
בעזהשי"ת

גליון ל"ב – פרשת וישב תשע"ג

אגרא דכלה
וישבו לאכל לחם. הנה לזר יחשב 
כמוהם,  עולם  עמודי  לצדיקים 
לזר  הלזו  המעשה  שכל  הגם 
מאת  רק  האנושי  בשכל  יחשב 
אף  עכ"ז  נסיבה,  היתה  הש"י 
על פי כן צריך למצוא בסברתם 
וי"ל  טעם.  איזה  פשוטו  פי  על 
שהוציא  שראו  להיות  הטעם 
את דבתם רעה, סברו שגם הוא 
ועדיין  וישמעאל,  עשו  דמיון 
מאביהם  זוהמא  פסקה  לא 
באברהם  כמו  אדם  של  מחטאו 
היא  הדבר  אבל  כנודע,  ויצחק 
כדבריהם  יהיה  לו  מאוד,  לזר 
בעת  לאכול  להם  יערב  איך 
אשר הבן יקיר מתמרמר וצועק 
ובוכה מתוך הבור, ואפילו הרוגי 
המיתוהו  דין  שהבית  דין  בית 
לאכול  שלא  נצטוו  תורה  בדין 
מספר  דהכתוב  ונ"ל  הדם,  על 
דהם  להיות  צדקתם,  רוב  בה 
איך  הדבר  על  תמהו  בעצמם 
יש להם אבירות לב עליו כל כך 
ותחנוניו  מצעקתו  נתפעלו  ולא 
אביהם  לצרת  חוששים  ואינם 
וחשבו  לפניהם,  כמישור  והכל 
דלמא הם בכעס מחחת הרעבון, 
כנודע הדבר כשהאדם רעב הוא 

בכעס, וכשמסעד לבו, לבו שמח 
ומרחם ביותר ואינו מתאכזר כל 
ונהיה  לחם  ונשבע  כמד"א  כך 
וכמד"א  יז[,  מד  ]ירמיה  טובים 
ויאכל בעז וישת וייטב לבו ]רות 
הקדוש  ממרן  קבלנו  וכן  ז[,  ג 
ברימנאב  מ"כ  ז"ל  מהרמ"מ 
יראה  מהדרך  האדם  שבבוא 
שלא לבא לביתו ברעבונו, בכדי 
ביתו,  אנשי  על  יתכעס  שלא 
למשפט  חשבו  הם  גם  זה  כל 
הוא  וכעסם  אכזריותם  דלמא 
לב מחמת  בטוב  מחמת שאינם 
הרעבון, על כן וישבו לאכל לחם 
שייטיבו  אחר  דילמא  לנסיון 
והנה  מעליו,  כעסם  תשכך  לבם 
ותהי  נסיבה  היתה  ה'  מאת 
להיפך, והנה ארחת ישמעאלים 
וכו', שכבר כתבנו שסברתם היה 
שהוא זוהמת אביהם דמיון עשו 
שהנה  ראו  וכאשר  וישמעאל, 
המה  וכו',  ישמעאלים  ארחת 
עשה  זאת  מה  תמהו  כן  ראו 
להורות  הוא  אך  לנו,  אלקים 
על  אמת,  שסברותינו  להזכירנו 
כן חשבו ימצא מין את מינו, נ"ל:



חנוכה
המנהג לשחק בדריידעל:

תורה  אבותינו  מנהג  תבין  ובזה 
חנוכה  בימי  המנהג  אשר  הוא 
לגאולה  חינוך  הוא  )אשר 
העתידה ב"ב וכמו"ש לך כמ"פ( 
עץ  בחתיכת  הנערים  משחקין 
קצותיו  בד'  ועליו  מרובעת 
בפירוד  גשנ"ה  אותיות  חקוקין 
הזה  והעץ  רוח  לכל  אחד  אות 
מרכז  קוטב  נקודת  על  מתגלגל 
שהמלכיות  להורות  האמצעי, 
גשנ"ה  בתיבת  המרומזין  הללו 
בפירודם  המנגדים  כנ"ל 
סובבים  כולם  הנה  בקצוות, 
האמצעית  נקודה  המרכז  על 
על  הקצוות,  המאחדים  ישראל 
המרכז  על  סובבים  הקצוות  כן 
ואז  המרכז  אל  יתבטלו  וכולם 
ברורה  שפה  עמים  אל  יהפוך 
הוי"ה,  בשם  כולם  לקרוא  יחד 
ואז תתבטל לגמרי זוהמת נח"ש 

מל"ך  הוי"ה  אז  גשנ"ה,  בגימ' 
הוי"ה מל"ך הוי"ה ימל"ך )בגימ' 
משי"ח  בביאת  יהיה  וזה  כנ"ל(, 
במהרה  צדקנו  כנ"ל(  )בגימ' 
הזה  המנהג  והנה  אמן,  בימינו 
היה מקודם נהוג בישראל דוקא 
הנאמר  שם  על  עץ  בחתיכת 
)הוא הפטרה  ליחזקאל  בנבואה 
לפרשת ויגש אליו יהודה( ואתה 
וכתוב  אחד  עץ  לך  קח  אדם  בן 
עליו ליהודה וכו' ולקח עץ אחד 
וקרב  וכו'  ליוסף  עליו  וכתוב 
לעץ  לך  אחד  אל  אחד  אותם 
עד  שם  הענין  וכל  וכו',  אחד 
עיי"ש  עליהם  מלך  דוד  ועבדי 
והתבונן  בין  טז[,  לז  ]יחזקאל 
בפנים מה שכתבתי בפסוק ואת 
יהודה שלח לפניו אל יוסף תרין 
משיחין, סמיכות גאולה לתפלה, 
הנה נעשה הוראה זו דוקא בעץ 
]דברים  השדה  עץ  האדם  כי 

דבר המערכת
בימים ההם בזמן הזה.. הנרות הללו קודש.. 

החנוכה,  חג  ערב  קודש  בשבת  כעת  אנו  עומדים 
הימים  אשר  זו,  בשנה  לנו  שיש  הגדולה  המתנה 
יום  אחרי  מתחילים  החנוכה  ימי  שמונת  הנשגבים 
על  מעט  להתבונן  שנוכל  יום  המנוחה,  יום  השבת, 
הבא לפנינו, איננו נכנסים להדלקת נרות חנוכה ישר 
בו  אשר  יום  השבת,  מיום  אלא  רגיל,  עבודה  מיום 
ניתן השהות להתבונן על אשר לפנינו, כאשר נכנסים 
התבוננות  מעט  עם  ימין,  רגל  עם  קדושים  לימים 
החנוכה  ימי  אשר  שהוא  כל  שאיפה  עם  ומחשבה, 
ישפיע עלי איזה השפעה, ואפילו יחולל בי איזה מהפך 
לזה  ובנוסף  השאיפה,  תהיה  ואם  הרוחניים,  בחיי 
הכלים הנכונים, עם הכנה נכונה כבר מיום השבת ערב 
נר א' דחנוכה על הרצון לעורר בי את המשמעות של 
לנצח  הזה,  בזמן  ההם  כבימים  והניסים  החנוכה  ימי 
את אויבינו, וכ"א מכיר את אויבי נפשו ונשמתו, ובכוח 
קדושת נרות החנוכה, בוודאי יזכה כ"א ע"י השאיפה 
לנצח על מלאכת  והעלנו  דלנו  גלות  האמיתית מבור 

בית ה'.

שיחת  שמעתי  לימים,  צעיר  בחור  כשהייתי  זכרונו 
הכנה לחנוכה מפי המנורה הטהורה רוח אפינו משיח 
יומא  אשר  זיע"א,  אהרן  מתולדות  האדמו"ר  כ"ק  ה' 
דהילולא חל בשבוע הבא כז כסלו, ודיבר בכוח נרות 
הדקות  את  לנצל  דעת  לאדם  יש  אם  אשר  החנוכה, 
הקדושות ההזדמנות והמתנה שחנן לנו השי"ת לזכות 
מסוגל  מיוחד  זמן  אשר  התורה,  ומתיקות  לאור  עי"ז 
מהשי"ת  ולבקש  החנוכה  נרות  על  להסתכל  הוא 
בחור  הוא  היה  שכאשר  וסיפר  בתורה,  עינינו  שיאיר 
צעיר לימים, היה יושב כמה שעות מול נרות החנוכה 
שיאיר  השי"ת  מאת  בבקשה  אפוגות,  מאין  ובכה 
עיניו בתורה, לחשקת התורה, ואח"כ ישב כמה שעות 
גם  ואכן  בני יששכר על חנוכה,  ללמוד את הספה"ק 
הדלקת  אחר  יום  יום  חנוכה  בלילות  קודש  בשיחות 
הנרות, היה מעתיק בשיחותיו את רבינו הבני יששכר 
שיושבים  בשעה  ובפרט  בכלל  החנוכה  ימי  בגדולת 
להשי"ת  ולהלל  להודות  לנצלם  החנוכה  נרות  ליד 
לדרך  מעל  שהיו  הקב"ה  עמנו  שעשה  הניסים  על 
הטבע ע"מ להשפיע גם לימים האלו בזמן הזה לזכות 
לניסים גם בגשמיות נגד האויבים הרוצים לכלות את 
בני ישראל, ובפרט ברוחניות להתגבר על היצר הרע, 

ולזכות לאור התורה.

דברים היוצאים מהלב של אותו צדיק, צריכים להיות 
או  שעה  להתנתק  להתבונן,  כ"א  הלב,  אל  נכנסים 
את  לנצל  הזה,  העולם  מעסקי  חנוכה  בליל  שתיים 
חנוכה  שהנס  השי"ת  לנו  שנתן  הגדולה  המתנה 
כמה  רבינו  שכותב  כפי  ושנה,  שנה  בכל  מתעורר 
פעמים בספרו, וזלה"ק: דהנה כל נס וישועה הנעשה 
לישראל הוא על ידי שמתגלה איזה אור עליון בשמים 
ממעל ועי"ז מההווה הנס בזמן הצורך, והנה לפעמים 
בגזירת היוצר נקבע הנס בשמים ממעל, היינו שנקבע 
שוב  הזה  הזמן  בהגיע  ושנה  שנה  בכל  אשר  הדבר 
בפעם  שהיה  כמו  ממעל  בשמים  ההוא  האור  נתגלה 
הראשון, והנה על פי נבואה ורוח הקודש ידעו אם היה 
הנס רק לשעתה לא קבעו יום טוב לדורות, מה שאין 
כן אם נודע לישראל אשר זה האור נקבע ויתגלה בכל 
שנה הנה קבעו יום טוב לדורות, )ויתבאר אי"ה ]לקמן 
]תהלים  וכו'  לנפלאותיו  זכר עשה  בפסוק  פ"א[  אות 
קיא ד[, ובמאמר חז"ל שלחה אסתר לחכמים קבעוני 
בשעתה  המתגלה  האור  והנה  ז.[(,  ]מגילה  לדורות 
ומה  ההתגלות,  עיקר  הוא  הישועה  הצטרכות  בעת 

שמתגלה בכל שנה אחר כך נקרא זכר לדורות, כענין 
הכתוב זכר עשה לנפלאותיו הוא מלשון זכר המשפיע 
המאיר  האור  ושנה  שנה  בכל  כן  על  בדומה,  ומוליד 
הוא כעין מקבל מהאור העיקרי הנעשה בעת הישועה, 
וזהו הנאמר זכרו נפלאותיו וכו' ]שם קה ה[, היינו ליתן 
בדומה,  בכל פעם  מולידים  כח המשפיע שיהיו  להם 
והוא  הקדש  ללשון  מצרנית  היא  תרגום  לשון  והנה 
בזמן  נתגלה  אשר  הנס  והנה  הקדש,  מלשון  כמקבל 
האור  אבל  הקודש,  בלשון  תשועה  נקרא  המצטרך 
שמתגלה בכל שנה ושנה הנה הוא כמקבל כנ"ל נקרא 
]אות  לקמן  אי"ה  עוד  ויתבאר  פורקן,  תרגום  בלשון 

פ"א[ בנוסח עשית תשועה גדולה ופורקן וכו':

שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. בימים ההם 
בזמן הזה, הנה הוא כפל לשון, ועוד בזמן הזה מורה 
על זמן ההווה, ועל זמן המוקדם מהראוי לומר בזמן 
סיני  מדבר  באו  הזה  ביום  חז"ל  שדרשו  כענין  ההוא 
]שמות יט א[, מדלא קאמר ביום ההוא הנה דרשו כל 
רמז  שמות  ]ילקו"ש  כחדשים  בעיניך  יהיו  ויום  יום 
רע"ב[, על כן שפיר קאמר ביום הזה דקאי על הזמן 
ההווה כעת, וכן תראה בנוסח ברכת שהחיינו וקיימנו 
כעת  ההווה  הזמן  על  דהכוונה  הזה,  לזמן  והגיענו 

לפנינו:

והנה ישנו נס וישועה שההתגלות האור בשמים ממעל 
הוא רק לשעתו בעת הצטרכות הישועה, וישנם ניסים 
יתירה לישראל, אשר האור ההוא  נעשו בחיבה  אשר 
נקבעו  הנס  הצטרכות  בעת  ממעל  בשמים  הנגלה 
בכל  שוב  אשר  היוצר  בגזירת  לדורות  האלה  הימים 
שנה ושנה בהגיע היום ההוא שוב מתגלה האור ההוא 
לזכרון  האלה  הימים  נקבעו  כן  על  הנס,  בשעת  כמו 
והנה  חסדו,  לעולם  כי  טוב  כי  לי"י  להודות  לדורות 
באיזה  הנבואה  בדברי  כשמבואר  הנה  הנבואה  בזמן 
יום בשנה ובחדש נתהווה הנס, נדע שהתגלות האור 
יהיה בכל שנה ושנה בזמן הזה, וכשאינו מבואר בדברי 
ולא  יום הנס, לא היה ההתגלות רק לשעתו  הנבואה 
באומרו  בכאן  הגאון  כוונת  זה  והנה  לדורות,  נקבע 
משום  דאיתרחיש,  אמר  ולא  דמתרחיש  בעידנא 
באומרו  אבל  איתרחיש,  כבר  משמע  דאיתרחיש 
הנס  מתרחיש  היום  עד  משמע  דמיתרחיש,  בעידנא 

בזמן הזה, הבן הדבר: עכלה"ק. 

וכך מבאר רבינו באריכות בעוד כמה וכמה מקומות על 
המיוחדות של נס החנוכה אשר בכל דור ודור יוכל כל 
איש לראות אצלו את הנס ולעורר בו מחדש את מאור 
התורה, ולנצל את הזמן בו יושבים מול הנרות בשירות 
והודאות, להסתכל על הנרות, ובפנימיות הלב לעורר 
שבה  והמאור  התורה,  ומתיקות  לאור  הגעגועים  את 
האדם  יוכל  אם  נעים  ומה  טוב  ומה  למוטב,  יחזירנו 
להיות לבד עם הנרות, אחרי שיצא את המצוה לקחת 
איתו את הנרות לחדר ולשבת שם לבד ולשפוך שיח 
הנרות  מול  היוצאים  בדמעות  ולב,  כליות  בוחן  כלפי 
הקדושות, שיעוררו רחמי השי"ת בכוח מתתיהו ובניו 
עינינו  והאר  הזה,  בזמן  ההם  כבימים  החשמונאים 

בתורתך ודבק סגולת ימי החנוכה:

לבנו במצותיך, ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך, 
להיכשל  לבלי  היצר  מלחמת  על  להתגבר  שנוכל 
אסורות,  בתאוות  אסורות,  בראיות  הקדושות  בעינים 
לנצח בכל נסיון את אויבינו המר הזה, ובכך לנצח על 

מלאכת בית ה'.

א' וישב באוהל רבינו הק' בדינוב, בברכת שבתא טבא
ידידכם פנחס בנימין בן חנה לאה

בס"ד

בדינוב ראשון  ביום  החל  חנוכה'  וב'זאת  חנוכה'  ב'שבת  לשהות  למעוניינים 
כולל נסיעות פנים ואש"ל מלא, אפשרות גם למשפחות.

pini3537@gmail.com יפנו לטל' 050-4132188 או באימייל

לפרטים בארץ ישראל: 050-4132188
מיום חמישי נר שישי דחנוכה משעה 8.00 בערב

PINI3537@GMAIL.COM בפולין בטלפון 48-880770418+ או באימייל

כת והנה כשבאתי לכלל זה, הנה אומר לך הדבר  רבותינו  דרבנן  בפומייהו  מרגלא  לעורר אשר  מקום  יש  בחנוכה  אשר  השנה, הקודמים  ראש  כעין  ועקרות  עקרים  הסגולה פקודת  עיקר  הענין  עיקר  לדעתי  חנוכה הנה  זאת  כל  בפי  הנקרא  האחרון  עליון ביום  מזל  ונקה  עד  נוצר  מן  כוונתו  בזכותא אשר  לאו  ומזוני  חיי  ובני  תחתון,  מילתא ומזל  תליא  במזל"א  אלא  מילתא  אי"ה, ואומר לך כעת מתתיה"ו בגימ' רא"ש חנוכה, ותבין מתוך הדברים שיתבארו להלן ]מו"ק כח.[, ואעפי"כ יש לרמז על כל ימי תליא 
השנ"ה, ודי בזה כעת:

)מספר בני יששכר - מאמרי חדשי כסלו טבת - מאמר ב( 
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שלוחי דרבנן 
בתפילה  בעדך  יפצירו 
המסוגל  ביום  מיוחדת 
לישועות 'זאת חנוכה' 
בציון רבינו ה'בני יששכר' 
גילה  אשר  בדינוב  זיע"א 
הזה  היום  של  הסוד  את 
כסגולה מיוחדת להיפקד 
וגם  קיימא  של  בזרע 

סגולה לפרנסה ורפואה.

ישנה אפשרות למסירת קויטלאך לתפילה
במקומות דלהלן:

בירושלים: חנות 'יקר התפילין' רח' מאה שערים 84, 'ציינג גאולה' 
 צמוד לחנות שלום פלאפל   |   בבני ברק: בטל': 052-7156720,     

בלונדון בטל':  075-01454524    |   בארה"ב: בבורו פארק |   
 55st Brooklyn ny 11219 1401, בטל': 19175863689. | 

 .P.B בוילאמסבורג בטל': 13472191303 או ב

 אפשר גם לשלוח קוויטלאך לאימייל:
pini3537@gmail.com

מעמד שריפת הפתילות:
שיתקיים אי"ה במוצ"ש ליל זאת חנוכה על 

ציונו הק' של רבינו ה'בני יששכר', ובאמירת 
כל ספר תהלים ביום זאת חנוכה על ציון ה'בני 
יששכר' בדינוב וה'נועם אלימלך' בליז'ענסק.

אורחים, הכנסת  בנין  להחזקת  קודש  התרומות   כל 
בדינוב  יששכר'  ה'בני  רבינו  ציון  על  רחוקים  וקירוב 

שבפולין.

ההרשמה לנסיעה להילולת רבינו ח"י טבת בעיצומה
הנסיעה כוללת שבת בדינוב, עם אפשרות לשילוב נסיעה לאוקראינה להילולת הרה"ק מוולעדניק זיע"א

לפרטים בטל': 050-4132188
המשך בעמ' הבא

רבינו ה'בני יששכר' זצוק"למתורתו של



info@moreshet.pl :הגליון יוצא לאור ע"י מוסדות 'בני יששכר' בית המדרש דינוב, רחוב בלזר 17 ירושלים | הערות אפשר לשלוח לת.ד. 5495 ירושלים או באימייל
המעוניינים לקבלת העלון באימייל, ישלחו בקשה לאימייל הנ"ל.

בגימ'  הוי"ה  שם  לך  ידוע  וכבר  יט[,  כ 
ע"ץ בכפל האותיות ביחודם כידוע הבן 

הדברים:

אומר  הנה  זה,  לכלל  כשבאתי  ...והנה 
לך הדבר אשר מרגלא בפומייהו דרבנן 
רבותינו כת הקודמים אשר בחנוכה יש 
ועקרות  עקרים  פקודת  לעורר  מקום 
עיקר  לדעתי  הנה  השנה,  ראש  כעין 
האחרון  ביום  הסגולה  עיקר  הענין 
הנקרא בפי כל זאת חנוכה אשר כוונתו 
ומזל  עליון  מזל  ונקה  עד  נוצר  מן 
בזכותא  לאו  ומזוני  חיי  ובני  תחתון, 
תליא  במזל"א  אלא  מילתא  תליא 
לרמז  יש  ואעפי"כ  כח.[,  ]מו"ק  מילתא 
על כל ימי חנוכה, ותבין מתוך הדברים 
כעת  לך  ואומר  אי"ה,  להלן  שיתבארו 
מתתיה"ו בגימ' רא"ש השנ"ה, ודי בזה 

כעת: 

האיסור לשחק בקארטין בחנוכה:
והפגם  האיסור  גודל  תתבונן  ומזה 
בשחוק  ח"ו  שעוסק  מי  בנפש  הנעשה 
המציאה  אשר  שט"ן(  )בגימ'  הקרט"ן 
ל"ו  היונים  שליטת  בימי  הקליפה 
על  לבטל  שרצו  זה  לעומת  זה  קלפים 
בל"ו  בידינו  הנתונה  התורה  זה  ידי 
מסכתות מפורשת, ורצו להגביר חכמות 
יעקב,  חלק  כאל"ה  לא  החיצוניות, 
ל'יהודים ה'יתה א'ורה זו תורה ]מגילה 

ט ע"ב[, ואתה דע לך: 
)בני יששכר - מאמרי חדשי כסלו טבת(

לאכול מלאכי חלב בחנוכה:
מרן  שהביא  מה  ג"כ  תבין  הנ"ל  ע"פ 
תר"ע  סי'  ]או"ח  בשלחנו  ז"ל  הרמ"א 
ס"ב[ בשם הכלבו דנוהגין לאכול מאכלי 
לא  כי  להתבונן  ומהראוי  בחנוכה,  חלב 
דבר ריק הוא, ואם הוא מפני שהאכילה 
לא  חלב  מאכלי  האויב  את  יהודית 
פי  על  ונ"ל  ניסים,  מעשה  נפל  במקרה 
שהיוונים  פעמים,  כמה  שכתבתי  מה 
רצו לבטל את התורה מישראל ולהגביר 
חכמת החיצוניות, והנה כאשר התנוסס 
נפלאותיו  לנו  הראה  עמנו  הש"י 
לחכמה  הרמוזים  ובשמן  במנורה 
ולתורה מן השמים, והנה הימים האלה 
בשעת  והנה  התורה,  נתינת  כעין  הם 
המלאכים  עמדו  בסיני  התורה  נתינת 
הודך  תנה  ואמרו  בשמים  הקדושים 
והנה  ע"ב[,  פח  ]שבת  השמים  על 
המגיד  והנה  התורה,  מן  לבטלנו  רצו 
מראש  ועשה  פעל  אחרית  מראשית 
אברהם  לבית  המלאכים  שבאו  מקדם 
לטענה  זה  והיה  בחלב,  בשר  והאכילם 
בביתו  בחלב  הבשר  שאכלו  עליהם 
כמו  לתורה  ראויים  ואינם  אברהם  של 
שאמרו רז"ל במדרשיהם, והנה מתחלה 

כתיב ואל הבקר רץ אברהם וכו' וימהר 
לעשות אותו, ושוב נאמר ויקח חמאה 
ז[,  יח  ]בראשית  וכו'  הבקר  ובן  וחלב 
הנה צירף מאכלי חלב אל בן הבקר בכדי 
התורה,  לקבלת  לבניו  לסגולה  שיהיה 
מאכלי  לאכול  נוהגין  זה  לזכר  כן  ועל 
זה  לזכר  והנה  השבועות,  בחג  חלב 
שבימים האלה הוא כעין נתינת התורה, 
הנה נעשה הנס ג"כ על ידי מאכלי חלב 
שרצה  האויב  את  יהודית  שהאכילה 
לבטל התורה מישראל, ועל ידי זה היה 
זו  אורה  היתה  ליהודים  הנס  התחלת 

תורה, ומנהג אבותינו תורה היא:
)בני יששכר - מאמרי חדשי כסלו טבת - ג(

לתמוך בלומדי תורה בימי חנוכה:
אינו  בביתו  עליו  מדליקין  אם  אכסנאי 
עליו  מדליקין  ובאין  חנוכה  בנר  חייב 
]שבת  בפרוטה  להשתתף  חייב  בביתו 
כג.[. ידוע מה שאמרו בזהר ]ח"א קע"א 
כף  ותקע  ירכו  בכף  ויגע  מענין  ע"א[ 
היינו  כה[,  לב  ]בראשית  וכו'  יעקב  ירך 
שנגע הס"מ בתמכין דאורייתא, אם אין 
ח"ו מי שיסמוך הבעלי תורה ח"ו נופל 
חנוכה  המועדים  ואלו  התורה,  יסוד 
והוד  נצח  לתקן  ניתקנו  הם  ופורים 
]פע"ח שער חנוכה פ"ד[ בשם נקראים 
הוא  אורייתא  כי  דאורייתא,  תמכין 
כן  ועל  ו' ע"א[,  ]תיקו"ז  סוד התפארת 
בצדקה  להרבות  מצוה  הללו  במועדים 
שפגם  מה  המדות  לתקן  כדי  ביותר 
הבן  דאורייתא,  לתמכין  בנגעו  הס"מ 
הדבר, והנה לדרכינו נר מצוה הלזה רמז 
לאור תורה, וכל הלכותיו נוגעין להלכות 
התורה, הנה תקנו אורח ההולך למסחר 
מדליקין  אם  הנה  בתורה,  עוסק  ואינו 
עליו בביתו, היינו שהוא עוסק בסחורה 
כדי להחזיק בניו בבי רב ויספיק צרכיהם 
]ח"א  הקדוש  בזהר  טייעי  כמה  כענין 
ע"ב ע"ב[ שאמרו שבעבור זה עוסקים 
לתלמוד  בניהם  להחזיק  כדי  במסחר 
בביתו,  עליו  מדליקין  נקרא  וזה  תורה, 
התורה  באור  עוסקים  שבניו  היינו 
נקרא  וזה  דייקא  עליו  וסמוכין  בביתו 
כזה  איש  הנה  בביתו,  עליו  מדליקין 
בניו  החזקת  כי  להשתתף,  חייב  אינו 
מה  אדם,  לכל  קודמין  תורה  לתלמוד 
עליו  מדליקין  שאין  סוחר  כן  שאין 
בביתו )היינו שאין לו בנים כאלו בביתו 
צריך להשתתף  תורה(  לתלמוד  לגדלם 
לומדי  עם  להשתתף  היינו  בפרוטה, 
כענין  להם  שנותנים  במעות  תורה 
להיות חלקו עם  ויזכה  ויששכר,  זבולון 
שומרי התורה ועוסקים בה חלק כחלק 
הלזה  מצוה  בנר  תקנו  זה  לרמז  יאכלו, 

הלכה הזאת, הבן: 

)בני יששכר - מאמרי חדשי כסלו טבת – ג(

בכל ליל שישי בשעה 10.00 מתקיים שיעור בספר 'אגרא דכלה' בבית המדרש דינוב רחוב בלזר 17 שכונת בית ישראל.
השיעור השבוע נתרם ע"י ר' אברהם יואל פרידמן לרגל השמחה בבית ידידו ר' שמואל חיים אופנהיים לאירוסי בנו בשעטומ"צ
זמן תפילת שחרית בשב"ק בשעה 10.30 – קידושא רבא במקום – בבית מדרשינו לא מדברים בשעת התפילה וקריאת התורה
מדי יום רביעי שיעור בספה "ק בני יששכר ע "י האדמו"ר מסאסוב שליטא בבית מדרשו רחוב רש "י  44  י-ם בשעה  8.15

המשך 'אגרא דכלה'

בזמנינו מדליקין בפנים.
עיין בפוסקים דבזמנינו מדליקין נרות 
דבעקבתא  והטעם  בפנים,  חנוכה 
אשר  ורשעים  יסגי,  חוצפא  דמשיחא 
בקרבנו הם יושבים, הן הם המתגברים 
והנה  ולומדיה,  התורה  חכמת  על 
יושבים  שהם  ]מפני  בפנים  מדליקין 
בתוכינו, כדאי[ לבטל כחם וחכמתם. 
)בני יששכר מ"ב אות מו(

]או  פתוחים  יהיו  החלונות 
שהנרות  בשעה  שקופים[ 

דולקים.
אמר מהר"פ מקארעץ זצללה"ה שבכל 
הלילות יש לסתום החלונות בתחילת 
לסתום  אין  בחנוכה  אבל  הלילה, 
הנרות,  הדלקת  בשעת  החלונות 
גם  בחנוכה  כי  קדשו  מדברי  ונראה 

בלילה תרעין דגן עדן פתוחים.
אין  הדין  פי  על  גם  לי  נראה  הגה: 
ההדלקה,  בשעת  החלונות  לסתום 
כיון שעל פי הדין הוא להדליק בחוץ 
משום פרסומי ניסא ובטלו זה בעבור 
הסכנה ומדליקין בפנים, על כל פנים 
ניסא  לפרסומי  למיעבד  דאפשר  מה 

עבדינן.
)שם מ"ד אות סה(

הוא  ההדלקה  זמן  אורך  שיעור 
חצי שעה זמניות.

חצי  שידלקו  הוא  חנוכה  נרות  מצות 
שעה  חצי  בעינן  הנראה  ולפי  שעה, 
לא  אבל  לחומרא,  כתבנו  זה  זמניות, 
אישתמיט חד מהפוסקים להזכיר זה, 
עיתיית  חצי שעה  להו  דסבירי  נראה 
להחמיר  לי  ונראה  שוות[,  ]משעות 

מדינא.
)שם מ"ה אות טו(

אפילו  זית  בשמן  יותר  מצוה 
כשאינו זך ונקי.

המובחר  מן  מצוה  הוא  זית  שמן 
לנרות חנוכה מפני שבהם נעשה הנס, 
מצוה  איכא  זית  דבשמן  י"ל  ושמא 
ויש  כך  כל  ונקי  זך  אינו  אפילו  רבה 
לו שמנים אחרים נקיים, אעפ"כ מצוה 

יותר בשמן זית.
)חידושי מהרצ"א(

אפילו  הלילה  כל  והולך  מדליק 
פחות מחצי שעה לאור היום.

והולך  מדליק  הדליק  ולא  הזמן  עבר 
פחות  הוא  דאפילו  נראה  הלילה,  כל 
מחצי שעה לאור היום.            )שם(

חייבים מדינא להיות מהדרין מן 
המהדרין.

נראה לי דמדינא אין יוצאים בכל לילה 
בנר אחד בלא הוספה, וכן נראה דעת 
השו"ע ורמ"א, לכן אין להקל, דמי יקל 
בדבר שהחמירו הטור והשו"ע.   )שם(

מבני  כמה  שידליקו  אפשר  אי 
הבית בחוץ.

מה שכתב הרמ"א )סימן תרעא ס"ב( 
שכשמדליקים כמה מבני הבית יזהרו 
שיניח כל אחד נרותיו במקום מיוחד 
כדי שיהא היכר כמה נרות מדליקים, 
בבית, אבל אם  לדידן דמדליקים  זהו 
למיעבד  אפשר  אי  בחוץ  מדליקים 
לפתח  הסמוך  בטפח  דהחיוב  הכי, 

דוקא.
)שם(

מדינא  להדליק  חייב  קטן 
ומוציא את אחרים.

איכא  חיובא  לחינוך  שהגיע  קטן 
להוציא  ויכול  עצמו,  בפני  שידליק 

אחרים ]אפילו גדולים[.
)שם(

כל בית שדרים שם איכא חיובא 
להדליק שם בברכה.

ביתו  ובני  בתים  שתי  לו  שיש  אדם 
דרים בשתיהם מן הדין חייב להדליק 
בשתיהם ולברך על כל אחד מהבתים, 
בית  כל  שאמר  מהרמב"ם  נראה  וכן 
מן  רק  הוא  ולאו משום חשדא  ובית, 
דר  אין  אחד  בבית  אם  אבל  החיוב, 
שם שום אדם אין מחויב להדליק שם, 
שייך  דלא  חשדא,  משום  לא  אפילו 

חשדא כיון דידוע דאין דרים שם. 
)שם(

לסעודת  אותו  מזמינים   אם 
חנוכה אסור לו להשתמט.

שעושים  דהסעודות  הרמ"א  כתב 
דייק  מצוה,  קצת  בזה  יש  בחנוכה 
לומר קצת מצוה ולא החליט למצוה, 
אם  דהיינו  להחמיר,  דעתו  משמע 
ילך  חנוכה  לסעודת  אותו  מזמינים 
מזמינים  ואם  וכו',  בכלל  יהיה  שלא 
אותו לסעודת חנוכה ולסעודת מצוה, 
ילך דוקא לסעודת מצוה.          )שם( 

 מדור ההלכה מתוך ספרי רבינו זיע"א
בעריכת הרה"ג ר' אברהם צבי פפנהיים שליט"א

מבני יששכר יודעי בינה וגו' לדעת מה יעשה ישראל )דברי הימים-א יב,לג(

מולד חודש טבת:
יום ה' אחה"צ שעה 4:09, 11 חלקים

ועסקני  חברי  הגיעו  וישב,  פרשת  זו  א'  ביום 
על  מקרוב  לעמוד  בפולין,  לדינוב  המוסדות 
ההכנות לשבת חנוכה, ועל המשך הבניה במקום, 
באמצע  כעת  אנו  נמצאים  כתבנו,  שכבר  כפי 
בניית תוספת של 12 חדרי לינה מפוארים, לציבור 
הקדוש, שיוכלו לשהות במקום באופן נוח ומסודר, 
לנו  לעזור  שכם,  להטות  לאחבנ"י  שוב  ופונים 
בהוצאות הכבדות של מאות אלפי דולרים, כאשר 
לסיום  להמשיך  בכדי  ומנועים  כעת  אנו  תקועים 
החדרים החדשים, אשר חסרים לנו עוד לסיים את 
האינסטלציה, דלתות חלונות, ריצוף. וכו', והתורם 
ללא  לדינוב  שיגיע  מתי  חדר  לקבל  זכות  יקבל 

תשלום. 

והבנין  היות  אנו בקריאה של מצוה,  פונים  כמו"כ 
לבנין,  הבידוד  הושלם  ולא  מבחוץ,  הושלם  לא 
ומחמת כן חודר קור לבנין, וזה מאלץ אותנו לחמם 
נמצאים  כשלא  גם  החורף  ימות  בכל  הבנין  את 
שם אנשים, בשביל שלא יתפוצצו צינורות המים 
מהקור העז, וחימום הבנין עולה אלפי דולרים בכל 
גדול  בחלק  נחסוך  הבידוד  יושלם  וכאשר  חודש, 
לציבור  אנו  פונים  המיותרת,  החימום  מהוצאות 
ומי  החיצון,  החלק  לסיום  ומעשים  עושים  להיות 
יביא  או  הבנין  של  החיצוני  גמר  את  ישלם  אשר 

תורם יקבל את שער הבנין על שמו לזכרון נצח.

העולים לדינוב:
בשבוע זו הגיעו לדינוב קבוצות שבאו להתפלל על 
קברי הצדיקים, ביניהם ראשי ומנהלי מפעל קירוב 
יהודים  לפולין  המביאים  יהודי"  "נפש  רחוקים 
ולעורר  לחזקם  ע"מ  העולם,  תפוצות  מכל  רבים 
אבותם  חיק  את  לחזור  היהודי  הנפש  את  בהם 
רבות  פועל  הזה  הארגון  וכידוע  היהודי,  ושורשם 
וזכה להקים מאות ואלפי משפחות בדרך התורה 
עם  פעולה  שיתוף  על  הוחלט  ובעזה"י  והיראה, 
על  ביחד להקל  יפעלו  יששכר אשר  בני  מוסדות 
ההוצאות הכבדות הכרוכים בכל מסע לפולין, ע"מ 
שיוכלו להמשיך בעבודתם הק', ולהביא תחת כנפי 

השכינה עוד ועוד קבוצות יהודים. 



טרם יקראו ואני אענה...
סיפור מופתי התרחש בין כותלי מוסדותינו בזכות 
וכוח רבינו הבני יששכר, ולמען לקיים את מצוות 
לפני  כאן  הסיפור  את  נביא  נפלאותיו,  אספרה 

ציבור הקוראים.

של  בנו  חתונת  בעת  רביעי  ביום  שעבר  בשבוע 
הרה"צ ר' משה קאהן שליט"א רב דבית מדרשינו 
בנו של האדמור מתולדות אהרן שליט"א, פגשתי 
ואמר  בדינוב,  האחרון  בקיץ  שהיה  מלונדון  ידיד 
לי אז שמאוד רוצה לסייע בבניית המקום לכבוד 
לו את היכולת  ובעז"ה כשיהיה  ישכר,  רבינו הבני 

יתרום לי משהו.

ובחתונה אמרתי לו, מה יהיה עם ההבטחה.. ואמר 
לי שבדיוק עכשיו בימים האלו הגיש בקשה לקבל 
דבר  לא  שזה  ומכיוון  נכס,  קניית  על  משכנתא 
חלק אזי זקוק הוא לסייעתא דשמיא שיקבלו את 
בקשתו לקבלת משכנתא, ואז בעז"ה יתרום סכום 
לבניית המקום כמו שהבטיח, ושאלתי אותו בכמה 
ואמר  תשובה,  לקבל  אמור  אשר  עד  מדובר  זמן 
לי שבד"כ לקבלת תשובה למשכנתא רגילה לוקח 
בערך שמונה שבועות, וכאן מי יודע... ואז אמרתי 
רבינו  לכבוד  סכום  יתן  שבאמת  יבטיח  שאם  לו 
הבני יששכר, אזי בוודאי רבינו יתאמץ עבורו ויראה 

סייעתא דשמיא,, וכך עשה...

ביום א' זו איך שאני מגיע לדינוב, ואני מקבל טלפון, 
מלונדון,  יחזקאל  מדבר  הקו  של  השני  ומעבר 
ובקול נרגש אומר לי.. שמע.. אתה לא תאמין... לא 
שאכן  תשובה  קיבלתי  והיום  ימים  שלושה  עבר 
בקשת המשכנתא התקבלה, חשבתי שאני יחכה 
והנה  הבקשה..  את  ויקבלו  יתן  מי  ואז  זמן,  המון 
יששכר  להבני  סכום  לתת  שהבטחתי  אחרי  מיד 

קיבלתי תשובה חיובית.

איך  אותי  תופס  שהוא  כמובן  לו  אמרתי  ואז 
אצל  עליו  להתפלל  ותכננתי  לדינוב,  שהגעתי 
הבשורה  הגיעה  לדינוב  בהגעתי  כבר  ומיד  רבינו, 
והתפעם מאוד מהסייעתא  לו חיכית..  המשמחת 

שעליתי  וכמובן  ;הצדיק...  בכוח  המהירה  דשמיא 
מיד לצדיק להודות על העבר ולבקש על העתיד 

למען הכלל והפרט..

ההרשמה לשבת חנוכה בדינוב הסתיימה:
לפולין  מא"י  הטיסה  כרטיסי  כל  אזלו  לצערינו 
חנוכה  בשבת  לשהות  ע"מ  סבירים  במחירים 
דולר  כ-800  על  כעת  עומד  והמחיר  בדינוב, 
למעוניינם  בודדים  חדרים  ונשארו  לכרטיס, 
)לגברים  בדינוב למשפחות,  חנוכה  לשהות שבת 
בלבד עדיין נשארו יותר מקומות( לבאים מלונדון, 
ישנם מחירים זולים במיוחד, השנה חל זאת חנוכה 
ביום  ניוושעו  והרבה  לישועות  המסוגל  במוצ"ש 

הזה בציון רבינו הבני יששכר.

סדר הנסיעה לשבת חנוכה, יציאה ביום חמישי נר 
במוצא"ש,  בדינוב,  ישהו  בשבת  בערב,  דחנוכה  ו 
וריקודין  בליווי תזמורת  נר חנוכה  מעמד הדלקת 
לאות הודאה להשי"ת על הניסים והחסדים בימים 

ההם בזמן הזה. 

יעלו  שחרית  תפילת  לאחר  חנוכה  זאת  א'  ביום 
לציון רבינו, ומשם ימשיכו לרימנוב, לאנצוט לציון 
תפילה  למעמד  ולליזענסק  מראפשיץ,  הרה"ק 
משם  מנחה,  תפילת  חנוכה,  זאת  הגדול  ביום 
 2.00 ובשעה  ולינה  ערב,  וארוחת  ערבית  לדינוב 
בערב יצאו בדרך חזרה לשדה התעופה בווארשא.

מלונדון המחיר 300 דולר בלבד

בדינוב  חנוכה  לשבת  הגבוהים  המחירים  עקב 
לשהות  החפצים  יהודים  של  הרבות  והפניות 
שם בשבת, ומחמת יוקר המחיר לא יוכלו לבוא, 
יצאנו במבצע לכל מי שחפץ יוכל למסור קויטל 
שנקריא אותו במעמד הישועות ליל זאת חנוכה 
של  הקדוש  ציונו  על  הפתילות  שריפת  בעת 
זאת  ביום  תהלים  ספר  כל  אמירת  ובעת  רבינו, 
אלימלך  הנועם  בעל  ובציון  רבינו,  בציון  חנוכה 
בליזענסק, המעוניין, יוכל למסור הקויטל באחד 
מנקודות המסירה המופיעים במודעה הנפרדת. 

שבת ח"י טבת
שבת לפני הילולת רבינו הבני יששכר החל בח"י 

טבת יום א' בערב,

נשארו כרטיסים אחרונים לשבת ח"י טבת בדינוב
מסלול א' פולין בלבד: יציאה ביום חמישי בערב 
לפולין, נסיעת לילה לדינוב, ארוחת ערב, לינה, יום 
שבת  במוצאי  בדינוב,  שבת  לשבת,  הכנה  שישי 
רבינו  הילולת  ערב  לכבוד  דמלכה  מלווה  סעודה 
הצדיקים,  לקברי  נסיעה  א'  יום  תזמורת,  בליווי 
לאנצוט, ליזענסק, שינאווה, ריישא-בלאזוב, חזרה 
לדינוב חי טבת ליל הילולא, סעודת הילולא, לינה 
בוקר,  וארוחת  שחרית  תפילת  לאחר  בדינוב, 
צאנז,  בפשעמישל,  היהודי  מוזיאון  לרימנוב,  יסעו 
אושביץ,  שלישי  יום  בקראקוב,  לינה  קראקוב, 
ערב  ארוחת  קראקוב,  ליד  המלח  מכרות 
בקראקוב, יציאה לכיון ורשא בדרך יעצרו בקילץ, 
קאזניץ, ראדישיץ, שחרית בווארשא וחזרה לארץ 

רביעי בבוקר,

הכל,  כולל  דולר   590 א'  למסלול  המחיר 
למקדימים להרשם,

מסלול ב' משולב עם וולעדניק: החלק הראשון 
־בפולין של המסלול הינו ביחד עם קבוצה של מס

לול א' בפולין, עד ליום שני בבוקר חי טבת, אחרי 
הביקור במוזיאון היהודי בפשעמישל, ביום שלישי 
לאוסטואה  לבעלז  לאוקריינה,  ממשיכים  בבוקר 
ר'  והרבי  ממעזריטש  המגיד  אניפולי  המרשא, 
זושא, קוריץ, בארדיטשוב, לינת לילה, רביעי בוקר, 
כא  ההילולא  ליל  וולעדניק  ערב  רביעי  מעזיבוז, 
יציאה  טבת, תפילת שחרית בנץ אמירת תהלים, 

לקייב לחזרה לארץ,

למקדימים  דולר   730 ב'  למסלול  המחיר 
להירשם...

 תהיו בטוחים שהמחירים יעלו!!!
החכם עיניו בראשו.

לפרטים והזמנות 050-4132188

בדינוב אדר  כ"א  לשבת  ההרשמה  החלה 

שאלות ותשובות הלכה למעשה בהלכות הדלקת נרות חנוכה
לרגל המסע לדינוב לשבת חנוכה

יהודה  ברך  ר'  הרה"ג  לכבוד 
העדה  מו"צ  שליט"א  היימליך 

החרדית פעיה"ק ירושלים ת"ו.

השלום והברכה,

נסיעה  מארגנים  ואנו  היות 
וזאת  חנוכה  בשבת  לשהות 
א',  ביום  שתא  האי  החל  חנוכה 
שבדינוב,  מוסדותינו  בבנין 
הבני  לאוהל  ונראה  סמוך 

יששכר זיע"א.
ומכיון ששעת הטיסה מתוכנן 
ו'  נר  חמישי  ביום  להיות 
בערב   6.00 בשעה  דחנוכה 
מארץ  ההמראה  שעת 
בעז"ה  התוכנית  ולפי  לפולין,  ישראל 
9.00 בערב  יגיעו לפולין בערך בשעה 
ומשם  ווארשא,  לעיר  מקומי,  שעון 
4-5 שעות  כ  נוסעים ברכב מרחק של 
דהיינו  בדינוב,  להגעה  עד  נסיעה 
בשעה  בערך  לדינוב  יגיעו  שהציבור 
3.00 לפנות בוקר, ואז יאכלו משהו וילכו 
לישון וכמובן שזה כמה שעות לפני עלות 

השחר.
איפה  שאלות  כמה  כאן  שישנו  מכיון 
נר  שישי  בליל  חנוכה  נרות  להדליק  ומתי 
ו דחנוכה, או להדליק בשעת השקיעה כאן 
שעת   4.42 בשעה  דהיינו  התעופה,  בשדה 
ואז לשהות ליד הנרות חצי  שקיעת החמה, 
לאכול  גם  ואולי  מעריב  ולהתפלל  שעה 
ההדלקה,  במקום  משהו 

אבל בוודאי לא שייך שזה המקום שגרים בו וגם לא 
מקום שישנים בו באותו ערב.

באמצע  לשם  כשיגיעו  בדינוב  להדליק  שעדיף  או 
הלילה, כי שם גם יאכלו, וגם ישנים שם, והמקום גם 
נהפך לבית של האורחים בימים שישהו שם. וכמובן 
שיגיעו לשם לפני עלות השחר, השאלה אם כן, במצב 
שעדיף להדליק בדינוב, האם אין בעיה לאכול במשך 
אחד  שלפחות  עדיף  שמא  או  והנסיעה,  הדרך  כל 
ידליק נרות חנוכה לפני היציאה כאן בשעת השקיעה, 
או לצאת ידי חובת הדלקת נר חנוכה מאחד שמדליק 
במקום,  ויושן  גר  והוא  חנוכה  נרות  התעופה  בשדה 
ואזי מותר לאכול אחרי זה, ולהדליק כ"א בעצמו שוב 

נרות חנוכה כשמגיעים למקום האכסניה בדינוב.
ברצוני לדעת הלכה למעשה היכן כדאי להדליק נרות 
חנוכה, ובוודאי הדבר נוגע לכל מי שוסע או טס אחרי 
שנמצאים  במקום  להדליק  האם  ההדלקה,  שעת 
שם בזמן ההדלקה אפילו שלא נשארים שם ללון או 
לחכות להדליק במקום שיגיעו כמובן אם מגיעים עוד 

במשך הלילה שזוהי עדיין זמן ההדלקה.
כמו"כ ברצוני לדעת באופן שמגיעים רק גברים בלי 
הדין  בביתה, מה  חובתה  ידי  יוצאת  והאשה  הנשים, 
והוא  יסמוך על הדלקתה  לגבי הדלקת הבעל, האם 

לא צריך להדליק בכלל, או בלי ברכה?
עדיף  מה  והאשה,  הבעל  משפחות  שבאים  ובמצב 
במקום כזה האם כדאי יותר להדליק כ"א בחדרו, או 
וישנים  עדיף בחדר האוכל הגדול שגם אוכלים שם, 
מה  ניסא,  פירסומי  משום  בזה  יש  וגם  בנין,  באותו 

עדיף?
וגם האם יש במקום כזה שרוב אנשים ההולכים בחוץ 
מצד חלונות הבנין הם עכו"ם, להדליק על החלונות 
וגם  הגוים  שיראו  כדאי 
בזה  היהודים, האם שייך 

פרסומי ניסא?
פנחס בנימין פאמפ

תשובה:

לכבוד מוסדות בני יששכר - דינוב
בדינוב,  חנוכה  לשבת  הנסיעה  לקראת 
על  למעשה  הלכה  תשובה  לכם  אכתוב 
הדלקת  לגבי  בפני,  שהצגתם  השאלות 
לפי  הנכון  והזמן  במקום  חנוכה  נרות 

ההלכה.
עליהם  מדליקים  ונשותיהם  לבד  שנוסעים  אלו 
יכוונו לצאת במה שהאשה מדליקה עליהם  בביתם, 
בביתם, אמנם יראו להקפיד שהאשה  תדליק דווקא 
במקום שהבעל  גם  זמן ההדלקה  הגיע  בזמן שכבר 
הינו  שההבדל  מארה"ב  הבאים  אלו  )לאפוקי  נמצא 
בהרבה שעות שאז יעשו כמו שכתוב להלן בסעיף ב( 
ואח"כ כשיגיעו ליעדם לדינוב ידליקו שם בלא ברכה, 

או ישמעו ברכה מאחר.

שהאשה  או  משפחתם,  עם  ביחד  שנוסעים  אלו 
איננה מדליקה בביתו, לא ידליקו לא בשדה התעופה, 
ולא באוטבוס בדרך לדינוב, אלא ימתינו עד שיגיעו 
בתנאי שיגיעו  וזה  בברכה,  ידליקו  ושם  לדינוב, 
לפני עלות השחר, )ובאופן שמתעכבים 

בדרך ויראו שיגיעו אחר הלות השחר, ידליקו 
בדרך באוטבוס, ולגבי ברכה צ"ע(.

ויצאו  ידליקו עליהם בביתם,  לאלו אשר לא 
יד"ח במה שידליקו בהגעתם לדינוב, מותר 

הנרות,  הדלקת  לפני  לאכול  להם 
)כשהם בדרכם לדינוב( דכיון דכעת אין 

עסוקין  והם  להדליק,  האפשרות  להם 
בלהגיע למקומם, בכדי להדליק שם, מותר 

להם לאכול, אמנם אם באפשרותם להעמיד 
שומר שיזכיר להם כשיגיעו לשם להדליק נרות 
שגם  השיטות  לצרף  )שיש  טפי  עדיף  חנוכה, 

בנר חנוכה מהני שומר(

שמשערין  הזמן  סביבות  שיצלצל  מעורר  שעון 
להגיע לדינוב נחשב לומר, אבל הנוסעים האחרים 
שגם הם עדיין לא ימצאו יד"ח, אינו ברור שנחשבין 
לשומר, ועדיף שיהא השומר אחד שנמצא בדינוב 

שמחכה שם לביאתם,

כל  שידליק  עדיף  בדינוב,  ההדלקה  מקום  לגבי 
ממה  ללינה,  רק  מקום  שהיא  אפי'  בחדרו,  אחד 
שידליקו כולם בחדר האוכל שכולם אוכלים שם, 
יותר שהוא שלו, שהוא מקום דירתו,  ניכר  שיהא 

ממקום אכילה שהוא לכלל הציבור.

בחלון  בביתם  להדליק  שרגילין  אלו 
משום פרסומי ניסא, יעשו כן גם עכשיו, 
הם  שם  הגרים  ככולם  שרובם  )אע"ג 
גוים( די"א דגם לגבי גוים יש ענין של 
תרע"א  סי'  בפ"ת  )ע'  ניסא  פרסומי 

וגם בלא"ה הא שייך  ו'(  אות 
להאורחים  ניסא  פרסומי 

לדינוב  הבאים  האחרים 
כשיסתובבו בחוץ.

הכו"ח, ברך יהודא היימליך

מהנעשה בחצרות קדשינו:


