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CC  השבועהשבועמעיי� מעיי� cc 
  

óñåé úøéëî àèç  
ãéå íéìàòîùéì åðøëîðå åëìé åðéøùá åðéçà éë åá éäú ìà åð

åâå àåä'.  äæë øáã åùòé á÷òé éèáùù ïëúéä äøåúä éùøôî åù÷ä

íäéçà øåëîì ,øåëîì øåñà øæ íãà åìéôà àìä,  àø÷ àåäå

 ùøåôîá íéèôùî)ë"à -è"æ ( úåî åãéá àöîðå åøëîå ùéà áðåâå

úîåé.  

äôñá"÷ î äùî çîùééôò õøú"áîøä ã" í)ô"ìäî è '

äáéðâ (ùôð áðåâá,  íãå÷ åá ùîúùä ïë íà àìà äúéî áééç åðéàã

åøëîù, åøëîå åá øîòúäå øîàðù. åâå åðøëîðå åëì øîàù åäæå '

åá ùîúùäì åá éäú ìà åðéãéå, äúéî áééçúð àìù éãë.  

ãåò ôò õøúî"ä éîåëå ïè÷ä åéçà åà åðá áðåâäù íù øàåá '

òà" ùîúùðù ôøåèt åøëîå åá,  åìàì èøt åãéá àöîðå øîàðù

åãéá ïééåöî ïäù ,ãéå øîà äæìåéåèåùôë äâéøäì åá éäú ìà åð ,

 àîùåð éàî åøîàú"øéëî ìò àìä îä â ùé" ìò åîë äúéî áåéç ë

éúë àäã åúâéøä 'åâå åøëîå ùôð áðåâå ,' åðéøùá åðéçà éë øîà äæì

àåä ,àå"äúéî áåéç åúøéëîá ïéà ë.  

øôñá â õøúî øçáð óñë" äëìä íã÷äá ëä íù øàåáî

áîøá" úåùøá áåðâä ïééãòå åøëîå åá ùîúùðå ùéà áðâ íàù í

øåèt åîöò ,àå"îì ë" åðì ÷æçåî ìàøùé õøà ãåðéúåáàî,  äéä

ìàøùé õøàá åîöò úåùøá åúøéëî úòùá óñåé, òå" åéä àì ë

ùééò äúéî íéáééåçî íéèáùä"á.  

ãåò øú éøáã íã÷äá õøúì ùéïúðåé íåâ ãåòå ìàéæåò ïá ,

 íéìòðî äæá åð÷å óñë íéøùòá óñåé úà åøëî íéèáùäù

íäéìâøì ,éúëã ' ñåîòá)á ,å ( øåáòá ïåéáàå ÷éãö óñëá íøëî ìò

íéìòð ,úëå 'úçä"ùîî óñë íéøùòá øëîðù ñ,  äùòð ïéð÷ä êà

ïéôéìçá, åäòøì ïúðå åìòð ùéà óìù ,ñá åáø íðîà ' úåôé íéðt

áúë, ùîù"ñë äåù åðééä óñë íéøùòá åúåà åøëîù ëó , íòèäå

à÷ééã ïéôéìç ïéð÷á åúåà åøëîù , äøéëîä àäéù åöø àìù éôì

åîâ äøéëîøä ,îâá àúéàå 'ñî ' ïéùåãé÷)ç 'ò"à ( øëîðä ãáòá

éøëðì, ïéôéìç úøåúá äð÷ð åðéàå äð÷ð àåä óñëáã ,òå" úà åøëî ë

ïéôéìçá äøéëîä ìåçé àìù íéìàòîùéì óñåé,  äúéî åáééçúé àìå

åúøéëîá.  

úçá"ñ îãà íùá àéáî"ð å"ùîã é" ùéà áðåâå äøåúä ë

 åøëîå'åãéá àöîðå', åúä àáù øùôàø ãçà íãà íàù ùãçì ä

ø÷ôä íå÷îá çðåî,  àáå äîåãëå úåòø úåéç ìù íå÷îá åðééäã

 ãçàìàåää äðëñäî åìéöä ,åàëì 'ò åùôð äð÷ù øîåà éúééä" é

åà øåëîì éàùøå åæ äìöäçà åú"ãáòì ë.  

ïëì åúä äáúëø ä'åãéá àöîðå ' åîë äàéöî ïéòë åìéôà

îâá äàéöî ìöà åðéöîù ')á"÷ é÷"ò æ"á (éúëã ' àúàã äúàöîå

ìééã 'òîùî ,åéìò áééç éëä åìéôàå , äéä íúøáñ éôì íéèáùäå

úåîø  åà íéáø÷òå íéùçð åá ùéù øåáá óñåé úà ÷åøæì íäì

 åà íìöà øúåî àîøâù åøáñù íåùî äúéî ùðåòì åäåðãù íåùî

äùì øáéãù ìò"ø ,äðëñ íå÷î øåáá øáë àåäù ïåéëîå, çà íà" ë

çà åøëîì íäì øúåîå åùôð úìöäá åäéð÷ åðîî åäåëùîé"ë , íäå

ò íâ äøéäæä äøåúäù åòãé àì" úáéúá æ'àöîðå ,'ééò"äæá ãåò ù.  

á"ä  
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI 

    )ב"לקת( 'יגליו�  ג"שנה י  בשוי א"עתש כסלו ט"י
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI 

  ש"סו� זמ� קר
  בשויק "עש

8888::::43434343        
  8:48 מק	ק "שע

[]  

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

  .)ו"ק בלק קפ"זוה(

  

  שיעור השבוע
  חבורת יסודי התורה

  בשויפרשת 
  'סו� מסעד  :זמ סוטה' מס

  וישבפרשת 
  :געד  .פסחי� ב' מס

 []  
סוטה רואי� כח היצר ' בלימוד מס

הטבע אי ובדר� , להסית לדבר עבירה
וא� ורק בכח קדושת , אפשר להתגבר

לימוד התורה אפשר לנצח נסיונות 
  .ואז יש תקוה להשאר יהודי כשר, הקשי�

  סוטה' א בהתחלת מס"מדברי רבינו שליט

  לספר מותר
 י"עפ ב�ווי' וגו דבת� את יוס� ויבא' וגו בלהה בני את נער והוא

 שנאמר מחלוקת בעל על ר"לשה לומר מותר ,יומא במסכת דאיתא

 הפסוק התכת מבואר ז"ועפ, דברי� את ומלאתי אחרי� אבא ואני

 עמה� יבי�מר היו אחיו אבל הדיוק והוי, דייקא והוא' וגו נער והוא

 דמותר' וגו דבת� את יוס� ויבא לכ� השפחות בני אות� קורי� והיו

  .ל"כנ מחלוקת בעלי על ר"לשה לומר
  משה ישמח

  כס� בלי
 עושה היה הוא ש� עושי� אשר כל תאו' וגו יוס� את 'ה ויהי

 מה כי וישלח בפרשת לעיל כ"עפימש צחות בדר� יתבאר', וגו

 על דמיוני פועל היות למע�, המנחה לקחת עשו את יעקב שביקש

 ולקחת אומרו וזה, כס� ברצי מתרפס להורות, ממשלתו עת העתיד

. לעתיד ותרצני למע�, מידי מנחתי

 לפועל חדשות עשה יוס� אמנ�

 ח� נשיאות י"ע האר� בקרב ישועות

 הכתוב שאמר וזהו. בכס� לא, וחסד

 וית� חסד אליו ויט יוס� את' ה ויהי

 ואת', וגו סהרה בית שר וית�' וגו חנו

 להוציא כלומר ש� עושי� אשר כל

. עושה היה הוא ישלחפ רי�ואס

 דמי� ומת� שוחד י"ע תאמר ושמא

 בית שר אי� אומר גמר לזה, שבידו

 בידו מאומה כל את רואה הסהר

' ה רשבא דמי� מת� בידו ראה שלא

, מצליח' ה עושה הוא ואשר, תוא

  .כס� מבלעדי

  לב ייטב

  טוב רצו
 לא ויאמר' וגו ראוב� וישמע

 ל"זירש דברי י"עפ ירצה. נפש נכנו

 הוא דנפש, השותה לרבות נפש

, ממנו נהנה שהנפש רוח תרקו לשו�

 ידוע והנה. אד� של הרצו� נקראזה 

 במעשה רק חטא לא הצדיק דיוס�

 את יוס� ויבא וכתיב במחשבה ולא

 כי המחשבה ולא והמעשה הדיבה רק רעה' הי שלא ל"ר, רעה דיבת�

' הי האי� ז"ע הפירושי� רבו כאשר, לטוב אפס' הי ורצונו ומחשבת

 נכנו לא ש"וז. לטובה א� זו בדבר אחיו ע� יוס� של והרצו� הכוונה

  .והב� טוב שהוא הרצו� עבור היינו נפש
  חיי� עצי

  המעור ברית הלשו וברית
ספר (ק "ל דהנה ידוע מספה"וי ',ותתפשהו בבגדו לאמר וגו

כי , דמי שפוג� לשונו סופו שיפגו� בברית קדשו) ג"א מ"יצירה פ

הקרא  אמרשה ומעתה ז .ברית המעור מכוו� נגד ברית הלשו�

והוא לשו� הרע  ,דהיינו בעבירה שלו שכבר עבר בה ,ותתפשהו בבגדו

וכיו� שפג� בברית  ,בבגדו בה ובגד מלשו�, שדיבר על אחיו ובגד בה�

 .ישאשת הוא חטא א, כ בברית המעור"לשונו שוב נקל לו להכשל ג

אי� אעשה הרעה הגדולה הזאת להכשל ואמנ� הוא השיב לה 

ר "וחטאתי לאלהי� א� שדברתי לשה, באיסור אשת איש במזיד

  .בבחינת חטא שהוא שוגג �אי לא היה כ, ופגמתי בלשוני

  גבעת פינחס

  שבת קודש
דהנה בפרשת בראשית  יש לפרש .'ויתנכלו אותו להמיתו וכו

קי� את יו� השביעי ויקדש אותו כי בו ויבר� אל) בראשית ב ג(כתיב 

דהנה הששת , והכוונה בזה יש לומר. שבת מכל מלאכתו אשר עשה

על כ� בר� , ושבת קודש הוא מלכות, ספירות' ימי המעשה ה� כנגד ו

שהוא כולל כל הששת , ו דייקאתאלקי� את יו� השביעי ויקדש או

כי בו  ה שאמרוז, על כ� בר� אותו, כות שכולל כול�כמו מל ימי�

  .נו שבו נכלל כל הששה ימי�היי, שבת מכל מלאכתו

והיה צרי� יוס� , דת מלכותויהודה מ, והנה יוס� היה מדת יסוד

א� כ� היה , והוא היה רוצה להיות מל�, להשתעבד מקמי יהודא

, ו"ו אותה שאמר ויתנכלוז. על כ� היו רוצי� להורגו, מורד במלכות

ולמה הואיל , היינו היו� השבת, ו"היינו שראו דכתיב ויקדש אות

היא ווהיא הכולל כל הששה ימי� 

כ� הכא נמי כא� יהודא היא  א�, העיקר

ויוס� רצה , דת מלכותדהוא מ העיקר

על כ� רצו להרגו כדי� מורד , למלו�

  .ק"ודו, במלכות

  תולדות ישראל

  זה בזכות
 לו עשה ואביו במדרש איתא

 וישנאו למה, י� פס פסי�, פסי� כתונת

  .ב"צ לפניה� הי� עשיקר כדי אותו

 ש"עפימ המדרש בביאור ל"אפ

 לו אמר, החוצה וינס פ"עה ת"בעה

 מפני ינוס שהוא חיי� ,וינס בזכות ה"הקב

 מה וינס ראה הי� כ"זשהו .של� ארו�

' פי וזה ,ל"עכ �יוס של ארונו ראה

 שנסתבב אותו וישנאו למה, המדרש

 כדי תירצו ז"וע' הק לשבטי� זו סיבה

 שנאת� י"דע, לפניה� הי� שיקרע

 ישראל זכו ז"ועי נסיו� לידי ובא תבבנס

  .ס"י לקריעת

  יואל דברי

  בתר גדולת החכמה
 כי בניו מכל יוס� את אהב וישראל

 מדוע להבי� יש ולכאורה ,פסי� כתונת לו ועשה לו הוא זקוני� ב

 תתרבה זה ידי שעל חשש ולא יוס� את אבינו יעקב הגדיל באמת

  .ממנו הגדולי� מאחיו השנאה עליו

 הוא בשני� שהגדול יש כי ל"זח בדברי מצינו דהנה ל"וי

 ויש, והנכבד החשוב הוא בחכמה שהגדול ויש, והנכבד החשוב

 בתר אזלינ� אי והנה. ש"עיי ,והנכבד החשוב הוא בחכמה שהגדול

 אבל, ממנו הגדולי� אחיו תחת להכנע יוס� צרי� היה ,השני� גדולת

 �יוס לפני להכנע השבטי� צריכי� היו, החכמה גדולת בתר אזלינ� אי

 אונקלס בתרגו� וביאר, לו הוא זקוני� ב� כי ככתוב, מכול� החכ�

 סבירא הוה אבינו שיעקב ומרלש י ומעתה .'ליה הוא חכי� בר ארי'

 מכל יוס� את הגדיל בדי� ולכ�, החכמה גדולת בתר דאזלינ� ליה

 אבל ,מכול� החכ� הוא שהרי לפניו להכנע צריכי� כול� כי, אחיו

 יוס�ל לו יש כ� וא�, השני� דולתג בתר דאזלינ� טענו השבטי�

  .לפניה� להכנע

  משה בר�

  שה דברי�הסתכל בשל
úìùìù ãå÷ð ïàîéå.  íòîî×í ¾þõñ ¾−

ï óþôê µþð ñ¼"þë êëîíî ñ¾" í−í¾ îï −
îþ¼¾ë ñ½ñ½ô ,þîšî± î−ò−¼ë , î−ëš¼ë íñî³î

î×’ .š−ð®í ¹½î− ñ¼ ³êï þôêò µ−ê íþîê×ñî .
ï óþôê µþð ñ¼ íòîî×í µê" ñ×³½í ñ

íþë¼ −ð−ñ êë í³ê −êî ó−þëð í¾ñ¾ë . ¼ð
³êë ö−êô ,µñîí í³ê öêñî ,õñî í³ê −ô −ò

öîë¾ìî ö−ð ö³−ñ ð−³¼.  
−î" íêîþ óê êþôèë ê³−êð µþð ñ¼ ñ

ðêî× ó ’¼ô¾ ³ê−þš êþš− , šî½¼− îêñ óêî
íþî³ë ,î× îñ þ−×ï− îêñ óêî’ . ö× óè îíïî

èí îñêë ïôîþô ,’î−ò−¼ë ±þîš , ³ê−þš êîí
¼ô¾ ,¼" þ−ë¼ô −îí −ëþ êþôèë ê³−êð ð

î−ò−¼ ñ¼ î−ð− .îþ¼¾ë ñ½ñ½ô , šî½¼− êîí
íþî³ë ,¼"íþ¼¾ë ó−îñ³í ó−þíí× ð . íñî³
îëš¼ë ,î× îñ þ−×ï− êîí ,’í êîí¾ ¹î½î ëš¼

ò× óðêí ñ¾"ñ. ñî¾ôí ¬îì îíïî¾  ¼òîô¾
íþ−ë¼íô óðêí.  ³ë−³ë ïôîþô îíïî’öêô−î ’
î−³îê êîí −×³ ’ö−êô ’³êë ö−êô µþð ñ¼ ,

î−³−îê óèî³ ’−ô öê ’ñ îò−−í’öê ’µñîí í³ê ,
 −òõñî’−ô ’î× ð−³¼ í³ê ,’ ðîšò ö× ñ¼î
³ñ¾ñ¾ ,¾ñî¾ôí ¬îì µþð ñ¼ ,è¾ ’ ó−þëð

îê ó−¼òîô îñêê¬ì− êñ¾ î³.  
ó¼îò −þôê 

  נ"ק נא ללמוד משניות לע"היות שלא הניח זש - ח כסלו"י נפטר י"נ שאולר "ה ב"ע יואל' הבנ "נתנדב לע
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äøä"÷ íééç íéî øàá ìòá æììä"ä  

ë"åìñë æ  

äæ ãåîò úåëæ :òì"äøä ð"ø ç 'éøà ãåã' á"ø áåã íçðî ò" ä- æ øèôð 'îùú øãà"â 

ïééòîî èùôä  
  בזכות יוס�

ר איתא כשאמר לו יהושע לשמש שמש בגבעו� דו� "בב. 'והנה השמש והירח וגו

, פירוש וכי אינ� עבדו של יוס�, בא אתלא רצה לעמוד עד דאמר ליה ולאו כס� זביניה דא
דכתיב , ויהושע מזרע יוס�, דכתיב והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבי� משתחוי� לי

  .מיד ויעמוד השמש. 'למטה אפרי� הושע ב� נו�'

  דעת זקני�

  רמז הגליות
של גלות ' ת. כא� רמז לו גבריאל השלשה גליות. וימצאהו איש והנה תעה בשדה

  .אלפי� יכלה במהרה בימינו' לסו� ה, של גלות אדו�' ה, גלות בבלשל ' ע, מצרי�

  דעת זקני�

  בגמטריא
' זה'. שאמרו שאינ� חפצי� להיות שני� עשר שבטי� מכא� ואיל�. נסעו מזה

  .ב"בגימטריא י
  דעת זקני�

  מלא� רפאל
  .'איש'שמעתי שהוא רפאל בגימטריא . י שהוא גבריאל"פירש רש. וימצאהו איש

  ש"פירוש הרא

  יזכיר סוד
במדרשו של רבי נחוניא ב� הקנה יזכיר סוד בש� אלה . מה פרצת עלי� פר 

ופר  על ש� הלבנה הנפרצת , אמרו איקרי זרח על ש� החמה שהיא זורחת מיד. הילודי�

לא קשיא דהא כתיב , והרי פר  הוא הבכור וחמה גדולה מ� הלבנה. לעתי� ונבנית לעתי�

, והנה לדעת� היה ש� הלבנה לפר  מפני מלכות בית דוד. וית� יד וכתיב ואחר יצא אחיו
והוא בכור בכח , והנה פר  תאו� לזרח הנות� יד. כי הלבנה מותאמת בחמה, והיו תאומי�

דוד מל� ישראל חי 'וזהו מאמר� בקידוש החודש . כמו שאמר א� אני בכור אתנהו, עליו�

  .והמשכיל יבי�. 'וקיי�
  �"רמב

  א� הוא בחר�
, אבל לא היה מתאבל, י יצחק היה בוכה מצרתו של יעקב"פירש רש. אביוויב� אותו 

כדפירישית לעיל לעני� . כי היה יודע שהוא חי ולא רצה לגלות ליעקב מפני כבוד השכינה

ומכא� יש להוכיח כי כאשר הקהל . ה עמה� שלא לגלות הדבר"מי שהחרי� ושתפו להקב
שא� על פי שאומר הסרב� לא אכנס , מסכימי� בדבר אחד בכח חר� ויש סרב� אחד מה�

שא� כ� לא , שהרי יוס� לא נכנס בחר�, שג� הוא באותו הברית בעל כרחו, עמה� בחר�

כי לא היו חסרי� רק ראוב� , ה"כי היו עשרה בלא הקב, ה עמה�"היו צריכי� לשת� הקב
  .וא� על פי כ� לא צרה יוס� לגלות ולהודיע לאביו כי הוא חי, ובנימי�

  �דעת זקני

  ירא' מפני מה הי
' אדרבה יהודה הי, מפני מה היה ראוב� מתיירא יותר משאר אחיו. ואני אנה אני בא

מפני , אלא יש לומר. לו לירא יותר משאר אחיו שהיה ממונה על אחיו עד אותו פרק
שניתנה בכורתו ליוס� היה ירא שמא יחשדהו אביו יותר משאר אחיו משו� דסני ליה על 

  .ובחללו יצועי אביו ניתנה בכורתו ליוס�כדכתיב , בכורתו

  חזקוני

  הבעל ש טוב הקדוש החיה אותו

והיה שוכב בחליו זמ� , פע� נחלה מאד הבאר מי� חיי�

כ� שכב , והרופאי� כבר נתיאשו ממנו מחייו, רב בלי הכרה

לא פתח עיניו ולא דבר , ממש כדומ�, שלשה ימי� שלמי�

וכיוצא בה� , המקורבי� רק שפכו לתו� פיו מעט מרק, מאומה

  .מהרפואות

פתאו� הגביה את עצמו וישב על , ויהי ביו� השלישי

אוי "הניח ידיו על ראשו והתחיל לצעוק בקול גדול , המטה

עד , ויתבהלו כל אנשיו סביביו על דבר פלא הלזה, "אוי

מה , רבי: שהרהיב עוז אחד מה� ויגש אליו וישאל לו לאמר

וכי : ויענה לו הבאר מי� חיי�?  "אוי"את� צוקעי� כל כ� 

ויפחד ? ל עומד אצלי הנה"� טוב זאינ� רואה כי הבעל ש

א� ראו תיכ  כי הוטב להבאר מי� , האיש השואל יותר ויותר

עד שהתחיל לחזור , והיה הול� ומיטב המצב, חיי� מחליו

  .ויהי לפלא, לבריאותו כבראשונה

בעת ההיא כבר נחלשתי מאד עד : ק ואמר"אז סיפר הרה

טא ולא נשאר בי כי א� קוס, שכמעט הלכה נשמתי מקרבי

וג� ראיתי , כי הנני הול� בעולמות העליוני�, וראיתי, דחיותא

, רבי: נגשתי אליו ואמרתי לו, ל"את רבינו הבעל ש� טוב ז

: ל"השיב לי הבעל ש� טוב ז. ת"עשו לי טובה שירפאני השי

הלא דרכו : אמרתי לו. מה אעשה ל� וכבר נגזרה הגזרה, בני

, ל היתה"אטשוב זק רבי מיכלי מזל"בקודש של מורי ורבי הרה

שלא בר� ברכת המזו� בסעודה שלישית של שבת קודש בלי 

ופע� אחת נמשכה ישיבתו , שידבר ויספר איזה עני� מכבודכ�

, וצוה להביא מי� האחרוני�, סעודה שלישית עד אור היו�

לא דברת� עדיי� שו� עני� מהבעל , רבי: נזכרתי ואמרתי לו

וצוה , ב עשית כי הזכרתניטו: ויאמר לי מורי ורבי, ל"ש� טוב ז

וסיפר איזה עני� , לסלק את המי� האחרוני� מ� השולח�

 –הנה בודאי . כ נטל ידיו ובר� ברכת המזו�"ורק אח, מכבודכ�

היתה  –טע� הבאר מי� חיי� ע� הבעל ש� טוב ואומר 

על , ואני הייתי גור� להנחת רוח הזה, לכבודכ� מזה נחת רוח

  .ובהכ� מחויב כבודכ� להשיב לי ט

, צדקת ממני: אז השיב הבעל ש� טוב הקדוש ואמר

ובטחוני אשר ברכתי לא תשוב , כי אברכ�, וזאת אעשה ל�

ובתחלה לא , הניח ידיו הקדושות עלי ראשי, וכ� עשה, ריק�

א� בכל רגע , כי כמעט לא היתה נשמתי בגופי, נפחדתי כל כ�

ז "ועכ, ורגע שלאחר כ� התחילו כחותי להתחזק ולהבריא

וידיו , יי� הייתי רואה את הבעל ש� טוב הקדוש עומד לנגדיעד

, פחדתי מאוד והתחלתי לצעוק, הקדושי� על ראשי לברכני

  ).קבוצת יעקב. (ל"עכ, עד ששבתי לאיתני ולבריאותי

  קומת הגו� שלו נשתנה בשבת קודש

בשבת , ידוע אצל החסידי� כי מדרגת הבאר מי� חיי�

וא  חבר ספר , החול היה משונה ממדרגתו בימות, קודש

הרגיל על לשו� צדיקי� , "סדורו של שבת"מיוחד בש� 

  .וחסידי� ההוגי� בתורתו הקדושה

' ג ר"הרה: חברו(והא ל� מה שכתב בספר קבוצת יעקב 

ב� , ד בארדטשוב"ר משול� נת� מרגליות אב"יעקב מרגליות ב

ט "ד זלאטשוב ותלמיד הבעש"אב, שמואל מרגליות' ג ר"הרה

א� אמת , שמואל ששאל אותו בנו' בש� זקנו ר: )ע"זי' הק

עד אחר , מה שאומרי� העול� שמערב שבת אחר הטבילה

, בני: אמר לו, שבת היה הבאר מי� חיי� גבוה שני ראשי�

א� זאת ? וכי אני מדדתי קומתו, אתה ידעת כי אי� דרכי לגז�

ראיתי אותו בכל ערב שבת הול� , אומר ל� בעדות ברורה

וממש לא , � ראיתי אותו בביאתו מ� המרח%ואחר כ, למרח%

בכל , ונדמה לאיש אחר בתוארו ובקומתו, בא זה האיש שהל�

  .תואר גופו הקדוש היה משונה מבראשונה

ר "מאת האדמו(ז איתא בספר דברי שלו� "וכעי

ק מורינו "ושמענו בברור על הרה): בשלח' פ, ל"מקאדיינוב זצ

, ר סדורו של שבתחיי� בעל המחבר ספר באר מי� חיי� וספ

שהיו רואי� בחוש כי בשבת קודש הגביה קומתו גבוה בגו  

כי צדיקי� מהפכי� , ממש מקומתו שבששת ימי המעשה

  .ל"עכ, והיה ניכר א  בחומר שלו, חומר לצורה

  כרח אב על בני

, ל היה ב� גרוע מאוד"חיי� משערנאווי% ז' ק ר"להרה

הלכו לדבר , גותווסברו החסידי� שהרב אינו יודע כלו� התנה

כאשר עמדו אחורי . אתו מעני� הזה כדי לחשוב איזה עצה

אי� , ע"רבש: "שמעו שאומר הרב, הפתח קוד� שנכנסו לפני�

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

, מכל שכ� בני� ישראל שאינ� חלילה במדרגה כזה, לו הכל

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

  ).חמדה גנוזה. (ולא נכנסו לדבר אתו, כל העני�

ברו� ' ק ר"להרה: בעני� זה יש לציי� עובדא בדומה לה

. ל"ל לא התקיימו לו בניו רח"אשר מטשערנאביל זצוק

הכניסו , ל"שלמה שמואל זצוק' ק ר"וכשנולד אצלו בנו הרה

ר� אה' ק ר"את הילד ע� עריסתו בחדר זקינו הרה

פע� אחת באמצע התפלה התחיל . ל"מטשערנאביל זצוק

אהר� היה מנענע העריסה כדי ' ק ר"והרה, הילד לבכות

, רבי: ואמר, וראה זאת המשרת שהיה איש פשוט. להשתיקו

על שהוא , וועט האבי� צו טו� מיט איי�'מ

' ק ר"אמר לו הרה. מנענע באמצע התפלה

? טא� דו לערנסט מיר וואס צו, "ברוטאל: "אהר�

דאר  'דאר  ווייז� דע� רבונו של עול� אז מ'מ

אז מיר וועל� , רחמנות האב� אוי  קינדער

רחמנות האב� אוי  אונזערע קינדער וועט ער 

ילקוט מאורי . (רחמנות האב� אוי  זיינע קינדער

  ).אור

ק "פע� הל� הרה: עובדא בדומה לה אירע

והיה נשע� עליה� , ל לטייל ע� שני נכדיו"הנ

והבחי� שזהו תמיה בעי� . חיבה יתירה בדר�

ל שאנחנו צריכי� "השיב בבחינה הנ, הרואי�

ת אי� שאנו מתנהגי� ע� בנינו "להראות להשי

הפסוק ' ואז פי, שג� הוא יתנהג כ� ע� בניו

שאנו מלמדי� ', וכל בני� לומדי ה) יג, ישעיה נד(

 ת שיתנהג ע� בניו כמו שאנחנו מתנהגי�"להשי

  .בחיבה ע� בנינו

  ק באר מי חיי"הלימוד בספה

מצינו אצל גדולי רבותינו שציינו ובקשו 

, מהתלמידי� ללמוד בספר הקדוש והנחמד הזה

  .'לעורר לבביה� לאהבה וליראה את ד

ל נכד "ק רבי יעקב צבי מפאריסוב זצ"הרה

היה מדרי� את בני הנעורי� , היהודי הקדוש

באר מי� "שיגמרו בכל שבוע הלמוד בספר 

שיח שרפי . (השייי� לפרשת השבוע" חיי�

  ).קודש

יהושע מאוסטרובא ' ק ר"וכ� אמר הרה

ק "ב� הרה, בעל מחבר ספר תולדות אד�

שספר באר מי� חיי� שיי� , ל"מלענטשא זצ

ואמר שלשו� הספר באר , לכל יהודי באשר הוא

מי� חיי� מפתה לכל יהודי ויהודי לעבודת 

ל "ה מראדאמסק זצשלמ' ק ר"ג� הרה, ת"השי

בקש מהבחורי� שיקבעו שעור ברבי� בספר 

תולדות אדמורי . (הקדוש באר מי� חיי�

  ).ראדאמסק

שכל המוסרי� : ע אמר"ק בעל עצי חיי� זי"מר� הרה

נמצאי� בספר באר , המביאי� ליראה ולמעשי� טובי�

ולכ� טוב ללמוד בספר לפני הלמוד גמרא , מי� חיי�

זה מקיי� הסגולה שכתבו וב, ותוספות ושולח� ערו�

  .בספרי� שצרי� לעיי� בספר מוסר לפני הלימוד

פע� הגיע אחד : יש לציי� פה הסבר בעני� זה[

ותינה לפניו את , ל"אהר� מטשערנאביל זצוק' ק ר"להרה

ואינו יכול להפטר , ל"צערו שנכשל ונשתקע בעבירות רח

, והשיב בחיוב, ק א� לומד ספרי יראה"שאלו הרה. מה�

והשיב , ק באיזה ספרי� הוא לומד"שוב הרהשאלו 

שאלו , שלומד בהספרי� ראשית חכמה חובת הלבבות

אמר לו . והשיב בשלילה, ק א� עוסק ג� בספרי חסידות"הרה

כי כל זמ� שלא תעסוק בספרי חסידות בדר� ! דע ל�: ק"הרה

לא תמצא דר� להיפטר מ� ', ט הק"אור שבעת הימי� הבעש

בותי הקדושי� כי ספרי היראה שכ� מקובלני מא, ר"היצה

וספרי , א� ה� נכתבו בעיקר לדור�, הינ� קודש קדשי�

. א"חסידות נכתבו לדורי דורות עד ביאת משיח צדקינו בב

  ).]ער� ספרי חסידות, ילקוט מאורי אור(

במכתב לאנשי , ל"ד זצ"ב� ציו� מבאבוב הי' ק ר"ג� הרה

ויפה שעה  : ...ל"וכתב בזה, שלומו מבקש שילמדו בספר הזה

אחת מבאר מי� חיי� ומשאר ספרי צדיקי� מכל הונ� 

  .עד כא�, ורכוש�

ותראו : ...ל לתלמידיו"וכ� כתב בעל שומר אמוני� זצ

ללמוד ולחזור ספר שלח� הטהור וללמוד בספר באר מי� חיי� 

  .וכל ספריו

  

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

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

הובא (במדרש פליאה 

הדודאי� נתנו ) בחת� סופר

זה ראוב� שהציל את , ריח

ועל פתחינו כל , יוס�

זה נר חנוכה שאצל , מגדי�

�וצרי� , הפתח מבחו

  .ביאור

ונראה בהקד� קושית 

) ר"עת' ח סי"או(הבית יוס� 

למה קבעו שמונת ימי 

כיו� דשמ� שבפ� , חנוכה

נעשה הנס נמצא שלא , היה בו כדי להדליק לילה אחת

ל שחילקו שמ� שבפ� לשמנה "וי, אלא בשבעה לילות

ובכל לילה היו נותני� במנורה חלק אחד והיה  ,חלקי�

  .ד"עכ, ונמצא שבכל הלילות נעשה נס ,דולק עד הבוקר

ת אמרי יושר "ל בשו"והקשה הגאו� רבי מאיר אריק ז

והיא� , ימי� היה ג� כ� שבת' הא בתו� ח) ז' ב סי"ח(

, דפשיטא כשאי� שיעור הצרי� לשמ� ,הדליקו בשבת

דלא נית� לדחות רק כשעושי� מצוה , אסור להדליק בשבת

ואפשר שהדליקו על . ולא משו� קצת מצוה דחצי שיעור

דשני� שעשאוהו , ידי שני כהני� או זרי� דכשרי� להדלקה

ובמקו� מצוה ובפרט , .)שבת צב(פטור אבל אסור מדרבנ� 

  .ד"עכ, במקדש לא גזרו

כי כתב , רו האחרוני� בעני� שני� שעשאוהואכ� חק

ת "ובשו) ח' ב סי"ק ח"מהדו(ת שואל ומשיב "השואל בשו

דהא דפטורי� שני� ) ח"כ' ח סי"או(חסד לאברה� 

דקרא בעשותה קאי על , שעשאוהו היינו מכרת ומלאו

ולא אימעט רק , )ויקרא ד כז(הלאו אשר לא תיעשנה 

וה� השיבו , כאאבל עשה דשבתו� אי, מלאו וכרת וחטאת

, לסתור דבריו דבאמת שני� שעשאוהו פטורי� מכל וכל

) ז' סי(ת תורת ח� "והשואל הצדיק שיטתו בחיבורו שו

ז הדברי חיי� והגאו� רבי שלמה "שנדפס בהסכמת ק[

ש בדבריו "עי, ]ה"קלוגער והגאו� רבי שמעו� סופר זללה

' א מהל"ריש פכ(וכסברתו מצינו בלח� משנה . [בארוכה

בשבת שהתורה לא אסרה קוד� , לגבי חצי שיעור )שבת

אבל המלאכות  ,אלא המלאכות כפי השיעורי� שנתבארו

לכ�  ,עצמ� בפחות מ� שיעור החיוב לא נאסר מ� התורה

וא� כ� לסברתו ]. ד"עכ, תשבות) שמות כג יב(אמרה תורה 

, דשני� שעשאוהו פטורי� מלאו ואסורי� בעשה דתשבות

דהא , קו בשבת על ידי שני�הרי אי אפשר לומר שהדלי

  .עדיי� איכא איסור עשה דתשבות

הוכיח :) ד� קלב(שבת ' � לובלי� במס"אמנ� המהר

דבשבת ליכא עשה דשבתו� רק ביו� ) ה האי"ד(' מתוס

מבואר ) ה דידע"ד. שבת סט(' א� במקו� אחר בתוס, טוב

� "וא� כ� לשיטת מהר. דא� בשבת איכא איסור עשה

דשני� שעשאוהו , ו על ידי שני�שפיר יש לומר שהדליק

כיו� דקרא , למלאכה בשבת ודאי פטורי� מכל וכל

, דבעשותה מיעטה מאיסור לאו ואיסור עשה ליכא בשבת

א� , דאיכא איסור עשה בשבת' מה שאי� כ� לשיטת התוס

כ� לשיטת השואל דשני� שעשאוהו פטורי� מלאו ואסורי� 

דהא , ני�אי אפשר לומר שהדליקו בשבת על ידי ש, בעשה

ושוב אי אפשר לומר כתירו� , עדיי� נשאר איסור עשה

הבית יוס� שחילקו שמ� שבפ� לשמונה חלקי� דמתעורר 

וצרי� לומר דמה שהתקינו , הקושיא היא� הדליקו בשבת

  .להדליק שמונה ימי� הוא מטע� אחר

) דרוש ראשו�(ונקדי� עוד מה שכתב בפרשת דרכי� 

 ,שבטי� הקדושי�בעני� מחלוקת יוס� הצדיק ע� ה

ויוס� , שהשבטי� סברו שיש לה� די� ישראל א� לקולא

ר "ב(א� איתא במדרש , ל שיש לה� די� בני נח"היה ס

וכ� איתא , ששמר יעקב השבת קוד� שנית� )ו"ט ס"פע

כמא דאת  ,ואי� הכ� אלא שבת) ד"ב ס"ר פצ"ב(במדרש 

מכא� , 'והיה ביו� הששי והכינו וגו) ה טז מותש(אמר 

:) סנהדרי� נח(ל "וקשה דהא קי. יוס� את השבתששמר 

� ששבת חייב "עכו

שנאמר , מיתה

) בראשית ח כב(

יו� ולילה לא 

וא� כ� . ישבותו

אי� שמרו האבות 

אלא , את השבת

ודאי מזה ראיה 

שיצאו מכלל בני 

, להקל נח אפילו

  .ש"עי

כתב שאי� ) מערכת אבות אות כג(אכ� בבית האוצר 

דיש לומר שעשו , ישראלראיה מזה שהיה לה� די� 

דהוי ליה שני� , מלאכה בצירו� ע� עוד אד� אחר

מקרא דבעשותה .) שבת צג(שעשאוהו דפטורי� בישראל 

וזהו רק לגבי ישראל דאיכא גזירת הכתוב , )ויקרא ד כז(

קרא דבעשותה לומר דבשני� שעשאוהו אי� המעשה 

ונחשב כאילו כל , מתחייבת לכל אחד ואחד בפני עצמו

מה שאי� כ� , ה רק מקצת ולא מלאכה שלימהאחד עש

לגבי ב� נח דליכא קרא דכל התורה לישראל נאמרה ולא 

המעשה מתייחסת לכל אחד בעצמו ואי� כא� , �"לעכו

  .ד"עכ, שביתה

ח דיני שבת "או(והנה הקשו האחרוני� באמרי בינה 

אמאי ) יד ענ� ה' ח סי"או(ת באר יצחק "ובשו) ג"י ל"סוס

הא אפשר , וכ� מילה דוחה שבת, קרבנות דוחה שבת

לעשות כל אלו על ידי שני� שעשאוהו בשבת ולא לידחו 

: י ביצה כז"רש(ל "ותירצו על פי מאי דקי, איסור שבת

דא� מלאכה גרועה מכל מקו� במקו� מצוה ) ה חלה"ד

וא� כ� ג� שני� שעשאוהו . רחמנא אחשביה למלאכה

זו  ועיי� כסברא[ד "עכ, במקו� מצוה למלאכה יחשב

]. לגבי מלאכת המשכ�) תשא עמוד שיח' פ(בדברי יואל 

אמנ� לפי זה נסתר תירו� האמרי יושר שהדליקו המנורה 

דהא כשהדליקו המנורה לש� מצוה , בשבת על ידי שני�

הרי יש לומר , שסברו שג� בחצי שיעור מקיי� מצוה

רחמנא אחשביה למלאכה ג� בשני� שעשאוהו ואסור 

לומר כתירו� הבית יוס� שחילקו  וא� כ� לא שיי�, בשבת

דנתעורר הקושיא אי� , שמ� שבפ� לשמונה חלקי�

  .הדליקו בשבת

ובכ� כדי שלא יקשה קושית הבית יוס� למה 

הא לא נעשה נס רק , התקינו להדליק שמונה ימי�

יש לנקוט כתירו� החת� סופר בדרשותיו , בשבעה לילות

ביאת המקדש ' הל(� "על פי מה שפסק הרמב.) ד� סז(

, שא� הטיב הכה� את הנרות והוציאו בחו�) ז"ט ה"פ

ולפי זה יש לומר כי בזמ� ההוא שבאו . מותר לזר להדליקו

עד שפינו את , זרי� להיכל ויחללוה והיתה מלאה גילולי�

�אז הדליקו נרות בחצר , היכל� וטיהרו את מקדש

� וידוע שצרי� שמ� יותר במקו, הקודש ולא בפני� ההיכל

יותר ממה שצרי� , שהרוח מצויה ששולט ונושב בהאש

ובפ� לא היה אלא כשיעור , כשעומד בפני� בחדר מכוסה

וע� כל זה , הרגיל הדלקה לליל אחת כשמדליקי� בפני�

. ולכ� ג� ביו� הראשו� היתה נס, האירו הנרות כל הלילה

דאילו היתה  ,ומפני שהדליקו בעזרה נתפרס� הנס

', הנס רק הכהני� הניגשי� לה המנורה בפני� לא ראו

בחצרות קדשי� נתפרס� הנס שכל שנדלקו ועכשיו 

ולפיכ� , ימי� רצופות' ישראל ראו הנרות דולקי� ח

, רותיבפתחי הבית ועל פתחי החצשנדליק ג� אנו התקינו 

  .ד"עכ

הדודאי� נתנו ריח זה , וזהו ביאור מאמר המדרש

שיש לה� דקי� ליה כשיטת יוס� , ראוב� שהציל את יוס�

ומכל מקו� שמר את השבת על ידי , די� ב� נח לחומרא

והיינו משו� דשני� , שעשה מלאכה על ידי שני�

ונתעורר הקושיא א� כ� למה מילה , שעשאוה פטורי�

, וקרבנות דוחי� שבת הא אפשר לעשות� על ידי שני�

וא� כ� אי אפשר , וצרי� לומר דהמצוה אחשביה למלאכה

� שחילקו שמ� שבפ� לשמונה לומר כתירו� הבית יוס

שהרי בשבת לא היו יכולי� להדליק פחות , חלקי�

הרי המצוה אחשביה , ואי שידליקו שני�, מכשיעור

וצרי� לומר שהנס היתה במה שהודלק המנורה , למלאכה

ולכ� ועל פתחינו כל מגדי� זה נר , בחצר הקודש כל הלילה

�שהתקינו להדליק אצל , חנוכה שאצל הפתח מבחו

זכר לנס שנתפרס� לכל , � לפרס� הנס"ח מבחוהפס

  .ישראל על ידי שהדליקו בחצר הקודש

  )ג"ע בוומסב"ק ליל ז דחנוכה תש"מתו� דב(

˙Â˜ÊÁ˙‰ ·ˆÓ· ‰Ò�¯Ù‰        

געפינע
 די ווא� אי
 די סדרה די פרשה ווי  מיר

שטייט . י
 מצרי�יוס� הצדיק איז אראפגעגאנגע
 קי

אז ". את יוס�' ויוס� הורד מצרימה ויהי ה", אי
 פסוק

איז זי� מתבונ
 אי
 דע� פסוק קע
 מע
 נעמע
 א 'מ

זאל זי� אביסל מתבונ
 זיי
 'מ. געוואלדיג
 חיזוק

יוס� הצדיק איז געווע
 . אינע� מצב פו
 יוס� הצדיק

א מושל� בכל המעלות , א בחור ב
 שבע עשרה שנה

ביי זיי
 , ער איז געווע
 א ב
 זקוני�, מלא ח
, ומדות

הייליג
 טאט
 יעקב אבינו וואס האט אי� ליב געהאט 

כל מה שקיבל מש� , מער פו
 אלע הייליגע שבטי�

, א תלמיד חכ� מופלג שאי
 דוגמתו, ועבר מסר לו

מאיגרא רמא לבירא "פלוצלינג פאלט ער אראפ 

אויפ
 פו
 איי
 טאג , לעבד נמכר יוס�, "עמיקתא

צווייט
 ווערט ער פארקויפט פאר א קנעכט אי
 א 

, טומאת מצרי�, ער קע
 נישט קיינע�', אר  נכרי

טראכט אריי
 אינע� מצב פו
 יוס� 'אז מ. ערות האר 

עלנד , הצדיק ווי ער איז געווע
 צובראכ
 ביז גאר

אליינס אוי� אזא ביטער
 שווער
 מצב אי
 א פרעמדע 

  .מקו�

, סוק ויוס� הורד מצרימהאבער אי
 פ שטייט

אי
 אזא , יוס� איז אראפגעגאנגע
 קיי
 מצרי�

' ויהי ה"דא� איז אבער געווע
 , שווערע ביטער
 מצב

ביי , ה איז דער ש� פו
 מדת הרחמי�"הוי, "את יוס�

דער ביטערער , יוס� הצדיק איז אלעס געווע
 רחמי�

וויאזוי דער . שווערער מצב איז ביי אי� געווע
 רחמי�

אזוי איז , אויבערשטער פירט דער וועלט איז גוט

פו
 , דאס איז דער וועג פו
 א מאמי
. רחמי� וחסדי�

וואס ער גלייבט אז דער הייליגער , א
 ערליכע
 איד

, או
 מאוד עמקו מחשבותיו, באשעפער פירט די וועלט

האט זי� דא� 'או� ס, וכל מה דעביד רחמנא לטב עביד

אז פו� די אלע זאכ� איז טאקע שפעטער איבערצייגט 

ווי יוס� הצדיק  ,ארויסגעקומע� א געוואלדיגע טובה

כי למחיה שלחני אלקי� "אליינס האט געזאגט 

  ".לפניכ�

דארפ
 מיר ארויסלערנע
 פו
 די פרשה די  דאס

איז שווער 'ס, איד
 מאכ
 מיט שווערע מצבי�. ווא�

, איד� האב� ליידער פארלויר� די פרנסה, מיט פרנסה

איד� , אט אויפגעזאגט מענטש� פו� די ארבעטה'מ

, האב� פארלויר� געלט אוי� פארשידענע אופני�

איז 'ס, האט איינגעשטעלט געלט או� דאס דערלייגט'מ

את ' ויהי ה"דאר� צו געדענק� 'אבער מ, זייער שווער

אי� די שווערע מצבי� איז , ה איז רחמי�"הוי, "יוס�

� אי� הייליג� דאר� גלייב'מ, אלעס רחמי� וחסדי�

אז דער הייליגער באשעפער פירט דער , באשעפער

, � מענטש'איז גוט פאר'וועלט או� ער ווייסט וואס ס

  .או� אלעס איז נאר לטובה

 ט"א כסלו תשס"מתו� דרשה כ
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  קודשרות דבמתו�   

  א"ר שליט"ק מר� אדמו"מכ
  ק"א לפ"ק פרשת וישלח שנת תשע"מוצש

  י לטובת מוסדות קרית יואלאצל דינער השנת
  

, ר א גרויס שטעטל"יואל איז קיעה קרית...

ו� מע� דאר� האלט� די שטאט הייליג או� א

ר האט נישט פארגעס� פו� "דער יצה, זויבער

או� , איז ביי אי� א גרויסע אדרעס'ס, קרית יואל

או� אוי� אי� , ער פארלייגט כוחות איבעראל

ר איז מיט פארשידענע "דער יצה. קרית יואל

�  .או� מע� דאר� לוח� זיי� קעג� אי�, לבושי

ביי די  -� צוריק עטליכע חדשי מיט

האט מע� גערעדט פו� דע�  -ו אב "יארצייט כ

וועל 'או� כ, עני� וואס איז נוגע קאמפיוטערס

די בית , ארויסברענג� דער שבח פו� קרית יואל

רחל אי� קרית יואל איז די איינציגסטע מוסד אי� 

ניו יארק וואס מע� לערנט נישט מיט מיידלע� 

  .קיי� קאמפיוטערס

או� מע� האט , א אסיפה געווע� איז'ס

, איז א תרתי דסתרי'גערעדט פו� דע� עני� אז ס

יעדער איינער זאגט או� מע� ווארנט או� מע� 

, רעדט פו� די שעדליכקייט פו� קאמפיוטערס

או� אי� די זעלבע צייט אי� די מוסד נעמט מע� די 

גרויסע מיידלע� או� מע� לערנט זיי אויס ווי אזוי 

זענע� 'או� ס, פיוטערסצו ארבעט� אוי� קאמ

איז א תרתי 'געקומע� איד� זי� באקלאג� אז ס

או� וואס ווילסטו , דו לערנסט עס אויס, דסתרי

האט מע� ד� געווע� ?, מע� זאל עס נישט נוצ�

או� מע� האט באשלאס� אז אי� קרית , דערוי�

יואל אי� בית רחל וועט מע� נישט לערנע� מיט 

ב עמיצער וויל אוי, מיידלע� קיי� קאמפיוטערס

אבער , זאל ער זי� גיי� לערנע� פריוואט, דוקא

דער אלגעמיינער מוסד אי� סקול לערנט מע� 

  .נישט קיי� קאמפיוטערס

האב געמיינט אז אנדערע מקומות  אי�

ביז דערווייל זענע� , וועל� אונז באלד נאכמאכ�

האט אונז נא� קיינער 'ס, מיר נא� די איינציגע

ייל קרית יואל איז מיוחד וו, נישט נאכגעמאכט

  .במינו

זומער ווע� מע� האט גערעדט פו� די  לעצט�

�או� מע� האט גערעדט פו� די , עניני

, שעדליכקייט פו� האב� קאמפיוטערס אי� שטוב

דער מסחר האט , אבער איד� דארפ� דאס האב�

זי� אזוי אויסגעשטעלט אז אלעס גייט מיט 

�דא איז 'אבער האב� אי� שטוב ווי ס, דע

איז עס שעדלי� פאר די ערוואקסענע , קינדער

איז מע� . איז שעדלי� פאר די קינדער'או� ס

געזעס� או� מע� האט ד� געווע� וואס קע� מע� 

או� מע� האט , דא טו� בנוגע דע� עני�

דעמאלטס מחליט געווע� אז מע� וועט 

אויפשטעל� א פלא" וואס וועט זיי� מיוחד פאר 

ער דאר� האב� פאר ווע� איינ, קאמפיוטערס

זיינע געשעפט� זאל ער האב� א פלא" דא אי� 

או� מע� שטעלט אי� , אוועק פו� שטוב, שטאט

אז ווע� ער וויל קע� , עס צו מיט אלע צוגעהער�

ער אהי� אריינגיי� או� זי� ערלעדיג� זיינע 

  .געשעפט� וואס ער האט צו מאכ�

האט גערעדט דערפו� זומער ביי די  מע�

קע� 'או� כ, איז אדור� א פאר חדשי�'ס, יארצייט

�, האלט שוי� פאר� גמר'אז ס, מעלד� דא ברבי

מע� ברענגט שוי� די , איז דא דאס פלא"'ס

ה זיי� א "וועט אי'ס, מעבל או� אלע צוגעהער�

צו קענע� , פיי� מקו� פאר ווער עס דאר� עס

או� דער , ערלעדיג� דארט די געשעפט�

ל האב� אייבערשטער זאל העלפ� מע� זא

  .הצלחה

זיי� א גרויסע תיקו� דא אי� די  וועט'ס

הא� אז פו� דא וועל� זי� 'או� כ, שטאט

אפלערנע� אנדערע מקומות או� מע� וועט עס 

ווייל דער פראבלע� איז א , נאכמאכ�

�נישט נאר פאר קרית , ברענענדיגע פראבלע

  .נאר פאר די גאנצע וועלט, יואל

פאר  - תלמוד תורה האט ארויסגעשיקט די

אלע עלטער� וואס האב� זייערע קינדער לערנע� 

א צעטל ווי מע�  -ביי אונז אי� די תלמוד תורה 

דאר� אונטערשרייב� אז מע� האט נישט קיי� 

אדער אז מע� האט או� , קאמפיוטער אי� שטוב

מע� האט געגעב� א , מע� נעמט עס ארויס

האט או� דאר� עס 'געלעגנהייט פאר ווער ס

ער זאל עס , ה אדער אנדערע עניני�לצור� פרנס

�  .קענע� מסדר זיי� אוי� די נייע מקו

משפחות האב� קינדער ביי  1800 בער�

מע� האט ארויסגעשיקט דע� , אונז אי� מוסד

כמעט אלע האב� , צעטל פאר אלע עלטער�

משפחות  100האלט ביי בער� 'ס, געענטפערט

דאס הייסט , וואס האב� נאכנישט געענטפערט

האב� אלע , משפחות 100אלע ביז בער�  אז די

אדער אז , אדער אז זיי האב� נישט, געענטפערט

או� , זיי האב� שוי� מסדר געווע� נישט צו האב�

די איבריגע איז פו� די איז דא א טייל וואס האב� 

צו , פשוט זי� נישט גענומע� די מי צו ענטפער�

אז ווער , די אנדערע דאר� מע� זי� אראפזעצ�

דאר� וויס� , ט א קינד ביי אונז אי� מוסדשיק'ס

  .אלקי�' כי ע� קדוש אתה לה

א קאמפיוטער , וויל אי� דא זאג� בקיצור
האט א 'ווער ס, דאס איז מאנהעט�

אי� שטוב האט אהיימגעברענגט  קאמפיוטער
מאנהעט� אי� די גאנצע טומאה פו� מאנהעט� 

�או� מיט דע� פיטערט ער זיי� , צו זי� אהיי
די , יינע זו� או� זיינע טעכטערווייב ז

ה� פאר , שעדליכקייט האט קיי� שיעור נישט
האט עס זאל 'ווער ס, קליי� או� ה� פאר גרויס

זיינע , ער וואוינט אי� מאנהעט�, וויס� אזוי
ער טראגט זיינע , מחשבות זענע� מאנהעט�

קינדער צו טעגלי� צו וועכנטלי� קיי� 
 אפילו ווע� ער איז נישט, מאנהעט�

�איז 'או� ער מיינט אז ס, אינדערהיי
פאלט אי� גארנישט ביי אז 'ס, פארשלאס�

�זיי , זיינע קינדער זענע� סא� קלוגער פו� אי
, ער איז קלוגער פו� זיי� טאטע, זענע� יונגער

�זיי , או� זיינע קינדער זענע� קלוגער פו� אי
זיי , שפיל� אי� אויס או� האב� א צוטריט

� קריכט אריי� ווע� ער איז ווייס� ווי אזוי מע
�או� זיי געפונע� זי� , נישט אינדערהיי

דער ס� איז , דעמאלטס אי� מאנהעט�
  .בגשמיות או� כל שכ� ברוחניות

אי� זאג� פאר די איבערגעבליבענע  וויל

רוב משפחות וואס וואוינע� אי� קרית , משפחות

אי� רעד פו� די וואס האב� די קינדער ביי  -יואל 

זיי האב� זי� ארויסגעצויג� אהער  - מוסד  אונז אי�

ווייל זיי וויל� , או� זענע� געקומע� וואוינע� דא

או� זיי וויל� נישט אז , נישט וואוינע� אי� מאנהעט�

� מיט קינדער פו� 'זייערע קינדער זאל� זי� חבר

ממילא וועט די הנהלת התלמוד , מאנהעט�
ווייל מיט� , תורה גיי� מיט� גאנצ� חומר

בערשטענס היל� אי� אונזער מוסד וועט איי
  .הייזער נישט זיי� קיי� קינדער פו� מאנהעט�

לעצטנס ארויסגעגאנגע� קינדער פו�  איז'ס

א פאר פו� די מאנהעט� קינדער , אונזער מוסד

או� זיי , זענע� ארויסגעגאנגע� פו� אונזער מוסד

או� אונז מא� , זענע� געגאנגע� ערגע" אנדערש

  .שפטרנימיר אוי� זיי א ברו� 

אייבערשטער זאל העלפ� אז אונז זאל  דער

מיר קענע� מגדל זיי� אונזערע קינדער מיט 

, הצלחה לתורה ויראת שמי� או� מדות טובות

דער . הרחק מ� הכיעור ומ� הדומה לו

זאל זיי� א בחינה 'אייבערשטער זאל העלפ� ס

מע� זאל קענע� שטייג� , פו� סור מרע ועשה טוב

  .'� תורה או� אי� עבודת האי� די מדריגות אי
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ו   K ומעיינות התאחדותנמ k�����������    ���������������K א"תשע בשוי k  
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  !ה"שיר השירי� אשר לשלמ
יגדיל תורה , לראש משביר, בשמחה עילאה, ברכת מזלא טבא וגדיא יאה, בשפה ברורה ונעימה, בש� כל הקהל הקודש הזה קול ברכה נרימה

גומל , ה משנתו"ה שמו ושלמ"שלמ, ואיהו גופא חד מנהו�, רחי� ומוקיר רבנ�, לכבוד התורה נפשו חמיד, כבוד ידידינו הרבני החשוב הנגיד, ויאדיר

  ה"ה, כבוד שמו תהלתו, ש מחצבתו"ע קוד"זר, תהלתו בקהל עדתינו, שה בחצרות קדשינובריח התיכו� לכל דבר שבקדו, צדקה וחסד בצדקתו

  א"שליט שלמה משה הלוי קלאגסברוי�שלמה משה הלוי קלאגסברוי� ה"מו סידהחב הר
  

  

  ה הוא הגבר זכה וזיכה את הרבי� בהיות"מש

  פטרו	 שיעורי תורה
  :ואלו ה�, של הני ארבעה שיעורי תורה בתוכינו אשר לו חלק כחלק בזכות לימוד התורה דרבי�

  א"ר דוד פערל שליט"י הר"שיעור ע -א "שמעו	 זאב מייזליש שליט' ג ר"י הרה"שיעור ע
  א"ר הערשל גאלדבערגער שליט"י הר"ושיעור ע -א "ר עמר� כה	 שליט"י הר"שיעור ע

  

  ט"לרגל שמחה הכפולה במעונו למז
  ו"יושע הלוי הי' ח ר"ב� בנו הרה -אי נכדו ושמחת נישו  � ו"הלוי הי' ידידי' ח ר"בת בנו הרה - שמחת נישואי נכדתו 

  
  

וכה יוסי� רב ברכות כל ' כה ית� ה ,ח בטוב ובנעימי�"זכות החזקת לימוד תורה דרבי� יעמוד בעדו ובעד ביתו לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ
  .עדי נזכה בקרוב לתשועת עולמי�, מתו  שובע שמחות בלב תמי�, הימי�

  

  כל הקהל הקודש המברכי� ברגשי הערצה בש�

 הנהלת התאחדות אברכי�
  

 óî−ëê ’ñ¼ëí"½ô ö−ñ−ì³ô ¬ ’−ì½õó  ³þîëìë"−ðî½− íþî³í"  
  היצר על ידי לימוד התורה באשמורת הבוקרלחמת מ

ùéøá ½ô ’ó−ì½õ ,þòí þîêñ ±ôìí ³ê ö−šðîë þ¾¼ í¼ëþêñ þîê .¼ þêë³−"ïôþí ð ,ð−ìí −þëð óðšíë"ê  
    ñèþí ³ìô¾ ³ðèíë)ê ðîô−ñ (ï óþôêô ¾þõñ" ñ)í ó−ì½õ (:íõ−þ¾ êñê ±ôì þî¼−ë ö−ê , ïôþ ±ôì −×

¼þí þ®−ñ ,í½−¼ë¾ þîê¾ êîíî ,−þôèñ î−ñ¼ô î³îê ¾þèñ óðêí µ−þ®î .ïþ îþôê íòíî" ñ)ñ ö−¾îð−š (:³êþë þ®− −
ö−ñë³ íþî³ îñ −³êþë ¼þí ,íþî³í êñê ¼þí þ®−ñ öîš−³ ê®ô êñ µþë³− êþîëí¾ öî−×î , −ð¼ñë¾ −êðî ö× óê

ñ−¬ë êñ íþî³í . êþôèë þêîëôî)ï ³−ò¼³ (.¾êñ ³ñ¾ôò íþî³í¾ .íõ−þ¾ êñê ±ôì þî¼−ë ö−ê îþôê¾ íïî , êñ −×
íþî³í ¾êë îõþî¾ñ êñê ¼þí þ®− þî¼−ë ³ì×¾ô ,×¼"ìõðî ð"ì.  

îàíð  ó−ô×ì îò¾)õ ³îëê"ô î"í (íò−¾ ¬î¼−ô êîí óíë ³−òšò íþî³í¾ ó−þëðí öô ðìê −× .−î"íïë ó¼¬í ñ,  
   ó−ò−¼ ³þ−ô¾ êîí íþí¬í ¾þî¾î í¾îðší ðî½− −× ³êï ³¼ðîô íòíð , íò−¾ ððòô óðêí¾ −ð− ñ¼¾ ö×³−î

íþî³ ðîôññ −ð× î−ò−¼ô ,î−ò−¼ óèõ öš³ñ í×îï ,íþî³ ñ¾ íþ³×ñ í×îï íï −ð− ñ¼î, î¾õòë íþí¬ ³îòšñî , ê−íî
í®−í ³ê ì®òñî ¾îë×ñ þ³î−ë í®î¼−í í®¼í"þ , −ð− ñ¼¾ þšîëë ³þîô¾êë íþî³ñ ó−³¼ ¼ëš−î îò−¼ô íò−¾ ððò−¾

³î¾ðš³ô î−ò−¼î ³××ðïô î¾õò íï ,öî¼î ê¬ì ñî¾×ôô ñ®òíñ îñî× óî−í ñ×ñ íñî¼ô íþ−ô¾ ê−íî.  

øáãå ïì îòñ îþîí íï"šðîë þ¾¼ í¼ëþêñ þîê óí−þëðë ñ±ôìí ³ê ö− ,š½¼ −ð− ñ¼ ¼þí þ®−í ³ê ö−³−ë¾ô  
   íþî³í ,êšîð þòí þîêñ , øðä øåàá ùîúùäì ãåò íéëéøöùë ìéì ãåòá íëùä ø÷åáä úøåîùàá åðééä

íåéä øéàäù íøè , äøåúä ãåîéì éãé ìò òøä øöéä ìò øáâúäìå åùôðá äøäè úåð÷ì øúåéá øùëåîä ïîæä æà
ø÷åáä úøåîùàá.  

  בר� משה עמוד יטהגדה 



  

  
  

ז   KKKK נו ממעיינות התאחדותkkkk�����������������������������������������    ���������������������������������������������������������KKKK א"תשע בויש kkkk  

������������������������������������������������������������������� 
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

 כ"וע, ביתו בתו� ידליק שהאיש דהיינו, וביתו איש הוא חנוכה נר מצות) א
,חנוכה נר להדליק יכול אינו בית לו שאי� שמי הפוסקי� כתבו

א
 הנוסע וכגו� 

,חנוכה נר מדליק אינו] בית נקרא לא ג"שבכה[ גג לו שאי� בספינה
ב

ובספינה [ 
].'לקמ� סעי� ו' עי, ולי� להדליקר שיש לו גג יכ''או קא

  

 חנוכה בימי ל"בהאטע שמתעכב מי
 ל"בהאטע ידליק אז, וכדומה פרנסה לצור� ל"להאטע מביתו שנוסע ומי) ב
 וכ�, כביתו נעשה ש� דר שעכשיו מכיו�ד, אחד לילה רק ש�' יהי א� אפילו

.כביתו דנעשה ש� ידליק כ"ג, אחד לילה לע חבירו בדירת כשמתאכס�
ג

  
 בבית או ל"בהאטע יחידי שוהה והוא, בביתו נשארת כשאשתו וא�) ג
 ל"בהאטע בעצמו מדליק שהבעל המנהג כ''אעפ, בביתו מדלקת ואשתו, חבירו

חבירו בבית או
ד

 עליו מדלקת שאשתו במה חובתו ידי לצאת רוצה שאינו ויכוי�, 
עליו ולבר� בעצמו להדליק יכול ואז, בביתו

ה
ק קוד� ג יש ליזהר להדלי''ובכה[ ,

חצות
ו

 בעלהש במה נפטרת ואינה ,בביתו יקללהד צריכה תואש א� מ"ומ ,]
הבית בתו� שהוא מי על מוטלת המצוה שעיקר, ל"בהאטע מדליק

ז
.  

 חנוכה בליל דר�ב מי שהוא
 ]ש� דר שעכשיו ל"האטעב מוכ[ עמו שייכות איזה שיש בית לגבי דוקא וזהו) ד

כלל ש� דר שאינו יתבב חנוכה נר להדליק נו יכולאי אבל, ]ש�
ח

 שהוא אד� כ"וע, 
 כגו�[ בלילה מאוחר לביתו שיגיע ויודע, הכוכבי� צאת זמ� כשמגיע מביתו רחוק

 ישוב כ"ואח בלילה מאוחר זמ� עד אחרת בעיר ס"דעליווערי לעשות שצרי�
 מכיו� חנוכה נרות ש� להדליק כדי קרובו או אביו לבית ליכנס יכול אינו] לביתו
  .לביתו כשישוב ידליק אלא, ללכ ש� דר שאינו
עליו להמתי� לה יש חצות קוד� לביתו יגיע שבעלה שיודעת אשה) ה

ט
 וא�, 

, בזמנו להדליק ויכולה, עליו להמתי� צריכה אינה חצות אחר עד יגיע לא בעלה
 וכשיבא, בהדלקתה לצאת רוצה שאינו יכוי� והבעל, ביתה בני כל יפטרו ז''ועי

, ב ישני�''� חצות יכול להדליק בברכה א� שמצא כל בא� מגיע לביתו קוד לביתו
 דליקכול להי ער עדיי� ב''מב אחד א� ,אז הדי� כ�, אבל א� בא לביתו אחר חצות

עד עלות השחר בברכה
י

 נכו�ו ,ידליק בלי ברכה ישני� כול�ש מצא א�אבל , 
 שו� להקי# אפשר אי וא�, בברכה להדליק שיוכל כדי מה� אחד פ''עכ שיקי#

ברכה בלי ידליק, מה� אחד
יא

 מה על לה� ויש, ג"בכה א� לבר� העול� ומנהג[, 
לסמו�

יב
 .[ 

 יכול, השחר עלות לאחר עד לביתו יבא שלא ויודע הלילה כל שנוסע אד�) ו
 אי� זה שבלילה מכיו�, שלו ק"הטרא או ר"הקא בתו� ברכה ע� חנוכה נר להדליק

נר חנוכה ש� להדליק ויכול כביתו ק"הטרא או ר"הקא נחשב אחר בית לו
יג
.  

 

==================  
 ברכת תקנו כ"וע, המצוה לקיי� ביד� ואי�, בתי� לה� שאי� אנשי� דיש משו�, וסוכה לולב מצות על הרואה ברכת תקנו ולא, חנוכה נר על הרואה ברכת תקנו טעמא דמהאי) הרואה ה"ד א"ע ו"מ ד� סוכה' מס(' התוס כ"כ א
 במה יוצא אינו ""דהש) א"קי' סי( ש"בריב כ"וכ, )ש"עיי זו' לתוס ציי� א"סק ו"תרע' סי א"המג וכ�( חנוכה' בהל באבודרה� והובא, ]תירוצי� עוד ש"ועיי, בית לו שאי� למי הרואה ברכת' יהי במזוזה ג� כ"דא ז"ע שהקשו ש"ועיי[ הרואה

 מפני נ"בביהכ להדליק שתקנו) 'ז סעי� על א"תרע' סי( י"בב מבואר וכ�) צ"בשעה ש"וע ה"סקמ א"תרע' סי( ברורה ומשנה) ב"סקכ א"תרע' סי( א"בגר והובא, וביתו איש הוא חנוכה נר דמצות משו�, נ"בביהכ חנוכה נר שמדליק
 .זה מדי� ז"שלאח בהערה ע"וע, )ה"בהג ח"ס א"תרע' סי( בלבוש הובא זה וטע�, ש"עיי הכלבו כתב ושכ�, בו להדליק בית לה� שאי� האורחי�
 למי אלא זו ברכה הוזקקה דלא) 'ג סעי� ו"תרע' לסי י"בב הובא( והמרדכי �"והר ש"והרא י"רש וכתבו] שהחיינו מבר% הראשו� וביו�[ נסי� שעשה ברכת מבר%] הדליק אחר שאד�[ חנוכה נר שרואה שמי מבואר.) כג שבת(' גמב ב
  ש"עי כלל בית בגדר ואינו, ש� מנשב והרוח קירוי בלא פתוחה שהספינה משו� הוא הספינה על להדליק יכול שאינו שהטע�) ו"קמ' סי ד"ח( �"המהרש וביאר ,ש"עי" בעיר נרות ורואה בספינה המהל% כגו�" חנוכה נר מדליק שאינו

 כשאוכל דוקא דזהו מסיי� א"שהמג פ"ואע, בעצמו מדליקי� אלא בפרוטה משתתפי� אי�, בפני� שמדליקי� דהאידנא ל"ומהרי ו"ממהרי מביא) ג"בסק( ש� א"ובמג בפרוטה משתת� דאכסנאי) 'א סעי� ז"תרע' סי( ע"בשו' ע  ג
  ). י"סק צ"ובשעה, ז''וסק ג"סק בסו�( ב"והמשנ החיי� הדר% פ"וכ ,בביתו עליו ומדליקי� נשוי כשהוא וא�, ע"בפנ חדר לו כשאי� א� קאי ל"ומהרי ו"ריהדהמ) א"סק ז"תרע' בסי( ר"הא כתב כבר, ע"בפנ בחדר

 אצל שהדר ח"מהפר שמביא) במקו� ה"ד( ל"בבה' וע[, ש"ע סגי אחד בלילה דאפילו ומוכח, אכסנאי מיקרי האכילה במקו� ששוכב דאכסנאי) ב"סק( ז"מהט יוצא כ�, אכסנאי הוי ל"בהאטע אחד לילה שכששוהה בפני� ש"ומ
) 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 הדליל לאפוקי בא לא, ש"ע אביו בדירת מדליק, ש� ויש� ואוכל חנוכה ימי' בח אביו

 .ש"ע) ה"ס סו� ז"תרע' סי( השלח� הערו% כ"וכ, ש"ע ש� ומדליק ביתו �"הבא נעשה, הלילה כל �"בבא שהנוסע', ב בהערה שהובא
דהא דעת הרבה פוסקי� סוברי� שצרי% להדליק ולבר% משו� חובת ראיה שיוכל להודות , ועוד טע� שיש להחמיר ולהדליק א� שעל פי עיקר הדי� יוצא במה שמדליקי� עליו בביתו, אחרוני� ושאר ו''ומהרי ל''המהרי בש� ל''כנ ד
  .ע בהערה שאחר זה''וע, להש�

מ אינו מוכרח בדבריו דיש לומר ''מ, ואינו יוצא במה שהדליקו עליו בביתו, ל דכשיש לאד� בית לעצמו חייב מ� הדי� להדליק ש�''� הנ''מבאר שא� שנראה קצת מדברי מהרש) י''עדיי� בכת(א בתשובה ''" שליט''צ הדומ''והגה
 . וג� דעתו דאינו מחיוב מעיקר הדי�, ל''צה להיות מ� המהדרי� וכנל דמיירי במי שרו''או י, דמיירי באיש שאי� מדליקי� עליו בביתו

 מ�ז ידליק או, מאחר הברכה לשמוע יהדר ,ז"ע יבר% שלא הסוברי� שיש היותכ ''וע ,בברכות להקל אי�ש) 'אות ה מצוה נר פרק תמיד מסכת( ה"שלה בש� כתב) ז"סקט( ב"שהמשנ פ"ואע, )'ג סעי� ז"תרע' סי( א"ורמ ע"בשו ז"כ ה
ה ''והרוצה להחמיר כדעת השל[, המנהג שכ� וכמדומה, ש"עיי ח"ודה) ד"סק( ר"וא) ט"סק( א"ומג) באריכות ש"ע – א"סק( ז"הט פסק שכ�, א"הרמ וכדעת, בסתמא שיבר% בפני� כתבנו מ"מ, ש"ע בביתו מדלקת שאשתו קוד� מה

  .]ב ידליק לפני אשתו''ומשנ
 פרסומי דאיכא ועוד ,עדי� ימי� דמצוה מידי דכלוהטע� כתבו האחרוני� , )'ז סעי� א''תרע סימ�( ע''בשו כמבואר, הפתח של בימינו חנוכה הנר להדליק צרי% ,הפתח על מזוזה שליכא גוי� של ל''בהאטע ל� כשהוא אגב ובדר% 

 .ימי� לצד פוני� שהכל טפי ניסא
  .לסמו% מה על ול יש אחר חצות א� לבר%וש� יתבאר שהמקיל , ב אי� לבר% על הדלקתו אחר חצות''י� ש� שו� אחד מבדדעת רוב פוסקי� שא� מדליק במקו� שא) ב''א וי''הערה י(ש לקמ� ''כמ ו
' בסי( הלכה בביאור ע"וע, ש"ע פוטרה ינוא דהבעל, שלו באכסניא הדליק שהבעל לאחר א� בברכה להדליק יכולה שהאשה) ז"ט ק''ס( ב"במשנ מבואר וכ�, )ד"סק צ"שעה ז"תרע' סי( ב"במשנ והובא, הדש� התרומת לשו� זהו ז

 .זה בעני� ש"מ) אשה ה"ד ג"ס ה"תרע
 . עוד יתבאר ט''הבעל ובשבוע) ב"סק ז"תרע' סי( ז"ט ח
 .ש''ביתו עד חצות אי� לה להמתי� דאי� ספק מוציא מידי ודאי עאכ� א� היא מספקת שאפשר שלא יגיע בעלה ל, יותר בו ומצוה הבית עיקר דהוא בעלה על להמתי� לה יש חצות דעד) 'ו סעי� ד''נ שער( הבית בברכת כ''כ ט
 ) ו''קנ' ח סי''ח(ל ''ובשבה) ב''תרע' ע סי''על שו(א ''כ בחידושי מהרצ''כ, כ יכול לבר%''וא�שלא ידליק חצי שעה בלילה אעפ י

א נעורי� ''דעד זמ� זה עדיי� יש קצת פירסומי ניסא דמקצת בנ[, יכולי� להדליק חצות עד דוקאחולק ד )ה''פ' סי( ל"רשהביא שה) 'ו ק"ס(א ''מגאכ� ה, שבדיעבד יכולי� להדליק כל הלילה) 'ב סעי� ב''תרע' סי(הנה דעת המחבר  יא
ודר% החיי� ) ג''סק(ר ''א[פ האחרוני� ''וכ, ד''עכ עליה� לבר% אי� ישני� א� אבל ותלהור ל"נ כ�ד א''וסיי� המג, יכולי� להדליק בברכה נעורי� הבית שבני זמ� כלש כתב מ"הגד א''כ הביא המג''ואח, לבר% אי� חצות אחר בלא ,]עד חצות

יכולי� להדליק בברכה א�  נעורי� יתהב שבני זמ� כלקולא ד, ל''מ ויש בו קולא וחומרא נגד דעת רש''ל לגמרי כדעת הג''א נראה דס''ומסתימות לשו� המג .ב ישני� אי� לבר%''דכשב)] א''ק י''ס(ב ''ומשנ) ט''ד די� י''כלל קנ(וחיי אד� 
א כ� שרק לאחר ''וכתב שג� דעת המג, ל''ב ישני� וכדעת רש''כתב להקל דקוד� חצות יכולי� להקל להדליק בברכה א� שב) ז''ד די� ט''שער נ(אכ� בספר ברכת הבית , א� קוד� חצות לבר% אי� ישני� ב''ב א�ד וחומרא, לאחר חצות

  ].ובפרט דיש מקילי� ג� אחר חצות כדלהל�[וכ� סתמנו בפני� להקל בזה , נעורי� או לאב ''מ אי ב''חצות יש נפק
 דא� ז"ריא בש� כתב �גבורי השלטי ואדרבה, בפוסקי� זה ראינו ולא, ברכה בלא דליקב צרי% לה''ב ש� שאי� במקו� אד� יהיה א� אברה� המג� דברי דלפידהקשה ) ז''י ק"ס ב''תרע סימ�( הציו� שערב ד''הו משה חמד בספר' עיו

אכ� דעת הפוסקי� , ש''ע ויבר% ידליק מקו� מכל, להקיצ� אפשר אי וא�, וידליק מה�' ג או' ב יקי"א וכתב דלכתחלה ''מ והמג''כ חולק על הג''וע, בברכה שידליק, בפשיטות כ� מדכתב ומשמע, להדליק צרי% לבדו הנכרי� בי� הוא א�
אבל מי , ל להדליק''ב דא� מי שדר יחידי תקנו חכז''צ לב''דלא קשה מידי דמי שמדליק בזמנו והיינו עד שתכלה רגל מ� השוק אז א) ו''ב סק''תרע' א סי''על מג(א ''י בחידושי מהרצ''ר תיר" הבנמ כב''ל ומה שהקשה הח''א כנ''כהמג

א להקל קוד� חצות דהוי כמדליק בזמנו דעדיי� יש בזמ� ההוא קצת פרסומי ניסא ומותר ''ש לעיל בש� ברכת הבית דעת המג''ולפמ, ר% אזב שיהיו ש� כדי לפרס� הנס והדר ביחידית אי� לב''שרוצה להדליק אחר זמ� זה צרי% דוקא לב
  .ב''ב ישני� או אי� לא ב''ב אבל אחר חצות אי� לבר% כשב''לבר% א� כשאי� ש� ב

  .בידו מוחי� אי�] ל''מ הנ''הח[ כוותיה לנהוג שרוצה מי מקו� מכל, כ אי� לבר%''וע להקל ברכות ספקדא� ש) ז''י ק"ס ב''תרע סימ�( הציו� שערכ ה"כ יב
פ צרי% ''כאכ� מסתבר שהמקו� שמדליק ש� ע .ש"עדיכול להדליק ש� ולבר% ) ה"ס סו� ז"תרע' סי( השלח� הערו% כ"וכ, ש"ע ש� ומדליק ביתו �"הבא נעשה, הלילה כל �"בבא שהנוסע) ו"קמ' סי ד"ח( �"במהרש מבואר כ� יג

 .א''" שליט''צ הדומ''פ הגה''וכ, )'ט סעי� ה''פרק ל 'לבעל בצל החכמה (כ בספר אהל% באמית% ''ד וכ''ורחב דע' י והיינו גבוה י''להיות כשיעור רה
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 � בלילי חנוכה"הנוסע על ערעפלא
, �"פלאעער על לנסוע צרי� חנוכה של מלילות שבאחד לו שנזדמ� מי) ז

 מאוד להשתדל הראוי מ� כ� על, בזמנינו נרות ש� להדליק אפשר איש כידועו
 ובשעת, קוד� שיוצא לדר� ביתו בתו� להדליק שיוכל באופ� הנסיעה לסדר
ואיל� המנחה מפלג בביתו להדליק שיוכל לסדר סגי הדחק

יד
 שמ� יניח ג"ובכה ,

כ"צאה אחר שעה חצי ידלק שהנר עד כ"כ
טו
. 

, י''מבעו מביתו לצאת שצרי� מפני בביתו להדליק לסדר אפשר אי וא�) ח
 הערב תסעדו שיאכל ונכו� ,ט''המנהיגו להעירפאר ר''הקא בתו� להדליק יכול

ר''הקא בתו�] ל''נאכטמא[
זט

.  
י� שרוצה יכו ,ט''המנהיגו להעירפאר ר''הקא בתו� להדליקאי אפשר  א�ו) ט

ל דחייב ''וכדי לצאת הפוסקי� דס, י שמדליקי� עליו בביתו''צאת חובת הדלקה על

 שמניחי� במקו�[ ט''העירפאר בתו� להדליק יש,להדליק בשביל שיראה נרות חנוכה

 לכבותו יצוו שהממוני� שמשער במקו� הוא וא�, זיבלי ברכה] ותנר ש� להדליק

 לעשות� שצרי� וכמוב�[, יחק ויכבנו כשיצוו לו לכבות�ידלי כ''אעפ, בתו� החצי שעה

 ].הש� חילול ו''ח' יהי שלא בדעת

 

 ]ל"שפיטא[ החולי� בבית חנוכה נר הדלקת
� להדליק ש� וכידוע שאי� מניחי] ל"שפיטא[חולה המתעכב בבית החולי� ) י

  .  יטי שמדליקי� עליו בביתו''מ יוצא מצות הדלקת נר חנוכה ע''מ, נרות

נכו� לסדר ] ל"שפיטא[ החולי� בבית לחולה המשמשי� בחור או בר�א) יא

 רולחז לו אפשר אי וא�, חנוכה נר ש� להדליק כדי הלילה למקצת ולבית רויחזש

 החולי� לבית קרוב למקו� ליל� פ''עכ ישתדל] הלילה כל החולה לשמש �שצרי[

 הערב סעדות ש� ויאכל, ]וכדומה חולי� ביקור חברת של בדירת גו�כ[, ש� להדליק

 ש� להדליק ויכול, וז לילהאכילה לל כביתו ההוא בית נחשב ואז, ]ל''נאכטמא[

  .כבברכה

 צריכי� אינ�] ל''שפיטא[ החולי� בבית לחולה המשמשי� בתולה או אשה) יב

 יוצאי� אלא בעצמ� נרות מדליקי� שאינ� המנהג ה''שבלא ו�מכי הלבית להחזיר

כאהאב או הבעל בהדלקת חיוב�
 או הבעל הדלקת י''ע יוצאי� המה החולי� בבית וג�, 

כבבבית� האב
באיזה   לראות שתדלושי נכו� מ''מ, הדלקה חובת יצאו שכבר אכ� א", 

 לקיי� כדירכות מקו� סמו� לבית החולי� האי� שמדליקי� נרות חנוכה ולשמוע הב

כגלהש� יתבר� על הנסי� הודאהו ראיית נר חנוכה מצות
. 

==================  
 .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 יד
 .ש� ע''שו טו
ל מיירי ''אכ� מכיו� שהפוסקי� הנ, ש� �"מהרשש ה''וכמ, מ כיו� ששיל� בעד הנסיעה הוי ליה כמי ששכר בית ליש� ולאכול ש�''מ, י''ר שלו ששכר טעקס''וא� שאי� הקא, ש''וערוה �"מהרשה א בש�''ל בהערה י''כנ טז

ז יהיה נחשב כמקו� אכילתו ''על כ� כתבנו שנכו� שיאכל ש� ועי, יש להסתפק שמא באופ� כזה אינו נחשב כביתו דאינו מקו� שינה ואכילה, ר רק לאיזה זמ�''קאכ כא� אינו שוהה בה''משא, � כל הלילה''באד� המתעכב בבא

כ מועיל כשמבקש בברכת שומע "וע, שצרי" לבקש על מטר כי הוא דבר הצרי" לעול�הוא משו� , כי הטע� שצרי" לחזור כששכח, וזאת לדעת כי דיני� אלו ה� דוקא כששכח לומר ות� טל ומטר בימות החור� )ט.ללילה זו

ללה כי הת� הטע� שצרי" לחזור הוא משו� שהזכיר דבר ק, אינו מועיל שיאמרנה בשומע תפלה, ]או שכח ואמר משיב הרוח ומוריד הגש� תחת מוריד הטל[אבל א� בימות הקי# שכח ואמר ות� טל ומטר תחת ות� ברכה , תפלה

 ].ה"ועוד חזו� למועד לבאר דיניה� בזמנו אי, כ הדיני� חמורי� יותר"וע[, כי צרי" לעקור אמירתו, כ אינו מועיל מה שאומר ות� ברכה בשומע תפלה"וע] כי גשמי� בימות החמה ה� קללה[בתפלתו 
  ).ח"ק' סי(ע "שו יז
ג צרי" "ובכה, שלא יחזור להתפלל ערבית של שבת שתי פעמי� כיו� שאינו אומר אז יעלה ויבא', ח רק ביו� ו"ר' ש כשהי"יעלה ויבא במנחה של ער ת זרע אמת לגבי שכח לומר"בש� שו) ז"ח סוסקי"ק' סי(ת "בשע' ע יח

  ).ו"סקל(ב "פ המשנ"וכ, ד"ובשבת אי� מתפללי� נדבה עכת, )א"סעי� י(ע "לכוי� לנדבה כדאיתא ש� בשו
צ ''והגה, דמהפוסקי� נראה דאכסנאי יכול לבר" א� שלא שכר מקו� ההוא) ט''ק ל''ב ס''פ(וכבר הקשה בספר חובת הדר , � יכול להדליק ולבר"''דרק כששכר המקו� על הבא )ו"קמ' סי ד"ח( �"המהרשדנראה מ יט

ב נת� לו רשות ''וסגי מה שהבעה, � יודה דיכול לבר" ש� א� שלא שכר מקו� ההוא''ג� המהרש � דיש לחלק דא� המקו� שמתאכס� ש� הוא בית גמור אז''כתב ליישב דעת המהרש) י''עדיי� בכת(א בתשובה ''# שליט''הדומ

ז ''ש הטו''א לבר" כמ''דא, ה אפשר דדינו כמדליק ברחוב''ובלא, אבל מקו� שאינו מיוחד לדור ש� בקביעות כבית גמור לאכילה ולשינת קבע אז צרי" להשכיר המקו� כדי שיוכל לבר" שצרי" להיות בית שלו, לאכול וליש� ש�

אלא מכיו� שדעת הרבה פוסקי� שמחוייבי� להדליק ולבר" , כ כיו� שלא השכיר מקו� ההוא יותר טוב לכוי� לצאת חובתו במה שמדליקי� עליו בביתו''וע, ט שש� פשוט שאינו כבית גמור''ז בעירפאר''ולפי, )ב''ז סק''תרע' סי(

, הממוני� יקפידו שלא ]ט''ל ליכ''טרעווי[קט�  אחד נר רק ש� להדליק מוטבו ,א''# שליט''צ הדומ''ד תשובת הגה''עכת, ט בלי ברכה''כ יש להדליק בתו" העירפאר''ע, ראיה והודאה ג� כשמדליקי� עליו בביתו כדי לצאת חובת

 ,)'ה סעי� ז''תרע סימ�( השולח� ערו"כ ה''כ ,ש� להדליק מדינא שמחוייב ויתבב מדליקי� עליו שאי� מי ש"וכ, כלל חנוכה נר יראה משלא המצוה עיקר ולקיי� מהמהדרי� להיות שלא דמוטב
 ריכי�צ היו בחו# שהדליקו בזמ� א� ג� שיעור צ"א בפני� שמדליקי� עכשיו כי שדעת� ,)ג"סק ב"תרע' סי( א"שבמג מקילי� היש ובפרט שיש, א שאי� זקוק לה''מ הרי י''מ, לה זקוק במזיד דכבתה הפוסקי� רוב דעתש א�כ 

 וההלכה המדרש' ס בש�) ז"כ אות ת"החי מערכת( עשות זכר' בס כתב כ�והביא ש, �''לעני� הדלקה בתו" ערעפלא) ז''קכ סימ� 'ד חלק( החכמה בצל ת"שוכ ב''וכ ,הלקוק זי� א במזיד כבתה' אפי דעכשיו ל"ס כ"ע, ש"ע שיעור

 .ה אי� לבר" וכמו שנתבאר"וכא� בלא, ש"ע יבר" לאאבל  ומיד תיכ� שיכבנה א� שידליק והעלה, זמנה שיעור ח"נ להדליק יכול שאינו באופ� הגוי� בי� שישיבתו באחד שנשאל

א� , י� בבית זה תמיד בקביעותי הדלקתו מכיו� שה� סומכ''כ נפטרי� ע''אלא אפילו בחור או בתולה שאביה� מדליק בבית� ג, ב מדליק עליו בביתו דנפטר חובת הדלקה''לא מבעיא איש או אשה שהבעל או אחד מהב כא 

 להדליק פ''עכ יראהכ צרי" להדליק ולבר" ''מ כדי לצאת דעת הפוסקי� שא� שכבר יצא חובת הדלקה אעפ''מ ,א''# שליט''צ הדומ''פ הגה''וכ, )ז''ק ט''ד שערי בינה ס''שער נ(כ בספר ברכת הבית ''כ, שעתה אינ� בתו" בית�

' סי( החיי� פ הכ�''וכ ) ט"ג סימ� נ"ח(ת לבושי מרדכי "ושו, )ז''ק' סי ב"ח( ג"מהרש ת"ושו, )כ"ק' ד סי"יו(ת בית יצחק "בשו' עי, דעת רוב פוסקי� שאי אפשר לצאת ולבר" בנרות אלווא� שברכה  בלי מנורה ק''עלעקטערי

, א להדליק נכו� להדליק מנורה כזה''כ במקו� שא''פוסקי� דלא ברירא ליהו לאיסורא רק כתבו שלא ידליק בברכה ע כיו� דיש מ''מ ,)ה"ט סק"סימ� קל(ע "ע בספר שערי� המצויני� בהלכה על הקיצשו''וע, )יט ק"ס ג''תרע

  . בלי ברכה מנורה ק''עלעקטעריובפרט אלמ� או אלמנה שאי� מדליקי� עליה� בבית� יש להחמיר להדליק 
  . דדירת ביקור חולי� נעשית ללאכילה ולשינה ודוק ,ט שכתבנו לעיל שאי� לבר"''ואינו דומה לעירפאר', ל בסעי� ח''כנ כב
  .ט''ויתבאר בשבוע הבעל כג
  .ט''ל בהערה י''וכנ כד
' א סי''ז והמג''פ הטו''כו(דדעת הרבה ראשוני� דליכא חובת ראיה כשיצא כבר חובת הדלקה , החולה של מנורה ק''עלעקטערי בראיית דסגי להקל יכולי�, מאיש אחר חנוכה נרות הדלקת לראות לחזורלה  קשה וא� כה

  .ובפרט שהיא עוסקת במצוה שמשמשת להחולה) ו''תרע

________________  
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