 

הנפולות.

לרגע  עמוקות.  במחשבות  שקוע  דרגשו,  על  ואחד  אחד  כל  התיישב  מכן  לאחר 
נדמה היה כי שום דבר אינו חשוב בעינינו באותם רגעים, מלבד אור הנר הקטן 

והמרצד.

למציאות.  באחת  החזירתנו  "הקשב!"  צעקת  מדי.  מהר  חלף  החלום  אויה!  אך 
שנהג  כפי  בדממה,  בדלת  עמד  הקטן  ה'אונטרשארפירר'  דום.  לעמידת  זינקנו 
לעיתים קרובות בביקורי-פתע, שבהם חיפש בקפידה תירוץ, ולו הקלוש ביותר, 
כדי להצליף במגלב-הכלבים שלו. לפתע עיקם את אפו וצרח: "מה קורה פה? אני 

מריח ריח של שמן שרוף!".
שהמפקד  בשעה  הקטן,  החנוכה  נר  אל  מבט  הגנבתי  מלפעום.  ליבי  חדל  לרגע 
העזתי  לא  הבוער.  השמן  אחר  מחפשים  הדרגשים,  לאורך  לצעוד  החלו  וכלבו 

להתכופף ולכבות את הנר בנעלי, פן ירגיש הכלב בתנועתי ויקפוץ עליי.
סקרתי בחטף את הפנים החיוורות כמוות שמסביבי. כך עשה גם המפקד. הוא בחן 
את פנינו והביט לתוך עיני כל אחד ואחד מאיתנו. בעוד רגע או שניים יגיע לשורת 

הדרגשים שלנו ואז שום דבר לא יצילנו מידיו.
נעצר  אווירית, נשמע. המפקד  אך פתאום... קול צפירה, המתריעה על התקפה 
ובאותו רגע כובו מבחוץ כל האורות שבמחנה. "אזעקה! אזעקה!", הדהד הקול 
המחנה  הוראות  ועל-פי  הנר,  את  בנעלי  כיביתי  במהירות-הבזק  המחנה.  בכל 

פרצנו כולנו החוצה.
"עוד תהיה חקירה! עוד תהיה חקירה!", צווח המפקד בתוך הרעש הגדול וההמולה 
שיצרו האזעקות והאסירים הרצים אל מגרש המסדרים. אך אני לא דאגתי עוד. 

בשמחה תפסתי את ה'מנורה' הקטנה ורצתי עמה החוצה.
בעבורנו זה היה נס חנוכה ממש. נס חנוכה שבו ראינו את יד ה' גם בתוך מחנה-

העבודה הנשכח הזה שבנידרארשל.

בחוץ, בלילה הקר כקרח, דלקו הכוכבים הנוצצים. וכשהרעש המזמזם של 
מפציצי בעלות-הברית מעל ראשינו, הוספתי להרהר בליבי בנוסח הברכה - 

"שעשה ניסים לאבותינו, בימים ההם ובזמן הזה".

)פורסם ב'שיחת השבוע' סיפורו של ש"ב אונסדורפר, לונדון תשכ"א(
~צפירות ההצלה~

מתוך הספר )בכת"י( 'המועדים כהלכתם' 
מאת: הרב דוד אטדגי שליט"א

    אלו סגולות קיימות בשמן של נרות החנוכה? 
ומדוע כדאי להסתכל בנרות כשהם דולקים?

)הובא ללא מקורות, מפאת מקום(

~ זמן מסוגל לפקידת עקרות- בחנוכה יש כח של ראש השנה,  
ויכולים לפקוד בו חשוכי בנים. 

חנוכה  נרות  הדלקת  במצוות  הזהיר  ת"ח-  לבנים  סגולה   ~
כהלכתה, זוכה לבנים תלמידי חכמים.

~ סגולה לשמירה כל השנה- שכל לילה ולילה, כשידליק הנרות, 
יאמר שבע פעמים פסוק "ויהי נועם" עם פרק "יושב בסתר עליון".

~ סגולה לתיקון פגם הראיה וקדושת העיניים- מצווה להסתכל 
העיניים,  את  מקדשים  חנוכה  בנר  הסתכלות  וע"י  החנוכה,  בנרות 

וסגולה לתקן עוון הסתכלויות אסורות. 
~ סגולה לרפואת ולבריאות העיניים – יסתכל על שלהבות נרות 

חנוכה.
החנוכה  בנרות  הסתכלות  ידי  על  הביטחון-  במידת  חיזוק   ~

מתחזקים לבטוח בה'. 
יביט  עיניים,  מלא  שהוא  המוות-  ממלאך  להינצל  סגולה   ~

בשלהבת של הנרות. 
את  לתקן  זוכה  כך  ידי  על  בחנוכה-  תורה  לומדי  החזקת   ~

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

נעשה נס "לשושנים". 
~ סגולה נגד פחד -  למרוח על המצח מהשמן שנשאר מהנרות.

~ לזכירת התורה – סגולה לזכירת התורה.
מהנרות?  הנותר  בשמן  להשתמש  היתר  יש  מתי  להדגיש:  יש   •
לא  ואם  בשמן,  שמשתמשים  לפני  תנאי  לעשות  עדיף  לכתחילה 
עשה תנאי, אם נותר השמן 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.
~ לזכות לחיים טובים וארוכים- על ידי אור הנרות זוכים לחיים 

טובים וארוכים. 
של  שמיני  ביום   – זיווג  ולמציאת  עקרות,  לפקידת  סגולה   ~
האיש  האש  מעל  ומדלגין  חנוכה  של  הפתילות  שורפים  חנוכה 

והאישה.
~ סגולה לרפואה- סעודת חנוכה היא סגולה להמשיך רפואה לחולה.
~ סגולה ליולדת ולאשה בסכנה- סגולה לאשה הנתונה בסכנה 
יום  נודרים  ויש  ותנצל,  בחנוכה  מלאכה  לעשות  שלא  נדר  שתדור 

אחד ויש נודרים שני ימים כפי מה שירצו. 
~ לפקידת עקרות ולזכות בבנים ת"ח- סגולה לפקידת עקרות 
שיזכה  להתפלל  יש  כן  וכמו  ההדלקה,  בשעת  חנה  תפילת  לקרוא 

לבנים ת"ח בשעה זו.



הנורא אחר ימי ראש השנה, ומכח מעלת הנרות נחתמים ישראל לטובה.  --   אך יותר מכך לא רק שבכח הנרות הללו, שהם קודש, להנחית מכה 
ניצחת על השטן הצורר. אלא בכח הנרות להעיר אצל כל אדם ואדם בכל דרגה שהוא, את הניצוץ החבוי בתוכו אותו ניצוץ שבער במשך אלפי 
שנים באבותינו ואבות אבותינו. ניצוץ - שהאיר בעוצמה והפיץ אלומת אור לאומות מסביבנו. ניצוץ - שגם בפתח של משרפות המוות בשואה 

המשך 'דבר הרב' מעמ-1'

הארורה לא כבה, וגרם להם על פתח הגיהנם לצעוק בקול ובאמונה 'שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד'. ניצוץ - שבער ביהודים גם בסיביר הקפואה, למסור 
נפש על מצוות אכילת מצה בפסח, והדלקת נרות בחנוכה מהאוכל הבודד שניתן להם כדי לשרוד! אך אותו ניצוץ יהודי פנימי - היה חזק מכל התקופות 

והשואות שעבר עמינו במשך אלפי שנים!
בכח הנרות להעיר את הניצוץ היהודי שבכל אדם:

זהו כוחם של נרות החנוכה, להאיר ולהעי'ר את הניצוץ החבוי הזה, וכמו שביאר ה'שם משמואל' )בראשית חנוכה, שנת תרע"א(, את דברי הגמרא )שבת כ"א ע"ב(: 
"פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת, מדליקין בהן בחנוכה בין בחול בין בשבת".

והביאור הוא שבחנוכה אין הגבלה, ניתן להדליק נרות בכל סוגי השמנים והפתילות. אמנם בשבת יש שמנים ופתילות שאין מדליקין עמם. ויש להבין מדוע יש 
חילוק בין שבת לחנוכה. והסיבה הפשוטה היא, משום שבחנוכה אסור להשתמש לאור הנרות, ועל כן אין חילוק. אך השם משמואל, מבאר את הדברים בהמשך 
למה שאמרנו, שכידוע נשמת האדם נמשלה לנר, ש'נר אלהים נשמת אדם', וישנם יהודים רחוקים מתורה ומצוות שהגיעו לשבת אצל אדם ששומר שבת כהלכה, 
אך אחר השבת לא השתנה כל כך אצלם משהו. והם בוחרים להמשיך את אורח חייהם כמו שחיו עד עתה. וישנם כאלה שרק בתפילה נעילה ביום כיפור הניצוץ 

הפנימי שבהם נדלק ופורץ החוצה. אך ישנם 
שלא! גם ביום כיפור לא השתנה אצלם דבר!
שיש  ללמדנו,  הקדושים  חז"ל  באים  וזה 
עצום  כח  טמון  שבהם  החנוכה"  "נרות  את 
הרחוק  באדם  גם  הניצוץ  את  להדליק 
ביותר. וזוהי הסיבה שבחנוכה כל הפתילות 
והשמנים כשרים להדלקה, משום שבחנוכה 
אין פתילה ואין שמן שלא נדלקים! בחנוכה 
גם  החושך.  את  שדוחה  האור  נתפס  בכולם 
אותו אדם ששום דבר לא מבעיר אותו. אבל 

לנר חנוכה יש את הכח!
אחד  כל  מחייב  גם  הוא  זה,  חשוב  ומסר 
מכרים,  שכנים,  יש  אדם  לכל  מאיתנו, 

החיים  טעם  את  לטעום  זכו  לא  ומשפחה, שעדיין 
האמיתי - את טעם התורה, וזה הזמן והשעה לקרב 
אותם, להזמין אותם להדלקת הנרות, ולדבר על אור 
ולנסות  שנים,  הרבה  כך  כל  ושרד  שניצח  התורה 
להבעיר את הניצוץ החבוי באותם אנשים שעדיין 
לעזרתו  כך,  יעשה  אדם  שאם  ספק  ואין  זכו.  לא 
יגיעו גם נרות החנוכה, ויפלחו פנימה לאותו אדם 

רחוק ויאירו בו את אור החיים.

הנפלא  האור  את  לחוש  שנזכה  בתפילה  ונסיים 
של הימים הקדושים הללו, וגם בנו יבער הניצוץ 
הפנימי להתחזק ולהתעלות יותר ויותר ברוחניות. 

אמן!


