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 ================   :בפרשות השבוע  חנוכהל רמזים  ============ :חלק א

 פני תהום ורוח אלוקים מרחפת -ובהו וחושך על"בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, והארץ הייתה תהו  :בראשית

 רמז לכ"ה בכסֵליו.(. כ"ה) 25-: היא המילה האור.    ."אורפני המים, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי -על

 נזר יוסף(     נטיוכוס.א ימלוך ש זמן בהיה, ת  בהר שועה י )ב(ורות; א  מונהש דליקו תוונים, ישעת רימי ב )א( =בראשית( 

 :ו, ט(יפתואת  חםאת  שםבנים את  3 נח"ויולד  נח( " 

 דליק.תתח פד י :יפת; דליקמלון ח :חם ;(בשעת הגזירה)דליק מולחן שדליק, ממאל שדליק, ממונה ש: שם ; נוכהחר נ: נח 

 :כח, יב( "עולים ויורדים בו"והנה מלאכי אלוקים  ויצא(  

   פוחת והולךשסוברים  שמאילשיטת בית רמז -ויורדים; והולך מוסיףשסוברים  הלללשיטת בית רמז -עולים  ';גימטב 8=בו. 

 :המסכתות שיש בש"ס. 36כנגד , 36=לו .   )לב, לב( "הֶשֶמש  לו"ויזרח   וישלח  

 שמ  הש  זה כולם על רמז שמ :שמ  הש  ; מספר הנרות )ללא השמש( שמדליקים בחג החנוכהלרמז  36=ו  ל. 

 :דליקים. מנרות(  36) ו"ל מן ש-נוטריקון :שלום.  אחיך" )לז, יד( שלום"לך נא ראה את  יעקב אומר ליוסף: וישב    

 )ן המילה:יקו  ר  ט  : נו  משיחיהיה מזרע יהודה:   בן דודמשיח , יהודההוא בנו של  פרץ "ויקרא שמו ָפרץ" )לח, כט   

 דליקים.מ נוכיה ח םמיי המונש (ב)   ;נוכיהח מאלש ,מיןי הזוזמ ( א) :משיח         

 "עשרה( טפחים.   דו' עד גטפח ב=בגדונוכה, חרות נדליק ות=ותנח.   " )לט, טז(ותנח בגדו אצלה(  

 :חנוכהלבין  מקץהקשר בין פרשת . חנוכהבשבת , תהיה ברוב השנים מקץ תרשפ.   מקץ                                                                             : 

 )בני ציון(                                   .2025כ  ". סה25=כ"ה, 2000נר = X ימים  8,  250= נר)מילים(: תיבות  2025בפרשה יש: 

 ָנַתִים ץ ש ְ ד ַעל "ַוְיִהי ִמק ֵּ ם ְוִהנ ֵּה ֹעמֵּ  :נוטריקון הפסוק רומז על הדלקת החנוכייה      )מא, א( ַהְיֹאר"-ָיִמים ו ַפְרֹעה חֹלֵּ

 הספדמע נ  מ  יבכי מע נ  מ  י: ימים ;זוזהמ מיןי ,דליקתר נמאל ש :שנתים ;ריםצמו קו יכסלֵ מ: מקץ; ובכסל   כ"ה=25=יהי . 

 ,נרותה יק דלנ  כוכביםהבצאת ו :והנה .דליקיןמ ילות ל ' ח-שלוםה ליהם ע בותינו ר    רשופו: ופרעה חלם

יכֶלה ֶרֶגל מהשּוק' .רכיםד  ניעתמ ד ע  :מדע     ובם.ר  ורא שרפו י שמיני ה  ילל  דע :רעל היא   (יחשיךכלומר מרגע ש-)'עד ֶשתִּ

  ָנַתִים ָיִמים ץ ש ְ  )כל יום מוסיפים נר(: ית הללבו)כל יום מפחיתים נר(  ית שמאיבמחלוקת יש רמז ל :)מא, א("ַוְיִהי ִמק ֵּ

 ורידיםמש יוסיפים מש יזוזה, ממין ידליק ת רנמאל שאת, צודם ק דליקיםמדליקו, י נרותהשראל יכל ו                      .  

 במצרים..." )מב, ב( שברהנה שמעתי כי יש ": יעקב אומר לבניו  

 לשלוש המצוות שביקשו היוונים לבטל מהיהודים.רמז אש חודש. ר-רית מילהב-בתש: שבר            

  ֶרב ַמשַאת בנימין ִמַמשאֹות כולם      : 'על הניסים'ב תדו  חמש י   כנגד; בתשילה מודש ח =חמש :)מג, לד( ידות" חמש"ַותֵּ

 .'עוסקי תורתך די  ב וזדים' 'צדיקים די  ב ורשעים' 'טהורים די  ב טמאים' 'מעטים די  ב רבים' 'חלשים די  ב גבורים'

 א את האנשים הבייתה וטבוח טבח והכן כי איתי יאכלו האנשים..." )מג, טז(": יוסף אומר  הבֵּ

 חנוכהנקבל -והכןלתיבה  טבח' של המלה חאם נצרף את האות . חנוכה: רמז שצריך לעשות סעודה בח והכןטבח טב. 

 ע.א(  .יוסף. כמניין חייו של 110=נס         ; חנוכה": ס"ת ך', סמוהב חבטו וליב ןח( רמוז חנוכה: "נכו-)קיב, ז תהיליםגם ב(                                                                                                                     

 :בפסוק זה מרומז עניין המחלוקת של בית הילל ובית שמאי   " )מד, יט(אחאו  אב"היש לכם  ויגש. 

 מוסיף ב' מדליק נר אחד, וביום אביום -מנהג של הולך ומוסיף )בית הילל(-אב: האם אתם הולכים? )א( לפי מנהג אחאו  אב '

 חד.א' מדליק נר חביום ' נרות...ח' מדליק אביום -שהוא המנהג של הולך ופוחת )בית שמאי(-אח)ב( לפי מנהג   או עוד נר.

 הולכים -)הוא הילל הזקן( שכשיטתו אנו נוהגים 'אב זקן'יש לנו מנהג של -כלומר :יש לנו אב זקן..." )מד, כ(": עונים לו האחים

 . )נזר יוסף בשם ר' חיים פלאג'י זצ"ל(שמ  ש  הוא ה: "וילד זקונים קטן" )שם(ומוסיפים בכל יום נר נוסף. 

 גשנה=משיחם= ר"ת בגימט' שיה הדול גס נ )א( -נוטריקון ה:שנ  ג   :" )מו, כח(גשנהאת יהודה שלח...להורות לפניו "ו . 

ל, ולומר נרות 8. שצריך להדליק מורגלל המונה שרות נ )ב( גשנה:               יץ( ימי החנוכה. 8במשך  ַהל  רִּ  )רבי פנחס מקוִּ

זמר אזולאי עמי: וערך כתב    .  אזולאי למשפחת - והר  איר  וני   :לעילוי נשמת בעלוןזכות הלימוד   

 )שנה ד'(  161 עלון           חנוכהחג  ל   וגימטריות אותפרפר                              
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 :קוראים את הקטע הזה. חנוכהבקריאת התורה של  : " )ז, יד(כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת" נשא 

 חד, אידליק נר  1-ביום ה=דליקת  ,ח-א=אחת  )כ'( אמות; 20-שצריך להניח את החנוכיה למטה מ-'כחות פ-נוטריקון: כף

     ; )הזמן שמחשיך( -שוקה)מן(  גלר תיכֶלהש דע=עשרה ' ידליק ח' נרות כדעת בית הילל;חומוסיף ועולה עד שביום ה

 .דליקת וחבר פחט רובק=, קט רת  פתח;ה צלא הניחהל צווהמ=מלאה ; שמשותהין במנה ז= זהב

 אוצר המדרשים(אוזניים, פה, המילה.       2עיניים,  2רגליים,  2ידיים,  2: שליטים שבאדם 10הדיברות. )ב(  10( א: כנגד עשרה( 

 :כל ונוכה חבעו קוונים יבהשמידם ו-הפסוק נוטריקון: )כז, כ( "ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד"  תצווה

ור אהנרות ממעלה ללוי תהיה ידליקו תאשר כלכם כריזים זהיו תשראל ירע זרות נהדלקת ממנה של כחסר יא ליש א

 )פני דוד(            '. מדחד יהיינה תות נרדיר תהדליק לשו עמהדרין המצות לאו רבו ו

   
 
 
 
 
 
 
 

 "  החג בענייני שקשור במה נחמד חידוש הינה החנוכה חג לרגל " -תולדות הכסף  "ןשו  ול   ןהו  : 

, כסף ללא עולם לדמיין מסוגלים איננו. חנוכה דמי מתן – לכסף הקשור מנהג בו שקיים היחידי כמעט הזמן הוא חנוכה
 :החיים התנהלו כך רבות שנים לפני אולם
 תמורת לשלם החלו הזמן עם (.אחרת סחורה תמורת בסחורה שילמו) חליפין-סחר הייתה ביותר הקדומה המסחר שיטת

  .וידוע קבוע להיות אמור היה ומשקלם, במאזניים נשקלו המטילים.נחושת או כסף, זהב מטילי באמצעות הסחורות
 המתכת של הניקיון ואת המתכת מטילי של המשקל את לזייף שניסו מי היו כי, לזייפנים עדן גן הייתה זו שיטה אבל

 כזו הטבעה. ותכולתו משקלו על המעידה בטביעה המתכת מטיל החתמת היה הפתרון(. הטהורה למתכת סיגים הוסיפו)
 ".בקע" נקרא שקל חצי(. ימינו של גרם 18-כ) משקל יחידת" שקל"ה היה האבות בתקופת .היום עד נהוגה
 :הביטוי שלאך בעבר המשמעות , חוקית לא בדרך כספים של לרווח כשמתכוונים היום משתמשים 'כסף בצע' בביטוי

 .למוכר ומסירתה מתכת חתיכת של שבירה – העתיקה בעת התשלום צורת את תיאר, לשבור, לבצוע מלשון", בצע"
(. ראשון בית תקופת סוף) הספירה לפני השישית במאה הקטנה שבאסיה בלידיה נטבעו בעולם הראשונים המטבעות
 הראשונים המטבעות. המתכת ותכולת המשקל לאישור אחידים דגמים בהם שהוטבעו עגולים מתכת גושי היו המטבעות

 .בעזה לערך הספירה לפני 400 בשנת נטבעו ישראל בארץ
 גמל, ביצים 50 תמורת תרנגולת: כלומר". חליפין סחר" באמצעות? מעדר לקנות יכולים הייתם כיצד, כסף נטול בעולם
 ? קמח שק שווה כמה? גמל שווה כמה. אומדן בעיית - האחת :מרכזיות בעיות 2 יצר זה דבר'... וכו כבשים 20 תמורת
 ? הכיצד:  לבעיות פתרון למצוא צריכים היו, לכן; אחד במקום מרובה סחורה של הימצאות - השנייה

 ע - וביחיד, יםעִּ צ  ב   נקראות אלה חתיכות. חתיכות מהן ובצעו, אותן התיכו, מתכות לקחו ַצע':  הביטויים מכאן !ֶבצ   ב 

ף, כסף' ד  ַצע 'רו   .'ב   
 בעל של ןר  ק   בתוך הבצעים את שמים ?ארנק כשאין עושים מה אך. ארנק היה צריך הללו הבצעים את לשמור מנת על 

 ...'גבוהה להשכלה קרן', 'פנסיה קרן', 'חיסכון קרן':  הביטויים מכאן .חיים

 את שם: "הביטוי מכאן .הצדדים משני ופתוחה חלולה שהיא 'הצבי ןר  ק  'ב כספו את שם במיוחד חכם היה שלא מי 
  ..."'הצבי ןר  ק  ' על כספו

 ראם של בקרניים השתמש לכן. בתוכן הכסף כל את שיאחסנו גדולות קרניים צריך היה כסף מאוד הרבה לו שהיה מי 
 " !תפו  ע  תו   ןהו  " - הביטוי מכאן .'תפו  ע  תו  ' שנקראות

 
 

 

 

 

 

 

 

  עזיזהבת אסתר מויאל   ילוי נשמת זכות הלימוד בעלון לע 
 

 חנוכה ותמבוי, נרקורה של סוכה,  :אמה 20ה, ישנם שלושה דברים שצריכים להיות עד כ  ל  בה  

  מבויוכ סוכהכ פסולה,-אמה עשריםמניחה למעלה של חנוכה שה נר": (מסכת שבת כב, ע"א)בגמרא כתוב" 

  בסוכות הושבתי  כי" ;()בראשית יט, ב ברחוב נלין" כי" כך: שמתייחסים ל "כיג' פעמים את המילה "בתנ"ך מופיעה

 (משלי ו, כג)  "נר מצווה ותורה אור כי" ;(ויקרא כג, מג) "ני ישראלאת ב

 "נר מצוה כי' ;סוכה<זוהי 'בסוכות כי' ;יבו  מ  ה של ר  <זוהי קו  'ברחוב כי' .יםח  פ  ט   (10' )יועל  המ  א   (20' )כ" רומז על כי' >

 .חנוכהנר זה 

, ופיזי רוחני בין הקטגורית לחלוקה שמעל מה את, המוחלט האינסוף את מסמלהוא  ,הטבע מעלהוא  – 8 ספרמה

 הניסים את לחולל שביכולתה, בתוכנו הנמצאת ביותר והפנימית הטהורה הנקודה ואת
 ונעלה מאיר למצב ירוד ממצבמעבר ה ואת. ,8 המספר, הטבע מעלהוא (, ימים 8) חנוכה.  

ת פעם כל ונעלה-טבע  המילה את ניקח אם   ;אמות( 10) 'י מעל החנוכיה להניח אסור: י<ט  :פ<ע  ג<ב  י<ט: נקבל או 

 . הבית תחפב לשים: פ<ע, טפחים( 3' )גל מתחת אסור: ג<ב

 =8 ,נשמהניסיםנרותו"כסלחנוכה (עפ"י יוסי)   .8=4+  4< 44= שמדליקים הנרות סה״כ, 8=, 8= ,8= ,8= . גםבגימט' קטנה

 !האור את להגביר החושך את לגרשכדי  .!קטן נר לכבות יכול לא גדול חושך אך גדול חושך' לגרש' מסוגל קטן נר

          

  



 ========== חנוכהחג הל פרפראות וגימטריות ==========': חלק ב

 ע.א(                 .יוסף. כמניין חייו של 110=נס חי: נס חנוכה רמוז במספר השנים שיוסף( 

  (ע.א). 6=ו, 12=ל, 15=ס, 11=כ :אותיותה 22לפי סדר עולה של כלומר , בגימט' סדרתי, 44=כסל"וכסלו: חל בחודש חנוכה 

  נזר יוסף(                 :הלכות השייכות להדלקת נרות חנוכה ב-אגימטריות אותיות האומר שניתן ללמוד מ–החיד"א( 

 הנרות שמדליקים בחנוכה )ללא השמש( פר': כמסבגימט 36=א ב ג ד ה ו ז ח 

 .שרכ-אמה 'כעד  טפחים י'אם הדליק מ<י ' טפחים(;ג)ומעל  .ומטה טפחים 10-מדליק את החנוכיה ההמצווה לטפחים ש 9=ט

 אז לא יצא ידי חובה; עשרים אמהממעלה  ל .הדליק.. אם

 פסול-אמה 20-ירוב למעלה מעוכה, או סרות חנוכה או התקין נ, אם הדליק כלומר. סולפ אז... ירוב )קורת מבוי(עוכה סר  נ

                                                                                             וסיף )ממנו כן מותר להינות(. תמש שאוי  ר אסור להנות מנרות חנוכה(-דושה )כלומרקורך צ

 דליק.ת מששש אויר דושהק ריךצסול פ רוביןיע וכהס רנ 20-ממעלה לכתחילה ל רשֵ כ 10=יפחים ט, ' נרותח=ח עד א                                                                                                                                   

 ןחנוכה יקו  ר  ט   .אויביםה לכהרגו  ו תגברונשמונאים  ח :חנוכהשמן;  הד  כמצאו ויצחו  נשמונאים ח -:  נו 
 כל  זמנם, ברשות הרבים, כדי לפרסם את הנס; וחוץרמז שהנרות נדלקים ב -לילההל  כזמנה  ודלקין  נ  הצ  ו  ח :חנוכה

 )הבן איש חי(          שאם שכח אדם להדליקם אחר שקיעת החמה אז יש לו זמן כל הלילה, עד עלות השחר, להדליק.-הלילה

 לל.ה  ביתכהלכה  ורות  נ ( 8)ח :חנוכה שמש;ה  ולםכעם  ו רותנ(  8)ח :חנוכה       

  :הבן איש חי(                     יבחר. נ זיתמ מןש =שמן. שמן זיתמצווה מן המובחר להדליק את נרות החנוכה בשמן( 

האדם שיתחזק, וסימנך:        זיכרוןגורמת ל-, ואילו שתיית שמןשיכחהגורמת ל-אכילת זיתיםכתוב:  )הוריות יג'( בגמרא

 , לחזק את זיכרון האדם.פקחמביכולתו -שהוא השמן הבן; אך משכח-שהוא הזית אב', כלומר, המפקח בן-משכח אב'

...אך הקב"ה הציל את היהודים מידיהם ולא שלטה בהם השיכחה ידוע שמטרת היוונים הייתה להשכיח מהיהודים את התורה

 מהמצוות...ולכן מדליקים בשמן זית, כדי להזכיר את הנס שעשה הקב"ה, ולא שלטה בהם השיכחה. 

 המזוזה מצד ימין.-החנוכיה מצד שמאל של הדלת. ) ניחםמ כנסנ מאלש; וסףנ משש ניחמ; דליקיןמ רותנ מונהש: שמן 

  רמז לשלוש המצוות שביקשו היוונים לבטל מהיהודים..  ודשח, בתש, ילהממשח=: )בארמית(' מַשח' ניקראשמן 

  ילהמימי  8-בתשימי השבוע  7-ודשחימי ה 29(: שמ  עם הש  )נרות  44 מדליקיםבחנוכה . 

 חנוכה:. שלושתם קשורים לחג דשחבת שילה מ -נוטריקון. משחר"ת  :'נוכתחיר שזמור מ': מזמוראומרים את ה חנוכהב 

   ימי חנוכה. 8, כנגד ימי מילה 8 -מילהחנוכה. בשבת של תמיד חלים  ראש חודשו  שבת

 )כמה נרות מדליקים בכל יום? בכל יום מוסיפים נר אחד? )הולך ועולה( או בכל יום מורידים נר אחד? )הולך ופוחת 

  כלומר, הימים שעוד נותרו והעתידים להיכנס;כנגד הימים הניכנסים, -, מכאן, פוחת והולך8יק יום ראשון מדל :שמאיבית 

 כנגד הימים היוצאים, כלומר, הימים שכבר עברו ויצאו מן החג. -, מכאן, מוסיף והולךאחד: יום ראשון מדליק היללבית 

 על הפנימיות של הדבר;                                                                           מהותעל ה יםמסתכלשעניינה הוא צימצום, כלומר,  גבורההם נטו למידת ה-שמאי בית , 

 .פשט, על הגלויעל הדבר ה, שעניינה הוא הרחבה וריבוי, כלומר, מסתכלים דס  ח  הם נטו למידת ה -היללבית 

 : להפחית נר בכל יום!שמאי=שיטת בית ב<ה<זהאותיות הולכות ופוחתות: -'זהבידוע שהזהב מסמל את הגבורה: במילה '

 : להוסיף נר בכל יום! הילל=שיטת בית ף>ס>כהאותיות הולכות ועולות: -'כסףואילו הכסף מסמל את החסד ולכן  במילה '

 שמאיס"ת  .יאנוכ םדברי שאי אללקב"ה :  אומר (גבורה) משה רבינונימשלו למשה רבינו ולאהרון הכהן:  היללו שמאי ;

 .הילל ר"ת  .פהל ךל היהי ואהלמשה )בהתייחסו לאהרון(:  אומר: הקב"ה אהרון )חסד(

 כל  מחלוקת לשם שמיים סופה להתקייםשכתוב: '...וזהו 'שמאישלעתיד לבוא תהיה הלכה כבית ' פירש האריז"ל'. 

  שזהו  ":לוֹ "שָרִפים עֹומִדים ממָעל מ   הרב עובדיה יוסף(אריאל צרפתי עפ"י )וה.   משאר נרות המצויותר גבוה  שמים אותו: הש 

 ל: ר"ת ולמעל מומדים ערפים ש מ  ע   .36=לונרות חנוכה, והרמז:  36-שמן ל לול בתורה, יהיה . מכאן לומדים שמי שעמֵ ש 
 

                                                                  

                                    

 

 

 

 

 

 

 

  חיבור  בתקופתכי )א(  :אמאי לא נזכרה מסכת חנוכה במשנה"הרב משה יוחאי רז כותב  מסכת חנוכה?מדוע אין
ה מלכות שלטה עדיין המשנה שע  להתגרות  שלא כדי במשנה, זאת לכתוב )יהודה הנשיא( רבי נתיירא לכן בארץ. הרִּ

באומות. )ב( רבי ראובן מרגליות בספרו "יסוד המשנה ועריכתה" אומר: "אחרי תקופת בר כוכבא אשר התרבו 
ש ותהלוכותיו לבל תהי אפשרות להקהל ולחרוש הגזרות על קיום מנהגי ישראל, והרשות פקחה על דרכי איש ואי

עליה רעה בסתר ולמרוד אחרי כן בגלוי, ומסתמא בזמן ההוא גם תורת היהודים עניינה את הנציבות, כי כל 
 -התושב"ע שנמסרה מפה לאוזן, והמגילות סתרים שכתבו להם התלמידים לזיכרון השמועות שקיבלו מאבותיהם 

י המלך כן התעניינה הנציבות לידע תוכן התושב"ע. וכיוון שכן, חשב רבי מו תלמ  משכו עליהם חשד הממשלה... וכ
שספרו יבוקר מאנשי מדע הממונים ע"י הרומאים ולכן השמיט ממשנתו הרבה דברים חשובים, ולא הזכיר תקוות 

לכותיה ישראל לגאולה העתידה ע"י משיח בן דוד, שהיה הוא נצר משרשי בית דוד. כן לא שנה עניין חנוכה וה
במשנה, בעוד אשר הלכות פורים קבע מסכת מיוחדת, וזהו מסיבה שדברים כאלו ]נצחון המכבים[ היו למורת רוח 

 ם כעניינים פוליטיים וחגיגת הנצחון".תוא הרומיים שחשב

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=rVUKqNc-IzZS9M&tbnid=Lsu83SydHrGhOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.j-kindergarten.com/cat/445-%D7%97%D7%92-%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94&ei=N2KTUvqZLcTD0QXLgYHoDw&bvm=bv.56988011,d.d2k&psig=AFQjCNGZJA8Khcbav__yXAdmN4kpnmK0jw&ust=1385476997947374


 לערב שבת וליום השמיני של חנוכה ========  החנוכיה ת לו  סגו   ======= חלק ג':

 זה מסוגל לכפר על מי שראה מראות לא צנועים.-ֶשֶבת חצי שעה מול נרות החנוכייהל:  סגולה לשמירה ולהצלחה   

 ת" את המיליםצריך לומר: , בעל ה"בית אהרון", כותב על ערב שבת שחל בחנוכה הרבי מקרלין יׁשו  ֲאׁש  י ב   כו נ  אני  - :ַסמ  

ת, : נרות החנוכה אשו אש נרות השבת : אשה ת ליפול, תסמכו אותי, תנו לי תמיכה בעזרת שני\עומד יׁשו  ֲאׁש  י ב   כו נ  ַסמ  

י דו נ  י ַרפ   נ  ה א  ַלת ַאֲהב  י חו  ים, כ   ו ח  פ  ַ ת                                                                                                                                                                             .זו הסגולה של ערב שבת, כאשר נרות השבת דולקים עם נרות החנוכה . ב ַ

 

 נרות השבת,  כשנרות החנוכה דולקים ליד ,בערב שבת שחל בחנוכה: הרבי מסלוניםר אומ: סגולה נפלאה לזיווג 

ם בבניין שלם" ה'," :את המילים הבאות לומר  .ילדיםה כנגד-נרות החנוכה ;זוגיותהזיווג וההם כנגד -נרות השבת שני שמח 

  

 ללידה קלה, פוריות, תפילה סגולה . 'זאת חנוכה'קוראים -שמיני של חנוכהלנר : לידה קלהוהריון בריא, סגולה ל

אינם יכולים לפעול  אותה הפעולה שצדיקי הדור הגדולים ביותר": הרבי מרוז'יןעל עקרו ת. הנה המילים המרגשות של 

אדם צריך ". שיזיל מול הנרות ביום זאת חנוכה כיפור, יכול כל יהודי פשוט לבקש ולפעול בדמעות ביוםבתפילת נעילה 

                                                                                                                                                                                  .זוגיות, ילדים צדיקים וחיזוק באמונה  ,'רוחניות, אהבה, יראת ה :זמן וכוחות לבקש עללהשתדל להשקיע ביום זה 

: תקשיבי. בֵני )בנים(, כותב המהר"ל? נשים שמחכות שנים לפרי בטן -שמסוגל קודם כל לפקידת עקרות  8מה יש במספר 

תליא מילתא אלא במזלה. את יכולה להיות הצדקת הכי גדולה בעולם ולא  חֵיי )בריאות( ומזוֵניי )פרנסה(, לא בזכותא

או שנוזל עליך או שלא נוזל עליך. כמה  .לא תלוי בזכויות שלך אלא במזל ולמה? כי זה ,יהיו לך ילדים למצוא בן זוג ושלא

  .חולה. איך יכול להיות? זה עניין של מזל שנקבע בשמים מזמן פעמים רואים צדיקה בלי ילדים או חלילה צדיק

 

  כלליתסגולה:  

  למנורת  והחנוכייה שיש לנו היום היא זכר כמעט מדויק ,מנורה בבית המקדשהדליקו את הכך -זית זךשמן בלהדליק

בנים צדיקים, זיכרון, ראייה  -החנוכיה  , אם את רוצה שכל הסגולות שהיו במנורה יחולו עלאומר החיד"אהמקדש. ולכן, 

 .את חייבת שמן זית מעולה –טובה, בריאות הנפש והגוף

 

==========================זאת חנוכה ==========================   
  יום שמסוגל  "המזבח חנוכת זאת" בפסוק המסתיימת 'הנשיאים פרשת' ש"ע. 'זאת חנוכה'קוראים -שמיני של חנוכהלנר

אותה הפעולה שצדיקי הדור הגדולים ": הרבי מרוז'יןהנה המילים המרגשות של  . עקרו ת, תפילה על פוריות, ללידה קלה
. השיזיל מול הנרות ביום ז אינם יכולים לפעול בתפילת נעילה ביום כיפור, יכול כל יהודי פשוט לבקש ולפעול בדמעות יותר
 .באמונה זוגיות, ילדים צדיקים וחיזוק, ראת האהבה, י רוחניות, :זמן וכוחות לבקש על ביום זה להשקיע להשתדל צריך אדם

  ?נשים שמחכות שנים לפרי בטן -שמסוגל קודם כל לפקידת עקרות  8מה יש במספר 

 תליא מילתא אלא במזלה. את יכולה להיות  ֵני )בנים(, חֵיי )בריאות( ומזוֵניי )פרנסה(, לא בזכותאב   ,: תקשיביכותב המהר"ל
למה? כי זה לא תלוי בזכויות ו -יהיו לך ילדים )רואים את זה בלי סוף(  הצדקת הכי גדולה בעולם ולא למצוא בן זוג ושלא

חולה. איך יכול  או שנוזל עליך או שלא נוזל עליך. כמה פעמים רואים צדיקה בלי ילדים או חלילה צדיק .שלך אלא במזל
  ן.זה עניין של מזל שנקבע בשמים מזמלהיות? 

, המזל מעלמספר שהוא  הוא  8ומספר . זה המזלכוכבי לכת.  7: שבעה ימים, 7: החוקיות הסדורה היא המספר אומר המהר"ל
 .הנרות המדהימים 8מול  יםעומד םכשאת ,בזאת חנוכהזאת השעה לבקש,  -תקוע  , משהווה משהו עקר בחיי\כל מי שמרגיש

 ברית המילהשל חנוכה, לבין  שמיני, שהוא יומו הזאת חנוכהבספרו 'נר מצווה'" עומד על ההקבלה שבין  ל מפראגמהר"ה 
מסמל את מה שמעל לטבע.             8מסמל את הטבע ומספר  7ספר להולדת ילד יהודי. לדבריו המ שמיניהנעשית ביום ה

 שמיניזה הטבע, וביום ה-עורלה. כך התינוק שנברא עם טבע, והיום השמיני הוא מעל לטבעזה ה-שבתו ששת ימי הבריאה
 הוא הופך להיות מעל הטבע. לאחר המילה 

 שטשו וייראו כמו מדורהעד שכל הש, " תבכי כזה בכיזאת חנוכה: ב"החיד"אשל  סגולה אדירה  ת.ותפילתך נעני -להבות ייט 

יבההידור בשמן הוא סגולה לבנים צדיקים;  ב  ים ס  י ז ית  ל  ת  ׁש  יך  כ   נ  ך   ב   נ  ח  ל  ׁשֻׁ  , הכי כתית, הכי משובח.זך. לכן,על שמן זית  ל 
 המידות  שבעימי החנוכה הראשונים, ל שבעת, המשווה את כתבי האר"ישל חנוכה מובאת כבר ב שמיניחשיבותו של היום ה

)כל יום למידה אחת בלבד(,  תמ  א  ו .7. דס  ב ח  ַר ו .6. ייםפַ אֲ  .5, ךר  א   .4. ןנו  חַ ו .3. םחו  ַר  .2. לא   .1: י"ג המידותהראשונות מתוך 
 הק   נַ ו .13. הא  ט   חַ ו .12. עשַ פ  ו .11. ןו  א ע  ש  נו   .10. יםפ  ל  אֲ ל .9. דס  ח   רצ  נו   .8המידות האחרונות, שש ה למשווֶ -שמיניואת היום ה

 
 

 

 

 

 

 .פריחה בת  אזולאי מרים  .פריחה בר אזולאי משה   .פריחה בת אלקובי מסעודה  .מילה'ג בר אלקובי  יהודה :נשמת לעילוי
 בת החמש  .אסתר רב אלוש יעקב .כהן אבי-שושנה-אגאי .רבקה בר מסעוד .רבקה בר פרוספר .ינהר תב בן חיון אסתר .ינהר בר בן שושןשמעון 

 בן שלמה .לוי ,כהן, אזולאי משפחות לכל .זוהר בת רינה ,זוהר בת פאני ,זוהר בת ברוריה  :והצלחת לרפואתסוליקה.  בת בילדה .ולי'ג

 שמעון .מסודי בן עופר  :ק"לזש . עליה בן יצחק יוסף. אסתר בן. ישראל דינה בן שלום, הל  ה ק  יד  ל  -ברוריה בת לירז .רוריהב בת ליאת .אלגרה

מוריה  .רינהבת . שירה פאניבן אושרי   .פאני בן אריאל .זוהר בן אהרון .זוהר בן אזולאי עמי :הגון לזיווג. פרלה בן גיא .אורה בן חי נדב .תרצה בן
  .יהודית בת הוחדו כלנית  .שושנה בן פאלר .צילה בן ארז .פרידה בן גיא  .תמר בן יעקב .אסתר בן דורון .אסתר בן יעקב ברוריה. תב. אפרת ברוריה תב

 
 ladaat.info/gilyonot.aspx: 'תעַ לד  ' מאתר להורדה  parashat7@gmail.com: במייל 'וגימטריות פרפראות' עלון לקבלת
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 בהרחבה, למנויי המייל...  החנוכיה ת לו  סגו  

 ולהצלחה סגולה לשמירה  : 

  ֶהבטה בנרות חנוכה מסוגלת לכפר על  אמר: האדמו"ר מסלונים -ת חצי שעה מול הנרות של החנוכייה הדולקתבֶ סגולה לש

  לכוון למחיקת ראיות אסורות ולבקש על כך. .מי שראה מראות לא צנועים

  למנצח מזמור בנגינות מזמור שירהמנורה, בתהילים, ", בצורת מזמור ס"זסגולה לומר את  " 

" למנצחכל האומר מזמור "כותב:  (באצבע" "מורה :בספרו) החיד"א" בצורת המנורה יש סודות עצומים. מנצחלבאמירת "

יקרה לו שום מקרה רע, ונחשב כאילו הדליק את המנורה בבית המקדש, כי יש בו  בצורת המנורה בכל יום בהנץ החמה , לא

והקב"ה הראה לדוד המלך , שבמנורה מילים כנגד הגביעים והפרחים והכפתורים 49קני המנורה ויש בו  7פסוקים כנגד  7

   ו.והיה מנצח את אויבי לחמהמנורה כשהיה יוצא למאת הדוד היה נושא ה, מזמור "למנצח" על טס של זהב עשוי בצורת מנור

 ת" את המיליםצריך לומר: , בעל ה"בית אהרון", כותב על ערב שבת שחל בחנוכה הרבי מקרלין יׁשו  ֲאׁש  י ב   כו נ  אני  - :ַסמ  

ת, : נרות החנוכה אשו אש נרות השבת : אשה ת ליפול, תסמכו אותי, תנו לי תמיכה בעזרת שני\עומד יׁשו  ֲאׁש  י ב   כו נ  ַסמ  

י דו נ  י ַרפ   נ  ה א  ַלת ַאֲהב  י חו  ים, כ   ו ח  פ  ַ ת                                                                                                                                                                             .זו הסגולה של ערב שבת, כאשר נרות השבת דולקים עם נרות החנוכה . ב ַ

 

  פחד, עצבות וחולי גוף ונפשסגולה נגד: 

   ך מ  מ  תילה פר, בנ": יביט בבן איש חיאומר ה" –כלשהו  חולי נפשו ,דאגות, פחדיםנגד  -בתהילים )כולו( 'פרק ל –" ֲארו 

  .ומביאה מרגוע לנפשההבטה בשלהבות מרפאת פחדים . ההבטה היא סגולה לרפואת הנפש ."'נפש"ת 'רמן שוב

  ַעם ה" -בתהילים  בפרק צ'ומר שבע פעמים את הפסוק האחרון גדולה לסגולה י נ  יה  ה  'ו  נ  נ  ו  ינו  כ  ה י ד  ינו  ו ַמ ֲעש   ל  ל ק  ינו  ע  א 

נ הו   נ  ו  ינו  כ  ה י ד  ינו  ו ַמֲעש   ל                                                                                            " שבע פעמים בקול ופעם שמינית בשקט. ע 

ֹ  יכמו כן, לומר את כל פרק צ"א כולו ) ן' יו  ל  ר ע  ת  ס  ב ב   מכונה "שיר של פגעים". הוא מסלק מזיקים מהגוף  פרק צ"א(. 'ׁש 

פעם השמינית לוקחת אותך מעל ה-ל, ופעם שמינית בשקטאותו שבע פעמים בקוצריך לומר  .ומהנפש, עין הרע ופחדים

  ים מול החנוכייה.יושב םלטבע. תגידו את זה בחצי השעה שאת

פ  להמזמור הזה? החשמונאים היו מלחשים אותו במלחמתם ביוונים:  מהיכן ף י  ל  ך  א  ד   צ   ינ ך   מ  ימ  ה מ  ב  ב  שׁ -ו ר  ג   יך  ל א י  ל  .  א 

     .המזמור תמך בניצחון המכבים

 "החנוכה לא יעשה מלאכה.  מי שיש לו ניתוח או בדיקה מאד חשובה יקבל על עצמו שבאחד מימי בן איש חי":כותב ה  

  נצל מאותה צרה.תי-: מירון, קבר רחל, הכותל המערבית למקומות קדושים\נוסעת \אם את-מותר לנסוע או להדליק אור

 

  סגולה נפלאה לזיווג : 

  ם בבניין שלם" ה'," לומר:כשנרות החנוכה דולקים ליד נרות השבת,  ,בערב שבת שחל בחנוכה: הרבי מסלוניםאומר  שמח 

 .ילדיםה כנגד-נרות החנוכה ;זוגיותההזיווג וכנגד הם -נרות השבת שני

 .אני רוצה גם זוגיות וגם ילדים צדיקים ."שמחם בבנין שלםבקשי על הבן שלך, על הבת שלך, על אחותך ועליך "

  

 בריא, לידה קלה הריון:  

  הנה המילים  ". יום שמסוגל ללידה קלה, פוריות, תפילה על עקרו ת. זאת חנוכהקוראים "-שמיני של חנוכההגענו לנר

אינם יכולים לפעול בתפילת נעילה ביום כיפור,  אותה הפעולה שצדיקי הדור הגדולים ביותר": הרבי מרוז'יןהמרגשות של 

אדם צריך להשתדל להשקיע ביום זה זמן . שיזיל מול הנרות ביום זאת חנוכה ולפעול בדמעותיכול כל יהודי פשוט לבקש 

                                                                                                                                                                                  .זוגיות, ילדים צדיקים וחיזוק באמונה  ,'רוחניות, אהבה, יראת ה :וכוחות לבקש על

  ?נשים שמחכות שנים לפרי בטן -שמסוגל קודם כל לפקידת עקרות  8מה יש במספר 

ה להיות תליא מילתא אלא במזלה. את יכול : תקשיבי. בֵני )בנים(, חֵיי )בריאות( ומזוֵניי )פרנסה(, לא בזכותאכותב המהר"ל

ולמה? כי זה לא תלוי בזכויות  -יהיו לך ילדים )רואים את זה בלי סוף(  הצדקת הכי גדולה בעולם ולא למצוא בן זוג ושלא

חולה. איך יכול  או שנוזל עליך או שלא נוזל עליך. כמה פעמים רואים צדיקה בלי ילדים או חלילה צדיק .שלך אלא במזל

  .מים מזמןלהיות? זה עניין של מזל שנקבע בש

מספר שהוא מעל המזל, מספר של  כוכבי לכת. זה המזל. ויש 7: שבעה ימים, 7: החוקיות הסדורה היא המספר אומר המהר"ל

ת מול \עומד ה\זאת השעה לבקש, בזאת חנוכה, כשאת -תקוע  , משהווה משהו עקר בחיי\. כל מי שמרגיש8שבירת מזל: 

  .שמונת הנרות המדהימים

 שטשו וייר, " תבכי כזה בכיזאת חנוכה: ב"של החיד"א סגולה אדירה   .ותפילתך נענית-או כמו מדורה.עד שכל השלהבות ייט 

   ;יבההידור בשמן הוא סגולה לבנים צדיקים ב  ים ס  י ז ית  ל  ת  ׁש  יך  כ   נ  ך   ב   נ  ח  ל  ׁשֻׁ  , הכי כתית, הכי משובח. זך. לכן,על שמן זית  ל 

 


