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הפרשה àבאר
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áùéå

הבטחון  בפני העומד דבר אין - בוטח אדם אשרי

ïúùøôá(âì-áì æì)úàæ ,åøîàéå íäéáà ìà åàéáéå'
íà àéä êðá úðåúëä àð øëä ,åðàöî
,åäúìëà äòø äéç ,éðá úðåúë øîàéå ,äøéëéå ,àì
äéøà á÷òé éáø ÷"äøä áúëå ,'óñåé óøåè óåøè

ò"éæ ïéîéæãàøî(ïúùøôá áéáà éøåëéá)àîòè éàäîù

íãá óñåé úðåúë úà íéèáùä åìáè(åúøéëî øçàì),
,åéøçà ùôçìî åðéáà á÷òé ùàééúéù éãë
íòãåéá ,åéáà úéáì íåìùá åúøæç ìò ììôúäìîå
,åúéáì óñåé øåæçéù 'äá á÷òé çèáé ïë àì íàù
øñçé àìù ú"éùä åäøæòé éàãåå ïåçèá åì ùéù éîå

åá çèåá øùà øáãä åìàààà'åðéáà á÷òé' ïëù ìëå ,

טובא . שכר משלם  הקב"ה הבוטחים כי הפסוקלכל  על וכפירש"י באמת, ÂË)בשמו � ÌÈÏÈ‰˙) וקראני'

וברש "י, ותכבדני', אחלצך צרה בי ביום הבוטחים את  שאושיע 'כבודי' הבוטחשזהו שכל מכאן, .

מקום . של כבודו זהו  כי עניניו , בכל  ה' יושיענו  בה '

שהבורא  אמר דבריו ובתוך הביטחון, מידת אודות תלמידיו בפני זי"ע  הקדוש ה'אלשיך' דרש  פעם 

אחד  לפרנסתו, ו 'השתדלות' סיבה  איזו הבוטח  עשה לא אם אף בו הבוטח על הפרנסה  שפע משפיע

אומר  וגמר ה 'אלשיך', מדברי נתעורר ובלבנים' 'חומר במשא עוסק  והיה העם ' 'מפשוטי שהיה מהשומעים 

ועל התורה  על - המדרש בבית 'מקומו ' ומעתה  והשתדלותו, עסקיו כל  את ולעזוב בבוראו  לבטוח  בנפשו 

מכך  להניאו ניסו ביתו  בני וכלכלה . פרנסה לו ישלח כבר והבורא וכו', מעמדות תהלים, באמירת העבודה,

לעכו"ם - משאותיו  לישא ששימשו החמור את מכר כן, שהחליט  ומכיוון זה , כהוא בידם עלתה  לא אך

הכסף', 'תם ימים  כמה כעבור הבית, בני נתפרנסו מהעכו"ם  שקיבל ומהמעות מערות, בחפירת היה שעסקו 

התחזק היהודי אך הטף, לפי לחם ויביא ולעבודתו, לפעלו אדם שיצא בפניו  והתחננו הבית בני נכנסו 

לעבודתו החמור עם  הנכרי הילך היום  באותו ה''... ישועת את וראו התיצבו - אלוקי בה' 'מבטחי ואמר

העמיסן  שיעור, לאין ומרגליות טובות אבנים  של  גדול אוצר מצא במערות, חפרו  כדי תוך וגבעות, בהרים

עליו המערה אדמת כל נפלה  אז  הרב, מהאוצר עוד נשאר האם  לבדוק המערה  אל שוב ונכנס החמור, על

שבושש ומשראה החדשים , 'בעליו ' על  בוש  עד המתין למערה  מחוץ שעמד החמור קבורתו'. היתה  ו 'שם 

לראות  נפשם  ותשתומם היהודי, לבית – להלך רגיל שהיה  הבית אל  ה 'אוצר' משא עם העירה חזר לבוא,

וכל מזונות שסיפקו  מרגליות, טובות אבנים אוצר טעון אליהם  חוזר הימים , מכבר 'חמורם' את

חייהם . כל  למשך ולצאצאיו לו הצטרכויותיהם ,

רבות  זה עוסקים אנו  הלא לו , ואמרו  רבם אל  זי"ע הק' ה 'אלשיך ' תלמידי באו האלה, הדברים  אחר

החל אך זה , פשוט אדם  ואילו  השמים, מן כזה שפע עלינו בא לא ומעולם  הביטחון, ב'סוגית' בשנים

התקוע למסמר דומה, הדבר למה  משל הק', ה 'אלשיך' להם ענה  אדיר, לגביר נהפך מיד בבטחון לעסוק 

רכה, בקרקע שתקעוהו המסמר כן שאין מה  ממקומו, להסיטו  תוכל  לא שבעולם רוח שכל קשה , בקרקע 

ש'מאמינים אף  והיינו רכה', כ 'קרקע האמונה אצלכם  והנמשל , והנה , הנה תזיזנו מצויה ' 'רוח  אפילו 

גדול יצרו  מחברו הגדול  ו'כל הינכם , רבא' ו'גברא מאחר מקום  מכל בבורא, איתן באמונת אתם ובוטחים '

�·.)ממנו ' ‰ÎÂÒ) שמיד הדבר נכון ואכן הביטחון, בעניין קושיות בכם  שמכניס  עד ישקוט  ולא היצר ינוח  לא ,

אלו אמנם חלילה , וחוזר תתחזקו, ואתם  להקשות, ישוב היצר גם  אך הקושיות, כל את להסיר תתחזקו

מה הרב, העושר כל את מכם ומונעים רכה ', ל 'קרקע אמונתכם  את הופכים  ההתחזקויות עם הספיקות

זה , פשוט  אדם  כן ופשעטלעך שאין 'חכמות' שום בלא הגמור' ל'בטחון ÌÈ�Â˘ÓÂ)שנתעורר ÌÈ�Â˘ ÌÈ˜ÂÓÈ�),

ומפרנס  הזן שהוא בבורא כינים והאמין ביצי עד ראמים ואף מקרני וכמשמעו , בכללם,האדם כפשוטו 



וישב  - הפרשה áבאר

íøåâ äéä åðåçèá ìãåâá -úååøò úà óñåé áåæòéù
åùôðå åôåâ úåîéìùá åúéáì øåæçéå íéøöîïååéëîå ,

àîù ùùçî ,øåæçéù íéùåã÷ä íéçàä åöø àìù
äéçù á÷òéì åøîà ïë ìò ,äøéëîä ìò åéáàì øôñé
,'íéúîä úééçú' êéøö åøéæçäì éãëá - åäúìëà äòø
óñåéù 'äá çåèáìå ììôúäìî åááìá íçðúé àìéîîå

.äøéëîä øáã åì òãååúé àìå ,åúéáì øåæçédyxtd x`aáùéå -

æ"éòëò"éæ 'í"éøä éùåãéç'á åðéöîéèå÷éì' äàø)

(ïúùøô ùéø 'î"éøäùøãîä éøáãá(ä ãô äáø)

äéäù ãçàì ìùî àéðåç éáø øîà - á÷òé áùéå'
áùé ,íäî àøééúðå íéáìë ìù úë äàøå êøãá êìäî
àøééúð åéôåìàå åùò á÷òé äàøù ïåéë êë ,íäéðéá åì
éë ,'í"éøä éùåãéç'ä øàéáå ,'íäéðéá åì áùéå íäî
êåìäì íãàì åì øùôà éàù ïéîàäå òãé åðéáà á÷òé
,íìåòä ìëì âéäðîå àøåáä àåä éë ,ä"á÷ä ãâð

,,ìëä ìò èéìùå÷æçúäì - åì ùé úçà äöò ,íðîà
äøöä úà àøåáä åì ÷éúîé æ"éòå ,äîéìù äðåîàá

äðìèáéå- 'íéôåìà'ä ìë úà á÷òé äàøùë ,ïëìå ,
àìà ,íäî çøá àìéîë ,úòãä áåùéá 'á÷òé áùéå'

àøåî ìë àìì íéáìëä ïéá áùééì åúòãî êìåäù
ãçôåøöéä Y åéôåìàå åùò ãéî ìöéð äæáå ,

.ìàøùé úéá íøë úà íé÷äå ,åéúåðåéñðå

óàåäðåîàä íäì äãîò íéàðåîùçä úîçìîá
íéùìç ãéá íéøåáéâ Y íäéáéåà úà çöðì

'øåîä øåøö'á áúëù åîë ,íéèòî ãéá íéáøåúùøô)

(ã"ì÷ 'îò ïðçúàåäöåø ,òáñ íäøáà øéòöä éðàå
ãòåî àø÷ð äîì - éì äìâúðù äî ïàëá êì úåìâì
ìò åàø÷ð íéãòåîä ìë éøäã ,'äëåðç' íéàðåîùçä
íù ìò çñô ,øåôä íù ìò íéøåô - òøåàîä íù
åàø÷ àì òåãîå ,êøãä äæ ìò íìåë ïëå ,'ä çñôù

åðîæ íù ìò íà éë ,òøåàîä íù ìò äæ ãòåîì íâ
øáãä øåàéá àìà ,åìñëá 'ä"ë åðç' - äðùä éîéá
åéä àì úåãîùäå úåøöä áåøî íéàðåîùçäù àåä

,éòáãë ììôúäìå äøåúá ÷åñòì íéìåëéøáã êàå
ìàøùé òîù' ÷åñôá íùä úà åãçééù åùò ãçà
çëáå ,úåéúåà ä"ë åá ùéù ,'ãçà 'ä åðé÷åìà 'ä

íäéáéåà ìë úà åçöð 'ä úà íãåçééìòîìä
'ä"ë åðç' ãòåîä àø÷ð ïëìå ,òáèä êøãî äìòîì
éë ,'ìàøùé òîù'ã ÷åñôáù úåéúåà ä"ë íù ìò
.åìà úåéúåà ä"ë úåëæá äéä äîçìîä ïåçöð ìë

éùòîë,÷éãöä óñåé Y ïáä éùòî êë áàä
äøåú äøîàå ,'íéøåñàä úéá'á ùáçðù
äáäàá ìëä úà ìáé÷ù Y 'óñåé úà 'ä éäéå'
äàéöåä úàæ åúðåîàå ,'ä ïåöø àåä êëù äðåîàáå
àúéàù åîëå .åðîæ íãå÷ 'íéøåñàä úéá'î åúåà

'úîà úôù'á(ç"ðøú õ÷îå ,à"ñøú ,å"îøú áùéå 'øô).ì"æå
ìëä éë ïéîàäìå òãéì ìàøùé ùéà êéøö ïëå
íéøöîì ãøéùë íâå .äø÷îá àìå àøåáä úçâùäá

'úé àøåáä úåçéìù åäæù òãé øäåñä úéáìåìëáå
íãàä êéøö ,íãàä çåìùì êøáúé åðåöøù íå÷î

êìîä ïåöø úåùòìå åúåçéìù íù úåùòìãåò .
úåùòì ÷éãöä óñåé ãéá äéä éàãåáù' ,áúë

,íéøåñàä úéáî úàöì úåìåáçú,äéä ìåãâ íëç éë
,øôéèåôì øùà ìë åãéá äéä éøäù øéùò íâå
÷ø ,øäåñä úéáî åîöò ìéöäì ìåëé äéä àîúñîå
úéáá áùéù Y 'ä ïåöø àåä êë éë ïéîàäù øçàî
úàöì úåìåáçú àìá 'íù äéä' ïë ìò ,íéøåñàä,

' áéúëã åðééäåíù éäéåäéä åúééååäá - øäåñä úéáá
çèá ÷ø úåìåáçú åì ù÷éá àìù úåëæá ïëàå ,'íù

'äáïîæä íãå÷ åúìåàâ äúééä ïëìáááá.

מציאות  שום בלא – קשה כבקרקע  תקועה אמונתו  היתה  כי ועשירות, רב שפע עצמו על המשיך בזה

וטירחה . השתדלות שום בלא ממש, ביתו  לפתח עד העושר כל  הגיע כן על  והנה. הנה  לזוז 

הפסוק ב. על  בפרשתן לוי' ב'קדושת איתא האלה  Î)כדברים  ËÏ) בית אל  ויתנהו  אותו יוסף  אדוני 'ויקח

הסוהר הסוהר... בבית שם הסוהר'ויהי בית אל  'ויתנהו אם שהרי לשון, כייתור נראה ולכאורה  ,'

טוב, לא דבר ח "ו אדם  על  שולח כשהקב"ה  דהנה  ונראה , הסוהר', בבית שם  ש'ויהי יעשה פשיטא לא אזי



וישב  - הפרשה âבאר

ãåòò"éæ 'øôåñ áúë'á øàéá'éñ ç"åà ñ"úë ú"åù)

(æë÷åñôá(á èì)ùéà éäéå ,óñåé úà 'ä éäéå'
éøáãá íéã÷îå ,'éøöîä åéðåãà úéáá éäéå ,çéìöî

àøîâä(:ì úáù)êåúî àìà äøåù äðéëùä ïéà'
íãå øùá éùòîë ä"á÷ä éùòî éëå ,äù÷å ,'äçîù
øáùð åáìå úåôòåæ åéðôù éîá ÷çøîå ñàåîù

,àìà ,'àëã úà ïëåù' àåä éøä ,åáø÷áàåäù éî
ìáìáúú àìå åáì áàëé àì äðåîàä úåîéìùá
,úåøöäå íéø÷îäî ãçà åéìò åàåáé íà åúáùçî
äðåîà ïåøñç åá ùé Y øòèöîå çðàðå áàåëù éîå

ïåçèáåàìà äøåù äðéëùä ïéà' ì"æ åøîà ïëìå ,
,'äçîù êåúîàåä çåèáù éãé ìò åáì çîùù éîá

êéà äàåø åðéàù éô ìò óà ,ãéáò áèì éë 'äá

äîåââââåøîåà åäæå ,óñåé úà 'ä éäéåúòá óàù Y
äéä ãéîú éë ,åéìò åúðéëù 'ä äøùä ,äøöä
êåúá äçîùá úåéäì ìåëé äéä êéàäå ,äçîùá

åîöò úà äàøù éãé ìò Y úåøöä,çéìöî ùéà
åéðåãà úéáá éäéå'ù óàäúéä 'ä úàîù åúðåîàá ,'

äáäàá ìëä ìáé÷ àìéîîå ,åúéøçà áéèäì úàæ
- ïëìå äçîùáåóñåé úà 'ä éäéååéìò äøùäù ,

åúðéëù úàãããã.

ø÷éòäå'÷éãö éøô'á àúéà êë ,åîöò ùàééì àìù
,ä õ÷î ò"éæ ïéìáåìî ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøäì)

(ãåò ù"ééòåïåøçàä äìéìá ïðåáúä ÷éãöä óñåéù
'åéùòî'ù åùôðá èéìçäå ,íéøåñàä úéáá åúáéùéì

לטובה  לו יהפוך ובוודאי בה' יבטח רק גשמית , פעולה שהיהשום זו, גם איש נחום  של המדה  וזוהי ,

לטובה ' זו  'גם תמיד Î‡.)אומר ˙È�Ú˙ 'ÈÚ)ויהי' הרמז  וזהו  הסוהר',שם , לו בבית אפשר שהיה פי על אף

יהיה  שבוודאי בה' היה בטוח כי פעולה, שום עשה לא הסוהר, בבית  יהיה שלא פעולה איזה לעשות 

לטובה  .הכל 

הבטחון,ג. בענין לחולה  שכתב זי"ע  חיים ' ה'שפע הרה "ק של  לשונו לך ‰˜Â„˘)והא ÔÂ˘ÏÏ Ì‚¯Â˙Ó) העיקר

תמידי  בטחון עם  לחיות חייב יהודי איש ח "ו, ברוחו  ליפול ליהודי אסור כי בהשי"ת, בבטחון שתתחזק

תמיד, ואצלו ולהתחזק  בעיניו קשה אינו דבר ושום הכל, לעשות  ובידו יכול' 'כל הוא שהקב "ה ויאמין

לעולם  מדי מאוחר מקודש .אין  עזרו  קוב"ה  לו ישלח  שבודאי ויתחזק  הלב, שמחת היא האמונה ועיקר

המשכה ,בפנימיות הוא והאמונה  ,(Á� '¯Ù Ï‡¯˘È ·‰Â‡ 'ÈÚ). גמורה בשלימות והרפואה הברכה  עליכם  שימשך ,

מעליא, ונהורא גופא בבריות טובים ולמעשים  ולחופה לתורה חלציך יוצאי את לגדל  שתזכה  רצון ויהי

הבוטחים  לכל טוב  שכר אמןותן  עמהם, חלקנו ושים באמת ¯Â"Ë)בשמך ·˙ÎÓ ·"Á ‡Ó˜ ‡¯Â„‰Ó ‰¯Â˙ È·˙ÎÓ).

שכל ימצא זו  התבוננות ידי ועל  שבהסתר, הטוב החלק  את תמיד לחפש  היא, לכך היעוצה והעצה

הרגיש פעם וכו ', בנים  גידול  בצער עליה עדו הרפתקי דכמה  אחד באברך ידענא עובדא הוא. לטובה המרור

לפניו צערו את ושפך זי"ע, מנחם ' ה'פני הרה "ק אל  ורצוץ  שבור בלב ונכנס  הקיצין, כל  כלו  כי האברך

'חריין' מנה גם  מקבל הזה  לעולם  היורד כל  הרבי לו אמר הסבל , כח  כשל  שכבר שליש  ˘‰Â‡בדמעות ,˙¯ÊÁ)

(ÛÈ¯Á ÏÎ‡Óהדגים עם הסעודה בתחילת לקבלו  לאדם  לו  טוב אך ,('ÔÈÈ¯Á'· ÌÈ‚„‰ ˙‡ Ï·ËÏ ÌÏÂÚ‰ ‚‰�ÓÎ) מאשר ,

כאומר, הכל... את יקיא אז כי הקינוח , לאחר לאוכלה מוכרח ויהא הסעודה בסוף  זו  מנה עליו שתבוא

האדם . של כוחותיו  שנחלשים  בעת – זקנה לעת ולא בנסיונות עכשיו  אותו מנסה  שהקב"ה  להודות עליך

במדרשד. איתא הנה  זי"ע, אמת' ה'שפת הרה"ק  גיסו את פעם  שאל זי"ע  מפילץ  צדיק ' ה'שפתי הרה "ק

(Ê Ò ‰·¯ ˙È˘‡¯·)' – אברהם  עבד אליעזר באמונה על  צדיק אותו ששירת  ידי ארור על  מכלל  יצא

הצדיק  יוסף  גבי מצינו  בו  וכיוצא ברוך', ‡)לכלל ,‡ כל(˘‰˘"¯ אבא, בר שמואל  רבי בשם  אמר פנחס  'רבי

לחירות' יצא באמונה רבו את ששימש  ידי על מיוסף  לחירות, יוצא כראוי רבו את משמש  (Â�È�ÙÏשהוא

(ÛÒÂÈ È·‚ '‰�ÂÓ‡·' ·˙Î� ‡Ï ˘¯„Ó·אברהם' אדונו את נאמנה  ששירת במה חשיבות יש – אליעזר גבי בשלמא, ,

– אמת' ה 'שפת לו  אמר כפוטיפר, והטמא הערל את נאמנה ששימש ליוסף  הוא שבח  מה אבל אבינו ',
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åì åîøâ(äéìéã àâøã íåôì)úéáá øåñà' úåéäì
,'íéøåñàäøîà èòîëå ãàî åáì ìà áöòúðå

,åé÷åìà 'äá ÷æçúäì øáâúä ãéî êà ,ùàåð
äáåè äåå÷úáääääúéáî úàöì úøçîì äëæ æ"éòå .

êìîì äðùîä ñë ìò úåìòìå íéøåñàäåååå.

הגבהתו תבוא  השפלתו מתוך – אביון  ירים  מאשפות 

÷"äøäò"éæ 'øôåñ íúç'ä(äéä ä"ã)úà ùøôî
áåúëä(á æì)äòø íúáéã úà óñåé àáéå'

úåòøì óñåé úà çìù åðéáà á÷òé éë ,'íäéáà ìà
åúåà å÷çéø íä êà ,úåøéáâä éðá íò øáçúäìå
äæå ,úåçôùä éðá ìöà úøùîå øòð úåéäì åäåçìùå
íé÷çøî íäù Y 'íäéáà ìà äòø íúáéã' äéä àôåâ
,êë ìò íéèáùä åòîùùî êà ,êë ìë åúåà
ìåùî íà åðéìò êåìîú êåìîä' åì åøîàå åäåçéëåä
úà êîöò ìò ìá÷î êðéà íà - 'åðá ìåùîú

,åðéìò êåìîì ìëåú àì åììä úåðåéæáäììë éë
øîåìë ,êåìîì àöé íéøåñàä úéáî ,åðéãéá øåñî¥¥

êøã ìò ,äëåìî çîöú àèåéãä úéúçúîíéìäú)

(æ âé÷'ïåéáà íéøé úåôùàîàåðù ãåò åôéñåéå' ïëìå ...
éúøú äîä éë ,'åéøáã ìòå åéúåîåìç ìò åúåà
íà äëåìîì úåëæìå ìãâúäì øùôà éà éë ,éøúñã

äìéçú åúòã ìéôùé àìææææ.

êëàúéàãë ,'úåéðçåø'á óà íéøáãä éðô íä
'úîà úôù'á(ã"ìøú)éãé ìò éë ,äàøð' .ì"æå ,

åúðúåë úà åèéùôéå - íéèáùäî óñåé äæáúðùæì)

(âëìëä éë ïéîàä àìà ,ú"éùä øçà øäøä àìå ,
äæ éãé ìò ,äáåèìäöåçä àöéå ñðéå(áé èì)äéäù

àøåáä ïåöø øåáò åîöò úåæáì ìëåéù òåéñ åì
.êøáúé,äøåúáù åììä úåéùòîî äáøä ãåîìì ùéå

äáäàå äçîùá êøáúé 'ä úåâäðä ìë ìá÷ì êéà
ì"ëò ,'äìéìò àøåð àåä éëçççç.

המדרש , דברי הם  כך רבו אי, את ששירת  ידי והיהעל והטמא, הערל  שלא באמונה – היינו בה', שלימה  ֵ

אלא זה , טמא ולשרת לעבוד יעקב, של  בניו  בחיר – בידו עלתה כך אשר על  בקרבו  לבו ,באמונה נשבר

ובזכות ושמחה, באמונה עליו  קיבל  הכל  שעלההאמונה את אלא עוד ולא לחירות, מעבדות יצא בבוראו,

לגדולה . ונתעלה

כתיבה . החכם , Î‚)אמר ,ËÏ)' בידו מאומה כל  את  רואה הסוהר בית שר ולכאורהאין  אתו ' ה ' באשר -

אכן, כי אלא, אתו', ה ' היה  'לא אם בו  לראות הסוהר בית שר ביד היה רע איזה וכי ביאור, צריך

דברים . עלילות עליו מוצא הסוהר בית שר היה  כבר תמימה, באמונה  - בוראו  עם  חי יוסף  היה  לא אם 

אוון. כל לו יאונה ולא טוב, כל לו  יחסר לא בוראו  עם  החי אך

בכתובו . מרמז  זי"ע  הרים ' ה 'חידושי Á-Ê)הרה"ק  ·È˜ ÌÈÏÈ‰˙) הוא תיבות שבסופי סמוך' בה ', בטוח  לבו  'נכון

לטובה, שהכל בלבם  ובוטחים  בגלות ישראל בני מתחזקים  חנוכה  של  טוב יום  ידי שעל לומר 'חנוכה',

של תיבות' ש 'ראשי לומר יש  ס'מוך גם ‰‡�Â¯Á‰)נ 'כון ‰·È˙‰Â ‰�Â˘‡¯‰ ‰·È˙‰) שמי ללמדך 'נס ', הם הרי ,

ניסים לו נעשים ית' בבורא ובביטחון באמונה וסמוך נכון ‰')שלבו ÏÈÏ ‡"Ï¯˙ ‰ÎÂ�Á ‡"Ù˘).

'ננס 'ז. שהוא מי ש'פל, ה 'ר - ג'בוה  נ'ס  ר"ת שהוא נשג"ה ה'דריידעל' על החרוטות באותיות רימזו  וכך

'משפילו '. הקב"ה  'הר' שהוא ומי 'מגביהו', הקב"ה 

מסיבובו , הדריידעל  שנפל  אחר אלא מנצח  ב'דריידעל ' המשחק אין כי אמרו  הנפילה עוד אחר רק כי

והניצחון ההצלחה .תבוא

פרשיות'ח. געפעלצטע 'די הפרשיות אלו את מכנים היו  ·ÂÂ¯Ù‰)צדיקים  ˙ÂÙÂËÚ‰ ˙ÂÈ˘¯Ù‰) מפרשת וביותר ,

ה'פני  הרה "ק שאמר וכמו אלו , ענינים להבין שכלינו  מדע  שקצר יוסף , מכירת נכתבה  שבה וישב

לשונו בצחות זי"ע  פראסט...מנחם' גרעסטע דער איז וישב  ÈÂ˘·)פרשת ˙˘¯Ù· ‡Â‰ ¯˙ÂÈ· ÏÂ„‚‰ ¯Â˜‰) והתכוון ,

החורף, בימות שלובשים פרווה במעיל  עטופות בראשית שבסדר הפרשיות אם  כי לשון, על נופל  בלשון

עבה פרווה  למעיל  ונצרכים  ביותר, גדול  הקור שורר וישב בפרשת א"כ  להבינם , שקשה סודות על המרמז



וישב  - הפרשה äבאר

ורבוי שמים  בגזירת הכל  - העדיף  לא  המרבה
הוא מיותר ההשתדלות 

áúëáåúëä ìò ï"áîøä(åè æì)ùéà åäàöîéå'
,ãåò åðòéãåäìå' ì"æå ,'äãùá äòåúéë

úåöéøçäå úîà äøéæâä(úåìãúùää éåáéø)ø÷ùèèèèéë ,
åàéáäì åúòãî àìù êøã äøåî ä"á÷ä åì ïîéæ

íãéáééééåðéúåáø åðååëúð äæìå .(ãé ãô ø"øá)íøîàá
äìàä 'íéùéà'ä éë,'ùéàä' åäìàùéå ,'ùéà' åäàöîéå)

('ùéàä' øîàéå,'íéëàìî' íäìë äéä íðéç ìò àìù
'íå÷ú àéä 'ä úöò éë åðòéãåäì ,äæä øåôéñä.

,íéîùä ïî àìéîî åì íéàá íãàä éëøö ìëù åðééäå
Y 'êìîä úøéæâ' àìà åðéà úåìãúùää ïéðò ìëå
àèéùô ïëù ïååéëîå ,äñðøô åì äàéáðä àéäù àìå
äá àì éë ,åúáö÷ ìéãâú àì úåìãúùää éåáéøù

÷éøì òâéé òåãî ïë íà ,äñðøôä àéìúàéàéàéàé.

íéøáãäïä ,íãà ìù åéúåðåæî ïéðòì ïä íéøåîà
,ïåáùçá ìëä éë ,ïéðòå ïéðò ìëáàìå

àåäëá åìéôà ãñôäá àìå çååéøá àì íãàì òéâé
ïåáùçá àéîù ïî åì áö÷ðù äîî øúåé äæ

מובנים ). ובלתי סתומים כדברים בה  הנאמר כל נראה בשר בעיני ולכן הפרשה, את בו  לעטוף  כדי ביותר,

ובמאמר ט . ה ' כרצון יתקיים הכל אלא הצטרכויותיו , שאר או  לפרנסתו הדרך את לזרז  לאדם  אפשר ואי

בתו את לבקר נכנס  מעז 'בוז ', בעיר בשהותו שפעם  זי"ע  מקאברין משה  רבי הרה"ק  על כמסופר פיו,

זי"ע  ברוך'ל רבי הרבי הרה "ק ÂÈÏÒÎ)של È"Á „"ÓÂÈ)אביה מפי ששמעה  מה  דבר לו  שתאמר מאתה  ,וביקש

ואמרה  נענתה  אייליןזי"ע , צו נישט זיך  הקדוש אבינו מאת  בקבלה לנו ‰ÏÎיש ‡Ï‰ ÈÎ ,È‡„Ó ¯˙ÂÈ ¯‰ÓÏ ‡Ï)

(Ì„‡Ï ˙Â¯È‰Ó‰ ÏÈÚÂ˙ ‰ÓÂ ,ÌÈÓ˘‰ ÔÓ הדעת,�˜ˆ· יישוב הוא לצאת והעיקר מאד אז מיהר מקאברין הרה"ק  והנה ,

באה מכן לאחר בדרכו , לאיטו  והתנהל בעצמו , עצר הדברים, אלו את ממנה ששמע מאחר אך לדרך,

ניצל מקאברין הרה"ק  שהשתהה בזכות ורק  הדרך, אם על  מזויינים ליסטים עמדו שעה שבאותה  השמועה

Î"‰)מידם ˙Â‡ Â"Ù˜ 'ÓÚ ‡"Á '‡¯Â‰�„ ‡�ÈˆÂ·'· ‡·Â‰ ,ÌÈ¯Ó‡ ÈËÂ˜ÈÏ - Ï‡ÂÓ˘ È¯·„).

'עגלות',י . לאביו שלח  לאחיו יוסף שנתגלה  לאחר כי זי"ע  ישראל ' ה'בית הרה "ק לה  רמז נאה רמז

את  וירא שאמר זהו ערופה , עגלה בפרשת ממנו , כשפירש  עוסק היה  במה להם מסר סימן - וברש"י

פרעה שלח אשר אמר ולא יוסף  שלח  אשר ÊÎ)העגלות ‰Ó È"˘¯)לו רמז כי ישראל' ה 'בית הרה "ק ופי' .

נאמר ערופה הכהושבעגלה  מי נודע ‡)לא ‡Î ÌÈ¯·„)נראה יהיה  אם אפילו ליעקב יוסף לו אמר כיו "ב ,

באמת אבל  אותי, מכרו  שהאחים נודע לך תדעלא לא לעולם הכני - היה .מי ה' מיד הכל כי ומכרני...

התורה  על בפירושו  הרמב"ם  בן אברהם  רבינו כתב È‚)נוראות ÊÏ) יימצא לבל יעקב שמר מתחילה  כי ,

כנגד  תבונה ואין עצה  'אין מקום ומכל  יודע... ומי אותו , הם  שונאים כי שידע אחר לבדם אחיו  עם יוסף 

דבר  ונתגלגל  אחיך, שלום את ראה  נא לך – שלחו  עצמו  שיעקב הרי למכירתו  המיועד וברגע  – ה ''

למצרים . המכירה 

הייתהיא . ביתי לבני קדוש, רבי ואניה, תאניה  בקול רבו  אל  נכנס אחד אברך באחרונה , זה שהיה  מעשה

גדולה, בהרחבה  ביתי אנשי ופרנסת פרנסתי הייתה  ומשם  אחד, בעה"ב אצל  קבועה' 'עבודה  עתה עד

אמור  הרבי, שאלו הטף... לפי לחם לנו יהא מנין בא... אני אנה  ואני פיטורין' 'מכתב קיבלה  עתה זה  אך

ממין  שלא - השאלה  את הבין שלא האברך מבחוץ , ביתך בפתח תלויה  דואר' 'תיבת לך יש  האם נא,

הנך  לפעם  מפעם  האם ושאל , הרבי המשיך דואר, תיבת ברשותי יש אכן, הכבוד, מפני נענה  הטענה,

אולי  הרבי שאל הן, - לצרתו ה'דואר' שייכות הבין לא שעדיין האברך נענה וכדו', מכתבים  בה  מקבל 

ה 'דוור'יודע מיהו ÌÂ˜ÓÏ)מר ÌÂ˜ÓÓ ÌÈ·˙ÎÓ‰ ˙‡ ‡˘Â�‰),ולא לא האברך נענה המכתבים , את לפתחך המביא

בקול הרבי אליו  נענה  עתה  אלי... מגיעים שהמכתבים  העיקר הדואר, את המביא מיהו לי איכפת מה וכי

הזן  ובעצמו  בכבודו הקב"ה זה – ממשלחו  הפרנסה את לך המביא ב'דוור' תתעניין כך כל  ומדוע תמיהה 

ואילך. מכאן שליחך יהיה  מי לך איכפת מה  הכל, את ברחמיו
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÷ã÷åãîéàî÷ åæîøù åîëå ,(ãåòå íìò÷î àáñä)

÷åñôá é"ùø éøáãá(äë æì)åàøéå íäéðéò åàùéå'
íäéìîâå ,ãòìâî äàá íéìàòîùé úçøåà äðäå
íñøô äîì' é"ùøáå ,'èåìå éøöå úàëð íéàùåð
íé÷éãö ìù ïøëù ïúî òéãåäì ,íàùî úà áåúëä
ïøèòå èôð àìà úàùì íééáøò ìù ïëøã ïéàù
.'òø çéøî ÷æåé àìù íéîùá åðîãæð äæìå ,òø ïçéøù
íéãîåòùë Y äæë ìôù áöîá éëå ,äù÷ äøåàëìå
éìáî ,íìåò úåøåãì åéáà úéáî å÷éçøäìå åøëîì
æà ùéä úåéîùâáå úåéðçåøá åìøåâá äìòé äî úòã
çéø íà åáéáñ óãåð çéø äæéà 'äðéî à÷ôð' äæéà

,åàì åà áåèíãàä ìò àéáî ä"á÷ä ïéàù ,àìà
àîéð àìîë åìéôà åéìò áö÷ðäî øúåé øòö íåù,
íöòì óñåðá åéìò øæâð àì 'òø çéø'ù ïååéëå
íééáøòä íîò åàùéù íéîùä ïî åááéñ ,'äøéëî'ä

.íâäðîë àìù Y 'èåìå éøö úàëð''ø÷éò' òãåéä
øòöä ìëù åòãåéá ,äëøáìå äáåèì åééç åðúùé ,äæ

äãéîå ñìôá ãåãî åéìò àá øùààì íìåòìå ,
åì òéâîäî øúåé íåùä úôéì÷ë åìéôà øòèöé

.äîéìùä åúáåèì

עיניים לפקוח  גרמא  הזמן  – אור  נראה באורך
בעולם ה' בהנהגת ולהתבונן 

àúéàùøãîá(ä ,âé äáø àø÷éå)äëéùç äîéà äðäå
ïåé úåëìî åæ - äìåãâåöø íéðååéä éë ,

,äàøåðå 'äìåãâ úåëùç' ìàøùé éðá íò ìò àéáäì
éçá äøåäèä íúðåîàî ìàøùé úà øéáòäì ,àéäå
ïéîàäì åøáâúä íéàðåîùçäù äæá ,ïëà ,íéîìåòä
åñéáä àôåâ äæá ,'ä ãåçééá æåò øúéáå úàù øúéá

.íåçöðå íúåà

ãåòúåäî úà øàáì åøîàìò ,'äìåãâä úåëùçä'
úåøåãä é÷éãö ìù íøîàî éôúôù'ä ÷"äøä)

(ò"éæ øãðñëìàî êéðòä éáø ÷"äøä íùá à"éå ,ò"éæ 'úîàìò
÷åñôä(â èñ íéìéäú)'òáè,'äìåöî ïåéá éúäðååëäù

êåúá ìàøùé éðá úà ñéðëäì åöôç íéðååéäù àéä
àìå ,'òáèá' íìåë ìë 'íéòå÷ù' åéäéù ,'òáèä'

'ä úçâùäáéø÷îá' - åøîàé íäì äø÷é øùà ìëáå ,
,êëå êë äùòð 'òáèäéãéá ìëäù' åøëæé àìå

íéîù'(ì"ðå ä"ãá äëåðç ùéø 'íééç éøáã'á àúéà æ"éòë).

êëåèéèî éðìéöä' ÷åñôä úà è"ùòáä ïøî ùøéô
à ìàåòáè'ä(åè íù íéìéäú)äéäà àìù åðééä

úðéçáá äìéìçòáèäíâù òãà äáøãà àìà ,
úéèøô äçâùäá ,ù"áúé 'ä úçâùä úàöîð òáèá
åîìåò úà âéäðî àåäå ,åãáìî ãåò ïéàå ,äìòîìî
÷åñôá éàî÷ ìù íøåàéáë ,äòù ìëáå úò ìëá

á íåúçðå'òáè'êìîä ú(áé ,â øúñà)ìëù òãéù ,
ìù åëìî - êìîä éãé ìò çâùåîå âäðåî 'òáèä'
øð ÷éìãäì' éãé ìò åðì àåáú åæ äøàäå ,íìåò
øéäáä äðåîàä øåàá åðééç úà øéàðù ,'äëåðç

íé÷çùá(å"ì úåà äëåðç 'ì"ùà éòèð' äàø).

ïîæäíéîéä åìàá àîøâäðëää éîé)áéáéáéáé(ìäëåðçä éîé
ìëá 'ä úà úåàøì 'úåøååò íééðéò çå÷ôì'

'ù äëåðç øðá åðéöî ïëå ,íìåòá øáãäàåøä'êøáî
(.âë úáù)- úååöîä øàùá ïë åðàöî àìù äî ,

ïì æîøì ,êøáî äååöîä úà 'íéé÷îä' ÷ø íäáù
ïåîèä úà 'úåàøì' Y åìà íéîé úãåáò ø÷éòù
'ä úâäðä ìò áèéä ïðåáúäì - äëåðç úåøð úçú
éøîà'á àúéà êëå .'äëåðç úåøð'á íéæîåøîä åðîò

'úîà(èö 'åîò äëåðç)ãçà ìëù åðééä àñéð éîåñøôã
.åéøáà ç"îøá ñðä íñøôì êéøö

êëåì"÷åöæ ïééèùðééô äùî éáø ïåàâä øàáîùøã)

('è ùåøã äùîúåøîéîä úåëéîñ úà ,:àë úáù)

הגיבורים יב. ËÚ.)בשלטי ˙·˘ ÈÎ„¯Ó ˙Â‰‚‰ ÏÚ˘) מקץ בפרשת הכתוב מלשון לחנוכה  רמז ÊË)הביא ‚Ó)טבוח'

והכןטב  נרמזח שבחנוכה והיינו 'חנוכה '. - יחדיו  עולים 'והכן' תיבת בצירוף מ'טבח', ח ' שאות ,'

ההכנה . ענין במיוחד

יש שבראשונה לרמז ולב', 'מח - בגמטריא עולה  ד'הכנה ' זי"ע מוויז 'ניץ משה ' ה'ישועות הרה"ק  ואמר

חנוכה . בנר ולהדליקם עולמים , כל  לבורא הלב ואת המח  את להכין



וישב  - הפרשה æבאר

(.áëäéîùî éîåéðî øá ïúð áø ùøã àðäë áø øîà'
íéøùòî äìòîì äçéðäù äëåðç øð íåçðú éáøã

àå ,éåáîëå äëåñë äìåñô äîàùøã àðäë áø øî
áéúëã éàî íåçðú éáøã äéîùî éîåéðî øá ïúð áø

(ãë æì)øåáä øîàðù òîùîî 'íéî åá ïéà ÷éø øåáä'
øîåì ãåîìú äî àìà ,íéî åá ïéàù òãåé éðéà ÷éø
ùé íéáø÷òå íéùçð ìáà åá ïéà íéî ,íéî åá ïéà

,'åáãçà àøåîà éë íéøîàîä úà åëéîñä úåèùô éô ìò)

(íøîàäçîù éáø éøáã úà àéáäì î"øâä íéã÷îå ,
ïøî ìù úòãåðä åúééùå÷ ìò ì"÷åöæ íì÷î ìñéæ

ò"éæ 'óñåé úéá'ä(ò"øú 'éñ ç"åà)úåøð ïé÷éìãî òåãî
éøäù Y íéîé 'æ ÷ø äéä ñðä éøä íéîé äðåîù

ãçà íåé åá ÷éìãäì éãë åá ùéù ãë åàöîâéâéâéâé.

õøúîåúàéøá íöò úîàá éë ,ìñéæ äçîù 'ø
àéä íìåòäàìôå ñðøúåé ùåãéç äá ùéå

ñðä åìéàå ,'ïéàî ùé' úàéøá àéä éë ,íéñðä ìëî
.'ùéî ùé' àåäøúåé 'ñð'î ìòôúäì ùé äî ïë íà
äàéøáä íöòîøîàé àåä ÷åìãéå ïîùì øîàù éî'å ,
'÷åìãéå õîåçì(.äë úéðòú)äàéøáä úàù ,àìà ,

åéúåãøè áåøáå ,íåé ìëá íãàä äàåø äéòáèå
ìòôúî åðéà øáëå ,äæá ïðåáúî åðéà åééç úöåøîå

åùôð øøåòúú 'éåðéù' äæéà åúåàøá ÷øå ,äæî
ìà ïéáî øáë æàå ,àîìò éàäá äùòðá ïðåáúäì
,àøåáä ìù åéãé éùòî äàéøáäå 'òáè'ä ìëù ïåëð
íäáù íéîéä úòáù ãáìî íåé ãåò ïé÷éìãî ïëìå
ãéîú ÷ìåã 'ïîù'ù úåàéöîä íöò ìò - ñðä äéä
'äù ïéáäì Y åìà íéîé ìù ïø÷éò åäæ ,òáèä êøãá
.äæä íåéä íöò ãò ìë úà äéçîå ,ìëä úà àøá

,íðîààì éëä åìéôàå ,øéàî øåàäù íéîòô
êùåçä úà ùøâì úåøðä øåà åéìò òéôùé

éåàøë ïðåáúî íãàä ïéà íà ,àåäå Yåîëå ,
êéà ,äù÷ äøåàëìã ,øåáá óñåéã äùòîá åðéöîù
'øåîâ ÷éãö'ù åðéáä àì éëå óñåé úà íéèáùä åøëî
åéäù íéáø÷òäå íéùçðä ïî ìöéðù íúåàøá àåä
øñåçîù ,àèéùô àìà ,åäåëéìùäù øåáá
ãîìð ïàëîå .íäéðôì øùà úà åðéáä àì 'úåððåáúä'

,ïãéãì,úåø÷é øåàá 'ä øéàî øùà úòá óàù
'åéðéò ç÷ôé' àì íà ,'åãëå äëåðçáë íéìâð íéñéðá
éãéì àåáì 'øåàä' åéìò òéôùé àì Y 'ä úà úåàøì

.íéîìåòä éçá äîéìù äðåîà

äúòîãçà íòè éë Y íéðéãä 'úåëéîñ' åøàáúé
úåàøì åððåáúä àìù óñåé éçà åîëå íäì

הט "זיג. של תירוצו  Ò˜"‡)מפורסם Ú¯˙ ÔÓÈÒ)השמן פך מציאת עצם על  זכר  קבעו הראשון ‰ÈÎדיום Â‡Ï·„)

ÈÏ‡˘ ÈÎÏ' (‚ ,„ '· ÌÈÎÏÓ) ‡È·�‰ ‰ÈÏÚ ‰ÂÈˆ˘ ˙ÈÓ�Â˘· ÔÁÎ˘‡„Î ,ÔÈ‡Ó ˘È ˙‡È¯·· Ò� ‰˘ÂÚ ‰"·˜‰ ÔÈ‡ È¯‰˘ ,Ò�Ï ÌÈÎÂÊ ÂÈ‰ ‡Ï

˙�ÂÓ˘Ï ˜ÈÙÒÈÂ ÔÓ˘‰ ‰·¯˙È˘ ˙ÂÎÊÏ ÂÏÎÈ Â‡ˆÓ˘ ÔÓ˘‰ ÍÙ È„È ÏÚ ˜¯Â ,'ÈËÈÚÓ˙ Ï‡ ÌÈ˜¯ ÌÈÏÎ ,ÍÈ�Î˘ ÏÎ ˙‡Ó ıÂÁ‰ ÔÓ ÌÈÏÎ ÍÏ

(˘"ÈÚ ,ÌÈÓÈ' המנחה 'קומץ  בספרו דבריו את זצ"ל  צינץ לייב אריה רבי הגאון וביאר .(Ê ˙Â‡ ‰ÎÂ�ÁÏ ˘Â¯„) בדרך

לתוך  גנבים פרצו הלילות באחד זהב, דינרי מלאים ארגזים עשרה  לו שהיו  לאחד דומה , הדבר למה משל ,

עמו אלקים יהיה  שאם  לאמר, נדר נדר הכיס בחסרון בעה"ב כשהבחין ארגזים , תשע ממנו וגנבו  ֶָביתו 

הטבע בדרך פעולות גם  עשה בבד בד לצדקה , זהב דינרי שלשה ארגז  מכל ינדב מעותיו  את לו וימציא

ובתוך  שוועתו לקול ה' שמע ואכן הגנבים , את ויתפסו שיחפשו  שוטרים שכר לו  שנשאר המעות ועם 

לגבאי  וקרא שהבטיח  מה האיש קיים  מיד לבעליה, הגניבה את להחזיר נאלצו  והם הגנבים  נתפסו  קצר זמן

הגזבר  אולם ארגז, לכל  מטבעות שלשה  לו, שהוחזרו ארגזים תשעה  עבור מטבעות כ "ז לו  ונתן צדקה

תשעה אם  כי ממנו  גנבו לא שהרי מדוע , ושאלו העשיר תמה  מטבעות, שלשה עוד לו שיתן ממנו  ביקש

בידך  היו עי"ז ורק  מעיקרא, ממך נלקח שלא הארגז  על להשי"ת להודות שעליך ק"ו  הגזבר, נענה  ארגזים,

- להקב"ה להודות לנו  יש  גופא זה  שעל  מובן, והנמשל הגנבים. אחרי שיחפשו לשוטרים  לשלם מעות

שלא  יותר להודות צריך זה  על  ואדרבה בטהרה , גדול  כהן של בחותמו  שמן של אחד פך שנשאר על

מעיקרא. הרשעים  בו  נגעו
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øð' åá àöåéë ,àåä øåîâ ÷éãö íäéðôì øùà ùéàäù
'ìåñô äîà 'ëî äìòîì äçéðäù äëåðç(.áë úáù),

àåä äæ íòèîàì êëå ,àðéò äéá àèìù àì éë
úà åîöòá øéòáäì êéøöù ,äæ 'ø÷éò' ïéáäì øåëæé

äðåîàä ùàó÷åð íãà ïéàù ïéîàäìå åéðéò çå÷ôì ,
åìéôàå .äìòîìî åéìò ïéæéøëîù ãò äèîìî åòáöà
ìëä ÷ø ,àîìòá äø÷îá ìôåð åðéà ïìéàä ïî äìò

.èøåôîå ÷ã÷åãî ïåáùçá

ùéà"÷òøâä éøáã úà êéîñäìéùåãéçå éùåøã')

(äì 'îò ú"äò 'à"÷òøáåúëä øåàéáá(âé ,î)ãåòá'
ìò êáéùäå êùàø úà äòøô àùé íéîé úùåìù

åãéá äòøô ñåë úúðå êðëïåùàøä èôùîëøùà
åä÷ùî úééäíà éëäù÷ äøåàëìã ,'êúà éðúøëæ

óéñåä òåãî ,'êðë ìò êáéùäå' - øîà øáë íà
,'ïåùàøä èôùîë åãéá äòøô ñåë úúðå' åì øîåì
éðúøëæ' åì øîà êàéä ,ãåòå .àåä àèéùô éøä

'íãàá çèáé øùà øáâä øåøà' éøä 'éðúøëæäåäéîøé)

(ä æéíãàä íùåé íà ,íìåò ìù åâäðîî éë ,àìà .
áåù åéðôì àåáá íåéä åúåàî ,ïååò äæéà ìò øîùîá
úøîùî' äùòé ñôúð åðéâá øùà ïééðò åúåà

'ïòååøòð'å úåøéäæ áåøá 'úøîùîì(íéáöò)íà óàå ,
ãçà åìéôà ïéðòä åúåàì àåä áø÷úîù åì äîãé ÷ø
óñåé ïéáäå ,åôàá åùôð ãåò ìë åðîî çøáé óìà éðî
úéá øîùîá áùéù øçàìù ,ïë íé÷ùîä øù óàù
éøä ,åëåúá áåáæù ñåë äòøôì ùéâäù ìò øäåñä
úò ìëá ùåùçé åðë ìò äòøô åðáéùéùë äúòî
àìù øåôñ ïéàì úåáø íéîòô äòøô ñåë úà ÷åãáéå

éë ,êì òã - óñåé åì øîà ïë ìò ,áåáæ åëåúì ìôð
êéìòî êùàø úà äòøô àùé íéîé úùìù ãåòá

êðë ìò êáéùäåìò úåøéäæ óéñåäì êì ïéà ,êà ,
,íéáåáæä øçà ùåôéçá úåøîåç ìò úåøîåçå úåøéäæ

åãéá äòøô ñåë úà úúðå' àìàïåùàøä èôùîë'
íéøåñàä úéáá áùéù éî ÷ø éë ,éåðéù ìë àìì -
,äúà ìáà ,øîùäìå øäæäì åì ùé àåä äæ ïååò ìò

àìà ,äæ ïååò ìò ïàë êúáéùé ïéàíà éëéðéàøúù
...äòøô ìöà éðøéëæú íåéä àåááå ,ïàë

הישועה לה ' שרק אמונה מתוך  תפילה  - כדת ואתפלל 

ïúùøôá(ãë-àë æì)...íãéî åäìéöéå ïáåàø òîùéå'
÷éø øåáäå ...äæä øåáä ìà åúåà åëéìùä
íéî - íéî åá ïéà ÷éø øåáä' é"ùøáå 'íéî åá ïéà
ääéîúäå .'åá ùé íéáø÷òå íéùçð ìáà åá ïéà
é"ò úåîé íà éì äî ,àø÷éé äìöä äæì éëå ,äòåãé
íéùçð ìù íäéôá úåîé íà éì äîå íéçàä
ïîæ ìëù òãé ïáåàøù àåä øåàéáä êà .íéáø÷òå
áåùçé ïééãò åéçà éãéá àöîð åìøåâù äàøé óñåéù
íäì ïðçúäìå úåëáì ,íäéðôì ìôðúäì åãéá éë
áéùäì äñðé àñéâ êãéàì åà ,åùôðì åäåçéðéù
äåå÷ú åìéôà äìúéù òâøáå ,äøòùä äîçìî
ïë ìò .ìöðéäì äëæé àì øáë 'åúåìãúùä'á úèòåî

,íéáø÷òå íéùçð àìî øåáì åëéìùäì õòééøçàìå
àìà ïòùäì éî ìò åì ïéàù òãé øáë íùì ìèåéù
åááì é÷îòî 'ä ìà ììôúéå ,ù"áúé àøåáä ìò

ìöðéäì äëæé äæáå ,äúéîä ïî åìéöéùäåä êëå ,ãéãéãéãé.

ידי יד. על העולם  בזה  יותר מושגח שהאדם  שככל אומר, היה  זי"ע מקאז'מיר יחזקאל רבי הרה"ק 

לידה בצער מצטערות אינן השדה  חיות כי והראיה, מלמעלה, מושגח  פחות הוא כך גשמיות השגחות

לידתן. עת בבוא ומתייסרים המצטערים אדם  בני כדרך שלא כלל, ייסורים  ללא בנקל  יולדות הם  אלא

ואינם בעדם, ויסייע  להם שיעזור מי להם ואין השממה  באמצע  יולדות השדה  חיות כי טעמא, והיינו 

מיילדת  להם  יש הנשים  ואילו לידה . צער סובלות הן אין כן על נשואות, עיניהם ואליו  ה' אל  בלתי מקוות

מקום מכל  צרה ', ביום ה' 'יענך בכוונה ואומרות להקב"ה  מתפללות שוודאי אף  כן ועל למיטתם  סמוך

לה יש  לכן המילדת על גם  סומכות והן שהוא מאחר כזה באופן להיות צריכה  התפילה כי לידה . צער ם

העולמים . כל בבורא רק  נתלה 

בהשגות  אף – לבו משאלות כל  על האדם  שיתפלל אלו, בימים בפרט  – התפילה בעניין להוסיף עלינו עוד
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בקשרי תמיד ולעמוד  עצמו להחשיב  – לבו ויגבה
המלחמה

ììëìù åëøòá øéëéù ,íãà ìù åúãåáòá ïåùàø
óàå ,ãàî ãò àåä íø éë ìàøùé ùéà ìë
ïéàå àåä äúåçðå äìôù äéøá éë åäúôî øöéä íà
íà 'ä úååöî íåé÷á íà åéúåìåòôá úåáéùç ìë

åì òîùé àì ,úåðåéñðä ìò úåøáâúäááúë ïëå .
' ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä(ïúùøôá í"éøä éèå÷éì)

íãéî åäìéöéå ïáåàø òîùéå' ïúùøôá ì"æç éøáã ìò
(àë æì)áúåë ä"á÷äù ïáåàø òãåé äéä åìéà Y

íãéî åäìéöéå ïáåàø òîùéå åéøçàäéä åéôúëá
åéáà ìöà åëéìåîå åðòåè(àî÷ áùéå ù"å÷ìé).ì"æå ,

áåúëäù Y ãåáëå úåàâì å"ç äðååëä äéä àì éàãåå
.íäéìò ïë áåúëéäîë ãò òãåé íãàä ïéà éë ,àìà

åéùòî ïéòéâîïéòéâî åéùòîù òãåé åéä åìéàå ,ãò
ïåöøá äùåò äéä ,ïë ïäéìò áåúëéù - ú"éùäì

.øúåéåéùòî êéà òãåé äéä íà íãà ìëá ïëå
åéä íéàøáðä ìëìå úåîìåòä ìëì äáåè íéîøåâ

ì"ëò ,øúåé ÷ùçå ïåöøá íéãáåò.

åðééäåìëå åìù äðè÷ äìåòô ìëù òãé øùàë éë
÷ø íéòâåð íðéà Y úèòåî åìéôà úåøáâúä
ïéáé ,íìåòä ìë úà íäá òðòðî àåä àìà åîöòì

úàäìòîì äìòîì äìåãâä åúåáéùçåéäé àìéîîå ,
.øúåéá éåàøä ïôåàá åìù 'êìé êåìä'ä ìëå åéùòî ìë

àöåéë'úîà úôù'ä ÷"äøä íùá àøîàúî äæá
ì"æç éøáã úà øàáì ,ò"éæ(:èî äèåñ)

- úáéú ùåøéô ,'àâñé àôöåç àçéùîã àúá÷òá'
,'éã' - 'éâñ' ïåùìî äùåøéô ãåòå ,éåáéø àåä 'àâñé'
'äôöåç'á ä"á÷äì åì éã íéîéä úéøçàáù åðééäå

íéøòð íò íéð÷æ åùáìéùíäù íéøáã äùòé óåöçäã)

(åúâøãîî äìòîì,øîåìë ,íáöî ìò ììë åèéáé àìù
ùåã÷ ,'éðà ÷éãö' åøîàéå åðòé àìà ,úîàá éðçåøä

úà ãåáòì ùôðäå óåâä úåçåë íäì åéäé äæáå ,éðà
éåàøë 'ä.

ïëåáéúëã ïúùøôá åðéöî(áé èì)åäùôúúå'
ò"éæ 'íäøáà úéá'ä ÷"äøä øàéáå ,'åãâáá

(ïúùøôá)àá øöéä éë ,'åéúåãéâá' ïåùìî àåä åãâáã ,
íà ,êé÷åìà 'äá úãâá øáë éøä øîàì íãàä ìà

Y 'éîò äáëù' ïëéë úåøéáò ãåò äùòå àåá
óñåé øîàéå äðòé úàæ ìò ,êúåå÷ú äñôà àìéîî
,éðà ùåã÷ - 'éðîî äæä úéáá ìåãâ åððéà' ÷éãöä

éúàèç àì íìåòîå,ìù åðá íå÷î ìëî ,éúìôð íà óàå)

(äìòîì äìòîì äáâù éúùåã÷å éðà êìîêéà' ïë ìò ,
...'íé÷åìàì éúàèçå úàæä äìåãâä äòøä äùòà

èøôáàúéàù åîë äëåðçä éîéá íéøåîà íéøáãä
ò"éæ 'ìàåîùî íù'á('ã ìéì è"òøú)åðéìòã ,

íéàðåîùçäî ,íéîéä åìàá æåò øúéá ãåîìì
éôìà óìà çëåð øôñî éúî ÷ø åéäù íéùåã÷ä
éô ìò óàå ,íäéúçú íéìééçä úåááøå úåñééâ éùàø

äîúé äàåøäå ,íéðååéä ãâð åàöé ïëúàæì éëå
åîöò ãáàîä' íà éë äæ ïéà ,àø÷éé 'äîçìî'

éöîä éôì éøäù ,'úòãì÷ôñ åìéôà äéä àì úåà
úùèéð äëøòîá åçöðéå ãåîò åìëåéù íéì÷áù ì÷

åæ,àéä åúáåùú ,ùé ,äùåã÷ä úîçìîá àåä êë
ìëåà àì àìéîî éøä áåùçì éìáî äëøòîì úàöì
ïëàå ,íðåçèáá å÷æçúäù íéàðåîùçäë ,çöðì

ìåãâ ïåçöéð íäì äéä óåñáì.

כפי מלמטה עצמו לקדש האדם  על – אלי לה' מי
שמו על הקדושה  תקרא  ובזה  כוחו

äðäåìáìáîå 'ïåéñð' íãàì àéáî øöéäù íéîòô
àìù ãò ,úåðåùîå úåðåù úåðòèá åúòã
ñåðî ïéà éë åì äàøðå ,åéìâøå åéãé úà íãàä àöîé

ìùëäìîåúåîë 'íãà' àåä øöéä ìù åçéìù øùàë èøôá)

(ïåùì úå÷ì÷ìçá åäúôîä÷åòæì àìà åì ïéà éë òãé ,

ברכות' ב'שבע בקשתנו  לדבר סימן מדי. גדולים דברים  על  להתפלל  ראוי אין לומר יחשוב ולא גדולות,

האהובים  רעים תשמח משמח פחות לא הכלה, ואת החתן את הקב"ה  שישמח עדן- בגן  יצירך  כשמחך 

ביותר.מקדם  הטוב על  ולהתפלל  לקוות האדם על כי והיינו החטא, קודם עדן בגן וחוה  אדם  כשמחת –
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íéøáãå ïéã' àìá Y ïàîéå ïàîéååãéá äìòé äæáå ,'
ïåéñðá ãåîòì(êéùìà 'äùî úøåú')÷"äøä øîà êëå ,

,ïåéñð úòì íãà àåáá éë ò"éæ ìéååãàøî ÷çöé éáø
.äöåø éðéà .äöåø éðéà' íéîòô 'â ÷òæé øáã úéùàø

ìöðééå '.äöåø éðéà(ïúùøôá ÷çöé øåà).

íéøáãë'ìàåîù éøáã'ä ÷"äøäî àúéà äìàä
ì"æç åøîà äðäã ,ò"éæ(á äô ø"øá)

äãéúòù äìù ïéâåìåøèöéàá äúàø øôéèåô úùàù
íâ éàãååã 'ìàåîù éøáã'ä øîàå ,ïá åðîî ãéîòäì
óñåé òãé àì ïëàå ,äúàø àéäù äî äàø óñåé
å"ç éëå - åîöòá íîåúùä éë ,åùôðá úåöò úéùäì

.úàæ úéøëð àùéì äøéáò ïàë àäéäéä àôåâ äæå
íà óåñáì ìùëé àìéîîù áåùçì ,ïåéñðä ó÷åú

äúò øáë úàæ äùòà ïëáùç ÷éãöä óñåé íðîà ,
,åîöòì,'úòë' ,úåãéúòä øçà øå÷çì éì äî éëå

ìò áåùçà àìå ,ïë äùòà ,øáâúäì éðà ìåëé
ãéúòäïéà ãò úåâøãîì äëæ åæ úåøáâúäá ïëàå ,

øåòéù ïéàå õ÷úåãìåú äðîî ãéîòäù äéä øáã óåñ)

(úðñà úà åàùðá øåîâ øúéäá.

íàåéçåëá ïéàå éëðà ùìç ,íãàä øîàé øåîà
óåâä úåðåöøå úååàúî òðîäìåèåèåèåèäúà óà ,

,åì øåîà,êéðôì ãîåò äù÷ 'ïåéñð'ù àôåâ àäî
êúîçìîì íéîùá ùé äìåãâ úåáéùçù éøä÷øå ,

,êúåà ìéùëäì åçåë ìëá øöéä õîàúî äæ úîçî
.äæá çéìöé äáåùç åúåøáâúäù íãàä òãéùëå

ãåòäî åðîî ù÷áîå ùøåã ä"á÷ä ïéà éë ,òãé
,åéúåçåëî äìòîìùàåä ú"éùä ïåöø àìà

úòâî åãééù äîë ãò Y åçåë éôë ãåáòéùäæáå
áåúëäî øáãì äéàøå ,ìëä äùòù åîë åì áùçéé

ïúùøôá(àë æì)àåäå ,'íãéî åäìéöéå ïáåàø òîùéå'
øåá ìà åëéìùä àìä ,'äìöä' àø÷é úàæì éëå ,àìô

íãéî ìåöéð íãà ïéàù ,íéáø÷òå íéùçð àìîéò)'

(.àë÷ úåîáéù ,éàãåå àìà ,úåäî- äàøéäàøééúéù
åàøåáî íãàäåéãé ìàì øùà ìëë äùòé ïëìå ,

åúìåòôá çéìöé àìù åì äàøð íà åìéôà - úåùòì
úà àåä íå÷î ìëî ,úìòåú íåù äì äéäé àìå

äùòé åìù,ìëä úà äùòù éîë åì áùçéé äæáå ,
íéáø÷òå íéùçð'ù øåáì åëéìùäì ïáåàø íöòéé ïëìå
åìéöäì úåùòì åãéá äéä äæ ÷øù øçàîå ,'åá ùé

áåúëä åàø÷ ,äúéî éãéîåäìéöéååì áùçð - íãéî
åìéàëåìéöäìëá íãàä ìòôéù ø÷éòä éë ,éøîâì

ù"áúé åéìà áø÷úäìå úåìòúäì éãë 'åçåë'æèæèæèæè.

ïúùøôá(â æì)ìòá'á æîøå ,'åì àåä íéðå÷æ ïá éë'
ïå÷éøèåð í"éð÷æ 'íéøåèäæíéòø÷íéùã

ðíéùéúåòåùîåðá ãîéì åðéáà á÷òéù åðééäå ,ãòå
,'äðùî éøãñ äùù' êåúî íéøãñä ìë úà óñåé
éøáã íéòåãéå ,úåøäè øãñ ïàë øëæåä àì òåãîå

חז"לטו . לשון את צחות בדרך מפרשים  היו  Ï·)צדיקים  ‡ 'חצי'(˜‰"¯ בידו ', תאוותו וחצי מת אדם 'אין

יאכל לא שאם לו  נדמה  אם  ואף  תאווה . משבירת אדם  מת לא עדיין – מת אדם  אין שבירה , מלשון

מאומה, לו  יקרה  ולא הדבר, כן שאין נאמנה ידע הנפש, לכלות יגיע פלוני תענוג יתענג לא או פלוני מאכל 

הרע דהיצר גדולנדמה אלא כהר �·.)לו ‰ÎÂÒ 'ÈÚ).בעלמא דמיון והכל  ,

ציוהטז. ודחקה, ענייה על בפניו  השונמית' ה 'אשה  התלוננה כאשר ב'אלישע', הכתוב דיבר מלא ומקרא

‚)עליה „ · ÌÈÎÏÓ) כפי ואכן תמעיטי', אל רקים כלים שכניך, כל מאת החוץ מן כלים לך שאלי 'לכי

הכלים, משנגמרו ויהי וסוף , גבול בלי נס  בדרך לה שנשפך השמן כמות היה  כך שהביאה הכלים כמות

שבורים, חרס כלי עוד הבא לבנה גם אמרה  יגזור נס, בדרך  שיתמלאו רקים כלים על  שגזר הקב"ה כי

שיתוקנו  שבורים כלים נס,על בדרך כאחד ונתחברו  זה , גב על  זה  נתנם  שבורים , כלים ואסף  הבן הלך ,

להמליץ יש  מעתה, הללו. כלים  גם  שנגמרו  עד כולם , שנגמרו עד הכלים את למלאות השמן עמוד והמשיך

אלא להביא בידו  אין אם  ואף  כוחו, כפי האדם  יעשה – יעשה בעדינו  והקב"ה יביאנו, - éנפה מחורר ְָָכלי

האור... את  שיקלוט כדי הכלי, את ויסתום נס לו



וישב  - הפרשה àéבאר

øãñ éë ò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøäúåøäèúøäè Y
åà ïáì áàî Y 'äøéñî'á äð÷ð åðéà ,ùôðäå áìä
åîöòá òâééúäì íãàä ìò àìà ,åãéîìúì áøî

úéîöò äòéâéå äù÷ äãåáòá äøäèä úåð÷ìæéæéæéæé.

á"åéëò"éæ 'íäøáà úéá'ä ÷"äøä øàáîéèå÷éì)

(áùéå úùøô íéøîàúùøô ìù úåëéîñä úà
øùôàù êãîìì ,÷éãöä óñåé úùøôì 'ïðåàå øò'
áàä éáà ìöà ,äùåã÷ä ìà êåîñ - 'úéáá' úåéäì
êãéàìå ,'ïðåàå øò' úåéäìå ,äãåäé áàäå ,á÷òé
øáâúäìå ,õøàä úååøò - íéøöîá úåäùì øùôà

,'÷éãöä' óñåé úåéäì åøöé ìò,íãàä ìë äæ éë
àìå ,úåîöòúäå úåøáâúäá åøöéá åîöòá íçìéäì

åééåúéô éãé ìò ìåôéìçéçéçéçé.

שיתעלה ביצרו הנלחם  של שכרו – שלשלת 
עניניו בכל למעלה למעלה 

,ïëàå÷"äøä ìù åøåàéáë ,íçìðä ìù åøëù ìåãâ
úáéú ìòù 'íòè'á ò"éæ 'ìàåîù éøáã'ä

ïàîéåéî óàã òåãé íìåò é÷ñòá éë .'úìùìù' -
àì äìéìå íîåé 'úéáä ìòá' ìöà åúñðøôì ìåîòéù
íãà ,áøò éãò íåé ãåòáî åìòôì íãà àöé ,åúåáùé
äáçøäá äñðøô åì äéäúå ,äàð øëù çéååøé ïëà äæ
÷øå ,'úåøéùòä' ïî àåä ÷åçø ïééãò êà ,äìåãâ

æäáíéçååø áéðîä çìöåîå áåè '÷ñò' äæéà åéðôì ïîã
íòôá åðø÷ äìòé äæá ,äò÷ùääî íéðåî úøùò
úåéäì êôäééå ,úìùìùä åîë äìòîì äìòîì úçà
,úåéðçåø éðéðòá àåä ùîî åá àöåéë .øéòä éøéùòî
äâéøãî äìòúîå ,'ä úà àåä ãáåò ïøãñë íéãéîú
,íðîà ,êøãä åì äëåøà ïééãò êà ,äâéøãî øçà
ùéâøî øùà 'øîå äù÷ ïåéñð' úçà íòô åéìà àåáá

,äæ ìò åøáâúäá äúéî íòåè ùîî àåäãåîòé íà

øéãàå ÷æç 'ïàîéå'á ,ïåéñðä äæá ùéàäúà øáùì ,
àéä úàæ Y åùôðå åôåâá äååàúä úåçåë ìë
íéîåöò íéçååø åì äàéáîä áåè ÷ñòá äò÷ùää
.äìéçúá åúòéâé éôëî øúåé äáøä ,íéçöð çöðì

בחז"ל יז. שאיתא מה  כי זי"ע  מזוויעהיל שלומק'ה  רבי הרה"ק  לה רמז  Ù‰.)וכן ‡ÚÈˆÓ מחזרת (··‡ 'תורה

שתעבור מצינו לא וטהרה קדושה  לעניין אבל 'תורה ', לעניין אלא אינו שלה' אכסניא בירושה על

ולאידך, יתירה, בקדושה אחריו ימשיך בנו שאף  דווקא ולאו  קדוש  האב שיהא ואפשר שלה, לאכסניא

מעלה . של בקדושה קדוש יהא בנו  אבל פרסאות ת"ק  הילוך כדי הקדושה  מן רחוק אב שיהא אפשר

את  הבחור שלח בהם , להילחם  מצליח  ואינו אותו  טורדות זרות שמחשבות שהתלונן בבחור מעשה

ויען  לעשות, מה  כדת פיו את לשאול  שלומק'ע  רבי אצל  פנימה הקודש  אל זצ"ל  בריזל  זלמן רבי הגה"צ

' לו אמור מחשבתהרבי, -מלאכת תורה ' ידי אסרה  על הבאה רעה מחשבה אם כי אסרה לא התורה

ובכוונה  לבו'מלאכה' את לשים לו  אין הרע , היצר ידי על בניסיון - ממילא לו הבאה מחשבה  משא"כ  ,

בעזרו . יהא וה' בדרכו , ימשיך אלא כלל,

אל החסידים אחד ניגש  הספירה  בימי זי"ע  מקאצק הרה "ק של מדרשו  שבבית מסופר עניין, באותו

שפגמתי...' מה 'יתוקן התפילה  בלשון לו  ואמר לתקןרעהו  עלי אשר פגם איזה לי נא אמור נו, לו, .כאומר

בסידורים  הנדפס  כלשון הידיד הלילה השיבו  לאותה השייכת פלונית  את מידה לתקן אחד כל  על כלומר .

לו היצר ובגשם .השייך ברוח ומצבו נפשו  תכונות לפי – משלו וניסיונות משלו יצר יש אחד לכל כי ,

ששנתהיח. סבתא' 'ההיא על צחות, בדרך הידוע המשל את מספר היה זי"ע  ישראל ' ה 'בית הרה"ק 

וראינה ' ˘·˙ב'צאינה  È„ÈÓ Â· ˙Â‚‰Ï (ÌÂÈ‰ „Ú) Ì„Â˜‰ ¯Â„Ó Ï‡¯˘È ˙Â˘� Â‚‰�Â ,'˘È„È‡' ÔÂ˘Ï· ‰˘¯Ù‰ ˙‡ ¯ÙÒÓ‰ ¯ÙÒ)

(Â˙·˘· שנמכר הנער על שליש בדמעות וייללה בכייה , את לעצור יכולה היתה לא יוסף', ל 'מכירת בהגיעה ,

וראינה ' ב'צאינה  וישב פרשת לקריאת בשובה הבאה, לשנה  והנה ידוע, הבלתי לעבר בכפיו , עוול לא על

לך  אירע מה  אשתקד ראית כבר שהרי בעדך, דמעה  אזיל לא הזאת בשנה יוסף , יוסף , לאמר, נענתה

יש צחות ולא מליצה לא אומר, ישראל ' ה'בית והיה הדרך... אותה  על שבת ומדוע אליהם, בלכתך
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äæåéë ,äìòîì äìåòä 'úìùìù'ä íòèá æîøð
úîéöòáå äòø äååàúî úçà úå÷ôàúäá
àéäå ,äìòî äìòî úåìòì äëåæ òøá èéáäî íééðéò
êìî ìù '÷ðá'á åìù ïåáùçá äáåè éëä äò÷ùää

,ä"á÷ä íéëìîä éëìîåéàøéì áåè øëù íìùîä,
íøîàî àåäå(å ãé äùøô ø"áãîá)éìò ä"á÷ä øîà'

÷éãöä óñåé éáâ áåúëä ,'ïéòä äúåà øëù íìùì
ìòá' øàùð àì ä"á÷ä éë ,òøá úåàøî åéðéò íöòù¨
ø"äöéä ãâð úåøáâúäå úå÷ôàúä ìë ìòå ,'áåç

úåøéùò úðéçáá ìåãâ øëùì äëåæ 'ïàîéå'áèéèéèéèé.

של חשיבותו נתגלית היו"ט  בזה  – מעשרה למטה 
ביותר הפחות אף  יהודי כל 

í"áîøääëåðç úåëìäá âéìôî(á"éä ã"ô)áúåëå
ãò àéä äáéáç äåöî äëåðç øð úåöî'
éøôñ ìëáù äîåãîëå ,'äá øäæäì íãà êéøöå ,ãàî
äåöî íåù ìò äæë ïåùì åðéöî àì 'äøåú äðùî'
,ìùî êøãá åøàáúé íéøáãä ÷îåòå ,äøåúáù

åì ïåéáàå éðò ùéà ìù åúá ç÷ìù âìôåî øéùòì
ìò äøåî ïéàåùéðä äùòî íöòù íâä äðäå ,äùàì
øúåéá êà ,åðåîøàì äñéðëî éøäù äéìà åúáäà áåø

çéëåéäúåáéáçøàåôîä åðåîøàî àöé íà åìöà
äìâî äæá éë ,ìãäå òåòøä äúéáá äîò øåâì ñðëéå¦
åéöôçå åéâåðòú ìë ìò øúååì ïîåæîå ïëåî àåäù
ìåëéáëù ,åéìàî ïáåî ìùîðäå ,äúåáéáç éðôî
ïéëùäì äéä õôç íéëìîä éëìî êìî ä"á÷ä
àì íìåòî' ììë êøãá ,äðäå ,íéðåúçúá åúðéëù

'äøùòî äèîì äðéëù äãøé(.ä äëåñ)åðúùð íðîà ,
äèîì óà ìåëéáë úãøåé äðéëùä æàù ,äëåðçä éîé

,äøùòîäìéìä úëùçá ãîåò íãàäù äòùáå
êåîñ ,äøùòî úåçô íå÷îáå ,õåçáî åúéá çúôá
äúåçôå äëåîð äâéøãî ìò äøåîä ,íìåò ò÷ø÷ì
äðéëùä åéìà úãøåé íå÷î åúåàá íâ ,øúåéá,
ìù åúåáéáç åæå ,úòãá éðòå ïåéáà íéøé úåôùàîå
øúåé äëåðç éîéá úéìâúîä ìàøùé ììë ìà ä"á÷ä

äðùä úåîé øàùîëëëë.

כסומים יצרינו  אחר בהליכה  אנו ונכשלים פעמים  מנהגינו , נמי כך כי כואבת, אמת של קורטוב אם כי כאן

הרע ... יצרך – הסכנה  מקום אל ולהתקרב לילך שבת מדוע  נכשלת, שבעבר ראית ואם בארובה ,

המשמשיט . את ושאל  אחד גוי ניגש  בדרכם משמשו, עם זי"ע  מהוסיאטין ישראל רבי הרה"ק  הלך פעם

זה' רבינער הוא ·¯·�Â˙)'מי ˘Ó˘Ó ‡Â‰ ¯ÈÚ ÂÊÈ‡· Ï‡˘ ˙Â�·¯ È„‚·· Â˙Â‡ ‰‡¯˘ ÔÂÈÎÂ ,ÌÈÂ‚ ÔÂ˘Ï· ·¯ Â�È‰ '¯Ú�È·¯') השיב ,

וואנדער-רבינער...' אלא רבינער, אינו 'הוא ואמר ˘‰ÂÈהמשמש  ÌÈ˙ÙÂÓ‰Â ˙Â˙Â‡‰ È�ÙÓ ,ÌÈ¯"ÂÓ„‡‰ ˙‡ ÌÈ�ÎÓ ÂÈ‰ ÍÎ)

('‡ÏÙ' ‡Â‰ ˘È„È‡‰ ˙Ù˘· '¯Ú„�‡ÂÂ' ˙ÂÚÓ˘Ó ÈÎ ,ı¯‡‰ ·¯˜· ÌÁÂÎ· ÌÈÏÏÂÁÓ משמעות מה  ושאל  הגוי תמה ,

עיר  על  'רבינער' ויש  שלימה, מדינה על  'רבינער' יש - ואמר מהוסיאטין הרה"ק  נענה 'וואנדער-רבינער',

אחת, שכונה על רק ויש  עצמואחת, על 'רבינער' יש  ¯ˆÂÈ˙Â�Â)אולם ÏÚ ËÏÂ˘˘ Â�ÈÈ‰) הנקרא והוא

נשא 'וואנדער-רבינער'... בפרשת עזרא' ב'אבן מבואר שכן זי"ע, יעקב' ה 'אהלי הרה"ק  חתנו לכך והסמיך

(· Â ¯·„Ó·) והוא תאוותם אחרי הולכים העולם  רוב כי פלא, דבר שעושה  מפני 'יפליא' לשון כתיב דבנזיר

רבינער'. 'וואנדער הכינוי ויאה  נאה לו  לבו, תאוות אחר הולך שאינו זה כן וכמו מהם , עצמו פורש 

אותוכ. ושאל  החסידים  אחד אל  פנה  הנרות, להדליק  זי"ע  מטריסק המגיד הרה"ק  ניגש  טרם אחת שנה 

שווים שיהיו כדי  כסא על האשה תעלה עמה  לדבר שירצה בשעה  האם קומה, נמוכת שאשתו 'מי

דוב  מרדכי רבי הרה"ק  והסביר חנוכה, נרות להדליק ניגש  ותיכף  אליה', יתכופף  שהוא או  בגובה,

זי"ע  ‡Â˙ÂÁ)מהורנסטייפל  Ô· ‰È‰˘),חנוכה נרות של  מהותם כל את בזה  לפרש  רצה שכביכולש'המגיד'

מעשרה הקב "ה למטה למחיצתם ונכנס ישראל כלל  אל  אינשימתכופף דאמרי והיינו ,(.Ë� Ó"·) איתתך'

חנוכה . בימי קוב"ה  עמנו נוהג זו ובהנהגה אליה, מתכופף שהבעל  העולם שדרך לה ', ולחיש  גחין גוצא

באיזה פירוש , כה ', 'חנו  מלשון 'חנוכה ', המועד נקרא שלכן זי"ע ישראל' ה'בית הרה"ק  רימז  לזה  רמז

הנר. באור נשמתו תאיר משם בו, עומד שהיהודי מצב
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åðåùìëå,ìùîä êøã ìò ,ò"éæ 'íééç éøáãä' ìù
åìëåé àì ,åðëùî øéòá êìîä áùåéùë
êìîä éúã éô ìò íéùðåòîä èøôáå êøòä éúåçô
ñðëéì íéáòåúî äîä éë ,åì ïðçúäì êìîä éðôì àåáì

,êìî ìëéäáéðô ìò òñåð êìîäù äòùá íìåà
øâñîá íéáùåéä íéùðàä éúá ø÷áì åëøã ,äðéãîä
äòéùåä íéððçúîå êìîá íé÷áã íìåëå ,íéàåìë

êìîäêåú ìà äëåðçä éîéá àøåáä åðéìà àá êë .
.øéñà øâñîî àéöåäì Y åðìù 'íéøåñàä úéá'àëàëàëàë.

ïëåúà ò"éæ ïéìàèñî øùà éáø ÷"äøä ùøéô
úéøçùã ù"éø÷ úëøáá íéøîåàù çñåðä
'íåøî éãò íéìôù äéáâîå õøà éãò íéàâ ìéôùî'
úà ãéøåîå ìéôùî ä"á÷äù ,äëåðç éîé ìò éà÷ã

חנוכה בהלכות הרמ "א נמי פסק ‡)כן ÛÈÚÒ ‚Ú¯˙ ÔÓÈÒ)חנוכה שנר הדשן', ה 'תרומת ·‰�‡‰)בשם ¯ÂÒ‡‰)

מצב  בכל  - הוא חשוב יהודי כל  'חנוכה', של מהותו זהו  כי באלף, אפילו בטל  אינו  נרות בשאר שנתערב

יתייאש . לא ולעולם 'בטל ', אינו שהוא

המצוות' ב'ספר הסמ"ג שכתב מה  חזי ‰·Â¯‡)פוק  ˙„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰ ,‚ Ú"Ó), להם דרשתי זאת יותר 'עוד כי

צדיק  מאדם תפילין שיניח רשע באדם הקב"ה ולישרםחפץ  לרשעים זכרון להיות נצטוו תפילין ועיקר ,

גדולה ראיה והבאתי ימיהם, כל  שמים  ביראת שגדלו  מאותם וחיזוק  'זכר' צריכין הם  ויותר טובה , ֵֶדרך

וכתוב  הכתוב בה  ששינה  מאחת חוץ  'לטוטפות', כתוב אחת ובכל  פרשיות ארבע יש בתפילין כי וחזקה ,

Ë)בה ,‚È ˙ÂÓ˘).'זכר יותר שצריכין לאותם  תפילין חיוב שעיקר ללמד ֵֶ'ולזכרון',

נחת  גורם עושה  שהוא טוב מעשה  שכל לדעת פשוט איש  גם שצריך המצוות, כל  בשאר הדין והוא

זרוע ' ב'אור נורא מעשה והובא עולם , של למלכו  Ó·)רוח ÔÓÈÒ)' מוואמ"ש,וז"ל . אחד  יהודי הכרתי ואני

האמת ואל  נכון אל ושמעתי מתים, וקובר זקן והיה בונים ר' אותו קורין לבית והיו השכים אחת שפעם ,

כסבור  ונתפחד 'צפל ', שקורין עשבים של  כתר ובראשו הכנסת בית לפני יושב אחד אדם  וראה  הכנסת,

באותו אתה  היאך לו  ואמר הן, לו  ואמר וקברתיך, עתה שמת פלוני אינך וכי לו , ואמר וקראו Łד, ֵשהוא

בעוה"ב]עולם דהו,[היינו  כל  אדם היית אתה והלא לך, יש זכויות מה  לו ואמר מאד, עד היטב לו  ואמר ,

ומכבדין  עדן בגן הביאונו  זה בזכות הכנסת בבית נעים  בקול ברכות אומר שהייתי זכות באותו  רק לו, ואמר

כשהלבשתני  לי שקרעת שקרוע חלוקי יד בית תראה  כי אליך, המדבר הוא שאני הסימן לך וזה  אותי,

רע ריח  לבטל  כדי בראשי ששמתי עדן שבגן עשבים  הם  וענהו שבראשך, זה  מה לו  ושאל התכריכין,

העולם . זה  של ויאמר מעלי לבו אל  וישים שמים ירא שיראה כדי המעשים, אלו המחבר אני כתבתי

עדן ' לגן  ויזכה ובכוונה נעים בקול  הקב "ה של  לפעולשבחותיו אפשר כמה ללמוד צריך זה  וממעשה  .

הפסוק את לפרש קמאי חסידי דקאמרי והיינו קטן, מעשה  כל ידי Î„)על ,„˜ ÌÈÏ‰˙)' ה מעשיך רבו 'מה

בעלמא  מלא לעולם  ידם על לזכות שאפשר קטנים  בדברים  מלא הזה שהעולם  קנינך', הארץ מלאה וכו '

דהו' כל 'אדם ואף ÚÂ¯Ê')דאתי, ¯Â‡'‰ ÔÂ˘ÏÎ).עדן וגן הבא העולם  לחיי לזכות אחד טוב במנהג יכול 

החודש כא . של האחרונים בימים  שנקבע  מועד בשום חזינן לא ÏÏ·�‰,ולכן ÂÏ˘Ó� Ï‡¯˘È ÈÎ ,˙ÂÎ˘Á ÏÚ ÌÈ¯ÂÓ‰)

(‰¯Â‡ ËÚÓ˙Ó ˘„ÂÁ‰ ÛÂÒ·Â בתחילת ומסתיים  אחד בחודש שמתחיל יו"ט  שום מצינו לא וגם חנוכה, זולת

במקובלים כמבואר הרשע  עשו של  החודש  שהוא טבת בחודש  זמנה נקבע  וכן אחר, Á"‚חודש  ˜"‰ÂÊ 'ÈÚ)

(.Ë�¯חדש באור להתחדש  אפשר החודש, כסוף – ביותר וקשים  חשוכים  בזמנים  שאף  לרמז , בא זה  וכל ,

בחנוכה, המאיר האור ידי על  החודש ] בתחילת כן[הנרמז  לא האדם, בנפש מאירים המועדות  שאר כי

עצמו  האור הוא החושך.חנוכה מן הרבה  דוחה  אור ומעט ,

אחד  על  רח"ל , הדרך מן שסרו  בחורים הנושרים' 'פירות עם  שמתעסק מירושלים  אחד ת"ח סח

הימים באחד אחד, מכשף באיזה  רב' לך 'עשה המשנה את שקיים עד התחתונה , לדיוטא שירד מהבחורים 
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ìëå ,'õøà éãò' íåøî éîùî ïåéìòä øåàäå òôùä
,äîì úàæéãë'íåøî éãò íéìôù' íéøäìå äéáâäì

åì ùé àåäù áöî ìëá éãåäé ìëå ,äìòîì äìòîì
.åìà íéîéá äéìò

הוא גם  ואז רעהו אל  רכות  ידבר – רך מענה
לשון  מטבע באותה ישיבנו

åøîàíãà àäé íìåòì' ì"æçäð÷ë êøéäé ìàå
'æøàë äù÷áëáëáëáë(.ë úéðòú),ïë äùåò äúà íà
äæä íìåòá êéøùàïéðòì æîø .àáä íìåòì êì áåèå

ì"öæ øàè÷òôñ ïðçìà ÷çöé éáø ïåàâä àöî äæ
áéúë øîúå äãåäé éáâ ïúùøôáã(æè çì úéùàøá)

'øîàéå'åì äáéùä àéäå 'êéìà àåáà àð äáäøîàúå

'øîàúå' - 'øîàéå' úáéú ìò íéîòèäå ,'éì ïúú äî
êùîäá ïëå ,'àèùô' ùé íäéðù ìòù ,äîä íéåù

áéúë(æé ÷åñô)'øîàéå'ïî íéæò éãâ çìùà éëðà
,ïàöä'øîàúå'íòèäù ,'êçìù ãò ïåáøò ïúú íà

áåúëá íâå ,'ìåãâ ó÷æ' àåä úåøéîàä éúù ìò
åéøçàìù(çé ÷åñô)'øîàéå'ïúà øùà ïåáøòä äî

,êì'øîàúå'íäéðù ìòù 'êèîå êìéúôå êîúåç
,'éòéáø' íòèä,íìåòä êøã àåä êëù åðãîìì

êðäù ïåâéðå êøã åúåàá êçéù ùéà êì áéùé ãéîúù
åéìà øáãîúçðá øåáéãä úà ìéçúú äúà íàå ,

,òáèî äúåàá êúîåòì áéùé éðùä íâ äëø ïåùìå
á êéô çúôú íà êà ,'àèùô' ìù ïåâéðáå'ìåãâ ó÷æ',

ïéáîì éãå ,êøãä åæá êì áéùé åäòø íââëâëâëâë.

בטעלעפאן המכשף עם  שדיבר ממני (ÏË')בעת התנתקת כעת, עומד הינך היכן - לפתע המכשף  בו  גער ,

עד  עמך... 'שיחתי' תחילת מעת עמדי על עומד הנני הבחור ענהו הכישופים , את לעשות מצליח  ואינני

בעבודתי  להמשיך שאוכל  כדי משם , צא המכשף , זעק  בביתו , אשר החנוכה  נרות על  הוא שמביט שנתברר

במצב  שהיה הבחור על  אם  לדעת עלינו  זאת אך כאלו , דרגא מנחותי ראיות להביא צריכים איננו עמך.

עלינו . ישפיעו  הם  כמה  עד – הנרות השפיעו כזה  שפל

שםכב. ישב שעה באותה שב"ק , בליל הטהור שולחנו בעריכת זי"ע ממעז 'בוז  הרר"ב הרה"ק  ישב פעם 

הספרים, בארון הנמצא מסוים  לספר האברך הוצרך לימודו בתוך בתלמודו , שקוע  שהיה למדן אברך

כראות  היום, שבת כי לבו  אל להשים מבלי השולחן, על שעמד הנר את עמו  ולקח  ממקומו, האברך ויקם 

את  האברך כשמוע שולחני'... מעל  הנרות את לקחת המעיז  האיש  'מי ואמר, נזדעק מעשיו  את הרר"ב

זי"ע  מסאווראן הרה "ק תלמידו  נענה  מעשה  לאחר השולחן. גבי על הנר את והניח חזר �ÁÎÂגערתו ‰È‰˘)

(Ì˘היה פחד מרוב הרי 'שבת', עליו צועק תיכף  היה  אם  כי הרר"ב, של המתינות מידת נלמד מכאן ,

שלקח על  בו  לגעור משהערים  אך מכבה , איסור על  אף  בכך עובר והיה  הנר, את מידיו  שומט  האברך

מכבה . מאיסור פנים כל על  הצילו  שלו ', 'הנרות את מעמו 

חותנו ללבן יעקב שאמר ידי דעל אמר, זי"ע מקאצק  Ï·)הרה"ק  ‡Ï) לא אלוהיך את תמצא אשר 'עם

שלא  ברוחו , ולמשול  לכעוס שלא להזהר האדם על  כמה עד חזינן מכאן בדרך, אמנו רחל  מתה לכן יחיה'

מצרים ' 'שליט  את קילל שלא בזה  מאד, שנשמר מצינו  גופיה  יעקב גבי ואף מפיו , חריף ' 'דבר להוציא

אותם שציווה אלא עוד ולא בנימין, את לפניו  להביא מבניו È-‡È„)שדרש ‚Ó)וקל הארץ ... מזמרת 'קחו

מאבד  היה  מצרים  מושל את מקלל  והיה  בנפשו, עוצר היה לא ואם  האיש ', לפני רחמים לכם  יתן שדי

בנו ... יוסף  את גם

יבוא להדליק בגשתוכג. שלא והיינו מהאש , אחרים  יכוו  לבל  זהירות, במשנה  בבד בד יזהר חנוכה, נר

במצוות  ויגיעות עבודות מאה דוחה  בחבירו  אחת ופגיעה  אחד שכעס וידע  כעס, או לגאוה חלילה

למטה '. 'נחמד להיות גם  בבד ובד למעלה' 'אהוב להיות העיקרים  ועיקר ה',

ק נחמן רבי הגאון רבו  אל זצ"ל חיים ' ה 'חפץ הגאון התלווה  הדלקת פעם  בזמן לביתו  זצ"ל מהורדנא פלן

הרבנית  שתשוב עד והמתין מלהדליק נמנע לכן בבית, איננה  שהרבנית ראה  לביתו  הרב כבוא חנוכה , נרות



וישב  - הפרשה åèבאר

ענהו ההדלקה, זמן בבוא מיד הנרות את להדליק  חיוב יש הרי – חיים ' ה'חפץ  שאלו בהזדמנות הביתה...

בגמרא איתא Î‚:)הרב, חנוכה(˘·˙ ונר ביתו נר לי פשיטא רבא Â�˜Ï˙'אמר ÂÏ ¯˘Ù‡Â ÌÈËÚÂÓ ˙ÂÚÓ ÂÏ ˘È˘ ÈÓ)

(‰ÂˆÓÏ ‰ÎÂ�Á ¯� Â‡ ,¯È‡‰Ï ˙·˘ ˙Â¯� Ì‰· משום עדיף ביתו  נר ביתו , עדיףשלום בית שלום חשש  שמשום  הרי ,'

עגמת  להם  גורם  הייתי הביתה  בואם  טרם הנרות את מדליק הייתי אם  'והנה , חנוכה, נר הדלקת לבטל 

כלל ...'. מדליק  הייתי לא אם  עדיף שהיה ונמצא נפש ,

דקות  כמה שהה המנורה אל  בגשתו  חנוכה , נרות להדליק  זי"ע מבעלזא אהרן רבי הרה "ק נכנס פעם 

כדרכו . הנרות את והדליק  המנורה עם  יצא דקות כמה אחר לחדרו , המנורה את להכניס  'למשמש' וציווה

של ברומו העומדים  וגבוהים נסתרים  ענינים  לרבי היה שבוודאי סבורים היו  זה  מעשה שראו החסידים

את  המשמש  שהכין בשעה כי שם, היו  תורה ' 'סתרי אלו  עצמו המשמש  גילה  מעשה  לאחר אך עולם,

'מעד' משקה  הבזיכים לתוך ושפך טעה  „·˘)המנורה ÈÓ) מיד הרבי הבחין ובכניסתו זית. שמן במקום 

והכניסו המעד את שפכו ושם לחדרו  המנורה  את להוציא הורה המשמש, את לבייש שלא ובכדי בטעות,

לבזיכים ... זית שמן תחתם 

לאחר  חנוכה , נרות בהדלקת זי"ע מטאלנא טווערסקי יוחנן רבי האדמו"ר השקיע  ונפלאה רבה עבודה 

לעשות  נהג אף  שמחה ומרוב כוחותיו, בכל  נפלאה, בהתלהבות הנרות לפני ומכרכר מפזז  היה  ההדלקה 

קטן  ילד עבר קודש  אש  בהתלהבות המנורה את שהדליק  לאחר אחת פעם  הנרות. לפני 'קוז 'יקלאך'

לך  מכיר הנני יקירי, 'בני הרבי נענה  מיד ונכבו . ארצה נפלו  הנרות וכל  במנורה  נתקל הנרות, ליד במרוצה 

ההלכה את לקיים  עכשיו אותי שזיכית על Î‡.)טובה איתנייהו(˘·˙ תרתי ואולי  לה'...'. זקוק  אין 'כבתה 

יומא  בכל  ולאו שנכבה , נר להדליק צריך שאין ההלכה  לקיים  שזכה  - כפשוטו  חדא, עובדא, בהאי

הילד  על הכעס אש  מלהדליק לה' זקוק 'אין גוונא שבכהאי לו, רימז ועוד לקיימו , האדם  שיוכל איתרחיש

מכובה . הכעס אש את ישאיר אלא בפשיעה , הנרות את שכיבה

ה 'יסוד  הרה"ק  של  פטירתו שלאחר הקודם , הדור מזקני ששמע  זי"ע, מלעלוב הרה"ק  אאדמו "ר סיפר

ההנהגה  עול  את ימשיך מי להכריע  חסידיו  ביד היה  לא זי"ע  ‡ÏËˆÈ‡)העבודה' Â˙Â‡Ï ÌÈÈÂ‡¯ ÂÈ‰ ÂÈ‡ˆ‡ˆÓ ‰ÓÎ ÈÎ),

זי"ע שמואל' ה'דברי הרה"ק  של מרותו  את עליהם קיבלו Ï"ˆÊ)לבסוף  Ô¯‰‡ ÏÎÈÓ È·¯ Ï˘ Â�·)מעשה משום

חנוכה, נרות במצות עסוק שמואל' ה 'דברי היה כולה  השנה  כל  במשך הוי, הכי דעובדא וגופא שהיה ,

בלא  מובחר זך זית שמן מהם  להוציאו  יתירה בזהירות והשגיח בדק הזיתים , כתישת סדר על עומד והיה 

כלפידים בוערים פניו היה  ההדלקה בשעת שכן וכל  עצומה, בדביקות הפתילות את הכין וכן שמרים ,

והתאכסן  חנוכה, לשבת זקנו בצל  לשהות נסע אחת פעם יתואר. בל  עצומה  בדביקות הנרות את ומדליק

ובדביקות  ביגיעה  הנרות את להכין התחיל  גדול היום בעוד בערש "ק המדרש, לבית הסמוך בחדר שם

בהדלקת  בעבודתו  להביט - עבודה' ה 'יסוד זקנו  לבית עלה  ומזומן, מוכן היה כשהכל ורק  בקודש, כדרכו 

אך  שלו , הנרות את להדליק  כדי לביהמ "ד לירד שמואל' ה'דברי מיהר העבודה , את זקנו ככלות המנורה,

כבר  'אה, - הדעת ביישוב הנפש  גבורת מתוך נענה  מיד המנורה, את הדליק כבר מי שאי מצא לתדהמתו

א  כי מצאו  לא השעה  דוחק  מחמת אך אחרים , נרות לי הבו  המנורה ', את חלב הדליקו  של אחד נר ם

נדליק הבה נו , מאוחרת, 'השעה בפשטות ואמר הנר את נטל  וביתו בלבד, איש ויותר נר הנר, את הדליק ,'

הראוי  שהוא אחד פה  כולם  החליטו  זו , גדלות החסידים זקני משראו הנעשה . על  חשב או דיבר לא

יגיעתו מחמת ולא אבותיו , של הקדושה השלשלת את ולפאר להמשיך עצמו  על לקבל איצטלא, לאותה 

מאורע אותו משום  אלא חנוכה , ימי של ההדלקה  לקראת כולה השנה  בכל את שלא והכנתו  הדליק

כעס . לכלל  בא ולא המנורה

עומד  שהיה בעת חנוכה שבת בערב אחת ששנה  זי"ע, אברהם ' ה'בית הרה"ק  אצל  היה  מעשה  שוב

יהושע דוד שלמה רבי הקטן בנו  שם עבר הנרות, את להדליק ומזומן �ÂÎÓ‰מוכן ‰È‰Â 'È·¯'Ï ¯˙ÎÂ‰ Â˙¯ÈËÙ ¯Á‡Ï)
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אלו בימים הנסים  - הנפלאות ועל  הנסים על
העולם בטבע  מוטבעים 

åøîàì"æç(:àë úáù),åúéáå ùéà øð äëåðç úåöî
ïéøãäîäåïî ïéøãäîäå ,ãçàå ãçà ìëì øð

ïåùàø íåé íéøîåà éàîù úéá ïéøãäîä÷éìãî,äðåîù
íééñå 'ïéøãäî' íéáø ïåùìá çúô òåãî äåîú äøåàëìå
ïåùì è÷ð òåãî ,ãåòå ,'äðåîù ÷éìãî' ãéçé ïåùìá

.ñ"ùä ìëáë 'íéøéîçî' ïåùì àìå 'ïéøãäî'

íéøîåàåéô ìò øàáì ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä íùá
ì"øäîä éøáã(á"ç äåöî øð)øôñîù

øîàðù åîëå ,òáèä ìò äøåî 'òáù'(à è éìùî)

åøîàå 'äòáù äéãåîò äáöç'(.çì ïéøãäðñ)åìà
åîìåò àøá àøåáäù ,'úéùàøá éîé úòáù'úòáùá

äìòîìù äî ìëå ,òáèä úâäðä àåäå ,ïéðáä éîé
ïî äìòîì ìò äøåî 'äðåîù' åðééäã Y òáùî

ïåùàø íåé' íøîåà úðååë åäæå .òáèääðåîù ÷éìãî'
,ãéçé ïåùìá -åîöòá àåäù ,ä"á÷ä ìò éà÷å

íìåòá äðåîù ïéðî ÷éìãîäìòîìù äâäðä øîåìë .

òáèä ïîãëãëãëãë'ïéøãäîäå' åøîàù äî éîð øàåáî äæáå .
äëåðçä éîé úãåáòù ,ì"ø ,'éá éøãä' ïåùìî àåäù
,òáèì ìòîù åæ äâäðä åëåú êåúá øéæçäì àéä

äðùä ìëì åæ äâäðä åéìò òôùåé äæáåäëäëäëäë.

åðééäåà"îøä ÷ñôã(ã æô÷ ç"åà)ìò íéøîåàå'
,'ìëä ìòå' íãå÷ íéøåôáå äëåðçá íéñðä
ìëåé íå÷î ìëîå ,åúåà ïéøéæçî ïéà åøîà àì íàå
àåä ïîçøä øîàéå ,'ïîçøä' øàù êåúá åøîåàì
éëäå ...íää íéîéá äùòù åîë íéñð åðì äùòé

íé÷ñåôä åäîúå ,'âåäðúåòåùé' .àë úáù 'øåù øåëá')

(ã"ôøú 'éñ 'á÷òéìò ììôúäìå ù÷áì øåñà éøä
íéñð äùòî(.ãð úåëøá)àáøã äùòî éáâ åðéöîãëå ,
(:ãë úéðòú)íéîçø ù÷éá äéäù äùòî íåùîù

åéáà åéìà äìâúðå ,æåîú úôå÷úá íéîùâ åãøéù
éðîéñ àöî øçîìå ,åúðù íå÷î äðùéù íåìçá
å÷éæäì íéöåø íé÷éæî åéäù ,åúèéî ìò íéðéëñ
ìòôå äìòî éôìë çéøèäù éðôî úàæ ìëå ,åâøäìå

(„"È‰ ˘"ÓÈ ÌÈ¯¯Âˆ‰ È"Ú ‰ÓÁÏÓ· ‚¯‰� .'È·¯ ¯Ú‚�ÂÈ ¯Ú„' ÌÈ„ÈÒÁ‰ ÈÙ· להכין שהות הייתה ולא המנורה, כל את והפיל 

על נסוך וכשחיוך בניחותא הצד מן אברהם ' ה'בית ישב זמן אותו  כל הנרות, ולהדליק הפתילות את שוב

אמר לכעוס...פניו  שלא ג "כ  ציונו להדליק, שציונו הבורא אותו

גדוליםכד. וחולים , בריאים ועניים, עשירים יש  הטבע בעולם  דהנה הטבע , מדרך למעלה הנהגה  ובביאור

אמרו וכך במהרה, כך כל משתנה אדם  של  מצבו  ואין ומשמרתו , מקומו על  אחד כל  – וקטנים

Ï:)בגמרא ÔÈËÈ‚)אם אך תאמין, נפטר שפלוני שמעת אם פירוש  ôא⁄ר', לא איתע⁄ר א⁄ר, מית üחבר'ְְְִִֵֵַַַַַָ

בזה וכיוצא יתעשר. שהעני הוא המציאות מן ורחוק  נדיר דבר כי תאמין, אל שנתעשר פלוני על  שמעת

הקשה ממצבו  נתייאשו שהרופאים החולה  ולעומתו הבריא, יחלה  שמא בסתמא לחשוש אין החולי לענין

אינו זה כל  אמנם שיתרפא, מאד קשה למכתו ותרופה מזור שאין הרפואה  וחכמת השערתם לפי וקבעו

הטבע, בדרך והחולה אלא הבריא והעשיר שהעני נמצא הטבע, לדרך ממעל  מתעלה ההנהגה כאשר אך 

המה  שווים יזכהכולם אחד וברגע  דיננו , גזר רוע לקרוע ותחנונים  תפלה  ידי על  לפעול  אפשר ובקל  ,

גדול . לאור מאפילה לצאת יכול ומכאובו  בנגעו איש  ואיש נדיבים ', עם  להושיבי אביון ירים ל'מאשפות

רקכה . קבעום  מדוע שלכאורה  והודאה', בהלל קבעום האחרת 'לשנה  הגמ' לשון את שפירשו  וכדרך

היתה עליהם שעברה  שהשנה  וראו בעצמם  חכמים  שהתבוננו אלא שנה, באותה  ולא שלאחריה  בשנה

החנוכה  אור לאחר לגמרי אחרת במציאות היתה השנה שכל - אחרת  ימיםשנה לדורות קבעו כן ועל  ,

לוי הקדושת שפירש  מה  ידוע כן ובהודאה. בהלל  ¯‡˘�Â‰)אלו ‰˘Â„˜) ההארות כשירדו  הראשונה  שבשנה  ,

האורות  גודל  את בעצמם הרגישו האחרת לשנה אך לשעתם , הארות רק אלו שמא סברו  חנוכה של

על ושנה, שנה בכל לירד עתידים אלו  שהארות לראות נוכחו  וכבר החנוכה, ימי לקראת ויורדים  החוזרים 

לדורות. קבעום  כן
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ù÷áì äëåðçá øúåä êéà ïë íàå ,êøåöì àìù ñð
.'íéñéð åðì äùòé àåä ïîçøä'

øàáîå'áéùîå ìàåù'ä ìòá'ìåàù éøáã' åøôñá)

(äëåðçì ùåøãäðùä úåîé øàùá éìéî éðäã ,
äâäðä ìò ù÷áì øåñà ïëì ,âäåð åâäðîë íìåòù
ããùî àåä äæá éë ,òáèä êøãî äìòîìå úéñéð
ìëù äëåðçä éîéá ìáà ,õøàå íéîù úàéøá

,úéñð äâäðäá íéâäðúî úåîìåòäñðä åìà íéîéáå

ìëá ù÷áîù íùë ïë íà ,äàéøáä òáèá àåä

ñðä ìò ù÷áì åãéá êë òáèä ìò äìåë äðùä
äëåðçáàåä ïîçøä' íéììôúîå íéù÷áî øéôùå ,

'íéñð åðì äùòéåëåëåëåë.äðùä ìëá íâù ,àèéùô íå÷î ìëîå)

äìãâ êà ,äìôú éãé ìò úåàìôðå íéñéð ìåòôì åðãéá äìåë

äëåðç éîé ìù íúìòîíéñéðä ìò 'ììôúäì' øùôà æàùæëæëæëæë(.

÷"äøäò"éæ 'éåì úùåã÷'ä(äéðù äùåã÷)ìéùîä
çúôù ,àùðå íø êìîì äëåðçä éîé úà
íåéä åúåàáå ,äðùá ãçà íåé åéúåøöåà éøòù úà

,ç÷é äöôç åùôðù úà ç÷éì äöåøä ìëéåà

êìîä úåøöåà éøòùù íåéä äæá øùà 'ìéñëì'

íåéä ìë ïùé ÷ø ,íäéìà äðô àì íéçúôðïëì .
éìáäá àìå åúãåáòá çåîùì ÷ø íãàä ìë éåàø
.íåéä ìë çîùé ä"á ú"éùä úãåáòá ÷ø ,íìåò

כן כו . לומר חז "ל קבעו לא מדוע ניסים , על אלו  בימים לבקש  הותר אם להקשות, יש  עדיין אולם 

הברכה  בנוסח  ˘˘ÁÎ)לכתחילה  ÈÓÏ ˜¯ ‡ÏÂ) מי כי מוסר, בתוכחת זי"ע  מטשערנאביל האדמו"ר ותירץ ,

- פרטי לנס שיזכה לבקש  עליו  לכן הניסים, מימי דעתו שמסיח  הוא סימן בתפלתו הנסים' 'על ששכח

בחנוכה . הנשפע הגנוז האור מן ליהנות ולהשכיל מתרדמתו, להתעורר

כל זכות בידו שתהא האדם זקוק חנוכה בימי שאף גיסא, לאידך פירשו מעשה  ואנשי חסידים אולם 

הנס, על לבקש דשיוכל כדי ולכןשהיא בקרבו, רוחו נשבר וודאי בתפלתו הנסים' 'על לומר והשוכח

הנסים  על לבקש לו שהותר זוכה רוחו ושפלות  ענוה מדת  אלא בשכר חיים , אלוקים  דברי ואלו  ואלו .

ומ"מ ה ', לעבודת יתעורר הראשון החלק  ידי על כי הנכון, בזמן אלו ממאמרים אחד בכל להשתמש שיש

ונדכה נשבר שלב החסידים  מאמר את לעצמו יזכיר מיד היאוש , בפח כך מחמת להפילו  היצה "ר ינסה  אם 

הרע . היצר כח  מעליו  יבטל ובזה תבזה, לא

לבקשכז. אפשר בחנוכה  שרק הכא דמשמע ולומר, לטעות מקום  היה ומשיב' ה 'שואל דברי לפי הנה 

במקום שיתרפא החולה על להתפלל אסור השנה ימות בשאר אבל  הטבע, להנהגת שמעל דברים  על

במהרש"א וכדמבואר אינו, שזה  ברור הדבר אך הטבע, בדרך למכתו  רפואה  ËÎ:)שאין Û„ ‡"Á ÔÈ˘Â„È˜) שנס

מזכיותיו' לו 'מנכין לענין  נס חשוב לא תפלה ידי על Ï·:)המתרחש  ˙·˘ 'ÈÚ)חובה ואף  מותר הכי ומשום ,

תבוא, שלא וצוקה צרה  כל  על השנה  ימות בכל  לבקשלהתפלל שאפשר החנוכה ימי שונים מקום ומכל

הנס  על הטבע .אפילו לדרך מעל היא ההנהגה  כל  כי ,

דרבא מעובדא תתמה  אל  מקום ·ÌÈ�Ù)ומכל ˙¯ÎÊ�‰)מעלה כלפי שהטריח  על  עונש  עליו שנגזר דמשמע

רבא דשאני נס, על הטבע בבקשו כדרך  שלא ופלא נס השי"ת  לו שיעשה בבקשתו גשםשפירט שירד ,

דעת  שלפי אע "פ מותר, שיתרפא פלוני על סתמא המתפלל  אך לעשות, ראוי אין וזה  החמה , בימות

הטבע . בדרך לרפאותו  אפשר אי הרופאים

שאמרו  וכמו מצב, בכל ה' אל  להתפלל לעולם צריך Ï·:)ולכן ˙ÂÎ¯·)נענה ולא שהתפלל  אדם ראה  'אם

שנאמר ויתפלל , È„)יחזור ,ÊÎ ÌÈÏ‰˙)פכרו הרופאים כל  אם ואף  ה '', אל וקוה לבך ויאמץ חזק ה' אל  קוה 

הוא  הקב"ה כי לקולם יקשיב ואל  להם יאמין  אל  החולה, את להציל  בידם  שאין ואומרים ביאוש  ידיהם

פשוט . וזה  החולה , נמצא סכנה  של מצב באיזה  חילוק  שום  אין המלכים מלכי מלך וכלפי חולים , הרופא
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àìå ,'ìéñëì éåà' è÷ð äìéçú äðååëáù øîåì øùôàå
äæ ø÷é ïîæ æáæáîä éë ,'òùåôì' åà 'òùøì éåà'

àìà åðéà äìèáìäèåù.åì íéðúåðù äî ãáàîä

äàøðåìò øáåòù éîì ÷ø äðååëä ïéàù ,èåùô
éë ,äëåðç úåøð ÷éìãî åðéàå íéîëç éøáã
,ïðé÷ñò éàîá àëä àìà ,ììë íäî åð÷ñò ïéà
úåìéâø êåúî úååöîä úà íéîéé÷îä íéùðàá

äãîåìî íéùðà úåöîëåçëçëçëçë÷"äøä ïåùìëå ,
÷ø' ìéòìã áåùèéãøàáîïùéåðééä ,'íåéä ìë

óå÷ äùòîë ,õåçìå äôùä ïî úåøðä úà ÷éìãîù
àîìòáúåéç àììäèåùå ìéñë àø÷ðä àåäå ,

ùé ïìåë úååöîä ìëá íàå .åì íéðúåðù äî ãáàîä
äáùçîä úå÷éáãå áìä úðååë êåúî ïîéé÷ì áåéçèëèëèëèë

íåéä ìù åîù ìë éøäù ,'äëåðç'á àåä êëù ù"ë
íåé ìëáù ,'úåùãçúäå êåðéç' ïéðò ìò äøåî áåè Y

ùãå÷ ùà èäìá äîéé÷ì ,íéùãçë åéðéòá åéäé
.áìä úåéîéðôáå

à"ãéçä(áùéå ãåã éðô)øåúôì óñåé òãé ïéðî øàáî
'â ãåòá éë åîåìç úà 'íéôåàä øù'ì
òåãîå ,åäúéîéå åéìòî åùàø úà äòøô àùé íéîé
.äáåèì åîåìç øúô øùà íé÷ùîä øùî å÷ìç òøâ

øàáîåøééöù ãçà øééöì ìùîá ïééðòä úà
ìñå ãîåò íãàù êàéä øåéö ïîåà äùòîá
øéòä úåöåçá øåéöä úà åãéîòäùî ,åéãéá úåøéô
åòéáä ìä÷ä ìëå ,úåøéôäî ìåëàì åñéðå úåôåò åàá
øåéö øééöì çéìöäù øééöä ìù åðåøùéëî úåìòôúäá
ùîî äæ øåéö' åøîàå åãåä íìåë ãçéå ,êë ìë 'éúéîà'
åìà ïëàù åîéãù úåôåòäî äéàøäå 'íééç çåø åá ùé
,øîàå ãçà ç÷éô íù øáò .ùîî ïìéàä úåøéô

בפסוקכח. רימזו  ˜‰)צדיקים  ,ËÈ˜ ÌÈÏ‰˙)ההרגל ולבטל  לדחות אפשר חנוכה הנר אור ידי שעל  לרגלי', 'נר

חנוכה נרות לגבי שאמרו  מצינו ולכן דקדושה . ואש  התלהבות מתוך ה ' מצוות את ולקיים  והרגילות,

(:‚Î 'הרגיל'(˘·˙ הזהב בלשונם שם נקטו מצוות בשאר ואילו חכמים', תלמידי בנים  ליה הויין הזהיר בנר

נאה , לדירה  זוכה נאה ,הזהיר במזוזה  לטלית זוכה  יין",הזהיר בציצית גרבי וממלא זוכה  היום בקידוש

משמואל ' ה'שם ‚)ומבאר ÏÈÏ ‰ÎÂ�Á „"Ú¯˙) שיהא הרגילות. את לבטל אפשר חנוכה  נרות שבכח לרמז, דבא

חז"ל בלשון צדיקים  העמיסו וכן 'מלומדה ', יעשהו ופעמים  יתחדש לפעמים  שרק ולא בהתחדשות', 'רגיל 

(:‡Î עד(˘·˙ החמה  משתשקע רגל'מצותה המצוות,שתכלה בקיום הרגילות את לבטל  דהכוונה  השוק', מן

קודש . אש  וביקוד בהתלהבות לקיימן אלא

בזהכט . מראה, ענין בחלום אלי 'בא לישנא בהאי המצוות לספר ההקדמה  בסוף הסמ"ג שכתב וכמו

העיקר את שכחת הנה  È‡)הלשון, ,Á ÌÈ¯·„) בדעתי היה לא כי אלקיך', ה' את תשכח  פן לך 'השמר

משה רבינו וגם הלאוין, במנין בבוקר(‰¯Ì"·Ó)לחברו  אליו  ואתבונן במנין, הזכירו  הוא לא גדול  יסוד והנה

ה' המראות,ביראת  מענין משקר איני דעתי לפי כי יודע אלקים  וה ' במקומן, גדולים  בעיקרים וחיתרתיו ,

בתורה  ישראל  יתחזקו למען  אלא זה בספר הזכרתים לא כי יודע יצלח '.וה' בידי ה' וחפץ  ,

וכמדומה ובטהרה , בקדושה הראשונים ידי על  שנכתבו ואות אות בכל ולהתבונן לדייק  שצריך וידוע 

ה', ביראת גדול  'יסוד' שהוא לומר – המצוות' 'ספר בכל  אחרת מצוה  שום על  כזאת עוד מצינו שלא

בשעה או מצוה כל קיום  בעת עומד, הוא מי לפני יתבונן לא אם ובמצות, בתורה  תמיד שעוסק מי ואף

מהקב"ה דעתו ולהסיח  מלומדה , אנשים  כמצות מעשיו  את לעשות להיכשל  הוא עלול  בתורה , שעוסק 

שזכה בהתפעלות, ביתו  לבני וסיפר משנתו מרבנן צורבא קם שפעם הלצה, בדרך מספרים  העולם חלילה,

חז"ל אמרו כך שהרי והתפעלותו , תמיהתו פשר על  השומעים ותמהו  הלילה, בחלום  אלוקית להתגלות

(:‰� ˙ÂÎ¯·) לאדם לו מראין 'אין להתגלות [בחלום ]להדיא שזכה  והפלא החידוש  מה וא"כ  לבו' מהרהורי אלא

זמן  לי יש וכי הזה, כדבר בדעתכם יעלה  'איך תומו לפי להם  השיב חכם התלמיד אך שנתו, בעת כזו 

לשיעור...' משיעור ונודד ותפלה , בתורה  טרוד הנני רגע  בכל והלא הקב"ה, על  לחשוב היום שעות במשך



וישב  - הפרשה èéבאר

àìà ììë 'éç' åðéà øåéöäù äéàø íùî äáøãà
éøä 'éç' åìåë øåéöä äéä íàá éë ,àåä 'úî' äáøãà
åéä àìå øééåöîä íãàäî úåàøééúî úåôåòä åéä
ïëàù äðéî òîù àìà ,úåøéôä ìà ììë úåáø÷úî
÷éãöä óñåé ìöà óà äéä êë .àåä 'úî' øåéöä
åàá úåôåòù íéôåàä øù ìù åîåìç ìò òîùùî
íãà àìà åðéàù ïéáä åùàø ìòîù íéìñäî åìëàå
åðúãåáò ãåáòì àìù øäæéäì åðéìò åðà åðééðòìå .'úî'
ìöðð êëå ,ú"éùä úãåáòá äùåã÷ã úåéç àìá úîë
åðçåîá íéø÷ðîä íäéðéîì íéøåôéöäå úåôåòä ìëî

àøîàúîåàøîâáã ,ò"éæ 'øôåñ íúç'ä íùáúáù)

(:ä÷,òøä øöé ìù åúåðîåà êë' àúéà
åì øîåà íåéäêë äùòåì øîåà øçîìå ,êë äùò,

úöò éë ,'ãáåòå êìåäå äøæ äãåáò ãåáò åì øîåàù ãò

äáùçî àìá 'êë äùò' íãàì øîåì àéä òøä øöéä
,äìéçú äðååëååððåùìá)ïäåèòâ-ôà(úåöîë åðééäã

äååöîä úà äæ ïôåàá íéé÷îäå ,äãîåìî íéùðà
...ãåáò êì åì øîåì óà øöéä ãéá ùé óåñáììììì.

וישועות ברכות שפע  – ישועתי  צור מעוז
החנוכה בימי  עלינו הנשפעים 

ãéáéðéî ìë åìà íéîéá ìåòôì ãçàå ãçà ìë
úåäùì ìåëéáë àá ä"á÷ä éøäù ,úåòåùé
÷"äøä øîà êëå ,åðúòååù ìå÷ì ïéæàîå ,åðúöéçîá
àòéá÷ ùãå÷ úáù úùåã÷ äðäã ,ò"éæ 'íééç éøáã'ä
åéìà ìàøùé úà ïéîæî ä"á÷ä æàù ,åðééäå ,àîéé÷å
ìàøùéù áåè íåéá åìéàå ,åãåáë åéæî úåðäéì éãë
ìàøùé éðá íéàéáî ìåëéáë éøä íéðîæä úà íéùã÷î

,íìöà àåáì ä"á÷ä úàø÷áî äëåðç éîéá íìåà

ונשיא ל. נשיא כל  פרשת תורה שכתבה חנוכה , בימי שקוראים  הנשיאים מפרשת נמי כן ללמוד ויש 

השלישי... ביום  וכן השני'... ביום  יששכר נשיא צוער בן נתנאל עשה 'וכן בקצרה  נאמר ולא עצמו, בפני

ברמב"ן מבואר �˘‡)והטעם ˙˘¯Ù)והיחודים ובכוונות עצמו, מדעת קרבנותיו את הקריב ונשיא נשיא כל  כי

והיינו זה, של  לקרבנו זה  של קרבנו  כלל  דומין היו לא הדברים שבפנימיות נמצא שכלו, ברוחב שהעלה 

עשה אחד כל  אלא חבירו , כמעשה לעשות התחקה לא אחד שאף  הקדושה , התורה  לנו  משמיעה  דקא

שלו . המיוחדות הכוונות מתוך עבודתו

אמת' ˙¯Ï"‰)וב'שפת ˙�˘ Í˙ÂÏÚ‰· ˙˘¯Ù)שכתב במה רש"י כוונת היתה  דזו  דבריו , לפי ‚)הוסיף Á ¯·„Ó·)

המנורה נרות בהדלקת הכתוב ‰�˘ÌÈ‡È')על ˙Â�·¯˜' ¯Á‡ ‰·Â˙Î‰) שלא אהרן של שבחו מלמד - אהרן כן 'ויעש

כוונותיו , עומק כפי עבודתו עשה  אחד כל  - שהנשיאים  שכמו  לומר המנורה שינה ', את  אהרן  עשה נמי כן 

חדשה  עבודה אלא השני, ביום לעבודתו דומה הראשון יום עבודת מתכונת היתה ולא ויום, יום בכל 

שינה  לא אשר וזה יום, חדשה .בכל  בהתלהבות יום  בכל  הנרות את להדליק צריך בחנוכה  נמי והכי ,

מחסידי  והיה זוועהיל, בעיר שחרותו בשנות התגורר מירושלים  זצ"ל קאזליק  יוסף  רבי המפורסם  החסיד

החסיד  תינה עיה "ק, בירושלים  שניהם נפגשו  כאשר שנים לאחר זי"ע . מזוועהיל  שלומ'קה רבי הרה"ק 

הקודש בארץ  עתה  ואילו  ויו "ט, בשבתות גדולה הארה הרגיש בזוועהיל  בהיותו  שבצעירותו  צערו את לפניו 

על מים  מלא גדול  דלי לשאת לאדם מאד שקשה  במשל , שלומ 'קה  רבי לו השיב בכלום , מרגיש אינו 

ומכל לטלטלו, יצליח ובקושי גופו בכל  יזיע  למקום  ממקום להעבירו  ויצליח  מאד יתאמץ אם ואף  שכמו,

ומאי  גביו , על  אשר המים משא כובד את ירגיש  ולא בנקל , הדבר לו יעלה  מים', 'למקוה  בהכנסו  מקום

אל האיש נכנס  שכאן פשוט , החילוק אמנם, המיםתוךשנא, את נוטל  התם ואילו  גביו המים, הכי על .

שעליך, ה 'משא' את הרגשתי ולכן גביו  על  ומועדים החגים אורות את שנושא כמי היית בחו "ל בהיותך נמי

היו"ט . ל 'תוך' שנכנס  כמי שהנך מפני במאומה מרגיש אינך ישראל  בארץ משא"כ  היו "ט, קדושת והרגשת

לקראת  ויתרגש בקרבו האדם רוח תתלהב חנוכה לפני שפעמים בדידן, נמי שייך דבבואה  בבואה  והנה 

בתוך  הנו  כי – זו התרגשות עוד מרגיש אינו החנוכה באמצע ואילו  ובאים, הממשמשים  הגדולים הימים 

כך. כל  מזיע  אינו כן ועל  היו "ט
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íéøåñàä úéá êåúá åéáåäà åéðá úà ä"áå÷
úåéîùâá åéáåàëîå åòâð êåúá ùéà ùéà ,íäìù

äøùòî äèîì íîå÷îá úåéðçåøáåäúåàá ïëìå ,
'ä àðà' åçåë ìëá âåàùìå ÷åòæì íãàä áééç äòù

'éùôð äèìîàìàìàìàì.

áúë'éøèéå øåæçî'á(ú"äàéø÷å äìôúä øãñ ,äëåðçì)

äâäðä åðééäã ,äðéðç ïåùìî àåä 'äëåðç'ù
íãàä éùòî éôì àìù ïéãä úøåùî íéðôì ìù.

êëåïé'æåøî ìàøùé éáø ÷"äøä íùî àøîàúî
òôùì äîåã äëåðçá ãøåéä òôùäù ,ò"éæ
,íäéðéá ùé ÷åìéç íìåà ,äðùä ùàøá ãøåéä
éùòî éôë àåä äðùä ùàøã àîåéá áö÷ðä òôùäù
àá äëåðçá åìéàå ,àúúìã àúåøòúàá éåìúå ,íãàä
.ãáìá àìéòìã àúåøòúàá ,äðéðçáå äðúîá òôùä

íéøáãëáåãàååæàøî äùî éáø ÷"äøä æîéø äìàä
ò"éæìù åðá áå÷éæãî øæòéìà éáø ÷"äøä ïá)

(ò"éæ õéùôàøî éìúôð éáø ÷"äøäì"æç ïåùìá(:çé ïéáåøéò)

éúåðåæî åéäé ò"ùáø ,ä"á÷ä éðôì äðåé äøîà'
ùáãë ïé÷åúî åéäé ìàå ,êãéá ïéøåñîå úéæë ïéøåøî
äðåéì åìùîð ìàøùé úñðë éë ,'íãå øùá ãéá ïéåìúå

(:âð úåëøá)Y åäæå ,ä"á÷ä éðôì äðåé äøîàéðá ,
÷åñôéù àåä êéøá àùãå÷ã äéî÷ ïéììôúî ìàøùé

ïäìïäéúåðåæîúà ïé÷éìãîù äòùá äëåðç éîéá
úåøðäïîùáæà éë ,úéæïéøåñîúåðåæîäêãéá

òôùì ãçà ìë äëæé àìéîîå ,íðéç úðúîá íìá÷ì
,äñðøôäùáãë ïé÷åúî åéäé ìàåäðùä ùàø äæ

æàù ïåéë ,ùáãá çåôúä úà åá íéìáåèùïéøåñî
íãå øùá éãéáéôì ìëä íéããåî äòù äúåàá Y

.ïéãá êéðôì ÷ãöé éîå ,íãàä éùòî

àìàìëì ÷ùçäå ïåöøä ìèáì êéøö äìéçúëìù
éë ,úåøðä ú÷ìãä úòá íééîùâä íéðéðòä
ìòî çôèá úåìòúäì ,íééðçåø íéðéðòì äð÷úð äø÷éò

úåéøîåçäå ò÷ø÷äáìáìáìáìéøáã úà íé÷éãö åùøéôù åîë ,

אמת'לא . ה'שפת הרה "ק אביו בשם הסדר, בליל  אחת שנה  זי"ע אמת' ה'אמרי הרה "ק אמר שכבר וכמו

ולברכה, לטובה  לבו משאלות כל  ה ' שימלא לפעול  אחד לכל אפשר שבהלל ה'' 'אנא שבאמירת זי"ע,

על שהכוונה  החסידים  נא וחשבו הושיעה ה' עלאנא הכוונה  לדעתי - אמת' ה 'אמרי אמר אולם  אנא ,

עבדך אני כי ˙˘Ó"‡)ה' ˙ÂÎÂÒ '‰ÁÓ˘ ·Ï'· ‡·Â‰),חיים אלוקים דברי ואלו  ואלו להתפלל, אפשר חנוכה שבימי

ולברכה  לטובה בקשותיהם כל וממלא פה כל תפלת שומע והקב"ה רוחניות , על  ובין  גשמיות על  ,בין 

ידו לאל  אשר כל לעשות להשתדל האסורים , בבית בניו  את המבקר האב שדרך המדה, היא כך דהרי

הוא  כך ואם  פורתא, נחמה הפחות לכל עבורם יפעל אשר עד ישקוט  ולא ינוח  לא צערם, את להקל כדי

כל והוא לגבורתו חקר אין אשר הקב"ה  המלכים  מלכי למלך וחומר קל  מוגבל , שכוחו  ודם  בשר אצל 

צרותיהם . מכל  אהוביו את ויושיע יגאל שבוודאי יכול,

גםלב. קודש  עם ישראל  בני אצל כי הגשמיות, על להתפלל  חובה ואף מותר שבודאי דאף  להדגיש , יש 

כי  טובים, ומעשים ומצוות לתורה לאו  אי למעות נצרכים  הננו  למה שהרי רוחניות, היא הגשמיות

זי"ע הקדוש  טוב' שם ה 'בעל  מרן שהסביר וכמו  כסף , בלא ולולב, מצה  ותפילין, טלית האדם  יקנה  איך

È·)בפסוק  ,ÁÎ ˙È˘‡¯·)'ממון' בגימטריא עולה 'סולם' דהנה  השמימה', מגיע  וראשו  ארצה  מוצב סולם 'והנה

(Â"Ï˜)כספו עם לעשות האדם ביד כי השמימה' מגיע  'ראשו אך ארצה ', 'המוצב דבר הוא שהממון והרמז ,

השמים לשמי עד המגיעים  נשגבים  ‚)דברים  ˙Â‡ ‡ˆÈÂ ˙˘¯Ù ˙"‰Ú Ë"˘Ú· ¯ÙÒ· הרצון (¯‡‰ לבטל הכוונה  אך ,

לגרום גרידא אמצעי אלא אינו  הכסף  שכל בלבו  היטב ישריש  רק  עצמם, מצד הכסף  לגרגירי והתשוקה

שלמה' ה 'תפארת של קדשו וכלשון עצמו , בפני מטרה חלילה  ולא יתב"ש, להבורא רוח נחת ידו  (Ù¯˘‰על 

(Ú‚ÙÈÂ ‰"„ ‡ˆÈÂיסוד על  ואח"כ  רבא, שמיה ויתקדש שיתגדל תפלתו בעיקר שיתכוון האדם, תורת  זאת

בבריאות הגוף בקיום הבורא, לעבודת השייכים עוה"ז בעניני עצמו צרכי על כן גם יתפלל  הזה הנאמן

יגונה  לא ההכרח וזה .ובפרנסה
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ì"æç(.áë úáù)øåñà'úåöøäì,'äëåðç øð ãâðë úåòî
íéîëç åøáéã éë 'úåòî úàöøä' ïéðò åè÷ð úåèùôáã

úåøðä øåàì úåòî úåðîì íìåòä êøãîå äååäáêëå)

(á"÷ñ âòøú ïîéñ à"âîá ùøéôäæ éôìã øåàéá êéøö êà ,
øåñà' íðåùìá èå÷ðì íäì äéäúåðîìãâðë úåòî

,íéùåã÷ä íäéøáãá åðéîèäù äàøðå ,'äëåðç øð
ìèáì êéøöùúåðåöøäéðéðòìïåîîúòá úåéîùâå

,ïåöø ïåùìî 'úåöøäì' ùøôúéå ,úåøðä ú÷ìãä
êà åúòãå åúðååë ø÷éò ìë àäéù ,äæá ì"æç åøéäæäå

íééðçåøå íééçöð íéøáãì ÷øåâìâìâìâì.

òãéåíà àìà ,êëî äîåàî ãéñôé àìù äðîàð
òôùä åéìà àåáé óåñáìù äëæé ïë äùòé
àøåáä åì òéôùé åàøåáá ÷åáãä éë ,àìéîî éîùâä
÷"äøä ùøéôù åîëå ,áø òôùá åéúåéåëøèöä ìë

äìôúä çñåð úà ò"éæ ïéìøà÷î 'ïøäà úéá'äúëøá)

(úéøçùã ò"åîù éðôì äìåàâäúòá ìàøùé åîòì äðåòå'
,'åéìà íòåùíòåù÷áãðù - 'äåòù' ïåùìî àåä

íøîåà åäæå ,àúååöá øáçúîåìàøùé åîòì äðåòä
,íáì úåìàùî úåàìîìíòåù úòáíäù úòá Y

íé÷áãðåéìàáéúëã éîð åðééäå ,(â ì íéìäú)é÷ìà 'ä'
éúòåùêéìàéðàôøúå÷åáã àåäù êåúî éë '

ä"á÷äìäåòùëïëå ,äàåôøì äëåæ åæ(âë á úåîù)

ìòúå'íúòåùìàíé÷ìàääòéâäù ùåøéô ,'
åìà' íùá úæîøðä ïéãä úãéî ìà 'äá 'íúå÷áã''íé÷

.íéðéãä åìèáúäå

מפורסמת והערה  חיבוב דרך – נרות  והדליקו

åøîàì"æç(:âë úáù)íéðá äéì ïééåä øðá ìéâøä'
'íéîëç éãéîìúãìãìãìãìé"ùø ùøéôå ,(íéðá ä"ã)

÷çöé åðéáø äîú øáëå ,äëåðçå úáù úåøð ìò éà÷ã
ã"áàøä ïáøôñá ñôãð ,'äëåðç úåøð ú÷ìãä ãåñ' ñøèðå÷á)

ישיבתולג. החזקת עבור כסף לאסוף  כדי למרחקים נודד היה  זצ"ל וואסרמאן אלחנן רבי הגאון

מרובים מאמצים לאחר ואף בעמלו , ברכה  ראה לא הרחוקה לארה"ב מנסיעותיו באחת בבראנאוויטץ,

לעירו חזרו  בטרם ויהי הישיבה , של הגדולים  החובות את בהם  לשלם  שיוכל  הצורך די לאסוף הצליח לא

פרוטה ואף  קמצנותו, מדת כך עושרו  כגודל  אך החייטות, ממלאכת המתפרנס אחד עשיר בעיר שיש  שמע 

בדיעבד  אולי מלוויו, הציעו  מקום  ומכל  תפתח . במהרה לא הננעלת ודלת בעם , לנצרכים  מנדב אינו אחת

הלה משפתח החייט , של  לביתו  והלך אלחנן רבי הסכים רחמיו , יכמרו אולי - יודע  ומי מעונו את נפקוד

שני  לו  נפלו כי הרחוקה  מבראנאוויטץ שהגיע בניחותא, הגר"א השיב לרצונו, בעה "ב  שאלו הדלת את

'וכי  ושאלו  בתמהון עיניו את האיש ויפקח עבורו , יתקנם המומחה שה'חייט' הוא וחפץ  ממעילו  כפתורים

אתמהה, בבראנאוויטץ , חייטים אין וכי כפתורים, שני לתפור הנה עד מבראנאוויטץ  לבוא דעתכם' ֵָנשתבשה 

שתתקנם עדיך לבוא הנדודים  מקל את נטלתי כן על  כפתורים , שני ממעילי נפלו הן, הן, בשלו, הגר"א אך

כך  בתוך כך, עבור לאמעריקא עד הנודד יחשב וטיפש  שלשוטה  דבריו, על ושוב שוב העשיר ויחזור לי,

אקח לא בשלו, אלחנן ר' עדיין אבל אלחנן, לר' סכום  איזה לתת ורצה  מעט, להשתנות העשיר רוח החלה

הדברים פני הם כך שלא שהבין העשיר הכפתורים, לתקן אם  כי הנה באתי שלא אחרי מאומה ממך

לאזנך  השמע  היקר, אדוני לשון מטבע  באותה לו  ואמר אלחנן ר' לו שנענה עד – אלחנן בר' מאד הפציר

שני  לתפור כדי הרחוקה לאמעריקא עד מבראנאווביטץ  שבא מי ייחשב גדול לשוטה מדבר, שפיך מה

העליון  מעולם  ירדה כאילו  נשמתו  עם שמתנהג מי ייחשב גדול  שלשוטה  וכמה כמה אחת על כפתורים,

ולהרויח כפתורים , לתקן עבור רק הנה, עד מבראנאוויטץ  מאשר יותר גדול מרחק – הזה  השפל עולם עד

ביותר. נכבד סכום  לישיבה ותרם לבו... נפתח  דבריו את העשיר כשמוע כסף... גרגירי כמה  זה  ידי על

צריך  חנוכה נרות הדלקת של  כזו נעלית ובשעה עשיר, חייט  כאותו להתנהג לנו שאל  – ייאמר לדידן

אמת. דבר על  יהיו  מגמותיו כל אלא בכדי... כפתורים  שני על  לא זו , הכושר שעת לנצל מה  על  לדעת

כ"שלד. חכמים  תלמידי לבנים  הנרות ידי על זוכים  שאם אומרים, זי"ע הרי"ם' ה'חידושי הרה "ק בשם

העולם, מאמר את לזה להסמיך ואפשר עכדה"ק , חכם, תלמיד להיות לזכות יכול עצמו  שהוא וק"ו 
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(ì"öæ øðèåä é"øâäì '÷çöé ãçô' ïåøëæäàáåøù ïðéæç àäã
äðù éãéî äëåðç úåøð ÷éìãäì íéãéô÷î àîìòã
áúëå ,íéîëç éãéîìú íéðáì íéëåæ íìåë ïéàå äðùá

' íå÷î ìëîã åëøã éôì÷øàèåòéîã àèåòéî
äúåà ïéîéé÷îìëá.'äé÷åã÷ãå äéúåèøô

êàéøéàîä éøáãî(íù úáù)àø÷éòî àéùå÷ã ïðéæç

øðá ìéâøä' áúëù ,àúéìäøòäå äåöî áåáéç êøã
(úåøøåòúä ïåùìî)úîñøåôîéãéîìú íéðá äéì ïéåä

'íéîëç éãéîìú íéðá'ì úåëæì éãëáã åðééäå ,íéîëç
íéùðà úåöîë 'äëåðç øð' ÷éìãîù äîá éâñ àì
êåúî äåöî áåáéç êøã éãé ìò àìà ,äãîåìî

úçðå äçîùäìäìäìäìéãéîìú íéðáì äëæéù åì çèáåî æà ,
íé÷éãöå íéîëçåìåìåìåì.

הכתוב את הלצה  בדרך ‚)המפרשים  ,·È ˙È˘‡¯·) אומר 'אדם רש "י ופירש האדמה ' משפחות כל בך 'ונברכו

כאברהם ', תהא ‰‡·Â˙)לבנו  ¯‡˘ ‡ÏÂ Ì‰¯·‡ ÂË˜�Â),כתרח להיות ואף  עול בלי יחיו  עצמם שהם המה רוצים כי

עול עצמו  על לקבל גרמא שהזמן בנפשו ויבין אבינו ... כאברהם צדיק  יהיה שבנם הם  רוצים  בבד בד אבל 

לבוא  עצמו האדם  שיכול  כ"ש  חכמים  תלמידי לבנים  הנרות ידי על  לזכות אפשר אם  כי ועבודה, תורה

זו ... בחינה לידי

קראקא,לה . לעיר חנוכה  בימי אחת שנה איקלע  ה 'אחיעזר', בעל  זצ"ל גראדזינסקי עוזר חיים  רבי הגאון

בכנ  אך הקרע, את לו שיתקן כדי החייט בית אל והלך העליון, מעילו לו  נקרע  שם  אלבהיותו יסתו 

ולתקן  במלאכה  לעסוק  יוכל ולא חנוכה  נרות הדלקת לקראת כעת עומד שהוא החייט  לפניו התנצל  ביתו 

ישהה זמן 'כמה  בחשבו  המנורה , הדלקת את יסיים אשר עד בביתו לחכות הגרח"ע  הסכים הבגד, את

את  פשט ביותר פשוט  שחייט איך שעה , באותה  עיניו  שראו מה  מפליא והיה  נרותיו ', בהדלקת זה חיט

אצלם ושהה ובהתלהבות, בחביבות הנרות את הדליק  שבת, מלבושי את ולבש והמלאכה החול  בגדי

חי  א-ל למלך ותשבחות שירות זמירות ובתמימות הנפש בהשתפכות מזמר כשהוא שעה כחצי במשך

הגרח"ע וכשסיים  בגדו, את לתקן אליו ופנה  החול  לבגדי השבת בגדי את החליף  מכן לאחר ורק  וקים ,

קראקא בני זכו מדוע  הבנתי שעה 'באותה  אומר היה  זו  עובדא ‰„Â¯Â˙)לספר ÏÎ· Ï‡¯˘È· Ì‡Â ¯ÈÚ ‰˙È‰˘)

חיבוב  דרך שיהיה  צריך הנרות הדלקת שעיקר הנזכרים , הדברים  הן והן ויראה...'. תורה  גדולי מהם  שיצאו

מפורסמת. והארה  מצוה

בטעכנאלאגיע  דהנה האוזן, את לשבר ואומר שונים,(È‚ÂÏÂ�ÎË‰)ואען דברים  מיני כל  מייצרים  היום  של 

ובמתכונתה בצורתה דומה שתהא נפלאה יצירה  ויעשו  יתחכמו  קריב ובזמן שבעגלא הנמנע  מן ולא

להצמיח זה פרי יוכל לא - זה כל עם  אולם  ולבישול , לאכילה  ראוי יהא ואף אמיתי, פרי כדוגמת ובטעמה 

ממש דומה הוא הרי לבו , בפנימיות התעוררות בעצמו מעורר שאין מי והנמשל , בו , כיוצא פירות עוד

מאחר  חכמים, תלמידי בנים מצמיח  אינו אך אמיתי, כפרי לגמרי הוא נראה  שמבחוץ שאף  זה, ל 'פרי'

למבין. בזה ודי בפנימיותו, תוכן בו  שאין

חכמים 'לו . תלמידי בנים ליה הווין בנר 'הרגיל  שאמרו דמה  קמאי, צדיקי שסרו אמרו  הבנים על  נמי קאי

דקדושה  הניצוץ בלבם יתעורר הנרות הדלקת שבכח חלילה, הישרה הדרך  דרך מן  על לילך ויחזרו 

הקדושה . אש  בם יבעיר ושבזה  מפורסמת, והארה  מצוה  חיבוב דרך שידליק  נצרך גם ולזה  המלך,

בשוק, משמשו  עם  זי"ע העבודה ' ה'יסוד הרה "ק זקינו התהלך שפעם זי"ע, אברהם ' ה'בית הרה "ק סיפר

צריכה  אני הרבי לברכת כי הרבי הוא מי אותם האשה  ותשאל  רוח , קשת אשה  אליהם  ˘Ï‡וניגשה  ¯Á‡)

(Ì˙Â‡ ‰¯ÈÎ‰ שהוא המשמש  על  הרבי הצביע לפליאתו אך הרבי, עבר אל ברמיזה הצביע שהמשמש  כמובן ,

על כבוד בדרך ומרמז  מצביע והמשמש  המשמש על מצביע  שהרבי ושוב, שוב הדבר נשנה  כך הרבי,

נענה בי, תהתלו  ואל  אנכי גדולה  בצרה  מכם, אנא אמרה , שליש ובדמעות בבכי האשה שפרצה עד הרבי,
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øúåéáåä÷ìãää úåëøáá åúåáäìúä äáøúúæìæìæìæìéë
äååöîäî ÷ìç íä úåëøáä äëåðç øðá

àôåâõ"áòéä áúëù åîë -(á"òøú ïîéñ 'äòéö÷å øåî')

ïéëøáîù úååöîä úåëøá øàùë íðéà åìà úåëøáù
ìòíä àìà ,äååöîääåöîä íåé÷ ø÷éòî ÷ìç,

,'àñéð éîåñøôì' äð÷úð äø÷éò éøä éë÷éìãî éëå

ãéáò éãéî åàì äëøá àìáåëøåöìù øåáñ äàåøäã ,
ä÷ìãàã àåä(:áë úáùá æ"éòë 'éò)éãé ìòù àöîð ,

øàù ïë àì ,äåöîã àöôçì úåøðä íéùòð äëøáä
øúåéá ïë íàå ,äåöîä óåâî ÷ìç ïðéàù úåëøáä
äúåàá úåáäìúää ùà êåúî êøáì çéâùäì êéøö

.äéôåâ äëåðç øð ìù úåáäìúä

בהדלקת המתגלית  ההארה – קיימת לעד שלך 
אנו דורינו עד  ודור דור בכל  נרות 

ïðéðúôåñ úëñîáíéø(à ë)øðá ÷éìãäì øåñà'
ïùé'øëùùé éðá'á ùøéôå ,'úáè åìñë éøîàî)

מצבה התדרדרה  מה  זמן לפני אשר לי יש  בת ותאמר, האשה ותען בפיך, מה  נא הגידי העבודה ' ה 'יסוד

ההשתדלויות  וכל ליצלן, רחמנא זרים במקומות לרעות והלכה מהבית, ברחה  עתה  זה  והנה  הרוחני,

ושאלה, הלב, מן היוצאים  לדבריה העבודה' ה 'יסוד הקשיב מנשוא, צערי וגדול חרס , העלו  למוטב להחזירה 

הבגדים את קחו הרבי, לה  אמר הן, האשה, ותען בעבר, הבת שלבשה בגדים מקום באיזה לכם יש  האם

הרבי, כדברי עשתה  לביתה בבואה  מיד פלאות, ותראו  שבת, נרות תדליקו  ובהם 'פתילות' מהם  ועשו

הבית, תוך אל  הבת פרצה  שבת ליל סעודת באמצע  פלא, זה וראה  – הנר את בהם  הדליקו  הבאה  ולשבת

על מאד מתחרטת הינה כעת אבל  לחטוא, שטות רוח  בה  שנכנסה  ואמרה  הפוגות, מאין עצומות בבכיות

אפשר  הנרות קדושת שבכח  הרי למוטב. חזרה  ומאז  גדולה  באהבה זו  על זו ונפלו  עשתה , אשר כל

נר  'להדליק  מברכים כן שעל ואמר, אברהם ' ה'בית סיים ובזה שורשן, אל  ותועות טועות נשמות להחזיר

הקדושה מקור אל לחזור יכול בדרכו שתוהה מי שכל דהיינו  חנוכה ', נר 'להדליק בחנוכה וכן שבת' של

דמצוה . נרות ידי על ופנימיותו  תוכו את להדליק

בגמראלז. ז "ל Ó:)רבותינו  ˙ÂÎ¯·) כי' בלשונם  הברכות את שטבעו נו  חסידיםמטבע ואמרו בברכה', חכמים 

למטבע , הברכה  נמשלה כן שעל וחידותם, חכמים דברי לפרש מעשה שאיןואנשי שמטבע כמו כי

'מטבע' נקראת  אינה צורה צורה בה עליה שאין מטבע  על  שני מעשר לפדות אפשר אי ולכן ,˙ÂÎÓ 'ÈÚ)

(:ÊÈ ומן מלומדה  אנשים כמצות אותם יאמרו ולא 'צורה', עליהן תהיה שהברכות ליזהר צריך נמי הכי ,

'צורה '. בלי ולחוץ  השפה

העולם שכל  ידוע דהנה פנים ', ה 'עבודת בעל זצ"ל לוריא יוסף אהרן רבי החסיד הסביר אחר באופן

מקיף החנווני אך לפניו, פתוחה  הדלת את ימצא וליהנות לאכול הרוצה  וכל מאד, יקר לפונדק דומה הזה 

חז"ל  הקשו  כבר אולם  חובותיו, ולפרוע  וחשבון דין לתת יצטרך ובסוף  בו אדם כל  יד Ï‰.)וחותם  ˙ÂÎ¯·)

אומר הוא אחד ‡)דבמקום  „Î ÌÈÏ‰˙)כתיב אחר ובמקום ומלואה ' הארץ  ÊË)'לה ' ÂË˜ ÌÈÏ‰˙) נתן 'והארץ 

הקב"ה נותן הברכה  שלאחר משמע ברכה ', לאחר כאן ברכה, קודם  'כאן ומשני כיצד, הא אדם ', לבני

על כתשלומין היא שהברכה נמצא כרצונם , בהם  ליהנות שיוכלו  אדם  לבני הגשמיים החפצים  את ומעניק

בזכויותיו כך על  'לשלם' יצטרך לא - עלמא בהאי המשלם וממילא הזה , בעולם נהנה ודם  שבשר מה

ממאכליו, ונהנה מפיתו  ואוכל  בעה "ב אצל שעובד לפועל  דומה , זה  למה  הא ושנותיו , ימיו  אריכות לאחר

משכרו  לו  לנכות האדון יכול האכילה  בעת הפועל לו  שילם  לא אם  ÈÚÓ˜¯‡)והנה ÍÎÏ ‰�˙‰˘Î),אכילותיו על

משכר  שוב לו לנכות האדון יוכל שלא פשיטא אזי סעודתו שכר הפועל לו שילם מעשה  בשעת אם אבל 

מן  נהנה שהוא ההנאה  על לשלם בזה זוכה בכוונה  הנהנין ברכת מברך האדם  כאשר נמי והכי עבודתו ,

' לברכות חז"ל  קראו למה  שפיר מבואר ובזה  לעתיד, משכרו  לו  ינכו לא וממילא הזה , שטבעומטבע העולם

חובותיו . בה ולפרוע  חפצים בה לקנות שאפשר מעות של  למטבע  דמיון לה יש הברכה אכן כי חכמים '
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(è úåà ã øîàîìò ÷ø øðä úà ÷éìãé àìù ì"øù
÷éìãäì êéøö àìà' ,äéäù äùòî ,äåäã éàî
ä÷ìãää úåöîá äúò íâ äìâúî øåàä éë ùãçî,

.'äæá éãå

úàéøááåøîàå ,'øåà'ä úà ä"á÷ä àøá íìåòä
ì"æç(.áé äâéâç)ä"á÷ä ìëúñðù ïåéë'

íäéùòîù äàøå äâìôä øåãáå ìåáîä øåãá
,íéì÷ìå÷îïäî åæðâå ãîòãéúòì íé÷éãöì åæðâ éîìå ,

,'àáìøæåç äæ 'æåðâ øåà'ù ,úåøåãä é÷éãö åãéâäå
äëåðçä éîéá õöåðúäì(äëø äëåðç 'ìä ç÷åø)êëå ,

'øëùùé éðá'ä áúëúåà á øîàî ,úáè åìñë ùãåç éøîàî)

(àë,íéðîàð íéãò äùìù êì éúåãòä äðä'øùà
æåðâä øåà úðéçáî àåä äëåðç øåà úøàäàìä ,

ùéã÷å øéò áøä äîäì"æ 'ç÷åø'ä ìòáåéøáã øùà
åäéìàî íéìáå÷î[àéáðä]áøä éøáãî ïëå ,áåèì øåëæ

ïåàâäâàøôî ì"øäîçåøá åøîàð åéøáãù òåãé ,
ùåã÷ä áøäå ,'äøéöé øôñ'á ùîúùî äéäå ùãå÷ä
áøä åùã÷ çåøá íñøåôî åðéúåøåãì êåîñ äéä øùà

ø"äåîõòøà÷î ì"÷åöæ ñçðô éáø.

ìòäøåúá ùåøéôá áúëð àì ïë[øåàä äá æðâðù]

íà éë äëåðç ìù è"åéääæéðâå äæéîøáïëå ,
äëåðç øð éðéðòî àöîú àì ÷"äåæáãçà íòô úìåæ]

(:çìø à"ç),àîìòá äøáòä êøã äëåðç øð íù øëæåî

æ"å÷éúá ïëå(.èë)[ïî àåäù ,ì"ðä íòèî àåäå ,
'åëå æåðâä øåà úðéçáúåøåãä åìà øåáòá äðäå

øáãì øåãä éîëç åìéçúä ,äìåàâì ïéëåîñ ïäù
íéðåùàøä åøòéù àìù äî úàæä äåöîä éðéðòî,

.'ñåîë ãåñ àåäå

àöîð,ïåøçàä øåãá óà Y àåä øùàá éãåäé ìëù
úùâáúà ÷ø àìù òãé ,øðä úà ÷éìãäì å

÷éìãî àåä àìà ,÷éìãî àåä åéúåøðî äìåòä øåàä
úéùàøá éîé úùùî æåðâä øåàä úà óà äæá

áúëï"áîøä(êúåìòäá 'øô ùéø)äæä ïåùìáå'
,øîàù ,íéñð åðéáøì íéøúñ úìéâîá äéúàöî

ùøãîá éúéàø(ä úåà êúåìòäá 'øô)åáéø÷äù ïåéë
äùìç ,éåì èáù áéø÷ä àìå íéèáù øùò íéðù
åì øîà ,íäîò ÷ìç åì äéä àìù ïøäà ìù åúòã

,'åéìà úøîàå ïøäà ìà øáã' äùîì ä"á÷äùé
äùåò éðàå ,úåøðä ú÷ìãä äá ùéù úøçà äëåðç
äëåðçå äòåùú ,íéñéð êéðá éãé ìò ìàøùéì äá
éàðåîùç éðá úëåðç àéäå ,íîù ìò äéåø÷ù,
çáæîä úëåðç úùøôì åæ äùøô êéîñä êëéôìåçìçìçìçì.

ãåòùøãîá àúéàù ï"áîøä íù áúëàîåçðú)

(êúåìòäáøåîà êì ,äùîì ä"á÷ä åì øîà
,ïøäàìïëåî äúà åæî äìåãâì ,àøéúú ìà,

êìù ìáà ,'úéáä ïáøåç' øçà åìèáúé úåðáø÷äù
.'åøéàé äøåðîä éðô ìåî ìà íìåòì' ,øðä ú÷ìãä Y
óà ïéìèá úåðáø÷äù úòá éøä ,äù÷ äøåàëìå

,øîåì ùé àìà ,åìèáúé úåøðä'úîéé÷ ãòì êìù'
øçàì óà úâäåð àéäù äëåðç øð ú÷ìãä ìò éà÷

ïáøåçäéãé ìò äéä ïøäà ìù åñåéôù àöîð ,
éãé ìò äãéî äúåàáå ,ùã÷îä úéáá 'øðä ú÷ìãä'

.'äëåðç øð ú÷ìãä'

àöåîîåêéøö ùãå÷ úøãä åæéàá ãîåì äúà øáã
åîëå ,äøåðîä éðô ìåî ìà ãåîòì

'ìàøùé çîùé'á ùøôîù(ã úåà êúåìòäá úùøô)

øð ú÷ìãä úòáù ,åðãîì åììä ï"áîøä éøáãîù
ìåãâ ïäëä ìù åîå÷î ìò éãåäé ìë ãîåò äëåðç

- .ùã÷îä úéááåúùâá øúåéá èåùô ùéà ìëù
åîöò àåä éøä ,äëåðç øð ÷éìãäì ,ùãå÷ä ìà

ùã÷îä úéáë êôäð åúéáå ,ìåãâ ïäëë äùòðùéå ,

וכך לח. שווה, דינם ולפיכך המקדש , דמנורת דומיא נתקנה חנוכה  נרות שמצות כתבו מהראשונים כמה 

הר"ן Î‡.)פירש במנורה(˘·˙ שנעשה נס ידי דעל  'דכיון חנוכה, נרות לאור להשתמש  אסור דלכן

כלל '... בה  משתמשין שאין כמנורה עשאוה תקנוה ,
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'ïáà áì' óàå ,åðåàâ øãäå 'ä ãçôá íäéìà ùâéì åì
äùåã÷ áåøî ââåîúéèìèìèìèì.

÷"äøääî ùøôî äéä ò"éæ àæìòáî íåìù éáø
íéøîåà åðàù(íéñéðä ìò)úåøð å÷éìãäå'

úåøöçáúà å÷éìãä' éøä ,íìåòä íéù÷îå ,'êùã÷
éà÷ã ,éàãåå àìà ,õåçá àìå ùãå÷ä ìëéäá 'úåøðä
øöçá ãçà ìë 'íåéäë' íé÷éìãî åðàù 'úåøðä' ìò

äëåðç éîé úðåîùá åúéá,ùã÷îä úøåðî íå÷îá àåäù)

(ï"áîøá øàåáîëåúåùø úà úëôåä úåøðä úùåã÷å ,
úåøöçì.'êùã÷

ìéëùîä,øëéð åîåùéø àäéù äàøé ,àéää úòá
ìëáù ,úéáä éìúåëá äùåã÷ä âôñéúå

äøæòä úùåã÷ íäá äéäé äìåë äðùäîîîî.

החג ' 'עבודת  אל  לגשת – שינה  שלא  שבחו להגיד
בהתחדשות ויום  יום בכל 

ïàëåìëî äëåðç úååöî ,äðúùð äî - ìàåù ïáä
ïåâë úååöîä ìëáù ,äøåúä úååöî øàù

,'âåøúà'ä åúåà ìàøùé éðá íò ìë åç÷é ,âåøúàá
åðéàù äæî øúåé äàðå øúåé é÷ð ç÷é øãäîäù àìà
äøéîùå úåøîåç øãäîä óéñåé äöîá ïëå ,øãäî
äñéòä àåáú àìù éãë - úåöîä íúåà ìò äøéúé
,äîöò äåöîä úøåöá äðùî åðéà ìáà õåîéç éãéì
øåãéää äðåù ìáà ,úååöîä ìë øàùá êëá àöåéëå

åøîàù åîë äëåðç øðá(:àë úáù)ìëì øð ïéøãäîä'
íåé íéøîåà ù"á ïéøãäîä ïî ïéøãäîäå ,ãçàå ãçà
,êìåäå úçåô êìéàå ïàëî ,äðåîù ÷éìãî ïåùàø
êìéàå ïàëî úçà ÷éìãî ïåùàø íåé íéøîåà ä"áå
ïôåà íöòá íéðùî ïéøãäîäù åðéäå 'êìåäå óéñåî

åøîà øáãä øåàéááå ,äåöîä íåé÷úôù'ä íùá)

('úîà,äåöîä íéé÷ì êééù àì äëåðç øðá éë

ììäìå úåãåäì äð÷úð äø÷éòù éðôî ,óå÷ äùòîë

àéä úéîéðô äùâøä êåúî äàãåäå ,íéñéðä ìò

äàáúååöîá ïéøãäîì ì"æç åð÷éú ïëìå ,úà úåðùì
äåöîä úééùò úéðáú ìëåæ äåöî ìòù ,åðãîìì ,

,áìä úååãçå úåáäìúä êåúî úåùòéäìàäú àìùå

שמן לט . נרות כאן מדליק שאינו  יזכור הנרות, אור את יעלה טרם המנורה פני מול  אל יעמוד כאשר לכן

וביראה באימה העבודה אל  ויגש בראשית, ימי שמששת האור את הוא מעלה אלא בעלמא, שעוה  או 

ויפה העליונים, בעולמות גדולות 'מהפיכות' עתה מחולל כמותו פשוט איש  כי מצווה , של  שמחה מתוך

ולהתקרב  בתשובה לחזור אלו , קדשים  בקדשי ידו  ישלח טרם כראוי להתכונן לחנוכה  קודם אחת שעה 

דשמיא. לסייעתא יזכה  ואז ה ' אל

מאד מ. סמוך המנורה עמדה  אחת בשנה כאשר זי"ע , מקארלין שלמה רבי הרה"ק  אצל  הוי רב' ו'מעשה

הרה"ק אך הכותל , את לנקות הבית בני ביקשו חנוכה  לאחר הכותל , את הנרות והשחירו לכותל,

כולה . השנה לכל  הנרות של  הרושם  את להשאיר להו  שעדיפא באמרו לנקות, נתנם לא מקארלין

במקום העומד קדוש  דבר כל מסוגליםכי מכן לאחר רבות ושנים  מקום , באותו הקדושה  נספגת גשמי

מצדיקים ולאלפים למאות סיפורים  כך על  ויעידו מקום , באותו  קדושה של ריח  להרגיש וטהורים קדושים

בבית  עצר ובדרך מקום, לאיזה זי"ע מצאנז  חיים' ה 'דברי הרה "ק נסע שפעם  מינייהו, וחדא הדורות, בכל

לאחר  במקום , כאן היה  מי הפונדק בעל  את וישאל הבית, את האופפת עילאה בקדושה והרגיש אכסניא,

וקדושתו זי"ע , מבארדיטשוב הרה"ק  מקום באותו התאכסן לכן קודם רבות ששנים נתברר ודרישה חקירה 

בקדושתו . זי"ע  מצאנז  הרה "ק בה  הרגיש  מכן לאחר רבות ששנים עד הבית, קירות בתוך ונקלטה  נספגה 

אפרים ' מחנה  ב'דגל  Ô˙˘¯Ù)וראה ˘È¯)שאדם שבמקום  ה '', יראי אמת 'אנשי בשם זה יסוד כעין שמביא

מצוה  זמןקיים  ובכל  אדם בכל תמיד נוהג הוא הזה והדבר ויחוד, ותפלה ובקשה תחינה המקום ,גורר

ושמש' ‰�"Ï)וב'מאור ˘¯„Ó· „ÂÚ ‰"„ ‡ˆÈÂ '¯Ù)קודש שבת 'שבמוצאי שבת, מקדושת לכך ראיה מביא

למבינים ". כידוע  נשארה רשימתה כן פי על אף  היתירה הנשמה בהסתלקות
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ã÷úùàãë íåéä åúééùòäðùé íåéå íåé ìëá àìà¤¨
äö÷ä ìà äö÷ä ïî áåèìàîàîàîàî.

àöïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä àéáäù äîî ãîìå
'÷éãö éøô'á ò"éæ ïéìáåìî(ã úåà ïåéñ éøîàî)

,ò"éæ 'áåè íù ìòá'ä ïøî íùá÷æåç àð÷î äéäù
íéøåòðä éîéá úåøøåòúääçëì ÷÷åúùäù åðééä ,

ùãçúäì íãéáù ,ïàöä éøéòöì ùéù äæ äìòð
.ú"éùä úãåáòá øãñë

äúåàáúà ò"éæ '÷ä è"ùòáä ùøéô òáèî
äù÷áä(è àò íéìäú)úòì éðëéìùú ìà'

éðéòá äåöîä ïùééúú àìù 'äð÷æíù ìòá'á äàø)

(çñ úåà çð úùøô ú"äò 'áåèèùéð ìàæ'î' - ,
'ïòøòåå èòååò'èìà'øàôàì äåöîä äùåòä íãàäù)

(úåðùééúä êåúî äðùòéìëá åéäé íéùòîä ìë ÷ø ,
.úåùãçúä êåúîå úåçåëä

øáëåéàî÷ åøîàù÷áî ìåëéáë ä"á÷ä óàù
'äð÷æ úòì éðëéìùú ìà' åðúàîìà ,

úåöîë - äð÷æ ìù ïôåàá äìéìç éúååöî åîéé÷ú
,áìä úçîùå äåãç êåúî àìà ,äãîåìî íéùðà

úåáà é÷øôá åðéðùã åðééäå(á äðùî ã"ô)éàæò ïá'

éåä ,øîåàõø,äøåîçáë äì÷ äåöîìçøåáåïî
õåøé àì 'äãîåìî' ìù ïôåàá äîéé÷îä éë ,'äøéáòä
øáãì ãéîú õåøì åì åøîà ïë ìò ,äååöî øáãì
äåùä ãöä .àèçä ïî çåøáì àñéâ êãéàì ïëå äåöî
'èéé÷ùéøô à èéî' åúãåáò äùòé íìåòìù íäéðéáù

.åîå÷î ìò çåðì ùôçé àìå ,úåæéøæáå

äàøðåóàù ,ãåòïéãä ãöîêà åæ äåöî íéé÷ì ùé
áìä úçîùå úåáäìúä êåúî ÷øåæ"èá 'ééò)

(ã"÷ñ ò"øú)çåîùì áåéç ùéù ,ì"ùøäî íùá
éðá åìöéðù ìò ï÷úð äëåðçã ñð éøäù ,(äëåðçá

àøîâá åðéöîå ,íéðååéä úåøéæâî ìàøùé(.çë úéðòú)

éöò åàéáé àìù àãç ,úåøéæâ éúù åøæâ íúåòùøáù
áúëå ,íéøåëéá åàéáé àìù ãåòå íéìùåøéì äëøòî
,åìà íéøáã 'á ìò åøæâù íòè úúì ùé à"ùøäîä
...äçîùá ïéàéáî åéä åìà íéøáã 'áù éôì

áåè íåé ïéùåò åéä äëøòîä éöò ïéàéáîäù àúéàãëå
ìòå ,íäéðôì äëî ìéìçä äéä íéøåëéáá ïëå ,íåéá åá

æà äøæâ ïëäçîùä íäî ìèáì ïåé úåëìîàöîð
úåøéø÷ êåúî í÷éìãîå úåøðä ìà ùâéð øùà ùéàäù
éðååé éùòî äùåòë àåä éøä äãîåìî íéùðà úåöîëå
åðéëæù äìàä íéîéá èøôá åðéìò äîåù ïë ìò ,å"ç

איך מא . ושמע  המדרש לבית פעם  שנכנס זצ"ל , מונקעס שמואל  רבי המפורסם החסיד על מספרים 

בטלית, אוחזין 'שנים מציעא בבא במסכת הראשונה  המשנה  את תלמידיו לפני קורא דרדקי שמלמד

שמואל ר' ניגש שלי', כולה  אומר וזה  שלי כולה  אומר זה מצאתיה , אני אומר וזה מצאתיה  אני אומר זה

הפסוקים  את כופלים 'ההלל ' בסוף  הנה  - ÁÏ.)ושאל  ‰ÎÂÒ· Â�È�˘˘ ÂÓÎ)הפסוקים את הדפיסו  ובסידורים ,

באותיות שניה  בפעם לומרקטנותהאלו התנא שכפל זו  במשנה ומדוע מצאתיהזה יותר, אני וזה אומר

מצאתיה, אני שליזה אומר כולה  יותר',וזה אומר קטנות באותיות הב' פעם  נדפס  לא - שלי', כולה אומר

מפרק והוא לה  מותיב 'הוא מיד אך שמואל , ר' כוונת נוטה להיכן ידע  ולא בפליאה עליו הביט  המלמד

הראשון הרי המשנה  דבנידון כוחו לה', בכל  -זועק כוחו  בכל לעומתו יזעק השני ואף שלי... כולה לא -

שלי  כולה אלא זועקים כן, שניהם שבמשנה הב' באופן בזה , וכיוצא מצאתיה , שפיר אני לכן כוחם, בכל 

אבל נאמרו , כח ' 'באותו  שניהם שהרי עינים, ומאירות גדולות באותיות שניהם טענות את לכתוב אפשר

יאמרו דחנוכה א' שביום העולם  מדרך שבהלל גדולבפסוקים ה 'בקול עשה  היום 'זה  - ורינה בצהלה 

יותר ה'' עשה  היום 'זה  ויאמרו  ההתלהבות, תפוג השני ביום ואילו בו', ונשמחה  ובהשקט נגילה ...בנחת 

כ"ש ממונות, בעניני הדברים  פני הם כך אם  דהרי נוקבים ... והדברים  יותר... קטנות באותיות נדפסו כן על

'האותיות  בבחינת התלהבות בלא השניה בפעם המצוות את מלקיים וחס  כזאת, להיות צריך שברוחניות

יתב"ש להבורא רוח נחת לעשות גדול ', רעש  'בקול הקודש  אל  יגש  אלא הקטנות',
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úåáäìúä êåúî äåöîä úà íéé÷ì - íãéî ìöðéäì
éðôì úåàøäì ,íðåöø êôéä àéäù áìä úçîùå
åðé÷åìà 'äì íéðîàð åðøàùð éë íéîòäå íéøùä
äçîùáå äáäàá ú"éùä ïåöø íéé÷ð íìåòìå ,ãéîú

íäéúåøéæâá íéðååéä åðì åìëé àìåáîáîáîáî.

àöåéëúôù'ä ÷"äøä íùá àøîàúî ,øáãá
áåúëä ìò ò"éæ 'úîà(â î íéìäú)éðìòéå'

'ã ùé øáã ìëá òåãéëù 'ïåéä èéèî ïåàù øåáî
ïòøá íãàì àá ùàî ,'øôòå íéî çåø ùà' úåçåë¤

(äçéúø)íéðååéä ïåöøå ,äååöî ìù äçîù Y úåéçäå
øáâúú äæáå ,ìàøùé éðáî ùàä çë úà ìèáì äéä
çëî - úååöîå äøåúì 'úåìöòå úåãáë' íäéìò
åéãçé 'íéîå øôò' äðäå ,íäá äáøúéù íéîäå øôòä

...éðìòéå áåúëä úðååë åäæå ,'èéè' íä éøäèéèî
ïåéäY 'èéè' øàùð àìù åðìéöäå åðìòä ä"á÷äù ,

äçîù åðééäå ùàä çë íò åðøàùð àìà ,íéîå øôò
.äååöî ìù

בנרות ההבטה סגולת  – לראותם  אלא 

áúë'øùéä á÷'ä(åö ÷øô)íéôøù ïåéìò éëàìîù
íéèéáîå éãåäé ìë úéáì íéàá íéðôåàå
ìò 'ïîà' íéðåòå ,úåøðä ú÷ìãäá åùã÷ úãåáòá

åúëøá,íîöò úåøðä úùåã÷á ãåò êéøàîå ,
øðä ìëå ,íäá èéáäìå úåøðä ìöà áùéì âäðîäù
äìåãâ äàìôð äùåã÷ åá ùé äåöî øáãì ÷åìãä
ùã÷ä çåø úåâùäì íéëåæ åðééä åìéàå ,øåòéù ïéà
ú÷ìãä úåöî é"ò íéâéùîå íéðéáîå íéëøáî åðééä

úåãéúò - äåöî ìù úåøðä.

àöåéëåõéøà÷î ñçðô éáø ÷"äøäî ìáå÷î ,äæá
,ò"éæùôà 'úáù' úåøðáùìë úåàøì ø

úåøðáå ,òåáùä úåîé êùîá ùçøúäì ãéúòù äî
äðùä úåîé ìëá äø÷é äî úåàøì øùôà 'äëåðç'âîâîâîâî.

åìéàåäéä ò"éæ øãðñëìàî 'ìàøùé çîùé'ä ÷"äøä
úåàøì ìåëé úåéôåö íéðéò åì ùéù éîù ,øîåà

'íéðô áèéé'áå ,äëåðç úåøðá øéàî ä"éåä íù úàãåä)

הנולד מב. בנו  אצל לסנדקאות להזמינו  העיר מיהודי אחד זי"ע  מטשערנאביל  המגיד הרה "ק אל  נכנס פעם

הא  ה'מגיד', שאלו  שכר לו , אנכי משתכר קדוש, רבי ואמר, היהודי נאנח  ברית', 'סעודת תערך ם 

אין  לחץ, ומים  צר לחם  – ביתי בני לפרנסת מספיקים  בקושי אשר לשבוע, מטבעות חמשה  של  מועט

עליך  - הנולד לרך סנדק  שאהיה רצונך אם המגיד, לו אמר הברית, לכבוד סעודה  לערוך מעות בידי

מעמו ותבקש  אצלו, עובד אתה  אשר אדונך אל נא לך הברית, בסעודת ישראל ' 'מנהג שתקיים להבטיחני

'מטבע ' הבאים  בשבועות אחת מטבע  ממך ויפרע  הבעל "ט, השבוע  על  עבודתך' 'שכר מעתה לך שישם 

ל 'עשות, א'ין מ'ילה ס'עודת - נוטריקון מרומז ובשמו  'סמא"ל', הוא עשו  של דשרו  ה 'מגיד' והסביר לשבוע.

מתוך  שיתבטלו  מאד הוא נלחם אלה שלש על ל 'עשות. א'ין מ'סכתא ס 'יום  ל'עשות. א'ין מ 'צווה ס 'עודת

שיצליחו אסכים , לא לזאת אמנם , מסכתות, סיומי לענין מעשיו  הצליחו לב לדאבון ואכן ישראל, בני עם

ברית'. 'סעודת ויערוך המנהג שיקיים זה  ברית' ב'בעל החמרתי כך כל  ולכן מילה , ברית בסעודת מעשיו

אלו, סעודות לג' השטן התנגדות סיבת את עין' ה'בת ביאר זמן אחר זה, למעשה  עד היה  עין' ה 'בת

עונה התורה , ממצוות איזה על עבר פלוני ישראל , מבני מי אי על  ומשטין עולה שהשטן אימת כל  כי

העבירה את עשייתו  בעת אף  כי העבירה , עבר לב שברון באיזה  ראית לא וכי מיכאל', 'מלאך לעומתו 

ברשתו, לכדו שהשטן מכך שבור בעשותם היה ישראל לבני שיש  השמחה גודל את  חזי פוק ומאידך

ומקטריגינו  משטינינו פיות  סותמת זו טענה מרעים, בסעודת טבא יומא ועושים ה', ממצוות ולכן אחת ,

טענותיו . כל מתבטלים זו שמחה  ידי על  כי מצווה, של השמחה  את מישראל לבטל כך כל השטן נלחם

הרה"חמג. במשב"ק הרבה מפציר  שהיה ז "ל  פישמאן לייב מאיר רבי המפואר החסיד עם  היה  מעשה 

זי"ע לייפציג מבאיאן ישראל רבי הרה "ק מרבם עבורו  לבקש  ז"ל  רבינוביץ שמעון ישראל ˘Ïרבי Â�·)

(Ú"ÈÊ Ô‡È‡·Ó '˜ÁˆÈ „ÁÙ'‰ ושנותיו ‰¯‰"˜ ימיו  אריכות לאחר לשמירה' 'מטבע לו  ÌÈ˜È�ÚÓשיעניק  ÂÈ‰˘ ÌÈ˜È„ˆ ÂÈ‰)



וישב  - הפרשה çëבאר

(é úåà øãäåøçà áùéì ,äøåú ìàøùé âäðî äðäå' áúë
,úåøðä øåàá ïéò íéùìå ä÷ìãääæá êéùîäì íòèäå

äééàøä éãé ìò úåàìôðå íéñéðä ïúåà'ãîãîãîãî.

úùåã÷éðá úåáìá úåø÷é øåàá äøéàî úåøðä øåà
÷åñôá íé÷éãö åæîéøù éôëå ,ìàøùé

(ç àë øáãîá)êì äùò'óøùìò åúåà íéùåñð,
åúåà äàøå êåùðä ìë äéäåéçåìò æîø åá ùéù ,'

úåøðä ú÷ìãä íøè íéëøáîù úåëøáä ùìùäìéìá)

(äëåðç ìù ïåùàøäúëøá äæ 'óøù êì äùò' ,÷éìãäì'
ùàä éë 'äëåðç øðú÷ìåãìò åúåà íéùå' ,úôøåùå

äùòù' úëøá åðééä 'ñðíéñð'éçå åúåà äàøå' ,'
' úëøá ìò æîåøåðééçäùúìåâñù åðééäå ,'åðîéé÷å

óàù àéä äëåðç úåøðêåùðä ìëúåøðá èéáééçå,
êôäúäì åì øùôà äðåúçúä àèåéãá ãîåòä óà éë

äìòî äìòî úåìòì äö÷ä ìà äö÷ä ïîäîäîäîäî.

(˘"ÂÈ ˙ÂÎÈ¯‡ ¯Á‡Ï Ì„È ˙ÂÙÎ· Ú·ËÓ‰ ˙‡ ÒÈ�Î‰Ï Ì˙ÁÙ˘Ó È�·Ï ÌÈÂÂˆÓ ÂÈ‰ ÌÈ„ÈÒÁ‰Â ,ÈÈÁ ¯˙·ÏÂ ÈÈÁ· ‰¯ÈÓ˘Ï Ú·ËÓ ÌÈÓÚÙÏ אך ,

לאחר  לפ "ק תש"ט  בשנת ימים . באריכות ובירכו  זמן עוד לו  שיש  אותו פטר ותמיד לו נעתר לא הרבי

שנים כמה  'זה  ואמר המשמש  אל  פנה  חנוכה , בזאת הטהור שלחנו  את לערוך מבאיאן הרה"ק  שסיים 

אצלך  המטבע  תשמור אך עבורו, מטבע  לך הנה  לייב, מאיר רבי עבור לשמירה מטבע  מבקש שהנך

ימים לאריכות שיזכה  יעזור והשי"ת חלילה, דאגה לידי יבוא שלא כדי כך, על  לו תגלה ואל  וברשותך

צורת  עליה חרות שלא מיוחדת מטבע עבורו שבחר ואמר והוסיף לו ', זקוק והעולם  יקר יהודי הוא ושנים ,

חי. לכל  חיים החסיד שבק ניסן חודש  ראש  ובערב מרובים ימים עברו לא ואכן וערב. שתי

אםמד. 'כי עומדים ואינם חנוכה , בנרות להשתמש רשות לנו  שאין הענין לבאר זי"ע  חיים ' ה 'דברי כתב

הסתכלות לראותם  ע "י האדם פנימיות את לראות שאפשר הנפש וחכמי מרופאי ידוע דהנה בלבד',

הנרות  על עינו' 'באישון ההבטה ידי על נמי והכי ופנימיותו , תוכו כל את משקף זה אבר כי עינו, באישון

הנרות. מקדושת תוכו אל  שישאב ידי על  והנשמה הנפש  לרפואת לזכות לו אפשר חנוכה,

קהילות מה . כמה בה נתייסדו וטרם  ברוחניות, שוממה אוסטראליא מדינת היתה  שנה כחמישים  לפני

ליה שאיתרמי אחד יהודי על ושמעתי דשמיא, בסייעתא אלה בימינו  בה  וקיימות שחיות הקודש

קודש, בשבת ישהה היכן ידע  לא עדיין בשבוע חמישי וביום עסקיו, לרגל  ההם בימים לאוסטרליא לנסוע

וממחשבה שב"ק, לכבוד דגים  שיקנה  ביהודי שם  יפגוש הסתם ומן דגים של לחנות להיכנס החליט  כן על

וניגש לשם  נכנס  דגים , של  חנות מצא אםלמעשה ושאלו גדול, דג לעצמו שקנה הראשון הלוקח אל

שהגיעו עד האיש  אחרי והלך היהודי שמח  בביתו, לשבות לבוא הזמינו וגם  בחיוב השיב הלה הוא, יהודי

משפחתו בני כאשר הארמון, תוך אל להיכנס  וכיבדו  השערים כל את לפניו  פתח הלה ומפואר, גדול  לבית

ומחסורו . צרכיו לכל דואגים 

בני  לפני ודורש בתענוגים מתענג כשהוא והנפש , הרוח  בהתרוממות עליו עבר קודש השבת יום

הארון  בתוך המונח  שבור שמן בכד האורח של מבטו נתקל לפתע  הפרשה , ועניני תורה בדברי המשפחה

השבור  הכד את לקבוע הבית' 'בעל  ראה מה  לדעת מאד, האיש  ויתמה  הערך, חפצי ושאר הכסף כלי ליד

עצר  לא הפרידה בשעת אמנם  ברבים, כך על מלשאלו נמנע  הכבוד מפני אך המפוארים , חפציו שאר בין

המפואר. הארון בתוך הכד מקום קבע מדוע זה , רז  לו לגלות מארחו את וישאל בנפשו,

ימיו, בדמי ז"ל  אבי עלי נפטר בלבד שנה עשרה שתים  כבן צעיר ילד בהיותי ויאמר, הבית בעל ויען

ברכה ראיתי דשמיא בסייעתא הטף , לפי טרף להביא השוקה לצאת הוכרחתי לכן לחמינו , מטה  ונשבר

אט אט ירדתי ויבעט ', ישורון 'וישמן - בי נתקיים הימים  ברבות מאד, ונתעשרתי ידי במעשי והצלחה 

מן  ביום  דור, מדור לנו  המסורה  הדרך את ועזבתי אבי בית מכל ששכחתי עד והמצוה, התורה מדרך

בכיו, לפשר שאלתיו  שבור, שמן פך ולידו הדרך, אם  על  בוכה  נער והנה עיר, של ברחובה הלכתי הימים 
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ïëìäéäùä úòá íéâäðî äîëå äîë äæá åðéöî
åéúåáà âäðîë âäðé ãçà ìëå ,úåøðä ìöà
øçà íéîòô 'æ 'øúñá áùåé' úøéîàá äæ - åéúåáøå

,úåøðä ú÷ìãäíéðåîã÷ä ãçà íùá íéàéáî éúéàøå]

,'äøéëæ øôñ'áäðùä ìë ìò äøéîùì äìåòî äìåâñ

òáù úåøðä ú÷ìãä øçà äìéì ìë äëåðçá øîàéù

áåúë éúàöî êë ,'íòåð éäéå' íéîòô[úøéîàá äæå ,
íéìäúá è"é÷ ÷øôåîåîåîåîäìòð äòùá åáì êåôùì - ,

,åéøçà åòøæìå åì íééðçåø íéðéðò ìò ù÷áì ,åæ
äáåùúì øøåòúäìå ùôðä ïåáùç úåùòì ø÷éòäå

áìä úøäèá ùãå÷ä ìà úùâì éãëæîæîæîæî.

øúåéáåäìéôúì ïîæä ìâåñîàúôñåúä ïåùìë
(ã"éä ä"ô ù"òî)úååöîá ïé÷ñåòä ìë

íå÷îä éðôì äìôúá çåúô íäéôáúë ééçá åðéáøå .
(â èé úåîù)úåøð ú÷ìãä úòùá äùàä ììôúúù

,äøåúá íéøéàî íéîëç éãéîìú äéðá åéäéù úáù
äåöîä úééùò úòùá úòîùð øúåé äìéôúä éë.

ורננים שיר זמן  – ובהודאה בהלל קבעום

àúéà'úîà úôù'á(äðùì ä"ã ã"îøú äëåðç)

,ïðáø åð÷éúù 'íéøåôå äëåðç' íä íéáéáçù
ìëá úåîéìùá íîéé÷ì øùôà øîä úåìâá óà éë
,äøåúä éãòåî ïë àì ,ïåøñç àìì äé÷åã÷ãå äéèøô
äéàøå ïéôñåîä úåðáø÷ áéø÷äì åðéãéá ïéàù

.íúëìäëå íîå÷îáå íãòåîá

úøéîà,äìá÷ éøáãî áåéç àéä åìà íéîéá 'ììä'
åøîàù åîëå(.æé÷ íéçñô)åøîà éî äæ ììä'

ïéøîåà åäéù ,ìàøùéì ïäì åð÷ú ïäéðéáù íéàéáð -
àìù äøöå äøö ìë ìòå ÷øôå ÷øô ìë ìò åúåà

,ïäéìò àáúïúìåàâ ìò åúåà íéøîåà ïéìàâðùëìå,'
øîåì äøåúä ïî áåéç ùéã íéøáåñù íéðåùàøäî ùé
ìùéô íçåøé ïåàâä ìù åøåàéáá äàø ,äëåðçá ììä

'â"ñøì - úååöîä øôñ'ì ì"öæ àìøòôäùò úåöî)

(éúéàøå ä"ã çðø ãåîò ,ñ-ð,íäéøáãá ãàî êéøàäù
áúåë åéøáã êåúáååøîà øáë ììää úàéø÷

היום ידליקו  מושבותיהם  מקומות בכל ישראל  ובני היום , חנוכה ' 'ערב שליש בדמעות ויספר הנער ויען

משכנינו פרוטות כמה  ללוות שלחני כן על הוא, מרוד עני שאבי ומאחר חנוכה , של הראשון הנר את

עשיתי, וכן בדרך, השמן כד את אשבור לבל אזהרות וכמה  בכמה  להזהירני והוסיף זך, זית שמן בו לקנות

פרץ ובזאת ונשבר, מידי הכד נשמט  ובהלה פחד ומתוך חתול, לפני רץ  הליכתי ובדרך אעשה  מה אך

הניצוץ נתעורר רגע באותו  בידי...' אינו  השמן פך כאשר אבי אל אעלה  'איך באומרו תמרורים בבכי הנער

ימי  אריכות לאחר שבשמים אבי אל  אעלה  איך הרוחני, מצבי על לחשוב אני אף ונתעוררתי שבי, היהודי

לו ואמרתי לנער נתתים מדילי, פרוטות כמה  נטלתי מיד ומצוותיו , מתורתו  נתרחקתי כך כשכל ושנותי

את  ששבר הכד שברי את אספתי ולבינתיים עבורי, והשני אביך עבור אחד שמן, בקבוקי שני נא קנה

הזה ' לזמן והגיענו ב'שהחיינו  חנוכה  נרות הדלקתי לילה  באותו  עולם , למשמרת לי יעמדו למען לבבי, רום

מדוע הינך מבין עתה למוטב, לחזור קצרה  דרכי היתה ומשם ה ', ממצוות אחת קיימתי שלא רב זמן אחר

ידו ... על  לי שנעשה הפרטי הנס את שאזכור כדי הכד', ל 'שברי כבוד של מקום  ייחדתי

יושר'מו . 43)ב'לקט „ÂÓÚ ‡"Á)קי"ט פרק  לומר נהג ביומו יום מידי נהג הדשן', ה'תרומת שרבו מביא

מוכשר  זמן ובודאי הרוחניים , בעניניו  הצלחה  על ויוצרו מבוראו  לבקש כמים  לבו  שפך בו  בתהלים ,

כזאת  רצון בעת הוא לכך

הנרות,מז. את שהדליק  בעת נוכחים להיות לחסידיו  נותן היה לא זי"ע  מקאזמיר יחזקאל רבי הרה "ק

חז "ל אמרו  שהרי טעמו, �Ê:)והסביר נשים(·"· הכביסה ', על  שעומדות בשעה בנשים  להסתכל  'אסור

ישראל , בני נשמות לכלוךאלו מכל  הנשמה מתכבסת הנרות הדלקת לעמוד ובשעת ראוי אינו  לפיכך ,

עלינו מקום  מכל אלו , ונשגבים  נעלים  בענינים  דהיא כל  נגיעה לנו שאין אף  והנה שעה. באותה ולהסתכל

נשמתו . את לכבס  - ה ' לאהבת לבו לעורר אחד כל  ויראה  הנרות, בהדלקת הנעשית הרצון עת גודל  לדעת



וישב  - הפרשה ìבאר

àúééøåàãî àéäù ùåøéôáùéà ìë êéøö ïë ìò ,
êåúî úåîéìùá åæ äåöî íéé÷ì ,åéöìç øáâë øåæàì

.äåãçå äçîù

úàãåîìì øùôà äëåðç éîéá ììä úøéîà úåáéùç
ì"öæ øâåì÷ äîìù éáø ïåàâä äìòäù äîî

'äîìù úîëç' úåäâäá äëìäì(â"ôøú ïîéñ ç"åà),
íééåâ ìù íéøåñàä úéáá øåñà äéäù éãåäé ïéðòá
úçà äåöî ÷ø úåùòì äøéøá åì åðúðå ,äëåðç éîéá
øåáéöá úéøçù ììôúäì åà äëåðç úåøð ÷éìãäì -
êìäîä ,äùòé äî ,ïë åîë ,óéãò äî ,äàãåäå ììäá
íù ùéù íå÷îì òéâä úåøðä ú÷ìãä úòùáå êøãá
úåøðä ÷éìãäì áëòúé íà ìáà ,åøåáò äëåðç úåøð
÷éñîå ,íù íéììôúîù íå÷îì øçîì òéâäì ìëåé àì

äìôúã[øåáéöá]ø÷éò éë åðééäå ,óéãò äàãåäå ììäá
äàãåäå ììäì åð÷úð íéîéäçîçîçîçî.

ובפרט החנוכה ימי  את ינצל  – בתורתך חלקנו ותן
התורה בעסק

áúë'ùåã÷ä ä"ìù'áúëñî ,úåøáãä úøùò ÷ìç)

(á"ð÷ úåà ãéîúY äëåðçì øñåî úçëåú ,
,êøáúé 'äì úåãåäìå ììäì ï÷úð åø÷éòù áåùçéìò

ïë íà ,úååöîå äøåú ìèáì åáùç íéðååéä éë
úãîúäì øúåéá íééåàø äìàä íéùåã÷ä íéîéä
ãâðë äøåú ãåîìú éë ,íéîé øàùáî øúåé äøåúä

íìåë(à à äàô).'äô ìòáù äøåú'á èøôáå ,

ì"æåò"éæ 'éåì úùåã÷'ä ÷"äøä(äëåðçì íéùåøã)

åöøù ìò ÷ø äéä ñðä ø÷éòù ïë íàå
àåä êåøá ùåã÷äå ,äùåã÷ä åðúøåúî åðøéáòäì

,úàæä äøéæâî åðìéöä åéîçø áåøáìëì éåàøäî
åìëùá íåùì ,äðåëé ìàøùé íùá øùà ãçà
êëì íéåàø íéîé íä éë ,êøáúé åúøåúá ãéîúäì,
åúøàä åðéìò øéàäì ìçä äëåðç ìëáù åðééäã

.ì"ëò ,åúøåúî êøáúé

øúåéáåøîàðù åîëå úåøðä ú÷ìãä úòá,å éìùî)

(âëåøîàîë ,"øåà äøåúå äåöî øð éë"
ú÷ìãä øçàù ,ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä ìù
âéùé äøåúä çëá éë ,äøåúá úåâäì éåàø úåøðä

úåøðä ïî øåàä úåîéìù úàéèå÷ì'á àáåä ,á"ç ÷"ùù)

(äëåðç í"éøä.

ïåéëåêéøö ïë ìò ,êë ìë íéáâùðå íéø÷é íéðîæäù
åðåøúôî ïðéæçãë ,ïâåäë íìöðì ãàî çéâùäì

íé÷ùîä øùì øîàù ,óñåé ìù(âé î)úùìù ãåòá'
øùìå ,'êðë ìò êáéùäå êùàø úà äòøô àùé íéîé

øúô íéôåàä(èé ÷åñô)àùé íéîé úùìù ãåòá'
,'õò ìò êúåà äìúå êéìòî êùàø úà äòøô

àø÷á ùøåôî éøäù ,äæá ùé äîéúå(ë ÷åñô)åúåàù
' äéä íåéäòøô úà úãìåä íåéíéëìî êøãå ,'

íò âäðúäì 'äðéðç'á íúãìåä íåéá âäðúäì
óà ,äù÷ ïë íàå ,ïéãä úøåùî íéðôì íéòùåôä
íå÷î ìëî ,åðë ìò íéôåàä øù úà áéùé àì íà

ובטרםמח. החנוכה, בימי המדרש  בית אל  זצ"ל  טשעבין גאב"ד וויידנפלד בעריש דוב רבי הגאון נכנס פעם

לאומרו חודש , מבראש יותר בחנוכה  הלל  באמירת לכוון שיש למתפללים , אמר שחרית תפילת

מדרבנן  אם כי אינו  בר"ח  ואילו לאומרו קבלה מדברי חיוב יש בחנוכה  כי הלב, שמחת מתוך בנעימה 

בידינו  אבותינו מנהג ÁÎ:)משום  ˙È�Ú˙ 'ÈÚ) סופרים במסכת בחנוכה  'הלל ' לאמירת הדין במקור ואכן .Î"Ù)

(Ë"‰בנעימה איתא לקרותה משמעוצריך  התקנה , ובזמרה .שעיקר בנעימה לאומרה  נקבעה 

את  הביאו רבות, ממנו  סבל  והלה  אדם של גופו בתוך 'דיבוק ' נכנס זי"ע  חיים ' ה'דברי הרה"ק  בימי

הורה היו , חנוכה  ימי ימים  אותם הדיבוק , נשמת את ממנו  ויוציא שיושיעו, מצאנז הרה "ק אל  החולה 

תיכף ואכן, לשם , החולה  את יכניסו  המדרש בבית ההלל את למחר יאמר שכאשר מצאנז  הרה"ק  להם 

שעל מכאן, ללמוד עלינו  אולם  בנסתרות, עסק  לנו  שאין והגם החלון. דרך הדיבוק יצא לביהמ "ד בכניסתו 

שגם הטהורות, בנשמותינו שנדבקו בישין מרעין מכל  הנפש את לצחצח  אפשר כדבעי ההלל  אמירת ידי

רצון. יהי כן אמן נינהו, 'דיבוקים' בתורת הם 



וישב  - הפרשה àìבאר

äàá äøåúäã íé÷éãö åøîàå ,åâç íåéá åäìúé òåãî
úåìòúäì æà øùôàù íéùåã÷ä íéðîæáù ,åðãîìì
úøåùî íéðôì äâäðäá äðéðçì úåëæì ,äìòî äìòî
éøä éåàøë ïîæä úà ìöðî åðéàù éî æà åà ,ïéãä
àôåâ äæ ïîæå ,ï÷úì ìåëé åðéàù úååòîë àåä
íé÷ùîä øù úà åëéæ ãçà ãöî ,ïëìå ...åáééçî

...íéôåàä øù úà ,êãéàìå ,åðë ìò åäåáéùäå

øàåáîåì"æçá ïë(.áð äëåñ)åøéáçî ìåãâä ìë'
éáø ïåàâä øéáñäå ,'åðîéä ìåãâ åøöé
ìò ÷ø äðååëä ïéàã ì"öæ ïééèùðéååòì ìà÷æçé
ìåãâ øöé åì ùé åøéáçî ìåãâä íãàäù ,íéùðà
íéìåãâäå íéáåùçä íéðîæä éîð äæ ììëá àìà ,øúåé

øöéä ìãúùî åìà íéîéáù ,úåìòúäì íéìâåñîä
éë ,ùãå÷ä úãåáòî íòä úà ìèáì úàù øúéá
ïëå ,íéðîæå íéúò øàùî 'ìåãâ åìà íéîé ìù íøöé'
úåø÷éä úåòùä ìò ãéô÷äìå çéâùäì êéøö äëåðçá
ìù íéøáãá ãåáéàì åëìé àìù äæä ùåã÷ä âçáù
äøéîùá øåîùì åùàøá åéðéò åéäé ÷ø ,êëá äî

ãåáéàì êìé àìù òâø ìë ìò äøéúéèîèîèîèî.

åðúàöáíåøî áùåéì äðéçú ìéôð ùãå÷ä éîé ìà
äéåàøäå äîéìùä äðëäá ïðåëúäì åðëæéù
áåøå äùåã÷ä úà ìá÷ì íéøùëåîä íéìë äéäðù ãò
ãç øåà' åðúìéôú íééå÷éù äëæð áåø÷áå ,úåòôùääù

.ø"éëà 'åøåàì äøäî ãçé åðìåë äëæðå øéàú ïåéö ìò

אומרים מט . קודש שבת של שחרית ‡„ÔÂ')בתפלת Ï-‡' ËÂÈÙ·) בדעת יצרם אלקינו, שברא מאורות 'טובים 

מאיר  יוסף רבי הרה"ק  וביאר תבל', בקרב מושלים להיות בהם , נתן וגבורה  כח  ובהשכל, בבינה 

יוסף' ב'אמרי זי"ע ÔÈ·‰Ï)מספינקא ÔÎ‡ ‰"„ ‡ˆ˙ ˙˘¯Ù)ישעיה אשר רבי הרה "ק בשם  ודרוש רמז בדרך

והקב"ה טובים, ובמעשים  בתורה העולם את שמאירים הצדיקים  אלו מאורות' 'טובים  זי"ע, מראפשיץ

להכשיל כוחו  בכל  מנסה והוא דעה, בו שיש הרע יצר בהם  שהכניס היינו ובהשכל ' בבינה בדעת 'יצרם 

בהם נתן וגבורה  'כח ואומרים ממשיכים  לזאת כנגדו , להתחזק  ודם בשר בידי יש איך ולכאורה  האדם, את

כמאמרם 'תבלין', שנקראת התורה  זו  תבל' 'בקרב ואיך וכסיל, זקן מלך אותו  על מושלים ' (˜ÔÈ˘Â„Èלהיות

(:Ïבתורה היגיעה ידי על כי תבלין', תורה לו  ובראתי הרע יצר בראתי בני לישראל , הקב"ה  להם 'אמר

אחרא. הסטרא של כחו את ולבטל לכתת אפשר
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