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  .א"צדקינו בב
צרי� לעסוק בתיקו� , זמ� זה המסוגל לגאולהכ "א

, י האחדות ואהבת ישראל"שהוא ע, והכנה לגאולה
, וחסד ולב טוב כול� בכלל השלו�, ל"שלוה כנשלו� ו

ח מרבי� שלו� "ואחד מסימני התלמיד חכ� הוא שת
ח "והעוסק בשלו� ראיה ברורה עליו כי הוא ת, בעול�

  .'ח מרבי� שלו� וכו"כעדות רבי אלעזר ב� עזריה ת
, ת עלינו שנזכה להתעלות בצדקה וחסד"השיירח� 

ואהבת אחדות אהבת חינ� , שלו� ושלוה, לב טוב
ועל ידי זה נזכה לבני� בית המקדש וגאולה , ישראל

  .השלימה וכל הישועות שמחות והרפואות
וכל יו� יש לו , אנו כבר בנר החמישי דחנוכהעומדי	 

ונר חמישי מרומז בו , עני� אחר המיוחד ועת רצו� בו
כי אפשר לזכות , ק נגד חמשה חומשי תורה"התוה

כי "ת כדכתיב להתמדת התורה וקיו� התורה והמצוו
  ".נר מצוה ותורה אור

ומובא , א להשיגו"הוא עני� נשגב וגבוה אשר אוחנוכה 
, ק דאור החנוכה יורד למטה מעשרה טפחי�"בסה

ואפשר בקל לזכות לתשובה ולהתקרב לאבינו 
ע בלשו� "זידברי חיי� מצאנז וכמובא מה, שבשמי�

על הדברי� אשר יש עליה� נידו� ' דאפי, לבי אומר לי

איתא  דדבמקו� אח, ק אי שיי� עליה� תשובה"הבזו
א� פע� אחרת כתיב על זה , דאי� על זה תשובה
כ על זה אפילו דבפשטות קשה "דמועיל תשובה ג

ע� כל זה בימי החנוכה , לזכות בזה לקבלת התשובה

  .יכולי� בקל להגיע לתשובה שלימה
וכמו , אור החנוכה היורד למטה מעשרה טפחי�וזהו 

א כי די� חנוכה הוא בזמ� צאת "שהארכנו במקו
רמז לאלו השרויי� בשפל המדריגה בחינת , הכוכבי�

ובחינת פתח , למטה מעשרה טפחי�, חשכת לילה

בחו� הוא בחינת הנמצא חו� לפתח , ביתו מבחו�
ג� כ� ה� יכולי� להתקרב בניקל , ל"הקדושה רח

  .לאבינו שבשמי�
י דעת "חונ� לאד� דעת ומלמד לאנוש בינה עאתה 

אפשר להבחי� בי� קודש לחול בי� אור לחוש� בי� 

ירח� , ישראל לעמי� א� אי� דעת הבדלה מני�
להתנהג , וישמור המרח� עלינו ועל כל ישראל

י דעת אמיתית אפשר "באידישקייט בשלמות וע
י "ולהתנהג בדרכי היהדות ע, ת"לזכות לאהבת השי

ההבחנה בי� קודש לחול בי� אור לחוש� ובי� ישראל 
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  א "נר חמישי דחנוכה תשע
 'ב  חלק א"ארה -בארא פארק 

  חנוכה עת רצו	 לביאת המשיח
החנוכה מובא מאמר ימי 

ת רצו� לבני� מצדיקי� דהוא זמ� וע
, בית המקדש ולגאולה השלימה

ערכתי "כמרומז בתהילי� בפסוק 
על ידי עריכת נר , "נר למשיחי

אפשר ויכולי� ' נר חנוכה'היינו 
לביאת משיח , לזכות למשיחי

 'ב' המש� בעמ

נר של חנוכה שהניחה  :)שבת כב(' בגמ איתא
. אמה פסולה כסוכה וכמבוי' למעלה מכ

  .'י דלא שלטא ביה עינא למעלה מכ"וברש
מצאנו בשלש אלה סוכה מבוי ונר חנוכה הנה 

ל דשליטת העי� "וי, י�שצרי� שישלוט בה� הע
דכל מה ששולט , הוא עני� של שליטת רשות

' ועד כדי כ� מצאנו בגמ, בו העי� הוי כרשותו
שהיינו אומרי� שבראיה בעלמא יקנה  .)מ ב"ב(

את המציאה לולי שיש לנו משנה יתירה שלא 
הבטה בהפקר קני . ח"א ש� קי"וכ, ש"עיי, קנה

  ].ה דבראיה"ד. ב' תוס' ועי[
הראיה היא עד כדי כ� שיש צד  דכחחזינ	 

דראיית העי� , י הראיה"לומר שיוכל לקנות ע
דברי� ' ל דלכ� צרי� בג"וי, היא כשליטת רשות

הדברי� ה� ' כיו� דבג, ל שישלוט בה� העי�"הנ
בסוכה דכתיב בה תשבו כעי� , עני� של רשות

צרי� שבשעת ישיבתו בסוכה יידע , תדורו
עד עשרי� ולכ� , ויחוש שהוא ברשות הסוכה

אמה ששולט בה העי� מרגיש שהוא נמצא 
, וכ� במבוי שהוא עני� של רשות, ברשות סוכה

י הקורה בפתח המבוי נהיה המבוי רשות "שע
ולכ� צרי� שיהיה הקורה עד עשרי� , היחיד

  .י"אמה שבכ� ירגיש שהוא נמצא ברה
כי כ� ג� בנר חנוכה הכוונה בנרות היא והנה 
הניחה בפתח ק הטע� שצרי� ל"ש בסה"כמ

י "ביתו מבחו� בכדי לקדש את ביתו ורשותו ע
וג� שיפוצו האורות , קדושת הנרות הקדושי�
ר לקדשו ולטהרו "הקדושי� לחו� לרה
ומיתאמרא משמיה , מזוהמת טומאת היווני�

א דהיווני� רצו בכוח טומאת� "זיע מ"הרי' החי
י וטמאו כל "ר לתו� רה"להכניס את זוהמת רה
והנס היה , י"היא רההשמני� שבהיכל ש

נ של החשמונאי� "י מסי"שנהפו� היא שע
י האורות "ניתנה לנו אורות נרות חנוכה שע

ר לקדש ג� את "י לרה"האלו מאירי� מרה
ולזה המצוה להניחה על פתח ביתו , ר"הרה

  , מבחו�
אמה ' ל דלכ� צרי� שיהיה עד כ"יז "ועפי

, ל"שישלוט בה העי� שהיא עני� של רשות כנ
רגיש שהנרות הקדושי� ה� ברשותו שידע וי

י זה בא יבא "ושה� מקדשי� את רשותו וע
  .ר"הקדושה ג� לרה

הצדיקי� לב�  )'ז ח"בראשית ס(ר "מדואיתא 
י שלח "ורש' ב' ר י"במ' עי(ל דאיתא "וי, ברשות�

א "וכ, עי� רואה והלב חומד )פ ולא תתורו"עה
שורייני דעינא באובנתא דליבא  :)ח"ז כ"ע(

� הצדיקי� ששולטי� בעיניה� ליב� ולכ, תליא
, ששליטת העי� היא שליטת רשות, ברשות�

  .ושכשולטי� בעיניה� שולטי� בליב�
ש ביוס+ הצדיק ויהי יוס+ יפה "ל מ"יז "ועפי

י כיו� שראה עצמו "וברש, תואר ויפה מראה
, התחיל אוכל ושותה ומסלסל בשערו, מושל

ה אבי� מתאבל ואתה מסלסל "אמר הקב
  . כ"ע, מיד, י מגרה ב� את הדובאנ, בשער�
ק "מר	 הרהמ שאמר "ל עפי"העני� יולהבי	 

, בלשו� הכתובי� א"רבינו משה מלעלוב זיע
ויהי , שבתחילה כתוב על יוס+ לשו� הצלחה

מצליח ' וכל אשר הוא עושה ד, איש מצליח

הש� כמו שכתוב ראשית חכמה יראת הש� וחכמה 
  .היא תורה

, האמיתית ובתשובה שלימה יושיענו בתשועהת "השי

כמו שדיברנו , שנזכה לנצל את ימי החנוכה כדבעי
' במקו� אחר שצרי� להניח נר חנוכה למעלה מג
טפחי� לרמז כי צרי� מעט אתערותא דלתתא 

ו ורוצי� להתדבק "דהאפיקורסי� העושי� להכעיס ח
הרי אי� רוצה , ל מה אפשר לעשות עמו"באשפה ר

מעט רצו� טוב משפיע ' ילקבל כלל א� מי שיש לו אפ
  .טפחי�' ת מאורו אפילו א� מונח למטה מי"עליו השי

למה הדבר דומה למל� בשר וד� במלכות של משל 
הענושי� והאסורי� בבית הסוהר אינ� יכולי� , חסד

לבקש רחמי� על עצמ� כי אי� ברשות� לצאת ולבוא 
א� בימי� המסוגלי� אשר המל� יורד ובא , אל המל�

ורי� אז בוודאי יכולי� להשתטח לתו� בית האס
, "ת� לנו חנינה ולא נאבד"ולהתחנ� לפני המל� 

להתחרט על מעשיה� אשר עשו והלכו בחוש� 

ולשוב בתשובה שלימה לרצות ולחפו� , ואפילה
י רחמי� ותחנוני� אלו נתעורר "וע, לעשות רצו� המל�

, ומתיר האסורי�, רחמי המל� המול� מלכות של חסד
אשר , ה"ה למל� מלכי המלכי� הקבעל אחת כמה וכמ

  .רחמיו גדולי� ועצומי� על בניו
, אשר יורד אפילו לנמצאי� בחוש� גדול, החנוכהובימי 

א� מכל מקו� הרוצי� לצאת ולהתעלות , בגיא צלמות
ומתחנני� ת� לנו חנינה ולא נאבד ונעשה רצונ� באמת 

מיד , רק הוציאנו מבית אסורי� זה, בשמחה ונחת רוח
י "רח� ומוציאנו לאור גדול ומשפיע על כל בנה מ"הקב

ר ותורה וגדולה "בכלל ובפרט ישועות ושמחות בגו
כשרואי� , ג� אלו הנמצאי� בצרה ובחוש�. במקו� אחד
, ר"ה המאיר עלינו באור גדול שפע רב בגו"מעשה הקב

מיד מתקרבי� לאבינו שבשמי� ומשתוקקי� וכוספי� 
ו מזה שמחה ה יש ל"והקב, ת"להתעלות בעבודת השי

ישראל בכלל ופרט חפצי�  להרי וודאי כל כל, ונחת רוח
ועמ� "כדכתיב , ותמיד באמת טובי� ה�, רק בטוב

  , "כול� צדיקי�
משו� ' ידיד נפש כו"ל הפיוט "ז ח"ק מו"כשפירש כמו 

י אשר תית� לנו משיכה קטנה מיד "ע, "עבד� אל רצונ�
ונרו� לבד בזריזות גדולה  ירו  עבד� כמו איל

  .להשתחוות אל מול הדר�

 ה  ביו� שני ושלישי"ראש חודש טבת אי: � החודשמברכי
  חלקי� 17,  7:20 שעה 'יו� א: המולדט  "הבעל

 'ב' המש� בעמ

ועל פי זה אפשר לפרש , י�לעמ

ל כל תלמיד חכ� שאי� "מאמר חז
כי מי , בו דעת נבילה טובה הימנו

ו ואינו יודע "שאי� בו דעת ח
והאי� , הקדוש והטהור מהו
וצרי� , להתנהג ביראת שמי�

יחד ע� יראת ' ללמוד תורה הק



 

 

 

 ב

 ב

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

        
ה שמר ומשגיח על בני ישראל שיעשו "אשר הקב

  ,המצוות לכתחילה ברצונ� האמיתי של כלל ישראל
שזכות מתתיהו ב� יוחנ� כה� גדול  יעזורת "השי

זכות אהרו� כהנא קדישא ובניו ', חשמונאי ובניו הק
ומשה רעיא מהימנא וזכות כל הצדיקי אמת יג� ' הק

וירח� , עלינו ועל כל כלל ישראל בכללות ובפרטות

שעשה ניסי� לאבותינו בימי� הה� 'ת שיהא "השי
  .אמ�', בזמ� הזה

  
  'וגו )יז ,מד( עלו לשלו� אל אביכ�ואת� 

, "ואת� עלו לשלו� אל אביכ�"מסיי� בפרשת	 

ובתורה , "ויגש אליו יהודה"ופרשת ויגש מתחלת 
  ,אפשר לפרש בהרבה אופני� עד אי� סו+

לפני קבלת התורה כתיב ויח� הע� נגד ההר הנה 
כי ההכנה לקבלת , ל כאיש אחד בלב אחד"ואמרו חז

ש וג� כ� בני� בית המקד, י האחדות"התורה הוא ע
י "הארי האחדות כמובא מ"וכל הענייני� תחילת� ע

הריני מקבל מצות עשה "לומר קוד� התפילה  'הק
, ז יקובלו התפילות"ועי, "של ואהבת לרע� כמו�

דיחיד לעצמו מדקדקי� עליו יותר א� הוא ראוי 

א� על ציבור וכלל אי� , לקבל ולקרב תפילותיו
ל לכ� מיד מקוב, מדקדקי� ושואלי� עליה� בשמי�

כ נהגו לומר בכל ענייני עבודת הש� "ולכ� ג, ברצו�
וא� , לקשר עצמו להכלל, "בש� כל ישראל"יתבר� 

רק באופ� של , ו"יש מחלוקת אי� נקרא ציבור ח

ועל ידי זה אי� , שלו� ואחדות מקושר ונכלל בציבור
להסטרא אחרא צפצו+ ופתחו� פה בתפילות 

  .ישראל
, אל אביכ� ואת� עלו לשלו�זה אפשר לומר ולפי 

לעלות , 'עלו אל אביכ�'- לנזכה  שלו�י ה"כלומר דע

, "ויגש אליו יהודה"-ז נזכה ל"ועי, אל אבינו שבשמי�
שיקובל , כדאיתא במדרש אי� הגשה אלא תפילה

ובש� יהודה , י השלו� והאחדות"תפילותינו ברצו� ע
יבורי� דמרמז על ' ואות ד, ה הקדוש"נמצא ש� הוי

דיבורי� הפשוטי� יתקרבו דעל ידי האחדות כל ה
כידוע ששיחת , ה"ה קרוב להקב"וימצאו בתו� הוי

דהצדיקי , חולי� של תלמידי חכמי� צריכה לימוד
אמת ג� שיחת חולי� היו ע� כוונות גדולות וייחודי� 

  .נוראי� קודש קודשי�
וזה , י האחדות"לכל הדרגות האלו הוא עוההקדמה 

בעניי�  כ למשיח צדקנו וכמה אשר נארי�"הכנה ג

  קושיית הבית יוס)בעני	  
נאמרו ותירצו כבר  הבית יוס) רבינו קושייתעל 

ויש אשר נהגו לחדש כל יו� מימי , אלפי תירוצי�
ואי� קושיה אשר נאמרו , החנוכה תשובה נוספת

עליה כל כ� הרבה תשובות בבחינת אפילו ספר 

  .תורה שבהיכל תלוי במזל
ר הדי� טומאה הותרה קשה הרי מעיקולכאורה 
א� כ� מדוע הידרו לחפש אחר פ� שמ� , בציבור

  .טהור וחתו� בחות� כה� גדול
דהיא הנותנת דהפ� שמ� טהור מראה על ואפשר 

ה לה� פ� שמ� "ששמר הקב, חיבת� של ישראל
, כדי שידליקו הנרות בטהרה כדלכתחילה, טהור

והוא מראה על ההשגחה הפרטית והשמירה 
  .י"ה לבנ"העליונה של הקב

הבית יוס+ אמאי לא תיקנו רק שבעת ' קושיוהנה 
, הרי ליו� אחד הספיק השמ� בלא נס, ימי חנוכה

ואפשר דכל , א� כ� הנס הוא רק לשבעה ימי�
מציאות פ� השמ� שנשאר בטהרתו שלא 

והפ� , כי ה� טימאו כל השמני�, טמאוהו היווני�

א� , אשר נשאר בטהרתו מוכיח שהיה אינו נראה
וביו� , יאות הפ� עצמו הוא נס גמורכ� מצ

הראשו� שהשתמשו עמו כבר השתמשו ע� פ� 
  .של נס
ביאור דהנה אמנ� בני ישראל רצו שמ� וצרי� 

א� מכל , טהור א+ דטומאה הותרה בציבור
מקו� הרי הכהני� החשמונאי� טמאי� טומאת 

היו אחר כל המלחמות שעשו והרגו היווני� , מת
אשו� לטומאה א� כ� ג� כ� השמ� נטמא בר

� אינ� מטמאי� אתא שפיר "ד דקברי עכו"ולמ

ד דמטמאי� הרי "א� למ, דבאמת לא נטמאו
כ "צריכי� שבעה ימי� להיטהר מטומאת מת א
  ,בהכרח הוצרכו לטע� דטומאה הותרה בציבור

ל בעניי� אחר "לומר כמו שמובא בחזואפשר 
דנעשה נס ולא מתו , לגבי פינחס שהרג לזמרי

אלא הכו� עד שגססו ורק אחר , בידי הכוהני�
  , שהניחו� מתו לכ� לא נטמאו

טמאי� ביד ג� כ� לפרש בדר� רמז ואפשר 
א� דהגויי� היו טמאי� א� נמסרו ביד  טהורי�

ולפי , טהורי� רצה לומר אשר נשארו בטהרת�
זה הרי הוא נס גדול אפילו שהרגו רבבות אלפי 

  ,כ"היווני� על כל זה לא מת אחד ביד� רק אח
ולא , ש דעצ� הדלקת הנרות בטהרה"זה א ולפי

י נס גדול אשר נעשה "נגר� ע, י הכהני�"נטמאו ע

וא� כ� ג� היו� הראשו� שנדלק בטהרה , לכהני�
והכול כדי להודיע חיבת� של ישראל , הוא נס

גודל מעלת האחדות עדיי� לא נוכל להגיע 
ק "ק קוה"דהרהמשמיה ' וכדמתאמרי, לתכליתו
א אשר אמר בצחות "זיעועכי ד מלעלוב"מר	 מוהר

י יצטופפו יחד הרי "כל הידיי� מבנלשונו כי א� 

ונוכל להוריד ולקבל כל , יגיע עד כסא הכבוד
ובפירוש דברי צדיקי האמת יש , ההשפעות טובות

ל דבאחדות "פ הנ"ל ע"ואפש, ק וסוד הרבהעומ
אפשר לזכות להגיע עד , ושלו� בי� כלל ישראל

כסא הכבוד ולקבל כל הרפואות הישועות 

  .ק"והשמחות בשלימות ובני� ביהמ
ל דכל "כתב בהקדמה לשמיה חפ  חיי�הק "הגה

, י שנאת חינ�"ק אירע ע"הגלות וחורב� ביהמ
וא� , חינ�י אהבת "ומידה טובה מרובה דהתיקו� ע

' י היו בכללות ובפרטות בשלו� ובאחדות אפי"בנ
, ק"שעה אחת כבר מגיע משיח צדקינו ונבנה ביהמ

, א� לאחדות זו מחכי� ומצפי� אלפי שנות גלות
, והאחדות הוא המכה בפטיש לביאת משיח צדקינו

  .וכמו שהיה בזמ� קבלת התורה
א� ', ותלמידיו הק ט"מר	 הבעשזה מובא מעני	 

דמידת  ט"מר	 הבעשמובא מ. ל"דברי חזמקור� ב
ה ע� בני אד� הוא כמו הצל שמשתק+ ממנו "הקב

' ה"הפסוק ' וזהו פי, דמות האד� המסתכל לתוכו
כמו שהאד� מתנהג בבי� אד�  ,"ציל� על יד ימינ�

וא� מיטיב לזולתו , ה מתנהג עמו"לחבירו כ� הקב
כ� מטיבי� לו מ� השמי� אפילו , בלא טע�' אפי

ל כל המרח� על "והוא מה שאמרו חז, ותבלא זכוי
במידה שאד� , הבריות מרחמי� עליו מ� השמי�

  .מודד מודדי� לו
  

באר מי� "ע בעל "רבי חיי� מטשערנווי  זיק "הרה
  ז כסלו"ד כ"יו" חיי�

באר מי�  עלק ב"חל יומא דהילולא דהרהבשבת 
נאווי� רשלמה מטשע' חיי� בר' ק ר"הרה, חיי�

בוער באש קודש ובשבת  כולו היה אשר, א"זיע
 ר"אדמו ק"כ ימזקינושמעתי מאחד ששמע , קודש

ט "כי פע� בשוה, א"זיע מלעלוב] מ"מר	 מוהרמ[
. ק שנתנמנ� אחד מהמסתופפי� בצילו"בליל ש

השומר שבת הב� ע� "העיר לו הבאר מי� חיי� 
הרי א� נרד� על משמרתו  ,והאי� שומר יש� ,"הבת

 חסידאותו  עוד יכלומאז לא , ישיתו עליו עונש כבד
א� בגלל ברכת הצדיק לא הזיק , לישו� בשבת קודש

על כ� , א שמי�היה יר האד�אותו , לו חוסר השינה

ק "התנהג בדעת ובהשכל ומילא את זמנו בש
בתורה ובמצוות ואמירת תהילי� ואמירת משניות 

ק הבאר מי� חיי� "שפע מדיבור הרהנ ל זהוכ', וכדו

        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה
        ''''אאאא' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ

 

את ' ויבר� ד, כ כתוב לשו� ברכה"ואח, בידו
כל אשר ב' ויהי ברכת ד, בית המצרי בגלל יוס+

ואמר הטע� שברכה היא למעלה מדר� , יש לו
ובאר� , והצלחה היא בדר� הטבע, הטבע

, ישראל שורה בחינת ברכה שהיא מעל לטבע
ל שורה רק הצלחה שהיא בדר� "אבל בחו

ל מקדש את "א� הצדיק הנמצא בחו, הטבע
י ושורה ברשותו בחינת "רשותו בבחינת א
 ולכ� בתחילה היה שורה, ברכה מעל לטבע

ל רק בחינת הצלחה "בבית המצרי שהוא בחו
א� לאחר , שהיא בדר� הטבע, בגלל יוס+

ונהיה , שהפקיד את יוס+ על כל אשר יש לו וכל יש לו נת� בידו
היה אפשר כבר לשרות בחינת , בית המצרי רשותו של יוס+

ולכ� לאחר שהפקיד את יוס+ על ביתו כתוב , ברכה מעל לטבע
  . ק"עכתדה, גלל יוס+את בית המצרי ב' ויבר� ד

דלאחר שמינה את , ש ויפה מראה"ל הכוונה מ"י' הקד "ועפי
, ויוס+ קידש את הרשות היה בחינת יפה מראה, יוס+ על רשותו

, שהיא שליטת עיניו שהיו יפי� ושלטו ברשותו לקדש אותו
וכיו� שראה יוס+ שהגיע למדריגה זו של שליטת רשותו 

, עבודת הקודש אשר לוב' הסתפק בכ� והתחיל לעבוד את ד
, והתחיל מסלסל בשערו היינו הקליפות הרומזי� על שערות
, שיוס+ התחיל בעבודתו לשבור אות� ולהכניע� אל הקדושה

לא זו , ה אבי� מתאבל ואתה מסלסל בשער�"א� אמר הקב
כי א� , המטרה שאליה נשלחת למצרי� לקדש את רשות� לבד

ולמה , י"שותו באכ� היית יכול לישאר אצל אבי� בקדושת ר
אלא נשלחת למצרי� בכדי לקדש את , אבי� מתאבל עלי� חינ�

בכדי , ושכל מצרי� יהיה בבחינת רשות הצדיק, כל מצרי�

שכשיבואו בני יעקב לש� ולעתיד גלות מצרי� יוכלו ישראל 
וכדאיתא , ל"לעמוד בקדושה שלא יפלו חלילה לשערי הטומאה ר

, צרי� וגדר עצמו מ� הערוהיוס+ ירד למ )'ב ה"ר ל"ויק(במדרש 
שזה , ומיד ותשא אשת אדוניו את עיניה, ונגדרו ישראל בזכותו

, בזמ� שיוס+ קידש את רשותו ושלטו עיניו ברשותו, לעומת זה
ורצתה להשליט את , מיד ותשא אשת אדוניו את עיניה דקליפה

, ל"להכניס בה מכוח הטומאה ר, עיניה הטמאות ברשות יוס+
ושעיניו , ת יוס+ לקדש את כל רשות מצרי�ומעתה החלה עבוד

, הקדושי� ישלטו בכל מצרי� ולקדש את כל אר� מצרי�
וישיתהו פרעה על כל אר� , וכשהצליח יוס+ בעבודתו הקדושה

ששלטו עיניו הקדושי� על , זכה לברכת ב� פורת עלי עי�, מצרי�
  , כל רשות מצרי�

" כה"קראת השכינה  הנ" כה אמר"א "זיע י	'ק מרוז"הרה וכמאמר
הב� של� יוס+ ש� את שמי " בנ� יוס+ שמני אלקי�", אומרת

שיוס+ הביא את מצרי� להכיר בבורא עול� " לאדו� לכל מצרי�"
 )ע"חנוכה תש(. ה"ולהאמי� בהקב

 'ג' המש� בעמ
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  .א"זיע
למעות  'באר מי� חיי�'ה �רטנצ א"כי פמסופר 

השכיל  אחד גביר ,בשביל עניני צדקה וחסד
 אמר לו, להביא כל הסכו� אשר היה צרי�

 ותמורת המעות ח שהוא עת רצו� אצלו"הבאמ
היה  ל"הנ הגביר, חפו�לפעול כל אשר י עתה כלוי

ולכ�  ,ה כס+ לרוב ולא הוצר� לברכה בזה"לו ב

 ח שיושפע עליו הרגשת טע�"ביקש מהבאמ
למלא  ח"הבאמ ח והוכרח"ק כהרגשת הבאמ"שב

, לביתו האיש אחר כ� נסע, רצונו כיו� שהבטיח לו
ק נתמלא הגביר בשמחה "א� שהגיע סמו� לש

ק ולא "שב אתאגדולה ורקד ופיזז על כי עוד קט 

ני עד שב ,ק"שב עניני ודברי רק על עמו יכלו לדבר
ח חששו שירד "שלא ידעו מברכת הבאמ הבית

מגיע  ל זהכשחקרו ודרשו ונודע לה� , ו"מדעתו ח
ק "הגיע שב וכ� מדי שבוע עת, ח"מברכת הבאמ

כשראו שאי� ביכולתו  ,החמיר העני� יותר ויותר
ח "לסבול קדושה נוראה זו הלכו לבקש מהבאמ

  ...הווכ� ה, שיקח ממנו ברכתו
היו לו כלי� לקבל אור השבת באופ� כל ח "הבאמ

� אחרי� א, כ� נעלה ולהשאר כאחד האנשי�

   .ח"מאהאי� יוכלו להשתוות לגודל מעלת הב
  

  ע"רבי ישראל מהוסיאטי	 זיק "הרה
ק "חל יומא דהילולא דהרה דחנוכה החמישיבנר 

 א ב� ברכה דינה והרב מרדכי"מהוסיאטי� זיע

ק "היה הנכד הראשו� להרה הוא, שופייב שרגא
 א"ר ק"הרהלפניו ומצדיקי� יראו  ,א"מרוזי� זיע
סת� בלא כינוי אחר  'רבי'אמר שבעת  מבעלזא

ק "וכשבא הרה, ק מהוסיאטי�"כוונתו היתה להרה
א מבעלזא "ק מהר"מהוסיאטי� לבקרו קבלו הרה

  .ע בשירה וזמרה ושמח שמחה גדולה"זי
ע הל� "ר זיהלעיעשלמה זוו' ק ר"הרה :מסופרעוד 

לבקר  להגדליה משה מזוויע' ר ק"יחד ע� בנו הרה
י� התנהג 'כמנהג רוז אוהו, ק מאוסיאטי�"אצל הרה

אחר  ,כלל בהסתרה גדולה ולא הראה גדלותו
גדליה משה את אביו ' ק הר"שאל הרה, שיצאו
אמר לו אביו וכי , וסיאטי�הק מ"ל הרהעלדעתו 

פ "תו באש קודש פנימית אעעיראינ� רואה ב
שהוא התנהג כלפי חו� בפשטות ודיבר ברגיעה 

ת א� שלא כדרכו תמיד אפשר היה לראו .'וכדו
גודל בגודל עבודתו בנענועי� באריכות הזמ� 

  .'כוונותיו הק
ת חכמבקיא בשהיה  'א ח"אמר בפניו תפע� 
י בנענועי� אי� צרי� "כי לפי כוונות האר, הנסתר

ענה , כמו אשר הארי� בקודשו, כ הרבה זמ� לזה"כ
ק בפשטות כי מקובל אצלו מהמגיד "לו הרה

לנענועי  כוונות נוספות הרבה ממעזריטש
ומוב� אשר כל מה שהארי� בזה כמה  ,הושענותה

כמנהג רוזי� נהג , שעות עדיי� בזריזות גדולה

ו נצצו בניקיו� מלכותי יבמלכות כלפי חו� וכל כל
א� הסביר אשר לעצמו ', כלי כס+ וכלי זהב וכדו

יכול לדור אפילו במרת+ א� משו� מצוות כיבוד 
 הוא אב אשר ציווהו להתנהג במידת התפארת

  .מלכותנוהג ב
 'קאנאפע'הביאו לו ספה חדשה שנקרא א "פ

וראה שהבעל מלאכה סידר רק הצד החיצוני 
א� הצד הנוטה לקיר לא השקיע בזה  ,שיראה יפה

כה כי כלפי אהסביר לו הבעל מל ,ותמה על זה

 

ק מאוסיאטי� אצלנו "אמר לו הרה ,הקיר אי� רואי�

הפני� והחו� הכל צרי� , אי� חילוק א� רואי� או לא
ואי� לנו השגה בדברי�  .יהיה בתפארת ובמלכותש

מידת התפארת  .העומדי� ברומו של עול�
  .כל דבריה� נהגו בסוד קדושי�ווהמלכות 

עבה התבטא בדר� " סיגר"אחת בעת שעיש� פע� 

חזיק להצחות כי כמה שעבה הסיגר יותר כ� יכול 
אשר ' והביאור בדבריו הק, האפר שעליו יותר
גר הוא האש קודש הבוער הסי, נאמרו בדר� רמז

וכמה שהצדיק אמת יותר גדול ובוער באש  ,בצדיק
יתבר� כ� יכול לסבול ולהוריד ' עבודת הלקודש 

עצמו לפחותי� שבפחותי� לרוממ� ולקרב� 
' ביטל המופתי� אשר הי כ"כמו. לאבינו שבשמי�

העיקר הוא אמר שט כי "הבעש מר� אצל תלמידי
  .ולא המופתי� ת"השיעבודת 

א נסע "ועכי א"עזי מ"מוהרמ ר"ק זקיני אדמו"כא "פ

 ק"רהברו במקו� שהיה דר בו העא כש"במונית בת
אמר לו נהג המונית אשר היה אד�  ,מהוסיאטי�

והיה אביו , כי בילדותו גר באזור זה, פשוט ביותר
, ק מאוסיאטי�"אצל הרהלהדלקת נר חנוכה  לוקחו 

, מסודר באופ� נאהווראה מראהו שהוא בהידור רב 

ק "הרה ,שאל לאביו וכי כ� נראה אדמור בפאר כזה
הוכרח  ,�הבחי� בדבר ושאל את אביו מה שאל בנ

בפשטות  לנער ק"הסביר הרה כ"וע ,האב לספר לו
ד אי� ראוי לבוא "פני המל� בו �כי כשמקבלי

אלא צרי� לבוא לפניו בבגדי ' במלבושי� קרועי� וכדו
 וכמה מהכל אחת ע ,ט מסודר באופ� נאות"שבת ויו
אמנ� כ� הסביר בפשטות א� . ה"ה הקב"לפני ממ

בעומק הסודות והייחודי� בכוונתו מי יעמוד בסוד 
   .קדושי�

פע� נכנס  ,כהוג�' תמיד מסודר הי הטהורלחנו שו
ונגר� לו עגמת נפש גדולה ' וראה שנשפ� שמ� וכדו

ענה  ,אמרה לו בתו אפשר לסדר זה עוד פע� ,מזה
מה כוחות השקעתי ק וכי יודעת את כ"הרה הל

הסודות  בעומקבסידור השולח� כי כל דבריו היו 

  .והיחודי�
י� לא ידעו עדיי� 'י חסידי בית רוז"שהגיע לאבעת 

ונתנו לו  ,נהג בהסתרה גדולהתגדולת קדשו כי ה
ראה  רק ,תווגדלאת כ "גבאי אשר לא הערי� כ

שבעני� ההזכרות והקוויטלא� יש לו בזה עבודה 

 האמר לו כי בפע� הבא ,�ל כשאלו ע ,גדולה
לא בשיביאו לו קוויטעל יכניס ידו לתו� אבנטו 

ו טכשהכניס היד לתו� אבנו ,ק מכ�"דע הרהישי
בעת שקרא הקויטל נרתע לאחוריו מגודל החו� כי 

מאוד מרוב  רותחתדירה קהרגיש כאילו נוגע ב

ונזהר מכא�  ,אז הבי� שבקדוש עליו� מדובר ,החו�
  .ולהבא
� היה מצדיקי אמת צדיק יסוד סיאטיהומק "הרה

עול� מקדשי הקדשי� שבדורו וצדיקי דורו הפליאו 

כל בישראל כל איש  אהבפעל ישועות ו ,בגדלותו
  .ומאוד

  
חות	 רבינו  -א"ר בעל דברי אמונה מתו"אדמוק "כ

  א"א שיבלט"שליט
אברה� ' ר ר"אדמו ח"ד דמו"השבת חל יומביו� 

ת "עובד הש' וידוע שהי ,א"ע ועכי"א זי"ויצחק מת
הקי� חבריא גדולה , זכה וזיכה את הרבי� ,באמת

 ת שמי�השפיע ירא, � הרבה תלמידי� הגוני�ע
 חדירח לציבור הגדול אשר הסתופ+ בצילו וה"וגמ

, פ ההלכה"כל מעשיו נהג ע, בה� קדושה וטהרה 

ובעבור זה ויתר על הרבה עניני�  ,"דאיע "שו"' והי
זכותו וזכות , מתו� רצונו לקיי� ההלכה בפשטות

  .כל הצדיקי� יג� עלינו ועל כל ישראל לעול�
*  

א ב� "זיע ישראל מהוסיאטי	' רק "דהרה' זכותי

יג� עלינו , ברכה דינה וב� מרדכי שרגא פייביש
אברה� יצחק  רביר "ק אדמו"כח "י וזכות מו"ועכ

ר אהרו� דוד מתולדות אהרו� יעמוד לנו "ב� הר
ת "ר השייעזו, ולכל כלל ישראל בכל הדורות

ב� שיינא ברכה ורבי  ל"ונשמת רבי אברה� יצחק ז

תעלה בתו� כל נשמות תא "אהרו� דוד מתו
וישפיע  עלינו מלי� יושריו, הצדיקי� והצדקניות
 אמ�  .י"לינו ועכרפואת הנפש והגו+ ע

רפואות  ר חתימה טובהית� לנו גמה "הקב
 ,השכלבבדעת ו ל אחדוישועות מתו� שמחה כ

, הכל יכול וכולל� יחד י� כי הואר+ עהכ' ישועת ה
א "רבינו שליט. [א"ויראנו נרות בית המקדש בב

   ].ביר� ברכת מזונות ועשה לחיי�
*  

ת להשפיע עלינו הדעת האמיתית "השיירח� 
לנצל ימי החנוכה בשלימות ישועות ושמחות 

א "ג במק"תו, ר"ורפואות שלימות ושפע רב בגו
שמירה , י ובכל מקו� שה�"לכל כלל ישראל בא

, וירפא לכל לבבות הנשברי� מבני ישראל, עליונה

וית� לנו חיי בני ומזוני רויחי ואריכי וסייעתא 
אור החנוכה , ונזכה לאור התורה, דשמיא בניקל

ולתשובה מאהבה ויעשו כול� אגודה , ואור הגנוז
בברכה שלימה , אחת לעשות רצונ� בלבב של�

זות ונזכה לח, וגאולה שלימה בבני� בית המקדש

  .אוי+ א זיסע אופ� אוי+ אייביג א"ק בב"בביהמ
***  

  ב"ח בארה"חנוכה תשסנאמר 
אנו וזה גלוי וידוע בזמני� גבוהי� אלו של עומדי� 

ה כביכול "א יכול להתקרב לממ"ימי החנוכה שכ

רבו� כל העולמי� יורד לכל אחד  עטאשהזיסער ט
' ה, א יכול לפעול ולהשפיע"וכל אחד ומקרבו וכ

לנו יחד נזכה לאור הגנוז של אור ירח� שכו
שכולנו נהיה , אור התורה ומצוות, החנוכה תמיד
ונתעורר ונעשה , בתמידותוייק  ' באמת בבחי

תשובה מאהבה ועשו כול� אגודה אחת לעשות 
יעזור ' ה, כי נר מצוה ותורה אור, רצונ� בלבב של�

שנהיה שטייג� בהתמדת התורה ומצוות ועבודה 
ה מיט א גזונטע אידישע ח וקדושה וטהר"וגמ

בשמחה בואו לפניו ' שמחה שטענדיג עבדו את ה
ר ישמור על כול� בכללות "ברו' וה, ברננה

, הנה לא ינו� ולא יש� שומר ישראל, ופרטות
וברוב רחמיו ית� לנו כולנו רפואות שלימות הנפש 

, ר"ברכות שלימות ושמחות שלימות בגו, והגו+

ר "יקל בגווישפיע שפע רב השפעות טובות בנ
וכולנו זאל� דערלעב� , ותורה וגדולה במקו� אחד

ר ית� לנו ברכה שלימה "ברו' ה, משיח צדקנו
וישועה שלימה ושמחה שלימה וגאולה שלימה 

ק וכולנו יחדיו נזכה לראות את נרות "בבני� ביהמ

  . בית המקדש אוי+ א זיסע� אופ� אוי+ אייביג
  

        ת קודשת קודשת קודשת קודשוווושיחשיחשיחשיח
****            

        ''''בבבב' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ
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        חנוכהחנוכהחנוכהחנוכה
דבית שמאי , דבית שמאי ובית הללבפלוגתא בפלוגתא בפלוגתא בפלוגתא 

נרות מכא� ואיל� ' אומרי� יו� ראשו� מדליק ח
ובית הלל אומרי� יו� ראשו� מדליק , פוחת והול�

  . :):):):)שבת כאשבת כאשבת כאשבת כא((((' מכא� ואיל� מוסי� והול� וכו' א
לבאר מחלוקת� על דר� העבודה ובהקדמת  וישוישוישויש

א במה "זיע רבי דוד מלעלוברבי דוד מלעלוברבי דוד מלעלוברבי דוד מלעלובמר� מר� מר� מר� ק "דברי הרה
ס דלפעמי� קאמר חסורי מיחסרא "דאיתא בש
, ולפעמי� קאמר לא זו א� זו קתני, והכי קתני

יראה ופחד ' בבחי' הי' ופירש בזה דא� התנא הק
הצמצו� ' מחסר בדבריו מפני שזהו בבחי' אז הי

אהבה וכיסופי� שהוא ' בבחי' וכשהי, והגבורות
כ "ע, ו א� זו קתניאזי לא ז, עני� של התפשטות

 .ק"תודה

יראה ' בבחי' ש הי"דב, ל על זה הדר�"הכא י ננננ""""והוהוהוה
וכדמצינו ברוב מקומות בתלמוד מחומרי בית 

בהאי  .).).).)שבת לאשבת לאשבת לאשבת לא((((' ובגמ, שמאי ומקולי בית הלל
ואשר על , דשמאי דחפו באמת הבני� בידו, גיורא

דכיו� שבכל יו� ויו� מיומי דחנוכה ' כ� סבירא לי
וממילא ניתוס� , ריגת היראההיתה התעלות במד
בבחינת , ועל כ� פוחת והול�, צמצו� על צמצו�

אבל בית הלל שהוא בבחינת אהבה הרי כל , הסתר
כ "וע, יו� ויו� מוסי� בהאהבה רבה ואהבת עול�

  .והב�, מוסי� והול� בהתפשטות
  
אומר מעול� לא ירדה שכינה למטה מעשרה  יייי""""רררר
מצוה  .).).).)כאכאכאכא    שבתשבתשבתשבת((((' והנה בנר חנוכה אי, .).).).)סוכה הסוכה הסוכה הסוכה ה((((

ש� ' ה עולה בגימ"ו כ"חנ. להניחה בתו� עשרה
נמצא שבימי החנוכה אפשר , ה"י וש� יהו"אדנ

להתעורר בתשובה ולזכות לחסות תחת כנפי 
' ולהיות חמאי� אפי שכינתא כדאי, השכינה

ק כי נר חנוכה הדלקתה "בספה' וכ� אי. ק"בזוה
בפתח ביתו מבחו# ולמטה מעשרה לרמוז שכל 

לבלתי ידח ממנו , ר הוא יכול להתעורריהודי באש
  ....))))ידידידיד, , , , ידידידיד', ', ', ', שמואל בשמואל בשמואל בשמואל ב((((נדח 

  
נראה . הרואה נר של חנוכה צרי� לבר� .).).).)שבת כגשבת כגשבת כגשבת כג((((' ' ' ' איאיאיאי

 .בעלמא קני' ובראי, כ חזק"כ' דבחנוכה כח הראי

  
', וכושמונה שמונה שמונה שמונה ל וכל "הול, שמונת ימי חנוכה אלו וכלוכלוכלוכל

וכל , אלא לרמוז שכל שמונת הימי� כזמ� אחד ה�
, כה נכלל בה כח כל השמונה ימי�יו� מימי החנו

וכ� ' שלושת ימי� וכו ))))כבכבכבכב, , , , שמות ישמות ישמות ישמות י((((י "ש רש"וכמ
קבוצה של ימי� , א של ימי�"שטיינ, שבעת ימי�

 .רצופי�

ל כי ג� הארת זאת חנוכה שהוא מזל "י זזזז""""ולפיולפיולפיולפי
, ))))דדדד""""שער הכוונות שער חנוכה פשער הכוונות שער חנוכה פשער הכוונות שער חנוכה פשער הכוונות שער חנוכה פ((((עילאה ומזל תתאה 

וני בני מעלי וחיי אריכי ומז, מאיר ג� כל ימי החנוכה
' כדאי -בני בני בני בני  ,,,,.).).).)מועד קט� כחמועד קט� כחמועד קט� כחמועד קט� כח((((רויחי במזלא תליא 

, הרגיל בנר הויי� ליה בני� תלמידי חכמי� :):):):)שבת כגשבת כגשבת כגשבת כג((((
 -  מזוני רויחימזוני רויחימזוני רויחימזוני רויחי, ))))כזכזכזכז, , , , משלי כמשלי כמשלי כמשלי כ((((נשמת אד� ' נר ה - חיי חיי חיי חיי 

 .חנוכה געלט

צדיקי� , ק דבנרות חנוכה מאיר אור הגנוז"בספה' ' ' ' איאיאיאי
ל במה ואי� יזכה כל אחד "וי, זוכי� לראות אור זה

  . לאור זה ואחד
ק כי מי שאינו "בספה' ד דאי"אולי אפשר לומר ע

מתעורר מהביט בנרות חנוכה סימ� היא שאי� 
ק "כ  בספה"י מש"והביאור עפ, נשמתו שלימה

 טטטט""""מר� הבעשמר� הבעשמר� הבעשמר� הבעשבש�  ))))קדושי�קדושי�קדושי�קדושי�,  ,  ,  ,  תולדות יעקב יוס�תולדות יעקב יוס�תולדות יעקב יוס�תולדות יעקב יוס�((((
בכל יו� יוצאת  .).).).)ק נשא קכוק נשא קכוק נשא קכוק נשא קכו""""זוהזוהזוהזוה((((' ד דאי"א ע"זיע' הק

ה דמאחר והקש ,בת קול ומכריזה שובו בני� שובבי�
כ למה ל� "שלא נמצא שו� אד� שישמע הבת קול א

וה� , ק"ל שבאמת נשמע הב"ועל כרח� י, ק"כלל הב
. ההרהורי תשובה שבאי� לאד� בכל יו� מצד הכרוז

דמה שנפשו מתעורר , ל כמו כ� בראיית נר חנוכה"וי
הרי התעוררות זו , בתשובה בהביטו בנרות חנוכה

אור הגנוז שכל אחד ' וזה הוא בחי, מאור הגנוז הוא
 .ואחד יכול להשיג

  
ק לבאר הטע� דימי החנוכה לא נאסרו "בספה איתאאיתאאיתאאיתא

כי כח השפעתה היא , ט"בעשיית מלאכה כבכל יו
להאיר ולתק� ג� את ימי החולי� ימות החול 

והוא , ונראה לפרש עוד. ת"הפשוטי� ולהגביה� להשי
לכ� מחשש , דכיו� שימי החנוכה ה� גבוהי� מאד מאד

, י קנאה ועי� הרע"ו ע"היה לה� שליטה חשלא י
וזה מבלבל אות� כי נראה , מותרי� בעשיית מלאכה

 .לה� שה� ימות החול

  
, בספרי� דשמונה ימי החנוכה כנגד ספירת הוד' ' ' ' איאיאיאי

, ק"וההוד זו ביהמ .).).).)ברכות נחברכות נחברכות נחברכות נח((((' ובגמ. ספירה השמינית
ש ואחר כ� באו "וכמ, אפשר לפעול בזה בימי� אלו

  .'וכו בני� לדביר ביתי�
  

 ולזאת חנוכהולזאת חנוכהולזאת חנוכהולזאת חנוכה' ' ' ' לנר הלנר הלנר הלנר ה

כי , כנגד מצמיח ישועות' לפי החשבו� נר ה, נר חמישי
 ))))בתפילת יוצרבתפילת יוצרבתפילת יוצרבתפילת יוצר((((הסדר בעשר ספירות הוא שמוני� 

פרי פרי פרי פרי ((((מפועל גבורות שמונה שבחי� עד אדו� הנפלאות 

וה� יש סדר שמתחילי� . ))))אאאא""""ש פש פש פש פ""""ע# חיי� שער הקריע# חיי� שער הקריע# חיי� שער הקריע# חיי� שער הקרי
ומש� סופרי� עד אדו� , למנות במרו� וקדוש

 .עשר ספירותהנפלאות 

וזה כולל הכל , כנגד בורא רפואות' יוצא שנר ח זזזז""""ולפיולפיולפיולפי
ג מדות "וכמו בי. עיקרו של חנוכה, זאת חנוכהזאת חנוכהזאת חנוכהזאת חנוכהוזהו 

  .ג� כולל הכל, שנוצר חסד שהוא מדה השמינית

        משולח� גבוהמשולח� גבוהמשולח� גבוהמשולח� גבוהמשולח� גבוהמשולח� גבוהמשולח� גבוהמשולח� גבוה

ר "ק מר� אדמו"ניצוצי אש מכ
  א "ט זיע"הקוה

        

        טבתטבתטבתטבתטבתטבתטבתטבת        חודשחודשחודשחודשחודשחודשחודשחודש        ראשראשראשראשראשראשראשראש
  בכלבכל  מאירי�מאירי�  חנוכהחנוכה  נרותנרות

  טבתטבת  חודשחודש

  חודש המג	 על ישראל
 נראו שבעשירי )א"ע ט"רנ פנחס( ק"בזוה מבואר הנה

 להתגלות נגד שבטבת התחיל היינו, ההרי� ראשי
, האומות בעד החג שקרבו בפרי ולזה, ההפכי

 שלא, ישראל בני על נפיהבכ הקדושה מגנת והשכינה
, עד עשירי נראו ולא, ישראל לכנסת רע יוכלו לעשות

 בסליחות( וכדברי הפייט, רשעת� שנראה, טבת הוא

, בו לקיתי טבת מאד ירח )אזכרה, בטבת לעשרה
 קדושת וצוה להמשי�, רפואה הקדי� ה"והקב

 דברי(. עמנו להרע יכלו רע לא בימי שג� כדי, השורש

  )חיי�
  

  	 הטבת הנרותטבת מלשו
 הארות ח"מקבל הר בוודאי בחנוכה שהוא טבת ח"ר

, החודש כל תלוי כי בראש, החודש ימי כל על הנרות
 שהנרות, נרות ו"ל מה שמדליקי� לרמוז נכו� ויש

 ,טבת סו+ עד חנוכה מתחילת ,יו� ו"ל מאירי�
 הנרות הטבת מלשו� טבת כי ל"ז ז"מפי מו ושמעתי

  ,ד"עכ
 ה� ימי טבת ימי כי פרי�בס ש"כמו לפרש ויתכ�
ג�  הנרות מאירי� י"שע הרפואה הקדי� ולכ�, הסתר

  )אמת שפת( .טוב כי ואור, אלו חוש� ימי
  

  ימי גאולה וישועה
, החנוכה בתו� ימי טבת ח"ר שנכנס מה העני� הנה
, ל"ר עשו של הוא שליטה הזה בחודש כי להיות הוא

 וראש בתחילתו הוא והנה תוקפו, ק"בספה כמבואר
 שנתפס ראשו עמדי כמוס הלא הוא אכזר ני�פת

לא  כ"ועי, וישועה הגאולה ימי שה�, ימי חנוכה בתו�
. נתפס ראשו כבר כי, ו"ח רע לעשות כח לו יהיה

  )שלמה תפארת(

  חודש זה יש לו שייכות לקדושת חנוכה
 שורש ובראש חודש, בחנוכה שחל טבת חודש וראש

 ראש נקרא זה דלטע� וכמו שאמרנו, החודש מכל הקדושה
שייכות  לו יש זה חודש עסק בוודאי, של החודש חודש

 ר"היצה העבר ולהתגבר על לתק� שהוא, חנוכה לקדושת
, מרפא בשרו לכל שהוא ,התורה אור ידי על ושניה�, להבא
אלא  הרע יצר לתברא מלה ל� לית )'רב א א"זח( אמר ולהבא

ידי  על בלב ישראל שמופיע פה שבעל תורה והיינו, אורייתא
  )צדיק פרי(. חנוכה נרות

  

  חודש של תיקוני�
 לחודש באחד בעשירי"פסוק  על אמר ע"זי מאפטא ק"הרה
 וזהו, ק"ברי עני� פג� לתק� היה המבול ,"ההרי� ראשי נראו

 שאז, חודש טבת הוא בעשירי, הגלות אריכות כל ג� עתה
 באחד, זה פג� שהוא תיקו� ,�"השובבי ימי מתחילי�
 בימי שחל לחודש באחד הוא יקו�שהתחלת הת, לחודש
 בית( .התיקוני� ראשי מתחילי�, ההרי� ראשי נראו ,חנוכה

 )אברה�

 

' ת דהיה הרי, ש"ע יהודה ובא אצל כנע� וקפ# מאר# ד� ב� חושי� עד ששמע פרסה' ת קולו והל� גדול בקול יהודה ושאג כעס מיד בנימי�
  ,  אביו ועד פרסה מיוס� מאות
 ידוע והנה, יו�' פ של ליקח זמ� צרי� היה למצרי� וחזרה י"לא נמצא דהליכה, פרסאות עשרה ביו� אד� כמה מהל� :):):):)צגצגצגצג    פסחי�פסחי�פסחי�פסחי�(((( איתא והנה
 הרי בה� הלכו שלא א שבתות"י היו יו�' פ הליכה ימי בתו� והנה ))))וווו""""ט סט סט סט ס""""פעפעפעפע(((( ר"בב כדאיתא שניתנה קוד� עוד את השבת שמרו יעקב דבני

 היו שלא שבתות שני עוד באו הרי ,ימי� ד"י ביחד הרי א"הי ע� ימי�' הג צר� ,ימי� ז"רק ע ה� שבתות א"שי ימי� 'ג ונשארו ,ימי� א"צ
  ,ימי� ג"צ ימי� של שמוני� ההליכה לזמ� צרי� היה כ� א� יכולי� ליל�

' ג יציאת� זמ� שהיה ותמצא ,יציאת� ממצרי� זמ� עד יעקב ע� באו מצרימה היו� שבאותו למפרע ניס� ח"ר החשבו� מ� תדקדק והנה    
   חסר' וא מלא' א כסדר� החדשי� כי נחשוב דחנוכה

הסעודה  והנה, ממצרי� יצאו שאז דכסליו ז"הרי כ ל"וכנ ג" צ להשלי� ימי�' ג ועוד' צ דטבת הרי' ל דשבט ט"כ דאדר' ל ניס� של' א כ יו�"וא
 'ג', א ליו� יציאת� ואידחי שבת היה למחרת הסעודה כי היציאה לפנ �ימי' ב הסעודה כ� היה א�, ))))דדדד""""סססס    בבבב""""פצפצפצפצ    רבהרבהרבהרבה(((( כבמדרש שבת בערב היה

  , דחנוכה
 ולא דחנוכה בדיוק 'א יו� והוא יציאת� קוד� ימי�' ב בערב שבת היה והכ� טבח וטבח שסעודת ל� בפירוש הרי, ימי� ג"הצ היה אז ומ�

 ))))    נפתלינפתלינפתלינפתלי    קדושתקדושתקדושתקדושת((((. חנוכה לסעודת והכ� טבח וטבחרמז מ מקובל לו שהיה מה גיבורי� השלטי כותב שפיר ולכ�, יותר ולא פחות

 

 

� ''''וווו' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ    - - - - פניני� ודרושי� יקרי�פניני� ודרושי� יקרי�פניני� ודרושי� יקרי�פניני� ודרושי� יקרי

 פע� כי באותו נמצא ונדייק החשבו� נבוא כאשר
 של הלז הקדוש הסעודה עושה יוס� הצדיק שהיה

 ואכלו כל הצדיק בנימי� �ע כשנפגש והכ� טבח טבח
, של חנוכה ראשו� ביו� בדיוק היה, ביחד השבטי�

 והיה ל שנה"ק ב� היה למצרי� יעקב כשבא דהנה
  , שנה ז"י במצרי�

 האבות נולדו בניס� .).).).)יאיאיאיא    השנההשנההשנההשנה    ראשראשראשראש(((( 'בגמ איתא והנה
למצרי�  יעקב דכשבא נמצא כ� וא�, מתו אבות בניס�

        .שנה ז"דיוק יב במצרי� דהיה כיו� ניס� חודש ראש היה
 מאביו היה רחוק שיוס� משמע ))))זזזז""""סססס    גגגג""""פצפצפצפצ(((( ר"בב    והנהוהנהוהנהוהנה

 את שתפס יוס� הת� בשעה כדאיתא, פרסה מאות' ת
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במצוות חנוכה שמורי� לנו לא לאבד תקוה ולבדוק כל פע� 
  . מחדש
מדגישי� לנו את מהות חנוכה שמצותה בזמ� ק "הספה

בעת שהכל גלוי ונראה מעונ� וחשו� בעת ההיא , וחדמי
  . מחנכי� מחדש

סו+ חודש אשר הוא שונה הלבנה מכוסה חנוכה בזמ� ש. א
מכל המועדי� שה� בתחילת החודש או באמצע החודש 

  .ללמדנו להאיר כשהכל מכוסה, שהלבנה מאירה באור חזק
מעונ� מעורפל וקר נטול רגש בעת הזאת זמ�  בחור). ב

  . ההדלקה
  . כשאי� רואי� אור משתשקע החמה...מצוותה. ג
כשהכל נראה כאילו אבוד וחשו� , זמנה משתחש�. ד

, תחלו+ בליבנו המחשבה נוגה, והשמש שוקעת אי� אור
' נר ה'בזה הזמ� נדליק את ה, ילדינו המתוק מה יהא איתו

ניצוק לו שמ	 הרומז , נאמי� ביכולותיו, נעודדו', נשמת אד�
  .ה שלהבת עולה מאליה"וח עד שיהא בעזהנות� כלחכמה 
  . עוד במצוה נפלאה זו היכ� מדליקי� אותהנתבונ	 

כי ילדינו פעמי� זה נראה , לרמז לנו בפתח הבית מדליקי	. ה
ש� נדליקו ונחממו ונחולל , כעני בפתח עוד לא נכנס פנימה

נזכור את אשר ישב אברה� אבינו בפתח לראות . בו מהפכה
ו על עבירות ושב והאיר אותו "א� יש אחד שעובר ח

פ את "ה לקרב לכה"א+ אנו נצעד בעקבות אאע, בתשובה
  ..ולא סת� בפתח נדליק. בנינו ותלמידינו

. שהננו יודעי� דצרי� להגביר ימי� על שמאל בצד שמאל. ו
חנוכה יש בה כוח מיוחד שא+ מי שבצד שמאל אינו חסר 

  .ולכ� אל ייאוש, תקנה ואפשרי להדליקו
ק כותבי� שזה "הספה בחודש טבת: י העת ההואאימת. ז

והנה  )אחרי חנוכה עשרה בטבת(ההיפ� מיעקב , ירחא דעשיו
  . ננצל זמ� יחיד במינו זה, אז אנו מדליקי� המנורה ומתחזקי�

 .)שבת כא(שבת ' ד בגמ"עפ מאור עיניי�ידועי� דברי ה. ח
. פתילות ושמני� שאי	 מדליקי� בשבת מדליקי	 בחנוכה

ק אי� מדליקי� שה� "בשב' ואפי, רומז לבני אד� שפתילות
א� בחנוכה זה הזמ� שאפשר להתקרב ולקרב לנסות , כבויי�

ט "כי שונה החג הזה מכל יו, להושיט לו בשנית חבל הצלה
  ... ואי� מתלבשי� מלבושי חג

ואל יאמר , ובלבוש חול זה תקרבו אז, מלבושי חולכי א� . ט
קב עיי� ב, רי� ולהשפיעהמדליק מי אני שאוכל להלהיב אח

ו כי בחנוכה לכל יהודי יש כוח של כה� גדול "פרק צ הישר
ובוודאי את בניו , להביא ולקרב כל אחד ולקיי� שלו� וריעות

  .ותלמידיו
  

  ק"מספה ליקוטי� –ת "זמ	 להתקרב להשיחנוכה 
במג� : ק"וזל' פרי צדיק'ק "כמה מאמרי� מספהנצטט 

. ב על הפתחי� בחנוכהאברה� נוהגי� הנערי� עניי� לסב
ואי� עני אלא , ל המנוערי� מ� המצוות"נערי� קראו חז

ועדיי	 לא נכנסו פסיעה אחת , ו"ח על כ	 עומדי� בחו , בדעת
על , אכ	 בחנוכה יסבבו על הפתחי� ויפתח, לעבודת הקודש

ידי מזוזה בימי� ונר חנוכה משמאל נפתח שער לקרב 
  , רחוקי�

ילות ושמני� שאמרו ל פת"ק זקני ז"כאשר שמעתי מפ
, מ�'שתילה 'פר 'נת "ר ש"נפ, חכמי� אי� מדליקי� בשבת

על ידי עיכורי אות	 נפשות שאי	 יכולי� להאיר� בשבת קודש 
ולזה כיו� ...מדליקי� בה� בחנוכה, מעשי� רחמנא ליצל�

ל מאוד במצוה זו "מחשבה לאור גדול הזהירו חז' שהנס הי
לזה אמרו שא+ הרואה ו, שיוכל להאיר בתו� כל מיני חשכות

לבד ג� כ� יוכל ' שא+ על ידי הראי, נר חנוכה מבר�
שאינו מתנוצ� בו קדושת הארת השבת  וא) הגרוע...להאיר

כי מצוה . להאירו בחנוכה יכולי�, קודש מרוב חשכות החומר
וג� אז , זו נית� להאיר ברשות הרבי� למטה מעשרה ובחו�

ידי הנס נתלהב ועל , בעת הנס היו כלל ישראל במצב אפל
וכ� נשאר , ת ונתקנו"בה� ניצו� תשוקה לחזור לאהבת השי

על כ� צרי� כל אחד לייגע עצמו בימי� . לדורות הבאי�

  .ק"עכל. ת"ניסי� האלו להשתוקק להתקרב לעבודת השי
והיינו : ל"איתא בזה )חנוכה שנה תרלג(' שפת אמת'ק "ובספה

גע נכרי רק שיש נקודה פנימיות בכל איש ישראל שאי� ש� מ
ועל ידי הלל . שצרי� להיות שנקודה זו תתפשט בכל האד�

ז ששמח "והוא עי. והודאה יכולי� להכניס נקודה זו בכל הנפש
ה על שזכה להיות בכלל "האד� בנקודה זו ונות� הודאה להקב

ת "לכ� כשעשה השי...ז החשק יכול להרחיב הנקודה"עי. ישראל
בלב של� ונשאר ' תהנס התחילו מחדש לקבל עול מלכותו י

מזה ההתחדשות לדורות וכשמתעורר אד� עצמו בימי חנוכה 
כ לדורות שיש סיוע "ונשאר ג...יש לו סיוע מהתחדשות החנוכה

יותר מ� הסדר ' בימי� הללו לבני ישראל לעשות רצונו ית
נמצא מוב� כי בחנוכה נפתח פתח של ...וההנהגה בכל השנה

ו מצות הנרות כי יראת שמי� בכל איש ישראל ולכ� קבע
בלב האד� יכול לקבל אור התורה שה� ' כשנפתח יראת ה

  .ק"עכל. הפנימיות
  

  ש"הוכח כי הטבע הוא האלוקי� והכל ממנו יתבחנוכה 
נתבונ� נראה כי כל מהות חג חנוכה הוא על השמ� הטבעי א� 

והנס היה , שדלק לפי איכות השמ� והוא זמ� קצוב במהותו
פ� שמ� קט� בצימצו� יספיק שהרי , שדלק לא לפי הטבע

, ללילה אחת והנה דלק שמונה לילות רצופי� לא כפי המצופה
לרמז לנו שלא אנו נכתיב את יכולת האד� לפי ראות עינינו 

, בסופו ר)ע(הנכי א+ פע� לא נדע מה יהיה ע� , וננהלו כקטלוג
, לקבוע את יכולת� הנרות הללו קודש ה� ואי	 לנו רשותאלא 

כי מי שאמר לשמ� שידלוק , ת ובל להתייאשועלינו א� לנסו
  .יאמר לחומ� שידלק

על כ� זה הזמ� להתבונ� מה יש באפשרותינו להוציא ואשר 
נתור את שורש הסיבה , נשמת אד�' לפועל כדי להצית הנר ה

הא� הבנת , הא� הקריאה קשה לו עדיי�, מפני מה אי� הנר דולק
שיהא כבוי או או אולי מצבו הרגשי מביאו , הנקרא מסוב� לו

ללא ספק זה הזמ� לכוי� לנסות מה , יתכ� וחביריו מציקי� לו
אמנ� , אפשרי שיתעלה ולעשות כל טצדקי בעול� שיעלה יפה

ו להתייאש ולהותירו בחוש� ולומר מה נית� "א ח"בשפו
השקפה זו אינה נכונה ואינה , !'זה הבחור'! 'זה הילד, 'לעשות

חנוכה מדגי� כאמור , אלא ההיפ�, הסתכלות של בר ישראל
בכל מצב שהוא שאפשר להדליק האש שכבתה ולהניח את 

  .היסוד להאירה ולהזריחה
רבי� ביד של חנוכה שאנו אומרי� ' על הניסי�'בכשנביט 
' יקשה לכאו', וכו גבורי� ביד חלשי�המנוגד מהטבע  מעטי�

, מהיכ� היתה תעוזת החשמונאי� באופ� כללי להלח� עמ�
היווני� חכמת� והבנת� : ל"ז סבא מקל�האלא מסביר הגאו� 

מה , כ מתייאשי� מהנער כאומר"ע, היתה שהכל הוא לפי טבע
וידוע ומפורס� שבאמת , אפשר לעשות זה טבע שלו וכ� הוא

וכל מאמיני� שהוא כל יכול ויכול , "אלוקי�"' בגימ" הטבע"
ו העול� "לשנות ג� הטבע וזאת היתה המלחמה דלדיד� ח

כ החשמונאי� מאמיני� בני מאמיני� "שאמ, מונהג לפי טבע
ועל דא החשמונאי� יצאו , שהכל הוא מהאלוקי� השולט בכול

וכ� , למלחמה להפרי� יסוד היווני� דסברו שכ� הוא הטבע
ק הדליקו יו� אחד "דבביהמ הבית יוס)מתורצת קושיית רבינו 

ולא רק , להראות שהטבע השמ� הדולק הוא ג� נס מאלוקי�
  . ת"השימעשה הנס הוא מ

  

  נשמת אד�' ר ה)ע(הזדמנות בחג זה לנתנו 
ת וא+ א� תאמר שזה מצב הילד וזה "שהכל הוא מהשילעינינינו 

ע יכול "לא תוכל לומר כ� כי הטבע הוא אלוקי� והרבש, טבעו
והבא ליטהר , לכ� תנו הזדמנות, א+ לשנות הטבע לילד לבחור

י� הה� מי שעשה ניסי� לאבותינו בימ. מסייעי� אותו משמי�
גוט . אפרייליכע חנוכה. בזמ� הזה יעשה לנו ניסי� בזמ� הזה

  שבת
  

  :לסיכו�
ד ביכולתינו "נזכור כי בס, הילדי� הללו קודש ה�, הנרות הללו 

כמו שידועי� דברי הנוע� , ובאפשרותינו לשנות את הטבע
  .ויכולי� לשנות הטבע' הרגל נעשה טבע'אלימל� בצעטיל קט� 

  

  .היקרי� על מכתביה� מגליו� שעבר ח לקוראי�"תשוח. ב.נ
  

 .2493-796-057והארות ושאלות בפקס המערכת שמספרו  הערות 

 

  ה�  קודש ]הילדי�[ הללו  הנרות
בתקופת חנוכה כל , עמי אנוכי יושבבתו� 
מחנ� סיווג במחשבתו מי בי� התלמידי� \מלמד
ז ידרוש "ולפי' חלש מי טעו� טיפול וכו\חזק

  .מתלמידיו את השיגיה� ואת הצלחת�
הובהר וידוע שלכל יהודי יש חלק אלוקי כבר 

א הכבוד ממעל ונשמתו חצובה מתחת כס
כדמפורש בספרי� הקדושי� על א+ שנראה 

 -שהוא שקוע בארציות, "נצב ארצה"לעיניי� 
א שוואעכע 'בשטויות ולא לומד ואינו מתפלל 

מונח ברשימה בראש ', אשוואכע בחור -אינגעלע
, נא מה נית� כבר לעשות ע� הילד: המחנ� כאומר

ואולי ג� , מה ייצא ממנו כ� חושב לו המחנ�
ע� אביו בזהירות אודותיו אבל בלב בצדק ידבר 
' ה'הבחור ממוע� ברשימה כאחד  \פנימה הילד
כתלמיד אשר לא יוצלח הוא ואולי ג� ' ירח� עליו

הבחור לא \עיניו רואות שהילד -בצדק קצת
  .מתקד� ומה עליו לעשות

  

  אור דוחה הרבה מהחוש�מעט 
עוסק בחינו� יודע כיצד להרחיב ולהצדיק כל 

ביותר יש ג� הורי� שבליב� ו, מדוע חושב כ�
חושבי� ה�  -פנימה מיואשי� מבנ� יקיר� 
, לפחות' בעל בית'בליב� הלוואי שיהא ערליכער 

ובעצ� הל� מחשבה זו משדרת חולשה בתלמיד 
ובעצ� ה� , למרות שליבא לפומיה לא גליא

משדרי� זאת בחיישני� זעירי� שצר ליב� עליו 
  .'וכו' ואינו כדאי להשקיע לנסות וכו

ק שחנוכה באה "בספה' לפי מה דאיחושבני 
' אפי -"מעט אור דוחה הרבה מהחוש�", ללמדנו

אי� הדבר , שנראה הכל חשו� אבוד וללא הצלחה
אפשר שהנר , "נר אלוקי� נשמת אד�"כי , כ�

 \כבוי ורק יש צור� בנחיצות עבודת הכה� הגדול
להדליק את הנר  \ההורה \המלמד \המחנ�
כבית הלל שמתחילי� דפסקינ� הלכה , שיאיר

מנר אחד להאיר עד שמגיעי� לשמונה לאור 
  .גדול

, בניו \אחד יתאמ� קימעא אצל תלמידיוכשכל 
כ "יחשו+ ניצו� אור שממנו יוכל להדליק אח

זאת 'כש� שנמצא קהילות שב, מדורה גדולה
מקיימי� מדורה גדולה מכל נרות החנוכה ' חנוכה

בית שהחל מנר קט� זכר לפח שמ� קט� שמצאו ב
ועשו "הנה כל אחד צרי� להיות בבחינת . המקדש

עני� זה חובתינו לקחת , "לי משכ� ושכנתי בתוכו
מהימי� הה� לזמ� הזה לתקופת חנוכה למרות 

להאמי� שיש ביכולת כל , סיווגו של התלמיד
  . אחד להשתנות ולהשתפר בחנוכה

  

  זה זמ	 חינו� חנוכה 
ל "זצ ני�'מויז אמרי חיי�ק ה"היה אומר הרהוכ	 

וכאשר גברו : ק"וזלחנוכה זה זמ� חינו� הילדי� 
החשמונאי� ע� אביה� נגד טומאת היווני� 

י הדלקת נרות המנורה הרומז "פירסמו הנס ע
לבני� טובי� הקשורי� להוריה� ומולידיה� כי 
. המנורה כיד אמא המקבלת השמ� שהוא אבא
והנרות רומז להבני� שה� מקשה אחת ע� 

מאביה� השמ� ואז ה�  המנורה וה� שואבי�
ועוד טובה כפולה ...מאירי� ודוחי� החשיכה

שילכו בדר� שאתה תלמד� לא , ולבני� אחרי�
ירעו ולא ישחיתו רק ישמעו מוסר האב ותורת 
הא� יזכרו תמיד ולא ישכחו א+ רגע מדביקות 
הבורא ובזה יבטל השכחה חשכת יו� שלא ינטו 

דל מקשה אחת עמה� בלי הב' מדרכי הוריה� והי
תרגומו נגיד " על מקשה"י פירש "וחילוק ורש

... לשו� המשכה שימשיכו הבני� דר� האבות
  .כ"ע. )ו"אמרי חיי� עמוד רמ(

א שהפליאו ביותר "מצדיקי הדורות זיעכשנעיי	 

 �        פרקי חינו� פרקי חינו� פרקי חינו� פרקי חינו� פרקי חינו� פרקי חינו� פרקי חינו� פרקי חינו
  הרב שמואל שטר�הרב שמואל שטר�

  מחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכי
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                ימי החנוכהימי החנוכהימי החנוכהימי החנוכהימי החנוכהימי החנוכהימי החנוכהימי החנוכה
ר ר ""ק מר� אדמוק מר� אדמו""במשנת כבמשנת כ

  אא""שליטשליט
  מחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכי

נחלקו הפוסקי� במי ששכח לבר� שהחיינו 
א� יכול לחזור ולבר� , בהדלקת נרות חנוכה

נו בשאר כמו שמצי, ]השמיני[באמצע היו� 
. בשוק' שיכול לבר� שהחיינו אפי, הרגלי�
כתב  )ל ש�"ביה' ועי, א"ב סק"תרצ' סי(ב "ובמשנ

 ,בו שהיה נס של תקפו מפנישיכול לבר� 
הרי הוא ככל שאר , קאתי לזמ� דמזמ� וכיו�

  .המועדי�
מה השייכות בי� , יש מקו� לדו�לכאורה 

לימינו , תוק  הנס שהיה בימי החשמונאי�
היה לפחות מדובר בברכת שעשה  אילו? אנו

אבל . יש מקו� לחייב ברכתו מצד הנס, ניסי�
ברכת שהחיינו נאמרת על הנס או המאורע 

וכי יש יווני� בימינו הקמי� ? שמתרחש כעת
  ?!?עלינו לרצחנו נפש

תתבאר מתו� שיחתו של רבינו התשובה 
שהביא את אור� של הצדיקי� שנר , א"שליט

בכדי , ה טפחי�חנוכה מדליקי� למטה מעשר
להאיר לנו שבימי החנוכה יורדת השכינה 

בשביל אות� שירדו , למטה מעשרה טפחי�
א  , למקומות נמוכי� למטה מעשרה טפחי�

  .י אור ימי החנוכה"לה� יש תקוה ע
שההלכה היא שנר , הוסי  רבינו ואמרז "וע

וזה , טפחי�' חנוכה יש להדליקו למעלה מג
צרי� מעט  בא לרמז שבכדי לזכות להתעלות

א� אות� רשעי� , רצו� להתרומ� ולהתעלות
, ואפיקורסי� שאינ� חפצי� בקרבתו יתבר�

כיו� שה� , ה� לא יזכו לקבל אור נפלא זה
  . מתרחקי� בדוקא

, שהשכינה יורדת למטה מעשרה טפחי�וא� 
אבל אינה מגביהה אלא את מי שהוא למעלה 

  .טפחי�' מג
*  

הא� ? היכ� אנו עומדי�, נחשב לעצמנוהבה 
וכי יש ? אנו זקוקי� בכלל לאור החנוכה

, שייכות בי� חיי היומיו� האפרוריי� שלנו
שבחור או אבר� , יתכ�? לבי� אור החנוכה

יגלה שאי� . לכשיחשב היכ� הוא עומד, ממוצע
אור ימי "ל, הוא מרגיש בצור� נואש כל כ�

  "...החנוכה
להתעלות אל מעבר , תנסה לשדל אותוא� 

אני "הוא ישיב ל� , נמצאלמקו� שבו הוא 
מתפלל , משתדל ללמוד כמה שאני יכול

� לא כל פע� ה� בכוונה ופע, שלוש תפילות
   .אלו החיי�? מה לעשות. כ�
זה אינו ? אתה רוצה שאני יהיה יותר מזהמה 

מה את� , אני בס� הכל יהודי פשוט! בשבילי
אני שיי� לפשוטי� שבע� ? רוצי� ממני

, ת קדושה ופרישותהנהגו. מדרגה נמוכה יותר

תפלה בכונת הלב לא כל כ� שיי� , לימוד בהתמדה
, אני לא רוצה להשתנות בכלל, ת� לי לחיות כ�. אליי

  ".טוב לי כא�
*  

בימי החשמונאי� היו היווני� רכובי� על סוסי� , ובכ�
חרב� היתה מונפת לקטול כל יהודי שניסה , אבירי�

ש יווני רוכב נדיר לפגו, בימינו אנו. 'לעשות את רצו� ה
, כיו�. 'מנסה להצר את רגליה� של עובד ה, על סוס

, הפכו לרואי� ואינ� נראי�, הצטמקו לה� היווני�
השתחלו לה� בתו� תנו� האוז� של כל יהודי באשר 

  . ולמראית עי� אינ� מזיקי� כלל, הוא
ואז , לפעמי� ה� נכנסי� לפעולה, למרבה הצערא� 

אנו מודעי� כלל מאחר ואי� , קטילת� קשה וכואבת
  .לקיומ�

מפסיע אל בית הכנסת לתפלת , לו יהודי בבוקרק� 
היו� , נו", נופל בו הרהור, בתו� כדי לכתו בדר�. שחרית
זוכר אני . בשמחה, אולי היו� אני יתפלל בכונה, חנוכה

כמה , שהתפללתי ע� כל הלב, את אות� הפעמי�
לו  מתעורר, כבמכת ברק, ואז...". מענגת היתה תפילה זו

והוא מצחק בו , היווני המנומנ� שבתנו� האוז� לפעולה
מה פתאו� שתתפלל , מי אתה בכלל, חי, חי, חי: "כאומר

הרי ג� אתמול רצית להתפלל , בינינו. היו� ברצינות
  ?הצלחת, נו, בשמחה
תפילה , תעזוב את זה -מטעי� היווני  -לי תשמע 

 כבר ניסית מספיק, בכוונה זה לא מושג שקשור אלי�
אתה , חו& מזה? אז מה ארע עכשיו, פעמי� ולא הצלחת

שבס� הכל אתה רוצה קצת תשומת לב , הרי יודע
  ". אז במי הנ� מהתל, שנהפכת לצדיק

דברי טע� , אה"ומהרהר לעצמו , נעצר מללכתהיהודי 
אולי אני באמת לא רוצה להתפלל . דיבר היווני הלזה

. לחתיובאמת כבר ניסיתי הרבה פעמי� ולא הצ? בכונה
או , אולי כשאני יתחת�, אולי פע� אחרת, נניח לזה, אז

או עוד , או אולי שבוע הבא, כשיהיה לי מספיק פרנסה
  ".שבועיי�

*  
מתנהלת לה  -ברגע זה  -עתה , יהודי יקר, ל�דע 

, מלחמת החשמונאי� ביווני� במלוא עוצמתה
, החשמונאי� מתחנני� אלי� שתהדו  את היווני�

ותדע כי הנ� . � דיבורי� של חולשהותצפצ  על כל אות
  .שיי� לכל דבר שבקדושה

, א"ק מר� רבינו דוד מלעלוב זיע"הרהעל וכמסופר 
ק רבי חיי� דוד "ההשאחר שהחזיר בתשובה את 

היה משיח עמו בעניני� , ע"דוקטור מפיעטרקוב זי

  . גבוהי�
והרי רק ? אי� הרבי מדבר עמי על עניני� כאלו, ד"רחנענה 

נענה לו ? בתשובה ממקומות נמוכי� שכאלו עכשיו חזרתי
כבר הינ� שיי� , מכיו� שרק עזבת את הרע"ק רבי דוד "הרה

, "משכו וקחו"כ  "כמש: והוסי  מר�". לכל דבר טוב שבעול�
אל  - מיד  -וקחו עצמכ� , משכו ידיכ� מעבודה זרה

  ...הקדושה
ה� מבחיני� בכ� , ה� רואי� את מצב�, היווני�, אבל

, מטרת היווני� כעת. למטה מעשרה טפחי�שמקומ� הוא 
מתדרדר אל מתחת , רוצי� ה� לראות� מתייאש: היא אחת

אור "כיו� שג� , או אז הצלחת� תהיה מובטחת. טפחי�' לג
  ...כבר לא יוכל לעזור ל�" ימי החנוכה

יוכל לעזור ולסייע ל� להתעלות אל , נרות החנוכהאור 
ק בעל "ההרויותר מזה הוסי  . מעבר לעשרה טפחי�

שהירידה למטה מעשרה , )'ק אות ו"שש(� "חידושי הרי
טפחי� מרמזת על כ� שלמרות שתשובה היא רק עד 

אבל בכח נר , שיעיד עליו יודע תעלומות שלא יחטא עוד
יכול אד� , בכח הצדיקי� -שהיא מצוה דרבנ�  -חנוכה 

א� הוא חש שלא יצליח ואפשר ' אפי, לחזור בתשובה
  !שישוב לכסלו

 ק בעל תפארת שלמה"הרהמבאר  -של ימי החנוכה  כוח�
אשר , נובעי� ה� מכח הצדיק יסוד עול� - )פרשת ויחי(

להאיר ג� לבני אד� אשר  ,י הדלקת נר חנוכה"חו עובכ
  .ולא אור נוגה עליה� ,והלכו חשיכה ,כבה אור נשמת�

*  
 - א"זיע' ט הק"תלמידי מר� הבעשאמרו  - הצדיקי� אול� 

וחפ& , אלא למי שרוצה בעזרת�, עאי� ביכולת� לסיי
על היהודי מוטל התפקיד להמשי� , יתבר�' להתקרב לה

, "שלא יתרחק בדוקא" א"מר� רבינו שליטוכמאמר . לרצות
הרי הוא כאד� שמכניס את , שא� אינו רוצה כלל, דהיינו

  !כ הוא בוכה על שנכווה"ואח, ידו לאש
מאמר תלמידי מר�  א"ביאר מר� רבינו שליטובזה 

שיאוש הוא שיי� ". אי� שו� יאוש בעול� כלל"ט "בעשה
, ומחשב א� הצליח עד עתה, באחד שעסוק כולו בחשבונות

אינו עושה שו� , אבל מי שרוצה באמת להתקרב. או לאו
וכמו שאד� רעב שלא אכל . אלא חוט  ואוכל, חשבונות

ועתה הביאו לפניו , והוא חפ& לאכול בשר צלי, כמה ימי�
ודאי , יעשה חשבונות איזה בשר לאכול וכי. בשר מבושל

  .וודאי שיחטו  כל מה שיכול
ת מתוק  "וזועק להשי, שהאד� אינו נכנע ליווני שבוז "ועי

. שרוצה להתקרב אליו יתבר�, החשכות שלמטה מעשרה
שמגלה מלכותו יתבר� במקו� , זהו עיקר תיקו� העול�

מאור (ומחבר ספירות התחתונות ע� העליונות , שהוא ש�

  .)ויחי' שמש פרו
לנצח כל חלישות הדעת , עיקר נצחו� היווני� שבדורנווזהו 

, ומפתה אותו מלהתעלות בתורה ומצוות, הבאה לאד�
ובימי . ת"ולעבודת השי, ולהשתוקק לקרבת אלוקי�

אזי , החנוכה אשר מתנוצ& כח החשמונאי� הצדיקי�
  .ולעשות נחת רוח ליוצרו, ביכולת האד� להתנער מעפר

 

�        פניני� ודרושי� יקרי�פניני� ודרושי� יקרי�פניני� ודרושי� יקרי�פניני� ודרושי� יקרי�פניני� ודרושי� יקרי�פניני� ודרושי� יקרי�פניני� ודרושי� יקרי�פניני� ודרושי� יקרי
        אחרו�אחרו�אחרו�אחרו�אחרו�אחרו�אחרו�אחרו�' ' ' ' ' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ
 

שיורו הדר� לפניו היינו לכל ישראל הכלולי� בו ונקראי� על שיורו הדר� לפניו היינו לכל ישראל הכלולי� בו ונקראי� על שיורו הדר� לפניו היינו לכל ישראל הכלולי� בו ונקראי� על שיורו הדר� לפניו היינו לכל ישראל הכלולי� בו ונקראי� על 
מלכיות אשר ה� מלכיות אשר ה� מלכיות אשר ה� מלכיות אשר ה� ' ' ' ' המה כתות דהמה כתות דהמה כתות דהמה כתות ד(((( הההה""""גשנגשנגשנגשנ, ))))שמו ישראלשמו ישראלשמו ישראלשמו ישראל

חות אשר ה� בקדושת ישראל חות אשר ה� בקדושת ישראל חות אשר ה� בקדושת ישראל חות אשר ה� בקדושת ישראל ווווגדי� לארבע כגדי� לארבע כגדי� לארבע כגדי� לארבע כווווא מנא מנא מנא מנ""""בסטבסטבסטבסט
כלי ''''ששששופני ''''גגגגאשי תיבות ר ))))הההה""""בסוד נפשותיה� והוא גשנבסוד נפשותיה� והוא גשנבסוד נפשותיה� והוא גשנבסוד נפשותיה� והוא גשנ

הכל היינו מלכות הרביעית הכוללת כול� , כל''''ההההפשי ''''ננננ
ועל כ� מתנגדת לגו� , והיא נגדית לנפש הכוללת

וביטול כול� יהיה , ולנפש ולשכל וכאמור לעיל
ותתבטל , ה"גשנ' ח בגימ"בשלימות על ידי משי

ואז , ל אשר ממנו כח המלכיות"כנ' ש בגימ"זוהמת נח
ה למל� על כל האר# ביו� "ימינו הוייהיה במהרה ב
        , ה אחד ושמו אחד"ההוא יהיה הוי

� ג� כ� "ה ימל"� הוי"ה מל"� הוי"ה מל"כ� הויעל על על על 
הנה לכל אלה עשה יעקב אבינו , ל"ח כנ"משי' בגימ

הכנה דרבה תיכ� בהתחלת ביאתו למצרי� גלות 
סוד תרי� , הנה את יהודה שלח לפניו אל יוס�, שרשי

ה "כת גאולה לתפלה יחודא שלי� הוימשיחי� סוד סמי
ה להל� בפסוק כח "וזה יתפרש עוד אי, אחד ושמו אחד

        :'מעשיו הגיד לעמו וכו
****        

תבי� מנהג אבותינו תורה הוא אשר המנהג בימי חנוכה ובזה ובזה ובזה ובזה 
משחקי�  ))))פפפפ""""ש ל� כמש ל� כמש ל� כמש ל� כמ""""ב וכמוב וכמוב וכמוב וכמו""""אשר הוא חינו� לגאולה העתידה באשר הוא חינו� לגאולה העתידה באשר הוא חינו� לגאולה העתידה באשר הוא חינו� לגאולה העתידה ב((((

קי� אותיות קצותיו חקו' הנערי� בחתיכת ע# מרובעת ועליו בד
בפירוד אות אחד לכל רוח והע# הזה מתגלגל על נקודת  הההה""""גשנגשנגשנגשנ

יות הללו המרומזי� ולהורות שהמלכ, קוטב מרכז האמצעי
הנה כול� , ל המנגדי� בפירוד� בקצוות"ה כנ"בתיבת גשנ

, סובבי� על המרכז נקודה האמצעית ישראל המאחדי� הקצוות
ו אל המרכז ואז על כ� הקצוות סובבי� על המרכז וכול� יתבטל

ואז , ה"יהפו� אל עמי� שפה ברורה יחד לקרוא כול� בש� הוי
ה "� הוי"ה מל"אז הוי, ה"גשנ' ש בגימ"תתבטל לגמרי זוהמת נח

' ' ' ' בגימבגימבגימבגימ((((ח "וזה יהיה בביאת משי, ))))לללל""""כנכנכנכנ' ' ' ' בגימבגימבגימבגימ((((� "ה ימל"� הוי"מל

        , צדקנו במהרה בימינו אמ� ))))לללל""""כנכנכנכנ
****        

קא בחתיכת ע# המנהג הזה היה מקוד� נהוג בישראל דווהנה והנה והנה והנה 
הוא הפטרה לפרשת ויגש אליו הוא הפטרה לפרשת ויגש אליו הוא הפטרה לפרשת ויגש אליו הוא הפטרה לפרשת ויגש אליו ((((על ש� הנאמר בנבואה ליחזקאל 

' ואתה ב� אד� קח ל� ע# אחד וכתוב עליו ליהודה וכו ))))יהודהיהודהיהודהיהודה
וקרב אות� אחד אל אחד ' ולקח ע# אחד וכתוב עליו ליוס� וכו

וכל העני� ש� עד ועבדי דוד מל� עליה� ', ל� לע# אחד וכו
והתבונ� בפני� מה שכתבתי בפסוק בי� , ))))יחזקאל לז טזיחזקאל לז טזיחזקאל לז טזיחזקאל לז טז((((ש "עיי

סמיכות גאולה , ואת יהודה שלח לפניו אל יוס� תרי� משיחי�
הנה נעשה הוראה זו דוקא בע# כי האד� ע# השדה , לתפלה

# בכפל האותיות "ע' ה בגימ"וכבר ידוע ל� ש� הוי, ))))דברי� כ יטדברי� כ יטדברי� כ יטדברי� כ יט((((
        ))))בני יששכרבני יששכרבני יששכרבני יששכר((((. ביחוד� כידוע הב� הדברי�

****        
יהודה כתיב לא תירא לביתה ' מר רא, ב"ל ע"ויחי ד� רחבזהר בזהר בזהר בזהר 

האי קרא רבי , ))))משלי לא כאמשלי לא כאמשלי לא כאמשלי לא כא(((( משלג כי כל ביתה לבוש שני�
חזקיה חברנא אוקי� ביה דאמר דינא דחייבי דגיהנ� תריסר 

והיכ� ' פלגא מינייהו בחמה ופלגא מינייהו בתלגא וכו, ירחי�
ל לא תירא "יכול א� ישראל כ� ת', מישתלמי נפשייהו בשלג וכו

ג מאי טעמא בגי� דכל ביתה לבוש שני� אל תיקרי לביתה משל
מזוזה ונר , ציצית ותפילי�, שני� אלא שני� כגו� מילה ופריעה

הוא פע� האחד מוזכר בזהר מ� נר חנוכה ויותר מזה (    .ל"עכ' חנוכה וכו

שעל ידי קיו� מזוזה ונר חנוכה ניצולי� הנ� רואה , )לא ידעתי
לנוסחתינו בהודאה ע� נוסח ובזה תמצא טע� ( ישראל מ� די� גיהנ�

        , �"ח תיבי� מני� גיהנ"על הניסי� יש בה� ק
בעני� ריבוי ' ש לעיל סימ� ו"לרמז מצות חנוכה מציל מ� גיהנ� ועיי� מ

  )ל"הנ(. )ש"הטוב עיי
        

        ))))טזטזטזטז, , , , מגמגמגמג((((    טבח והכ�טבח והכ�טבח והכ�טבח והכ�וטבח וטבח וטבח וטבח 
    במהבמהבמהבמה(((( הגבורי� דחנוכה בשלטי' א ביו� השבטי� את פגש    יוס�יוס�יוס�יוס�

 וקבלתי, מק# בפרשת חל חנוכה ברוב השני�' כ ))))    גגגג    אותאותאותאות    מדליקי�מדליקי�מדליקי�מדליקי�
 מטבח 'הח" והכ� טבח וטבח" מק# בפרשת סימ� דכתיב

        .ש"עיי, חנוכה אותיות והכ� ה� והתיבה
 א�. יוס� של חנוכה להסעודה עני� דמה דחוק הוא    ולכאורהולכאורהולכאורהולכאורה

 'ד' המש� בעמ
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   ועוד' באר מי� חיי�'בעל  ע"זי ק רבי חיי� מטשערנובי "הרה
  )ג"עתק(ז כסלו "א כיומא דהילול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

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

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

  )מ"ת(ר בנימי� וואל+ "לבוב בריסק לובלי� ופראג ב, מ"ד פפד"רבי אהר� שמעו� שפירא אב
  )ד"תר(מ איגרא "ר' תל -ד זאלאזי�"ר אלעזר אב"רבי אריה לייב הלוי הורווי� מסטניסלאב ב

  )ו"תרס(חשק שלמה  -ר ישראל משה הכה� מוילנא"רבי שלמה ב
 )ד"קסת(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"עזע� ברבי נפתלי היר� מבר
  )ג"תרי(א מקאליסק "ר' תל -ר צבי הירש מהארקא"ל מטבריא ב"רבי שאול סג

מ מפרמישלא� והשר+ "חותנו ר' תל -ר דוד"רבי צבי הירש פרענקל תאומי� מפרמישלא� ב
  )ז"תרט(מסטרליסק 

ט"רבי חיי� מקראשנאווי� ב   )ח"תרע(צדקת חיי� ועוד \משנת\יבותנת' ב -ר אליהו מויסקו
 )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(מפוריסוב עטרה לראש צדיק ' 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 "רבי דוד מסקאלוב ב

  )א"תרנ(ל התכלת ר יעקב ליינר מראדזי� בע"רבי גרשו� העני� ב –
  )ב"תרי(ינר ועוד 'והרוז, ח מקאסוב"ות' האהבת שלו' תל -ר חיי� מבאטשעטשא"רבי אליעזר זאב ב

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

  )א"תרנ(ר יעקב ליינר מראדזי� בעל התכלת "העני� ב חנו� רבי גרשו� –
  )ט"תקצ(ר ישכר בעריש "ד גראנינגע� ואמשטרד� ב"רבי שמואל ברנשטיי� אב

  )מ"תר(ר מנח� מנדל מלובויטש הצמח צדק "רבי חיי� שניאור זלמ� שניאורסו� מלאדי ב
  )ד"תרמ(ר מרדכי דוד מדאמבראווא "ברה� אלחנ� מקאלאשי� ברבי א

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

  

ח "כ ק"שב יו�
  כסלו
  ט כסלו"כ' איו� 
  
  
  
  
  

  כסלו' ל' ב יו�
  

  טבת' א' גיו� 
  
 

  

  

  
  טבת' ב' דיו� 

  

  
  

  טבת' ג' היו� 

  

  

  

  
 טבת' ד' יו� ו

  מתולדותיו
טשאטש ל בכפר סמוך לבו"תק'נולד בשנת הרבינו 

, 'חלקת מחוקק'ח ולבעל "למשפחה המיוחסת לב שבגליציה
בזכות מעשה  ,שנודע כאיש צדיק ותמים רבי שלמה אביול

שהיה עם אחיו הקטן שדר במדינה אחרת והנה ביום מן 
ן הימים שבק חיים והותיר את אשתו האלמנה ואף ילדים אי

נדד במשך ו כשנודע זה לרבי שלמה מיד אזר חלציו, להם
בכדי לתת , מתהעד שהגיע לאשת אחיו  נ"במסי חודשים

סרב לקחת ממנה את , ובצדקתו ביושר לבו. לה חליצה
הוצאות הדרך בנימוק שאינו מתכוון למכור את המצווה 

 ושאלו זקן אליו נגלה בחזרתובחזרתו . תמורת בצע כסף
 מעשה את לב בתום סיפר שלמה ירב. בעיר למעשיו
 רצה שלמה רבי של מהקרבתו שנפעם והזקן החליצה
. והתפעלות הוקרה לאות במתנה כסף סכום לו להעניק
 בשתי ידיים ודחה הדורון את לקבל שלמה רבי סרב בשנית

 לך דע, שלמה לרבי הזקן אמר אז או. הנדיבה ההצעה את
 תזכה תךהקרב ובשכר בשמים גדול רעש עוררו מעשיך כי
 ישראל ויפיץ עיני את שיאיר גבוהה נשמה בעל זכר לבן
 ולאחר, אירע כן הזקן אמר כאשר. בעולם התורה אור את

ה רבינו חיים "ה ,בנו שלמה לרבי נולד קצרה תקופה
ע בעל הבאר מים חיים שהיה תלמידם של "מטשערנוויץ זי

  .ע ועוד"מזלוטשוב זי' ממעזריטש והמגיד הק' המגיד הק
 דוד אברהם רבי הגאון אצל תורה רבינו למד  ותובצעיר

 ק רבי"הה היה רבי של המובהק רבו. ל"זצ מבוטשאטש
 יחיאל רבי של תורתו ומדברי ל"זצ מזלאטשוב מיכל יחיאל
מיכל  יחיאל רבי אצל המגיד. בספריו רבות חיים רבי הביא

 מגדולי נשגבים צדיקים אל רבינו חבר מזלוטשוב
 – העשיל יהושע אברהם רבי ק"הה ביניהם, החסידות

 מפרימישלן אריה אהרן רבי, ל"זצ מאפטא 'ישראל האוהב'
 החוזה - יצחק יעקב רבי, ל"זצ מקרלין שלמה רבי, ל"זצ

 בין. ע"זי ניץ'מקוז ישראל רבי והמגיד ל"זצ מלובלין
  . בישראל לגדול ויהי רבינו צמח אלו גדולים
  רחוםכאבא 
, מוהילוב הילותבק ברבנות רבינו שימש חייו במהלך

 הסכמת למען גם נאבק אז טשרנוביץ, קישינוב, באטישאן
 .מווינה שגורשו היהודים להשבת האוסטריים השלטונות

 אותם את היהדות אל לקרב חייו כל עמל  היה חיים רבי
 עקלקלות אורחות  אחר ופנו הישר מדרך שסרו יהודים
 ןלעניי דווקא רגיש שהיה היות יכול הזה העולם ותאוות

 זאת-ובכל, הישר בדרך הלך שלא בן היה  עצמו לו כי זה
 והיה רבינו. ילדיו בשאר שנהג כפי בו ונהג אביו קירבו
 נוהג שאני כפי בניו עם שינהג ה"מהקב מבקש אני: "אומר

-בכל, המקום לפני חוטאים ישראל-בני אם וגם, עם בני
ק "ועל כך אמר הה". צורכיהם את ויספק עליהם ירחם זאת
 שהעניין אמר, רבינו של תלמידו, מפרמישלאן מאיר רבי
. 'בפיו ציד כי עשיו את יצחק ויאהב' בפסוק מרומז הזה
 לו שיהיה –' בפיו ציד' לו שיהיה כדי עשיו את אהב יצחק
-בני על זכות ללמד כשיצטרך. ה"הקב אל לטעון מה

-על-אף, בני את אהבתי אני גם: ה"הקב לפני יטען ישראל
  ".הרשע עשיו היה שזה פי

 אחת פעם הגיע כאשר, לזולת רגישותו על מסופר עוד
 עיר באותה ושם הסמוכה לקישינוב, בנדרי בעיר להתארח

 היה בפעם פעם. עדתו בני את מלהוכיח פסק שלא רב היה
 כבחמורות קלות על כיבושין ודברי מוסר להם מטיף
, רבינו לעיר כשנזדמן.גיהנום של אימה עליהם ומטיל

 הרב של זה מנהגו על הקהילה ראשי ולפני התאוננו
 יודע האם: "חיים רבי לו אמר השניים כשנפגשו.  המקומי
 תפילת ובין הגדול'' רחום והוא'' שבין ההבדל את כבודו

'? חטא על' של קטנה שורה או, קטן כיפור יום
 והוא' אולם חטאינו על מתוודים אנו בשלושתם

 הוא ןשאי בו התרגלנו כך כל גדולתו כל עם' רחום
 שני כל אותו אומרים שאנו כיון רושם עלינו עושה

 אומרים אנו קטן כיפור יום תפילת. וחמישי
 בראש נאמרת שהיא כיון מיוחדת בהתעוררות

 שנאמרת' חטא על'ל ניתנה יתרה ומעלה, חודש
 את לנו מזכירה שהיא כיון בלב וחרטה בבכיה
  ...".בשנה פעם רק חטאינו
  ט"ממות בזכות מרן הבעשניצל 
חיים  רבינו, "באר מים חיים"אחת חלה בעל פעם 

. והיה חליו זמן רב. ונפל למשכב, מטשרנוביץ
וכולם , קראו לרופאים, והמחלה גברה והלכה

לא הוציא הגה , הוא שכב כאבן דומם.  אמרו נואש
והיו מפרנסים אותו . ולא פתח את עיניו, מפיו

וכיוצא בו השקוהו , במעט מרק ששפכו לתוך פיו
  . י רפואהסמ
והיה דומה להם לבריות , שכב שלושה ימיםכך 

והנה הגביה . ועוד מעט תצא נפשו, שהוא גוסס
הניח ידיו על , ישב על מיטתו, את עצמו פתאום

!". אוי! אוי: "וצעק בקול, פנה כה וכה, ראשו
תמהו , שמעו, הם ראו, היושבים סביבו נסערו מאד

אותו  תפס, נתקרב אליו אחד מבני הבית. ונבהלו
וכשהמשיך לצעוק שאל . ואמר להשקיטו, בידו
ענה " ?אוי! אוי: ומדוע תצעק, מה יכאב לך: "אותו
וכי אינך רואה את מרן ? למה תשאל:"ואמר
לשמע הדברים " ?העומד אצלי, א"זיע' ט הק"הבעש
הניחהו ונתרחק מן , נתפחד עוד יותר, האלה
באר "הוטב לו לבעל , ומאותה שעה ואילך. המיטה

, עד אשר סר חוליו, לאט לאט הוקל לו". חיים מים
  .וחזר לבריאותו

והזמין את , עשה סעודת הבראה, לגמרימשהבריא 
ובשעת הסעודה סיפר לפני המסובין . כל בני העיר

ערכתי סעודה ! רבותי: "כדברים האלה לאמר
אשר ', למען אספר ברבים את נפלאות ה, הודאה זו

טו אזניכם ה. האזינו ותלמדו מוסר, עשה עמדי
וכך היה . ובעבדיו הצדיקים' ותאמינו בה, ושמעו

בשלושת , בשכבי על משכבי. המעשה הנפלא
באתי ; לא ידעתי מה אתי, הימים האחרונים לחוליי

כל חיי לא היו . שכמעט יצאה נשמתי, לידי כך
וברובם נסתלקו כבר ועלו , אלא נשימה קלה

ובלכתי . ואני הולך ומבקש רחמים, מעלה
, ראיתי את מרן הבעל שם טוב, ת העליוניםבעולמו

יעשה לי : "נגשתי אליו ואמרתי לו. מטייל והולך
מאיזה : "הסתכל בי ושאל". רבינו הקדוש טובה

וכי אינך יודע שבעולם העליון כל ? עולם אתה
; אחד מקבל את שכרו לפי פעלו בעולם התחתון

מעשיו יפתחו לפניו את שערי גן עדן ומעשיו 
". הכל לפי מה שהוא אדם, ר שחתיורידוהו לבא

חולה ; תלוי ועומד אני בין שני העולמות: "אמרתי
רק בידי . וכל הרופאים אמרו נואש לחיי, אנוש אני

, ורבינו הקדוש ישתדל, רופא כל בשר רפואתי
הרהר קצת ". שישלחו לי רפואה שלימה מן השמים

". כבר נגזרה גזירה? ומה אעשה לך בני: "ואמר
הקדוש ברוך הוא גוזר : לא נאמרה: "אמרתי לו

  ".והצדיק מבטל
? מי אתה: "הדברים האלה מפי שאל אותימשיצאו 

יחיאל ' תלמידו של הצדיק ר: "עניתי ואמרתי לו
ומנהגו היה שלא לברך , מיכל מזלוטשוב אנכי

עד שלא יספר בשבחי רבינו , ברכת המזון בסעודה השלישית בשבת
ונמשכה , השלישית בשבת והנה פעם אחת האריך בסעודה. הקדוש

ובראותו את האור ציוה להביא , ישיבתו עד אשר נראה אור היום בבית
הלא רבנו לא סיפר עוד בשבחי : "אז התחזקתי ואמרתי. מים אחרונים
ברוך , טוב אמרת: "אמר" ?כדרכו מדי שבת בשבתו, ט"מרן הבעש

, ומובטחני שזכותו הקדושה תעמוד לך; תהיה על אשר הזכרתני זאת
ומיד ציוה לסלק את ". והוא בכבודו ובעצמו יהיה לך למליץ בעת צרה

ואמר איזו תורה בשם מרן הבעל שם טוב וסיפר , המים האחרונים
: כאשר כיליתי לספר אמר מרן". ואחר כך ברך ברכת המזון, בשבחו

: אמרתי" ?יחיאל מיכל מזלוטשוב' ק ר"אתה תלמידו של הה, אם כן"
את מורנו ורבנו הקדוש שיעשה לי טובה  ואבקש, תלמידו אני, כן"

ושם , והנה פשט את ידו". וברכתו בוודאי לא תשוב ריקם, ויברכני
  .והתחיל לברך אותי, אותה על ראשי

כי כמעט , ולא פחדתי מפניו כלל, עמדתי ודברתי אתו, אותה שעהכל 
נתחזקו כוחותי רגע , אך משהתחיל לברך אותי. לא הייתה נשמתי בי

. והברכה בפיו, ידיו הקדושות על ראשי; רואהו עומד עליואני , רגע
פחדי גדל יותר , וגופי נתחזק, עד כמה שנתרבו כוחותי! וראו זה פלא

. ואני בים של זיעה, ונתעוררתי, ומרוב פחד התחלתי לצעוק, למראהו
בני ביתי יודעים את כל ; אין בפי לספר לכם, מה שהיה אחרי כן

יותר , !"אוי! אוי: "ישבתי וצעקתי, ררתיהקורות אותי מן הזמן שנתעו
גדולים . ולו דומיה ותהילה, אין בפי מילים?מה אומר ומה אדבר. ממני

ובריא ושלם , רחמי השם והוא ברוב חסדיו שלח לי את עזרו מקודש
; ורצון יראיו יעשה, שהחיים והמוות בידו, וברוך הוא וברוך שמו. אנכי

, נתקיימה, ה והשלום עליוהברכ, ברכת מרן הבעל שם טוב הקדוש
אשר , ומספר לכם את נפלאות תמים דעים, ואני יושב כעת לפניכם

  ".הוא עושה לבני אדם על ידי עבדיו הצדיקים
  ק אצל רבינו"קדושת השב -מבואו קדוש 
 בליבו שיקדה השבת קדושת בגודל בעיקר נתפרסם רבינו של שמו
 גבהה היום חצות לאחר שישי שביום שמספרים וכפי, מצרים ללא

 ביחס, מאוד ארוכים היו שלו השבת בגדי וכן, אדם בראש קומתו
  .קומתו הגבהת על שהעיד דבר - החול ימות לבגדי
 כי מספרים -  ברבינו יקדה השבת שקדושת כך על המלמד נפלא סיפור
 ביום ורמות גבוהות מדרגות בו ראו מרמורש בעיירה פשוט אדם

 אנה רץ היה השבת יום ובכל, לכל ישן לא שבשבת כך כדי עד, השבת
 למצבו חזר השבת לאחר ומיד, "שבת הייליגער" וצעק בחצרו ואנה

  .הרגיל
 השבוע בימות שאלו פעמים כמה נשנה המעשה כי העיר רב בראות
 לעיירה מסחרו לרגל נקלע פעם כי וסיפר האיש ונענה, הדבר לפשר

 החליט ,כספו את להשאיר היכן לו היה ולא ומאחר, רבינו שהה בה
 פרשת את לומד שרבינו שמע, רבינו לבית כבואו ויהי, לרבנו לתיתו
 אלמנה לביתו באה ולפתע, בקודש כדרכו עילאית במתיקות השבוע

 עומדת, כשנה זה מאורסת אשר היחידה שביתה גדולה בבכיה אומללה
, בהתחייבות לעמוד יכולתה אי עקב השידוך ביטול ידי על להכלם
 מאוחרת השעה וכעת, מאום לו אין בביתו כי לה ואמר נענה רבינו
  ?לפנות הוא יכול ולמי

 סכום את כי, ואמר נענה, רבינו של נפשו עגמת את האורח כשראה
 זאת וכשמוע, הנשואין לצרכי לאלמנה הוא נותן עמו לו שיש הכסף
 שאל השבת לאחר. לרוב בברכות האורח את ובירך פניו צהלו רבינו
, ואמר האורח נענה, במיוחד הוא רוצה רכהב באיזה האורח את רבינו

 אמר בתחילה. חש שרבינו כפי השבת קדושת את להרגיש הוא חפץ כי
 אך, היא גדולה מדריגה כי זאת לבקש לו כדאי אין כי רבינו לו

 כי אני חש שבתות מספר לאחר ועתה",  רבינו בירכו מאוד משהפציר
 יקח כי ואבקשו ינורב אל אסע כן ועל, אלו במדרגות לישא בכוחי אין

  .סיפורו את האיש סיים -" אלו מדרגות ממני
  הסתלקותו

 ספריו את ברכה אחריו והותיר ג"תקע בכסלו ז"בכ נסתלק רבינו
 שער"ו, "החיים ארץ", "שבת של סידורו", "חיים מים באר" הידועים
  יגן עלינו ועל כל ישראל אמןכותו ז             ".התפילה

  יג� עלינו ועל כל ישראל אמ�זכותו זכותו זכותו זכותו 

        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא
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  057-796-2493: להארות הערות וכל עני	 נית	 לשלוח לפקס המערכת

        ))))טזטזטזטז, , , , מאמאמאמא((((לאמר בלעדי לאמר בלעדי לאמר בלעדי לאמר בלעדי ' ' ' ' ויע� יוס� וגוויע� יוס� וגוויע� יוס� וגוויע� יוס� וגו
כי הבעל דבר מטעה , לא נוסעי� לצדיק אי אפשר א� פע� ללמוד מוסר כראויכאשר כאשר כאשר כאשר 

שומע , כ כשבאי� אל הצדיק"משא, את האד� לחשוב שלא עליו מתכווני� הספרי�
וזה שאמר יוס� , שעליו לשוב בתשובה ויודע, כל איש את המוסר השיי� לו עצמו

בלי הצדיק לא תוכל ללמוד בלעדי בלעדי בלעדי בלעדי וסר ''''ממממת ''''אאאאאו ''''ררררא ''''לללל ת"ור נוטריקו� רררר""""לאמלאמלאמלאמהצדיק 
        .מוסר לא תמצאו את הד� שלכ�

****        
מי  - וה�וה�וה�וה�בדר� צחות דרכי   ))))יייי,,,,צהצהצהצה....תהלי�תהלי�תהלי�תהלי�((((יש לפרש את הכתוב וה� לא ידעו דרכי וכ� וכ� וכ� וכ� 

  -ואינו נוסע לצדיקי� ))))בביתו נקרא היי�בביתו נקרא היי�בביתו נקרא היי�בביתו נקרא היי�בלשו� אשכנז מי שהוא יושב בלשו� אשכנז מי שהוא יושב בלשו� אשכנז מי שהוא יושב בלשו� אשכנז מי שהוא יושב ((((שהוא יושב בביתו 
        ))))ק ראפשטשי#ק ראפשטשי#ק ראפשטשי#ק ראפשטשי#""""� אבד� אבד� אבד� אבד""""בש� הרב הקדוש מהרבש� הרב הקדוש מהרבש� הרב הקדוש מהרבש� הרב הקדוש מהר((((. 'איש כזה אינו יודע דר� ה – לא ידעו דרכילא ידעו דרכילא ידעו דרכילא ידעו דרכי

        
        ))))גגגג, , , , מבמבמבמב((((בר ממצרי� בר ממצרי� בר ממצרי� בר ממצרי� לשבור לשבור לשבור לשבור 
כדי שיהיה מצוי לה� ויוכלו לשבור נכחו את , שהגיעו מצרימה לקנות אוכלהכוונה הכוונה הכוונה הכוונה 

ואי� תאוה ואי� מה לשבור סבור  תאוות האכילה מה שאינו כ� כשהאוכל מה� והלאה
סופ� לשבור ג� תאוות מסוג אחר , ה א� תשבר תאוה זו של אכילה"היה יעקב אבינו ע

        ))))פאר ישראלפאר ישראלפאר ישראלפאר ישראל, , , , בית ישראלבית ישראלבית ישראלבית ישראל((((. ולכ� דחק בה� ושלח�
        

            ))))וווו, , , , מבמבמבמב((((הוא השליט בכל האר# הוא המשביר לכל ע� האר# הוא השליט בכל האר# הוא המשביר לכל ע� האר# הוא השליט בכל האר# הוא המשביר לכל ע� האר# הוא השליט בכל האר# הוא המשביר לכל ע� האר# ויוס� ויוס� ויוס� ויוס� 
האר# רוצה לומר שאי ט בכל יהוא רמז לתוספות נפש שבשבת קודש הוא השלויוס� ויוס� ויוס� ויוס� 

        . שכלו על כל הארציות שלוהשליט השליט השליט השליט אפשר לקבל אותו רק א� בשבוע הקודמת 
רוצה לומר  הוא המשביר לכל ע� האר#הוא המשביר לכל ע� האר#הוא המשביר לכל ע� האר#הוא המשביר לכל ע� האר#א� עושה כ� תועלת הנמש� מזה ואמנ� ואמנ� ואמנ� ואמנ� 
ליקוטי ליקוטי ליקוטי ליקוטי ((((. סייע לשבור כל ע� בני ישראל הארציות שלה� בשבוע שאחריהה תקדושת
        ))))ק רבי משה צבי מסאוורא�ק רבי משה צבי מסאוורא�ק רבי משה צבי מסאוורא�ק רבי משה צבי מסאוורא�""""הרההרההרההרה, , , , שושני�שושני�שושני�שושני�

        
            ))))אאאא, , , , מגמגמגמג((((כבד באר# כבד באר# כבד באר# כבד באר# והרעב והרעב והרעב והרעב 
כבוד לשו� נופל על לשו� הרי שנחות דרגה הוא  ,כבד ,רמז האד� הרעב לכבודבדר� בדר� בדר� בדר� 

        ))))אהל ישכראהל ישכראהל ישכראהל ישכר((((. ומקומו שפל באר# מוכח כי קשור הוא בתאוות הארציות
        

אלקיכ� אלקיכ� אלקיכ� אלקיכ� ' ' ' ' ויאמר שלו� לכ� וגוויאמר שלו� לכ� וגוויאמר שלו� לכ� וגוויאמר שלו� לכ� וגו' ' ' ' בי אדני ירד ירדנו בתחלה לשבר אוכל וגובי אדני ירד ירדנו בתחלה לשבר אוכל וגובי אדני ירד ירדנו בתחלה לשבר אוכל וגובי אדני ירד ירדנו בתחלה לשבר אוכל וגוויאמרו ויאמרו ויאמרו ויאמרו 
            ))))כגכגכגכג- - - - ככככ, , , , מגמגמגמג((((כספכ� בא אלי כספכ� בא אלי כספכ� בא אלי כספכ� בא אלי ' ' ' ' � וגו� וגו� וגו� וגוואלקי אביכ� נת� לכ� מטמוואלקי אביכ� נת� לכ� מטמוואלקי אביכ� נת� לכ� מטמוואלקי אביכ� נת� לכ� מטמו

, לומר דהתורה רמזה לנו דהנה כל נשמות ישראל באו לעול� בשביל להניע היצריש יש יש יש 
        , והנה כל עיקר התאוה באי� על ידי אכילה ושתיה. וזהו עיקר עבודת�

וכל , היינו לשבר את תאוות האכילה, ירד ירדנו בתחלה לשבר אוכלירד ירדנו בתחלה לשבר אוכלירד ירדנו בתחלה לשבר אוכלירד ירדנו בתחלה לשבר אוכל, שאמר לווזה וזה וזה וזה 
והנה כס� איש והנה כס� איש והנה כס� איש והנה כס� איש דהיינו הנשמה באה אל הגו� , כי באנו אל המלו� אמנ� ,התאוות בכלל
אז , ב עצמו אל הצדיקרא� האד� הוא מק. שכל אחד תאותו נשאר ביד, בפי אמתחתובפי אמתחתובפי אמתחתובפי אמתחתו

אלקיכ� ואלקי אביכ� נת� אלקיכ� ואלקי אביכ� נת� אלקיכ� ואלקי אביכ� נת� אלקיכ� ואלקי אביכ� נת� ולכ� השיב לה� , הוא מעלה כל התאות של אד� פשוט
דהיינו שאני  ,כספכ� בא אליכספכ� בא אליכספכ� בא אליכספכ� בא אלי, דהיינו שהוא ית� לכ� כל הטובות בחנ�, לכ� מטמו�לכ� מטמו�לכ� מטמו�לכ� מטמו�
, כל המבזה תלמיד חכ� אי� רפואה למכתו : ): ): ): )שבת קיטשבת קיטשבת קיטשבת קיט((((ל "אמרו חז ברוכ, תקנתי הכל

א� פרי א� פרי א� פרי א� פרי ((((. יכול התלמיד חכ� לתק� הכל בשבילו, כי א� יש לו אהבה ע� התלמיד חכ�
                ))))ק רבי צבי הירש מליסקאק רבי צבי הירש מליסקאק רבי צבי הירש מליסקאק רבי צבי הירש מליסקא""""לההלההלההלהה, , , , תבואהתבואהתבואהתבואה

        
        ))))ש�ש�ש�ש�((((' ' ' ' ירד ירדנו וכוירד ירדנו וכוירד ירדנו וכוירד ירדנו וכו' ' ' ' וכווכווכווכוויאמרו ויאמרו ויאמרו ויאמרו 

נשי� הנוסעי� לצדיקי הדור להריק עליה� השפעה וכל על אות� הא, לרמז רמז בזהיש יש יש יש 
אז מופיע עליה� אור היראה , טוב בעניני פרנסה וכדומה א� הצדיק כשמדבר עמ�

ועבודתו ועל כל זה ג� ' להורות לה� דרכי ה, כי זה כל פרי מעשה הצדיקי�', ועבודת ה
        . ..משפיע לה� בתורתו ובצדקתו, שפע ופרנסה, בקשת� בעניני העול� הזה

ירד ירדנו בתחילה לשבור ירד ירדנו בתחילה לשבור ירד ירדנו בתחילה לשבור ירד ירדנו בתחילה לשבור צדיק ' שאמרו אחי יוס� כשבאו אל יוס� שמרומז לבחיוזהו וזהו וזהו וזהו 

היינו כשבאו לבית , אל המלו�באנו באנו באנו באנו א� כאשר , היינו השפעות פרנסה וטוב העול� הזה, אוכלאוכלאוכלאוכל
        , אשר לא שאלו כלל מהצדיק', אז הרגישו בנפש� התעוררות עבדות ה, הצדיק

היינו אות� התשוקות שהיה להצדיק הנקרא איש על דר�  ,והנה כס� איש בפי אמתחתווהנה כס� איש בפי אמתחתווהנה כס� איש בפי אמתחתווהנה כס� איש בפי אמתחתווזהו וזהו וזהו וזהו 
ג� ג� ג� ג� ואמר לה� יוס� , ג� ה� נכספי� ותאבי� למצוות, איש צדיק תמי� היה ))))טטטט,,,,בראשית ובראשית ובראשית ובראשית ו((((הכתוב 

היינו ג� תשוקותיכ� בעניני עול� הזה לא יפול ארצה כי שניה� יתקיימו בידכ� , כספכ� בא אליכספכ� בא אליכספכ� בא אליכספכ� בא אלי
        ))))אמרי נוע�אמרי נוע�אמרי נוע�אמרי נוע�((((. ל"תורה ע� פרנסה כנ

            
        ))))יזיזיזיז, , , , מדמדמדמד((((האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד ' ' ' ' וגווגווגווגו    ויאמרויאמרויאמרויאמר
דר� הגביע שהוא כלי המקבל צרי� להיות עומד למטה מכלי הנשפ� ממנו תוכו כי א� הוא כאשר כאשר כאשר כאשר 

עומד למעלה אינו יכול לשפו� לתוכו כי התלמיד צרי� להיות שפל בעיניו בדעתו נגד הרב 
                ))))ר משה לייב מסאסובר משה לייב מסאסובר משה לייב מסאסובר משה לייב מסאסוב""""ק מוק מוק מוק מו""""רת שלמה בש� הרהרת שלמה בש� הרהרת שלמה בש� הרהרת שלמה בש� הרהתפאתפאתפאתפא((((. פיע לו ואז יהיה ראוי לקבל ממנוהמש

        
                ))))מהמהמהמה, , , , מאמאמאמא((((    פענחפענחפענחפענחצפנת צפנת צפנת צפנת 

        ))))ספרי�ספרי�ספרי�ספרי�((((. חנ�"נפשו "ענה "פוטיפר "תאותו "נגד "פטפט "צדיק "נוטריקו� נוטריקו� נוטריקו� נוטריקו� 
        

        חנוכהחנוכהחנוכהחנוכה
ב ב ב ב """"עוללות אפרי� חעוללות אפרי� חעוללות אפרי� חעוללות אפרי� ח((((על פי שאמרו דורשי רשומות , לקביעות ימי חנוכה בסדר מק# דייקאטע� טע� טע� טע� 

מצות ' היתה הכוונה על ג, ))))בראשית מא לדבראשית מא לדבראשית מא לדבראשית מא לד(((( צרי�במה שאמר יוס� וחמש את אר# מ ))))זזזז""""מאמר רפמאמר רפמאמר רפמאמר רפ
וכתב הרב הגדול , ש"ילה ראשי תיבות חמ'בת מ'דש ש'וה� ח ))))בקשו היוני� לבטל מישראלבקשו היוני� לבטל מישראלבקשו היוני� לבטל מישראלבקשו היוני� לבטל מישראל((((אלו 

, מצות אלו' הטע� שרצו היוני� דוקא לבטל ג ))))מק#מק#מק#מק#' ' ' ' ריש פרריש פרריש פרריש פר((((ה בספרו ראש דוד "א זלה"חיד' מו
, ))))''''ב דב דב דב ד""""ר פר פר פר פ""""בבבב((((' � השור אי� לכ� חלק וכוועוד מצינו לה� שאמרו לה� לישראל כתבו לכ� על קר

כדאשכח� באברה� אחר שנימול וירא כדאשכח� באברה� אחר שנימול וירא כדאשכח� באברה� אחר שנימול וירא כדאשכח� באברה� אחר שנימול וירא ((((נעשה איש הישראלי מרכבה לשכינה  מילהמילהמילהמילהדהנה על ידי ה

לעשות את  ))))בבבב""""ב עב עב עב ע""""ככככ((((מבואר בתקוני� , שבתשבתשבתשבת, ע� מלאכי המרכבה ))))בראשית יח אבראשית יח אבראשית יח אבראשית יח א((((ה ה ה ה """"אליו הויאליו הויאליו הויאליו הוי
, קידוש החודשקידוש החודשקידוש החודשקידוש החודש, ביניה� כביכול השכינה קובעת דירה, לדירת� ))))שמות לא טזשמות לא טזשמות לא טזשמות לא טז((((השבת לדורות� 

, ))))....סנהדרי� מבסנהדרי� מבסנהדרי� מבסנהדרי� מב((((אלמלא לא זכו ישראל אלא להקביל פני אביה� שבשמי� פע� אחת בחדש די� 
ש אומר לה� אני "ה אימתי קביעות החדש והוא ית"ל דמלאכי השרת שואלי� להקב"וג� אמרו רז

לישראל על ידי  י"הרי דבא הש, ))))דדדד""""ב יב יב יב י""""ר פר פר פר פ""""דבדבדבדב', ', ', ', ו בו בו בו ב""""ר פטר פטר פטר פט""""שמושמושמושמו((((ואת� נל� ונשאל לבית די� של מטה 
והנה , והנ� רואה אשר שלש מצות הללו המה בסגולה לקבוע השראת השכינה, קידוש החודש

        .וידע אשר יצטרכו כל ישראל לבא אחריו לש�, יוס� הוא היה הראשו� לגלות
****        

מק# מעני� ' וישב ופ' חנוכה הוא תיקו� לעני� הזה לכ� קורי� תמיד בשבתות של חנוכה פג� ג� ג� ג� 
, , , , בראשית מגבראשית מגבראשית מגבראשית מג((((ש "י הוא בזכות יוס� הצדיק כמ"רמז בזה כי בזמ� הגלות כל קיו� בנל. מכירת יוס�

כ כל "והאמנ� כי כאשר נמכר יוס� למצרי� הלכו שמה ג. כי אתי יאכלו האנשי� בצהרי� ))))טזטזטזטז
הולכי� להוריד מצרימה א� כאשר יצא יוס� ' וגמליה� נושאי� כו ))))כהכהכהכה, , , , ש� לזש� לזש� לזש� לז((((ש "ההשפעות כמ

וירא יעקב כי יש שבר  ))))אאאא, , , , ש� מבש� מבש� מבש� מב((((ש "וז. ק שנפלו"פעות וכל ניחפשי הוציא מש� כל ההש
ז נתעורר אור "ועי. ק שנפלו שמה"ב ני"ל שהעלה ר"ר. רב עוד יוס� בני חי ))))כחכחכחכח, , , , ש� מהש� מהש� מהש� מה((((. במצרי�

להעלות כל מדליקי� בה� בחנוכה מדליקי� בה� בחנוכה מדליקי� בה� בחנוכה מדליקי� בה� בחנוכה ' ' ' ' פתילות ושמני� כופתילות ושמני� כופתילות ושמני� כופתילות ושמני� כווזה שאמרו . אור זרוע לצדיק' הגנוז בבחי
        . ל"כ תיקו� לפג� הנ"א כי חנוכה הוא ג"כאשר בארנו במק "י פג� אב"הנשמות הנדחי� ע

ל מוסי� "ה ס"א פוחת והול� נגד ימי� הנכנסי� וב"בש ))))בבבב, , , , שבת כאשבת כאשבת כאשבת כא((((. ה"ש וב"ל בפלוגתא ב"יובזה ובזה ובזה ובזה 
ימי� היוצאי� ה� הימי� אשר האד� . ח ולא פליגי"מר אמר חדא ומא. והול� כנגד ימי� היוצאי�

ק "י תיקו� אב"י� הנכנסי� להכניס אות� אל הקדושה עוימ. פג� בה� ויצאו מ� הגבול הקדושה
דברי� דברי� דברי� דברי� ((((ש במשנה תורה "וז. ע מביא אות� אל גבול הקדושה וכול� כאחד יהיו טובי� וישרי�"הצי

כי זה מתת אלהי� הוא כאשר חוזר בתשובה לתק� את . אלהי� נות� ל� כל הימי�' אשר ד ))))ממממ, , , , דדדד
        ))))תפארת שלמהתפארת שלמהתפארת שלמהתפארת שלמה((((. ל"כנסו בגבול הקדושה כנאשר פג� ג� כל הימי� שעברו בהבל וריק כול� י

        
        �''''שששש    יה''''הההה    דול''''גגגג    ס''''ננננ' ' ' ' נוטנוטנוטנוט    - - - - הההה""""גשנגשנגשנגשנ

והיה , ))))בלקבלקבלקבלק' ' ' ' ז פרז פרז פרז פר""""פסיפסיפסיפסי(((( ב תהיה התחלת הגאולה על ידי משיח ב� יוס�"ידוע דלעתיד לבא בהנה הנה הנה הנה 
ואחר כ� תהיה גמר הגאולה , ))))עובדיה א יחעובדיה א יחעובדיה א יחעובדיה א יח((((בית יעקב אש ובית יוס� להבה ובית עשו לקש 

וטעמא רבא אית ביה סוד , וד הבא מיהודה ותכו� בידו המלוכהבשלימות על ידי משיח ב� ד
ועל ידי זה ישובו לאחדות כל הנפרדי� ויהיה , והב� כי הוא היחוד הגמור, סמיכות גאולה לתפלה

        :ה אחד וישראל ע� קרובו גוי אחד"הוי
בהתחלת הגלות השרשית כאשר בא יעקב מצרימה וראה שהוא גלות , תשכיל ותבי�ובזה ובזה ובזה ובזה 

נו ((((להורות לפניו , ))))משיחי�משיחי�משיחי�משיחי�' ' ' ' ל בל בל בל ב""""כנכנכנכנ(((( את יהודה שלח לפניו אל יוס�את יהודה שלח לפניו אל יוס�את יהודה שלח לפניו אל יוס�את יהודה שלח לפניו אל יוס�הנה , גליות' כל הדשרשית ל נו היי נו היי נו היי היי

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
ט לכבוד מעלת "ברגשי כבוד ויקר הננו לשגר ברכת מז

מגדולי פוסקי ההוראה , ידידינו האי גברא רבא ויקירא
שערי� –נודע בשערי� , תפה מפיק מרגליו, בדורינו

, מרבי� תורה לעדרי�, ת"המצוייני� בהלכה לשו
  ,וממימיו בצמא כול� שותי� ונהני� לאורו

  א"שליט שמואל אלעזר שטר�שמואל אלעזר שטר�שמואל אלעזר שטר�שמואל אלעזר שטר�הרב הגאו� הצדיק רבי 
  רב מערב בני ברק

   צ"ג בשעטומ"הבת עב אירוסילרגל שמחת 
  ט"ולרגל שמחת הולדת הני� במז

ויזכה להמשי� , ח"וציהי רצו� שיזכה לנחת מה� ומכל י
  המערכת. א"צ בב"במפעליו הכבירי� עדי נזכה לביאת גו

 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  שכטרשכטרשכטרשכטר ל"ז יעקביעקביעקביעקבב� הרב  צביצביצביצבי' ר

  ה"ח כסלו תשס"ע כ"נלב
  . ה. ב. צ. נ. ת

===  
  ו"הי אריה ישראל שכטראריה ישראל שכטראריה ישראל שכטראריה ישראל שכטר' ידידינו הנעלה ר בנו י"הונצח ע

  חיפה - 'ומשפ 

�  שהשמחה במעונ
  

  .ש היקרי� לרגל שמחת�"הננו לבר� ברכת מזל טוב לידידינו ואנ
*  

  דת הבתו לרגל הול"הי עקיבא ברגמ�עקיבא ברגמ�עקיבא ברגמ�עקיבא ברגמ�    ר"הר
*  

  ג בשעטומ"ו לרגל נישואיו עב"הי שניאור זלמ� מייזליששניאור זלמ� מייזליששניאור זלמ� מייזליששניאור זלמ� מייזלישהחת� 
*  

  צ"ג בשעטומ"ו לרגל אירוסי הבת עב"הי סיני שיזדהסיני שיזדהסיני שיזדהסיני שיזדה' ר
  

�        יקרי�יקרי�יקרי�יקרי�יקרי�יקרי�יקרי�יקרי�        ודרושי�ודרושי�ודרושי�ודרושי�ודרושי�ודרושי�ודרושי�ודרושי�        פניני�פניני�פניני�פניני�פניני�פניני�פניני�פניני
        פרשה ולחנוכהפרשה ולחנוכהפרשה ולחנוכהפרשה ולחנוכהפרשה ולחנוכהפרשה ולחנוכהפרשה ולחנוכהפרשה ולחנוכההההההההה        ללללללללעעעעעעעע

 

 'ו' המש� בעמ

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

  בעוז ותעצומות
 יצחקיצחקיצחקיצחק    אברה�אברה�אברה�אברה�ר מתולדות אהר� רבי "ק אדמו"כ

  ל"זצ אהר� דודאהר� דודאהר� דודאהר� דודר "ל ב� מוה"זצוק
  "דברי אמונה"בעל 

        אאאא""""א שיבלחטא שיבלחטא שיבלחטא שיבלחט""""ר שליטר שליטר שליטר שליט""""ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו""""חות� כחות� כחות� כחות� כ
  ז"ז כסלו תשנ"יומא דהילולא כ

  זכותו יג� עלינו ועל כל ישראל אמ�

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  ל"זציונה יונה יונה יונה ' בר אברה� יהושע העשילאברה� יהושע העשילאברה� יהושע העשילאברה� יהושע העשיל' ר

  ט"טבת תשמ' ע א"נלב
  .ה .  ב. צ . נ . ת 

 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  ל"ז ישראלישראלישראלישראלב� הרב ישעיהו ישעיהו ישעיהו ישעיהו הרב 

        סיאניסיאניסיאניסיאני
  ז"ח כסלו תשס"ע כ"נלב

  .ה . ב . צ . נ . ת 
 


