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ע לא רצה "נרות החנוכה משו� שעל אור הגנוז איתא שהבוכ
, בתורה, שישתמשו בו לכ� הל� וגנזו לצדיקי� והיכ� החביאו וגנזו

כ אור הגנוז הוא אור שבתורה ולכ� בחנוכה מאיר אור זה ע� "א
דיקי� שפירשו שנר חנוכה זה אור הגנוז אור התורה דאיתא מצ

והרי , שבאור נר החנוכה מאיר אור הגנוז שהוא אורו של משיח
אור תורה זה אור הגנוז ממילא אחד קשור לשני נר מצוה ותורה 

ש ששיי� באמת בכל "והוא זמ� מיוחד להתעלות בתורה ויר, אור
גע� הזמני� ותמיד הוא זמ� לזה א� ביחוד בחנוכה מסוגל צו שטיי

  .בזה
עוד עני� בחנוכה שהוא זמ� מיוחד לתשובה כדאיתא וייטער 
על דברי� שקשה לשוב עליה� בכל ' שאפי באר מי� חיי�מבעל 

ימות השנה א� בחנוכה ג� על אלו הדברי� מהני תשובה לזכות 
לתיקו� של� עליה� כי יש לכוח החנוכה עוצ� כזה לתק� א� 

וצדיקי� פירשו , מה�ויכול כל אחד לשוב אפילו , דברי� קשי�
שזה העני� שלכתחילה ההלכה להדליק את נרות החנוכה למטה 
מעשרה טפחי� וכ� להדליקה על פתח הבית מבחו  וג� מצותה 
בצד שמאל של הפתח מזוזה מימי� ונר חנוכה בשמאל וג� זמ� 

שכל זה בא , הדלקתה מתחיל בזמ� צאת הכוכבי� בחשכת לילה
עניני� קשי� ומקומות ' פילהורות שכוח נר חנוכה להאיר א

מי שהוא גאר ' ועל זה פירשו שאפי, ו"נמוכי� וחשוכי� ח
נידעריג או� וייט והוא בחשכות הלילה וג� הוא בשמאל מרוחק 

כ ג� לו מאיר נר החנוכה שיוכל לשוב "למטה למטה אעפ
ד "ת ולזכות לתק� הכל לתיקו� השל� והגמור בס"להתקרב להשי

כ "ינה למטה מעשרה א� אעפיוכמובא שלעול� לא ירדה שכ
למטה מעשרה טפחי� ' בחנוכה כביכול השכינה יורדת אפי

הנמו� ' ממילא בחנוכה אפי, להיוושע ברוחניות ובגשמיות
  .והשפל ביותר יכול לקבל תיקונו בחנוכה

י הלכה "ז עפ"למטה מעשרה עכ' הג� שכא� שכינה אפיואמנ� 
ב "צ' קע ולכאוג הקר"טפחי� מע' פ ג"צרי� הנר להיות גבוה עכ

א� שכינה ממילא יורדת למטה מעשרה שזה יותר מהרגיל כדי 
' כ למה לא תרד להאור עוד אפי"להאיר מקומות הנמוכי� א

טפחי� אלא דבר זה בא לרמז שאלו השלעכטע גויי� ' למטה מג
אלו האפיקורסי� על אלו , ל"שה� חוטאי� ועושי� להכעיס רח

, לא יורד זה להאיר ש� ט"אי� מדברי� ועליה� מרמז שפחות מג
במקו� נמו� מי שלפחות ' אלא ממי מדברי� שמאיר לו אפי

מ הוא רוצה "ומ, מעט' רוצה להתעלות והוא מיט א רצו� טוב אפי
, לחפש ולרדו� אחר השכינה הק , לו מאיר האור ג� בנמיכותו'

, ת"ממילא אלו שמחפשי� וצר לה� על שה� רחוקי� מהשי
קי� ה� יכולי� ה� לקבל תיקונ� שה� רחוקי� וכמה שרחו' אפי

טפחי� ' י הלכה בדיעבד יוצא ג� בפחות מג"ז עפ"ועכ, בחנוכה
שתיקונו יותר קשה ' מי שאי� לו שו� רצו� אפי' לרמז שאפי

ז אור החנוכה מסוגל להגיע "ט עכ"א בפחות מג"שלכתחילה א
ג� אליו ולעורר בו הרצו� שהיה יש� אצלו ולעורר בו געגועי� 

ט למקו� שיורדת שכינה "ת להעלותו למעלה מג"שיוכיסופי� לה
בחנוכה להאיר הנשמות והגופי� ויזכה לשלימות התיקו� ע� כל 

  .ישראל אחיו
 פ "ע שביאר עני� זה ע"זידברי חיי� מצאנז מרומז מבעל הוכ

משל מאנשי� שגזר עליה� המל� ליענש ולהתרחק ממנו ולכ� 
אבל כיו� , ורצונ� לבא אל המל� לפייס אותו ולבקש מחילת
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  ב"ארה - ע"תש דחנוכה 'נר ה

אנו באמצע ימי החנוכה בנר  נמצאי�
ל שהוא מרמז על תורה כי "וי, החמישי

אכ� היו מקומות שנר חמישי היה א 
געולדיגע פארנע� והיו מקומות בנרות 

י� 'אד 'עטי� 'ש'פ' ובתורה אי, אחרות
ו� לכ� יש לרמז שנר החמישי מרמז על 'ס

כה חמשה חומשי תורה שהוא עני� חנו
ואור תורה , של קבלת התורה בחנוכה

של נר מצוה ותורה אור שהול� יחדיו ע� 

א� ' כ אפי"שה� מגורשי� מפני המל� א
יבואו על דלתו לבקש מחילה מהמל� 

ז טר� יפצו פיה� כבר יגרשו� שומרי "עכ
כ מה תקנה יש לה� ואי� יוכלו "הס� וא

לפייס ולהתפייס ע� המל� והרי א� יבואו 
, ויהינו לבוא יזרקו אות� מיד מבית המל�

, אתואי� יכנסו למל� הרי אי� מציאות כז
אלא יש זמ� שהמל� הרחמ� היה נוהג 
לצאת ממדינתו לסבוב בכפרי� ובשווקי� 

 'ב' המש� בעמ

י� בעת הדלקת הנרותבנוסח  ל וכ, הנרות הללו שאומר
 ה� ואי קודש  רות הללו  הנ נת ימי חנוכה אלו  שמו ות  מצ
כדי  רשות להשתמש בה� אלא לראות� בלבד  לנו 

הגדול וכו �  ',להודות ולהלל לשמ�  נ� הטע יש להתבו
ת  ת התלויות בנרו שעת ההדלקה הלכו י� ב שאנו אומר

תמש בה� ר , שאסור להש כ� בשא מצאנו  מה שלא 
לנו רש"ועוד יש להבי� מ, מצוות השתמש ש ואי�  ת ל ו

ת ולהלל לשמ�' בה� וכו מה פשר הטע� , כדי להודו
ת להלל והודיה ת בנרו תמשו ק , לאיסור הש וכ� יש לדיי

נת ימי חנוכה אלו"בנוסח  שמו הנרות הללו " וכל מצות 

תור לשו�, קודש ה� כי לו לומר וכל , שנראה  היה  וג� 
נרות חנוכה אלו ח "הבש "י מ"ל עפ"וי, מצות הדלקת 

נע) ע"תר' סי( נו הקו א ', תיק לשו היא גופ ואיכא למידק 
שמחה כמו בפורי� תה ו , קשה למה לא קבעו� למש

זירה היתה לפי שנהנו  הג י� עיקר  נראה דבפור ו

� , מסעודתו הגופי זר עליה� להרוג ולאבד את  נג כ�  ועל 
ל , שנהנו מאכילה ושתייה של איסור ומשתה ש שמחה  ו

ת� וכמ, איסור נפשו נו  בה עי שעשו תשו ר "וכ ש אסת
ת ל תאכלו ואל תשתו שלש י� ואל  היהוד כנוס את כל   �

תה ויו', ימי� וגו ר "ולפיכ� קבעו� למש ט לזכור עיק

ו , הנס רשל זירה היתה על שהת הג אבל בחנוכה עיקר 
בודה ה� העבודה, בע הגזירה לבטל מ כ� היתה  , ועל 

זר עליה� לבטל התמיד ל "ועוד א, כדתניא בברייתא שג
א� את� מבטלי ד� כבר מצוה אחת יש ביד�  ת� מי � או

י� זה הדלקת מנורה, ה� אבוד זה  שכתב בה , ואי

תמיד נר  ת  תמיד ה� , להעלו ת�  שמדליקי� או זמ�  כל 
כו טמאו כל השמני�', עומדי�  שחזרו , עמדו ו וכ

נפש� על העבודה בה למסור  ע� ד, בתשו על ידי ' הושי
ת ד , כהני� עובדי העבודה בבי שה הנס ג"ע' נע כ "כ 

נ, בנרות אשר הערו  קיו� העבודהתחת  ת על  , פש� למו

ה  בוד ולפיכ� לא קבעו� אלא להלל ולהודות שהיא הע
פי דברי הב. ק"שבלב עכלה נה "ח אלו י"ועל  ל הכוו

הנ ת הללו אנו , ל"בנוסח  שאנו מתחילי� לומר הנרו
הניסי� וכו נו חז' מדליקי� על  ל "והיה מקו� לומר שציוו

הניסי� נרות בחנוכה לזכר  נה בזה ש, להדליק  נהיה והכוו
הגו� נו להנאת  ת אורה בבתי הנרות ולהרבו , נהני� מאור 

נ שמחה שנצטווי משתה ו כ ווהיא כעי�  כ "בפורי� 

הגופי� היא הנאת  ת , בחנוכה המטרה  שע לכ� ב
א  היא ל כי הדלקת הנרות  זי�  ההדלקה אנו מכרי

נו פי תמש לאורה, להנאת גו � , ואסור להש והטע� משו
נת ימי חנוכה אלו ה� רק  שמו ת שכל מצות  להודו

כמ א , ח"ש הב"ולהלל שהיא העבודה שבלב ו ולא ב

ת הנרות ה , בזה להורות הלכו לא האמירה הזאת בא א
אחר נטעה בטע�  הנרות שלא  , לבטא את טע� הדלקת 

נת ימי חנוכה אלו מצות שמו אמר וכל  לומר ל� , ולזה 
ת  היא רק כדי להודו נת מצות ימי חנוכה  כוו שכל 

  .   ולהלל

הב י"ועפ הנ"דברי  י "אפשר ליישב קושיית הב ל"ח 
היה רק  נה ימי� והלא הנס  שמו תקנו להדליק  אמאי 

� , שבעה ימי� היה בפ� שמ� כדי להדליק יו שהרי 
נס , אחד רצו שיו� הראשו� אנו מדליקי� לזכר  ויש שת

לחמה ת "א� כבר הקשו ע, נצחו� במ ז מה קשר הדלק

לחמה נצחו� במ ח "י דברי הב"ועפ, נרות לנס 
מסי קיו� העבודה"שהמלחמה היתה  ה , נ על  וכשנעש

ת  עבוד ת את  לחמה ויכלו לעשו נס שנצחו במ לה� 
הרי שעיקר הנס היתה החזרת , הדלקת המנורה

לחמה צחו במ מההצלה שנ , העבודה למקומה יותר 

שחזר  שו� לזכר הנס  נרות ביו� רא קי�  ולפיכ� אנו מדלי
� , עבודת הדלקת המנורה ביו� ראשו� הימי שאר  ו

ראוימדליקי� לזכר הנס ש   )ע''חנוכה תש(. דלק יותר מה
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ושאר עיירות ומסתכל אי� צרכי הע� ואי� מרגישי� וכ� הסתובב 
ואז היה זה זמ� מיוחד , בכפרי� וכ� בבתי הסוהר ג� היה מבקר

ו  שהאסירי� יכלו להפגש ע� המל� ואז ממילא יכלו לשטוח לפני
והבטיחו לו למל� , ר ת� לנו חנינה ולא נאבדבקשותיה� ויכלו לומ

והמל� הרחמ� שלבו הרחו� לא יכול , שלא ישובו לסור� עוד
הכתוב ביוס� ויריצוהו מ� ' לסבול כאב� מיד מבקש שיהיה בחי

הבור ויגלח ויחל� שמלות� ומבקש שישחררו� וכ� מלמד� אי� 
להתנהג כראוי וכדבעי ולא לשוב לסור� וישארו בני חורי� כל 

ע כביכול מטייל או� "כ בנמשל הרבש"ממילא כמו, ימיה� לעול�
ל בגילוי גדול וכל אחד יכול "די נידעריגע שאול תחתיות רח

ע גיוואלד זיסע מל� הצילני ולא נאבד "לתפוס עצמו ולצעוק לרבש
שלא יהיה חוש� יותר ורוצי� לבקש מחילה מהמל� ושופכי� 

אי� סו� לא יכול ע שרחמנותו עד "והבוכ, נהרות דמעות כמי�
לסבול צעקת� שלה� שועת עניי� אתה תשמע צעקת הדל 

שה� ' שאפי, תקשיב ותושיע של אלו פארביטערטע אסירי�
ע לא יכול להיות "א� הרבש, בביטערע חוש� ושאול תחתיות

ש "סובל זאת והוא מוציא� ורוחצ� מעוונותיה� ומקרב� אליו ית
. והכל בכוח החנוכה ויכולי� לזכות לתשובה שלימה שאי� לה סו�

  .י"ירח� המרח� ישמור עלי ועכ
ע למה מדליקי� נרות חנוכה שמונה "ידוע קושיית הבית יוס� זיג� 

כ היה הנס שבעה "ימי� והרי מצאו שמ� שמספיק ליו� אחד וא
ימי� האחרי� ולמה אנו מדליקי� שמונה ולא שבעה ואמנ� זה 

ויתכ� , ת יוס�ידוע שיש תירוצי� רבי� עול� מלא על קושיית הבי
שאפשר לומר שבאמת יש להתעכב ולהתבונ� שהנה הרי יווני� 

ל "ופרצו חומות מגדלי וטמאו כל השמני� רח' היו שנקבצו עלי וכו
ל ועינו את ישראל "י כבעלי בית ר"וה� הסתובבו בירושלי� ואר

בגשמיות ובעיקר ברוחניות ותפסו� במערותיה� כשמקיימי� ' הק
, זמ� שלא באו החשמונאי� שעשו ועזרו וכל זה עשו כל, מצוות

� הרי ה� , אבל עד אז ה� עינו את כול� וממילא קשה שיש להבי
היו שונאי הקדושה האפיקורסי� וג� חזקי� ורבי� בגשמיות 

, "מסרת גבורי� ביד חלשי� ורבי� ביד מעטי�"כ בתפילה "וכמש
כ "וא, ק וכל הכלי�"והיו ביטערע שונאי� ויכלו להחריב את ביהמ

ק ורק עשו מ� הצד "ה טע� ומה הפשט שהשאירו את ביהממ
ק ה� הותירו על תלו והרי לפי "א� את ביהמ' שטמאו השמני� וכו

אלא הפשט הוא שלא יכלו , ל"רשעת� היו מחריבי� הבית כליל ר
ק היה כוח קדושה עצו� ורב כל "א� רצו כי לביהמ' לעשות זה אפי

א הצליחו שא� היו ש� השראת השכינה וג� א� ניסו ל' זמ� שהי
מנסי� להכות בגרז� אז הגרז� היה נופל על ראש� והורג� כי לא 

ובזמ� הצדיקי� החשמונאי� בתקופה זאת היתה השראת , יכלו
ק והיו ניסי� ונפלאות שלא יכלו לעשות כל "השכינה על ביהמ
א� את הפרצות שכ� יכלו ליידער להצליח זהו , העולה על רוח�

� הה� חלק מה� היו כאלה שלעכטס ל ישראל בימי"בגלל שרח
אוי� אלע שלעכטע גויי� שמה� התערבו ערב רב בישראל וגרמו 

י שכל זה מגיע "צ ה"ל ברוחניות וקיו� תומ"ירידה לישראל ר
וביניה� היו כאלה שהיו , מהערב רב שעשו חורבנות בכל דור ודור

וכדוגמא ודר� משל די שלעכטע גויי� , כ על מצב רוחני טוב"לא כ
ולכ� , כ במצב ראוי ומרומ� אלא היו נידעריג מאוד"לא היו כ ש�

א� להחריבו ממש , ק"היה כוח מעט להרוס קצת מסביבי ביהמ
בעיני ' וזאת ראו אפי, ולבטל מזבח ומנורה זה לא יכלו בשו� אופ�
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 ב

 

ואני שמעתי עלי� לאמר תשמע '  ויאמר פרעה אל יוס& וגו
  )טו,מא ( חלו� לפתר אותו

ודרכו של איש חכ� , הרי נאמר באבות סיג לחכמה שתיקה
ויאמר פרעה , ועל פי זה יש לפרש הכתוב, שדבריו מעטי�

, שאתה בעל אמירה לאמר ואני שמעתי עלי�' ואל יוס& וג

בתמיה  ותשמע חלו� לפתור אותו, איש דברי� הרבה אתה
וזה היתה .  כשאתה חכ� גדול להבי� בכל חלו� מה הראו בו

, האמירות הרבות אי� מזיקי� לי בלעדיתשובת יוס� לאמר 
באשר כל ענייני עבור שיתגדל שמו הקדוש של בורא עול� 

אלקי� יענה את עבור כבוד שמי� וזה באשר כל מעייני 
  )שיח יצחק(.שלו� פרעה 

  

 'האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד וגו' ויאמר וגו
  )יז,מד(

הנה ידוע בכל ספרי מוסר דעיקר הוא ענוה ובא� לא אי� אני 

והנה כשרוצי� לערות מכלי אל כלי אזי ' והוא יכולי� לדור כו
ו נמו� דא� לא כ� אי אפשר צרי� שיהא הכלי שמערה לתוכ

רצונו  האיש אשר נמצא הגביע בידולשפו� בו וזה שאמרו 

לומר שיש לו מדה ענוה כמו הגביע שדר� לשפו� בתוכו 
ברשותו שיהא לבו ברשותו ולא ' פי בידושהוא נמוכה 

הוא זוכה להיות עבד להבורא ' פי הוא יהיה לי עבדיתגאה 
  )סאסובש מ"ק מהר"אילנא דחיי בש� הרה( .'ית
  

  ~חנוכה ט"יו מאמרי� על~
  

  )ה"ה מ"שקלי� פ( מי שאיבד חותמו ממתיני לו עד הערב
ו ניטל ממנו צל� אלקי� "הנה ידוע שבא� אד� חוטא ח

ר שאד� "ק הפשט במד"ועיי� בספה, שברא אותו אלקי�

, הראשו� טפח על פניו אחר ששמע מקי� שעשה תשובה
  .ב צל� אלקי�היינו על פניו של קי� טפח א� יש לו שו

ת ממתי� עד ימי חנוכה "ואיתא בספרי� הקדושי� שהשי
וזהו , על האד� שיעשה תשובה כי אז ה� ימי החתימה

ו על ידי "ח, שניטל ממנו צל� אלקי� מי שאבד חותמוא "בד

רומז לימי  ממתיני לו עד הערבשלא עשה תשובה עדיי� 
חנוכה שמצותה בערב משתשקע חמה עד שתכלה רגל מ� 

ה� שרומז כל שותמו חת "ר חש�, ג� ערב הוא חש� השוק
דמשק ( .לחנוכה על הפ� שהיה חתו� בחותמו של כה�

  )אליעזר
  

  היתה זאת היא נפלאת בעיננו' מאת ה
יו� זאת חנוכה מסוגל לפעול בו ישועות נפלאות ומרומז כ� 

היא , כלומר יו� זאת חנוכה היתה זאת' מאת הבכתוב 
שיר ( ר נפלאות לישראלחו לעורושבכ נפלאת בעינינו

   )רבי שלמה מבאבוב, לשלמה
  

  עשה ל� שר& ושי� אותו על נס
עשה ל� מרומז כא� שלושת ברכות של הדלקת נר חנוכה 

 וראה אותו וחיעל הניסי�  ושי� אותו על נסלהדליק   שר&
  )ל"רבי יצחק מוולאזי זצ, הבאר( שהחיינו

  

        תורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמת
        פניני� יקרי� על הפרשהפניני� יקרי� על הפרשהפניני� יקרי� על הפרשהפניני� יקרי� על הפרשהפניני� יקרי� על הפרשהפניני� יקרי� על הפרשהפניני� יקרי� על הפרשהפניני� יקרי� על הפרשה

        ועל חנוכהועל חנוכהועל חנוכהועל חנוכהועל חנוכהועל חנוכהועל חנוכהועל חנוכה

        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
        ''''אאאא' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ

        
בשר שמנסי� להחריב ולא מצליח לה� עקב השראת 

ה נס ולכ� נמצא שא� היו� הראשו� היה נס שז, השכינה ש�
ק על תילו והיה היכ� להדליק מנורה ונר "שנשאר ביהמ

כ שא� "ראשו� ואילו חרב הבית היכ� ידליקו הנר הראשו� וא
ש הנס שנשאר "הוא נס לכ� מדליקי� שמונה ימי� נר חנוכה ע

הבית על תילו שהוא נס ג� עבור נר הראשו� וכל שמונת 
 'הימי� וממילא יוצא כ� שהחשמונאי� מתתיהו ובניו הק

ג נגד היווני� שרצו "יצאו למלחמת מצוה ויצאו למלחמה ברו
שהיו קומ  קט� אב ובניו א קליינע ' ואפי, ג"להרוס הרו

משפחה והיו צריכי� ללחו� ע� מיליוני חיילי� ואלו 
ומהגמרא , הצדיקי� היו המועטי� ולא היו לה� כלי מלחמה

ולא שהיו מלומדי מלחמה מאז , יצאו למלחמה של מצוה
והיה א , ז נפלו מהיווני� לפניה� כמו זבובי�"ועכ ומתמיד

ביטערע מלחמה שיכלו לטבוע רק מצואת� של רובי בעלי 
כ "חיי� עצומי� שהביאו היווני� לזו המלחמה שהיו ש� כ

כמה שהיו רבי� ' הרבה סוסי� ופילי� מלומדי מלחמה כדאי
א� ה� הלכו , מהפילי� המסוכני� שיכלו רק בהינ� א� להרוג

לי לא אירא ואי� ' ת ובתוק� אמונה נתקיי� בה� ה"ע� השי
ת שהיה חושי "לנו השגה בשגב אמונה ובטחו� שלה� בהשי

� לה שו� סיכוי הצלחה "כ כ שע� זה יצאו למלחמה שאי
עמ� לא חשו לכלו� ויצאו ' י שידעו וחשו שה"ט ורק ע"בדה

ת שלא עזב� ועשה לה� כל "ע להשי"למלחמה והפקירו א
שאי� לנו שו� השגה במדריגות שלה� ' יואפ, הניסי� האלו

ז אי� לנו אלא רק צו שטייגע� בתורה ובקדושה וטהרה "עכ
בעקבותיה� וממילא נמצא שזו הקבוצה הקטנה קויי� בה� 

כ ניצו  אחד יוצא ממפוח של� ושור� כל אלופי עשיו "מש
  .ונצחו את כל העול�' כ יצאו אלו החשמונאי� הק"וכמו
 לתו� בית המקדש וגילו את כל כשנכנסו חשמונאי� ולכ

אז תיקנו הפרצות ועל זה , הפרצות שהיווני� הרשעי� חוללו
שלכ�  א"ט זיע"מ הקוה"מר הזיידע רבי מר מוהרמאמר 

אוכלי� לאטקעס סופגניות בחנוכה כי זה מגיע מהמילה 
לאטעס דהיינו חתיכות חתיכות זכר לתיקוני� שתיקנו 

ר זה עשו חנוכת וממילא לזכ, החשמונאי� בכל הפרצות
כי ראו , הבית ותיקנו הפרצות קוראי� למזונות אלו לאטעס

ק וראו שהכל "איזה ניסי� ונפלאות שהיו לה� שנכנסו לביהמ
שעשו לישראל צרות גדולות ' ואפי, נמצא המזבח והמנורה

' וטימאו כל הכלי� והוצרכו ישראל למנורה חדשה ואפי
יכלו ולא הצליחו ז לא "עכ, ב עליה�"שהיווני� הרגישו כבעה

ו וראו החשמונאי� שבשו� אופ� לא יכלו "להחריבו ממש ח
הרשעי� ליגש למנורה ולמזבח ולכלי הקודש להעלימ� או 

וראו די גולדיגע ניסי� , למנוע מה� לעשות מנורה חדשה
ונפלאות שיש מנורה ויש היכ� להדליקה וממילא נס זה של 

ק שנשאר "מהמנורה שיש היכ� להדליקה ונס זה של כל ביה
' א� המנורה שהי, ק היה נס לכל"על תילו ובעיקר כל הביהמ

בבוקר בבוקר ' עיקר ההדלקה שצריכי� להדליקה תמיד כדכ
בבוקר ' והטבת המנורה הי' בהיטיבו את הנרות יקטירנה וכו

והיו עסוקי� בשמ� זית וממילא יוצא לנו שמיד ביו� הראשו� 
, ע הייליגע מנורהאיז דא א ניי'חזו בניסי� ונפלאות אז ס

וממילא יוצא שראו ג� ביו� זה ניסי� ונפלאות לכ� מטע� זה 
עושי� שמונה ימי� בחנוכה כי בשעה שהדליקו המנורה היה 
לה� ניסי� ונפלאות ג� במנורה וג� בנרות וממילא אז ג� 

כ היו� הראשו� נכנס "ביו� הראשו� עשו את נס החנוכה וע
ובזה מיושבת , ימי�' א� הוא בניסי� ומדליקי� לכ� אנו ח

  .ל"י הידועה הנ"הב' היטב קו
  

  
מרדכי פייבוש ' הייליגע זיסע רבי ישראל מהוסיאטי� ב� רדי 

היה צדיק מופלא עד שכל צדיקי הדור אחזו הימנו מאוד 
א "ק ר"וג� הה, ינער'והוא היה נכדו הראשו� של הרוז

ע החזיקו ממנו מאוד "ש מזויעהל זי"ק ר"ע והרה"מבעלזא זי
משה לבקר ' ה ע� בנו רבי גדלי'א שבא רבי שלומק"ירע פוא

כ כשיצאו מש� ופנו לדרכ� "את הרבי מהוסיאטי� ולאחמ
ישראל ' מ את אביו מה הוא אומר על ר"ק רבי ג"שאל הה

די זעסט נישט אז : ק"ש מזויעיהל בל"מהוסיאטי� ענה לו ר
והיה באמירה זו משו� , ת"ער פלאקערט ולבו בוער להשי

ק מהוסיאטי� היה נוהג מאוד "תרות כיו� שהוא ההגילוי נס
 'ד' המש� בעמ

ש מזועהיל ראה מה "בפשטות והיה מוסתר ומכוסה עד שר
שצרי� לראות ואז נודע זה לכול� שכל ימיו הוא בוער 

  .ע"לבוכ' לעבודת ה
י "ר היתה עבודה עצומה אצל ר"עוד כי בהומספרי� 

ג "מהוסיאטי� והנענועי� של הלולב היו נמשכי� שעות ע
צ ולכ� כשהיה "עד שעות המאוחרות של אחה שעות

ט של שמחת תורה וממש קוד� "מסיימ� כבר היה סמו� ליו
משו� שסדר העבודה , ט"הזמ� היה צריכי� לסדר ולהכי� ליו

ז מאיד� מסופר עליו שבעת "ועכ, ארכה אצלו שעות ארוכות
ז בכל זאת ראו את טליתו שנרטבה "תפלתו לא היה זז ועכ
אט דורכגוייקט מרוב זיעה ומאמ  לגמרי כולה לאט ל

שהיה בלי תנועות חיצוניות של ' שהשקיע בתפילתו אפי
הגו� אלא במאמ  פנימי של נפש רוח ונשמה עד כלות 

והכל היה בעבודתו הגדולה והמתוקה ואילו יראת , הכוחות
ולכ� , אי� לנו השגה ולא יכול להיות' שלו ודביקותו בה' ה

  .צדיקי� החזיקו ממנו עד מאוד
 אירע שפע� שאלוהו על הנענועי� שאור� אצלו שעות ולכ
ל היה אמור לסיי� הנענועי� "שהרי לפי כוונות האריז, רבות

כ "כ הרבה כוונות שלוקחי� כ"יותר מוקד� שהרי אי� ש� כ
ל היה צרי� "א� מכוי� כל כוונות האריז' הרבה זמ� ואפי

י וענה בפשטות כי מהרב, לסיימ� מוקד� יותר ובפחות זמ�
ממעזריטש מקובל כוונות רבות לנענועי� וה� אכ� אורכי� 

וכ� ' י הק"ט והאר"שעות ארוכות והכל בדר� מר� הבעש
ואלו הכוונות של המגיד אורכי� לו שעות , מקובל מהמגיד

ולכ� לוקחי� לי הנענועי� זמ� כה רב וכל זה ענה , רבות
בפשטות כמו שאי� מה להתפעל מזה לרוב ענוותנותו 

ה� מידיעתו אלו הכוונות וה� מעשייתו אות� מכול� וצדקותו 
י ומאחר "לא התפעל מעצמו ונשאר בשפלותו ותמימותו לה

כ בפשטות ע� כול� לכ� אצלו הסתובבו כול� ג� "שנהג כ
דער תל 'ע "א שה� היו מושג בפ"סת� עמ� יהודי� מת

ער איד� יהודי� יקרי� ניצולי שואה ברוב� מה� 'אביב
שוטי� שהיה זה לה� טובה עצומה חשובי� ומה� יותר פ

ומאיד� ג� אנשי מעלה וגדולי עול� מצאו , שקירב� והעל�
א התבטא "אצלו את מקומ� אחר שזכו והכירו את גדלותו ופ

על היותו מקרב יהודי� פשוטי� שהיה זה בעת שפע� עיש� 
מחזיק הרבה ' ואמר כי באלו הסיגרי) גדולה' סיגרי(א לילקע 

אז אויב : ק"ואמר בל, צא מ� העישו�זמ� העש הוא האפר היו
ל קע� זי� האלט� אויכעט אסא� עש 'איז א גרוביע ציגרעט'ס

היינו לומר שיהודי גדול ע� עבודה גדולה ביכלתו , אוי� דע�
אפר וכל זה מרוב אהבת ' פשוטי� בחי' להכיל ולרומ� אפי

ש טהורה שלו שבה� "ת וירא"ישראל שלו ודביקותו בהשי
ומהכל יש ללמוד בפשטות צו שטייג� או� , מי ידמה וישוה לו

  .ט"תורה תשובה ומעשי
כי כמה שעות קוד� פטירתו ביקש בפשטות ומספרי� 

וכשירד הסביר כוונתו ואמר שהוא , שיורידוהו לרחוב העיר
חפ  לראות די שיינע וועלט וואס די אייברשטער האט 

והסתכל בנוע� זיו וביחודיות מאוד גדולה על מה , באשאפע�
כ העלוהו בחזרה לקומת בית "אח, סתכל ונהנה עד מאודשה

ק רבי "וכשסיפרו זאת להרה, כ נסתלק"החולי� וש� אח
א� , אהר� מבעלזא אמר שאי� לנו השגה במעשיו המופלאי�

  .מכא� ראיה שהוא היה מנהיג הדור
 א"מ זיע"מר מוהרממעשה אצל הסבא די זיידע רבי והיה 

ע "י מהוסיאטי� זי"די רשהגיע אליו פע� אחד מקרוביו מנכ
ושאלו מר� למה הגיע עד אליו והרי הוא נכד ההוסיאטינער 

וענה הנכד , ויש לו את זקינו וזכותו ולמה הוצר� לבוא אליו
י "הרבי ר' שטעמו עמו משו� שהוא הבחי� אצל זקינו הק
ז הוא זוכר "מהוסיטאי� שלא היה מגביה עיניו כמעט א� עכ

הגביה ההוסיאטינער , רומ בא אליו לבק"שכשמר� מוהרמ
את עיניו והסתכל מאוד בדיוק רב על מר� מלעלוב ולא הסיר 

וכששאלו נכדו למה על מר� הוא כ� הגביה , ממנו' עיניו הק
ענה לו כי רצה לראות אי� א ערליכע , עיניו להביט בו היטב

ל ענה ברוב "מ מהנ"וכששמע זה די רבי מוהרמ, איד גייט
ל הוא היה צדיק אמת "ק הנ"ענוותנותו שבאמת כיו� שהה

ס "שאכ� סו' כ מכוח זה אקוה לה"ודבריו עושי� פירות א
וממילא צרי� לחזק ', אזכה להיות ערליכער איד כדבריו הק

ולהתחזק שיזכה לחזור בתשובה כדי שיוכלו להתקיי� דברי 

ק רבי ישראל "יקיא על הרהעובדא דצד
 ע לרגל יומא דהילולא"מהוסיאטי זי

האמנם " :שוברבינו שאל ". בעניין ולמנוע גזירות רעות אדעתו בשמי
, כן, כן: "השיב הרב לנדא" סבור רבה של בני ברק כי עלי להתערב
 ,כי למחרת רבינואז הודיע , בוודאי ובוודאי שרבינו צריך להתערב

יילך לציונו הקדוש , חיים בן עטר נושל רבי ד קדישא"יו, ו תמוז"בט
וכשבא , 'ח הק"האוהמונים עלו אז על קברו של ה, להתפלל על ישראל

. ומלוויו החלו לומר את כל ספר תהלים ואוה, ינו לו מקוםפ רבינו
עמד ללא ניע  רבינו, המלווים והמתפללים שמסביב הרבו בבכיות

לאחר כארבעים דקות סגר . במשך זמן רב ואמר יחד עם הקהל תהלים
פנה . ונשאר לעמוד בעיניים עצומות, את הספר והכניסו לכיס מעילו

, רבי: "ואמר, ראש ישיבת חיי עולם ,ל"שרייבר זצ ש"גאון רמקורבו ה

  ."צריך לעורר רחמים מרובים על כלל ישראל, העולם בפחד

וכך עמד , את ספר התהלים מכיסו והליט בו את פניו רבינושוב הוציא 
עודנו  שרבינווכשראו , הקהל כבר סיים את כל התהלים. זמן רב מאוד

תאום הסיר פ ,הראשון עומד חזרו והתחילו לומר שוב תהלים מהפרק
לצורר לא תהיה : "הסתובב מעט ואמר, את הספר מעם פניו רבינו

תוך זמן קצר הובס . שמחה התפשטה בקרב מלוויו". שליטה בארצנו
לאחר מכן העז הרב שלמה , צבאו של הגנרל רומל והסכנה הוסרה

: השיב בקצרה ורבינו. על דבר האמירה ההיא רבינושרייבר לשאול את 
ידעתי , ת באור מוזהב על הציוןה מאירו"ת שם הויכשראיתי את אותיו"

 ."יהיה-כך-כי

  צוואתו=הסתלקותו

אבל ציין שאם אי אפשר אז , בצוואתו ביקש להיקבר בהר הזיתים
בשעה שכתב זאת לא עלה על הדעת . שיקברוהו בצפת או בטבריה

בנר חמישי של  הסתלקאולם כש. שלא יוכלו לקוברו בהר הזיתים
היה הר הזיתים בשלטון הירדנים ולא ניתן , ט"תשט כסלו "כ, חנוכה

וכיוון שנפטר ביום שישי לא ניתן היה להספיק לסדר . היה לקוברו שם
הבעל שם טוב  מרן וקברוהו בחלקת תלמידי, מקום עבורו בצפת

 .בטבריה

  יגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותו 

 'ג' המש� מעמ -בגו צדיקיא



 

 

 

 ג

 ג

  ע"ק רבי ישראל מהוסיאטי זי"הרה
   )ט"תש( כסלו ט"כ יומא דהילולא

  מתולדותיו וקדושתו
ח או "בשנת תרי שבגליציה הוסיאטיןבישראל נולד  נורבי
שהיה  יאטיןרבי מרדכי שרגא מהוס ק"רהד לאביו ה"תרי

ונקרא שמו ישראל , ין'רבי ישראל מרוז ק"הרה צעיר בניו של
מספרים כי פעם בילדותו ראהו , ינער'הרוז' ש זקינו הק"ע

שאל אותו . גדול והוא בוכה כר לחםאחד החסידים כשבידו כ
 ,זהכי אני רוצה לאכול את : השיב ,למה אתה בוכה: החסיד

אבא אמר : השיב הילד. אם כן תאכל: אמר לו החסיד
  .מתאווים לאכול אז צריכים להתאפקהיינו ששכשרוצים 

' רבינו קיבל עליו את ההנהגה לאחר הסתלקות אביו הק
בעמידתו לפני , ראשית, היה כולו קודש, ד"ב אייר תרנ"בכ
להיות דוגמא ומופת ליהודי עובד , שנית. באמת גמורה 'ה
. 'ולטהר בזה את ליבות המתקשרים אליו לעבודת ה, 'ה

והדרכות שהיה נותן לגדולים וקטנים שהיו  בעצות, שלישית
 .בקירוב רחוקים באהבה וחסד, רביעית. משחרים לפתחו

שפעם , ליפא 'אולם סיפר שמשו ר. היה ידוע כבעל מופתים
כשהתלווה אל הרבי בטיול עלה נושא המופתים שעשו 

לא זה : הרבי הגיב בביטול. ט"הבעש מרן צדיקים תלמידי
, שסיפרו עליו הוא גם הכחיש מציאות של מופת ...העיקר

ותמיד הלביש זאת , טה פשטניאת המופתים עטף במע
 .טבעי-במשהו

וואנדער 'מדוע קורים לכם : פעם שאל אותו יהודי מתחכם
 האבן עזרא פירש את הפסוק: השיב לו. )רבי פלאי( 'רבי

, "'איש כי יפליא לנדר נדר נזיר להזיר לה: ")ב, במדבר ו(
כי רוב העולם הולכים אחר , יעשה דבר פלא - א יפלי

הרי שהפורש בקדושה מתאוות העולם הזה ". תאוותם
ד "לאחר פטירת אביו בשנת תרנ .ומותרותיו נקרא איש פלא

. ב"ושם שכן עד שנת תרע, ר בהוסיאטין"לאדמו נתמנה
ים "בפרוץ מלחמת העולם הראשונה עבר יחד עם עוד אדמור

לאחר המלחמה המשיך . וינהין להתגורר בו'מבית רוז
ואל רוב חסידיו , להתגורר בווינה עם חלק מהחסידים

  .שנותרו בגליציה היה נוסע מעת לעת

מבעלז  א"ק ר"רהוה, גדולי הצדיקים העריצוהו כאדם קדוש
  ". צדיק יסוד עולם: "כינהו תדיר

הדלקת נרות חנוכה היו שערות השטריימל שעל ראשו בעת 
ובעת אמירת , ה היה כמרחף באווירנזקפות והשטריימל נרא

ש שעל המיטה ניתן היה לראות את אחת מעצמותיו "קר
  .באיזור העורף בולטת מאוד

ק מינו לו החסידים כמשמש איזה יהודי "רבינו לארהכשהגיע 
א שאל את רבינו מהו "ופ, שלא ידע על גדלות רבינו, פשוט

בפעם הבאה : השיב לו רבינו, ענין קריאת קוויטלעך
אך צעק , וכן עשה, קרא קויטעל הכנס ידך לאבנטיכשא

מאז , לו הוא נוגע באש לוהטתבבעתה כי הוא הרגיש כאי
 .רבינו- של-לחסידו- נעשה

 ק"הלאר=עלייתו

והרבי , ין נודעו בחיבתם לארץ ישראל'י בית רוז"כל אדמור
כאשר נפטר אחד . מהוסיאטין היה המיוחד שביניהם

עה לפתוח בבית הקברות הועלתה הצ, ין´רי בית רוז"מאדמו
: אמר הרבי מהוסיאטין. ין'היהודי בווינה חלקה עבור בית רוז

ואכן בהיותו כבן . אני עולה לארץ ישראל, בשבילי אין צורך
עלה הרבי מהוסיאטין , כשלוש שנים לפני השואה, שמונים
, הוא הרגיש בהתגברות האנטישמיות באירופה. ישראל לארץ

ז ביקר בקהילות חסידיו "רצולפני עלייתו לארץ בשנת ת
בקרקא . או לכל הפחות לברוח מאירופה, ועודדם לעלות

!" עם הגרביים למי שיש שכל שיברח כעת אפילו: "אמר

לחסידיו שבאו לקבל פניו בתחנת הרכבת 
מי שיכול למכור : "לעמברג אמר- בלבוב
שישאיר הכל , ומי שלא יכול למכור, שימכור

 ."מועל שכ וויברח מכאן כשרק תרמיל

אף הרבי מהוסיאטין היה , ן'כמנהג בית רוזי
 בביתו היו כלים מצוחצחים. נוהג במלכותיות

, חלקם קיבל בירושה מאביו וסבו ,ומפוארים
, ואחרים הובאו לו כמתנה על ידי חסידיו

והיו , שרצו לפאר את ביתו בכלים נאים
חורטים את שמם על הכלי כדי שיהיו נזכרים 

ן כללי שאם יש פעם התבטא באופ. לפניו
הרי זה , בביתו הידור ואם יש בהנהגותיו פאר

 .חלק ממצוות כיבוד אב שהוא חייב בה

דיבורו היה , היה רגיל להרבות בשתיקהרבינו 
, ותמיד התנהג בנימוס ורוגע, שקול ומדוד

גם כשהיו מדברים . שכיסה על להט פנימי

        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא
 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

 -"בתסידורו של ש" "באר מי� חיי�"הרנובי  'ר שלמה מצ"ב טירר רבי חיי� –
  )ג"תקע( אר  החיי�\שערי תפילה

  )ה"תקס( תשע שיטות - ר ישכר דוב בעריש רוזאניש מלבוב"רבי צבי הירש ב
 דברי אמונה ועוד, ר אהר� דוד הכה� קאה� מתולדות אהר�"רבי אברה� יצחק ב

 )ז"תשנ(

 )ו"תרפ( ר מרדכי דוב מהורנסטייפל"רבי ברו� דוד טברסקי מקלינקובי  ב –

  )ו"תקמ( מנורה הטהורה -זליש מריטשוואל ואוסראווצארבי עוזיאל מיי
 )ח"תנ( פרי חדש' רבי חזקיה די סילווה ב –

ר בנימי� "לבוב בריסק לובלי� ופראג ב, מ"ד פפד"רבי אהר� שמעו� שפירא אב
  )מ"ת( וואל�

מ "ר' תל -ד זאלאזי "ר אלעזר אב"רבי אריה לייב הלוי הורווי  מסטניסלאב ב
  )ד"תר( איגרא
  )ו"תרס( חשק שלמה -ר ישראל משה הכה� מוילנא"מה ברבי של

 )ד"תקס( תשואות ח�' ר יצחק מליני  ב"רבי גדליה ב

 )ט"תש( א"ת-ר מרדכי שרגא פייבוש מהוסיאטי�"רבי ישראל ב

  )ג"שע( ל אחי הצמח דוד"ק פראג בזמ� המהר"דיי� דק -רבי זעליגמא� גאנז -

  )ב"תש( ר יוס� דוד"ד מדאמיטש ב"רבי אברה� יהושע העשיל הגר הי
 )ד"קכ' ב( ה ב� תרח ואמתלאי בת כרנבו"אברה� אבינו ע –

  )ה"תר( החוזה מלובלי�' תל -ר טוביה יחיאל מיכל"רבי נפתלי היר  מברעזע� ב
  הירשרבי צבי  )ג"תרי( א מקאליסק"ר' תל -מהארקאר צבי הירש "ל מטבריא ב"רבי שאול סג

  )ז"תרט( והשר� מקוצקמ מפרמישלא� "חותנו ר' תל -ר דוד"פרענקל תאומי� מפרמישלא� ב
  )ח"תרע( צדקת חיי� ועוד\משנת\נתיבות' ב -ר אליהו מויסקוט"רבי חיי� מקראשנאווי  ב

  )ש"ה( ע"י זי"רבי יוס� המערבי מגדולי תלמידי האר
 )ב"תס( "חוות יאיר"ר משה שמשו� בכר� בעל "רבי יאיר חיי� ב

 טבת' צ ב"בימי זכרו הביא היא )ט"תקפ( ר שמחה בונ� מפשיסחא"רבי אברה� משה ב

  )ט"תרמ( עטרה לראש צדיק מפוריסוב' ר יהושע אשר ב"רבי יעקב צבי ב –
  )ז"תרי( ד האמצעי מלובאויטש"חת� ר -ר משה שלמה זלמ� משקלוב"רבי יעקב כולי מחברו� ב

  )ח"תרנ( ר אלכסנדר סנדר סאפרי� השני מקאמארנא"רבי משה חיי� מאלטשטאט ב
  )ש"ת( ר משה הלברשטא� משינאווא"ד מסקאלוב ברבי דו

   )א"תרנ( ר יעקב ליינר מראדזי� בעל התכלת"רבי גרשו� העני� ב –
  )ב"תרי( , ח מקאסוב"ות' שלוהאהבת ' תל -ר חיי� מבאטשעטשא"רבי אליעזר זאב ב

  )ה"תרכ( דגל מחנה יהודה –ר יהודה צבי "רבי אברה� מסטרעטי� ב 
  )ה"תרס( וילר לוי מראדו"רבי מרדכי ב

  )ג"תרצ( איפה שלמה' ר אליהו דוויק ב"המקובל רבי חיי� שאול הכה� ב
 )ב"תשכ( ד סקאהל"ר שמואל רוקח אב"רבי שלו� ב
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 'ב' המש� בעמ

ע� חתנו  א"זיע מ"מר מוהרמ
צ  רבי חיי� אליעזר הורונציק "גהה

 

 רבינו  מהוסיאטי וציונו הקדוש

, ומז את דעתומקורביו הבינו בר, לידו בענייני תורה היה מרבה בשתיקה
כשהוא מלווה בבני , לצורך בריאותו בכל יום טייליה רגיל לרבינו ה

ששם דר כי אמר  כך נהג בווינה וכך בתל אביב. משפחה או שמשים
 הליכתוב. שבעיר זו אין אין צריחי כנסיות ולא נשמעים בה פעמוניהן

  .פי הבריאהוהתפעלותו מי מעת לעת היה מביע את. כמעט ולא דיבר

ר הולך "שפעם ראה את האדמו, פקיד בכיר בעיריית תל אביבסיפר 
החליט , שואל עליו את משמשו רביוכיוון שנדמה היה לו שה, ברחוב

בא  ע"רבינו מהוסיאטין זיבימי השבעה על . ולהציג את עצמו יולגשת אל
וסיפר כי מאז אותה פגישה לא העז יותר ללכת ברחוב , אותו פקיד לנחם

בבכי לומר כי רק מראייתו ברחוב היה מושפע  והמשיך ,בגילוי ראש
  .לו,חסר,הוא,ועתה,לטובה

  ין'רוז-בית-רי"אדמו-זקן

כשעלה לארץ בהיותו . רבי ישראל מהוסיאטין זכה לאריכות ימים ק"הרה
 ק"הרה האחרון של וונכד, ין'רי בית רוז"כבן שמונים כבר היה זקן אדמו

שבה היה , קבע בתל אביבאת מקומו , ין שנותר בחיים'רבי ישראל מרוז
למעלה משליש היהודים שחיו אז  -המרכז היהודי הגדול בארץ ישראל 

הוא היה רגיל לעלות לירושלים בקיץ ולשהות . בארץ התגוררו בתל אביב
רבי ישראל  'הק של זקנו יומא דהילולא, במרחשוון 'בה כמה חודשים עד ג

להר הזיתים  אף הולךוכן היה  ,אז היה פוקד את הכותל המערבי. ין'מרוז
 ..חיים בן עטר נורבי, הקדוש 'אור החיים'להשתטח על קברו של בעל 

ללא ציון  'הרבי'מזכיר  ע"א זיאהרן מבעלז 'ק ר"רההמספרים שכשהיה 
לפני שהרבי . רים"שהיה זקן האדמו, מהוסיאטין נוהתכוון לרבי, שם

חסידים . ןהחליט לגור בתל אביב דיבר על כך עם הרבי מהוסיאטי אמבעלז
ובמיוחד לא , שנדחפו לעמוד מאחורי החלון לא הצליחו לשמוע את השיחה

אבל מפעם לפעם שמעו . שדיבר בלחש, את דבריו של הרבי מהוסיאטין
 ."אעשה כך - אם הרבי אומר כך : "אומר אאת הרבי מבעלז

ופעם כששאלוהו להסביר . היה מחסידי הוסיאטין ל"זצ מטשעבין גאוןהגם 
קבלה היא מאבותיי שאין : "השיב, ישראל מהוסיאטין נובידבר שאמר ר

נמצא שאנו , ו לא נכוון לאמת"אם חכי ... בדברי הרבי 'פשט'לומדים 
 ,מטשעבין גאוןאף הרבי מהוסיאטין העריך את ה. ."!מועלים בהקדש

לחסידיו  נוציווה רבי, וכשהגיע לארץ מגולת רוסיה סמוך לערב פסח
 גאוןועד נדבנים שידאגו לרכוש דירה ל הנאמנים בירושלים שיארגנו

שביקשו ממנו לתרום סכום , באסיפה זו נכח גם עשיר גדול. מטשעבין
סירובו גרם לריפיון בקרב . אולם העשיר סירב לתת את מה שנתבקש, גדול

בליל הסדר החל אותו עשיר מרגיש , והמשימה נכשלה, שאר הנוכחים
בני ביתו מיהרו . הסדר ליל להיות בשולחן עד שלא היה מסוגל, ברע

אם מצערים אדם גדול : אמר, מהוסיאטין נובצאת החג להזכירו בפני רבי
העשיר , פשיטא שאי אפשר לערוך את הסדר כדבעי, מטשעבין גאוןכמו ה

 .ורפא לו ושב לאיתנו, קיבל על עצמו לתקן את אשר עיוות

 ,ע"זי חיים בן עטר נורבי ק"הגה הוסיאטין עם י"אדמורקשר מיוחד היה ל
רבי מרדכי שרגא הנהיג ללמוד בכל ערב שבת את פירוש  ק"רההאביו 

כאשר צבאות הנאצים ימח שמם היו , ב"קיץ תשב, על התורה 'אור החיים'
החל הגנרל הנאצי רומל לכבוש את צפון אפריקה , עוד בתנופת כיבוש

בשלושה עשר ימים התקדמו . והתקרב במהירות לכיוון ארץ ישראל
תוך שהם משמידים שמונים אחוז , ע מאות קילומטרהגרמנים ארב

מרחק , הם כבר הגיעו לשערי אל עלמיין ,מהכוחות האנגליים שלחמו נגדם
והתכוונו לסיים במהירות , של כמאה קילומטרים מאלכסנדריה שבמצרים

רומל התפאר שכיבוש הארץ . את כיבוש מצרים ולהמשיך לארץ ישראל
, חת היהודים באירופה כבר הגיעו לארץהשמועות על רצי, יהיה מהיר וקל

היה  רבינו. רבים התאספו לתפילות, ופחד נורא נפל על היישוב היהודי
, רבה של בני ברק, ל"יעקב לנדא זצ 'גאון רוה, באותה עת בירושלים

נכנס אצלו , מהוסיאטין רבינו ישראלשהיה רגיל לפקוד את ביתו של 
אמת הוא שכל : "הוסיאטיןהשיב הרבי מ. לספר לו על השמועות הרעות

השיב הרב לנדא " האם יש לי צורך להתערב, ברם, העניין לא נראה לי
. להתעצם בתפילה כדי להגן על ישראל, שכך נהגו גדולי הצדיקים

 להשמיע, ומשמע מכך שיש לו לצדיק הדור להתערב בנעשה כאן: "והמשיך
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  057-796-2493: להארות הערות וכל עני נית לשלוח לפקס המערכת

�  חינו� הבני�חינו� הבני
 ועובדות הדרכות הנהגות, אמרות צדיקי�

  )זי( בעני חינו� הבני�

  חינו� הבני� תלוי באבות
גות הבני� תלויה בהחדרתו את התודעה שהתנה

את  ק האמרי חיי�"הרהבהתנהגות ההורי� פירש 
שא� , "ובחרת בחיי� למע� תחיה אתה וזרע�"הפסוק 

ת מתו� חיות ולהט קודש אזי "האב יבחר בעבודת השי
  .ת בדרכו זאת"ג� זרעו אחריו יעבדו את השי

פ שה� "ישנ� אנשי� שתוהי� כיצד זה קרה שאע
בכל זאת , מיה�עצמ� שומרי� תורה ומצוות כל י

, ל מדר� הישרה ובעטו במסורת אבות"בניה� סרו רח
והתשובה היא הואיל וה� קיימו את המצוות כמצות 

ופעמי� רבות היו עושי� זאת כאילו , אנשי� מלומדה
לכ� הדרדרו הבני� , ללא חיות וללא התלהבות, כפאו�

לעומת זאת אלו , עד עזיבת התורה והמצוות לחלוטי�
ת מתו� חיות "ה� עבודת השישראו אצל אבותי

נתפסו ג� ה� בה מתו� אהבה ורצו� והמשיכו , ושמחה
  . כ� לאור� ימי חייה�

*  
א� " )מק.(בדר� זאת א� פירש את הפסוק בפרשתינו 

לא יירד אחיכ� הקטו� איתכ� לא תוסיפו� לראות 
א� הדור הצעיר לא יהיה עמכ� לא תוכלו , פירוש": פני

אלא מאחר , מצווהלא בגלל שאני , להתכל בפני
כ� אמר  -ותתביישו ממני שלא הצליח החינו� שלכ�

  .הצדיק לשומעיו
ווי גליקלע� איז מע� אז מע� האט די קינדער " -:והוסי�
 !)כמה מאושרי� האנשי� שילדיה� נמצאי� ליד�(, "נעב� זי�

ידוע לי רבות על אנשי� שזולגי� דמעות  -:והוסי� עוד
� רואי� את הבני� ט שאינ"בליל הסדר ובשבתות ויו

ני. 'ק האמרי חיי� מויז"הרה –ני. 'בטאו ויז(. אצל�
  ) ע"זי

        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
 ''''בבבב' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ

ת "י מהוסיאטי� ובענוותנותו חיזק מר� עצמו שהשי"ר
זכות כל . בי מהוסיאטי�יעזור שכ� יהיה ויתקיימו דברי הר

  .כ"ע. הצדיקי� יגנו עלינו אוי� אייביג
יעזור וירח� שנזכה לראות כולנו את נרות בית ת "השי

ר זאל� אלע האב� געפוילט אלעס גוט וית� "וברו, המקדש
לנו את האור הגנוז של נר החנוכה ושל אור השבת קודש 

ת יעזור דהרי החשמונאי� "השי, צ"ואור של כל התומ
כ זכות� רב להשפיע ולהג� ג� "נ א"מיט א מסי פעלו

פ "עלינו וירח� המרח� שנזכה א� לא ממש כמוה� עכ
וירח� שכולנו נשוב באמת , ש"נ ומעט יר"למעט מסי

מאהבה ויעשו כול� אגודה אחת לעשות רצונ� בלבב 
וישפיע , של� ויעשו כול� תשובה שלימה שמיד נגאלי�

מיתית ונזכה על כולנו אור התשובה ויראה באהבה א
ונזכה , מער או� מער חודש מילה שבתשטיגע� ב

ט "צ ומעשי"לשטייגע� בהתמדת קיו� ושמחת התומ
  , וגמילות חסדי�

ע אוהב אותנו ומחכה ומצפה שנתקרב אליו פתחו "הרבש
כי , לי פתח כחודו של מחט כל הבא לטהר מסייעי� אותו

מחכה שנשוב אליו וא� נשוב הוא ית� לנו פתח ' הוא ית
וכביכול כל מעת לעת הוא מחכה ומתגעגע , של אול�

 כסדר בוכה ומבכה את בניה' השכינה הק, לבניו רחומיו
  ,אהוביה

�        פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו

יוע� יוע� יוע� יוע� יוע� יוע� יוע� יוע� מחנ� ומחנ� ומחנ� ומחנ� ומחנ� ומחנ� ומחנ� ומחנ� ו        ––––––––שמואל שטר� שמואל שטר� שמואל שטר� שמואל שטר� שמואל שטר� שמואל שטר� שמואל שטר� שמואל שטר�         הרבהרבהרבהרבהרבהרבהרבהרב
        חינוכיחינוכיחינוכיחינוכיחינוכיחינוכיחינוכיחינוכי

        ))))בבבב((((שולח
 השבת כיצד שולח
 השבת כיצד שולח
 השבת כיצד שולח
 השבת כיצד 
מבאר  א"משה קאופמ
 שליט 'ר ג"להרה" לב אבות על בני�לב אבות על בני�לב אבות על בני�לב אבות על בני�"' בספ

  : שה� נכוני� וראויי� להביא� מעל במה חשובה זו כמה נקודות
' שבת קודש'ת יו� הקדוש היש להדר ולהקפיד ביותר שלא להפו� א

ליו� של הקפדה יתירה על הנהגת� של הילדי� על כל צעד ושעל 

או א� בשבתות מתגלה בקביעות , בהערת הערות על כל דבר פעוט
כ אצל אחד מהילדי� כגו
 הנאת "איזה מדה רעה שאינה טובה כ

על ההורי� הנבוני� להשכיל ולידע , אותו הילד בסכסו� ומריבות
אלא , להרוס חלילה את אוירת השבת המרוממתלהתאפק ולא 

אדרבה ישימו לב� ועינ� תמיד על מעלותיה� של כל אחד ואחד 

ומאיד� יעירו על חסרונ� וימתינו להזדמנות , מבניה� ולהדגיש אות�
  .יותר טובה להעיר לה� מאשר בזמ
 שולח
 השבת והחג

, כי הרי השבת ניתנה למנוחת הנפש ועונג יותר מכל ימות השבוע

יגרו� לריבי� וכעסי� , "שבמתנה טובה שיש לי ושבת שמה"ו "וח
לא תבערו אש בכל מושבותיכ� "פ "עה: קקקק""""מהזוהמהזוהמהזוהמהזוהוכבר ידוע , ו"ח

שמידת הכעס גרוע הוא בכל ימות השנה בימות החול , "ביו� השבת

ועלינו לדעת שכל עני
 זה היא כעי
 ניסיו
 הא� מקבלי� , ק"ו בשב"וק

' מבח
 הא� אכ
 אנו עוסקי� בעבודת ה השבת ע� אהבה והיא כעי

שנזכה שתהא שמחה למעלה  ר"יה 
ולמטה ושמחת ישראל בבני� בית המקדש 
שכביכול הבורא מחכה אימתי ישראל 
יקבלו חזרה את בית המקדש לשמחת 

  .עול�
� אלעס גוט 'ירח� שנזכה צו פועלת "השי

וישמור את ישראל בכל מקו� שה� 
בכללות ובפרטות הנה לא ינו� ולא ייש� 

שעשה ניסי� לאבותינו , שומר ישראל
בימי� הה� בזמ� הזה כמו שפירשו 
צדיקי� שג� בימי� האלה מתעוררי� 
העת רצו� בזמ� הזה באתגלייא והוא 

ר "ויהגולדיגע עת רצו� לפעול אלעס גוט 
חסד� וישע� תת� ' הראנו ה"שנזכה לכ� 

  , "לנו
ית� לכולנו פרנסה בריוח תורה ר "וברו

ג וית� "א ועשירות גדולה ברו"וגדולה במק
  , ר"חיי בני ומזוני רויחי ואריכי בגו

ד בניקל בכל העניני� "גרויסע ס א
וית� לנו ישועה שלימה , ג"והמובני� ברו

  , ג"ורפואה וברכה שלימה ברו
 רכהק בב"לכולנו את נרות ביהמ ויראה

וישועה שלימה ורפואה שלימה  שלימה
   .וגאולה שלימה

ובני� בית המקדש שוי� יעצ אוי� א  זיסע 
 .אופ� אוי� אייביג

        לזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיק
לוח� , אשר האיר האמונה הטהורה בלב רבבות, נשמת הרב הצדיק

  מלחמות הש� בעוז ותעצומות
ר "ל ב� מוה"זצוק אברה� יצחקאברה� יצחקאברה� יצחקאברה� יצחקר מתולדות אהר� רבי "ק אדמו"כ

  ל"זצ אהר� דודאהר� דודאהר� דודאהר� דוד
  "דברי אמונה"בעל 

  א"א שיבלחט"שליט ק"הגה ר"ק מר� אדמו"חות� כ
  ז"ז כסלו תשנ"יומא דהילולא כ

  זכותו יג� עלינו ועל כל ישראל אמ�
 

ודבר זה יש לעשותו , חשיבות ויופי יש באמרה או רעיו
 שנשמעו מפיה�
הא� אמיתיי�  כי הילדי� ירגישו, בכנות ואמיתות ולא מ
 השפה ולחו"

שאמנ� כתבנו על שאמנ� כתבנו על שאמנ� כתבנו על שאמנ� כתבנו על , , , , ובכלל זה להיות נבו
 וחכ�ובכלל זה להיות נבו
 וחכ�ובכלל זה להיות נבו
 וחכ�ובכלל זה להיות נבו
 וחכ�[[[[הדברי� וההרגשי� או לאו 
אתנהלה לאטי לרגל אתנהלה לאטי לרגל אתנהלה לאטי לרגל אתנהלה לאטי לרגל """"אבל יעקב אבינו לימד אותנו אבל יעקב אבינו לימד אותנו אבל יעקב אבינו לימד אותנו אבל יעקב אבינו לימד אותנו , , , , רצינות בשולח
 השבתרצינות בשולח
 השבתרצינות בשולח
 השבתרצינות בשולח
 השבת

ואדרבה להיות לה� ע� לב שומע ואדרבה להיות לה� ע� לב שומע ואדרבה להיות לה� ע� לב שומע ואדרבה להיות לה� ע� לב שומע , , , , לתת לילדי� להתבטאלתת לילדי� להתבטאלתת לילדי� להתבטאלתת לילדי� להתבטא, , , , """"המלאכההמלאכההמלאכההמלאכה

        ].].].].''''המקשיב ומבי
 מה מציק לה� ומה טוב לה� וכדוהמקשיב ומבי
 מה מציק לה� ומה טוב לה� וכדוהמקשיב ומבי
 מה מציק לה� ומה טוב לה� וכדוהמקשיב ומבי
 מה מציק לה� ומה טוב לה� וכדו
ת עצמו ע� איזה סיפור מעשה על פרשת השבוע או עני
 אחר האב יכי
 א. ג

', והעיקר להוציא מזה הדבר אשר ממנו נדע כיצד לעבוד את ה', ט וכדו"יאצ
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