
פך אחד של שמןפך אחד של שמן
סיפר הגאון רבי דוד סולוביצ'יק שליט"א שבזמן סיפר הגאון רבי דוד סולוביצ'יק שליט"א שבזמן 
בבית  ללמוד  אחד  בחור  נכנס  בחו"ל  בבית המלחמה  ללמוד  אחד  בחור  נכנס  בחו"ל  המלחמה 
הוא  אם  ושאלו  יהודי  איזה  אליו  ניגש  הוא המדרש,  אם  ושאלו  יהודי  איזה  אליו  ניגש  המדרש, 
מצד  עצמו  על  שקיבל  הבחור  ענה  לאכול,  מצד רוצה  עצמו  על  שקיבל  הבחור  ענה  לאכול,  רוצה 
אנשים,  של  בבתים  לאכול  שלא  הבטחון  אנשים, מידת  של  בבתים  לאכול  שלא  הבטחון  מידת 
אלא מה שיביאו לו לביהמ"ד, אמר לו אותו אדם, אלא מה שיביאו לו לביהמ"ד, אמר לו אותו אדם, 
לקבל  אלו  טרופים  בימים  דעתך  על  עלה  לקבל איך  אלו  טרופים  בימים  דעתך  על  עלה  איך 
קבלה כזו, הרי אם מישהו ירצה לתת לך דבר מה קבלה כזו, הרי אם מישהו ירצה לתת לך דבר מה 
לאכול, על כך כבר יש לך לשמוח, ענה לו הבחור לאכול, על כך כבר יש לך לשמוח, ענה לו הבחור 
לו  שזה  כיון  זו  מהחלטתו  לזוז  מתכוון  לו שאינו  שזה  כיון  זו  מהחלטתו  לזוז  מתכוון  שאינו 

קבלה גמורה והוא יעמוד בה בכל כוחו.קבלה גמורה והוא יעמוד בה בכל כוחו.
לבחור  והביא  אדם  אותו  הגיע  זמן  לאחר  לבחור והנה  והביא  אדם  אותו  הגיע  זמן  לאחר  והנה 
מה  הבחור  שאלו  המדרש,  לבית  ארוחה  מה הלזה  הבחור  שאלו  המדרש,  לבית  ארוחה  הלזה 
האיש,  לו  ענה  אוכל,  לי  להביא  שהחלטת  האיש, קרה  לו  ענה  אוכל,  לי  להביא  שהחלטת  קרה 
חשבתי לעצמי שהרי זו רחמנות על בחור שיושב חשבתי לעצמי שהרי זו רחמנות על בחור שיושב 
שם ברעב, והרי עסק הבטחון לא יביא לו אוכל.. שם ברעב, והרי עסק הבטחון לא יביא לו אוכל.. 
את  להחיות  אוכל  לך  להביא  בעצמי  באתי  את ולכן  להחיות  אוכל  לך  להביא  בעצמי  באתי  ולכן 

נפשך.נפשך.
באמונה  מאוד  להתחזק  אפשר  החנוכה  באמונה מנס  מאוד  להתחזק  אפשר  החנוכה  מנס 
הפך  את  כשמצאו  שהרי  הבטחון,  הפך ובמידת  את  כשמצאו  שהרי  הבטחון,  ובמידת 
להדליק  האם  גדול  ספק  היה  השמן  של  להדליק הקטן  האם  גדול  ספק  היה  השמן  של  הקטן 
חדש  שמן  שיהיה  עד  להמתין  או  המנורה  חדש את  שמן  שיהיה  עד  להמתין  או  המנורה  את 
טהור, וקבעו שכעת צריך להדליק, גם אם השמן טהור, וקבעו שכעת צריך להדליק, גם אם השמן 
ואם  בלבד,  אחד  ליום  אם  כי  יספיק  לא  ואם שמצאו  בלבד,  אחד  ליום  אם  כי  יספיק  לא  שמצאו 
החליטו  זאת  בכל  למחר,  יהיה  מה  היום  החליטו ידליקו  זאת  בכל  למחר,  יהיה  מה  היום  ידליקו 
פך  להם  ושלח  נס  עשה  הקב"ה  אם  כי  פך להדליק,  להם  ושלח  נס  עשה  הקב"ה  אם  כי  להדליק, 
אחד של שמן, הרי זהו רצונו שידליקו עכשיו את אחד של שמן, הרי זהו רצונו שידליקו עכשיו את 
המנורה, ואם למחר לא יהיה שמן, אין זו הדאגה המנורה, ואם למחר לא יהיה שמן, אין זו הדאגה 
שלנו, וכמו שהקב"ה יכול לשלוח שמן ליום אחד שלנו, וכמו שהקב"ה יכול לשלוח שמן ליום אחד 

כך הוא יכול לשלוח שמן לשמונה ימים!כך הוא יכול לשלוח שמן לשמונה ימים!
לו  נראה  ולעתים  קשים,  זמנים  ישנם  אחד  לו לכל  נראה  ולעתים  קשים,  זמנים  ישנם  אחד  לכל 
עלינו  הקושי  ובעת  הרעה,  אליו  כלתה  ח"ו  עלינו כי  הקושי  ובעת  הרעה,  אליו  כלתה  ח"ו  כי 
מעמך',  שואל  אלוקיך  ד'  'מה  ולחשוב  מעמך', להתחזק  שואל  אלוקיך  ד'  'מה  ולחשוב  להתחזק 
קטן  אחד  פתח  יש  ואם  עכשיו,  ממני  רוצים  קטן מה  אחד  פתח  יש  ואם  עכשיו,  ממני  רוצים  מה 
נראה  אם  גם  כוחנו,  בכל  בו  נאחז  ישועה,  נראה של  אם  גם  כוחנו,  בכל  בו  נאחז  ישועה,  של 
עליך  'לא  לזכור כי  עלינו  זמנית,  זו ישועה  'לא עליך לנו כי  לנו כי זו ישועה זמנית, עלינו לזכור כי 
את  יעשה  ברחמיו  והשי"ת  לגמור',  את המלאכה  יעשה  ברחמיו  והשי"ת  לגמור',  המלאכה 
לדלוק  יכול  שמן  מעט  כי  תראה  ואז  לדלוק השאר,  יכול  שמן  מעט  כי  תראה  ואז  השאר, 

שמונה ימים.שמונה ימים.
 (עפ"י טיב המועדים - חנוכה)(עפ"י טיב המועדים - חנוכה)
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טיב ‰מערכ˙

שיחתו השבועית של מורנו הרב שליט"א
בכל ליל שישי בין השעות 9:00 - 10:00

תפילת ליל שבת -מנחה- 15 דק' לפני השקיעה
שחרית של שבת בשעה 8:30 

בבית מדרשנו רח' ישעיהו 7 י-ם

ניתן לשמוע את שיחותיו של 
מורנו ורבנו שליט"א
במספר מיוחד וישיר

לשיחות בלשון הקודש: 073-2951320
לשיחות באידיש: 073-2951321

עדכון זמני 
קבלת קהל בבית מורנו 
ורבנו שליט"א אך ורק 
בתא קולי שמספרו
052-7168366

‡ל‰ ˙ול„ו˙ יע˜ב יוסף ו‚ו' ‡ל‰ ˙ול„ו˙ יע˜ב יוסף ו‚ו' (לז, ב)(לז, ב)
יש לומר כי רמז יש כאן כי עיקר מעלת הצדיק הוא בזה שהוא שומר יש לומר כי רמז יש כאן כי עיקר מעלת הצדיק הוא בזה שהוא שומר 
על קדושתו שהיא מידת יוסף, כי עיקר תולדותיהם של צדיקים הם על קדושתו שהיא מידת יוסף, כי עיקר תולדותיהם של צדיקים הם 
האדם  שיהיה  וכדי  ט)  (ו,  לעיל  ברש''י  כמובא  הטובים,  האדם מעשיהם  שיהיה  וכדי  ט)  (ו,  לעיל  ברש''י  כמובא  הטובים,  מעשיהם 
מוכשר לעשותם כראוי מוטל עליו לעשות כלי הראוי לכך, וזה הכלי מוכשר לעשותם כראוי מוטל עליו לעשות כלי הראוי לכך, וזה הכלי 
אלימלך  רבי  הרבי  הרה''ק  שכתב  מה  וכפי  הקדושה,  מידת  אלימלך הוא  רבי  הרבי  הרה''ק  שכתב  מה  וכפי  הקדושה,  מידת  הוא 
פגמיו  על  מאוד  לשוב  האדם  על  כי  דבריו  ותוכן  האדם,  פגמיו בהנהגת  על  מאוד  לשוב  האדם  על  כי  דבריו  ותוכן  האדם,  בהנהגת 
לקיום  זוכה  אינו  כראוי,  עליהם  לשוב  זכה  שלא  עוד  וכל  לקיום בקדושה,  זוכה  אינו  כראוי,  עליהם  לשוב  זכה  שלא  עוד  וכל  בקדושה, 
מקום  מכל  לאחרים  ומלמד  לומד  הוא  אם  אף  כי  כראוי,  מקום התורה  מכל  לאחרים  ומלמד  לומד  הוא  אם  אף  כי  כראוי,  התורה 
כשבא לכלל מעשה שוכח הוא מה שלמד מקודם, ואין הוא מקיים כשבא לכלל מעשה שוכח הוא מה שלמד מקודם, ואין הוא מקיים 
דיני התורה כתיקונם. נמצא לפי זה כי הקדושה היא האמצעי לקיום דיני התורה כתיקונם. נמצא לפי זה כי הקדושה היא האמצעי לקיום 

התורה והמצוות. התורה והמצוות. 
תולדות  כי  יוסף'  יעקב  תולדות  'אלה  באמרו  הכתוב  שכיוון  מה  תולדות וזה  כי  יוסף'  יעקב  תולדות  'אלה  באמרו  הכתוב  שכיוון  מה  וזה 
של יעקב הם מעשים הטובים של הצדיק כאמור, וכדי שתהיה בבחי' של יעקב הם מעשים הטובים של הצדיק כאמור, וכדי שתהיה בבחי' 
אל"ה, דהיינו שתהיה לה קיום ובחי' של ממשות, יש צורך שתהיה בו אל"ה, דהיינו שתהיה לה קיום ובחי' של ממשות, יש צורך שתהיה בו 
מידת יוסף שהוא קדושה, כי בזכות זה זוכה לקיים כראוי מה שלומד.מידת יוסף שהוא קדושה, כי בזכות זה זוכה לקיים כראוי מה שלומד.
הוא  חפץ  אם  כי  האדם  את  להורות  הכתוב  כיוון  כי  לומר  נוכל  הוא עוד  חפץ  אם  כי  האדם  את  להורות  הכתוב  כיוון  כי  לומר  נוכל  עוד 
כי  וטהרה,  בקדושה  נזהר  להיות  עליו  בתורה,  רמות  להשגות  כי לזכות  וטהרה,  בקדושה  נזהר  להיות  עליו  בתורה,  רמות  להשגות  לזכות 
ו)  ב,  (מלאכי  הכתוב  כמאמר  תורה,  היא  ואמת  אמת,  מידתו  ו) יעקב  ב,  (מלאכי  הכתוב  כמאמר  תורה,  היא  ואמת  אמת,  מידתו  יעקב 
ולזה  תורה,  בחי'  הוא  יעקב  כי  נמצא  וגו',  בפיהו  היתה  אמת  ולזה תורת  תורה,  בחי'  הוא  יעקב  כי  נמצא  וגו',  בפיהו  היתה  אמת  תורת 
אמר 'אלה תולדות יעקב' באם תרצה לזכות לתורה שהיא בחי' יעקב, אמר 'אלה תולדות יעקב' באם תרצה לזכות לתורה שהיא בחי' יעקב, 

'יוסף' מוטל עליך להיות נזהר בקדושה שהיא מדת יוסף. 'יוסף' מוטל עליך להיות נזהר בקדושה שהיא מדת יוסף. 
הכתוב  מאמר  על  רש''י  שפירש  כפי  עצמו  ביוסף  גם  אנו  רואים  הכתוב וכן  מאמר  על  רש''י  שפירש  כפי  עצמו  ביוסף  גם  אנו  רואים  וכן 
מה  כל  כי  חכים'  'בר  פירש  שאונקלוס  לו,  הוא  זקונים  בן  כי  ג)  מה (לז,  כל  כי  חכים'  'בר  פירש  שאונקלוס  לו,  הוא  זקונים  בן  כי  ג)  (לז, 
שלמד יעקב אצל שם ועבר היה מוסר ליוסף. והלוא י''ד שנים עסק שלמד יעקב אצל שם ועבר היה מוסר ליוסף. והלוא י''ד שנים עסק 
יעקב בבית שם ועבר, והיה זה אחר שהיה יושב אוהלים עשרות שנים, יעקב בבית שם ועבר, והיה זה אחר שהיה יושב אוהלים עשרות שנים, 
כי רק בהיותו בן ס''ג שנים הגיע בבית שם ועבר, וברוחב שכלו אחר כי רק בהיותו בן ס''ג שנים הגיע בבית שם ועבר, וברוחב שכלו אחר 
שנים כה רבות שהגה בתורה דלה מתורת שם ועבר ביגיעה עצומה, שנים כה רבות שהגה בתורה דלה מתורת שם ועבר ביגיעה עצומה, 
כמבואר במדרשי חז''ל שכל אותן השנים לא היה ישן כי אם באופן כמבואר במדרשי חז''ל שכל אותן השנים לא היה ישן כי אם באופן 
ארעי, ונמצא שהיה כאן יגיעה ממושכת של י''ד שנים ללא הפסק, ארעי, ונמצא שהיה כאן יגיעה ממושכת של י''ד שנים ללא הפסק, 
היה  לא  יוסף  והלוא  ליוסף,  מוסר  היה  שם  שהישיג  מה  כל  היה ואת  לא  יוסף  והלוא  ליוסף,  מוסר  היה  שם  שהישיג  מה  כל  ואת 
בשעה שנפרד מאביו כי אם שבע עשרה שנה, כמבואר בפרשתן את בשעה שנפרד מאביו כי אם שבע עשרה שנה, כמבואר בפרשתן את 
שלמד  מה  כל  את  להשיג  זכה  וכבר  שנה,  באותה  עמו  הקורות  שלמד כל  מה  כל  את  להשיג  זכה  וכבר  שנה,  באותה  עמו  הקורות  כל 
ובינתו,  שכלו  כשנתרחב  זקנותו  לעת  תמימות  שנים  י''ד  משך  ובינתו, אביו  שכלו  כשנתרחב  זקנותו  לעת  תמימות  שנים  י''ד  משך  אביו 
מידתו  שבהכרח  אלא  טבעי,  ענין  זה  אין  כי  יבין  המתבונן  כל  מידתו והלוא  שבהכרח  אלא  טבעי,  ענין  זה  אין  כי  יבין  המתבונן  כל  והלוא 
היא שעמדה לו, כי הקדושה היא האמצעי להשגת התורה, וכפי מה היא שעמדה לו, כי הקדושה היא האמצעי להשגת התורה, וכפי מה 

שהאדם נזהר בקדושה כך היא הצלחתו בתורה. שהאדם נזהר בקדושה כך היא הצלחתו בתורה. 
שתורה  הקדוש  בזוהר  זה  ענין  נרמז  פעמים  כמה  כי  אנו  רואים  שתורה וכן  הקדוש  בזוהר  זה  ענין  נרמז  פעמים  כמה  כי  אנו  רואים  וכן 
וקדושה הם תלויים זה בזה, כמה פעמים נאמר בזוהר הקדוש כי גוף וקדושה הם תלויים זה בזה, כמה פעמים נאמר בזוהר הקדוש כי גוף 
והיא  תורה,  שהיא  תפארת  היינו  שם  האמור  וגוף  אחת,  הם  והיא וברית  תורה,  שהיא  תפארת  היינו  שם  האמור  וגוף  אחת,  הם  וברית 

אחת עם מידת הקדושה שהיא ברי''ק. אחת עם מידת הקדושה שהיא ברי''ק. 

וזה המכוון בהאמור בהמשך (לז, יא) 'ואביו שמר את הדבר' ופירש וזה המכוון בהאמור בהמשך (לז, יא) 'ואביו שמר את הדבר' ופירש 
רש"י שהיה ממתין ומצפה מתי יבוא, היה זה אחר שיוסף סיפר את רש"י שהיה ממתין ומצפה מתי יבוא, היה זה אחר שיוסף סיפר את 
של  מידתו  כי  שידע  ויעקב  לפניו,  משתחוים  שכולם  שראה  של חלומו  מידתו  כי  שידע  ויעקב  לפניו,  משתחוים  שכולם  שראה  חלומו 
לתורה  לזכות  יכולים  זו  מידה  באמצעות  ושרק  קדושה,  הוא  לתורה יוסף  לזכות  יכולים  זו  מידה  באמצעות  ושרק  קדושה,  הוא  יוסף 
כראוי, לכן היה מצפה שכולם יהיו נכנעים לפניו, כי ענין זה מורה על כראוי, לכן היה מצפה שכולם יהיו נכנעים לפניו, כי ענין זה מורה על 
זה  עול  עליהם  יקבלו  שכולם  יעקב  היה  וחפץ  הקדושה,  עול  זה קבלת  עול  עליהם  יקבלו  שכולם  יעקב  היה  וחפץ  הקדושה,  עול  קבלת 

כדי שיזכו כולם לתורה.כדי שיזכו כולם לתורה.
ועל כן אחר כך כשחשב יעקב כי חיה רעה אכלתהו מיאן להתנחם, כי ועל כן אחר כך כשחשב יעקב כי חיה רעה אכלתהו מיאן להתנחם, כי 
ידע כי בלא מידתו של יוסף יחסר לישראל הכלי המכשירם להשגת ידע כי בלא מידתו של יוסף יחסר לישראל הכלי המכשירם להשגת 
התורה, וחשש שמא ח''ו תשתכח תורה מישראל, וממילא כל יגיעו התורה, וחשש שמא ח''ו תשתכח תורה מישראל, וממילא כל יגיעו 
לריק ח''ו, כי כל יגיעתו של יעקב היה להעמיד האומה הישראלית ע''י לריק ח''ו, כי כל יגיעתו של יעקב היה להעמיד האומה הישראלית ע''י 
הי''ב שבטי י''ה, וקיום אומה זו הלוא היא ע''י התורה, התורה הלוא הי''ב שבטי י''ה, וקיום אומה זו הלוא היא ע''י התורה, התורה הלוא 
היא תכלית האומה המובחרת, והיא הנותן להם תקומה בכל המצבים, היא תכלית האומה המובחרת, והיא הנותן להם תקומה בכל המצבים, 
ונמצא שע''י שחסר הכח לדבק את ישראל לתורה אין תקומה להם, ונמצא שע''י שחסר הכח לדבק את ישראל לתורה אין תקומה להם, 
ואין תכליתם יוצא אל הפעל ח"ו, ולכן מיאן להתנחם מאחר שלתומו ואין תכליתם יוצא אל הפעל ח"ו, ולכן מיאן להתנחם מאחר שלתומו 

סבר כי נחרב עולמו. סבר כי נחרב עולמו. 
והנה, סוד הקדושה, האיך יבוא האדם לידי כך נרמז גם כן בפרשתן והנה, סוד הקדושה, האיך יבוא האדם לידי כך נרמז גם כן בפרשתן 
במאמר הכתוב (לח, כא) איה הקדשה הִוא בעינים על הדרך, וכמבואר במאמר הכתוב (לח, כא) איה הקדשה הִוא בעינים על הדרך, וכמבואר 
'איה  מישראל  אדם  ישאל  שבאם  כאן  יש  שרמז  החסידות  'איה בספרי  מישראל  אדם  ישאל  שבאם  כאן  יש  שרמז  החסידות  בספרי 
הקדשה' האיך אוכל לזכות להתעלות במעלות הקדושה, והתשובה הקדשה' האיך אוכל לזכות להתעלות במעלות הקדושה, והתשובה 
לזה הוא 'היא בעינים על הדרך' שבשעה שהנך הולך על הדרכים עליך לזה הוא 'היא בעינים על הדרך' שבשעה שהנך הולך על הדרכים עליך 
להקדיש עיניך לשמים, ואז תזכה לקדושה, כי פגם הראיה היא הגורם להקדיש עיניך לשמים, ואז תזכה לקדושה, כי פגם הראיה היא הגורם 
כל המכשולות בקדושה, וכמאמר חז''ל (ירושלמי ברכות פ"א פ"ה) כל המכשולות בקדושה, וכמאמר חז''ל (ירושלמי ברכות פ"א פ"ה) 
לרחובה  יוצא  כשהאדם  ולכן  גומרים.  ואיברים  חומד  ולב  רואה  לרחובה עין  יוצא  כשהאדם  ולכן  גומרים.  ואיברים  חומד  ולב  רואה  עין 
להתבונן  ועליו  תחילה,  במחשבה  מעשה  סוף  לקיים  עליו  עיר  להתבונן של  ועליו  תחילה,  במחשבה  מעשה  סוף  לקיים  עליו  עיר  של 
יהיה  זה  וע''י  כראוי,  עיניו  על  ישמור  לא  באם  לעבור  עליו  עלול  יהיה מה  זה  וע''י  כראוי,  עיניו  על  ישמור  לא  באם  לעבור  עליו  עלול  מה 
נזהר שלא להביט בעיניו בכל הנקרה בדרכו, וממילא יזכה לקדושה נזהר שלא להביט בעיניו בכל הנקרה בדרכו, וממילא יזכה לקדושה 

ולתורה. ולתורה. 
עיניו  שמקדש  בזה  רווחיו  עצמו  כמה  עד  לדעת  האדם  ביכולת  עיניו אין  שמקדש  בזה  רווחיו  עצמו  כמה  עד  לדעת  האדם  ביכולת  אין 
מתרבים  היו  כמה  עד  יודע  הוא  אין  העיר,  ברחובות  הליכתו  מתרבים בעת  היו  כמה  עד  יודע  הוא  אין  העיר,  ברחובות  הליכתו  בעת 
היה  כמה  ועד  שמים,  מלכות  עול  בלא  הליכתו  היה  אילו  היה הנסיונות  כמה  ועד  שמים,  מלכות  עול  בלא  הליכתו  היה  אילו  הנסיונות 
מתדרדר מחמת ראיה אחת בלתי טהורה, יתכן כזאת שהאדם בזכות מתדרדר מחמת ראיה אחת בלתי טהורה, יתכן כזאת שהאדם בזכות 
שמירת עיניו אינו יודע כלל מהרשת שטמן לו היצר, ואודות שמירת שמירת עיניו אינו יודע כלל מהרשת שטמן לו היצר, ואודות שמירת 
עיניו זכה להינצל מכך ולהיקרא בשם 'קדוש' וכל הצלחותיו מאותו עיניו זכה להינצל מכך ולהיקרא בשם 'קדוש' וכל הצלחותיו מאותו 
האדם  אין  'קדוש'  תואר  כי  זהירות,  אותה  בזכות  הוא  והלאה  האדם יום  אין  'קדוש'  תואר  כי  זהירות,  אותה  בזכות  הוא  והלאה  יום 
מקבל ע''י ה'עשה טוב' אלא מה'סור מרע' כמו שרואים אנו אצל רבינו מקבל ע''י ה'עשה טוב' אלא מה'סור מרע' כמו שרואים אנו אצל רבינו 
הקדוש שתואר זה לא קיבל כי אם על זהירותו בעניני הקדושה, ואותו הקדוש שתואר זה לא קיבל כי אם על זהירותו בעניני הקדושה, ואותו 
וגודר  מרע  סור  בענין  הוא  זהיר  רק  באם  ישראל  בר  לכל  שייך  וגודר דבר  מרע  סור  בענין  הוא  זהיר  רק  באם  ישראל  בר  לכל  שייך  דבר 

גדרים לבל יפגוש ביצרא דעריות. גדרים לבל יפגוש ביצרא דעריות. 
ועל כן מחובת האדם שיקבל עליו לשמור על עיניו, ובזכות זה נזכה ועל כן מחובת האדם שיקבל עליו לשמור על עיניו, ובזכות זה נזכה 

לכל ההצלחות ולהשגה יתירה בתורה ובנותן התורה.לכל ההצלחות ולהשגה יתירה בתורה ובנותן התורה.

קדושה סייג לתורהקדושה סייג לתורה
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חיוב הדלקתה חיוב הדלקתה 
מדברי  מצוה  היא  חנוכה  נר  מצות  א. א. 
תר"ע  סי'  (מ"ב  המגילה  קריאת  כמו  סופרים 

סק"א). 

חנוכה,  נר  בהדלקת  מאד  ליזהר  צריך  ב. ב. 
בנים  לו  הויין  בנר  הרגיל  בגמ'  ואמרו 
מצוה  נר  כי  שנאמר  חכמים,  תלמידי 
מצוה  נר  ע"ז  שפירש"י  וכמו  אור,  ותורה 

דשבת וחנוכה (תרע"א ס"א מ"ב סק"א).
חנוכה  נר  הדלקת  סוד  בקונטרס  ג. ג. 
כתב  הראב"ד)  של  בנו  נהור  סגי  יצחק  לר'  (המיוחס 

הויין  חנוכה  בנר  הזהיר  רז"ל  מ"ש  וז"ל: 
כולי  והרי  ת"ח,  שיהיו  זכרים  בנים  ליה 
כולם  ואין  חנוכה  נרות  מדליקין  עלמא 
ולא רובם זוכין לבנים זכרים ושיהיו ת"ח, 
חכמים  הוא  שהאמת  מזה,  לתמוה  אין 
שכל  מה  וכפי  אמת,  ודבריהם  אמת  הם 
שרובא  חנוכה  נרות  מדליקין  העולם 
מיעוטא  אבל  חובתן  ידי  יוצאים  דרובא 
פרטי  כל  כפי  להדליק  זהירין  דמיעוטא 
בהדלקתן  שהזהיר  והדקדוקים,  המצוות 
בכח  וישיג  יקנה  ודקדוקיה  פרטיה  בכל 
המצוה ובסגולתה בנים זכרים ת"ח עכ"ל.
ד. ד. וכתב שם עוד וז"ל: דע כי נרות חנוכה 

בהם  והזהיר  לילות,  הח'  בכל  ל"ו  הם 
ישכילו  חכמו  "לו  והסוד  לחכמה,  יזכה 
מצות  של  נרות  בל"ו  הזהיר  כל  זאת", 
אימתי  חכמה,  בעלי  לבנים  יזכה  חנוכה 
אם ישכילו זאת, ר"ל אם יתכוונו להיזהר 
ודקדוקיה  פרטיה  בכל  המצוה  בזאת 

עכ"ל.
ה. ה. אפילו עני המתפרנס מן הצדקה שואל 
או מוכר כסותו ולוקח שמן להדליק, ומכל 
מקום אינו מחוייב בכל זה רק בשביל נר 

אחד בכל לילה (שו"ע שם מ"ב סק"ג).
בה  יש  חנוכה  נר  הדלקת  שמצות  כיון  ו. ו. 
להוציא  חייב  ניסא,  פרסומי  של  ענין 
אם  ואפילו  מצוות,  מבשאר  יותר  כך  על 
מנכסיו  מחומש  יותר  ע"ז  להוציא  יצטרך 

(שבה"ל חנוכה פ"ב ס"ב).

כמה נרות מדליקיןכמה נרות מדליקין
המהדרין  מן  כמהדרין  הפשוט  המנהג  ז.ז. 
בלילה  הבית,  מבני  אחד  כל  שמדליקין 
ובלילה  אחד,  נר  מדליקין  הראשונה 
השניה ב' נרות, וכך מוסיפין בכל לילה נר 
שמונה  מדליקין  שמיני  שבליל  עד  נוסף, 
נרותיו  ואחד  אחד  כל  ליתן  ויזהרו  נרות, 
כמה  היכר  שיהיה  כדי  מיוחד,  במקום 

נרות מדליקין (רמ"א ס"ב עיי"ש). 
כל  על  בצמצום  שמן  לו  יש  אם  ח. ח. 
השמונה ימים ולחבירו אין אפילו נר אחד, 
שלא  אף  אחת  רק  הוא  שידליק  מוטב 
שידליק  לחבירו  ויתן  המהדרין,  מן  יהיה 
הדין,  מעיקר  חובתו  עכ"פ  ויצא  הוא  גם 
ואז אין חבירו צריך לחזור על הפתחים או 
למכור כסותו בשביל שאר הנרות. וכל זה 
דוקא כשחבירו אינו מבני ביתו או שאינו 
סמוך על שולחנו, אבל אם הוא מבני ביתו 
או שהוא סמוך על שולחנו, מוטב שיהא 
הוא מן המהדרין אע"פ שחבירו לא ידליק 

כלל (מ"ב שם סק"ו).
ונותן  חנוכה  נרות  המדליק  בעה"ב  ט. ט. 
כדי  הנרות  שאר  להדליק  הקטנים  לבניו 
מיחוש  בית  בזה  אין  המהדרין,  מן  להיות 
לחנכן  כדי  כן  שעושה  כיון  עבדי,  ושפיר 
בבית  המדליק  אבל  ולשמחן,  במצוות 
הכנסת ונותן לשמש להדליק את השאר 
דמיחזי  משום  עושה,  הוא  יפה  לא 

כמשאוי (מל"ח סי' כ"ז סל"ו).
דיני השמשדיני השמש

ארוך  יותר  לעשותו  יש  השמש  נר  י. י. 
משאר הנרות, או שיעמידנו בגובה קצת, 

יהא  לאורן  להשתמש  יבוא  שאם  כדי 
עיקר התשמיש ממנו (שו"ע סי' תרע"ג ס"א שם).
כדי  ימין,  לצד  השמש  את  יניח  יא.יא. 
ולא  לימין  משמאל  הסדר  על  שידליק 
את  להדליק  כדי  לשמאל  לחזור  יצטרך 
השמש, או שיניחנו למעלה מנרות חנוכה 

אם אפשר (כה"ח סקמ"א).
צריך  המדליקין  רבים  יש  אם  אפילו  יב. יב. 
כיון  ואחד,  אחד  כל  אצל  שמש  להניח 
מיוחד  במקום  נרותיו  מניח  אחד  שכל 
ויש לחוש שמא ישתמש אצל הנרות (מ"ב 

סקי"ח).

כולן  אצל  להשתמש  אין  לכתחילה  יג. יג. 
כשהוא  בלבד  השמש  לאור  אלא  יחד, 
די  שאין  באופן  הוא  ואם  בפנ"ע,  אחד 
ויש  להקל,  אין  בלבד  השמש  באור  לו 
נגד  אפילו  לכתחילה  לאסור  מחמירין 
אחרונים  הרבה  אבל  בלבד,  השמש 
וד"ה  שאם  ד"ה  ובביה"ל  סקט"ו,  (מ"ב  בזה  מקילין 
יהיה), ובספר בן איש חי (הל' חנוכה סי"ד) כתב 

פגם  עושה  מאורה  נהנה  אם  הסוד  דע"פ 
העליון,  באור  החיצונים  שיתאחזו  גדול 
וכנזכר בדברי רבינו האר"י ז"ל, וכל זה רק 

בזמן שיעור המצוה ע"כ.

ו‰„לי˜ו נרו˙ בחˆרו˙ ˜„˘ך
עד  ועצומות  גדולות  למתנות  אנו  זוכים  החנוכה  עד בימי  ועצומות  גדולות  למתנות  אנו  זוכים  החנוכה  בימי 
מאוד, ועל כל איש ישראל להודות על כך להשם יתברך מאוד, ועל כל איש ישראל להודות על כך להשם יתברך 
בכל לב, וכבר עורר על כך נעים זמירות ישראל דוד המלך בכל לב, וכבר עורר על כך נעים זמירות ישראל דוד המלך 
ע"ה, בחובת ההודאה להשם יתברך על החסדים העצומים ע"ה, בחובת ההודאה להשם יתברך על החסדים העצומים 
אלו,  בימים  ובפרט  חייו,  ימי  בכל  ישראל  לאיש  אלו, הניתנים  בימים  ובפרט  חייו,  ימי  בכל  ישראל  לאיש  הניתנים 
ניסים,  שעשה  קדשנו,  אשר  הברכות  את  לברך  ניסים, שזכינו  שעשה  קדשנו,  אשר  הברכות  את  לברך  שזכינו 
לומר  וכן  הקדושים,  חנוכה  נרות  את  ולהדליק  לומר ושהחיינו,  וכן  הקדושים,  חנוכה  נרות  את  ולהדליק  ושהחיינו, 
הלל בכל יום, והרי כל אלו הם מתנות יקרות וחביבות עד הלל בכל יום, והרי כל אלו הם מתנות יקרות וחביבות עד 
מאוד, ואף אם נודה על כך כל ימינו אין אנחנו מספיקים מאוד, ואף אם נודה על כך כל ימינו אין אנחנו מספיקים 

להודות.להודות.

ב˘ור‰ טוב‰ מ˜בל כל ‡י˘ י˘ר‡ל ב˘ור‰ טוב‰ מ˜בל כל ‡י˘ י˘ר‡ל 
בבו‡ו ל‰„לי˜ נרו˙ חנוכ‰בבו‡ו ל‰„לי˜ נרו˙ חנוכ‰

קרוב  הזה  המר  בגלות  שרויים  ישראל  בני  אנו  קרוב דהנה  הזה  המר  בגלות  שרויים  ישראל  בני  אנו  דהנה 
הנקרא  המקדש  מבית  מאוד  והתרחקנו  שנה,  הנקרא לאלפיים  המקדש  מבית  מאוד  והתרחקנו  שנה,  לאלפיים 
משוש כל הארץ משוש כל הארץ (תהילים מ"ח, ג')(תהילים מ"ח, ג'), ובכל עת וכמעט בכל ברכה , ובכל עת וכמעט בכל ברכה 
ותקומתו  בבניינו  ולראות  לשוב  שנזכה  אנו  ותקומתו מבקשים  בבניינו  ולראות  לשוב  שנזכה  אנו  מבקשים 

מחדש.מחדש.
ועתה בבוא הימים הקדושים של ימי החנוכה, שציוו עלינו ועתה בבוא הימים הקדושים של ימי החנוכה, שציוו עלינו 
חכמינו ז"ל להדליק נרות בכל לילה זכר לנרות שהיו בבית חכמינו ז"ל להדליק נרות בכל לילה זכר לנרות שהיו בבית 

המקדש, זוכים אנו לבחינת בית המקדש בכל בית יהודי.המקדש, זוכים אנו לבחינת בית המקדש בכל בית יהודי.
וכן איתא בספרים (שפת אמת לחנוכה שנת תרלג ליל א) וכן איתא בספרים (שפת אמת לחנוכה שנת תרלג ליל א) 
שמצות נר חנוכה היא קצת נחמה בגלות, מפני שהיא זכר שמצות נר חנוכה היא קצת נחמה בגלות, מפני שהיא זכר 
למנורת המקדש, ולא נשאר לנו כיום זכר מבית המקדש למנורת המקדש, ולא נשאר לנו כיום זכר מבית המקדש 

חוץ ממצוה זו.חוץ ממצוה זו.
בית  מעבודת  עבודות  שני  רק  בגלות  לנו  נשארו  בית ובכלל,  מעבודת  עבודות  שני  רק  בגלות  לנו  נשארו  ובכלל, 
הוא  שהציווי  כהנים,  ברכת  מצוות  הוא  האחד  הוא המקדש.  שהציווי  כהנים,  ברכת  מצוות  הוא  האחד  המקדש. 
יכולים  בגלות  עתה  וגם  המקדש,  בבית  העם  את  יכולים לברך  בגלות  עתה  וגם  המקדש,  בבית  העם  את  לברך 

הכהנים לברך את העם עם ברכה בשם ומלכות.הכהנים לברך את העם עם ברכה בשם ומלכות.
מצוות  היא  השניה  מצוות והעבודה  היא  השניה  והעבודה 
הדלקת נרות חנוכה, שנצטוה הדלקת נרות חנוכה, שנצטוה 

וכתוב  המקדש,  בבית  המנורה  להדליק  הכהן  אהרן 
בפסוק (במדבר ח', ב')(במדבר ח', ב') 'אל מול פני המנורה יאירו שבעת  'אל מול פני המנורה יאירו שבעת 
את את  ו)  פסקה  טו  פרשה  ו) (שם,  פסקה  טו  פרשה  (שם,  רבה  במדרש  וכתוב  הנרות', 
מנשיאו  חוץ  הקריבו  הנשיאים  כל  למעלה...  מוצא 
של לוי, ומי היה נשיאו של לוי זה אהרן..., ואהרן לא 
הקריב עם הנשיאים, והיה אומר אוי לי שמא בשבילי אין הקריב עם הנשיאים, והיה אומר אוי לי שמא בשבילי אין 
הקדוש  לו  אמר  לוי,  של  שבטו  מקבל  הוא  ברוך  הקדוש הקדוש  לו  אמר  לוי,  של  שבטו  מקבל  הוא  ברוך  הקדוש 
ברוך הוא למשה, לך אמור לו לאהרן - אל תתירא, לגדולה ברוך הוא למשה, לך אמור לו לאהרן - אל תתירא, לגדולה 
מזו אתה מתוקן..., הקרבנות כל זמן שבית המקדש קיים מזו אתה מתוקן..., הקרבנות כל זמן שבית המקדש קיים 
הם נוהגים אבל הנרות לעולם אל מול פני המנורה יאירו, הם נוהגים אבל הנרות לעולם אל מול פני המנורה יאירו, 
וכל הברכות שנתתי לך לברך את בני [ברכת כהנים] אינן וכל הברכות שנתתי לך לברך את בני [ברכת כהנים] אינן 

בטלין לעולם. ע"כ.בטלין לעולם. ע"כ.
נרות  אין  הגלות  בזמן  עתה  הרי  שם,  הרמב"ן  נרות ומקשה  אין  הגלות  בזמן  עתה  הרי  שם,  הרמב"ן  ומקשה 
המנורה מאירים, שהרי חרב בית המקדש, ואיך מתקיימת המנורה מאירים, שהרי חרב בית המקדש, ואיך מתקיימת 
הבטחה זו שיאירו הנרות לעולם, וכתב הרמב"ן וז"ל: אבל הבטחה זו שיאירו הנרות לעולם, וכתב הרמב"ן וז"ל: אבל 
אף  נוהגת  שהיא  חשמונאי,  חנוכת  לנרות  אלא  רמזו  אף לא  נוהגת  שהיא  חשמונאי,  חנוכת  לנרות  אלא  רמזו  לא 
לחנוכת  הסמוכה  כהנים  ברכת  וכן  בגלותנו,  חורבן  לחנוכת לאחר  הסמוכה  כהנים  ברכת  וכן  בגלותנו,  חורבן  לאחר 

הנשיאים נוהגת לעולם, עכ"ל.הנשיאים נוהגת לעולם, עכ"ל.
את  להדליק  הכהן  לאהרן  הבורא  דציווי  מדבריו,  את היוצא  להדליק  הכהן  לאהרן  הבורא  דציווי  מדבריו,  היוצא 
בכל  ישראל  איש  לכל  לצוות  היתה  הכוונה  תמיד,  בכל הנרות  ישראל  איש  לכל  לצוות  היתה  הכוונה  תמיד,  הנרות 

הדורות שידליק את נרות החנוכה.הדורות שידליק את נרות החנוכה.

ב‚לו˙ י˘ ˆ„ ˘‰‡ור ‚„ול יו˙רב‚לו˙ י˘ ˆ„ ˘‰‡ור ‚„ול יו˙ר
חנוכה  נר  הדלקת  מצוות  גדולה  מה  דבצד  לומר  חנוכה יש  נר  הדלקת  מצוות  גדולה  מה  דבצד  לומר  יש 
שהרי  המקדש,  בבית  המנורה  נרות  הדלקת  שהרי ממצוות  המקדש,  בבית  המנורה  נרות  הדלקת  ממצוות 
בזמן שבית המקדש היה קיים לא היו כל ישראל יכולים בזמן שבית המקדש היה קיים לא היו כל ישראל יכולים 
איש  כל  עתה  ואילו  בלבד,  הכהן  אלא  המנורה,  איש להדליק  כל  עתה  ואילו  בלבד,  הכהן  אלא  המנורה,  להדליק 
החנוכה  נרות  את  להדליק  זוכה  ישראל  מזרע  הוא  החנוכה אשר  נרות  את  להדליק  זוכה  ישראל  מזרע  הוא  אשר 
בית  וכל  גדול,  כהן  בבחינת  הוא  יהודי  כל  כן  אם  בית בביתו,  וכל  גדול,  כהן  בבחינת  הוא  יהודי  כל  כן  אם  בביתו, 

יהודי מתקדש בקדושת בית המקדש.יהודי מתקדש בקדושת בית המקדש.
ומתקיים בנו הכתוב ומתקיים בנו הכתוב (שמות כ"ה, ח')(שמות כ"ה, ח') 'ועשו לי מקדש ושכנתי  'ועשו לי מקדש ושכנתי 
בתוכם'. ודקדק האלשיך בתוכם'. ודקדק האלשיך (פר' תרומה)(פר' תרומה) בתוכו לא נאמר אלא  בתוכו לא נאמר אלא 
בתוכם - בתוך כל אחד ואחד. שבבית כל אחד מישראל בתוכם - בתוך כל אחד ואחד. שבבית כל אחד מישראל 
שם הוא משכן לשכינה הקדושה, ובימי החנוכה מתקיים שם הוא משכן לשכינה הקדושה, ובימי החנוכה מתקיים 
דבר זה ביותר. וכן נרמז עניין זה בדברי הרמ"א דבר זה ביותר. וכן נרמז עניין זה בדברי הרמ"א (סימן תרע סעיף (סימן תרע סעיף 
ב)ב) שיש קצת מצוה ברבוי הסעודות בימי החנוכה, משום  שיש קצת מצוה ברבוי הסעודות בימי החנוכה, משום 
אלו  שבימים  לרמוז  המזבח.  חנוכת  היה  הימים  אלו דבאותן  שבימים  לרמוז  המזבח.  חנוכת  היה  הימים  דבאותן 

מחנכים את בית המקדש הפרטי שבכל בית מישראל.מחנכים את בית המקדש הפרטי שבכל בית מישראל.
בני  בלב  האמונה  גילוי   - הוא  השכינה  השראת  בני ועניין  בלב  האמונה  גילוי   - הוא  השכינה  השראת  ועניין 
של  גדול  אור  מאיר  הנרות  הדלקת  דבשעת  של ישראל.  גדול  אור  מאיר  הנרות  הדלקת  דבשעת  ישראל. 
אמונה, משום שעיקר קליפת יון היתה על עניין האמונה, אמונה, משום שעיקר קליפת יון היתה על עניין האמונה, 
ולכן אמרו ולכן אמרו (מד"ר בראשית ב' ה')(מד"ר בראשית ב' ה') - כתבו לכם על קרן השור אין  - כתבו לכם על קרן השור אין 
כשמדליקים  ושנה  שנה  וכל  ישראל,  באלוקי  חלק  כשמדליקים לכם  ושנה  שנה  וכל  ישראל,  באלוקי  חלק  לכם 
הנרות מכניעים קליפה זו של יון ומאיר עלינו אור האמונה הנרות מכניעים קליפה זו של יון ומאיר עלינו אור האמונה 
בית  בכל  המאיר  המקדש  בית  בחינת  וזהו  עולם,  בית בבורא  בכל  המאיר  המקדש  בית  בחינת  וזהו  עולם,  בבורא 
זו,  במצוה  לאחוז  הלב  מתלהב  בזה  כשמתבוננים  זו, יהודי.  במצוה  לאחוז  הלב  מתלהב  בזה  כשמתבוננים  יהודי. 
ולהבין את גודל הזכות שנתן לנו השם יתברך במצוה זו, ולהבין את גודל הזכות שנתן לנו השם יתברך במצוה זו, 

וירקוד וישמח בכל לבו.וירקוד וישמח בכל לבו.
שקודם  רצון  ביהי  שאומרים  במה  הכוונה  שזו  שקודם ונראה  רצון  ביהי  שאומרים  במה  הכוונה  שזו  ונראה 
הדלקת הנרות - "והנני עושה על דעתם ועל כוונתם, ועל הדלקת הנרות - "והנני עושה על דעתם ועל כוונתם, ועל 
דעת כל הצדיקים והחסידים שהיו באותו הדור, שהשפעת דעת כל הצדיקים והחסידים שהיו באותו הדור, שהשפעת 
נרותינו  שיהיו  היינו,  החיים".  באור  לאור  וזכו  ניסיך  נרותינו להם  שיהיו  היינו,  החיים".  באור  לאור  וזכו  ניסיך  להם 
בחצרות  הכהנים  שהדליקו  הנרות  כמו  במרום  בחצרות רצויים  הכהנים  שהדליקו  הנרות  כמו  במרום  רצויים 
קדשך... ופי כפיהם ועשייתי כעשייתם. זהו ביטוי עצום, קדשך... ופי כפיהם ועשייתי כעשייתם. זהו ביטוי עצום, 
שכל יהודי זוכה בשעת הדלקת הנרות להיות ככהן גדול שכל יהודי זוכה בשעת הדלקת הנרות להיות ככהן גדול 
מאוד,  גדולה  קדושה  שזו  המקדש,  בבית  נרות  מאוד, המדליק  גדולה  קדושה  שזו  המקדש,  בבית  נרות  המדליק 

והביאור כמו שאמרנו.והביאור כמו שאמרנו.

בחנוכ‰ מ˙עוררים ‚ע‚ועים לבנין בחנוכ‰ מ˙עוררים ‚ע‚ועים לבנין 
‰מ˜„˘‰מ˜„˘

בית  לבנין  געגועים  מתעוררים  הנרות  הדלקת  בית ובשעת  לבנין  געגועים  מתעוררים  הנרות  הדלקת  ובשעת 
המקדש בכלל, ולמצוות המנורה בפרט, שבזמן הגלות אין המקדש בכלל, ולמצוות המנורה בפרט, שבזמן הגלות אין 
לשכינה הקדושה היכן לגור, ואין לה בית לשרות שם, ואין לשכינה הקדושה היכן לגור, ואין לה בית לשרות שם, ואין 
אנחנו יכולים לעלות ולראות, להדליק הנרות ולקיים שאר אנחנו יכולים לעלות ולראות, להדליק הנרות ולקיים שאר 

המצוות של בית המקדש.המצוות של בית המקדש.
ונס דחנוכה מזכיר במיוחד את בית מקדשינו מפני שהיה ונס דחנוכה מזכיר במיוחד את בית מקדשינו מפני שהיה 
נס האחרון בבית המקדש, והיתה שם התגלות גדולה כמו נס האחרון בבית המקדש, והיתה שם התגלות גדולה כמו 
 - המזון  ובברכת  בתפילה  הניסים  ועל  בנוסח  - שאומרים  המזון  ובברכת  בתפילה  הניסים  ועל  בנוסח  שאומרים 
ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך, ולעמך ישראל עשית ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך, ולעמך ישראל עשית 

תשועה גדולה.תשועה גדולה.
לכן בעת שמדליקין הנרות ומתעורר עת רצון גדול כל כך, לכן בעת שמדליקין הנרות ומתעורר עת רצון גדול כל כך, 
אז הזמן שראוי להתחנן ולבקש על בנין בית המקדש, כמו אז הזמן שראוי להתחנן ולבקש על בנין בית המקדש, כמו 

שיסד הפייטן בפיוט מעוז צור - תכון בית תפילתי וכו'...שיסד הפייטן בפיוט מעוז צור - תכון בית תפילתי וכו'...
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ערוך ומסו„ר לפי פוס˜י זמנינו
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ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

בימים ‰‰ם – בזמן ‰ז‰!
היה היה מלך גדול ואהוב אשר לו 'בן יחיד', אציל חכם ופיקח היה היה מלך גדול ואהוב אשר לו 'בן יחיד', אציל חכם ופיקח 

ומושלם בכל מידה טובה. ומושלם בכל מידה טובה. 
לימים חלה הבן במחלה קשה, אביו המלך התעצב מאוד אל לימים חלה הבן במחלה קשה, אביו המלך התעצב מאוד אל 
והפרופסורים  הרופאים  מיטב  את  הביא  הרב  כספו  עם  והפרופסורים לבו,  הרופאים  מיטב  את  הביא  הרב  כספו  עם  לבו, 
מכל מדינות העולם אל מיטתו. העם כולו, שאהב מאוד את מכל מדינות העולם אל מיטתו. העם כולו, שאהב מאוד את 
המלך ואת בנו הנחמד, דאג לשלומו של נסיך העצר, והיו הכל המלך ואת בנו הנחמד, דאג לשלומו של נסיך העצר, והיו הכל 

מתפללים ומייחלים לשלומו ורפואתו של בן המלך.מתפללים ומייחלים לשלומו ורפואתו של בן המלך.
חיים  בין  מפרפר  החולה  שהיה  ארוכים  ימים  לאחר  חיים והנה  בין  מפרפר  החולה  שהיה  ארוכים  ימים  לאחר  והנה 
למוות התרחש הנס, ומצבו של הנסיך החל לפתע להתהפך למוות התרחש הנס, ומצבו של הנסיך החל לפתע להתהפך 
לטובה, מאמצי הרופאים המומחים ותפילות העם כולו נשאו לטובה, מאמצי הרופאים המומחים ותפילות העם כולו נשאו 
וחזר  כליל,  הנסיך  הבריא  קצרה  תקופה  שלאחר  עד  וחזר פרי,  כליל,  הנסיך  הבריא  קצרה  תקופה  שלאחר  עד  פרי, 

לאיתנו בריא ושלם כאחד האדם.לאיתנו בריא ושלם כאחד האדם.
אנשי  גם  האהוב,  בנו  בהחלמת  מאוד  שמח  הזקן  אנשי המלך  גם  האהוב,  בנו  בהחלמת  מאוד  שמח  הזקן  המלך 
שמחו  הנערץ,  המלך  של  האהובים  נתיניו  כולה,  שמחו המדינה  הנערץ,  המלך  של  האהובים  נתיניו  כולה,  המדינה 
בשמחת בית המלכות. וכראות המלך גודל שמחת העם, ערך בשמחת בית המלכות. וכראות המלך גודל שמחת העם, ערך 
משתה מפואר עבור כל העם, לחגוג ולשמוח עמהם את הנס משתה מפואר עבור כל העם, לחגוג ולשמוח עמהם את הנס 

הגדול שארע לבנו מחמד לבו.הגדול שארע לבנו מחמד לבו.
את  וקבע  המלכותי,  הפרלמנט  התכנס  שמחה  של  את לכבודה  וקבע  המלכותי,  הפרלמנט  התכנס  שמחה  של  לכבודה 
אותו יום בו ניצל הנסיך מן המחלה הקשה, ליום של שמחה אותו יום בו ניצל הנסיך מן המחלה הקשה, ליום של שמחה 
בכל רחבי המדינה. ומאז מדי שנה בשנה בהגיע יום השמחה, בכל רחבי המדינה. ומאז מדי שנה בשנה בהגיע יום השמחה, 
נסגרו כל החנויות ובתי העסק, והעם יצא להשתתף בחגיגות נסגרו כל החנויות ובתי העסק, והעם יצא להשתתף בחגיגות 

הרבות שנערכו חינם אין כסף מטעם בית המלכות. הרבות שנערכו חינם אין כסף מטעם בית המלכות. 
אך לא לעולם חוסן, ולא לאורך שנים נמשכה אותה שמחה, אך לא לעולם חוסן, ולא לאורך שנים נמשכה אותה שמחה, 
ברחבי  המלך  בן  שערך  המסעות  באחד  שנים  מספר  ברחבי כעבור  המלך  בן  שערך  המסעות  באחד  שנים  מספר  כעבור 
לצורך  אביו  בשליחות  המדינות  בין  לסובב  כדרכו  לצורך העולם,  אביו  בשליחות  המדינות  בין  לסובב  כדרכו  העולם, 
המלכות, נספה הנסיך האהוב בטרגדיה נוראה, והוחזר בארון המלכות, נספה הנסיך האהוב בטרגדיה נוראה, והוחזר בארון 
המתים אל ארמון המלוכה, ותרב בבית המלך תאניה ואנייה. המתים אל ארמון המלוכה, ותרב בבית המלך תאניה ואנייה. 
אבל לאומי הוכרז בכל מקום, והעם כולו בכה והצטער מאוד אבל לאומי הוכרז בכל מקום, והעם כולו בכה והצטער מאוד 
שנקבע  המיועד  היום  ובהגיע  הנכבד.  המלך  של  שנקבע בצערו  המיועד  היום  ובהגיע  הנכבד.  המלך  של  בצערו 
כל  מעצמם  בוטלו  ממחלתו,  הנסיך  של  החלמתו  כל בשמחת  מעצמם  בוטלו  ממחלתו,  הנסיך  של  החלמתו  בשמחת 
ומבוטל,  בטל  זה  שחוק  הבינו  הכל  הנשפים,  וכל  ומבוטל, החגיגות  בטל  זה  שחוק  הבינו  הכל  הנשפים,  וכל  החגיגות 

ומיום של שמחה ורננה נהפך אותו יום לאבל ותוגה!ומיום של שמחה ורננה נהפך אותו יום לאבל ותוגה!
שנה  מאתיים  אותם  כל  הנה  שנה   מאתיים  אותם  כל  הנה  אמורים,  הדברים  מה  אמורים,כלפי  הדברים  מה  כלפי 
ישראל  שחגגו  שני,  בית  חורבן  עד  החנוכה  נס  ישראל שלאחר  שחגגו  שני,  בית  חורבן  עד  החנוכה  נס  שלאחר 
זכו  כאשר  ניחא.  החנוכה  חג  את  ובששון  בשמחה  זכו קדושים  כאשר  ניחא.  החנוכה  חג  את  ובששון  בשמחה  קדושים 
דולקת  הטהורה  המנורה  בתפארתו,  המקדש  בית  דולקת לראות  הטהורה  המנורה  בתפארתו,  המקדש  בית  לראות 
בשפע  מצוי  וטהור  זך  זית  ושמן  קדשך,  בחצרות  בשפע ומאירה  מצוי  וטהור  זך  זית  ושמן  קדשך,  בחצרות  ומאירה 
את  היוונים  שטימאו  קשה  גזירה  אותה  כנגד   – השם.  את בבית  היוונים  שטימאו  קשה  גזירה  אותה  כנגד   – השם.  בבית 

היכל קדשך ופרצו כל חומותיה, וטימאו כל השמנים. היכל קדשך ופרצו כל חומותיה, וטימאו כל השמנים. 
ובית  בנחלתך,  גויים  באו  כאשר  הבית,  שחרב  מעת  ובית אך  בנחלתך,  גויים  באו  כאשר  הבית,  שחרב  מעת  אך 
מה  טהור,  שמן  ולא  מנורה  לא  למשיסה,  נתון  כולו  מה המקדש  טהור,  שמן  ולא  מנורה  לא  למשיסה,  נתון  כולו  המקדש 
 – בשנה?  שנה  מדי  החנוכה  חג  בחגיגות  להמשיך  יש  – מקום  בשנה?  שנה  מדי  החנוכה  חג  בחגיגות  להמשיך  יש  מקום 
לאחר  האהוב  הנסיך  של  ההצלה  יום  כחגיגות  דומה  זה  לאחר הרי  האהוב  הנסיך  של  ההצלה  יום  כחגיגות  דומה  זה  הרי 
לו  יוסיפו  הם  הרי  המלך,  את  לשמח  שבמקום  בחטף!  לו מותו  יוסיפו  הם  הרי  המלך,  את  לשמח  שבמקום  בחטף!  מותו 

יותר צער ומכאוב באבלו הקשה.יותר צער ומכאוב באבלו הקשה.
חג  של  החגיגות  אלו  דווקא  הנותנת,  היא  אדרבה  חג   של  החגיגות  אלו  דווקא  הנותנת,  היא  אדרבה  ברם,ברם, 
זה  פזוריהם  מקומות  בכל  ישראל  בבית  הנמשכים  זה החנוכה,  פזוריהם  מקומות  בכל  ישראל  בבית  הנמשכים  החנוכה, 
כמעט אלפיים שנה אחר החורבן, הם ההוכחה הגדולה ביותר כמעט אלפיים שנה אחר החורבן, הם ההוכחה הגדולה ביותר 

על המשך קיום אותם נסים, והמשך השמחה הגדולה. על המשך קיום אותם נסים, והמשך השמחה הגדולה. 
לבית  המשך  אין  ואיננו!  הלך  מותו  לאחר  הנערץ  לבית הנסיך  המשך  אין  ואיננו!  הלך  מותו  לאחר  הנערץ  הנסיך 
בית  אבל   – עצר...  יורש  ואין  והמפואר,  המיוחס  בית המלכות  אבל   – עצר...  יורש  ואין  והמפואר,  המיוחס  המלכות 
וניתנו  חרבו  הגשמי  הבית  שאבני  הגם  ותפארתנו,  וניתנו קדשנו  חרבו  הגשמי  הבית  שאבני  הגם  ותפארתנו,  קדשנו 
היא  והרי  לעד,  קיימת  הבית  של  רוחו  הרי  אש,  היא למאכולת  והרי  לעד,  קיימת  הבית  של  רוחו  הרי  אש,  למאכולת 
לבוא.  לעתיד  וקדשה  לשעתה  קדשה  תמיד,  עלינו  לבוא. חופפת  לעתיד  וקדשה  לשעתה  קדשה  תמיד,  עלינו  חופפת 
של  הגדולים  הניסים  וכוח  החנוכה,  ימי  של  המופלא  של אורם  הגדולים  הניסים  וכוח  החנוכה,  ימי  של  המופלא  אורם 

הימים ההם, זורחים ומאירים בלבנו עד 'הזמן הזה' ממש. הימים ההם, זורחים ומאירים בלבנו עד 'הזמן הזה' ממש. 
מתעוררים  הקדושים  החנוכה  ימי  בהגיע  ושנה  שנה  מתעוררים ובכל  הקדושים  החנוכה  ימי  בהגיע  ושנה  שנה  ובכל 
בטלו  לא  והתשועות  הנפלאות  אורות,  אותם  כל  בטלו מחדש  לא  והתשועות  הנפלאות  אורות,  אותם  כל  מחדש 
חלילה ולא חשכו! ונר החנוכה מאיר וזורח בלב ונפש ישראל חלילה ולא חשכו! ונר החנוכה מאיר וזורח בלב ונפש ישראל 

בימים ההם בזמן הזה!בימים ההם בזמן הזה!

[מתוך שיחת הכנה לימי החנוכ"ה][מתוך שיחת הכנה לימי החנוכ"ה]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
מורם  חשוב  חכם  תלמיד  מאיש  שמעתי  נורא,  מעשה  מורם טיב  חשוב  חכם  תלמיד  מאיש  שמעתי  נורא,  מעשה  טיב 
מעם, המשמש מעם, המשמש כשד"רכשד"ר [שלוחא דרבנן], באיסוף תרומת עבור  [שלוחא דרבנן], באיסוף תרומת עבור 

ישיבה מפורסמת בארץ הקודש.ישיבה מפורסמת בארץ הקודש.
באחת מנסיעותיו הרבות על פני תבל, הגיע המשולח דנן אל באחת מנסיעותיו הרבות על פני תבל, הגיע המשולח דנן אל 
הברית,  ארצות  של  הקטנות  המדינות  מן  באחת  רחוקה  הברית, עיר  ארצות  של  הקטנות  המדינות  מן  באחת  רחוקה  עיר 
יהודים  אלו  היו  אבל  מועט,  יהודים  מספר  אמנם  גרו  יהודים שם  אלו  היו  אבל  מועט,  יהודים  מספר  אמנם  גרו  שם 
התורה,  עולם  עם  אמיצים  קשרים  שלהם  ועשירים  התורה, אמידים  עולם  עם  אמיצים  קשרים  שלהם  ועשירים  אמידים 
הישיבות  להחזקת  הנכבדות  בתרומותיהם  הישיבות ומפורסמים  להחזקת  הנכבדות  בתרומותיהם  ומפורסמים 

הקדושות.הקדושות.
ולא  שמות  לא  השד"ר  של  בידו  היה  לא  עקא,  דא  ולא אולם  שמות  לא  השד"ר  של  בידו  היה  לא  עקא,  דא  אולם 
גויים  מלאה  עיר  נכר  לארץ  ובהגיעו  עיר,  באותה  גויים כתובות  מלאה  עיר  נכר  לארץ  ובהגיעו  עיר,  באותה  כתובות 
כושיים רחבי גרם... נפל אליו פחד ואימה, ולא ידע אנה יפנה, כושיים רחבי גרם... נפל אליו פחד ואימה, ולא ידע אנה יפנה, 

והיכן יתאכסן כאן בעיר זרה ומנוכרת...והיכן יתאכסן כאן בעיר זרה ומנוכרת...
גאוני,  רעיון  במוחו  נפל  בשבוע,  חמישי  ביום  זה  והיה  גאוני, היות  רעיון  במוחו  נפל  בשבוע,  חמישי  ביום  זה  והיה  היות 
הוא ניגש היישר אל השוק המקומי, נעמד על יד חנות הדגים הוא ניגש היישר אל השוק המקומי, נעמד על יד חנות הדגים 
והביט מן הצד באנשים הנכנסים ויוצאים, שרובם ככולם היו והביט מן הצד באנשים הנכנסים ויוצאים, שרובם ככולם היו 

כושים שחורים בני המקום. כושים שחורים בני המקום. 
אינו  לראשו,  נאה  כובע  פנים,  הדור  איש  נכנס  לפתע  אינו והנה  לראשו,  נאה  כובע  פנים,  הדור  איש  נכנס  לפתע  והנה 
נראה כלל ככושי אמריקאי... וביקש לרכוש כמות גדולה של נראה כלל ככושי אמריקאי... וביקש לרכוש כמות גדולה של 

דג כשר!דג כשר!
בדיוק  וראה  המשולח,  אחריו  עקב  החנות  מן  האיש  בדיוק כשיצא  וראה  המשולח,  אחריו  עקב  החנות  מן  האיש  כשיצא 
מזוזה  שמותקנת  לב  שם  ואכן  מגוריו,  ובית  כתובתו  מזוזה היכן  שמותקנת  לב  שם  ואכן  מגוריו,  ובית  כתובתו  היכן 
כשרים,  יהודים  גרים  שכאן  מובהק  סימן  הבית,  כשרים, בפתח  יהודים  גרים  שכאן  מובהק  סימן  הבית,  בפתח 
שבת  לכבוד  דגים  ומכינים  ביתם,  בפתח  מזוזה  שבת המניחים  לכבוד  דגים  ומכינים  ביתם,  בפתח  מזוזה  המניחים 

קודש... קודש... 
בהססנות  ונקש  המקום,  אל  המשולח  חזר  מה  זמן  בהססנות לאחר  ונקש  המקום,  אל  המשולח  חזר  מה  זמן  לאחר 
בדלת. כשיצא אליו בעל הבית נתן לו שלום והחזיר לו שלום, בדלת. כשיצא אליו בעל הבית נתן לו שלום והחזיר לו שלום, 
והיהודי הציג את עצמו כאורח מארץ הקודש, ושאל אם יוכל והיהודי הציג את עצמו כאורח מארץ הקודש, ושאל אם יוכל 
בעל  ענה  בוודאי!   – קודש.  שבת  לכבוד  בביתם  בעל להתארח  ענה  בוודאי!   – קודש.  שבת  לכבוד  בביתם  להתארח 

הבית, ושמח מאוד על אורח חשוב כזה שנפל בחלקם.הבית, ושמח מאוד על אורח חשוב כזה שנפל בחלקם.
התקבל  הוא  ובנעימים,  בטוב  עליו  עברה  עצמה  התקבל השבת  הוא  ובנעימים,  בטוב  עליו  עברה  עצמה  השבת 
בעל  כששמע  נפלא.  לאירוח  וזכה  ובחביבות,  גדול  בעל בכבוד  כששמע  נפלא.  לאירוח  וזכה  ובחביבות,  גדול  בכבוד 
בביתו  להישאר  ביקשו  לעיר,  בואו  סיבת  את  המארח  בביתו הבית  להישאר  ביקשו  לעיר,  בואו  סיבת  את  המארח  הבית 
לכמה ימים נוספים לאחר השבת, וסייע בידו להגיע אל בתי לכמה ימים נוספים לאחר השבת, וסייע בידו להגיע אל בתי 
להרים  בפניהם  המליץ  ואף  המקום,  בני  היהודים  להרים התושבים  בפניהם  המליץ  ואף  המקום,  בני  היהודים  התושבים 
תרומה נכבדה עבור השיבה הקדושה, ואכן זכה שם המשולח תרומה נכבדה עבור השיבה הקדושה, ואכן זכה שם המשולח 

להצלחה מופלגה בסכומים אדירים בסייעתא דשמיא.להצלחה מופלגה בסכומים אדירים בסייעתא דשמיא.
לכבודו  הבית  בעל  ערך  לדרכו,  הדגול  האורח  יצא  לכבודו בטרם  הבית  בעל  ערך  לדרכו,  הדגול  האורח  יצא  בטרם 
'מסיבת פרידה''מסיבת פרידה' קטנה, בהשתתפות בני המשפחה המורחבת,  קטנה, בהשתתפות בני המשפחה המורחבת, 
שבמהלכה הרים תרומה גדולה בסכום עצום עבור הישיבה, שבמהלכה הרים תרומה גדולה בסכום עצום עבור הישיבה, 
המשולח הודה למארחו בקרב לב, והרעיף עליו ברכות לרוב.המשולח הודה למארחו בקרב לב, והרעיף עליו ברכות לרוב.

כטוב לבם ביין, באהבת מרעים וידידות נאמנה, הרשה לעצמו כטוב לבם ביין, באהבת מרעים וידידות נאמנה, הרשה לעצמו 
שהיה  מסוים  פריט  לפשר  הבית,  בעל  את  לשאול  שהיה המשולח  מסוים  פריט  לפשר  הבית,  בעל  את  לשאול  המשולח 
מונח במרכז הוויטרינה הענקית שבסלון המפואר, ולא נראה מונח במרכז הוויטרינה הענקית שבסלון המפואר, ולא נראה 
כשייך למקומו הנכבד... היה זה כשייך למקומו הנכבד... היה זה בקבוק שמן זיתבקבוק שמן זית רגיל ופשוט,  רגיל ופשוט, 
קטן  מגש  על  כבוד  אחר  המונח  צדדים,  מכמה  וסדוק  קטן שבור  מגש  על  כבוד  אחר  המונח  צדדים,  מכמה  וסדוק  שבור 
ישן  בקבוק  אותו  מאחורי  שיש  היה  נראה   – טהור!  זהב  ישן של  בקבוק  אותו  מאחורי  שיש  היה  נראה   – טהור!  זהב  של 
האורח  שאל  באהבה  יחד  בשבתם  ועתה  מעניין...  האורח סיפור  שאל  באהבה  יחד  בשבתם  ועתה  מעניין...  סיפור 
כלל  נראה  שאינו  שבמזנון,  השבור  השמן  בקבוק  כלל לפשר  נראה  שאינו  שבמזנון,  השבור  השמן  בקבוק  לפשר 

כפריט יודאיקה נוסף... בפרט לא בהיותו שבור וחלול...כפריט יודאיקה נוסף... בפרט לא בהיותו שבור וחלול...
התרגש הגביר ואמר, דע לך ידידי הנכבד, שבבקבוק זה גלום התרגש הגביר ואמר, דע לך ידידי הנכבד, שבבקבוק זה גלום 

סיפור חיי!סיפור חיי!
והעשיר החל בטיב סיפורו המדהים.והעשיר החל בטיב סיפורו המדהים.

הישיבות  באחת  למדתי  הבית,  בעל  פתח  הישיבות בצעירותי,  באחת  למדתי  הבית,  בעל  פתח  בצעירותי, 
ולהתעלות  כך  להמשיך  חפצתי  גילי,  בני  כשאר  ולהתעלות החשובות  כך  להמשיך  חפצתי  גילי,  בני  כשאר  החשובות 
רשום  מכתב  קיבלתי  אחד  יום  אך  התורה,  היכל  במתי  רשום על  מכתב  קיבלתי  אחד  יום  אך  התורה,  היכל  במתי  על 
חובקי  עסקים  וניהל  גדול  עשיר  איש  שהיה  שלי,  הסבא  חובקי מן  עסקים  וניהל  גדול  עשיר  איש  שהיה  שלי,  הסבא  מן 
ונחלש  שהולך  ומרגיש  היות  ממני,  הוא  מבקש  בו  ונחלש עולם,  שהולך  ומרגיש  היות  ממני,  הוא  מבקש  בו  עולם, 

"שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה""שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה" (ברכת נרות חנוכה)(ברכת נרות חנוכה)

קנה אמונהקנה אמונה
את  ללבבות  המחדירה  הנפלא  לגיליון  תודה  את ברגשי  ללבבות  המחדירה  הנפלא  לגיליון  תודה  ברגשי 
המושג של השגחה פרטית אכתוב סיפור קצר המשקף המושג של השגחה פרטית אכתוב סיפור קצר המשקף 

את העניין בפועל.את העניין בפועל.
בני  ביצים.  תבנית  לרכוש  השכן  לבניין  בני  את  בני שלחתי  ביצים.  תבנית  לרכוש  השכן  לבניין  בני  את  שלחתי 
חזר הביתה מרוגש עם סיפור השגחה בפיו וכך סיפר: " חזר הביתה מרוגש עם סיפור השגחה בפיו וכך סיפר: " 
עכשיו!  לי  היה  פרטית  השגחה  איזה  תאמיני  לא  עכשיו! אמא,  לי  היה  פרטית  השגחה  איזה  תאמיני  לא  אמא, 
עוד  הגיע  אחריי  ושניה  המכירה,  של  בדלת  עוד נקשתי  הגיע  אחריי  ושניה  המכירה,  של  בדלת  נקשתי 
שניים.  והוא  תבנית  בקשתי  אני  ביצים  לקנות  שניים. מישהו  והוא  תבנית  בקשתי  אני  ביצים  לקנות  מישהו 
קבלתי  שאני  כך  אחרונות  תבניות  שני  נותרו  קבלתי במכירה  שאני  כך  אחרונות  תבניות  שני  נותרו  במכירה 
אחד והוא אחד. אילו התעכבתי בשניה אחת לא היה לנו אחד והוא אחד. אילו התעכבתי בשניה אחת לא היה לנו 

עכשיו ביצים. עכשיו ביצים. 
ההשגחה!  טיב  למדור  הסיפור  את  לשלוח  צריך  ההשגחה! אמא!  טיב  למדור  הסיפור  את  לשלוח  צריך  אמא! 

זה ממש מתאים!!!זה ממש מתאים!!!

בעל המעשה: ל.י.בעל המעשה: ל.י.

נייד ליד ומידנייד ליד ומיד
אם  עשרות  יותר,  טובים  ימים  ראה  הסלולר  אם המכשיר  עשרות  יותר,  טובים  ימים  ראה  הסלולר  המכשיר 
כמעט  לכיליון  הביאוהו  המכשיר  של  נפילות  מאות  כמעט לא  לכיליון  הביאוהו  המכשיר  של  נפילות  מאות  לא 
מוחלט, הצג כבר מזמן מראה חצאי מספרים, הפנאלים מוחלט, הצג כבר מזמן מראה חצאי מספרים, הפנאלים 
דבוקים בדבקים שונים וב"ה הצלצול כבר חדל מלפעול. דבוקים בדבקים שונים וב"ה הצלצול כבר חדל מלפעול. 
המסך  תאורת  דרך  קשר  עמו  ליצור  שמנסים  יודע  המסך הוא  תאורת  דרך  קשר  עמו  ליצור  שמנסים  יודע  הוא 

המהבהב.המהבהב.
שהוא  זהו  חלופי?!  מכשיר  רוכש  לא  הוא  מדוע  שהוא אז  זהו  חלופי?!  מכשיר  רוכש  לא  הוא  מדוע  אז 
אברך כולל הרכון על תלמודו בכל שעות היום והמכשיר אברך כולל הרכון על תלמודו בכל שעות היום והמכשיר 
לטענתו עדיין ממלא את יעודו, מכיוון שבשעות הלימוד לטענתו עדיין ממלא את יעודו, מכיוון שבשעות הלימוד 
הוא  הפנאי  ובשעות  כבוי  המכשיר  כך  בין  הוא והתפילה  הפנאי  ובשעות  כבוי  המכשיר  כך  בין  והתפילה 
ישנם  כאשר  חדש  מכשיר  ולרכישת  לו  מה  אז  ישנם בבית,  כאשר  חדש  מכשיר  ולרכישת  לו  מה  אז  בבית, 

דברים דחופים יותר להוציא עליהם כסף?!דברים דחופים יותר להוציא עליהם כסף?!
שהיה  לבני  הנייד  את  שישאיר  ממנו  בקשתי  אחד  שהיה יום  לבני  הנייד  את  שישאיר  ממנו  בקשתי  אחד  יום 
אמור לנסוע מחוץ לעיר ורציתי שיהיה לי דרך לתקשר אמור לנסוע מחוץ לעיר ורציתי שיהיה לי דרך לתקשר 

איתו ולוודא כי הכל כשורה.איתו ולוודא כי הכל כשורה.
נשמט  הרעוע  שהמכשיר  כיוון  מודאג  הביתה  חזר  נשמט בני  הרעוע  שהמכשיר  כיוון  מודאג  הביתה  חזר  בני 

מידיו והביא את המכשיר הגוסס לקיצו.מידיו והביא את המכשיר הגוסס לקיצו.
אבל  לטובה,  שהכל  ויאמר  יחייך  שאבא  יודע  אבל "אני  לטובה,  שהכל  ויאמר  יחייך  שאבא  יודע  "אני 
התאונן  חיים!!!"   לשבוק  למכשיר  גרמתי  אני  התאונן בתכל'ס  חיים!!!"   לשבוק  למכשיר  גרמתי  אני  בתכל'ס 
בני, במקביל התקשר לחבריו לשאול אם יש להם בבית בני, במקביל התקשר לחבריו לשאול אם יש להם בבית 
מכשיר ישן שאינו בשימוש במחיר סמלי. מהון להון חזר מכשיר ישן שאינו בשימוש במחיר סמלי. מהון להון חזר 
של  הנפולות  פניו  את  מיד  וקלט  לב  וטוב  שמח  של הביתה  פניו הנפולות  את  מיד  וקלט  לב  וטוב  שמח  הביתה 
שלשום,   כתמול  פניו  אין  מדוע  שאלו  תיכף  אבא  שלשום,  בני,  כתמול  פניו  אין  מדוע  שאלו  תיכף  אבא  בני, 
חדש  מכשיר  מכיסו  שלף  שאירע,  את  מספר  בני  חדש עוד  מכשיר  מכיסו  שלף  שאירע,  את  מספר  בני  עוד 
כרטיס  את  בתוכו  שיכניס  כדי  לבני  והגישו  כרטיס ומתקדם  את  בתוכו  שיכניס  כדי  לבני  והגישו  ומתקדם 

הסים ממכשירו הישן.הסים ממכשירו הישן.
אדם  אליו  ניגש  הביתה  בדרכו  כי  סיפר  כולם  אדם להפתעת  אליו  ניגש  הביתה  בדרכו  כי  סיפר  כולם  להפתעת 
כשר],  מכשיר   - [כמובן  החדש  המכשיר  את  לו  כשר], ונתן  מכשיר   - [כמובן  החדש  המכשיר  את  לו  ונתן 
את  לו  נתן  מישהו  כי  השיבו  ולמה  מה  על  את לשאלתו  לו  נתן  מישהו  כי  השיבו  ולמה  מה  על  לשאלתו 
לאברך  המכשיר  את  שייתן  ממנו  וביקש  לאברך המכשיר,  המכשיר  את  שייתן  ממנו  וביקש  המכשיר, 
הראשון שיימצא, ומשמים סידרו שמסר לו את המכשיר הראשון שיימצא, ומשמים סידרו שמסר לו את המכשיר 

ארוז בעטיפתו החדשה...ארוז בעטיפתו החדשה...
בעל המעשה מ.אבעל המעשה מ.א

• ~ הבהרה ~ •• ~ הבהרה ~ •
בשבוע הקודם פורסמה כאן סיפור, אשר אינו תואם כ"כ בשבוע הקודם פורסמה כאן סיפור, אשר אינו תואם כ"כ 

את גליוננו, בתקוה שלא תצא תקלה מתחת ידינו.את גליוננו, בתקוה שלא תצא תקלה מתחת ידינו.

טיב ‰‰˘‚ח‰

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל

|  המשך בעמוד ד'  |

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים
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העסקים  כל  את  לנהל  עמו  עוד  אינם  וכוחותיו  זקנותו,  העסקים לעת  כל  את  לנהל  עמו  עוד  אינם  וכוחותיו  זקנותו,  לעת 
הללו לבדו, אם אוכל לבוא אליו, לסעדו ולעמוד לעזרתו בניהול הללו לבדו, אם אוכל לבוא אליו, לסעדו ולעמוד לעזרתו בניהול 

מערכת העסקים המסועפת.מערכת העסקים המסועפת.
הסבא  הגדול,  העסקים  לעולם  מאוד  צעיר  בגיל  נשאבתי  הסבא כך  הגדול,  העסקים  לעולם  מאוד  צעיר  בגיל  נשאבתי  כך 
ובתוך  הבינלאומי,  הסחר  רזי  את  היטב  אותי  לימד  ובתוך החשוב  הבינלאומי,  הסחר  רזי  את  היטב  אותי  לימד  החשוב 
תקופה קצרה נחלתי הצלחות גדולות לשמחתו של הסבא, וכל תקופה קצרה נחלתי הצלחות גדולות לשמחתו של הסבא, וכל 

שאר בני המשפחה. שאר בני המשפחה. 
סוחר  נעשיתי  גדולים,  עסקים  ניהול  של  מספר  שנים  סוחר לאחר  נעשיתי  גדולים,  עסקים  ניהול  של  מספר  שנים  לאחר 
העסקים  שגשגו  דשמיא  סייעתא  הרבה  ועם  ומוצלח,  העסקים ממולח  שגשגו  דשמיא  סייעתא  הרבה  ועם  ומוצלח,  ממולח 
המשכתי  הסבא  של  פטירתו  לאחר  גם   – ליום.  מיום  המשכתי ופרחו  הסבא  של  פטירתו  לאחר  גם   – ליום.  מיום  ופרחו 
וכאשר  גדול.  מיליונר  ונעשיתי  עלי,  האהוב  העסקים  וכאשר בעולם  גדול.  מיליונר  ונעשיתי  עלי,  האהוב  העסקים  בעולם 
ליום,  מיום  וגדלו  עסקי  התרחבו  כסף...  ישבע  לא  כסף  ליום, אוהב  מיום  וגדלו  עסקי  התרחבו  כסף...  ישבע  לא  כסף  אוהב 
עד שכעבור כמה שנים נעשיתי לאחד מאילי ההון הגדולים של עד שכעבור כמה שנים נעשיתי לאחד מאילי ההון הגדולים של 

אמריקה. אמריקה. 
בד בבד עם הצלחתי המסחררת, התחלתי אט אט להתרחק מן בד בבד עם הצלחתי המסחררת, התחלתי אט אט להתרחק מן 
ואני  לבי,  את  משכו  החומרי  העולם  הבלי  המצוה,  ומן  ואני התורה  לבי,  את  משכו  החומרי  העולם  הבלי  המצוה,  ומן  התורה 
הלכתי שולל אחרי ברק הכסף בעיניים עצומות! כל כך שקעתי הלכתי שולל אחרי ברק הכסף בעיניים עצומות! כל כך שקעתי 
בעולם הגשמי, עד שכמעט שכחתי לגמרי מן היהדות, רחמנא בעולם הגשמי, עד שכמעט שכחתי לגמרי מן היהדות, רחמנא 

ליצלן!ליצלן!
עד אותו היום הגדול, שנתן בי את אותותיו, ועשה מפנה גדול עד אותו היום הגדול, שנתן בי את אותותיו, ועשה מפנה גדול 

בחיי, במהפכה אדירה מקצה לקצה!בחיי, במהפכה אדירה מקצה לקצה!
כשיצאתי לעסקי באותו יום כבכל יום, ראיתי בדרכי קבוצה של כשיצאתי לעסקי באותו יום כבכל יום, ראיתי בדרכי קבוצה של 
ילדים המשחקים להנאתם, ומן הצד עומד לו ילד אחד שפרש ילדים המשחקים להנאתם, ומן הצד עומד לו ילד אחד שפרש 
ואומר  חוזר  כשהוא  עצור,  בבכי  דומעות  ועיניו  המשחק  ואומר מן  חוזר  כשהוא  עצור,  בבכי  דומעות  ועיניו  המשחק  מן 
טאטע?"  מיין  פאר  איך  זאג  טאטע?""וואס  מיין  פאר  איך  זאג  קצר: "וואס  אחד  משפט  העת  קצר: כל  אחד  משפט  העת  כל 
משפט  אותו  על  בבכיותיו  חזר  הילד  לאבא?].  אני  אומר  משפט [מה  אותו  על  בבכיותיו  חזר  הילד  לאבא?].  אני  אומר  [מה 
פעמים רבות, מה אני יאמר לאבי? מה אענה לאבא? – נראה פעמים רבות, מה אני יאמר לאבי? מה אענה לאבא? – נראה 
הוא  שצריך  מענה  בעקבות  קשה,  בדילמה  נתון  שהילד  הוא היה  שצריך  מענה  בעקבות  קשה,  בדילמה  נתון  שהילד  היה 

להשיב לאביו.להשיב לאביו.
צערו של הנער נגע ללבי, ניגשתי אליו ושאלתיו ברוך ובאהבה, צערו של הנער נגע ללבי, ניגשתי אליו ושאלתיו ברוך ובאהבה, 

מה לך כי תבכה ילד נחמד? מה צריך אתה לומר לאביך?מה לך כי תבכה ילד נחמד? מה צריך אתה לומר לאביך?
ענה לי הילד בקול בוכים, הנה הימים הללו הינם ימי ענה לי הילד בקול בוכים, הנה הימים הללו הינם ימי חג החנוכהחג החנוכה 
לעם היהודי, בימים אלו מדליקים אנו כל בני המשפחה לעם היהודי, בימים אלו מדליקים אנו כל בני המשפחה נרות נרות 
המקומי,  הסופר  אל  אבי  שלחני  והנה  ובגיל.  בשמחה  המקומי,   הסופר  אל  אבי  שלחני  והנה  ובגיל.  בשמחה  חנוכהחנוכה 
כדי לקנות כדי לקנות בקבוק שמן זיתבקבוק שמן זית, להדלקת נרות החנוכה. והזהירני , להדלקת נרות החנוכה. והזהירני 
בדרך  להתמהמה  ולא  השמן,  בקבוק  עם  הביתה  תיכף  בדרך לשוב  להתמהמה  ולא  השמן,  בקבוק  עם  הביתה  תיכף  לשוב 
עם חברים, כדי שלא יישבר הבקבוק ויגיע בשלמותו הביתה. – עם חברים, כדי שלא יישבר הבקבוק ויגיע בשלמותו הביתה. – 
אך אני לא שהיתי לאזהרותיו של אבא, סיפר הילד, וכשראיתי אך אני לא שהיתי לאזהרותיו של אבא, סיפר הילד, וכשראיתי 
עצרתי  לא  ומשתעשעים  משחקים  הנערים  חברי  את  עצרתי בדרכי  לא  ומשתעשעים  משחקים  הנערים  חברי  את  בדרכי 

נפל  מהרה  עד  ואכן  במשחק.  עמם  להצטרף  ונעמדתי  נפל ברוחי  מהרה  עד  ואכן  במשחק.  עמם  להצטרף  ונעמדתי  ברוחי 
"מה  ועתה  החוצה...  נשפך  השמן  וכל  ונשבר,  השמן  "מה בקבוק  ועתה  החוצה...  נשפך  השמן  וכל  ונשבר,  השמן  בקבוק 

אומר אני לאבי?" התייפח הילד בבכי.אומר אני לאבי?" התייפח הילד בבכי.
באותה שעה נכמרו רחמי על הזאטוט, שלפתי מן הארנק סכום באותה שעה נכמרו רחמי על הזאטוט, שלפתי מן הארנק סכום 
טוב,  ילד  נא  לך  לו:  ואמרתי  המופתע,  לילד  הגשתי  ראוי,  טוב, כסף  ילד  נא  לך  לו:  לילד המופתע, ואמרתי  ראוי, הגשתי  כסף 
לאביך  הביתה  מיד  והביאנו  שמן,  של  חדש  בקבוק  לך  לאביך קנה  הביתה  מיד  והביאנו  שמן,  של  חדש  בקבוק  לך  קנה 

הממתין עליך!הממתין עליך!
במצות  גם  והשתתפתי  הגדולה,  במצוה  שזכיתי  לאחר  במצות והנה  גם  והשתתפתי  הגדולה,  במצוה  שזכיתי  לאחר  והנה 
נרות החנוכה, החלו לפתע הרהורי תשובה גואים בלבי, בכייתו נרות החנוכה, החלו לפתע הרהורי תשובה גואים בלבי, בכייתו 
זה  מקום.  בכל  אותי  ליוו  לאבי"?  אומר  "מה  ויללתו  הילד  זה של  מקום.  בכל  אותי  ליוו  לאבי"?  אומר  "מה  ויללתו  הילד  של 
היה נראה בעיני כעין 'בת קול' מן השמים, הזועקת אלי במיוחד היה נראה בעיני כעין 'בת קול' מן השמים, הזועקת אלי במיוחד 

בשאלה הנוקבת: בשאלה הנוקבת: מה אומר לאבי שבשמים?!מה אומר לאבי שבשמים?!
"וואס  מנוחה,  לי  נתנו  ולא  לבי  אל  עמוק  חדרו  הללו  "וואס המילים  מנוחה,  לי  נתנו  ולא  לבי  אל  עמוק  חדרו  הללו  המילים 
התחלתי  ליום  מיום   – הימעל"???  אין  טאטען  צום  איך  התחלתי זאג  ליום  מיום   – הימעל"???  אין  טאטען  צום  איך  זאג 
להבין יותר ויותר, עד כמה התרחקתי במעשי מאבי שבשמים. להבין יותר ויותר, עד כמה התרחקתי במעשי מאבי שבשמים. 
לבכות  מפסיק  אינו  כשלבי  ימים,  באותם  כסהרורי  לבכות התהלכתי  מפסיק  אינו  כשלבי  ימים,  באותם  כסהרורי  התהלכתי 
על מצבי הקשה. באותם ימים עסקתי הרבה בתשובה מעמקי על מצבי הקשה. באותם ימים עסקתי הרבה בתשובה מעמקי 
מהלך  הנני  היום  ועד  ומאז  שלמה!  בתשובה  שחזרתי  עד  מהלך לב,  הנני  היום  ועד  ומאז  שלמה!  בתשובה  שחזרתי  עד  לב, 
ב"ה בדרך התורה והיראה, כפי שהנך רואה, בדורות שלמים של ב"ה בדרך התורה והיראה, כפי שהנך רואה, בדורות שלמים של 

תורה ויראת שמים צרופה!תורה ויראת שמים צרופה!
שהנך  שבור,  שמן  בקבוק  אותו  את  עמי  נטלתי  עולם  שהנך למזכרת  שבור,  שמן  בקבוק  אותו  את  עמי  נטלתי  עולם  למזכרת 
אני  שמסתכל  עת  בכל  הוויטרינה,  של  במרכזה  כאן  אני רואה  שמסתכל  עת  בכל  הוויטרינה,  של  במרכזה  כאן  רואה 
בבקבוק זה, הוא כמו זועק אלי בשאלת הנצח: בבקבוק זה, הוא כמו זועק אלי בשאלת הנצח: "מה אומר לאבי "מה אומר לאבי 
שבשמים?!".שבשמים?!". – כל בני המשפחה כבר יודעים היטב את סיפורו  – כל בני המשפחה כבר יודעים היטב את סיפורו 
של בקבוק השמן, ושאלתו הנצחית, ומדי שנה בשנה בהגיע חג של בקבוק השמן, ושאלתו הנצחית, ומדי שנה בשנה בהגיע חג 
החנוכה הקדוש, מוציאים אנו את המגש עם הבקבוק השבור, החנוכה הקדוש, מוציאים אנו את המגש עם הבקבוק השבור, 
ומניחים אותו על יד חנוכיית הכסף המפוארת, כדי לעורר את ומניחים אותו על יד חנוכיית הכסף המפוארת, כדי לעורר את 
הלב לתשובה ולמעשים טובים, להאיר אל תוך חשכה, ולהכין הלב לתשובה ולמעשים טובים, להאיר אל תוך חשכה, ולהכין 
האיש  סיים   – שבשמים!  אבינו  לפני  עמידתנו  לקראת  האיש עצמנו  סיים   – שבשמים!  אבינו  לפני  עמידתנו  לקראת  עצמנו 

את סיפורו המרטיט. את סיפורו המרטיט. 
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