
 
 

 ליקוטים נפלאים
 תשע"ו חנוכה

 
 התורה אור הפצת

 הרבי אמר, התורה הפצת על מלמדים חנוכה נרות
 משתשקע מצוותן: "מדובר שלבים ובשלושה, מליובאוויטש

 כי בעולם השורר מהחושך להיבהל או להתרשם אין" החמה
 פתח על להניחן מצווה. "החושך מן הרבה דוחה האור מן מעט
 ומוסיף. "היהדות אור את ברחוב גם להאיר שיש" מבחוץ ביתו

 תמיד צריך תורה בהפצת כי הנרות מתרבים יום שכל" והולך
 .בתמידיות להוסיף

 

 במצוות התלהבות
 לוי רבי כך על אמר". מצווה עושה הדלקה" אומרת הגמרא

 הוא המצווה מעשה עיקר שכל א"זיע וב'מברדיצ יצחק
 היא הפנימית שההדלקה הנשמה של וההתלהבות ההדלקה
 שכל המצווה נעשית ידה ועל המצווה מעשה של המטרה

 .לעילא פרחת לא ורחימו בדחילו נעשית שלא מצווה
 

 החייט של הנרות הדלקת
 העיר אל ל"זצוק עוזר חיים רבי הגאון נקלע החנוכה מימי באחד

 שהיה במסמר מעילו נתקע, הנרות הדלקת בשעת. קראקוב
 החייט של ביתו אל עוזר חיים רבי מיהר. ונקרע, בקיר תקוע

 אסור שכן, נרות שידליק עד לו שימתין ביקש והלה, המקומי
 והביט עוזר חיים רבי ישב. ההדלקה לאחר עד מלאכה לעשות

 לברך והחל, שבת בבגדי התעטף, מעילו את הלה פשט. בחייט
 .מרובה ובהתלהבות בשמחה הנרות על

: ואמר, הפשוט החייט של מהדלקתו מאוד חיים רבי התפעל
 של מעלתם כי היא אות, בעיר החייטים של מדרגתם זוהי אם"

 תורה גדולי מקראקוב שיצאו הוא פלא לא. היא גבוהה יהודייה
 !"בתורתם כולו העולם את שהאירו

 

  מילה, שבת, חודש
 צבי רבי הגאון בשם מביא" צדיקים של אוצרותיהם" בספר
 מדליקים אנו מדוע פליאתו דבר על: ל"ז פרידלינג הירש

 גזרו היונים הלא, השמן בפח שנעשה הנס לזכר נרות בחנוכה
 עושים אנו אין אלו ולמצוות ומילה שבת, חודש מישראל לבטל

 ?זכר שום
 דבנרות אחד גדול בשם ששמע ספר באיזה הביא כבר הנה

 הנרות דהנה. ל"הנ המצוות לשלושת רמז טמון מדליקים שאנו
 מילה, השביעי היום היא ושבת, וארבע ארבעים הם בכללם

 הם' ז ועוד' ח ועוד ט"כ. יום ט"כ אחרי הוא חודש, השמיני ביום
 .ד"מ
 (ליבוביץ חנן הרב)

 
 לקרוא צריכים, עמוק שישן אדם, אמר ל"זצ אייגר לייבלע' ר

. ויתעורר האור את שמדליקים די, חזק ישן אינו אם אבל, בשמו
 חנוכה אור מדליקים שרק ויש, שופר בקול אותם שמעורר יש

 . דרכם אותנו מעיר ה"שהקב סוגים' ב הם אלו. מתעוררים והם

 וזה, חכמים תלמידי ליה הווין בנר שהרגיל מבואר יששכר בבני
 להיות יהפכו, חכמים תלמידי אינם שעדיין בנים לו יש אם גם

 .צדיקים
 

 ידי על שאם אומרים ע"זי ם"הרי חידושי בעל ק"הרה ובשם
 שהוא וכמה כמה אחת על חכמים תלמידי לבנים זוכים הנרות
 .חכם תלמיד להיות לזכות יכול עצמו

 

 "והולך מוסיף"
 מוסיף או והולך פוחת האם הלל לבית שמאי בית בין המחלוקת

 העבודה היא שמאי בית שדעת תורה פניני בספר כתוב. והולך
 לידי שבאים עד ולהחסיר לפחות יש שבה" מרע סור" של

 להוסיף" טוב עשה" הוא הלל בית דעת ואילו המידות תיקון
 והחטא החושך יגורש כבר ההוספה ידי ועל ומצוות בתורה
 .הלל כבית והלכה. האדם ויתוקן

 

 "קבעום אחרת לשנה"

 יש, שנה באותה תיקנו דלא הא, גור – אמת האמרי מבאר
 ולהתבונן לחכות צריכים טוב בדבר שגם למדנו דמכאן לבאר

, שמאי בית שלשיטת, לומר יש עוד. לדורות שקובעים לפני
 בשנה כבר לקבוע יכלו לא כן אם", והולך פוחת"ש שסברו

 יהיה ימים כמה ידעו לא עוד הראשונה בשנה שהרי, הראשונה
 .הנס

 

 "המלחמות על"
 יוסף רבי הגאון מרן הרב הופיע ו"תשכ חונכה מימי באחד

 בשמחה להשתתף כדי, יסודות במושב ל"זצ כהנמן שלמה
 לשאת שנתכבד כיון. המקומי הכנסת בית של הבית חנוכת

 מענייני רעיונות בדבריו שילב, המאורע לכבוד ברכה דברי
 בתפילה שאומרים ההודאה נוסח את השאר בין והסביר, דיומא

 ".המלחמות ועל הנפלאות ועל הניסים על" המזון ובברכת
 על מודים שאנו מהו: משתומם כאיש בפליאה שאל הוא

 ששמחים, נחיה חרבנו ועל, אנחנו מדון אוהבי וכי, המלחמות
 שנודה יותר מתאים לא וכי, מלחמות' ה לנו שזימן על כביכול

 על להודות והשיב? האויב את מיגרנו שבהם הניצחונות על
 הייתה ביונים המלחמה הלא. מידי מוקדם עדיין – הניצחון
, הטומאה נגד הקדושה מלחמת. בעיקרה רוחנית מלחמה

, אפס... צדקנו משיח שיבוא בעת אלא יהיה לא הסופי והניצחון
 שבכל כך על נלחמים שאנו הדבר עצם על אנו מודים בינתיים

 ולכבוש להשתלט מאיימת שהטומאה ביותר הקשים המצבים
 ... יהדותם על בעוז מלחמים אלא נכנעים אינם יהודים הכל

 (א"ע עמוד' ג חלק' מפוניבז הרב)
 

 "חלשים ביד גיבורים"
 של בניו מכונים מדוע, ושאל תמה ל"זצ בו'מברדיצ יצחק לוי' ר

 ?גדולים כגיבורים הם ידועים היו הרי? חלשים מתתיהו



 
 

 ליקוטים נפלאים
 תשע"ו חנוכה

 
 על סמכו לא הרבה בצדקתם החשמונאים: הוא עונה, אלא

 ברצונו כי והאמינו הרבים ובחסדיו' בה בטחו, אלא, כלל כוחם
 מסרת: התפילה כוונת וזו. האדירה יוון ממלכת את בידם ימסור

 בוטחים שאינם – חלשים ביד, בכוחם הבוטחים – גיבורים
 '...בה אלא בכוחם

 

 "צדיקים ביד רשעים"
 אך, נס זהו מעטים ביד רבים מדוע הבין ל"זצ ווסרמן אלחנן' ר

 הרי, ונס חידוש כל הרי כאן אין? צדיקים ביד ברשעים הנס מהו
 ?להיות צריך כך

 הוא כי, מהצדיק יותר חזק לעולם, הרשע, אלא: השיב והוא
 הורס הוא, רסן כל וללא הגבלה ללא מלחמה בכלי משתמש
 מחושבים מעשיו, הצדיק ואילו. ורחם בושה כל ללא ומשחית

 יגבור שבמלחמה ויתכן מיותרת ואלימות באכזריות נוהג ואינו
 דווקא, פלא זה וראו...אומנותו הרי היא שזו הצדיק על הרשע

 הנס אכן זהו... הרשעים של" הביתי מגרש"ב ניצחו הצדיקים
 מסירת כמו הוא זהה כי, צדיקים ביד רשעים מסירת של

 ...חלשים ביד גיבורים
 

 "הגדול לשמך ולהלל להודות"
: ושואל, לחנוכה פורים בין משווה ל"זצ אוירבך זלמן שלמה' ר
 הלל ימי שמונת שקבעו", הניסים על"ב אומרים בחנוכה מדוע"

, בפורים ואילו, יוון מפלת את כלל מזכירים ולא והודאה
 קביעת על כלל אומרים ולא, העץ על המן תליית מזכירים

 ?ושמחה משתה
 שעמדו, הרשעים כוונת היפך את להראות כדי זה: הרב ומסביר

 להשכיחם הייתה כוונתם עיקר -בחנוכה: התקופות באותן עלינו
 -ובפורים. הגדול לשמך ההודאה את מזכירים אנו, ולכן, תורתך
, ולכן. היהודים כל את ולאבד להרוג, להשמיד הכוונה הייתה

 ...עצמם של מפלתם את מזכירים
 

 "עבדך אני כי' ה אנה"
 עול קבלת מהאברכים תבע ל"זצ מקרלין אשר רבי ק"הרה

 .במשל פיו פתח הדרכה בשיחת, ופעם. הבורא בעבדות
 בגדוד ביקורת יערוך מספר ימים שבעוד, הודיע יאניקול הצאר
, מדיהם וגהצו כבסו הכל. רבה הייתה שהתכונה מובן. פלוני

 אמתחותיהם והכינו, כפתוריהם והבריקו מגפיהם צחצחו
 לשתייה שהתמכר, חייל שם היה. במסדר הכן לעמוד, וציודם

 חפץ, ציודו את משכן, לשלם כסף בידו היה משלא. לשכרה
 .התרוקנה שאמתחתו עד, חפץ אחר

 להתייצב כולם על, להגיע עומד הצאר: הידיעה הגיעה לפתע
 את לכתף ועמד, חרבו חגר, מדיו את החייל לבש! במסדר

, בתבן אותה ומלא מהר, עשה מה! ריקה והיא – אמתחתו
, הצאר הגיע. חבריו עם בשורה התייצב. שכמו על וכתפה גדשה
 לאותו קרא ולפתע, החיילים את סקר. המסדר פני על ועבר
 שהחייל מובן. נתגלה והתבן – אמתחתו את חלפתו הורהו. חייל

 אתם כסבורים: הרבי סיים... נוקו לא מפקדיו וגם, ענשו קיבל
 ראה הוא, מה אלא... שלא ודאי? הקודש ברוח חןינ יאשניקול

 ...שכמו על מכביד לא שהמשא והבין מידי זקוף עומד שהחייל
 (שצט, אהרן ישע מתוך, צדיקים באהלי פ"הגש)

 

 "גויים כל' ה את הללו"
 כל' ה את הללו, "אומרים אנו, החנוכה בימי קוראים שאנו בהלל
 מדוע להבין ויש". חסדו עלינו גבר כי, האומים כל שבחוהו גויים

, ה"הקב את העולם ואומות הגויים שיהללו המלך דוד אומר
 אנחנו והלוא, ישראל עם עלינו ה"הקב של חסדו שגבר בשעה

 הבורא של ונפלאותיו נסיו על ולשבח להודות צריכים היינו
 ?לנו יתברך

 לצאת בוקר מידי רגיל היה אחד עיוור: דומה הדבר למה משל
, המכולת חנות לכיוון בידו הסל עם בדיוק 8:00 בשעה מביתו

 ועזרה ליווי שום ללא הכל, לביתו וחוזר מזון מצרכי קונה היה
. חשש לא - הזאת בדרך כבר שהורגל מחמת, אחר אדם של

, הגדול לחופש שיצאו ילדים כמה גרים היו מקום באותו והנה
 כדי, ומשונות שונות תעסוקת לעצמם חיפשו שעמום ומרוב

 הזה העיור על" להתלבש" החליטו אחד יום. הזמן את להעביר
 וחפרו מוקדם קמו בוקר באותו. שלהם במלכודת אותו וללכוד

, העיוור לעבור שצריך במקום בדיוק, מטר חצי של בגובה בור
 8:00 בשעה והנה. וצהלה שמחה תהיה ולהם, וייפול שיעבור כדי

 המכולת חנות לכיוון מביתו יוצא העיור את הם רואים, בדיוק
 אך. דבר ייפול כיצד לראות וממתינים מחכים וכולם, כהרגלו
, נעמד, לבור העיוור שהגיע לפני אחד צעד - הפלא למרבה

 אחורה הסתובב אלא, ללכת המשיך ולא, שניות מספר חשב
 אדם אינו הזה העיור שכנראה הבינו הילדים כל. לביתו וחזר

 לו גילו ומשמים, קדוש אלוקים איש, ומיוחד צדיק אלא פשוט
 את כיסו, הרעים מעשיהם על הילדים התחרטו. בור לו שחפרו

 .סליחתו את לבקש כדי, שוב לבואו והמתינו, מיד הבור
 עם שוב מביתו העיור יצא דקות כעשר ולאחר רב זמן עבר לא

 ובקשו לקראתו הילדים כל יצאו מיד. המכולת חנות לכיוון הסל
 צדיק בוודאי כי, הנבזה המעשה על וכפרה וסליחה מחילה ממנו
 הביע העיור. לך לעשות זממנו אשר את משמים לך וגילו אתה

 מה על כלל יודע אינני, רצונכם מה מבין אינני: מוחלטת תמיהה
 יצאת דקות כמה לפני הלוא הילדים לו אמרו. מדברים אתם

 בגלל לא האם, נעמדת הדרך ובאמצע, המכולת לחנות מביתך
 אומר האמת, העיור להם אמר?! הגעת הבור לשפת כי שידעת

 נזכרתי רגע באותו בדיוק אלא, בור שיש ידעתי שלא לכם
 את להביא לביתי חזרתי לכך, בבית שלי הארנק את ששכחתי

 ...הארנק
 מניחים, ישראל שונאי העולם אומות רבות פעמים, והנמשל
 אבל. ישראל עם נגד מזימות וזוממים מקומות מיני בכל פצצות

, ישראל לעם ונפלאות נסים עושה לעד שמו ישתבח ה"הקב
 נמצא. עליהם שמתפוצצות או מתפוצצות לא והפצצות
 עושה עולם שבורא בנס כלל מכירים איננו אנו אף שפעמים

 ולכן, נפץ וחומרי פצצות שם שהניחו יודעים אנו אין כי, לנו
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 שזממו הם אשר הגויים אולם. זאת על להודות יודעים איננו

 לא למה מבינים ולא שמתפלאים הם הם, המזימות את
 שמשכילים עד, המזימה נכשלה ומדוע הפצצה התפוצצה

 הם ואז, הללו הניסים כל את לנו עושה עולם שבורא לדעת
 .זאת על ומפארים משבחים

 כל שבחוהו גויים כל' ה את הללו, "המלך דוד שאומר וזה
 "!חסדו עלינו גבר כי, האומים

 

 "ואנווהו לי-א זה"
 בבית - נפלאה בפשטות חי היה, מזידיטשוב אייזיק יצחק רבי

 בכל אולם. בתכלית פשוטים וכלים רהיטים עם, וצנוע פשוט
 הרבי הסתפק לא, מצווה ולצורכי קדושה לתשמישי שנוגע מה

 נאים כלים להשיג וטורח מהדר היה הוא, פשוטים בכלים
, שבת לנרות נאים פמוטים, מכסף יפה חנוכייה לו הייתה. ביותר

 להבדלה לבשמים מיוחדת קופסא, קידוש של ליין גדולה כוס
 .וכדומה

 - בגורל פעם זכה, מאוד עשיר שהיה, הרבי מחסידי אחד
 עז. ודעת טעם בטוב עשוי, היטב מחוטב, ונאה קטן בשולחן

 ביתו את שיפאר כדי, לרבי במתנה זה שולחן לתת חפצו היה
 העשיר הלך. המתנה את לקבל מאן הצדיק אולם. והפשוט הדל

 כיצד, עצה עימו לטכס כדי, אליהו רבי - הרבי של בנו אל
, אביו לפני אליהו' ר בא. השולחן את לקבל הרב על להשפיע

 להעמיד - מצווה לצורכי הוא נצרך זה שולחן שגם לו והסביר
 ִהתנאה" -" ואנווהו אלי זה" משום בכך ויש, החנוכייה את עליו

 ".במצוות לפניו
 הזה השולחן: אחד בתנאי אבל - זו מתנה לקבל הצדיק נתרצה

 יובא החנוכה בימי רק! השנה ימות כל במשך בביתו יעמוד לא
 הדלקת מצוות את וליפות לפאר כדי, הרבי בית אל השולחן

 ...חנוכה נרות
 

 הסביבון משחק
 את הנס לפרסום עושים מה מפני" אליעזר דמשק"ה בעל תמה

 היה גדול נס תיבות בראשי כתובים עליו הסביבון משחק
 הנס לפרסום בחוץ שלטים לתלות עדיף היה לא האם, שם/פה

 שעדיף טעם בטוב והסביר? קטן סביבון על זאת לכתוב מאשר
. זז ולא קפוא העומד גדול שלט מאשר ופועל שזז קטן סביבון

 לו שיעשה זוכה היהודי שעושה קטנה בפעולה שגם לרמוז ובא
 .ניסים ה"הקב

 

 בני את שמלתי על
 הקומוניסטים בימי עצמה על חזרה, היוונים שגזרו זו גזירה

 על המחברת מספרת" נשמע בדממה קול" בספר. מ"בבריה
 בבריתו שיכנס עד בנכד לגעת הסכימה שלא יהודייה סבתא

 .ה"אאע של
 החוק אליבא מהווה, ימים שמונת בן לתינוק מילה ברית לעשות

 אינו שהתינוק מכיוון: הוא וההסבר". דתית כפייה" הקומוניסטי

, הסכמתו את לקבל מבלי ניתוח בגופו ומבצעים, להתנגד יודע
 מבוגר אדם אם הדבר שונה אבל. כפייה של אקט מהווה זה הרי
; החוק על עבירה משום בכך ואין הפרטי ענינו זה, עצמו את מל
 הוא שאז, עשרה שמונה לגיל יגיע שהבן עד להמתין יש לכן

 .בכך רצונו אם להחליט רשאי הוא ואז, עצמאי כאדם נחשב
 האישה אמרה. לבנה בן שנולד מבוגרת באשה, המקרה זכור
, כבנכד בו אכיר לא, בנך את תמול לא שאם לך ידוע להווי: לבנה

 אחזיק שאני הדעת על יעלה לא כי - בו אגע לא ואפילו
 כבוד של יחס מתוך - הנבוך הבן. מהול בלתי נכד בזרועותיי

, רוצה שאת מה לעשות רשאית את: לה אמר, הזקנה לאימא
 .אחריותי על ולא, האישית אחריותך על אבל

 את והשאירו שנתי לחופש נסעו הזוג בני כאשר, זמן לאחר
 את וערכה מוהל והזמינה נזדרזה, הזקנה האימא בידי הילד

, קוואטר: הכיבודים כל את לעצמה לקחה היא. מילה -הברית
 '.וכו סנדקאות, אליהו של כסאו

 יתגלה שמא פחד נתמלא, מהול בנו את ומצא הבן כשחזר
 והאחות, וילד אם בתחנת השגרתי הטיפול בעת הדבר

 רפואה והקדים הלך. למשטרה כך על תמסור בוודאי המטפלת
 כזה מעשה שעשתה, אמו נגד מבויים" ויצעקו" הקים - למכה
 על אישום כתב נגדה והוגש, נאסרה הזקנה. לרצונם בניגוד
 .מגן חסר תינוק נגד דתית כפייה של מעשה ביצוע

 היה, לדין הזקנה הועמדה שבפניה השופט, האירוניה למרבה
?" כזה נוראי מום לילד לעשות העזת איך. "ומלידה מבטן יהודי

 את הזקנה איבדה לא. זעם מביעות בפנים השופט אליה פנה
 אתה גם הלא: לגלגנית בנימה לשופט וענתה, עשתונותיה

 לפני היה זה אבל, נכון... כזה נוראי מום יש לך גם ובוודאי, יהודי
 לעשות גדולה עבירה זו, הקומוניסטי במשטר היום, המהפכה

 השופט נגד להטיח המשיכה האמיצה הזקנה. לתינוק כזה דבר
 הזיק לא בכלל זה, כיהודי מהול שאתה למרות, תראה: ואמרה

. דבר לכל כגוי ולהתנהג, הגויים ככל גוי להיות לך מפריע ולא לך
 מאומה הדבר יזיק לא הזה לילד שגם, לך אומרת אני לפיכך

, כמוך מושלם גוי להיות שנימול אחרי גם יוכל והוא, לכשיגדל
 ...כשר וקומוניסט

 מה: ואמר בכעס אליה ופנה, השופט של סבלנותו פקעה כאן
 שנים לעשר אותך נשלח אנחנו. מטומטמת עצמך עושה את

 הזקנה הרימה. לו או לו הזיק זה אם תיווכחי ואז", גדיא חד"ל
 - החסד על ה"הקב לך מודה אני: ואמרה שמים כלפי עיניה את
, הזה בעולם שנתיים שנה עוד לחיות לי שנשאר חשבתי אני

! שמו ישתבח, שנים עשר עוד לי ומבטיח הזה השופט בא והנה
 ...ימים אריכות לי שהענקת, גדולה תודה מגיע השופט לך וגם
 היה לא הקשוח השופט גם, בצחוק פרצו באולם הנוכחים כל

 פנה והוא, ממולח ד"עו היה לאשה. מלצחוק להתאפק יכול
 אישה: עסק לך יש מי עם רואה אתה הלא: לו ואמר לשופט

 מימיך הראית. ימים ומרוב מזקנה מטושטשת שדעתה זקנה
. מאסר שנות עשר לו כשפוסקים מאושר שהוא שיכריז אדם

, הצליח הטיעון. שפויה אינה שהיא מזו גדולה הוכחה לך אין
 ...תנאי על מאסר שנתיים קיבלה והיא

 



 
 

 ליקוטים נפלאים
 תשע"ו חנוכה
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 כי... הישועה קץ וקרב קדשך זרוע ףוחש"
 "הרעה לימי קץ ואין הישועה לנו ארכה

 צריך היה ולכאורה", הישועה" לנו ארכה כי הלשון באור צריך
 "?הגלות" או" הצרה" לנו ארכה כי: כתוב להיות
: הבא המשל פי על זאת לפרש כתב" אברהם נחלת" בספר
 לראש נקבע הפרעון וזמן, מעות שמעון מחברו לוה ראובן
 לשלם ויוכל בעסקיו ירויח אז שעד ראובן סבר כי, חשון חודש
 די הרויח לא כי לו התברר הפרעון זמן בהגיע אך, עצמו משל

, ברחוב בלכתו, יום באותו. חובו את לשלם ממה לו ואין הצורך
 על לוי רחמי נכמרו. צרתו את לפניו ותנה לוי חברו את פגש

, כסלו חדש ראש עד הדרוש הסכום את לו והלוה ראובן
 שגם, עקא דא. לשמעון חובו את ראובן שלם הללו ובמעות
 חודש ראש ובהגיע, שצפה כפי צלחו לא עסקיו חשון בחודש

, חדשים כמה עליו עברו כך. ללוי ושלם מיהודה ולוה הלך כסלו
 הסכום את לו ומלוה עליו מרחם אחר חבר חודש ראש כשבכל
 הסכום את להרויח ראובן הצליח שלבסוף עד, לחודש הנדרש

, נמצא. עצמו משל ההלואה את לשלם באפשרותו והיה
 ישועה לא אבל – ישועה פעמים כמה היתה הלווה שלראובן

 ישועה לו היתה, משלו ושלם הרויח כאשר, לבסוף ורק, גמורה
 .ההלואה מצרת גמורה

 ובכל עת ובכל יום בכל עמנו עושה ה"שהקב הגם: והנמשל
 שלמות אינן אלה ישועות מקום מכל, ישועות הרבה שעה

 אפוא זוהי. אחריהן ישועה צריכים ועדין, זמניות אלא וגמורות
 מבקשים –" הישועה קץ וקרב קדשך זרוע חשף: "הפיטן כוונת

 כי, "אחריו נוספת לישועה נזקקים אין אשר" קץ"ל לזכות אנו
 עתה לעת ה"הקב עמנו שעושה הישועה –" הישועה לנו ארכה
 פעם כל וצריך" הרעה לימי קץ ואין"ש משום, לנו היא ארכה

 קץ" את ה"הקב לנו שיקרב היא בקשתנו לכן... אחרת ישועה
 בימינו במהרה שתבוא והסופית השלמה הגאולה –" הישועה

 .אמן
 

 "! קבעו שמונה ימי, בינה בני"

 שיהא, קבעו שמונה ימי וזהו, דבר מתוך דבר מבינים החכמים
 רבי לגאון חתן הגיע פעם, השנה ימות לכל עליהם ניכר רישומם

 לו אמר, נישואיו לקראת ממנו להתברך כדי שמואלביץ חיים
 דומה חתן( "טז פ"סו אליעזר' דר פרקי) ל"חז אמרו הנה, הגאון
 עבודת שער" )הלבבות חובת"ה שמביא המשל וידוע", למלך

 והיה, מלך שנה כל שהחליפו עיר שהייתה( ט פרק האלוקים
 להחליף שאין התקנון את שינה ואז למלוכה שעלה מלך פעם
 לו אמר. המלוכה כיסא על נשאר והוא, שנה בכל מלך יותר

 ויכול מסוגל אתה למלך דומה אתה, חתן, כן אם: ל"זצ הגאון
 הימים גם וזהו. מלך הזמן כל תישאר ואז התקנון את לשנות

 יהיה הימים שכל שמונה ימי לקבוע יכולים ימים שמונה אלו
 . יישאר שתקבע ומה. בנו תלוי הכל הטבע מעל

 

 כאשר זי״ע מקארלין שלמה רבי הרה״ק אצל היה רב מעשה
 הנרות וגרמו, לקיר מאוד סמוך המנורה עמדה אחת בשנה

 לנקות הבית בני ביקשו חנוכה לאחר, הכותל כל את להשחיר
 שברצונו והגיד בהם מחה מקארלין ק"הרה אך, הלכלוך את

 .כולה השנה לכל הנרות של הרושם את להשאיר
 

 יצחק הפחד ק"הרה מרן, א"שליט מבויאן ר"אדמו ק"כ אמר
 שהלך לאדם משל, כסלו חודש ראש על אומר היה מבאיאן

 לצאת הנכון הדרך איה ידע ולא בדרכו ותעה ביער בלילה
 קטן אור מרחוק רואה הוא ולפתע, רב זמן הלך וכה מהיער

 שכשיגיע יודע כי, שמחה לבו נתמלא זאת ובראותו, מתנוצץ
 ראש הוא כן. הנכון הדרך את למצוא יוכל האור בעקבות וילך

 ואפשר החול לימי נכנסו נוראים הימים אחרי, כסלו חודש
 כסלו חודש ראש וכשמגיע, הישר מהדרך לתעות לפעמים

, חנוכה פון ליכט קליינע די, חנוכה של האור מרחוק כבר רואים
 ליכט די ציען נאר דארף'מ, הארצען ן'אויפ פריילאך שוין ווערט

, חנוכה של הקטן הנר את) ליכטיג אינגאנצען ווערען זאל'ס ביז
 שיהיה עד הנר את להמשיך צריך כך, הלב על שמח כבר נהיה
 (.אור כולו

 
 א" זיע ובצ'מבארדי לוי יצחק' ר ק"הרה לפני סיפרו אחת פעם

 שלא שבעולם תענוג שאין,  ביותר נכסין ועתיר עשיר שר על
 והנאותיו עשירותו הגיעה כך כדי ועד, מהם ליהנות ידו השיגה
 שבימי אלא עוד ולא, יקרים יין בבריכות עצמו רוחץ שהיה
 כדרכו שלג הררי על להחליק מתאווה ה כשהי,  הלוהטים הקיץ

 ה והי גבוהים צוקער הררי לפניו שופכים היו,  החורף כבימי
 תאוות וכהנה כהנה ועוד, השלג הרי על כמו עליהם מחליק
 . גשמיות והנאות
 פנה, האמור והמוגזם המופלג התיאור כל את הצדיק כשמוע

 מדליק שר אותו האם" :  ובפליאה בתמיה קדושתו ברוב ואמר
 ואינו ישראל מבני אינו שר שאותו ואמרו לו ענו?", חנוכה נרות
, כן אם: "ואמר מבארדיטשוב ק"הרה ענה,  חנוכה מהו כלל יודע

 .מהו הזה עולם תענוג יודע השר אין
 
 

mailto:LikutimNiflaim@gmail.com

