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מי כמכה נאדר בקודש
שלכך  ואיתא  מכב"י,  יהודה  ע"י  גם  היה  שהנס  איתא 
לוחם  על שם שתמיד כשהיה  אותו מכב"י  קוראין  היו 
ר"ת  שהוא  ה'  באלים  כמכה  מי  אומר  היה  מלחמות 
מי  ה'  באלים  כמכה  מי  בתורה  פסוק  זה  והנה  מכב"י. 
כמכה נאדר בקדש וכו'. וי"ל לפע"ד שלכך היה הנס ג"כ 
חכמה  בחינת  הוא  כי שמן  ימים,  בשמן שדלק שמונה 
כידוע,  חכמה  הוא  וקודש  קודש,  משחת  שמן  כנאמר 
תמיד  צועק  שהיה  המלחמה  תגבורת  מעין  הנס  והיה 
הפסוק הזה מי כמכה באלים ה' מי כמכה נאדר בקודש, 

והיה הנס ג"כ בדבר שהוא בחינת קודש כנ"ל, והבן.

דגל מחנה אפרים

◆ ◆ ◆
נר חנוכה ונר שבת

ובילדותי – )הרה"ק המגיד מקאזניץ זי"ע( אמרתי בפני 
ניקלשבורג לתרץ ק' תוס' בסוגיא  הגאון מוהר"ש אב"ד 
שמא  משום  בשבת  לאסור  הונא  רב  של  טעמו  דמנ"ל 
יכול  אין  ובשבת  לה,  זקוק  כבתה  משום  דלמא  יטה, 
להדליק, דהביאור כך דהנה נרות של שבת המה במקום 
גבוה וחשוב יותר מנרות של חנוכה. ומהאי טעמא נרות 
חנוכה קודמות לנר של שבת, כי בעת שמדליק נרות של 
שבת שוב אין צריך נרות חנוכה, ולפי"ז מיושב קו' התוס', 
דכל סברת כבתה זקוק לה שייך רק בחול, משא"כ בשבת 
לנרות  עוד  נצטרך  לא  שוב  שבת  נרות  הדליק  שכבר 
להשתמש  דמותר  טעם  עוד  דיש  ע"כ  אלא  החנוכה, 
היה  לפניו  זה  דבר  כשאמרתי  מלתא  ואדכרנן  לאורה. 
שם חריפי דורינו והיו מאריכין קעקיה אבתריה לבלעני, 

והגאון הנ"ל אמר טוב טוב ונשתתקו כולם.
נר ישראל

◆ ◆ ◆
נר מצוה ותורה אור

אמר הרה"ק ר' שמואל מקאמינקא בשם הרה"ק ר' ברוך 
ממעזבוז זי"ע דכמו שהאדם בימי החנוכה כך במדריגה זו 
הוא בחג השבועות, ולכך שניהם הם בחודש השלישי, זה 

בחודש השלישי מהחורף וזה בחודש השלישי מהקיץ.
שני המאורות

שלחן מלכים

גליון פ"ה

פרשת מקץ חנוכה
              א' דר"ח טבת תשפ"ג

                 הדה"נ    מוצ"ש    ר"ת

בני ברק       4:19     5:22     5:54 

ירושלים      4:05      5:21     5:58 

בראכפעלד    4:13     5:20     5:56 

בית שמש     4:04     5:21     5:57 

היונים לא גזרו על מצות ציצית כי אינה מסייעת אלא להולך בדרכי ישרים
איתא,  כ"ו(  שאילתא  )וישלח  גאון  אחאי  דרב  בשאלתות 
בטלית  הבית  ובעל  בשמאל  חנוכה  ונר  בימין  מזוזה 
ציצית,  זמן  לאו  לילה  הלא  לבאר,  ויש  באמצע.  מצויצת 
יש  ענין  ומה  הציצית,  בלבישתו  מצוה  שום  מקיים  ואינו 

שיעמוד מלובש בציצית.

ציצית  למצות  יש  שייכות  מה  להבין,  יש  הדבר  ובשורש   
אוצר  בספר  כתב  דהנה  וביותר,  חנוכה.  נר  והדלקת 
הנרות  להדלקת  הטעמים  דאחד  ספה"ק,  בשם  החיים 
יד המזוזה, הוא משום דהיונים גזרו גם על המזוזה  על 
זה  ולפי  ממקומם.  שיעקרו  הדלתות  כל  על  בגזירתם   -
היונים  עליה  גזרו  אכן  ציצית  דמצות  ביותר,  יוקשה 
לא  ציצית  מצות  על  אמנם  בימין,  מזוזה  ולכך  לבטלה 
בטלית  הבית  בעל  שיהא  בעי  ולמאי  עליה,  שגזרו  מצינו 

מצויצת באמצע. 

היונים,  במעשה  לברר  דיש  מה  בהקדים  בזה,  והביאור 
ולהעבירם  תורתך  להשכיחם  ובקשו  חפצו  המה  הלוא 
מחוקי רצונך, ולכך גזרו גזירות על ישראל והתנכלו לכל 
עיקרי הדת, שבת, חודש, ומילה. והנה הלא עיקר מצות 
ציצית היא למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי )במדבר טו, 
מצות  כל  לעשות  המזכירנו  הוא  ציצית  שמצות  והיינו  מ( 

מצות  על  גם  היונים  שיגזרו  מקום  היה  כן  ואם  ה', 
ציצית, ומדוע אכן לא גזרו היונים על זה.

הוא  הציצית  מטרת  כל  הלא  עוד,  לברר  יש  דהנה  אלא 
רק  ולא  וכנ"ל,  ה'  מצות  כל  את  ועשיתם  תזכרו  למען 
סגולי  כח  ג"כ  אלא  המצוות,  את  לקיים  מזכיר  שהוא 
כדאיתא  ה',  פי  מלעבור  האדם  את  מונע  שהוא  בו  יש 
ג"כ ענין  יש בה  והנה מצות מזוזה  במנחות )מד.( עיי"ש. 
פ'  וס"ת  ומזוזה  תפילין  )הלכ'  ברמב"ם  כדאיתא  זכרון,  של  זה 
שהיא  מפני  במזוזה  להזהר  אדם  חייב  וז"ל,  יג(  הלכ'  ו 

ביחוד  יפגע  ויצא  שיכנס  זמן  וכל  תמיד.  הכל  חובת 
ויעור  ויזכור אהבתו,  השם - שמו של הקדוש ברוך הוא 
העומד  דבר  שאין  וידע  הזמן.  בהבלי  ושגיותיו  משנתו 
ומיד  העולם.  צור  ידיעת  אלא  עולמים  ולעולמי  לעולם 
ונפקא  וכו'.  מישרים.  בדרכי  והולך  לדעתו  חוזר  הוא 
ציצית ומצות מזוזה שניהם נועדו להזכיר  לפי זה דמצות 
ב'  הוצרכו  למאי  ביאור  וצריך  השם,  מצות  לקיים  לאדם 
לקיים  להזכירנו  כדי  מהנה  באחת  די   היה  לזה,  מצות 

מצות ה'.

ואשוב  אחטא  האומר  מ"ט(  פ"ח  )יומא  איתא  דהנה  אלא 
וכדבר  לעשות תשובה.  בידו  אין מספיקין  ואשוב  אחטא 
מזכירנו  דהציצית  אמת  דהן  ציצית,  לגבי  הוא  כן  הזה, 
צלולה  בדעה  ילך  האדם  אם  אמנם  ה',  מצות  לקיים 
עקלקלות  בדרכים  שהולך  או  טובים,  שאינם  למקומות 
במקומות  הציצית  על  לסמוך  יכול  אינו  ישרות,  שאינם 
ואשוב  אחטא  כאומר  דהוה  החטא,  מן  שיצילנו  ההם 
והולך  ישרה  בדרך  הוא  מתנהג  אם  ורק  ואשוב.  אחטא 

בדרך טובה, ובא עליו נסיון לעבור פי ה', אזי גדול כח 
הציצית להזכירו שלא לעבור פי ה'.

דהמזוזה  ומזוזה,  ציצית  המצות  ב'  בעי  למה  יובן  ובזה 
הוא המעורר אותנו לילך בדרכים ישרות ולא עקלקלות, 
ביחוד  יפגע  ויצא  שיכנס  זמן  "וכל  של הרמב"ם  וכלשונו 
וכו'  אהבתו",  ויזכור  הוא  ברוך  הקדוש  של  שמו  השם 
והולך בדרכי מישרים", שמכאן  לדעתו  "ומיד הוא חוזר 
ישרות.  בדרכים  לילך  להזכירנו  המזוזה  חובת  שעיקר 
הולכים  שאנו  שאחר  זה,  לאחר  באה  ציצית  מצות  אמנם 
נסיון,  עלינו  יבוא  ח"ו  אם  אזי  וישרות,  טובות  בדרכים 

יזכירנו הציצית שלא להמרות ח"ו פי ה'.

נפקא מכל זה שאם האדם לא הולך בדרכים ישרות, לא 
יועיל לו הציצית למונעו מלעבור פי ה'.

ציצית,  מצות  על  היונים  גזרו  לא  אמאי  יובן  זה  פי  ועל 
הולך  לא  האדם  שאם  זה  ענין  והבינו  ידעו  שהם  כיון 
פי  מלעבור  למונעו  הציצית  לו  יועיל  לא  ישרות  בדרכים 
כדי  ציצית,  מצות  על  היונים  גזרו  לא  בדייקא  ולכך  ה'. 
אנשים  יתהלכו  כאשר  כי  אליהם.  אנשים  לבב  להטות 
התיוונו,  שכבר  מחמת  ריק  כלי  הם  הרי  שבתוכם 
להימשך  ג"כ  אנשים  יתפתו  בציצית,  עטופים  ילכו  והם 
לתרבות יון, באומרם הנה אנשים אלו אשר להם שייכות 
עם יון והרי הם עטופים בציצית. ואם הציצית לא מנעם 
ידעו  ולא  רעה,  דרך  יון  דרך  שאין  משמע  כן  מלעשות 
המה שציצית בלא דרך ישרה אינו מונע מעון. וזה טעם 
על  רק  ציצית,  מצות  על  היונים  על  גזרו  שלא  הדבר 
שייכות  להם  שאין  שאנשים  הם  שחפצו  ושבת.  קדושה 
להיות  ויפתו אנשים  וימשכו  ציציות  יתהלכו עם  לקדושה 

כמותם. 

לעקור  בגזירתם  מזוזה  על  שגזרו  אחר  רק  הוא  זה  וכל 
מחמת  אנטיוכוס,  במגילת  כדאיתא  הבתים  דלתות 
שהמזוזה כוחה להורות דרך ישרה ורק אם הולך האדם 
שלא  שגזרו  אחר  כן  ועל  הציצית,  יועילנו  ישרה  בדרך 
יהיו מזוזות בבתיהם שאזי לא ידעו ישראל דרך הישרה, 
לדרכם  הכשר  זה  יהא  שאזי  ציצית  על  לגזור  רצו  לא 

ודו"ק.

מצות  ונתקנה  חשמונאי  יד  שגברה  אחר  כן  ועל 
חנוכה  ונר  מימין  מזוזה  שיהא  בעינן  חנוכה,  נר 
וכוונתו  באמצע,  מצויצת  בטלית  הבית  ובעל  בשמאל 
המקום  חסדי  שגברו  אחר  שרק  לנו,  להורות  בזה 
ונר  ישרות,  דרכים  לנו  מורה  והוא  מימין  והמזוזה 
בטלית  להיות  הבית  בעל  יכול  אזי  בשמאל,  חנוכה 
עדיף  בימין,  מזוזה  שאין  יון  בזמן  אמנם  מצויצת. 
שלא ילך כלל עם ציצית מאשר שילך עם ציצית ויביא 
לידי כך שיחשבו אחרים שדרך יון דרך טובה הוא.
)נר א' דחנוכה תשע"ט - תשו"ח להרב יצחק שליט"א(

פניני אמרי קודש

גליון שבת חנוכה
הונצח ע"י ידידינו הנדיב הנכבד שליט"א

לרגל שבתא דריגלא שבו

שלושה ספרים נפתחים
לזכות לכל ההשפעות טובות ברוחניות ובגשמיות

ולזכות לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות באמת,

אכי"ר



ב

מאי חנוכה
"יונים נקבצו עלי אזי בימי חשמנים – בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים", באמרי קודש שבת חנוכה תשע"ד,

ביאר כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בקדשו לידע את האור כי רב אשר האיר השי"ת בחביבותו לבניו בני ישראל,
האור אשר האיר בימים ההם, וחוזר ומאיר לנו בזמן הזה בכל שנה ושנה.

א
על  דבור  דבר  נביא  ולאחמ"כ  שם  נתבארו  אשר  הדברים  שורש  את  נביא  בתחילה 

אופניו כסדר אשר נסדרו שם באמרי קודש.

ובזה נתחיל, דשורש כל הגזירות שגזרו היונים על בני ישראל היה לעקור מישראל את 
האהבה עצומה אשר מושרשת בין ישראל אל אביהם שבשמים, שלא יתבוננו בזה ולא 
ישימו אל ליבם לא את האהבה המושרשת בלב כל אחד מישראל לאביו שבשמים ולא 

את האהבה אשר השי"ת אוהב כל אחד ואחד מישראל.

וזאת אשר האיר השי"ת לעם בני ישראל ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה בימים 
ההם ובזמן הזה לעורר ולגלות את האהבה העצומה הלזו, לעקור את חושך יון ולגלול 

חושך מפני אור החנוכה המאיר עד סוף כל הדורות לכל העולמות.

שהחשיכו עיניהם של ישראל
ועתה נבוא לבאר דבר דבור על אופניו, דהנה, איתא במדרש )ב"ר ב, ד( עה"פ וחושך על 
פני תהום, זו מלכות יון שהחשיכה עיניהם של ישראל שהיו אומרים להם כתבו לכם 

על קרן השור שאין לכם חלק באלקי ישראל.

והנה יש לדקדק בזה, חדא, מהו שאמרו לכתוב על קרן השור דייקא, וכן מהו הלשון 
אין לכם "חלק" באלקי ישראל, מהו הלשון חלק.

חלק  לנו  אין  כותבים  היו  אם  דבשלמא  וביה,  מיניה  סותרים  הדברים  דלכאו'  ועוד, 
באלקים, אבל אם כותבים "באלקי ישראל" א"כ מודים הם שהשי"ת הוא אלקי ישראל, 

ומה שייך לכתוב שאין לכם חלק בו בזמן שמודים שהוא אלקי ישראל.

אהבה שאינה תלויה בדבר
והביאור בזה, דהנה הלשון "חלק" מכוון אל נקודה הפנימית אשר נמצאת בקרב כל 
איש ישראל, נקודה פנימית טהורה "חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו", שורש נשמתו 
כראוי  שלא  היו  ומעשיו  מהשי"ת  שמתרחק  בשעה  ואף  השי"ת,  אל  קשורה  אשר 
פנימיות נשמתו טהורה ומקושרת אל הבורא, ואם יתבונן בזה ייטיב את דרכיו ויחפוץ 

לחזור ולהתקרב אל השי"ת חלקו וחבלו.

והיונים ברישעתם כי רבה רצו שלא יתבונן האדם בכל זה, ועל כן גזרו לכתוב על "קרן 
על  ומרמז  המוח,  מן  נצמח  נה( דהקרן  אות  אמת,  דברי  )יושר  בספה"ק  כדאיתא  השור", 

שכלו של אדם אשר בו יתבונן.

וקרן השור מרמז על מה דכתיב )ישעיה א, ג( ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו ישראל 
לא ידע עמי לא התבונן, דהקרן מרמז אל המח מוחו של שור, שאפילו שור – "ידע 
שור קונהו" - ובמוחו יודע את קונהו וזוכר את בעליו ויודע שבעליו מטיב עמו ונותן 
ולא  בוראם,  את  ידעו  לא  ישראל  שעם  לעקור  היונים  רצו  זאת  ואת  הצטרכויותיו, 
יתבוננו באהבת אבינו אב הרחמן המטיב לנו ומשפיע לנו מרוב טובו וחסדו בכל עת 
ורגע, וכהמשך הפסוק "ישראל לא ידע עמי לא התבונן", ולכן גזרו שיכתבו על קרן 
השור אין לכם חלק באלקי ישראל, שלא יתבוננו בני ישראל באהבת השי"ת לעמו, 

ובשורש נשמתם אשר חלק ה' עמו, וממילא לא ישובו להתקרב אליו יתברך.

וזהו הביאור במה שמדוקדק שאם מודים שהוא אלקי ישראל מה שייך לכתוב אין לכם 
חלק בו, והביאור בזה, דאדרבה לא איכפת להו להיונים שיודו שהוא אלקי ישראל, 
בה'  הם  ודבוקים  פנימית טהורה  נקודה  עמו, שבשורשם  ה'  בזה שחלק  יכפרו  אבל 
אליו  יתקרבו  לא  כוחם ממילא  יכירו את  ולא  בזה  יתבוננו  וכשלא  בכל מצב שהוא, 

להשתוקק להיות חלקו ונחלתו.

אהבתי אתכם אמר ה'
והוסיף כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א להעמיק עוד בגודל האהבה העצומה המושרשת 
בין ישראל לאביהם שבשמים, אשר את זאת רצו היונים לעקור לגמרי מקרב כל בני 
כתב  אשר  הק'  האלשיך  דברי  את  הביא  אשר(  ד"ה  )יתרו,  משה  בברכת  דהנה,  ישראל. 
להיות  שבעולם  חלק  כל  שדרך  נפשי",  אמרה  ה'  "חלקי  ד(  ג,  )איכה  הפסוק  לפרש 
משתוקק אל שורשו, וכדוגמת המים אשר יורדים למטה כי שורשם מלמטה מעומק 
הימים והתהומות, והאש אשר עולה ומטפס תמיד למעלה כי שורשו למעלה, וכתב 
כן עם בני ישראל אשר הם נשמת אלוק ממעל חצובה מתחת כסא  האלשיך, דכמו 
הכבוד, ומן הראוי שכל אחד ישתוקק וישאוף תמיד לשרשו אל בורא כל עולמים. ועל 

זה אמר הכתוב "חלקי ה' אמרה נפשי" שהשי"ת משתוקק אל כל אדם מישראל הרבה 
הרבה יותר, ותחת אשר יראה שבני ישראל הם חלקו של השי"ת נעשה כביכול להיפך, 
שכאילו השי"ת הוא החלק של עמו המשתוקק אל שורשו בני ישראל, והכל מעוצם 

אהבת השי"ת לעמו עד אין שיעור וערך.

וכן פירש בזה הפסוק "כי חלק ה' עמו" שהשי"ת בגודל אהבתו לישראל נראה כאילו 
הוא החלק של עמו אשר משתוקק לשורשו לעם בני ישראל, עכ"ד הברכת משה בשם 

האלשיך.

ובזה מבואר ברובד עמוק יותר מה שגזרו היונים לכתוב אין לכם חלק באלקי ישראל, 
להביא את בני ישראל להבנה שאותה האהבה שיש להם חלק ה' עמו, האהבה שהשי"ת 
אוהב אותם עד שמשתוקק אליהם כחלק אשר משתוקק לשרשו, בכ"ז אין להם חלק 
ושייכות, ואין חילוק לאומות העולם, וממילא לא יבואו להתקרב אל השי"ת ולעבודתו.

ב
שבת חודש ומילה - חבלי עבותות אהבה

על פי המבואר עד עתה, שהיונים רצו לעקור מלבבות ישראל את האהבה העצומה 
שבין ישראל לאביהם שבשמים, בזה אפשר לומר ג"כ את אשר גזרו על שלשה המצוות 
שבת חודש ומילה, דג' מצוות אלו מביאים את האהבה העצומה בין ישראל לאביהם 

שבשמים, וכדלהלן.

מצות קידוש החודש, דאיתא במדרש )שמו"ר טו, ל( משל למלך שהיו לו אוצרות מלאים 
זהב וכסף אבנים טובות ומרגליות, והיה לו בן אחד, כל זמן שהיה הבן קטן היה אביו 
משמר את הכל, הגדיל הבן ועמד על פרקו אמר לו אביו כל זמן שהיית קטן אני הייתי 
משמר את הכל עכשיו שעמדת על פרקך הרי הכל מסור לך, כך היה הקב"ה משמר 
את הכל שנאמר )בראשית א, יד( והיו לאותות ולמועדים, כיון שעמדו ישראל מסר להם 

הכל שנאמר )שמות יב, א( החודש הזה לכם, עכ"ד המדרש.

והעולה לנו מזה שבמצות קידוש החודש מסר הקב"ה לחכמי ישראל את הנהגת העולם 
וכלשון המדרש, שלפני כן "היה הקב"ה משמר את הכל", ובמצות קידוש החודש "מסר 
להם הכל", וכל זה מורה על אהבתו הגדולה והעצומה לבניו וכהמשל שבמדרש של 
המלך שמסר לבנו את כל מלכותו מגודל אהבתו. וזהו מה שרצו היונים לעקור מצות 
קידוש החודש ולמנוע מבני ישראל את האהבה עצומה בין ישראל לאביהם שבשמים.

במצות מילה, ידוע מה דאיתא בספה"ק )עיי' דרך פיקודיך מ"ע ב' חלק המחשבה אות ג', ובהגה' 
שם בשם מהר"ם חאגיז( דמצות מילה הוא אות וכריתת ברית בין שני אוהבים לבל תשכח 

אהבתם ולבל יפרדו.

אהב"ה  ל"ב  בכ"ל  אהב"ה  גימטריא  שב"ת   – בספה"ק  כדאיתא  שבת,  במצות  וודאי 
)ויגש ד"ה ויגש אליו( בארוכה  בנועם אלימלך  בכ"ל נפ"ש אהב"ה בכ"ל מא"ד, וכן איתא 
דימות החול הוא בחינת יראה, אבל שבת הוא בחינת אהבה לבדה )והאריך שם לבאר 
דצריך לקשר עבודת היראה דימי החול שתהא מתוך אהבה, ולכן מונים  את הימים ע"י 
השבת, היום יום ראשון בשבת וכו', לקשר את ימי החול בשבת שהיראה דימות החול 

תהא מתוך אהבה דשבת ועיי"ש(.

ובזה מבואר את אשר רצו היונים לעקור בשבת חודש ומילה, כי זה היה עיקר מחשבתם 
הרעה לעקור מבני ישראל את האהבה העצומה אשר בינם לאביהם שבשמים.

עדות לישראל שהשכינה שורה
והוסיף כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א נדבך על נדבך לבאר בזה ג"כ את אשר אמרו חז"ל 
שביטלו היונים בדייקא את מצות הדלקת המנורה בבית המקדש, כדאיתא בב"ח שזקן 
אחד אמר להם מצוה אחת יש בידם אם אתם מבטלין אותה מידם כבר הם אבודין, 
ואיזה זה הדלקת המנורה שכתוב בה להעלות נר תמיד, כל זמן שמדליקין אותן תמיד 

הן עומדין, ואזי עמדו וטימאו כל השמנים, ע"כ.

ומפני מה ביטלו היונים מצוה זו דייקא, דהנה, איתא בבאר מים חיים )תצוה, ד"ה בהעלותך( 
עה"פ ובהעלות אהרן את הנרות בין הערבים יקטירנה, א'ת ה'נרות ב'ין ה'ערבים ר"ת 
ישראל לאביהם  בין  אהב"ה, שמצות הדלקת הנרות המנורה הביאה עבותות אהבה 
שבשמים ולכך ביקשו היונים לבטל מצות המנורה דייקא לעקור מישראל את האהבה 

העצומה לאביהם שבשמים וכנ"ל.

בינה לעיתים

המשך בעמוד ד'
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ילקוט עובדות ופנינים, וניצוצי אורה המלאים זיו ונוגה מפיקים, מעוצם עבודת קדשם 
של רבוה"ק לבית רוז'ין זי"ע בימי יו"ט חנוכה

להתענג על ה'
זי"ע(,  ישראל  הפאר  אדמו"ר  מרן  )מכ"ק  ממנו  שמעתי 
זי"ע  מבארדיטשוב  הרה"ק  בבית  עמדו  אחת  שפעם 
כמה מחסידיו, ובתוכם היה חסיד אחד, מהעיר שהגראף 
היה  מאד-  לעשיר  בדורו  מפורסם  -שהיה  פאטאצקי 
הפליא  מהגראף,  חבריו  עם  כשדיבר  הנ"ל  והאיש  דר, 
את העשירות של פאטאצקי ואמר, שאין תענוג בעולם, 

שיהיה בגדר חידוש אצל הגראף, כי הכל כבר יש לו. 

ושמע הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע דיבור זה מהאיש הנ"ל, 
יהיה  שלא  בעולם,  תענוג  שום  שאין  אומר  אתה  ואמר: 
ליכט,  חנוכה  ער  בענטשט  איפוא,  אשאלך  להגראף,  לו 
איזו  ליכט  חנוכה  ומברך  מדליק  אינו  ואם  לא,  בוודאי 
והקדושה,  הרוחני  שהתענוג  מובן  לו,  יש  כבר  תענוג 
שהרגיש הרה"ק בהדלקת נרות של חנוכה, ובכל מצוותיו 
גדול  היותר  הגראף  ולטעום,  להשיג  יכול  היה  לא  ית', 
וענוגם של  ויטעימנו טעם  יה"ר שיחייני הקב"ה  ועשיר. 

מצוותיו ית'.

)כתבי כ"ק אדמו"ר בעל הנועם אליעזר מסקולען זצוק"ל(

זצ"ל מטשחויב, שסיפר  סיפר הרה"צ רבי אביש קאנער 
לו זקנו הרה"ק רבי משה משינאווע בהרה"ק בעל "דברי 
אצל  ביקר  אשר  הפעמים  שבאחת  משינאווע,  יחזקאל" 
דודו  ביקשו  זי"ע  מויז'ניץ  צדיק  צמח  בעל  הרה"ק  דודו 
הרה"ק בעל הצמח צדיק זי"ע שיספר לו דבר מה מזקנו 

הרה"ק מצאנז זי"ע. 

עד  להרבות  היה  זי"ע  זקני  של  מנהגו  ואמר:  הוא  נענה 
מאד בהכנה דרבה לקראת ימי החנוכה המשמשין ובאין, 
תיכף ומיד אחר אסרו חג דיו"ט סוכות היה מתחיל בלימוד 
הסוגיא דשבת מאי חנוכה עם כל הראשונים והאחרונים 
כאשר  דהלכתא,  אליבא  שמעתתא  לאסוקי  והמפרשים, 
היה  וכך  הנסתר  חלק  עם  התחיל  הנגלה  לימוד  בגמר 
לקראת  ההכנות  חנוכה,  לערב  הגיעו  עדי  ממשיך 
ההדלקה התחילו עם בוקר של אותו יום, וכשכבר הגיע 
ידה  על  עומד  היה  הנר,  את  מדליק  והיה  ההדלקה  עת 

משך כשש שעות. 

בגמרו לתאר כל זאת אמר לו הרה"ק מויז'ניץ זי"ע: מיינט 
איהר דאך אז ס'איז אמאהל נישט גיווען אזעלכע צדיקים, 
רבינו  מו"ח  אצל  המנהג  לכם,  שאומר  מה  ושמע  הסכת 
מריז'ין זי"ע היה שבבל יום ויום היה אחד חייב לומר איזה 
מבארדיטשוב  מהרה"ק  עובדא  איזה  לספר  או  מימרא 
של  הכנותיו  על  מהיודעים  אחד  סיפר  אחת  פעם  זי"ע, 
זי"ע לקראת החג הממשמש ובא,  הרה"ק מבארדיטשוב 
ובדיוק מה שספרתם לי מכבוד זקנכם שמעתי מההוא על 
הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע, אך בהוספת פרט אחד, שאחר 

שהדליק את הנר עמד על ידה שבע שעות.

בלתי לה' לבדו
פעם באחד מלילי חנוכה התחוללה סערה ושלג זלעפות 
ניתך ארצה, והחסידים טרם הגיעו להדלקת הנרות של 
כ"ק אדמוה"ז מהוסיאטין זי"ע, וכאשר רמז כ"ק אדמוה"ז 
מהוסיאטין זי"ע למקורבו הרה"ח ר' ליפא שוואגיר ע"ה 
שהוא רוצה ליכנס ולהדליק את הנרות אמר לו רבי ליפא, 
אולי יחכה הרבי עוד קצת כי עדיין אין אנשים, אמר לו 
מרן: "כלום אני מדליק נרות כדי שאנשים יראו". ותיכף 

נכנס להדלקת הנרות.

להתחמם לאורה
פעם אחת באחד מלילות החנוכה בעת אשר הרה"ק רבי 

את  קודש  אש  בלהב  להעלות  עמד  זי"ע  בער'ניו  נחום 
בקודש.  לחזות בעבודתו  רב  נתאסף שם המון  המנורה, 
השתרר  גדול  וחום  למאד  עד  גבר  הדחק  זה  הלחץ 
לפתוח  ציווה  זי"ע  בער'ניו  נחום  רבי  הרה"ק  בהחדר. 
שררה  אשר  הדממה  משכך  כסאו,  מאחורי  אשר  החלון 
עד אז בחדר הופרעה על ידי העומדים ליד החלון שהחלו 
להידחק ולהסתלק לצדדים בחששם פן הצינה הנושבת 
מבחוץ תזיק להם ולבריאות גופם, כאשר הרגיש מרן בזה 
פתח ואמר: החושש ל'קרירות' יחשוש זאת בחזרו לביתו, 

וכל זמן שהוא נמצא כאן אין לו מה לחשוש מ'קרירות'.

)כתבי רבי שלמה טלינגטור(

עיניך לנוכח יביטו
רשם  באנילא,  אב"ד  בן  ז"ל  הורוביץ  רבי שמואל  הגה"ח 
בכתביו מקצת מ'הנהגותיו' של כ"ק אדמוה"ז מהוסיאטין 
זי"ע: א. בהדקלת נר חנוכה היה רבינו אדה"ז זי"ע מביט 
בנרות חצי שעה, וכל הזמן הזה לא סגר את עפעפיו, וזה 
שלא כטבע אנושי. ב. כשהיה רבינו אדה"ז יורד במדריגות 
עמד,  שעליה  המדריגה  לסוף  וכשהגיע  ישר,  הולך  היה 
החזיק בידית הארוכה, ונפל ממילא בשתי רגליו, למדריגה 
שלמטה ממנו, שהרי יהודי צריך לעשות פעולה רק בכיוון 
של עליה ולא של ירידה. ג. רבינו אדה"ז זי"ע היה מקפיד 
בהיותו  פעם  הראוי.  הסדר  לפי  ייעשה  שהכל  בהנהגתו 
לדרכו,  לצאת  אכסניתו  מבית  ויצא  פרוביז'נא,  בעירנו 
והיה  אותה,  ֵהכין  לא  הלה  המטריה,  את  מהגבאי  ביקש 
אותו  הרבי,  אל  ולהביאה  לחפשה  כדי  להתמהמה  צריך 
גבאי פוטר ממשרתו והפסיק לשרת את הרבי. ברם את 
משכורתו המשיך רבינו אדה"ז לשלם לו, כי אסור לקפח 
ח"ו פרנסת יהודי. אלא שגבאי הוא לא יכול להיות עוד, 

כי הלוא הוא הוכיח עצמו שאינו ראוי לאותה איצטלא.

סמא דחיי
מהרה"ח  ששמע  ע"ה  העסיל  פייבל  ר'  הרה"ח  סיפר 
אצל  כש"ץ  ששימש  ז"ל  שווארצמן  אברהם  רבי  הישיש 
כ"ק אדמוה"ז מהוסיאטין זי"ע, ואחר כך נתקשר להרה"ק 

רבי יצחק מאיר מקאפיטשניץ זי"ע.

כל  לימוד  לחלק  רוז'ין  בית  מחצרות  בכמה  היה  מנהג 
היה  הש"ס  וסיום  דחיי,  לאילנא  המקושרים  בין  הש"ס 
גם  המנהג  היה  וכן  השלחן,  עריכת  בעת  חנוכה  בזאת 

בחצר הקודש בקאפישטניץ.

באחד מן השנים בהגיע זאת חנוכה היה אחד אשר נמנה 
בין חברת לומדי הש"ס שהתגורר בעיר הוסיאטין, חולה 
מאיר  יצחק  רבי  להרה"ק  להזכירו  ושלחו  רח"ל,  מסוכן 
מקאפישטניץ זי"ע. אמנם אף אחר זאת לא הוטב מצבו, 
ושמו  המפורסמים  הרופאים  אחד  את  לפניו  וכשהביאו 
הביקורת,  בעין  עליו  הביט  טשארטקוב  מעיר  שטעקיל 
הרבה  עוד  גם  כלל.  תקוה  שום  עוד  שאין  בצער  ואמר 
אמרו  שונות  מעיירות  לפניו  שהובאו  מומחים  רופאים 
אחר  היא  והמצב  לעשות  מה  עוד  אחד, שאין  פה  כולם 
יאוש, ורק נס למעלה מדרך הטבע יוכל להצילו ולהחזירו 

לחיים.

בעיר  הוא  אף  התגורר  אשר  הנ"ל,  אברהם  רבי  החסיד 
נסיעתו  עם  והמתין  החולה  חבירו  עם  נשאר  הוסיאטין, 
שעמה  האחרונה  הרכבת  של  הזמן  עד  לקאפיטשניץ, 
זאת  ביום  הנרות  הדלקת  למעמד  להגיע  עוד  יצליח 
עוד  לשם  שבהגיעו  ליבו  בכל  הוא  מקוה  כאשר  חנוכה, 
מקאפישטניץ  הרה"ק  לפני  החולה  את  להזכיר  יספיק 
בנרות. אמנם בהכנסו  עוד טרם שיעלה את הלהב  זי"ע 
לשם כבר עמד הרה"ק מקאפישטניץ מוכן ומזומן לברך 

הברכות ולא היה יכול ליגש אליו בענין זה. וחישב בדעתו 
שתיכף ומיד אחר ההדלקה יגש אל הקודש להזכיר את 
גמר  רק  כאשר  אמנם  דוי.  ערש  על  שוכב  אשר  חבירו 
ר' אברהם  זי"ע להדליק כיבד את  הרה"ק מקאפישטניץ 
עם 'מעוז צור', ורק אחר שגמרו לזמר מעוז צור ניגש הוא 
להרה"ק מקאפישטניץ ואמר לו שחבירו שוכב על ערש 
דוי ואפילו הרופא המומחה ד"ר שטעקיל התייאש כבר 
ממנו. באמרו זאת נענה הרה"ק מקאפישטניץ זי"ע ואמר 

לו: "אך אני לא נתייאשתי עדיין". 

שימתין  אברהם  לר'  ציווה  זי"ע  מקאפישטניץ  הרה"ק 
להיות  הבאים  בחסידים  ויפגוש  הרכבת,  בתחנת  בבוקר 
על  מהם  וישמע  חנוכה,  זאת  של  השלחן  בעריכת  נוכח 
ובהגיע  שם,  אברהם  ר'  המתין  ואכן  החולה,  של  מצבו 
גרוע  שהמצב  בדמע,  לו  אמרו  הוסיאטין  מעיר  חסידים 

מאד, הם השאירו אותו קרוב לגסיסה. 

החולה,  את  שוב  אברהם  ר'  הזכיר  השלחן  עריכת  בעת 
זי"ע  מקאפישטניץ  הרה"ק  ששמע.  מה  את  לו  והוסיף 
לקח פירורי חלה משלחנו הטהור, ונתן אותם לר' אברהם 
ואמר לו, אל תדבר יותר מזה עם שום אדם, אלא תיסע 
של  פיו  לתוך  יגיעו  שהפירורים  ותראה  לביתך,  תיכף 

החולה.

רבי אברהם נסע תיכף להוסיאטין, וסר מיד לבית החולה, 
ומצא משפחתו עומדים סביב למיטתו, ומחכים לנשימתו 
לתוך  מהפירורים  תיכף  נתן  אברהם  ר'  ה"י,  האחרונה... 
פיו, ולהשתוממותם כולם החל החולה בולע אחת לאחת, 
עד שגמר את הכל. ומיד הרגיש החולה הטבה במקצת, 
וביקש מים לשתות, לא עבר שמונה ימים, והחולה שוב 
הלך ברגליו בחוץ בבריות גופא, כאילו לא אירע עמו דבר.

זו  סיפר מעשה  ומספר שהוא  מוסיף  היה  ע"ה  פייבל  ר' 
לבתו של הרה"ק מקאפישטניץ זי"ע ה"ה הרבנית בלומא 
זי"ע,  מסאדיגורא  יעקב'  ה'אביר  כ"ק  אשת  ע"ה  רייזיל 
בוודאי  זווהשיבה:  מעשה  זוכרת  היא  אם  אותה  ושאל 
אני זוכרת, ומי הוא זה שלא השתומם ממעשה התחיית 

המתים שפעל אז אבא זי"ע.

הכל הולך אחר החיתום
בר"ח  שמע  זי"ע  מטשערנוביל  מרדכי  רבי  הרה"ק  זקיני 
סליחה  יום  שהוא  לו  ונאמר  העליון.  בעולם  רעש  כסלו 
וכפרה, כי יען שחנוכה היא הגמר, מתחילה ההארה כבר 

מתחילת החודש.

)הרה"ק רבי ישראל מטשורטקוב זי"ע גנזי ישראל - חנוכה(

בספר הק' תולדות אהרן איתא שחנוכה הוא המשך של 
טוב'.  'גמר  בחנוכה  שמאחלים  יש  לכן  רבה  הושענא 
מסר  דכשהוא  ז"ל  ברודא  אברהם  ר'  החסיד  אמר  וכן 
זי"ע  חמי  מורי  מרן  כ"ק  לידי  חנוכה  ממעות  הרשימה 
לו  ואמר  זי"ע,  מהוסיאטין  ישראל  רבינו  מרן  כ"ק  ה"ה 
שחסידים מאחלים גמר טוב, ענה מורי חמי, 'יא יא, דער 
פערטיג  נישט  ווער  איך  זאגן,  פלעג  רב  בארדיטשובער 
ביז  וסוכות  הכפורים  יום  השנה,  ראש  של  עבודתי  עם 

חנוכה, און אמאל ביז פורים'. 
)אהלי יעקב(

מסאדיגורא  יעקב  אביר  בעל  הרה"ק  אדמו"ר  כ"ק  סח 
לשחק  הק'  אבי  לנו  אמר  החנוכה  בימי  פעם  זי"ע: 
במשחק ה"דריידעל" בזאת חנוכה דייקא, באמרו, כי מה 
מוטל  עדיין  חנוכה,  של  הראשונים  בימים  שמרוויחים 
בספק אם יישאר בידו, כי עלולים עדיין להפסיד, אבל מה 

שמרוויחים בזאת חנוכה, דאס איז קראנט.

)כתבי הרה"ח רבי יונה צלר ע"ה(

יזכור אהבתם



ד

ג
וקבעו ימי חנוכה בהלל ובהודאה

ואחר אשר נתבאר כל הנ"ל ובאנו אל נכון להבין את גזירות היונים אשר גזרו על בני ישראל מכל צד אשר שייך 
לבטל האהבה להשי"ת, עתה נבין לעומתם את האור אשר גובר על החושך ובשעה שרבת את ריבם דנת את דינם 
נקמת את נקמתם והדליקו נרות בחצרות קדשך, אזי בשעה זו קבעו שמונת ימי חנוכה אלו בהלל ובהודאה, דבשעה 
שראו החשמונאים את אשר זממו היונים לעשות לבטל האהבה מבני ישראל, תיקנו הם להיפך וקבעו שיר ורננים 
להודות ולהלל להשי"ת על נסיו ועל חסדיו המרובים, כי אין לך גילוי אהבה לה' כשעה אשר עומדים בני ישראל 
להודות ולהלל על ניסים ונפלאות שבכל יום תמיד, וע"י ההלל וההודאה יתקרבו בני ישראל לאהבתו יתברך תמיד 

ועל כן במצות הדלקת נר חנוכה תקנוה כדי להודות ולהלל לה'. 

וכמו שאומרים בנוסח הנרות הללו, ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד כדי להודות לשמך, והיינו 
בכדי שע"י ההלל וההודאה יבואו לגלות האהבה העצומה ובה ימשך חבלי עבותות האהבה בין ישראל לאביהם 

שבשמים, ובכח מצוה זו יעבדו את השי"ת באהבה.

ולכך כתב הרמב"ם )פ"ד מהל' חנוכה הי"ב( מצות נר חנוכה מצוה חביבה היא עד מאוד, כי כח מצות הדלקת נר חנוכה 
להכניס בלבב האדם חביבות והתלהבות ואהבה לה' ולתורתו.

עבוד מאהבה
זי"ע  ישראל  הפאר  אדמו"ר  ממרן  איתא  דהנה  אמן,  עבודת  בחוליא  חוליא  לשזור  שליט"א  אדמו"ר  מרן  והוסיף 
ב' עניינים שבין העובד את ה' מאהבה להעובד את ה' מיראה, וכנגדם תקנו במצות הדלקת נר חנוכה ב' פרטים, 

וכמבואר שמצות הדלקת נר חנוכה מאירה ללבבות בני ישראל לעבוד את ה' מאהבה.

ואלו הם ב' העניינים אשר בספה"ק פאר ישראל, הראשון )עי' פאר ישראל לחנוכה ד"ה ת"ר( דהעובד מיראה אינו מקיים 
רק את אשר נצטוה ותו לא, דכיון שקיום המצוות אצלו אינו אלא מתוך יראה די לו לעשות את מה שציוהו הבורא 
ומה לו להוסיף עוד, משא"כ העובד את ה' מאהבה שלא די לו בעצם קיום המצוה אשר נצטוה ומוסיף עוד גדרים 

וסייגים כהנה וכהנה מרוב התלהבותו וחשקו הרב לעשות נחת רוח ליוצרו.

והשני )שקלים ד"ה זה יתנו; יוה"כ ד"ה ויעבור( דהעובד את ה' מיראה אינו שש ושמח באחרים המקיימים את מצוות ה', אך 
העובד את ה' מאהבה יש לו נחת ותענוג בראותו שגם אחרים זולתו מקיימים את מצוותיו יתברך דשש ושמח בכל 

אחד ואחד שעושה נחת רוח לאביו שבשמים.

ובזה נתפרש את אשר נשתנה מצות נר חנוכה משאר מצוות בב' פרטים, מחד, את אשר תיקנו שמצות חנוכה נר 
איש וביתו, ומאידך מה שתיקנו הידורים במצוה ומהדרין מן המהדרין, שהם נגד ב' המדרגות של העובד מאהבה 
המבוארים, דמה שתיקנו נר איש וביתו, מכוון להעובד מאהבה אשר משתוקק וחפץ שאחרים ג"כ יקיימו המצוות 
ויעשו נחת רוח לבורא יתברך שמו, ולכך תיקנו נר איש וביתו לרמז את אשר מחוייב האדם לראות שכל בני ביתו 

ילכו בדרך ה' ויעבדו אותו כדבעי.

ומה שתיקנו למהדרין מן המהדרין הוא מכוון אל העובד מאהבה אשר משתוקק וחפץ להרבות גדרים וסייגים עוד 
ועוד, ועל כן תיקנו לעבדו יתברך במצות נר חנוכה דייקא אשר היא כל כולה אהבת ה', ותיקנו בה גדרים וסייגים 

למהדרין מן המהדרין.

מהדרין מן המהדרין
והנה, פליגי בית שמאי ובית הלל בדין מהדרין מן המהדרין אם הוא פוחת והולך או מוסיף והולך, ואיכא מ"ד בגמ' 
דהמחלוקת הוא דלבית שמאי פוחת והולך כנגד ימים הנכנסין – היינו הימים העתידים ליכנס ולבוא, ולבית הלל 

מוסיף והולך כנגד ימים היוצאים – ימים שעברו עליו ויצאו כבר.

וע"פ הנ"ל יבואר, מחלוקת בית שמאי ובית הלל, דאחר אשר נתבאר שעיקר תכלית מצות הדלקת נר חנוכה להודות 
ולהלל לשי"ת, ותיקנו חז"ל למהדרין מן המהדרין להרבות בהלל ושבח להשי"ת, וע"ז אמרו בית שמאי, דכשמתקנים 
אל העובד את ה' מאהבה להרבות בהלל ושבח להשי"ת על גודל טובותיו, הרי על כל הטובות אשר כבר עשה לו 
השי"ת בעבר משורת הדין הוא שיודה ויהלל עליהם, וכשמוסיף שבחים והודאות הרי הוא כבר משבח על החסד 
אשר עתיד לבוא עליו בימים הבאים על דרך "ואשר אתה עתיד לעשות עמי" )תפילת רבון כל העולמים, קידוש ליל שב"ק(, 

וזהו כנגד ימים הנכנסים, זוהי הדרגה הנעלה של העובד ה' מאהבה לדברי בית שמאי.

ולדברי בית הלל, אשר דיברו אף לאנשים שאינם בדרגה שכזו, וכמרומז בר"ת הל"ל – ה'רופא ל'שבורי ל'ב – על 
כן אמרו למהדרין מן המהדרין שמדליקין כנגד ימים היוצאים שאף מי שאינו עדיין בדרגה זו של הלל והודאה על 
החסדים אשר עתידים לבוא עליו, מ"מ מוסיף הוא להודות ולשבח  יותר ויותר על כל החסדים אשר כבר עשה לו 

השי"ת, וזהו כנגד ימים היוצאים להוסיף שיר ושבחה הלל וזמרה על כל החסד אשר עשה עמו הבורא.

ונוסיף לכל דורש ומבקש, שבאמרי קודש שם האריך מרן אדמו"ר שליט"א לבאר ע"פ כ"ז עוד כמה וכמה עניינים, 

יען האריכו הבדים הסתפקנו בזה ועוד חזון למועד אי"ה.

ערוך ומעובד מתוך אמרי קודש

שבת חנוכה תשע"ד, שולה"ט סעודה שלישית
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שו"ת 
מהגאון רבי

טוביאס  יהודה  אברהם 
שליט"א

רב דקהילתינו הק'

שאלה מצויה בר"ח טבת וכדו' שיש ב' 

אחד,  ס"ת  רק  שיש  במנינים  קריאות 

פעמים  ב'  הגבהה  לעשות  צריך  אם 

לכל קריאה הגבהה, או רק פעם אחת.

ההגבהה  אם  במחלוקת  תלוי  לפו"ר 

הקריאה,  במקום  דוקא  להיות  צריך 

כתב  יד(  סעי'  י  )שער  אפרים  דבשערי 

או  בראשית  בחומש  דכשקוראים 

בחומש דברים וכל כובד הס"ת נמצא 

ההגבהה  לעשות  וקשה  אחד  צד  על 

לאמצעו  הס"ת  לגלול  אפשר  כרגיל 

אין  ולדבריו  ההגבהה,  לעשות  וכך 

ענין שיראו את מקום הקריאה דוקא 

עושים פעם  וא"כ אם  בעת ההגבהה, 

נפק"מ  ואין  הס"ת  על  הגבהה  אחת 

באיזה מקום, יצאו יד"ח. ברם השולחן 

הטהור )סי' קלד סעי' ב( מביא שיש חיוב 

וע"כ  להראות האותיות של הקריאה, 

לא יגלול הס"ת למקום אחר, ולדבריו 

יש ענין לעשות הגבהה על כל קריאה 

בפנ"ע. 

קיי"ל  הדין  מעיקר  למעשה  וע"כ 

כהשערי אפרים וא"צ לעשות הגבהה 

ענין  יש  מ"מ  בנפרד,  קריאה  כל  על 

לעשות הגבהה על כל קריאה בפנ"ע 

לצאת דעת השלה"ט, וכן מובא בשם 

ובספר  טו(  אות  )פ"ב  הזהב  רביד  ספר 

זרע אמת )סי' קלג( דנוהגים לעשות ב' 

פעמים הגבהה. ויעויין בדברי הרמב"ן 

יקים  לא  אשר  כו(  כז  )דברים  עה"פ 

נמצא  וא"כ  הגבהה,  מצות  על  דקאי 

זוכים  הגבהה  במצות  דכשמדקדקין 

דברי  את  יקים  אשר  לברוך  ידה  על 

התורה הזאת. 

תשו"ח להרב לוי יצחק במו"ה טוביאס הי"ו

על עריכת המאמר

בינה לעיתיםאליבא דהילכתא
המשך מעמוד ב'


