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)çé äðùä ùàø ( øåæçé äðòð àìå ììôúä
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ïìöéì àðîçø äøéáòä , úåöéöðä àéöåä
íùî íéùåã÷ä , äáåùúá øæåçùëã
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¼ëî"¼ î−þëð ³î¾¼ñ î×þ®îí ×"× ,
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îôô óî¾ −ñë êš−−ð −òðê −òïêë¼® ,
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í³ì"−í î−ìêñ ¹½î− ¼ðîî³íë¾ ½ ’
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íò³−ò êñ¾ ð¼ ³ë¾í , þôêò¾

ë¬ ìë¬îö×íî ì ,í³−í ³ë¾ ëþ¼ ,

−íî þôêò¾ ³ë¾ñ êñê ö×íî ö−êî ’

îò−×íî −¾−¾í óî−ë ,−íð ê®ôò ’ ëþ¼

ë¾"š ,ìêî" þîê þšîëí ë−³× ×

îìñ¾ ó−¾òêî ,−íð ê®ôò ’ë¾" š

¼"× , ³−ëë ö−ô−òë ë¾−¾× íòíî

−í þíî½í ’ êñ íïî þ¼®ë ó−¬ë¾í

ë¾ èòî¼ ññ×ë"š ,íòíî  ë³×

ë −ô−ë ¼îë¾í ñ×ëð ñêþ¾− ³ðîë¼

 ñîìí ³ê ó−ñ¼ôí ó−×êñô ¾−

ëší −òõñ ñêþ¾− ³îñ−õ³"í , óíî

 ½ò×ñ ó−−îêþ ³îñ−õ³í óê ó−êîþ

ëší ó−×ñôí −×ñô μñôí −òõñ" óê í

îêñ , ó−×êñôí ö−ê ¾ðîš ³ë¾ë ñëê

 þ¾− ó−ñî¼ êñê ³îñ−õ³í ³ê ó−ñ¼ô

ëší −òõñ"þî½þ½ óî¾ −ñë í ,

 þêîëôîíõ½ë" −òõñ þë−ð íðîí−¾ š

ëší"í ,ïî" ¾ î−ñê ¾è−îíðîí−, îò−−í 

ëší −òõñ ññõ³íñ íðîí− ¾è−ò¾"í, 

òïêë μ−ðë¼ êò þëð−"−òîðê −,  îò−−í

 ð−ô öî®þñ îñ¼ î−³îñ−õ³¾ −òõñ

ëší"þî½þ½ óî¾ −ñë í î³îê −þíð 

í−í ³ë¾ óî−í.   

)íèí"®¬−ñ¾ îò−³ë−¾− ¾êþ "ê(
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  ויגש  

úåãåäì áåè êì éëúåãåäì áåè êì éë  
êë−ñð êšôî¼ô ,ê êñïô íïë þè¾

êë¬ ,−ð−ð− ñê−þ−ëìî  ¼ðîòí þš−í 
³þêõ³ñ ,ó−ëî¬í î−³îð−ô î¾êþñ 

³þ¬¼ ,öñë ôî¼ ³î−îîíëî í×ñí ñ¾ íš
êëþî −−ëêð   ,êëíðð êþ³ò® −êí ,  

  

xd" x oexaliid xfril` wgviid"e  
 

−ò îþî×ë îòë ³ðñîíë î³ìô¾ ñèþñ" î  

í−î"õñô þó−ô¾ë¾ îò−ëê −ò , í×ï³¾ ³îêþñ
î ³îîþñ îòôôó−−òõì êñô ,³ìòî èîò¼³  

   í¾îðšð , íðôëî íëîþôí¾îðè,¬×î "½.  
  

  
  

  

ë"êãéãé ãêøé÷åî   

¾¬−îîêš¾þ¼í šì®−  
  

í×þëñ ¹þ¬®ô −òê óè:  

 ¹¼¾ïê− −îñí −ë® ¼¾í−  

 
  והיה בראותו כי אין הנער ומת

 ל שהוא מחוסר"ק מקאצק זצוק"נצל אחד לפני הרהתא ה"פע
ויש לו הרבה בנים בעלי פרנסה ואינם , פרנסה והוא לעת זקנתו

והשיב לו , והוא היה תמיד מוסר נפשו בעדם, מרחמים עליו
, כראותו כי אין הנער ומת אביו מצרתו' ק והי"דמצינו זאת בתוה

ואולי , ולכאורה קשה מדוע לא אמר כי יש לבנימין עשרה בנים
כ " אין הבנים מצטערים כומוכח מזה כי, מגודל הצער, ימותו הם

ה את אדם הראשון נתן "והטעם כי כשברא הקב, בצרת אביהם
, בו כח של כל המידות שיהא בטבעו ובטבע הדורות הבאים

לא , לו אב דנברא מן האדמה' ונמצא שאדם הראשון שלא הי
בלבו מידה זו למסור נפשו עבור אביו ומשום זה לא נשאר ' הי

נים נשתרשה המידה הזאת כ ב"משא, רחמנות מבן על האב
  )ליקוטי אש(                                                             . לדורות עולם

  וחופים' ובני בנימין בלע וגו

ל "כשהתקיימה שמחת הנישואין של הגאון רבי עקיבא אייגר זצ
עבידנא : ל"שלח לו דודו הגאון רבי בנימין וואלף אייגר מכתב וז

היום יום המוגבל לאפריונך בן אחותי חביבי ,  טבא לרבנןיומא
חכמי העיר פה , אשר אקוה כי ימלא היום כאשר נועד, כלבבי

כולם קרואים והולכים כהולך , כולם מפגרין וחוגגים בהאי יומא
כולם , בחליל בעזוז אהבתם אליך אל המשתה אשר עשיתי להם

ן אחותי שמחים בשמחתך אוכלים ושותים חמרא וחייא לך ב
א "ואכן כתב לו הגרעק, ל"עכ' גילת לבבי משושי ושמחתי וכו

לכבוד מר דודי ומסרפי ציודעי ואלופי הגאון : ל"מכתב בחזרה וז
תודות אלף אל אדוני על הדבר אשר עשה , י"רבי בנימין וואלף נ

והוא אות נאמן על עזוז אהבתו , לשמוח ביום שמחתי בפומבי
, )ט"כ' א סי"ת רעק"לא הם כתובים בשומכתבים אלו ה(, ק"עכלה' וכו

וידוע הוא הדבר אצל חסידים ואנשי מעשה ממקומות רחוקים 
שקשה עליהם להשתתף בשמחה בגופם חוגגים במקומם בעת 

ומקור הדבר , "סעודת רבי עקיבא אייגר"ונקראת בשם , החתונה
ז יש לפרש מה דאיתא במדרש למה "ועפי, , ל"הוא ממכתב הנ
ש שלא ראה יוסף בחופתי "ע" חופים"ו בשם קרא בנימין לבנ

ולכאורה יקשה למה קראו חופים , ל"ולא ראיתי בחופתו עכ
ל לקרותו בשם "והו, שהוא שם חיובי המורה על היותו בחופה

ל יובן דזה "אכן לפי הנ, שלילי המור על העדר היותו בחופה
, ג שלא השתתף בגופו אצל חופתו"עצמו הוא הרבותא דאע

ה שמח ומשתתף בשמחתו מריחוק מקום וקירוב מ בלבו הי"מ
, והשתתפות כזו חשובה יותר מהשתתפות הגוף בעלמא, הלב

ע שהתנצל למקורביו "ק רבי משה מקאברין זי"וכמו שכתב הרה
: ל"וכותב בזה, על שלא יוכל להשתתף בשמחת נישואיהם

וטוב יותר , עמכם בשמחתכם מפה' ותאמינו שלבבי ודעתי יהי
ולזה שפיר קרא אותו , ק"עכל, רבין הגופיןממה שיהיו מקו

       . חשוב לו כאילו באמת השתתף בשמחתו' שהי, "חופים"
  )באהלי צדיקים(

  ויפול על צואריו ויבך על צואריו עוד

ב כאשר היתה עת צרה ליעקב במדינת ספרד ועוללים "בשנת רנ
שם אשה אחת ' הי' ויונקים נמרטים ונשחטים על קידוש ה

: שני בניה נגד עיניה ענתה ואמרה באומץ לבהשכששחטו את 
אמנם כל זמן שצאצאי , מעודי ועד עתה אהבתי אותך, אלקי' ה

הנאהבים והנעימים חיו על פני האדמה אולי לא אהבתי אותך 
, כי גם לאהבת בני נתתי מקום בלבי, אהבה שלימה בכל לבי

ועתה , אולם כעת פניתי את כל לבבי להיות משכן לאהבתך
ובזה , "אלקיך בכל לבבך' ואהבת את ה"כ "את מאמהאקיים 

אבל יעקב לא נפל על צוארי : י כאן"אמרת לפרש מה שכתב רש
ולכאורה , קורא את שמע' ואמרו רבותינו שהי, יוסף ולא נשקו

אב שבנו האהוב לו מכל בניו אבד והיה מתאבל עליו ימים רבים 
השמחה ופתאום התנוצץ עליו נזר , בחושבו שחיה רעה אכלתהו

אין מלים בשפת , בעת שזכה לראות את הבן האהוב חי ובריא
האנוש לתאר א ת גודל התענוג הנפלא המציף את כל חדרי לבו 

ולזאת באו , בעת שהבן האבוד נופל על צוארו לנשקו ולחבבו
שבאותה שעה הוא יחד את , קורא את שמע' שהי: ל ואמרו"חז

נוי לכניסת מחמדי ולא נשאר בו מקום פ', כל לבבו לאהבה את ה
  )ספרן של צדיקים(       . ולכן לא נפל על צוארו של יוסף, תבל
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  ולשמך נאה לזמר
ññíî íìë¾î þ−¾ë ,ññíò îò−ëëñ šôî¼ô , óðš

îò−þëìî îò−ð−ð−ññôñ ö−ê þ¾ê ³îìë¾³ë þ³×îôí  ,
þ− íþî³"ó−þîï¾ îñ®ê ³îð−½ìî ¾ , ¼ðîò ëî¬í îô¾
ó−þ¼¾ë ,ó−þš−íî ³îëî¬í î−³îð−ôë , öî¾êþî ¾êþ 

ó−¾ðš ñ×ñ        ,ó−¾òêñ ë−¬−íñ íëþô,  
  

  ו"הי יחיאל מיכל יואל פוקס החתן
  

 ìâøìáò åéñåøéàá åúçîù"æîì â"åèòùáå è"î  
  

í−"íõ− íñ¼− èîî−ïí¾ þ ,ë³þêõ³î ðîí ,³þðê öõè× ìþõ− ,

í þê−î ’μ−ñê î−òõ ,μ−×þð ñ×ë μþô¾ñ , ó−òë íêþî

μ−òëñ ,μ−¾õò ³îîê× ³îî®ôëî íþî³ë ó−š½î¼ ,−×ê"þ.  
  

  
  כעתירת וברכת ידידיך השמחים בשמחתך

  

  ,אפרים אלחנן סאנדער
  יואל קליין,  יואל משה גליק

éç éáà ãåòä óñåé éðà åéçà ìà óñåé øîàéå. úééùå÷ òåãé 
åôîä 'éç àåäù åäåáéùäå åéáà úåãåà íúåà ìàù øáë àìäå ,

ôàå"æç åøîà äðäã ì" äîåã äéä óñåé ìù ïéðå÷éà åéæ øùà ì
á÷òéì ,àì ïëìå øùà øáãä øùôà êéà ïéáäì óñåé ìåëé äéä 

åúåà åøéëé àì åéçà ,íäéôá ø÷ù øùà èôù äæîå , àì éàãååá éë
íäéáà äéçé , ìàù ïëìå"éç éáà ãåòä " ïîæ øáë éáà àîù øîåìë

éç åðéà áø ,åéðô úøåö úà íéøëåæ íëðéà ïëìå , íâ íúøëä àì ïëìå
éúåà ,íëéðéò ãâðì åð÷åéã úåîã ïéà éë , àìå úåðòì åéçà åìëé

éðôî åìäáð éë åúåà"å ,åéðôá åìëúñä ïòé åðééä , úîàá øùà åàøå
íäéáà ìù åúøåöë àåä  .                                  )íéøåàä èå÷ìé(  

    
íëéìà øáãîä éô éë ïéîéðá éçà éðéòå úåàåø íëéðéò äðäå. 

ùøôå"ùãå÷ä ïåùìá íëéìà øáãîä éô éë é ,ùøôì äàøðå äðäã 
ò ãéî óñåé úà íéçàä åøéëä àì òåãî úåù÷äì ùé äøåàëì" é

"àì÷ã àðéò úåòéáè" ,îâá åðéöîù éôë ')ˆ ÔÈÏÂÁ"Â (: éáâì åìéôàù
àì÷ã àðéò úåòéáè ìò íéëîåñ íéøåñéà , úåòéáèã øîåì ùé êà

åúôùá íãàä øáãî øùàë àìà äðéà àì÷ã àðéò , øùàë ìáà
áè ïðéøîà àì úøçà äôùá øáãî àåäàì÷ã àðéò úåòé , ïëìå

 åúåà åøéëä àì úéøöîä äôùá åéùëò ãò óñåé øáéã øùàë
àì÷ã àðéò úåòéáèá íéçàä , äðäå íäì øîà åéùëò íðîà

óñåé àåä éðàù úåàåø íëéðéò ,íòèäå ," íëéìà øáãîä éô éë - 
ùãå÷ä ïåùìá" , àðéò úåòéáèá éúåà øéëäì ìëåú øáë ïë íàå

àì÷ã .                                                                     )ïúðåäé úáäà(  
    

åâå óñë úåàî ùìù ïúð ïéîéðáìå' . úàæë çìù åéáàìå
åâå íéøåîç äøùò'.ùøáå "äæä ïåáùçë úàæë çìù é , åäîå

íéøåîç äøùò ïåáùçä ,öå"á ,éôò éúòîùå"æçàù î" ì) ‡¯˙· ‡··
ˆ"‡(.õåçì ìàøùé õøàî íéàöåé ïéà õøàì  ,à àìà" åãîò ë

òìñá íéúàñ ,êúì àåä øåîç éåàùî äðäå ,è åðééäã" äàñ å) ‡··
Ù ‡ÚÈˆÓ(.÷ àåä íéøåîçä øùò àùîù àöîð "äàñ ð , íéúàñ íàå
òìñá ,÷ äìåò æà"ò äàñ ð" íéòìñ ä–íéøðéã úåàî ùìù íäù  ,

ã àåä òìñä éë 'íéøðéã , øðéã àåä äøåúá øåîàä óñë íúñ äðäå
) ˙Â¯ÂÎ·(.,æå " ù"óñë úåàî ùìù ïúð ïéîéðáìå "ù åðééäã ' íéøðéã
"úàæë çìù åéáàìå "ù ìù äæä ïåáùçë 'íéøðéã , äøùò íä

÷ ïéàùåðä íéøåîç"ïéàñ ð ,àå" åì øúåîå òìñá íéúàñ íä ë
àî úàöì"é .                                                          )äøåúä úëåðç(  

    
éçà úà çìùéåêøãá åæâøú ìà íäéìà øîàéå åëìéå å , åìòéå

åâå íéøöîî'.ùøôå "äëìä øáãá å÷ñòú ìà êøãá åæâøú ìà é ,
 úáéú äøåàëìå"åëìéå "àåä øúåéî ,çà øîà éøäù" ë" åìòéå

íéøöîî" ,éä äøåàëìã ÷ééãì ùé ãåò ' êåôéäì øîåì åì" øîàéå
åëìéå êøãá åæâøú ìà íäéìà "áë åëìäù øçàù ïëúé êéà éë ø

íäì øîà åúàî ,ìðå"éôò ô"îâä ã ')Ó ‰ËÂÒ"Â (:ø øîà ' ïá òùåäé
äøåúá ÷åñòé äéåì åì ïéàå êøãá êìäîä éåì ,éàå 'èå÷ìéá) ¯Ù '

Î¯ ÊÓ¯ ÁÏ˘·"Ê (äéåì ïåùì àìà çìùá ïéàã ,éôìå" ïë ùøôì ùé æ
 ÷åñôä"åéçà úà çìùéå "äéåì íäì äùòù ,"åëìéå " íò ãçé óñåé

éøö øáçì øáç éøäù åéçàúáù íåçú ãò úåìì ê ," íäéìà øîàéå
êøãá åæâøú ìà "äøåú éøáãá å÷ñòú ìà , äéåì åì ïéàù éî ÷ø éë

äøåúá ÷åñòé ,äéåì íëì éúéùò éøä éðàå .              )ç÷åø äùòî(  
  

åêøãá åæâøú ìà íäéìà øîàé. ùøôå" ìà êøãá åæâøú ìà é
äñâ äòéñô åòéñôú , íøéäæä àì òåãî íéùøåôîä åù÷äå á÷òé

äñâ äòéñô åòéñôé àìù ,éå" íäéìò åìáé÷ íéèáùäù òãåð äðäã ì
ïéé úåúùì àìù óñåé úøéëî úòî ,æç åùøãù åîë"äò ì" åúùéå ô

åîò åøëùéå "éà äðäå 'îâá ')È˜ ˙·˘"‚(: ãçà úìèåð äñâ äòéñôã 
íãà ìù åéðéò øåàîî úåàî ùîçî , ïéé úééúù àéä êëì äàåôøäå

ùåãé÷ ,éôìå"òé ùùç àì æ àìá éë ïòé äñâ äòéñô åòéñôéù á÷
äñâ äòéñô åòéñôé àì åúøäæà , íäì ïéàå íäéðéò úà ùéìçé éë

ùåãé÷ ìù ïéé úåúùì äàåôøå äð÷ú , íéðùä ìë åîòè àì éøäù
ïéé íòè åììä ,ïéé åîò åúù óñåé ìöà åéäùë íðîà , äéä ïë íàå

äñâ äòéñô åòéñôéù ùùåç óñåé , úåúùì äð÷ú íäì ùéù øçàî
ïééùåãé÷  , íøéäæä ïëì"êøãá åæâøú ìà " äòéñô åòéñôé àìù

äñâ  .                                                )ø ïåàâä 'öæ øôåñ ïåòîù"ì(  
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éàðú ìò éåãéð ïéðòá  
  

ñîá ' úåëî)àé (:à àúéà ìò éåãéð áø øîà äãåäé áø øî
 éàðú)éô ' äùòé àì íà åøéáç ìò éåãéð äùåòäêëå êë(  ïìðî äøôä êéøö

åâå êéìà åéúåàéáä àì íà áéúëã äãåäéî 'àå" øá ìàåîù ø
à éðîçð"åâå úåîé ìàå ïáåàø éçé áéúëã éàî ïúðåé ø ' úàæå

î ïúåà ìë äãåäéì ' ìù åéúåîöò øáãîá ìàøùé åéäù äðù
 åéìò ù÷áå äùî ãîòù ãò ïåøàá ïéìâìåâî åéä äãåäé

íéîçøåëå  ,'ëò"îâä ã' . åáúëååúä' ìò éåãéð íúñã íù ñ
 àìù àëä ïåâë éåãéðá ÷ø äøúä êéøö ïéà åîéé÷ì åãéáã éàðú

ïåñà åðàø÷é àîù åà åðáëòé óñåé éìåàã ïáåàø éãéá äéä ,
éôà äøôä êéøö úàæë éåãéðáå ' åìéàë éåäã éàðúä íéé÷ íà

éôà éåãéðä íéé÷ 'åãéá åðéàù ïåéë éàðúä àìá.  
äåòá íâ åîöò äãéð äãåäé íàä"äåòá ÷ø åà æ"á , éåä íàäå

á 'íéãøôð íééåãéð  
 éëãøîáå)á"éñ î 'ðù"ã(ø íùá àéáî  ' éåãéð ìá÷îäã õøô

äåòá"äåòá äøúä åì ïéà á"æ , ïåéëù íòèä åùøéôù ùéå
ò àîìò éàäá øãðä ìç àì ïééãòù" ÷ø åøéúäì øùôà éà ë

ìçù øçà ,äåòì éåãéðù éëãøîäì äéì äàøð àì íðîà" á
òî ìç øéôù éøäàå íéîìåò éîìåò ãòå äú" ìåëé øéôù ë

åøéúäì ,ë ïë ìòå ' äãåðîäù ïåéëã õøô åðéáø ìù åîòèã
äåòá"úåéøáäî äãåðî æ ,äåòá äãåðîäå"á÷äî äãåðî á"ä ,

äåòá äãåðîäù åîëå" äãåðîä ïë úåéøáá éåìú åøéúä æ
äåòî"á÷äá éåìú åøúéä á"ä , åéäù äãåäéî äéàø àéáîå

ïåøàá ïéìâìåâî åéúåîöòá÷äù ãò "åøéúä ä ,íãà éðá àìå.  
åùáå"áùúä ú" õ)ç"éñ á 'ò"á( äãéð àì äãåäéã áúë 

äåòì ÷ø åîöò"á , ùøãîá àúéà ïëù àéáîå)öô"é úåà à'(, ìòå 
øãðä øéúäì øùôà éà ïë ,ìç àì ïééãòù ïåéë ,éôàå ' àîéð éà

äåòá íâ åîöò äãéðã"î æ"äåòá øãðä øéúäì øùôà éà î"á ,
ð éðù íäù ïåéëíéãøôð íééåãé , øúåäù øãð ïðéøîà àìå
åìåë øúåä úö÷î ,åúëò"ã.  

åùúá íðîà 'áãøä" æ)ç"éñ á 'øú"ñ(øä éøáã øàáî  ' õøô
éåãéðä úøîåç íåùî åà ,éåãéðä äìç àì ïééãòù íåùî åà ,

øúåî åäåøéúä íà äøôä åì ïéàã óàù ÷éñî óåñáìå , ïåéë
äåòá øúåä"äåòá øúåä æ"úö÷î øúåäù øãð éëå á øúåä å

åìåë ,áùúäë àìã àåäå"õ.  
åéåãéð øéúäì åîöòá ìåëé äéä äãåäé íàä  

áîøä äðäå" í)ô"ìäî æ 'ú"éä ú"à(ë  ' åìéôà éàðú ìò éåãéð
 åìéôàå åîöò äãéðù íëç ãéîìú äøôä êéøö åîöò éô ìò

éðåìô úòã ìò åîöò äãéðåëå åîöòì øôäì ìåëé  ,'áàøäå" ã
àù øååçî åðéà äæù åéìò âéùä" ë øéôä àì äãåäé éàîà

åîöòì éåãéðä ,åøéúä àì á÷òé äîì äù÷ äæ ìë ìòå.  
ë äðùî óñëäå ' úà äãåäé øéæçä óåñ ìë óåñù ïåéëã

 êéøö ïéàù áùç ïë ìò éàðúä íéé÷úðå åéáà ÷éçì ïéîéðá

äøúä ,ë äðùîä úáëøîáå 'ö êçøë ìòã" åòãé àìù ì
òåé äî éëä àîéð àì éàã äøôä êéøö éàðú ìò éåãéðù ìé

éôà åéåãéð øôäì êéøö àìéîî éøä éåãéðä 'éàðúä íéé÷úð íà ,
ö àìà"äøúä êéøö ïéàù åøáñù ì.  

 òùåäé ÷îòáå)ç"à ùåøã á'(ë  ' á÷òé øéúä àì äîì õøúì
äãåäéì øãðä , éðéãá äãåðî åðéà éàðúä íéé÷úð øáëù ïåéëã

íéîù éðéã ùðåò åéìò ùé ÷ø íãà , äøôäå äøúää ïéà ïë ìòå
åçì ìåëéìç àì åîöòá éåãéðäù ïåéë éåãéðä ìò ì , àäå

 íéé÷éù íãå÷ à÷ååã åäæ äøúä êéøö éàðú ìò éåãéð ïðéøîàã
òàã äøôä êéøö ïë ìòå éàðúä" åéìò äéäé éàðúä íéé÷úéù ô

íéîù éðéãá ùðåò , øáëù ïåéë éàðúä íéé÷úðù øçàì ìáà
íãà éðéãá øåñà åðéà , ìéçúä æà úî äãåäéù øçàì ìáà

ãá ùðåòäòå íéîù éðé"ïåøàá ïéìâìåâî åéúåîöò åéä ë.  
éôìå"áãøä úééàøî äù÷ àì æ"ðä æ"ñã íåùî åà ì" ì

äøúä êéøö ïéàù ,ñã íåùî åà" éàðúä øçà äéä øáëù ì
äøúä éðäî àì æàå .íøá ,÷ä íééçä øåàá ' è÷ð ïúùøôá

òàòéù úåèùéôá"åøãð øéúäì ìåëé äéä ä .áèéøäå" à)ñîá '

íù úåëî (î íùá àéáä éàðúä íéé÷ àìù ùðòð äãåäéã åøå
åéáàì åäìòä àìå óñåé íò øàùð ïéîéðáã ,ñáå ' ìåëùàä)ñ '

î"å (ø øáñ ïëù àéáî 'íéøôà ,àù åéìò äù÷ä ìáà" êéà ë
îâä àéáî ' éøä äøôä êéøö éàðú ìò éåãéðù äãåäéî äéàø

éàðúä úà íéé÷ àì äãåäé , éàðúä íéé÷ àåä éàãååù ãåòå
 áùçð ïéîéðáù ïåéëíéøöî éãøåé ïéáî .  

ìåôë éàðú äùò àìù ïåéë äãåäé ìù åéåãéð øúåä àì  
 íéùøôîä åáúë ãåò)éò 'àø"í( ïåéë äøôä êéøö éëäìã 

ìåôë éàðú äùò àìù ,ëå"äåàá ë" ç)øô 'õ÷î( äéä äãåäé íàù 
äøôä êéøö äéä àì ìåôë éàðú äùåò ,éò"ù . åù÷äå

ñåúáã íéùøôîä ' úåòåáùá)åì(:øåñéàáã òîùî  êéøö àì à
ìåôë éàðú.  

 êìîä øòùä íðîà)ô"ìäî å 'úåùéà( àøåñéàáù ùãçî 
àìå÷ì àì ìáà àøîåçì à÷ååã åðééä ìåôë éàðú êéøö ïéà ,

àå" ì÷äì äöøù ïåéë ìåôë éàðú êéøö äéä øéôù àëä ë
éåãéðä åéìòî . äéä éàãååá àëäã øéòî íù êìîä éæðâáå

åéáàì ïéîéðá úà øéæçäì úåáééçúää ø÷éò , ÷ø äéä éåãéðäå
àîìòá æåøéæì ,àå"ìåôë éàðú êéøö éàîà ë.  

éå"ñåúáã ì ' úåáåúëá)åð(.ã "åëå éøä ä ' àäã òîùî
 ìò éàðú ìéòåîù øáãä íöòã íåùî àåä ìåôë éàðú ïðéòáã

ïáåàø éðáå ãâ éðáî ïðéôìéù ùåãéç àåä äùòî ,àå"éøîà ë '
åùåãéç àìà åá êì ïéà ,ëä ìåôë éàðú äéä íùù ïåéëå éîð é

éàðú ìëá ,ééò"ù .éôìå" äùòîä ìò äéä àì éàðúäù àëä æ
àôåâ éåãéðä ìò àìà ,àå" øåáéã íäéðùù ïåéë ùåãéç åá ïéà ë

äùòî àìå ,àå"ìåôë éàðú ïéëéøö åéä àì øéôù ë.  
  



  

æ  
  

  
 

  ויגש  

  

íøá÷ì äáåç ùé íàä éç íãàî åòè÷ðù íéøáéà  
 íò¾ôë)− ¹ð"¬(. " ועל הקרן …את הגטעל הכל כותבין 

 ונותן לה את הפרה אף אם היא עדיין מחוברת אליהשל פרה 
 על יד של וכן יכול לכתוב את הגט, וצריך הבעל לתת לה את כל הפרה

  . שהבעל צריך לתת את כל העבד להאשהעבד ונותן לה את העבד 

 êþôèëî)× ¹ð"ê(. ö³−ñ ñ¼ëí μ−þ® ¼îðô êþôèí ñêî¾ 
ïî íþõí ñ× ³ê î³¾êñ"êþôèí ñ :בד בשלמא יד דע

כשהוא מגרשה בגט הכתוב על יד העבד מובן מדוע צריך הבעל ליתן את 

 לא שהרי, ואי אפשר שיתן לה רק את היד שהגט כתוב עליה, העבד כולו
, אי אפשר לקוצצה לפי שאסור לאדון לחבול בעבדואפשר למקצייה 

 אלא ,)י"רש(ואם חבל בו וקטע את אחד מאיבריו הוא יוצא לחירות 
 ליקצייה וליתביה  צריך ליתן לה את כל הפרהלמהקרן של פרה 

 ומתרץ הגמרא, יקצוץ את הקרן שהגט כתוב עליה ויתנו לה בגירושיהלה 
מי שאינו מחוסר אלא כתיבה , אמר קרא וכתב ונתן לה

 ,שאין כשר לגט אלא כשאינו צריך רק לכותבו וליתנו לה בלבדונתינה 
מעשה של שהוא צריך יצא זה שמחוסר כתיבה קציצה ונתינה 

    .ולכן צריך ליתן את כל הפרה, קציצה בין הכתיבה לנתינה שהוא פסול
éçä ïî øáà øåá÷ì êéøö ïéàù ïééâåñî äéàø  

 þëê îñ ¼¬šò¾ óðêë ó−š½îõí îòð¾ íô ¼îð− íòí
ñ"îð×î íñìô ëš¼ ¼ ,’êñ îê þëêí þîëšñ μ−þ® óêí   ,  

î¾ëî" ðîð ³−ë ³)þ¼¬−−ñ ,−½ ’¬"ï(ö−êð ö−−èî½ô ì−×îô  ö−ð 
−ìí öô þëêë íþîëš , ñ¼ëí ë³× óêð êþôèë þêîëôð

 îò−êî ðë¼í ñ× ³ê íñ ³³ñ μ−þ® ðë¼í ñ¾ îð− ñ¼ ¬èí
ð−í šþ íñ ³³ñî ðë¼í ñ¾ ð− ±î®šñ ñî×− , þî½ê −þíð

îðë¼ë ñîëìñ ,³îþ−ìñ ê®î− êîí −þí ñëì óêî.  
 ñî½õ ¬èí −þí íþîëš μ−þ® −ìí öô þëêð þôêò óêî

š× þîëšñ ðôî¼í ñ×ð óî¾ô−ôð þîë ,þí ë³×¾ îô×" ¬èð ö
êþî¼−¾ ³³×−ô −³î³×ð óî¾ô ñî½õ íõ−þ¾ñ ðôî¼í , ñ×î

−ôð ¹îþ¾× ¹þ¾−ñ ðôî¼í ,ê"í ×" ðôî¼í ñ×ð þôêò í
−ôð þîëš× þîëšñ ,ê"êñë ¬èí ×" îð− ±î®š− óê ñî½õ í

íþîëš μ−þ®ð öî−× ðë¼í ñ¾ , þîëš× þîëšñ ðôî¼í ñ×î
−ôð ,¼î" íþîëš μ−þ® ö−êð ×)−−¼î"−®ô¾ ¾þñ ö−"¬õ ¾"³îñíêð ï , íòšôî

ò ö−¾îð−š"íþîëš μ−þ® ðë¼ −ê î(.  
äéàøä úééçã ,óøùéì ãîåòä ìë ïéá ÷åìéç , ìëì
 øåá÷ì ãîåòä  
î¾ë óòôê" ëš¼− ³šñì ³)î−"−½ ð ’®š"í( î−þëð ê−ëí 

ïî î−ñ¼ ë³×î"ñ :¼õñî"îï í−êþë ö−íîô³ î−þëð ñ× ð ,
³×ìôëî"ðì× ó−þëð −ò¾ ëëþ−¼ í ,×−ô −³î³× ö−ðð ³³

êþî¼−¾ −¼ë êñð öî−× ¬èë ññ× μ−−¾ êñ êþî¼−¾ ,
þë ê−ðíñ þêîëô×î" ö)ó¾(î×î  ,’þí šþ"þñð ¾ðìô ö ’

½ð öî¼ô¾" öêô× −îíî −ôð ¹îþ¾× ¹îþ¾ñ ðôî¼í ñ× ñ
óñî¼ë ê³−ñð ,¬èí ñ½õ− êþî¼−¾ −¼ë êñð ¬èë ¹ê , íïî

ôþí ö−ð"−½ð ê ’×š"ð ,íõ−þ¾ öî¼¬í þëðë šþ μ−−¾ íïî ,
š öî¼¬í þëð ñëêíëîþô öôïñ ó−−š¾ íþîë , ö−ò¼ñð ê¬−¾õ

êþî¼−¾ ³³×−ô −³î³× μ−−¾ êñð ¬è , ê−¼ë êñð öî−×
ñ½õ−ô êñð êþî¼−¾ ,þí ¾îð−ìð íõ−þ¾ñ íôîð îò−êî" ö

þñð"óñî¼ë îò−ê× −îíî −ôð ¹îþ¾×ð ¾ , þëðë êñ ñëê
óñî¼ë ö−−ð¼ ñëê −ôð þîëš×ð ¹êð íþîëš μ−þ®í.  

½î³í −þëðî ’)š ³îôë−ë"ð ð"ñðò½ í(í ò" þëðë ¹êð ñ
−ôð þîëš× þîëšñ ðôî¼í , −¼ëð í®−ñì ñ¾ ñðò½ñ šþ

êþî¼−¾ ³³×−ô −³î³× μ−−¾ μ¾−ô íïë ¹êð þî¼−¾ , ¹êî
 ó−þõê þ¼¾ëð ³šîñìô ¾− íïë)½î½"ñ −"ì( ö−þëšòëð î³¼ð 

−³î³× öò−þôê êñ íëîþô öôïñ ö−ô−−š¾ öî−×ô , êñ ñëê
óñî¼ë îò−ê¾ îô× −îíð óî¾ô ñ½õ−ñð íï ö−ò¼ñ , öî−× ¹êð

þîþë íïî óñî¼ë îò¾− ö−−ð¼ þîëš¾×.  
−−¼î"êñëð ë³×¾ ðî¼ ¾"î³−−êþ ³îìðñ þ¾õê í ,

¾þð"ê ðë¼ ñ¾ ð−ð êþôèí þôêšð êí ¾þ−õ¾ −" ê
ñîëìñ þî½êð  óî¾ô −®šôñ ,ñî½õ í−í− ¬èíð óî¾ô êñî ,

þñ šþ íïð óî¾ô"−ôð ¹îþ¾× ¹îþ¾ñ ðôî¼í ñ×ð ¾ , êñî
í−ñ¼ −è−ñõð öòëþñ ,îš½õ ó−š½îõí ëîþîöòëþ× íïë  ,¾þî" −

î×ð êë−ñê ¾þõñ í®þ"−−¼ ¼"¾ .] ³î×−þê íïë îòê®ô í¾¼ôñ í×ñíñî

î¾í −þõ½ë"³ ,μ¾ôíë ö−−¼î.[    
åëò áì"äøá÷ì êéøö íàä ìàøùéá ìúùåäù í  

î¾ë" −îñí ¬ë¾ ³)ì"−½ − ’þ"¬( þë¼¾ −ôë ñê¾ò 
ëñ ³ñ³¾í ,³õ½îò íñ³¾íñ ššïîí ó−ò¾ íô× þìêî , óòôê

¾êþí ó¼õë ñ³¾îí¾ ëñí ¾− óêí −îè ñ¾ ëñ í−í íòî
 ö×³− ó−ò¾ þõ½ô −ðîí− ¹îèë í−í¾ þìêô ëñí þîëšñ μþî®

³îôšþ îñ îþëì³í.  
ïî ë³×î"ñ :ò¼ë"íþîëš ëî−ì öê× ö−êð í¬îò −òþí ð ,

−ì ö−−ð¼¾ óðêô ìšîñ¾ þëê ³þîëš ó®¼ð , ö−ðô îò−ê
íþîëš , ¾−¾ ó−òí× ³êôî¬  −òõô ³îþ−íï ö−ðô êñê

î×î −ìí öô þëêë ,’ò óêî ö−ò¼ñ −ìí öô þëê íï êþš
íêôî¬ ,¼ê íòí"ëôþí ë³×ð è" ó)õ"ê×êôô í"½( êþšò ëñð 

õ¼ê −ìí öô þëê"ó®¼ îë ö−ê¾ − , ¼îð− íêôî¬ ö−ò¼ñ êí
 þêîëô× ³îô®¼î ó®¼ þ¾ë ¾−¾ þëê šþð öò−š½õð

ëôþëî îò−³ò¾ôë"ñí ó ’³ôí ³êôî¬ ,õí ë³×¾ îö−×î" ³
)î−"−½ ð ’½¾"ë(−êð óî¾ô šþ ó−þëêí ³þîëšð  −ìí öô þëê ö

ò×"ñ ,ê"ëñë íï μ−−¾ ö−ê ñêþ¾−ë óè × , óñî¼íð −íòî
ó¼¬ ðî¼î íñîè½ ó¼¬ô óè íïë þíïò , íï ö−ê óîšô ñ×ô

ö−ðí šþ−¼ô , ¹ê −îè ñ¾ í−í ëñí ó®¼ öê×¾ öî−×î
ô −ñêþ¾−í ¹îè μî³ ñ³¾îí¾" î−¾×¼ óèî î¬ñ¾ öî−× ô

ìê" ëî−ì öê× ö−êð ¬î¾õ −³¼ð ñêþ¾− ñ¾ ëñ îñ í−í− ×
ô îê×¼ íþîëš èíò"ñ      . 

  ש"י אחד המגי"נ ע"נו
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  ויגש  

  
  

ééçééç""åìù úøîùîì äëøáå íåìù úøîùîì äëøáå í""íí  
  

  

àáéìã à÷îåòî ,àáè àìæî úëøá äæá øâùð ,øãä íã÷"àáø àøáâ éàä â ,ééç" í

äøåú úöáøä åá ùéù ,äøåáâáå æåòá úåéìâøî ÷éôî äô , ïéøåòéù ãéâî

åðéúìéä÷á ,åðéúåìåòô ïéîéì ãéîú ãîåò ,åðéðø÷ úîøä ïòîì âàåãå , ø÷åòå éðéñ

íéøä ,éøéãà íéîá ììåöí ,íéø÷éä åéúåùøãå åéøåòéùá àúéðâøî äìòîå , òãåð 

åúåàé÷ááå åúåôéøçá   ,åúìéôú åæ åúãåáòáå ,åúìéäúë íéììäîå íéöéøòî åîù,  
  

  

 éáø ïåàâä áøä éáø ïåàâä áøä ïééì÷ íåìù íééç ïééì÷ íåìù íééçèéìùèéìù""àà  
  

  

íëí îð×ò −½îþ−êë îòî¼ôë¾ íìô¾í ñèþñ"îô ì"−ò ô"î  
  

íþî³ ±−ëþôî ó×ì ð−ôñ³ ëî¾ìí îòë öë  

íþí"þ è ’îð¬−ñ¾ ö−−ñš ñþ¼ë ë"ê  
 ññî× ¾êþ"¾¼ôíë¾îì  "í−¼"ëëî³ ó−ñ¾îþ− š" ê  

  

åðéúëøá äæá äôåøöå ,åðéúìéä÷ úãò ìä÷ ìë íùá , úåéøá åì òôùåé åæ äçîùîù

àéìòî àøåäðå àôåâ ,àéîìò éîìòìå íìòì äøåúä úöáøäá êéùîäì äëæéå ,

åðéúåìåòô ïéîéì ãåîòì êéùîéå ,ãéñçäå äøåúä ïø÷ íîåøìå øàôìåðéëåúá úå , 

åìù úëøáá êøáúéå                                     "í ,íìåò ãòå äúòî.  

  
äöøòäáå äáäàá åîù ïòîì íéîúåçä  

íéàáâä 
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  äèéîù úåëìä)è(  

  
  קיצור מגליונות הקודמים

וירקות , קטניות, תבואה -איסור ספיחים 

וזהו הנקרא , שצמחו בשנת השביעית אסורים באכילה

גזרו וטעם האיסור הוא מחמת ש" איסור ספיחים"

רבנן משום עוברי עבירה שזורעים בסתר בשנת 

,  ב-א' ד הל"ם פ"רמב( צמחו מעצמםויאמרו ש, השמיטה

או ' ב הוזכרה מחלוקת אי איסור זה הוא מדאו"פסחים נ' ובגמ

" את ספיח קצירך לא תקצור"ובתורת כהנים על הפסוק , מדרבנן

ועל , מכאן סמכו חכמים על הספיחים שיהיו אסורים בשביעית

אם אין זורעים מה " הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתינו"הפסוק 

ר עקיבא מכאן סמכו חכמים על הספיחים שיהיו "א,  אוספיםאנו

ת "וחכמים אומרים אין הספיחים אסורים מה, אסורים בשביעית

  ).ם מבואר דהלכה שאסורים מדרבנן"וברמב, אלא מדרבנן
  מין הפירות לאיסור

, קטניות, איסור ספיחים חל רק על תבואה

, וירקות שהם גידולי שדה שנזרעים מדי שנה בשנה

ל בפירות האילן שהם מינים שנזרעים אחת לכמה אב

דלא שייך בהם טעם , ג"שם ה(שנים אין בהם איסור ספיחים 

דליכא למיחש שמא יזרעו בשמיטה ויאמרו שצמחו , האיסור

  ).כיון דהם אינם צומחים באותה שנה שנזרעו, מעצמם

 על פי רוב הירקות שנקטפים עד לערך -ולמעשה 

ן אינם בגדר איסור ספיחים הם עדיי, חודשי כסלו טבת

והירקות הנקטפים , דצמיחתם היתה בשנת השישית

חל עליהם איסור ספיחים , אחר חודשים אלו

  .דצמיחתם היתה בשנת השביעית

  גידולים משדות של נכרים

גידולים שצמחו בקרקע של נכרי אין בהם 

הן אם הם צמחו מעצמם בקרקע של , איסור ספיחים

בשמיטה על ידי נכרי בקרקעו והן אם הם נזרעו , נכרי

וטעמו משום שלא גזרו על הספיחים אלא מפני , ט"ד הכ"ם פ"רמב(

ם אינם מצווים על השביעית בכדי שנגזור "והעכו, עוברי עבירה

  ).עליהם

אולם לגבי , וכל זה דווקא לגבי איסור ספיחים

קדושת שביעית כבר כתבנו בגליונות הקודמים דנחלקו 

,  קדושת שביעית בפירות נכריםאי שייך, בזה הפוסקים

  .ולמעשה זה תלוי במנהג המקומות

  ספיחים בשדה הפקר

ספיחים הצומחים בשדה של הפקר גם כן 

אלא דהוא בא , פשוט הוא' ולכאו, ו"סק' י' א סי"חזו(אסורים 

לחדש דלא תימא דשדה הפקר נחשבת כשדה בור שאינה עומדת 

ומר דיש בה איסור אלא בא ל, לזריעה ואינה בכלל איסור ספיחים

  ).ספיחים כיון שבעצם היא טובה לזריעה ועומדת לזריעה

מחודשי כסלי [בשנת השמיטה מאוד ולכן יש ליזהר 

של הפקר ' שלא לקטוף ולאכול ירקות משדות אפי ]טבת

  .משום חשש ספיחים

  ספיחים בבננות

לפי המבואר לעיל גזירת ספיחים שייך בירקות 

ת אף שדינם כירק נקטו אולם לגבי בננו, ולא בפירות

כמה פוסקים דאין בהם איסור ספיחים כיון דצמח 

הבננות נותן פירות רק כשנה וחצי לאחר תחילת 

, צמיחתו ואינו דומה לירק שנותן פירות בשנת הצמיחה

וגם כיון שאת הבננות לא זורעים מדי שנה אלא הם 

מתרבים מעצמם שיוצאים צמחים חדשים משורשי 

 שייך בהם גזירת ספיחים דשמא הצמחים הישנים ואל

שמיטה ' וכן פסק בס, א"מובא בספרים שכן פסק החזו( יזרע

   ).'ב ו"כהלכתה פ

ת "שו(אולם יש שנקטו דיש בהם איסור ספיחים 

  ).וכתב שם דכן נהגו בירושלים, ה"צ' ח סי"י ח"מנח
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  ויגש  

  דברי התעוררות בענין התחזקות בתפילה
  

äâä åðéøåî úùøã êåúî"èéìù åðéúáéùé ùàø ö"à 
  ט"בליל זאת חנוכה העעל

        

  
  
  
  
  

  

בימי החנוכה נשאר לנו דבר אחד דוגמת בית  הנה...
אבל בשאר ימות השנה אין , קדש הוא הדלקת המנורההמ

ר אי אפשר לעשות "כי בעווה, לנו דוגמא לבית המקדש
רק דבר אחד נשאר לנו ', העבודה ולהקריב קרבנות בבית ה

לאהבה את  )דברים יא יג( על הפסוק .)תענית ב(ל "כמו שדרשו חז
 איזו היא עבודה שהיא ,אלהיכם ולעבדו בכל לבבבכם' ה

, זו העבודה שנשאר לנו בדורינו. פילהי אומר זו תבלב הו
וכמו שכתב . ובזה מקיימים ונשלמה פרים שפתינו

עבודה היא : ל" כתב בזה) בראשית'פ(נועם אלימלך ק "בספה
ש ולעבדו בכל " כמ,התפילה שהיא עיקר עבודה שבלב

 כי הלב מבין ובה יוכל לעלות לדביקות ,לבבכם זו תפילה
 דתפילה הוא לשון קשר , יתברךהבורא ולקשר עצמו בו
  .ק"עכל, בדביקות גדולה "שמדבק עצמו בבורא ב

ה בדברי יואל כתב לתרץ "ק זללה"ז רביה" דומרן
 דכיון דשמן שבפך היה בו כדי )ר"בסימן עת(קושית הבית יוסף 
, ימים' נמצא שלא נעשה הנס אלא ז, להדליק יום אחד

ה נס רק דאכן שלא נעש, ולמה קבעו חנוכה שמונה ימים
אלא שיום זאת חנוכה תקנו כדי שיוכלו , שבעה ימים

להתבונן ולהמשיך השפעות הטובות שזכו לקבל בימים 
ואם כן ביום זה . ק"עכדה, הנעלים האלו לכל ימות השנה

וביום זה , שבו ביום נגמר חינוך בית המקדש וכל כליה
בודאי מוטל עלינו , התחילו כלל ישראל לעשות העבודה

יום הזה שעיקר ימי החנוכה נתקנו לימי הלל להתבונן ב
וענין זה צריך להמשיך לכל ימות השנה להתפלל , והודיה

  .ת"ולהודות להשי
ק זרע " וראה לשון כסף נבחר מה שכתב בספהוהבט

משל לאחד שבא לטבול בנהר : ל" וז)לשביעי של פסח(קודש 
אם בא לטבול ולטהר , והנהר נקרש בקרח, בימות החורף

עד שישבור , אפשר לו לטבול ולקבל טהרהעצמו אי 
ואחר כך מקבל על , מקודם את הקרח הקרוש מלמעלה

ולכן אומרים בכל יום פסוקי , ידי הטבילה במים הטהרה
דזמרה קודם קריאת שמע של שחרית שהם דברים 

וצריך לאמרם בקדושה וטהרה , העומדים ברומו של עולם
י "ליפות עולכן מכריתין תחילת הק, ן במחשבה זכה"לנר

פסוקי דזמרה ואמירת השירה לזמר כל עריצים ולהכרית 
החוחים והקוצים הסובבים ומעכבים השפעת הקדושה 

כ בספרים שיש מן הארץ עד "כ, והטהרה ממקור עליון
ץ "ולכן נקרא החזן ש, ץ אווירים מלאים קליפות"לרקיע ש

על כי על ידי השירות ותשבחות שמשורר בקול נעים 
, ץ אווירים"כרתים ונסתלקים הקליפות מן השבגילה ורנן נ

ע שטן הוא בתפילת רבי נחוניא בן הקנה "ולכן שם קר
, ורא'הרינו נ'גבינו ט'מך ש'נת ע'בל ר'בראשי תיבות ק

  . ק"ש בדבה"עי
האט שוין ' מיין דא ארויס צו ברענגען וואס מאיך

אז ליידער איז לעצטנס , גערעדט פון דעם אפאר מאל
קומט שפעט צום דאווענען 'וארן אז מזייער נפרץ געו

אוודאי איז דא אידן און אינגעלייט וואס , שבת קודש
קומען ערליך פריה צום דאווענען און דאווענען ברכות 
, און הודו מיט נשמת אינאיינעם מיטן גאנצן ציבור

זאל זיין קבל רינת 'אזעלעכע אידן בעטן און האפן אז ס
אבער , ער רב זאגטעמך שגבינו אזוי ווי דער ראפשיצ

ליידער איז דא אזעלעכע וואס פארשפעטיגן מדי שבת 
, איז שוין ליידער נישט קיין בושה ביי זיי'בשבתו און ס

הייבט אן צוכאפן דאס 'און מ, ווייל ההרגל נעשה טבע
ליידער איז דא ,  דאווענען אינמיטן קל אדון וכדומה

ן אזעלעכע וואס עס קען אריבערגיין א גאנץ יאהר אי
ער איז נישט אנגעקומען אפילו איינמאל צום דאווענען 

עס קען אריבערגיין וואכן לאנג און !!. פאר ויברך דוד
דאווענט נישט אזוי ווי א טאטע פאר קינדער דארף 'מ

אזוי ווי איד וואס בעט אויף געזונט און , !!צודאווענען
ליידער איז דאך צרכי , !!פרנסה דארף זיך אויסבעטן

  .      אידן דארפן גרויס רחמים,  מרוביםעמך ישראל
אלא ,  אין הדברים אמורים אלא ביום השבתובאמת

כי בימים שעברו לא היו כל כך , ה לכל ימות השנה"ה
וכל אחד ידע מהו המנין הקבוע , מנינים בבתי מדרשות

א ידע השעה המדוייקת שעליו להיות כבר בבית "וכ, שלו
אולם כהיום , יהמדרש והתפלל מהחל ועד כלה כדבע

י ויש הרבה מנינים ובכל "ת שנתרבו הציבור כ"תלי
ישנם אנשים שיש להם מנין קבוע ומתפללים , החדרים

אבל אלו שלא קבעו להם , שם כל סדר התפילה כראוי
עושים חשבון לעצמם למה להם להכנס למנין , מנין קבוע

שמתחילים כעת אמירת הקרבנות כאשר במנין אחר 
ובשעת קריאת התורה , ה או בהללויהאוחזים כבר בשיר

ויכול לעבור עליו כל ימות , אז משלים מה שהחסיר
ובוודאי שאף , יום אחד כדבעי' השבוע בלי שהתפלל אפי

אלא יצרו , ו"אחד אינו מתכוון לזה בזדון וקלות ראש ח
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  ויגש  

' ר שאפי"אולם זאת הוא המציאות בעווה, מסיתו ומקררו
רבה שבועות שלא אברכים יקרים יכול לעבור עליהם ה

התפללו תפילה אחת כמו שמבואר בשולחן ערוך עם כל 
כי אין ממתינים עד , הקדישים ועניית אמן על כל הברכות

אלא כבר אחר אשרי ובא לציון הולך , אחר אמירת עלינו
  .לדרכו

בימים שעברו ידעו כל ,  הדבר לגבי תפילת מנחהוכן
היום אולם כ, הזמן הקבוע שמתפלל בו תפילת מנחה' א

וישנם כאלו , שנתרבו הציבור כן ירבו ויש מנינים לרוב
ע בלחש אין "שאם מגיעים כשאוחזים כבר בתפילת שמו

ואף שבעוד כמה , להם שום מניעה מלהכנס להתפלל שם
דקות מתקיימת עוד מנין ושם יוכל להתפלל גם הקרבנות 

ואינו עולה בדעתו שיש בזה חסרון שכבר מורגלים , ואשרי
בתפילת ערבית ובפרט כאן בארץ ישראל שיש וגם , בזה

מורים היתר לעצמם ומצטרפים לשם , גם ברכו בתרא
ואפשר לעבור עליו , אפילו אם אוחזים כבר בקריאת שמע

שבועות ארוכות בלי שיתפלל תפילת ערבית אחת 
עד ' כהלכתה ברכת המעריב ערבים וקריאת שמע וכו

ועטות שיקח וכל זה אינו כי אם דקות מ, ברכת גאל ישראל
ובכל זאת יכול , סידור לעצמו ויתפלל מתוכה בכוונה
ואיזה פנים הוא , לעבור שבועות ארוכות בלי שיתפלל

' כאשר כל ג, נושא לעצמו ואיזה פנים ישא אחר כך לבניו
  .התפילות מתפלל כך

ק " וראה דיבורים הקדושים מה שאמר רביהבוא
 )דברים ד כט(ק  לפרש הפסו)ר אות עב"להו(ה בדברי יואל "זללה

אלקיך ומצאת כי תדרשנו בכל ' ובקשתם משם את ה
ה בתפלה "ז זללה"על פי מה שכתב א. לבבך ובכל נפשך

 יגעת ומצאת :)מגילה ו(ל " על מה שאמרו חז)מזמור קיט(למשה 
דלכאורה הרי הם תרתי דסתרי אהדדי דמציאה , תאמין

 באה בהיסח הדעת ולא ביגיעה והאיך שייך מציעה על ידי
יש ' וכתב לתרץ דאם האדם מייגע עצמו בתורה הק, יגיעה

אמנם שוב אחרי זה יבין , לפעמים שמעלה חרס בידו
וישכיל המצאה נפלאה והוא מתת אלקים בקרבו על 

וזה שאמרו יגעת ואחר כך מצאתי בהיסח , יגיעתו הקודמת
והנה כמו כן יש להקשות הכא דפתח . ד"עכ, הדעת תאמין

והאיך אמר קרא , על ידי יגיעהבלשון בקשה דהיינו 
אכן יתבאר על , ומצאת דרך מציאה הבאה בהיסח הדעת

פי מה שכתבו הקדמונים דבכל משך אורך הגלות התפללו 
ת שיגאלנו מהגלות "בני ישראל תפילות ובקשות לפני השי

ומה , ולא נענו' המר הזה ושפכו דמעות כמים נוכח פני ה
ל אותן התפילות לא וכתבו דכ, נהיה עם כל אותן התפילות

אלא הם עומדים וממתינים בשמי מרום , ו"יצאו לריק ח
ואז יתקבלו כל , עד שיגיע  הזמן הראוי לישועת ישראל

אלו התפילות ויעשו רושם ויהיו כולם לתועלת לישראל 

 המצא לנו )בסליחות(וזהו שאנו מבקשים . בעת הישועה
אה ה בדרך מצי"י בקשתנו ימציא לנו הקב"שע, בקשתינו

את התפילות הקדושות של אבותינו הקדושים שיסייעו 
וכמה שהובטחנו ובקשתם , בידינו לעורר רחמים בעדינו

דאף שאין בקשתינו בבחינה הראויה , אלקיך' משם את ה
' ת כפי השגתינו יהי"י שנבקש הבוי"מ ע"מ, בכל לב ונפש

כי תדרשנו בכל ' ת שנמצא תפלה כזו שהיא בבחי"ומצא
ה התפילות של אבותינו ורבותינו "ה, ךלבבך ובכל נפש

ת בכל "הקדושים שבכל דור ודור שהיו דורשים את השי
ותפילותיהם הקדושות יסייעו לתפילותינו , לבבם ונפשם

איז אוודאי א . ק"עכלה, שנוושע בדבר ישועה ורחמים
נישט נאר , איד וואס דאווענט נישט ווי עס דארף צו זיין

נאר אפילו , ן זיינע אבותער טרעפט נישט די תפילות פו
  !!די אייגענע תפילות טרעפט מען נישט חס ושלום

 כאשר משתדל האדם להתפלל כראוי ובודאי
יזכה שיצטרפו תפילות אבותינו , מתחילתה ועד סופה

ועל כן ביום זאת , ורבותינו להעלות תפילתו לשמי רום
חנוכה שבו נתחנך בנין בית המקדש צריכים להמשיך 

ק דברי "וכמבואר בספה, דת ההלל וההודיהעלינו את עבו
חיים לחנוכה שאדם אפילו אם הוא מגושם מאוד ורחוק 

ימי החנוכה מאירה לו שיוכל , פתח ביתו מבחוץ' בבחי
ועל כן בוודאי בראשית הדברים , לחזור לפתחי הקדושה

ש "ה שהוא רק על ידי תפילה כמו"צריך להתדבק בהקב
ועל כן האי יומא , לק הנועם אלימלך שהבאנו לעי"בספה

לתקן עצמו במקום שצריך עדיין ' קא גרים שיקבל כל א
וכאשר , כי המציאות תעיד שהרצון מעל הכל, לתיקון

משתדלים לקבל על עצמו להתפלל כראוי תפילות שבת 
כי אין לך דבר העומד , בוודאי יצליחו בזה, וימות החול
  .בפני הרצון

עלים האלו ת שנוכל להמשיך מימים הנ" השיויעזור 
ת הלילה הזה "והנה תלי, קבלות טובות בתפלה ובתורה

גיטין בחבורת ' של מס' ת פרק ב" בעזהיללמודסיימנו 
א כאשר דיבר "ק דודי רבינו שליט"וכ, יסודי התורה

ט הזכיר את קהילתינו "א כסלו העל"בקדשו ביום כ
הקדושה בתוך דבריו והעלה על נס שיש כאן הרבה 

ה ניכר שיפור גדול "ובאמת ב, יממהשיעורי תורה במשך ה
לטובה בעסק התורה בקרב הקהילה שיחיו שנתרומם קרן 

ת שמימי החנוכה יושפע אור התורה "ויעזור השי, התורה
ת שנזכה "ויעזור השי, שנוכל להמשיך ולהתחזק, בתוכינו

ובזכות זה , ת כראוי"ללמוד ולהתפלל ולעבוד את השי
בגאולה , וכת המזבחולזאת חנ, נזכה לערכתי נר למשיחי

יאת משיח בב, השלימה שנזכה לראות הכהנים בעבודתן
 בראשינו במהרה א"ק מרן רבינו שליט" כצדקינו ומלכינו

  .בימינו אמן



  

áé  
  

  
 

  ויגש  

 

  סאטמאר'ד" חסדי יואל"ביקור חולים 
   קרית יואל בני ברק32ישמח משה ' רח

  

ä äáéèä 'íéáåèì  
קדם הני תרי ידידינו האברכים , רוב ברכהמזל טוב ו, נברך בשיר ושבחה, בקול ששון וקול שמחה

  מדי שבת בשבתו , משליכים עצמם מנגד למען ביקור חולים, אהובים וברורים, החשובים והיקרים
  , שמם הטוב משבחים ומהללים, מתנדבים לעבודת הקודש ומרבים פעלים                   

øä" øïåøáìééä óñåééä "                      å

 øä" øñééåå ìàåééä "å  
  

æîì åéçéù íäéðá úãìåäá íúçîù ìâøì" è  
  

, ותרוו רב תענוג ונחת מצאצאיכם היקרים, ר שתזכו לראות דורות ישרים"יהככם נבר, בשם כל הנהנים מפעולותינו הכבירים
  .ס"וכט, ם ובני בניםובזכותם תזכה לבני, עוד רבות בשנים, ותזכו להמשיך לעמוד לימינינו במעשיכם למען החולים והזקנים

  

î×í"íþôï ñîšî íðî³ë ì ,íþšîíî íêðîíë,  

                    ó−ñîì þîš−ë ³ñíòí

 lq lqzekxa `lnzekxa `ln  
³îð−ð− ³î³îêë ,³îðìê ³îþî¾ë ¼−ëò ,ïô ³×þë" μþëêí îò−þëìî îò−ð−ð−ñ ¬

íëî¾ì³îìë¾³í ñ×ë ññîíôí  ,³îð−ôíî ³îñ¼ôí ñ−ñ× , ¾−ê ³îòîë³ ëþ  

        ³îðîôì ,ð½ìî öì³îðîô® îñ®ê  ,³îð−½ìëî íþî³ë óñ¾îôî èñõîô ,  
  

  

þí" þ öîþëñ−−í þï¼−ñê šì®−−í"î  

 ³ðñîíë î³ìô¾ ñèþñ þî×ëí öëí−ò"î  
  
  

¼ μ¾êþñ îò−³î×þë êò −í³îíþ¬ ,íþî³í −¼îëô ñ¼ î×òìñî îñðèñ í×ï³¾,  

−í− μ³−ëë íìô¾î öî¾¾ μêî ’íþî¾ ,íþêõ³ñî ó¾ñ ó−ëî¬í μ−¾¼ôë μ−¾ô³î.  
  

ó−−ì −®¼ ññî×ð ê½þ−èð −ðîô¼ −ò−ë êðì ê³îî®ë μ³ê ó−ðôîñí μ−ð−ð− ëñ ëþšô ó−ñìêôí  

−þê íðîí− ’½−−îî ,½êþè öôñï íôñ¾ ,ê¾−¾ ñêî− ,  
þ¼èþ¼ëò−−îî öþíê íôñ¾ ,−−îî¼ñ ñêî ,í¬êþ öëîêþ ñðò¼ô óìòô  
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  ואלה תולדות
ח " בשנת תר נולדע"יהושע מדזיקוב זי' ק ר"הגה

בנו בכורו של , ע"זי" אמרי נועם"ק בעל "לאביו הגה

נפתלי ' ק ר"בנו של הגה, ע"זר מדזיקוב זיאליע' ק ר"הגה

  .ע"מראפשיץ זי

 בצירוף עצוםכבר בילדותו נתגלה כבעל כשרונות 

נוסף על זכרונו העצום , הבנה עמוקה שנינות וחריפות

ילד "הקנה לו שם , שהפליא את כל מי שבא אתו במגע

בזכרונו העצום רכש לו , רוב תורתו קיבל מאביו, "פלא

ובגיל צעיר , חבות בכל מכמני התורהבזמן קצר ידיעות ר

יותר החליף מכתבים עם גאוני הדור בדבר הלכה 

הם קבלו את דבריו והתייחסו אליו , ובפלפולא דאורייתא

נמצא תשובה " חסד לאברהם"ת "ובשו, כאל גאון מושלם

ח "אז בן י' דהיינו כשהי, ו"ח אדר תרכ"ערוכה אליו מזמן י

ידי הרב המופלג החכם לכבוד יד: "ל"וכותב שם וז, שנים

תואר כזה בימים ההם מפי גאון מפורסם מוכיח , ושלם

  .על יחס הכבוד והערכה שרכשו גדולי הדור אליו

על " עמק הלכה"באותו זמן סיים את חיבורו 

ס על דרך פלפול שהרעיש את עולם "הסוגיות הקשות בש

וגדולה היתה , התורה ונתקבל בהתלהבות בין הלומדים

ו אצל גדולי התורה ויעידו על כך דבריו ההתפעלות אפיל

ל "יוסף שאול נאטנזאן זצ' הנלהבים של הגאון הגדול ר

פזרן ' נמנה בקהל חסידים ולא הי' אשר על אף שלא הי

: ל"בחלוקת תוארים ושבחים כותב בהסכמתו על הספר וז

כבוד הרב החריף מורג תפוץ בעל פיפיות תל תלפיות "

ולא אכחד ... י"מדזיקוב נר יהושע הורוויטץ "ק מוה"בנש

אשר הוא צעיר לימים ולפי מעט , קושט דברי אמת

השנים הרבה מקנתו וראיתי איל מגנח ימה וצפונה על 

הדרך הנהוג לפני כמו הספר דורש לציון להגאון בעל נודע 

אלא , ולאות חיבה לא הסתפק בהסכמה זו בלבד, "ביהודה

גלים הסכמה זו הכתה , אף דן בדבריו ומתפלפל עמהם

, בכל רחבי הארץ ושאלות רבות בכל מקצועות התורה

בעת ' כ כבר הי"כמו, בפלפול ובהלכה החלו לזרום אליו

העיד עליו פעם ' ואביו הק, ההוא בקי בחכמת הקבלה

  .ק"שבהיותו כבן עשרים שנה כבר סיים פעמיים את הזוה

  האיש מקדש
ב בא בקשרי "א או י"בגיל צעיר מאוד כבן י

, לייבוש רייך מריישא' ח ר"תו של הרההשידוכין עם ב

, אליעזר' ק ר"עשיר ונשוא פנים מחסידי זקינו הגה' שהי

: 'כך הי' ומעשה שהי, אליעזר בעצמו' ק ר"הגה' השדכן הי

כתוב שם שיש ' לייבוש עם קוויטל והי' א נכנס אליו ר"פע

והרב , לו בת שהגיעה לפרקה והוא מחפש שידוך עבורה

: ק הרהר רגע ואמר לו"הגה,  טוביתפלל שיזדמן לו חתן

יש לי נכד : "והמשיך ואמר" זיי דיך משדך מיט מיר"

, "ל נחמד וזה שידוך הגון וטוב למזל טוב'לע בחור'יהושע

לייבוש לא היסס אף לרגע והסכים לשידוך זו שמעולם ' ר

אליעזר נכנס אל בנו ' ר, לא עלתה על דעתו על חתן כזה

ר געב אריין לעקעך און מאי: "ל"מאיר ואמר לו בזה' ר

" לע'ברוינפען איך האב ַא שידוך געטוהן מיט דיין יהושע

וברכו איש את רעהו בברכת , המחותנעים שתו לחיים

לאחר זמן נערכה החתונה ברוב פאר במעמד הרבה , ט"מז

  .צדיקים וגדולי הדור

  על כס הרבנות
הרב בדזיקוב ' שהי" אמרי נועם"ק בעל "אביו הגה

כדרך שעשה זקינו במנותו ,  את כח רבנותומסר לו בחייו

מאיר הוא ' כן עשה ר, מאיר כרב העיר' בחייו את בנו ר

החליט למנות את בנו כרב העיר והוא יסתפק בהנהגת 

, כרב העיר נהג את הרבנות ברמה ובתקיפות, החסידים

כדי , הוא חייב את ראשי הקהילה להתייעץ עמו בכל נושא

ק "יש לזכור שהגה, קהלהמעורב במתרחש בחיי ה' שיהי

ו בהיותו כבן שמונה "אז צעיר מאוד ובשנת תרכ' הי

וקיים , עשרה כבר כיהן כרב העיר והנהיג העיר ביד רמה

וכל ראשי ותקיפי , במלואו הפסוק לא תגורו מפני איש

וכפי שאפשר , כ לשמוע ולקיים מאמרו"העיר הוצרכו בע

זו משנה " חסד לאברהם"ת "לראות מתשובה אליו בשו

לכבוד ידידי הרב המופלג החריף ושנון בנן : "שכותב לו

ר יהושע הורוויטץ כעת הגאון "ת מוה"של קדושים כש

  "ד דזיקוב"ד אב"החסיד אב

תמוז ' ע ביום ח"מאיר זי' ר' כשנסתלק אביו הק

או אז , ז נתעטר בכתר ההנהגה למלאות מקום אביו"תרל

דוע החל להנהיג את עדת צאן מרעיתו ומלבד היותו י

, התפרסם כצדיק וקדוש עליון, כגאון הגאונים בדורו

ואלפים נהרו אליו להתברך מפיו וליהנות ממנו עצה 

ולהאזין נועם , אם ברוחניות ואם בגשמיות, ותושיה

, ובאו אליו כל מיני אנשים, דברותיו ומתק אמרותיו

ואף , לומדים ובעלי יראה ובעלי השגה ואנשים מכובדים

ם בעדת חסידים באו אצלו שישפיע מאלו שלא היו נמני

  , להם צרכם

ג השיב את "א טבת שנת תרע"ויגש י' ק פר"בשב

  .ה שנים"נשמתו ליוצרו והוא בן ס

  מדזיקוב  ע"ק רבי מאיר האראוויטץ זי"בן הגה יהושעק רבי "הגה

  )ג"תרע( א טבת"ייומא דהילולא       "עטרת ישועה"בעל 
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  קיצור מגליון הקודם
ראו יושבי ירושלים אותות בשמים איך ששני גדודים עושים , כשנלחם אנטיוכוס עם מצרים ונצחם

ושמע שוא , ופתרוהו החכמים שבקרב יהרג אנטיוכוס הרשע, ת אחיומלחמה זה בזה והרגו איש א
והמתיוונים הלכו והלשינו לאנטיוכוס על , נשמע בירושלים שאנטיוכוס מת ושמחו היהודם במפלתו

ק "וחרה אפו מאוד ובזעם עלה פתאום ביום שב, אודות השמועות המתהלכות בקרב ישראל
כשהגיע אנטיוכוס הרג באכזריות כארבעים , ישראללירושלים בחיל כבד מאוד בכדי להילחם עם 

ועשרים אלף איש מכר לעבדים ולשפחות ועוד עשרים אלף איש , בלי חמלה' אלף איש מיראי ה
ק ויוציא משם אחד "ועלה להר הבית וציוה שקודם יכנס אחד מזרע ישראל לביהמ, לקח לשבי

ויוסף בן , בייש את עם ישראלועשה זאת בכדי להשפיל ול, מכלי הקודש ומה שיקח שלו יהיה
כשיצא אמרו היוונים אין דרכו של הדיוט , משיתא המתיוון נכנס והוציא בלי בושה את מנורת הזהב

אך שוב לא רצה ליכנס אל הקודש והתחיל , להשתמש בכך אלא תיכנס פעם שנית ותקח כלי אחר
עד שמת על קדושת שמו ויסרו ויענוהו ביסורים ומכאובים ', להתחרט על מה שחילל את מקדש ה

בין כך קפץ המרשעת המשומדת מרים , ואנטיוכוס והמתיוונים וליזימכוס בראש נכנסו להיכל', ית
לוקוס לוקוס , בת בילגה ממשפחת כהנים על המזבח ובעטה בסנדלה על גבו וצעקה בזלזול ובצחוק

וציוה , עת דחקםבעוד אינך עומד להם בש, עד מתי אתה מכלה ממונם של ישראל) זאב זאב' פי(
' ואכן לקחו את כל הכלים וכלי השרת ואפי, ק"אנטיוכוס הרשע לטמא ולשלול את כל כלי ביהמ

ק להראות לו "ואנטיוכוס ציוה לליזימכוס לירד עמו למרתף ביהמ, את הפרוכת הורידו והוציאו משם
  ציוה הגדול  וכשראה אנטיוכוס הרשע את המטמון ,מונחים שם' המקום אשר אוצרות בית ה

  ובכך נתעשר מאוד, ר לארמונו ביוןשימהרו להעביר את כל האוצ            
  
  
  

  
  : ופרצו חומות מגדלי-יוונים קבצו עלי 

ה בכסלו כשנכנסו יוונים להיכל "כל זה היה בכ
', והעלו חזיר ויזבחו על הבימה אשר הקימו נוכח מזבח ה

' ואת מקדש ה, וזללו וסבאו בו, והרבו לקלקל בקודש
דהיינו , ופרצו פרצות בהיכל ובסריגים, טימאו וחיללו

לפנים ' גבוהות עשרה טפחים שהי' המחיצות אשר הי
כי אחד מתקנת חכמים שעשו בטהרת , מחומת הר הבית

, ם בעזרה אשר לפנים מן הסורג"שלא יכנס עכו' הבית הי
כי ביתי "ם להתפלל כדכתיב "ד לעכווזה היה מקום מיוח

ולמטרה זאת עשו חכמים ,"בית תפילה יקרא לכל העמים
ם להתקרב ולהיכנס "את הסריגים שלא יוכלו העכו

, ועתה באו פריצים וחיללוה, ק כבני ישראל"לביהמ
ועמדה מלכות יון הרשעה ופרצו בסריגים שלש עשרה 

מול שלש עשרה עזרות שישראל , פרצות להכנס בהם
  .כנסו בהםנ

והלשכות אשר , וישרפו היוונים את דלתות ההיכל
ופתחו כל , ויטמאו את כל הטהרות, מסביב הרסו

השמנים אשר בלשכת השמנים רק בכדי לטמא אותם 

  
  ח"י
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  ויגש  

ולהעלות נר שלא יהיו ראויים להדליק בהם את המנורה 
 .תמיד בבית המקדש

  :להשכיחם תורתיך ולהעבירם מחוקי רצוניך
ק "נטיוכוס והיוונים את הביהמאחרי אשר טימאו א

ק "לא היו יכולים עוד לעבוד את עבודת הקודש בביהמ
ואנטיוכוס , ונתבטל קרבן התמיד, כבשנים כתיקונם

בית אליל "ק ל"הרשע ציוה לשנות את שמו מביהמ
' לדאבון לב יראי ה, שם של עבודה זרה' שהי" אולימפיוס

', בית הוחושבי שמו אשר לא יכלו לראות בחילול ובזיון 
אנטיוכוס לא הסתפק בכך שהשפיל והכניע את ישראל 

אלא כל מגמתו ושאיפתו היתה שיתנהגו ישראל , תחתיו
, ו"ויעזבו את דרך התורה ח, כתרבות נימוסי ודרכי יון

, שכל מי שישתחוה לצלם: ובכדי להגיע למטרה זו הכריז
הוא ישאר , ויחדול מדת תורת משה, ויאכל בשר חזיר

ל יהרג בלי "מי שימאן ויסרב את פקודתו הנוכל , בחיים
גדול מאוד מעל ' והי, ובנה מבצר חזק בלב העיר, חמלה

ויבצור , "מצודת חקרא"וקרה אותו , ק"לגובהו של ביהמ
בכדי להשכין , אותה בחומות גבוהות ומגדלים סביב

וכן הטמינו שם את כל השלל , בתוכה את אנשי החיל
  . אשר בזזו להם

,  אנטיוכוס לחזור למוקדוןבעת ההוא החליט
, ויפקוד את שרו פוליפוס הרשע למשול על ארץ ישראל

ויצוהו אנטיוכוסכי מחה ימחה את זכר ישראל מעל כל 
ורק אלו , יכונה יהרגהו" ישראל"ואת אשר בשם , הארץ

הוא " מתיוון"אשר יאותו להיות מעמו ויקרא את שמו 
ובה איך איעצך עצה ט: והוסיף אנטיוכוס ואמר לו, יחיה

שתמנע מהם לשמור , שתוכל להכניעם תחתיך כרצונך
, ומלמול את בניהם, ומלחוג את חגיהם, את שבתותיהם

גיבור ואיש ' ופוליפוס הי, אז תצליח להעבירם מעל דתם
ויעבור על כל ארץ , ויעש פוליפוס כעצת המלך, מלחמה

ויהרוג רבים ', ישראל ומנע מהם מלשמור את מצוות ה
והחיה רק את הפריצים ', הולכים בתורת המבני ישראל ה

ובימים ההם נמצאו שתי נשים אשר , ורשעי בני ישראל
, מלו את בניהם וילשינו אותם המתיוונים לפוליפוס
, ויתלו את העוללים הרכים הנימולים בצוואריהם

  .ואת רכושם בזזו, ואמותיהם הרגו בחרב
באחד הימים כאשר סובבו היוונים בעיר בפקודת 

אז זקן ' מצאו את אלעזר כהן גדול שכבר הי, וספוליפ
ויפערו צוררי ישראל את פיו , מופלג כבן תשעים שנה

ודחפו לתוך גרונו מבשר החזיר שהקריבו על , בחזקה
ויקיא אותו אלעזר , במתי האליל העבודה זרה שלהם

וכשראו המתיוונים ורשעי בני ישראל את , לעיניהם
, ילחשו לו באזנו לאמרו, נכמרו רחמים עליו, המחזה הלז

ותאמר כי מבשרם אכלת , נושיט לך בשר כשר ותאכל
כי לא , וימאן אלעזר כהן גדול לעשות כן, כמצות המלך

רצה להתעות את צעירי בני ישראל אחריו ללכת אחרי 
ו "וכך יכשיל ח, כי יאמרו שבשר חזיר אכל, האלילים

וז ויען אלעזר כהן גדול בע, שיעשו כמותו' רבים מיראי ה
שאינו ירא מהם כלל וכלל ואינו רוצה בטובתן , ובגבורה

של רשעים כי כל מחשבותם הוא רק רע כל היום 

וכששמעו המתיוונים את דבריו , להחטיא את ישראל
, חמתם בערה בם והחליטו להענישו במיתה משונה

והתחילו לענותו בעינויים קשים וטימאו אותו בכל מיני 
' סורים הללו התפלל להובעת אשר סבל את הי, טומאות

את מכותי ואת יסורי אסבול , ע"רבש, במר נפשו ואמר
אולם על אפיל תחינתי , בדומיה ובשמחה בכח ובגבורה

רחם נא על קהל עדת ישראל , ורק זאת אבקש מלפניך
שוב מחרון אפיך והנחם על , ותצילם מיד כל אויב ושונא

 ,ובכך סיים אלעזר כהן גדול את תפילתו, הרעה לעמך
ומיד לאחר מכן סגר את פיו ויצאה נשמתו בקדושה 

', ובמעשיו קידש אלעזר כהן גדול את שם ה, ובטהרה
והעניק לעמו דוגמת מופת לדעת את הדרך אשר ילכו 
בה ואת המעשה אשר יעשון למסור את נפשם על 

  .קדושת שמו יתברך
  :רעות שבעה נפשם

היוונים הוסיפו עוד להרע ולהציק לישראל בכל 
והסתובבו מבית לבית לחפש מי שמחביא , פשרמה דא

ת הרגו את "ובבית אשר מצאו ס, ספרי תורה בביתו
ואת הספר תורה קרעו לגזרים וישרפו אותו , אנשי הבית

באש ויחללו את גליונותיה והשתמשו בהם לצורכי צלמי 
, והיה חשכת יון מתגברת והולכת, פסילי גילוליהם

ל את קדושת והוסיפו עוד הרבה דברים בכדי לחל
  .ק"ירושלים וביהמ

גזירה קשה גזרו היוונים באותה שעה שכל מי 
ובאין ברירה , שעושה לו מנעול ובריח לפתחו ידקר בחרב

ולא היו , השאירו את דלתות בתיהם פתוחים לרווחה
 ולקיים המצוות כדבעי חתניכולים עוד לאכול ולשתות ב

ו שור או ועוד גזרו שכל מי שיש ל, כי פחדו מפני היוונים
, שה יחקוק על קרניו שאין לו חלק באלוקי ישראל

לו ' לא יהי' שכל מי שלא ירצה לכפור בה' וכוונתם הי
והיו בני , בשר חלב וגבינה ולא יהיה לו השור לחרישה

ונעשה נס שהיו , ישראל מצטערים מאוד מגזירה זו
עופות טהורים וצביים ואלים נכנסים לבתיהם כי 

וישחטו , להם מפני הגזירה' ת שהידלתותיהם היו פתוחו
ת אשר הפר "אותם ויאכלו בשר ונתנו שבח והודיה להשי

כמו כן גזרו היוונים שאסור לילך למקוה , עצת אויביהם
ש מה "וכוונתם היתה שלא יטהרו ישראל במקוה כמ

ונעשה נס שנפתח להם מעיינות ', מקוה מטהר וכו
ומגודל כעסם של  .בבתיהם וטבלו את עצמם בהם

, ישראל בעת צרתםה עומד להם "הקבהיוונים על ש
שלחו שליחים למלך שהתייעץ עמו מה לעשות בעם 

  .קשה עורף
וישלח המלך ממוקדון פילוסופים וחכמים שהם 
יכבשו את דעת העם לסור מחוקות אבותם ולמשוך 

,  לילך אחרי נימוסיהם ותועבותיהםאותם בדברים ערבים
י ישראל אשר לא יכלו ורבים מבנ, ואכן הצליחו בדרך זו

לסבול הצרות והתלאות אשר עשו היוונים לישראל 
אך השרידים אשר , נתפתו אחריהם עד שהתיוונו לגמרו

קורא נשארו באמונתם ולא נכנעו להיוונים לשנות ' ה
  ה"המשך יבוא אי           .  ד"כקוצו של יו' מדרך אבותם אפי
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 משולחן מלכיםמשולחן מלכיםמשולחן מלכיםמשולחן מלכיםמשולחן מלכיםמשולחן מלכים
  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"שיחות קודש שנשמעו מפי כ
  

  
 

  
  
  

 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ñùú íéøåôéëä íåé úøçîî"ôì ç"÷  

äøåú øôñ úáéúë íåéñ úòùá íééçì úáéñî úòùá äçéù  
îäéáì äàáåäù"ìòòä úåëåñ ãòåîä ìåçá ìàåé úéø÷á ÷ãö éðáà ã"è  

äøä"ø ç 'éä àãðàì éëãøî"å : ïáòâðééøà ïòééâ øéî

æòá" ïèùøò íòã äøåú øôñ éã ääåç"îúåëåñ  , ïøàé èéî

 øòã èàä ÷éøåöæ éáø" ì)éæ ìàåé éøáã ìòá"ò(  ïáòâòâðééøà êéåà

 âàè ïèùøò íòã äøåú øôñ àäåç"îúåëåñ .  

èéìù åðéáø"à :äøåú øôñ úñðëä éã ÷ðòãòâ êéà ,ë' ïéá

ñèìàîòã ìâðéà à ïòååòâ êàð ,î' ñèìàîòã èâàæòâ èàä

 èìà æéà øò ìééåå øôñ íòã ïáòâòâðééøà èàä éáø øòã æà

øàé âéöòáéæ ïøàååòâ ,èñòåîùòâ ïòî èàä éåæà.  

ø"î:ñ 'éùú øòãà ïééæ èôøàãòâ èàä"éùú øòãà æ"ç .

î'ïèà÷àìô ïéé÷ èëàîòâ èùéð èàä . áàä êéà

éáø íééá äçðî ñèìàîòã èðòååàãòâ'îäéá ïéà ï"ã , êééìâ

 ïéà äøåú øôñ éã èâðòøáòâðééøà ïòî èàä äçðî êàð

îäéá"ã .ñ'íìåò øòñéåøâ à ïòååòâ æéà ,øàèù à ïåà øò÷

ñàâ éã óéåà âðòøãòâ . èëàîòâ ñèìàîòã èàä éáø øòã

ùøãîä úéá ïéà úåô÷ä...  

åðéáø :èøò÷øàô ïöðàèòâ æéà øò...  

  א

  בפאתי השולחן
ת על "תלמידים בהגלות נגלות לעינינו מאמרים יקרים האלו ותלי'היגילו 'וחסידים 'העלזו 'י

אשר עלה בידינו להוציא מן הכח אל הפועל את בקשת וצפיית רבים וכן שלמים  זו'על'י

ש אשר נפשם איוותה לחזות בנועם ולבקר בהיכלא דמלכא קדישא ולהשתתף "מציבור אנ

ק מרן רבינו "ו ביתו נאוה קודש של איתן אדונינו אבינו רועינו כבהנעשה והנשמע בבית חיינ

א ולשבוע מזיו שיחות קודש מאמרים ופתגמים נפלאים שנשמעו מפום ממלל "ק שליט"הגה

  .ם ורבנים ובשאר הזדמניות שונות"רברבן בעת ביקורי אדמורי

 מבוקשינו מחובתינו להדגיש בזאת שהדבר עולה לנו בקושי רב והצלחנו להשיג את אמנם

א אשר נענה להפצרתינו המרובה ונרתם "מבאי ביתו ומקורבי רבינו שליט' י א"ע אמנם

אכן מראש עלינו להבהיר כי אם המצא תמצא איזה טעותים או , לעבודה קשה שבמקדש זו

יתלה הקולר מחמת קוצר המשיג בעומק המושג או מחמת , שגיאות שונות בתוכן המאמרים

  .טעות ושגיאה המצויה

י סדר השבועות והזמנים החל מראשית "הנכון לציין שאנו מתחילים את השיחות קודש עפ ןמ

  .ת"עד כמה שיהיה בידינו לקבץ בעזהשי, השנה הזאת ן'מ

ש קוראינו הנאמנים ירוו את צמאונם מהני מילי מעליותא ויברכו עליהם " כן נקוה שאנועל

   של צדיק ויהא זה שכרינויצליח בידינו לברר מקחו' וחפץ ה, ברכת הנהנין ל'וע
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ø"î: ðéôòïöðàèòâîåøà øò æéà ìàî ó , éáø øòã ïòåå

 êéåà øò èàä äøåú øôñ à ïáòâòâðééøà ìàîàëàð èàä

èøò÷øàô éåæà ïöðàèòâ ,úåô÷ä éã ééá éåå èùéð.  

åðéáø :áïèééæ òìà óéåà ïòî èééâ äùåã÷ä äøåú éã éé , éåæà

ñ éåå'äá êôäå äá êôä äðùî ïéà èééèù ,ãàøâ æéà ñòìà.  

íééçì åðéáø ìçéàå , åéúåëøáî ìéöàäå  

äøåú øôñä åáãðù íéáåùçä íéðáãðä ìëì  

ø"î :ñ'èðàñòøòèðéà æéà ,î' ééæ æà íé÷éãö ééá èäòæ

øâ à èëàîòâ äøåú øôñ úñðëä ééá ïáàä ïåà äãåòñ òñéå

äùøã à èâàæòâ ,úç íééá êéåà"ñàã ïòî èôòøè ñ , øòã

ïåèòâ èùéð ñàã èàä éáø.  

åðéáø:æ éáø øòã èàä øòèòôù " éã ïáòâòâðééøà ì

ðéöéáø'äøåú øôñ ñ ,úåòåáù ïòååòâ æéà ñðòé . æéà ñàã

úåëåñ ãòåîä ìåç ïòååòâ , èëàîòâ èùéð ìàîðéé÷ èàä øò

äãåòñ ïéé÷.  

ø ' øæòìàïééèùìîøòî:ë 'äøä ïåô èøòäòâ áàä" ç

ø 'ò ÷àìàô ïøäà" ä)úñ øôåñä"éæ åðéáø ìù í"ò( éáø øòã æà 

 åö ïéðò à èàä øò æà âéø÷ ïëàð èâàæòâ íéà èàä

äøåú éøôñ ééøã ïáééøù ,ø ïåà ' æà èâàæòâ èàä ïøäà

î' ééøã òðééæ úîùð éåìéòì æéà ñàã æà èñòåîùòâ èàä

øòèëòè.  

ø"î:àè èàä øò äøåú éøôñ ééøã ïáéøùòâ ò÷ , æéà ñðééà

úåëåñ ãòåîä ìåç ïáòâòâðééøà èàä øò ñàåå éã ïòååòâ ,

úåòåáù ïáòâòâðééøà øò èàä ñðééà,  øò èàä øòèòôù

ñðééà êàð ïáéøùòâ ,ø 'ïáéøùòâ ñðòé èàä ÷àìàô ïøäà ,

æ éáø øòã ïòåå èâéãðòòâ ñàã èàä øò" èùéð ïéåù èàä ì

èáòìòâ.  

ø 'ëä ìàåîùïàîãéøô ïä : èâàæòâ íéà èàä éáø øòã

ïáééøù ïèéî ïâàé èùéð êéæ ìàæ øò æà , íéà èàä øò

èééö éã ïâéåöòâñéåà.  

ø"î:ë ' èééäðòâòìòâ éã èàäòâ èùéðëàð áàä

éáø ïøàô ïáòâåöøòáéà'äðùä ùàø ïåô ñåøâ à ï . øéî

áåè íåé âðåò à èàäòâ ïáàä ...)äâä ìù äùøãäå úåìéôúäî" ö

áà"ìéåå ãèéìù âøåáñîàé"à(.  
åðéáø:àé  ,ë'èøòäòâ áàä , êéåà ïáàä èàèù ïéà ïãéà éã

ùåã÷ä íåé íäéà ïåô èàäòâ äàðä ÷øàèù.  

ë'ïøòä åö äàðä áàä , úåðòè êàã ïòî èàä èùéð æà

ïøàôòâ÷òååà ïéá êéà ñàååøàô...  

åðéáø:ë ' òðééù à èâàæòâ èàä øò æà èøòäòâ áàä

äùøã òèñðòøò ,÷îòøàåå à èéîèéé . æéà ïòðòååàã ñàã

èéé÷îòøàåå à èéî ïòååòâ.  

ø"î : øò æà ïèòá ïòâðàâòâ íéà êéà ïéá ïòðòååàã ïøàô

ïèìàäðééà èùéð êéæ ìàæ .ïâàæ ìàæ øò ...  

åðéáø: ùåã÷ä íåé èâàæòâ êéåà øò èàä òîòøàåå à øòééæ 

äùøã ...íä íéùåã÷ ìàøùé ,ïøòä ïìéåå ïãéà .î æà êàð' æéà

èðéåàååòâåöïøòä åö  ,ñò èìòô èùéð áéåà æéà ... èìòô ñò

øåæçî ïåô ÷ìç à...  

ø"î:æ éáø øòã ñàåå íòãëàð ïøàé òðòé ïéà æðåà ééá " ì

ïâàæ åö èøòäòâôéåà èàä ,î ïòåå ìàî ñòãòé' êéæ èàä

ïòðééåå åö ïòîå÷òâ ïéåù æéà ïåôøòã èðàîøòã øàð .

î'ìòô ñò ÷øàèù éåå ïäòæòâ èàäèñéåà êéæ  .ñ'éà æ

äáø àðòùåä ïòîå÷òâ ,î' ïâàæ åö ïáéåäòâðà èàä

"åðé÷ìà êðòîì àðòùåä "øòèéö à èôàëòâ èàä ,

î'èùéðøàâ èùéð èøòä . ïòééøù åö êàã èâòìô éáø øòã

éåæà ...  

 åö ïìòèùôéåà êéæ èâòìô éáø øòã ïòåå'éøãð ìë ,' øàð

 ïéåù ïòî èàä äùøã éã ïâàæ åö ïáéåäòâðà èàä øò øàô

ïáéåäòâðàïòðééåå åö ...  

åðéáø: óéåà ïåà ñèëòø óéåà ÷éìá àæà ïáòâ èâòìô øò 

ñ÷ðéì ...íìåò ïôéåà ÷éìá à ïôøàååòâ èàä øò...  

ñ'î ùåã÷ä íåé ïòååòâ æéà' ïåà øôñ íòã ïòîåðòâ èàä

ïòâðàâòâîåøà ,ñ'êàæ òøòååù à æéà ...î' ïéé÷ èùéð èàä

êéù ,î'êàååù æéà ,î'íìåò ïùéååö èééâ ,î'ôåèùøòäà è ,

î'ïéäà èôåèù ,ñ'ìàøùé âäðî à êàã æéà ,ñ' à øäòæ æéà

âäðî øòâéìééä ,øà ïåô æéà øå÷î øòã"ùåã÷ä é , ïìàæ ïãéà

éøãð ìë åö øôñ íòã ïùå÷ , øòâéãìàååòâ à æéà ñàã

ïå÷éú .ïà  øòååù èîå÷ ñò ,êéæ èòùèåî ïòî...  

î ïòåå èàäòâ ïòâðéæðéà éåæà êéà áàä'èéî ïòâðàâòâ æéà 

äøåú øôñ éã ,î'÷åø à èôàëòâ èàä ,õòæ à àã , à àã

ôåèù ,ìîéä ïéà äøùé äöéìî à æéà ñàã æà .î' íåøà èééâ

ùøãîä úéá ïåô ïèééæ øéô òìà óéåà äøåú øôñ éã èéî ,

 òìà óéåà íåøà ïòééâ ñàåå ìàøùé ììë óéåà ñàã èæééåå

èìòåå éã ïåô ïèééæ øéô ,øòååù æéà ñò ïåà ,î'õòæ à èôàë 

î ïåà àã'èøàã õòæ à èôàë . æà ïòî èðééî ìàî êàñà

î'íåà èìàô ,øòáà ...î' äøåú éã èéî ïà êéæ èôàë

äùåã÷ä ...òãðò éã æéà ñàã ,î'äøåú éã ïéà ïà êéæ èìàä.  

êéåà èòâéñ ïéà ïòååòâ æéà âäðî øòã ,æ òèàè øòã" ì

øôñ ïèéî ïééâîåøà ïøàé òìà èâòìô .æ òãééæ øòã" ì

ñàã èâðòøáíéðô áèéé ïéà ïéåù  . èâðòøá íéðô áèéé øòã

ç íâåô æéà øòðééà ïòåå æà øäåæ éðå÷éú íòã ôàøà" æéà å

úåîù ééååö ïéà íâåô øò ,ãù íù øòã"éåä íù øòã ïåà é"ä ,

øáìîå åàâìî èìòèùòâñéåà ñàã æéà éåæà . æà øò èâàæ

ãù íù" æéà é314éåä " æéà ä26 ñéåà ñàã èîå÷ ïòîàæåö 

340 .ôñ" êéåà èôòøèàá ø340 ,øà íåö óéñåî øò æéà" é

àèç íòã ï÷úî ïòî æéà øôñ íòã ïùå÷ ïèéî æà ùåã÷ä.  

íéôñàðä ìëì åùã÷ úåëøáî åðéáø ìçéàå  



  

èé  
  

  
 

  ויגש  

òøù" ÷ úùøôñùú çð"ôì ç"÷ 
á äçéùä òöîàá íéìáà íåçéð  

ë éðá ìöà"åîãà ÷"öæ à÷ðéôñî ùéøòá áåã øëùé éáø ø" ì  

èéìù åðéáø"à:ñ íúç øòã éæ øôå"ïòååòâ êàã æéà ò Çà 

àìôä íòðåô ãéîìú"ä ,àìôä øòã ïåà"ïòååòâ æéà ä Çà 

éæ ãéâî øòùèéøæòî íòðåô ãéîìú"ò.  

æéà ñàã Çà àìôä ïôéåà ùåãéç" èùéð èâðòøá øò æà ä

ãéâî íòðåô úåøåú ïéé÷ ôàøà.  

øèðéà æéà ñòòàìôä øòã æà èðàñ" õéôî èùéð èàä ä

à èøàã úåãéñç ïéé÷ ïòååòâãðàìùèééã ïé .éãéîìú òìà í

ùåã÷ä íù ìòá ïåô , ééæ ïáàä ïòîå÷òâ øàð ïòðòæ ééæ åàåå

èëàîòâ Çà úåðéãî òìà ïéà äëéôäî , ïòååòâ ñò æéà éö

ãðàìñåø ïéà ,ïìéåô ïéà éö ,ïøàâðåà ïéà , ééæ åàåå ìàøòáéà

úåãéñç ïòååòâ õéôî ééæ ïáàä ïòîå÷òâðà ïòðòæ . øòã

àìôä"éà ïòååòâ æéà äãðàìùèééã ï , ùáåë èàä øò ïåà

åðééòî ïòååòâ ,ñ'æéà Çà ùåãéç øòñéåøâ.  

ø éáø øòã 'éæ ò÷ìòîù"âøåáñìò÷éð ïéà ïòååòâ æéà ò , øò

èàäòâ èøàã èàä Çà  ïòååòâ ãéîòî ïåà äáéùé òñéåøâ

íéãéîìú...  

àìôä øòã èàä äáéùé à"èàäòâ êéåà ä , éáø øòã øòáà

ø 'ìú èìòèùòâôéåà èàä ò÷ìòîù òñéåøâ íéãéî

ãéñç'éáø òùé'ñ ,éáø êàñà' íéãéîìú ïòååòâ ïòðòæ ñ

éáø íòðåô'ø ï 'à÷ìòîù .ïòååòâ æéà ãéâî øòöéðæà÷ øòã 

 Çàéáø íòðåô ãéîìú'ø ï 'à÷ìòîù ,ïéìáåì ïåô éáø øòã ,ø '

áåñàñ áééì äùî' æéà øò êéåàïòååòâ Çà  íòðåô ãéîìú

éáø'ø ï 'à÷ìòîù ,ìú òñéåøâ èàäòâ èàä øòíéãéî.  

î"äøä î"éø ö"èéìù à÷ðéôñî î"à : òèàè øòã

éáø íòã êàð è÷ðòãòâ øò æà ïãòø ñìà èâòìô' ï

èéìù" íééá à'ïòðøòì àéâåñ ' øòèòô íééáøòã ìàåé éøáã 

éæ"ò.  

åðéáø:àé  ,ã ÷ðòãòâ êéàíòïèàè  ...ïòååòâ æéà øò Çà 

øåçá øòâðåé'ñèìàîòã ì ,ïòååòâ èìà øò æéà øàé ïöôåô.  

éø"î:àéâåñ ïééà ïéé÷ èìòôøàô èùéð èàä òèàè øòã  ,

ïòâðàâòâ êàð øò æéà äðåúç éã êàð åìéôà.  

åðéáø :î' äáéùé éã ïéà ïòâðàâòâðééøà ñèìàîòã æéà

èééäøòâðåé ,ñèìàîòã øàé ïöôåô ïòååòâ èìà æéà øò.  

ìçáäì" àéâåñ íééá ïòîàæåö ïòðàèùòâ ïòðòæ øéî ç

ïòðøòìøàô .  

éø"î:  äðåúç ïééæ ñàåå èëàð òáìòæ éã ïéà ïòååòâ æéà

 éáø øòã)ë"åîãà ÷"èéìù ø"à( èàäòâ äðåúç èàä )÷øá éðá øéòá( .

æ éáø øòã" ì]éæ ìàåé éøáã ìòá ïøî"ò[ øãñî øòã ïòååòâ æéà 

äðåúç éã ééá ïéùåãé÷ . êéæ øò èàä äôåç éã êàð

 ïãééæ øòìòäéà ïééî øàô ïôåøòâðà]äâä" ùéìæééî øæòìà éáø ö

öæ"÷ãáà ì"ìòäåà ÷[" :ñ'êéåà øéî êéæ èîå÷ Çà áåè ìæî , êéåà

 êéàïéá Çà èëàð èðééä äçîù ìòá..."  

åðéáø :èâàæòâ øò èàä éåæà?...!  

éø"î: ïéùåãé÷ øãñî ïèàè ïééî ééá ïòîå÷òâ æéà éáø øòã 

ìàæ íééá ïééæ ,ïòîå÷àá èàä òèàè ïééî Çà  ïåô ìèøàâ

íéà .øòééæ ïòîå÷òâðà æéà éáø øòãäôåç éã åö èòôù  ,

øòîåæ ïòååòâ æéà ñò ,æ òèàè øòã ïåà"èñàôòâ èàä ì...  

æ éáø øòã"æ ïèàè íòã èàäòâ áéì øòééæ èàä ì"ì.  

åðéáø: íééá íìåò øòñéåøâ ïéé÷ ïééæ èùéð èâòìô ñò 

ïòðøòìøàô àéâåñ...àã ìéáñ àçåî ìë åàì .  

æ øèôðä éðá"ì: èìàååòâ øòééæ ìàîà èàä òèàè øòã 

ïééæéáø íééá 'ìåìà íéëøáî úáù ï ,î' ïòååòâ æéà

ôîò÷ ïéà ñèìàîòã , èæàìòâîééäà èùéð èàä äáéùé éã

íéøåçá éã , øò áéåà æâåøá øòééæ ïééæ èâòìô éáø øòã ïåà

ùøãîä úéá ïéà íéøåçá ïäòæòâ èàä.  

æ òèàè øòã èàä" ïèàè íåö ïôåøòâîééäà ì]ë"åîãà ÷" éáø ø

öæ éáö ìàåîù"à÷ðéôñî ì[à  ïò÷ øò áéåà ïèòáòâ èàä øò ïå

ïòîå÷îééäà ïâòî ìàæ øò æà äìäðä éã ééá úåùø ïèòá .

õåøéú øòã ïééæ èòåå ñò ñàåå èñåàååòâ êàã èàä øò ,

 ïåà ïëàøáåö êéæ íéà ïáàä ïìéøá éã æà èâàæòâ øò èàä

ïòðøòì èùéð ïò÷ øò ... ïåà ïòîå÷òâîééäà øò æéà éåæà

áø íééá ïééæ èðò÷òâ èàä øòé'ìåìà íéëøáî úáù óéåà ï.  

åðéáø:àéâåñ ïòðøòìøàô èâòìô éáø øòã  , êéìðòååòâ

 ïéà èðøòìòâøàô øò èàä"éðù úéá" , ïòååòâ æéà ñàã

ùãå÷ä ïåøà íòðåô èééæ òøòãðà éã óéåà . øò èàä øòãà

 ïéà èðøòìòâøàô'ìà÷æçé'ñéôà ñ ']åî ùîùîä ìù åøãç" ä

ò øòâøòáöøòåå ìà÷æçé"ä[ , æéà ñàãî ïòåå ïòååòâ' æéà

îäéá ïéà ïòîå÷òâðééøà"èééæ ò÷ðéì éã ééá ã , æéà èøàã

áåèù Çà ïòååòâ.  

éåå ùéè øòã èìòèùòâñéåà ïòååòâ æéà ñò Çà 'õî÷,' Çà 

èéî ùéè ïàðáéåà Çà ôàøà ùéè øòâðàì , ïééìà ùéè íééá

íéøåçá òëéìèò ïöòæòâ ïòðòæ , êéæ èàä øòãòé èùéð

á ïöòæåöôàøà èòéåøèòâùéè íéé , èùéð èòîë ïòðòæ ñò

èééìòâðåé ïéé÷ ïòååòâ ...ø ' ùéìæééî ìùøòä]äâä"áà ö" ã

èéìù ïàøôàù"à[êéåà ïàîøòâðåé ñìà ïòîå÷ èâòìô øò  , øò

ïáééøù èâòìôúåéâåñ éã .  

ë' óñåé ïúð éáø æéà ìàîà ÷ðòãòâ]ñìòæééî ,öæ"ì[ êéåà 

ïòðøòìøàô íåö ïòîå÷òâ ,ø ' ïäà÷ ùéøòá)äâä"ø öåðéììåë ùà 



  

ë  
  

  
 

  ויגש  

èéìù ïôøòååèðàá"à(, ïúç ñìà ïòîå÷ êéåà èâòìô , èâòìô øò

ïöéæ ò÷àè . èùéð êéæ ïáàä íéøåçá òøòãðà éã øòáà

èöòæòâôàøà ,î øàð'íåøà ïòðàèùòâ æéà.  

ñ'íéøåçá òëéìèò ïééæ èâòìô ,ø ' øòìãðòä ìãðòî]ò"ä[ ,ø '

éáåè '÷éùèôå÷...  

íéøåçá òìà àé øò èâòìô ïøòäøàô ,òã èàä ñèìàî

 èðøòìòâ ïòî ïåô àéâåñ éãáìç úôéè , èùéð ïéá êéà

øòäøàô íééá ïòååòâ , íåö ïòîå÷ øàð âòìô êéà

úåéâåñ éã ïòðøòìøàô ,èâòøôòâ èàä øò ïåà Çà äìàù ,

èðò÷òâ èùéð ïáàä íéøåçá éã ïåà ... ñèìàîòã èàä øò

 éã èôàì÷òâåöàøîâøòäøàô ïèéîðéà  ... ïòååòâ æéà ñò

øàô ùîîôîò÷ ïéà ïøàôñéåøà èôøàãòâ èàä ïòî  . øò

ôîò÷ ïéà ïøàô èùéð èæàì øò æà èâàæòâ èàä !î' æéà

ôîò÷ ïéà ñèìàîòã ïøàôòâ èùéð ò÷àè ,î' èàä

êàð èðøòìòâ Çà î ïåà àéâåñ éã êàåå'ïøàôòâ æéà Çà  êàåå

ôîò÷ ïéà øòèòôù.  

âéðééååðñéåà íéøåçá éã ïøòäøàô èâòìô éáø øòã . øòã

æ òèàè"ñéåà èøòäøàô èùéð èàä ìðíéøåçá éã âéðééåå .

 íéøåçá éã ïåà ùéè íééá âéãðòöéæ ïøòäøàô èâòìô øò

ïéà ïòâðàâòâëøåã ïòðòæ Çà òééø , ïòðòæ íéøåçá éã øòáà

ïòååòâï÷àøùøòã øòééæ ...  

éø"î: íåö ïééøà æéà øò øàô æà ïâàæ èâòìô òèàè øòã 

øòäøàô ,àååòâ íéà ïáàä ñéô ïåà èðòäïôø ... èàä øò

î æà èâàæòâ'ïòðò÷ ïåà ïòðøòì âéñééìô èðò÷òâ èàä ,

 ïæéá ïòååòâ æéà ñòìà ñàã øòáàðéáø' ñáåèù ...  

ééá æà èâàæòâ èàä øò í àéâåñ ïòðøòì ïòååòâ æéà

øòèëééì , éã åö èæàìòâôàøà êéæ èàä éáø øòã ìééåå

íéøåçá.  

åðéáø:ïøòäøàô ìòðù èâòìô øò  ,ñ' ïòâðàâòâ æéà

ìòðù.  

ñ' ïåà èøàã ïééèù ïâòìô ñàåå ñøòâàæøòèðåà ïééæ èâòìô

ïâàæøòèðåà...  

éø"î:î æà è÷øòîàá èùéð èàä éáø øòã ' èàä

èâàæòâøòèðåà?  

åðéáø :ïäòæòâ èàä øò ,ñ'èøàòâ èùéð íéà èàä , øò

î æà ïäòæòâ êàã èàä'ï÷àøùòâøòáéà ïòååòâ æéà . éååééñ

î áéåà'ùéð èàä èðøòìòâ èùéð èàä ïéé÷ èöåðòâ è

ïâàæøòèðåà.  

 ïèééö òâéãøòéøô éã ïéà éã ïéà ïòðøòìøàô ïòî èâòìô

êééääáéùé éã ïéà ïáéåà  , òðééî øàô ïòååòâ æéà ñàã

ïèééö ,ïáéåà æéá ïééâôéåøà èâòìô øò ,ïòååòâ æéà ñò Çà 

 èöòæòâôàøà êéæ èàä øò åàåå ïâéèù éã ïèéîðéà ì÷ðòá

ïäòåøåöôà êéæ ïèéîðéà.  

éø"î :ñ æãðòñ ïéàèéøè éáø øòã æéà )èéìù"à(  èùéð

ïòååòâ?  

åðéáø: èéøèñ æãðòñ ïéé÷ ïòâðàâòâ æéà äáéùé éã ïòåå 

øåçá ïéé÷ ïòååòâ èùéð ïéåù êéà ïéá . èâòìô øòèòô øòã

ñ æãðòñ ïéà ïòðøòìøàô êàðèéøèêéåà .  

æ òèàè øòã æà ÷ðòãòâ êéà"èàäòâ ìàîà èàä ì Çà 

øòáéà äìàù Çà éî øáïð , æéà ñò ïåà ÷òååà æéà øòöéîò

ïòååòâ Çà î åö äìàù òöðàâ' õøà ïéé÷ ïøéô íéà ìàæ

ìàøùé ,øòèòô íòã ïâòøô ïòâðàâòâ æéà øò ïåà . øòã

èñ æãðòñ ïéà ïòååòâ æéà øòèòô . æéà ïòðøòìøàô íééá

ïòâðàâòâðéäà øò.  

éø"î :èìééöøòã ìàîà æðåà èàä òèàè øòã , øò ïòåå æà

 ïòååòâ æéà øòðòöééåå øòã øòèòô øòã æéà äðåùàø äðù

éäàã ïòååòâ áø ,ïëåæàá íéà ïòîå÷òâôéåøà æéà øò ïåà ,

 ïåàòèàè øòãæòååøòð øòééæ ïòååòâ æéà  , èàä øò ìééåå

ïòðøòìøàô àéâåñ íåö ïééâ èìàååòâ ïéåù , èàä øò ïåà

 èðò÷òâ èùéðôà ïâàæíòãøòååù 'øòãåøá ñ ...  

 ïåàò òîàî ïééî"èàä ä øòðòöééåå ïøàô èãòøòâôà êéæ 

æòååøòð éåæà æéà øò æà áø ,èîå÷ øòèòô øòã ,à æéà øò ïå

åå øò ìééåå ïâéåöòâðàïòðøòìøàô íåö ïôéåì ìé .  

 èâàæòâ áø øòðòöééåå øòã èàä"êéæ ééøô , ñàã æéà áéåà

ïòðøòìøàô íåö ïôéåì æåî øò æà íòìáàøô ïééæ"...  

åðéáø :ù ïòâðàâòâ êàð æéà øòêéåà øòèòô...  

éø"î :ïøàååòâ èðåæòâ èùéð æéà éáø øòã ïòåå æéá , øò ïåà

ïòðøòìåöøàô èøòäòâôéåà èàä ,ëùú æéá"ç.  

åðéáø:èñ æãðòñ ïéà ïòååòâ ïéá êéà ïòåå ÷ðòãòâ êéà  .

úéáä úëåðç íééá ,ñ'ïòååòâ æéà Çà  úùøô äáéñî òñéåøâ

àáú éë , èâàæòâ ñèìàîòã èàä øòèòô øòã" êåøá

úàêúàöá äúà êåøáå êàåáá ä ."î øàð éåå æà' èîå÷

êàåáá äúà êåøá ïééøà" , ïäòæ ïéåù ïòî óøàã" êåøá

êúàöá äúà" ,î æà' ìàæ ñéåøààã ïåô ïééâ , èàä øò

øéòì õåçî ïééâñéåøà ìàæ äáéùé éã æà èìàååòâ , èàä øò

 ïééæ ìàæ ñò æà èìàååòâ èùéðèàèù ïéà.  

éø"î :â ñèìàîòã ïéåù èàä øòî æà èëàøèò' ìàæ

øéòì õåçî ïééâñéåøà?  

åðéáø :éàãååà , úëåðç íééá èâàæòâ êàã øò èàä ñàã

úéáä ... äúà êåøá èâàæòâ ïéåù øò èàä ñèìàîòã

êúàöá.  

 øîàå í÷ åðéáøðé íå÷îäåëå íç'  
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ויקרא יוסף שם הבכור מנשה כי נשני 
, אלהים את כל עמלי ואת כל בית אבי

רא אפרים כי הפרני ואת שם השני ק
 וכתב בדעת זקנים מבעלי .אלהים בארץ עניי

על שם אבות , התוספות ואת שם השני קרא אפרים
אברהם שנאמר . אברהם ויצחק שנאמר בהם אפר

יצחק כאפר על גבי .  ואנכי עפר ואפר)בראשית יח כז(
ולכך נקראו . המזבח דאפרים משמע שתי אפרות

 הבן יקיר לי ) לא יטירמיה(ישראל על שם אפרים שנאמר 
ויש להבין למה הוציא הקרא מפשטיה ודרשו  .אפרים

  .על ענין אפר

 אמר רבי :)גיטין נז(ל " על פי מי שאמרו חזויתבאר

שמעון בן לקיש אין דברי תורה מתקיימין אלא במי 

 זאת התורה )במדבר יט יד(שנאמר , שממית עצמו עליהם

בין כוונת והנה זה ודאי שאין לה, אדם כי ימות באהל

המאמר כפשוטו שימסור האדם נפשו למיתה על עסק 

שהרי לא צותה תורה שימסור האדם נפשו , התורה

ואם כן יש להבין , למיתה אלא בשלש עבירות החמורות

  .כוונת אומרם שימית עצמו על התורה

תזריע ' פ(ה בדברי יואל "ז זללה"ק מרן דו" כוביאר

אלימלך '  רק הרבי" על פי מה שכתב הרה)עמוד שכח

בכל עת ורגע שהוא פנוי מן , ה בצעטיל קטן"זללה

יהיה מהרהר במצות עשה של ונקדשתי ' התורה וכו

ויצייר במחשבתו כאלו אש גדול ונורא , בתוך בני ישראל

ומפיל עצמו להאש על ' בוער לניו עד לב השמים וכו

אך יזהר שיהיה דובר אמת בלבבו ' יתברך וכו' קידוש ה

ת מעשה תקועה מחשבה זו בתוכיות ושתהיה אז בשע

ה "ואז מחשבה טובה הקב, ובפנימית לבו באמת גמור

, ומקיים בזה מצות עשה של ונקדשתי, מצרפה למעשה

 מבואר כי .)במדבר דף קכא(ק "והנה בזוה. ד הקדושים"עכ

המקבל על עצמו בפנימית לבבו למסור נפשו למיתה על 

וונת הגמרא וזהו כ. נחשב לו כאילו מת ממש', קדושת ה

, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה

כלומר שיקבל על עצמו בקבלה אמיתית למסור נפשו 

למיתה על קדושת שמו יתברך אם יזדמן לו נסיון לעבור 

על אחת מן העבירות החמורות שהוא מצווה למסור 

ויצייר במחשבתו תמיד כאילו בא עליו , נפשו עליהם

ואז נחשב , נפשו על קדושת השםנסיון כזה והוא מוסר 

וזה הוא יסוד ושורש . לו כאילו קיים מצוה זו בפועל

לקיום כל התורה אם הוא מוכן ומזומן להשליך נפשו 

כי אז שוב לא יעמוד נגדו אף , מנגד למען כבוד שמים

  .ד"עכ, אחד מן הנסיונות למנעו מקיום התורה

 לפרש בזה מה שנאמר אצל הנסיון של יוסף ויש

ואיתא , ק ואין איש מאנשי הבית שם בביתהצדי

,  בדק את עצמו ולא מצא עצמו איש)ז"ז ס"פפ(במדרש רבה 

ולפי האמור . וצריך ביאור דאם כן איזה נסיון היה לו בזה

, יובן דבאמת יוסף הצדיק נתנסה בנסיון גדול וקשה

 ויהי כדברה אל יוסף יום )ח"ס(וכמבואר במדרש תנחומא 

. לום יום יום שנים עשר חדשר יהודה בר ש"א, יום

 :)דף לה(יומא ' ובמס, דשנה תמימה עמדה ופיתתה אותו

והם , ל בכמה אופנים שהיתה משדלתו"האריכו חז

, ועם כל זה עמד יוסף בנסיון, דברים שהיו בכחה לעשות

כי יוסף הצדיק תמיד בכל עת היה מצייר לעצמו 

במחשבתו כאלו אש גדול ונורא בוער לפניו עד לב 

, ים ומפיל עצמו להאש על קדושת שמו יתברךהשמ

למסור כל , והיה תמיד בבחינת מי שממית עצמו עליה

וממילא סרו ממנו כל המניעות , ת"גופו ונפשו להשי

דאם היה מוכן למסור כל , והיה יכול לעמוד בנסיון

כל שכן שהיה מוכן , ת"ה גידיו להשי"ח איבריו ושס"רמ

וזה . תזיק לולמסור רק אבר אחד שהיתה אומרת ש

כי ראה , הכוונה בדק את עצמו ולא מצא עצמו איש

ולפי קבלתו בכל , שלפי דעתו ומחשבתו כבר איננו איש

  דברות קודש
  א"ק שליט"ק מר רבינו הגה"מכ

 ק"ח לפ" חנוכה שנת תשס-סעודת רעוא דרעוין פרשת מקץ 
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יום היה חשוב בעצמו כאילו כבר הפיל עצמו באש למען 

ועל ידי זה , ע"קדושת שמו יתברך והוא שרוף לפני הבוכ

  .היה לו כח לעמוד בנסיון

 של מסירות  יוסף הצדיק היה לו עוד כחאולם

ז "ונקדים דברי א, נפש שעל ידי זה זכה לעמוד בנסיון

 לבאר ענין עקידת )לראש השנה אות ה(ט "ה בקדושת יו"זללה

יצחק דבאמת אחד היה אברהם מוצל מאור כשדים 

אשר רצה למסור נפשו של בנו יחידו ולשוחטו במצות 

אמנם עבודת אברהם אבינו , ובאמת היה נסיון גדול' ה

כי כל כך גדלה בלבו , בד היה אלא יתר על כןלא זו בל

ה ברשפי אש וההשתוקקות לעשות רצון "אהבת הקב

כי אהבתו התקועה בלבו הוליד גם , קונו באין מפריע

בלב בנו יחידו התעוררות להקריב עצמו לעולה אשה 

ק והאלהים נסה את "ולכן נאמר בתוה. 'ריח ניחוח לה

נפש זה היה ם דייקא דבאמת הראשון במסירות "אברה

זה , אברהם אבינו והא דגם יצחק לא מיאן והסכים לזה

גופא היה מעבודת אברהם אבינו כי בצדקתו ובקדושתו 

נ זה ומאתו היה ועל שמו "הפעיל כל כך בלב יצחק מסי

יען כי מידו בא לו גם כן התעוררות , נקראת כמובן

קח נא את בנך ' לכן נאמר נסה את אברהם וגו, נ"למסי

כ לבחינה זאת "ל שיקח את יצחק ג"ר'  וגואת יחידך

ואברהם אבינו הוא שפעל ', ויאבה למסור נפשו לה

בבנו ובזרעו אחריו שגם המה ימסרו ' והכניס אהבת ה

ועל זה נאמר יען אשר עשית את ', נפשם ומאודם לה

שהפעיל שגם זרעו אחריו ימסרו נפשם , הדבר הזה

וסף הצדיק ל כי דבר זה שעמד י"ובכן י. ד"עכ, ה"להקב

זה היה מעבודת אברהם אבינו אשר , בנסיון הקשה

בצדקתו ובקדושתו הפעיל שגם זרעו אחריו יהיו מוכנים 

ובכח זה לא חת מכל מה ', למסור נפשם וגופם לה

  .וזכה לעמוד בנסיון, שהפחידה אותו אשת פוטיפר

 כן פעל ועשה כח קדושתו של אברהם אבינו וכמו

 ישראל מוכנים למסור בכל עת ובכל זמן שיהיו בני

וכן היה כשעמדה מלכות , נפשם על קדושת שמו יתברך

יון הרשעה על עמך ישראל להשכיחם תורתיך 

יצאו החשמונאים הקדושים , ולהעבירם מחוקי רצוניך

ואף שהיו מעטים וחלשים ולא , ללחום מלחמת קודש

עם כל זה היה להם מסירות , ידעו אם יהיה נס וינצחו

שקיימו ונקדשתי , ו כהניך הקדושיםולכן נקרא, נפש

והיו מוכנים ליהרג על קדושת שמו , בתוך בני ישראל

ומהיכן היה נובע בהם כח הקדושה ומסירות , יתברך

כל זה בא להם מכח הקדושה של אברהם אבינו , נפש

אשר בעקידת יצחק הנחיל כח המסירות נפש לצאצאיו 

  .אחריו עד סוף כל הדורות

ש מה שנאמר שם בפרשת  פי זה אמרתי לפרועל

 ויאמר אברהם אל נעריו שבו לכם )בראשית כב ה(העקידה 

פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה ונשתחוה 

 שבו לכם פה עם .)יבמות סב(ל דרשו "וחז, ונשובה אליכם

וצריך ביאור מה נתכוין לזה . עם הדומה לחמור, החמור

ז "קכתב , ואני והנער נלכה עד כה. אברהם אבינו כעת

 שרמז אברהם )מקץ ודרוש לחנוכה' פ(ה במאור עינים "זללה

שהתפלל , ה בכסליו"הוא כ, ה"עד כ, אבינו על נס חנוכה

ולפי האמור . ש"עי, שינצחו את היוונים בימי מתתיהו

ל כי אברהם אבינו בהליכתו לעקידה כיקוד אש תוקד "י

ראה איך שישמעאל ואליעזר , בקרבו התלהבות המצוה

ולזה אמר שבו ,  מאש הקודש שבער בקרבולא נתלהבו

דבודאי לית דין , לכם פה עם החמור עם הדומה לחמור

אבל ואני והנער , בר נש שלא נתלהבו עמו לקיום המצוה

דיצחק , כי להלן נאמר וילכו שניהם יחדיו, ה"נלכה עד כ

אבינו גם הוא נתלהב מהתלהבותו של אברהם אבינו 

זה אמר ואני והנער ול, והיה מוכן להשחט על העקידה

דבכח המסירות נפש , רמז על חנוכה, ה"נלכה עד כ

שהיה לו לאברהם אבינו ופעל כן ביצחק בשעת 

דמזה היה , עד חנוכה, ה"בכח זה נלכה עד כ, העקידה

ומזה נובע כח , נ של החשמונאים"נובע כח המסי

המסירות נפש של בני ישראל בכל הדורות עד היום 

  )ז"ב תשס"רקי אבות בהועיין בדברינו פ(. הזה

 יתבאר מה שקרא יוסף את שם בנו אפרים ובזה

דהנה יצרו של אדם מתגבר , כי הפרני אלהים בארץ עניי

ולזה אמר כי , ה עוזרו לא יוכל לו"בכל יום ואלמלא הקב

ה בארץ מצרים "שעזר לו הקב, הפרני אלהים בארץ עניי

ולזה מפרש בדעת זקנים דנקרא . שיוכל לעמוד בנסיון

, על שם אברהם שנאמר ואנכי עפר ואפר, אפרים

דאברהם אבינו השליך עצמו לתוך כבשן אש באור 

וכן על שם אפר , כשדים למען קדושת שמו יתברך

דכח הקדושה וכח המסירות נפש , יצחק על גבי המזבח

של אברהם ויצחק הנחיל לדורותיהם אחריהם שיהיו 
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ינו והי, מוכנים למסור נפשם על קדושת שמו יתברך

, דאהני ליה ליוסף הצדיק שיוכל לעמוד בנסיון הקשה

ונמצא דטעם המפורש בקרא והטעם שכתב בדעת 

  .זקנים כחדא אזלי

כסליו (ק בני יששכר " בזה מה שכתב בספהפ"ויל

ויש . ש"עי, ה"ש השנ"ו עולה רא" רמז מתתיה)מאמר ב אות י

דהנה בראש , לפרש שייכות ראש השנה לנר חנוכה

וכמו שאמרו , בשופר לעורר עקידת יצחקהשנה תוקעין 

 תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור .)ראש השנה טז(ל "חז

וכבר נתבאר דמסירות . לכם עקידת יצחק בן אברהם

ושפיר , נפשם של החשמונאים היה מכח עקידת יצחק

 אשרי העם )תהלים פט טז(וזהו הרמז . מישך שייכי אהדדי

, די לעורר עקידת יצחקשתוקעין בשופר כ, יודעי תרועה

דשניהם כחדא , רמז לנרות חנוכה, ר פניך יהלכון"באו' ה

  .אזלי להזכיר כח הקדושה של עקידת יצחק

ר מעשה המדינה זו הוא כמעשה "בעוה והנה
בני ישראל מסתובבים בשווקים , ארץ מצרים

וברחובות טומאת ארץ מצרים ועומדים נסיונות 
, דיק בשעתוקשים דבר יום ביומו ממש כיוסף הצ

ב חודש כיוסף הצדיק אלא מידי שנה "ולא רק י
יוסף הצדיק היה בן זקונים קדוש מרחם וכל , בשנה

היה בנן , מה שקבל יעקב אבינו משם ועבר מסר לו
, של קדושים וטהורים והאיר את הארץ בקדושתו

ומה נעני , ועם כל זה בעת נסיון היה קשה עד מאד
 ומהיכן נקח ,אנן אבתריה בדורות חלשים כאלה

הכוחות הגדולים של יוסף הצדיק לעמוד בנסיון 
אולם כח המסירות , ולהחזיק מעמד בדרך הקדושה

נפש של אברהם אבינו שהועיל ליוסף הצדיק מועיל 
וכמו שהועיל בימי החשמונאים אף , גם בימינו אלה

כמו כן יועיל , ק"שהיו כבר כמה דורות אחר האבוה
ק מגיע עד "ל האבוהכי כח הקדושה ש, בימינו אלה

ולזה . דורינו אלה שנזכה בזכותם להחזיק מעמד
 נר חנוכה מצוה להניח על פתח :)שבת כא(ל "אמרו חז

לרמז על סגולת הנרות שמתעורר על , ביתו מבחוץ
ידי זה כח המסירות נפש שהטביע אברהם אבינו 

, וזה משפיע שמירה על פתח ביתו מבחוץ, בצאצאיו
 הקשים כאשר מתהלכים שיוכלו לעמוד בנסיונות

ונרות חנוכה מאירים ומשמרים , בחוצות ובשווקים

שיזכה , את האדם גם כאשר הוא בפתח ביתו מבחוץ
לשמור את נפשו בקדושה ולעמוד מול נסיונות הזמן 

  .נ של החשמונאים ואברהם אבינו"בכח המסי
 .)לחנוכה דף סח( כתב מרן החתם סופר בדרשותיו והנה

נוהגין הנערים העניים ) חנוכה' ריש הל(א "על מה שכתב המג

והטעם כדי שיכנס ויצא , לסבב בחנוכה על הפתחים

ם "כי נע, אלהינו עלינו' ויהי נעם ה, העני בין מזוזה לנר

, במזוזה' בכל לבבך יחוד ה, זוזה'ני מ'ר ע'ראשי תיבות נ

, בכל מאודך צדקה לעני, נשמת אדם' בכל נפשך בנר ה

ונשמע מזה דנרות חנוכה . ד"עכ, בגלל הדבר' יברכך ה

, רמוזים על מסירות נפש בכל לב בכל נפש ובכל מאוד

  .והוא השמירה לאדם בפתח ביתו מבחוץ

מקור הדבר דמזוזה בימין ונר חנוכה  אולם

וישלח שאילתא ' פ(הוא בשאילתות דרב אחאי גאון , משמאל

. ושם מוסיף ובעל הבית בטלית מצוייצת ביניהן, )כו

ל דרמז על מצות ציצית שהוא שמירה מן "והכוונה בזה י

ונר חנוכה ומזוזה יחד , .)מנחות מד(החטא כמבואר בגמרא 

עם מצות ציצית הם שמירה לבעל הבית מזרם השוק 

  .שיזכה לשמור את נפשו בקדושה

כי נר מצוה ותורה ,  שמירה יש מנרות חנוכהועוד

  בשם)לחנוכה מאמר ב אות יב(ק בני יששכר "וכתב בספה, אור

ו נרות של "ה כי ל"ק רבי פנחס מקאריץ זללה"הרה

ועל . ד"עכ, כי התורה אור, ו מסכתות"חנוכה הם כנגד ל

ידי שעוסקים בתורה יש לנו שמירה על פתח ביתו 

ה במילוי בגימטריא "ובבני יששכר כתב דחנוכ, מבחוץ

ת "כי על ידי עסק ויגיעת התורה בגפ. י"י ירושלמ"בבל

נר חנוכה איש ,  לכל אחדיש לנו כח הקדושה שמאיר

ומאיר על פתח ביתו , שמאיר בבתי בני ישראל, וביתו

מבחוץ שיוכלו להתנהג בקדושה והוא שמירה לכל אחד 

  .מישראל

 יעזור שכח המסירות נפש של ת"והשי

החשמונאים וכח המסירות נפש של אברהם אבינו 

שיתגברו כוחות , ויצחק אבינו יאירו בלבות בני ישראל

ונזכה להכניע כוחות , כוחות הטומאההקדושה על 

נר חנוכה , ת יעזור ערכתי נר למשיחי"והשי, הטומאה

, מעורר על אור של מלך המשיח כמבואר בבני יששכר

ת יעזור שנזכה להתגלות כבוד שמים עלינו "והשי

  .מהרה בימינו אמןב

  ח להם"א ותשוח"ר שליט"ק מרן אדמו"ד להוצאת ספרי כי הווע"נערך ע
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