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ימי�  ושבעה ,'שהצילנו מיד היווני� ומסר גיבורי� ביד חלשי� וכו

דלק הנס דמנורה שמצאו פ� אחד של שמ� שט הוא על "אחרי� היו

  .ש"ק עיי"שמונה ימי� עכתדה

הטע� משו� שא� , ט"עוד לבאר דיו� הראשו� קבעו ליווהנראה 

המלחמה הכבידה שהיה לע� ישראל בכלל ובפרט לשבט הכהונה בני 

 ,ג פרצות וטימאו כל השמני�"להיכל ופרצו י הרשעי� שנכנסו, אהר�

� במלחמה היה עדיי� אחד שראוי היה ולאחר כל אלו הצרות כשניצחו

לות כדבעי ללא שו� קי' ולקיי� מצוות הדליק את המנורה הטהורה לה

ראוי ט ביו� הראשו� דחנוכה שהיה מי ש"ועל דבר זה קבעו ליו, והיתרי�

  .ובשבעה ימי� אחרי� על נס פ� השמ�, דליקלה

*  

ני� שהיווני� טימאו את כל יאמר בפשטות דמאחר שראו הכהאו 

כ "ג ת המכוסי� שהיה מונח ש� שמ� טהורבמקומו' השמני� ואפי

 ובאותה שעה, הכירו בו שלא נטמא כללורק פ� זה , טימאו אותו

, מוכרח שהיה פ� זה בבחינת רואה ואינו נראה ,מאו את כל השמני�ישט

א ט שקבעו ביו� הראשו� שנעשה פ� זה לאינו נראה ולא נטמ"וזה היו

  .השמ� שבתוכו

ה ברוב "אלו הניסי� אשר נעשו לה� לישראל הוא משו� שהקבכל 

רחמיו וחסדיו הגדולי� לע� ישראל ראה את רצונ� העז והשתוקקות� 

ש רצו לבטל "היווני� ימובפרט אלו המצוות אשר , ת"צות השילקיי� מ

וכלל ישראל מסרו את נפש� , מכלל ישראל שה� חודש שבת מילה

על כ� בשכר זאת עשה לה�  )ש"עיי, ל באריכות"א במדרשי חזכמוב( לקיימ�

כ� יעשה עלינו ניסי� ונפלאות בזמ� , ה כל אלו הניסי� והנפלאות"הקב

  .הזה אמ�

***  

פרשת ( 'יוס� את אחיו ויכיר� ויתנכר אליה�  וידבר אית� קשות וגווירא 

 �  )ז, מב מק

וא כדי להמתיק ה ,כ"כ עני� הנהגת יוס� כלפי אחיו שהתנכר אליה�ל "י

  .המכירהאשר בא עליה� בגי� , הדיני� מעל השבטי�
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 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

  דברי תורהדברי תורה

 המשפיע צ"הגה ממורינו
        א"ד דקהילתינו שליט"אב

        
        ג''תשע טבת' ב

  הההה""""גליו� תקצגליו� תקצגליו� תקצגליו� תקצ
 קודש שבתזמני כניסת ויציאת 

 

                חנוכהחנוכהחנוכהחנוכהשבת שבת שבת שבת     - - - -     מק�מק�מק�מק�    פרשתפרשתפרשתפרשת

  ג"ק וישב תשע"דחנוכה מוצש' נר א
  ב"ארה –בארא פארק 

 

  ע"זי' בעני! קושיית הבית יוס�  הק

ע "תר' ח ס"י טוא"ב( בית יוס�מה שהקשה הלבאר 

, ל שמונת ימי חנוכה"למה קבעו חז )ה והטע�"ד

, ה לא היה שו� נסביו� הראשו� לכאורוהלא 

 ,משו� דבשביל יו� אחד היה בו כדי להדליק

וכבר האריכו על כ� . ועיי� ש� מה שתיר(

  .א לפי דרכו בקודש"ק כאו"בספה

שתיר( דקביעת " קדושת לוי"ק "בספהועיי! 

ט ביו� ראשו� הוא זכר לנס דהצלת הנפשות "היו

ידוע אשר עשרה הרוגי מלכות כ "עפוא

�ללא א� , היו כפרה על מכירת יוס

המתקה זו של יוס� כלפי אחיו מי יודע 

  .י"עד היכ� היו מגיעי� הדברי� ה

כ העני� מה דחזינ� אצל יוס� כמה "גוזה 

ויבוא ' ויסוב מעליה� ויב# וכו"פעמי� 

שנכנס יוס�  ,"'החדרה ויב# שמה וכו

' לבקש ולהתחנ� מלפני ה ולחדר

 אשיוריד הקיטרוג מאחיו הקדושי� של

, עיקר המצוה היא נר איש וביתו
והמהדרי� מ� המהדרי� נר לכל אחד 

עני� ההידור בנר חנוכה שכל , ואחד
דליק מה שלא מצאנו בשאר אחד י

  , מצות הידור כזה
מרגליות מ שראיתי בספר "עפיל "י

שאמרו הת� שכה�  :)יומא עב( ס"הש
משוח מלחמה אינו עובר בירושה לבנו 
, תחתיו כדר� שעובר כהונה גדולה

מ שטרנבו# "ר ר"הגוהביא בש� , ש"יעו
שבאה לפני  עובדאשמעתי , א"שליט

לפניו שבאו , א"החפ� חיי� זיעהקדוש 
ורצו , ע"בני עיר אחת שנסתלק רב� לב

ובניו , בני העיר למנות אחר במקומו
י דיני "ערערו על המינוי וטענו כי עפ

נסעו שני , ירושה מגיע לה� הרבנות
הצדדי� לחפ( חיי� לחוות לה� דעת 

ח ואמר כי א� "נענה הח, תורה בעני�
אמנ� שיש ברבנות די� ירושה ככל 

אבל , ושההמינויי� של דברי� שבקד
 � הלא מצינו שבכה� משוח מלחמה אי

, )ל"הנ( יומא' די� ירושה כמבואר בגמ
וטעמו של דבר נראה כי הכה� המוציא 
והמביא את הע� למלחמה צרי� להיות 
בעצמו איש מלחמה ואי� שיי� שיהיה 
בזה די� ירושה לבנו א� הב� אינו 

  .מתאי� לתפקיד שאינו איש מלחמה
עברו ימי� ח בימי� "המשי� הח, ולכ!

כתיקונ� כאשר עיקר תפקידו של הרב 
מרא דאתרא היה ללמד את הע� תורה 

הרבנות ככל ' ולדו� דיני תורה אז הי
, דבר שבקדושה ששיי� בה די� ירושה
אול� עתה כאשר אש ההשכלה 
והציונות אחזה בכל פינות הבית וכהיו� 
עיקר תפקיד הרב הוא להיות איש 

מת מלחמה לגדור פרצות ולהשיב מלח
, אי� לדו� ברבנות די� ירושה, השעה

והחובה לחפש אחר רב גדול בתורה 
  . כ העובדא"ע', שילח� מלחמות ד

א� , נקבל, א� העובדא קבלה היאהנה 
, א"ח זיע"יש לבאר מעט את דברי הח

ש לחימה משאר דברי� "ב מ"דצ
והלא ג� ברבנות שעובר , שבקדושה

בדי� ירושה היינו שא� הב� ראוי 
אבל א� , א קוד� לכל אד�לרבנות הו

 � � כא� די אינו ראוי לכ� בודאי שאי
הוא  ),כ, שופטי� יז' פ( י"רש' ועי, ירושה
מגיד שא� בנו הגו� למלכות הוא  ,ובניו

 �"רמבוכ� מבואר ב, קוד� לכל אד�
ולא , ל"שכתב וז )ז"ה א"מלכי� פ(

המלכות בלבד אלא כל השררות וכל 
 המינויי� שבישראל ירושה לבנו ולב�

והוא שיהיה הב� ממלא , בנו עד עול�
היה , מקו� אבותיו בחכמה וביראה

ממלא ביראה א� על פי שאינו ממלא 
בחכמה מעמידי� אותו במקו� אביו 

  . כ"ע, ומלמדי� אותו
מבואר שרק א� הב� הגו� וראוי הנה 

� קדימה והשתא ג� , לשררה יש לו די
נ "ממ, בדבר שצרי� מלחמה נימא הכי

  .ו"יאונה לה� שו� רע ח
***  

איש אל אחיו אבל אשמי� אנחנו על אחינו אשר ראינו בצרת ויאמרו 

  )כא, מבבפרשת! ( 'נפשו וגו

� תירוצי� מכא� דר� הצדיקי� אשר בעת צרה אינ� מחפשירואי� 

ככה ותולי� סיבת הדבר ' ואמתלאות שונות על מה עשה ה

  .באחרי�

סקי� דר� הצדיקי� אשר כל ימיה� ה� בחשבו� הנפש ועוואכ! 

מיד אמרו , עליה� צרה הלזו ואי� שבאה, בתשובה על העבר

ולא חיפשו שו� סיבה , "אבל אשמי� אנחנו"האחי� הקדושי� 

א חיפשו חשבונות אי� וא� ל, אחרת לתלות הצרה שנמצאי� בה

פ ובתשובה "אלא מיד פתחו בחשבהנ', לנקו� במל� זה וכדו

  ".אבל אשמי� אנחנו"באומר� 

הננו עבדי� לאדוני ג� אנחנו ' אלוקי� מצא וגוה' יהודה  וכוויאמר 

  ) יח- יז-טז, מד( ויגש אליו יהודה' ויאמר חלילה לי וגו' וגו

, עבדי� ליוס� קשה שכא� אמר לו יהודה שכול� יהיוולכאורה 

, "ויגש אליו יהודה"וכשיוס� לא הסכי� רק על אחד מה� אז 

  .ולכאורה הקיל יוס� מעונש�

' שבטי� חשבו� הנפש על מה עשה לה� הדמיד כשעשו הוהנראה 

כ "טע� שבנימי� גוה, ידעו אשר כל זה הוא בעוו� מכירת יוס�, ככה

נטפל  אלא הוא , פ שהוא לא היה כלל במכירה"צרה זו אעהיה ב

אבל אי� שראה יהודה שכל אלו שהיו במכירה , ונתפס בעוו� אחיו

הצרה לא בגלל מיד ידע בבירור ש, � בדי� ורק בנימי� יצאיצאו זכאי

  ".ויגש אליו יהודה"לכ� , המכירה
***  

  ע"חנוכה תש –קודש שיחת 

ע "וש( טפחי�' ומצוה להניחו למטה מי, טפחי�' למעלה מגמניחו 

  )ו"א ס"תרע' ח ס"או

דהנה ידוע מפי ספרי� וסופרי� שכל עניני חנוכה והנראה 
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        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
            רררר""""עטעטעטעט    רררר""""מר� אדמומר� אדמומר� אדמומר� אדמו    קקקק""""ק כק כק כק כ""""מפמפמפמפ

 אאאא""""שליטשליטשליטשליט

  ניצוצי אשניצוצי אש

  א"ט זיע"ר רבינו הקוה"ק מר� אדמו"ק כ"ח מפ"דא

פ פ פ פ """"עהעהעהעה    - - - -     ל"בעני� הצלחת יוס
 הצדיק בחו        
    ויוס
 הוא השליט על האר� הוא המשבירויוס
 הוא השליט על האר� הוא המשבירויוס
 הוא השליט על האר� הוא המשבירויוס
 הוא השליט על האר� הוא המשביר

        ))))וווו, , , , מב מב מב מב ((((
        

    נונונונומר� רבימר� רבימר� רבימר� רביק "מאמר מפורס� מהרהיש יש יש יש 
ק "בש� חתנו הרה אאאא""""משה מלעלוב זיעמשה מלעלוב זיעמשה מלעלוב זיעמשה מלעלוב זיע

ידוע בכינוי א ה"זיע מפרשיסחאמפרשיסחאמפרשיסחאמפרשיסחא' ' ' ' היהודי הקהיהודי הקהיהודי הקהיהודי הק
והוא , "דיגע תורה'דער אר� ישראל"

, בביאור החילוק שבי� ברכה להצלחה
למעלה  -וברכה , דהצלחה היא בדר" הטבע

שיי" רק באר�  -שלמעלה מדר" הטבע 
, , , , תהלי� קלדתהלי� קלדתהלי� קלדתהלי� קלד((((    ישראל בלבד וכמאמר הכתוב

        . מציו�' יברכ" ה ))))גגגג
 
דוד דוד דוד דוד     נונונונומר� רבימר� רבימר� רבימר� רבי' על כ" בש� אביו הקוהוסי
 והוסי
 והוסי
 והוסי

דג� בחו� לאר� תוכל לחול , אאאא""""מלעלוב זיעמלעלוב זיעמלעלוב זיעמלעלוב זיע
היינו א� האד� מקדש עצמו , ברכה

נהיה ארבע אמות שלו בקדושה , מלמטה
אזי תחול הברכה שלמעלה מדר" , ובטהרה

ב כי "ויל: א"ואמר רבינו זיע. [מדר" הטבע
�ד "ע, הצלחה שיי" לחול רק על דבר שקיי

ועתה רואי� שהדבר , פתח עסק' משל א
אבל ברכה חל רק , לבר מזל' הצליח והי

 :):):):)תענית חתענית חתענית חתענית ח((((    'בדבר שאינה נראית לעי� כדאי
אי� הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מ� העי� 

את" את הברכה ' יצו ה ))))חחחח, , , , דברי� כחדברי� כחדברי� כחדברי� כח((((    שנאמר
ל תוכל לחול רק "בחו, ולכ�]. באסמי"

 'ב' המש# בעמ ''''בבבב' ' ' ' המש" בעמהמש" בעמהמש" בעמהמש" בעמואילו עני� הברכה , י דר" הטבע"הצלחה עפ

 'ד' המש# בעמ
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כי זהו ג� כ� , הטבע אפילו בחו� לאר�
ארבע בחינת אר� ישראל כנודע ד

 .אר� ישראל' אמותיו של צדיק ה� בחי
 

 
א להעמיס "מר� רבי משה זיעוהוסי
 והוסי
 והוסי
 והוסי
כל זה בדיוק שינוי לשו� הכתובי� גבי 

ויוס
  ))))אאאא, , , , לטלטלטלטוישב וישב וישב וישב ((((    'כתי, יוס
 הצדיק
ויהי ' הורד מצרימה ויקנהו פוטיפר וגו

וכל ' את יוס
 ויהי איש מצליח וגו' ד
הרי  -מצליח בידו ' אשר הוא עושה ה

ובהמש" הקרא , הצלחה פתח בעני�
' ויפקידהו על ביתו וגו ))))הההה- - - - ש� דש� דש� דש� ד((((    ,נאמר

ויהי מאז הפקיד אותו בביתו ועל כל 
את בית המצרי ' אשר יש לו ויבר" ד

בכל אשר יש ' בגלל יוס
 ויהי ברכת ה
. הרי סיי� בעני� ברכה -לו בבית ובשדה 

והביאור בשינוי לשו� הכתובי� הוא 
 כאשר יוס
 הצדיק, פ האמור לעיל"ע

היינו ברשותו של אדוניו , ל"היה בחו
יכול לשרות ' הי -בבית המצרי , המצרי

  ~סיפור מפסוקי הפרשה ~ 
  חנוכהלכבוד 

   במצור ובמצוק הצדיקדרכי 
 

  

י יְָדעוּ  לֹא ְוֵהם י יֹוֵסף עַ ׁשֹמֵ  ּכִ ִליץ ּכִ  ַהּמֵ
יֹנָתם   )כג, מב( ּבֵ

 מבי�: יוס� שומע כי ידעו לא וה�
 המלי� כי :כ� מדברי� היו ובפניו לשונ�
 היה עמו מדברי� כשהיו כי: בינות�
 ולשו� עברי לשו� היודע, ביניה� המלי�
 ודברי ליוס� דבריה� מלי� והיה, מצרי
  .לה� יוס�

  

 וב'מבלאז ישראל רבי הזק� הרבי ק"כ
 בארצות ימיו התגורר בסו� אשר, ל"זצוק

 -. שנה מאה ימי� עד והארי�, הברית
 קמאי מצדיקי כאחד ומפורס� ידוע היה

 רבות ופועל עושה והיה ,קדומי� מדורות
ישראל  בני אחינו למע� ונשגבות
  .ובגשמיות ברוחניות

  

 השואה מאורעות כל את עבר הזק� הרבי
 וג�, ובשר על היטב וחווה אות�, האיומה

  כל העת עומד היה העתי� בצוק' ש�'
  ישראל  ליבות  ומחזק,  הנדכאי�  לימי�

  .השבורי� והרצוצי�
  

 הטבח אל וב'בלאז יהודי נלקחו בטר�
,  והעינויי�  שבמחנות ההשמדה הנורא
יהודי   כל  ש את"ימ  הנאצי�  קיבצו
' גטו' בתו� אות� וסגרו יחדיו העיר

 התאספו -. בכל מקו� כדרכ�, מתוח�
טובי�  יהודי� מאות למעלה מחמש ש�

 די תקופה בגטו יחדיו שחיו, וכשרי�
, הקדוש החנוכה חג התקרב ע� .ארוכה
 כיצד, עצה  וטיכסו הגטו יהודי ישבו
 בהדלקת היו� מצות את לקיי� יוכלו
 עליה� נאסר יהודי טקס  כאשר כל, הנר

 שלא בהדלקת ובודאי,  חמור באיסור
  מרובי�  מאמצי� לאחר ! אש

 ביד� להחדיר  עלה  שונות  ותחבולות
 כדי ופתילות שמ� מעט הגטו תוככי אל

 שאיש הוחלט אבל ,חנוכה להדליק נרות
 כמוב� - . כל הע� עבור ידליק בלבד אחד

ולא , בסוד הדבר שיישאר מאוד הקפידו
 יביאו שלא כדי, זרות יגיע לאוזניי�

 שכ�. לידי סכנה כולו הציבור את חלילה
 אחת הלא, שכזה בדבר אז פסשנת מי
 כשנעשה וחומר וקל וכל שכ�... דתו

  !בציבור
  

 על היהודי� וויתרו לא ונפש� רוח� בעוז
 השמועה עברה לאוז� ומפה ,המצוה קיו�

�  שמ�  תו� הגטו אל הוברחו הש� שברו
  ראשו�  בליל  הש�  ובעזרת,  ופתילות

 לקיו� ובלאט בשקט חג יתכנסו  של
 כבר  עמדו  תילותוהפ  השמ� !המצוה
 עדיי� הקהל חיפשו  ראשי א�,  מוכני�
 מתאימה אישיות ,נכבד אד� אחר

 הנרות את הוא שידליק,  מחשובי העדה
 ידי את כול� ויוציא,  כול�  בשביל
 נפלה קצרה התייעצות לאחר .חובת�

  הקדוש  שהרבי,  אחד  ההחלטה פה
 ר המנהיג"אדמו  בהיותו  -  וב'מבלאז
  ויכול  יודע  בודאי -  חסידית  עדה

 אפוא הוא ונבחר,  המצוה ברבי�  לקיי�
, כל העדה  במעמד נרות החג להעלות
 נר במצות חובת� ידי כול� את ולהוציא
  !חנוכה  של ראשו�
 את הכי�, למצוה בו שבחרו הרבי כשמוע
 מחשבתו נפשו את טיהר ,בסילודי� עצמו

  המש�המש�  ��הקהק  ו תירוצי� על קושיית הבית יוס�ו תירוצי� על קושיית הבית יוס���לל
  שאנו מדליקי� בחנוכהשאנו מדליקי� בחנוכה  כמני� הנרותכמני� הנרות

  ק מלעלוב"ממרנן רבוה        
  תירוצי�' ה –חמישי נר 
' ק הי"כי בזמ� קיו� ביהמ' הי' ל דהנס ביו� הא"וי) א

ק "כ( .ג� ביו� הראשו� והב�' וזה כבר הי, השראת השכינה
  )א"מ זיע"ט הרמ"ר הקוה"מר� אדמו

  
' קבעו חלמה  –י "ק על קושיית הב"עוד אמר מר� רביה) ב

 ל"פ מאז"ע, ימי� בו בזמ� שהנס היה רק שבעה ימי�
סידורו ' אמור עי' ק פ"ק על מאמר הזוה"נדרי� עח ובספה(

ט "דלכ� אנו חותמי� בתפילת יו )של שבת בריש הספר
לפי שישראל בכוח קביעות� , "מקדש ישראל והזמני�"

מקדשי� את הזמני� פירוש ממשיכי� כוח הקדושה 
שלולא זה שישראל , ג� בחנוכה' דבר היואותו ה, בהזמני�

' ט לא הי"קבעו והמשיכו בו את כוח קדושת הנס לעשותו יו
ולכ� אנו , האפשרות לקבעו כזכר לנס א� לשבעה ימי�

הוא על עצ� ' שהיו� הא' פי. [ימי�' עושי� חנוכה ח
 ].הקביעות שהמשיכו ישראל קדושת הימי� לדורות והב�

ק "מתו� ספה �א"מ זיע"ט הרמ"ר הקוה"ק מר� אדמו"כ(
   ")קדושת מרדכי"
  
י מלמד "ויעש כ� אהר� פירש )ג, במדבר ח ( 'פ כדאי"יל) ג

שבחו של אהר� שלא שינה ומקשי� צדיקי� וכי זהו כל 
היעלה על הדעת במחשבה קטנה שאהר� , שבחו שלא שינה

הלא , ומהו הדיוק בשבחו שלא שינה, הכה� ישנה חלילה
  .פשו בפועל ממשהוא היה צדיק הדור שמסר נ

בעל בהקד� מעשה דמספרי� מהייליגע זיסע וההסבר 
ד "ע שהיה נסתר מאוד והיה שמש בביהמ"זי החרדי�

נשפ� לו ' ד ש� הי"ביהמ' מדליק ומיטיב הנרות לכ' וכשהי
עד שגילהו , וחשבוהו לבטל� וביקשו להחליפו, הרבה מהשמ�

� ע שפ� את כל השמ"החרדי� זי' ואמר עליו שב 'י הק"האר
ש ודביקות עד שלא יכל לצמצ� עצמו שלא "מגודל היר

  , יישפ� לו השמ�
שבדרכו בקודש דא�  הקדושת לוי מברדיטשובאמרו על וכ� 

משבר את כל המנורה מגודל דביקותו ' היה נוהג כ� הי
ל שהיה בכזאת אש קודש "ולכ� א� על אהר� י, ת"בהשי

ו וממילא מלמד שבח, ת"שלא שינה והיה תמיד דבוק בהשי
של אהר� שלא שינה דתמיד נראה כאחד האד� שלא יכלו 

כ יש כא� דיוק שלא "וא, לידע בו שהוא אהר� כהנא קדישא
  ,שינה
היה כא� בחינה אחרת בכהני� האחרי� בניסא , בר�

במילא , דחנוכה שאי� לנו שו� השגה שיכלו שישפ� לה�
, כ ליו� אחד אולי"שבגלל שנשפ� לה� הרי שלא נותר ג

ק מר� "כ( .ה נס גדול שהיה שמ� ג� ליו� אחדכ היה ז"וע
  )א"ר שליט"אדמו

  

  ק"מספה
ומהשמ� שהיה בו כדי להדליק יו� , אחרי שנעשה הנס) ד

התברר למפרע שא� , דלקו הנרות כל ימי החנוכה, אחד

  ניצוצי אשניצוצי אש

        'א' המש� מעמ
 

בבית המצרי רק עני� של הצלחה שבדר" 
כ לאחר שהפקיד אותו "משא, הטבע

היינו כאשר , בביתו ועל כל אשר יש לו
הרי מכיוו�  -ב "יוס
 הצדיק נעשה בעה

אמותיו של יוס
 ' שהבית נעשה ד
' זי ויבר" דא, אר� ישראל' בחי, הצדיק


שנמשכה , את בית המצרי בגלל יוס
. כ"ע, הברכה שלמעלה מדר" הטבע' בחי

א
 אלו הדרי� ]: א"כא� הוסי
 רבינו זיע[
וואס זיי זענע� נישט מסיח דעת וואס זיי זענע� נישט מסיח דעת וואס זיי זענע� נישט מסיח דעת וואס זיי זענע� נישט מסיח דעת "ל "בחו

אזי לה� יש ג� עני� , "פו� אר� ישראלפו� אר� ישראלפו� אר� ישראלפו� אר� ישראל
, ל"עוד י. הברכה השיי" לאר� ישראל

כאשר מחזיקי� ותומכי� תורה באר� 
א� התמיכה , תורת אר� ישראל ,ישראל

ל "מעל דר" הטבע אזי מתברכי� ג� בחו
 .למעלה מדר" הטבע

 

 
אמנ� זה מקרוב : קקקק""""מר� רביהמר� רביהמר� רביהמר� רביהוהוסי
 והוסי
 והוסי
 והוסי
 ר מליובאוויטשר מליובאוויטשר מליובאוויטשר מליובאוויטש""""ק אדמוק אדמוק אדמוק אדמו""""ככככהקשה לי 

ק "דהא בכמה מקומות בספה, ל"צז
משמע שעני� ההצלחה הוא למעלה 

שברכה היא מלשו� , מעני� הברכה
רי" את המב ))))זזזז""""כלאי� רפכלאי� רפכלאי� רפכלאי� רפ((((    ש"המשכה כמ

' כלו, ))))ממממ""""ובכובכובכובכ. . . . גגגג, , , , תורה אור מק� לזתורה אור מק� לזתורה אור מק� לזתורה אור מק� לז' ' ' ' עיעיעיעי((((    הגפ�
אלא שצריכי� , עצ� הדבר ישנו כבר

לגלות ולהמשי" את הדבר משרשו 
ת ת ת ת """"לקולקולקולקו' ' ' ' עיעיעיעי((((    מ� ההעל� אל הגילוי, ומקורו
כלומר , והצלחה הוא עני� מזל, .).).).)ראה יטראה יטראה יטראה יט

ומזה מוכח . למעלה מסדר השתלשלות
שהצלחה היא למעלה מברכה כי ברכה 

ה משורש ומקור בלבד ענינה המשכ
כ הצלחה "משא, שזהו שיי" לדר" הטבע

למעלה , שלמעלה מסדר השתלשלות
 .מדר" הטבע

 

משה  נוק מר� רבי"כוונת הרהואולי ואולי ואולי ואולי 
אשר הכח להוציא מ� ההעל� אל , א"זיע

, זה שיי" אכ� רק באר� ישראל, הגילוי
, ומעלה וסגולה מיוחדת באר� ישראל

י" אלה' להיותה אר� אשר תמיד עיני ה
    בה מראשית השנה ועד אחרית שנה

באר� ישראל רואי� , ))))יביביביב, , , , דברי� יאדברי� יאדברי� יאדברי� יא((((
דאר
 מע� דאר
 מע� דאר
 מע� דאר
 מע� "ל "מה שבחו, דברי� בגילוי

ל "ההעל� וההסתר בחו, "הארעווע�הארעווע�הארעווע�הארעווע�
ולכ� , גדול יותר מאשר באר� ישראל

. הוא עני� של למעלה מדר" הטבע
הצלחה א
 שהוא שלא ' כ בחי"משא

בסדר השתלשלות מכל מקו� עדיי� 
ולכ� שיי" ג� , העל� והסתרה הוא בגדר

 .ל"בחו

  

מציאת פ� השמ� היתה בהשגחה פרטית כדי לעשות נס של 
 שממנה" נס להתנוסס"ויוצא שמציאת הפ� היתה . יש מיש

נתת " )פו( זהו שכתוב בתהילי�. יוולדו נסי� נוספי�
  )חת� סופר( ".ליראי� נס להתנוסס

  
לפי שהיווני� בטלו . יו� אחד קבעו לזכר מצוות המילה) ה

מה� את מצוות המילה שהיא ביו� השמיני וכאשר גברו על 
עשו זכרו� לזה וקבעו , היווני� ונתבטלה גזירת המילה

  .)גבורי�שלטי ( .חנוכה שמונה ימי�
  

  תירוצי�' ו –שישי נר 
שחנכו אז את בית , יו� אחד קבעו לזכר חנוכת הבית) א

שלטי ( . המקדש בעבודה לאחר שהושבתה על ידי היווני�
  )גיבורי�

  
שאסור  )ד סעי" קט� ח"יורה דעה קמ( ההלכה היא) ב

לעשות מנורה לצרכי חולי� כתבנית המנורה שהיתה בבית 
א� מותר לעשות מנורה , המקדש עשויה משבעה קני�

לפיכ� . בשינוי כגו� שהיא עשויה מחמישה קני� או שמונה
קבעו חנוכה שמונת ימי� כדי שלא יצטרכו לעשות לדורות 

  )רבי יוס" שאול נתנזו�הגאו� ( חנוכיה בת שבעה קני�
  
בפ� השמ� שמצאו היה כמות שמ� בכדי להדליק בו יו� ) ג

מנורה נחסר מעט אול� לאחר ששפכו מהפ� ל. אחד בדיוק
�הרי שאפילו כדי להדליק יו� , שמ� שנדבק בקירות הפ

יוצא שהנס היה איפוא ג� ביו� . אחד בשלמות לא היה
  )ברכי יוס" בש� נחלת אריאל( .הראשו� שכל הנרות דלקו

  
התרחשות הנס היתה ביו� הראשו� שבו לא כלה השמ� ) ד

 חנוכה כיון שבובפ� ולכ� קבעו ג� את היו� הראשו� ל

   )םפ שלטי גיבורי"ע( .אירע הנס
  
המפרשי� מקשי� הרי המנורה היתה טמאה וג� הכה� ) ה

? היה טמא מת ואי� לא נטמא השמ� כשמזגו למנורה
והדי� הוא , ומתרצי� שהדליקו במנורה של חרס חדשה

והשמ� עצמו לא נטמא על ידי העירוי ( .שאינו נטמא מגבו
ורה דעה סימ� ז בי"והט. )כי טמא מת אינו מטמא בהיסט

סובר שכלי חרס שאינו שבע מלבלוע מוסי� ובולע , צג
הרי , ובמנורה שהוכרחו להדליק בכלי חרס חדש. בתוכו

בלעו בזיכי המנורה מהשמ� ולא היה בפ� כדי להדליק 
ייטב ( .אפילו יו� אחד מוכרח שג� ביו� הראשו� נעשה נס

  .)פני� בש� זקנו רבי אהרו�
  
וא טמא כי אי� קדושת הנס אי� הנס נעשה בדבר שה) ו

ידעו בבירור , וכיו� שנעשה בשמ� זה נס. יכולה לשרות בו
אפילו בטומאת , שהשמ� טהור ולא נטמא בשו� טומאה

היסט ולכ� כבר בלילה הראשו� היה נס שידעו בברור 
 'ג' המש# בעמ

 'ד' המש# בעמ
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  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

        ))))טטטט""""תרמתרמתרמתרמ((((    עטרה לראש צדיק מפוריסוב' ר יהושע אשר ב"רבי יעקב צבי ב –
ד האמצעי "חת� ר -ר משה שלמה זלמ� משקלוב"ב כולי מחברו� ברבי יעק

  ))))זזזז""""תריתריתריתרי((((    מלובאויטש
  ))))חחחח""""תרנתרנתרנתרנ((((    ר אלכסנדר סנדר סאפרי� השני מקאמארנא"רבי משה חיי� מאלטשטאט ב

  ))))שששש""""תתתת((((    ר משה הלברשטא� משינאווא"רבי דוד מסקאלוב ב
        ))))אאאא""""תרנתרנתרנתרנ((((    ר יעקב ליינר מראדזי� בעל התכלת"רבי גרשו� העני� ב –

ינר 'והרוז, ח מקאסוב"ות' האהבת שלו' תל -ר חיי� מבאטשעטשא"זר זאב ברבי אליע
  ))))בבבב""""תריתריתריתרי((((    ועוד

  ))))הההה""""תרכתרכתרכתרכ((((    דגל מחנה יהודה –ר יהודה צבי "רבי אברה� מסטרעטי� ב
  ))))הההה""""תרסתרסתרסתרס((((    ר לוי מראדוויל"רבי מרדכי ב

        ))))גגגג""""תרצתרצתרצתרצ((((    איפה שלמה' ר אליהו דוויק ב"המקובל רבי חיי� שאול הכה� ב
        ))))בבבב""""תשכתשכתשכתשכ((((    ד סקאהל"ח אבר שמואל רוק"רבי שלו� ב

        ))))אאאא""""תרנתרנתרנתרנ((((    ר יעקב ליינר מראדזי� בעל התכלת"העני� ב חנו� רבי גרשו� –
  ))))טטטט""""תקצתקצתקצתקצ((((    ר ישכר בעריש"ד גראנינגע� ואמשטרד� ב"רבי שמואל ברנשטיי� אב

    ר מנח� מנדל מלובויטש הצמח צדק"רבי חיי� שניאור זלמ� שניאורסו� מלאדי ב
  ))))ממממ""""תרתרתרתר((((

  ))))דדדד""""תרמתרמתרמתרמ((((    מרדכי דוד מדאמבראוואר "רבי אברה� אלחנ� מקאלאשי� ב
        ))))גגגג""""תרצתרצתרצתרצ((((    איפה שלמה' ר אליהו דוויק ב"המקובל רבי חיי� שאול הכה� ב

        ))))בבבב""""תשכתשכתשכתשכ((((    ר שמואל"ד סקאהל ב"רבי שלו� רוקח אב
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  סיפור לחנוכהסיפור לחנוכה
 'ב' המש� מעמ

 .לה כראוי ובהידור בשלמות המצוה הנדירה לקיו�, דרבה בהכנה וליבו
 פניו, והדרו מופיע הרבי בהודו והנה, יחדיו הקהל כל התאספו ערב לעת

 אמירת ואחר, בידו הנר נטל הוא ,שלהבת להבת אש אומר וכולו להבי�
 כשכל, "חנוכה נר להדליק" בברכת בדחילו ורחימו החל' וכו לש� ייחוד

, "נסי� השעש" בברכת והמשי�, בהתרגשות עצומה 'אמ�' עונה הקהל
הזמ�   בברכת  פיו  את  פצח  ובטר�...  קולו  נד�  ולפתע באחת

 וחושב והחל מעמיק,  מובנת  סיבה  ללא  נעצר"  'וכו  וקיימנו  שהחיינו"
  החל  הקהל.  קודש  אחוז שרעפי וכולו בידו הדולק תפוס הנר, רב זמ�

 וג� ,הארו�' הפסק'מחמת ה ג�, בעבודתו ויסיי� שימשי�  בו  לדחוק
ליבו  שת לא' הק הרבי א� -. בסכנה נתוני� רגע כל המלכות שהיו ממורא
  לפתע  והנה  -!  שהחיינו!  נו!  נו  דוחק הציבור ... כא� אינו כאילו, לכלו�

בר�   ואדירה  רמה  ובשאגה,  עצומה  התלהבות  פתאו� תפסתו
  !". הזה לזמ� והגיענו וקיימנו שהחיינו"
  

,  הארוכה  לפשר ההמתנה  תלמידיו  שאלוהו  קדשו  עבודת  שסיי� לאחר
  . שהחיינו שבעקבותיה בברכת  העצומה  וההתלהבות

  

 באות� בלבי ונפשי שהתחולל ממה האמת לכ� אגלה, הרבי לה� סיפר
 מסוגל הייתי לא, לברכת שהחיינו הגעתי כאשר מתחילה! נעלי� רגעי�
 שאנו כזה ודר וקשהק במצב -? מה שהחיינו? שהחיינו אי�, פי את לפתוח
 לחוצי� ואנו, בחלוננו מרקדת המוות אימת אשר , חיה כעת נתוני�

לב  ובכל באמת לבר� נית� כיצד, נורא ומצוק בצר בגטו ודחוסי� כא�
' חנוכה נר להדליק' ברכת ניחא ...?הזה לזמ� והגיענו וקיימנו שהחיינו"

 .להדליק וציונו במצוותיו קידשנו בגטו עתה שכ� ג�, זה במצב לבר� ניתנת
ברעותא  לבר�  עוד  נית�',  לאבותינו ניסי�  שעשה' בדבר ברכת כיוצא
!  'שהחיינו'ברכת   אבל  - ...  הה�  בימי�  שנעשו  הניסי�  על,  דלבא
  שהחיה יתבר�  ולהודות לבורא,  של�  בלב ולבר�  לעמוד  נית�  כיצד
  נתוני�  ישראל  בני  �שע...  לזמ� שכזה  לבוא  הלו�  עד  וזיכנו  אותנו

  ?ידי הצוררי�  תחת  למשיסה
  

� כשאינני, מאוד בנפשי  והתחבטתי,  בדבר  עמוק  והרהרתי  חשבתי  כ
  והתבוננתי כ�  בעמדי בר� .הזה הנורא והקשה הזמ� על לבר� מסוגל
 שעומדי� מאות היהודי� של נפש� השתוקקות� וצימאו�  בגודל  לפתע
המצב  א� על. חנוכה נר למצות לב בכל חלי�ומיי ומצפי� ,סביבי כא�

 'אימה חרב ומחדרי�  תשכל  מחו�'  כאשר,  שבישראל  והנורא  הקשה
 ה� רוצי�, הזמ� ברכת בי לבר� עצמ� דוחקי� ה� והנה, )כה, לב דברי�(

 בגיא שדווקא כא� מזה הבינותי -"! לזמ� הזה והגיענו שהחיינו" לשמוע
  ישראל  נשמת  מעלת  וזורחת  אירהמ  זה  מצב גרוע מתו�, צלמוות
  ! אדרבה  כ� א� ונמצא -! שמי� רצו� רק בה� בוער נפש� שבעומק ,קודש
 ביופייה ישראל של קדושת נקודה הפנימית ונתגלה נודע הזמ� בזה דווקא

 עצמי לבר� את חיזקתי ובכ�, לאותה ברכה אנו ראויי� ושפיר, ובזוהרה
  !".הזה לזמ� ווהגיענ שהחיינו וקיימנו" בהתלהבות

  

 מפיה� שו� ברכה מברכי� שאי�, הצדיקי� דר� זה מופלא מעשהמ ולמדנו
 כוונת בפנימיות ליב� ונפש� בכל אלא מחוברי�, חלילה ולחו� השפה מ�

 )מתו� טיב המועדי�( .תמיד והברכה המצוה
  

� ' ו� מלחמות דא� הב� ראוי ללח יש לו די
וא� לאו הרי , ירושה ויהיה קוד� לאד� אחר

זה כשאר דברי� שבקדושה שאינו עובר 
ובמה שאני מלחמה משאר דברי� , בירושה

� ירושה בכה� , שבקדושה ומה טע� שאי� די
  , משוח מלחמה

שבשאר , שהחילוק ביניה� היא כ�ל "וי
דברי� שבקדושה כגו� רבנות כהונה גדולה 

א� הב� ראוי למלא מקו� ', ת וכדוומלכו
א� יש אחר שראוי , אביו והגו� לתפקיד זה

הב� קוד� לאחר כיו� שראוי , והגו� יותר ממנו
א� הב� אינו ראוי ' ומסתבר שאפי, לכ�

כ א� "כאביו שאביו היה גדול ביותר אעפ
, הב� ראוי והגו� לתפקיד הוא קוד� לאחר

היה ממלא ביראה א� ל "� הנ"ש הרמב"וכמ
� אותו  על פי שאינו ממלא בחכמה מעמידי

ובזה שאני עני� , במקו� אביו ומלמדי� אותו
א� הב� ראוי ' שאפי, דברי� שצרי� מלחמה

למלחמה א� א� יש אחר שראוי יותר ממנו 
� , האחר קוד� לב� שבמלחמה לא מסתפקי

ויש לחפש ולחזור אחר הלוח� , במועט
ערו� דרכי מלחמה הטוב ביותר ואת הראוי ל

והטע� בזה היא שבשאר , הניאותי� ביותר
דברי� שבקדושה ג� א� הב� אינו המוצלח 
ביותר לתפקיד שנתמנה לא יצא מזה חורבה 

וג� א� יצטרכו לדבר שהב� אי� לו , והרס
ילכו לאיש אשר בקי ויודע , ידיעה בדבר זה

כ "משא, בדבר וילמד אות� הדרוש לה�
וולה בכר� בית בעני� מלחמה על פרצה וע

יש ללחו� תיכ� ומיד ובכל הכוח ובכל ', ד
, כלי מלחמה שאפשר כדי לעצור הפרצה
, שלא תתפשט האש ותכלה כל חלקה טובה

ואז אי� , וצרי� מיד לגדור גדר ולעמוד בפר(
זמ� ליל� ולעסוק בחיפוש אחר הלוח� הטוב 
ביותר כי בזמ� החיפוש ההפסד יגדל ויתרבה 

  .ל"השממה ר
בעני� מלחמה כי דרכי וכלי מלחמה יש ועוד 

משתני� מזמ� לזמ� והכל כפי אנשי 
המלחמה גיבורי� או חלשי� והכלי� 
שהשתמשו בה� למלחמה בדור ההוא לא 

וביותר במלחמה , ראוי לשימוש בדור הזה
ר המלחמה משתנית "הרוחנית נגד היצה

מדור לדור והנסיונות מתגברי� ומתאמצי� 
מצוא כלי מיו� ליו� ובכל יו� צרי� ל

מלחמה ועצות נגד רוח הטומאה בכלי� 
והלוח� של הדור הקוד� אינו , מכלי� שוני�

ולכ� , מנחיל לדור הבא את כלי מלחמתו
, בעני� של מלחמה אי� די� ירושה
ומלכתחילה צרי� לחזור אחר הלוח� 

 ז"הרדבש "ר מ"שו, המעולה ביותר שנמצא
 )א"ד הלכות כלי המקדש הכ"פ( �"על הרמב

דבשאר שררות הדבר  טע�ל ב"וי, ל"וז

  דברי תורהדברי תורה
 'א' המש� מעמ

אבל , שאינו כאביו ממש אי� קפידא פ"אע
משיח מלחמה שצרי� לחזק לב הע� לקראת 

, לא רצו שתהיה שררה זו ירושה, המלחמה
. ל"עכ, לפי מה שהוא צור� השעה הכל אלא

ז "ואולי יש להעמיס דברינו בכוונת הרדב
שבעני� מלחמה לא רצו שיהיה די� ירושה כי 

פרט קט� יכול להיות בעל ער�  במלחמה כל
  .וחשיבות גדולה לעת הצור�

ה כשהל� לפגוש "ל אצל יעקב אבינו ע"יובזה 
דברי� לדורו� לתפילה ' את עשו הכי� עצמו לג

והנה בדורו� השתמש יעקב ושלח , ולמלחמה
וכ� תפילה הכי� , לעשו את המנחה הגדולה

א� עני� ', ת הצילני נא וגו"עצמו בתפילה להשי
ה לא יצא לו ליעקב להשתמש בו נגד המלחמ

שהרי למעשה בא עשו לקראתו וחבקו , עשו
והביאור בזה , ונשקו ודיבר איתו דברי ידידות

היא כי את חלק של המלחמה נגד הרע צרי� 
כי אי� , כל אחד ללחו� בעצמו בכל עוז ואומ(

המלחמות שוי� בי� האנשי� אצל זה המלחמה 
ד ע� וכל אח, קשה יותר ואצל קלה יותר

ואת , הנסיונות שלו וכלי מלחמה שלו
המלחמה נגד עשו השאיר יעקב לבניו שילחמו 

ורק את ההכנה למלחמה עשה , בכוחות עצמ�
וההכנה , יעקב כדי שתהא נוחה לכבוש אות�

של יעקב הוא במה שגילה את הרע במלואו 
וחש� את פרצופו של היצר שהוא שונא לו 

וא ר ה"והוא היצה, לאד� בתכלית השנאה
ש יעקב הצילני "וז, .)ב טז"ב( 'המלא� המות וכו

נא מיד אחי מיד עשו שעושה עצמו כאח אבל 
בפנימיותו הוא עשו הרשע ורוצה להרע 

כל זה הוא ההכנה למלחמה אבל , ליעקב
להילח� בפועל זה נית� לכל אחד ואחד את 

  .     הכוחות הדרושי� לו לנצח
 הרומז לנס של נר חנוכהבמצות ולענינינו 

, ניצחו� החשמונאי� את היוני� הטמאי�
שהמלחמה נגד� היו מלחמת מצוה ולחמו 

נ נגד היוני� שרצו לבטל העבודה "במסי
ובחכמת� הטמאה רצו לבטל חכמת , מישראל

ובכל שנה , התורה מישראל להשכיח� תורת�
בימי החנוכה מתעורר הכוח העליו! ההוא לכל 
 אד� שיהא בכוחו ללחו� נגד קליפת היוני�

ק אריכות גדולה בעני� "כדאיתא בספה
לעקור ולשרש את קליפת , מלחמה קדושה הזו

היונית השר( הטמא שכבר כילה והחריב 
ובימי חנוכה גדול , הרבה נפשות מכר� ישראל

ולטע� זה תקנו , במלחמה זו כוח הניצחו!
מצות נר חנוכה המהדרי! מ! המהדרי! ש

ש "כי כמ, מדליקי! נר לכל אחד ואחד
יש לחזור אחר הלוח� הטוב ביותר  שבמלחמה

אלא צרי� , ואי� די בכ� שאביו היה לוח� טוב
ולכ� בנר , שג� הב� יהיה הלוח� הטוב ביותר

כי המלחמה של , חנוכה אי� די בנר איש וביתו
ראש הבית אמנ� כי היא חשובה ביותר א� 

והטוב ביותר הוא שכל אחד מבני , איננו די בכ�
ויאזור מתניו הבית ייצא למלחמה הקדושה 

', ויחל� חושי� בכוח ובאומ� ללחו� מלחמת ד
 .הנוי והנצח לחי עולמי�, יהיה בעזרו לנצח' וד
 )ג"חנוכה תשע(
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   077-470-3270: נית! לשלוח לפקס המערכת להארות הערות וכל עני!

  .)תכלת מרדכי בש� הגאו� רבי יוס" שאול נתנזו�( .שהשמ� טהור
  

  תירוצי�' ז –שביעי נר 
. ילות דקות שישאבו מעט שמ� וכ� יספיק השמ� לשמונה ימי�עשו פת) א

הנס היה שהנרות דלקו יפה והבהיקו אור גדול וחזק ממש כאילו הדליקו 
ומטע� זה קבעו בנר . הרי שג� ביו� הראשו� היה נס. בפתילות עבות

ומהדרי� מ� המהדרי� כיו� שא� התרחשות הנס , חנוכה דרגות של מהדרי�
  )�"חידושי הרי( .ר ויופי שהנרות דלקו יפההיה בעני� של הידו

  
כלומר  )מנחות כח( הדי� הוא ששבעה קני המנורה מעכבי� זה את זה) ב

שבעת הקני� צריכי� להיות במנורה אבל א� חסר אחד מהקני� המנורה 
בר� ההדלקה אינה מעכבת וא� הדליקו אפילו רק נר אחד קיימו . פסולה

שמצאו היה כדי להדליק נר אחד בפ� השמ� . את מצות הדלקת המנורה
הרי . והנס הוא הדליקו בו את שבעת הנרות. הכשר לקיו� מצות ההדלקה

  )�"חידושי הרי( .שכבר ביו� הראשו� היה נס
  
חילקו את השמ� שבפ� לשמונה חלקי� כדי להדליק בכל יו� נר אחד ) ג

הנס . משבעה קני המנורה ולקיי� בכ� את מצות הדלקת המנורה מ� הדי�
חידושי ( .ה שכבר ביו� הראשו� הדליקו ממנו את שבעת קני המנורההי

  )�"הרי
  
י נס הרי "י שמ� שנתווס� ע"לכאורה כיצד יצאו ידי חובת הדלקה ע) ד

. למנורה כשר רק שמ� זית שגדל מע$ זית ונעשה מזית ולא שמ� של נס
אלא שהנס לא היה בכמות תוספת השמ� אלא באיכות שכח השמ� נתחזק 

בכל לילה נשר� חלק שמיני מהשמ� ולכ� הנס . ונידלק שמונה ימי�ונתרכז 
  )המועדי� בהלכה בש� הרב חיי� מבריסק( .היה ג� ביו� הראש�

  
מצאו את ההיכל מלא באלילי� ושיקוצי� ואי , כשנצחו את היווני�) ה

אפשר היה להדליק את המנורה בפני� עד שפינו את ההיכל וטהרו את 
במקו� ". בחצרות קודשי�"את המנורה בעזרה בינתיי� הדליקו . המקדש

זה הרוח היתה מנשבת בנרות והוזקקו לכמות שמ� גדולה יותר ממה 
�כי במקו� ע� רוח לא , יוצא שג� ביו� הראשו� היה נס. משמצאו בפ

והדליקו נרות "וזה שאנו אומרי� . היה השמ� מספיק אפילו ליו� אחד
�חת� סופר ( .וכה ולא שבעהולפיכ� קבעו שמונה ימי חנ" בחצרות קודש

  )דרשות
  

תקפוהו גזלני� ובנס לא השגיחו על . שוכר שהיו עמו שמונה שקיות זהב) ו
ע� הזהב של השקית השמינית שכר אנשי� . שקית אחת וגנבו לו רק שבע

לרדו� אחרי הגזלני� ונדר שא� יוחזר ממונו ית� מזה מעשר לצדקה 
י השקית שמינית שלא "ה עאמר לו הגבאי שעיקר הנס נעש. משבע שקיות

גזלו אותה הגזלני� ולא רק אלא שבזכות הזהב של השקית השמינית שכר 
ולכ� ראוי שית� צדקה מתו� שמונה , הוא אנשי� והשיב את ממונו

וכ� בחנוכה אלמלא הנס שלא מצאו היווני� פ� שמ� אחד לא . השקיות

 ץינצל "ארמה( .ם הבאים של הדלקת הנרותהיו מתקיימי� הנסי

  )קומץ המנחה
  
� שהיה צור� בשמ� לשמונה ימי� כי היה שמ� טהור "לפי הסבר הר) ז

שכ� כדי . מיושבת קושיית הבית יוס�, במרחק של שמונה ימי הליכה
. להביא את השמ� הטהור היו צריכי� שמונה ימי� שיכולי� בה� ללכת

א� בשבת הרי חייבי� לשבות נמצא שכדי להביא את השמ� הטהור נזקקו 
ומכיו� שליו� אחד היה שמ� בפ� שמצאו הרי שהיו . שה לתשעה ימי�למע

זקוקי� לנס השמ� מש� שמונה ימי� ולכ� מדליקי� שמונה ימי� נרות 
 )גור –אמרי אמת ( .חנוכה

אשר עדיי� , והלכותיה קאי על אלו שעומדי� עדיי� בחו( ונמצאי� בחשכת הלילה ולמטה מעשרה

כ בא מצוות חנוכה להורות שא� ה� יש לה� תקוה לדחות "ע, לא דרכו את מפת� פתח בית הקדושה

בתשובה ' וכל מי שיש לו שכל בקדקדו ושב אל ה .את החוש� לגמרי על ידי האור דנרות חנוכה

  .אז ולבבו יבי� ושב ורפא לו, אמיתית

ולכ! באמת בחנוכה יכולי! לעשות תשובה : "ק"ע וזלה"זימצאנז ק "להרה" דברי חיי�"ק "בספהוכמובא 

ד "גדול כוח התשובה ואפילו כ, ממעלאבל בחנוכה שיש עזר ' בה וכואפילו על אות! שה! ממעכבי התשו

  .ק"עכלה, "יכול לעשות תשובה )המעכבי� את התשובה( דברי�

לאלו הנמצאי� עמוק עמוק בתו� החוש� בגיא , "לאזט זי# אראפ"ה כביכול "לנו דבחנוכה הקבהרי 

, ובכל זאת יש לה� איזהו נקודת רצו� טוב להתקרב אל ה, צלמות בעמקי השאול וזה מרומז בעני� '

בקל לו  ודווקא בחנוכה אזי, קודת רצו� טובמז על איזהו נטפחי� המר' שצרי� להניחו למעלה מג

אבינו שבשמי� הייליגע " :ש ולהתחנ� אליו"וליפול לפני מל� מלכי המלכי� כביכול ית' להתקרב אל ה

מה דהוה הוה ומכא! ואיל# חושבניה ותוציאנו , ת! לנו חנינה ולא נאבד, הייליגע זיסע מל#, זיסע טאטע

  ."ומהיו� והלאה נל# רק בדרכי# ונעשה רצונ#, למחוש# ואפילה לאור גדו

אלו ההרהורי תשובה מתגולל רחמיו יתבר� והוא משפיע רחמי� וחסדי� ומוציא� מאפילה י "וע

  .כ נשפע לעמ� בית ישראל רפואות וישועות בגשמיות ורוחניות"ז ג"ועי, לאור גדול

ע עלינו ממרו� רוח טהרה ה משפי"הזריז נשכר בימי� קדושי� אלו ימי החנוכה אשר הקבכ "ע

' צ ג"יא ע"זי א"ר מתו"אדמו( ל"זצוק ח"מור "ק אדמו"וכמו שפירש כ, ובניקל להתקרב אליו יתבר�

דהיינו , משו� עבד�, "משו� עבד� אל רצונ� ירו( עבד� כמו אייל"על מה שמבקשי�  )דחנוכה

ירו( עבד� כמו  ,י"ואז תראה שתומ, ע משו� אותנו משיכה קטנה"רבש: שמבקשי� מאיתו יתבר�

  .י משיכה קטנה הלזו"דבני ישראל ירוצו אחר כ� ע, אייל

ק שוי� יעצט "ר ולבני� ביהמ"ונזכה לכל הישועות בגו, שנזכה לנצל כדבעי את ימי החנוכה אלור "ויה

  .  אוי� א זיסע אופ� אוי� אייביג
***  

  ע"מק� תשפרשת ק "שיח

  )יח, מד( 'ויגש אליו יהודה וגווסמי# ליה  )יז, מד( עלו לשלו� אל אביכ�ואת� 

, ל כאיש אחד בלב אחד"ודרשו חז, "ויח� ש� ישראל נגד ההר"י מה שכתוב במת� תורה "עפוהנראה 

  .ת הוא האחדות והשלו� בי� אד� לחבירו"דשורש כל המצוות וקבה

 הריני מקבל עלי מצות עשה של ואהבת לרע�"שתיק� לומר קוד� התפילה  ע"זי' י הק"הארמוכידוע 

  .י האחדות והשלו� זוכי� לקבלת התפילה"דרק ע, "כמו�

משו� דא� הוא יחיד בפני עצמו ופורש מ�  ,י האחדות זוכי� לקבלת התפילה"הוא שעוהטע� 

הרי ה� קל כביר לא ימאס תפילת , אבל ציבור, הציבור אז דני� אותו א� ראוי הוא שיתקבל תפילתו

  .בל תפילתולכ� צרי� להתפלל בתו� ציבור ואז תתק, רבי�

י� הגדול, דעל ידי זה מתקשרי� לכלל ישראל, 'בש� כל ישראל'כ הטע� שעושי� כל המצוות "גוזהו 

תקבל תפילת� ותעלה לרצו� לפני אדו� כל המצוות שעושי� ואז ת, ע� הקטני� באחדות הגמור

  .באופ� זה

בי� אד�  תושבא� יהיה לכ� עליה במידת השלו� והאחד, "ואת� עלו לשלו�"הפסוק ' פיוזהו 

על ידי מידת  הרווחה תבוא לכ�ועוד  .שבשמי�" אל אביכ�"אז בניקל יהיה לכ� להתקשר , לחבירו

 שעל ידי זה תתקבל )תנחומא( ואי� הגשה אלא תפילה, "ויגש אליו יהודה"האחדות והשלו� הוא 

מרמז על  ת"והאות דלי, ה"שהוא שמו של הקב" יהודה"נרמז בתיבת וג�  .לרחמי� ולרצו� תפילתינו

 י כ�"וע, ה ברו� הוא"א מקושר להויהרי הו, כשהוא מדבר דיבורי� פשוטי�' דהיינו אפי, דיבורי�

 .אוי� א זיסע אופ� אוי� אייביג, השפעות וממשי� ישועות לכלל ישראלמוריד 

        גליו� זה מוקדש לעילוי נשמתגליו� זה מוקדש לעילוי נשמתגליו� זה מוקדש לעילוי נשמתגליו� זה מוקדש לעילוי נשמת
וזכה להעמיד , אשר לא מש מאוהל התורה, האי גברא רבא וחשיבא

  ה"ה, מופלגי� 'ח יראי ה"דורות של ת
  שוואר�שוואר�שוואר�שוואר�ל "ז הלויהלויהלויהלוי    חיי�חיי�חיי�חיי�ר "ב משהמשהמשהמשההרב החסיד רבי 

  ה"תנצב. ג"תשעט מרחשו� "ע כ"נלב
   העומד לימינינו ש"מחשובי אנ ט"יבל ידידינובנו י "הונצח ע

  ב"ארה -בארא פארק– א"שליט יעקב יצחק שוואר�יעקב יצחק שוואר�יעקב יצחק שוואר�יעקב יצחק שוואר�ג רבי "הרה
  

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
מופלא בהנהגותיו , ש ומידות טובות"מלא וגדוש בתוי, ש היקרי�"ח מחשובי בחורי אנ"להבה

  דתו בתורה וביראתו הקודמת לחכמתו ובהתמ
  צ"גל שמחת נישואיו בשעטומלרב "ארה –בארא פארק  –ו "הי יוס# אלימל� שלעפריגיוס# אלימל� שלעפריגיוס# אלימל� שלעפריגיוס# אלימל� שלעפריג    ח"הבה

  .ק"ר� הסלולה לנו מרבוהיזכה לבנות בית נאמ� בישראל בדר ש"יה
 

  

  ו תירוצי� על ו תירוצי� על ��לל

  ''בב' ' המש� מעמהמש� מעמ  ––  ��הבית יוס� הקהבית יוס� הק  קושייתקושיית
 

  

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

 

        נודבנודבנודבנודב
 �בעילו� ש� בעילו� ש� בעילו� ש� בעילו� ש
�לזיכוי אלפי�לזיכוי אלפי�לזיכוי אלפי�לזיכוי אלפי
לרגל ימי לרגל ימי לרגל ימי לרגל ימי 
  החנוכההחנוכההחנוכההחנוכה
===  

זכות זאת 
תעמוד לו 
בכל מילי 
 דמיטב

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
ב "חו, ש"מחשובי אנ היקר והנעלה ידידינו מעלת הננו לשגר לכבוד
מסור ודבוק בכל נימי , עדי� הנפש ונעי� הליכות, בתורה וחסידות

  ה"ה  ,בית חיינוקדושת  כלוראש וראשו� ל ,ק"נ� רבוהנפשו למר
  ב"ארה –בארא פארק  – א"שליט שלמה צבי שלעפריגשלמה צבי שלעפריגשלמה צבי שלעפריגשלמה צבי שלעפריג ג רבי"ההר

  ש "היקר המופלג בתוי הב� נישואילרגל שמחת 
  צ"בשעטומ 'ג תחי"ו עב"הי יוס# אלימל�יוס# אלימל�יוס# אלימל�יוס# אלימל�כמר 

ויזכו לבנות בית , ח"ר שיזכה לרוב נחת ושמחה מה� ומכל יוצ"יה
  .ס"מתו� אושר וכט, החסידותנאמ� בישראל על דר� התורה ו

===  

  א"שליט לעפריגלעפריגלעפריגלעפריגשלמה צבי ששלמה צבי ששלמה צבי ששלמה צבי שי רבי "עו לזכות גליו� זה נודב
ה בבית מדרשינו בארא "לרגל השמחה והשבת אויפרו# שיתקיי� השבת אי 

  .ט ובשעה טובה ומוצלחת"לבמז פארק

 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
אברה� יהושע ' ר

  ל"יונה זצ' העשיל בר
טבת ' ע א"נלב

  ט"תשמ
 .ה "תנצב


