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äëåðç õ÷î

אף  אליו יבוא לאדם לו הנקצב  - ויריצוהו 
יתירה השתדלות מבלי

úîàáíéðååéä úîçìî ø÷éòù ,åøîà
ïëìå ,'ïåçèá'ä ïéðò ìò äúéä
ïø÷ ìò íëì åáúë' ìàøùé éðáì åøîà

øåùäìàøùé é÷ìàá ÷ìç íëì ïéàù'
(ã á ø"øá)'ñåëåéèðà úìéâî'á àúéà ïëå ,

íéìééç íéôìà éôìà äçìù ïåé úåëìîù
éî ìë' åøîàå å÷òöå ìàøùéá íçìéäì
.ì"ôò 'áøçá ø÷ãé íéîù íù øéëæîù

åéðáå ìåãâ ïäë åäéúúî åãîò íúîåòì
å÷òæù ìàøùé éøåçáî íéãéçé äîëå

åøîàååðéìà 'äì éîäøùäù åëæå ,
,éáëîä äãåäé ìò åúðéëù úà ä"á÷ä
äöéô÷á âøäå áéåàä äðçî êåúì õô÷å

íéìééç óìà ä"ë úçà÷øô ïåôéñåé 'ééò)

(à"ëóìà íéðåîù íäéúçú åòéðëä êëå ,
íäì äéä äæ ìëå ,íéðååéä àáöî úåñééâ

,íúðåîà çåëáåðéà ä"áå÷á ÷åáãä éë
íìåòä òáèì ììë ãáòåùîàààà.äëåðç õ÷î - äùøôä øàá

חנוכה'א. 'מדרש ‰˙ÏÈÙ‰)וז"ל ¯Â„ÈÒ 'ÈÙ 'Á˜Â¯'· ‡·Â‰) ביד יוונים גיבורים ...מסרת

נחמני  בר יצחק א "ר נפלו... מעטים ביד היוונים היו רבים חשמונאים. הם חלשים

גסקלגס עם שבאו גייסות  אלף שמונים ·‚¯ÒÈ)אלו ‚"È) הרשעÛÏ‡ ˘È ˙Á‡ ‡Ò¯È‚·)

ÏÎÏ˘ ‡Â·È¯ ÌÈ˘È˘ Ì˘ ÂÈ‰˘ ˜ÁˆÈ ·¯ Ì˘· Ì˘ ‡˙È‡ „ÂÚ ,‡·ˆ È˘�‡ 10,800,000 = ‡Â·È¯ ÌÈ�ÂÓ˘Â

(‡·ˆ È˘�‡ 600,000,000 = ˘È‡ ÛÏ‡ ‰È‰ „Á‡גסקלגס ·‚¯ÒÈ)פתח ‚"ÈÂ)ישואמר שוטים 

ישראל  נשאו שעה  באותה שיעור ... לו  שאין חיל עם  מלחמה שיעשו  איש  י"ב  בכם 

שבעים את הקב"ה תפס שעה  באותה  הקב"ה... לפני בתפילה למעלה כלפי עיניהם

מכם אחד כל להם  ואמר  אש, של במרצע  אותם  ורצע  האומות  אומתו [יתפוס ]שרי

נפשו, תחת נפשכם - מהם אחד נמלט אם כשהיהבידו, היוונים מן ואחד אחד  כל 

רואים חשמונאי בית והיו  בלבו, ונועצו  מלאכו בא מישראל  אחד  להכות  החץ יורה

מלאכי  באים היוונים מן מהם  שנהרג מלך  וכל לנו. ילחם ה ' ואומרים  הללו נסים 

ליטול  יכולים  שאין ישראל , של  בתיהם לתוך  ומטילים ממונם  את  ומבזבזים  השרת 

ביד ורבים חלשים  ביד גיבורים מסרת ריבם... את  רבת זהו חלליהם, מפני השלל

גבורי  איש אלף  ועשרים  מאה  שקיבץ אליפורני חבורת וגם היוונים, הם  מעטים

כל  ולכד  מספר, אין עד  מזונות  נשאו וגמלים  חיצים , בעלי אלף  וכ"ב  מלחמה

ויקומו כולם ... פחדו עליהם שבא ישראל ששמעו  כיון וגבוהות, גדולות  המדינות 

ולבשו ובניהם , ונשיהם  הם  ובבכי בצום  נפשם והכניעו  בעמידה , ה' אל  ויצעקו

היכל  לפני בצום פניהם על הנערים ונפלו שק, הלבישו ה ' מזבח וגם שקים  הכהנים
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éëúåöéçî øáùì 'äðåîà' ìù äçåëá
íéñéð úåùòì ,òáèä úåìåáâ õåøôìå
ìëî 'ïéîàî'ä úà ìéöäìå úåàìôðå

Y åé÷éöîå åéøéöî åéàðåùé"ôò íà óà
äîë éô åðîî ÷æç åáéåà 'òáèä êøã'
øôñá 'äëåðç ñð' éáâ åðéöî ïëå .äîëå

'øåîä øåøö'á(ã"ì÷ 'îò ïðçúàå 'øô),ì"æå
úåìâì äöåø ,òáñ íäøáà øéòöä éðàå
àø÷ð äîì - éì äìâúðù äî ïàëá êì
ìë éøäã ,'äëåðç' íéàðåîùçä ãòåî
- òøåàîä íù ìò åàø÷ð íéãòåîä
íù ìò çñô ,øåôä íù ìò íéøåô
òåãîå ,êøãä äæ ìò íìåë ïëå ,'ä çñôù
,òøåàîä íù ìò äæ ãòåîì íâ åàø÷ àì
åðç' - äðùä éîéá åðîæ íù ìò íà éë
àåä øáãä øåàéá àìà ,åìñëá 'ä"ë
úåãîùäå úåøöä áåøî íéàðåîùçäù
ììôúäìå äøåúá ÷åñòì íéìåëé åéä àì

,éòáãëúà åãçéé - åùò ãçà øáã êàå
åðé÷åìà 'ä ìàøùé òîù' ÷åñôá íùä
çëáå ,úåéúåà ä"ë åá ùéù ,'ãçà 'ä
íäéáéåà ìë úà åçöð 'ä úà íãåçéé
àø÷ð ïëìå ,òáèä êøãî äìòîì äìòîì
úåéúåà ä"ë íù ìò 'ä"ë åðç' ãòåîä
ïåçöð ìë éë ,'ìàøùé òîù'ã ÷åñôáù
.åìà úåéúåà ä"ë úåëæá äéä äîçìîä

íéãéîì åðéöîðàáå ä"á÷äá ïéîàîäù
úçú óåôë åððéà åéôðë ìöá úåñçì

'íìåòä éø÷îå òáè'åâéäðî ä"á÷ä àìà
åì áåèì äàìôð äçâùäå úéñéð äâäðäá
ïéðòá ïðåáúäì àîøâ ïîæäå .íéîéä ìë
íéîé ,äëåðçä éîéá íéãîåò åðàùë äæ
,íéáø Y 'íéòùø' ä"á÷ä òéðëä íäáù
'ïîù ãë' íâ ,íéèòåî 'íé÷éãö' ãéá
íéîé úðåîùì ÷éôñä ãçà íåéì ÷éôñîä
äùåòå äùò' ù"áúé àøåáäù êãîìì Y

לה' [והשתחוו ] פניהם על  נפלו מיד  העם  וכל  אחד ... בלב ה' אל  כולם ויצעקו ה',

עכ"ל. תילים , תילי מהם והרגו  אויביהם  את  ישראל  רדפו  מיד גדול ... בבכי

בבורא, ביטחונם בזכות אלא ונפלאות  לנסים החשמונאים זכו שלא  אמרו וכבר

ובניו מתתיהו כי בשמם 'בטחון'ומרומז כמנין בגימטריא ו 'כהן' היו , ,(Ú"‰)כהנים 

הזה בזמן ונפלאות  לנסים נזכה אנו גם בדרכיהם נתדבק Ï"ÂÈוכשאנו ÌÈ˘„Á ÌÈËÂ˜ÈÏ)

(‰ÎÂ�ÁÏ ‰"„ ,„"Ù¯˙.

הנרות הדלקת  אחר בסתר' 'יושב מזמור לומר נהגו שלכן אומרים (Â¯Â˜ÓÂיש

(„ÂÚÂ '‰¯ÈÎÊ ¯ÙÒ'· ÔÈÈÚ ,Ô"·Ó¯‰Ó דהנה האמונה, היא אלו בימים העבודה שעיקר ללמד

ÂË:)חז"ל ˙ÂÚÂ·˘)ואמרו פגעים', של 'שיר זה פרק  ה'כינו אתה  כי עד - היכן ועד 

מעונך. שמת  עליון מחסי

ה'אבודרהם' דברי נמלצו ÂÓÏˆ"˘)ומה ‰ÏÙ˙‰ ¯„Ò)פרק בכל זיי"ן אות אין דלכן

בסתר', ומתבטלים'יושב  תחתיו נופלים ואויביו  זיין' 'לכלי זקוק אינו בה' הבוטח כי

בישין. ומרעין רעין הפגעין כל  ממנו
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ìãáä ìë ïéàå Y íéùòîä ìëì 'äùòéå
ìëä éë òáèäî õåçù äîì òáèä ïéá
åá 'ïéîàî'ä ìëå ,äæì äæ ïéá äîå åéãéá
éøùà' åá íéé÷úé 'ä ìò åáäé êéìùîå
ìäáéú àì ,ïë ìò .'åøæòá á÷òé ì-àù
Y äáåø÷ äøö éë åúåàøá íãàä ùôð
ñåðî ìë åì ïéàù åì äàøð íà óà éë
ïë íâ òáèä êøãì ìòî äòåùéá àìà
êåîñéå åéìà äðôé êà íà ä"á÷ä åäøæòé

åéìò åîöò

éçäáåèå äæä íìåòá åéøùà åæ äðåîàá
ïúùøôá åðéöî êëå .á"äåòì åì

áéúëã(ãé àî)ìà àø÷éå äòøô çìùéå'
óñåéåäåöéøéåïàëî ãîìå ,'øåáä ïî

ò"éæ äáåøèñåàî ÷"äøä úåàøåðúåãìåú')

(äëåðçã 'æ øð 'íãà,êîöòá òâä ,åì áùåé

,äîéîé íéîé äæî íéøåñàä úéáá íãà
äàø àì ùîùä øåà úàøáéã àì ïåôìèá)

(...ùéà íò...ììë åì ïúéð àì ùôåçåéäéå
,øåøçù ãö äæéà åì ïúéð äðù á"é õ÷î
ìà àåáì úåùø åì åðúðù àìà ãåò àìå

,åîò øáãì åîöòáå åãåáëá êìîäéëå
ìëá õåøé åîöòî éøä ,åöéøäì åëøèöé
åéðôì ìôðúäì êìîä ìà àåáì åçåë

...åùôð ìò ïðçúäìåY ïàë áéúë äîå
àìà åîöòî êìä àìù Y åäåöéøéå

êìîä ìà åöéøäì åëøöåääàøú ïàëî ,
ïéîàäù ÷éãöä óñåé ìù åðåçèá ìãåâ
'åøåøçù'å ,íéîù éãéá ìëäù øéëäå
áúëðù òâø åúåàá äéäé íéøåñàä úéáî
äîå ,åéøçàì àìå åéðôì àì Y íéîùá

,íðéçá õåøìå øäîì åìåëøöåä ïë ìò
åöéøäì äòøô éãáòáááá.

לחשובב. – רהבים אל פנה ולא הבורא  על עצמו את הסומך כי ייאמר, אורחא אגב

וינהלהו  כן הבורא עמו יתנהג בוודאי הבורא הנהגת  את עליו ומקבל חשבונות,

המיוחד  אחד עם כשבוע  לפני שאירע  נפלא למעשה נא שמעו מנוחות . מי על

יומא לקראת לארה"ק  שבארה"ב ממעונו נסע  הלה ובוניה, מבניה שבחבורתנו

וישב פרשת ראשון ביום בנו, עם יחד זי"ע  עין' ה'בת הרה"ק של קדישא  דהילולא

בקברי  מסע  ולערוך ראשון ביום שם לשהות כשבדעתו אוקריינא, דרך לביתו חזר

השתטח  היום כל במשך  ואכן, לארה"ב . יטוס אז 10:40 בשעה שני יום עד צדיקים

מנוחת מקום באומאן מסעו את מסיים כשהוא הצדיקים, מקברי וכמה כמה על

מכיוון  אך באומאן, מלון בבית  ללון מקום האברך הזמין מתחילה זי"ע , מוהר"ן הרה"ק 

העייפות  עליו תגבר היום למחרת  שמא  וחשש לו עומדים כוחותיו כי ÔÈÈ„Úשראה ÈÎ)

(‡Â‰ ·"‰¯‡ Ï˘ ÂÏÈÏ ‡�ÈÈ¯˜Â‡· ¯˜Â·‰Â ,·"‰¯‡ ÔÂÚ˘ ÈÙÏ ÂÓÂÈ ¯„Ò Ï‰È� הנסיעה עליו ותקשה

במלון  לינה מקום לעצמו הזמין עשה, מה בקייב, התעופה לשדה שעות  שלוש בת 

אודות שיברר המלון מהנהלת  לו אמרו עמהם בדברו אבל התעופה, לשדה הסמוך

הטיסות  הבירור )Flights(זמני אחר ואכן, רבים, שינויים בהם חלו האחרונים בימים כי
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של  מלון לבית פעמיו שם כן על בצהריים. 1:00 לשעה נדחתה שהטיסה בידו עלה

התעופה משדה השעה מחצית  של נסיעה במרחק  – בקיייב  È·Ó˙'חרדים' Â˙‡ÈˆÈ·)

('˙È¯Á˘ ˙Ù'Ï ÂÏ ‰�ÎÂ‰˘ Â˙ÁÂ¯‡ ˙‡ ÂÓÚ ÂÁÏ˘ Ô‡ÓÂ‡· ÔÂÏÓ‰,הניסים שרשרת החלה וכאן ,

הדרכונים, את עיניו ראו לא  ועידנים עידן זה כי בעצמו מתבונן החל לקייב בדרכו כי

לשדה  בבואו כי – הדרכונים שבו ה'תיק' אחר חבילותיו בין ותר הדרך בשולי עצר

הפאספארט(Ë"¯‡Ù¯ÈÚ)התעופה את  הכניס ‡�‚ÈÏ)שלו(„¯ÔÂÎ)בקייב, ÔÂÎ¯„) בנו ושל

(·"‰¯‡ ÔÂÎ¯„) שבו בחדרו וחיפשו לאומאן חזר מיד מצאו, לא  אך, מסוים, ל'תיק'

הקב"ה  שחס אלא יום לפני אותם אבד כבר כי והבין מצאו, לא האחרון ביום שהה

יבזבז  ולא  בניחותא  הצדיקים קברי על להתפלל שיוכל כדי זאת  לו גילה ולא עליו

בשגרירות  וכה (˜ÏÂÒ�Â)יומו בנו, אל פנה אירע , כן כי כראותו ויהי ואנגלי'... ארה"ב 

לו ל'לחץ'אמר ניתן לא  בהשגחה, שהכל לזכור  עצמנו על נקבל  לנו , אירע וכך  כך

ב'ידים נמצאים אנו  הרי בעולם מקום בכל מאמונתינו , אותנו ולאבד  עלינו לשלוט

הקב "ה לנו  יאמר אשר  וכל  להתם , מהכא ומביאנו המוליכנו  הקב"ה בידי – טובות'

וחדווה ... בשמחה כן נעשה לעשות

הנסיעות ' 'סוכן אל התקשר Travel(האברך agent(את שיבטל כדי בארה"ב  שלו

היום למחרת להיות האמורה ÁÓÏ¯˙...)טיסתו ÔÈ˙Ó‰Ï Â˙Âˆ¯· ,ÂÏËÈ· ‡Ï ‰Ï‰ Í‡) והחל

בפלא ' קולו (ÏÚÒ)מתקשר אך  אתמול, נחת שם – שבקייב התעופה שדה להנהלת 

שסוף  עד... ועולה, בוקע  הטלפון קול כי לב על שם לא איש – במדבר' קורא כ'קול

לשדה  פעמיו להחיש לו והמליץ  מאומה יודע שאינו פקיד איזה ע"י נענה סוף

פקידים  שני מלבד ישינים', 'מצאן לשם בהגיעו ישועתו. תבוא  משם אולי התעופה

עברו  גם בידו, חרס העלה החיפוש לאחר אך  האבידות  לחדר והכניסוהו פניו שקיבלו

האבטחה מצלמות  על ומחצה כשעתיים במשך  Security(עמו Cameras( שראו עד

והלאה  ומשם בידו, ה'תיק' כשאותו התעופה משדה יוצא  שהוא איך  בעין' 'עין בהם

מאומה. לו לעזור בידם אין

הקונסולים שני אל לפנות  - אחת ברירה אלא  לו נותר ÈÏ‚�‡Â')לא  עם (‡¯‰"·

מהמשטרה וכן )police(אישור חדשים, דרכונים לו יתנו והם הדרכונים שאבדו

וסיפר  הבוקר, לפנות 4:00 על מורה כבר כשהשעון המשטרה תחנת  אל פנה עשה,

כיצד  ושאלו פליאתו את כבש לא  פניו את  שקיבל השוטר קרהו, אשר את  שם

נעימה  ושפה חכמים בלשון שניחן האברך  ומצוקה... לחץ מרוב כלים' 'משבר אינך

ובודד עזוב  לעולם מרגיש אינו הנבחר לעם כבן כי ודעת טעם בטוב לו ובכל ביאר

לו , בטוב ומנהלהו  מנהיגו  ומשמרו , עליו המשגיח בשמים  לו  אב בעולם  מקום 

ומהפכות מלחמות היו  לא כמותכם העולם בני כל  היו  'אילו השוטר  לו אמר 

אשריכם'. בעולם,
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את השכיב  שחרית , תפילת לעת  סמוך  למלון הגיע האברך בפרטים, נאריך  לא

המתקיים  במנין שחרית  להתפלל ופנה פלא' למיטתו סמוך השאיר לישון, הקטן בנו

והוא הצהריים עד עמוקה שינה יישן שבנו בטוח בהיותו חרדי, מלון בית באותו

הקונסולים  לשני יפנה אז – הצהריים שעות  עד שחרית  אחר לשינתו יצטרף

בעמדו  אליו התקשר בנו של הגדולה עייפותו אף על – לפליאתו והנה, האמורים.

התור  כל את  עקף שם ארה"ב , לקונסול בנו עם מיהר שכן מכיוון התפילה, בגמר

בנך באמרו לו, לסייע מיהר לא הפקיד אבל ארה"ב, ואזרח תושב  בהיותו – הארוך 

בארה"ב כעת היושבת  שאמו אחר רק  חדש, דרכון לו להנפיק בידנו ואין הוא, קטן

באימייל הנה הסכמתה )Email(תשלח את  המאשר נוטריון דין' מ'עורך  אישור

באותה  כי משבר, בפני עומד סבלו כוח כי האברך  הרגיש כאן חדש, דרכון לעשיית 

הליל בשינת  בארה"ב שקועים עדיין ·Â˜¯)שעה ˙Â�ÙÏ 2:00 ‰Ú˘·) שעליו גם מה

הבריטי  הקונסול את על (‡�‚ÈÏ')להספיק ימים חמשה או ארבעה להמתין ולאחמ"כ

לידו. שיבואו החדשים אין הדרכונים כי פשוטה באמונה  כוחו  בכל  התחזק אבל

– משמרתך  על עמוד – השעה בזו אליו ה ' ודבר  עולם, בזה  מאליו נעשה דבר

נראה הדבר אין אם אף – לטובתך  נעשה ה ' בדבר הכל כי האמונה משמרת

בשר ... בעיני

אך הקונסול, בבית  לו שניתן בטלפון שבארה"ב לביתו להתקשר ניסה האברך

בארה"ב, הקשר ביצירת שיעזרוהו שם הממונים אל לפנות  רצה אך  ויהי הצלחה, ללא

לפני  צועק שהוא  תוך הקונסול, איש אליו חדשותרץ  כי לביתו להתקשר שיפסיק ו

בטלפון  לו ענו מה ומשום הקונסול של לטלפון התקשר אחד גוי באשר בפיו, טובות 

(ÌÈÏÂÒ�Â˜‰ Ïˆ‡ ‰‚Â‰� ‡Ï ÔÂÙÏË‰ ˙ÈÈ�Ú) למהר ועליו הדרכונים, שני בידו כי הקול ונשמע 

בשדה  יושב  א"ע מצא  האברך  ואכן, הגוי. אותו לו ממתין שם התעופה לשדה

אותה, ביטל לא  שה'סוכן' הטיסה לפני ומחצה כשעתיים ובשלוה בשלום התעופה

מונה  וכאן באומאן. המלון מבית עמו שנשלחה בסעודה בנו עם לבו סועד כשהוא

'מעת שעות הכ"ד אלו בתוך  עליו שעברו פרטית והשגחה ניסים' כ'עשרה האברך

מדבר  מאומה ידע  לא הצדיקים קברי על מסעו בעת היום אותו שבכל א ) לעת '.

שהעביר  ב) ונחת . בשובה הצדיקים קברי על בתפילות  היום עליו עבר וכך  האבדה,

יום  של בבקרו מיד נסע  ולכן ובמשטרה, התעופה בשדה הלילה שעות  כל את 

ל1:00. מ10:40 נדחתה הטיסה ג) מקייב . טיסתו יצאה כשכבר אחה"צ ולא לקונסול,

שבנו  ה) במנין. להתפלל ער נשאר וכך חרדי, מלון לבית השמים מן שהוליכוהו ד)

הנסיעות סוכן ו) לקונסול. בבוקר מיד פנה ולכן שחרית, תפילת  בסוף התעורר לא

פקיד, לאותו דייקא ארה"ב  לקונסול התקשר שהגוי ז) בטיסה. מקומו את ביטל לא

האבוד. התיק  ע "ג כתובים היו אשר שבארה"ב  בביתו או שלו הטלפון למס' ולא  ח)



חנוכה  מקץ - הפרשה æבאר

øúåéáå,'äá åðåçèá ìãåâ úà äàøð
éðôì ãîòù äòùá éøäù
äçåúô íùîù òãé àì ïééãò äòøô
äùò àì ë"éôòàå ,úåøçì úàöì åëøã
ìò äòøôî ù÷éá àìå äìåòô íåù
àöé úòä äàá íàù ïéîàä éë ,åøåøçù

,åãéöî äìåòô äæéà éìáî íâ úåøçìóà
,'úåìãúùä' úåùòì íãàä ìò éàãååù
'ïåçèá'á óñåé ìù åúìòî áåøì î"î
ïðàå ,úàæ úåìãúùäì óà êøöåä àì
úåùòì àìù ô"äëì ãîìð ïãéãá

úìäåáîå äøéúé úåìãúùäââââ.

לא  שהשתדל אחר  – אלוקיו ה' על שברו
ה' על אם  כי השתדלותו  על יסמוך

ùøãîáïúùøô ùéøá(â èô äáø)éøùà'
'åçèáî 'ä íù øùà øáâä

(ä î íéìäú)ìà äðô àìå' ,óñåé äæ -
íé÷ùîä øùì øîàù é"ò ,'íéáäø
.íéðù éúù åì óñåúéð éðúøëæäå éðúøëæ

'ééçá åðéáø'ä áúë(ïúùøô ùéø)éàãååáù
'ìãúùä'ì íãàì åì ïéàù øîåì àá àì
,íéðéðò øàùá íà äñðøôá íà åúòåùéì
íãà ìë ìò ùé áåéç äáøãàã

,àìà ,äéìéãá ãç ìë 'ìãúùä'ìøçàù
äòåùéäù ïéîàé åúåìãúùä íéé÷ù
é"ò àìå ,íéîùî åì àåáú äîöò
÷ø åîöò êåîñé àìéîîå Y åúåìãúùä

åãáì 'ä ìòãããã,÷éãöä óñåé éáâ éîð ïë .
øùî ù÷áìå ìãúùäì åéìò äéäù éàãåå
åì äéä àìù àìà ,åäøéëæéù íé÷ùîä
çåèáìå ïéîàäì ÷ø ,úàæ 'äáéñ'á êåîñì
éðúøëæ' øîàì ìôëù ïååéëå ,åãáì 'äá
,åæ äøéëæ ìò êîñù äàøð ,'éðúøëæäå

שחרית' 'פת  הקב"ה לו הכין מועד י)שמבעוד לפניו. עמד שהאברך  רגע  באותו ט)

כאלו. דרכים טלטולי אחר  בנו ולב לבו את  לסעוד

אמר ג. וכך שלו, הכל שהרי בפניו העומד דבר ואין ה', ביד שהכל יודע , המאמין כי

זי"ע בונם ר' ËÎ)הרבי ·"Á פאלט (˘˘"˜ 'געלט דאינשי בפומיהו מרגלא  שהנה ,

הימעל' פון ‰˘ÌÈÓ)נישט ÔÓ ÔÂÓÓ Ì„‡Ï ÌÈÎÈÏ˘Ó ÔÈ‡),להיפך מבואר בפרשתן אך  ,

י-ה שבטי – אביו לאחי אמר Î‚)שמנשה ‚Ó)'לכם נתן אביכם  ואלוקי אלוקיכם 

שהשי"ת לחשוב השבטים  היו  שוטים  וכי אלי', בא כספכם באמתחותיכם, מטמון

- ממון השמים מן משליכין שגם וודאי אלא השמים, מן מטמון להם השליך

יכול. כל  הוא שהשי"ת

זצ"לד. קלוגער שלמה רבי הגאון ÎÂ�ÁÏ‰)כתב ¯Ó‡Ó ¯Ù˘ È¯Ó‡) הללו המדרש דברי על

תואר היפה והקשה על בזה"ל, ולסמוך הטבע בדרך  להשתדל  לאדם  אסור  וכי

עי"ש . תעשה  אשר  בכל וברכתיך ת "ל בטל  אדם  ישב  יכול אמרו הרי אדרבה הנס ,

היינו אך  הנס , על  לסמוך  ואין הטבע בדרך  להשתדל אדם צריך  דוודאי לפענ"ד

בדרך  ישתדל רק הנס על סומכין אין אז  דבר לאותו צריך  שהוא  בשעה דווקא 
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úéáá íéîé íééúðù ãåò åäåøéàùä ïëìå
.'ééçá åðéáø'ä ì"æå ,íéøåñàäåì ïéàå

÷ø åúåìãúùäá åúå÷ú úåìúì
ä"á÷äáãåã øîàù àåäå ,(å áñ íéìäú)

åðîî éë éùôð éîåã íé÷åìàì êà'
- 'éúåå÷úéúåìãúùäá àì øîåìëääää.

êëå.ì"æå ïúùøô ùéøá 'ø÷é éìë'ä áúë
'ä äéäå ÷åñôá ãåò ùøôì ïëúé
úãîá ùé úåâéøãî äîëù éôì ,åçèáî

,åæ äùøôá ééçá åðéáø íøëæ - ïåçèáä
àåä äðåøçà äâéøãîåàìá 'äá çèåáä

êåøá ùåã÷ä øîåì áåùçé àìù äáéñ
åæ äáéñ éãé ìò äæ øáã éì äùòé àåä,
åúáåèì äáéñ åæéà òãåé íãàä ïéàù éôì
äáéñ äæ øáãù íãà áåùçé éìåà éë
àåäù úåéäì ìåëéå ,åù÷åáî úàéöîì

øîàð ïë ìò ,íîæ øùàë ïî êôéäíéìäú)

(ä æìøîåì äöø äùòé àåäå åéìò çèáå
áåè åàøé øùà úåáéñä äùòé ä"á÷ä

לו שיש  מי - זמן לאחר רק זה  לדבר  ממש  עכשיו  צריך  אינו אם אבל  הטבע ,

לו אין מאין, יש ולברוא הטבע  לשדד  הקב"ה ביד  שיש  - בהקב "ה  חזק בטחון

ו כ"כ, נחוץ דאינו  זמן לאחר צריך  שהוא בדבר  הטבע  בדרך  בעת(¯˜)להשתדל 

בדברי  מצינו וכן הטבע . בדרך  ישתדל אז נס הקב "ה שלח ולא  הדבר אל שיצטרך

ÁÓ:)חז"ל ‰ËÂÒ 'ÈÚ) זה הרי מחר מזונות  על אשתדל ואומר היום מזונות  לו שיש מי

בש"ס מבואר וכן אמנה, ÊË.)מקטני ‰ˆÈ·) שהיה לו הייתה אחרת  מדה הלל 'אבל

ליום. מיום להשאיר השתדל ולא  חזק  בטחון לו שהיה דהיינו יום', יום ה' ברוך  אומר

בהקב חזק בטחון לו  שאין מי הרבהאבל להרוויח  שיכול  בעת  משתדל אז  "ה

בדרך  להשתדל  ימצא לא  אח"כ שמא ירא כי זמנים כמה על לביתו  טרף  להמציא

חלומו שפתר  שבשעה  יוסף, חטא היה  כך ולפי"ז הקב"ה. על  לו אין ובטחון הטבע ,

אם הסוהר , מבית  המשקים  שר  להוצאת  ימים  שלושת היה עדיין המשקים  לשר

הפתרון  בעת תיכף  ולבקש  להשתדל  לו היה לא  בהקב "ה  בטחונו שם  יוסף היה 

המשקים שר  שיצא  בעת  השלישי יום עד להמתין לו  היה  אלא  המשקים, משר 

כ"כ  אז יכנסו  לא שאולי אף  פרעה, לפני להזכירו  ממנו  יבקש  אז האסורים מבית 

מ"מ  באוזניו , יותר  דבריו יכנסו  שאז  - לו  שפתר בעת  עכשיו כמו באוזניו  דבריו 

ימים ב ' קודם עוד לבקש  צריך היה ומדוע אחר  ממקום הקב "ה  לפני והצלה ריוח

יום שנים בב' נענש לכן מקודם  ימים ב ' עצמו  יוסף  שהקדים  כיוון ולכך  קודם

לשנה . יום  שנה ארבעים המרגלים  שנענשו  כמו לשנה

זי"עה. הרי"ם' ה'חידושי הרה"ק  כתב ÈÂ˘·)וכן ˙˘¯Ù Ì"È¯‰ ÈËÂ˜ÈÏ)ולא' הפסוק על

וישכחהו', יוסף את המשקים שר שכחזכר שיוסף  הצדיק, יוסף על  קאי וישכחהו

מאתו שביקש  מה על כלל  עצמו סמך  שלא כלומר, – המשקים לשר  שאמר  מה
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.íäá øçáú äúà àìå ,êøáúé 'ä éðéòá
éúééä 'äá çèá íå÷î ìëá øîàð åìéàå
ìò ,äáéñ åæéàá ïåçèáä äìúéù øîåà
øîåì äöø - åçèáî 'ä äéäå øîàð ïë
ïéîä äæîå .äáéñ úìåæá åçèáî åîöò 'ä
çèá ÷ôñ éìáù óñåé ìù åðåçèá äéä
.íé÷ùîä øùá äáéñä äìúù úìåæ 'äá
äæ ïéàù íéîùä ïî åì åàøä ïë ìò
íà éë àåä áùçù äî åúìåàâ úáéñ

íå÷ú àéä 'ä úöòåååå.

òåãéìàù ì"÷åöæ ÷ñéøáî ç"øâäù
ì"÷åöæ ôà÷ù ù"øâä úà íòô

(.âî äãð 'ãîç é÷åùç'á àáåä)äéä ïîæ äîë
äéä íà íéøåñàä úéáá óñåé øàùð
åáéùä .'éðúøëæ' úçà íòô ÷ø øîåà
÷ø øàùð äéä ïåéâää é"ôòù ,ù"øâä
øàùð íéîòô 'á ìò íà éë Y úçà äðù
÷ø øàùéäì åéìò äéä äæá ë"à íééúðù
àìà ,éë àì ,ç"øâä åì øîà ,úçà äðù
äéä úçà íòô éë ,ììë ùðòð äéä àì

ולא המשקים, שר על  'סמיכה' לו הייתה ולא בה ' בטח  רק והזכרתני', 'זכרתני

עם מדקדק הקב "ה  כי והזכרתני זכרתני אם  כי בתחילה שאמר מה  על רק נענש 

השערה . כחוט  צדיקיו 

רפואיים ו. לטיפולים פעם מידי שזקוק באברך המעשה, בעל ממכירי שמעתי עובדא

המליצו  במשפחתו לבריות ', 'נצרך  האברך נעשה ברירה בלית רב , להון עולים והם

יבוא שבוודאי ונפלא ' גדול צדקה' כ'בעל הידוע שבעם העשירים אחד אל לפנות לו

מצבו  את תיאר בו דמעות כדי עד מרגש מכתב אליו שלח האברך ואכן לעזרתו,

משום  במאומה, הועיל לא אך הנכבד, הנגיד זה של הפקס מספר אל – הקשה

בפנים  פנים העשיר אותו עם לדבר יצליח שאם המשפחה כל בטוחים היו עדיין מה

כל  ואין משרתיו ואשר במשרתים מוקף זה שעושר אלא השלימה , גאולתו תבוא

וויכוח  נערך  עדיין וישלח פרשת – השב"ק ביום אצלו, להכנס 'תור' לקבוע דרך

את או ארה"ב של הנשיא  את  – פניו לחלות קל יותר מי את המשפחה בני בין

את יפגוש ואכן האברך  יזכה שאם הנחה מתוך בא  זה כל עכ"פ, הנ "ל.... העשיר

הקב"ה, עשה מה שבעולם. מאושר הוא  הרי אותו וירגש ˘ÂÚ˙)העשיר ‰ÓÎ ¯Á‡)

העשיר  אותו מתיישב ... לצידו והנה... הקדושים, המקומות באחד האברך ישב

'לוויה' מצוות בו וקיים תפילתו את  יסיים שהעשיר המתין האברך ובעצמו... בכבודו

לפניך הרי לעומתו, עונה והעשיר, והקשה, העגום מצבו כל את  בפניו מתאר כשהוא

שלי... הפאקס מספר

להפגש  רצית  השמים, מן קול' 'בת כשומע  ונעשה בה', הכרה לידי האברך  בא כאן

תשיג, לא חלמת  אשר את ואתה אליך, אביאנו אנוכי לך , הרי העשיר, אותו עם

משלי. בדרכים ואושיעך אלי נא פנה מקדם, ידעת  גם ידעת  הפאקס מספר את  שהרי
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êà ,'úåìãúùä'ä úáåçî øîåì åéìò
Y øîàå åúåìãúùä ìôëù ïååéëî
óàù äæá äàøä ,'éðúøëæäå éðúøëæ'
ìò 'êîñ'ù úîçî äúééä äðåùàøä
,àãéøâ úåìãúùä øåúá àìå ,åúù÷á

,'ïåøëæå ïåøëæ' ìë ìò ùðòð ïëìàèéùô)

àìà ,åéúåâøãîáå ÷éãöä óñåéá äâùä åðì ïéàù

(àá åðãîììùææææ.

בתוך ה ' את לראות  – החמה  משתשקע
הטובה טמונה  שם  כי החשיכה

àúéààøîâá(:àë úáù)øð ú÷ìãä ïîæ
' äëåðçäîçä ò÷ùúùîãò

÷"äøä äá øàéá ,'÷åùä ïî ìâø äìëúù
ò"éæ 'éåì úùåã÷'ä(úéùéîçä äùåã÷)

äëùçù ïîæä ìò äøåî äîçä úòé÷ùã

úãéîá åîò âäðúî ä"á÷äùë íãàì
,áøò úòì 'äîçä úòé÷ù' êøãëå ,ïéãä
äëéùç úãøåéå åì êìä äîçä øåàù
úà úåàøì íãàì äù÷ äæ ïîæá ...íìåòì

,äùòé äî ,åéãñçå àøåáä úâäðä÷éìãé
äðåîàä åáø÷á øéàú æ"éòå äëåðç úåøð

äîéìùäççççåîìåò ìò àøåáä úçâùäá
Y äòù ìëáå úò ìëáìë ïéàù ïéáéå

åúáåèì äçîùå äøåà àìà äëéùç
ïî ìâø äìëúù ãò' åäæå .äîéìùä

'íéðåöéç' ìò æîøî ÷åù éë ,'÷åùäç"òô)

(ã"ô äëåðç øòùøîåìë ,øéñéå äìëéùúà
é"ôò âäðúî íìåòäù úåáùçîäìâøä

òáèä(ù"ééò)úåéðåöéç úåáùçî íäù
.òøä øöéä úöòå ÷åù 'éçá

'ז. מצרים' ל'מלך אבינו יעקב  ששלח שמצינו מה צדיקים ביארו צרי ובזה מעט

דבש ...' È‡)ומעט ‚Ó),'מעט' רק שלח למה בעיניו חן למצוא  רצה אם ולכאורה ,

הסתפק לפיכך ההשתדלות, חובת  ידי לצאת אם כי אבינו יעקב רצה לא כי אלא ,

לה', בתפילה השקיע  כוחותיו עיקר ואת  דבש'. ומעט צרי 'מעט של מועטת  במתנה

שכתוב  È„)כמו ˜ÂÒÙ).'האיש לפני רחמים לכם יתן ש-ד-י 'וא -ל

שביאר  וכמו מהשפע , לאדם לו מגרעת 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, כי הדבר לכך , ורמז ממנו, בורח  הכסף והממון הכסף  אחר המחזר

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

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

הכסףה  אחר  רודף  שאינו  שמי מרובה, טובה ומידה  עני, אותיות  – �Ú˘‰כסף ‰ÊÂ)

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

ומציגים ח. האור את מחשיכים אשר במקום שהיה גברא  להאי המשילו הדבר את

בבירור, המחזות  את  האיש ראה שלא  מכיוון אך  שונות , מחזות  הכותל גבי על

נראו  לא  כבר שכך  דעת בר לכל מובן היטב, לראות  שיוכל בכדי 'האור' את העלה
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äðäì"æç åøîà(.áé àîåé)äéä äî'
úéáä øä ,äãåäé ìù å÷ìçá
ìù å÷ìçá äéä äîå .úåøæòäå úåëùìä

ìëéäå íìåà ,ïéîéðáéùã÷ úéáå
íéùã÷äå÷ìçî äàöåé äúéä 'äòåöø'å .

,ïéîéðá ìù å÷ìçì úñðëðå äãåäé ìù
äéä äáåçáæî,éåðáäéä ÷éãöä ïéîéðáå

íåé ìëá äòìáì äéìò øòèöîøîàðù ,
(áé âì íéøáã)êëéôì ,'íåéä ìë åéìò óôåç'

ïëæéôùåà äùòðå ÷éãöä ïéîéðá äëæ
éøáã é"ôò ,åøåàéá åøîà øáëå .'äøåáâì

ïúùøôá ùøãîä(ç áö ø"øá)øùàëù
úçúîàá òéáâä úà óñåé éãáò åàöî
éàðâ éøáãá íéèáùä åéìò å÷òö ,ïéîéðá

'àúáðâ øá àáðâ'åîàù Y úáðâ ìù äðá áðâ)

(íéôøúä úà äáðâ ìçøàîåçðúáå(é 'éñ)

' ãåò àúéàïéèáçîå ïéãîåò åéäå
åéôúë ìò ïéîéðáìàáðâ' åì ïéøîåàå ,

êë ,úà êîà ïá ,åðúùééá ,àúáðâã àøá
,'åðéáà úà êîà äùééáïúåà ìéáùáå

äøùúù äëæ åéôúëá åäåëäù úåëîä
åéôúë ïéá äðéëùéùã÷ úéáù ,ùåøéô .'

ìéëùð äúòî .å÷ìçá äéäé íéùã÷ä
çáæîäù ïéîéðá äëæ àì òåãî ïéáäì

åúåà äëä àì äãåäé éë Y å÷ìçá äéäé
'øòðä úà áøò' àåä éøäù ,åéçà øàùë

(ïéîéðá äæ),úåîéìùá åéáà ìà åøéæçäì ,
äéä æà éë åúåëäì ìåëé äéä àì ïëìå
àìù àöîðå ,ìåáçå òåöô åøéæçäì ìåìò
äî äìåë àìè÷ éì äîã åúçèáä íéé÷
ïéîéðá ä÷ì àìù øçàîå ,àâìô àìè÷ éì
äàöåé äòåöø äúééä ïëì äãåäé é"ò
ìù å÷ìçá äñðëðå äãåäé ìù å÷ìçî
÷éãöä ïéîéðá äéä äæ ìòå ,ïéîéðá

- íåéä ìë øòèöîíâù éúéëæ àì òåãî
éúééä æà éë ,åéúåëî éá àéìôé äãåäé

÷ìçá àäé çáæîä íå÷î íâù äëåæ...é
æîøð äæåäòåöø'áéë ,'úàöåé äúééäù

úå÷ìî íéáééçä úà äëî ã"á çéìù
áäòåöøåãéáù(:áë úåëî)úàæ ìòå ,

àìù - øòèöî ïéîéðá äéä 'äòåöø'ä
äúåàá ãåò ä÷ìäòåöøäéä åìéà éë ,

.å÷ìçá çáæî àäéù äëåæ äéä ãåò ä÷åì
òãåé íãàä ïéà éë ,íéáâùð íéøáãäå
éãé ìò äëæé úåáåè úåìòî äîëì
àäé åìà íéðéðò øåëæéù éãé ìòå ,íéøåñéä
.äáäàá íéøåñéä úà ìá÷ì åéðéòá ì÷

ומכאן  ואמיתיים. חיים דברים ולא 'דמיונות ' היה שהכל ונתגלה כלל, המחזות

משאר  וכדו' ממנו, השגחתו את הבורא שהסתיר לאדם נראה פעמים לנמשל,

לעצמו שיאיר אמונה, – עצתו כאן דמיונות , שאין יראה וממילא האמונה, באור 

שום ללא  מעולם , פרטית  בהשגחה עליו משגיח הבורא  אלא  יער ', ולא דובים  'לא

לעצמו להאיר  אלא  לו אין וספיקותיו, בקושיותיו לעצמו החשיך שהוא  אלא שינוי,

הייסורים . פרשת  וחסלת באמונה
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ïëåáéúëã ïúùøôá åðéöî(å âî)äîì'
íëì ãåòä ùéàì ãéâäì éì íúåòøä

ùøãîáå ,'çà(é àö ø"øá)ä"á÷ä øîà
íéøöîá åðá úà êéìîäì ÷ñåò éðà'
ãéâäì éì íúåòøä äîì' øîåà àåäå
ì"çîøä áúëå .'çà íëì ãåòä ùéàì

(íðîàå ä"ãá ä"ô úåðåáú úòã),áà äðá äæå
íãàì úúì ä"á÷ä äöåøù éåìò ìëìù
áåèä åì ïîãæî ïéà äðä ,íìåòì åà
ïë ìòå ,úøúñð äöò ÷îåò êåúî àìà

øòö ïëì íãå÷ åì äø÷éåøîàù ïéðòëå .
ì"æ(.ä úåëøá)ïúð úåáåè úåðúî ùìù'

ìò àìà ïðúð àì ïìåëå ìàøùéì ä"á÷ä

'íéøåñé éãéúòãì åðéìòù ,øîåìë .ì"ëò ,
åðéãéá ïéàù åðúåà òøàé øùà ìëá

,òãð úàæ ìáà ,ïåéìò úòã ïéáäìéë
äîã÷ä íðéä íéøåñééäå äøúñää

äáåèììá÷ì íãàä úà 'ïéøéùëîå' ,
äáéñá 'ä øáãá äéäð ìëäå ,äáåèä
àìéîîå ,åúéøçàá åáéèäì úøúñð äöòå

ááì áåèå äçîù êåúî íìá÷éèèèè.

÷"äøäò"éæ 'øôåñ íúç'ä(äéä ä"ã)

úùøôá áåúëä úà ùøôî
áùéå(á æì)äòø íúáéã úà óñåé àáéå'

úà çìù åðéáà á÷òé éë ,'íäéáà ìà

ופרעהט . ימים שנתיים מקץ  'ויהי בפסוק  הק' החיים' ב 'אור שבמשך איתא  חולם ',

ורק  שוכחם, שהיה  אלא  לילה , בכל  החלומות  אלו את חולם היה  השנתיים כל

חלומו . את שיפתור ליוסף  וקרא החלום  דבר את זכר לחלומותיו שנתים ' 'מקץ

זי"ע מקאריץ הרה "ק ומבאר  אותו, חלם מה לשם החלום  את  שכח  אם (ı˜Óוקשה ,

(‡"Ú ˙Â‡ רבי תלמידו עם זי"ע  הק ' הבעש"ט מרן נסע  שפעם שהיה מעשה עפ"י

יהיה  אם - הבעש"ט לו אמר למים, מענדיל ר' הרב ויצמא  מבאר', ה'מגיד מענדיל

בה', בבטחון מענדיל ר' התחזק  ואכן מים, ה' לך יזמן בהשי"ת  אמיתי 'בטחון' לך

כג' זה שכן 'סוסים', ביער כאן ראיתם האם הערל וישאלם אחד, ערל לפניהם ונזדמן

יש  האם ושאלוהו ביער, כאן ממני שנאבדו סוסי אחר ומחפש תר אני אשר ימים

מרבו  שאל מענדיל רבי ששתה לאחר לשתות... מים הערל להם נתן מיד מים, לו

מה  על כן אם בעבורי, אלא הנה זה ערל נסע שלא לראות נוכחתי הנה – ֵָהבעש"ט

מועד  מבעוד לך הכין הקב "ה ויאמר, הבעש"ט ויען ימים, ג' זה כאן שיסובב ה' עשה

תוושע , מיד בו תבטח שאם הישועה, למלאאת מזמין שהשי"ת  הבטחון כח דגדול

לידו . הישועה  תבוא  בו  בבטחו שמיד כדי הבטחון לו  שיהיה קודם האדם  משאלות

הבורא אמנם כך , על ונענש המשקים בשר בטח שתחילה יוסף, אצל היה כיו"ב 

בלילה, לילה מידי 'חלומו' את  ימים שנתיים פרעה חלם ולכן ישועתו, את מיד הזמין

מבית לגאלו  אליו, לבוא נכונה ישועתו תהיה מיד  בבטחון יוסף יתחזק שאם  כדי

מצרים . למלך  משנה ולמנותו  האסורים ,
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אחת ראשי הוזמנו שפעם זצ"ל, קלוגר שלמה רבי הגאון בימי שהיה מעשה

חיילי  יעברו שבועות כמה שבעוד להם הודיע  הלה העיר, מושל בית  אל הקהילות 

שני  לזון עצמו על לקבל אב בית  כל ועל תקופה, איזה בה וישהו בעירם המדינה

העול  מלבד כי ואניה, תאניה יהודה בבת  ותרב  התקופה, אותה כל במשך חיילים

ברוחניות, נוראה גזירה גם בזה יש העניים ישראל בני על בזה שיפול הגדול הכספי

לחינוכם  מסוכנת  ישראל בבתי ושהותם התחתונה, מדיוטא  גוים היו החיילים שהרי

תושב החסידים התאספו מיד הצאן... צעירי של של חשובה משלחת  ושגרו העיר י

ישועה. עבורם לפעול עליהם שיתפלל הדור מצדיקי אחד אל הקהילה ראשי

הרבים  צער את לפניו שטחו שליש ובדמעות הצדיק, בית אל הגיעה המשלחת

לסכום  זקוק שהוא  הרבי, להם אמר ישועה, עבורם שיפעל ליבם מעומק  והתחננו

לישועה  יזכו הסכום מלא את לו יביאו ואם שבויים, פדיון מצות  לקיים כדי גדול כסף

שבויים פדיון של זו רבה מצוה הרמב "םבזכות  שכתב Á"Ù[כמו  ÌÈÈ�Ú ˙Â�˙Ó ˙ÂÎÏ‰)

(È"‰[' שבויים כפדיון מצוה שבהם.'שאין חכמים באמונת מיד  הסכימו הללו .

ואכן  הכסף, את  לאסוף כדי העיר בבתי להתדפק  והחלו לעירם, חזרו השלוחים

החסידים  עדת על נמנו שלא אלו אולם נדיבה, וברוח לב  בחפץ  להם נענו החסידים

סכומים  ולתרום להשתתף הסכימו ולא הרבי, בהבטחת פקפקו דא בכגון הורגלו ולא

כך בין להם, אמר שבפקחותו המשלחת , חברי בין אחד חכם שם היה כאלו, גדולים

גם  השתתפו שמעו, לעצתי כן אם החיילים, את  לפרנס רב הון לכם יעלה כך ובין

תפרנסו  אשר ובמקום מוטב , הרבי דברי יתקיימו אם והיה שבויים, פדיון במצות  אתם

או  ריקם דבריו ישובו חלילה ואם שבויים, לפדיון צדקה שנתתם נמצא  החיילים את 

חפצה, בנפש נענו הם ואף בעיניהם, חן מצאו הדברים שנתתם, מה כל לכם נחזיר אז

בשמחה  הרבי, עליהם שהשית הסכום השלמת  עד הגונות נדבות מכיסם והוציאו

צרור  את מהם קיבל הצדיק  ואכן הכסף, את  למסור כדי רבם לבית  ובאו חזרו רבה

ישועה  לדבר יזכו זו רבה מצוה שבזכות אותם ובירך  השבויים, את  –פדה הכסף

שונאיהם. מכל ולהינצל ורחמים 

המלוכה, מארמון מכתב נתקבל המושל בבית  והנה מרובים, ימים עברו לא

שלח  מיד אחרת , עיר דרך  החיילים את  להעביר והחליטו דעתם שינו הצבא  שראשי

יצאו  שהחסידים לציין למותר ושמחה. צהלה כולה והעיר הקהילה לראשי כן להודיע

בלשון  חקרו האחרים אולם הוא ... רבם של ה'מופת' כי רבים בת בשער והודיעו מיד

- מוקדם זמן על עומד האגרת  בראש שהתאריך  והבחינו המלך , ששיגר המכתב 

ורק לכן, קודם זמן כבר בטלה שהגזירה והרי הצדיק, אל השלוחים הגיעו בטרם

טענו  וממילא ליעדו, נמסר ולא  דואר בבי המכתב התעכב שונים שיבושים מחמת

הכסף  את לתת  הסכימו הם שהרי כספם, את  להם להחזיר החסידים שעל ואמרו,
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שום  היה שלא  למפרע מילתא איגלאי והכא הגזירה, לבטל יפעל שהצדיק בתנאי

החסידים, טענו לעומתם כספם, את  להם שישיבו הוא ובדין הרבי, בברכת צורך

ואינם  נתנו, שנתנו ומה הישועה שפעל זה והוא הצדיק , בכח נעשה הכל שבודאי

מאומה. להחזיר צריכים

קלוגר  שלמה רבי הגאון לפני הצדדים שני התייצבו ביניהם להכריע יכלו משלא

מוכנים  שאינם ואמרו, הדגישו הנתבעים אולם בדינם, יפסוק  שהוא  כדי זצ"ל

אתר, על הכריע  לא  הגרש"ק  הרב , דנם מהיכן לדעת  ברצונם גם ל'דין', רק  ל'פשרה'

שהצדק הגרש"ק  פסק למחרת  משפט', ו'לבוקר בדינם היטב  לעיין שעליו והודיעם

הקדים  הקב "ה אמנם כי הכסף, את  שיחזירו טענה שום עליהם ואין החסידים, עם

המכתב הגיע לא  ולכן הצדיק תפילת  את  להם חסר היה עדיין אולם למכה רפואה

הישועה, ולישראל המושל בבית  המכתב התקבל התפלל שהצדיק אחר ורק ליעדו,

נגאלים  היו לא לצדיק הכסף את נותנים היו ואלמלא  הצדיק בזכות שהכל נמצא 

‰ÌÚÈ˘Â)לעולם ˘‡¯Ó ÔÎ ÏÚ ‰˜„ˆÏ ÔÂ‚‰ ÌÂÎÒ Â�˙È˘ ˙Â„È˙Ú‰ Ú„È ‰"·˜‰Â).

שמואל שבספר מפסוקים מקורו Â)והביא  ˜¯Ù האלוקים (·' ארון שהיה נאמר שם ,

התם וכתיב חדשים, שלשה למשך אדום' 'עובד È·)בבית  ˜ÂÒÙ) דוד למלך 'ויוגד

ודרשו  האלקים', ארון בעבור לו, אשר כל ואת אדום עובד בית  את ה' ברך לאמר,

Ò‚:)חז"ל ˙ÂÎ¯·) בר יהודה רב אמר שברכו, ברכה היא ושמונה 'מאי חמות זו זבידא,

בניו]כלותיה נשי ושמונה אדום' 'עובד של אשתו  בכרס [פירוש , ששה ששה שילדו

לידה ירחי תשעה איכא דהא  תמוהים, הדברים ולכאורה נשים אחד', מיעוט  [ואף

חדשים ] משבעה בפחות יולדות ה'ארון',אינן שם על זו ברכה תיקרא כיצד וא "כ ,

הברכה' ש'מקור נמצא אחד, בכרס ששה ששה ילדו כבר חדשים ג' בתוך  והרי

התחילה  הברכה אם שאף ראיה, מכאן אלא לביתם. הארון בוא  בטרם רב זמן התחיל

לומר  שייך  אעפ"כ לכן, קודם חודשים כמה כולם ונתעברו הסיבה, נגלתה טרם

בשכר  לחול לשפע מקום שיהא הקדים רק  והקב "ה לברכה, זכו הארון שבזכות 

של  זו לברכה העיר בני זכו נמי והכי לעשות , עתידים שהם מה הטובים מעשיהם

הוכן  שהמכתב אע "ג להתפלל, עתיד הצדיק שהיה התפלה ידי על הגזירה ביטול

לכן. קודם ונחתם

בכתובות  הגמרא  מדברי זה לדבר זכר עוד להביא  ביקש (ÊÒ:)ויש אחד שעני ,

על  רבא  אותו והוכיח צדקה, של מקופה ישן ויין פטומה תרנגולת לו שיתן מרבא 

'אטו  לעומתו וטען השיב  הוא  אך  הציבור, מכספי כאלו סעודות  לבקש שמפריז

קאכילנא  מדרחמנא  קאכילנא, הקב "המדידהו משל והלא  אוכל, אני הציבור משל [וכי

אוכל] בעתו'אני אכלם את  להם נותן ואתה ישברו אליך  כל 'עיני דתנינא  ,ÌÈÏ‰˙)

(ÂË ‰Ó˜ פרנסתו הקב"ה נותן ואחד אחד שלכל מלמד בעתו, אלא נאמר לא  בעתם ,
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,úåøéáâä éðá íò øáçúäìå úåòøì óñåé
øòð úåéäì åäåçìùå åúåà å÷çéø íä êà
äéä àôåâ äæå ,úåçôùä éðá ìöà úøùîå
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 úåôùàîãåò åôéñåéå' ïëìå ...
éë ,'åéøáã ìòå åéúåîåìç ìò åúåà àåðù
øùôà éà éë ,éøúñã éúøú äîä
ìéôùé àì íà äëåìîì úåëæìå ìãâúäì

äìéçú åúòãéééé.

קטנה פעולה  כל יחשיב  – חלק  לכם  יש
יינצל ובזה ערוך לאין מעלתה כי שלו

הייאוש מן 

çñåðáìòå...' íéøîåà åðà íéñéðä ìò
òåãî ÷åéãä òåãéå '....úåîçìîä
÷ø 'ïåçöðä ìò' íéçáùîå íéãåî ïéà

'úåîçìîä ìò' íéøîåàúà åðøîà øáëå)

àá êãîììù ò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøä ìù åøåàéá

úëéøò íöò ìò 'áåè íåé' íéùåò úåéðçåøáù

Y ïåçöðä ìò àì ììëå äîçìîääðúî àåäù

(íéîùä ïî'æáéðåô ã"áàâ ïåàâä øàéáå .
äîçìî äúééä àì äîçìîä éøäù ,ì"öæ
äîçìîå Y úéðçåø äîçìî àìà úéîùâ
÷øå ,äæä íåéä ãò åðçöéð àì ïééãò åæ
ìò ,äîçìîä úàæá çöðð çéùîä úàéáá
åðàù äîå ...'ïåçöéðä ìò' øîåì ïéà ïë
äáåè äæéà éëå Y 'úåîçìîä ìò' íéãåî

במשך זו את זה ראו שלא אחרי לבקרו, רבא  של אחותו הגיעה והכי אדהכי בעתו',

שהצדק רבא הבין ומזה ישן, ויין פטומה תרנגולת בצקלונה עמה והביאה שנה, י"ג

רב זמן מביתה רבא  אחות יצאה הרי לאקשויי, איכא  הכא  גם ולכאורה העני. עם

על  אלא  צודק, שהעני סימן בזה שהיה לומר אפשר ואיך  רבא , אצל העני בא  טרם

כדי  השפע נשפע  מעשה ובשעת למכה, רפואה ומקדים מסבב  שהקב"ה כרחך

עולם. לאור צדק  דין להוציא 

על  החרכים מן ומציץ  החלונות  מן משגיח שהקב"ה השכל, מוסר תלמד ומכאן

מכל  ויצילך  ברווח יכלכלך  והוא  יהבך  ה' על השלך בעולם, הנעשה ופרט פרט כל

הרחמים, מן חלילה יתייאש אל צרה לעת האדם נקלע חלילה אם ואף וצוקה, צרה

שיצילו, אליו ויתפלל הקב "ה אל לקוות ימשיך  למכה ,אלא  רפואה  מקדים הקב "ה כי

אליו שיתפלל רק הוא  ה ' ורצון טובא , זמנים  זמן זה ומזומנת מוכנת וההצלה

ימימה . מימים  בעולם  כבר  שהיתה הישועה לו תתגלה  כן ומשיעשה  הלב , מעומק

ה'ר י. - 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,
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,ïëà éë ,àìà ,'úåîçìî'á íäá ùéåðà
àì ïééãòù øáãä íöò ìò íéãåî
äãùá íéãîåò åðà ïééãòå åðùàééúð
åúîçìîá ùéà ùéà áø÷ä

...åéúåðåéñðáåàéàéàéàéíéîéøî åðééä íà éë
íéðãòå ïãéò äæî øáë ùåàééá åðéãé úà

äîå÷ú åðì äúééä àìáéáéáéáé.

àúéàïäëä ÷åãö éáø ÷"äøäî
ò"éæ ïéìáåìî,ä õ÷î ÷éãö éøô)

(ãåò ù"ééòåäìéìá ïðåáúä ÷éãöä óñåéù
,íéøåñàä úéáá åúáéùéì ïåøçàä

åì åîøâ 'åéùòî'ù åùôðá èéìçäåíåôì)

(äéìéã àâøã,'íéøåñàä úéáá øåñà' úåéäì
øîà èòîëå ãàî åáì ìà áöòúðå

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

והניצחון. ההצלחה תבוא הנפילה  אחר רק כי

בפרשתןיא. בפסוקים אמרו צחות  �‚-�„)בדרך  ‡Ó)'... השבע שני שבע  ְִֶַָוôכלינה 

שוות , שאותיותיהם – לזו  זו  תיבה בין מינה והנפקא הרעב', שני שבע ְִֶַָוôחêינה

ואילו רגליה , ב' על עומדת  'ח' האות והנה ביניהם . המתחלפות  וכ' ח ' אות זולתי

עליו לשלוט  לייאוש  ונותן עצמו משכיב  האדם כאשר  כי והיינו  שוכבת , 'כ' האות 

'ותכלינה'. והיינו דרכו , וכילוי' 'סוף גופא זה בדרכו, להמשיך מאומה  עושה ואינו

אמרו זה  על  בדרכו ממשיך אלא  מתפעל ואינו  רגליו ב' על עצמו המעמיד משא "כ

ולהתר לשוב  פתח לעצמו ופתח מחדש  נולד  עצמו  שבזה – ומם .'ותחילנה'

Ï˘Ó)והמשיליב. 'Ê·È�ÂÙ שבו (‚‡·"„ מקום – אימונים' 'שדה בצד שעמד לעשיר ,

קופצים  שהחיילים רואה הוא  והנה המלחמה, ואנשי החיילים את  מרגילים

מתחת מטה מטה להתכופף מהם נדרש אף ועמוק, גדול מים בור מעל ומדלגים

תיל' barbed(ל'גדר wires(,מלחמה ומצבי סוגי בכל איתן לעמוד להרגילם כדי זה וכל

המכשולותאלא  אלו בכל  ומטרה  תכלית יש כי הבין לא הלז  ה 'גולם' שהעשיר 

'מסכנים' יצטרכו מדוע  עליהם רחמיו נכמרו  ונפילות , מניעות ונסיונות , מהמורות

ה 'מפקד' אל ניגש רחמנותו ברוב הגבעות... על ולקפץ ההרים  על  לדלג הללו 

בעיני  נחשבים וכסף  זהב  אין אנכי, כקרח עשיר הנה לו , ואמר עליהם , הממונה

כל  את  יישרו והם וזהבי כספי חשבון על מלאכה ' 'בעלי שתיקח אבקשך מאומה,

והבארות הבורות את למלא ההרים , את להוריד – עליה עומדים  אנו אשר השדה 

ואמר סכלותו, רוב  על  המפקד  שחק חינם, להתייגע  'חיילך' יצטרכו  לא וכך בעפר ..

את לגמור בעדנו וסייע נא  רחם  אנא, ידך , ממתת לחוננו  לבך נדבה אכן אם  לו ,

ילמד המשכיל ומהמורות , המכשולות אלו  כל והעמדת מבניית שנצטברו  ה'חובות'

לטובה . עצמם הם  כי ובגשמיות  ברוחניות לו  שיש וקשיים  נסיונות  מיני לכל מכאן



חנוכה  מקץ - הפרשה æéבאר

'äá ÷æçúäì øáâúä ãéî êà ,ùàåð
.äáåè äåå÷úá ,åé÷åìàäëæ æ"éòå

úåìòìå íéøåñàä úéáî úàöì úøçîì
êìîì äðùîä ñë ìòâéâéâéâé.

àîùéøäå ,ùàééúà àì ãöéë ,øîàú
ä"á÷äî éú÷çø úîàá
áéùçäì ìéçúéù ,åúáåùú ,åúãåáòîå
äðè÷ä åìéôà åìù äáåè äìåòô ìë
'ïøäà úéá'ä ÷"äøäî àúéà ïëå ,øúåéá

ò"éæ(éúáùç ä"ã .çî óã äëåðçì)÷åñôä ìò
(èð èé÷ íéìäú)äáéùàå éëøã éúáùç'

.ì"æå ,'êéúåãò ìà éìâøéúáùéçïåùì -
,úåáéùçéìâø,úåìéâø ïåùì -êéøöù

äúåçô äâøãîá àåäù óà ãçà ìë
ìëå êøã ìë åéðéòá áéùçäì ,ãàî
.ú"éùä úãåáòá äùåò àåäù äìåòô

äæéàá äìåòô ìëù òãéìå ïéîàäìå
äìòîì äìòîì úìòåô àéäù äâøãîãéãéãéãé.

ï÷úìå åìù úåìéâøä áåæòì ìëåé äæáå
åîöò éðéòá áåùç åðéàù ïîæ ìë éë ,ìëä
áåùìå åìù úåìéâøä úà áåæòì ìëåé àì
'éëøã éúáùéç' åäæå .áåèä êøãì
'éìâø' äáéùàå ,éëøã úà éúáùçäù
ìà éìù úåìéâøä ìë éúáùä äæáù
íéøáãá 'ïøäà úéá'ä êéùîî .'êéúåãò

- íéáäìðêéøöù äðåùàøä äìéôúä'
çëùéù .ú"éùä úàî ù÷áì íãàä
íäá ìâøåäù íéúåèùä ìë åðîî
ìåôé àìå åäåìáìáé àìù ,å"ç åéøåòðî

'å"ç úåáöòá.

ïîæäåùøãîá àúéàãë ,àîøâø"øá)

(ã áäæ - 'íåäú éðô ìò êùåçå'

בכתוביג. 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˘).

זצ"ליד. סאלאווייציק  דוב יוסף רבי הגאון התלונן Ï"ˆÊ)פעם Ê"È¯‚‰ Ï˘ Â�·)הרה"ק לפני

מהסעודות בביתו' נשמע  'קול  החנוכה מלילות לילה שבכל זי"ע , ישראל' ה'בית

מאד  מאוחרות לשעות  עד בסעודתם מאריכים והם חסידיו, – הבחורים שעורכים

(‰¯Â˙ ÏÂËÈ·‰ ÏÚ ÌÚ¯˙‰Â)הרמ"א כתב הלא ואמר, ישראל' ה'בית נענה מצוה, שקצת 

דרק  וביה , מיניה ושאלו  בתשובתו, הסתפק לא  הגרי"ד  אך  בחנוכה, בסעודות איכא 

שלי  הבחורים  הרבי לו השיב  כך , כל בזה מרבים הם  ומדוע  בהם , יש  מצוה ' 'קצת 

יחשב מצוה' ש'קצת הוא  בדין כן אם  גדולות, לעבירות עבירות ' 'קצת  מחשבים 

רבה ... למצוה  ג"כ
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ìàøùé ìù íäéðéò äëéùçäù ïåé úåìâ
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 íðéàùìù åøåàéáëå .
ò"éæ úîà úôù'ä ÷"äøäå"ìøú ,äëåðç)

(àúéà ä"ã 'æ ìéìåäì úôëéà äåä àìã
äøåú ìàøùé åîéé÷éù íéòùø íúåàì
éðáù øéëäì åáà àìù àìà ,úååöîå
äìçðå ÷ìç' ìåëéáë íéìèåð ìàøùé
øîåìë ,íìåòä úâäðäáå 'ìàøùé é÷åìàá
íéøøåòî íäéùòîù åðéîàé àìù
àäú ãöéë úòá÷ð íãé ìòå ,íéîùá
åøæâ ïë ìò ,åîìåò úà ä"á÷ä úâäðä
ìù äæ ïéðòá ÷ìç íäì ïéàù åæéøëéù
åøáâ øùàë ìáà .'ìàøùé é÷åìà'
ìàøùé éðá åùéøùä íåçöéðå íéàðåîùçä

íäéúåáìá åæ äðåîàøùàá éãåäé ìëù
àåä,ãàî ãò åúåáéùç äìãâìëáå

çë óéñåî àåä åìù äáåè äìåòô
äìòî ìù àéìîôá äøåáâååð÷éú ïëìå ,

úåøð ÷éìãé äéäéù éî äéäé éãåäé ìëù

äøùòî äèîì õåçáî åúéá çúô ìò,
êééù äðåëé ìàøùé íùá øùà ìë éë

.äæ ïéðòá

äëò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä áúë
(äëåðç í"éøä éèå÷éì)äëåðç øð .ì"æå

õåçáî åúéá çúô ìò äçéðäì äåöî
(:àë úáù)éîì óà äøéàî åæ äåöî éë ,

úåùøá äæä íìåò éìáä úåùøì ìôðù
,ùîî íéáøäõåçáî ùîî àåäù éîìå

êôäúéù åéðéò øéàäì åæ äåöî ìëåú
äùãç äéøáì.

àúéà'éåì úùåã÷'áäùåã÷ ,íéøåôì)

(úéùéìùúãåáò ø÷éò àåä äæå'
àøåáäì çåø úçð úåùòì øåáò íãàä
åîöò úà ùàééúî íà íðîà ,ä"á
,åéùòîá çåø úçð ä"á÷äì ïéàù øîåàå
ìôùå åéðò àåäù øáåñ äéäéù íâä
øîåàå åîöò úà ùàééúî íà ,êøá
ïéà ,íéðåúçúá çåø úçð ä"á÷äì ïéàù
àåä äáøãà ,êøá ìôùå åéðò àø÷ð äæ

'åëå úåðéîì úö÷ äèåðåèåèåèåèøîà ïëå ,
áåã 'åäî àùéã÷ àðéöåá ø"åîåãà

גיבורים'טו. ה'שלטי בה רמז חנוכה, בימי נקראת  מקץ  ËÚ.)פרשת 'שנתים'(˘·˙ כי

שמואל'ר"ת וב 'תפארת  מ'זוזה . י'מין ת'דליק נ'ר  ÂÏ)ש'מאל ‰ÎÂ�Á) שאף מבאר

לאין  מעצמו ומתייאש סופו, עליו בא  שכבר 'מקץ ', כבר הוא  כי לו שנראה מי

בידו  ב 'שמאל' אף כי מזוזה, ימין תדליק נר שמאל - 'שנתים' לעצמו יזכיר תקוה,

עוד  ולא 'קודש', ונעשים ב'שמאל' אותם שמדליקים הנרות  דוגמת  ולהתחזק לשוב

והם אותם שמדליקים בכל אלא להאיר  שבכוחם  - מעשרה' 'למטה גם מאירים

בכל  עמנו השי"ת כי ונתחזקה, חזקו  מעשרה '... 'למטה  שהם לאותם  אף מחשך ,

שהוא . מצב 
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ùéøòá[ùèéøæòîî ìåãâä ãéâîä],ä"äìæ
åðéúåöîáå åðéùòîá çîù ä"á÷äù

áåúëä øîàîë ,åðéúøåúáå(ë åè éìùî)

íéðá íéàø÷ð åðçðàå ,'áà çîùé íëç ïá'
øäæéì êéøöù ïàëîå ,ãåò ù"éò ,'íå÷îì
äåðò éøçà øøâéäì àìù ãàî ãàî
úòãìå åéãòö ìëìëì àìà ,äìåñô
úãîá êøåöä úòá ùîúùäì

ìù úåàùðúää(å æé 'á é"äã)åáì äáâéå'
.''ä éëøãá

למי מיטיב  הקב"ה  – לטובים  ה ' היטיבה 
שמרחם  למי ומרחם לאחרים  שמיטיב

אחרים  על

ïúùøôá(ãé âî)íëì ïúé é-ã-ù ì÷å'
äøåàëìå ,'ùéàä éðôì íéîçø

ïúé åäî äù÷íëìïúé ì"ö äéäå ,
íëéìòúðååë éøäù ,äîåãëå íéîçø
øáãäíçøéù ùéàä áìá ïúé 'äù íé

÷"äâä øàáîå .åîçøé íäù àìå ,íäéìò
øâåì÷ äîìù éáø(ïúùøôá øôù éøîà)éë

äúò íé÷å÷æ åéðáù åðéáà á÷òé úåàøá
âäåð 'ùéàä' äæ éë ,íéáåøî íéîù éîçøì
úà óàå åððéà ïåòîù - äù÷ ãéá íúà
äî òãåé éîå úç÷ì íä íéãîåò ïéîéðá
ìë ìøåâá äìòé äîå ,åìøåâá äìòé
,äùò äî ...íéìâøîë íéãùçðä íéðáä
íãàä éðá íò âäðúî ä"á÷äù òãé
ì"æç åøîà ïëå ,'äãéî ãâðë äãéî'á

(:àð÷ úáù)úåéøáä ìò íçøîä ìë'
íëøéá ïë ìò ,'íéîùä ïî åéìò íéîçøî

ïúé é-ã-ù ì÷å'íëììâìâéù Y íéîçø
,úåéøáä ìò åîçøúù íëéðôìéðôì

Y 'ùéàäíãå÷ùéàä ìà åòéâúù
('íãå÷' øîåàù éîë 'ùéàä éðôì' úáéú øàáúéå),

ïúé ùéàä éðôì íëàåáá àìéîîååì'ä
íëéìò íçøì íéîçøæèæèæèæè.

ובזה טז. חברו מעלת  את אחד כל שיראה – הצדדים בין שלום להשכנת  עצה עוד

בפרשתן כתיב וכך  במריבה, Î-ÁÈ)תישקט ·Ó) אני האלקים  את  וחיו  עשו 'זאת 

שבר הביאו לכו ואתם משמרכם בבית  יאסר אחד  אחיכם אתם  כנים אם  ירא ,

ויעשו תמותו, ולא דבריכם  ויאמנו  אלי תביאו הקטן אחיכם ואת  בתיכם, רעבון

לעשות להם יש מאי ירא, אני הא' את – וחיו  עשו  זאת  מהו  ביאור  וצריך  כן',

הביאו לא שעדיין – עשו  לא  עדיין הלא  כן', 'ויעשו  מאי ועוד, ה', ירא והוא  היות

ולא כן, לעשות עצמם על שקיבלו  לומר ליה  הוי וטפי מצרים, לארץ בנימין את 

עשו  ÔÎשכבר  ‰˘Ú˘ ÛÒÂÈ ÏÚ È‡˜„ ÌÈ˘¯ÙÓ Â�ÈÈ‰ „ÈÁÈ ÔÂ˘Ï· 'ÔÎ ˘ÚÈÂ' ·Â˙Î ‰È‰ Ì‡ ‡ÓÏ˘·Â)

(ÌÈË·˘‰ ÏÚ È‡˜„ ‰‡¯� ÌÈ·¯ ÔÂ˘Ï· 'Â˘ÚÈÂ' Ï·‡ ,Ì‰È�ÈÚÏ ÔÂÚÓ˘ ˙‡ ¯Ò‡˘ הרר"ב- וביאר ,

זי"ע ·Ô˙˘¯Ù)מפרשיסחא Ê ˙Â‡ ‰ÁÓ˘ ˙Â„Á)והוסיף דהנה, זה, תירוץ לפרסם שמצוה

שהצדק  יאמר אחד  שכל - אנשים שני בין ומריבה  מחלוקת להשקיט  הנכונה  הדרך

האבוקה' 'אור  לזה  שנצרך  תאמר  ואל  זולתו , אצל  טובות מעלות  ויחפש  עמו , בל

שאין  טובות  מעלות  יש אחד לכל  כי כן, לא  טובה, מעלה  איזה  ברעהו  למצוא  -
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øáëåìù åúìöä äùòî ìëù ,åøîà
øäåñä úéá øåáî ÷éãöä óñåé
ìëä Y êìîì äðùîì úåðîúäì åúééìòå
íéôåàäå íé÷ùîä øù úà ìàùùë äéä

Yíåéä íéòø íëéðô òåãîåáì íùùë ,
.åúìåæ úà ÷æçì

á"åéë'ìàøùé úãåáò'ä ÷"äøä áúë
ò"éæ(éúåðçå ä"ã àùú éë).ì"æå

äðéðç úãî åì ïúåð êøáúé àøåáäù
úãîá åîöò íãàä âäðúéù - úåðîçøå
åì ïúåð äæ éãé ìòå ,ãñçå íéîçø

íðç úðúî øöåàî(ìåãâ øöåà àåäù)æéæéæéæé,

וכאשר חסרון, איזה בהם  למצוא  עצמו במעשי יבדוק גיסא ולאידך אחרים , אצל

מחלוקתו , בעל  את  ויפייס  רעהו עם  ישלים  כבר ממילא אצלו, ברורה  זו  ידיעה  תהא

כבודו להשפיל  עליו יקל  ובזה מונים, עשרת  ממנו יותר חשוב הלה כי בראותו 

וסליחתו . מחילתו ולבקש 

לאחיו אומרו ירא ,וזהו אני האלקים שאת והתבוננו נא הביטו – וחיו עשו  זאת 

שקיבלו - כן ויעשו  והיינו ומריבה, מצה עוד בינינו יהיה  לא אותי שתחשיבו ואחר 

יוסף , מכירת  על ולהתוודות  להכיר  להם גרם  וזה זאת, עצתו  לקיים עצמם  על

שאמרו  Î‡)וכמו  ˜ÂÒÙ) וזו חסרון, בעצמם שמצאו אחינו' על אנחנו אשמים 'אבל

ביניהם. השלום את  להחזיר דרכם תחילת היתה

חלום,יז. חלם אחד שבלילה זצוק "ל מקלם הסבא סיפר ה'חסד', בענין יסופר נוראות

לשמוע נהרו ורבים המוסר', בבית מדברותיו ישא  יונה 'רבינו מכריזים הנה כי

נתנו  ולא  הפתח' 'שומר בעדו עיכב בהגיעו אך ביניהם, רץ הוא ואף קדשו דברות 

להזכיר  מנסה הסב"ק החל הדיבורים, את לשמוע ראוי שאינו באמרו להיכנס,

הפציר  שוב לו. נתרצה לא השומר אך  השיעורים, ומסירת תורה בהרבצת  זכויותיו

את השומר נשא לא  בזה גם אך הוא, סלנטר ישראל רבי מתלמידי יען להכניסו בו

ויהי  השערים. את בפניו פתח ומיד נחומק 'ה', 'רבי של אביו הוא  כי שאמר עד פניו,

לו  נפתחו בזכותו שרק עד מעשיך'... 'מה בנו את  לשאול הסב"ק מיהר בבוקר

לפורטה  פרוטה וחסך  נעליו שנקרעו ארוכה תקופה מזה כי ויאמר, הבן ויען השערים,

ש  כדי ארוכים חדשים אךבמשך והנה, חדשים, מנעלים בהם לקנות מעות לו יהא 

לרגליו  מנעלים אין אשר מרוד עני בו פגע עיר, של לרחובה ויצא הנעליים את קנה

והבחין  דם, ושותתות  פצועות כשרגליו בשלג היחפות  ברגליו מדדה הלה והיה בכלל,

הסבא אמר לו . ונתנם חלצן מיד החדשות . בנעליים ובקנאה  בחמדה מסתכל שהעני

מגיעות אינם וכו' הרבים זיכוי התורה, הרבצת בזכיות  מעשי כל והתבוננו, עמדו

העני. על רחמנות מתוך מנעלים בנתינת  בני ש'זכה' זכות  לאותו
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åùøãù åîëå(:àð÷ úáù)÷åñôä ìò
(çé âé íéøáã)íéîçø êì ïúðå'éãé ìòå -

äæ'êîçøå.ì"ëò ,

åðéëäåøð ìëì äùâääå äðëää ïéðò -
úåððåáúä êåúî

óàääåöîì äðëää ïéðòù ,íðîåà
ìà íãàä úùâ íøèá êééù
éîéá íäá ùé ãçåéî ïéðò ìáà ,äåöîä

íåéå íåé ìëù äëåðçäúðåîùîíéîéä
íåé ìëáù ,äúòî øåîà ,àåä ùãç ïéðò
'øð'ä úàø÷ì åðîöò ïéëäì åðéìò íåéå

.àáä äìéìá è"ìòáä

àúéàò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøäî
(ã"îøú éú÷åçá)øùàëå .ì"æå

åãéâä íéîëç(.èë àîåé)äøéáò éøåäøä
ãåîìì åðì ùé äøéáòî ïéù÷äáåè äãîå)

(äáåøîïéçåð äåöî éøåäøä éëêåôéä)

('ïéù÷' äøéáò éøåäøä äøéáòá øîàðäîäåöîäî
.äôåâøåäøä áåøá éåìú ùôðä ïå÷éúù

àøåáä úãåáòì ä÷åùúå.ì"ëò ,
éë ,åøîà íéøáãä øåàéááåäøéáòä
úáøçîå úîâåô ïëà äîöòúåîìåòá

íéðåéìòäìáà ,äøéáòä éøåäøäíéîâåô

úàå åúåà íéáéøçîå ,íãà ìù åùôðá
,äáåøî äáåè äãéî ,ïúîåòì ,åáöî ìë

éëäåöîä äùòîúåîìåòä úà ï÷úî
ìáà íéðåéìòääåöî éøåäøääðëääå

úà íéð÷úî äåöîìíãàä ùôðíéøéàîå
.úåø÷é øåàá åúåà

òåãé÷åñôä ìò íìåòä øîàîòùåä)

(é ãéíéòùåôå íá åëìé íé÷éãö'
éðôì åîöò ïéëî ÷éãöä éë ,'íá åìùëé

äååöîäêìåäåë"àùî ,äúàø÷ì
íøèá ãçà òâø åáùçé àì íéòùåô

÷ø ,äååöîä éãéì åàåáéåìùëééîë ,íá
çðåîä ìåùëî äæéàá úåòèá ì÷úðù

õøàä ìòçéçéçéçé.

êëåò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøä øîàéë)

(àø÷é éë ä"ã à"öøú àöúòåãî øàáì
ì"æç ïåùìá ï÷ä çåìéù úåöî úàø÷ð

(á ïîéñ á÷ò úùøô àîåçðú ùøãî)äåöî'
úåì÷áù äì÷ì"æç åùøã éë ,'ïéìåç)

(.èì÷àöîð ,'ïîåæîì èøô - àø÷é éë'
ìòå ,åæ äåöî úàø÷ì äðëä êééù àìù
ïéáé ïàëîå .äîéé÷ì ì÷ù äåöî àéä ïë©
òâééúäìå ìåîòì åéìò äîë ìéëùîä
.äåöîå äåöî ìë úàø÷ì äáøã äðëäá

הפריזער יח. מתוככי ה'בשר' את בהוציאם עולם, של מדרכו כי יאמר, משל בדרך 

(‡ÈÙ˜Ó),לחממו או לבשלו יגשו אז שמעליו, הקרח שיופשר עד מתחילה יניחוהו

את 'להסיר היא  חנוכה נר הדלקת  קודם העבודה תחילת  הרי ממש, זה דרך  על

באש  להתחמם נוכל מכן לאחר ורק הקרירות , מכל ולהתנער אותנו, האופף הקרח'

הנר. בהדלקת המצווה את ולקיים קודש
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äðäåàøîâá åðàöî(â÷ úåáåúë)úåëæáù
äøåú äçëúùð àì àééç éáø
ãö äéä ãöéë äëåøàá øàáîå ,ìàøùéî
,ç"úì íøùá úà ìéëàîå íééáö
'åëå óì÷ì øåòä úà ãáòî äéä ë"îçàì
äøåú éùîåç äùîç íäéìò áúåëå
úåøééòä ïéá ááåñîå äðùî éøãñ äùùå

æ"òø éùåãéçá áúëå ,'åëå ãîìîå'ñî)

(úåáåúëìë éì äîì åäîú íéùøôîä ìë
úòéøæî ,åììä úåäåîúä úåðëää

äíéôì÷ä ïå÷éú äãéö ,úøåîëî ,ïúùô
,øåòéù éìá äòéâéá úåìéâîä úáéúëå
éøãñ àúéùå íéùîåç 'ä ç÷ì àì äîì

.ääîúà ,íéáåúë äðùîíùá éúòîùå
àðìéåî à"ø ïåàâäêéøö äéä äæ ìëã

àöîðã ,åøîàá ,úå÷åðéúä ãåîéì øåáò
äìá÷ä éøôñáéåáéø ãåñä ô"òã

äîåé÷ äáøîå ìãâî äåöîì úåðëää
äúãîòäåøúåé ãîåì ÷åðéúä äæ êøãáå

óéñåîå ...åîöòá úåðëää ìë äùò ë"ò
øåãá øîàðä úà äæá øàáì à"øâä
'øéò åðì äðáð äáä' åøîàù äâìôä

(ã àé úéùàøá)øîàð êùîäáå ,(æ ÷åñô)

íù äìáðå äãøð äáä' ä"á÷ä øîàù
,'äáä' úìî úåìéôë åäî á"öå ,'íúôù
éî ìöà 'äãøð' øîàù åäî ,á"ö íâ
.ìòîå äèî åãåáë õøàä ìë àìî øùà

ì"ðä ïåàâä øîàåúåìéòåî úåðëääã
äòø äãîì ïéá äáåè äãîì ïéá ÷åæéçì

äæ úîåòì äæíéòø åéäù äâìôää øåãå ,
úåðáì íäì éã àìù åðéáä Y íéàèçå

úåðîæäå úåðëää úåùòì íâ ÷ø ,ìãâî
íúöòì äãîòðå íåé÷ àäé äæáå ,íãå÷î
,åðéîöò ïéëð äáä ,åøîà ë"ò .äòøä
,ìòåôá äðëää íä íîöò íéðáìäã
äáä íòôä ãåòå çëá äðëä àéä äáäå
åðà íâ - ä"á÷ä áéùä äæì ...øéòä äðáð
,íäéùòî ìèáì 'úåðëä' ìåëéáë ïéëð

úãøì äðëä äìéçúá(àð äãøð äáä),
úååöîä úééùò ÷ø éë ,øîàéé ïãéãìå
ãåîòú äìéçúî äéåàø äáùçîå äðëäá

.äéìéã úëå øöéä ãâð åðì

êëåï"áîøä áúë(à äì úéùàøá)ùøôì
ìà íé÷åìà øîàéå' øîàðù äî
,ì"æå ,'íù íùå ì÷ úéá äìò íå÷ á÷òé
äåö éìåàå ,'åëå íù áùå åäî éúòãé àì
ì-àì ä÷áãì åúáùçî úåðôì íù áùå,
åéìòî øéñéå åúòã áùééù øîåìë ,ì"ëò
íåé-íåéä ééçî úåãøèäå úåáùçîä ìë
åðééðòìå .ä"á÷äá ÷áãúäì ìëåéù éãë

äæ éøäù ,øîàéíéîùä ïî äàéø÷ ïéòë
úàöåé ìå÷ úá ïéîëå ãçàå ãçà ìëì

úæøëîååúáùçî úåðôì Y íù áùå'
ìë åðéìòî øéñäì åðéìòù ,'ì÷á ä÷áãì
íéòå÷ù åðà íäá íéúåèùäå íéìáää
äåöîä úàø÷ì åðúáùçî úåðôìå

.äëåðç øð ú÷ìãä ìù äìåãâä

ììëééçä áúë úååöîä íåé÷á ìåãâ
íãà(äë óéòñ çñ ììë)øîåù ,ì"æå

ì"ø ,òø øáã òãé àì äåöîáéåçîù
äùòé àì äåöî åæéà úåùòì äöøéùë
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øåîùéù ÷ø íåàúôáå ïåæôçá äúåà
ïéúîéåY øáãä úà øîù åéáàå åîë]

[àé æì úéùàøáY 'äåöî øîåù' øàáúé äæáå)

(äúàø÷ì ïðåëúîå äôöîù øîåìëáùééúéå
éì äàøðå ,'åëå äùòé êéà áéèéä øáãá

áåúëù äî ïë íâ åäæù(æé áé úåîù)

øîåì åãñéù åäæå ,'úåöîä úà íúøîùå'
ì"ø ,'åëå íéé÷ì ïîåæîå ïëåî éððäøáëù

ïîåæîå ïëåî éðàúàø÷ì ïåëéä' åäæå ,
'ìàøùé êé÷åìà(áé ã ñåîò)ïéëúù ì"ø

.íåàúô òúôá àìå íãå÷î êîöòøáëå
äåöî éúéùò øùàëù ïåéñðá éúðçá

éåàøë äéúîéé÷ àì íåàúôáêéøö ïëì ,
ééç' øôñù òåãéëå .ì"ëò .äæá øäæéäì
àúåãéñçã éìéîå øñåî øôñ åðéà 'íãà
...äùòîì äëìäì åáúëð åéøáã ìë àìà

והכרת  ההודאה ע"י – ולהלל  להודות
ועוד  עוד ע"ע ממשיך הבורא טובת

חסדים 

íéãîåòàúéàå ,äëåðçä éîéá åðà
àøîâá(:àë úáù)äðùì'

íéáåè íéîé íåàùòå íåòá÷ úøçà
á'äàãåäå ììäèéèéèéèé÷îòúäì àîøâ ïîæä ,

äæå ,äàãåä äúåà úìåâñá èòîã èòî
øâéà àáé÷ò éáø ïåàâä .äðåùàø àöé

ì"öæ(åôåñá à"÷òøì úåùãç úåáåùú)øàáî
÷åñôä ïåùì(âë ð íéìéäú)äãåú çáåæ'

,'íé÷åìà òùéá åðàøà êøã íùå éððãáëé
äùäãåú çáåæäàãåä é÷øôá ìéâøù ì"ø

àåä éøäêøã íùêøãä úà ïéëî Y
ìíé÷åìà òùéá åðàøàäãåîù éãé ìòù ,

áø÷ì øòùå ìéáù çúåô àåä éøä ãéîú
äîéìùä åúòåùé úàëëëëãáìî éë... .ì"æå ,

אינם יט . והפסד שבר הרגשת  להיפך  וכן להשי"ת וההודאה השמחה הרגשת והנה

ישהו  שפעמים הנפש, בתכונות  רק  אלא  ואחד, אחד כל של במצב  כלל תלויים

זה  מקום ומכל וכו' הגוף ובבריאות ובפרנסה בבנים בכל, שווים אשר אדם בני שני

למקום  נקלעו אשר חברים שני על משל, בדרך  שאומרים וכמו עצב. וזה שמח

על  זה יישן הראשון שביום ביניהם ונמנו וכיסא , אחת מיטה אלא  היה ולא רחוק

פלא, זה וראה חלילה. וחוזר ביניהם, יחליפו למחרת  ואילו הכסא על וזה המיטה

המיטה  על לישון בגורלו שעלה הראשון ביום כי הלילות , בשני יבכה והשבור העצב 

למחרת גם ינהג וככה כסא ... על לישון הוא  עתיד שלמחרת כך  על הלילה כל ייאנח

שהוא אף – וישמח יעלוז הראשון ביום רעהו, ואילו כסא... על הוא שוכב  שהרי

שמחתו  תגדל שלמחר שכן וכל המיטה, על יישן אי"ה למחרת שהרי – כסא על ישן

בכל  תמיד לשמוח עצמו על לעבוד האדם ומחובת  במיטה. הוא  שוכב  באמת  שהרי

שהוא . מצב

בגמ'כ. איתא דהנה ההלל, לגבי יהוידע בבן מצינו ˜ÊÈ.)וכך ÌÈÁÒÙ),אמרו מי זה הלל ,

כל  ועל ופרק  פרק  כל על אותו אומרין שיהו לישראל להן תקנו שביניהן נביאים
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ìá÷î àåäù éîù ìëùä êøãî äæù
ùéàî àåä áéèîä íà óà åúìåæî äáåè
'ïç ïç úàåùú' åì øîåì éåàøù éðåîää
,ìåãâå øù ùéàî áåèä úìá÷ íà øúåéáå
,êìåä øùé ùéà ìëì ìëùä øæåâ äæå
åîöò äæù äæ ìò óñåðù íëòéãåà
éððãáëé äãåú çáåæ' áåúëë ,åðéúáåèì
,ïååëîäå ,'íé÷ìà òùéá åðàøà êøã íùå
øéëî åðéàå åúìåæî äáåè ìá÷îù éî éë
êë ìò äéãåä åì ïúåð åðéàå äáåèä úà
áéèéäì áéèîä øåæçéù úåôöì åì ïéà
äàåøù éøçà - íòô øçà íòô åîò

íéìëì åúáåè áéùçî ïéàùíà ìáà
çáù åì ïúåðå åúáåè øéëîù äàøî
åîò áéèäìå øåæçì íøåâ åäæ äéãåäå

íéîòô äîëì"æç åøîà êëå ,úåëøá)

(å"ô ùéøäëøá àìá æäòî äðäðã ìë
åòá÷ ì"æç éë ,ìàøùé úñðëî ìçâ åìàë
,åðìëàéù íãå÷ ïéîå ïéî ìëì äëøá
úåøéôì ,íçì àéöåîä êåøá íçìì
úéøéôì ,äîãàä éøô àøåá äîãàä
ä"á÷ä éë .íìåëì ïëå ,ò"äôá ïìéàä
åðì ïåæîå íçì àéöåäì åúòá øèî ïúåð

éåàø äæìå ,åðéúåéçìäáåèä øéëäì
æ"éòå ,ïäî äðäðù íãå÷î 'ä úà êøáìå
ìëá äòôùä ïúéì 'ã óéñåéù íøåâ

...åðéúáåèì íéðéîä,íùä øîà äæìå
ìò àá äãåú ïáø÷ éë - 'äãåú çáåæ'
äãåú áéø÷î äøö äæéàî ìåöéðù ñðä
çáåæ øîàå ,ú"éùäì éãåäå çáù äæù

äæáå ,éððãáëé äãåúêøã íùåðàøà'ì
æ"éòù ,'íé÷ìà òùéáíâ åðàøàå øåæçà

òùéá ãéúòìì"ëò ,íé÷ìà

æ"éôòìò ïéøéëæîù íòèä øàáì ùé
øçàì éë ,íéãåî úëøáá íéñéðä

ïúéð äàãåää,íéñéðä úà êéùîäì
,íéñéð éîé íä äëåðç éîé àîòè éàäîå
ïë íà äàãåäáå ììäá íåòá÷ù úåéäù
úåòôùää íéëùîðå íéîçøä íéìâúî

.íéîåøî éîùî úåáåèä

êëå÷åñôä ìò 'ééçá åðéáø' áúë
(àé áì)úà éúøáò éì÷îá éë'

áééçù ïàëî ,ïåùìä äæá 'äæä ïãøéä
éãë äåìùä ïîæá äòøä éîé øåëæéù íãà
ìò ä"á÷äì äãåéå åðåøúéá ïðåáúéù

רש"י ופירש גאולתן, על אותו אומרים ולכשנגאלין עליהן תבוא  שלא  וצרה („"‰צרה

(‰¯ˆ ÏÎ ÏÚÂ עליהן צרה תבוא ושלום חס שאם כלומר דנקט, הוא מעליא  לישנא

כן, נקיט נ "ל ועוד כתב: יהוידע  הבן אכן גאולתן. על אותו אומרים ממנה ויושעו

גם  באמירתו תועלת  בו שתהיה בזה וכוונו ופרק, פרק כל על לאומרו שתיקנו לומר

בשביל  ממנה שיגאלו עליהם תבוא שלא  בעולם נגזרת  שתהיה צרה כל על בעבור כן

שתבוא מוכרח אם וגם מעליהם הצרה דוחה ההלל אמירת  של זה זכות כי ההלל,

עכ"ל. תיכף. ממנה נגאלים יהיו עליהם
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úàæàëàëàëàëä"ò äîìù øîà êëå .úìä÷)

(ãé æäòø íåéáå áåèá äéä äáåè íåéá'¡¥
.äòø íåéá äàø äáåè íåéá ùåøéô ,'äàø

.ì"ëò

ïëåò"éæ '÷éù í"øäî'ä ÷"äâä øàéá
(àöéå úùøôá)÷åñôä ìòúéùàøá)

(äì èëåîù àø÷úå 'ä úà äãåà íòôä'
äáåèä øéëîä ùéàä .ì"æå ,'äãåäé
íòô áåèä ìò äãåú úúá éã àì úîàá
,åáì ìò úåøç äáåèä ãéîú êà ,úçà
úåîù åàø÷ úåáàä åðàöî ïë ìòå

òøåàîä ïéðò ìò úåîå÷îìøëæé ïòîì
íäîò äùò 'ä øùà øùà áåèä ãéîú
åãåéå íîùá åàø÷é ïåøçà ãåã íâ ïòîì

áåèä ìò 'äìêåøá' åðéìò äååöîë

ú÷ãöä ïë ìòå .'åðéúåáàì íéñð äùòù
äì äùåò ë"â äúéä äàìíéðîéñàìù

'äì úåãåäì åðééäã ,'ä úåöî çëùú
,åúáåè ìò ãéîúïá äì àá øùàëå

äúöøå ä÷ìç ìò øúåé äìèðå éòéáø
áåèä ìò 'äì úåãåäì çëùú àìù

ä"á÷ä äîò áéèäùäîöòá äøîàå ,
íà éì éã åìàä íéãñçä ìë øçà éëå
éì éåàø àìä ,íòôä êà 'ä úà äãåà
ãéîú - êøáúé åîùì ììäìå úåãåäì

,÷ñôä éìá ,éôá åúìäúäàø÷ ïë ìò
úøëæîì äì 'éäéù éãë äãåäé åîù
ìò äúåìòäá ãéîúå 'äì äøéúé äáäà
úåìåîâ 'éðéò ãâðì åéäé äðá íù äéô

åìù úåáåèåáëáëáëáëäàì äøîàù äæ ,
éëå äìàù ïåùìá '"ä úà äãåà íòôä

לאברהם כא. החסד בעל זי"ע אזולאי אברהם רבי הגה"ק החיד"א  של זקנו על מסופר

ובהיותו  ישראל, ארץ  לעניי מעות  לקבץ בכדי לים לעבר הקודש מארץ  נסע  אשר

את להציף איימו אדירים רבים מים ונחשולי גליו, ותרומם סערה רוח עמד ים בלב 

בעזרו  ה' יהא  שאם עצמו, על וקיבל אברהם רבי קם רח"ל, ולהטביעה הספינה

הנס, את ויפרסם אדם לבני ונפלאותיו חסדו לה' יודה ימיו בכל אזי הסערה ותשקוט

והרוחות . הגלים נרגעו להודותומיד ספינה כמין קדשו  יד  חתימת שינה הנס ולזכר

ניסא . בפרסומי ולהלל 

אמת'זי"ע כב. ה'אמרי הרה"ק בדברי מצינו נופך  ˙¯ˆ"‚)תוספת  ,Ë"Ù¯˙ ,ÁÏ˘ÈÂ) על ,

יעקב  שאמר הירדן הפסוק בעולם'את  'ירדן' עוד יש  וכי המפרשים, והק' הזה',

תמיד לזכור  האדם שעל  ביאורו, אלא אחר ... ולא  הזה' 'הירדן את לומר שהוצרך 

שהיו הצרות  מכל  ונגאל  ניצול עתה כאילו אותם ולחיות  לו  שנעשו הניסים  את 

במקלו כי לו  שהיו  ה ' חסדי את  ראה  עת שבכל  יעקב  של מידתו  היתה וכך לו ,

באצבעו להחוות שיכול עד עיניו  כנגד  עומד הירדן היה  וכביכול הירדן, את עבר

לזכור והודאה בהלל  חנוכה בימי העבודה להיות צריכה וכך הזה . הירדן ולומר 

הניסים . את
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àì 'äì úåãåäì úçà íòôá ÷ø éì éã
éðà äëéøöå éëä ãáòéîì éì úåàé
ìëá ä"á÷äì úåãåäìå äìäúá ãéîúäì
äøåîä äãåäé åîù äàø÷ ïë ìò úò

.ãéîú äãåúä ìò

והחיות  ההתחדשות ענין – עולה שלהבת
הנר  הדלקת בעבודת  המרומז

àúéààøîâá(:âë úáù)'ìéâøäøðá
,'íéîëç éãéîìú íéðá äéì ïééåä
øàù éáâì òåãî à"ùøäîä ÷ééãîå

' áéúë úååöîøéäæääøéãì äëåæ äæåæîá
,äàðøéäæä,äàð úéìèì äëåæ úéöéöá

øéäæäéáøâ àìîîå äëåæ íåéä ùåãé÷á
øðá 'ìéâøä' áéúë ïàë åìéàå ,'ïéé(ù"ééò),

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

,íéîùáù åéáàì ÷÷åúùî úåéäì ìàøùé
,ìòîî ÷åìà ÷ìç åùôð éëåîëå

äìòîì úëùîðå úòðòðúîä úáäìù,
íèîèì íéöåø åéäù ïåé úôéì÷ ïéðò åäæå
íéëùîð åéäé àìù úåááìä úà
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 íðééðò 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÷òùãç øåà àá òâøå òâø ìëá éë...

æà åéäù ìàøùé ïéðòì íéàúî äæå
òâø ìëá äùãç úåéçá 'éçá äúåàá
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
úåðùééúä àìì äùãç úåéäá òâø ìëá
ùé úáù ìù øð íâå ,úåøø÷úä àììå

ù"îëå ,êä åðééäù øîåì(âé 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

,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
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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 åìâëâëâëâë

éàìôúåàìôøåà ïø÷' øôñá àéáä
'äùî éðôì"æ äùî éáø ø"äåîì)

'øô ,å"î÷ú ñåôã ïâàäðôà÷ ÷"÷á ïéæéåä úçôùîî

(õ÷îáéúëã(æ âî úéùàøá)ìåàù åøîàéå'
,é"ùøáå ,'åðúãìåîìå åðì ùéàä ìàù

á"öå ,'åðì äìéâ åðéúåñéøò éöò åìéôà'
äæéàúåøúñðäîå äñéøòä éöòá ùé

ïéðòä éìåàå .ì"æå ...óñåé íäì äìéâ
ùøãîá áåúëù äî íéã÷äá(é âð ø"øá)

÷åñôä ìò(ç àë)...'ìîâéå ãìéä ìãâéå'
éåì éáø øîàäìéçú äñéøò 'äãðãð' àì

åðéáà íäøáà ìù åúéáá àìàéìåàå .
÷"äåæá áúëù äî ã"ò ïéðòäñçðô 'øô)

(:çéøìàùù ìàåùì äìàù úáåùúá
úòá ïéòòåðúî ïéà ïåùìå äîåà ìë äîì
íà éë ïäéúã éñåîéð úàéø÷å ïúìôú
äúéäå äãáì úéìàøùéä äîåà
úáäìù éë ,øðä ïî ìùî ã"ò ,äáåùúä
ãéîú úòòåðúî àéä äìéúôá äæåçàä
óàåùå åãé÷ôú ù÷áî øáã ìë éë àåäå
ùàä ãåñé éë øçàå åùøåù ìà ÷áãäì
úåìòì úôàåù úáäìùä - äìòîì àåä
úæçàð éë äìåëé äðéàå åá ÷áãäì åéìà

...úòòåðúî àéä ë"ò ,äìéúôáøùàì ïë
÷åìà ÷ìç éìàøùéä ùéàä úîùð éë

áåúëä øîàù åîë ìòîî(è áì íéøáã)

'øð' äéåø÷ àéäå ,åîò 'ä ÷ìç éëåîë
áåúëä øîàù(æë ë éìùî)úîùð 'ä øð'

'íãàøå÷î ìà úåìòì ú÷÷åúùî àéä

זי"ע כג. מקאצק השרף הרה"ק אמר ˙˜ˆ"Ë)כבר ,‰�ÂÓ‡Â ˙Ó‡) המדרש דברי על

(‚ ‡ 'הזקין (˜‰"¯ ומסיימים חייו ימי כל במשך האדם דומה למה לתאר שהאריכו

אלא, לקוף, אותם שמדמים העם זקני חטאו מה וכי ה'שרף' ותמה כקוף', הוא  הרי

עושים שסובביו שרואה הפעולות את העושה כקוף שהוא ·¯ÂÁÂ)הכוונה Â�ÈÈ‰ 'Ô˜„Ê�'Â),

או  אבותיהם, נהגו כך כי רק ותפילתם תורתם עבודתם, כל את העושים הם כך

או עצמם ...חבריהם, הם
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äáöçî÷ñåò íãàä øùà úòá êà ,
àéä æà íééîùâ íééöøà íééðôåâ íéðééðòá
÷åñòé øùà úòáå ,úè÷åùå úòðëð
æà äìôúå äøåú åîë íééðçåø íéðééðòá
óñåúð øùà õîåàå çëá úøøåòúî àéä
úôàåùå íééðçåøä íéøáãä é"ò äá
àéä éë äìåëé äðéàå äùøù ìà úåìòì
íåé ãò ù"úé åúøæâá óåâá äøåù÷
äîùðä ìù äòåðúä çëî ë"ò ,äúãå÷ô

.óåâä íâ òòåðúî

äðäå'íéøùé úìéñî'á áéúëøòù)

(æ"ô úåæéøæäíãàäù äàøúå ,ì"æå ,
éàãå åàøåá úãåáòá åùôð èäìú øùà
íðîàå ...åéúååöî úééùòá ìöòúé àìù
úãìåú àåä úåæéøæäù åîëù ãåò ïðåáúä

ïë ,éîéðôä úåèäìúää(- êôéäì)ïî
.úåèäìúää ãìååé úåæéøæäøùà íãàäå

éåàøë åá úèäåì úàæä äãîçä ïéà
éãë åðåöøá æøãæéù åì àéä 'äáåè äöò'
,òáèá äãîçä åá ãìåúù äæî êùîéù
,úéîéðôä úøøåòî äðåöéçä äòåðúä éë
äðåöéçä åãéá äøåñî øúåéù éàãååáå

ã"úëò 'åëå úéîéðôäî.

ô"òéë øîåì øùôà äìàä íéøáãä
âåäðä âäðîäíìåòáù âäåðá

äñéøòá ÷åðéúä úà ïéáéëùîùëù
äðà äúåà ïéòéðîå äñéøòä úà ïéãðãðî
'ìàøùé âäðî' äæä âäðîä ø÷éò .äðàå
,íéîù úàøéå äøåú íâäðîå ,àåä
íéãøçå 'ä éàøé äùòî éùðàå íéãéñçå

åúéøá éøîåù åéëøãá éëìåä åøáã ìà
íäéðá úàå íúåùòì åéãå÷ô éøëåæå
äîä 'ä éëøãá úëìì íäéøåòðî ïåãîìé
øîàù ã"ò ,äáøä íúîëçá åäåãñé

áåúëä(å áë éìùî)éë íâ ...øòðì êåðç'
åúåðè÷î øòðä úà ìéâøäì - ''åëå ïé÷æé
,úéðåöéçä äòåðú úåøøåòúä ìò
øéñäìå éîéðôä úåèäìúää úãìéîä
éë úåìöòäå úåãáëä ìåùëî åðîî

éðù òáè àåä ìâøää.

úåáøáåúà úåîåàä åàø øùàë íéîéä
úéìàøùéä äîåàä éùðà
ãåðãðä éë åîéã íäéðáì ïë íéùåò
÷åðéúä ÷éúùäì íéìâåñî äòåðúäå
íâ åùòéå ,äðéùä åì àéáäì åà åúééëáî
ïîæä êøåàáå ,äìàë úåñéøò íäéðáì íä
áåøî íâ çëùð úåéåìâäå úåøöä úîçî
úåñéøòä ãåðãð íòè úéìàøùéä äîåà
íéâäðî ùé ïëå ,ì"ðë äìåâñì äåáùçéå
ùéå òáèä ã"ò åâäðåäù íéàøðä íéáø
àøåáä úãåáòá ìåãâ ø÷éòå ùøåù íäì
äùòî éùðà ô"ò ãñééúð øùà ,ä"á

.íìåò éãåñé íé÷éãö

äðäåíéçñô ùéøá(.ã)ì"æç åãîì
íäøáàî 'úååöîì ïéîéã÷î ïéæéøæ'

øîàðù(â áë),'ø÷áá íäøáà íëùéå'
ìéìòá äàøð äæîåäéä íäøáà éë

éë äàø éë úåæéøæä àéöîäù ïåùàøä
úåîéìùä úééð÷ì äâéøãî àéä,
äöø ä"á àøåáä úà äæòä åúáäàîå
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åéìò ãéòäù åîëå ,åéëøãá åéðá åëìéù
áåúëä(èé çé íù)øùà ïòîì åéúòãé éë

,'åëå åéðá úà äåöéäùòî àéöîä
ìëåúù ïôåàá ÷åðéúì äñéøòä
ïúåà åîë òòåðúäìå ãðãðúäì
íéòøë ìò úåãîåò ïéàù åðéðîæáù
äñéøòä éòøë ìáà äèîä éòøëë
,åãåç ìò ãîåò ãçà óãá íéòåá÷
åà ì÷ðá ãðãðúéù ìåâò åúéúçúå
úà ìéâøäì éãë ,íéìáç òáøàá äéåìú
úãìéîä äòåðúá åúåðè÷î øòðä

úåæéøæä(àåäù)úåèäìúä ãéìåîä
ìâøä åðîî øéñäìå ,ì"ðë úéîéðôä

úåìöòäå úåãáëä.

íãå÷ååîë úåñéøòä åéä íäøáà ïîæ
íéòøë äòáøà ìò úåðè÷ úåèî
éìåà äáøãàå ,ãðãðúäì úåéåàø ïéàù
äçåðîá çåðéù ÷åðéúì äôé øúåéù åáùç
íéìåãâä íâ éë äøäî ïùééå åáëùî ìò
,äîåàî úåæéøæä úìòîî åòãé àì
úåæéøæä àéöîäù ïåùàø äéäù íäøáàå
äéåàø äñéøò ï÷éú øùà ïåùàøä àåä

éåì éáø øîàù åäæå ,ãðãðúäìäãðãð àì
íäøáà ìù åúéáá àìà äìéçú äñéøò.

ìåëéåéäìúøåö èùôúð àì éë úå
íäøáà ï÷éúù äñéøòä äùòî
íéîé øçà íà éë úåîåàä ïéá ììë
ìàøùé éðá åáøå åøôùë êåøà ïîæå íéáø
ïéáì èùôúð æà ,íúåà õøàä àìîúå
åéðáå á÷òéå ÷çöé éîéá ìáà .úåîåàä

á÷òé úéáá àìà äìàë úåñéøò åéä àì
íäøáàå ÷çöé éëøãá êìä øùà
åéä úåîåàä éðá úåñéøòå ,åéúåáà
.íäøáà ïîæ íãå÷ íã÷î äéä øùàë
ìàù ìåàù øîàù äî ìò ùøãîá ù"æå
íéðáä íä åðúãìåîìå åðì ùéàä
éöò åìéôà' ,áåø÷î åãìåðù íéðè÷ä
íúøåö ïéàù - åðì äìéâ 'åðéúåñéøò
íàå ,ïîæä éùðà ìë úåñéøò úøåöë
êéà ,åùåçéð úîëçá òãé äæë ïè÷ èøô

.çà åðì ïéàù øîåì åðîî ãçëð

ולהתחיל לקפוץ העיקר – אלי לה' מי
בעזרו  יהא  וה' במלחמה 

äðäíéàðåîùçä úîçìî éë òåãé
ãâðë äùåã÷'ä úîçìî äúééä
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
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íäì äéä óåñáì ïëàå ,íðåçèáá
ìåãâ ïåçöéð.

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](ë ä úåáà)

ãåîìì ùé úåæòä úãî éë ,'øîðë æò éåä'

[úåéçáù æò àåäù øîðäîäôöåçå úåæòáå ,
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.

אור  את לשמור - ליפוק ולא ליעול
השנה ימות לכל  הימים  קדושת

øáëúùåã÷'ä ÷"äøä éøáã úà åðàáä
ò"éæ 'éåì(äéðù äùåã÷)äéäù

,àùðå íø êìîì äëåðçä éîé úà ìéùîî
ãçà íåé åéúåøöåà éøòù úà çúôù
úà ç÷éì äöåøä ìë íåéä åúåàáå ,äðùá

,ç÷é äöôç åùôðùøùà 'ìéñëì' éåà
êìîä úåøöåà éøòùù íåéä äæá
ìë ïùé ÷ø ,íäéìà äðô àì íéçúôð

íåéäçåîùì ÷ø íãàä ìë éåàø ïëì .
úãåáòá ÷ø ,íìåò éìáäá àìå åúãåáòá

ì"ëò ,íåéä ìë çîùé ä"á ú"éùäãëãëãëãë.

לקבץכד. זי"ע  התניא והבעל מברדיטשוב  יצחק  לוי רבי הרה"ק יצאו שפעם מסופר

הדל  על ואפילו העיר, מבני אחד שום על פסחו ולא שבוים, פדיון לצורך  מעות 

שירים  ממנו ובקשו ליפול, המט קטן בבית התגורר אשר מרוד לעני והגיעו שבדלים.

מבקשים  שאתם עד השפל מצבי את  רואים אינכם וכי להם אמר נדבתו, הוא  אף

השיב פרנסתך , מהיכן כלומר חי', זה ירק  'מהיכן יצחק לוי רבי שאלו תרומתי. ממני

ונוטלם  לאשפה אותם משליכים אשר העשירים בגדי את  ללקוט הוא  הולך כי העני

ואח"כ  וכדומה, בגדים בהם להטליא  וסמרטוטים 'שמאטעס' מהם ומתקן וגוזרם

ומאין  הגוף, לקיום לחם קניית כדי בקושי המספיקות  פרוטות כמה בעד אותם מוכר
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úùøôáúëå ,äëåðç éîéá úàø÷ð õ÷î
'íéøåáéâ éèìù'äéëãøîä ìò)

(.èò úáùú"ø 'íéúðù' úáéú ,øáãì æîø
'ùìàî'ðø'ú÷éìã'éïéî'îéàãåáå ,äæåæ

äëåðçá åæ äùøô úàø÷ð íðéçì àì
ïîæä úà úøøåòî äàéø÷ä éøäã ,à÷éã
íäéðùå ,äàéø÷ä úà øøåòî ïîæäå
åðì äæîø åæ äùøôáå .äæá äæ ïééåìú

äá êìð øùà äøùéä êøãä úà äøåú
ìë ìò äëåðçä éîé åðéìò åòéôùé ïòîì
úà óñåé øúôù øçà äðäã ,äðùä

,'äòøô íåìç'åì õòééì óéñåäúéùàøá)

(ãì-âì àîùéà äòøô àøé äúòå'ïåáð
íëçå,íéøöî õøà ìò åäúéùéåäùòé

õøàä ìò íéãé÷ô ã÷ôéå äòøôùîçå
òáùä éðù òáùá íéøöî õøà úàäëäëäëäë.'

לוי  רבי לו נענה אוכל. הוא אשר מהלחם חוץ  כל אין לרש כאשר להם ליתן לו

לי  גם תן התניא הבעל אמר מיד לו, ונתן אחד שמאטע  לי תן איפוא  כן אם יצחק

מצות בגודל דברים עליו הכביר התניא  הבעל אך  בקשתו, על העני עליו תמה אחד,

הקדושת ביקש שוב לו. ונתן כדוגמתה, מצוה שאין ברמב "ם וכמובא שבוים פדיון

'רכושו'. כל את  ממנו שנטלו עד חלילה וחוזר אחד עוד לוי

זהב - 'עשירות' עליך גזרו השמים מן כי לך דע לו, אמרו האלה הדברים אחר

היה  עסקך וכל הואיל השפע  ממך נמנע עתה שעד אלא  לרוב, טובות  ואבנים וכסף

הגנוזים  האוצרות  בכל גם בזה כיוצא  לנהוג שתמשיך חששו וממילא ב'שמאטעס'

כל  יוכל כבר מטולאים בגדים אותם כל ממך משנטלנו עתה אך  עבורך, ומיועדים

להם. כראוי בהם לנהוג ראה אך אליך , להגיע השפע 

יהלומים  אוצרות עבורנו ומצפה החנוכה, ימי לנו, ה' חג כי יאמר, ולעניינו

ומייחל  מצפה והקב "ה ב 'שמאטעס'.. מתעסקים אנו אך  גבול, ללא טובות  ומרגליות

וכלשונו  די. בלי עד ברכה עלינו להריק  שיוכל בכדי הבל בדברי להתעסק שנחדל

זי"ע לב' ה'ייטב  הרה"ק ·)של ˙Â‡ ¯„‰Â „Â‰ 'ÌÈ�Ù ·ËÈÈ')חנוכה נר הדלקת מצות שורש 

עוד  וכתב  עתה. גם ונפלאות  נסים לעורר  כדי ÂÎ)הוא , ˙Â‡),תשמישן עיקר  זהו

היום . גם  בהם להיוושע

אלוכה. יוסף דברי Ï‚)ובגוף ‡Ó),'מצרים ארץ על וישיתהו וחכם נבון 'איש למנות

לא והלא עצות להוסיף ממנו ביקש מי טובא , העולם אם מקשים כי נתבקש

חכמה' ה'משך  מעיר עוד לא , ותו החלום את מצינו (·Ô˙˘¯Ù)לפתור לא  שלכאורה

פרעה לו שסיפר מה את ‚)שפתר ‡Ó)ש'ותעמודנה(‰‡¯Ó‰ ˙ÂÚ¯ ˙Â¯Ù‰)הפרות אצל

(‰‡¯Ó‰ ˙Â·ÂË)ה'משך ומסביר זה, על יוסף לו שפתר הפתרון ומה היאור', שפת  על

הפרות נעמדו שלכן בחכמתו, הבין הצדיק  יוסף כי בחברתה, מיתרצא  שחדא  חכמה'

השובע שנות שבשבע להורות  - והבריאות הטובות  לפרות  סמוך והכחושות הרעות 
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äòåãéåéî àø÷ð 'íëç' éøäã ,ääéîúä
åìéàå ,åì íéøîåàù äî ïéáîù

øáã ïéáîä àåä 'ïåáð'êåúîéôìå ,øáã
- åúøéîà øãñì åì äéäã äù÷ äæ

'ïåáð ïëî øçàìå ,'íëç' äìéçúéøäã)

ïéáäìå ,äá ùîúùäì Y 'äîëç'ä øçà àá ïåáðä

(ãåò äëåúîøåàéá êéøö ãåòå ,ïéðò äîã
'äàåáú úøéîù'ì íëçå ïåáðäæì éøä ,

øéëîä äçîåî 'äîãàä ùéàì' íé÷÷æð
êéøö ïéèîåç äîë ,äàåáúä òáè úà
ùôòúú àìù éãë íäá áøòìå ñéðëäì
éô ìò ïéðòä øàáì øùôàå ,ì÷ì÷úúå

'úîà úôù'ä éøáã(à"ìøú õ÷î 'øô ùéø)

òôùäå òáùä éîéáù íãàä òáè éë
êåúîã ,äàåáú øéâøâ ìë áéùçî åðéà
ìò ÷ã÷ãé àì áåøì äàåáú ùéù
ïëì ,êøãá íéìôåðä íéáøä íéìáùä
äæ ,'íëçå ïåáð' ùéà úåðîì óñåé òéöä
éë úò ìëá øåëæìå úåæçì òãåéù ùéàä
òáåùä éîéá øáëå ,øçîä íåé àåáé àåá
æàù - áòøä éîé úà åéðéò ãâðì äàøé
ìù ïè÷ øéâøâ åìéôà íéøîåùå íéñç
,úåäéîúä 'á åáùééúé äæáå ,äàåáú
Y 'ïåáð ùéà' ùôçì äìéçú øéëæä ïëìã
ùîúùäì åá çåø øùà ùéà åðééäå

êøöð äîë ãò äúòî ïéáäì ,'åúîëç'á
àåáá éë ,äàåáú øéâøâ ìë ìò ñåçì
åëøèöé òáùä úåðù òáù øîâá úòä
'áä ääéîúä íâå ,øéâøâå øéâøâ ìëì
ùéà'á éâñ àì äæì éë ,ïåëð ìò áùééúú

ïéáéù 'ïåáð'ì ïðëéøö àìà ,'äîãàäáèéä
éøéâøâ ìë ìò ñåçì ùé äîë ãò

.äàåáúä'øô úàø÷ð àîòè éàäîå
éîéáã øçà Y äëåðçä éîéá õ÷î
÷æçå øéãà ïåéìò øåà øéàî äëåðç
eéä ïì øîåì 'äàéø÷'ä äàá ,àìéòìî¤
øùåëä úòù äúò éë åøëéæå ,'íéðåáð'
éîé ìò äùåã÷ã øåàäî ñéîòäì - àéä

êùåçäúà áéäìäì íëãéá äéäé êëå ,
,ïëà .êùåçä éîéá óà ïåéìòä øåàî áìä

.äøéúé äðéáå äîëç êéøö êëì

øúåéáåøáëù åîë ,äáåçä åðéìò ìãâú
éøáã'ä ÷"äøä éøáã åàáåä
ùãå÷ úáù úùåã÷ äðäã ,ò"éæ 'íééç
ïéîæî ä"á÷ä æàù ,åðééäå ,àîéé÷å àòéá÷
,åãåáë åéæî úåðäéì éãë åéìà ìàøùé úà
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

פרעה  'ירא יוסף שאמר מה ואכן רעב, ימות  יבואו שבוא  לזכור במחשבתו יתמיד

מפתרון  חלק  היה זה כל הרעב , לשנות  התבואה שמירת על להיזהר וחכם' נבון איש

הלל  כשאומר או הנרות  את להדליק עומד שהאדם בשעה בחנוכה וכן החלום.

את בהם להאיר והארוכים, החשוכים טבת  לילי את עיניו מול וימחיש יצייר והודאה

החנוכה. ימי של האור קדושת
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ùéà ùéà ,íäìù íéøåñàä úéá êåúá
úåéîùâá åéáåàëîå åòâð êåúá

äøùòî äèîì íîå÷îá úåéðçåøáåì"æå ,
ò"éæ 'íééç éøáã'ä(àúëìäå ä"ã äëåðç)ìò ,

øéòá êìîä áùåéùë ,ìùîä êøã
èøôáå êøòä éúåçô åìëåé àì ,åðëùî
éðôì àåáì êìîä éúã éô ìò íéùðåòîä
íéáòåúî äîä éë ,åì ïðçúäì êìîä

,êìî ìëéäá ñðëéìêìîäù äòùá íìåà
éúá ø÷áì åëøã ,äðéãîä éðô ìò òñåð

,íéàåìë øâñîá íéáùåéä íéùðàä
äòéùåä íéððçúîå êìîá íé÷áã íìåëå

êìîäéîéá àøåáä åðéìà àá êë .
Y åðìù 'íéøåñàä úéá' êåú ìà äëåðçä

øéñà øâñîî àéöåäìåëåëåëåë.

,àöîðåìà íéîé ìù íúéìëú ø÷éòù
ìò 'ä øéàîù øåàä ìëù Y
,ùôðä úåéîéðôá åñðëéé àîìò éàä
éôëå ,úåøéôå 'úåãìåú' åàéöåéùå

נוראכו. מעשה אירע  תש"כ ˙·Ï)בשנת  È·Á¯· Â�ÓÊ· ÌÒ¯Ù˙‰ מפיטסבורג (‡˘¯ הרה"ק  ,

ממקורביו, איש שמונה אליו כשנלוו במטוס ונסע  יורק , לניו לנסוע הוצרך  זי"ע 

לקראת להתכונן עליהם כי לנוסעים הודיעו וכבר במטוס תקלה אירע הדרך באמצע

קטן תעופה שדה איזה מקום בקרבת  נמצא ה' בחסדי אך  ל"ע , ...(Ë"¯‡Ù¯ÈÚ)וברגע

תפילה  זמן הגיע כבר המטוס מן יצאו כאשר בשלום. שם לרדת הצליחו האחרון

האילן', 'שדה עובדי אליהם בסמיכות  ראו שכן מכיוון להתפלל, ראוי מקום אחר ותרו

את כששמע מיד בו. להתפלל ראוי מקום יש היכן וישאלוהו מהם אחד אל ניגשו

זה  מה שאלוהו רוחו והשיבו אותו שהעירו לאחר והתעלף. ארצה הלה נפל שאלתם

ולידה, מבטן הוא  כשר יהודי אך  גמור כגוי שנראה אף כי להם, סיפר זה, מה ועל

למקום  שנתגלגל עד רח"ל הדרך מן וסר בוויליאמסבורג, חסידית  ממשפחה ומוצאו

בשכבו  אתמול והנה ליהדותו. ושייכות זיקה שום ללא  גמורים גויים במחיצת  הזה

כי  קדיש אחריו שיאמר ממנו ודרש הלילה בחלום ז"ל אביו אליו נגלה יצועו על

השנה יום הוא  הקדיש (È‡"ˆ)היום יוסיף' ומה יתן 'מה היקר, אבי לו, אמרתי שלו,

נשמתו. לטובת לקדיש הוא  זקוק  כי שלו, על עמד אבי אך השפל, מצבי מתוך  שלי

החזיר  ונכריה, רחוקה בארץ  נמצא הנני כאשר קדיש אומר כיצד לשאלו, הוספתי

ומפני  הן. והשבתי, קדיש, תאמר האם שיתפללו יהודים לך  אשלח ואם - אבי לי

אביו  לו שלח הנה כי השמים' מן 'נופלים יהודים תשעה כשראה כך  כל התרגש כן

ושב התעורר יהודי שאותו דבר סוף הקדיש. את לומר יוכל למען אמר כאשר

מחצבתו. לכור שלימה בתשובה

כה  שהיה אחד אותו כך כל התעורר מה מפני זה, במעשה קימעא  נתבונן הבה

לגמרי  מנותק שהוא אף על כי לנכון שראה מפני אלא זאת  אין הדת, משמירת רחוק
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ø÷éò' Y àã ïåâë ìò åöéìîäù
'íéáåè íéùòî íé÷éãö ìù íäéúåãìåú

(å ì ø"øá)äøåú'á úéìëúä ø÷éòù ,
åãîòé ïòîì øåàä êéùîäì àéä 'úååöîå
êéøö êëì úåëæì éãë íìåà ,íéáø íéîé
,ïâåäëå éåàøë íéáåè íéðîæä úà ìöðì

àøîâä ïåùìá æîåøîë(.á ÷"á)úåáà'
éàù åðééäå ,'úåãìåú àëéàã ììëî
÷åðéì - 'úåãìåú'ì úåëæì øùôà
íà éë äðùä úåîé øàùá âçä úåøåàî
äùò 'äìéçúîù' ùåøéô ,'úåáà' ùéùë

éåàøë åéìò ìèåîä ìë úà íãàäéë ,
äëæé ãòåî ãåòáî 'íéìëä' úðëä íò ÷ø
ùéøùäìå ,òôùäå øåàä úà íäá ìá÷ì
êùîì äëåðç éîéî ìåãâä øåàä úà áìá
úáè éìéìá ÷æçúäì ,äìåë äðùä ìë

ïåéñðå úåëùç éîé - íéëåøàäæëæëæëæë.

êëåúìä÷á áåúëä øîà(âé á)éúéàøå'
úåìëñä ïî äîëçä ïåøúéù éðà
êøãá åøàéáå ,'êùåçä ïî øåàä ïåøúéë
êùåç ùîéå úåáò øòéá êìåäì ìùî

אליו  נגלה שאביו עד שלו, ל'קדיש' יתירה חשיבות  יש עדיין ברוחניות  ושפל וירוד

וחומר  קל של בנו בן וחומר קל ומעתה קדיש. שיאמר בפניו להתחנן השמים מן

יורד  רמים כל על רם שהוא  שבשמים אבינו עת אלו בימים להתעורר עלינו כמה

מפני  תחתיות, מבור להעלותנו בכדי מעשרה למטה עד השמים בשמי שבתו ממכון

עדיין  מעשרה' 'למטה נמצאים שאנו שלמרות  בעבודתנו, אלא  להקב"ה חפץ  שאין

לעבודתנו. ערך  יש

דחוקכז. היה זי"ע  חיים' ה'דברי הרה"ק  מנכדי שאחד זי"ע  ישראל' ה'בית הרה"ק  סיפר

הגביר  אחד לפני בבואו הפתחים. על לחזר יצא  ברירה ובלית  לו לפרנסתו, אמר ים

כראוי  ליישבה תדע  ואם בה, מתקשה שהנני אחת קושיא  אשאלך עשיר, אותו

חז"ל אמרו הנה שאלתו, היתה וזו יפה. בעין משלם שכרך לך ˜�‡:)אשקול 'אמר (˘·˙

דמיעני  איתא  אם דמיעני, חזינן קא  והא מיעני, לא  מרבנן צורבא  האי נקיטינן יוסף, רב

מיהדר' לא אפתחא  אינואהדורי מדרבנן צורבא כי בידינו  מסורת יוסף רב  אמר -]

על  שאף ותירצו  עניים , חכמים תלמידי הרואות עינינו שהרי כך על והקשו  עני, נעשה

הפתחים ] על מחזר אינו  כן ובנן פי חכם תלמיד אתה כיצד שאלתו, את  הגביר וסיים .

על  מחזר ת "ח מצינו לא הגמרא  למסקנת והרי הפתחים, על מחזר קדושים של

הגמ', דברי את כראוי מפרש שאינו לו ואמר בחכמה, פיו את  הבנש"ק  פתח הפתחים.

שביתו  רואה הינך ואם עני, נעשה אינו חכם תלמיד דברים, של ביאורם הוא  כך אלא 

– מיהדר' לא  אפתחא  ש'אהדורי משום זה הרי לפורטה פרוטה לו ואין מכל ריקם

עושה  היה שאם הפתחים, על לחזר עליו המוטלת ההשתדלות  את  עשה שלא  כלומר,

ומעמדו. מהללו כפי הגונות נדבות  לו ונותנים עליו מרחמים היו בודאי כן
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äðäå ,êìé äðà òãåé åðéàå åéúåáéáñ
,øåà äöéôîä ÷åçøî ùà äàåø òúôì
êøã' àéä ïëéä ÷ãåáå óé÷ùî íëçä
ìöðîå ,êáñä ïî àöé äãé ìòù 'êìîä
åðéà ìéñëä êà ,åëøã àåöîì øåàä úà
íééãé ÷åáéçá áùåé àìà øåàá ùîúùî
äøåàá åéìò íéøáåòä íéòâøäî äðäðå
øàùð àåä éøäå ,ùàä úéáëðù ãò
íéëåæ åðà øùàë ,äæ êøã ìò .øòéá
÷éìãî íëçä éøä äëåðçá äøåàä éîéì
ìëì øàùéù éãëá äëåðçä øåàá åùôð
'éçá äàáä äðùä àäúù ãò ,äðùä

...'úøçà äðù

כל של כוחו  – בי חפצת כי ידעתי 'בזאת'
חנוכה' 'זאת ביום יחיד

äðúðåìåãâ éë íåéä úùåã÷ ó÷åú
÷"äøä øîàå ,åðéðåãàì íåéä

ò"éæ ïé'æåøî(íìùä ïéùéã÷ ïéøéò)äî
äðùä ùàøá ìåòôì íéìåëé íé÷éãöäù
èåùô éãåäé ìë ãéá ùé íéøåôéëä íåéå

äëåðç úàæá ìåòôì.

ùéêøöð ïéà éë ïéðòä úà åøàéáù
äæä íåéäëàéáäìíéñéðä úà

úåàìôðäåíéãîåòå íéðëåî íä àìà
ìë úìéôúá éâñ ïë ìò ,íåøî éîùá
ìà çëä ïî íàéöåäì èåùô éãåäé

ìòåôä.

úôù'áå'úîàïëå ,æ"àà ä"ã î"øú äëåðç)

(.åî óã 'ïøäà úéá'á àéãäì áúë

éðéîù'ë àåä äëåðç úàæù ,øàåáî
ì"æç åøîà äðäã ,'úøöòé"ùøá àáåä)

(åì âë àø÷éå' éë - 'úøöò' àø÷ðùéúøöò
åéðá úà ïîéæù êìîë ,éìöà íëúà
ïðîæ òéâäù ïåéë ,íéîé êëå êëì äãåòñì
åáëò íëî äù÷áá éðá ,øîà ,øèôäì
,'íëúãéøô éìò äù÷ ,ãçà íåé ãåò éîò
úà äøåú äëéîñä øåîà úùøôá éøäå
,äøåðîä ú÷ìãä éååéöì úåëåñä âç

äéøúá áéúëã(á âë àø÷éå)êéìà åç÷éå'
æîø êøãáå ,'øåàîì úéúë êæ úéæ ïîù

'ç÷åø'ä àéáî(äëåðç 'ìä ùéø)åòá÷ ïëìù
úåëåñä âçã àéîåã äëåðç éîé úðåîù

íéîé úðåîù àåä óàù,äúòî øåîà ,

אין  מיהדר' לא אפתחא  'אהדורי כי הדברים, עומק לבאר ישראל הבית  הוסיף

מעלה, של פתחים על אם כי מטה של פתחים על ומבקשהכוונה מחזר שאינו  שמי

נשאר האיש  זה – רצון בעתות פתוחים  היו מעלה  שערי פתחי שכל  בעת  רחמים

המאבד שוטה יהיה  אל – ברוחניות  גם ואף  בגשמיות הן אמורים  והדברים ורש. עני

ושטויותיו . בעסקיו  טרוד  נשאר  והוא פתוחים  השמים כששערי הכושר  שעת את 

והפונטשעק 'ס' 'הדריידע"ל אחר המביט אלו, שבימים יאמר, (‰ÔÂ·È·Òולעניינו

(˙ÂÈ�‚ÙÂÒ‰Â הרי לרווחה, הפתוחים תפילות  שערי על מקיש ואינו אחריהם והולך 

יבין. והמבין מיהדר... לא אפתחא  אהדורי כי ל"ע במצבו יישאר נעבעך
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éðéîùì åîòèá äîåã äëåðç úàæù
úøöò éðéîù ìò åøîà íàå ,úøöò

÷"äåæá(.áì â"ç)àì àúååãç àåääáå
ìàøùé àìà àëìîá éçëúùî

åäééãåçìáìöà àöîð àì ,äçîù úòù äúåàá)

(íîöò ìàøùé éðá íà éë êìîä,áéúéã ïàîå
äî ìë ,äéãåçìá äéì ìèðå ,àëìî íò

äéì áéäéå ìéàù éòáãêìîä íò áùåéäå)

(åúàî ìàùé øùà ìë ìá÷é åãáìäæ ìò óà ,
Y ïë øîàð íåéäìéàù éòáã éàî ìë

äéì áéäéåçëçëçëçë.

òåãéì"øäîä áúëù äî(á"ç äåöî øð)

àéä äëåðçá íìåòä úâäðäù
òáèä úâäðäáã ,òáèä êøãî äìòîì

øôñî ÷ø åðéöîòáùéîé äòáù åîë ,

àåä òáù ïéðîî äåáâä ìëå ,ãåòå àúáù
äëåðçã øçàîå ,òáèä êøãî äìòîì

øôñî àåääðåîùåúòôùä ìë ïë ìò ,
äìòîì úåàìôðå íéñéð - àåä åðéìò
øîåì øùôà äæ éôìå ,òáèä êøãî
'äëåðç úàæ'ì åì úòãåð äøéúé äáéçã

àåäùäëåðç ìù éðéîùä íåéèëèëèëèëàöîðå ,
àåä æàùúéðéîùáù éðéîùìò äøåîä ,

äåáâ ,òáèä ïî äìòîì äâäðää úåìéôë
äåáâ ìòîìììì.

òåãééîéî íåé ìëáù - íéìáå÷îä íùá
úøçà äãî úøøåòúî äëåðç
øöåé' úëøáá íéøîåàù ä"á÷ä éçáùî
,úåøåáâ ìòåô' úéøçù úìéôúá 'øåà

יוסףכח. הבית לקו' הרווחנו זה שבעת(˙¯"Ú)ולפי רק  לקבוע היה הדין מצד שאכן ,

מאתנו מבקש הקב "ה אך ימים, שבעת רק  היה דהנס חנוכה, עמי ימי עכבו 

עם קוב "ה  מתייחד חנוכה ' 'זאת  וביום ימים , השבעה  על נוסף  אחד  יום  עוד

והמשטינים המקטרגים  ואין ונשגב , עליון בייחוד עצמם לבין בינם ישראל  כנסת 

משאלות כל  לישראל קוב"ה ממלא וממילא שעה , באותה שם  להיות  רשאים 

ולברכה . לטובה לבם

הביא כט . אהרן' 'בית ענין (È·.)ובספר בעולם מאיר שמיני נר בהדלקת חנוכה שבזאת 

מוסף. תפילת  בעת  קודש שבת בכל שמתעורר כמו 'כתר'

מסכתל. עלך  'הדרן חנוכה, בזאת לזמר זי"ע  מסטאלין אשר רבי הרה"ק  ציווה פעם

חז"ל  מצוות את ולסיים לקיים זכינו כלומר חנוכה' מסכת עלן והדרך חנוכה

עלינו ויאיר וישפיע  האור שיחזור היינו עלן' 'הדרך  תפילתנו ולכן (Ù˙ÈÂ¯˘בחנוכה,

('È· È¯„‰' „ÂÚÂ .·� ÔÈ·Â¯ÈÚ ‡·ÂË Ò"˘· ÔÁÎ˘‡„ÎÂ ,‰¯ÊÁ ÔÂ˘ÏÓ 'Ô¯„‰' עלינו ניכרים שיהיו ,

השנה ימות בכל ÎÂ�Á‰)האורות  ˙‡ÊÏ ‰"„ :‰Ó Û„ 'Ô¯‰‡ ˙È·').

על  מספרים זה, גדול ליום אמת שייכות  לו שתהיה הוא למעשה קודם והתנאי

ה'תניא בעל הרה"ק רבו אל לנסוע  פעם שרצה זצ"ל  מונקעס שמואל רבי 'החסיד
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òøåæ ,úåîçìî ìòá ,úåùãç äùåò
,úåàåôø àøåá ,úåòåùé çéîöî ,úå÷ãö
éøä ,'úåàìôðä ïåãà ,úåìäú àøåð
éôë øçà òôù ùé íåé ìëáå ,äðåîù
äëåðç úàæáù àöîð ,ïàë äðîðù øãñä

ìù äãîä úòôùðåðééä ,úåàìôðä ïåãà

åîë úéùòð íéñéðäå úåàìôä úâäðäù
äæ íåéá òáè.

ïëåù"øäî ÷"äøä ùøéô(ïåùàøä)

÷åñôá ò"éæ áåáàáî(âë çé÷ íéìäú)

äúéä 'ä úàî'úàæúàìôð àéä

בשוק חיפש לכן עגלה', ל'בעל לשלם בכיסו מצויה הפרוטה הייתה לא אך  זי"ע ,

מצא ואכן בנסיעתו, אליו להצטרף ויוכל לאדי העיר לאיזור הנוסע סוחר יש אם

ללאדי, הסמוכה לעיר מהכא  יי"ש של חביות  הרבה להעביר צריך  שהיה אחד סוחר

החביות אצל העגלה מאחורי רק בעבורו הקרון בתוך מקום לו שאין התנצל הלה אך 

אל  כלל לבו łם ולא הרבי אל לנסוע שיוכל שמח ר"ש שם, לשבת  מסכים אם

רגע בעוד יקפא  גופו כל כי ר"ש הרגיש הדרך  שבאמצע  אלא  ישיבתו', (‡Á¯'מקום

(˙Â‡˘Ó‰ ÌÂ˜Ó Y ÁÂ˙Ù ÌÂ˜Ó· ·˘È˘ תוככי אל ר"ש נכנס נפש, ופיקוח סכנה בכלל והוא 

את לחמם כדי 'משקה' מעט לשתות העגלה בעל של רשותו וביקש העגלה

גופו  את חימם השתיה ידי על ואכן לב , בחפץ  לו הסכים הלה היבשות , עצמותיו

חייו. את  והציל

'שלום  ברכת  לקבל כדי ידו והושיט פנימה הקודש אל נכנס ללאדי בבואו ויהי

לקבל  אלא הנה באת  לא וכי הזה הדבר על הרבי תמה לשלום', 'צאתכם וגם עליכם'

הדרך את  ממנו ללמוד לרבי הנסיעה תכלית ר"ש, השיב  לביתך, לחזור ומיד שלום

כבר  לעשות  שעלי המלאכה את  למדתי עתה 'אולם ועבודה, בתורה בה נלך  אשר

יי"ש  של חביות בהרבה מסובב ישב בנסיעתו כי דבריו, את והסביר הנה', בדרכי

קור, מרוב קפא והכניסוואעפי"כ היי"ש מן וטעם  החביות את שפתח  אחר ורק

גדולים בזמנים  לעמוד האדם  שיכול למד , ומזה  גופו, בכל התחמם  אז בפנימיותו

ביגיעה ורק כקרח , קר  ישאר ואעפ"כ וקדושים צדיקים  בצל ולהסתופף  ונעלים 

על  לעבוד  כדי לביתו חוזר  הוא ולכן לבו, בפנימיות האור את  יכניס רבה  ועבודה 

העבודה . דרכי עוד  לקנות  ישוב  זמן ולאחר  זה , דבר

לקפוא ימשיך והוא  החנוכה ימי כל האדם על לעבור שיכולים למדנו, ולדרכינו

יוכל  לא תמוט בל כיתד לבו לוח על הדברים יחקוק לא  ואם ליצלן, רחמנא  מקור

'ישתה' החג ימי של ובעיצומן מועד, מבעוד עצמו יכין לפיכך להתרומם, לעולם

הגדולה. האש מן ולהתלהב להתחמם יזכה ועי"ז החג, עניני כל את לתוכו ויריק 
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úáéúá æîåøîä éðéîùä íåéäù ,'åðéðéòá
íäù íéøáã ìåòôì ïîåæîå ïëåî ,'úàæ'
åøîàù åîëå ,'åðéðéòá úàìôð' úðéçáá
úà íéãéá ùùîì øùôàù íé÷éãö
íåéá äìòîìî úòôùðä úéñéðä äâäðää

.äæ ùåã÷å ìåãâ

äðúîäáø äáäàä ìò äøåî åæ
,åîò ìàøùé úà ä"á÷ä áäåàù
ò"éæ 'ìàøùé çîùé'ä ÷"äøä æîéøù åîëå

(âð úåà äëåðç)÷åñôá(áé àî íéìäú)'úàæá
éá úöôç éë éúòãééáéåà òéøé àì éë

'äëåðç úàæ' åðì ïúð àøåáäù äæá ,'éìò
ú"éùä õôçù ïåöøäå äáäàä ìãåâ øëéð
äáåçä úìèåî åðéìòå ,ìàøùé åîòá
òéøé àìù' éãë ,éòáãë ïîæä úà ìöðì
.äæä ïîæáå íää íéîéá ,'éìò éáéåà

åäéî,íéããöä éðù úà øåëæì êéøö
ãçà ãöîù íé÷éãö åøîàù éôëå

' úåìòôúäá íéøîåàúàæåðééä ,'äëåðç
íéñéðä úà úåàøìå ùéâøäì øùôàù
íìåà ,äæ íåéá íéòôùðä úåàìôðäå

àúåçéðá ùøôé àñéâ êãéàìúàæ'
àì åúå ,'äëåðçíéîéäù åðééäå ,

øçîì èøçúé àìå .íéøáåòå íéôìåç
éòáãë åìöéð àìùàìàìàìàì.

ìò,ïëúàæãçà ìë æøãæäì ,åéçå åùò
åãéá íéìäúä øôñ úà åãéì ç÷éì
êåôùé 'ä éðôìå ,äæ áâùðå ìåãâ íåéá
úåëôúùäáå áìä ÷îåòî ù÷áì åçéù
íéøöéîä ìëî úàöì äëæéù ùôðä

úåéðçåøáå úåéîùâááìáìáìáìäæä íåéá éë ,
ìëî òôù áø åðéìò ÷éøî àøåáä øùà

סופר'לא. חתם 'חוג גאב "ד זצ"ל אונגאר רי"ש רבו (·"·)הגה"צ משם אומר היה

האדם  עורך חנוכה זאת יום בהגיע שלפעמים זי"ע , מפאפא יעקב ' ה'ויגד הרה"ק 

את כראוי מילא  שלא  בראותו ויאוש, עצבות  מחשבות  בלבו ונופלים הנפש חשבון

לדחות זו בשעה התגבר ליה, אמרינו זה על אמנם, אלו, בימים הקדושים הזמנים

כי אלו, פסולות החנוכהמחשבות  ימי של  בתוקפן אנו עומדים עדיין חנוכה, 'זאת '

ימי  תכלית  היא  גופא זו 'הכנעה' כי ועוד זאת נשגבות. לפעול  אפשר עדיין -

וענוה שפלות  לידי האדם  את להביא חנוכה', 'זאת  וזהו Â·ˆÚÏ˙החנוכה , ‡Ï Ï·‡)

(Â"Á ˘Â‡ÈÂ.

חלילה בו יתקיים שלא  Ê)ויזהר ·ˆ ÌÈÏ‰˙)את יבין לא  וכסיל ידע ולא בער 'איש

חנוכה , 'זאת ' של  הזמן גודל  את  ומנצל  מבין שאינו  וכסיל כשוטה  להיות זאת',

בהשפעות אסמיו  למלא להתאמץ מבלי לעבור זה ליום נותן ידיעה חוסר ומחמת

להתחזק  זה  וקדוש גדול  יום  של סגולתו ויבינו  זאת ' ישכילו  חכמו 'לו  אלא טובות,

בוטח'. אני 'בזאת  ולומר 

אתלב. ומצא המדרש, לבית חנוכה בזאת  זי"ע  מרוז'ין ישראל רבי הרה"ק  נכנס פעם
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' åðùôðá íéé÷ì àìà åðì ïéà áåèáçøä
íéîçøä ìòáî ù÷áì 'åäàìîàå êéô

åðéúåìàùî àìîé éàãååáåâìâìâìâì.

היום  סגולת  - בעינינו נפלאת היא  'זאת '
ישועות  מיני וכל טובה  ולפרנסה לזש"ק

áúëò"éæ 'øëùùé éðá'ä ÷"äøäéøîàî)

(é á øîàî úáè åìñë éùãåçàìâøî'
,íéîãå÷ä úë åðéúåáø ïðáøã åäééîåôá

øøåòì íå÷î ùé äëåðçá øùàúãå÷ô
íéø÷ò,äðùä ùàø ïéòë úåø÷òåäðä

ïåøçàä íåéá äìåâñä ø÷éò éúòãì
äëåðç úàæ ìë éôá àø÷ðäíåé çëáù ,'

äæúåø÷ò ãå÷ôìàæìòáî ïøäà éáø ÷"äøä)

øåäèä åðçìåùá åìà íéøáã ìò øæåç äéä ò"éæ

(íé÷éãö äîë åâäð ïëå ,äëåðç úàæá.

ãåòøúåéá äæ íåé ìâåñî úàæäñðøôì
éçéåø éðåæîå äáåèãìãìãìãìæîéøù åîëå ,

÷åñôá ò"éæ õéøà÷î ñçðô éáø ÷"äøä
(àé èë 'à é"äã)äìåãâä 'ä êì''à íåé äæ)

(äëåðçãäøåáâäå ,('á íåé)úøàôúäå ,('â),
çöðäå('ã)ãåääå ,('ä)íéîùá ìë éë ,

äëìîîä 'ä êì ,õøàáå('å)àùðúîäå ,
ùàøì ìëì('æ),äëåðç úàæ äæ 'øùåòäå ,

ìù áø òôùì äæ íåéá úåëæì øùôàù
úåøéùòå äñðøô.

íâ,úåøéùòì íéìåâñî äëåðç éîé øàù
'íùåáä úâåøò'á áúëù åîëåúùøô)

(ùâéå÷åñôä ïî ïë æîøì(ä äî úéùàøá)

.ì"æå ,'íëéðôì íé÷ìà éðçìù äéçîì éë'
åðáúëù äî éô ìò æîøä ã"ò ì"é

מ'שפילט  'וואס להם ואמר נענה תורה, ישראל כמנהג ב'דריידעל' משחקים החסידים

מען  קען - חנוכה זאת מ'שפילט וואס אבער פאר-שפילן, נאך מען קען - חנוכה

פאר-שפילן...' ‡Ù˘¯נישט ‰Ê ˜Á˘Ó· ÛÒÎ ÁÈÂ¯‰Ï ¯˘Ù‡ ÚÂ„ÈÎ˘ ,‰ÎÂ�Á ÈÓÈ· ÌÈÁÈÂÂ¯Ó˘ ‰Ó)

‰ÎÂ�Á ˙‡Ê· ÁÈÂÂ¯È˘ ‰Ó Ï·‡ ,‰Ê ˜Á˘Ó· ÁÈÂÂ¯‰˘ ‰Ó ÏÎ „ÈÒÙ‰Ï ÏÂÎÈ ‡·‰ ˜Á˘Ó·˘ ,„ÈÒÙ‰Ï „ÂÚ

(ÌÏÂÚÏ ÂÏˆ‡ ÌÈÈ˜˙È.

החנוכהלג. בימי זי"ע  אהרן' ה'בית  הרה"ק  אמר ‡Ó¯)כה „ÂÚ ‰"„ '‰ÎÂ�Á')האדם צריך

ומכל  המיצרים ומכל  השטותים מכל לצאת אפשר תהלים שבאמירת  להאמין,

היצר . בו  שמכניס  הייאוש מחשבות נגד עמוד יוכל  ובזה – לאדם שיש  השינויים 

הדחוקלד. מצבו על בפניו והתאונן זצ"ל, איש' ה'חזון הגאון אל יהודי נכנס פעם

חובותיו  לפרוע  שיצליח כדי גדול לנס הוא שזקוק  ואמר, והוסיף פרנסתו, בעניני

כך אותו ותיקן החזו"א  נענה ניסא, מתרחיש יומא בכל ולאו המלך, לדרך ולחזור

וב 'זאת'לאו, לנס . לזכות  האדם ויכול  הוא , כן שלא  היינו ניסא', מתרחש יומא  בכל

כי  ועוד  העניינים, בכל לניסים לזכות  שאפשר חדא ביה , איתנייהו תרווייהו חנוכה'

הנס ואז  הטבע , מדרך למעלה  מתנהלים העולם עניני וכל  כלל , טבע  אין זה בזמן

הטבע . בדרך  גופא 
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ì"éã ,øçà íå÷îáíéìâåñî äëåðç úåøð
äáåè äñðøôìéë' ã"òøåàá'êéðô

(úåøðä øåà ìò æîøîä)íééç úøåú åðì úúð'
íéîçøå äëøáå ä÷ãöå ãñç úáäàå
äæ ìò æîøå .'áåè ìëå íåìùå íééçå
ïéëéøö ìàøùé êîò' ìù úåáéú éùàøã
äæã ì"éå .ø"ð àéøèîéâá àåä 'äñðøô

äéçîì' éë ì"ðä ÷åñôá æîåøîé"ðçìù,'
.íéîé äðåîù äëåðç øð ÷éìãäì ,ú"ø

íùáå,àøîàúî ì"öæ àðìéååî à"øâä
íåé åîë àéä äæ íåé úùåã÷ù

íéøåôéëäììä øîåì åòá÷ ì"æç éë ,
äðåîù ãâðë äëåðç éîé úðåîùá íìù
ììä øîåì íéëéøö åéäù äðùá íéîé
åàáå ,ììää úà íäá íéøîåâ ïéàå íìù
'ç íä åìàå ,åìà ìò íéîéìùîå åìà

- íéîéääùùíéøîåâ ïéàù çñô éîé
ììää úà,íìùä ììä íäá øîåì åðì äéäù)

(:é äìéâî) íòèî íéøîåà ïéà ô"ùùáù àìà

óàå ,'äøéù íéøîåà íúàå íéá ïéòáåè éãé éùòî'

(ïë î"äåç ìëáøåôéë íåéå äðùä ùàøå ,
íòèî íéøîåà ïéàù(:áì ä"ø)øùôà'

íééç éøôñå ,ïéã àñë ìò áùåé êìî
ìàøùéå ,åéðôì ïéçåúô íéúî éøôñå
àìáù íù òîùîå ,'äøéù íéøîåà
øîåì åðì äéä 'åëå íééç éøôñ 'úáåùú'
àöîð àúùä .ë"äåéå ä"øá íìù ììä
äëåðç ìù íéðåùàøä íéîé äùùù
äëåðçã 'æ íåé ,çñôä éîéì íéîéìùî

,äðùä ùàøì íéìùîàéä äëåðç úàæå
íéøåôéëä íåé ãâðëäìäìäìäì.

ראוי זמן – רבנן  דתנו חנוכה  מאי
התורה לעסק 

àéâåñáäëåðçã(:àë úáù)øçà
ìò äîëå êéà íéøáã úåëéøàä
ãåîìúä éîëç åàá ,÷éìãäì íãàä

' åìàùåïðáø åðúã ,äëåðç éàîä"ëá
åäì éåä äøåàëìå ,'äëåðçã éîåé åéìñëá
äìéçú äëåðç éàî ùøôìå ìéçúäì
,úåëìää éèøô úà èøôìå øàáì ë"çàå
ãåîéì éøçà ÷ø éë ,øîåì ùé øåîàäìå
éàî" ïéáäì úåñðì øùôà àøîâ óã
àèéùô äøåúä çë éìá ìáà ,"äëåðç
,êëì æîø ãåòå .äîåàî âéùé àìù

לאברהם'לה. ÎÂ�Á‰)ב'חסד ˙‡Ê) שיום מביא , זי"ע  מראדאמסק  אברהם רבי להרה"ק

כדכתיב  השלימה, הגאולה את  לעורר מסוגל Ù„)זה Ê ¯·„Ó·) ביום חנוכת 'זאת

למהר  המסוגל הזמן שהוא  לרמז דוד, בן משיח מלשון 'המשח' אותו', המשח

זה. ביום גאולתנו ולהחיש

ובא ח'נוכה', י'מי ש'מונת 'מ'דליקין הוא 'משיח' של דר"ת  רמז נתנו ואחרים

ביותר, ונשגבים נעלים והזמנים משיח, של מאורו ניצוץ  יש חנוכה שבימי ללמד

חלילה ועמוקה גדולה תרדמה עליו תיפול שלא להתחזק רק  ˜Â„˘'וצריך  Ú¯Ê'· ‰‡¯)

(ÔÎÂ ‰"„ ‡ ÏÈÏ.



חנוכה  מקץ - הפרשה àîבאר

ùéù àéùå÷ íåù åðéöî àìù äîåãîëã
úééùå÷ë íéöåøéú äáøä ë"ë äéìò

'óñåé úéá'ä(òøú ïîéñ)åòá÷ òåãî
øáã àìä ,äòáù àìå äëåðç éîé úðåîù
åðãîìì éãë êë ä"á÷ä ááéñ éìåàå ,àåä
ãåîéì àåä äëåðç ìù áåè íåé ø÷éòù
íéùåãéç ùãçìå äãîúäå äòéâéá äøåúä

äøåú ìù äúéîàìåìåìåìåì.

øáëåìãðî íçðî éáø ÷"äøä øîà
íåé ìë ìù øåàäù ,ò"éæ ÷öà÷î
,åìù äøåúä ÷ìçá íéîëç åðîè áåè
æðâð øåàä éë ,âçá âçä úåëìäá åðééäã
æåðâ åø÷éò ìëù äëåðçá ù"ëå ,äøåúá
íçéëùäì" íéðååéä åøæâ éë ,äøåúá

,íäéìò åøáâúä íéàðåîùçäå "êúøåú
ìù úåøåàì úåëæì øùôà éàù èåùô ïëì
éùøåã .äøåúä ìù øåàä éìá äëåðç
íøîàîá ñéîòäì åøîà úåîåùø

(:àð úåëøá)ãò øðä ìò ïéëøáî ïéà'
áåúëë äøåú äæ åøåà ,'åøåàì åúåàéù

(âë å éìùî)éàù åðãîìì ,'øåà äøåúå'
äðäéù ãò úååöîä ïî ÷åðéì øùôà

äøåúä øåàîæìæìæìæì.

÷"äøäåò"éæ 'íéðéò øåàî'ää"ã õ÷î)

(õ÷î éäéåïúð äæì ,ì"æå áúë
úåöîä ìë éë ,äëåðç øð úåöî íùä åðì
äåöî ìë ìù ïîæå úò àåáá åðååèöðù

הרי"ם'לו. ב'ליקוטי הובא אותו (ÎÂ�Á‰)כה לסובבים אמר חנוכה נר הדלקת לאחר

אור' ותורה מצוה 'נר כי ללמוד, Î‚)שילכו Â ÈÏ˘Ó) אור את מאיר המצוה ובוודאי

ואיתא  המאירה, מצוה שהיא ובפרט Î‚:)התורה, הק'(˘·˙ המגיד לתורה. שפועל

לאחר  ללמוד לילך עצמו את  מנסה הוא  אם לאחד שואל היה זי"ע מקאזניץ 

אותו  ומכיר יודע היה שלא כזו הלכתא לימוד חונן', 'אתה שהתפלל התפילה

האיך שיפעלו רחוקים שבעיניהם לאחר זה על אומר היה זי"ע  הק ' והמגיד מקודם,

באמת . לפעול יכולים

זי"עלז. יצחק יוסף רבי הרה"ק בנו שלח זי"ע מליובאוויטש רש"ב הרה"ק חלה כאשר

בעל  זצ"ל מדווינסק שמחה מאיר רבי הגאון הדור, מגדולי שלושה לפני להזכירו

זצ"ל, מרוגטשוב  ראזין יוסף רבי והגאון זצ"ל, חיים' ה'חפץ בעל הגאון שמח', ה'אור

בפליאתם  הריי"ץ  משהבחין בהם, דוקא  בחר מדוע  החסידים בעיני לפלא הדבר והיה

תורה...' הרבה הלומד ïה אוהב  הקב"ה אעשה, 'מה להם אמר ֶותמיהתם

למוטב  יחזירנו שבה שהמאור לו ·)ומובטח ‡˜ÒÈÙ ‰Ó„˜‰ ¯"ÎÈ‡ ˘¯„Ó· ‡˙È‡„Î),

זמירות נעים דברי את  זי"ע מפרשיסחא  בונם שמחה רבי הרה"ק שהסביר וכמו

Á)ישראל ËÈ ÌÈÏ‰˙) לאדם דומה, הדבר למה משל נפש', משיבת  תמימה ה' 'תורת

שעה  כל בכיסו ממשמש האדם והלא מפז, יקר יהלום ובידו בעגלה לדרך היוצא



áî חנוכה מקץ - הפרשה באר

ïîæ úòá äéäù øáãä øøåòúð äåöîå
úò àåä äëåðçáå ...íã÷îå æàîë äåöîä
äøåúä éãé ìò íùä ìà íãàä áø÷ì
ïðçåé ïá åäéúúî éîéá íã÷îå æàî åîë
íéðîùä ìë åàîè íéðååéäù ìåãâ ïäë
êô íà éë øàùð àìå úåîëçä ìë íä

äøåúä àéä ïîù ìù ãçà

áúëò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä
(äëåðç í"éøä éèå÷éì)äëåðç éîéáù ,

éãé ìòù ,äøåúá ïåøëæ ìù çë íéðúåð
íéé÷úð êúøåú íçéëùäì íéðååéä åöøù

.ïåøëæ íäì óñåðå 'íúî÷ð úî÷ð'

àäéàéîùáã ïåäåáà íã÷ ïî àåòø
,íéîéä úùåã÷á ÷áãäì äëæðù

úåàåôø åðéìò òôùåéåçìçìçìçìòôù ,úåòåùéå
ãåáòì äðùä úåîé ìëì äçååøäå äëøá
åøåàì äëæð áåø÷áå ,äðîàð åðàøåá úà

åð÷ãö çéùî ìù øéäáäèìèìèìèì.ø"éëà

נשמט  פתאום לפתע  מיפיו, ונהנה בו והסתכל נסיעתו באמצע היהלום את הוציא  לכן

מכל  היטב  וסגורה חתומה העגלה אם והנה העגלה, קרקעית  אל מידו היהלום ונפל

שיחפש  אחרי כי מנפילתו, דואג היהלום בעל אין אזי כלל חורים בה ואין הצדדים

בה  יש אם אבל העגלה, מן ליפול יכול אינו שהרי אבידתו שימצא להניח יש היטב

כיס', לחסרון 'ווי ויצעק יתייאש בודאי אזי ארצה דרכם ליפול היהלום ויכול חורים

בו  יש אם אך שביקרים, יקר ליהלום דומה ישראל שנשמת מאליו, מובן והנמשל

עגלה  לאותה ודומה תמימה' ה' 'תורת כי למוטב , יחזירו שבה שהמאור יזכה תורה

"משיבת בו יתקיים אזי מידו היהלום נפל אם אף ולכן צדדיה, מכל וסגורה חתומה

וחיפוש  בדיקה לאחר בנפש  אבידתו ולמצוא להשיב  שיוכל נפש"

'סעודות לח. על ממונקאטש הרה"ק  היה חנוכה ,אומר על  המוזכריםבשו"ע הרשות'

חז"ל  של וכלשונם  אלו , שבימים  הרפואה עניןם  על  מרמז Ù‰.)כי מכאן (·"˜

לרפאות .שניתנה לרופא רשות

בפרשתןלט . ה'ספורנו' È„)כדברי ‡Ó).'הבור מן 'ויריצוהו ה'וז"ל. תשועת כל כדרך 

כאמרו רגע  כמו ‡)שנעשית  Â� ‰ÈÚ˘È) ענין היה  וכך לבא ... ישועתי קרובה כי

כאמרו ËÏ)מצרים ·È ˙ÂÓ˘)בצקן 'כי הספיק שלא  ז''ל כאמרם - ממצרים ' גורשו

כאמרו  לעתיד  לעשות אמר וכן להחמיץ. אבותינו  ‡)של ‚ ÈÎ‡ÏÓ) אל יבא  'ופתאום

האדון. היכלו
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