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äëåðç õ÷î

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

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

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

äëùçù ïîæä ìò äøåî äîçä úòé÷ùã
úãéîá åîò âäðúî ä"á÷äùë íãàì
,áøò úòì 'äîçä úòé÷ù' êøãëå ,ïéãä

äëéùç úãøåéå åì êìä äîçä øåàù
úà úåàøì íãàì äù÷ äæ ïîæá ...íìåòì

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

äòù ìëáå úò ìëáìë ïéàù ïéáéå Y
åúáåèì äçîùå äøåà àìà äëéùç

äîéìùäààààïî ìâø äìëúù ãò' åäæå .
'íéðåöéç' ìò æîøî ÷åù éë ,'÷åùäç"òô)

עליו א. שעבר 'יומו' על ומתלונן המתאנח יהודי איש שומעים אנו הרבה פעמים הנה

טאג... שווארצע  ‰ÌÂÈ)אזא  ‰Ê '¯ÂÁ˘' ÌÂÈ) בנימין ר' הרה"ג אומר שהיה למה ישמע  ,

ז"ל דויטש Ê·È')זאבÂÙ ˙·È˘È Ï‰Ó),היה 'שחור' יום פלוני יום אוי... תאמר אל לעולם ,

'שחרות' בתוככי לך מכין הקב "ה  ורחמים ישועה וברכה טובה אזה יודע אינך כי

וסיפר זאת בחייך ... ביותר הלבן היום היה היום זה כי יתגלה הימים שברבות  ויתכן ,

באונגארין מגוריו בעיירת בחרותו בימי עובדא, הווה ‚¯È‰)שבדידיהÂ‰) מן ביום

ותרב הגויים, לצבא גיוס' 'צו העיירה מבני וצעירים בחורים חמישים קיבלו הימים

פלוני  מפורסם לרופא בקשה לשלוח עצה טיכסו מיד ואניה... תאניה יהודה בבת

ומוכן  ראוי הבחור אין שבגינו ותירוץ סיבה איזה מהבחורים אחד כל על שיכתוב 

הרופא, לבית הכסף צרור שליחת  מבלי הדעת על יעלה לא זאת  אבל לצבא, להתגייס

כל  את ישלח שהוא פלוני לעסקן מעות  להכניס הבחורים הורי כל נתבקשו כן על

וכגודל  יכלתו כפי מעות  הכניס מהם אחד כל ואכן, הרופא, אל כאחד הסכום

שעשירים  העיירה מבני אחד עוד עם זאב  בנימין ר' של אביו עשות  הגדילו השגותיו,

כש'מתן  הרופא לאותו הבקשה נשלחה וכך ל'קופה' עתק  הון והכניסו היו גדולים

הכל  והיו הרפואה'... 'אשורי נתקבלו לא ועדיין יום ועוד יום עבר בצידו'... שכרו

לבית הגיעו הגיוס' 'ערב האחרון ביום שבס"ד עד הבאות , לקראת ומתוחים דרוכים

רק 'תירוצים' מצא שהרופא נתגלה החבילה משנפתחה אך האישורים, הדואר

אישור, כל נתקבל לא העשירים בני – השניים ולאלו מהבחורים, ושמונה לארבעים

עוד  כל מביתם ולברוח רגליו' יעקב 'וישא  לקיים השניים שעל הדברים ופירוש

בגדים  מעט ה'תפילין', את השניים נטלו מיד קודם... אחת  שעה ויפה באפם, נשמתם
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(ã"ô äëåðç øòùøîåìë ,øéñéå äìëéùúà
é"ôò âäðúî íìåòäù úåáùçîäìâøä

òáèä(ù"ééò)úåéðåöéç úåáùçî íäù
.òøä øöéä úöòå ÷åù 'éçádyxtd x`aäëåðç - õ÷î -

äðäì"æç åøîà(.áé àîåé)äéä äî'
úéáä øä ,äãåäé ìù å÷ìçá
ìù å÷ìçá äéä äîå .úåøæòäå úåëùìä

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

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

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

äùòðå ÷éãöä ïéîéðá äëæ êëéôì
,åøåàéá åøîà øáëå .'äøåáâì ïëæéôùåà

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

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

(íéôøúä úà äáðâ ìçøàîåçðúáå(é õ÷î)

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

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

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

ìéëùð äúòî .å÷ìçá äéäé íéùã÷ä
çáæîäù ïéîéðá äëæ àì òåãî ïéáäì
åúåà äëä àì äãåäé éë Y å÷ìçá äéäé
'øòðä úà áøò' àåä éøäù ,åéçà øàùë

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

- íåéä ìë øòèöîíâù éúéëæ àì òåãî
éúééä æà éë ,åéúåëî éá àéìôé äãåäé
é÷ìçá àäé çáæîä íå÷î íâù äëåæ...

מבני  כראוי להפרד מבלי – לארה"ק  לעלות מהעיירה וברחו מועטות ומעות 

מכאן  צעירים... כה לבחורים ארוכה כה לנסיעה הנדרשות הכנות  ומבלי משפחתם,

בשר  בעיני נראה היה הבריחה יום – היום זה כי זאב  בנימין ר' תמיד אומר היה

מארצך לך  'לך של נסיון לעבור צעירים בחורים שני שהוכרחו על ושחור, קשה כיום

' ולמעשה והכנה... הכשר כל מבלי הארץ...' אל אביך  ומבית היוםוממולדתך זה 

חמישים  ומכל ה'מלחמה', פרצה לאחמ"כ שנים כמה כי בו', ונשמחה נגילה ה' עשה

'יום  היה בריחתם שיום הבורחים אלו שניים אלא ופליט שריד נותר לא הבחורים

מבורך ישרים דור להקים זאב בנימין ר' שזכה אלא  עוד ולא  וודאית , ממיתה הצלתם'

ולתפארת, לשם בארה"ק מפורסמים ישיבות  כראשי משמשים מצאצאיו כשהרבה

היום. כאותו ושמחה אורה יום לך  אין נמצא
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æîøð äæåäòåöø'áéë ,'úàöåé äúééäù
úå÷ìî íéáééçä úà äëî ã"á çéìù

áäòåöøåãéáù(:áë úåëî)úàæ ìòå ,
àìù - øòèöî ïéîéðá äéä 'äòåöø'ä

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

ïëåáéúëã ïúùøôá åðéöî(å âî)äîì'
íëì ãåòä ùéàì ãéâäì éì íúåòøä

ùøãîáå ,'çà(é àö ø"øá)ä"á÷ä øîà
íéøöîá åðá úà êéìîäì ÷ñåò éðà'
ãéâäì éì íúåòøä äîì' øîåà àåäå

ì"çîøä áúëå .'çà íëì ãåòä ùéàì
(íðîàå ä"ãá ä"ô úåðåáú úòã),áà äðá äæå

íãàì úúì ä"á÷ä äöåøù éåìò ìëìù
áåèä åì ïîãæî ïéà äðä ,íìåòì åà
ïë ìòå ,úøúñð äöò ÷îåò êåúî àìà

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

ìò àìà ïðúð àì ïìåëå ìàøùéì ä"á÷ä
'íéøåñé éãéúòãì åðéìòù ,øîåìë .ì"ëò ,

åðéãéá ïéàù åðúåà òøàé øùà ìëá
,òãð úàæ ìáà ,ïåéìò úòã ïéáäìéë

äîã÷ä íðéä íéøåñééäå äøúñää
äáåèììá÷ì íãàä úà 'ïéøéùëîå' ,

äáéñá 'ä øáãá äéäð ìëäå ,äáåèä
àìéîîå ,åúéøçàá åáéèäì úøúñð äöòå

ááì áåèå äçîù êåúî íìá÷éáááá.

ופרעה ב. ימים שנתיים מקץ 'ויהי בפסוק  הק' החיים' ב'אור שבמשךחולםאיתא  ,'

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

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

זי"ע מקאריץ  הרה"ק  ומבאר אותו, חלם מה לשם החלום את  שכח Ú"‡)אם ˙Â‡ ı˜Ó)

מענדיל  רבי תלמידו עם זי"ע הק' הבעש"ט מרן נסע שפעם שהיה מעשה עפ"י

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

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

אשר  ימים כג' זה שכן 'סוסים', ביער כאן ראיתם האם הערל וישאלם אחד, ערל

מיד  מים, לו יש האם ושאלוהו ביער, כאן ממני שנאבדו סוסי אחר ומחפש תר אני

– הבעש"ט מרבו שאל מענדיל רבי ששתה לאחר לשתות ... מים הערל להם נתן

ז  ערל נסע  שלא  לראות נוכחתי ה'הנה עשה מה על כן אם בעבורי, אלא  הנה ֵָה

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

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

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

הבורא אמנם כך , על ונענש המשקים בשר בטח שתחילה יוסף, אצל היה כיו"ב 
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שכל יודע המאמין – לאיטי אתנהלה 
ירבה ולא  המזומן בעת יבוא לו הנקצב

יתירה בהשתדלות

ïúùøôá(ãé àî)àø÷éå äòøô çìùéå'
óñåé ìàåäåöéøéå,'øåáä ïî

äáåøèñåàî ÷"äøä ïàëî ãîì úåàøåð
ò"éæ(äëåðçã 'æ øð 'íãà úåãìåú')òâä ,

íéøåñàä úéáá íãà åì áùåé ,êîöòá
àì ùîùä øåà úà ,äîéîé íéîé äæî
õ÷î éäéå ...ììë åì ïúéð àì ùôåçå ,äàø
àìå ,øåøçù ãö äæéà åì ïúéð äðù á"é
ìà àåáì úåùø åì åðúðù àìà ãåò

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

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

êìîä ìà åöéøäì åëøöåääàøð ïàëî ,
ïéîàäù ÷éãöä óñåé ìù åðåçèá ìãåâ
'åøåøçù'å ,íéîù éãéá ìëäù øéëäå
áúëðù òâø åúåàá äéäé íéøåñàä úéáî

äîå ,åéøçàì àìå åéðôì àì Y íéîùá
,íðéçá õåøìå øäîì åìåëøöåä ïë ìò

.åöéøäì äòøô éãáò

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

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

úìäåáîå äøéúéââââ.

åîëå÷öà÷î ÷"äøä íùá íéøîåàù
äðùîä éøáã ìò ò"éæ(.é î"á)

øçà àáå ,äéìò ìôðå äàéöîä úà äàø'
,'äá äëæ äá ÷éæçäù äæ ,äá ÷éæçäå

÷"äøä øàéáåäùòù øçàî 'äð÷ àì'ù

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

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

מצרים. למלך  משנה ולמנותו האסורים,

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

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

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

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

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

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

יכול  כל  הוא .שהשי"ת
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ìë úà ãáéàù ïôåàá äøéúé úåìãúùä
øòúñäù ãò Y äúîçî åúòã úåéôù

äàéöîä ìò 'ìôð'åäøùéä êøãä åìéàå ,
ìà úçðá êìéù Y íãàä åì øåáéù
àîù ãçô íåù àìá äðìèéå 'äàéöî'ä
øáãä åì áö÷ð íà éøäù ,åðîã÷é øçà
ïëå ,åãéì òéâé àìéîî àåä éøä àéîù ïî
éëøöá ÷åñòé àì Y äñðøôä éðéðò ìëá
åúå úåìãúùää úáåç éôë àìà åúñðøô

.äàéöîä úà úåð÷ì äëæé æà ,àì

úàóñåé äð÷ ïåçèáá ìåãâä åçåë
éç äéäù é"ò ùôð ïéð÷ë ÷éãöä
ãâðì 'ä úà ãéîòî àåäùë åééç ìë úà
é÷îòá øñàîá ïåúð åúåéäá óàå ,åéðéò
àìà åéðéò ãâðì äàø àì úåéúçú øåá
úòáù òãéå ,ìåëé ìë àåäù ,'ä úà
òâøá åá ù"áúé 'ä éðôì ïåöø äìòéù
äàååö' àåä ïëå .íðéç éùôçì àöé

ø÷éò äúéä åæù ,åøîà úîàáå ...'úåøåãì
ìàøùé éðáì åøîàù ,íéðååéä úîçìî

øåùä ïø÷ ìò íëì åáúë'íëì ïéàù
ìàøùé é÷ìàá ÷ìç'(ã á ø"øá)ïëå ,

ïåé úåëìîù 'ñåëåéèðà úìéâî'á àúéà
íçìéäì íéìééç íéôìà éôìà äçìù
øéëæîù éî ìë' åøîàå å÷òöå ìàøùéá
íúîåòìå .ì"ôò 'áøçá ø÷ãé íéîù íù
äîëå åéðáå ìåãâ ïäë åäéúúî åãîò

åøîàå å÷òæù ìàøùé éøåçáî íéãéçééî
åðéìà 'äìúà ä"á÷ä äøùä ïëàå ,

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

íéìééç óìà(à"ë ÷øô ïåôéñåé 'ééò)êëå ,
úåñééâ óìà íéðåîù íäéúçú åòéðëä
çåëá íäì äéä äæ ìëå ,íéðååéä àáöî

,íúðåîàåðéà ä"áå÷á ÷åáãä éë
íìåòä òáèì ììë ãáòåùîãããã.

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

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

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

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

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

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

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

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

נפשו, תחת נפשכם - מהם אחד נמלט אם בידו, היווניםאומתו מן ואחד אחד  כל 

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

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

יכולים  שאין ישראל, של בתיהם לתוך ומטילים ממונם את ומבזבזים השרת מלאכי
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ע"י יתייאש  לא  – דרכי חישבתי
כי שלו קטנה  פעולה כל  שיחשיב

ערוך לאין מעלתה 

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

'úåîçìîä ìò' íéøîåàúà åðøîà øáëå)

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

íöò ìò 'áåè íåé' íéùåò úåéðçåøáù
ïåçöðä ìò àì ììëå äîçìîä úëéøò

(íéîùä ïî äðúî àåäù Yøàéáå .

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

åðééä 'úåîçìîä ìò'ìò íéãåî åðàù
ïééãòå åðùàééúð àì ïééãòù øáãä íöò
ùéà ùéà áø÷ä äãùá íéãîåò åðà

...åéúåðåéñðáå åúîçìîáääääåðééä íà éë

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

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

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

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

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

היכל  לפני בצום פניהם על הנערים ונפלו שק , הלבישו ה' מזבח וגם שקים הכהנים

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

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

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

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

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

(‰ÎÂÁÏ ‰"„ ,„"Ù¯˙.

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

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

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

מעונך  שמת  עליון .מחסי

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

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

בישין  ומרעין רעין הפגעין כל  .ממנו

בפרשתןה. בפסוקים אמרו צחות „)בדרך ‚ ‡Ó)'כלינהôהשבע ...ו שני שבע  ְִֶַָ

שוות,ו ôח êינה שאותיותיהם – לזו זו תיבה בין מינה והנפקא  הרעב ', שני שבע  ְִֶַָ
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äæî øáë ùåàééá åðéãé úà íéîéøî
äîå÷ú åðì äúééä àì íéðãòå ïãéòåååå.

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

ò"éæ(éúáùç ä"ã .çî óã äëåðçì)÷åñôä ìò

(èð èé÷ íéìäú)éëøã éúáùç' .ì"æå
,'êéúåãò ìà éìâø äáéùàåéúáùéç-

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

äìòîìææææåìù úåìéâøä áåæòì ìëåé äæáå .

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

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

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

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

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

Ï˘Ó)והמשיל ו. 'Ê·ÈÂÙ שבו (‚‡·"„ מקום – אימונים' 'שדה בצד שעמד לעשיר ,

קופצים  שהחיילים רואה הוא  והנה המלחמה, ואנשי החיילים את  מרגילים

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

תיל' barbed)ל'גדר wires) ומצבי סוגי בכל איתן לעמוד להרגילם כדי זה וכל

אלא  אלומלחמה, בכל  ומטרה תכלית יש  כי הבין לא הלז ה 'גולם' שהעשיר

ונפילות מניעות  ונסיונות, מהמורות  יצטרכו המכשולות  מדוע  עליהם רחמיו נכמרו ,

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

נחשבים  וכסף זהב אין אנכי, כקרח עשיר הנה לו, ואמר עליהם, הממונה ה'מפקד'

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

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

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

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

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

עצמם  בהם יש כי ובגשמיות ברוחניות  לו שיש וקשיים נסיונות  מיני לכל מכאן

טוב . ומטרת תכלית 

זצ"לז. סאלאווייציק  דוב  יוסף  רבי הגאון התלונן Ï"ˆÊ)פעם Ê"È¯‚‰ Ï˘ Âהרה"ק(· לפני

הבחורים  שעורכים מהסעודות  בביתו' נשמע 'קול לילה שבכל זי"ע , ישראל' ה'בית
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áåùç åðéàù ïîæ ìë éë ,ìëä ï÷úìå
úåìéâøä úà áåæòì ìëåé àì åîöò éðéòá
éúáùéç' åäæå .áåèä êøãì áåùìå åìù
äáéùàå ,éëøã úà éúáùçäù 'éëøã
éìù úåìéâøä ìë éúáùä äæáù 'éìâø'
'ïøäà úéá'ä êéùîî .'êéúåãò ìà

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

å"ç úåáöòá ìåôé.'

àúéàå'éåì úùåã÷'áäùåã÷ ,íéøåôì)

(úéùéìùúãåáò ø÷éò àåä äæå'
àøåáäì çåø úçð úåùòì øåáò íãàä
åîöò úà ùàééúî íà íðîà ,ä"á
,åéùòîá çåø úçð ä"á÷äì ïéàù øîåàå

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

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

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

áåúëä øîàîë ,åðéúøåúáå(ë åè éìùî)

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

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

מאד מאוחרות  לשעות עד בסעודתם מאריכים והם חסידיו, –ÏÂËÈ·‰ ÏÚ ÌÚ¯˙‰Â)

(‰¯Â˙הרמ"א כתב  הלא  ואמר, ישראל' ה'בית נענה בסעודותשקצת, איכא  מצוה

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

הרבי לו השיב כך, כל בזה מרבים הם ומדוע 'קצתבהם, מחשבים  שלי הבחורים 

רבה ... למצוה  ג"כ יחשב  מצוה' ש 'קצת  הוא בדין כן אם  גדולות, לעבירות עבירות'

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

שמואל'מ'מיןי'דליקת'רנ'מאלש'ר"ת וב'תפארת ÂÏ)זוזה. ‰ÎÂÁ) שאף מבאר

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

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

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

והם אותם מחשך,מאיריםשמדליקים בכל להאיר שבכוחם - מעשרה' 'למטה גם

מעשרה'... 'למטה שהם לאותם אף

ביער ט . פעם יצא סיביר, בגלות  הבכא בעמק  זצ"ל טשעבין גאב "ד הגאון כששהה

נזכר  שעה באותה הנורא, בכפור נפש מסירות  מתוך  שבת ' 'קבלת לומר כדי עבות 
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למי מיטיב  הקב"ה  – לטובים  ה ' היטיבה 
שמרחם  למי ומרחם לאחרים  שמיטיב

אחרים  על

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

ïúé åäî äù÷íëìïúé ì"ö äéäå ,
íëéìòúðååë éøäù ,äîåãëå íéîçø

íçøéù ùéàä áìá ïúé 'äù íéøáãä
÷"äâä øàáîå ,åîçøé íäù àìå ,íäéìò

øâåì÷ äîìù éáø(ïúùøôá øôù éøîà)éë
äúò íé÷å÷æ åéðáù åðéáà á÷òé úåàøá
âäåð 'ùéàä' äæ éë ,íéáåøî íéîù éîçøì

úà óàå åððéà ïåòîù - äù÷ ãéá íúà
äî òãåé éîå úç÷ì íä íéãîåò ïéîéðá
ìë ìøåâá äìòé äîå ,åìøåâá äìòé
,äùò äî ...íéìâøîë íéãùçðä íéðáä
íãàä éðá íò âäðúî ä"á÷äù òãé
ì"æç åøîà ïëå ,'äãéî ãâðë äãéî'á

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

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

Y 'ùéàäíãå÷ùéàä ìà åòéâúù

שבת בקבלת שאומרים בפסוק זי"ע מבעלזא דוב ישכר רבי הרה"ק  של בפירושו

(Á ËÎ ÌÈÏ‰˙)מלשון הוא ד'יחיל' קדש', מדבר ה' יחיל מדבר, יחיל ה' (˙‰ÌÈÏ'קול

(‰Î ‡Ïחז"ל אמרו והנה ה'. לחסדי ומצפה שמייחל דהיינו לחסדו', (ÂÓ·‡'המייחלים

(ÏÎ ‰"„ .„ˆ ÌÈÁÒÙ 'ÒÂ˙ Ú"ÚÂ ·È ,Ó ‰ÈÚ˘È È"˘¯· שליש ים, שליש מדבר, שליש 'עולם

ב'שליש  וכן הבורא , של שבחו קול נשמע  ישוב' שב'שליש דשכיחא  ומילתא ישוב',

אבל  אדם. לבני ונפלאותיו חסדו על להקב"ה מודים באניות  הים כשיורדי - ים'

אלא ישוב  מקום אינו שהרי שמים, Łם Łם שיקדש מי אין הרי – מדבר' ֵָב'שליש

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

- קדש' מדבר ה' 'יחיל אלא עוד ולא הקב "ה, של שבחיו קול בו שישמע ומייחל

וערבה, ציה בארץ קדושה דיבורי שיאמרו מצפה עולמים כל הבורא  אף שכביכול

באותו  עומד כשהוא  משמרתו על התחזק  זה במאמר מטשעבין הגאון וכשנזכר

דקדושה. ובהתלהבות ודחילו ברחימו המזמורים ואמר 'מדבר',

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

גם  יש אך  איש, שם עובר שלא שמם מקום והיינו - 'עולם' בבחינת  שהוא  כפשוטו

אלו 'שנה', בבחינת  אלו ימיםמדàר - ב 'נפש' וכן קונו, את לעבוד חשק  לאדם שאין ְִָ

וחפץ קונם רצון ולעשות ברוחם להתחזק להם וקשה במדרגתם הפחותים אנשים

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

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

החשכות מתוך דוקא ואדרבה השי"ת , את משבח שהוא  במה חידוש אין ומרומם

הבורא . לפני מאד עד חשוב והוא עולמים, כל לבורא  ושבח שיר לרון עליו וההסתר
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('íãå÷' øîåàù éîë 'ùéàä éðôì' úáéú øàáúéå),
ïúé ùéàä éðôì íëàåáá àìéîîååì'ä

íëéìò íçøì íéîçøéééé.

á"åéë'ìàøùé úãåáò'ä ÷"äøä áúë
ò"éæ(éúåðçå ä"ã ,èé âì úåîù).ì"æå

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

íðç úðúî øöåàî(ìåãâ øöåà àåäù)àéàéàéàé,
åùøãù åîëå(:àð÷ úáù)÷åñôä ìò

çé âé íéøáã)('íéîçø êì ïúðåéãé ìòå -
äæêîçøå.ì"ëò ,'

וחשיבות  במעלת  – 'עשרה' יוסף אחי
וסגולותיה בציבור התפילה

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

åéäù øîàð äîìäøùò(åöåøéú ù"ééò)

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

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

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

תמותו, ולא  דבריכם ויאמנו אלי תביאו הקטן אחיכם ואת  כן בתיכם, וצריךויעשו  ,'

זאת מהו להםעשוביאור יש מאי ירא , אני הא ' את – יראלעשותוחיו והוא  היות

כן', 'ויעשו מאי ועוד, עשוה', לא עדיין לארץהלא  בנימין את  הביאו לא שעדיין –

לומר ליה הוי וטפי  עצמםמצרים, על  עשושקיבלו שכבר ולא כן, (ÓÏ˘·Â‡לעשות

ÔÂÚÓ˘ ˙‡ ¯Ò‡˘ - ÔÎ ‰˘Ú˘ ÛÒÂÈ ÏÚ È‡˜„ ÌÈ˘¯ÙÓ ÂÈÈ‰ „ÈÁÈ ÔÂ˘Ï· 'ÔÎ ˘ÚÈÂ' ·Â˙Î ‰È‰ Ì‡

(ÌÈË·˘‰ ÏÚ È‡˜„ ‰‡¯ ÌÈ·¯ ÔÂ˘Ï· 'Â˘ÚÈÂ' Ï·‡ ,Ì‰ÈÈÚÏזי"ע מפרשיסחא הרר"ב וביאר ,

(Ô˙˘¯Ù· Ê ˙Â‡ ‰ÁÓ˘ ˙Â„Á)והוסיף זה, תירוץ לפרסם  הנכונה שמצוה  הדרך דהנה ,

ויחפש  עמו, בל שהצדק  יאמר אחד שכל - אנשים שני בין ומריבה מחלוקת להשקיט

זולתו, אצל טובות ברעהומעלות  למצוא - האבוקה' 'אור  לזה  שנצרך  תאמר  ואל 

טובה מעלה כן,איזה  לא אחרים, אצל  שאין טובות מעלות  יש  אחד לכל ו כי לאידך,

ברורה  זו ידיעה תהא וכאשר חסרון, איזה בהם למצוא עצמו במעשי יבדוק  גיסא

חשוב הלה כי בראותו מחלוקתו, בעל את ויפייס רעהו עם ישלים כבר ממילא אצלו,

וסליחתו. מחילתו ולבקש כבודו להשפיל עליו יקל ובזה מונים, עשרת ממנו יותר

לאחיו אומרו וחיווזהו עשו ש זאת  והתבוננו נא  הביטו ירא– אני האלקים ,את

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

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

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

ביניהם. השלום את  להחזיר דרכם תחילת

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



áé חנוכה - מקץ - הפרשה באר

éøáã'ä ÷"äøä éøáãá øåàéá åðéöîå
ò"éæ 'ìàøùé(åãøéå ä"ã)ø÷éòä äðäã

äìôú àåä äñðøôìáéáéáéáéåøîàù åîëå ,

(:áô ïéùåãé÷)øùåòäù éîì íéîçø ù÷áé
åìù íéñëðäåììôúäì ìéëùî 'íëç'äå ,

úò éúîéà' ì"æç åøîà éøäå ,'ïåöø úò'á

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

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

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

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

עד  פניו, את השומר נשא לא  בזה גם אך  הוא , סלנטר ישראל רבי מתלמידי יען

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

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

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

את קנה אך והנה, חדשים, מנעלים בהם לקנות מעות  לו שיהא  כדי ארוכים חדשים

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

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

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

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

העני. על רחמנות מתוך מנעלים בנתינת  בני ש'זכה' זכות 

Y)יב. „ÈÁÈ· Û‡ ‰ÏÈÙ˙Â ‰ÏÈÙ˙ ÏÎ ˙ÏÚÓ ‰ÏÂ„‚ ,ÔÎ‡)'אמת ה'אמרי ביקר לפ"ק  תרצ"ו בשנת 

חסידי  מחשובי ז"ל שוואגער ליפא  רבי החסיד בהרב  ופגש ישראל, בארץ  זי"ע מגור

עולם לאור וכת "י קודש ספרי והוצאות בהדפסת שהתעסק ¯·Â˙האסיאטין, ÏÚÙÂ)

('ÌÈ˘È È˙Ù˘ ··Â„' Ì˘· ‰ÈÎ ‰Ê· ÂÏÚÙÓ ˙‡Â ,‰Ê· ˙Â¯ÂˆÂ יד כתב  אמת' ה'אמרי לו מסר ,

ספר, על לאור שיוציאם כדי התורה, על זי"ע  וויטאל חיים רבי מהרה"ק ברשותו שהיה

פרעות התחילו ימים באותם ולהדפיסו. להעתיקו יסיים כאשר לו שיחזירנו עמו וקבע

קודש  עם ישראל בבני וטבחו הרגו ימש"ו, הרשעים הישמעאלים ידי על ומאורעות

כאשר  ברבים. ולהפיצו הקודש בעבודת להתעסק  יכולים היו שלא  גרם וזה רחם, ללא

לבעליו, להחזירו החליט הכת"י את  להדפיס הספיק  לא שעדיין תרצ"ט בשנת  ראה

אלימלך אברהם רבי הרה"ק  את – ומצא לפולין, ה'כתבים' שיקח שליח אחר חיפש

עמו  וישלח לפולין, לחזור בדרכו והיה ישראל בארץ  אז שביקר הי"ד, זי"ע מקארלין

מקארלין  הרה"ק דרך  אך  כאשר אולם אמת', לה'אמרי שימסרנו הכתבים, תכריך ַָאת 

הכתבים  הגיעו ולא  הדרכים נשתבשו הנוראה, המלחמה פרצה פולין, אדמת על

ונעלמו. נאבדו והכתבים הי"ד, מקארלין רא"א הרה"ק  נהרג קצר זמן לאחר לבעליהם,
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'ïéììôúî øåáéöäù äòùá ïåöø
(.ç úåëøá)íéèáùä åëìä øùàë ïëì ,

,äñðøô ùôçì - 'øá øåáùì' íéùåã÷ä
åãøéäøùòììôúäì åìëåéù éãë -

øåáéöáâéâéâéâéáéúëã éàî ÷éåãîå .åãøéå

ïåùìî àåäù(ãåòå :ãì ä"ø)øåáéö çéìù'
ãøåéä.øåáéöá åðééäã 'äáéúä éðôì

úåáéùçäìéôúì úòãåð äøéúé
äøùò ìù ïééðîá úøîàðä

ועלה  ניסים, בניסי הרשעים מידי לברוח אמת' ה'אמרי ביד עלה מה זמן אחר

הרבי  הרגיעו הכתבים, אובדן על מאוד לפניו והתנצל רבו אל החסיד נכנס לאר"י,

בכתבים', מימרא  איזה ראית האם 'נו, נענה ושאלו מאומה, זוכר שאינו הלה השיב

בפסוק דהנה הספר', בהקדמת  שם כתוב שהיה אחד מאמר לך  אגיד 'אני ואמר הרבי

כתיב  מקץ „)בפרשת „Ó) על לאשר אמר ויוסף הרחיקו, לא העיר את  יצאו 'הם

לרדוף  יוסף להם הדגיש מדוע  להבין, ויש והfiגôם', האנשים אחרי רדוף קום ְְִַָביתו

השבטים העיראחרי מן להתרחק יספיקו בשו"ע בטרם  דנפסק אלא , ,(„ È˜ Á"Â‡)

לפיכך העיר, מן פרסה שהרחיק  אחר הדרך' 'תפילת לומר צריך  העיר מן שהיוצא

'תפלת יאמרו וכבר פרסה, מהעיר יתרחקו טרם להשיגם מהר - למנשה יוסף הורה

להזיקם  תצליח ולא פירות  תעשה התפילה כי כלל, להם להרע תוכל לא ואז הדרך',

(ÌÂÏÁ· ‰Ê ˘Â¯ÈÙ ÂÏ ‰Ï‚˙ ¯Â·ÈÁ‰ ÏÎ ·Â˙ÎÏ Â¯Ó‚ ¯Á‡˘ Â"Á¯‰ ·˙ÎÂ).

האנשים  אמתחות  את 'מלא  לעבדיו הורה נמי שלכן מדיליה, אמת' ה'אמרי הוסיף

למהר  להם יקשה במשקלם', 'כבדים שקיהם יהיו אם כי שאת ', יוכלון כאשר אוכל

עדיין  יאמרו ולא העיר מן להתרחק  יספיקו טרם להשיגם בידו יהא וממילא בדרכם,

'הדרך ' ı˜Ó)'תפלת  '¯Ù 'ÛÒÂÈ Ò„¯Ù'· ¯ÂˆÈ˜· ‡·Â‰) האדם על מגינה שהתפילה והיינו .

את ביותר נחשיב אז כי בקרבנו, זו ידיעה היטב להשריש ועלינו הפורענויות , מפני

לדבר  לנו שניתנה זו טובה מתנה לנצל ראש, בכובד הקודש אל ונגש התפלה, כח

שעה. ובכל עת  בכל המלך  אל

שעתיג. את וסידרו ניתוח, איזה לעבור זי"ע  אהרן' ה'בית הרה"ק שהוצרך  מעשה

לאחריו  וערבית הניתוח, קודם מנחה להתפלל הרה"ק  שיוכל לאחה"צ, הניתוח

(ÁÂ˙È‰ ˙Ó„¯˙Ó ¯¯ÂÚ˙È˘ ¯Á‡). הרה"ק שיתעורר עד שימתינו למעריב 'מנין' הכינו ואף ,

ה'מנין' התפזר ברירה ובלית  מאד מאוחרת  שעה עד הרה"ק  התעורר לא למעשה,

תהא מה ערבית  תפילת  הגבאי את שאל הרה"ק  כשהתעורר ערבית. התפללו וכבר

הרבי, של לחדרו מחוץ יתפלל הקהל – ומזומנים מוכנים הכל הנה הגבאי ויען עליה,

להתפלל והחל הגבאי ויצא  חדרו, מתוך  בתפילה ישתתף ÔÈ)והרביÓ ‡Ï·) יש כאילו

וכו'. וכו' וברכו קדיש ואמר מנין,
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éá ìë' ì"æç åøîà øáëå .ìàøùé éðáî
äùåã÷ä äðéëùä 'àéøù àúðéëù äøùò
íéñðëúîä äøùò úãò ìò äøåù

íé÷åìàä éðôì ììôúäìàéðúä øôñá 'éòå)

(åæ äðéëùä úàøùä úåãåà ã"ì ô"åñ.

êëåì"æç åøîà(.ç úåëøá)ä"á÷ä ïéà
íéáø ìù ïúìéôúá ñàåîøîàðù

(ä åì áåéà)ñàîé àìå øéáë ì÷ ïäãéãéãéãé.
÷"äåæá ïë ùøåôîå(:äîø á"ç)ììôúîäù

íà åúìéôú úàå åúåà ïé÷ãåá úåãéçéá

לרבי  ואמר הגבאי נענה ערב , לעת  הגבאי בלווית  הרה"ק פעם יצא  רב , זמן אחר

מיר' Á)'ס'ריפעט ÂÈ‡Â ‚‡Â„ È·Ï) הניתוח שלאחר בלילה אז היה לא  למעשה כי וגילה ,

ונמצא כאילו... עצמי שעשיתי אלא 'מזומן', לא  ואפילו מנין חצי ולא מנין לא

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

ומאושרים. היהטובים לא כי בכך, מסתכן והייתי – הכל  דוחה נפש  פיקוח  כי

היה לא ולבי מנין, בלא ערבית להתפלל שאצטרך  כך  עם להשלים  אז  בכוחי

בכך... עומד 

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

כעי"ז כתב אחר ובמקום הדור', צדיק  כמו  דבר בכל לאדם לעזור יכול (‚:)בציבור

ובעזה"י  שריא, שכינתא  עשרה בי הנאמרים ותפלות אמירות כל בידי, זה כלל כי

תפי  כמו התיקונים כל עולםמתקנים  יסוד צדיקי .לת

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

למרדכי  שאמרה אסתר דברי את מבאר הוא כי הדור, צדיק  מתפילת  גדולה בציבור

(ÊË ,„ ¯˙Ò‡) בשושן' התגורר מרדכי כי בשושן', הנמצאים היהודים כל את כנוס 'לך

המון  התגוררו ששם אחרת עיר היתה 'שושן' ואילו המלוכה, לארמון סמוך  הבירה'

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

הפשוטים, היהודים את  גם ולכנס לאסוף צריך  אלא גזרהצדיק , לקרוע כדי כי

מתפילת יותר  הדין גזר רוע  לבטל  מסוגלת שהיא  הרי בציבור , תפילה  בעי דיננו 

הדור .צדיק

קדוש  הדור צדיק  יעמוד אם אפילו כי תראה, כשתתבונן כי אמרו, מזה ויותר

תשעה  יחדיו שיעמדו אלא  בלבד זו ולא בתפילה, השמימה מגיע  שראשו עליון

שבאו  מישראל פשוטים אנשים עשרה לכלל הגיעו לא עדיין כמותו וקדושים צדיקים

בציבור, אין להתפלל הצדיקים  ותשעת  וברכו  קדושה קדיש  לומר יכולים שהם

לאמרם יהודים.בידם עשרה מניין צירוף המקום לפני חשובה כך כל .

נצרכים יד. הכל כי שמאריך פ"ה ישראל' ב 'נדחי זי"ע  חיים' ה'חפץ  הגה"ק בדברי ועיי'

פורענויות בשאר ואם ומזוני חיי בבני אם ומכאובו, בנגעו איש איש ל'רחמים' היום
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,úåðòéì àéä äéåàøíò ììôúîùë ìáà
ììë åéøçà íé÷ãåá ïéà øåáéöä'éò)

(.ãìø à"ç ÷"äåæáíò ãçé äìéôúä äìåòå ,
ãåáëä àñéëì ãò øåáéöä úìéôú

.úòîùð åúìéôúå

é"ôòéáø ÷"äâä øàéá åìà íéøáã
ò"éæ ïé'æàìàååî íééçåøåàéáá)

('íééç çåø' úåáàìúåáàá àðúä éøáã úà
(âé á)...äìéôúáå òîù úàéø÷á øéäæ éåä'

éøäù .'êîöò éðôá òùø éäú ìàå
÷"äåæá(.ãìø úéùàøá)ììôúîäù åøîà

ú÷áåãî åùôð íà óà øåáéöä íò
÷ã÷ãî ä"á÷ä ïéà íéòùôå íéàèçá
åúìéôú úà ìá÷î àìà úåãéçéá åîò
ïî ò"à àéöåîä êà .øåáéöä øàù êåúá
åîò ïé÷ã÷ãî ,úåãéçéá ììôúîå ììëä
úåéåëæ éã åãéá ùé íàä úåàøì íéîùá

úà ÷"äåæá øàáî äæáå .åúìéôú úìá÷ì
áåúëä(á÷ íéìäú)úìéôú ìà äðô'

øòøò éë .'íúìéôú úà äæá àìå øòøòä
øòøòë úåãéçéá ììôúîì æîøîä àåä

øîà êëìå ,äáøòáúìéôú ìà äðô
øòøòäéøä úåãéçéá íãàä ììôúîùî

åéùòî ìëáå åúìéôúá ÷ã÷ãî ä"á÷ä
úà åìá÷éù àåä éåàø íàä úåàøì
åãéá ïååòå àèç íàå ,åàì íà åéúåìéôú

êà .ì"çø úìá÷úî åúìéôú ïéààìå
íúìéôú' úà äæáéë ,íéáø ïåùì '

ïéà øåáéöä êåúá åîöò íãà ìéìëîùë
àèåç íà óà åúìéôú úà äæáî ä"á÷ä
éðôì ïåöøì äìåò åúìéôúå àåä òùåôå
øéäæ éåä' øîàùî ë"ò .ìë ïåãà
àìù 'äáåè äöò' óéñåä 'äìéôúá
'òùø éäú ìàå' úåãéçéá íãàä ììôúé

ב'עת תתקבל שתפילתו מקווה אחד שכל ובוודאי ה"י, לעולם ובאות  המתרגשות 

שהציבור  בשעה רצון עת  'אימתי חז"ל בדברי היטב  יחזיק  הוא  חכם אם רצון'.

וכל מתפללים' וישועות רפואות  ידה על לפעול  כביר כח  בידו  ויהא  בציבור יתפלל

דמיטב מבלי מילי למעלה עולה ותפילתי – לבי זיכיתי יאמר מי כי ידע  הכל ועל .

שעליה  הציבור עם יתפלל יעשה, מה התפילה... בעת אחרים דברים מחשבת  כל

חז"ל Á.)אמרו ˙ÂÎ¯·)רבים של בתפילתן מואס הקב "ה  נפשו אין תנצל ובזה ,

כל. אדון לפני לרצון לעלות ותפילתו

הוא מוכן כן על הציבור, עם המתפלל של חילו שרב היטב יודע  היצר שגם וידע,

עד  'עסקיו' את לו שירבה ע"י אם מכך , האדם את  להפריע  גדולים כוחות להשקיע 

שונות בתואנות ואם בציבור, התפילה ע"י היקר' 'זמנו את מפסיד שהוא  לו שידמה

באופן  בתפילתו ולדקדק שאת  ביתר לכוון יוכל ביחידות שיתפלל ידי שעל לאמר,

כי  הללו השקרים אחרי להתפתות לעצמו יניח לא  הנבון איש עכ"פ יותר, נעלה

עצמה. בתפילה הוא הנכון והעסק  הרווח מקום אדרבה,
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åàöîéå íéîùá ÷åã÷ã éãéì àåáú àìù
éðôá' ììôúúå øçàî ,äúà òùøù
àìà ;êéùòîá åùôùôé æà éë 'êîöò
äìéôúä äìòú æàå øåáéöä íò ììôúä

.øúé ùåôéç àìá

ùéåàøîâä éøáã êëì êéîñäì
(.æ úåëøá)éúñðëð úçà íòô'

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

åúëøáèåéãä úëøáäéä àåä éøäå ,ïäë
ìåãâæà ãîòùíå÷îáøúåéá ùãå÷îä
íåéá,øúåéá ùåã÷äíåé' íåéä åúåà éøäù)

íéðôìå éðôì' ñðëäì åì øúåî æà ÷øù ,äéä 'øåôéë

('úøåè÷ øéè÷äìåúëøá úåðëì êééù êéàå ,
,äðååëä úåèùôáå .'èåéãä úëøá' åæ

íìåë íéáùçð ä"á÷ä ìù åúåìãâ éáâìã
à"ùøäîá íðîà ...èåéãäëä"ãåñ à"ç)

(ìàéøúëàøàéá- ãéçé äéäù íù ìòå
'èåéãä úëøá' äì àø÷íéøáãäå ,

ùãå÷îä íãà ìù åúëøáã ,íéàøåð
øúåéá íéùãå÷îä íåéáå íå÷îá øúåéá
,øåáéöá äìôú ìù äúìòî íéâéùî íðéà
'èåéãä'ë úáùçð àéäù àìà ãåò àìå

.øåáéöä éáâì

àúéàò"éæ 'ùîùå øåàî'ä ÷"äøäî
(íéèôùî úùøô)øåáéöá äìôúã

÷åñôá æåîøë ,äáçøäá äñðøôì úìâåñî
(äë âë úåîù)íëé÷ìà 'ä úà íúãáòå'

éúåøñäå ,êéîéî úàå êîçì úà êøáå
íéáø ïåùìá çúô ,'êáø÷î äìçî
úà êøáå' ãéçé ïåùìá íééñîå 'íúãáòå'
àåä 'ä úåãáò ø÷éò .ì"æå ,'êîçì
éðéðò ìëá øåáéöä íò íãàä óúúùéù

...äìéôúá ïäå äøåúá ïä ,äãåáòäíàå
çèáåî äéäé øåáéöä íò ììôúî
íåé ìëá åì úðîåæî äéäú åúñðøôù
éùòîá äéåöî äéäú äëøáå ,äçååøá

...åéãéåèåèåèåèììôúî íãàäù éãé ìò éë

בהעמדתהגאוןטו. ברק בבני תורה של עולה הקים שכידוע זצ"ל פוניבז' גאב"ד

סכומים  לאסוף חלילה וחוזר להתם מהכא רגליו ומכתת  נוסע היה הרמה, ישיבתו

נעמד  לפראנקפורט, כזו מנסיעה בחזרו אחת פעם מפעלו. וקיום להעמדת אדירים

צ'יק  התלמידים לקהל הראה – הישיבה בהיכל הבימה אחד (Ú˘Ë˜)אצל שנתן

למשך הישיבה את להחזיק כדי בו שהיה אדיר, סכום נכתב  ובו העם מעשירי

השנה. כמחצית

אחת הפתחים על חיזרתי לפראנקפורט בהגיעי דרכי מתחילת  להם, סיפר וכה
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לבית מבית עברתי וכך לא, אחרים ובשנים הדלת, את  לי פתחו אחד בבית  לאחת ,

התורה  מכבוד זה שאין שהודיעני דשם, מהעסקנים אחד הקב "ה לי שזימן עד

עבורו  נסדר ואנו בביתו, מר נא  ישב אלא  הדרך , זו לא  הפתחים, על כך שאסובב

בהגיע לתכליתו. מר יבוא  וכך  חשובים, אנשים אצל כנהוג העשירים אצל 'פגישות '

וכו', הישיבה מפעלות  את  בפניו ותיאר הגדולים העשירים אחד עם לדבר העסקן

שמונה  בשעה היוצאת  ברכבת למרחקים נוסע הנני למחר – ואמר העשיר נענה

'ונסדר' שמונה לפני שעה כרבע הרכבת  תחנת  אל הישיבה ראש נא יבוא בבוקר,

לראשונה  – שבע  בשעה באיחור משנתי התעוררתי בבוקר ויהי הענינים. כל את  שם

חיי ‚‡·"„בימי Ïˆ‡˘ ‡Ï‡ ...· ‰Â¯Á‡‰ ÌÚÙ·Â 'Ú·˘'· ‰Â˘‡¯‰ ÌÚÙ· ÌÈÓ˜ ¯˘‡ Ì˘È ÌÈ·¯)

(¯˙ÂÈ ˙Ó„˜ÂÓ ‰Ú˘ È˜ÂÙ‡Ï ‰ÂÂÎ‰ 'Ê·ÈÂÙ אפנה אם כי עצמי לבין ביני חשבון עשיתי מיד ,

ביחידות שאתפלל מוטב העשיר, עם הפגישה את 'אפסיד' בציבור להתפלל לביהמ"ד

בציבור. תפילה אחת  פעם עבורו לבטל דרבים תורה תלמוד גדול שהרי – בביתי

חז"ל בדברי להתחזק  אומר וגמרתי אלו, מחשבות דחיתי מיד ¯·‰ברם, ˘¯„Ó)

(‰ „ וה'¯‡‰ בציבור, כראוי ואתפלל לביהמ"ד אלך  – ומפסיד לי שומע  אדם אין

אחר. ממקום ישלים הטוב 

הפחות לכל – לעצמי חשבתי ומחצה, שמונה בשעה התפילה את  גמרי אחר

בשעה  לשם הגעתי ואכן, ישועתי, תצמח משם אולי הרכבת, לתחנת ואגש אנסה,

והחל  לנגדי... זה עשיר מופיע  והנה בדיוק דקות חמשה אחר דקות, וארבעים שמונה

והוכרח  גמור באונס נאנס כי שלימה, כשעה עליו להמתין צריך  שהייתי על להתנצל

רואות עיניכם אשר זה צ'יק  לי נתן ואז שמונה. בשל במקום תשע של ברכבת  ליסע

ירחים. ששה במשך  הישיבה את  לכלכל סיפוק  כדי בו יש כי

ומפסיד' לי שומע אדם ש'אין בזה להראותכם באתי לא – לומר הרב  והוסיף

הם, אמת כי הוכחות  צריכים אין חז"ל ודברי הננו, מאמינים בני מאמינים אך שהרי

אלא והמצוות, התורה מקיום מפסידים  שאין די לא כי להראותכם  רציתי זאת

כפלים בכפלי מרוויחים ואכן,אדרבה ביחידות, ומתפלל ממהר הייתי אם שהרי ,

עשיר  על להמתין נשאר הייתי וכי היעודה... בשעה הרכבת  תחנת  אל מגיע הייתי

העשיר  ברינה' יבוא  'בוא שעה שאחרי הידיעה מבלי – שלימה שעה במשך  זה

באמונה  לביתי. וחוזר מתייאש הייתי אלא  שלא, פשיטא  הנה, עד באתי שלכבודו

בציבור  שהתפללתי מכיוון ורק במעשי, לזה גרמתי כי ידעתי ולא השמים', מן ש'הכל

זה. צ'יק  קבלתי רבים חשבונות בלא 

זי"ע ישראל' ה'ישמח הרה"ק  כתב  "Á)כיו"ב˘ ˙Â‡ ,Ï‡¯˘È Ï˘ Ô¯Â‡Ó) הקודש באגרת 

תפילה, זו העבודה עמוד את  לחזק ולמען וז"ל. תרס "ז, על משנת  גם  אזהרתי

בפרנסתם החסידים'הסוחרים ל'בית שיבואו לשנות, לבל קבוע  חק שיעשו ,(„"Ó‰È·Ï)
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úåòôùä ìë êéùîî àåä øåáéöä íò
ìò éë ééîùâ ìàøùé úñðë ìò úåáåè
úåòôùä ìë åãøé øåáéö úåìéôú éãé
úåù÷ úåøéæâä ìëå ,ìàøùéì úåáåè
ãåò ììôúäì åëøèöé àìå ,åìèáúé
äéäúù äîéìù äìåàâä ìò àìà

ïîà åðéîéá äøäîáæèæèæèæè.

קדושה אמירת  כוח  - שמך  'מקדישי' עם 
רבה שמיה יהא ואמן אמן ועניית

ãåò...ïîà' úééðò ïéðòá ÷åæéç óéñåé
'...äùåã÷ ...àáø äéîù àäé ïîà
'äùåã÷' ìù äçåëá åðéöî úåàìôð éë

ì"æç éøáãá(è"ô éúáø úåìëéä)øùà úà
äùåò éðà äî éðôì åãéâú' ä"á÷ä øîà
äçðîä úìéôúáå úéøçù úìéôúá
äòùå äòù ìëáå íåé ìëá úéáøòå

éðôì íéøîåà ìàøùéùùåã÷åãîìå .
òé÷øì íëéðéò åàù ,íäì åøîàå íúà
íúàù äòùá íëúìôú úéá ãâðë

.ùåã÷ éðôì íéøîåàäàðä éì ïéà éë
äòù äúåàá éúàøáù éîìåò úéá ìëá
úåàåùð éðéòå éðéòá úåàåùð íëéðéòù
éðôì íéøîåà íúàù äòùá ,íëéðéòá

'ùåã÷äúåàá íëéôî àöåéä ìáä éë ,
ë"ò .çåçéð çéøë éðôì äìåòå ãøåè äòù
úéá'á åéøáã ìò óéñåä ,øåèá àáåä
àñëá æçåà éðà äòù äúåàá 'óñåé
,ä÷ùðîå ä÷áçîå á÷òé úåîãá éãåáë
.ì"ëò ,íúåìâ øäîîå íúåìâ øéëæîå
åìà úà øåëæì íãàì åì éã éë ,äàøðå
Y äùåã÷ä úøéîàì åúùâá íéøáãä
àåäù äçîùä ìãåâì åùôð øúéú øáëå
ìòá àåä ïîàðå ...ìòîî íéîùá íøåâ

...êì íìùéù êúëàìî

ãåòíù àúéà(à"éô úåìëéä).ì"æå ,
íéøåöé ìë ìå÷ éìà åùéøçä
.éðá úìôú ìå÷ì ïéæààå òîùàå éúàøáù

להתפלל וערב המנין,בציבורבוקר שיאספו עד מה זמן להמתין יצטרך אם ואף ,

מה, דבר וילמד יתברכוימתין עוד אדרבה חלילה , עי"ז יפסידו לא כי מבטיחם  והנני

ברכה לביתבשפע ביום פעמים ב' לילך  הזה קדוש בחוב בניהם גם ירגילו ובזה ,

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

ממנוטז. שביקש ממקורביו לאחד פעם השיב  זי"ע  מראדאשיץ  סגולההרה"ק

בפסוק לפרנסה בתורה, מרומזת זו שסגולה ,(‰Î ‚Î ˙ÂÓ˘) אלוקיכם ה' את 'ועבדתם

– לחמך' את  וכתיבועבדתםובירך  התפילה, תפילההיא והיינו רבים בלשון ועבדתם

היא בציבור וגם מימך. ואת לחמך  את  ובירך ועי"ז לרפואה, (˘Ì)כדכתיב סגולה

מקרבך  מחלה È)והסירותי „ÂÓÚ ‡"Á ,Ë"Ù¯˙ ·Â˜¯ËÈÙ ˙‡ˆÂ‰ ‡˘È„˜ ‡·Ò‰ ˙Â‡ÏÙ).

זי"ע עמוקות ' ה'מגלה מהרה"ק  ÈÂˆ‡)איתא  ˙˘¯Ù)בגימטריאצבורכי עולה

.(298)רחמים 
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àöáúëù ,ùàá íéøòåáä íéøáãî ãîìå
'íééç õôç'ä(ä"ô ìàøùé éçãð)äðä'

äîë ùé äìòîìù ì"æç åøîàù äî òåãé
ïéøîåàù úøùä éëàìî úåááø íéôìà
.äàøéáå äîéàá íåé ìëá ãéîú äùåã÷

'åäéìà éáã àðú'á àúéàå(æ"èô)'ã ùéù
úåááø íéôìà äùùå íéòùúå úåàî
ïéùã÷îå åéðôì ïéãîåòù úøùä éëàìî
äîçä úàéöéî ãéîú íåé ìëá ìåãâä åîù
.ùåã÷ ùåã÷ ùåã÷ íéøîåà ,äúòé÷ù ãò
,íéøîåà äúàéöé ãò äîçä úòé÷ùîå

.åîå÷îî 'ä ãåáë êåøáùééáúé äîëå
úà äàøéå ïåéìòä íìåòì åàåáá íãàä
úåááø éôìàî àöåéä ìåãâä ùòøä ìë
íéçáùîå íéùã÷îù íéùåã÷ íéëàìî
äåãçá íàøáå íøöéù ä"á÷ä ìù åîù
íìåòá äéäùëã øåëæéùë ,äçîùáå
äìòîä úà ä"á÷ä åì ïúð äéùòä
åîù úà øàôìå ùéã÷äì úàæä äìåãâä
íåøî àáöë úò ìëá ãéîú ìåãâä
õôçá úàæ ìèéáå ìöòúä àåäå ,íåøîá

åôùðïéìåç 'ñîá àúéàã ,äæî øúåéáå ,
(:àö)íìåë íéëåæ íðéà íéëàìîä íâã

íéëåæ íðéàù ùéù ,ãéîú äùåã÷ä øîåì

íòô ùéå ,ùãåçá úçà íòô ÷ø øîàì
úçà íòô ÷ø íéøîåàù ùéå ,äðùá úçà

ìáåéá(à"ùøäîá íù ïééò)àåäù éî åìéàå .
ïúéð ,ä"á÷ä éðéòá ïéáéáçä ìàøùé éðáî
äùåã÷ä ìù ìåãâä çáù øîàì úåùø åì
åúéñä òøä åøöéå ,åééç éîé ìë úò ìëá
úàæä äìåãâä úåëæäå äìòîä úà ìèáì
ø÷éä úà åéìòî êéìùäìå ,ä"á÷ä åäëéæù
øåáò ãéúòì åì ïúéð äéäù äìåãâäå
é"òù òåãéëå .úàæä äùåã÷ä äãåáò
àìéîî ìåãâä åîù ïéùã÷î åðàù äùåã÷ä
äî äøåúá äæ æåîøå ,ë"â åðùôð ùã÷úð

áåúëù(áì áë àø÷éå)éðá êåúá éúùã÷ðå'
.ì"ëò ,'íëùéã÷î 'ä éðà ìàøùé

ìåãâåäéîù àäé ïîà úééðò ìù äçåë
úåù÷ úåøéæâ ìèáì àáøæéæéæéæé,

'îâá àúéàãëå(:èé÷ úáù)éáø øîà
äéîù àäé ïîà äðåòä ìë éåì ïá òùåäé
,åðéã øæâ åì ïéòøå÷ åçåë ìëá êøáî àáø

.åúðååë ìëá øîåìë é"ùø ùøéôå

àúéàå(:èî .çî äèåñ)â"áùø øîà
áøçù íåéî òùåäé éáø íåùî
àìå äìì÷ åá ïéàù íåé êì ïéà ÷"îäéá

חז"ליז. Ê.)אמרו ˙ÂÎ¯·)מברך רבא  שמיה יהא בן בחלוםשהעונה שהוא  לו מובטח

העונה  דכ"ש לומר יש צחות ובדרך  הבא, שהואבהקיץ העולם לו מובטח איש"ר

הבא . עולם בן

לענות ומשתוקקים מתאווים השרת  שמלאכי זי"ע התניא  בעל הרה"ק  אמר כה

ורק הנעלות  מדרגותיהם כל על לוותר מסכימים שהם עד רבא' שמיה יהא  'אמן

איש"ר לענות  לזכות Ú"ÈÊ)בכדי ˆ"ÈÈ¯‰Ï ,Ë"ˆ¯˙ '˙ÂÁÈ˘‰ ¯ÙÒ').
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äáåøî åúìì÷ íåé ìëå äëøáì ìèä ãøé
,éà÷ éàîà àîìò àìà ,åéðôìù íåéî

äøãñã äùåã÷à('ïåéöì àáå' úùåã÷)

àúãâàã àáø àéîù àäé ïîààåøçàù)

(äùøãä.ì"ëò

åáúë'ñåúä(ìë ä"ã)ùéã øîåà é"øå
ìàòîùé 'øã äùòîá àú÷éñôá

íúä øîà÷ã òùéìà ïáìàøùéùë
àäé íéøîåàå úåéñðë éúáì íéñðëð
íéìèáî íø ìå÷á êøáî àáø äéîù
äáçøäá íéøáãä åàáåäå .úåù÷ úåøéæâ

úåìëéä é÷øôá(â å),ìàòîùé 'ø øîà
áù éãéãé íéðôä øù ì"àâñââñ éì çñ
,ìàøùé ìò àäú äî êì ãéâàå é÷éçá
,äëáå éá ìëúñî äéäå å÷éçá éúáùé
ìò úåìôåðå åéðéòî úåìôåð úåòîãä åéäå

,éðôäîì íåøî åéæ øãä åì éúøîà
äëáúêñéðëàå àá éãéãé éì øîà ,

,ùãå÷ íò ìàøùéì æåðâ äî êòéãåàå
íéøãç éøãçì éðñéðëäå éãéá éðùôú
,íéñ÷ðôä ìù úåøöåàìå íéæðâ éæðâìå
úåáåúë úåøö äîë éðàøäå çúôå
åììä åì éúøîà ,åæî åæ úåðåùî úåøøåö
ïéìåëéå åì éúøîà ,ìàøùéì éì øîà ,éîì
êòéãåàå àá øçîì éì øîà ,íäá ãåîòì
éðñéðëä øçîì ,äìàî úåðåùî úåøö
úåðåùî úåøö éðàøäå íéøãç éøãçì
,éáùìå áòøìå áøçì øùà úåðåùàøäî
,åàèç ãáìá ìàøùé éåéæ øãä åì éúøîà
úåáø úåøö úåùãçúî íåé ìëá éì øîà
úåéñðë éúáì íéñðëðùëå ,äìàî íäéìò
åðà ïéà àáø äéîù àäé ïîà ïéðåòå

íéçéðî...íéøãç éøãçî úàöì íúåààä
áëòîù ùéã÷ä çë ìåãâ äîë úãîì

ä"á÷ä çîùîå úåøöä.áø øãñ'î ë"ò)

(:â 'ïåàâ íøîòçéçéçéçé.

ה 'תרע "דיח. בשנת  הראשונה  עולם' 'מלחמת  חיים'כשפרצה  ה'חפץ הגה"ק שלח ,

הרעש הנה וז"ל ישראל, לתפוצות מכתב  ענין (‰ÓÁÏÓ‰)זי"ע  הוא  בעולם שנהיה

התעוררות ענין שהוא ספק ואין ולנפשם, לגופם ישראל ולכל העולם לכל שנוגע נורא 

כמש"כ לה' נשוב  למען - השמים Ï)מן „ ÌÈ¯·„) וחובה וכו'', ושבת וכו' לך 'בצר

שיושיענו. לפניו בתפילה ולבקש לזעוק 

מנחה  שחרית  להתפלל יום בכל בניו עם המדרש לבית לילך אחד כל על ...וחוב

זהוערבית ידי על  כי וברכו קדושה  רבא שמיה יהא  אמן ולענות  דוקא  בצבור 

במדרשים כדאיתא  מישראל  גזירות  וכמה  כמה יום בכל .מתבטלות

הקהל  כל  מתכנסין היו  באמת  לו  לישראל, מביאין היו ישועות  כמה לשער  ואין

ואמן  ברכו  עונין והיו תפילות, הג ' להתפלל המדרש לבית  וטף  אנשים עיר, בכל

ממוות אנשים  אלפי בזה  ניצולין היו ובודאי יום, בכל גדול  קהל רבא  שמיה  ,יהא

שבכהונה, הצעיר בסופו, וחתם ישראל. על ישועה דמביאין לזה להמזרזין גדול וזכות
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היצר  על  בהתגברות - החוצה ויצא  וינס
הטבע גבולות מכל למעלה  לניסים זוכה 

åðúìò äçéðäì äåöî äëåðç øð ïðáø
åúéá çúôõåçáî,'(:àë úáù)æîø

ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä äáúðù äëåðç)

(ä"ìøúìòîî òåéñ ùé ììä íéîéá éë

úàøé' äùåãâ äãéîá íìåò ïéð÷ úåð÷ì
åîë ,åøöé úà çöðìå øáâúäì - 'íéîù

ì"æç åøîàù(:àì úáù)úåçúôîäã
úåéðåöéçäíéîù úàøé ìò úåæîåø

àèç úàøéåèéèéèéèé.

ììëáåàäéù äàøéäïî çøåá

מראדין. הכהן מאיר ישראל לישועה, ומצפה עמו בצרת  הכואב  ה', לחסדי המיחל

כמה  בקרב  רבתי התעוררות הייתה השניה העולם מלחמת  ימי של בעיצומם

ובכוונה  בקול רבא" שמיה יהא 'אמן בעניית  להתחזק  ירושלים בעיה"ק  קהילות 

ארץ את לכבוש ממצרים בדרכו היה ימ"ש רומל הצורר הגנרל וכאשר שלימה,

ההם  בימים כידוע, אחור נסוג ופלא נס ובדרך  הסכנה מפני מאד דאגו והכל ישראל,

רוט  אליהו רבי החסיד הנאמן למשמשו זי"ע  מזוועהיל שלומק'ה רבי הרה"ק  אמר

בעניית התחזקו שהרי ישראל, ארץ  את  לכבוש הרשעים יצליחו שלא  'הרגשתי ז"ל

כן  ועל בפה, אלא  ישראל של כוחם אין שהוא  מצב ובכל רבא '... שמיא  יהא 'אמן

דיננו. גזר לקרוע  כדי זה בענין להתחזק  היא ונפלאה טובה עצה

בפניו יט . והתאונן זי"ע ממעזריטש הגדול ה'מגיד' הרה"צ אל שהגיע באחד מעשה

לחשוב מפתהו שיצרו ודמיונות  הרהורים כל על ולהתגבר לעמוד בכוחו שאין

דבריו, את  ה'מגיד' מששמע  והלימוד', 'התפילה בעת ובפרט מצוא עת בכל בהם

חיש  הנכונה, הדרך  את  לו יורה והוא  זי"ע, המאיר' ה'אור בית  אל שיפנה שלחו

באישון  חפצו למחוז משהגיע  המאיר', ה'אור בית  אל דרכו את היהודי עשה מהר

אין  עונה, ואין קול ואין הבית  דלתות על דופק החל בבית  מאיר שהאור וראה ליל

וכולו  קט מעט שעוד הרגיש והיהודי בחוצות , שלט שהכפור מכיוון נפתחת , הדלת

אחר  הדלת ... נפתחה לא  ועדיין ושוב , שוב  בדלת לדפוק  הוסיף קרח כגליד נעשה

נשלחתי  הרי הדלת את  לי פתחת לא  מדוע המאיר' ה'אור את  היהודי שאל זמן

אנכי  שבביתי עניתיך , גופא  ובזה אמת, הן הרה"ק , ענהו אליכם, מיוחדת בשליחות 

לא להכניסו ברצוני שאין ולמי הדלת, את אפתח שארצה למי - הבית' ה'בעל הוא

כן, כמו הנה... שברצונך ייכנס מי את  עצמך , על הבית ' 'בעל הוא שאתה היטב  דע  ֵָ

ולבך  במוחך  רגל דריסת  לו תתן אל  – בפניך מרוצה  שאינו  ומי ביד תכניס  כי ,

נועל, וברצותו פותח ברצותו להיכנס, לאחרים לתת ולא  הדלת את לסגור הבית  בעל

את לסגור בעוונות, להכשילו הבא  היצר זה לשטן להראות  יהודי צריך כזו ו'בעלות '

בעדו. הדלת 
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äøéáòäëëëë÷éãöä óñåé éáâ åðéöî ïëå
áéúëã ,'ïåéñð'ä úòá(áé ,èì úéùàøá)

,'äöåçä àöéå ñðéå äãéá åãâá áåæòéå'
óåèçì õîàúé íàù óñåé òãé éàãååáå

חנוכה ודיני בהלכות חז"ל נקטו Î·.)ולכן ˙·˘ 'ÈÚÂ ;ÂÎ ÔÓÈÒ ÁÏ˘ÈÂ ˙˘¯Ù ˙Â˙ÏÈ‡˘)

ביניהן', מצוייצת בטלית הבית ובעל בימין, ומזוזה משמאל חנוכה נר שתהא  'כדי

אמרו הביתובדווקא ולא ובעל  בכדי והמדליק באמצע , כי וכיו"ב , באמצע עומד

ותגרום  למעלה עולה השלהבת שתהא  ודקדוקיהן פרטיהן בכל הנרות  להעלות שיוכל

להיות  המדליק  צריך  יתב "ש, לבורא רוח הביתנחת ולאבעל  עצמו, על השולט

להשריש  אחד כל שיוכל מסוגלים חנוכה וימי עליו, שולטות ותאוותיו רצונותיו שיהיו

השנה. ימות לכל וגידיו באבריו הטהרה מדת 

לסלקם העיקר  כי וכיו"ב, מחשבות  לו  נפלו אם – בקרבו  רוחו תפול לא ולעולם 

כלעו שבאומיד  ואינו מת אותו טורדות  זרות שמחשבות שהתלונן בבחור מעשה .

הקודש  אל זצ"ל בריזל זלמן רבי הגה"צ את  הבחור שלח בהם, להילחם מצליח

לו  אמור הרבי, ויען לעשות , מה כדת  פיו את  לשאול שלומק'ע רבי אצל פנימה

מחשבת' -מלאכת תורה' על אסרה הבאה רעה  מחשבה  אם כי אסרה  לא התורה 

ובכוונה 'מלאכה' הרע,ידי היצר ידי על בניסיון - ממילא לו הבאה מחשבה משא "כ ,

בעזרו. יהא  וה' בדרכו, ימשיך אלא  כלל, לבו את לשים לו אין

זי"ע כ. הרי"ם' ה'חידושי ÂËÓ˙)הרה"ק  '¯Ù ‡"Á הגמרא(˘˘"˜ דברי את  מפרש

(· Â ˙ÂÎ¯·)שנאמרירוץ 'לעולם בשבת  ואפילו הלכה לדבר È)אדם ‡È Ú˘Â‰) אחרי

ה'ילכוה' אחרי נאמר בפסוק שהרי ותמוה, ישאג', שישילכוכאריה לן ומנין לרוץ ,

ברחובה  מהלך  שהיה העדה וישישי מזקני לאחד משל ביאורו, אלא מצוה. לדבר

רואה  הוא  לפתע והנה מקלו, על נשען כשהוא גדול בקושי הילוכו וכל עיר, של

אליו, ומתקרב  בא לטרף השואג להלך שאריה ימשיך  וכי 'זקן'... להיות  ימשיך  וכי

ולא לא מקלו... על  מתשותכנמושות  ישכח אדירים, כוחות בקרבו יתגלו אלא ,

מקלו, את  יזרוק  במתניו ...כוחו, כוחו  אשר כנער טמונים וינוס אדם בכל אכן כי

אומרם  וזהו ומצוק. צר לעת  כשנקלע  רק  בפועל יתגלו אשר נעלמים אדירים כוחות

ובפרט  ישאג, כשאריה שמתעוררים הכוחות  כאותם ישאג, כארי – ילכו' ה' 'אחרי

בכל  לברוח הללו הכוחות את בעצמו יעורר שמים', 'יראת  בעניני נסיון אליו בבוא

אלוקיו. ה' אל לנוס הארי מן כבורח כוחו

'ההיא על צחות, בדרך  הידוע  המשל את מספר היה זי"ע ישראל' ה'בית הרה"ק 

וראינה' ב 'צאינה ששנתה Ï‡¯˘Èסבתא' ˙Â˘ Â‚‰Â ,'˘È„È‡' ÔÂ˘Ï· ‰˘¯Ù‰ ˙‡ ¯ÙÒÓ‰ ¯ÙÒ)

(Â˙·˘· ˙·˘ È„ÈÓ Â· ˙Â‚‰Ï (ÌÂÈ‰ „Ú) Ì„Â˜‰ ¯Â„Ó יכולה היתה לא יוסף', ל'מכירת בהגיעה ,
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åéìò ìéìòäì ìëåú àì äðîî åãâá úà
úà åîöòî òðîé àìéîîå ,äîåàî
úéáá äðù á"é êùîá øáòù íéøåñéä

íéøåñàäåðéöî øúà ìò íéðåùàøá ïëàå]

[ïë äùò àì òåãî íéùåøéô äîëøàéáå ,
,ì"öæ õéáìàåîù íééç éáø ïåàâä
ìåãâ ïåéñðá óñåé ãîò åìà íéòâøáù
òâøì áëòúéù åäúéô ø"äöéä éë ,àøåðå
ìöðéå ñåðé æàå åãâá úà óåèçé è÷
íðäéâäù óñåé òãé êà ,äéúåìéìòî
,åéìâø úåôë úçú íéøòåá úéúçú ìåàùå
íå÷îá ãåò ääùéù àøîéîë òâø ìëå
ìùëéäìå ìåôéì ïëåñî àåä äàîåèä
àìà ,íåìëá áùçúä àì êëéôì ,å"ç
àöéå ñðéå' äìöà åãâá øéàùä óëéú

ìà - 'äöåçäõåçîóåâä úåìåáâì
ìë íùî çøá õéîàå ìåãâ çåëáå ,ùôðäå

.åá åùôð ãåò

– בהיתר יאכלנה באיסור שיאכלנה  עד
יפסידם  ולא משמיא קצובות  הנאותיו 

ההתגברות  עבור 

øàéáò"éæ 'íäøáà úéá'ä ÷"äøä
(ïúùøôá)÷åñôä ìò(àì âî)

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

íìåòá úåðäéìàëàëàëàëìò øáåòäù àöîð ,
åéâåðòú ìë øëî - åáì úååàúá åðå÷ ïåöø

לעבר  בכפיו, עוול לא  על שנמכר הנער על שליש בדמעות  וייללה בכייה, את  לעצור

נענתה  וראינה' ב'צאינה וישב פרשת לקריאת בשובה הבאה, לשנה והנה ידוע , הבלתי

אשתקד  ראית כבר שהרי בעדך , דמעה אזיל לא  הזאת בשנה יוסף, יוסף, לאמר,

ישראל' ה'בית והיה הדרך ... אותה על שבת ומדוע אליהם, בלכתך לך  אירע  מה

נמי  כך  כי כואבת, אמת של קורטוב  אם כי כאן יש צחות ולא  מליצה לא  אומר,

ראיתמנהגינו, ואם  בארובה , כסומים יצרינו אחר בהליכה אנו  ונכשלים פעמים

ברח הרע... יצרך – הסכנה מקום  אל ולהתקרב  לילך  שבת  מדוע נכשלת , שבעבר

עבורך  מסוכן המקום כי אתה  נסיון' ש 'בעל אחרי שוב , תכשל לבל .לך

על כא. לתלמידיו זי"ע  הק ' הבעש"ט מרן הראה שפעם אברהם' ה'בית  שם ומביא

היה  מזלו עפ"י זה נער הנה יתירה, בהנאה נהדר סוס על שרכב  אחד צעיר נסיך 

ע ברכיבתו מילא הנער זה אך  שלם, עם על כמלך להתמנות  כל עליו את הסוס ל

'מלכותו'. את והפסיד לו, הקצובה ההנאה

מזוועהיל  שלומק'ע רבי מהרה"ק  ירושלים מבני אחד הפציר שפעם מספרים
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ìò ,íéùãò ãéæð ãòá àéîù ïî íéáåö÷ä
äîëçá åéúåçøà íåùé ìéëùîä ,ïë
'ñòðæéá' ãöîù ìéëùäìå ïéáäì ,äðåáúáå

(íé÷ñò)øçà êìéìî òðîéäì åì óéãò
å .åáø÷á øòåáä øöéä ìù åîîæ÷ø àì

àìà íéøåîà íéøáãä íéøåñàä íéøáãá
íúãîçî íãà ìù åùôðù øáã ìëá
äëæé íäî úåðäéìî òðîðå ÷ôàúî íà

íúçú íéîùä ïî äáåøî äàðäìáëáëáëáëäæå ,
àø÷ä øåàéá÷ôàúéåìàøùé ùéàùë Y

לו  אמר קיימא, של בזרע - ורחמים ישועה בדבר להפקד עבורו שיפעול זי"ע 

מרעים' 'אסיפות  שם ומנהל ב'מקוה', עומד הנך  יום בכל הנה שלומק'ע רבי

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

ותראה  זה ממנהג נא  חדל קיימא , של זרע – זה ובכלל לך  הקצובות  ההנאות

הוה. וכן ישועות,

שעליו  אמר והרופא  ביוה"כ, שנתעלף נורא  קמצן בעשיר המעשה דבר ידוע

בפעם  שלם 'כוס' כדרכו לשתות  שעליו הרופא ואמר נסתכן ושוב 'שיעורים', לשתות 

החולה  מעל שירכנו זי"ע , מצאנז חיים' ה'דברי הרה"ק נענה שכן מכיוון אחת ,

וכוס  כוס על אמנם – מרובה בשתיה כדרכו לשתות  לו מותר כי באזנו וילחשו

כן  משלחשו והפלא, פלא זה וראה רייניש', 'מאה החג צאת לאחר לשלם יצטרך

אפילו  לשתות  הוצרך לא וכבר נורא '... 'קמצן אותו של כוחותיו נתחזקו באזנו,

לא כבר ביוקר לו תעלה העולם בזה הנאה שכל היודע כי ללמדנו, ב'שיעורין'...

זו... להנאה יצטרך 

יצחק]הרה"ק כב. במנעלים [רבי מתהלך העני שמשמשו פעם ראה זי"ע, מווארקא 

המעות צרור את והניח נעליים, בעד העיר מנדיבי מעות הרה"ק  אסף קרועים,

לעצמו, וגנבו יצרו עליו ופחז הצרורין במעות  המשמש הבחין זמן באותו בארונו,

המשמש  שיד לו נודע  בסוף הם, היכן ודרש חקר איננו שהכסף הרבי הבחין כאשר

ממתין  היית  אם שבעולם, 'שוטה לו ואמר מווארקא  הרה"ק  לו קרא  מיד הזה, במעל

בהיתר...' המעות אותן לך  היו קצת

שהיה מעשה מביא זי"ע  חי' איש ה'בן Ú‡)הרה"ק  ÍÈ˘ÚÓ ÌÈ‡ÏÙ'ירא( בבחור

והחברים, הישיבה' 'ראש עם ללמוד חצות  אחר לילה בכל ללכת דרכו שהיה שמים'

והייתה  גדולה עשירה שהייתה צעירה' 'אלמנה דרה הייתה לישיבה ביתו שבין בדרך 

מלאה  תיבה בתוך שלה העושר כל מונח היה שבו בחדר שלה משרתת  עם ישינה

שבית ראה הלז הבחור כשעבר הלילות באחת  תבל. מחמדי ושאר זהב דינרי כיסים

בעלת – הבית לתוך  ונכנס יצרו עליו ופחז לרווחה, פתוח זה בלילה נשאר האלמנה

התיבה, את  לשבר הבחור החל מיד שנכנס, בעת משנתם הקיצו לא והמשרתת הבית 
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æà éøä ,åúååàú úåàìîìî ÷ôàúî
øîàéå,ä"á÷ä -íçì åîéù÷éøé Y

äìëìëå äáçøäá äñðøô ,áø òôù åéìò
åì øñçé øùà ìëëâëâëâëâë.

לפעול אחד כל ביד – בוטח  אני 'בזאת'
ונצורות  גדולות חנוכה' 'זאת  ביום 

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

ò"éæ ïé'æåøî(íìùä ïéùéã÷ ïéøéò)äî

äðùä ùàøá ìåòôì íéìåëé íé÷éãöäù
èåùô éãåäé ìë ãéá ùé íéøåôéëä íåéå

äëåðç úàæá ìåòôì.

ùéêøöð ïéà éë ïéðòä úà åøàéáù
äæä íåéäëàéáäìíéñéðä úà

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

ìòåôä.

שמא חששו כי הגנב  על מלצעוק אחזם ופחד הנשים, הקיצו התיבה שבירת ומכח

ואמר  עולם' של 'חשבונו מחשב החל בעצמו שהבחור אלא הוא ... מזוין' 'ליסטים

כן, על לחברו, במוכן נוגע  אדם אין מן הרי עבורי יועדו המעות אם נפשך , ממה 

את יעניש לא הקב "ה  כי – לידי יבואו הם העת  שבהגיע ספק כל  לי אין שמיא 

קצובין  המעות אין ואם שלו... שאינו את  גנב ולא עבירה מלעבור  שנמנע מי

לפדיון  או  ח "ו  לרופאים אם מידי, לאחמ"כ להוציאם  אצטרך  הרי בעבורי ומיועדין

Â"Á)שבויים  È˙Â‡ Â·˘È˘)'הזאת ולצרה לי 'מה  לתיבה א"כ המעות את החזיר ואכן, ,

התיבה  בפתח גנב עמד שכבר לה, נעשה נס כי האשה ראתה היום משהאיר לו. והלך

לבחור  להנשא  עלי ניסא', איתרחיש יומא בכל 'לאו אמרה מ"מ מאומה, נטל ולא

מעולה. בשמירה שמורה וממוני אני אהיה וכך

'ראש  אל האשה נכנסה לביתם, הישיבה בני כל שיצאו אחר למעשה, ממחשבה

ראוי  בחור איזה לו שיורה ממנו וביקשה המעשה, דבר כל את  לו וספרה הישיבה'

בתורה, ועסק בישיבה העת באותה ישב מתמיד בחור אותו רק  והנה לה, לינשא 

חי' איש ה'בן ומסיים גדול... שמים ירא הוא כי אותו קחי הישיבה, ראש לה הראה

אותםוז"ל. אקח  לי מוכנים הדינרים אלו שאם  בלילה, אתמול  אמרתי יפה  אמר  אז 

לי  היה וכן .בהיתר,

הנאהו אם  כי יזכור  ומר , קשה  נסיון בעת  האדם  בעמוד אמורים, הדברים  לדידן

ליהנות ויזכה מאומה . יפסיד לא  מהעבירה שבמניעתו  הרי ממרום, לו  קצובה זו 

מאומה ... לו  חייב יישאר  לא  הקב"ה כי יותר מרובה הנאה  ואפילו  הנאה  באותה 

ה'רוקח'כג. Ë‰¯‰)כתב  ˘¯Â˘ ‰"„ ˙Â„ÈÒÁ 'Ï‰)שאם ברע ... מראות  עיניו יעצים  כן על

הארץ  על השליט כיוסף יזכה רוחו 'מעלתעוצר  בספר אף מצאנו הזה כדבר ,

‰¯Ú)המידות' ¯ˆÈ ˙„ÈÓ ¯Ú˘·)'לידו עבירה דבר שבא  מי מאהבת'וכל ממנה  ופירש 
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úôù'áå'úîà(æ"àà ä"ã î"øú äëåðç)

àåä äëåðç úàæù ,øàåáî
ì"æç åøîà äðäã ,'úøöò éðéîù'ëàáåä)

(åì âë àø÷éå é"ùøáéë - 'úøöò' àø÷ðù
'éúøöòúà ïîéæù êìîë ,éìöà íëúà

òéâäù ïåéë ,íéîé êëå êëì äãåòñì åéðá
íëî äù÷áá éðá ,øîà ,øèôäì ïðîæ
éìò äù÷ ,ãçà íåé ãåò éîò åáëò
äëéîñä øåîà úùøôá éøäå ,'íëúãéøô
ú÷ìãä éååéöì úåëåñä âç úà äøåú

äéøúá áéúëã ,äøåðîä(á âë àø÷éå)

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

àéîåã äëåðç éîé úðåîù åòá÷ ïëìù
íéîé úðåîù àåä óàù úåëåñä âçã,
åîòèá äîåã äëåðç úàæù ,äúòî øåîà
éðéîù ìò åøîà íàå ,úøöò éðéîùì

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

åäééãåçìáìöà àöîð àì ,äçîù úòù äúåàá)

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

äéì áéäéå ìéàù éòáãêìîä íò áùåéäå)

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

äéì áéäéåãëãëãëãë.

òåãéì"øäîä áúëù äî(á"ç äåöî øð)

àéä äëåðçá íìåòä úâäðäù
òáèä úâäðäáã ,òáèä êøãî äìòîì

øôñî ÷ø åðéöîòáùéîé äòáù åîë ,
àåä òáù ïéðîî äåáâä ìëå ,ãåòå àúáù
äëåðçã øçàîå ,òáèä êøãî äìòîì

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

àåäùäëåðç ìù éðéîùä íåéàöîðå ,
àåä æàùúéðéîùáù éðéîùìò äøåîä ,

äåáâ ,òáèä ïî äìòîì äâäðää úåìéôë
äåáâ ìòîäëäëäëäë.

לגדולה ועולה  זוכה אנשים , מיראת לא לגדולה ה ', יוסף עלה שלא  הוא, שכן תדע ,

במדרש  בארוכה מבואר וכן פוטיפר', אשת  מאדונתו העבירה מן שפירש מפני אלא 

(„ÂÚÂ ‚ ˆ זה.(·¯"¯ אבר על וגדולה ליקר זכה מהעבירה שנמנע  ואבר אבר כל שעל

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

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

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

שם  להיות  רשאים והמשטינים המקטרגים ואין ונשגב , עליון בייחוד עצמם לבין בינם

ולברכה. לטובה לבם משאלות  כל לישראל קוב"ה ממלא וממילא  שעה, באותה

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

חז"ל  מצוות את ולסיים לקיים זכינו כלומר חנוכה' מסכת עלן והדרך חנוכה
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òåãééîéî íåé ìëáù - íéìáå÷îä íùá
úøçà äãî úøøåòúî äëåðç
øöåé' úëøáá íéøîåàù ä"á÷ä éçáùî

,úåøåáâ ìòåô' úéøçù úìéôúá 'øåà
òøåæ ,úåîçìî ìòá ,úåùãç äùåò
,úåàåôø àøåá ,úåòåùé çéîöî ,úå÷ãö

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

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

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

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

ה'תניא' בעל הרה"ק  רבו אל לנסוע פעם שרצה זצ"ל מונקעס שמואל רבי החסיד

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

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

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

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

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

רגע בעוד יקפא  גופו כל כי ר"ש הרגיש הדרך  שבאמצע  אלא  ˘È˘·ישיבתו', ¯ÏÁ‡)

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

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

חייו. את  והציל גופו את חימם השתיה ידי על ואכן לב , בחפץ  לו הסכים הלה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

העבודה. דרכי עוד לקנות ישוב זמן ולאחר זה, דבר

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

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

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

הגדולה. האש מן ולהתלהב להתחמם יזכה ועי"ז החג, עניני כל את לתוכו ויריק 
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éøä ,'úåàìôðä ïåãà ,úåìäú àøåð
éôë øçà òôù ùé íåé ìëáå ,äðåîù
äëåðç úàæáù àöîð ,ïàë äðîðù øãñä

ìù äãîä úòôùðåðééä ,úåàìôðä ïåãà
åîë úéùòð íéñéðäå úåàìôä úâäðäù

äæ íåéá òáè.

ïëåù"øäî ÷"äøä ùøéô(ïåùàøä)

÷åñôá ò"éæ áåáàáî(âë ,çé÷ íéìäú)

äúéä 'ä úàî'úàæúàìôð àéä
úáéúá æîåøîä éðéîùä íåéäù ,'åðéðéòá
íäù íéøáã ìåòôì ïîåæîå ïëåî ,'úàæ'
åøîàù åîëå ,'åðéðéòá úàìôð' úðéçáá
úà íéãéá ùùîì øùôàù íé÷éãö
íåéá äìòîìî úòôùðä úéñéðä äâäðää

.äæ ùåã÷å ìåãâ

äðúîùéù äáø äáäàä ìò äøåî åæ
åîëå ,åîò ìàøùé ìà ú"éùäì

'ìàøùé çîùé'ä æîéøù(âð úåà äëåðç)

÷åñôá(áé àî íéìäú)'éë éúòãé úàæá
éá úöôçäæá ,'éìò éáéåà òéøé àì éë

ìãåâ øëéð 'äëåðç úàæ' åðì ïúð àøåáäù
äåîòá ú"éùä õôçù ïåöøäå äáäà

úà ìöðì äáåçä úìèåî åðéìòå ,ìàøùé
,'éìò éáéåà òéøé àìù' éãë ,éòáãë ïîæä

.äæä ïîæáå íää íéîéá

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

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

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

øçîì èøçúé àìå .íéøáåòå íéôìåç
éòáãë åìöéð àìùåëåëåëåë.

úàæç÷éì ãçà ìë æøãæäì ,åéçå åùò
íåéá åãéá íéìäúä øôñ úà åãéì

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

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

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

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

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

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

וענוה שפלות  לידי האדם את להביא חנוכה', 'זאת Â"Á)וזהו ˘Â‡ÈÂ ˙Â·ˆÚÏ ‡Ï Ï·‡).

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

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

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

ישכילו חכמו 'לו אלא להתחזקזאתטובות, זה וקדוש גדול יום של סגולתו ויבינו '

' בוטח'.בזאתולומר אני
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åçéù êåôùé 'ä éðôìå ,äæ áâùðå ìåãâ
ùôðä úåëôúùäáå áìä ÷îåòî ù÷áì
úåéîùâá íéøöéîä ìëî úàöì äëæéù

úåéðçåøáåæëæëæëæëàøåáä øùà äæä íåéá éë ,
åðì ïéà áåè ìëî òôù áø åðéìò ÷éøî

' åðùôðá íéé÷ì àìàáçøäêéô
éàãååáå íéîçøä ìòáî ù÷áì 'åäàìîàå

åðéúåìàùî àìîéçëçëçëçë.

חנוכה זאת סגולת - לי היתה 'זאת'
ישועות  מיני וכל טובה  ולפרנסה לזש"ק

áúëò"éæ 'øëùùé éðá'ä ÷"äøäéøîàî)

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

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

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

äæúåø÷ò ãå÷ôìàæìòáî ïøäà éáø ÷"äøä)

øåäèä åðçìåùá åìà íéøáã ìò øæåç äéä ò"éæ

(íé÷éãö äîë åâäð ïëå ,äëåðç úàæá.

ãåòøúåéá äæ íåé ìâåñî úàæäñðøôì
éçéåø éðåæîå äáåèèëèëèëèëæîéøù åîëå ,

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

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

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

ìù áø òôùì äæ íåéá úåëæì øùôàù

אתכז. ומצא  המדרש, לבית חנוכה בזאת זי"ע מרוז'ין ישראל רבי הרה"ק  נכנס פעם

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

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

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

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

(ÌÏÂÚÏ ÂÏˆ‡ ÌÈÈ˜˙È ‰ÎÂÁ ˙‡Ê·.

החנוכהכח. בימי זי"ע אהרן' ה'בית הרה"ק  אמר ‡Ó¯)כה „ÂÚ ‰"„ '‰ÎÂÁ')האדם צריך 

ומכל  המיצרים ומכל  השטותים מכל לצאת אפשר תהלים שבאמירת  להאמין,

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

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

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

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

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

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

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

הטבע . בדרך  גופא 
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úåøéùòå äñðøôäëåðç éîé øàù íâå ,
úâåøò'á áúëù åîëå ,úåøéùòì íéìåâñî

'íùåáä(ùâéå úùøô)÷åñôä ïî ïë æîøì
(ä äî úéùàøá)íé÷ìà éðçìù äéçîì éë'

ú"ø éðçìù ,'íëéðôì'ì÷éìãä'ðø'ùì
'çäëåð'ùúðåî'é÷éìãî íàù ,íéî

äéçîì äëåæ íéîé úðåîù ìë úåøðä
.çååéøá äñðøôìå

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

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

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

(:é äìéâî) íòèî íéøîåà ïéà ô"ùùáù àìà

óàå ,'äøéù íéøîåà íúàå íéá ïéòáåè éãé éùòî'

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

íééç éøôñå ,ïéã àñë ìò áùåé êìî

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

,äðùä ùàøì íéìùîàéä äëåðç úàæå
íéøåôéëä íåé ãâðëìììì.

àäéåàéîùáã ïåäåáà íã÷ ïî àåòø
,íéîéä úùåã÷á ÷áãäì äëæðù
ìëì äçååøäå äëøá òôù åðéìò òôùåéå
,äðîàð åðàøåá úà ãåáòì äðùä úåîé
çéùî ìù øéäáä åøåàì äëæð áåø÷áå

ïúùøôá 'åðøåôñ'ä éøáãë åð÷ãö(ãé àî)

.'øåáä ïî åäåöéøéå' .ì"æåìë êøãë
åøîàë òâø åîë úéùòðù 'ä úòåùú

(à åð äéòùé)...àáì éúòåùé äáåø÷ éë
åøîàë íéøöî ïéðò äéä êëå(èì áé úåîù)

éë'åùøåâàìù ì''æ íøîàë - 'íéøöîî
ïëå .õéîçäì åðéúåáà ìù ï÷öá ÷éôñä

åøîàë ãéúòì úåùòì øîà(à â éëàìî)

.ø"éëà .ïåãàä åìëéä ìà àáé íåàúôå'

לאברהם'ל. ÎÂ‰)ב'חסדÁ ˙‡Ê) שיום מביא, זי"ע  מראדאמסק אברהם רבי להרה"ק

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

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

זה. ביום גאולתנו ולהחיש

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

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

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

(ÔÎÂ ‰"„ ‡ ÏÈÏ.
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