
 בוישפרשת  ׀ 208' גיליון מס
 'דשנה  ז"תשע

 ע"נל יוצא זה גליון

 אליקים יהושע' ר הרב

 ל"ז הכהן יוסף ר"ב

 ה"תנצב

  דבר העורך �

 חכמיםאמונת  - נס חנוכה בזמן הזה
 לגדולי השומעים של ד"הס על נפלא מעשה
 ממי ששמעתי כפי, התחכמויות ללא ישראל
 נכנס שעבר ש"במוצ: המעשה מבעל ששמע

 אמור שהיה חשוב כולל ראש, ק"הגרח למרן
 את לקבל, כספים לגיוס ל"לחו למחרת לטוס

 ח"להגר כשאמר. הנסיעה לקראת ברכתו
 לחוץ לצאת למה מיד הגיב ל"לחו שנוסע
 היה לפניו כי גדול לפלא היה הדבר!, לארץ
 ומרן ל"לחו שנוסע שאמר אחר מוסד מנהל
 אמר הכולל ראש, והצלחה בברכה ברכו

 כסף הרבה חייב והוא חוב בעל שהוא
 ל"לחו לצאת ולא להשאר יכול ואיך לאברכים

 תסע ואמר הגיב מרן אך, כסף לאסוף
 מהחדר יצא הכולל ראש! ל"לחו לא!!! לצפת
 הידיד, ח"הגר דברי את לו וסיפר ידיד ופגש
 חייב שהוא ח"להגר ואמר שוב איתו נכנס

 רוצה אתה אם לו אמר ח"הגר' וכו כסף הרבה
! לצפת נסיעה על ברכה נתתי אני אבל, תסע
 את ביטל ח"הגר לדברי שמע הכולל ראש

 ראשון ביום. בצפת למנוחה ונסע הטיסה
 ולמד בצפת צאנז הכנסת לבית הלך בערב

 10:30 בשעה, השולחן על שנרדם עד שם
 למעריב מניין יש מתי מישהו ושאל התעורר

 בשעה מעריב במקום כאן שיש לו אמרו
 והתפלל 11 עד במקום נשאר וכך, 11:00

 למקום שהגיע ראה מעריב לתפילת, מעריב
 החליט התפילה ולאחר, אמריקאי יהודי
 הכולל ראש. מזלו את ולנסות אליו לגשת
- והוא, ח"הגר דברי את ל"הנ ליהודי סיפר
 אתה כסף כמה שאל מיד -בסיפורים כמו

 שחסר הסכום את השיב הכולל ראש, צריך
 ולמחרת זה את לבדוק לי תן לו אמר הלה, לו

 ובנוסף!! הסכום כל על יקים'צ 2 עם הגיע
  !בהמשך גם לו לעזור שישתדל אמר

 וכשסיפרו לרבינו את דבר המעשה 
 אמר בזה הלשון:

" ÈÓÔÈÓ‡ÓÂ ÚÓÂ˘˘, "ÂÏ ¯ÊÂÚ '‰. 
ת כ ר ב ת ב ב ם ש ו ל  ש

ח מ ש ה  כ ו נ ח  ו
ק ח צ ף י ו ט ש ד ל ו  )ב"ב( ג

         עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
    """"כלהכלהכלהכלה    בואיבואיבואיבואי""""

 לומד הוא לאחריה כשמיד, זרה עבודה במסכת רבינו אוחז, כסלו חודש אמצע של אלו בימים

 את כלומר, המסכת לסוף ועד עדויות של ממשניות אחד ביום לומד הוא ולמחרתו, הוריות מסכת
 ,כלה, וזוטא רבה ארץ דרך, שמחות, סופרים מסכת, נתן דרבי אבות מסכת, אבות משניות כל

 מסכת כל על ונפלא ארוך פירוש רבינו חיבר רבות שנים ולפני( קטנות מסכתות שבע, רבתי וכלה

 יש קושי מה מבין אינו' כי לומר רגיל רבינו, אחד ביום גומר ד"בס זה כל, )אלו מסכתות משבעה

 '.הפרעות יהיו שלא צריך רק, אחד ביום הכל ללמוד
 בעניני השאר בין העוסקת - כלה מסכת שבלמוד ביתו לבני רבינו אמר שנים כשלוש לפני

 לו יתנו המסכת את שמסיים אחרי מעונין הוא כן ועל, הגון לזיווג מיוחדת סגולה יש, נישואין

 כעשר והביאו הבית בני מיהרו, שנה באותה. לזיווג הזקוקים אלו את במיוחד לברך כדי השמות
 כל את פרטי באופן בירך הוא המסכת כל את סיים א"שליט כשמרן, רגעים באותם שזכרו שמות

, זיווג של ענין באותו עסוקים אנו' כי מציין שהוא כדי תוך, במהרה הזיווג את שימצאו השמות
 את מצאו - שם רשומים שהיו אלו כל חודשים כמה תוך כי לציין מיותר'. להם יעזור ה"והקב

 .ובקלות בשמחה זיווגם
 שבועות כמה במשך רשמו כבר הבית בני... מראש התכוננו כבר )שעברה שנה( האחרת לשנה

 המסכת תחת היה כבר כלה מסכת וכשלמד לזיווג הזקוקים ובחורות בחורים של שמות עשרות

 .פרטי באופן) עושה ואינו שכמעט דבר( שם שם בירך הוא המסכת את כשגמר, דפים ערימת
 שלא רשימה באותה נשארו שעוד האחרונים הבחורים אחד התארס כי, שמענו אחדים ימים לפני

 .היום עד התארס
 עמך, מאוד שהתארכה רשימה ביתו בני הכינו זו למסכת א"שליט מרן כשהגיע, זה בחודש גם

 התורה כוח עם ויחד כולם של התפילות את יקבל שאכן ה"להקב ונעתיר, לישועה זקוקים ישראל
  .ר"כי אמן במהרה יוושעו לישועה הזקוקים וכל הברכות כל יתקיימו א"שליט מרן של

 

  פשט על הפרשה �
 

 )יד ,לז(" חברון מעמק וישלחהו"
 ולא שפכה לא ידינו כתיב ל"א בך חזור אבא ל"א חברון עד ליוהו ט"בעה' כ

 האיך וקשה. ממנו נפטר ערופה עגלה בפרק שאמרו וזהו' לוי בלא פטרנוהו
 ועוד ניזוק אינו אמות' ד חברו את המלוה כל' ב ו"מ בסוטה' אמרי הא ניזוק
 מצרים על שמלך ז"עי טובה לו שיצא כיון ל"וי. ניזוקין אין מצוה שלוחי הרי
 לתפלה גאולה הסומך כל' ב' ט בברכות' אמרי ודוגמתו, היזק נקרא זה אין

 איתזקת במאי ל"א ואיתזקי סמכי אנא והא איני ז"אר היום כל ניזוק אינו
 מלכא אפי למיחזי אגרא למיתב לך מיבעי נמי התם מלכא לבי אסא דאמטית

 .היזק נקרא אינו ז"עי טובה לו יצא דאם ומבואר' כו י"דאר
 )(טעמא דקרא

 

 חנוכהל פנינים
Ì‡‰ ÔÂÊÁ‰ ˘È‡ ¯ÚÏÙÈËÒ‰Â Â¯˘ ÊÂÚÓ ¯Âˆ. 
 א"החזו רבנו השיב? בחנוכה' צור מעוז' ושר אמר א"החזו האם שאלה לגבי
 מעוז שר אבא כיצד ושמע לשמוע אהב אבל, נגינה חוש לו היה לא, אמר לא
 י"לא לנסוע כסף היה לא כאשר בו והשתמש, בנגינה חוש היה ל"זצ לאבא(. צור

 לארץ נסע זה ומכסף הכנסת בבית בפינסק לחזן נוראים בימים עצמו את והשכיר
, גדול טעם לא: והשיב? בנגינה טעם יש לסבא האם, שאל הנכדים אחד(. )ישראל

 ).תורה ביטול זה כי, מדאי יותר לא אבל, לא למה ובנעימה יפה קול זה אם אבל
 ושם האבא עם משותף קיר לו היה א"שליט קלמן פנחס שרבי לרבנו סיפרתי

 לפני קודם חשב לא אך( אמת זה. חול מיום אחרת היה בשבת' בגמ שהניגון לב
, בשבת כך מאליו נעשה אלא שבת של אחר ניגון לנגן צריך עכשיו בשבת הלימוד
 ).אחר ניגון שהתנגן

 ברסלב חסיד זקן ש"יר) בשמו נקב( פלוני שיהודי א"שליט מנדל ישי רבי לי סיפר(
 אותו שאל התפילה ואחרי, ח"בר העמוד לפני והתפלל א"חזו אצל פעם התפלל

. ת. לחזקו רצה כי כן לו שאמר שאפשר לי אומר ישי' ור, בהלל שר לא מדוע א"החזו
 ).מסתבר כך

 (מתוך הספר 'דרך שיחה החדש' הנמצא בשלבי עריכה מתקדמים)  

 לאור הספר יצא

 "בית אמי" 
  פנימה הבית מתוך ומרגשת חיה עדות 

  של המופלאים חייה על

  א"ח ע"ה אסתר שבע בת הרבנית

 א"שיבלחט הגר"ח קניבסקילמרן רבינו 

 ת הספרים יובחנו להשיגניתן 
 הפצה ראשית 'גיטלר'



עדות חיה ומרגשת מתוך הבית 
פנימה על חייה המופלאים של 

הרבנית בת שבע אסתר 
קניבסקי ע"ה, אשר נכתבה על 

ידי בתה הרבנית ר. צביון תליט"א

"בשאלות קשות היתה אמא נועצת באבא, ומהוראותיו לא זזה 
ימין ושמאל. כשאבא לא היה בבית והשאלות היו דחופות, היתה 

מפנה את השואלות אל רבי אהרן לייב שטיינמן, כדברי אבא, שרבי 
אהרן לייב הוא גדול הדור".

: ר פ ס ה ל  ע ה  ש ד ק ה ה

בס"ד חשוון תשע"ה שנת השמיטה
למחותני ידי"נ מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א יזכה לאריכות ימים ושנים 

להנהיג את כלל ישראל עד ביאת גואל צדק
חיים קניבסקי

"הלכה פסוקה היא, כי מי שלא ראה את ירושלים החרבה ואת 
הכותל המערבי שלושים יום, צריך לקרוע בבגדו. הנסיעה 

הקבועה בראש חודש נועדה לחסוך לאבא את הקריעה. 
אבא היה משנן את תלמודו כל הנסיעה, וכשנראתה ירושלים 
העתיקה, היה מודיעים לו, ואבא היה מפסיק מלימודו וקורע. 

כל מי שהיה מעל גיל בר-מצוה או בת-מצוה ולא הגיע לכותל 
שלושים יום, היה קורע אף הוא את בגדו ואומר את הפסוקים 

הנאמרים עם הקריעה.

כעבור תקופה הגיע אבא למסקנה כי הנסיעות מפריעות לו 
בלימודו ופסק מכך, ורק מדי פעם הצטרף לנסיעה עם סבא 

הסטייפלר במכוניתו של ידיד משפחתנו רבי מאיר סטפנסקי".

קריעה על החורבן

חכמה עמוקה

בכותל המערבי עם רבי מאיר סטפנסקי

ספר 'דרך אמונה' ששלח אבא לרבי אהרן לייב שטיינמן



"כאשר הגיעה לפרקה חיה, בתם השלישית של סבא וסבתא לוין, 
הוצע לשדכה עם הבחור יוסף שלום אלישיב, בן יחיד להוריו - 

אביו רבי אברהם, 'הרב מהומלא', ולאמו מרת חיה מושא. סבתא 
חיה מושא הייתה בתו של המקובל הקדוש רבי שלמה ֶאְלָיׁשֹוב 

)עליאשאוו( זצ"ל, שנודע בכינוי 'בעל הלשם' על שם ספרו 'לשם 
שבו ואחלמה'. 

כשהגיעו ה'לשם' ומשפחתו לארץ, הראה להם הסבא רבי אריה 
את הלבוש הנהוג בירושלים. ואכן, מאז החל ה'לשם' לחבוש 

ספודיק, וה'הומלער רב' – שטריימל.

אותו ספודיק התגלגל והגיע לידי סבא הסטייפלר: כאשר נישאו 
אבא ואמא, מסר רבי אריה את הספודיק לאבא כדי שיחבוש אותו 
בשבתות ובמועדים כאשר הוא עולה ירושלימה לבית חמיו, לבל 
יהיה יוצא דופן ביניהם. אולם הסטייפלר הורה לאבא: 'אינך צריך 

לחבוש את הספודיק, הביאהו לי'. מאז עבר הספודיק לרשותו של 
הסטייפלר, והוא היה חובשו בברכת המזון של סעודה שלישית.

אחר פטירתו של הסטייפלר זצ"ל הניחו את הספודיק בשקית, 
וכשפתחוה לאחר כשנתיים, ראו כי הוא התפורר ואיננו. כיום 

חובש גם אבא שטריימל במועדים – בקידוש ובברכת המזון. הוא 
אבא החל בכך כאשר קיבל סבא הרב אלישיב שטריימל חדש 

ומסר לו את הישן לאבא".

שטריימל כמנהג ירושלים

"מספרת דודתי הרבנית ישראלזון: 

שני עניינים בהלכה שקיבלתי מאבי נחרתו בתודעתי באופן מיוחד: 
'התרת נדרים' בערב ראש השנה ו'מים אחרונים' בסוף הסעודה. 

בערב ראש השנה היה אבא קורא לנו, הבנות שמעל גיל בת-מצווה, 
מושיב שלושה אנשים, והם ערכו לנו התרת נדרים. כך נהגנו מדי 

שנה בשנה.

על 'מים אחרונים', הוסיפה וסיפרה, עורר אותי אבא אחר נישואי. 
תמיד נטלו 'מים אחרונים' בבית, אבל לא זכור לי שדיברו על כך 
באופן מיוחד. פעם, כשבאתי לשבת להורי, בירכתי ברכת המזון 

בסעודה שלישית מבלי ליטול 'מים אחרונים'. אבא חש בכך והזכיר 
לי: "ׂשֹוֶרה, מים אחרונים! מים אחרונים!" מילותיו של אבא, שהיו 
מדודות ושקולות, היו קדושות בעינינו. די היה בשתי מילים אלו 

כדי שלעולם לא אשכח ליטול 'מים אחרונים'..."

הקפדה על מים אחרונים

"בנר חמישי מחלק אבא דמי חנוכה לכל הנכדים והנינים, כהמשך 
למנהגו של סבא הסטייפלר, שהיה מחלקם ביום זה משום שאף 

פעם אינו יוצא בשבת. כל אחד מקבל לפי מניין שנותיו – עשר 
אגורות כנגד כל שנה, ועוד עשר אגורות לשנה הבאה.

מספרים, כי פעם טעה אבא, ובמקום עשר אגורות נתן מטבע של 
עשרה שקלים. אמרו אז בהלצה כי היה זה כנגד שנותיו של סבא 

הרב אלישיב...

אמא, לעומת זאת, הייתה מחלקת דמי חנוכה בשפע רב. עוד קודם 
לכן הכינה רשימה של שמות הילדים והנכדים, רשמה סכום נכבד 

בעבור כל אחד ואחת, ונתנה את הכסף לאמהות לחלק לילדיהן."

במוצאי יום טוב עם השטריימלדמי חנוכה

הסבא הגדול הרב אלישיב, בנטילת מים אחרונים בברית לנין.

בחלוקת 'דמי חנוכה' לצאצאים

החנוכיה שקיבל אבא מסבא רבי אריה

"בשנותיה האחרונות 
נהגה אמא בחנוכה 
מנהג חריג – לאחר 

שיצאה ידי חובה 
בהדלקתו של 

אבא, היא הייתה 
מדליקה נרות 

נוספים בחנוכייה 
מפוארת... 

וכך היה המעשה: 
אחד מידידי 

משפחתנו העניק 
לאבא חנוכייה 

מפוארת במתנה, אולם אבא, שרגיל להדליק בחנוכייה 
שקיבל מסבא רבי אריה לוין, מיאן להדליק בה. כדי לשמח את 

אותו ידיד החלה אמא להדליק גם בה, כמובן ללא ברכה. 

במשך כל השנים הייתה אמא מכינה בעצמה את הפתילות 
לחנוכייה של אבא".

החנוכיה של אמא



  "ח"שי דברי" לגליון במיוחד ידו בכתב א"שליט רבינו שענה כפי חנוכה בעניני ת"שו 
  יום א' י"ח כסלו תשע"ז

ÚÓ"Î Â�È·¯ Ô¯Ó ¯˘ ‰¯Â˙‰ ¯‚‰"Á È˜Ò·È�˜ ËÈÏ˘"‡,  
‰„Â˙ ‰ÏÂÙÎ Â�ÏÙ˘·˘ ¯ÎÊ Â�Ï ·È˘ÓÂ Â�Ï ÌÈ„ÈÓ˙ Ô¯„ÒÎ ÏÚ Â�˙ÂÏ‡˘ ˙Â�Ó„ÊÓ‰ .‰�‰Â ,‰�˘· ÂÊ ÏÁ ¯� ÔÂ˘‡¯ Ï˘ ‰ÎÂ�Á 

È‡ˆÂÓ· ˙·˘ ,¯�Â ÔÂ¯Á‡ ÏÁ Ì‚ ‡Â‰ È‡ˆÂÓ· ˙·˘ ,Â�¯¯ÂÚ˙�Â ‰ÓÎ· ˙ÂÏ‡˘ ˙ÂÚ‚Â�‰ È‡ˆÂÓÏ ˙·˘ ‰�˘‰Â Ì‰˘ ‡˜Ù� 
‡�ÈÓ ÌÈÈÓÚÙ ,‰„Â� „Â‡Ó Ô¯ÓÏ ËÈÏ˘"‡ Ì‡ ˙Â‡È Â�·È˘‰Ï ¯·„.  

                  .היין על להבדיל כ"ואח חנוכה נר תחילה להדליק או היין על תחילה להבדיל, חנוכה של שבת במוצאי מנהגינו איך  .‡

.˙Ó„Â˜ ‰Ï„·‰ „ÈÓ˙ .˙   

 כיון' של הסברא משום חנוכה הנרות את ההבדלה של בנר להדליק ראוי אם, נרות להדליק כ"ואח תחילה להבדיל להנוהגים .·
  '?אחריתי מצוה בה ליעביד מצוה חדא ביה דאיתעביד

˙ .ÈÏÂ‡.   

 נרות להדליק שלא להמתין כן גם צריכים האם, תם רבינו זמן קודם שבת במוצאי מלאכה לעשות לא השנה כל הנוהגים אלו .‚
  ?מהר שיותר כמה שידליקו או, תם רבינו של זמן עד חנוכה

 .˙ .Â�È˙ÓÈ  

 כנסת בבית לתפילה מקום לו שקובע במי ונסתפקנו, לשבת סמוך שיותר כמה הנרות את להדליק משתדלים שבת במוצאי הנה .„
  .עדיך לתפילתו קבוע שמקום או זמן ולהרויח מהר לחזור שיוכל כדי לביתו סמוך יתפלל זה שבת במוצאי האם, מביתו רחוק

.ÍÂÓÒ ÏÏÙ˙È .˙   
  

‰„Â˙ ‰·Â¯Ó Ô¯ÓÏ ËÈÏ˘"‡ ,˙Î¯·· ÌÈÓÈ ÏÚ ÈÓÈ ÍÏÓ ÛÈÒÂ˙ „ÂÚÂ ÔÂ·Â�È ‰·È˘· ÌÈ�˘ ˙Â·¯  

  הנהגות מרן שליט"א בימי החנוכה

לומד עד זמן הדלקת נרות וממנה שומר שיזכיר לו להדליק  .‡
 חנוכה שאז א"צ שומר.כשיגיע הזמן, או שלומד מהלכות 

מדליק נ"ח עשרים דקות אחר השקיעה וכמו שנהג מרן   .·
ודלא כמשמעות הפשוטה של השו"ע תרע"ב ס"א עיי"ש באורך  החזו"א.

במ"ב וביה"ל, אלא זה סוף השקיעה ואמר לי כי שמע מהחזו"א טעמו דאת"ל 

 שיש להדליק בעוד יום א"כ שרגא בטיהרא מאי אהני, וגם מש"כ הגר"א

(ועי' בהגר"א יו"ד סי' רס"ו להדליק בשקיעה אינו בדוקא והכוונה אחרי השקיעה 

אמנם הוסיף לי ששמע אחרים מפרשים כוונת החזו"א כדי להרויח ב' סקי"ז) 

 הדעות יחד.

 מדליק בפתח ביתו החיצון שמשם נראה לרשות הרבים.  .‚

(שבה מניח הנרות בטפח הסמוך לפתח, כשקצה בית המנורה   .„
 מד בחלל הפתח ורובו חוץ לפתח.עו המנורה)

 לא מדליק בפתח עליית הגג שבביתו.  .‰

Â.  .כשבנותיו היו קטנות הדליקו עם ברכה עד גיל שמונה בערך 

 כנראה משום חינוך ולהרגיל אותם במצוות.

Ê.   כשילדיו הדליקו בביתו לא הדליקו כולם באותו מקום, אלא כל
 אחד בחלון אחר הפונה לרה"ר.

Á. ראוי למאכל, ואמר לי שאין זה מדליק הנרות בשמן זית ש
וכדעת חמיו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל שמחמיר  לעיכובא רק להידור.

שיהי' השמן ראוי למאכל, ומ"מ א"צ לטבול הכוסות כי די שהשמן יהיה 

 בעצמותו למאכל.

Ë. .לא נותן מים תחת השמן 

È.   קודם, כדי שיאחז (מצמר גפן) אינו נוהג בביתו להבהב הפתילה
 האור יפה.

‡È.   מחליף את הפתילות כל לילה אלא לפי הצורך.לא 

·È.  .גובה  המנורה מעל ז' טפחים ובתוך י' טפחים 

‚È.   קודם הברכות מדליק נר נוסף מלבד מה שמדליקים בו הנרות
כדי שאם יכבה הנר שמדליקים בו יוכל מיד להדליק ולא יהי' 

 הפסק.

„È.  .נר השמש עומד במנורה גבוה יותר משאר הנרות 

ÂË.  וא"ל  ין קנה לקנה פחות מכדי אצבע.במנורה שלו יש רווח ב

טעמו משום שבמנורה שלו יש כסוי על כל נר ונר והוי ככפה עליה כלי שאין 

 צריך להרחיק אצבע, עי' שו"ה תרע"א ח' בשם גיסו ר"ש ברזם ז"ל.

ÊË.  .בנוסח הברכות, אומר להדליק נר של חנוכה   

ÊÈ.   ל').ואומר בזמן הזה (בחיריק תחת ב') ולזמן הזה (בחיריק תחת 

ÁÈ.   מדליק תחילה בנר ימין מפני שהוא סמוך לפתח ועובר
עי' שו"ה תרע"א  .כסדר, והיינו שלמחרת יוצא שמדליק מהנר הישן

ז' ח' שסידר כל השיטות, ואמר לי שלולא הי' מדליק הנרות סמוך לפתח הי' 

 מדליק משמאל לימין.

ËÈ.  .'בגמר ההדלקה קודם שמדליק השמש אומר הנרות הללו וכו 

Î.  עי' לקט יושר חלק או"ח עמוד קנ"ב  הפזמון מעוז צור. אח"כ מזמר

בסופו, ובע"ש לא אומר מעוז צור מיד אחרי ההדלקה אלא אומר בסעודת 

 ליל ש"ק.

כמה נוסחאות של הפזמון, כפי שמזמר מרן שליט"א: אומר 
כרות קומת ברוש ביקש, אגגי בן וכו'. אומר. נקום נקמת "דם" 

בסוף הפזמון מזמר שוב את עבדיך. כי ארכה לנו "הישועה". 
הקטע הראשון מעוז צור וכו'. ופעמים הרבה מזמר בביתו על 

 שולחנו לא ליד הנרות. 

‡Î.   בשנים האחרונות הרבנית ע"ה הדליקה באחד החלונות
ברכה, כדי שלא  במנורה נוספת בחלון הפונה לצד רה"ר ובלא

לפגוע באדם שרכש החנוכיה למרן שליט"א, ומרן המשיך 
 ורה שהיתה לו.להשתמש במנ

·Î.   פעם אחת כאשר אכלתי אצל מרן סעודה אחת בשבת, ואמר
לי שראוי להחמיר שאתן לו פרוטה להשתתף, ונתתי לו ואמר 
שמקנה לי חלק בשמן ובפתילות, ולא הוסיף בשבילי שמן, 
ואמר שאיני צריך לשמוע ממנו הברכה כיון שאני מדליק לבד 

ום בכוס השמן שלו (וא"ל הטעם שאינו מוסיף כי אין מק בביתי.
 לשמן יותר מהשיעור ואם היה מקום היה מוסיף). 

‚Î.   במוצש"ק חנוכה כשהתפלל ערבית בביתו במנין אמרו ויתן לך
 כרגיל.

„Î.   (ולא על).בברכת המזון, בנוסח על הניסים אומר ועל הניסים 

‰Î.   ואומר ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל
 הנחמות ועל המלחמות וכו'.

ÂÎ.   העניים  ואמר לי טעם המנהג בזה כי נהגו לנכדים דמי חנוכה.מחלק

העניים  וכיון שהיובשו"ה עת"ר י"ב)  (הובאלסובב על הפתחים בחנוכה 

ילדיהם וכיון שהילדים התביישו שדוקא הם  מתביישים היו שולחים את

מקבצים נהגו לתת לכל הילדים כדי שלא יתביישו העניים, וזה מקור המנהג 

נתנה למרן (אמו של מרן החזו"א זללה"ה) רו שגם אם אמו כה, ואמלתת דמי חנו

 ולשאר הנכדים דמי חנוכה.

ÊÎ.   .עי' שונה הלכות עת"ר מרבה בימי החנוכה בסעודה וכלשון השו"ע

ג'. ואחרי שנישאו ילדיו, היה רגיל ללכת בכל יום מימי החנוכה לבקר ילד 

"ב שיש קצת אחר, וטועמים משהוא לקיים את דברי הרמ"א סי' עת"ר ס

 מצוה בריבוי הסעודות, ומיד שב לתלמודו.

 (מתוך הספר הנודע 'אלא' הנהגות מרן שליט"א על סדר השו"ע)

 


