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CC  השבועהשבועמעיי� מעיי� cc 
  

ïëäå çáè çáèå  
 íúà óñåé àøéåïéîéðá úà  úà àáä åúéá ìò øùàì øîàéå

áè çáèå äúéáä íéùðàäç íéøäöá íéùðàä åìëàé éúà éë ïëäå. 
 àîåçðú ùøãîá)ëô àùð"æ (øã ïéà éøäå ìàåùê  íåéî ïéëäì íéëìî

åøéáçì. ø øîà ' úáù àìà ïëäå ïéà ïëäå øîàðù äúéä úáù ïðçåé
ùéùä íåéá äéäå øîàðùåâå åðéëäå é'.  øð åðéáø åðãîìé ùøãîá êéùîîå

íåéá ïîù äá øéúåäù äëåðç éðùá äá ÷éìãäì åäî ïåùàø.  åðù êë
ïåùàø íåéá ïîù äá øéúåäù äëåðç øð åðéúåáø,  àåäù ìë åéìò óéñåî

íåéá å÷éìãîå éðù.  
äôñá øàéáå"÷  øéúåäù äëåðç øð ìù äìàùä úåëéîñ áì áèéé

áè çáèå ÷åñôì ïîù äáç åâå ïëäå', úìàùù  åöåøéúá éåìú ùøãîä
èä"ïåùàø íåéá óà äëåðç øð ïé÷éìãîù íòèá óñåé úéáäå æ, åàëìùø ä

èäù ñð äá äéä àì"áã ét ìò õøúî æøäåæä é"÷ úëøáãà  àì àìéòìã
éð÷ø øúà ìò çëúùàà, àå"ò ë" ìë óøùð àìù ñð äéäù øîåì êéøö ë

ùàø íåéá ïîùäåï ,å÷ìçù õøúî óñåé úéáäå çì ïîùä ' ñð äéäå íé÷ìç
ïîùá øðä ìë àìîúðù ,ø úåäâäá áúëå 'èä õåøéúìù íòè êåøá" àì æ

ùãçî ÷éìãî äéä åá àìà ïùãä íå÷îì ïîùä øúåî æà àéöåî äéä, 
ïåéëå ÷úéð äëåðç øðùï íéîéä ïúåàá äøåðîá åùòðù ñðä ìò,  éë øáúñî

à íåéî øúåðä ïîùä ' åéìò óéñåîåòùá äéäù åîëå å÷éìãîñðä ú. 
àùî"áä õåøéúì ë" å÷éìãä àìå íåé ìëá ïáéèîå ïðùãî äéä æà íâ é
ùáîøúåðä ï, à"øúåðä ïîùî ÷éìãäì øåñàã øáúñî ë , ÷éñî ùøãîå

èä õåøéúë"éøùã æ. á÷ä àäã íéðåøçàä åù÷ä äðäå"ä  ìåëé åîöòá
øáìåéôà ïéàî ùé à 'ö ïéàå àéð÷ø øúàî"ïåùàø íåéî ïîù øúåðù ì. 
úëå 'èééá" ìéôàã øàáì 'á÷ä ìöà" äëøáä ìåçéù äìéçúëì íéëéøö ä

íééåñî øáã ìò, éàø àéáîå 'äåæä éøáãî" ÷úëù ' êøáéå ÷åñôä ìò
 ìéì úãåòñ ïéëäìå åðçìù øãñì íãà ìë êéøöù éòéáùä íåé úà íé÷ìà
 ìò ìç åðéà äëøáäå äùòîä éîé úùù ìëá åðçìåù êøáúéù éãë úáù

ï÷éø ïçìåù ,ä úëøá àåä íùù óàåéù"úëãë åîöòá ú ' íé÷ìà êøáéå
ôà"ä èä úèéùëå äëøáä åéìò ìåçéù åðçìù øãñì êéøö"æ.  

íéùøãîä úåëéîñ øàåáé äæáå ,åâå ïëäå çáè çáèå',  ïéëäì êéøöù
äëøáä ìåçé ïòîì úáù éëøö, éùë àåäå 'èä"àå æ"àùä èùôð ëì íàä ä

ãäì øúåîìúåîá ÷éø éùë ïîùä 'èä"øúåîù æ.  
 íéøåáâ éèìùá)ô"ñîá ä 'úáù (áúë , ìç äëåðç íéðùä áåøá

õ÷î úùøôá' éúëã ïîéñ éúìá÷å 'ôá 'ïëäå çáè çáèå õ÷î ,çä ' çáèî
äëåðç úåéúåà íä ïëäå äáéúäå' äëåðçá ïéùåòù úåãåòñì êîñå' 

øèîâá çáè çáèå úåéúåàåéî à"îä ãâðë ã"ã äëåðç ìù úåøéð. åàëìå '
äæ ÷åñôì à÷åã äëåðç øåùé÷ äù÷ , øàáîåéæ ïøî"äôñá ò" ìàåé éøáã ÷

äãéúòä äìåàâ ìò éðåéîã ìòåt úåùòì äåö óñåéù,  çáèå øîàù åäæå
ïëäå çáè ,ùîë úáùì äáøã äðëä úåùòì" àìà ïëäå ïéà ùøãîä ë

úáù ,íéøäöá íéùðàä åìëàé éúà éë ,ùîëå"äôñá ë" ìò æîåø áøòã ÷
úîù ø÷åáä ïåéîãë äìåàâä úçéîö ïîæ àåä ø÷åáå úåìâä ïîæ ìéç

 ùîùä åîë åô÷åúá øéàé øåàäù äìåàâä øçà àåä íéøäöå øéàäì
íéøäöá ,æå"ù íéøäöá íéùðàä åìëàé éúà éë , íìåòá àáì ãéúòì åðééä

éäé æàù ïå÷éúä 'úåãçà åã÷ä íéèáùä ïéá øåîâùíé ,åöåä  ììôúäì
úáù åìåëù íåé äãéúòä äìåàâ ìò éðåéîã ìòåôå äðëä úåùòìå.  

äðúùð äëåðç ñð äðäå  äîéìù äáåùú ìàøùé ìë åùò æàù íéøåôî
äòåùéä äàá äáåùúä úåëæáå äøöä úòá, àùî"ë  øùôà äéä àì äëåðçá

çà ÷ø äáåùúá ìàøùé ìë øéæçäìå úåìä÷ ìéä÷äì íäì" åøáâùë ë
äîéìù äáåùúá ìàøùé ìë åøæç íéàðåîùçä . äìåàâ çëåâ àåä äãéúòä" ë

ùú úåùòì ìàøùé ïéãéúòù äî ãéúòä íù ìò ÷øçéùî úàéá øçà äáå, 
é íâåù ùîë ìàøùé ìù ïúìåàâì äëåðç ñðá êøåö" åúåà úåëæáù ùøãîá ë

îë çéùîä êìî íëì àéáà øðä"ù éçéùîì øð éúëøò.  
  

á"ä  
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    )ג"לקת( א"יגליו�  ג"שנה י  מק� א"עתש וכסל ו"כ
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  ש"סו� זמ� קר
  מק�ק "עש

8888::::44448888        
  8:53 ויגשק "שע

[]  

  ש בעונתיה"מא� דלא קרי קר
  בנדוי הוא כל ההוא יומא

  .)ו"ק בלק קפ"זוה(

  

  שיעור השבוע
  חבורת יסודי התורה

  מק�פרשת 
  :געד  .פסחי� ב' מס

  וישבפרשת 
  :העד  .דפסחי� ' מס

 []  
משביתי� את היצר הרע  ,בודקי� את החמ�

היינו , דוקא לאור הנר, על ידי עסק התורה
באשמורת הבוקר השכ� בעוד ליל 

  .כשצריכי� עוד להשתמש באור הנר
  עמוד יט בר� משההגדה 

  ברורה' ראי
הגבר  במדרש רבה אשרי. ויהי מק� שנתי� ימי� פרעה חול�

שאמר לשר  י"מבטחו זה יוס� ולא פנה אל רהבי� ע' אשר ש� ד

ומקשי� העול� . המשקי� זכרתני והזכרתני ניתוס� לו שתי שני�

שש� דמתחיל באומרו , שהמדרש סותר את עצמו מרישא לסיפא

ומסיי� שנענש על שבטח בהשר המשקי� ולא , מבטחו' ד

ונראה דהנה דר  רשעי� צלחה  .'ובי 'והיא סתירה מיני, ה"בהקב

אול� . ל רשע וטוב לו"וה� בוטחי� על חיל� ומצליחי� כאמר� ז

הרי סופ� יסורי�  ,וא� שתחלת� שלוה, הכל הול  אחר החתו�

תחלתו יסורי� ,  להיפו אבל בצדיק הדבר. מרי� וקשי� בגיהנ�

והנה יוס� שתלה . וסופו שלוה וטוב, לנקות אותו מכל חובה וכת�

ה מדקדק ע� "נענש מיד על זה כי הקב, בטחונו בשר המשקי�

ולכ�  ,הצדיקי� כחוט השערה

הוצר  להתעכב בבית הסוהר עוד 

אבל מזה גופא שאנו . שתי שני�

רואי� שנענש מיד ולא בעלמא 

דיק כי היה צ 'מזה ראי, דאתי

 'ותמי� במעשיו ותמיד שּפיר הי

�אי הומ, בטחונו של� כראוי וכנכו

טעמא נפרעו ממנו עכשיו כדי 

להטיב לו באחריתו והיא סופו 

ושפיר אמר המדרש דכיו�  .שלוה

על כ� , מבטחו' שהיה תמיד ש� ד

ה לגבי דלו רק הפע� הזאת ירי 'הי

מדריגת בטחונו ונענש על כ  תיכ� 

של�  דמית 'שהי 'וזהו ראי, ומיד

שאמר לשר  י"שהרי ע, בבטחונו

כרתני נענש מיד זהמשקי� כי א� 

ונפרע , שנתוספו לו שתי שני�

ה בעול� הזה ולא "ממנו הקב

ברורה שהיה  'מזה ראי, ב"בעוה

  .צדיק תמי�
  מגדול עוז

  מּפני כבוד המלכות
ויריצוהו מ� הבור ויגלח 

י מּפני כבוד "פרש. ויחל� שמלותיו

בלא זה היה  וקשה דא�. המלכות

 לו ליוס� לגלח את כל שערו אחרי שישב לזמ� רב כזה בבית

א  הנה אמרו בראש השנה דיוס� . האסורי� ולא גלח שערותיו

אול� . ואסור להתגלח ביו� טוב, יצא מבית האסורי� בראש השנה

. ט"� ביו"י עכו"ד ּפוסק שלצור  מצוה מותר להתגלח ע"  ביו"הש

הורה יוס� היתר להתגלח  תבוד המלכוכי שרק מּפני "ולכ� כתב רש

  ".מצוה היא"כי כבוד המלכות , בראש השנה

  חת� סופר

  ה בעצמו"הקב
יש לפרש היטב לשו� . את אשר האלקי� עושה הגיד לפרעה

ה בעצמו "דאיתא בברכות דשלשה דברי� מכריז הקב, הכתוב

, ובחלו� פרעה היו השלשה דברי�, ופרנס טוב ,שובע ,רעב, עליה�

ת אשר א"לזה אמר . ופרנס חדש הוא יוס� ,ושובע ,בשהיה רע

  .הגיד עכשיו לפרעה בהחלו�, "י� בעצמו עושהקהאל

  כתנות אור

  חלו� בעתו
. ועתה ירא פרעה איש נבו� וחכ� וישיתהו על אר� מצרי�

והלא רק , ה וכי ליוע� המל  נתנוהו לתת עצות לטובת העתידשוק

דאיתא במסכת ראש  ל"וי. יפתור את החלו�, לפתור חלו� נתבקש

וכיו� שהחלו� . ה"השנה בפסח נידוני� על התבואה והאד� נידו� בר

 כ"א, יצא יוס� מבית האסורי� ה"ה כדאיתא ש� שבר"היה בליל ר

, קשה על פתרו� יוס� שאמר שהחלו� מורה על תבואת האר�

. ה"כי בפסח נידוני� על התבואה ולא בר, כ אי� החלו� בעתו"דא

תה ע"מה שבא החלו� ' ּפי, ועתה, ר יוס�ולתר� קושיא זו אמ

והאד� הזה הלא זמ� , זהו כי ירא פרעה איש נבו� וחכ�, "ה"בר

ולכ� בא , ורצו לפסוק לו גדולה מ� השמי�, ה"משפטו שּפיר בר

  .החלו� עכשיו
  יעקב ישועות

  כל המרח� על הבריות
לכאורה המלות . 'י ית� לכ� רחמי� לפני האיש וגו- וקל שד

תרות נינהו והיה סגי באומרו ית� לכ� רחמי� ושלח לפני האיש י

ונראה דהנה . 'לכ� האיש את אחיכ� וגו

ות יאיתא בשבת כל המרח� על הבר

והנה מלת . מרחמי� עליו מ� השמי�

ואמר לה� ". וד�קמתפרש ג� " לפני"

לפני "ה ית� לכ� רחמי� "שהקב ,יעקב

 שאו לפני האיוהיינו קוד� שתב, "האיש

, � לרח� על האחרי�לכ� רחמי' ית� ד

ואז תהיו בטוחי� שישלח לכ� את 

כי המרח� על הבריות ברור , אחיכ�

  .הדבר שמרחמי� עליו מ� השמי�

  אמרי שפר

  אחדות ישראל
בבעל . ש אחד נחנויכלנו בני א

הכא ואיד  נחנו  ,במסורה' הטורי� ג

ואפשר  .נחנו פשענו, נעבור חלוצי�

ר וביי הח"ע' בגמ אדאית י"לומר עפ

דות אפילו עובדי� עצבי� חס חוהא

שדורו של  ,מכל מקו� הנח לו, ושלו�

� אחאב א� שהיו עובדי עבודה זרה כיו

היו מנצחי�  ביניה� אחדות' שהי

, וזהו כלנו בני איש אחד נחנו. במלחמה

שאנו מחזיקי� עצמינו באהבה ואחוה 

אז אפילו כי נחנו , כבני איש אחד

מ נחנו נעבור חלוצי� באי� "מ, פשענו

  .הב�, ו� פגע חס ושלו�ש
  בית אשר

  מתיירא' לא הי
, י נער שוטה ואי� ראוי לגדולה"וש� אתנו נער עברי פירש

. ולכאורה הוא ּפלא אי  לא חש לשקר במילתא דעבידא לגלויי

סר מזרע  'ישבעיקבתא דמשיחא יה' ד דאיתא בגמ"ל עפימ"ואפ

, שוטה הוא עליו �י כל העול� אומרי"שרמשתולל על הבריות פי

פי שנתייפה אצל העול� דר  לד. ל"עכ תהיינו משתולל לשו� שטו

ה וסר רכ לאד� שהול  בדר  התו"ע ,הרהשקר היפו  דר  התו

, על הבריות משתולל הוא, אפילו א� יהיה חכ� מחוכ�, מרע

כמעשה אר� מצרי�  ש"כמ, הרשע ורש לפני שהיו ממק"ממילא א

כ אמר שר המשקי� נער שוטה "ע, לקלי� יותר מכל האומותושמק

מחמת ', ירא את ה 'היועל שנשתל� בדר  האמת , על יוס� הצדיק

מתיירא שיתפס בשקרו לפני ' ולא הי, זה היה נחשב בעיניו כשוטה

במדרגה זו שאיש סר מרע משתולל  שידע שג� פרעה הוא, פרעה

 'שהי, ל� היה סיבה מ� השמי� שימצא ח� בעיני פרעהווא, בעיניו

  .י�הכרח שיכניע טומאת מצר
  דברי יואל

  הדרכה נכונה

íåéá óñåé íäéìà øîàéå ìùäé éù
 àøé éðà íé÷ìàä úà åéçéå åùò úàæ

åë íëéçà íúà íéðë íà ' íëéçà úàå
åë ïè÷ä 'ïë åùòéå.  íï íòíð −ñ íêþòî

×òí í×þðí ö−ð− î−ñ¼ óðê óîšë óðêñ íòî
³îêî ³êþ− ö¼ôñ ñ×í í¾î¼¾ ³î×ï ¹×ñ 
¾í"¼î −" îñ í¾î¼¾ îð¾îì îò−ê¾ íï −

í ³êþ−ë šþ ³î¼¾þ ³ôìô ’ îëëñ ëþšô
öî−× î³êô óîñ¾ îñ è¾î− êñ−ôô ïêî î−ñê 

î−ñê ëþš³ò îëñ¾ .ïî" î¾¼ ³êï ¹½î− ¾
¼¾ êþ− −òê ó−šñêí ³ê î−ìî"−í− íï − ’

¼ ó×−ñê −ëëñ ëþš³− êñ−ôô¾ ³î−ì ó×ñ" −
−šñêí¾ îò−ôê³¾ó  êë −òê ö−êî êþ− −òê

ì" î ó×ñ þôîê −òê¾ íôî ³î¼¾þë ó×−ñ¼
îê í¾î¼ −ò−ê −ñê îê−ë³ ö¬ší ó×−ìê ³

³î¼¾þî íêò¾ ³ôìô.  ëî³×í þôê¾ íï
ð−ô î¾¼ íï¾ ö× î¾¼−î,  êîí¾ îò−ôêí¾

íêò¾ô í¾î¼ îò−êî ó−šñê êþ− , þôêò íïñî
ëê êþšë µ× þìê ð−ôñ  ñê îòìòê ó−ô¾ê

î× îò−ìê ’ë þëðí îñ³¾¼ −ð− ñ¼ êñî óô®
êò¾šþ ó³îê î³  óíî ó−ô¾ êþ− êîí

íï óíñ êë¾ ó−ôþîèí.  
)−îñ ³¾îðš( 
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ïééòîî èùôä  
  בזכות יוס�

ר איתא כשאמר לו יהושע לשמש שמש בגבעו� דו� לא רצה לעמוד עד דאמר ליה "בב. 'והנה השמש והירח וגו

, דכתיב והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבי� משתחוי� לי, פירוש וכי אינ� עבדו של יוס�, א אתולאו כס� זביניה דאב
  .מיד ויעמוד השמש. 'למטה אפרי� הושע ב� נו�'דכתיב , ויהושע מזרע יוס�

  דעת זקני�

  מכה ומרפא
ה מכה באזמל "אבל הקב, מכה באזמל ומרפא ברטיה, בשר וד�. ה מדת בשר וד�"דת הקבמלא כ. ופרעה חול�

� והיינו, ונתרפא על ידי חלו� פרעה, י חלו� שחל� על אחיו"יוס� הוכה ע .ומרפא באזמל  שיסד הפייט ממכות עצמ

  .מתק� רטיה
  דעת זקני�

  שני חטאי�
ל החטא השני הוא "וי .ת הלא לא חטא אלא חטא אחד שנמצא זבוב בכוס פרעה"וא. את חטאי אני מזכיר היו�

  .מ את חטאי החטא שחטא נגד פרעה והחטא שחטא נגד יוס� שלא הזכירו עד עתה ולא של� גמולו"וי. שלא שפ� היי�

  א"ריב

  מּפני כבוד המלכות
י כל "ועוד קשה למה לא תפש רש. כבוד המלכות עשה זהי ל פשיטא דמפנ"מאי קמ .ני כבוד המלכותויגלח מּפ 

 אל משו� דקשה לו ויגלח דאי� גלוח אל"י. שהרי ג� את הכל עשה מּפני כבוד המלכות הפסוק ויגלח ויחל� שמלותיו

י ויגלח מּפני "לכ� פירש ,את זק�בתער ומשמע מכא� שגלח ג� את זקנו בתער ואי� עשה הדבר האסור הזה להשחית פ

ה זער מּפני כבוד המלכות ותרו לו לספר בישמפני כבוד המלכות מותר וכדאמרינ� אבטולס בר ראוב� הת כבוד המלכות
�  ,כי כשאי� הניק� מסייע למקי� ואינו עושה מעשה בידי� אי� ש� אלא איסורא דרבנ� ומפני כבוד מלכות התירו לו ולכ

  .ני כבוד המלכותי ויגלח מּפ "תפש רש
  ע מברטנורא"ר

  יש א� למקרא
ו "א� רמז למה שאמרו רזכמ. ויחל� שמלתיו ל בראש השנה יצא יוס� מבית האסורי� שהרי ויחל� שמלותי

  .א� לא נאמר יש א� למקרא', וקשיא לי כי מצאתי שמלתיו חסר ו. בגימטריא בחד בתשרי

  דעת זקני�

  בלילה אחת
. לא חלומותיו של יוס� עצמו נשנו ולא נתקיימו עד לאחר עשרי� ושתי� שנהוה, וא� תאמר. ועל השנות החלו�

  .ר שחלו� זה היה בלילה אחד ושל יוס� בכמה לילותמאלא יש לו
  חזקוני

  ש האבות"ע
יצחק כאפר על גבי , שנאמר ואנכי עפר ואפר, אברה�. ש אבות אברה� ויצחק שנאמר בה� אפר"ע. קרא אפרי�

  .שנאמר הב� יקיר לי אפרי�, ש אפרי�"ולכ� נקראו ישראל ע. אפרותדאפרי� משמע שתי , המזבח

  דעת זקני�

  אל יפתח ּפיו לשט�
תאמר  ,קשה מנא לו דבשביל כ� אמר רדו .'שני� שנשתעבדו למצרי� וכו י"רדו לר ,רדו שמה ולא אמר לכו

י "אד� ּפיו לשט� ואעפל משו� דאמרינ� אל יפתח "י. דמשו� הכי אמר רדו לפי שאר! ישראל גבוהה מכל הארצות

מכל מקו� לא היה לו לומר יעקב לבניו לשו� גרוע בלשו�  ,שנופל כ� לשו� ירידה משו� האי טעמא דאר! ישראל גבוהה
  .י שני� שנשתעבדו ש�"ראלא שרמז ל ,ירידה

  י מברטנורא"ר

  לא היו שלחו אחי�
ו מרגלי� ששלחו אות� לרגל האר! היו שאלו הי ל"וי. תשובה היא שלא היו מרגלי�תימה מה . כלנו בני אש אחד

  .ה"מהרב מאיר מלחמ, י�חי� בני אד� שה� נכרי� זה לזה ולא אחשול
  דעת זקני�

  על מה תמהו
כדאיתא במדרש ' י מכה בגביע וקורא ראוב� שמעו� וכו"פירש רש. הבכור כבכורתו והצעיר כצעירתו וישבו לפניו

הבכור  וינב� לפימשמע שיוס� היה מוש 'ישה ב� לפניויויוש א� כ� היה לו לכתוב, א� קשה הלשו�. תנחומא' ר

כי כ� היה דרכ� תמיד לשבת בכל המסיבות הבכור כבכורתו , בו לפניו מאליה�שוי, פירושו ילומר דהכ שוי. כבכורתו

ל אלא , ולא על הישיבה שהרי כ� היה דרכ� תמיד ולא על ּפי יוס� היתה ישיבת�, ויתמהו האנשי�, והצעיר כצעירתו ע
ה  מי הוא ,הזה לא עברי ולא מצריהאיש  אמרו ,בזה תמהו איש אל רעהו, וישימו לו לבדו ולה� לבד� ולמצרי� לבד� ז

  .ועל זה ויתמהו האנשי�, � ואומהעואיזה הוא שהוא נבדל מכל 

  ש"ּפירוש הרא

בנעוריו למד בצוותא . רבינו נולד לאביו רבי שלמה

עת ד"רבי אברה� דוד מבוטשאטש בעל  ק"חדא א� הרה

ק רבי יחיאל מיכל "והסתופ� בצלו של הרה, קדושי�

ורבי , עמני�ובצל רבי מרדכי מקר, המגיד מזלָאטשוב

  ".מבשר צדק"ס "בעמ ,ישכר בער מזלָאטשוב

שימש ברבנות  ,משנתפרס� שמו כגאו� גדול בדורו

, באטישא�, ביניה� מאהלוב, בקהילות גדולות וחשובות

  .ועוד, טשערנאווי�, קעשינוב

ק "ק והתיישב בעיה"בסו� ימיו עלה להשתקע בארה

� כ במערה בי� ציו� מר� הבית יוס"ו וש� מנו"צפת ת

  .'י הק"והאר

המפורסמי� ' ר אחריו ברכה ספריו הקירבינו השא

" באר מי� חיי�", בעול� מספרי היסוד בתורה החסידות

" ער התפלהש", ק"עניני שב" סידורו של שבת", ת"עה

  .מוסר וחסידות" אר� החיי�", עניני תפלה

*  

ושכב שלש מעת , ע"פע� חולה מאוד ל' רבינו הי

ופתאו� התחיל להזיע , )רהבלי הכ(לעת בהינר פעלט 

כי נשמתו היה כבר בעול� , וסיפר רבינו, ה"והוטב לו ב

ט הקדוש הול$ ע� "וראה בשמי� הבעש, העליו�

 ט"ואמרו לו שזה הבעש ,ושאל מי הול$ ש�, התלמידי�

לו רפואה ' אז ניגש אליו וביקשו שיבר$ אותו שיהי', הק

  .שלימה

היית  ,ט איזה שייכות יש ל$ עימי"אמר לו הבעש

' ח כי רבו הרבי ר"אמר הבאמ ?אתה מכיר אותי ,אצלי

 תא סיפר בכל שלש סעודו"ע מזלָאטשוב זיע'מיכל

פע� בשלש סעודות היה מאוחר מאד והרבי  .עובדא מכ�

פר עדיי� יע כבר נטל ידיו מי� אחרוני� ולא ס'מיכל' ר

אז הזכרתי לו כי עדיי� לא סיפר עובדא , עובדא

א סיפר עובדא "י� א� הרבי שליטואני מב', ט הק"מהבעש

כות זה אני מבקש זוב, א דקשוטמלכ� נייחא בעל' הימכ� 

ו נוהניח ידו על ראשו של רבי, ט כ�"אמר הבעש .רפואה

כ רפואה "לו אח' יהו, לאט לאט הוטב לוו עתחיל להזיהו

  )אוצר ישראל. (שלימה

*  

פע� באו שלשה אנשי� מפל$ מארמארוש לחסות 

ואחד מה� נפל , על יו� הכיּפורי�בצל קל אצל רבינו 

כ "נ להתפלל לא ביוה"יכול לבוא לביהכ' ולא הי, למשכב

וגברה , ויהי ביו� שמחת תורה. ולא בימי החג הסוכות

ויבאו . ל"רח, עליו מחלתו מאד עד שאמרו נואש לחייו

הכי זה השכר ", וטענו במרת נפש�, שני חבריו אל רבינו

לבבו בא מאר�  �תואשר ב? "על שבא לחסות בצלו דמר

, כי לא עוד שיתרפא, והבטיח לה� רבינו בברכתו ...מרחק

  )פרי ע� חיי�( .'וכ� הי. ו שנה"עוד ט' אלא ג� יחי

*  

ראה רבינו רוכב אחד על הסוס על יד מי ' פע� א

שלח  .הנהר בשבת קודש לרחו� את הסוס במימי הנהר

. אליו שליח שלא ירכב על הסוסו שהוא חילול שבת

, הלה ואמר להשליח להשיב אל רבינו ולאמר לוהתחצ� 

הרב צרי$ לשבת בביתו ולא , שאי� זאת מענינו של הרב

כ כי חצי� כולי "א, ז ענה רבינו ואמר"ע. להסתכל החוצה

ויקח רבינו  .אז לא ישוב לביתו מחילול שבת הלזו, האי

". מות יומת' מחללי", את החומש ויקרא ממנה הפסוק

  )ש�( .נפל ש� ונטבע ומת, ההוא כשנכנס להנהרוהרוכב 

*  

וסברו החסידי� שהרב אינו , ב� גרוע מאד' לרבינו הי

הלכו לדבר אתו מעני� זה כדי  .יודע כלו� התנהגותו

כאשר עמדו אחורי הפתח קוד� . לחשוב איזה עצה

ע אי� צריכי� "רבש"שמעו שאומר הרב , שנכנסו לפני�

אני נות� לו  ,שאני אביו כיו�ז "ועכ, בני עוד לב� גרוע כמו

, כ בני$ ישראל שאינ� חלילה במדריגה כזה"מכש, הכל

ראו שיודע ". בודאי שאתה צרי$ לית� לה� כל סיפוק�

  )ב"חמדה גנוזה ח( .ולא לדבר אתו, היטב כל העני�

*  

מקריא לסופרו ' הי" באר מי� חיי�"' את ספרו הק

. ה במילהכותב מיל' והוא הי, נאמ� ביתו רבי צבי גרשו�

מעירו באמצע הלילה ורבינו התחיל לאמר ' ופעמי� הי

  )סלָאני�, מאמר מרדכי( .כותב' ורבי צבי גרשו� הי

*  

באר "ק "א אמר על הספה"ק מצַאנז זיע"זקיני הגה

טער� דָאס הַאר� צו� מַאכט פלאַ "שספר זה , "מי� חיי�

דברי חנה ( ).מרתת את הלב לקל חי". (לעבעדיג� בורא

  )ב"ח

*  

רבי שבכל ' הי

ליל שבת קודש לא 

קידש על היי� עד 

באר "שגמר ּפירוש ה

על " מי� חיי�

פע� אחת . הפרשה

ל ולא "נחלה בנו רח

היתה דעתו מיושבת 

יכול ' לא היועליו 

באר "ללמוד בספר 

אבל על , "מי� חיי�

כל ּפני� אמר התיבות 

באר "' מהספר הק

בלי לחשוב " מי� חיי�

תיכ� , ּפירוש המלות

לומר כל כשגמר 

על " באר מי� חיי�"ה

 .נתרפא בנו, רהסדה

  )ד"שיח זקני� ח(

*  

פע� אמר רבינו 

, דרשה בראש השנה

וכל הקהל נפלו על 

, פניה� מגודל הבכיות

, וכול� שבו בתשובה

אחר התפלה אמר 

רבינו חשבתי כי 

עכשיו בטח יבוא 

משיח שכול� שבו 

רק נראה , בתשובה

בי� האנשי� ' שהי

 .איש שלא נתעורר

  )אוצר ישראל(

*  

פע� בערב שבת 

קודש בא יהודי אל 

רבינו בבקשה שיבר$ 

, את השוורי� שלו

וענה רבינו מה הנ$ 

חושב שאבר$ את 

השוורי� של$ שירעו 

בת 'ש, ל$'המת$ ת'בת ב'שבת נוטריקו� ש, בשבת

, לא רבי: והתחיל האיש לבכות וצעק. מות'המת$ ת'ב

: �הבאר מי� חיי ק"נענה הרה. ה� לא ירעו בשבת

ק "כ. (צליח'המת$ ת'בת ב'ש, נוח'המת$ ת'בת ב'ש

  )ח סלָאני�"הרמ

  מדברי תורתו

אופ� התקרבות והדביקות לבורא עול� הוא רק 

 כאשר הוא מדבק הבל ּפיו', ה והמצוות כורי התו"ע

ה רלעסק התו, כי נפשו יוצאה בדברו, שהיא נשמתו

הנעל� ' ה הרי מדבק כל כוחו הפנימית לאור, והתפלה

מרגיש טע� , וא� עיני שכל לו', בה שהוא רצונו ית

עדי  ,עימות ידידות חיבת הקודש אשר בזהת נוביער

' שהוא בחי, ה והתפלהרז מתיקות התו"שיערב למו עי

יותר מכל , ה"ב ו�סי� אתדבקות רוחא ברוחא באור א

וכ� ', חמדת חביבות חפיצות כל מחמדי עול� ותענוגיה כו

. שנעשה בזה מרכבה לשכינהי מצות מעשיות "ע

  )ח"באמ(

  

  זכותו יג� עלינו ועל כל ישראל אמ�
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   אאא���ר שליטר שליטר שליט���ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו���מכמכמכ
äëåðçì  

  א"ר שליט"ק מר� אדמו"י ועד להוצאת ספרי כ"נתפרס� ע

אנו  הללו הנרות

' מדליקי� על הנסי� וכו

שעשית לאבותינו על ידי 

כהני� הקדושי� וכל מצות 

וצרי� . ימי חנוכה שמונת

ביאור למה מפרש שהנס 

, היה על ידי הכהני� דוקא

אל מה  השייכותג� מהו 

שאמר אחר כ� וכל מצות 

 .שמונת ימי חנוכה

קושית  בהקד� פ"ויל

 �דכיו� דשמ� , ימי�' חקבעו  למה) ר"עת' סי(הבית יוס

נמצא שלא נעשה ' שבפ� היה בו כדי להדליק לילה א

שהיה , )א"סק(הטורי זהב  ותיר!, לילות' הנס אלא בז

, ביו� הראשו� שישאר מעט משמ� שנמצא בפ� צור�

 בטעמאש "עי, כדי שיהא ראוי שישרה בו הברכה

) י"ק סימ�ח "או(ת בית יצחק "ובשו. דמילתא לפי דרכו

ה בדבר "ד: חד� (תענית ' דברי התוס על פי ביאר העני�

שורה אלא בדבר הסמוי מ�  הברכהשאי�  דכיו�) הסמוי

, א� כ� מה שמתרבה בשביל הברכה הוי כמו הפקר, העי�

קשה לכאורה ולפי זה . ש"עי, לשו� אד� זכות בו שאי�

שמ� הפקר  הויהא , בנסאי� הדליקו מהשמ� שנתרבה 

ה "ד: עט בתראבבא (' מבואר בתוסכ, לא הוי קודשו

שנשאר וצרי� לומר , להקדשחצר קונה  דאי�) אימור

עליו בנס אמרינ� שנתרבה וכל מה , מעט מהשמ� שבפ�

משמ�  קצתשאר נמצא שעל ידי שנ, קמא קמא בטל

  .ד"עכ, שמ� של נס שבפ� היה כשר להדליק


לחנוכה אות (ה בדברי יואל "ז זללה"ק מר� דו"כ א

הבית יצחק דמה שכתב העיר על דברי ) מג אות ב

, להקדשקונה חצר דהא דאי� ) ר' לסיפתיחה ( בנתיבות

וזהו דוקא בסת� הקדש , הוא משו� דאי� יד להקדש

ה "ד. יגמעילה (' ומזה מיירי התוס, דהוי חב לאחרינא

אבל היכי דלא הוי חב , דאי� יד להקדש )אבל א�

בבא (� "וזהו סברת הרמב, לאחרינא שפיר יש יד להקדש

מיירי בהקדיש בור ד, יד להקדשדיש .) עטבתרא 

דאי� כא� חב , ונתמלא מי� ובשוב� ונתמלא יוני�

לאו בירא ושובכא דהקדש לית כא�  אידהא , לאחריני

 וא� כ� הכא .ד"עכ, שפיר יש יד להקדשו, מי� ויוני�

שמ� שנתרבה על ב

אי� קאמר ידי נס 

לא הבית יצחק ד

קניא הקדש 

מטע� דאי� חצר 

הא , קונה להקדש

הכא שנתרבה 

של נס אי�  השמ�

, כא� חב לאחריני

דאי לאו ההקדש 

לא היה כא� 

דקניא ליה חצירו של  ודאיוא� כ� , תוספות ברכה כלל

וא� כ� תו לא מיפסל להדלקת המנורה מטע� , הקדש

  .ק"עכ, ליה חצר להקדש קניאהפקר דכבר 

מה שכתב  על פי, דברי הבית יצחק ליישב ויש

אהא  )ז"סימ� קצ סו�ח "או(החת� סופר בתשובותיו 

עוד כלי  אי� )ו דב - מלכי�( דכתיב דמצינו גבי אלישע

שער  עמד )רכח רמזילקוט (ל "ואמרו חז, השמ� ויעמוד

כל צינורי השמ� שהיה  העני� כי. השמ� שנתייקר, השמ�

לתו�  כול�המשי� הנביא  ,ראוי להשפיע אל הזיתי�

וממילא נתקלקלו כל הזיתי� ונתייקר , כלי האשה

  .בדבריוש "עי, השמ�

ה בחידושי "ר זללה"ק מר� אאמו"כ ארבי ובזה

, חנוכהנס  בעני�) לב עמודלחנוכה (תורה 

שהחשמונאי� הקדושי� בתפלת� הזכה המשיכו שמ� 

אות� לתו�  והמשיכומזיתי� טהורי� שהיה רחוק מה� 

ה משפיע בריאה "והטע� דאילו היה הקב, המנורה

אסור להדלקה משו� דהוי  השמ�היה , חדשה יש מאי�

) ש�(וכמו שהעיר בדברי יואל , שמ� זית שמ� נס ולא

מנחות (הא איבעי ל� בגמרא , בשמ� של נס הדליקו אי�

בדר� נס א�  בעבי�שירדו  בחטי�) ש�' ובתוס: סט

והכי נמ� שמ� שנתרבה על ידי נס , כשרי� לשתי הלח�

ולכ� היה צרי� , זית ואסור להדליק שמ�הוי שמ� נס ולא 

ונמש� , הצדיקי�שיהיה הנס במנורה על ידי תפלת 

מכל צינורי השמ� בעול� שהיה ראוי  ההשפעה

, נסדהוי שמ� זית ולא שמ� של , להשפיע אל הזיתי�

  .ד"עכ, ונתרבה השמ� בברכה על ידי תפלת הצדיקי�

זה שהשמ� שנתרבה במנורה היה  לפי ונמצא

, מצינורי השמ� של אחרי�

נמצא דבאמת היה כא� חב 

שהרי נלקח  רי�לאח

, ההשפעה מצינורות אחרי�

וכיו� דהוי חב לאחריני לא 

דלא  הקדשקניא חצירו של 

ושפיר כתב , מהני שליחות

הבית יצחק שהיה צור� 

 שבפ�שישאר מעט משמ� 

, השמ� שנתרב בתוכולבטל 

דאי לאו שהיה נשאר משמ� 

, היה שמ� של הפקר שבפ�

 השמ�דכיו� שנמש� 

חב מצינורות אחרי� הוי 

ג אי� יד "לאחריני ובכה

להקדש והוי שמ� הפקר 

� היה ועל כ, להדלקהדאסור 

שמ� צור� שישאר מעט מ

כדי לבטל בתוכו שמ�  שבפ�

דקמא , הנסשנתרבה על ידי 

והיה ראוי להדליק , קמא בטל

  .בו בשאר הימי�

נוסח  יתבאר ובזה

הברייתא הנרות הללו אנו 

' מדליקי� על הנסי� וכו

כלומר , הקדושי� כהני�על ידי  שעשית לאבותינו

שנעשה הנס על ידי תפלת הצדיקי� שהמשיכו שמ� 

כ� הוי חב לאחריני ולא קניא  וא�, מצינורות אחרי�

 שבפ�והיה צור� שישאר מעט משמ�  ,חצירו של הקדש

ו� יוא� כ� היה נס ג� ב, בתוכו שמ� של נס לבטל

מצות  וכלועל כ� , שבפ�הראשו� שנשאר מעט משמ� 

נקבע לזכר נס זה לעשות חנוכה , מונת ימי חנוכהש

שאר מעט היה הנס שנ הראשו�שמונה ימי� כי ג� ביו� 

  .שבפ�משמ� 

  והתחלת פסחי�-לפרשת השבוע
כמא� דאמר צפרא , מפרש.) ד� ב(פסחי� ' ובמס ,הבוקר אור והאנשי� שולחו

י "ופירש, ס אד� בכי טוב ויצא בכי טובנהר וכדרב יהודה אמר רב דאמר לעול� יכנ

ולמחר ימתי� עד הנ! , היוצא לדר� יכנס ערבית לבית מלו� בעוד החמה זורחת

הקשה ) ה יכנס"ד(' ובתוס. ומה היא טובתו מפני החיות והלסטי�, 'החמה ויצא וכו

ח "ודקדק בצל. משמע דטע� הוי משו� מזיקי�:) בבא קמא ס(פרק הכונס בי ד"הר

ג� כ� ) ה בכי"ד(י "דבפרק הכונס פירש, י הכא הטע� מפני המזיקי�"למה שביק רש

ל בפסחי� ציי� להגמרא "ס לרבי עקיבא איגר ז"ובגליו� הש, הטע� מפני המזיקי�

וצרי� . י הטע� משו� מזיקי�"שש� פירש) ה היוצא יחידי"ד. ד� כא(יומא ' במס

 . להבי� למה שינה את טעמו הכא

בעו מיניה מרב הני בני בי רב :) ד� ח( ש� להל� בגמראמה דאיתא על פי  ל"ואפ

י "ופירש, מהו למיתי קדמא וחשיכא לבי רב, )בכפרי� שבבקעה' פי( דדיירי בבאגא

קו יודאי לא יז(, עלי ועל צוארי, אמר להו ניתו, כלו� יש לה� לירא מ� המזיקי�

, יזיקא חיישינ�א� ש� בגמרא מבואר דהיכא דשכיח ה. )שהמצוה מגינה עליה�

ולכ� צוה , וצרי� לומר דרב סבירא ליה דהזיקא דמזיקי� הוי מילתא דלא שכיחא

בהזיקא דלא שכיחא ד, שאי� לה� לירא מ� המזיקי�, רשלתלמידו לבא לבית המד

 .אמרינ� שלוחי מצוה אינ� ניזוקי�

יומא איירי בסת� ' דהת� בפרק הכונס ובמס, ל"יתבאר היטב דברי רשיז ובזה

, חי מצוהולבר משואינו מד, ולא מייתי בגמרא ה� קרא דהבוקר אור, א בדר�היוצ

צרי� לירא א� מהזיקא , דבסת� היוצא לדר�, י הטע� מפני המזיקי�"ולכ� מפרש רש

שהפסוק מדבר בשבטי� , מה שאי� כ� הכא דאייתי קרא דהבוקר אור, דלא שכיחא

הרי לא היה , יא תבואהשהלכו במצות אביה� לאר! מצרי� להב, שהיו שלוחי מצוה

דהיכי דלא שכיחא הזיקא אמרינ� דשלוחי מצוה אינ� , לה� לחשוש מפני המזיקי�

וא� , דאלו שכיח הזיקא, י הטע� מפני החיות ומפני הלסטי�"ולכ� פירש, ניזוקי�

 .בשלוחי מצוה חיישינ�

˙Ú˘ ‰�ÎÒ‰ ÌÈÏÎÓ ÌÈÏÎÂ ÌÈ�Â˘        

מצוה להניחה על נר חנוכה :) ד� כא(שבת  'במס
ובשעת הסכנה מניחה על שלחנו ' וכו תח ביתו מבחו�פ

  .ודיו
ויש לומר בדר� רמז כי עני� הדלקת המנורה על 

כי נר , להורות על אור התורה פתח ביתו מבחו� הוא
 ר"איכ(על דר� שאמרו , )משלי ו כג(אור  ותורהמצוה 

, למוטב ושבה מחזיר המאור) ב"ס פתיחתא
לשמור עצמו שבדביקות בתורה הקדושה יוכל האד! 

כי , בהיותו על פתח ביתו מבחו� בשווקי! וברחובות
בימינו אלה צריכי! לסייעתא דשמיא מרובה שיהיה 

ובשעת ומה שאמרו . מותר האד! מ� הבהמה לומר אי�
יש לומר בדר� רמז כי , הסכנה מניחה על שולחנו

ר בימינו אלה הוא שעת הסכנה שמכניסי! "בעוה
י שמכניסי! כלי טומאת השוק בתו� הבית על יד
והנה בימי! מקד! , הטמא ורואי! ש! ראיות אסורות

היו צריכי! להשפעת המנורה על פתח ביתו מבחו� 
אבל בימינו אלה שהוא שעת , שיג� על השפעת השוק

ר צריכי� שמירה "כי בעוה, הסכנה מניחה על שולחנה
כי על ידי לחיצה קלה על הכפתור , יתירה ג� בבית

מצות חנוכה  .המטונפות ביותר יכול להגיע למקומות
כי קדושת הנרות צרי� להשפיע טהרה , נר איש וביתו

א "בדרשה כ(וכבר היה דברינו . וקדושה על איש וביתו
ה "ז זללה"ק מר� דו"להזכיר דברי כ) כסלו דהאי שתא

שאיני יודע , ו"שאמר בדרשת הושענא רבה שנת תשט
י� אי� נמצאי! עוד יהודי! שיש לה! כלי הטמא ועדי

ר הוא כגזירת היוני! "ובעוה. ל"לא הגיעו לידי שמד ר
שגזרו כתבו לכ! על קר� השור שאי� לכ! חלק ונחלה 

  .באלקי ישראל
אזויפיל , אוי ליידער ליידער רבי� חללי� הפילה

�יעדער איז געווע� א , מענטש� זענע� צוגרינד געגאנגע
�, חכ� בעיניו או� געהאלט� מיר וועט עס נישט שאד

ער האט נישט , ט נישט געקענט זאג� דע� אי�ער הא
מע� האט , ר"געקענט זאג� דע� ניי� פאר� יצה

�מע� האט זי� פוג� געווע� די , אנגעהויב� צו קוק
�מע� הערט אזעלכע ביטערע , ליידער ליידער. אויג

בשורות ווי גרויס או� קליי� זענע� ליידער ליידער 
�רחמנא , נעבע� אזוי פארדארב� געוואר�, אפגעפאר

�, פו� די שענסטע הייזער, ליצל� וואס מע� הערט זי� א
ערליכע איד� ליידער מאכ� , פו� די שענסטע שטיבער

מע� זאל עס , שרעקלי� רחמנא ליצל�, מיט קינדער
�ווייל דעמאלטס איז מע� שוי� א , אוודאי נישט וויס

מע� קע� זי� שוי� נישט , הצועק לשעבר ואי� מושיע ל
�  .העלפ

נע כלי אי� 'רענגט זי� אריי� בידי� א טמאמע� ב
או� , די מתיוני� האב� אזוינס נישט געהאט, שטוב

או� די בני בית או� , איד� ברענג� דאס אריי� אי� שטוב
מע� לאזט זי� אריי� , די קינדער ווער� מיט דע� מחונ�

וויי פאר די אויג� , אוי לעיני� שכ� רואות, מיט דע�
�האב� מתק� געווע� נר חנוכה חכמי ישראל , וואס קוק

זעט מע� אז מע� קוקט אוי  נר חנוכה , מצותה בראיה
מע� קוקט אוי  א הייליגע , ברענגט דאס אריי� קדושה

ברענגט אריי� קדושה 'זא� איז עס מטהר די אויג� ס
�זה לעומת זה טאמער קוקט מע� אוי  , אוי  די אויג

איז  ,פלעצער וואס מע� טאר נישט, נע פלעצער'טריפה
 .האט א געוואלדיגע טומאה'ס, ל די אויג�"עס מטמא ר

 ק"ט לפ"ג מק� שבת חנוכה שנת תשס"מתו� ס
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  לקראת יומי דחנוכה

  גנזו לצדיקי
 לעתיד לבוא 
ואור ביו� הראשו� : א איתא "בגמרא חגיגה יב ע

איברי והכתיב וית� אות� אלהי� ברקיע השמי� וכתיב 
ר אלעזר "אלעזר דא' כדר, ויהי ערב ויהי בוקר יו� רביעי

ה ביו� ראשו� אד� צופה בו מסו� "אור שברא הקב
ה בדור המבול "העול� ועד סופו כיו� שנסתכל הקב

דור הפלגה וראה שמעשיה� מקולקלי� עמד וגנזו וב
שנאמר וימנע מרשעי� אור� ולמי גנזו לצדיקי� , מה�

לעתיד לבוא שנאמר וירא אלהי� את האור כי טוב ואי� 
טוב אלא צדיק שנאמר אמרו צדיק כי טוב כיו� שראה 
, אור שגנזו לצדיקי� שמח שנאמר אור צדיקי� ישמח

שו� אד� צופה ומביט ה ביו� רא"כתנאי אור שברא הקב
א ה� ה� "בו מסו� העול� ועד סופו דברי רבי יעקב וחכ

  .מאורות שנבראו ביו� ראשו� ולא נתלו עד יו� רביעי

  ל יוציא האר� בלי זריעה "לעת
וזה לשונו  )'ג' בראשית א(דבר פלא מובא בספורנו 

אור הוא אור שבעת הימי� שהיה לצור" : הבהיר
בתרא ' פ(ל "ה לעתיד כדרזהמתהוי� בלתי זרע והוא יהי

שיהיה אז לצור" מה שעתידה להוציא  )דכתובות
וביאור , ל"גלוסקאות וכלי מילת שלא מכח הזרע עכ

ר חייא "וא )ב"א ע"כתובות קי(י דברי הגמרא "דבריו הוא עפ
י שתוציא גלוסקאות וכלי מילת "בר יוס� עתידה א

ומבאר הספורנו שדבר זה . שנאמר יהי פיסת בר באר#
אר# יוציא גלוסקאות וכלי מילת מבלי זריעה יהיה שה

  . ל"י אור הגנוז שתתגלה לעת"ע

  כל הטובות שבעול
 הוא מאור הגנוז
סידורו של שבת שלא ' יתירה מזו מצינו בספר הק

אלא א� ג� , ל ישפיע האור הגנוז טובה לעול�"רק לעת
בזמנינו אלה כל הטובות שיש בעול� הוא נשפע מאותו 

כי הנה אמרתי על פסוק : לשו� קדשוהאור והא ל" 
פ מאמר "על, "ויקרא אלהי� לאור יו�" )ה, בראשית א(

אור שברא הקדוש ברו" הוא  )א"חגיגה יב ע(ל "רבותינו ז
אד� צופה ומביט בו מסו� העול� ועד , ביו� ראשו�

עמד וגנזו לצדיקי� , וכשראה שאי� העול� כדאי, סופו
, רק יו� אחד הרי שאותו אור לא שמש, לעתיד לבוא

המזכיר את ש� האיש לקרותו ולמע� , והנה דר" בעול�
מלוי� לאד� , ההכרה שיהיה ניכר היטב למי הוא קורא

ומצינו , ש� לוי שבו ניכר שזה הוא אשר יקרא בשמו
דהוו קרו לההוא תלמידא בי רב דחד  )ב"ע' ש� ה(בגמרא 

לידע אותו בסימנו בי , לסמ� אותו בסימ�, פירוש, יומא
כ� האור הגדול הנזכר אשר אד� היה , דחד יומארב 

ה בו לשבח לקרא אותו אור יו� "סמ� הקב' צופה וכו
ויקרא אלהי� לאור : וזה, כלשו� אור דחד יומא, חד
שהוא לרמז שלא " יו�"שקרא לאור הלז , פירוש$ יו�

  ".יו�"ועל כ� קרא שמו , שמש אלא יו� אחד
ה לימי� "ולזה טע� לשבח מה שקרא הקב

וביו� "דהיינו ' וביו�'חדי� בגודל טוב� לשו� המיו
, )ש� ש� ט(" וביו� השבת", )כו, במדבר כח(" הביכורי�

וביו� שמחתכ� , )ש� כט לה(" ביו� השמיני עצרת"
, שמות יד(" ביו� ההוא' ויושע ה"וכ� , )י, ש� י(" ובמועדיכ�

 )א"אמור פח ע(ק "וכמבואר בזוה, הכל הוא מטע� הלז )ל
, "מה רב טוב" אשר צפנת ליראי"" )י� לא כתהל(על פסוק 

דבה עבוד קודשה , אור הגנוז" מה רב טוב""וזה לשונו 
בגי� דבה , ולא מנע לה בכל יומא, ברי" הוא טב בעלמא

דתנ� " אשר צפנת ליראי"", אתקי� עלמא וקא� עליהו
וגנז , נהורא עלאה עבד קדשא ברי" הוא כד ברא עלמא

שכל , ופרוש דברי הזהר, 'לה לצדיקיא לעלמא דאתי וכו
נעשה על ידי זה , הטובות הנעשי� בעול� בדר" אור גדול

, וה� הניסי� הנגלי� והנפלאות הנראי� לעי� כל, האור
הישועה , פירוש" ביו� ההוא' ויושע ה: "כמאמר הקרא

, שהיה נס נגלה ונפלא, שנתגלה לעי� כל בבקיעת הי�
קדשא דבה מתודע שמה ד, הכל היה מאותו אור הגנוז

, "יו�"והוא הנקרא , ברי" הוא מסו� העול� ועד סופו
ביו� ההוא שהישועה הנגלה הזאת היה ' ויושע ה"וזה 

  . על ידי אור היו� הנזכר

או " ולא מנע לה בכל יומא"' ומה שכתב הזהר הק
כמו ', יו�'שפירושו שלא מנע לה בכל העיתי� שנכתב בה� 

ההוא אור  והוא רומז על, "ביו� ההוא"הי� שכתוב בו 
ובכל מקו� , אור דחד יומא, ה אור יו�"שקראו הקב

או פירושו דלא מנע לה בכל יומא בכל " וביו�"שכתוב בו 
, יו� ממש לא ימנע מלעשות עמו דברי� הטובי�

שכתב ש� , )א"קסט ע(וכדמשמע מדבריו בפרשת תרומה 
לא , רבי יהודה אומר אלמלא אתגניז מכל וכל: וזה לשונו

אלא אתגניז ואזדרעע כהאי , לו רגעא חדאקא� עלמא אפי
, ומנה אתקי� עלמא, זרעא דעבד תולדי� וזרעי� ואבי�

עד ', ולית ל" יומא דלא נפק מנה בעלמא ומקיי� כלא וכו
 )יח, דברי� לא(כדר" , א" שהוא נעשה בסתירת הפני�, כא�

שאעשה הניסי� " ואנכי הסתר אסתיר פני ביו� ההוא"
  .ההוא בהסתר פני�הנעשי� על ידי אור יו� 

  ו שעות"ל
  נגד הזמ� ששימש אור הגנוז

ו נרות כנגד "במנהגי
 שיש להדליק בשבת ל איתא

שאד
 הראשו� , ו שעות ששימש אור הגנוז הראשו�"ל

ד שעות משבת "ו וכ"ב שעות מיו
 וא"נמצא י, ש"נברא בע

י "נ )ק מקארי�"הרה(ואמר הוא , כ נגנז"ו שעות ואח"קודש ל

] ו נרות דחנוכה"והוא ל[ו מסכתות "לשהוא האור של 

ו "ו נרות כנגד ל"בשבת ל, וכשנתגלה האור נעשה נס

ו "ו מסכתות על ידי ששימש אור הגנוז ל"צדיקי
 ונגד ל

ולזה בימי החשמונאי
 רצו לעקור התורה , שעות ונגנז

  )אמרי פנחס(. לכ� היה הנס באור, והתורה אור

, ש"ק ע"בסהנר חנוכה הוא מאור הגנוז כמבואר  מצות

, ו שעות שמשה אותה האורה"ו נרות ול"דחנוכה הוא ל

, ש גזרו על מצוות ששייכי
 לאור הגנוז"והרשעי
 היוני
 ימ

 
ק "כמבואר בזוה(שהוא יעקב אבינו שהיה מאור הגנוז " חודש"וה

ב ובו היה אור הגנוז בשבת "הוא מעי� עוה" שבת" )ש"מק� עי

, דרש בראשיתל במ"ש חז"כמו, בראשו� שבת בראשית

כ "הוא ג" ותורה"ז "ט' ז ת"ש בתיקו"הוא אור הגנוז כמו" מילה"

ק "ש גנזו בתורה והיה הנס חנוכה שחזרו התוה"אור הגנוז כמ

  ))דעת שלו
 שא�( (. והמצוות למקומ� אור הגנוז

   ההז� ז לצדיקי
 בזמ"אוהג
בסידורו של שבת ' ומפורש יוצא מפי דבריו הק

שא� בזמ� הזה בימי החוש" ק "המיוסד על דברי הזוה
תחת הגלות יוצא לנו טובה בכל יו� ויו� מאותו האור 

אבל כמוב� לכל שאנשי� קרוצי� מחומר כמונו , הבהיר
אינ� זוכי� לראות במו עיניה� הטובה הגדולה שבא 

אבל לא כ� בצדיקי הדור אשר גילו לנו , י"לה� ע
שהרגישו את האור ממש וראו בה מסו� העול� ועד סופו 

ק יושר דברי אמת אות "ק בספה"ול" נא ראה לשו' וכדו
ה גרשו� לאצקיר "שמעתי מפי הרב החסיד מו: "ג

שאמר בש� , ל"ז )ממעזריטש(דוב בער ' תלמיד האלהי ר
 )א, חגיגה יב(ל "על מאמר שאמרו חז, )'הבעל ש� טוב הק(רבו 

ה האור שאינו כדאי להשתמש בו גנזו "ראה הקב
, ותוכ� דבריו... קשה היכ� גנזווה, לצדיקי� לעתיד לבא

, שהתורה היא אור גדול, ל"שאמר פירוש דברי רז
והיכ� , ה"ואחר כ" גנזו הקב, ומתחלה היה האור נגלה

גנזו והעלימו שאינו נגלה האור לטפשי� , גנזו בתורה
אבל , וה� אינ� משיגי� הנעל�, ולאנשי� בלתי שלימי�

אותו  הצדיקי� החרדי� לדברו ודורשי הש� וחוקרי�
א� תבקשנה : )ד, משלי ב(כמו שאמר הכתוב , כמטמוני�
וזהו וגנזו , אז עתיד לבוא עליה� האור', ככס� וגו

ל שעתיד לבוא לצדיקי� האור "ר, לצדיקי� לעתיד לבוא
ומקור , "ת על ידי התורה"על ידי דרישת� את השי

ה ברא "קב: "א, ק בראשית מז"הדברי� איתא בזוה
ליה למהוי שלי� בפולחניה לבר נש בעלמא ואתקי� 

ה "ולאתקנא ארחוי בגי� דיזכי לנהורא עלאה דגניז קב
, לצדיקיא ובמה יזכה ליה לבר נש לההוא נהורא

ה ברא את האד� בעול� ותק� אותו "הקב" [באורייתא
שיהיה של� בעבודתו ושיתק� דרכיו כדי שיזכה לאור 

ובמה יזכה האד� באותו , ה לצדיקי�"העליו� שגנז הקב
א "וראה עוד ש� ח, ]על ידי עסק התורה, ר הגנוזהאו

וכל מא� דיזכה : "ב, ח רות פה"ובזוה, א, השמטות רסד
, ותורה אור )כד, משלי ו(לרזי אורייתא זכי ליה דכתיב 

ג שהיא "תרי' בגימ, "את האור"וכתיב ויראה אלקי� 
  ".התורה והיא האור הגנוז

' ק דגל מחנה אפרי� פר"ומצינו ראינו בספה
הבעל ש� (ז "ושמעתי מאא: "ה וירא אלקי�"שית דברא

היכ� נגנז האור הוא ואמר , ה"נשמתו עד� זללה )'טוב הק
ולכ� משתמשי� צדיקי� בכל דור , י גנזו בתורה"שהש

שיש בה אותו האור , י התורה"היינו ע, ודור באור ההוא
כמו שראו , שיכולי� להסתכל בו מסו� העול� ועד סופו

' ת מה שהיה לדודי זקני המנוח רעיני ממש כמה מעשיו
שנסע לאר#  )'גיסו של הבעל ש� טוב הק(ל "גרשו� קיטובער ז

הקדושה אי" שראה אותו בשבת בחו# לאר# ומה זה 
והשיב לו דודי זקני באגרת שבאותו , עשה בחו# לאר#

ושלח , שבת עשה איזה גביר ברית מילה בחו# לאר#
קצרה  וכהנה וכהנה אשר, אחריו להיות מוהל אצלו

אשר הסתכל ממש מסו� העול� ועד , היריעה מהכיל
  , "והכל היה על ידי אותו אור שנגנז בתורה, סופו

: ק"ק בני יששכר לחנוכה וזל"כ מביא בספה"וכמו
והנה בלבעבור זה רואי� הצדיקי� ראיה רוחניות 

כל אחד כפי השגתו , ג� בעולמות העליוני�, למרחוק
, האור הראשו� הגנוז וכפי מה שמשיג ש� מאותו, בתורה

והנה היוני� הרשעי� רצו לבטל התורה אור אשר בה 
הנה בעת הישועה ליהודי� היתה , נגנז האור הראשו�

להראות התגברות אור התורה אשר האור , אור בנס
ו נרות נגד אור הגנוז "על כ� נתק� ל, הראשו� גנוז בה

מביא  )חוקת(ק זרע קודש "ובספה. ו שעות"ששימש ל
ע שהוא בגדולתו "אלימל" מליזענסק זי' רבי רק ה"שהה

ל "והיה קשה לו מה זה שאמרו חז, השתמש באור הגנוז
ל הלוא הוא בעצמו מרגיש את האור "וגנזו לצדיקי� לע

ל "ל גנזו לעת"הגנוז ומשתמש בו ואמר פשט דברי חז
ז האור "שבכונה גנזו לצדיקי� שעתידי� לבוא ע

  . ז"בקדושת� אפילו בחייה� ובעוה

  ז"י אוהג"ת שמחדשי� הוא ע"ידוח
עוד מצינו שהאור הגנוז נגנז בתורה הקדושה וכה 

ה לצדיקי� "שגנזו הקב .)ד� יב(חגיגה ' ל במס"לימדנו רז
ק שכל "ז חידשו לנו בספה"והיכ� גנזו בתורה ולפי

י הארת "החידושי תורה שהאד� הלומד מחדש הוא ע
ה ק אגרא דכל"ל ספה"וז. אור הגנוז הגנוזה בתורה

ויאמר אלקי� יהיה אור שהאור שנברא בששת  )בראשית(
והעוסקי� בתורה מה , ימי בראשית נגנז בתורה

הוא מהארת אור , שמחדשי� בתורה בכל יו� תמיד
כתב  )לחנוכה(ובבני יששכר . ק"הגנוז אשר בתורה עכל

האור הראשו� , כעת אבאר ל" את אשר ע� לבבי: ק"וזל
ל "סופו כמו שאמרו רזהיו מביטי� בו מסו� העול� ועד 

ה לצדיקי� והיכ� גנזו בתורה כמו שכתבו "וגנזו הקב
וכל מה שהאד� רואה בכל פע� דבר (, קדמונינו בעלי רוח הקודש

משלי (ר "על כ� נקרא התורה או, )חדש בתורה הוא מהאור הגנוז

כי על , עדי� מנביא )בחכמת התורה(חכ�  .)ב יב"ב(ועל כ� , )כד ו
וכל אחד כפי , ו אור הגנוז בכל פע�ידי התורה יתגלה ל
ועל ידי אור הגנוז יכול להביט בכל , עסקו ועמלו בתורה

מה שאי� כ� הנביא לא בכל (', פע� נסתרות מסו� העול� וכו

  .)פע� התגלה לו הנבואה
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 חנוכה בימי ל"בהאטע שמתעכב מי

 ואי�, החדרי� בכל חנוכה נרות להדליק  יכולי� חדרי� כמה בו שיש בית) א
]'וכדו �''קא[ שאוכל במקו� דוקא להדליק צרי�

א
 להדליק להדר יש אבל, 

ב''לב ניסא פרסומי יותר ש� שיהיה] החדר בחלו� או[ בפתח
ב

 במקו� והיינו, 
  . דולקי� שהנרות זמ� רוב ביתו בני ש� שיתעכבו

 בתי� שני לו שיש מי אבל, ]א''בנ רוב כמו[ אחד בית רק לו כשיש זה כל) ב
 ולא דוקא שאוכל במקו� להדליק יש אז, ש� שיש� ואחד ש� שאוכל אחד

שיש� במקו�
ג
.  

 לאכול עתוובד, ק"שב על אחרת לעיר ב''ב ע� ביחד שנוסע מי כ� ועל) ג
 נמצא, אחר בבית ליש� ליל� בדעתו אבל, חמיו או אביו בבית ק''שב הסעודת
 הדרל ישא� אפשר , לשינה ואחד לאכילה אחד בתי� שני לו יהיה זה שבשבת
  לו שקשה הדחק ובשעת, אכילה במקו� חמיו או אביו בבית חנוכה נרות להדליק

  

ר ואי� הזמ� מספיק ליל� לבית כגו� שבא להאכסניא בזמ� מאוח[, אביו לבית ליל�

פוסקי� ה על לסמו� י�יכול ,]או כשבית אביו הוא רחוק מהאכסניא שלו, אביו

השינה במקו� ג"בכה להדליק מקילי�ה
ד
.  

 והול�, ברכות שבע או חתונה בשמחת להשתת" אחרת לעיר שנסע מי וכ�) ד

, להמקו� אכיב להדליק להדר יש א� אפשר, ל''בהאטע או קרובו בבית ליש�

השינה במקו� להדליק יכול מקו� האכילהב להדליק לו שקשה הדחק ובשעת
ה
.  

 יש, ש� שיש� ואחד ש� שאוכל אחד בתי� שני לו דכשיש שנתבאר מה) ה

 והיינו, שווי� כששניה� דוקא זה, שיש� במקו� ולא שאוכל במקו� להדליק

 או] 'וד' ג שבסעי" הדוגמאות כמו[' ב או אחד ללילה רק ש� דר הבתי� שבשני

בקביעות בתי� בשני כשדר
ו

 ומקו� באקראי רק הוא האכילה מקו� א� אבל, 

 שאוכל במקו� ולא, השינה במקו� דוקא להדליק יש אז בקביעות הוא השינה

העיר ברחוב כמדליק הוי ש� מדליק דא� יאבאקר
ז
. 

==================  

 השינה דמקו� כשיטתו ש� דאזיל) ג''ע סימ
( יוס� שארית ת"בשו מבואר כ
, אכילה כמקו� הוי השינה חדרי דא� מ''נפק ליכא אחד בבית אבל בתי� שני לו כשיש היינו, העיקר הוא אכילה שמקו� לקמ
 שיתבאר א� א

 פ''וכ, ש''ע מדליק חדר באיזה מ''נפק ליכא אחד בבית מ''מ העיקר הוא האכילה דמקו� דנקטינ
 לדיד
 ה''וה ,לינה מקו� ההדלקה מקרי לינה מקו� אכילה מקו� אצל תיכ� בקרוב לו יש דא� כתב מ''מ, הדלקה מקו� עיקר הוא

 מיוחד רחד לו שיש במי ל"בזה ש� שכתב, מסייעת�) ב''סק ז''תרע' סי( ז"הטו ולשו
, דוקא האכילה בחדר להדליק מדקדקי� שיש שכתב אלא) ח''מ סימ
 ז''ח( יצחק מנחת ת"שו כ''וכ, )ג''פ סימ
 ג''ח( הלוי שבט ת"בשו

 מדליקי
 אחר בחדר פרסו� יותר ביש אבל, אכילה מבחדר אחר בחדר יותר פרסו� דאי
 באופ
 מיירי ז''דהטו ל"י מ"ומ, ובית בית ולא וחדר חדר דייק הרי, ל"עכ' וכו האכילה חדר הוא העיקר א!, לשכיבה אחר וחדר, לאכילה

 .ל''עכ, ש�

 .ל''הנ י''במנח ע''וע ,ביתו לבני הוא ניסא פרסומי עיקר ז''דבזמה ב

  .ז''ע בהערה שאח''וע, האחרוני� פ''וכ, ל''א הנ''א בתשובה שהוא המקור לדברי הרמ''והרשב )'א סעי� ש�( א''הרמ בדעת) ב''סק ז''תרע' סי( ז''טו ג

ÔÈ�ÚÏÂ È¯ÂÁ· ˙Â·È˘È אביה� בבית להדליק רוצי� וא�, שיבהבי להדליק צריכי�' הי הנתבאר לפי לכאורה אביה� בבית וישני� בישיבה יו� בכל האוכלי� 
 מכל לצאת כדי בבית�] ל''נאכטמא[ הערב סעדות שיאכלו נכו

 ,)ג''פ סימ
 ג''ח( הלוי שבט ת"בשו ע''וע, )ח''מ סימ
 ז''ח( יצחק מנחת ת"בשו פ''כ, ספק

 להדליק א''הרמ כ''דמש כתב) ז''תרע' סי( פיתי� המנחת אכ
, השינה במקו� ולא האכילה במקו� להדליק לו יש כ''אעפ ,אחד בחדר ב''הבעה ע� ביחד אוכל האורח א� דא� נראה פוסקי� שארז ו''טוו א''רמ מלשו
 הנה ד

 חדר לו יש שש� לינה במקו� להדליק יש אז, ב''בבעה לצאת רוצה אינו דהוא רק בפרוטה בהשתתפות דסגי להדליק צרי! אי
 דמדינא ב''הבעה ע� אחד בחדר כשאוכל אבל, עצמו בפני חדרב אוכלכש דוקא זה האכילה במקו�

ל וציי
 ''מטע� הנ, )י''עדיי
 בכת(א בתשובה ''% שליט''צ הדומ''פ הגה''וכ, העיקר הוא לינה דמקו�ל ועוד פוסקי� ''דעת רש ה''דבלא בציר� להקל כתבנו ד''בשעה מ''מ ,כ
 משמע לא הפוסקי� כל שמסתימות וא�, ש''ע לעצמו

ש דהראה מקו� ''וע, ל''פ הנ''וכסברת מנח, ב''כשהוא סומ! אצל אחר דא� אינו רוצה להדליק אינו מחויב דנפטר בהדלקת הבעה, כ דבדיעבד יכולי
 להקל להדליק במקו� השינה''כתב ג) 'ע' ב סי''ח(ה ת פרי השד''עוד שבשו

 . ש''ז ע''א הוא להקל דיכולי
 להדליק במקו� השינה ודלא כטו''לומר שג� דעת הרשב

  ל בהערה הקוד�''נכו ה

 שני לו דיש לכאורה ונמצא, ט''ויו בשבתי� וכ
] ל''נאכטמא[ הערב סעודת יו� בכל חמיו בבית לאכול שהול! שא� שכתב) ח''מ סימ
 ז''ח( יצחק מנחת ת"בשו' עי ,˘‡Í¯·‡Â „ÈÓ ¯Á‡ Â˙Â�˙Á ÂÈÓÁ ˙È·· „ÈÓ˙ ÏÎÂ ו

 הקביעות' לי והוי, אכילה מהמקו� קביעות יותר השינה דמקו�, תשמישיו כל ש� ועושה תדיר ש� ויש
 דירתו עיקר והוא בקביעות ש� שדר בביתו להדליק לו יש כ''עפדא, חמיו בבית להדליק ל''הו הנתבאר ולפי בקביעות בתי�

, וצהרי� שחרית לסעודת בקביעות אכילתו מקו� ג� הוא ש� שיש
 שבביתו להוסי� יש ובפרט, ש''ע ש� להדליק לביתו ליל! דצרי! א"ומג ז"בטו דמבואר, באקראי כמו עצמו בבית שינה לעומת חמיו או אביו אצל אכילה של

תמיד ויראה שלא וכתב ש� הטע� שאדרבה א� לא ידליק בתו! ביתו יהיה חשדא כשאורח יבא לעיקר בית� שדר ויש
 ולומד ש� , )ח''צ' סי(ת משיב טע� ''כ בשו''ציי
 שכ) י''עדיי
 בכת(א בתשובה ''% שליט''צ הדומ''והגה

 .ש''הדליקו ש� נרות ע

 נר מצות מתנאי דאחד ט''העעל בשבוע שנתבאר וכמו, בביתו ולהדליק לחזור צרי! בדיעבד וא�, באקראי שהול! בבית בהדלקתו יוצא אינו הקבוע בית לו שיש דמכיו
 דעתו וכנראה .)ב''סק ז''תרע' סי( ז''הטו מלשו
 זהו ז

 .זה שאחר בהערה ע''וע, )ג''ע סימ
( יוס� שארית ת"שו בש�) ז''סק( א''המג כתב וכ
, לחבירו השיי! בבית או ברחוב לאו בביתו שידליקנו הוא חנוכה

 כתב ש� ח"ובב, ש"עיי ברחוב כמדליק דהוי] תובבי עליו מדלקת כשאשתו אפילו[ ש� להדליק רשאי ואינו, אכסנאי די
 זה על אי
, לביתו וחוזר ושתי� שעה ש� ושוהה באקראי חבירו בבית שאוכל דמי) ל"הנ( ז"בט' ע ח

 מאחרוני ויש, ש� כשאוכל ושתיי� שעה רק ש� ששוהה פ"אע חבירו בבית להדליק יכול שפיר חשד טע� ליכא דאי וסובר, ז"הט ע� חולק ח"הב לכאורה והנה, כלל הדליק שלא אותו יחשדו בביתו ידליק לא דא�, אחר טע�

 של טעמא האי להדיא מבואר אינו וש� יוס� מהשארית רק ח''מהב מביא אינו דינא האי וג�, ח''הב של הטע� הביא לא א''דהמג ,מוכרח אינו באמת א!, ז"הט ע� שחולק אלמא ח"להב ציי
) ז"סק( א"שהמ דמכיו
 שכתבו זמנינו

 כתבו וכ
, ואחרוני� ז"להט ציי
) כ"סק ט"קל' סי( השלח
 ובמסגרת, ביחד א"ומג ז"מט זה די
 שמביאי
) 'י סעי� ד"שנ( ביתה וברכת) כ"סק צ"ושעה ב"י ק''ס( ב"במשנ ג�' ועי, ש''ע ח''בא הוא מה''מגה של הסיפא ורק, ח''הב

 .זה מדי
 להל
 ע"וע, ז"הט לדברי לחוש צריכי
 למעשה כ"ע, אחרוני� כמה
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 אביו לבית הול� החנוכה בימי ועתה, בביתו תמיד שאוכל יתהבל בע כ� ועל) ו

 בבית להדליק יכול אינו,  ש� ליש� לביתו וחוזר, הלילה לסעודת שבעיר זו חמיו או

, בביתו ידליק כ� לוע, חכביתו נעשה לא, לילה ללינת ש� שוהה שאינו דכיו�, אביו

ני כשהול� לבית אביו ביחד ע� ב ודי� זה הוא אפילו, טאביו לבית יל� ר כ�ואח

  .יביתו

יש להדליק , וג� כשהול� לבית אביו או חמיו בעיר אחרת  לסעודת הלילה) ז

 חצי לישב יוכל ולא בהול הזמ� א� ואפילו, בביתו קוד� שנוסע לבית אביו או חמיו

 קוד� מביתו לצאת שצרי� גדול ד"ובשעה, יאבביתו ידליק כ''אעפ, הנרות אצל שעה

 עד כ"כ שמ� יניח ג"ובכה, יבולמעלה המנחה מפלג בביתו ידליק, הכוכבי� צאת

  . יגכ"צאה אחר שעה חצי ידלק שהנר

 לבית תיכ  עבודתו ממקו� הול�וכ� א�  ,המנחה פלג קוד� מביתו צאוי וא�) ח

  שאוכל ש�או אביו במקו�   בברכה בבית חמיו להקל להדליק  יכולי�  ,או חמיו אביו

 

מכיו� שהוא בעיר אחרת וכל בני ביתו ה� , ואינו מחוייב לחזור לביתו ,סעודת הלילה

  .ידעמו בעיר הזה

יש , טומגיע בעת שעדיי� יש הרבה עוברי� ושבי� בשוק א�כשחוזר לביתו ו) ט

ו אחר זמ� זה אי� צרי� אבל א� מגיע לבית, פ בלי ברכה''להחמיר לחזור ולהדליק עוה

  .טזלחזור ולהדליק

 לביתו כשחוזר דוקא זהו, אביו בבית ולא בביתו להדליק שיש שנתבאר מה) י

 לילה לינת כ''ג ש� ויש�, חמיו או אביו לבית ביתו בני ע� שהול� מי אבל, ש� ליש�

ואפילו כשביתו [ ,אביה� בבית חנוכה נרות מדליקי�] חנוכה שבת על ההולכי� כגו�[

 בשבוע ש''וכמ[ כבית� זה הרי, באכסניא עכשיו שדרי� דמכיו� ,]הוא באותו עיר

 בבית להדליק יכולי� שבת במוצאי ואפילו, יזהקבוע בית לו אי� זה דבלילה] ט''העעל

, יחלבית� יחזרו זו שלילה פ"אע כבית� נעשה לילה ללינת ש� ששהו דכיו�, אביה�

 טי.כלק איזה מא''ונכו� לדקדק לאכול ש� במוצש

==================  
 ש"וכמ, הבעל הדלקת בשעת להיות צריכה �אינ ב''האשה ובש, ]מקוד� הלכה שאשתו כגו�[ ההדלקה בשעת ש�' הית לאאו בתו  כשאשתו אפילו היינו, או חמיו אביו לבית הול�ש קוד� בביתו שידליק שכתבנו ומהט

זה סגי במה שתשמע הברכות ולראות הנרות בבית אביה או חמיה או ול,  )ג"ס ז"תרע' סי( א"הרמ ש''כמ, הנס לזכור כדי חנוכה נרות לראות חיוב �עליה שיש אלא, מחובתה נפטרת �בבית שמדליקי� י"דע ט''העעל בשבוע

  ).ט"סק צ"ושעה ו"סק ו"תרע' בסי ב"משנ' עי(, ע''ז לכו''ויוצא עי, בתולה בבית זקנה

אינה מועיל כלל מה שתל� ' וכדו אבל אשה שאי� בעלה בביתה או אלמנה ,�בביתעליה�  שמדליקי� י"רואות הנרות בבית אחר זה דוקא בנשי� שכבר יצאו חובת גופ� עאכ� מה שנתבאר דסגי במה שתשמע הברכות ו

, א לה לבר� בעצמה יכול איש אחר לבר� לה והיא יעמוד ש� ותשמע הברכות שמבר�''שאוכ, וצריכה להדליק הנרות בתו� ביתה בברכה, לבית אביה או לשכ� לשמוע האי� שמדליק� הנרות דיש לה חובת הגו$ להדליק בביתה

 .ופרטי דיני� אלו כתבנו במקו� אחר

אכ� בפני� , ש"עיי אביה� בבית להדליק מו�לס מה על יש יו� מבעוד מבית� לצאת שצריכי� סבה לה� יש שא� ומסיי�, אחר למקו� ב"ב ע� כשהול� מודה ז"הט שא$ דיתכ� שכתב) ב"ע' סי ה"ח( תורה קני� ת"בשו' עי י

 .ד''ע לקמ� הערה י''וע, ז שהבית שאוכל ש� סעודת הלילה הוא בעיר אחד ע� ביתו הקבוע''כתבנו להחמיר כ

 .ל"וכנ מדינא חומרא שזהו בביתו להדליק יותר עדי$ כ"ע, שעה חצי לישב צ"א דמדינא יא

 .יוס$ הברכי בש�) ה"סק צ"בשעה ב"תרע( ב"ומשנ) 'י סעי$ ט"קל' סי( ע"וקיצושו) ח"י סי� ד"קנ כלל( א"החיי פ"וכ, ולמעלה המנחה מפלג להקדי� יכול טרוד הוא שא�) א"ס ב"תרע' סי( ע"שו יב

 ).ל"הנ( ע"שו יג

 הבית הברכתוכ� מוכח מלשו� , צרי� ליל� לביתו להדליק ש�'' באותו עיר''י שיש לו בית שכתב שמ) ב''ק י''ס(ב ''וכ� משמע מלשו� המשנ, ז דרק כשהוא בעירו אסור להדליק בבית חבירו''דכ� יש לדייק מלשו� הטו יד

 מדברי, א"שליט %"הדומ צ"הגה בש�) ט"מ ד$' ב קונטרס' א שנה יקרת פנת בקוב% נדפס & תמרי� עצי בשכונת %"ומו צדק אבני ד"דביהמ רב( א"שליט אשכנזי העני� חנו�' ר צ"הגה כ''וכ, )ח"י אות בינה בשערי ד"נ שער(

אבל מסתימות לשונו ש� נראה דבכל , לביתו לילה באותו חוזר כשאינו מייריד ל''אפש אכ� אינו מבואר ש� להדיא להקל[, להדליק לעירו ליל� מחוייב אינו אחרת בעיר הוא שא�) ח"י אות בינה בשערי ד"נ שער( הבית הברכת

 ,)ג''י' סי הלכות בפסקי – א"שליט התשובה עמק בעל להגאו�( חנוכה מאי בקונטרס פ"וכ ,]'ש לקמ� בסעי$ י''כ ש� אז אפילו בעירו יכול להדליק ש� וכמ''אי מיירי שיש� גד, אופ� שהוא חו% לעירו יכול להדליק בביתו הארעי

  .אחר למקו� ב"ב ע� כשהול� מודה ז"הט שא$ דיתכ�ל ''הנ תורה קני� ת"שוכ ב''מש אז יכולי� לצר$ב יכולי� להקל בעיר אחרת ד''דכשהול� ביחד ע� ב א"שליט %"הדומ צ"פ הגה''וכ, ש''והביא ראיה לזה מדיני מגילה ע

  .א"שליט %"הדומ צ"לפי פסקו של הגה 10:15וכא� בעיר קרית יואל בימות החור$ הוא עד שעה , והזמ� לזה הוא עד הזמ� שמקילי� באותו מקו� לגבי איסור יחוד טו

, ש''כ צרי� לחזור ולהדליק מחמת חובת ביתו ע''שכתבו דא$ שכבר יצא חובת גופו אעפ) ו''רכ' סי(ת פני מבי� ''ושו) 'ר' סי(ת חלק לוי ''ציי� לשו) י''עדיי� בכת(ובתשובה , זה בדי� א"יטשל %"הדומ צ"הגה פסק כ� טז

 .צ להחמיר''כ א''אבל אח, פ''להחמיר להדליק עוהכ א� מגיע לביתו בתו� עיקר זמ� הדלקה והיינו בזמ� שעדיי� יש בני אד� עוברי� ושבי� יש ''וע

 ויש� ואוכל חנוכה ימי' בח אביו אצל שהדר ח"מהפר שמביא) במקו� ה"ד( ל"בבה' וע[, ש"ע סגי אחד בלילה דאפילו ומוכח, ש� להדליק ויכול, אכסנאי מיקרי האכילה במקו� ששוכב דאכסנאי) ב"סק( ז"מהט יוצא כ� יז

 שהנוסע', ב בהערה שהובא) ו"קמ' סי ד"ח( �"במהרש מבואר וכ�, ]ש"עיי) ו"נ הערה א"פ חנוכה' בהל( הדר חובת בספר כ"וכ, ש"ע' הי כ�' שהי דמעשה אלא, סגי לא אחד דלילה לאפוקי בא לא, ש"ע אביו בדירת מדליק, ש�

 .ש"ע) ה"ס סו$ ז"תרע' סי( השלח� הערו� כ"וכ, ש"ע ש� ומדליק ביתו �"הבא נעשה, הלילה כל �"בבא

, )ש"ע ח"קפ' סי ח"ח( הלוי שבט ת"בשו צידד וכ�, )'ג סעי$' ז' סי הלכות בפסקי – א"שליט התשובה עמק בעל להגאו�( חנוכה מאי בקונטרס כ"וכ, מש� שיוצא עד ש� להדליק יכול, כביתו שנעשה דכיו�, מסתבר כ� יח

  .א"שליט %"הדומ צ"הגה פ"וכ

  .בביתו דא� רוצה לחזור מיד אחר הזמ� ואינו רוצה להתעכב כלל ש� נכו� יותר להדליק, ש� מידי דיש לאכול, א"שליט %"הדומ צ"הגה פ"כ יט
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