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האמונה ע"י – השוק מן רגל תכלה
בחיפוש בשוק  יתירה מהליכה  רגליו יכלה 

פרנסתו  אחר

àøîâá(:àë úáù)äúååöî - äëåðç øð
äìëúù ãò äîç ò÷ùúùî

÷åùä ïî ìâøàì äøåúä ìëá äðä ,
úåìúì Y äæ ïéòî 'øåòéù' åðàöî
àì òåãîå ,íéëøãä éøáåò éìâøá äëìää

åøåòéù' åáúëäòùä úéöçî ãòøàùë ,'
ì"îøä ÷"äøä øàáîå .ì"æç éøåòéù

ò"éæ áåñàñî(áùéå ô"åñ ì"îøä úðùî),
íé÷ååùá íéëìäîä ìëì æîøîù
øîàå ,äñðøôä øçà øåúì úåáåçøáå
íðîåà óàä ,àð åòã ,àðúä íäì
íëì ùé î"î 'úåìãúùä' ìò íúéååöèðù
,åìà íéîéá åòøéàù íéñéðäî ãåîìì

àìà ÷åôéñ åá äéä àìù ãçà ïîù êôù
ñð åá äùòð ,ãçà íåé ú÷ìãä éãë

,íéîé úðåîù åðîî å÷éìãäåêì éøä
åúåöøáå - 'ä éô àöåîá éåìú ìëäù

èòåîá óà äëøá çìùéíëì ùé äúòî .
,ìéëùäìå ïéáäìäáøîä ìë àìù

øùåòä éúîáì àåáéå äìòé äøåçñá
øùåàäåíà àøåáä ïåöøá éåìú ìëä éë ,

...èòî íà áøïî ìâø äìëú' ïë ìò
úà êë ìë úúëì ÷éñôäì - '÷åùä
'íé÷ååùá' äìéìå íîåé 'íëéìâø'
éë ,äñðøôä øçà ùåôéçá ,úåáåçøáå
ãçàå äáøîä ãçà àøåáä úàî ìëä

èéòîîäåæ äòéãéáå ,ìâø äìëúøîåìë)

(äøéúé úåìãúùä÷åùä ïîàààà.dyxtd x`aäëåðç - áùéå -

ב'דריידע"ל'א. דחנוכה ביומי לשחק  קדושים ישראל במנהג נרמז אף זה ,(ÔÂ·È·Ò)דבר

שאי  כמו – מלעילא עליו שיכריזו ללא  בעולם כאן נעשה דבר שאין לן, לרמז

יסובב אם ואף וכו', ש' או ה' אות  לצד יפול ה'דריידעל' האם להחליט לאדם אפשר

ה'נערווען' ובכל כוחו, בכל הדריידעל דבר (ÌÈ·ˆÚ)את  ורק דבר, לו יועיל לא  גם ,

אל  להגיע  בכדי רבים, סיבובים עוד להסתובב הדריידעל שיצטרך  'ירוויח', אחד

לדידן, הוא  כך עליו, הנגזר אתמקומו נימא  כמלא אפילו לשנות  האדם  ביד  אין

עליו שנגזר רבים מה  סיבובים עוד שיסתובב לו יגרמו רק  בהשתדלות  הריבוי וכל ,

הנחלה. ואל המנוחה אל בואו עדי

מסתובב ה'דריידע"ל' כי בו, מצינו נוסף הסיבובלמטהרמז ידי על ורק  אך 

על מלמעלה מסובב למטה כאן שמסתובב מה שכל העולם, הנהגת היא בו כיוצא  ,

מעלה. שוכן ידי

יתב"ש הבורא אל פנימה עצמו שיסובב  כפי כי לרמז, אמרו ˆÌÂעוד ÔÚÈÈ¯„ ÔÈÈ¯‡ ÍÈÊ)

(¯ÚÙÚ˘‡·צרותיו מסבך  החוצה עצמו לסובב  יזכה ÔÚÓÚÏ·‡¯Ù)כך ÚÏ‡ ÔÂÙ ÔÚÈ¯„ ÒÈÂ¯‡ ÍÈÊ).
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éëàåäù äàøî úåìãúùäá äáøîä
àåáú íäîù ,åéãé éùòî ìò êîåñ

,åúñðøôíãàä äéä íà 'êîöòá òâä'
ïæä àåä íìåò àøåáù åááì ìëá ïéîàî

ñðøôîååéìà àåáéå òéâé åì áö÷ðä ìëå ,
,åúåìãúùä ìãåâì ñçééúäì éìáîéëå

äìéìå íîåé èèåùîå ÷éøì òâéé äéä
øçà øåæéçá úåáåçøáå íé÷ååùá

...åúñðøô'äååöî' úåìãúùää íà óàå
øùà ìëá êéúëøáå' áéúëãë àéä

äùòú'(á ãé äáø à"áãðú 'éòå ,çé åè íéøáã)

î"îàìù éãë éãéî øúåé äá óéñåé àì
'óéñåú ìá' ìò øåáòé'äùîç' ìèåðäë)

(åúéìèá úåéöéö 'äùîç' åà áìåìá íéðéîáááá.

ïëå÷åñôä ìò ïúùøôá ï"áîøä áúë
(åè æì),'äãùá äòåú ùéà åäàöîéå'

,ãåò åðòéãåäìå' .ì"æåúîà äøéæâä éë
(äéäéå íå÷é ïë íãàä ìò ä"á÷ä áö÷å øæâù äî)

úåöéøçäå(úåìãúùää éåáéø)ø÷ù,äééàøå)

(ïàëîêøã äøåî ä"á÷ä åì ïîéæ éë
íãéá åàéáäì åúòãî àìùââââ.äæìå

שביאר ב. וכמו מהשפע, לאדם לו מגרע ההשתדלות  וריבוי פעמים אלא  עוד, ולא 

מאמרם את  È‚:)הגר"א  ÔÈ·Â¯ÈÚ) שאין הימנו', בורחת הגדולה הגדולה אחר 'המחזר

יברח  אחריו יחזר האדם אשר גשמי דבר כל אלא  וכבוד, 'גדולה' על דיקא  הכוונה

כגון ממנו, ממנוהדבר בורח  הכסף  והממון הכסף אחר  כי המחזר לכך, ורמז ,

'עני' הם 'כסף' שבתיבת לאותיות הקודמות  Ì„Â˜Âהאותיות  ,'� Y 'ÒÏ Ì„Â˜ ,'È Y 'ÎÏ Ì„Â˜)

('Ú Y 'ÛÏ ה לאחורי יישאר והוא ממנו, הכסף יברח ה'כסף' אחר שהרודף והיינו כסף,

אותיות הכסףעני – אחר רודף שאינו שמי מרובה, טובה ומידה ,È„È ÏÚ ˜¯ ‰˘Ú� ‰ÊÂ)

(ÏÚÓÓ „„Ó�Â ·ˆ˜� ÏÎ‰ ‡ÏÈÓÓ ÈÎ ÔÈÓ‡Ó˘.וישיגנו אחריו ירדוף הכסף

חז"ל דברי את  מבאר זי"ע  מנעשכיז הרה"ק  היה Ù·.)וכך  ÔÈ˘Â„È˜)את 'הריעותי

ש  משום שדיקא  פרנסתי' את  וקיפחתי מעשי מעשי את  רעהרעותי מעשה עשיתי

זאת בגלל דיקא האמונה, וחסרון ההשתדלות פרנסתיבריבוי את (˙Â„ÏÂ˙קפחתי

(ÔÈ˘Â„È˜ Ò"˘‰ ÈËÂ˜ÈÏ ˜ÁˆÈ.תרבה כן השתדלותו מיעוט  כפי כדמצינו פרנסתולאידך , ,

Â)לה'יעב "ץ ' ‚ ˙Â·‡Ï Â¯Â‡È··)וישבע יאכל  בעסקים כל שהממעט  אחריהם והרודף ,

עולם. בבורא  ולא ב 'השתדלותו' הוא בוטח כי בהראותו לחמו. יחסר הלילה וכל היום

שלח ג. לאחיו יוסף שנתגלה לאחר כי זי"ע  ישראל' ה'בית הרה"ק לה רמז נאה רמז

בפרשת ממנו, כשפירש עוסק היה במה להם מסר סימן - וברש"י 'עגלות', לאביו

פרעה  שלח אשר אמר ולא יוסף שלח אשר העגלות  את  וירא  שאמר זהו ערופה, עגלה

(ÊÎ ‰Ó È"˘¯)נאמר ערופה שבעגלה לו רמז כי ישראל' ה'בית  הרה"ק  ופי' מי . נודע  לא

‡)הכהו  ‡Î ÌÈ¯·„) מכרו שהאחים לך  נראה יהיה אם אפילו ליעקב יוסף לו אמר כיו"ב ,

באמת  אבל נודעאותי, תדע לא  לא  לעולם הכני - היה.מי ה' מיד הכל כי ומכרני...
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åðéúåáø åðååëúð(ãé ãô ø"øá)éë íøîàá
äìàä 'íéùéà'äåäìàùéå ,'ùéà' åäàöîéå)

('ùéàä' øîàéå ,'ùéàä','íéëàìî' íäàìù
,äæä øåôéñä ìë äéä íðéç ìò

'íå÷ú àéä 'ä úöò éë åðòéãåäì.ì"ëò ,
àìéîî åì íéàá íãàä éëøö ìëù åðééäå
åîë äñðøôä ïéðòá èøôá ,íéîùä ïî
ñðøôîå ïæ ì-à àåä éë' íéøîåà åðàù
'àøá øùà åéúåéøá ìëì ïåæî ïéëîå ...ìëì
ïéàå ,íéðéë éöéá ãòå íéîàø éðø÷î Y

éãé éùòîá ììë íééåìú òôùäå äëøáä
éåáéø éøä ÷éøì òâéé òåãî ë"à íãà
áéúëãë 'åúáö÷ ìéãâú àì úåìãúùä'

(çé æè úåîù),äáøîä óéãòä àìå'
'øéñçä àì èéòîîäåãããã.

éë,íéîùä ïî íãàì ãåãîå áåö÷ ìëä
ïúùøôá áéúë ïëå(äë æì)åàùéå'

íéìàòîùé úçøåà äðäå åàøéå íäéðéò
úàëð íéàùåð íäéìîâå ,ãòìâî äàá

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

ומי  אותו, הם שונאים כי שידע  אחר לבדם אחיו עם יוסף יימצא  לבל יעקב שמר

השמים  מן שהועידו העת  בהגיע  כי ה'', כנגד תבונה ואין עצה 'אין מקום ומכל יודע...

את ראה נא 'לך לו שאמר בעצמו, אבינו יעקב  ע "י למקומו נשלח כבר למכירתו

למצרים. המכירה דבר נתגלגל  ומזה אחיך ', שלום

משוקעים ד. גידיו' ושס"ה אבריו 'רמ"ח כל שהיו ל'רוכל' משל המושלים, אמרו

לרחובה  יצא גדול, קש כובע  ראשו על כדרכו חבש הימים, באחד פרנסתו, בעסקי

לחשב החל מהלך  בעודו כתיפיו, על בסחורה מלאים שקים טעון כשהוא  עיר של

ה'סחורה', משא את  בהם לשאת  כדי לפרנסתי הנני נצרך 'ידי' את נצרך הנה בעצמו,

'הגב את ואף וברחובות, בשווקים אני מהלך בהם שהרי לי נצרכות ה'רגלים' כן כמו

זאת על אבל הסלים, בנשיאת  ואחיסמך  עזר לי להיות  – אני צריך  והכתפיים'

לפרנסתי, הוא  מוסיף ומה לי הוא  נותן מה וכי ל'ראש' אנכי נצרך מה לשם אתמהה

ıÂÁ ˙ÈÏÎ˙ Ì„‡‰ È¯·‡ ÏÎÏ ˘È˘ ÏÏÎ Â˙Ú„ ÏÚ ‰˙ÏÚ ‡Ï ,‰Ò�¯Ù‰ ˜ÒÚ· ÚÂ˜˘ ‰È‰˘ ·Â¯Ó ÈÎ)

('‰Ò�¯Ù'‰ ˙ÈÏÎ˙Óובסייעתא – לנפשו נוחם שמצא עד במחשבותיו 'העמיק' וכך ,

'כובע את עליו לחבוש בכדי הוא נצרך הראש שאת 'תמיהתו', נתישבה דשמיא

מה  על 'ראש' לו היה לא ואם השמש, קרני מפני הסחורה על להציל הגדול הקש'

הוא שונה האם היטב, להתבונן בעולמו, האדם מחובת הכובע ... את  משים היה

יועד  שראשו מבין ואינו לפרנסתו, בראשו' ה'יגע  כי לשאול', יודע  שאינו 'תם מאותו

הנ"ל. שבמשל כה'חכם' ממש הריהו ותורתו, ה' לעבודת שמיא  מן לו

לשר  הצדיק  יוסף שפתר חלום' ה'פתרון את  זה יסוד פי על שמיישבים יש

לגדולתו  כנו על ישיבנו שפרעה פתר המשקים לשר האופים, ושר המשקים
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áåúëä íñøô äîì' é"ùøáå ,'èåìå éøöåìù ïøëù ïúî òéãåäì ,íàùî úà

העץ, על ויתלהו מעליו ראשו את פרעה שישא פתר האופים לשר ואילו הראשונה,

אומר המשקים' 'שר את  שמע שכשיוסף אלא, זאת, לקח È‡)ומניין Ó) פרעה 'וכוס

פרעה',בידי  כף על הכוס את ואתן פרעה כוס אל אותם ואשחט הענבים את ואקח ,

שיעלה 'פתרונו' כן אם ל'ידיו', פעולותיו כל את מייחס שהוא  זה והיינו כי לגדולה,

אך לשמים. מסורים וראשו מוחו ואילו ב 'ידיו' רק לעסקיו הפועל של שכרו מתן

שאמר האופים' ÊË)'שר Ì˘)סלי שלשה ÌÈ˘‰Ï'ראשי עלחורי 'והנה '˘‡¯'Ï ‡Â‰ Í¯ˆ�Â)

(¯ÎÊ�‰ Ï˘Ó·˘ 'ÌÎÁ'‰ ˙Ó‚Â„Î '¯¯ÂÁÓ'‰ Ú·ÂÎ‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ל'ראשו בפרנסה עסקו את וייחס ,

העץ . על עצמו את  ימצא ימים ג' שתוך  'פתרונו' - ומוחו'

לישנא בהאי זי"ע  מקאברין הרה"ק  ‡�ÂÓ‰)סיפר ˙Î¯ÚÓ ‰˘Ó ˙Â¯Ó‡) ורבי 'מורי

מפה  לשאול ללעכוויטש נסעתי בית . לבנות  ציווני זי"ע  מלעכוויטש קדישא  הסבא 

ואחרי  מזה, לדבר ושכחתי קודש בשבת שם והייתי לבנות . איך הפרטים את קודשו

ואמר  מזה, אתו שידבר אחד ושלחתי הענין. מכל נזכרתי ונסעתי, ממנו שנפרדתי

לי לומר זי"ע  קדישא  הסבא מרן אםלו אבל קיום, לזה יהיה  הארץ על תבנה  אם

קיימא  בר  הבית  יהיה  לא  הראש על  ‰·È˙)תבנה  ÔÈ�·· ÚÂ˜˘ '˘‡¯‰' ‡‰È ‡Ï˘ ¯ÓÂÏÎ).

התפלה. לפני עשיתי לא התפלה, אחרי לעשות  אפשר שהיה דבר כל - היה וכך

מקודם. לעשות  מיהרתי לא שעות , כמה כעבור לעשות שיכולתי לספרומה ומצוה

דשמיא סייעתא  בזה  שראיתי ואיך  כמה  עד בתים בעלי עלינו לפני אנו, ולעניינו .'

בכהוא אפילו מדאי יותר ההשתדלות  חובת עבור לעשות למהר לא  מדבריו ללמוד

והראויה. היעודה בשעה רק זאת  גם ואף זה,

המחזיק פתי לאותו אלא  דומה אינו מדאי, יותר בהשתדלות  המרבה האיש זה כי

כתפיו  על נושאה הוא  והרי ההר, לתחתית להורידה וברצונו ההר, בראש עגולה חבית 

כל  כי מזה, גדול פתי לך  היש – עצמותיו כל שבירת  כדי עד האחרונים בכוחותיו

מאליה. מתגלגלת  והיא החבית את במעט לדחוף שעליו ידע דעת הרי בר ולדידן,

עליה יעמול אם בין לפתחו ותשחר תתגלגל ממילא שמיא מן לו  הקצובה הפרנסה

לא אם  ה'השתדלות ',ובין חובת  ידי לצאת  בכדי אלא אינו השתדלותו מעשה וכל ,

נשמתו. צאת  עד לעמול עצמו את  יכריח ומדוע

הפסוק  על אמרו, ·)וכבר ÁÎ˜ ÌÈÏÈ‰˙) לך ',כפיך 'יגיע וטוב אשריך תאכל כי

יגיע  אמרו יגיע כפיך שדווקא רקראשך ולא תהא השתדלותנו שכל לנו לומר ,

האדם, את  מפרנסים הידים' 'מעשי שלא  שבראש' ב'מח נזכור זכור אבל 'בידים',

וביטחון. באמונה שבשמים לאבינו ה'ראש' את  לשעבד אלא



å חנוכה - וישב  - הפרשה באר

úàùì íééáøò ìù ïëøã ïéàù íé÷éãö
åðîãæð äæìå ,òø ïçéøù ïøèòå èôð àìà
äøåàëìå .'òø çéøî ÷æåé àìù íéîùá
íéãîåòùë Y äæë ìôù áöîá éëå ,äù÷
úåøåãì åéáà úéáî å÷éçøäìå åøëîì
åìøåâá äìòé äî úòã éìáî ,íìåò
à÷ôð' äæéà æà ùéä úåéîùâáå úåéðçåøá
áåè çéø íà åáéáñ óãåð çéø äæéà 'äðéî

éàî÷ äá åæîø àìà .åàì åààáñä)

(ãåòå íìò÷î,äøåú äàá åðãîììùïéà éë
øúåé øòö íåù íãàä ìò àéáî ä"á÷ä

àîéð àìîë åìéôà åéìò áö÷ðäîïååéëå ,
íöòì óñåðá åéìò øæâð àì 'òø çéø'ù
åàùéù íéîùä ïî åááéñ ,'äøéëî'ä
àìù 'èåìå éøö úàëð' íééáøòä íîò
.òø çéø ÷éãö åúåà çéøé àìù ,íâäðîë
ïåâë úåèåæ åáùçéé àì íãà éðéòáù óà
'óñåé úøéëî'ë äìåãâ 'äøö úò'á àã

(äéìéãá ãç ìë ,ïãéãì á"åéëå)øåöä' î"î ,
åìéôà äîò áöò óéñåé àìå 'åìòô íéîú

.äæ àåäëáåééç åðúùé äæ 'ø÷éò' òãåéä
øòöä ìëù åòãåéá ,äëøáìå äáåèì
äãéîå ñìôá ãåãî åéìò àá øùà,
àìå íéîù éãéá àì øòèöé àì íìåòìå
øúåé íåùä úôéì÷ë åìéôà íãà éãéá

.äîéìùä åúáåèì åì òéâîäî

מצליח איש זכר ויהי הבור בעמקי אף –
זכה ע"כ  כ'מצליח' עצמו וראה  ה ' את

לאורה מאפילה לצאת

ïúùøôá(á èì)éäéå ,óñåé úà 'ä éäéå'
úéáá éäéå ,çéìöî ùéà
áúë'ä ÷"äøä øàáîå ,'éøöîä åéðåãà

ò"éæ 'øôåñ(æë 'éñ ç"åà ñ"úë ú"åù)

àøîâä éøáã úîã÷äá(:ì úáù)ïéà'
,'äçîù êåúî àìà äøåù äðéëùä
øùá éùòîë ä"á÷ä éùòî éëå ,äù÷å
åéðôù éî úà ÷çøîå ñàåîù íãå
éøä ,äáøãà ,åáø÷á øáùð åáìå úåôòåæ

,àìà .'àëã úà ïëåù' ä"á÷äéî éë
åáì áàëé àì äðåîàä úåîéìùá àåäù
åéìò åàåáé íà åúáùçî ìáìáúú àìå
áàåëù éîå ,úåøöäå íéø÷îäî ãçà
äðåîà ïåøñç åá ùé Y øòèöîå çðàðå

ïåçèáåäðéëùä ïéà' ì"æ åøîà ïë ìò .
- 'äçîù êåúî àìà äøåùçîùù éîá

áèì éë 'äá àåä çåèáù éãé ìò åáì
äîå êéà äàåø åðéàù éô ìò óà ,ãéáò.

êéùîîååøîåà åäæå 'øôåñ áúë'äéäéå
óñåé úà 'äúòá óàù Y

- òåãîå ,åéìò åúðéëù 'ä äøùä ,äøöä
åãéá äéä êéàäå ,äçîùá äéä ãéîú éë

Y úåøöä êåúá äçîùá úåéäìé"ò
çéìöî ùéà åîöò úà áéùçäùääääóà ,

בלכתו ה. דשופריא  קרתא מיקירי זצ"ל בריזל זלמן רבי להגה"צ אברך אמר פעם

דיינע איז גאס גאנצע  די כאילו נראה רוחך' 'מצב לפי - זלמן ר' עיר, של ברחובה

(·Ï ·ÂËÂ ÁÓ˘ ÍÎ ÏÎ Í�‰ ÔÎÏÂ ,ÍÏ ÌÈÎÈÈ˘ ÌÈ˜�·‰Â ˙ÂÈÂ�Á‰ ÏÎ ÌÚ ¯ÈÚ‰ ·ÂÁ¯ ÂÏÈ‡Î)'ר ויענהו ,

אצטרך שלא עלי, הבורא  שחס אלא הוא, שלי הרחוב  כל הדבר, נכון אכן זלמן,
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עבורי  העמיד כן על למיניהם, והבנקים החנויות  מניהול ה'עול' כל את לבדי לשאת 

ומ  מקום בכל אותי לשמש בסופרמארקט,אנשים משמרתו על יעמוד אחד קום,

לאחת זלמן ר' עמו ונכנס דברי, כנים כי לך  אראה תרצה ואם וכו', בבנק ומשנהו

כשר' מבוקשו את המוכר לו נתן תיכף לחם, כיכר לי הבה למוכר, ואמר החנויות ,

מעות בסכום נקב אך  ויהי לבנק  עמו נכנס לאחמ"כ פרוטות , כמה בעדם נותן זלמן

לטעקס"י  ידו את זלמן ר' הושיט משם ביצאם בקשתו, נתמלאה מיד לו הנצרך 

(˙È�ÂÓ)הראית שמחה, של בניגון זלמן ר' לו אמר לשרתם, לפניהם עומד הוא והנה

באיזה  פי את  אפצה כשרק לשרתני, הכן עומדים העם וכל אנכי, 'מלך ' כי לדעת 

פני... על תמיד נסוכה שחוק כשבת  אהלך  לא מדוע  וכי שהיא . בקשה

הוא  ÔÓÏÊ)אף ירושלים (¯' בבתי לסובב  צפרא , נהר כד יום בכל בצעירותו נוהג היה

חלב כד אפילו למכור זלמן רבי הצליח לא  הימים מן ביום ביתו, לפרנסת 'חלב ' למכור

שבביתו  והבין המצב את  זלמן ר' כראות אחת , פרוטה לא  אף לכיסו הכניס ולא  אחד

ה'חלב' כל את  השאיר ביתו אל משבא  לכך אי השמחה', 'מידת  על הדבר יקשה

שנחבטה  כמי ידו סביבות וכרכה לו אשר המקוה' 'מגבת את  לקח לבית, מחוץ  בחצרו

לה, ואמר פתח ה'רטיה', לפשר כשנשאל הבית , אל נכנס וכך  דם, זוב  עד בחזקה ידו

ולהחבל  שם למעוד אפשר לב  שימת  שבלא  ומסוכן תלול הר יש לביתינו בסמוך  כאן

עצמו  עשה הוא  אך ההוא, במקום נפלת האם נו, הבית, בני שאלוהו וברגל', 'ביד

להינזק אפשר כמה עד עליו הטובה ה' כיד לתאר והוסיף שאלתה, את  שומע כאינו

שלא שראו עד ה'רטיה', את לאיטו ולהסיר לפתוח החל בבד בד ההוא, המקום מן

יתב"ש  בעזרתו זלמן, ר' לה אמר אז זו, בהצלתו ו'שמחו' קטנה, באצבע  אפילו בו נגע 

לי  יש רבה שמחה אבל אחת, פרוטה היום הרווחתי לא  גיסא, מאידך מעדתי, לא

האמונה  את  לביתו הכניס בכך בשלמותם... אברי כל ונשארו נפלתי, שלא  מזה

שבדבר. הטוב  הצד על תמיד להביט - החיים' 'שמחת  את  זה ידי ועל הברורה

פעם  אחרים', ומשמח 'שמח היה כסדרן שתמידין צדיק, אותו על מסופר עוד

בהאי  בהנעשה התבוננתי זלמן, ר' ענהו עושה, זו מה לשמחה זלמן, ר' אברך, שאלו

בבריאותו  כשהוא  יצועו על בלילה עולה אשר מי יש פעמים כי ראיתי, והנה עלמא ,

החולים  בבית עצמו ומוצא שקם מי יש לאידך, עיניו, את פוקח אינו ובבוקר השלימה

ולא שכמעט אף על אני, ואילו בזה, כיוצא  ועוד ליל, בעוד ליבו שתקפו לאחר

עתה  הריני מקום מכל הפוגות, מאין הלילה כל בכה הקטן שבני אחר עין עצמתי

היום' כל מפומיה חוכיה פסיק ש'לא הדין מן כן אם ושס"ה, רמ"ח בכל Ï‡שלם -)

(ÌÂÈ‰ ÏÎ ÂÈÙÓ ˜ÂÁ˘‰ ˘ÂÓÈ אבכה וכי – ישנתי שלא  על להיעצב לי שיש תאמר ושמא  ,

ל"ע ... 'עקר' ואינני בבנים ה' שחנני על
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'éøöîä åéðåãà úéáá éäéå'ùåúðåîàá ,
,åúéøçà áéèäì úàæ äúéä 'ä úàîù
äçîùáå äáäàá ìëä ìáé÷ àìéîîå

- ïëìåóñåé úà 'ä éäéååéìò äøùäù ,
åúðéëù úàåååå.

íâåéøéöî ìëî úàöì åæ äðåîàá äëæé
àúéàãë ,åìù 'íéøåñàä úéá'îå

'úîà úôù'áõ÷îå ,à"ñøú ,å"îøú áùéå 'øô)

(ç"ðøúìëä úà ìáé÷ ÷éãöä óñåéù
,'ä ïåöø àåä êëù äðåîàáå äáäàá

מתהלך והיה המיתה', יום לו 'יזכיר עם תמיד שחי זלמן ר' באותו מדובר זה וכל

ולהיות הבורא בחסדי מלהכיר ממנו מנע לא זה כל אך שחיו, בית תחת  כש'תכריכים'

'קאדאטשקע ' ועשה המדרש, בבית מרקד היה שלפעמים עד תמיד, (¯Â˜È„בשמחה

(ÌÈÏ˘Â¯È· ÍÎ ‡¯˜�‰ ÌÈÂÒÓלהרבות והנה הנה בידו מניפם כשהוא  בידו, התכריכים עם

ה'שמחה'. את 

זי"ע  מקאברין ˆ·)הרה"ק 'ÓÚ ‰˘Ó ˙Â¯Ó‡) הכתוב את  È)ביאר ÊË˜ ÌÈÏ‰˙) האמנתי'

אדבר', 'כי עתיד בלשון לדבר פתח מדוע תמוה דקצת מאד', עניתי אני אדבר כי

כי אלא, עבר, בלשון מאד' עניתי 'אני בוכה האמנתי וסיים אינו המאמין היהודי

שעוד תמיד מתחזק  הוא  אלא  מצבו, על הבורא,אדברונאנח  שיושיעני היום יבוא -

- עבר בלשון ואומר אען מאדואז עניתי כלומראני מרוד היו, עני שהייתי זמנים

מאיתי וחלפו עברו אלו וזמנים לאכול, לחם לי היה לי ולא הוטב כבר  עתה  כי

צרותי  מכל  והרווחה ונושעתי עשירות לאדם לו להמשיך - אמונה של כוחה זהו כי .

מצרים. בלי נחלה טוב, וכל

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

במדרש איתא  Ê)הנה Ò ‰·¯ ˙È˘‡¯·)' – אברהם עבד אליעזר ששירתעל ידי על

באמונה צדיק הצדיקאותו יוסף גבי מצינו בו וכיוצא ברוך', לכלל ארור מכלל יצא

(‡ ,‡ רבו (˘‰˘"¯ את  משמש שהוא  כל אבא, בר שמואל רבי בשם אמר פנחס 'רבי

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

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

את נאמנה ששימש ליוסף הוא שבח מה אבל אבינו', 'אברהם אדונו את נאמנה

המדרש, דברי הם כך אי, – אמת' ה'שפת  לו אמר כפוטיפר, והטמא  ידי הערל על ֵ

רבו את והיהששירת  והטמא, הערל לבו באמונה– נשבר שלא היינו בה', שלימה

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

ובזכותבאמונה ושמחה, באמונה עליו  קיבל הכל את מעבדותהאמונה, יצא  בבוראו ,

לגדולה. ונתעלה שעלה אלא עוד ולא  לחירות ,



חנוכה  - וישב  - הפרשה èבאר

úéá'î åúåà äàéöåä úàæ åúðåîàååðîæ íãå÷ 'íéøåñàäææææúôù'ä ì"æå .

זי"עז. מראדזימין אריה יעקב רבי הרה"ק כתב  תוקף וביתר האלה (·È¯ÂÎÈכדברים

(Ô˙˘¯Ù· ·È·‡ הפסוק Ï-·Ï‚)על ÊÏ)נא הכר מצאנו, זאת ויאמרו, אביהם אל 'ויביאו

טורף  טרוף אכלתהו, רעה חיה בני, כתונת  ויאמר ויכירה, לא, אם היא  בנך  הכתונת

בדם יוסף כתונת את  השבטים טבלו ולכן Â˙¯ÈÎÓ)יוסף', ¯Á‡Ï)יעקב שיתייאש כדי ,

לא שאם ביודעם אביו, לבית  בשלום חזרתו על ומלהתפלל אחריו, מלחפש אבינו

לביתו, יוסף שיחזור בה' יעקב יבטח השי"תכן יעזרהו  וודאי בטחון לו  שיש ומי

בו בוטח אשר הדבר לו יחסר  היה שלא בטחונו בגודל - אבינו' 'יעקב  שכן וכל ,

ונפשוגורם גופו  בשלימות  לביתו ויחזור מצרים  ערוות  את יוסף ומכיוון שיעזוב  .

כן  על המכירה, על לאביו יספר שמא מחשש שיחזור, הקדושים האחים רצו שלא

וממילא המתים', 'תחיית צריך להחזירו ובכדי - אכלתהו' רעה 'חיה ליעקב אמרו

דבר  לו יתוודע  ולא  לביתו, יחזור שיוסף בה' ולבטוח מלהתפלל בלבבו יתנחם

Ú"ÈÊהמכירה ‡ˆÈ·È'Ê‡Ó ˜"‰¯‰ ‰˙Â‡ ¯‡È· ‰Ê ÔÙÂ‡·)[לז וישב יעקב ' התפילה ['בית גבי

'טרוף  אמרו ע"כ בתפילתו הנה יחזירהו חי שיוסף יעקב  ידע שאם השבטים שידעו

מצרים). בגלותו יוסף וישאר התפילה מן עצמו את שייאש כדי – טורף'

טוב שכר משלם הקב "ה הבוטחיםכי הפסוקלכל  על וכפירש"י באמת, בשמו

(ÂË � ÌÈÏÈ‰˙),וברש"י ותכבדני', אחלצך  צרה ביום את'וקראני שאושיע 'כבודי' שזהו 

בי  מקום.הבוטחים  של כבודו זהו כי עניניו, בכל ה' יושיענו בה' הבוטח שכל מכאן, .

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

הבוטח  עשה לא אם אף בו הבוטח על הפרנסה שפע  משפיע שהבורא אמר דבריו

עוסק והיה העם' 'מפשוטי שהיה מהשומעים אחד לפרנסתו, ו'השתדלות ' סיבה איזו

בבוראו  לבטוח בנפשו אומר וגמר ה'אלשיך', מדברי נתעורר ובלבנים' 'חומר במשא 

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

בני  וכלכלה. פרנסה לו ישלח כבר והבורא  וכו', מעמדות  תהלים, באמירת  העבודה,

את מכר כן, שהחליט ומכיוון זה, כהוא בידם עלתה לא אך מכך  להניאו ניסו ביתו

ומהמעות מערות, בחפירת  היה שעסקו לעכו"ם - משאותיו לישא  ששימשו החמור

הבית בני נכנסו הכסף', 'תם ימים כמה כעבור הבית , בני נתפרנסו מהעכו"ם שקיבל

היהודי  אך  הטף, לפי לחם ויביא ולעבודתו, לפעלו אדם שיצא  בפניו והתחננו

היום  באותו ה''... ישועת  את וראו התייצבו - אלוקי בה' 'מבטחי ואמר התחזק 

אוצר  מצא  במערות, חפרו כדי תוך וגבעות, בהרים לעבודתו החמור עם הנכרי הילך

אל  שוב  ונכנס החמור, על העמיסן שיעור, לאין ומרגליות  טובות  אבנים של גדול
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òãéì ìàøùé ùéà êéøö ïëå .'úîà
àìå àøåáä úçâùäá ìëä éë ïéîàäìå
úéáìå íéøöîì ãøéùë íâå .äø÷îá
'úé àøåáä úåçéìù åäæù òãé øäåñä
çåìùì êøáúé åðåöøù íå÷î ìëáå
íù úåùòì íãàä êéøö ,íãàä

êìîä ïåöø úåùòìå åúåçéìùãåò .
÷éãöä óñåé ãéá äéä éàãåáù' ,áúë

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

úàöì úåìåáçú àìááéúëã åðééäå ,
'íù éäéåäéä åúééååäá - øäåñä úéáá

עליו  המערה אדמת כל נפלה אז הרב, מהאוצר עוד נשאר האם לבדוק המערה

'בעליו' על בוש עד המתין למערה מחוץ שעמד החמור קבורתו'. הייתה ו'שם

שהיה  הבית אל ה'אוצר' משא עם העירה חזר לבוא , שבושש ומשראה החדשים,

הימים, מכבר 'חמורם' את  לראות נפשם ותשתומם היהודי, לבית – להלך  רגיל

הצטרכויותיהם, וכל מזונות שסיפקו מרגליות, טובות אבנים אוצר טעון אליהם חוזר

חייהם. כל למשך  ולצאצאיו לו

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

מן  כזה שפע עלינו בא לא ומעולם הביטחון, ב 'סוגית ' בשנים רבות  זה עוסקים אנו

ענה  אדיר, לגביר נהפך  מיד בבטחון לעסוק החל אך  זה, פשוט אדם ואילו השמים,

שכל  קשה, בקרקע  התקוע למסמר דומה, הדבר למה משל הק ', ה'אלשיך ' להם

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

רכה', כ'קרקע  האמונה אצלכם והנמשל, והנה, הנה תזיזנו מצויה' 'רוח אפילו רכה,

ו'גברא מאחר מקום מכל בבורא , איתן באמונת  אתם ובוטחים' ש'מאמינים אף והיינו

ממנו' גדול יצרו מחברו הגדול ו'כל הנכם, �·.)רבא' ‰ÎÂÒ) ישקוט ולא  היצר ינוח לא  ,

להסיר  תתחזקו שמיד הדבר נכון ואכן הביטחון, בעניין קושיות בכם שמכניס עד

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

מכם  ומונעים רכה', ל'קרקע אמונתכם את הופכים ההתחזקויות עם הספיקות  אלו

זה, פשוט אדם כן שאין מה הרב , העושר כל בלאאת  הגמור' ל'בטחון שנתעורר

ופשעטלעך 'חכמות' ÌÈ�Â˘ÓÂ)שום ÌÈ�Â˘ ÌÈ˜ÂÓÈ�) ומפרנס הזן שהוא  בבורא והאמין ,

כינים ביצי עד  ראמים  ואףמקרני וכמשמעו, המשיךהאדםכפשוטו בזה בכללם,

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

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

וטירחה. השתדלות 
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åì ù÷éá àìù úåëæá ïëàå ,'íù
'äá çèá ÷ø úåìåáçúäúééä ïëì

ïîæä íãå÷ åúìåàâçççç.

æ"éòë'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøäì åðéöî
ò"éæ(ïúùøô ùéø 'î"éøä éèå÷éì' äàø)

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

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

äðìèáéå äøöä úà àøåáä åì,ïëìå ,
àì - 'íéôåìà'ä ìë úà á÷òé äàøùë

àìà ,íäî çøááåùéá 'á÷òé áùéå'
ïéá áùééì åúòãî êìåäù éîë ,úòãä

ãçôå àøåî ìë àìì íéáìëääæáå ,

øöéä Y åéôåìàå åùò ãéî ìöéð
.ìàøùé úéá íøë úà íé÷äå ,åéúåðåéñðå

àúéà'úîà úôù'á(ã"ìøú).ì"æå ,
óñåé äæáúðù é"ò éë ,äàøð'

åúðúåë úà åèéùôéå - íéèáùäî(âë æì),
éë ïéîàä àìà ,ú"éùä øçà øäøä àìå

æ"éò ,äáåèì ìëääöåçä àöéå ñðéå
(áé èì)úåæáì ìëåéù òåéñ åì äéäù

.êøáúé àøåáä ïåöø øåáò åîöòùéå
,äøåúáù åììä úåéùòîî äáøä ãåîìì
êøáúé 'ä úåâäðä ìë ìá÷ì êéà
,'äìéìò àøåð àåä éë äáäàå äçîùá

ì"ëò.

ø÷éòäåàúéà êë ,åîöò ùàééì àìù
ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøäî

ò"éæ ïéìáåìî(ãåò ù"ééòå ,ä õ÷î ÷éãö éøô)

ïåøçàä äìéìá ïðåáúä ÷éãöä óñåéù
åùôðá èéìçäå ,íéøåñàä úéáá åúáéùéì

åì åîøâ 'åéùòî'ù(äéìéã àâøã íåôì)

,'íéøåñàä úéáá øåñà' úåéäìáöòúðå
êà ,ùàåð øîà èòîëå ãàî åáì ìà

הפסוקח. על בפרשתן לוי' ב'קדושת  איתא  האלה Î)כדברים ËÏ) יוסף אדוני 'ויקח

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

דהנה  ונראה, הסוהר', בבית שם ש'ויהי פשיטא  הסוהר' בית אל 'ויתנהו אם שהרי

טוב, לא  דבר ח"ו אדם על שולח גשמית ,כשהקב"ה פעולה שום יעשה לא  אזי

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

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

שום עשה  לא  הסוהר, בבית  יהיה  שלא פעולה איזה  לעשות  לו  אפשר  שהיה פי

לטובה הכל יהיה שבוודאי בה ' היה בטוח  כי .פעולה ,
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,åé÷åìà 'äá ÷æçúäì øáâúä ãéî
äáåè äåå÷úáèèèèúøçîì äëæ æ"éòå .

ñë ìò úåìòìå íéøåñàä úéáî úàöì
êìîì äðùîäéééé.

שאף  לזכור יהודי איש על  – ביון 'טבעתי'
הוא  הבורא  בהשגחת  ה'טבע'

äðäùøãîá àúéà(ä âé ø"÷éå)äðäå
úåëìî åæ - äìåãâ äëéùç äîéà

ïåéé"ôò åæ äëéùç ìù äúåäî øàáúéå ,
úåøåãä é÷éãö åøîàù äîúôù'ä ÷"äøä)

êéðòä éáø ÷"äøä íùá à"éå ,ò"éæ 'úîà

(ò"éæ øãðñëìàî÷åñôá(â èñ íéìéäú)

'òáè,'äìåöî ïåéá éúåàá íéðååéäù
,'òáèä' êåúá ìàøùé éðá úà òé÷ùäì
àìå ,'òáèá' íìåë ìë 'íéòå÷ù' åéäéù

'ä úçâùäáíäì äø÷é øùà ìëáå ,
,êëå êë äùòð 'òáèä éø÷îá' - åøîàé

'íéîù éãéá ìëäù' åøëæé àìåæ"éòë)

(ì"ðå ä"ãá äëåðç ùéø 'íééç éøáã'á àúéà.

êëå÷åñôä úà è"ùòáä ïøî ùøéô
à ìàå èéèî éðìéöä'òáè'äíéìéäú)

(åè íùúðéçáá äìéìç äéäà àìù åðééä
òáèäòáèá íâù òãà äáøãà àìà ,

äçâùäá ,ù"áúé 'ä úçâùä úàöîð
àåäå ,åãáìî ãåò ïéàå ,äìòîìî úéèøô
,äòù ìëáå úò ìëá åîìåò úà âéäðî
íåúçðå' ÷åñôá éàî÷ ìù íøåàéáë

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

íé÷çùá øéäáä äðåîàä øåàáéòèð' äàø)

(å"ì úåà äëåðç 'ì"ùà.

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

ïîæäíéîéä åìàá àîøâéîé)

äðëääàéàéàéàé(ìçå÷ôì' äëåðçä éîé
øáã ìëá 'ä úà úåàøì 'úåøååò íééðéò

כתיב ט . החכם, Î‚)אמר ,ËÏ)'בידו מאומה כל את רואה הסוהר בית  שר  באשר אין -

בו  לראות  הסוהר בית  שר ביד היה רע  איזה וכי ביאור, צריך  ולכאורה אתו' ה'

באמונה  - בוראו עם חי יוסף היה לא  אם אכן, כי אלא, אתו', ה' היה 'לא אם

דבריםתמימה , עלילות איזו עליו מוצא הסוהר  בית  שר היה  עם כבר החי אך .

אוון. כל לו יאונה ולא  טוב , כל לו יחסר לא  בוראו

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

מתחזקים  חנוכה של טוב  יום ידי שעל לומר 'חנוכה', הוא  תיבות שבסופי סמוך'

לטובה שהכל בלבם ובוטחים בגלות ישראל ÈÏ„‰Ï˜)בני ‰"„ Ë"�¯˙ ‡"Ù˘).

של תיבות ' ש'ראשי לומר יש ס'מוךגם ‰‡�Â¯Á‰)נ'כון ‰·È˙‰Â ‰�Â˘‡¯‰ ‰·È˙‰) הרי ,

ניסים  לו נעשים ית ' בבורא  ובביטחון באמונה וסמוך  נכון שלבו שמי ללמדך 'נס', הם

('‰ ÏÈÏ ‡"Ï¯˙ ‰ÎÂ�Á ‡"Ù˘).

הגיבוריםיא. ËÚ.)בשלטי ˙·˘ ÈÎ„¯Ó ˙Â‰‚‰ ÏÚ˘)הכתוב מלשון לחנוכה רמז הביא 
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מקץ  ÊË)בפרשת ‚Ó)טב והכן 'טבוח עולים ח 'והכן' תיבת  בצירוף מ'טבח', ח' שאות ,'

ההכנה. ענין במיוחד נרמז שבחנוכה והיינו 'חנוכה'. - יחדיו

'מח  - בגמטריא  עולה ד'הכנה' זי"ע מוויז'ניץ  משה' ה'ישועות  הרה"ק  ואמר

הל  ואת המח את להכין יש שבראשונה לרמז ולהדליקם ולב', עולמים, כל לבורא  ב

חנוכה. בנר

למוכר  זי"ע חיים' ה'חפץ הגה"ק של משלו כידוע  גדולות  בהשגות שיגש והעיקר

רצונו  והנה ומשובח, טוב שמן העיר לבני למכור ענק  חביות  עם לעיר שבא  השמן

לבני  לתת יוכל לא למעשה אבל העיר, לבני לו יש אשר כל את  למכור המוכר של

קטנו. לפי והקטן גדלו כפי הגדול אליו... יגיש מהם אחד שכל הכלים כפי רק העיר

למעשה  אבל ביותר גדול בשפע להעמיסנו רוצה הקב"ה כי ביותר, מובן והנמשל

בהם. לקבל העולם בני שהכינו הכלים כגודל רק עלינו יריק 

זי"ע מביאלא  יהושע יחיאל רבי הרה"ק שלח מנחה בשעת חנוכה מימי באחד

כאשר  ויהי חנוכה, נרות ידליק  טרם זי"ע מגור ישראל' ה'בית  הרה"ק  אל מנכדיו אחד

חנוכה, נרות הדלקת קודם – ביחידות  בחדרו ישראל' ה'בית  שהה המדרש לבית הגיע

הרבי  אל שיכניסנו ממנו וביקש ז"ל, שיף חנינא  רבי הרה"ח המשב"ק אל הנכד ניגש

שה'בית וכראותו החדר תוך  אל הגבאי הציץ  מביאלא, מהרבי 'שליחות ' לו שיש אחר

והתנצל  הדלת את סגר בשרעפיו, תפוס עצומה בדביקות ואנה אנה מסתובב  ישראל'

את כעת  דווקא לקיים שעליו דעתו אם אך כזאת, בעת לרבי להפריע מעיז שאינו

לפתוח  ניגש מזקנו השליחות את לעכב לו שאין שהבין הנכד לבדו, ייכנס השליחות

כלפידים, בוערים הקדושים פניו את וראה במעט הדלת פתח אך  ויהי הדלת, את 

את - כהווייתן דברים לו וסיפר זקינו, אל חזר ופחד, יראה מרוב  עקבותיו על נסוב 

עלתה  דבריו את  מביאלא הרה"ק  בשמוע פנימה, בקודש עיניו שראו הגדול המחזה

ששלחתיך, 'בשליחות' כוונתי עיקר היתה זאת  אכן לנכדו אמר וכה רוח, קורת  בפניו

הנרות ... הדלקת  טרם דרבה' 'בהכנה התלהבותו את  שתראה ברצוני היה כי

לשהות לחסידיו נתן שלא  זי"ע , מאלכסנדר ישראל' ה'ישמח הרה"ק על מסופר

הקודש, עבודת  את לראות  חשקו היה שעז אחד חסיד הנרות, הדלקת בעת  אצלו

רואה  והנה קדשו, בנועם לחזות  משם והציץ  שבחדרו, הארונות  באחד פעם נחבא

קיום  לקראת דרבה בהכנה כלפידים, בוערים הרבי פני היו הנרות  הדלקת שטרם הוא

של  צורה' ו'לבש ההתלהבות, של צורה' 'פשט הנרות  להדלקת בבואו אך  המצוה,

החסיד  הנרות . את  והדליק  במילה מילה הברכה את אמר והתאפקות, פשטות

צריך שהיה מסתברא, איפכא דהא  מאד, עד התפלא  הקודש בעבודת  שהביט

לצאת העיז לא אך ההכנה, עבודת משעת יותר גופיה המצוה קיום בעת להתלהב 

השאלה  את שמר לפיכך הוא , ברשות שלא בחדר הימצאו שכל בידעו ממחבואו
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'ù äëåðç øðá åðéöî ïëå ,íìåòáäàåøä
'êøáî(.âë úáù)ïë åðàöî àìù äî ,

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

ò"éæ 'úîà(èö 'åîò äëåðç)àñéð éîåñøôã
ñðä íñøôì êéøö ãçà ìëù åðééä

.åéøáà ç"îøá

êëåïééèùðééô äùî éáø ïåàâä øàáî
ì"÷åöæ('è ùåøã äùî ùøã)úà ,

úåøîéîä úåëéîñ(.áë :àë úáù)áø øîà'
äéîùî éîåéðî øá ïúð áø ùøã àðäë

äìòîì äçéðäù äëåðç øð íåçðú éáøã
,éåáîëå äëåñë äìåñô äîà íéøùòî

éðî øá ïúð áø ùøã àðäë áø øîàåéîå
áéúëã éàî íåçðú éáøã äéîùî(ãë æì)

øîàðù òîùîî 'íéî åá ïéà ÷éø øåáä'
àìà ,íéî åá ïéàù òãåé éðéà ÷éø øåáä
ïéà íéî ,íéî åá ïéà øîåì ãåîìú äî

,'åá ùé íéáø÷òå íéùçð ìáà åáúåèùôá)

(íøîà ãçà àøåîà éë íéøîàîä úà åëéîñä,
éáø éøáã úà àéáäì î"øâä íéã÷îå
åúééùå÷ ìò ì"÷åöæ íì÷î ìñéæ äçîù

ò"éæ 'óñåé úéá'ä ïøî ìù úòãåðäç"åà)

(ò"øú 'éñäðåîù úåøð ïé÷éìãî òåãî
éøäù ,íéîé 'æ ÷ø äéä ñðä éøä íéîé
éãë ïîù éã äéä åàöîù ãëä åúåàá

ãçà íåé åá ÷éìãäìáéáéáéáé.

בשעת זוכה שהאדם 'ההתעוררות  לו ואמר ישראל' ה'ישמח  אליו ניגש למחר בלבו,

וואס  און קען, מענטש דער וואס אבער דלעילא, אתערותא ידי על היא  המצוה קיום

דארף מענטש ÍÈ¯ˆÂ)דער ÏÂÎÈ Ì„‡‰˘ ‰Ó)בשעת ויראה באהבה לבו  את לעורר הוא 

למצוה יתב "ש...''הכנתו' להבורא  בדביקות  לבו את  ולהבעיר להתלהב עליו ואז ,

הקרא  על אומר היה זי"ע מטשורטקוב אדמוה"ז Î‚)הרה"ק È) ישראל בני 'ולכל

העמידוה,אורהיה היכן תלוי יקרה' 'אבן של וחינה ששווי כמו כי במושבותם',

זיו  נראה יהא  לא ומזוהם מטונף כותל בתוככי או ועץ , חרס בתוככי יעמידוה אם

תעמוד  אז ומצוחצח נקי במקום – לה הראוי במקום יעמידוה כאשר ורק האבן,

שורה הללו בימים לדידן, האלה כדברים לחשיבותה. כראוי וחינה ערכה אורעל

– ישראל בתוכולכל לשכון האור שיוכל מעט  עצמו  ינקה אם תלוי שהכל  אלא

(ËÚÓ· 'ÈÙ‡)וזהב כסף בתוככי כשנמצאת  טובה אבן כדוגמת  האור Ï‡¯˘Èיזרח ÈÊ�‚)

(ÂÈ·‡ Ì˘Ó „"Ù¯˙.

הט"זיב. של תירוצו Ò˜"‡)מפורסם Ú¯˙ ÔÓÈÒ)מציאת עצם על זכר קבעו הראשון דיום

השמן ÔÁÎ˘‡„Îפך ,ÔÈ‡Ó ˘È ˙‡È¯·· Ò� ‰˘ÂÚ ‰"·˜‰ ÔÈ‡ È¯‰˘ ,Ò�Ï ÌÈÎÂÊ ÂÈ‰ ‡Ï ÈÎ‰ Â‡Ï·„)

ÌÈÏÎ ,ÍÈ�Î˘ ÏÎ ˙‡Ó ıÂÁ‰ ÔÓ ÌÈÏÎ ÍÏ ÈÏ‡˘ ÈÎÏ' (‚ ,„ '· ÌÈÎÏÓ) ‡È·�‰ ‰ÈÏÚ ‰ÂÈˆ˘ ˙ÈÓ�Â˘·
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õøúîåíöò úîàá éë ,ìñéæ äçîù 'ø
àéä íìåòä úàéøáàìôå ñð

àéä éë ,íéñðä ìëî øúåé ùåãéç äá ùéå
ùé' àåä ñðä åìéàå ,'ïéàî ùé' úàéøá

,'ùéî'ñð'î ìòôúäì ùé äî ïë íà
äàéøáä íöòî øúåéïîùì øîàù éî'å ,

'÷åìãéå õîåçì øîàé àåä ÷åìãéå
(.äë úéðòú)äéòáèå äàéøáä úàù ,àìà .

åéúåãøè áåøáå ,íåé ìëá íãàä äàåø
øáëå ,ïðåáúäì àìù ìâøåä åééç úöåøîå
äæéà åúåàøá ÷ø .äæî ìòôúî åðéà
äùòðá ïðåáúäì åùôð øøåòúú 'éåðéù'
ìëù ïåëð ìà ïéáî øáë æàå ,àîìò éàäá
,àøåáä ìù åéãé éùòî äàéøáäå 'òáè'ä
úòáù ãáìî íåé ãåò ïé÷éìãî ïëìå

íöò ìò - ñðä äéä íäáù íéîéä
êøãá ãéîú ÷ìåã 'ïîù'ù úåàéöîä
ïéáäì Y åìà íéîé ìù ïø÷éò åäæ ,òáèä
ãò ìë úà äéçîå ,ìëä úà àøá 'äù

.äæä íåéä íöò

ïééãòåéëä åìéôàå ,øéàé øåàäù ,ïëúé
úåøðä øåà åéìò òéôùé àì
ïéà íà ,àåäå Y êùåçä úà ùøâì

éåàøë ïðåáúî íãàäåðéöîù ïéòëå ,
êéà ,äù÷ äøåàëìã ,óñåéã äùòîá
åðéáä àì éëå óñåé úà íéèáùä åøëî
ïî ìöéðù íúåàøá àåä 'øåîâ ÷éãö'ù
øåáá åéäù íéáø÷òäå íéùçðä
'úåððåáúä' øñåçîù ,àìà ,åäåëéìùäù

,ÌÈÓÈ ˙�ÂÓ˘Ï ˜ÈÙÒÈÂ ÔÓ˘‰ ‰·¯˙È˘ ˙ÂÎÊÏ ÂÏÎÈ Â‡ˆÓ˘ ÔÓ˘‰ ÍÙ È„È ÏÚ ˜¯Â ,'ÈËÈÚÓ˙ Ï‡ ÌÈ˜¯

(˘"ÈÚ'המנחה 'קומץ  בספרו דבריו את זצ"ל צינץ  לייב  אריה רבי הגאון וביאר .˘Â¯„)

(Ê ˙Â‡ ‰ÎÂ�ÁÏ מלאים ארגזים עשרה לו שהיו לאחד דומה, הדבר למה משל, בדרך

כשהבחין  ארגזים, תשע ממנו וגנבו ביתו לתוך גנבים פרצו הלילות באחד זהב , דינרי

מעותיו  את  לו וימציא עמו אלקים יהיה שאם לאמר, נדר נדר הכיס בחסרון ֶָבעה"ב 

הטבע בדרך  פעולות גם עשה בבד בד לצדקה, זהב דינרי שלשה ארגז מכל ינדב 

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

לבעליה, הגניבה את להחזיר נאלצו והם הגנבים נתפסו קצר זמן ובתוך  שוועתו לקול

תשעה  עבור מטבעות  כ"ז לו ונתן צדקה לגבאי וקרא  שהבטיח מה האיש קיים מיד

לו  שיתן ממנו ביקש הגזבר אולם ארגז, לכל מטבעות  שלשה לו, שהוחזרו ארגזים

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

ממך נלקח שלא  הארגז על להשי"ת להודות שעליך ק "ו הגזבר, נענה ארגזים,

והנמשל  הגנבים. אחרי שיחפשו לשוטרים לשלם מעות בידך  היו עי"ז ורק  מעיקרא,

בחותמו  שמן של אחד פך שנשאר על - להקב "ה להודות  לנו יש גופא  זה שעל מובן,

להודות צריך זה על ואדרבה, הימים, לשאר הנס נמשך  ידו ועל בטהרה גדול כהן של

מעיקרא . הרשעים בו נגעו שלא  יותר
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ãîìð ïàëîå .íäéðôì øùà úà åðéáä àì
,ïãéãìíãà ìù åéðô ìåîì äùòðä óàù

úåàøìå ïðåáúäì íééðéò ç÷ôé àì íà
ïéáé àìå äàøé àì äùòðä úà
àåáì 'øåàä' åéìò òéôùé àìå ...äîåàî
íéîìåòä éçá äîéìù äðåîà éãéì.

åäæåãçà íòè éë Y íéðéãä 'úåëéîñ'
åððåáúä àì óñåé éçàù åîë ,íäì
øåîâ ÷éãö íäéðôì øùà ùéàäù úåàøì
äçéðäù äëåðç øð' åá àöåéë ,àåä

'ìåñô äîà 'ëî äìòîì(.áë úáù),
- íòèä åúåàî,àðéò äéá àèìù àìù

êéøöù ,äæ 'ø÷éò' ïéáäì øëæé àìå
äðåîàä ùà úà åîöòá øéòáäì,
ó÷åð íãà ïéàù ïéîàäìå åéðéò çå÷ôì
åéìò ïéæéøëîù ãò äèîìî åòáöà
åðéà ïìéàä ïî äìò åìéôàå .äìòîìî
ïåáùçá ìëä ÷ø ,àîìòá äø÷îá ìôåð

.èøåôîå ÷ã÷åãî

השפלתו  מתוך – אביון ירים מאשפות
הגבהתו  תבוא

÷"äøäò"éæ 'øôåñ íúç'ä(äéä ä"ã)

áåúëä úà ùøôî(á æì)àáéå'
éë ,'íäéáà ìà äòø íúáéã úà óñåé
úåòøì óñåé úà çìù åðéáà á÷òé
íä êà ,úåøéáâä éðá íò øáçúäìå

úøùîå øòð úåéäì åäåçìùå åúåà å÷çéø
äéä àôåâ äæå ,úåçôùä éðá ìöà
íäù Y 'íäéáà ìà äòø íúáéã'
åòîùùî .êë ìë åúåà íé÷çøî
åì åøîàå åäåçéëåä ,êë ìò íéèáùä
ìåùîú ìåùî íà åðéìò êåìîú êåìîä'
úà êîöò ìò ìá÷î êðéà íà - 'åðá
,åðéìò êåìîì ìëåú àì åììä úåðåéæáä
íéøåñàä úéáî ,åðéãéá øåñî ììë éë
àèåéãä úéúçúî øîåìë ,êåìîì àöé¥¥

êøã ìò ,äëåìî çîöú(æ âé÷ íéìäú)

...ïåéáà íéøé úåôùàî'åôéñåéå' ïëìå
ìòå åéúåîåìç ìò åúåà àåðù ãåò
éà éë ,éøúñã éúøú äîä éë ,'åéøáã
àì íà äëåìîì úåëæìå ìãâúäì øùôà

äìéçú åúòã ìéôùéâéâéâéâé.

תקוה – אדוניהם יד אל עבדים כעיני
הישועה לה ' שרק אמונה מתוך ותפילה 

ïúùøôá(ãë-àë æì)ïáåàø òîùéå'
åúåà åëéìùä ...íãéî åäìéöéå
'íéî åá ïéà ÷éø øåáäå ...äæä øåáä ìà
ïéà íéî - íéî åá ïéà ÷éø øåáä' é"ùøáå
.'åá ùé íéáø÷òå íéùçð ìáà åá
,àø÷éé äìöä äæì éëå ,äòåãé ääéîúäå
íà éì äîå íéçàä é"ò úåîé íà éì äî
àìà .íéáø÷òå íéùçð ìù íäéôá úåîé

ה'ר יג. - 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  'ננס' שהוא מי ש'פל,

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

והניצחון  ההצלחה תבוא הנפילה  אחר רק .כי
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óñåéù ïîæ ìëù òãé ïáåàøù ,åøåàéá
ïééãò åéçà éãéá àöîð åìøåâù äàøé
úåëáì ,íäéðôì ìôðúäì åãéá éë áåùçé
åà ,åùôðì åäåçéðéù íäì ïðçúäìå
äîçìî áéùäì äñðé àñéâ êãéàì
äåå÷ú åìéôà äìúéù òâøáå ,äøòùä
äëæé àì øáë 'åúåìãúùä'á úèòåî
àìî øåáì åëéìùäì õòéé ïë ìò .ìöðéäì

,íéáø÷òå íéùçðíùì ìèåéù øçàìå
àìà ïòùäì éî ìò åì ïéàù òãé øáë
'ä ìà ììôúéå ,ù"áúé àøåáä ìò
äæáå ,äúéîä ïî åìéöéù åááì é÷îòî

ìöðéäì äëæéäåä êëå ,ãéãéãéãé.

בימים  הנסים - הנפלאות ועל הנסים על 
העולם  בטבע מוטבעים  אלו 

÷ñôà"îøä(ã æô÷ ç"åà)ìò íéøîåàå'
íãå÷ íéøåôáå äëåðçá íéñðä
ïéøéæçî ïéà åøîà àì íàå ,'ìëä ìòå'
êåúá åøîåàì ìëåé íå÷î ìëîå ,åúåà

äùòé àåä ïîçøä øîàéå ,'ïîçøä' øàù
éëäå ...íää íéîéá äùòù åîë íéñð åðì

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

(ã"ôøú 'éñ 'á÷òé úåòåùé'ù÷áì øåñà éøä
íéñð äùòî ìò ììôúäìå(.ãð úåëøá),
àáøã äùòî éáâ åðéöîãëå(:ãë úéðòú)

íéîçø ù÷éá äéäù äùòî íåùîù
äìâúðå ,æåîú úôå÷úá íéîùâ åãøéù
,åúðù íå÷î äðùéù íåìçá åéáà åéìà
,åúèéî ìò íéðéëñ éðîéñ àöî øçîìå
ìëå ,åâøäìå å÷éæäì íéöåø íé÷éæî åéäù
ñð ìòôå äìòî éôìë çéøèäù éðôî úàæ
äëåðçá øúåä êéà ïë íàå ,êøåöì àìù
.'íéñéð åðì äùòé àåä ïîçøä' ù÷áì

øàáîå'áéùîå ìàåù'ä ìòáåøôñá)

(äëåðçì ùåøã 'ìåàù éøáã'éðäã ,
åâäðîë íìåòù äðùä úåîé øàùá éìéî
úéñéð äâäðä ìò ù÷áì øåñà æà ,âäåð

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

חיות כי והראיה, מלמעלה, מושגח פחות הוא  כך גשמיות  השגחות  ע "י העולם

שלא כלל, ייסורים ללא בנקל יולדות הם אלא לידה בצער מצטערות  אינן השדה

השדה  חיות כי טעמא, והיינו לידתן. עת  בבוא  ומתייסרים המצטערים אדם בני כדרך

בלתי  מקוות ואינם בעדם, ויסייע  להם שיעזור מי להם ואין השממה באמצע  יולדות

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

בכוונה  ואומרות להקב "ה מתפללות  שוודאי אף כן ועל למיטתם סמוך  מיילדת להם

צער  להם יש לכן המילדת  על גם סומכות  והן מאחר מקום מכל צרה', ביום ה' 'יענך 

העולמים. כל בבורא רק נתלה שהוא  כזה באופן להיות  צריכה התפילה כי לידה.

כל  על האדם שיתפלל אלו, בימים בפרט – התפילה בעניין להוסיף עלינו עוד

דברים  על להתפלל ראוי אין לומר יחשוב ולא גדולות, בהשגות אף – לבו משאלות 

ברכות ' ב'שבע  בקשתנו לדבר סימן מדי. האהוביםגדולים רעים תשמח  -שמח 
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àåä äæá éë ,òáèä êøãî äìòîìå
éîéá ìáà ,õøàå íéîù úàéøá ããùî
íéâäðúî úåîìåòä ìëù äëåðçä

,úéñð äâäðäáàåä ñðä åìà íéîéáå
ù÷áîù íùë ïë íà ,äàéøáä òáèá
åãéá êë òáèä ìò äìåë äðùä ìëá

äëåðçá ñðä ìò ù÷áìåèåèåèåè,øéôùå
äùòé àåä ïîçøä' íéììôúîå íéù÷áî

'íéñð åðìæèæèæèæè.ìëá íâù ,àèéùô íå÷î ìëîå)

éãé ìò úåàìôðå íéñéð ìåòôì åðãéá äìåë äðùä

æàù äëåðç éîé ìù íúìòî äìãâ êà ,äìôú

íéñéðä ìò 'ììôúäì' øùôàæéæéæéæé(.

מ  פחות לא  הכלה, ואת  החתן את הקב"ה מקדםשישמח עדן בגן יצירך –כשמחך 

על  ולהתפלל לקוות האדם על כי והיינו החטא , קודם עדן בגן וחוה אדם כשמחת

ביותר. הטוב 

שנה טו. תשעים בת כשהיא  אבינו יצחק את ילדה אמנו כששרה כי מצינו פלא  הנה

לנס  התייחסות  מצינו בתורה ואף זה בענין ודשו סחו הכל העיר'... כל 'ותיהום

'רעש'גדול מצינו ולא ק"ל בת  הייתה רבינו משה את ילדה כשיוכבד ואילו זה, ופלא

מדובנא  המגד ומבאר Â˙Ó˜)מזה, Ï˘Ó·) ששה' ניסים 'של 'יריד היה במצריים כי

משמעות כל אין אזי וכו' להם צומחות  שיניים ושני ביער יולדות אחד' בכרס

ייאמר, לדידן אף הניסים... בין לנס ואין וחשיבות  לניסים  'יריד ' ימי הם החנוכה ימי

ינצל  והמשכיל  גדול , נס בעצם  הוא אם  אף  ליחיד  הנעשה לנס חשיבות כך כל 

יותר ... בקל אליו שיגיעו ונפלאות  נסים לעצמו  לפעול

קבעו טז. לא מדוע  ניסים, על אלו בימים לבקש הותר אם להקשות , יש עדיין אולם

הברכה בנוסח לכתחילה כן לומר ˘˘ÁÎ)חז"ל ÈÓÏ ˜¯ ‡ÏÂ) האדמו"ר ותירץ  ,

הוא סימן בתפלתו הנסים' 'על ששכח מי כי מוסר, בתוכחת זי"ע מטשערנאביל

מתרדמתו, להתעורר - פרטי לנס שיזכה לבקש עליו לכן הניסים, מימי דעתו שמסיח

בחנוכה. הנשפע  הגנוז האור מן ליהנות ולהשכיל

האדם  זקוק חנוכה בימי שאף גיסא, לאידך  פירשו מעשה ואנשי חסידים אולם

הנס, על לבקש שיוכל כדי שהיא כל זכות בידו הנסים'שתהא  'על  לומר והשוכח

שהותר זוכה  רוחו ושפלות  ענוה  מדת בשכר  ולכן בקרבו, רוחו  נשבר  וודאי בתפלתו 

הנסים על לבקש אחד לו בכל להשתמש שיש אלא חיים, אלוקים דברי ואלו ואלו .

אם  ומ"מ ה', לעבודת  יתעורר הראשון החלק  ידי על כי הנכון, בזמן אלו ממאמרים

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

הרע . היצר כח מעליו יבטל ובזה תבזה, לא

שרקיז. הכא  דמשמע  ולומר, לטעות  מקום היה ומשיב' ה'שואל דברי לפי הנה

השנה  ימות בשאר אבל הטבע, להנהגת שמעל דברים על לבקש אפשר בחנוכה
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åøîàì"æç(:àë úáù)øð äëåðç úåöî
,åúéáå ùéàïéøãäîäåìëì øð

úéá ïéøãäîä ïî ïéøãäîäå ,ãçàå ãçà
ïåùàø íåé íéøîåà éàîù÷éìãî,äðåîù

íéáø ïåùìá çúô òåãî äåîú äøåàëìå
÷éìãî' ãéçé ïåùìá íééñå 'ïéøãäî'
'ïéøãäî' ïåùì è÷ð òåãî ,ãåòå ,'äðåîù

.ñ"ùä ìëáë 'íéøéîçî' ïåùì àìå

íéøîåàåò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä íùá
ì"øäîä éøáã éô ìò øàáì

(á"ç äåöî øð)ìò äøåî 'òáù' øôñîù

øîàðù åîëå ,òáèä(à è éìùî)äáöç'
åøîàå 'äòáù äéãåîò(.çì ïéøãäðñ)åìà

àøá àøåáäù ,'úéùàøá éîé úòáù'
åîìåòúòáùáúâäðä àåäå ,ïéðáä éîé

äî ìëå ,òáèäY òáùî äìòîìù
ìò äøåî 'äðåîù' åðééäãïî äìòîì

òáèäïåùàø íåé' íøîåà úðååë åäæå .
äðåîù ÷éìãî,ãéçé ïåùìá - 'ìò éà÷å

ïéðî ÷éìãî åîöòá àåäù ,ä"á÷ä
.íìåòá äðåîùäìòîìù äâäðä øîåìë

òáèä ïîçéçéçéçéåøîàù äî éîð øàåáî äæáå .

הדבר  אך הטבע , בדרך  למכתו רפואה שאין במקום שיתרפא  החולה על להתפלל אסור

במהרש"א וכדמבואר אינו, שזה ËÎ:)ברור Û„ ‡"Á ÔÈ˘Â„È˜)תפלה ידי על המתרחש  שנס

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

תבוא , שלא  וצוקה צרה כל על השנה ימות בכל ימי להתפלל שונים מקום  ומכל

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

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

רבא  דשאני נס, על בבקשו מעלה כלפי שהטריח לועל שיעשה  בבקשתו שפירט

הטבע כדרך  שלא ופלא נס  לעשות,השי"ת ראוי אין וזה החמה, בימות  גשם שירד ,

אפשר  אי הרופאים דעת שלפי אע "פ מותר, שיתרפא פלוני על סתמא  המתפלל אך 

הטבע . בדרך  לרפאותו

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

שנאמר ויתפלל, יחזור נענה ולא שהתפלל È„)אדם ,ÊÎ ÌÈÏ‰˙)ויאמץ חזק ה' אל קוה

בידם  שאין ואומרים ביאוש ידיהם פכרו הרופאים כל אם ואף ה'', אל וקוה לבך 

ל  יקשיב  ואל להם יאמין אל החולה, את חולים,להציל הרופא הוא הקב "ה כי קולם

וכן  החולה, נמצא סכנה של מצב באיזה חילוק  שום אין המלכים מלכי מלך וכלפי

ישועות מיני בשאר וכדו' חלציו מיוצאי נחת לענין והזיווג, הפרנסה לענין ייאמר

יענה  אלא אותו, המייאשים לכל יסכים לא  טוב , תקוות  כל אבדה כי לו שנראה

פשוט. וזה בב"א, בקרוב יושיעני ובוודאי ה' אל מקווה הריני ויאמר

ועניים,יח. עשירים יש הטבע  בעולם דהנה הטבע , מדרך  למעלה הנהגה ובביאור
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,ì"ø ,'éá éøãä' ïåùìî àåäù 'ïéøãäîäå'
êåúá øéæçäì àéä äëåðçä éîé úãåáòù
äæáå ,òáèì ìòîù åæ äâäðä åëåú

äðùä ìëì åæ äâäðä åéìò òôùåéèéèéèéèé.

וההצלה הנס – הזה בזמן  ההם בימים
ושנה שנה  בכל להיות חוזרים 

ìëåìù ñðä éçáùá åðøáã øùà
äðù éãéî úåéäì øæåç äëåðç
äëåðçù åðéöî àøîâá äðä éë ,äðùá
ìàøùé éðáì äéäù ïåøçàä ñðä àåä
(.èë àîåé 'éò ,ñðì øëæë è"åé åéìò òá÷ðù),

ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä øàáîåäëåðç)

(äëåðç ä"ã æ"ìøú,àúìéîã àîòèìëã
úà ÷æçì àéä ñðä úøèîå úéìëú
åãáì àåä ä"á÷äù åðáìá äðåîàä
úéèøô äçâùäá íìåòä úà âéäðî
ãéî íìéöäì åãéáå 'ìåëé ìë' ä"á÷ä éøäù)

àìà ,ñðì ììë åëøèöé àì æàå ,àø÷éòî íäéàðåù

(é"ðá úåáìá äæ ãåñé ÷æçúé àì æàùïîæîå ,
øçà íéñéð ãåò é"ðáì ä"á÷ä äùò ïîæì
øåæçì éãë ,é"ðáî ïåøçàä ñðä çëùðù
úåìâìå åúçâùäá äðåîàä úà ÷æçìå
äëåðç ìù ñð ìáà ,íìåòá åúå÷åìà

אדם  של מצבו ואין ומשמרתו, מקומו על אחד כל – וקטנים גדולים וחולים, בריאים

בגמרא  אמרו וכך במהרה, כך  כל Ï:)משתנה ÔÈËÈ‚)לא איתע⁄ר א⁄ר, מית  üחבר'ְְִִֵַַַַָ

שנתעשר  פלוני על שמעת אם אך  תאמין, נפטר שפלוני שמעת אם פירוש ôְֵַא ⁄ר',

החולי  לענין בזה וכיוצא  יתעשר. שהעני ניסא  איתרחש יום בכל לאו כי תאמין, אל

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

מאד  קשה למכתו ותרופה מזור שאין הרפואה וחכמת  השערתם לפי וקבעו הקשה

הטבע , בדרך אלא  אינו זה כל אמנם ממעל שיתרפא , מתעלה ההנהגה כאשר אך

המה שווים  כולם והחולה הבריא  והעשיר שהעני נמצא הטבע, אפשר לדרך ובקל ,

ל'מאשפות יזכה אחד וברגע דיננו, גזר רוע  לקרוע ותחנונים תפלה ידי על לפעול

לאור  מאפילה לצאת  יכול ומכאובו בנגעו איש ואיש נדיבים', עם להושיבי אביון ירים

גדול.

הגמ'יט . לשון את שפירשו Î‡:)וכדרך  והודאה',(˘·˙ בהלל קבעום האחרת 'לשנה

שהתבוננו  אלא  שנה, באותה ולא שלאחריה בשנה רק קבעום מדוע  שלכאורה

היתה עליהם שעברה שהשנה וראו בעצמם היתהחכמים השנה  שכל - אחרת  שנה

החנוכה אור  לאחר לגמרי אחרת בהלל במציאות  אלו ימים לדורות  קבעו כן ועל ,

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

הרגישו  האחרת לשנה אך  לשעתם, הארות רק אלו שמא סברו חנוכה של ההארות 

לראות נוכחו וכבר החנוכה, ימי לקראת  ויורדים החוזרים האורות  גודל את  בעצמם

לדורות . קבעום כן על ושנה, שנה בכל לירד עתידים אלו שהארות
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ùãçúîå øæåç àåäå ,åðì øéàî ïééãò
íää íéîéáë äðùå äðù ìëá áåùå áåù

ùîîäîì íéñéðä íéøøåòúî øåã ìëáù àìà)

(ïîæ åúåàå íå÷î åúåàá åðì êøöðùñð ïëìå ,
àø÷ð ïëì íâ ,ïåøçàä ñðä äéä äæ

,úåùãçúäå êåðéç ïåùìî - 'äëåðç'éë
äðù éãéî úåùãçúä åá ùé äæ ñð

à"áá ìàåâä úàéá ãò äðùá.

אין פתוחים המלך אוצרות  – המלך גנזי
למלאותם  ידינו להושיט אלא לנו

÷"äøäò"éæ 'éåì úùåã÷'ä(äéðù äùåã÷)

êìîì äëåðçä éîé úà ìéùîä

åéúåøöåà éøòù úà çúôù ,àùðå íø
äöåøä ìë íåéä åúåàáå ,äðùá ãçà íåé

,ç÷é äöôç åùôðù úà ç÷éìéåà
úåøöåà éøòùù íåéä äæá øùà 'ìéñëì'
ïùé ÷ø ,íäéìà äðô àì íéçúôð êìîä

íåéä ìëëëëë.÷ø íãàä ìë éåàø ïëì
÷ø ,íìåò éìáäá àìå åúãåáòá çåîùì
,íåéä ìë çîùé ä"á ú"éùä úãåáòá
äìéçú äðååëáù øîåì øùôàå .ì"ëò
åà 'òùøì éåà' àìå ,'ìéñëì éåà' è÷ð
äìèáì äæ ø÷é ïîæ æáæáîä éë ,'òùåôì'

àìà åðéàäèåùå ìéñëäî ãáàîä
åì íéðúåðùàëàëàëàë.

הי"דכ. זי"ע  מלובלין איגר שלמה רבי זי"ע]הרה"ק מיהודה ' ה'שבט הרה"ק של [בנו

א . מתרדמתו. ולהקיצו משנתו האדם את להעיר אפשר אופנים בשני כי אמר,

באור  ולהאיר להדליק  ב . משנתו. יתעורר שהלה עד גדול ורעש שאון קול להקים

מעורר  אלו דרכים ובב' משנתו. יקיץ  ועי"ז האיש ישן שבו החדר את וחזק בהיר

גדול  רעש בקול מעוררם השנה בראש בכה, ופעם בכה פעם ישראל, בני את הקב "ה

בהדלקת 'האור' ידי על מעוררם חדשים שלושה כעבור ואילו שופר', 'תקיעת  ידי על

המנורה נרות  בהדלקת  הכתוב את כשפירש רש"י בדברי נרמז וזה חנוכה. (·Ó„·¯נר

(‚ Á אהרן של שבחו להגיד - אהרן כן שינה'ויעש לישון שלא  נשאר שלא  היינו ,'

הגדול האור ÎÂ�Á‰מחמת  ,¯·ÁÓ‰ „Î�Ó ‰¯Â˙ È¯·„· ,‚"Á ÛÂÒ Á"Â„‰Ó '˙Ó‡ ˙¯Â˙'· ‡·Â‰)

(‰¯ËÙ‰· ‰"„ ˙È˘ÈÏ˘ ‰„ÂÚÒÏ Ê"Ù¯˙.

שאכא. שראה ואביון עני איש היה שפעם הלצה, בדרך מספרים מאיר העולם המזל ין

בהיותו  מזלו, אחר לתור העולם ברחבי לסובב והחליט ומזוני חיי בבני פנים לו

את לחפש הולך  שהוא לו וכשסיפר פירות, מוציא  שאינו יבש באילן פגש בדרך 

גם  ישאלהו השר את  ימצא אכן שאם האילן, ממנו ביקש מזלו, על הממונה השר

למלא לו והבטיח הלה הסכים פירות, מוציא  שאינו עד מזלו הורע מדוע  - אודותיו

את למצוא  שהתקשתה מלכים בת בנסיכה ופגע בדרכו האיש המשיך  משם בקשתו.

איננה  מדוע  השר את שישאל ממנו ביקשה מועדות, פניו לאן שמעה וכאשר זיווגה,

לעשות האיש הבטיח דחי, אל מדחי נדחית והיא  לה, ההגון זיווגה את מוצאת 
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äàøðåéîì ÷ø äðååëä ïéàù ,èåùô
åðéàå íéîëç éøáã ìò øáåòù
íäî åð÷ñò ïéà éë ,äëåðç úåøð ÷éìãî
íéùðàá ,ïðé÷ñò éàîá àëä àìà ,ììë
'íé÷ã÷ãî' óàå úååöîä úà íéîéé÷îä
êåúî íéùòð íäéùòî ìë ìáà ,íäá

ïåùìëå ,äãîåìî íéùðà úåöîëå úåìéâø
÷ø' ìéòìã áåùèéãøàáî ÷"äøäïùéìë

ïî úåøðä úà ÷éìãîù åðééä ,'íåéä
àîìòá óå÷ äùòîë ,õåçìå äôùäàìì

úåéçãáàîä äèåùå ìéñë àø÷ðä àåäå ,
ïìåë úååöîä ìëá íàå .åì íéðúåðù äî

נפשו  על הוא  אף שהתחנן וזקן חולה באריה פגש והנה בדרך מהלך עודו רצונה.

ענה  לו וגם בחוליו, ויסורים צער לסבול עליו נגזר למה המזלות שר את שישאל

כך . על תשובתו לו שיתן ממנו יבקש השר את יפגוש שכאשר

בפניו  ושטח המזלות  על הממונה המלאך את האיש וימצא דרכו ה' הצליח ואכן

ברורות  תשובות וקיבל השאלות כל ÏÂ‡˘Ï)את  ˜ÈÙÒ‰ ‡Ï˘ ÂÓˆÚ ÈÎ¯ˆ ÏÚ ˙ÏÂÊ) ובדרכו ,

קבור  לשורשו שמתחת השר, דברי לו ומסר היבש האילן אל תחילה הלך חזרה

ולהוציא בארץ  להעמיק משורשיו מעכבים והם ומרגליות  טובות אבנים של 'אוצר'

האילן  יצליח הגדול האוצר את  ויוציא יחפור דהו מאן יבוא  אם ורק  כהוגן, פירות

להוציא שימהר האיש בפני האילן התחנן שכן מכיוון לרוב, מתוקים פירות  להוציא

באבנים  צורך כל אין לאילן שכן גדולה, בעשירות  ויעשיר לעצמו יקחהו האוצר, את 

– בחפזון השיב הלה אך וכיו"ב , במרגליות  ולא ממהרטובות  כי בידי עיתותי אין

מזלי... אחר ולחפש  להמשיך משם אנוכי האדמה. חפירת  בעבודת אתעכב ולא

שלא המזלות  על הממונה מפי לה למסור שנתבקש המלך לבת  ואמר בדרכו המשיך

ינשא אשר והאיש פשוט' ל'איש שתנשא הוא  'מזלה' כי מלך  לבן להנשא  תמתין

המלך בת  לו אמרה גדולה, מדינה על למלוך מלכות  בכתר ויתעטר לגדולה יעלה לה

לשון מטבע באותו זה כסיל ענה כאן אף – לאשה אותי לישא  תסכים אין שמא 

מזלי... אחר ולחפש להמשיך אנוכי ממהר כי בידי בדרכו עיתותי המשיך הלה ואכן

המאבד  האיש של מוחו את  שכשיאכל הממונה, תשובת לו ומסר האריה, את  ופגש

שהות כל ללא  יתרפא ... מיד ולהתעשר להתגדל לו שיש והזדמנות  הכושר' 'שעת  כל

כל  בסכלותו ודחה התעלם כמותו מי כי ונתרפא, שיחו איש את וטרף האריה ניגש

ולהתעשר. להתגדל לו שהייתה הזדמנות

האבנים  מהררי אחד כל וילקט אחד, רגע אף לאבד שלא  אמורים, הדברים ולדידן

הדלקת וע "י והתפילה, התורה עסק  ע"י החנוכה... בימי כנגדנו מציע שהקב"ה טובות 

עמנו  שעשה הקב"ה ניסי על כראוי והודאה בהלל דקדושה, וחיות בשמחה הנרות 

ולברכה... לטובה מזלו יעלה ובזה הזה... בזמן ההם בימים
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úå÷éáãå áìä úðååë êåúî ïîéé÷ì ùé
äáùçîäáëáëáëáë,'äëåðç'á àåä êëù ù"ë

äøåî áåè Y íåéä ìù åîù ìë éøäù

íåé ìëáù ,'úåùãçúäå êåðéç' ïéðò ìò
ùà èäìá äîéé÷ì ,íéùãçë åéðéòá åéäé

áìä úåéîéðôáå ùãå÷âëâëâëâë.

בחלום כב. אלי 'בא לישנא בהאי המצוות  לספר ההקדמה בסוף הסמ"ג שכתב  וכמו

העיקר את שכחת הנה הלשון, בזה מראה, È‡)ענין ,Á ÌÈ¯·„) תשכח פן לך  'השמר

משה רבינו וגם הלאוין, במנין לחברו בדעתי היה לא כי אלקיך', ה' לא(‰¯Ì"·Ó)את

בבוקר אליו ואתבונן במנין, ה'הזכירו ביראת הוא גדול יסוד וחיתרתיו והנה  ,

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

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

יצלח'. בידי

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

המצוות' 'ספר בכל אחרת  מצוה שום על כזאת  עוד מצינו שלא וכמדומה ובטהרה,

שעוסק מי ואף ה', ביראת  גדול 'יסוד' שהוא  לומר לא– אם ובמצות , בתורה תמיד

מסוכן  בתורה, שעוסק בשעה או מצוה כל קיום בעת עומד, הוא מי לפני יתבונן

חלילה, מהקב"ה דעתו ולהסיח מלומדה, אנשים כמצות מעשיו את  לעשות  הוא

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

פשר  על השומעים ותמהו הלילה, בחלום אלוקית  להתגלות שזכה בהתפעלות ,

חז"ל אמרו כך  שהרי והתפעלותו, �‰:)תמיהתו ˙ÂÎ¯·) לאדם לו מראין 'אין להדיא 

בעת[בחלום ] כזו להתגלות  שזכה והפלא  החידוש מה וא"כ לבו' מהרהורי אלא

וכי  הזה, כדבר בדעתכם יעלה 'איך  תומו לפי להם השיב  חכם התלמיד אך  שנתו,

בתורה  טרוד הנני רגע  בכל והלא הקב "ה, על לחשוב  היום שעות במשך זמן לי יש

לשיעור...' משיעור ונודד ותפלה,

ÈÂ˘·)החיד"אכג. „Â„ È�Ù) כי חלומו את  האופים' ל'שר לפתור יוסף ידע  מנין מבאר

משר  חלקו גרע ומדוע וימיתהו, מעליו ראשו את  פרעה ישא ימים ג' בעוד

שצייר  אחד לצייר במשל העניין את  ומבאר לטובה. חלומו פתר אשר המשקים

הציור  את  משהעמידו בידיו, פירות וסל עומד שאדם היאך  ציור אומן במעשה

בהתפעלות הביעו הקהל וכל מהפירות , לאכול וניסו עופות באו העיר בחוצות 

ואמרו  הודו כולם ויחד כך , כל 'אמיתי' ציור לצייר שהצליח הצייר של מכישרונו

האילן  פירות אלו שאכן שדימו מהעופות  והראיה חיים' רוח בו יש ממש זה 'ציור

אלא כלל 'חי' אינו שהציור ראיה משם אדרבה ואמר, אחד פיקח שם עבר ממש.

מהאדם  מתייראות העופות  היו הרי 'חי' כולו הציור היה באם כי הוא , 'מת ' אדרבה
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åøîàì"æç(:âë úáù)ïééåä øðá ìéâøä'
'íéîëç éãéîìú íéðá äéìãëãëãëãë,

é"ùø ùøéôå(íéðá ä"ã)úåøð ìò éà÷ã
ïá ÷çöé åðéáø äîú øáëå ,äëåðçå úáù

ã"áàøä,'äëåðç úåøð ú÷ìãä ãåñ' ñøèðå÷á)

øðèåä é"øâäì '÷çöé ãçô' ïåøëæä øôñá ñôãð

(ì"öæíéãéô÷î àîìòã àáåøù ïðéæç àäã
äðùá äðù éãéî äëåðç úåøð ÷éìãäì
,íéîëç éãéîìú íéðáì íéëåæ íìåë ïéàå

' íå÷î ìëîã åëøã éôì áúëå÷ø
äúåà ïéîéé÷î àèåòéîã àèåòéîìëá

'äé÷åã÷ãå äéúåèøôäëäëäëäë.

'מת' הציור שאכן מינה שמע אלא הפירות, אל כלל מתקרבות  היו ולא  המצוייר

שעופות האופים שר של חלומו על מששמע הצדיק יוסף אצל אף היה כך הוא.

'מת'. אדם אלא  שאינו הבין ראשו שמעל מהסלים ואכלו עלינובאו אנו  ולעניינו

ננצל  וכך השי"ת, בעבודת דקדושה חיות בלא  כמת  עבודתנו לעבוד  שלא להיזהר

במוחנו המנקרים למיניהם והציפורים העופות  .מכל 

אומריםכד. זי"ע  הרי"ם' ה'חידושי הרה"ק ÎÂ�Á‰)בשם È�È�Ú ,˙"‰Ú) ידי על זוכים שאם ,

חכם, תלמיד להיות  לזכות יכול עצמו שהוא  וק"ו כ"ש חכמים תלמידי לבנים הנרות

הכתוב את הלצה בדרך המפרשים העולם, מאמר את לזה להסמיך  ואפשר עכדה"ק,

(‚ ,·È ˙È˘‡¯·)תהא לבנו אומר 'אדם רש"י ופירש האדמה' משפחות  כל בך 'ונברכו

‰‡·Â˙)כאברהם', ¯‡˘ ‡ÏÂ Ì‰¯·‡ ÂË˜�Â) ע"כ ועבודה, תורה עול עם לחיות  רוצים אינם כי

אבינו... כאברהם היה הבן ורק כ'תרח' התנהג שאביו כאברהם' 'תהא בניהם את  יברכו

ל 'אברהם'... מ'תרח' ליהפך האב בידי כח  גם  יש בחנוכה הרי"ם  החי' דברי עפ "י אכן,

בגשתוכה. מזהירין, גררא  לבל להדליק אגב  זהירות, במשנה בבד בד יזהר חנוכה, נר

אחד  שכעס וידע  כעס, או לגאוה חלילה יבוא שלא  והיינו מהאש, אחרים יכוו

להיות העיקרים ועיקר ה', במצוות  ויגיעות עבודות  מאה דוחה בחבירו אחת  ופגיעה

למטה'. 'נחמד להיות גם בבד ובד למעלה' 'אהוב

מהורדנא קפלן נחמן רבי הגאון רבו אל זצ"ל חיים' ה'חפץ הגאון התלווה פעם

בבית, איננה שהרבנית  ראה לביתו הרב כבוא  חנוכה, נרות הדלקת בזמן לביתו זצ"ל

נמנע ה'חפץלכן שאלו בהזדמנות  הביתה... הרבנית שתשוב  עד והמתין מלהדליק 

איתא הרב, ענהו ההדלקה, זמן בבוא  מיד הנרות  את להדליק  חיוב  יש הרי – חיים'

Î‚:)בגמרא חנוכה(˘·˙ ונר ביתו נר לי פשיטא רבא ÌÈËÚÂÓ'אמר ˙ÂÚÓ ÂÏ ˘È˘ ÈÓ)

(‰ÂˆÓÏ ‰ÎÂ�Á ¯� Â‡ ,¯È‡‰Ï ˙·˘ ˙Â¯� Ì‰· ˙Â�˜Ï ÂÏ ¯˘Ù‡Âמשום עדיף ביתו נר שלום,

הייתי ביתו אם 'והנה, חנוכה, נר הדלקת  לבטל עדיף בית שלום חשש שמשום הרי ,'

שהיה  ונמצא  נפש, עגמת  להם גורם הייתי הביתה בואם טרם הנרות  את  מדליק

כלל...'. מדליק הייתי לא  אם עדיף
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אדם יהא 'לעולם חז"ל כקנהאמרו כארז'רך  קשה יהי Î.)ואל ˙È�Ú˙),אתה אם

הזה בעולם  אשריך  כן רבי עושה  הגאון מצא  זה לענין רמז הבא . לעולם לך וטוב

כתיב ותמר יהודה גבי דבפרשתן זצ"ל ספעקטאר אלחנן ÊË)יצחק ÁÏ ˙È˘‡¯·)'ויאמר'

לו השיבה והיא  אליך ' אבוא  נא  'ויאמר'ותאמרהבה תיבת על והטעמים לי', תתן מה

כתיב בהמשך  וכן 'פשטא ', יש שניהם שעל המה, שוים 'ותאמר' -(ÊÈ ˜ÂÒÙ)'ויאמר'

הצאן, מן עזים גדי אשלח על 'ותאמר'אנכי שהטעם שלחך ', עד ערבון תתן אם

שלאחריו בכתוב  וגם גדול', 'זקף הוא  האמירות  ÁÈ)שתי ˜ÂÒÙ)'הערבון 'ויאמר מה

לך , אתן 'רביעי','ותאמר 'אשר הטעם שניהם שעל ומטך' ופתילך ללמדנוחותמך 

מדבר שהנך  וניגון דרך  באותו  שיחך  איש  לך ישיב  שתמיד  העולם, דרך הוא שכך

באותה אליו  לעומתך ישיב השני גם רכה ולשון בנחת הדיבור את  תתחיל אתה ואם ,

ב פיך תפתח אם אך 'פשטא', של ובניגון גדול'מטבע , בזו 'זקף לך ישיב רעהו גם ,

למבין. ודי הדרך ,

זי"ע מלעלוב  מרדכי משה רבי הרה"ק  אל זי"ע  אודווארי גאב"ד הגה"צ נכנס פעם

ישעי' רבי הרה"ק  של נכדו וכי הרמ"מ לו אמר הקודש, ברכת ממנו וביקש

הידוע דיבורו את  להרמ"מ האודווארער אמר אח"כ לברכתי... נצרך זי"ע  מקערעסטיר

דרזין' ב'רזין השנה בראש ה'תקיעות ' לפני עוסקים הצדיקים שכל הקערעסטירער של

קודם  גם – יהודים בהאכלת עבודתו גודל לכל כידוע  לרזון', ולא  ב 'שובע עוסק  ואני

הרמ"מ, לו אמר נפשם... תשבע למען למתפללים מזונות מיני מחתך  היה התקיעות 

נשמה, מהגוף לעשות – 'רזין' תיבת פירוש לך, להבין אפרש – דרזין' 'רזין ופירוש 

ממש ... נשמתי הוא הזולת של  שגופו 

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

כמה  אחר לחדרו, המנורה את להכניס 'למשמש' וציווה דקות  כמה שהה המנורה

א והדליק  המנורה עם יצא  היו דקות  זה מעשה שראו החסידים כדרכו. הנרות  ת

אך עולם, של ברומו העומדים וגבוהים נסתרים ענינים לרבי היה שבוודאי סבורים

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

'מעד' משקה הבזיכים לתוך  ושפך טעה המנורה את „·˘)המשמש ÈÓ) שמן במקום

הורה  המשמש, את לבייש שלא  ובכדי בטעות , מיד הרבי הבחין ובכניסתו זית.

לבזיכים... זית שמן תחתם והכניסו המעד את שפכו ושם לחדרו המנורה את להוציא

בהדלקת זי"ע  מטאלנא טווערסקי יוחנן רבי האדמו"ר השקיע  ונפלאה רבה עבודה

בכל  נפלאה, בהתלהבות  הנרות  לפני ומכרכר מפזז היה ההדלקה לאחר חנוכה, נרות 

לאחר  אחת  פעם הנרות. לפני 'קוז'יקלאך' לעשות  נהג אף שמחה ומרוב  כוחותיו,

נתקל  הנרות , ליד במרוצה קטן ילד עבר קודש אש בהתלהבות המנורה את שהדליק

טובה  לך  מכיר הנני יקירי, 'בני הרבי נענה מיד ונכבו. ארצה נפלו הנרות  וכל במנורה
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ההלכה את לקיים עכשיו אותי שזיכית  Î‡.)על  ואולי (˘·˙ לה'...'. זקוק  אין 'כבתה

צריך שאין ההלכה לקיים שזכה - כפשוטו חדא, עובדא, בהאי איתנייהו תרתי

לו, רימז ועוד לקיימו, האדם שיוכל איתרחיש יומא בכל ולאו שנכבה, נר להדליק

הנרות את שכיבה הילד על הכעס אש מלהדליק לה' זקוק 'אין גוונא  שבכהאי

מכובה. הכעס אש את ישאיר אלא בפשיעה,

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

עול  את  ימשיך מי להכריע חסידיו ביד היה לא  זי"ע העבודה' ה'יסוד הרה"ק של

‡ÏËˆÈ‡)ההנהגה Â˙Â‡Ï ÌÈÈÂ‡¯ ÂÈ‰ ÂÈ‡ˆ‡ˆÓ ‰ÓÎ ÈÎ) של מרותו את  עליהם קיבלו לבסוף ,

זי"ע  שמואל' ה'דברי Ï"ˆÊ)הרה "ק Ô¯‰‡ ÏÎÈÓ È·¯ Ï˘ Â�·)וגופא שהיה, מעשה משום

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

להוציא יתירה בזהירות והשגיח בדק הזיתים, כתישת  סדר על עומד והיה חנוכה,

וכל  עצומה, בדביקות הפתילות את  הכין וכן שמרים, בלא  מובחר זך זית  שמן מהם

עצומה  בדביקות  הנרות  את  ומדליק  כלפידים בוערים פניו היה ההדלקה בשעת שכן

בחדר  שם והתאכסן חנוכה, לשבת  זקנו בצל לשהות נסע אחת  פעם יתואר. בל

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

ה'יסוד  זקנו לבית  עלה ומזומן, מוכן היה כשהכל ורק  בקודש, כדרכו ובדביקות 

ה'דברי  מיהר העבודה, את זקנו ככלות  המנורה, בהדלקת בעבודתו להביט  - עבודה'

מי  שאי מצא לתדהמתו אך  שלו, הנרות  את להדליק  כדי לביהמ"ד לירד שמואל'

כבר  'אה, - הדעת  ביישוב  הנפש גבורת  מתוך נענה מיד המנורה, את הדליק  כבר

אם  כי מצאו לא השעה דוחק מחמת אך אחרים, נרות לי הבו המנורה', את  הדליקו

הבה  נו, מאוחרת , 'השעה בפשטות ואמר הנר את נטל בלבד, חלב של אחד נר

וביתו נדליק איש משראו נר הנעשה. על חשב  או דיבר לא ויותר הנר, את  הדליק ,'

לקבל  איצטלא , לאותה הראוי שהוא אחד פה כולם החליטו זו, גדלות  החסידים זקני

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

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

כעס.שלא לכלל בא ולא המנורה את  הדליק 

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

שלמה  רבי הקטן בנו שם עבר הנרות, את להדליק ומזומן מוכן עומד שהיה בעת

יהושע  ·ÓÁÏÓ‰דוד ‚¯‰� .'È·¯ ¯Ú‚�ÂÈ ¯Ú„' ÌÈ„ÈÒÁ‰ ÈÙ· ‰�ÂÎÓ ‰È‰Â 'È·¯'Ï ¯˙ÎÂ‰ Â˙¯ÈËÙ ¯Á‡Ï)

(„"È‰ ˘"ÓÈ ÌÈ¯¯Âˆ‰ È"Úאת שוב להכין שהות  הייתה ולא המנורה, כל את  והפיל

בניחו  הצד מן אברהם' ה'בית  ישב זמן אותו כל הנרות , ולהדליק תאהפתילות 

אמר פניו על נסוך  לכעוס ...וכשחיוך שלא ג"כ ציונו  להדליק, שציונו הבורא  אותו
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êàéøéàîä éøáãî(íù úáù)ïðéæç
áúëù ,àúéì àø÷éòî àéùå÷ã

øðá ìéâøä'äøòäå äåöî áåáéç êøã
(úåøøåòúä ïåùìî)úîñøåôîäéì ïéåä

éãëáã åðééäå ,'íéîëç éãéîìú íéðá

éâñ àì 'íéîëç éãéîìú íéðá'ì úåëæì
íéùðà úåöîë 'äëåðç øð' ÷éìãîù äîá
áåáéç êåúî í÷éìãé àìà ,äãîåìî

úçðå äçîùá ,äåöîåëåëåëåëåì çèáåî æà ,
íé÷éãöå íéîëç éãéîìú íéðáì äëæéùæëæëæëæë.

בימי כו. אחת  שנה איקלע ה'אחיעזר', בעל זצ"ל גראדזינסקי עוזר חיים רבי הגאון

כדי  החייט בית  אל והלך העליון, מעילו נקרע  שם בהיותו קראקא , לעיר חנוכה

כעת עומד שהוא  החייט לפניו התנצל ביתו אל בכניסתו אך  הקרע , את  לו שיתקן

הסכים  הבגד, את ולתקן במלאכה לעסוק  יוכל ולא חנוכה נרות  הדלקת לקראת

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

שחייט  איך  שעה, באותה עיניו שראו מה מפליא והיה נרותיו', בהדלקת  זה חיט

את הדליק  שבת , מלבושי את ולבש והמלאכה החול בגדי את פשט ביותר פשוט

מזמר  כשהוא שעה כחצי במשך אצלם ושהה ובהתלהבות, בחביבות הנרות 

ורק וקים, חי א-ל למלך  ותשבחות שירות  זמירות  ובתמימות הנפש בהשתפכות

וכשסיים  בגדו, את לתקן אליו ופנה החול לבגדי השבת  בגדי את החליף מכן לאחר

קראקא בני זכו מדוע  הבנתי שעה 'באותה אומר היה זו עובדא  לספר (˘‰È˙‰הגרח"ע

(˙Â¯Â„‰ ÏÎ· Ï‡¯˘È· Ì‡Â ¯ÈÚ,הנזכרים הדברים הן והן ויראה...'. תורה גדולי מהם שיצאו

מפורסמת . והערה מצוה חיבוב דרך שיהיה צריך הנרות  הדלקת  שעיקר

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

יצירה  ויעשו יתחכמו קריב ובזמן שבעגלא הנמנע מן ולא שונים, דברים מיני כל

יהא ואף אמיתי, פרי כדוגמת  ובטעמה ובמתכונתה בצורתה דומה שתהא  נפלאה

כיוצא פירות עוד להצמיח זה פרי יוכל לא - זה כל  עם אולם ולבישול, לאכילה ראוי

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

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

למבין. בזה ודי בפנימיותו, תוכן בו שאין מאחר חכמים, תלמידי

חכמים'כז. תלמידי בנים ליה הווין בנר 'הרגיל שאמרו דמה קמאי, צדיקי קאי אמרו

יתעורר הנרות הדלקת שבכח  חלילה, הישרה  הדרך מן שסרו הבנים  על  נמי

דקדושה הניצוץ חיבובבלבם  דרך  שידליק  נצרך גם ולזה המלך , דרך  על לילך ויחזרו

הקדושה אש בם יבעיר ובזה מפורסמת , והערה ÂÏ)מצוה ÍÂÓÒ· ÌÈ„ÓÂÚ Ì�È‡ Ì‡ Û‡).

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

מי  אותם האשה ותשאל רוח, קשת אשה אליהם וניגשה בשוק, משמשו עם זי"ע 
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äàøðåóàù ,ãåòïéãä ãöîíéé÷ì ùé
êåúî ÷øå êà åæ äåöî

áìä úçîùå úåáäìúäò"øú) æ"èá 'ééò)

(ã"÷ñ(äëåðçá çåîùì áåéç ùéù ,ì"ùøäî íùá,
éðá åìöéðù ìò ï÷úð äëåðçã ñð éøäù
àøîâá åðéöîå ,íéðååéä úåøéæâî ìàøùé

(.çë úéðòú),úåøéæâ éúù åøæâ íúåòùøáù

íéìùåøéì äëøòî éöò åàéáé àìù àãç
áúëå ,íéøåëéá åàéáé àìù ãåòå
'á ìò åøæâù íòè úúì ùé à"ùøäîä

,åìà íéøáãåéä åìà íéøáã 'áù éôì
...äçîùá ïéàéáîïéàéáîäù àúéàãëå

åá áåè íåé ïéùåò åéä äëøòîä éöò
äëî ìéìçä äéä íéøåëéáá ïëå ,íåéá

צריכה אני הרבי לברכת כי הרבי ‡Ì˙Â)הוא ‰¯ÈÎ‰ ‡Ï˘ ¯Á‡)הצביע שהמשמש כמובן ,

נשנה  כך  הרבי, שהוא  המשמש על הרבי הצביע  לפליאתו אך הרבי, עבר אל ברמיזה

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

גדולה  בצרה מכם, אנא אמרה, שליש ובדמעות בבכי האשה שפרצה עד הרבי, על

ותאמר, האשה ותען בפיך , מה נא  הגידי העבודה' ה'יסוד נענה בי, תהתלו ואל אנכי

מהבית, ברחה עתה זה והנה הרוחני, מצבה התדרדר מה זמן לפני אשר לי יש בת 

העלו  למוטב להחזירה ההשתדלויות  וכל ליצלן, רחמנא זרים במקומות לרעות  והלכה

ושאלה, הלב, מן היוצאים לדבריה העבודה' ה'יסוד הקשיב מנשוא . צערי וגדול חרס,

לה  אמר הן, האשה, ותען בעבר, הבת שלבשה בגדים מקום באיזה לכם יש האם

פלאות, ותראו שבת , נרות  תדליקו ובהם 'פתילות' מהם ועשו הבגדים את קחו הרבי,

וראה  – הנר את  בהם הדליקו הבאה ולשבת הרבי, כדברי עשתה לביתה בבואה מיד

מאין  עצומות בבכיות  הבית , תוך אל הבת פרצה שבת  ליל סעודת באמצע  פלא , זה

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

בא זו על זו ונפלו עשתה, אשר קדושתכל שבכח הרי למוטב. חזרה ומאז גדולה הבה

אברהם' ה'בית סיים ובזה שורשן, אל ותועות טועות  נשמות להחזיר אפשר הנרות 

דהיינו  חנוכה', נר 'להדליק  בחנוכה וכן שבת' של נר 'להדליק  מברכים כן שעל ואמר,

ופנימיותו  תוכו את להדליק  הקדושה מקור אל לחזור יכול בדרכו שתוהה מי שכל

דמצוה. נרות  ידי על

' ידי שעל דאיתא, נציין אורחא  –וימאן אגב  אביו' אותו ויבך  להתנחם אביו

'וימאן' בנפשו  וקיים  בנסיון בנו  יוסף  עמד זה  בזכותבזכות  מהעבירה שנמנע ,

המור צרור בספר כתב וכך יעקב . אביו עליו ששפך 'Í·ÈÂהדמעות  ˜ÂÒÙ‰ ÏÚ Ô˙˘¯Ù·)

('ÂÈ·‡ Â˙Â‡ הים לאיי ולא  דווקא  למצרים יוסף שנמכר יעקב של הבכיות שהועילו

הפסוקים ב' נסמכו ולכן פופיטפר, בבית  אדון ÂÏ-‰Ï)ונעשה ,ÊÏ),'אביו אותו 'ויבך

הטבחים'. שר פרעה סריס לפוטיפר מצרים אל אותו מכרו 'והמדנים לו וסמוך
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æà äøæâ ïë ìòå ,íäéðôììò ïåé úåëìî
äçîùä íäî ìèáì - åìà íéøáã éðù
úåøðä ìà ùâéð øùà ùéàäù àöîð
íéùðà úåöîëå úåøéø÷ êåúî í÷éìãîå
úøéæâ øçà àìîîë àåä éøä äãîåìî
èøôá åðéìò äîåù ïë ìò ...íéðååéä
- íãéî ìöðéäì åðéëæù äìàä íéîéá
úåáäìúä êåúî äåöîä úà íéé÷ì
,íðåöø êôéä àéäù áìä úçîùå
åðøàùð éë íéîòäå íéøùä éðôì úåàøäì

íéé÷ð íìåòìå ,ãéîú åðé÷åìà 'äì íéðîàð
åìëé àìå äçîùáå äáäàá ú"éùä ïåöø

íäéúåøéæâá íéðååéä åðìçëçëçëçë.

àöåéë÷"äøä íùá àøîàúî ,øáãá
ä ìò ò"éæ 'úîà úôù'äáåúë

(â î íéìäú)èéèî ïåàù øåáî éðìòéå'
úåçåë 'ã ùé øáã ìëá òåãéëù 'ïåéä
íãàì àá ùàî ,'øôòå íéî çåø ùà'

ïòøá(äçéúø)ìù äçîù Y úåéçäå ¤

להזמינו כח. העיר מיהודי אחד זי"ע  מטשערנאביל המגיד הרה"ק  אל נכנס פעם

נאנח  ברית', 'סעודת תערך  האם ה'מגיד', שאלו לו, הנולד בנו אצל לסנדקאות 

לשבוע, מטבעות חמשה של מועט שכר אנכי משתכר קדוש, רבי ואמר, היהודי

לערוך מעות בידי אין לחץ , ומים צר לחם – ביתי בני לפרנסת  מספיקים בקושי אשר

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

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

ויפרע הבעל"ט, השבוע על עבודתך' 'שכר מעתה לך שישם מעמו ותבקש אצלו,

עשו  של דשרו ה'מגיד' והסביר לשבוע. 'מטבע' הבאים בשבועות אחת  מטבע  ממך

מ'צווה  ס'עודת  ל'עשות, א 'ין מ'ילה ס'עודת  - נוטריקון מרומז ובשמו 'סמא "ל', הוא

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

אמנם, מסכתות, סיומי לענין מעשיו הצליחו לב לדאבון ואכן ישראל, בני עם מתוך 

ב'בעל  החמרתי כך כל ולכן מילה, ברית בסעודת  מעשיו שיצליחו אסכים, לא  לזאת 

ברית'. 'סעודת ויערוך  המנהג שיקיים זה ברית'

סיבת את  עין' ה'בת ביאר זמן אחר זה, למעשה עד היה זי"ע  עין' ה'בת הרה"ק 

מבני  מי אי על ומשטין עולה שהשטן אימת כל כי אלו, סעודות לג' השטן התנגדות

לא וכי מיכאל', 'מלאך לעומתו עונה התורה, ממצוות  איזה על עבר פלוני ישראל,

שבור  היה העבירה את  עשייתו בעת  אף כי העבירה, עבר לב שברון באיזה ראית 

ברשתו, לכדו שהשטן ישראל מכך לבני שיש השמחה  גודל את חזי פוק ומאידך 

סותמת זו  טענה  מרעים, בסעודת  טבא יומא  ועושים  ה ', ממצוות  אחת בעשותם 

ומקטריגינו משטינינו  השמחה פיות  את מישראל לבטל כך  כל השטן נלחם ולכן ,

טענותיו. כל מתבטלים זו שמחה ידי על כי מצווה, של
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çë úà ìèáì äéä íéðååéä ïåöøå ,äååöî
íäéìò øáâúú äæáå ,ìàøùé éðáî ùàä
çëî - úååöîå äøåúì 'úåìöòå úåãáë'
øôò' äðäå ,íäá äáøúéù íéîäå øôòä
úðååë åäæå ,'èéè' íä éøä åéãçé 'íéîå

...éðìòéå áåúëäïåéä èéèîä"á÷äù ,
øôò Y 'èéè' øàùð àìù åðìéöäå åðìòä
åðééäå ùàä çë íò åðøàùð àìà ,íéîå

.äååöî ìù äçîù

íé÷éãö÷åñôá åæîéø(ä÷ ,èé÷ íéìäú)

ïåùìî 'ìâø' éë ,'éìâøì øð'
,ìâøää ãâð äöòë àåáé 'øð'äå ,úåìéâø
øùôà äëåðç øðä øåà éãé ìòå
,úåìéâøäå ìâøää ìèáìå úåçãì
úåáäìúä êåúî 'ä úååöî úà íéé÷ìå

äùåã÷ã ùàå.

äðäåàøîâá àúéà(:âë úáù)'ìéâøä
éãéîìú íéðá äéì ïééåä øðá
éáâì òåãî à"ùøäîä ÷ééãîå ,'íéîëç

' áéúë úååöî øàùøéäæääëåæ äæåæîá
,äàð äøéãìøéäæäúéìèì äëåæ úéöéöá

,äàðøéäæäàìîîå äëåæ íåéä ùåãé÷á
øðá 'ìéâøä' áéúë ïàë åìéàå ,'ïéé éáøâ

(ù"ééò)'ìàåîùî íù'ä ÷"äøä øàáîå ,
ò"éæ(â ìéì ã"òøú äëåðç)úøåö éë... .ì"æå

åéáàì ÷÷åúùî úåéäì ìàøùé ùéà
,ìòîî ÷åìà ÷ìç åùôð éë ,íéîùáù
úëùîðå úòðòðúîä úáäìù åîëå

äìòîìíéöåø åéäù ïåé úôéì÷ ïéðò åäæå ,
íéëùîð åéäé àìù úåááìä úà íèîèì

ïéîèîèîù åîë ú"éùä øçà íéáäìúîå
(íéîúåñ)åéä éë ,íéî òáåð øå÷î

÷ìç íäá ùé ìàøùéù äæì íéãâðúî
ïø÷ ìò åáúë' åøæâù åäæå ìòîî ÷åìà
,'ìàøùé é÷ìàá ÷ìç íëì ïéàù øåùä
íåçöðå éàðåîùç úéá úåëìî åøáâùëå
êùîäì øúåéá ìàøùé úåùôð åáäìúð
'éúáäìù ùà éôùøë ú"éùä øçà

äìòîì úáäìúîå úç÷ìúîäúåàìå ,
ñðä àá äìòîì íðéðò äöøðù úîà

øðä ïéðòù úåøðáäìåò úáäìùäù
øçà êùîð ïîùä ,äìòîì 'éìàî
ìëá äìëåà ùà áäìá äìåòå äìéúôä

äùãç úåéçá òâøå òâøì"æ íøîàë
(.âð úåëøá)ø"äøì úáäìù àéöåîä éáâ

àì çéðäù äîå çéðä àì ø÷òù äî'ù
'ø÷ò...ùãç øåà àá òâøå òâø ìëá éë

æà åéäù ìàøùé ïéðòì íéàúî äæå
'éçá äúåàáòâø ìëá äùãç úåéçá

åøø÷úð àìå ììë úðùéúî éúìá òâøå
.úåéçäå äáäàä

æ"éôìååäæ úåøåãì íâù øîåì ùé
êùîäì äëåðç øð ìù ïéðòä
äìòîì äìåò ùà áäìë ú"éùä øçà
úåðùéúä àìì äùãç úåéäá òâø ìëá
ùé úáù ìù øð íâå ,úåøø÷úä àììå

ù"îëå ,êä åðééäù øîåì(çð 'éòùé)íà'
éáà ÷"ë ãéâäå - 'êìâø úáùî áéùú

ùåøéôäù ä"äììöæ ø"åîåãà(áéùú)

åäùòî äùòé àìù åðééä ,êìù ìâøä
,äãîåìî íéùðà úåöîå ìâøää ãö ìò
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,úåáäìúäáå äùãç úåéçá ÷øéôìå
åðééä øðá ìéâøä ùåøéôä 'éäé øåîàä
à÷åã àìå úåùãçúä ïéðòá ìéâø 'éäéù
'éäé àìà úåáäìúäá øøåòúé íéîòôì

ïë ìéâøøðá 'ìéâøä'ã ïáåé äúòîå ,
øðá ìéâøù ...ç"ú íéðá åì åéäéù åøëù
àåäù àìà íé÷øôì ïë äùò àìù åðééä

ìéâøãéìåéù åéúåãìåú ë"ò ,úåùãçúäá
úåùãçúää úãîá åá àöåéë åéäé æà
à"ùøäîä ÷åã÷ã áùåéî äæáå ,ãéîú

åøîà ìåãâ ÷åã÷ãáãìéâøäåðééä øðá
àìå úåùãçúäá ìéâø 'éäéù à÷åã

.ì"ëò .÷"åãå íé÷øôì

ïëåì"æç ïåùìá íé÷éãö åñéîòä
(:àë úáù)äîçä ò÷ùúùî äúåöî'

ãòìâø äìëúùäðååëäã ,'÷åùä ïî
.úååöîä íåé÷á úåìéâøä úà ìèáì

àøîàúîå,ò"éæ 'øôåñ íúç'ä íùá
àøîâáã(:ä÷ úáù)àúéà

øîåà íåéä ,òøä øöé ìù åúåðîåà êë'
åìêë äùòåì øîåà øçîìå ,êë äùò,

êìåäå äøæ äãåáò ãåáò åì øîåàù ãò
øîåì àéä òøä øöéä úöò éë ,'ãáåòå
äðååëå äáùçî àìá 'êë äùò' íãàì

,äìéçúåððåùìá)ïäåèòâ-ôà(úåöîë åðééäã
úà äæ ïôåàá íéé÷îäå ,äãîåìî íéùðà
øîåì óà øöéä ãéá ùé óåñáì äååöîä

...ãåáò êì åìèëèëèëèë

וישועות  ברכות  שפע – ישועתי צור מעוז
החנוכה בימי עלינו  הנשפעים

áúë'éøèéå øåæçî'áäìôúä øãñ ,äëåðçì)

(ú"äàéø÷åïåùìî àåä 'äëåðç'ù
úøåùî íéðôì úâäðä åðééäã ,äðéðç

íãàä éùòî éôì àìù ïéãä.

בעיר כט . שחרותו בשנות התגורר מירושלים זצ"ל קאזליק  יוסף רבי המפורסם החסיד 

כאשר  שנים לאחר זי"ע . מזוועהיל שלומ'קה רבי הרה"ק מחסידי והיה זוועהיל,

בהיותו  שבצעירותו צערו את  לפניו החסיד תינה עיה"ק , בירושלים שניהם נפגשו

מרגיש  אינו הקודש בארץ עתה ואילו ויו"ט, בשבתות  גדולה הארה הרגיש בזוועהיל

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

גופו  בכל יזיע  למקום ממקום להעבירו ויצליח מאד יתאמץ  אם ואף שכמו, על מים

ולא בנקל, הדבר לו יעלה מים', 'למקוה בהכנסו מקום ומכל לטלטלו, יצליח ובקושי

שכאן  פשוט, החילוק אמנם, שנא, ומאי גביו, על אשר המים משא כובד את  ירגיש

אל האיש המיםתוך נכנס את  נוטל התם ואילו גביוהמים, בהיותךעל נמי הכי .

את הרגשתי ולכן גביו על ומועדים החגים אורות  את שנושא  כמי היית  בחו"ל

במאומה  מרגיש אינך  ישראל בארץ משא"כ היו"ט, קדושת והרגשת  שעליך , ה'משא '

שפעמים  בדידן, נמי שייך דבבואה בבואה והנה היו"ט. ל'תוך' שנכנס כמי שהנך מפני

הממשמשים  הגדולים הימים לקראת ויתרגש בקרבו האדם רוח תתלהב חנוכה לפני
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àøîàúîåìàøùé éáø ÷"äøä íùî
ãøåéä òôùäù ,ò"éæ ïé'æåøî
ùàøá ãøåéä òôùì äîåã äëåðçá
òôùäù ,íäéðéá ùé ÷åìéç íìåà ,äðùä
éôë àåä äðùä ùàøã àîåéá áö÷ðä
,àúúìã àúåøòúàá éåìúå ,íãàä éùòî

éàåäðúîá òôùä àá äëåðçá åì
.ãáìá àìéòìã àúåøòúàá ,äðéðçáå

íéøáãëäùî éáø ÷"äøä æîéø äìàä
ò"éæ áåãàååæàøîéáø ÷"äøä ïá)

éìúôð éáø ÷"äøä ìù åðá áå÷éæãî øæòéìà

(ò"éæ õéùôàøîì"æç ïåùìá(:çé ïéáåøéò)

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

äðåéì åìùîð ìàøùé úñðë éë(:âð úåëøá),

Y åäæåä"á÷ä éðôì äðåé äøîàéðá ,
êéøá àùãå÷ã äéî÷ ïéììôúî ìàøùé

ïäì ÷åñôéù àåäïäéúåðåæîäëåðç éîéá
úåøðä úà ïé÷éìãîù äòùáïîùá,úéæ

æà éëïéøåñîúåðåæîäêãéáíìá÷ì
ãçà ìë äëæé àìéîîå ,íðéç úðúîá

,äñðøôä òôùìùáãë ïé÷åúî åéäé ìàå
çåôúä úà åá íéìáåèù äðùä ùàø äæ

æàù ïåéë ,ùáãáíãå øùá éãéá ïéøåñî
Yéùòî éôì íéããåî äòù äúåàá

.ïéãá êéðôì ÷ãöé éîå ,íãàä

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

úåéøîåçäå ò÷ø÷äììììåùøéôù åîë ,

היו"ט  בתוך  הנו כי – זו התרגשות עוד מרגיש אינו החנוכה באמצע  ואילו ובאים,

כך . כל מזיע אינו כן ועל

בני ל. אצל כי הגשמיות, על להתפלל חובה ואף מותר שבודאי דאף להדגיש, יש

אי  למעות נצרכים הננו למה שהרי רוחניות, היא הגשמיות  גם קודש עם ישראל

ולולב, מצה ותפילין, טלית האדם יקנה איך  כי טובים, ומעשים ומצוות לתורה לאו

בפסוק זי"ע הקדוש טוב ' שם ה'בעל מרן שהסביר וכמו כסף, È·)בלא ,ÁÎ ˙È˘‡¯·)

'ממון' בגימטריא עולה 'סולם' דהנה השמימה', מגיע וראשו ארצה מוצב  סולם 'והנה

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

השמים לשמי עד המגיעים נשגבים דברים כספו עם לעשות  ·Ë"˘Úהאדם ¯ÙÒ· ‰‡¯)

(‚ ˙Â‡ ‡ˆÈÂ ˙˘¯Ù ˙"‰Úבפסוק זי"ע  מפרמישלאן מאיר רבי הרה"ק ביאר כיו"ב .ÌÈÏ‰˙)

(Ó˜ ËÈ˜לכל כי אהבה', ועבדך מאד אמרתך הצורךמצטרפתה'מצוות'צרופה

בתיבת הרמוזים ורקמאדלמעות  אדם', של ממונו זה – מאדך 'ובכל חז"ל כמו"ש

אהבה ...לכן ועבדך 

היטב ישריש רק  עצמם, מצד הכסף לגרגירי והתשוקה הרצון לבטל הכוונה אלא 
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ì"æç éøáã úà íé÷éãö(.áë úáù)øåñà'
úåöøäì,'äëåðç øð ãâðë úåòî

éë 'úåòî úàöøä' ïéðò åè÷ð úåèùôáã
íìåòä êøãîå äååäá íéîëç åøáéã

úåøðä øåàì úåòî úåðîìùøéô êëå)

(á"÷ñ âòøú ïîéñ à"âîáøåàéá êéøö êà ,
øåñà' íðåùìá èå÷ðì íäì äéä äæ éôìã

úåðîìäàøðå ,'äëåðç øð ãâðë úåòî
êéøöù ,íéùåã÷ä íäéøáãá åðéîèäù

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

.íééðçåøå íééçöð

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

ביותר  הפחות 

í"áîøääëåðç úåëìäá âéìôî
(á"éä ã"ô)øð úåöî' áúåëå

êéøöå ,ãàî ãò àéä äáéáç äåöî äëåðç
éøôñ ìëáù äîåãîëå ,'äá øäæäì íãà
ìò äæë ïåùì åðéöî àì 'äøåú äðùî'

,äøåúáù äåöî íåùíéøáãä ÷îåòå
âìôåî øéùòì ,ìùî êøãá åøàáúé
åì ïåéáàå éðò ùéà ìù åúá ç÷ìù

äùòî íöòù íâä äðäå ,äùàì
äéìà åúáäà áåø ìò äøåî ïéàåùéðä
çéëåé øúåéá êà ,åðåîøàì äñéðëî éøäù

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

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

,äøùòî äèîìãîåò íãàäù äòùáå
,õåçáî åúéá çúôá äìéìä úëùçá
ò÷ø÷ì êåîñ ,äøùòî úåçô íå÷îáå
äëåîð äâéøãî ìò äøåîä ,íìåò
úãøåé íå÷î åúåàá íâ ,øúåéá äúåçôå

äðéëùä åéìàéðòå ïåéáà íéøé úåôùàîå ,
ììë ìà ä"á÷ä ìù åúåáéáç åæå ,úòãá
øúåé äëåðç éîéá úéìâúîä ìàøùé

äðùä úåîé øàùîàìàìàìàì.

êëå,ò"éæ 'íééç éøáã'ä ÷"äøä øîà
àòéá÷ ùãå÷ úáù úùåã÷ äðäã

יתב "ש, להבורא  רוח נחת  ידו על לגרום גרידא  אמצעי אלא אינו הכסף שכל בלבו

שלמה' ה'תפארת  של קדשו וכלשון עצמו, בפני מטרה חלילה „"‰ולא  ‡ˆÈÂ ‰˘¯Ù)

(Ú‚ÙÈÂ, רבא שמיה  ויתקדש שיתגדל תפלתו בעיקר שיתכוון האדם , תורת  זאת

השייכים עוה"ז בעניני עצמו צרכי על  כן גם יתפלל  הזה  הנאמן יסוד  על ואח"כ

יגונה לא  ההכרח וזה  ובפרנסה  בבריאות הגוף  בקיום הבורא, .לעבודת

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



ãì חנוכה - וישב  - הפרשה באר

úà ïéîæî ä"á÷ä æàù ,åðééäå ,àîéé÷å
,åãåáë åéæî úåðäéì éãë åéìà ìàøùé
úà íéùã÷î ìàøùéù áåè íåéá åìéàå
ìàøùé éðá íéàéáî ìåëéáë éøä íéðîæä

,íìöà àåáì ä"á÷ä úàéîéá íìåà
åéáåäà åéðá úà ä"áå÷ ø÷áî äëåðç
ùéà ùéà ,íäìù íéøåñàä úéá êåúá
úåéîùâá åéáåàëîå åòâð êåúá
äøùòî äèîì íîå÷îá úåéðçåøáå,
÷åòæì íãàä áééç äòù äúåàá ïëìå

äèìî 'ä àðà' åçåë ìëá âåàùìå
ìåòôì ãçàå ãçà ìë ãéáå 'éùôð
éøäù ,úåòåùé éðéî ìë åìà íéîéá
,åðúöéçîá úåäùì ìåëéáë àá ä"á÷ä

åðúòååù ìå÷ì ïéæàîåáìáìáìáì.

ì"æåò"éæ 'íééç éøáã'ää"ã äëåðç)

(àúëìäåáùåéùë ,ìùîä êøã ìò ,
éúåçô åìëåé àì ,åðëùî øéòá êìîä
éúã éô ìò íéùðåòîä èøôáå êøòä

עמה  לדבר שירצה בשעה האם קומה, נמוכת  שאשתו 'מי אותו ושאל החסידים

ניגש  ותיכף אליה', יתכופף שהוא  או בגובה, שווים שיהיו כדי כסא  על האשה תעלה

זי"ע  מהורנסטייפל דוב  מרדכי רבי הרה"ק והסביר חנוכה, נרות ·Ôלהדליק  ‰È‰˘)

(Â˙ÂÁ‡,חנוכה נרות  של מהותם כל את  בזה לפרש רצה הקב "הש'המגיד' שכביכול 

מעשרה למטה למחיצתם ונכנס  ישראל  כלל אל אינשי מתכופף דאמרי והיינו ,

(.Ë� Ó"·) ובהנהגה אליה, מתכופף שהבעל העולם שדרך  לה', ולחיש גחין גוצא  'איתתך

חנוכה. בימי קוב"ה עמנו  נוהג זו

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

עומ  שהיהודי מצב באיזה פירוש, כה', הנר.'חנו באור נשמתו תאיר משם בו, ד

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

·‰�‡‰)חנוכה ¯ÂÒ‡‰) של מהותו זהו כי באלף, אפילו בטל אינו נרות בשאר שנתערב 

יתייאש. לא  ולעולם 'בטל', אינו שהוא מצב  בכל - הוא  חשוב  יהודי כל 'חנוכה',

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

להם, צדיק דרשתי מאדם  תפילין שיניח רשע  באדם  הקב "ה  חפץ יותר  ועיקר כי ,

וחיזוק 'זכר' צריכין הם ויותר טובה, דרך  ולישרם לרשעים זכרון להיות נצטוו ֵֶתפילין

יש  בתפילין כי וחזקה, גדולה ראיה והבאתי ימיהם, כל שמים ביראת שגדלו מאותם

וכתוב הכתוב  בה ששינה מאחת חוץ  'לטוטפות', כתוב אחת  ובכל פרשיות  ארבע

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

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

לפעול  אחד לכל אפשר שבהלל ה'' 'אנא  שבאמירת זי"ע , אמת ' ה'שפת הרה"ק 

על שהכוונה החסידים וחשבו ולברכה, לטובה לבו משאלות כל ה' ה'שימלא  אנא
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éë ,åì ïðçúäì êìîä éðôì àåáì êìîä
,êìî ìëéäá ñðëéì íéáòåúî äîä
éðô ìò òñåð êìîäù äòùá íìåà
íéùðàä éúá ø÷áì åëøã ,äðéãîä
íìåëå ,íéàåìë øâñîá íéáùåéä
äòéùåä íéððçúîå êìîá íé÷áã

.êìîäéîéá àøåáä åðéìà àá êë
åðìù 'íéøåñàä úéá' êåú ìà äëåðçä

øéñà øâñîî àéöåäì Yâìâìâìâì.

ïëåïéìàèñî øùà éáø ÷"äøä ùøéô
ò"éæ(.æî äëåðç ïøäà úéá)úà

ù"éø÷ úëøáá íéøîåàù çñåðä
õøà éãò íéàâ ìéôùî' úéøçùã

ìò éà÷ã 'íåøî éãò íéìôù äéáâîå
úà ãéøåîå ìéôùî ä"á÷äù ,äëåðç éîé
éãò' íåøî éîùî ïåéìòä øåàäå òôùä

,äîì úàæ ìëå ,'õøàéãëäéáâäì
äìòîì 'íåøî éãò íéìôù' íéøäìå
åìà íéîéá äìòúî éãåäé ìëå ,äìòîì

.÷åçøî àöîðä óà

והערה חיבוב  דרך  – נרות  והדליקו
מפורסמת 

øúåéáåúåëøáá åúåáäìúä äáøúú
ä÷ìãääãìãìãìãìäëåðç øðá éë

- àôåâ äååöîäî ÷ìç íä úåëøáäåîë

נא עלהושיעה  הכוונה לדעתי - אמת ' ה'אמרי אמר אולם עבדך , אני כי ה' אנא 

(‡"Ó˘˙ ˙ÂÎÂÒ '‰ÁÓ˘ ·Ï'· ‡·Â‰),חיים אלוקים דברי ואלו ואלו אפשר, חנוכה  שבימי

וממלא פה כל תפלת שומע  והקב"ה רוחניות, על ובין גשמיות על בין להתפלל

ולברכה לטובה  בקשותיהם בניו כל  את המבקר האב  שדרך המדה, היא  כך  דהרי ,

ינוח  לא  צערם, את  להקל כדי ידו לאל אשר כל לעשות להשתדל האסורים, בבית

בשר  אצל הוא  כך  ואם פורתא, נחמה הפחות  לכל עבורם יפעל אשר עד ישקוט ולא

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

צרותיהם. מכל אהוביו את ויושיע  יגאל שבוודאי יכול, כל והוא 

החודשלג. של האחרונים בימים שנקבע מועד בשום חזינן לא  ÂÎ˘Á˙,ולכן ÏÚ ÌÈ¯ÂÓ‰)

(‰¯Â‡ ËÚÓ˙Ó ˘„ÂÁ‰ ÛÂÒ·Â ,‰�·ÏÏ ÂÏ˘Ó� Ï‡¯˘È ÈÎ יו"ט שום מצינו לא וגם חנוכה, זולת

טבת בחודש זמנה נקבע  וכן אחר, חודש בתחילת  ומסתיים אחד בחודש שמתחיל

במקובלים כמבואר הרשע  עשו של החודש ¯�Ë.)שהוא  ‚"Á ˜"‰ÂÊ 'ÈÚ),לרמז בא  זה וכל ,

חדש  באור להתחדש אפשר החודש, כסוף – ביותר וקשים חשוכים בזמנים שאף

החודש] בתחילת בחנוכה,[הנרמז המאיר האור ידי מאיריםעל המועדות  שאר  כי

עצמו האור הוא  חנוכה  כן לא  האדם, החושך .בנפש מן הרבה דוחה אור ומעט ,

בגמראלד. ז"ל Ó:)רבותינו ˙ÂÎ¯·)' בלשונם הברכות את  שטבעוכינו חכמים מטבע

כן  שעל וחידותם, חכמים דברי לפרש מעשה ואנשי חסידים ואמרו בברכה',
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õ"áòéä áúëù(á"òøú ïîéñ 'äòéö÷å øåî')

úåëøá øàùë íðéà åìà úåëøáù
ïéëøáîù úååöîäìòíä àìà ,äååöîä

äåöîä íåé÷ ø÷éòî ÷ìçéøä éë ,
,'àñéð éîåñøôì' äð÷úð äø÷éòéëå

ãéáò éãéî åàì äëøá àìá ÷éìãî,
ä÷ìãàã àåä åëøåöìù øåáñ äàåøäã

(:áë úáùá æ"éòë 'éò)éãé ìòù àöîð ,
,äåöîã àöôçì úåøðä íéùòð äëøáä
óåâî ÷ìç ïðéàù úåëøáä øàù ïë àì
çéâùäì êéøö øúåéá ïë íàå ,äåöîä
äúåàá úåáäìúää ùà êåúî êøáì

.äéôåâ äëåðç øð ìù úåáäìúä

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

ïðéðúíéøôåñ úëñîá(à ë)øåñà'
øðá ÷éìãäìïùééðá'á ùøéôå ,'

'øëùùé(è úåà ã øîàî úáè åìñë)ì"øù
äåäã éàî ìò ÷ø øðä úà ÷éìãé àìù
÷éìãäì êéøö àìà' ,äéäù äùòî -
äúò íâ äìâúî øåàä éë ùãçî

ä÷ìãää úåöîá.'äæá éãå ,

åøîàì"æç(.áé äâéâç)àøáù øåàä ìò
ïåéë' úéùàøá éîé úùùá ä"á÷ä
øåãáå ìåáîä øåãá ä"á÷ä ìëúñðù

,íéì÷ìå÷î íäéùòîù äàøå äâìôäãîò

ïäî åæðâåãéúòì íé÷éãöì åæðâ éîìå ,
,'àáìøåà'ù ,úåøåãä é÷éãö åãéâäå

äëåðçä éîéá õöåðúäì øæåç äæ 'æåðâ
(äëø äëåðç 'ìä ç÷åø).

êëå'øëùùé éðá'ä áúë,úáè åìñë)

(àë úåà á øîàîêì éúåãòä äðä'
,íéðîàð íéãò äùìùøåà úøàä øùà

æåðâä øåà úðéçáî àåä äëåðçàìä ,
ùéã÷å øéò áøä äîäì"æ 'ç÷åø'ä ìòá

åäéìàî íéìáå÷î åéøáã øùà[àéáðä]

ïåàâä áøä éøáãî ïëå ,áåèì øåëæ
âàøôî ì"øäîåøîàð åéøáãù òåãé ,

øôñ'á ùîúùî äéäå ùãå÷ä çåøá
êåîñ äéä øùà ùåã÷ä áøäå ,'äøéöé
áøä åùã÷ çåøá íñøåôî åðéúåøåãì

ø"äåîõòøà÷î ì"÷åöæ ñçðô éáø.

ìòäøåúá ùåøéôá áúëð àì ïëæðâðù]

[øåàä äáíà éë äëåðç ìù è"åéä
äæéðâå äæéîøáàöîú àì ÷"äåæá ïëå ,

äëåðç øð éðéðòîãçà íòô úìåæ]

(:çìø à"ç)äøáòä êøã äëåðç øð íù øëæåî

æ"å÷éúá ïëå ,àîìòá(.èë)[íòèî àåäå ,
'åëå æåðâä øåà úðéçá ïî àåäù ,ì"ðä
ïéëåîñ ïäù úåøåãä åìà øåáòá äðäå
øáãì øåãä éîëç åìéçúä ,äìåàâì

למטבע, הברכה 'מטבע'נמשלה נקראת  אינה צורה בה שאין שמטבע כמו ולכן כי ,

צורה עליה שאין מטבע  על שני מעשר לפדות  אפשר ÊÈ:)אי ˙ÂÎÓ 'ÈÚ)צריך נמי הכי ,

ומן  מלומדה אנשים כמצות אותם יאמרו ולא  'צורה', עליהן תהיה שהברכות  ליזהר

'צורה'. בלי ולחוץ השפה
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åøòéù àìù äî úàæä äåöîä éðéðòî
íéðåùàøä.'ñåîë ãåñ àåäå ,

àöîðóà Y àåä øùàá éãåäé ìëù
÷éìãäì åúùâá ,ïåøçàä øåãá
øåàä úà ÷ø àìù òãé ,øðä úà
àåä àìà ,÷éìãî àåä åéúåøðî äìåòä
úùùî æåðâä øåàä úà óà äæá ÷éìãî

úéùàøá éîé.

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

(ä êúåìòäá)øùò íéðù åáéø÷äù ïåéë
äùìç ,éåì èáù áéø÷ä àìå íéèáù
÷ìç åì äéä àìù ïøäà ìù åúòã
ìà øáã' äùîì ä"á÷ä åì øîà ,íäîò

,'åéìà úøîàå ïøäàúøçà äëåðç ùé
äá äùåò éðàå ,úåøðä ú÷ìãä äá ùéù
äòåùú ,íéñéð êéðá éãé ìò ìàøùéì
úëåðç àéäå ,íîù ìò äéåø÷ù äëåðçå

éàðåîùç éðáåæ äùøô êéîñä êëéôìå ,
çáæîä úëåðç úùøôìäìäìäìäì.

ãåòùøãîá àúéàù ï"áîøä íù áúë
(êúåìòäá àîåçðú)ä"á÷ä åì øîà

,ïøäàì øåîà êì ,äùîì,àøéúú ìà
ïëåî äúà åæî äìåãâìúåðáø÷äù ,

êìù ìáà ,'úéáä ïáøåç' øçà åìèáúé
' ,øðä ú÷ìãä Yíìåòìéðô ìåî ìà

úòá éøä ,äù÷ äøåàëìå .'åøéàé äøåðîä
,åìèáúé úåøðä óà ïéìèá úåðáø÷äù

,øîåì ùé àìàéà÷ 'úîéé÷ ãòì êìù'
óà úâäåð àéäù äëåðç øð ú÷ìãä ìò

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

.'äëåðç øð

àöåîîåúøãä åæéàá ãîåì äúà øáã
ìåî ìà ãåîòì êéøö ùãå÷
çîùé'á ùøôîù åîëå ,äøåðîä éðô

'ìàøùé(ã êúåìòäá)ï"áîøä éøáãîù
äëåðç øð ú÷ìãä úòáù ,åðãîì åììä
ïäëä ìù åîå÷î ìò éãåäé ìë ãîåò

,ùã÷îä úéáá ìåãâèåùô ùéà ìëå
øð ÷éìãäì ,ùãå÷ä ìà åúùâá øúåéá
ïäëë äùòð åîöò àåä éøä ,äëåðç
ùã÷îä úéáë êôäð åúéáå ,ìåãâ,
åðéàù ùàä úà úåìòäì åúùâá ïðåáúéå
,àîìòá äåòù åà ïîù úåøð ïàë ÷éìãî
úùùîù øåàä úà àåä äìòî àåä àìà
äîéàá äãåáòä ìà ùâéå ,úéùàøá éîé
ìò ,äååöî ìù äçîù êåúî äàøéáå

המקדש,לה. דמנורת דומיא  נתקנה חנוכה נרות שמצות  כתבו מהראשונים כמה

שווהולפיכך  הר"ןדינם  פירש וכך ,(.‡Î נרות(˘·˙ לאור להשתמש אסור דלכן

משתמשין  שאין כמנורה עשאוה תקנוה, במנורה שנעשה נס ידי דעל 'דכיון חנוכה,

כלל'... בה
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äúò ììåçì äëåæ åúåîë èåùô ùéàù
.íéðåéìòä úåîìåòá úåìåãâ 'úåëéôäî'

÷"äøääéä ò"éæ àæìòáî íåìù éáø
íéøîåà åðàù äî ùøôîìò)

(íéñéðäúåøð å÷éìãäå'úåøöçá,'êùã÷
'úåøðä úà å÷éìãä' éøä ,íìåòä íéù÷îå
ìò éà÷ã àìà ,õåçá àìå ùãå÷ä ìëéäá
ãçà ìë 'íåéäë' íé÷éìãî åðàù 'úåøðä'

åúéá øöçáäëåðç éîé úðåîùáàåäù)

(ï"áîøá øàåáîë ,ùã÷îä úøåðî íå÷îá,
åúåùø úà úëôåä úåøðä úùåã÷å

'êùã÷ úåøöçì.

ìéëùîäàäéù äàøé ,àéää úòá
âôñéúå ,øëéð åîåùéø

äðùä ìëáù ,úéáä éìúåëá äùåã÷ä
äøæòä úùåã÷ íäá äéäé äìåëåìåìåìåì.

בעת  הנשפע רב שפע - נר להדליק
ההדלקה

áúëò"éæ 'áì áèéé'ä ÷"äøä'íéðô áèéé')

(á úåà øãäå ãåäúåöî ùøåù
øøåòì éãë ,àåä äëåðç øð ú÷ìãä

äúò íâ úåàìôðå íéñðãåò áúëå .
(åë úåà)òùååéäì ,ïùéîùú ø÷éò åäæ

íåéä íâ íäá.

ïëåò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øîà
(à"ìøú äëåðç 'úîà úôù')ïëìù ,

êøáì åð÷éúíéñð äùòùøð äàåøì

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

בני  ביקשו חנוכה לאחר הכותל, את  הנרות והשחירו לכותל, מאד סמוך המנורה

להו  שעדיפא באמרו לנקות , נתנם לא  מקארלין הרה"ק אך הכותל, את לנקות הבית 

כולה. השנה לכל הנרות של הרושם את  להשאיר

רבות ושנים מקום, באותו הקדושה נספגת  גשמי במקום העומד קדוש דבר כל כי

ויעידו  מקום, באותו קדושה של ריח להרגיש וטהורים קדושים מסוגלים מכן לאחר

נסע שפעם מינייהו, וחדא  הדורות , בכל מצדיקים ולאלפים למאות סיפורים כך  על

והרגיש  אכסניא , בבית עצר ובדרך  מקום, לאיזה זי"ע מצאנז חיים' ה'דברי הרה"ק 

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

הרה"ק מקום באותו התאכסן לכן קודם רבות  ששנים נתברר ודרישה חקירה לאחר

רבות ששנים עד הבית , קירות  בתוך  ונקלטה נספגה וקדושתו זי"ע, מבארדיטשוב

בקדושתו. זי"ע מצאנז הרה"ק בה הרגיש מכן לאחר

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

מצוה קיים שאדם שבמקום ה'', ויחוד ,יראי ותפלה  ובקשה תחינה  המקום גורר 

זמן  ובכל אדם  בכל  תמיד  נוהג הוא  הזה  ושמש'והדבר  וב 'מאור ,„ÂÚ ‰"„ ‡ˆÈÂ '¯Ù)
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,äëåðçìò úøøåòúî íéñðä úøàä éë
úåøðä éãéæìæìæìæì.

ãåòé'âàìàô íééç éáø ÷"äøäî ,åðéöî
ò"éæ(àò úåà 'íééçå äàåôø')úòùáù

'ïåöø úò' úéùòð äëåðç úåøð ú÷ìãä
íéîåøîáçìçìçìçìúìèáúî ïéãä úãîå ,

íùá àéáîå .íéîçøä úãî úøøåòúîå
úéáá äøåðîä úåøð ú÷ìãäù ,÷"äåæä
íéîçøä úãî úøøåòî äúééä ùã÷îä
àø ìù øôåù úòé÷úã àéîåã íìåòáù

,äðùäúåøð ú÷ìãä úøøåòî éîð éëäå

äëåðç(ùã÷îä úøåðîî äùøåùù)íéîçø
ùàøá øôåùäã àéîåã íéìåãâ íéãñçå

äðùäúãî úà êôäîå ,éîã íéðôìëã ,
.ïåöøìå íéîçøì æâåøäå ïéãä

ïëå'íéøåèä ìòá'á àúéà(äîåøú 'øô)

ê"îñ úåà äøåðîä úùøôá ïéàå'
(ïèùä ìò äøåîä),ïéà øð íå÷îá ,øîåì
÷éæî ïéàå ïèùíà ,äúòî øåîà .ë"ò ,'

äøåðîä úåøð ïéòî íä äëåðç úåøð
äëåðç úåøð íå÷îá óà ïë íà ,ùã÷îá

'÷éæî ïéàå ïèù ïéà'èìèìèìèì.

(Ï"�‰ ˘¯„Ó·בהסתלקות קודש שבת 'שבמוצאי שבת , מקדושת  לכך ראיה מביא

למבינים". כידוע נשארה רשימתה כן פי על אף היתירה הנשמה

בפסוקלז. כן Ê)ורמזו ,„Î˜ ÌÈÏ‰˙),חנוכה נרות על דקאי נמלטנו' ואנחנו נשבר 'הפח

הנרות כמנין מ"ד, למנין יעלה 'פח' של הגימטריא  את  ותחצה תשבור כאשר

בחנוכה ˘ÌÈ˘Ó)שמדליקים ‰�ÂÓ˘ „ÂÚÂ ˙Â¯� Â"Ï) שכשם 'פח', בתיבת רמזו ואחרים .

הנרות מספר עולה וביחד למעלה, מדליק הקב "ה כביכול כך  למטה, מדליקים שבנ "י

מכל  להינצל - נמלטנו' 'ואנחנו של להצלה זוכים הנרות ע"י כך, ובין כך  בין פ"ח.

לעולם. ובאות המתרגשות  פורענויות ושאר רע פגע

יששכר'לח. Ò‰)וב'בני ˙Â‡ „ ¯Ó‡Ó ˙·Ë-ÂÏÒÎ ˘„ÂÁ È¯Ó‡Ó) סגורים כלל בדרך שהגם כתב,

זי"ע  מקאריץ פנחס רבי הרה"ק  מדברי אך  הלילה, בשעות  עדן גן (Ó„¯˘שערי

(‡ ÒÁ�ÈÙ. ערב לעת  אף פתיחין תרעין חנוכה נרות הדלקת שבשעת משמע,

ספרי  ושאר ושו"ע  בטור שהסימנים ידוע דהנה הגיד, זי"ע ישראל' ה'בית  הרה"ק 

המצוה לעצם וקשר רמז בהם יש ÈÂ„ÈÂ,המצוות ˙ÂˆÓ ÏÚ ‡˘� ˙˘¯Ù '‰ÏÎ„ ‡¯‚‡'· 'ÈÚ)

(„ÂÚÂתר"ע והנה ואילך , תר"ע  מסימן או"ח בשו"ע ומבוארים כתובים חנוכה ודיני ,

הדלקת ידי שעל והרמז ארמי. בלשון ושער דלת שמשמעה 'תרעא' לתיבת דומה

אמרו ואם והצלחה, ברכה שערי כל נפתחין חנוכה Ù:)נרות לא(·"˜ הננעלת 'ודלת

בודאי  פתיחין לתרעין זכינו שאם מרובה, שהיא טובה במדה ק"ו תפתח', במהרה

הטבע . מן למעלה ישועות מיני לכל ונזכה במהרה ננעלת  הדלת  תהא  לא 

הפרשה'לט . 'שיח ˙¯ÓÂ‰)בספר ˙˘¯Ù) ז"ל שווירץ יצחק חיים רבי הישיש להחסיד
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ïëåáåúëá íé÷éãö åæîø(à çé÷ íéìäú)

éððò ä-é éúàø÷ øöéîä ïî'áçøîá
àéøèîéâá äìåò 'áçøî' äðäã ,'ä-é
äìòîù äòùáù åðãîìì ,'øð' øôñîë
íéøöéîä ìëî úàöì åãéá øðä øåà úà

.äìåãâ äáçøäì úåëæìå íé÷çåãäå

÷"äøäò"éæ 'íäøáà úéá'ä(äëåðçì)

÷åñôá ùøéô(æë ,ë éìùî)'ä øð'
øùôàå ,'ïèá éøãç ìë Nôåç íãà úîùð
áéúëãë 'øåøçù' ïåùìî 'Lôåç' ùåøãì

(åë àë úåîù)øåàä éë ,åðçìùé éùôçì
úà úåøçì øøçùî äëåðç úåøð ìù
òøäå úìåñôä ìëî ìàøùé úåîùð

ïèá éøãçá ïîèðäæ"òøú 'úîà éøîà'á ïëå)

(â øðîîîî.

úàæúåøðä ú÷ìãä úòá éë ,ãåòå
íéîù éøòù ìë íéçúôð
éáø ÷"äøä æîéøù åîë ,åðéúìôúì
äìôúä çñåðá ò"éæ áå÷èøåùèî ìàøùé
úéæ ïîù äðäã ,'íéøòù çúåô äîëçá'

äîëçì æîåø(.ãì â"ç ÷"äåæ)åðééäå ,

äîëçáúåøðä úà ÷éìãîù úòá Y
,úéæ ïîùáíéøòù çúåôòôù òôùð -

íéîùä ïî áøà"öøú äëåðç 'ìàøùé çîùé')

(äîëçá ä"ã.

úåëæáåìëì äëæð äëåðç úåøð
ééç éðáá èøôáå úåëøáä

,éðåæîåY éðáäéì ïééåä øðá ìéâøä éë
÷åñôá åæîéø ïë .íéîëç éãéîìú íéðá

(è èé÷ íéìäú),'åçøà úà øòð äëæé äîá'
úåöî éãé ìòù ,'ç øåà ïå÷éøèåð åçøà

úðåîùúåëæì ìåòôì øùôà äëåðç úåøð
øòðìíé÷ñåò íéðá éðáå íéðá åìà ,

.úååöîáå äøåúá

ééçù"åîë Y(åè æè éìùî)øåàá'éðô
êìî'íééçéãé ìòù ,øåàúåøðä

íéëåæíééçìíùáå .íéëåøàå íéáåè
úìåâñù ,ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä
,íéðùå íéîé úåëéøà àéä äëåðç éîé

ì"æç íåòá÷ éøäù(:àë úáù)ììäì
'ä-é åììäé íéúîä àì' éøäå ,äàãåäå

(æé ,åè÷ íéìäú)'ä úà ììäîäù àöîð ,

זצ"ל אלטר שלמה רבי הרה"צ זקינו בבית שנהגו ‰¯Ì"È')מביא , È˘Â„ÈÁ'‰ Ï˘ Â„Î�)

או  ביתו בתוך חולה כשהיה כגון ישועה, לאיזו זקוקים שהיו פעם כל נר להדליק

ראה  וכנראה לישועה, נר מדליקים היו קשה אויר מזג שרר כאשר ואפילו יולדת

ה'בעל  דברי לפי אך  דמילתא , טעמא פירש לא והוא אבותיו, בבית נהגו שכך

·ÌÈ�Ù)הטורים' ‡·Â‰˘) כל ומבטלים דוחים הנר הדלקת ידי שעל שפיר, אתי

והמשטינים. הקליפות

יששכר'מ. ב'בני ‡)מובא ˙Â‡ ‰‡„Â‰Â ÏÏ‰ ¯Ó‡Ó) מדינה להינצל זוכה חנוכה נר שבשכר

צפון  צד והלא  העולם, בצפון הוא  שגיהנם מהמקובלים ידוע שהרי גיהנם, של

הגיהנם. ואש מאור ניצל בשמאל ההדלקה ידי ועל למזרח, משמאל הוא
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íééç úåðùå íéîé êøåàì äëæéá"ç ÷"ùù)

(èð÷ úåà.

ãåòåì"æç ïåùìî åðúð æîø(.áë úáù)

äæåæîå ìàîùî äëåðç øð àäúù'
øð íò äæåæîì úåëééù ùéù éøä ,'ïéîéî

áéúë äæåæîáù åîëå ,äëåðç(àë àé íéøáã)

éîð êë ,íëéðá éîéå íëéîé åáøé ïòîì'
.äëåðç øðá íééå÷é

íùáåò"éæ ïéøáà÷î äùî éáø ÷"äøä
(áùéå 'øô 'úåáà úøåú')ú÷ìãäù

íìåòì äàåôø äàéáî äëåðç úåøð,
äìôúä çñåðá ïë åñéîòäå(ï÷øåô íå÷é)

êì éøä ,'àéìòî àøåäðå àôåâ úåéøá'
øåà éãé ìò óåâä úåàéøáì íéëåæù

äåöî ìù úåøðäàîàîàîàî.

éðåæîY éçéåø÷"äøä æîøù åîë
÷åñôá ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä

(æè â éìùî),äðéîéá íéîé êøåà'äìàîùá
äëåðç øð ìò æîåø ìàîùã ,'ãåáëå øùò

ãöá ÷éìãîùìàîùòôùð æàå ,úìãáù
ãåáëå øùåòáåøìäëåðç ÷éãö éúôù)

יששכר'מא. 'שער בספרו זי"ע אלעזר' ה'מנחת הרה"ק È„)כתב  ‰¯Â‡ ÈÓÈ) חנוכה שימי

רפואות' ש'בורא  אר"י בסידור ומבואר הוד, ממדת שהם אחר לרפואה מסוגלים

רמזו  ואחרים אלו. בימים וישועות רפואות לפעול אפשר ולכן עי"ש, הוד בחינת הוא

שאמרו Ù‰.)במה שניתן(·"˜ סעודותרשות'מכאן ידי שעל לרפאות ', רשותלרופא 

ובגשמיות . ברוחניות  לרפואה זוכים והודאות בשירות הללו

והנה  משנתו התעורר אחד שיום ת"ו, קוממיות מתושבי המעשה בעל סיפר

ברופאים  לדרוש הלך  מיד ומטושטש, כפול הכל את רואה והוא  צלולה אינה ראייתו

כולם  נאלצו וארוכות קצרות  בדיקות  לאחר אך למכאובו, מזור שימצאו ומומחים

הטבע . בדרך  לרפאותו בידם היה לא  כי ריקם, פניו להשיב

הבורא לפני כמים דמעות  שפך  הנרות הדלקת ובעת חנוכה, ימי היו הימים

לא הזמן אותו ובכל האדם, כאחד לראות  ויזכה ישראל חולי שאר בתוך  שירפאהו

להשתפ  החלה וראייתו התקבלה, תפילתו ואכן הקדושים, בנרות  מהביט עיניו ר הסיר

שאין  והאמת  והמומחים. הרופאים של המשתאות  עיניהם למול לגמרי שנתרפא עד

הטבע, מדרך למעלה היא  הבריאה והנהגת  ניסים ימי הם הימים כי כלל, פלא זה

ונפלאות . ישועות לפעול אפשר בקל לכן

מיהודה' 'שבט ˙¯Ê"Ò)בספר '‡ ¯�Ï) בודאי דחנוכה ראשון ביום הלשון: בזה כתב 

אבא  מר כ"ק של קדשו דברות עפ"י ר"ל. מחלה מיני לכל לבוא קרובה (‰¯‰"˜רפואה

(Ú"ÈÊ ¯Ú‚ÈÈ‡ Ï·ÈÈÏ È·¯ ג"כ ונקראת פה' 'אור אותיות הוא רפואה שתיבת  זצוקלה"ה. מארן

אותיות  שהוא כ"ה'ארוכה', שהואאור תפלה ע"י תמיד הנעשית  רפואה שכל והיינו .

והיינו בכסליו, בכ"ה הראשון יום בעצם בחנוכה נעשית  פה', כ"ה'אור עכ"ל.אור .
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(â úåàáîáîáîáîåøîà íà éë ãåòå .(:áì äöéá)

íìåò íéøçà ïçìù ìò äôöîä ìë'êùç
éãëáù ,àöîð ,'åãòáøéàéùíãàì øåàä

àäé àìù çååøá úåðåæî åì àéöîäì ùé
ìòá ïë íà ,íéøçà ïçìåùì å"ç äôöî
àì ÷÷ãæé àìå éçéåø éðåæîì äëæé êçøë
.íúàåìä éãéì àìå íãå øùá úðúî éãéì

בנרות  ההבטה  סגולת – לראותם  אלא 

äæ'øéàé úååç'ä ïåùì'íééç øå÷î' úåäâäá)

(á"ñ áòøú ïîéñø÷éòã ,éì äàøð'

úåøðä ìöà ÷éìãîä äéäéù àåä äåöî
äòù éöçíäá çåîùìå íúåà úåàøì.'

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

åúëøá ìòâîâîâîâîúùåã÷á ãåò êéøàîå ,
,íîöò úåøðäìöà áùéì âäðîäù

÷åìãä øðä ìëå ,íäá èéáäìå úåøðä
äàìôð äùåã÷ åá ùé äåöî øáãì

ענגלאנד מתושבי שליט"א חשוב  יהודי לי שנה (‡�‚ÈÏ‰)סיפר כחמישים שלפני ,

מעיים בני בלי הבת נולדה לב ולדאבון הקיץ, בימי בת  לו והודיעוהו (˜È·‰)נולדה רח"ל,

העלה  דבריהם את  כשמעו יומיים. או יום אלא  תחיה לא הטבע  שמדרך הרופאים

וישאל  חיותה, בחיים שהיא עוד כל החול בימות  עוד השם' ב'קריאת למהר בדעתו

אך שם, מיד לקרוא רצונו על זי"ע מפשעווראסק איציק 'ל רבי הרה"ק את היהודי

ימים  תאריך  אם יודע מי כי להסביר ניסה הבת  אבי שבת. עד שימתין לו אמר הרה"ק 

והנה  עשה. כך ואכן בשבת. שם שיתן שלו על עמד איציקל רבי אולם שבת , עד

בחיים, הבת נשארה הפלא למרבית ומ"מ פולטו' כך 'כבולעו אך  לאכול לה נתנו רופאים

הטבע . לדרך  מעל - רגע  בכל עמה מתרחשים ניסים שניסי אומרים כשהרופאים

שאין  הבת  להורי הרופא  גילה היום באותו דחנוכה, א ' יום עד הדבר נמשך  כך

כי  והפלא פלא  דבר בצילומים נראה עיניו לנגד אבל – הטבע  בדרכי הסבר כל בידו

שמעלים  וביום תקווה, יש ואולי קצת עור לגדול החל הקיבה ובמקום מאין' 'יש נברא

ימים העור...עלההאור לאורך חדשה קיבה בקרבה נבראה שבועות  ב ' שבתוך  עד

והזכירו  לרבי, ב"ב עם האב נכנס הבעל"ט ניסן בר"ח ויהי ולמופת. לפלא ויהי ושנים,

שאין  האב  מדברי הבין הבת כשנולדה שמיד ואמר, הרבי נענה הבת, את  ב'קוויטעל'

בקע ואז דחנוכה, א' נר - הכושר לשעת המתין כן על הבת, שתחיה מציאות כל

ישועה לה שפעל שהרגיש עד בתפילתו ÌÈ‡ˆÂÈרקיעים ÌÈ˘¯ÂÙÓ ÌÈ¯·„ ˙·‰ Ì‡ ‰ÚÓ˘˘Ó)

Â¯ÙÈÒ ‡Ï Ì‰Â Y ÁÂÓˆÏ ¯ÂÚ‰ ÏÁ‰ ÌÂÈ‰ Â˙Â‡· È¯‰˘ ,‰ÁÂ¯ ‰ÙÏÚ˙�Â ˙Â˘ÏÁ ı¯‡Ï ‰ÏÙ� È·¯‰ ÈÙÓ

(‡˜ÈÈ„ ‰Ê ÌÂÈ· ‰ÈÂÏ˙ ‰˙ÈÈ‰ ‰ÚÂ˘È‰˘ ‰ÏÈÁ˙Ó ÂÚ„È ‡Ï ÈÎ Ò�‰ Ú¯È‡ ÌÂÈ ‰ÊÈ‡· È·¯Ï.

געלט'מב. 'חנוכה נקרא  שלכן שם ÎÂ�Á‰)וכתב  ˙ÂÚÓ). העשירות שפע  זמן הוא אז כי ,

זי"עמג. חכמים' עיני ב 'מאיר הרה"ק  Ù"·)כתב ·"È ¯Ú˘)באמונהוז"ל האדם יאמין
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øåòéù ïéà äìåãâãîãîãîãîíéëåæ åðééä åìéàå ,íéëøáî åðééä ùã÷ä çåø úåâùäì

הניצוצות כל  עליו  שעומדים חנוכה , נר  להדלקת עומדו  בעת  שבודאי שלימה,

אחד כל  על  מסבבים כולן אשר  הראשון, אדם עד אבותיו ומאבות שלו  הקדושות ,

להריםואח יזכה חנוכה נר  הדלקת ידי על  התעוררותו ידי על  שמא  מישראל, ד 

לשורשם ולהעלותם .אותם 

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

ברכה  ראה לא  הרחוקה לארה"ב  מנסיעותיו באחת  בבראנאוויטץ, ישיבתו החזקת 

בהם  לשלם שיוכל הצורך די לאסוף הצליח לא מרובים מאמצים לאחר ואף בעמלו,

עשיר  בעיר שיש שמע לעירו חזרו בטרם ויהי הישיבה, של הגדולים החובות את 

פרוטה  ואף קמצנותו, מדת כך  עושרו כגודל אך  החייטות , ממלאכת  המתפרנס אחד

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

רבי  הסכים רחמיו, יכמרו אולי - יודע ומי מעונו את נפקוד בדיעבד אולי מלוויו,

השיב לרצונו, בעה"ב  שאלו הדלת את הלה משפתח החייט, של לביתו והלך  אלחנן

ממעילו  כפתורים שני לו נפלו כי הרחוקה מבראנאוויטץ שהגיע  בניחותא , הגר"א 

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

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

כפתורים, שני ממעילי נפלו הן, הן, בשלו, הגר"א  אך אתמהה, בבראנאוויטץ , חייטים

ושוב שוב  העשיר ויחזור לי, שתתקנם עדיך לבוא הנדודים מקל את  נטלתי כן על

החלה  כך בתוך כך , עבור לאמעריקא עד הנודד יחשב  וטיפש שלשוטה דבריו, על

אלחנן  ר' עדיין אבל אלחנן, לר' סכום איזה לתת  ורצה מעט, להשתנות  העשיר רוח

העשיר  הכפתורים, לתקן אם כי הנה באתי שלא אחרי מאומה ממך  אקח לא בשלו,

אלחנן  ר' לו שנענה עד – אלחנן בר' מאד הפציר הדברים פני הם כך שלא שהבין

לשוטה  מדבר, שפיך  מה לאזנך  השמע  היקר, אדוני לשון מטבע  באותה לו ואמר

שני  לתפור כדי הרחוקה לאמעריקא עד מבראנאווביטץ שבא מי ייחשב גדול

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

מבראנאוויטץ מאשר יותר גדול מרחק  – הזה השפל עולם עד העליון מעולם ירדה

כשמוע כסף... גרגירי כמה זה ידי על ולהרויח כפתורים, לתקן עבור רק  הנה, עד

שאל  – ייאמר לדידן ביותר. נכבד סכום לישיבה ותרם לבו... נפתח דבריו את העשיר

צריך חנוכה נרות הדלקת  של כזו נעלית ובשעה עשיר, חייט כאותו להתנהג לנו

והדלקת החנוכה ימי את  חז"ל תקנו שלא לדעת  זו, הכושר שעת לנצל מה על לדעת 

כפתורים  שני עבור מעלה של פמליא תרד לא  גם בכדי... כפתורים שני בעבור הנרות 

אמת . דבר על יהיו מגמותיו כל אלא  בכדי...
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ú÷ìãä úåöî é"ò íéâéùîå íéðéáîå
.úåãéúò - äåöî ìù úåøðä

,á"åéëñçðô éáø ÷"äøäî ìáå÷î
,ò"éæ õéøà÷î'úáù' úåøðáù

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

äðùä úåîéäîäîäîäî.

÷"äøä,øîåà äéä ò"éæ 'ìàøùé çîùé'ä

úåàøì ìåëé úåéôåö íéðéò åì ùéù éîù
äëåðç úåøðá øéàî ä"éåä íù úàúðåîà)

(èî äëåðç äùî'íéðô áèéé'áå ,úåà øãäå ãåä)

(éáùéì ,äøåú ìàøùé âäðî äðäå' áúë
,úåøðä øåàá ïéò íéùìå ä÷ìãä øçà
íéñéðä ïúåà äæá êéùîäì íòèäå

'äééàøä éãé ìò úåàìôðååîåîåîåî.

úùåã÷úåø÷é øåàá äøéàî úåøðä øåà
ìàøùé éðá úåáìáæîæîæîæîéôëå ,

÷åñôá íé÷éãö åæîéøù(ç àë øáãîá)

הרבה מה. מפציר שהיה ז"ל פישמאן לייב  מאיר רבי המפואר החסיד עם היה מעשה

רבי  הרה"ק  מרבם עבורו לבקש ז"ל רבינוביץ  שמעון ישראל רבי הרה"ח במשב "ק 

זי"ע לייפציג מבאיאן Ú"ÈÊ)ישראל Ô‡È‡·Ó '˜ÁˆÈ „ÁÙ'‰ ˜"‰¯‰ Ï˘ Â�·)מטבע' לו שיעניק 

ושנותיו ימיו אריכות לאחר ·ÈÈÁלשמירה' ‰¯ÈÓ˘Ï Ú·ËÓ ÌÈÓÚÙÏ ÌÈ˜È�ÚÓ ÂÈ‰˘ ÌÈ˜È„ˆ ÂÈ‰)

(˘"ÂÈ ˙ÂÎÈ¯‡ ¯Á‡Ï Ì„È ˙ÂÙÎ· Ú·ËÓ‰ ˙‡ ÒÈ�Î‰Ï Ì˙ÁÙ˘Ó È�·Ï ÌÈÂÂˆÓ ÂÈ‰ ÌÈ„ÈÒÁ‰Â ,ÈÈÁ ¯˙·ÏÂ,

בשנת ימים. באריכות  ובירכו זמן עוד לו שיש אותו פטר ותמיד לו נעתר לא הרבי אך 

פנה  חנוכה, בזאת  הטהור שלחנו את  לערוך  מבאיאן הרה"ק שסיים לאחר לפ"ק תש"ט

לייב, מאיר רבי עבור לשמירה מטבע מבקש שהנך  שנים כמה 'זה ואמר המשמש אל

שלא כדי כך, על לו תגלה ואל וברשותך  אצלך המטבע תשמור אך  עבורו, מטבע  לך  הנה

יקר  יהודי הוא ושנים, ימים לאריכות שיזכה יעזור והשי"ת  חלילה, דאגה לידי יבוא 

שתי  צורת  עליה חרות  שלא מיוחדת  מטבע  עבורו שבחר ואמר והוסיף לו', זקוק והעולם

חי. לכל חיים החסיד שבק  ניסן חודש ראש ובערב מרובים ימים עברו לא  ואכן וערב.

רשותמו. לנו 'אין אומרים שאנו דמהלשון זי"ע  חיים' ה'דברי הרה"ק אמר כן

השתמשות  כמין הוא ש'לראותם' נראה לראותם', אלא  בהם (Â¯˜להשתמש

(˙¯˙ÂÓ ÂÊ ˙Â˘Ó˙˘‰,יבינו ומשם  אדם של  בעינו שמביטים הנפשות רופאי כמו

בעיניו מההבטה  יבינו  רפואתו דרכי גם החולה של  ומצבו  ידי מהותו  על נמי והכי ,

והנשמה  הנפש לרפואת לזכות  לו אפשר חנוכה, הנרות על עינו' 'באישון ההבטה

הנרות . מקדושת  תוכו אל  שישאב ידי על

זי"ע  אברהם' ה'בית ˙·ËÈ)הרה"ק ÍÈ�ÈÚ· ˜¯ ‰"„ '„ בלבד'(�¯ לראותם ש'אלא  אמר

חנוכה. בנר תיקון להם שיש - אסורות הסתכלויות  על קאי

בחורים מז. הנושרים' 'פירות  עם שמתעסק  מירושלים אחד ת "ח סיפר נורא  מעשה
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êì äùò'óøùìò åúåà íéùåñðäéäå ,
åúåà äàøå êåùðä ìë'éçåæîø åá ùéù ,

íøè íéëøáîù úåëøáä ùìù ìò
úåøðä ú÷ìãä(äëåðç ìù ïåùàøä äìéìá),

' úëøá äæ 'óøù êì äùò'÷éìãäìøð
ùàä éë 'äëåðçú÷ìåãíéùå' ,úôøåùå

äùòù' úëøá åðééä 'ñð ìò åúåàíéñð,'
úëøá ìò æîåø 'éçå åúåà äàøå'

'åðééçäùúåøð úìåâñù åðééäå ,'åðîéé÷å
óàù àéä äëåðçêåùðä ìëúåøðá èéáé

éçåäðåúçúä àèåéãá ãîåòä óà éë ,
äö÷ä ìà äö÷ä ïî êôäúäì åì øùôà

äìòî äìòî úåìòìçîçîçîçî.

ïëìíéâäðî äîëå äîë äæá åðéöî
ìëå ,úåøðä ìöà äéäùä úòá
äæ - åéúåáøå åéúåáà âäðîë âäðé ãçà
øçà íéîòô 'æ 'øúñá áùåé' úøéîàá

,úåøðä ú÷ìãäøôñ'á íéðåîã÷ä ãçà ì"æå]

'äøéëæ(à èñ),ìò äøéîùì äìåòî äìåâñ

'עשה  שקיים עד התחתונה, לדיוטא שירד מהבחורים אחד על רח"ל, הדרך  מן שסרו

בטעלעפאן  המכשף עם שדיבר בעת  הימים באחד ל"ע, אחד 'מכשף' באיזה רב' לך

('ÏË) מצליח ואינני ממני התנתקת  כעת, עומד הינך  היכן - לפתע  המכשף בו גער ,

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

בביתו אשר החנוכה נרות על  הוא שמביט שנתברר משם,עד  צא  המכשף, זעק  ,

כאלו, דרגא  מנחותי ראיות להביא צריכים איננו עמך. בעבודתי להמשיך  שאוכל כדי

עד  – הנרות  השפיעו כזה שפל במצב שהיה הבחור על אם לדעת  עלינו זאת  אך 

עלינו. ישפיעו הם כמה

בה מח. נתייסדו וטרם ברוחניות, שוממה אוסטראליא  מדינת היתה שנה כחמישים לפני

ושמעתי  דשמיא , בסייעתא  אלה בימינו בה וקיימות שחיות  הקודש קהילות כמה

חמישי  וביום עסקיו, לרגל ההם בימים לאוסטרליא  לנסוע ליה שאיתרמי אחד יהודי על

דגים  של לחנות להיכנס החליט כן על קודש, בשבת ישהה היכן ידע  לא עדיין בשבוע

חנות מצא  למעשה וממחשבה שב "ק , לכבוד דגים שיקנה ביהודי שם יפגוש הסתם ומן

יהודי  אם ושאלו גדול, דג לעצמו שקנה הראשון הלוקח אל וניגש לשם נכנס דגים, של

האיש  אחרי והלך היהודי שמח בביתו, לשבות לבוא הזמינו וגם בחיוב  השיב הלה הוא,

אל  להיכנס וכיבדו השערים כל את  לפניו פתח הלה ומפואר, גדול לבית  שהגיעו עד

ומחסורו. צרכיו לכל דואגים משפחתו בני כאשר הארמון, תוך

בתענוגים  מתענג כשהוא  והנפש, הרוח בהתרוממות  עליו עבר קודש השבת  יום

האורח  של מבטו נתקל לפתע  הפרשה, ועניני תורה בדברי המשפחה בני לפני ודורש

האיש  ויתמה הערך , חפצי ושאר הכסף כלי ליד הארון בתוך המונח שבור שמן בכד

המפוארים, חפציו שאר בין השבור הכד את לקבוע  הבית ' 'בעל ראה מה לדעת מאד,
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øçà äìéì ìë äëåðçá øîàéù äðùä ìë

êë ,'íòåð éäéå' íéîòô òáù úåøðä ú÷ìãä

áåúë éúàöî[è"é÷ ÷øô úøéîàá äæå ,
íéìäúáèîèîèîèîäìòð äòùá åáì êåôùì ,

åòøæìå åì íééðçåø íéðéðò ìò ù÷áì ,åæ
ùôðä ïåáùç úåùòì ø÷éòäå ,åéøçà
ìà úùâì éãë äáåùúì øøåòúäìå

áìä úøäèá ùãå÷äðððð.

בנפשו, עצר לא  הפרידה בשעת  אמנם ברבים, כך על מלשאלו נמנע  הכבוד מפני אך 

המפואר. הארון בתוך  הכד מקום קבע מדוע  זה, רז לו לגלות  מארחו את  וישאל

עלי  נפטר בלבד שנה עשרה שתים כבן צעיר ילד בהיותי ויאמר, הבית  בעל ויען

טרף  להביא השוקה לצאת  הוכרחתי לכן לחמינו, מטה ונשבר ימיו, בדמי ז"ל אבי

ברבות מאד, ונתעשרתי ידי במעשי והצלחה ברכה ראיתי דשמיא בסייעתא  הטף, לפי

עד  והמצוה, התורה מדרך אט אט ירדתי ויבעט', ישורון 'וישמן - בי נתקיים הימים

הימים  מן ביום דור, מדור לנו המסורה הדרך את ועזבתי אבי בית  מכל ששכחתי

שאלתיו  שבור, שמן פך ולידו הדרך , אם על בוכה נער והנה עיר, של ברחובה הלכתי

בכל  ישראל ובני היום, חנוכה' 'ערב  שליש בדמעות  ויספר הנער ויען בכיו, לפשר

עני  שאבי ומאחר חנוכה, של הראשון הנר את היום ידליקו מושבותיהם מקומות 

והוסיף  זך, זית שמן בו לקנות  משכנינו פרוטות כמה ללוות  שלחני כן על הוא , מרוד

מה  אך עשיתי, וכן בדרך, השמן כד את  אשבור לבל אזהרות וכמה בכמה להזהירני

ונשבר, מידי הכד נשמט ובהלה פחד ומתוך  חתול, לפני רץ הליכתי ובדרך אעשה

אינו  השמן פך כאשר אבי אל אעלה 'איך באומרו תמרורים בבכי הנער פרץ ובזאת

מצבי  על לחשוב אני אף ונתעוררתי שבי, היהודי הניצוץ נתעורר רגע  באותו בידי...'

נתרחקתי  כך  כשכל ושנותי ימי אריכות לאחר שבשמים אבי אל אעלה איך הרוחני,

קנ לו ואמרתי לנער נתתים מדילי, פרוטות  כמה נטלתי מיד ומצוותיו, נאמתורתו ה

הכד  שברי את  אספתי ולבינתיים עבורי, והשני אביך  עבור אחד שמן, בקבוקי שני

נרות הדלקתי לילה באותו עולם, למשמרת  לי יעמדו למען לבבי, רום את  ששבר

ה', ממצוות  אחת קיימתי שלא  רב זמן אחר הזה' לזמן והגיענו ב 'שהחיינו חנוכה

כבוד  של מקום ייחדתי מדוע  הינך מבין עתה למוטב, לחזור קצרה דרכי היתה ומשם

ידו... על לי שנעשה הפרטי הנס את שאזכור כדי הכד', ל'שברי

יושר'מט . 43)ב'לקט „ÂÓÚ ‡"Á) לומר ביומו יום מידי נהג הדשן', ה'תרומת  שרבו מביא 

בעניניו  הצלחה על ויוצרו מבוראו לבקש כמים לבו שפך  בו בתהלים, קי"ט פרק

כזאת רצון בעת  הוא לכך מוכשר זמן ובודאי הרוחניים,

בעתנ. נוכחים להיות לחסידיו נותן היה לא זי"ע  מקאזמיר יחזקאל רבי הרה"ק 

חז"ל אמרו שהרי טעמו, והסביר הנרות , את �Ê:)שהדליק להסתכל (·"· 'אסור
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øúåéáåäìéôúì ïîæä ìâåñîïåùìë
àúôñåúä(ã"éä ä"ô ù"òî)ìë

äìôúá çåúô íäéô úååöîá ïé÷ñåòä
.íå÷îä éðôìáúë ééçá åðéáøåúåîù)

(â èéú÷ìãä úòùá äùàä ììôúúù
íéîëç éãéîìú äéðá åéäéù úáù úåøð

,äøåúá íéøéàîøúåé äìéôúä éë
äåöîä úééùò úòùá úòîùð.

וחשיבות  ענין – ובהודאה בהלל קבעום
מתעוררים  ע"י ורק  חנוכה בימי  ההלל 

שנה בכל מחדש  הניסים

àúéà'úîà úôù'áä"ã ã"îøú äëåðç)

(äðùìäëåðç' íä íéáéáçù
íéîé'å íéãòåîë ïðáø åð÷éúù 'íéøåôå
øùôà øîä úåìâá óà éë ,'íéáåè
äé÷åã÷ãå äéèøô ìëá úåîéìùá íîéé÷ì
ïéàù ,äøåúä éãòåî ïë àì ,ïåøñç àìì
äéàøå ïéôñåîä úåðáø÷ áéø÷äì åðéãéá

.íúëìäëå íîå÷îáå íãòåîá

úøéîàáåéç àéä åìà íéîéá 'ììä'
åøîàù åîëå ,äìá÷ éøáãî

(.æé÷ íéçñô)íéàéáð - åøîà éî äæ ììä'

ïéøîåà åäéù ,ìàøùéì ïäì åð÷ú ïäéðéáù
äøö ìë ìòå ÷øôå ÷øô ìë ìò åúåà

,ïäéìò àáú àìù äøöåïéìàâðùëìå
ïúìåàâ ìò åúåà íéøîåàùé ,'

ïî áåéç ùéã íéøáåñù íéðåùàøäî
åøåàéáá äàø ,äëåðçá ììä øîåì äøåúä
ì"öæ àìøòô ìùéô íçåøé ïåàâä ìù

'â"ñøì - úååöîä øôñ'ì,ñ-ð äùò úåöî)

(éúéàøå ä"ã çðø ãåîòãàî êéøàäù
áúåë åéøáã êåúáå ,íäéøáãáúàéø÷

àéäù ùåøéôá åøîà øáë ììää
àúééøåàãîøåæàì ùéà ìë êéøö ïë ìò ,

úåîéìùá åæ äåöî íéé÷ì ,åéöìç øáâë
äøîåàù óàå ,äåãçå äçîù êåúî
ùãçúé äæ øçà äæá íéîé úðåîù
úåùãçúäá íåé ìëá äøîåàì
ììäîå ãîåòì ïåëðëå éåàøë úåáäìúäå

åéúåàìôðå åéñéð ìò åàøåáìàðàðàðàð.

íéòåãéò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä éøáã
(íåòá÷ ä"ã íéèå÷éì äëåðç)ïåùìá

àøîâä(:àë úáù)íåòá÷ úøçà äðùì'
íéáåè íéîé íåàùòåá'äàãåäå ììä

ישראל, בני נשמות אלו נשים הכביסה', על שעומדות  בשעה הדלקתבנשים ובשעת 

לכלוך  מכל הנשמה מתכבסת  באותה הנרות  ולהסתכל לעמוד ראוי אינו לפיכך ,

מקום  מכל אלו, ונשגבים נעלים בענינים דהיא כל נגיעה לנו שאין אף והנה שעה.

לבו  לעורר אחד כל ויראה הנרות, בהדלקת הנעשית  הרצון עת גודל לדעת  עלינו

נשמתו. את  לכבס - ה' לאהבת 

לביתנא. פעם שנכנס זצ"ל, מונקעס שמואל רבי המפורסם החסיד על מספרים

הראשונה  המשנה את תלמידיו לפני קורא דרדקי שמלמד איך ושמע המדרש

אני  אומר וזה מצאתיה אני אומר זה בטלית, אוחזין 'שנים מציעא בבא במסכת 
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íåòá÷ åøîà àìùàìà ,äàãåäìå ììäì
á,äàãåäå ììääùòð åîöò è"åéä éë

ìò ÷øå ,äàãåääå ììää é"ò òá÷ðå

íéîéá åéäù íéñéðä úà íéøøåòî íãé
ìëá - äæä ïîæá áåù åðéìò àåáì íää

ùãçî äðùå äðùáðáðáðáð.

הנה  - ושאל שמואל ר' ניגש שלי', כולה אומר וזה שלי כולה אומר זה מצאתיה,

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

באותיות שניה בפעם האלו התנאקטנותהפסוקים שכפל זו במשנה ומדוע יותר,

מצאתיהזהלומר אני מצאתיה,וזהאומר אני שליזהאומר כולה אומר וזהאומר

בפליאה  עליו הביט המלמד יותר', קטנות  באותיות הב ' פעם נדפס לא  - שלי', כולה

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

הראשון הרי המשנה כוחודבנידון בכל לעומתו זועק יזעק  השני ואף שלי... כולה -

שלי... כולה  אלא כן, לא - כוחו שניהם בכל שבמשנה הב ' באופן בזה, וכיוצא 

מצאתיהזועקים באותיותאני שניהם טענות  את לכתוב  אפשר שפיר לכן כוחם, בכל

מדרך שבהלל בפסוקים אבל נאמרו, כח' 'באותו שניהם שהרי עינים, ומאירות גדולות

יאמרו דחנוכה א ' שביום גדול העולם נגילה בקול ה' עשה היום 'זה - ורינה בצהלה

יותר  ה'' עשה היום 'זה ויאמרו ההתלהבות, תפוג השני ביום ואילו בו', ונשמחה

ובהשקט ... אם בנחת  דהרי נוקבים... והדברים יותר... קטנות באותיות  נדפסו כן על

שברוחניו  כ"ש ממונות, בעניני הדברים פני הם מלקיים כך  וחס כזאת, להיות  צריך ת

אל  יגש אלא  הקטנות ', 'האותיות בבחינת  התלהבות  בלא השניה בפעם המצוות את 

יתב"ש. להבורא רוח נחת לעשות  גדול', רעש 'בקול הקודש

זי"ענב. יששכר' ה'בני מהרה"ק ˜ËÏ)איתא  ˙Â‡ „ ¯Ó‡Ó ˙·Ë-ÂÏÒÎ) מרבותיו שקיבל

הפסוק  „)לפרש ,ÁÈ ÌÈÏ‰˙) אינו המשכיל כי אוושע ', אויבי ומן ה' אקרא 'מהולל

חולה  לו יש אם כגון שבח, דרך אלא בקשה דרך השי"ת מאת בקשותיו מבקש

חולים, רופא  שהוא  וישבח לה' יודה אלא הרפואה, על יבקש לא רח"ל ביתו בתוך

דכתיב  והיינו ממילא , בקשתו תיעשה ה'ועי"ז אקרא ושבח מהולל  הילול בדרך  -

מיד אז בקשה, דרך  ולא  להקב"ה, אוושעאקרא  אויבי מדיליה ומן מפרש ובזה .

דכתיב Î‡)מאי ,ÁÈ˜ ÌÈÏ‰˙) כי 'אודך קאמר דהכי לישועה', לי ותהי עניתני כי 'אודך

כאשר] לישועה'[פירוש , לי 'ותהי ותיכף הקב "ה, לך אודה בעניי בעודי כלומר עניתני',

הבקשה. בלי גם

מעשיו  את  בודקים אזי עמו הקב "ה שיעשה ומבקש המתפלל כי דמילתא, וטעמא 

הודאה  בשעת  אך בקשתו, תיענה לא  שח"ו אפשר ולכן לכך, וראוי זכאי הוא אם

רוצים  בשמים כי ומשטין מקטרג כל שאין לעכבו אפשר אי לה' משבח שהוא
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úàäëåðç éîéá ììä úøéîà úåáéùç
ïåàâä äìòäù äîî ãåîìì øùôà
úåäâäá äëìäì ì"öæ øâåì÷ äîìù éáø

'äîìù úîëç'(â"ôøú ïîéñ ç"åà)ïéðòá ,
ìù íéøåñàä úéáá øåñà äéäù éãåäé
äøéøá åì åðúðå ,äëåðç éîéá íééåâ
úåøð ÷éìãäì - úçà äåöî ÷ø úåùòì
ììäá øåáéöá úéøçù ììôúäì åà äëåðç
,äùòé äî ,ïë åîë ,óéãò äî ,äàãåäå
úåøðä ú÷ìãä úòùáå êøãá êìäîä

äëåðç úåøð íù ùéù íå÷îì òéâä
úåøðä ÷éìãäì áëòúé íà ìáà ,åøåáò
íéììôúîù íå÷îì øçîì òéâäì ìëåé àì

äìôúã ÷éñîå ,íù[øåáéöá]ììäá
íéîéä ø÷éò éë åðééäå ,óéãò äàãåäå

äàãåäå ììäì åð÷úðâðâðâðâð.

ולהתחיל לקפוץ העיקר – אלי לה' מי
בעזרו  יהא  וה' במלחמה 

äðäíéàðåîùçä úîçìî éë òåãé
ãâðë äùåã÷'ä úîçìî äúééä

ותפלה  הודאה מתוך הקב "ה אל מתפלל המשכיל כן על מקום, של שבחו לשמוע

מפריעים  שום בלי המבדילות המחיצות כל ועוברת  השמים לשמי עד עולה ודאי כזו

תתקבל. שתפילתו לו מובטח וממילא  ומשטינים,

כי  ללמדנו שלוש', 'מעין בברכת חנוכה הזכרת חז"ל תקנו לא  הנה אורחא, אגב 

'מעין' רק  או 'בקיצור' להודות  אפשר ‰ÔÂÊÓ)אי ˙Î¯· ÔÈÚÓÂ ¯ÂˆÈ˜ ‡È‰˘ ˘Ï˘ ÔÈÚÓ ˙Ó‚Â„),

שכשרצה  זי"ע  מבעלזא מהר"א  הרה"ק על שידוע וכמו בהודאה. להרבות  צריך  אלא 

ולשאלת בעצמו, לו להודות  אחריו מחזר היה עמו, שגמל טוב  על מי לאי להודות

ולא שליח הרבי ימנה בזה אף שלוחים, הרבי  ממנה רבים לדברים הרי מקורביו

'מודים  יש הש"ץ' ב'חזרת  אף כי מצינו הנה ואמר הרה"ק נענה כ"כ, לטרוח יצטרך

כי שלוחיםדרבנן', ע"י ולא בעצמו להודות האדם  על  – ‡)מודים  ÊÎ˜ ¯"‡ 'ÈÈÚ).

המדרש נג. בית אל זצ"ל טשעבין גאב "ד וויידנפלד בעריש דוב  רבי הגאון נכנס פעם

הלל  באמירת  לכוון שיש למתפללים, אמר שחרית תפילת ובטרם החנוכה, בימי

יש  בחנוכה כי הלב , שמחת מתוך  בנעימה לאומרו חודש, מבראש יותר בחנוכה

אבותינו  מנהג משום מדרבנן אם כי אינו בר"ח ואילו לאומרו קבלה מדברי חיוב

ÁÎ:)בידינו ˙È�Ú˙ 'ÈÚ) סופרים במסכת בחנוכה 'הלל' לאמירת  הדין במקור ואכן .

(Ë"‰ Î"Ù)בנעימהאיתא לקרותה  משמעוצריך התקנה, לאומרה שעיקר  נקבעה

ובזמרה. בנעימה

א של גופו בתוך  'דיבוק ' נכנס זי"ע חיים' ה'דברי הרה"ק  ממנו בימי סבל והלה דם

הדיבוק, נשמת  את ממנו ויוציא שיושיעו, מצאנז הרה"ק אל החולה את  הביאו רבות ,

ההלל  את למחר יאמר שכאשר מצאנז הרה"ק  להם הורה היו, חנוכה ימי ימים אותם

הדיבוק יצא  לביהמ"ד בכניסתו תיכף ואכן, לשם, החולה את  יכניסו המדרש בבית
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íù'ä ÷"äøäî àúéàå ,'äàîåèä
ò"éæ 'ìàåîùî('ã ìéì è"òøú)åðéìòã ,

,íéîéä åìàá æåò øúéá ãåîìì
éúî ÷ø åéäù íéùåã÷ä íéàðåîùçäî
úåñééâ éùàø éôìà óìà çëåð øôñî
éô ìò óàå ,íäéúçú íéìééçä úåááøå
äîúé äàåøäå ,íéðååéä ãâð åàöé ïë
éë äæ ïéà ,àø÷éé 'äîçìî' úàæì éëå
éôì éøäù ,'úòãì åîöò ãáàîä' íà
ì÷ ÷ôñ åìéôà äéä àì úåàéöîä
äëøòîá åçöðéå ãåîò åìëåéù íéì÷áù

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

íäì äéä óåñáì ïëàå ,íðåçèáá
ìåãâ ïåçöéðãðãðãðãð.

øàáîåíéàðåîùçäã äëåøàá íù
íîöò íéðååéäî åãîì
éë ,äæ úåîåöòúå æåò çåëá ùîúùäì
åîë ,úåéçáù æò àåäù øîðì íéîåã íä

ìàéðãá øîàðù(å ,æ)'øîðk éøçà eøàå'©£¨¢¦¦§©
àéä úéùéìùä úàæä äéçä' é"ùøéôå
ìù 'úåæò' ùåøéôå .'ñåëåéèðà úåëìî
åúåæòáù àìà åòáèá ÷æç åðéà éë øîðä
,åéúåçåëî äìòîì íäù íéùòî äùåò
íéøçà ãâð äîçìîì úàöì ãçôî åðéà

åðîî øúåé íé÷æçäíøîåà åäæå]úåáà)

(ë äãåîìì ùé úåæòä úãî éë ,'øîðë æò éåä'

[úåéçáù æò àåäù øîðäîäôöåçå úåæòáå ,

אמירת ידי שעל מכאן, ללמוד עלינו אולם בנסתרות , עסק לנו שאין והגם החלון. דרך

בנשמותינו  שנדבקו בישין מרעין מכל הנפש את  לצחצח אפשר כדבעי ההלל

רצון. יהי כן אמן נינהו, 'דיבוקים' בתורת הם שגם הטהורות ,

חז"לנד. אמרו דהנה זי"ע, שמואל' ה'דברי מהרה"ק  איתא ·)וכן ‰Ù שאשת(·¯"¯

ה'דברי  ואמר בן, ממנו להעמיד שעתידה שלה באיצטרולוגין ראתה פוטיפר

דוודאי בן שמואל' ממנה להעמיד עתיד שהוא ראתה  שהיא מה ראה יוסף  ,גם 

זאת . נכרית  לישא  עבירה כאן יהא  ח"ו וכי - בעצמו השתומם כי עצות', 'אובד והיה

כבר זאת  אעשה  כן אם  לבסוף יכשל  שממילא  לחשוב  הנסיון, תוקף היה גופא  וזה

לעצמו,עתה... השיב הצדיק יוסף 'כעת',אמנם העתידות, אחר לחקור לי מה וכי

העתיד. על  אחשוב ולא  כן, אעשה להתגבר, אני זכה יכול זו בהתגברות  ואכן,

שיעור ואין קץ  אין עד ·�˘‡Âלמדרגות ¯ÂÓ‚ ¯˙È‰· ˙Â„ÏÂ˙ ‰�ÓÓ „ÈÓÚ‰˘ ‰È‰ ¯·„ ÛÂÒ)

(˙�Ò‡ ‰˙· ˙‡.

זי"ע  אברהם' ה'בית הרה"ק ביאר אחר הפסוק (·Ô˙˘¯Ù)באופן את  ,(·È ËÏ)

הרי  לאמר האדם אל בא  היצר כי 'בגידותיו', מלשון הוא דבגדו בבגדו', 'ותתפשהו

–בגדתכבר עמי' 'שכבה כן אם אלוקיך, ממילאבה' כי עבירות עוד  ועשה בוא
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áåúëì ìàøùé úà åçéøëäå åâéìôä åæ
é÷ìàá ÷ìç íäì ïéàù øåùä ïø÷ ìò

,äìéìç ìàøùéåãîì íîöò íäîå
úåæòä úãîá âäðúäì íéàðåîùçä

äùåã÷ãå÷òöå íéèòåî íäùë åàöéå ,
éìà 'äì éîíää íéîéá Y ïãéãì óà .

ìàøùéî ùéà ìë ìò ,øîàéé äæä ïîæá
ãéîú øåëæìå øåæçìø"äöéäù íâä

åðéàå äùåã÷ã úåçåë åá ïéàù åúéñî
åéìò øáâúé úàæ ìëá ,äîåàî äåù
,ø÷ùå àåù øáéã åéô éë ,úåæòä úãîá
ìòîî é÷åìà ÷ìç åá ùéù úîàäå
éãåäé ìëå ,íéîùá áéáçå áåäà àåäå
íà ïëì ,ú"éùä ìöà ãéçé ïáë áåùç
çéìöé åçåë éôë 'ä úà ãåáòéå òé÷ùé.

äöò'úîà úôù'ä ÷"äøä ãîì äàìôð
ò"éæ(â"ìøú áùéå)áåúëä éøáãî
(è-ç ,èì)øîàð íùïàîéåäðäðäðäðåððéà 'åâå

éðîî êùç àìå åðîî äæä úéáá ìåãâ

äìåãâä äòøä äùòà êéàå 'åâå äîåàî
íé÷åìàì éúàèçå úàæäéãéì åàåáá éë ,

åéøáà éë áèéä ïðåáúéå åúòã áùéé ïåéñð
íâ åì åðúéð àøåáä ìùî åéùåç ìëå
àì íà íäá ìåòôì çë éì ïéðî áåùçé
àåä øùà ...åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä éãéî
éãé úà òéðî àåäå íìåë úåçåëä ìòá

âë äðè÷ äòåðú êì ïéàå ,éìâøåäìåã
.êøáúé åúøæò éãòìáî òéðî íãàäù
ìåèé 'ä úåöøá éøä Y áåùçé äúòî
äøéáò øåáòì ùâàùë éúåçåë úà éðîî
éúìáî íîåã ïáàë ìèåî äéäà æàå
ãé÷ôî ë"éôòàå ,éøáéà úà òéðäì úìåëé
ìëåàù úåçåëä ìë úà éúåùøá ä"á÷ä
àùà äëëéà ïë íàå ,éðåöøë úåùòì
éì ïúðù úåçåëáå 'úé åá ãåâáàå íéðô

.äøéáò íîò øåáòìå,äîåã øáãä éøäå]

êìåä àåäå ,íåãø÷ åøáç íòî ìàåùä íãàì

ìù åäãù ìë úà ñøåäå ø÷åòå äæ åîåãø÷ íò

אני, קדוש - ממני' הזה  בבית  גדול 'איננו ויאמר יענה  לזאת תקוותך... אפסה 

חטאתי  לא  ÏÚÓÏ‰),ומעולם ‰ÏÚÓÏ ‰·‚˘ È˙˘Â„˜Â È�‡ ÍÏÓ Ï˘ Â�· ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,È˙ÏÙ� Ì‡ Û‡Â),

לאלוקים'... וחטאתי הזאת הגדולה הרעה אעשה 'איך  כן על

ה'אלשיך'נה. בה וביאר 'שלשלת', הוא וימאן תיבת על ה'טעם' ·Ô˙˘¯Ù)הנה Ó"Â˙) כי

ומשונות, שונות  בטענות  דעתו ומבלבל 'נסיון' לאדם מביא שהיצר פעמים הנה

הוא מסוכן כנגדו לענות מתחיל האדם ואם ורגליו, ידיו את האדם ימצא  שלא  עד

תשובות  יענהו והלה ממנו יותר 'חריף' לנגדו שהעומד פעמים כי להכשל (‡Ûמאד

(˙Â�ÂÎ� Ì�È‡ È‡„ÂÂ·˘יחטא בע"כ ואז טענותיו כל ‰Â‡כנגד ¯ˆÈ‰ Ï˘ ÂÁÈÏ˘ ¯˘‡Î Ë¯Ù·)

(ÔÂ˘Ï ˙Â˜Ï˜ÏÁ· Â‰˙ÙÓ‰ Â˙ÂÓÎ 'Ì„‡'לזעוק - אחת עצה אלא  לו אין ,– וימאן וימאן

ודברים' 'דין עצמו בלא  הקושר כדוגמת  מידי, לא  ותו לך אשמע לא  ממילא  כי ,

בנסיון. לעמוד בידו יעלה כך  ורק ברזל, של ב 'שלשלת '
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éãëá åøáç ìùá ùîúùî àåäù àöîð .åøáç

êì ïéàå äáåè úçú äòø åì ìåîâìå åì ñåøäì

[åæî äìåãâ äáåè úåéôë.

äëå- ÷éãöä óñåé øîàìåãâ åððéà
éðîî êùç àìå åðîî äæä úéáá
äìåãâä äòøä äùòà êéàå 'åâå äîåàî

'åâå úàæäïåáéø - éðåãà íà ,øîåìë
éðîî êùç àìå úåçåë éì ïúåð ,íéîìåòä
äòø åì ìåîâì ìëåà äëëéà ,äîåàî
ìáà ,'úîà úôù'ä íééñîå .äáåè úçú
øçàì ÷ø àá ,äæìä úòãä áåùéé

ä'ïàîéå'éìáî òøä øöéì ïàîî àåäù
÷øå ,åéùòîì íòè úúìå åúòã áùééì
éãé ìò åá íçìéäì ìåëé àåä ïëî øçàì

.úòãä áåùéé

כארעא  יהיה  שלא  - שקטתי לא  שם וגם
בעבודתו  עצמו יזיז אלא סמיכתא

äðääèîì äçéðäì äëåðç øð úåöî
ùìùî äìòîì êà äøùòî

íéçôè(àòøú 'éñ)íé÷éãö äá åæîøå ,
(åì úåà äëåðç 'ìàåîù úøàôú'á æ"éòë)ïäã

äèîì' àöîð øáëù éî óàù úîà
åãéá ,äðåúçúä àèåéãá - 'äøùòî
íå÷îì òéâäìå åììä íéîéá úåìòúäì
íéîëç åøñà íå÷î ìëî ,äøùòî äåáâ
ò÷ø÷ì êåîñ äùìù êåúá ÷éìãäì
.àéîã àúëéîñ àòøàëå ãåáì íåùî
ìèåîä úà úåùòì íãàä ìòù åðééäå
úåìòúäì éãë çúô çåúôìå åéìò,
úåéäì èòî íîåøúé åîöò àåä øùàëå
åäéáâé ä"á÷äù äëæé 'äùåìùî äìòîì'

äáøäåðåðåðåðíéãé ÷åáéçá áùé íà ìáà ,

מר  יצחק רבי הרה"ק  אמר ראשיתכעי"ז נסיון, לעת אדם בבוא כי זי"ע אדוויל

פעמים ג' יזעק ÌÈÓÚÙ)דבר '‚ ‰ÏÚÓ ÈÙÏÎ ‰ÏÂÚÂ ‰ÓÈÚ�· ÏÒÏÒÓ‰ ˙Ï˘Ï˘‰ ˙Ó‚Â„). רוצה איני

רוצה איני רוצה . ·Ô˙˘¯Ù)ויינצלאיני ˜ÁˆÈ ¯Â‡).

יפסיד נו. בזה כי ח"ו מצבו על ולהתאבל לבו אל להתעצב – עברו על יחשוב לא  וכן

הנס  בגלל חנוכה ימי שמונת  את חכמינו שקבעו חנוכה נס גבי מצינו וכן הכל,

איתא בפירוש שהרי עושה' זו מה לשמחה 'וכי ביאור, צריך ולכאורה הנרות, של

�·:)בגמרא Ê"Ú) המקדש בבית  פרצות י"ג ופרצו המזבח אבני את שקצו שהיוונים

(‚"Ó ·"Ù ˙Â„Ó 'ÈÚÂ) המנורה את להדליק שזכו על רבה' ב'שמחה שמחו כיצד כן ואם ,

אלא ופינה . עבר  בכל החורבן' ב 'סימני מלא  היה המקדש  בית  של  מראהו  והרי

עכשיו , להדליק מצליח שהוא האור  עם  לשמוח האדם  חובת  אדרבה, כי ביאורו,

המצב בשפל עדיין הוא אם  ביהאף דעסיק בעידנא במצוה ישמח מ"מ ,„·· „·Â)

(˘Â„˜‰ ÌÂ˜ÓÓ ÍÂÏÎÏ‰ ÏÎ ˙‡ ‡ÈˆÂÈ „È˙Ú·˘ ÂÓˆÚ ÏÚ Ï·˜È לו יפריעו אל מקום ומכל ,

המצוה. קיום בעת הנפש שמחת  את העבר על מחשבות

זי"ע מטריסק המגיד כן ורימז בחנוכה, המצוות  מעיקרי ÎÂ�Á‰והוא ,Ì‰¯·‡ Ô‚Ó)
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ùòî ñôàáåæðæðæðæðúà åëåúá ÷éìãé àìå
ìë åì åìéòåé àì éæà ,ùãå÷ä õåöéð
òå÷ù àåä éøäù ,÷éìãéù úåøðä
êéàä ,úåîåöò åéðéòù éîëå úåéöøàá

åùîù çéøæäì øåàä ìéòåéçðçðçðçð.

÷"äøäò"éæ áå÷èøåùèî ìàøùé éáø
(ã"ôøú é"æðâ)ïåùìá äì æîø

ñ"ùä(:áë úáù)äëåðç øð ùåôú äéä'
ãîåòååæ àì éë ,'íåìë àìå äùò àì ,

úåøðä úà ñåôúì - 'øåà ïåëùé' êøãä
íéé÷é àìà ...åãîò ìò ãåîòìåäéòùé)

(ä á''ä øåàá äëìðå åëì'øåàäù Y
'ä úãåáòá 'úëìì' ìéçúäì åì øéàéèðèðèðèð.

את  שיחשיב  ע"י – הזה בבית גדול  איננו
תמיד  לעמוד להתגבר עליו  יקל  עצמו 

המלחמה בקשרי

ùøãîá(ã á ø"øá)éðô ìò êùåçå'
ïåé úåìâ äæ - 'íåäú
ìàøùé ìù íäéðéò äëéùçäù

(‰ÎÂ�Á È‡Ó ‡¯Ó‚· ‡˙È‡ Î‡:)בדבריהם„"‰ אינון,(˘·˙ תמניא דחנוכה יומי בכסלו 'כ"ה

דלא – עבודתו עיקר ולהתחדש, עצמו  לחנך האדם שבבוא בהון', למספד דלא

החשמונאים  מן ילמד רק בעולם, דבר שום על ויתאבל יצטער שלא בהון, למספד

ובזה  המנורה, נרות הדלקת ידי על עצמם והתחדשו 'העבר' על לב על שמו שלא

והנפלאות . הניסים את  עוררו

ה'דריידעל'נז. במנהג זי"ע אליעזר' ה'דמשק הרה"ק רימז יש (ÔÂ·È·Ò)כיו"ב דלכאורה ,

קטן 'דריידעל' על בר"ת  ולחרוט  לכתוב  נהגו למה –ש'יהה'דולג'סנ'לתמוה, ם

ייכתב ובו חוצות בראש מודעות לתלות  היה עדיף והרי ניסא ', 'פרסומי לשם

מכאן, אלא יותר, גדול ניסא' 'פירסום יהא ואז הנס, ענין כל לבנה' 'קידוש באותיות 

כשהוא  תיבות ראשי של ובמילים קטן 'דריידעל' יותר מסתובבשעדיף נח, ואינו

העומדות  גדולות  האדם דומםממודעות כל זה כי כלום, עושות ואינן מקומן על

חילוקלעשות אין ושוב  כוחו כפי ויפעול יעבוד אלא לנוח, ולא  כוחו כפי ולפעול

מעש. באפס ישב אל רק  התוצאות , יהיו מה

'נח. אמרו בעיניים הרואהולכן יהלך אם כי מאיר שהאור במה סגי דלא מברך ',

ורבבות אלפים עבורו ידליקו אם אפילו - כלל האור את  יראה לא  עצומות 

הקדושה  לקלוט עצמו את  מכין האדם אם ברוחניות, נמי הוא כן ואבוקות . נרות 

בעדו  המעכבים המפריעים כל לדחות  החשיכה לו שיאיר יזכה עיניו את  ופוקח

לו  יועילו איך  כראוי, מוכשרים אבריו אין חלילה אם אך  יתב "ש, אליו מלהתקרב

הגדולים. האורות  כל

הללנט . ובית  שמאי בית  בפלוגתת  נמי מרומז Î‡:)וזה 'מוסיף (˘·˙ אם הנרות  במנין

נחלקו  דלא  זי"ע , הרי"ם' ה'חידושי הרה"ק בשם ואומרים והולך', 'פוחת או ןהולך'
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åáúë íäì úøîåà äúéäù ,ïäéúåøéæâá
÷ìç íëì ïéàù øåùä ïø÷ ìò íëì

.ìàøùé é÷åìàáåöø åæ 'úåëùç'á
åáùçéù ìàøùé éðá úà ùàééì íéðååéä

íåìëì íééåàø íðéàùäòåãé äðäå .
ò"éæ úîà úôù'ä ÷"äøä úéùå÷,äëåðç)

(àúéà ä"ã 'æ ìéì å"ìøúïàë ùé äøåàëìã
åøîà íà éøäù ,äéáå äéðéî äøéúñ

ìàøùé é÷åìà,íäé÷åìà àåä 'äù éøä
åøîàé êéàå÷ìç íëì ïéàøàáîå .

åäì úôëéà äåä àìã 'úîà úôù'ä
äøåú ìàøùé åîéé÷éù íéòùø íúåàì
ùãåçä ùåãé÷ ìò åøæâù àìà ,úååöîå
åøîàù äî íò åîéìùä àì éë

(.èî úåëøá)'íéðîæì åäðéùã÷ã ìàøùé'

úòá÷ð äæä íìåòá é"ðá éùòî é"òù
úåîìåòä ìëá íéãòåîä úùåã÷åäæå)

íéøøåòî íäéùòîù ,'ìàøùé é÷åìàá ÷ìç'

(íéîùáíäì ïéàù åæéøëéù åøæâ ïë ìò ,
ìáà .'ìàøùé é÷åìà' ìù äæ ïéðòá ÷ìç
íåçöéðå íéàðåîùçä åøáâ øùàë
íäéúåáìá åæ äðåîà ìàøùé éðá åùéøùä
åúåáéùç äìãâ àåä øùàá éãåäé ìëù

ãàî ãòèåùô éãåäéù äååöî ìëáå ,
ìù àéìîôá äøåáâå çë óñåúéð íéé÷î

åð÷éú ïëìå ,äìòîäéäé éãåäé ìëù
åúéá çúô ìò úåøð ÷éìãé äéäéù éî

äøùòî äèîì õåçáîøùà ìë éë ,
,äæ ïéðòá êééù äðåëé ìàøùé íùá
ì÷ðá àåä ïë éë éãåäéä òãåéùë ïëàå

אם להיותמוסיףאופוחתאלא שעליו בזה אבל הכל הולך , כי כלל. נחלקו לא 

כלום, לעשות  מבלי אחד במקום חלילה יעמוד ולא 'הולך ', להיות  האדם שעל מודים

צדיק ' ב'שפתי הובא ‚)מעשה ˙Â‡ ‰ÎÂ�Á)'הרי"ם ה'חידושי הרה"ק  זקינו בשם

צרתם  הזכירו וב 'פתקא ' זי"ע, מלובלין ה'חוזה' הרה"ק אל חסידים באו שפעם זי"ע ,

'הלא ונענה ה'קויטל', את קרא הרה"ק  הסבל, כוח  כשל וכבר בעירם הדר מ'מוסר'

הייתכן  מאד, עד החסידים ויתמהו העליונים', העולמות בכל בשמים מאיר זה איש

כך על לשאול העזו לא אך כך , כל נשמתו תאיר כמותו אנשים ששפל - הזה כדבר

הרבי  בירכם ואז הרשע המסור של שמו את לפניו שוב הזכירו מה זמן לאחר לרבם,

שבשעה  ה'חוזה', השיב כך, על ה'חוזה' נשאל בהזדמנות  מצפרניו. שינצלו מלובלין

ידם  ועל חנוכה, נרות ה'מסור' הדליק  הראשונה בפעם הפתקא  את  לפניו שהגישו

נשמתו. את  שהאיר גדול אור שעה באותה עליו שרה

נרות הדלקת  של הסגולה גודל את זה מסיפור ללמוד מקובל העולם בפי והנה

הצליח  שאח"כ ממה ללמוד יש עוד אך  רשע, מסור בנשמת  אף המאירה חנוכה,

באור  שמאיר מי שגם הרי מידו, העיר בני את להושיע במרומים לפעול ה'חוזה'

ההדלקה, אחר לטובה שינוי שום עליו ניכר יהא לא  חנוכה נרות  הדלקת  בשעת  עליון

תחילה. דרבה הכנה ידי ועל כראוי יקיימה לא  אם



חנוכה  - וישב  - הפרשה äðבאר

úåðåéñðä ìë ìò øáâúäì åì
úåøúñääåññññ.

ïëåò"éæ ïéøáà÷î ÷"äøä åøàéáúåøîà)

(áùéå ,äùî÷éãöä óñåé éøáãá
úéáá ìåãâ åððéà' ìåãâä ïåéñðá ãîòùë

'...äòøä äùòà êéàå ...éðîî äæäèì)

(è-çäáâéå' íéé÷ì íãàä ìòù åðééäå ,
'ä éëøãá åáì(å æé ,á é"äã),÷éæçäì

úãåáòì éåàø åäåîë ïéà éë åîöòá
ú"éùäïëìå ,øöéä úùøî ìöðéé êë ÷øå

ìåãâ ïéà Y ïåéñðä úòá ÷éãöä óñåé ÷òæ

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

זה' רבינער הוא 'מי המשמש את  ‡Â˙Âושאל ‰‡¯˘ ÔÂÈÎÂ ,ÌÈÂ‚ ÔÂ˘Ï· ·¯ Â�È‰ '¯Ú�È·¯')

(˙Â�·¯· ˘Ó˘Ó ‡Â‰ ¯ÈÚ ÂÊÈ‡· Ï‡˘ ˙Â�·¯ È„‚··,רבינער אינו 'הוא ואמר המשמש השיב  ,

וואנדער-רבינער...' ÌÈÏÏÂÁÓאלא  ÂÈ‰˘ 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· מה ושאל הגוי תמה ,

מדינה  על 'רבינער' יש - ואמר מהוסיאטין הרה"ק  נענה 'וואנדער-רבינער', משמעות 

אחת , שכונה על רק  ויש אחת , עיר על 'רבינער' ויש על שלימה, 'רבינער' יש  אולם

¯ˆÂÈ˙Â�Â)עצמו  ÏÚ ËÏÂ˘˘ Â�ÈÈ‰)...'וואנדער-רבינער' הנקרא חתנו והוא לכך  והסמיך 

נשא  בפרשת  עזרא' ב 'אבן מבואר שכן זי"ע, יעקב ' ה'אהלי ·)הרה"ק  Â ¯·„Ó·) דבנזיר

תאוותם  אחרי הולכים העולם רוב  כי פלא , דבר שעושה מפני 'יפליא ' לשון כתיב 

ויאה  נאה לו לבו, תאוות  אחר הולך  שאינו זה כן וכמו מהם, עצמו פורש והוא

רבינער'. 'וואנדער הכינוי

הנלחם של  שכרו  גדול  זי"ע ואכן, שמואל' ה'דברי הרה"ק  של כביאורו ,Ô˙˘¯Ù·)

(Ô‡ÓÈÂ תיבת „"‰ שעל הבית'וימאן ב'טעם' 'בעל אצל העובד לפועל משל 'שלשלת '. -

שכרו  את ירוויח ערב עדי יום מבעוד לפעלו אדם יצא  - ולילה' 'יומם יעבוד אם אף

'העשירות ', מן הוא  רחוק  עדיין אך  גדולה, בהרחבה פרנסה לו תהיה גם נאה, בשכר

מההשקעה , מונים  עשרת  רווחים המניב  ומוצלח טוב 'עסק' איזה לפניו  בהזדמן ורק

מעשירי  להיות  וייהפך  השלשלת, כמו  למעלה למעלה  אחת בפעם  קרנו יעלה בזה

ומתעלה העיר ה', את  הוא  עובד כסדרן תמידים רוחניות , בעניני הוא ממש בו כיוצא  .

'נסיון  אחת  פעם אליו בבוא אמנם, הדרך, לו ארוכה עדיין אך  מדריגה, אחר מדריגה

זה, על בהתגברו מיתה טעם ממש הוא  מרגיש אשר ומר' האישקשה יעמוד אם

ואדיר חזק ב'וימאן' הנסיון, זאתבזה – ונפשו בגופו התאווה כוחות  כל את  לשבר ,

מכפי  יותר הרבה נצחים, לנצח עצומים רווחים לו המביאה טוב בעסק  ההשקעה היא

בתחילה. יגיעתו

רעה  מתאווה אחת  בהתאפקות כי למעלה, העולה ה'שלשלת' בטעם נרמז וזה
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äæä úéáá éðîîíãàì éåàøä ïî ïéàå
úàæë úìååéà úåùòì éðåîë ìåãâàñàñàñàñ.

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

òîùé àì.åìéùåãéç'ä ÷"äøä áúë ïëå
ò"éæ 'í"éøä(ïúùøôá í"éøä éèå÷éì)ìò

ïáåàø òîùéå' ïúùøôá ì"æç éøáã
íãéî åäìéöéå(àë æì)òãåé äéä åìéà Y

òîùéå åéøçà áúåë ä"á÷äù ïáåàø

íãéî åäìéöéå ïáåàøåðòåè äéä åéôúëá
åéáà ìöà åëéìåîå'(àî÷ áùéå ù"å÷ìé),

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

åéùòî ïéòéâîåéùòîù òãåé åéä åìéàå ,
ïéòéâîãò,ïë ïäéìò áåúëéù - ú"éùäì

.øúåé ïåöøá äùåò äéäíãà ìëá ïëå
äáåè íéîøåâ åéùòî êéà òãåé äéä íà
åéä íéàøáðä ìëìå úåîìåòä ìëì

.ì"ëò ,øúåé ÷ùçå ïåöøá íéãáåòåðééäå
äðè÷ äìåòô ìëù øéëäì íãàä ìòù
Y úèòåî åìéôà úåøáâúä ìëå åìù

מעלה, מעלה לעלות זוכה ברע  מהביט עיניים טובהובעצימת  הכי ההשקעה והיא 

ליראיו טוב שכר  המשלם הקב"ה, המלכים  מלכי מלך  של  ב'בנק' שלו  ,בחשבון

מאמרם Â)והוא  „È ¯"·„Ó·) גבי הכתוב  העין', אותה שכר לשלם עלי הקב"ה 'אמר

כל  ועל חוב', 'בעל נשאר לא הקב "ה כי ברע, מראות עיניו שעצם הצדיק ָיוסף

עשירות . בבחינת  גדול לשכר זוכה ב 'וימאן' היצה"ר נגד והתגברות  התאפקות 

ושאל סא. יצ"ו ברק  בני בעיר מהאדמורי"ם אחד אל שנכנס אחד על שמעתי שמוע

עצמכם  את  לקרא המלוכה כסא את ולתפוס לבוא  לכם התיר מי בהעזה, פיו את 

את שפתחתי בעת אנכי' 'מי – זו קושיה קשה הייתה לי אף הרבי, ענהו רבי, בשם

איש', ה'חזון לי אמר זי"ע , איש' ה'חזון מרן בעצת  לשאול והלכתי מדרשי, בית 

עמדי  בעת לי אמר כך  'רבי'. בשם להקרא  לו ראוי אחרים שמחזק מי כל אנו בימינו

לי, ואמר שוב נענה מחדרו לצאת  פניתי כאשר לו, מחזק בסמוך  אינו באם אפילו 

רבי... בשם להיקרא הוא  ראוי כבר  עצמו את  אם כי

הקדוש רבינו שעשה מצינו Ù‰.)וכך  Ó"·) אלעזר רבי של בנו יוסי רבי את  כשמצא

התנאים, עם והושיבו בדברים לקחו המדרגה, בשפל עומד וראהו – שמעון רבי בן

רוצה  יוסי רבי שהיה אימת כל ומאז 'רבי'. לו קרא  ואף דרבנן' ב 'איצטלא הלבישו

אותך, קראו ו'רבי' אתה, חכם כי עליך הכריזו – לו אומר היה מקדם לדרכיו לחזור

חוזר...' אני 'למעללי תאמר אתהיאך או  עצמו את  האדם שכשיחשיב לפניך , הרי

ח "ו נפילה מכל  ומחסה למגן זה  יהא –רעהו בנסיון בעמדו איש כל יעשה וכן ,
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åîöòì ÷ø íéòâåð íðéàòðòðî àåä àìà
íìåòä ìë úà íäáúà ïéáé äæá ,

äìòîì äìòîì äìåãâä åúåáéùç,
'êìé êåìä'ä ìëå åéùòî ìë åéäé àìéîîå

øúåéá éåàøä ïôåàá åìùáñáñáñáñ.

ãåòíééëøá ÷æçì åðéúåáø åøîà
åîöòì íãàä øîàéù ,úåìùåë
,êéðôì ãîåò äù÷ 'ïåéñð'ù àôåâ àäî
íéîùá ùé äìåãâ úåáéùçù éøä

êúîçìîìøöéä äéä àì éëä åàìá éë ,
,êúåà ìéùëäì åçåë ìëá õîàúî
äáåùç åúåøáâúäù íãàä òãéùëå

.äæá çéìöé

áúëò"éæ 'íäøáà úéá'ä ÷"äøäúéá)

(èçùéå ä"ã åö íäøáàíéîòô 'â éë
'úìùìù' äøåúá ùéâñâñâñâñúáéúá .à .

äîäîúéå(æè èé ,èåì éáâ)ïúùøôá .á ,
ïàîéå÷éãöä óñåé éáâ(ç èì)úùøôá .â ,

úáéúá åöèçùéå(âë ç)êøã' ìò æîøîå .
íìåò úååàúì íãàä àáùë ,'äãåáòä
åùôðá íéé÷é äìéçúî ,øúéäá åìéôà äæä
,åúååàú àìîì øäîé àìù 'äîäîúéå' Y
÷éæé äååàúä øåçéàå áåëéòù ùåùçé àìå

åìãñãñãñãñ,íò íçìéù ,'ïàîéå' - ïëî øçàì
'äöåø éðéà' ú÷òæá åøöéàì øáëù ãò
ì úååàú øçà êìéì äöøéåáåáìùë åðééä)

(íäéøçà êìéì íéëñé àì íå÷î ìëî äååàúé ïééãò,

שיהיה, נסיון באיזה שיהיה מי לאבי יהיה הנני חשוב כה  הרי ויחשוב  בעצמו  יעצור

ואיך  מרומים, בגבהי רוח' ל 'נחת  לו גורמת שלי קטנה פעולה וכל  – שבשמים 

לאל  וחטאתי  הזאת  הגדולה הרעה  וקים ...אעשה

חז"ל סב. דברי את לבאר זי"ע, אמת ' ה'שפת הרה"ק בשם מתאמרא בזה כיוצא

(:ËÓ ‰ËÂÒ),ריבוי הוא  'יסגא' - תיבת פירוש יסגא', חוצפא דמשיחא  'בעקבתא 

ב 'חוצפה' להקב"ה לו די הימים שבאחרית  והיינו 'די', - 'סגי' מלשון פירושה ועוד

נערים עם זקנים Â˙‚¯„ÓÓ)שילבשו ‰ÏÚÓÏ Ì‰˘ ÌÈ¯·„ ‰˘ÚÈ ÛÂˆÁ‰„),כלומר יביטו, שלא

יהיו ובזה אני, קדוש  אני', 'צדיק ויאמרו  יענו אלא  באמת, הרוחני מצבם  על  כלל

כראוי  ה' את לעבוד  והנפש  הגוף כוחות  .להם

השגה,סג. כל בהם לנו שאין ורמים גבוהים ענינים טמונים המקרא ' שב 'טעמי כידוע 

דרשו ‚.)וחז"ל ‰ÏÈ‚Ó) התורה 'טעמי' על היא שהכוונה במקרא' 'ויבינו הכתוב על

מסיני. למשה שניתנו

בעמקי סד. ששקע לבחור זי"ע  מזוועהיל שלומק'ע רבי הרה"ק שהורה מה וידוע,

זקן  מלך  – הרע  היצר ביד תיפול נפול שלבסוף הינך יודע אם אף רבה, תהום

ממלאיםוכסיל, מיד פיו  את בפצותו אשר  כמלך, עמו  תתנהג  אל  מקום מכל 

אתמשאלותיו מעמו דוחה שהאדם ורגע  רגע כל על כי ושוב, בלך  תדחהו אלא, ,

ערוך . לאין להקב "ה מרובה רוח נחת  גורם הריהו לבסוף נפל אם אף היצר
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òøä åøöé èçùéù ,'èçùéå' Y äëæé æ"éòå
øáëåäååàúé àì.åéúåîòèîì ììë

נצחונות  מונה הקב "ה אין  – המלחמות  ועל
מלחמות  אלא 

çñåðáìòå...' íéøîåà åðà íéñéðä ìò
ìù å÷åéã òåãéå '....úåîçìîä
'ïåçöðä ìò' ò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøä
êãîìì 'úåîçìîä ìò' àìà íéøîåà ïéà
íöò ìò 'áåè íåé' íéùåò úåéðçåøáù
ïåçöðä ìò àì ììëå äîçìîä úëéøò

Y.íéîùä ïî äðúî àåäù

àúéà'îâá(.æ ïéìåç)øéàé ïá ñçðô éáø
ïåéãô' úååöî íéé÷ì êìä
éàðéâ' åì øîà ,àðéâ øäðá òâô ,'íééåáù
äéì øîà ,'êá øåáòàå êîéî éì ÷åìç

(øäðä)éðàå êðå÷ ïåöø úåùòì êìåä äúà
äùåò ÷ôñ äúà ,éðå÷ ïåöø úåùòì êìåä

,äùåò äúà éà ÷ôñ(åìéàå)éàãå éðà
÷ìåç äúà ïéà íà äéì øîà ,äùåò
íéî êá åøáòé àìù êéìò éðøæåâ êîéî
áéùä äî ,á"ö äøåàëìå .'åëå íìåòì
äðòèë úéàøðä øäðä úðòè ìò é"áôø

äúàå éðå÷ ïåöø äùåò éàãå éðà'ù úðâåä
.'÷ôñ ÷ø

åøàéáåíé÷éãöíùá 'àæìòá é"øåîãà')

(ãåòå ,ò"éæ àæìòáî é"øäî ÷"äøä

éðà óà åì øîà ñçðô éáøùéàãååäùåò
ù÷áîå ùøåã ä"á÷ä ïéà éë ,éðå÷ ïåöø
úåìãúùää úà àìà íãå øùáî
ìù åé÷ñòî íðéà úåàöåúä éë ,åúãåáòá
ãéá íééåìúå íéãîåò íä àìà ,íãàä
åúåöøáå íééåáùä åãôé åúåöøá ä"á÷ä
éðéðò ìëá øîàéé ïëå .øñàîá åøàùé
åðúàî íéùøåã ïéà Y íãàä úåãåáò
íãà ìù åúåìãúùäå 'äãåáò'ä úà àìà

åì áùçð øáë äæáå Y áåèì'éàãåå'
åðå÷ ïåöø äùåò.

úåàøåðìà÷æçé éáø ÷"äøä õøéú
ò"éæ øéîæà÷îíéøîàî ñøèðå÷)

,øéîæà÷î ÷"äøä éîâúô ÷ìçá ,'ìàøùé úøàôú'

(.æ ïéìåç à"ùøäî 'ééòåàðéãã àø÷éòîù
éàãåå êìåä øäðä Y äúàù ,àëøéô

,êðå÷ ïåöø úåùòìêúåáéùç äî ïë íàå

כדכתיב לעמים, ישראל בין ההבדל כל זהו כי ËÈ)והאמת , ,Á ˙ÂÓ˘)פדות 'ושמתי

זמן', לאחר מחר 'יש כי הזה', האות יהיה למחר עמך , ובין עמי È„)בין ‚È ˙ÂÓ˘ È"˘¯)

האומותוזה שאר לבין ה' עם  בין וההבדל 'הפדות  - ליצרו אומר שהיהודי מחר,

כרצונך אעשה ולמחר לי הניחה עתה הזה', האות יהיה

– הוא  לעמים ישראל שבין ההבדל כי קרא , בהאי נרמז האותעוד יהיה  למחר 

היום הזה פעלו על יתחרט האם המחרת, ליום יהא  מה הוא מתבונן הנסיון בעת כי ,

הוא סימן לאו אם כי למחרת , בזה ישמח האם הוא בוחן מצווה בדבר וכן לאו, או

מצווה. כך  כל זה שאין



חנוכה  - וישב  - הפרשה èðבאר

'÷ôñ'ù àø÷éòî òãåéä íãå øùá éôìë
,áåè úéìëú åãéá äìòé àì àîù øáãä
úåøäð øåáòì õîàúî àåä ë"éôòàå
÷ôñä úòã ìò åìéôà íé÷çøî úëìì
- åðå÷ ïåöø íéé÷ì 'åãéá äìòé àîù' -

.äîëå äîë éô áåùç äæíäéðù ïéáîå
õåô÷ì Y 'øîðë æò' úåéäì ãîìð
äàöåúä ìò èéáäì éìáî ,ùôð úåøéñîá
éøä 'äùåò ÷ôñ' ÷ø íàå ...ïåçöðäå

.éôè áéùç äáøãà

ãåòùøåã ä"á÷ä ïéàù ,ïúùøôá åðéöî
äìòîìù äî åðîî ù÷áîå

,åéúåçåëîãò ,åçåë éôë ãåáòéù àìà
úòâî åãéù äîëäùòù åîë åì áùçééå

ïúùøôá áéúëã ,øáãì äéàøå .ìëä
(àë æì),'íãéî åäìéöéå ïáåàø òîùéå'

àìä ,'äìöä' àø÷é úàæì éëå ,àìô àåäå
,íéáø÷òå íéùçð àìî øåá ìà åëéìùä

íãéî ìåöéð íãà ïéàù(.àë÷ úåîáé 'éò),
ù ,éàãåå àìàúåäî- äàøéäàøééúéù

åàøåáî íãàäøùà ìëë äùòé ïëìå ,
åì äàøð íà åìéôà - úåùòì åéãé ìàì

åúìåòôá çéìöé àìùíåù äì äéäé àìå
åìù úà àåä íå÷î ìëî ,úìòåú

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

áåúëä åàø÷åäìéöéååì áùçð - íãéî
åìéàëåìéöäìòôéù ø÷éòä éë ,éøîâì

úåìòúäì éãë 'åçåë' ìëá íãàä
ù"áúé åéìà áø÷úäìåäñäñäñäñ.

'להשכיחם  כנגד – בתורתך חלקנו  ותן
תורתך'

áúë'ùåã÷ä ä"ìù'áúøùò ÷ìç)

(á"ð÷ úåà ãéîú úëñî ,úåøáãä,
åø÷éòù áåùçé Y äëåðçì øñåî úçëåú

,êøáúé 'äì úåãåäìå ììäì ï÷úðéë ìò
íà ,úååöîå äøåú ìèáì åáùç íéðååéä
íééåàø äìàä íéùåã÷ä íéîéä ïë

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

עליה ציוה ודחקה, ‚)ענייה „ · ÌÈÎÏÓ) כל מאת  החוץ  מן כלים לך שאלי 'לכי

השמן  כמות  היה כך שהביאה הכלים כמות  כפי ואכן תמעיטי', אל רקים כלים שכניך ,

עוד  הבא  לבנה אמרה הכלים, משנגמרו ויהי וסוף, גבול בלי נס בדרך לה שנשפך 

שבורים, חרס גםכלי יגזור נס , בדרך שיתמלאו רקים  כלים על שגזר הקב "ה  כי

שיתוקנו שבורים  כלים זה,על  גב על זה נתנם שבורים, כלים ואסף הבן הלך  ,

כולם, שנגמרו עד הכלים את למלאות השמן עמוד והמשיך נס, בדרך  כאחד ונתחברו

האדם יעשה – בעדינו להמליץ יש מעתה, הללו. כלים גם שנגמרו כוחו,עד כפי

אלא להביא בידו אין אם נסואף לו יעשה והקב "ה  יביאנו, - éנפה  מחורר  ְָָכלי

האור ... את שיקלוט  כדי הכלי, את  ויסתום
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øàùáî øúåé äøåúä úãîúäì øúåéá
íìåë ãâðë äøåú ãåîìú éë ,íéîéäàô)

(à à.'äô ìòáù äøåú'á èøôáå ,

ì"æåò"éæ 'éåì úùåã÷'ä ÷"äøäíéùåøã)

(äëåðçìäéä ñðä ø÷éòù ïë íàå
åðúøåúî åðøéáòäì åöøù ìò ÷ø
áåøá àåä êåøá ùåã÷äå ,äùåã÷ä

,úàæä äøéæâî åðìéöä åéîçøéåàøäî
,äðåëé ìàøùé íùá øùà ãçà ìëì
,êøáúé åúøåúá ãéîúäì åìëùá íåùì

êëì íéåàø íéîé íä éëìëáù åðééäã ,
êøáúé åúøàä åðéìò øéàäì ìçä äëåðç

ì"ëò ,åúøåúîåñåñåñåñ.

ïåéëå,êë ìë íéáâùðå íéø÷é íéðîæäù
íìöðì ãàî çéâùäì êéøö ïë ìò
øîàù ,óñåé ìù åðåøúôî ïðéæçãë ,ïâåäë

íé÷ùîä øùì(âé î)íéîé úùìù ãåòá'
,'êðë ìò êáéùäå êùàø úà äòøô àùé

øúô íéôåàä øùìå(èé ÷åñô)ãåòá'
êùàø úà äòøô àùé íéîé úùìù
ùé äîéúå ,'õò ìò êúåà äìúå êéìòî

àø÷á ùøåôî éøäù ,äæá(ë ÷åñô)åúåàù
äéä íåé'äòøô úà úãìåä íåé'êøãå ,

'äðéðç'á íúãìåä íåéá âäðúäì íéëìî
úøåùî íéðôì íéòùåôä íò âäðúäì

áéùé àì íà óà ,äù÷ ïë íàå ,ïéãä
íå÷î ìëî ,åðë ìò íéôåàä øù úà
íé÷éãö åøîàå ,åâç íåéá åäìúé òåãî
íéðîæáù ,åðãîìì äàá äøåúäã
äìòî úåìòúäì æà øùôàù íéùåã÷ä
íéðôì äâäðäá äðéðçì úåëæì ,äìòî
úà ìöðî åðéàù éî æà åà ,ïéãä úøåùî
íéðîæá åìåæìæ ìò éôè òøâ éåàøë ïîæä
...åáééçî àôåâ ïîæä ïë ìò ,íéáåèä
øù úà åëéæ ãçà ãöîù óà ,ïëìå
åúîåòì éøä ,åðë ìò åäåáéùäå íé÷ùîä
...íéôåàä øùá '÷ñô íéé÷ì' åçøëåä

øàåáîåì"æçá ïë(.áð äëåñ)ìåãâä ìë'
,'åðîéä ìåãâ åøöé åøéáçî
ïééèùðéååòì ìà÷æçé éáø ïåàâä øéáñäå
,íéùðà ìò ÷ø äðååëä ïéàã ì"öæ
ìåãâ øöé åì ùé åøéáçî ìåãâä íãàäù
íéðîæä éîð äæ ììëá àìà ,øúåé
íéìâåñîä íéìåãâäå íéáåùçä
øöéä ìãúùî åìà íéîéáù ,úåìòúäì
úãåáòî íòä úà ìèáì úàù øúéá
'ìåãâ åìà íéîé ìù íøöé' éë ,ùãå÷ä
êéøö äëåðçá ïëå ,íéðîæå íéúò øàùî
úåø÷éä úåòùä ìò ãéô÷äìå çéâùäì
ãåáéàì åëìé àìù äæä ùåã÷ä âçáù
åéðéò åéäé ÷ø ,êëá äî ìù íéøáãá

שנאמרסו. וכמו הנרות הדלקת בעת  Î‚)וביותר Â ÈÏ˘Ó),'אור ותורה מצוה נר 'כי

להגות ראוי הנרות הדלקת  שאחר זי"ע , הרי"ם' ה'חידושי הרה"ק  של כמאמרו

הנרות  מן האור שלימות  את ישיג התורה בכח כי ·'ÈËÂ˜Ïבתורה, ‡·Â‰ ,·"Á ˜"˘˘)

(‰ÎÂ�Á Ì"È¯‰.
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ìë ìò äøéúé äøéîùá øåîùì åùàøá
ãåáéàì êìé àìù òâøæñæñæñæñ.

éäéíò äéä øùàë åðîò åðé÷ìà 'ä
íéîéá íéñéð íäì äùòå åðéúåáà

לביתסז. נכנס החנוכה בימי אחת  פעם זי"ע , לב ' ה'ייטב  מהרה"ק נספר נורא  מעשה

ניגש  בטלים, בדברים ביניהם ומשוחחים בחורים כמה שיושבים וראה מדרשו

דברי  את הבחור כשמוע ויהי באוזניו. מה דבר לו ולחש הבחורים אחד אל הרה"ק 

מאד  תמהו שם היו אשר חבריו נפלאה. בהתמדה ללמוד והתיישב מיד הזדרז רבו,

כל  הדברים עליו השפיעו והאיך אליו, דווקא  ולמה הרבי לו אמר מה זה, דבר על

הנה  כהווייתן, דברים להם וסיפר הבחור פתח הדבר. פשר לשאלו אליו ניגשו כך,

חלקי  בכל צדקה לאסוף הישיבה בחורי כל יוצאים השנה ראש שבערב כאן המנהג

הבחו  והנה יכולים העיר, ואינם העיר בקצה החמה שקיעת  בעת  הנמצאים רים

השנה  ראש סעודת ואוכלים מנחה תפילת  שם מתפללים לביתם, לחזור להספיק

ב'שולחנו' להשתתף רבינו של המדרש בית אל חוזרים כך ואחר המקום, אנשי אצל

ולפנות העיר בקצה הייתי זו, שנה השנה ראש בערב  חדשים ג' לפני והנה, הטהור,

השנה, דראש א ' ליל של וערבית מנחה להתפלל שם מדרש לבית  נכנסתי ערב 

נרדמתי  הצדקה, איסוף של המייגעת מהעבודה עלי שנפלה העייפות גודל ומחמת

תפילתם  את  הקהל גמרו כך  בתוך  מדרשא, דבי ספסלי על מעריב תפילת  באמצע

רואה  והנה אני, ישן ועדיין הנרות  כבו ואף המדרש, בית דלתות את  הגבאי נעל וכבר

המצוות כל את הם ובודקים מעלה, של דין בית  לפני עומד שהנני בחלומי אנכי

מהזכויות מרובות  שהעוונות  הדין בית ויראו השנה, כל  במשך שעשיתי והעבירות

החיים... להיפך  אותי לדון החלו לכן

ופותח  מעלה', של דין 'בית אל מתקרב לב ' ה'ייטב  רבינו את  אנוכי רואה והנה,

לעזוב עיתו הגיע  כבר וכי לימים, צעיר כה הלז הבחור הרי אמר, וכה בעדי, להמליץ

מעשיו  שיתקן עליו לשמור מבטיח הריני הרעים, מעשיו משום ואי העולם, את 

משנתי. התעוררתי כך  ומתוך משם... ולקחני בי אחז והרבי כדבעי... יהיו והנהגותיו

אך המדרש, בבית אפילה שררה שהרי נמצא, אני היכן ידעתי לא בהקיצי ויהי

וצריך השנה ראש שהיום נזכרתי המדרש בבית נמצא שהנני בעצמי משתפסתי

המדרש  בית  לשערי משניגשתי יו"ט. סעודת  ולאכול היום קידוש לקדש למהר

לאכול  אמור שהייתי לבית ומיהרתי מהחלון קפצתי כן על נעולה, שהדלת מצאתי

וכל  מאד עד התאחרה שהשעה לראות  נוכחתי מהרה עד אך  טוב , יום סעודת  שם

רבינו. של הטהור לשולחן פעמי החשתי כן על שנתם, את  נמים כבר הבית אנשי

לבחור  וחלות יין כוס שישגר לגבאי רבינו ציוה המדרש לבית  כשנכנסתי מיד
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íéñéð åðîò äùòé ïë äæä ïîæá íää
,ìåãâå áø òôùá ø÷ç ïéà ãò úåàìôðå
åðàøà åéðáå â"äë åäéúúî úåëæáå

ùãç øåà' ,øåà äàøð êøåàáå úåàìôð
äøäî ãçé åðìåë äëæðå øéàú ïåéö ìò

.ø"éëà 'åøåàì

חלום  זה היה שלא  לדעת נוכחתי אז קידש... לא עדיין הוא כי עתה זה שנכנס

לעסוק עצמי על קבלתי ואכן, הענין, מכל מאד ונבהלתי היה, אמת  הכל אלא  גרידא,

ירח  וכל יוהכ"פ עשי"ת  עלי עברו וכך  וכו', וכו' ויראה באהבה ובמצוות  בתורה

הפחד  גם הימים בחלוף עולם, של כדרכו אמנם למאד, גדולה בהתעלות האיתנים

כדאשתקד  להיות  שחזרתי עד החלום מעשה כל ממני ונשכח ממני, נעלמו והבהלה

בטלים, בדברים ליצים בחבורת יושב  ומצאני הרבי כשנכנס עתה שינוי, שום ללא

הזה'... לעולם החזרתיך  זה בשביל 'האם באזני, לי ולחש אלי ניגש לגורלי מיד חרד

ומעתה  רבה, בשקידה תורה ללמוד חזרתי מיד שם... לישאר יכול היית  זה על הרי

הזה... חלום דבר את  חיי ימי  כל אשכח שלא Ó˙˘Ó¯˙'מובטחני Ì˙¯Â˙' ¯ÙÒ· ‡·Â‰)

(Á"ˆ˜ 'ÓÚ.

הפסוק  על עין' 'בת בספה"ק ÂÎ-„Î)ועיי' ÁÏ) שביומין חדשים' כמשלוש 'ויהי

של  במעשיהם לבדוק המקטרג בא  השנה ראש מיום חדשים שלושת בגמר דחנוכה

איך בפסוקים שם ומבאר השנה, בראשית  שעשו תשובתם קיימו שלא על ישראל

ושאר  בפרנסה שטרדותיהם אלא  בקוב"ה הם דבוקים שבאמת מתנצלים שבנ "י

שהם  חנוכה נר זה והפתילים' מ'החותמת וראיה מהקב"ה, אותם מרחיקים צרכיהם

דבוקים  הם שאכן תשובתם מצדיק הקב "ה, זה – יהודה' 'ויאמר אלו, בימים מדליקים

המשיח  מלך זה – בני' לשלה נתתיה לא כן על 'כי מתרחקים שלפעמים ומה בו,

עליהם. יש טענה ומה בנ"י נגאלו לא שעדיין

שווארץ schwartz16@bezeqint.net:עימוד
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