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התענוג וקצבתו התענוג וקצבתו 
תלמידיו  עם  פעם  הלך  זי"ע,  טוב  שם  הבעל  תלמידיו מרן  עם  פעם  הלך  זי"ע,  טוב  שם  הבעל  מרן 
יפה  אחד  שדוכס  איך  לפניהם  וראו  העיר,  יפה בחוצות  אחד  שדוכס  איך  לפניהם  וראו  העיר,  בחוצות 
תואר מלובש בבגדים נאים רוכב על סוס נאה, והיה תואר מלובש בבגדים נאים רוכב על סוס נאה, והיה 
כבודו  הוכר  ידה  על  כי  הרכיבה,  מעצם  מאוד  כבודו נהנה  הוכר  ידה  על  כי  הרכיבה,  מעצם  מאוד  נהנה 
שבהנאתו  לתלמידיו,  הבעש''ט  ואמר  עושרו.  שבהנאתו ורוב  לתלמידיו,  הבעש''ט  ואמר  עושרו.  ורוב 
גדֹולה  גדּולה  הוא  מאבד  דוכס  אותו  של  גדֹולה האוילית  גדּולה  הוא  מאבד  דוכס  אותו  של  האוילית 
ויקרה, כי רואה הוא על אותו דוכס שיש לו מזל גבוה ויקרה, כי רואה הוא על אותו דוכס שיש לו מזל גבוה 
בלא  אך  מלך,  ולהיות  להתעלות  שיכול  עד  בלא מאוד  אך  מלך,  ולהיות  להתעלות  שיכול  עד  מאוד 
באותה  מלכות  של  הנאה  אותה  הוא  ממיר  באותה יודעין  מלכות  של  הנאה  אותה  הוא  ממיר  יודעין 

הנאה של גלוי כבודו. הנאה של גלוי כבודו. 
מדה  נקצב  אחד  שלכל  ללמדינו,  באה  זו  מדה עובדא  נקצב  אחד  שלכל  ללמדינו,  באה  זו  עובדא 
את  אך  הזה,  בעולם  והנאה  תענוג  של  את מסוימת  אך  הזה,  בעולם  והנאה  תענוג  של  מסוימת 
אם  בעצמו,  בוחר  הוא  זה  את  לנצלה  איך  אם הבחירה  בעצמו,  בוחר  הוא  זה  את  לנצלה  איך  הבחירה 
מדת  לנצל  ובוחר  העולם,  הבלי  אחר  הוא  מדת רודף  לנצל  ובוחר  העולם,  הבלי  אחר  הוא  רודף 
הנאותיו בהם, ממלאים את רצונו מן השמים ונוטל הנאותיו בהם, ממלאים את רצונו מן השמים ונוטל 
כשיצטרך  זמן  לאחר  אך  ידם,  על  הנאותיו  כשיצטרך חלק  זמן  לאחר  אך  ידם,  על  הנאותיו  חלק 
ביותר,  לו  ההכרחיים  לעניינים  משאלותיו  ביותר, שימלאו  לו  ההכרחיים  לעניינים  משאלותיו  שימלאו 
שמכסת  מאחר  זאת,  לפעול  מאוד  לו  קשה  שמכסת יהיה  מאחר  זאת,  לפעול  מאוד  לו  קשה  יהיה 
תענוגיו כבר נתמלאו בתענוגי כזב. אך אם עיני שכל תענוגיו כבר נתמלאו בתענוגי כזב. אך אם עיני שכל 
לו, מבין כי מדת הנאותיו נקצבו לו עבור צרכים יותר לו, מבין כי מדת הנאותיו נקצבו לו עבור צרכים יותר 
הכרחיים שיזדמנו לו בימי חייו, וממלא מתנזר הוא הכרחיים שיזדמנו לו בימי חייו, וממלא מתנזר הוא 
טובה  רוב  לראות  יזכה  הזמן  ובבוא  העולם,  טובה מהבלי  רוב  לראות  יזכה  הזמן  ובבוא  העולם,  מהבלי 

בענייניו ההכרחיים. בענייניו ההכרחיים. 
חלום  את  יוסף  שפתר  שאחר  בפרשתנו  אנו  חלום רואים  את  יוסף  שפתר  שאחר  בפרשתנו  אנו  רואים 
ולאחסן  השובע  בימי  לקמץ  עצה  השיאו  ולאחסן פרעה,  השובע  בימי  לקמץ  עצה  השיאו  פרעה, 
האוכל לימי הרעב. וזאת על אף שפרעה לא ביקש האוכל לימי הרעב. וזאת על אף שפרעה לא ביקש 
לא  עצה  אבל  החלום,  דבר  לו  שיגלה  רק  לא ממנו  עצה  אבל  החלום,  דבר  לו  שיגלה  רק  ממנו 
שלא  במקום  בדיבורים  יוסף  הרבה  ולמה  שלא ביקשו,  במקום  בדיבורים  יוסף  הרבה  ולמה  ביקשו, 

נתבקש? נתבקש? 
אך על פי המעשה הנזכר נוכל להבין את מעשהו, כי אך על פי המעשה הנזכר נוכל להבין את מעשהו, כי 
שאותה  הבין  החלום,  פתרון  ליוסף  שנתגלה  שאותה מאחר  הבין  החלום,  פתרון  ליוסף  שנתגלה  מאחר 
והבין  מצרים,  עם  גם  להתנהג  הקב''ה  רוצה  והבין הנהגה  מצרים,  עם  גם  להתנהג  הקב''ה  רוצה  הנהגה 
שכל כוונת החלום היא להורות לפרעה איך לכלכל שכל כוונת החלום היא להורות לפרעה איך לכלכל 
את עמו בארבע עשרה שנים הבאות, שגם אם יהיה את עמו בארבע עשרה שנים הבאות, שגם אם יהיה 
הכל  מלבזבז  נזהרים  יהיו  מתחילה,  טובה  רוב  הכל להם  מלבזבז  נזהרים  יהיו  מתחילה,  טובה  רוב  להם 
שישרור  בעת  הבאות  בשנים  שגם  כדי  ומיד,  שישרור תיכף  בעת  הבאות  בשנים  שגם  כדי  ומיד,  תיכף 
אז  גם  ויזכו  תענוגיהם,  מקצבת  להם  ישאר  אז הרעב  גם  ויזכו  תענוגיהם,  מקצבת  להם  ישאר  הרעב 
העצה,  היתה  החלום  פתרון  שתכלית  וכיון  העצה, לשובע,  היתה  החלום  פתרון  שתכלית  וכיון  לשובע, 

לכן הוכרח יוסף לתת לו את העצה.לכן הוכרח יוסף לתת לו את העצה.

(עפ''י טיב התורה - מקץ)(עפ''י טיב התורה - מקץ)
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טיב ‰מערכ˙

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

בבית מדרשנו רח' ישעיהו 7 י-ם
תפילת ליל שבת בזכרון משה בשטיבל "הדף 

היומי" שחרית של שבת בבית מדרשנו בשעה 8:30

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

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

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

בריש פרשתן נרמז ענין תחבולות היצר איך משבש הוא את דעת האדם, בריש פרשתן נרמז ענין תחבולות היצר איך משבש הוא את דעת האדם, 
חובתו  מלקיים  מטרידו  ובכך  בעדו,  חרב  עולמו  כאילו  פנים  לו  חובתו ומראה  מלקיים  מטרידו  ובכך  בעדו,  חרב  עולמו  כאילו  פנים  לו  ומראה 
אלו  שכל  איך  הוא  רואה  ואז  כצל,  שנותיו  עליו  שעברים  עד  אלו בעולמו,  שכל  איך  הוא  רואה  ואז  כצל,  שנותיו  עליו  שעברים  עד  בעולמו, 
הטרדות לא היה בהם כי אם אחיזת עינים, והיה זה היתול מצד היצר כדי הטרדות לא היה בהם כי אם אחיזת עינים, והיה זה היתול מצד היצר כדי 
להעמידו בנסיון. והיא תוכחה לאדם להתנער בעוד מועד מכל מצוקותיו, להעמידו בנסיון. והיא תוכחה לאדם להתנער בעוד מועד מכל מצוקותיו, 
שמנבא  מה  כי  מראש  וידע  עלומיו,  בימי  הוא  בעוד  יצרו  על  שמנבא ולהתגבר  מה  כי  מראש  וידע  עלומיו,  בימי  הוא  בעוד  יצרו  על  ולהתגבר 
ולמונעו  לרשתו,  לצודו  כדי  מצידו,  מזימה  אם  כי  אינו  שחורות  היצר  ולמונעו לו  לרשתו,  לצודו  כדי  מצידו,  מזימה  אם  כי  אינו  שחורות  היצר  לו 

מעשות טוב. מעשות טוב. 
ואמר הכתוב ואמר הכתוב ויהיויהי לשון צער, ומהו הצער  לשון צער, ומהו הצער מקץ שנתייםמקץ שנתיים מזה שהאדם עומד  מזה שהאדם עומד 
לא  זה  שמכל  ורואה  שנותיו,  רוב  עליו  עברו  שכבר  כלומר  שנותיו,  לא בקץ  זה  שמכל  ורואה  שנותיו,  רוב  עליו  עברו  שכבר  כלומר  שנותיו,  בקץ 
נשאר כי אם נשאר כי אם ימיםימים כי על אף שהיה ביכולתו לחטוף הרבה מצוות בשנותיו  כי על אף שהיה ביכולתו לחטוף הרבה מצוות בשנותיו 
קודש  שיהיו  שנים  אותן  כל  את  לנצל  ביכולתו  והיה  הבורא,  לו  קודש שהעניק  שיהיו  שנים  אותן  כל  את  לנצל  ביכולתו  והיה  הבורא,  לו  שהעניק 
להשם, בכל זאת מחמת רוב טרדותיו במשך כל אלו השנים, לא היה שם להשם, בכל זאת מחמת רוב טרדותיו במשך כל אלו השנים, לא היה שם 
לב לכך, ועכשיו שמתבונן רואה הוא שמכל אלו השנים אין לו מהם כי אם לב לכך, ועכשיו שמתבונן רואה הוא שמכל אלו השנים אין לו מהם כי אם 
מעט שבמעט, כי כל המצוות שעשה בהם אינם מצטרפים כי אם לימים מעט שבמעט, כי כל המצוות שעשה בהם אינם מצטרפים כי אם לימים 
מועטים, וכעת אחר כל אלו השנים מועטים, וכעת אחר כל אלו השנים ופרעהופרעה – הוא מלשון גלוי, כלומר אז  – הוא מלשון גלוי, כלומר אז 
מתגלה לו שכל אלו הנסיונות שעמדו בדרכו, והטרידו את שלוותו, לא היו מתגלה לו שכל אלו הנסיונות שעמדו בדרכו, והטרידו את שלוותו, לא היו 
כי אם בחינת כי אם בחינת חֹלםחֹלם, והיינו, שלא היו כי אם מזימת היצר שדרכו לנסות את , והיינו, שלא היו כי אם מזימת היצר שדרכו לנסות את 
האדם ע''י אחיזת עינים, שמכניסו לתוך דמיון כאילו נתון הוא לתוך איזה האדם ע''י אחיזת עינים, שמכניסו לתוך דמיון כאילו נתון הוא לתוך איזה 
להוציא  כדי  השתדלויות  מיני  וכמה  בכמה  להרבות  ושעליו  קשה,  להוציא צרה  כדי  השתדלויות  מיני  וכמה  בכמה  להרבות  ושעליו  קשה,  צרה 
את עצמו מן הסבך, ואכן נראה לו כי נאלץ הוא להקדיש כל עתותיו עבור את עצמו מן הסבך, ואכן נראה לו כי נאלץ הוא להקדיש כל עתותיו עבור 
כי  הוא  רואה  הכל  כעבור  ורק  לריק,  ימיו  את  הוא  מבלה  וכך  הענין,  כי זה  הוא  רואה  הכל  כעבור  ורק  לריק,  ימיו  את  הוא  מבלה  וכך  הענין,  זה 
לאמיתו של דבר לא היתה צרתו כל כך צרה, ולא היה לו כל כך צורך בכל לאמיתו של דבר לא היתה צרתו כל כך צרה, ולא היה לו כל כך צורך בכל 

השתדלויותיו.השתדלויותיו.
לפני  מצייר  כי  האדם,  את  להטעות  היצר  של  דרכו  מהו  הכתוב  לפני ומתאר  מצייר  כי  האדם,  את  להטעות  היצר  של  דרכו  מהו  הכתוב  ומתאר 
האדם דמיון שהאדם דמיון שוהנה עומד על היאֹרוהנה עומד על היאֹר, ורואה הוא, , ורואה הוא, והנה מן היאֹר עֹת שבע והנה מן היאֹר עֹת שבע 
פרות יפות מראה ובריאֹת בשר וגו' פרות יפות מראה ובריאֹת בשר וגו' - היינו שהיצר מראה לו טעם להפחידו, - היינו שהיצר מראה לו טעם להפחידו, 
באמרו, ראה מה עלול לבוא עליך באם לא תראה להתעשית ולעשות דבר באמרו, ראה מה עלול לבוא עליך באם לא תראה להתעשית ולעשות דבר 
מה למנוע הגבורות החזקות הדומים לאותן פרות החזקות בריאות הבשר, מה למנוע הגבורות החזקות הדומים לאותן פרות החזקות בריאות הבשר, 
והלה אכן שומע לו, ומקדיש את מיטב ימיו הם ימי עלומיו, ועושה בהם והלה אכן שומע לו, ומקדיש את מיטב ימיו הם ימי עלומיו, ועושה בהם 
בסופו  אך  יצרו,  דיבר  עליו  מצב  לאותו  יבוא  לבל  השתדלויות  מיני  בסופו כמה  אך  יצרו,  דיבר  עליו  מצב  לאותו  יבוא  לבל  השתדלויות  מיני  כמה 
של דבר רואה הוא שכל זה הוא רק דמיון שוא, ואחר שניצל היצר אותה של דבר רואה הוא שכל זה הוא רק דמיון שוא, ואחר שניצל היצר אותה 
תחבולה תחבולה עֹות פרות רעות מראה ודקות בשרעֹות פרות רעות מראה ודקות בשר, והנה , והנה ותאכלנה הפרות רעות ותאכלנה הפרות רעות 
המראה וגו' את שבע הפרות הטובותהמראה וגו' את שבע הפרות הטובות, ולא נשאר מהם מאומה, וניכר שלא , ולא נשאר מהם מאומה, וניכר שלא 
כאשר  רע  כאשר מראיהן  רע  מראיהן  נשאר  הרעות  הפרות  כי  עינים  אחיזת  אם  כי  זה  נשאר היה  הרעות  הפרות  כי  עינים  אחיזת  אם  כי  זה  היה 
בתחילהבתחילה, ואז רואה האדם איך שהיצר רימה אותו וחוזר בו ממעשיו, אך את , ואז רואה האדם איך שהיצר רימה אותו וחוזר בו ממעשיו, אך את 
הנעשה אין להשיב, היצר אכן הצליח לדאבונו להפסידו נתח מימי עלומיו. הנעשה אין להשיב, היצר אכן הצליח לדאבונו להפסידו נתח מימי עלומיו. 
אך היצר עדיין שוקד על שמריו, ואם שוב אינו יכול לגרום 'אחיזת עינים' אך היצר עדיין שוקד על שמריו, ואם שוב אינו יכול לגרום 'אחיזת עינים' 
ע''י תחבולה הראשונה מנסה הוא כעת לעשות תחבולה אחרת שעדיין לא ע''י תחבולה הראשונה מנסה הוא כעת לעשות תחבולה אחרת שעדיין לא 
עמד האדם על טיבה, ומנסה גם בזאת את מזלו וזהו עמד האדם על טיבה, ומנסה גם בזאת את מזלו וזהו וישן ויחלום שניתוישן ויחלום שנית 

כדי  מקודמה,  קשה  יותר  בצורה  אולי  אך  עינים,  אחיזת  של  נסיון  כדי שוב  מקודמה,  קשה  יותר  בצורה  אולי  אך  עינים,  אחיזת  של  נסיון  שוב 
תחת  העומד  הוא  ומי  עליו,  עובר  מה  להתבונן  האדם  ביכולת  יהיה  שלא יהיה ביכולת האדם להתבונן מה עובר עליו, ומי הוא העומד תחת שלא 
אותו  ומפתה  אותו   ומפתה  וטובות  בריאות  וטובותשבלים  בריאות  שבלים  לו  הוא  מראה  כאן  המקרים,  לו אלו  הוא  מראה  כאן  המקרים,  אלו 
להימשך אחר תענוגי עולם הזה, ושוב מנתב לו דרכים איך ומה לעשות כדי להימשך אחר תענוגי עולם הזה, ושוב מנתב לו דרכים איך ומה לעשות כדי 
להשיג אלו החמדות, ואכן שוב נכנס הלה ראשו ורובו לתוך אותה קלחת להשיג אלו החמדות, ואכן שוב נכנס הלה ראשו ורובו לתוך אותה קלחת 
המרחיקו רחוק רחוק מתכלית בואו לעולם, וכל כולו נתון הוא איך להשיג המרחיקו רחוק רחוק מתכלית בואו לעולם, וכל כולו נתון הוא איך להשיג 
את מאוייו, אך לאחר זמן שוב רואה הוא כי כל עניני עולם הזה אינם כלום, את מאוייו, אך לאחר זמן שוב רואה הוא כי כל עניני עולם הזה אינם כלום, 
ואין בהם חפץ כלל, וזהו ענין השבלים הצנומות המבליעים את השבלים ואין בהם חפץ כלל, וזהו ענין השבלים הצנומות המבליעים את השבלים 
הבריאות והטובות, ושוב לא נשאר מהן שריד ופליט, וכל חלומו של הנאת הבריאות והטובות, ושוב לא נשאר מהן שריד ופליט, וכל חלומו של הנאת 

עולם הזה נמוג והולך לו. עולם הזה נמוג והולך לו. 
איך  לב  על  שם  ואינו  הבאות,  מפני  ופחד  באימה  ימיו  האדם  מכלה  איך כך  לב  על  שם  ואינו  הבאות,  מפני  ופחד  באימה  ימיו  האדם  מכלה  כך 
מגרע  ובכך  עוד,  יחזרו  שלא  ימיו  את  לאבד  לו  גורם  במזימותיו  מגרע שהשטן  ובכך  עוד,  יחזרו  שלא  ימיו  את  לאבד  לו  גורם  במזימותיו  שהשטן 

הוא את חלקו לעתיד. הוא את חלקו לעתיד. 
השיג  הצדיק  שהוא  יוסף  כי  החלום,  בפתרון  הכתוב  שגילה  מה  השיג וזה  הצדיק  שהוא  יוסף  כי  החלום,  בפתרון  הכתוב  שגילה  מה  וזה 
שורשם  המאורעות  שכל  גילה  אשר  והוא  התחבולות,  באלו  היצר  שורשם כוונת  המאורעות  שכל  גילה  אשר  והוא  התחבולות,  באלו  היצר  כוונת 
ותחליתם אחד הוא, הכל הוא מזימת היצר האורב לו לאדם לאבד ממנו ותחליתם אחד הוא, הכל הוא מזימת היצר האורב לו לאדם לאבד ממנו 
את הטוב הנצחי, וזה כוונת הכתוב את הטוב הנצחי, וזה כוונת הכתוב (מא, כו) (מא, כו) שבע פרות הטובות שבע שנים שבע פרות הטובות שבע שנים 
הנה, ושבע השבלים הטובות שבע שנים הנה חלום אחד הואהנה, ושבע השבלים הטובות שבע שנים הנה חלום אחד הוא. והיינו כי כל . והיינו כי כל 
המאורעות הכל הם 'חלום' ואחיזת עינים גרידא הבאים מאותו 'אחד' הוא המאורעות הכל הם 'חלום' ואחיזת עינים גרידא הבאים מאותו 'אחד' הוא 
היצר אשר במזימותיו מכוון ללכוד את אותן שבעים שנותיו של אדם אשר היצר אשר במזימותיו מכוון ללכוד את אותן שבעים שנותיו של אדם אשר 
האדם  את  להטריד  הוא  חפץ  הנסיונות  באלו  כי  שבע.  הם  קטן  האדם במספר  את  להטריד  הוא  חפץ  הנסיונות  באלו  כי  שבע.  הם  קטן  במספר 

ולמנעו מלקיים את חובתו. ולמנעו מלקיים את חובתו. 
ובהמשךובהמשך (פסוקים כט - לא)  (פסוקים כט - לא) מזהיר הכתוב ואומר מזהיר הכתוב ואומר הנה שבע שנים באות שבע הנה שבע שנים באות שבע 
גדולגדול והיינו כי על האדם לדעת כי באלו שבעים שנותיו עלי אדמות,  והיינו כי על האדם לדעת כי באלו שבעים שנותיו עלי אדמות, (שבמ''ק (שבמ''ק 
הם שבע) הם שבע) הם בבחי' 'שבע גדול' כי יכול הוא לחטוף בהם מצוות כאוות נפשו, הם בבחי' 'שבע גדול' כי יכול הוא לחטוף בהם מצוות כאוות נפשו, 

אבל אחריהם יבואו אבל אחריהם יבואו שבע שנות רעבשבע שנות רעב היינו כשעובר האדם לעולם הנצחי,  היינו כשעובר האדם לעולם הנצחי, 
הרי הוא בבחי' רעב, כי נעשה חפשי מן המצוות, ושוב אין ביכולתו לעשות הרי הוא בבחי' רעב, כי נעשה חפשי מן המצוות, ושוב אין ביכולתו לעשות 
מאומה, ורק מה שתפס בעודו בעולם תפס. ואותם שנות שבע רוצה היצר מאומה, ורק מה שתפס בעודו בעולם תפס. ואותם שנות שבע רוצה היצר 

לאבד מן האדם וממיר אותם בטרדות של עולם הזה. לאבד מן האדם וממיר אותם בטרדות של עולם הזה. 
והעצה לזה הוא והעצה לזה הוא (פסוקים לג - לו)(פסוקים לג - לו) כי מוטל על האדם להתאזר נגד יצרו,  כי מוטל על האדם להתאזר נגד יצרו, ויפקד ויפקד 
פקידיםפקידים, - שיתדבק אל צדיקי הדור שהם כפקידים המשגיחים על האדם , - שיתדבק אל צדיקי הדור שהם כפקידים המשגיחים על האדם 
לבל יסחף אחר עניני עולם הזה, אלא יקדישו את ימיהם לעבודת השי''ת לבל יסחף אחר עניני עולם הזה, אלא יקדישו את ימיהם לעבודת השי''ת 
ואף אם נדמה להם שעי''ז לא יהיה להם כי אם לחם צר ומים לחץ בעוה''ז, ואף אם נדמה להם שעי''ז לא יהיה להם כי אם לחם צר ומים לחץ בעוה''ז, 
בר  ויצברו  האלה  הטובות  השנים  אוכל  כל  את  בר ויקבצו  ויצברו  האלה  הטובות  השנים  אוכל  כל  את  ויקבצו  עי''ז  מקום  עי''ז מכל  מקום  מכל 
דהיינו שבמקום שיהיו טרודים בהנאת ההוה, יקבצו האוכל אלו המעשים דהיינו שבמקום שיהיו טרודים בהנאת ההוה, יקבצו האוכל אלו המעשים 
טובים של האדם, ואז טובים של האדם, ואז והיה האוכל לפקדון לארץ לשבע שני הרעבוהיה האוכל לפקדון לארץ לשבע שני הרעב שאז  שאז 
אל  יפנו  שלא  והיינו  רעב,  שנות  בחי'  שהם  לעוה''ב  זה  אוכל  להם  אל יהיה  יפנו  שלא  והיינו  רעב,  שנות  בחי'  שהם  לעוה''ב  זה  אוכל  להם  יהיה 
את  ויקדישו  עליו  יתגברו  אלא  עוה''ז,  בעניני  להטרידם  המנסה  את השטן  ויקדישו  עליו  יתגברו  אלא  עוה''ז,  בעניני  להטרידם  המנסה  השטן 

ימיהם להכין עצמם לעולם הנצחי, ועי''ז יזכה לב' עולמות.ימיהם להכין עצמם לעולם הנצחי, ועי''ז יזכה לב' עולמות.

רמזי חלום פרעה ופתרונורמזי חלום פרעה ופתרונו
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הלכות חנוכה ב
ערב שבת חנוכהערב שבת חנוכה

תחילה  חנוכה  נר  מדליקין  שבת  בערב  א.א. 
ואחר כך מדליקין נר שבת, ואע"פ שמדליקין 
בחול,  כמו  עליהם  מברך  גדול  היום  בעוד 
ובלבד שלא יקדים להדליק קודם פלג המנחה 
שהוא שעה ורביע קודם הלילה. וצריך שיתן 
לאחר  שעה  חצי  עד  שידליק  כ"כ  שמן  בה 
בנרות  מדליק  הוא  אם  וכן  הכוכבים,  צאת 
יקח נרות גדולים שיהיו דולקין עד חצי שעה 
כ"כ  הרבה  שמן  לו  אין  ואם  צאה"כ,  לאחר 
עכ"פ  יראה  כאלו,  גדולות  נרות  עמו  אין  וגם 
(סי'  הזה  כשיעור  דולקת  תהיה  מהן  שאחת 

תרע"ט ובמ"ב סק"ב). 

שבת  של  הנרות  להדליק  ענין  שום  אין  ב.ב. 
ערב  בכל  להדליק  שנוהג  ממה  זמן  באיחור 

שבת (אג"מ ח"ד סי' ס"ב). 
קודם  מנחה  להתפלל  נכון  לכתחילה  ג.ג. 
יתפלל  לא  מקום  ומכל  שם),  (מ"ב  ההדלקה 

מנחה ביחידות בשביל זה (א"ר בשם של"ה).
ולא  שבת  של  נר  תחילה  הדליק  אם  ד.ד. 
להדליק  יכול  במחשבתו,  שבת  לקבל  נתכוין 
אבל  המדליק,  באיש  וכ"ז  אח"כ.  חנוכה  נר 
אשה המדלקת כיון שהמנהג בסתמא שהיא 
מקבלת שבת בהדלקתה, אם הדליקה נר של 

אלא  חנוכה,  של  נר  שוב  תדליק  לא  שבת 
בשבילה  יברך  והוא  שידליק  לאחר  תאמר 
שעשה  ברכת  אבל  להדליק,  אקב"ו  ברכת 
נסים ושהחיינו בלילה הראשונה יכולה לברך 

בעצמה (מ"ב סק"א).
והאשה  חנוכה  נר  מדליק  שהאיש  אע"פ  ה.ה. 
מדלקת נר של שבת, מ"מ תמתין האשה ולא 
תדליק של שבת עד לאחר שידליק הבעל נר 
חנוכה, ויש בדבר זה טעם על פי הסוד כנזכר 
של  נר  ידליקו  שאם  ז"ל  האר"י  רבינו  בדברי 
שבת קודם עושה פגם ח"ו, מיהו אם השבת 
הרבה  נרות  שיש  שמיני  או  שביעי  בליל  הוא 
והאשה רוצה למהר מחמת הזמן שלא נשאר 
אחר  שבת  נר  להדליק  תוכל  אז  מרווח,  עת 
שהדליק הבעל נר אחד בלבד, ולא תמתין עד 

שידליק הכל (בא"ח חנוכה ס"כ). 
מוצאי שבתמוצאי שבת

בבית  שבת  במוצאי  חנוכה  נר  מדליקין  ו.ו. 
חוננתנו  אתה  לומר  שכח  [ואם  הבדלה,  קודם  הכנסת 
ידליק],  ואח"כ  לחול  קודש  בין  המבדיל  ההדלקה  קודם  יאמר 

בביתו  וכן  ומבדילין.  לך  ויתן  אומרים  ואח"כ 
מדליק ואח"כ מבדיל (סי' תרפ"א ס"ב ובמ"ב שם).

ההבדלה  דלעולם  וס"ל  בזה  חולקין  ויש 
בביהכ"נ  מעשה,  ולענין  חנוכה.  לנר  קודמת 
אין לשנות מן המנהג שנהגו בישראל להדליק 
עביד  כמר  דעביד  בבית  אבל  הבדלה,  קודם 

ודעביד כמר עביד (שם).
יכול  אינו  תחילה  חנוכה  נר  הדליק  אם  ז. ז. 
מברכין  אין  שהרי  זה,  נר  על  אח"כ  להבדיל 
על הנר עד שיאותו לאורו ואי אפשר ליהנות 
מנר חנוכה, אבל אלו הנוהגין להבדיל מקודם 
יכולין לברך תחילה על הנר בורא מאורי האש 
חנוכה,  לנר  שוב  וידליקוהו  אח"כ  ולכבותה 
חדא  מצוה  ביה  דעביד  דכיון  טפי  עדיף  והכי 

ליעבד ביה מצוה אחריתא (מ"ב סק"א). 
זאת חנוכהזאת חנוכה

מה  [דאילו  השמיני  ביום  השמן  מן  הנותר  ח.ח. 
שאחריהן],  בלילות  בו  להשתמש  יכול  הקודמין  בלילות  שנותר 

ודוקא  עצמו,  בפני  ושורפו  מדורה  לו  עושה 
הצריך  שיעור  כדי  רק  מתחילה  בו  כשנתן 
ולכן  ונשאר,  באמצע  שנכבה  אלא  למצותו 
נתן  אם  אבל  למצותו,  דהוקצה  משום  אסור 
מתחילה שמן הרבה בנר מותר להשתמש עם 
נתן  אם  בכה"ג  דאף  וי"א  לכתחילה,  הנותר 
למצותו,  השמן  כל  הוקצה  בסתם  השמן  את 
אם לא שהתנה מתחלה שלא יהא נאסר אלא 

בכשיעור (סי' תרע"ז ס"ד ובמ"ב שם). 
ט.ט. אבל אסור להניחו לשנה הבאה לנר חנוכה 
להניחו  ואפילו  לתקלה,  דחיישינן  משום 
בכלי מאוס דודאי לא יבוא לאכלו ג"כ אסור, 
הימנו  וליהנות  להדליק  יבוא  שמא  דחיישינן 

(מ"ב סקי"ט). 

סעודה  לעשות  הצדיקים  אצל  המנהג  י. י. 
חנוכה,  זאת  הנקרא  השמיני  ביום  גדולה 
ובודאי יש בזה כוונה, ובפשיטות נר' דאפשר 
מפני שהוא גמרה של מצוה, והוא ע"ד שכתב 
הרמ"א בסי' תרס"ט שעושין סעודת משתה 
בשם  שם  בא"ר  וכמ"ש  תורה,  של  לגמרה 

ראב"ח דה"ה לגמרה של מצוה (ליקוטי מהרי"ח). 
מראש  החתימה  גמר  הוא  חנוכה  זאת  יא.יא. 
וכ"כ  זיטאמיר).  אהרן  (תולדות  כיפור  ויום  השנה 
מהרי"ל  ליקוטי  בשם  המנהגים  טעמי  בספר 
הימים  על  השלמה  הוא  חנוכה  זאת  שיום 
הנוראים, ועל כן על כל איש מישראל להעלות 
על זכרונו כעת את כל הקבלות טובות שקיבל 
טובים,  ובמעשים  ותפלה  בתורה  עצמו  על 
וירבה להתבונן מה חובתו בעולמו (טיב המועדים 

חנוכה).

יב.יב.  ומתאמרא משמיה דהרה"ק מרוזי'ן זי"ע 
דמה שצדיקים יכולים לפעול בתפילת נעילה 
זאת  ביום  לפעול  פשוט  יהודי  של  בכוחו  יש 
ולכן  למאד,  עד  כוחו  גדול  הזה  והיום  חנוכה, 
לתפילה  מזמנו  להקדיש  אחד  כל  ישתדל 
ליראה  ד'  אל  להתקרב  שיזכה  ובקשה 
ולאהבה אותו ולעשות רצונו כל ימי חייו. ואף 
הנוראים,  בימים  כהוגן  לשוב  זכה  שלא  מי 
אל  לשוב  ויזדרז  המועד,  את  איחר  לא  עדיין 

השם ביום הקדוש הזה (שם). 

הכל הולך אחר החיתוםהכל הולך אחר החיתום
זאת חנוכה הוא תכלית כל ימי חנוכהזאת חנוכה הוא תכלית כל ימי חנוכה

יום האחרון של חג החנוכה נקרא זאת חנוכה, והרמז בתיבה זאת, יום האחרון של חג החנוכה נקרא זאת חנוכה, והרמז בתיבה זאת, 
שיום זה הוא נקודת כל הימים שקדמו לו, והמדרגה הגדולה ביותר שיום זה הוא נקודת כל הימים שקדמו לו, והמדרגה הגדולה ביותר 

של ימי החנוכה.של ימי החנוכה.
יש  החנוכה  יש שבימי  החנוכה  שבימי  לחנוכה)  ראשונה  לחנוכה) (קדושה  ראשונה  (קדושה  לוי  קדושת  בספר  לוי וכתב  קדושת  בספר  וכתב 
המשכה מיום הכיפורים. וצדיקים אמרו המשכה מיום הכיפורים. וצדיקים אמרו (עיין מאיר עיני חכמים שער י"ג פרק (עיין מאיר עיני חכמים שער י"ג פרק 
ב', ובתולדות אהרן [זיטאמיר] על חנוכה)ב', ובתולדות אהרן [זיטאמיר] על חנוכה) שביום זאת חנוכה נעשה בשמים גמר  שביום זאת חנוכה נעשה בשמים גמר 

החתימה מימי הדין שהיו בתשרי, וכן הארת הכפרה נמשכת עד יום החתימה מימי הדין שהיו בתשרי, וכן הארת הכפרה נמשכת עד יום 
זאת חנוכה, ויש הנוהגים לומר תשליך ביום זה, וכן בטעמי המנהגים זאת חנוכה, ויש הנוהגים לומר תשליך ביום זה, וכן בטעמי המנהגים 
הביא בשם ליקוטי מהרי"ל ועוד, שזאת חנוכה הוא השלמה לימים הביא בשם ליקוטי מהרי"ל ועוד, שזאת חנוכה הוא השלמה לימים 

נוראים.נוראים.
לכן ביום זה מתעורר כל לב יהודי לשוב בתשובה שלימה, ויום זה לכן ביום זה מתעורר כל לב יהודי לשוב בתשובה שלימה, ויום זה 
חודש  של  הקדושים  בימים  כראוי  שב  לא  אם  ואף  לכך,  חודש מסוגל  של  הקדושים  בימים  כראוי  שב  לא  אם  ואף  לכך,  מסוגל 
יהודי  כל  והרי  התשובה,  עבודת  את  להשלים  עתה  יכול  יהודי תשרי,  כל  והרי  התשובה,  עבודת  את  להשלים  עתה  יכול  תשרי, 
חפץ בשנה טובה ומבורכת, וכשישוב בתשובה יזכה ברחמי השם חפץ בשנה טובה ומבורכת, וכשישוב בתשובה יזכה ברחמי השם 

להיוושע בכל משאלותיו.להיוושע בכל משאלותיו.
עובדי  כשרים  ויהודים  לתשובה,  מסוגלים  החנוכה  ימי  כל  עובדי ובכלל  כשרים  ויהודים  לתשובה,  מסוגלים  החנוכה  ימי  כל  ובכלל 
להשם  לבם  ושפכו  החנוכה,  נרות  ליד  דמעות  שופכים  היו  להשם השם  לבם  ושפכו  החנוכה,  נרות  ליד  דמעות  שופכים  היו  השם 
כל  ושיזכו  אליו,  ולהתקרב  שלימה,  בתשובה  לשוב  שיזכו  כל יתברך  ושיזכו  אליו,  ולהתקרב  שלימה,  בתשובה  לשוב  שיזכו  יתברך 
משפחתם וצאצאיהם להיות קרובים אליו יתברך שמו, ולעבוד את משפחתם וצאצאיהם להיות קרובים אליו יתברך שמו, ולעבוד את 

הבורא עולם כראוי.הבורא עולם כראוי.
במה  להיזכר  יש  הנוראים,  מימים  העבודה  כשמשלימים  זה  במה וביום  להיזכר  יש  הנוראים,  מימים  העבודה  כשמשלימים  זה  וביום 
שקבלנו על עצמנו בימים אלו, ללמוד יותר ולהתפלל יותר ולהתחזק שקבלנו על עצמנו בימים אלו, ללמוד יותר ולהתפלל יותר ולהתחזק 
בהם. ואם חס ושלום נפל ממה שקיבל על עצמו, הרי על זה נאמר בהם. ואם חס ושלום נפל ממה שקיבל על עצמו, הרי על זה נאמר 
(משלי כ"ד, ט"ז)(משלי כ"ד, ט"ז) 'שבע יפול צדיק וקם', ויש להתחזק מחדש, וכשידע  'שבע יפול צדיק וקם', ויש להתחזק מחדש, וכשידע 

אדם שאפילו רגע אחד קטן של התחזקות הוא יקר מאוד בשמים, אדם שאפילו רגע אחד קטן של התחזקות הוא יקר מאוד בשמים, 
יהיה לו את הכוחות להתחזק ולהתאמץ כראוי בעבודת השם.יהיה לו את הכוחות להתחזק ולהתאמץ כראוי בעבודת השם.

ף  א ף ו א השנה ו בראש  כדבעי  שב  שלא  השנה מי  בראש  כדבעי  שב  שלא  מי 
ם  ו י ם ו ו י כיפור, יכול ביום גדול כזה, לשוב כיפור, יכול ביום גדול כזה, לשוב ו

זה  יום  לשמור  שיש  אלא  לטוב,  ולהתהפך  עצמו  ולשנות 
ולהתנהג במשך כל היום באופן מרומם, לעסוק בתורה ותפלה 
בשמחה, ואף מי שאינו יכול להקדיש את כל היום להתעסק בו 
באור המאיר ביום זה משום עסק הפרנסה, לכל הפחות בעת 
התפילה - שחרית מנחה מעריב, יזכור מקדושת היום וישוב 

אל השם.אל השם.
בואו ונחשוב חשבונו של עולםבואו ונחשוב חשבונו של עולם

והנה אדם המזלזל בדבר אחד מן התורה באופן קבוע, הרי הוא נקרא והנה אדם המזלזל בדבר אחד מן התורה באופן קבוע, הרי הוא נקרא 
מומר לדבר אחד מן התורה, ומומר לדבר אחד מומר לכל התורה, מומר לדבר אחד מן התורה, ומומר לדבר אחד מומר לכל התורה, 

ואין מצרפין אותו למנין, ופסול לעדות.ואין מצרפין אותו למנין, ופסול לעדות.
דבר  הוא  אחת  מצוה  על  לעבור  עצמו  שהמרגיל  הוא,  מבהיל  דבר דבר  הוא  אחת  מצוה  על  לעבור  עצמו  שהמרגיל  הוא,  מבהיל  דבר 
חמור מאוד, ושורש הדבר הוא מחמת הרגל, כמו שאמרו חכמינו ז"ל חמור מאוד, ושורש הדבר הוא מחמת הרגל, כמו שאמרו חכמינו ז"ל 
במסכת יומא במסכת יומא (דף פו ע"ב)(דף פו ע"ב) אמר רב הונא כיון שעבר אדם עבירה ושנה  אמר רב הונא כיון שעבר אדם עבירה ושנה 
בה הותרה לו, הותרה לו סלקא דעתך, אלא אימא נעשית לו כהיתר. בה הותרה לו, הותרה לו סלקא דעתך, אלא אימא נעשית לו כהיתר. 
שאם אינו משים אל לבו לשוב בתשובה, כבר קשה לו להתגבר על שאם אינו משים אל לבו לשוב בתשובה, כבר קשה לו להתגבר על 

עצמו, ונחשב אצלו המעשה כהיתר.עצמו, ונחשב אצלו המעשה כהיתר.
שכל  להיות  עלול  נוראים,  וימים  באלול  השם  אל  שב  שכל וכשאדם  להיות  עלול  נוראים,  וימים  באלול  השם  אל  שב  וכשאדם 
הבאה,  בשנה  וחייו  פרנסתו  על  שחושש  מחמת  רק  היא  הבאה, תשובתו  בשנה  וחייו  פרנסתו  על  שחושש  מחמת  רק  היא  תשובתו 
שב  כשאדם  אבל  עולם,  הבורא  את  לעבוד  שחפץ  משום  שב ולא  כשאדם  אבל  עולם,  הבורא  את  לעבוד  שחפץ  משום  ולא 

בתשובה במשך ימי השנה הרי זה תשובה יותר לשם שמים.בתשובה במשך ימי השנה הרי זה תשובה יותר לשם שמים.
שעושה  מעשה  שבכל  מרבותיו,  שקיבל  במכתב  איש  החזון  מעשה שעושה וכתב  שבכל  שקיבל מרבותיו,  איש במכתב  וכתב החזון 
יתייעץ תחילה עם ארבעת חלקי שולחן ערוך אם מותר ונכון לעשות יתייעץ תחילה עם ארבעת חלקי שולחן ערוך אם מותר ונכון לעשות 
אלא  אחד,  ביום  לאדם  באה  אינה  כזו  שמדרגה  וודאי  זה.  אלא מעשה  אחד,  ביום  לאדם  באה  אינה  כזו  שמדרגה  וודאי  זה.  מעשה 
אחר עבודה של שנים רבות, אבל לכל הפחות יעשה חשבון הנפש אחר עבודה של שנים רבות, אבל לכל הפחות יעשה חשבון הנפש 
לפי דרגתו, וכמו שכל עסק וחנות מתנהל על ידי חשבון, כן הדבר לפי דרגתו, וכמו שכל עסק וחנות מתנהל על ידי חשבון, כן הדבר 
בעבודת הבורא, שיש לנהלו עם חשבון, ולבדוק אם מתנהג כהוגן בעבודת הבורא, שיש לנהלו עם חשבון, ולבדוק אם מתנהג כהוגן 

או לא.או לא.
ויתבונן אדם מה חובתו בעולמו, ובטעם שנשלח לעולם הזה, שהרי ויתבונן אדם מה חובתו בעולמו, ובטעם שנשלח לעולם הזה, שהרי 
ברור הדבר שכל אדם הנמצא עמנו כאן בעולם הזה מוכרח לעבור ברור הדבר שכל אדם הנמצא עמנו כאן בעולם הזה מוכרח לעבור 
את עניין הפטירה, בין אם ירצה ובין אם לא, בין אם חושב על כך או את עניין הפטירה, בין אם ירצה ובין אם לא, בין אם חושב על כך או 
שאינו חפץ לחשוב על כך. ובינתיים עליו לצבור חבילות של מצוות, שאינו חפץ לחשוב על כך. ובינתיים עליו לצבור חבילות של מצוות, 
תורה ותפילה, חסד ושאר מעשים טובים, ולהכין צידה לבית מועדו.תורה ותפילה, חסד ושאר מעשים טובים, ולהכין צידה לבית מועדו.
ויזהר שלא יבזבז את ימיו ושעותיו לריק בענייני עולם הזה, כקריאת ויזהר שלא יבזבז את ימיו ושעותיו לריק בענייני עולם הזה, כקריאת 
עיתונים למיניהם, ואמרו חכמינו ז"ל במסכת אבות עיתונים למיניהם, ואמרו חכמינו ז"ל במסכת אבות (ב', כ')(ב', כ') היום קצר  היום קצר 
והמלאכה מרובה והפועלים עצלים ובעל הבית דוחק. ובפרט בימים והמלאכה מרובה והפועלים עצלים ובעל הבית דוחק. ובפרט בימים 

קדושים וגבוהים כשבתות וימים טובים שכל רגע בהם יקר מפז, ועל קדושים וגבוהים כשבתות וימים טובים שכל רגע בהם יקר מפז, ועל 
ידי לימוד התורה בזמנים אלו אפשר להתקדש ולהתרומם מאוד.ידי לימוד התורה בזמנים אלו אפשר להתקדש ולהתרומם מאוד.

ותפילה,  בתורה  להתחזק  חנוכה,  של  אחרון  ביום  הזמן,  הוא  ותפילה, עתה  בתורה  להתחזק  חנוכה,  של  אחרון  ביום  הזמן,  הוא  עתה 
להתחנן אל השם שנזכה להתקרב אליו, לעשות רצונו ולעבדו בלבב להתחנן אל השם שנזכה להתקרב אליו, לעשות רצונו ולעבדו בלבב 

שלם.שלם.
כח התפילה בזאת חנוכהכח התפילה בזאת חנוכה

זאת  יום  מעלת  בגודל  אמר  זי"ע  מרוז'ין  ישראל  רבי  הקדוש  זאת הרב  יום  מעלת  בגודל  אמר  זי"ע  מרוז'ין  ישראל  רבי  הקדוש  הרב 
חנוכה, שאותה הפעולה שצדיקי הדור אינם יכולים לפעול בתפילת חנוכה, שאותה הפעולה שצדיקי הדור אינם יכולים לפעול בתפילת 
זאת  ביום  ולפעול  לבקש  פשוט  יהודי  כל  יכול  כיפור,  ביום  זאת נעילה  ביום  ולפעול  לבקש  פשוט  יהודי  כל  יכול  כיפור,  ביום  נעילה 

חנוכה.חנוכה.
אם כן על כל אדם להשתדל ביום זה ולהשקיע זמן וכוחות לבקש אם כן על כל אדם להשתדל ביום זה ולהשקיע זמן וכוחות לבקש 
היא  והאמת  באמונה.  וחיזוק  יתברך  ויראתו  אהבתו  רוחניות,  היא על  והאמת  באמונה.  וחיזוק  יתברך  ויראתו  אהבתו  רוחניות,  על 
התפילה  ובכח  כך,  על  ולהתחנן  לבקש  עליו  האדם  חיי  ימי  התפילה שבכל  ובכח  כך,  על  ולהתחנן  לבקש  עליו  האדם  חיי  ימי  שבכל 

ביום זה יוכל בעזר השם להיות מוסיף והולך כל הימים.ביום זה יוכל בעזר השם להיות מוסיף והולך כל הימים.
ביאור קדושת היום בדרך פנימיתביאור קדושת היום בדרך פנימית

עשר  דיש  הקדוש,  האר"י  וכתב  ימים,  שמונה  הם  החנוכה  עשר ימי  דיש  הקדוש,  האר"י  וכתב  ימים,  שמונה  הם  החנוכה  ימי 
משתלשל  משתלשל (וממנה  (וממנה  הזה  לעולם  רוחני  אור  המשפיעות  קדושות  הזה ספירות  לעולם  רוחני  אור  המשפיעות  קדושות  ספירות 
גם השפע הגשמי),גם השפע הגשמי), וסדרן כתר חכמה בינה – שהם ספירות גבוהות מאוד,  וסדרן כתר חכמה בינה – שהם ספירות גבוהות מאוד, 

ולאחריהם - חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות.ולאחריהם - חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות.
ספירה  לנשמותנו  מאיר  השבוע  מימי  יום  בכל  השנה  ימי  ספירה ובמשך  לנשמותנו  מאיר  השבוע  מימי  יום  בכל  השנה  ימי  ובמשך 
אחת, לפי הסדר דלעיל, ביום הראשון מאירה ספירת החסד וביום אחת, לפי הסדר דלעיל, ביום הראשון מאירה ספירת החסד וביום 
ספירת  מאירה  השביעי  וביום  הלאה,  וכן  הגבורה,  ספירת  ספירת השני  מאירה  השביעי  וביום  הלאה,  וכן  הגבורה,  ספירת  השני 
המלכות, ובזה סיימנו את שבע הספירות, הרומזים לשבעת הימים המלכות, ובזה סיימנו את שבע הספירות, הרומזים לשבעת הימים 
אלו  וספירות  קודש,  שבת  ועד  ראשון  מיום  העולם,  בריאת  אלו של  וספירות  קודש,  שבת  ועד  ראשון  מיום  העולם,  בריאת  של 

שייכים למדרגה של הנהגת העולם הזה.שייכים למדרגה של הנהגת העולם הזה.
והנה בימי החנוכה הסדר הוא מלמטה למעלה, היינו שביום ראשון והנה בימי החנוכה הסדר הוא מלמטה למעלה, היינו שביום ראשון 
וכן  היסוד  ספירת  השני  ויום  המלכות,  ספירת  מאירה  חנוכה  וכן של  היסוד  ספירת  השני  ויום  המלכות,  ספירת  מאירה  חנוכה  של 
הלאה, עד שביום השביעי מאירה ספירת החסד, ולאחר מכן ביום הלאה, עד שביום השביעי מאירה ספירת החסד, ולאחר מכן ביום 
השמיני - מאירה עלינו ספירה גבוהה מהשבע הללו, שהיא ספירת השמיני - מאירה עלינו ספירה גבוהה מהשבע הללו, שהיא ספירת 
הבינה, ואין לה שייכות לסדר של עולם הזה. וביאור הדבר, שביום הבינה, ואין לה שייכות לסדר של עולם הזה. וביאור הדבר, שביום 
זאת חנוכה השם יתברך מאיר על כל יהודי באשר הוא שם אור גדול זאת חנוכה השם יתברך מאיר על כל יהודי באשר הוא שם אור גדול 

ועצום, למעלה מהאור השייך לסדר הרגיל של העולם הזה.ועצום, למעלה מהאור השייך לסדר הרגיל של העולם הזה.
ובצד מה ביום זה מאיר אור גדול יותר מאשר היה בבית המקדש, ובצד מה ביום זה מאיר אור גדול יותר מאשר היה בבית המקדש, 
שהרי בבית המקדש היו רק שבע נרות במנורה, כנגד האור השייך שהרי בבית המקדש היו רק שבע נרות במנורה, כנגד האור השייך 
יותר  וגבוה  הגדול  הבינה,  לאור  זוכים  אנו  זה  וביום  הזה,  יותר לעולם  וגבוה  הגדול  הבינה,  לאור  זוכים  אנו  זה  וביום  הזה,  לעולם 

שובלל תדליק לא שבת
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ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

כיבו„ ‡ב ו‡ם ב
מה בא מקרא זה ללמדנו?מה בא מקרא זה ללמדנו?

בפירוש בפירוש רבינו בחיי ז"לרבינו בחיי ז"ל הביא משמו של  הביא משמו של רבינו חננאל ז"לרבינו חננאל ז"ל, שכוונת , שכוונת 
נוהגים  קה  שבטי  שהיו  נוהגים ,  קה  שבטי  שהיו  אב",  אב""כיבוד  "כיבוד  מצות  כאן  ללמדנו  מצות הכתוב  כאן  ללמדנו  הכתוב 

באביהם כבוד גדול עד מאוד. באביהם כבוד גדול עד מאוד. 
לא  הרעב,  בשנות  ביתם  בני  טרף  במזון  דחוקים  שהיו  אף  לא ולפיכך  הרעב,  בשנות  ביתם  בני  טרף  במזון  שהיו דחוקים  אף  ולפיכך 
דחקו באביהם כלום כל אותה תקופה קשה, הגם שהם סברו כבר דחקו באביהם כלום כל אותה תקופה קשה, הגם שהם סברו כבר 
הצטמצמו  בר,  לשבור  למצרים  לרדת  שוב  שצריכים  רב  זמן  הצטמצמו לפני  בר,  לשבור  למצרים  לרדת  שוב  שצריכים  רב  זמן  לפני 
במזונותיהם ונדחקו, ולא הטיחו דברים כלפי אביהם. והמתינו כך במזונותיהם ונדחקו, ולא הטיחו דברים כלפי אביהם. והמתינו כך 
"שובו  "שובו   ב)  ב)(שם  (שם  מעצמו  אביהם  יעקב  אליהם  שאמר  עד  מעצמו בסבלנות,  אביהם  יעקב  אליהם  שאמר  עד  בסבלנות, 

שברו לנו מעט אוכל". שברו לנו מעט אוכל". 
זה  שבנו  כבר  התמהמהנו  שלולא  כבוד,  בדרך  כאן  רמזו  כך  זה ועל  שבנו  כבר  התמהמהנו  שלולא  כבוד,  בדרך  כאן  רמזו  כך  ועל 
שהיו  מחמת  ורק   – רב.  זמן  זה  במזון  דחוקים  אנו  וכבר  שהיו פעמיים,  מחמת  ורק   – רב.  זמן  זה  במזון  דחוקים  אנו  וכבר  פעמיים, 
עד  בעוז  והמתינו  התמהמהו  אב'  'כיבוד  במצות  מאוד  עד יראים  בעוז  והמתינו  התמהמהו  אב'  'כיבוד  במצות  מאוד  יראים 

שישלחם אביהם, ע"כ מתק דבריו.שישלחם אביהם, ע"כ מתק דבריו.

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
עובדא הוה אצל עובדא הוה אצל הרה"ק רבי אברהם מתתיהו משטעפענעשט זי"עהרה"ק רבי אברהם מתתיהו משטעפענעשט זי"ע, , 
בעל  והיה  הדור,  צדיקי  מגדולי  כאחד  הגלילות  בכל  בעל שהתפרסם  והיה  הדור,  צדיקי  מגדולי  כאחד  הגלילות  בכל  שהתפרסם 
מופת גדול כידוע. שהגיע לפניו איש יהודי צעיר מן 'המתחדשים', מופת גדול כידוע. שהגיע לפניו איש יהודי צעיר מן 'המתחדשים', 
להיפטר  ברכה  וביקש  רח"ל,  ומצוות  מתורה  מאוד  רחוק  להיפטר שהיה  ברכה  וביקש  רח"ל,  ומצוות  מתורה  מאוד  רחוק  שהיה 
של  כוחו  התפרסם  כאשר  הרומני. –  לצבא  שקיבל  הגיוס  של מגזירת  כוחו  התפרסם  כאשר  הרומני. –  לצבא  שקיבל  הגיוס  מגזירת 
צדיק בברכות שהיה מברך בחורי ישראל לפטרם מעול אותה גזירה צדיק בברכות שהיה מברך בחורי ישראל לפטרם מעול אותה גזירה 

קשה, ורבים נושעו מכוחו.קשה, ורבים נושעו מכוחו.
שאלו הרבי: וכי למה זה אינך רוצה ללכת לשם? שמא חושש הנך שאלו הרבי: וכי למה זה אינך רוצה ללכת לשם? שמא חושש הנך 
בחילול  חלילה  תיכשל  שמא  או  טריפות,  באכילת  שם  בחילול שתגעל  חלילה  תיכשל  שמא  או  טריפות,  באכילת  שם  שתגעל 

שבת?...שבת?...
היה  כך  כל   –] לי!  מפריע  לא  זה  כל  ברורות,  המשכיל  השיב  היה לא!  כך  כל   –] לי!  מפריע  לא  זה  כל  ברורות,  המשכיל  השיב  לא! 
רחוק מן היהדות, שלא הבין כמה בושה וחרפה היא לו לומר בפני רחוק מן היהדות, שלא הבין כמה בושה וחרפה היא לו לומר בפני 
הצדיק כדברים הללו, ה' ירחם]. – אולם, המשיך הצעיר, יש לי אמא הצדיק כדברים הללו, ה' ירחם]. – אולם, המשיך הצעיר, יש לי אמא 
זקנה שאני מטפל בה בתמידות, ואם איאלץ ללכת לצבא לא יהיה זקנה שאני מטפל בה בתמידות, ואם איאלץ ללכת לצבא לא יהיה 

לה מי שישמש אותה! לה מי שישמש אותה! 
כשמוע הרבי את דבריו, נענה בהתרגשות ואמר: אם כן הרי כשמוע הרבי את דבריו, נענה בהתרגשות ואמר: אם כן הרי מצות מצות 
'כיבוד אם' 'כיבוד אם' לפנינו! נטל הרבי הק' את ידו של הבחור והניחה על לוח לפנינו! נטל הרבי הק' את ידו של הבחור והניחה על לוח 
ליבו הק', [לאות וסימן של הבטחה בכל לב, כידוע מנהג קדשו בזה, ליבו הק', [לאות וסימן של הבטחה בכל לב, כידוע מנהג קדשו בזה, 
שכל מי שזכה לקבל ממנו הבטחה כזו כשמושך ידו אל ליבו, זכה שכל מי שזכה לקבל ממנו הבטחה כזו כשמושך ידו אל ליבו, זכה 
לישועות גדולות], ואמר: איך זאד דיר צו! [מבטיחך אני] שבזע"ה לישועות גדולות], ואמר: איך זאד דיר צו! [מבטיחך אני] שבזע"ה 

תצא חפשי! תצא חפשי! 
ואכן תיכף בפעם הראשונה להתייצבותו לא מצא חן בעיני הקצין, ואכן תיכף בפעם הראשונה להתייצבותו לא מצא חן בעיני הקצין, 

ושחררו לאלתר לחלוטין!ושחררו לאלתר לחלוטין!
ואם',  אב  'כיבוד  של  זו  רבתי  מצוה  בטיב  מוסר,  לקח  כאן  ואם', ולמדנו  אב  'כיבוד  של  זו  רבתי  מצוה  בטיב  מוסר,  לקח  כאן  ולמדנו 

שאפילו יהודי פורק עול המרוחק לגמרי מן היהדות, זכה להינצל 
ולהתברך בזכות אותה מצוה יקרה!ולהתברך בזכות אותה מצוה יקרה!

[טיב הנחמה]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
לפני כמה שנים הסתלק לבית עולמו אחד מזקני ירושלים עיה"ק 
ת"ו, ת"ו, ה"ה הרב אברהם בלט זצ"לה"ה הרב אברהם בלט זצ"ל, הוא האריך ימים ושנים, ונפטר 

בשם טוב ובשיבה טובה בהיותו בגיל מאה וכמה שנים!בשם טוב ובשיבה טובה בהיותו בגיל מאה וכמה שנים!
יבלחט"א,  בנו  לי  סיפר  השבעה,  בימי  אבלים  לניחום  כשהגעתי 
ושיבה  ימים  לאריכות  שזכה  טעם  ומפרש  אומר  נ"ע  אביו  שהיה 
גדול  מפעל  ברוסיא  לו  היה  הקודש  לארץ  עלה  בטרם  כי  טובה, 
שהעסיק יהודים רבים, והיו לו שם הורים זקנים שחפץ להחזיקם 

ולכלכלם בכבוד והדר, כראוי למצוה יקרה וחביבה זו.ולכלכלם בכבוד והדר, כראוי למצוה יקרה וחביבה זו.
את  ולאמו  לאביו  העניק  הענק  המפעל  את  שהקים  לאחר  לפיכך 
תואר תואר 'נשיאי המפעל'!'נשיאי המפעל'! והעמיד עבורם 'משרד' מפואר ומיוחד, והיו 
הם האחראים הבלעדיים על כל השיקים שיצאו מהמפעל, ורק הם 
טובה  הרגשה  בהם  נטע  ובכך   – השיקים.  על  חתימה'  'מורשי  היו 

מאוד, שחשו כמו 'בעלי בתים' של המפעל... מאוד, שחשו כמו 'בעלי בתים' של המפעל... 
המפעל  עובדי  כל  כי  גדול,  בכבוד  זקנותם  שנות  כל  כלכלם  וכך 
היו מכבדים ומעריכים אותם מאוד בתור בעלי המפעל... וכל זאת 

עשה רק משום כבודם של אביו ואימו!עשה רק משום כבודם של אביו ואימו!
ואת  אביך  את  "כבד  טז): :  ה,  טז)(דברים  ה,  (דברים  בפנינו  הכתוב  צווח  להדיא  בפנינו והרי  הכתוב  צווח  להדיא  והרי 
אמך כאשר צוך ה' אלקיך, למען יאריכון ימיך, ולמען ייטב לך, על 

האדמה אשר ה' אלקיך נותן לך"!האדמה אשר ה' אלקיך נותן לך"!

[פרטית, כ"א כסליו תשע"ג]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
הרה"ג רבי יהושע נויבירט זצ"להרה"ג רבי יהושע נויבירט זצ"ל, בעל , בעל 'שמירת שבת כהלכתה', 'שמירת שבת כהלכתה', 

ור"מ  ת"ו,  וגן' דפעיה"ק  'בית  וגן'   'בית  בשכונת  החשובים  הרבנים  מן  הרבנים החשובים בשכונתאחד  מן  אחד 
במעון  המאושפזת  זקנה  אמא  לו  היתה  שם.  תורה  תורהקול  קול  בישיבת בישיבת 
הרחוקה,  המורחבת  המורחבתסנהדריה  סנהדריה  שבשכונת שבשכונת  החומות'  החומות' 'שומרי  'שומרי  הורים הורים 

בקצה השני של העיר.בקצה השני של העיר.
את  לבקר  שבת  ליל  בכל  הרב  יוצא  היה  אם'  אם' 'כיבוד  'כיבוד  מצות  מצות לכבוד  לכבוד 
לעשות  כדי  הארוכה  הדרך  כל  את  רגלית  עשה  הוא  הזקנה,  אימו 
'קידוש' עבורה, ולהוציאה מעט לטיול כפי כוחותיה, והיא המתינה 

כל השבוע לאותה שעה של קורת רוח, בצל בנה הגדול.כל השבוע לאותה שעה של קורת רוח, בצל בנה הגדול.
בעיתו  דבר  הפוגה,  ללא  סוחף  מטר  ארצה  ניתך  השבתות  באחת 
מה טוב, כפירוש מה טוב, כפירוש רש"י ז"לרש"י ז"ל בריש פרשת בחוקותי  בריש פרשת בחוקותי (ויקרא כו, ד)(ויקרא כו, ד): "ונתתי 
גשמיכם בעיתם – בלילי שבתות". ניגש אפוא הרב נובירט בשאלתו 
בפני מורו ורבו בפני מורו ורבו מרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך זצוק"למרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך זצוק"ל, האם 
כיבוד  למצות  לדרכו  לצאת  הוא  צריך  שכאלו  חזקים  בגשמים 
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'מעבירים ממנו'מעבירים ממנו
עול דרך ארץ'עול דרך ארץ'

הנשמה"  צאת  עד  החמה  מצאת  "עובד  הנשמה" הביטוי  צאת  עד  החמה  מצאת  "עובד  הביטוי 
אינה סתם ביטוי כאשר מדובר בי.  אינה סתם ביטוי כאשר מדובר בי.  

בין 1818  עבדתי  בממוצע  משרות,  בשתי  בין החזקתי  עבדתי  בממוצע  משרות,  בשתי  החזקתי 
לעשרים שעות ביממה, כאשר סדר יומי התחיל לעשרים שעות ביממה, כאשר סדר יומי התחיל 
מיותר  ליל.  בכחצות  וכלה  בוקר  לפנות  מיותר בארבע  ליל.  בכחצות  וכלה  בוקר  לפנות  בארבע 
שלא  ראיתי  ולא  כמעט  משפחתי  את  כי  שלא לציין  ראיתי  ולא  כמעט  משפחתי  את  כי  לציין 
לדבר על תפילות שבמקרה הטוב חטפתי מכאן לדבר על תפילות שבמקרה הטוב חטפתי מכאן 

קדיש ומשם קדושה אם בכלל.קדיש ומשם קדושה אם בכלל.
בעולמו'  האדם  'תכלית  על  שיעור  בעולמו' לאחר  האדם  'תכלית  על  שיעור  לאחר 
שליט''א  רבינוביץ  גמליאל  מהרב  שליט''א ששמעתי  רבינוביץ  גמליאל  מהרב  ששמעתי 
בשבת חתן, התחולל  בי מהפך פנימי כאשר בין בשבת חתן, התחולל  בי מהפך פנימי כאשר בין 
שלא  עבודה  לאדם  מציעים  שלא "אם  עבודה  לאדם  מציעים  אמר: "אם  אמר: הדברים  הדברים 
מאפשרת לו תפילות בציבור אזי שסימן מובהק מאפשרת לו תפילות בציבור אזי שסימן מובהק 
הוא משמים שאין העבודה הזו עבורו!" הוא משמים שאין העבודה הזו עבורו!"  השיעור  השיעור 
גמלתי  כי  לאשתי  והודעתי  רושם  בי  גמלתי עשה  כי  לאשתי  והודעתי  רושם  בי  עשה 
החלטה בליבי לעבוד אך ורק במשרה העיקרית החלטה בליבי לעבוד אך ורק במשרה העיקרית 
ואת חצי יומי הפנוי אממש בכולל בלימוד תורה.ואת חצי יומי הפנוי אממש בכולל בלימוד תורה.
רעייתי שמחה על ההחלטה והביעה את תמיכתה רעייתי שמחה על ההחלטה והביעה את תמיכתה 

בצעד זה למרות הדוחק הכלכלי שייווצר.בצעד זה למרות הדוחק הכלכלי שייווצר.
את השבוע הראשון השארתי פנוי כדי להשלים את השבוע הראשון השארתי פנוי כדי להשלים 
שהזנחתי  הבית  בצרכי  בטיפול  החסר  כל  שהזנחתי את  הבית  בצרכי  בטיפול  החסר  כל  את 
ואילו בשבוע שאחריו כבר סודר עבורי חברותא ואילו בשבוע שאחריו כבר סודר עבורי חברותא 

בכולל.בכולל.
יומיים אחרי פרישתי מהעבודה הודיעו לרעייתי יומיים אחרי פרישתי מהעבודה הודיעו לרעייתי 
כי היא מפוטרת מעבודתה עקב צעדי התייעלות כי היא מפוטרת מעבודתה עקב צעדי התייעלות 

של החברה בה עבדה.של החברה בה עבדה.
"הנה  בתדהמה,  אותנו  הכתה  שההודעה  "הנה כמובן  בתדהמה,  אותנו  הכתה  שההודעה  כמובן 
אני  ובתמורה  הבורא  לקראת  צעד  עושה  אני אני  ובתמורה  הבורא  לקראת  צעד  עושה  אני 
אני  בה  במצב  נותרנו  קשה?!"  מהלומה  אני חוטף  בה  במצב  נותרנו  קשה?!"  מהלומה  חוטף 
הולך  ואני  מפוטרת  אשתי  מעבודתי,  הולך פרשתי  ואני  מפוטרת  אשתי  מעבודתי,  פרשתי 

ל'כולל'!ל'כולל'!
משמים  ניסיון  זהו  כי  החלטנו  הכל  משמים למרות  ניסיון  זהו  כי  החלטנו  הכל  למרות 

ואמשיך כמתוכנן ללכת לכולל.ואמשיך כמתוכנן ללכת לכולל.
בה  שיחה  קבלה  ואשתי  שבועיים  בה חלפו  שיחה  קבלה  ואשתי  שבועיים  חלפו 
בה  בתחום  עבודה  לראיון  להגיע  בה התבקשה  בתחום  עבודה  לראיון  להגיע  התבקשה 
מידי.  באופן  לעבודה  התקבלה  היא  מידי. עבדה.  באופן  לעבודה  התקבלה  היא  עבדה. 
משכורתה שולשה במקום משכורתה שולשה במקום 5,0005,000 ₪ שהשתכרה,  ₪ שהשתכרה, 
תנאים  בתוספת   ₪ תנאים   בתוספת   ₪  15,00015,000 של  הצעה  של קבלה  הצעה  קבלה 
משופרים, במקום לבזבז שלוש שעות ביום על משופרים, במקום לבזבז שלוש שעות ביום על 
נסיעות, עתה היא עובדת במרחק של נסיעות, עתה היא עובדת במרחק של 1010 דקות  דקות 

מהבית.מהבית.
ובנוסף מדובר במשרה נחשקת שאנשים מנסים ובנוסף מדובר במשרה נחשקת שאנשים מנסים 

חודשים ושנים להשיגה והנה זה השיג אותנו.חודשים ושנים להשיגה והנה זה השיג אותנו.
ואני ב''ה בכולל ובעבודה הנוספת ומרוויח הרבה ואני ב''ה בכולל ובעבודה הנוספת ומרוויח הרבה 
יותר וזוכה גם למלא את הנשמה וגם להיות אבא יותר וזוכה גם למלא את הנשמה וגם להיות אבא 

ובעל טוב לבני המשפחה...ובעל טוב לבני המשפחה...

בעל המעשה: ג.ז. בעל המעשה: ג.ז. 

טיב ‰‰˘‚ח‰

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

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

|  המשך בעמוד ד'  |

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

ג

"כי לולא התמהמהנו, כי עתה 
שבנו זה פעמים" (מג, י)

>>>טיב ‰מוע„ים
מהשבע הללו.מהשבע הללו.

וכתוב בספרים הקדושים שספירת הבינה והאור המאיר ממנה, היא זו וכתוב בספרים הקדושים שספירת הבינה והאור המאיר ממנה, היא זו 
המעוררת בבני ישראל הרהורי תשובה, לשוב בכל לב אליו יתברך, לכן המעוררת בבני ישראל הרהורי תשובה, לשוב בכל לב אליו יתברך, לכן 

בזאת חנוכה הוא זמן מסוגל לשוב בתשובה שלימה אל השם יתברך.בזאת חנוכה הוא זמן מסוגל לשוב בתשובה שלימה אל השם יתברך.
כראוי,  שאינם  מעשים  ידי  על  חלילה  לפגום  האדם  יכולת  כל  כראוי, והנה  שאינם  מעשים  ידי  על  חלילה  לפגום  האדם  יכולת  כל  והנה 
ששורשו  גדול  לאור  זוכים  וכאשר  הזה,  עולם  בבחינת  רק  הוא  ששורשו הכל  גדול  לאור  זוכים  וכאשר  הזה,  עולם  בבחינת  רק  הוא  הכל 
למעלה מהעולם הזה, הנקרא עולם התשובה, על ידי זה יכולים לתקן למעלה מהעולם הזה, הנקרא עולם התשובה, על ידי זה יכולים לתקן 
להתחיל  שנולד,  כתינוק  ולהיות  יתברך,  השם  אל  לשוב  הפגמים,  להתחיל כל  שנולד,  כתינוק  ולהיות  יתברך,  השם  אל  לשוב  הפגמים,  כל 

הכל מחדש.הכל מחדש.
כל הפעולות בימי החנוכה נשלמים עתהכל הפעולות בימי החנוכה נשלמים עתה

אור  והבאנו  שפעלנו  מה  שכל  לומר  חנוכה,  זאת  זה  יום  נקרא  אור ולכן  והבאנו  שפעלנו  מה  שכל  לומר  חנוכה,  זאת  זה  יום  נקרא  ולכן 
זאת  ליום  לבוא  הכל  תכלית  החנוכה,  בימי  ובכללות  בפרטות  זאת לעולם,  ליום  לבוא  הכל  תכלית  החנוכה,  בימי  ובכללות  בפרטות  לעולם, 

חנוכה, שאז מאיר אור שלם, למעלה ממדרגת העולם, עתה נשלם הכל.חנוכה, שאז מאיר אור שלם, למעלה ממדרגת העולם, עתה נשלם הכל.
ויש לומר דזהו ביאור דברי הרב הקדוש מרוז'ין זי"ע, שאמר על יום זה, ויש לומר דזהו ביאור דברי הרב הקדוש מרוז'ין זי"ע, שאמר על יום זה, 
שהוא גדול יותר משעת נעילה ביום כיפור, ואף יהודי פשוט יכול לפעול שהוא גדול יותר משעת נעילה ביום כיפור, ואף יהודי פשוט יכול לפעול 
דברים עצומים ביום הזה, בין בגשמיות ובין ברוחניות, זאת מחמת אור דברים עצומים ביום הזה, בין בגשמיות ובין ברוחניות, זאת מחמת אור 

הבינה שלמעלה מהטבע היורד מלמעלה למטה להאיר עלינו.הבינה שלמעלה מהטבע היורד מלמעלה למטה להאיר עלינו.
הכיפורים,  ויום  השנה  ראש   - הנוראים  שבימים  דבריו  לבאר  יש  הכיפורים, עוד  ויום  השנה  ראש   - הנוראים  שבימים  דבריו  לבאר  יש  עוד 
בני  יש  ולכן  בנפשו,  עליה  בהם  לפעול  האדם  על  שבהם  ימים  בני הם  יש  ולכן  בנפשו,  עליה  בהם  לפעול  האדם  על  שבהם  ימים  הם 
שבהם  החנוכה  בימי  אבל  הללו,  בימים  להתעלות  להם  שקשה  שבהם אדם  החנוכה  בימי  אבל  הללו,  בימים  להתעלות  להם  שקשה  אדם 
ועליה  תיקון  מקבל  הוא  גם  ראוי,  שאינו  מי  אל  אף  למטה  יורד  ועליה האור  תיקון  מקבל  הוא  גם  ראוי,  שאינו  מי  אל  אף  למטה  יורד  האור 
לפי דרגתולפי דרגתו (עיין לעיל מאמר קדושת ימי החנוכה פרק א') (עיין לעיל מאמר קדושת ימי החנוכה פרק א'), לכן גם יהודי פשוט יכול , לכן גם יהודי פשוט יכול 
לפעול דברים עצומים ונוראים, ובפרט ביום זאת חנוכה שבו נשלם ימי לפעול דברים עצומים ונוראים, ובפרט ביום זאת חנוכה שבו נשלם ימי 

החנוכה.החנוכה.



אם, ולעשות את כל הדרך הארוכה הזו ברגל, משום שעליו אם, ולעשות את כל הדרך הארוכה הזו ברגל, משום שעליו 
לצעוד רגלית יותר משעה שלמה בתוך הגשמים החזקים!לצעוד רגלית יותר משעה שלמה בתוך הגשמים החזקים!

מללכת,  הוא  פטור  שכזה  שבמצב  היתה,  הגאון  מללכת, תשובת  הוא  פטור  שכזה  שבמצב  היתה,  הגאון  תשובת 
וישלים את ביקורו במוצאי שבת.וישלים את ביקורו במוצאי שבת.

רק  או  'פסק',  בגדר  היא  זו  תשובה  האם  הרב,  שאל  רק ושוב  או  'פסק',  בגדר  היא  זו  תשובה  האם  הרב,  שאל  ושוב 
בגדר עצה? – ענה הגאון שאין כאן אלא עצה...בגדר עצה? – ענה הגאון שאין כאן אלא עצה...

יצא אפוא הרב לדרכו, ועשה את כל הדרך הארוכה במסירות יצא אפוא הרב לדרכו, ועשה את כל הדרך הארוכה במסירות 
נפש עצומה, כדי שלא תצטרך אימו לדאוג ולהמתין עבורו נפש עצומה, כדי שלא תצטרך אימו לדאוג ולהמתין עבורו 

עד מוצאי שבת!עד מוצאי שבת!
והיה הרב הצדיק תולה זכות הצלחת ספרו הגדול, שהתקבל והיה הרב הצדיק תולה זכות הצלחת ספרו הגדול, שהתקבל 
בלב  השבת  את  מאוד  עד  וקידש  ישראל,  תפוצות  בלב בכל  השבת  את  מאוד  עד  וקידש  ישראל,  תפוצות  בכל 
ישראל קדושים, בזכות אותה מצוה של 'כיבוד אם' שקיים ישראל קדושים, בזכות אותה מצוה של 'כיבוד אם' שקיים 

במסירות נפש ובהידור רב!במסירות נפש ובהידור רב!

[פרטית, כ"ג תמוז תשע"ג][פרטית, כ"ג תמוז תשע"ג]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
קפה'  קפה''כוס  'כוס  לשתות  שחפץ  אחד  אבא  על  מספרים,  לשתות העולם  שחפץ  אחד  אבא  על  מספרים,  העולם 

חם ומהביל, ביקש אפוא מבנו הקטן להכינה עבורו. חם ומהביל, ביקש אפוא מבנו הקטן להכינה עבורו. 
אמר הקטן: אני עדיין אינני 'בר חיובא'... יותר ראוי לכבד בזה אמר הקטן: אני עדיין אינני 'בר חיובא'... יותר ראוי לכבד בזה 
את אחי הבר מצוה, כדי שיקיים בזה מצות עשה דאורייתא...את אחי הבר מצוה, כדי שיקיים בזה מצות עשה דאורייתא...
יש  הלא  אמר:  לידיו,  הכיבוד  את  מצוה  הבר  אחיו  יש כשקיבל  הלא  אמר:  לידיו,  הכיבוד  את  מצוה  הבר  אחיו  כשקיבל 
יותר  הראוי  מן  חייב...  אני  בכבודו  שאף  ממני,  גדול  אח  יותר כן  הראוי  מן  חייב...  אני  בכבודו  שאף  ממני,  גדול  אח  כן 
שהיא  כזו,  ויקרה  חשובה  במצוה  הגדול  האח  את  שהיא 'לכבד'  כזו,  ויקרה  חשובה  במצוה  הגדול  האח  את  'לכבד' 

אחת מעשרת הדברות!אחת מעשרת הדברות!
אל  פנה  אליו,  עד  מתגלגל  שהתפקיד  הגדול  האח  אל משראה  פנה  אליו,  עד  מתגלגל  שהתפקיד  הגדול  האח  משראה 
אביו ואמר: כזו מצוה גדולה וחשובה, מן הראוי לכבד בה את אביו ואמר: כזו מצוה גדולה וחשובה, מן הראוי לכבד בה את 

אבי בעצמו, שיכין בבקשה הוא לעצמו!...אבי בעצמו, שיכין בבקשה הוא לעצמו!...
כך זה נראה כשמתעצלים, ואין מזדרזים בכל לב לרוץ לקיום כך זה נראה כשמתעצלים, ואין מזדרזים בכל לב לרוץ לקיום 

המצוה!המצוה!

[שם][שם]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
שהרה"ק  שהרה"ק   תשובה)  תשובה)(לשבת  (לשבת  חיים  חייםדברי  דברי  בסה"ק  כתב  נורא  בסה"ק דבר  כתב  נורא  דבר 
על  תשובה  עושה  היה  על   תשובה  עושה  היה  זי"ע  אלימלך  ר'  זי"עהרבי  אלימלך  ר'  הרבי  אלקים  אלקים איש  איש 
וזל"ק:  מדדיה.  יונק  עולל  בעודו  אמו  שדי  על  שטפח  וזל"ק: מה  מדדיה.  יונק  עולל  בעודו  אמו  שדי  על  שטפח  מה 
מרופשיץ  נפתלי  מרופשיץרבי  נפתלי  רבי  [הרה"ק  הקדוש  מורי  מפי  [הרה"ק "שמעתי  הקדוש  מורי  מפי  "שמעתי 
זצוק"ל] בשם אדמ"ו מו"ה אלימלך זצ"ל, שצריך אדם לשוב זצוק"ל] בשם אדמ"ו מו"ה אלימלך זצ"ל, שצריך אדם לשוב 
בתשובה עד העבירה הראשונה שעשה מעודו, כי איך אדם בתשובה עד העבירה הראשונה שעשה מעודו, כי איך אדם 
כי  אחרת.  עבירה  לו  גרם  ומסתמא  עבירה,  יעשה  כי מישראל  אחרת.  עבירה  לו  גרם  ומסתמא  עבירה,  יעשה  מישראל 
עבירה גוררת עבירה עבירה גוררת עבירה (אבות ד, ב)(אבות ד, ב), ומסתמא עשה מקודם עבירה , ומסתמא עשה מקודם עבירה 
קלה שגרם להחמורה. אך גם הקלה אי אפשר מבלתי יבוא קלה שגרם להחמורה. אך גם הקלה אי אפשר מבלתי יבוא 
לנפש  לבוא  אפשר  אי  זה  גם  אך  כשוגג,  כישלון  איזה  לנפש על  לבוא  אפשר  אי  זה  גם  אך  כשוגג,  כישלון  איזה  על 
הישראלי, כמאמר הכתוב הישראלי, כמאמר הכתוב (ויקרא ד, ב)(ויקרא ד, ב) נפש כי תחטא, ומפורש  נפש כי תחטא, ומפורש 
האיך  מתמיה,  הקדושה  דהתורה  האיך   מתמיה,  הקדושה  דהתורה  טז.)  דף  טז.)(ח"ג  דף  (ח"ג  הקדוש  הקדוש בזוהר  בזוהר 
אלימלך  ר'  מורי  אמר  והכלל   - לחטא.  הקדוש  לנפש  אלימלך בא  ר'  מורי  אמר  והכלל   - לחטא.  הקדוש  לנפש  בא 

בעודו  שעשה  מה  על  גם  תשובה  עשה  כך  דכל  הנ"ל,  בעודו ז"ל  שעשה  מה  על  גם  תשובה  עשה  כך  דכל  הנ"ל,  ז"ל 
עולל מוטל על שדי אמו וטפח על דדיה, גם על זה עשה לו עולל מוטל על שדי אמו וטפח על דדיה, גם על זה עשה לו 

סיגופים" עכל"ק.סיגופים" עכל"ק.
וכן כתב עוד וכן כתב עוד בדברי חייםבדברי חיים (פרשת כי תבוא סג.)(פרשת כי תבוא סג.): "כמו שאמרו עליו : "כמו שאמרו עליו 
זצלה"ה, שעשה תשובה ושרף ידיו, על אשר ידו הדפה על זצלה"ה, שעשה תשובה ושרף ידיו, על אשר ידו הדפה על 

שדי אמו בהיותו יונק" עכל"ק.שדי אמו בהיותו יונק" עכל"ק.
ומעין זה מעיד בו תלמידו בסה"ק ומעין זה מעיד בו תלמידו בסה"ק מאור ושמשמאור ושמש (פרשת מסעי)(פרשת מסעי), , 
ואף ביתרה מזו, שעשה תשובה גם על מה שציער את אימו ואף ביתרה מזו, שעשה תשובה גם על מה שציער את אימו 
בהיותו עובר במעיה! וזל"ק: "שמעתי מאדמו"ר הרב בוצינא בהיותו עובר במעיה! וזל"ק: "שמעתי מאדמו"ר הרב בוצינא 
קדישא איש אלקי קדישא איש אלקי מו"ה אלימלך זצוק"למו"ה אלימלך זצוק"ל, שעשה תשובה על , שעשה תשובה על 
אמו  בבטן  בהיותו  שחטא  מה  על  וגם  הנעורים,  ימי  אמו חטאת  בבטן  בהיותו  שחטא  מה  על  וגם  הנעורים,  ימי  חטאת 

וציער אותה" עכל"ק. וציער אותה" עכל"ק. 

[מתוך הקדמה לספר 'טיב כיבוד ואם' – בשלבי עריכה][מתוך הקדמה לספר 'טיב כיבוד ואם' – בשלבי עריכה]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
מצדיקיה  אחד  היה  מצדיקיה   אחד  היה  זצ"ל  פרידמן  יחיאל  שלמה  זצ"לרבי  פרידמן  יחיאל  שלמה  רבי  הרה"ג הרה"ג 
המפורסמים של המפורסמים של ירושלים עיה"ק ת"ו,ירושלים עיה"ק ת"ו, הוא לא זכה לזש"ק,  הוא לא זכה לזש"ק, 
והתגורר סמוך לאימו הצדקנית שהיתה בתו של והתגורר סמוך לאימו הצדקנית שהיתה בתו של הגה"צ רבי 
דוד בהר"ן זצוק"ל,דוד בהר"ן זצוק"ל, רב ומו"ץ בשכונת  רב ומו"ץ בשכונת 'שערי חסד''שערי חסד' הוותיקה. הוותיקה.
אימו,  את  לשמש  יחיאל  שלמה  רבי  כשהגיע  רבות  אימו, פעמים  את  לשמש  יחיאל  שלמה  רבי  כשהגיע  רבות  פעמים 
מצא שם את זקנו הצדיק רבי דוד בהר"ן, שעלה לבקר בבית מצא שם את זקנו הצדיק רבי דוד בהר"ן, שעלה לבקר בבית 
התרגש  אימו,  לפני  ומשמש  עומד  נכדו  את  וכשראה  התרגש בתו.  אימו,  לפני  ומשמש  עומד  נכדו  את  וכשראה  בתו. 
מצות  לשם  לכוון  תשכח  אל  והכריז:  השולחן  על  לכוון ודפק  תשכח  אל  והכריז:  השולחן  על  ודפק 
כיבוד אם!!! כיבוד אם!!! משום משום שהמשנה ברורהשהמשנה ברורה פוסק בסימן ס'  פוסק בסימן ס' (ס"ק י)(ס"ק י) 
שבמצוות עשה דאורייתא קיימא לן דמצוות צריכות כוונה!שבמצוות עשה דאורייתא קיימא לן דמצוות צריכות כוונה!

עד  שם,  בו  פוגש  שהיה  פעם  בכל  רבות  הדבר  חזר  עד כך  שם,  בו  פוגש  שהיה  פעם  בכל  רבות  הדבר  חזר  כך 
שהחדיר זאת בעצמותיו!שהחדיר זאת בעצמותיו!

משמש  יחיאל  שלמה  ר'  של  אחיו  היה  מכן  לאחר  משמש שנים  יחיאל  שלמה  ר'  של  אחיו  היה  מכן  לאחר  שנים 
שלמה  ר'  ראה  פעם  ווארשא,  דבתי  הכנסת  בבית  שלמה כגבאי  ר'  ראה  פעם  ווארשא,  דבתי  הכנסת  בבית  כגבאי 
יחיאל את אחיו בעבודתו בבית הכנסת, כשבנו הבחור עומד יחיאל את אחיו בעבודתו בבית הכנסת, כשבנו הבחור עומד 
בעבודתו  אביך  את  נא  ראה  ואמר:  אליו  ניגש  הצד...  מן  בעבודתו כך  אביך  את  נא  ראה  ואמר:  אליו  ניגש  הצד...  מן  כך 
כאן,  בעדו  לסייע  מאוד  שחפצתי  האמת  הקשה,  כאן, וטרחתו  בעדו  לסייע  מאוד  שחפצתי  האמת  הקשה,  וטרחתו 
נא  גש  אב!  כיבוד  של  גדולה  מצוה  לך  יש  הרי  אתה  נא אבל  גש  אב!  כיבוד  של  גדולה  מצוה  לך  יש  הרי  אתה  אבל 
ובניקיון  והספסלים  הספרים  בסידור  לאביך  ותעזור  ובניקיון אפוא  והספסלים  הספרים  בסידור  לאביך  ותעזור  אפוא 

וכו', וכו', ואל תשכח לכוון לשם מצות כיבוד אב!!!ואל תשכח לכוון לשם מצות כיבוד אב!!!
ואמר  הנ"ל,  המעשה  טיב  את  לפניו  סיפר  מעמד  ובאותו 
שאותם אזהרות של זקנם הצדיק רבי דוד חדורים בעצמותיו, 

ועדיין מהדהדים באוזניו תמיד! ועדיין מהדהדים באוזניו תמיד! 

[פרטית, ב' כסליו תשע"ב]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
בשנותיו האחרונות של בשנותיו האחרונות של כבוד אבי מורי זצוק"ל הכ"מ,כבוד אבי מורי זצוק"ל הכ"מ, הייתי 
לוקח אותו אל המקווה בערב שבת קודש, לשומרו ולשמשו 

בכל הנצרך.בכל הנצרך.
כדרכו בקדוש בענוותנותו המופלגה לא היה ניחא ליה שאני 

כדי  הקושי,  את  מעט  'לרכך'  וברצוני  עבורו,  כך  כל  כדי טורח  הקושי,  את  מעט  'לרכך'  וברצוני  עבורו,  כך  כל  טורח 
שיהיה לפניו לנחת רוח, פניתי אליו בשאלה:שיהיה לפניו לנחת רוח, פניתי אליו בשאלה:

דוד  דוד   שכשראה  שכשראה  ה)  ה)(הל'  (הל'  דברכות  פ"ט  דברכות   פ"ט  בירושלמיבירושלמי  איתא  איתא הנה  הנה 
שאני  לי  'אוי  אמר  המרחץ,  בבית  ערום  עצמו  שאני   לי  'אוי  אמר  המרחץ,  בבית  ערום  עצמו  ע"ה  ע"ההמלך  המלך 
ערום מן המצוות' וכו'. ואמנם בזמן שבית המקדש קיים היו ערום מן המצוות' וכו'. ואמנם בזמן שבית המקדש קיים היו 
הטמאים באופנים מסוימים מקיימים בטבילת מקוה מצות הטמאים באופנים מסוימים מקיימים בטבילת מקוה מצות 

עשה דאורייתא!עשה דאורייתא!
אך כיצד שייך כיום בזמן הזה, שנוכל לקיים למעשה מצות אך כיצד שייך כיום בזמן הזה, שנוכל לקיים למעשה מצות 

עשה דאורייתא בהליכה למקוה? עשה דאורייתא בהליכה למקוה? 
חשב אבי הגאון בדבר, ולא מצא בה שום מצוה דאורייתא.חשב אבי הגאון בדבר, ולא מצא בה שום מצוה דאורייתא.

לוקח  כאשר  בדבר,  טובה  עצה  מצאתי  הנה  לפניו,  לוקח אמרתי  כאשר  בדבר,  טובה  עצה  מצאתי  הנה  לפניו,  אמרתי 
אב'  'כיבוד  מצות  בזה  מקיים  הריני  למקווה,  אבי  את  אב' אני  'כיבוד  מצות  בזה  מקיים  הריני  למקווה,  אבי  את  אני 

דאורייתא!דאורייתא!
נהנה אבי מאד, ועלתה בת שחוק על שפתיו, ונחה דעתו!נהנה אבי מאד, ועלתה בת שחוק על שפתיו, ונחה דעתו!

[שם][שם]
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יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך, הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. המעוניינים יקבלו את העלון במייל (אפשר גם ישירות לדפוס) בקובץ להדפסה.
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