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

ùøãîáïúùøô ùéøá(â èô äáø)øáâä éøùà
åçèáî 'ä íù øùà(ä î íéìäú)äæ -

íé÷ùîä øùì øîàù é"ò ,íéáäø ìà äðô àìå ,óñåé
åðéáø'ä áúë .íéðù éúù åì óñåúéð éðúøëæäå éðúøëæ

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

,àìà ,äéìéãá ãç ìëåúåìãúùä íéé÷ù øçàù
àìå ,íéîùî åì àåáú äîöò äòåùéäù ïéîàé
ìò ÷ø åîöò êåîñé àìéîîå Y åúåìãúùä é"ò

åãáì 'äààààäéäù éàãåå ,÷éãöä óñåé éáâ éîð ïë .
,åäøéëæéù íé÷ùîä øùî ù÷áìå ìãúùäì åéìò

ïéîàäì ÷ø ,úàæ 'äáéñ'á êåîñì åì äéä àìù àìà
éðúøëæ' øîàì ìôëù ïååéëå ,åãáì 'äá çåèáìå
ïëìå ,åæ äøéëæ ìò êîñù äàøð ,'éðúøëæäå
ì"æå ,íéøåñàä úéáá íéîé íééúðù ãåò åäåøéàùä

.ééçá åðéáøäåúåìãúùäá åúå÷ú úåìúì åì ïéàå
ä"á÷äá ÷øãåã øîàù àåäå ,(å áñ íéìäú)êà'

- 'éúåå÷ú åðîî éë éùôð éîåã íé÷åìàìøîåìë
éúåìãúùäá àìáááá.

òåãéúà íòô ìàù ì"÷åöæ ÷ñéøáî ç"øâäù
ì"÷åöæ ôà÷ù ù"øâääãð 'ãîç é÷åùç'á àáåä)

(.âîíà íéøåñàä úéáá óñåé øàùð äéä ïîæ äîë
,ù"øâä åáéùä .'éðúøëæ' úçà íòô ÷ø øîåà äéä
íà éë Y úçà äðù ÷ø øàùð äéä ïåéâää é"ôòù

זצ"לא . קלוגער שלמה רבי הגאון ÎÂ�ÁÏ‰)כתב ¯Ó‡Ó ¯Ù˘ È¯Ó‡) היפ "ת והקשה וז "ל הללו המדרש  דברי על 

הנס  על  ולסמוך  הטבע בדרך להשתדל לאדם אסור ת"לוכי בטל אדם ישב יכול אמרו  הרי אדרבה ,

לפענ"ד עי"ש . תעשה  אשר בכל  הנס וברכתיך על  לסמוך  ואין  הטבע בדרך להשתדל אדם צריך  ,דוודאי

דבר לאותו צריך שהוא בשעה  דווקא היינו אםאז אך אבל  הטבע , בדרך ישתדל  רק  הנס על  סומכין אין

- זמן לאחר רק  זה  לדבר ממש  עכשיו  צריך בהקב"ה אינו חזק בטחון  לו שיש לשדד מי הקב"ה ביד שיש -

מאין, יש  ולברוא כ "כהטבע נחוץ  דאינו זמן לאחר צריך  שהוא בדבר הטבע בדרך להשתדל  לו ואין  ,(˜¯)

לו שיש  מי חז "ל בדברי מצינו וכן הטבע . בדרך ישתדל אז נס הקב"ה  שלח ולא הדבר אל  שיצטרך בעת

אחרת  מדה  הלל 'אבל  – בש"ס  מבואר וכן אמנה, מקטני זה הרי מחר מזונות על אשתדל ואומר היום  מזונות

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

כמה  על  לביתו טרף  להמציא הרבה להרוויח שיכול  בעת  משתדל אז בהקב "ה חזק בטחון לו שאין  מי

חטא זמנים  היה  כך ולפי"ז הקב"ה . על  לו אין ובטחון הטבע , בדרך להשתדל ימצא לא אח "כ שמא ירא כי

הסוהר, מבית המשקים  שר להוצאת ימים  שלושת היה  עדיין המשקים לשר חלומו  שפתר שבשעה אם יוסף 

היה  אלא המשקים, משר הפתרון  בעת תיכף  ולבקש להשתדל  לו היה לא בהקב "ה בטחונו שם  יוסף  היה

פרעה  לפני להזכירו ממנו יבקש  אז האסורים מבית המשקים שר שיצא בעת השלישי יום עד להמתין  ,לו

באוזניו , יותר דבריו  יכנסו  שאז - לו  שפתר בעת עכשיו כמו  באוזניו  דבריו  כ "כ אז  יכנסו  לא שאולי מ"מ אף

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

לשנה . יום  שנה ארבעים המרגלים  שנענשו כמו לשנה יום שנים בב' נענש  לכן מקודם  ימים  ב' עצמו  יוסף

זי"עב. הרי"ם ' ה 'חידושי הרה "ק כתב ·Ô˙˘¯Ù)וכן Ì"È¯‰ ÈËÂ˜ÈÏ)יוסף את המשקים שר זכר 'ולא הפסוק  על

כלומר,וישכחהו וישכחהו', – המשקים  לשר שאמר מה  שכח  שיוסף הצדיק, יוסף על  סמךקאי שלא

המשקים  שר על  'סמיכה' לו הייתה ולא בה' בטח רק והזכרתני', 'זכרתני מאתו שביקש מה על כלל ,עצמו

השערה . כחוט צדיקיו עם מדקדק  הקב"ה כי והזכרתני זכרתני אם  כי בתחילה שאמר  מה על רק  נענש ולא
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åéìò äéä äæá ë"à íééúðù øàùð íéîòô 'á ìò
àìà ,éë àì ,ç"øâä åì øîà ,úçà äðù ÷ø øàùäì
øîåì åéìò äéä úçà íòô éë ,ììë ùðòð äéä àì
åúåìãúùä ìôëù ïååéëî êà ,'úåìãúùä'ä úáåçî
óàù äæá äàøä ,'éðúøëæäå éðúøëæ' Y øîàå
àìå ,åúù÷á ìò 'êîñ'ù úîçî äúééä äðåùàøä
ïåøëæ' ìë ìò ùðòð ïëì ,àãéøâ úåìãúùä øåúá

,'ïåøëæå,åéúåâøãîáå ÷éãöä óñåéá äâùä åðì ïéàù àèéùô)

(àá åðãîììù àìàââââ.äëåðç - õ÷î - äùøôä øàá

יבוא לו הנקצב  שכל יודע המאמין – וזמן עת  לכל
המזומן  בעת 

éøùà'ìäáð åðéà åðåçèéáá éë Y 'êá çèåá íãà
ìëù øåøéáá åòãåéá ,åéëøö øàùå ïåä óåñàì
äîåàî äùòé àì íà óà åéìà àåáé àåá åì áö÷ðä
'éðéðôä äéòãé åðéáø' áúë øáë äáøãàå ,äæ øåáò

(äðåîàä øòù íéðéðôä øçáî),åôøèî íãàä çøáé íà
åðîî øúåé åéøçà óåãøé åôøè - úååîä ïî çøåáë

åâéùäì øäîìéì äî ,øîàì ìéëùéå ïéáé àìéîîå ,
,äãéîä ìò øúé 'ìãúùäì' äñðøôä øçà óåãøà éë
êë ïéáå êë ïéá ,÷éøì äòéâéå úåèù àìà äæ ïéà
äáøú àì íìåòáù úåìãúùä ìëå ,íåúçå áåö÷ ìëä

åì áö÷ðä éôëî øúåé åúøåëùî úà åì

á"åéëò"éæ äáåøèñåàî ÷"äøä øàéá'íãà úåãìåú')

(äëåðçã 'æ øðïúùøôá áåúëä ìò(ãé àî)

óñåé ìà àø÷éå äòøô çìùéå'åäåöéøéå.'øåáä ïî
éøäã ,÷éãöä óñåé ìù åðåçèá ìãåâ äàøð ïàëî
íéøåñàä úéáá íãà áùé íà íìåò ìù åëøãî
,øåøçù ãö äæéà åì ïúéð äðù á"é õ÷îå úåáø íéðù
êìîä ìà àåáì úåùø åì ïúðúù àìà ãåò àìå

,åîò øáãìååîöòî éøä Y åöéøäì åëøèöé éëå
åùôð ìò ïðçúäì åçåë ìëá õåøéïàë áéúë äîå ,

Y,åäåöéøéå,íéîù éãéá ìëäù øéëäå ïéîàä éë
áúëðù òâø åúåàá äéäé íéøåñàä úéáî 'åøåøçù'å
øäîì åì äîå ,åéøçàì àìå åéðôì àì Y íéîùá

íðéçá õåøìåãããã,åöéøäì äòøô éãáò åëøöåä ïë ìò.

øúåéáåàìù óàã ,'äá åðåçèá ìãåâ úà äàøð
î"î ,úåøçì àöé äòøôî åúàöáù òãé
äòøôî ù÷éá àìå åãéöî äìåòô íåù äùò àì
åðîæå åúò àá íàù ïéîàä éë ,úåøéçì åàéöåéù
äùòé àì íà óà øáãä òøàé úåøçì úàöì

,äæ øåáò åúìåòôúåùòì íãàä ìò éàãååù óà)

àì 'ïåçèá'á óñåé ìù åúìòî áåøì íå÷î ìëî ,'úåìãúùä'

(úàæ úåìãúùäì óà êøöåäääää.

מצרים 'ג. ל'מלך אבינו  יעקב ששלח שמצינו מה צדיקים ביארו  È‡)ובזה  ‚Ó)' דבש ...'מעט ומעט צרי

לצאת  אם  כי אבינו  יעקב רצה  לא כי אלא, 'מעט', רק שלח  למה בעיניו חן למצוא רצה  אם ולכאורה 

הסתפק לפיכך ההשתדלות, חובת כוחותיוידי עיקר ואת דבש'. ומעט צרי 'מעט של מועטת במתנה

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

מאמרם את הגר"א שביאר וכמו מהשפע , לאדם לו מגרעת ההשתדלות וריבוי פעמים אלא עוד, ולא

(:‚È ÔÈ·Â¯ÈÚ) דבר כל אלא וכבוד, 'גדולה' על  דיקא הכוונה שאין הימנו', בורחת הגדולה  הגדולה אחר 'המחזר

כגון ממנו, הדבר יברח  אחריו  יחזר האדם  אשר ממנו גשמי בורח הכסף והממון  הכסף אחר ורמזהמחזר ,

'עני' הם 'כסף' שבתיבת לאותיות הקודמות האותיות כי Ú')לכך, Y 'ÛÏ Ì„Â˜Â ,'� Y 'ÒÏ Ì„Â˜ ,'È Y 'ÎÏ Ì„Â˜)והיינו ,

ה לאחורי יישאר והוא ממנו, הכסף  יברח  ה'כסף ' אחר אותיותכסףשהרודף מרובה,עני – טובה  ומידה ,

הכסף  אחר רודף  שאינו ÏÚÓÓ)שמי „„Ó�Â ·ˆ˜� ÏÎ‰ ‡ÏÈÓÓ ÈÎ ÔÈÓ‡Ó˘ È„È ÏÚ ˜¯ ‰˘Ú� ‰ÊÂ). וישיגנו אחריו ירדוף  הכסף 

מנצחד. הריהו  ג' עליו שרשום הצד על נופל  שכאשר הדריידעל, ממשחק חזי מקום(‚ÔÚ�ÈÂÂÚ)פוק ומכל ,

יועיל אלא מאומה, לו  יועיל  לא בסיבובים  ירבה אם ואף זה , צד על  שיפול  לגרום המסבב ביד אין

בלבדו . ה' ביד תלוי דבר סוף כי תכלית, כל ללא יתירים  סיבובים שיסובב

זי"עה . בונם  ר' הרבי אמר  וכך שלו, הכל שהרי בפניו העומד דבר ואין ה ', ביד שהכל יודע , המאמין כי

(ËÎ ·"Á הימעל '(˘˘"˜ פון נישט פאלט 'געלט דאינשי בפומיהו  מרגלא שהנה  ,ÔÓ ÔÂÓÓ Ì„‡Ï ÌÈÎÈÏ˘Ó ÔÈ‡)
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øáãúå÷æçúää äàé äîå äàð äî ,áåè äî åúòá
åëæ àì éøäù ,äëåðçä éîéá 'ïåçèáå äðåîà'á
íðåçèéá úåëæá àìà úåàìôðå íéñðì íéàðåîùçä
,íøæòéù 'äá åçèá íéèòåî åéäù óàù ,àøåáá

åéðáå åäéúúî éë íîùá æîåøîåíéðäë'ïäë'å ,åéä
'ïåçèá' ïéðîë àéøèîéâá(ä"ò)íäéëøãá ÷áãúðùëå ,

äæä ïîæá úåàìôðå íéñðì äëæð åðà íâíéèå÷éì)

(äëåðçì ä"ã ,ã"ôøú ì"åé íéùãç.

úîàá,íéðååéä úîçìî ø÷éò äúéä åæù ,åøîà
ïø÷ ìò íëì åáúë' ìàøùé éðáì åøîàù

øåùäìàøùé é÷ìàá ÷ìç íëì ïéàù'(ã á ø"øá),
äçìù ïåé úåëìîù 'ñåëåéèðà úìéâî'á àúéà ïëå
åøîàå å÷òöå ìàøùéá íçìéäì íéìééç íéôìà éôìà
.ì"ôò 'áøçá ø÷ãé íéîù íù øéëæîù éî ìë'
äîëå åéðáå ìåãâ ïäë åäéúúî åãîò íúîåòìå

åøîàå å÷òæù ìàøùé éøåçáî íéãéçéåðéìà 'äì éî,

,éáëîä äãåäé ìò åúðéëù úà ä"á÷ä äøùä ïëàå
ä"ë úçà äöéô÷á âøäå áéåàä äðçî êåúì õô÷å

íéìééç óìàéñåé 'ééò)(à"ë ÷øô ïåôåòéðëä êëå ,
ìëå ,íéðååéä àáöî úåñééâ óìà íéðåîù íäéúçú

,íúðåîà çåëá íäì äéä äæä"áå÷á ÷åáãä éë
íìåòä òáèì ììë ãáòåùî åðéàåååå.

ùé'øúñá áùåé' øåîæî øîåì åâäð ïëìù íéøîåà
úåøðä ú÷ìãä øçàøôñ'á ïééò ,ï"áîøäî åøå÷îå)

(ãåòå 'äøéëæàéä åìà íéîéá äãåáòä ø÷éòù ãîìì
ì"æç äðäã ,äðåîàä(:åè úåòåáù)øéù' äæ ÷øô åðéë
åøîàå ,'íéòâô ìù'ä äúà éë ãò - ïëéä ãòå

êðåòî úîù ïåéìò éñçî.

áúë'íäøãåáà'ä(ù"öåîì äìôúä øãñ)ïéà ïëìã
,'øúñá áùåé' ÷øô ìëá ï"ééæ úåàçèåáä éë

åéúçú íéìôåð åéáéåàå 'ïééæ éìëì' ÷å÷æ åðéà 'äá
ïéùéá ïéòøîå ïéòø ïéòâôä ìë åðîî íéìèáúîå.

(ÌÈÓ˘‰י-ה שבטי – אביו לאחי אמר שמנשה להיפך, מבואר בפרשתן אך ,(‚Î ‚Ó)אביכם ואלוקי 'אלוקיכם 

להם השליך שהשי"ת לחשוב השבטים היו שוטים וכי אלי', בא כספכם באמתחותיכם, מטמון לכם  נתן

השמים , מן יכולמטמון כל  הוא שהשי"ת - ממון השמים מן  משליכין שגם וודאי .אלא

גםו . הובא חנוכה ' 'מדרש  ‰˙ÏÈÙ‰)וז"ל  ¯Â„ÈÒ 'ÈÙ 'Á˜Â¯'· ‡·Â‰)דינם את דנת בעבורם, שהריב ריבם  את רבת

הם חלשים  ביד יוונים גיבורים מסרת ישראל . בני נקמת נקמתם את נקמת וריבם . משפטם  –

עם שבאו  גייסות אלף שמונים  אלו  נחמני בר יצחק  א"ר נפלו... מעטים  ביד היוונים היו  רבים  חשמונאים .

·‚¯ÒÈ)גסקלגס ‚"È)הרשעÌ˘ ÂÈ‰˘ ˜ÁˆÈ ·¯ Ì˘· Ì˘ ‡˙È‡ „ÂÚ ,‡·ˆ È˘�‡ 10,800,000 = ‡Â·È¯ ÌÈ�ÂÓ˘Â ÛÏ‡ ˘È ˙Á‡ ‡Ò¯È‚·)

600,000,000 = ˘È‡ ÛÏ‡ ‰È‰ „Á‡ ÏÎÏ˘ ‡Â·È¯ ÌÈ˘È˘(‡·ˆ È˘�‡ גסקלגס ·‚¯ÒÈ)פתח  ‚"ÈÂ)י"בואמר בכם יש שוטים

שיעור  לו שאין חיל עם מלחמה שיעשו בתפילהאיש למעלה כלפי עיניהם ישראל  נשאו שעה  באותה ...

ואמר  אש , של במרצע  אותם  ורצע  האומות שרי שבעים את הקב"ה  תפס  שעה  באותה הקב"ה ... לפני

מכם  אחד כל  נפשו,[יתפוס ]להם  תחת נפשכם - מהם  אחד נמלט  אם בידו, מןאומתו  ואחד אחד כל 

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

לנו הללו  ילחם ה' ממונםואומרים את ומבזבזים השרת מלאכי באים  היוונים  מן מהם שנהרג מלך וכל  .

מסרת  ריבם ... את רבת זהו  חלליהם, מפני השלל  ליטול יכולים  שאין ישראל , של בתיהם  לתוך ומטילים 

וגם היוונים, הם  מעטים ביד ורבים  חלשים ביד אישגיבורים אלף ועשרים מאה שקיבץ  אליפורני חבורת

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

נפשם והכניעו  בעמידה, ה ' אל  ויצעקו ויקומו  כולם... פחדו  עליהם שבא ישראל  ששמעו  כיון וגבוהות,

פניהם על  הנערים  ונפלו שק , הלבישו  ה ' מזבח וגם  שקים  הכהנים ולבשו ובניהם , ונשיהם הם ובבכי בצום

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

עכ"ל . תילים, תילי מהם  והרגו  אויביהם את ישראל רדפו מיד גדול...
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החשיכה בתוך ה ' את  לראות  – יון מלכות זו וחושך
הטובה טמונה שם  כי 

ïúùøôá(å âî)ùéàì ãéâäì éì íúåòøä äîì'
ùøãîáå ,'çà íëì ãåòä(é àö ø"øá)

íéøöîá åðá úà êéìîäì ÷ñåò éðà' ä"á÷ä øîà
ãåòä ùéàì ãéâäì éì íúåòøä äîì' øîåà àåäå

ì"çîøä áúëå .'çà íëìä"ãá ä"ô úåðåáú úòã)

(íðîàåä"á÷ä äöåøù éåìò ìëìù ,áà äðá äæå
áåèä åì ïîãæî ïéà äðä ,íìåòì åà íãàì úúì
åì äø÷é ïë ìòå ,úøúñð äöò ÷îåò êåúî àìà

ì"æ åøîàù ïéðòëå .øòö ïëì íãå÷(.ä úåëøá)

ïìåëå ìàøùéì ä"á÷ä ïúð úåáåè úåðúî ùìù'
'íéøåñé éãé ìò àìà ïðúð àìïéàù ,åðééäå .ì"ëò ,

,úòãì åðì ùé àìà ,ïåéìò úòã ïéáäì åðéãéá
äáåèì äîã÷ä íðéä íéøåñééäå äøúñääùææææ,

åðéìò àìà ,äáåèä ìá÷ì íãàä úà 'ïéøéùëîå'
úøúñð äöòå äáéñá 'ä øáãá äéäð ìëäù ïéîàäì

äçîù êåúî íìá÷é àìéîîå ,åúéøçàá åáéèäì
ááì áåèåçççç.

ïîæäååòá÷ù åðéöîù åîë ,äëåðçä éîéá àîøâ
äëåðç øð ú÷ìãä ïîæ åðéúåáø(:àë úáù)

,'÷åùä ïî ìâø äìëúù ãò äîçä ò÷ùúùî'
'éåì úùåã÷'ä ùøôîå(úéùéîçä äùåã÷)úòé÷ùã

úâäðä ìò äøåî äîçäúøúñåî àéäùë àøåáä
'ä ãé úà úåàøì íãàì åì äù÷ùë òáèä éëëåúá
äîçä úîâåãë Y íéùòîä ìë úà äùåòå çéâùîä

.íìåòì úãøåé äëéùçå äìéìá úøúúñîäåðà äæìå
äðåîàä úà åðáø÷á øéàäì - äëåðç úåøð ïé÷éìãî
ìëáå úò ìëá åîìåò ìò àøåáä úçâùäá äîéìùä

äòù÷åù éë ,'÷åùä ïî ìâø äìëúù ãò' åäæå ,
'íéðåöéç' ìò æîøî(ã ÷øô äëåðç øòù ç"òô)øîåìë ,

øéñéå äìëéùìò âäðúî íìåòäù úåáùçîä úà
éôìâøäòáèä(ù"ééò)'éçá úåéðåöéç úåáùçî íäù

òøä øöéä úöòå ÷åùèèèè.

דלישנאז. שיגרא חזי ופוק ושמחה, באהבה  דבר כל מקבלים  שבאמונתם  ישראל, ‰‡È„È˘)אשריהם  ˙Ù˘·)

איז פלוני אומרים  טוב שאינו ענין על לומר איזגוט כשרוצים פלוני או  נערווייז,גוט מיד,גוט הונגעריג

ערדגוט  דער איז (Â"Á)אין פלוני אומרים  שטות מעשה שעושה מי אי על  לומר כשרוצים ואף  גוט וכיו"ב,

רחמנא דעביד שכל  ומאמינים  יודעים  כי עביד...לטבמשוגע ,

פנחס'ח. ב'אמרי Ú"‡)איתא ˙Â‡ ı˜Ó)' מקץ' פרשת בריש  הכותב הק' החיים ' ה 'אור הרה"ק  דברי בביאור

ופרעה ימים שנתיים מקץ  'ויהי הפסוק אלוחולם על את חולם פרעה היה ימים שנתיים שבמשך ,'

ממנו נשכח  לא לחלומותיו  שנתים' 'מקץ  אמנם  שוכחם, היה משנתו  שבהקיצו  אלא לילה, בכל החלומות

ומבאר  וישכחהו , שיחלום  – זה  דבר הוצרך למה  קשה ולכאורה  חלומו , את שיפתור ליוסף  ויקרא החלום 

ה'מגיד  מענדיל  רבי תלמידו עם זי"ע הק' הבעש "ט מרן נסע שפעם שהיה מעשה פי על  מקאריץ  הרה"ק 

בהשי  אמיתי 'בטחון' לך יהיה אם - הבעש "ט לו אמר למים, מענדיל  ר' הרב ויצמא ה 'מבאר', לך יזמן "ת

ביער  כאן ראיתם  האם  הערל וישאלם  אחד, ערל  לפניהם ונזדמן בה ', בבטחון מענדיל  ר' התחזק ואכן מים,

יש האם  ושאלוהו  ביער, כאן ממני שנאבדו  סוסי אחר ומחפש תר אני אשר ימים  כג' זה  שכן 'סוסים',

נוכחתי  הנה  – הבעש "ט מרבו שאל  מענדיל  רבי ששתה לאחר לשתות... מים  הערל  להם נתן מיד מים, לו

הבעש"ט ויען ימים , ג' זה כאן שיסובב ה ' עשה מה על  כן אם  עבורי, אם  כי הנה זה  ערל נסע שלא ֵָלראות

תוושע , מיד בו תבטח  שאם  הישועה, את מועד מבעוד לך הכין הקב"ה שהשי"תויאמר, הבטחון כח דגדול

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

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

בלילה, לילה  מידי 'חלומו ' את ימים  שנתיים  פרעה  חלם  תהיה ולכן מיד בבטחון יוסף יתחזק שאם כדי

אליו  לבוא נכונה מצרים .ישועתו למלך משנה  ולמנותו האסורים , מבית לגאלו ,

'קבלת ט . לומר כדי עבות ביער פעם  יצא סיביר, בגלות הבכא בעמק זצ"ל טשעבין גאב"ד הגאון כששהה 
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éëäøö'ë øáãä äàøð íéîòôù äàøé ïðåáúîä
åðéöîãë ,àåä äøåîâ äáåè åìåë úîàáå 'äøåøö
òø÷ óñåé óøåè óåøèù á÷òéì äàøð äéäù úòáù
äæá äéä úîàá êà .íçðúäì ïàéîå ...åéúåìîù úà
åìâìâúð 'óñåé úøéëî' é"ò éøäù ,äáåèì äðëä
åéðáå á÷òé åðåæéðå êìîì äðùîì äðîúðù íéøáãä

íéøöîì á÷òé ãøé øùà úòá ,êãéàì .áòøä úåðùá
äéäå ,'óñåé çìù øùà úåìâòá' - íéëìî ãåáëá
äúééä åæ äãéøé úîàáå ,äìåãâ äáåèë øáãä äàøð
ìò èéáäì ïéàù êãîìì ...'íéøöî úåìâ' úìéçú
äàøðù äîå íéîòô éë ,åéðéò úåàø éôë åäø÷é øùà

àåä áåè åìåë íéøåñééëéééé.

מבעלזא  דוב ישכר רבי הרה"ק  של  בפירושו  נזכר שעה באותה  הנורא, בכפור נפש  מסירות מתוך שבת'

שבת בקבלת שאומרים בפסוק Á)זי"ע ËÎ ÌÈÏ‰˙) הוא ד'יחיל ' קדש', מדבר ה ' יחיל מדבר, יחיל  ה ' 'קול

Î‰)מלשון ‡Ï ÌÈÏ‰˙) חז"ל אמרו  והנה  ה '. לחסדי ומצפה שמייחל דהיינו  לחסדו', ÈÚ˘È‰'המייחלים  È"˘¯· ‡·ÂÓ)

(ÏÎ ‰"„ .„ˆ ÌÈÁÒÙ 'ÒÂ˙ Ú"ÚÂ ·È ,Óשב'שליש דשכיחא ומילתא ישוב', שליש  ים, שליש מדבר, שליש  'עולם 

חסדו על להקב"ה מודים באניות הים  כשיורדי - ים' ב'שליש  וכן הבורא, של שבחו קול  נשמע  ישוב'

ישוב  מקום אינו  שהרי שמים , Łם Łם  שיקדש מי אין הרי – מדבר' ב'שליש אבל אדם. לבני ֵָונפלאותיו 

שישמע ומייחל מצפה שהמדבר - מדבר' יחיל  ה ' 'קול דכתיב והיינו וליסטים, חיות של סכנה מקום  אלא

מצפה עולמים  כל הבורא אף  שכביכול - קדש ' מדבר ה' 'יחיל אלא עוד ולא הקב"ה , של שבחיו  קול בו 

ואמר  משמרתו  על התחזק זה  במאמר מטשעבין הגאון וכשנזכר וערבה, ציה  בארץ  קדושה  דיבורי שיאמרו 

דקדושה . ובהתלהבות ודחילו  ברחימו  המזמורים 

בבחינת  שהוא כפשוטו מדàר יש  נמי והכי נפש , שנה עולם  יש  דבר שבכל דידוע ואמר, הוסיף ְִָלימים 

אלו 'שנה', בבחינת מדàר גם יש  אך איש , שם עובר שלא שמם מקום והיינו  - לאדםימים 'עולם' שאין ְִָ

ולעשות  ברוחם להתחזק  להם  וקשה במדרגתם  הפחותים  אנשים  אלו  - ב'נפש ' וכן קונו , את לעבוד חשק 

וחדוה , בשמחה  צורם  וחפץ קונם קדש 'רצון מדבר ה' יחיל  מדבר, יחיל ה' 'קול  אומר הוא עליהם גם

חידוש אין ומרומם מאיר מצבו  כאשר כי כזאת. בעת בפרט  ה ' קול  את ממנו לשמוע חפץ  שהקב"ה -

כל לבורא ושבח שיר לרון עליו וההסתר החשכות מתוך דוקא ואדרבה  השי"ת, את משבח שהוא במה

הבורא. לפני מאד עד חשוב והוא עולמים,

אפשר י . אי אשר רבים יסורים  וסבל  הזעם, בשנות הנוראה ' 'המלחמה  תלאות את שעבר ביהודי מעשה

צבאות  יכניעום קצר זמן שתוך ימש "ו הרשעים  ראו כאשר המלחמה תום  לקראת והנה כלל , לתארם

יושבי  לכל  והודיעו  ורוצחים, כאכזרים  העולם בעיני ייראו  שלא מעשיהם על לחפות החלו  הברית', 'ארצות

לשובע לחם ויקבל  יבוא הרוצה שכל  ¯Ú·המחנה Ï˘ ÌÈ�˘ ˘ÓÁ ¯Á‡Ï - ÔÓÊ Â˙Â‡·˘ ,È„Â‰È‰ ¯ÙÈÒ ,ÔÊÂ‡‰ ˙‡ ¯·˘Ï È„Î·)

Ú ˙ÙÓ ËÚÓ·˘ ËÚÓ‰ Ì‡ ÈÎ ÂÏÎ‡ ‡Ï˘ ,‡¯Â�Â�Âˆ¯ Ì‡‰ - ‰�ÁÓ‰ È�·Ó ÈÓ È‡ ÌÈÏ‡Â˘ ÂÈ‰ Ì‡ ,ÌÈÁÂÏ„ ÌÈÓ· Ì�Â‡Óˆ ˙‡ ÂÂ¯‰Â ,‰˘·

(...ÌÁÏ‰ ˙Ù· ¯ÁÂ· Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ ‰È‰ ,‡¯Â�‰ ‰�ÁÓ‰Ó ¯¯Á˙˘‰Ï ‰Ê ˙Á˙ ‡Â‰ ÛÈ„ÚÓ Â‡ ,È¯Ë ÌÁÏ ËÚÓ· ˙ÂÎÊÏראה כאשר ויהי ,

הלך  בצקלונו, מנות כמה שאסף אחר מהלחם , מעט  עוד לקבל  בתור לעמוד פעמים כמה  הלך היהודי, כן

רוסיים, שבויים  כמה ב'קלקלתו ' תפסוהו בדרך אך הגדול , רעבונו להשקיט כדי מיטתו אצל  לאכלן בחשאי

שבויים הם  שגם בלבו  אמר כי אליהם, לבו שת לא הלה  אולם וגזלן, גנב שהוא וגדפוהו חרפוהו  אשר

בו והיכו עליו, התנפלו  לחדרו הגיע וכאשר ממנו , הרפו  לא הם אך מעשיו, על  אחראים ואינם כמותו,

וכך  נפשו, את להשביע אחת מנה אפילו בידו השאירו  ולא הלחם, כל  את ממנו  נטלו  אכזריות, מכות

וזעק התנצל  צערו  ומתוך לבכות, אפילו  יכול היה  לא לרסיסים  נשבר ובלב דם, שותת הארץ  על שכב

מהחמש ורגע רגע  בכל  כן לעשות בידך היה הרי - ממני נשמתי את ליטול  רצית אם  'רבוש "ע, לבו מעומק 

האחרונות אםשנים  ואיך לחיות, להמשיך בי שבחרת משמע כן עשית ומשלא המוות, במחנות ששהיתי
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התפילה היא  הפרנסה עיקר  – 'עשרה ' יוסף אחי
בציבור התפילה ועיקר

ïúùøôá(â áî )øåáùì äøùò óñåé éçà åãøéå'
åéäù øîàð äîì ÷ã÷ã é"ùøáå ,'øá

äøùò(åöåøéú ù"ééò)ò"éæ 'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøä
(åãøéå ä"ã)øàáì áúëàåä äñðøôì ø÷éòä äðäã

äìôúåøîàù åîëå ,(:áô ïéùåãé÷)éîì íéîçø ù÷áé

åìù íéñëðäå øùåòäùììôúäì ìéëùî 'íëç'äå ,
äòùá ïåöø úò éúîéà' ì"æç åøîà éøäå ,'ïåöø úò'á

'ïéììôúî øåáéöäù(.ç úåëøá)åëìä øùàë ïëì ,
,äñðøô ùôçì - 'øá øåáùì' íéùåã÷ä íéèáùä

åãøéäøùòøåáéöá ììôúäì åìëåéù éãë -àéàéàéàé÷éåãîå .
áéúëã éàîåãøéåïåùìî àåäù(ãåòå :ãì ä"ø)çéìù'
øåáéöãøåéä.øåáéöá åðééäã 'äáéúä éðôì

הארץ . על נרדם אלו  הרגשות ומתוך והיסורים ...', התלאות כל את שעברתי אחרי עכשיו אמות כן

זמן  שהגיע  הבין מיד חדרו, תוך אל  זורחות השמש קרני והנה  עיניו את היהודי פתח הבוקר בשעות

ונשלח השחר עלות טרם ימ"ש  הרשעים ידי על  בהכרח  מתעורר היה  המלחמה  שנות בכל שהרי גאולתם ,

שלא  מי וכל ונוראות, גדולות בהשפלות האסירים  כל  את וסופרים  פוקדים  היו ואז המחנה, לעבודת מיד

המחנה יושבי חבריו שכל הוא מבחין והנה  'ממיטתו ', האיש ויקם ל... דינו נחרץ  היה בזמן התייצב

לחם בחלוקת חפצו  לא היהודים שצוררי הבין, אז או ניע , ללא מתים  שוכבים הרשעים הרוסיים  והאסירים

ממנו שלקחו  בכך עולמו , עליו  שחרב אמש  שחשב מה וכל נפש , להרגם אלא השחרור, טרם  להשביעם 

אם כי מצוקה  ולא רעה שלא עתה  לראות נוכח  עליו , עוברת גדולה  שרעה  בטוח  והיה לחמו , מנות את

לכן  חי, עדיין הוא הרי ממנו  הלחם  וגניבת המכות מפני ואך שעתא, בהאי הקב"ה  לו עשה  גדולה טובה 

בזה . והאמן לטובתו, ורק אך הוא והכל  ה ', דעות א-ל כי מצבו , על  להתלונן לאדם לו אין

לאחה"צ,יא . הניתוח  שעת את וסידרו ניתוח , איזה לעבור זי"ע אהרן' ה 'בית הרה "ק שהוצרך מעשה

לאחריו  וערבית הניתוח , קודם מנחה  להתפלל הרה"ק  ‰�ÁÂ˙È)שיוכל  ˙Ó„¯˙Ó ¯¯ÂÚ˙È˘ ¯Á‡)הכינו ואף ,

ובלית  מאד מאוחרת שעה עד הרה "ק התעורר לא למעשה , הרה"ק . שיתעורר עד שימתינו  למעריב 'מנין'

ערבית, תפילת עם  מה  הגבאי את שאל הרה "ק כשהתעורר ערבית. התפללו  וכבר ה'מנין' התפזר ברירה 

בתפילה ישתתף והרבי הרבי, של  לחדרו מחוץ  יתפלל הקהל  – ומזומנים  מוכנים הכל הנה הגבאי ויען

להתפלל והחל  הגבאי ויצא חדרו , ÔÈ�Ó)מתוך ‡Ï·).' וכו וכו ' וברכו קדיש  ואמר מנין, יש כאילו

מיר' 'ס 'ריפעט לרבי ואמר הגבאי נענה ערב, לעת הגבאי בלווית הרה "ק פעם יצא רב, זמן (È·Ïאחר

(Á� Â�È‡Â ‚‡Â„ עצמי ועשיתי מנין, חצי ולא מנין לא הניתוח  שלאחר בלילה אז  היה לא למעשה כי וגילה  ,

טובים ארוכים לחיים תזכה זה בזכות הרה "ק לו ענה  כדין, שלא וכו ' וברכו  קדיש שאמרתי ונמצא כאילו ...

שאצטרךומאושרים. כך עם להשלים אז בכוחי היה ולא בכך, מסתכן והייתי – הכל  דוחה נפש פיקוח כי

בכך עומד היה לא ולבי מנין, בלא ערבית  ...להתפלל 

אהרן' ב'בית ליה דסבירא לשיטתיה , ‰:)ואזיל Û„)לאדם לעזור יכול  בציבור תפלה אשר ברור, אצלי 'וזה 

בזה כיוצא כתב אחר ובמקום הדור', צדיק כמו  דבר הנאמרים(‚:)בכל  ותפלות אמירות כל  בידי, זה כלל 'כי

עולם '. יסוד צדיקי תפילת כמו התיקונים  כל  מתקנים ובעזה "י שריא, שכינתא עשרה בי

דבש ' ה 'יערות מדברי איכא זכר לדבר ראיה  שאין Ë)ואע"פ  ˘Â¯„ ·"Á) מתפילת גדולה בציבור שהתפילה

למרדכי שאמרה אסתר דברי את מבאר הוא כי הדור, ÊË)צדיק  ,„ ¯˙Ò‡)הנמצאים היהודים כל את כנוס  'לך

ששם אחרת עיר היתה  'שושן' ואילו המלוכה, לארמון סמוך הבירה' 'בשושן התגורר מרדכי כי בשושן',

הצדיק, בתפילת להסתפק  אפשר אי בעולם אף  חרון שיש דבשעה אסתר, אמרה לפיכך עם, המון התגוררו 

הפשוטים, היהודים את גם ולכנס  לאסוף  צריך הרי אלא בציבור, תפילה בעי דיננו גזר לקרוע כדי כי

הדור  צדיק מתפילת  יותר הדין  גזר רוע לבטל  מסוגלת .שהיא
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áúëò"éæ 'øôåñ áúë'ä ÷"äøäô"äò á÷ò 'øô)

(ì"éå ä"ãá åãáòìåäøåú äøîà äðäãàé íéøáã)

(âé,íëááì ìëá åãáòìå ...åòîùú òåîù íà äéäå
åúòá íëöøà øèî éúúðååãáòìå ,é"ùøáå .'åëå

,äìôú àéä åæå .áìá àéäù äãåáò - íëááì ìëá
íëùôð ìëáå íëááì ìëá ...äãåáò äéåø÷ äìôúäù

êë ìò øéäæä øáë àìäå -(ä å íéøáã)êááì ìëá
,àìà ,êùôð ìëáåøåáöì äøäæà ãéçéì äøäæà.

ïåùìá äøåú äøáéãùë à÷ééãù ,øôåñ áúëä øàáîå
øèî éúúðå Y åììä úåëøáä ìë äçéèáä íéáø
úìèáî øåáéöá äìéôúäù íéîòô éë ,'åëå íëöøà
íéøçåñ åéìà åàåáéù íéîòô éë ,åé÷ñòî íãàä úà
äéä åìéàå ,øåáéöä úìéôúì òåá÷ä úòá 'åãëå
øçàî êà ,åãéá åéúåúéò ìë åéä úåãéçéá ììôúî

.åé÷ñò úëìì åì øùôà éà øåáéöá éåìú àåäùàìà
åì ïúéå .êë é"ò ÷æéäì àåáéù çéðî åððéà ä"á÷äã
åìà íé÷ñòá óà Y åéìàî çéìöéå åéöôçá äëøá

íäá ÷åñòìî òðîð øåáéöá äìéôúä úîçîùåäæå .
Y àø÷ä ùåøéôäéäúù ,íëááì ìëá åãáòìå

øèî éúúðå æà ,íéáøá äìéôú àéäù áìá äãåáò
ãñôä éãéì åàåáú àìå åúòá íëöøàáéáéáéáé.

êëåì"æç åøîà(.ç úåëøá)ñàåî ä"á÷ä ïéà
øîàðù íéáø ìù ïúìéôúá(ä åì áåéà)ì÷ ïä

÷"äåæá ïë ùøåôîå .ñàîé àìå øéáë(:äîø á"ç)

íà åúìéôú úàå åúåà ïé÷ãåá úåãéçéá ììôúîäù
,úåðòéì àéä äéåàøøåáéöä íò ììôúîùë ìáà

ììë åéøçà íé÷ãåá ïéà(.ãìø à"ç ÷"äåæá 'éò)äìåòå ,
ãåáëä àñéëì ãò øåáéöä úìéôú íò ãçé äìéôúä

úòîùð åúìéôúåâéâéâéâé.

ùéåàøîâä éøáã êëì êéîñäì(.æ úåëøá)íòô'
,íéðôìå éðôì úøåè÷ øéè÷äì éúñðëð úçà
ìò áùåé àåäù ,úåàáö 'ä ä-é ìàéøúëà éúéàøå
,'éðëøá ,éðá ìàòîùé' éì øîàå ,àùðå íø àñë
úà êéîçø åùáëéù êéðôìî ïåöø éäé' ,åì éúøîà
êéðá íò âäðúúå ,êéúåãî ìò êéîçø åìåâéå ,êñòë
,'ïéãä úøåùî íéðôì íäì ñðëúå ,íéîçøä úãîá
úëøá àäú àìù ,ïì òîùî à÷å ,åùàøá éì òðòðå
äîì ,øéòäì íå÷î ùé äøåàëìå ,'êéðéòá äì÷ èåéãä

åúëøá äáåùçèåéãä úëøáäéä àåä éøäå ,ïäë
ìåãâæà ãîòùíå÷îáøúåéá ùãå÷îäíåéá

,øúåéá ùåã÷äæà ÷øù ,äéä 'øåôéë íåé' íåéä åúåà éøäù)

('úøåè÷ øéè÷äì íéðôìå éðôì' ñðëäì åì øúåîêééù êéàå ,
,äðååëä úåèùôáå .'èåéãä úëøá' åæ åúëøá úåðëì
...èåéãäë íìåë íéáùçð ä"á÷ä ìù åúåìãâ éáâìã

à"ùøäîá íðîà(ìàéøúëà ä"ãåñ à"ç)øàéáíù ìòå
èåéãä úëøá' äì àø÷ - ãéçé äéäùíéøáãäå ,'

זי"עיב. ישראל' ה 'ישמח הרה "ק כתב ˘�"Á)כיו "ב ˙Â‡ ,Ï‡¯˘È Ï˘ Ô¯Â‡Ó). וז"ל תרס "ז, משנת הקודש באגרת

תפילה , זו  העבודה עמוד את לחזק  בפרנסתם ולמען הסוחרים על גם קבועאזהרתי חק  שיעשו ,

החסידים' ל 'בית שיבואו  לשנות, להתפלל(Ó‰È·Ï"„)לבל וערב זמן בציבור בוקר להמתין יצטרך אם ואף ,

מה, דבר וילמד ימתין המנין , שיאספו  עד עודמה אדרבה חלילה, עי"ז יפסידו לא כי מבטיחם והנני

ברכה  בשפע והנכנסיתברכו החסידים, לבית ביום  פעמים  ב' לילך הזה  קדוש בחוב בניהם  גם  ירגילו ובזה ,

עמו קולט  טוב ריח בושם  של È‚)לחנותו  ‰˘¯Ù ÈÏ˘Ó ˘¯„Ó 'ÈÚ).

והנה,יג. מחפשו, מי לראות לו  אפשר בטל' לחברו מתקשר שאדם  שבעת בימינו  שהתחדש ממה ונלמד

את  לו  אין ועדיין חובו את לתבוע  שבא – חובו' מ'בעלי אחד הוא אחריו שהמחפש  אדם רואה אם 

חוב, הבעל עושה מה לו . עונה  ואינו  מתעלם' שאתה פעמים  - 'והתעלמת לקיים בוחר הוא הרי המעות,

המתעלם, זה לו  יענה וכך שמו, את לראות הלה  יוכל  שלא מזוהה ' בלתי ב'שיחה אליו מתקשר הוא הרי

עוונותיו מחמת תפילתו לקול ה ' ישמע לא לפעמים ב'יחידות', המתפלל  נמי, כך חובו. את תובע הוא ואז

התפילה כי מזוהה ', בלתי כ'שיחה  זה הרי בציבור, מתפלל  הוא באם  אך קונו , לבין בינו  המבדיל מסך שהם 

וישמע . ה' יקשב ואז  הראויות, התפילות שאר עם בהבלעה אלא עצמה בפני ניכרת אינה הציבור עם 
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íå÷îá øúåéá ùãå÷îä íãà ìù åúëøáã ,íéàøåð
ìù äúìòî íéâéùî íðéà øúåéá íéùãå÷îä íåéáå
úáùçð àéäù àìà ãåò àìå ,øåáéöá äìôú

.øåáéöä éáâì 'èåéãä'ë

הוא באשר יהודי כל חשיבות - צדיקים  ביד רשעים 

áúëòøæ'á ò"éæ õéùôàøî éìúôð éáø ÷"äøä
'ùãå÷(ïëìå ä"ã á ìéì äëåðç)äëåðç øðã

äøåù äðéëùä ïéàù íå÷îá äøùòî äèîì ïé÷éìãî
ú"éùä õôç ãéîú éë ,äùåã÷ä ùéâøî åðéàå
äáéáç àéäå ,àåä øùàá ìàøùé øá ìë ìù äãåáòá

.ä"á÷ä éðéòá ãàî ãò

,øúåéáå'íéðéò øåàî'á àúéà(õ÷î)'äëåðçá
äèîì åîöò úà ãéøåî 'ä ìåëéáë

åáø÷ì íãàä ìà äøùòîãéãéãéãéåøîàù åäæå ,(:àë úáù)

ïäá ïé÷éìãî ïéà íéîëç åøîàù íéðîùå úåìéúô'
ïéðúåð øðá åîë éë ,'äëåðçá ïäá ïé÷éìãî ,úáùá
åîë ,å÷éìãîå ïîùá äúåà ïéàìîîå äìéúô åëåúì
'äù äîëçä àåä ïîùå ,äìéúô àåä íãàä ïë
åúãåáòáå åéùòîá øéàî úåéäì å÷éìãîå åá àìîî
ïé÷ìãð ïéàù íãà éðá íä úåìéúôä äðäå .'ä úà
àì úåìéúôäù úîçî åá æçàð ïéà øåàäù ,úáùá
úåìòì øùôà éàå ,íäá úëñëåñî øåàäå ,íéáåè
øùà úåìéúôá ïé÷éìãî - øåàä íäá æçàéùå ì"ðë

,äëåðçá ì"ðë íéáåè àìåîöòá ìåëéáë 'ä éë
øåàä úà åá æéçàîå íãàä ìà åîöò úà ãéøåî

å÷éìãäìúåáäìúäá åãáòìå 'ä ìà øåæçìå áåùìå ,
...ìåãâ ìëùáåìù ïîæä àåáá äðù ìëá äùòð äæå

ì"ëò äëåðç øð úåöîåèåèåèåè.

ערוך'יד. ב'שולחן ·)איתא Ú¯˙) בהם שמרבים  הסעודות ÎÂ�Á‰)'ריבוי ÈÓÈ·) שלא הרשות, סעודות הם

רבים ביאורים  והנה הסעודות...' ברבוי מצוה  קצת שיש אומרים, ויש הגה , ושמחה. למשתה קבעום

ובזמן  ההם בימים  הקב"ה  לנו  שעשה  לניסים  זכר ושמחה  במשתה להרבות חז"ל  קבעו לא מדוע  נאמרו

בתו שהשיא ונישא רם  למלך במשל זי"ע, הרי"ם' ה'חידושי הרה"ק  וביאר בפורים. כן שתיקנו כדרך הזה 

שמחה מרוב יתפרץ שלבו פשיטא הרי ולשמוח, סעודה לעשות לכפרי לצוות המלך צריך האם  הכפר, לבן

ה לענין נמי והכי בשעתו . כשלמה סעודתו ויערוך יורדת וחדוה שהשכינה  מכיוון חנוכה, בימי סעודות

הסעודות. ריבוי על לצוותינו צורך יש האם  נמצאים הננו בה שאול לעמקי – מעשרה  למטה 

הזה,טו . בזמן בימינו  גם מתעוררים  ההם  בימים  החשמונאים  שזכו וההשפעות האורות שכל  צדיקים גילו  וכך

זי"ע לוי' ה 'קדושת הרה"ק  כתב ¯‡˘�Â‰)וכן ‰˘Â„˜)תשועה עשית ישראל 'ולעמך שאומרים  מה  לפרש 

ופורקן הזה גדולה ההם .כהיום בימים  לחשמונאים  שעשה כדרך ניסים  אותם הקב"ה עושה בימינו שגם ,'

בגמרא למדנו Î‡:)וכן להיכל(˘·˙ יוונים שכשנכנסו וכו', דחנוכה  יומי בכסליו  בכ "ה דת"ר חנוכה, 'מאי

של אחד פך אלא מצאו ולא בדקו ונצחום חשמונאי בית מלכות וכשגברה  שבהיכל , השמנים  כל טמאו 

ממנו והדליקו  נס  בו  נעשה אחד, יום  להדליק  אלא בו היה ולא גדול, כהן של  בחותמו מונח  שהיה  שמן

קושיית  את יהוידע ' ב'בן וביאר והודאה ', בהלל טובים ימים ועשאום  קבעום  אחרת לשנה ימים , שמונה

יו"ט חז"ל  קראו למה וא"כ  והתחדשות, חינוך מלשון היא 'חנוכה' הלא קאמר, דהכי חנוכה', 'מאי הש"ס 

החשמונאים בימי הנס שהתרחש ומשני כמיותרת, לכאורה  הנראית ה "א אות בתוספת 'חנוכה ' בשם זה

ה "א  האות כי התירוץ , וכוונת והודאה ', בהלל טובים  ימים  ועשאום קבעום אחרת 'לשנה  בכסלו , בכ "ה

שנאמר וכמו ורבה, הפרה דבר על  Î‚)מורה  ,ÊÓ ˙È˘‡¯·)' לכלהא הללו הימים  את שקבעו  וכיון זרע ', לכם 

לכן והודאה , בהלל בקדושתם הדורות החכמים פעלו מ"מ ההם בימים רק בפועל התרחש שהנס אף

ועד לעולם אלו בימים הנסים אורות  את ה"א,להמשיך אות בתוספת 'חנוכה' נקרא שפיר הכי ומשום ,

ההם . בימים  שהיה  ממה ושנה שנה  בכל  שמתעוררים הניסים  שפע על ולהורות לרמז 

חיים ' מעמד (ÎÂ�ÁÏ‰)וב'דברי לבנ"י ועמידה קיום  שיהא כדי תורה של  יו "ט על אלו  יו "ט הוסיפו  שחז"ל  האריך,
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àúéàå'éåì úùåã÷'á(úéùéìù äùåã÷ ,íéøåôì)äæå'
úçð úåùòì øåáò íãàä úãåáò ø÷éò àåä
åîöò úà ùàééúî íà íðîà ,ä"á àøåáäì çåø

,åéùòîá çåø úçð ä"á÷äì ïéàù øîåàåäéäéù íâä
úà ùàééúî íà ,êøá ìôùå åéðò àåäù øáåñ
,íéðåúçúá çåø úçð ä"á÷äì ïéàù øîåàå åîöò
äèåð àåä äáøãà ,êøá ìôùå åéðò àø÷ð äæ ïéà

'åëå úåðéîì úö÷æèæèæèæèàðéöåá ø"åîåãà øîà ïëå ,
áåã 'åäî àùéã÷ùéøòá[ùèéøæòîî ìåãâä ãéâîä]

åðéúåöîáå åðéùòîá çîù ä"á÷äù ,ä"äìæ
áåúëä øîàîë ,åðéúøåúáå(ë åè éìùî)íëç ïá'

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

ìù úåàùðúää úãîá êøåöä úòá(å æé ,á é"äã)

.''ä éëøãá åáì äáâéå'

øáëåò"éæ 'ïéò úá'ä ÷"äøä øîàåðéàù éî
êåúá ìàøùé éðá íò ïëåù ä"á÷äù ïéîàî

áùçé ñåøå÷éôàì àåä íâ íúåàîåèç"åãäî 'ïéò úá')

(øôñä óåñáù úåôñåäá.

àúòééñåúéá'ä ÷"äøä éøáãî åì äéäú äìåãâ
ò"éæ 'ïøäà(éúáùç ä"ã .çî óã äëåðçì)ìò

÷åñôä(èð èé÷ íéìäú)äáéùàå éëøã éúáùç' .ì"æå
,'êéúåãò ìà éìâøéúáùéç,úåáéùç ïåùì -éìâø-

,úåìéâø ïåùìäâøãîá àåäù óà ãçà ìë êéøöù
äìåòô ìëå êøã ìë åéðéòá áéùçäì ,ãàî äúåçô
ìëù òãéìå ïéîàäìå .ú"éùä úãåáòá äùåò àåäù
äìòîì úìòåô àéäù äâøãî äæéàá äìåòô

äìòîìæéæéæéæéï÷úìå åìù úåìéâøä áåæòì ìëåé äæáå .
ìëåé àì åîöò éðéòá áåùç åðéàù ïîæ ìë éë ,ìëä
åäæå .áåèä êøãì áåùìå åìù úåìéâøä úà áåæòì
'éìâø' äáéùàå ,éëøã úà éúáùçäù 'éëøã éúáùéç'

.'êéúåãò ìà éìù úåìéâøä ìë éúáùä äæáù

êéùîî- íéáäìð íéøáãá 'ïøäà úéá'ä
'ù÷áì íãàä êéøöù äðåùàøä äìéôúä

íéúåèùä ìë åðîî çëùéù .ú"éùä úàî
àìå åäåìáìáé àìù ,å"ç åéøåòðî íäá ìâøåäù

å"ç úåáöòá ìåôé.'

åæåéðá úà ùàééì åñéðù ,íéðååéä úîçìî äúééä
ìò åøæâå ,íåìëì íééåàø íðéàù åáùçéù ìàøùé
÷ìç íëì ïéàù øåùä ïø÷ ìò íëì åáúë' é"ðá
úîà úôù'ä ÷"äøä úéùå÷ äòåãé .'ìàøùé é÷ìàá

ò"éæ(àúéà ä"ã 'æ ìéì å"ìøú ,äëåðç)ïàë ùé äøåàëìã
åøîà íà éøäù ,äéáå äéðéî äøéúñìàøùé é÷åìà

בדורות  אך בלבד, רגלים השלש מן האור להם  הספיק הראשונים  בדורות כי חלילה, ברוחם יפלו ולא בגלות

עולם . לדורות חנוכה  ימי את קבעו ולכן החושך, את לדחות כדי טובים ימים  עוד להוסיף  חז "ל תיקנו  הללו 

גיבורים 'טז. ה 'שלטי וכתב חנוכה, בימי נקראת מקץ ËÚ.)פרשת ˙·˘ ÈÎ„¯Ó‰ ÏÚ)תיבת לדבר, 'שנתים'רמז

ש ' שמואל'מ'מיןי'דליקת 'רנ'מאלר"ת  וב'תפארת ÂÏ)זוזה. ‰ÎÂ�Á)שמרגיש למי לרמז שבא מבאר

נר  שמאל  - 'שנתים ' לעצמו  יזכיר תקוה, לאין מעצמו ומתייאש סופו, עליו בא שכבר כלומר – 'מקץ '

אותם שמדליקים  הנרות דוגמת ולהתחזק  לשוב בידו  – 'שמאל ' של  במצב אף כי מזוזה, ימין תדליק

והם  אותם שמדליקים אלא עוד ולא 'קודש', ונעשים  שבכוחםמאירים ב'שמאל ' - מעשרה ' 'למטה  גם 

מעשרה '... 'למטה שהם לאותם  אף  מחשך, בכל להאיר

זצ"ל יז. סאלאווייציק דוב יוסף רבי הגאון התלונן Ï"ˆÊ)פעם  Ê"È¯‚‰ Ï˘ Â�·),זי"ע ישראל' ה 'בית הרה"ק  לפני

עד  בסעודתם מאריכים והם  חסידיו , – הבחורים  שעורכים  מהסעודות בביתו' נשמע  'קול  לילה שבכל 

מאד מאוחרות ˙Â¯‰)לשעות ÏÂËÈ·‰ ÏÚ ÌÚ¯˙‰Â)הרמ"א כתב הלא ואמר, ישראל ' ה 'בית נענה מצוהשקצת,

בהם, יש מצוה' 'קצת דרק  וביה, מיניה ושאלו  בתשובתו, הסתפק לא הגרי"ד אך בחנוכה, בסעודות איכא

הרבי לו  השיב כך, כל בזה מרבים הם  גדולות,ומדוע  לעבירות עבירות ' 'קצת  מחשבים שלי הבחורים

רבה. למצוה ג"כ יחשב  מצוה' ש 'קצת הוא בדין כן ..אם
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åøîàé êéàå ,íäé÷åìà àåä 'äù éøä÷ìç íëì ïéà,
íúåàì åäì úôëéà äåä àìã 'úîà úôù'ä øàáîå
,úååöîå äøåú ìàøùé åîéé÷éù å"ùîé íéòùø íéðååé
çë íéôéñåî é"ðáù äîá ãåîòì åìëé àìù àìà

ìåëéáë ãåáëä àñëá æåòåíäù - 'ìàøùé é÷åìà' åäæå)

(íìåòá åúåëìî íéãéîòîíäì ïéàù åæéøëéù åøæâ ïë ìò ,
øùàë ìáà .'ìàøùé é÷åìà' ìù äæ ïéðòá ÷ìçåøáâ

åæ äðåîà ìàøùé éðá åùéøùä íåçöéðå íéàðåîùçä
éãåäé ìë ìù úååöîä íåé÷ éãé ìòù ,íäéúåáìá
ïëìå ,äìòî ìù àéìîôá äøåáâå çë óñåúéð éãåäéå
ìò úåøð ÷éìãé äéäéù éî äéäé éãåäé ìëù åð÷éú
íùá øùà ìë éë ,äøùòî äèîì õåçáî åúéá çúô

äæ ïéðòá êééù äðåëé ìàøùéçéçéçéçé.

סמיכתא כארעא  יהיה שלא  - שקטתי  לא  שם וגם
בעבודתו עצמו יזיז  אלא 

äðäêà äøùòî äèîì äçéðäì äëåðç øð úåöî
íéçôè ùìùî äìòîì(àòøú 'éñ)äá åæîøå ,

íé÷éãö(åì úåà äëåðç 'ìàåîù úøàôú'á æ"éòë)úîà ïäã

àèåéãá - 'äøùòî äèîì' àöîð øáëù éî óàù
òéâäìå åììä íéîéá úåìòúäì åãéá ,äðåúçúä
íéîëç åøñà íå÷î ìëî ,äøùòî äåáâ íå÷îì
ãåáì íåùî ò÷ø÷ì êåîñ äùìù êåúá ÷éìãäì
úåùòì íãàä ìòù åðééäå .àéîã àúëéîñ àòøàëå
,úåìòúäì éãë çúô çåúôìå åéìò ìèåîä úà
äìòîì' úåéäì èòî íîåøúé åîöò àåä øùàëå
íà ìáà ,äáøä åäéáâé ä"á÷äù äëæé 'äùåìùî

ùòî ñôàáå íéãé ÷åáéçá áùéèéèéèéèéåëåúá ÷éìãé àìå
úåøðä ìë åì åìéòåé àì éæà ,ùãå÷ä õåöéð úà
ìéòåé êéàå ,úåéöøàá òå÷ù àåä éøäù ,÷éìãéù

åùîù çéøæäì øåàäëëëë.

÷"äøäò"éæ áå÷èøåùèî ìàøùé éáø(ã"ôøú é"æðâ)

ñ"ùä ïåùìá äì æîø(:áë úáù)äéä'
äëåðç øð ùåôúãîåòåéë ,'íåìë àìå äùò àì ,

úåøðä úà ñåôúì - 'øåà ïåëùé' êøãä åæ àì
íéé÷é àìà ...åãîò ìò ãåîòìå(ä á äéòùé)'åëì

'כשור יח. הלשון את לבאר זי"ע מפשיסחא הרר"ב דהרה "ק משמיה דמתאמרי מה  עפ"י שפירשו יש 

או בחרישה הצליח  האם  לאחוריו , להביט עצמו יעמיד לא לעולם  בשדה  החורש השור כי לעול',

- יביטו ' לנוכח 'עיניו  ותמיד בידו, חרס לאותהעלה  ללא ארץ כברת  ועוד ארץ, כברת  עוד כיו "ב לחרוש  ,

אלא בידינו, העלינו מה  לראות לאחורינו  אחד לרגע להביט  שלא ועבודה , בתורה לעסוק  לנו  לילךיש

וצהרים  ובוקר ערב ולילה יומם קל בית העולה .בדרך 

קרן על  לכם 'כתבו  להם אמרו  עצמםהשור ולזה  את שימנעו  היינו ישראל ', באלוקי  חלק  לכם שאין

של כדרכו ישראל ' 'אלוקי את שלו .השור מלעבוד ב'עבר' להביט מבלי ועבודתו בדרכו תמיד שממשיך

ה'דריידעל'יט . במנהג זי"ע אליעזר' ה'דמשק  הרה"ק רימז  נהגו(ÔÂ·È·Ò)כיו "ב למה לתמוה, יש דלכאורה ,

על  בר"ת ולחרוט היהש 'יה ה'דול ג 'ס נ'קטן'דריידעל 'לכתוב עדיף  והרי ניסא', 'פרסומי לשם  – ם

גדול ניסא' 'פירסום יהא ואז הנס , ענין כל לבנה ' 'קידוש  באותיות ייכתב ובו חוצות בראש  מודעות לתלות

כשהוא תיבות ראשי של  ובמילים קטן 'דריידעל' שעדיף מכאן, אלא יותר מסתובביותר, נח , ואינו 

העומדות גדולות האדם דומם ממודעות כל זה  כי כלום , עושות ואינן מקומן כוחולעשותעל כפי ולפעול

מעש . באפס  ישב אל רק התוצאות, יהיו  מה חילוק אין ושוב כוחו כפי ויפעול  יעבוד אלא לנוח , ולא

'כ. אמרו ולכן עיניים, לפקוח  האדם  צריך מקום  מכל כי הרואה אך מאיר שהאור במה  סגי דלא מברך',

נרות  ורבבות אלפים  עבורו  ידליקו אם  אפילו  - כלל  האור את יראה  לא עצומות בעיניים  יהלך אם 

שיאיר  יזכה עיניו  את ופוקח  הקדושה לקלוט  עצמו  את מכין האדם אם ברוחניות, נמי הוא כן ואבוקות.

אבריו אין חלילה  אם  אך יתב"ש , אליו מלהתקרב בעדו המעכבים המפריעים  כל לדחות החשיכה  לו

הגדולים . האורות כל  לו  יועילו איך כראוי, מוכשרים
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'ä øåàá äëìðå'úëìì' ìéçúäì åì øéàé øåàäù Y '
'ä úãåáòáàëàëàëàë.

ïéðòîò"éæ áå÷èøåùèî æ"äåîãà ÷"äøä ,ïéðòì
àø÷ä ìò øîåà äéä(âë é)ìàøùé éðá ìëìå'

äéäøåàïáà' ìù äðéçå éååùù åîë éë ,'íúåáùåîá
éëëåúá äåãéîòé íà ,äåãéîòä ïëéä éåìú 'äø÷é
àäé àì íäåæîå óðåèî ìúåë éëëåúá åà ,õòå ñøç
éåàøä íå÷îá äåãéîòé øùàë ÷øå ,ïáàä åéæ äàøð
äëøò ìò ãåîòú æà çöçåöîå é÷ð íå÷îá Y äì
,ïãéãì äìàä íéøáãë .äúåáéùçì éåàøë äðéçå

äøåù åììä íéîéáøåàìëäù àìà Y ìàøùé ìëì
åëåúá ïåëùì øåàä ìëåéù èòî åîöò ä÷ðé íà éåìú

(èòîá 'éôà)úàöîðùë äáåè ïáà úîâåãë øåàä çøæé
áäæå óñë éëëåúá(åéáà íùî ã"ôøú ìàøùé éæðâ).

– בהיתר יאכלנה באיסור  שיאכלנה  הנאותיועד
ההתגברות עבור  יפסידם  ולא  משמיא קצובות 

áúë'ç÷åø'ä(äøäè ùøåù ä"ã úåãéñç 'ìä)ïë ìò
åçåø øöåò íàù ...òøá úåàøî åéðéò íéöòé

õøàä ìò èéìùä óñåéë äëæéåðàöî äæä øáãë ,
'úåãéîä úìòî' øôñá óà(òøä øöé úãéî øòùá)ìëå'

'åãéì äøéáò øáã àáù éîúáäàî äðîî ùøéôå
äìåãâì äìåòå äëåæ ,íéùðà úàøéî àì ,'äòãú ,

éðôî àìà äìåãâì óñåé äìò àìù ,àåä ïëù
ïëå ,'øôéèåô úùà åúðåãàî äøéáòä ïî ùøéôù

ùøãîá äëåøàá øàåáî(ãåòå â ö ø"øá)ìë ìòù
ìò äìåãâå ø÷éì äëæ äøéáòäî òðîðù øáàå øáà

.äæ øáà

øúéáåò"éæ 'íäøáà úéá'ä ÷"äøä øàéá ÷îåò
(ïúùøôá)÷åñôä ìò(àì âî)øîàéå ÷ôàúéå'

ùéàå ùéà ìëì ïåáùç ùé íéîùä ïî éë ,'íçì åîéù
ùôð úîâòå øòö äîëå ,åéìà åòéâé úåàðä äîë
úåàìîìî ÷ôàúî 'íëçä' äðäå ,åîìåòá ìåáñé
àìéîî ,ùôð úîâòå øòö äæî åì ùé éøäå åúååàú
øàùðå ,åì åáö÷ðù ð"îâòå øòö 'úáåç éãé' äæá àöé
àìîî 'äèåù' àåäù éî ìáà ,âåðòú ÷ø åðåáùçá åì
,úçà íòôá - åì íéòéâîä íéâåðòúäî å÷ìç úà
úåðäéì äàðä íåù ïëî øçàì åì øàùð àìå

בפרשתןכא . בפסוקים אמרו צחות �„)בדרך ‚� ‡Ó)' כלינהôהשבע ...ו שני הרעב',וôחêינה שבע  שני שבע ְְִִֶֶַַָָ

והנה ביניהם. המתחלפות וכ' ח ' אות זולתי שוות, שאותיותיהם – לזו  זו  תיבה בין מינה  והנפקא

האדם  כאשר כי והיינו שוכבת, 'כ ' האות ואילו  רגליה, ב' על עומדת 'ח' לייאושהאות ונותן עצמו משכיב 

עליו  משא"כלשלוט 'ותכלינה'. והיינו דרכו, וכילוי' 'סוף  גופא זה  בדרכו, להמשיך מאומה עושה  ואינו 

נולד  עצמו שבזה – 'ותחילנה ' אמרו זה על  בדרכו ממשיך אלא מתפעל  ואינו רגליו  ב' על עצמו  המעמיד

ולהתרומם . לשוב פתח  לעצמו  ופתח מחדש 

צדיק' ב'שפתי הובא ‚)מעשה ˙Â‡ ‰ÎÂ�Á)חסידים באו  שפעם  זי"ע , הרי"ם' ה 'חידושי הרה"ק  זקינו  בשם 

הסבל, כוח כשל  וכבר בעירם  הדר מ 'מוסר' צרתם הזכירו וב'פתקא' זי"ע, מלובלין ה 'חוזה ' הרה "ק אל 

החסידים ויתמהו העליונים', העולמות בכל בשמים  מאיר זה איש 'הלא ונענה  ה 'קויטל ', את קרא הרה"ק 

כך  על לשאול העזו  לא אך כך, כל  נשמתו  תאיר כמותו  אנשים  ששפל - הזה  כדבר הייתכן מאד, עד

שינצלו מלובלין הרבי בירכם  ואז  הרשע המסור של שמו  את לפניו שוב הזכירו מה  זמן לאחר לרבם,

בפעם הפתקא את לפניו  שהגישו  שבשעה  ה'חוזה', השיב כך, על ה 'חוזה ' נשאל בהזדמנות מצפרניו .

נשמתו . את שהאיר גדול  אור שעה  באותה עליו  שרה ידם ועל חנוכה, נרות ה 'מסור' הדליק הראשונה 

אף המאירה  חנוכה, נרות הדלקת של הסגולה גודל את זה  מסיפור ללמוד מקובל  העולם בפי והנה 

בני  את להושיע במרומים  לפעול ה 'חוזה ' הצליח  שאח "כ ממה ללמוד יש עוד אך רשע, מסור בנשמת

חילוק שום עליו  ניכר יהא לא חנוכה נרות הדלקת בשעת עליון באור שמאיר מי שגם  הרי מידו, העיר

תחילה . דרבה  הכנה ידי ועל כראוי יקיימה  לא אם ההדלקה, אחר
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íìåòááëáëáëáëåáì úååàúá åðå÷ ïåöø ìò øáåòäù àöîð ,
ãéæð ãòá àéîù ïî íéáåö÷ä åéâåðòú ìë øëî -
äîëçá åéúåçøà íåùé ìéëùîä ,ïë ìò ,íéùãò

'ñòðæéá' ãöîù ìéëùäìå ïéáäì ,äðåáúáå(íé÷ñò)

øòåáä øöéä ìù åîîæ øçà êìéìî òðîéäì åì óéãò
å .åáø÷áíéøåîà íéøáãä íéøåñàä íéøáãá ÷ø àì

íà íúãîçî íãà ìù åùôðù øáã ìëá àìà
äáåøî äàðäì äëæé íäî úåðäéìî òðîðå ÷ôàúî

íúçú íéîùä ïîàø÷ä øåàéá äæå ,÷ôàúéåY
æà éøä ,åúååàú úåàìîìî ÷ôàúî ìàøùé ùéàùë

øîàéå,ä"á÷ä -íçì åîéù,áø òôù åéìò ÷éøé Y
.åì øñçé øùà ìëë äìëìëå äáçøäá äñðøô

àöåéëìéäòååæî ò'÷îåìù éáø ÷"äøä øîà äæá
äðùîá åøîà äðäã ò"éæ(è-ç å úåáà)éáø'

çëäå éåðä ,øîåà é"áùø íåùî äãåäé ïá ïåòîù
íéðáäå äáéùäå äð÷æäå äîëçäå ãåáëäå øùåòäå
àéñðî ïá ïåòîù éáø ,íìåòì äàðå íé÷éãöì äàð
,'åéðááå éáøá åîéé÷úð ïìåë úåãéî òáù åéìà øîåà

åøîà êàéä àìôéé äæ éôìå(.ã÷ úåáåúë)úòùá'
,äìòî éôìë åéúåòáöà øùò ó÷æ éáø ìù åúøéèô
øùòá éúòâéù êéðôì òåãéå éåìâ ò"ùåáø øîà

éúéðäð àìå äøåúá éúåòáöà(æ"äåòäî)òáöàá åìéôà
åðîù 'úåãéîä òáù' åìà ìë éøä ,äù÷å .'äðè÷
éáø ÷"äøä áùééå ,íãàì íä úåìåãâ úåàðä íéîëç
íãà ìëì éë ,äæ úà íéìùî äæ äáøãàù ò'÷îåìù
äîëå åééç éîéá åì åéäé úåàðä äîë ìòîî áö÷ð
äàðä ìù úåîë áö÷ð ùåã÷ä åðéáøìå ,êôéäì
äáåç éãé àöé åìáñ úà ,äðäå ,øòö ìù êãéàìå
åì åðúð åéúåàðä úàå ,äùåã÷ä äøåúá åúòéâéá

'éåð'á(äðùîá úéðîðä äðåùàøä)àì' àåäå øçàî êà ,
åçøëåä ,'äðè÷ òáöàë åìéôà àîìò éàäî äðäð

'çë' åì ïúéì(äðùîä ïéðîî 'áä),êëî äðäð àì ïééãòå ,
úåãéî 'æä ìëì òéâäù ãò ,ãåòå ãåò åì åðúðå åøæç
áø òôù ùåã÷ä åðéáø ìáé÷ êëå ,äðùîá åðîðù
äðäéù éãëá - åì úúìî å÷ñô àìå àéîùî áåè

àöîð ,å÷ìç úàäðäð àìù êë íåùî à÷éãù
ìëì äëæ äðè÷ òáöàá åìéôà äæä íìåòäî

äìòîì øåîàä.

ובזה חבירו מעלת  לראות  – חברנו מעלת  שנראה 
המריבה תשקט 

ïúùøôá(ë-çé áî)'íé÷ìàä úà åéçå åùò úàæ
àøé éðàãçà íëéçà íúà íéðë íà ,

ïåáòø øáù åàéáä åëì íúàå íëøîùî úéáá øñàé
åðîàéå éìà åàéáú ïè÷ä íëéçà úàå ,íëéúá

,åúåîú àìå íëéøáãïë åùòéååäî øåàéá êéøöå ,'
úàæåùòíäì ùé éàî ,àøé éðà 'àä úà Y åéçå

úåùòì,'ïë åùòéå' éàî ,ãåòå ,'ä àøé àåäå úåéä
åùò àì ïééãò àìäïéîéðá úà åàéáä àì ïééãòù Y

øîåì äéì éåä éôèå ,íéøöî õøàììò åìáé÷ù
íîöòåùò øáëù àìå ,ïë úåùòìäéä íà àîìùáå)

äùòù óñåé ìò éà÷ã íéùøôî åðééä ãéçé ïåùìá 'ïë ùòéå' áåúë

äàøð íéáø ïåùìá 'åùòéå' ìáà ,íäéðéòì ïåòîù úà øñàù - ïë

(íéèáùä ìò éà÷ãò"éæ àçñéùøôî á"øøä øàéáå ,
(ïúùøôá æ úåà äçîù úåãç)íñøôì äåöîù óéñåäå ,

ú÷åìçî èé÷ùäì äðåëðä êøãä äðäã ,äæ õåøéú
÷ãöäù øîàé ãçà ìëù - íéùðà éðù ïéá äáéøîå

,åúìåæ ìöà úåáåè úåìòî ùôçéå ,åîò ìáìàå
'ä÷åáàä øåà' äæì êøöðù øîàúåäòøá àåöîì -

שרכב כב. אחד צעיר נסיך על  לתלמידיו זי"ע  הק ' הבעש "ט מרן הראה  שפעם אברהם ' ה 'בית שם  ומביא

אך  שלם, עם  על  כמלך להתמנות עליו  היה מזלו פי על  זה נער הנה  יתירה, בהנאה  נהדר סוס  על

'מלכותו '. את והפסיד לו, הקצובה  ההנאה  כל את הסוס  על  ברכיבתו מילא הנער זה 

להפקד  עבורו שיפעול  זי"ע  מזוועהיל  שלומק'ע  רבי מהרה"ק ירושלים מבני אחד הפציר שפעם מספרים

ומנהל ב'מקוה ', עומד הנך יום  בכל  הנה שלומק 'ע רבי לו  אמר קיימא, של  בזרע  - ורחמים  ישועה בדבר

כל את בזה  אתה שאוכל עד מכך, הנאתך רבה  כך וכל  תבל', 'חדשות במסירת מרעים' 'אסיפות שם

הוה . וכן ישועות, ותראה זה  ממנהג נא חדל  קיימא, של זרע  – זה ובכלל  לך הקצובות ההנאות
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,ïë àì ,äáåè äìòî äæéàúåìòî ùé ãçà ìëì éë
íéøçà ìöà ïéàù úåáåè÷åãáé àñéâ êãéàìå ,

àäú øùàëå ,ïåøñç äæéà íäá àåöîì åîöò éùòîá
åäòø íò íéìùé øáë àìéîî ,åìöà äøåøá åæ äòéãé
áåùç äìä éë åúåàøá ,åú÷åìçî ìòá úà ñééôéå
ìéôùäì åéìò ì÷é äæáå ,íéðåî úøùò åðîî øúåé

åúçéìñå åúìéçî ù÷áìå åãåáëâëâëâëâë.

åäæååéçàì åøîåàåéçå åùò úàæàð åèéáä Y
ù åððåáúäåàøé éðà íé÷ìàä úàøçàå ,

,äáéøîå äöî ãåò åðéðéá äéäé àì éúåà åáéùçúù
åðééäåïë åùòéååúöò íéé÷ì íîöò ìò åìáé÷ù -

úøéëî ìò úåãååúäìå øéëäì íäì íøâ äæå ,úàæ
åøîàù åîëå ,óñåé(àë ÷åñô)åðçðà íéîùà ìáà'

úìéçú äúéä åæå ,ïåøñç íîöòá åàöîù 'åðéçà ìò
íäéðéá íåìùä úà øéæçäì íëøããëãëãëãë.

חוזרים וההצלה  הנס  – הזה  בזמן  ההם בימים
ושנה שנה בכל  להיות 

äëåðçìàøùé éðáì äéäù ïåøçàä ñðä àåä

(.èë àîåé 'éò ,ñðì øëæë è"åé åéìò òá÷ðù)úôù'á øàåáîå ,
'úîà(äëåðç ä"ã æ"ìøú úðù äëåðçì),àúìéîã àîòè

äðåîàä úà ÷æçì àéä ñðä úøèîå úéìëú ìëã
íìåòä úà âéäðî åãáì àåä ä"á÷äù åðáìá

úéèøô äçâùäáãéî íìéöäì åãéáå ìåëé ìë ä"á÷ä éë)

(ñðì ììë åëøèöé àì æàå àø÷éòî íäéàðåùïîæì ïîæîå ,
ñðä çëùðù øçà íéñéð ãåò é"ðáì ä"á÷ä äùò
äðåîàä úà ÷æçìå øåæçì éãë ,é"ðáî ïåøçàä
ìù ñð ìáà ,íìåòá åúå÷åìà úåìâìå åúçâùäá
áåù ùãçúîå øæåç àåäå ,åðì øéàî ïééãò äëåðç

ùîî íää íéîéáë äðùå äðù ìëá áåùåìëáù àìà)

(ïîæ åúåàå íå÷î åúåàá åðì êøöðù äîì íéñéðä íéøøåòúî øåã,
'äëåðç' àø÷ð ïëìå ,ïåøçàä ñðä äéä äæ ñð ïëìå

,úåùãçúäå êåðéç ïåùìî -åá ùé äæ ñð éë
à"áá ìàåâä úàéá ãò úåùãçúää.

úåëæáåèøôáå úåëøáä ìëì äëæð äëåðç úåøð
,éðåæîå ééç éðááéðáïééåä øðá ìéâøä éë Y

÷åñôá åæîéø ïë .íéîëç éãéîìú íéðá äéìíéìäú)

לדבר'כג. ועת לחשות 'עת כי בדעת, יעשה  ערום  וכל  השתיקה . – היא ידועה עצה Ê)עוד ‚ ˙Ï‰˜)ומצינו ,

ל סימן נדפס  פרשה כל  בסוף כי בפרשתן, סימן הפסוקים מניןרמז עוד הוסיפו וב'מקץ' בפרשה , שיש 

וכ "ה התיבותלמנין אלפיים ÂÏÒÎ)שמניינם ‰"Î· ‡Â‰˘ ,‰ÎÂ�Á ÏÚ '‰Î' ¯ÙÒÓ· ÊÓ¯Ï Âˆ¯˘ ‰‡¯� ˙ÂË˘Ù·)הרה"ק והסביר ,

לרמז כדי בזה ויש בחנוכה, מקץ  פרשת קוראים  רוב עפ"י כי זי"ע, מבעלזא ולטעום מהרי"ד לזכות שהחפץ

מפיו  מוציא שהוא ותיבה תיבה בכל  לדקדק עליו החנוכה ימי של  ולשונו'מהניסים' פיו ישמור וכאשר ,

נפשו . מצרות יצילו  שהקב"ה  יזכה

נחל 'כד. ה 'ערבי שהביא וכמו בעולם, וחסדים  רחמים לעורר זו  מדה 'האלשיך'(·Ô˙˘¯Ù)וגדולה  בשם

אנשים ב' יתחברו אם פרטיים, באנשים  בפרטות וכ "ה וז"ל לישועה, שזקוק  למי טובה עצה  הקדוש,

להשני, ייטיב אחד שכל שלם בלב אמתית לא באהבה  מהם אחד  שכל  עד ביניהם האהבה כ "כ  ויהיה

עצמם  על  זו הנהגה ממשיכים אזי חבירו, ותועלת טובת אל  מגמותיו כל  ישים רק עצמו, טובת  יחשוב

האנשים  לאלו להיטיב רק ויחשוב  עסקיו מכל יפנה שכביכול צלך מהש"י, ה' רז "ל שאמרו  מה  נודע  כי ,

(‰ ,‡Î˜ ÌÈÏ‰˙)אהבה ביניהם  שאין האנשים  משא"כ מהש"י. עצמו  על  ממשיך כך מתנהג, שהאדם  מה  שכל  ,

לב  נותן ואינו  עצמו עניני רק חושב אינו אחד שכל כיון מ"מ  ביניהם , אין שנאה  שגם פי על  אף גמורה ,

שיתחבר  לו  טוב האדם  על  ח"ו  שיש  צרה  עת בכל ולכן בטובתם . ח "ו חושב אינו  הש"י כך חבירו , לטובת

ואסתר, במרדכי היה וכן וינצל. כאמור לטובתם  הקב"ה יחשוב ועי"ז יותר... או אחד ריע  עם  גמורה באהבה

המלך  את המציל  כי ידע  ותרש בגתן מענין לו בהתוודע לכן טובתה, רק  טובתו לעולם  חשב לא מרדכי כי

ולכן  מרדכי בטובת רק לעולם חשבה  לא אסתר ואמנם  לאסתר, זאת הגיד לכן הרבה , יקר ישיגהו מהמות

עכ "ד. בזכותם , ישראל  ולכל  להם , ה' עזר ועי"ז מרדכי, בשם למלך הגידה
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(è èé÷ïå÷éøèåð åçøà ,'åçøà úà øòð äëæé äîá'
úåöî éãé ìòù ,'ç øåàúðåîùøùôà äëåðç úåøð

úåëæì ìåòôìøòðìíé÷ñåò íéðá éðáå íéðá åìà ,
.úååöîáå äøåúá

ééçù"åîë Y(åè æè éìùî)'øåàáêìî éðôíééç,'
éãé ìòùøåàíéëåæ úåøðäíééçìíéáåè

,ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä íùáå .íéëåøàå
éøäù ,íéðùå íéîé úåëéøà àéä äëåðç éîé úìåâñù

ì"æç íåòá÷(:àë úáù)àì' éøäå ,äàãåäå ììäì
'ä-é åììäé íéúîä(æé ,åè÷ íéìäú)ììäîäù àöîð ,

íééç úåðùå íéîé êøåàì äëæé 'ä úàá"ç ÷"ùù)

(èð÷ úåà.

ãåòåì"æç ïåùìî åðúð æîø(.áë úáù)øð àäúù'
ùéù éøä ,'ïéîéî äæåæîå ìàîùî äëåðç
áéúë äæåæîáù åîëå ,äëåðç øð íò äæåæîì úåëééù

(àë àé íéøáã)éîð êë ,íëéðá éîéå íëéîé åáøé ïòîì'
äëåðç øðá íééå÷é

éðåæîéçéåøéùåãéç'ä ÷"äøä øîàù åîë Y
úåøéùòì åúìåâñ äëåðç øðù ò"éæ 'í"éøä

áéúëå ,ìàîù ãöá äëåðç øð ìù åîå÷î éøäùéìùî)

(æè â'äìàîùá'ãåáëå øùåòúåà äëåðç ÷éãö éúôù)

(âäëäëäëäëåøîà íà éë ãåòå .(:áì äöéá)ìò äôöîä ìë'
éãëáù ,àöîð ,'åãòá êùç íìåò íéøçà ïçìù
çååøá úåðåæî åì àéöîäì ùé íãàì øåàä øéàéù
ìòá ïë íà ,íéøçà ïçìåùì å"ç äôöî àäé àìù
úðúî éãéì àì ÷÷ãæé àìå éçéåø éðåæîì äëæé êçøë

.íúàåìä éãéì àìå íãå øùá

ההדלקה בעת  הנשפע  רב שפע - נר להדליק

áúë'íéðô áèéé' åøôñá ò"éæ 'áì áèéé'ä ÷"äøä
(á úåà øãäå ãåä)øð ú÷ìãä úåöî ùøåù

äúò íâ úåàìôðå íéñð øøåòì éãë ,àåä äëåðç.
ãåò áúëå(åë úåà)òùååéäì ,ïùéîùú ø÷éò åäæ

íåéä íâ íäá.

ïëåò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øîà'úîà úôù')

(à"ìøú äëåðçêøáì åð÷éú ïëìù ,íéñð äùòù
,äëåðç øð äàåøììò úøøåòúî íéñðä úøàä éë

úåøðä éãéåëåëåëåë.

ãåòò"éæ é'âàìàô íééç éáø ÷"äøäî ,åðéöîäàåôø')

(àò úåà 'íééçåäëåðç úåøð ú÷ìãä úòùáù
íéîåøîá 'ïåöø úò' úéùòðæëæëæëæëúìèáúî ïéãä úãîå ,

געלט'כה . 'חנוכה  נקרא שלכן שם ÎÂ�Á‰)וכתב ˙ÂÚÓ).העשירות שפע זמן הוא אז כי ,

בפסוק כו . כן Ê)ורמזו  ,„Î˜ ÌÈÏ‰˙)ותחצה תשבור כאשר חנוכה, נרות על דקאי נמלטנו' ואנחנו נשבר 'הפח 

בחנוכה שמדליקים  הנרות כמנין מ "ד, למנין יעלה  'פח ' של  הגימטריא ˘ÌÈ˘Ó)את ‰�ÂÓ˘ „ÂÚÂ ˙Â¯� Â"Ï).

עולה וביחד למעלה , מדליק הקב"ה כביכול  כך למטה, מדליקים  שבנ"י שכשם  'פח', בתיבת רמזו  ואחרים 

רע פגע מכל  להינצל  - נמלטנו' 'ואנחנו  של להצלה  זוכים הנרות ע "י כך, ובין כך בין פ"ח . הנרות מספר

לעולם . ובאות המתרגשות פורענויות ושאר

יששכר'כז. Ò‰)וב'בני ˙Â‡ „ ¯Ó‡Ó ˙·Ë-ÂÏÒÎ ˘„ÂÁ È¯Ó‡Ó) בשעות עדן גן שערי סגורים  כלל  בדרך שהגם כתב,

פתיחין  תרעין חנוכה נרות הדלקת שבשעת משמע, זי"ע  מקאריץ  פנחס רבי הרה "ק מדברי אך הלילה ,

ערב. לעת אף 

י  ה'בית רמזהרה "ק בהם יש  המצוות ספרי ושאר ושו "ע בטור שהסימנים ידוע דהנה  הגיד, זי"ע  שראל'

המצוה לעצם  ÂÚÂ„)וקשר ,ÈÂ„ÈÂ ˙ÂˆÓ ÏÚ ‡˘� ˙˘¯Ù '‰ÏÎ„ ‡¯‚‡'· 'ÈÚ)או"ח בשו "ע ומבוארים כתובים חנוכה ודיני ,

ידי  שעל  והרמז  ארמי. בלשון ושער דלת שמשמעה  'תרעא' לתיבת דומה תר"ע  והנה  ואילך, תר"ע  מסימן

אמרו ואם  והצלחה , ברכה  שערי כל נפתחין חנוכה נרות Ù:)הדלקת תפתח',(·"˜ במהרה  לא הננעלת 'ודלת

ונזכה במהרה ננעלת הדלת תהא לא בודאי פתיחין לתרעין זכינו שאם  מרובה, שהיא טובה  במדה ק "ו

הטבע . מן למעלה ישועות מיני לכל 
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,÷"äåæä íùá àéáîå ,íéîçøä úãî úøøåòúîå
äúééä ùã÷îä úéáá äøåðîä úåøð ú÷ìãäù
øôåù úòé÷úã àéîåã íìåòá íéîçøä úãî úøøåòî

,äðùä ùàø ìùúåøð ú÷ìãä úøøåòî éîð éëäå
äëåðç(ùã÷îä úøåðîî äùøåùù)íéãñçå íéîçø

äðùä ùàøá øôåùäã àéîåã íéìåãâ,éîã íéðôìëã ,
.ïåöøìå íéîçøì æâåøäå ïéãä úãî úà êôäîå

÷åô'íéøåèä ìòá'ä áúë äî éæç(äîåøú úùøô)

ê"îñ úåà äøåðîä úùøôá ïéàå'ìò äøåîä)

(ïèùä,÷éæî ïéàå ïèù ïéà øð íå÷îá ,øîåìéøäå ,'
íà ,ùã÷îá äøåðîä ú÷ìãä ïéòî íä äëåðç úåøð

'÷éæî ïéàå ïèù ïéà' äëåðç úåøð íå÷îá óà ïëçëçëçëçë.

ùéáåúëá åæîøù íé÷éãöäî(à ,çé÷ íéìäú)ïî'
éððò ä-é éúàø÷ øöéîäáçøîáäðäã ,'ä-é

åðãîìì ,'øð' øôñîë àéøèîéâá äìåò 'áçøî'
úàöì åãéá úåøðä ïî úáäìù úà äìòîù äòùáù
.äìåãâ äáçøäì úåëæìå íé÷çåãäå íéøöéîä ìëî

÷"äøäò"éæ 'íäøáà úéá'ä(äëåðçì)÷åñôá ùøéô
(æë ,ë éìùî)ìë Nôåç íãà úîùð 'ä øð'

'øåøçù' ïåùìî 'Lôåç' ùåøãì øùôàå ,'ïèá éøãç
áéúëãë(åë àë úåîù)ìù øåàä éë ,åðçìùé éùôçì

ìëî ìàøùé úåîùð úà úåøçì øøçùî äëåðç úåøð
ïèá éøãçá ïîèðä òøäå úìåñôä'úîà éøîà'á ïëå)

(â øð æ"òøúèëèëèëèë.

úàæìë íéçúôð úåøðä ú÷ìãä úòá éë ,ãåòå
÷"äøä æîéøù åîë ,åðéúìôúì íéîù éøòù
äìôúä çñåðá ò"éæ áå÷èøåùèî ìàøùé éáø
äîëçì æîåø úéæ ïîù äðäã ,'íéøòù çúåô äîëçá'

(.ãì â"ç ÷"äåæ)åðééäå ,äîëçáúà ÷éìãîù úòá Y
,úéæ ïîùá úåøðäíéøòù çúåôáø òôù òôùð -

íéîùä ïî(äîëçá ä"ã à"öøú äëåðç 'ìàøùé çîùé').

åàìå,ïë úåéîùâá óà àìà úåéðçåøá à÷åã
ãéá ùé úàæ øùåë úòùáåúåàåôø ìåòôì åðé

íéðéðòä ìëá úåòåùéåìììì'÷éãö éúôù'áå ,úåà äëåðç)

(â÷åñôá æîø(æè â éìùî),äðéîéá íéîé êøåà'
äëåðç øð ìò æîåø ìàîùã ,'ãåáëå øùò äìàîùá
øùåò òôùð äëåðçáå ,úìãáù ìàîù ãöá ÷éìãîù

áåøì ãåáëåàìàìàìàì.

הפרשה 'כח. 'שיח  ˙¯ÓÂ‰)בספר ˙˘¯Ù) בבית שנהגו  מביא, ז"ל שווירץ  יצחק  חיים  רבי הישיש להחסיד

זצ"ל  אלטר שלמה  רבי הרה"צ ‰¯Ì"È')זקינו È˘Â„ÈÁ'‰ Ï˘ Â„Î�)לאיזו זקוקים שהיו  פעם כל נר להדליק

לישועה, נר מדליקים  היו קשה  אויר מזג שרר כאשר ואפילו  יולדת או  ביתו  בתוך חולה  כשהיה  כגון ישועה,

הטורים' ה 'בעל  דברי לפי אך דמילתא, טעמא פירש לא והוא אבותיו , בבית נהגו  שכך ראה  (˘‰Â·‡וכנראה

(ÌÈ�Ù·. והמשטינים הקליפות כל  ומבטלים  דוחים  הנר הדלקת ידי שעל  שפיר, אתי

יששכר'כט . ב'בני ‡)מובא ˙Â‡ ‰‡„Â‰Â ÏÏ‰ ¯Ó‡Ó) שהרי גיהנם, של מדינה להינצל זוכה  חנוכה  נר שבשכר 

ההדלקה ידי ועל  למזרח, משמאל  הוא צפון צד והלא העולם, בצפון הוא שגיהנם מהמקובלים ידוע

הגיהנם . ואש  מאור ניצל  בשמאל 

והוא ל. צלולה  אינה  ראייתו והנה  משנתו התעורר אחד שיום  ת"ו , קוממיות מתושבי המעשה בעל  סיפר

אך  למכאובו, מזור שימצאו ומומחים ברופאים לדרוש  הלך מיד ומטושטש , כפול הכל את רואה

הטבע . בדרך לרפאותו  בידם  היה  לא כי ריקם , פניו  להשיב כולם  נאלצו  וארוכות קצרות בדיקות לאחר

חולי  שאר בתוך שירפאהו הבורא לפני כמים  דמעות שפך הנרות הדלקת ובעת חנוכה , ימי היו  הימים 

תפילתו ואכן הקדושים , בנרות מהביט  עיניו הסיר לא הזמן אותו  ובכל  האדם , כאחד לראות ויזכה ישראל

והמומחים . הרופאים של המשתאות עיניהם  למול  לגמרי שנתרפא עד להשתפר החלה וראייתו התקבלה,

בקל לכן הטבע , מדרך למעלה  היא הבריאה  והנהגת ניסים  ימי הם הימים  כי כלל , פלא זה שאין והאמת

ונפלאות. ישועות לפעול אפשר

יששכר'לא . 'שער בספרו  זי"ע  אלעזר' ה'מנחת הרה "ק שכתב וכמו  לרפואה , מסוגלים חנוכה (ÈÓÈימי
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íùáåò"éæ ïéøáà÷î äùî éáø ÷"äøä'úåáà úøåú')

(áùéå 'øôäàéáî äëåðç úåøð ú÷ìãäù
íìåòì äàåôøäìôúä çñåðá ïë åñéîòäå ,íå÷é)

(ï÷øåôíéëåæù êì éøä ,'àéìòî àøåäðå àôåâ úåéøá'
.äåöî ìù úåøðä øåà éãé ìò óåâä úåàéøáì

חנוכה שבת  ומעלת קדושת  - שבת  נועם אכסוף

÷"äøäù"ùø ÷"äøä åéáà íùá øîà ò"éæ ïé'æåøî
,ò"éæ ùèéáåäåøôîãò úåúáùä ìëù

úðéçáá ïä äëåðç úáù(á à úéùàøá)äúéä õøàäå'
øîàéå' øîàð êìéàå ïàëî ìáà ,'åäåáå åäåú
ìù øåàä äìâúîù ,'øåà éäéå øåà éäé íé÷ìà

äëåðç úåøð éãé ìò úáùä.

àúéàò"éæ 'ìàåîùî íù'ä ÷"äøäîè"òøú äëåðç)

('á ìéìò"éæ 'øæð éðáà'ä ÷"äøä åéáà íùá
úåéîùâä ïî íîåøúäì øùôà ùãå÷ úáù ìëáù
÷åñôä úà øàáî äæáå ,øúåé äåáâ íìåòì úåìòì

(âé çð äéòùé)êéöôç úåùò êìâø úáùî áéùú íà'
,'ãáåëî 'ä ùåã÷ì âðåò úáùì úàø÷å éùã÷ íåéá

ìåçä úåîé ìëáùóåâäå äìòîì úëùåî ùôðä
äèîì êùåîãâðúî óåâä ïéà áåù úáùä íåéáå ,

ìë úà êåôäì æà øùôàå ,íåìù äùòðå ùôðäì
éðéðòêéìâøúåéäì úåúéçôä éðéðò åðééä Yùåã÷ì

'äíøîåà åäæå ,(:âë úáù)íåùî úáù úåøð ïé÷éìãî
åúéá íåìùóåâä ïéá íåìù úåøùäì øîåìë Y

,äîùðì óåâä úååàú úà ãáòùéù éãé ìò ,äîùðì
.úáùä íòåð úùåã÷ úà ùéâøé àìéîîå

óéñåäåøîàð øúåéáã 'ìàåîùî íù'ä êë ìò
ì"æç éë ,äëåðç úáùá íéøáãä(:àë úáù)

àìâø äìëúù ãò äëåðç úåøð øåòéù åòá÷
åðååéëù äàøðå' ,äæë ïîéñ åè÷ð òåãîå ,éàãåîøúã

,ïì æîøì ,'éîéðô ïéðò äìàä íéøáãáúà úåìëì
éðéðòá åáåøå åùàø òå÷ù úåéäì Y àúìéî éàä

äñðøôä éëøöá - ìåçä úåîéáåø ìò íéçèåáå ,
åììäúé íøùòáå íìéçúåéç úåìëì àìà å"ç íúåìëì àì)¦

(äæ,,úåëø åæ äîåà ìù íäéðéòù (.àì úáù) àøîâá åðéöî íâ)

àúìéîã àîòè ï÷æä ììä øéáñäåúåìåçä ïéá íéøãù éðôî,

,(ìåç éðéðòáå äùòîä éîéá éãî øúåé íé÷åñòù åðééäúáùáå
éîùâä õåáä ïî úàöìå íîåøúäì øùôà äëåðç

äæäàìâéø' éë ,åäìåëå úáùá ïé÷ìúñî éàãåîøúã
'àáø àîåäúã àá÷åðì ïé÷øòáìáìáìáì.

לפעול אחד כל ביד  – בי חפצת  כי  ידעתי בזאת 
ונצורות גדולות חנוכה' 'זאת ביום 

äðúðå,åðéðåãàì íåéä ìåãâ éë íåéä úùåã÷ ó÷åú
ò"éæ ïé'æåøî ÷"äøä øîàåúìéôú çëáù

ìù åúìéôúë ìåòôì äëåðç úàæá èåùô éãåäé
øåãä ÷éãö,íéøåôéëä íåéå äðùä ùàø éîéá

íéîçø éøòù çåúôìå íéòé÷ø òå÷áì äúìåëéáå
äæä íåéäë êøöð ïéàù éðôî ,ïåöøåàéáäìúà

(„È ‰¯Â‡ ולכן עי"ש , הוד בחינת הוא רפואות' ש'בורא אר"י בסידור ומבואר הוד, ממדת הם  חנוכה  שימי

שאמרו במה  רמזו  ואחרים אלו . בימים  וישועות רפואות לפעול  Ù‰.)אפשר שניתן(·"˜ לרופא רשות'מכאן

סעודות ידי שעל ובגשמיות.רשותלרפאות', ברוחניות לרפואה  זוכים  והודאות בשירות הללו

חודשלב. ראש בשבת זי"ע  מסטאלין אשר רבי הרה"ק  של  בצלו  לשהות שנסע אחד בחסיד מעשה

וקרא  התעורר לפעם  שמפעם אלא המדרש, בבית הספסל  על  נרדם השבת יום בצהרי חנוכה,

שבתבהתרגשות שבת, בהתרגשותאה, ואמר התעורר ושוב דקות כמה  לעוד לנמנם  וחזר שבת, אה,

חודש ראש שבת  אה, ואמר משנתו שוב התעורר דקות  כמה ולאחר הרה"קחנוכה, ראהו  כאשר ויהי ,

וייראה המדרש  לבית עמו  שיבוא מסטאלין הרה"ק  לאביו מיד קרא צעיר, עלם  אז  שהיה זי"ע  אהרן' ה 'בית

ער  שלאפט 'אוי הפטיר ואז  ממושך לזמן בו הביט החסיד את הרבי כראות ואכן זה, חסיד של שנתו  את

יוד' א ÔÂ˘ÈÏ)ווי È„Â‰È ÍÈ¯ˆ ÍÎ ,¯ÓÂÏÎ) עד ידע מקום מכל  אלו , בהנהגות השגה לו שאין שמרגיש מי אף והנה .

והתרגשו זכרו  שינתם  בעת ואף בעצמותיהם, וזמנים המועדים את הראשונים  חסידים השרישו כמה 

חנוכה . השבת מאורות נתעלו  איך חידוש  שום אין וממילא הזמן, מקדושת
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úåàìôðäå íéñéðäéîùá íéãîåòå íéðëåî íä àìà
èåùô éãåäé ìë úìéôúá éâñ ïë ìò ,íåøî

ìòåôä ìà çëä ïî íàéöåäì.

úôù'áå'úîà(æ"àà ä"ã î"øú äëåðç)úàæù ,øàåáî
åøîà äðäã ,'úøöò éðéîù'ë àåä äëåðç

ì"æç(åì âë àø÷éå é"ùøá àáåä)éë - 'úøöò' àø÷ðù
'éúøöòäãåòñì åéðá úà ïîéæù êìîë ,éìöà íëúà

éðá ,øîà ,øèôäì ïðîæ òéâäù ïåéë ,íéîé êëå êëì
éìò äù÷ ,ãçà íåé ãåò éîò åáëò íëî äù÷áá
âç úååöîå úåðáø÷ åëîñð øåîà úùøôáå ,'íëúãéøô
äéøúá áéúëã ,äøåðîä ú÷ìãä éååéöì úåëåñä

(á âë àø÷éå),'øåàîì úéúë êæ úéæ ïîù êéìà åç÷éå'
'ç÷åø'ä àéáî æîø êøãáå(äëåðç 'ìä ùéø)ïëìù

óàù úåëåñä âçã àéîåã äëåðç éîé úðåîù åòá÷
íéîé úðåîù àåääîåã äëåðç úàæù ,äúòî øåîà ,

.úøöò éðéîùì åîòèá

éôìåóñåé úéáä 'å÷ì åðçååøä äæ(ò"øú)ãöî ïëàù ,
ñðäã ,äëåðç éîé úòáù ÷ø òåá÷ì äéä ïéãä

åðúàî ù÷áî ä"á÷ä êà ,íéîé úòáù ÷ø äéäåáëò
ãçà íåé ãåò éîòä"áå÷ ãçééúî 'äëåðç úàæ' íåéáå ,

ïåéìò ãåçééá íîöò ïéáì íðéá ìàøùé úñðë íò
íù úåéäì íéàùø íéðéèùîäå íéâøè÷îä ïéàå ,áâùðå

÷ àìîî àìéîîå ,äòù äúåàáìë ìàøùéì ä"áå
÷"äåæä ïåùìëå ,äëøáìå äáåèì íáì úåìàùîâ"ç)

(.áìúøöò éðéîù ìòéçëúùî àì àúååãç àåääáå
åäééãåçìá ìàøùé àìà àëìîá,äçîù úòù äúåàá)

(íîöò ìàøùé éðá íà éë êìîä ìöà àöîð àì,áéúéã ïàîå
ìéàù éòáã äî ìë ,äéãåçìá äéì ìèðå ,àëìî íò

äéì áéäéå(åúàî ìàùé øùà ìë ìá÷é åãáì êìîä íò áùåéäå).

òåãéì"øäîä áúëù äî(á"ç äåöî øð)úâäðäù
,òáèä êøãî äìòîì àéä äëåðçá íìåòä

øôñî ÷ø åðéöî òáèä úâäðäáãòáùéîé äòáù åîë ,
êøãî äìòîì àåä òáù ïéðîî äåáâä ìëå ,ãåòå àúáù

øôñî àåä äëåðçã øçàîå ,òáèääðåîùìë ïë ìò ,
êøãî äìòîì úåàìôðå íéñéð - àåä åðéìò åúòôùä
åì úòãåð äøéúé äáéçã øîåì øùôà äæ éôìå ,òáèä

àåäù 'äëåðç úàæ'ìäëåðç ìù éðéîùä íåéàöîðå ,
àåä æàùúéðéîùáù éðéîùúåìéôë ìò äøåîä ,

äåáâ ìòî äåáâ ,òáèä ïî äìòîì äâäðääâìâìâìâì.

òåãéäëåðç éîéî íåé ìëáù - íéìáå÷îä íùá
ä"á÷ä éçáùî úøçà äãî úøøåòúî
ìòåô' úéøçù úìéôúá 'øåà øöåé' úëøáá íéøîåàù
,úå÷ãö òøåæ ,úåîçìî ìòá ,úåùãç äùåò ,úåøåáâ
ïåãà ,úåìäú àøåð ,úåàåôø àøåá ,úåòåùé çéîöî

זכינולג. כלומר עלן' והדרך חנוכה  ימי עלך 'הדרן חנוכה, בזאת זי"ע מסטאלין אשר רבי הרה"ק  אמר פעם

עלינו ויאיר וישפיע  האור שיחזור היינו  עלן' 'הדרך תפילתינו  ולכן בחנוכה , חז "ל מצוות את ולסיים  לקיים 

(„ÂÚÂ .·� ÔÈ·Â¯ÈÚ ‡·ÂË Ò"˘· ÔÁÎ˘‡„ÎÂ ,‰¯ÊÁ ÔÂ˘ÏÓ 'Ô¯„‰' ˘¯Ù˙ÈÂ). השנה ימות בכל  האורות עלינו  ניכרים שיהיו בי', 'הדרי

הדברים שיקלטו לו  מובטח  ואז  זה, גדול ליום אמת שייכות לו  שתהיה  הוא למעשה קודם  והתנאי

ציפור  בדרכו ונקרתה  בדרכו  שהילך למי משל  פירות, ופירי פירות ויעשו  ניכר רישומו  ויהיה בפנימיותו

ביקש ברירה  בלית היא. שלו שהציפור בטענה  אחר קידמו  רגע באותה  לעצמו, לקחתה הלה ניגש  נאה ,

לשלם הלה  הסכים  שבסוף  עד גדול... מעות סכום עליה דרש הלה אך העוף , את לו שימכור ההלך ממנו 

הציפור  לה  פרחה  לו לשלם הכסף את הלה הוציא בטרם  והנה  הציפור, את לקבל  כדי מאד גבוה מחיר

מאומה, הפסדת לא לו והשיב הלה נענה  מעותיו, שאיבד על  לבכות התחיל  כן כי המוכר בראות לחופשי,

בעליה היית אם  כי הייתה, שלך לאו שמעולם מוכח - אליך חזרה ולא ממך הציפור שפרחה ממה כי

אליך...' חוזרת הציפור ‡·ÒÂהייתה ¯ÂÓÁÂ Â‰�Â˜ ¯Â˘ Ú„È' (‚ ‡ ‰ÈÚ˘È) ˘"ÂÓÎ ,Ì‰ÈÏÚ· Ï‡ ÌÈ¯ÊÂÁ Á"Ú·‰˘ ‰‡È¯·‰ ¯„Ò ÍÎ ÈÎ)

('ÂÈÏÚ·,ונעלים נשגבים  ימים  לאחר לטובה שינוי חלילה  רואה אדם אין שאם רוחניים , בענינים  נמי והכי .

עול ב'השתחרר' מיד כן על הזמן, קדושת אל כראוי מקושר היה לא מעשה בשעת שאף סימן זה הרי

הראשון. מקומו  אל וחזר' 'פרח  ממנו  הגבוהים הזמנים 



חנוכה - מקץ - הפרשה  çéבאר

éôë øçà òôù ùé íåé ìëáå ,äðåîù éøä ,'úåàìôðä
úòôùð äëåðç úàæáù àöîð ,ïàë äðîðù øãñä

ìù äãîäúåàìôä úâäðäù åðééä ,úåàìôðä ïåãà
äæ íåéá òáè åîë úéùòð íéñéðäå.

ïëåù"øäî ÷"äøä ùøéô(ïåùàøä)ò"éæ áåáàáî
÷åñôá(âë ,çé÷ íéìäú)äúéä 'ä úàî'úàæàéä

úáéúá æîåøîä éðéîùä íåéäù ,'åðéðéòá úàìôð
úðéçáá íäù íéøáã ìåòôì ïîåæîå ïëåî ,'úàæ'
øùôàù íé÷éãö åøîàù åîëå ,'åðéðéòá úàìôð'
úòôùðä úéñéðä äâäðää úà íéãéá ùùîì

.äæ ùåã÷å ìåãâ íåéá äìòîìî

äðúîìà ú"éùäì ùéù äáø äáäàä ìò äøåî åæ
'ìàøùé çîùé'ä æîéøù åîëå ,åîò ìàøùé

(âð úåà äëåðç)÷åñôá(áé àî íéìäú)'éë éúòãé úàæá
éá úöôçïúð àøåáäù äæá ,'éìò éáéåà òéøé àì éë

õôçù ïåöøäå äáäàä ìãåâ øëéð 'äëåðç úàæ' åðì
ú"éùäìöðì äáåçä úìèåî åðéìòå ,ìàøùé åîòá

íéîéá ,'éìò éáéåà òéøé àìù' éãë ,éòáãë ïîæä úà
.äæä ïîæáå íää

åäéîåøîàù éôëå ,íéããöä éðù úà øåëæì êéøö
' úåìòôúäá íéøîåà ãçà ãöîù íé÷éãöúàæ

íéñéðä úà úåàøìå ùéâøäì øùôàù åðééä ,'äëåðç
ùøôé àñéâ êãéàì íìåà ,äæ íåéá íéòôùðä úåàìôðäå

' àúåçéðáàì åúå ,'äëåðç úàæíéîéäù åðééäå ,
.éòáãë åìöéð àìù øçîì èøçúé àìå .íéøáåòå íéôìåç

ö"äâä'øôåñ íúç âåç' ã"áàâ ì"öæ øàâðåà ù"éø
(á"á)ãâéå'ä ÷"äøä åáø íùî øîåà äéä

úàæ íåé òéâäá íéîòôìù ,ò"éæ àôàôî 'á÷òé
åáìá íéìôåðå ùôðä ïåáùç íãàä êøåò äëåðç
éåàøë àìéî àìù åúåàøá ,ùåàéå úåáöò úåáùçî
äæ ìò ,íðîà ,åìà íéîéá íéùåã÷ä íéðîæä úà
úåáùçî úåçãì åæ äòùá øáâúä ,äéì åðéøîà

éë ,åìà úåìåñôåðà íéãîåò ïééãò ,äëåðç 'úàæ'
äëåðçä éîé ìù ïô÷åúáìåòôì øùôà ïééãò -

úéìëú àéä àôåâ åæ 'äòðëä' éë ãåòå úàæ .úåáâùð
íãàä úà àéáäì ,'äëåðç úàæ' åäæå ,äëåðçä éîé

äåðòå úåìôù éãéì(å"ç ùåàéå úåáöòì àì ìáà)ãìãìãìãì.

úàæøôñ úà åãéì ç÷éì ãçà ìë æøãæäì ,åéçå åùò
'ä éðôìå ,äæ áâùðå ìåãâ íåéá åãéá íéìäúä
ùôðä úåëôúùäáå áìä ÷îåòî ù÷áì åçéù êåôùé
úåéðçåøáå úåéîùâá íéøöéîä ìëî úàöì äëæéùäìäìäìäì,

ìëî òôù áø åðéìò ÷éøî àøåáä øùà äæä íåéá éë
' åðùôðá íéé÷ì àìà åðì ïéà áåèáçøä'åäàìîàå êéô

.åðéúåìàùî àìîé éàãååáå íéîçøä ìòáî ù÷áì

êëå'ïøäà úéá'á àúéà(øîà ãåò ä"ã 'äëåðç')êéøö
øùôà íéìäú úøéîàáù ,ïéîàäì íãàä

ìëîå íéøöéîä ìëîå íéúåèùä ìëî úàöì

íãàì ùéù íééåðéùäãâð ãåîò ìëåé äæáå Y
.øöéä åá ñéðëîù ùåàééä úåáùçî

חלילה לד. בו יתקיים שלא יזהר Ê)לפיכך ·ˆ ÌÈÏ‰˙)את יבין לא וכסיל ידע  ולא בער להיות זאת'איש  ,'

זה ליום  נותן ידיעה  חוסר ומחמת חנוכה , 'זאת' של הזמן גודל את ומנצל מבין שאינו  וכסיל כשוטה 

ישכילו חכמו 'לו  אלא טובות, בהשפעות אסמיו  למלא להתאמץ מבלי יוםזאתלעבור של סגולתו ויבינו  '

' ולומר להתחזק זה  וקדוש בוטח '.בזאתגדול אני

ללה . חנוכה בזאת זי"ע מרוז 'ין ישראל רבי הרה"ק  נכנס  משחקיםפעם החסידים את ומצא המדרש , בית

פאר-שפילן, נאך מען קען - חנוכה מ 'שפילט  'וואס  להם  ואמר נענה  תורה , ישראל כמנהג ב'דריידעל'

חנוכה בימי שמרוויחים  מה  פירוש  פאר-שפילן...' נישט מען קען - חנוכה זאת מ 'שפילט  וואס (˘ÚÂ„ÈÎאבער

(‰Ê ˜Á˘Ó· ÛÒÎ ÁÈÂ¯‰Ï ¯˘Ù‡להפסיד עוד Ê‰)אפשר  ˜Á˘Ó· ÁÈÂÂ¯‰˘ ‰Ó ÏÎ „ÈÒÙ‰Ï ÏÂÎÈ ‰‡·‰ ÌÚÙ·˘ ,˜Á˘Ó‰ ˙Ó‚Â„),

לאבדו . וקשה עולמים ולעולמי לעד אצלו יתקיים חנוכה  בזאת שירוויח מה  אבל 



חנוכה - מקץ - הפרשה  èéבאר

חנוכה זאת  סגולת  - הקודש  אל יבוא  בזאת 

áúëò"éæ 'øëùùé éðá'ä ÷"äøäåìñë éùãåç éøîàî)

(é á øîàî úáèåðéúåáø ïðáøã åäééîåôá àìâøî'
øøåòì íå÷î ùé äëåðçá øùà ,íéîãå÷ä úëúãå÷ô

íéø÷ò,äðùä ùàø ïéòë úåø÷òåø÷éò éúòãì äðä

äëåðç úàæ ìë éôá àø÷ðä ïåøçàä íåéá äìåâñä,'
äæ íåé çëáùúåø÷ò ãå÷ôìåìåìåìåì.

ãåòøúåéá äæ íåé ìâåñî úàæäáåè äñðøôì

éçéåø éðåæîåæìæìæìæìñçðô éáø ÷"äøä æîéøù åîëå ,
÷åñôá ò"éæ õéøà÷î(àé èë 'à é"äã)äìåãâä 'ä êì'

(äëåðçã 'à íåé äæ)äøåáâäå ,('á íåé)úøàôúäå ,('â),
çöðäå('ã)ãåääå ,('ä)êì ,õøàáå íéîùá ìë éë ,

äëìîîä 'ä('å)ùàøì ìëì àùðúîäå ,('æ)'øùåòäå ,
,äëåðç úàæ äæáø òôùì äæ íåéá úåëæì øùôàù

úåøéùòå äñðøô ìùíéìåâñî äëåðç éîé øàù íâå ,
'íùåáä úâåøò'á áúëù åîëå ,úåøéùòì(ùâéå úùøô)

÷åñôä ïî ïë æîøì(ä äî úéùàøá)äéçîì éë'éðçìù

ú"ø éðçìù ,'íëéðôì íé÷ìà'ì÷éìãä'ðø'ùì
'çäëåð'ùúðåî'éìë úåøðä ÷éìãî íàù ,íéî

.çååéøá äñðøôìå äéçîì äëåæ íéîé úðåîù

íùáå,àøîàúî ì"öæ àðìéååî à"øâäíåé úùåã÷ù
íéøåôéëä íåé åîë àéä äæåòá÷ ì"æç éë ,

äðåîù ãâðë äëåðç éîé úðåîùá íìù ììä øîåì
íéøîåâ ïéàå íìù ììä øîåì íéëéøö åéäù äðùá íéîé
åìàå ,åìà ìò íéîéìùîå åìà åàáå ,ììää úà íäá

- íéîéä 'ç íääùùúà íéøîåâ ïéàù çñô éîé
ììääïéà ô"ùùáù àìà ,íìùä ììä íäá øîåì åðì äéäù)

íéøîåà íúàå íéá ïéòáåè éãé éùòî' (:é äìéâî) íòèî íéøîåà

(ïë î"äåç ìëá óàå ,'äøéù,ïéàù øåôéë íåéå äðùä ùàøå
íòèî íéøîåà(:áì ä"ø)àñë ìò áùåé êìî øùôà'

ìàøùéå ,åéðôì ïéçåúô íéúî éøôñå íééç éøôñå ,ïéã
éøôñ 'úáåùú' àìáù íù òîùîå ,'äøéù íéøîåà

íééç.ë"äåéå ä"øá íìù ììä øîåì åðì äéä 'åëå
äëåðç ìù íéðåùàøä íéîé äùùù àöîð àúùä
ùàøì íéìùî äëåðçã 'æ íåé ,çñôä éîéì íéîéìùî

,äðùäíéøåôéëä íåé ãâðë àéä äëåðç úàæåçìçìçìçì.

àäéåäëæðù àéîùáã ïåäåáà íã÷ ïî àåòø
òôù åðéìò òôùåéå ,íéîéä úùåã÷á ÷áãäì
åðàøåá úà ãåáòì äðùä úåîé ìëì äçååøäå äëøá
çéùî ìù øéäáä åøåàì äëæð ïãéã áåø÷áå ,äðîàð
.ø"éëà íéìùåøéå ïåéö úîçð úà øùáì åàåáá åð÷ãö

נהגולו . וכן חנוכה, בזאת הטהור בשולחנו אלו דברים על חוזר היה זי"ע מבעלזא אהרן רבי הרה"ק 

צדיקים . כמה

והוסיףלז. פרנסתו, בעניני הדחוק מצבו  על בפניו  והתאונן זצ"ל, איש ' ה'חזון הגאון אל  יהודי נכנס  פעם

מתרחיש יומא בכל ולאו  המלך, לדרך ולחזור חובותיו לפרוע שיצליח  כדי גדול לנס הוא שזקוק  ואמר,

'לאו , כך אותו ותיקן החזו "א נענה  ניסא ניסא, מתרחש יומא לזכות בכל  האדם ויכול  הוא, כן שלא היינו  ,'

זה בזמן כי ועוד הענינים , בכל לניסים לזכות שאפשר חדא ביה , איתנייהו  תרווייהו  חנוכה ' וב'זאת לנס.

הטבע . בדרך גופא הנס  ואז הטבע , מדרך למעלה מתנהלים  העולם  עניני וכל כלל, טבע  אין

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

כדכתיב השלימה, Ù„)הגאולה Ê ¯·„Ó·),דוד בן משיח  מלשון 'המשח' אותו', המשח  ביום חנוכת 'זאת

זה . ביום גאולתנו ולהחיש  למהר המסוגל הזמן שהוא לרמז

של דר"ת רמז נתנו ''משיח'ואחרים ישח'מיי'מונתש 'דליקיןמ'הוא חנוכה  שבימי ללמד ובא נוכה ',

גדולה תרדמה עליו תיפול  שלא להתחזק  רק וצריך ביותר, ונשגבים נעלים והזמנים  משיח , של מאורו  ניצוץ

חלילה ÔÎÂ)ועמוקה ‰"„ ‡ ÏÈÏ '˘„Â˜ Ú¯Ê'· ‰‡¯).
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