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äëåðç ¯ õ÷î úùøô
נהורא מגו חשוכא – מתו הצרה באה הטובה

ãéâäì éì íúåòøä äîì' ,(å âî) ïúùøôá
ùøãîáå ,'çà íëì ãåòä ùéàì
)êéìîäì ÷ñåò éðà' ä"á÷ä øîà (é àö ø"øá
íúåòøä äîì' øîåà àåäå íéøöîá åðá úà
áúëå .'çà íëì ãåòä ùéàì ãéâäì éì
äðá äæå (íðîàå ä"ãá ä"ô úåðåáú úòã) ì"çîøä
íãàì úúì ä"á÷ä äöåøù éåìéò ìëìù ,áà
àìà áåèä åì ïîãæî ïéà äðä ,íìåòì åà

åì äø÷é ïë ìò ,úøúñð äöò ÷îåò êåúî
÷úåëøá) ì"æ åøîàù ïéðòëå .øòö ïëì íãå
ä"á÷ä ïúð úåáåè úåðúî ùìù' (.ä
,'íéøåñé éãé ìò àìà ïðúð àì ïìåëå ìàøùéì
åòâðá ùéà ùéà ,ïãéãì òâåð àåäå .ì"ëò
úòã ïéáäì åðéãéá ïéà éë ,êì òã ,åáåàëîå
íéøåñééäå äøúñää ,òãú úàæ ìáà ,ïåéìò
íãàä úà 'ïéøéùëîå' ,äáåèì äîã÷ä íðéä
 'ä øáãá äéäð ìëäå ,äáåèä ìá÷ìא

א .איש יהודי צדיק וחסיד היה בעי"ת וויליאמסבורג ושמו הרה"ח רבי משה
גאלדהירש זצ"ל ,נלב"ע בשיבה טובה הוא ונוות ביתו ביו אחד בר"ח סיו
תשנ"ח כשה מותירי אחריה דורות ישרי מבורכי ,יראי ושלמי לעשרות
ולמאות בלעה"ר .והרי לפניכ מעשה נורא – בזכותו ניצלו חייה וחיי הדורות
הבאי אחריה ,בעיר 'גורא המורא' נישא רבי משה למזל"ט עב"ג שהייתה יתומה
מאב למשפחת ראזנבערג )לער בשנת תר"צ( ,אחרי מות אביה רבי אהר ארי' זצ"ל
החליט בנו  -אחיה רבי אברה לכלכל את אמו האלמנה ולהשיא את אחיו ואחיותיו
היתומי ,לש כ עזב במסירות נפש את אדמת רומני' והרחיק נדוד לארה"ב ש
התייגע ועמל קשה להרוויח מעות לשלח לרומני' למחיה ולהכנסת כלה לחופתה
)באות השני הייתה ארה"ב מקו סכנה ברוחניות ,ובכל אותו הזמ ששהה ר"א
בארה"ב ,לא נכנסה אמו הצדקנית ליש במיטה ,כמו"כ לא הכניסה אפילו כ אחת
של בשר לפיה ,והכל לזכות בנה השוהה בניכר ,ואכ ר"א עמד בצדקותו וחסידותו
א באר ניכר ,וכדי להימנע מחילול שבת לא עבד כ'שכיר' תחת בעה"ב ,אלא
כ'עצמאי' ,כשהוא משמש כ'צבעי' )קאלעכער ,(painter ,ומכיוו שלא למד את המקצוע
לכ ברוב המקרי היו נצבעי קירות הבית – כ"א בצבע שונה מהקיר הצמוד אליו,
ולתדהמת 'בעלי הבתי' היה עונה ,מה ...וכי לא שמעת ..שכ היא המאדע )מודה,
 (styleהאחרונה בפאריז ...הללו נתביישו ב'בורות' ,שתקו ונתנו שכרו משל(.
לקראת נישואי ר' משה ,שלח האח סכו נכבד ,כדי שר"מ ובני ביתו יקימו מזה
איזה השקעה ו'קר' הנושאת פירות ,וכ יתפרנסו בכבוד ,אבל ,אדהכי והכי לא
הושקעו המעות ,ומש נתפרנסו ,עד ש'כליא קרנא' ,והגיעו ר"מ וב"ב למחסור ב'פת
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לח' .ויזעקו אל אחיה בצר לה ,אנא ,ממצוקותינו הצילנו ,נכמרו רחמיו של ר"א,
הוסי יגיעה על יגיעתו ,אס שוב סכו נכבד ,ושלח למדינת רומני' ,תו שהוא
מתנה 'תנאי' שהפע לא יאכלו את המעות ,רק ישקיעו אות בשו שכל ודעת,
בדעה בינה והשכל ,למע יעמוד הקר לאור ימי ושני טובות ...סבר ר"מ וקיבל,
ומיד החל לתור אחר 'עסק' מרוויח ,ויהי בעלות הבוקר )באחד הימי( כשהוא עובר
ברחובה של עיר ,הבחי ר"מ ב'חדר' נטוש – מלא ב'שמאטעס' ושמאנצעס )סחבות
ושיירי חפצי שאי לבעליה כל חפ בה( ,ב'מרכז' העיר ,ובחדותו הבי שאפשר להפו
את החדר ל'פינת יקרת' – חנות נעימה ונוחה לטובת תושבי המקו ,מש יכנס
רווח נאה ומכובד לבעלי החנות ...מיד בא ר"מ בדי ודברי ע בעלי המקו
שהסכי על אתר להשכיר את החדר תמורת כמה פרוטות ,בזריזות הזמי ר"מ בעלי
מלאכה ,רוקנו את המחס מכל ה'מציאות' שבו ,סיידו וכיירו את הכתלי ,האירו
את המקו כראוי וכנכו ,ומשקיבל המקו 'פני חדשות' ,העמידו 'מדפי' )(shelves
למילוי ה'סחורה' שכבר הזמי ר' משה ,אלא שאז קפ עליו 'בעל הבית' באמרו,
לא ידעתי שברשותי 'נכס' יקר וטוב כל כ – באמצע העיר ,הייתי רוצה לחזור בי...
ר"מ לא אבד עשתונותיו ,ובשלוות הנפש ענהו ,הרי הכס )שהשקעתי( בא אלי מצד
זוגתי ,על כ 'איזיל ואימלי' בדעתה ,כשמוע הרבנית את שאלתו ,אמרה לו ,א איד
בעהט ,געב איה )יהודי מבקש טובת ,ת לו( ,וכ עשה) ...כל ימיו היה ר"מ מספר בהתרגשות,
שלא ארכו הימי ,ובתו שבועיי נלב"ע בעל הבית ,כ שא היה מתווכח עמו ,היה לבו נוקפו כל

ימיו שמא הוא אש במיתתו(.
שוב שמע ר' אברה כי אחותו וגיסו נותרו בשנית כ'בטלני' ערומי וחסרי כל
)לאחר שכל הכס ירד לטמיו בהשקעת בשיפו המקו( ,חשב ר"א לעצמו ,וכי 'תכלית' הוא
שאשלח בשלישית מעות 'נד' עבור ,שלח לאמר לה ,הנה רוצה אני להעמיד
אתכ על דר המל ,אבל זאת עשו ,בואו הנה ,לארה"ב ,וכא אוכל להעמיד אתכ
על דר טוב בפרנסה טובה ,תו שימת עי על מעשיכ ,וכ עשו ,ר"מ וזוגתו
הפליגו באניה בלב י עד יבשת ארה"ב ,שמה הגיעו בשנת תרצ"ט ,ואניה זו הייתה
ההפלגה האחרונה טר פרו ה'מלחמה' ,ראה נא והביטה בגדולת הוותרנות ,שהצילה
אות ואת זרע אחריה.
הוספה נפלאה הוסי בנו הרה"ח ר' פייבוש שליט"א ,אחרי פטירת ר"מ וזוגתו
באותו יו – מה שלא נשמע כמות זה רק בימי ה'מלחמה' ...כי מי יודע ,שמא
ואולי נגזר על ר"מ וב"ב למות יחדיו במלחמה ,ובזכות הוויתור נוס לה שישי
שנות חיי ,עד שנתבקשו יחדיו לישיבה של מעלה בשיבה טובה זקני ושבעי ימי
)כששמע כ"ק האדמו"ר מבאיא שליט"א את דבר המעשה ,נענה ואמר 'מצוה לפרס' למע ידעו דור

אחרו כי המוותר ידו על העליונה ,ורווחי גדולי יהיו מנת חלקו(.
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וכעי זה כבר מצינו להגה"ק רבי שלמה קלוגר )אמרי שפר בפרשת( המבאר את
הכתוב בפרשת )מג יד( 'וקל ש-ד-י ית לכ רחמי לפני האיש' ,ולכאורה קשה מהו
ית לכ ,והיה צ"ל ית עליכ רחמי וכדומה ,שהרי כוונת הדברי שה' ית בלב
האיש שירח עליה ,ולא שה ירחמו .אלא ביאורו ,בראות יעקב אבינו שבניו
זקוקי עתה לרחמי שמי מרובי ,כי זה 'האיש' נוהג את ביד קשה  -שמעו
איננו וא את בנימי עומדי ה לקחת ומי יודע מה יעלה בגורלו ,ומה יעלה בגורל
כל הבני הנחשדי כמרגלי ...מה עשה ,ידע שהקב"ה מתנהג ע בני האד
ב'מידה כנגד מידה' ,וכ אמרו חז"ל )שבת קנא' (:כל המרח על הבריות מרחמי
עליו מ השמי' ,על כ בירכ 'וקל ש-ד-י ית לכ רחמי – שיגלגל לפניכ
שתרחמו על הבריות ,לפני האיש' – קוד שתגיעו אל האיש )ויתבאר תיבת 'לפני האיש'
כמי שאומר 'קוד'( ,וממילא בבואכ לפני האיש ית לו ה' רחמי לרח עליכ.
שמעתי מ'מגיד מישרי' ,דורש טוב לעמו ,פמ"מ ,ה"ה הרה"ג רבי יעקב שיש
שליט"א ,מעשה ששמע מבעלי המעשה ,באחת הערי השוכנות לא הרחק מעי"ת
בני ברק ער אחד התושבי 'שיפוצי' ) (refurbishmentsבביתו ,הלה בנה והרחיב,
וקיי בעצמו 'ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה' ,וכדינו של הלולב אשר מוליכי
אותו 'מעלה מטה ולארבע רוחות' ,ה'בניה' הפריעה מאד לכל שכניו ,אבל הללו
מילאו פיה מי ,שתקו ולא העירו לו מאומה .ויהי לתקופת השנה הוכרח אחד
השכני אשר דירתו נמצאת בקומה הגבוהה שבאותו בני ,להרחיב את ביתו ,כי
נעשה ביתו צר מהכיל את כל בני משפחתו ,אלא ,שביקש לישב בשלווה ,מיד קפ
עליו רוגזו של השכ מלמטה – זה שבנה א לפני כשנה ,הלה לא נת לו מנוח,
יומ ולילה ע טענות ומענות ,ולא עוד ,אלא שהפסיקו כמה פעמי באמצע הבניה,
ה'עליו' שבס"ה בנה על שטחו הפרטי ולא התרחב כאותו הראשו על חשבו שטחי
הציבור )ששתקו ולא מיחו בידו( ,רצה למחות בידו ,וכי כ משיבי רעה תחת טובה
וכו' ...וכי שכחת שא לפני זמ קצר הרעשת והפרעת לכולנו ולא עצרנו בעד
מאומה ...אבל ,בכוחות אדירי התאפק ,שתק ולא ענהו מאומה.
ויהי בחצי היו ,כששהה העליו בביתו צלצל הטלפו שבביתו ,ומצדו השני היו
הנהלת ישיבה מפורסמת בעי"ת בני ברק ,היות וה מחפשי עתה למנות 'מנהל'
)גשמי( לישיבת ,ברצונ לברר על טיבו של 'שכ' זה )שכבר יושב בביתו כמחצית השנה
כשהוא מחוסר פרנסה( הנודע כ'בר הכי' )חברה'מ גדול( ,מיד עלה בו רצו להשמי
ולהכפיש את שמו של שכנו ה'רוד' אותו יומ ולילה ללא כל צדק ...אלא ששוב
גבר על יצרו ,וענה להנהלת הישיבה ,עתה עסוק אנכי בביתי ב'טפלי' התלויי בי,
אבקשכ לחזור אלי בעוד כשעה ,בכל אותו שעה נערכה מלחמה במוחו ולבו של
האיש ,בי יצר טוב ליצר הרע ,זה טוע ,מצד היושר עלי 'להציל' את הישיבה
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מבר נש זה ,ולאיד ,הרי שכ זה מחוסר פרנסה זה כמחצית שנה ,ומי יודע ,אולי
לכ הוא רוד אותי ...מה ג שבכשרונותיו יש בידו לנהל כראוי את הישיבה...
כעבור שעה ,פנו אליו שוב מהנהלת הישיבה ,פתח הלה את פיו בדברי שבח
והמלצות טובות ,ובטוב טע ודעת מנה את מעלותיו של שכנו ,ועד כמה טובה
וברכה ינחלו כשהלה יהיה 'מנהל' שלה ...ואכ ה בחרו בו כמנהל תמורת שכר
נאה .וראה זה פלא .כי ג בני ביתו של ה'מלי טוב' חיפשו 'עבודה' כשנה שלימה,
את 'קורות חייה' כבר שלחו לכמה וכמה מוסדות ,ומכול נענו כי כרגע אינ
צריכי ...מה עשה הקב"ה ,באותו זמ שהללו גברו על עצמ ועל רגשותיה ,מיד
פנו מאחד המוסדות החשובי אל נוות ביתו ,קראו אותה ל'ראיו' ,ועל אתר קיבלה
תפקיד חשוב ,ומשכורתה שלימה מ השמי – ונמצאו מרוויחי פי כמה וכמה
מכל מנת סבל שסבלו .כי המוותר אינו מפסיד לעול.
ומקורו טהור בדברי הגמרא )חגיגה ד (:שמלא המוות שלח את שלוחו להרוג
אשה ושמה מרי מגדלא שער ,א הלה לקח במקומה אשה אחרת ששמה מרי
מגדלא דרדקי ,שאל רבי ביבי בר אביי את מלא המוות ,מה נעשה ע כל שנותיה
הנותרי של אותה מרי שהלכה לעולמה טר בוא עיתה ,ענהו השט ,כשרואי
צורבא מרבנ )תלמיד חכ( דמעביר במיליה )שמעביר על מידותיו( ,נותני לו את כל אלו
השני .והרי בימי המלחמה מתו ריבי רבבות צעירי ,והעניקו שנות חייה למא
דמעביר על מידותיו.
וכבר מוזכר כזאת ב'זוהר הקדוש' בפרשת כפי שעינ תחזינה במעשה דלהל.
מעשה נורא התרחש בחצרו של אחד מהאדמורי" בירושלי לפני כמה שני טובא
בימי החנוכה .מדרכו של הרבי היה לשו שימת לב מיוחדת ל'בחורי' ,והיה מצווה
שבמעמד 'הדלקת נרות חנוכה' שלו יעמדו הבחורי ראשוני ב'שורות' ,ועוד ציווה
שבכל יו יעמדו בחורי אחרי ,וכ במש ימי החנוכה יעמדו כול לראות בעבודת
העלאת פני המנורה .והנה ,בנר שני של חנוכה הבחי אחד הבחורי שהמשמשי
בקודש עומדי בשורה הראשונה ביו השני כביו האתמול .תיכ החל לגרות את
חבריו  -א המשמשי מותרי לעמוד ש א ביו השני ,ג אנו מותרי ,כי
למה נגרע ,ואכ ירדו קבוצה של בחורי לעמוד בשורה הראשונה ,מיד אמרו לה
הגבאי כי בפקודת הרבי – מי שעמד אתמול בשורה הראשונה יפנה מקו לחבריו
לעמוד ש בזה היו – נר שני דחנוכה ,א הבחורי נשארו בשלה – א לגבאי
מותר לעמוד בב' הימי בשורה הראשונה ג לנו מותר .כשלוש רגעי קוד זמ
הדלקת הנר על ידי הרבי ,נכנס 'ראש הגבאי' ופנה אל הבחור ' -ראש חבורת
המחוצפי' ,וגער בו שיעלה מיד יחד ע כל חבריו לשורות הפנימיות ,ואכ ,כל
חבריו סילקו עצמ מיד ,א בחור זה העז פניו וענהו בשלוות הנפש 'אכ ,אכנס
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פנימה ,אבל בתנאי קוד למעשה ,שא אתה – הגבאי הגדול תבוא עמי ,וא לא
תואיל למחול מכבוד ללכת ,ג אני לא אל'.
ברגע האחרו קוד שנכנס האדמו"ר ,נכנס שוב אותו ראש הגבאי ,ובראותו
את הבחור עודנו ניצב על מקומו כבתחילה ,גרשו מש בקול גדול ,הבחור נתבייש
עד עמקי נשמתו ,ובהיכנס הרבי לביהמ"ד בלבת אש קודש להדלקת הנר ,ברח
הבחור כל עוד רוחו בנפשו ,כשאש הבושה שורפת ומכלה בו כל חלקה טובה ,והיה
מסובב בחוצות ירושלי סהרורי בוש ונכל.
למחרת היו שלח ראש הגבאי לומר לבחור ,כי ברצונו לבקש מעמו סליחה
ומחילה ,א הבחור החזיר בידי משלחו 'אתה שפכת את דמי כמי בחוצות ירושלי,
אי אפשי למחול ולסלוח ל מעתה ועד עול'.
ביו ה' פרשת מק – באמצע ימי החנוכה נתגלגל כל העניי לאזני הרבי ,מיהר
הרבי לזמ לפניו את הבחור .בשעה שנכנס אליו הבחור היה פתוח לפני הצדיק הספר
'חק לישראל' ביו הנלמד ,והראה הרבי לבחור שיעיי בקטע הנלמד בזוהר הקדוש
בזה היו )יו ה' מק ,והוא מזוה"ק פר' מק ד רא ,(:ש כתיב ,יתיב רבי אבא אתרעא
דאבבא דלוד  -רבי אבא ישב על פתח העיר לוד ,והנה רואה הוא אד שיושב ונ
את שנתו על בליטה היוצאת מהר גבוה ,ולפתע מתקרב אליו נחש גדול ומבקש להמיתו
– והאיש יש ואינו מרגיש בכל הנעשה מסביבו ,ולא הספיק הנחש להכישו עד שהגיע
לש שר הנקרא 'קוסטפא דגורדנא' והרג את הנחש .כשהקי האיש משנתו נגלה
לנגד עיניו נחש מת ,מיד ק ממקומו ופנה להמשי בדרכו ,תיכ נפלה ה'בליטה'
שישב עליה אל העמק שמתחת להר ,ונמצא שניצול האד פעמיי ממיתה וודאית.
בא רבי אבא אל אותו יהודי ,ושאלו 'מה מעשי' ,כי ראיתי שהקרה הקב"ה
לפני נס אחר נס ,ואי זה לחינ ,נענה היהודי ואמר לו לרבי אבא ,כל ימי – לא
היה אד שעשה לי איזה רעה ולא מחלתי לו ,וא א לא יכולתי למחול לו ,אזי
לא עליתי על מיטתי טר שמחלתי לו ולכל מי שציער והקניט אותי ,ולא נטרתי
לה שנאה כל היו .ולא עוד ,אלא הנני משתדל מאותו היו והלאה להיטיב לו
באחריתו ,בכה רבי אבא ,כמה גדולי מעשיו של אלו ,וא יותר מיוס הצדיק ,כי
הוא גמל טובה ע אחיו ,ואילו אד זה גומל טובה תחת רעה לכל בני עול ,ראוי
הוא זה שיעשה עמו הקב"ה נס על נס.
סיי הרבי ,דע שזוהי דר התורה ,ואי כל דר אחרת .בצאת הבחור מחדר
הרבי הבי היטב אל מה רומזי דברי הרבי ,והחליט להעביר על מידותיו ,תיכ
ומיד פנה לבית האופי הסמו ונראה וקנה ש כמה מיני מגדנות ,לאחר מכ פנה
אל החנווני וקנה אצלו בקבוק יי"ש ,ומש פנה לביתו של אותו משמש בקודש.
ראש הגבאי פתח את דלת ביתו ,ובראותו את הבחור ניצב לקראתו נרעד קלות,
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מאחר שבטוח היה שכעת יחזיר לו הבחור מנה אחת אפיי ,א לא כ היו פני
הדברי ,בעמדו על פתח הבית מבחו אמר לו הבחור כי ברצונו להתפייס עמו,
הלה שמח מאד כיוו שעד עתה הרבה עליו שלוחי להפציר בו שימחל לו ולא
עלתה בידו ,ועתה בא הבחור בכבודו ובעצמו להתפייס .הוציא הבחור מאמתחתו
את ה'לחיי' ,העמיד על השולח ,וישבו יחדיו לאכל לח ,ובתו כ נתפייסו
השניי בסליחה ומחילה גמורה ,כ ישב הבחור ע אותו משמש שעה ארוכה עד
שנעשו רעי טובי אחד לזולתו.
לאחר אותו 'שלו' חזר הבחור לישיבה הקדושה לנו את שנת הלילה ,א לא
היה מסוגל לעצו עי – אחר 'מלחמת עול' כזו ,ע ה'שלו' שלאחריה ,החליט
ללמוד מעט גמרא בשכבו על מיטתו )וחשב להירד 'מתו' דברי תורה ,(...ומאחר שהמנורה
שמעל ראשו לא נדלקה לו ,החליט ועשה מעשה ,ליקט כמה שיירי 'שמשי' של
נרות החנוכה של חבריו לחדר ,הניח על כסא לצד מיטתו וכ היה אור סביבותיו,
והחל לקרוא בדברי הגמרא בעודו שוכב .ותו כדי עיונו נרד הבחור ,הגמרא נשמטה
מידיו אל תו הנרות הדולקות .ותו רגעי ספורי התהפכו הנרות על מיטתו ,וכ
התעורר הבחור כשהוא מוק בלשונות אש לוהט ,מיד ברח ממיטתו ,לקח בידו את
המי שהכי לעצמו ל'נטילת ידי' שחרית ,כיבה את האש וניצלו חייו .בתו כל
הרעש  -הזמינו חבריו תיכ את אנשי ההצלה וכל בני הישיבה נעשה כמרקחה...
עתה ,משנרגע הבחור מעט החל לראות את גודל הנס שנעשה לו ,כי ראה שהכר
והכסת שלו נשרפו כליל ,וכ ג המיטה וכליה ,וא בגדיו אשר יש עמה נחרכו
סביב סביב ,ואילו הוא יצא ללא כל פג ונזק ,או אז נזכר בדברי הזוה"ק שהראה
לו הרבי באותו יו ,והבי שאחר שהל בדרכיו של אותו יהודי אשר פגש בו רבי
אבא ,אירע לו הנס הגדול והוא לא נשר.
בעוד הכל עסוקי בדבר השריפה באישו ליל .מיהר הבחור אל בית המדרש
והשעה היתה שלוש לפנות הבוקר ,הבחור ניגש אל רבו הקדוש שכבר השכי אז
לעסוק בתורה ,ואמר לו ,רבי ,אכ הלכתי אל ראש הגבאי וביקשתי מעמו סליחה
ומחילה ...רבו נענה לו בראשו ואמר לו 'נו נו' .המשי הבחור ואמר לרבו ,נתחייבתי
זה עתה ב'הגומל' ,כי כ וכ היה מעשה ...נענה לו רבו ואמר ,טוב עשית כי שמעת
לקול הדברי שנשמעו באזנ ,כי מ השמי מכניסי הדיבורי...
ועלינו להתבונ וללמוד 'הלכה למעשה' שהרי לפי הנראה מדברי ה'זוהר הקדוש'
לא היה אותו יהודי צדיק ,חסיד או פרוש ,אלא איש פשוט ורגיל .א מכל מקו
זכה שנעשו לו ניסי גדולי בזה אחר זה  -למעלה מכל גדרי הטבע ,כי בעניי זה
של 'בי אד לחברו' בכלל ,ומעביר על מידתו בפרט ,הייתה הנהגתו כראוי וכיאות,
כל כ גדולה וחשובה לפני המקו מידה טובה מרובה זו.
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úåëùìä úéáä øä ,äãåäé ìù
מעני לעני ,אי' במדרש )בר"ר פח ז( ולא זכר שר המשקי את יוס וישכחהו – כל
היו היה מתנה תנאי ומלא בא והופכ ,קושר קשרי ומלא בא ומתיר .וביארו
במפרשי ,ששר המשקי היה עושה לעצמו סימני וקשרי בכדי לזכור את בקשת
יוס הצדיק לדבר עליו טוב לפני המל) ,וברד"ל הוסי עוד ,שלא היה מוכ לכ ,משו שהיה
טרוד ביו ההולדת והגינוסיא של פרעה( .והמלא בא והתיר הסימני – כדי שאכ ישכח.
ולכאורה יש להתבונ ,מה ראה שר המשקי לשוב במש כל היו ולהתנות תנאי
ולקשור קשרי ,אחר שהוא רואה שוב ושוב שמשמי מסבבי שבכל פע יבא
מלא ויתיר ,הלא זה הוא אות ומופת כי לעת כזאת אי חפ ורצו בשמי ממעל
לחל את יוס ממסגרי .יש שביארו ,דהמדרש בא ללמדנו ,דכאשר עומד לפנינו אי
מי הנצר עתה ל'טובה' ,ומצפה מאתנו שנמלא משאלותיו ונשלי חסרונו ,עלינו
להמשי ולהתאמ לתומכו ולסעדו ,ג כאשר נראה לנו שיש 'רמזי משמי' שבמקרה
זה איננו צריכי לעזור ולסייע...
ולדיד ייאמר ,א ש)בדר כלל (...איננו מורגלי בקבלת 'הודעות' מ השמי,
עכ"פ עלינו לראות ש'הודעות המתקבלות מ האר' )מסרי ארציי( ושיקולי של
'קטנות' מאות 'חשבונות רבי' אשר ביקשו בני האד לא ימנעונו מלעשות כל
שביכולתנו למע זולתנו במחשבה דיבור ומעשה.
ב .דברי הדרכה נפלאי נשמעו מהגה"ק ה'סטייפלער' זי"ע )הובא כלשו זה בספר
'אשכבתיה דרבי' ח"א עמ' רכ"ז( שאמר פע לאד שזקוק היה לחיזוק ,עידוד ונחמה
 אל תרבה להתעמק בבעיות העול הזה .לי היו את כל הנתוני להישאר עהאר אילו הייתי ש לב לבעיות הפוקדות את האד בעול הזה ,והמשי ואמר,
היודע אתה אלו צרות היו לי בעול הזה ...הרי היו שני שחייתי בעניות גדולה
מאד .בשבתות היינו אוכלי לח שחור .ושלא לדבר על המלבושי שהיו לנו...
וכמה צער גידול בני היה לי .וכי חושב אתה שאתה הוא המדוכא ,דע ל שאת
ה'צער גידול בני' שלי ,אפשר היה לחלק למאה ...ופירט לו כמה דברי ,והמשי,
הקב"ה עזר לי וזיכה אותי בחת ,וביו אחד עזב אותי ונלב"ע ,איש עני ואביו ע
שמונה יתומי .וכמה בעיות בריאות ושאר ענייני ...אילו הייתי מתעסק בכל אלה,
לא הייתי לומד אפילו ד אחד ,א הקב"ה עשה עמי חסד ,אולי בגלל שלמדתי
מוסר ,אולי משו מעט התורה שלמדתי בילדותי ,ולא שמתי לב לכלו .כל דבר
ביארתי לעצמי על פי דברי הספורנו על הפסוק )תהילי כג ד( 'ג כי אל בגיא צלמות
לא אירע רע כי אתה עמדי שבט ומשענת המה ינחמוני' ,מפרש הספורנו ,אמר
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דוד המל ,יודע אני שאתה הוא המכה ,ועל כ שבט שהכיתני בו לשעבר ,ומשענת
שאחרי כ היית לי למשע ועזרתני) ,עובדות אלו  -שיודע אני ששו צרה אינה נמשכת לעול,
ולאחר המכה באה המשענת וההצלה( המה ינחמוני כאשר שוב חוזרת ופוקדת אותי צרה,
אומר דוד המל ,אני שואב חיזוק ונחמה מהתקוה שג בפע הזאת תנהג עמי
כבעבר ,ואזכה שוב למשענת .אי כל עצה אחרת אלא שלא לשי לב לעול הזה,
סיי מר וכ ניח אותו .והלה יצא מלפניו ממש כאד חדש.
מעני לעני איתא ב'אור החיי' הק' בריש פרשת' ,ויהי מק שנתיי ימי ופרעה
חול' ,שבמש כל השנתיי היה חול את אלו החלומות בכל לילה ,אלא שהיה
שוכח ,ורק 'מק שנתיי' לחלומותיו זכר את דבר החלו וקרא ליוס שיפתור את
חלומו ,וקשה ,א שכח את החלו לש מה חל אותו ,ומבאר הרה"ק מקארי
זי"ע )מק אות עא( עפ"י מעשה שהיה שפע נסע מר הבעש"ט הק' זי"ע ע תלמידו
רבי מענדיל ה'מגיד מבאר' ,ויצמא הרב ר' מענדיל למי ,אמר לו הבעש"ט  -א
יהיה ל 'בטחו' אמיתי בהשי"ת יזמ ל ה' מי ,ואכ התחזק ר' מענדיל בבטחו
בה' ,ונזדמ לפניה ערל אחד ,וישאל הערל הא ראית כא ביער 'סוסי' ,שכ
זה כג' ימי אשר אני תר ומחפש אחר סוסי שנאבדו ממני כא ביער ,ושאלוהו הא
יש לו מי ,מיד נת לה הערל מי לשתות ...לאחר ששתה רבי מענדיל שאל מרבו
הנה אלא בעבורי ,א כ על מה
הבעש"ט – הנה נוכחתי לראות שלא נסע ערל זה ֵ ָ
עשה ה' שיסובב כא זה ג' ימי ,ויע הבעש"ט ויאמר ,הקב"ה הכי ל מבעוד מועד
את הישועה ,שא תבטח בו מיד תוושע ,דגדול כח הבטחו שהשי"ת מזמי למלא
משאלות האד קוד שיהיה לו הבטחו כדי שמיד בבטחו בו תבוא הישועה לידו.
כיו"ב היה אצל יוס ,שתחילה בטח בשר המשקי ונענש על כ ,אמנ הבורא
הזמי מיד את ישועתו ,ולכ חל פרעה שנתיי ימי את 'חלומו' מידי לילה בלילה,
כדי שא יתחזק יוס בבטחו מיד תהיה ישועתו נכונה לבוא אליו ,לגאלו מבית
האסורי ,ולמנותו משנה למל מצרי.
זה עתה שמעתי מעד ראיה ,בחור שהורתו ולידתו בעי"ת מאנרא ,באחד הימי
מימות הקי יצאו בני הישיבה לטייל על ההרי הרמי שסביבות מאנרא ,ואותו
היו יו חו ושרב היה ...בהגיע לראש ההר מקו שאי גבוה ממנו ,וכבר הגיע
זמנ לרדת ולשוב הביתה ...נענו כמה בחורי כי כשל כוח ,וא לא ישתו 'מי'
די סיפוק אי בכוח להמשי ללכת ,ולעול ישארו 'תקועי' בראש ההר ,ומי
יודע מה יעלה בסופ ...מיד נזכר אחד מה בדבר המעשה הלז ,והחלו לחזור
ולהשריש במוח ולב ,כי מאמיני ה באמונה שלימה כי הבורא יתב"ש כל יכול,
ובוודאי יזמי לה עתה מי לשתות די סיפוק ויותר מזה ...לא עברו כמה רגעי
ולנגד עיניה נגלה גוי ערל המטייל ש להנאתו ,וישאלוהו ,שמא יש ביד מי...
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íéáééçä úà äëî ã"á çéìù éë ,'úàöåé
ìòå ,(:áë úåëî) åãéáù äòåöøá úå÷ìî
àìù ¯ øòèöî ïéîéðá äéä 'äòåöø'ä úàæ
äéä åìéà éë ,äòåöø äúåàá ãåò ä÷ì
.å÷ìçá çáæî àäéù äëåæ äéä ãåò ä÷åì
òãåé íãàä ïéà éë ,íéáâùð íéøáãäå
,íéøåñéä éãé ìò äëæé úåáåè úåìòî äîëì
ì÷ àäé åìà íéðééðò øåëæéù éãé ìòå
.äáäàá íéøåñéä úà ìá÷ì åéðéòá
ואל אטבעה – להבי שג ה'טבע' בהנהגת
שמי הוא

באר הפרשה

é

,ïéîéðá ìù å÷ìçá äéä äîå .úåøæòäå
'äòåöø'å .íéùã÷ä éùã÷ úéáå ìëéäå íìåà
úñðëðå äãåäé ìù å÷ìçî äàöåé äúéä
,éåðá çáæî äéä äáå ,ïéîéðá ìù å÷ìçì
äòìáì äéìò øòèöî äéä ÷éãöä ïéîéðáå
åéìò óôåç' (áé âì íéøáã) øîàðù ,íåé ìëá
äùòðå ÷éãöä ïéîéðá äëæ êëéôì ,'íåéä ìë
äá øàéá àìôð øåàéá .'äøåáâì ïëæéôùåà
ì"öæ õéáåðéáø äãåäé éáø ìåãâä ïåàâä
ø"øá) ùøãîä éøáã é"ôò ,(ãîç íøë åøôñá)
'ñôúð' ïéîéðáù äòù äúåàáù (ç áö
éøáãá íéèáùä åéìò å÷òö òéáâä úáéðâá
,úáðâ ìù äðá áðâ) 'àúáðâ øá àáðâ' éàðâ
àîåçðúáå (íéôøúä úà äáðâ ìçø åîà éøäù
ïéèáçîå ïéãîåò åéäå' ãåò àúéà (é õ÷î)
àøá àáðâ åì ïéøîåàå ,åéôúë ìò ïéîéðáì
äùééá êë ,úà êîà ïá ,åðúùééá ,àúáðâã
úåëîä ïúåà ìéáùáå ,åðéáà úà êîà
ïéá äðéëù äøùúù äëæ åéôúëá åäåëäù
úéáù äëæ úåëîä úåëæáù ,ùåøéô .'åéôúë
.å÷ìçá äéäé 'íéùã÷ä éùã÷'

äëéùç äîéà äðäå (ä âé ø"÷éå) ùøãîá
äúåäîå ,ïåé úåëìî åæ ¯ äìåãâ
ïéîéðá äëæ àì òåãî ïéáäì ìéëùð äúòî
÷"äøä) íé÷éãö øîàîë ,åæ äëéùç ìù éë ,å÷ìçá äéäé çáæîä íâù
êéðòä éáø ÷"äøä íùá à"éå ,ò"éæ 'úîà úôù'ä éøäù ,åéçà øàùë åúåà äëä àì äãåäé
éúòáè' (â èñ íéìéäú) ÷åñôá (ò"éæ øãðñëìàî åøéæçäì ,(ïéîéðá äæ) 'øòðä úà áøò' àåä
úà òé÷ùäì åàá íéðååéäù ,'äìåöî ïåéá ìåëé äéä àì ïëìå ,úåîéìùá åéáà ìà
'íéòå÷ù' åéäéù ,'òáèä' êåúá ìàøùé éðá òåöô åøéæçäì ìåìò äéä æà éë åúåëäì
ìëáå ,'ä úçâùäá àìå ,'òáèá' íìåë ìë äîã åúçèáä íéé÷ àìù àöîðå ,ìåáçå
 בפליאת,פתח הלה את תרמילו והוציא מש שני בקבוקי גדולי מלאי מי
 ענה לה ה'גוי' בורא.. מאי ל מי בשפע במקו נידח זה,ותמיהת שאלוהו
. ויהי לאות ומופת,העול הזמי בידי מי ושלחני הנה

באר הפרשה

'òáèä éø÷îá' ¯ åøîàé íäì äø÷é øùà
éãéá ìëäù' åøëæé àìå ,êëå êë äùòð
ä"ãá äëåðç ùéø 'íééç éøáã'á àúéà æ"éòë) 'íéîù
,äëåðçä éîé Y åììä íéîéä úéìëúå .(ì"ðå
ïåãà Y ìëä ïåãà ä"á÷ä éë úòã ïòîì
òáè éë ,òáèä ìò ïåãà íâå ,úåàìôðä
 åìöà íéååù åðîî äìòîìåג.
ì"øäîá àúéà

),àë óã úáù ,úåãâà éùåãéç

מק

חנוכה

àé

éë øîåìå ÷åìçì ïéã ìòáì ùé ïééãò
ìáà ,íúøåáâå íçåëá åçöð íéàðåîùçä
úàæ øéáñúù íìåòá äéøá ïéà ïîùã ñð
àåäù åãåé ìëä ë"òáå ,íìåòä òáè é"ôò
ïåçöð íâù åðéáé äæîå ,íéîùî øåîâ ñð
 íéîùä ïî äâäðäå ñðá äéä äîçìîäד.
ìë éë äéãéãá ãç ìë åðéáé äúòîå
.àåä ïåéìò úâäðäå äçâùäá åîò äùòðä

'äùî äèî'á åðéöî á"åéë ä"á÷ä äùò ïëìã (äëåðç ìò äåöî øð
é"ôò øáñä åì ïéàù äî Y úåøðá ñð
øð ÷éìãäì' åð÷éú ïëìã (äëåðç
åð÷éú àìå ,ïîùä ìù ñðì øëæ 'äëåðç äðåîù éô èòåî ïîù ÷ìãé ãöéë òáèä
ùé ,ì"æå ,äîçìîä ìù ñðì øëæ êåøòì 'äîçìî'á éë ,äîçìîä ñð ãáìî ,åòáèî
)éðéðò ,'ä ÷ìç

ג .וכ פירש מר הבעש"ט את הפסוק )תהילי ש טו( 'הצילני מטיט ואל אטבעה',
היינו שלא אהיה חלילה בבחינת הטבע ,אלא אדרבה אדע שג בטבע נמצאת
השגחת ה' יתב"ש ,בהשגחה פרטית מלמעלה ,ואי עוד מלבדו ,והוא מנהיג את
עולמו בכל עת ובכל שעה ,כביאור של קמאי בפסוק )אסתר ג יב( 'ונחתו בטבעת
המל' ,שידע שכל 'הטבע' מונהג ומושגח על ידי המל  -מלכו של עול ,והארה
זו תבוא לנו על ידי 'להדליק נר חנוכה' ,שנאיר את חיינו באור האמונה הבהיר
בשחקי )ראה נטעי אש"ל חנוכה אות ל"ו(.
ד .באמת אמרו ,שזו היתה עיקר מלחמת היווני ,שאמרו לבני ישראל 'כתבו לכ
על קר השור שאי לכ חלק באלקי ישראל' )בר"ר ב ד( ,וכ איתא ב'מגילת
אנטיוכוס' שמלכות יו שלחה אלפי אלפי חיילי להילח בישראל וצעקו ואמרו
'כל מי שמזכיר ש שמי ידקר בחרב' עפ"ל .ולעומת עמדו מתתיהו כה גדול
ובניו וכמה יחידי מבחורי ישראל שזעקו ואמרו מי לה' אלינו ,ואכ השרה הקב"ה
את שכינתו על יהודה המכבי ,וקפ לתו מחנה האויב והרג בקפיצה אחת כ"ה אל
חיילי )עיי' יוסיפו פרק כ"א( ,וכ הכניעו תחתיה שמוני אל גייסות מצבא היווני,
וכל זה היה לה בכוח אמונת ,כי הדבוק בקוב"ה אינו משועבד כלל לטבע העול.
וכבר אמרו שלא זכו החשמונאי לנסי ונפלאות אלא בזכות ביטחונ בבורא,
ומרומז בשמ כי מתתיהו ובניו כהני היו ,ו'כה' בגימטריא כמני 'בטחו' )ע"ה(,
וכשאנו נתדבק בדרכיה ג אנו נזכה לנסי ונפלאות בזמ הזה )ליקוטי חדשי יו"ל
תרפ"ד ,ד"ה לחנוכה(.

áé

באר הפרשה

,íéðéîì äô ïåçúô ùé íéñðä ïúåàù øîåì
úàæ ìë ìòåô 'ä àìå àåä äø÷î øîåì
ãéá íéáø ìåôéì äæë ïééðò äø÷é éë ,å"ç
äæë øùà ñð ìáà ,äáñ äæéàì íéèòî
¯ ,úçà äìéì ÷ø ÷éìãäì åá øùà ïîùù
,úåìéì äðîùì ÷éôñéù ãò åîöòî äáøúðå
íìåë ìáà ,àåä äø÷î éë øîåì ãö ïéà
àéä úàæ äúéä 'ä úàî åøîàéå åãåé
ì"æç åð÷ú äæ ñð øëæìå ,åðéðéòá úàìôð
.åìà úåìéìî äìéì ìëá úåøð ÷éìãäì

מק

חנוכה

øòìèà÷ ïøäà éáø ïåàâä øàéá äæ ãåñéá
(:âë úáù) ì"æç øîàî úà ì"öæ
'éãéîìú íéðá äéì ïééåä øðá ìéâøä
äìâî úåøðä ñðù ,åðøîàù åîë ,'íéîëç
òáèì õåçå òáè íìåòä úâäðä ìëù åðì
 àåä íéîùä ïîהíãàä ïéáé æà ,ë"à ,
åéãé éùòî ïéà åúñðøôì òâåðá íâ éë
÷ãéá ïæøâë àìà åðéàå ,úåàöåúä íéòáå
úãéî åìöà ÷æçúú äæáå ,'åëå áöåçä
åáìå åùàø åéäé æàîå ,ä"á÷äá ïåçèáä

יש אומרי שלכ נהגו לומר מזמור 'יושב בסתר' אחר הדלקת הנרות
מהרמב" ,עיי ב'ספר זכירה' ועוד( ללמד שעיקר העבודה בימי אלו היא האמונה ,דהנה
חז"ל )שבועות טו (:כינו פרק זה 'שיר של פגעי' ,ואמרו ועד היכ  -עד כי אתה ה'
מחסי עליו שמת מעונ.
ומה נמלצו דברי ה'אבודרה' )סדר התפלה למוצ"ש( דלכ אי אות זיי" בכל פרק
'יושב בסתר' ,כי הבוטח בה' אינו זקוק 'לכלי זיי' ואויביו נופלי תחתיו ומתבטלי
ממנו כל הפגעי רעי ומרעי בישי.
ה .וכלומר ,שזכו להבי שג הטבע בהנהגה מ השמי הוא ,ביסוד זה מבארי
את התירו השלישי שהב"י )עצמו( מתר מדוע נחשב הנס שמונת ימי והרי
היה לה די שמ ליו אחד ,ומתר הב"י ,דביו הראשו מצאו שלא נחסר מאומה
מהשמ ,וכ בכל יו עד יו השמיני ,ורבי מקשי ,א"כ ,לא נחשב יו הח' לנס,
שהרי באותו לילה היה לה די שמ ליו אחד ואכ השמ דלק כטבעו – יו אחד
ונגמר השמ .ותיר הרה"ק רבי מנח מאמשינוב זי"ע דאכ אחר ז' ימי של נס
הגיעו להכרה שג הטבע הוא נס ,וא בעירתו ביו הח' הוא נס – לא פחות מימי
הקודמי ,ועשו זכר לנס של אותו יו .הוסי ע"ז בנו הרה"ק רבי שמעו שלו
זי"ע שעל כ נקרא יו השמיני זאת חנוכה ,כי זאת ההשגה שהשיגו ביו הזה היא
עיקר התכלית של חנוכה ,להגיע להכרה שכל הטבע הוא רק נס של הקב"ה ומנסי
הנגלי יכירו בנסי הנסתרי ,ולכ נקרא יו זה 'זאת חנוכה' )אמרות טהורות – אמשינוב(.
הנה איתא בגמרא )תענית כה (.פע ראה רבי חנינא ב דוסא את בתו בערש"ק
בי השמשות כשהיא עצובה ,לשאלתו מאי האי ,השיבה 'כלי של חומ נתחל לי
בכלי של שמ ,והדלקתי ממנו אור לשבת' ,ועכשיו היא דואגת שיכבה הנר ,אמר
לה רבי חנינא בתי ,מאי איכפת ל ,מי שאמר לשמ וידלוק ,הוא יאמר לחומ

)ומקורו

âé

חנוכה

מק

÷"äøä ìù åúøåúá åðãîì úåàøåð
øð íãà úåãìåú) ò"éæ äáåøèñåàî
çìùéå' (ãé àî) ïúùøôá áéúëã ,(äëåðçã 'æ
,'øåáä ïî åäåöéøéå óñåé ìà àø÷éå äòøô
úéáá íãà åì áùåé ,êîöòá òâä ,äðäå
øåà úà ,äîéîé íéîé äæî íéøåñàä
åì ïúéð àì ùôåçå ,äàø àì ùîùä
äæéà åì ïúéð äðù á"é õ÷î éäéå ...ììë
åì åðúðù àìà ãåò àìå ,øåøçù ãö
åîöòáå åãåáëá êìîä ìà àåáì úåùø
éøä ,åöéøäì åëøèöé éëå ,åîò øáãì
êìîä ìà àåáì åçåë ìëá õåøé åîöòî
äîå ...åùôð ìò ïðçúäìå åéðôì ìôðúäì
åîöòî êìä àìù Y åäåöéøéå Y ïàë áéúë
ïàëî ,êìîä ìà åöéøäì åëøöåä àìà
÷éãöä óñåé ìù åðåçèá ìãåâ äàøð

באר הפרשה

éë ,äøåúá ïéáäìå ÷åñòì íìåàë íéçåúô
äçìöäì äìåâñ äá ùé ïåçèéáä úãéî
.à ,úåáéñ éðù íåùî ,äøåúä ãåîéìá
òâééúîå ãáåò åðéà ä"á÷äá çèåáäù
àìéîîå ,åúñðøô ìò úåòù äáøä ë"ë
åðåçèá é"òã .á .äøåúá ÷åñòì éåðô åðîæ
äñðøôä úâàãî åçåø úøòñå ,äååìù åùôð
éðéðòá ìáìáúîå âàåã åðéà ,äè÷ù
íééåðô åùàøå åçåîå ,åé÷ñòå åúñðøô
.áèéä åøëæìå åðéáäìå ãåîéìá ÷îòúäì
åàøé øùàë 'ç"ú íéðá äéì ïéååä' ïëìå
äùòî ïéàã åðéáéå íäéáà úâäðä íéðáä
,äàöåúä àéáî äñðøô ìù úåìãúùää
÷ñòúäìî éåðô äéäé íùàø íâ æà
÷ñòá åçéìöéå ,úòì úòîä ìë äñðøôá
.ç"ú åéäéå íúøåú

 וממנו הביא, ואכ נעשה לו נס והיה הנר דולק והול עד מוצאי שב"ק,וידלוק
.אור להבדלה
 והרי ראתה שהנר לא נכבה,והקשה בספר 'ב יהוידע' )ש( מדוע בכתה הבת
 והיינו שכבר נעשה לה נס ולמה לה לבכות,לאלתר כדר החומ שאינו דולק כלל
 ועיי' ספר, וביאר הרה"ק ה'שפע חיי' זי"ע )שפע חיי חנוכה ח"א סימ קכט ז.ולהתעצב
 שהיו בני, דבאמת הבינה בתו מיד שנעשה לה נס )כדאיתא ש,[הזכות בשלח ד"ה הנני ממטיר

 אלא שהיא סברה דמכיוו שאסור ליהנות,(ביתו של רחב"ד רגילי ומלומדי בניסי
ממעשי ניסי א כ תצטר לישב בחוש כדי שלא ליהנות מאור הנר שנדלק
 פירוש,' הוא יאמר לחומ וידלוק, וע"ז השיב לה 'מי שאמר לשמ וידלוק,בנס
שבאמונתו בהשי"ת היה ברור אצלו שאי שו חילוק והבדל א חומ דולק או
 וכיו דהכל תלוי במאמר, שהרי בלי ציווי ה' לא ידלק לא שמ ולא חומ,שמ
 ומי שיש לו מדריגה, דהא תרוייהו ניסא נינהו,ה' א"כ אי בי זה לזה ולא כלו
,זו של אמונה מותר לו ליהנות מאור הנר על ידי חומ ואי מנכי לו מזכיותיו
 ובזה התיר לה ליהנות מאור הנר,'שהרי אצלו שניה אינ נחשבי כ'מעשה נסי
. ונתפייסה,ולהתענג בתענוגי

ãé
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,íéîù éãéá ìëäù øéëäå ïéîàäù
åúåàá äéäé íéøåñàä úéáî 'åøåøçù'å
àìå åéðôì àì Y íéîùá áúëðù òâø
ìò ,íðéçá õåøìå øäîì åì äîå ,åéøçàì
.åöéøäì äòøô éãáò åëøöåä ïë

מק

חנוכה

àììù ,íðîåà íâä ,åãöî äìåòô äæéà
,'úåìãúùä' úåùòì íãàä ìò ÷ôñ ìë
àì 'ïåçèá'á óñåé ìù åúìòî áåøì î"î
ïãéãá åðàå ,úàæ úåìãúùäì óà êøöåä
úåìãúùä úåùòì àìù ô"äëì ãîìð
 úìäåáîå äøéúéו.

éðôì ãîòù äòùá íâ àìà ,ãåò àìå
÷öà÷î ÷"äøä íùá íéøîåàù åîëå åøøçùì åãéáå 'êìî'ä àåäù äòøô
äìåòô íåù äùò àì æà íâ ,íìåò øåøçù
(.é î"á) äðùîä éøáã ìò ò"éæ
øçà àáå ,äéìò ìôðå äàéöîä úà äàø' ïéîàä éë ,åøåøçù ìò äòøôî ù÷éá àìå
,'äá äëæ äá ÷éæçäù äæ ,äá ÷éæçäå éìáî íâ úåøçì àöé úòä äàá íàù
ו .כי המאמי יודע ,שהכל ביד ה' ,ואי דבר העומד בפניו שהרי הכל שלו ,וכ
אמר הרבי ר' בונ זי"ע )שש"ק ח"ב כט( ,שהנה מרגלא בפומיהו דאינשי 'געלט
פאלט נישט פו הימעל' )אי משליכי לאד ממו מ השמי( ,א בפרשת מבואר להיפ,
שמנשה אמר לאחי אביו – שבטי י-ה 'אלוקיכ ואלוקי אביכ נת לכ מטמו
באמתחותיכ ,כספכ בא אלי' )מג כג( ,וכי שוטי היו השבטי לחשוב שהשי"ת
השלי לה מטמו מ השמי ,אלא וודאי שג משליכי מ השמי ממו  -שהשי"ת
הוא כל יכול.
ואכ ,הבוטח בה' 'אשריו בעול הזה וטוב לו לעול הבא' ,חייו מאושרי ,כי
תמיד יחיה בשלוות הנפש על מי מנוחות ,וא בגשתו לקיי 'מצוות ההשתדלות'
יעשנה ביישוב הדעת ,ולא ימהר להרבות בהשתדלות וכיו"ב ,בידעו שכל השתדלותו
אינה אלא א ורק כי 'כ גזרה חכמתו יתבר' ,ולא יטעה לומר שהממו ושאר
הצטרכויותיו יבואו לו כפי ריבויו בהשתדלות .ובזה יתבאר מה שמצינו בפרשת
ששלח יעקב אבינו ע השבטי לתת ל'משנה למל מצרי' 'מעט צרי ומעט דבש
נכאת ולוט בטני ושקדי' )מג יא( ,ולכאורה א רצה למצוא ח בעיניו למה שלח
לו רק מעט ,א היינו טעמא ,שלא רצה יעקב אבינו כי א לצאת ידי חובת
ההשתדלות ,לפיכ הסתפק במתנה מועטת של 'מעט צרי ומעט דבש' )נתיבות שלו
בראשית עמ' רסא( .ואת עיקר כוחותיו השקיע בתפילה לה' ,כמו שכתוב בסיפא דקרא
)פסוק יד( 'וא-ל ש-ד-י ית לכ רחמי לפני האיש'.
איידי דאיירינו מעני התפילה ,נציגה נא מאמר נורא הוד ,בשנת תרצ"ו לפ"ק
ביקר ה'אמרי אמת' מגור זי"ע באר ישראל ,ופגש בהרב החסיד רבי ליפא שוואגער
ז"ל מחשובי חסידי האסיאטי ,שהתעסק בהדפסת והוצאות ספרי קודש וכת"י לאור
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åè

עול )ופעל רבות ונצורות בזה ,ואת מפעלו בזה כינה בש 'דובב שפתי ישני'( ,מסר לו ה'אמרי
אמת' כתב יד שהיה ברשותו מהרה"ק רבי חיי וויטאל זי"ע על התורה ,כדי שיוציא
לאור על ספר ,וקבע עמו שיחזירנו לו כאשר יסיי להעתיקו ולהדפיסו .באות
ימי התחילו פרעות ומאורעות על ידי הישמעאלי הרשעי ימש"ו ,הרגו וטבחו
בבני ישראל ע קודש ללא רח ,וזה גר שלא היו יכולי להתעסק בעבודת הקודש
ולהפיצו ברבי .כאשר ראה בשנת תרצ"ט שעדיי לא הספיק להדפיס את הכת"י
החליט להחזירו לבעליו ,חיפש אחר שליח שיקח ה'כתבי' לפולי ,ומצא – את
הרה"ק רבי אברה אלימל מקארלי זי"ע הי"ד ,שביקר אז באר ישראל והיה
בדרכו לחזור לפולי ,וישלח עמו את תכרי הכתבי ,שימסרנו לה'אמרי אמת' ,אול
דר הרה"ק מקארלי על אדמת פולי ,פרצה המלחמה הנוראה ,נשתבשו
כאשר א ָ ַ
הדרכי ולא הגיעו הכתבי לבעליה ,לאחר זמ קצר נהרג הרה"ק רא"א מקארלי
הי"ד ,והכתבי נאבדו ונעלמו.
אחר זמ מה עלה ביד ה'אמרי אמת' לברוח מידי הרשעי בניסי ניסי ,ועלה
לאר"י ,נכנס רבי ליפא אל הרה"ק והתנצל לפניו מאוד על אובד הכתבי ,הרגיעו
הרבי ושאלו 'נו ,הא ראית איזה מימרא בכתבי' ,השיב הלה שאינו זוכר מאומה,
נענה הרבי ואמר 'אני אגיד ל מאמר אחד שהיה כתוב ש בהקדמת הספר' ,דהנה
בפסוק בפרשת כתיב )מד ד( 'ה יצאו את העיר לא הרחיקו ,ויוס אמר לאשר
והﬁג ָ ,'ôויש להבי ,מדוע הדגיש לה יוס
על ביתו קו רדו אחרי האנשי ְ ִ ַ ְ
לרדו אחרי השבטי בטר יספיקו להתרחק מ העיר ,אלא ,דנפסק בשו"ע )או"ח
קי ד( שהיוצא מ העיר צרי לומר 'תפילת הדר' אחר שהרחיק פרסה מ העיר,
לפיכ הורה יוס למנשה  -מהר להשיג טר יתרחקו מהעיר פרסה ,וכבר יאמרו
'תפלת הדר' ,ואז לא תוכל להרע לה כלל ,כי התפילה תעשה פירות ולא תצליח
להזיק )וכתב הרח"ו שאחר גמרו לכתוב כל החיבור נתגלה לו פירוש זה בחלו(.
הוסי ה'אמרי אמת' מדיליה ,שלכ נמי הורה לעבדיו 'מלא את אמתחות האנשי
אוכל כאשר יוכלו שאת' )מד א( ,כי א יהיו שקיה 'כבדי במשקל' ,יקשה לה
למהר בדרכ ,וממילא יהא בידו להשיג טר יספיקו להתרחק מ העיר ולא יאמרו
עדיי 'תפלת 'הדר' )הובא בקיצור בפרדס יוס פר' מק( .והיינו שהתפילה מגינה על
האד מפני הפורענויות ,ועלינו להשריש היטב ידיעה זו בקרבנו ,כי אז נחשיב ביותר
את כח התפלה ,ונגש אל הקודש בכובד ראש ,לנצל מתנה טובה זו שניתנה לנו
לדבר אל המל בכל עת ובכל שעה.
עובדא הוה לפני כשנה ,ב'ליל שישי' דשובבי" נסעו קבוצת אברכי מעיה"ק
ירושלי לאת"ק מירו ברכב פרטי ,והייתה נסיעת דר 'הבקעה' ,על א הדר
בבוא לומר 'תפילת הדר' נענה אחד מ החבורה ואמר ,א זימ ה' שניסע
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éëøöá ÷åñòé àì Y äñðøôä éðééðò ìëá äùòù øçàî 'äð÷ àì'ù ÷"äøä øàéáå
åúå úåìãúùää úáåç éôë àìà åúñðøô ìë úà ãáéàù ïôåàá äøéúé úåìãúùä
 àì øòúñäù ãò Y äúîçî åúòã úåéôùז äàéöîä úà úåð÷ì äëæé æà ,ח.
äøùéä êøãä åìéàå ,äàéöîä ìò 'ìôð'å
÷éãöä óñåé äð÷ ïåçèáá ìåãâä åçåë úà ìà úçðá êìéù Y íãàä åì øåáéù
ìë úà éç äéäù é"ò ùôð ïéð÷ë
àîù ãçô íåù àìá äðìèéå 'äàéöî'ä
,åéðéò ãâðì 'ä úà ãéîòî àåäùë åééç øáãä åì áö÷ð íà éøäù ,åðîã÷é øçà
øåá é÷îòá øñàîá ïåúð åúåéäá óàå ïëå ,åãéì òéâé àìéîî àåä éøä àéîù ïî
ברכב פרטי )ולא באוטובוס( הרי בידינו להדר לעמוד מנסיעתנו לצאת מ הרכב
ולומר 'תפילת הדר' בעמידה) ,עיי' בשולח ערו או"ח סי' קי סעי ד ,ובפוסקי( .וכ
עשו ,עצרו ועמדו ב'תחנת דלק' )געז סטיישע( ,אמרו תפילת הדר במלבוש עליו
וכובע על ראש בכובד ראש והכנעה ,חזרו לרכב ופנו לצאת מתחנת הדלק
לכביש הראשי ,המה יצאו לא הרחיקו ,והנה ליד רכב של אנשי המשטרה...
נבהלו כל הנוסעי ונחפזו לחגור 'חגורת בטיחות' ) – (Seat Beltג היושבי
מאחור ,כפי שהחוק מחייב ,אמנ אנשי המשטרה כלל לא עיינו במעשיה ,לא
ארכו  5דקות ורכב סטה מה'נתיב' ) (laneכי נבהל הנהג מ'משאית' שבאה כנגדו
ביו הגשמי ,החליק והתהפ בעצמה חזקה – כשעליוני )גג הרכב( למטה
ותחתוני )הגלגלי( למעלה ,ואילו הנוסעי יצאו נקיי לגמרי – ללא כל פגע...
כשה תלויי מרצפת הרכב ההפו בעזרת החגורה שחגרו א לפני דק' ספורות,
מה שברור – אילו לא היו חגורי היו נחבטי מעוצמת המכה האדירה )שג עתה
הרגישו שה כמעט נחנקי מהחגורה שעצרה בעד מלעו למרחקי ,(...וכל זה בזכות 'תפילת
הדר' כדת וכנכו.
ז .כתיב בפרשת )מב לד( 'ואת האר תסחרו' ,ופירש"י וז"ל ,תסובבו ,וכל לשו סוחרי
וסחורה על ש שמחזרי וסובבי אחר פרקמטיא .עכ"ל .ומבואר ברש"י שנקבע
הש 'סחורה' על ש שמסתובבי סחור סחור אחר פרקמטיא .ולכאורה יש להקשות
שהליכה זו אינה אלא 'אמצעי' ודר להשיג הפרנסה ,ועיקר הסחורה והפרנסה היא
המקח וממכר ,ומדוע נקראו 'סוחרי' על ש דבר שאינו מעיקר מהות ,אלא יסוד
גדול למדנו מכא ,כי אכ עצ הפרנסה אינה תלויה כלל ביד ובמעשיה אלא כפי
מה שנפסק בראש השנה ,וכל 'עבודת' הסוחרי היא רק לחזר ולהסתובב מהכא להת
ותו לא...
ח .וכעי אלו הדברי גילו לנו חז"ל ג לעני הפרנסה – כי נראה לאד שמעשי ידיו
במלאכה פלונית ה ה אשר הביאו ברכה לביתו ופרנסה בשפע לתו ידיו ,והאמת
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ïåòîù úà øñàù ¯ ïë äùòù óñåé ìò éà÷ã íéùøôî
ìò éà÷ã äàøð íéáø ïåùìá 'åùòéå' ìáà ,íäéðéòì

ò"éæ àçñéùøôî á"øøä øàéáå ,(íéèáùä
äåöîù óéñåäå ,(ïúùøôá æ úåà äçîù úåãç)
äðåëðä êøãä äðäã ,äæ õåøéú íñøôì
íéùðà éðù ïéá äáéøîå ú÷åìçî èé÷ùäì
,åîò ìá ÷ãöäù øîàé ãçà ìëù ¯
äæáå åúìåæ ìöà úåáåè úåìòî ùôçéå
äæì êøöðù øîàú ìàå ,äáéøîä èå÷ùú
äæéà åäòøá àåöîì ¯ 'ä÷åáàä øåà'
ùé ãçà ìëì éë ,ïë àì ,äáåè äìòî
êãéàìå ,íéøçà ìöà ïéàù úåáåè úåìòî
íäá àåöîì åîöò éùòîá ÷åãáé àñéâ
äøåøá åæ äòéãé àäú øùàëå ,ïåøñç äæéà
ñééôéå åäòø íò íéìùé øáë àìéîî ,åìöà
äìä éë åúåàøá ,åú÷åìçî ìòá úà
ì÷é äæáå ,íéðåî úøùò åðîî øúåé áåùç
åúìéçî ù÷áìå åãåáë ìéôùäì åéìò
.åúçéìñå
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úà àìà åéðéò ãâðì äàø àì úåéúçú
äìòéù úòáù òãéå ,ìåëé ìë àåäù ,'ä
éùôçì àöé òâøá åá ù"áúé 'ä éðôì ïåöø
.'úåøåãì äàååö' àåä ïëå .íðéç
שנראה מעלת חברנו – ובזה ישכי שלו

úà åéçå åùò úàæ' ,(ë¯çé áî) ïúùøôá
íéðë íà ,àøé éðà íé÷ìàä
íëøîùî úéáá øñàé ãçà íëéçà íúà
,íëéúá ïåáòø øáù åàéáä åëì íúàå
åðîàéå éìà åàéáú ïè÷ä íëéçà úàå
êéøöå ,'ïë åùòéå åúåîú àìå íëéøáã
éðà 'àä úà Y åéçå åùò úàæ åäî øåàéá
àåäå úåéä úåùòì íäì ùé éàî ,àøé
ïééãò àìä ,'ïë åùòéå' éàî ,ãåòå ,'ä àøé
ïéîéðá úà åàéáä àì ïééãòù Y åùò àì
åìáé÷ù øîåì äéì éåä éôèå ,íéøöî õøàì
åùò øáëù àìå ,ïë úåùòì íîöò ìò
åðééä ãéçé ïåùìá 'ïë ùòéå' áåúë äéä íà àîìùáå)

 ורק מהשפה ולחו – מהנראה בעיני בשר וד נראה, כי הכל מ השמי,תיאמר
 כי הרבה עשו כמותו, וראיה פשוטה וברורה.כאילו באה הפרנסה מ'עסקי' אלו
 ובזה רמזו בעלי מוסר....וכעסקיו ולא העלו ביד מאומה בלתי א גווית ואדמת
לבאר בדברי היווני הכופרי – לבני ישראל כדאיתא במדרש )בר"ר ב ד( 'וחוש על
 שהיתה אומרת, זה גלות יו שהחשיכה עיניה של ישראל בגזירותיה- 'פני תהו
 שבאות הימי הייתה.לה כתבו לכ על קר השור שאי לכ חלק באלוקי ישראל
 דשי את התבואה, כי עמו היו חורשי,עיקר פרנסת בעבודת השדה באה מהשור
 ובאו בני ישראל לאמר שג הנעשה,הגדילה וכו' ומש מביאי הביתה את הפרנסה
 שרצו לנתק את בני, וזה היה למורת רוח של היווני,ע"י השור בידי הקב"ה הוא
 רק לחשוב בכל עת 'כוחי ועוצ,ישראל מהתקשרות לבורא בענייני גשמיות ופרנסה
 אבל אל לכ לומר שג מעשי השור, אכ ֶהיו אומרי שהקב"ה ברא עולמו,'ידי
 ובני ישראל לא אבו להסכי לה והכריזו כי ג זה יש חלק...מעשי אלוקי המה
.לאלוקי ישראל
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åèéáä Y åéçå åùò úàæ åéçàì åøîåà åäæå
,àøé éðà íé÷ìàä úàù åððåáúäå àð
åðéðéá äéäé àì éúåà åáéùçúù øçàå
¯ ïë åùòéå åðééäå ,äáéøîå äöî ãåò
äæå ,úàæ åúöò íéé÷ì íîöò ìò åìáé÷ù
úøéëî ìò úåãååúäìå øéëäì íäì íøâ
íéîùà ìáà' (àë ÷åñô) åøîàù åîëå ,óñåé
,ïåøñç íîöòá åàöîù 'åðéçà ìò åðçðà
íåìùä úà øéæçäì íëøã úìéçú äúéä åæå
.íäéðéá
עד שיאכלנה באיסור יאכלנה בהיתר – הנאותיו
קצובות משמיא ולא יפסיד עבור ההתגברות

åîéù øîàéå ÷ôàúéå' ,(àì âî) ïúùøôá
úéá'ä ÷"äøä äá øàéá ,'íçì
ïåáùç ùé íéîùä ïî éë ,ò"éæ 'íäøáà
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,åéìà åòéâé úåàðä äîë ùéàå ùéà ìëì
,åîìåòá ìåáñé ùôð úîâòå øòö äîëå
åúååàú úåàìîìî ÷ôàúî 'íëçä' äðäå
àìéîî ,ùôð úîâòå øòö äæî åì ùé éøäå
åáö÷ðù ð"îâòå øòö 'úáåç éãé' äæá àöé
ìáà ,'âåðòú' ÷ø åðåáùçá åì øàùðå ,åì
å÷ìç úà àìîî 'äèåù' àåäù éî
,úçà íòôá ¯ åì íéòéâîä íéâåðòúäî
äàðä íåù ïëî øçàì åì øàùð àìå
 íìåòá úåðäéìטïåöø ìò øáåòäù àöîð ,
÷åéâåðòú ìë øëî ¯ åáì úååàúá åðå
ìò ,íéùãò ãéæð ãòá àéîù ïî íéáåö÷ä
äîëçá åéúåçøà íåùé ìéëùîä ,ïë
'ñòðæéá' ãöîù ìéëùäìå ïéáäì ,äðåáúáå
)åîîæ øçà êìéìî òðîéäì åì óéãò (íé÷ñò
íéøáãá ÷ø àìå .åáø÷á øòåáä øöéä ìù

ט .ומביא ש ה'בית אברה' שפע הראה מר הבעש"ט הק' זי"ע לתלמידיו על
נסי צעיר אחד שרכב על סוס נהדר בהנאה יתירה ,הנה נער זה עפ"י מזלו
היה עליו להתמנות כמל על ע של ,א זה הנער מילא ברכיבתו על הסוס את
כל ההנאה הקצובה לו ,והפסיד את 'מלכותו'.
מספרי שפע הפציר אחד מבני ירושלי מהרה"ק רבי שלומ'קה מזוועהיל זי"ע
שיפעל עבורו להיפקד בדבר ישועה ורחמי  -בזרע של קיימא ,אמר לו רבי שלומ'קה
הנה בכל יו הנ עומד ב'מקוה' ,ומנהל ש 'אסיפות מרעי' במסירת 'חדשות
תבל' ,וכל כ רבה הנאת מכ ,עד שאוכל אתה בזה את כל ההנאות הקצובות
ל ובכלל זה – זרע של קיימא ,חדל נא ממנהג זה ותראה ישועות ,וכ הוה.
ידוע דבר המעשה בעשיר קמצ נורא שנתעל ביוה"כ ,והרופא אמר שעליו
לשתות 'שיעורי' ,ושוב נסתכ ,ואמר הרופא שעליו לשתות כדרכו 'כוס' של בפע
אחת ,מכיוו שכ נענה הרה"ק ה'דברי חיי' מצאנז זי"ע ,שירכנו מעל החולה וילחשו
באזנו כי מותר לו לשתות כדרכו בשתיה מרובה – אמנ על כוס וכוס יצטר לשל
לאחר צאת החג 'מאה רייניש' ,וראה זה פלא והפלא ,משלחשו כ באזנו ,נתחזקו
כוחותיו של אותו 'קמצ נורא' ...וכבר לא הוצר לשתות אפילו ב'שיעורי' ...ללמדנו,
כי היודע שכל הנאה בזה העול תעלה לו ביוקר כבר לא יצטר להנאה זו...

באר הפרשה
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èé

 íúçú íéîùä ïî øáã ìëá àìà íéøåîà íéøáãä íéøåñàäיàø÷ä øåàéá äæå ,
÷ôàúî ìàøùé ùéàùë Y ÷ôàúéå ÷ôàúî íà íúãîçî íãà ìù åùôðù
¯ øîàéå æà éøä ,åúååàú úåàìîìî äáåøî äàðäì äëæé íäî úåðäéìî òðîðå
י .הרה"ק ]רבי יצחק[ מווארקא זי"ע ,ראה פע שמשמשו העני מתהל במנעלי
קרועי ,אס הרה"ק מעות מנדיבי העיר בעד נעליי ,והניח את צרור המעות
בארונו ,באותו זמ הבחי המשמש במעות הצרורי ופחז עליו יצרו וגנבו לעצמו,
כאשר הבחי הרבי שהכס איננו חקר ודרש היכ ה ,בסו נודע לו שיד המשמש
במעל הזה ,מיד קרא לו הרה"ק מווארקא ואמר לו 'שוטה שבעול ,א היית ממתי
קצת היו ל אות המעות בהיתר'...
הרה"ק ה'ב איש חי' זי"ע מביא מעשה שהיה )נפלאי מעשי עא( בבחור 'ירא
שמי' שהיה דרכו ללכת בכל לילה אחר חצות ללמוד ע 'ראש הישיבה' והחברי,
בדר שבי ביתו לישיבה הייתה דרה 'אלמנה צעירה' שהייתה עשירה גדולה והייתה
ישינה ע משרתת שלה בחדר שבו היה מונח כל העושר שלה בתו תיבה מלאה
כיסי דינרי זהב ושאר מחמדי תבל .באחת הלילות כשעבר הבחור הלז ראה שבית
האלמנה נשאר בלילה זה פתוח לרווחה ,ופחז עליו יצרו ונכנס לתו הבית – בעלת
הבית והמשרתת לא הקיצו משנת בעת שנכנס ,מיד החל הבחור לשבר את התיבה,
ומכח שבירת התיבה הקיצו הנשי ,ופחד אחז מלצעוק על הגנב כי חששו שמא
'ליסטי מזוי' הוא ...אלא שהבחור בעצמו החל מחשב 'חשבונו של עול' ואמר
הרי אי אד נוגע במוכ לחברו ,על כ ,ממה נפש ,א המעות יועדו עבורי מ
שמיא אי לי כל ספק שבהגיע העת ה יבואו לידי – כי הקב"ה לא יעניש את מי
שנמנע מלעבור עבירה ולא גנב את שאינו שלו ...וא אי המעות קצובי ומיועדי
בעבורי הרי אצטר להוציא לאחמ"כ מידי ,א לרופאי ח"ו או לפדיו שבויי
)שישבו אותי ח"ו( א"כ 'מה לי ולצרה הזאת' ,ואכ ,החזיר את המעות לתיבה והל לו.
משהאיר היו ראתה האשה כי נס נעשה לה ,שכבר עמד גנב בפתח התיבה ולא
נטל מאומה ,מ"מ אמרה 'לאו בכל יומא איתרחיש ניסא' ,עלי להנשא לבחור וכ
אהיה אני וממוני שמורה בשמירה מעולה.
ממחשבה למעשה ,אחר שיצאו כל בני הישיבה לבית ,נכנסה האשה אל 'ראש
הישיבה' וספרה לו את כל דבר המעשה ,וביקשה ממנו שיורה לו איזה בחור ראוי
לינשא לה ,והנה רק אותו בחור מתמיד ישב באותה העת בישיבה ועסק בתורה,
הראה לה ראש הישיבה ,קחי אותו כי הוא ירא שמי גדול ...ומסיי ה'ב איש חי'
וז"ל .אז אמר יפה אמרתי אתמול בלילה ,שא אלו הדינרי מוכני לי אקח אות
בהיתר ,וכ היה לי.

חנוכה

מק

áö÷ð ìëä éë ,íãà ìù åéúåéåëøèöäå
àìéîîå .äðùä éùãç êùîá äðäé äîë åì
,úåéîùâä åéúåàðäî íãàä èòîî øùàë
àìîîå ,úåðäéì úåéåëæ ãåò åì íéøàùð
ìëá úåøçà úåàðäá åúáö÷ ä"á÷ä åì
.åì êøèöîä áåè
åúìéôú ïåùì úà øàáî àåä äæ éô ìò
åðà' ¯ äð÷ä ïá äéðåçð éáø ìù
íéìá÷îå íéìîò åðà ,íéìîò íäå íéìîò
'øëù íéìá÷î íðéàå íéìîò íäå øëù
ìòåôä éëå äù÷ äøåàëìã .(:çë úåëøá)
éøä ,åúìåòô øëù ìá÷î åðéà éîùâä
åúøåëùî úà ìá÷î òåö÷î ìòá ìë
'øëù íéìá÷î' åðà éëå ,ãåòå ,íìùî
øáë íãàä 'ìîò'ù ,àìà .äæä íìåòá
,ìåîòì êøèöé äîë Y ä"øî åì áåö÷
åúãåáò ìò íãà ìá÷îù øëùä íâ óàå
åðéà' àåäù àöîðå ,åì áåö÷ àìéîî øáë
åì áö÷ð øùà úà éøäù 'øëù ìá÷î
,êë ïéáå êë ïéá ìá÷é ¯ äðùä ùàøá
àìà àåä äñðøôä úéìëú àìì åìîò ìëå
êà .àåä 'ìîò'ä úøéæâ íåé÷ úéìëúì
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ë

òôù åéìò ÷éøé Y íçì åîéù ,ä"á÷ä
øùà ìëë äìëìëå äáçøäá äñðøô ,áø
. יאåì øñçé
åìéôà úåéîùâä åéúåàðäî øúååîä ìëå
ãéñôî åðéà ,øúéä ìù úåàðäá
úåàðä åì øéæçî ä"á÷ä éë ,äîåàîá
÷"äøä øàéá êë .íééìôë ìôëá ùãå÷ ìù
'äùåã÷'ù ò"éæ ìéäòååæî ä÷'îåìù éáø
¥
,[ì"çø äùåã÷äî êôéää] 'äùã÷'å
ä"á÷ä éë .úåéúåàä íúåàá íéáúëð
øúååú íà ¯ úåàðä ùôçî êðéä ,øîåà
¥
,äàðä íåù ãéñôú àì ¯ 'äùã÷'ä
ìò
øúåé êéúåàðä ìë àìîà 'äùåã÷'á éë
ìëä ïåãà àåä ä"á÷ä éøä éë .øúåéå
äæá øéæçäì åãéáå ,åìù úåàðää ìëù
.äàðäå äáåè áåø àááå
,ò"éæ ä÷'îåìù éáøî íéáåúëá ùé ãåò
åéúåðåæî ìë' (.æè äöéá) ì"æç éøáã ìò
ïéàù .'äðùä ùàøî åì íéáåö÷ íãà ìù
äúùîå ìëàî Y 'úåðåæî' ìò ÷ø äðååëä
'åéúåàðä' ìë ìò àìà ,äñðøôå

 יזכור כי א הנאה, בעמוד האד בעת נסיו קשה ומר,ולדיד הדברי אמורי
 ויזכה ליהנות באותה. הרי שבמניעתו מהעבירה לא יפסיד מאומה,זו קצובה לו ממרו
...הנאה ואפילו הנאה מרובה יותר כי הקב"ה לא יישאר חייב לו מאומה
 שא... כתב ה'רוקח' )הל' חסידות ד"ה שורש טהרה( על כ יעצי עיניו מראות ברע.יא
 כדבר הזה מצאנו א בספר 'מעלת,עוצר רוחו יזכה כיוס השליט על האר
המידות' )בשער מידת יצר הרע( 'וכל מי שבא דבר עבירה לידו' ופירש ממנה מאהבת
 שלא עלה יוס לגדולה, תדע שכ הוא, זוכה ועולה לגדולה, לא מיראת אנשי,'ה
 וכ מבואר בארוכה במדרש,'אלא מפני שפירש מ העבירה מאדונתו אשת פוטיפר
.)בר"ר צ ג ועוד( שעל כל אבר ואבר שנמנע מהעבירה זכה ליקר וגדולה על אבר זה

באר הפרשה

åðà íéìá÷î ,'äøåúá íéìîò åðà'ù åðà
ìò éë ,åðì áö÷ðù äîë ìò óñåð øëù
èòîìå ¯ äøåúá ìåîòì 'äøéçá'ä íöò
úåéøá ä"á÷ä óéñåî ,íìåòä úåàðäî
.ñ"èëå àéìòî àøåäðå àôåâ
כי קדוש אני  -יחשיב עצמו כגדול ויוכל להתגבר
על הנסינות

'íåäú éðô ìò êùåçå' (ã á ø"øá) ùøãîá
¯ íäéðéò äëéùçäù ïåé úåìâ äæ
úøîåà äúéäù ,ïäéúåøéæâá ìàøùé ìù
ïéàù øåùä ïø÷ ìò íëì åáúë íäì
äòåãé äðä .ìàøùé é÷åìàá ÷ìç íëì
÷,äëåðç) ò"éæ úîà úôù'ä ÷"äøä úéùå
ïàë ùé äøåàëìã (àúéà ä"ã 'æ ìéì å"ìøú
åøîà íà éøäù ,äéáå äéðéî äøéúñ
,íäé÷åìà àåä 'äù éøä ìàøùé é÷åìà
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àë

úôù'ä øàáîå .÷ìç íëì ïéà åøîàé êéàå
íéòùø íúåàì åäì úôëéà äåä àìã 'úîà
åöøù àìà ,úååöîå äøåú ìàøùé åîéé÷éù
äøëääå äðåîàä úà ìàøùéî øå÷òì
úåøåöðå úåìåãâ íéìòåôä íäéùòîá
íëì ïéàù åøîàù åäæå ,ìòîî íéîùá
íëéùòîì åðéä 'íëì' ,ìàøùé é÷åìàá ÷ìç
ìò åøæâ éîð àîòè éàäîå ,íëúãåáòìå
÷äî íò åîéìùä àì éë ,ùãåçä ùåãé
åäðéùã÷ã ìàøùé' (.èî úåëøá) åøîàù
äæä íìåòá é"ðá éùòî é"òù 'íéðîæì
,úåîìåòä ìëá íéãòåîä úùåã÷ úòá÷ð
ùåàééá íäéðéò êéùçäì åùò úàæ ìëå
 íåìëì íéáåùçå íééåàø íðéàùיבìáà .
åùéøùä íåçöéðå íéàðåîùçä åøáâ øùàë
ìëù íäéúåáìá åæ äðåîà ìàøùé éðá
ãò åúåáéùç äìãâ àåä øùàá éãåäé

יב .לשו נפלא מצינו ב'שערי העבודה' ל'רבינו יונה' )א( וז"ל ,פתח הראשו הוא,
שידע האיש העובד ער עצמו ,ויכיר מעלתו ומעלת אבותיו ,וגדולת וחשיבות
וחיבת אצל הבורא יתבר ,וישתדל ויתחזק תמיד להעמיד עצמו במעלה ההיא,
ולהתנהג בה תמיד ,בכל יו ויו יוסי אומ לקנות מעלות ומדות ,אשר יתקרב
בה לבוראו ,וידבק אליו .וא היה ראשיתו מצער אחריתו ישגא מאד ,ויעשה אשר
לא יבשו אבותיו מדרכיו וממעשיו ,כפי כחו והשגת ידו ,ויצא לו מזה  -כי כאשר
יתאוה תאוה ,ייעלה בלבבו גאוה לעשות דבר שאינו הגו ,יבוש מעצמו ויבוש
מאבותיו ,וישיב לנפשו ויאמר  -אד גדול וחשוב כמוני היו שיש בי כמה מעלות
טובות רמות ונשאות ושאני ב גדולי ב מלכי קד אי אעשה הרעה הגדולה
הזאת וחטאתי לאלוקי ולאבותי כל הימי ,וא חלילה וחס לא יכיר מעלתו ומעלת
אבותיו נקל יהיה בעיניו ללכת בדרכיו הפריצי ,להגלות נגלות כאחד הנבלי ,למלאת
תאותו בחיקו .כאשר אמר המשל 'כל מי שאינו מתבייש מנפשו אי לנפשו ער
בעיניו' ,על כ האיש העובד ישתדל תמיד להשיג ערכו וער הצדיקי והחסידי
ומעלת חשיבות וחבת לפני הש ית' ודבקות ,ויבי וישכיל וידע כי יוכל להשיג
מעלת וחשיבות וחיבת כאשר יעבוד כמות כל ימי חייו ועתותיו ושעותיו ורגעיו
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íéé÷î èåùô éãåäéù äååöî ìëáå ,ãàî
,äìòî ìù àéìîôá äøåáâå çë óñåúéð
äéäéù éî äéäé éãåäé ìëù åð÷éú ïëìå
äèîì õåçáî åúéá çúô ìò úåøð ÷éìãé
äðåëé ìàøùé íùá øùà ìë éë ,äøùòî
éë éãåäéä òãåéùë ïëàå ,äæ ïéðòá êééù
úåðåéñðä ìë ìò øáâúäì åì ì÷ðá àåä ïë
.úåøúñääå
äúééä íéàðåîùçä úîçìî éë òåãé äðä
,'äàîåèä ãâðë äùåã÷'ä úîçìî
ò"éæ 'ìàåîùî íù'ä ÷"äøäî àúéàå
)æåò øúéá ãåîìì åðéìòã ,('ã ìéì è"òøú
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íéùåã÷ä íéàðåîùçäî ,íéîéä åìàá
éôìà óìà çëåð øôñî éúî ÷ø åéäù
,íäéúçú íéìééçä úåááøå úåñééâ éùàø
äàåøäå ,íéðååéä ãâð åàöé ïë éô ìò óàå
äæ ïéà ,àø÷éé 'äîçìî' úàæì éëå äîúé
éôì éøäù ,'úòãì åîöò ãáàîä' íà éë
íéì÷áù ì÷ ÷ôñ åìéôà äéä àì úåàéöîä
,åæ úùèéð äëøòîá åçöðéå ãåîò åìëåéù
,äùåã÷ä úîçìîá àåä êë ,àéä åúáåùú
éøä áåùçì éìáî äëøòîì úàöì ùé
íéàðåîùçäë ,çöðì ìëåà àì àìéîî
äéä óåñáì ïëàå ,íðåçèáá å÷æçúäù
 ìåãâ ïåçöéð íäìיג.

כפי כחו והשגתו ,כמו שנאמר )דברי ל יד( 'כי קרוב אלי הדבר מאד בפי ובלבב
לעשותו' ,כי הא-ל ית' אינו מבקש מבני אד כי א לפי כח כאשר יתבאר בע"ה
וג האבות ז"ל לא עבדוהו כי א לפי כח והשגת.
יג .ג ידע להחשיב כל דבר קט כגדול ,ומרומז במנהג ה'דריידעל' )סביבו( שהוא
מסתובב על 'שפי' קט מלמטה ,וע"ז מסתובב הכל ,להראות חשיבות כל דבר,
אפילו א הוא כ"כ קט ונראה ככלו.
וכ אומרי מש הרה"ק ר' משה לייב מסאסוב זי"ע ,לרמז בפ אחד של שמ,
דאע"פ שהוא דבר קט ונראה כאינו חשוב אפ"ה דייקא מזה נמש נס חנוכה
ללמדנו שג מדבר קט ביותר יכול לצמוח ממנו דבר גדול ואי לזלזל בשו דבר
א פע.
ובעלי הרמז רמזו במצות נר חנוכה ש'זמנה' כל עוד שלא כלה רגל מ השוק,
והיינו לכחצי שעה )והאידנא ,לא קיי"ל כ ומצוותו כל הלילה ,ורק לדעת הרמב" ג בזמנינו מעכבת
הדי של חצי שעה( ,ולא מצינו בכל התורה שיעור קצוב – כל כ קצר ,לזמ המצוה,
שהרי מצה מצוותו כל הלילה עד חצות ,וקרי"ש הוא עד שלש שעות וכו'[ והוא
כנ"ל דבחנוכה מלמדי להאד גודל חשיבות כל דבר קט ואפילו בשיעור קט של
חצי שעה יכול וצרי לקיי המצוה וא אינו מחשיב ומנצל זמ זו הרי הוא הפסיד
מצוה גמורה ואי לה תשלומי ,כי ג זמ קצר כזה הוא חשיבות לעצמו.
ע"ד זה י"ל עוד ,כי כשמסובבי ה'דריידעל' מעט מלמעלה הוא מסתובב פעמי
רבות אי ספור למטה ,כי אחר שעשה את ההתחלה זוכה לסיוע ועזרה מאת השי"ת
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ãéîú øåëæìå øåæçì ìàøùéî ùéà ìë ìò
úåçåë åá ïéàù åúéñî ø"äöéäù íâä
úàæ ìëá ,äîåàî äåù åðéàå äùåã÷ã
øáéã åéô éë ,úåæòä úãîá åéìò øáâúé
é÷åìà ÷ìç åá ùéù úîàäå ,ø÷ùå àåù
ìëå ,íéîùá áéáçå áåäà àåäå ìòîî
ïëì ,ú"éùä ìöà ãéçé ïáë áåùç éãåäé
åçåë éôë 'ä úà ãåáòéå òé÷ùé íà
.çéìöé
 סגולת זאת חנוכה לזש"ק- 'זאת' היתה לי
ולפרנסה טובה וכל מיני ישועות

ò"éæ 'øëùùé éðá'ä ÷"äøä áúë
àìâøî' (é á øîàî úáè åìñë éùãåç
,íéîãå÷ä úë åðéúåáø ïðáøã åäééîåôá
úãå÷ô øøåòì íå÷î ùé äëåðçá øùà
äðä ,äðùä ùàø ïéòë úåø÷òå íéø÷ò
àø÷ðä ïåøçàä íåéá äìåâñä ø÷éò éúòãì
äæ íåé çëáù ,' ידäëåðç úàæ ìë éôá
éøîàî)
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åãîì íéàðåîùçäã äëåøàá íù øàáîå
çåëá ùîúùäì íîöò íéðååéäî
øîðì íéîåã íä éë ,äæ úåîåöòúå æåò
ìàéðãá øîàðù åîë ,úåéçáù æò àåäù
© § ¦ éøçà
¦ ¢ ¨ eøàå'
£ © (å æ)
äéçä' é"ùøéôå 'øîðk
.'ñåëåéèðà úåëìî àéä úéùéìùä úàæä
÷æç åðéà éë øîðä ìù 'úåæò' ùåøéôå
íäù íéùòî äùåò åúåæòáù àìà åòáèá
úàöì ãçôî åðéà ,åéúåçåëî äìòîì
åðîî øúåé íé÷æçä íéøçà ãâð äîçìîì
,'øîðë æò éåä' (ë ä úåáà) íøîåà åäæå]
àåäù øîðäî ãåîìì ùé úåæòä úãî éë
åâéìôä åæ äôöåçå úåæòáå ,[úåéçáù æò
ïø÷ ìò áåúëì ìàøùé úà åçéøëäå
ìàøùé é÷åìàá ÷ìç íäì ïéàù øåùä
íéàðåîùçä åãîì íîöò íäîå ,äìéìç
åàöéå ,äùåã÷ã úåæòä úãîá âäðúäì
óà .éìà 'äì éî å÷òöå íéèòåî íäùë
,øîàéé äæä ïîæá íää íéîéá Y ïãéãì

 וכמו שאמר הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זי"ע על מאמר של,מ השמי
 ליקוט נרחב בזה( דמפני,ה'מקובלי' )ראה בספר 'קב הישר' החדש פרק צו הערות 'קב נקי' אות ד
שחזר יעקב אבינו ב'מעבר יבק' להחזיר את הפכי קטני זכה ברבות הימי לנס
 ומ השמ אשר בפכי הקטני יצק יעקב על המזבח אשר בנה למחרת,של חנוכה
 כדכתיב )בראשית כח יח( 'ויקח את האב אשר ש מראשותיו ויש אותה,היו
 וממנו הדליקו החשמונאי במנורה ובדר נס דלק,' ויצוק שמ על ראשו,מצבה
 ואלמלא היה יעקב מתעצל מלהחזיר את הפכי הקטני היו מפסידי,שמונת ימי
 ללמדנו שעל ידי דבר קט הנעשה כדבעי ומפנימיות הלב אפשר,נס גדול כזה
.לזכות לנסי ונפלאות עצומי
 הג שבכל, עיקר הנס ביו השמיני, פתח ואמר,( וז"ל. איתא בבית אהר )מב.יד
 וכפי שאומרי,שבעה היה הנס מ"מ עיקר הוא השמיני שהוא למעלה מהשבעה
.העול על נס דער נס איז איבער דער וועלט

ãë
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מק

חנוכה

úâåøò'á áúëù åîëå ,úåøéùòì íéìåâñî ò"éæ àæìòáî ïøäà éáø ÷"äøä) úåø÷ò ãå÷ôì
÷åñôä ïî ïë æîøì (ùâéå úùøô) 'íùåáä ,äëåðç úàæá øåäèä åðçìåùá åìà íéøáã ìò øæåç äéä
)íé÷ìà éðçìù äéçîì éë' (ä äî úéùàøá
 (íé÷éãö äîë åâäð ïëåטו.
ì'ù ø'ð ÷éìãä'ì ú"ø éðçìù ,'íëéðôì
úåøðä ÷éìãî íàù ,íéî'é úðåî'ù äëåð'ç äñðøôì øúåéá äæ íåé ìâåñî úàæ ãåò
 éçéåø éðåæîå äáåèטזäñðøôìå äéçîì äëåæ íéîé úðåîù ìë æîéøù åîëå ,
÷åñôá ò"éæ õéøà÷î ñçðô éáø ÷"äøä
.çååéøá
)'à íåé äæ) äìåãâä 'ä êì' (àé èë 'à é"äã
éîéî íåé ìëáù ¯ íéìáå÷îä íùá òåãé ,('â) úøàôúäå ,('á íåé) äøåáâäå ,(äëåðçã
úøçà äãî úøøåòúî äëåðç
íéîùá ìë éë ,('ä) ãåääå ,('ã) çöðäå
øöåé' úëøáá íéøîåàù ä"á÷ä éçáùî àùðúîäå ,('å) äëìîîä 'ä êì ,õøàáå
äùåò ,úåøåáâ ìòåô' úéøçù úìéôúá 'øåà ,äëåðç úàæ äæ 'øùåòäå ,('æ) ùàøì ìëì
,úå÷ãö òøåæ ,úåîçìî ìòá ,úåùãç ìù áø òôùì äæ íåéá úåëæì øùôàù
àøåð ,úåàåôø àøåá ,úåòåùé çéîöî äëåðç éîé øàù íâå ,úåøéùòå äñðøô
הגה"ק מאוסרובצה זי"ע אמר ,שהנה כבר היה זאת לעולמי שנר ידלוק שבעת
ימי ,וכמו שמצינו בשרה אמנו שדלק הנר מערב שבת לע"ש ,אמנ שידלק שמונה
לא מצינו אלא בחנוכה ,ואכ ,כשדלק הנר ביו השמיני אז נגלה לעיני כל שהוא
נס שלא כפי סדר ההנהגה ומעל דר הטבע ,ובא זה ולימד על שאר הימי שהכל
הוא 'מני שמונה' ,א עכ"פ זאת חנוכה עצמו ודאי הוא תוק הנס.
טו .סיפר הרה"ק ה'חקל יצחק' זי"ע שאביו הרה"ק ה'אמרי יוס' זי"ע המתי שני
רבות לאחר נישואיו לזש"ק ולא נפקד ,באחת השני ב'זאת חנוכה' הזכירה
אמו את עצמ לטובה לפני הרה"ק ה'דברי חיי' זי"ע ,לא ארכו הימי ולתשעה
חודשי נולד לה ב למזל"ט.
כתב הרה"ק ה'אמרי נוע' זי"ע )סו יו ז' דחנוכה( כי 'בני פרנסה' עולה כמני
'זאת חנוכה' ) ,(497ללמדנו שהזמ גרמא לפעול בבני ובמזוני.
טז .פע נכנס יהודי אל הגאו ה'חזו איש' זצ"ל ,והתאונ בפניו על מצבו הדחוק
בענייני פרנסתו ,והוסי ואמר ,שזקוק הוא לנס גדול כדי שיצליח לפרוע חובותיו
ולחזור לדר המל ,ולאו בכל יומא מתרחיש ניסא ,נענה החזו"א ותיק אותו כ
'לאו ,בכל יומא מתרחש ניסא' ,היינו שלא כ הוא ,ויכול האד לזכות לנס .וב'זאת
חנוכה' תרווייהו איתנייהו ביה ,חדא שאפשר לזכות לניסי בכל הענייני ,ועוד כי
בזמ זה אי טבע כלל ,וכל עניני העול מתנהלי למעלה מדר הטבע ,ואז הנס
גופא בדר הטבע.
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äë

íé÷éãö åøîàù åîëå ,'åðéðéòá úàìôð' ,äðåîù éøä ,'úåàìôðä ïåãà ,úåìäú
äâäðää úà íéãéá ùùîì øùôàù äðîðù øãñä éôë øçà òôù ùé íåé ìëáå
ìåãâ íåéá äìòîìî úòôùðä úéñéðä äãîä úòôùð äëåðç úàæáù àöîð ,ïàë
úåàìôä úâäðäù åðééä ,úåàìôðä ïåãà ìù
 äæ ùåã÷åיח.
 äæ íåéá òáè åîë úéùòð íéñéðäåיז.
'בזאת' אני בוטח – ביד כל אחד לפעול ביו
'זאת חנוכה' גדולות ונצורות

ù"øäî ÷"äøä ùøéô ïëå
íåéä ìåãâ éë íåéä úùåã÷ ó÷åú äðúðå (âë çé÷ íéìäú) ÷åñôá ò"éæ áåáàáî
ïé'æåøî ÷"äøä øîàå ,åðéðåãàì
','åðéðéòá úàìôð àéä úàæ äúéä 'ä úàî
íé÷éãöäù äî (íìùä ïéùéã÷ ïéøéò) ò"éæ ,'úàæ' úáéúá æîåøîä éðéîùä íåéäù
íéøåôéëä íåéå äðùä ùàøá ìåòôì íéìåëé úðéçáá íäù íéøáã ìåòôì ïîåæîå ïëåî
)(ïåùàøä

יז .שמעו נא למעשה נורא שאירע לפני עשרות בשני ,בישיבתו של הגאו רבי חיי
יצחק חייקי מתלמידי החפ חיי בעקס-לע-בע שבצרפת חלה אחד התלמידי
ונתגלה 'גידול' בצווארו ל"ע ,מיד החישו אותו לפני רופאי מומחי וכול כאחד
אמרו שיש כא סכנת נפשות ,ואי מנוס מלנתח אותו בדחיפות כדי להסיר הגידול,
אול מאיד עצ עריכת הניתוח א היא כרוכה בסכנת נפשות ,שכ א ינתחו יתר
על המידה אפילו כחוט השערה או א שמא תזוז הסכי במשהו יש חשש מיתה
בדבר ,והבהילו את הבחור לרופא מומחה היושבי בפאריז ,וא הוא הסכי שמוכרחי
לנתחו להצילו ,אבל ג הוא חשש לקחת את האחריות על עצמו .באותו הזמ התגורר
הרה"ק רבי איציק'ל מפשעווארסק זי"ע בפאריז והלכו לדרוש בעצתו לדעת כדת מה
לעשות ,והנה זה מעשה היה כג' שבועות לאחר חנוכה ,אמר לה הרה"ק עדיי
שמורי עימי פתילות מימי החנוכה העבר עלינו לטובה ,קחו פתילות אלו ושינח
הבחור על אותו המקו ויסתגר בבית ג' ימי ובל יצא חוצה )ומי יעמוד בסוד קדושי(,
מלאו את דבריו ,לאחר מכ שב הבחור אל הרופא ,וזה ער לו 'צילו' וראה שהנה
סר ה'נגע' לגמרי ואי זכר למה שהיה ,ויצא בהתפעלות ושאל מי הוא הרופא הלזה
שעשה את הנתוח ,הרי הוא ממש יחיד מומחה בתחומו שהוריד את כל מה שהיה
צרי להוציא בדיוק נמר לא פחות ולא יותר...
ואכ ,לעשות מופתי כאלו ע הפתילות לאחר חנוכה זקוקי אנו לכוחו הגדול
של איש האלוקי רבי איציק'ל ,א עתה חנוכה היו ,וכל אחד יכול לשדד מערכות
הטבע ,וכדבריו של הרה"ק מרוז'י שאפילו איש פשוט הוא כצדיק הדור.
יח .ב'חסד לאברה' )זאת חנוכה( להרה"ק רבי אברה מראדאמסק זי"ע מביא ,שיו
זה מסוגל לעורר את הגאולה השלימה ,כדכתיב )במדבר ז פד( 'זאת חנוכת ביו
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úàæá ìåòôì èåùô éãåäé ìë ãéá ùé
.äëåðç
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úåàìôðäå íéñéðä úà àéáäì äæä
,íåøî éîùá íéãîåòå íéðëåî íä àìà
èåùô éãåäé ìë úìéôúá éâñ ïë ìò
.ìòåôä ìà çëä ïî íàéöåäì
ì"øäîä áúëù äî òåãé
àéä äëåðçá íìåòä úâäðäù
)(á"ç äåöî øð
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òáèä úâäðäáã ,òáèä êøãî äìòîì
éîé äòáù åîë ,òáù øôñî ÷ø åðéöî
àåä òáù ïéðîî äåáâä ìëå ,ãåòå àúáù
äëåðçã øçàîå ,òáèä êøãî äìòîì
åúòôùä ìë ïë ìò ,äðåîù øôñî àåä
êøãî äìòîì úåàìôðå íéñéð ¯ àåä åðéìò
äøéúé äáéçã øîåì øùôà äæ éôìå ,òáèä
éðéîùä íåé àåäù 'äëåðç úàæ'ì åì úòãåð
éðéîù àåä æàù àöîðå ,äëåðç ìù
äâäðää úåìéôë ìò äøåîä ,úéðéîùáù
 äåáâ ìòî äåáâ ,òáèä ïî äìòîìיט.

המשח אותו'' ,המשח' מלשו משיח ב דוד ,לרמז שהוא הזמ המסוגל למהר
ולהחיש גאולתנו ביו זה.
ואחרי נתנו רמז דר"ת של 'משיח' הוא 'מ'דליקי ש'מונת י'מי ח'נוכה' ,ובא
ללמד שבימי חנוכה יש ניצו מאורו של משיח ,והזמני נעלי ונשגבי ביותר,
וצרי רק להתחזק שלא תיפול עליו תרדמה גדולה ועמוקה חלילה )ראה בזרע קודש
ליל א ד"ה וכ(.
יט .פע ציווה הרה"ק רבי אשר מסטאלי זי"ע לזמר בזאת חנוכה' ,הדר על
מסכת חנוכה והדר על מסכת חנוכה' כלומר זכינו לקיי ולסיי את מצוות
חז"ל בחנוכה ,ולכ תפילתנו 'הדר על' היינו שיחזור האור וישפיע ויאיר עלינו
)ויתפרש 'הדר' מלשו חזרה ,וכדאשכח בש"ס טובא עירובי נב .ועוד 'הדרי בי'( ,שיהיו ניכרי
עלינו האורות בכל ימות השנה )בית אהר ד מה :ד"ה לזאת חנוכה(.
והתנאי קוד למעשה הוא שתהיה לו שייכות אמת ליו גדול זה ,מספרי על
החסיד רבי שמואל מונקעס זצ"ל שרצה פע לנסוע אל רבו הרה"ק בעל ה'תניא'
זי"ע ,א לא הייתה הפרוטה מצויה בכיסו לשל ל'בעל עגלה' ,לכ חיפש בשוק
א יש סוחר הנוסע לסביבות העיר לאדי ויוכל להצטר אליו בנסיעתו ,ואכ מצא
סוחר אחד שהיה צרי להעביר הרבה חביות של יי"ש מהכא לעיר הסמוכה ללאדי,
א הלה התנצל שאי לו מקו בתו הקרו בעבורו רק מאחורי העגלה אצל החביות
א מסכי לשבת ש ,ר"ש שמח שיוכל לנסוע אל הרבי ולא  łלבו כלל אל
'מקו ישיבתו' ,אלא שבאמצע הדר הרגיש ר"ש כי כל גופו יקפא בעוד רגע )אחר
שישב במקו פתוח – מקו המשאות( והוא בכלל סכנה ופיקוח נפש ,נכנס ר"ש אל
תוככי העגלה וביקש רשותו של בעל העגלה לשתות מעט 'משקה' כדי לחמ את
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)¯ 'úøöò' àø÷ðù (åì âë àø÷éå é"ùøá àáåä
ïîéæù êìîë ,éìöà íëúà éúøöò' éë
ïåéë ,íéîé êëå êëì äãåòñì åéðá úà
äù÷áá éðá ,øîà ,øèôäì ïðîæ òéâäù
äù÷ ,ãçà íåé ãåò éîò åáëò íëî
øåîà úùøôá éøäå ,'íëúãéøô éìò
éååéöì úåëåñä âç úà äøåú äëéîñä
àø÷éå) äéøúá áéúëã ,äøåðîä ú÷ìãä
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ùéø) 'ç÷åø'ä àéáî æîø êøãáå ,'øåàîì
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äëåðç éîé úðåîù åòá÷ ïëìù (äëåðç 'ìä
úðåîù àåä óàù úåëåñä âçã àéîåã
äîåã äëåðç úàæù ,äúòî øåîà ,íéîé
ìò åøîà íàå ,úøöò éðéîùì åîòèá
àåääáå (.áì â"ç) ÷"äåæá úøöò éðéîù
ìàøùé àìà àëìîá éçëúùî àì àúååãç
ìöà àöîð àì ,äçîù úòù äúåàá) åäééãåçìá
áéúéã ïàîå ,(íîöò ìàøùé éðá íà éë êìîä
äî ìë ,äéãåçìá äéì ìèðå ,àëìî íò
êìîä íò áùåéäå) äéì áéäéå ìéàù éòáã
äæ ìò óà ,(åúàî ìàùé øùà ìë ìá÷é åãáì
ìéàù éòáã éàî ìë Y ïë øîàð íåéä
 äéì áéäéåכ.

עצמותיו היבשות ,הלה הסכי לו בחפ לב ,ואכ על ידי השתיה חימ את גופו
והציל את חייו.
ויהי בבואו ללאדי נכנס אל הקודש פנימה והושיט ידו כדי לקבל ברכת 'שלו
עליכ' וג 'צאתכ לשלו' ,תמה הרבי על הדבר הזה וכי לא באת הנה אלא
לקבל שלו ומיד לחזור לבית ,השיב ר"ש ,תכלית הנסיעה לרבי ללמוד ממנו את
הדר אשר נל בה בתורה ועבודה' ,אול עתה למדתי את המלאכה שעלי לעשות
כבר בדרכי הנה' ,והסביר את דבריו ,כי בנסיעתו ישב מסובב בהרבה חביות של
יי"ש ואעפי"כ קפא מרוב קור ,ורק אחר שפתח את החביות וטע מ היי"ש והכניסו
בפנימיותו אז התחמ בכל גופו ,ומזה למד ,שיכול האד לעמוד בזמני גדולי
ונעלי ולהסתופ בצל צדיקי וקדושי ואעפ"כ ישאר קר כקרח ,ורק ביגיעה ועבודה
רבה יכניס את האור בפנימיות לבו ,ולכ הוא חוזר לביתו כדי לעבוד על דבר זה,
ולאחר זמ ישוב לקנות עוד דרכי העבודה.
ולדרכינו למדנו ,שיכולי לעבור על האד כל ימי החנוכה והוא ימשי לקפוא
מקור רחמנא ליצל ,וא לא יחקוק הדברי על לוח לבו כיתד בל תמוט לא יוכל
לעול להתרומ ,לפיכ יכי עצמו מבעוד מועד ,ובעיצומ של ימי החג 'ישתה'
ויריק לתוכו את כל עניני החג ,ועי"ז יזכה להתחמ ולהתלהב מ האש הגדולה.
כ .ולפי זה הרווחנו ליישב קו' הבית יוס )תר"ע( ,שאכ מצד הדי היה לקבוע רק
שבעת ימי חנוכה ,דהנס היה רק שבעת ימי ,א הקב"ה מבקש מאתנו עכבו
עמי עוד יו אחד נוס על השבעה ימי ,וביו 'זאת חנוכה' מתייחד קוב"ה ע
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úåàìôðäå íéñéðä úà úåàøìå ùéâøäì
,äëåðçä ø÷éò àåä éë äæ íåéá íéòôùðä
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 ואי המקטרגי והמשטיני,כנסת ישראל בינ לבי עצמ בייחוד עליו ונשגב
 וממילא ממלא קוב"ה לישראל כל משאלות לב,רשאי להיות ש באותה שעה
.לטובה ולברכה
 הגה"צ רי"ש אונגאר זצ"ל גאב"ד 'חוג חת סופר' )ב"ב( היה אומר מש רבו.כא
 שלפעמי בהגיע יו זאת חנוכה עור האד,הרה"ק ה'ויגד יעקב' מפאפא זי"ע
 בראותו שלא מילא כראוי את,חשבו הנפש ונופלי בלבו מחשבות עצבות ויאוש
 התגבר בשעה זו לדחות, על זה אמרינו ליה, אמנ,הזמני הקדושי בימי אלו
 עדיי עומדי אנו בתוקפ של ימי החנוכה, כי 'זאת' חנוכה,מחשבות פסולות אלו
, זאת ועוד כי 'הכנעה' זו גופא היא תכלית ימי החנוכה. עדיי אפשר לפעול נשגבות-
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ìù øéäáä åøåàì äëæð áåø÷áå ,äðîàð
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וזהו 'זאת חנוכה' ,להביא את האד לידי שפלות וענוה )אבל לא לעצבות ויאוש ח"ו(.
ויזהר שלא יתקיי בו חלילה )תהלי צב ז( 'איש בער ולא ידע וכסיל לא יבי את
זאת' ,להיות כשוטה וכסיל שאינו מבי ומנצל את גודל הזמ של 'זאת' חנוכה,
ומחמת חוסר ידיעה נות ליו זה לעבור מבלי להתאמ למלא אסמיו בהשפעות
טובות ,אלא 'לו חכמו ישכילו זאת' ויבינו סגולתו של יו גדול וקדוש זה להתחזק
ולומר 'בזאת אני בוטח'.
כב .פע נכנס הרה"ק רבי ישראל מרוז'י זי"ע בזאת חנוכה לבית המדרש ,ומצא
את החסידי משחקי ב'דריידעל' כמנהג ישראל תורה ,נענה ואמר לה 'וואס
מ'שפילט חנוכה  -קע מע נא פאר-שפיל ,אבער וואס מ'שפילט זאת חנוכה -
קע מע נישט פאר-שפיל) '...מה שמרוויחי בימי חנוכה ,שכידוע אפשר להרויח כס במשחק
זה אפשר עוד להפסיד ,שבמשחק הבא יכול להפסיד כל מה שהרוויח במשחק זה ,אבל מה שירוויח

בזאת חנוכה יתקיי אצלו לעול(.
כג .כה אמר הרה"ק ה'בית אהר' זי"ע בימי החנוכה )'חנוכה' ד"ה עוד אמר( צרי האד
להאמי ,שבאמירת תהלי אפשר לצאת מכל השטותי ומכל המיצרי ומכל
השינויי שיש לאד – ובזה יוכל עמוד נגד מחשבות הייאוש שמכניס בו היצר.

