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מה זאת עשה ד' לנומה זאת עשה ד' לנו
הנה זכינו אנו להעלות על נס את הנושא של השגחה הנה זכינו אנו להעלות על נס את הנושא של השגחה 
זה  שעניין  רואים  שאנו  עד  מיוחד,  באופן  זה פרטית  שעניין  רואים  שאנו  עד  מיוחד,  באופן  פרטית 
הולך ומשתרש בלב הקוראים הגדולים ואף הקטנים, הולך ומשתרש בלב הקוראים הגדולים ואף הקטנים, 
ולפי המעשיות הנשלחות אלינו מאת הקוראים אנו ולפי המעשיות הנשלחות אלינו מאת הקוראים אנו 
למדים כי קוראינו עסוקים בכל עת לראות את טיב למדים כי קוראינו עסוקים בכל עת לראות את טיב 
ההשגחה בכל דרכיהם, וזהו הראשון מבין י"ג עיקרי ההשגחה בכל דרכיהם, וזהו הראשון מבין י"ג עיקרי 
באמונה  מאמין  'אני  יום:  בכל  הנאמרים  באמונה האמונה  מאמין  'אני  יום:  בכל  הנאמרים  האמונה 
ומנהיג  בורא  הוא  שמו  יתברך  שהבורא  ומנהיג שלמה,  בורא  הוא  שמו  יתברך  שהבורא  שלמה, 
לכל  ויעשה  ועושה  עשה  לבדו  והוא  הברואים,  לכל לכל  ויעשה  ועושה  עשה  לבדו  והוא  הברואים,  לכל 

המעשים'.המעשים'.
זה  בעולם  שקורה  מה  שכל  האמתית  זה האמונה  בעולם  שקורה  מה  שכל  האמתית  האמונה 
לכל  ויעשה  ועושה  עשה  הוא  ורק  הקב"ה,  לכל רק  ויעשה  ועושה  עשה  הוא  ורק  הקב"ה,  רק 
ואצל  שלמה,  אמונה  נקראת  זאת  אמונה  ואצל המעשים,  שלמה,  אמונה  נקראת  זאת  אמונה  המעשים, 
אותו  קילל  גרא  בן  כששמעי  ראינו,  ע"ה  המלך  אותו דוד  קילל  גרא  בן  כששמעי  ראינו,  ע"ה  המלך  דוד 
בקללה נמרצת, רצה אבישי בן צרויה להרגו, אך דוד בקללה נמרצת, רצה אבישי בן צרויה להרגו, אך דוד 
הניחו  דוד..  את  קלל  לו  אמר  'ד'  ואמר  הסכים  הניחו לא  דוד..  את  קלל  לו  אמר  'ד'  ואמר  הסכים  לא 
דוד  זכה  רגעים  ובאותם  ד'',  לו  אמר  כי  ויקלל  דוד לו  זכה  רגעים  ובאותם  ד'',  לו  אמר  כי  ויקלל  לו 

למדרגות גבוהות מאוד.למדרגות גבוהות מאוד.
כך אנו רואים גם בפרשתנו אצל שבטי י-ה, כשמצאו כך אנו רואים גם בפרשתנו אצל שבטי י-ה, כשמצאו 
אחיו  אל  איש  'ויחרדו  באמתחותיהם  הכסף  אחיו את  אל  איש  'ויחרדו  באמתחותיהם  הכסף  את 
לאמור מה זאת עשה אלוקים לנו', ובהמשך הפרשה לאמור מה זאת עשה אלוקים לנו', ובהמשך הפרשה 
'אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו 'אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו 
בהתחננו אלינו ולא שמענו, באה אלינו הצרה הזאת', בהתחננו אלינו ולא שמענו, באה אלינו הצרה הזאת', 
הבינו  הקדושים  האחים  כי  רואים  הפעמים  הבינו בשני  הקדושים  האחים  כי  רואים  הפעמים  בשני 
שאין כאן מקרה, וגם לא ייחסו את מה שקורה עמם שאין כאן מקרה, וגם לא ייחסו את מה שקורה עמם 
ידעו  אלא  למצרי,  שחשבוהו  למלך  משנה  ידעו לאותו  אלא  למצרי,  שחשבוהו  למלך  משנה  לאותו 
המסבב  הקב"ה  מאת  בהשגחה  מכוון  הכל  כי  המסבב מיד  הקב"ה  מאת  בהשגחה  מכוון  הכל  כי  מיד 

כל הסיבות.כל הסיבות.
בשעת  לעמוד  יכול  כשאדם  הזה!  המקום  נורא  בשעת מה  לעמוד  יכול  כשאדם  הזה!  המקום  נורא  מה 
כי  מלא  בפה  ולהודות  צרה  בעת  חלילה  או  כי שמחה  מלא  בפה  ולהודות  צרה  בעת  חלילה  או  שמחה 
שום  ואין  עליון,  בגזירת  הכל  אתו  שקורה  מה  שום כל  ואין  עליון,  בגזירת  הכל  אתו  שקורה  מה  כל 
מודה  אדם  כאשר  כי  השי"ת,  מבלעדי  מודה מציאות  אדם  כאשר  כי  השי"ת,  מבלעדי  מציאות 
ומאמין שהכל מאת ד' בהשגחה פרטית, אזי אין לו ומאמין שהכל מאת ד' בהשגחה פרטית, אזי אין לו 
שום הבדל בין טוב לרע, כי אין שום רע מאת הבורא שום הבדל בין טוב לרע, כי אין שום רע מאת הבורא 
יתברך שמו, כמו שאמר הרה"ק רבי זושא מאניפולי יתברך שמו, כמו שאמר הרה"ק רבי זושא מאניפולי 
זיע"א שהיה עני מרוד, כי אינו יודע את הפירוש של זיע"א שהיה עני מרוד, כי אינו יודע את הפירוש של 
לו  היה  לא  מעולם  כי  הרעה'  על  לברך  אדם  לו 'חייב  היה  לא  מעולם  כי  הרעה'  על  לברך  אדם  'חייב 

שום רע!שום רע!
 (עפ"י טיב התורה-מקץ)(עפ"י טיב התורה-מקץ)
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טיב ‰מערכ˙

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

תפילת ליל שבת -מנחה- 15 דק' לפני השקיעה
שחרית של שבת בשעה 8:30 

בבית מדרשנו רח' ישעיהו 7 י-ם

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

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

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

˜חו  ע˘ו  ז‡˙  ‡פו‡  כן  ‡ם  ‡בי‰ם  י˘ר‡ל  ‡ל‰ם  ˜חו וי‡מר  ע˘ו  ז‡˙  ‡פו‡  כן  ‡ם  ‡בי‰ם  י˘ר‡ל  ‡ל‰ם  וי‡מר 
מזמר˙ ‰‡רı בכליכם ו‰ורי„ו ל‡י˘ מנח‰ מעט ˆרי ומעט מזמר˙ ‰‡רı בכליכם ו‰ורי„ו ל‡י˘ מנח‰ מעט ˆרי ומעט 
„ב˘ נכ‡˙ ולט בטנים ו˘˜„ים:„ב˘ נכ‡˙ ולט בטנים ו˘˜„ים: (מג, יא) (מג, יא) ויכינו ‡˙ ‰מנח‰ ע„  ויכינו ‡˙ ‰מנח‰ ע„ 

בו‡ יוסף בˆ‰רים כי ˘מעו כי ˘ם י‡כלו לחם:בו‡ יוסף בˆ‰רים כי ˘מעו כי ˘ם י‡כלו לחם: (שם, כה)(שם, כה)
מאלו המקראות רואים אנו את הביטול שהיו לשבטי י''ה אל אביהם מאלו המקראות רואים אנו את הביטול שהיו לשבטי י''ה אל אביהם 
יעקב, כי על אף שהורה להם דבר אשר אינו מתקבל על הדעת, לא יעקב, כי על אף שהורה להם דבר אשר אינו מתקבל על הדעת, לא 
זקוק  אינו  יוסף  כי  ידעו  היטב  לדעתו.  דעתם  וביטלו  אחריו,  זקוק הרהרו  אינו  יוסף  כי  ידעו  היטב  לדעתו.  דעתם  וביטלו  אחריו,  הרהרו 
הכסף  כל  שעה,  באותה  היה  בכיפה  מושל  הלוא  אביהם,  הכסף למנחת  כל  שעה,  באותה  היה  בכיפה  מושל  הלוא  אביהם,  למנחת 
שהרי  אצלו,  אוכל  לשבור  באו  כולם  כי  אליו,  מגיעים  היו  שהרי שבעולם  אצלו,  אוכל  לשבור  באו  כולם  כי  אליו,  מגיעים  היו  שבעולם 
גם בהרים סביבות מצרים היה הרעב נותן את אותותיו, ולכך הוצרכו גם בהרים סביבות מצרים היה הרעב נותן את אותותיו, ולכך הוצרכו 
בני יעקב לירד במצרים לשבור אוכל, ונמצא שכל המעות שסביבות בני יעקב לירד במצרים לשבור אוכל, ונמצא שכל המעות שסביבות 
מעות  שום  אצלם  נשאר  שלא  עד  לעברו,  זורם  היה  הכל  מעות מצרים  שום  אצלם  נשאר  שלא  עד  לעברו,  זורם  היה  הכל  מצרים 
והוכרחו למכור איש את ארצו ואת גוויתו, ואם מה מה שייך לשלוח והוכרחו למכור איש את ארצו ואת גוויתו, ואם מה מה שייך לשלוח 
מנחה לאיש אשר כל אלה לו, ובפרט כשהמנחה לא כיללה כי אם מנחה לאיש אשר כל אלה לו, ובפרט כשהמנחה לא כיללה כי אם 
מעט מכמה מיני מאכל שאינם יקר המציאות, היה זה בגדר חרפה מעט מכמה מיני מאכל שאינם יקר המציאות, היה זה בגדר חרפה 
ממש לשלוח מנחה כעין זה למלך כה חשוב כיוסף בשעתו, ואעפ''כ ממש לשלוח מנחה כעין זה למלך כה חשוב כיוסף בשעתו, ואעפ''כ 
לא ניסו את מזלם לבקש מאביהם לחדול מרעיונו אשר לעין זר נראה לא ניסו את מזלם לבקש מאביהם לחדול מרעיונו אשר לעין זר נראה 

הדבר כתמיה גדולה. הדבר כתמיה גדולה. 
בגדר  כן  גם  זה  היה  כבודו  מפני  רק  אביהם  לעצת  הסכימו  בגדר אילו  כן  גם  זה  היה  כבודו  מפני  רק  אביהם  לעצת  הסכימו  אילו 
הקרבה מצידם, כי מוכנים היו להשפיל עצמם במתנה זו ובלבד שלא הקרבה מצידם, כי מוכנים היו להשפיל עצמם במתנה זו ובלבד שלא 
לדחות את דעת אביהם, אך יתר על כן רואים אנו בבואם ביתה יוסף לדחות את דעת אביהם, אך יתר על כן רואים אנו בבואם ביתה יוסף 
כי אז התעסקו עם אותה מנחה עד בואו של יוסף בצהרים, הרי שלא כי אז התעסקו עם אותה מנחה עד בואו של יוסף בצהרים, הרי שלא 
עשו זאת רק לפנים, אלא החשיבו מאוד את דעתו של יעקב, וראו עשו זאת רק לפנים, אלא החשיבו מאוד את דעתו של יעקב, וראו 
לנכון להרבות במה שהורה להם, דעתם היתה בטילה לגמרי לדעתו לנכון להרבות במה שהורה להם, דעתם היתה בטילה לגמרי לדעתו 
אכן  מוטל  לעשות  צריכים  כך  כי  מבין  הזקן  אביהם  אם  יעקב,  אכן של  מוטל  לעשות  צריכים  כך  כי  מבין  הזקן  אביהם  אם  יעקב,  של 

עליהם לעשות כדבריו, גם אם חוות דעתם שונה מדעתו. עליהם לעשות כדבריו, גם אם חוות דעתם שונה מדעתו. 
טמירים  כוונות  ליעקב  לו  היה  כי  הקדושים  בספרים  מובא  טמירים ואכן  כוונות  ליעקב  לו  היה  כי  הקדושים  בספרים  מובא  ואכן 
בזה הדורן, כי יעקב הלוא סבור היה כי זה המתנכל לבניו נכרי הוא, בזה הדורן, כי יעקב הלוא סבור היה כי זה המתנכל לבניו נכרי הוא, 
ובשלחו מתנה זו כיוון מה שכיוון והמשיך על ידה איזה מניעה אשר ובשלחו מתנה זו כיוון מה שכיוון והמשיך על ידה איזה מניעה אשר 
יעכב בעד אותו נכרי להציק להם, אך לבניו לא גילה זאת, שהרי להם יעכב בעד אותו נכרי להציק להם, אך לבניו לא גילה זאת, שהרי להם 
רק הודיע שיתפלל עליהם, כמו שמביא רש"י על מאמר הכתוב (מג, רק הודיע שיתפלל עליהם, כמו שמביא רש"י על מאמר הכתוב (מג, 
יד) וא-ל שק"י יתן לכם רחמים וגו' וז"ל: מעתה אינכם חסרים אלא יד) וא-ל שק"י יתן לכם רחמים וגו' וז"ל: מעתה אינכם חסרים אלא 
שגם  הודיעם  שיעקב  לנו  הרי  עכ"ל.  עליכם.  מתפלל  הריני  שגם תפילה,  הודיעם  שיעקב  לנו  הרי  עכ"ל.  עליכם.  מתפלל  הריני  תפילה, 
הוא יעשה למענם, ואעפ''כ ענין זה לא מסר להם, ויתכן כי בעשותם הוא יעשה למענם, ואעפ''כ ענין זה לא מסר להם, ויתכן כי בעשותם 

כזאת היה זה מתוך ביטול גמור לדעת אביהם. כזאת היה זה מתוך ביטול גמור לדעת אביהם. 
מעשה אבות אלו ראוי שישמשו גם לסימן לבניהם אחריהם, הלוא מעשה אבות אלו ראוי שישמשו גם לסימן לבניהם אחריהם, הלוא 
מורה  שהאב  מצב  נוצר  לפעמים  כי  לדורותיהם.  ישראל  זרע  מורה המה  שהאב  מצב  נוצר  לפעמים  כי  לדורותיהם.  ישראל  זרע  המה 
לבנו את המעשה אשר יעשה, אך קשה לו להבן להכיל דברי אביו, כי לבנו את המעשה אשר יעשה, אך קשה לו להבן להכיל דברי אביו, כי 
דעת אביו אינה עולה בקנה אחת עם דעתו, אשר על כן מנסה הוא דעת אביו אינה עולה בקנה אחת עם דעתו, אשר על כן מנסה הוא 
להמרות דעתו, לפעמים עושה זאת בגלוי ר''ל, ולפעמים באופן שלא להמרות דעתו, לפעמים עושה זאת בגלוי ר''ל, ולפעמים באופן שלא 
ניכר, והנה, מלבד מה שמיפר על ידי זה מצוה מפורשת בתורה 'כבד ניכר, והנה, מלבד מה שמיפר על ידי זה מצוה מפורשת בתורה 'כבד 

רק  לבו  בשרירות  חפץ  שהבן  מאוד  יתכן  הרי  אמך'  ואת  אביך  רק את  לבו  בשרירות  חפץ  שהבן  מאוד  יתכן  הרי  אמך'  ואת  אביך  את 
מפני שכלו הצעיר והדל, ויתכן מאוד כי ברבות הימים אחר שיתרבה מפני שכלו הצעיר והדל, ויתכן מאוד כי ברבות הימים אחר שיתרבה 
שכלו ודעתו ישכיל גם הוא להבין כי הצדק היה עם אביו, ואז יתחרט שכלו ודעתו ישכיל גם הוא להבין כי הצדק היה עם אביו, ואז יתחרט 
מאוד על מה שלא ביטל דעתו לדעת אביו בראותו כי סירובו הביא מאוד על מה שלא ביטל דעתו לדעת אביו בראותו כי סירובו הביא 
לידי באושים ר"ל. ועל כן אל לו להבן להתחכם כל כך, ועליו להבין לידי באושים ר"ל. ועל כן אל לו להבן להתחכם כל כך, ועליו להבין 
כי עדיין לא השיג את שנותיו של אביו, ועדיין אין ביכולתו להשיג כי עדיין לא השיג את שנותיו של אביו, ועדיין אין ביכולתו להשיג 
את דעת אביו, אלא עליו לבטל דעתו בתכלית הגמור לדעת אביו, את דעת אביו, אלא עליו לבטל דעתו בתכלית הגמור לדעת אביו, 
ולקיים מאמר הכתוב (משלי א, ח) שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש ולקיים מאמר הכתוב (משלי א, ח) שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש 

תורת אמך. תורת אמך. 
ומן הראוי לצטט כאן לשונו הקדוש של רבי הלל מקולמייא זצ''ל, ומן הראוי לצטט כאן לשונו הקדוש של רבי הלל מקולמייא זצ''ל, 
מגדולי תלמידיו של מרן החתם סופר, בספרו 'משכיל אל דל' (ח"א מגדולי תלמידיו של מרן החתם סופר, בספרו 'משכיל אל דל' (ח"א 
כלל י) וז"ל: מי שהוא ירא ה' באמת, הוא נזהר שלא לנטות מכל דרכי כלל י) וז"ל: מי שהוא ירא ה' באמת, הוא נזהר שלא לנטות מכל דרכי 
וקבלות אבותיו אפילו זיז כל שהוא, הן שמבין ויודע טעם הדבר, הן וקבלות אבותיו אפילו זיז כל שהוא, הן שמבין ויודע טעם הדבר, הן 

שאינו יודע טעם הדבר.שאינו יודע טעם הדבר.
עלינו להבין כי עצם הביטול לדעת האבות היא למעשה היסוד לקיום עלינו להבין כי עצם הביטול לדעת האבות היא למעשה היסוד לקיום 
ואין  לדור,  מדור  שנמשכו  ישראל  מנהגי  וכמה  כמה  הלוא  כי  ואין הדת,  לדור,  מדור  שנמשכו  ישראל  מנהגי  וכמה  כמה  הלוא  כי  הדת, 
קיבלנו  שכך  מפני  רק  אותם  ומקיימים  יפה,  ברור  ונימוקם  קיבלנו טעמם  שכך  מפני  רק  אותם  ומקיימים  יפה,  ברור  ונימוקם  טעמם 
מאבותינו, ועל דעתם ועל כוונתם בלבד, ואילו היינו עושים רק דברים מאבותינו, ועל דעתם ועל כוונתם בלבד, ואילו היינו עושים רק דברים 
והיתה  מהם,  וכמה  כמה  על  מדלגים  היינו  הרי  סובלתם  והיתה שהדעת  מהם,  וכמה  כמה  על  מדלגים  היינו  הרי  סובלתם  שהדעת 
התורה בבחינת קרועה לגזרים, וכל אחד לא יקיים כי אם המנהגים התורה בבחינת קרועה לגזרים, וכל אחד לא יקיים כי אם המנהגים 
שבהם ימצא טעם לשבח ח''ו. אך לא כך היא דרכה של תורה, רק שבהם ימצא טעם לשבח ח''ו. אך לא כך היא דרכה של תורה, רק 
שעלינו לבטל דעתינו ולקיים בתמימות כל המסור לנו מדורי דורות, שעלינו לבטל דעתינו ולקיים בתמימות כל המסור לנו מדורי דורות, 
מתוך אמונה שאבותינו ואבות אבותינו כיוונו אל האמת במנהגיהם, מתוך אמונה שאבותינו ואבות אבותינו כיוונו אל האמת במנהגיהם, 
וכל דור קיבל מפי הדור שלפניו עד משה שקבל הכל מפי הגבורה. וכל דור קיבל מפי הדור שלפניו עד משה שקבל הכל מפי הגבורה. 

כגון  בהם  זהיר  להיות  לאדם  לו  ראוי  הפשוטים  במנהגים  כגון גם  בהם  זהיר  להיות  לאדם  לו  ראוי  הפשוטים  במנהגים  גם 
אבותיו,  שלבשו  לבושים  באותן  ללכת  לו  ראוי  אחד  וכל  ללכת באותן לבושים שלבשו אבותיו, בלבושים,  לו  ראוי  אחד  וכל  בלבושים, 
אין המדובר בבגדי הנשים שאלו הם גופי תורה ממש, אלא אפילו אין המדובר בבגדי הנשים שאלו הם גופי תורה ממש, אלא אפילו 
משריש  בזה  כי  אבותיו,  כבית  שילך  אחד  לכל  ראוי  אנשים  משריש בגדי  בזה  כי  אבותיו,  כבית  שילך  אחד  לכל  ראוי  אנשים  בגדי 
בעצמו את שורשו, והמה משמשים לפניו כאות מיהו, ואל מי מוטל בעצמו את שורשו, והמה משמשים לפניו כאות מיהו, ואל מי מוטל 

עליו להדמות. עליו להדמות. 
סייג  מסורת  יג)  ג,  (אבות  באמרו  עקיבא  רבי  כיון  שלזה  סייג ואפשר  מסורת  יג)  ג,  (אבות  באמרו  עקיבא  רבי  כיון  שלזה  ואפשר 
לתורה, כי לפעמים כשחפץ האדם להלוך בעקבי אבות, מתעורר בו לתורה, כי לפעמים כשחפץ האדם להלוך בעקבי אבות, מתעורר בו 
מתעורר  וביותר  בדבר,  יש  טעם  מה  עצמו  את  הוא  ומונה  מתעורר הבושה  וביותר  בדבר,  יש  טעם  מה  עצמו  את  הוא  ומונה  הבושה 
הדבר בעניני הלבוש שבזה יש פתחון פה ליצר, כי רבים מהכשרים הדבר בעניני הלבוש שבזה יש פתחון פה ליצר, כי רבים מהכשרים 
שבישראל לבושם שונה ואף על פי כן נאמנים הם להשי''ת ולתורתו. שבישראל לבושם שונה ואף על פי כן נאמנים הם להשי''ת ולתורתו. 
אך התשובה לכל זה צריך להיות 'מסורת אבותינו בידינו' גם כשאין אך התשובה לכל זה צריך להיות 'מסורת אבותינו בידינו' גם כשאין 
לזה הגיון והסבר על פי השכל, כי אין אנו אחראים לתוצאותיו של לזה הגיון והסבר על פי השכל, כי אין אנו אחראים לתוצאותיו של 

שינוי כל שהוא. שינוי כל שהוא. 
וזהו כוונת המאמר הזנכר 'מסורת' – התשובה שזוהי מסורת בידינו, וזהו כוונת המאמר הזנכר 'מסורת' – התשובה שזוהי מסורת בידינו, 
היא עבורינו 'סייג לתורה' כי רק כשנתחזק בעוז בכל פרט שקבלנו היא עבורינו 'סייג לתורה' כי רק כשנתחזק בעוז בכל פרט שקבלנו 

מאבותינו נזכה להמשיך לצעוד בדרכי האבות כראוי וכיאות. מאבותינו נזכה להמשיך לצעוד בדרכי האבות כראוי וכיאות. 

שמע בני מוסר אביךשמע בני מוסר אביך
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זאת חנוכהזאת חנוכה
[דאילו  השמיני  ביום  השמן  מן  הנותר  א. א. 
יכול  הקודמין  בלילות  שנותר  מה 
להשתמש בו בלילות שאחריהן], עושה לו 
כשנתן  ודוקא  עצמו,  בפני  ושורפו  מדורה 
בו מתחילה רק כדי שיעור הצריך למצותו 
אסור  ולכן  ונשאר,  באמצע  שנכבה  אלא 
נתן  אם  אבל  למצותו,  דהוקצה  משום 
מתחילה שמן הרבה בנר מותר להשתמש 
עם הנותר לכתחילה, וי"א דאף בכה"ג אם 
השמן  כל  הוקצה  בסתם  השמן  את  נתן 
שלא  מתחלה  שהתנה  לא  אם  למצותו, 
ס"ד  תרע"ז  סי'  (שו"ע  בכשיעור  אלא  נאסר  יהא 

ובמ"ב שם). 

לנר  הבאה  לשנה  להניחו  אסור  אבל  ב.ב. 
ואפילו  לתקלה,  דחיישינן  משום  חנוכה 
להניחו בכלי מאוס דודאי לא יבוא לאכלו 
להדליק  יבוא  שמא  דחיישינן  אסור,  ג"כ 

וליהנות הימנו (מ"ב סקי"ט). 
סעודה  לעשות  הצדיקים  אצל  המנהג  ג.ג. 
חנוכה,  זאת  הנקרא  השמיני  ביום  גדולה 
נר'  ובפשיטות  כוונה,  בזה  יש  ובודאי 
דאפשר מפני שהוא גמרה של מצוה, והוא 
שעושין  תרס"ט  בסי'  הרמ"א  שכתב  ע"ד 
וכמ"ש  תורה,  של  לגמרה  משתה  סעודת 
של  לגמרה  דה"ה  ראב"ח  בשם  שם  בא"ר 

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

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

ביום הקדוש הזה (שם). 

איסור הנאה מנר חנוכה איסור הנאה מנר חנוכה 
זה  ודין  חנוכה,  בנרות  להשתמש  אסור  ו.ו. 
שמוסיפין  אותן  ואפילו  הנרות  לכל  אמור 
רוצה  אם  ואפילו  לילה,  בכל  המהדרין 

סעודת  דהוי  שבת  סעודת  אצלן  לאכול 
מצוה גם כן אסור. והטעם כדי שיהא ניכר 
משום  ועוד  הנס,  לפרסם  מצוה  נר  שהוא 
במנורה  שנעשה  נס  ע"י  שתיקנוה  דכיון 
כלל  בה  משתמשין  שאין  כמנורה  עשאוה 

(שו"ע סי' תרע"ג ס"א ובמ"ב שם).

מעות  לבדוק  כגון  עראי  תשמיש  אפילו  ז. ז. 
או למנותן לאורה ג"כ אסור, ואפילו מרחוק 

שאין ידיו סמוכות לנר (שם).
ח. ח. ואסור להשתמש בו אפילו תשמיש של 
בנרות  וה"ה  לאורה,  ללמוד  כגון  קדושה, 
חנוכה של ביהכ"נ שאסור להתפלל מעריב 
ויש  שעה.  חצי  דלקו  שלא  זמן  כל  אצלן 
ואפשר  קדושה,  של  בתשמיש  מתירין 
ידיו  כשאין  עראי  דרך  בלימוד  להקל  דיש 

סמוכות לנר וצ"ע (שם ובביה"ל ד"ה ויש עיי"ש).
ט. ט. ודוקא כשהוא משתמש עכ"פ תשמיש 
ה"ז  כלום  משתמש  שאינו  כל  אבל  עראי, 
חנוכה  שנר  בשעה  בביתו  לישב  רשאי 
דולקת, ואפילו אם לא הדליק את השמש 
לילך  לו  מותר  אף  אלא  עוד,  ולא  כנהוג, 
להעצים  מחויב  ואינו  יכשל  שלא  לאורן 
עיניו, דזה לא מיקרי תשמיש (מ"ב שם סקי"א 

ובשעה"צ שם).

הדלקתה  מעת  שעה  חצי  שעבר  לאחר  י.י. 
יש  מקום  ומכל  לאורה,  להשתמש  מותר 

לא  דולקות  שהנרות  זמן  שכל  מחמירין 
ידע  שלא  הרואה  משום  לאורן,  ישתמש 
לחלק בין תוך זמן שיעורו לאחר זמן שעורו 
תשמיש  ולענין  שם),  ובמ"ב  ס"ב  תרע"ב  סי'  (שו"ע 

קדושה אפשר דאין להחמיר וצ"ע (ביה"ל סי' 
תרע"ג ד"ה ויש מי שמתיר).

יא. יא. נר חנוכה אינו נאסר בהנאה אלא לאחר 
אבל  מעשה,  בו  נעשה  שכבר  שהודלק 
אם  וה"ה  אוסר,  אינו  חנוכה  לנר  הזמנה 
כבה והודלק תוך זמן איסורו אסור בהנאה, 
(מ"ב  איסורו  זמן  לאחר  כבה  אם  משא"כ 
פוסקים  ויש  שם).  בשעה"צ  ועי'  סקכ"א  תרע"ג  סי' 

שסוברים דאם נתן בסתם הקצה למצותה 
הכל (מ"ב סי' תרע"ב סק"ז).

יב. יב.  יש מי שכתב שאם נפל לו איזה ספק 
בספר  לעיין  וצריך  חנוכה  לנר  הנוגע  בדין 
חנוכה,  של  הנרות  מן  חוץ  אחר  נר  לו  ואין 
שיש  ואף  ההוא,  הנר  לאור  לעיין  מותר 
פשוט  נראה  מקום  מכל  ראיותיו,  לדחות 
דכיון שהוא דרך עראי מותר (שע"ת סי' תרע"ג 

סק"ד עיי"ש).

להדליק  שצריך  לחינוך  שהגיע  קטן  יג. יג. 
נרותיו  לאור  להשתמש  אסור  חנוכה,  נר 

שהדליק (הלי"ש פט"ו סי"א).

‰כל ‰ולך ‡חר ‰חי˙ום
והרמז  חנוכה,  זאת  נקרא  החנוכה  חג  של  האחרון  והרמז יום  חנוכה,  זאת  נקרא  החנוכה  חג  של  האחרון  יום 
לו,  שקדמו  הימים  כל  נקודת  הוא  זה  שיום  זאת,  לו, בתיבה  שקדמו  הימים  כל  נקודת  הוא  זה  שיום  זאת,  בתיבה 

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

החתימה  גמר  בשמים  נעשה  חנוכה  זאת  שביום  החתימה   גמר  בשמים  נעשה  חנוכה  זאת  שביום  חנוכה)חנוכה) 

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

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

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

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

מאוד  יקר  הוא  של התחזקות  קטן  אחד  רגע  שאפילו 
ולהתאמץ  להתחזק  הכוחות  את  לו  יהיה  בשמים, 

כראוי בעבודת השם.
ואף מי שלא שב כדבעי בראש השנה ויום כיפור, יכול 
לטוב,  ולהתהפך  עצמו  ולשנות  לשוב  כזה,  גדול  ביום 
אלא שיש לשמור יום זה ולהתנהג במשך כל היום באופן אלא שיש לשמור יום זה ולהתנהג במשך כל היום באופן 
מרומם, לעסוק בתורה ותפלה בשמחה, ואף מי שאינו יכול מרומם, לעסוק בתורה ותפלה בשמחה, ואף מי שאינו יכול 
זה  ביום  המאיר  באור  בו  להתעסק  היום  כל  את  זה להקדיש  ביום  המאיר  באור  בו  להתעסק  היום  כל  את  להקדיש 
משום עסק הפרנסה, לכל הפחות בעת התפילה - שחרית משום עסק הפרנסה, לכל הפחות בעת התפילה - שחרית 

מנחה מעריב, יזכור מקדושת היום וישוב אל השם.מנחה מעריב, יזכור מקדושת היום וישוב אל השם.

בואו ונחשוב חשבונו של עולםבואו ונחשוב חשבונו של עולם
והנה אדם המזלזל בדבר אחד מן התורה באופן קבוע, הרי והנה אדם המזלזל בדבר אחד מן התורה באופן קבוע, הרי 
הוא נקרא מומר לדבר אחד מן התורה, ומומר לדבר אחד הוא נקרא מומר לדבר אחד מן התורה, ומומר לדבר אחד 
מומר לכל התורה, ואין מצרפין אותו למנין, ופסול לעדות.מומר לכל התורה, ואין מצרפין אותו למנין, ופסול לעדות.
אחת  מצוה  על  לעבור  עצמו  שהמרגיל  הוא,  מבהיל  אחת דבר  מצוה  על  לעבור  עצמו  שהמרגיל  הוא,  מבהיל  דבר 
הרגל,  מחמת  הוא  הדבר  ושורש  מאוד,  חמור  דבר  הרגל, הוא  מחמת  הוא  הדבר  ושורש  מאוד,  חמור  דבר  הוא 
כמו שאמרו חכמינו ז"ל במסכת יומאכמו שאמרו חכמינו ז"ל במסכת יומא (דף פו ע"ב) (דף פו ע"ב) אמר רב  אמר רב 
הונא כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לו, הותרה הונא כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לו, הותרה 
לו סלקא דעתך, אלא אימא נעשית לו כהיתר. שאם אינו לו סלקא דעתך, אלא אימא נעשית לו כהיתר. שאם אינו 
על  להתגבר  לו  קשה  כבר  בתשובה,  לשוב  לבו  אל  על משים  להתגבר  לו  קשה  כבר  בתשובה,  לשוב  לבו  אל  משים 

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

תשובה יותר לשם שמים.תשובה יותר לשם שמים.
מעשה  שבכל  מרבותיו,  שקיבל  במכתב  איש  החזון  מעשה וכתב  שבכל  מרבותיו,  שקיבל  במכתב  איש  החזון  וכתב 
שעושה יתייעץ תחילה עם ארבעת חלקי שולחן ערוך אם שעושה יתייעץ תחילה עם ארבעת חלקי שולחן ערוך אם 
אינה  כזו  שמדרגה  וודאי  זה.  מעשה  לעשות  ונכון  אינה מותר  כזו  שמדרגה  וודאי  זה.  מעשה  לעשות  ונכון  מותר 
באה לאדם ביום אחד, אלא אחר עבודה של שנים רבות, באה לאדם ביום אחד, אלא אחר עבודה של שנים רבות, 
וכמו  דרגתו,  לפי  הנפש  חשבון  יעשה  הפחות  לכל  וכמו אבל  דרגתו,  לפי  הנפש  חשבון  יעשה  הפחות  לכל  אבל 

שכל עסק וחנות מתנהל על ידי חשבון, כן הדבר בעבודת שכל עסק וחנות מתנהל על ידי חשבון, כן הדבר בעבודת 
הבורא, שיש לנהלו עם חשבון, ולבדוק אם מתנהג כהוגן הבורא, שיש לנהלו עם חשבון, ולבדוק אם מתנהג כהוגן 

או לא.או לא.

יחשוב בתכליתו וסופו ביום זהיחשוב בתכליתו וסופו ביום זה
לעולם  שנשלח  ובטעם  בעולמו,  חובתו  מה  אדם  לעולם ויתבונן  שנשלח  ובטעם  בעולמו,  חובתו  מה  אדם  ויתבונן 
הזה, שהרי ברור הדבר שכל אדם הנמצא עמנו כאן בעולם הזה, שהרי ברור הדבר שכל אדם הנמצא עמנו כאן בעולם 
הזה מוכרח לעבור את עניין הפטירה, בין אם ירצה ובין אם הזה מוכרח לעבור את עניין הפטירה, בין אם ירצה ובין אם 
כך.  על  לחשוב  חפץ  שאינו  או  כך  על  חושב  אם  בין  כך. לא,  על  לחשוב  חפץ  שאינו  או  כך  על  חושב  אם  בין  לא, 
ותפילה,  תורה  מצוות,  של  חבילות  לצבור  עליו  ותפילה, ובינתיים  תורה  מצוות,  של  חבילות  לצבור  עליו  ובינתיים 

חסד ושאר מעשים טובים, ולהכין צידה לבית מועדו.חסד ושאר מעשים טובים, ולהכין צידה לבית מועדו.
עולם  בענייני  לריק  ושעותיו  ימיו  את  יבזבז  שלא  עולם ויזהר  בענייני  לריק  ושעותיו  ימיו  את  יבזבז  שלא  ויזהר 
ז"ל  חכמינו  ואמרו  למיניהם,  עיתונים  כקריאת  ז"ל הזה,  חכמינו  ואמרו  למיניהם,  עיתונים  כקריאת  הזה, 
במסכת אבות במסכת אבות (ב', כ')(ב', כ') היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים  היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים 
עצלים ובעל הבית דוחק. ובפרט בימים קדושים וגבוהים עצלים ובעל הבית דוחק. ובפרט בימים קדושים וגבוהים 
ידי  ועל  מפז,  יקר  בהם  רגע  שכל  טובים  וימים  ידי כשבתות  ועל  מפז,  יקר  בהם  רגע  שכל  טובים  וימים  כשבתות 
ולהתרומם  להתקדש  אפשר  אלו  בזמנים  התורה  ולהתרומם לימוד  להתקדש  אפשר  אלו  בזמנים  התורה  לימוד 

מאוד.מאוד.
בתורה  להתחזק  חנוכה,  של  אחרון  ביום  הזמן,  הוא  בתורה עתה  להתחזק  חנוכה,  של  אחרון  ביום  הזמן,  הוא  עתה 
ותפילה, להתחנן אל השם שנזכה להתקרב אליו, לעשות ותפילה, להתחנן אל השם שנזכה להתקרב אליו, לעשות 

רצונו ולעבדו בלבב שלם.רצונו ולעבדו בלבב שלם.

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

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

והולך כל הימים.והולך כל הימים.
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˘ם ‚„ול ו˜„ו˘ בעולמך

נתגלה  הקדושים  נתגלה   הקדושים  החנוכ"ההחנוכ"ה  שבימי  בזה,  לרמז  שבימי יש  בזה,  לרמז  יש 
העולם  ענייני  בתוך  גם  העולם ,  ענייני  בתוך  גם  אף "בעולמך""בעולמך",  יתברך  אף שמו  יתברך  שמו 
הזה ובמדרגות הנמוכים שבעסקי גשמיות העולם. הזה ובמדרגות הנמוכים שבעסקי גשמיות העולם. 
יון  קליפת  את  קדושים  ישראל  ניצחו  יון ובזאת  קליפת  את  קדושים  ישראל  ניצחו  ובזאת 
ותרבותם, שרצו להשקיע את בני ישראל בטומאת ותרבותם, שרצו להשקיע את בני ישראל בטומאת 
לבני  ציוו  ולכן  הגוף.  תרבות  ובגידול  לבני הגשמיות  ציוו  ולכן  הגוף.  תרבות  ובגידול  הגשמיות 
אין  השור,  קרן  על  לכם  אין "כתבו  השור,  קרן  על  לכם  "כתבו  ה): :  ב,  ה)(ב"ר  ב,  (ב"ר  ישראל ישראל 
לכם חלק באלוקי ישראל". – 'שור'לכם חלק באלוקי ישראל". – 'שור' הוא סמל תוקף  הוא סמל תוקף 
חרישת  במלאכת  הגוף  וחוזק  הזה,  עולם  חרישת ענייני  במלאכת  הגוף  וחוזק  הזה,  עולם  ענייני 
השדה הגשמי.השדה הגשמי. 'לכם' 'לכם' אף הוא רומז לעניי עולם הזה  אף הוא רומז לעניי עולם הזה 
ישראל,  מאלקי  הגשמיות  לנתק  רצו  וזאת  ישראל, כנודע.  מאלקי  הגשמיות  לנתק  רצו  וזאת  כנודע. 
חלק  לכם  אין  גשמיות  בענייני  'לכם'  עסק  חלק שבעת  לכם  אין  גשמיות  בענייני  'לכם'  עסק  שבעת 

ברוחניות ח"ו.ברוחניות ח"ו.
כראוי,  המצוות  כל  המקיימים  אדם  בני  יש  כראוי, הנה  המצוות  כל  המקיימים  אדם  בני  יש  הנה 
יום  בכל  תפילות  שלש  ומתפללים  תורה  יום לומדים  בכל  תפילות  שלש  ומתפללים  תורה  לומדים 
שם  גשמיים,  בעניינים  לעסוק  כשבאים  אבל  שם וכו',  גשמיים,  בעניינים  לעסוק  כשבאים  אבל  וכו', 
והלא  רוממות.  וללא  דעת  ללא  כבהמה,  והלא מתנהגים  רוממות.  וללא  דעת  ללא  כבהמה,  מתנהגים 
סימן שלם נפסק בזה סימן שלם נפסק בזה בשולחן ערוך אורח חייםבשולחן ערוך אורח חיים (סימן (סימן 
בענייני  אף  בענייני ,  אף  ו),  ג,  ו)(משלי  ג,  (משלי  דעהו"  דרכיך  "בכל  בדין  דעהו" ,  דרכיך  "בכל  בדין  רלא)רלא), 

שבעולמך  הגשמיים  עסקים  וכל  ושינה  שבעולמך אכילה  הגשמיים  עסקים  וכל  ושינה  אכילה 
עי"ש.עי"ש.

אחר  פעם  ניגש  אחר   פעם  ניגש  זי"ע  מקארלין  אהרן  זי"עהבית  מקארלין  אהרן  הבית  מרן מרן 
התפילה המרוממת של השבת לאברך צעיר, ואמר התפילה המרוממת של השבת לאברך צעיר, ואמר 
לו: הנה בעת התפילה היינו שנינו שווים... התפללנו לו: הנה בעת התפילה היינו שנינו שווים... התפללנו 
עיקר  אך  וכו'.  וביראה  באהבה  בדביקות  עיקר יחדיו  אך  וכו'.  וביראה  באהבה  בדביקות  יחדיו 
התפילה,  שלאחר  בקידוש  התברר  בינינו  התפילה, החילוק  שלאחר  בקידוש  התברר  בינינו  החילוק 
כשאכלנו את הקוגעל... אני החזקתי ראש כשאכלנו את הקוגעל... אני החזקתי ראש [ג'האלטיען [ג'האלטיען 
בעת  גם  יתברך  השם  בדבקות  להמשיך  בעת   גם  יתברך  השם  בדבקות  להמשיך  קאף]קאף] 

אל  הזה  עולם  בתאוות  נפלת  אתה  אבל  אל האכילה,  הזה  עולם  בתאוות  נפלת  אתה  אבל  האכילה, 
תוך הקוגעל...תוך הקוגעל...

ההלל  בפסוקי  ההלל   בפסוקי  זי"ע  מקאצק  הקדוש  זי"עהשרף  מקאצק  הקדוש  השרף  כמ"ש כמ"ש 
נתן  והארץ  לד',  שמים  "השמים  נתן :  והארץ  לד',  שמים  "השמים  טו):  קטו,  טו)(תהילים  קטו,  (תהילים 

שייכים  כבר  הם  הלא  'שמים'  ענייני  אדם".  שייכים לבני  כבר  הם  הלא  'שמים'  ענייני  אדם".  לבני 
ונקי.  זך  רוחני  הכל  בשמים  שם  להשם,  ונקי. ועומדים  זך  רוחני  הכל  בשמים  שם  להשם,  ועומדים 
ענייני  הם  "הארץ"  את  שנתן  במה  התכלית  ענייני ועיקר  הם  "הארץ"  את  שנתן  במה  התכלית  ועיקר 
הארציות 'לבני אדם', כדי שיעשו מן הארץ שמים... הארציות 'לבני אדם', כדי שיעשו מן הארץ שמים... 

[טיב המועדים חנוכה, פרק ד][טיב המועדים חנוכה, פרק ד]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
קוז'ניץקוז'ניץ, ,  העיר  שבגלילות  הפולניים  הכפרים  העיר באחד  שבגלילות  הפולניים  הכפרים  באחד 
הפריץ  מן  הריחיים'  'בית  את  יהודי  איש  הפריץ חכר  מן  הריחיים'  'בית  את  יהודי  איש  חכר 

המקומי. המקומי. 
בשנים  ועיקר,  כלל  קלה  'פרנסה'  זו  היתה  בשנים לא  ועיקר,  כלל  קלה  'פרנסה'  זו  היתה  לא 
שמח  בשפע,  היתה  מצויה  כשהתבואה  שמח הטובות  בשפע,  היתה  מצויה  כשהתבואה  הטובות 
שלפניו  והמייגעת  הקשה  העבודה  על  שלפניו היהודי  והמייגעת  הקשה  העבודה  על  היהודי 

עיקר  אך  הכפר.  בני  כל  עבור  החיטים  עיקר בטחינת  אך  הכפר.  בני  כל  עבור  החיטים  בטחינת 
קשיי פרנסתו היו בשני בצורת, כאשר לא היה ניתן קשיי פרנסתו היו בשני בצורת, כאשר לא היה ניתן 
להשיג חיטים בכל הארץ, כי אם במחירים גבוהים להשיג חיטים בכל הארץ, כי אם במחירים גבוהים 
הדלפונים  הכפריים  באפשרות  היה  שלא  הדלפונים מאוד,  הכפריים  באפשרות  היה  שלא  מאוד, 

לעמוד בהם.לעמוד בהם.
ברכת  בהעדר  קשה,  בצורת  שנת  היתה  אחת  ברכת שנה  בהעדר  קשה,  בצורת  שנת  היתה  אחת  שנה 
הריחיים  ובית  יבולה,  הארץ  נתנה  לא  הריחיים הגשמים  ובית  יבולה,  הארץ  נתנה  לא  הגשמים 
מעט  גם  השנה,  ימות  בכל  כמעט  שומם  מעט עמד  גם  השנה,  ימות  בכל  כמעט  שומם  עמד 
התבואה שנשארה במחסנים מיבול השנה הקודמת התבואה שנשארה במחסנים מיבול השנה הקודמת 
התקלקלה משום מה. כך שמצא את עצמו היהודי התקלקלה משום מה. כך שמצא את עצמו היהודי 
מעות  בידו  באין  אונים,  חסר  השנה  בסוף  מעות דנן  בידו  באין  אונים,  חסר  השנה  בסוף  דנן 
השליט  הפריץ  מן  המטחנה  חכירת  דמי  השליט לתשלום  הפריץ  מן  המטחנה  חכירת  דמי  לתשלום 

הנוקשה.הנוקשה.
יותר  טובה  היתה  לא  הבאה  השנה  גם  לבו  יותר לדאבון  טובה  היתה  לא  הבאה  השנה  גם  לבו  לדאבון 
בלא  יבשים  הימים  רוב  עברו  בה  אף  בלא מקודמתה,  יבשים  הימים  רוב  עברו  בה  אף  מקודמתה, 
ותפחה.  גדלה  החוכר  של  הכלכלית  וצרתו  ותפחה. כלום,  גדלה  החוכר  של  הכלכלית  וצרתו  כלום, 
המפוארת  טירתו  אל  רגליו  את  שרך  ברכיים  המפוארת בפיק  טירתו  אל  רגליו  את  שרך  ברכיים  בפיק 
של הפריץ, והתחנן שוב על נפשו לדחיית התשלום של הפריץ, והתחנן שוב על נפשו לדחיית התשלום 

השנתי בפעם השנייה.השנתי בפעם השנייה.
חובותיו גדלו מיום ליום, משום שהפריץ המרושע חובותיו גדלו מיום ליום, משום שהפריץ המרושע 
מחייתו  לצרכי  שעבר.  יום  כל  על  'ריבית'  דמי  מחייתו גבה  לצרכי  שעבר.  יום  כל  על  'ריבית'  דמי  גבה 
מיהודים  כספים  לווה  ביתו,  ונפש  נפשו  מיהודים והחזקת  כספים  לווה  ביתו,  ונפש  נפשו  והחזקת 
תקופה  כעבור  אך  לעזרתו.  שנחלצו  בכפר  תקופה טובים  כעבור  אך  לעזרתו.  שנחלצו  בכפר  טובים 
לו  להלוות  שיסכימו  יהודים  כמעט  מצא  לא  לו כבר  להלוות  שיסכימו  יהודים  כמעט  מצא  לא  כבר 
שוב, כשעדיין טרם סילק את הלוואותיו הקודמות...שוב, כשעדיין טרם סילק את הלוואותיו הקודמות...

קשה,  צרתם  כי  בראותה  זוגתו,  לו  שחה  אחד  קשה, יום  צרתם  כי  בראותה  זוגתו,  לו  שחה  אחד  יום 
ונשגב,  גדול  צדיק  התיישב  הסמוכה  בעיר  ונשגב, שהנה  גדול  צדיק  התיישב  הסמוכה  בעיר  שהנה 
ורבים  ורבים ,  זצוק"ל,  מקאז'ניץ  הקדוש  זצוק"להמגיד  מקאז'ניץ  הקדוש  המגיד  הוא  הוא הלא  הלא 
ישועה  בדבר  ידו  על  נפקדו  ישראל  בני  ישועה מאחינו  בדבר  ידו  על  נפקדו  ישראל  בני  מאחינו 
העירה  להיכנס  הוא  אף  שינסה  וכדאי  העירה ורחמים,  להיכנס  הוא  אף  שינסה  וכדאי  ורחמים, 

ולבקש מן הצדיק ישועה.ולבקש מן הצדיק ישועה.
קם אפוא האיש ועשה את דרכו קוז'ניצה, אל רחוב קם אפוא האיש ועשה את דרכו קוז'ניצה, אל רחוב 
יותר  מאוחרות  בשנים  יותר [שנקרא  מאוחרות  בשנים  [שנקרא  שבעיר.  המרכזי  שבעיר. היהודים  המרכזי  היהודים 
בפולנית 'בפולנית 'מגיטובא'מגיטובא', על שמו של המגיד הקדוש, שכמה בתים באותו , על שמו של המגיד הקדוש, שכמה בתים באותו 

רחוב היו שייכים לו, להיכל בית המדרש, ולמגורי בני המשפחה]רחוב היו שייכים לו, להיכל בית המדרש, ולמגורי בני המשפחה].

הפתקא  את  האיש  הגיש  הצדיק  לפני  הפתקא בעמדו  את  האיש  הגיש  הצדיק  לפני  בעמדו 
בענין  ישועה  ביקש  בעיניו  ובדמעות  בענין באימה,  ישועה  ביקש  בעיניו  ובדמעות  באימה, 
הפרנסה. המגיד הק' שקע בהרהורים ולאחר נענה הפרנסה. המגיד הק' שקע בהרהורים ולאחר נענה 
אל האיש ואמר: הנה קרובים אנו עתה אל האיש ואמר: הנה קרובים אנו עתה לימי החנוכהלימי החנוכה 
הממשמשים ובאים עלינו לטובה, תקפיד נא בימי הממשמשים ובאים עלינו לטובה, תקפיד נא בימי 
החג להדליק הנרות בשמן זית דווקא! – ובזה סיים החג להדליק הנרות בשמן זית דווקא! – ובזה סיים 
המגיד את דברי קדשו, ברכו לשלום ונתן לו ברכת המגיד את דברי קדשו, ברכו לשלום ונתן לו ברכת 

פרידה.פרידה.
יצא האיש מן הקודש חוצה מבולבל ונבוך, מה ענין יצא האיש מן הקודש חוצה מבולבל ונבוך, מה ענין 

"ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך, ולעמך ישראל "ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך, ולעמך ישראל 
עשית תשועה גדולה ופורקן כהיום הזה"עשית תשועה גדולה ופורקן כהיום הזה"

(ברכת הודאה, על הנסים)(ברכת הודאה, על הנסים)

המתחיל במצווה אומרים המתחיל במצווה אומרים 
לו גמורלו גמור

השידוך עבור בתי כמעט ויצא לפועל ורגע לפני הסגירה השידוך עבור בתי כמעט ויצא לפועל ורגע לפני הסגירה 
פעמים  וכמה  כמה  ונשנה  חזר  הדבר  מהפרק.  פעמים ירד  וכמה  כמה  ונשנה  חזר  הדבר  מהפרק.  ירד 
קורה  טבעי  לא  משהו  כי  שהבנתי  עד  שונות  קורה בהצעות  טבעי  לא  משהו  כי  שהבנתי  עד  שונות  בהצעות 
מורנו  תיקון.  הצריך  דבר  על  לי  רומזים  ומשמים  מורנו לי  תיקון.  הצריך  דבר  על  לי  רומזים  ומשמים  לי 
הרב שליט"א ציטט לא אחת את מורו ורבו הרב בנימין הרב שליט"א ציטט לא אחת את מורו ורבו הרב בנימין 
סיבת  לגבי  פנים,  ההסתר  למרות  כי  זצ"ל  סיבת רבינוביץ  לגבי  פנים,  ההסתר  למרות  כי  זצ"ל  רבינוביץ 
לפשפש  יכול  אחד  וכל  פנים.  הסתר  קיים  לא  לפשפש העונש  יכול  אחד  וכל  פנים.  הסתר  קיים  לא  העונש 

במעשיו ולראות מהיא סיבת העונש.במעשיו ולראות מהיא סיבת העונש.
מה'  ובקשתי  במעשי  לפשפש  החילותי  הדרך  זה  מה' על  ובקשתי  במעשי  לפשפש  החילותי  הדרך  זה  על 
מתחיל  שאני  לכך  שגורם  לתקן  עלי  במה  עיניי  מתחיל שיאיר  שאני  לכך  שגורם  לתקן  עלי  במה  עיניי  שיאיר 

שידוך אך לא גומר...שידוך אך לא גומר...
חיפשתי ולא מצאתי עד כי לפתע ניגש אלי בכולל אברך חיפשתי ולא מצאתי עד כי לפתע ניגש אלי בכולל אברך 
וכך  היום  במהלך  שותה  שאני  השתייה  על  לי  וכך והעיר  היום  במהלך  שותה  שאני  השתייה  על  לי  והעיר 
אמר: "דע לך כי רבה המכשילה שאנשים מברכים ברכת אמר: "דע לך כי רבה המכשילה שאנשים מברכים ברכת 
שהכל בכוונה רבה אבל בורא נפשות הם שוכחים, נמצא שהכל בכוונה רבה אבל בורא נפשות הם שוכחים, נמצא 
בברכתה  אותה  משלימים  לא  אך  במצוה  בברכתה שמתחילים  אותה  משלימים  לא  אך  במצוה  שמתחילים 

האחרונה".האחרונה".
היום  במהלך  שותה  אני  אכן  כי  לדבר  התעוררתי  היום תיכף  במהלך  שותה  אני  אכן  כי  לדבר  התעוררתי  תיכף 
אך נכשל בברכה אחרונה וזה בדיוק מה שקורה לי שאני אך נכשל בברכה אחרונה וזה בדיוק מה שקורה לי שאני 
מתחיל בשידוך אך לא מסיים. קבלתי על עצמי לאלתר מתחיל בשידוך אך לא מסיים. קבלתי על עצמי לאלתר 
באמת  לראות  ונוכחתי  אחרונות  בברכות  זהיר  באמת להיות  לראות  ונוכחתי  אחרונות  בברכות  זהיר  להיות 
כמה וכמה פעמים שפספסתי את הברכה משום היסח כמה וכמה פעמים שפספסתי את הברכה משום היסח 

הדעת.הדעת.
מצוין  שידוך  וסגרתי   הקבלה  מיום  שבועיים  חלפו  מצוין לא  שידוך  וסגרתי   הקבלה  מיום  שבועיים  חלפו  לא 

ללא עיכובים עבור בתי ב"ה.ללא עיכובים עבור בתי ב"ה.
בעל המעשה: צ.שבעל המעשה: צ.ש

'לחם משנה''לחם משנה'
עבור  קטנים  ואירועים  קידושים  מארגן  אני  עבור לפרנסתי  קטנים  ואירועים  קידושים  מארגן  אני  לפרנסתי 

בעלי שמחה.בעלי שמחה.
 באמצע השבוע קבלתי טלפון  והתבקשתי להזמין עבור  באמצע השבוע קבלתי טלפון  והתבקשתי להזמין עבור 
שיתקיים  אירוע  לכבוד  קלועות  לחמניות  שיתקיים   אירוע  לכבוד  קלועות  לחמניות   300300 לקוח לקוח 
שיצטרך.  הנוספים  לדברים  בקשר  יהיה  והוא  שיצטרך. בשבת  הנוספים  לדברים  בקשר  יהיה  והוא  בשבת 
מכיוון שהייתי עסוק באותו רגע הזמנתי את הלחמניות מכיוון שהייתי עסוק באותו רגע הזמנתי את הלחמניות 
מכיוון  ההזמנה  להמשך  שוב  שיתקשר  עליו  מכיוון וסמכתי  ההזמנה  להמשך  שוב  שיתקשר  עליו  וסמכתי 
שישי  ביום  טלפון.  ומספר  שם  לקחת  טרחתי  לא  שישי שכך  ביום  טלפון.  ומספר  שם  לקחת  טרחתי  לא  שכך 
מאז  קשר  איתי  יצר  לא  המזמין  אבל  הלחמניות  מאז הגיעו  קשר  איתי  יצר  לא  המזמין  אבל  הלחמניות  הגיעו 
שמא  אותם  למכור  חששתי  לאתרו.  כיצד  ידעתי  שמא ולא  אותם  למכור  חששתי  לאתרו.  כיצד  ידעתי  ולא 
כל  עלי  ייפול  ומאידך  הזמין  אשר  את  ויבקש  כל יתקשר  עלי  ייפול  ומאידך  הזמין  אשר  את  ויבקש  יתקשר 
ההוצאה אם לא אאתר אותו. כשעה לפני שבת  הבנתי ההוצאה אם לא אאתר אותו. כשעה לפני שבת  הבנתי 
שעלי לספוג את הנזק על הרשלנות שלי שלא רשמתי שעלי לספוג את הנזק על הרשלנות שלי שלא רשמתי 
לכבוד  במקווה  עצמי  לטהר  ויצאתי  כנדרש  וטלפון  לכבוד שם  במקווה  עצמי  לטהר  ויצאתי  כנדרש  וטלפון  שם 
יודע  אני  אם  ושאל  מכר  בי  פגש  המקווה  בפתח  יודע שבת,  אני  אם  ושאל  מכר  בי  פגש  המקווה  בפתח  שבת, 
מכיוון  לחמניות  מכיוון   לחמניות   300300 כזו    בשעה  להשיג  ניתן  כזו   היכן  בשעה  להשיג  ניתן  היכן 
שהוא  האירוע  עבור  הזמין  שהוא  משלוח  עם  שהוא שהרכב  האירוע  עבור  הזמין  שהוא  משלוח  עם  שהרכב 

מקיים נתקע עם הסחורה בדרכו לעיר...מקיים נתקע עם הסחורה בדרכו לעיר...
בעל המעשה: מ.הבעל המעשה: מ.ה

טיב ‰‰˘‚ח‰

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

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

|  המשך בעמוד ד'  |

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

ג



זה אצל זה? הוא נכנס כאן לבקש ברכה וישועה בענין זה אצל זה? הוא נכנס כאן לבקש ברכה וישועה בענין 
הפרנסה, והרבי במקום לברכו, מצווהו על הידור מצות הפרנסה, והרבי במקום לברכו, מצווהו על הידור מצות 

הדלקת נרות חנוכה, שיחולו בעוד כמה שבועות...הדלקת נרות חנוכה, שיחולו בעוד כמה שבועות...
היטב  זכר  הוא  רוחו,  שמרה  רבו  פקודת  את  היטב אולם  זכר  הוא  רוחו,  שמרה  רבו  פקודת  את  אולם 
את ההוראה המפורשת שקיבל, ולקראת חג החנוכה את ההוראה המפורשת שקיבל, ולקראת חג החנוכה 
איזו  להשיג  בניסיון  שבכפר,  חבריו  כל  בין  איזו התרוצץ  להשיג  בניסיון  שבכפר,  חבריו  כל  בין  התרוצץ 
הנרות.  להדלקת  זית  שמן  לרכוש  כדי  קטנה  זית להדלקת הנרות. הלוואה  שמן  כדי לרכוש  קטנה  הלוואה 
שוב...  לו  להלוות  הסכים  לא  אחד  אף  כמצופה  שוב... אך  לו  להלוות  הסכים  לא  אחד  אף  כמצופה  אך 
כשאין  מכל,  ריק  עדיין  עצמו  את  מצא  החג  כשאין בערב  מכל,  ריק  עדיין  עצמו  את  מצא  החג  בערב 

בכיסו אף פרוטה לפורטה.בכיסו אף פרוטה לפורטה.
ביתו,  בתוך  עליו  עגומה  כשנפשו  האיש  ביתו, התהלך  בתוך  עליו  עגומה  כשנפשו  האיש  התהלך 
וחיפש בכל פינות הבית שמא ימצא איזה חפץ שניתן וחיפש בכל פינות הבית שמא ימצא איזה חפץ שניתן 
למכרו, לבסוף מצא כלי מסוים שניתן בדוחק להוציאו למכרו, לבסוף מצא כלי מסוים שניתן בדוחק להוציאו 
בזריזות  ורתם  האיש,  היסס  לא  למכירה.  הבית  בזריזות מן  ורתם  האיש,  היסס  לא  למכירה.  הבית  מן 
השוק  אל  העירה  תיכף  ושעט  העגלה  אל  הסוס  השוק את  אל  העירה  תיכף  ושעט  העגלה  אל  הסוס  את 
הגדול, שם מצא רוכל זקן הקונה כלים וחפצים ישנים הגדול, שם מצא רוכל זקן הקונה כלים וחפצים ישנים 
ומשומשים [אלטע זאכעין...]. בתמורה שקיבל מיהר ומשומשים [אלטע זאכעין...]. בתמורה שקיבל מיהר 
לרכוש בשוק 'שמן זית זך' כשר ומהודר, ועוד נשארו לרכוש בשוק 'שמן זית זך' כשר ומהודר, ועוד נשארו 

פרוטות יחידות בידו עבור מעט לחם לפי הטף. פרוטות יחידות בידו עבור מעט לחם לפי הטף. 
הוא עלה תיכף אל עגלתו בחזרה לביתו שבכפר, היה הוא עלה תיכף אל עגלתו בחזרה לביתו שבכפר, היה 
זה ערב חנוכה שעות ספורות לפני זמן הדלקת הנרות, זה ערב חנוכה שעות ספורות לפני זמן הדלקת הנרות, 
והוא חפץ בכל מאודו לקיים את המצוה כפי הוראתו והוא חפץ בכל מאודו לקיים את המצוה כפי הוראתו 
של הרבי הקדוש בשמן זית זך! עתה היה עליו לגמוע של הרבי הקדוש בשמן זית זך! עתה היה עליו לגמוע 
עבות,  יער  של  ספורים  קילומטרים  כמה  עבות, בדהירה  יער  של  ספורים  קילומטרים  כמה  בדהירה 

שהבדיל בין קוז'ניץ העיר לכפרו הקט.שהבדיל בין קוז'ניץ העיר לכפרו הקט.
והנה מדי עברו במסלול הנסיעה בתוככי היער, רואה והנה מדי עברו במסלול הנסיעה בתוככי היער, רואה 
הסוס  הארץ,  על  הפוכה  הדורה  כרכרה  לפתע  הסוס הוא  הארץ,  על  הפוכה  הדורה  כרכרה  לפתע  הוא 
האביר מוביל הכרכרה מוטל היה כפגר מת על הארץ. האביר מוביל הכרכרה מוטל היה כפגר מת על הארץ. 
ראה  בסוס,  המושך  העגלון  של  למקומו  ראה כשהביט  בסוס,  המושך  העגלון  של  למקומו  כשהביט 
שאף הוא שוכב מת במקומו... הוא הבין מיד שקרתה שאף הוא שוכב מת במקומו... הוא הבין מיד שקרתה 
שעטו  ורוכבו  סוס  כאשר  קשה,  'תאונה'  כנראה  שעטו כאן  ורוכבו  סוס  כאשר  קשה,  'תאונה'  כנראה  כאן 
במלוא  שנתקעו  עד  הדרך,  במורד  מדי  מהר  במלוא כנראה  שנתקעו  עד  הדרך,  במורד  מדי  מהר  כנראה 

העוצמה בעץ ענק רחב מימדים, ונהרגו בו במקום.העוצמה בעץ ענק רחב מימדים, ונהרגו בו במקום.
בעודו מתבונן אנה ואנה בכרכרה המפוארת, שנדמה בעודו מתבונן אנה ואנה בכרכרה המפוארת, שנדמה 
גניחות  לפתע  שמע  מעט...  לו  מוכרת  שהיא  לו  גניחות היה  לפתע  שמע  מעט...  לו  מוכרת  שהיא  לו  היה 
שעמדה  הענקית,  הכרכרה  מתחת  העולות  שעמדה חלשות  הענקית,  הכרכרה  מתחת  העולות  חלשות 
מתחת  היטב  והביט  ארצה  כשגחן  הארץ,  על  מתחת הפוכה  היטב  והביט  ארצה  כשגחן  הארץ,  על  הפוכה 
הכרכרה חשכו עיניו, הוא ראה שם את הפריץ הגדול הכרכרה חשכו עיניו, הוא ראה שם את הפריץ הגדול 
מצליח  בקושי  פצוע,  שם  שוכב  שלו,  הכפר  מצליח שליט  בקושי  פצוע,  שם  שוכב  שלו,  הכפר  שליט 
לנשום וגונח מכאבים, כנראה ספג כמה חבטות עזות לנשום וגונח מכאבים, כנראה ספג כמה חבטות עזות 
שם  שכב  שעות  כמה  יודע  ומי  כרכרתו,  שם בהתהפכות  שכב  שעות  כמה  יודע  ומי  כרכרתו,  בהתהפכות 

כך, בלא יכולת להניע אבר.כך, בלא יכולת להניע אבר.
בכוחות  והצלה,  חילוץ  בפעולות  היהודי  החל  בכוחות תיכף  והצלה,  חילוץ  בפעולות  היהודי  החל  תיכף 
גופו  מעל  הענק  כרכרת  את  'להרים'  הצליח  גופו אדירים  מעל  הענק  כרכרת  את  'להרים'  הצליח  אדירים 
ובעדינות  בזהירות  הצליח  וכך  המסכן,  הפריץ  ובעדינות של  בזהירות  הצליח  וכך  המסכן,  הפריץ  של 
מעט  עליו  שפך  שם  הפשוטה,  עגלתו  אל  מעט להעלותו  עליו  שפך  שם  הפשוטה,  עגלתו  אל  להעלותו 
מים קרים כדי לעוררו, וכן השקהו במעט יי"ש שהיה מים קרים כדי לעוררו, וכן השקהו במעט יי"ש שהיה 
לשוב  הפריץ  של  רוחו  החלה  אט  אט  לשוב באמתחתו.  הפריץ  של  רוחו  החלה  אט  אט  באמתחתו. 
במושב  הושיבו  והיהודי  במלואה,  שבה  הכרתו  במושב אליו,  הושיבו  והיהודי  במלואה,  שבה  הכרתו  אליו, 
את  וקשר  עבה,  חבל  הוציא  מכן  לאחר  את שבעגלה.  וקשר  עבה,  חבל  הוציא  מכן  לאחר  שבעגלה. 
עם  יצא  וכך  עגלתו,  אל  הפריץ  של  ההדורה  עם כרכרתו  יצא  וכך  עגלתו,  אל  הפריץ  של  ההדורה  כרכרתו 

הפריץ הפצוע בדרכם אל הכפר.הפריץ הפצוע בדרכם אל הכפר.
אל  הנכבד  הפריץ  את  הכפרי  הכניס  הביתה  אל בהגיעם  הנכבד  הפריץ  את  הכפרי  הכניס  הביתה  בהגיעם 
תוך ביתו, הושיבו סביב התנור כדי שיחמם את גופו, תוך ביתו, הושיבו סביב התנור כדי שיחמם את גופו, 
שעות  שלאחר  עד  ומהביל,  חם  תה  כוס  לו  שעות הגיש  שלאחר  עד  ומהביל,  חם  תה  כוס  לו  הגיש 
בכוחות  ויצא  לאיתנו,  הפריץ  שב  מנוחה  של  בכוחות מספר  ויצא  לאיתנו,  הפריץ  שב  מנוחה  של  מספר 
עצמו לארמונו, כשפיו מלא תודה וברכה לאיש היהודי עצמו לארמונו, כשפיו מלא תודה וברכה לאיש היהודי 

שהציל את חייו וטיפל בו במסירות נאמנה שכזו.שהציל את חייו וטיפל בו במסירות נאמנה שכזו.
הכנסת  בבית  שחרית  בתפילת  עומד  בעודו  הכנסת למחרת  בבית  שחרית  בתפילת  עומד  בעודו  למחרת 
המקומי, הגיע משרתו של הפריץ, והבהילו לבוא עמו המקומי, הגיע משרתו של הפריץ, והבהילו לבוא עמו 
היהודי  בדחיפות.  לו  הנצרך  הפריץ,  אל  ומיד  היהודי תיכף  בדחיפות.  לו  הנצרך  הפריץ,  אל  ומיד  תיכף 
נזכר  כנראה  אמש  פגישתם  שמתוך  מאוד  נזכר חשש  כנראה  אמש  פגישתם  שמתוך  מאוד  חשש 
הפריץ מהחוב הגדול שיש לו אצלו, ולכן מאיץ בו כדי הפריץ מהחוב הגדול שיש לו אצלו, ולכן מאיץ בו כדי 
לגבות את החוב. מתחילה ניסה היהודי להשתמט או לגבות את החוב. מתחילה ניסה היהודי להשתמט או 
לכל הפחות לדחות את התייצבותו זמן מה, שמא יוכל לכל הפחות לדחות את התייצבותו זמן מה, שמא יוכל 
שהוא  למשרת  אמר  הוא  בינתיים...  משהו  שהוא 'להשיג'  למשרת  אמר  הוא  בינתיים...  משהו  'להשיג' 
יבוא...  מה  זמן  ובעוד  התפילה,  באמצע  כעת  יבוא... עומד  מה  זמן  ובעוד  התפילה,  באמצע  כעת  עומד 
אבל הלה לא אבה לשמוע כלום, חזקה עליו הוראתו אבל הלה לא אבה לשמוע כלום, חזקה עליו הוראתו 
של אדונו הפריץ, להביא את היהודי לפניו תיכף ומיד!של אדונו הפריץ, להביא את היהודי לפניו תיכף ומיד!

הגדול,  הטרקלין  אל  מיד  הוכנס  לארמון  הגדול, משהגיע  הטרקלין  אל  מיד  הוכנס  לארמון  משהגיע 
על  וכשחיוך  הרכה,  כורסתו  על  נינוח  ישב  על הפריץ  וכשחיוך  הרכה,  כורסתו  על  נינוח  ישב  הפריץ 

שפתיו ביקש מהיהודי הנפחד להתיישב על ידו.שפתיו ביקש מהיהודי הנפחד להתיישב על ידו.
דע לך, פתח הפריץ ואמר, שהצלת את נפשי אתמול דע לך, פתח הפריץ ואמר, שהצלת את נפשי אתמול 
ממוות בטוח! ועתה נקבה נא שכרך עלי ואתנה, כמה ממוות בטוח! ועתה נקבה נא שכרך עלי ואתנה, כמה 
רוצה אתה שאשלם לך עבור פעולת החילוץ וההצלה?רוצה אתה שאשלם לך עבור פעולת החילוץ וההצלה?

נהוג  לא  פנים,  בבושת  האיש  נענה  היהודים,  נהוג אצלנו  לא  פנים,  בבושת  האיש  נענה  היהודים,  אצלנו 
זאת  נפשות,  הצלת  של  פעולה  על  תשלום  זאת לגבות  נפשות,  הצלת  של  פעולה  על  תשלום  לגבות 
היא חובתנו המוסרית ומפורשת בתורתנו, עשיתי את היא חובתנו המוסרית ומפורשת בתורתנו, עשיתי את 
המוטל עלי לעשות, ואין אנו גובים שום תגמול שכר המוטל עלי לעשות, ואין אנו גובים שום תגמול שכר 

על פעולה שכזו!על פעולה שכזו!
היטב  לי  ידוע  הלא  ואמר:  נענה  כן,  כי  הפריץ  היטב בראות  לי  ידוע  הלא  ואמר:  נענה  כן,  כי  הפריץ  בראות 
לך  קשה  קטנה  הלוואה  כשאפילו  הקשה!  לך מצבך  קשה  קטנה  הלוואה  כשאפילו  הקשה!  מצבך 

חכירת  דמי  חוב  על  לדבר  שלא  בכפר...  להשיג  חכירת כבר  דמי  חוב  על  לדבר  שלא  בכפר...  להשיג  כבר 
הכריז  ובכן,   – האחרונות.  השנתיים  של  הכריז המטחנה  ובכן,   – האחרונות.  השנתיים  של  המטחנה 
החוב  כל  על  בזאת  לך  אני  מוחל  בחגיגיות,  החוב הפריץ  כל  על  בזאת  לך  אני  מוחל  בחגיגיות,  הפריץ 
הגדול שלך, ובנוסף מעניק אני לך שטר כתוב וחתום הגדול שלך, ובנוסף מעניק אני לך שטר כתוב וחתום 

לחכירת בית הריחיים לחכירת בית הריחיים לעשר שנים נוספות חינם!לעשר שנים נוספות חינם!
מתחילה היסס היהודי לקבל תשורת ענק שכזו... אך מתחילה היסס היהודי לקבל תשורת ענק שכזו... אך 
הפריץ נענה ואמר, זה כנראה עדיין לא מספיק... הוא הפריץ נענה ואמר, זה כנראה עדיין לא מספיק... הוא 
פתח בפניו את ה'כספת' והוציא סכום גדול ונאה של פתח בפניו את ה'כספת' והוציא סכום גדול ונאה של 

כמה אלפי שטרות טבין ותקילין! כמה אלפי שטרות טבין ותקילין! 
קח לך! יהודי טוב, אמר הפריץ, אתה זקוק לזה מאוד!קח לך! יהודי טוב, אמר הפריץ, אתה זקוק לזה מאוד!
עשיר  נעשה  דנן  והיהודי  קצרה,  תקופה  חלפה  עשיר לא  נעשה  דנן  והיהודי  קצרה,  תקופה  חלפה  לא 
גדול, ברכתו של הרבי הקדוש ליוותה אותו כל העת, גדול, ברכתו של הרבי הקדוש ליוותה אותו כל העת, 
ובתוך כמה שנים נעשה לבעל צדקה גדול ומפורסם, ובתוך כמה שנים נעשה לבעל צדקה גדול ומפורסם, 

ששמו הלך לפניו בכל רחבי פולין הגדולה.ששמו הלך לפניו בכל רחבי פולין הגדולה.
מצוה',  'הידור  של  כוחה  המעשה  זה  מטיב  מצוה', למדנו  'הידור  של  כוחה  המעשה  זה  מטיב  למדנו 
הגדולה  הישועה  המשיך  הקדוש  המגיד  הגדולה כאשר  הישועה  המשיך  הקדוש  המגיד  כאשר 
כי  בחנוכה!  זית  שמן  של  מצוה  הידור  ידי  על  כי לאיש  בחנוכה!  זית  שמן  של  מצוה  הידור  ידי  על  לאיש 
הגם שצדיק גוזר והקב"ה מקיים, צריך כלים לקבלת הגם שצדיק גוזר והקב"ה מקיים, צריך כלים לקבלת 
הברכה, ובזה המשיך אליו את הישועה על ידי הידור הברכה, ובזה המשיך אליו את הישועה על ידי הידור 

המצוה!המצוה!
כמה עלינו להדר במצוות, מהדרין מן המהדרין!כמה עלינו להדר במצוות, מהדרין מן המהדרין!

[פרטיות קובץ [פרטיות קובץ 131025131025]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •

סיפר מרן סיפר מרן החפץ חיים זצוק"להחפץ חיים זצוק"ל, שהיה פעם בבית , שהיה פעם בבית רבו רבו 
החנוכההחנוכה, ,  בימי  בימי   זצ"ל  מהורדענקא  נחום  רבי  זצ"להגה"צ  מהורדענקא  נחום  רבי  הגה"צ 
נקפו  והנה  תורה.  של  בעמלה  באהבים  יחדיו  נקפו ועסקו  והנה  תורה.  של  בעמלה  באהבים  יחדיו  ועסקו 
השעות והגיע זמן הדלקת נרות חנוכה, אך לפליאתו השעות והגיע זמן הדלקת נרות חנוכה, אך לפליאתו 
של החפץ חיים התמהמה הגאון משום מה, ולא ניגש של החפץ חיים התמהמה הגאון משום מה, ולא ניגש 
הסוגיא  בעסק  עוד  המשיך  הוא  ההדלקה,  הסוגיא למצות  בעסק  עוד  המשיך  הוא  ההדלקה,  למצות 

שהתייגעו בה, על אף שכבר החל להחשיך היום.שהתייגעו בה, על אף שכבר החל להחשיך היום.
שאל החפץ חיים את רבו, מדוע אינו מפסיק להדלקת שאל החפץ חיים את רבו, מדוע אינו מפסיק להדלקת 

הנר כדין, הרי עוד מעט יעבור הזמן?הנר כדין, הרי עוד מעט יעבור הזמן?
ענה הרב והסביר, זוגתי הרבנית יצאה כרגע מן הבית, ענה הרב והסביר, זוגתי הרבנית יצאה כרגע מן הבית, 
יודע אני שתצטער כשתראה שניגשתי להדלקת הנר יודע אני שתצטער כשתראה שניגשתי להדלקת הנר 
בלעדיה, והרי כבר פסקו חכמינו ז"ל בלעדיה, והרי כבר פסקו חכמינו ז"ל (שבת כג:) (שבת כג:) נר ביתו נר ביתו 
ונר חנוכה נר בית עדיף משום שלום בית עי"ש, ואם ונר חנוכה נר בית עדיף משום שלום בית עי"ש, ואם 
גם  חנוכה  נר  הדלקת  במצות  לחוש  עלינו  בודאי  גם כן  חנוכה  נר  הדלקת  במצות  לחוש  עלינו  בודאי  כן 
לשלום הבית! הנה אמורה היא לחזור תיכף, ואז אגש לשלום הבית! הנה אמורה היא לחזור תיכף, ואז אגש 

בעזרת ה' בשמחה אל המצוה!בעזרת ה' בשמחה אל המצוה!
[טיב המעשיות קובץ [טיב המעשיות קובץ 2121]
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