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גליונות קובץ
חנוכה מקץ, וישב,

הדור ומאורי גדולי ורבנן ממרנן

שליט״א שטינמן הגראי״ל רשכבה״ג מרן
רו שר מרן תו  שליט״א קניבסקי הגר"ח ו

 שליט״א קרליץ הגר"נ ודור פוסק מרן

שליט״א אדלשטיין הגר"ג רה״י מרן

ויבלחט״א שיבה ראש מרן הי

הגאון מרן ל״זצוק ליפקוביץ הגרמ"י
שליט״א לנדו דוב רבי המשגיח מרן

הגאון מרן זצוק״ל יפה הגר"ד

שליט״א הירש הלל משה רבי הגאון מרן
הגאון מרן ל״זצוק אדלשטיין יעקב רבי
שליט״א כהן דוד רבי הצדיק הגאון

הגדול הגאון ל״זצוק וינטרויב אלי' ישראל רבי
שליט״א נבנצל אביגדור רבי האדיר הגאון

הגדול הגאון ל״זצוק גנחובסקי אברהם רבי
שליט״א רוזן יגאל רבי

ז ז

הגדול הגאון
הגדול הגאון

שליט״א ברלין זאב רבי
ל״זצוק פלמן ציון בן שלום רבי

הגדול הגאון הצדיק הגאון
* .

שליט״א שטיינמן שרגא רבי ל״זצוק קרלינשטיין ראובן רבי

הגדול הגאון הגדול הגאון
שליט״א דינר אריה יהודה רבי ל״זצוק בורנשטיין יעקב שמואל רבי
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 לע"נ בקובץ ולימוד זכות
זצ"ל קנול צבי ב"ר פייבל שרגא הר׳׳ר

 תשע"ב שבט כ"א נלב"ע
תנצב״ה

-



הכנסת בבתי פלוס' ו'נדריס 'קהילות' במכשירי גליונות הקובץ על לשלס ניתן

נשמת לעילוי
ע״ה רהנגרטן יעקב ר׳ גת כילא מרת

 תשע״ז כסלו כ׳ נלג״ע
תנ־/נג״ה

 לע״נ
 ע״ה הניה מרת

 דל לייג אריה פנחס ,ר גת
 הי״ד ע״זז פרידזז ומרת
 דחנובזז חמישי נר נלכ״ע

תנעב״ה כסלו כ״ט

 לע״נ
 הר״ר מורי אבי

 ב״ר מיכל יחיאל חייס
ז״ל נוימן גדליהו
 כסלו כ״ח נלב״ע

תנעב״ה תשל״א

 לפנות ניתן הקובץ ע״ג להקדשות
053-3145900 למס'

 פלוס" ו״נדריס "קהילות" במכשירי לתרוס ניתן
הכנסת, בבתי

 ובחיפוש נוספות' 'קופות לחען על ללחוץ יש
גליונות, קובץ

 073-2757000 העדקה בקו וכן
 4311 קוד עבור להקיש יש

 745 סניף מרכנתיל לבנק גס להעביר ניתן
45458 חשבון: מס'

 במייל הקובץ לקבלת
 בקשה לשלוח ניתן

גליונות' 'קובץ למערכת
1.<01!¥0ח01@0תז31.!00ש

חשובה הודעה
 2017 המס שנת סיוס לקראת
 התרומות על לקבל ניתן
 46 סעיף לפי המזכה מס קבלת

 שותף נעשה הנך בתרומתך דע!
 הגדול הרביס לזיכוי מלא

 אלפי של התורה וללימוד
החשוביס. הלומדיס

ח )בשעת לסייע המעוניניס  העוי
הקבעיס, בהעברת

 072-2587402 במס' ירשמו
,4 ואח״כ 5 להקיש יש

הרשומיס, לכל תשמע הבקשה
קשר יעור לסייע שיוכל ומי

 הפצה מוקד לפתוח המעוניניס
מגוריהס באיזור

 לפנות ניתן הקובץ עניני בכל וכן
 053-3145900: למס'
077-2092005פקס:

@(1311.00זו1 במייל: או 1ם.<11¥0ח0^ם

 שליט״א זזחשוביס וזזלומדיס זזקוראיס לכל
 השנה משבתות באחת יקיריכס את הקובץ ע׳׳ג הקדישו

ולהאדירה תורה להגדיל הגדול הרביס בזיכוי שותפיס להיות ותזכו

ויגש טבת ה'
ויחי טבת י״ב

שמות טבת י״ט
וארא טבת כ״ו
בא שבט ד'

בשלח שבט י״א
יתרו שבט י״ח

משפטיס שבט כ״ה
תרומה אדר ב'
תעוה אדר ט'

תשא כי אדר ט״ז

פקודי ויקהל אדר כ״ג
ויקרא ניסן א'

פסח - עו ניסן ח'
מעורע תזריע ניסן כ״ט

קדושיס מות אחרי אייר ו'
אמור אייר י״ג
בהר אייר כ'

בחוקותי אייר כ״ז
שבועות - במדבר סיון ה'

נשא סיון י״ב

בהעלותר י י

שלח סיון כ״ו
קרח תמוז ג'
חוקת תמוז י'
בלק תמוז י״ז
פנחס תמוז כ״ד

מסעי מטות אב ב'
דבריס אב ט'

שופטיס אלול ז'
תעא כי אלול י״ד
תבא כי אב כ״א

ויגש פרשת לקראת יצא הכא הקוכץ



תערוג כאי?
 דיומא ענינא וליקוטי השבוע פרשיות על פנינים
שליט״א שטיינמן הגראי״ל מרן ישראל של מרבן

 גשמית פעולה בכל
לרוחניות הקשר את לזכור

בחירה בעל מפני בסכנה הק' האוה״ח בדברי בירור
 פסקו האחים מידם. ויצלהו ראובן וישמע כא לז, וישב
 דסבר הדין מצד עליהם חלק ראובן ואם למיתה, דינו

 אמר למה א״כ עמו, והסכימו מיתה חייב לא שיוסף
 )כדמשמע עליהם חלק לא ואם הבור. אל שישליכוהו

 לא שבכולן וגדול בכור אני אמר שראובן כ״ב להלן מפרש״י
 פסק בעצם עליהם חלק שלא הרי בי. אלא הסרחון יתלה
 להלן במפרשים )עיין ? הצילו הוא טעם מאיזה דינם(

שם(. ומש״כ כב מב,
 גם לפגוע יכול בחירה בעל - החיים האור דעת
בשמים מיתה מתחייב שלא במי

 בעלי- שהם מידם, הצילו שראובן מפרש, החיים האור
 משא״כ מיתה. נתחייב שלא מי להרוג ויכולים בחירה,

 מיתה יתחייב לא אם באדם יפגעו לא רעות, חיות
הקדוש(. מזוהר הם )ודבריו לשמים

 איזה אפילו משמים גזירה יש מוולוז'ין: ר׳ח דעת
בחירה' 'בעל מאיזה לא אבל 'אבן',
 הגר״ח אמר כתוב, מסלנט הגרי״ז תולדות בספר אמנם

 כן אמרתי אני וגם מהחסיד שמעתי זצ״ל מוולוז'ין
 העולם בפי שמורגל מה טעות שזה מנערותי, אפילו

 הבורא, גזירת בלתי לאדם לעשות יכול שבעל-בחירה
 אבל ינגף. אבן באיזה האדם על נגזר דבר שבכל רק

 לו יעשה בעל-בחירה איזה נגזר לא בבעל-בחירה,
 אין השמים, מן לו נגזר לא אם אבל ולמוטב. לטוב
 עכ״ל. מאומה, לו לעשות יכול בחירה בעל

 יש בעל-בחירה 'רצון' במקום שליט״א: רבנו ביאור
לינצל קשה ולכן קטרוג,

 לעשות אפשר אי לכו״ע דבודאי נחלקו, דלא ויתכן
 דברים שיש ס״ל החיים האור אלא נגזר, שלא דבר

 כעין להינצל. זכויות יותר ומצריכים קטרוג המעוררים
 של עוונותיו מזכירים דברים ג' נה. בברכות דאיתא

 במקום שמהלך ידי דעל ופו'. נטוי קיר הן ואלו אדם,
 דבמקום הטעם, וזה להנצל. זכות יותר צריך סכנה,
 זכויות יותר צריכים להזיק בעל-בחירה של רצון שיש

ממנו. להנצל
אלוקי חשבון עם לדין רחמים שיתוף

 במחשבה עלה שבתחילה כתב א א, לעיל רש״י דהנה
 העולם שאין וראה הדין, במידת העולם לברוא

 הדין, למידת ושתפה רחמים מדת והקדים מתקיים,
 ושמים. ארץ א' ה' עשות ביום דכתיב: והיינו
 אין מקום מכל מידת-הרחמים, ששיתף אע״פ אמנם

 בקביעות מתנהג לא דהקב״ה תמיד. שוות המדות
 ההנהגה אלא הרחמים. במידת וחצי הדין, במידת חצי
 להתנהג כמה לחשב יכול הקב״ה שרק ב״חשבון״ היא

 הרחמים. במדת וכמה הדין במידת
 וגם הבחירה עם גם ובדין, ברחמים אלוקי חשבון

רצונו עם
 גם ניתן כח-הבחירה, לאדם שניתן במה והנה

 האדם עם מתחשבים שאז כיון משפיע. שרצונו
 בעל רצון לולא מחשבים שהיו ממה אחר חשבון

 זכויותיו פי על האדם לדרגת דההתייחסות הבחירה.
 כמה דהיינו, שונות. בדרגות להיות יכולים וחובותיו,

 את לחשב וכמה הרחמים, מידת את בחשבון לחשב
הדין. מידת

 דין את מגבירה ורצונו, בחירה בעל עם ההנהגה
להצלה קשה למדרגה החטא

 בדרך בעל-בחירה, רצון שאין דבמקום היא, והמציאות
 דהקב״ה מאד, חזקה הרחמים במדת ההנהגה כלל

 גדולה במידה ברחמים במדת ומשתמש אף מאריך
 גדול כח ניתן בעל-בחירה, של רצון כשמגיע אבל מאד.
 האדם על חדשה להנהגה החזק דרצונו בחירה לבעל

 שמסתכלים היא שההנהגה יתכן דבזה תחתיו, שנמצא
 להנצל, מאד קשה ואז אחרת, במדרגה החטא על

 גדולים. מאד כחות צריך בחירה מבעל להנצל ולפיכך
 אל דוד ויאמר כתוב: יד( כד, )ב, שמואל בספר והנה

 אל אדם וביד רחמיו רבים כי ה' ביד נא נפלה ... גד
 נפקא ומאי שמים, בגזירת הכל הרי ולכאורה, אפלה.

 משמע אלא ? אדם ביד או ה' ביד ימסר אם מינה
 ומשום בחירה, מבעל להנצל קשה שיותר כהאור-החיים,

 אדם. ביד ולא ה' ביד ליפול דעדיף דוד, אמר הכי
 לו הניחו שמעי: על דוד שאמר יא( טז, )שם ומש״כ
 עונש שזה לחשוש האדם על כי ה'. לו אמר כי ויקלל

משמים.
 ותתנני שינה: המעביר בברכת שאומרים ממה וכן

 רואינו. כל ובעיני בעיניך ולרחמים ולחסד לחן
 בעיניך, ולרחמים ולחסד לחן שיתננו מאחר ולכאורה,

 אין דהא רואינו, כל בעיני גם יהא כבר ממילא א״כ
 ובעיני להוסיף: צריך ומה ? אחרת לעשות אפשרות

 כיון שפיר, אתי להאור-החיים אמנם ? רואינו כל
 צריך לכן נגזר, שלא דברים לעשות יכול בחירה דבעל

 רואינו. כל בעיני גם ולבקש להוסיף
 בעל-בחירה כנגד גם מועילה תפילה

 מה להרע יכול בחירה שבעל דאע״פ צ״ל, מקום ומכל
 דאל״כ בזה, להועיל יכול תפילה מקום מכל נגזר שלא

מתפללים. מה
 זה והטעו האומנין את השוכר תנן, עה: בב״מ והנה
 ואומרים תרעומות. אלא זה על זה להם אין זה את

 להיות אסור דתמיד דאע״פ דהכוונה זצ״ל הגרי״ס בשם
 תרעומות. עליו להיות זכות לו יש כאן בתרעומות,

 שלא מי להזיק יכול בחירה בעל אם בשלמא והנה
 מה על תרעומות להיות דשייך להבין אפשר נתחייב,
 לעשות יכול לא בחירה בעל גם אם אבל לו. שעשה

 זה הרי עליו תרעומות לו יש מה א״כ נגזר, שלא מה
מהשמים. נגזר
 לרופא רשות שניתנה ד״ה פה. ב״ק תוס' והנה

 לרופא רשות דניתן ילפותות ב' דצריך כתבו, לרפאות.
 חולי אבל אדם. בידי מכה רק דמותר דס״ד לרפאות,

 קמ״ל המלך גזירת כסותר נראה כשמרפא שמים בידי
 דליכא ס״ל י לב, תהילים עזרא באבן ובאמת דשרי.
 על מש״כ )ועיין אדם בני ממכת רק לרפאות רשות
 בידי מכה בין ומדחילקו יט(. כא, משפטים בפר' דבריו

 דבעל החיים, כהאור משמע אדם, בידי למכה שמים
יותר. להזיק יכול בחירה

 א״ל ... הקב״ה לפני דוד אמר איתא, ל. בשבת והנה
 וגריס יתיב הוה דשבתא יומא כל ... תמות בשבת

 אליו המות מלאך יקרב שלא פרש״י יומא. כולי
 בסוטה. כדאמרינן ממות מגינה שהתורה
 יכול בחירה בעל שאדם הנ״ל החיים האור ולמש״כ

 תורה שהלומד יתכן מיתה, נתחייב שלא מי להרוג
 בעל אדם מהריגת אבל רגילה, ממיתה רק ניצל

בתורה. כשעוסק גם שימות דשייך י״ל, בחירה

הנהגה יש גדולים גדגרים
 שליט׳׳א רבנו שמרן הגדולות המערכות באחד
 לפעול צריך והיה תילה, על הדת להעמיד ניהל

וכדו'. עורמה בדרך
 ותמר דיהודה במעשה רואים הנה רבנו אמר

 ע"י לצאת צריכים טובים שדברים ורות ובעוז
 לפועל שצריכים בדורינו גם וכך וכדו'. ערמה
 גדולי עצת ע׳׳פ נצרך לעתים גדולים, דברים לתקן

זו. בדרך ללכת גם הדור
ישנה אל

 מחסיא בר רבא ואמר ב( )י, בשבת בגמ' איתא
 אל לעולם רב: אמר גוריא בר חמא רב אמר
 שני משקל שבשביל הבנים, בין בנו אדם ישנה

בניו משאר יותר ליוסף יעקב שנתן מילת סלעים
 אבותינו וירדו הדבר ונתגלגל אחיו, בו נתקנאו -

למצרים.
 שזה אחד מופלג גאון בשם שליט׳׳א לרבנו כשאמרו

 בעיה אין הבנות בין אבל הבנים, בין דוקא נאמר
 וממילא ירושה דין מחמת דזה סבר ]וכנראה לשנות.
 שזה רבנו אמר חסרון[. בזה אין יורשות אינם שהבנות

 לבנות. ובין לבנים בין נאמר והדברים אינו
 את הזכירו למה ויל׳׳ע רבנו: העיר הגמ' ובדברי
 והזריקה השנאה עצם את ולא למצרים הירידה

מזה. כתוצאה שהיה הסבל וכל לבור

ובקשה הודעה
הדורות גדולי - תערוג כאיל הספר בס״ד

 שליט״א רבנו ממרן והליכות עובדות ובו
 קונטרס בו וכן הדורות, מגדולי שבעים על

 וקונטרס ברק, בני ועד מבריסק הצלה
זצ״ל ריגר מהגרש״ז ליקוטים

 - הדפוס למכבש לרדת אי״ה עומד -
 הרוצים עם נדיבי לכל ומבקשים פונים ואנו

 ובהנצחה בהוצאה חלק ליטול
0527680034 בטל למערכת בהקדם לפנות נא

חשובה הודעה
 ״כאיל חוברות של מצומצת כמות נותרה
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בפרץ ועומד גדר גודר
הפלאפונים סכנת

 בהחזקת לבחורים שיש הגדולים בנזקים שראו עת תשס״ה בשנת
 ראשי נכנסו תשס״ה חשון ובחודש כשרים[. היו לא ]שעדיין פלאפונים
 ואח״כ לעשות. מה ודנו הבעיה על עמו ודיברו לרבנו הישיבות

 והעלו הישיבות ראשי גדולי את בביתו רבנו כינס כסלו בחודש
 שליט״א רבנו וידברו ברק בבני הכינוס שיהי' תיכננו ובתחילה תקנות.

 החליט ולכן לענין החסידי הציבור גם הצטרפו ואח״כ זצ״ל, והגרמי״ל
 וישב פר' קודש שבת במוצאי בירושלים גדול כינוס לעשות רבנו

 והגרמ״י וואזנר והגר״ש אלישיב הגרי״ש מרנן בהשתתפות תשס״ה
 והאדמורי״ם, הישיבות ראשי גדולי ועוד וולבה והגר״ש ליפקוביץ

תשע״ז[ שלח פרי בגליון עוד ]וראה מהדברים. חלק כאן ונביא
רבנו מכתב

 והרמי״ם הרוחנים, והמנהלים הישיבות ראשי כבי אל בס״ד.
 דחוף בענין לכנס לבוא בזה קוראים הננו וכט״ס. שליט״א.שלום

 וישב פרי ש״ק במוצאי הקדושות הישיבות של הרוחני לקיום הנוגע
 לבוא. אחד כל על מוטל אחריות הכרת מתוך בדיוק. 9 בשעה
 הנ"ל: בכינוס שליט׳׳א רבנו ממרן סיום דברי

 היחידים על רק לא שהיא הגדולה הסכנה את יודע אחד כל
 זאת בסכנה הציבור גם אלא בסכנה, הוא ויחיד יחיד שכל מה

 גדולה. בסכנה הם הישיבות שכל אומרת
 כנס פשוט הצלה, להיות צריך הזה הכנס אלא סתם כינוס זה אין

 א״כ מאד ירדו וחס חלילה שכבר הרבה יש ששמענו וכפי הצלה
 נגיע! היכן עד יודע מי עכשיו זה את נבלום לא ואם גדולה הסכנה

 וכונתם הזה המכשיר את לוקחים שלכתחילה כאלה בודאי יש
 שבודאי לדבר מה אין כאלה בחורים ועל טובים לא לדברים באמת

 מסתמא הם הבחורים רוב אבל בישיבה, מקום שום להם אין
 הולך לא אני ח״ו אני עצמו על חושב אחד שכל רק ככה לא

 הבחורים רוב חושבים מסתמא וככה הגרועים, בדברים להסתכל
 שהוא רק בכונה לעשות חשודים לא הבחורים של רובם רוב שהרי
 אחד. דבר רק להוסיף צריך ולזה יכשל, לא שהוא בעצמו בטוח
 מה מפני יצחק רב אמר אומרת ע״ב כ״א דף בסנהדרין הגמ'

 ונכשל טעמן נתגלו מקראות שתי שהרי תורה טעמי נתגלו לא
 גדול שהיה המלך שלמה העולם גדול זה ומי העולם, גדול בהן
 מכל החכם היה והוא הדורות כל גדול אלא בדורו רק לא

 וכתיב ארבה אני שלמה אמר נשים לו ירבה לא כתיב האדם,
 לו ירבה לא כתיב לבבו, את הטו נשיו שלמה זקנת לעת ויהי

 מרכבה ותצא וכתיב אשיב ולא ארבה אני שלמה אמר סוסים
ע״כ. וגוי בשש ממצרים

 גדול איש שהיה המלך משלמה יותר גדול להיות יכול מי א״כ
 הוא זאת בכל יפול שלא בטוח שהיה ואפי' כמותו שאין מאד

 הוא עכשיו שעד מה גדול כה צדיק היה שהוא ואע״פ נכשל,
 בנו, ושלמה דוד בזכות עננו אומרים בסליחות שהרי לצדיק, נחשב

 לבבו את הטו נשיו כתוב ואעפ״כ צדיק נשאר ששלמה משמע
 בטוח והיה העולם גדול אלא הדור גדול רק לא גדול, כזה אדם
 יפול. לא שהוא לומר יכול צעיר אדם האיך א"כ ובסוף... יכשל שלא

 הציבור כל את ומסכן בעצמו אותו מסכן זה כזה דבר ממילא
 חלילה אז ישיבות אין ח״ו אם כי ישראל כלל כל את מסכן

חזקים להיות צריך זה דבר על וממילא ישראל כלל אין וחס
...זה את יבין שלא שאחד החומר בכל

 ולהחזיר שאפשר כמה עד ללכת תיכף אחד כל צריך ובעצם
 אחד ימצאו אם זה את יעשה לא אם אפילו אבל המכשיר את

 לו אין כי ולדעת החומר בכל הסכנה מן עצמו על להגן צריך
 הישיבות. של חורבן זה ח״ו ואחרת מקום

 ולא החומרא, כל עם להתנהג אחד כל צריך הישיבות חורבן ועל
 זו הרי רחמנות לא זה רחמנות זה האם רחמנות, שום לעשות

 עשה שפינחס אומר שהפסוק מה בשטים שהיה וכמו אכזריות,
 כזה עושה הוא האיך מתפלאים היינו שלכאורה מה דבר כזה
שהיה היות אותו משבחת התורה אבל אדם בן להרוג דבר

 לדמות אפשר אי ח״ו אצלנו וכאן ח״ו, ישראל שכלל סכנה
 רק ברירה לנו ואין זה מעין זה אבל להרוג ח״ו מדובר ולא

 סכנה זה זה, דבר אצלו שימצא אדם כי החומר בכל לנהוג
 בסכנה, התורה עולם כל וממילא הישיבה בשביל וסכנה בשבילו

ישראל. כלל אין תורה אין ואם
 יהי' שלא הזה הנגע את לבער נוכל שבאמת ויעזור יצילנו הקב"ה

ישיבה. בשום
 חשש ח״ו יהי' ולא מזה, יפסיק ואחד אחד שכל יעזור והקב״ה

 ב״ה עכשיו עד בישיבות, נצליח שכולנו יעזור הקב״ה ועי״ז כזה,
 ועוד יותר עוד ללמוד, עוד יצליחו ירד, לא שח״ו טוב, לומדים

 לים כמים ה' את דעה הארץ שמלאה יעזור שהקב״ה עד יותר,
 ועד. לעולם אמיתית גאולה שניגאל יעזור והקב״ה מכסים,
 הענין בחומר רבנו מכתבי

 שליט״א הקדושות ישיבות ראשי לכי בס״ד,
 המכשיר אודות דעתנו את ולהבהיר לשוב לנכון אנו רואים

 עצומה סכנה והוא הקדושות, ולישיבות למחנינו חדר אשר הסלולרי
 הוא גם בישיבה, מקומו אין שמחזיקו ומי מאוד, עד רבה ורעתו
הרבים. את מחטיא בגדר

 פך על לשמור הופקדתם אשר הקד' הישיבות ראשי אתם לכך אי
 משמרתכם על עמדו אנא לפליטה, לנו נותר אשר הטהור השמן

 שאם ונקוה טוב. היותר הצד על למשמרת משמרת ועשו תוקף בכל
 בקרב להשריש ונוכל מחננו לטהר נזכה כראוי משמרתכם על תעמדו

 שמו. יתב' כרצונו בטהרה התורה ולימוד שמים יראת התלמידים
 כשנמצאים רק לא התלמידים את להזהיר אמורים הדברים נ.ב.

 הזמנים. ובבין הישיבה למסגרת חוץ גם אלא הישיבה בתוך
הדבר חומרת על ההורים את להעמיד נבקש וגם

* * *

 ברוחניות, לירידה נוטה האדם לב מחשבות שיצר ידוע הן בס״ד.
 בחז״ל ומבואר מנעוריו, רע האדם לב יצר כי בתוה״ק וכתוב

 תבלין. תורה לו בראתי הרע יצר בראתי ע״ב ל' דף קידושין
 וכל בתורה, אלא היצר מן לינצל אפשרות אין כי בחז״ל ומבואר

 וטוב להם טוב התורה בעמל עצמם ומשקיעים שמתחזקים מה
 התורה. בלמוד ורובם ראשם יהיו שלא היצר עבודת כל ובזה לעולם,

 להתגבר להאדם קשים נסיונות ממציא היצר הדורות, בכל והנה
 מאד ללכוד פשט היצר הרבים בעונותינו השפל ובדורינו עליו,

 מן מהם אחד כל אשר הצניעות, ירידת עם ביחד התורה לומדי
מאד. לרדת להאדם הגורמים

 ולא לעמוד שנוכל כדי לעשות מחויבים אנו מתגבר שהיצר וכמו
 הדור. את להציל איך עצה לעשות התאספנו זה ולצורך שחת, לירד

 להקב״ה לו אין בהמ״ק שחרב מיום ו' דף ברכות בגמ' ואמרו
 הישיבות לומדי והנה בלבד, הלכה של אמות ד' אלא בעולמו

 עתיד והם הלכה של אמות הד' מתקיים ידיהם ועל עליהם אשר
 מבחר והם אפינו״ ״רוח עליהם לומר נוכל ואשר ישראל, כלל

 להסיר מאד התחזקו מופנים דברינו אליכם ישראל, כלל נפשות
 נצטוינו אשר חמורות, הכי להעבירות להגיע יכולים אשר הדברים

 מאד. כאובים צעדים לנקוט שיצטרכו בלי יעבור, ואל ביהרג אפילו
 בזה גם מאושרים ותהי' קל בית העולה במסילה לעלות ותזכו

עליכם. ה' נועם ויהי בבא וגם

* * *
 שהתפרסם אחד אותו ושאל תקוה לפתח רבנו הגיע תקופה לאחר
 בישיבה, לא מקומו כשר[ ]לא פלאפון שמחזיק שמי רבנו בשם
 ליזרק יכול הוא הרי ושאלו שכן, רבנו ואמר נכון. זה האם

ברחוב. כעת כבר הוא פלאפון לו יש אם רבנו לו אמר לרחוב.

* * *
 תורה קול שבישיבת לרבנו שליט״א שטראוס הגר״א כשסיפר

 ואמרו פלאפונים נגד חזק הבחורים עם הכינוס לאחר דיברו
 אבל הישיבה. סדרי של רק איסור היה זה היום שעד להם
 ואמר אסרו. שהרבנים אחרי דרבנן איסור להיות נהפך זה היום
דאוריתא... איסור ג״כ זה ולפעמים רבנו



והליכות הלכות
 מתוקה חלה על המוציא רבנו שעשה שאחרי תקופה היה | מתוקה מחלה חשש

 אולי חשש כי שחור, לחם אוכל רבנו היה משנה מהלחם קצת שאכל אחרי מיד
 מסויימות לחמניות לו להכין שהתחילו ואחרי מזונות. וברכתו מתוקה מדאי החלה

מתוק. שאי׳׳ז הרגיש כי השחור מלחם לאכול הפסיק
 מ׳׳ו( )פ׳׳ד בזבחים המשנה סעודות מג' סעודה בכל לומר רבינו מנהג | זבח לשם
 דבריסק מו׳׳ץ והגרש׳׳ז מוואלוזין הגר׳׳ז נהג שכן ואמר נזבח. הזבח דברים ששה לשם

 כמזבח. ששולחן כיון זו משנה ודוקא השולחן על ד׳׳ת לומר כדי והטעם
שתים[ או פרק במהירות אומר ]והיה זרעים. מסדר מסכתות אומר הי' קודמות ובשנים
 כמובא רגלים ד' בו שיש שולחן על בשבת לאכול מקפיד רבנו | השולחן צורת

האריז׳׳ל. בסידור
 יצא ואם סופה, ועד הסעודה מתחילת לקום לא מקפיד | בסעודה ללכת לא

 סולוביצי׳׳ק מהגר׳׳מ כן והביא ולשתות, לאכול שוב רוצה לא הסעודה באמצע
זיע׳׳א. הגר׳׳ח מסבו כן שראה
 צריך ברכה עושה שאחד המוציא לברכת נטילה בין שומע דאם משמע | חביב
 הדין אם אפילו עונה אם משא׳׳כ איסור עובר אמן יענה לא אם דהא אמן לענות
 איסור. עובר אינו מ׳׳מ המוציא ברכת על קאי ברכה לנטילה דתיכף
 לכל לו שתספיק גדולה פרוסה לבצוע מצוה כתב ב' סעיף עד׳׳ר סימן בשו׳׳ע

 ודאי בחול כן עושה שאינו כיון כרעבתן מיחזי ולא ברורה במשנה וכתב הסעודה,
עי׳׳ש. המצוה עליו שחביב כונתו
 עליו שחביב מפני כך שעושה המציאות שיודע מי גם אז זה דין שנאמר לאחר והנה

 גדולה. פרוסה בשבת לבצוע מצוה יש כולם על מ׳׳מ האוכל
 לחתוך עדיף לכאורה כ״א( סי' דבר )משיב הנצי׳׳ב לדברי שלמה אחת פת לו שיש מי

 דבר במשיב שם ]וראה הפת. בציעת משנה לחם לו יהי' זה דע׳׳י חלקים לבי אותה
היטיב[ עיי׳ש בפניו יחתוך שלא

 אפי' משנה ללחם חבירו של מצה לוקח שאם רבנו אמר | במקפיד משנה לחם
 שקלאר( אברהם )מנחת בדיעבד יד׳׳ח בו יוצאין זה את יאכלו שלא במקפיד
 חמץ ישאר שלא לדקדק בשבת שחל ע׳׳פ כתב: קפ׳׳ח ח׳׳א אגרות קובץ החזו׳׳א
 שאע׳׳פ חידוש וזה משנה. לחם בשביל מצה לצרף רק משנה לחם זה בשביל ולבטל

משנה. ללחם מצטרפים הם זאת בכל בזה זה יגעו לא והמצה שהלחם דמקפידים
 יראה שלא כדי היין על שמקדש בשעה הפת לכסות צריך הנה | לפת בושה
 מ׳׳ו ס׳׳ק ברורה במשנה הובא רע׳׳א סי' בטור כמבואר בושתו

 קודם הוזכר דהפת אע׳׳ג קודם היין על שמברך מה הוא דהבושת כיון לעיין ויש
 יראה שלא לכסותו צריך המוציא עליו דמברכין לחם של קטן פירור גם א׳׳כ בתורה,
 ע׳׳ב נ׳׳ב ברכות כמבואר כזית פחות של פרורין לאבד דמותר כיון דלמא או בושתו,

 היין. על רק עליו מברכין שאין זה לענין גם לבושתו דואגין לא
 שהמסובין ואפילו אותו רואה לא שהמקדש באופן הפת שמכסה סגי אם לעיין יש

 לכן קידוש עושין כאלו דהוי כיון הא הפת את רואים לקידוש לצאת ורוצים אתו
 צריך בקידוש לצאת צריכין שאין אלה לגבי שאפילו יתכן עוד מהן, מכוסה צריך

 וניכר רואין מכוסה כשהוא דגם דאע׳׳ג משמע הצדדים. בכל הלחם מכוסה להיות
סגי. כבר מ׳׳מ פת כצורת שזה

 ולהשאיר הגדולים להוציא אין קטנים ורוצים א' במין דגם דס׳׳ל לאלה לעיין יש
 השלמים ולהשאיר פרורים להוציא בשבת לברור אסור אולי א׳׳כ בורר דהוי קטנים

משנה. לחם לו שיהי' כדי
 מה ]וראה בזה. זה הלחמים שתי שיגעו צריך משנה לחם שיתקיים כדי אם לעיין יש

החזו׳׳א( מדברי לעיל שהובא
 כולם יהיו גופך צרכי וכל כתב רל׳׳א סימן או׳׳ח בשו׳׳ע הנה | מצוה לשם לכוון

 ושתה אכל אם ורעב, צמא הי' שאפילו עבודתו הגורם לדבר או בוראך לעבודת
 עכ׳׳ל. בוראו את לעבוד חיותו כפי וישתה שיאכל יתכוין אלא משובח, אינו להנאתו

 לכבוד דאוכל במה דסגי או זו, בכונה לאכול צריך בשבת כשאוכלים גם אם ויל׳׳ע
 ועי' לגוף. כח מוסיפים שאינם מאכלים לאכול בשבת יכול אם דנ׳׳מ ויתכן שבת.
 לכוין אי׳׳צ דבשבת ליו׳׳ט, שבת בין חילוק בזה דיש שכ' תרומה בפרשת הלוי בבית
 השחר )אילת יד׳׳ח. יוצא לא מצוה לשם שיכון ובלי לכוין צריך וביו׳׳ט מצוה, לשם
 זצ׳ל( הגרש׳ז עם מו''מ תשע׳ד ויקהל פרי בגליון וע׳ע י, ח, עקב
 או בוראך לעבודת כולם יהיו גופך צרכי וכל כתב רל׳׳א סימן או׳׳ח בשו׳׳ע הנה

 משובת אינו להנאתו ושתה אכל אם ורעב צמא היי שאפילו עבודתו הגורם לדבר
 עכ׳׳ל. בוראו את לעבוד חיותו כפי וישתה שיאכל יתכוין אלא

 לכבוד דאוכל במה דסגי או זו בכונה לאכול צריך בשבת כשאוכלים גם אם ויל׳׳ע
 הלוי בבית ועיי לגוף כח מוסיפים שאינם מאכלים לאכול בשבת יכול אם ונ׳׳מ שבת

ליו׳׳ט. שבת בין חילוק תרומה פרשת
 לו ואין שכמעט לכך בנוגע פעם התבטא רבינו )תשע׳׳ג( | חלה באכילת קושי

 ואמר שיניים רופא לבקרו הגיע ופעם ]א׳׳ה טוב הכי זה עושה שה' מה ב׳׳ה שיניים,
 חשיבות לזה לזה גם אבל הוסיף מיד אבל אחד, שן רק לו שיש שליט׳׳א רבנו לו

 א׳׳צ השבוע כל לחירות[ יצא עבדו ׳שן׳ המכה ב( כד, )קידושין כדמצינו. גדולה
 יהי' שלא פרס, אכילת בכדי כזית לאכול שצריך החלה עם הבעיה בשבת ורק ללעוס,
 עד בפה החלה להחזיק צריך ואני קשה, עבודה וזה לבטלה, ברכות ארבע ברהמ׳׳ז

 )שם( אחרת. ברירה אין אבל ללעוס, בלי בריא כ׳׳כ לא זה אמנם בולע, ואח׳׳כ שנמס
מכך נמנע לא מ׳׳מ לבריאות לו שהזיק ואע׳׳פ במים, שרויה פת בולע היה הרעק׳׳א

 )צדיק כן. עשה בשבת גם האם שליט׳׳א רבנו והסתפק הזה. מעולם להנות שלא כדי
קטו( עמי יפרח כתמר

 בשמו שמעתי תשנ׳׳ח( )אייר ליקווד ישיבת בהיכל רבנו שח | קודש שבת לכבוד
 בשבת אומרים יהודים אומר: שהיה זצ׳׳ל לוינשטיין יחזקאל ר' הגה׳׳צ המשגיח של

 ]וראה כך לומר טוב דבר זה ובוודאי קודש, שבת לכבוד קודש, שבת לכבוד באכילה
 פאר מיינסט דו אז איין נישט זאך רעד ׳׳אבבער סק׳׳ב[ ר׳׳נ סימן ברורה במשנה

קב )קו׳ קודש. שבת לכבוד כוונתך שבאמת עצמך, את תשלה אל רק קודש׳, שבת
(24 עמי חומטין

 אגן את שבר שבו תשס׳׳ב בחשון רבנו נפילת לאחר | שבת בכבוד ליזהר
 רואים היו כשלא כי שבת, בליל כך על נענש שכנראה שליט׳׳א: לנכדו אמר הירכים,

 ואולי האוכל, שאר לו הספיק כי זה את אכל ולא שבת בליל המרק את שופך היה
 מהמרק. מעט טועם כן ומאז שבת מאכלי ביזה כי נענש לכך

 משיח, של מחבלו פורעניות, משלש ניצול בשבת סעודות ג' לקיים הזהיר כל בגמ' איתא
 הא שביאר שליט׳׳א שטיינמן מהגראי׳ל ]ושמעתי ומגוג. גוג וממלחמת גיהנם, של ומדינה
 ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק אדם שאין אלא צדיק הוא שאם הכונה גיהנם של מדינה דניצול
 שליט׳א( רי״כ להרה״ג קידוש )הלי גיהנם[. של מדינה להצילו סעודות הג' זכות לו מועיל ע׳ז יחטא,

 ללמוד היה זצ׳׳ל רבינוביץ גדליה ר' הגאון של שמנהגו רבנו, סיפר | שבת מסכת
 היה שבת מדי וכך פרקים, ח' סעודה כל לומד והיה שבת. סעודת כל שבת משניות
שבת. מס' בסעודה מסיים
 יחד ובולע הדגים את אוכל היה שבת, באיסור פחדו מרוב הלוי הבית | בפה בורר
 בורר מאיסור חושש שהיה בורר, באיסור ח׳׳ו להכשל שלא כדי העצמות את עמם

 הגרי׳׳ד וז׳׳ל סק׳׳כ סוף בורר מלאכת השבת שביתת בס' מובא ]וכן הפה בתוך גם
 היו ואם עצמות, בלא דוקא ממולאים דגים בש׳׳ק לאכל נזהר היה ז׳׳ל מבריסק

 החזון דעת ואמנם עכ׳׳ל[. בורר, משום העצמות גם אוכל היה עצמות עם לו נותנים
 אף חשש הלוי הבית אולם הפה, בתוך בורר איסור שאין נ׳׳ד( )סימן באו׳׳ח איש
קס׳ח( עמי בריסק מתורת בתמר )אעלה לכך.

 האוכל וכגון בישול מעשה אינו אכילה כדי תוך שנעשה דבישול שודאי רבנו ]ואמר
 שבת מלאכות )הל' כמבשל. נחשב אי׳׳ז מבושל לא דבר בפיו זה עם ונותן רותח דבר

רנ׳ד( עמ' שליט׳א רי׳כ להרה׳ג
 אם המתפרקים הגביעים בדבר זליג שמחה רבי את פעם שאלתי | המתפרק גביע
 )ס׳ עי׳׳ש. רע׳׳ט סימן סוף דשו׳׳ע לההיא זה את דימה והוא בשבת לטלטלם מותר
קל׳ט( עמי בריסק מתורת בתמר אעלה

 הגר׳׳ח של הבן סולוביצ'יק משה להג׳׳ר מכתב כתב זליג שמחה רבי | קרח עשיית
 בהפרדס ונדפס מוליד. של חשש משום ואין בשבת קרח לעשות מתיר הוא שבו
קל׳מ( עמי בריסק מתורת בתמר אעלה )סי סי׳׳ד. ח' חוברת ג' חלק

 דכך ואמר בכינוי, אלא ה' שם אומר לא שבת בזמירות | בזמירות ה' הזכרת
 רט׳׳ו במשנ׳׳ב דבאמת והעיר בר׳׳ה[ הסימנים אכילת לפני ביה׳׳ר ]וכן בבריסק. נהגו

 וכדו' בסליחות בפיוטים וכמו לאדכורי, שרי והודאה שבח דדרך מבואר סקי׳׳ט
 יש ה' שם מזכירים דאי הוסיף אך ד', שם מדכרינן ואפ׳׳ה כנה׳׳ג אחרי שנתקנו
בזמירות. בדיבור להפסיק לא להקפיד
 וקדמונים, גדולים חיברו קודש לשבת הזמירות שאת אומר רבנו | שבת זמירות

 רבנו למד כך ולשם מילה, כל לדייק צריך ולכן מדרשים, הרבה בזמירות הכניסו והם
 (67 עמי ח׳א אתבונן )מזקנים הזמירות את המפרשים בספרים

 עמהם וישיר משפחתו בני עם שישב חשוב כמה עד ה': מבקש מאברך רבנו נשאל
 מאוד. טובה הנהגה וזו חשוב דבר שזה רבנו: והשיב שבת. זמירות

 שבת, ובסעודת בזמירות לקצר מהו ללמוד, החפץ אדם ואמר: שאלתו על והוסיפו
זמן? באותו תורה ללמוד ע׳׳מ
 הילד כאשר שאחרת ולקבל, לשמור מאוד חשוב דבר זה שבת עונג ואמר: רבנו ענה

 ואם השבת, וחשיבות גדלות את יודע לא הוא אז שבת, ענג הרגשת ללא גודל
 דבר שבת, שיש ומרגישים הילדים יודעים אז - שבת עונג לקיים משפחתו מנהיג
 הילד כך, שינהג ולולי עליו, הרבה וללמוד להוסיף שצריך ונשגב חשוב יקר שהוא

 אם שהרי וכדו' צעיר -זוג כגון ילדים שיש לפני גם שמדובר ואמר והוסיף ידע! לא
 באריכות שם וראה ,116 עמי ח׳ד אתבונן )מזקנים אח׳׳כ. כן יעשה לא לכך- יתרגל לא

שב׳ק( זמירות לענין מקורות
 לכה׳׳פ להימשך צריכה שבת שסעודת תורה, ארחות לישיבתו הורה שליט׳׳א רבנו
 והאריך השבת, לכבוד ישירו שהבחורים כדי ישיבותיו, בכל הנהיג וכן אחת, שעה
 ענינים. להרבה בדורינו גדולה תועלת בזה שיש זה בענין

 ליל בכל שרים שהיו שיר היה בריסק שבעיר סיפר רבנו | בריסק בעיר זמירות
 החלונות והיו וכו', שבת ערב לומר אדם צריך דברים 'שלשה המשנה דברי על שבת

 זצ׳׳ל ריגר הגרש׳׳ז בבית )וגם בריסק בכל הזו המנגינה מתנגנת היתה וכך פתוחים,
זאת(. שרים היו
 בקבלת זה את שרים והיו האלו, המילים על ניגון חיבר בריסק של שהחזן סיפר, עוד

 ובליל בער׳׳ש בביתם זה את מפזמים שהיו מהשיר נהנו כ׳׳כ בריסק ואנשי שבת,
מקום. בכל השיר נשמע שהיה עד שבת,

 מתחיל שא' דרכם והיה ריגר, והגרש׳׳ז הגרי׳׳ז מרן גרים היו גרו, ששם וברחוב
 יחד לשיר ממשיכים היה וכך חסדך', 'ה' כנגדו אחר בבית עונים והיו 'הראנו' לשיר

 איני אך שבת, בסעודת התעכבו הגרי׳׳ז שאצל רבנו ואמר גדולה. בשמחה בצוותא
 הרבה. שם ושרו בסעודה, התעכב אבל שר, עצמו הוא אם יודע

 שלישית בסעודה ובעיקר בסעודה, והתעכבו זמירות ששר ילדיו עם נהג רבנו וכן
קל׳ו( עמי )שם דרעוין. רעוא של זמן שזה שידוע וגם חושך, שהיה מפני יותר, האריכו



הגרל־יה בני 6־של ד־בן
----------------------הברית בארצות

 אייר - הברית ארצות יהודי את לחזק רבנו נסע פעמים ארבעה
 בתחילה ונביא תש׳׳ע. אלול - תשס׳׳ו אייר - תשס׳׳ה חשון - תשנ׳׳ח
 בפירוט נכתב אי׳׳ה הבאים ובשבועות הברית. לארצות כללים דברים

ועיר. עיר כל על בעהזי׳׳ת נכתוב ואח׳׳כ ונסיעה נסיעה כל על
 - הברית ארצות ליהודי כללי באופן רבנו מכתבי נביא בתחילה -

כוללים להרבות
 יצ״ו ברק בני תשנ״ז מרחשון י״ט בס״ד.

מאד ישגא שלומכם ישראל בני לאחינו
 ישובים להרבות ותורתו ה׳ דבר להביא ההתעוררות על לשמוע שמחנו
 יסוד ע״י וזה שמים ויראת בתורה ילכו שלאורו מרכזי מקום להם שחסר

 ויראת טובות ומידות תורה אור יפיצו שבזה בתורה יגעים אברכים כולל
 כולל שיסדו מקום שבכל הנסיון שהוכיח וכמו המקום אנשי על שמים

 לתורה והתקרבו אחריהם הרבה נמשכו בתורה ויגעים הלומדים אברכים
 תלמוד שם יהי' הזמן שבמשך לקוות ויש אחרת צורה קיבל והמקום

 האפשרות בכל לעזור צריכים תורה אוהבי שכל כמובן וישיבה. תורה
 לתפארת. השממה מקומות ותפרחנה תגל ועי׳׳ז לזה

 עלינו. כמצוה ובאהבה ביראה ולעבדו הקודש עיר בבנין בקרוב ונזכה
 עה( אגרות )קובץ הזה. החשוב הענין למען הכו׳׳ח

ישראל בנות של צערתן על
 תשס״ח ה׳ לשמחה שיהפך העשירי צום בס״ד.
 יחי' עליהם ד' דרכם ומורי הישיבות ראשי מע״כ

 ממנה אשר לש״ש, אשה הנושא במעלת חז״ל הפליגו כמה ידוע הנה
 להיות רב ופריה ביניהם, שרויה שכינה זכו ואשה לאיש יתד ממנה פינה
עד. עדי לבנין

 לנו וא״א ונקבה זכר נברא והכל א׳ עשה זה לעומת שזה ידוע ובאשר
 ישראל ובנות דרא ואכשר זכינו ובאשר ישראל, בנות של בצערן לראות

 הק׳. הישיבות בני עם תורה של בית לבנות בשאלתם נפשם הכשרות
 בא״י ללמוד הולכים אשר אמריקה במדינת ובעיקר - עקא דא אך

 גילם בנות שיקחו להם והגון ראוי והי׳ יחסית, מבוגר בגיל וחוזרים
 נשארות הנה גדול, שנים בהפרש כשלוקחים אך יחסית, מועט בהפרש

 תורה של לבית כלות עיניהם אשר ומצוינות כשרות ישראל בנות הרבה
 וזה נהנה וזה ונפ״מ, תועלת שום בזה שאין ובאמת להם, מושיע ואין
 עליהם. תחול אשר שמים בברכת נהנה אלא חסר שאינו רק לא

 ואלו אלו הק׳ ולשכינה ביניהם, שרויה שכינה זכו או״א כאמור והנה
 להיות לה וא״א ישראל בנות של בצרתם לה וצר וחביבים, אהובים בנים

 הנה שכנגד, הצד על גם וחושב מקחו שלוקח מי אכן שלימה, השמחה
 יזכו זה ובזכות שם, שרויה להיות שמחה והשכינה במעונו השמחה
 בתורה עוסקים וב״ב בנים יבורך ישרים ודור תורה של בית להקים

דקדושה. נחת רב מהם ויראו ובמצוות
 ולפרש ולבאר הזה, הגדול הענין לעורר שיראו שטוחה בקשתינו ע״כ

 שמים. כבוד להרבות לבו על שמשים למי הצפון שכר ורב מעלתו, גודל
 שעו( אגרות )קובץ הזו. הגדולה המצוה ע״ד הכו״ח

עצות לחפש
 רב. וישע שלום הברית דארצות הגאונים הרבנים לכ׳

 ישראל בנות ח״ו יהי׳ שלא עצות לחפש הרבנים לדברי מצטרף הנני
 בעליהן, שנעדרו נשים להתיר עצומות יגיעות יגעו כמה עד וידוע עגונות,

 עגונות. תקנת משום תקנות מיני כל עשו ורבנן
 זה אולי שכתבתם, מה וגם עצות, מיני כל להמציא כדי ידיכם תחזקנה

 ולנצח. בזה בברכות בזה המשתדלים כל ויתברכו העיגון, את יצמצם
 יתברך משפחתה ועם עמה חסד לעשות כונתו בצירוף אשה והנושא

שעז( אגרות )קובץ לפ״ק. תשס״ט אב כ״ב רבנן וחתנין בבנין
הרע לשון הלכות לומדים ארה״ב ילדי לאלפי הטלפון דרך נאמר
 הקב״ה. לפני אהובים אתם מאד שלום, ישראל לילדי
 פיהם הבל על עומד העולם מה על ב׳( קי״ט )דף בשבת אומרת הגמ׳

 מאי, ודידך דידי לאביי פפא רב אותו שאל רבן. בית של תינוקות של
 שיש הבל דומה אינו לו אמר כך, כל מועיל לא למה ושלך שלי פירוש

 חטא. בו שאין אלו של פיהם להבל חטא בו
 זכותם מחטא, נקיים יותר שהם מה רבן בית של בתנוקות גם ובודאי

בכח יש חטא, שמץ שום להם דכשאין העולם, כל על להגין גדול יותר

להועיל. יותר פיהם הבל
 לדבר שלא יתחזקו שיותר מה לכן מדה, נגד מדה הקב״ה שמדת וידוע

 ודיבורי התורה דיבורי זכות מגדיל הזה הזכות אז אסורים, ״דיבורים״
 לנער חנוך לקיים תראו ולכן קיים, העולם זה ידי ועל שלכם, התפילה

 דיבורים מלדבר תזהרו ועי״ז הלשון, איסור דיני ללמוד דרכו, פי על
 שלכם. תפילה והדברי תורה הדברי זכות ויגדיל האסורים,

 בארץ בין ישראל כל בין קרוביכם בין יציל שהקב״ה יועיל זה וזכות
בתפוצות. בין ישראל

 בכל ישראל כל ינצלו זה שבזכות לזה תזכו שבאמת יעזור והקב״ה
מושבותיהם. מקומות
הברית דארצות ישראל אגודת ועידת

יצ״ו ברק בני לפ״ק. תשנ״ח כסלו ט׳ בס״ד.
 ישיבת ראש ]זצ״ל[ שליט״א שווי אלי׳ מוה״ר הגדול הגאון הרב לכב׳

 נצח, בימינו נעימות - בארה״ב אשר פילאדעלפיא
 בועידת דבר אשר בדברים שמים שם לקדש זכה הדר״ג כי שמענו

 או רפורמים הנקראת הכרם בגנות אש להבות חוצבי דברים אגו״י
 הקודש בעבודת להמשיך נא יזכה ולאמץ לברך בזה והננו קונסרבטיבים,

 המובטחות הברכות לכל ביתו בני וכל הוא ויזכה שמים שם וקדש
ודוש״ת הכו״ח שמו. ולחושבי השי״ת ליראי ומעותדות
תש׳׳ס בשנת לועידה

 משאת אשר והעסקנים ישראל אלופי הגאונים הרבנים לכבוד בס״ד.
 לשם ומתכנסים הברית, בארצות והיראה התורה קרן להרים הוא נפשם
יחיו. עליהם ה׳ הארצית, בועידה שמים

 מתרבים לועידה ומועידה גדולה התחזקות מביא ועידה כל ששמענו כפי
 יתן כה בחרן״, עשו אשר ״הנפש בבחינת החרדית ליהדות ומתקרבים

 חרדים ספר ובתי כוללים ישיבות וליסד פעלים, להרבות יוסיף וכה
השם. עם יבנה ובהם שמהם

 שיעור. אין עד הבאה הועידה עד תורה להרבות בזה שתצליחו יה״ר
 בב״א. עולמים לגאולת ישראל כל עם תזכו זה ובזכות

קנה( אגרות )קובץ לפ״ק. תש״ס כסלו
תשנ׳ט שנת לועידה

תשנ״ט כסלו בס״ד.
 כבוד להרבות שמתכנסים והעסקנים ישראל אלופי הגאונים הרבנים לכ׳

 יחי׳ עליהם ה׳ ארצה״ב של הארצית בועידה שמים
 מקומות בכל ה׳ דבר ולהפיץ החרדית יהדות קרן להרים שתזכו רצון יהי

 לציון לבוא ישראל כל עם יחד תזכו זה ובזכות שם נמצאים שישראל
קנד( אגרות )קובץ בב״א. ברנה גאולים

בפרץ לעמוד
 אמריקא. שבמדינת הישיבות וראשי הרבנים כבוד בס״ד
 שימוש של שבמדינתכם החרדים החינוך בבתי החמורה התופעה אודות
 וכל ואפיקורסות מינות כפירה דברי עם שמלאים חול לימודי בספרי

 בפרץ לעמוד עליכם גמורה חובה בודאי רח״ל, נבלה דברי וגם ע״ז מיני
 ואין עוז, יסדת ויונקים עוללים מפי שהרי הזה, הרע הנגע בעד ולעצור
 להחריש אפשר ואיך תשב״ר, של פיהם הבל בזכות אלא מתקיים העולם
 כאלו. נוראים בדברים התלמידים נפשות את חלילה מטמאים כאשר

 זכות ישראל, ובנות בני מקרב זה משחית לסלק והמסייעים העוסקים וכל
תשע״ה. טבת כ״ב השמים. מן ומכופל כפול ושכרם בהם תלוי הרבים

הש׳׳ס לסיום
 ישראל אגודת ע״י בארה״ב המתכנסים ישראל בני רבבות לכ׳ בס״ד.

 מתלמוד הסדרים ששה לימוד סיום עם התורה בשמחת לשמוח דאמריקה
 לאורם נלך בם אשר אשי ורב ורבינא הקדוש רבינו הנחילנו אשר בבלי

 לנצח. ישראל כלל חיי ימי כל
יחי׳. עליכם ה׳

 וזה שמתי, לא וארץ שמים חוקות ולילה יומם בריתי לולי הכתוב אמר
 והנה ומקום, מקום בכל העולם מקיימי שהם התורה לומדי ע״י רק

 תפוצות בכל מתרבה השי״ת דבר כי לשמוע זוכים אנו רבה בשמחה
 תורה לומדי שיתרבו ויה״ר זה, ידי על נתקדש שמים ושם ישראל
 ה׳ את דעה הארץ לומלאה במהרה ונזכה ית״ש, כרצונו ומקיימיה והוגיה
בב״א. צדק גואל ובביאת מכסים לים כמים ית״ש

 שטיינמן לייב י. אהרן
שמה( אגרות )קובץ לפ״ק. תשע״ב אב י״ב
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 תערוג. כאיל להקיש יש בחיפוש נוספות. קופות לחצן באמצעות הארץ ברחבי פלוס נדרים עמדות מכל לגליון לתרום ניתן
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תערוג כאי?
 דיומא ענינא וליקוטי השבוע פרשיות על פנינים
שליט״א שטיינמן הגראי״ל מרן ישראל של מרבן

תשע"ח שנת | חנוכה - מקץ פרשת | ה' שנה | 235 גליון | בס"ד

השבוע לפרשת שיחה

ואפר עפר ואנכי
תשנ״ח אייר במונסי רבנו שיחת

 ראשית דבר איזה לדעת דכשרוצים יודע אחד כל
 אחד יבוא אם וגם הדבר, של שמו מה שואלים

 ויש אדם, בני מליון כמה בה שיש מדינה על וישאל
 שם האיך יאמר שלא זמן כל וכו', גדולות ערים שם

 השם את יאמר רק המדובר במה ידעו לא המקום
 אדם בן לגבי וכן זה, היכן מיד יודעים 'אמריקה'

 ורגלים כאלו עינים בו שיש אדם ויאמר יסמן אם
 שמו את יאמר רק מדובר, במי ידעו לא וכו' כאלו
 מדבר. הוא מי על יודעים כבר
 שם, לו וקראו ילד, כשנולד הקודמים בדורות והנה

 קין, שמו, את קרא בן, לו נולד הראשון אדם למשל
 הדבר את לציין כשרוצה ה', את איש קניתי שם על
 ה' קרא לאה וכן אתה' איש קניתי אמר הוא, מה

 אישי, יאהבני עתה כי בעניי ה׳ ראה לאמר 'ראובן'
 וגו', אישי ילוה עתה לוי, וגו', ה׳ שמע לאמר שמעון

 תודה או בזה, לציין רצו לשבטים, שהיו השמות כל וכן
 אודה הפעם יהודה, וכמו אחר דבר לציין או להקב״ה.

 סתם. שמות אין בתורה השמות כל וכן וגו', ד את
 משנה נעשה וכבר במצרים שהיה לאחר הצדיק יוסף

 מנשה, שמם את וקרא בנים, שני לו נולדו למלך
 כי כתיב ובאפרים אבי, בית את אלוקים נשני כי

 טעם, התורה לנו פירשה עניי, בארץ אלוקים הפרני
 להראות שרצה תוכן, בזה שהיה השמות בכל כמו
 דאפי׳ עניי, בארץ הפרני כי להקב״ה, ההודאה את

 בבית שנים י״ב שהיה זו, בארץ בצער היה שכ״כ
 בבית לישב מאוד קשה היה ההם ובימים הסוהר
 טחב עם בור שהיה מבזמנינו, יותר הרבה הסוהר

 והיה זה, את לסבול לאדם מאוד קשה שהיה וכו,
 נתן למלך, משנה להיות אח״כ וזכה שנים, י״ב שם

 עניי. בארץ אלוקים הפרני כי והודיה, שבח
 מהמדרש[ דבריהם ]שכל התורה, על התוס׳ ובבעלי
 נבין ובזה אפרים, שקראו מה על טעם עוד הביאו

 בפסוקי במוסף, השנה ראש שבתפילת מה ג״כ
 אפרים לי יקיר הבן הפסוק את מזכירים אנו זכרונות,

 עוד, אזכרנו זכור בו דברי מדי כי שעשועים ילד אם
 הוא ומי ה'. נאם ארחמנו רחם לו, מעי המו כן על

 אפרים? שבט זה האם מזכירים, שאנו אפרים אותו
 בעלי בדברי כמבואר ישראל, כלל של שם זה לא,

 ויצחק. אברהם בני על קאי אפרים דהשם התוס',
 שם על אפרים, שמו את קרא דיוסף ומפרש:
 יצחק שם ועל ואפר, עפר ואנוכי שאמר אברהם
 דהקב״ה כמשאחז״ל המזבח, גבי על צבור שאפרו

 ואפרו המזבח גבי על נעקד כאילו לפניו רואה
 לפני חשובה יצחק של נפש דהמסירות לפניו, צבור

 שם על אפרים השם וזהו אפר, נעשה כאילו הקב״ה
 שם על בנו שם לקרוא רצה דיוסף אפרות, שתי

 אברהם אותו קרא לא רק היום, שנוהגים כמו אבותיו,
 ומה ואפר', עפר 'אנכי אברהם היה מה רק ויצחק,

 שם על קרא ובזה המזבח. ע״ג צבור אפרו יצחק, היה
ישראל נקראו ולכך התוס׳ בעלי ומסיימים אבותיו,

 והיינו אפרים, לי יקיר הבן שנא' אפרים שם על
 האפרות. שתי שם על אפרים, נקראו ישראל דכלל

 צריכים ערכנו לפי שאנו פלא דבר כאן ונמצא
 שתים מתחילה שהיה הצדיק דיוסף מזה, ללמוד
 ניצל ואח׳׳כ להרגו ורצו האסורים בבית שנים עשרה

 שלימה, מדינה על מלך וכשנעשה מלך, ונעשה בנס,
 אע״פ הצדיק, יוסף ניהל מצרים של הכלכלה וכל

 עכשיו מ״מ לו, שהיה הקשה הנסיון את עבר שכבר
 שהרי הזה! עולם בעניני ורובו ראשו מונח הוא הרי
 שהיתה כמצרים, כזו, גדולה למדינה המכלכל הוא

 הזה עולם בעניני וכשמתעסקים גדולה, מדינה אז
 ממון עניני להחזיק כשצריך בפרט נסיונות, ישנם

 לעשות צריך היה ולכן עצום, נסיון זה הרי וכלכלה,
 בכל אותו שיחזק לחיזוק, גדול, דבר איזה לעצמו

 בכל שיזכור אפרים, בנו שם את קרא ולכן עת,
 וצריך להיות, שצריך מה וזה אפר, היו דאבותינו עת,

 ואפר. עפר שאנחנו תמיד לזכור
 צריך אחד דמצד שבאפר, האלו ענינים בב׳ והכונה

 לא ובכלל עולם, של לרבונו ההכנעה את להרגיש
 שני ומצד ואפר עפר הוא כי להרגיש אלא להתגאות,

 ב׳ ועל אפר, להיות עצמו את להקריב מוכן שהוא
 שתמיד כדי לבנו, שם הצדיק יוסף נתן אלו ענינים

 בכל והרי זה, שם על הנקרא בנו את עיניו לנגד יהיה
 תמיד זה ידי על נזכר ויהא ומגדלו, רואהו הוא עת

 עיקריים, עוד יש דאמנם עיקרים, דברים שני שיש
 צריך דתמיד שידע הגדולים, מהעיקרים זה אבל

 אפר להיות מוכן ושהוא אפר שהוא להרגיש האדם
 שהדורות האיך אחד לכל שידוע דבזמנינו ונמצא

 ונעשה ויותר, יותר משתכלל הזה והעולם מתמעטים,
 הזה העולם כי לדעת וצריך ואיום, נורא מעובד, יותר
 אחרי האדם את לגרור מאוד ויכול גדול, פיתוי הוא
 חיזוקים! לעשות ומוכרחים ח״ו. שנופל עד זה,

 יוסף אותנו לימד כבר לעשות, צריך חיזוקים ואיזה
 להרגיש אחד, דברים, ב׳ תמיד לידע דצריך הצדיק,

 שיש בעינינו נראה יהא ולא אפר, רק זה הכל דלמרות
 בשביל מוכנים להיות ושנית ואפר! עפר משהו, בזה

 כמו נפש, מסירות אפי׳ הכל, לעשות ״יידישקייט״
 יתברך. שמו בשביל להישחט מוכן היה אבינו שיצחק

 בשם ישראל כלל כל עכשיו נקרא זה ענין ועל
 ״כלל אלא אדם, בן של שם סתם ואי״ז אפרים,

 מה וזהו אפרים, לי יקיר הבן נקרא ישראל׳׳
 אפרים, לי יקיר הבן השנה, בראש שמזכירים

 על בנוי ישראל כלל כי ישראל, כלל על דקאי
 שיהיה מצב ובכל ישראל, הכלל וזהו היסודות, אלו

 להיות צריך לעשות, צריך הוא מה לדעת כשרוצה
 בשביל נפש במסירות לילך דברים, ב׳ עיניו, לנגד לו

 שלא הזה, העולם אחר להמשך לא וכן יידישקייט,
 עוה״ז, בעניני מתעסק כשאדם אפר״, שהוא ישכח

 ומרגיש בזה, חי והוא ל׳׳יש״, עצמו את חושב הוא
 ואפר עפר הוא כי לדעת וצריך העולם, כל את בזה
 ישראל כלל נקראים ולכן יהודי, של התכלית זהו
 לפני אהוב הוא זה דבשביל אפרים לי יקיר הבן

אפר. בבחינת ״אפרים״ שהוא במצב הקב״ה,

הפרשה פניני

חלומות עניני
 סכום קיבל ישראל לארץ רבנו שהגיע לפני
 בהגיעו לאר׳׳י, כשיגיע למישהו להעביר כסף

 מאותו רחוק במקום התגורר ישראל לארץ
 אחד לילה לו. להביא הספיק ולא אדם
 חשב ובבוקר נפטר יהודי שאותו רבנו חלם

 נסע ותיכף ידברו' שווא 'חלומות הלא לעצמו
 מגוריו למקום וכשהגיע הכסף. את לו להביא

 היה ההוא האדם נפטר אדם אותו כי ראה
 רבנו. אצל מונח הכסף היום עד ולכן גלמוד,

שליט׳א( שטינמן אשר רבי נכדו )מפי

ודאי מידי מוציא ספק אין
 אתי הנער שלחה אביו ישראל אל יהודה "ויאמר
 אתה גם אנחנו גם נמות ולא ונחיה ונלכה ונקומה

ח( מג, )מקץ טפנו" גם
 לאפוקי, בא רש׳׳י מיתה איזה צ׳׳ב ברעב. פרש׳׳י

 שהוא יוסף על שיתפרש משמע לא נמות דהלשון
 ואנו יתפש לא ספק יתפש ספק בנימין יהרגם,

 את שתניח מוטב נלך, לא אם ברעב מתים כלנו
 חשב לא יעקב וכי צ׳׳ב הודאי. את ותתפוש הספק

 שימותו חשש הי' לא ואולי בעצמה זו סברא על
 לחיות יכולים והיו תזונה מאי סובלים היו אלא

 י׳א[ פסוק להלן ]כמפורש להם הי׳ שעדיין מהדברים
ב. מ׳׳ב לעיל עמש׳׳כ כן משמע לא אבל

 שצריך הוא שהדין משמע זו טענה לפי והנה
 אפי׳ עולם חיי לתועלת מיתה לספק להיכנס

 סוף ח׳׳ב אחיעזר שו׳׳ת וע׳ שעה, חיי כשמפסידים
 יכול לא הרופאים דברי שלפי אדם על ט׳׳ז סימן

 הצלחה אחוזי יש ניתוח וע׳׳י זמן הרבה לחיות
 את לעשות צריך אם שנים הרבה שיחי' קטנים

 הגהות ועי' כאן הנידון זה ולכאורה עי׳׳ש הניתוח
יא(. אות )צ׳א במד׳׳ר הרד׳׳ל

 )אחיעזר עוזר חיים הג״ר פסק הנה רבנו: והוסיף
 ספק כשיש ניתוח לעשות שמותר טז( סרס ח׳ב
 יכול יצליח לא הניתוח ואם יועיל הניתוח אם

 ואפי' שעה, חיי על עדיפי עולם דחיי מיד, למות
 הבית ואמנם שעה. לחיי קודמין עולם חיי ספק
 לקח ולכן זה על חשש לניתוח כשהוצרך הלוי

הרופא. של רציחה חשש הרויח ולכה׳׳פ גוי. מנתח

 הענינים, באלו להתחזק לדעת אחד כל צריך וזה
 יידישקייט, עניני בשביל נפש מסירות ראשית,

 אלא עוה״ז, בעניני נבלע להיות לא זה עם וביחד
 הם עוה״ז, עניני וכל ואפר, עפר הוא כי להרגיש

ואפר עפר כלום!

 הדברים באלו יתחזק אחד שכל הקב״ה ויעזור
 יתרומם, ישראל כלל שכל הקב״ה יעזור זה ובזכות
 רחם וגו׳ אפרים לי יקיר הבן הפסוק ויקויים
 בס' )וראה בקרוב. לגאולה ונזכה ה', נאם ארחמנו

רט( עמ' ציבור עניני תהלתך פי ימלא

 נשמת לעילוי
 זצ״ל יחיאל רבי בן זושא ר' הגה״צ

תשס״ו טבת א' נלב״ע



חנוכה עניני
 כסלו - חנוכה עניני תערוג 'כאיל קונטרס להוציא זכינו חנוכה בעניני

בס״ד. חדשים ענינים כמה עוד כאן ונביא תשע״ז

תש״ס תורה ארחות ישיבת - חנוכה במסיבת שיחה מתוך
 שידוע כמו - ולהלל להודות ולהלל. להודות קבעו שחז"ל האלה הימים

 מהגאונים אחד שהיה ועוד[ חיים מים באר בספר ]ראה בספרים שמובא מה
 שהיה אומרים ]יש הוא מי ידע לא האכסניא ובעל מקום באיזה שהתאכסן

 "הגאון", אותו היה שזה לו נודע זה ואחרי גאון[ האי רב ויי׳א גאון סעדייה רב
 אותו ושאל אותו, כיבד שלא למה מחילה ממנו וביקש האכסניא בעל הלך
 מי ידע לא כי שלו החשיבות את ידע שלא היות לו אמר עשה, עולה מה
כראוי. אותו כיבד לא לכן הוא

 מתעלה הוא יום שכל דהיות השי"ת, לעבודת גם גאון אותו מזה ולמד
 את מסגף והיה מספיק, הקב"ה את כיבד לא שאתמול נמצא הקב"ה בהשגת

 שצריך. כמו הקב"ה את כיבד לא שאתמול מה על יום בכל עצמו
 את מכיר הוא אם להקב"ה, ולהלל להודות חז"ל שקבעו מה גם וא"כ

 שהוא מה א"כ אותו, מכיר לא הוא אם אבל טוב, - אותו ומהלל הקב"ה
 אותו. כיבד לא וכאילו מהלל, לא כאילו זה מהלל

 את וכשמהלל כך, כל מרגיש לא שהוא בעצמו יודע אחד כל הרי וממילא
 את ומכיר אתו עשה שהקב"ה החסד את ממש מרגיש הוא האם הקב"ה
 שייך לא הקב"ה דאצל הקב"ה של הגדלות זה שהרי הקב"ה, של הגדלות

 הברואים עם אנשים עם חסד שעושה מה הוא הגדלות רק גדלות. לומר
 שמכירים ומה הפרט, עם כלל עם ויחיד, יחיד כל עם ישראל כלל עם

יותר הוא ההלל - יותר
 סתם הוא אז מכיר, לא הוא אם אז ולהלל, להודות קבעו שחז"ל וביותר
 ברכת ובין עשרה שמונה תפילת בין חובתו, ידי יוצא הוא אמנם מדבר
 שאמר נחשב ועכ"פ יצא[. גי׳כ לגמרי הנסים על אמר לא אם אפיי ]והרי המזון

 להודות כשקבעו רצו שחז"ל מה התקנה באמת שיהיה כדי אבל הנסים, על
 מה יודעים אם רק מרגישים? והאיך אומר, שהוא מה שירגיש צריך ולהלל,

אתנו. שעשה מה ה', החסד זה
 יום גדול אבהו רבי אמר אי(. ז׳ )דף בתענית הגמרא דברי על לעמוד ונראה

 בין גשמים ואילו לצדיקים המתים תחיית דאילו המתים, מתחיית הגשמים
 שקולה שהיא מתוך יוסף רב דאמר יוסף דרב ופליגא לרשעים, בין לצדיקים
המתים. בתחיית קבעוה המתים כתחיית

 לתת רוצים לא אדרבה הרי לרשעים, גם שניתן בזה הגדול הענין מה ולכאו'
 גדול אור והיה בראשית ימי בששת שהיה שהאור כמו לרשעים, גם טוב דבר
 והלך כזה, מאור הרשעים שיהנו ראוי דאין הקב"ה אמר מאד. טוב אור , מאד
 לרשעים. טוב שיהיה רוצים שלא רואים א"כ לבא, לעתיד לצדיקים וגנזו

 האור את שאין היום כמו זה בלי לחיות שאפשר בדבר הכל שזה משמע
 שאין אפיי לזכות ואפשר מצות, ויש תורה יש לחיות, אפשר זאת ובכל הזה
 דאם חיים שזה גשמים כמו לחיות כדי שצריך דבר אבל ההוא. האור את
 דבר זה גשמים כי אבהו ר' סובר לכן לחיות, יכולים לא אנשים מזונות אין

 אם כי לרשעים, גם שעשה גדול יותר חסד הקב"ה שעשה במה כ"כ גדול
 צדיקים הקב"ה שברא מה כי גדול. יותר חסד זה בודאי החסד על נסתכל

 דלאף שמגיע, הפשט ולא חסד גם שזה אע"פ פשוט, זה טוב, להם ונותן
 כמו לא זה צדיק עם שעושים החסד אבל חסד! רק כלום. מגיע לא אחד
 ועושים יענש שרק להיות צריך היה הרי דרשע רשע, עם שעושים מה

 חסד זה ואם גדול, יותר חסד זה לחיות. אפשרות לו שנותנים חסד איתו
 הגשמים. יום גדול לומר ששייך אבהו ר' סובר גדול יותר
 היום? של הגדלות מה גדול. יום לומר שייך מה גדול. זה ומה
 את וירגישו יתפעלו שאנשים דבר הקורה יום שבאותו היא, שלו הגדלות אבל

 אחרת הגדלות, זה איתם, שעושה החסד על לה' להודות שצריך לב העומק
 ומה יותר גדול אינו דבזמן גדול, יום יום על לומר שייך מה גדלות אין

 הגדלות. וזה לה'. ולהודות להתבונן לאנשים אפשרות שנותן אלא הגדלות?
 ג"כ רשעים שאפי' הקב"ה של החסד את להכיר נותן שיותר מה אז א"כ

מאד! גדול הוא הזה היום אז מזה, נהנים
 וחושב המתים תחיית שיהיה יודע אחד כל בודאי הרי המתים תחיית אבל
 ההכרה את כעת מרגיש אדם שבן לומר אפשר אי אבל מאד. טוב זה בלבו

 על חושב לא הוא המתים, תחיית יהיה שפעם בגלל להודות שצריך המלאה
 מה יודע הוא שיהיה ומה עכשיו, שרואה מה יום יום על רק וחושב זה.

 את מרגיש לא אבל המתים תחיית יעשה שהקב"ה מאמין הוא בודאי יהיה.
 שיעשה. מה הקב"ה של החסד את שירגיש כדי עד זה

 להשיג ההשגה, את ויכיר שיתעמק סיבה יותר יש מרגיש שיותר מה וא"כ
 מתנהג שהוא מה ההנהגה ע"י רק שייך הקב"ה את להשיג כי הקב"ה. את
וזה שלו, ההנהגה את שרואה עי"ז זה את מכירים והאיך הברואים, עם

 גשמים יורדים אח"כ אם גשמים עצירת שהיה בזמן ולמשל הגשמים, ביום
 הקב"ה. של ההשגה את רואה הוא אז מרגיש, אחד שכל והחסד השמחה אז

ההנהגה. את
 שהיא חז"ל שתקנו מה אבות ברכת עשרה, שמונה של ראשונה ברכה והנה

 ברכה אבל יצא. גם כיון לא אם בדיעבד ברכות דשאר בכונה, מעכבת
 אבות, של הברכה היא ומה אבות. זה ויכיר, ויחשיב זה אבות של ראשונה

 הסיום ומהו העיקר. זה הברכה סיום תמיד כי העיקר. שזה הברכה סיום
 יהיו יכול אומרים חז"ל הנה אברהם. מגן של הביאור ומהו אברהם", "מגן

 מגן זה מה ולכאו' חותמין, בך ת"ל ויעקב, יצחק באברהם בכולם, חותמין
בזה? הענין כל מה אברהם
 שנה, אלפים שלושת לפני סבא לנו היה יודע אתה יגיד אדם בן למשל

 שכרך לך מגן אנוכי כמ"ש עליו, הגין והקב"ה מלחמה, של במצב היה והוא
 והלך המלכים, עם גדולה ממלחמה הקב"ה עליו הגין ובאמת מאד, הרבה

 על מודים שאנחנו הזה הענין מה אבל הקב"ה, והצילו מאד גדולה בסכנה
 לפני שהיה החסד את כ"כ מרגיש מי שנה, אלפים שלושת לפני שהיה מה

 את לראות אדם חייב שאחזי׳ל מה ]וכן זה? על חושב מי שנה, אלפים שלשת
 את להרגיש באמת יכול אדם בן האם אבל שחייב, כתוב ממצרים, יצא כאילו עצמו
 שנים, הרבה כ'׳כ לפני שהיה מה להרגיש מאד קשה זה הרי ממצרים, יצא כאילו החסד

שיש[. מה יום יום רואה הוא הרי זה, על חושב ומי
 מה אברהם, את הציל שהקב"ה זאת לולי שהרי כך. הוא הביאור אך

 ישראל. לכלל רק זה התורה כי תורה! היה לא ישראל! כלל היה לא היה,
 מסוגלים. הם כי לזה יזכו ישראל כלל שרק נודע היה הבריאה ומראשית

 אברהם, ע"י רק וזה ישראל. כלל רק התורה את לקבל מסוגל לא עם ושום
 כלל היה ולא יעקב היה לא שבטים, היו לא ניצול אברהם הי' לא אם

 כל של שהחסד נמצא בריאה, היה לא וממילא תורה, הי' לא ישראל
 אברהם. מגן אברהם, את שהציל זה ע"י הוא הבריאה
 באמת מרגיש הוא האם אברהם מגן כשאומר אדם בן היא השאלה ועכשיו

 זה, על חושב הוא האם אברהם. מגן שזה מה הדברים של העומק את
 זה אבל במחשבה, עובר זה - חושב הוא אם ואפי' חושב, לא הוא הרי
כך. יהיה כן שזה שרוצים ומה הלב, מתוך ולא
 מה גדול עיקר זה כי מעכבת. ראשונה שהברכה חז"ל תקנו באמת ולכן
 אבינו שאברהם עי"ז רק זה והתורה ישראל כלל כי לדעת, צריך אדם שבן
 ראוי וממנו ישראל, כלל שיצא ראוי כבר שממנו כזאת לדרגה בא הוא

 אדם בן אם זה ודבר הבריאה, של היסוד כבר והוא התורה, קבלת להתחיל
 אם אבל אחר! איש להיות ויכול באמת. להתרומם יכול הוא זה, את מרגיש

 המלות פירוש את יודעים ובודאי המילים, את אומרים שרגילים כמו ח"ו
 שבן רוצים רוצים? מה אבל המלות, פירוש מעכב להלכה אמנם מעכב שזה
 כלל זה תורה. זה שלה היסוד כולה, הבריאה שכל להרגיש יתרומם, אדם

 אברהם אז ח"ו ואם מאברהם, תוצאה הכל וזה יעקב, השבטים, ישראל,
 עולם?! צריך דלמה העולם, חורבן הי' ניצול, הי' לא אבינו

 הפורקן ועל הנסים על אומר כשאדם ג"כ, בחנוכה לדעת צריכים אנחנו א"כ
 מרגיש הוא אותנו, הציל הקב"ה אה! שמחה, באמת חושב מי הגבורות, ועל

 את שצריך. כמו באמת מרגיש הוא האם אבל כך, טוב יותר שזה בודאי
 בברכת הנסים על ברכת את קבעו ובאמת להרגיש, צריך כן ובאמת החסד,
 האיך ורגע רקע כל עת. שבכל ונפלאותיך נסיך כל על כתוב ששם מודים,

 למשל הנה נסים. שאין רגע אין ומממש ניצול, אדם שבן ממש נסים ה
 את לכבוש ורוצים חבלות, לעשות רוצים ורגע רגע כל הערבים הרי בימינו
 באמת פעמים וכמה דרכים. תאונת בו שאין יום יש והאם לא?! ומה הארץ,
 אדם שבן מה אבל נסים. נסי ממש רואים נס, ידי על שניצול האיך רואים
 יום שיש להודאה אפשרות שיש בהודאה מרגישים אם עכשיו אז רואה, שלא
 החשמונאים. בזמן שהיה מה הנסים את להרגיש גם אפשר יום,
 את להשיג הכרה לידי בא והוא זה, על חושב באמת אדם בן אם ואז

 לאדם נותן וזה בחסד. העולם את מנהיג שהקב"ה האיך הקב"ה. גדלות
 שיש החסד את הקב"ה, את להשיג הגדלות, עצם זה להתרומם, אפשרות

 שרוצים בגלל מסוגל, שיותר הזמן וזה יתרומם, יותר ישיגו, שיותר ומה לו,
 יעלו. עי"ז אז האלה, הנסים את האלה, החסדים את לגלגל גם

 השקיעו כ"כ שחז"ל במה להתבונן חנוכה של האלה בימים אפשרות לנו ויש
 כמו ויעשו בזה שיתעמקו ועי"ז הגדול. לשמך ולהלל להודות כדי הרבה,

 אחר במבט ולהסתכל לעלות יזכה ואחד אחד שכל יעזור, הקב"ה שצריך,
 ג"כ להסתכל וגם זה. על להסתכל יום יום שרואים מה החיים. כל על

 ומה גדלות, שעושים דברים כאלה הגשמים, יום על אומרים שחז"ל כמו
 הכל את לראות יחשוב באמת אחד וכל הגדלות! זה האדם את שמרומם

 עושים כולה הבריאה כל בחסד. עושים הכל שכאילו הזאת האספקלריה
 כמו הודו, ולספר לשבחו אותו לעבוד באמת שנזכה יעזור הקב"ה ואז בחסד,

לזה. יזכה אחד וכל מאתנו. רוצה שהקב"ה



והליכות הלכות
הדלקה מקום

 ישיבה שבחורי לו נראה שהיה אמר בחורים. של הדלקתם מקום בדבר א.
 אבל מסעדה. כמו הוא אוכל שהחדר שלהם, שינה בחדר קביעותם עיקר

 שמועות בזה ויש ]א״ה כהחזו״א. דלא לעשות א״א וממילא כך, לא סבר החזו״א

אי״ש[ החזון בשם שונות

 כך, כל הסכים לא שם. ויאכלו לחדרים האוכל את יקחו אולי רבנו וכשנשאל
 שאוכלים, היכן מדליקים ולא שמדליקים, היכן אוכלים שהם נקרא שזה ואמר
 ואלו ידליקו, ושם בבית וישנו שיאכלו ברק בבני שגרים שאלו הורה וע״כ

אוכל. בחדר ידליקו להעיר מחוץ שגרים
 בדירה ישן והיה יעקב בגאון שלמד שבעת שטינמן צ. נ. רבי נכדו וסיפר
 להדר רוצה ואם בברכה אוכל בחדר שידליק רבנו לו הורה לישיבה, סמוכה
שם. שמן לנרות וא״צ רגילים בנרות וסגי שישן, בחדר ברכה בלא ידליק

 מחוץ לביתם חנוכה מסיבת אחרי הבחורים שנוסעים רבנו נשאל עוד ב.
 המסיבה אחרי שעוקרים דנחשב בישיבה שידליקו ואמר ידליקו, היכן לעיר

שיסעו. מקודם שיודעים ואע״פ
 ללא החצרות בין שעוברים לשביל שפונה בחלון מדליקים אם נשאל עוד ג.

בסדר. זה האם כדין ושלא רשות
 כדין עושים העוברים האם משנה ואי״ז לרבים ניכר שיהיה שהעיקר ואמר

שליט״א( מ. יואל ר' הרה״ג )מרשימות שם. שעוברים

לעני חנוכה נר חיוב
 ואפילו חנוכה נרות בהדלקת מאוד להיזהר צריך תרע״א סי השו״ע כתב
 וכתב להדליק. שמן ולוקח כסותו מוכר או שואל הצדקה מן המתפרנס עני

 למכור חייב ולא לילה בכל אחד נר בשביל רק הוא זה שחיוב שם המשנ״ב
 חנוכה הל' ד' פרק וברמב״ם נרות. הוספת דהיינו מצוה הידור עבור כסותו

 מדייקים ויש ומדליק ונרות שמן ולוקח כסותו מוכר או שואל כתב י״ב הל'
 )אור נרות ריבוי של ההידור עבור גם שחיובו רבים בלשון נרות שכתב ממה

שם( שמח

 בנר די לילה כל עכ״פ אבל החנוכה שבכל הנרות לכל שכוונתו לדחות ויש
 די הצדקה מן לו שנותנים הגבאים שה״ה כתב שם הלכה ובביאור אחד,

 הדין. מעיקר שהוא לילה לכל אחד נר לו שנותנים
 אפילו טובים בן לעני שנותנים שמצינו דכמו שליט״א קרליץ הגר״נ והעיר

 לקיים רגיל שהוא מכיון ה״נ וא״כ לכך רגיל שהוא כיון עליו לרכוב סוס
 המהדרין? מן מהדרין לקיים נרות הוספת לו יתנו לא למה מצוה הידור
 משום לא נרות הוספת להדליק כוונתו דהרי לומר דיש שליט״א רבנו וענה

 פטרוהו שחז״ל מכיון וא״כ חנוכה נר מצות לקיים כדי רק עצמו הנאת
 יותר לו ליתן אין ולכן לזה צריך לא הוא גם ממילא נרות עוד מלהדליק

אחד. מנר
ביחד מצוה לעשות

האם ההדלקה, בזמן הביתה להגיע יכול ולא בעבודה הבעל כאשר שאלה

 עדיין והוא בעלה שיבוא עד שתחכה או ותוציאו בזמן הנרות תדליק האשה
ידליק. והוא השוק מן רגל תכלה שלא זמן תוך

 ולכן לבד להדליק מרוצה האשה שאין ביחד המצוה שיעשו מסתבר תשובה.
 שליט״א קרליץ הגר״נ אשתו את ויוציא לביתו כשיגיע הבעל שידליק עדיף

 ברכות בגמרא איתא קצת זה שכעין שליט״א שטיינמן הגראי״ל בזה והוסיף
 ארבע שברה ברכה של כוס לה נתנו שלא מכיון נחמן רב אשת ילתה נ״א

 בקיום בעלה עם להשתתף האשה רצון שזהו הרי שם ע' יין חביות מאות
חיים( )מים המצווה.

בפרוטה השתתפות
 מרת הסבתא בביתנו גרה שהיתה בזמן זכורני, שליט״א: הגר״ש רבנו בן שח

 של דין לה היה לא כי הנרות, הדלקת על שאלה היה בחנוכה קורנפלד, שרה
 עשתה צרכיה וכל לבד ובישלה מכספה, שקנתה אוכל לה והיה היות אורח

 למרן נתנה חנוכה לפני ולמעשה בביתנו, לנה היתה מאידך ולבדה, מכספה
 עמדה הברכה ובזמן שלו מהנרות בחלקו איתו והשתתפה כסף, מעט שליט״א

הנרות ובהדלקת בברכה אותה הוציא והוא בסמוך
דאורייתא פוטר דרבנן

 הכונס. פרק על למבחן ת״ת תלמידי הגיעו פעם
 שאחד סובר יהודה שר' הכונס בפרק שכתוב מה על רבינו הקשה במבחן
פטור. הזיק שלו חנוכה שהנר
 פוטר יהודה ר' איך אז מדרבנן זה וחנוכה מדאורייתא זה מזיק הרי וקשה

וי״ל. דאורייתא? חיוב בדרבנן
קודם מה

 היום קידוש מהו היום וקידוש חנוכה נר רבא בעי איתא ב׳( )כ״ג בשבת בגמ'
 וכו'. ניסא פרסומי משום עדיף חנוכה נר דלמא או דתדיר עדיף
 הי' ולא האסורין בבית חבוש שהי' מי כתב י״א( ס״ק צ' )סי' היטב הבאר והנה
 יותר ולא אחד יום רק אבה ולא השר לפני והתחנן בעשרה להתפלל יכול
 עכ״ל. בעשרה יתפלל ותיכף המצוה יחמיץ שלא הרדב״ז פסק יבחר, יום איזה

 דפרסומי הטעם בלא )גם קודם חנוכה שנר פשוט להיות צריך הי' דא״כ והעירו
 בנשמת )ועי' המצוה להחמיץ ואין קידוש לפני הנרות שמדליקים כיון עדיף( ניסא
בזה. שנו״נ שלמה הליכות וראה ס״ח(. כלל אדם
 הקידוש אחר להדליק שא״א ומה הזמן, לאותו שייכות אלו מצוות דשתי וי״ל
 פשוט הי' לא זה מטעם ומשו״ה שוה, המצוות שתי שזמן מאחר קובע, אינו

חנוכה. נר להקדים
הלל חצי

 את לומר יודע ואינו סידור בו שאין במקום נמצא אם הדין מה רבנו: נשאל
 בראשי שנאמר המקוצר בהלל להסתפק בחנוכה, יכול, האם - השלם ההלל

 בכלל? יאמר שלא או חודשים
 השלם. ההלל את יודע, אינו באם יאמר, לא בחנוכה ת.

 יהיה אז מה - בחנוכה שחל טבת, בר״ח מדובר ואם לרבנו: והקשו המשיך
 ראש של יאמר מקוצר, הלל יודע אם זה, שבמקרה לכך ראיות והביא הדין?

החודש.

)לאטעס( טלאים ללא מהיסוד ברוחניות, תיקון
 בחנוכה: זה יסוד ורואים )לאטעס(. טלאים ללא מהיסוד, להיות צריך ברוחניות תיקון גדול, יסוד רבנו מרן אמר

 כיון אלא כך עשו לא שהוא, כמות ולהשתמש משהו בו לתקן שיכלו ולמרות מחדש, המזבח את חנכו החשמונאים
חדש. מזבח החשמונאים עשו זרה, בעבודה אותו שיקצו שהיונים

 עשו דהיינו המזבח את שחינכו שם על דווקא חנוכה האלו לימים שקוראים עד גדולה כה היתה זה דבר וחשיבות
 פגם, יש ברוחניות שאם ללמדנו כדי השמן), פך נס המלחמה, (נס גדולים היותר הנסים שאר על ולא חדש, מזבח

 יש אם ברוחניות אבל טלאי, - תיקון עושים פגם יש אם שבהם דעלמא מילי בשאר כמו תיקון לעשות מועיל לא
מחדש. להתחיל צריך פגם
 היום. עד היה לא כאילו מחדש הדבר את להתחיל הכל, את לחדש הוא התיקון חיסרון, איזה מרגישים ברוחניות אם

חני לימוד ממנו שיש כיון אבל שהיו, מהנסים פחות זה הנס שלגבי ולמרות  חשוב, כה זה לימוד הבאים, לדורות רו
 אלא בציבור רק ולא להתחדש. צריך רוחנית חולשה שכנגד ללמדנו ״חנוכה״! נקבע האלה הימים של שהשם כדי עד
 המלך. דרך על חדשה עליה דרך ולסלול מחדש להתחיל צריך ברוחניות, חולשה כל - יחיד באדם גם

 ״טלאי״? ולא ״התחדשות״ שיהיה ע״מ זה יסוד לקיים יעשה מה דקות בחמש לתפילה מאחר שתדיר אחד רבינו: ונשאל
התפילה. לפני להגיע אלא לתפילה בזמן להגיע שישאף לא עצמו, על שיקבל חדש המהלך רבינו: ענה

ח״ג( אתבונן )מזקנים



הגרל־יה בני 6־של ד־בן
----------------------הברית בארצות

 חשון - תשנ״ח אייר - הברית ארצות יהודי את לחזק רבנו נסע פעמים ארבע
 הברית. לארצות כללים דברים בתחילה ונביא תש״ע. אלול - תשס״ו אייר - תשס״ה

ועיר. עיר כל על בפירוט נכתב אי״ה הבאים ובשבועות בכללות. הנסיעות ועל

תשנ״ח אייר - הראשונה הנסיעה
 כ״ק עם יחד שליט״א רבנו יצא תשנ״ח בשנת סיון ב' - אייר כג בימים

 קהילות את ולעורר לחזק היסטורי למסע שליט״א מגור האדמו״ר מרן
 כאן ונביא משה' 'נתיבות קרן ולהקמת ובאנגליה, הברית בארצות הגולה
 השיחות כל את שהביא לחו״ל המסע קו׳ ]וראה שם שנאמרו מהשיחות מעט

בזה[ פרטים עוד הבאנו תשע״ו במדבר פר׳ ובגליון שם. שנאמרו
מנאומינסק[ אדמו״ר מרן כ״ק בבית ]שהיה התורה גדולי מועצת בכינוס

 וטוב להם טוב צדיקים של כינוסם חז״ל בדברי פתח שליט״א רבנו
 שמים. כבוד למען זה צדיקים של כינוסם עצם לעולם,
 שרוצה אדם א( )ל, ברכות במסכת הגמרא דברי את ציטט דבריו בהמשך

 נמצא לשמים ליבו את יכוון נמצא הוא צד באיזה יודע ואינו להתפלל
 לירושלים יכוון ישראל, בארץ למזרח יכוון בדרום למזרח, יכוון במערב

 את מכוונים ישראל כלל שכל נמצא הקדשים. לקודשי יכוון בירושלים
 את מכוונים העולם בכל היהודים הקדשים, לקודש אחד למקום ליבותיהם
 גם לשם להכנס יכול לא אחד שאף מקום הקודשים לקודש ליבותיהם

 בלב אבל הכיפורים ביום בשנה אחת פעם רק לשם נכנס הגדול הכהן
 מרובה בהתרגשות שליט״א רבנו אמר רוצים אנחנו שם. להיות אפשר

 ובמאמץ אחד בלב יהיו באמריקה והן ישראל בארץ הן היהודים שכל
 לו עמד לא דמעותיו מחסום נשנק קולו שמים כבוד להרבות משותף

 דמעות, התמלאו כולם ועיני פניהם הליטו הנוכחים כל בבכי ופרץ
 דקות ולאחר המעמד. שהותיר האדיר ברושם עמד לא איש פרצו הרגשות

 למלאה בקרוב שנזכה רצון יהי שליט״א שטינמן הגראי״ל הוסיף בכי של
 כג( עמ׳ ציבור עניני תהלתך פי )ימלא מכסים. לים כמים ה׳ את דעה הארץ
 שזקינו שליט״א לרבנו אמר שליט״א מנואומינסק האדמו״ר מרן שכ״ק ]ויצויין

 ואמר לאמריקה, גם להתפשט תורה שעתידה אמר זצ״ל מקאצק השרף האדמו״ר
זצ״ל[ מוואלזין חיים רבי בשם גם אומרים שכך רבנו לו

גדול חיזוק
 התורה גדולי מועצת בישיבת זצוק״ל שויי אליהו רבי הגאון פתח וכך

 את לקיים יכולים אנו כאשר תשנ״ח: אייר שליט״א רבנו ביקור לרגל
 קשה במצב אנחנו גדול, חיזוק מהווה זה מוריך את רואות עיניך והיו

 אנו כך ומשום תורה, גדולי לאחרונה מאתנו נלקחו באמריקה, מאוד
 מהווה ישראל מארץ מנהיגים של בואם כי הבהיר עוד לחיזוק. זקוקים

 שנטלו העצומה האחריות את מבינים אנו ארה״ב: יהדות עבור גדול חיזוק
 את האומן ישא כאשר העם את נושאים אשר ישראל גדולי עצמם על

 ששליחות ובוודאי מצב, בכל בנו דאגות את נושא אשר אב כמו היונק
הראוייה. להצלחה תזכה זו

חכמים באמונת תלויה המסורת כל
 בעת בבאבוב, הרבבות כינוס בעת זצ״ל הגר״א נשא נשגבים ודברים
 הברית בארצות שליט״א מגור האדמו״ר ומרן שליט״א רבנו של ביקורו
תשנ״ח: באייר

 רוצים אנו ואם התורה. חכמי ולכבוד התורה לכבוד היום פה התכנסו
 המשנה על יונה רבינו אומר מה לראות צריך התורה. כבוד מהו להבין

 הבא, לעולם חלק לו אין המועדות את המבזה כל מי״א( אבות )פ״ג
 הוא רבנן, תקנות את שמבזה שמי יונה רבינו אומר מדוע? היא והשאלה

 -אין הבריאה תכלית שזה שמים כבוד שמבזה ומי שמים, כבוד מבזה
 בה יש התורה כבוד בה שיש אסיפה וממילא הבא. לעולם חלק לו

 הפסוק על הרמב״ן שמבאר כפי ענין עוד יש שמים ובכבוד שמים. כבוד
 חזון את להעביר צריך מדוע וגו' תשכח פן וגו' נפשך ושמור לך השמר

 שקר לבנו מעביר לא אב כי הרמב״ן מבאר הבאים, לדורות תורה מתן
 תורה, מתן את ולתלמידיו לבנו מעבירים ורב אב ואם לתלמידיו, הרב וכך
 חכמים. באמונת תלויה המסורת וכל המסורת את לו מעביר שהוא הרי

 את והותיר ישראל, חכמי כל את הרג שהורדוס מביאה ב( ג, )דף בב״ב הגמ'
 חכמי של אובדנם את לתקן יכול איך הורדוס אותו שאל בוטא, בן בבא

 ותתעסק לך עולם של אורו כיבית אתה בוטא, בן בבא לו אמר ישראל,
 העולם, עיני כבית אתה פשט עוד יש לעולם, אור שמביא ביהמ״ק בבנין

 למדים, נמצאנו הקב״ה, של עינו בבת שהוא המקדש בית בבנין תעסוק לך
העינים באמצעות רק העולם, עיני והם עולם, של אורו הם חכמים שתלמידי

 רוצה. התורה מה לדעת יכולים אנו נקיות עינים התורה. עיני שלהם,
 רבניות. יהיו שנשים היום מדברים וצלמות חושך של בעולם חיים אנו

 ובארץ בקידושין. יפגעו עגונות, התרת של שבמסוה כך על פה מדברים
 לשמוע צריכים כזה ובזמן לצבא, הישיבות בני גיוס על מדברים ישראל

 מאבי שמעתי לעשות, יש חיזוקים אלו ולדעת העדה עיני דעת את
 וילד אבא ניגשו זצ״ל, בער ברוך רבי הגאון בארה״ב שביקר שפעם זצ״ל,

 כך ילדי ״תראה לילד ואמר זצ״ל בער ברוך רבי על הצביע האב לעברו.
 של מהצורה ללמוד אנו צריכים שזה חושב אני יהודי״, להיראות צריך

 הגדולים. מהאורחים ללמוד צריך זה הקדושה, הצניעות, היהודי
 איך אחד, בלבד אחד כאיש כולם את לאחד האסיפה מתכליות אחת

 וישמו כבדים משה וידי הפסוק על המלבי״ם אומר הכלל, את מאחדים
 מסמלת האבן ישראל, גבר ידיו הרים כשמשה עליה, וישב תחתיו אבן

 מתאחד ישראל כשעם כאחד. נהיו האבנים כל יעקב שאצל וכפי אחדות,
 שמים לכבוד מתאחד הוא הדור, מנהיג תחת משה. תחת אחד כאיש כולו
 היתה וזו בהקב״ה כשדבוקים להיות כולה אחדות ישראל! וגבר ואז

 העגל כי העגל על נפשו שמסר משה, של בידיו שתמך חור של מעלתו
 שלום, ורודף שלום אוהב שהיה אהרן של מעלתו היתה זו באחדות, פגע

 הגדולה המטרה למען כולנו נתאחד אם משה, בידי הוא אף שתמך
 ישראל, בארץ תשב״ר החינוך הרחבת ולמען ישראל גדולי הגיעו שלשמה

מאוחדים. להיות נוכל בודאי לחיינו, הערבים הם שהם
בבאבוב. רבבות בכינוס שליט״א מנובמינסק האדמו״ר כ״ק דברי מתוך

 הם כיצד ישראל גדולי של ההיסטורית מהנסיעה ללמוד יכולים אנו
 כאן אותנו מחייב וזה טפלה, וגופם עיקר נפשם רבותינו דברי את מקיימים
 רח״ל חודר וזה טפלה והנפש עיקר הגוף שכאן משום להתעורר בארה״ב

 את לנצל צריך לתשובה התעוררות ישנה לשמחתנו ישראל. למחנה גם
 לתורה, שיתקרבו ישראל בני אלפי עוד שיהיה לכך לגרום כדי ההתעוררות

 להיות ולא זו למטרה לסייע עלינו ישראל ארץ של פניה ישתנו זה ידי על
 בכינוס רבנו שיחת - וכף. ישראל כלל על לחשוב אלא בעצמנו עסוקים רק

 - תשע״ו במדבר פר׳ בגליון הבאנו הרזים חכם ברוך בענין - באבוב רבבות
הנסיעה צורך

 ואמר לביתו שליט״א רבנו לי קרא הימים באחד שליט״א: ב. הר״י שח
 הדחוף הצורך על איתו שדיברו עסקנים הזמן כל אליו שמגיעים לי,

 תקציב מחוסר אך השדה, בערי העצמאי החינוך של ספר בתי להקים
 חדשים. ספר בתי להקים אפשרות העצמאי החינוך להנהלת אין

 ימנע זה תקציב העדר שבגלל יתכן לא לי: אמר הוא רבה בהתרגשות
 וליהדות״. לתורה רבים ישראל ילדי לקרב יוכלו בהם ספר בתי הקמת

 בחו״ל הציבור את לעורר כדי הכל לעשות שצריך בדעתו נחרץ היה ״הוא
 שהוא הראשונה, בפעם ממנו שמעתי ואז זו, קדושה למשימה שיתגייס

 למטרה שליט״א מגור האדמו״ר מרן כ״ק עם יחד לארה״ב לנסוע מוכן
 החרדית ליהדות השדר את להעביר זו משותפת בנסיעה רואה כשהוא זו,

 החרדי הציבור חלקי כל בין השורר השורות וליכוד האחדות את בתפוצות
 הסכנה על דיבר גם הוא בעצמו. לטרוח מוכן הוא כך ולצורך בארץ,

חדשים״. ספר בתי להקמת בהקדם יפעלו ולא במידה המרחפת הגדולה
לפרסום לא
 הזמן כל שדאגה ע״ה שטינמן לרבנית בקשר ב., הרב מספר עוד

 שחזרתי פעם ״בכל לחו״ל. שליט״א רבנו של מנסיעתו מאוד וחששה
 כדי הפרטים, בכל אותה ולעדכן אליה גם להכנס נהגתי בחו״ל, מביקור

 מניו- האחרונה בפעם כשחזרתי מחששותיה שאפשר כמה עד להפחית
 מסודרים הדברים שכל לה סיפרתי לשם, יצאו ישראל שגדולי לפני יורק

 שזה כדי פרסום הרבה לו יעשו שלא תדאג לי: אמרה היא ואז מאוד,
 ואני וללמוד, לשבת בשקט היה יכול הוא היום עד ללמוד. לו יפריע לא

 גדול, בפרסום מלווה בוודאי שתהיה כזו נסיעה שאחרי מאוד חוששת
ודאגתה. דרגתה היתה כזו עמך. צורכי שמרובים בגלל ללמוד לו יפריעו

בעיתון לכתוב לא
 את לכתוב שרוצים שליט״א, רבנו לבן בחו״ל מעיתונות פנו הנסיעה לפני

 יצליחו, לא זה בלא כי למסע, רקע להכין כדי וכדו' רבנו של הביגרופיה
 טענו שם חשובים עסקנים שכמה אף ועל הסכים, לא אופן בשום רבנו אך

למשוער. מעבר והצליח ס״ד היה ולבסוף הסכים, לא הדבר בחשיבות
המסע להצלחת בביתו עליו שתתפלל לרבנית רבנו שרשם תפילה

 אלו וכל פיגא גיטל בן לייב יהודה שאהרן וא״א אלוקינו ה׳ מלפניך רצון יהי
 שום להם יאונה ולא לשלו׳ לביתם יחזרו בי׳ כל עם בגללו או איתו יחד שנסעו

 שרגיל הדרך תפילת נוסח לעצמו רשם ]כמו״כ בחזרתם. ולא בהליכתם לא רע דבר
תשע״ה[. ואתחנן גליון ראה לומר

 תערוג כאיל מערכת עבור ולציין 0722164414 בפקס או 0527680034@0ש^0!1.00ש למייל לפנות נא בגליון הנכתב על והוספות להערות
 תערוג. כאיל להקיש יש בחיפוש נוספות. קופות לחצן באמצעות הארץ ברחבי פלוס נדרים עמדות מכל לגליון לתרום ניתן

198 שלוחה 037630585 לטל׳ בחיוג ביממה, שעות 24 הממוחשבת הטלפונית המערכת דרך לתרום ניתן כמו׳׳כ
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חמישית שנה תשע״ח

 לע״נ יוצא זה גליון
ז״ל יצחק יוסף ר' בהרה״צ יהודה משה ר'

 תשנ״ו כסלו כ״ב נלב״ע
 ע״ה נתן דוד ר' הרה״ח בת אסתר מרת וזו'

תשס״א כסלו ט״ו נלב״ע
נ״י ביניש בנימין ר' בת ע״הפערל חנה

 תשמ״ח כסלו ז' נלב״ע
תנצב״ה .

ל ע ^ ^ ה ש ר פ ה
ג( )לז, פסים״ "כתונת

 מדינים אנשים ויעברו כמ״ש מדינים היינו דסוחרים וקשה ולמדינים, ולישמעאלים ולסוחרים לפוטיפר שנמכר צרותיו שם על פירש״י
 לישמעאלים שמכרוהו הראשונים המדינים הם וסוחרים מישמעאלים, שקנוהו האחרונים המדינים הם דמדנים ונראה סוחרים.

 והישמעאלים לישמעאלים מכרוהו שהמדינים שם מבעה״ת זקנים ובדעת וימשכו בפסוק רש״י כמ״ש סוחרים מדינים שנקראים
 רק צרה הי' לא המכירות שכל משום וי״ל האחרון. היה הוא הרי הראשון פוטיפר הקדים למה וקשה ע״ש. לפוטיפר והמדנים למדנים

 הי' המכירות שכל למפרע הוברר פוטיפר ע״י וא״כ צרה בזה הי' לא לאביו עי״ז חוזר היה אילו אבל לפוטיפר לבסוף עי״ז שנמכר משום
לפוטיפר. הקדים ולכך בשבילו צרה

יב,יח( )מ, וגו'״ ויאמר יוסף ויען וגו' יוסף לו ״ויאמר
 וצריך רם, בקול הוא עני' שנא' דכ״מ ב' ל״ב בסוטה ומבואר יוסף, ויען כתיב האופים שר ואצל יוסף ויאמר כתיב המשקים שר אצל
 עציבותי' בישא חלמא א' נ״ה בברכות הגמ' ע״פ ויל״פ רם. בקול האופים שר ואצל נמוך בקול ענה המשקים שר אצל למה טעם

 כבר לו יש לגדולה שיעלה אדם על כשמפרסמים ובודאי טובה להן לעשות רצה יוסף הנראה וכפי מסתיי' חדוי' טבא חלמא מסתיי'
 לכן מזה יודעים שכולם הבושה ע״י גדול צער מיד כבר לו יש בודאי ליהרג שהולך אדם על כשמפרסמים וכן הפרסום ע״י גדולה שמחה

 פרסם האופים לשר אבל החלום פתרון עי״ז יבטל שלא כ״כ רבה שמחתו תהא ולא אנשים ישמעו שלא בלחש אמר המשקים לשר
כנ״ל. החלום יבטל ועי״ז צערו שירבה כדי בפרהסיא רם בקול

דקרא( )טעמא

לחנוכה
 לא שאלמלי יצי״מ כמו מזה טובה לנו שיש דבר על אלא אינו הודאה דחיוב נ' הנסים, בעל השמן פך נס נזכר לא למה ששואלים מה

 על אבל דת על אותן מעבירין ח״ו היו אם חנוכה נס וכן היינו לא אנו גם ח״ו נהרגין היו שאילו פורים נס וכן כו' ובנינו אנו הרי הוציא
 אבותינו את הקב״ה שהושיב בסוכות כמו ע״ז הודאה חיוב מצינו לא אבל ניסא פרסומי דשייך נהי לאבותינו טובה רק שהי' נס

 פך בנס וכן מזה הנאה אין ולנו להם טובה רק הי' שזה לפי זה נס לפרסם הוא הסוכות חג דעיקר אף ע״ז הודאה מצינו לא בסוכות
 כהיום כו' עשית ישראל ולעמך שאומרים וזהו הנסים, בעל זה נזכר לא ולכן קודם שבוע המצוה שיקיימו תועלת להם רק הי' השמן

 עד שגמרו המלחמה כיבוש מעשה סיפור גמר זהו קדשך בחצרות נרות והדליקו שמסיים ומה מזה, תועלת לנו יש היום שגם היינו הזה
 אחר נולד אא״כ לאבותיו שנעשה נס על מברכין שאין סקט״ז רי״ח סי' במ״ב בהדיא מבואר ]וכן בו והדליקו וטיהרוהו לביהמ״ק שבאו

 אוכלים היו והם השמנים כל דטימאו תורתך להשכיחם במ״ש מרומז זה דבאמת י״ל ועוד ע״ש[. הנס באותו שותף הוא שגם הנס
 כמ״ש זכרון גורם זית דשמן התורה לשכחת להם גרם וזה טמאים שהיו השמנים לאכול יכלו לא ובמילא הקודש טהרת על חולין

ב׳. ג י" בהוריות
י ל ח ע ״ י דקרא( )טעמא ש

מבית לשלום ״סגולה
 את מסיים הוא החנוכה בימי ובערך ועדויות הוריות זרה, עבודה מסכת לומד הוא כשאחריה שבועות, מסכת ללמוד רבינו התחיל השבוע

עלן. והדרך עלך הדרן נזיקין. מסכת כל

 ציצית, תפילין, כותים, עבדים, קטנות' מסכתות 'שבע ווילנא בש"ס מופיע אבות, ומשניות עדויות מסכת אחרי אך יודעים רבים לא
 סלל ובכך הפשט על ביאור גם וכלל מסכתות, השבע כל על ועיוני ארוך חיבור רבינו ערך שנה כחמישים לפני תורה. ספר גרים, מזוזה,

 ארץ דרך שמחות, סופרים, מסכת נתן, דרבי אבות מסכת את גם יש קטנות' 'מסכתות ה מלבד אלו. ידועות לא - במסכתות הלימוד את
 כאשר רק הוא מושלם נזיקין סדר סיום כי אומר ואף אחת, אף להחסיר מבלי כולם את לגמור מאוד מקפיד שליט״א רבינו וזוטא(. )רבה

הללו. המסכתות כל את וגומרים לומדים

 כי לו ואמר רבינו אל שהגיע ביהודי היה המעשה בית. לשלום 'השלום' פרק בלימוד סגולה יש לדעתו כי רבינו גילה השנה, לאחרונה
 לו ואמר לך'. יועיל ובעדה השלום פרק 'תלמד רבינו לו אמר שלו, בית השלום בענין לישועה זקוק והוא פנימה ביתו בתוך מאוד לו קשה
 במעלת )עוסק השלום פרק זוטא ארץ דרך מסכת לסוף מתכוין אני אך שלום, האשה ט"ו פרק ביבמות הראשון השלום, פרק שני יש רבינו

 גילה לראשונה השנה לנו, הידוע )כפי הישועה. על לבשר בא קצר זמן ובתוך השלום פרק את ללמוד החל הלה היה, וכך לחבירו(. אדם בין השלום
זה(. דבר רבינו

 בסוף נאמר הבאה: הדרשה את לו הכין ורבינו משנה, סדרי ששה כל את סיים בילדותו רבינו מבני אחד רבות שנים לפני עוד: ונוסיף
 בגמרא שמובא פי על לבאר ויש בשלום. המיוחד מה להבין ויש השלום, אלא לישראל ברכה מחזיק כלי הקב״ה מצא לא עוקצין, מסכת

 חכמים 'תלמידי עוד בגמרא וכתוב העין, מן הסמוי בדבר אלא המדוד בדבר ולא השקול בדבר לא מצויה הברכה אין המפקיד, פרק
 אלא ברכה מחזיק כלי הקב״ה מצא 'לא ולכן מדוד, שאינו דבר כמו והוי הזמן כל ומתרבה מתרבה השלום כן ואם בעולם' שלום מרבים

בשלום. עמו את יברך וה' תודה( מנחת בספר )מובא חכמים התלמידי ידי על הזמן כל מתרבה שהוא מיוחדת ברכה יש בשלום כי השלום',
ת ברכ $166ד81ג ׳צחק 0186 שבת ב
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^ הדף עלי ^
הקרבן ביקור בענין

 בלשכת טלאים ד' נשארו שנה דכל משום ופרש׳׳י תמימים נפדין לציבור הוצרכו שלא תמידין יוחנן א"ר עולא אמר ע"ב י' דף שבועות
 וחוזר תמימים ופודן להקריבן שוב א"א ניסן ובר״ח שחיטה קודם ימים ד' הטלאים בלשכת המבוקרין טלאים מו' פוחתין שאין הטלאים

 לפדותן יצטרך ולא יקדישם לא להקדישן הוצרך למה דא"כ הקדשן קודם לבקרן דא"א רש"י מדברי ומבואר חדשה, מתרומה ולוקחן
 אז שהיו כיון מקודם שבקרום הביקור מהני ומקדישן וחוזר כשפודן ואפ״ה ב' כ"ט מגילה בטו״א כמש"כ מהני לא דזה ומוכח ויבקרם
 נתפטמה שאם בגמ' שם ומבו' בקדש אלא יהו לא מעשיה כל לכם תהי' קדש היא קדש דאמר קטרת גבי א' ו' בכריתות מוכח וכן הקדש
 סי' )מנחות בחזו״א והק' קדושה. היתה שאז כיון בקדש נתפטמה כאילו קמא הפיטום לה מהני ונתקדשה וחזרה נתחללה ואח"כ בקדש

 לחלק יש ולכא' בצ"ע, ונשאר תנור קדושת פקעה כשפודה תנור קידוש טעון שאם ואיזו( ד"ה א' )מ"ו במנחות התו' ממש"כ סק"ז( כ"ח
 גם לגמרי קדושתה פקעה פודה אם פה שקדושת וכמו בכלי הקדש גם צריך הגוף שקדושת אלא בפה הקדש כעין הוא כלי דקדושת

 שצריך דגזה"כ אלא כלי לקדושת ענין אינו בקודש צריך דקטרת הא אבל עוד לחזור יכולה ואין לגמרי קדושתה פקעה תנור קדושת
 וכן ולהקריבה, ולהקדישה לחזור ויכול בקודש פיטומה בטל לא מ"מ ופדאה שחזר אע"ג בקודש פיטמה שאם י"ל ושפיר בקדש לפטמה

 וחזרו פדאוהו אם מיהו לקרבן וישמרוהו קדש שיהא ומשמע למשמרת דכתיב קודש בעודו ביקור דבעי נהי ביקור לענין כאן שנוגע מה
 ול"ד שעבר הביקור מהני והקדישוהו חזרו ואם הביקור פקע לא ותו למשמרת מקרי קדוש הי' ביקור דבשעת דכיון שפיר י"ל והקדישוהו

כנ"ל. כלי לקידוש
בחמשה( ד״ה ה״ט בפ״א וע״ע עי״ש ויש ד״ה ביה״ל הי״א שקלים מהל' פ״ד הקדש )שקל

חנוכה הלכות ני מעני שו״ת
 השמש, שנמצא במקום אחד נר הראשון ביום להדליק אפשר האם

 אמיתי. נר ולא שמש שם שמדליק נראה זה לרואה כי
טוג. לא זה השמע כל א״כ

 הוא נ"ח מדליקה לא שאשה דמה כתב סק"ט תרע"א סי' במשנ״ב
 שמואל עולת בשם כתב סק"ט תרע״ה ובסי' כגופו, דאשתו משום
 כגופו. הויא דהא וצ"ע תברך, להדליק רוצה שאם
רוצה. היא אם כגופו היא

 עוסק ההדלקה שבשעת שאברך זצ"ל אחד גדול בשם שמענו
 במקומו תדליק ואשתו תלמודו יפסיק שלא עדיף בביהמ"ד, בתורה
 הכי. לנהוג ראוי האם בביתו,

כן. לנהוג אין
 בחלון ידליק האם מהקרקע, אמה לכ' מעל גבוהה בקומה הדר

 שידליק או ממול, שדרים מהשכנים ניסא הפירסומי על ויסמוך
 אחר. במקום
גיתו. גפתח ידליק
 האם טפחים, י' מעל ידליק באם ניסא פירסומי יותר שיש באופן
 בנמוך. או י' מעל ידליק

שם. ידליק ניסא פרסומי הרגה יש אם
 חנוכה של אלו בימים מביתו מלצאת ימנע שהאדם ענין יש האם
 שידליק בכדי וכדו', חמיו לבית לילך חנוכה בשבת כגון שלם, ליום

אכסנאי. מדין ולא חנוכה נר בביתו
העין. מראית משום גגיתו ג״כ להדליק שליח ימנה רק מותר

 בבית האם החתונה, בליל ידליק היכן בחנוכה אשה הנושא חתן
 אח"כ. בו לגור שהולך בבית או הוריו,
הדלקה. גזמן גר שעדיין גגית
 משום בשנית שידליק אמרי' לא אמאי לה, זקוק אין דכבתה בהא

 פתחים. ב' של חצר וכדין חשדא
רגנן. גה גזרו לא שכיחא דלא מילתא

 ולא טוב מנהג משום ר"ת זמן עד שבת להוציא שלא שנוהג מי
 או ר"ת, זמן קודם ידליק חנוכה של במוצ"ש האם דין, משום

אז. גם שימתין
גחנוכה. ולהקדים גשלשה, להתיר יש

 יש האם המאוחרות, בשעות גם ושבים עוברים שיש בזמנינו האם
 או צאה"כ, לאחר שעות כמה שידלק בנ"ח שמן הרבה ליתן ענין
 סק"ד. תרע"ב סי' במשנ"ב וכמש"כ מצוה שום בו דאין
מצוה. אין

 השוק". מן רגל "תכלה חשיב בזמננו שעה איזה
צה״כ. אחר שעה חצי

 אלא בזמנה שלא בעצמו להדליק או אפשרויות, ב' לו שיש מי ש.
עדיף. מה בזמנה, שליח ע"י להדליק או יותר, מאוחרת בשעה

גזמנה. שליח ע״י ת.
 או ידליק, ואז צאה"כ עד להמתין צריך האם בחנוכה שמגדיל קטן ש.

לכן. קודם אף להדליק שיכול
להמתין. א״צ ת.
 )שכ' המנחה מפלג בעצמו להדליק או אפשרויות, ב' לו שיש מי ש.

 שליח למנות שיכול או להקדים(, יכול שטרוד דמי תרע"ג סי' בשו׳׳ע
עדיף. מה בזמנה, להדליק

כרצונו. ת.
 אחר הנרות מכבה היה זצוק"ל החזו"א שמרן השמועה נכונה האם ש.

כן. עושה היה מדוע וא"כ שדלקו, השעה מחצית
הלכה(. )לפרסם נכון ת.
 שעה חצי הנרות אצל ישב חנוכה נרות הדלקת שאחר ענין יש האם ש.

הנרות(. ליד ולומד כשיושב )כמובן לאו או כשדולקים
כן. נהגו לא אצלנו ת.
 חצי של הזמן כבר שדלקו נרות על הרואה ברכת לברך אפשר האם ש.

שעה.
לא. ת.
 סקכ"ז תרע׳׳ג סי' במשנ"ב )וכמש"כ שכבה אחר שהודלק נר הרואה ש.

 האם ולהדליקה(, ולחזור להחמיר ראוי מ"מ לה זקוק אין שכבתה שאע"ג
הרואה. ברכת עליו לברך יכול

יגרך. לא ת.
 ברכת ע"ז לברך יכול האם קטן ע"י שהודלק חנוכה נר הרואה ש.

הרואה.
יתכן. ת.
 אפשר האם בלבד, ההידור נרות ונשארו החייב נר שכבה באופן ש.

הרואה. ברכת עליו לברך
שכן. יתכן ת.
 או הרואה, ברכת לברך יכול האם השקיעה קודם בע"ש נ"ח הרואה ש.

הלילה. עד עליו לברך אין זמנו קודם דהוי כיון דילמא
לגרך. יכול ת.
 לאו או הרואה, ברכת מברך האם שבת בליל חנוכה נרות הרואה ש.

להדליק. יכול שאינו זמן דהוי משום
מגרך. ת.
 מצאת שעה חצי אחר שבת בליל נ"ח לאור להשתמש מותר האם ש.

נ"ח. מצות מחמת בביהמ"ש איתקצי דהא הכוכבים,
לא. ת.
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 מקץ-חנוכה פרשת 258 מס' גיליון
חמישית שנה תשע״ח

 נשמת לעילוי
 אליקים יהושע ר' הרב
 ז״ל הכהן יוסף ב״ר

תנצב״ה

^ חנוכה מעניני ^
ושמחה סעודה ריגוי גענין

 הוא חנוכה הלא הקשו המזבח״ חנוכת היה הימים דבאותן משום הסעודות, בריבוי מצוה קצת שיש אומרים ״ויש ס׳׳ב עת׳׳ר סי' הרמ״א דכתב בהא
 נוסף ליום חששו לא הבית חנוכת היה השמן פך נס של הזמן שבאותו כיון לומר, וצריך א׳( ט׳ )מו״ק ימים שבעה היה המזבח וחנוכת ימים, שמונה
השמן. פך נס בו שהיה

 ובימי טובים״. ״ימים הזה בלשון דקדקו וכבר טובים״. ימים ועשאום קבעום אחרת ״לשנה השמן פח ומציאת הניצחון שאחרי איתא בגמרא
 והשיב, שמחה. מצוות שיש חג זה וכי בחנוכה, זה נוסח לומר ושייך הגון האם אח״כ ושאלו חנוכה״. ״אפרלייכן לרבנו השיב נתברך יהודי החנוכה,

ע״כ. הרמב״ם. בלשון משמעות פי על כן לומר שייך כי
 ואח״כ והלל״ שמחה ימי בכסלו ועשרים חמשה מליל שתחילתן האלו הימים שמונת ״שיהיו ההלכה בתחילת שם הרמב״ם לדברי כוונתו ולכאורה

היין. על נתקן שלא לפי החגים כל כמו יין לשתות צריך אין שודאי רבנו אמר ואמנם הפורים״. כימי ותענית בהספד אסורים ״והן שם סיים
הלכה פניני

נ״ח גהדלקת נשים נהגו לא
 היו הן שאף הפורים במצות וחייבות כוסות בד' חייבות נשים שגם שאף( ד״ה שם )ותוס׳ א' ד' ומגילה ב' ק״ח בפסחים אמרו ופורים פסח נס לגבי

 מוציא בהדלקתו שהבעל כיון שאני חנוכה נר אך הנס, באותו היו הן אף והלא חנוכה נר להדליק נשים נהגו לא מדוע כן, אם להבין ויש הנס, באותן
ע״כ. אותה להוציא שייך לא ושתיה אכילה של במצוות משא״כ אשתו את

 אותו שאלו שעה, חצי הנרות להדליק לה והמתין הביתה, לבוא הרבנית איחרה שבחנוכה זצ״ל זוננפלד הגרי״ח על המעשה רבנו סיפר חדא בעידנא
 שתבוא, עד מעט לאשה להמתין צריך בית שלום שבשביל שכן כל חנוכה, לנר קודם שבת נר של בית דשלום אמרו חז״ל אם והשיב, הדבר, טעם
בית. שלום בזה שיש

 שבחנוכה או מצוות, ועוד שנוטלת מינים ד' מצות וכמו בנפרד חנוכה נרות שתדליק האשה על שהוא הידור יש האם רבנו את שאלו חדא ובעידנא
 בי( כ״א )שבת סופר לחתם וציין אותה, מוציא הבעל כי מדליקה שלא המנהג כלל דרך אבל ג״כ להדליק יכולה מהדין כי והשיב בזה, ענין שום אין

 באחד כי רבנו וסיפר ג'. תרע״א סי' בא״ר ומובא מ״ב סי' אפרים שער שו״ת )ע״ע צניעות. משום הטעם ע״ש לעצמם מדליקות אינן נשואות שאינם דבנות
 צורך לו אין זצ״ל לוין אריה ר' מהגה״צ במתנה שקיבל במנורה תמיד מדליק שהוא וכיון בה, שידליק בשביל מכסף מאוד נאה חנוכיה לביתם הביא פלוני הימים

 וסיפרה רבות, נשים ובאו זו במנורה מדליקה היתה שנה ומידי ע״כ. בזה. תדליק ע״ה שהרבנית הציע ולכן יעלב, הלה כלל בה ידליק לא שאם חשש אבל בחדשה,
 שבראתי בריה ראו כולם ואמרו זו, בהדלקה גם הבריות בפי שמים כבוד הרבתה וכדרכה יעלב, שיהודי חשש של תוצאה היא שההדלקה זו עובדה תמיד להם

בעולמי(.
וצונו גמצותיו קדשנו אשר

 מדברי מצוה ההלל שקריאת אע״פ - ה״ה חנוכה מהלכות בפ״ג כתב הרמב״ם חנוכה: נר הדלקת של המצוה ברכת בענין רבנו אמר חדא בעידנא
 יותר, פשוט דבר הרמב״ם כתב לא מה מפני להבין ויש וכו' העירוב ועל המגילה על שמברך כדרך וצונו במצותיו קדשנו אשר עליה מברך סופרים,

 כל על ראיה אין דמחנוכה לומר ויש ועירוב, ממגילה ראיה להביא הוצרך ומה עצמם, חנוכה נרות על שמברכים כמו דחנוכה ההלל על שמברכים
ברכה. תיקנו משו״ה דרק ואפשר ניסא פירסומי הוא חנוכה נר הדלקת כי דרבנן אחרת מצוה

החנוכה( )שיח

שי״ח״ ״דברי לגליון במיוחד ידו בכתב שליט״א רבינו שענה כפי חנוכה בעניני שרת
ם תשע״ח כסלו י״ז ג' יו

שליט״א, קניבסקי הגר״ח התודה שד מדן מע״כ
המזדמנות. שאלותנו על כסדרן תמידים לנו ומשיב לנו זכר שבשפלנו כפולה תודה

דבר. להשיבנו יאות אם שליט״א למדן מאוד נודה שאלות, בכמה ונתעוררנו
למעשה: מאוד שנוגע שאלות, כמה לברר רצינו חנוכה לקראת בעזה״י

י ההדלקה? לפני קבע סעודת לאכול לו מותר במקומו, שידליק שליח שמינה מי א. .^ מותר .
וגם לפרנסתה, שעובדת אשה תעשה מה דולקות. שהנרות בעוד מלאכה לעשות שלא הנשים שנוהגות ע תר״ סימן ריש בשו״ע מובא ב.

להפסיק (שעה? חצי להפסיק לדאוג שצריכה או כרגיל, לעבוד יכולה האם מדליק. ובעלה בעבודה נמצאת הנרות הדלקת בזמן
 משנ״ב )עי׳ יום כל אחד נר רק שידליק או נר עוד יום כל והולך מוסיף להיות אותו לחנך ענין יש חנוכה, נר בהדלקת קטן כשמחנכים ג.

ן עני יש ^ ' י״ג(? תרע״ה
לבנו יתן והדליק, שבירך שאחרי ראוי למצוות לחנכם שכדי שכתבו ויש הבנים. ולא נרות מדליק לבדו הבית שבעל ספרד בני מנהג ד.

טוגה עצה *יי ,׳* שליט״א? מרן דעת מה 0ל״ הל׳ כ״ז סי׳ חי לכל מועד פלאג׳י ח הנרות)הגר׳ שאר להדליק
 לפני עוד ייכבו הנרות שבת בערב כי בלבד? שעה חצי שדולקים בנרות להדליק לו לתת אפשר חנוכה, נר להדליק הקטן כשמחנכים ה.

אפשר הכוכבים? צאת
 יחכה או כרגיל, בשקיעה ידליק מצוה הבר בליל האם השקיעה, עם להדליק יום בכל ורגיל בחנוכה מצוה בר הנעשה נער ינהג כיצד ו.

* בגדלותו? המצוה ויקיים גדול, כבר שהוא הלילה עד גשקיעה ידליק ׳^1^
רבות שנים בשיבה ינובון ועוד תוסיף מלך ימי על ימים בברכת שליט״א, למרן מרובה תודה

ת ברכ 6€גולדש ׳צחק שמח וחנוכה שלום שבת ב , ו
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^ הדף עלי ^
ועונש שכר

 שום חיסרו שלא בנ"א הרבה ראינו וכר. זכרים בנים לו הויין שבתות במוצאי היין על המבדיל כל אר"י אבא בר אר"ח ב' יח דף שבועות
 כן, שאינו כ"פ רואין ואנו עונש או בגמ' המובא שכר בשאר להקשות יש וכן כלל בנים להם שאין או זכרים בנים להם ואין הבדלה

 מ"ש כגון בנים שמעכבין עברות שיש והענין נט"י, לענין סקל״ח קנ"ח בסי' המ"ב כמש"כ מעכבין שמעשיו או אופנים בב' לזה והתשובה
 ערירי הולך בנים לו אין א' נ"ה וביבמות כו' בן לו יהי' לא הוא כהן אם א' פ"ב ושם ננערת קשתו בערוה המסתכל כל א' צ"ב בסנהדרין

 לו אין א' שאם תשובה יש ועוד כה"ג, כל וכן בזה זה יצא בנים שמפסידה עברה וכנגדה בנים ששכרה מצוה עשה ואם הרבה, וכה״ג
 מנכין בנים לו אין אם נמצא זה עבור בנים חז"ל שהבטיחוהו מצוה עשה אם אבל בנים לו שמגיע יימר דמי מעונותיו נכיון זה אין בנים

 עני שאינו שמי עונש לענין וכן כה"ג וכן בנים לו היו שבאמת נקרא וא"כ ממנו ונטלוהו בנים לו נתנו כאילו וה"ז מעונותיו זה עבור לו
 א' דבר התשובות שני ובאמת כה"ג וכן ממצותיו לו מנכין עני ואינו זה עבור עניות לו שמגיע עברה עשה אם אבל ממצותיו נכיון אינו
 וכל מ"ג ח' במ"א רש"י וכמש"כ לו נותנין אין ולכן רע אלא עבורו טוב זה אין עשירות או בנים לו יתנו שאם יודע הקב״ה לפעמים )גם ודו"ק. הוא

עביד(. לטב רחמנא דעביד
י״ב( עמ' מ״א פ״א פאה אמונה )שערי

ני מעני שו״ת
 מדליקין דבביהכנ"ס ב' סעי' תרפ"א סי' בשו"ע שפסק במה ש.

 תפילת בו להתפלל שנוהגים בבית הדין מה הבדלה, קודם נ"ח
 כבית או זה לענין כביהכנ"ס חשיב האם בלבד, במוצ׳׳ש ערבית

 קודם להבדיל הוא הנכון דבבית שכתב וישב פ' חי איש הבן )לדעת
ההדלקה(.

אולי. ת.

 ברוך תאמר האשה שגם ראוי האם במוצ׳׳ש, מדליק כשהבעל ש.
 כיון או שלה, השליח הוא הבעל דהא ההדלקה קודם המבדיל
שתאמר. ענין אין מלאכה עושה שאינה

ראוי. ת.

 חנוכה, של במוצ׳׳ש זצוק"ל החזו"א מרן מנהג היה היאך ש.
להיפך. או להדליק, ואח"כ להבדיל האם

קודם. להגדיל ת.

לאו. או שביעית של בשמן נ"ח להדליק מותר האם ש.

אסור. ת.

 שבירך אחר בע"ש להדליק שהכין השמן לו בנשפך האם ש.
 יברך האם למוצ׳׳ש, שהכין הכוסיות ונשאר שהדליק, קודם
שוב.

מגרך. לכאו' ת.

 נסים שעשה ברכת על גם האם ומברך, שחוזר השמן בנשפך ש.
חוזר.

לכאו'. ת.

לאכילה. הראוי בשמן נ"ח להדליק ענין יש האם ש.

כן. אומרים יש ת.

 בימי בבי"ח שמאושפז דמי שליט׳׳א מרן בשם נתפרסם ש.
 הנהלת אך שהותו, במקום נרות להדליק ורוצה רח"ל, החנוכה

 ויברך, חשמלי פנס ע"י שידליק בדבר, מסכמת אינה הבי"ח
בחשמל. הדלקה ע"י לברך שאפשר זו שמועה נכונה האם

זצ״ל. החזו״א מרן •שם אומרים כך ת.

 בהם להדליק בדעתו נמלך ושוב שתיה, לשם כוסות שקנה מי ש.
לאו. או אכילה כלי כדין להטבילן צריך האם נ"ח,

א״צ. ת.

 זה האם בשועה, מצופה שהפתילה בזמננו שיש צף בפתיל ש.
 ההדלקה שבשעת כיון זית בשמן להדליק של המעלה מוריד
 השמן, מחמת דולק אח"כ ורק השעוה, מחמת דולק עצמה

חשש. דאין או העיקר, היא וההדלקה
מוריד. לא ת.
 שמן הגוזל לענין סק"ב תרע"ג סי' במשנ"ב שנסתפק במה ב.

 פשוט להדליק ברכת דלענין נראה יד"ח, יצא אם בו והדליק
 מברך ז דאי" סקל׳א תרמ"ט סי' במשנ"ב כמש"כ יברך דלא
 ושעשה שהחיינו ברכת לענין להסתפק דיש אלא מנאץ, אלא

מרואה. גרע לא דלכאו' לברך, יכול אם ניסים
מסתגר. לא ת.
 חנוכה מנר הנותר והשמן הפתילות לשמור ענין יש האם ש.

ביה דאיתעביד הואיל משום בע"פ, החמץ עם לשורפו בשביל

חנוכה הלכות
 זמן עד לשמור דאין או אחריתי, מצוה ביה נעביד חדא מצוה

חנוכה. אחר מיד וישרפנו מכשול, לידי יבא שמא משום זה
שמענו. לא ת.
 דרגות כמה בה שמצינו חנוכה נר מצות נשתנתה מה ש.

 כן מצינו שלא מה המהדרין, מן ומהדרין דמהדרין הידורים,
מצות. בשאר

גציגור. הותרה דטומאה הידור •שגיל היה הנס שכל ת.

 ליה הויין בנר הרגיל הונא רב "אמר אי' ב' כ"ג שבת בגמ' ש.
 בנר שרגילים וטובים רבים אנו רואים והנה ת"ח, בנים

 ומן המהדרין מן להיות נוהגים ואף הפרטים, בכל וזהירים
 הסיבה מה ת"ח, לבנים זוכים ואין המהדרין, מן המהדרין

לדבר.
כראוי. חינוכם על השגיח שלא אשם עצמו הוא ת.
 לשושנים", נס נעשה קנקנים "ומנותר צור מעוז בפיוט ש.

 ברגלו שושנה שיש שלמי לסגולה רמז דמכאן העולם ואומרים
יתרפא, ועי"ז ברגלו מחנוכה שנותר מהשמן שימרח רח"ל
אסור. למצותו שהוקצה משום שמא או כן, לעשות שרי האם

כן. עושין יש ת.

 לכם שאין השור קרן על לכם "כתבו שאמרו היוונים בגזירות ש.
דוקא. השור בקרן הענין מה ישראל", באלקי חלק

ומתפרסם. גגוה שהוא ת.

הטעם. ומה לילדים, חנוכה דמי בנתינת ענין יש האם ש.

ילדיהם. ושלחו ללכת שהתגיישו העניים •שגיל המנהג ת.

 ליתן נהג זצוק"ל הקה"י שמרן שמעתי חנוכה דמי בענין ש.
 נתן, יום ובאיזה זו, שמועה נכונה אם מסויים, ביום דוקא

זה. ביום דוקא ומדוע
שגת. חל אין שלעולם והטעם החמישי •יום ת. ג
 בימי לילדו ללמד וכן לעצמו ללמוד לאדם ענין יש האם ש.

 המכבים בזמן לאבותינו שנעשו והנפלאות הניסים החנוכה
לימודו. בסדר רגיל דימשיך או וכדו', יוסיפון בס' המובאים

חנוכה. הלכות לומדים ת.

 אלו, בימים בסביבון לשחק מנהג החסידות בספרי מובא ש.
להמנע. דיש או מועט זמן הילדים עם כן לעשות ראוי האם

עגיד. דעגיד מאן ת.

בביהכנ"ס. כשמדליקים הללו הנרות לומר צריך האם ש.

דגר. עמא מאי חזי פוק ת.

 של הדין חיתום של יום הוא חנוכה זאת שיום בספרים מובא ש.
 כתבי בשם כן שהביאו ויש רצון, עת והוא הנוראים הימים
 המקור מה האר"י, בכתבי זה דבר שאין שכתבו ויש האר"י,

דאי' מהא לזה רמז שהביא זצ"ל זוננפלד הגרי׳׳ח בשם מובא )ראיתי לזה
 הרי אניכסי, אדרכתא כתבינן ואז יום תשעים לבע"ח שנותנים ב' קי"ב בב"ב

 יש חנוכה זאת ועד ומר"ה יום, תשעים עד החוב בתשלום דמאריכים
יום(. תשעים

האריז״ל. גשם ת.
חיים( שיח )שרת
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השעה ועניני השבוע פרשת על שבועי עלון
 שליט״א קרליץ נסים רבינו הדור פוסק מרן של מתורתו

1 1 תשע״ח • חנוכה גליון 1 1

 חנוכה הלכות
שליט״א קרליץ נסים רבינו הדור פוסק ממרן

גנבים מפני בחוץ להדליק החושש
 וכדו׳. שומר לעשות וצריך בחוץ, להדליק לא סיבה אי״ז שיגנב מחשש בחוץ חנוכה נר להדליק חושש אם א.

בשעוה המרוחות בפתילות הדלקה
 בשמן. הוא הנ״ח ההדלקה אחר דלמעשה בשמן שמדליק נחשב השמן בתוך שהם בשעוה המרוחות בפתילות נ״ח המדליק ב.

ההדלקה. לפני הפתילה יערבב להחמיר הרוצה ומ״מ
נוסף נר בטעות הדליק

 שהדליק. האחרון הנר את יכבה נוסף נר בטעות הימים באחד הדליק אם ג.
בזיוו במקום נ״ח הדלקת

 בזיון. במקום מצוה מעשה לעשות דאין שבקדושה דברים בו להזכיר שאסור במקום חנוכה נרות להדליק אין ד.
בשבת סביבוו

 מוקצה. לענין ככדור דינו חנוכה בשבת סביבון ה.
שמו בקערת צפות פתילות

 שאינו כמדורה להראות מצרפתם הקערה אלא כלי, עליו ככפה נחשב שאי״ז מסתבר צפות פתילות בה שהניח שמן קערת ו.
יד״ח. יוצא

בזמנינו חצר בפתח הדלקה
 ביתו. בפתח להדליק לו יש ולכן הגמי, של חצר דין לזה אין זמנינו של שחצר החזו״א דעת ז.

ובפתח בחלוו ניסא פרסומא
 עיקר הוא שכך הבית בפתח ידליק אעפ״כ ביתו, בחלון ניסא פרסומי יותר ויש רה״ר לבני ביתו בפתח ניסא פרסומי כשיש ח.

חז״ל. תיקון
בחלוו הדלקה

 החזו״א. נהג וכן ביתו, בחלון ידליק רה״ר, לבני הנרות יראו לא ביתו מפתח אם ט.
אמה מכ' למעלה דר

 ידליק וגם שכנים, לכמה המשותף מדרגות לחדר הפונה ביתו בפתח בברכה שידליק עדיף אמה מעשרים למעלה הדר י.
 לבנין. בכניסה

אמה העשרים מדידת אופו
 רה״ר. של הקרקע עד החנוכיה[ מן או מהנרות ]ולא מהלהבה הוא אמה העשרים מדידת יא.

מבחוץ בפתח הדלקה
 בפנים. כשהם גם הנרות שרואים אע״פ לפתח מחוץ שידליק דווקא שעדיף יתכן ביתו בפתח כשמדליק יב.

שם במדליק פתוחה דלתו השארת
 ביתו. לבני ניסא פרסומי גם שיהיה פתוחה ביתו דלת שישאיר טוב מדרגות, לחדר הפונה ביתו בפתח כשמדליק יג.

שם שעוברים לחצר הדלקה
 חנוכה. נר שם להדליק אפשר רבים, שם שעוברים פרטית חצר יד.

חנוכה נר לעניו רה״ר גדר
 חנוכה. נר בו להדליק רה״ר נחשב בנ״א שני רק בו שגרים רחוב טו.

ביתו מול בנינים
 ועדיף חנוכה. נר לענין רה״ר נחשב אי״ז ביתו את שרואים רבים בתים ישנם ביתו וממול אמה, מעשרים למעלה בית טז.

ביתו. בפתח שידליק
לעשרים מתחת רחוב

 אמה. כ׳ בתוך להדלקה נחשב אמה, כ׳ בתוך הם לביתו שסמוך וברחוב אמה, מעשרים למעלה דר אם יז.
החלוו בימיו הדלקה

 עדיף. בשמאל יותר פרסום כשיש אמנם בזה, מעלה יש ומ״מ ימין צד מוזכר לא בחלון כשמדליק יח.
טפחים מי' למעלה חלוו

הענין. לפי ותלוי טפחים, י' תוך ממעלת עדיף זה בהרבה, גדול ניסא שהפרסומי טפחים מיי למעלה חלון לו כשיש יט.



בו שישנים בחדר הדלקה
 אחד. בית הכל דמ״מ אכילה מקום שאינו אע״פ שם, ידליק ניסא פרסומי יותר יש השינה החדר של שבחלון בבית כ.

מרתף בחלוו הדלקה
 שם. להדליק יכול אם לעיין יש רה״ר, לקרקע טפחים ג' בתוך שהוא חלון לו ויש במרתף הדר כא.

לחלוו הסמוך טפח
 הטפח גם בזה נכלל מעבר שהוא דבפתח בפתח, כמו לחלון הסמוך בטפח להדליק שאפשר הדין את אין שבחלון נראה כב.

 לבית. שייכות אין לחלון ומחוץ עצמו בחלון רק שמשתמשים בחלון משא״כ לו, הסמוך
בחלוו הסורגים ע״ג הדלקה

 מהבית. חלק זה שם שמשתמשים כיון מ״מ מהחלון טפח רחוק החנוכיה את שמניח אע״פ מהחלון, הבולטים סורגים ע״ג המדליק כג.
סתום בחלוו לביתו מחוץ הדלקה

 הבית של שימוש נקרא אי״ז מבחוץ, רק בחלון להשתמש ואפשר וכדו׳ סגורה שמשה שם שיש וכגון לפותחו שא״א חלון כד.
 שם. להדליק אין ולכן

פתוחות במרפסות הדלקה
 מהדירה. חלק דהוי הבית, של הפתוחות במרפסות להדליק לכתחילה אפשר כה.

המרפסת פתח
 משמאל. חנוכה ונר מימין שמזוזה מרויח דעי״ז לרה״ר, טוב נראה הוא אם למרפסת בפתח שידליק עדיף ביתו, במרפסת המדליק כו.

המרפסת מעקה ע״ג הדלקה
 במעקה. ידליק המרפסת מפתח המרפסת במעקה ניסא פרסומי יותר יש אם ביתו, במרפסת המדליק כז.
בישיבה ישיבה בו

 בחדרו. להדליק יכול בחדרו ביום אחת סעודה יאכל שאם החזו״א הורה בישיבה וישן שאוכל בחור כח.
עיר באותו בביתו וישו בישיבה האוכל ישיבה בו

 בה. שדר עיר באותו הישיבה אם וכ״ז הוריו, בבית נרות ידליק הוריו, בבית וישן בישיבה שאוכל בחור כט.
לעיר שחוץ בביתו הישו ישיבה בו
 במקום בישיבה וידליק מלימודו יבטל לא בביתו ישם ובלילה בישיבה ואוכל בה שדר לעיר מחוץ בישיבה ביום הלומד בחור ל.

 ובברכה. שאוכל
בשבת לביתו החוזר ישיבה בו

 הוריו. בבית לשבת ידליק הוריו לבית חוזר ובשבת בישיבה, וישן אוכל השבוע שכל בחור לא.
בפנימיה בישיבה הדלקה

 צריך בחדר ואילו האכילה, מקום את גם כולל שזה הבנין בפתח ידליק הבנין, באותו הוא והשינה האכילה שמקום ישיבה לב.
 ג״כ. שם שיסעד

פנימיה ופרוזדור חצר דיו
 הפרוזדור. בפתח להדליק ויכול הגמי, של כחצר דינו שונים לשימושים הבחורים שם שמשתמשים ישיבה של פרוזדור לג.

כחצר הוא אם הישיבה בניני רחבת
 החזו״א. לדעת כחצר נחשב אי״ז בגדר הבנינים ומוקפים אוכל לחדר ובנין לפנימיה ובנין לביהמ״ד בנין שם שיש ישיבה לד.

העיר באותה בשבת להוריו שהולך נשוי
 לביתו שיבוא וטוב בביתו, ידליק וע״כ מדירתו, שעקר נקרא לא השבת, לכל העיר באותה הוריו אצל לשבות שהלך נשוי לה.

 שמתארח. במקום בהדלקה גם ישתתף ירצה ואם עבורו להדליק שליח שימנה או משהו, לטעום בשבת
ההדלקה בזמו במטוס נוסע

 חנוכה. נר ממצות להיפטר ראוי ואין הרואה, בברכת חייב ומ״מ הדלקה, ממצות פטור ההדלקה בזמן במטוס הנוסע לו.
בחנוכה המתחתו חתו
 להדליק יכול אינו משם עקר כבר ואם שם, דר דעדיין שם ידליק הוריו בבית הוא ההדלקה בזמן אם בחנוכה המתחתן חתן לז.

 לילה. באותו להכנס עתיד אליו בבית וידליק הוריו. אצל
לעירו מחוץ לשבת בנוסע הדלקה

 בביתם, ידליקו מיד חוזרים אם ובמוצ״ש שם, ומדליק מביתו שעקר נחשב לעירו, מחוץ להתארח חנוכה בשבת הנוסע לח.
 ולהדליק. לחזור עליהם האם לשאלה יכנסו שלא השוק מן רגל שכלתה אחר לביתם ויחזירו שנמצאים היכן ידליקו לא, ואם
עבורו הדליקה שאשתו אונו
 הבית. עבור חיובא בת היא דגם ולהדליק, לחזור וא״צ יד״ח יצא בביתו, נ״ח הדליקה שאשתו אונן לט.

לחו״ל שנסעה אשה
 נ״ח. הדלקת זמן הגיע לא שנמצאת שהיכן אע״פ יד״ח יוצאת בארץ, מדליק ובעלה החנוכה, לימי לארץ לחוץ הנוסעת אשה מ.

לחו״ל שנסע בעל
 בגמרא. שמפורש כמו בביתו עליו מדלקת אשתו החנוכה, לימי לארץ לחוץ שנסע בעל מא.

בחנוכה החולים בבית שנמצא מי
 חנוכה. נר מצות עי״ז מקיימים הם בביתם, עליהם ומדליקים חולים בבית שנמצאים בעל או אשה מב.

חולים בבית הנמצאים הורים
 שעקרו נחשב אי״ז לפעמים, לביתם וחוזרים וישנים אוכלים ושם החולה, בנם מיטת ליד ולילה יום שנמצאים הורים מג.

בביתם. שידליק שליח וימנו מביתם



הכסא בית בחלון הדלקה
 לו אין ואם המצוה, כבוד אי״ז כי לביהכ״ס, מחוץ ההדלקה בעת כשעומד אף לרה״ר, הפונה ביהכ״ס בחלון להדליק אין מד.

 ביתו. בתוך ידליק לרה״ר הפונה אחר חלון
מדליקים הרבה כשיש לפתח סמוך הדלקה

 לפתח. סמוך שמדליק דניכר הדלקתו מועיל מ״מ לפתח, הסמוך הטפח אחר מדליק ולכן לפתח סמוך מדליקים כשרבים מה.
בשמאל בו שהדליקו בפתח הדלקה

 שלו. במצוות מסובב שיהי' בשמאל הנרות להדליק ג״כ לו יש מ״מ משמאל, חנוכה נר הדליקו שכבר בפתח מו.
לפתח הסמוך בטפח הנר הדלקת

 למשקוף. בדוקא סמוך שיהיה וא״צ לפתח, הסמוך בטפח שיהיה בעצמו הנר שידליק צריך מז.
הפתח בחלל הדלקה

 למשקוף. דוקא סמוך שיהי' וא״צ לפתח, הסמוך הטפח בכלל הוא ג״כ הפתח חלל בתוך המדליק מח.
הכנסת בבית בהדלקה שהחיינו

 שהחיינו. שוב לברך מקום אין בביתם, הדליקו הציבור כל אם שבבהכ״נ, חנוכה נר בהדלקת מט.
שמחות באולם הדלקה

 חנוכה. נר שם להדליק חז״ל תקנו לא ערבית שם ומתפללים בנ״א שם שמתאספים וכדו' שמחות אולם נ.
להתפלל קבוע במקום הדלקה

 חנוכה. נר שם מדליקים מעריב שם שמתפללים קבוע מקום נא.
מתפללים ואח"כ שלומדים בכולל הדלקה

 שם. שמתאספים מיד ידליקו ערבית, בו מתפללים מאוחר ויותר בו שלומדים כולל או מדרש בית נב.
ופתח בחלון חשד

 פתחים. בב' רק הוא חשד משום הדלקה דדין בשניהם, להדליק א״צ אחר, לרחוב וחלון אחד לרחוב פתח בו שיש בית נג.
מחשד לפטור קטן הדלקת

 לחינוך. שהגיע קטן הדלקת לזה מספיק חשד, משום נוסף נר להדליק שצריך במקום נד.
בזמנינו חשד

 חשד. מפני הדלקה דין אין שונים ובזמנים שונים במקומות שמדליקים כיון בזמנינו נה.
בזמן להדליק יכול שלא מי
 המנחה. מפלג בעצמו משידליק ועדיף בזמן שידליק שליח יעשה הנרות, הדלקת בזמן להדליק יכול שאינו מי נז.
מאוחר רק להדליק שיכול מי

 בלילה. מאוחר בעצמו משידליק ההדלקה, בזמן שידליק שליח שימנה עדיף נח.
ת הנוהגים במוצ"ש כד

 חנוכה. במוצ״ש גם כן ינהגו ר״ת כשיטת השבת יציאת בזמן מוצ״ש בכל הנוהגים נט.
הנרות הדלקת בזמן החזו"א מנהג

 החמה. שקיעת לאחר דקות י״ח חנוכה נרות להדליק נהג החזו״א מרן ס.
ההדלקה זמן קודם לימוד איסור

 החמה. שקיעת מזמן ההדלקה קודם מללמוד להחמיר להם יש השקיעה, אחר ד' כעשרים להדליק כהחזו״א הנוהגים סא.
ההדלקה זמן קודם חנוכה הלכות לימוד

 להדליק. שצריך יזכור דעי״ז ההדלקה, זמן שהגיע אף חנוכה הלכות ללמוד מותר סב.
ההדלקה זמן קודם באשה אכילה

 ההדלקה. במקום נמצאת שהיא כיון ההדלקה, קודם תאכל לא בשבילה, מדליק שבעלה אשה סג.
לאכילה ראוי שאינו בשמן הדלקה

 מכך. יותר א״צ חנוכה ובנר במקדש למנורה כשר מר דשמן לאכילה, ולא למאור המיועד בשמן לכתחילה להדליק אפשר סד.
חנוכה שבת בערב הניסים על אמירת

 הניסים. על יאמר לא מנחה מתפלל ההדלקה ואחר שבת, בערב שחל חנוכה של ראשון נר המדליק סה.
סגורים שהתריסים ההדלקה אחר ראה

 היתה דההדלקה יד״ח שיוצא לדון יש פתחו, ושוב לרה״ר הנרות את ומסתיר סגור שהתריס בשעה חנוכה נרות הדליק סו.
 ניסא. פרסומי יש ואח״כ הראוי במקום
שלומדים במקום הדלקה

 בדוקא. בו שמתפללים במקום רק הוא המדרש, בבית חנוכה נר להדליק הדין סז.
נוספים חדרים בו שיש ביהכ"נ

 חדר. בכל חנוכה נר להדליק יש ס״ת, בהם שיש לתפילה נוספים חדרים בו שיש מרכזי ביכ״נ סח.
הקודש ארון לימין הדלקה

 שאינו אפי' הקודש ארון לימין שמדליקים המנהג לדרום, או לצפון לפעמים שהוא ירושלים לכיוון בו שמתפללים ביהכ״נ סט.
 העולם. לדרום
מנינים כמה בו שיש ביהכ"נ

יד״ח. בזה יוצאים הראשון מהמנין נשאר ואם ומנין, מנין בכל בברכה להדליק יכולים מעריב מניני כמה בו שיש ביהכ״נ ע.



בחנוכה מצוה בר שנעשה מי
 הכוכבים. בצאת ולהדליק להמתין א״צ בשקיעה, להדליק ונוהג החנוכה בימי מצוה בר שנעשה מי עא.

המנחה מפלג הדלקה
 מביתו. שעוקר נחשב ואי״ז המנחה, מפלג להדליק יכול ההדלקה, זמן קודם מהעיר לצאת צריך אם עב.

מהשמו בנותר שימוש
 השני. הנר את השני ביום ממנו להדליק וכן אחרת, למצוה בו להשתמש יכול מההדלקה שנותר שמן עג.

ההדלקה זמו אחר במדליק ברכה
 יחידי. בביתו כשמדליק וכן ברה״ר, אנשים שאין אע״פ מברך ההדלקה זמן של שעה החצי בתוך כשמדליק עד.

בחשמל הדלקה
 למצוה. וזכר ברכה בלא להדליק ויכול בברכה, ליבון מנורת להדליק יכול אינו נרות, להדליק יכול שאינו במקום הנמצא עה.

המטה תחת שהיה שמו
 חנוכה. נר בו להדליק כשר רעה, רוח ע״ז ששורה עליה, שישנו המטה תחת שהיה שמן עו.

החנוכה מנר חימום הנאת
 מהנ״ח. להנות שאין הנאה ג״כ דהוא החנוכיה בית על אוכל לחמם אין וכן הנרות, מחום להתחמם אין עז.

החנוכה נרות מריח הנאה
 בתוכו. שמעורב ממה ולא האש מהנאת אלא הוקצו דלא מהריח להנות מותר שדולקות, בזמן נעים ריח המפיצות חנוכה נרות עח.

הרוח במקום הדליק
 ברכה. בלא ולהדליק לחזור וצריך יד״ח יצא שלא יתכן כבתה ולא הרוח במקום הדליק עט.

טבילה שצריכות בכוסיות הדלקה
 שימושים. ולשאר חנוכה נר להדלקת בהם להשתמש אסור הטבילם, לא שעדיין יין לשתיית שמייעדן יין כוסות פ.

להדליק בשליח ברכה
 ברכות. השני את יברך עבורו להדליק חבירו שלחו ואח״כ עצמו, עבור נרות הדליק אם פא.
בהדלקה ספרד מבני ישיבה בני
 חנוכה. נרות בעצמם להדליק צריכים ספרד מבני ישיבה בני גם החזו״א דעת לפי פב.

האלמנה סבתו עבור נכד הדלקת
 יכולה ואין הבית עיקר שהיא כיון בפרוטה, עמו להשתתף יועיל ולא בהדלקתו יוצאת אין נכד אליה שהגיע אלמנה פג.

 בפרוטה. עמה ישתתף והוא שליח לעשותו ויכולה לאורח. להיטפל
להדלקה ביתו בני להעיר

 לזה. אשתו את שיעיר מספיק בברכה, להדליק שיוכל ביתו בני להעיר וצריך בלילה מאוחר לביתו הבא פה.
כרה״ר דינה ישיבה רחבת

 מבחוץ. אנשים שם עוברים שלא אע״פ נ״ח, לענין לרה״ר נחשב הישיבה, בחורי שם שעוברים ישיבה של רחבה פו.
לפתח הסמוך טפח גדר
 ממש. הדלת של מהמשקוף דוקא וא״צ הפתח, שבו הכותל מקצה הוא לפתח הסמוך טפח פז.

בחלוו ההדלקה אופו
 מהחלון. שנראה באופן ביתו בתוך להדליק יכול ביתו, בחלון המדליק פח.

הנרות מספר ניכר שאיו חלוו
 ניסא. בפרסומי מעכב אי״ז מספרם, ניכר אין אבל החנוכה נרות דרכו שניכר חלון שמשת פט.

חנוכיות לשני אחד שמש
 לשניהם. אחד שמש מספיק אחד, חנוכיה בבית שמדליקים שנים צ.
חנוכה בערב בחדרו לאכול ישיבה בו

 זה. לצרך חנוכה בערב גם לאכול א״צ לחנוכה, אכילה למקום לקובעו בחדרם ביום אחת סעודה האוכלים ישיבה בני צא.
בביתו וישו הוריו אצל האוכל

 לאכילה. נמי לקובעו בביתו מעט יאכל מ״מ בביתו, ומדליק בביתו וישן השבת לסעודת רק הוריו אצל שמתארח נשוי צב.
לביתו לשבת שנוסע ישיבה בו

 לישיבה. מיד שחוזרים אע״פ במוצ״ש גם הוריהם בבית ידליקו לשבת, להוריהם שנוסעים ישיבה בני צג.
ההדלקה קודם מהעיר היוצא

 לא, ואם שם. ידליק ההדלקה זמן קודם לשם יגיע אם אחרת בעיר להתאכסן נ״ח הדלקת זמן קודם מביתו לנסוע הצריך צד.
 המנחה. מפלג שידליק או שליח ימנה

חנוכה שבת במוצאי מעריב
 בתפילה. לך ויתן אמרו שלא רק החזו״א, אצל נהגו וכן מוצ״ש, ככל הרגיל בזמן מעריב מתפלים חנוכה במוצ״ש צה.

קודם מה הדלקה או הבדלה
 קודם. יבדיל לא ואם המצוות, על מעבירין דאין הבדלה קודם ידליקם ביתו בפתח מוכנים הם אם במוצ״ש, נרות הדלקת צו.

הפתילות בשיירי ההנהגה
 ויזרקם. כתרומה בכבוד יעטפם או ישרפם אלא לאשפה בבזיון יזרקם לא מחנוכה הפתילות שיירי צז.
בישיבה חנוכה במסיבת לאכול אבל ישיבה בו

בריקודים. ישתתף שלא ורק ביתו, דזה חנוכה, במסיבת הישיבה של אוכל בחדר לאכול לו מותר אבל, שהוא ישיבה בחור צח.



החיזוק דרכיבם״ד
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האדם מדרגת לפי - הזה עולם
 הזה העולם הנאות ריבוי מאד, גדולה סכנה הוא הזה שהעולם ידוע

הבא. עולם בו ומפסידים מסוכן, דבר זה ועשירות,
 דבר הוא הזה עולם ריבוי דאגה, מרבה נכסים מרבה שנינו, ז( )ב, ובאבות

 לי ונתן כ( כח, )בראשית אבינו יעקב שאמר וכמו הצורך, כפי רק טוב, לא
כדאי. לא מזה יותר אבל ללבוש, ובגד לאכול לחם

 ממון, הרבה להם היה הקדושים שהאבות רואים אנו הרי ולכאורה
 וביצחק ובזהב, בכסף במקנה מאד כבד ואברם ב( יג, )שם נאמר באברהם

 שערים מאה ההיא בשנה וימצא ההיא בארץ יצחק ויזרע יב( )כב, נאמר
 לו ויהי מאד מאד האיש ויפרוץ מג( )ל, נאמר כן גם וביעקב השם, ויברכהו

וחמורים. וגמלים ועבדים ושפחות רבות צאן
 גדולים עשירים שהיו ידוע האדם. של המדרגה לפי תלוי זה כי והענין,

 הש״ס, כל על חידושים וכתב גדול, עשיר שהיה הרש״ש כמו מדרגה, בעלי
 רבי וכן המדרשים, ועל המשניות, ועל ממנו, חידושים יש בש״ס דף כל על

 אפרים, ויד אפרים, הבית את וחיבר גדול, עשיר היה מרגליות זלמן אפרים
 מדרגה, בעלי שהיו מפני הזיקה לא העשירות ולהם מאד, גדולים ספרים
 על להתפלא אין לכן לעשות. שצריך מה טובים לדברים העשירות את וניצלו

 הרבה העשירות עם עשו הם כי גדולים, עשירים הקדושים האבות שהיו מה
להם. הזיק לא זה מדרגתם ולפי טובים, מעשים
 תלוי זה הרי ולכאורה דאגה, מרבה נכסים מרבה אמר התנא והנה

 אמר התנא כי לבאר, ויש צדיק. שאינו או צדיק הוא אם האדם, במדרגת
 חמדת מתוך נכסים, להרבות ומשתדל שטורח מי היינו נכסים, ״מרבה״
 עבורם, לטרוח שהוצרך בלי נכסים לו הזדמנו שאם נמי הכי ואין הממון,

 מתוך נכסים להרבות ומשתדל שטורח מי אבל שלו, המדרגה לפי תלוי זה
דאגה. מרבה הוא לו, שיש הממון חמדת

 עם לעשות מה לדעת צריך ״מרבה״, ואינו כסף, לו שנזדמן אדם ובאמת
 יש שוב בזה אבל כסף, עוד להרוויח ״השקעות״ שמשקיעים ויש הכסף,

 לו שנוגע ומי נוגע, לא זה ישיבה לבני ואמנם הזה. עולם ריבוי של חשש
בזה. עתה נאריך ולא ולשאול, להתייעץ יכול למעשה

באחותה רחל ותקנא
 יעקב אל ותאמר באחותה רחל ותקנא א( )ל, ויצא בפרשת עוד כתוב והנה

 האדם את המוציאים מהדברים היא קנאה הרי ולכאורה וגו', בנים לי הבה
 שהייתה אמנו רחל אצל קנאה שייך ומה כא(, ד, )אבות העולם מן

 פירש כבר ואמנם הקודש. רוח ובעלות נביאות שהיו הקדושות מהאימהות
 אילולי אמרה הטובים, במעשיה קינאה - באחותה רחל ״ותקנא בזה רש״י

 בידה זה הרי כן שאם ביאור וצריך לבנים״, זכתה לא ממני שצדקה
קינאה? ומדוע טובים, מעשים היא גם שתעשה

 היו וללאה טובים, מעשים לעשות אפשרויות גם צריכים כי לבאר, ויש
 עוסקת והייתה ילדים, לה שהיו כיון טובים, מעשים לעשות אפשרויות יותר

 עכשיו לה היו שלא רחל אבל טובים, מעשים להרבה זכתה ובזה בחינוכם,
 בלאה קינאה ובזה אלו, טובים מעשים לעשות באפשרותה היה לא ילדים,
 לה שיהיה הטובים, המעשים בשביל כלומר בנים״ לי ״הבה ליעקב ואמרה

טובים. מעשים ליותר ותזכה לחנך, מי את
 לזכות היא גם שרצתה לאה, של הטובים במעשיה קינאה רחל כי ומבואר

 כמו לרוחניות לזכות רוצה שאדם מאד, כשרה קנאה וזוהי טובים, למעשים
 קנאה יש קנאה, מיני שני שיש פ״ד ישרים במסילת מבואר זה וענין חברו,

 לא לחברו שגם כשרוצה היא האסורה והקנאה כשרה, קנאה ויש אסורה
לשנאה. גם שגורמת מאד, אסורה קנאה וזוהי יהיה,

 יהיה, לא לחברו שגם שרוצה חברו, של בגשמיות היא הקנאה אם והנה
 לא שחברו שרוצה חברו, של ברוחניות היא הקנאה אם אבל עין, צרות זוהי

 בשערי כמבואר השם״ ״שונאי מכת והוא חמור, יותר זה ברוחניות, יצליח
 היה זצ״ל יחזקאל אור בעל המשגיח ומרן ק״ס(, )אות השלישי שער תשובה

אופנים, שבעה יונה רבינו בדברי שם שיש כמדומני הרבה, זה על מדבר

 מהם ואחד רח״ל, השם משונאי נחשב ידם שעל בדיבור, ולא בלב שחלקם
 על תאמר ״כאשר ברוחניות יצליחו לא אחרים שגם כשרוצה כנ״ל, הוא

 שונא הוא כי ושיעבדוהו המלך את אדם בני שיכבדו יחפוץ לא אשר האיש
האסורה. קנאה וזוהי שם, עיין המלך״, את

חברו של מחופתו נכווה
 על לו אכפת ורק לחברו, שיש במה שמח שאדם כשרה, קנאה יש אבל
 כמו לו שאין ממה הדעת חלישות לו ויש יהיה, לו שגם רוצה שהוא עצמו,

 הוא אבל לחברו, שיש ממה ומרוצה שמח הוא אדרבה כזה ובאופן לחברו,
לחברו. כמו יהיה בעצמו לו שגם רוצה

 שכל א( עה, )ב״ב חז״ל שאמרו מה זהו כי שם ישרים המסילת וביאר
 רק תיפול אשר הקנאה מטעם זה אין ״כי חברו של מחופתו נכווה אחד

 יכול שהיה מדרגה השלמות מן חסר עצמו ראותו מפני אלא הדעת, בחסרי
חברו". שהשיגה כמו להשיגה
 ומבואר עצמו, בפני ומדור חופה צדיק לכל יהיה הבא שבעולם היינו

 בחופה ״ואש שם בגמרא זה על ואמרו החופה, בתוך אש שתהיה בפסוקים
 שחברו כשרואה והיינו חברו״, של מחופתו נכווה אחד שכל מלמד למה?
 יותר אלוקים קרבת של לתענוג וזכה הבא, בעולם יותר מפואר מדור קיבל
 מושג לנו שאין האמיתי, התענוג אלוקים, קרבת הוא הבא שהעולם ממנו,
 מזה לו יש ממנו, יותר הבא עולם שקיבל חברו את רואה וכשאדם מהו,
 רק תיפול ״אשר האסורה הקנאה זו ואין השורפת, אש כוויית כמו צער

 על לו אכפת אבל לחברו, שיש במה שמח הוא אדרבה כי הדעת״, בחסרי
הזאת. למדרגה אני גם זכיתי לא למה עצמו,

 השלם, אדם הוא הרי יכול, שהוא מה כל ועושה שמשתדל מי ואמנם
 מה עושה הוא כי הבא, בעולם כלל יצטער ולא מושלם, הבא לעולם וזוכה
 ולא שבכוחו מה רק שיעשה דורשים השמים ומן כוחו, לפי יכול שהוא
 שלא להשיגה", יכול "שהיה מדרגה לו כשחסר רק הוא הצער וכל יותר,
 הבא לעולם וכשיגיע בזה, אשם הוא באמת אז יכול, שהוא מה כל עשה

יכול. שהייתי מה כל בחיים עשיתי לא למה כך, על יצטער
 והנפש שלו, החיסרון את רואה שאדם הבושה, גיהינום, של האש וזוהי

 ויש גבול, לו יש הגוף צער לשער! שאין צער הוא הנפש וצער מזה, מצטערת
 אבל ייסורים, מרוב ומת בהם, מעמד מחזיק אינו שהגוף קשים ייסורים

 גיהינום של האש וזוהי ביותר, הקשים הייסורים את וסובלת קיימת הנפש
 מושג לנו שאין וכמו ב(, נז, )ברכות הזה בעולם שיש מהאש ששים פי שהיא

הגיהינום. מהו מושג לנו אין כך הבא העולם מהו
 להשיגה יכול שהיה מדרגה השלמות מן ״חסר עצמו את רואה וכשאדם

 ואפילו מעצמו, שמתבייש ביותר! האיום הגיהינום זהו חברו״ שהשיגה כמו
 גוף, בלא היא כשהנפש הבא בעולם אבל גדול, כאב היא בושה הזה בעולם

 יונה רבינו שכתב כמו ונורא, איום כאב וזה יותר, הרבה גדול הצער אז
ממוות. מר הכלימה צער כי קיב( ג, )שע״ת

עצמית ביקורת - אורחותיו" "השם
 כל לנצל הזמן, כל רצופה עצמית ביקורת עם לב, שימת צריך ולזה

 שייך לא מתח ועם מתח, בלי הדעת ביישוב כמובן בשלמות, כוחותיו
הצלחה. יש אז הדעת, ביישוב רק כלל, להצליח

 ורואה זוכה הזה בעולם אורחותיו השם כל ב( ה, )סוטה חז״ל ואמרו
 ושם תקרי אל אלוקים בישע אראנו דרך ושם שנאמר הקב״ה של בישועתו

 ההנהגה את ובודק שלו הדרכים על שומה עושה אדם שאם היינו ושם, אלא
 שלו, המחשבות ומה שלו, הדיבורים הם ומה שלו, המעשים הם מה שלו,
הקב״ה. לישועת בזה זוכה

 עדיין אבל להיזהר, יותר קשה ובדיבורים להיזהר, קל הכי במעשים והנה
 יהיו שלא המחשבה, על לשלוט קשה, הכי ובמחשבות כך, כל קשה זה אין

 קשה דבר זה המחשבה, שליטת וכדומה, האסורה קנאה של מחשבות
לפני שמבקשים כמו קדושות, מחשבות כשרות, מחשבות רק שיהיו מאד,

תשע״ח כסלו י׳ שלישי יום פוניבז', בישיבת שיחה מתוך נערך
1 עמוד80527600485@9ש3̂ו!0ש במייל השיחות את לקבל ניתן - 0527600485 והנצחות: לתרומות



 שהמחשבות קדושות״, ״מחשבות עלינו ישפיעו שהתפילין תפילין, הנחת
בטלות. מחשבות ולא מצוה של מחשבות קדושות, יהיו

 מנוחת גם צריך לישון, שצריך וכמו בכוחותיו, מוגבל האדם ואמנם
 בשעת גם ולפעמים לנוח, צריך כמה למנוחה גבול יש אבל המחשבה.

 לחשוב שצריכים מה את חושבים לא ואם לפעול, יכולה המחשבה המנוחה,
 תורה ביטול שיש כמו תורה, ביטול זה בטלות מחשבות שחושבים או

 גדולה מדרגה זו ואמנם במחשבה, תורה ביטול שייך גם כך ובעיון, בדיבור
כזו. מדרגה שיש לדעת צריכים אבל כך, כדי עד להיזהר מאד

 שלו, והמחשבות והדיבורים המעשים את ובודק אורחותיו שם וכשאדם
הקב׳׳ה. לישועת בזה זוכה ופרט, פרט כל על לב שימת עם

למושיע, עוזר בין הבדל ויש ומושיע״, עוזר ״מלך אומרים בתפילה והנה
 שיעזרו צריך ורק עצמו, בכוחות להשתדל קצת יכול שהאדם פירושו עוזר כי
 כלום, לעשות יכול אינו עצמו שהאדם פירושו מושיע אבל איתו, ביחד לו,

 של ״בישועתו״ ורואה זוכה אמרו וכאן מהקב״ה, ישועה הכל על וצריך
 כלל, לעשותם בכוחו שאין דברים על דשמיא לסייעתא שזוכה היינו הקב״ה,
הזה. בעולם אורחותיו שם שהוא בזכות אותו, מושיע לבד הקב״ה
 שעה החצי אורחותיו״, ״שם זהו שבישיבה, המוסר סדר לזה? העצה ומה

 הדעת ביישוב שמתבוננים התבוננות, של הזמן זהו המוסר לימוד של
 אמר וכבר המעלות, וכל זריזות, זהירות, המוסר, בספרי שכתוב מה ורואים

 כדי בזהירות מושלם להיות צורך אין כי זצ״ל יחזקאל האור המשגיח מרן
 ומידה, מידה בכל שבכוחו מה לקיים צריך אלא בזריזות, ולעסוק להתחיל

וכו׳. נקיות קצת זריזות, קצת זהירות, קצת
 זה ברוחניות, התקדמות משהו כל מאד! הרבה הוא ברוחניות קצת וכל
 משתדל שאדם מה וכל זכויות, עוד שנותנת לשער, שאין גדולה זכות

 כמו ועוד, עוד להתעלות דשמיא לסייעתא זוכה שבכוחו, מה משהו, ועושה
אותו. מסייעין ליטהר הבא ב( לח, )יומא שאמרו

 מה ולראות אורחותיו לשום עצמית, ביקורת שתהיה הוא המוסר ועיקר
 ביישוב הכל עוד, יכול הוא ומה שלו, והמחשבות והדיבורים המעשים הם

כלל. להצליח שייך לא מתח עם כי מתח, ובלי הדעת
 לימוד סדר אחרי וכן מוסר, שיחת ששומעים אחרי מאד. נעים דבר וזה

 וגם הדעת, יישוב של מאד נעימה הרגשה כך! כל נעימה הרגשה יש המוסר,
 הרבה יש בודאי הנפש, ובמנוחת הדעת ביישוב יותר היא התפילה

המציאות. זו אבל כך, על מדברים שלא אלא זה, את שמרגישים

רוחניות על תפילה
 הגה״צ ממו״ר ושמעתי דשמיא, לסייעתא לזכות תפילה, צריכים זה ועל
 שתפילה ומנוסה בדוק כי שאמר סלנטר ישראל רבי בשם זצ״ל דסלר רא״א

 שכל קצבה, יש בגשמיות ואילו ריקם, חוזרת ואינה עוזרת, רוחניות על
 לקבל אפשר ואי א( טז, )ביצה השנה מראש לו קצובין אדם של מזונותיו

 מסייעין ליטהר והבא גבול, שום אין ברוחניות אבל עליו, שנקצב ממה יותר
עוזרת. התפילה - ומבקש מתפלל שאדם ומה אותו,

 עליו שיתפללו מתלמידיו ביקש בעצמו סלנטר ישראל רבי שגם וידוע
י״ד(. מכתב ישראל אור )עיין ברוחניות הצלחה על בציבור
 שתרגילנו מבקשים אנו השחר בברכות רוחניות, על תפילות הרבה ויש

 התורה ובברכות טבע, נעשה וההרגל בתורה, ״הרגל״ לנו שיהיה בתורתך,
 יט( )תהלים מדבש מתוקים תורה שדברי פי על אף נא, והערב מבקשים

 וצריכים המתיקות, את להרגיש זוכה אחד כל לא מתיקות, בהם יש וכבר
 בתורתך לבי פתח יחיד בלשון מבקשים עשרה שמונה ובסוף זה, על תפילה

 לתורתך, אבינו השיבנו רבים בלשון גם ומבקשים נפשי, תרדוף ובמצוותיך
 במצוותיך ודבקנו בתורתך שתרגילנו רוחניות, על יש תפילות הרבה ועוד
טובים. ובמעשים הטוב ביצר ודבקנו וכו'

למקומם הספרים החזרת
בישיבה, ולומדים כשיושבים מאד. חשוב דבר יש טובים למעשים ובנוגע

 הוא הרי מחזיר שאינו ומי מחזירים, ולא מהארון ספרים שמוציאים יש
דציבורא. טרחא וגורם תורה ביטול גורם

 עצומה זכות וזו למקומם, הספרים את שמחזירים מתנדבים יש ומאידך
 שהם כיון הספרים, באותם שילמדו בתורה שותפים בזה שנעשים מאד,

 לומד, שהוא כמו זה שילמדו, לאחרים גורם שאדם מה וכל לזה, הגורמים
ממש. לתורה זכות גם זוהי הבא, לעולם בזה שזוכה ומלבד
 והשאיר שנפטר תקווה מפתח באדם שהיה מעשה סיפרתי שכבר וכפי
 התמהמהו היורשים אך תורה, בשביל מעיזבונו לתת וציווה עיזבון, אחריו

 ציון בן רבי להגה״צ בחלום הנפטר הגיע זמן ולאחר הצוואה, את קיימו ולא
 זהו כי ציון בן רבי והבין עצובות, היו ופניו הענין( מכל )שידע זצ״ל במברגר

מיד והם ליורשים, כך על וסיפר והלך צוואתו, את עדיין קיימו שלא מפני

 ולמדו לישיבה, ספרים עם ארון בזה וקנו העיזבון, מן כסף סכום לו העבירו
 פה בעל ואמר בחלום הנפטר הגיע שוב זמן וכעבור גיטין, מסכת בישיבה אז

 מכספו, שנקנה ברשב״א בישיבה שלמדו בזכות בגיטין, הרשב״א מדברי
דרקיעא! במתיבתא רשב״א ללמוד הוא גם זכה

 בתורה אחרים שמזכה שמי בזה, ידועים ומעשים עובדות עוד יש וכהנה
 דרקיעא, במתיבתא תורה ללמוד הוא גם זוכה ילמדו, שאחרים וגורם

 האב וגם אבא, מזכי ברא א( קד, )סנהדרין הזה בעולם תורה לומד וכשהבן
דרקיעא. במתיבתא התורה אותה את ללמוד זוכה

 הרבים מזכי הם למקומם, הספרים את ומחזירים שאוספים אלו לכן
 החסד מלבד ממש, תורה של זכות מאד, גדולה זכות להם ויש בתורה,

 חז״ל שאמרו מה הזכרנו וכבר מאחרים, טרחה שמונעים בזה שעושים
 כלל את ולהנהיג הרבים את לזכות שזכה רבינו משה על ב( ב, רבה )שמות
 חשוב דבר וזה הבריות, על ורחמיו טובות במידות הנהגתו בזכות ישראל

מאחרים. קשיים ולמנוע הבריות על לרחם מאד,

גאווה בלי - שמחה
 מתוך באה והשמחה ובמצוות, בתורה לשמוח מאד, חשוב דבר ועוד
 לו שיש במה שמח הוא הרי דבר, איזה מחשיב שכשאדם החשיבות, ידיעת

 ק, )תהלים נאמר וכבר ובמצוות, בתורה השמחה להיות צריכה כך זה, את
 לא אשר תחת מז( כח, )דברים כתוב ומאידך בשמחה, השם את עבדו ב(

 השמחה חסרון על באה שהתוכחה היינו בשמחה, אלוקיך השם את עבדת
לולב. הלכות סוף ברמב״ם כמבואר השם, בעבודת

 צריך ולומד יושב וכשאדם הטובים, במעשים לשמוח חיוב יש כן אם
 עושה שהוא החשיבות, ידיעת מתוך פנימית, שמחה עצומה, בשמחה להיות

עצומות! לזכויות וזוכה בזה, ומתקדש מאד, גדול דבר
 ז״ל מהאר״י שידוע כמו מאד, גדול דבר זה הטובים במעשים והשמחה

 שהשיג העליונות המעלות כי שגילה תרס״ט( סימן ברורה במשנה )מובא
 מדרגות הקדוש, האר״י של המדרגות במצוות, שמח שהיה ידי על לו באו

מצוה. של שמחה ידי על להם זכה לשער, שאין
 מזה לבוא שעלולים הטובים, המעשים בידיעת חשש גם יש ומאידך

 עצמו את להחשיב עלול טובים, מעשים עושה שהוא יודע אדם אם לגאווה,
 וכבר טובים, מעשים שעושה מדרגה בעל שהוא אחרים, על ולהתגאות בזה,

 את לדעת צריכים כי פ״ט( הכניעה )שער הלבבות החובות בזה האריך
מגאווה. להיזהר יש זאת עם יחד אך הטובים, המעשים

גאווה, בעל להיות ולא הטובים במעשים לשמוח סתירה, בכך אין ובאמת
 מבין האמת את שמכיר ומי טעות, מתוך באה הגאווה כי סתירה, לא זה

 מה וכל השמים, מן הם לו שיש הכוחות כל כי להתגאות, סיבה שום שאין
 סייעתא ובלי דשמיא, בסייעתא זה טובים מעשים לעשות יכול שהוא

 כוחות לו נותנים השמים מן רק דבר, שום לעשות יכול היה לא דשמיא
 בריאה, כן גם זה לו שיש הבחירה כוח ואפילו טובים, מעשים לעשות

 אין לכן מעצמו, כוח שום לו ואין הבחירה, כוח את השמים מן לו שנותנים
גאווה. בלי שמחה ושייך עצמו, את ולהחשיב להתגאות במה

 איזה להיות יכול ממש, גאווה אין אם אפילו אחרים, דברים יש ברם,
 ומובא הטובים, מעשיו על אותו מכבדים אדם בני אם בענווה, חיסרון
 הרבה היו לביתו, מהישיבה הולך שכשהיה רב, על ב( ז, )סנהדרין בגמרא

 כדי וענווה, שפלות של פסוקים לעצמו אומר והיה אותו, מלווים תלמידים
 לא והיינו עליו״, דעתו תזוח שלא ״כדי רש״י ופירש עליו, ישפיע לא שהכבוד

 תזוח שמא רק גאווה, לידי יגיע שרב חשש היה לא בודאי כי יתגאה, שמא
 הכבוד מחמת הענווה מדרגת בשלמות משהו יחסר שמא היינו דעתו,

חשיבות. שום ירגיש שלא פסוקים אומר היה ולכך שקיבל,
 על אותו נושאים שהיו חסידא, זוטרא מר על שם בגמרא מובא וכן

 התורה, כבוד מצד או ללכת, כוח לו היה שלא מפני הרגל, בשבת הכתפיים
 עליו ישפיע לא שהכבוד כדי ענווה, של פסוקים לעצמו אומר היה הוא וגם
בעצמו. חשיבות שום ירגיש ולא

 שמקבלים מצוי שלא צעירים, לבחורים כך כל נוגעים אינם אלו ודברים
 ויקבלו מבוגרים יותר שיהיו למעשה, פעם נוגע יהיה זה אולי אבל כזה, כבוד
 עליו. דעתו תזוח שלא ישפיע, לא שהכבוד להיזהר זה, את שיזכרו כבוד,

 על להקפיד מאד וצריכים המוסר, לימוד ידי על היא למעשה הדרך וכאמור,
מאד. חשוב דבר שהוא המוסר, לימוד קביעות

ע--------------------------------------------------^
 הגיליון להדפסת תרומות להעביר ניתן
 הארץ ברחבי ו'קהילות' פלוס' 'נדרים בעמדות
(710 )קוד החיזוק' 'דרכי החיפוש לפי

ד______________________________^
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לקובץ מיוחד ן

^ בחנוכה התורה חיזוק ^
שליט״א אדלשטיין הגר״ג הישיגה ראש מרן מרגינו
 ועוד החיזוק״ ״דרכי בגיליונות האחרונות בשנים שפורסמו דברים מתוך נלקט

וכוי נשנית לא זו ופרשה ונשתלשו, שנשנו מהדברים יש

התורה חיזוק - חנוכה

 הזמנים בין לעשות שלא טוב דבר בישיבה שנהגו שנים כמה כבר הנה
 סדרי השיעורים, כל כרגיל, מתקיימים הישיבה סדרי וכל בחנוכה,
 נשארים חנוכה בשבת וגם שינוי, שום בלי והמוסר, התפילה הלימוד,

 לפני לשבת נסיעתו מקדים לביתו לנסוע שרוצה ומי בישיבה, ללמוד
 זאת מבינים הורים הרבה שגם ושמעתי מכן, שלאחר בשבת או חנוכה,

החנוכה. בימי סדרים לבטל שאין

 בעל אומרים שאנו וכפי התורה, על גזירות היו בחנוכה כי בזה והענין
 "להשכיחם ישראל עמך על הרשעה יוון מלכות כשעמדה הניסים

 מחוקי "ולהעבירם ישראל, מכלל תורה לבטל שביקשו והיינו תורתך",
 הקב"ה, של רצונו מצד המחויבים החוקים את לבטל שרצו היינו רצונך",

 מובן היה זה כי לבטל, ביקשו לא לחברו אדם שבין המשפטים ואילו
 את הקב"ה, ציווי מפני שחייבים מה רצונך, חוקי אבל השכל, מצד להם

 נפשם מסירות ובזכות בידם, עלתה לא נס ובדרך לבטל, היוונים רצו זה
ישראל. בכלל התורה נשארה בחנוכה החשמונאים של

 צדיקים ביד ורשעים טהורים ביד טמאים הניסים: בעל מזכירים ועוד
 'טמאים' חברו, כנגד מכוון אחד שכל לפרש ויש תורתך, עוסקי ביד וזדים
 בעלי היינו 'רשעים' אמונה, בעלי היינו 'וטהורים' זרה, עבודה עובדי היינו

 אלו הם 'וזדים' טובות, מידות בעלי היינו 'וצדיקים' רעות, מידות
 )תהלים המלך דוד שאמר כמו ישראל, מכלל תורה לעקור שמבקשים

 שהזדים והיינו נטיתי", לא מתורתך מאד עד הליצוני "זדים נא( קיט,
מצליחים. ואינם מהתורה ישראל כלל את לנתק מבקשים

 בידם עלתה ולא תורתך', עוסקי 'ביד זדים שנמסרו הזמן זהו ובחנוכה
 ביאר תר"ע( סימן )או"ח חנוכה בהלכות והב"ח מישראל, תורה לבטל

 להרוג להשמיד הייתה הגזירה עיקר שבפורים לפורים, חנוכה בין ההבדל
 לזכר ולשמחה למשתה הפורים ימי את קבעו ולכן הגופים, את ולאבד
 על הייתה הגזירה עיקר בחנוכה אבל הגופים, על שהיה הנס עיקר

 קבעו לא ולכן הנשמה, את ולאבד תורתך להשכיחם שביקשו רוחניות,
 להודות הנשמה, שמחת והיינו ולהלל, להודות אלא ושמחה משתה בהם

לאבותינו. שעשה הניסים על להקב׳׳ה ולשבח

התורה. חיזוק של הזמן הוא חנוכה כן אם

 חנוכה ונרות בתורה, להצלחה המסוגלים קדושים ימים הם החנוכה ימי
 ב( כה, )ב"ב שאמרו כמו תורה, על שמרמזים המנורה, נרות לזכר הם

בדרום. ומנורה בצפון שולחן וסימנך וכו' ידרים שיחכים הרוצה

 האלו הקדושים הימים כי וכתב הימים בסגולת האריך הקדוש והשל"ה
כולם, כנגד תורה תלמוד כי ימים מבשארי תורה להתמדת ביותר ראויים
 ואינם התורה, לשקידת החנוכה ימי את שמנצלים רבים יש ובאמת

 התורה בסגולת ההכרה אדרבה, אלא התורה מעסק אלו בימים מתרפים
 את שמהפכים רבים יש לצערנו אך שמחה. להם מוסיפה אלו בימים

בו ששמחים התמדה חוסר של זמן זהו חנוכה כי וסבורים היוצרות,

 ימות משאר יותר בחנוכה ללמוד להם וקשה מצוה, של שאינה שמחה
 בתורה שמחוזקים כאלה יש מדוע לזה, הסיבה מה להתבונן ויש השנה,

אלו. בימים ללמוד להם קשה ואחרים בחנוכה, גם

 ימות בשאר אחד כל של התורה עסק כיצד תלוי שזה היא, התשובה
 וכמו עבורו, קשה שזה או שמחה, בו נוסך שלו התורה עסק אם השנה,

 לשמחה ללכת צריך הוא שלפעמים מסחרי, עסק שמנהל אדם
 בני עם שמח הוא בוודאי כי שאף החנות, את לסגור ונאלץ משפחתית
 עסקיו, של הרווח מניעת על לו אכפת זה עם יחד אבל משפחתו,

 אין אך בשמחה, להשתתף כדי החנות את לסגור נאלץ הוא ואמנם
הספר. מבית הבורח כתינוק הנהגתו

 הניסים על בתפילת אומרים אנו שהרי התורה, בעסק לנהוג יש גם וכך
 בעל וכמו מסחרי, "עסק" שמנהלים כמו היינו תורתך, "עוסקי" ביד וזדים
 רווח של פרוטה כל כי בחנותו, מוכר שאינו רגע כל על לו שחבל חנות

 כך גדול, לחשבון מצטרפת היא הרי דבר של שבסופו שמחה, לו גורמת
 שורה שכל יודע ש"ס, לדעת ורצונו שחפצו אדם התורה, בלימוד גם

 לא וכבר בזה, שמח הוא וממילא גדול, לחשבון מצטרפת בגמרא ושורה
בלימודו. קושי שירגיש שייך

 בין חילוק יש אך בש"ס, הבנה ובעלי בקיאים להיות רוצים כולם הן
 הם הרי טבעם, לפי המתאימה בצורה שלומדים אלו אותם כי הלומדים,
 רגע בכל כי זמנם, על להם וחבל ההצלחה, את בחוש ורואים מרגישים

 בכך מה כן ואם גדלים, ורווחיהם בתורה ועוד עוד מתקדמים הם
 ההתמדה לכן החנויות? את סוגרים בחנוכה וכי החנוכה, בימי שעומדים

 מחמת רק השנה כל שלומדים אלו אבל אלו, בימים אף נמשכת בתורה
 מעדיפים הם אחר עסק להם שאין מפני ורק והסביבה, המציאות כורח

 כבר הם אדרבה, אזי להתבטל, סיבה כשיש אבל להתבטל, מאשר ללמוד
הבטלה. שמחת את מעדיפים

 של באופן הוא אם השנה, כל במשך התורה עסק לפי תלוי שזה ונמצא
 מרגישים אין אזי טבעו, לפי שמחה מתוך הוא והלימוד תורתך, 'עוסקי'

 טבעו, לפי שלא חיקוי, של באופן הוא הלימוד אם אבל בחנוכה, גם קושי
ללמוד. מפסיקים להתבטל הזדמנות שיש עת בכל אזי

לה' לעשות עת

 אצל ואילו בחנוכה, התורה מלימוד רפיון יש מהציבור חלק שאצל ידוע
 אלו והמכולות, החנויות בעלי כן, הדבר אין בגשמיות שעוסקים אלו

 השנה, בכל כמו בחנוכה ממשיכים הגוף, ובצרכי בפרנסה העוסקים
 אצל רפיון יש התורה ובלימוד ברוחניות אבל ממלאכתם, מתרפים ואינם
ואחד. אחד כל על משפיע וזה מהציבור, חלק

 שנה בכל צריכים בחנוכה, התורה חיזוק שיש הקדושה בישיבתנו גם
 קיימת הדורות ירידת כי וידוע הדורות, ירידת שיש כיון חיזוק, להוסיף

 ירידת יש לרוחניות, ששייך מה ובכל ובמידות, בתורה, העניינים, בכל
 בזה. מרגישים שלא פי על אף ושנה, שנה בכל נמשכת והירידה הדורות,

בציבור. שיש מהירידה מושפע אחד וכל

תורתך עוסקי ביד
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 שזו ומרגישים בחנוכה, עול פריקת של הרגשה אצלם שיש כאלו יש לכן
 כאלה, יש אבל כך, כולם לא אמנם בחנוכה, ללמוד חסידות ומידת צדקות

שלומדים. במה למישהו טובה שעושים שמרגישים

 מאד! גדולה זכותו הרפיון, על ומתגבר שמתחזק מי רפיון, שיש וכיון
 הבריות את ראית אם רשב"י תני ברכות( )סוף בירושלמי כדאיתא

 שכר נוטל ואתה בה והתחזק עמוד מאד התורה מן ידיהן שנתייאשו
לה'. לעשות עת תורתך הפרו טעמא? מאי כולם,

 העת זהו מלימודה, ומתרפים התורה, את שמפירים שיש שבזמן היינו
 כנגד כזה בזמן שמתחזק ומי התורה, בלימוד חיזוק להוסיף לה', לעשות
 לאחרים טובה בזה עושה ואינו כולם, שכר נוטל לאחרים, שיש הרפיון

 רווח אלא הזמן, אותו של הרווח רק לא בזה, מרוויח שהוא לעצמו, אלא
עצומות. לזכויות בזה שזוכה העתיד, כל על

 רפיון בהם שיש ושבת, ששי ימי כגון רפיון, בזמני השנה בכל גם וכך
 לזכויות זוכה הרפיון, למרות בתורה ועוסק שמתחזק מי התורה, מלימוד

 ולכל השנה לכל גדול רווח בזה ומרוויח מאד, גדול ושכרו עצומות,
 פירותיהן לו נותנים השמים מן הזה, בעולם וגם הבא בעולם העתיד,
הבא. לעולם קיימת והקרן הזה בעולם

 ימי את לנצל שכדאי יבין, דעת בר כל זאת, את יבין חכם שהוא מי כן אם
 הגזירה הייתה אלו בימים שהרי וביותר התורה, בלימוד לחיזוק החנוכה

 הגזירות נגד והתגברו בניסיון עמדו חשמונאי ובני תורתך', 'להשכיחם
 חיזוק של ההשפעה חוזרת אלו בימים ושנה שנה ובכל נפש, במסירות

פעם. שהיו הגזירות כנגד התורה

 בלימוד להתחזק היא העצה תורה, לומדי על גזירות כשיש בימינו גם
הגזירות. שיתבטלו דשמיא לסייעתא זוכים ובזה התורה,

 יש צרות, הרבה סובלים ישראל וכלל בגלות, נמצאים אנו הרי ובאמת
 שבעים בין אחת שה יא( י, רבה )אסתר חז"ל שאמרו כמו ישראל, שנאת
 נס זהו ומתקיימים חיים שאנו מה וכל ממש, סכנה של מצב וזה זאבים,
 שעוסק ואחד אחד וכל ביותר, הגדול הדבר זה תורה התורה, בזכות

 ברוחניות, הציבור את ומזכה קדושה משפיע שהוא מה מלבד בתורה,
 הוא שלו התורה ולימוד בגשמיות, ישראל כלל את מציל גם הוא הרי

העולם. שבכל ישראל לכלל הצלה

 ראשון בסדר הישיבה, סדרי בכל חיזוק להיות צריך החנוכה, בימי בפרט
 צריכים לא הנרות, להדלקת באמצע שיוצאים שני בסדר וגם כמובן,

 צור, מעוז ושרים נרות, מדליקים אלא זמן, הרבה הלימוד מן להפסיק
 להדלקת דווקא שייך אינו צור מעוז פיוט ובאמת ללמוד. חוזרים ומיד

 להדלקת מיוחד זמר לא לחנוכה', 'זמר שהוא נכתב ובסידור הנרות,
 הלימוד, חשבון על ההדלקה בשעת דווקא יהיה שזה ענין ואין הנרות,

 או ערבית בסעודת הסעודות, בשעת כגון היום, במשך גם אפשר אלא
 בשעת שבת של זמירות ששרים כפי צור, מעוז לשיר אפשר בצהריים

 והודאה, בקשה שבח בהם שיש תפילה, הם והזמירות הסעודות,
שבלב. עבודה זוהי המילים בפירוש וכשמתבוננים

 הוא מה לראות בא שאחד זצ"ל שמואלביץ הגר"ח מרן על ושמעתי
 שהגיע לו וכשהודיעו ולומד, יושב שהוא וראה הנרות, בהדלקת עושה
לתלמודו. חזר ומיד והדליק, ניגש הזמן,

 שלישי, בסדר וגם התורה, בלימוד להתחזק החנוכה, ימי של הענין זהו
 מידת לא וזו הישיבה, סדרי כל על לשמור מהלימוד, רפיון יהיה שלא

 כיון גדול, יותר החיוב אלו בימים אדרבה בחנוכה, בתורה לעסוק חסידות
 ואחד אחד כל על גדול יותר חיוב יש התורה, זכות וחסר רפיון, שיש

התורה. זכות ולהוסיף שחסר, מה את למלא

 הכ"ד( בחשבון פ"ג הנפש חשבון )שער הלבבות החובות דברי ידועים
עתה עד בהם הורגל וכבר מילדותו, לאדם הידועים דברים יש כי שכתב

 אותם וילמד עליהם ויחזור בבגרותו ישוב וכאשר קטן, ילד של הבנה עם
 עד בהם לו הייתה שלא ובהירות הבנה תוספת בהם יקבל מחדש,
 זה על יחזור אם הרי ילדותו, בעת שלמד תנ"ך לימוד לענין וכגון עכשיו,

 לכן מקודם, שהבין ממה יותר ההבנה בעמקות עוד יוסיף בבגרותו שוב
 החזרה ידי על כי בילדותו, שלמד הדברים על לחזור אחד לכל ראוי
יותר. ואמיתית ברורה בהם הבנתו תהא

 הילדות ומתקופת מוטעית, ילדותית הבנה בהם נשתרשה החנוכה ימי
 ילדים ישאלו כאשר כי רצינות, חוסר של זמן זה שחנוכה בראש נכנס

 של זמן הוא חנוכה כי לאלתר ישיבו החנוכה, ימי אצלם ניכר במה קטנים
 שעלה לאדם פעם ששאלו כמו חנוכה", "דמי בו ומקבלים לביבות אכילת

 הייתה שזקנתו זוכר כי ואמר הפורים, מימי בזיכרונו נשאר מה מרוסיה,
 הנובעת ילדותית הבנה אם כי זו אין הרי המן... אוזני לילדים מחלקת
 להיזהר אדם שצריך הלבבות החובות עורר זה שעל התבוננות, מחוסר

הילדותית. ההבנה בלבו תשתרש שלא

 מבוגר אדם שהכיר זצ"ל גרוסברד אבא רבי מהמשגיח בלומז'ה ושמעתי
 בלאזר כהגר"י שלפניו הדור גדולי את לראות וזכה בקובנא, גר שהיה
 שישבו פרושים חבורת שהיו השיב, מהם, זוכר הוא מה וכשנשאל ועוד,
 בית לתוך מאכלם את להם מביאות היו צדקניות ונשים המדרש, בבית

 חלה בחתיכת החבורה בני כיבדוהו אחת שפעם בזיכרונו ונשאר המדרש,
 להסתופף שזכה אדם ראו בשיחתו, אבא רבי ואמר שאכלו... ממה מתוקה

 לא כן פי על אף מהשפעתם, לקבל יכול היה וכמה הדור, גדולי במחיצת
 כאשר זהו מתוקה, חלה פיסת לו שנתנו אלא מהם בזיכרונו לו נשאר

החיים. על וילדותי שטחי במבט מסתכלים

 כל לביבות, אכילת של זמן זה חנוכה שבעיניהם אלו של מצבם זהו והרי
 חכמים שקבעום החנוכה ימי מהות את ולהבין להתבונן צריך אחד

 בטובה הכרה היא הודאה נפרדים, חלקים שני בזה שיש ולהלל, להודות
 בתפילה הניסים על שאומרים מה וזהו יתברך, הבורא מאת שמקבל
 שתיקנו מה וזהו ולשבחו, הבורא גדולת הכרת הוא והלל המזון, ובברכת

החנוכה. ימי עבודת עיקר היא זו בחנוכה, הלל לומר

 בכלל והם מועד נקראים החנוכה שימי ובזוהר בראשונים ומבואר
 במדרש ומצינו קודש, מקראי בכלל כן גם שהם והיינו שבתורה, המועדים

 שתשרה ראוי והיה המשכן, מלאכת נגמרה כסלו כ"ה ביום כי פ"ו( )פס"ר
 עלי הקב"ה אמר ניסן, חודש לראש ונדחה בישראל, זה ביום שכינה
 יום שבאותו והיינו חשמונאי, בית חנוכת הקב"ה לו שילם מה לשלם,

 הק' בספרים ולכן ישראל. על שכינה שרתה השמן פך של הנס שהתחיל
 חוזרת המועדות, ימי שכל וכידוע קדושים, ימים החנוכה ימי נקראים

 להתעלות אפשרות בהם ויש ושנה, שנה בכל קדושה של השפעה בהם
הלב. אל והשבה התבוננות ידי על הרוחניות, במעלות

עול פריקת של זמן אינו חנוכה

 היינו הגדול", לשמך ולהלל "להודות היא החנוכה ימי תקנת עיקר הנה
 גבורות והזכרת שבח הוא והלל לאבותינו, שנעשו הניסים על הודאה

 בזמן אנחנו גם אבל ההם, בימים לאבותינו נעשו הניסים ואמנם הקב"ה.
 לא אנחנו גם לאבותינו, הניסים נעשו שאלמלא בהודאה, חייבים הזה

 לראות אדם "חייב פסח של בהגדה שמזכירים וכפי ח"ו, קיימים היינו
 את הקב"ה הוציא לא שאילו ממצרים", יצא הוא כאילו עצמו את

 לפרעה היינו משועבדים בנינו ובני ובנינו אנו הרי ממצרים אבותינו
ולהלל". "להודות חייבים אנו גם זה ועל במצרים,

 ויש החנוכה, בימי עול ופריקת רפיון יש מהציבור חלק אצל ולדאבוננו
 כתב וכבר בחנוכה, בהתמדה ללמוד היא חסידות שמידת הסבורים

 להלל נתקן שעיקרו יחשוב לחנוכה, מוסר "תוכחת הקדוש: השל"ה
 כן אם ומצוות, תורה לבטל חשבו היוונים כי על ית' להשם ולהודות

 כי ימים מבשארי תורה להתמדת ביותר ראויים האלו הקדושים הימים
 בהם נוהגים העולם רוב הרבים ובעוונותינו כולם, כנגד תורה תלמוד
פסקו הקדמונים שרבותינו ומה ההבל, אחרי והולכים תורה ביטול

החנוכה ימי על נכון מבט
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זאבים שבעים בין אחת שה

הישיבה לגני מכתג
תשע"ה כסלו בס"ד

נ"י היקרים הק' ישיבתנו לבני

תהיו ברוכים

 החנוכה שימי בס"ד שזכינו שנים כמה כבר זה הן
 הישיבה, סדרי ובשאר בתורה חיזוק ימי הם הק' בישיבתנו

 חיזוק ימי הבעל׳ט החנוכה ימי יהיו זו בשנה שגם ודאי
דנא. מקדמת כנהוג הישיבה, סדרי ובשאר בתורה

 הברכות בכל להתברך המתחזקים כל יזכו זה ובזכות
 הצריכים בזמנים התורה לעוסקי המובטחות המרובות

לטובה לבם משאלות כל למלא חיזוק,
 ולב מקרב בברכה החותמים

אדלשטיין גרשון י.

 ובני תורה. של באורה לזכות סגולה הם החנוכה ימי
 לשפע במיוחד זוכים כהלכתה בתורה העמלים הק' הישיבה

הימים ברכת
 נאמנה ובידידות בברכה

פוגרסקי דוג נרוך

 מה תלמודם על ויחזרו שיחזרו הנערים בשביל עשו ההם בימים ישיבה
 ההם בימים ויתעורר ישמע השומע כן על בפיהם, שגור שיהיה שלמדו

עכ"ד. ובמצוות", בתורה שאת ביתר

 בימי שמרבים הסעודות כי כתב תר"ע( סימן )או"ח ערוך ובשולחן
 כתב שם הרמ"א אמנם הרשות, סעודת אלא מצוה סעודת אינן החנוכה

 זמירות בהם שאומרים בתנאי הסעודות בריבוי מצוה" "קצת שיש
 כמו ולשמחה למשתה נקבעו לא החנוכה שימי מפני והיינו ותשבחות,

 דברי בהם כשאומרים רק היא בחנוכה בסעודות המצוה וכל בפורים,
והודאה. שבח תורה,

 של זמן אינו שחנוכה לדעת למבוגרים וגם לצעירים מאד חשוב לכן
 מעט צריכים ואמנם התורה, חיזוק של זמן הוא להיפך אלא עול, פריקת

 תורה ביטול אינו הזמן ובאותו חנוכה, נרות להדלקת מהלימוד להפסיק
 או לעסוק הזמן כל צריכים פנים כל על אך במצוה, שעוסקים מפני

 כראוי אלו זמנים לנצל שמתחזק ומי המצוות, בקיום או תורה בתלמוד
מאד. גדולה זכותו רפיון, בלי

 גדולה, בסכנה נמצאים שאנו הזאת בתקופה לזכויות זקוקים אנו ובפרט
 לשה משולים האומות בין שישראל יא( י, רבה )אסתר חז"ל שאמרו כמו

 גם הם אלא רעבים, רק לא הללו והזאבים זאבים, שבעים בין אחת
 קיימים שאנו מה וכל ישראל, לכלל העולם שנאת וכידוע אותנו, שונאים

ישראל. כלל על מיוחדת ובהשגחה בנס הוא

 הקודש בארץ בטוחים יושבים שאנו מה כי אמר זצ"ל מפוניבז' והרב
 לבטח "וישבתם התורה ברכת מכוח זהו הסכנה, את מרגישים ולא

 כדרך שלא נס זהו בטוחים מרגישים שאנחנו הדבר ועצם בארצכם",
 שבכל ממש, כפשוטו עמנו" יום שבכל נסיך "על להודות וצריכים הטבע,

מידם. מצילנו והקב"ה לכלותינו עלינו עומדים ודור דור

 צריכים החנוכה ימי גם לכן זכויות, צריכים ההשגחה להמשך לזכות וכדי
 לתורה הזמן את לנצל כוחו, כפי אחד כל והתעלות, חיזוק ימי להיות

 לכלל האחריות הרגשת מתוך לחברו, אדם בין טובים ולמעשים ולתפילה
 של מחבלו ויינצל אדם יעשה מה ב( צח, )סנהדרין אמרו וכבר ישראל,

 בטוחים להיות נוכל זה ובזכות חסדים, ובגמילות בתורה יעסוק משיח
בארצכם". לבטח "וישבתם הברכה בנו ותתקיים

 זמן זה הרי לישראל, ניסים בהם שנעשו ימים שהם החנוכה בימי בפרט
 שבלב, ועבודה טובים ומעשים תורה של זכויות יותר להוסיף המסוגל
 שנזכה עד קשיים, משום יסבלו שלא ישראל כלל את בהם ולזכות
בימינו! במהרה השלמה לגאולה

 משום הדבר וטעם מהציבור, חלק אצל מתורה רפיון בהם יש חנוכה ימי
 סייעתא בו שיש זמן וכל האלוקים", עשה זה לעומת "זה יד( ז, )קהלת
 החנוכה ימי ועל יותר, גדול הרע יצר זה כנגד יש להצלחה, יתירה דשמיא

 גם ולכן להצלחה, מאד ומסוגלים קדושים ימים שהם בספרים מובא הרי
 )בירושלמי חז"ל אמרו אלו כגון זמנים ועל יותר. גדול הרע יצר בהם יש

 מן ידיהן שנתייאשו הבריות את ראית אם אומר רשב"י "תני ברכות( סוף
 שכל ומבואר כולם", שכר מקבל ואתה בה והתחזק עמוד מאד התורה

כולם. שכר מקבל רפיון בזמני שמתחזק אחד

 להודיע אברהם עד מנח דורות "עשרה ב( ה, )אבות שנינו בזה וכיוצא
 אברהם שבא עד ובאין מכעיסין היו הדורות שכל לפניו אפיים ארך כמה

 מכעיסין היו כולם הרי כולם, שכר מהו ולכאורה כולם". שכר עליו וקיבל
שכרם. את אברהם שייטול להם יש שכר ואיזה ובאין,

 כולם מקבלים שהיו השכר את קיבל אבינו שאברהם הוא, הביאור אבל
 רשעים ברא צדיקים ברא א( טו, )חגיגה בגמרא וכדאיתא צדיקים, היו אם

עדן בגן אחד חלקים שני לו יש ואחד אחד כל גיהינום ברא עדן גן ברא

 נטל רשע נתחייב עדן בגן חברו וחלק חלקו נטל צדיק זכה בגיהינום ואחד
 הזכות היא מה ביאור צריך אמנם שם. עיין בגיהינום חברו וחלק חלקו
כולם. כנגד כך כל גדול שכר לקבל שזכה

 ובאין שמכעיסין דורות כשיש כי בזה, ביאר זצ"ל דסלר הגרא"א ומו"ר
 לכל באמונה קרירות משפיע זה הרי בעולם, זרה עבודה השפעת ויש

 היו אבינו, אברהם נתגבר כאשר וממילא הרוחני, הטבע הוא שכך העולם,
 כג( ה, )אבות אמרו הלא קשה יותר היה שזה ומאחר בזה, קשיים יותר לו

כולם. שכר את לקבל ראוי ובדין אגרא", צערא "לפום

 הבריות ידי שנתייאשו שבשעה הירושלמי, בדברי לבאר נראה כן וכמו
 יותר קשה כבר וממילא העולם, בכל רפיון משפיע זה התורה מן

 לפום הרי הקשיים, כל למרות מתחזק הוא זאת בכל ואם להתחזק,
כולם. שכר מקבל הוא ולכן אגרא, צערא

 יפנה בן וכלב נון בן ויהושע לח( יד, )במדבר הכתוב לבאר יש זה דרך ועל
 בארץ, מרגלים של חלקם שנטלו מלמד ופירש"י ההם, האנשים מן חיו

 בארץ, מרגלים של חלקם ליטול וכלב יהושע של זכותם שם גם כי ונראה
 להתגבר וניסיון קושי יותר להם והוסיפו השפיעו שהמרגלים מפני זהו

יותר. גדול שכר וקיבלו חלקם נטלו ולכן דיבה, להוציא שלא

 רש"י ופירש ליעקב" משפטיך "יורו י( לג, )דברים לוי שבט אצל כתוב וכן
 שאחרים ואע"פ העגל בחטא עבדו שלא דכיון והיינו לכך, אלו ראויין
 זה ועל קשה, יותר ניסיון זה הרי חטאו, ולא בניסיון עמדו הם מ"מ חטאו

 התורה, לימוד ידי על הוא לזה להגיע והדרך ליעקב", משפטיך ל"יורו זכו
בניסיון. עמדו זה ידי ועל בתורה שעסקו לוי שבט וכמו

 לשכר רק המכוון אין כולם, שכר מקבל ואתה שאמרו שמה עוד ונראה
 דשמיא סייעתא מקבל הוא הזה בעולם כבר אלא הבא, בעולם יותר גדול

 בעולם יותר גדול לחלק זוכה ממילא זה ידי ועל בתורה, להצלחה יתירה
 ומשום גופו, על קאי זה ולשון בה, והתחזק "עמוד" מאד אמרו ולזה הבא.
 לרפיון, מושכים הגשמיים הגוף כוחות שהרי הגוף, בכוחות תלוי זה דדבר

 כוחות את וישליט שיתחזק דהיינו בה, והתחזק עמוד מאד אמרו כן ועל
כולם. שכר מקבל אתה זו ובזכות הנשמה, תחת הגוף

כולם שכר נוטל ואתה והתחזק עמוד



תשס׳׳ו החנוכה ימי בס׳׳ד

קודש קריאת
החנוכה בימי תורה של לחיזוקה

 מגינה תורה אף לעולם מגין אור מה אור, ותורה מצוה נר "כי כ"א דף בסוטה איתא
 להתחזקות תורתך עוסקי ביד זדים בהם שנמסרו החנוכה ימי הם ראויים כן על לעולם".
ועמלה. התורה בלימוד

 שיהיו וח"ו החנוכה, בימי הלימוד בסדרי שאת ביתר להתחזק והכוללים הישיבות בני ועל
הק׳. התורה מלימוד והתרחקות רפיון לימי האלו המסוגלים הימים

 הימים, מבשאר התורה להתמדת ביותר ראויים האלה שהימים השל"ה כתב שכבר וכמו
ומושיע למגן לנו תעמוד התורה וזכות
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תשע״ה כסלו בס"ד,

יחיו. עליהם ה' והכוללים הישיבות לבני

 השי"ת וברחמי תורתך, להשכיחם זדים ביקשו בהם החנוכה ימי סגולת מודעת הן
 אלו שימים הק' השל"ה כתב וכבר בישראל, התורה והעמידו חשמונאי בני גברו

ימים, מבשאר יותר התורה להתמדת מסוגלים
 הימים שיהיו וח"ו ובעמלה, התורה בעסק ביותר להתחזק החנוכה בימי ראוי כן ועל

 בישיבות עשו ויפה הק', התורה מלימוד והתרחקות רפיון לימי האלו המסוגלים
בחנוכה הלימוד סדרי חיזוק שהנהיגו הקדושות

טוב ברכת עליהם ותבוא ינעם ולשומעים



חיים" "פרי אוצרות
שליט״א הישיבה ראש מרן מרשכבה״ג דיומא בענינא דברים
שליט״א הגרמי״ש החברותא - תלמידו כתבי מתוך ונערך לוקט

שיבדלחט״א טויג צבי אברהם ר' הרה״ג בן ז״ל ציון בן חיים הבה״ח היקר ידידינו לע״ג

 5 גליון
תשע"ח חנוכה

0

נא הושיעה ה׳ אנא
 רבינו, של ובריאותו שרפואתו האחרונה בתקופה בחוש לראות כולנו שזכינו כפי

 ממילא ישראל. בית עמך וכל התורה בני של וחיזוקים בתפילות ורק״ "אך תלויה
 נמשיך אלא קטן, רגע אפילו מלהחשות וחלילה ומכופלת. כפולה והאחריות החובה

רבינו של האיתנה ובריאותו לרפואתו הלב מעומק ובתפילה בתורה כולנו ונתחזק
ישראל. עמך חולי שאר בתוך במהרה

 התורה בלימוד להתחזק צריך בחנוכה
ם גדול, חלק לדאבונינו חושך, מביא אור להביא שצריך מה כל למעשה מקו  ב

ק צריך היה שבחנוכה חז ת ה מוד ל ה, בלי תור  לאטקעס... אוכלים עושים? מה ה
ת מחזק זה האם וויי... וויי א!י התורה? לימוד א
ת עם כך חיים - נארן האפ אליין זיך מיט אז!י, מלעבט האפ, זיך נארט מען מו  לר
ת ה, שבעים החיים! כל עצמו, א ה, שמונים שנ ם שנ שעי ה.. ת שנ

חנכה נר לענן לרבם המשמש גג
 מהני, לא הנר, את משם שרואים חלונו כנגד בתים יש אם ואף פסולה, אמה מס׳ למעלה שהניחה חנוכה נר

לבתים. ולא הרבים״, ל״רשות אמה עשרים בתוך שיהי׳ דצריך
 שיעורים, החדרי ישנם הגג על אשר ישיבה, של בנין לביתו סמוך ויש אמה, מכ׳ למעלה שגר במי רבינו ונשאל
 נר להדליק ויוכל הרבים, רשות שיחשב מועיל זה האם בחורים, מאות כמה יום בכל הגג על שמתהלכים ונמצא
משם. אמה מכ׳ פחות שזה הישיבה, לגג הפונה בחלון חנוכה

 מקום שזה הרבים״ ״רשות חשיב לא אנשים, של מסוימת לקבוצה רק מיועד והגג הואיל מסתבר תשובה:
שירצה. מי כל בו לילך שיכולים

אחד לכל שמש
 יכולים או אחד לכל שמש צריך האם חבירו אצל אחד סמוך חנוכה נרות המדליקים אדם בני שני שאלו

 קרירא, ולא חמימא לא שותפי דבי וקדירה היות לעצמו, ידליק א׳ כל תשובה: לשניהם. אחד בנר להשתמש
ידליקו. לא שניהם ובסוף חבירו על יסמוך אחד שכל וחיישינן

משמאל חכה נר
 והנה מימין. ומזוזה משמאל חנוכה נר שתהא כדי הפתח, משמאל להניח מצוה חנוכה נר ע״א כ״ב דף שבת
 חכמים, בקול לשמוע שמצווה הגברא על רק שהוא או בחפצא זה דרבנן דינים אם האחרונים שדנו מה ידוע

 דמצוה, חפצא אינו עצמו דהנר נמצא חכמים, בקול לשמוע מצוה רק בחפצא, מצוה דאי״ז נימא אם ולכאו׳
 אלא אי״ז הרי במצות, מסובב עי״ז יחשב וכי הדלת, בצד חפץ איזה שיניח שרצונו אביו לו יאמר אם וכמו
 חפצא והוי בחפצא, חלים דרבנן שדינים מוכח וע״כ דרבנן. מצוה וה״נ כלום, אינו והחפצא עליו, מצוה

דמצוה.
קודם. להזכיר הי׳ דאורייתא מזוזה הרי מזוזה, ואח״כ חנוכה נר קודם הזכיר למה הגמ׳ לשון ק״ק אגב ודרך

מקדם השמש את להדליק
 כשמדליק דולק, נר כבר שיש דבזה דאפשר הברכה, קודם השמש את להדליק חסרון יש אם רבינו מסתפק

__________________________השמש. הוא ומי חנוכה הנר הוא מי ניכר אין החנוכה, נר את אח״כ
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במצה שיעור הצי

 בשם סק׳׳ו תרע״א סי' חנוכה בהל' המ״ב והנה מצוה. בו יש שיעור חצי עשה במצות אם מסופק למלך המשנה
 ולכאו׳ שעה. מחצי פחות ידלקו הנרות ושאר בשוה השמן יחלק הנרות, לשאר שמן מעט רק לו יש דאם המ״א

 חצי רק פסח בליל לו שיש מי וא׳׳כ מצוה. קצת בזה יש מצוה, של שיעור חצי רק במקיים דגם מזה משמע היה
כזית. חצי עכ״פ יאכל מצה, זית

הנס, של הימים תוספת שפיר וניכר בשוה, דולקת האש שדולקות זמן כל דבנרות משום מכאן, ראיה אין אבל
 בזה אין מצה זית בחצי משא״כ הנס, ריבוי ניכר זמן באותו כי מצוה קצת בזה יש ולכן זמן. מספיק שאין רק

כלום.

הנוכח גס על הערה
 רבים של בנצחון סגי לא וכי זה את הוערך מה ולכאורה השמן, פך של נס הי׳ החשמונאים של הנצחון אחר הנה
 שהכל ישתכנעו ולא הצליח נפשם מסרו אשר האנשים שמעשה לטעות יכולין האנשים אז דגם אלא מעטים. בעד

 שלא דבר להם הראו לכן משמים, ולא האדם בכח שהכל מחשבה להכניס היונים רצו הא וזה בהשגחה
זה. את עשה ידי ועוצם שכחי לחשוב יכולים

 אלא משמים, השגחה בלי שייך לא יצליחו אנשים שקומץ בהשגחה שזה הבינו כולם שבאמת אפשר דבר עוד
 שם לקדש למלחמה יוצאים שהי' נפשם מסירות על הערכה לסימן זה אות להם שלח שהקב״ה

 ישראל כל כאילו זה מחשיב הקב״ה נפשם, מסרו יחידים שרק שלמרות חידוש בזה ויש שמים.
]כת׳׳י[ ישראל. לכל אות וזה נפשם, מסרו

בחנוכה רבינו מהנהגות כמה
 פתח היינו ובפשוטו מבחוץ, ביתו בפתח להדליק איתא ושו״ע בש״ס הנה בקצרה, אקדים ההדלקה: מקום ~

 פתח נמי חשיב לבית, להיכנס הבית ממרפסת פתח דגם למד החזר׳א אך מרה״ר, לבית דרכו שנכנסין
 הנרות להדליק רבינו נוהג ועפי״ז בעצמו. נהג וכן מרה״ר, נראה והוא פתח, דאיכא לרה״ר, הסמוך ביתו

 ד' במרפסת שאין נוכיון לפתח, הסמוך בטפח חזר׳א, לרחוב הפונה למרפסת מהבית הכניסה בפתח בפתח
 בשמאל היא חנוכה נר הדלקת וממילא לבית, מהמרפסת הכניסה מימין המזוזה את קבע אמות ד' על אמות

מרה״ר. לראותה שיוכלו כדי טפחים מי׳ למעלה ומניחה הפתח[,
 החזו״א, שהדליק כמו השקיעה, אחר מה זמן להדליק נוהג היה שמתחילה רבינו אומר ההדלקה: זמן ~

 לאחר רגעים עשרה חמש כעשר שמדליק לנהוג חזר ולאחרונה עצמה, בשקיעה להדליק שינה ואח״כ
הנר[. אור כ״כ ניכר ואין בחוץ חזק אור עדיין דבשקיעה נונימק השקיעה,

מפח. להחזיקן בסיס עם זכוכית בכוסיות רק כסף, בחנוכיית מדליק אינו ~
 שהחיינו ובברכת בחיריק. - הזה בזמן וכו׳ נסים שעשה חנוכה. של ולא חנוכה״ ״נר להדליק מברך ~

בפתח. - הזה לזמן והגיענו אומר
 עם היא הדלקה שתחילת וחושש הדלקה, בשעת ומטפטף היות שעוה, נר עם מדליק אינו ההדלקה: נר ~

מצוה. עושה הדלקה והרי הפתילה, על שנטפה השעוה
 העוטפת השעוה שימס הצדדים מב׳ - תחילה מהבהבו הי׳ צף, פתיל עם שהדליק בשנים טעמא מהאי וכן
שעוה. עם הראשון ברגע ידלק שלא כדי הפתילה, את

והגר״א[. מהרש״ל נכדעת לפתח, הקרוב ימיני, היותר בנר תמיד מתחיל ההדלקה: סדר ~
 ]רוב צור״. ״מעוז מנגן מכן ולאחר השמש[, נכולל הנרות כל הדלקת שסיים לאחר הללו הנרות אומר ~

קנינם[. שזה הבגדים עם אותם דתלו שעליהם, הבגדים היינו תלית, העץ על ׳׳וקניניו׳׳ בניו
 שיוצא עד שידלק כדי שמן ליתן מקפיד הי׳ ופעם הלילה, לתוך שידלק כדי שמן הרבה ליתן מהדר ~

 עד ברחוב אנשים שמצויים וכיום בערך, עשרה שתים בשעה הבית, שממול מהתחנה האחרון האוטובוס
שיותר. מה שידלק מעדיף מאד, מאוחר

מקומות. שיותר ממה הנרות את לראות שיוכלו כדי הכיוונים, מכל התריסים פתוחים שיהי׳ מקפיד ~
־ " " ־
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הנרות את כך משאירים היו שאם רוח לפעמים שיש ואף החנוכיה, בית של הדלת פתוח הדלקה בשעת ~

 אחרי מיד לסגור שבדעתו כיון ברוח, לעמוד הראויה הדלקה שפיר נחשב שעה, חצי דולקים היו לא
שעה. חצי הנרות שידלקו להיות שעומד ונמצא מהרוח, המגינה הזכוכית את ההדלקה

זית[. שמן שא״צ כיון תשחית, בל נמשום זית, בשמן לא רגיל, בשמן השמש את להדליק מקפיד ~
בטיהרא. שרגא בזה שייך דלא הנרות, הדלקת בזמן החשמל אור את מכבה אינו ~
 השקיעה, לאחר זמניות שעות שתי שיעברו עד מלאכה מלעשות להמתין שבת כל שנוהג כפי במוצש׳׳ק: ~

הנ״ל. שעות שתי שעברו אחר רק מדליק חנוכה שבת במוצאי כך
קודם[. הבדיל הנרות, להדליק שאפשר זמן הגיע שכבר כשאירע נוגם מדליק, ואח״כ תחילה ומבדיל ~
 בידיו מכין ז״ל לוונשטיין יצחק ר׳ הרה״ג שליט״א לרבינו בלו״נ המסור ידידנו הי׳ שנים הרבה פתילות: ~

 רבינו מדליק נלב״ע, בעוה״ר אשר מעת אך מאד, יפה באור מרובה זמן דולקות והיו גפן מצמר פתילות
 לרבינו[, הנרות להכין נפשו בכל נהטורח שיחי׳ סחייק ר״מ ידידנו ע״י נשאל וכאשר מוכנות. בפתילות

 את גם לזכות ראוי בצמר, מדליק ותמיד דמאחר רבינו אמר אחת פעם מפשתן, או צמר משל לקנות אם
שרוצה. מין מאיזה שיביא לו אמר אחרת לשנה אך במצוה, ״פשתן״ מין

לכך[. מחכים שהילדים נואמר אצלו, שבאו ילדים למספר חנוכה דמי רבינו מחלק הי׳ שנים הרבה לפני ~

תורה" "ארחות הקדושה ישיבתו לבני חנוכה נרות הדלקת בענין הוראות
 ואם ההדלקה. מקום הוא האוכל חדר וממילא העיקר, הוא האכילה דמקום קי״ל - להדליק צריך בית באיזה
 על ושישמור לכך, מסכמת הישיבה שהנהלת בתנאי אך שם, שישן בחדר לאכול לו יש השיטות כל לצאת רוצה
המקום. נקיון
 סגי פת, אוכל אינו שלעולם ומי מזונות. מספיק והשניה פת דוקא אחת סעודות, ב׳ - בפנימיה לאכול לו ויש
מזונות. פעמים בב׳

 לאחר אך דירתו. כבר יחשב להדליק שכשיבוא כדי - הראשונה ההדלקה שלפני ביום לאכול להתחיל וצריך
 ההדלקה. קודם לאכול א״צ מהבית, שבת אחרי וכשחוזרים בחדר, לאכול צריך אין כבר - האחרונה ההדלקה

האוכל. חדר בפתח - אוכל בחדר ההדלקה מקום
 ובפרט לפתח, הסמוך בטפח רק לא הארון, ורוחב אורך בכל להדליק אפשר - הזכוכית בארונות הדלקה

מעכב. אינו טפח הדין דמסתמא
 שאין כיון הגמ׳ של כחצר נחשב לא מדרגות חדרי וה׳׳ה שחצירות החזו״א דעת כידוע - בפנימיה פתח באיזה
 חדר בפתח להדליק מהני החזו״א לדעת גם ישיבה, פנימית של מדרגות בחדרי אמנם שם, להשתמש הדרך

 החדר בפתח להדליק עדיף אך שינה, בגדי עם במדריגות לפעמים מסתובבים שבחורים כיון המדריגות,
 בבתים או בחלונות שרואים מה מהני ]ולא אמה, מכ׳ למעלה גבוה החלון אם כגון בחלון. להדליק כשא״א

הנרות. משתייכים למי יותר ניכר שבזה כיון ממש[, הרבים ברשות תלוי רק ממול,
 להדליק שאפשר להסוברים ואף שם, להדליק אפשר אי החזו״א לדעת לפנימיה, שמסביב החצר גדר פתח

 פתח. נקרא אינו זה דבלי הפתח, צורת יש אם רק זה שבזמנינו, חצר בפתח
 כנ״ל. סעודות ב׳ שם ויאכל בביתו, -ידליק בביתו לישון הולך ובלילה ביום בישיבה שנמצא בחור
 כל לפי דתלוי ברורה במשנה המבואר כפי - לביתו נוסע יומים או ויום בישיבה החנוכה ימי רוב שנמצא בחור

 עבורו שידליק שליח ימנה לביתו כשנוסע ולכן בישיבה, שלו הדלקה מקום נשאר ממילא החנוכה, ימי רוב או
 עצה רבינו עושה ולכן בביתו. וידליק שם, ההדלקה מקום בטל אלו, לימים הישיבה נסגרה אם אמנם בישיבה.

 בבית. להדליק יכולים ואז הביתה, שנוסעים אלו בימים בישיבה להישאר הבחורים על שאוסר
 מצד רק מדליקין מדליק, שאביהם כיון להדליק, צריכים אין בחורים וביתו, איש נר של הדין דמצד רבינו אמר

מדליקין. הבית בני שכל הרמ״א לדעת מהדרין
 צריכים ואין אביהם, בהדלקת חובתם ידי יוצאים - המחבר כדעת שנוהגים המזרח עדות בני בחורים וממילא

אחרים. עם בפרוטה להשתתף אף
 אביהם. בהדלקת חובה ידי יוצאים אין ישראל- מבארץ שונות ההדלקה ושעות בחו״ל גרים שהוריו מי אמנם
 כאן. הדלקה זמן בתוך עדיין שזה כיון אביו, הדלקת על לסמוך יכול שעתיים או שעה רק ההפרש אם אמנם

 דקות. 32 - בעש״ק חנוכה נרות הדלקת זמן
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ל כ א מ ל ^ או ר ^ ה שי ^ מי ח ה ל ^ ״ א ^ו ה כ חנו ^ תנ ק ל ד ה ל ^ ל חי ת כ ל ^ או ר ^ ר או מ ל ת מ]זי ^
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 את רואים הרבים ברשות מועט אחד שממקום במה סגי הרבים, לרשות הפונה חלון או פתח דין רבים, לשאלת
לכתחילה. הדלקה ומקום לרה״ר, פונה בכלל זה כל ראשם, את שיטו ידי על רק זה אם ואפילו הנרות,

הרן" בישיבת שליט״א מרן רבינו משא א ת- הב א  תשס״ד דחנוכה ב׳ נר וישב מוצש״ק ב״ב, "
 יונים, שונאים של ורבבות אלפים על השתלטו אנשים שקומץ נס שהיה שהיה, מה אחד לכל ידוע בחנוכה הנה

 כלי מיני כל וכך ספרים, ועוד יוחסין בספר שכתוב כמו פילים ואפי' סוסים בהמות, מיני כל עם ג״כ הלכו שהם
 וסוסים פילים רק שם היה דברים, וכאלה מטוסים היום שיש מה אז היה לא כי נלחמים, היו שאז מה מלחמה

 נס הי' וזה השתלטו, אנשים כמה של קטן קומץ היו והחשמונאים ורבבות, אלפים נגד היו והם שעשו, מה זה
 מקדשך את וטיהרו היכלך את ופינו ביתך לדביר בניך שבאו כתוב זה אחרי וגם יודע, אחד שכל מה גדול

 ימים. שמונה דלקו אחד יום רק לדלוק צריכים שהיו שנרות נס והיה קדשך, בחצרות נרות והדליקו
 שמונה דולק היה אחד יום שבמקום מה הנס אם בעיקר, שנזכור לומר יותר יש נס איזה אדם בן נשאל עכשיו
אנשים. מקצת ע״י היונים, על שהתגברו היונים, של הנס או ימים,
 שאומרים מה אבל ימים, שמונה דלק אחד יום שבמקום הזה, הנס על אות זה מדליקים שאנחנו הנר והנה

 נרות שהדליקו רק נס שהיה כתוב לא אבל קדשך, בחצרות נרות והדליקו מזכירים בסוף הנסים, על בתפילה
וזה הזה, הנס רק הכל הכל וכו׳, צדיקים רשעים חלשים ביד גבורים מסרת מזכירים כן ומה קדשך, בחצרות

 הרי ימים, שמונה דלק אחד יום לדלוק צריך שהיה ששמן גדול כזה נס מזכירים לא ולמה מזכירים, לא כמעט
מאד? גדול נס זה

 היה זה למה בספרים כתוב כי לנו, נוגע קצת כן שזה אע״פ לנו, נוגע זה מה אבל נס זה אמנם כי הוא והתירוץ
 אפשר רק ישיר, כ״כ לא זה אבל נכון, ישראל, כלל את אוהב שהקב״ה האהבה את להראות רוצה הקב״ה כי

 מהיונים. להשתחרר זכו שאנשים הוא לנו שהי' מה הנס עיקר אבל פלאי, דבר כזה כשיש ללמוד
 ובזה היונים, כמו שיהיו רק טוב, כל להם לתת רצו אדרבה !לא ? היהודים את להרוג רצו האם היונים רצו ומה

העיקר. זה ומצות, תורה שומרי יהודים ולהיות להתגבר שהצליחו
 דבר זה נס כל ובודאי נסים, שאומרים הרבה דברים יש הדברים, בכל לדעת שצריך מה העיקרי הדבר זה וא׳׳כ
זה ועל האושר, עיקר זה ומצות, תורה שומרי להיות יכולים שאנחנו מה הוא העיקר כי לדעת צריך אבל גדול,
להודות. בעיקר צריך

 רצו, הם ומה צדיקים, ביד רשעים תורתך עוסקי ביד זדים שם, אומרים מה הפורקן ועל הנסים על כל וממילא
 דברים הם שעשו מה וכל עושים, שאנחנו כמו תעשו אתנו, בואו אדרבה טוב, הכל רע שום רצו לא הם הרי

 זה הזה, העולם של הדברים מכל מהגופניות, להתרחק שיוכלו להתגבר ויכלו מזה, והתרחקו הכל, גופניים
להודות. צריכים בעיקר אנחנו וע״ז גדול, הכי האושר

 מאושרים. להיות צריכים אתם לתורה, להתקרב ורוצים הזה, העולם מהבלי להתרחק שזכיתם ב״ה ואתם
תמיד. מאושרים ותהיו ותעלו תעלו שעי״ז יעזור הקב״ה

ימצא מי חיל" אשת
 רחל מרת הצדקנית. התנית שליטא, מרן רכינו של הבכורה בתו עולמה לבית הלכה כשבועיים גי5ל

 לשמש זכתה יעקב״. ״גאון ישיבת ראש שליטא זאב המופלגרכי הגאון ליבלחטא א״ח גרלין ע״ה דבורה
עליה. מטלים היו הבת מעניני הרבה כאשר בשנים, עשרוה הגדול אגיה את

 עושה היתה ע״ה, הצדקנית. הרבנית. של האחרון חליה כשבימי מהו, אם כיבוד אצלה לראות. זכינו ובפרט
תורה. שכולו הגדול ולבעלה ישראל לכלל מאד גדולה אגידה עצומה• במסירות. אצלה כימים לילות

ציון בנחמת ה', ברך זרע צאצאיה וכל תורה, בעלי רבנן וחתנין בגין החשובה משפחתה כל את ה׳ ינחם
וירושלים•

^31626532@9^.וו^^0^2^^^^^^^^^הצטיפותולתיומותוהגצחותגתולפגו^למיל. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^!
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ת3מ ר2ד ח
בי הגאוך רבנו מחידושי ועיונים הערות  א שליט" לבדר דוב ר

שליט״א מרבנו דבר" "מנחת הערות עם חינוך" "מנחת מספר נלקטו

ע״ח חנוכה
י"א גליוך

בחנוכה תענית באיסור
ת, בהספד אסור חנוכה תעני  בשו״ע כמבואר ו

 אם תענית לשם היום במקצת לדון ויש ס״א. תר״ע סי'
בין מההיא עי' שרי,  של יו"ט שאני א', מ"א דעירו

ש. וכו' דבריהם  ר"ס בשו"ע באחרונים וצ"ת יעו"
קל"א. סי' א' ראבי"ה ועי' רפ"ח,

לפני' ובפורים בחנוכה להתענות ומותר
 לאחר ואף ס"א. תרפ"ו סי' בשו"ע כמבואר ולאחרי',

ם(, מבעוד שמדליקין שבת בערב )כגון הנרות הדלקת  יו
כו', וירד ד"ה ב' י"ח ר"ה תוס' ועי'  גם י"ל אולי וא"כ ו

ט, זמן עתה דאין השתא  ואפשר הדלקה. מצות רק יו"
ם, עליו חל כבר ההדלקה דבעת  בברכות ויוצא היו

די ואף ההדלקה על שבירך ם, על שקאי שהחיינו י  היו
 וחתן אסור, כבר ותענית הספד לענין גם א"כ ולכאו'

 לכאו' בזה, ויל"ע חנוכה, בערב חתונתו ביום המתענה
טוב. יום עליו חל שכבר להתענות לו אין ההדלקה אחר

נ"ח הדלקת חיוב בגדר
 שאין חנוכה מנר פטור כלל בית לו שאין מי

 בתוס' מבוארים והדברים בבית. רק כאמור החיוב
 הרואה ברכת תיקנו דלהכי הרואה ד"ה א' מ"ו בסוכה

 או סוכה דרואה מצוות, לשאר כן תיקנו ולא חנוכה לנר
 להם שאין אדם בני כמה דיש משום מברך, אינו לולב
ש מצוה לקיים בידם ואין בתים  ולכאו' טעם[ עוד ]וע"

היינו משמע פשטא  מצוה לקיים בידם דאין טעמא ד
 במקום ולא בבית בהדלקה רק זו מצוה קיום דאין משום
אחר.

 )בהגהותיו דהגרב"פ בחידושא יל"ע ולפי"ז
ת המדליק דאורח תרע"א( סי' באו"ח  הכנסת בית בנרו

א, להדליק צריך אינו שוב  בעצמו נפטר דגופו באכסני
תו עליו. מדליקין ובביתו בביהכנ"ס  דתרי כנראה וכוונ

ם ת בהדלקת איכא עניני חיוב עצם חדא חנוכה, נרו

תו, להדליק חיוב ותו ההדלקה,  דין רק דלכאו' וצ"ע בבי
 ליכא. ותו בביתו הדלקה דין והוא בזה איכא אחד

 כן ]וכדמוכח כביתו דילי' האכסניא חשיב ואכסנאי
 בביתו עליו מדליקין אין דאי דכתב גופי' הגרב"פ מדברי

היינו דביהכ"נ, בהדלקה חובתו ידי יוצא אינו  משום ו
תו, מדין באכסניא להדליק דחייב  ידי"ח דכשיצא אלא בי

 אי"צ תו הקבועה דירתו מקום דהוא דבביתו בהדלקה
תו במקום להדליק  הדבר עצם וגם קבועה[, שאינה דיר
 וי"ל חידוש הוא מקומות לב' ההדלקה לחלק דאפשר

בזה.

 בפשיטות הגרב"פ דברי מייתי הציון ובשער
 להדליק צריך אין בביהכ"נ שמדליק דאורח חילוק בלא

ם, חילק ולא באכסניא  מבואר בהגרב"פ והנה בדברי
וכנ"ל[. בדבר יש דחילוק

דחנוכה שהחיינו ברכת טעם בענין
ת להדליק לו אפשר שאי מי אינו חנוכה נרו  ו

ת, רואה  בשם סק"ג תרע"ו סי' הציון בשער כתב נרו
היינו שהחיינו מברך דמ"מ המאירי  זמן עצם על )ו
ם בו שנעשו החנוכה סי שעה"צ(. שם וכמבואר ני  ב
 היום על היתה שהחיינו תקנת דכל לומר יתכן ולפי"ז

 גם לתקן ראוי לכאו' דהי' ]ואף הנרות על שנקבעה אלא
שאר וכמו בעלמא, ממצוה גרע דלא הנרות מצוות על  ב

 על שמברכין אף שבהן המצוה על גם דמברכין יו"ט
ת י"ל מ"מ היום, ם דגדר שאני חנוכה דנרו  הוא ענינ
היינו היום גדר מעצם א, לפרסומי ד ס עי'. ני  ויל"ע ו

ם[. במאירי בפני

הנרות הדלקת זמן בענין
ש הרשב"א ת הדלקת דזמן בסוגי' דשבת פ"ב ברי  נרו

 הוא נ"ח דהדלקת נראה בה"ג שמדברי כתב חנוכה
 בערב ואפי' לכן, קודם ולא בדווקא החמה משתשקע

מאוחר השמשות בין דזמן יוסף כרב דקיי"ל שבת,



 דקות דבב' הזמן כ"כ מצמצמים היאך ]וצ"ע לשקיעה
ת, ידליק  כל אז ידליק שבת בליל שיחול ח' ובליל הנרו

 בימות חנוכה שזמן ועוד שבת, בחילול יפגע ולא הח',
ת השקיעה אין רבות שפעמים הגשמים  לכוון וקשה נראי

 לענין הרשב"א בדברי לעיל בזה לעיין גם ויש הזמן,
 זה דבר הרשב"א ולמד ואכ"מ[, שבת, נר הדלקת
 וכו' אחר כוכב שמואל אמר דאר"י להא בה"ג מדכתב

 דבעי הכוונה וע"כ התם, שייכא ומאי חנוכה, בהל'
ש. גם משתשקע להדליק בע"

 ע"כ מתפרשא שמואל אמר דר"י מימרא והנה
 משמי' דידי' לדינא לה קאמר נמי איהו דהא לרבה, גם

 דס"ל נמי אלו מדברים ומוכח שמואל, אמר יהודה דרב
 בדיוק הזמן להגדיר אתיא לא זו דמימרא לרשב"א

שי'( לשאר בזה לעיל )יל"ע  הוא כללי ענין אלא ה
 הוא שנחלקו מה וכל וכנ"ל, השמשות, בין בגדר לכו"ע
ם. נחלקו ועפי"ז מיירי, כוכבים באיזה מני  דכתב ומה בז

שאי יוסף כרב דס"ל מתבאר דכאן הרשב"א  אפשר ]ו
ש[ גם משתשקע קודם להדליק  להאמור ולכי בע"
 בערב מדליקין ע"כ ולדידי' אתי' נמי לרבה זו מימרא

 ס"ל הוה דאי היינו החמה, משתשקע לפני שבת
 להאי כלל לאתויי לבה"ג ל"ל לשקיעה סמוך דמדליקין

 דלא אתא לאזהורי כאן לה מדמייתי דע"כ כאן, מימרא
 בין הוה דאז כוכבים ב' משיצאו שבת בערב ידליקו

שפיר איתא ואם השמשות,  שבת בערב להדליק דמי ד
 וגם מוקדם אז ההדלקה דזמן הול"ל טפי א"כ קודם
ק, אחד לכוכב קודם שון ידלי  לכוכב דקודם מורה והל
 ואית ס"ל, יוסף כרב דבה"ג ועכצ"ל להדליק, א"א אחד

ש גם דלדידי' לי'  ולא משתשקע, ההדלקה זמן בער"
 ודב' אחד דכוכב סימנא בי' אתנח ולכן לכן, קודם

 יקדים ולא כוכבים לב' ההדלקה יאחר שלא כוככים
 אחד כוכב יוסף דלרב משמע הוה ולכ' אחד. כוכב קודם

 בה"ג דברי ולפי"ז ממש, שקיעה בשעת בא דידי' בינוני
 אין אבל להדלקה, הראוי הזמן דהוא מאד, מכוונים

שפיר בדבר הכרח  יוסף דרב אחד דכוכב למימר מצינו ו
 כדי כאן זו מימרא בהבאת וסגי השקיעה, לזמן קודם בא

תנו  כוכב זמן שהרי השקיעה, לזמן להקדים שלא להורו
ת להדלקת אחד  רק בזה לנו ואין נאמר לא דחנוכה נרו
 כן על ואשר בבה"ג[, גם הדבר ]וכמבואר שמשתקע זמן

 בזאת רק מתפרש ע"כ דמייתי וכו' אחד דכוכב מימרא
ש כאן שאין היינו הימים, מבכל אחר דין בער" דנימא ו

 ומנחת דאורייתא חדוותא גליונות לקבל ניתך

שליט״א מרבנו וכתבים חידו״ת מכתבי בידו שיש מי

שקיעה, היום להקדים שאפשר  אחד דכוכב מימרא דא"כ ל
ת דענין דגרע לומר דבא ע"כ אלא כאן, לן אהני מאי  זהירו
 ההדלקה שרי לא בצה"כ דתלי' שבת דין דמבחינת כאן, יש

 כוכבים, ב' כשיש ולא אחד, כוכב שיש זמן כל אלא
 לאחר, ולא השקיעה עם מיד ולהדליק ליזהר יש ולפיכך
ודו"ק.

בשבת המנורה הטבת בדיני
 סי' הרשב"א בשו"ת המפרש בד' תמך ל"ו בסי' החזו"א

ת הה' הטבת שבזמן ע"ט  הנרות ב' את מצא אם נרו
ת ואחר מדליקם, קבועים המזרחיים  התמיד דם זריק

ת, ב' הטבת שעושה  שביניהם המזרחי את מכבה נרו
 ב' הטבת בזמן שעושה הדלקה דהך החזו"א וכ' ומטיבו.
 גדרה, וביאר שבת. ודוחה התורה מן מצוה הוי הנרות

 ההטבה זמן עד נמשכת הערביים בין של ההדלקה שמצוות
ת ב' ]וא"כ  חייב הטבתם זמן הגיע לא שעדיין נרו

 בבוקר ]השכם מצאם אם הנרות בכל א"כ והק' להדליקם[,
הי' ההטבה[ קודם  חשוב שכבר ותירץ להדליקם, חייב י

 אין הנרות ב' משא"כ שלהם, ההטבה מצוות זמן שהגיע
ת, הה' הטבת אחר הנעשית עבודה לאחר אלא זמנם  נרו

ם. חילקה התורה שהלא ה ביני

ת הה' הטבת בזמן אם התורה שמן כתב ושוב  את מצא נרו
שנם אם אבל שפ"ד כך ומניחם כבויים הב'  נתחייב שוב די

ם, ההטבה לחלק כדי בהדלקתם שני  כן, שרי בשבת ואפי' ל
ולהדליק. ולחזור להיטיב חובה הדבר קבעו וחכמים

 ]ע"י הדלקה חיוב לגרום שרי בשבת שגם מדבריו ומבואר
ם שעי"ז אף שמטיבם[  מ"ו יומא ועי' שבת, חילול נגר

 שעדיין לומר שייך איך לכאו' צ"ב ואמנם הותרה. ששבת
שאי שהי' זמן הי' הלא עליו הערביים בין הדלקת מצוות  ר

 וקאי תלי דמיתלי לומר וצריך בפתילתן, כבויים להניחם
טיב אם לבסוף, שיעשה מה לפי זו, מצוה  פטור, אח"כ יי

שבת. דחיית בגדר לפי"ז ודו"ק וצ"ע. חייב, כעת ואם

 מצוות מדין שמדליקם החזו"א שביאר הדבר ובעיקר
ם, בין של ההדלקה  ב' פ"ט דמנחות בהא יל"ע הערביי

 שמן כמה שם ומבעי מטיבה, שכבתה נר אמוראי אמרי
 במשנה כאן שנוי כבר הדין עיקר לפי"ז הלא בה, נותן
 לקבוע לגמ' לי' מבעי ואהא מדליקם, שכבו דמצאן בהא

היינו הבעי'. איירי שם המפרשים לפי' ]  בכבה שם ד
. [ ה ב ט ה זמן י נ פ ל לי ה מ ה ל י בל לי ה מ ד לה, י ל ב
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 שליט"א הירש הלל משה רבי הגאון מרן שיחת

 סלבודקא ישיבת ראש

כלל בטבע כח ושאין יתברך בידו שהכל להכיר חנוכה מהות

 ואילו המלחמה נס מזכירים בתפילה למה
השמן? נס הוא החנוכה סמל

ם, שני היו בחנוכה הנה  הנס היה נסי
 השמן פך של הנס והיה המלחמה, של

 בברכה מודים וכשאנחנו ימים, לח' שהספיק
 לא כמעט הנסים", "על ואומרים הודאה של

 לבסוף רק אלא השמן, פך של הנס מוזכר
 היכלך, את ופינו בניך, באו כן "ואחר אומרים

 בחצרות נרות והדליקו מקדשך, את וטהרו
 לא אבל השמן, פך נס נרמז וכאו קדשך׳׳,

 מה והעיקר מפורש, הנס את מזכירים
 הניסים על זהו הנסים, בעל שמודים

 של במלחמות שנעשו והתשועות
החשמונאים.

 שכל להפך, רואים אנחנו שני מצד אבל
 השמן, פך נס על הוא החנוכה, של עיקרו

 המלחמה. ניסי על בכלל שייך הסמל ואין
 למה א' הללו, הדברים שני את להבין וצריך

 על היא ההודאה עיקר הנסים על בתפילת
 כולו הוא החג של הסמל למה ב' המלחמות,

 של הנסים על ולא השמן, פך נס על
המלחמות.

 שפעל על מיתה יוסי דד' בנו התחייב למה
הטבע? לשינוי

 שמתבאר במה נקדים לבאר, ובכדי
סי רבי התנא על ע׳׳ב( כ״ג )דף בתענית בגמ'  יו
 והיה פועלים, בשדה לו שהיו יוקרת, דמן

 היה הוא אחד יום אוכל, להם להביא צריך
 האוכל את להביא ואיחר עסוק, והיה בעיר

 אנחנו ׳׳כפינן״, לבריה׳׳, ליה ״אמרו לפועלים,
 היו הם תאינתא׳׳, תותי יתבי ״הוו רעבים,
מר׳ תאנים, של עץ תחת יושבים א  הבן ׳

 ויאכלו פירותיך הוצאי תאנה ׳׳תאנה אמר,
שיוציא שם שהיה תאנה שהעץ אבא׳׳, פועלי

 קרה ׳׳אפיקו׳׳, יאכלו, שהפועלים כדי פירות,
 ׳׳אדהכי אכלו, והם מהעץ, תאנים ויצאו נס

 ׳׳אמר האבא, הגיע בינתים אבוה׳׳, אתא והכי
 תינקטו ׳לא להתנצל, התחיל האבא להו׳

 ועד טרחנא אמצוה דנגהנא, דהאי בדעתייכו,
 לכן במצוה עסוק הייתי דסגאי׳׳, הוא השתא

 אמרו הפועלים ליה׳, ׳אמרו התאחרתי,
 דאשבען היכי כי לישבעך ׳רחמנא לאבא,
 שלך שהבן כמו שביעה לך יתן הקב׳׳ה ברו׳,

 ׳׳אמרו קרה, מה מהיכא׳׳ להו ׳׳אמר לנו, נתן
 את לו סיפרו הם מעשה׳׳, הוה והכי הכי ליה
 ׳׳בני, לבנו, אמר הוא לו׳ ׳׳אמר המעשה, כל

 תאנה להוציא קונך את הטרחת אתה
 את כביכול הטרחתה בזמנה׳׳, שלא פירותיה
 שלא מהתאנה הפירות את להוציא הקב׳׳ה,
 שלא ימות שהוא בזמנו׳׳, שלא ׳׳יאסף בזמנה,
 בבחינה שהוא לו שאמר ומבואר בזמנו.

 עמו עשה שהקב׳׳ה בזה הקב׳׳ה, את שהטריח
גדול. מאוד חסד

 מיתה אביו עליו שגזר בזה והביאור
 משום הקב׳׳ה. את הטריח שכביכול בטענה

 עליהם חייב שהוא דברים יש אחד שכל
 זה כנגד לו שיש אלא שמים, בידי מיתה

 עליו מלמד הקב׳׳ה הזכויות, ובגלל זכויות,
 לו יהיה לא שמעיקרא שגורם או עליו, זכות
 יכול הללו, הזכויות בלי אבל מיתה, חיוב

 שהם בגלל מתים היו אנשים שהרבה להיות
 של חסד שיש אלא לשמים, מיתה מחוייבים

 הזכויות ע׳׳י עליהם מרחם שהוא הקב׳׳ה
 ׳קטונתי אמר אבינו שיעקב וכמו שלהם.

 אבינו שיעקב האמת׳׳, ומכל החסדים מכל
 כל מחמת שלו, הזכויות שנתקטנו אמר

 משום וזהו אתו, עשה שהקב׳׳ה החסדים
 אזי האדם עם חסד עושה שכשהקב׳׳ה

 יוסי שרבי מה וזהו מתמעטות. שלו הזכויות
 שהקב׳׳ה שכין שלו, לבן אמר יוקרת דמן

את שינה שהוא גדול, כ׳׳כ חסד עמו עשה
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 לו נגמרו זה שבגלל הרי בשבילו, הבריאה
 שהוא הרי הזכויות לו אין ואם הזכויות,

ימות.

 נתבע ולא הטבע שינה דוסא בן חנינא רבי
 יוסי ד' של מבנו נשתנה ובמה כלל, זה על

יקרת? דמן

 )שם אח״כ בדף שם בגמרא שני ומצד
 בן חנינא רבי על סיפורים כמה יש ע״א( כ״ה

 )הנס נסים של מעשים כמה שם ומובא דוסא,
 מן לו שירד והנס שלו, התנור בתוך חלות שנעשו
 בי ״חד שם, כתוב נס עוד זהב(, של רגל השמים

 ״אמר עציבת״, דהוות לברתיה חזייה שימשי
 עצובה, את למה עציבת״, למאי בתי לה

 של בכלי לי נתחלף חומץ של כלי ליה ״אמרה
 לה ״אמר לשבת״, אור ממנו והדלקתי שמן
 וידלוק, לשמן שאמר מי לך, איכפת מאי בתי
 כלפי נ״מ אין וידלוק״, לחומץ יאמר הוא

 זה חומץ, או שמן ע״י מדליקין אם הקב״ה
 שהשמן עושה שהקב״ה שכמו הדבר, אותו
 ״תנא ידלק, שהחומץ יעשה הוא כך ידלק,

 שהביאו עד כולו היום כל והולך דולק היה
 הנס בגמ', שם מובא )ואח״כ להבדלה״. אור ממנו

 בקרניהם, דובים שהביאו חנינא רבי של העיזים עם
ע״ש(. שלו, השכנה של הבית קורות שהאריך והנס

 אנחנו הרי ההבדל, מה להבין וצריך
 בן חנינא לרבי נס אחר נס שהיה רואים
 הזה, המושג שמוזכר בכלל מצאנו ולא דוסא,
 החסדים בגלל זכויות הפסיד חנינא שרבי

 נס לו שנעשה עמו, עשה שהקב״ה הגדולים
נס אחר

 ולהרגיש להאמין להכיר האדם עבודת עיקר
יתברך! רצונו מלבד בבריאה כח שאין

 נס, הם החיים כל שבעצם הוא, הענין אלא
 הכל אלא טבע, שאין הרמב״ן, שמסביר וכמו

 אלא נס, והכל פרטית, בהשגחה מהקב״ה
 העולם את מנהל שהקב״ה ז״א רגיל, נס שיש

 ההנהגה וזה טבע, כמו שנראה בצורה
 שונה נראה שזה משנה הוא ואם הרגילה,

 שהקב״ה חסד וזה נס, נקרא זה הטבע, מדרך
העולם, את מנהיג שהוא הדרך את ישנה

ם, בלי העולם את מנהיג הוא כלל שבדרך  נסי
 הבריאה, כטבע שנראה נס בדרך אלא

 שלו, ההנהגה של דרך את משנה וכשהוא
ם לעשות  חסד זהו הטבע, כדרך שלא ניסי

 יוסי רבי התנא של שהבן הסיבה וזהו גדול.
 ובגלל גדול, חסד בשבילו היה זה יוקרת דמן

הפסיד. הוא זה

 שמחד כן, עושה שהקב״ה הסיבה ומה
ת, היא ההנהגה גיסא סי  זה גיסא ומאידך ני
 למען שזה היא, התשובה טבע? כמו נראה

 אנחנו טבע, כמו נראה שזה שלמרות הנסיון,
 והכל מהקב״ה שהכל להאמין מוכרחים

 שניתן הנסיון וזה כלל, טבע כל ואין מכחו,
 את להכיר הברואים, ולכל ישראל לכלל

 שאין שנראה שכאילו מצב מתוך הקב״ה
הקב״ה.

 נמצא שהקב״ה מבינים שאנו וכמו
 נסיון וזהו אותו, רואים אנחנו שאין אע״פ

 לראות בלי בהקב״ה להאמין צריכים שאנחנו
 וזה הקב״ה, שהוא ממשי דבר שום בפועל

 שהיו הראשונים הדורות כל של הקושי היה
 איזה שיהיה כדי זרה עבודה לעשות צריכים

 בו להיתלות הירח או השמש כמו ממשי דבר
 להבין צריכים אנחנו כמו״כ הבורא. שהוא

 מ״מ הבריאה, טבע כמו נראה שהכל שאע״ג
 נס היא הבריאה כל שבאמת מאמינים אנחנו

פרטית. והשגחה

 שהם ישראל, כלל של המיוחדות וזה
 הבריאה שכל אע״פ בהקב״ה להאמין יכולים

 הקב״ה כאן אין כאילו טבע, כמו נראית היא
 להאמין שלנו החיוב העולם, את שמנהל

 הבריאה, טבע שהכל שנראה המצב מתוך
 הקב״ה שהכל ולראות ולהתבונן ולהתגבר

 היא זה באופן דוקא ולכן ומנהיג. עושה
 הטבע, בתוך מוסתר שהנס העולם, הנהגת

 ואיש איש כל עם שישנה ההנהגה וזה
בישראל.

 שנס שמכירים לדרגא שזוכים יחידים יש
 בן חנינא רבי דרגת וזוהי הם, חד וטבע

דוסא.
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 למדרגה, להגיע שזכה אדם יש אבל
 הבריאה אם בין כלל, הבדל שום אין שכלפיו
 תתנהל שהבריאה או הטבע, ע׳׳פ תתנהל
 אותו זה אלא הטבע, מעל שהיא בהנהגה

 שייכת, לא הזו ההנהגה כל וכלפיו הדבר.
 שההנהגה אדם לבני נועדה הזו ההנהגה שכל
 הוא בשבילם הטבע, את רואים שהם הזו

 שאין לאדם אבל מיועדת. היא ולכך ניסיון,
 ז׳׳א הדבר, אותו אצלו והטבע והנס הבדל, לו

 ואין שווה, שלו והאמונה ההרגשה שבשניהם
 ע׳׳י זה אין טבע שכשזה לחשוב שייכות אצלו

 הנהגה או טבע של הנהגה ממילא הקב׳׳ה,
 כלפיו סיבה ואין הך, היינו זה כלפיו ניסית
 שאצלו טבע, של הנהגה דווקא שיהיה

כלל. ניסיון לא היא טבע, של בצורה ההנהגה

 במדרגה שהיה דוסא, בן חנינא רבי וזהו
 כלפי הבדל שאין לבתו שאמר וכמו הזו,

 זהו בשניהם חומץ, או שמן זה אם הקב׳׳ה
 לשמן שאמר ומי דולק, שזה הקב׳׳ה ע׳׳י נס

 לדלוק, לחומץ לומר יכול גם הוא לדלוק
 ע׳׳י לזה, זה בין הבדל שום ראה לא שהוא

 רגע בכל הקב׳׳ה את שראה למדרגה שהגיע
 וממילא החיים, של ושלב שלב ובכל ורגע,

 ופרט, פרט בכל הקב׳׳ה את ראה שהוא כיון
 בדרך תתנהל הבריאה אם הבדל אין כלפיו
 ההנהגה את אין וכלפיו טבע, בדרך או ניסית

 של בצורה נראה שהכל הזו בדרך להתנהג
הבריאה. טבע

ם, לו כשנעשו שכן, וכיון  לא זה ניסי
 שלו, מהדרך שינה שהקב׳׳ה נחשב היה

 שצריך מהדרך שמשנה פירושו שחסד
 חנינא רבי וכלפי כללי, באופן עמו להתנהג

 דרך של ההנהגה שייך היה לא דוסא בן
הטבע.

 לא ודאי יוקרת דמן יוסי רבי של והבן
 בודאי ולכך חנינא, רבי של למדרגה הגיע

 שהיה מהדרך, שינה שהקב׳׳ה זה היה שכלפיו
 זה היה ולכך טבע, של ההנהגה להיות צריך

 הזכויות את הפסיד והוא גדול, חסד בשבילו
 מדרך שינוי היה לא זה חנינא לרבי אבל שלו,

 של גדול חסד כאן היה לא ולפיכך ההנהגה,
ההנהגה. של מהדרך שינוי

ם, סוגי שני שיש מזה יוצא וא׳׳כ ניסי
 נחשב שלא נס ויש ׳׳חסו׳׳, שנחשב נס יש

 של מההנהגה כחלק נחשב הוא אלא ׳׳חסו׳׳,
 בזה ואין הדרך, היא שכך הרגילה, הבריאה

מיוחד. חסד

 עד זו לדרגא זכו לא יוון בתקופת ישראל כלל
לדרגא באו שאז והנפלאות בניסים שראו

דוסא! בן חנינא רבי בחינת גבוהה

 גבוהה בדרגה היו לא ישראל כלל והנה
 החשמונאים, מלחמת של הזמן באותו
 הם להלחם, נפשם שמסרו הכהנים ואפילו

 של ודרך נס של שדרך לדרגה הגיעו לא עדיין
 שראו לאחר אבל הך. היינו אצלם יהיה טבע
 נגד במלחמה שהיו והנפלאות הניסים את

ם,  ראו ואז הקב׳׳ה, את לראות והכירו היוני
 לטבע, נס בין הבדל אין הקב׳׳ה שאצל

 השמן( פך נס מעשה )בשעת השעה באותה

 למדרגה הגיעו החשמונאים ובני החשמונאים
 חנינא. רבי של הדרגה בבחינת שהיא חדשה,

 פך נס להם נעשה הזו למדרגה שהגיעו וכיון
 כמה כידוע שיש מה מיושב ובזה השמן.

 השמן, פך לנס זקוקים היו למה קושיות
 ועוד בציבור, הותרה טומאה הרי ששואלים

 דקות יותר הפתילות לעשות יכלו הם הרי
 נס. בלי ימים לשמונה השמן מספיק היה ואז

 סמכו מלכתחילה שהם היא התשובה אלא
 הגיעו שהם שאמרנו מהסיבה הנס, על

 שאין דוסא בן חנינא רבי בחינת של למדרגה
 השמן של הנס ולפיכך לטבע, נס בין הבדל

 מכיוון חסד, של נס שאינו בבחינה נס היה
 רבי של להמדרגה שעה באותה הגיעו שהם

דוסא. בן חנינא

 שהוא חסד של נס על מודים בתפילה
 הוא חג של עיקרו אבל במלחמה, הניצחון

השמן פח נס במהות ההתבוננות

 הוא הנס אם בין לדינא מינה והנפקא
 הודאה, ברכת לגבי זהו לא, או חסד של

 של נס על דווקא נתקנה הודאה שברכת
 המיוחד החסד על לקב׳׳ה שמודים חסד,

זה ועל הנס, את ועשה העולם מדרך ששינה
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 ולפיכך הודאה. של מיוחדת ברכה מברכים
 הנס על מודים בחנוכה, שמברכים בברכות

 חסד, בבחינת נס היה שזה המלחמות, של
 ברכת של מיוחדת ברכה מברכים זה ועל

 כך כל לא השמן, פך של הנס על אבל הודאה,
 דברים, משאר מיוחדת הודאה זה על שייך
 כיון כך, כל החסד בו ניכר היה שלא כיון

העולם. של ההנהגה מדרך שינוי שאינו

 הוא החג, של הסמל גיסא, מאידך אבל
 להגיע יכול ישראל שעם יידע, ישראל שכלל

 בן חנינא רבי של למדרגה קרובה למדרגה
 ולהגיע לטבע, נס בין הבדל שאין דוסא

 המטרה וזהו נס, זהו שהכל והבנה להכרה
 הזה, הדבר את מהחג שנלמד החנוכה, של

 של הסמל לא הוא החג של הסמל ולפיכך
 נס של סמל אלא במלחמות, שהיו הישועות

הזו. למדריגה הגיעו שאז השמן, פך

 להודות ניתן הזה החג טעמא ומהאי
 הזה, המיוחד הדבר מהו להבין שיש ולהלל,

 "להודות בו שמודגש חנוכה של שהייחודיות
 היא התשובה ניסים. משאר יותר ולהלל"
 לחברו, טובה עושה כשאחד העולם, שבדרך

 הוא שהנותן יותר מרגיש שהמקבל כמה אזי
 כלום עשה לא והמקבל לגמרי, הכל עשה
 ההכרת אזי שנעשה, לדבר בכלל קשור ולא

 כלל של והמדרגה גדולה. יותר היא הטוב
 בגלל זהו גבוהה, לדרגה שהגיעו אז ישראל
 בן חנינא רבי כעין של למדרגה שהגיעו

 הגיע ולהלל להודות של האיכות ואז דוסא,
 להגיע שזכו ע"י לגמרי, אחרת למדגירה
 ואין מהקב"ה, מגיע שהכל ההבנה לתכלית

 להודות היה וממילא זה, מלבד כלום לנו
 ובזה והנפלאות, הנסים על להקב"ה ולהלל

 הנהגה בין חילוק שאין להכרה עד שהגיעו
 להם שנתן מה זהו נס, של להנהגה טבע של
הודאה. של הגדול הכח את

 שנה, בכל שוב חוזר חנוכה של הזמן כח
 הימים של המיוחדות למעלות לזכות ואפשר

האלו.

 שידוע כמו בבריאה, נשאר הזה והכח
לאיזה הגיעו ישראל שכלל פעם שכל

 בבריאה, נשאר הוא הזה הכח אזי מדריגה,
 של מההשראה לקבל אפשר ודור דור ובכל

 הזמן, באותו בבריאה שיש האלו האורות
 יכול הוא אלו, בימים יעיין האדם אם ולפיכך
 מהקב"ה, שהכל ההבנה של למדריגה להגיע

 היום העבודת וזהו במוחש, זה את ולהרגיש
 את להרגיש למדריגה להגיע החנוכה, ימי של

 מה כל שהכל ההרגשה בתכלית הזה הענין
 מאת הוא הכל ושעל, צעד כל על שקורה
 החיוב וזהו לטבע, נס בין הבדל ואין הקב"ה,

היום. שלנו

ו'( ג' )משלי הפסוק על אומר יונה ורבינו

 דרך בכל מעשיך, פרטי בכל דעהו, דרכיך בכל
 כח לך אין כי לבך אל והשב זכרהו, ופעולה
 ה', ביד רק בידך ואיננו ההוא בפועל ויכולת

 השי"ת, לחסד וצפייתך תקותך בו ותלה
 חנוכה, של הזמן זה דעהו" דרכיך "בכל עכ"ל,

 למדרגה להגיע שיכולים הזמן זה חנוכה
 להגיע שיכולים דעהו", דרכיך ש"בכל

 לחיות מהקב"ה, שהכל שמבינים למדריגה
 לנגדי ה' "שויתי עם לחיות הקב"ה, עם

 עם "לחיות של למדרגה וכשמגיעים תמיד׳׳.
 הפירוש עם לחיות מגיעים ממילא הקב"ה",

 מעשה, כל "בתחלת שם, יונה רבינו של השני
 חטא אשר עון דרך יש אם לבך אל תשיב

 או זה, את רוצה הקב"ה אם ההוא", במעשה
 לך שיתברר עד תעשנו "ואל זה, את רוצה לא
 עם שחי מי השי׳ת". לפני רצוי הוא כי

 ואזי בו, תלוי שהכל בצורה חי הוא הקב"ה,
 כל שעל בצורה לחיות יכול הוא בקלות
 קודם עומד הוא עושה, שהוא ומעשה מעשה
 וכמו לא. או ה' רצון זה האם ורואה

 כל שלפני רבותי, למדוני כתב, שהחזו״א
 לפני לראות צריך אני עושה, שאני מעשה
 כלפי בש"ע כתוב מה אותו, עושה שאני
 על הדיבור פי על אנוס ואני המעשה, אותו

 צריך הזאת להבחינה ומעשה, מעשה כל
 לאורות שנזכה יעזור והקב"ה להגיע. לשאוף

 בזמן ההם כימים אלו ימים של הנפלאים
הזה.
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שליט"א כהן דוד רבי הגדול מהגאון החנוכה לימי שיחה
 1תורתך עוסקי ביד זדים

יון גלות זו - תהום פני על וחשך

 בן שמעון ׳ר׳ ד( )ב, במד״ר איתא וגו׳, תהום פני על וחשך ובהו תהו היתה ״והארץ בראשית בפרשת עה״פ
 - ובהו תהו׳. והנה הארץ את ׳ראיתי שנאמר בבל, גלות זו - תהו היתה והארץ בגלויות, קרא פתר לקיש

 בגזרותיהן, ישראל של עיניהם שהחשיכה יון, גלות זו - וחשך המן׳. את להביא ׳ויבהלו מדי, גלות זו
 הגזרה משמעות מהי וצ״ב וכו׳. ישראל באלוקי חלק לכם שאין השור קרן על כתבו להם אומרת שהיתה

 הטעם על לעמוד יש ועוד ישראל. באלוקי חלק לכם שאין השור קרן על כתבו לישראל אומרים שהיו במה
 ישראל של עיניהם שהחשיכה יון, זו ד׳חשך׳ במדרש וכדאמרינן חשך, הביטוי בא בדוקא זו גזירה שעל

בגזרותיהם.

 עמו ה׳ חלק ״כי ט(, )ל״ב, האזינו בפרשת עה״פ דבר בהעמק הנצי״ב דברי בהקדם הדברים בפירוש ונראה
 חוטים. מהרבה מפותל שהוא לחבל נמשלה האומה כלל - נחלתו חבל ׳יעקב שם, וז״ל נחלתו״, חבל יעקב

 כל נפרדים הם ולמטה יפה מפותלים המה ולמעלה דקים, חוטים אלפי רבבות בו שיש עב חבל כמו המשל
 מקושרים למעלה ישראל נשמות וכל דנשמתין נשמתא ית׳ הוא ישראל, כנסת הקב״ה כך עצמו, בפני חוט

 בשורשן המה שמאוחדים אחד׳, ׳גוי ישראל נקראו ומש״ה עצמה. בפני נשמה אחד לכל ולמטה המה,
 מקושר שהוא עמו׳, ה׳ חלק ׳כי וזהו ממעל׳, אלו-ה ׳חלק היא נשמתו מישראל שכ״א ומבואר, למעלה׳.

 אחד, המה שבשורשן לפי אחד, גוי נקראים ישראל כל כן ועל שבשמים, לאביו בעליונים נשמתו בשורש
ישראל׳. ל׳כלל המתאחדים הרבה מפרטים בנוי והוא בקב״ה, - בעליונים ששורשו אחד כלל שהם

 חלק לכם שאין השור קרן על לכם ׳כתבו לישראל שאמרו במה יון גזירת באה זה ענין תוכן שעל ונראה
 להכריז ישראל את יון תבעה זה ועל נשמתם, בשורש ה׳ חלק הם ישראל כלל שהרי ישראל׳, באלוקי

 ממעל, אלו-ה חלק היא אשר נשמתו אל מחובר מישראל כ״א שבה הזאת למציאות שייכות להם שאין
ישראל. באלוקי חלק מלהיות ולהתנתק

 הרשעה, יון מלכות עליהם ׳שעמדה מה הוא יון מלכות גזירת דענין מבואר, הניסים׳ ׳על בתפילת והנה
 שאין השור קרן על לכם ׳כתבו של זה ענין כלל נזכר ולא רצונך׳, מחוקי ולהעבירם תורתך, להשכיחם

 וכו׳ השור׳ קרן על לכם ׳כתבו וגזירת תורתך׳ ׳להשכיחם דגזירת נראה אמנם ישראל׳. באלוקי חלק לכם
 העמים, ככל ולהיות שבשמים, לאביהם ישראל שבין החיבור את ולנתק להפריד והוא להם, אחד שורש
 וכדאמרינן לקב״ה, ישראל בין שיש והחיבור הברית היא שהתורה לפי תורתך, להשכיחם באו ולזה

 פי על ׳כי שנאמר, שבע״פ, התורה על אלא ישראל עם ברית הקב״ה כרת ׳שלא נח, בפר׳ בתנחומא
 ישראל על יון שגזרה הגזירה שעיקר דבש, ביערות האריך וכבר ברית׳, אתך כרתי האלה הדברים

שבע״פ. תורה מהם להשכיח היתה תורתך׳ ׳להשכיחם

 המבי״ט בדברי מצאנו שבע״פ, התורה ע״י הקב״ה עם לישראל שיש והחיבור הברית ענין ביאור והנה
 של בנפשותיהן גנוזה להיותה בכתב, לאמרה רשאי אתה אי שבע״פ ׳והתורה וז״ל: ספר לקרית בהקדמה
 כרת פיה ועל לאומות, ישראל בין המבדלת היא שבע״פ ותורה כו׳, ומעלתן, קדושתן היא זו כי צדיקים,

 ומושפעות הכבוד כסא מתחת חצובות ישראל של נפשותיהן להיות האומות, עם ולא ישראל עם ברית
 חכמות שפע לקבל ראויות ואין טהור, איננו אשר ממקום הנמשכות האומות בנפשות משא״כ ממנה,

 התורה חקוקה ועי״ז משם, ומושפעות הכבוד מכסא חצובות ישראל של דנפשותיהם ומבואר, התורה׳.
 חד וקב״ה וישראל אוריתא הזוה״ק דברי של הענין תוכן שזהו ונראה ישראל. של בנפשותיהן שבע״פ

 שהוא הנשמה בשורש מחוברים והם בנפשותיהם, נחקקת היא בתורה, דבקים שישראל דע״י הוא,
הוא׳. חד הוא, בריך וקודשא וישראל ׳אוריתא של זו למדרגה מגיעים הם ובזה קב״ה,
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 הדביקות והוא יחדיו, הבאים עניינים בב' הוא בקב״ה, ישראל של והדביקות דהחיבור נמצא ולפי״ז
 בכסא נשמתם בשורש ישראל של החיבור ע״י וזה ישראל, עם ברית הקב״ה כרת שעליה שבע״פ, בתורה
 שהיא בנפשותיהם, חקוקה שבע״פ התורה ובזה משם, מושפעות והם נשמותיהם חצובות שממנו הכבוד,
 ישראל על יון כשבאו ולכן איתם, ברית הקב״ה כרת שעליה לקב״ה, ישראל שבין והחיבור הברית

 משורש אותם לנתק באו שבע״פ, בתורה שהיא לקב״ה ישראל שבין הברית ולהפריד תורתך להשכיחם
 חלק מלהיות העליונה הנשמה את לנתק ישראל, באלוקי חלק להם שאין הגזירה והיא בעליונים, נשמתם

 יהיה זה ובכח בנפשותם, חקוקה שבע״פ תורה תהיה ולא האומות, ככל ישראל יהיו ובזה ממעל, אלו-ה
 וחקוקה קבועה שהיא במה היא בישראל שבע״פ תורה של קיומה שכל מישראל, תורה להשכיח בכוחם

בנשמתם.

 דכתב 'חשך', הביטוי בא בדווקא ישראל' באלוקי חלק לנו 'אין גזירת שעל הטעם את להבין נראה ועפ״ז
 אשר מה דבר ידיעת אלא שאינם החכמות כל כשאר הקדושה התורה אין 'כי חיים, עץ בדרך הרמח״ל

 הבורא גנזי מרומים, גנזי אל אותה להביא בנשמתו תאיר אשר היא אור התורה אלא בטרחו, השכל ישיג
 חצובה שהיא במה הנשמה, של מכוחה הוא ישראל של בנשמותיהם התורה שמאירה זה ואור ית״ש'.
 ישראל את יון שהחשיכה החשיכה וזוהי המבי״ט, בדברי וכמבואר ממנה, ומושפעת הכבוד מכסא

 אור את מהם להסיר באו ה', חלק שהוא נשמתם משורש ישראל את לנתק שבאו דבמה זו, בגזירה
האומות. ככל אומה לעשותם ובזה מרומים, גנזי אל להביאם בנשמתם המאיר התורה

 אלא באו ולא תרבות', 'מלחמת - הרוח כנגד אלא הגוף, כנגד הייתה לא יון של מלחמתה עיקר והנה
 הזה. היום עד קיימת זו מלחמה של מהותה כן על ואשר רצונך', מחוקי ולהעבירם תורתך 'להשכיחם

 יון, של תרבותה ויום יום בכל לפנינו מעמידה שאותם והניסיונות הפיתויים על להתגבר עלינו ושומה
 בביאור לעסוק ונבוא לדורות. חשמונאי בית העמידו שאתו הניצחון כח ע״י התורה באור דבקים ולהיות
 כך ומתוך לתורה, תחליף מהוה היא שכביכול הציבו זו תרבותם שאת יון, תרבות של וענינה מהותה
 להחשיך בכדי בה יש אשר התרבות אותה אל השתייכות מכל עצמנו את ולהרחיק מבט להשכיל נשתדל

חלילה. עינינו את

סי' חנוכה בהל' הב״י הקשה תורתך', עוסקי ביד 'זדים הניסים, בעל שאומרים הנוסח על והנה  תרפ״ב( )

 וי״ל האחרים. בכל שאמר כמו והיפוכו דבר אומר ולא תורתך, עוסקי ביד זדים אומר למה 'וא״ת וז״ל,
 בתירוצו הועיל מה צ״ב ודבריו נטיתי'. לא מתורתך מאד עד הליצוני 'זדים דכתיב, לקח הפסוק דרך כי

 נגד העומד שהכוח לומר דכוונתו נראה ואשר בשאר. שנקט כמו והיפוכו דבר למינקט הו״ל אכתי דהא
 מאד עד הליצוני 'זדים ע״ה, המלך דוד שאמר מה את הביא וע״ז הק', בתורה העסק הוא הזדים כוח

 כנגד והכח ליצנות, של הרע בכח הבאים רשעים לאותם הוא 'זדים' דתואר ומבואר נטיתי', לא מתורתך
 עוסקי ביד 'וזדים וזהו נטיתי', לא ש'מתורתך מה הוא ליצנות, בכוח התורה מדרך להטות הבאים הזדים

 'עוסקי על 'זדים' שקמו במה הוא ישראל עם יון מלכות שנלחמה המלחמה שתוכן מבואר ולפי״ז תורתך'.

והליצנות. הזדון למידת יון מלכות של שייכותה ביאור על לעמוד ויש תורתך'.

 ההיא בעת 'ויהי חשמונאים, בספר יון תרבות של מהותה על המבואר את נקדים זה ענין לבאר ובכדי
 הכהונה, עבודת את ויבקש חוניו אחי ישוע ויקם המפואר, לאנטיוכוס עברה והממלכה סליקוס וימת

 בתתך כסף ומאה חמישים עוד לך אוסיף כו', ידי, על הכהונה משמרת את תתן נתן אם המלך אל ויאמר
 אנטיוכא. וליושבי להם יהיה אחד ומשפט הנערים את בתוכם לחנך בירושלים, משחק בתי להקים יד לי

 ויפר היונים, בדכי ללכת העם לבב את וינא ידו, תחת והממשלה שאל אשר ככל המלך לו נתן כאשר ויהי
 תועבות חקות ויעש ה' חקי את ויסר וכו', לפנים, המלכים מן להם נתנו אשר הטובים החקים כל את

 ויפרצו פניהם. על במסווה בו לשחק כח בחורי לכל ויצו דוד, לעיר מתחת משחק בית כחפצו ויבן תחתם,
 עזבו הכהנים גם כי הכהונה, משפט לו היה לא אשר הבליעל ישוע בתועבת העיר כל פני על היונים חמות

 ולהתנגח להתפתל המשחק, בית אל ללכת ויחפצו הקודש את ויבוזו הקרבנות, ואת המזבח עבודת את
 דרכי את ויהללו וינשאו להבל אבותיהם דרכי את ויחשבו הכדורים. בשחוק ולשחק ורומח בחנית

בתי את כמטרה להעמיד הוא יון תרבות של ענינה כי והיינו עיי״ש. וכו', להם, הושב אולם היונים.



 בחנית ולהתנגח להתפתל - היוונים דרכי את להלל מבטם את ולכוון הקודש, כל את ולחלל המשחק
אבותיהם. לדרך ולבוז וברומח

 רשעים בעצת הלך לא אשר האיש 'אשרי בתהילים עה״פ ב׳( )י״ח, ע״ז במסכת בגמ׳ איתא הזה הענין ועל
 זה הלך׳ לא אשר האיש ׳אשרי פזי, בן שמעון ר׳ ׳דרש וגו׳, ישב לא לצים ובמושב עמד לא חטאים ובדרך

 בקנגיון, עמד שלא זהו עמד׳ לא חטאים ׳ובדרך כוכבים, עובדי של ולקרקסיאות לטריטאות הלך שלא
 ע״י חיה צידת ׳קיניגון, וללצון׳. לשחוק נאספין כשהם דבריהן וכל פלטין ׳לטריטאות, שם, ופירש״י וכו׳.

ושמחה׳. שחוק להם מעשיהם וכל כלבים,

 בוקיון החברין, ואת הנחשים את שם וראה ולכרקום לאיצטדינין ההולך ׳ת״ר שם, בגמ׳ איתא ועוד
 לא אשר האיש ׳אשרי אומר הכתוב ועליהם לצים, מושב הר״ז סלגורין, בלורין ולוליון, ומוליון ומוקיון

 תורה׳. ביטול לידי האדם את מביאין הללו שדברים למדת הא חפצו׳, ה׳ בתורת אם ׳כי וגו׳, הלך
 על וכן וליצנות׳. שחוק שם ועושין מצור, ׳ולכרקום, השור׳. את שמנגחין מקום ׳לאיצטדינין, ופירש״י,

 היא המשחק בתי שמשמעות והיינו הן. ליצנים מיני שכולם פירש״י שם המוזכרים הדברים שאר
 של שענינה הליצנות, למידת יון תרבות של השייכות היטב בזה ומבואר וללצון. לשחוק ההיתאספות

 בבתי הגוף בפיתוח האידיאל את ולפתח קרקסיאות, ובתי טריטאות בתי להקים היה יון תרבות
 מביאים אלו שדברים הגמ׳ בלשון וכמבואר תורתך, להשכיחתם באו ובזה ליצים, מושב שהוא המשחק,

תורה. לביטול האדם את

 שבאו אלא בתורה, לעסוק שלא עליהם שגזרו רק אינו תורתך, להשכיחם יון שבאו דמה מבואר, ולפי״ז
 את ומסירה מתנגדת שהיא ליצים, מושב של תרבות שהיא יון תרבות אל אותם לחבר הליצנות בכח

 וזהו תורה. ביטול לידי האדם את מביאין הללו שהדברים הגמ׳ מדברי שהבאנו וכמו מהתורה, האדם
התורה. בעוסקי ולהילחם להתנגד יון תרבות שהעמידה הזדון ענין

 מקומות, בכו״כ הגר״א מש״כ ע״פ נראה ליצים׳ ל׳מושב הוא חשוב משחק הבתי שמקום הטעם ובביאור
 לפי ליצים׳, ׳מושב זו תרבות קרויה כן שעל ולבזותה. החיים מציאות את לזלזל הוא הליצנות של שענינה

 החיים צורת את להעמיד דבר של פירושו קרקסיאות, ובתי תיאטראות בבתי חיים של שמציאות
 תורתינו לנו מנחילה אותה אשר המרוממת החיים ומצורת מדרך ההיפך שהם ובזויים, שפלים במושגים

הנשמה. חיי - הטהורים הרוח בחיי ומדבקתו הגוף בחיי מהאיחזות האדם את מנתקת שהיא ע״י הק׳,

 אותו שפעמים הוא שהענין נטיתי׳, לא מתורתך - מאד עד הליצוני ׳זדים בתהילים, הפסוק ביאור וזהו
 בהנאות עצמו את להשקיע ודוחפו מנוחה ולאי שקט לאי לו וגורם האדם לתוך חודר ליצנות של כח

 ע״ה, המלך דוד השיב וע״ז סיפוקו, על יבוא שעי״ז דמיון עיניו לנגד שמעמיד ע״י הגוף ובתאוות
 כל בלא בתורה הדבקות ע״י רק הוא ליצני, כוח אותו מול איתן לעמוד שהכח לומר נטיתי׳, לא ׳ומתורתך

מרומים. גנזי אל מעלתו אל אותו להביא בנשמתו התורה אור יאיר שעי״ז נטייה,

 תורה׳, בדברי ׳לעסוק בבה״ת שמברכים מהנוסח לדקדק שכתב התורה, ברכות בהל׳ מהב״ח ידוע והנה
 וכלומר כחו. כל את ישקיע שבו האדם של העסק התורה בהיות היא האדם בחיי התורה שמעלת

 מטבע מאיר ומעתה התורה. בלימוד יהיה ויגיעו עמלו וכל החיים למרכז לו שתהיה זאת היא שהתורה
 שניצחו מה הוא המלחמה, בנס המשמעות שעיקר תורתך׳, עוסקי ביד ׳זדים הניסים, על בתפילת הלשון

 עצמנו את שנכוין ע״י ורק הישר. מדרך להטותם שבא הליצני היצר של כח אותו את בתורה ה׳עוסקים׳
 זה ומכח בידו, המסורים החיים וברוממות במעלת להכיר נזכה עי״ז התורה בעסק עיסוקנו את להשקיע

 אשר והנסינות הפיתויים אחרי ומלהגרר הזמן בהבלי מלשקוע עצמנו את למנוע הגבורה את בידנו יהיה
תהום. עמקי אל למושכה נפשותינו על קמים

 תעשו לא - וגו׳ מצרים ארץ ״כמעשה ב׳( - )יח׳ מות אחרי בפר׳ עה״פ דהנה נוסף, עומק זה בענין ויש
 כגון להן החקוקין דברים שלהם, נמוסות אלו תלכו... לא ׳ובחוקותיהם פירש״י, תלכו״. לא ובחוקותיהם

 חיים ואידיאל תרבות יש ומדינה מדינה שלכל תרבות, פירושו ׳נמוסות׳ ולשון ואצטדיאות׳. טרטיאות
של חייהם מבוססים שעליו והתוכן התכלית והיא בחיים, וסיפוק תוכן לאזרחיה לספק שמטרתה משלה



 הוא ובעיסוקם בעמלם כולם מטרת מ״מ אחר, באופן פרנסתו להביא עוסק אחד שכל ]והגם המדינה. בני
 אדם שכל העכומ״ז נמוסות ענין וזהו בחייהם[. להם שיש והתכלית האידיאל את ולהשיג עי״ז להגיע
משתייך. הוא אליה אשר בתרבות בחיים הסיפוק ואת הטעם את מוצא

 תוכן יהיה שלא האומות, משאר ישראל הובדלו הזה שבעניין תלכו׳, לא ׳ובחוקתיהם נצטוונו וכלפ״ז
 החיים תרבות שהוא הגויים, חוקי כנגד שעומד דמה נמצא, ולפי״ז הגויים, תרבות של חיים חייהם
 שיש כמו שהרי ישראל, של החיים תרבות שהוא תורה, של עמלה כנגדו עומד קרקסאות, בבתי שלהם

 בחוקותי ׳אם בפסוק וכמבואר התורה, עמל שהוא לישראל, המיוחדים החוקים את גם יש הגויים, חוקי
 והיינו בתורה, עמלים להיות הוא ישראל של דחוקותיהם בתורה׳, עמלים ׳שתהיו ופירש״י, תלכו׳,

 החיים תוכן עיקר דהיא ישראל, של החיים׳ ׳תרבות היא אלא מצוה, של בגדר רק אינה תורה של שעמלה
ולילה׳. יומם נהגה ובהם ימינו ואורך חיינו הם ׳כי אומרים שאנו וכמו שלהם,

 תרבות את מהם לבטל תורתך׳, ׳להשכיחם - ישראל עם להילחם הרשעה יון מלכות באה זה ענין ועל
 ואופן לנפשותיהם, החיים סיפוק את המביאה והיא חייהם עיקר שהיא הק׳, התורה שהוא חייהם,

 וסיפוקם חייהם תכלית להיות לפתותם יון׳, ׳תרבות - שלהם לתרבות ישראל את לחבר היה מלחמתם
 להוות יון תרבות את והעמידו הגוף, חיי את ומענגים המנעמים העניינים ובשאר המשחק בבתי בבילוי
תורתך׳. עוסקי ביד ׳וזדים וזהו התורה, לחיי תחליף

 התורה, מלבד אחר אור לישראל שאין לפי בגזרותיהם, ישראל של עיניהם את יון שהחשיכה החשך וזהו
 נפשם, תשוקת היא ואליה חייהם תכלית והיא מרומים, גנזי אל אותם להביא בנשמתם המאירה שהיא
 התורה מלבד חיים ותרבות נימוסים להם ואין סיפוקם, על להביאם בחייהם היחידי והתוכן הטעם והיא
 הרוחנית, בשאיפתם שלהם הסיפוק והוא בהשגתה, ועמלים ועיסוקם חייהם במרכז העומדת הק׳,

 הבאים קרקסאות בתי של הליצנות בכח הגוף במנעמי להתעסק ישראל את להטות הבאה יון וגזירת
 להביא בנשמותיהם המאיר התורה מאור עיניהם את להחשיך הבאה החשיכה היא התורה, חיי במקום

מרומים. גנזי אל אותם

 לא זו בקשה ונוסח וכו׳. בפינו תורתך דברי את אלוקינו ה׳ נא ׳והערב מבקשים, התורה בברכת והנה
 נז, בסימן הב״ח כמש״כ בזה העניין וביאור תורה. תלמוד מצות על רק אלא המצוות, שאר אצל מצאנוהו
 ובה חייהם ותרבות עסקם עיקר התורה שתהיה והיינו האדם, של העסק היותה היא התורה שמעלת
 שיש הערבות טעם השגת ע״י שרק נא׳, ׳והערב הבקשה באה כן ועל בחיים, התוכן ואת הטעם את ימצאו

 ביד ׳וזדים מדגישים שאנו וזהו סיפוקו, כדי בה ולמצוא לתורה ולהתחבר להשתייך האדם יכול בתורה,
 של הכח כנגדם עומד הגויים, חוקי של הליצנות בכח הבאים הזדים שכנגד שהכח דהיינו תורתך׳, עוסקי

חייהם. ותרבות עסקם עיקר שהיא באופן לתורה החיבור שהוא התורה, עסק

 לומר אדום, גלות - הרשעה המלכות על קאי התהום שעניין חז״ל, דורשים תהום׳ פני על ׳וחשך עה״פ
 ׳וחושך הפסוק ומלשון סוף. זו לגלות רואים שאין והיינו חקר, לה שאין תהום כדוגמת היא אדום שגלות

 הוא בזה העניין וביאור תהום. פני על שיהיה הוא יון תרבות שהעמידה שהחשך מדוקדק, תהום׳ פני על
 נמצא להיות עי״ז מגיע בתוכו, לחלחל זרות תרבויות מיני לכל מקום שנותן שמי בחוש, היום שניכר כפי

 האחרות, התרבויות עם להתחבר בעצמו מקום נותן שלא מי ורק סוף, לו שאין נראה אשר ובחשך בגלות
 - אחר בעולם עומד כזה אדם לביהמ״ד, ששייך ולמה לביהמ״ד היא שייכותו וכל כוחו, בכל בתורה ודבק

ית״ש. הבורא גנזי - מרומים גנזי אל אותו להביא עליו שמאיר אור אור, שכולו בעולם

 ימי האלו מהימים לשאוב בידינו יש בתורה דבוקים ולהיות במלחמה איתנים לעמוד הזה הכוח ואת
 הכוח את לדורות והעמידו יון, של מלכותה נגד במלחמתם חשמונאי בית ניצחו בהם אשר החנוכה,

 התורה אור לנו שיאיר נזכה ובזה אור, שכולו בעולם ולעמוד תורה, של עמלה בכח מהחשכה לצאת
הזה. בזמן ההם כימים ונפלאות ניסים עמנו הקב״ה שיעשה ונזכה התהום, פני המכסה בחושך



פנינים

של משולחנו

שליט״א נבנצל דולוי אביגדד דבי דגדול דגאון

 היכל׳ של ׳צילו כוללי ונשיא העתיקה, דירושליכ דאתרא מרא

תשע״ח חנוכה - וישב

דונם פרפופ1
 חנוכה של נר תנחום דרבי משמיה מניומי בר נתן רב דרש כהנא, רב ״אמר איתא העמוד( בסוף ב )כא, שבת בגמרא

 תנחום, דרב משמיה מניומי בר נתן רב דרש כהנא, רב ואמר וכמבוי. כסוכה פסולה, אמה מעשרים למעלה שהניחה

 בו אין לומר תלמוד מה אלא מים, בו שאין יודע איני רק והבור שנאמר ממשמע מים״, בו אין רק ״והבור דכתיב מאי

בו״. יש ועקרבים נחשים אבל בו, אין מים מים,

פמולה ׳מכ למעלה הנוכה נר של למימרא רק והכור של המימרא ממיכות

 שייכות ואין הם שונים דברים שלכאורה אף אלו מימרות ב׳ נסמכו למה להבין ויש מימרות, שני כאן נסמכו הנה

 סדרום ולכך תנחום, דרב משמיה מניומי בר נתן רב ע״י נאמרו ששניהם כיון לומר, יש ובפשוטו חברתה. עם להאחת

 בדיני עוסקת מהן אחת שהרי יחדיו, אלו מימרות ב׳ תנחום רבי אמר במציאות שבאמת יתכן כן על ויתר יחדיו.

 שבחנוכה(, בשבת אף )ופעמים לחנוכה הסמוכה בשבת חלה קריאתה אשר וישב, מפרשת ענינה והשנית חנוכה,

 המימרות ב׳ את אמר הדברים ובתוך דיומא, מענינא בפירקא תנחום רבי דרש ״וישב״ משבתות שבאחת יתכן וא״כ

השבוע. מפרשת וא׳ דיומא מענינא א׳ האלו,

 כפי אך י-ה, שבטי על לדבר אסור לנו כי שבודאי להקדים יש וראשית הנ״ל, המימרות סמיכות את עוד לבאר ויתכן

 אחד ע״י להנשך יוסף ראוי היה לכאורה מסוימת שבבחינה לבאר, נראה כמותינו הבנה לקצרי מצטיירים שהדברים

 עוד ועוברים החי מן אבר אוכלין שהיו לאביו ]שספר אחיו על הרע לשון לאביו סיפר יוסף שהרי שבבור, הנחשים

 ]שהנחש הרע לשון שדיבר בעולם הראשון הנברא היה אשר הנחש כמו נהג ובכך ב([, לז, בראשית רש״י עבירות)עי׳

 שאכל לאחר שרק מפני הוא הדעת, מעץ לאכול עליהם אוסר שהקב״ה שמה לחוה, אמר הקב״ה: על לשה״ר דבר

 כמו עולמות יוצרי להיות הם גם יוכלו הם, גם ממנו שיאכלו וע״י העולם, את לברוא הצליח בעצמו, הקב״ה ממנו

 למספר הוא ראוי א״כ ה([. ג, שם רש״י אומנותו)עי׳ בני את שונא אומן שכל מפני חפץ, הקב״ה אין ובזאת הקב״ה,

בעולם. הרע לשון דוברי ראש שהוא הנחש ע״י משלם עונשו שיקבל הרע לשון

 להבין, עליו שהיה באבחנתו. טעה למעשה זאת בכל אך שספר, מה לאביו ספר כאשר לרעה התכוון לא יוסף אמנם

 עליו, חולקים צדיקים עשרה ואם באגמא, קני קטלי אינם אחיו גם הרי ג(, שם, חכים״)אונקלוס ״בר הוא אם שגם

 ״מחדדי או עדיף רוב האם שמאי, ובית הלל בית במחלוקת נחלקו ואחיו שיוסף אפשר ושמא עמם. שהצדק יתכן

 שהלכה סברו והאחים כמותו, שהלכה סבר כן ועל חכים, בר טפי, מחודד היה שיוסף א(. יד, יבמות )עי׳ עדיף טפי״

הרבים. בהיותם כמותם,

הכותב. ע״ד ונכתבה תשס״ב, בשנת תלמידים לפני שנאמרה שיחה מתוך1

א



 אחיו על לשה״ר שדבר במה צדק לא וא״כ עמו, הצדק אין שמא לחשוש צריך יוסף היה לא, אם ובין כך אם בין אך

 מגיע אחד מצד כן ואם האחים. עם שמא או עמו הצדק האם אביו, את לשאול צריך היה היותר ולכל אביהם, בפני

ניצל. זאת, בכל אך הנחשים. של הענין ח״ו ליוסף א״כ

 וזכות מהנחשים, ניצל לכך החלומות(, )ע״י בבריאה השי״ת השגחת את מפרסם יוסף היות מפני יוסף, שניצל והטעם

 את לפרסם המשיך בהם שגם פרעה, ואצל הסוהר ובבית פוטיפר בבית גם עליו הגינה השי״ת מפרסם שהיה זו

 ״בשם ה׳״ ״בעזרת אומר יוסף היה דבר כל שעל ג(, אתו״)לט, ה׳ כי אדניו ״וירא אומר שהכתוב השי״ת, השגחת

 החלום להם לפתור והאופים המשקים שר אליו פנו כאשר הסוהר בבית וכן השי״ת, בהשגחת הכל תולה שהיה ה׳״,

 וכן שלו, ותבונתו בחכמתו ולא בהקב״ה רק החלום בפתרון הצלחתו את שתלה פתרנים״ לאלקים ״הלא השיבם

 אין עצמו שלו פרעה״, שלום את יענה אלקים ״בלעדי יוסף משיבו חלומו לו לפתור בבקשה אליו פונה פרעה כאשר

ה׳. מאת הכל אלא לפתרון כלום שייכות

 כן, אם נעשה, ה׳ בהשגחת שבעולם דבר שכל מפרסם שהיה ניסא בפירסומי עוסק יוסף היה שנתבאר מה לפי אשר

 והיינו לפרסמו, צריך שנס מכאן ראיה א״כ זאת, מפרסם גם אלא ה׳ בהשגחת מאמין רק לא יוסף שהיה חזינן אם

 היטב ומבואר יפורסם, שלא באופן ולא עינא״, ביה ש״שלטא פרסום לו שיהיה באופן חנוכה נר להדליק שצריך

 אין רק והבור - של למימרא עניא, בה שלטא משום אמה עשרים בתוך שתהיה צריך חנוכה נר של המימרא סמיכות

ניסא. דפירסומא לתא משום והכל הנחש, מן יוסף שניצל שמבואר מים, בו

דואדט כריאת תכלית - דונם פרמוט

 הרמב״ן כתב וכאשר האדם. בריאת תכלית כל זוהי אלא לחנוכה, רק ענין אינו יוסף, אצל ראינו אשר ניסא״, ״פרסומי

 רוממות וכוונת שבראו. לאלקיו ויודה האדם שידע מלבד הראשונה... ביצירה אחר טעם לנו ״אין טז(: יג, )שמות

 זה, ויפרסמו והמציאם, שבראם לא-ל ויודו יתקבצו מקום אדם לבני שיהיה זהו הכנסיות... בתי וכוונת בתפלות הקול

אנחנו״. בריותיך לפניו: ויאמרו

 את לכל ולפרסם וישועתו, השגחתו על רם בקול לה׳ להודות בכדי אלא איננה בעולם, האדם מציאות תכלית

 כי מצרים ״וידעו הקב״ה: אמר כאשר במצרים, ה׳ שעשה הניסים כל תכלית שזו הרמב״ן, שם כתב ועוד השגחתו,

מלבדו״. עוד ש״אין ברורה להכרה מתוכם להגיע היא הניסים תכלית היינו: ה׳״, אני כי ״וידעתם ה׳״, אני

דונוכד! ימי שמונת נתקנו דודונוכדו מנימי נס איזדו על

 גיבורים ״מסרת היוונים. נגד החשמונאים מלחמת ניסי - אחת מערכת ניסים: מערכות שתי לנו יש הרי בחנוכה והנה,

 )פילים ההם הימים מושגי פי על ביותר המתקדמים הנשק בכלי היו מצוידים היוונים מעטים״. ביד ורבים חלשים ביד

 השנית הניסים מערכת ניסים. של אחת מערכת זו וניצחום. ריקות, כמעט בידים בהם נלחמו החשמונאים ואילו וכר(,

 זו גם ימים. שמונה במשך ודלק הלך ובפועל בלבד, אחד ליום להספיק אמור שהיה השמן, פך ניסי היא חנוכה, של

עצמו. בפני נס הוא לדלוק, השמן ממשיך בו יום כל כאשר אחד(, בודד נס רק )ולא ניסים של שלמה מערכת

 פך נס בזכות שכן והטעם, במלחמה. הנצחון נס אלא השמן, פך נס איננו עבורנו, יותר החשוב שהנס ברור והנה,

 קיום אלא כאן אין סו״ס אבל כמובן, בה, לזלזל שא״א במקדש, המנורה הדלקת מצות את לקיים אמנם זכינו השמן

 לדורות והודאה הלל תקנת לדורות. והודאה הלל ימי שמונה מתקנים חז״ל היו לא כך ועל אחת, פרטית מצוה של

 מגזרות להשתחרר זכינו מחמתו רק שכן עבורנו, העיקרי הנס הוא אשר במלחמה, הנצחון נס על בהכרח אפוא היתה

עליהם( בעיקר גזרו שהיונים ומילה, ר״ח שבת כולן)כולל המצוות בקיום כולה, התורה בשמירת ולהמשיך היונים,

ב



 חנוכה מהלכות )פ״ג הרמב״ם כתב כאשר שנה״, מאתים על יתר לישראל מלכות ״חזרה כן, וכמו המקדש. ובעבודת

ה״א(.

 אשר את בזה לבאר בכדי הוא שנה״, מאתים על יתר לישראל מלכות ״שחזרה זה דבר הרמב״ם שציין שהטעם ]ונראה

 תירץ זאת ועל שנא. ומאי הלל, אומרים בחנוכה ואילו הלל, אומרים אנו אין שבפורים מפורים, דחנוכה מועד חלוק

 א(, יד, אנך׳)מגילה אחשורוש עבדי ״אכתי שבפורים והיינו, שנה״. מאתים על יתר לישראל מלכות ״חזרה הרמב״ם

 לאחשורוש, משועבדים עדיין שנותרנו בשעה ה״׳ עבדי ״הללו לומר יכולים איננו כי הלל, בו אומרים אין כן ועל

 יכולים ולזאת לאנטיוכוס, משועבדים נותרנו לא א״כ לישראל״, מלכות ״חזרה בחנוכה אבל הגמרא. ביארה כאשר

ה׳״[. עבדי ״הללו לומר: אנו

דונרות דודלקת ע״י דויא הדונוכד! דודוודאדו שצורת דוטעט

 הלא בעולם, ה׳ כבוד גילוי מבחינת מ״מ הנצחון, נס כאמור, הוא, עבורנו יותר והמועיל החשוב שהנס למרות והנה,

 וחזקים גדולים עמים כנגד לחמו קטנים שעמים מעולם דברים היו כבר הלא כי ה׳. כבוד של גילוי כ״כ בו אין זה נס

 ש״אין כך כל ניכר לא כזה נצחון אחרי גם וא״כ במלחמתם, בהם שהשתמשו מתוחכמים תכסיסים עקב ונצחום מהם

 בגלל ולא מתוחכמים, צבאיים תכסיסים בגלל הושג שהנצחון לטעון, דין לבעל מקום יש שכן מלבדו״, עוד

 הטבע, דרך פי על המאורע את להסביר יכול אדם שום אין שם השמן. פך נס משא״כ העליונה. ההשגחה התערבות

 אשר את להסביר יכולה בעולם ה׳ השגחת רק אלא ימים. שמונה דלק אחד, ליום רק להספיק אמור אשר שמן כיצד

 שלמרות לכך, הטעם אולי זהו כי באמת יתכן מלבדו״. עוד ש״אין המלחמה, מניסי יותר מעיד זה נס וא״כ אירע,

 את המציינת נרות, הדלקת ע״י דוקא חז״ל קבעו בחנוכה ההודאה צורת את מ״מ הנצחון, נס הוא יותר החשוב שהנס

 הנס הוא לנו, חשוב הפחות שהוא זה, נס דוקא כי המלחמה. ניסי את שתציין מצוה איזו קביעת ע״י ולא השמן, פך נס

 ניסי שאף בזה, להודיע כדי אותו, דוקא לציין חז״ל לנו תקנו כן ועל מלבדו״, עוד ש״אין כך על יותר שמורה

כלשהן. טבעיות סיבות מחמת ולא עלינו, ה׳ השגחת מפני רק היו המלחמה

מצריה לגאולת פוריט גאולת ממיכות

 בשנה פורים לעשות חודש באיזה מחלוקת, מביאה ב( ו, )מגילה הגמרא שכן בפורים. גם מצינו אלו, דברים וכדוגמת

 היה שבעצם הגמרא, ביארה הדבר וטעם שני. שבאדר ההלכה נפסקה כידוע, שני. באדר או ראשון באדר מעוברת,

 כן על לניסן, סמוך הוא שני שאדר היות אך המצוות, על מעבירין שאין כיון ראשון, באדר פורים את לעשות צריך

פרעה(. לגאולת אחשורוש לגאולה)גאולת גאולה לסמוך כדי שני, לאדר פורים את דוחים

המצוות״. על מעבירין ״אין של הכלל על מחמתה עברו אשר עדי הגאולות, סמיכת נחוצה מה לשם להבין, ויש

 בדרך באה שההצלה ולומר, להכחיש מקום יש פורים בגאולת שכן שביארנו. מה פי על מתבאר שהדבר חושבני

 בהן אין וא״כ טבעיות, בסיבות מוסברת להיות יכולה אסתר במגילת המתוארת ההתרחשויות שרשרת שהרי הטבע.

 עולה הארורה בגרמניה אם ה׳. יד הוא הטבע שאף היטב אנו יודעים כמובן, בעולמו. ה׳ השגחת את להוכיח כדי

 כך ע״י הושג זה שנצחון ולמרות ה׳. יד זו גם ב״ה, לבסוף נוצח זה שליט ואם ה׳, יד זו הרי ישראל, שונא לשלטון

 טבעי, באופן נעשה שהכל לטעון שיכול מי יש אבל זאת. מבינים אנו ה׳. יד זו גם נגדו, נלחמו העולם אומות שכל

 מצרים, לנס פורים נס את סמכו זו, ממחשבה להוציא ובכדי הארועים. כל את המנהלת ה׳ ליד הוכחה שום כאן ואין

 מים, שותים יהודים ורק לדם הופכים המים כשכל ה׳. מאת באה שהתשועה העובדה את להכחיש שיכול מי אין ששם

 בדרך אירע לא פורים נס שאף ומינה, מצרים. מכות שאר וכן הטבע, בדרך שאירע דבר כאן שיש לטעון אדם יכול לא

שהנצחון המלחמה, נס על מעיד השמן נס כך פורים, על מעיד שפסח כשם וא״כ, זאת. היתה ה׳ מאת אלא הטבע,
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 שהמעטים שרצה ה׳, רצון בגלל אלא למתתיהו, שהיה אסטרטגי כשרון או טבעיים כחות בגלל היה לא במלחמה

והגיבורים. הרבים את טבעי בלתי באופן ינצחו והחלשים

מלכדו עוד אין - דולה יחוד

 רעו״ ולכו הצאן השקו המקנה, האסף עת לא גדול, היום עוד ״הן להם: אומר הרועים את פגש כאשר אבינו יעקב

 ודאי וא״כ הבאר״, פי על ?דלה ש״האבן הוא רואה הלא הרועים, מן יעקב רצה זאת מה וקשה: ז(. כט, )בראשית

 את לגלול מצליח עצמו הוא אמנם עצמם. בכוחות שכזו אבן לגלול אפשרות אין שם העומדים שלרועים הוא מבין

 להצליח צריכים הרועים שאף אומרת זאת אין אבל י(, שם, צלוחית״)רש״י פי מעל הפקק את שמעביר ״כמי האבן

 בכוחם שיש שסבר הרועים, של כוחם מידת באומדן שטעה ולומר הרועים. מן יעקב רוצה מה וא״כ זאת, לעשות

זה. בדבר יטעה אבינו כיעקב ה׳ ונביא גדול חכם וכי לאומרו. שא״א דבר הוא כזו, אבן להרים

 לכח אלא גופני, לכח הכונה אין אבל שם(, גדול״)רש״י ״כוחו אמנם גשמיים. בכוחות האבן את גלל לא שיעקב אלא

 הביא זצ״ל שמואלביץ חיים הג״ר מו״ר האבן. את להרים יעקב מצליח האמונה בכח רק האמונה. כח - והוא רוחני,

 לב ״יחד אלא אבן״, וגל כח ״עשה אמר לא מים״. באר מפי אבן מל לב ״?חד גשם: בתפילת הפייט מלשון לכך ראיה

שבשמים. לאביו לבו את שיחד ע״י אלא האבן, את לגלול אבינו יעקב הצליח הזרוע בכח לא כי לאמר: אבן״. מל

 בלבו ומבטל בעולם... כח שום יתברך מלבדו עוד ש״אין בכך ההכרה חיזוק הוא זה, לב יחוד - מהו? זה, לב יחוד

 הוא... ברוך יחיד לאדון רק מחשבתו טוהר ומדבק ומשעבד בעולם, ורצון כח שום על כלל משגיח ואינו גמור, בטול

 שבעולם הכוחות שכל לאחר פי״ב(. ש״ג החיים, )נפש שבעולם״ והרצונות הכחות כל מעליו יתבטלו וממילא

 לא גם יעקב, על השפעה בעולם כח לשום עוד אין שהרי כבדה, אבן להרים מניעה כל עוד אין ומאופסים, מבוטלים

 שחדור מי כנגד ואולם בהם. מאמין הוא עוד כל רק האדם על שלטון יש הטבע לכוחות הארץ. של המשיכה לכח

 חנינא רבי אמר וכאשר עומדים. הטבע כוחות אין ה׳, ע״פ רק נעשה והכל הטבע, לחוקי עצמי כח שום שאין בהכרה

 אינו הטבע כן ועל הנ״ל, בהכרה חדור הוא כי א(, כה, וידלק״)תענית לחומץ יאמר וידלק לשמן שאמר ״מי דוסא: בן

 יעקב אמר אשר וזאת לטבע. שלטון אין אבינו יעקב נגד גם וכך השבת. כל במשך לו דולק החומץ וגם נגדו, עומד

 אינם הרועים ואולם האבן. את לגלול תוכלו מלבדו״, עוד ש״אין להכרה לבבכם את תייחדו אם אתם, אף לרועים,

 להאמין רוצים הם שאין וכיון ה/ ביחוד להאמין רוצים ואינם ע״ז, עובדי הם שהרי זו, להכרה לבם את ליחד רוצים

 בטלו ובזה שבשמים, לאביהם ליבם יחדו אבינו, כיעקב החשמונאים, האבן. את לגלול מצליחים אינם הם ה׳, ביחוד

ונצחו. יון, של כוחה כל את

 השניה(, העולם מלחמת בתחילת הגרמנים ע״י שנכבשה )לאחר מוורשא בריחתו שבשעת מסופר, זצ״ל הגרי״ז על

 להנצל ה׳ ברוך זכה כך וע״י מלבדו״, עוד ב״אין הדרך כל מהרהר היה גרמנים, ברוצחים מלאות היו כשהדרכים

 המופלאים המעשה פרטי הם נודעים )וכבר שליטתם לתחום מחוץ שהיתה לוילנא, גלויים בניסים ולהגיע מידם

 מעליו ולבטל להסיר נפלאה ״סגולה הוא בעולם״, כח שום יתברך מלבדו עוד ״שאין בכך ההכרה חיזוק כי ואכ״מ(.

 ואכן ובאמת(. ד״ה פי״ב ש״ג החיים״ כלל״)״נפש דבר שום לו לפעול יוכלו שלא אחרים... )של( ורצונות דינין כל

מידם. ניצל ובס״ד זצ״ל, הגרי״ז על שליטה לרשעים להם היתה לא זו הכרה בזכות

חשיכות לדה מייחכיט אט רק דוא חטומאח כודוות של כוחה

 רחל ישבה זאת למה לד(. לא, עליהם״)בראשית ותשב הגמל בכר ותשימם התרפים את לקחה ״ורחל מסופר: בתורה

 רחל החליטה שמחמתה נוספת, סיבה בפנינו גילו חז״ל אבל אביה. לבן מפני אותם להחביא כדי - ובפשוטו עליהם.

 את ללבן לגלות יכולים שהיו טומאה, כוחות היו לבן של שלתרפים חז״ל אמרו הגמל. בכר דוקא התרפים את לשים

אך אותם. מכבדים כאשר רק כח, להם יש אימתי ואולם ב(. קסד, ח״א )זהר אותם שגנב זה של זהותו ואת מקומם
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 כדי גם אלא אותם, להחביא כדי רק לא התרפים על יושבת רחל לזאת ואשר מעליהם. כחם סר - אותם מבזים כאשר

 שבני מכך אלא נובע כח( לה שיש )במידה כוחה אין זרה, עבודה בכל הוא וכך כחם. את לבטל ועי״ז אותם, לבזות

כח. כל לה אין - חשיבות לה נותנים כשלא חשיבות. לה נותנים אדם

 אלו - כא( יג, לריאש״)ירמיה אלפים עליך <צתם למךת ואת עליך, י?קד כי תאמרי ״מה לישראל: אומר הנביא ירמיהו

 עצמכם אתם הלא ולהגלותכם? עליכם להשתלט בבל מלך את עליכם כשיביא הקב״ה כלפי לכם להיות יוכלו טענות

 יכולה היתה לא עליכם, שליטים להיות אותם הרגלתם עצמכם שאתם ואלמלא עליכם, שליטים להיות אותם הרגלתם

עליכם. שליטה לבבל להיות

 אירע ואימתי מדי. יותר אותם והחשיבו אותם שכבדו בכך ? עליהם שליטים להיות בבל את ישראל הרגילו במה

 לט(. מדי)ישעיהו יותר מכבדם וחזקיהו חזקיהו, אל שליחים שלח בבל מלך בלאדן בן בלאדן מריאדך כאשר הדבר,

 ששגריר להבין אפשר א(. קד, )סנהדרין להשקותם עליהם עומדת ובעצמה בכבודה ואשתו לכבודם, משתה שעשה

 זה !המסובים? את ותשרת תעמוד עצמה שהמלכה כך כדי עד אבל מפוארת. מלכות בסעודת לכבד יש זר מלך של

 את לפניהם פתח שאף עוד, אומרים חז״ל לבבל. מגיעה שאינה מיותרת חשיבות נתינת זוהי זר. לשגריר מגיע לא כבר

פנ״א(. הלוחות)פדר״א את להם והראה שבמקדש הברית ארון

 ג( לט, אליך״?)ישעיהו יבואו ומאין האלה, האנשים אמרו ״מה שואלהו: וישעיהו להוכיחו, ישעיהו את אליו ה׳ שלח

 שואל״ אתה ולי מקום, של נביאו ״אתה לענות: צריך שהיה רש״י, פירש זו, שאלה על לענות חזקיהו צריך היה כיצד

 זאת תחת לי. אמרו ומה אלי באו מנין האלו, האנשים הם מי ה׳( )מפי מעצמך אתה יודע וא״כ אתה, נביא הלא

 יודע איננו שהנביא חזקיהו היה סבור שבאמת נאמר אם גם מבבל״. אלי, באו רחוקה מארץ ואומר: מתגאה ״התחיל

 מוסיף חזקיהו ואולם אלי״. באו ״מבבל לומר: לו היה אלא כך. לענות צריך היה לא עדיין האנשים, אליו באו מנין

 ממנו בקש וכי רחוקה? מארץ שבאו לציין צריך מה בשביל מבבל״)שם(. אלי, באו רחוקה ״מארץ מילים: שתי

 היכן כבר שידע ישעיהו על חזקה אלי״. באו ״מבבל לענותו: צריך היה א״כ הארץ? בידיעת שיעור לו למסור הנביא

 התנשאות כאן שהיתה מורה הדברים סגנון ? רחוקה״ ״מארץ המילים את חזקיהו מוסיף א״כ מדוע בבל. נמצאת

 חשיבות ובמעשיו בלבו א״כ נותן חזקיהו אותה. מרגיש לא ואף יתכן הצדיק שחזקיהו חשיבות, הרגשת מסויימת,

 בסופו התפתחו ממנה אשר שליטה ירמיהו, אומר כאשר ישראל, על לבבל שליטה לנתינת בכך וגורם לבבל, מיותרת

מעמד. באותו לחזקיהו ישעיהו שאומר כפי בבל, וגלות החורבן דבר של

מי)עי׳ עם שני בבית גם היה דומה תהליך  את מינו עצמם ישראל ד(. לב, בראשית ורמב״ן יב, ו, שה״ש רש״י רו

 בספר שמסופר כפי יוון, נגד רומי עם ברית כרת המכבי שיהודה מכך התחיל הדבר עליהם. לשליטים הרומאים

 האחים בין מריבה שכשיש מצב, מזה מתפתח אח״כ לרומי. חשיבות א״כ נותן המכבי יהודה ח(. )א, חשמונאים

 דבר של ובסופו שם(, בשה״ש רש״י )עי׳ ימלוך מי לשפוט לרומי הם קוראים ואריסטובלוס, הורקנוס החשמונאים

 מכך הכל? החל וממה ידיהם. על הבית לחורבן עד מגיעים והדברים ירושלים, על לחלוטין הרומאים משתלטים

חשיבות. להם שנתנו

 כעפרא אותם מבטלים ואם וכח. עצמה מקבלים הם - אותם מחשיבים אם בעולם, הטומאה כוחות של דרכם כך

 הרי שלו, הע״ז את ביטל גוי אם וע״ז. מחמץ חוץ ביטול להם אין שבתורה האיסורים כל הרי כחם. נעלם - דארעא

 לה שנותנים מכך נובע הע״ז של כוחה שכל משום בע״ז? ביטול מועיל מדוע א(. נב, להיתר)ע״ז והופכת בטלה היא

ע״ז. שם ממנה ובטל כח, כל עוד לה אין אותה, שמבטלים וברגע חשיבות,

ה



דומדודרין מן ומדודרין מדודרין דוז״ל תיקנו דונוהד! המצות שרק דוטעה

 כגון כאלו, מדרגות שתקנו מצאנו לא המצוות בשאר והנה המהדרין. מן ומהדרין מהדרין בחנוכה לנו תקנו חז״ל

 שלושה יאכלו המהדרין מן ומהדרין כזיתים, שני יאכלו מהדרין מצה, כזית יאכלו המצוה קיום לעיקר שבעלמא

 יעשו מה מיוחדות, תקנות מצינו לא אבל מינים, בארבעה ובמיוחד המצוות, בכל הידור מצות יש אמנם כזיתים.

זאת. למה להבין ויש הזה. כדבר מצאנו בחנוכה ורק המהדרין. מן המהדרין יעשו ומה המהדרין

 את ביטלו הע״ז את יבטלו אשר תחת להפך, היה מלאכי בימי כי למצוות, וחשיבות כבוד לתת כדי הוא, הטעם אך

 ״ןגבד חשוב כמה להראות הדברים, הפך לעשות תקנו כן על יד(. ג, )מלאכי אלקים״ ןגבד ״שוא אמרו: המצוות,

היוונים. גזרות את הביא שזה מלאכי, בימי היה לאשר התיקון זהו המצוה, את לייקר אלקים״,

 במנורת ידליקו והמהדרין פח, במנורת שידליקו והוא, למצוה, כבוד של צורה עוד לתת צריכים היו לכאורה אמנם

 המנורה לגבי אלא כן. הדין אין בזה ואולם אחר. יקר חומר או זהב, במנורת ידליקו המהדרין מן והמהדרין כסף,

 פח חנוכית ואם במצוה, שליש עד רק שחיובו מצוה הידור כל כדין משליש, יותר בה להדר צריך שלא הדין נשאר

 בחנוכיה גם תקנו לא ומדוע שקלים. עשר מחמישה יותר העולה חנוכיה לקנות חיוב אין שקלים, עשרה למשל עולה

הנרות. במנין כמו מדרגות שלש

 המנורה הדלקת מצות את לקיים כדי לחשמונאים חסרים היו דברים שני שהרי הנס. היה גם שכך מפני ונראה

 עי׳ - שבמקדש הכלים כל את נטלו אלא השמנים, את טמאו רק לא היונים )שכן הזהב ומנורת טהור, שמן כהלכתה:

 נס, להם נעשה לא המנורה לגבי אבל נס, להם נעשה השמן לגבי והנה, חשמונאי(. בית ומלכות ד״ה א מג, ע״ז רש״י

 והעשירו וכשחזרו כסף, של עשאום כשהעשירו אח״כ ורק )בדיל(, ?בעץ מחופים ברזל של בשפודים להדליק ונאלצו

זהב. מנורת להם לשלוח תקצר ה׳ היד וכי זהב, מנורת ימצאו שגם נס להם נעשה לא ולמה שם(. זהב)ע״ז של עשאום

 להיות צריך ההידור אבל במצוות, יהדרו שישראל רצונו אמנם כי להראות, הקב״ה רצה אשר גופא היא ושמא

 א״א במיקרוסקופ אפילו שכן בפנימיות, הבדל הוא טהור לשמן טמא שמן בין ההבדל בחיצוניות. לא בפנימיות,

 לא בזה כן על חיצוני, הבדל הוא וזהב כסף למנורת פח מנורת בין ההבדל אבל טהור. לשמן טמא שמן בין להבחין

חיצוני. ולא פנימי, הידור בעיקר אבל מצוה, בהידור אמנם חפץ שקב״ה השמים, מן להם לרמז כדי נס, להם נעשה
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בס׳׳ד

 שליט"א רוזן יגאל דבי הגדול הגאון

 ישראל אוד ישיבת ואש

בחנוכה והודאה הלל

 בהון להתענות ודלא בהון למספד דלא אינון תמניא דחנוכה יומי בכסלו בכ״ה רבנן דתנו חנוכה מאי ע״ב כ״א שבת א.
 אלא מצאו ולא בדקו ונצחום חשמונאי בית מלכות וכשגברה שבהיכל השמנים כל טמאו להיכל יוונים שכשנכנסו

 ממנו והדליקו נס בו נעשה אחר יום להדליק אלא בו הי' ולא גדול כהן של בחותמו מונח שהי' שמן של אחד פך
 נקבעו שלא במלאכה שאסורין לא ופירש׳׳י והודאה בהלל טובים ימים ועשאום קבעום אחרת לשנה ימים שמונה

בהודאה. הנסים על ולומר הלל לקרות אלא

 לו הי' מ״מ מלאכה לאיסור היינו לאו מ״מ טובים כימים שעשאום דאף לבאר רש׳׳י דהוצרך דנהי בלשונו ויל׳ע
 ולומר להוסיף אח״כ ורק הנסים על ולומר הלל לקרות והיינו טובים ימים הוו מה לענין ולבאר העיקר את להקדים

במלאכה. נאסרו לא דמ״מ

 אמרוהו ישראל ובני משה שבתורה שיר שמואל אמר יהורה רב אמר ע״א קי״ז בפסחים הגמ' עפ״י בזה והנראה
 ועל ופרק פרק כל על אותו אומרין שיהו לישראל להן תקנו שביניהן נביאים אמרו מי זה והלל הים מן שעלו בשעה

 תיקנו שלא פשוט זה והנה חנוכה כגון ופירש׳׳י גאולתן על אותו אומרים ולכשנגאלין עליהן תבא שלא וצרה צרה כל
 טובים ימים הדורות חכמי יקבעו שכאשר שתיקנו אלא החנוכה תקנת הי' לא שעדיין אחר בחנוכה הלל לזמר

 והיינו ופרק פרק כל דעל התקנה מעין והוי הנביאים תקנת מכח הלל לומר יו״ט באותו חיוב יהי' מצרה לכשינצלו
 בזה פליג ורש״י הדורות חכמי ע״י בעתיד נקבעים שיהו טובים הימים בכל וה״ה התורה מן הקבועים המועדות בכל

 על שהקשה מה יהושע די׳ה ברשב״ם וע״ע מצרה נפשם פדות בעת ההלל לומר שתיקנו דמפרש הבה״ג שי' על
שרת פירש״י כבה״ג. דס״ל מטעם הוא שהקשה והרשב״ם קושיתו מיושב ועפימ

 להיות רק תיקנו אלא הלל קריאת דין כלל בו תיקנו לא חנוכה של היו׳׳ט שתקנו הדור אותו דחכמי נמצא ולפי״ז
 יום שם רק והוא מסויים דין בו אין היו״ט רעצם ונמצא הנביאים תקנת מכח חיוב בהו אית וממילא יו״ט אלו ימים
 הנביאים תקנת ממילא בו שיחול לענין רק אלא במלאכה אסור ואינו דבר לכל גמור יו״ט דאינו רש״י כתב ולזה טוב
ההלל. קריאת של

 ומקשי' מלאכה בעשיית ואיקדשו מוער ראיקרו בימים אלא ההלל את גומרין דאין אמרו עי׳ב י' בערכין בגמ' והנה ב.
 הנס על הלל אלא היום מדין הלל דאינו היינו ובפשטות כיסא משום ומשני וקאמר הכי ולא הכי דלא חנוכה והא
 הן שאף אחר זה בהלל חייבות נשים אין אמאי דא״כ להקשות הביא נ' ס׳׳ק ט' אות חנוכה מערכת חמד שדי ובס'

שרת אמנם ע״א כ״ג שבת בגמ' כדאיתא חנוכה בנר חייבות נשים דמה״ט הנס באותו היו  נראה רש״י בשיטת לפמ
 על שנקבע יו״ט של התקנה אבל מלאכה בעשיית דאיתקדש מועד שיהא בעי' מועד מדין ביו״ט דדווקא הגמ' לבאר

 הנס שעל יו״ט של ויחודו בקדושתו הוא ההלל לקריאת מועד של דיחודו מלאכה בעשיית איקדש שיהא א״צ הנס
 קריאת חיוב ביה דאית וממילא הנס שעל יו״ט דהוא נתבאר הא ובחנוכה בו שאירע הנס משום הוא ההלל לקריאת

המועדות. ככל הלל דהוי דינא והדר הנביאים תקנת מכח היום מדין הלל

 הנסים על תקנת בו שיהא יו״ט מדיני מצינו לא דלכאו' הנסים על לענין יו״ט שיהי' גם שתיקנו מה צ׳׳ב דלפי״ו אלא
ת אינו הלל דלענין לפימשנ״ת אבל הנסים על בו אומרים שיהיו שתיקנו צ׳׳ל בפשטות משניית ולולא  חכמי תקנ
ת ביה אית וממילא ליו״ט שקבעוהו אלא הדור אותו  שאמרו מה גם לפרש צריך דהכי דומיא א״כ דהלל הנביאים תקנ
 להדיא כן ומבואר מועד בכל שיש המאורע מעין הוכרה מדין הוא הנסים על דדין וצ״ל הודאה לענין יו״ט דהוי

 בהודאה המאורע מעין ואומר י״א מתפלל וכו' ופורים בחנוכה כגון מוסף בו שאין כל הי״ד פ״ג דברכות בתוספתא
ע תקנה דאינו ומבואר פר  דא״כ היטב וא״ש המאורע מעין הזכרה של הכללי הדין מצד הוא אלא הנסים על לומר ב

הלל. לענין טובים ימים שקבעום מה מעין הוי

 דמזכיר ליה פשיטא דבתפלה התוס' ופי' המזון בברכת חנוכה של מזכירין אם נסתפקו ע׳׳א כ״ד בשבת בגמ' והנה
 רש׳׳י אמנם האי כולי ניסא פרסומי ליכא שבבית המזון בברכת אבל ניסא פרסומי ואיכא הוא בציבור דתפלה משום

 הוא להודאה דנקבעו דהא ביתי מהיכי וצ׳׳ב לעיל כדאמרי' נקבעו ולהודאה להלל שהרי לן פשיטא דבתפלה פי'
שרת המזון בברכת ולא בתפלה דווקא אלא הנסים על לומר תקנה כלל הי' דלא ביארנו דהא היטב א״ש ולפמ



 שבת בגמ' דהא בתפלה עיקרו זה ודין המאורע מעין דמזכירין הלכתא האי בהו אית וממילא טובים לימים דנקבעו
 או צריך דאורייתא ר"ח צריך לא דרבנן בחנוכה אתייל המזון בברכת ר"ח של להזכיר מהו לן איבעיא בסמוך שם

 בר"ח המאורע מעין מזכירין אי נסתפקו לא ודאי בתפלה והנה מזכרינן לא מלאכה בעשיית אסור דלא כיון דלמא
דמזכירין. פשיטא דבתפלה ואף המזון בברכת הנסים על היזכירו לגמ' פשיטא לא ומה״ט נסתפקו המזון בברכת ומ"מ

 ולכאו' בהודאה הנסים על ולומר הלל לקרות דקבעום פירש׳׳י והודאה בהלל יו״ט דקבעום בגמ' שאמרו במה והנה
 הנסים על אומר היכן לפרש לרש׳׳י לו ומה הודאה בגדר עצמו דהוא הנסים על לומר דתיקנו הוא בגמ' המכוון עיקר

 אינו הנסים דעל נמצא הא ולפמשנ״ת בהודאה הוא דתפילה הנסים דעל ע״א כ"ד בדף מפורשת גמ' דהוא ובפרט
 אחר והודאה בהלל טובים ימים דעשאום הברייתא לשון צ"ב וא"כ המאורע מעין הזכרת מדין אלא הודאה בתורת

 הזכרה מדין הוא חיובו דיסוד הנסים על את דהסמיכו פירש׳׳י ומש׳׳ה הנסים על אמירת דהוא ההודאה לפרש דאין
 מה די׳ה ע״א כ"ד דף ברש״י וע׳׳ע הודאה בגדר היו״ט הזכרת שתהא והיינו ההודאה בברכת לומר המאורע מעין

 דלכך והיינו נתקנה להודאה עיקרה דחנוכה מילתא כולה דהא מטעם הוא הודאה בברכת הנסים דעל דהא תפלה
הודאה. בתורת הוא המאורע מעין ההזכרה

 שהוא המזון בברכת הנסים על מדין המאורע מעין הזכרה מדין שהוא בתפלה הנסים על דין דחלוק לפי׳׳ז ונמצא
 תרפ״ב סי' בב"י איתא והנה המזון בברכת הנסים על להזכיר ריש הוא דמה״ט שם בגמ' וכמבואר ניסא פרסומי מדין
 דכש׳׳כ סק"ג שם הט׳׳ז וכ' ס׳׳א שם ברמ״א והובא בהרחמן אומרו המזון בברכת הנסים על שכח ראם בו הכל בשם

שרת ולכאו' סק"ד ובמשרב בא"ר וכ"ה לרצון יהיו קודם בקשה בלשון אומרו שכח דאם בתפלה  נראה הי' לפמ
 המזון ברכת בסוף להזכירו טעם יש במקומו אמרו שלא אף ניסא פרסומי משום דהוא המזון בברכת דדווקא לחלק

שרת בעצמותו הודאה דין דאינו דכיון בקשה בלשון דמזכירין הא א"ש וגם  יש שפיר ניסא פרסומי מדין אלא וכמ
 אינו דבחנוכה וקיי״ל אמרו שלא כל המאורע מעין הזכרה מדין דהוא דתפלה הנסים על אך בקשה בלשון אף לאמרו

ל בתוספתא וכדאיתא חוזר ר  דבגמ' אלא הוא כן דאמנם ונראה התפלה בסוף הזכרה דין שיהא חיתי מהיכי ה
 אלא בתפלה גם להזכיר יש דמה״ט בודאי ניסא פרסומי ומטעם המזון בברכת הנסים על להזכיר אם דנסתפקו
 המאורע מעין דהזכרה הדין והפסיד במקומו הזכירו שלא כל ומ"מ המאורע מעין מדין מזכירין בלא״ה דבתפלה

ת חייל זה על דאף פשיטא  קודם בקשה בלשון אומרו ולכן המזון מברכת גרע דלא ניסא פרסומי מדין הנסים על תקנ
 דיש אפשר מ"מ חוזר דאינו דקיי״ל בברהמ״ז ר"ח של הזכיר ולא טעה דאב ס׳׳ז קפ"ח סי ברמ״א עי' אמנם לרצון יהיו

כרל. לחלק יש הא ולדברינו עה"נ וכדין הרחמן שאר בתוך לאומרו

 נתקן הנסים דעל ביאר י"ב סעי' ר"ח סי' ובלבוש הקדמונים בזה ודנו חנוכה של מזכירין אין ג' מעין בברכה והנה
 שעל ריהטא לפום והנה בו מזכירין אין בחתימה אלא הברכה בעצם הודאה אין ג' מעין דבברכה וכיון בהודאה

ע יאמרנו דלא הוא טעם מה בהודאה נתקן המזון דבברכת אף ההודאה הוא עצמו הנסים פר  אף הודאה בתורת ב
ע תקנה אינו הנסים על הא לדברינו אמנם ג' מעין בברכה פר  כל ולזה הודאה בברכת דנתקן אלא הודאה בתורת ב

התקנה. בכלל אינו הודאה ברכת בו שאין

ת כל והנה ה. שר  בהל' הרמב״ם ז"ל דהנה בשבת הגמ' סוגית כן מפרש דאינו נראה הרמב״ם בדעת אך רש׳׳י בשי' הוא מ
 ומדליקין והלל שמחה ימי וכו' האלו הימים שמונת שיהיו הדור שבאותו חכמים התקינו זה ומפני ה"נ פ"ג חנוכה

 ברור אמנם והודאה הלל ימי שיהיו שהתקינו בברייתא דמבואר הא הרמב״ם השמיט ולכאורה וכו' הנרות בהן
 שמחה ימי שיהיו שהתקינו דבריו הן והן הנרות הדלקת ע׳׳י שנעשה הנס פרסום ע״י היינו דהודאה ס"ל דהרמב״ם

ח מצות הי"ב פ"ד שם לשונו הוא וכן הנרות בהן ומדיקין והלל  בה להזהר אדם וצריך מאד עד היא חביבה מצוה ר
הודאה. בתורת הוא ענינו דהדה"נ ומבואר לנו שעשה הנסים על יו והודיה האל בשבח ולהוסיף הנס להודיע כדי

ח הדלקת של ברכות לענין איתא ה"ו פ"כ סופרים במס' והנה  מברכין במצותיו קדשנו אשר וכו' מברכין וכיצד ר
 ועי' וכו' לאבותינו נסים שעשה ואומר שהחיינו בא"י וכו' מדליקין אנו הללו הנרות ואומר נר להדליק וציונו

 אומר ואח"כ וכו' הללו הנרות של זה נוסח ההדלקה אחר לומר שיש מס׳׳ס כן שהביא חנוכה מהל' רפ"ג בהגהמ״י
הברכות. בין היא הללו הנרות דאמירת דמבואר בהא סובא וצ"ב תרע״ו סי' בטור וע׳׳ע נסים עשה ואשר שהחיינו

שרת והוא המצוה ממעשה כחלק דהוא אלא בעלמא פיוט אינו הללו דהנרות בזה ונראה  דהחפצא ברמב״ם עפימ
 הנס מפרסם ועי״ז הנר שמדליק ע״י היא דההודאה י"ל ע״כ ואשר הודאה בתורת הנס להודיע הוא הדה"נ דמצות

 ולכן המצוה ממעשה חלק היא מ"מ אך לעיכובא אינה זו אמירה ואמנם הללו הנרות באמירת עליו ההודאה וע״י
 הראשון הנר הדלקת דאחר הרש׳׳ל משם כתב סק"ה תרע״ו סי' ובט׳׳ז המצוה לברכת סמוך ההדלקה עם אומרה
א וכ"כ וכו' הללו הנרות יאמר עיקר שהוא מר  כל על קאי ההדלקה על הברכה דהא תמה במשב״ז ובפמ״ג סק"ג שם ה

שרת הנרות שאר להדלקת הברכה בין יפסיק למה וא"כ הנרות  ממעשה פרט אלא הפסקה זו דאין היטב א"ש ולמ
עצמה. המצוה

אברהם( )חנוכת



 יעקב גאון ישיבת מראש שיחה

 שליט״א ברלין זאב רבי הגדול הגאון

- חנוכה -

 גזרו יון כשמלכו שני ״בבית ה״א( פ״ג חנוכה )הל' ברמב״ם כתב א(
 בתורה לעסוק אותם הניחו ולא דתם ובטלו ישראל על גזירות

 ופרצו להיכל ונכנסו ובבנותיהם בממונם ידם ופשטו ובמצות.
 מובא ביאור )וביתר ברמב׳׳ם מבואר הטהרות". וטמאו פרצות בו

 ולא ישראל מעם התורה כל את לעקור רצו שיון תימן( באיגרת
 מובא בגמי מהמצוות, מצוה שום עם להתייחד להם הניחו
 התורה כל את לעקור רצו ובאמת ומילה. ר"ח שבת על שגזרו
 בתורה לעסוק אותם הניחו ולא דתם ובטלו כמ׳׳ש כולה,

 ז.( )כתובות יונה רבינו כ' יון, של מטרתם היתה ומה ובמצוות.
 יהודה ובא אבינו, יעקב של הקבורה על למחות רצו שעשיו
 וכ״כ יהודה. של בבנותיהם דוקא לנקום רצו ולכן והרגו.

 מיהודה יבוא המשיח שמלך בידו דקבלה יב.( )שם השיטמ׳׳ק
 יגיע לא שעי׳׳ז עמ׳׳י, את לטמאות רצו ויון עשו, בית את ויכלה

 הוא הא' בגזרותיהם. מטרות שני ליון שהיו נמצא המשיח.
 לא המשיח שמלך העתיד, על נקמה הב' העבר. על הנקמה

יגיע.

 על הרשעה יון מלכות "שעמדה הניסים: בעל אומרים אנו וכן ב(
 שייך וכי להבין יש ובאמת תורתך". להשכיחם ישראל עמך

 אבל ללמוד, לא לגזור אפשר התורה. את לשכוח גזירה לעשות
 היא, והתשובה ישכחו. שלמדו מה את שגם לגזור אפשר איך

 יום עד בתורה לעסוק אדם "חייב ת׳׳ת בה' הרמב׳׳ם כ' שכבר
 אותם שמסיר ומי חייך" ימי כל מלבבך יסורו ופן שנ' מותו

 התורה את המסיר שאדם המבואר, שוכח". הוא מיד מליבו
 חכמות, כשאר אינה התורה התורה. את מיד שוכח הוא מליבו
 את לזכור כדי אך שלו הזיכרון בכח תלוי הכל חכמות בשאר
 אליה מקושר להיות צריך אלא הזיכרון בכח תלוי לא זה התורה

 עם הקשר כשמנתק מיד לתורה, מקושר לא הוא ואם הזמן. כל
הכל. את שוכח הוא התורה,

 ילמדו, ולא ללמוד, שאסור שכיון תורתך, להשכיחם גזרו יון ולכן
 ע׳׳ז ומתלוננים שמסתובבים בחורים יש היום הכל. ישכחו מיד

 שלא מה ברור, זה אבל למה. יודעים לא והם זוכרים לא שהם
 שלא בגלל אלא חזרו, לא או למדו שלא בגלל לא זה זוכרים

יון. גזירת היה בעצם וזה הכל. שוכחים לתורה, מקושרים

 כלה שכל שגזרו בבנותיהם, ידם ששלחו היוונים, גזרו גזרה עוד ג(
 בזה, הנוראה הגזרה היתה מה להבין ויש תחילה, להגמון תבעל

 בזה עליו נאסרת לא וממילא ברצון ולא באונס היה הכל הרי
 היתה מטרתם וכל חכמים, היו היוונים אבל עליה. בא שההגמון

 לא שהמשיח כדי עמ"י קדושת את ולקעקע ביהודה לנקום
 למי אלא ברית כורתת אשה שאין ידוע כבר והרי להגיע, יוכל

 בעלה עם הקשר תחילה, להגמון שתבעל ובזה כלי, שעשאה
 בית קדושת כל וממילא להגמון, קשורה תהיה והיא ישבר,

תתקעקע. ישראל

 את מייחדים היו ביהודה שמשו׳׳ה שם( )כתובות בשטמ׳׳ק ]ומובא
 עליה, בא היה פעמים בה, גס שליבו ומתוך ארוסתו עם הארוס

אע׳׳פ הבעל. עם הקשר יתנתק לא להגמון תבעל אם שגם כדי

 ישראל קדושת על לשמור כדי מ"מ זאת, לעשות שאסור
התירו[.

 שלא וביתו" "איש מצוות שהיא חנוכה בנר שמצינו מה יבואר ובזה
שבתורה. מצוות בשאר כזאת מצינו

 כ' וביותר הבית. כל על מצווה הוא בחנוכה שדווקא הטעם וצ״ב
 ולאחמ׳׳כ בביתו, נ"ח הדליק שאם הדור, פאר בתשו' הר׳׳מ

 דין שיש ז"א ולברך. הפעם עוד להדליק צריך דירה, עוד קנה
 היה שליוונים כנ"ל, מתבאר והטעם מהו. וצ׳׳ב בבית. מיוחד

 ולכן ישראל, בית כל קדושת את לקעקע ה"בית", על גזרה
 לשמור בבית, נר להדליק תקנו ונצחום, החשמונאים כשגברו

ישראל. בית קדושת על

 אדם יתייחד שלא כדי הבית, דלתות את לעקור היונים, גזרו עוד ד(
 יקיימו לא וממילא ברחוב. בפרהסיא, יהיה שהכל המצוות, עם

 לפרסם מבחוץ, ביתו בפתח נ"ח להדליק תקנו ולכן מצוות.
 לא שהיוונים ואפי' בפרהסיא גם המצוות את נעשה שאנו
בבית. גם שנעשה רוצים

 אלא בזמנם, רק שהיתה מלחמה אינה והחשמונאים יון ומלחמת
 עליו מוטל אחד וכל אחרת. בצורה דור בכל שנמצאת מלחמה

החשמונאים. בחיילות חייל להיות

 מקושרים להיות להפסיק בשביל לרחוב לצאת צריך לא כבר היום
 היום יש לרחוב. מקושרים ולהיות בבית להיות אפשר לתורה
 את הכניסו ובזה לכיס מכניסים מכזית, פחות קטן, מכשיר
 בזה אין אבל פלאפון, לי יש אומר בחור שלהם. לכיס הרחוב

 בחור יש? מה רוטט. רק מפריע, לא מצלצל, לא הוא בעיה
 לנתק יוון, עצת זה אבל הבעיה? מה חדשות, נייעס, קווי שומע

 הוא רוטט, פלאפון לו שיש בחור התורה!!! עם הקשר את
 אדם אם מהגמ'. אותו שמנתק דבר זה נייעס, קווי רק שומע
 רק קשור יהיה שהוא ע׳׳י רק זה תורה, של לכתרה לזכות רוצה

 הקשר את והורסים שמנתקים הדברים מכל ולהתרחק לתורה
התורה. עם

 חרב מחבירו המקודש שכל איך בחוש רואים חנוכה, בימי בעמדינו
 אדרבה, אלא מתמיד. פחות ללמוד זמן לא זה חנוכה מחבירו.

 התורה. בלימוד להרבות יותר, ללמוד מסוגל זמן זה חנוכה
 עובד והיצה׳׳ר להפך, ח׳׳ו ולא התורה. עם הקשר את לחזק
 העיקר שבעולם טצדקי כל לעשות הציבור את לשכנע קשה

 להתחזק אמיתית קבלה ע׳׳ע יקבל א' כל לכן ללמוד. לא
 שכל וודאי הזמן. לכל אור לו יתן וזה אלו, ימים בשמונה לכה׳׳פ

 יותר יהיה ששכרו ודאי לחנוכה, מיוחד חיזוק ע׳׳ע שיקבל מי
 וכיוון גדול, והנסיון קשה עובד שהיצה׳׳ר זמן זה שעכשיו גדול,

 שכר לו מגיע בנסיונות, ועומד המפריעים על מתגבר שהוא
 אחד וכל הניסיון. כגודל הוא שמקבלים השכר כי גדול, יותר

 על גם להשפיע יכול וזה סביבותיו, על משפיע הוא שמתחזק
 ציון על חדש לאור שנזכה יעזור והקב׳׳ה אחרים. תורה בני

אמן. לאורו. במהרה כולנו ונזכה תאיר



 שליט"א שטממן שרגא דבי הגאון
המצוותי לקיום דק הוא והעוה"ז הממון

כולן ידאגו שמת האחין מן אחד
 כולה. החבורה כל תדאג שמת חבורה מבני אחד כולן, האחין כל ידאגו שמת האחין מן אחד ק״ו( )דף שבת בגמ'

 שחסר מי וכל וידידים משפחה קרובי כגון אותו הסובבים אלו כל על אלא שמת אותו על רק דינים זה דאין פי'
המת. הסתלקות ע״י לו

 והנה שמת. אחד לאותו ידאגו החבורה שבני וגם עצמם, על החבורה בני שידאגו גם והיינו ידאגו, כתוב זה ועל
 החבורה, לבני ועלי' תיקון שיביאו פעולות איזה שיעשה הכוונה ודאי אלא תועלת, שום אין דאגה סתם ע״י

 המת, מחמת ה' בעבודת ויתחזקו יתרוממו אותו שהסובבים ע״י כי לכך. שגרם שמת אחד לאותו גם וממילא
 למת. ועליה זכות בזה יהיה
העולם בזה כלום מגיע לא ליעקב כי טען עשיו
 צ״א( )דף בחולין ומבואר השחר, עלות עד עמו איש ויאבק לבדו יעקב ויותר כה( לב, )וישלח בפרשה כתוב

 וכיון מ״ר(. בשם ברש״י )כמבוא עשיו של שרו היה עמו שנאבק והאיש אותם, לקחת וחזר קטנים פכים ששכח
 בתורה מפורש לא והנה עמו. להאבק הזה המלאך יכל לכן יחידי נשאר והוא בלילה, יחידי לצאת לת״ח שאסור

 הזאת. התביעה עם עכשיו דוקא בא ולמה המלאך, של התביעה היתה ומה נאבק מה על
 עשיו לעשיו, יעקב אמר אמן, במעי ועשיו יעקב שהיו דבעוד רבותינו אמרו )פי״ט( זוטא אליהו דבי בתנא איתא
 אכילה בו יש הזה העולם הבא, והעולם הזה העולם לפנינו, יש עולמות ושני לאבינו, אנחנו אחים שני אחי,

 ואם אלו[, ההנאות כל את ]אין כן אינו הבא העולם אבל ובנות, בנים ולהוליד אשה ולשאת ומתן ומשא ושתיה
 ויאמר הבכורה[ את ]כשמכר שנאמר הסכים. ועשיו הבא, העולם אטול ואני הזה, העולם אתה טול רצונך הוא

 מה על קנין עכשיו שעשו ]דהינו בבטן, שהיינו היום כאותו כיום ופירוש לי, בכורתך את כיום מכרה יעקב
פעם[. ביניהם נדברו שכבר

 אמר מיד וזהב, וכסף ובהמות ושפחות ועבדים ובנים נשים ליעקב שיש עשיו וראה לבן, מבית יעקב וכשבא
 העולם כל לך ומנין הזה, העולם אטול ואני הבא העולם אתה שתטול לי אמרת כך לא אחי, יעקב ליעקב, עשיו
 לו אמר כמותי. הזה שבעולם הדברים מן ונהנה משתמש אתה למה ושפחות, ועבדים וממון ובנים נשים הזה

 שעשיו בהמשך שם ]וכתוב בעוה״ז. שלי הצורך לפי בו להשתמש הקב״ה לי שנתן הרכוש מעט זה לעשיו יעקב
 חלקו גדול וכמה כמה אחת על ממון, הרבה כך כל לו יש זאת בכל חלק ליעקב שאין בעוה״ז אם חשבון עשה

 ויעקב בעוה״ב, וגם בעוה״ז גם שוים שותפים ויהיו מחדש חלוקה שיעשו עשיו רצה ולכן בעוה״ב, יעקב של
הדרך[. את לו והרחיק השתמט
 המאבק היה זה אולי כן ואם לו. יש החיים וקיום צורך כדי מעט אבל בעוה״ז, חלק אין שליעקב דאע״פ ומבואר

 כנראה ויעקב לעשיו שייך שזה קטנים הפכים את לקחת ליעקב שאין אמר דהמלאך ליעקב, עשיו של שרו בין
בעוה״ז. והקיום החיים בשביל זה את שצריך סבר

 יותר מעוה״ז שיהנה יתכן לא בשלימות עוה״ב שרוצה ומי שונים עולמות שני הם ועוה״ב שעוה״ז מזה ורואים
 להביא יוכלו שקט של במצב כשהם הצבא שאנשי דכמו בזה טעם הוסיף מקעלם והסבא ההכרחי. מהצורך

 להחליף אחד ועוד אחד בגד רק לקחת רשאים אינם מלחמה מצב כשיש אבל שרוצים. וכלים בגדים כמה איתם
 מועטת בהסתפקות עצמו את להרגיל לו יש היצר במלחמת בנלחם גם הוא וכך ללחום, ושוים קלים שיהיו כדי
 איסורים. ושאר ואונאה גזילה איסורי על לעבור יצטרך שלא כדי
עראי הוא וסוכה קבוע הוא בית

 המקום שם קרא כן על סכות עשה ולמקנהו בית לו ויבן סוכתה נסע ויעקב יז( )לג, הפרשה בהמשך כתוב והנה
 כבר זה סוכה למקנהו שעשה בשביל וכי הקדוש, החיים באור בזה נתקשה וכבר מובן אינו ולכאורה סכות.
 על ישראל בית או יעקב בית למקום לקרוא לו והיה בית, לעצמו גם עשה והרי סוכות, למקום לקרוא סיבה

שתירץ[. מה ]עיי״ש עצמו ממנו יותר חשוב מקנהו וכי לעצמו, שבנה הבית שם
 ולמקנהו בעוה״ב, הקבוע הבית היינו דבית דרוש[ ]ע״ד הקדמונים בשם ביאר הרגל[ שמחת ]בספר והחיד״א

 כמו עראי אצלו היו עוה״ז שקנייני כלומר סוכות, עשה וצאן[ בקר דוקא ]ולאו העוה״ז וענייני קנייני דהיינו
 אלא כאן אינו ביתו ועיקר עראי, הם אלו שעניינים לזכור סוכות בעוה״ז המקום שם קרא ולכן הסוכות,
בעוה״ב.

מצוות לקיים דק הוא ממון
 אותו שבירך כ״ג[ י״ד ובפרק ב', ]בפסוק ופירש״י ואברכך, לאברהם אמר שהקב״ה כתוב לך לך פרשת בתחילת

 אורחים הכנסת מצות לקיים שיוכל בכדי ממון צריך היה שאברהם מבאר השחר ובאילת עשיר. שיהי' בממון
 ממון. בכלל צריך היה אבינו אברהם למה לו מובן היה לא זה בלי אבל ממון הרבה לזה שצריך מצות ושאר

 ממון, צריך למה זה בלי אבל מצות לקיים כדי רק צריך שממון זו, באוירה וחונכה שגדלה מי על כאן מדברים
 צריכה אינה עצמה שבשביל חייה, כל את חיה וכך בעוה״ב, הוא שלנו והחלק לעשיו ששייך לעוה״ז שייך ממון
 משפחתה שכל והתפללה שאפה ובעיקר המצוות, ולקיום האדם לחיי מהנצרך יותר בממון צורך ואין כלום

ורוחניות. בתורה יתעלו
 שלו והשאיפות הרצון את לו יש מצבו לפי אחד כל אבל הדרגה, באותה להיות יכולים כולם שלא כמובן

 וזכות התרוממות ודאי יהי' זה הרוחניות בשאיפות יותר וישקיע הגשמיות מהרצונות קצת יפחית ואם מעוה״ז,
שלה. לנשמה גדול עילוי וממילא בשבילנו

 גאון ישיבת בהיכל תשע״ח, כסלו י' שליט״א, רשכבה״ג מרן בת ע״ה ברלין דבורה רחל הרבנית להסתלקות השבעה ימי ככלות נאמר 1
יעקב.
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ועוד חנוכה פיוטי על ביאורים

ל״1״הגד לשמך להלל1 ת1ד1לה
ח ם 1הלל ת1הנר בנוס מרי הלל "להודות או  לשמך ול

כן ל",1הגד ם עשרה בשמונה ו מרי ת או  "בימי הודאה בברכ
שמך ת בסוף אבל ל"1הגד מתתיהו...ל ם הודאה ברכ מרי  או

הללו "וכל ם...וי חיי ם ולא באמת" שמך את ה מרי  או
ל.1הגד

שק בעל בזה וכתב  מא1בי הגמ' ע"פ "ובארתי שלמה, ח
מרינן ע"ב( ס"ט )דף א  גדול? מאי הגדול, האלקים ה' שם ד

לין ל,1גד מקרי ה׳ דשם הרי המפורש. בשם שגדלו בו בג  ו
סור מרו, א או עי"ש. ל
לכן, ם היו לא ביהמייק, עבודת שביטלו בעת ו לי כו  י

ר כי הז כן הגדול, השם ל ל אי בשמו"ע ו  הזה, זמן על דק
ם אנו מרי שניצחו אבל "לשמך", או  חשמונאים מלכי כ

חזירו ה ת עבודת ו ת חזרו למקומה, המקדש בי הודו  לשם ל
עכ"ד. ל,1הגד

ת העץ על 1קניני1 1בני ב״1״ר תלי
בין יש ה ת מה ל טן כוונ הרי ,1בני ב״1״ר הפיי  אליבא ו

הו מוראי דכול  בני עשרת ע"ב( ט"ו )דף מגילה במסי א
פי וגם בניו, מרוב פחות היו העץ על שנתלו המן  רב ל

ם[ שלושים רק לו שהיה ]שסבר בניו. מרוב פחות היה בני
א ובספר א1דא יקר ת  בשם כתב שי"ג( עמי )בראשית ריי

ש ת רא ב שי טסהעד י ה רבי ן1הגא גיי ץ1ג זאב ארי בי  זצ"ל ר
אר  ד"ה ע"א צ"ב )דף שבת במסי סי1הת מש"כ ע"פ לב

ארץ עד אדם של שמכתפו אישתכח(,  מאות, שלש ל
שנדתא אסתר, מגילת בתרגום "כדאמר  על אצטליב פר

כן אמין, תלת הו, ו שיהם כול היינו קטועים", היו דרא  ו
לו המן שבני ת בלבד. הגוף רק אלא ראשיהם ללא ני

אר ולפ"ז ם על קאי לא 1בני ב1שר בי  להמן, שהיו הבני
 שניתלה שניתלו, אלה המן, בני של גופם על קאי אלא

ב רק טועים. היו שראשיהם הראש, ללא שלהם הגוף רו ק

״1קניני1״ 1בני ב1ר
בין, יש ה ה שייך מה ל ם תלי קניני ם, ב חפצי  שאמר עד ו
תלית? העץ על 1קניני1 1בני ב1ר

ה,1יה מטה בשם מביא כה1חנ נר בספר ש ד  גמי ע"פ לפר
 שכל מלמד לי, ה11ש 1איננ זה כל1 ע"ב( ט"ו )דף מגילה

קין רשע אותו של גנזיו  את שרואה ובשעה לבו, על חקו
 לי. ה11ש 1איננ זה כל אמר המלך בשער יושב מרדכי
 עמו תלוי היה ממילא העץ, על המן את כשתלו ולפ"ז

קניניו. גם

רי האבי מבעל שמעתי ש זצוקייל, שך הגראמ״מ מרן עז  לפר
ם הלי ט׳ )פרק הרמב״ם מש"כ ע"פ  דעכויים ה"ב( עבדי

תיו בניו מוכר בנו  ומכאן ע"כ. תקנו, מהם שנאמר ו
בניו, הגוף קנין לו יש שעכויים  לו אין שישראל אף ב

בזה. קנין
ל זצוק"ל הגראמ״מ מרן אמר ולפ"ז בלי  חנוכה( שבת )
ש שזהו ב הפירו ת, העץ על 1קניני1 בניו רו  שקניניו תלי
טן קניניו, היו נח, בן שהיה מכיון בניו, על קאי הפיי  ו
עניין כפל קניניו בניו של ה חרוז. משום ו ה

ר "וכי מ"ח( - )י"ב בא בפרשת ]כתוב  ועשה גר אתך יגו
כר כל לו המול לדי פסח ב ואז ז קר  ויש לעשותו", י

בין ה ה על ל ם איז רי זכרי ם על אם בפסוק, מיי כרי  ז
מו למולם, שצריך פשיטא שנתגייר, לאחר שנולדו  כל וכ

די הו הקריב מעכבתו בניו שמילת י בן מל  ואם פסח, קר
ה ם על הכוונ תו לו שנולדו הבני היו רי, ב כ  כיון הרי נ

חריו, מתייחסים הם אין שוב שנתגייר מדוע א  מעכבתו ו
תבו הפסח? מעשיית ם וכ חרוני  זכר שם, חכמה )משך הא

רי ע"פ בי(, סי יצחק ב  קנין יש שלעכויים הנ"ל, הרמב״ם ד
בניו, הגוף רי שבאמת י"ל ולפ"ז ב בניו מיי  לו שנולדו ב

תו היו רי, ב כ דיו פקע לא ממונו קנין שנתגייר ואף נ ל  וי
ם שארו הנכרי כן .1כספ קנין נ ל דיו שמילת כמו ו ב  ע

ם  לו שנולדו בניו מילת מעכבתו כך מעכבתו, הכנעני
תו רו[. ולא בגיו תגיי נ

קדשך״ ת1״בחצר ת1נר 1הדליק1
קו למה בחצר? הדלי

שות ר )הובא חנוכה על פר1ס חתם בדר דו סי פר חתם ב  סו
ם( ועל בפיי הרי הקשה הניסי קו ד מנורה הדלי  שבמקדש, ב

חצר היתה לא והמנורה ם אלא ב היכל, בפני  ולמה ב
ם מרי שיך". "בחצרות או קד
תירץ,  ה"ז( מקדש ביאת מהלכות )בפ"ט הרמב״ם דהנה ו

כן וז"ל, כתב ת הדלקת ו ם הנרו שירי ם, כ כך בזרי פי  אם ל
אן הרות את הכהן הטיב צי הו חוץ ו ר מותר ל קן, לז הדלי  ל
ע"כ.

עי, במקומה הדלקה דהא וקשה, ם, ומקומה ב  ונראה בפני
לו בחוץ כשרה דהדלקה פי  בחוץ, כך המנורה תעמוד א

הי ה דנ מנור ח ד ת היינו מעכב, השולחן נוכ  הבנין לכללו
ת הדלקת מצות אבל מעכב, הוא ם הנרו  אפילו מקיי

ת עומדת הוי בחוץ, דולק במקומה. הדלקה שפיר ו
פי י"ל, ולפ"ז ל ם מלא היכל אז שהיה ד לי לו  שפינו עד גי
ם שאנו כמו אותם, מרי  את 1טהר1 היכלך את 1פינ1 או

שיך, ך מקד כ פי קו לא ל ם המנורה הדלי בחוץ אלא בפני

7

mailto:d036194741@gmail.com


שך בחצרות חצר קד ה, ב  שכל הנס נתפרסם ומזה עזר
שראל או י ת ר ם הנרו קי ם, ימים ח׳ דול פי צו ך ר כ פי ל  ו

ק תקנו הדלי החצרות. בפתחי ל

שיית מיושב סף הבית קו יו
שיית מיושב ועפי"ז ם נעשה נס מה הב־־י, קו שון, ביו  רא

הי ם שמן בכד שהיה דנ ם היו אם היינו אחד, ליו קי  מדלי
ם המקדש בבית היכל, בפני  אבל מכוסה, מקום שהוא ב

שמדליקים  האש, ונושב בו שולט שהרוח במקום בחוץ, כ
ך צר ם שגם נמצא שמן, טפי נ שון ביו  שדלק נס נעשה הרא

ה, כל היינו הליל ט, המשך ו ת והדליקו הפיו ת נרו  בחצרו
ם ולא קדשך היכל, בפני ת קבעו כן על ב מונ מי ש  חנוכה י

ם גם כי שבעה, רק ולא שון ביו  עכת"ד נס, היה הרא
החת"ס.

ם עשרה סי במקדש נעשו ני
עיר, ויש ה  מייה( )פייה באבות במשנה דאיתא מהא ל

ם "עשרה סי תינו נעשו ני אבו ת ל  נצחה ולא המקדש... בבי
ח ח שם שלט לא וא"כ העשן", עמוד את הרו  כלל, הרו

ך ולא רי תן צ תר שם לי די שמן יו ה. כל שידלק כ הליל
 שם כמש"כ כזה, נס לעשות שהוצרך דמה מתרצים, ויש

אל, בתפארת שר ח היה שאילו י  היו העשן, מנשב הרו
שעובדים מצטערים הכהנים ת אבל עי"ש. בעשן, כ  בנרו
ך אין עשן, שאין המנורה ס, צור ח, שם ושלט לנ  וע"כ הרו

ם היו כי ר צרי ת שמן. ליו
ח נשבה דלא דהא מתרצין, ועוד מוד את הרו  העשן, ע

ה אין  העשן שעמוד אלא כלל, רוח שם היה שלא הכוונ
א שהיה פזר לא מהמזבח יוצ ת ה מתמר היה רק נ  ועול
אי אבל שם, הרע־־ב וכמש"כ ישר, ח, שם היה בוד  וע"כ רו
ם היו כי תר צרי ה גם נס היה וא"כ שמן, ליו שון בליל  הרא

ת ]וע״ע ץ שו־־ עזר צי לי מן י"ז ח׳ א ס׳[. סי

ם פלוגתת חרוני  בחוץ כשר המקדש מנורת אם הא
 שהלקה הרמב־־ם בדעת החת־־ם דכתב הדבר ובעצם
לו בחוץ כשרה פי א  חינוך מנחת ע׳ בחוץ, כך תעמוד ו
ה, דפשיטא טי[ ס"ק צ"ח ]מצוה  שיכניסנה שצריך לי

ם,  שגבי הרמב־־ם, ע"ז ותמה המנורה, מקום שזהו בפני
אי המקדש מנורת  וכמש"כ מצוה, עושה ההדלקה בוד

ש־י שבת ר אי וא"כ הדלקה, אי ד"ה ע"ב( כ"ב )דף ב  בוד
עינן. במקומה הדלקה ב

שי חידו אר שם הלוי חיים רבינו וב ם, בדעת בי מב־  הר
א ביר ס ה ד קר הדלקה מעשה אין שבמקדש שבמנורה לי  עי
ק, שיהא מצותו אלא המצוה, קן ומש"ה דלו  בחוץ הדלי

סן הכני ם ו ק שיהא דמצותה יצא, למקומה בפני  דלו
היכל, הרי ב ק ו שם. דלו

טים שניהם הלוי, חיים ורבינו חינוך שהמנחת הרי  נוק
ת הדלקת מצות שקיום לן דפשיטא הרמב־־ם, בדעת  נרו

ם דוקא הוא במקדש  החתם דעת אולם מבחוץ, ולא בפני
 שהיא המנורה של דמקומה הרמב־־ם, בדעת הנ"ל ספר

ת בחוץ. אף כשרה דולק

שמח[ ]חנוכה ומילה חודש שבת, על גזרו
ם מרי ם בעל או סי שכיחם הני  מחוקי ולהעבירם תורתך לה

רצונך.
שכיחם  חוקי זה מה אבל התורה, שזה מובן תורתך לה

רצונך?

ש כתוב מדר ם חנוכה, על ב צו שהיווני  שלשה לבטל ר
ם ברי מילה, שבת חודש, ד עניין ו  מצוות שבשלש מאד מ

חוק. לשון בתורה כתוב אלו
 ומשפט חק לו שם "שם בשלח( )פרשת כתוב שבת על

נסהו". ושם
ם כתוב חודש על הילי ת  בחודש "תקעו פ"א( )פרק ב

שראל חק שופר...כי כן הוא", לי ם ו מרי  "חוקי בתפלה או
מן "חוק נתת", להם חדשים ראשי  להם". נתן וז

ם מילה ועל מרי ה או  שם". בשארו "וחק בברכ
כן חק, לשון כתוב אלו מצוות בשלש ם ל מרי  או

רצונך. מחוקי ולהעבירם

ם ]יש מרי שני אחד מאחל שהעולם זאת, מרמזים שאנו או  ל
הרי שמח, חנוכה חנוכה, שמחה כתוב לא ו  שמח? זה מה ב
ת ראשי שמח ה שבת תיבו חדש.[ מיל

א ולמה צו אלו מצות דוק  לבטל? ר
ספר כתוב שמואל שם ב  בין בגוף אות זה מילה כי מ

שראל עם בונו י  היא "אות כתוב ובשבת עולם, של לר
בין ביני לעולם שראל", בני ו שראל בני בין מקשר זה י  י

ש להקב"ה, שראל שבני מראה זה החודש קידו  שולטים י
הבריאה. על

שמית רוחנית מלחמה - היוונים נגד המלחמה וג
 החזון מרן בבית מצוה של שמחה היה שפעם מספרים

ש בז׳ הרב שם וישב זצ"ל אי חזון זצ"ל, מפוני  לא איש ה
ש היה  החזון שאל ואז מעיר, או שואל היה רק הוא דור
ם מסרת בשלמא איש בורי שים ביד גי  מעטים ביד ורבים חל

 מנצחים שהגיבורים הוא שהטבע נס, היה שזה מובן
ם וגם חלשים  הטבע נגד היה ופשוט מעטים, נגד רבי

ם שמסרת ם, ביד גבורי שי  טהורים ביד טמאים אבל חל
ם שעי ם, ביד ר קי ה צדי בניצחון? יש מעלה איז

בז' הרב עמד זה אחרי בר, מפוני די ביר ו ס ם שבעל ה  הניסי
בר מסרים, שני כתוב  שאומרים כמו גשמי נס זה ראשון ד

ם ם, ביד גיבורי שי  נגד עשה שהקב"ה גשמי נס זה חל
מז גם בא זה זאת, מלבד אבל הטבע,  מה על לנו לר
צו הם בהתחלה, שכתוב שכיחם ר  ולהעבירם תורתך לה
ת, מלחמה גם היתה המלחמה רצונך, מחוקי חני  לא זה רו

הרוג שרצו רק צו הם אותם, ל ת, את לאבד ר חניו  על הרו
ע הקב"ה זה מיו סיי ח ב בר ברו הגביר חסדיו ו  כח ל

חון הטומאה, על הקדושה  על רק לא זה חנוכה של הניצ
 המלחמה על גם אלא בפועל, המלחמה על גשמי, הנס

ת, חני ם בעל מדגישים אנו וזה הרו ם הניסי מאי ט  ביד ־
ם טהורים שעי ם: ביד ר קי די ___________________צ

לוי ת לעי מ ש ש נ פ קי נ ר נ הו ט ו
זצוק״ל דינר הלוי צבי יוסף רבי הצדיק הגאון בן ז״ל שמעון

"ז סיון רייח נלבייע ע ש ת

לוי ת לעי מ ש  נ
זצ״ל לוי דוד ר' בן יצחק שמואל רבי

שעייז סיון ג' נלבייע ת

לוי ת לעי מ ש ש נ א ת ר ב שי פוניבז' י
זצוק״ל ברמן יצחק יהודה רבי בן שלמה מרדכי רבי הגאון מרן

ת א' נלב״ע ב ה ט ״ ס ש ת

לוי ת לעי מ ש אב"ד נ ת ג מ שרון ר ת ה ל הי ק ת ו או ף נ ס ב"ב יו
עקב רבי הגאון מרן שטין יהודה צבי רבי בן י זצוק״ל אדל

לוי ת לעי מ ש ח נ גי ש ת מ ב שי פוניבז' די
עזר רבי הצדיק הגאון  זצ״ל גינזבורג יהושע ראובן רבי הצדיק הגאון בן אלי

ש מרן פוניבז' ישיבת ראש חתן ״ מ זצוק״ל ברמן הגר
ל ׳"ח נלב"ע לו "ז א ע ש ת

לוי ת לעי מ ש ת נ ש ש א א ת ר ב שי ת י ר א פ ב ת ק ע ר י או ד ו מו ל ת ל רבי ה א רי ה עז פ א י " ט לי ש
ת מרת הרבנית הצדקנית האישה די הו  ע"ה יפה יטל י

בגייטסהעד לבנות סמינר ומנהל מייסד זצוק"ל כהן הכהן דב אברהם רבי הגאון בת
שון י' נלב"ע ח ח מר " ע ש ת

לוי ת לעי מ ש ת נ ש ש א א ת ר ב שי ם רבינו י ם רבי עוזר חיי ח א ברלין צבי מנ " ט לי ש
 ע"ה ברלין אורה מרת הרבנית

זצ"ל קלופט יואל רבי הגה"צ בת
לו יי׳ד נלב"ע ס ח כ " ע ש ת

7



נא
 

לשמור
על 

 
קדושת

 
הגיליון.

 :
03-6197674

בס׳׳ד

-6ג

ם י י ח ם י

חי.( )ברכות בלבד" הלכה של אמות ארבע אלא בעולמו הוא ברוך להקדוש לו ״אין

 תשע"ח כסלו חנוכה מהלכות ההדלקה, מדיני ההדלקה, מקום 328 גליון

ב״ב שיר" ״דברי צא״י ביהכ״נ רב - שליט״א דינר הלוי אריה יהודה הרב ע״י נערכו ההלכות

 וטהורה נקיה נפש אחי, לע״נ
 ז״ל הלוי צבי יוסף רבי הגה״צ בן שמעון

תשע״ז בסיון א' נלב״ע

ם ה מקו הדלק

הברכות(.
 שעדיין היות החתונה, בסעודת שאוכל בשעה שומר למנות להיזהר ויש
)הגר״נ שומר בלי גדולה בסעודה לאכול ואסור חנוכה מצות קיים לא

_______________ שליט״א(. קרליץ
ה מדיני הדלק

ת פתח  חלון או הבי
 אבל לרחוב, רואים הבית ומפתח קרקע, בקומת הגרים שאלה:4

 המנורה? את להדליק איפה יותר, רואים מהחלון
 יראו לא אם אבל התקנה, עיקר שזוהי כיון הבית בפתח :תשובה
 קרליץ )הגר״נ איש״ ה״חזון נהג וכן בחלון, ידליק אזי הבית מפתח

שליט״א(.
ם על הדלקה רגי  סו

 מן היוצאים סורגים גבי על הנרות את להניח אפשר האם :שאלה 4
חלון? ה

 רחוקה המנורה אפילו ולכן הבית, מן חלק נחשבים הסורגים :תשובה
 )הגר״נ לבית צמודה המנורה נחשבת עדיין החלון, מן מטפח יותר

שליט״א(. קרליץ
ת הדלקה ס פ מר  ב

 בפתח ידליק האם הרבים, רשות לכיוון לבית מרפסת יש :שאלה 4
החלון? מעקה על או המרפסת

 למרפסת, הבית בפתח להדליק עדיף מבחוץ טוב רואים אם :שובה ת
 רואים אם אבל בימין, ומזוזה בשמאל חנוכה נר ענין גם מרוויח ואז
 את שם ידליק אז המרפסת, של המעקה על כשמדליק יותר טוב

שליט״א(. קרליץ )הגר״נ המנורה
מ"ד הדלקה ה בי  ערב בכולל או ב

 חנוכה? נר להדליק תיקנו כולל או ביהמ״ד באיזה שאלה: 4
 כן וכמו חנוכה, נר להדליק תיקנו להתפלל שם שקבוע מקום :תשובה

 אפשר מעריב, מתפללים ואח״כ בערב, או אחה״צ בכולל לומדים ם א
 תיקנו לא שם, לומדים רק אם אבל שם, כשמתאספים מיד להדליק
שליט״א(. קרליץ )הגר״נ חנוכה נרות הדלקת

ם הדלקה קו מ ש ב  רוח שי
 כדי החנוכיה בית את ופותחים בחוץ, חזקה רוח כשיש :שאלה 4

 זה האם - שעה חצי במשך לדלוק יכולה אינה זה ובמצב - להדליק
שעה? חצי בשיעור שמן כאן שאין נחשב

 חנוכה חל הגמרא בזמן גם זצ״ל: אלישיב הגרי״ש אמר :שובה ת
 ובכל - מהיום טובות יותר היו לא והעששיות רוחות, והיו החורף בעונת

 - הדלקה דרך שזוהי מכיוון כרחך, ועל - הרבים ברשות הדליקו זאת
 שעה. לחצי שמן כאן שיש נחשב שפיר לסגור, ואח״כ להדליק לפתוח,

 שליט״א. קרליץ והגר״נ זצ״ל, הלוי״ ״שבט בעל הורו ן וכ
 ההדלקה בשעת שאם סבר זצ״ל דיסקין שהמהרי״ל ידוע כבר אולם
 שהרוח במקום מדליק כאילו הוי לכבותה, יכולה והרוח פתוחה הדלת
 באותה שגם בזה, להיזהר יש לכתחילה ולכן חובתו, ידי יצא ולא שולט
 שיהא בכדי הרוח את למנוע לקופסא סמוך יעמוד שמדליקים שעה
מצויה. ברוח לדלוק ראוי

ת שעזב חתן ת א  בבוקר הוריו בי
 - חתונתו למקום ברק, בני - מגוריו מעיר בבוקר שיצא חתן :שאלה 4

 בקרית יגור ובערב החופה), לשעת מדי סמוך לצאת לא )כדי ירושלים
ידליק? היכן - ספר

 לביתו הגיע לא עדיין אך הוריו, מבית דירתו עקר שכבר מאחר :תשובה
 ברכת מלברך עדיף שזה ספר, לקרית כשיגיע בלילה רק ידליק החדש,

 הקביעות מקום נעשה שעי״ז לכתחילה שם לאכול יזהר וכן הרואה,
שליט״א(. קניבסקי )הגר״ח
 כאן שיש מאחר זאת בכל בלילה, מאוחרת תהיה שהשעה ואפילו

 תרע״ב סי' משנ״ב )ע׳ עליהם לברך יכול שפיר לאשתו, ניסא״ ״פרסומא
י״א(. ס״ק
 סגי לא שאחד קצת משמע ביתו, מבני ג׳ או ב׳ שיקיץ שם שעה"צ )ועי׳

את שישמע לביתו ממשפחתו אחד עוד שיביא עדיף ע״כ ויל״ע,

חיינו" ברכת ה ש שון בלילה " הרא
 על לכוון יש לכתחילה ״שהחיינו״ ברכת כשמברכים הראשון בלילה 4

דברים: שני
הראשונה. הפעם שזו חנוכה נרות הדלקת של המצוה מעשה על א.
 בשם ג׳ תרע״ו ס׳ שעה"צ )עי׳ החנוכה יום של הזמן עצם על ב.

 לברך יכול נרות רואה ואינו מדליק שאינו מי שאפילו ה״מאירי״
היום(. עצם על שקאי מבואר הרי שם, עי׳ ״שהחיינו״,

תר נר הדלקת  מיו
 יש האם חנוכה, של חמישי בליל נרות שש הדליק בטעות :שאלה 4

 חמישה? רק ולהדליק ולחזור הנרות כל את לכבות צורך
 כיון שהדליק האחרון הנר את לכבות ועדיף אחד נר יכבה :תשובה

שליט״א(. קרליץ )הגר״נ מצוה שום קיים לא שבזה
מין הדלקה  החלון בי

 החלון? של ימין בצד להדליק ענין יש האם :שאלה 4
 לכתחילה זאת ובכל חלון, של ימין מצד הדלקה מוזכרת לא :תשובה

 - שמאל בצד יותר גדול ניסא פירסומי יש שאם וכמובן ענין, בזה יש
שליט״א(. קרליץ )הגר״נ עדיף שמאל

ת  חברו ברכת על אמן עניי
 ברכת על אמן לענות יכול האם ראשון, נר שהדליק לאחר :שאלה 4

הנרות? שאר את להדליק שגומר לפני חברו
 פסק ומה״ט הנרות, כל על הולך ההדלקה ברכת עצם :תשובה

 נזכר כולן שהדליק קודם שאם זצ״ל הגרע״א בשם ד׳( )תרע״ו המשנ״ב
 מצות רק זהו זאת בכל ע״כ. הברכות, כל לברך לו יש בירך לא שעדיין
 יכול ובודאי הראשון, בנר יצא כבר המצוה עיקר אבל בעלמא הידור
שליט״א(. קרליץ )הגר״נ אמן לענות

 הללו״ ״הנרות לומר שאפשר ח׳( ס״ק )שם במשנ״ב מבואר נמי ומה״ט
 דמי ולא ע״כ. המצוה, כל גמר שבזה כיון הראשון נר הדלקת אחר מיד
 רצון״ ה״יהי לומר שאין י״ח( ס״ק תקצ״ב )ס׳ שופר בהל׳ דמבואר להא

 גמר שלא זמן כל דהתם משום קולות, שלושים גמר שלא זמן כל
 מה מסופקין שאנו כיון המצוה עיקר קיים לא עדיין קולות השלושים

. מדאורייתא התקיעות הן
ה בני ב שי פרד בני י  ס

 נרות להדליק צריכים האם בישיבה, הלומדים ספרד בני :שאלה 4
חנוכה?
 לא בבית הנמצאים ספרד בני איש״ ה״חזון דעת לפי :תשובה

 של בית כבני נחשבים לא בישיבות, הנמצאים ספרד בני אבל מדליקים,
שליט״א(. קרליץ )הגר״נ בישיבה בעצמם להדליק להם ויש ההורים,

 חברו נרות הדליק
 מאוחר להדליקה והגיע לעצמו, מנורה הכין ישיבה בחור :שאלה 4

 לעשות? עליו מה הדליקה, כבר איור ובחור במקצת,
 כאן יש א״כ שלו, את שהדליק הראשון על מקפיד הוא אם :תשובה
 ס״ק תרע״ג ס׳ משנ״ב )עי׳ יד״ח יצא הראשון אם ספק ויש גזל, איסור

 )וכן עליו מקפיד לא אם אבל בזה(, שהסתפק ומשיב״ ״שואל בשם ב׳
 עד יחכה במצוותו( הראשון ויצא עליו, יקפיד שלא לעשות ראוי

 ולחזור לכבותה ויכול יד״ח, הראשון יצא כבר ואז שעה, חצי שתעבור
שליט״א(. קרליץ )הגר״נ לעצמו ולהדליקה

ה אחר בזה הדלקה  ז
 רק לו יש אבל החמישי) )ביום נרות לחמש שמן מספיק יש :שאלה 4

זה? אחר בזה להדליקם יש האם אחת, כוס
 של חמישי יום שהוא להראות נרות ריבוי של המצוה יסוד כל :תשובה

 סימן משום זה אין זה אחר בזה אבל ביחד, שדולקים והיינו הנס,
שליט״א(. קניבסקי )הגר״ח להדליקם צורך ואין הנס לריבוי

 :ה׳( )א׳- השבוע בימות פתוח ברק. בני ,4 זכריה רח׳ שיר״, ״דברי ביהכ״נ ע״י הוראה בית
03-6194741 :טל׳ .14:15 -13:45 השעות בין אחה״צ,



ה ע"י בזמן הדלקה ש  א
 בזמן הביתה להגיע יכול ולא בעבודה הבעל כאשר :שאלה 4

 עד שתחכה או ותוציאו בזמן, הנרות תדליק האשה האם ההדלקה,
 והוא השוק) מן רגל תכלה שלא זמן תוך עדיין )והוא בעלה שיבוא
ידליק?
 להדליק מרוצה האשה שאין ביחד, המצוה שיעשו מסתבר :תשובה

 )הגר״נ אשתו את ויוציא לביתו כשיגיע הבעל שידליק עדיף ולכן לבד,
 זה שכעין שליט״א שטיינמן הגראי״ל בזה והוסיף שליט״א(, קרליץ
 לה נתנו שלא מכיון נחמן רב אשת ילתה נ״א:( )ברכות בגמרא איתא

 רצון שזהו הרי שם. ע' יין, חביות מאות ארבע שברה ברכה, של כוס
המצוות! בקיום בעלה עם להשתתף האשה

ה או חברותא ק הדל
 מחוץ שלומד יחיד כן שכמו שליט״א, שטיינמן הגראי״ל ואמר 4

 של לימוד יפסיד נרות, להדליק בזמן לביתו שיחזור עי״ז ואם לעירו,
 בכולל להישאר יכול ללמוד, חברותא שם לקבוע יכול ולא אחה״צ,
 כלה לא שעדיין ובתנאי ידליק, יותר מאוחר לביתו וכשיחזור אחה״צ

השוק. מן רגל שם
 חנוכה מענין יודע שלא זקן

 מדליק ונכדו מסביבו, הקורה את כלל יודע שלא זקן אדם :שאלה 4
ההדלקה? בשעת יברך הנכד האם עבורו.

 ברכת מברך השליח חנוכה, נרות להדליק שליח העושה :תשובה
 אולם א'(, ס״ק תרע״ט וס' ט' ס״ק תרע״ח ס' משנ״ב )עי' ״להדליק״

 לא חיובא בר לאו המשלח אם אבל חיובא, בר הוא המשלח אם זה כל
 שפיר עבורו, ומדליקים חנוכה שהיום יודע הזקן אם בנד״ד ולכן מברך.

 חנוכה, הוא שהיום כלל יודע שלא במצב הוא אם אבל לברך, הנכד ול יכ
 את בבית שירגישו כדי להדליק יכול והנכד חיובא, בר לאו הוא

לברך. א״א אבל החנוכה,
ה ש א ה ש ה כ מדינ חרת ב א

 בארץ בביתם מדליק ובעלה חנוכה לימי לחו״ל הנוסעת אשה 4
 אם ואפילו אחר, במקום נמצאת שהיא אף פוטרה, הוא הרי ישראל,
 הוא הרי חנוכה, מצות חיוב זמן הגיע לא עדיין נמצאת שהיא במקום
שם ומדליק נמצא בעלה שבו בבית הוא וחיובה שמקומה כיון פוטרה

קמ״ו(. עמ' רבית, הל' שני״ ״חוט שם, יצחק״ )״מנחת
ת לו שאין מי בי

 באותו קבוע בית לו ואין למקום ממקום ומשפחתו הוא שנוסע מי 4
 להפקיע לא אדם יזהר לכתחילה ועכ״פ חנוכה, נר מדליק אינו יום,

 על ולחזר כסותו למכור בה שחייבו החביבה חנוכה נר ממצות עצמו
י״ג(. פ' שלמה״ )״הליכות ולהדליק שמן ליקח הפתחים

חנוכה מהלכות

שעת מלאכות ה ב ק  הדל
 ההדלקה? בשעת לעשות לא הנשים נוהגות מלאכות איזה :שאלה 4

 כגון בחוה״מ, שאסורות מלאכות לעשות לא נוהגות הנשים :תשובה
 ״אגרות )בעל עושות ואפייה בישול אבל וכדומה, גיהוץ כביסה, תפירה,
 ויש זצ״ל(. יעקב״ ״קהלות בעל זצ״ל, אלישיב הגרי״ש זצ״ל, משה״

 להימנע שיש עמל, בה שיש מלאכה כל עושים שאין מחמירים
זצ״ל(. הלוי״ ״שבט בעל בשם לוי״ ״מבית )קובץ מלעשותה

ת של חנוכיה  זכוכי
 חייבים האם החנוכיה, עבור זכוכית של כוסות קניתי :שאלה 4

השימוש? לפני לטובלם
 דרק לטובלם, חיוב שום אין להדלקה המיועדים זכוכית כלי :תשובה

 שמביא כ״ג, ס' גבריאל״ ״נטעי ספר )וע' טבילה. צריכים סעודה כלי
 משום שיטבילם עד בהם להדליק לכתחילה דאסור זמנינו מפוסקי דיש

 חומרות מלבנו לבדות לנו שאין זה על וכתב לפתחך. נא הקריבהו
חדשות(.

ם טי מו שבת פ  לחנוכה מנורה או ל
 לחנוכה, מנורה או לשבת פמוטים לקנות כסף קיבל זוג :שאלה4

עדיף? איזה
 כל בהם שמדליקים לשבת פמוטים לקנות שעדיף סוברים יש :תשובה
 ויש שליט״א(, שטיינמן )הגראי״ל מצוות הרבה בהם ומקיימים השנה,

 בחנוכה מנורה של יופי הידור של מיוחד ענין שיש שמצינו סוברים
 לפי יפה מנורה לעשות יטרח אחד שכל כ״ח( ס״ק תרע״ג ס' )משנ״ב

 )הגר״ח החנוכה לימי כסף של מנורה לקנות עדיף ולכן שם, עי' כוחו,
שליט״א(. קניבסקי

רי ת שיי  הפתילו
הפתילות? שיירי עם לעשות מה :שאלה 4

 קל״ט סי' )קיצוש״ע ישרפם אלא לאשפה בביזיון יזרקם לא :תשובה
 שליט״א, קרליץ )הגר״נ ויזרקם כתרומה, כבוד בדרך יעטפם או ס״כ(

שליט״א(. קניבסקי והגר״ח

חנוכה נרות על אוכל חימום
 שאסור חנוכה, הנרות בו שיש הקופסה גבי על אוכל לחמם אסור 4

 אוכל להניח לכתחילה מותר השנה בכל בשבת ]אבל לאורה, להשתמש
 אפילו אוכל להניח שמותר וכמו השבת, נרות בו שיש הקופסא ע״ג

 )ס' בשו״ע וכמבואר מבחוץ, האש על שעומד סיר ע״ג שבת באמצע
שליט״א(. קרליץ )הגר״נ לכתחילה מותר שזה ז'-ח'( סעיף שי״ח

שבת סביבון ב
 בצד הסביבון שיפול שע״י באופן בסביבון בשבת לשחק אסור 4

 ס״ו( שכ״ב )סי' ברמ״א כמבואר כלשהו, בחפץ המשחקים יזכו מסוים,
 למוקצה נחשב הסביבון אין ואעפ״כ בשבת, גורלות להפיל שאסור
 לשחק כלל בדרך היא שהרגילות מכיון לאיסור שמלאכתו כלי משום

 קרליץ הגר״נ הורה )כן היתר צורך הוא תשמישו שרוב נמצא סתם, בו
שליט״א(.

לביבות
 בשמן, אותם שמטגנים )מכיון בחנוכה לביבות לטגן נוהגים רבים 4

השמן(. לנס זכר והם
 ברכתן אדמה תפוחי מקמח עשויות הלביבות אם הברכה, ולענין 4

 אותם שמעכו שלמים, אדמה מתפוחי הלביבות את עשו ואם ״שהכל״.
 חוטים להם ויש האדמה תפוחי את שטחנו ע״י או קיים, שמם ועדיין
 עכשיו ניכר שלא אף האדמה״, פרי ״בורא ברכתן גזר(, שטוחנים )כעין

 בספר עוד ועיין סק״מ, ר״ב סי' משנ״ב )עי' אדמה מתפוחי שנעשו
באריכות(. י״ב פרק הברכה״ ״וזאת

ת סופגניו
 ידי על אותן שעושים ומכיון בחנוכה, סופגניות לאכול נוהגים רבים 4

 להחמיר יש שמן, בהרבה אותן מטגנין ואח״כ עבה(, )בצק עבה בלילה
 ובש״ך ס״ג שכ״ט סי' יו״ד שו״ע )עי' ברכה בלא חלה מהן ולהפריש

סק״ד(.
מצוה בר

 ר״ח אחד יום רק בה שיש שנה תשס״ה(, )שנת בטבת בא' הנולד 4
 בל' מצוה בר יהיה יום, ל' הוא כסלו חודש )תשע״ח( הי״ג ובשנת טבת,

שם(. )משנ״ב טבת דר״ח א' שהוא בכסלו
ת אבל ב סי מ חנוכה ב

 ? חנוכה במסיבת להשתתף לאבל מותר האם :שאלה 4
 זאת ובכל חנוכה, במסיבת ישתתף לא חודש י״ב בתוך אבל :תשובה

 משום חנוכה למסיבת האוכל לחדר להיכנס לו מותר אבל ישיבה בחור
 בריקודים ישתתף לא אך משם, לצאת חייב ואינו ביתו, שזהו

זצ״ל(. אויערבך )הגרש״ז
ק וקרא טעה ם לג׳ ר שי  אנ

 יצא האם מקץ, בפ׳ אנשים ג׳ וקרא טעה התורה בקריאת :שאלה 4
חנוכה? משל ולקרוא לחזור צריך או יד״ח,

 פלאג׳י )הגר״ח יצא השבוע בפרשת עולים הג' כל קרא אם :תשובה
 בפורים, משגיחים שאין בפורים שכתב ב״רוקח״ משמע וכן חנוכה, הל'

 השבוע(. פרשת רק שקרא נמי הכוונה והתם
 ראש בשל אנשים ג' קוראים חנוכה שהוא טבת חודש בראש זה וכעין

 חודש, ראש של הרביעי גם וקרא טעה ואם חנוכה, בשל ורביעי חודש,
 ס״ג, תרפ״ד ס' )שו״ע חנוכה בשל משגיחים דאין תר יו לקרוא צריך אין

ד(. י״ ׳ק ׳ ס שנ״ב מ
הלל על לברך שכח

 אפשר עדיין האם ההלל, כל את וגמר הלל לפני לברך שכח :שאלה 4
 של הלל על השנה כל מברכים שלא ספרד בני אצל מצוי )זה לברך?

 חודש). ראש
:תשובה

 מן דעתו )והסיח ולאחריה לפניה ברכה בלי ההלל כל אמר אם א.
 תפ״ח ס' מרדכי״ )״מאמר חוזר ואינו הלל ידי יצא כבר ההלל(

ב'(. אות
 את לברך יכול עדיין גמר שלא זמן כל ההלל, באמצע נזכר אם ב.

לעשייתן. עובר נחשב שעדיין שלפניה הברכה
 לברך יכול אעפ״כ ההלל, לפני בירך שלא ההלל בסוף נזכר אם ג.

אמר(. ד״ה ס״ב נ״ג ס' הלכה״ )״ביאור ההלל סוף של הברכה את

ת ם חנוכה זא מיני) )יו ש ה
 אז שקוראים משום חנוכה״ ״זאת נקרא אחרון שיום מקובל 4

 המזבח״. חנוכת ״זאת הנשיאים כל סיום את בתורה
 אי אחה״צ החנוכה ימי בכל זצ״ל, שמואלביץ הגר״ח בשם אומרים

 ביום אבל הנרות, להדלקת שמפסיקים משום הסדר כל ללמוד אפשר
 ״זאת קוראים ולכן שלם, סדר לומדים בערב הדלקה אין שכבר אחרון

 וללמוד הזמן את לנצל שאפשר האמיתית החנוכה זאת ר״ל חנוכה״,
הפסק. בלי ברציפות
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דצובך לעשות

נרות הדלקת
ההדלקה מצות

 בה ליזהר וצריך 1מד״ס מצוה הוא חנוכה נרות הדלקת
 .3זה בזכות ת״ח בנים ליה והויין 2מאוד
 יפה מנורה לו לעשות יטרח אחד שכל טוב הספרים כתבו

 .4יפה יעשה הנרות וכן כחו לפי
 נוחים דיותר 5שתכלה עד להחליפם לפתילות חוששין אין

 .6כבר מודלקין כשהם להדלקה
.7שולט שהרוח במקום הנרות יעמיד שלא ליזהר צריך
 מכאן אחד מדליק הראשון בלילה מדליק? נרות כמה

 יהיו אחרון שבליל עד לילה בכל אחד והולך מוסיף ואילך
 ]לבד זה באופן 9ידליק הבית מבני אחד וכל 8שמונה
 נר הבית בני ידליקו משגת ידו אין ואם [10דכגופו מאשתו

 במקום נרותיו ואחד אחד כל ליתן ויזהרו 11לילה בכל אחד
 בשאר והיינו 12מדליקין נרות כמה היכר שיהא מיוחד
 לא משום הראשון בלילה דאף וי״א נרות שניתוסף הימים

.13פלוג
 הוא מדינא בזה יוצא לילה בכל אחד נר רק משגת ידו אין

 .14המהדרין מן מהדר להיות ידו למשגת הוא והנ״ל וביתו
 אחד, הימים ושאר שתים שני בליל מדליק נרות ט' לו יש
 לא שלישי ובליל כנ״ל יעשה שני בליל נרות י' לו יש

.15אחת רק שתים ידליק
 יחלק והמותר כשיעור שמן באחד יתן הרבה שמן לו אין

 אחד אפי' ידלק לא בשוה לכולם יעשה דאם לכולם
 השיעור. מהו בעזה״י יתבאר ולהלן 16כשיעור

 והולך( )למוסיף ימים השמונה כל על בצמצום שמן לו יש
 גם ויתן אחד לילה בכל ידליק מוטב כלום אין ולחבירו
 כשחבירו ודוקא אחד, אלא צריך אין מדינא דהא לחבירו

שיהיה מוטב הלא״ה שולחנו על סמוך או ביתו מבני אינו
17 מהמהדרין. הוא

 אחד זית בשמן מלהדליק שעוה בנרות והולך מוסיף מוטב
 לילה אבל הימים בשאר רק דהוא י״א מיהו 18לילה בכל

.19דוקא זית בשמן להדליק יראה ראשון

 הן 20הערה( )ועי' שנים בשביל עולה פיות שתי לו שיש נר
 הראשון, בלילה אדם בני לשני והן ב' לליל והולך למוסיף

 אחד כל להניח יזהרו הראשון בלילה דאף לאומר מיהו
 אחד נר דוקא ואפשר בזה, ליזהר יש מיוחד במקום נרותיו

 ח' להן שיש שלנו במנורות אבל פיות שני רק לו שיש
 בקצה וזה אחד בקצה זה אדם בני ב' להדליק מותר פיות
.21העולם נוהגין וכן טפי דמינכר השני
 קודם כלי עליה וכפה פתילות והקיפה שמן קערה מילא

 או כלי כפה לא אחד בשביל עולה פתילה כל שהדליק
 דהוי עולה אינו אחד לנר אפי' שהדליק לאחר שכפה

 בשוה בשורה הנרות להעמיד ליזהר יש ולכן 22כמדורה
 נר בין מחיצה הפסק יש ואם 23כמדורה דהוי בעגול ולא
 להדליק מותר לפיכך 24מותר ביניהן אצבע וכרוחב לנר

 אי״ז מותר הדין דמן אף ומ״מ 25לאמפ״א שקורין בפמוטות
.26חנוכה לנר הידור
 לתשמיש צריך לא אפי' 27לאורו להשתמש אחר נר צריך
 .28הדליקה לצרכו חנוכה נר על יאמרו שלא

 מן מצוה ומ״מ 29חנוכה לנר כשרים והפתילות השמנים כל
חוטי או גפן צמר ולפתילה 30זית שמן לקחת המובחר

.31פשתן31
 דומה הנוסף שיהיה צריך והולך מוסיף להדליק הנוהגים

 קפידא שאין אפשר השמנים בסוגי ]מיהו 32העיקר לנר
 כל נרות להשוות צריך אין אבל [33ההבדל ניכר ואין הואיל

.34בשעוה והשני בשמן ידליק שאחד דאפשר הבית בני
 .35חנוכה לנר כשר אם צ״ע גזול שמן

 להדליק אסור וחלב בשר משום האסור חלב או שומן
 .36בששים לבטלו ואסור חנוכה נר ממנו
 ואם 37חנוכה לנר ואסור הוא מאוס בשמן עכבר נמצא

.38מחלוקת בששים נתבטל
 בו מצוה מיהו בביתו עליו שתדליק אשתו למנות יכול
.39מבשלוחו יותר

 חנוכה נר כשרואה לילה באותו להדליק עתיד שאינו מי
אח״כ ואם שהחיינו גם ראשון ובליל הניסים על מברך

 תרעג משנ״ב 6 ס״ד תרעג שו״ע 5 סקכ״ח תרעג משנ״ב 4 סק״א תרעא משנ״ב 3 ס״א תרעא שו״ע 2 סק״א תרע משנ״ב 1
 12 סק״י תרעא משנ״ב 11 סק״ט תרעא משנ״ב 10 ברמ״א ס״ב תרעא 9 ס״ב תרעא שו״ע 8 סק״א תרפ משנ״ב 7 סקל״א
 אבי ועיי סק״ה תרעא משנ״ב 15 סק״ד תרעא משנ״ב 14 היכר שיהא כדי ד״ה וביה״ל טז אוי שעה״צ תרעא 13 ברמ״א ס״ב תרעא

 שו״ע 20 ח אוי תרעא שעה״צ 19 סק״ז תרעא משנ״ב 18 סק״ו תרעא משנ״ב 17 סק״ו תרעא משנ״ב 16 חנוכה הלי עזרי
 סקי״א תרעא משנ״ב - כשתים נחשבות שתים שהם מינכר הנחתן שבמקום כל מזה, זה בפנים מובדלות אינם הפתילות אפיי - ס״ג תרעא

 תרעא משנ״ב 24 ברמ״א ס״ד תרעא 23 סקי״ג שם ומשנ״ב ס״ד תרעא שו״ע 22 יז אוי שם ושעה״צ סקי״ב תרעא משנ״ב 21
 ד״ה ביה״ל תרעא 28 ס״ה תרעא שו״ע 27 בפמוטות להדליק ומותר ד״ה ביה״ל תרעא 26 ברמ״א ס״ד תרעא 25 וסקי״ח סקט״ז
 אוי תרעג שעה״צ 33 סק״ב תרעג משנ״ב 32 סק״ב תרעג משנ״ב 31 ברמ״א ס״א תרעג 30 ס״א תרעג שו״ע 29 אחר נר וצריך

וסק״נ סקמ״ט קנד משנ״ב 38 סק״ג תרעג משנ״ב 37 סק״ב תרעג משנ״ב 36 סק״ב תרעג משנ״ב 35 סק״ב תרעג משנ״ב 34 א
סקי״ב תרעז משנ״ב 39

> 0



רצונך לעשות

 והוא 40שהחיינו ומברך חוזר אינו להדליק בא ב' בליל
הרואה. ברכת הנקרא
 שמדליקים מי על הרואה ברכת יש האם הפוסקים נחלקו

.41להקל ברכות וספק בביתו עליו
 מ״מ בביתו עליו מדליקין אם מלהדליק פטור דמדינא אף
 ובלבד רשאי בעצמו ולהדליק עצמו על להחמיר רוצה אם

 הדלקתו שיקדים או אשתו בהדלקת לצאת שלא שיכוין
 הברכה דלענין וי״א לבטלה, ברכה הו״ל הלא״ה להדלקתה

 יהדר לפיכך אשתו בהדלקת לצאת שלא כונה מהני לא
.42וידליק מאחר הברכות שיצא או השני כאופן לעשות

במצוה החייבים
 אינה מדליק כשבעלה ומ״מ 43חנוכה בנר חייבת אשה

 הבית מבני אחד כל שמדליק לדידן אפי' להדליק צריכה
 בשאר ונפקמ״נ *43כגופו שאשתו ]ועוד לאנשים דטפלות

 .44בהדלקתן מברכות להדליק רוצות ואם בנות[
 איש לעשות ויכולה בברכה האשה תדליק בבית הבעל אין

 .45הברכה ושומעת עומדת אם יד״ח ויוצאת לשליח
 לצאת לשליח למנותה יכול בבית כשהבעל אף מדינא

 שאשתו לאדם מארה תבא חז״ל אמרו כבר אבל 46יד״ח
.47עליו מברכים ובניו

 49גביו על עומד בגדול אף 48כלום עשה לא קטן הדליקה
 מיהו 50בהדלקתו גדול מוציא אין לחינוך הגיע אפי'

 נר שידליק ודי 51לחינוך הגיע אם להדליק צריך לעצמו
 על חינוך ואין הואיל והולך מוסיף בלא לילה בכל אחד

 צריך עצמו בפני בית לו כשיש שדוקא וי״א 52מצוה הידור
.53לחנכו

 על עומד בגדול אף 54כלום עשו לא ושוטה חרש הדליקה
.55גבן

 ברכה ולענין .56חנוכה בנר חייב שומע ואינו המדבר חרש
.56הערה עי'

 בפריטי ישתתף מדליקין שאחרים בבית הוא אם סומא
עליו מדלקת אשתו אשה לו יש ואם עליו ויברכו עמהם

 >*'0־

סיוע ״י  ע״י בעצמו ידליק אשה לו ואין מיוחד בבית הוא ואם
.57ברכה בלא אחר של

 אמן שיענה ולענין אשתו ותדליק חנוכה מנר פטור אונן
 משום ברכה בלא ידליק בבית יחידי הוא ואם מחלוקת
.58ניסא פרסומי

ההדלקה מקום
אם - מבחוץ הרבים לרשות הסמוך פתח על מניחו חנוהה נר

 לרה״ר פתוחה חצרו ואם ביתו פתח על לרה״ר פתוח ביתו
 לרה״ר פתוח פתח לו שאין בעליה דר היה חצרו, פתח על

.59לרה״ר הסמוך בחלון מניחו
 טפחים מי' ולמטה טפחים מג' למעלה מניחו לכתחילה
 60אמה מכ' למעלה בהניחה זולת גווני בכל יצא ובדיעבד

 היינו אמה וכ' 61אמה מכ' למטה בברכה ומדליק שחוזר
.62הנרות מקום ולא הלהב גובה
 שתהא כדי משמאל לפתח הסמוך בטפח להניחו מצוה
 בימין הניח ]ובדיעבד משמאל חנוכה ונר מימין מזוזה

 בדלת הניחו ואם מימין מניחו בפתח מזוזה אין ואם [63יצא
.65הערה ועי' 64שמאל לצד כניסה של מחציו יניחנו עצמו
 להדליק צריך רוחות מב' פתחים ב' לו שיש בית או חצר

 אחד בבית הם אם אחת מרוח הפתחים היו בשתיהם,
 הבית שחלוק )או בתים בב' ואם 66מהם באחד מדליק
 באחד אלא מברך אינו ולעולם 67מחלוקת לשתים( בתוכו

.68מהם
 בפנים שמדליקים או בחוץ שמדליקים במקומות זה וכל

 במקומות אבל בחוץ לעוברים היכר שיש הפתח אצל
 בה לן לית רה״ר לבני היכר ואין ממש בפנים שמדליקים

.69אחת פעם רק ומדליק

ושיעורה זמנה
סוף עם י״א הפוסקים נחלקו חנוכה נרות הדלקת זמן

70 .. שעה כרבע וי״א 70הכוכבים צאת והיינו החמה שקיעת
71 79 73  .73הערה ועי' '2השקיעה בזמן וי״א צאה״כ קודם

נכון צאה״כ אחר בזמנו מעריב להתפלל הנוהגים

 *43 ס״ג תרעה שו״ע 43 וט״ז סקט״ו שם ומשנ״ב ברמ״א ס״ג תרעז 42 סק״ו שם ומשנ״ב ס״ג תרעו שו״ע 41 ס״ג תרעו שו״ע 40
 אשה ד״ה ביה״ל תרעה 47 סק״ט תרעה משנ״ב 46 סק״ט תרעה משנ״ב 45 סק״ט תרעה משנ״ב 44 סק״ט תרעא משנ״ב

 ד״ה ביה״ל תרעה 52 ברמ״א ס״ג תרעה 51 סקי״ג תרעה משנ״ב 50 סקי״א תרעה משנ״ב 49 ס״ג תרעה שו״ע 48 מדלקת
 משנ״ב עיי *56 סקי״ב תרע משנ״ב 56 סקי״א תרעה משנ״ב 55 ס״ג תרעה שו״ע 54 סקי״ג תרעז משנ״ב 53 אחד דכל ולדידן
 ס״ו תרעא שו״ע 60 ס״ה תרעא שו״ע 59 סקי״ב תרע משנ״ב 58 סק״ט תרעה משנ״ב 57 בדבר מחלוקת שמבואר סק״ה תרפט

 היינו 65 ס״ז תרעא שו״ע 64 סקל״ג תרעא משנ״ב 63 לג או' תרעא שעה״צ 62 סקכ״ט תרעא משנ״ב 61 סקכ״ו שם ומשנ״ב
 וי״א החצי אותו שטח בכל להניח ויכול יניחנו שם המזוזה נגד שהוא שמאל לצד הנוטה ובחצי לשנים יחלקנו לבית שם שנכנס הדלת מקום

 סק״נ שם ומשנ״ב ס״ח תרעא שו״ע 66 סקל״ו תרעא משנ״ב - לכותל סמוך האחרון בקצה שמאל בצד הנרות להניח להחמיר שראוי
 סק״א שם ומשנ״ב ס״א תרעב שו״ע 70 ברמ״א ס״ח תרעא 69 ברמ״א ס״ח תרעא 68 סקנ״ג שם ומשנ״ב ס״ח תרעא שו״ע 67
 שקיעות שתי דיש ר״ת שיטת א'. שיטות ג' בה נאמרו שקיעה ענין 73 שקיעתה סוף עם ד״ה ביה״ל תרעב 72 סק״א תרעב משנ״ב 71

 ורביע, מילים ג' של הילוך שיעור עד גמור יום עדין הוא ואז ושוקעת מעינינו השמש כשמתכסית והוא שקיעה תחילת נקראת הראשונה
 שלושת הילוך ושיעור השמשות, בין זמן והוא לגמרי האור להשקע מתחיל שאז שקיעה סוף הנקראת שניה שקיעה מתחיל והלאה ומאז
 מעינינו מתכסית כשהשמש והיא אחת שקיעה דיש הגאונים שיטת ב'. הכוכבים. צאת הוא שעה( כרבע )שהוא זה זמן לאחר מיל רבעי

מיל רבעי דשלושת היראים שיטת ג'. השמשות. בין הוא צאה״כ עד והלאה ומאז ראשונה( שקיעה לר״ת )המכונה ושוקעת
ג
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דצובך לעשות

 יטיל אכן וג'( ב' )שיטה מעריב קודם להדליק לכתחילה
 הדליק לא ואם צאה״כ, אחר שעה חצי שידלוק שמן בה

 מפאת להדלקה מעריב יקדים צאה״כ זמן והגיע מקודם
 תמיד והנוהגים דאורייתא, ק״ש בו יש וגם תדיר שהוא

 הנרות את עכ״פ שיכינו מהנכון מעריב אחר להדליק
 לחוש יש מעריב אחר הכל יעשה אם כי מעריב קודם

.74צה״כ אחר שעה כחצי והוא הדלקתו זמן עיקר שיעבור
 למי לא אם נרות הדלקת לזמן מקדימים ולא מאחרים לא

 המנחה מפלג [75]בברכה להדליק להקדים שיכול שטרוד
 רגל שיכלה עד כשיעור שמן בה שיתן ובלבד ולמעלה
 שמן בה ויתן יחזור כשיעור שמן בה נתן לא 76מהשוק
 קודם שכבה ואלא כשיעור בנתן וכן 77ברכה בלא וידליק
.78צאה״כ

 שתכלה עד והולך מדליק בזמנה הדליק ולא הזיד או שכח
 וה״מ 79צאה״כ אחר שעה כחצי והוא מהשוק רגל

 והולך מדליק הדליק ולא הזמן זה עבר אם אבל לכתחילה
 בני אם דוקא והיינו ובברכה, השחר עמוד עד 80הלילה כל

 הנכון ומן ברכה בלא ידליק ישנים אם אבל נעורים הבית
 שאומר מי ויש 81בברכה להדליק שיוכל כדי שיקיצם

 ברכות וספק בברכה מדליק להקיצם יכול אינו שאם
.82המברך ביד למחות אין ומ״מ להקל

 ובשאר 83תשלומים לו אין הדליק ולא הלילה כל עבר
 שתי ב' בליל דהיינו 84אדם בני שאר כמו ידליק הלילות

 הראשון הוא השני הלילה דאצלו אומרים ולא וכו' נרות
.85אחד רק וידליק
 והוא מהשוק רגל שתכלה עד הוא הדלקה זמן שיעור
 שמן בה ליתן צריך לפיכך צאה״כ לאחר שעה כחצי

 בלא ידליק הזה כשיעור שמן לו ובאין 86הזה כשיעור
 לאחר המדליק אף השיעור זה צריך ולעולם 87ברכה
.88מהשוק רגל שכלה

 שום בזה אין מהשיעור יותר שידלק הרבה שמן נתן אם
 ומ״מ ארוכות שיהיו הידור יש שעוה של בנרות אבל מצוה

.89מדי יותר גדולות לעשותן אין

מי ך( -

ההדלקה סדר
 )ועי' לאכול ללמוד אסור הדלקה זמן קודם שעה חצי

 הנזכרים דברים שאר וכו' להסתפר (90אכילה גדר הערה
 אין וג' ב' כשיטה הדלקה זמן לנוהגים מיהו רלב בסי'

 הפוסקים על לסמוך דיש לימוד לענין בזה להחמיר
 הגיע לא עדין )וא״כ בצאה״כ הדלקה דזמן א' כשיטה

.91פוסק זמנה משהגיעה ומ״מ הדלקה( שקודם שעה החצי
 שעשה חנוכה של נר להדליק ברכות ג' מברך ראשון בליל
 או שני בליל מברכו שהחיינו שכח ושהחיינו ניסים

 אחר נזכר ואם ההדלקה בשעת הלילות בשאר 92כשיזכור
 מה ]וצ״ע 93הערה ועי' עוד זה בלילה מברך אינו ההדלקה

 מברך ואילך ב' ומליל [94שמיני בליל אירע אם יעשה
.95ניסים ושעשה להדליק

 של נר מילים בשתי ולא אחת במילה שלחנוכה נר אומר
 ולא בחירי״ק הלמד לזמן תיבת בשהחיינו חנוכה,
.96בפת״ח

.97לאבותינו ניסים שעשה לומר יכול גר
 לעשיתן עובר דבעינן 98ההדלקה קודם הברכות יברך
 כל הדלקת שהשלים קודם ונזכר לברך שכח אם ומ״מ

 קודם הראשונות כבו ואם הברכות כל מברך הנרות
 ההדלקה כל שהשלים לאחר כנזכר דינו הנוספות הדלקת
 [99הראשון בלילה בירך שלא ]בכה״ג שהחיינו שמברך

.100להדליק לא אבל ניסים ועשה
 הפתילה רוב ידליק אשר עד הברכה אחר ידו יסלק לא

.101מהשמן היוצא
 הללו הנרות אומר העיקר שהוא ראשון נר שהדליק אחר
הנרות שאומר בעוד ההדלקה ויגמור וכו' מדליקין אנו

נמי הכל שהדליק אחר הללו הנרות לומר שנוהג ומי הללו
102 .102דמי שפיר

.103הם קודש ולא קודש הללו הנרות יאמר
 יכול מהן אחד שהדליק לאחר נחוץ דבר איזה לו נזדמן
 באופן ודוקא הנרות שאר הדלקת בשבילו להשלים אחר

.104בעצמו המצוה שיגמור טוב הלא״ה זה

 ״מצותה קתני ב' כ״א שבת בגמי והנה שם, וביה״ל במשנ״ב רסא סי׳ בריש מבואר זה כל - השמשות בין זמן מתחיל השקיעה קודם
 מתכסית השמש שאז השקיעה לתחילת הגמ' שכונת די׳׳א הגמ', בכונת הוא נרות הדלקת בזמן השיטות ומחלוקת החמה" משתשקע

 )והם החמה שקיעת לסוף הגמ' שכונת סוברים וב' א' שיטה משא׳׳כ החמה, בשקיעת הוא ההדלקה שזמן הסוברת ג' שיטה והיא מעינינו
 והוא שקיעה סוף למכונה הכונה או״ד א', שיטה ס״ל כך צאה״כ והוא ממש השקיעה לסוף הכונה האם פליגי כי כר״ת( סוברים בהכרח
 תרעב משנ״ב 75 מאחרים לא ד״ה שם וביה״ל סק״א תרעב משנ״ב 74 ב' שיטה והיא צאה״כ קודם שעה כרבע שהיא שניה שקיעה

 ס״א תרעב שו״ע 79 שיתן ובלבד ד״ה ביה״ל תרעב 78 סק״ד תרעב משנ״ב 77 ס״א תרעב שו״ע 76 ה אות שם ושעה״צ סק״ג
 תרעב שו״ע 83 יז או' תרעב שעה״צ 82 סקי״א תרעב משנ״ב 81 ס״ב תרעב שו״ע 80 שמן בה שיתן ובלבד ד״ה שם ביה״ל ועי'
 תרעב 87 שמן בה שיתן ובלבד ד״ה שם ביה״ל ועי' ס״ב תרעב שו״ע 86 סקי״ב תרעב משנ״ב 85 ברמ״א ס״ב תרעב 84 ס״ב

 פירות אבל המשכר משקה או מפת כביצה היינו אכילה 90 סק״ו תרעב משנ״ב 89 סק״ה תרעב משנ״ב 88 השיעור כזה ד״ה ביה״ל
 ס״א תרעו שו״ע 92 יד או' שם ושעה״צ סק״י תרעב משנ״ב 91 סק״ו ותלא סקל״ה רלב משנ״ב - הגבלה ללא מותר משקה וסתם

 סק״א תרעו משנ״ב 96 ס״ב תרעו שו״ע 95 ג או' תרעו שעה״צ 94 בסק״ד כדמוכח שדלוקים זמן כל והיינו סק״ב תרעו משנ״ב 93
 תרעג 101 ה או' שם ושעה״צ סק״ד תרעו משנ״ב 100 ז או' תרעו שעה״צ 99 ברמ״א ס״ב תרעו 98 סקי״ד תרעה משנ״ב 97

סקמ״ט תרעא משנ״ב 104 יג או' תרעו שעה״צ 103 סק״ח שם ומשנ״ב ס״ד תרעו שו״ע 102 מצוה עושה הדלקה ד״ה ביה״ל
וסקמ״ח
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דצובך לעשות

----------------------------------  .105לנר מנר להדליק שלא חנוכה בנרות להחמיר נהגו
 עד ממקומן חנוכה הנרות לטלטל שלא ליזהר יש

.106שעה חצי דהיינו הדלקה השיעור שיושלם
 מתחיל מהיכן הלילות בשאר כשמדליק הפוסקים נחלקו

 הנוסף מהנר או המצוה עיקר שהוא הראשון מהנר האם
 מה נחלקו עוד 107עביד כמר ודעביד עביד כמר ודעביד
 דרך אלא יהא לא פונה שאתה פנות ״כל חז״ל שאמרו

 או בשמאל להתחיל והיינו לימין שנפנה הכונה אם ימין״
 מהנר שמתחיל לשיטה לפיכך לשמאל מימין שנלך הכונה
 באופן לשמאל מימין הנרות לסדר האם נחלקו הנוסף

 בהדלקתו לימין נפנה ובכך שמאל בצד יהיה שהנוסף
 באופן לימין משמאל הנרות לסדר או תחילה, הנוסף

 בהדלקתו לשמאל מימין הולך ובכך ימין בצד שהנוסף
 שהוא הראשון מהנר שמתחיל ולשיטה ,108תחילה הנוסף
 נפנה ובכך לימין משמאל שיסדרם מוכרע המצוה עיקר
 ואין כמנהגו יעשה אחד וכל 109הערה ועי' בהדלקתו לימין

 לענין ורק לכו״ע יצא גווני דבכל המצוה בעצם נפק״מ
.110פליגי לכתחילה

 אף יד״ח יוצא בביתו חנוכה נר מדלקת כשאשתו מדינא
 עליו שמדליקים שידע והוא מביתו רחוק במקום שהוא

 זו בהדלקה יוצא אינו בביתו עליו שמדליקים ידע לא
 שאם שאומר מי יש מיהו 111לביתו כשבא להדליק וצריך
 להדליק שצריך יודעים הבית מבני אחד או שאשתו יודע

.112יצא שבבית מי על מוטלת שהמצוה והיינו בבית
 מ״מ בביתו עליו מדליקין אם מלהדליק פטור דמדינא אף
 שיכוין ובלבד רשאי בעצמו ולהדליק להחמיר רוצה אם

 הדלקתו שיקדים או אשתו בהדלקת לצאת שלא
 הברכה דלענין וי״א לבטלה, ברכה הו״ל הלא״ה להדלקתה

 יהדר לפיכך אשתו בהדלקת לצאת שלא כונה מהני לא
.113וידליק מאחר הברכות שיצא או השני כאופן לעשות

 נר עוד אח״כ ידליק אחד נר השני בלילה והדליק טעה
 אחד לנר אלא הברכה בעת דעתו היה לא אפי' ברכה בלא

 .114ברכה בלא ידליקו נר עוד לו נזדמן ואח״כ
 שהנרות בעוד מלאכה לעשות שלא הנשים נוהגות

שגם מקומות ויש 116שעה כחצי והוא בביתו 115דולקות
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,117בזה מחמירים האנשים

מצוה עושה הדלקה
 קיים תיכף שהדליק כיון ]היינו מצוה עושה הדלקה
 זקוק אין זמנה שעבר קודם כבתה אם לפיכך [118המצוה

 אותה וכיבה לתקנה בא שהדליקה לאחר אם וכן לה
 בלא ומדליק לה זקוק במזיד ]אבל 119לה זקוק אין בשוגג
[.120ברכה
 מחלוקת הוא יום שעדיין שבת קבלת קודם בע״ש כבתה

 לחזור שמחוייב או לה זקוק אין כבתה אומרים אם
.121ברכה בלא ולהדליק

 ובפרט ענין בכל ולהדליקה לחזור להחמיר ראוי ומ״מ
 ואח״כ שבת עצמו על קיבל ואם שבת קבלת קודם בע״ש

 .122שידליקם לחבירו לומר מותר היתר זמן עדיין ויש כבה
 ההדלקה שבעת צריך מ״מ מצוה עושה שהדלקה אע״פ
 במקום הדליקה אם לאפוקי כשיעור לדלוק ראוי יהיה
 נאחז האור שאין וברואה כשיעור שמן הניח ולא הרוח

 לה זקוק כבתה אלו שבכל מהרה ויכבה יפה בפתילה
 ומ״מ כשיעור לדלוק שראוי ובאופן במקום שוב וידליק

.123עליה יברך לא
 ההדלקה שבעת בעינן מ״מ מצוה עושה שהדלקה אע״פ
 אחת כבתה לפיכך הימים חשבון לפי הנרות כל יהיה

.124ולהדליקה לחזור צריך כולם הדלקת שהשלים קודם

 ובשמן לאורן להשתמש
 125חנוכה בנר להשתמש אסור

 ארעי תשמיש אפי' 126לילה בכל המהדרין שמוספין
 שהנרות בזמן בביתו לישב הוא רשאי אבל 127אסור

 הנר לאור לילך ואף 128כלום משמש ואינו הואיל דולקים
דלא עיניו להעצים מחוייב ואינו מותר יכשל שלא לראות

129  .129תשמיש מיקרי
.130מחלוקת לאורה ללמוד

 ]וטוב 131הנרות מדליק שבו שמש אצלן להניח ונוהגים
משאר קצת וירחיקו [132השולחן על נר יניח זה שלבד

133  גבוה במקום יניחנו או 133יותר ארוך יעשנו וגם הנרות
.135הנר לאותו ישתמש להשתמש בא שאם 134יותר

 כשמונח בו להשתמש אין לכתחילה שמש כשמניח אף
 מפני לבד עצמו בפני כשמונח רק אלא יחד כולן אצל

.136כולן הדליק לצרכו שיאמר הרואה

124 .

נרות ואחד מצוה נר אחד
126

 108 סק״ט שם ומשנ״ב ס״ה תרעו שו״ע 107 סק״ו תרעה משנ״ב 106 פתילות שתי ד״ה ביה״ל רסג ועיי ברמ״א ס״א תרעד 105
 משמאל שנלך הכונה אין זו דלשיטה שנראה כ אוי שם ובשעה״צ עיי״ש סקי״א תרעו משנ״ב 109 לימין להפנות כדי ד״ה ביה״ל תרעו
 תרעז 113 ד אוי תרעז שעה״צ 112 סק״ב תרעז משנ״ב 111 לימין להפנות כדי ד״ה ביה״ל תרעו 110 הט״ז לשיטת אם כי לימין

 תרע משנ״ב 117 סק״ד תרע משנ״ב 116 ס״א תרע שו״ע 115 סק״ו תרעב משנ״ב 114 וסקט״ז סקט״ו שם ומשנ״ב ברמ״א ס״ג
 122 סקכ״ו שם ומשנ״ב ס״ב תרעג שו״ע 121 לב אוי תרעג שעה״צ 120 ס״ב תרעג שו״ע 119 סקכ״ה תרעג משנ״ב 118 סק״ג

 סק״ז תרעג משנ״ב 126 ס״א תרעג שו״ע 125 כבתה אם ד״ה ביה״ל תרעג 124 סקכ״ה תרעג משנ״ב 123 סקכ״ז תרעג משנ״ב
 שמתיר מי ויש ד״ה שם ביה״ל ועיי ס״א תרעג שו״ע 130 יא אוי תרעג שעה״צ 129 סקי״א תרעג משנ״ב 128 ס״א תרעג שו״ע 127

 134 ס״א תרעג ורמ״א שו״ע 133 סקי״ז תרעג משנ״ב 132 ברמ״א ס״א תרעג 131 עראי או קבוע בלימוד הוא האם שנחלקו
סקט״ו תרעג משנ״ב 136 ברמ״א ס״א תרעג 135 סק״כ תרעג משנ״ב
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רצונך לעשות

 במקום נרותיו מניח אחד שכל כיון המדליקים רבים
 נר יש אפי' ואחד אחד כל אצל שמש להניח צריך מיוחד

.137הנרות לאור ישתמש דשמא השולחן על
 שום בזה אין מהשיעור יותר שידלק הרבה שמן נתן

 או הנרות לכבות יכול השיעור זה וכשעובר 138מצוה
 שאינו להתנות טוב לכתחילה ומ״מ 139לאורם להשתמש

 שאם שסוברים דיש הדלקה לשיעור אלא השמן מקצה
 לאסור מחמירים ויש 140למצותה הכל הקצה בסתם נתן

 בין לחלק ידע שלא הרואה מפני בהתנה אף להשתמש
 לטלטל אף ולדבריהם הזמן זה לאחר שיעורו זמן תוך

 שיעור שעבר אע״פ אסור דלוקים בעודם הנרות
מותר לדבריהם אף מצוה של נר להדליק ומ״מ 141הדלקה

149 .142השיעור שעבר אחר
 ולמר שיעורו( זמן )בתוך ליה כדאית למר האסור שמן

 יכול התנה( בלא שיעורו זמן באחר )אף ליה כדאית
 לא אבל 143הבאים בלילות הנרות להדלקת בו להשתמש

 לו עושה השמיני ביום הנותר לפיכך 144אחרת לשנה
.145למצותו והוקצה הואיל ושורפה מדורה
 וכבה והדליקו מאתמול הנותר על שמן הרבה הוסיף
 האתמול משמן שנשאר שברור באופן שעה חצי לאחר
 יאסר שלא מתחילה התנה אפי' בו להשתמש אסור לכו״ע

.146שהוסיף בשמן ששים יש אא״כ כשיעור אלא
 ליה( כדאית ולמר ליה כדאית )למר האסור שמן נתערב
 הפוסקים ונחלקו בטל לבטלו ששים בו ויש אחר בשמן
.147לבטלו כדי להוסיף לכתחילה מותר האם
 )כגון שעה מחצי יותר ודלק שעה חצי לשיעור שמן נתן

 אם צ״ע בינונית( שהפתילה חשב והוא דקה שהפתילה
אף מדעתו שהקצה כיון דאפשר ממנו להסתפק מותר

148 .148נאסר הוא שבטעות
 שהודלק לאחר רק היינו חנוכה נרות שמן לאסור הנ״ל כל

 לנר דהזמנה נאסר לא לכן קודם אבל מעשה בו שנעשה
.149מילתא לאו חנוכה

ומוצש׳׳ק בע"ש הדלקה
 קודם מנחה שיתפלל לכתחילה נכון שבת ערב

.151לו אפשר אם 150שמדליק
 ודוקא 152שבת של נר ואח״כ תחילה חנוכה נר מדליקין

שעה חצי שידלק כשיעור שמן בה ויתן המנחה פלג אחר

153^

־ ^0־

צאה״כ אחר
 במחשבתו שבת קיבל ולא תחילה שבת של שהדליק איש
 כיון שהדליקה אשה אבל חנוכה נרות אח״כ להדליק יכול

 להדליק לאחר תאמר בהדלקתה שבת מקבלת שמסתמא
 ניסים שעשה תברך והיא להדליק יברך והוא חנוכה נרות

 לו שאין )כגון שבת נר להדליק הרגיל ואיש 154ושהחיינו
.155כאשה שדינו אפשר אשה(

 לנר קודמת הבדלה מצות אם הפוסקים נחלקו מוצש״ק
 ניסא פרסומי משום להפך או דתדירה משום חנוכה

 קודם והמדליק 156עביד כמר ודעביד עביד כמר ודעביד
 שכח אם לחול קודש בין המבדיל לומר יזהר הבדלה

 הדלקה קודם והמבדיל 157חוננתנו אתה לומר במעריב
 ויחזור ויכבה להבדלה חנוכה נר על שיברך עדיף

 חדא מצוה ביה ועביד דהואיל חנוכה לנר להדליקה
.158אחריתא מצוה ביה ליעבד

 כוכבים ג' שיראו עד הנרות להדליק שלא ליזהר יש
ספק הוי לכן וקודם ללילה המובהק הסימן שזהו קטנים

*.158לילה

אהסנאי דין
 שולחן על אוכל אפי' בביתו עליו מדליקין שאין אכסנאי
 בשמן עמו להשתתף וצריך ביתו כבני נחשב אינו בעה״ב

בעה״ב לו שיקנה או 160פרוטה שיתן ודי 159חנוכה נר של
 162בעלמא אמירה לאפוקי הקנין מדרכי באחד 161במתנה

 זולת בשבילו שמן מעט להוסיף בעה״ב שצריך וי״א
וצריך 163עצמו עבור ליתן שצריך שעה חצי שיעור

 יש אם ומ״מ 164מבעה״ב הברכות לשמוע האכסנאי
.165בעצמו להדליק יותר נכון נר לאכסנאי

 בחור ודוקא כאכסנאי דינם לביתם חוץ שלומדים בחורים
 ביתו בני בכלל בעה״ב שולחן על סמוך אבל בפ״ע שאוכל

 מהמהדרין להיות רוצה )אא״כ בהדלקתו מדינא ויוצא הוא
 .167בזה גם מחמירין ויש 166הבית( מבני כ״א שמדליק
 לרוח פתוח ]אפי' לעצמו פתוח פתח לו שיש אכסנאי
 מפני 169בפתחו להדליק צריך [168פתוחה בעה״ב שפתח
 אף ולכתחילה 170בביתו עליו שמדליקים יודע אפי' החשד

 עצמו בפני בחדר שדר כל לעצמו פתוח פתח לו באין
 יהדר החשד מפני והדלקתו הואיל ומ״מ 171להדליק צריך

שאז בביתו עליו מדליקין אין אא״כ מאחר הברכה לשמוע

 141 סק״ז תרעב משנ״ב 140 סקנ״ה קנד משנ״ב ועיי ס״ב תרעב שו״ע 139 סק״ו תרעו משנ״ב 138 סקי״ח תרעג משנ״ב 137
 שו״ע 145 סקי״ט תרעז משנ״ב 144 סקי״ז תרעז משנ״ב 143 סק״ח תרעד משנ״ב 142 יב אוי שם ושעה״צ סק״ח תרעב משנ״ב

 149 הדלקה לשיעור ד״ה ביה״ל תרעז 148 סק״כ שם ומשנ״ב ס״ד תרעז שו״ע 147 השמן מן ד״ה ביה״ל תרעז 146 ס״ד תרעז
 152 ז אוי תרעט שעה״צ 151 סק״ב תרעט משנ״ב 150 סקכ״ב מב ומשנ״ב וכוי הצריך ד״ה ביה״ל תרעז ועיי סקכ״א תרעג משנ״ב

 157 סק״ג תרפא משנ״ב 156 ב אוי תרעט שעה״צ 155 סק״א תרעט משנ״ב 154 סק״ב תרעט משנ״ב 153 ס״א תרעט שו״ע
 סק״ד שם ומשנ״ב ס״א תרעז שו״ע 159 קטנים כוכבים גי ד״ה ביה״ל רצג *158 סק״א תרפא משנ״ב 158 סק״ב תרפא משנ״ב

 165 סק״ד תרעז משנ״ב 164 סק״ג תרעז משנ״ב 163 ט אוי תרעז שעה״צ 162 סק״ג תרעז משנ״ב 161 ס״א תרעז שו״ע 160
 שו״ע 169 סק״ו תרעז משנ״ב 168 לבעה״ב פרוטה לתת ד״ה ביה״ל תרעז 167 סק״א תרעז משנ״ב 166 סק״ג תרעז משנ״ב

וסקט״ז סק״ז תרעז משנ״ב 171 סק״ה תרעז משנ״ב 170 ס״א תרעז
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דצובך לעשות

---------------------------------- .172מדינא הדלקתו
 ימי לכל חמיו או אביו לבית ביתו אנשי כל עם ההולך

 מקום שם החנוכה כל שם וישן וסועד הואיל החנוכה
.173בביתו ארעי אכילת אוכל ביום אם גם הדלקתו

מי ך( -

174^

בביהה"נ הדלקה
 .174למעריב מנחה בין בביהכ״נ להדליק נוהגים

 יברך אם מחלוקת עשרה מנין שם ואין בביהכ״נ המדליק
מנין להשיג לו בנקל ואם לסמוך מי על לו יש והמברך

175 .175טוב מה הברכה בשעת
 והמדליק 176למערב ממזרח ומסדרן דרום בכותל מניחו
 הנר שהוא מימינו ומתחיל לצפון ופניו לדרום אחריו עומד

 ומתחיל והולך מוסיף ושוב הקודש לארון הסמוך
 לצפון אחריו שיעמוד וי״א 177לימינו ופונה מהשמאלי

.178לדרום ופניו
 בידם למחות ואין לדרום מצפון שמסדרין מקומות יש

.179לסמוך מה על להם דיש
.180גבוה במקום שמניחם המנהג ביהכ״נ נרות

 נר והדליק הש״ץ שבירך לאחר להתפלל למהר רוצים אם
 181יתפלל והש״ץ הנרות שאר להדליק אחר יוכל אחד

 הידור משום והשאר אחד נר על חלה והברכה הואיל
 יותר טוב הלא״ה למהר שרוצים באופן ודוקא 182מצוה

.183בעצמו הש״ץ שיגמור
ולהדליק לחזור וצריך ביהכ״נ של בנרות יוצא אדם אין

184  מיהו בביהכ״נ שבירך הש״ץ הוא אפי' 184בברכה בביתו
 אשתו להוציא שמדליק לא אם יחזור לא שהחיינו ברכת
 צריך שאין אפשר ביהכ״נ נרות שמדליק ואורח 185וב״ב

.186באכסניא ולהדליק לחזור
 אדם מדליק חנוכה בערב העמוד לפני מתפלל אבל אם

 לברך יכול בביתו ]אבל שהחיינו ברכת משום הנרות אחר
 האבל יכול שהחיינו שאין הימים ובשאר שהחיינו[

.187חנוכה נר להדליק

חנוהה ימי

 .188פניהם על נופלים אין חנוכה ערב מנחה
 .189הפתחים על בחנוכה לסבב העניים נוהגין

.190מלאכה בעשיית מותרין חנוכה ימי
 הימים דבאותם בחנוכה הסעודות בריבוי מצוה קצת יש
 ושבחות זמירות לומר ונוהגים המזבח חנוכת היה

 וכל 191מצוה סעודת הוי ואז בהם שמרבים בסעודות
 המצוה או הנס לפרסם או למקום שבח ליתן כדי העושה

 תהא שהשמחה וראוי 192מצוה לסעודת חשיב הכל
 .193מקביעותו יתבטל ואל תורה בשמחת ובלולה מעורבת

.194בחלב נעשה שהנס לפי בחנוכה גבינה לאכול שיש י״א
 ולא בשר לאכול שלא התשובה מפני עצמו המסגף אף

ולשתות לאכול חייב השנה ימות כל יין לשתות
.195בחנוכה195

 .196המעלות שיר ברכהמ״ז קודם אומר בחנוכה

הנסים על
 197וברכהמ״ז בתפלה הנסים על אומר חנוכה ימי ח' כל

 בברכת אומרה בתפלה .198שלוש מעין ברכת לאפוקי
 א״צ תפלתו והשלים בעבודה ואמרה טעה 199מודים
200לחזור
 סיום של השם שאמר קודם ברכה באותה ונזכר שכח

 ועל אח״כ ויאמר 201חוזר אתה ברוך אמר אפי' הברכה
 השם שאמר לאחר נזכר *.201כסדר וכו' יתברך כולם

 202השני לרצון יהיו קודם בקשה דרך יאמר בתפלה
 לנו יעשה הוא הרחמן יאמר להרחמן כשמגיע בברההמ׳׳ז

 בזה״ז ההם בימים לאבותינו שעשית כשם ונפלאות נסים
 הרחמן לומר יקדים שבחנוכה ובר״ח 203וכו' מתתיהו בימי
 לאחר נזכר 204קודם דתדיר משום וכו' עלינו יחדש הוא

.205חוזר אינו וברכהמ״ז התפלה שסיים
 ולא תורתיך להשכיחם יאמר 206בוי״ו הנסים ועל יאמר

.207במ״ם מתורתיך להשכיחם
 דאזלינן בברכהמ״ז הנסים על אומר חנוכה ויצא אוכל היה
*.207הסעודה התחלת בתר

 נוהגין ויש ד״ה ביה״ל תרעא 175 ברמ״א ס״ז תרעא 174 שאוכל במקום ד״ה ביה״ל תרעז 173 וסקט״ז סק״ח תרעז משנ״ב 172
 משנ״ב 180 סקמ״ב תרעא משנ״ב 179 כא או' תרעו שעה״צ 178 סקמ״ג תרעא משנ״ב 177 ס״ז תרעא שו״ע 176 להדליק

 185 ברמ״א ס״ז תרעא 184 סקמ״ח תרעא משנ״ב 183 סקמ״ט תרעא משנ״ב 182 ברמ״א ס״ז תרעא 181 סקכ״ז תרעא
 סק״א תרע משנ״ב 189 ס״ו קלא ורמ״א שו״ע 188 סקמ״ד תרעא משנ״ב 187 נב או' תרעא שעה״צ 186 סקמ״ה תרעא משנ״ב

 195 ברמ״א ס״ב תרע 194 ונוהגין ד״ה ביה״ל תרע 193 סק״ט תרע משנ״ב 192 ברמ״א ס״ב תרע 191 ס״א תרע שו״ע 190
 199 סק״ב תרפב משנ״ב 198 ס״א תרפב שו״ע 197 סקי״א א משנ״ב 196 לס״ג דשייך כ' וצ״ל שם וט״ס סקי״ט תקכט משנ״ב

 שנזכר במקום ד״ה ביה״ל קיד *201 סקל״ב קיד משנ״ב ועי' ס״א תרפב שו״ע 201 ב או' תרפב שעה״צ 200 ס״א תרפב שו״ע
סק״א תרפב משנ״ב 206 ס״א תרפב שו״ע 205 סק״ה תרפב משנ״ב 204 ברמ״א ס״א תרפב 203 סק״ד תרפב משנ״ב 202
ס״י קפח שו״ע *207 סק״ח תרפב משנ״ב 207
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דצובך לעשות

הלל
 .208ההלל גומרין חנוכה ימי שמונת כל

 .209מיושב אף יצא ובדיעבד מעומד מצותו הלל
 .210שחרית לתפילת ושייך הואיל הלל אחר עד לטעום אין

 ואם בדיבור בין בשתיקה בין בהלל להפסיק אין לכתחלה
 לראש לחזור א״צ כולה את לגמור כדי שהה אפי' הפסיק

 היתה השהיה אם מיהו 211שפסק ממקום ממשיך אלא
 כדי שהה אם ברכה בלא ולקרות לחזור טוב אונס מחמת
.212כולה את לגמור

 או אחד פסוק דילג אם לפיכך 213יצא לא למפרע קרא
 שנזכר במקום יאמרו לא לחברתה אחת פרשה שהקדים

 אינו ואם כסדר משם וימשיך הנדלג למקום יחזור אלא
לו שנפל הפרשה לראש יחזור טעה מקום באיזה יודע

* _ , _ . הספק214״
 אמרו שלא ובמקום מחלוקת האבל בבית הלל לומר

.215בביתם אח״כ לאמרו המתפללים צריכים
 )טבת( בר״ח זולת 216קדיש חצי אומרים הלל אחרי

*.216תתקבל קדיש שאומר

וקדה׳׳ת תפילה
 תפילתו להסדיר צריך הנסים על שמוסיפים בחנוכה

 פה על במתפלל והוא בפיו שגורה שתהא שיתפלל קודם
לכתחילה לפיכך צריך אין הסידור מתוך כשמתפלל אבל
חנוכה של ראשונה תפילה עכ״פ להתפלל ליזהר נכון

216* * . 216הסידור מתוך
 וצדוק ולמנצח וצו״צ תחנון א״א חנוכה ימי שמונת כל

ואב 218ס״ת אחר וי״ר וחמישי בשני אפים ארך וקל 217הדין
219 . מוסף קודם בשבת הרחמים

 כגון היום בקריאת טעו 220הנשיאים פר' בקרבנות קורין
 שלישי יום של נשיא פרשת חנוכה של שני ביום קראו
 .221בימים קפידא דאין להם עלתה וכדו'

 ובשני השבוע פר' קורא בראשון ספרים ב' מוציאין בשבת
 כל לחנוכה שמתוקן הס״ת ופתחו טעו 222חנוכה של קורא
 הס״ת ויקחו יגללוה ד' אתה ברוך העולה בירך שלא

 חנוכה של לס״ת פגם כאן ואין בו ויקראו לשבת שמתוקן
.223וכדו' שבחנוכה לר״ח וה״ה אח״כ בו ויקראו הואיל

ב ?

כגון ים

אביו בו שמת יום אפי'224
226 _________ _____

אבילות הספד תענית
בתענית אסורים חנוכה ימי

 מותר אחריהם 226חופתן. ביום וכלה חתן או 225ואמו
 ולפניהם לא. צבור תענית ליגזור אבל יחיד תענית

 תמורת חנוכה לפני להתענות הנוהגים לפיכך מחלוקת
.227כן ינהוג לא לכתחילה אבל יתענו )טבת( ער״ח

 229בפניו לחכם זולת 228בהספד
.231מחמירים יש ולפניהם 230

233בפניו לחכם אפי' 232חנוכה

 אסורים חנוכה ימי
בהספד מותרים אחריהם

 בימי הדין צידוק א״א
 לכו״ע לאחריהם 235מחמירים. ויש 234מותר לפניהם

.236מותר
.237בחנוכה נוהג אבילות

 שאר על יום ל' ותוך ואמו אביו על חודש י״ב ]תוך אבל
 לא אבל 239ומעריב מנחה העמוד לפני עובר ]238קרובים
.240הלל ויש הואיל שחרית

 אלא חנוכה ימי לפי יחשוב לא בחנוכה יא״צ לו שיש מי
ופעמים אחד יום פעמים טבת ור״ח הואיל החודש ימי לפי

. 241 .241ימים ב'

 סה ומשנ״ב וס״ה ס״ד תכב שו״ע 211 וקורין ד״ה ביה״ל תכב 210 סקכ״ח שם ומשנ״ב ס״ז תכב שו״ע 209 ס״א תרפג שו״ע 208
 סק״א תרפג ומשנ״ב סק״כ קלא משנ״ב 215 וסקכ״ז סקכ״ו תכב משנ״ב 214 ס״ו תכב שו״ע 213 סקכ״ה תכב משנ״ב 212 סק״א
 תרפג 217 סק״א שם ומשנ״ב ס״א ק ורמ״א שו״ע **216 סק״א שם ומשנ״ב ס״א תכג שו״ע *216 סק״א תרפג משנ״ב 216 וצ״ע
 תרפד שו״ע 222 סק״ג תרפד משנ״ב 221 ס״א תרפד שו״ע 220 ברמ״א ס״ז רפד 219 סק״א תרפג משנ״ב 218 ברמ״א ס״א
 תרפו משנ״ב 227 ברמ״א ס״א תקעג 226 ברמ״א ס״ג תרע 225 ס״א תרע שו״ע 224 טעה ואם ד״ה ביה״ל תרפד 223 ס״ב

 ועיי סקי״ב תרע משנ״ב 231 וב א אוי שם ושעה״צ סק״א תרפו משנ״ב 230 ס״ג תרע שו״ע 229 ס״א תרע שו״ע 228 סק״א
 משנ״ב 235 סק״ח תכט משנ״ב 234 יא אוי תרע שעה״צ 233 ברמ״א ס״א תרפג 232 וב א אוי שם ושעה״צ סק״א תרפו משנ״ב

 משנ״ב 240 סקמ״ד תרעא משנ״ב 239 נ אוי תרעא שעה״צ 238 סקי״ב תרע משנ״ב 237 סקי״ב תרע משנ״ב 236 סקי״ב תרע
טעה ואם ד״ה ביה״ל תרפד 241 סק״א תרפג
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חנוכה מהלכות
 המועדים בשאר כמו יום של בענינו ולדרוש ולשאול בחנוכה חנוכה הלכות ללמוד מצוה חנוכה. הלכות לימוד
בהספד(. שאסורים )וכמו בחנוכה צער של דבר להזכיר שלא שכתב יש זוננפלד(. הגרי״ח )פנ״י,

 מצוה קצת יש ומ״מ ולהודות. להלל אלא ושמחה למשתה חנוכה ימי קבעו לא בחנוכה. סעודות האכילה. מנהגי
 ועשו ההיכל טמאו אנטיוכוס בימי ב׳ המשכן. מלאכת נגמרה בכסלו שבכ״ה א' אחרים, מטעמים הסעודות בריבוי
 כאלו שירים לשיר כגון )והיינו בהם שמרבים בסעודות ותשבחות זמירות לומר ונוהגים אלו. ימים בח׳ הבית חנוכת
 סעודת הכל המצוה או הנס לפרסם או למקום שבח ליתן כדי שעושה וכל ממש. מצוה סעודת הוי זה ובצרוף וכדו׳(
ומ״ב(. רמ״א בשו״ע ס״ב תרע )סי׳ מצוה.

 בעצם מצוה אין אך בשר, יאכל בשר שיאכל ע״י ששמח ומי בחנוכה שמח להיות מצוה יש בשר. ואכילת שמחה
 שיש י״א גבינה. עצמו. את לסגף שרוצה בגלל בחנוכה יין ושתיית בשר מאכילת להימנע ואסור )הגריש״א(. הסעודה

שם(. )רמ״א האויב את יהודית שהאכילה בחלב נעשה שהנס מפני גבינה(, של תבשיל שכ׳ )ויש בחנוכה לאכול
 ונוהגים בשמן, שנעשה לנס זכר בשמן המטוגנים ומאכלים סופגניות לאכול נוהגים לסעודה). )וקביעותם סופגניות

 לירא ראוי היטב השמן טעם בהם שמורגש בסופגניות חילוק, יש אמנם מזונות. מיני בורא הסופגניות על לברך
 קעח סי׳ מ״ב סעודה. קביעות נחשב ביצים ד׳ שבשיעור פוסקים כמה )ודעת סעודה. עליהם לקבוע לא שמים

 שאין ובסופגניות וע״ע(. לבד. מקמח ביצים הד׳ לשער וכגון יותר, להקל מקום יש אלו בסופגניות ומ״מ סקכ״ד.
 לפטור בפרוש המוציא בברכת ויכוון תחילה אחר לחם על שברך אחר רק לאכלם ליר״ש ראוי כ״כ השמן טעם בהם

 דכיון מיקל והחזו״א עניין. בכל המוציא בברכת נפטר שאז לקינוח ולא למזון לאכלם שיכוון או הסופגניות,
עליהם. סעודה בקבע אפי׳ המחיה ועל במ״מ עליהם מברכים הם שמטוגנים

 בה להיזהר אדם וצריך ,מאד עד היא חביבה מצוה חנוכה נר מצות הי״ב( חנוכה מהל׳ כתבהרמב"ם_)פ״ד
 עכ״ל. לנו. שעשה הניסים על לו והודיה הקל בשבח ולהוסיף הנס להודיע כדי

 שבת הגמ׳ עפ״י ומשנ״ב ב״י )טור, חכמים תלמידי בנים לו יהיו שבת ונר חנוכה בנר הזהיר חכמים ואמרו
ופר״ח(. )לבוש ע״כ. כו׳, ת״ח, להיות הוא גם ראוי זו מצוה בזכות ובאמת ב(. כג,

 יפה. יעשה הנרות וכן כוחו לפי יפה מנורה לו לעשות יטרח שכ״א דטוב הספרים כתבו וכוי. הפתילות השמן דין
פשוטה. במנורה ידליק לגניבה ובחושש כסף[. של מנורה ]ועדיף
 ההידור מקיים קרוש או מר זית בשמן אף הנס. נעשה שבו זית בשמן המובחר מן ומצוה כשרים השמנים כל השמן.
 המקדש. בבית המנורה לשמן בדומה קרה ובכבישה לאכילה הראוי טוב זית שמן אחר לחזר מהדרין ויש זית. דשמן

 למנורה בדומה לאכילה וראוי נקי שיהיה כדי וכדו׳ ופחם פתילה משיירי השמן כוסיות את לנקות גם ראוי ולפי״ז
 הדליק אם )ובדיעבד טבל משמן נ״ח להדליק אין וכן שביעית, של בשמן נ״ח להדליק אין )הגריש״א(. שבביהמ״ק

)מנח״י((. ולהדליק לחזור א״צ בטבל
 לעשות הידור יש פשתן. חוטי או גפן צמר לפתילה ליקח המובחר מן ומצוה כשרות, הפתילות כל הפתילות.
 בשמן ההדלקה עיקר הרי מיד שנשרף כיון מ״מ שעוה שמצופה ואע״פ לכתחילה, כשר צף׳ ׳פתיל עבות. הפתילות

יום. כל חדשות פתילות להכין נוהגים ויש יום, בכל הפתילות להחליף א״צ הגרש״ו(. הגרשז״א, )הגריש״א,
 לפני שעה כרבע והוא שניה שקיעה תחילת וי״א הכוכבים צאת י״א בדיוק, החמה בשקיעת י״א ההדלקה. זמן

 הגריש״א(. )הגרמ״פ, שקיעה״ח אחר דקות 10 שידליק וי״א החמה, שקיעת אחר דקות 18 הדליק החזו״א צאה״כ.
 איבד הזמן חצי דבאיחר כ׳ נזר )ובאבני בזה. רבותיו או אבותיו ממנהג אדם ישנה ואל הזמן, לאחר או להקדים אין
 מעריב להתפלל הנוהגים שם(. וביה״ל סק״א תרעב סי׳ )מ״ב מעט להקדים יכולים בצאה״כ המדליקים מצוה(. חצי

בפוסקים. בזה הדינים פרטי וע״ע צאה״כ, קודם זמן איזה ידליקו בצאה״כ
 מאירים חכמים תלמידי בנים הקב״ה לו שיתן ההדלקה בשעת להתפלל לאדם ראוי תפילה. ההדלקה. סדר

 בסידורים )ונדפס יתברך. לפניו יותר רצויה מצוה לאותו המיוחד השכר על התפילה המצוה קיום בשעת כי בתורה,
 ללבוש ראוי חיוב. בזה אין אבל ליטול, נוהגים יש ההדלקה, קודם ידיים נטילת הנרות(. הדלקת קודם תפילה נוסח
הנס. לפרסם ההדלקה קודם ביתו בני יקבץ לביהכנ״ס. שהולך כמו עליון בגד
 גפרור יחזיק בכוונה ולברך דולק נר להחזיק יכול ואינו רוח יש אם ויברך. בשמאל( )ואיטר הימנית בידו הנר יקח

 כשבא שמחה. מתוך לאמרם נרות הדלקת של בברכות היטב יכוין וידליק. יציתו אח״כ ותיכף הברכה בשעת
 ידו לשכל יצטרך א״כ כי ראשון מדליק שאינו הנר כנגד מדליק( )שבה ימינו כשיד הנרות מול יעמוד לא להדליק

להדליק(. שצריך הנר כנגד ההדלקה בעת יעמוד )אלא המצוות. על מעביר ונמצא
 רוב שהדליק עד ידו יסלק לא המדליק דיבור. מכדי יותר ישהה לא ולכתחילה להדליק יתחיל מיד. הברכה אחר

 וכ״א הפוסקים נח׳ להדליק מתחיל נר ומאיזה לימין משמאל האם ההדלקה. בצורת השמן. מן היוצא הפתילה
 וי״א הללו. הנרות אומר בעודו הנרות שאר ומדליק ראשון, נר הדלקת אחר אומר הללו" "הנרות כמנהגו. יעשה
הפסק. מחשש ההדלקה גמר אחר רק לומר
 ולשמוח אותם לראות שעה חצי הנרות אצל לשהות נוהגים ויש כו׳. ישועתי׳ צור ׳מעוז לזמר נוהגים ההדלקה אחר
בכ״ז. חיוב אין אבל עימנו. ה׳ שעשה ונפלאות הניסים ביתו ולבני לבניו ולספר ותשבחות זמירות ולומר בהם

בסייד



 דאי״ז אחר( נר שם שאין )אע״פ הנרות לאור בבית לילך מותר אבל עראי, תשמיש ואפי' אסור בנרות להשתמש
תשמיש. נקרא

 עד דולקות, שהנרות בעוד בפוסקים) עי׳ בזה )והגדר מלאכות איזה לעשות שלא הנשים נהגו לנשים. מלאכה איסור
 שגם מקומות ויש לנשים, דווקא ד״ז לאורה. להשתמש שאסור להכיר כדי והוא הכוכבים. צאת אחר שעה כחצי

 דייק הלוי ובשבט )הגריש״א, לאנשים גם בזה להחמיר דראוי שכ׳ ויש סק״ג(. תר״ע סי׳ )מ״ב בזה מחמירים אנשים
חסידים(. מס׳ כן

 מותר אבל למצותה. שהוקצה מפני חול, לצורך בו להשתמש אסור שמן בהם ונשאר המצוה זמן באמצע הנרות נכבו
 שעוטפים כדרך ויזרקם יעטפם )ועכ״פ שורפם הפתילות שיירי וכן שורפו חנוכה בסוף נשאר למחרת. לנ״ח להדליקו
 שאינו תנאי יעשה לסגולה(, )וכגון כשיעור הנרות שדלקו אחר שישאר בשמן להשתמש ברוצה תרו״מ(. הפרשת
למצוה. הנצרך השיעור רק מקצה

 עם השחר עמוד עד להדליק יכול ובדיעבד צאה״כ. שאחר שעה חצי עד להדליק יכול בשקיעה הדליק שלא מי
 )אבל ברכה בלי שידליק י״א ישנים ביתו בני ואם ביתו. לבני לכה״פ ניסא פרסומי יש אם דווקא זהו אבל ברכה,
 בזה מהגרנ״ק ]והביאו וידליק. ויברך ביתו מבני ג׳ או ב׳ שיעיר והנכון שעה״צ(, בידו. מוחים אין לברך הרוצה

אשתו[. את להעיר שמספיק
 יתפלל אלא ביחידות יתפלל לא מנין לו אין אם להדליק. ואח״כ תחילה מנחה להתפלל נכון חנוכה. שבת ערב

 נר ואח״כ תחילה חנוכה נר מדליקים במוצ״ש. להדלקה ופתילות שמן להכין הראוי מן ההדלקה. אחר בציבור
להלן(. עי׳ לשבת לביתם הנוסעים )בחורים שבת.

 יקדים לא ומ״מ בזמן, נ״ח להדליק כדי האפשרי במוקדם ערבית ולהתפלל להזדרז ראוי חנוכה. שבת מוצאי
 כמנהגו. יעשה וכ״א לא או לנ״ח קודמת הבדלה האם הפוסקים נחלקו שבת. ותוספת צאה״כ לפני להתפלל
 תוך ידליקו - לחומרא טוב כמנהג רק כך נוהגים ואם זה, זמן לאחר ידליקו הדין מן כך נוהגים אם כר״ת הנוהגים

הדין. מן שהוא מצאה״כ שעה חצי
 הוא אם - לביתו שיחזור עד להמתין יכול מ״מ צאה״כ, שאחרי שעה חצי בתוך להדליק יכול שאינו מי במוצ״ש

 לשלוח להגרח״ק הורה החזו״א אמנם הגרנ״ק. )הגריש״א, שליח ע״י להדליק וא״צ לרבים, הנס פרסום שיש בזמן
בפוסקים(. עי׳ יותר מאוחר בעצמו או שליח ע״י בכה״ג ידליק האם ימים שאר )לגבי להדליק(. שליח

 הוא האכילה דמקום האוכל, בחדר שידליקו י״א נפרדים(. במקומות וישנים )שאוכלים ההדלקה. מקום ישיבה.
 גדולי הרבה ודעת שיינברג(. הגרח״פ קוטלר, הגר״א דזמנינו(, חד״א דה״ה ממש מוחלט )ואינו )החזו״א העיקר
 הגרשז״א, הגריש״א, הגרמ״פ, )קה״י, יותר להם ומיוחד הקבוע המקום שזהו השינה בחדר שידליקו הוראה

ועוד(. הגרש״ו,
 החזו״א, בשם )הגרנ״ק החנוכה מימי יום בכל בחדרו לחם של אחת סעודה יאכל מהספק להסתלק הרוצה

 בערב בחדר לאכול א״צ שם. וידליק אכילה מקום גם נחשב ועיד״ז סעודות(, ב׳ החזו״א בשם והגרח״ק הגריש״א.
 אם אף לכו״ע יוצא )ובדיעבד חנוכה. של אחרון ביום אפי׳ בחדר לאכול צריכים ולפי״ז הגרח״ק(, )הגרנ״ק, חנוכה

בחדר(. אכל לא
 ובין שבת בערב בין נ״ח שם שידליקו י״א חנוכה לשבת הוריהם לבית הנוסעים בחורים חנוכה. שבת ישיבה, בחורי

 צריכים במוצ״ש לישיבה דבחוזרים וי״א שך(. הגראמ״מ ובשם )הגרנ״ק, במוצ״ש לישיבה שחוזרים אע״פ במוצ״ש,
 בישיבה ידליק בישיבה נמצא הוא החנוכה ימי רוב שאם וי״א החזו״א(. בשם )הגרח״ק במוצ״ש בישיבה להדליק

 )הגריש״א(. לברך. גם יכול ואז הדליק שהשליח לפני וידליק בבית, גם להדליק כדאי ומ״מ שליח, ע״י
 כמי הם הרי הוריהם, לבית שהולכים בימים בישיבה לשהות עליהם אוסר שהוא לבחורים הודיע הישיבה ראש אם

 בזמן נוסע אם הנ״ל בשיטות )והנ״מ עלמא. לכולי הוריהם בבית רק וידליקו אלו בימים מהישיבה דירתם שעקרו
השהייה(. את הבחורים על אוסר אינו שרה״י

ם. על  סידורי בהרבה אמנם סק״א, תרפ״ב סי׳ )מ״ב כו׳ הניסים״ ״ועל הנוסח ובברכהמ״ז. בתפילה אומרים הניסי
סק״א(. ק׳ סי׳ )מ״ב סידור מתוך לאומרו להיזהר נכון הראשונה בתפילה על(. כתוב אשכנז

 ישועתנו׳ ׳הקל אמר ואפי׳ הניסים. לעל חוזר הברכה, חתימת של השם הזכרת קודם נזכר אם הניסים. על שכח
 יתברך שאמר אחר בברכהמ״ז שנזכר כגון עניין באמצע נזכר )בברכהמ״ז(. אלוקינו ה׳ הכל ועל אמר ואפי׳ )בתפילה(

 ה׳( אתה )ברוך החתימה של השם שאמר אחר נזכר כה״ג(. )וכל הניסים לעל יחזור ואח״כ חי, כל יסיים בפי. שמך
 לנו יעשה הרחמן יזכינו׳, הוא ל׳הרחמן כשמגיע בברכהמ״ז אח״כ בקשה דרך יאמר אלא חוקיך למדני יסיים לא

 בקשה דרך יאמר בתפילה וכן כו׳. מתתיהו בימי הזה. בזמן ההם בימים לאבותינו שעשית כשם ונפלאות ניסים
כו׳. הרחמן נצור( אלוקי )שאחר לרצון יהיו קודם

סק״א(. תקפג סי׳ )מ״ב טעמים ועוד חדש נס נוסף יום שבכל לפי שלם, הלל אומרים חנוכה ימי שמונת כל הלל.

)של"ה(. ובמצוות" בתורה שאת ביתר ההם בימים "ויתעורר

בסייד

חנוכה" "נר מס' וערוך מלוקט
שליט״א. הגהמ״ח לעיני היה

ברק. בני 68 עקיבא רבי הלכה' 'דברי והארות: להערות תשע״ח(. )מהדורת
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מחדש המקדש בניית היה החנוכה נס
 להורות והודאה, הלל של לימים לדורות שנקבעו החנוכה ימי
 הקב״ה אלא לשעה, רק הנעשה מאורע אינו חנוכה שנס לנו,

 שיראו כדי לפעם מפעם ישראל כלל עם ומאורעות ניסים עושה
 וזה בתוכם, שכינתו השראת את שיראו וכדי הנהגתו את וילמדו

 והשראת הנסים את לראות לדורות, לימוד בתור להיות צריך
בישראל. השכינה

 וחללוה, פריצים באו הפסוק על נ"ב( דף )ע"ז בגמרא אמרו
 המזבח את טימאו הכל, את טימאו להיכל שנכנסו שהיוונים

 מהם וביטלו לחולין, הכלים יצאו ועי"ז הכלים, כל את וטימאו
 המקדש, חורבן של מצב ממש היה זה המקדש. קדושת

 וטיהרו למקדש הם נכנסו ניצחו חשמונאי שבני עזר וכשהקב"ה
 שאנו כמו המזבח, ואת כליו ואת אותו וקדשו המקדש, את

 ופינו ביתך. לדביר בניך באו כן "ואחר התפילה בנוסח אומרים
ש^ בחצרות נרות והדליקו מקדשך. את וטהרו היכלך. את  קד
 של החילול שלאחר מחדש, מקדש בניית של מצב ממש היה זה

 המקדש קדושת את ולחדש לשוב זכו וחילולהו פריצים ובאו
 החנוכה, ושמחת חג של המאורע וזה כסדרה, לעבודה ולשוב

 עלינו כן אם בישראל. השכינה והשראת המקדש בנין כשמחת
 להתחזק והתבוננות לימוד צריך הזה שהזמן לדורות לדעת

כיום. במצבינו בו ולהתעורר
 ימי קבעו הנס כשנעשה לפיכן הקרבנות לבטל היה הגזירה עיקר

שבלב עבודה שהיא והלל הודאה
 היה ישראל הכלל על הגזירה שתחילת בחז"ל מצינו והנה

 את היוונים נתנו לא שנים ששלש הקרבנות, את שביטלו
 בהלכות שכתב הב"ח דברי וידועים קרבנות להקריב האפשרות

 בין בתקנתם חילקו שחכמים הטעם כתב תר"ע[ ]סימן חנוכה
 ובחנוכה ושמחה, משתה לימי קבעום דבפורים לחנוכה, פורים

 היתה הגזירה עיקר דבחנוכה שם וביאר והודאה, להלל קבעום
 הגופים על היתה לא הגזירה גם כן ועל בעבודה שנתרשלו לפי

 שהזכרנו כמו דהיינו העבודה, לבטל היתה הגזירה עיקר אלא
 בתשובה וכשחזרו התמיד, קרבנות את להקריב להם נתנו שלא

 עובדי הכהנים ידי על השי"ת הושיעם העבודה על נפשם למסור
 ולהלל להודות אלא קבעום לא לפיכך השם, בבית העבודה

שבלב. העבודה שהיא
 של הנהגה הוא בעולם הקב"ה שהנהגת גדול, יסוד בדבריו למדנו

 שאדם במדה היחיד אם זה וכך הכלל, אם זה כך מדה, כנגד מדה
 גדול חסד בזה יש הקב"ה של זו והנהגה לו, מודדים מודד

 הנביאים נבואה שהיה בזמן כי ישראל, הכלל עם עושה שהקב"ה
 מה ועל נכשלו, במה המצב סוד את מגלים והיו מתנבאים היו

 החטאים את מגלים היו הם הצרות, באו מה על הגזירה, באה
 לנו אין זאת, כל משחסרנו אבל לגזירה, שגרם הירידה, מצב ואת
 מעצמנו, להתעורר עלינו מוטל א"כ נביאים, ואין הזכות את כבר
חטאינו? את לנו ויראה אותנו שיעורר מי אין אם נתעורר ואיך

 צריכים ואנו מדה, כנגד מדה של בהנהגה הקב"ה עמנו נוהג לכן
 שרודפים הרדיפות ומהנהגת עלינו, שגוזרים מהגזירות לראות
 מה על הסיבה את לקבוע ויכולים צריכים אנו מהם אותנו,
 העונשים שכל הסיבה זה הרדיפות, באו מה על הגזירה, שבאה

 כדי מדה, כנגד במדה עלינו באים העונש של ההנהגות וכל
 זהו העונשים, באו מה על הסיבה את ללמוד נוכל שמהעונשים

 ההנהגה ע"י לנו מגלה שהקב"ה נבואה, בגדר וזה הקב"ה חסד
לתקן. צריכים שאנחנו מה את שלו

התורה שכחת למנוע היה החשמונאים של נפשם מסירות
 ולהעבירם מתורתך "להשכיחם ביקשו שהיוונים רואים אנו והנה

 מחוקי "להעבירם שכדי ידעו שהיוונים דהיינו רצונך", מחוקי
 מתורתך, "להשכיחם לידי אותם שיביאו ללא אפשר אי רצונך"

 מחוקי בלהעבירם להכשילם יכולים מהתורה שיתבטלו אחר ורק
 שיגרמו גזירות לגזור היוונים בכח היה אם הלא אך רצונך,

 התרשלות היה הדור שבאותו בהכרח הלא מתורתך, להשכיחם
 לגזור הכח היוונים ביד ניתן מדה כנגד במדה כך ורק בתורה,
 שם קידוש על נפשם את מסרו חשמונאי בני וכאשר אלו. גזירות
 העבודה את לחדש כדי רק לא נפש מסירות זו היתה שמים,

 התורה, שכחת למנוע כדי היה נפשם מסירות אלא במקדש
 אפשר ואי התורה, שכחת על היתה התביעה שעיקר מאחר

 התורה. מן יתבטלו ושלום חס אלמלא רצונך מחוקי להעביר
 ושום ולשון אומה שום כי חנוכה מנס ללמוד עלינו וזאת

 והכל התורה, את לבטל בכוחם אין רעות גזירות ושום אמצעיים
 ומי התורה. ללימוד ויחיד יחיד כל של נפשו מסירות כפי תלוי
 רק זהו התורה? לשכחת ושלום חס לגרום אכן שיכול זה הוא

 לשמור שלא והתמדה, משקידה מתרשל הוא אם בעצמו, הלומד
 באיכות ללימוד מהמסירות ומתרשל התורה, לימוד סדרי על

 לידי להביא שעלול היחיד הדבר זהו התורה, ועמל יגיעה ומתוך
התורה. שכחת

 אנחנו שנגרום ח"ו זה נורא מדבר אנו שרחוקים תאמרו ואל
 בפרשת רואים אנו הן הלא התורה, שכחת של כזה מצב לעצמינו
 העבירות שבע את שם רש"י מנה כאשר טו( כו, )ויקרא בחוקותי
 למד, "לא זו: אחר זו דרגות לפי אותן מנה חטא, של והמצבים

 את מונע החכמים, את שונא העושים, באחרים מואס עשה, ולא
 ממה מתחיל שהכל והיינו בעיקר", כופר במצות, כופר האחרים,

 בלימוד ועמל ביגיעה רפיון בלימוד, רפיון דהיינו למד, שלא
 כי בעיקר! כפירה לידי עד חלילה לבא עלול כך ומתוך התורה,

 אך ללמוד, ומפסיק פתאומי באופן הגמרא את סוגר אינו אמנם
 מהלימוד קמעא קמעא עצמו את מחליש הוא הזמן במשך

 וההבנה, העמל הריכוז, כח אצלו נחלש זה ידי ועל ומהתמדה,
בלימוד. השיג שכבר הטעם את אפילו שמאבד עד

 בדקוהו שאם בהלכה, גדול מומחה שהיה בשוחט שמצינו וכמו
 ההלכות כל את ששכח תולים אין ההלכות, את ששכח וראו

ותהכשרות חזקת את איבד אלא שבדקוהו, מהיום פתאומי באופן



ע ד י ^  כי רב, זמן זה שכח שמא וחוששים מתחילה, עליו שידענו^
 של מקווה כמו לאט, לאט אלא בפתאום באה אינה השכחה
 בידים חסר שלא יודעים אם חסר, ונמצא שנמדד סאה ארבעים

 כשרות חזקת למקווה אין שוב המים, יבשושית מחמת אלא
ואתאי. דחסר מקודם, חסר שכבר ותולים

 אצל התורה לשכחת חלילה הגורם הוא מי בתורה, כן וכמו
 בהתמדה עצמו את מחליש הוא אם בעצמו, הלומד רק הלומד?

 שיש אחר גורם שום אין מלבדו אבל התורה, וביגיעת ובמסירות
 שצריכים מאד גדולה הערה היא זו תורתך, להשכיחם בכוחו

 לבטל לעצמינו גורמים לא אנו האם היטב בזה ולהתבונן לחשוב
התורה. לשכחת בסוף ולבוא מתורה אותנו

בעולם טבע שאין האמונה מכח יסודה החשמונאים מלחמת
 חשמונאי בני הנה חנוכה, של הזו בפרשה להתבונן עלינו עוד

 משכחת ישראל כלל את להציל למלחמה ויצאו נפשם הערו
 אך רצונך, חוקי על יעברו שלא ישראל הכלל את להציל התורה,

 אמינא הווה איזה זאת, עשו הם כח באיזה השאלה נשאלה מ"מ
 שיוכלו חשמונאי לבני היה חשבונות ואיזה שיצליחו להם היה

 והרי הנס? על סמכו וכי מתיוונים, של שלמה מדינה נגד לעמוד
והצליחו. ועמדו במעשיהם הם צדקו זאת שבכל רואים אנו

 מעט ונתעמק שנלמד בהקדם זאת להבין מקום שיש ונראה
 שכתב טז( יג, )שמות בא פרשת בסוף הידועים הרמב״ן בדברי

 בנסים מודה אדם המפורסמים הגדולים הנסים "מן וז״ל,
 בתורת חלק לאדם שאין כולה, התורה יסוד שהם הנסתרים

 אין נסים שכולם ומקרינו דברינו בכל שנאמין עד רבינו משה
 אם אלא ביחיד, בין ברבים בין עולם, של ומנהגו טבע בהם

 עונשו, יכריתנו עליהם יעבור ואם שכרו, יצליחנו המצוות יעשה
עכ״ד. עליון", בגזרת הכל
 גדולים נסים רואה כשאדם - המפורסמים" הגדולים הנסים "מן

 האלה הנסים מתוך טבע! שאין בזה? רואה הוא מה ומפורסמים,
 זה ואחרי הבריאה את ברא שהקב׳׳ה המציאות שאין רואה אדם
 הבריאה ורגע רגע בכל אלא ברא, שהקב"ה מה לפי מתנהל הכל

כלל. טבע בזה שייך לא שכן וכיון ית', רצונו לפי מתנהגת
 נסים רואים אנו שאין שאף - הנסתרים" בנסים מודה "אדם
 היא הבריאה של הטבעית ההנהגה שכל לדעת עלינו הרי בחוש
 וששת הבריאה תחילת כי מבינים שאנו וכמו נס, דרך על ממש

 הבריאה את ברא שהקב"ה הנס? הוא ומה בנס, היו בראשית ימי
 ובורא ממשיך הקב"ה הבריאה הנהגת המשך בכל כך מאין, יש
 אלא מקיימו, והקב"ה העולם שנברא רק שלא היקום, כל את
 הגדולים הנסים "מן זהו הזמן, כל ובוראו ממשיך ית' הוא

הנסתרים". בנסים מודה אדם המפורסמים
 יסוד הוא האמור בכל האמונה - כולה" התורה יסוד "שהם

 של ובהכרה בידיעה היא תלויה הבטחון מצוות גם החיים,
 באחד זצ"ל קוטלר אהרן רבי הגאון האריך וכבר זו, אמונה

 קשורה התורה, בלימוד מסירות של המידה שגם מספריו,
 לתורה לגמרי מסור להיות שבכדי בטחון, של המידה עם ותלויה

 הרמב"ן שכתב מה וזהו הבטחון, למידת גם להגיע מוכרחים
 כולו זה הבריאה כל שהנהגת לדעת כולה, התורה יסוד שהוא

האדם. של החיים כל ויסוד כולה התורה יסוד זהו נס,
 דברינו בכל שנאמין עד רבינו משה בתורת חלק לאדם "שאין

 כל עולם", של ומנהגו טבע בהם אין נסים שכולם ומקרינו
 אחד שכל ומה עכשיו, איתכם מדבר שאני מה גם זהו - דברינו
 מה כל - ומקרינו דברינו, בכל נכלל כן גם זה מדבר, ואחד

והקטנים הגדולים המאורעות כל האדם, אצל שמתרחש
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 של ומנהגו טבע בהם אין נסים, כולם ורגע, רגע בכל הרגילים
עולם.

האדם מעשי לפי הוא יחיד כל עם הקב״ה הנהגת כל
 עליהם יעבור ואם שכרו, יצליחנו המצוות יעשה אם "אלא

 הם בבריאה המאורעות כל - עליון" בגזרת הכל עונשו, יכריתנו
 בהשקפה והנה העבירות. ועונש המצוות שכר לפי עליון, בגזירת
 שעושי בחיים אנו רואים כך וכי דבריו, את להבין צריכים כללית

 פעמים הרי נענשים, העבירות ועוברי שכר מקבלים המצוות
 לדעת עלינו אמנם ודם. בשר בעיני כן נראה הדבר שאין רבות

 יש לפעמים ויחיד, יחיד כל עם הקב"ה שבהנהגת ולהאמין
 עכשיו יקבל שלא לו תולים שהם לקבל, צריך שהיחיד זכויות

 וכמו המעשים, משקל חשבון לפי מדוקדק והכל עונשו, את
 לאחר שתיכף הדין מן שהיה שאף סוטה, בהשקאת רואים שאנו

 יש אלא כן הדבר אין במציאות ותמות, הסוטה תיפול ההשקאה
 א( כ, )סוטה שמצינו כמו והיינו בחיים, ונשארות ששותות כאלה

 בכל גם זה כך לאלתר, תמות שלא לה תולה זכות אשר כי
 את לפנינו בשר בעיני רואים אנו אין אמנם בבריאה, המאורעות

 המצוות יעשה שאם בוודאות הרמב"ן שכתב מה הזה המצב
 של חשבונות עוד שיש מפני רק הוא זה כל אך שכרו, יצליחנו

להשיגם. ביכולתינו שאין העליונה ההשגחה
 פרשה המה הרמב"ן בדברי המבוארים אלו יסודות ובאמת

 )דברים הכתוב אמר מצוות עול קבלת בפרשת בתורה, מפורשת
 ישמעו שאם וגו'", מצוותי אל תשמעו שמוע אם "והיה יג( יא,

 יקיימו לא חלילה ואם בעיתם, הגשמים ירדו המצוות את וקיימו
 והרמב"ן מטר", יהיה ולא השמים את "ועצר אזי המצוות את
 קיום שכל בבריאה הגשם קיום יסוד הינו שמטר האריך שם

 שכל במקרא מפורש ונמצא בגשמים, תלוי הזה בעולם הגופים
האדם. במעשי ותלויה נסים כולה הבריאה הנהגת
 כל את "וזכרת ב( ח, )דברים בפסוקים זה כיסוד עוד ומצינו

 ג( )שם במדבר", שנה ארבעים זה אלקיך ה' הוליכך אשר הדרך
 ידעון ולא ידעת לא אשר המן את ויאכילך וירעיבך "ויענך

 דבר שום היה לא עינוי, של במצב היה ישראל כלל אבותיך",
 הזה השמם במדבר המהלך שלם ועם שממה, היה הכל במדבר,

 ידעון ולא ידעת לא אשר המן את "ויאכילך גלוי לנס זוכה
 אך הקדושים, האבות של דורות היו המן ירידת עד - אבותיך"

 לא "שמלתך ד( )שם אבותיך! ידעון לא המן ירידת של כזה לנס
 בדרך כי הטבע, נגד נס הכל זהו בצקה", לא ורגלך מעליך בלתה

 בלכתם אך כביסה, וצריכים וישנים בלויים נעשים הבגדים כלל
 מעליך בלתה לא "שמלתך כאמור, אלא כן, הדבר היה לא במדבר

 שם שמבואר כמו היתה הזו בהנהגה והתכלית בצקה". לא ורגלך
 יחיה לבדו הלחם על לא כי הודיעך "למען ג( )שם בפסוקים,

 שכל והיינו האדם", יחיה השם פי מוצא כל על כי האדם
 ובית ישיבה כמין זו היתה במדבר, ישראל שהיו שנה הארבעים

 את להבין ישראל כלל את הקב"ה חינך ששם תורה, תלמוד
הבריאה. תכלית של האמת

 הרמב"ן דברי את מעט ולמדנו זה יסוד שלמדנו אחר ומעתה
 את אנו מבינים נסים, אם כי בעולם טבע שום שאין האלו

 השלימה דרגה לידי והגיעו זכו שהם חשמונאי, בני של הנהגתם
 ית', רצונו זולת הבריאה את הנוהג דבר שום שאין באמונה,

 נפש מסירות שיש כמה עד האדם מעשי כפי תלוי ית' ורצונו
 והמוח הלב נקיות את בעצמם הרגישו כי מאד ופשוט מצידו,

 נשאר שלא כך כדי עד השכינה צער את שהרגישו נפש, במסירות
פשוט היה ולכן נשמה, רק הגוף השתתפות של חלק שום להם

של



 אם של ההנהגה לפי לבבם, ובטוהר נפשם במסירות שהם להם
במלחמה. לנצח שיוכלו בודאי הרי שכרו, יצליחנו המצוה יעשה

 הקרבת על נפשם את שמסרו חשמונאי, בני של סודם היה זה
 התורה תפארת עטרת להחזיר כדי שמים, לכבוד הקרבנות
 וכלל דרכם, הצליח הקב׳׳ה אכן כי רואים שאנו וכפי בישראל,

 המקדש בית ולבניית השכינה להשראת ידם על זכו ישראל
מחדש.

 כמה התורה! בעמל בהתמדה להיות צריכה התחזקות כמה
 מהעמודים אחד הלא התפילה! באופני להיות צריכה התחזקות

בית שחרב ומאחר המקדש, עבודת היא עבודה עבודה, הוא

 עבודה היא התפילה תמידין, במקום תפילות תיקנו המקדש
 ברכה בכוונת להתחזק אפילו בה, להתחזק שצריכים מאד קשה
 בעשיית להתחזק וכן נקי, רווח ממש זהו עשרה בשמונה אחת
רגע. בכל השייך דבר שזהו חסד

 אחד לכל לימוד חנוכה של אלו קדושים ימים שיהיו רצון יהי
 עץ לומר שנוכל החיים, בעץ שאפשר כמה עד להחזיק ואחד
 לגאולה ונזכה מאושר, ותומכיה בה למחזיקים היא חיים

אמן. בימינו במהרה השלימה
תשס״ב[ חנוכה במסיבת רבינו ]שיחת

דה

׳כ

רב מעשה
בזיכרון כעת שעולה ממה ועובדות הנהגות קצת

מפעים! זכרון
 - ביכוריו פרי את לרבו להעניק כולו, נרגש לרבו, הגיע כעת בלימוד. הישרה הדרך את ממנו וקיבל רבינו, אצל למד מאז חלפו שנה עשרים

עתה. זה לאור להוציא שזכה תורה חידושי ספר
 שבחים עליו מרעיף כשהוא חמה, טוב' 'מזל בברכת ידיו, בשתי האברך של ידו את נטל ואחר ואנה, אנה דפדף בריכוז, בספר עיין רבינו

 את להחליף לך שנתתי העצה בזכות היא שלך, מהעליה חלק כי ספק, "אין לו: מזכיר ורבינו מאז...״. והתעלית גדלת נו, השם, "ברוך - וברכות
החברותא"...

מתי?" חברותא? החלפתי "אני להזכר: וניסה מצחו את קימט האברך
 לפגוש שמח ברחוב, כשצעד הימים, באחד הגדולה. לישיבה ועלה רבינו אצל ללמוד שסיים לאחר זה היה במוחו. ועלה צף הזכרון, שהאיר עד
 שלך?"... החברותות מי עכשיו? לומדים סוגיה איזו הגדולה? בישיבה מסתדר הנך "איך מתעניין: בנו, של לדרכו דואג כאב רבינו, רבו. את

 אחר מישהו ועם מתאימים, אינכם עמו. ללמוד לטובתך זה אין "לדעתי, ואמר: לרגע הרהר לו, מוכר שהיה - החברותא שם את רבינו כששמע
ברוך. הוסיף חברותא" להחליף צריך שאתה חושב אני יותר... תצליח

 רבינו, אבל מזכרונו. כליל נדחק מקרה ואותו ביתו... את בנה גדל, הוא ושנים, ימים חלפו הגדולה, בישיבה הראשונים צעדיו את צעד מאז
 חיוכו את בנה חייך אימתי שנים, עשרות לאחר גם הזוכרת רחמניה כאם שלב, כל במוחו היה חקוק תלמידיו-בניו, לשלום ודואג העוקב

לעמוד... ומתי לזחול החל מתי הראשון,
 תלמיד. אותו של משפחתו בשם רק נוקב כשהוא - ציון בתפארת אצלו שלמד מתלמידיו אחד בשם שלום דרישת לו ומסר לרבינו אחד נכנס
שים וענה: הפרטי?!", השם את זוכר עדיין רבנו "וכי תמה: אחד אותו אחים!". שני בישיבה אז שהיו הפרטי? שמו "מה רבנו: שאל מיד  "חמי

א מלמד, כבר שאני שנה מ מסת התלמידים!". אחד של אפילו פרטי שם שכחתי לא כמעט ו
 הישיבה, את עזבו מאז שנה חמישים חלפו קרוביהם. מלבד ביניהם להבדיל הצליח לא איש רבינו. אצל למדו זהים, תאומים אחים, שני

להתבלבל! מבלי מהם אחד כל של הפרטי בשמו נוקב כשהוא פנים, במאור קיבלם אשר לרבינו, שניהם ונכנסו
 את פצה בטרם עוד מידותיו. פי על יורד הלבן כשזקנו שנים מיובל למעלה לאחר ובא זקן, חתימת בלא יצא - רבינו אצל שלמד אחר, תלמיד

ה "הלא ואמר: רבינו פתח עצמו, את והציג פיו ת ת לי יש עדיין פלוני... א פר א ם משלי ס ת הגר"א ביאור ע ת בזמנו...". לי שנ
 הישיש מאז. רבו את ולבקר להכנס לו והצעתי רבינו, אצל למד הוא כי לי שנודע בימים, בא ישיש, יהודי אנכי מכיר התלמידים:: אחד מספר

 אך בתחילה, אותו זיהה לא אשר לרבינו, עמו נכנסתי ציון. תפארת בישיבת רבינו של הראשונים מתלמידיו הוא כי בציינו בשמחה, נענה
 התגורר, היכן - קטנה בישיבה בשנותיו חייו סיפור כל את פורס והחל - "הוי" שמחה: בקול והגיב רבינו התעורר מיד שמו, את אמרתי כאשר

חבריו... היו מי
 בו התעוררו שלמה, שנה במשך תורתו את ספג בו אשר חדר באותו רבינו עם שיחתו ומתוך בישיבה, רבינו של לחדרו נזדמן אחר, תלמיד

 ורבינו שיעורים?", בחדר כאן ישבתי היכן זוכר הישיבה ראש "האם רבינו: את ושאל שנים, עשרות לפני רבינו בצל שבתו לימי הגעגועים
לידו! ישב מי מציין כשהוא בידו, מיד מחווה
 - עצמו את הציג ולכן לכן, קודם רבות שנים אצלו למד אביו אבל רבינו, אצל ללמוד זכה לא אמנם עצמו הוא החדר, בפתח שעמד האיש

לענינו. ברכה וביקש רבות" שנים לפני הרב אצל שלמד של... בנו "אני
 ללא אך זכרונו, מנבכי השם את לדלות מנסה כשהוא בתמיהה, רבינו חזר אביך?!" את שלימדתי בטוח "אתה - רבינו תהה - "אביך?!"
הצלחה.

 אבי הלא מבין... אני "סליחה... ואמר: התעורר לפתע אך בערגה...". הללו הימים את מזכיר תמיד אבי "הלא - בבטחון האיש השיב "כן!"
היה...". שמו הרב אצל למד כשהוא שלנו! המשפחה שם את שינה

 למד...". שהוא ודאי אצלי... למד ודאי הוא זוכר. אני הפרטי שמו את גם זוכר, שאני "ודאי - רבינו פני האירו - "אה!"
 אז למדנו "ודאי, - מהנהן רבינו רבינו. אצל למד שנה ארבעים לפני כי הזכיר דבריו ובתוך מסוים, בענין רבינו אל נכנס חשוב ישיבה ראש

 השיעורים. בחדר ישב בו המקום את לציין מוסיף כשהוא - קידושין" מסכת
 הרב". אצל למדנו במשפחתי, האחים ששת "כל והוסיף: בהתפעמות הישיבה ראש אמר - "אכן"
ב'...". שיעור לאחר מיד גדולה לישיבה עבר הצעיר אחיך מדויק, זה "אין מתקנו: ורבינו

 כשכל - רבינו ניחן שבו טבעי הבלתי הזכרון את מחדש פעם בכל המפליאים רבינו, תלמידי אלפי בפי מסופרים בהם, וכיוצא כאלו מעשים
פרטים. לפרטי בזכרונו, חקוקים תלמידיו



 היא לתלמידים, האחריות כעכורם. עצמו את שמסר מכך נכע ״זה כאומרו: זה, פלא פשר כיאר מאז, רכינו תלמיד שליט״א, קרליץ נסים רכי הגאב״ד מרן
הזה!״. המפעים הזכרון את שהביאה

 הישיבה בהיכל ללמוד הזמנים בין בימי לומד רבינו היה גדולה בישיבה בהיותי התלמידים: אחד סיפר המפעים, הזכרון על עובדה ועוד
 לי הראה רבינו הלימוד. בעת שנתקשיתי שאלה רבינו את לשאול וניגשתי קמא, בבא מסכת ולמדתי ישבתי הימים בא' דפוניבז', הגדולה

 נבוך שאני לרבינו נראה היה אבל בלבד, רש"י עם גמ' שאלמד זצ"ל הגאון אבי לי הורה הזמנים שבבין לו ואמרתי תוס', שואל זו ששאלה
 מה לראות צריך א"כ בזה שנתקשית כיון אמר ואח"כ לדעתם, שכיוונתי אותי שיבח ראשית ולכן התוס', שאלת שזה ידעתי שלא מכך קצת
התוס'. דברי את עמי ולמד עונה תוס'
 חברותא עמו שאקבע ומבקש ממני, מבוגר יותר בחור הישיבה מתלמידי אחד אלי ניגש הזמנים, בין לקראת שנה או שנה חצי לאחר והנה
 שאתה כיון אתך, ללמוד לי הציע יהודה מיכל רבי לי: אמר וחשוב, מבוגר והוא צעיר בחור שאני עמי לקבוע ראה מה לפליאתי הזמנים. לבין

 שתקבע כדאי כך לומד הלא... באומרו רש"י, גמ' רק קלה יותר בצורה הזמנים בבין אלמד אני שגם לי והציע רש"י, גמ' הזמנים בבין לומד
חברותא. עמו

והדרכות הוראות
שטיין חיים ד' בהדה"ג יהודה צבי הדב של מחבדת מתוך ת שנאמדו אימדות - שליט"א אדל ע ש ח השיעוד ב שס" (2) ת

 שהייתי זוכר אני אומרים. שאתם החידושים כמו לא אמיתי חידוש זה בתוס', שכתוב החידוש מעצם שמחה להרגיש צריך כזה תוס' כשלומדים א.
 מזמן לא תוס'. שמבינים מזה נהנו אחרת, תורה אחר, עולם היה זה בגיטין פ״ב בתחילת כאלו תוספותים לומדים היו שמחה באיזו גדולה בישיבה
 לרב״ב לבוא נוהג א' גדול אדם שהיה זצוק״ל בער ברוך רבי מרן על שם וסיפרתי זצ״ל בירנבוים שמואל רבי הגאון מאמריקא הרה״י על הספד אמרתי
 אומר זה לרב״ב: והגיב א' אותו ענה הד״ת את מרב״ב ששמע לאחר חידוש, דבר מרב״ב לשמוע ביקש הוא במיוחד בא שהיה וכיון אתו לשוחח

לגמרי. אחר משהו זה לומדים היו כך הרשב״א. דברי להבין ושמח להקב״ה מתפלל אני רב״ב: לו ענה מחדש, ישיבה הראש מה אבל הרשב״א

הסברא. מה הגדר מה אותו שואלים אומר שהוא דבר שכל התלונן הישיבות ראשי מגדולי א' בפשט. הבנה על להתעכב להתרגל צריך ב.

בע״פ. הכל ולזכור הראשונים פי' עם הש״ס כל את ללמוד זה, את לעשות שאפשר כנראה אז שבע״פ תורה ללמוד מצווה הקב״ה אם ג.

 מה זוכר. אני לכן הסוגיא, את הבנתי ב״ה ובסוף אותה להבין מאוד עמלתי לראשונה אותה שכשלמדתי בגלל הזאת המשנה את זוכר שאני מה ד.
גדול, לימוד לכם אומר אני אבל כעת(. זוכר אינני אחרי או הנישואין לפני אם היה זה )מתי וזוכרים. עוזר הקב״ה בצער, ומתייגעים בצער שלומדים

ויותר. יותר עוזר הקב״ה מתייגעים יותר בצער שיותר שככל

 הוא ישיבה היה לא להגר״א אותם. לו מיישב היה והוא להגר״א הולך היה לו שהיו הספיקות כל את הגר״א, של מובהק תלמיד היה מולאזין הגר״ח ה.
פחד. הרגישו פטירתו אחר גם זה, מדרש לבית שנכנסו פעם וכל מדרש, הבית של צפון בצד יושב היה

 היו למינסק קרוב שהיתה רקוב בעיירה כשלמדתי בעיירה, הבתים בעלי אצל אוכלים היו אז כסף, היה לא קטנה ישיבה פותחים כשהיו בזמני בחו״ל ו.
 בכל היה וכן רביעי. ביום אצלו לאכול אותי לקח אז לו הסברתי ואני בגמ' קטע להבין רצה בעה״ב א' פעם שבת, גם השבוע כל הבעה״ב אצל אוכלים

אפי' כי הישיבות, מתמעטים היו כך, היה בזמנינו שאם חושב אני הבתים. בין אותם ומחלק התלמידים עם הולך שהיה ממונה היה בברנוביץ הישיבות.
 על היעלה מאתמול, אלא מהיום טרי לא לחם ושנותנים רעב, יוצא והוא זה מאכל רק שאוהב תלונות יש הרי בישיבה, מסודר אוכל חדר כבר שיש

לאכול. לתת מה אין כי לישיבה תלמידים יבואו שלא שמבקשים בעיתון מודעה שפרסמה ישיבה היה גדולות, בישיבות היה וכן כאלו. טענות הדעת
 של בנו יוד'ל לייזער ר' גדול ישיבה וראש זצ״ל, ירוחם רבי גדול משגיח שם היה כי שם ללמוד רצו זאת בכל מודעה כזאת פרסמה מיר ישיבת וגם

 בישיבות המצב היה כך מלוח, ודג לחם חתיכת לו נתנו אז הלימוד באמצע התעלף שא' עד מועט דבר ממש ואוכלים מגיעים והיו מסלבודקה, הסבא
דאז.

 היא כך חפץ. שליבו מה קונה והוא )מקרר( פריז'ידר יש אחד לכל בפוניבז'?! חסר מה בישיבות?! חסר מה גדולות, בישיבות הכל יש ב״ה בזמנינו היום
 ברכסים כיום חי עוד לבן. לחם של עבה פת שבת לכב' מקבלים היינו זה!. את טעמתי אני תשתה, במשורה ומים תאכל במלח פת תורה??? של דרכה

 מה בבית היה לא הדור גאון הנצי״ב אצל וגם שלם. לא לבן לחם שבת לכ' להביא בוילנא בישיבה משתדלת היתה שלו שהאמא אפשטיין( )הרב א'
לחם. עבורו לקנות אותה שלח שהנצי״ב ילדה בתור האמא זכתה אחת ופעם לאכול,

 טעם ואין להבין לא ומתרגלים חידושים, על חידושים אומרים המלמדים הטובים, במקומות אפי' אחרים. נסיונות ליצה״ר יש ותקופה תקופה בכל ז.
 אז למדנים שהם להראות רוצים המלמדים כי בלימוד טעם אין וממה בלימוד, טעם אין כי נושרים יש וממה נושרים, הרבה ר״ל היום רואים בלימוד.
השכל. את ומעקמים חידושים אומרים

 שפירא רפאל לרבי שאמר סיפר הוא ודבר, דבר כל על לחזור צריך כמה שיחה והיה זצ״ל, סרנא יחזקאל רבי ישיבה הראש עם לטייל הלכתי פעם ח.
יש. ורבא אביי מחלוקות כמה ושאל מספיק? פעם 60 מה לו: אמר רפאל ר' פעם, 60 מסכת איזה על חזר שהוא זצוק״ל

 הסוף. עד להבין כשצריכים להספיק יכול אני איך לי אמר הוא אז המסכת, בלימוד יותר מספיק לא אתה למה גדולה מישיבה בחור שאלתי פעם ט.
שתק. והוא הסוף עד נקרא זה מתי למדוד יכול אתה האם אותו שאלתי

 צריך ולא ראש צריך לא כי הראש, את מאבדים המחשב ידי ועל זה, את ומדפיסים סברות ואומרים גזוז וכוס קפה כוס עם ולומדים יושבים היום י.
היגיעה. כל את מאבדת זו והנהגה יגיעה. צריך התורה בלימוד והרי לדעת. שצריך מה כל לפניו ויש כפתור באיזה נוגעים זכרון,
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חנוכה 69 מסי גיליון

בישראל העולם ואומות יון מלכות קנאת
 כשעמדה ובניו חשמונאי גדול כהן יוחנן בן מתתיהו "בימי

 ולהעבירם תורתך להשכיחם ישראל עמך על הרשעה יון מלכות
 להשכיח היתה יון מלכות גזירות תכלית הנה רצונך..." מחוקי
 התורה את לעזוב ישראל הסכימו ואילו מישראל, תורה

 למלכות האם יותר. מבקשים היונים היו לא מס, להם ולהעלות
 תורה להשכיח אחרות, מלאומות יותר מיוחדת, סיבה הייתה יון

מישראל?

 התיחדה יון שמלכות כך על כותב מצוה'( 'נר )בחבורו המהר״ל
 יותר החכמה מעלת את לה שהייתה בכך האומות משאר

 בחזיון לדניאל יון מלכות נראתה זו, מסיבה האחרות. מלאומות
 תכונה - העזות תכונת את הייתה ליוון כי נמר, בדמות הלילה

למד". הביישן "לא חז״ל: כדברי חכמה, להשגת הנצרכת

 שעוררה זו היא יון, מלכות של החכמה שמעלת המהר"ל, ואומר
 את הייתה ליונים כי מישראל, התורה לעקור מיוחד רצון בהם

 את להשיג ביכולתם היה לא אך האנושית, החכמה מעלת
 ויותר חכמה יותר והיא אלוקי שכל "שהיא התורה חכמת
 התקנאו הם כך ומשום להם", שהיה האנושית מהחכמה עליונה

 אלא מתקנא החכם אין כי מהם, התורה לבטל ורצו בישראל
אומנותו. בבני

 מ"מ במיוחד, חזקה היתה בישראל היונים שקנאת אף ואמנם,
 הרמב"ם בלבד. היונים של נחלתם הייתה לא בישראל הקנאה

 כותב הי"ד וסרמן אלחנן ר' )הגה"ק תימן' ביאיגרת כותב
 אגרת קודש, הרמב"ם דברי כל "שאם פא"י, לאנשי באגרתו

 תורה שנתנה שמאז קודשים"(, קודש הם השמד ואגרת תימן
 מאתנו לבטל ומבקשים עלינו קמים שלא דור לך אין עתה, ועד
בנו. קנאתם מחמת התורה, את

תורתנו" לעקור אויבים קמים ודור דור "בכל

 הבורא אותנו שיחד תימן:"ומפני באגרת הרמב״ם וז״ל
 שנאמר: כמו זולתנו, על מעלתנו ונגלתה ובחוקותיו במצוותיו

 כל התקוממו צדיקים', ומשפטים חוקים לו אשר גדול גוי יומי
 לעורר הארץ מלכי כל ונחלצו ורשע, קנאה בעצת עלינו האומות

 עתה, ועד תורה שנתנה מאז זמן, לך ואין ואיבה. שטנה עלינו
 שאין - זרוע איש או וקצין, שר איזה או עכו"ם, מלך שכל

 הזרוע בכוח דתנו ולהרוס תורתנו לסתור ועיקרה, כונתו ראשית
 כיוצא והרבה אדריינוס, טיטוס, ועמלק, כסיסרא החיל, וכוח
 הרצון לנצח בו שהתכונו המינים משני האחד המין זה - בהם

האלוקי.

 והפרסים האדומים כמו, וחכמיהם, האומות נבוני השני: "והמין
 בטענות התורה, את לסתור כונתם שמו כן כמו שאלו והיונים,

אותה, לסתור נגדה שמחברים ובקושיות עליה שטוענים
עקבותיה". ולמחות התורה להפר זה. בכל ומגמתם

 את שקיבלנו מאז בעליונותנו הם גם מכירים העולם אומות
 שביכולתם כל עושים הם קנאתם ומחמת האלוקית, התורה
 החרב, בכח לבטל שמנסים יש הזאת, המעלה את מאתנו לבטל

וויכוחים. פיתויים באמצעות לבטל שמנסים ויש

 ע"י אותנו בישר שהקב"ה יצליחו. לא "וכולם הרמב"ם: מסיים
 בכלי דתנו ולמעט דתנו לסתור שיתכון מי שכל הנביא, ישעיהו

 טוען כל כן, וכמו יצלח. ולא מלחמתו כלי הבורא ישבר - זין
 תתקיים לא - ובקושיות בטענות שבידנו, מה לבטל שיתכון
 יצלח לא עלייך יוצר כלי 'כל נ"ד(: )ישעיהו שנאמר כמו עצתו,

תרשיעי'". למשפט עליך תקום לשון וכל

לכלותם" ... מאסתים "לא - התורה הבטחת התגשמות

 הגויים שמזימת סיבה שום היתה לא הטבע, דרך פי על והנה,
 רומי בבל, אשור, כדוגמת אדירות ממלכות גם שהרי תצלח. לא

 לכל תרבותם את והנחילו כולו העולם על שליטים שהיו ופרס,
 אחת על ההיסטוריה. מבימת השנים במהלך נמחקו העמים,

 ישראל, לעם זה מעין עתיד חלילה, צפוי, שהיה וכמה כמה
 להכחידו, שניסו אדירים אויבים מול עמד לעם היותו שמאז

 של מצבו החמיר יותר ועוד וטיטוס, נבוכדנצר סנחריב, כדוגמת
 ושארית ורומי, בבל מלכויות ידי על הארץ שנכבשה לאחר העם

 נתונה והייתה גולה, אחר גולה גלתה היהודי העם של הפליטה
 ליהודים רכשו אשר עריצים, ועמים שליטים רגלי תחת למרמס

דתם. לעקור או להשמידם מאודם בכל וחפצו קץ, אין שנאה

 בגלות, היהודים מצב את המחיש מבריסק חיים ר׳ הגאון
 כדאי לא יהודי מכה שאינו שגוי החידוד, דרך על באומרו

 ומעוניין יהודים שונא שהוא בודאי שהרי כפועל, להעסיקו
 זאת למרות ואם לו, יש כן גם להכות היכולת ואת בהם, להכות

 בודאי עצלן ופועל עצלותו, מחמת אלא זה אין מכה אינו הוא
לשכור... כדאי שלא

 מהם נותר ולא נפלו אדירות שממלכות בעוד זאת, ולמרות
 בין ככבשה עבר מכל בשונאים המוקף ישראל, עם מאומה,
וקיים. חי זאבים, שבעים

 התורה ידי על ועומדים מובטחים שאנו משום אלא זאת אין
 לא אויביהם בארץ בהיותם זאת גם "ואף כ"ו(: )ויקרא הקדושה
 ה' אני כי איתם בריתי להפר לכלותם געלתים ולא מאסתים

 בגלות יהיה ישראל כשעם שאף מבטיחה, התורה - אלוקיהם"
 הקב"ה ישראל, את לכלות יכולים וגם רוצים שהם אויבים אצל

לכלותם. יתן לא

 ולא מאסתים "שלא שבהבטחה זצ"ל, דסלר מהרב ]שמעתי
 פרטי אדם של נפשו כאשר שגם כלול, לכלותם" געלתים

לכוחות יהיה לא הטומאה, כוחות אצל בגלות תהיה מישראל

 והדרכה השקפה חיזוק מאמרי
המשגיחים מזקן

זצוק״ל יפה הגר״ד מרן
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 של ניצוץ ישאר תמיד אלא לגמרי, הקדושה את ממנו לכלות הרשות הטומאה
בכולו.[ הקדושה להתפשטות פינה ואבן יתד יהיה אשר קדושה,

 זה, לפסוק מגיע היה חיים החפץ שכאשר אומר, היה וסרמן אלחנן ר' הגה״ק
 וכלשון העם-כולו, של כליון יהיה שלא רק היא שההבטחה משום רעדה, אחזתו

 ואמנם, . מהעם לחלק ביחס הבטחה אין אך לכלותם״, מאסתים "לא המקרא:
 שונאנו של מזימתם אך ישראל, מעם מליונים ונטבחו עונו הדורות במהלך
צולחת. לא רח״ל(, הסופי' 'הפתרון )בנוסח ישראל עם את לכלות

זרעו״ מפי תשכח לא ״כי - התורה הבטחת התגשמות

 במהלך עמדו יהודים רבבות רבבות ישראל. בעם התורה קיום לעניין גם כך
 חרבות נותרו תורה מרכזי שהיו וארצות ושמד, גירוש הרג, גזירות בפני הדורות

 קיימת הייתה שהתורה פינה בעולם, כל-שהו במקום נותרה תמיד אך ושוממות,
כולו. לעולם מחדש התורה התפשטה פינה ומאותה שם,

 הייתה לא זרעו", מפי תשכח לא ״כי האלוקית ההבטחה שלולי דעת בר לכל ברור
 שהצליחו כשם אדרבה, תשאר, כן תורה של אחת שפינה טבעית סיבה שום

לגמרי. לבטלה יצליחו שלא סיבה אין העולם, מרוב תורה לבטל אויבנו

 ומעמדנו עניננו ביחוד שיעיין "מי לסידורו: בהקדמה כותב יעב״ץ החסיד
 ואין מהשנים, אלפיים והתמורות מהצרות עלינו שעבר מה כל אחרי בעולם...

 מנעורנו עלינו הקמים ראש נשאו עצמו מה כמונו... בעולם נרדפת אומה
ולכלותנו. לאבדנו לנו יכלו לא לשרשנו... לעקרנו להשמידנו

 חיים כלנו בה' הדבקים ואנו זכרם... אבד העצומות הקדומות האומות ״כל
 אחד וניקוד אות אפילו גלותנו, אריכות תוקף בכל ממנו נפקד לא היום,

כילם... ולא הזמן יד בהם שלט לא קיימים... חכמים דברי וכל שבכתב, מהתורה

 ונפלאות ניסים מכל יותר אצלי הם גדלו אלה, בנפלאות בהתבונני כי נפשי, ״חי
 שארך מה וכל ישראל. ובארץ ובמדבר, במצרים, לאבותינו יתב' ה' שעשה
״. תוקפו מעשה ונודע יותר, הנס נתאמת - יותר הגלות

 יציאת שניסי בעוד כי ישראל, עם של קיומו מנס המיוחדת להתפעלות הסיבה
 ישראל של קיומם נס שנה, כארבעים פני על התמשכו והמדבר מצרים

 הטבע, מסדרי שינוי שהיו מצרים, יציאת שבניסי אלא שנים. אלפי מתמשך
התבוננות. ידי על רק ניכר ישראל, עם של קיומו שנס בעוד כולם, הבחינו

 שמופת בעוד מופת. לבין אות בין הבדל שיש אומר, בי( י״ג )דברים הרמב״ן
 הטבע, מדרכי שינוי של מעשה אינו יאות׳ הטבע, מדרכי שינוי של מעשה הוא
להתרחש. העתיד דבר על מראש שמודיעים אלא

 מופת הוא זרעו״ מפי תשכח לא ״כי ההבטחה שקיום לומר, אפשר דבריו עפ״י
 מצב יהיה לא הדורות שבכל מראש, התורה והבטחת הטבע, כדרך שלא

 ידי על ניתנה שהתורה לכך אות היא מישראל, לגמרי תשתכח שהתורה
האלוקים.

 רבי אמר כבר שהרי בתורה, באחיזתם כרוכה ישראל עם של נצחיותו ובאמת,
 ונמצא ושבע״פ(. )שבכתב בתורותיה אלא אומה אומתנו שאין גאון, סעדיה

תשכח. לא שהתורה מחייבת ישראל, של שנצחיותם

הביתה גחגוכה נסיע

 התנגד לא הוא שבתות, שתי בחנוכה שהיו )בשנה אלו ימים של המיוחדת החשיבות בגלל בחנוכה, הביתה שיסעו התנגד זצ״ל, לאפיאן אליהו רבי הגה׳׳צ מורנו
 כיון רשות. ללא ליסוע בדעתו חכך לו, ירשה לא אלי' שר' שחשש היות אך לנסוע, מסוימת סיבה לו שהייתה בישיבה בחור היה והנה השנייה(. בשבת שיסעו

 העובדה )אגב, ברשות...״ אם כי לצאת רוצה ״איני : שם וברש״י - ילדי״ ואת נשי את ״תנה כ״ו(: ל' )בראשית הפסוק לו ויצא הגר״א גורל הבחור עשה שנסתפק,
המבוקשת(. לשאלה התורה פתרון את לדעת איך מסוימת דרך גילה רק הגר״א הגר״א. של חידושו זהו ולא ידוע, דבר הוא בתורה, פתרון יש שאלה שלכל

 לביתם ליסוע לבחורים לאפשר הקדושות, מהישיבות בחלק היום שנהייה למנהג ביחס שליט״א, שטיינמן לייב אהרן הג״ר הישיבה ראש מרן את פעם שאלתי
 ליחד אפשר מנוחה במעט לבחורים צורך יש ואם בישיבה, ישארו בתורה, להצלחה מיוחדת ס״ד בו שיש זמן שהוא שבחנוכה, עדיף לא האם - ימים למספר בחנוכה

הפוך...״ הכל ״היום הגראי״ל: לי השיב כך. לשם אחר זמן

 נראים אינם ראשונה שבהשקפה דברים בין קשר למצוא הרבה עוסק שהוא בישיבה, חנוכה מסיבת במהלך פעם אמר זצ״ל מן דוד הג״ר הישיבה ראש מורנו
באמת( )לעבדך תורה... מלימוד לבטלה חנוכה, של הקדושים הימים בין קשר למצוא מצליח אינו אופן בשום אך קשורים,

בתפרח... חנוכה

 את להדליק מעונין הוא היכן המשגיח את שאשאל ביקש שליט״א אבי בישיבה(. שיחה מוסר )והיה בתפרח שליט״א הורי בבית בחנוכה שהתארח שנים כמה
 דאג שאבי )כמובן הבית בעל ממנהג לשנות רצה ולא להדליק, נוהג אבי מתי המשגיח שאל כך אחר מצוין. זה להדליק- לי שהכינו היכן ענה: המשגיח החנוכייה,

 להכביד רצה לא ואעפ״כ הוראותיו, ע״פ הרבה ונהג החזו״א של לתלמיד עצמו את החזיק וגם במצוות, מאד דקדק כידוע המשגיח נוהג(. שהסבא כפי יהיה שהכל
ה'. רצון באמת שזהו בית- בעל כלפי עצמו ובטל ה', מצוות את לעשות מרצון נבע במצוות דקדוקו שכל מכיון בעה״ב, ממנהג ולשנות

 לקנות אפשר הרי שאלתי שקלים, חמישה של מטבע שמצא עד דעתו נחה לא אך קטן, מטבע ברשותו היה בו, שידליק השמן את לקנות כסף חיפש הראשון ביום
 להדליקה... ובא הפשוטה, את שידליק לו ברור היה ובפשטותו ופשוטה, וקטנה ויפה גדולה חנוכיות, ב' הכינו מצווה... בעבור לשלם עלי חביב השיב: בפרוטה?

הניסים. על שמודים זמן שזהו שעמדה... והיא שר ההדלקה אחרי

 חשבון על למה אבל אותי לכבד צריך אתה אמנם לי? המתנת למה בי גער המשגיח התפלה אחרי לו, והמתנתי חזן הייתי המושב, של הכנסת בבית כשהתפלל
 הגאון רה״י אח״כ הבא... בעולם אותי שיכבדו ואזכה הלוואי ואזכה, הלוואי אמר לו. ממתין שליט״א דאתרא המרא וגם לו, ממתינים שתמיד לו אמרתי אחרים?

בי. טועה יעקב ר' אפילו לי ואמר כיבדו, שליט״א פרידמן יעקב ר' הגדול

 ככה, באמת שזה אמרתי צדיק? שאני חושבים באמת הם ברכות, ממני מבקשים כולם למה לי, אמר כך אחר המשגיח, של ברכתו את לקבל הצטופפו הקהילה בני
 כרשע הוי צדיק, שאתה אומר העולם כל 'אפילו חז״ל והביא צדיק. לא אני למעשה אבל לרצות, חשוב שמאד ונכון רוצה, מאד אני לי, אמר טועה... אתה גם הגיב

 כולו העולם כל כרשע, אלא רשע, כתוב לא טיפש, להיות צריך לא ובאמת רשע? שאתה שתחשוב מדוע צדיק, שאתה אומר העולם כל הרי שתמהו יש בעיניך'.
 ׳צדיק בכח שיברכו שליט״א קניבסקי חיים ר׳ למרן אמר אחד כוחו. לפי בשלמות שאי״ז בעצמו יודע הוא אבל הטובים, מעשיו את שרואים מצד צדיק שהוא יודע

 את לברך מצווה אעפ״כ ברכות, ממני מבקשים מדוע מבין שאינני למרות כך. לחשוב קשה לא זה צדיק, שאינו אוחז חיים ר׳ אם צדיק. איני חיים ר׳ אמר גוזר׳,
 מבקשים מאבא אם שאל אח״כ מצליחות. שברכותיו סיבה זה אז מתקיימת, ת״ח וברכת ת״ח, שהוא מאמינים שאנשים שמכיון אמר זלמן איסר ור' ישראל...

ממני! חוץ שלי בברכות מאמינים כולם ממני... יותר לבקש צריך ממנו אמר שלפעמים, אמרתי ברכות?
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זצוק״ל הגדול מרבנו והנהגות אמרות - רב מעשה
שליט״א אתפרוינד י"מ הרב נכדו ע״י נערכו

ושש עשרים מגיל שנה, משישים למעלה כמשגיח כיהן זצוק״ל המשגיח מרן רבנו
 וחוזר חסידים לכפר לבדו נוסע היה בתחילה החתונה. לאחר שנים כשלש -

 הרבנית הזמן באותו כאשר מוצש׳׳ק(, עד )מחמישי כחודש מדי בירושלים לשבת
 לגור עברו מכן ולאחר זצוק״ל. כהן הגר״א מרן דודה - אביה את שימשה תליט׳׳א

 שבאה תליט׳׳א הצדקנית הרבנית של מסי״נ על רבות להאריך חסידים)ויש בכפר
 לתאר שאין בקשיים שומם, למדבר חברון( ישיבת )חצר ירושלים של לבה מלב

 מרן וחבריו)בהם רעיו שהעידו וכפי רבים, וקירב השפיע בבחרותו כבר ולשער...(.
 צעיר נער ובהיותו כ׳(, כבת ק׳ )בת לטובה שוו חייו שכל שליט׳׳א( לנדו הגר״ד

 ונזהר בעולמו, האדם מחובת דעת הסיח שלא ואצילות רוממות באותו היה כבר
 בעצת אולם שונות, משרות לו הוצע בבחרותו שכבר ובאמת ודבורו. במעשיו מאד
נטלם. לא זיע״א החזו״א רבו

 בו, שכננה ובאמת לבו ובטהרת להיטיב, ובהשתוקקות ישראל באהבת יחידי היה
 נער בהיותו וכבר ברוחניות! היא להיטיב שניתן הגדולה שההטבה תמיד אחז

 שלש מגיל אמר, זצוק״ל ומרן ללמד, מצווה גיל מאיזה החזו״א את שאל צעיר
אחד... ויום עשרה

 על להשפיע להוט שהיה אחד נער ששאל שאלות על הרבה מספר היה המשגיח
 נער שאותו הבנו התלמידים כשאנו באמת׳(, ב׳לעבדך החזו״א)מובא את אחרים
 אנשים שהיו להוריו ואף בעצמו. המשגיח מרן הוא לאחרים, להיטיב הלהוט
 רצון מתוך בעולמו, האדם בחובת עיניהם את מאיר היה פשוטים, אך מאד יקרים

 שלום היקרים, ולאחי ׳להורי להוריו: במכתבו וז״ל עמהם. ולהיטיב אותם לכבד עז
 ונעלים יקרים הם כי רוחניים, בדבחם לזכותם ואם, אב כיבוד מצות עיקר רב...

 בשעתם, הם הבל גשמיים, בדברים כן משאין עולמים, לעולמי וקיימים - בשעתם
 מאוד, וקלה מאוד, יקרה מצווה ישנה כי לי, נודע לימודי ע״י יעופו. חלום וכחלוף

 זאת׳... להודיעכם חפצתי כן ועל בבתינו, בה נזהרים אין שונות מסיבות אשר
 ממש, מרודים עניים שהיו ולמרות בבנם, והתגאו שמחו מאד הוריו ששמענו וכפי
כזה... בן לי שיש מפני מיליונר אני מתבטא היה אביו

 מאות בהם תלמידים, אלפי של דורות דורות להעמיד המשגיח זכה השנים במשך
 מהם )וכמה רבים חילונים בתשובה להשיב זכה ואף חרדים, לא מבתים שבאו
 יש פשוטים. דברים שדבר למרות השיבם, שבו והאמת פשטותו שדוקא העידו
 לביתם, אותו הזמינה והרבנית מסוימת, בעבודה שעבד בצפון צדיק יהודי

 בו נדבק הליכותיו, ונועם אצילותו לימודו את המשגיח, של דמותו את וכשראה
 היוצאים דברים בבחינת האמת, נקודת היא בהשפעתו שבלט מה בתשובה(. וחזר
 וכנה, עזה ובאהבה התלמיד, לנפש גדולה ורגישות כבוד מתוך ונקי, טהור מלב

לעצמות. וחדר לבבות שנכנסה היא התלמיד. לטובת נטו שמוכיח כל לעין כשניכר

 עמנו, להיטיב שרוצה אבינו שהקב״ה בשמחה, ה׳ את עבדו הייתה, החינוכית דרכו
 ביותר הגדולה המתנה שהם מצוות את לנו ונתן עמנו, להיטיב בראנו כך ומפני

 המצוות בקיום שהאושר תמיד מדגיש והיה אדמות, עלי הגדול והאושר עבורנו,
הזה! בעולם אף אלא - הבא בעולם רק לא

 בבחרותו וכבר מצוותיה, וקיום הקד׳ תורתנו של היופי את מראה היה תמיד
 ה׳ יזכני אם יותר, לעולם ...׳אסיע האישי: ביומנו לעצמו כותב הוא )תש״ח(

 כל אשר לחיים, מנחילה שהתורה ליופי דוגמא ולהיות אצילים, לחיים להתרומם
 אדע אשר בתורה, משכיל להיות ה׳ יזכני אם גם ובפרט נגדו! כאין - העולם קניני

ישראל׳. בני המון לעיני טעמה, ויופי ערכה חן להראות

 אהבתו לתורה, ומקרבן - הבריות את אוהב המשנה: דברי התקיים זצ״ל במשגיח
 לשמוע שהוצרך לפני גבול. ללא הייתה הוא, באשר יהודי ולכל תלמיד לכל

 טובה, בעין תמיד אחד כל ראה מעלותיו. את לשמוע דרש בחור, על חסרונות
 מאד...( ביקורתי )והיה חסרונות רואה כשהיה וגם זכות, לכף לדון ומצא

 מרגישים יהודים ואלפי בלבו, תקועות שהיו המעלות את העלימו לא החסרונות
 של אחת במילה ואם הקבועות, בשיחות אם אישיותם, את בנה שהמשגיח

אהבה...

 רבות שנים לפני שמים. כבוד ולהרבות להשפיע לש״ש, טהורה הייתה מטרתו
 כבר והישיבה והסכים. חברון, בישיבת כמשגיח פאר שיכהן מהמשגיח בקשו
 וחזר השפעה, יותר לו יהיה חסידים שבכפר לו טענו חבריו אך דירה, עבורו שכרה

 זצ״ל שך הרב מרן זצ״ל לוינשטין יחזקאל ר׳ הקדוש המשגיח פטירת אחרי בו...
 בכפר תחליף לו יהיה שלא טען המשגיח בפונוביז', משגיח שיהיה לו הציעה

 שיקבל ביקש כלכליים, קשיים שהיו בזמנים חסידים בכפר וגם ונמנע. חסידים
ילדים, מחתנים עוד שהם כיון - יקבלו הישיבה רבני שכל אחרי רק משכורתו את

ילדיו. את חיתן כבר ב״ה והוא

הבחורים: את שרומם איך ואמרות דוגמאות קצת נביא

 ברכתו, את לבקש בחורים נגשו בתפרח כשהתארח ומרומם: מעודד היה תמיד
 של הקדושים הבחורים את לברך פשוט לא ואמר: מאוד, והתרגש המשגיח הזדקף

אותי! לברך צריכים תפרח של בחורים לבחורים: ואמר תפרח...

 מאוד מאיר ר׳ בחברון... למדתי אני גם אמר: בחברון, שלומדים בחורים כשפגש
טובה... עין על עורר

 בחיבה: אומר היה ידו, את מנשקים והיו ברכתו את לבקש קירוב ילדי באים כשהיו
שלכם... היד את לנשק צריך אני

 יכולים עוד הם הבחורים, את תצלם - לצלם אמר המשגיח את כשצלמו פעמים כמה
הדור... מגדולי לגדול

 מן דוד ר׳ של הלוויה )אחרי חסידים בכפר קטנה בישיבה מנחה להתפלל כשבא
קטנה. ישיבה בחורי לא - גדולים בחורים נראים אתם לבחורים: אמר זצ״ל(

 לא סבא מדוע שאלתי הזה? היקר זה מי ושאלו אחד שראה אחרי פעם לי אמר
 אני כאשר כלל שבדרך והשיב: לומר(, רגיל שהיה הזה)כפי היקר הבחור זה מי אמר
 נראה הוא ואם הזה? היקר הבחור זה מי - שואל אני בחור, לי שנראה במי פוגש

 או בחור הוא )אם מסתפק אני ואם הזה? היקר האברך זה מי שואל אני אברך לי
 אישיים ברגשות נכשל לא בודאי אני וכך הזה? היקר זה מי שואל אני אברך(

 זקן עם היה בחור אותו ובאמת להיפך, וכן אברך שנראה לבחור נח לא )לפעמים
כאברך...(. בו לטעות שאפשר מגודל

 שאצל וכפי אצלו, יקר הוא יהודי שכל יקר, בלשון שמתבטא מה על הוסיף עוד
אפרים". לי יקיר יקר"הבן נקרא הוא הקב״ה

 המשגיח וברכו במשגיח פגש הישר, בדרך הולך שאינו אדם" "פרא המכונה בחור
טוב". לב לו המשגיח"יש לי אמר מכן לאחר בשלום,

 לבחון יכול אתה המשגיח: אמר להצלחה, ברכה ביקש הרגל׳ ׳כיצד שסיים ילד
 שאוהב בגלל התורה את לנו נתן הקב״ה ממני... טוב יותר יודע אתה מסתמא אותי,

חכם. תלמיד שתהיה יעזור ד׳ הבא, ובעולם הזה בעולם טוב לנו שיהיה אותנו,

 הצדיקים זה מי בהתלהבות: אמר ברכה, בקשו מסולסלות פאות עם תימנים ילדים
וחמודות. יפות כאלו פאות עם האלה

 שלך... התאוות על עובד שאתה רואה אני המשגיח, שבחו דיאטה שעשה בחור
יפה... מאוד נראה אתה בחיוך: המשגיח אמר מצווה הבר לאחר לילד

 בעיניו ולרומם לשמחו המשגיח רצה הקהילה, מאברכי בת עם שהתחתן טרי לחתן
מסוים?! בעניין נוהג חמיך כיצד המשגיח, אצלו התעניין השוער, של קרנו את

משגיח... כמעט הייתי כבר שלך בגיל אומר: היה בחור לרומם רוצה כשהיה

 פוגשם כשהיה לכך, מוכשרים שהיו אלה בפרט ספרים, להוציא אברכים מעודד היה
כעת? עובד אתה חיבור איזה על שואל: היה

 קול בישיבת חיזוק דברי ממנו לשמוע )באו מירושלים לילדים ועד שסיים לאחר
באתם.... זאת ובכל לבוא, חייבים לא הרי אתם במתיקות. להם אמר יעקב(,

 בחורים ע״ז אומרים אתם מה נו האברכים, או הבחורים את בועדים שואל היה
אותו... לשמוע שבאו על לשומעיו מודה היה לפעמים חביבים. אברכים - יקרים

 ביד להיתמך נהנה אני לבד, יכול לא שאני לא ואמר: בי נתמך מהרכב כשיצא
קדושה.

 משפט איזה תמיד והיה הרחום, בלבו שמורה חמה פינה אצלו הייתה אחד לכל
 ללמוד שרוצה הנכד ולדוגמא: ושמחו. רוממו ובזה אחד, לכל אומר שהיה ייחודי

 את שאהב הנכד שלי... החבר אומר היה קטנים לילדים שלי... החברותא ממני...
 אליו בא והיה בזקנו לשחק אוהב שמאד המשגיח ראה שבילדותו שלי)לנכד הזקן

 או וורט איזה מזכיר היה (יהודי... ילד לשמח מצווה אומר והיה לשמחו, ומתכופף
דוגמאות... יותר ואולי מאות, וכהנה פעם. ממך ששמע אימרא

 ושנים בריאותו, לצורך בלילה קצרה הליכה עושים הינו באלול בביתו כשהתארחתי
היום ׳סבא - שלך בקול נזכר אני ׳בלילה לי אומר היה אותו כשפגשתי כן אחרי
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 פלוני ספר - לו מזכיר תמיד היה בספר אותו זיכה דהו כשמאן הליכה?' עושים
 מתעקש היה ותמיד מתנה, ספרים לו לקנות אוהבים )היינו אותי... זיכת אתה

 הרגשה לתת ובשביל מחזיר, היה שלא ₪ 5 בערך מלבד - הכל כמעט לשלם
 ואמר מתנה לו נתן מי רשם ספרים ובהרבה לי(, אמר )כך מתנה לו נתנו שגם

טובה(. שחייב שיזכור שהמטרה לי

 נהנה כיס( )פורמט והדר עוז מהדורת גדולות מקראות חומש אצלי כשראה
 נהנה כך כל אני - מחדש פעם כל לי שהודה גדולה תקופה לעצמו, וקנה

 זצ"ל( פלאי הירש ר' )על לסבתא ספר פעם כשקניתי בזכותך... שקניתי מהחומש
 פעם היה סבתא. את ששימחתי אותי שיבח מחדש פעם שכל גדולה תקופה

 בקול שלמדתי לי הזכיר פעם כל אח"כ נהנתה, וסבתא בקול בבית שלמדתי
 כמה וג"כ בהם, שאכלתי הכלים את ששטפתי ראה פעם הסבתא. את ושימחתי

ע"ז. אותי לשבח שאכלנו פעם כל זכר שנים

 מיד מנכדיו אחד בבית התארח כאשר שראה. טוב דבר כל לשבח רגיל היה
 לחפש בלא כדין שנעשה אמה על אמה - לחורבן הזכר את שיבח כשנכנס
לחורבן. זכר שיש מאוד ושמח 'קולות',

 שהיא כונה בו לערב עכ"פ לדאוג יש מעשה שבכל אותנו ורממם עורר תמיד
 אחד את ראה ולדוגמא העיקרית. הכוונה להיות יהפוך שזה מאוד וחשוב לש"ש,
 להתקרב כדי לנגן תכון המשגיח לו אמר וחליל, באורגן לנגן עליו שחביב מנכדיו

 ללמוד אם איש החזון את שאל שאחד )וסיפר ניגן... המלך שדוד וכמו ד', אל
 את יראו שלא רק ללמוד, לו אמר איש והחזון ברוחניות, להתחזק ע"מ מוזיקה

תועלת(. מזה תהיה לא ולהם ללמוד, ירצו הם גם שמחמתו מחשש אחרים, זה

 קורנפלד הרב הגאון )אצל שמש בית 'ברמת' קודש בשבת התארח המשגיח
 המשגיח חרדים. רק יש ששם שמש, בית של 'הרמה' שזוהי ואמר שליט"א(,

 שהאחדות ובירך בקהילה שיש האחדות על השבת במהלך פעמים כמה שיבח
 כל שכמעט מה שיבח המשגיח ישראל. עם כל על ותשפיע ויותר יותר תתחזק
 לבוא מתרגש שהוא אמר דבריו בפתח התפלה. תחילת עם הגיעו הציבור
 נצרך היה שאם ואמר ישראל, מנשמת חלקים עוד ולפגוש קדושה לקהילה

 המקומות, מן אחת להיות יכולה הייתה הקדושה הקהילה לגור מקום לחפש
טוב... מקום הוא רכסים שגם ב"ה רק

 שזה שהעידו אברכים היו ממך? מרוצה אשתך - אברכים שואל היה המשגיח
לאישה. היחס את להם שינה

 את בפניו ותינה למשגיח ניגש הכירו( לא )שהמשגיח בירושלים מישי"ק בחור
 לשבועיים סידורו את לו השאיל המשגיח בתפילה. להתרכז מצליח שאינו צערו

 תתפלל לו ואמר לאחרים...(, לתנו הסכים ולא שלו הסידור את שאהב )למרות
ותכוון... בזה

 אין תורה עול שקבלו למרות ואמרתי ריק, היה הישיבה היכל שבועות במוצאי
 ולנוח להתארגן הלכו הם ככה?! אומר אתה למה בי וגער בישיבה, בחורים
 די והיה שישי ביום הישיבות באחד התפללנו פעם ללמוד... להמשיך בשביל

 חושב אתה למה המשגיח: לי העיר מלא, היה שלא אמרתי התפלה ואחרי ריק,
שישי... ליום ובפרט בחורים, הרבה שהיה נקרא זה יחסית שלילי,

 התאמץ המשגיח לצדקה, לתת למשגיח כסף מסר דהו מאן האחרונה בשנה
 מנחם ר' לגה"צ הכסף את לתן שרצה מכיון מטרה, ולאיזה נתן מי לברר הרבה

 הרה"ג כבנו שאהובו ואחרי בחורים, עם שילמדו לאברכים שימסור שליט"א דוד
 דוד מנחם לר' הכסף את המשגיח נתן התורם, את מצא שליט"א דנציגר אי"ש

. שליט"א

 נהנו הבחורים למשגיח, שליט"א דנציגר אי"ש הרה"ג אמר השיחה אחרי
חשוב. הכי זה ליהודי, להואיל יכול אני אם המשגיח: הגיב מהשיחה,

לומר מה בפה שם הקב״ה

 זצוק"ל וסרמן אלחנן ר' שהגה"ק זיע"א הח"ח של הקודש רוח על סיפר המשגיח
 לו, אמר מזאת שידע בלא והח"ח ביום, פעמיים עיקרים י"ג לומר רגיל היה

 שרוח ואמר בלילה? זאת חלם אם שאלתי מוגזם?! זה שפעמיים חושב אתה
 זאת. לומר למה שמבין בלא גם זאת לומר עליו משרה שהקב"ה הכונה, הקודש
 רצון לעשות רוצה כשאחד בודאי. בפשטות: וענה היום, גם שייך זה אם שאלתי

לומר... מה בפה לו שם הקב"ה אחרים על ולהשפיע ה'

 שמכון הרגישו שאנשים דברים דיבר שהמשגיח סיפורים הרבה יש לכך בהקשר
ורצה קושי איזה לו שהיה מתפרח בחור פעם היה זה. מכח והתחזקו להם,

 יחד ונכנס ההזדמנות את וניצל קהל, קבלת היה לא אבל המשגיח, עם להתייעץ
 בדיוק דבר שהמשגיח בהתרגשות אמר הבחור וכשיצא למשגיח, מרה"י אחד עם
לשמוע... צריך שהיה מה את

 מאחד בחורים של קבוצה ונגשו מסוים במקום התארח מהשמחות באחד
 ולבחור אחד אחד בקצרה ברך המשגיח ברכתו, את לבקש הסמוכים הישיבות

 באותו המשפחה, מבני לאחד הבחור אח"כ שסיפר כפי מילים, כמה הוסיף מסוים
 אחר, ממקום רעים חברים עם והתחבר גדול, בדרדור היה הרוחני מצבו זמן

 בה, שהדרדר בנקודה שנגעו מילים כמה לבחור אמר להכירו בלא והמשגיח
 בישין המרעין כל את ועזב התחזק בנקודה נגע שהמשגיח מרוגש שהיה ומרוב
עליה... בן להיות וחזר

תוכחה

 - הרבים תלמידיו שמעידים וכפי ירצה, בן את כאב מוכיח היה זצוק"ל המשיח
 מכיון באהבה, דבריו את מקבלים היו וחריפות, בתקיפות מוכיח כשהיה גם

 מוכיח שהיה לאחר כמו"כ להיטיב. רק מטרתו שכל אמת' מ'איש בא שזה שידעו
נישק... אפילו ולפעמים מאד משבח היה דבריו את וכשקבלו לרצות, משתדל היה

 במוקצה, לנגוע לא לילדו אמר שליט"א שחתני לראות נהניתי פעם: לי אמר
 סיני בהר כמו שזה המשגיח ואמר מצחו, על נשקו המוקצה את עזב הילד וכאשר

 ופחות עדינים היום נשקם... הדבור ונשמע' 'נעשה התורה את שקבלו שבשעה
אותם! להדגיש צריך טובים מעשים כשעושים רק להעיר, אפשר

 מזיהום המשגיח סבל שנים כמה לפני ומדודות. מחושבות היו תוכחותיו כל
 שיטפל ממנו בקשו כן לפני תקופה )כבר רמב"ם, בביה"ח ואושפז בידו מפצעים
 שלא אמר ואח"כ ייסורים, שרוצה שליט"א הגר"מ לבנו ואמר ונמנע בפצעים

 מכל ללמוד )כדרכו דברים ב' למד בביה"ח כששהה לזיהום...(. יביא שזה חשב
 אם כך ולגדול, להזדהם עלול הוא בו מטפלים שלא קטן פצע יש שאם א. דבר...(

 תרופה שנותנים לפני ב. לגדול... ח"ו עלולה היא קטנה רעה מידע לאדם יש
 כשרוצים שגם רואים וכד', דם ללחץ יזיק ושלא לתרופה, רגישות שאין בודקים

 תזיק לא ושהתוכחה בכללותה, התמונה את לראות צריך לטובה להשפיע
 אפשר ולבסוף מסוים פרט על לבחור להעיר רוצים לפעמים אחרים, במקומות

הכל. את לאבד

 בבחור בבוקר פעם נזפתי כלשונו, - ניסיון ללא צעיר משגיח שכשהיה לי סיפר
 של הדברים בגלל רוח מצב בלי הייתי היום שכל ואמר אותי פגש ובלילה

 העיד - מאז שלי' 'רבה נהיה הזה הבחור היום, את לי הרס המשגיח - המשגיח
 היה אם הלילה, עד המתנתי בבחור לנזוף צורך היה אם - המשגיח עצמו על

אפשר.

 שבספרים לבחור והסביר לחיו, על וסטר כשר, לא בספר קורא בחור ראה פעם
הקליפות... את מסלקת שסטירה כתוב

 זה בזמן לתפלה תגיע אם - אותי לשמח רוצה אתה אמר: לתפילה שאיחר לילד
אותי... ישמח

 אתה וודאי חשוב אברך הרי אתה אמר: ארץ, בדרך דקות על לאברך כשהעיר
בזה. גם שתקפיד הראוי מן אז לשלמות, שואף

 בזה לו ואמר פנים במאור אליו פנה מעשן, ברחוב הכירו( )שלא בחור כשראה
 בחיים רגע כל ימים, לאריכות ומתפללים שואפים הרי אנחנו יקר, בחור הלשון:

 מהעישון. להיגמל איך שתחפש כדאי נצחים נצח קובע רגע כל לנו, יקר מאד
להם. שהערתי כך על לי הודו הרבה והוסיף:

 מוקדם בא היית אם שבאת, כח יישר במתיקות, לי העיר המשגיח איחרתי, כאשר
גדול... כח בישר אותך מברך הייתי יותר

 להעיר רצה המשגיח שעון, החליפו לילה ובאותו מאוחר, עד שישנתי פעם היה
 לסדרו, השעון את לי הביא אז לי... מתערב שהוא שארגיש רצה לא אך אותי
לך... מחכה השעון ואמר

 איזה התעניין המשגיח תשובה, שערי שלומד ואמר מוסר? לומד אם בחור שאל
 אוחז? היכן המשגיח שוב שאלו שבוע לאחר שישי, - השיב והבחור לומד? שער

 תלמד מאוד טוב לו אמר המשגיח בשבעי, השיב מהמשגיח שהתבייש הבחור
שערים... ארבעה יש תשובה שבשערי לבחור התברר אח״כ - הלאה

שבחור הזמנים בבין פעם היה סליחה. וביקש תוכחתו את התנצל גם פעם לא
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 למעריב מאד והפריע ביה"כ, של בעז"נ מעריב מנין ארגן מהישיבה ב' משיעור

 להתנצל, המשגיח נגש למחרת בו. גער והמשגיח הכנסת, בבית זמן באותו שהיה
 אמר ולבסוף ידו, את וליטף עמו ודבר בו, לגעור כ"כ צריך היה שלא ואמר

 אתמול היה מי שאל הדברים ובין אותך? לרצות יכול אני עוד מה לתלמידו
 בו שגער בשעה נוכח שהיה מי לכל צלצל שהמשגיח הבחור, שמע אח"כ במעריב,
בו. וחוזר כדין, שלא שגער להודיע

 קצת היה ולבחור דקים, בדברים הקרובים מתלמידיו לאחד שהעיר פעם הייתה
 לפני וכן סליחתו, את פעמים וכמה כמה וביקש בכך הבחין המשגיח זה. עם קשה
 ופשוט לטובה היא כוונתך שכל יודע אני הרי ואמר, סליחה. שוב בקש השנה ראש
 עושה שכשמעיר הוסיף, ואף המעשה. גוף על מעיר אני עליך, מקפיד לא שאני
 זה שכאשר וביקש לך? אעיר אם תשמח אתה ושאל עמו. להיטיב מרצון זאת

 מאד שאני בגלל רק מאחרים יותר מעיר אני לך אז: ואמר לו. שיאמר - יכביד
אותך... אוהב

 כועס המשגיח שאל: במבוכה שהיה הבחור בתקיפות, לבחור פעם העיר כאשר
 חושב אני תמיד כלל... הקפדתי שלא שנים כמה כבר המשגיח: לו אמר עלי?,

 וכלל המעשה גוף על זה מעיר כשאני וגם לרעה, מתכוון לא שפלוני בודאי בליבי,
העושה. את פוסל לא

 בשביל הרי אנוס, שהייתה מוכרח לאחר, רגיל לא שאתה כיון אמר: כשאיחרתי
אונס... להיות צריך לאחר

 והמשגיח בקול, מוזיקה שומע היה הימים שבתשעת סיפר הדתיים משכניו אחד
 ואמר לשמוע... יכול לא יותר ומאז הימים, תשעת שהיום ואמר: בעדינות ניגש

 לא בשבת המשגיח, של קדושתו מפני תו"מ, שומרים שאינם השכנים שגם לי
הרכב... עם לביתם להתקרב העזו

 להודיע בא אביו, של בעסק לעבוד לצאת ורצה בישיבה, הצליח שלא בחור
 יכול אתה ותמיד בידידות נשאר 'תמיד ואמר נשיקה, לו נתן המשגיח למשגיח.

 אבל התורה, לימוד את לעזוב מסוגל היה ולא מאד התרגש הבחור אלי', לפנות
 מרביץ הוא היום וב"ה אחרת, לישיבה הלך אז הישיבה, את שעוזב ידעו כולם כבר

תורה...

 פגש ובאוטובוס לצבא, להתגייס ללכת רצה אתא בקריאת מישיבה תמים בחור
 המשגיח דעתו. את לשאול והחליט רכסים( דרך עובר )האוטובוס זצוק"ל במשגיח

 הבחור בצבא? או בישיבה בכוונה, יותר תתפלל היכן ושאלו: מתעסק, מי עם הבין
 כך שאם המשגיח, הכריע אז טוב, יותר יתפלל שבישיבה לו שנדמה והסיק חשב,
 בקריאת לישיבה וחזר ברכסים עוד ירד הבחור בישיבה, להמשיך שעדיף לו נראה
אתא.

 בריאות לצורך להליכה בלילה מאוחר למשגיח פעם שהתלותי זכורני מאידך
 מתגייס הוא שמחר וסיפר הדרך מן שירד בחור למשגיח וניגש רכסים, ברחובות

 לא אתה לצבא?! ללכת זה מה בתקיפות: דבר המשגיח ברכתו. את וביקש לצבא
 אמר מבולבל ובעודו נבהל הבחור שלך?! העתיד עם מה - שלך הנצח מחיי מפחד

 ויתר לא המשגיח אותי. יברך שהרב רק מוסר בקשתי לא אני הרב - למשגיח
שלך?! הנצח חיי עם מה מעצמך?! לך איכפת לא אם אותך שואל אני ואמר,

 ניסיונות לו שיהיו שחושש ואמר לביתו נסיעתו לפני למשגיח נגש מצרפת בחור
 שסיפר שכפי וכמובן בשלום. וברכו נישקו, לחדרו אותו הכניס המשגיח בקדושה,

נעלמו... החששות כל הבחור לימים

חינוך
 ד' מה בשביל שואל: היה תמיד ברכתו, את לבקש באים היו מצווה בר כשנערי

 הבא, בעולם שכר ע"ז שנקבל עונים: היו נערים הרבה המצוות? את לנו נתן
 המצוות? לקיום סיבה עוד יש אם יודע אתה אולי מאד, נכון אומר: היה המשגיח

 היה הנער בכבוד וזהירותו בעדינותו המשגיח ואז משתתקים, היו נערים והרבה
 מאושרים שנהיה בשביל לך, יזכיר אני שכחת, וכרגע יודע בודאי אתה אומר:
 אדם! בן אותנו עושים המצוות אדם. בן לא זה המצוות בלא הרי הזה! בעולם
 בטובתנו, ורוצה אותנו אוהב הוא כי המצוות את לנו נתן שהקב"ה תמיד תזכור
בשמחה... המצוות את לקיים תשתדל הבא, ובעולם הזה בעולם מאושרים שנהיה

 להם אין תורה, בני אינם שהם ישנם לצערנו גדול: בכאב אומר היה המשגיח
 הם לומדים הם אם ואף ה', עבודת של הפנימי במניע להם וחסר - שמים יראת
 היהדות, של הפשוטים ביסודות להם חסר מאיתם, רוצה ה׳ מה חיים אינם

הפשוטים. היסודות על עמם לדבר צריך וראשית
הם הבחורים, של הצורך כפי שידברו שבמקום ישנם - המשגיח מוסיף - ולצערנו

פעם. של ברמה שיחות

 ר' לו אמר לבחורים? לומר מה זצ"ל חצק'ל ר' את פעם שאל זצ"ל וולבה הרב
 זצ"ל איש מהחזון קיבלתי גם וכך עולם! בורא שיש לבחורים תגיד חצק'ל,
הדור. צורך לפי לדבר שצריך

 וחפץ אותנו אוהב הקב"ה המשגיח: הדגיש הצאן צעירי לפני שנשא בדברים
 וגם הזה בעולם גם מאושרים שנהיה המצוות את לנו נתן הוא לכן בטובתנו,

 יפעל אחד שכל חפץ הקב"ה כי להצליח, יכול אחד שכל תדעו הבא. בעולם
 בעלם וכ"ש הזה בעולם חשוב, הכי הוא כוחו כפי ד' את שעובד ומי כוחו, לפי

 אגרא. צעריה ולפום ד', לפני מאוד חביב שזה לזכור צריך קשה אם וגם הבא.
סולח. והקב"ה תשובה, לעשות אפשר נכשלים חלילה אם וגם

 רעים, מחברים תזהר המשגיח: אמר הדרכה, וביקש לישי"ק שעולה לבחור
הישיבה. רבני את ותכבד הסדרים על תשמור בחשק, תלמד

 לישיבה העולים ש"ג בחורי את ובפרט - ישיבה בן כל והזהיר הדריך המשגיח
 עם שמתחברים לפני היטב היטב ולחשוב רעים, מחברים להזהר - גדולה
ולהתרחק! לחשוש - ספק יש ואם חבר.

 להם אמר גדולה, לישיבה העולים ישי"ק ג' שיעור בחורי בפני דיבר וכאשר
 ירצו שכולם ובוודאי - נחמדים בחורים הרי "אתם לשונו: במתק המשגיח
 חברים עמכם יתחברו שלא היטב תבדקו לכך, תסכימו אל עמכם. להתחבר

בחברים!" מאוד תלויה ההצלחה טובים! לא

 הבחורים לפני לדבר מאוד חשוב המשגיח: אמר הישיבות, באחד שדיבר לפני
 שלהם, החשיבות את שלהם, הכוחות את להם לומר אותם. שישמחו דברים

בה. לומדים שהם הישיבה של החשיבות ואת

 את לכבד ועצתו, ברכתו את שבקשו צוות ואנשי למשגיחים פעמים כמה אמר
אותם! ולאהוב התלמידים,

 ואח"כ בצמצום גודלים שילדים מכך שנובע טענו הנשירה, לתופעת ביחס
 לא חלקנו, טוב מה אשרינו של בחינוך שחסר המשגיח: אמר לעולם.. יוצאים

כך! כל נשירה היתה לא שאשרינו, מחנכים היו אם לאסור... סתם לחנך

 שהרי האמת את לאהוב שצריך ואמר בלימוד, האמת על להודות על דיבר
 שקר 'מדבר האמת. את לאהב צריך בה' להדבק וכדי אמת, הקב"ה של חותמו
 עם חברותא לומד אני לבחורים: ופנה מה'. מרחיק ששקר מרמזים יש תרחק'

 שהוא בושה מרגיש לא ואני ממנו, פחות הייתי לא בגילו כשהייתי ,17 בן בחור
 צריכים שלא ודאי חברותא לומדים 17 בני בחורים שני אם אז אותי, מחכים

השני... את מחכים אחד אם להתבייש

 היום בשמחה. ה' את לעבדו שחינכה מכיון כך, כל הצליחה ע"ה שנירר שרה
 האם הבנות את שאלה שמורה ששמע בזעזוע ואמר בזה. נזהרים כולם לא
 ילד כשמעירים שגם ואמר בחיוב... ענו כולם ולא יהודיות, להיוולד רוצות היו

האדם. של גדול הכי האושר הם שהמצוות מיד, שיאמר צריך בלילה

 'ואהבת מלך... בת היא אשתו מלך, בני הם שילדיו לזכור צריך אדם אמר:
 יש יהודי לכל כי ולמה?! אותם... אוהב ה' שאני כיון ה'' אני - כמוך לרעך

 ומעשים קדושה פנימיות יש שלאשתו לראות צריך אדם קדושה. פנימיות
טובים.

 היום לומר: יכול כמותו וטהור אמיתי אדם שרק למשגיח, אופייני נוסח נעתיק
 אותם. ולנצל עליהם לחזור לכם וכדאי חשובים, מאד דברים נדבר ה' בעזרת
 שמוכיח משגיח יש כלל שבדרך ואמר תוכחה, שמיעת מעלת על דבר אח"כ
 דברים על בקצרה דברנו וסיים: מוכיח... רה"י גם בישיבה שכאן זכיתם ואתם
 ומה מעלה, מעלה לעלות נוכל לאורם ללכת נשתדל אם חשובים, מאד מאד

בזכותכם. זה לכם לומר שזכיתי
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אמת
ההשתדלות ודרכי הבטחון מידת

 את המשקים שר זכר "ולא כג(. )מ, וישכחהו יוסף את המשקים שר זכר ולא
 בטחונו את יוסף בו שתלה מפני מכאן, לאחר 'וישכחהו', היום, באותו - יוסף'

 פנה ולא בה' מבטחו שם אשר הגבר 'אשרי שנאמר שנים, שתי אסור להיות הוזקק
רבה). מדרש בשם )רש"י רהב" הקרויים המצרים על בטח ולא רהבים', אל

 וכי פרעה, לפני שיזכירהו המשקים משר יוסף של בבקשתו היה פגם מה להבין יש
 הטבע דרך פי אשר השתדלות באמצעי גם לנקוט בקב"ה, בטחונו ששם למי אסור

מהו. בטחון ולברר להקדים יש השאלה, על להשיב כדי להועיל? כדי בהם יש

 הביטחון מידת הרי סכנה, של מצב בפני ניצב אדם שכאשר הסבורים שישנם ידוע,
 לפרנסה השתדלות העושה וכן הסכנה. מן יינצל בודאי שהוא לבטוח אותו מחייבת
 ב'( פרק ובטחון' )'אמונה איש החזון אך תצלח. שהשתדלותו לבטוח צריך וכדומה,

 מוכרע, העתיד אין העתיד גורל בנבואה נתברר שלא כל "כי לחלוטין, זו גישה שולל
וגמולותיו". ה' משפטי יודע מי כי

 על מיוסד שהבטחון והיינו, מהאמונה. ענף הוא שהבטחון סובר, עצמו איש החזון
 יש עוד יתברך. מאתו הכל אלא המקרה, ידי על הבאים רעים פגעים שאין האמונה

 את לו שיביאו סיבות ולהכין להושיע לקב"ה מעצור שאין להאמין, לבוטח לו
 אינה שהצלתו כך יתברך, לפניו קושי של עניין שום שאין וכן, המקווה, הישועה

הצלתו. מאי יותר כביכול, קשה,

 שגם האמונה נקודת על עצמו להעמיד עליו סכנה, של במצב עומד הבוטח וכאשר
 יתברך, מאתו הכל רק כלל, בעולם מקרה אין כי המקרה, יד זאת אין יינצל לא אם

 והם וחסדיו, מרחמיו אצולים וגזירותיו מעשיו וכל והחסד, הרחמים מקור שהוא
האמיתית! טובתנו

 רק הרוצה בקב"ה, תלוי שהכל באמונה עצמו שמחזק שאדם סובר, איש החזון ]גם
 כל שעל אלא עבורנו, זכות תוספת עצמו זה מלהושיע, מעצור בידו ואין בטובתנו

להצלתנו.[ תביא זו זכות שתוספת בטוח להיות אפשר אי פנים

ההשתדלות כללי

 ההשתדלות טיב את גם קובעת הבטחון מהות על זו שהשקפה איש, החזון ואומר
 אמיתי, בטחון בעל כי - השתדלות טיב את הראויים. גבולותיה את וגם הרצויה

 ועילת הסיבות כל סיבת הוא העליונה ההשגחה שרצון האמונה על מבוסס שבטחונו
 רצון להפיק כדי וצדקה, ותפילה בתשובה השתדלותו עיקר את ישים העילות, כל

 ולבקש ושרים נדיבים אחרי לרדוף במקום הגזירה, רוע את להעביר מלפניו
שוא. תחבולות

 סותרת אינה ההשתדלות שחובת הטעם שהנה, ההשתדלות, גבולות בעניין גם וכך
 ומובן ה', ביד תלוי שהכל הידיעה על מיוסדת שאמונתנו למרות - הבטחון מידת את

 העולם את להנהיג חפץ שהקב"ה לפי - בהשתדלותנו צורך לקב"ה שאין מאליו
 בהם שיש מעשים רק לכן, הנס. על סומכים שאין ההלכה נקבעה ולכן הטבע, בדרך
 אבל ההשתדלות, חובת לכלל שנכנסים הם נס, של מגדר הישועה הוצאת משום

 גם הם וממילא ההשתדלות, חובת לכלל נכנסים אינם כאלו, שאינם מעשים
אסורים!,

 משר יוסף של בבקשתו שהיה הפגם את איש החזון מבאר אלו יסודות פי על
 מידת את סותרת אינה שהשתדלות אף כי פרעה. לפני לטובה שיזכירהו המשקים
 קרובה, תועלתה הטבע דרך פי שעל בהשתדלות אמורים, דברים במה אך הביטחון,

 פי שעל השתדלות אך נס. של מגדר הישועה את מוציאה ההשתדלות כזה באופן כי
 כטובע יאוש, מתוך הנובע מעשה של אופי מקבלת להועיל, קרובה אינה הטבע דרך

יתברך. בבורא אמיתי לבטחון גמורה סתירה וזו בקש, הנאחז

 המשקים לשר והפנייה בלבד, הקב"ה על היה יוסף של שבטחונו שבודאי אף והנה,
 תכונתם פי על כי פגם, בה היה מקום מכל השתדלות, של מעשה מבחינתו הייתה

 בקשת את למלאות שיזכור ההסתברות רחוקה המשקים, שר של מסוגו אנשים של
 שכזאת, השתדלות לעשות לבוטח אין ולכן פרעה, אצל לטובה להזכירו יוסף

 לא שיוסף איש, החזון אומר ונמצא, יאוש. מתוך שפועל למי רק כאמור, שמתאימה,
 חז"ל, קבלת פי שעל ההשתדלות, מעשה על אלא בטחונו, במידת גריעותא על נענש

הבטחון. דיני פי על מקום לו היה לא

שם 'קץ שכתוב מה "זה א(. )מא, וגו' חולם ופרעה ימים שנתיים מקץ ויהי

 חולם" ופרעה הקץ, שהגיע כיון האסורים, בבית יהיה כמה ליוסף שם קץ לחושך',
 בא ומה המקרא, דברי על המדרש מוסיף מה לעיין יש א(. פט, רבה )בראשית

להשמיענו?

הסיבה הוא פרעה שחלם שהחלום נראה בשר בעיני שהנה הלוי', ה'בית מבאר
 הזכיר לפותרו, שידע מי נמצא שלא החלום כי האסורים, מבית יוסף יצא שבגללה

 נתגלגלה וכך לפרעה, זאת ואמר חלומות, לפתור היודע יוסף את המשקים לשר
 ליציאתו הדרך ונסללה תבונתו, בגודל ולהיוכח יוסף את להכיר לפרעה ההזדמנות

למלך. למשנה למנויו עד האסורים, מבית

 של ליציאתו והיחידה האחת הסיבה הפוכה: - הלוי' ה'בית אומר - האמת אך
 יוסף של ישיבתו לחשכת קץ לשים גזר שהקב"ה משום הייתה הסוהר מבית יוסף
 מבית יצא שיוסף הגזירה את הפועל אל להוציא שכדי אלא האסורים, בבית

 ידעו לא וחרטומיה מצרים חכמי שגם חלום יחלום שפרעה הקב"ה סיבב האסורים,
לפטור.

 מבית יוסף ליציאת הסיבה היה פרעה חלום שלא הלוי', 'בית דברי פי על נמצא
 הוא האסורים מבית יצא שיוסף העליונה ההשגחה רצון ההיפך, אלא האסורים,

יחלום. שפרעה הסיבה שהיה

 יוסף על שנגזר היות כי ימים, שנתיים מקץ רק היה פרעה שחלום הסיבה גם וזו
 אצל ראויה בלתי השתדלות על ]כעונש האסורים מבית שנתיים במשך לצאת שלא
 "מקץ ורק יחלום. שפרעה סיבה היתה לא פרעה[, אצל להזכירו המשקים שר

 כדי - חולם" "ופרעה מיד: לחפשי, לצאת זמנו והגיע עונשו שתם ימים", שנתיים
יוסף. ליציאת הדרך לסלול

 מיד לשבת, יוסף צריך שהיה לזמן קץ שהגיע שכיון המדרש, משמיע זה ואת
ליציאתו[. הסיבה היה שהחלום ]ולא יחלום שפרעה העליונה סובבה

הלוי' 'בית על איש' ה'חזון שסיפר עובדה

 שעשה סוחר לדוגמא, החיים. שטחי בכל אותנו ללוות צריכה זו יסודית השקפה
 יחשוב אל ביוקר, ומכרה בזול סחורה שקנה כגון רווחים, לו שהעלתה עסקה

 המבט - הלוי' ה'בית אומר - אלא המוצלחת, מהעיסקה נובעת לרווחיו שהסיבה
 סובבה היא כסף, ירויח זה שסוחר העליונה ההשגחה שרצתה שהיות הוא, הנכון

 שלא לדעת עליו בה, והפסיד עסקה עשה ואם רוחים. נושאת עיסקה לו שתזדמן
 סיבבה כסף, שיפסיד ההשגחה רצון אלא ממון, הפסד לו הביאה הכושלת העסקה

הפסדים! ונושאת ככושלת להתברר שעתידה עסקה לו שתזדמן

 עד ביערות, ממסחר עושרו עיקר את שעשה אחד עשיר על לי, סיפר איש החזון
 לטמיון. ירד רכושו וכל יערותיו, כל את כילתה היער, בעצי אש אחזה אחד יום אשר
 אמר היער. אוי היער, אוי ואומר, נאנח היה יערות ליד הלה עובר היה כאשר מאז,

 שנגזר היא האמת אך כספך, את איבדת היער שבגלל חושב אתה הלוי', ה'בית לו
 הוציאה בו אשר האופן הוא היער בעצי שאחזה והאש כספך, את להפסיד עליך

הפועל. אל הגזירה את העליונה ההשגחה

כלפיו נוהגת אשתו כך ה' עם נוהג שאדם כדרך

 יהיה מה קובע במעשיו שהאדם להיות צריך החיים שטחי כל על המבט כאמור,
 מלווה הקב"ה של הפרטית שהשגחתו הידיעה עם הזמן כל שחי מי כלפיו. ה' רצון
 משכיח החיים ששטף מי לעומת לגמרי אחרים חיים לו יש ושעל, צעד כל על אותו
ממנו. זאת

 נוהגת אשתו כך הקב״ה עם מתנהג שאדם מידה שבאותה ב'חיד"א', מצינו וכך
 להיפך. אז להיפך, חלילה ואם אותו, תכבד שאשתו זוכה הוא ה' את מכבד אם כלפיו,

 למהר ולא בית, בשלום קושי מתעורר אם הללו החיד"א דברי את לזכור כדאי
וכדומה. אשתו, של בחסרונותיה הקולר את לתלות

 יכול אינו אחד שאף האמת אך בשידוכים, לו שמקלקלים חושב בחור לפעמים
 להוציאם שליח הוא ופלוני קשיים, עליו נגזר מסוימות סיבות שבגלל אלא לקלקל,

 או ההלכה, פי על למסור אסור שהיה דברים מסר המקלקל אם ואמנם הפועל. אל
כך. על יענש ודאי עצמו, הנאת למען זאת שעשה

 להתעלות אמיתית השתדלות מצידו שעושה מי תורה, בלימוד ההצלחה בעניין גם כך
 ולזכות השיעורים את להבין ס"ד יותר לו יש כראוי, הזמן את ולנצל מהשיעורים
להתעלות. לו שמסייעות טובות בחברותות

ו
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 צבי' 'הוד בכולל שנאמרה שיחה נ
[ תשע׳׳ו כסלו כ׳׳ח

5= = ! • ) ^--------

 יומי בכסליו בכ״ה רבנן דתנו חנוכה "מאי
 בהון למספד דלא אינון תמניא דחנוכה

 יוונים שכשנכנסו בהון להתענות ודלא
 שבהיכל השמנים כל טמאו להיכל
 ונצחום חשמונאי בית מלכות וכשגברה

 שמן של אחד פך אלא מצאו ולא בדקו
 היה ולא גדול כהן של בחותמו מונח שהיה
 נס בו נעשה אחד יום להדליק אלא בו

 אחרת לשנה ימים שמונה ממנו והדליקו
 והודאה" בהלל טובים ימים ועשאום קבעום

ע״ב( כ״א )שבת

 חנוכה- מאי הגמרא שואלת אשבת במסכת
 יומי בכסליו בכ״ה רבנן דתנו חנוכה, מהו

 שבכ״ה ברייתא מביאה הגמרא דחנוכה-
 אינון- תמניא החנוכה, ימי מתחילים בכסליו
 וכו׳, ובתענית במספד שאסורים ימים שמונה
 כדי בו שהיה בלבד אחד שמן פך ומצאו

 אותו שעד אחד, ליום המנורה את להדליק
 שהיונים משום המנורה, את הדליקו לא היום
 חדשה מנורה ועשו המקדש, כלי כל את לקחו

 מזהב, מנורה עשו אח״כ ורק מעץ, פשוטה
 שמונה במשך דלק שמצאו, שהשמן היה והנס

 ימים ועשאום קבעום אחרת לשנה ימים,
טוב. יום ימי שמונה קבעו טובים-

מה משום לדורות, תקנה
 מצוה שיש למרות שואלים, רבים והנה

 היו באמת הנס ובלא המנורה את להדליק
לקיום נס נעשה כן ואם אחד, יום רק מדליקים

ע״ב כ״א, שבת

 האם המקדש, בבית נרות הדלקת מצות
 יום שיהיה חנוכה את שיתקנו ראוי כך בשביל

 נס שהיה אחת פעם על דורות, לדורי טוב
 בתפילה ובאמת המצוה? את לקיים ויכלו

 הפורקן ועל הניסים על אומרים המזון ובברכת
 בימי הניסים, על הודאה ברכת אומרים וכו׳,

 ולהעבירם תורתך להשכיחם וכו׳, מתתיהו
 אחת גזירה גזרו, גזירות שתי רצונך. מחוקי

 על לעבור שניה וגזירה תורה, ילמדו שלא
 הילדים, את ימולו שלא לקיימם, ולא המצוות

שבת. ישמרו ולא

 עם של הרוחנית ההצלה נס
ישראל

 הוא התורה שלימוד משום גזירות שתי ואלו
 אומרים זה ועל לכשעצמו, חשוב משקל בעל

 תורתך״ עוסקי ביד וזדים וכו׳, ריבם את ״רבת
 כלל כל של נס באמת זה היה כן ואם וכו׳,

 את יקחו שאם קיום, בסכנת שהיו ישראל
 שהיה הנס וכמו ישראל. לעם קיום אין התורה

 להרוג גזר הרשע שהמן אלא הרשע, המן בימי
 ידי על היתה הגזירה וכאן ישראל, עם את

 ככל ויהיו קדושתם את ישראל מעם שיטלו
 שראוי גדול נס באמת זהו כן ואם הגויים,
חנוכה. של טוב יום כך על לקבוע

חנוכה 'מאי הגמרא שאלת
 פשוט בגמרא, הפשוט הביאור באמת אלא
 ״מאי בשאלת הגמרא כוונת שאין מאד,

 חנוכה שיש המקור מהו לשאול חנוכה״
 בגמרא מופיעה הזאת השאלה אלא בעולם.

 איזה הלכות נאמרו שם מדליקין״ ״במה בפרק
 כשרה פתילה ואיזו שבת נר למצות כשר שמן

 סוגי את מונה והמשנה שבת, נר להדלקת
 אשי ורב ורבינא למיניהם, והפתילות השמנים
 המשניות סדר על בבלי התלמוד את שסדרו
 המימרא את המשנה על להביא לנכון מצאו

 שאמרו פתילות הונא רב ״אמר הונא, רב של
 מדליקין אין - בשבת בהם מדליקין אין חכמים

 מדליקין״, אמר חסדא ורב בחנוכה, בהם
 שואלת כך ועל המחלוקת, את מבארת והגמרא
 נרות הדלקת למצות בכלל המקור מהו הגמרא

 והשאלה חנוכה״, ״מאי השאלה וזאת בחנוכה,
ולא בחנוכה, נרות שמדליקים הסיבה על היא

1
וישב לפ׳

 שליט״א אדלשטיין הגרי׳ג מרן של שאלה
זצ״ל: למו״ר
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 לאחיו מחל לא שיוסף במדרשים, ׳]מובא[
 של הטעם הי׳ וזה לו, שגרמו הצער על

 מחל לא למה קשה, מלכות. הרוגי עשרה
מחילה.׳ מאתו ביקשו הרי - להם
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 ׳וידבר שמחל, כתוב בתורה גרשון. ר׳ ׳לכ׳
לבם...׳ על

 ששמעו לאחר גם שהאחים, אפ״ל ואולי
 עדיין שמא בדאגה, עדיין היו שמוחל, מפיו
 בדיני ולכן צער. איזה בלבו מרגיש יוסף

 לשם עצמם על קיבלו שהם נחשב זה שמים
 ר׳ כמו אכזרית, הריגה יסורי את כפרה,
וכו״ בבא בן יהודה ור׳ עקיבא
 זה לבם׳ על ׳׳וידבר שליט״א[: הגרי״ג ]מרן

עדוד׳. רק מחילה, לשם לא
בצ״ע[ נשארנו ]ואנו

הפתקים על שליט״א ויסקי דב להרב תודות



הי״ו ורנר איתן ולהרב שליט״א אדלשטיין שלמה ולהרה״ג שליט״א, אדלשטיין יהודה צבי הרב הגאון למורנו מיוחדת תודה
@^3.!!00^ במייל: לקבל ניתן הגליון את 6ץח33^0^§ 052.7136946 בלבד: העלון לעניני 1 §0

 יום שיש כך ועצם חנוכה, טוב היום עצם על
 לא וכלל מפורסם, דבר זהו חנוכה של טוב

כך. על שאלו

בבמשניות חנוכה
 משנה שום אין משנה סדרי ששה בכל והנה
 וישנן חנוכה, מצוות של הלכה איזו בה שיש

 הפתח, יד על הנרות הנחת דוגמת רבות הלכות
 שייכתבו. ראוי היה כן ואם וכו׳, הדלקתן וזמן
 שמע את קוראים מאימתי במשנה שיש וכפי
 מדליקין מאימתי לכתוב היה ראוי כן וכו׳,
 הוא הטעם אלא החמה. משתשקע חנוכה נרות

 חנוכה של טוב היום קיום עצם שבאמת פשוט,
 ושמעתי פעמים, וכמה כמה במשניות מוזכר

 מספר את מנה שליט״א קנייבסקי שהגר״ח
 אחד ויש במשניות, חנוכה שמופיע המקומות

 בנר פוטר יהודה ״רבי גקמא בבא במסכת מהם
 פשתן עם גמל עבר שאם מזיק, לענין חנוכה״,

 בחוץ, שעמד חנוכה נר ידי על וניזוק ונשרף
ברשות. שהוא מפני פטור הוא הרי

 במשניות, מוזכר חנוכה שיש זה ענין כן ואם
 יהודה שרבי הוא פשוט ההלכות, ולענין
 תורה כלל תשאר שלא התכוון לא הנשיא
 דברים לכתוב היתה כוונתו אלא פה, שבעל

 בקרב מפורסמים כך כל היו שלא והלכות
 העם וכל שמפורסמים דברים כן ואם העם,

 במשניות. כתבם לא בשנה, שנה מידי מקיימם
 לצבוע צבע באיזה במשנה מוזכר שאין וכשם

 של בפרשיות כתוב ומה התפילין, את
 לא וכן מפורסם, דבר שזה משום התפילין,

 כמה הציצית של הקשרים על במשנה מוזכר
 )מנחות( במשנה כתוב בתפילין ]רק הם,

 זה, את זה מעכבים תפילין של בתים שארבע
 והלבונה שהקומץ כמו אגב בדרך מוזכר וזה

 דברים עוד מביאים זה, את זה מעכבים
 רבינו הזכיר לא כך זה[ את זה שמעכבים

 שכל משום במשנה, חנוכה הלכות את הקדוש
 ראו הגמרא ובימי אותם. יודעים ומשפחה בית

 דברים גם ושוכחים הדורות ירידת עוד שיש
 בבשר והזהירות מליחה, דיני כדוגמת אלו,

 והלכות והציצית, התפילין עשיית וכן וחלב,
 פרוט לכתוב הוצרכו ולכן חנוכה, נרות הדלקת
באריכות. בתלמוד וכתבום אלו הלכות

תורה לחידושי מסוגלים ימים

 'חנוכה בשיחה שהתפרסם מה ראה להרחבה ב
 שהעיר ומה תשסייט, משנת ישראל' וחכמי

 זצ"ל מו׳׳ר שכתב ומה ע"ז שליטייא הגרצייי
 מכתי׳׳ק. שם המהלך לכל כתוספת

ע״א כ״ב, ב״ק ג

 בענין הגמרא מאריכה שבת במסכת בסוגיא
 ובספרי לה, זקוק אין או לה׳ זקוק ׳כבתה

 בהלכות מאד רבים חידושים ישנם האחרונים
 רואים הש״ס, סוגיות מבכל יותר החנוכה,

 החידוש, כח של התגברות יש שבחנוכה
 יוסף הבית קושיית את יש ותירוצים. קושיות

 יותר של ספר כך על וחיברו המפורסמת,
 מסוגלים ימים הם החנוכה ימי תירוצים, ממאה
 נהוג היה בהונגריה תורה. חידושי לחדש
 הנרות, יד על שיעור מוסר היה הישיבה שראש
 שלמד אחד לי וסיפר החנוכה, בהלכות פלפול

 שבכל בירושלים, דושינסקי הרב של בישיבה
 תלמידים באים היו הנרות הדלקת אחרי יום

 זו, בשנה שחידש תורה דברי להם אומר והיה
 ביום וכן אחר, חידוש אמר השני וביום

 יום בכל הימים שמונת בכל וכך השלישי,
 שמונה אמר ושנה שנה בכל וכן אחר, חידוש

אחרים. חידושים

יוסף הבית קושית
 מפורסמת, היא יוסף הבית קושיית והנה
 אחד, ליום להדליק שמן מספיק שהיה שכיון

 שמונה במשך ממנו שהדליקו במה כן אם
 בלבד, ימים בשבעה נעשה שהנס נמצא ימים,

 כמה וישנם ימים? שמונה להדליק תקנו ומדוע
 הוא מהם אחד מפורסמים, תירוצים וכמה

 ״ולא כתוב ובה בגמרא אחרת גירסא שישנה
 ולפי״ז אחד״, יום אפילו להדליק כדי בה היה

 אצלנו אך מספיק, היה לא אחד ליום אפילו
 ויתכן אחד״, יום אלא היה ״ולא היא הגירסא
 שהביא נוסף תירוץ ויש שיטות. שתי שאלה
 שבכלל היה הראשון שהנס אדם, חיי בספר
 כל את טמאו היוונים שהלא שמן, פך מצאו

 הוא הראשון שהיום יש תירוץ ועוד השמנים,
 היוונים עם במלחמה שנצחו כך על טוב יום

 וכשם המקדש, בבית לעבוד לחזור ויכלו
 שנצחו כך על פורים של טוב יום שעושים

 של הראשון היום כך המן, עם במלחמה
חנוכה.

יוסף הבית על קושיות
 מאד, קשה תירוץ תירץ עצמו יוסף והבית

 משום ימים שמונה נס שהיה כתב; וכך
 אחד, יום בשביל רק שמן שיש וראו שמאחר

 שמינית למנורה והכניסו אותו חילקו מיד
 מקשים זה תירוץ ועל שהיה, מהשמן

 ״בן שלי הסבא של בספר וכן האחרונים,
 והלא שמינית רק הכניסו מדוע ראשית אריה״,

 מצוה היום שיש וכיון הנס, על סומכין אין
 השמן כל עם להדליק צריך מנורה להדליק

 ועוד אונס. זה הרי למחרת ישאר לא ואם
 כה בכמות מנורה להדליק מותר איך הקשה
שמצוה בגמרא כתוב והלא שמינית, של קטנה

 הכלי וכן לוג, חצי המנורה של בנרות להכניס
 משחוהו המנורה בשביל לוג חצי שמודדים

 שצריך בשיעור קדוש שיהיה המשחה בשמן
 למשה הלכה שזה כתוב ובספרי למנורה,

 כך שמן, לוג צריך שלמנחות וכשם מסיני,
 שהמנורה שמן, לוג חצי שיהיה צריך למנורה

 כמו שיעור יש קרבן ולכל קרבן, כמו היא
 ואם סולת, עישרון שיהיה צריך שבמנחה

 הדין וכן כזאת, מנחה אין עישרון חצי יעשה
 כוונת שאולי אריה בן בחידושי וכתב במנורה.

 מהשמן שמינית שיצקו שבשעה יוסף, הבית
 הכלי, כל נתמלא מיד הכלי תוך אל בכד שהיה

 בכד, שהיה ממה בשמינית שהשתמשו ונמצא
 לוג, חצי מלא היה השמן של בכוס במנורה אך

שהדליקו. קודם היציקה, בשעת נעשה והנס

אריה' ה'בן תירוץ
 תירוץ כתב אריה״ ״בן בספר עצמו וסבא

 בשאלה )והתבטא יוסף, בית קושיית על אחר
 לא בספרו זאת שכתב עד מדוע זה תירוץ על

 את שלציין לזה ונקדים לפניו( איש זאת אמר
 שנעשה שמן כאן דולק שהנה לומר אפשר הנס

 חיים רבי הגאון בשם מפורסם והנה נס, בו
 הדלקת מצות הרי ששאל מבריסק סולובייצ׳יק

 ידי על שנעשה ובשמן זית בשמן היא המנורה
 כשר הוא ואיך זית שמן זה אין הלא נס

 באמת שאם חמדה, כלי בספר וכתב להדלקה?
 שבא שמן זה הרי מאין יש חדש שמן נוצר היה

 שהיה זית שמן אך להדלקה, כשר ואינו מהנס
 נמצא גדולה כמות ונעשה קטנה, כמות בו

 נס, שמן אינו זה התברך, עצמו הזה שהשמן
 נהיה והמעט והתברך ה׳, ברכת חלה אלא

 הזית, מן בא שזה זית, שמן נשאר וזה הרבה,
 יוסף שהבית כפשוטו, לומר אפשר כן ואם

 שבע נשארו ובכד שמינית ששפכו אומר
 וכן שמינית, עוד שפכו השני וביום שמיניות,

 באמת לומר אפשר אך הימים, בשאר הלאה
 והכד המנורה של הכלים אל הכד מן ששפכו

 זה כגון נס שהיה מצאנו וכבר מלא. נשאר
 השמן מתוך התברך הזה והשמן אלישע, בזמן
זית.

ימים לשמונה הדלקות שבע
 בנס, הדלקות שבע רק שהיו שהקשה ומה
 המנורה את מדליקים אנו שהלא הסבא, אמר

 בין ביום, הדליקו המקדש ובבית בלילה,
 וברמב״ם התמיד, קרבן הקרבת לאחר הערבים

 קרבן את מקריבים היו פסח שבערב כתב
 קרבן הקריבו ואח״כ מוקדם יותר שעה התמיד

 קרבן הקרבת קודם המנורה את והדליקו פסח
 ובכל הלילה, קודם שעות כחמש וזה הפסח,

 שקיעת קודם וחצי כשעתיים זה היה רגיל יום
נתנה והמנורה המנורה, את מלאו ואז החמה,
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 זה כן ואם מצוות, עוד להוסיף
שליש. של לשיעור קשור לא כלל

 הם החנוכה שימי לפי״ז נמצא
 את יותר להגביר מסוגל זמן

 שבעת ואחרי התורה, לימוד
 מאיימות עשיו ידי הידים הזאת
 שונאים העולם ארצות כל עלינו,

 את ומקיימים היהודים את
 אל עשו ״וילך הפסוק

 וגם עשיו גם ,הישמעאל״
 את זה הם שונאים שגם ישמעאל

 את שונאים יחד כולם אבל זה,
 את לקיים אנו חייבים ישראל. עם

 קול שהקול שבזמן הגמרא דברי
 חזק יעקב שקול בזמן - יעקב
 אין מדרשות, ובתי כנסיות בבתי

 וזהו בו, שולטות עשיו ידי הידים
 עשיו. ידי נגד ביותר החזק הכח
 כח את להגביר שנזכה יה״ר

 וללמד תורה ללמוד התורה
 בעולם החזק הכח זהו אחרים,

 ונזכה וישמעאל, עשיו של הכח את שמחליש
ואמן. אמן ישועות לראות

וישב ׳לפ
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 גם 1 מצווה לשם הלכה פסק הי' זה ונהרגהו׳ ׳לכו
 1 הפסק מן חזרו לא אנחנו׳, אשמים ׳אבל כשאמרו

 צדיק שהוא ראו אז יוסף׳, ׳אני להם כשאמר ורק
גדול..

 לכ״ו, אור ובלילה כ״ה יום בסוף האור את
 גם השני והנר ימים, שני כבר שזה נמצא וא״כ

 יש הדלקות שבשבע ונמצא ולילה, יום כן
 אכן השמינית וביציקה ימים, שמונה בתוכן
 בשבע אך נס, עוד היה ולא מלא הכלי נשאר

 שמונה במשך הנס היה לה שקדמו הדלקות
 ימים שמונה נס היה שבאמת נמצא הרי ימים,

הנס. מכח המנורה שהאירה

 בגמרא הלא הלוי, הבית של קושיה יש
 עד מצוה בהידור להוסיף שצריך מבואר
 שעולה רגיל אתרוג יש אם לדוגמא שליש,
 ששה עולה יותר והמהודר דינרים, ארבעה
 עולה יותר המהודר אם אך יקנה, דינרים,
 את לקנות מצוה שום אין דינרים שמונה

 המהדרין חנוכה שבנר כתוב וכאן המהודר.
 נר מדליק הדין שמעיקר שמונה, פי מוסיפים

 בכל והולך מוסיף והמהדרין יום, בכל אחד
 והיא שמונה, במקום נרות 36 בס״ה נמצא יום,

עצומה. קושיה

 שברבינו כך על תירץ אריה״ ״בן בחידושי
 הכוונה כאן שכתוב המהדרין על פירש חננאל
 לדין דומה לא וזה ,דמצוות״ המחפשים ל״אלו

 א׳לי זה משום להדר מצוות בשאר שיש
 שעושה הידור שזה יפה, יותר שיהיה ואנווהו

 של יפה, בכלי יפה, יותר במנורה שמדליק בכך
 אלא הידור, זה אין נר עוד להדליק אך כסף,

 לתורה עיתים שקבע אדם כמו במצוה, תוספת
 ומחליט שעה, במשך גמרא יום בכל שלומד

 הרי יום, בכל שעות שלש ולומד יותר להדר
 שהידר זה ואין תורה, לימוד מצות הידור קיים

 יותר, שמתעמק שלומד, בדף עצמו בלימוד
 ובנר המצוה, את ומגדיל מוסיף שהוא אלא

 וידליק המצוה את שיגדיל חכמים קבעו חנוכה
נר. עוד

 גם שאפשר שיטה הביא אבודרהם בספר
 ושכח אחד נר שהדליק כגון, ההידור. על לברך

 יצא שכבר אע״פ השני, הנר על מברך לברך,
 המצוה, של המשך זה מ״מ המצוה, חובת ידי

 ממין הידור וזהו יותר, ארוכה מצוה ועושה
 היו הם שהחשמונאים כיון כאן, כן, אם אחר.

 נפש מסירות הרבה ועשו תורתך, עוסקי
 קבעו לכן הטבע, לדרך מעבר הרבה והתאמצו

 יותר המצוה את יגדילו שהמהדרין תיכף
 המהדרין חננאל, רבינו שכתב מה וזה ויותר,

ומשתדלים המצוות, אחרי המחזרין אלו

 חנוכה הל' הלוי רי״ז מרן בחי' ע״י' - א.ב.ה ד
 אה״ק, דפה הרבנים מן א' עוררני זה לדבר שכ':
 שליש דעד דינא הך איכא נ״ח להידור אם

 ופיר״ח שבת במס' ר״ח פי' ע״ז והביא המצוה.
הדברים. הן והן ע'א ט דף בב״ק

מעוז
ד

צור
[ המבואר ]

הגלויות ארבעת הקדמה-

 לאחר מצרים, גלות היתה הראשונה הגלות
 נון בן יהושע מכיבוש שנה 900 כ של תקופה

 ועד וכו׳ מלכים שופטים, ישראל, ארץ את
 בבל גלות היתה אחריה הבאה הגלות צדקיהו.

 החריב כשנבוכדנצר זו בתקופה דניאל. בימי
ברוח לדניאל נאמר הראשון ביהמ״ק את

ט' כח, בראשית ה

 ישראל עם שמעתה חלומות, בשני הקודש
 יון מדי, בבל, גלויות, ארבע של תקופות יעבור

ואדום.

 שיגיע מנת על הראשון, הבית חורבן לאחר
 לעבור עליו השלמה, לגאולה ישראל עם

 ולאחריה בבל גלות גלויות. ארבע של תהליך
 הסכנה ואז ישראל, בארץ ששלטו ומדי פרס

 המדתא בן המן מפני היתה ביותר הגדולה
 המלך הוא אחשוורוש עמלקי, שהיה האגגי
 פרסי. היה עצמו והוא הגזירה על שחתם
 אנטיוכוס, בדמות יון, גלות השלישית הגלות
 היתה מכן ולאחר גזירות היונים שגזרו

החשמונאים. ע״י הגאולה

 את שהחריבה רומי מלכות קמה מכן לאחר
 המשך הוא הכל החורבן ולאחר השני ביהמ״ק

 לגאולה ממתינים ומשם אדום. רומי, גלות של
,וישמעאל ]גלות[ את כולל והדבר האחרונה.

ח': פסוק ז' פרק דניאל על דוד מצודת ראה ו
 זעירה אחרי בקרניא"ואלו,קרו הוית 'משתכל

 היה אדם כעיני עינים והנה ביניהן'-- סלקת
 ונפלאים גדולים דברים מדבר פה ואף זה בקרן
 עד החזקה ישמעאל מלכות על מרמז והוא

 וקרנין בפרך ומעבדת רב זמן ומושלת למאוד
 ברוב ישמעאל מלכות תשפוט כי ירמוז עשר

 זעירה וקרן ... אדירים מלכיות עשר ובהם הישוב
 לביאת סמוך להיות העתיד הדבר על ירמוז
 לתורת ותשוב ממזרח עם תצא כי הגואל

... מלכיות שלש מהם ותשחית ישמעאל
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 החלומות, בפתרון דניאל בספר שכתוב כמו
משותף. יהיה שזה

 יוצרים הבתים שראשי לב לשים ניתן במזמור
 ראשי האחרון ובבית ׳מ׳ר׳ד׳כ׳י השם את

׳ח׳ז׳ק התיבות

 בית תכון לשבח. נאה לך ישועתי צור מעוז
 מטבח תכין לעת נזבח. תודה ושט תפלתי

 חנכת מזמור בשיר אגמור אז המנבח. מצר
המזבח:

 חזק מעוז הוא אלוקים ישועתי׳- צור ׳מעוז
 לנו, נאה לשבח׳- נאה ׳לך ישראל, את להושיע

 בית ׳תיכון ה׳, אותך לשבח ישראל לעם
 בית את ותכונן שתבנה רצון יהי תפילתי׳-
 בית ביתי ׳כי ז(: )נו, בישעיהו ככתוב המקדש,

 נזבח׳- תודה ׳ושם העמים׳, לכל יקרא תפילה
 ההלל את שרים בפינו, תודה אנו אומרים כעת
תודה. קרבן נקריב גם בביהמ״ק אבל

 הנקמה את טבח, כשתכין מטבח׳- תכין ׳לעת
 להבעית ככלב שמנבח מהאויב המנבח׳- ׳מצר

 חנוכת מזמור בשיר אגמור ׳אז ישראל, עם את
 שלא שלם, גמור, מזמור אשיר אז או המזבח׳-

 המזמור מפרט וכעת הרגע. מאותו גלות תהא
ישראל: עם של והישועות הגלויות את

 מרת חיי כלה. כחי ביגון נפשי שבעה ךעות
 הגדולה ובי־ו עגלה. מלכות בשעבוד בקושי
 יר־ו זרעו וכל פרעה הזיל הסגלה. את הוציא

במצולה: כאבן

 הרבה כילה׳- כוחי ביגון נפשי, שבעה ׳רעות
 והיכן היגון, מן תם שכוחנו עד שבענו רעות
 פסוק זהו בקושי׳ ׳מיררו היכן הדבר? זה היה

 .זקשה בעבדה דויידוט את לימרת מפורש:
 עגלה בנביא: ככתוב עגלה׳- מלכות ׳בשיעבוד
 ׳בידו ,חבא בא מצפון .קרץ מצתט יפה-פיה
 הי־ את ישראל וירא ככתוב: הגדולה׳-

 את ׳הוציא .טבמצריט ה' עשה אשר הגדלה
סגולה. עם ישראל, עם את הסגולה׳-

 עם פרעה של הצבא כל זרעו׳- וכל פרעה ׳חיל
 ישועת וזו במצולה׳- כאבן ׳ירדו המצרים, כל

 כמו- במצולת ירדו יכסימו תהמת מצרים:
אבן.

 יד א, שמות ז
 כ מו, ירמיה ח
 לא יד, שמות ט
ח טו, שמות י

 ובא שקטתי. לא שט וגט הביאני קדשו דביך
 מסכתי רעל ויין עבדתי. זריט כי והגלני. נוגש

 לקץ זרבבל. בבל. קץ שעברתי. כמעט
נושעתי: שבעיט

 ישראל לארץ הביאני הביאני׳- קדשו ׳דביר
 לא שם ׳גם המקדש. בית את לנו והקים

 ׳והגלני׳- נבוכדנצר, זהו נוגש׳- ובא שקטתי,
 זרה, עבודה עבדתי עבדתי׳- זרים ׳כי ומדוע?
יאזרה. עבודה עבדו ראשון בית תקופת שבסוף

 שהפורענות בנביאים כתוב מסכתי׳- רעל ׳ויין
 שתיתי כמו מרובה, ושתיה להאבסה דומה
 ׳כמעט השמדות. הרבה עברתי רעל הרבה

 לגולה ישראל מארץ שגליתי כמעט שעברתי׳-
 בא זרובבל׳- בבל ׳קץ הגיע מכן ולאחר
 עם של המנהיגות בראש שעמד יבזרובבל
 שבעים לאחר נושעתי׳- שבעים ו׳לקץ ישראל,

ישועה. לי היתה הגלות שנות

 המדתא. בז אגגי בקש ברוש קומת כרות
 נשבתה. וגאותו ולמוקש לפח לו ונהיתה

בניו רב מחית. שמו .ואויב נשאת. ימיני ראש!
תלית: העץ על וקניניו

 בן אגגי ביקש ברוש קומת ׳כרות ומדי- פרס
 ומיהו ברוש, קומת לכרות המן רצה המדתא׳-

 יעלה הנעצוץ תרות בפסוק ככתוב הברוש,
 לה' והיה הדס יעלה הסרפד ותדות ברוש
 הוא ׳ברוש׳- יגיכרת לא עולט אצות1: לשט
 אילן, מן הוא הרי וברוש היהודי למרדכי כינוי
 לפח לו ׳ונהיתה המן, לכרות רצה אותו

 שמכין ידלאחשורוש המן שאמר בזה ולמוקש׳-
 אותו תלו ועליו למרדכי, העץ את הוא

נשבתה׳! ׳וגאותו .טודווקא

 טזימיני איש נקרא מרדכי נשאת׳- ימיני ׳ראש
 1 כי ככתוב: ׳נשאת׳- בנימין, משבט שהוא

 את ׳ואויב׳- ',,ליהודיט וגדול היהודי.״ מרדכי
 בניו רב מחית, ׳שמו בניו, עם הרשע המן

 גוי של שקנייניו המן בני עשרת שהם וקנייניו׳-
 ההצלה כאן עד תלית׳- העץ ׳על בניו, הם

ומדי. פרס משעבוד

 ופרצו חשמניט. בימי אזי עלי נקבצו יוניט
ומנותר השמניט. כל וטמאו מגדלי חומות

טז א, ירמיה ראה יא
 ע״ב ט״ז מגילה ב, ב, עזרא ז, ז, נחמיה ראה יב

 ע״ב ל״ז סנהדרין שם, ורש״י
 יג נה, ישעיה יג
 ד ו, אסתר ראה יד
 י ז, שם טו
 ה ב, שם טז
ג י, אסתר "

 ימי בינה בני לשושניט. נס נעשה קנקניט
ורנניט: שיר קבעו שמונה

 חשמנים׳- בימי עלי נקבצו ׳יונים יון- מלכות
 זהו מגדלי׳- חומות ׳ופרצו החשמונאים, אלו
 את שברו שהיונים במשנה כתוב המקדש, בית

 עשרה שלוש ,יחמקומות בי״ג בהמ״ק קירות
 העדיפו שערים שישנם ואעפ״י בו, עשו פרצות
 בי״ג עצמה החומה את לפרוץ היוונים

 קנקים׳- ומנותר השמנים, כל ׳וטמאו מקומות.
 שטמאו הקנקים מכל שנשאר אחד קנקן

 גדול כהן של ובחותמו טהור נשאר היוונים
נטמא. ולא נפתח שלא לסימן זה והיה

 נקראים ישראל עם לשושנים׳- נס ׳נעשה
 בינה ׳בני , יטהחוחיט' בין 'כשושנה ׳שושנים׳,

 ׳ימי החשמונאים, הם בינה בני שמונה׳- ימי
 ׳שיר של החנוכה ימי שמונת שקבעו שמונה׳-
החנוכה. ימי שמונת כל הלל אמירת ורננים׳-

 נקט הישועה. קץ יקרב קדשך זרוע; חשוף
 ארכה כי הרשעה. מאמה עבדיך דט נקמת

 אדמון דחה הרעה. לליבוי קץ ואין השעה. לנו
שבעה: רועה לנו הקט צלמון בצל

קדשך׳- זרוע ׳חשוף אדום- הרביעית, המלכות
 את מפשיל שאדם כפי לגויים, נקמה יביא שה׳

 שבעולם בנוהג זרועו, את שמגלה עד שרוולו
 למעלה, שרוולים מפשילים בחרבות שנלחמים

 ׳וקרב העולם. אומות עם להלחם כחך את גלה
 מאומה עבדך דם נקמת נקום הישועה, קץ

 פעם אחרת אומה זו פעם שכל הרשעה׳-
 ׳כי זאת וכל וכו׳ אנגליה צרפת, פעם גרמניה,

 אנו ארוך, הישועה זמן השעה׳- לנו ארכה
 איננו הרעה׳- לימי קץ ׳ואין לישועה, מחכים
הרעים הימים שיפסקו אנא הקץ, את רואים

 עשו זהו אדמון׳- ׳דחה אנו מבקשים ולכן
 אותו דחה צלמון׳- ׳בצל אדום, שהוא הרשע

 שבעה׳- רועה לנו ו׳הקם צלמוות, למדבר
 שבעה יהיו לבוא שלעתיד כתוב עשר שבתרי
 שבעה רועה לנו הקם ישראל. בעם כנסיכים

 עמודי שבעת האושפיזין, שבעת גם אלו
 את לנו הקם המלך, דוד הוא והשביעי העולם
!בקרוב דוד, בן משיח השביעי, הרועה

 מ״ג פ״ב מדות יח
ב ב, השירים שיר יט
 ט' סוף ח, רבה בשה״ש גם מופיע כ

 שבעה יין ואלו וגו', רעים שבעה עליו והקמנו
 מימינו, מתושלח שית, אדם, באמצע, דוד רועים,

 ד(: ה, )מיכה משמאלו.״ ויעקב'ומשה אברהם
 ישי, נסיכים, שמונה רזן אלו אדם,' נסיכי ושימנה
 אליהו חזקיה, י צפניה, עמוס, ושמואל,' שאול
 שבעה ד״ה ע״ב נב סוכה רש״י וכן המישיח. ומלך

רועים
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תשע״ח חנוכה וישב 164 גליון

 של עיניהם שהחשיכו - יון
השור קרן על לכם כתבו ישראל

המערכת[ דבר עיין תש״ע חנוכה במוצ״ק שנמסרה ]שיחה
 ובאמת חיזוק, הצריכים הדברים לתקן חיזוק דברי לשמוע הלילה נתאספנו
 ונראה דברים, ב' או באי נתמקד אנו מספר. להם אין תיקון הטעונים הדברים

ם ואיך לחנוכה, קשורים הם איך ת יכולי החנוכה. ע"י להם לזכו
 פני על וחושך ובוהו תוהו היתה "והארץ בראשית פ' בתחילת שהפסוק דרשו חז״ל

 פרס זה ובוהו בבל, זה תוהו ישראל. את שישעבדו מלכויות ד' על מרמז תהום"
 מסביר המדרש נמצאים. אנו בה הגלות וזו אדום, זה תהום ע"פ יון, זה וחושך ומדי,
 לכם כתבו להם אומרים שהיו ישראל של עיניהם "שהחשיכו משום חושך נקרא שיון
 רש"י יש השור". "קרן על דוקא ומדוע ישראל". באלקי חלק לכם אין השור קרן על
 רצו שהיונים רש"י מסביר חנוכה. סוגית עומק להבין ענינו את שפותח המדרש על

 דאלו לאוה"ע, ישראל כלל את להשוות העגל בחטא להודות ישראל את להכריח
 שרצו מה זהו הברואים. שאר על מעלה לישראל אין וא"כ ע"ז, עובדי ואלו ע"ז עובדי

 חזר שבחנוכה נמצא זו. בגלות לישראל יוון דחיקת עיקר היתה וזו להכריחם.
 בענין הגר"א דברי נביא הענין ולפתרון צ"ב, ועניינו העגל. חטא בתרא במהדורא

העגל.

נח בן לדרגת וירידה ישראל צורת שינוי העגל חטא א.

 איש "שימו אמר לוי, בני אליו שנאספו ואחר אלי" לה' "מי משה הכריז העגל בחטא
 הוא ע"ז עובדי דין התורה בכל והנה העגל. בעובדי משפט ועשו וצאו ירכו" על חרבו

 רש"י בסייף. בעגל החוטאים את דן משה איך להבין צריך וא"כ החמורה בסקילה
שם[  הוי מרדו רבים שבעגל וכיון בסייף, שדינה הנדחת כעיר אותם דן שמשה מתרץ ]
 ע"ז שעבדו ציבור שהיא - הנדחת בעיר מדוע מבאר ראה בפי הגר"א הנדחת. כעיר

 מסביר בסקילה. שדינם עייז עובדי כשאר החמורה בסקילה ולא בסייף נידונים -
ם הנידחת עיר אנשי אלא קולא זו שאין הגר"א  דיניהם שכל נח בני כדין נידוני
 וא"כ נח. בן רק ישראל כלל נחשבים שאינם לחי סתירת שזו נמצא דוקא, בסייף

 כמה פי חמור זה ע"ז עובדים שלם כשציבור כאן אך יותר קל עונש הוא שסייף אף
 שלהם, הזהות כל משתנה שקלקלו רבים כ׳ שנסקל עייז שעובד בודד מישראל

 היחס משתנה ע"ז, כעובד בסקילה דינם ויהיה יהדות של פנים להם שיהיה במקום
 על חרבו איש "שימו משה שהכריז וזהו נח. בן - חדש אופי כבעלי מלמעלה אליהם
 משום היה לא לצחק" בייויקומו שהיה הגדול אף שהחרון כ' הגר"א ובכתבי ירכו",
 על היה והחרון הקפידה חור. הריגת - שם שהיה דמים השפיכות או העריות גילוי

 שהיו וודאי עומ"ש". ופריקת תורה "ביטול הגר"א שהגדירו החטא של המצב כללות
 רוצה שהקב"ה הנדחת כעיר לעשותם מספיק זה אין אבל פרטיות, עבירות שם

 הרי קשה ולכאורה מעמדם. ששינו הם עומ"ש" ופריקת תורה ה"ביטול רק לכלותם.
 אח"כ, שיעשה במה תלויה עומ"ש פריקת וחומרת עשה, ביטול רק הוא תורה ביטול

 חומרתה. במלוא הנדחת כעיר ונידונו אף חרון כ"כ היה מדוע א"כ
 אופי לשינוי גורמים שמים מלכות עול ופריקת תורה בטול הדברים. הם הם אבל

 של הנפק"מ מה מושג לנו ואין לגמרי. אחר משהו זה אופי ושינוי ישראל כלל בצורת
 אחרת מציאות זו נח, בני של רק פנים עם הבריאה ואיך ישראל, כלל עם הבריאה

ישראל. כלל על קטרוג נוצר הזה הגדול אף מהחרון לגמרי.

ת ישראל זכו ועמך אני נפלינו ב. לנצח העולם מאומות מובדלים להיו

 שהיה הקטרוג את לפייס כדי להר פעמיים רבינו משה עלה זה חטא חומרת משום
 הזה שבפיוס האדמה" פני על אשר העם מכל ועמך אני "ונפלינו משה וביקש כאן,

 כדין נידונים רח"ל היו החטא שבעת ותחת אנושי, מין מכל מופלאים שאנו "תגלה
 כשראה הרצון בעת ביקש ב"נ, גויים הטבע- של באנושיות השתקעות וזו ב"נ

 דוגמא לו שאין חדש סוג אלא נח בן על רק ולא העגל, על התביעה לסלק שעומדים
 "פלאות", בחינת ישראל טבעיות שתהיה פי' נפלינו, אלא הבדלה, רק לא באנושיות,

 אעשה עמך כל "נגד שם כתוב לכן לו הסכים שהקב"ה ענין אותו בסוף ורואים
 בקרבו אתה אשר העם כל וראה הגויים ובכל הארץ בכל נבראו לא אשר נפלאות

 פלאות איזה לבאר צריך עדיין אך עמך". עושה אני אשר הוא נורא כי ה', מעשה את
 רשמי באופן א"כ הסתלקו העננים ורק הזמן, כל היו ובאר מן הלא קיבלו, מיוחדות

 היינו הגויים" ובכל הארץ בכל נבראו ש"לא משהו אח"כ שקיבלו חדש דבר היה לא
מהו. א"כ מאד, גדולות חדשות

שם( הרמב"ן פי'  "מכוסה שנקראת חדשה הנהגה אליהם והתגלתה ישראל שזכו )
 כלל להבא שמכאן היינו דרחמנא", "כבשיה בשם יותר מוכרת זו הנהגה ומופלא".

 הי"ג ? מדובר במה ביותר. מופלאה להנהגה זוכים הם אחר. משהו הם ישראל
 זמן שכל י"ז( )ר"ה ברית" כורת אנכי "הנה עה"פ חז"ל וכמ"ש רחמים, של מדות

 לכלל שיש קודם, היה שלא חדש דבר וזה ריקם, חוזרים אינם הזה כסדר שעושים
 הי"ג על מובטחים הם מקטרג. שם שאין לרקע אותם המגביהה כזו תפילה ישראל
 הכלל קיבלו נפלאות" אעשה עמך כל נגד ברית כורת אנכי "הנה ובהבטחת מדות,

 שום להם אין חייו אולי אומר שהשכל ואפי' בבריאה. לגמרי אחר מעמד ישראל
 ישראל בכלל תשאר ומכוסה" "מופלא של הזו ההנהגה לעולם אעפ"כ זכות,

 . ומכוסה מופלאה היא ולפיכך מתפיסה, למעלה שהיא משום פיה על להתנהג
 ישראל, בשביל ביותר הגדול הדבר את הקב"ה עשה שכאן כותב הגר"א בכתבי

 על מובטחים אנו וממילא אופן, בשום אותו לבטל שא"א לרקע אותם שהגביה במה
 אין אז להיפך הדעת על יעלה ח"ו אם כי גדול, הכי החסד וזה הבטחה זו ■ומינו. ק

היינו ה"ניפלינו" זהו - וחס חלילה ישראל כלל  האומות. משאר מופלאים -נ
 כאן שנתגלה היתה החטא של הנקודה העגל, עסק של דשמעתתא הצורתא זוהי
 נראה לא כבר ח"ו כביכול יחד שניהם שבביטול עומ"ש ופריקת תורה ביטול של אופי
נח. בן של חדשה דמות רואים אלא החטא, לפני שהיה ישראל הכלל את

ש המאמר מוג ל הוא כאן ה מלי חה של מדויק ת סר שי מ ק רבינו ש צ" מו ע חנוכה ב ש" ת ת דו או [ 
תו ע בו רבינו נכד של ליגי חבי ת הרבה נ"י[. א"ו הרב ו דו סו שזרו חנוכה מי קר כאן נ בעי ד ענין ו  כבו
גי התורה הי מנ ר ו ט"א. הדו קע שלי חה הר שי ם נסיון היה זו ל תו ל רבינו את לר ע ז" פגו חד ל א  ב

א הדור מזקני ט" חין שלי הב ש מ ך ו שא בכ שא נ ת זה. מ בנ ה מר ל מא ש ה ה נדגי הי בר ש  על מדו
תו מהלך דול שאו א ג ט" שה שלי ר כראוי הובן ולא ע בו ש רבינו ולכן בצי ד מדגי  הכרח מאו

ת תבטלו ת הה לי לדע ר גדו ת הדו ם" בבחינ קי ח טעם. בלא "

ף כדאי סי הו שר ל א הו"ל זכינו שכ ש ל פה הספר את מחד קו ת ה ת " סער הו" ב רני אלי  מאוד הזהי
ש ז"ל רבינו חד מאמר "י ס א פ ה אז שנד ר הדו מא ]במ של"ד[ ק א ת ס יזכר של דפ  כי פעם אי שנ

חד נוגע הוא לי לא ם נכנס לא הדור". מגדו טי ש רק לפר תב שרבינו נדגי ת אז כ פו חרי ת ב חדו  על ו
שא רר נו ס שעו מו ל ף פו ר חרי בו ת בצי דו תו או ל או דו ש ג ש ח ה מאוד ו תרא ש שי עה שי תו פגי  באו
דול ש לכן ג ק ט בי מי ש ה מר ל מא ש אף הנ"ל ה הדגי ״ ש זנ או ה שלא ב תו שינ ת. דע מדך הפרטי  לל

ת ך שלמרו חינ קרא למה ש ת שנ מאו עצ ת" " תי שב ד שכל כדי רק אך מח ח ר א תו ח ת י  את לגלו
חד חלקו ה המיו ר תו א שזו כדי ולא ב ה חלילה תבי לי כלפי לחוצפ ר גדו אר כפי הדו ב ת מ  כאן ש

תן בארוכה. ע ני מו ש ת ל חה א שי ה ה א מלו ל ב קו שון ב ש הל הקי ל מאל ] ש מין מ ,1 לי 4, 1, 1, 14, 7, 23]

: ה ר ה ב  לשוני ועיבוד עריכה עוברים זצ"ל רבינו של תורתו דברי נפש לכל שוה שאינו היהודי סגנונו מחמת ה
ת נא וטעות שגיאה כל כן על בעדודו. שי"ל דמשיחא עקבתא על תלהט" גחלים "נפשו בספר שנעשה כפי  לתלו
והארה. הערה כל על נשמח בעורך. ורק אך

ת מערכ ה

ת דקדוק ג.  מחוקי ולהעבירם תורתך להשכיחם הניסים על בתפיל
רצונך

 עליהם קמו שהיוונים כתוב שם הניסים, על בתפילת כדברינו לדקדק נוכל
 כאן כתוב אבל פשוט. המילים פי' רצונך", מחוקי ולהעביר תורתך "להשכיחם

 שיוון מרש"י קודם שהזכרנו מה הוא ישראל, כלל עם יוון של העסק כל של שקוטב
ת ירדו שם ]א.ה העגל חטא על להודות ישראל כלל את ודחקו תבעו ר ם נח בן לצו שו  מ

ת תורה בטול ק פרי ת עול ו ם[ מלכו  פי על היטב מוסבר והוא האומות. ככל שהם שמי
 עם כי אותם, לדחוק יכלו וממילא נח בן דין להם נהיה העגל שבחטא לעיל דברינו
 של הפנימית הצורה התשתית, כשנפגעה לא אבל להסתדר עדיין יכולים חטאים
עומ"ש. ופריקת תורה ביטול ע"י ישראל

 וכן תורה. ביטול של מצב לעשות היינו תורתך" "להשכיחם לדוחקם, שרצו מה זהו
 שאדם משום חוקים. להשכיחם דווקא מדוע לדקדק ויש - רצונך" מחוקי "ולהעבירם

 שמופלאים דברים אבל כ"כ, לא הוא לאדם שמוסברים דברים כך כל מבטל לא
 לו, מוסבר שלא משום בהם בועט בדוקא השכל השכל, מן למעלה לגמרי, מהשכל
 "עול". של הווארט נמצא מהשכל" "למעלה שהם בחוקים דוקא אבל אותו. ומסבך

 הראש את לשבור זה, על להתיגע צריך גישמאק, לא שזה פירושו שמים מלכות עול
אר להלן ]א.ה הסבר בלי יוצא אתה ואח"כ זה, על בו הו י ת גם שז לי עול קבל דו  בלא הדור, ג

ם מביני ם ש ה ברי ה כפי ד הי ה ש ש מע א ב בי ה חה ש שי  היינו רצונך" מחוקי "ולהעבירם זו[. ל
 או מובן, אינו אדומה פרה האדם של השכלית הגישה לפי עומ"ש. הקבלת את לבטל

 סובל השכל שאין דברים אלו הבגד. כל את מאבדים חוטים שני בגלל האם שעטנז
 יהיה ואז תורה, לדעת שכלו שיבטל השכל, ביטול "חוקים" בשביל צריך ולכך אותם,

 ולהעבירם תורתך "להשכיחם אלו שבי נמצא שמים. מלכות עול קבלת של ציור
 תורה "ביטול העגל של הקוטב שהיה אמר שהגר"א מה ממש זהו רצונך" מחוקי

עומ"ש". ופריקת
 מהמדרש שהזכרנו רש"י דברי פי על חדשות בפנים חנוכה לעניינו קצת להכנס זכינו

ישראל. באלקי חלק לכם אין שא"ל ישראל של עיניהם שהחשיכה יוון זה שחושך

ת עול קבלת ד. ך השכל הבנת בלי שמים מלכו פ הי  המתיונים -
שמבין" מה "רק יון שיטת שקיבלו

 שתחת כאן עד ראינו ממש. למעשה שנוגע מה זו בסוגיא קצת עוד להעמיק נמשיך
 היה שבעגל להקשות שיש אלא העגל. בחטא שהיה הקטרוג שוב נתעורר יון גלות

דונו לכן ]א.ה ע"ז של קטרוג ר ני דחת[ כעי  ע"ז כלל היתה לא כבר יוון גלות בזמן אבל הני
 של אופי בו שיש הציור מה א"כ ישראל. בכלל דע"ז יצרא את ביטלו כבר חז"ל שהרי
 כזה אופי עומ"ש, ופריקת תורה ביטול של צורה על שמדובר כרחך על אלא העגל,

 שבימי מההיסטוריה יודעים אנו העגל. זהו עומ"ש, ופריקת תורה ביטול של בציבור
 שהוא יתכן חוטא, דוקא הפי' אין מתיוונים מתיוונים. שנקראה תנועה היתה יוון,

מות בין שווה צד רואה הוא אבל ג"כ, מצוות ומקיים שבת שומר  לכלל העולם או
 להדרדר מתחיל כאן דרך. ג"כ ישראל לכלל יש האנושי המין של ובמציאות ישראל.
 של הפילוסופיה זוהי עומ"ש. ופריקת תורה ביטול יצא ומזה ישראל, כלל של האופי

 קיים. בלתי הרי תופס השכל שאין ומה ומבין, רואה שהשכל מה רק שמקרבים יוון
 הוא מה ללמוד ניתן מזה. היפך בדיוק הוא עול קבלת כי עומ"ש פריקת זוהי רבות״

 האדם מלאכת זוהי שלשיטתו בשבת בבהמתו חורש גבי הרמב"ן משיטת עול גדר
 שניתן כיון אך האדם ולא חורשת שהבהמה שלמרות הרמב"ן ומבאר הבהמה. ולא

 את שאיבדה מרגשת הבהמה וסגולי אוטומטי באופן אז הבהמה, צווארי על העול
 פי' זהו כלשונו. החורש" ביד "כגרזן היא ממילא אחר מישהו מתחת עצמה דעת
 העסק תחת רק אני לא, או מסכים אם הפרטיים בענני מתחשב לא שאני "עול"
 שום אומר ולא מחייב לא זה תופס, לא שראשי לי איכפת מה ממילא בהחלט, הזה
 רצונך". "חוקי - תורה עול שמים מלכות עול עצמו על נושא של הציור זהו דבר.

 כותב הר"ן לאורה. להשתמש אסור חנוכה דנר הגמ' בדברי דחנוכה סוגיא על ר"ן יש
 כשם ממילא במקדש, נר כעין הנר עשו חנוכה נר מצוות שתיקנו כנה"ג שאנשי

 חנוכה בנר הוא לזה סניף ממש, הקדש משום לאורה להשתמש אסור שבמקדש
 שיש הר"ן דברי ע"פ כאן שקורה מה תשמעו רבותי, א"כ המקדש. במסגרת שנקדש

 עפ"י יותר מכוונים הדברים המקדש. של הנר כעין סניף לה שעשו חנוכה בנר ווארט
ש הרמב"ן דברי רי תך[ ] העלו  שכל שאחרי המדרש שמביא יודע הציבור שכל ב

מאד נצטערו ושבטו אהרן החינוך, ונגמר ביומו, קרבנו את כ"א הקריבו הנשיאים



 עד כאן, גרם חטא ואיזה כן, נגרם בגללו ואולי המשכן, את המחנכים מכלל היו שלא
י בחינוך היית שלא שמה לו אמר רבנו שמשה  העבודה משום זהו קרבנות "

 עבודת עדיפה ולמה שלך. יהיה הנרות של והחינוך הנרות. - לאהרן לו המיוחדת
 קיים שהמקדש בזמן רק הם הקרבנות א"ל שמשה חז"ל אמרו מהקרבנות, הנרות

 בטלים הנרות גם המקדש שכשבטל הרמב"ן שואל לעולם. תהיה הנרות הדלקת אך
 ינון ביאת עד נוגעים שיהיו חנוכה לנרות רמז שכאן ופי' לעולם, הנרות הפי' מה וא"כ
 הר"ן. כדברי מוכח כאן ממש. ינון ביאת עד נוגעים אינם הקרבנות אך בכלל, ועד
 אבל לבסוף, הנס נעשה שבו המקדש נר זכרון זה חנוכה נר מצוות שעיקר ואף

 אלא לנס, זכר דבר לעשות סתם היה לא המקדש נר שזכרון ברמב"ן התחדש
הרמב"ן. של נפלא חידוש זהו הפעם. עוד הנרות את לשכפל

ת על הרמב"ן בדברי העמקה ה. חנוכה נרו

ם תך בפ' הרמב"ן דברי ידועי עלו ה ת ב רו הנ שך הן חנוכה של ש מ ת ה ק. של הנרו המ" ך בי שי  נמ
ארט את של הוו ש הגר"א קצת. עוד הרמב"ן[ ] ה" ש ף מה מבאר ב סו ע שב " מו ם ש מרי ה או בנ שי " 

ק מ" ה הרה בי מ מינו ב תך". חלקנו ותן בי ר תו ם מה ב שי ק מב ק בנין על ש מ" ה ף בי סו ע ב " מו בן ש  מו
ת כי לו ת, כנגד תפי לא קרבנו מי מ ם ו מקו ה ב הי ת הקרבן שי ר ם תפילה בצו שי רת מבק  קרבן בצו

ע אבל ממש. ארט נכנס מדו תן הוו תך" חלקנו "ו ר תו סק ב ש הגר"א מבאר הזה. לע שר שי  בין ק
רה עמוד תו שראל בכלל ה ד לבין י דה. עמו רה העבו תו ה תגלה ו שראל לכלל ת ת כפי רק י  מדרג

ד שלה, העבודה מו שע דה וכ ה הוא העבו ד מי הה ב תגלו תורה הדברי גם מאד, גבו תו מכח שי  או
ם יהיו תנאי חס חלילה ואם ג"כ, מאד רמי ה "מלכה ו שרי ם ו ה" אין בגוי ר ת תו פל שי רמת נו דו  החי

ה"ק תורה. ק ע"כ למטה למטה נופלת תורה של רו ת זאת ז"ל. הגר"א של ד" מר ם או הג  ש
ם אי מצ ת עדיין אנו שנ ם בגלו ך האור את עדיין ראינו ולא אדו ת אי ת, לצא כ מהגלו ד א"  התורה עמו

ש מאד, עד נפגע חרי חוד חר שנה חודש, א ה, א ה "מלכה שנ שרי ם ו בל תורה". אין בגוי  נחמה א
ה לנו יש אחת הקב" א ש ש עמנו חסדו הפלי שרי ה ת ל ד א דה של העמו ב אחרי גם העבו חר  שי

ש ה וזה המקד הי ת עד י א בעו שכן ינון. בי שי ק ה"ג אנ ת כנ היו חנוכה של שהנרו ת של ענף י  נרו
לא המקדש, מי ה בזה מ ה ההצלחה תלוי ר תו הרי ]א.ה ב א הא ש ה א ב  מה ולפי הגר"א[. לפי תלי
האדם ע ש קי ש קר מ ת לי ת א ת להבין היינו חנוכה הנרו ת א קרו הם, הי ת ולא של שו שה לע בש מע  י

ם קי מדלי ם ש ם לאיזה ורצי ח"כ, מקו רה. יזכה כן א תו ר לאדם שעה חצי שקצבו מה זהו ל האי  ל
ד עיניו מו דה בע ה כדי העבו הי ש כאן שי ד לבו מו ד התורה לע תי ת שע תגלו ה מכאן. ל

 רשות לנו אין ... הללו "הנרות שאומרים במה פשוטו לפי באמת הפירוש זה
 כתוב אם שהרי מיותרת הזה הלשון ולכאורה בלבד". לראותם אלא בהם להשתמש

 שאינה ראיה אבל אסור, שימוש שכל מובן ממילא בהם" להשתמש רשות לנו "אין
 ומדוע מותר, זה יהיה וא"כ בידו, החפץ לוקח אינו הרואה שכן לכאורה, שימוש
 עמוד של ווארט כאן שיש הדברים, הן הן רבותי אבל בלבד". לראותם "אלא הוסיפו

 שעמוד כדי ראיה. ידי על להיות צריך העבודה עמוד את לקנות כדי הגישה העבודה.
 צריכים "לראותם", צריך המדליק של התורה עמוד את מעמיד יהיה העבודה
 את עושה שהוא האדם על שמרחם הקב"ה כאן. שיש מה לתוך הראיה את להעמיק

 החידוש זה מאד, שבעומק דברים להבין מאד מאד עמוק לעניין בינתינו פותח שלו
ה ]א.ה מהרמב"ן היוצא ח שי ב אר אחרי אחרת ו בי ת ש כו ה בארי תגל מ ת ש ר בנרו  )עיין הגנוז או

ת ף הבאה(, באו סי ע ש״כדא׳ הו קי ש ה ט ל הבי ת בל שר בנרו ת ואפ ה" בזה לזכו ב הר  הם והם ל
ם[. הדברי

ת נראה הגנוז אור - הרוקח ו. חנוכה בנרו

קודה עוד תם". נקרא מה נ רה "לראו ת יש לכאו קנ ת תקנו חנוכה נר ב שי ש ה"ג אנ ש דבר כנ ד חו  מ
א מאד ם מצינו של שו ת. ב ת רק לא מצוו א דרבנן במצוו ת גם אל מצוו א ב ת ריי או  כן. מצינו לא ד

תה התקנה ת רק לא הי שו שה לע ר מע כו פו אלא הנס לז סי ש הו מהדרין מהדרין שי מהדרין מן ו  ה
ש. התקנה בכלל שזה לולי ממ תך ידי יצאת בו הדלקה של דין רק היה זה ו ת לכל חוב  ולא הבי
ך תר צרי ש כיון אבל מכך. יו תר מהדרין דין שי ביו תר אז המהדרין, מן מהדרין יש מזה ו  אי מנר יו
כ הוא ת התקנה. בכלל ג" שאל שאלה ונ שי כך עשו למה ה ה"ג. אנ ר כנ מ ק הרוקח או מדלי ה  כל ש
ף יום סי מו הולך ו ת ו תקנ שי כ ה"ג אנ ע כנ כ מגי ה" ת. ל"ו לס מ ומאי נרו ם נפק"  או ל"ו הוא המספר א

ר אחר. מספר ש הרוקח מסבי ב נפלא. לענין רמז כאן שי תו ש כ מדר ת בפי ב שי א ר בר או ה  ש
א בר ם שנ שון ביו רך הרא שה לצו ת מע שי מר ברא א ם "וי קי ר" יהי אלו תו נגנז או ם באו ש היו מ"  כ

ם "וירא קי ת אלו ב כי האור א ע ויבדל". טו מדו מר ? נגנז ו ש"י או שם ר ה חז"ל ב  יניח שאם שרא
אה זה את שו לברי שתמ ר י או ם זה ב שעי כ הר היה ג" לא חורבן, זה וי מי א מ ל הו כו  הוכרח כבי

אעפ"י לגונזו. ם שנגנז ו שון, ביו בל הרא ם א שי ביו שי ב ה מע" ב נפתח ל ר שו האי שעה ו ה ב שונ  רא
שי יום של ש. עד שי שב אם למוצ" ת נח ת מספר א שעו ר ה אי ה ת ב,,י לנו הרי ש ם שעו כ"ד ו' ביו  ו

ת ת שעו שב - ב ש ד ה"כ קו ת ל"ו ס חזר שעו ר ש ז האו ר. הגנו מר להאי ת שהל"ו הרוקח או  נרו
ם מזי לו' רו ת ל- ר שעו אי ה ה. הגנוז האור ש א ב בברי תו ח כ ק ש ברו סף חידו כן נו  הזה האור שתו
ת הנקרא כה" "נרו א חנו ר הו ס היינו הגנוז. האו כנ הו ך ש תו ה ל ר זו דרבנן מצו פלא או  זה. מו
 לא אבל "ראיה". של עסק כאן שיש וביארנו לראותם" "אלא ההוספה מה שאלנו
 הסוגיא, את והשלים הרוקח בא זה. עסק מכח באדם להיוולד צריך רגש איזה ידענו
 העבודה עמוד מעין כאן שיש התוכן את מייקר אתה באורות, בנרות, מסתכל אתה

 איפה אבל הראיה, זוהי שיתגלה. התורה לעמוד לבוש לך יהיה שעי"ז מצפה ואתה
 ביום שנגנז שהאור הרוקח בשם הבאנו מה זה חנוכה. הנר בעצם מרומז זה

 כמצוות ]ודאי חוזר הוא אבל בראשית. מעשה של ושבת שישי ביום חזר הראשון
חנוכה. נרות של בציור שנה כל מדאורייתא[ קל שזה דרבנן

 גנזו גנזו, היכן ושואל האור, גניזת על בראשית בפ' מדרש יש הענין להשלמת
 מצד נפלא. צירוף חנוכה בנר לנו יש רבותי א"כ בתורה. נמצא הזה האור בתורה,
 העבודה עמוד וכשיש הרמב"ן[, ]עפ"י בגלותנו לנו שנשאר העבודה עמוד זהו העבודה

 העבודה שעמוד משום כאן. אינה תורה" אין בגוים ושריה "מלכה של הבחינה אז
ה כי ]א.ה להתגלות שיוכל התורה עמוד את המבסס הוא ר תו ר נגנז ב  נמצא הגנוז[ האו

ה הגנוז לאור הנפש קשר של פנים יש בנרות שבהסתכלות א. ש כי ]  של חפצא כאן י
א עבודה הי ש ש תורה לבו ר נגנז שבו ל  ל"ט סנהדרין בגמ' כתוב ההוא האור על הגנוז[. האו
 ע"י היינו ,,"ראיידיק" הוא הזה האור סופו", ועד העולם מסוף בו רואה "אדם הלשון
 טועם בנרות ההסתכלות ע"י אור. אותו של השערה חוט הוכנס נרות ובתוך ראייה.
סופו". עד העולם מסוף בו מסתכל "אדם בחינת האדם

 יכול שהוא פירושו דברינו בהקשר סופו" עד העולם "שמסוף מובן, פאשטייצאך',
 ויכול בראי, תמונתו שלמות את שרואה ראי. בפני שעומד מי כמו עצמו את לראות
 עמוד העבודה. עמוד ע"י התורה בעמוד עומד הוא איפה שלו קומה השיעור למדוד

 דבר זה חנוכה של שהווארט והגם שמים. מלכות עול הקבלת זוהי הזה העבודה
 בקבלת דוקא היא שעבודה העבודה, עמוד חזרת שלו בתוכן מונח אבל ג"כ, שכלי
כלום. מגרמי ליה לית עול, מקבל בחפצא הוא עבד עול,

 בן תורה, בן אבל בחוץ, שרגילים ממה לגמרי אחר במובן לחנוכה כניסה קצת זוהי
 ניתן מה כאן, לפניו יש מה לדעת צריך לעבודה, חוש לתורה, חוש לו שיש ישיבה,

הדברים. לסיום נבוא כעת לו.

עצמה בתורה מפגיעה ערך לאין חמור התורה בכבוד פגיעה ז.

ברנו שינוי די פי ש ה או שראל שכלל ]א. א נח כבני נידונו י ט ח ה זו העגל[ ב ע בי ת ה הכי ה מור  ח
ם מן ח"ו מי ש ה מפני ה ת משנה שז שראל. כלל של האופי א ם י כי ת להבין צרי ם א  כך. הדברי

ה בעגל שינ ת ש ם פני א ל היה הדברי טו ת תורה בי ק פרי ש. ו מ" ש עו ם י ם עניני קראי ל שנ חז"  ב
ד ה" "כבו ר תו ד יש ה מו ד ויש התורה, לי ה הגמ' התורה, כבו ל מגי ף ב ת גי ד תבטא  שני על מ

ם ת התורה כבוד הללו, הדברי מר ד ? קא ד התורה כבו חי ר, די ד ת"ת חמי חי ת זאת קיל. די מר  או
דה טל התורה עמוד על שבעבו מו חד כל על ש תנו א ד מאי מו תו לל ד רק לא נכלל או מו  של הלי

ד לשם מו א לי ד גם אל ד ח"ו ואם התורה. כבו מו היה הלי ר י ם מה של בציו רי קו מוד, ש בל לי  א
ך תו ד של כדי ב מו מצא הלי ם האדם אצל י ם דברי געי ד שפו בו ל זלזול, התורה, בכ די זלזו מי תל  ב

ם, ד חמור זה חכמי ארט כי מאו ד של הוו רה כבו תו ר זה ה דע איני מאד. חמו ד אם יו הגי  "פי ל
בל אלף", ה זה א ע ה פגי ר תו ף, עד ב ד הסו רה "כבו תו ד קאמרת, ה רה כבו תו ד ה חי ר די  חמי

ת מ ת לעו ד", ת" חי תו של היינו די ד או חי ה י ע ל זה בו שפגי ה. קי בערכ

החצוף של דמותו ח.

ת מה רו הדו ם ש ם האחרוני בלי שי כ"כ סו ם מענ ה רח"ל, שמי ל רק ז בי ש א ב גי . סו ף חז"ל זו סו  ב
טה ה סו שנ מ א אמרו שם ב ת קב חא, שבע שי מ ת זאת ד מר ת או ם הדורו  הגאולה שלפני האחרוני
היה )רש"י( שי המצב י חני - האנו צפא של רו סגא. חו ם י לי ד רגי הגי ף, ל ף", "החצו ש ומה החצו  י

בל כ"כ. בזה צפה על הקפידה כך. זה אין א ה על לא זה החו א צ תו ה של ה פ צ חו ה רק ה פ צ חו ה  ש
ה מ ה עצ ך ז פ הי ש ה מ ת של מ ל ב ל. ק ע זה עו ג א כן גם נו גי ם של לסו ל תורה קיו טו בי רה, ו  תו
ם שו ה מ צפ חו ד ש ף כי דסתרי, תרתי הם וכבו ד חצו מי תו על הכל מע  ומי דעתו, על רק לבד, דע
ם שלא תו מסכי א אי ך לא עליו. מצפצף הו תך, צרי די, נברא האדם או חי די, אני י חי ל אני י כו  י

ד אין רוצה שאני מה להגי ר זהו מכריע. ו ש הציו ל של ממ טו קת תורה בי פרי ש ו מ" ה כולו עו ל חבי  ב
נוי ממש. אחת שי ה פי מ ה או ם הז צאי ם רחייל יו רי טגו ם, ק מי ש ם ב תכלי ס מ שראל כלל על ש  י

ת במבט חר שמרנו. השם לגמרי, א ה סבלנו י מ ח מל ה ב ת האחרונ ה. העולם מלחמ שני  עברנו ה
ה ר ה גזי ת הי ת ש ר טו. המן גזי שו תה אם כפ ה כזו הי ע ם תבי מי ש מו על ב שראל כלל של קיו ך י  צרי

א ט ח ה מצד כזה היה ש תו ש צוניו הי נח. בן רק כאן שאין נראה חי ה, זו פ צ חו שינוי ה פי מ ע או  מגי
ג רח"ל כ עוקד. שזה קטרו ם א" ח שח"ו יכולי תכ ש שראל שם שי  וחס. חלילה עוד, י
 שאנו לדעת עול, קבלת רק הוא לזה היחידה התרופה מאד. עד רציניים דברים אלו

מנהיגי הקב"ה של עולו תחת  בזה לפגוע אין ממילא דרחמנא, שליחא הם הדור ו
 שמוליד הגנוז באור ההסתכלות זו לזה חזקות הכי התרופות אחת זה. הוא בכי

 הלב, ברגשת בפנימיותו ומכיר התורה, עמוד לייקר מתחיל שהוא מצב בנפש
העבודה. עמוד הוא לזה שהכלי

העומ"ש ועמוד התורה עמוד העמודים בב' אחיזה ט.

 שמענו לא מעולם והצליחו, יהדות של פנים להם היה העמודים שני את שתפסו אלו
 ח"ו משהו להם חסר שהיה מהם, הרחוקים בדורות וגם ושראינו, שעברו מהדורות

 גודל כפי כ"א עול, מהקבלת יצא התורה ועמוד שלהם, העומ"ש קבלת בענין
 כבוד אבל בתורה גדול יהיה שהוא לחצאין, גדלות אין אבל ]וכוונתו[. קדושתו
 רק להתדבק רוצה והוא מצוות, של עסק זה עול וקבלת שלו. עסק לא זה התורה
 מכך נובע זה וחס. חלילה לו, יחסר שלא חושב וממילא כולם, כנגד שהיא בתורה

 יציבות בהם ואין מטולטלים, והם מאד. נחלש בכלל אדם בני של האופי שבדורנו
 בירידה. עוד ונתדרדר המצב הולך אז ממילא להשאר, שצריך במסגרת להשאר

 של המצב זה. ענין בגלל וואלז'ין ישיבת מדרשו בית את פתח זצ"ל וואלז'ינר חיים ר'
 והיו השכלה, שם היתה לזה להיכנס מבלי להתדרדר. התחיל בדורו התורה כבוד
 שיתהפך חשש והיה לירד. התחיל התורה כבוד של שהמצב ג"כ אחרים דברים שם

 שציירנו כמו או יוון בימי שהיה מה כמו עומ"ש ופריקת תורה ביטול של למהלך
 כלל של התורה אשר כזה בית שיהיה הצלה עוגן עשה וע"כ במדבר, בעגל כן שהיה

 וזה זה. בבית יתקיים ורציניותם דקדוקיהם בכל המצוות קיום וגם ענפיו לכל ישראל
 לעמוד לבוש יהיה העבודה שעמוד הארץ בכדור נקיות של אמות ד' של מקום יהיה

 להכיל שיכול העבודה עמוד הן והן שבישיבה התפילות זה העבודה עמוד התורה.
 לשאר והתפשט הלך וכך סגור, במקום היה זה אבל בישיבה. התורה עמוד את

 להשאיר מבלי כמעט נהרס והכל השניה העולם מלחמת שהגיעה עד ליטא ישיבות
 מנהיגי את פליטה לנו הותיר הקב"ה לאשורו, המצב את להחזיר עמדו ופליט. שריד
 וחלילה מצליחים, היו המנהיגים את מכבדים שהיו זמן וכל ודור. דור כל שבכל הדור
 היתה ולא סגור בוואלז'ין היה שם אבל שיש. מה בזה נדבר לא אנו להיפך. וחס

 לישיבה ״כנס הבעליב'ת אדרבא, לישיבה, חוץ של הבעלב'ת דעת אחר נהירה
 ממילא בזה, רפיון נהיה התרופף, זה רח"ל בדורנו אבל התורה. כבוד זה מה לראות

עצמו. בדעת הולך אחד כל שיוצא, מה יוצא

טטנו ]א.ה הכלל למען כן גם אתם רבותי, שונו צי ה ל ת הי ה אז ש שירה פני ר, י בו א לצי הו  ו
ר דבר תר נדי תיו. ביו שו רך בדבר עיין בדר ח העו כר ת שהו ת בעדינו פיני ח לו האו כי  חסרון על להו
ה התורה כבוד הי  תורה דברי של החשיבות את להעריך איך יודעים לא שם[ ש

 מגזירות להצילם ישראל כלל בשביל עושה זה מה עומ"ש, קבלת בצירוף שנלמדים
 ר' קבע כבר אבל דבר, שום רואים לא ממילא הארץ, על רק בשמים לא אנו רעות,
 ישראל, לכלל אזהרות זה אומה"ע שרי שמדברים שמה חיים החפץ בשם אלחנן

 המצב, את להציל עליהם ומטילים רותחת, חרב רח"ל יש שבשמים אותם להזהיר
 להשאר העולם, אומות אחר לרדוף - אופי השינוי את להפסיק היא וההצלה

 יכולה הזו המסגרת המסגרת. בתוך ישראל הכלל את ולהעמיד שלנו במסגרת
 צריכין העתידה שלגאולה יודעים שאנו שהגם אחר מדרש יש הסוף. עד להציל

 אעפ"כ בתשובה", אלא נגאלים ישראל "שאין תשובה הלי הרמב"ם כמ"ש תשובה
 תהיה אפי' הקב"ה ואומר הגלות. דורות כל סוף כמעט הסוף, כבר זה בדורותינו

 אחת כנסיה בה. והלומדים שבה המתפללים עם ביהכנ"ס אומרת זאת אחת, כנסיה
 אומרת זאת ישראל. לכל הגאולה את להביא מוכן הוא שצריך, כמו תורה שילמדו
 גם ישראל הכלל את להציל שיכולים הוא בזה החידוש אבל נקי. ציור שצריך

 ומי התורה, כבוד זה ומה עומ"ש, קבלת זה מה מכרת שהיא בתנאי אך בקבוצה,
בו. תלויה הרבים זכות לזה שזוכה

 מרודפינו להצלינו צדקינו משיח אלינו יבוא במהרה ובקרוב רע מכל יצילנו והשי"ת
רצון יהי כן אמן סופרנו פליטת ישאיר והשם מבחוץ, ורודפינו מבפנים,
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 258 גליון□ביבר□
ו' שנה

ו3י3ר נלעוודחן
זעללה״! גבחובסקי אגרה□ רבי
 וישב פרשת -

אחיך שלום את ראה נא לך
חין שילום את ראה נא לך ליו ויאמר י״ד( )ל״ז וגו' הצאן שילום ואת א

שה  ליוסף צווה יעקב היאך ב') אות וישב גומא )תיבת מגדים בפרי הק
 שונאים שאחיו ידעו הרי יוסף, הלך באמת והיאך לאחיו, שילך
ת והיה אותו, ה תימא וכי נפשות, סכנ  כיבוד מצות משום חייב דהי

התורה. כל דוחה נפש פיקוח הרי אך אב,
ה ידע דלא מכיון ציוה אבינו דיעקב ותירץ ה. שהי  שידע ויוסף סכנ

ה, שהיה  למיתה עצמו למסור דרצה לאחיו, הלך מקום מכל סכנ
ם, לקדש ש ת לעולם להראות ה ר ק  היו שבדורו אב, כיבוד מצות י

ם מזלזלים ת אב. בכיבוד קצ
 אביו לו אמר שאם ט״ו( סע' ר״מ סי' יו״ד ערוך )שולחן לן קיימא והנה
לו. ישמע לא תורה, דברי על לעבור

 לבנו לצוות יכול האב דאין כלל, מצוה כאן אין הרי תיקשי, מעתה
התורה. נגד דהוה יודע האב שאין אע״פ תורה, דברי על לעבור
 דהפרי דתירוצא מטעמא יעשה הבן אם מקום דמכל ליישב, ויש

אב. כיבוד מצות חיילא ושוב לצוות, יכול האב שוב הנ״ל, מגדים
 לרוץ דאין א') סע' ש׳׳א סי' )או״ח ערוך בשולחן דאיתא בהא וכגון
 או הכנסת לבית לרוץ כגון מצוה, לדבר הוה כן אם אלא בשבת,
בו. כיוצא
 לרוץ, להבן דאין נימא לא בשבת, לרוץ מצווה האב אם כן ואם
 דהשתא לרוץ, דיכול נימא אלא תורה, דברי על לעבור מצוה דהאב
 צווה שהאב אע״פ אב, דכיבוד מצוה דבר לצורך חשיב ציוה דהאב
בזה. עיינתי ולא המצוה. מפאת ולא המרוצה, עצם מפאת

איסור על עובר האב רק
ש הנה  בו שאין מעשה לעשות לבנו מצוה שהאב באופן מהו לדון י
 ואומר נזיר הוא כשהאב כגון להאב, איסור איכא אבל לבן, איסור

שקיני לבנו יין. ה
כמוך' לרעך 'ואהבת על עובר האב א.

 שלא מוחה אביו שאם י״ד( ס״ק ר״מ סי' )יו״ד תשובה בפתחי כתב
 המצוה על עובר שאביו מפני לו, ישמע לא אמו, על קדיש יאמר

כמוך'. לרעך ד'ואהבת
 דיש היכא רק לא תורה, דבר על לעבוד לאב לשמוע דאין חזינן
לאב. רק יהא דהאיסור בגוונא גם אלא לבן, איסורא

עוור לפני ב.
 לבנו אומר נזיר שהוא כשהאב כיבוד שייך דלא מסברא, הוא וכן

האב. את שמכשיל עוור בלפני עובר הבן דהרי יין, השקיני
עוור לפני כשאין מהו ג.

 לא שאם לבנו אומר הנזיר שהאב כגון עוור, לפני דאין היכא אך
 בגוונא או עוור[, לפני ליכא גוונא דבכהאי נונימא ביתו, את ישרוף יין ישקנו
 ידי מסייע דין יהא לא וגם עוור, לפני בזה דליכא בעצמו לקחת דיכול
איסור. על עובר שהאב אע״פ כיבוד חיוב יהא כן אם עבירה, עובר
איסור. על יעבור שאביו בזה כיבוד שייך אם עיון צריך באמת אך

אביו אבי ד.
 אבי בכבוד אדם דחייב כ״ד( סע' ר״מ )סי' ערוך בשולחן אמרינן הנה

 מים, השקיני לו אומר האב דאם נמצא עדיף. אביו דכיבוד אלא אביו
האב. לאבי ולא להאב יתן מים, השקיני לו אומר האב אבי וגם

 להאב שנותן בזה כן ואם האב, אבי בכבוד חייב האב הרי ותיקשי,
אביו. דכבוד עשה מצות דמבטל איסורא, האב עביד קא

- תשע"ח
 כבודם דהתם בכבודו, שחייבת כיון לאמו קודם דאביו לדינא דמי דלא נונהי

 יותר דחייב אביו, ואבי באביו משא״כ בכבודו, דחייבת הא מכריע ובזה שוה,
 בכבוד חייב דאביו דכיון תיקשי מקום מכל אך האב, אבי מבכבוד האב בכבוד

עשה[. ביטול לאביו גורם הא אביו, כבוד עביד דקא השתא כן אם אביו אבי
 גם אביו שאבי יודע אינו שאביו באופן הרמ״א דאיירי ליישב ויש

 חשיב ולא יודע, שאינו כיון דכיבוד דינא ליכא דבזה ונימא ציוה, כן
באונס. עשה מבטל
 חייב האב אין דבזה השבויים, מבית לפדות דהנידון לומר יש עוד
 בפרשת עיין ועוד הבן. משל נוחשיב עצמו. חיי דיפסיד כיון אביו בכבוד

דרכים[. כמה בעוד קושיא האי ליישב שכתבנו תשע״ג ויגש

יתן שם איזה
ה והאב בן, שנולד הוה עובדא ם את ליתן צריך הי ש  והיה להילד, ה

 מבן בן כבר והיה יתן. שם איזה אמו, מצד וסבא אביו מצד סבא לו
האב. אבי שם על אחר

אביו בכבוד חייבין ואמו הוא א.
 מים השקני לו אמר אביו א'( )ל״א קידושין בגמרא אמרינן הנה

 אביו בכבוד ועוסק אמו כבוד מניח מים, השקני לו אמרה ואמו
אביו. בכבוד חייבין ואמו שהוא מפני תחילה,
 כן ואם האם, לכיבוד קודם האב כיבוד הרי דידן, בעובדא כן ואם
האב. אבי שם על השם יקרא

לבעלה שחייבת במלאכות רק ב.
 דמקדים דהא לומר דיש ט׳( ס״ק ר״מ סי׳ )יו״ד תשובה בפתחי כתב הנה

 לעשות מחוייבת שאמו מים השקיני בכגון דוקא היינו האב, כבוד
 מלאכה לו לעשות אביו לו אמר אם כן ואם מילי, בשאר ולא לאביו
 לעשות לו אמרה כן גם ואמו לבעלה, לעשות מחוייבת האשה שאין

 מים' 'השקיני נקטו בגמרא ולהכי שוים, שניהם ההיא, מלאכה לה
שפחות. כמה לו הכניסה אם אף חייבת שלעולם מלאכה שזו מפני

 שהאשה במלאכות איירי לא דהרי דידן, לנידון נוגע אינו כן ואם
ברור. זה דאין עלה אסיק תשובה בפתחי אך לבעלה. חייבת

האם אבי אחרי שיקראו היושר ג.
 דהיושר לומר יש בזה היושר, כפי שיהא שרוצה אומר האב אם אך

אביה. שם על הקרוי נכד אין עדיין שלאשה כיון כן יצוה לא שהאב
 אביו לו אמר שאם ט״ו( סע' ר״מ סי' )יו״ד ערוך בשולחן איתא והנה
 )שם תשובה בפתחי כתב זה ולפי לו. ישמע לא תורה, דברי על לעבור

 לו, ישמע לא אמו, על קדיש יאמר שלא מוחה אביו שאם י״ד( ס״ק
כמוך. לרעך ואהבת על עובר שאביו מפני

 דידן בעובדא שהיושר אע״פ דהרי להנ״ל, דומה אינו דידן נידון אמנם
'ואהבת'. על עובר אינו מקום מכל האם, אבי אחרי שיקראו היינו
 גדול צער להאם יהא האם אבי שם על יקראו שלא דבזה באופן אך
להא. דמי אם עיון צריך בזה כך, כל צער יהא לא ולאב

האב דאגת
ש  כי פלוני למקום ילך שלא לבנו אמר שאב בעובדא מהו לעיין י

ה, מפחד ה לא ובאמת מסכנ ה, הי ת בכל אבל סכנ מפחד. האב זא
מהכיבוד תועלת לאב כשאין א.

 לעשות לבנו מצוה כשהאב אב כיבוד מצות יש האם לדון יש הנה
בזה דפליגי ומצאנו ממנו. ותועלת מינה נפקא שום לאב שאין דבר

א
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ח'(. קמ״ט סי' יו״ד איש חזון עיין )א״ה,
 להסוברים מיבעיא לא האב, בקול לשמוע צריך דידן בנידון והנה

 כן ואם לשמוע, צריך מהכיבוד ותועלת מינה נפקא לאב כשאין דאף
לאב. לשמוע דצריך פשיטא הכא

 מינה נפקא לאב כשיש רק אב בכיבוד דחייב לסוברים אף אלא
 פלוני, למקום ילך הבן אם להאב מינה נפקא אין הכא והרי מהכיבוד,

 דהרי האב, בקול לשמוע צריך מקום מכל סכנה, בזה אין באמת כי
 היא שהסיבה אע״פ לדאגות, יבוא שלא ורוצה דואג האב סוף סוף
הבן. על הפחד אלא הדאגות לא

מומחה ששאל לומר ב.
 וענה מומחה ששאל לאב לומר לבן מותר האם לעיין יש אלא

 אבל ידאג, לא האב באמת זה ידי ועל לדאגה, מקום שאין המומחה
מומחה. שאל לא באמת הרי

 דרכי משום לשקר שרי דהרי בה, לן לית שקר איסור מחמת והנה
שלום.
 דשרי, לומר יש גיסא לחד והנה ואם. אב כיבוד מפאת הנידון אלא

 לן ומה דואג, אינו האב השתא הרי וגם סכנה, אינו באמת דהרי
השקר. בסיבת שהיא

אסורה הפעולה עצם ג.
 דכיבוד הסוברים לדעת דהרי דאסור, לדון יש גיסא לאידך אמנם

 לאב לומר לבן אסור כן אם לאב, נוגעים שאינם בדברים אף הוה אב
 חזינן כן אם ידאג, שלא באופן מידיעתו שלא יסע ובאמת יסע שלא

אסורה. הפעולה דעצם
 שאמר לאחר שיסע הסכים שהאב מפאת שאני דהכא דנימא אלא
מומחה. אדם ששאל
 לאב שאין פעולה לעשות ממנו דורש שהאב לאופן דמי הא אך
 את יבקש לא שהאב באופן האב את מרמה והבן ממנו, מינה נפקא

עיון. וצריך אב. כיבוד יש אכתי דבפשוטו הפעולה,

בן משל ספק
א מ  ולא אב משל אב דכיבוד ה') סע' ר״מ סי' יו״ד ערוך )שולחן לן קיי

ד אב הכיבוד ידי על אם והלכך בן, משל סי פ  חייב אינו ממון, הבן י
 ואם דליקה ויש ולשתות, לאכול לו שיביא אומר שהאב כגון לכבדו,

הדליקה. לכבות יוכל לא לאכול, להאב יביא
ד אם השקול בספק מהו לעיין ויש סי פ  אם ספק כגון הבן, י

תגיע. הדליקה
הספק צדדי א.

 אב, כיבוד דמצות דאורייתא ספיקא דהוה נימא מי הספק, צדדי
 דפטור, נימא דילמא או בכיבוד, וחייב לחומרא דאורייתא וספק
פוטר. הפסד דספק

המועד בחול האבד דבר ב.
 המועד בחול מלאכה לעשות דמותר הא לענין לדון יש זה כעין
 דאסור, אמרינן מי האבד, דבר הוה אם בספק מהו האבד, דבר לצורך
 בספק דגם דמותר, אמרינן דילמא או לחומרא, מלאכה ספק דהרי
 תקל״ז )סי' ברורה משנה נעיין הפוסקים. בזה ודנו התירו. האבד דבר

 אם אף ואיירי י״ד(, ס״ק קל״ד )סי' איש וחזון דבר(, ד״ה )שם הלכה וביאור סק״א(,
דאורייתא[. המועד חול מלאכת

תסכים האשה אם ספק ג.
 ר״מ סי' יו״ד ברמ״א ומובא קס״ו, )סי' מהרי״ק בתשובות איתא הנה

 קיימא דהרי פלונית, באשה ברצונו לאביו לשמוע צריך שאין כ״ה( סע'
 השייך דבר הוא דהרי בן, למשל דמי והכא אב, משל אב דכיבוד לן

 אחרת אשה לקחת ויצטרך בה חפץ אשר האשה להניח דגופא בצערא
כך. כל בעיניו תיישר לא אשר

 והנה הים, במדינת הנמצא בפלונית שרוצה בן עצמך, הגע מעתה
 אומר והאב מסכימה, אם ותחליט תפגשנו היא ואז לשם, לנוסע חייב
 מספק. לנסוע ליה שרי האם שישמשנו. כאן לו צריך כי יסע שלא

פטור. בן משל דבספק חזינן ליה. דשרי וכמדומה
* * *

לאם חיוב וודאי לאב חיוב ספק
 בגמרא אמרינן דהנה אב, כיבוד בספק נידון עוד לדון יש הנה

 לו אמרה ואמו מים השקני לו אמר אביו דאם א'( )ל״א קידושין
 שהוא מפני תחילה, אביו בכבוד ועוסק אמו כבוד מניח מים, השקני

אביו. בכבוד חייבין ואמו
 ציוותה, בודאי האם אבל ציווה, אביו אם כשמסופק מהו לעיין ויש

 דהוה נואע״פ קודם, שהאב בעלמא כמו אב, כיבוד דיעשה אמרינן מי
 מדין למיעבד חייב ציווה, האב אם במסופק הרי אך חיוב, ספק רק

 ודאי שהיא אם, כיבוד יעשה דילמא או לחומרא[, דאורייתא ספיקא
ספק. והאב
 האב הרי ציווה, האב אם דהרי יעשה, שירצה דאיזה לדון ויש
 ועכשיו האם, בקול לשמוע צריך הרי ציווה, לא האב ואם קודם,
יעשה. שירצה איזה כן אם יודע שאינו

האם. ויקדים עדיף דהודאי לדון יש ואכתי

בזמן קדימה
שין בגמרא אמרינן הנה שקיני אומר אביו דאם א') )ל״א קידו  ה

ם שקיני אומרת ואמו מי ם, ה שה. שירצה איזה נתגרשו אם מי יע
ש והנה ש לדון י ם מצוות, ב' לפניו בי ם חייב הא  המצוה להקדי

קודם. בה שנתחייב
ם, דחייב נימא ואם שי, להקדי ק  מי דניחזי אמרינן לא אמאי תי

ם, או האב ראשון ציוה א ם לתת ויתחייב ה מי ראשון. שציוה למי ה
אנפי: בכמה לדחות לדון ויש

אחת בבת חלים א.
 מים להם שיתן והאם האב שמצווים לן דמשכחת לדחות, יש

 אם כיבוד והחיוב אב כיבוד החיוב ואז מסויימת, בשעה זמן לאחר
אחת. בבת מתחילים

 ברית בשם סק״ט( רס״ה סי' )יו״ד תשובה בפתחי כתב זה וכעין
 ביום התינוקות שני כאשר מילה, ברית לענין י״ד( סי' )או״ח אברהם
 מתחילת ביחד חל החיוב דהרי קודם, נולד במי משגחינן לא השמיני,

שמיני. יום
 והרי גוונא, בכהאי דוקא מים דהשקיני דינא לאוקמה דוחק אך

בפוסקים. כך הוזכר לא
מצוה בר שנעשה בשעה חל ב.

 מצוה. בר שנעשה משעה ואם אב דכיבוד חיוב דחל לדחות, יש תו
 שמצווים. בשעה רק החיוב חייל מים האי לענין דבפשוטו כן, אינו אך
 לאב, רק היה החיוב הגירושין קודם הרי התחייב, שקודם נאמר דאם העירו, נוכן
ליישב[. יש וזה

אחת בבת שלחו ג.
 על להבן השליח ואמר שליח, אותו שלחו דשניהם לדחות, יש תו

 הוזכר לא אך אחת. בבת דיברו והאם שהאב או אחת. בבת שניהם
בפוסקים. כך

נפקותות
ש ם נידון בהאי נפקותות בכמה לדון י א ש ה  במצוה קדימה דין י

ראשון. בה שנתחייב
אבידה השבת א.

 כך ואחר אחד אבידה בראה אבידה, השבת לענין מינה נפקא הנה
 ויכול בשוה, לתרוייהו השתא חשבינן האם שניה, אבידה ראה

 חייב ראייתו שקדמה דזה נימא דילמא או שירצה, איזה להחזיר
בראשונה. שחייב בתראי רבנן וכתבו להשיבה.

בראשונה. יגביה איזה שתיהן, להרים ביכול הנידון והנה
 להחזיר חייב האם אחת, אבידה רק להחזיר ביכול הנידון כן וכמו

 להקדים חייב דבאמת נימא אם אף בפשוטו בזה אך הראשונה. דוקא
השניה ירים פרוטות, יותר בה יש השני אם מקום מכל הראשונה,
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 יש תדיר ואינו בתדיר אך מצוה. יש פרוטה כל דעל קדימה, בזה דיש
תדירות. אינם מב' חשיבא דהתדיר לדון

 מהשניה, יותר בראשונה חייב להתעלם, תוכל דלא לאו דמפאת נולומר
סברא[. אינה לכאורה

צדקה ב.
 עניים, שני לפניו שבאו כגון צדקה, לענין נמי מינה נפקא לכאורה

 יש האם לפניו, שניהם ועכשיו כך, אחר והשני קודם ביקש והראשון
קדימה. לראשון

יבמות שני ג.
 ויכול אחים משני יבמות שתי לפניו בנפלו יבום, לענין כן וכמו
ראשונה. לנופלת קדימה יש האם לחלוץ, ולשני אחת רק לייבם

נשים ב' אנס ד.
 דיכול ובתה אשה ליה והוה נשים, שתי באנס מינה נפקא כן כמו
 לאשה, תהיה דלו עשה מצוות בשניהם ואיכא מהן, אחת רק לקחת

ראשונה. שנאנסה זו בתר דניזיל או יקח, שירצה איזה נימא מי
 דאינו ואם כיבוד לענין מהגמרא מוכח הרי לעיל, שכתבנו מה ולפי

ם חייב שה. שירצה ואיזה הראשונה להקדי יע

להקדים חייב אם הוכחות
ש הנה הנ״ל: לנידון הוכחות בכמה לדון י

מילה א.
 )או״ח אברהם ברית בשם ט'( ס״ק רס״ה )סי' תשובה בפתחי כתב הנה

 ביום הם ושניהם למול, תינוקות שני כשיש מילה, ברית לענין י״ד( סי'
 ביחד חל מילה החיוב דהרי קודם, נולד במי משגחינן לא השמיני,
 מקדמינן הוה סברא האי דבלאו מדבריו ומשמע שמיני. יום מתחילת

 מהך ותיקשי ה'[. באות כדלקמן מתים בשני נוכמו קודם. שנולד לזה
מים. השקיני אומר דאביו

הבן פדיון ב.
 ואין לפדות, ובנו לפדות הוא א'( )כ״ט קידושין בגמרא אמרינן הנה

עדיפא. דגופיה דמצוה לבנו, קודם הוא סלעים, חמש אלא לו
קודם. היה האב שחיוב ליה תיפוק ותיקשי,

 שלא בבכור הבן, פדיון לענין קמאי פליגי דהנה לדחות, יש אמנם
 הרשב״א לדעת הבן, פדיון החיוב מי על והגדיל, בקטנותו אותו פדאו
 על החיוב קל״א( )סי' הריב״ש לדעת אך האב, על החיוב שכ״א( סי' )ח״ב
הבן.

 'דמצוה בסברא מינה נפקא כן אם האב, על דהחיוב נימא אם והנה
 קדים, הבן של החיוב שאדרבה גוונא איכא דהרי עדיפא', דגופיה
 הבן פדאו לא ועדיין הנכד, שנולד לאחר מת שהסבא באופן והיינו

 שמת לאחר רק עצמו על חל עצמו לפדות החיוב הבן, דלגבי והנכד,
 ואפילו מקודם. כבר הבן על חל הנכד לפדות החיוב משא״כ הסבא,

עדיף. דגופיה דמצוה עצמו, דיפדה בזה אמרינן הכי
לרגל עליה או הבן פדיון ג.

 לרגל עליה מצוות לפניו דביש ב'( )כ״ט קידושין בגמרא אמרינן הנה
 מהם, אחד רק אלא שניהם לקיים מעות לו ואין הבן, פדיון ומצוות

לרגל. לעליה קודם הבן דפדיון מקרא ילפינן
 מצוה דהוה כיון קודמת, לרגל דעליה אמרינן הוי קרא בלא אך

 הבן בפדיון משא״כ המצוה, יפסיד לרגל יעלה לא עכשיו דאם עוברת,
כך. אחר גם לקיימה דיכול

 של״ט )סי' אברהם מגן נלדעת ל״א, ליל בכניסת חייל הבן פדיון והנה
 עליה ומצות תשצ״ג[, י״ב בכ״ט תליא ולא שלימים, יום שלשים דבעינן סק״ח(
 הבן. הפדיון קודם כן ואם הראשון, טוב היום של בבקר רק חל לרגל
קודם. בה שנתחייב למצוה קדימה דאין שמעינן אלא

 הא ליה מהני לא עובר זמנו שאין כיון מקום דמכל לדחות, יש אך
 זה עוברת, מצוה הוה לרגל דעליה דמכיון היינו נא״ה, מקודם. חיובו דחייל
קודם[. נתחייב הבן דבפדיון מהא טפי אלימא

הראשון חוב בעל ד.
 שנתחייב בפשיטות נקט שכ״ז( אות )כתובות שיעורים בקובץ הנה
לשלם חייב דהלווה העלה והלכך בה, שנתחייב הראשונה במצוה

שעבוד. דליכא היכא אף הראשון החוב
 תפקיע לא המצוה קדימת דמטלטלין, חוב בעל דלענין נהי כן ואם

הראשון. החיוב חייב טפי ערכין לענין אבל השני, זכות
 בסוגיא אמרינן דהנה החושן, הקצות דברי לדחות שם כתב ובזה
 מאוחר חוב ובעל הראשון, חוב לבעל קדימה דהזכות ב'( )ז' דערכין
 ד״ה א' )צ' בכתובות תוספות וכתבו גבה, לא שגבה מה וגבה שקדם

 דחזינן סק״א( ק״ד )סי' החושן בקצות והוכיח במטלטלין, דאיירי ש״מ(
 הראשון למה כן לא דאם במטלטלין, שעבוד דיש התוספות מדברי
מחדש([. הנדפס א' צ' )כתובות והגרע״א סק״ב(, ק״ד )סי' הגר״א כתב נוכך קודם,

 מכיון דהרי ראיה, אינו דלדבריו שיעורים, בקובץ כתב אמנם
 הראשונה המצוה להקדים חייב הרי החוב, לשלם מצוה דאיכא

בה. שנתחייב
מתים ב' ה.

 שני בה שיש עיר א'( סע' שנ״ד סי' )יו״ד ערוך בשולחן לן קיימא הנה
 אחר שמת זה מוציאין כך אחר ורק ראשון, שמת זה מוציאין מתים,

קודם. בה שנתחייב המצוה דמקדימין חזינן כך.
 י״ד( סי' )או״ח אברהם ברית בשם אייתי )שם( תשובה בפתחי אך

 בשעה מיד חל דהחיוב משום כהנ״ל חדא, טעמי, תרי בזה דאיכא
 ואחד בשבת שניהם מתו אם זה ולפי השני, מיתת טרם הראשון שמת

 בשניהם דהרי סברא, האי שייך דלא שוים, שניהם להשני, קודם מת
שבת. במוצאי רק עליו חל החיוב

 כבודו, משום הראשון להקדים דיש טעמא, עוד דאיכא כתב תו
מקודם. שמת זה יסריח שלא

הראשון. על חיובא דחייל דאמרינן מוכחא קמא ולפירוש
קידוש ו.

 שמאי דלבית ב'( נ״א דברים אלו פרק )ריש ברכות בגמרא אמרינן הנה
 הקידוש דחל וטעמא הגפן, פרי בורא לברכת הקידוש ברכת מקדמינן

 דמקדמינן חזינן כך. אחר רק מגיע היין אבל השבת, בכניסת מיד
ראיה. היא אם עיון וצריך הראשונה. המצוה

קודם שבת נר ז.
 דנר חנוכה, ונר שבת בנר דאמרינן ב'( )כ״ג שבת בגמרא חזינן הנה

 נוכן שבת. קודם חנוכה שזמן אע״פ בית, שלום משום קודם שבת
 ולא בית, שלום משום קודם שבת דנר שבת, ונר בקידוש התם דיינינן

קודם[. בה דנתחייב משום קודם שבת דנר אמרינן

בשינוי אב כיבוד
א יכול ב') )ה' יבמות בגמרא אמרינן הנה ה  ואם אב דכיבוד עשה י

 ישחוט הבן בשבת, לי בשל או לי שחוט לבנו האומר ואב שבת, דוחה
ש לומר תלמוד האב, בשביל בשבת יבשל או אי  תיראו ואביו אמו '

בכבודי. חייבין כולכם תשמורו' שבתותי ואת
 ודחינו כרת, בו שיש תעשה לא דוחה דעשה מינה דשמע בגמרא ]ואמרינן

 גרידא. תעשה לא אלא שאינו דמחמר, לאו על לעבור לבנו אומר דהאב דקאי
 דשאני ודחינן תעשה, לא דוחה עשה אין דבעלמא מינה נילף כן אם ומקשינן

 דהיינו שכן( ד״ה א' ו' )שם תוספות ופירשו מצוה, הכשר דהוה ואם אב כיבוד
המצוה[. גוף זה דאין

 בשבת, לי בשל או לי שחוט לבנו האומר באב דלכאורה לעיין ויש
סר כדרך שלא ליעבד ת מי  מקרא ילפינן אמאי כן ואם מדרבנן, רק ד

 שבת חילול עביד קא הא קרא דבלא תימא ]וכי להאב. ישמע שלא
שניהם[. לקיים אפשר הא מקום מכל דאורייתא,

בהדיא ציווי בעינן א.
 )לבעל פנחס ובגבעת מ״ה(, סי' אהע״ז )תנינא ביהודה בנודע הנה

 תשתדך לא שהבת לאשתו ציוה דהאב דבגוונא כתבו ג'( סי' ההפלאה
 לא דהיא כיון אב, כיבוד דין ליכא הבת מצד האב, ומת פלוני, עם

 כיון מקום מכל רצונו, דידעינן ואע״פ נצטוותה, האם אלא נצטוותה
 רבתא. חידושא והוא אב. כיבוד חיוב ליכא לבתו האב ציווה דלא

כיבוד. בכלל הוה האב רצון שידענו כל דבריו ולולי
 בהדיא, ציווי בעינן אב כיבוד דבמצות מדבריהם שמעינן עכ״פ

נמצא בשינוי, הבישול שיעשה בהדיא קאמר דלא דהכא נימא מעתה
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כיבוד. כאן אין בשינוי יעשה דאם
 בבישול שרצונו לבן דעתו גילה דהכא כלל, דמי לא באמת אבל

 דלא סהדי דאנן כיון ובזה מסויים, אופן דקבע אלא ובשחיטה,
כיבוד. בכלל ליה הוה כן אם בשינוי יעשה אם ליה איכפת

 דאמרינן ב' )מ״ח בקידושין בסוגיא מבואר דעלמא בשליחות וכן
 צא לשלוחה האשה ]ובאמרה בדוקא, מקפיד ואינו לו הוא מקום דמראה

 דינר לו ונתן והלך כסף של בדינר לי התקדשי לי שאמר מפלוני קדושי לי וקבל
אב. כיבוד לענין הדין והוא מקום[, מראה רק דהוה הקידושין, חלה זהב, של
 בשינוי לעשות יכול אינו ב.

 כך גם הרי בשינוי, יבשל לא אמאי לדוכתא, קושיא הדרא כן אם
אב. כיבוד מצות יקיים

בשנוי. לעשות יכול שאינו באופן דאיירי לומר וצריך
לדידן גם מינה נפקא ג.

 שינוי גם הא מדרבנן אבל מותר, דשינוי התורה מן זה כל הנה
 אומר שהאב לענין לדידן, גם בדברינו מינה נפקא דיהא אלא אסירא,

 הוה ואז נכרי ידי על לעשות יכול והבן לכבדו, כדי שבות על לעבור
מצוה. במקום דשבות שבות ליה

 ומשנה ק״כ, ס״ק תקפ״ו סי' הציון )שער ברורה במשנה דכתב למאי וכן
 בזה( שמסתפק סק״א א״א תרנ״ה סי' מגדים פרי ועיין סק״ג, ש״מ סי' ברורה

 מצוה, לצורך דארייתא מלאכה בשינוי לעשות לנכרי לומר דמותר
 ברורה המשנה דברי אם אדע לא אך דשבות. שבות ליה דהוה

מוסכמים.

בטעות חנוכה לנר הדליק
א הנה מ שגת ידו שאין דמי א') סע' תרע״ח )סי' לן קיי  נר לקנות מ
ה שבת, ונר חנוכה קנ ביתו. שלום מפני שבת נר י

א בהך טעה שאם ז') )סי' דעניא אפרקסתא בתשובות וכתב  דינ
שם וידליקנו ויחזור יכבנו חנוכה, נר והדליק  תימא וכי שבת, נר ל

אסר חנוכה לנר דהדליקו כיון דהא  הא דהרי כן, אינו בהנאה, נ
חיילא. לא בטעות והקצאה בטעות, הוה חנוכה לנר דייחדו
שהדליק דאף עוד, וכתב  לו שהיה הנר אלא כדינו, חנוכה נר כ

שם וידליקנו ויחזור בטעות הקצאה הוה נמי נגנב, שבת נר לצורך  ל
ה אם דהרי שבת, נר ה לא שיכבה יודע הי מקצה. הי

אנפי: בכמה בדבריו לעיין ויש
בטעות הקצאה א.

 מהרש״ם ובתשובות חיילא, לא בטעות דהקצאה מדבריו חזינן הנה
חיילא. סוכה נוי של בטעות דהקצאה דכתב כן, דלא איתא א'( סי' )ח״א

 ידע ולא לדורון, לו ששלחו לנוי אתרוג בסוכה שתלה מי זה לפי
 סוכה, הנוי יחול לא דעניא לאפרקסתא מאוד, מהודר אתרוג שהוא

יחול. ולמהרש״ם
אחרים לענין טעות ב.

 סי' הלכה בביאור מובא קפ״ד סי' )או״ח סופר חתם בתשובות דן הנה
 אתרוג רק לו ויש מחבירו, אתרוג לבקש אדם כשבא ב'( סע' תרל״ח
 מיפסל האם בהנאה, ונאסר למצותו שהוקצה סוכה, לנוי שתלה
 בעל )להגאון אבות נחלת ובספר אכילה, היתר בה שאין מפאת למצוה

 ראוי אינו שהרי למצוה פסול דבאמת כתב ג׳( סי׳ או״ח משפט, שער
 ראוי דעכ״פ מכיון דכשר קפ״ד( סי' )תשובות סופר חתם ודעת לאכילה.
 חשיב כן אם להמצוה, בזיון הוה לא גוונא דבכהאי מצוה לסעודת

לאכילה. ראוי
 דראוי פשיטא כן ואם בטעות, הקצאה דהיה נימא לא למה ותיקשי,

 אנפשיה דרק לומר ויש כלל. למצוה הוקצה לא כאילו דהוה לאכילה,
אחריני. לצורך ולא טעות, דמשוי הוא

 שהרי אחר, אדם זה כאשר אף טעות משוי נמי דעתיד דמידי ]והעירו,
 לצדקה, מעות בהתחייב צדקה, לענין תצ״ג( רמז פ״ק בתרא )בבא במרדכי דן

 ליורשים, ויחזור הצדקה חיילא דלא עניים, היורשים נעשו מותו ואחר
 וכן לעתיד, דגם מזה חזינן מותו, לאחר הזכויות ליה דניחא טעמיה וכל

 המקבל כך ואחר לעני דהמתחייב ז'( סי' צדקה הל' )ע' זרוע באור אשכחן
טעות[. נדר הוה העשיר,

בשביתה טעות ג.
 שביתה לקנות שחשב דמי ת'( סי' )או״ח ערוך בשולחן איתא הנה

 בעיר, שביתה קנה מקום מכל לעיר, קרוב שהוא ידע ולא במקומו
במקומו. שביתה קונה היה לא עיר שיש יודע היה אם דהרי

חנוכה
 ברורה במשנה וכתב חייל. במקומו שביתה שקונה בפיו באמר אבל

 ]והביא העיר. מיושבי דעתו עקר דבדיבורו משום דהיינו סק״ב( )שם
 רוב אבל דעתו. בטלה בדיבר דגם פליג, יהונתן שרבינו ג'( ס״ק )שם הציון בשער

הכי[. סברי הפוסקים
 שביתה אמאי חיילא, בטעות דהקצאה מהרש״ם לדעת ותיקשי,

טעות. מחמת דבטלה שביתה דשאני לחלק וצריך בטלה. בטעות
 רוב ]לדעת אמאי בדיבור עכ״פ תיקשי דעניא, אפרקסתא ולדעת
 דשאני לומר וצריך בטעות. שהיה אע״פ שביתתו בטלה לא הפוסקים[

העיר. מבני דעתו דהסיח משום התם
 ישראל בארץ להשתקע בטעות החליט ד.

 אך ישראל, בארץ להשתקע שהחליט לארץ חוץ בבן לעיין יש הנה
 לחזור שרוצה ישראל ארץ כבן השתא דדינו אמרינן מי בטעות, היה

החלטתו, מבטלין דילמא או טוב, יום אחד ביום רק ודינו לארץ, לחוץ
 בשני וחייב לארץ חוץ כבן דדינו ונמצא בטעות, החלטה היה דהרי
טוב. יום ימים

החלטתו. בטלה באמת דעניא דלהאפרקסתא לומר ויש
 למצוה דהקצאה דעניא אפרקסתא דדעת לחלק, דיש העירוני הנה

 סוף סוף הרי להיות, החלטה אבל ומבטלינן, ולמקח להקדש דמי
החלטה, כן גם הוה ההקצאה דהרי ברורה, הסברא אין אך החליט.

המצוה. בה לקיים שרוצה מחמת הוה ההקצאה כל דהרי
בשבת קריעה ה.

 ידי יצא בשבת מתו על דהקורע ב'( )ק״ה שבת בגמרא איתא הנה
חטאת. חייב ובשוגג קריעה, מצוות

 המצוה יתבטל דבשוגג נימא דעניא, אפרקסתא לדעת ותיקשי
 אלא יהא ולא בהקריעה תיקון יהא לא זה ידי ועל טעות מחמת

מקרבן. שפטור מקלקל
 קרוע יהא שהבגד דרצונו המצוה, קיים שלא אף מתקן דמקרי תימא ]וכי
 קל״ג שבת בחי' וכן קע״ד, סי' קמא )תשובות דהגרע״א חזינן הא איברא המת, לכבוד

 יתוקן דאם דמהרי״ט כללא לפום מהני, לא עביד אי דנימא הקשה ומה״ט( ד״ה ב'
 אכתי כן ואם מצוה, חיילא אם רק התיקון דכל חזינן מהני, לא עביד אי האיסור
טעות[. דהוה דנימא תיקשי

השקיעה לפני ו.
 שהדליק איירי דהרי העירו דעניא, דאפרקסתא דינא בעיקר הנה
 דשמן מצאתי( )לא הורביץ הגרא״מ וכתב המנחה, מפלג שבת בערב

 הא דידן בנידון כן ואם בהנאה, מותר השקיעה קודם מהנר שטפטף
בהנאה. שרי

תעשה לא דוחה עשה ז.
 מדין שבת נר להדליק יכול הרי טעות, דהוה הא בלא דאף העירו תו
 שבת נר להדליק מגדים בפרי וכדדן בדרבנן, תעשה לא דוחה עשה

כהן. כשאין הזה בזמן טמאה תרומה של בשמן

 תמיד אינם כאן הנדפסים הדברים למודעי זאת
 דרכו שלפעמים מפאת זצ״ל, רבינו של בלשונו
 היה המעיינים ולתועלת בקצרה, לכתוב היתה

 הרבה והסבר. קישור תיבות להוסיף הצורך מן
 ואופנים דרכים וכמה בכמה רבינו האריך פעמים
 כאן, הנדפס על ידות עשר ולפעמים ענין, באותו

מהדברים. חלק רק העתקנו שהאריך במקום ע"כ

035703949 ב"ב 7דירה א' 17סוקולוב המערכת,
ע5703949̂§@311.00^

טוב מזל ברכת
שליט״א הורוביץ מאיר חיים רבי להגה״ח

 זאב גבעת לממונות ואב״ד דזייקוב אבדק״ק
 בשנים רבות בחברותא עמו שלמד רביבו של המובהק תלמידו

שיחי' עב״ג שתחיי הכלה בתו נשואי לרגל
 שמחה ברכות לרוב ההורים ויזכו אבותם, בית לתפארת בישראל, באמך בית לבבות שיזכו י״ר

אכי״ר לטובה. לבם משאלות כל ד' וימלא יצליחו, יפנו אשר ובכל ובחת,
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 ג' שנה
תשע״ח

המידות בדרכי
-י״א(.;ה פסוק ל״ז )פרק ״.,וגו אחיו בו ויקנאו חלום, עוד ויחלום .,וגו אותו שנא עוד ויוספו לאחיו, ויגד חלום יוסף "ויחלום

 לאחים גרם החלום שדבר אותו״ שנוא עוד ״ויוסיפו כתוב הראשון בחלום הנה
 גרם שהחלום אחיו״ בו ״ויקנאו כתוב השני בחלום ואילו יוסף, על שנאה

לקנאה.
 מעל שיגדל ליוסף נאמר הראשון שבחלום הלוי הבית מבאר הדבר ובביאור

 מרמזים שהם האלומות מראות וזה הזה, עולם בעניני והצלחה בעושר האחים
 בזה נאמר ליוסף משתחוות האחים של וכשהאלומות ומזונות, פרנסה על

 מזונות ממנו לקבל לו נצרכים יהיו והאחים הזה עולם בעניני יצליח שיוסף
 מעולה יותר שהוא האדם בעצם מעלות לא הם הזה עולם של ומעלות ופרנסה.

 במעלות לקנא מה להם היה לא האחים כמו כאלו צדיקים וממילא מאחרים,
 למלוך רצה לא אחד ואף הזה, עולם והצלחת עושר חיפשו לא הם הללו,

 על קנאה שום להם גרם לא הזה החלום דבר כן ומשום אחיו. על בזה ולהשתרר
 ישלוט והוא למזון יצטרכו שהם חושב שיוסף כך על שנאה רק אלא יוסף,
 לקנא שצריכים בה חפצים היו שהם מעלה לא זה הדבר בעצם אבל בהם,

שהשיגה. ביוסף
 והשמש, רוחניות, במעלות אחיו על יגדל שהוא ליוסף נאמר השני בחלום אבל

 משתחווים אלו וכאשר העולם, הנהגת של לרוחניות מרמזים והכוכבים הירח
 יתרה רוחנית במעלה יהיה שיוסף בזה נאמר לאלומתו( רק )ולא בעצמו ליוסף

 לשנוא סיבה שום אין כי שנאה, נאמר לא הזה בחלום כן ומשום אחיו. כל על
 קנאה אבל מאחרים. יותר בהם ונתעלה ועלה רוחניות מעלות שהשיג אדם

 הוא וגם חברו של במעלות מקנא שאדם שייך, בוודאי עליונות מעלות בכאלו
 אלא שלילי, דבר לא היא רוחניות במעלות וקנאה מעלות. כאלו להשיג רוצה

 אם כי בחטאים, לבך יקנא ״אל כ״ג( )פרק במשלי בפסוק שכתוב כמו חיובי,
 לאדם גורם שזה ומותרת טובה קנאה היא הזו שהקנאה היום״, כל ה' ביראת

 אחיו״, בו ״ויקנאו רק בזה נאמר כן ומשום יותר. ולהשיג יותר להתעלות
מהם. יותר שהשיג בחלום לו שנאמר הרוחניות במעלות שקנאו

רעה אד הטובה הקנאה מידת
 הקנאה, במידת להשתמש צריך רוחניות שכלפי הלוי הבית שכתב מה הנה

 גם בעצמו יתעורר האדם זה ידי שעל כדי עליונות מעלות שהשיגו באלו ולקנא
 גם נכון הוא זה דבר עליונות, מעלות ולהשיג ה', ועבודת בתורה יותר להתחזק

כולם. המידות כל כלפי
 הזה העולם עניני כלפי אחד מצד ההפכים, שני את מצינו הקנאה ובמידת
 צריך שאדם הרעות המידות ככל ודינה הרעות, המידות מכלל היא הקנאה

 די לא שבזה הפוכה, היא ההגדרה רוחניות כלפי שני מצד אבל לעוקרה.
 בה להשתמש צריך אדם טובה, מידה עוד היא אלא רעה, מידה אינה שקנאה
 העליונות המעלות את להשיג זכו שכבר באלו הקנאה שמתוך ה', ביראת ולקנא

 הוא גם יזכה כך ומתוך ה', ועבודת בתורה להתאמץ יותר לאדם יגרום זה
העליונות. במעלות להתעלות

 עצמות ״ורקב י״ד( פרק )משלי הקנאה על נאמר הזה, עולם תאוות ובעניני
 לו שיש מי ״כל הזה, מהפסוק דורשים ב'( קנ״ב )דף בשבת ובגמרא קנאה״,

 עצמותיו אין בלבו קנאה לו שאין כל מרקיבים, עצמותיו בלבו קנאה
 והיינו חברו״. על ותחרות קנאה, לו שיש ״מי מבאר, וברש״י מרקיבים״.

 עוד רעה, מידה שהיא עצמותה מעצם חוץ הזה, עולם בעניני הקנאה שמידת
 המיתה. לאחר מרקיבות עצמותיו שמחמתה רעה לאדם גורמת היא
 א'(, כ״א )דף בתרא בבבא בגמרא מובא רוחניות, מעלות להשיג כדי אבל

 נאמר, א'( פסוק ל' )פרק ויצא בפרשת ובפסוק חכמה״, תרבה סופרים ״קנאת
 ותקנא ופרש״י, וגו'״. באחותה רחל ותקנא ליעקב, ילדה לא כי רחל ״ותרא

 זכתה לא ממני שצדקה אילולי אמרה הטובים, במעשיה קנאה באחותה, רחל
 הטובים במעשיה לקנא כדי הקנאה, במידת השתמשה שרחל והיינו לבנים״.

 להוסיף כדי הזו במידה להשתמש צריך שברוחניות משום אחותה, לאה של
טובים. מעשים עוד

למד הביישך דלא
 הבושה, מידת שהיא והפכה העזות במידת המידות, שאר בכל מצינו כן וכמו
כ'(, משנה ה' )פרק באבות במשנה כתוב הזה העולם תאוות עניני כלפי הרי

 גרועה מידה היא העזות שמידת עדן״, לגן פנים ובושת לגיהנם, פנים ״עז
 את שמביאה טובה מידה היא הבושה ומידת לגיהנום, האדם את שמביאה

עדן. לגן האדם
 למד״. הביישן ״ולא ה'(, משנה ב' )פרק באבות במשנה כתוב בתורה שני ומצד

תורה. ללמוד כדי העזות, ממידת בו שיהיה צריך שאדם

הגאדדה מך בך שהיה נכדך דאדלי
 מידה היא הגאווה הזה העולם בעניני הגאווה, במידת גם מצינו בזה וכיוצא
 לב״. גבה כל ה' ״תועבת ט״ז(, )פרק במשלי בפסוק עליה ונאמר ביותר, גרועה
 י״ז(, פרק )ב, הימים בדברי בפסוק עליה נאמר רוחניות בעניני שני ומצד

 שהולך ממה ורוממות גאווה לאדם להיות שצריך ה'״, בדרכי לבו ״ויגבה
ה'. בדרכי

 בך שהיה יותר היה נכון ״ואולי כתב, כ״ב( אגרת א', )חלק איש חזון ובאגרות
 וזה בתורה, ולעסוק הטבעי והעצלות העייפות נגד ללחום למען הגאווה מן

טוב״. ביצר אלא לוחם אינך ענוותן שאתה ועכשיו יצריך, שני בכלל

האדם חידת עיקר
 אות א' )פרק שלמה״ ״אבן בספר הגר״א כותב הזה, העולם תאוות כלפי והנה
 לו למה לאו ואם המידות, בשבירת תמיד להתחזק הוא, האדם חיות ״עיקר ב'(,

 כדי ועד מהם, ולהתרחק הרעות, המידות את לשבור הם האדם חיי שכל חיים״.
חיים״. לו ״למה הרעות המידות את שובר שאינו שאדם זה על שכותב כך

טבע נעשה הרגל
 עצם מלבד הרעות, המידות ובין הטובות המידות בין המידות בכל והנה

 שכאשר והיינו, מאוד. הרבה האדם על משפיעה במידה ההתנהגות הרי המידה,
 וישר, טוב יותר להיות בעצמו לו גורם זה וישרות, טובות במידות מתנהג אדם
 המעלות ושאר ההטבה במעלת התעלות יותר לאדם גורם טוב מעשה וכל

 רעות, מידות בו שיש שאדם הפוכה היא התוצאה רעות במידות ואילו הטובות.
 לו נגרם רעות במידות מעשים שעושה זה עצם הרי עליהם, להתגבר עובד ואינו

רע. יותר להיות
 יסוד את כתב נידחת עיר על ראה בפרשת התורה״ על חיים ״חפץ בספר

 את תכה ״הכה ט״ז( פסוק י״ג פרק )דברים, שנאמר שלאחר וכתב הדברים,
 הדבר ובטעם ורחמך״. רחמים לך ״ונתן י״ח( )פסוק נאמר ההיא״, העיר יושבי

 ״ידוע חיים החפץ מבאר רחמים, לך יתן שהקב״ה הזה הענין את כאן שנאמר
 בלבו נוטע הוא וחסד, טוב לעשות מתרגל האדם ואם טבע, נעשה ההרגל כי

 לסוף תורה ירדה כאן והרעות. הטובות המידות בכל הדין וכן החסד, מידת
 העיר אנשי את בחרב ולהכות להרוג הלזו, במצווה יתרגל האדם אם כי הענין,

 טבעו שיהפך גדולה הסכנה אבל ה', מצוות בזה הוא מקיים אמנם אם הנידחת,
 אשר אחרי כי הכתוב, אמר ולכן בזה. הורגל אשר אחרי לדם, שואף להיות
 יהפך לא ההיא״, העיר יושבי את תכה ״הכה של הזאת המצווה את תקיים
 חסרון את לך ישלים השי״ת רחמים״, לך ״ונתך אלא אכזרי, להיות טבעך

 הלזו, המצווה קיום קודם שהיית כמו הראשון, למצבך שתשוב עד הרחמים,
רע״. דבר ידע לא מצווה ושומר

 העולם מלחמת בעת בכה אחת שפעם חיים החפץ על מסופר למלך ובמעשי
 אחרי בחיים שישארו אלה הזו מהמלחמה שכתוצאה כך על הראשונה,
 שענין להם גורמות המלחמה בעת שראו הרציחות שכל רוצחים, יהיו המלחמה
בעיניהם. הפקר יהיה הרציחה

בדרכיד ללכת
 מעשים קיום ידי שעל טובות, מידות לקנות כיצד הסגולה הוא זה יסוד ובאמת
 זה אתה, אף וחנון רחום הוא מה ה' בדרכי והליכה טובות מידות של טובים
הטובות. המידות בכל להתעלות לאדם יגרום
 פסוקים כמה חיים החפץ מבאר הפתיחה, שבסוף בהגהה חסד״ ״אהבת בספר

 האדם צריך בה, להתעלות כדי ומעלה מעלה שבכל מהם שרואים עקב, בפרשת
וכתב העליונות. המעלות כל את להשיג המפתח שזה ה' בדרכי ללכת מקודם



 מתחילה נפשו שירגיל עד מדרגה לשום זוכה אינו שהאדם מלמדנו, ״דהתורה
 את בזה ומבאר חסד״. וגומל וחנון רחום להיות הקב״ה, של טובו בדרכי ללכת

 שההליכה אותו״, וליראה בדרכיו ״ללכת כתוב שמים יראת שבמעלת הפסוקים
 להתעלות רוצה כשאדם כך ואחר שמים. יראת להשיג המפתח היא ה' בדרכי

 בעשיית עוד ולעסוק מתחילה לשוב חייב הוא ה', אהבת מעלת להשיג יותר
 ליראה וגו', ישראל ״ועתה בפסוק נאמר ולכן ה', לאהבת יזכה כך ומתוך חסד,

 ולזכות להמשיך כדי כך ואחר אותו״. ולאהבה דרכיו בכל ללכת אלוקיך, ה' את
 נאמר בזה ולכן ה', בדרכי וילך יוסיף לא אם אפשר אי כן גם בה', בדבקות
 שיסוד בזה מבואר הנפלאים. דבריו בכל וע״ש בו״. ולדבקה דרכיו בכל ״ללכת

 האדם שבו המפתח הוא וחסד, הטבה מעשי ולעשות בדרכיו, ללכת של זה
 שכאשר משום העליונות. המעלות כל את ולהשיג ויותר, יותר להתעלות יכול

 גבוהות יותר דרגות להשיג מכוחם מתעלה האדם וישרים, טובים הם המעשים
די. בלי עד ועליונות,

*
לגמרי הטבע נגד ילך לא

 בהם להשתמש אפשר רעות מידות בטבע שהם מידות גם המידות בכל הנה
 שכל הקנאה במידת שמצינו וכמו הללו. המידות ידי על ולהתעלות הטוב, לצד
 במעלות קנאה אבל הזה, עולם תאוות לעניני רק זה רעה מידה שהיא מה

 רק רעות מידות הם והגאווה העזות במידת וכן טובה. קנאה היא רוחניות
 וכיוצא וגאווה, עזות ידי על להתעלות אפשר ברוחניות אבל הזה, עולם בעניני

כולם. המידות כל בשאר הדין הוא בזה
 שמרגיש במי הדרך שזו הגר״א כותב ז'( סעיף א' )פרק שלמה״ ״אבן ובספר

 מי ״אף וכתב לרוחניות, המידה באותה שישתמש רעה, מידה איזה בו שיש
 להתחנך צריך רק בידו. יתקיים לא כי לגמרי, הטבע נגד ילך לא רע, שטבעו

 מוכרח שהוא מאדים במזל שנולד מי למשל טבעו, פי על הישר בדרך לילך
 מוהל או בינוני שהוא שוחט להיות להתחנך בידו יש אז דם, שופך להיות
 יזקין כי גם דרכו פי על לנער חנוך שאמרו וזהו לסטים. להיות ולא צדיק, שהוא

ממנה״. יסור לא

בה ילך אשר הדרך את
 לעולם נשלח שעבורם שלו, והמידות הטבע את לו יש אחד כל במידות והנה
 צריך הוא מה פרטי באופן ידע אחד שכל כדי ובאמת המידות. אלו את לתקן
 א'( סעיף ה' )פרק הגר״א כותב שלמה״ וב״אבן מאוד. קשה זה בעולם, לתקן

 בה ילך אשר הדרך את אחד לכל אומר הנביא היה בישראל נביאים ש״כשהיו
 ברוח מודיעים היו הנבואה וכשבטלה גופו, טבע ולפי נשמתו שורש לפי

 ובזה השלמות בתכלית והמצוות התורה לקיים רק לנו אין כעת אך הקודש,
 רוח לנו ואין נבואה לנו שאין עתה שבאמת ומבואר המחשבות״. גם יתוקנו

 מחוייב פרטי באופן אחד שכל הפרטית העבודה מהי לדעת אפשר אי הקודש,
 בשלמות, והמצוות התורה כל את לקיים צריך שאדם הגר״א כותב כן ועל בה,
 לתקנם. כדי לעולם נשלח שבעבורם המיוחדים הדברים את גם יתקן זה ועל

 שאותה מצווה או מידה איזה שיש לראות יכול אדם שבהם דרכים יש אמנם
 והביאו מקומות, ובעוד ביונה הגר״א מביא זה ודבר בעולם, לתקן בא במיוחד
 שנכשל דבר איזה רואה אדם שאם סקכ״ט(, י' )פרק שלמה״ שב״אבן בציונים

 הוכחה זה הרי ביותר, בו חשקה שנפשו עבירה איזה או פעמים, הרבה בזה
דבריו. בכל וע״ש בעולם. לתקן צריך זה שדבר

יצרו את הכובש
 גיבור, ״איזהו שאמרו א'( משנה ד' )פרק באבות המשנה את לבאר יש ובזה

 היצר״ את ״הכובש אמרו שלא המשנה בלשון לדייק ויש יצרו״, את הכובש
 וזהו לחברו, שאין מיוחד הרע יצר אחד לכל שיש יצרו״, את ״הכובש אלא

 את ולנצח יצרו, את לכבוש בשביל דווקא לעולם בא אדם לו. המיוחד ״יצרו״
 וכובש לו קל אחרים בנסיונות וכאשר לו, שמיועדים המיוחדים בניסיונות היצר

 כאשר היא האמיתית הגבורה אלא גבורה, על מראה לא זה בנקל, היצר את
היצר. את לכבוש בצורה כחומה לעמוד יודע לו הקשים בניסיונות

* *

פרשת
 בדין - המלכות כבוד מפני ויגלח

שמלותיו ויחלף ויגלח הבור, מן ויריצהו יוסף את ויקרא פרעה "וישלח
המלכות״. כבוד מפני ״ויגלח, ופרש״י,
 פשיטא קמ״ל, ״מאי רש״י, דברי על הקשה מברטנורה עובדיה רבנו ובפירוש

 ויגלח הפסוק כל רש״י תפש לא למה קשה, ועוד זה. עשה המלכות כבוד דמפני
 המלכות״. כבוד מפני עשה הכל את גם שהרי שמלותיו, ויחלף
 מכאן ומשמע בתער, אלא גלוח דאין ויגלח לו דקשה משום ״י״ל ליישב, וכתב

 לכך זקן. פאת להשחית הזה האסור הדבר עשה ואיך בתער, זקנו את גם שגלח
 וכדאמרינן מותר, המלכות כבוד שמפני המלכות, כבוד מפני ויגלח פרש״י

 כשאין כי וזה המלכות. כבוד מפני בתער לספר לו התירו ראובן בר אבטולם
 דרבנן, איסורא אלא שם אין בידים, מעשה עושה ואינו למקיף מסייע הניקף
 המלכות״. כבוד מפני ויגלח רש״י תפש ולכך לו, התירו מלכות כבוד ומפני

 גילוח הוא ״ויגלח״ של שהמשמעות רש״י, דברי בביאור הרע״ב בדברי מבואר
 יוסף מסתמא הרי בתער, לגלח ליוסף הותר איך לרש״י הוקשה ובזה בתער,

איך קשה כן ואם התורה, כל את שקיימו האבות כמו כולה התורה כל את קיים

 נבנה היא חומה ״אם כותב ד'( אות פ״ח )עמוד חיים״ חפץ ״שיחות ובספר
 החזק האדם על הניסיונות, בכל חזק להיות צריך האדם וגו'. כסף טירת עליה

גדולים״. בנינים לבנות אפשר
 ״מפסלין דתנן ג'( משנה ב' )פרק בשביעית מהמשנה להביא יש לזה ודוגמה

 הענפים כל שנוטל לך פסל מלשון אומרים, ״ויש הר״ש, ופירש האילן״, את
 הענפים, כל את מהאילן נוטל שכאשר והיינו, האילן״. קורת שתתעבה כדי

 מתחזק הוא בניסיונות, עומד אדם כאשר י״ל וכך מתעבה. האילן של הגזע
ורמות. גבוהות במעלות ולעלות גדולים, בנינים בו לבנות ואפשר

איש החזון בבית חדשות
 את יום כל לקרוא רגיל והיה בישיבה, שלמד מאוד כשרוני בבחור מעשה
 ורובו ראשו כל את שהשקיע עד רב, בעיון הידיעות כל את וקרא היומי, העיתון

 ידידיו עם הרבה בזה ומתפלפל דן והיה ובעולם, בארץ הפוליטיקה עניני בכל
 בהבלי היתה שקיעתו ועיקר בלימוד שקוע להיות הצליח לא כך ומתוך וחבריו,

הפוליטיקה.
 הכרות לו שהיתה איש והחזון זצ״ל, איש החזון למרן הדבר את סיפרו אחד יום
 את יום בכל קורא שאתה ששמעתי ״מכיון לו ואמר לו, קרא הזה הבחור עם

 העיתון את לקרוא שתגמור אחרי יום שכל ממך מבקש אני כן על העיתון,
יום״. אותו של החדשות את לי ותספר אלי תבוא

 מאוד הרגיש הוא עצמו, עם לעשות מה ידע לא הזו, הבקשה את ששמע הבחור
 ההבלים כל את לו לספר ולהתחיל תורה כולו שכל איש החזון לפני לעמוד בזוי

 אליו שלח שלמחרת ובבוקר לו, וויתר לא איש החזון אבל בעיתון. הכתובים
 החדשות. את לשמוע מאוד מחכה כבר הוא כי מיד, שיבוא שליח

 ובפנים רפה בשפה החדשות את לו וסיפר שד שכפאו כמי הבחור הלך וכך
 ולהתעסק העיתון את לקרוא רב בזיון בעצמו הרגיש הוא כך ידי ועל נפולות,

 כל את הזניח שהוא עד רבים ימים עברו ולא שם, הכתובות החדשות בכל
 התורה. בלימוד ורובו ראשו כל את להשקיע וחזר העיתון, קריאת

 במפורש איתו ידבר שאם ידע חכמתו ברוב איש שהחזון כך, על אמרו ובשעתו
 ולא מאוד, בו שלט ש״יצרו״ יועיל, לא זה העיתון את לקרוא שיפסיק זה על
 כן ומשום בקריאה. ולהפסיק הזה יצרו את לכבוש כדי הגבורה כוחות בידו היו
 הכוחות את לו נתן ובזה מהעיתון, החדשות את לו שיספר בתחבולות אליו בא

מלחמה. לך תעשה ובתחבולות ולבטלו. הזה יצרו את לכבוש

החיים נסיונות
 לשלשה מתחלקים בחיים שהנסיונות אמר, זצ״ל מבריסק חיים רבי מרן הנה

 ובשליש התאווה, במידת הם הנסיונות עיקר החיים של הראשון בשליש זמנים,
 של השלישי ובשליש הממון, בחמדת הם הנסיונות עיקר החיים של השני

 את כששמע שהתמרמר אחד ]והיה הכבוד. במידת הם הנסיונות עיקר החיים
 כן ואם תוקפם, בשיא היו הללו הנסיונות שלשת שאצלו משום הללו הדברים

אוחז...[. הוא מהחיים שליש באיזה יודע אינו
 ושילם קנה הקונה מלקוחותיו, אחד לבין בינו ודברים דין שהיה בסוחר מעשה
 שלא טען והמוכר חובו, את פרע מכן שלאחר טען והקונה חזר. והצ'ק בצ'ק,
 זמן לאחר הדבר. שיוברר עד אצלי, המעות את להשליש ביניהם והחליטו פרע.
 לא דבר של בסופו ובאמת המוכר, עם שהצדק לו שהוברר ואמר הקונה הגיע
 וכשחזר בחו״ל, מסויים לתקופה שהה המוכר זמן באותו חובו. את שילם

 כמו לא כבר היא כסף על שלו ההסתכלות שעכשיו אמר הכסף, את לו ומסרתי
 הרגיש כסף, עניני על אחר עם ודברים דין לו היה כאשר בעבר בעבר, שהיתה
 עכשיו ואילו לוותר, מסוגל היה ולא מחייו, חלק לו לקחת רוצה וההוא כאילו

 דחוק הוא קונה אותו של שמצבו וכששמע כסף. על אחרת מתבונן כבר הוא
 והפשט הריב. ביניהם היה שעליהם הסכום כל את במתנה לו ונתן הלך מאוד,

 כן ועל הממון, חמדת של הנסיון זמן את הזה הסוחר עבר תקופה שלאחר בזה
בעבר. לו שהיתה ממה שונה היתה כסף על שלו ההתבוננות

מקץ
 מלכות כבוד מפני בתער גילוח

י"ד(. פסוק מ"א )פרק פרעה". אל ויבוא
 כן שעשה רש״י מיישב ולזה בתער. וגילח זקן השחתת של האיסור על עבר

 בתער, ראשו את להקיף סייע לא שיוסף באופן שמדובר המלכות״, כבוד ״מפני
 עיקר כזה ובאופן סיוע, שום לעשות בלא עמד הוא ראשו את כשגילחו אלא

 כבוד ובמקום מדרבנן, רק אסור הניקף ואילו המקיף, על רק הוא האיסור
מעשה. עושה כשאינו הניקף על שאסרו האיסור את חכמים התירו המלכות

לוקה שהוא פשע מה
 שבמקום בפשיטות נוקט הרע״ב דהנה הרע״ב, בדברי לעיין יש ולכאורה
 לא ורבנן מדרבנן, רק הוא הניקף של האיסור כל למקיף מסייע אינו שהניקף

 במכות בגמרא דהנה קשה ולכאורה המלכות. כבוד במקום האיסור על גזרו
 קמיה תנא ״תני בגמרא ואיתא וניקף, מקיף של האיסור את מובא ב'( כ' )דף
 תמרי דאכיל מאן ליה, אמר לוקה. הניקף ואחד המקיף אחד חסדא, דרב

לוקין מעשה בו שאין לאו דאמר היא יהודה רבי מני לך, דאמר לקי. בארבילא



 ודברי במסייע אומר, אשי רב הכל. ודברי לעצמו במקיף אומר, רבא עליו.
 לוקה יהא בכברה תמרים האוכל בארבילא, תמרי ״דאכיל ופרש״י, הכל״.

 לילקי״. ולא הוי מעשה בו שאין לאו לוקה שהוא פשע מה ניקף כלומר בתמיה,
 שהוא לוקה, שהניקף לומר יתכן שלא הברייתא על מקשה שהגמרא מבואר

 מלקות. לחייבו סיבה ואין כלום עשה שלא הכברה מתוך תמרים לאוכל דומה
 אבל ישובים, כמה בזה מעמידה הגמרא הניקף של המלקות את ליישב וכדי

 את לבדו עושה המקיף אלא למקיף מסייע אינו הניקף שאם יוצא כולם מתוך
לוקה. שאינו וודאי הרי הגילוח, כל

 מדוע המלקות על רק היא הקושיא שכל מדוקדק הגמרא לשון בדקדוק אמנם
 בארבילא תמרי דאכיל ״מאן היא בקושיא הגמרא לשון דהנה לוקה, הניקף
 הניקף מדוע המלקות על רק היא שהקושיא ״לקי״ מהלשון ומדוקדק לקי״,
 תקיף. בל איסור בכלל הוא הניקף שגם בוודאי האיסור בעצם אבל לוקה,

 ״ניקף שכתב המלקות על רק היא שהקושיא שכתב מפורשים הדברים וברש״י
 שבוודאי והיינו לילקי״, ולא הוי מעשה בו שאין לאו לוקה, שהוא פשע מה

 עשה שלא שכיון המלקות על רק הקושיא אלא האיסור, בכלל הוא הניקף
מלקות. שיתחייב סיבה אין ממילא מעשה

 אלא דרבנן, רק הוא הניקף של שהאיסור הרע״ב כדברי שלא בזה ומפורש
 דרבנן איסור שהוא שכיון הרע״ב דברי כל וממילא דאורייתא, הוא האיסור

 הוא הגמרא דברי לפי שהרי בזה, שייכים אינם המלכות כבוד מפני התירו
המלכות. כבוד של התר אין דאורייתא ובאיסור דאורייתא, איסור

 תמרי דאכיל ״מאן במכות הגמרא קושית שפירש לומר צריך הרע״ב ובדעת
 את נקטה והגמרא המלקות, על רק ולא האיסור עצם על שהיא לקי״, בארבילא

 עצם על אלא המלקות על דווקא לא היא הקושיא באמת אבל ״לקי״ הלשון
 מתוך תמרים שהאוכל שכמו המשל כדוגמת ממש היא והקושיא האיסור.
 לא שהניקף גם להיות צריך כך איסור, שום עשה שלא כיון לוקה אינו הכברה

 הגמרא מדברי הוכחה שום אין וממילא איסור. שום עשה לא שהוא כיון ילקה
 מעשה, עושה לא שהניקף זמן כל אלא הניקף, על התורה מן איסור יש שבאמת

 עליו, לוקין מעשה בו שאין שלאו שסובר יהודה רבי ורק האיסור, בכלל אינו
 לרבנן אבל האיסור, בכלל נכלל מעשה עושה שאינו אע״פ שהניקף סובר הוא

 רק הוא מסייע כשאינו הניקף על האיסור וכל האיסור. בכלל אינו באמת
 המלכות. כבוד מפני שהתירו בזה לומר שייך וממילא מדרבנן,

 עצם אבל המלקות, על רק היא שהקושיא שמפרש במכות רש״י בשיטת אמנם
 דברי בפירוש צ״ע וממילא זה, פירוש לומר אפשר אי דאורייתא הוא האיסור

 איך בתער גילח יוסף באמת אם תמוה במכות שיטתו שלפי התורה, על רש״י
 בכל כלום, סייע ולא ניקף רק היה הוא אם אפילו הרי בתער, לגלח לו הותר

וצ״ע. האיסור, על לעבור לו הותר ואיך דאורייתא הוא האיסור זאת

הניקף על איסור שיש הראשונים שיטות
 שאפילו במכות, כרש״י שסוברים ראשונים הרבה מצינו בראשונים ובאמת
 התורה, מן איסור על עובר הוא זאת בכל מעשה עושה אינו שהניקף במקום

 רש״י, במכות הגמרא את שמפרש מאיר רבנו דעת מביא במכות ובריטב״א
 מלשון כדרביו מוכיח והריטב״א הניקף על לאו איסור שיש במפורש וכתב

 פירש יפה לקי, בארבילא תמרי דאכיל מאן חסדא רב ליה ״אמר וכתב הגמרא,
 תקיפו לא וכדכתיב בלאו עובר שהניקף מודה חסדא רב דאף ז״ל מאיר רבינו

 והיינו לוקה. הניקף שגם דקתני במאי אלא ליה קשיא ולא בתוספתא, וכדאיתא
 לך דאמר דקאמר נמי והיינו לקי. בארבילא תמרי דאכיל מאן בלישניה דנקיט

 לן קשיא לא דאלמא עליו, לוקין מעשה בו שאין לאו דאמר היא יהודה רבי מני
 הכל ודברי במסייע אשי רב דאמר והיינו מעשה. ביה דלית משום מלקות אלא

 מסייע בלא אפילו מלקות בלא לאו לענין אבל מעשה, עביד הא דמסייע דכיון
עיקר״. נראה וכן בלאו, עובר נמי
 א'(, הלכה י״ב פרק זרה, עבודה )הלכות ברמב״ם הראב״ד דעת כתב וכן

 כולל הראש כל את שהמגלח וכתב תקיף, בל של ההלכות את הביא דהרמב״ם
 המתגלח האיש אבל המגלח, על רק הם שהמלקות כתב אבל לוקה, הפאות

 אינו המתגלח איש ״אבל הראב״ד, וכתב למגלח. סייע כן אם אלא לוקה אינו
 כיון לוקה שאינו פי על אף אברהם אמר למגלח, סייע כן אם אלא לוקה

 איסור אבל מהמלקות, רק הוא שהפטור והיינו בלאו״. עובר עשה שמדעתו
 אינו הרמב״ם שגם כתב משנה ובלחם בלאו. עובר והוא עליו יש דאורייתא

 בזה. יש איסור אבל לוקה, שאינו רק כתב ולכן זה, בדין חולק
 שהניקף אקפי(, ד״ה ב', י' )דף מציעא בבבא בתוספות מפורש מצינו כן וכמו
מלקות. בו ואין מעשה עושה שאינו במקום גם לעולם, הלאו על עובר

*

קומי לספר התירו
 ראשו את שיגלחו לאחרים לתת ליוסף שהותר שכתב הרע״ב דברי בעיקר והנה

 גזרו לא המלכות כבוד ובמקום דרבנן רק הוא הניקף על שהאיסור מכיון בתער,
 לספר לו שהתירו ראובן, בר מאבטולם מפורשת גמרא לזה הביא והרע״ב רבנן,
המלכות. כבוד מפני בתער
 אבל א'( פ״ג )דף קמא ובבבא ב'( מ״ט )דף סוטה בסוף היא הזו הגמרא והנה
 היא הגירסה אלא בתער, לספר לו שהתירו מוזכר לא שלפנינו הגירסה לפי

 האמורי, מדרכי זה הרי קומי המספר ״וכדתניא בגמרא כתוב וכך אחרת,
 למלכות״. קרוב שהוא מפני קומי, לספר לו התירו ראובן בר אבטולמוס

ב״תער״. לספר שהתירו ולא ״קומי״, לספר לו שהתירו היא והגירסה

 מדרכי מאחוריו. בלורית ומניח שלפניו שערו קומי, ״מספר פרש״י, ובסוטה
 פרש״י, קמא ובבא כוכבים״. עבודת לשם בלורית מניחין שהן האמורי,
 ומשיירין מלפניהם שמספרים האמורי, מדרכי במצח. לפנים קומי, ״המספר
 האוזן מן שלמעלה שער לגלח רומיים דרך אחרינא לישנא מאחריהן, בלורית

הגאונים״. בתשובת
 שנכלל תלכו, לא בחוקותיהם איסור מצד הוא בגמרא הנידון הזו הגירסה ולפי
 כבוד מפי התר נאמר זה איסור וכלפי הגויים, כדרכי להסתפר שאסור בזה

 בגמרא כתוב לא תער, איסור כלפי אבל הגויים. כתספורת להסתפר המלכות
בתער. להסתפר המלכות כבוד מפני התר יש שגם

תלכו לא כחוקותיהם באיסור המלכות כבוד מפני התר
 תלכו לא בחוקותיהם באיסור בגמרא שנאמר הזה ההתר האם לדון יש ומעתה
 אבל זה, לאיסור דווקא מסויים התר הוא האם המלכות, כבוד מפני שהותר
 צריך זה לפי וממילא זה, התר נאמר לא בתער תספורת כמו איסורים בשאר
 )מאחר המלכות כבוד מפני בתער להסתפר התר ליוסף יהיה שלא להיות

 נאמר תלכו, לא בחוקותיהם שבאיסור שכשם או דאורייתא(. הוא שהאיסור
 כבוד מפני התר יש בתער גילוח באיסור כך המלכות, כבוד מפני ההתר

 מפני זאת בכל מהתורה, איסור הוא בתער גילוח אם אפילו זה ולפי המלכות.
 הרע״ב של תירוצו את ליישב אפשר זה ולפי הזה. האיסור הותר המלכות כבוד

 כבוד מפני זאת בכל מהתורה, איסור הוא בתער גילוח אם שאפילו רש״י, בדעת
 בתער שהתגלח יוסף על לומר רש״י כוונת וזה הזה, האיסור את התירו המלכות

המלכות. כבוד מפני

תורה איסור להתיר חכמים ביד כח יש איך
 את כתבו קע״ח( סימן )יו״ד ובשו״ע בטור תלכו לא בחוקותיהם באיסור והנה

 שקרוב ״מי ב'( בסעיף השו״ע )וכן הטור כתב ובסוף בזה, האיסור דיני כל
 יוסף ובבית בכל״. מותר להם, ולדמות במלבושיהם ללבוש וצריך למלכות

 מפני לו שהתירו ראובן בר אבטולמוס של מהגמרא הוא לכך שהמקור כתב
 התירו חכמים איך הקשה אבל הגויים, כדרכי תספורת לספר המלכות כבוד

 כיון תאמר ״ואם דבריו, ואלו המלכות. כבוד מפני התורה מן איסור
 חכמים ביד כח היה היאך עלייהו, לקי נמי ומילקי מילי הנך אסירי דמדאורייתא

 כח יש ישראל הצלת דמשום לומר, ויש המלכות. לקרובי תורה איסור להתיר
 הגזירות לבטל בפרץ עומדים למלכות קרובים ישראלים דכשיש להתיר בידם
 ובחוקותיהם וכתבה סתמה אלא דבר, פירשה לא שהתורה לומר יש ועוד וכו'.

 ראו ולא אדם בני לשאר אלו דברים אסרו והם לחכמים הדבר ומסרה תלכו, לא
 מלכות בקרובי יתקיים תלכו לא דובחוקותיהם וקרא למלכות, לקרובים לאסרם

 למלכות״. קורבתם לענין מורידים ולא מעלים שאינם בדברים
 תלכו לא בחוקותיהם איסור התירו חכמים איך תירוצים שני יוסף בבית מבואר

 שמשום כללי, ההתר הוא ההתר הראשון התירוץ ולפי המלכות, כבוד מפני
 התר הוא ההתר השני התירוץ ולפי איסורים. להתיר כח להם יש ישראל הצלת

 את יקבעו שהם לחכמים נמסר שהאיסור תלכו, לא בחוקותיהם איסור כלפי רק
 כבוד שמשום לקבוע כח להם יש ולכן האיסור, בכלל שנכללים הדינים גדרי

הזה. האיסור נאמר לא המלכות
 הדבר לגלח, התר יש המלכות כבוד מפני אם בתער גילוח איסור כלפי זה ולפי
 ביד כח יש ישראל הצלת משום הראשון התירוץ שלפי התירוצים, בשני תלוי

 את להתיר כח להם יש בתער גילוח איסור שגם י״ל איסורים, להתיר חכמים
 לא בחוקותיהם לאיסור מיוחד התר שהוא השני התירוץ לפי ואילו האיסור.

המלכות. כבוד מפני התר נאמר לא בתער גילוח באיסור כן אם תלכו,
 בתער גילוח דיני את כשמביא הרמב״ם בפוסקים, נידון זה בדבר מצינו ובאמת

 פאתי מגלחין ״אין א'(, הלכה י״ב פרק זרה עבודה )הלכות דבריו בתחילת כתב
 טעם וכתב הוסיף הרמב״ם וכו'״. כוכבים עובדי עושין שהיו כמו הראש

 שייך בתער גילוח שאיסור והיינו עושים, הגויים היו שכך מפני שהוא לאיסור
 פיאות את לגלח התורה אסרה כן ומשום תלכו, לא בחוקותיהם של לאיסור
 שטעם וכתב הרמב״ם על חולק קפ״א( סמן )יו״ד, הטור אבל בתער. הראש
 הראש ״הקפת וכתב לדבר, טעמים לומר צריך ולא מלך גזירת הוא הדבר

 עובדי כן שעושין מפני הכתוב שאסרם הרמב״ם כתב באלו גם הזקן, והשחתת
 מצות כי למצוות, טעם לבקש צריכים אנו ואין מפורש, אינו וזה ע״כ. כוכבים

טעמן״. נדע לא אף עלינו הם מלך
 באיסור אם דנחלקו סק״א( קפ״א סימן )יו״ד, הט״ז כתב פלוגתם ובביאור

 האיסור שטעם שכותב הרמב״ם המלכות, כבוד מפני התר נאמר בתער גילוח
 וכשם תלכו, לא בחוקותיהם איסור כדין דינו כן אם הגויים חוקות מפני הוא

 נאמר בתער גילוח באיסור כך המלכות, כבוד מפני התר נאמר זה שבאיסור
 ואינו הכתוב גזירת הוא שהאיסור וסובר חולק והטור המלכות. כבוד מפני התר
 נאמר המלכות כבוד מפני ההתר וממילא תלכו, לא בחוקותיהם באיסור תלוי

 ״זה הט״ז, וז״ל בתער. גילוח באיסור ולא תלכו, לא בחוקותיהם באיסור רק
 זה דין תלה דהרמב״ם הרמב״ם, עם חולק דבזה ונראה וכו', הטור לשון

 מלכות שלום משום היתר לפעמים יש וא״כ שלהם, חוק שהוא כוכבים בעובדי
 שזה מפורש אינו שהרי הטור, כתב זה ועל ב'. סעיף קע״ח בסי' שמצינו כמו

 אלא מלכות שלום משום היתר מצינו ולא כוכבים, עובדי חוקות משום יהיה
וכו״. כוכבים עובדי חוקות משום באיסור

שרק הט״ז, על שחולק מאירות פנים תשובות בשם כתב תשובה בפתחי אמנם



 לקבוע חכמים ביד זה את מסרה שהתורה כיון תלכו לא בחוקותיהם באיסור
 אבל מותר. המלכות שלקרובי לקבוע כח בידם יש לכן מותר, ומה אסור מה

 הרמב״ם לדעת אפילו פשוט לאיסור, בתורה שמפורש בתער גילוח איסור
מלכות. כבוד של ההתר את בזה ואין ישראל, כל על חל שהאיסור

כבוד מפני ההתר את נאמר בתער גילוח באיסור שגם השיטות לפי ומעתה

ויתנכר
ויאמר קשות אתם וידבר אליהם ויתנכר ויכרם, אחיו את יוסף ״וירא

 קשות״. לדבר בדברים, כנכרי להם נעשה אליהם, ״ויתנכר ופרש״י,
 דימליל מה ״וחשיב שהוא אליהם״ ״ויתנכר המילים את פירש ובתרגום
 לדבר מה חשב שיוסף הוא אליהם ויתנכר של שהמשמעות דהיינו עמהון״,

איתם.
 של פירושו את אליהם״ ״ויתנכר במילים רמוז היכן להבין יש ולכאורה
 לגלות לא שהחליט כרש״י הוא ויתנכר של הפשוטה המשמעות הרי התרגום,

 עמהם לדבר כך ומתוך כנכרי עצמו את להראות אלא האמיתית זהותו את
איתם. לדבר מה שחשב הענין את כאן רמוז והיכן קשות,

 ואוהבו חברו את פוגש אדם שכאשר ליישב, זצ״ל פיינשטיין מהגרי״מ שמעתי
בלא ונמשכת נמשכת ביניהם השיחה אלא עימו, לדבר מה חושב לא הוא

 שגילוח במקום שאפילו רש״י בדעת הרע״ב של תירוצו את ליישב יש המלכות,
 כבוד מפני להתירו חכמים ביד כח יש בכל דאורייתא, איסור הוא בתער

 לומר המלכות״, כבוד מפני ״ויגלח, בפרשה רש״י שכתב מה וזה המלכות.
בתער. לגלח המלכות כבוד מפני לו הותר שיוסף

אליהם
ז'(. פסוק מ״ב )פרק וגו'״. באתם מאין אליהם

 שונאו את פוגש אדם כאשר אבל לדבר. ואיך מה ומילה מילה כל לפני לחשוב
 נמשכת לא השיחה עימו כשמדבר בזה הרי עימו, קשר שום לו שאין אדם או

 עימו, לדבר מה לחשוב צריך הוא ורגע רגע כל אלא לדבר, מה לחשוב בלא
 לחשוב הזמן כל וצריך לדבר, מה ואין וכאילו נתקעת השיחה טבעי שבאופן

לדבר. מה
 לחשוב צריך היה לא אוהב, אח כמו האחים אל מתנהג היה יוסף אם ומעתה

 נמשכת היתה והשיחה לדבר מתחילים היו טבעי באופן אלא אליהם, לדבר מה
 התנהג אלא אחיו, אל כאח אליהם התנהג שלא כתוב יוסף אצל אבל ועוד. עוד

 שחשב ממה נכרי כמו ביחס אליהם שהתנהג רואים איך התרגום ומפרש כנכרי,
כנכרי. כלפיהם עצמו את שהראה היחס את מראה שזה איתם, לדבר מה

צדיקים ביד
 על בנפשו חולה בחור של הצלתו על מופלא מעשה שליט׳׳א, הררמ׳׳ל סיפר

זצוק׳׳ל. קנייבסקי הגרי׳׳י הסטייפלר, מרן ידי
 אווירה מהישיבה, לבחורים שיעור בביתו מוסר היה זצ"ל פלמן הגרב"צ
 שנאמרו ההלכה וחידושי התורה מדברי נהנו כולם בשיעור, היתה מיוחדת
 במהלך אחד לכל נותן הגרב"צ היה זאת ומלבד ומושכת, ברורה בצורה

 איך וידע אישי באופן ואחד אחד כל הכיר הוא ומיוחד, אישי יחס השיעור
 שהוריו הישיבה מבני אחד בחור השתתף הבחורים בין לכבדו. ובמה

 כדי לארץ עלה חו"ל, מבני הרבה של כדרכם והוא לארץ, בחוץ גרים היו
 קשר הגרב"צ לבין בינו נוצר הזה השיעור ומתוך הקדושה. בישיבה ללמוד
ובהלכה. בלימוד עימו לדבר מרבה והיה אישי,
 את ולזרוק להשתגע החל ולפתע בישיבה, לחדרו הבחור נכנס אחד בוקר

 החדרים בין לעבור המשיך ובשגעונו החלון, דרך החוצה בחדר שהיו החפצים
 את החלון דרך העיף כבחדרו, ועשה לתוכו נכנס פתוח שהיה חדר וכל

 אלא נפשיות, מבעיות סובל היה שהבחור התברר בתוכו. שראה החפצים
 בלא עצמו לבין בינו כמוס הדבר נשאר וכך בעצמו, לטפל איך טוב שידע

 לשגעונו הסיבה וזה עצבים, התקפת עליו עברה ועתה לסביבה, שיתוודע
החוצה. שפרץ התמוה

 במצב נמצא שהוא הבינו עימו, לעשות מה ידעו ולא מאוד, נבהלו הבחורים
 העז לא אחד אף אבל לשפיותו, ולהחזירו להרגיעו שיבוא לאדם וזקוק קשה

 השתמט אחד כל כן על הבחורים, עם חזק קשר לו היה שלא כיון אליו, לגשת
 לקרוא והאפשרות הכבדה. המלאכה את כתפיו על לקבל רצה ולא

 בחוץ גרו וכולם מאחר מציאותית, היתה לא גם לקחתו, שתבוא למשפחתו
בארץ. עתה שהיה הקרובה המשפחה מכל היחידי והוא לארץ,
 לקרוא למי לחשוב וניסו אונים חסרי עמדו וחבריו במעשיו, המשיך הבחור

 משתתף הזה שהבחור מהם אחד נזכר פתאום המצב, את להציל כדי
 והחל ריצה, למחשבה תכף ומיד עימו. חזק קשר לו ויש הגרב"צ של בשיעוריו

 הגרב"צ המצב. את להציל שיבוא להגרב"צ לקרוא הכולל, לעבר מהר לרוץ
 מהר לקום שעליו הבין קרה, מה לו וכשתיארו ולמד, הקבוע במקומו ישב

 כדי ממושכות עימו ודיבר הבחור את תפס לישיבה עלה מעשה, ולעשות
 סבירה. בצורה נרגע שהוא שראה עד עליו, שעברה מההתקפה להרגיעו

 הנפש, בחכמת גדול בקי היה כידוע שהוא הסטייפלר אל לקחו מכן לאחר
 מה ויראה עימו שידבר כדי מצבים, בכאלו לטפל איך טוב ידע ובחכמתו

 סייע רב, זמן עימו ודיבר הבחור, את קיבל הסטייפלר בהמשך. עימו לעשות
לישיבה. לחזור בעצמו כשיר היה שכבר עד זה, במצבו לו

 לישיבה הבחור חזר עליו, שעבר מה את כשהבין התקפה כזו לאחר אבל
 שישוב רוחו, מצב את לרומם כדי מעשה לעשות חייבים והיו ומדוכדך, עצוב

במשבר. ישקע ולא לאיתנו
 צריכים היו בכך, די היה לא אבל ולעודדו, עימו לדבר המשיך הגרב"צ
 רוחו. מצב את ולרומם לשמחו להצליח כדי לדיבורים מעבר משהו לעשות
 לו שעלה עד בחור, לאותו מרפא להעלות שיוכל פתרון על חשב הגרב"צ

 את עולם לאור להוציא כדי כתביו על הסטייפלר שקד ימים באותם רעיון,
 הבחור את שישתף מהסטייפלר לבקש החליט התורה, על פרץ" "ברכת ספרו
 הסטייפלר עם ביחד שהוא כאילו הרגשה שיקבל כדי הספר, בהוצאת הזה

 שהוא שיחשוב בכך נפלא רוח מצב לו יתן בוודאי וזה הספר, את מוציאים
הסטייפלר. עם יחד ספר להוציא זכה

 ומיד מכך, נהנה מאוד הסטייפלר הסטייפלר, לפני הזה הרעיון את הציע ואכן
 להוציא עומד שהוא לו אמר לפניו בא וכשהבחור לבחור. לקרוא שלח

על שיעברו בלי להדפיסו רוצה ואינו פרץ", "ברכת ספרו את הזו בתקופה

קים
 יסכים הוא אם שואל הוא כך ומשום והגונים, נכונים הם אם לראות דבריו

 את קיבל הבחור להדפסה. ראויים באמת הם אם ולבדוק הדברים על לעבור
 עליו. לעבור שיוכל היד מכתב העתק לו נתן והסטייפלר לב, בחפץ ההצעה
 בכך נפלא, רוח ובמצב מרוממת בהרגשה הסטייפלר של מביתו יצא הבחור
 בו בחר הסטייפלר, - ישראל שקדוש שזכה עולם באי מכל היחידי שהוא
 מעצבותו יצא כך ומתוך לדפוס. ראויים הם אם ולבודקם כתביו על לעבור

מצבו. עקב לו שנגרמו ודכאונו
 מה לו שנודע לאחר - בבנו לטפל כדי הבחור של אביו לארץ הגיע בינתיים

 שיכול למצב שחזר עד לו, שראוי הטיפול את שיקבל לו ודאג בנו, על שעבר
המנין. מן כבחור לישיבה לחזור היה

 ועידוד לליווי עדיין צריך היה יציב, במצב לכאורה לישיבה שחזר לאחר גם
 טובה הרגשה תמיד לו נתן אישי, ביחס הקורה בעובי נכנס והגרב׳׳צ תמידי,
 בהרגשה הלך תמיד והבחור בו. לנהוג איך מצב בכל והדריכו וישרה,

 היה רבות ופעמים הסטייפלר, עם ביחד ספר להוציא זכה שהוא מרוממת
 פרץ". ברכת הספר את הסטייפלר עם יחד להוציא זכיתי "אני ואומר חוזר
 היה זה וכל הגרב"צ. עם לו שהיתה הרבה הקירבה על התפאר זאת עם ויחד

 שנות לכל רוחו מצב כל את שהעלתה טובה ולהרגשה נפש, למשיב בעבורו
שלמה. רפואה והתרפא המלך דרך על שעלה עד בחרותו,
 את לו שהציעו ובעת השידוכים, בתקופת הגרב"צ אותו ליווה בהמשך
 את הבת לאבי שיספרו הגרב׳׳צ דאג התארס, הוא בסוף שעימה ההצעה
 את עימו יחד שהוציא כך כדי עד לסטייפלר, הבחור של הגדולה קרבתו
 וחלש. פשוט לבחור יחשבוהו ולא אותו יעריכו וכך פרץ". "ברכת הספר

 הזה לבחור שהיו הבעיות כל אף שעל רבות, מכך התפעל הבת אבי ובאמת
 בו בחר שהסטייפלר כך כדי עד מוצלח בחור הוא זאת בכל מהם( ידע )והוא
הספר. בהוצאת לו לסייע

מפסידים לא מחסד
 שהגרב"צ בעת שליט׳׳א, הררי׳׳ש שסיפר מעשה עוד זה בענין להוסיף יש

 אל הכנסת בבית ניגש הראשון, תודה" "שלמי ספרו את לאור להוציא עמד
 קטנה, בישיבה ההיא בעת שלמד מהמתפללים, אחד של בנו מהבחורים, אחד

 ימסר הספר כשבוע ובעוד הספר, את להוציא כעת עומד שהוא לו וסיפר
 לו יש אם לראות עליו שיעבור כדי העתק לו למסור רוצה והוא להדפסה,

 בספר להכניסם עוד שיוכל כדי לו ויאמר שיזדרז הערות לו יש ואם הערות,
הדפוס. לפני

 את לקבל חפץ הגרב"צ שבאמת והבין ברצינות, הבקשה את קיבל הבחור
 כל על לעבור שבוע תוך יצליח איך ודאג ההדפסה, לפני ספרו על הערותיו

 תוך הספר כך על לעבור יספיק לא אם יהיה מה הגרב"צ את ושאל הספר.
 צריך ואינו לעבור, שיספיק במה לו שדי לו והשיב הרגיעו והוא שבוע,

מכך. להלחץ
 התפלא הוא הספר, בהדפסת שעסק הגרב"צ של ביתו לבן הדבר כשנודע

 ההדפסה, לפני האחרון בשבוע צעיר מבחור כזו בקשה מבקש הוא איך מאוד
 ירצה הגרב"צ בוודאי הערות לו יהיו ואם הספר על עכשיו עובר הבחור הרי

 עיכוב היא תוספת כל האחרון, בעימוד כבר כשהספר ועתה לספר, להכניסם
 להדפסה הספר את להעביר כבר צריך שבוע ובתוך העימוד, כל את שמשבש

יותר. לעכבו אפשר ואי
 שהוא שיקבל ההרגשה לו שחשובה הבחור, את מכיר "אני הגרב"צ, לו השיב

 חסד לעשות אפשר ואם חשובות, שלו וההערות הספר על לעבור אחראי
מפסידים!". לא פעם אף מחסד לדאוג, יש מה הספר, להוצאת בדרך
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ראובן״ "יחי הספר מתוך
זצ״ל קרלנשטיין ראובן רבי הצדיק הגאון של מאוצרותיו

 העושר נסיון - בשלוה״ לישב יעקב "ביקש

א( >לז, אביו נגודי ?ארץ ::?עקב וישב

לאדם נסיונות - העולם עניני כל
 מבקשים צדיקים יוסף. של רוגזו עליו קפץ בשלוה, לישב יעקב "ביקש וברש"י:

 להם שמתוקן מה לצדיקים דיין לא הוא: ברוך הקדוש אומר בשלוה לישב
 הזה". בעולם בשלוה לישב שמבקשים אלא הבא, לעולם

בשלווה? לישב עקב שביקש חז"ל יודעים מנין
 אביו", יצחק אל יעקב "!יביא כתוב: כבר כז( )לה, הקודמת בפרשה לכן, קודם כי

 חז"ל, אפוא, דרשו, אביו". מגורי בארץ יעקב "וישב שוב שנכתב נמהו כן, ואם
 בשלווה. לישב יעקב שביקש

בשלווה? לשבת רצה אבינו יעקב למה
ת ולעבוד תורה ללמוד רצה הוא כי חשבתי: פעם  יש בשלווה, חי כשאדם ה'. א

ת לעבוד יכולת יותר לו  הנפש. במנוחת הקב"ה א
 צרות ליעקב כשהיו וכי חשבתי. שכך על בעצמי בושה חשתי השנה אולם

 אהבה של יסורין הם "אלו אומרת: ע׳׳א( ה )ברכות הגמרא הלא למד? לא הוא
 ומתורתך י-ה תיסרנו אשר הגבר 'אשרי שנאמר: תורה, בטול בהן שאין כל -

 ה"ו(. פ״ג נתן דרבי )אבות בריוח" ממאה בצער אחד "יפה עוד: ואמרו תלמדנו'",
ת ועבד תורה למד אבינו שיעקב אפוא, ברור,  ישב שלא בזמנים גם הקב"ה א

 בזה. ספק אין בשלווה,
בשלווה? לישב ביקש כן, אם מה, לשם

 התורה, מתיקות ממש בפשטות, שפירש זצ"ל ברזל עזרא רבי מהצדיק שמעתי
 בתוך באמת מושם שהוא "ונמצא א(: )פרק ישרים״ ה״מסילת דברי פי על וזאת

 נסיונות הם הנה לרע בין לטוב בין העולם עניני כל כי החזקה, המלחמה
 'פן ל(: )משלי שלמה שאמר כענין אחד, מצד והעושר אחד מצד העוני לאדם,
 והיסורין אחד מצד השלוה וגנבתי'. איוורש ופן ה', מי ואמרתי וכחשתי אשבע

 וינצח חיל לבן יהיה ואם ואחור. פנים אליו המלחמה שנמצאת עד אחד, מצד
 ויצא בבוראו לידבק יזכה אשר השלם האדם יהיה הוא הצדדין, מכל המלחמה

 החיים. באור לאור בטרקלין ויכנס הזה הפרוזדור מן
ת לעבוד תורה, ללמוד הוא, הזה בעולם האדם תפקיד  בניסיון. ולעמוד ה' א

 שהוא העושר וניסיון קשה, ניסיון שהוא העוני, ניסיון ניסיונות: סוגי שני וישנם
קשה. פחות לא
 לבן, צרת עשו, צרת - העוני בניסיון יעקב הועמד רבות, שנים במשך עכשיו, עד

ה, צרת  בשלווה", "לישב יעקב ביקש כעת צרות. גבי על צרות רחל, צרת דינ
ת גם רצה ת לעבוד העושר, ניסיון א העושר. דרך הקב"ה א

שולחנות לשתי זוכה אדם כל לא
 רבי - יוחנן" רבי לגביה על חלש, אלעזר "רבי מספרת: ע׳׳ב( ה )ברכות הגמרא
 ראה - אפל" בבית גני קא דהוה "חזא לבקרו. בא יוחנן ורבי חולה היה אלעזר

 גילה - נהורא" ונפל לדרעיה "גלייה חשוך, בבית שוהה אלעזר שרבי יוחנן רבי
גדול. באור הואר והבית זרועו את

 "אמר בוכה. אלעזר שרבי יוחנן רבי ראה - אלעזר" רבי בכי קא דהוה "חזייה
אפשת" דלא תורה, משום "אי בוכה? אתה מדוע - בכית?" קא אמאי ליה:

 הממעיט ואחד המרבה אחד "שנינו: מספיק, למדת שלא תורה, משום אם -
 לך שאין משום אתה בוכה אם - מזוני" משום ואי לשמים. לבו שיכוין ובלבד

 שולחנות". לשתי זוכה אדם כל "לא )רש׳׳י(, עשיר שאינך כלומר מזונות,
 כבר המלך שלמה הלא עשיר? שאינו בוכה, הוא זה על סופר״, ה״כתב שואל
 מדובר והרי ה'", מי ואמרתי וכיחשתי אשבע "פן מפחד שהוא עצמו על העיד

 בוכה הנוראה, גדלותו כל עם שהוא, היתכן אלעזר! רבי הגדול, התנא על כאן
לעושר?! זכה שלא על

ת הזמן כל ועבד עני, היה אלעזר רבי הדרוש: דרך על סופר" ה"כתב אומר  א
שלא כך על בוכה אתה אולי יוחנן: רבי לו אמר העוני. ניסיון דרך הקב"ה

 שולחנות" לשתי זוכה אדם כל "לא כי לך דע - העושר? בניסיון גם הועמדת
 העושר. ונסיון העוני נסיון הנסיונות, סוגי בשני שיעמידוהו זוכה אחד כל לא -

ת רצה הוא - בשלווה" "לישב יעקב של בקשתו היתה כן אם זו,  העושר. ניסיון א
 הבא, לעולם להם שמתוקן מה לצדיקים דיין "לא הקב"ה: לו אמר זה ועל

 לצדיקים להם די לא כלום כלומר, הזה" בעולם בשלוה לישב שמבקשים אלא
 גם צריכים שהם העוני, בניסיון עמידתם עבור לבוא לעתיד להם הצפוי השכר

העושר? ניסיון את
סלר אליהו מרבי שמעתי אותו נוסף, עומק הללו בדברים ומונח  שליט"א. ד
 גמרת העוני ניסיון שעם חושב יעקב, אתה, ע"ה: אבינו ליעקב הקב"ה אומר

 כי לך דע לא! העושר? ניסיון של יותר הגבוהה לדרגה לעבור רוצה והנך כבר
העוני. נסיון במדרגת עבודתך הסתיימה לא עדיין

לו בתתך לבבך ירע ולא
 וכלל. כלל פשוט לא נסיון הוא העושר ניסיון גם כי לדעת עלינו

 גדולים עשירים שני היו לארץ שבחוץ לספר, רגיל היה זצ"ל שלום רבי הרב׳ה
 נייטין. ובתי ברוידא בתי - מרודים עניים עבור בירושלים בתים שבנו
 השכר לך, "דע לחבירו: מהם אחד אמר הללו, העשירים שני כשנפגשו פעם,
 תקבל". שאתה מהשכר גדול יותר הרבה יהיה אקבל שאני

הסביר: והלה השני, תמה "מדוע?"
 הקב"ה לי ישלח כבר מתי ומייחל: עומד הזמן כל אתה לתת. יותר קשה לי "כי

 או עני מגיע סוף וכשסוף זו! חשובה במצוה לזכות רוצה כבר אני צדקה, גבאי
ת פותח מיד אתה צדקה, גבאי  ובששון. בשמחה ונותן הכספת א

ת, לעומת "אני, ת מרחוק רואה רק זא  לדפוק, מתחיל לבי - הצדקה גבאי א
 בחשש: שואל אני גובר. בלבי המתח בדלת, הדפיקה וכשנשמעת יהיה?... מה

ם מה ׳כן,  אני שכנועים, מסע ולאחר ענין?' איזה עבור כסף? כמה צריכים? את
ם תשמעו, 'טוב כבד: בלבד מפטיר ת קחו לתת. קשה לי מה? יודעים את  א

ת ותחזירו כסף וכך כך לבד משם תוציאו הכספת, של המפתח  המפתח". א
 כי משכרך, יותר רב יהיה ששכרי באומרי צודק אינני "וכי העשיר, סיים "נו",

נותן?" אני הגדול הקושי למרות
 מאידך אך מתגבר, והוא לו קשה אחד מצד כי פשוט, כך כל לא שזה האמת

)דברים לו" בתתך לבבך ירע "ולא - מדאורייתא לאו על עובר כבד בלב כשנותן

י(. טו,
יעזרנו. וה' העושר, נסיון לעומת העוני נסיון משלו. נסיונות יש לעשיר גם אכן,

 מפיו זז הקב״ה של שמו היה לא

ג( )לט, !אתו ה׳ מ אדניו וידא
 שהקב"ה לראות היה יכול הרשע פוטיפר וכי תנחומא: במדרש חז"ל שואלים

יוסף? עם נמצא
ת ראה פוטיפר חז"ל, אומרים אלא,  שאל לעצמו. וממלמל היום כל הולך יוסף א
 לעצמך?' מדבר אתה האם הזמן? כל מדבר אתה מי עם 'יוסף, פוטיפר: אותו
 הקב"ה'. עם אלא לעצמי מדבר לא 'אני לו: השיב ויוסף

 והוא לשמשו נכנס היה מפיו. זז הקב"ה של שמו היה "שלא המדרש: לשון וכך
 לחן תנני פטרוני, הוא אתה ביטחוני, הוא אתה העולם ריבון ואומר: מלחש היה

 אומר ופוטיפר אדוני. פוטיפר ובעיני רואי כל ובעיני בעיניך ולרחמים ולחסד

 אני אלא לא, משיבו: והוא לי? עושה אתה כשפים שמא מלחש? אתה מה לו:
בעיניך". חן שאמצא מתפלל

 שם אומר בידו". מצליח ה' עושה הוא אשר "וכל בפסוק: כתוב מכן לאחר
 אעשה גמור, "בסדר יוסף: לו אומר חם. קפה מיוסף מבקש פוטיפר המדרש:

 הרבה לקחת היה אמור וזה מים, להרתיח קומקום היה לא אז חם". קפה לכך
חם. קפה כוס לאלתר לפוטיפר מגיש יוסף אבל זמן,
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חם?" כבר זה "איך פוטיפר: אותו שואל
 לשתות רוצה שלי האדון עולם, של רבונו מהקב"ה: "ביקשתי לו: משיב ויוסף
 לחמים'. המים הפכו ומיד חם, משהו לו תן אנא חם משהו
 קר". משהו לשתות רוצה אני זקן? שאני חושב אתה "מה פוטיפר: לו אומר
 קרים". מים כוס לך הנה בעיה, "אין יוסף: לו אומר

 לקב"ה, אמרתי ולא. "לא משיב: ויוסף פוטיפר שואל במים?" קרח "שמת
 לקרים". הפכו והמים חמה, ולא קרה שתייה רוצה שלי האדון
 אתה כישוף מכשפים, חסר במצרים "וכי פוטיפר, שואל מכשף?" אתה "יוסף

עושה?"
 מהקב"ה". מבקש "אני יוסף, משיב ושלום", "חס

 ראה הוא כיצד גביו". על עומדת שכינה שראה "עד לו, האמין לא פוטיפר
 ראה הוא מקום, מכל ענן. עמוד ידי על או בהקיץ או דעות, שתי יש זאת?

אתו". ה' "כי אלא מכשף אינו שיוסף בעליל
ה, ביתו. על לאלתר אותו ממנה פוטיפר שכך, כיון  'עבודה תעבוד לא יוסף, את

 כל ועל בביתו אותו הפקיד מאז "ויהי הבית. על ממונה תהיה אלא שחורה'
ת ה' ויברך לו יש אשר  יש אשר בכל ה' ברכת ויהי יוסף בגלל המצרי בית א

 ברכה שרתה ביתו, על פוטיפר אותו שמינה לאחר מיד ובשדה". בבית לו
 יוסף. בזכות שהכל יודע ופוטיפר הטבע כדרך שלא פרח הכל ובשדה. בבית

שת "ותשא שנה, חולפת ת אדוניו א  קשה ניסיון זה היה יוסף". אל עיניה א
 אחרי יום ניסתה שהיא אומרים חז"ל יום". יום יוסף אל כדברה "ויהי מנשוא.

ת להחטיא פעם, אחר פעם יום,  בניסיון. עומד והוא יוסף, א
 אומר, חסידי וורט "וימאן". המלה על 'שלשלת' יש המקרא בטעמי - "וימאן"

ת ראה יוסף כי  לעמוד היה יכול ולכן ואברהם, יצחק יעקב, - שלו השלשלת א
 שלשלאות, עם עצמו קשר יוסף כי אומר האלשיך בניסיון.

 שלש על רומז ,שישלשלת אומר הגאון בניסיון. לעמוד כדי
 בעל-תפילה כמו פושיפר. לאשת יוסף מיאן בהם פעמים

 סירב יוסף גם כך ממנו, לבקש אין ושוב פעמים גי שמסרב
 שוב. ממנו תבקש שלא כדי פעמים, גי

 בלי ומענות, שענות בלי סירב יוסף ״וימאף, אומרת התורה
ת לה הסביר שהוא קודם ויכוחים.  מיאן הוא סירובו, סיבת א

 שענותיו. את להשמיע החל מכן לאחר רק החלשי. באופן
 ״הן הראשונה: השענה יוסף. של השענות את לראות מעניין

 כיצד בידי״. נתן לו יש אשר וכל בבית מה אתי ידע לא אדני
 אדוני והרי פושיפר, לאשת יוסף אומר לחשוא, יכול אני

 כלפיו. השוב הכרת לי ויש בבית, אשר כל על אותי מינה
 האם למי? שובה להכיר צריך מי אתכם: לשאול רוצה אני

 דיבר מלא מקרא הלא ליוסף? פושיפר או לפושיפר יוסף
 שהגדיל ככל יוסף. בגלל שרתה פוטיפר של בביתו הברכה כל כי הכתוב,
ת פוטיפר  היה פוטיפר כן ואם הברכה, גברה כך בבית, יוסף של דרגתו א

 יודע הוא זה. מכל דבר רואה לא הצדיק יוסף אבל ליוסף. טובה להכיר צריך
 הטוב. הכרת לו חייב הוא ולכן זה, לתפקידו אותו מינה שפוטיפר

 חייבים שהם חשים הם ואילו בזכותם, חי העולם שכל צדיקים, של דרכם זו
דבר. להם חייב אינו ואיש לכולם

 זצ"ל לופיאן אליהו רבי מבאר לאלוקים". "וחטאתי יוסף: אומר לבסוף רק
 אז הטוב, הכרת חיוב על ותשובות תירוצים אי-אלו יהיו אם גם אמר: שיוסף

 תירוצים. יותר כבר אין זה על לאלוקים", "וחטאתי - 'פגז' כזה מגיע
ת יוסף משאיר בסוף  כנגדו, פה פתחון יהיה שבכך יודע הוא אצלה. הבגד א
 ולהוציא שנייה עוד להישאר היה יכול רוצה, היה אם עליו. להעליל יכולה והיא
ת מידה חת שנייה אפילו להישאר רצה לא יוסף אבל הבגד. א  ולכן מיותרת, א

ת השאיר ת הוציא לא שהוא אומר הרמב"ן החוצה. ונס אצלה בגדו א  הבגד א
 השאיר הוא לכן מהבעלבוסטע. לסחוב ארץ דרך לא זה הגבירה. ההיא כי מיד
אצלה. הבגד את
 הזאת. המנוולת כלפי גם ארץ דרך מופלאות. מדות אלו
 במצרים מדברים שנים תשע עלילות. עליו מעלילים מצרים כל התוצאה? ומה

 אדוניו. באשת לפגוע שביקש מרושע, רשע מלוכלך, עבד עברי, איש שהגיע
 כשהיה גם אותו עזבה לא הזו שהארורה כתוב במדרש ואיום. נורא ממש
ת לו לבלבל אליו הגיעה היא השנים כל במשך הסוהר. בבית  ויוסף המח א
בניסיון. עומד

 שכרה? וזו תורה זו עולם, של רבונו כזו? בשעה לחשוב יוסף היה צריך מה
 'מלכלכים' עתה הנה זה? מכל 'הרווחתי' ומה הזה, הקשה בניסיון עמדתי אני

 עד רצופות, שנים תשע שבוע. לא גם אחד, יום ולא הרחובות. בכל אותי
 לדבר החל המצרי והציבור האופים, ושר המשקים שר של סיפורם שהגיע
יוסף. של מסיפורו ושכח עליהם

 הוא איתו. וה' פוטיפר בבית נמצא הוא מהשמים. שהכל יודע יוסף אבל

 משמים, הכל כי העת כל חש הוא איתו. ה' שם וגם האסורים בבית נמצא

 בבית אביו, בבית הוא אם לו משנה זה אין ולכן הקשיים, בכל המצבים, בכל

האסורים. בבית או פוטיפר

 בעקבות הסוהר בבית בשעתו שהושב זצ"ל, בלוי עמרם רבי על דודי, לי סיפר

 לבקרו בא זצ"ל איש" ה״חזון כי ידוע שבת. חילול נגד בהפגנות השתתפותו

 לבקרה. צריך ולכן בתפיסה' יושבת 'השבת כי באומרו הסוהר, בבית

 והוא בלוי עמרם רבי שהה בו סוהר בית באותו שעבד שכן היה שלי לדוד

 כי לך ודע אצלנו יושב בלוי עמרם ר' אצלנו? נמצא מי יודע אתה לו: סיפר

ת עוזב אני לפרוח. התחלתי הסוהר לבית הגיע שהוא מאז  ומתיישב הכל א

ת לשמוע כדי לידו ת מלקק ממש ואני אומר, שהוא התורה דברי א  א

 הסוהרים תפילה, זמן מגיע דיבורים. איזה א'מחיה, שלו. מהדברים האצבעות

ת כמה לאחר גומרים שמתפללים, אלו שהאסירים, רגילים קו  רבי ואילו ד

 להתפלל שאוסר חוק אין לו. מפריע אינו איש שעות. שלש מתפלל עמרם

 עם בעיה 'יש אומר: והוא ירקות לו מגישים האוכל, זמן מגיע שעות. שלש

 דבר, שום על תלונות לו אין בבית. כמו רגיל. מתנהג הוא אוכל. ואינו תולעים'

מצב. בכל אתו, שה' יודע הוא

שת עם הסיפור על וגועשת רועשת מצרים כל האסורים. בבית יוסף גם כך  א

 בכבוד. אליו מתייחס הסוהר בית שר גם נוגע. אינו זה ליוסף אבל פוטיפר,

ת ראה הסהר בית שר "אין  עשה הוא ואשר אתו ה' באשר בידו מאומה כל א

 הוא הזה. הבחור על מעשיות לי תספרו אל הסוהר: בית שר אומר מצליח". ה'

וקדוש. צדיק הוא אליו. נדבק לא זה עבירה. בשום חשוד אינו

 ולחיות לנהוג האדם צריך כיצד הצדיק, מיוסף הלימוד זהו

הקב״ה. עם שלו הקשר את

 פעמים שלש תיקנו והאבות? הגדולה כנסת אנשי עשו מה

 כל בלי המלך. לפני היהודי עומד תפילה בכל תפילה. ביום

 כי תפילה, בהלכות פסוקה הלכה הרי זו אחרת. מחשבה

ת לסלק צריך התפילה בעת  את המשרידות המחשבות כל א

 עם לבדו להימצא האדם צריך ביום, פעמים שלש האדם.

בקשותיו. את ממנו ולבקש אותו לשבח לו, להודות הקב״ה.

ת היהודי מחזק כך  מגיע הוא וכך הקב״ה, עם שלו הקשר א

עולם. לבורא ודבוק קשור הוא כאשר חייו, כל לחיות לתכלית

מיד! תבוא שהישועה צפית לא מדוע

אל ןהופותני חסד עמך א ועשית לך ייטב פאשו אוזן כוהני !אם י2
יד( >מ, פרעו!

ת שתלה משום נוספות, שנתיים הבור בבית שהה הצדיק יוסף  ביטחונו א

 פרעה". אל והזכרתני זכרתני... אם "כי המשקים לשר ואמר ודם בבשר

 לעשות צריך אדם כל הלא כך? על נענש יוסף מדוע השאלה, וידועה

הצלתו! למען השתדלות

 שתלה בכך היה יוסף של שחטאו שביאר, זצ"ל קלוגר שלמה רבי בשם שמעתי

 בעוד רק שהרי ימים, שלושה בעוד רק להתקיים שיכול בדבר ביטחונו את

 פרעה! לפני להזכירו ויוכל הבור מן ישתחרר המשקים שר ימים שלושה

 רגע! בכל לבוא יכולה שהישועה לבטוח עליו שהיה היתה, יוסף כלפי הטענה

ימים? שלושה לחכות למה כעת, אותך להושיע יכול הקב״ה

ראובן מעשי

 כאזהרת בכוונה לשבח' 'עלינו תפילת לומר נשמר היה זצ״ל ראובן רבי

 יראי נדברו צפת, בעיר ידידו במחיצת ששהה שבעת שאירע ומעשה הרמ״א.

 לשבח' 'עלינו באמירת להיזהר עצמם על לקבל וגמרו ונמנו רעהו, אל איש ה'

 יארע שאם עצמם על וקבלו ורעהו ראובן רבי הוסיפו מכן, לאחר בכוונה.

ס לשלם יאלץ כראוי, יכוון שלא מהם לאחד  לחברו. קנ

 הוצרכו לא כי לרעהו איש שחו השניים, נפגשו כאשר רבות, שנים לאחר

ת לשלם מעולם זו. בתפילה כיוונו שלא אירע שלא מפני הקנס, א

ר!



4 מדראובו8
 מקץ פרשת עלון

תשע"ח כסליו כ"ח

חי הספר מתוך ראובן" "י
זצ״ל קרלנשטיין ראובן רבי הצדיק הגאון של מאוצרותיו

פרעה? לפני לדבר יוסף את לימד מי

יד( )מא,!רעיה אל שמלתיו:ובא ויחלף ,ויגלח הנוד ב*ן ויריצהו

 שבעים אותו ולימד מלאך בא הבור, מן יוסף שיצא לפני בלילה כי אומרים חז"ל
 לימד לכן הקודש, לשון יודע אינו ופרעה הקודש לשון רק דיבר יוסף הרי לשון.
לשון. שבעים המלאך אותו

ת, תופס אינו הראש  לדברי אבל אחד, בלילה לשון שבעים ללמוד ניתן כיצד זא
ת ליוסף הוסיפו רבותינו  כך. בשל 'יהוסף' השם א

ת אות לו והוסיף גבריאל "בא ה(: יד, רבה )במדבר המדרש לשון כך ח  שמו על א
 שמו ביהוסף 'עדות פא(: )תהלים שנאמר לשון, שבעים ולימדו הקב"ה של משמו

 המצריים היו לא כן שאילולי אשמע', ידעתי לא שפת מצרים ארץ על בצאתו
ת מקבלים עליהם". לשלוט יוסף א

 לעלות היה יכול נוספת שפה שידע מי וכל מדרגות שבעים עם כסא היה לפרעה
 עד שפה ועוד שפה עוד מדרגה. אחר מדרגה ועולה יוסף מגיע והנה מדרגה. עוד

 אינו שפרעה נוספת שפה יודע הוא והנה פרעה, ליד ממש למעלה. מגיע שהוא
 היה אם קורה היה מה לשון? שבעים לדעת יוסף היה צריך באמת ומדוע יודע.
ת מכין כבר הקב"ה אבל לשונות? פחות יודע  פרעה אבינו. יעקב של קבורתו א

 שלא לו נשבע יוסף היה לולי ישראל, בארץ ייקבר אבינו שיעקב מסכים היה לא
 מפרעה. לשונות יותר יודע שהוא המצרית לאומה יגלה
ת לקבור לו שיאפשר מפרעה לבקש יוסף מגיע כאשר ואז,  בארץ אביו א

 אותו שאקבור לאבא נשבעתי אני השביעני". "אבי לו: אומר הוא ישראל,

ת להפר ממני תבקש ואם המכפלה. במערת  אני לאבי, שנשבעתי השבועה א
ת אפר גם  אותה. יודע שאינך לשון יש כי לספר שלא לך, שנשבעתי השבועה א

 המחייב חוק אז חוקק הוא כהמן. קשה מלך שר"י, הראשון הממשלה ראש היה
ת  של ובעיצומו ימים באותם קשה מאבק היה לצבא. להתגייס הבנות כל א

ת הביע הוא המאבק, ת שאלו כאשר איש. החזון עם להיפגש רצונו א  החזון א
 שרוצה ומי לכולם פתוחה דלתו כי השיב הוא לפגישה, מסכים הוא אם איש

לבוא. יכול לבוא
 שומרי משלנו, אנשים וכמה כמה איש לחזון להגיע החלו לכן, קודם ימים כמה

 הם ממשלה. ראש אותו עם לדבר כיצד לו לייעץ כדי ציבור, אישי ומצוות, תורה
 לדבר צריך ולכן 'דיפלומטית', בלשון מדבר הממשלה ראש איש: לחזון אמרו
 ביקשו הם לכן 'דיפלומטיש', לדבר יודע אינו הרי איש החזון לשון. באותו איתו
 עסקן נכנס כך. יאמר או כך ישאל הוא אם לו להשיב מה איש, לחזון עצות לתת
ת אשה נכנסה כך כדי ותוך אחד. ועוד אחד ועוד אלמוני, כנסת וחבר פלוני ח  א
 לי יש מחר, פה להיות אמור הממשלה שראש שמעתי לו: ואמרה איש לחזון

 מבקשת אני צרות, לו עושים הכנסה ומס בתל-אביב רוטשילד ברחוב קיוסק
 שלי... מהקיוסק ירדו הכנסה שמס שידאג הממשלה מראש שיבקש מהרב
ת סיימה היא כאשר  מכל אותו: לסובבים איש החזון אמר ויצאה דבריה א

 לעניין... שדיברה היחידה היא לכאן, שבאו האנשים
ת ללמד רוצים  עם שנפגש יוסף גם 'דיפלומטית'. לדבר כיצד איש החזון א

 לשון. שבעים אותו ולימד מלאך בא אבל 'דיפלומטית', לדבר צריך היה פרעה,
להשיב... ומה לומר מה לבד יודע הוא לו. לדאוג צריך לא

אישית נגיעה של כוחה

 וחכם ונבין ?אין זאת פל את אותך אלקים הודיע אחדי יוסף אל פרעה !♦אמד
לט-מ( )מא, עטי פל י#ק פיך ועל ניתי על תליה אתה פמוך.'

 נפלאה. נקודה עורר פוניבז', ישיבת ראש זצ"ל, פוברסקי דוד רבי

 רב בין מחלוקת ישנה מצרים" על חדש מלך "ויקם הפסוק על שמות, בפרשת
 פרעה, אותו זה היה שבאמת או כפשוטו, חדש מלך שקם הכוונה האם ושמואל

גזרותיו. שנתחדשו רק
 יתכן איך להבין צריך גזירותי, שנתחדשו רק פרעה, אותו זהו אכן ואם

ת לשלח ממנו לבקש ואהרן משה שכשבאים  לנגד רואה והוא ישראל, עם א
מהנסים מתפעל אינו הוא עליו. השפעה כל לכך אין - ונפלאות ניסים עיניו

 פרעה נותן - אחד חלום של פתרון בגלל כאן, ואילו לבקשתם. להיענות ומסרב

ת ליוסף  הוא! פלא דבר ממש הלא מצרים. ארץ כל על השליטה א
 בין ולילה יום של הבדל ישנו דבר של לאמתו - זצ"ל דוד רבי אומר - אמנם

 "רק שהרי מאומה, להקריב מפרעה נדרש לא בפרשתנו, כאן, המקרים: שני
 חכם שאדם לו אכפת ומה כסאו, על יושב נשאר הוא ממך", אגדל הכסא

 כארץ ה' "כגן אותה ויפריח מצרים על ימשול בו, אלוקים רוח אשר ומוצלח,
ת יוסף יקדם אדרבה, מצרים".  ההצלחה. מפירות יהנה פרעה, והוא, ממלכתו א

ת לשלח ממנו ביקשו ואהרן משה שמות, בפרשת זאת לעומת  ה"יידאלאך", א
 נגיעה לו יש כאן כסף. אין חנם שעבדוהו עבדים מיליוני לשחרר הדבר ופירוש

 וגם קשה, כבר זה ישראל... בני של שחרורם על מכיסו לשלם צריך הוא אישית,

יסכים. לא - ומופתים אותות יראה אם
ת ינהלו ועבד שבחור לו אכפת מה - לשלם צריך לא שהוא זמן כל  מצרים. א

 משהו כבר זה - נגיעות שיש במקום מכך. טובה רק תצא עצמו לו סוף כל סוף
אחר...

 למערבולת נקלע לטבוע, שעומד אדם וראה הים יד על שעמד מציל על מספרים
 לעברו. במהירות ושחה לים המציל קפץ הסוערים. בגלים כוחו בכל ונאבק קשה

 לבד להיאבק ממשיך זז, לא הלה אבל יד!" "תן צעק: אליו בסמוך כשהגיע
 תגובה. ואין האחרון!" הרגע זה יד, "תן צעק: שוב בגלים.

 יד'!" 'קח לו תצעק יד', 'תן תצעק "אל מישהו: לו אמר
ת הושיט והלא - צעק תת מוכן, היה הוא - לקבל ידו... א  לא!... - ל

מרה. בדיחה אבל בדיחה, זו

האלומות חלום את זכר יוסף

 ליראות {אותם מתלים אלהם ויאמד להם חלם אשד החלמות את יוסף !♦זפיד
ט( )מג, !אתמ דזאדץ עדת את

ת להושיב יכול היה הצדיק יוסף איך השאלה: על עומד סופר" ה״חתם  אחיו א
 אשה יש אחד לכל משפחות, בעלי שכולם לו ידוע הלא ימים, שלושה במעצר

 האוכל יגיע לא אם ברעב לגווע ועלולים ממצרים, למזון שמצפים בבית וילדים
בזמן!

 "למה לבניו: אמר אבינו שיעקב כפי לאכול, מה להם היה שבאמת הוא, התירוץ
 ובני ישמעאל בני בפני עצמכם תראו "למה רש"י: ופירש א(, מב, )לעיל תתראו"

ם כאלו עשו  להם שהיה הרי תבואה". להם היה עדיין שעה שבאותה שבעים, את
 רעבים. היו לא הם לאכול, מה
ת ידע מנין אך א  במצרים? שהיה יוסף, ז
ת ידע הצדיק יוסף השאלה, מה אומר: הייתי אני א  הקודש! ברוח ז

ת יוסף "ויזכור מספרת: התורה אחרת. מבאר סופר" ה"חתם אבל  החלומות א
 היא: התשובה לכאן? קשור זה מה אתם". מרגלים אליהם ויאמר להם חלם אשר
ת זכר יוסף  שמשתחווים שבשעה הרי משתחוות, שהאלומות הראשון החלום א

לאכול. מה יש אלומות, עוד יש
ם", "מרגלים - יוסף אמר - כך אם  ואין הסוהר, בבית לשבת יכולים הנכם את

ברעב. יגוועו ביתכם שבני חשש

 המצבים בכל - אלקים ירא

יח( )מג, ירא ?אוני האלקים את יוסף... אלהם !♦אמד

 שתהא ו(, )דברים תירא' אלקיך ה' "'את א(: כב, רבה )במדבר במדרש חז"ל אמרו
ת דכתיב: ויוסף, אלקים... יראי שנקראו כאותן א  ירא'". אני האלקים '

 יראת של כדוגמא אותו מביאים שחז"ל עד יוסף, של ביראתו המיוחד מה
שמים?

ת הירא זה הוא אמיתי שמים ירא מתוק: פשט זה על יש  כשהכל רק לא ה' א
 - כשקשה גם טוב, כך כל כשלא גם המצבים, בכל אלא למישרין, אצלו הולך
ביראתו. שלם נשאר הוא
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ת שכשראה נבוכדנצר, על כתוב שעו( רמז יחזקאל )ילקו״ש במדרש  מישאל חנניה א
 בא לא ״״ואלמלי ותשבחות, שירות להגיד בא האש, מכבשן יוצאים ועזריה
 בספר דוד שאמר ותשבחות שירות כל לגנות בקש - פיו על וסטרו מלאך

טר אילולי כלומר, תהלים".  עלולה נבוכדנצר של השירה פיו, על המלאך ס
 ע"ה! המלך דוד של התהלים מפרקי יותר להיחשב היתה
טר מדוע תמה, כבר זצ"ל יודלביץ שבתאי ורבי  הוא הרי פיו, על המלאך לו ס
 לשיר! לו שיתנו הבחירה, עולם זה שירה, לומר רצה

 שירה, לומר לו הפריע שהמלאך הכוונה אין נפלא: פשט שבתאי רבי וביאר

 האם - פיך על מכה קיבלת לנסותו. היתה המלאך כוונת מלשיר. אותו עצר
ת אם שירה? לומר מפסיק או לשיר אתה ממשיך עדיין  שלך השירה - הפסק
 מכות גבי על מכות קיבל המלך דוד המלך. דוד ששר השירה של בדרגה אינה

 אמר - אותו להרוג הולך בנו שירה. ואמר משאול ברח שירה. לומר והמשיך
 הייט, געזונטער גיי שירה? לומר מפסיק אחד "פראסק" אחרי אתה שירה,

המלך! דוד אינך
 כיוסף. שמים ירא שתהא המדרש כוונת זו - סופר" ה"כתב אומר - ממילא

 שזה יודע הוא טוב לו כשהולך המצבים. בכל שמים שירא זה הוא שמים ירא
 בכל מהקב"ה. זה גם - לו הולך וכשלא עולם של מהרבונו הכל מעצמו, לא

ת ירא הוא המצבים ת שאמר הצדיק יוסף כמו ה', א א  ירא", אני האלוקים "
ם, כשזה גם  תמיד - האסורים בית עבד, מלך, המצבים, בכל - הדין מדת אלקי

שינויים. ללא ביראתו, תמים יוסף נשאר

אדם בני נגד לדבר למהר לא

 אמיר.1? אתם הקרת פל את לו ויגידו מען ארצה אביהם ::?עקב אל ויבאו
האדן)מג, את פמרגליב אתנו ויתן קשות־ אתנו הארץ אדני האיעז דבר

כט-ל(

 דיבר הארץ אדוני אביהם: יעקב לפני מתלוננים האחים
 כמרגלים. אותנו וחשד אלינו נטפל קשים, דברים עמנו
 נותן לא נטפל. הוא אלינו ורק והולכים, קונים עוברים, כולם

 אליו שנביא רוצה הוא כעת שמעון, את תפס תחילה מנוחה.
בנימין. את
חת מילה אומר היה רק אבינו יעקב אם  איזושהי יוסף, נגד א

 וכמו לזה, בדומה משהו או משונה מיתה לו שתהיה - קללה
 לא אלקיך את תמצא אשר ״עם שאמר: רחל, אצל שהיה

ליחיה״ עי ל  על גם ובעצם יוסף, על להמיט היה עלול - לב( לא, )
 בדרך. מתה שמקללתו לרחל, שארע כפי נורא, אסון עצמו,

 אדרבה, נגדו. רעה מילה אף אומר אינו אבינו יעקב אבל
 מבקש הוא האחים. ובין בינו ההדורים את ליישב מנסה

 ומעט צרי מעט מנחה לאיש .רידו1ןה ?כליכם הא!ץ מזמרת "׳קחי מבניו:
ת הציל בעצם הוא בכך האיש". לפני רחמים לכם .יוזן שדי וא-ל דבש...  א
עצמו!

 אם גם סבלנות. לו שתהיה האדם צריך כמה - חיים" ה"חפץ אומר - ללמדנו
 לדבר ימהר אל - כדין שלא עמו נהג שחבירו בסדר, לא שמישהו לו נראה
 אלו יודע מי כי לא! רעה מילה אף אבל ושקדים... בוטנים לו שיתן נגדו.

הללו! למילים תהיינה השלכות

נסתרים כוחות חבויים באדם

 וחטאתי לפניך והסתיו ?אלייך סביאתיו לא אם תבקשנו מידי אערבנו אנכי
ט( )מג, המים פל לך

 הבא". לעולם - הימים כל לך "וחטאתי וברש"י:
 משני מיהודה, ערבות כזו ליעקב נצרכה מה לשם המפרשים: שואלים

העולמות?
 ערבות זו אין אם גם אחריות, עצמו על לוקח יהודה אם אכן, היא: התשובה

ת להשיב כדי הכל לעשות וישתדל אחראי שיהיה ברור העולמות, בשני  א
 כח ביתר לפעול מכך, יותר לעשות בידו יש ועדיין, אביו. אל בשלום בנימין
 אפילו שהוא נסתרים כוחות תוכו בתוך חבויים אדם בכל שכן, נחישות. וביתר

אליהם. מודע לא
 החולים לבית בנוגע מיהודי טובה פעם ביקש זצ"ל מקלויזנבורג האדמו״ר

 "אתה הרבי: לו אמר יכול!" שאני מה אעשה "רב'ה, היהודי: לו אמר לניאדו.
ת מה יודע מר  יודע לא אדם בן יכול? אתה באמת מה לך ידוע כלום עכשיו? א

יכול!" הוא מה
 עד מאוד, חלש הייתי חותני, שולחן על סמוך חתן "בהיותי עצמו: על וסיפר

ת אפילו בעצמי לשאת יכולתי שלא כך כדי נשא התלמידים ואחד הגמרא, א

 להעביד והתחילו הגרמנים הגיעו והנה כוח! לי היה לא פשוט עבורי. אותה
 כבדים, שקים אלא גמרא לא גבי? על נשאתי מה יודע אתה בפרך. אותנו
 אדם בן הוא: התירוץ יתכן? זה כיצד קומות! שלוש אותם להעלות צריך והייתי

מת אבל יכול, לא שהוא חושב הוא יכול. הוא מה יודע לא  כוחות בו יש בא
 כי יכול שאתה מה שתעשה תאמר אל ממילא, מאוד! גדולים דברים לעשות

אותך!" מחייב זה כמה עד יודע אינך
 יחזירנו לא שאם ערבות, כזו עצמו על לוקח שיהודה אבינו יעקב כשראה

 יהודה בבנימין, לפגוע ינסו שאם לו ברור היה - הבא לעולם גם לו יחטא
 בשני מנודה להיות שלא כדי וזאת להצילו, בו החבויים הכוחות בכל ישתמש

העולמות.
 מיוסף: יעקב מבקש מותו לפני כט-לא(. מז, )לקמן נוסף במקום רואים זה יסוד

 ואומר: מסכים יוסף במצרים". תקברני נא אל .ואמת חסד ע?די "וע^ית
 "השבעה מבקש: אלא בכך מסתפק לא יעקב אבל כדבריך", אעשה "אנכי

 שיעשה הודיעו כבר שיוסף אחר שיישבע, ממנו מבקש הוא מה לשם לי".
כדבריו?
 ישתמש - שכך וכיון מוכרח, נעשה הוא השבועה ידי על כנ"ל: הוא התירוץ

בו. החבויים הכוחות בכל

 בעצמו שהניח הגביע את ״מצא״ מנשה

יג( )מד, מימן באמתחת הגביע וימצא פלה ובקטן החל בגדול ש8ויח
 אמיתי. חידוש מאוד. ממנו ייהנו החכמים שתלמידי יפה, חידוש לכם אומר

 יודעים מהיכן - מילי?" הני "מנא שואלת: ע״ב( )ז פסחים במסכת הגמרא
הנר? לאור נעשית חמץ שבדיקת
 וחיפוש מחיפוש, ומציאה ממציאה, מציאה למדנו חסדא: רב "אמר ומשיבה:

 כתיב - ממציאה מציאה מנר. ונרות מנרות, וחיפוש מחיפוש,
 התם וכתיב בבתיכם׳, ימצא לא שאור ימים ׳שבעת הכא

 מחיפוש ומציאה וימצא׳, כלה ובקטן החל בגדול ׳ויחפש
 את אחפש ההיא ׳בעת דכתיב: - מנרות וחיפוש דידיה,

 חופש אדם נשמת ה׳ ינר דכתיב: מנר, ונרות בנרות׳, ירושלים
בטן׳״. חדרי כל

ת הגמרא הביאה לא מדוע )שם(, המהרש״א שואל  הנאמר א
תויצא בפרשת לכן, קודם שי א ר ב ש לה(: לא, ) חפ  את מצא ולא ״י

ומציאה! חיפוש מוזכרים שם גם הלא התרפים",
א בעיר פעם שהיה סיפר, זצ"ל רב הטשעבינער אק  ופגש קר

הזו: בגמרא יפה פשט לו שאמר זקן, שען שם
 פתיתי להניח ״נוהגים כותב: תלב( )סי׳ פסח בהלכות הרמ״א

לבשלה", ברכתו יהא שלא כדי הבודק, שימצאם במקום חמץ
בעצמו. הבודק אפילו להניח יכול הללו הפתיתים ואת

ת זה על לומר מתאים מה האחרונים: שואלים  מניח עצמו הוא אם חמץ, בדיק
ת קת איזו ומחפש, הפתיתים א  ש"מצא" נקרא זה כלום זו? היא חמץ בדי

חמץ?
ת לומדים מהיכן הזקן: השען השיב ק  הגביע". וימצא מ"ויחפש... חמץ? בדי

ת מצא ומי  לומר שמתאים הרי שם... הטמינו עצמו שהוא מנשה, - הגביע? א
שם. הניחו עצמו שהמחפש דבר על "וימצא"

ת מצא ולא מ"ויחפש הוכחה הגמרא הביאה לא מדוע היטב מובן זה לפי  א
התרפים... את שם הניח עצמו הוא לא חיפש, באמת לבן שם כי התרפים",

ראובן מעשי

 בשמחה והמנורה הפתילות בהכנת זצ"ל ראובן רבי עוסק היה החנוכה, בחג
 הדולק צמר חוט של פקעת בביתו שמורה היתה רבות, שנים במשך עצומה.

 הנרות. הדלקת עבור הכולל, לאברכי ממנו מחלק היה שנה ובכל יפה,
 עוז וברוב וברעדה בגילה מברך היה הנרות, הדלקת מצוות קיום בעת

 מדליק והיה הרבים, רשות קצה עד ונשמע וחזק' 'הולך כשקולו ותעצומות,
ת אש. כשלהבת מאירות כשפניו הנרות א

 לרחוב, מרחוב עימם וסובב ביתו בני בלוויית הולך היה ההדלקה, לאחר
ת להראותם כדי  של וחלונותיהם בתיהם פתחי על המאירים החנוכה נרות א

 ניסא'. 'פרסומי לעשות שהורונו חכמים דבר המקיימים ישראל,
 סוכה בהן להקים שניתן מוודא היה חלציו, ליוצאי דירות לרכוש כשביקש
כראוי. ניסא' ב'פרסומי חנוכה נרות ולהדליק כהלכתה
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ועניינה מהותה - חנובה נר הדלקת מצות
 המצוות, בשאר כמותו נמצא שלא דין מצינו חנוכה נרות הדלקת במצות

 המהדרין, מן ולמהדרין למהדרין יש החיוב, עיקר מלבד דרגות כמה בו שיש
 ה״א( חנוכה מהל' ״ד9) הלוי רי״ז מרן בחי' ועיין זה. ענין להסביר וטרחו
 הידור חובת דליכא רשות, של ענין אך דהוא וב״ק בשבת הר״ח ד' מיסוד

 היא דכך הידור, של אפשרות חכמים שנתנו אלא עיי״ש, במצוה משליש יותר
בדבר. פנים כמה בעזה״י ונראה זו. מצוה של הידורה

המנורה להדלקת המשך הוא חנוכה נרות הדלקת מצות

 כן )הביא בהעלותך בר״פ הרמב״ן כ' חנוכה נרות של מהותם בעיקר והנה
 מזאת לגדולה תתירא אל לאהרן אמור לך למשה הקב״ה ״א״ל מהמד״ר(

 אל לעולם הנרות אבל נוהגין, הן קיים שביהמ״ק זמן כל הקרבנות מוכן, אתה
 בטילות אינן בני את לברך לך שנתתי הברכות וכל יאירו, המנורה פני מול

 בטלין והקרבנות קיים ביהמ״ק שכשאין ידוע דבר ״והנה הרמב״ן וכ' לעולם״,
 חנוכת טל לנרות אלא רמזו לא אבל בטלות, הנרות אף חורבנו מפני

 ומבואר הרמב״ן. עכ״ל בגלותינו״ חורבן לאחר אף נוהגת שהיא חשמונאי
 ולמדים בביהמ״ק. שהיה המנורה לנרות כהמשך הם חנוכה שנרות בדבריו

 ענין בה שיש חנוכה, נר הדלקת של המצוה קביעות בעיקר מיוחד תוכן אנו
 אנו זו מצוה של ידה שעל כדי עד לגבולין, שנעתקה במקדש עבודה של

 החורבן לאחר אף נוהגות והן לעולם בטילות שאינן המקדש לנרות קוראים
 דעשאוה לאורה להשתמש האיסור כגון בנ״ח דינים כמה מיוסדים זה )ומכח

 כ״ג שבת רש״י וכן בשבת, הר״ן כד' עיקר כל משתמשים שאין כמנורה
 המנורה של שמקומה זה וכגון דמנורה. דומיא מצוה עושה דהדלקה

 של זה דבחידוש לעמוד, יש וגם המקדש(. מנורת כמו בדרום הוא בביהכנ״ס
 המקור נמצא בזה המקדש, לנרות שייך מישך שזה חנוכה, נר הדלקת מצות

פנים. בכמה בעז״ה ונבאר חנוכה. נר מצות לעיקר בתורה

בהם" להשתמש רשות לנו ואין וכו', הקדושים כהניך "וע"י ביאור

 על מדליקין אנו הללו ״הנרות הללו״: ב״הנרות בנוסח לעמוד יש והנה
 בימים לאבותינו שעשית המלחמות, ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנסים

 הנרות חנכה ימי שמונת מצות וכל הקדושים. כהניך ידי על הזה, בזמן ההם
 כדי בלבד, לראותם אלא בהם, להשתמש רשות לנו ואין הם, קדש הללו

 להבין ויש ישועתך״, ועל נפלאותיך ועל נסיך על הגדול לשמך ולהלל להודות
 הנס שנעשה שזה שמשמע וגם הקדושים״, כהניך ״ע״י אומרים שאנו מה מהו

 לכך, המשך שזהו דמשמע הם, קודש הללו שהנרות לכך הסיבה זה ידיהם על
 צ״ב, זו הלכה הזכרת עצם וגם חנוכה(, יואל דברי )ראה זה ענין להבין ויש

בדוקא. זו הלכה נזכרה מדוע

 שהיתה המנורה של המשך זהו חנוכה דנר הנ״ל הרמב״ן עפי״ד הבי' וי"ל
 חז״ל ד' בביאור כ' כא( לח )שמות פקודי ר״פ בספורנו והנה בביהמ״ק.

 עולמים״, ולעולמי לעד שעומדים עומדים שיטים ״עצי המשכן על שאמרו
 היינו נחרבו, המקדשות בתי ואילו לעולם נשאר שהמשכן דהסיבה התם ובי'

 לא המקדשות בתי ואילו שבדור, ומיוחסים צדיקים ע״י נבנה דהמשכן משום
 שני ומקדש מצור המלאכה עובדי היו ראשון מקדש אלא צדיקים, בידי נבנו
קצבת שלא הורה "ובזה וז״ל הספורנו ומסיים נחרבו, ולכך כורש, בנה

דעת על נכתב <

 את ה' רוצה אבל בישראל, השכינה להשרות סבה יהיו הבנין וגודל העושר
 לנצח קיים נשאר שהמשכן למדים נמצינו בתוכם", לשכנו ומעשיהם יריאיו

 חלקיו, נפסדו ולא אויבים בידי כליו ולא הוא לא נשבה ולא נפל לא ומעולם
 העוסקים שכל משום אויבים, בידי וכליו הוא ונשבה שנפל המקדש לעומת
 מעשיהם ואת יראיו את ה' רוצה כי שבדור, וצדיקים מיוחסים היו במשכן
 שכ' כמו עכו״ם, ע״י נבנו המקדשות שבתי למרות והנה בתוכם. לשכון

 וע״י הקדושים כהניך ע״י כולה היתה חשמונאי בית חנוכת מ״מ הספורנו,
 דכיון אף ולפיכך חסידך. איש שבט לוי מבני החשמונאים עליון חסידי

 האויבים ביד ונשבה שנחרב שני כבית ודינו שני לבית שייך הי' דבכללות
 נצחיות שיש ע״י נשתייר חשמנאי בית חנוכת של הזו הבחינה אכן נגזר, שכך

 מול אל ל״עולם במנורה מתקיים ההדלקה מצות של ידה שעל והיינו למנורה,
 המשכן של הבחינה מעין בה אף ונתקיימה הנרות״. שבעת יאירו המנורה פני

עולמים. ולעולמי לעד שעומדים עומדים, שיטים עצי בו שנאמר

 עד בס״ד מכוון והוא הללו״ ב״הנרות הנוסח היטב א״ש למבואר והשתא
 חנוכה נר של לאורה להשתמש האיסור כי הראשונים כתבו דהנה מאוד,
 שאין כמנורה עשאוה תקנוה, במנורה שנעשה נס שע״י שכיון הוא יסודו

 הרמב״ן דברי מיסוד הוא הדבר ושרש כ״א(, דף שבת )ר״ן כלל בה משתמשין
 בה, משתמשין שאין כמנורה דינה ולכך למנורה, המשך הוא הנרות שהדלקת

 הכל שהי' משום הוא יסודו לעולם, נצחי המשך למנורה שיש זה ענין והלא
 חסידך, איש משבט החשמונאים עליון חסידי וע״י הקדושים״ כהניך ״ע״י

 שהרי שיפסד ראוי שאין הספורנו וכד' יתבטל שלא נותן הדין זה דמשום
 רשות לנו ואין הם קדש הללו ״הנרות לפיכך לבם, בנדיבות כשרים עשאוהו

 בה משתמשין שאין כמנורה דעשאוה בלבד״, לראותם אלא בהם להשתמש
כלל.

המנורה הדלקת מצות של מהותה

 ברמב״ן המבואר לפי אשר המנורה, של ענינה בעיקר להתבונן וראוי
 והנה, המנורה. הדלקת של ענין מאותו הוא דחנוכה הנרות הדלקת מצות
 זית שמן אליך ויקחו ישראל בני את תצוה ״ואתה עה״פ החיים באור איתא

 כמו ישראל בני אל דבר לומר לו היה ולכאו' ״ואתה״, הלשון על שעמד זך״,
 ה', בבית נרות שידליקו ה' לצוות המוסר מן דאי״ז בזה וביאר מקום, בכל

 יאמרנה לא זו מצוה כי למשה אמר כן על אשר אורה, תצא ממנו אשר
 להביא זה כבוד שינהגו עצמו, מפי פירוש יצוה, הוא אלא ה', פי על לישראל

 אתה תוסיף שצויתיך מה מלבד פירוש ואתה, אמר ולזה להדליק, שמן
 על שהיה משום תדבר, ולא תצוה לשון אמר דלכך וביאר זה, על לצוותם

 כלל מצד להגיע צריכה הנרות הדלקת דמצוות והיינו כך. על לזרזם משה

 המוסר מן דאי״ז ה', בבית נרות וידליקו שמן יביאו מעצמם שהם ישראל,
ה'. ציווי מחמת רק כן שיעשו

 בהעלותך עה״פ במדרש המבואר עפ״י אחר, בנוסח לפרש יש דרכו ועפ״י
 שנה, הארבעים כל להם האיר הוא הלא לאורם צריך הקב״ה וכי הנרות, את

 מהלכין שהיו וסומא לפיקח דומה, הדבר למה משל המדרש מבאר אלא
הזה הנר את לי והדלק צא הבית לתוך כשנכנס לסומא פיקח לו אמר בדרך

> בלבד וזכיתב

 הגליון ולקבלת והארות להערות והנצחות, לתרומות
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 עד מסמכני, היית אתה בדרך כשהייתי בטובתך הסומא, לו אמר לי, והאיר
 את לי הדלק אומר אתה ועכשיו אותי, מלוה היית אתה הבית לתוך שנכנסנו

 מלווך שהייתי טובה לי מחזיק תהא שלא הפקח לו אמר לי, והאיר הזה הנר
 היה ישראל, אלו והסומא הקב״ה זה הפקח כך לי. האיר לך אמרתי לכך בדרך

 המשכן שעמד כיון יומם, לפניהם הולך וה' שנא' להם ומאיר מנהיגן הקב״ה
 בשביל הנרות את בהעלותך שנא' לי תאירו לו ואמר למשה הקב״ה קרא

 את להשלים הוא המנורה הדלקת של ענינה שעיקר בזה ומבואר לכם. לעלות
 והנה במדבר. שנה ארבעים ה' לנו שהאיר כך על הטוב ההכרת של חיובינו
 שהשכל חיוב וזהו האדם, מצד המחוייב חיוב הוא טובה, ההכרת של החיוב

 המצוה, מבלעדי אף מחייב של יסוד בה יש הזו דהמצוה נמצא וא״כ מחייבו,
 הכרת חובת לקיים כיצד תמצי והיכי אפשרות לישראל נתן דהקב״ה אלא

 של מחידושה דזהו הדבר ופירוש דרכם. את להם ומאיר שהאיר למי זו טובה
 ישראל כאילו להיעשות היא צריכה מ״מ מחויבת מצוה שהיא שאף זו מצוה

 הלשון יבואר ג״כ ובזה טובה. הכרת חובת מצד דליבא מרעותא זאת עושים
 צריכה שהמצוה לומר באה זו שלשון האוה״ח, שכ' מה דרך על תצווה, ״ואתה״

 יבואר ובזה יתברך, צוויו מחמת רק כן שיעשו ולא ישראל כלל מצד לבא
 ציוויו מחמת ולא ישראל מצד להגיע צריכה טובה שהכרת משום הזה, הענין

גרידא. יתברך

 דמחד ריכשי, אתרי ארכבי הנרות הדלקת של זו דמצוה למדים, נמצינו
 ה', מאת בה שנצטוינו מחמת לקיימה שצריך המצוות ככל מצוה זו הויא

 ואובנתא מרעותא באה שהיא טובה הכרת למדת בה לכוון צריך ומאידך

 בחינה בה יש כך משום שהרי בה, נצטוו לא כאילו נידונית היא וגם דלבא,
 את הקב״ה להם שהאיר מה עבור חיובם את בכך ישראל משלמים שכביכול

 דוקא לאהרן הקב״ה שניחמו במה הביאור דזהו י״ל )ולפי״ז במדבר. דרכם

 שלא על הוא אהרן של דעתו שחלשה שמה משום הנרות, הדלקת במצות
 שבטו ועבודת עבודתו כל ואילו המזבח, לחנכת כמותם נדבה הקריב

 הדלקת במצות הקב״ה שניחמו מה וזה בהם, ונצטוה חובה היו וקרבנותיהם

 כאילו נדבה של בחינה בה יש מ״מ עליה, ונצטוה חובה שהיא שאף הנרות
 את לה יש ומאידך דלבא, ואובנתא מרעותא אך באה היא וכאילו נצטוו, לא

 גדולה שלך חייך ממ״א, רש״י דברי הן והן ועושה, המצווה גדול של המעלה
 שתי את בה שיש גדולה, והיינו הנרות, את ומטיב מדליק שאתה משלהם
נדבה(. של בחינה וגם חובה גם יחד, גם המעלות

המהדרין״ מן ומהדרין ה״מהדרין בענין הביאור

 מן ומהדרין דמהדרין ענינא בחנוכה דאיכא בהא הביאור דזהו י״ל ולפי״ז
 יסודו דחנוכה נרות הדלקת גם שהרי הזה, הענין כנגד מכוון והוא המהדרין,

 כן ומשום כך, על ולהודות לנו שנעשה הנס בגודל להכיר טובה, הכרת הוא
 מחמת ולא ולהשכיל להבין השכל של חובתו מחמת הדבר שיעשה צריך

 שבמצוה הטובה הכרת ענין את ולהדגיש להטעים כדי חכמים, מצות חובת
זו.

 של שהסוגיא מצינו דהנה המהדרין, מן ומהדרין דמהדרין בהא י״ל ועוד
 להבין ויש החנוכה, מסוגיות היא מ״מ דם, דכלהו דאבוהון אף מצוה, ביזוי
 הגמ' דברי עפי״ד היטב יבואר זה ודבר דחנוכה. בסוגיא קבעוה למה

 לעבור ולא התורה מן שלא ועונשים מכין שבי״ד ״שמעתי א'( מ״ו )סנהדרין
 בשבת סוס על שרכב באחד ומעשה לתורה סייג לעשות כדי אלא ד״ת על

 פרוצים שהיו ״מפני ופירש״י לכך״, צריכה שהשעה וסקלוהו יונים בימי
 גזירות עליהם גוזרים היו שהיונים ישראל של לחצם רואים שהיו בעבירות

 של למציאות גרמו יון של השמד שגזירות והרי עיניהם״, בזויות מצוות והיו
 ולהעמיד להחזיר כדי מילתא למגדר צורך והיה בעיניהם״, בזויות מצוות ״והיו

 ח״ו להקל מתרגלים שאח״כ מה הגזירה עיקר וזה המצוות. חשיבות את
 סוגיא היא וע״כ המצוה, כבוד לחזק דחנוכה המועד מיסוד וא״כ במצוות.
 של ענין בה תקנו ג״כ ולכך המצוות. בכבוד להתחזק שרש דהוא דחנוכה
עצמו מצד שהאדם למצוה כבוד תוספת שזהו המהדרין, מן ומהדרין מהדרין

 וקראת כבוד, של ענין הוא ואור )נרות בה. להדר ומוסיף המצוה את מכבד

 יוהכ״פ דהיינו כתבי( כל פ' )שבת הרא״ש וכ' מכובד, ה' לקדוש עונג לשבת
 ה' כבדו באורים כן על דכתיב בנרות, אותו ומכבדים ושתיה אכילה בו שאין

 וכן לכבוד. העשוי נר וכן נר, הדלקת ע״י כבוד קיום יש ט״ו(, כ״ד פרק )ישעיה
 רק נרות ע״י להדר שייכא לא מצוה בשום והנה שבת. כבוד של קיום יש

 דכבוד בחפצא המצוה של הידור דהוי הידור. גופא הוא האור דריבוי בנ״ח
הזה(. ההידור יש וכאן

אחת בבת ושבח שם - ההלל אמירת חיוב

 אי' דהנה ההלל. אמירת ובחיוב הנס במהות נוסף גדר להוסיף ויש

 שכל ואמרו ישראל של עיניהם וחשכו וגזרו הרשעה יון ״בא חנוכה במדרש
מר בחרב, ידקר הקב׳׳ה של שמו שיזכיר מי  מי שכל אמרתם אתם הקב׳׳ה א

 ומבואר חנוכה״, ימי שמונה לשמי הלל קובע אני בחרב ידקר שמי שיזכיר
 יש הנס, על הודאה בזה שיש דמלבד דחנוכה, ההלל בקריאת נוסף גדר בזה
 להזכיר שלא הגזירה לעומת בא הלל לומר האפשרות דעצם נוסף, ענין בזה

 ההלל. קריאת ע״י ה' הזכרת של תוספת שתהיה הקב״ה ואמר ח״ו, ה' בשם
 נאמר שבח של מאמרות דבעשרה קיז.( )פסחים הגמ' עפי״ד היטב ויבואר

 העניה ולפיכך אחת, בבת ושבח שם שכולל הללוי' מכולן וגדול תהילים ספר
 בפירש״י )יעוין הילולים ריבוי דענינה דהללוי', זו בתיבה היא ההלל של

 תוכן מתפרש שבה והיינו אחת, בבת ושבח שם כוללת והיא שם( ורשב״ם
 שבח, של הענין גם בו דיש ושבח, שם הוא שענינו בכללותו, ההלל של ענינו

 עצמו וההילול ״שם״, והוא ההלל, אמירת עצם וגם להקב״ה, הודאה שהוא
אחת״. בבת ושבח ״שם השם הזכרת הוא

 הניסים״ ״על של במטבע שישנו השינוי בדבר השאלה היא ידועה והנה
 יש הנס מאורע גוף אמירת מלבד דבחנוכה חנוכה, של זו לעומת דפורים
 מאורע, אותו משום חכמים תקנו אשר הימים קביעות על דברים תוספת

 א״ש, ולנ״ל זו. תוספת אין בפורים ואילו וכו', אלו חנוכה ימי שמונת וקבעו
 ההודאה, מן חלק הוי ולהלל להודות האלו הימים את שקבעו זה דחלק די״ל

 בהרחבה )וראה הלל, של המיוחדת ובבחינה שמים שם להזכיר אנו שזוכים
בביאורים(. להלן זה בענין

 לנס רק ולא ג״כ השמן פח לנס שייך מישך דחנוכה שההלל ומצינו
 מה וזה דחנוכה. נרות הדלקת למצוות ג״כ הוא שייך וממילא הנצחון,

 הגדול״, לשמך ולהלל ״להודות הללו״, ב״הנרות נרות בהדלקת אנו שאומרים
 וכן הנרות. הדלקת בעת זאת אנו ומזכירים ההלל, קריאת היינו ו״להלל״

ס זה היה יום שכל משום בחנוכה יום כל ההלל את שגומרים מצינו  בפנ״ע, נ
 טוב ויום ד״ה כח: )תענית התוס' שכתבו )כפי נוסף יום המנורה שדלקה בזה

 עם שנעשה לנס שייך מישך שההלל בזה מבואר וא״כ פסח(, של הראשון
 מפני ההלל את קורין ״ולמה ב פרשה רבתי בפסיקתא ויעויין המנורה.
 לנו״ ״ויאר דכתיב משום והיינו לנו״, ויאר ה' א-ל קי״ח( )תהלים שכתוב

 מישך דההלל בזה ומבואר ימים ח' שהאירה במנורה הנס היה ובחנוכה

ס מחמת אינו ההלל חיוב דעיקר דאף והיינו השמן. דפך לנס שייכא  פך נ
 על להודות גם בזה מכוון מ״מ והצלה, גאולה של נס על אך הוא דהלל השמן,

 כנגד המלחמה נצחון של הגמר היה השמן דפך דהנס וגם המנורה, נס
 הקדש אל טומאתם ולהכניס להחדיר היה ענינם דמעיקר יון, מלכות

 טומאה )שהרי יון בטומאת להשתמש שלא כדי בעיקר בא הנס וגם והמקדש.
 בגדר השמן דפך הנס היה ולפיכך האחרונים(, הקשו כאשר בצבור הותרה

 וכיון השמן. פך לנס ההלל שייך מישך ולכך יון. על והנצחון המלחמה גמר
 הא על רש״י עפי״ד זו, במצוה מהדרין ענין דמצינו הא חדש באור נבין שכן

 שם ומזכיר הואיל ואונהו ק-לי זה דבעי' משום דזהו באתרוג, הדר דבעי'
 להנ״ל וא״כ הידור, לעשות סיבה היא ש״ש דהזכרת ברש״י ומבו' עליו, שמים

 שפיר א״כ להדלקה, שייך מישך ג״כ וזה ש״ש, הזכרת בבחינת הוא דההלל
עליו״. שמים שם ומזכיר ״הואיל הידור בזה בעי'



דחנוכה הניסים" "על בברכת וביאורים פנינים
זצוק"ל הישיבה ראש לרבינו חנוכה, ושמחה" "אורה ספר מתוך ותומצת לוקט

ישראל. עמך על הרשעה יון מלכות כשעמדה
 הוא הלשון ששם דפורים הניסים על מטבע בין בשינוי לעמוד יש הנה

 עמך ״על הוא הלשון חנוכה של במטבע וכאן הרשע״, המן עליהם ״כשעמד

 גזירת דהנה אנפי, בכמה בזה וי״ל בזה. עמדו וכבר ״עליהם״, ולא ישראל״

 סכנת שהיתה היונים גזירות לעומת הנפשות על ולא הגופים על היתה המן

 שמצותו פורים בין ההבדל שזהו בפוסקים נתבאר ]וכאשר בלבד הנפש

 ובין הגופים על שהיתה הסכנה מן היו וההצלה שהנס כיון ושמחה משתה

 בלבד, הנפש סכנת אלא שם היתה שלא כיון ולהלל להודות שמצותה חנוכה

 לקדושת התנגדות היתה דבפורים והיינו תר״ע[. סי' או״ח וטו״ז לבוש יעוין

 היא, אחת נפש ישראל כלל הנפש מבחינת והנה מישראל. אדם של גופו

 אותן קורא ״הכתוב כ״ו מ״ו בראשית )וכדפירש״י אחד לקל שעובדים

 ולפיכך הם. נפרדים הגופים אבל אחד״( לקל עובדין שהיו לפי ״נפש״,

 היא העמידה הטעמת ישראל, של נפשם כנגד היוונים עמדו כאשר בחנוכה

 הרי א״כ הגופים על היתה שהגזרה בפורים משא״כ בכללות, ישראל עמך על

 כשעמד המטבע ולפיכך מישראל ואחד אחד כל על פרטית גזירה היא

עליהם.

 היונים שהיו ד'( פ״ב בראשית )ב״ר במדרש ז״ל דבריהם פי על י״ל ותו

 ויעוין ישראל. באלקי חלק לכם שאין השור קרן על לכם כתבו להם אומרים

 מעלתם ישראל מן לבטל הזאת האומה שרצו ״מפני מצוה בנר במהר״ל

לכלותם, בשביל כוונתם היתה לא היוונים וכו' ישראל של העליונה האלקית

 האלקית״ המעלה הוא לנו כי רק יתברך, בו חלק לכם אין כי אומרים היו רק

 ״אלקי למדרגת ההתנגדות היא יוון גלות של ענינה כלליות כלומר עכ״ל.

 כנסת של המדרגה כלליות היא שזו ביותר, שמו הוחל עליהם ישראל״,

 - יחד - הוחל עלינו ז״ל: שפירשוהו ישראל אלקי אלקינו, ה' היא: ישראל

 תחת העומדים כלומר ישראל, עמך על והיינו יד(. ו דברים )ספרי ביותר שמו

 עמי ללא ״ואמרתי כה(: ב )הושע וכדכתיב ישראל, אלוקי של זו מציאות

 הרשעה יון מלכות כשעמדה ההדגשה האי וזו אלקי״. יאמר והוא אתה עמי

 ״אלוקי שנקראת הזו המציאות את ולהאביד להשכיח שרצו ישראל, עמך על

 הזו. העליונה מעלתם את מישראל ולהאביד ישראל״,

 ישראל, בארץ ישראל בהיות המקדש בזמן היו היוונים גזירות דהנה י״ל ועוד

 ״והיה א( ב )הושע עה״פ ברש״י והנה לארץ, בחוצה היתה המן גזירת ואילו

 ״לא רש״י כ' חי״, א-ל בני להם יאמר אתם עמי לא להם יאמר אשר במקום

 האומות״, לבין ותגלו לכם איני כאילו עצמי אראה לכם, אהיה לא ואנכי עמי

 בארץ רק הוא ישראל״ ״עמך בתורת ישראל מדרגת דשלמות בזה ומבואר

 והיינו ותגלו, לכם שאיני כמי עצמי שאראה הקב״ה שאמר וזהו ישראל,

 ישראל שהיו בחנוכה ולכך לכם, איני כאילו עצמי שאראה מצב זהו שבגלות

 בגלות שהיתה המן גזירת אבל ישראל״, עמך ״על הלשון ישראל בארץ

 של מדרגתה דשלימות עליהם, עמד לשון כתיב לארץ בחוצה ישראל בהיות

ישראל. בארץ היא ישראל עמך בתורת ישראל כנסת

צרתם. בעת להם עמדת הרבים ברחמיך ואתה
־ ־ : 1־ — : ■ ז״ : ־ ז־ ■ - ז־ 7 :■ : .■ ■ד ז־ ז־ : יי

 דפורים, הניסים על בנוסח לישנא האי כי מצינו שלא זו במטבע להתעורר יש

 בכל והנה צרתם״. בעת להם ד״עמדת הא נתקיים פורים בנס גם והלא

 בעת וזעקה תפילה של מהלך מצינו ישראל של והישועות הצרות מאורעות

 ישראל בני ״ויאנקו לגאולה, תפילה שקדמה מצרים בגלות כדאשכחן הצרה.

 סדר שהי' פורים במעשה ועד״ז סוף״. ים על שמעת זעקתם ״ואת ויזעקו״,

 דבר הדגשת מצינו לא אכן וזעקתם״. הצומות ״דברי וזעקה תענית של

 פלא, זה שראה אלא כלל. חנוכה נס מאורע של בענינו והזעקה התפלה

 עשנת מתי עד צבקות אלוקים ה' ה( )פ בתהילים מפורש מקרא דמצינו

 ונמצינו לישראל״, מאוד שהרעו יון מלכי ״בצרות ופירש״י עמך, בתפלת

 שלא אלא והתפללו זעקו אמנם יון של והגזירות הצרות שבשעת למדים

 ״עשנת תפלתם על מעלה של כעס שהי' אלא עוד ולא זעקתם, נתקבלה

 תפלה ע״י הנס בא שלא הדבר הוא כך דמילתא ולקושטא עמך״. בתפלת

ומהלך הקדושים״. ״כהניך של נפשם מסירות ע״י אלא וזעקה

 משום הגזרות באו שבחנוכה חנוכה הל' בריש הב״ח ד' עפ״י הוא הדבר

 עבודת מהם שבוטלה העבודה, לבטל עליהם נגזר ולכך בעבודה, שהתרשלו

תמיד. נר ״להעלות תמיד של בחינה הוא זה שגם המנורה, והדלקת התמיד

 בעבור תמיד, ונר תמיד קרבן ״תמיד״, של אלו עבודות שתי ביטול וענין

 הכונה אין בעבודה״ ״התרשלו דהרי זה, באופן מתפרש בעבודה ההתרשלות

 עשאוה שלא כלומר בה, שנתרשלו אלא כלל העבודה את עשו שלא

 את העבודה מן שהפקיעו ונמצא עראי, בדרך אלא ובתמידיות, בקביעות

 ארעי בדרך נעשית העבודה שהיתה כיון שבה, והתמידיות הקביעות חותם

 תמיד קרבן ה״תמיד״ עבודות שתי נתבטלו מדה כנגד במדה ולפיכך וברפיון.

החלשה גרמו בעבודה, והרפיון ההתרשלות והנה תמיד. ונר

 א״ר סג.( )ברכות בגמ' וכדאי' צרתם, בעת ישראל כנסת של העמידה בכח

 צרה, ביום לעמוד כח בו אין תורה מדברי עצמו המרפה כל יאשיה א״ר טבי

 נתרפה ״אם ופירש״י אחת, מצוה ואפילו שמואל אמר מתנה בר אמי א״ר

 המהרש״א בזה והוסיף כוחו״, צר בה להתעסק חש ולא לידו כשבאה ממנה

 כח בו דאין קאמר עראי ובדרך בריפוי הוא אם ומקיימה כשלומדה ״גם

 גורם ועראי רפיון בדרך והמצוות התורה דעסק והרי צרה״, ביום לעמוד

 י( )כד משלי ברש״י מבו' וביותר צרה. ביום העמידה כח את להפקיע

 כחך, מאמצים יהיו לא השרת מלאכי אפי' צרה, ביום התורה מן ״התרפית

מן רפיון ישנו כאשר הם סתומים ממעל שמים עזר של המעיינות שגם כלומר



 המקרה ימך בעצלתיים יא.( )מגילה אמרו מזו ויתירה והמצוות״. התורה

 עסקו שלא לישראל להם שהיה עצלות בשביל הבית, ידלוף ידים ובשפלות

 יכול היה שלא כמי "מך ופירש׳׳י מך, הקב׳׳ה של שונאו נעשה בתורה

 "העזר מעינות את סותמים התורה בעסק והרפיון שהעצלות והיינו להושיע",

 "כמי של הבחינה עד צרה" ביום ה' "יענך של המהלך את ומונעים ממעל"

היוונים בזמן שמצינו הדבר הוא והוא להושיע". יכול היה שלא

 בתפלת עשנת מתי ל׳׳עד גרמו ובמצוות בעבודה והרפיון שההתרשלות

 דלקושטא דחנוכה, הישועה בסדר והתפלה הזעקה ענין נזכר שלא עד עמך",

 החזיר ומה דחנוכה. במאורע תפילה של זה במהלך היה סגי לא דמילתא

 אומר הוי ממעל, העזר ואת העמידה כח את צרה עת באותה לישראל

 על נפשם למסור בתשובה "וכשחזרו שם, הב׳׳ח וכלשון נפש", "מסירות

 ג׳׳כ הנס נעשה ע׳׳כ ה' בבית העבודה עובדי כהנים ע׳׳י ה' הושיעם העבודה

הביאה אשר זו ואך העבודה", קיום על למות נפשם הערו אשר תחת בנרות

 שלעומת חנוכה, נס של שהחידוש ונמצא ההם בימים והנפלאות הניסים את

 ביטול וע׳׳י בעבודה, הרפיון ע׳׳י ממעל העזר של המעינות סתימת של המצב

 טמון ישראל כנסת של העמידה שכח ומבואר העבודה. של התמידיות חותם

 שהוא הקרבנות, כל עיקר שהוא תמיד ובקרבן המנורה של תמיד בנר ומונח

 ובתורה בעבודה דהעסק וכאמור העבודה, של התמידיות מדריגת תכלית

 לאחר הרי מעלה, של עזר של המעינות לסתימת גורם ורפיון עראי בדרך

 מעינות את לפתוח זכו השם קדושת על נפשם ומסרו למות נפשם שהערו

 אשר הדבר והוא צרתם". בעת להם "עמדת של לבחינה והביאו העזר

 היחוד מן זהו אמנם כי חנוכה, של הניסים על בנוסח זו מטבע נתיחדה

 ושל כללית תשובה של מהלך היה בפורים כי חנוכה. נס מאורע של והחידוש

 בעבור הגזירה שהיתה כאן אבל וזעקתם, הצומות דברי ותפלה, זעקה

 קדושת על נפשייהו ה׳׳מסרי ידי על הנס מהלך עיקר היה בעבודה שנתרשלו

צרתם. בעת מעלה של לעמידה זכו כך ידי שעל השם"

הגדול. לשמף ולהלל להודות אלו■ חונכה ימי שמונת וקבעו■
 הניסים׳׳ "על של במטבע שישנו השינוי בדבר השאלה היא ידועה

 הנס מאורע גוף הרצאת מלבד חנוכה דבשל חנוכה, של זה לעומת דפורים

 מאורע, אותו משום חכמים תקנו אשר הימים קביעות על דברים תוספת יש

 בפורים ואילו הגדול", לשמך ולהלל להודות אלו חנוכה ימי שמונת "וקבעו

 מדבר מאומה מזכירים ואין בלבד, הנס על מודים אלא זו, תוספת אין

הימים. קביעות

 יעקב בית (בסידור שלמה ביריעות קלוגר המהר׳׳ש דברי בהקדם וי׳׳ל

 דשונה וביאר צרתם", בעת להם "עמדת הניסים בעל הנוסח לפרש עמדין)

 ישראל שהיו הניסים דכל חנוכה, של זה מנס לישראל שנעשו הניסים כל

 וכמו הבריאה, בשורש כבר קבוע הניסים כל יסוד היה וכליה, מיתה בסכנת

 ים קריעת בשעת לישראל שיחלק הים עם הקב׳׳ה התנה דתנאי חז׳׳ל שאמרו

 נס אבל הגופים, והצלת גשמית סכנה על שבאו בניסים כ׳׳ז אמנם סוף,

 מתלא שהרי בראשית, במעשה שרש לו אין הנפש סכנת על שבא חנוכה

 מסרו כאשר והמצוות, התורה קיום על עצמם ימסרו אם שרק בבחירה, תליא

 ולפיכך הטבע, שינוי של ניסים להם ה' יעשה הקדושים, כהניך החשמונאים

 "הכל של למהלך שייכים הניסים שכל כלומר הבריאה. בעצם מונח אינו

 וזהו שמים". מיראת "חוץ של למהלך שייך חנוכה נס ואילו שמים" בידי

 רק שהתחדש מחודש מהלך כאן שהיה היינו צרתם", בעת להם "עמדת

 מאי לבאר יש ובזה התו׳׳מ. על נפשם מסרו כאשר עצמה שעה באותה

 לשחר אסתר נמשלה למה השחר אילת על "למנצח כט.) (יומא בגמ' דאמרי'

 איכא והא הניסים, כל סוף אסתר אף הלילה כל סוף שחר מה לך לומר

 דמה הוא כללא דהרי י׳׳ל, בזה והביאור קאמרינן׳׳, לכתוב ניתנה חנוכה,

 אסתכל כי בתורה, אין בבריאה נמצא שלא ומה בתורה יש בבריאה שיש

 דנס וכיון והבריאה, התורה בין מוחלטת זהות וישנה עלמא, וברא באורייתא

 כאשר שהתחדשה מחודשת מציאות היא כי בבריאה שתכלל א׳׳א חנוכה

חנוכה של ה׳׳וקבעו׳׳ ולכך נמצאת. אינה בתורה אף כן על נפשם, את מסרו

 המועד, קביעות של החידוש את גם חידש הנס דחידוש הנס, מעצם חלק הוא

 הנס. מעצם חלק שהוא כיון הנס על בהודאה זה חלק נכלל ולפיכך

 למרות המועד קביעת של זה חידוש התגלה בחנוכה דוקא בכדי דלא ונראה

 רק ולא הוא, כך שהוא מעשה אך זה ואין הבריאה, בשורש נכלל שאינו

 במסוים שייך הוא אלא בלבד, ברוחניות וההצלה הסכנה שהיתה משום

 נר בספר ז׳׳ל המהר׳׳ל שהשריש מה בהקדם והוא מיון. והפורקן להצלה

 את משעבדת מלכות שכל הוא דכללא יון, מלכות של כוחה בענין מצוה

 המיוחד כוחה את משליטה דהמלכות והיינו המיוחדים, כוחותיה עם ישראל

 מלכות של התנגדותה דעיקר שם וביאר בארוכה, יעוי׳׳ש ישראל, כנסת על

 ועיקר יונית, חכמה - שלה המיוחדת החכמה כח מצד הוא ישראל לכנסת יון

 של בידה מצוי היה זה תאמין, בגוים חכמה אז׳׳ל שעליה האנושית החכמה

 עליו שכ' מהם (ויש יון של הגדולים והפילוסופים אתונה מחכמי וכידוע יון,

 חכמתם). במדרגת הגיעו כך כדי שעד מנבואה, למטה שכלו שהי' הרמב׳׳ם

 כנגד שלהם החכמה את שהעמידו והשעבוד השליטה ענין היה שכך והיינו

 שרצו תורתך" "להשכיחם של הגזירות ענין היה וזה האלוקית. התורה חכמת

ואורייתא. ישראל של הוא" ה׳׳חד על דידהו החכמה כח את להשליט

 הוא שהיה מה ט') (א' עה׳׳פ בקהלת רש׳׳י כתב התורה חכמת של ובמעלתה

 "בכל רש׳׳י וכ' השמש, תחת חדש כל ואין שיעשה הוא שנעשה ומה שיהיה

 מה אלא יראה לא חידוש, בו אין השמש חליפי שהוא בדבר למד שהוא מה

 תמיד בה מוצא בתורה ההוגה אבל בראשית, ימי בששת שנברא כבר שהיה

 של החידוש כח התגברות היה יון כנגד דהנצחון ונמצא טעמים". חדושי

 כוחם שכל השמש, תחת חדש כל אין שבהם החכמות שאר לעומת תורה

 בא הזה הנצחון של הנס מהלך ולפיכך בבריאה. וקיים ישנו שכבר מה לגלות

 בבחינה הבריאה, בסוד כלול היה שלא מועד, של חדשה קביעה של באופן

 בה שההוגה הקדושה תורתינו של המעלה שזהו השמש, תחת חדש של

החכמות. כשאר ודלא טעמים, חדושי תמיד בה מוצא
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