
  
רמז קפ''ד) א''ר חנינא בכ''ה בכסלו נגמר מלאכת  ,(מלכי� א' איתא בילקוט

למה  ,ועשה מקופל עד אחד בניס�, והיו ישראל מלגלגי� על משה לומר ,המשכ�
לא הוק� מיד, והקב''ה חשב לערב שמחת המשכ� בחודש שנולד בו יצחק, 
ומעתה הפסיד כסלו שנגמרה בו המלאכה, אמר הקב''ה עלי לשל�, מה שיל� 

הוא  ''חנוכה'' יו''ט א� עיקר קביעות יש להעיר. חנוכת חשמונאי ,לו הקב''ה
הגאו�  ש טבת.בחוד ימי'מקצת חודש כסלו, א''כ למה הי'  להשלי� ההפסיד של

בארצנו  בביקורו אצלו ,לי תירו� זה (אמר תי'ר' משה קרוזער שליט''א 
דבאמת צרי� להיות כל הימי� של חנוכה בחודש סלו תשע''ו) , י''ז כהקדושה

כיו� שהיוני� לא הוי מצד חודש טבת, רק בטבת, ימי' ת כסלו, והטע� שמקצ
כנגד מצות  ,ח' ימי� יו''טהשבת, לכ� עשו ו ,חדש ,גזרו על ג' מצות אלו, מילה

כנגד מצות שבת  ,שבתד ראש חודש, וג� כנג ,הוא ר''ח מילה, וג� אחד מהימי�
וכיו� שאומרי� הלל  ''שמח''ר''ת של ג' מצות אלו הוא ש    הוסי�ו שרצו לעקור.

וזהו הר''ת של  שמחה'''' מלת הואביחד , ש''אבחנוכה, יש להוסי! אות ה
(פ''ג הלכות  , וזהו כדברי הרמב''�ביתהנכת חיר שזמור מ   המזמור של חנוכה 

  . שחכמי� תיקנו בחנוכה ימי שמחה והלל חנוכה, הלכה ג')
  

מילואי�, הז' ימי  �, היויסבנהמשכ�  חנוכתקוד�  שכמו ע''פ פשטות י''ל
, ז' ימי המילואי� קוד� , היובכ''ה כסלו כמו''כ י''ל א� הי' הקמת המשכ� מיד

ה בכסלו ובטבת, להשלי� מה חנוכ ימי צרי� להיותבטבת, וממילא הי' וחנוכתו 
  בטבת.  מילואי� בכסלו, וחנוכתוימי  שלא היו

  
לי� ההפסיד של השהוא ל חנוכהשלכאורה צ''ע א� עיקר קביעות עוד וי''ל 

בשביל חנוכת המזבח שהי'  יו� אחד, דהיינו ואותחודש כסלו, הי' די לעשות 
בימי חשמונאי, וכמ''ש בעבודה זרה (נ''ב) גנזו בית חשמונאי את אבני מזבח 

דהיינו שהיוני�  ואמר רב ששת ששקצו לעבודת כוכבי�,ששקצו אנשי יו�, 
� גנזו חיללו את המזבח, ושיקצו אותו בהקרבת קרבנות עליו לעבודה זרה, ולכ

וע''פ פשטות י''ל  ., וא''כ למה הי' חנוכה ח' ימי�חדשמאת אבניו, ובנה מזבח 
י ז' ימ סי' תר''ע) שכמו בחנוכת המשכ� היוכמ''ש הערו� השלח� (או''ח 

שה היו''ט ח' ע ,נאיוכמו''כ בחנוכת חשמ ,חנוכתוהי' מילואי�, וביו� השמיני 
ואפשר . מילואי�, ויו� השמיני בשביל חנוכתוימי�, ז' בשביל שבעת ימי ה

רק ראשוני� היו הז' ימי� כיו� ש ''זאת חנוכה''יו� האחרו� קוראי� מטע� זה 
כנגד ימי המילואי�, ויו� האחרו� כנגד חנוכת המשכ�, לכ� קורי� אותה זאת 

  קר החנוכה. חנוכה, שהוא עי
  

צרי� ז' ימי מילואי�, שהרי נבנה המשכ�  יש לחלק שרק במשכ� היוואולי 
י�, שהרי לא וצרכו לעשות ז' ימי מילואחנוכת חשמונאי לא המחדש, משא''כ ב

  הכלי� מחדש.  דש, רק נעשונבנה בית המקדש מח
  

חנוכת בה , שלא הי' של חודש כסלו חסרו�הטענה והשעיקר  באופ� אחר, וי''ל
כל זמ� שלא הי' דהיינו כבוד שמי�, בשביל רק לא הי' בשביל כבודה, , המשכ�
 שיל� לה ובשביל זההמשכ�, הי' חסר השראת השכינה בעול� הזה,  חנוכת

(שחנוכת  החנוכת חשמונאי, דהיינו ח' ימי�, הרבה יותר ממה שחסר הקב''ה
בחודש טבת, להראות ימי' ומטע� זה הי' מקצת  רק יו� אחד) המשכ� הי'
בשביל  כבוד שמי�, דא� עיקר טענהבשביל  הוא שלה חסרו�הנה ושעיקר טע

יש ובטבת.  של חנוכת חשמונאי בודאי הקב''ה לא שיל� מקצת ימי� ,כבודה
והיו ישראל    , שלכאורה צ''ע למה הזכיר הילקוט לזה קצת ראי'להביא 

 ,כיו� שהפסיד כסלו לומר, , הלא דילמה לא הוק� מיד ,מלגלגי� על משה לומר
שהילקוט בא לפרש הטע�  ולדברינו י''לכת חשמונאי. הקב''ה שיל� לו חנו

מונאי, דכיו� שלא חנוכת חש לש לגדולה כזה, דהיינו ח' ימי� שחודש כסלו זכה
, שעיקר � מידוקלא הלמה  – בנ''י מלגלגי�הכמו בשביל כבודה,  הי' מרנ�

  להרבה יותר ממה שחסרה. זכה לכ� , לש� שמי� כוונתה הוא
  
מפני שחינכו אז המזבח  חנוכה''''הטע� שהיו''ט נקרא    איתא באור זרוע ב) 

קורי� בחנוכה פרשת נשיאי�, דהוה בנאוהו. וכ� פרש''י במגילה (ל') ששנסתר ו
וכ� כתב זקני התוס' יו''ט (פ''ג דמגילה, מ''ו) ואני מצאתי נמי חנוכת המזבח. 

 מצאו המזבח משוק# וסתרו אותו ,וני�בספר מכבי, שכשכבשו החשמונאי� לי
וכ� הוא בפירוש בספר יוסיפו� (סו! כו אותו בכ''ה בכסליו. נובנאוהו מחדש, וח

זה לא כדברי הר''� רפ''ב (פרק כ') ויעשו חנוכת המזבח בחודש כסליו בכ''ה בו. 
  כה, וכמבואר נמי בטור סי' תר''ע).   –דשבת, שמפרש חנוכה מפני שחנו 

  
בכ''ה בכסלו וכו' מצאו פ� דת''ר  מאי חנוכה איתא בשבת (כ''א)שאבל צ''ע 

כיו� וא''כ  לשנה אחרת קבעו� ועשאו� יו''ט, ,אחד של שמ� וכו' ונעשה בו נס
שמרמז על  ''חנוכה''למה נקרא היו''ט  ,בפ� שמ� עיקר הנס של חנוכה הואש

עפ''י הרמב''� (פרשת וי''ל . פ� שמ�העל הנס של  ולא נקרא ,חנוכת המזבח
ולא הקריב  ,יו� שהקריבו שני� עשר שבטי�בהעלת� ח', ב') ראיתי במדרש כ

שבט לוי וכו' אמר לו הקב''ה למשה דבר אל אהר� ואמרת אליו, יש חנוכה 
אחרת שיש בה הדלקת הנרות, ואני עושה בה לישראל ע''י בני� נסי� ותשועה 

וחנוכה שקרוי' על שמ�, והיא חנוכת בני חשמונאי, ולפיכ� הסמי� פרשה זו 
בפ� שמ�, אעפ''כ  אע''פ שעיקר הנס הוא ולפ''ז י''ללפרשת חנוכת המזבח. 

שחנוכת המזבח נקראת  ,היו''ט נקרא חנוכה, שזהו קיו� דברי הקב''ה לאהר�
  על שמו. 

  
שבני חשמונאי זכו להנס של הפ� שמ�, רק עי''ז שחלשה דעתו של וי''ל עוד 

אהר�, שלא הי' לו חלק בחנוכת המזבח, נמצא שחנוכת המזבח גר� הנס של 
  לא הי' שיי� הנס של הפ� שמ�. ,הפ� שמ�, דבלי חנוכת המזבח

  
אנו רואי� עד כמה חלשה  ,גופא שהיו''ט נקרא חנוכהשמזה  וי''ל עוד בדר� זה,

שלא הי' לה� חלק בחנוכת המשכ�, דעכשיו שנעשה  ,דעתו של אהר� ושבטו
זה, אלא נקרא חנוכה ע''ש על  אעפ''כ היו''ט לא נקרא ,לה� נס גדול בהפ� שמ�

  חנוכת המזבח שנעשה על יד�. 
  

למה –הנרות הללו קודש ה�    שנאמר מה  על זה שיש להעירוי''ל באופ� אחר, 
לנרות המקדש, ומטע� זה מפני שה� זכר תי' האבודרה  נקראו הנרות קודש. 

'ע לכאורה צ'ש וי''ל עודכתב הר''� שאסור להשתמש לאורה שעשאוה כמנורה. 
ועוד  .''הנרות האלו''הלא יותר מדוייק לומר  ''הנרות הללו''למה אומרי� 

זכר דנרות חנוכה היו  ,וי''ל עפ''י דברינו הנ''ל בלילה הראשו� צ''ל בלשו� יחיד.
וכשאנו מדליקי� נר חנוכה הוא חשוב כאילו הדליק הנרות  ,לנרות המקדש

שה� כנגד הנרות שבמקדש, ואפילו בליל  ''הנרות הללו''שבמקדש, לכ� אומרי� 
ולפ''ז . ראשו� אומרי� בלשו� רבי�, שנחשב כאילו הדליקו הנרות שבמקדש

 חנוכה, לרמז נקרא היו''ט אעפ''כ, אע''פ שעיקר הנס הוא בפ� שמ� י''ל
בשעת חנוכת  ,כשהדליק הנרות נחשב כאילו הדליק המנורה בבית המקדש

   חשמונאי. 
  

מהרה''ק הקדושת לוי זצ''ל, כשהגיע מוצאי שמחת פר מסוהנה ש וי''ל עוד
מאי� אקח לי חיות להחיות את תורה התחיל להתמרמר ולהתאונ�, אוי לי, 

נפשי החיות דיו''ט, עבר השעשועי  של יו''ט, והעונג שהתענג מקדושת יו''ט 
חל� והל�, מאי� יקח נופש לנפשו בחשכות הגלות הזה, וכה התמרמר מאד 

המתחכי  לב כל איש ישראלי השומע את הקדוש הנ''ל, אי�  בדברי  כבושי 
שבקושי גדול הי' נפרד מקדושת יו''ט ומהארתו שהי' מאיר עליו אור נפלא, 
ועתה נפסק ממנו בפע  אחת אור הנפלא הזה, ומצא עצמו כאיש תועה בדר� 
חוש� וחלקלקות, ופתאו  נראה לו מרחוק נר קטנה, ונוכל לשער את גודל 

ש החי' הנר קטנה הזה את נפשו, כי באור נראה לו אור ויגיה שמחתו, ממ
שב רוחו בקרבו  ,חשכו, כמו''כ בעת שהביט מרחוק את הנר קטנה של המנורה

והי' מרגיש תיכ�  ,רחותחי רוח ה' בו, ואל אותו הנר קטנה הי' שוא� וזו
    .וכה והארתו הנפלאהנחקדושת נרות 

  
שהל''ו נרות שמדליקי� בהח' ימי� של חנוכה,  שהנה הרוקח כתבולפ''ז י''ל 

ה� כנגד הל''ו שעות שהאיר האור הגנוז בשעת בריאת העול� בששת ימי 
ות חנוכה יש וראיתי עוד בש� הרה''ק ר' פנחס מקארע# זצ''ל, שבנר המעשה.

לרמז על בני� בית  ,נקרא היו''ט חנוכה ומטע� זה התגלות אורו של משיח,
מזמרי� בחנוכה , וכמו שאכי''ר במהרה בימינובקרוב הי' שי ,המקדש השלישי

    השלישי בית המקדשדהיינו  –תכו� בית תפלתי  –מעוז צור ישועתי  ,המזמור
   ואז אגמור בשיר מזמור חנכת המזבח.

  
, שכל המועדות יהיו בטלי  לעתיד לבוא ,וי''ל עוד עפ''י מה שאמרו חז''ל

 ,ורמז לזה שבמזמור שיר חנוכת הבית לדוד לא יתבטלו לעול , וחנוכה ופורי 
לרמז שחנוכה לא  ''ה' אלקי לעול  אוד�'' מסיימי  ,של חנוכהשהוא המזמור 

משו  דאי� בה   ,המגיד מישרי  להבית יוס� יתבטל לעול , והטע  אמר
אלא סיפור נסי  שעשה לנו הקב''ה, ולעתיד לבוא התשבחות להשי''ת 

   .וסיפור הנסי  יהיו העיקר
  

 , למהזצ''ל בש� החכ� צבי שהקשה עפ''י דברי הפני יהושע,וי''ל באופ� אחר, 
שה הקב''ה את נס השמ� לישראל, הרי טומאה הותרה בציבור, ומותר ע

היו מדליקי� בשמ�  ,אלמלא לא נתרחש הנסדודאי ותי'  להדליק בשמ� טמא.
טמא, אבל בחנוכה שהי' חנוכת המזבח מחדש, רצה הקב''ה להראות חיבתו 

 ולפ''ז י''ללישראל בנס, שיעשו את מצות הדלקת המנורה בהידור ובטהרה. 
רק  , הואבפ� שמ�, אבל הסיבה שבשבילה נעשה הנס י עיקר הנס הואודאש

חנוכת המזבח  א)בשביל חנוכת המזבח. נמצא שבחנוכה נעשה שני דברי�. 
נס של פ� שמ�. ואע''פ  ב)(ומטע� זה קורי� בחנוכה הפרשה של הנשיאי�). 

נקרא חנוכה, לרמז דהגור� של הנס  ,שהיו''ט נקבע בשביל הנס של הפ� שמ�
  חנוכת המזבח.  הוא �שמ

  
, מהמדרש (אסתר רבה) כיו� שראה אותו רשע, שאי� הגורל יש להביא ראי' לזה

 יל בחודש ניס�, ועלה בו זכות פסח וכו',נופל בו בימי�, חזר לחדשי�, התח

  

 

  חנוכה
  תשע''ו
 לפ''ק



אע''פ  הרש''ש תי'דבימי המ� אכתי לא הוה חנוכה.  צ''עזכות חנוכה.     כסלו
 וצ''עאח''כ לזמ� מרובה, אול� בו ביו� נגמרה מלאכת המשכ�.  שחנוכה הי'

 זכות חנוכת המזבח, אלא זכות חנוכה. הלא עיקר חסר מ� הספר, שלא נאמר
הוא הגור� של הנס  ,בפ� שמ� הוא בחנוכה שעיקר הנסאע''פ  ולדברינו י''ל

  חנוכת המזבח. 
  

שאיתא  עפ''י דברי הרה''ק ר' צדוק זצ''ל (פרי צדיק) באופ� אחר,וי''ל 
 ,רמז קפ''ד) א''ר חנינא בכ''ה בכסלו נגמר מלאכת המשכ� ,בילקוט (מלכי� א'

למה לא הוק�  ,ועשה מקופל עד אחד בניס�, והיו ישראל מלגלגי� על משה לומר
מיד, והקב''ה חשב לערב שמחת המשכ� בחודש שנולד בו יצחק, ומעתה הפסיד 
 ,כסלו שנגמרה בו המלאכה, אמר הקב''ה עלי לשל�, מה שיל� לו הקב''ה

מפני הנס מה תשלומי� הוא, הא כסלו ראוי לחנוכה, צ''ע חנוכת חשמונאי. 
שאירע בו שגברו על היוני�, שטימאו כל השמני� וכל כלי המשכ�, וכיו� שראוי 

מצד הנס הי' ראוי לעשות ש ותי' מה שיל� לו הקב''ה. ,לחנוכה מצד עצמו
אבל לא לקבוע חנוכה לדורות, כמו שלא נקבעו לדורות הימי�  ,חנוכה לשעתו

קבע חנוכת חשמונאי שנעשה בה� חנוכת המשכ� וחנוכת המקדש, והטע� שנ
זהו תשלומי� לחנוכת המשכ� שנגמרה מלאכתו בכ''ה בכסלו, ומטע�  ,לדורות

בפ�  אע''פ שעיקר הנס הוא ולפ''ז י''לזה קורי� בחנוכה הפרשה של הנשיאי�. 
שהוא תשלומי�  ,שנקבע יו''ט זה לדורותהטע� שמ�, אבל נקרא חנוכה לרמז 

  לחנוכת המשכ�. 
  

 )עבודת ישראלזצ''ל ( ני#זקהמגיד מ שהנה, יא אחרתב קושולפ''ז יש לייש
 ,(כ''א) לשנה אחרת קבעו�על הגמ' בשבת  הקושיא המפורסמת, הקשה

 � למצוות, ולמההלא זריזי� מקדימי ,ועשאו� ימי� טובי� בהלל והודאה
 ושלא נקבעהטע�  ולדברינו י''להמתינו לתק� יו''ט של חנוכה לשנה אחרת. 

 שנה ראשונהב של חנוכה קביעות יו''ט להראות החילוק בי� , הואהיו''ט מיד

 לדורות,קבעו  שני', ובמפני הנס שאירע בויו''ט הראשונה קבעו שנה שני', דבל
     .  שנגמרה מלאכתו בכ''ה בכסלו ,תשלומי� לחנוכת המשכ�כדי להיות 

  
שלכאורה צ''ע מהו יש לתר� קושיית הרה''ק ר' צדוק זצ''ל הנ''ל באופ� אחר, 
הלא ישראל היו  הנס הגדול שהי' בחנוכה, שפ� אחד דלק שמונה ימי�,

וס� הרה''ג ר' יעקב ימלומדי� בנסי�, ועשרה נסי� נעשו בכל יו� במקדש. 
עפ''י הגמ' בקידושי� (מ') שהעול� נידו� אחר תי'  זצ''ל (הרב הכולל דנוא יארק)

רובו, דהיינו א� זכאי� ה� המרובי�, אז ג� המעטי� זוכי� בשביל�, וא� 
ובימי� האלה ע''י  לוקי� בשביל�,הרוב ה� חוטאי� ח''ו, אז ג� המעטי� 

נשארו רק מעטי� שלא נתלכלכו בחטא, והרבי� חטאו  הגזירות שגזרו,
ונטמאו, ע� כל זה הושיע� ה' בשביל מעט הצדיקי� שהיו בתוכ�, וע''ז הורה 
לנו הנס חנוכה, כי בזה שנכנסו היוני� להיכל וטמאו כל השמני� שבו, הראה 

כ� נתנה ההשגחה העליונה לה� להכנס לה� בזה שנטמאו רוב� ככול�, ול
להיכל ולטמא את כל השמני� שבו, אבל הפ� שמ� שנמצא ש� חתו� בחות� 
הכה� גדול שלא נטמא, זה הראה לה� כי עדיי� יש בתוכ� אנשי� צדיקי� 

 המדרשלדברי ומאו בחטא�, ובשביל� היתה הישועה. במספר קט� שלא נט
הוא ע''פ שרוב� היו חוטאי� ח''ו, א נסזכו לשהטע� ש באופ� אחר, י''ל הנ''ל

 חנוכת המשכ� זבח מה שהפסיד חודש כסלו, שלא הי'כדי להשלי� חנוכת המ
אע''פ  ולפ''ז י''להי' כבר מוכ� בכ''ה כסלו. במדבר עד חודש ניס�, אע''פ ש

ה לרמז שרק מצד ההפסיד של חודש בפ� שמ�, אבל נקרא חנוכ שעיקר הנס הוא
 . שמ�זכו להנס של , כסלו

  
  
  
  
  
  

נדחק הקהל כדי לראות אי� מדליק הרה''ק ר' משה מקוברי� זצ''ל את נרות הקודש, אמר לה  ר' משה כתוב ''וירא הע   ,פע  אחת בשעת הדלקת נרות חנוכה
  .מי שנדחק עומד מרחוק –וינעו ויעמדו מרחוק'' 

  
הרבה בעניני  וולא ידע ,ש  כמה יהודי  מפשוטי הע  באוסייד'' שהאיסט ''הי' האור של  ''שער שוהלינבית הכנסת שלו ''הרומ, ש' רגיל לומראבי זצ''ל הי

  .89והגמטרי' של חנוכה הוא ג''כ  – 89 –שמוני  ותשעה  שהמספר של הבית הכנסת הוא ,מש  נעשו שומרי תורה ומצוות, ואמר לי רמז על זה ווכשיצא ,יהדות
  

הל� למקו  מיוחד ביער, והדליק נר, והתפלל תפלה מיוחדת עליה ,  ,רה רעה על כלל ישראל רח''לראה גזי ,ידוע שהרבה פעמי  כשהבעש''ט זצ''ל –על הנסי  
אע''פ שאיני יודע  ,ראה גזירה רעה רח''ל, הל� לאותו מקו  ביער, ואמר ,תלמידו המגיד ממעזריטש זצ''לכש ,והקב''ה שמע תפלתו והציל אות , אחר פטירתו

זקני הרה''ק ר' משה לייב כש ,הבעש''ט התפלל, וג  אז הקב''ה שמע תפלתו והציל אות , אחר פטירתוש ל יודע אני התפלהאב ,האי� להדליק הנר כמו רבי זצ''ל
אע''פ שאיני יודע האי� להדליק את הנר, וג  איני יודע התפלה שרבי התפלל, אבל אני יודע המקו  ביער שרבי  ,אמר ,כשראה גזירה רעה רח''ל ,ב זצ''למסאסי

ראה גזירה רעה רח''ל,  ,כשהרה''ק ר' ישראל מריזי� זצ''ל ,והקב''ה שמע תפלתו והציל אות , אחר פטירתו ,נס''ז נעשה , והל� לאותו מקו , ועיללהל� להתפ
הגזירה, אני יכול  לאמר רבש''ע איני יודע האי� להדליק את הנר, וג  איני יודע התפלה שרבי התפלל, וג  איני יודע המקו  ביער, א''כ מה אני יכול לעשות לבט

זכות  יג�  ,הגזירה זצ''ל ביטלו גזירות הרעות, ועי''ז ביטל הרה''ק מריזי� זצ''ל, ור' משה ליב מסאסיב ,והמגיד ,להגיד המעשה, דהיינו להגיד האי� הבעש''ט
    .עלינו

  
ביקש רשות  ,רותאחר הדלקת הנ   אחת בחנוכהפע ,אסטראווצא זצ''להי' לומד בהתמדה גדולה בישיבת הגאו� ר' יחזקאל  ,דכשהמגיד מקאזני� זצ''ל הי' יל

 ,רות) אינ  לומדי (אחר הדלקת הנ רי  הנמצאי  אז בישיבהוכיו� שרוב הבח ,אביו אמר לו שיותר טוב ללמוד בבית אביו ר' שבתי זצ''ל ליל� לישיבה ללמוד,מ
 ,דליק אותהתנאי שיטול נר רגיל ויבדברי  אחרי , אביו נת� לו רשות בק ועסיובודאי לא  ,דל, המגיד הבטיחו שהול� רק ללמודיאלא משחקי  בקארטי� או בדרי

המגיד הל� והדליק  ורי  שנמצאי  ש ,  הבחאלא משחק ע ,הוא ראי' שאינו לומד ,יותר מזמ� זהוכל זמ� שהנר דלוק יש לו רשות ללמוד ש , אבל א  הוא נשאר 
צוה לו, בבוקר � שהנר דלק הי' לומד כמו שאביו ק כל הלילה, וכל זמשהי' רגיל לדלוק רק לשעה דלהנר שלא הכיר ש ,דווהנר והתחיל ללמוד, והי' שקוע כ''כ בלימ

 ,, המגיד לא ענהש  תשחקע''כ משו  ש ,לא חזרת כשהנר כבהעליו למה  צעק אביו, ו, כשבא ש חזר לביתמיד  ,המתפללי  באו לבית הכנסת להתפללשכשראה 
אבי ידע שא� פע  אני  ,אמר המגיד על מעשה זה ,הרבה שני  אחר זה וקיבל דבריו, שתק אלא כיו� שהנר לא כבה, ,חזרשהוא באמת למד כל הזמ�, והטע  שלא 

     .בודאי הי' מאמי� לי, אבל  לא רציתי להתכבד ''בכבוד התורה'' לכ� שתקתי וקבלתי דבריו ,וא  אמרתי לו שהנר לא כבהלא משקר, 
  

כאילו הי' ש  רוח גדולה בבית, אע''פ  ,הדליק את המנורה בליל חנוכה, הנר התחיל לרקד שלא ע''פ דר� הטבע ,וז זצ''לפע  אחת כשהרה''ק ר' ברו� ממעזיב
אמר דברי תורה, והי' קרוב לחצות הלילה, ושמעו שלא הי' ש  שו  רוח, והי' פלא גדול בעיני חסידיו, ר' ברו� זצ''ל אמר לה  שלא יפחדו והמשי� לשיר, וג  

והי' אצלי חשק גדול להיות כא� בליל חנוכה אצל רבינו, ואע''פ  ,בחו�, ונכנס לבית המדרש חסיד אחד מעיר רחוק, ואמר אני כבר בא למעזיבוז הרבה פעמי  עגלה
דעתי מה לעשות, התפללתי ובאמצע הדר� לא יכולתי להכיר הדר� לבוא לכא�, ולא י ,ל לבוא, אבל השלג הי' גדול מאדוכיחשבתי שבודאי  ,שהי' בחו� שלג גדול

   .לכתי אחר הנר, ועי''ז זכיתי לבואה ,ומיד ראיתי נר קט� שרקד לפני, ואע''פ שלא יכולתי לראות את הדר� מחמת השלג ,להקב''ה
  

ותלמידיו  ,חד מאר� ישראל לאמעריקאשבא מקובל א ,ואמר לו ,להאדמו''ר מסאטמאר זצ''ל ,תלמיד חכ  גדול ,פע  אחת בא ראש ישיבה   כי נר מצוה ותורה אור
איתא בחז''ל שהתינוק במעי אמו לומד כל התורה כולה, וג  יש ש  נר  ,אמר לו האדמו''ר כל העול , א  יש תועלת ליל� אצלו,אומרי  עליו שיש לו כח לראות 

 לא אמרוהנר, ש ורה שלמד, אבל לא אמרו חז''ל כלו  בנוגעוסטרו, ומשכח ממנו כל הת בא מלא�ההתינוק יכול לראות כל העול  כולו, וכשנולד עי''ז ש ,דלוק
, ומכיו� דאתה ת''ח יהי' לו נר דלוק יהיה לו נר דלוק, וא  לאו לא , אזילמוד כל התורה כולה , הואדא  אחר שיבא לעול  ,שהמלא� מכבה הנר, אלא מוכח מכא�

  .כלו  בטוח שאינו יכול לראות ,, וא  לאותוכל להכיר א  תלמיד חכ  הוא, ואז תהיה ל� ראי' שיכול לראות
  

בני, חבל דבשנה זו לא קיבלתי והרגשנו בהעדרו, אז אמר לי  ,נו ש הלכתי ע  משפחתי להתפלל על קברו של אבי זצ''ל, התפלל ,פע  אחת ביו  שלאחר חנוכה
לצאת, ופתאו  ראיתי אד  אחד ר� לנגדי, שאלתי לו הא  יכול אני ''חנוכה געלט'' מזקני, אמרתי לו אל תדאג בטח שעוד ישלח ל� ''חנוכה געלט'', היינו מוכני  

לבוא, הסכמתי לעשותו, ראיתי השמחה על לעזור אות�, השיב לי שכל משפחתו עומדי  אצל קבר זקנו בשביל ''הקמת המצבה'' והרב שהבטיח לו לעשותו א''א 
  .ראה שאבי זצ''ל כבר שלח ל� ''החנוכה געלט'' ,'ההקמה'' מיד אמרתי לבניפניו ועל פני משפחתו, נגמרה ''ההקמה'' ושיל  לי האיש את שכר '

  
הי' רבינו ר' נחו  הוראדנער זצ''ל מזמי� אותו ליסב עמו ביחד  )1870( סיפר שכשהי' לומד בהוראדנא בשנת תר''ל ,הרה''ג ר' ב� ציו� ארי' ליב ציזלינג זצ''ל

ה עד שבא רבינו לביתו, וכשהגיע ראה אותו מתעסק אצל נרות חנוכה, לתק� הפתילות, ונתינת השמ� והמתי� הרב ,בסעודות הערב שבלילי חנוכה, ובא הרב הנ''ל
ר מצוה, ובינתיי  בה , בשיהוי הרבה, לא בזריזות כדרכו תמיד בכל מצוה, ואח''כ ראה אותו הול� בבית הנה והנה, תפוס במחשבתו, ובודאי הי' מעיי� באיזה דב

בעת שהי' מכי� את עצמו לנטילת ידי  שלפני הסעודה, והי' בעיניו תמיהה גדולה לראות באותו צדיק כעי� חסרו� זריזות  ,רכו תמידראה אותו מנקר צפרני ידיו כד
י מוד אני צרי�, כבדבר מצוה, היפ� מדרכו בקודש תמיד שהי' מהיר וזריז לכל דבר מצוה המזדמנת לידו, עד כי לא יכול להתאפק, ושאל אותו רבי תורה היא, ולל

וע, ותספיק תאחר הדלקת הנרות מכפי הראוי, והשיב לי הלא תראו כי אשתי איננה בבית כעת, ושאל אותו שנית, לדעתי הלא לא קידוש היו  הוא שחייבת לשמ
ית, והת  א� לעני� משו  שלו  ב ,ונר חנוכה, נר ביתו עדי� ,הלא ידוע ל� מה דאיתא בשבת (כ''ג) אמר רבא פשיטא לי נר ביתו ,לה לראות  בלבד, והשיב לי

ר הזמ� הוא, דחיית המצוה של נר חנוכה לגמרי הוא, וע  כל זה אמרו משו  שלו  בית לבטלה לגמרי, ומכ''ש הכא שח''ו לא לבטלה לגמרי כוונתי, א� באיחו
והיא בודאי תקפיד ע''ז, ע''כ מהראוי  ,יי  אי� נפק''מ באיחור הזמ�, וס ,ועוד כמה פוסקי  ,ומכ''ש כהיו  שאנו מדליקי� מבפני , הלא לפי דעת הר''י שבתוס'

   .להמתי� עלי'
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