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נא לשמור על קדושת הגליון

עטרת ראשנו

דברי תורה מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
דות יַעֲ קֹב ֹיוסֵ ף ּ ֶבן ְׁשבַ ע ֶעשְׂ ֵרה ׁ ָשנָה ָהיָה ר ֶֹעה אֶ ת אֶ חָ יו ּ ַב ּצֹאן
אֵ ּ ֶלה ּת ְֹל ֹ
ֲביהֶ ם ).(· ÊÏ
וְ הוּא נ ַַער אֶ ת ְּבנֵי ִב ְלהָ ה וְ אֶ ת ְּבנֵי זִ ְל ּ ָפה נְ ׁ ֵשי אָ ִביו וַ ּיָבֵ א ֹיוסֵ ף אֶ ת דִּ ּ ָב ָתם ָר ָעה אֶ ל א ִ

כבר עמדו המפרשים למה תלה הכתוב
כבר תולדות יעקב רק ביוסף ,ולא בשאר
השבטים .ורש"י ז"ל פירש ,מפני כמה
דברים ,אחת ,שכל עצמו של יעקב לא עבד
אצל לבן אלא ברחל ,ושהיה זיו איקונין של
יוסף דומה לו ,וכל מה שאירע ליעקב אירע
ליוסף וכו'.
וכן איתא בזוה"ק )וישב קפב (:שיוסף הוא
וכן בחינת מילוי הוא"ו של יעקב אבינו
שהוא בחינת ו' משם הוי"ה ,וז"ל' :אלה
תולדות יעקב יוסף' כמה דאתמר דכל
דיוקנא דיעקב הוה ביה ביוסף ,וכל מה
דאירע להאי אירע להאי ,ותרווייהו כחדא
אזלי .ודא הוא רזא דאת ו"ו דאזלי תרווייהו
כחדא ,בגין דאינון רזא חדא ודיוקנא חדא.
ופירש אא"ז הגה"ק רבי אליעזר צבי
מקאמרנא זלה"ה בספה"ק דמשק אליעזר
וז"ל :היינו שכמו שיעקב הוא ת"ת בחינת ו',
ה"ה יוסף הוא בחינת ו' זעירא שהוא יסוד
צדיק שלו עיי"ש.
ועוד פירש שם רש"י וז"ל :ועוד נדרש בו,
ועוד 'וישב' ביקש יעקב לישב בשלוה ,קפץ
עליו רוגזו של יוסף ,צדיקים מבקשים לישב
בשלוה ,אומר הקב"ה לא דיין לצדיקים מה
שמתוקן להם לעוה"ב ,אלא שמבקשים
לישב בשלוה בעוה"ז .וכבר עמדו בזה
המפרשים מהו כוונת יעקב לישב בשלוה
בעוה"ז עולם חולף והולך ,ולמה באמת לא
נתקבל רצונו ,הרי מקרא מלא כתוב 'רצון
יראיו יעשה' )תהלים קמה יט(.
ועוד צריך לדעת מה שאיתא במדרש )ויק"ר
ועוד לו ה( וז"ל :למה נאמר באברהם

וביצחק אף ,ולא נאמר ביעקב אף ,ע"י
שהיתה מטתו של יעקב שלימה לפניו ,אבל
אצל אברהם יצא ממנו ישמעאל וכל בני
קטורה ,ומיצחק יצא ממנו עשו וכל אלופי

אדום ,אבל יעקב מטתו שלימה כל בניו
צדיקים.
והביאור בכל זה יש לומר ,שמבואר
והביאור בזוה"ק )ח"ג קיא (:שאדה"ר עבר
על ג' עבירות ע"ז ג"ע וש"ד ,וכל אחד
מהאבות הקדושים תיקנו חלק מהחטאים
האלו ,שאברהם תיקן ע"ז ,ויצחק תיקן ש"ד,
ויעקב תיקן ג"ע.
אבל מכל מקום רואים שאצל אברהם
אבל ויצחק לא היה התיקון בשלימות ,כי
אצל ישמעאל בנו של אברהם כתוב 'ותרא
שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה
לאברהם מצחק' )כא ט( ,ופירש שם רש"י
לשון ע"א ,כמו שנאמר 'ויקומו לצחק' )שמות
לב ו( .היינו שלא היה התיקון בשלימות מה
שהיה צריך אברהם לתקן את החלק ע"ז של
אדה"ר .וכן אצל יצחק ג"כ לא היה התיקון
בשלימות בענין חטא ש"ד של אדה"ר ,כי
הרי יצא ממנו עשו שכתוב עליו 'והוא עיף'
)כה כט( ופירש שם רש"י ברציחה ,כמה
דתימא )ירמיה ד לא( 'כי עיפה נפשי
להורגים'.
וזהו כוונת חז"ל שאצל אברהם ויצחק לא
וזהו היו מטתם שלימה ,כי לא תיקנו
בשלימות חלקם מחטא אדה"ר ,משא"כ
אצל יעקב אבינו היה מטתו שלימה שכולם
היו צדיקים ,ובפרט מה שרואים אצל יוסף
הצדיק שהיה שלם בענין ג"ע באשת
פוטיפר.
והנה איתא בזוה"ק )ח"א קסג (:יעקב איהו
והנה תושבחא דאבהן ,ואיהו כללא דכלהו.
היינו שהוא היה צריך להשלים ג"כ תיקונם
של אברהם ויצחק שהם ע"ז ש"ד.
וזהו שפירש רש"י 'את דבתם רעה' כל
וזהו רעה שהיה רואה באחיו בני לאה היה
מגיד לאביו ,שהיו אוכלין אבר מן החי,

ומזלזלין בבני השפחות לקרותן עבדים,
וחשודים על העריות .הכוונה בזה שהרי
יוסף היה לו חלק עם יעקב אביו בתיקון הג'
עבירות ע"ז ש"ד וג"ע ,כי הוא משורש אחד
כנ"ל ,לזה דיבר עליהם על שלשה דברים
האלו כדי לתקנם ,כי אוכלין אבר מן החי,
הוא נגד ש"ד ,ומזלזלין בבני השפחות
לקרותן עבדים ,הוא נגד חטא ע"ז ,כי הרי
כולם עבדים להקב"ה ולא לזולתו .וחשודים
על העריות נגד חטא ג"ע.
וזהו כוונת חז"ל שביקש יעקב לישב
וזהו בשלוה ,היינו שיוכל לתקן חלקו מחטא
אדה"ר בשלימות ,ולכן קפץ עליו רוגזו של
יוסף ,כי יוסף הצדיק לא תיקן עוד חלקו ,כי
הרי יעקב ויוסף הם משורש אחד ,ושניהם
צריכים לתקן חלק החטא של ג"ע מאדה"ר,
ולכן ירד יוסף במצרים שהיא 'ערות הארץ'
)לקמן מב ט( מקום ושורש הטומאה ,כדי
לתקן בשלימות את ג"ע של חטא אדה"ר,
שנתפזרו שם מניצוצין שלו במצרים .וזהו
אמרו 'והוא נער את בני בלהה ואת בני
זלפה' היינו כי נער בגי' ש"ך ,וכן בהצטרף
יוס"ף עם תיבות בלה"ה זלפ"ה ,הוא
בגימטריא נע"ר ,לרמז שמדריגת יוסף עם
מדריגת בני בלהה וזלפה הם אחד לתקן את
הש"ך ניצוצין שנתפזרו במצרים.
ולזה ירדו בני יעקב בגלות בארץ מצרים
ולזה כדי לעלות הניצוצין של אדה"ר מה
שנפלו שם ,כמו שמבואר בכתבי מרן
האריז"ל בשער הכוונות )דרושי הפסח ד"א(
עד שנזדככו ונצרפו 'כצרף הכסף' )תהלים סו
י( ופסקה זוהמתן מחטא אדה"ר )שבת קמו,(.
ועי"ז זכו לקבלת התורה.
רעוא דרעוין תשע"ב לפ"ק

עטרת חכמים

עטרת פז

אמרות טהרות מרבותינו זי"ע
ֵשב יַעֲ קֹב ְּבאֶ ֶרץ ְמגו ֵּרי אָ ִביו ְּבאֶ ֶרץ ְּכנ ַָען
וַ ּי ׁ ֶ

עיונים וביאורים מרבותינו זי"ע
ו ָ ּיבֵ א יוֹ ֵסף אֶ ת דִּ ּ ָב ָתם ָר ָעה אֶ ל א ֲִביהֶ ם

)(‡ ÊÏ

ר"ל לפי שראה יעקב שהוא נשאר יחיד בעולם אחר פטירת יצחק אביו ע"ה ,והיה מתירא
ר"ל מישיבת הבלי הגשם עוה"ז ,שהתגברות הרע הוא מאוד ,ולא היה יודע מה לעשות
איזה תיקון שיצא מספק קליפת נוגה ,לזה נתיישב בארץ מגורי אביו כלומר אביו הוא אבינו
שבשמים שמגורו והתלבשותו וישיבתו כביכול הוא בתורה בעוה"ז ,כנודע שכל התורה
הקדושה היא שמותיו של הקב"ה )זוהר ח"ב קכד.(.
ואף שיעקב היה עוד קודם מתן תורה ,אעפ"כ ידוע הוא שאבות הקדושים ג"כ למדו תורה,
ואף ובפרט יעקב אע"ה היה לומד כל ימיו אצל שם ועבר כנודע מרז"ל ,לזה היה נתיישב
בישוב זה שהקב"ה יושב שם שהיא התורה הקדושה ,ששם הוא מגורי אביו אבינו
שבשמים ,ובזה בודאי יצא מספק קליפת נוגה ,לזה מרמז ג"כ שאמר הכתוב הקדוש בארץ
כנען שדרכו של הבלי עוה"ז הוא דייקא ישות ורמות רוח המטונף ,עבור זה היה מקשר
בתורה הקדושה ששם יושב הקב"ה ג"כ ,וזהו בארץ כנען בהכנעה ושפלות הרוח כדרך
הקדושה כמו משה רבינו ע"ה.
'בן ביתי' ח"א דך פז .מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא
יתו
ֹתו ֵמ ָרחֹק ו ְּב ֶט ֶרם יִ ְק ַרב אֲלֵ יהֶ ם וַ ִ ּי ְתנ ְַּכל ּו אֹתוֹ לַ ה ֲִמ ֹ
וַ ִ ּי ְרא ּו א ֹ

).(ÁÈ ÊÏ

פרש"י וז"ל :אותו כמו אתו ,עמו ,כלומר אליו .ודבריו צריכין ביאור ופירוש ,ולדעתי נראה
פרש"י בסיעתא דשמיא ,היינו 'אתו' מלשון אות ברית קודש ,כי הוא עשה הכנה במצרים
לקדושת היסוד לכל אחד ואחד מהשבטים ,וזה 'כמו אתו' היינו שאצל יוסף נאמר במצרים
שהיה 'הוי"ה אתו' )לט כג(' .עמו' היינו שאצל משה בקריעת ים סוף נאמר 'ויקח משה את
עצמות יוסף עמו' )שמות יג יט( ,כי ע"י קדושת יוסף היתה הנס של קריעת ים סוף ,כדאיתא
במדרש )ב"ר פז( על הפסוק 'הים ראה וינוס' )תהילים קיד ג( ,מה ראה ארונו של יוסף ראה.
'אליו' ר"ת א'נכי ו'לא י'היה ל'ך ,בשעת קבלת התורה ג"כ נתנה להם לישראל ע"י ברית
מילה קדושת יוסף ברית תורה .ובזה אמרתי לפרש מש"כ 'וירד ה' על הר סיני' )שמות יט ,כ(
כי כאשר מצרפים מספר שם הוי"ה לאתוון סינ"י הם מספר יוס"ף.
'פרי חיים' מרבינו חיים יעקב מקאמרנא
ֹאמר לֹא נ ּ ֶַכנּ ּו נָפֶ ׁש
וַ ִ ּי ְׁש ַמע ְראוּבֵ ן וַ ַ ּי ִּצלֵ ה ּו ִמ ּי ָָדם וַ ּי ֶ

).(‡Î ÊÏ

אפשר לומר ולרמז קצת כדי להבין את הפסוק הזה ,כי איתא בחכמז"ל )בבא בתרא קכג (:כי
אפשר זרעו של עמלק ועשו אין נופלים אלא בזרעו של יוסף .וזה נראה לי לפרש את הפסוק
בתהלים )קכו ו( 'בא יבא ברינה נושא אלמתיו' כידוע בחז"ל )סוכה נב (:כי משיח בן יוסף עם
משיח בן דוד יבוא לגאלנו ,וזה שאנו מבקשין 'בא יבא ברינה' שלא יהיה צרות גדולות כל
כך כמו שיש עתה בעוונותינו הרבים רק ברנה יבוא' ,נושא אלומותיו' הוא משיח בן יוסף
בחינת 'והנה קמה אלמתי' )לקמן לז ז( שבחלום יוסף .ואיתא ג"כ בספרים הקדושים )לקו"ת
זכריה( בכלל ,ובספר הקדוש זרע קודש )פרשת וירא( מרבינו הקדוש רבי נפתלי צבי מראפשיץ
זצללה"ה וזיע"א בפרט ,וכבר כתבתי מזה כמה פעמים ,שבעת שיהיה הגאולה העתידה אז
יהיה השם הוי"ה יהי"ה ,ואם יחוד שם אדנ"י הוא צ"ה כמנין יפ"ה.
וזה שאמר הפסוק וישמע ראובן ויצילהו מידם מיד"ם עם הכולל בגימטריא יפ"ה,
וזה שראובן ידע שרק ע"י זרעו של יוסף משיח בן יוסף יהיה הגאולה העתידה ,ואז יהיה
היחוד יפ"ה ,ולכן אמר לא נכנו נפש חו"ש ,שאם חו"ש יהיה כמו שהם אומרים לעשות,
אז לא יהיה חו"ש הגאולה .השם יתברך יעזור לנו ישועה בקרוב ,ונזכה לבא יבא ברינה
נושא אלומותיו.

)(· ÊÏ

הענין היה בדקות ,כי מרן הריב"ש טוב ראה אחד שחילל שבת
הענין ונתיירא לנפשו ,כי אמר כשרואין עוברין לאיש ישראלי איזה
עבירה ,ידע שיש אצלו שמץ מזה .ושאל במתיבתא עלאה מה זה,
ואמרו שגם הוא חילל שבת ששימש עצמו עם תלמיד חכם הנקרא
שבת ,כי הדקות נחשב לצדיק כעבירה חמורה ,ועיין מה שכתב
בזה בספר מורי דודי צבי לצדיק על הזוהר ,אלא שיש טעות סופר
בדבריו ,וצ"ל גזל כתוב על מצחך ,והיה גזל גמור כידוע ,וגם טבל
הוא טבל גמור שאמר לעם הארץ ,ואין זה ענינו לכאן ,וענין טבל
מובא בחרדים ,אבל הענין הוא אמת.
ואמר הצדיק רבינו משה הגדול מפשווערסק ,כשאדם לובש
ואמר ארבעה בגדי לבן לשבת ,מוחלין לו על כל עוונותיו .ושאל
בנו ,הרי ראיתי אותך מתפלל מנחה אחר לבישה ,ואמרת סלח לנו
בבכיה עצומה .והשיב ,בזה העולם שהייתי בערב שבת נמחל לי,
וכשהלכתי לעולם שלמעלה מזה היה נירשם עלי כמה עונות.
וענין איסור אבר מן החי ,כי עיקר אכילה לברר הניצוצין ,וכשנחתך
וענין איזה אבר או בשר מן החי כל זמן שהבהמה חיה ,אותו ניצוץ
שהיה באבר ההוא או בבשר נידבק בשורשו בבעל חי שהוא חי
עדיין ,אם כן אין שם שום דבר טוב ,ונאסור לאכול כמו כל דברים
אסורים והטמאים שאי אפשר לברר אותם ,וכן בכאן הרע נשאר
באבר ,והטוב שהוא משורש חי נדבק בשורשו החי א"כ הרי הוא
טמא ,וידוע )זוהר חדש כי תשא( שהשבטים היו בעלמא דנוקבא ,ויוסף
בעלמא דדכורא ,והם אירע להם שאכלו אכילה כשירה בלי כוונה,
ובעלמא דדכורא היה נחשב להם כאבר מן החי ,והוא ראה
בעולמו שנרשם עליהם אבר מן החי .וכיוצא בזה מה שאמר
מזלזלין בבני השפחות וחשודין על העריות ,הכל היה בדקות
ובעולם של יוסף נרשום עליהם עבירות אלו ,ויוסף אמר לאביו
הענין כמות שהוא כדי להוכיח אותם שיזהרו במצות ,וזה מותר
ואין בו לשון הרע בזה כלל.
ואם תקשה לך מפני מה לא ראה יעקב ,הרי יעקב יותר למעלה
ואם מיוסף .הענין ,אמר הקדוש רבי מיכל מזלאטשוב בשם רבו
מובהק מרן הקדוש הריב"ש טוב שמיום שרמה עשו את יצחק,
גרם שאין שום צדיק יוכל לראות על בנו שום דבר רע ,וכך היה
בכאן יוסף ראה בעולמו נכתב עליהם אבר מן החי ,על שאין
אוכלים בכוונה להעלות הטוב ונדבק בהם הרע ,ובעולמו של יוסף
נחשב להם כאבר מן החי ,וכן עריות היו בדקות גדול ,וסיפר לאביו
שיוכח אותם ואין בזה לשון הרע ,כמעשה דחייא בר רב עם רב
הונא )ערכין טז ,(:וכך הוא האמת ,ויוסף חטא בזה בדקות שהיה לו
לדון אותם לכף זכות.
'זהר חי' ח"ב דף שמה :מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא

'מעשה שלום' מרבינו שלום מקאמרנא

עטרת רז

רזי תורה מרבותינו זי"ע
על ידי היחוד נ"ר דחנוכה נמתקין כל הדינים ומשבית כל המקטרגים

גּ וֹ לָ ן ּ ַב ּ ָב ׁ ָשן לַ ְמנ ּ ִַׁשי )דברים ד מג( ,סוד 'בשן' המתקה של

והמתקתן בסוד נ"ר ,העולה הוי"ה אהי"ה ,הוי"ה

וכשתצרף שלשה הוי"ה פשוטה עם בש"ן הנ"ל מספרו

גּ וֹ לָ ן 'מצולת ים' )מיכה ז יט( המבואר ביחוד תשליך של

והמתקתן אלהי"ם ,הוי"ה אדנ"י ,הידוע מכוונת נר שבת

וכשתצרף למנש"י ,והוא סוד לגולן בבשן למנשי שכל

ראש השנה )פע"ח שער השופר פ"ה( ,בסוד אלהי"ם אהי"ה

וחנוכה )פע"ח שער השבת פ"ח .ושער חנוכה פ"ד( .וכשתמלא

האורת אלו מתגלין בעת התגברות המקטרגים ,כמו בימי

אדנ"י' ,ואתה תשופנו עק"ב' )בראשית ג טו( ג' שמות הנ"ל בגי'

שלשה הוי"ה בסוד ע"ב ס"ג מ"ה ,ע"ב אהי"ה ,ס"ג

חשמונאי בימי חנוכה כי גול"ן בגי' חנוכה ,שאז נתגלו אורת

עק"ב ,שמשם יונקים כל המקטרגים ,ממדת 'לאלפי"ם'

אלהי"ם ,מ"ה אדנ"י ,יהיה מספרו בש"ן ,המתקות מצולת

שהוא נגד מצולת ים ,שמות המתחילין באל"ף.

ים ,כטעם 'מבש"ן אשיב אשיב ממצולת ים' )תהלים סח כג(.

אלו להמתקות הדינים .ונר זה לעולם קיים בימי הגלות
)במדב"ר טו ו( להגן מכל המקטריגים סוד למנשי.
'נוצר חסד' פ"ה מ"כ מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא

שולחן הטהור
לקט הלכות מספר 'שולחן הטהור' ו'זר זהב' לרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא זי"ע
נהגו לומר אחרי הדלקת הנרות הפזמו 'הנרות
הללו' ,ומקורו טהור ממסכת סופרי )פ"כ ה"ו( ,וכ
כתב הרא"ש )שבת פ"ב סימ ח( ושמעתי שרבינו מאיר ז"ל
היה אומר אותו .וכ הוא בתשובות מהר"מ מרוטנבורג
)דפוס פראג סימ סו( ובהגהות מיימוניות )חנוכה פ"ג אות ב(
ובתשב" קט )סימ תקעט( ובהגהות מרדכי )שבת סימ תרסח(
ובטור ושו"ע )סימ תרעו(.
בעני הנוסח ב'הנרות הללו' רבו הנוסחאות בזה,
רבינו ב'היכל הברכה' )דברי ז (:מתמקד על הנוסח 'וכל
'מצות' שמונת ימי חנוכה' ,דכ נמצא בנוסח הראשוני,
וה במסכת סופרי )ש( ,וברא"ש )ש( ,ובלבוש )סימ
תרעו ס"ד( ,ובלקט יושר )ח"א או"ח עמוד קנב עני א( ,ובקיצור
פסקי הרא"ש )ש( לרבינו יעקב בעל הטורי ,בכל אלו
הגירסא וכל 'מצות' שמנת ימי חנוכה .וכ בדפוסי
הראשוני בטור )סימ תרעו( כתוב 'מצות' ,וכ מסתבר
כמש"כ בקיצור פסקי הרא"ש] .בספר אמרכל הגירסא
וכל שמונת ימי מצות חנוכה[.
ומקוד מתמיה רבינו על נוסח זה וכתב וז"ל :מה
שאנחנו נוהגי לאמרו ,ונמצא בנוסח הראשוני 'הנרות
הללו אנחנו מדליקי וכו' ,וכל 'מצות' שמנת ימי חנוכה
הנרות הללו קדש ה' ,והוא לשו מתמיה הרבה ,ילאה
כל מעיי להבי כוונתו ופירושו .עכ"ל .וכוונתו דהרי כל
שמונת ימי חנוכה הוא רק מצוה אחת והוא נר חנוכה.
ומוסי #רבינו לומר ,שמטע זה יש שהגיה ומחק
תיבת 'מצות' מספרי הראשוני ,ולא העלו ארוכה בזה
כלל ,כי מה בא לחדש שכל שמונה ]ימי[ הנרות קדש,
מה ]ואיזה[ חילוק ]יש[ בי ]יו[ ראשו ל]יו[ שמיני
]שבא להדגיש שכל השמונה ימי הנרות קודש ,הרי
פשוט שכל יו מימי חנוכה הנרות קודש[.
וכוונתו להמגיה בספרי הראשוני הוא הגר"א על
מסכת סופרי )ש( שמחק תיבת 'מצות'] .ופלא מדוע לא
הגיה ומחק ג"כ ברא"ש )ש([ .או שכוונתו לאליה רבה
)סימ תרעו סק"ח( שכתב וראיתי בהרא"ש )ש( שכתב וכל
'מצות' שמנת וכו' ,ופשוט שטעות סופר הוא שהרי ליתא
באבודרה )סדר תפלות חנוכה( ,וכ בטור וכל פוסקי ליתא
תיבת 'מצות' ,ע"כ] .לפי מש"כ לעיל מהטור איתא
בנוסחו תיבת 'מצות'[.

בענין נוסח וכל 'מצות' שמנת ימי חנוכה
ומבאר רבינו מאי כוונת הנוסח וכל 'מצות' שמונת
ימי חנוכה ,וז"ל :אלא העני כוונתו בא להשמיענו ,שלא
תאמר שדוקא נר אחד בכל לילה קדוש ,שזה הוא עיקר
המצוה .ולזה בא לפרש וכל מיני 'מצות' שיש בימי
חנוכה ,שזה מדליק נר איש וביתו בלבד )שבת כא ,(.וזה
מדליק נר לכל אחד ואחד ]המהדרי[ ,וזה מוסי והול
]המהדרי מ המהדרי כדעת ב"ה[ ,וזה מדליק שמוני
]נרות[ .כדעת הרמב" )פ"ד מחנוכה ה"ב( כיצד הרי שהיו
אנשי הבית עשרה ,בלילה הראשו מדליק עשרה נרות,
ובליל שני עשרי ,ובליל שלישי שלשי ,עד שנמצא
מדליק בליל שמיני שמוני נרות.
וכל מיני מנהגי אלו ,הכל בכלל 'מצות שמונת ימי
חנוכה' .וכל מצות של המהדרי ,והמהדרי מ
המהדרי ,וכל אחד מבני ביתו מדליק ומוסי  ,כל אלו
ה בכלל 'כל מצות שמונת ימי חנוכה' ,וה קדש ואי
לנו רשות להשתמש.
ומוסי #רבינו לומר אבל א חידש לעצמו עני אחר
שאינו בכלל מצות שמנת ימי חנוכה שקבלנו הלכות
מצות ,כגו שמדליק בכל יו שמונה ]נרות[ ,אזי לא
יתקדש כלל .א על פי שנתקדש ג היותר מ החיוב
העיקרי שהוא נר בכל לילה ,אבל לא יתקדש אלא מה
שבכלל מיני של מצות שמנת ימי חנוכה שקבלנו
מאנשי כנסת הגדולה .אבל א בא להוסי מדעתו נרות
לש מצות חנוכה ,אי בה שו קדושה ,וה חול,
ורשות להשתמש בה ,עכ"ל.
מה שכתב רבינו שכל אלו ה קדש ואי לנו רשות
להשתמש .כ"כ בספר ג המל )סימ מב ,למהר"א הלוי(
שכתב ,כיו דעיקר חיוב נר חנוכה הוי נר איש וביתו בכל
לילה ,רק שהמהדרי ]מ המהדרי[ מוסיפי בכל לילה
נר אחת ,א"כ קס"ד לומר שאי איסור להשתמש בנר
חנוכה רק בנר שמדליקי בה בראשונה שבאה למצות נר
חנוכה ,אבל כל הנ $דמוספי לית בהו איסורא ,מ"מ
נראה להחמיר דכל מאי דתקו רבנ כעי דאורייתא
תקו .ודכותה אשכח בבכורי )פ"ג מי"א ,וברמב" פ"ב הי"ח(
שאי אסור משו בכורי אלא פירות שביכרו בלבד,

ואעפ"כ התוספת שמוסיפי עליה א #על פי שניכרי
ומופרשי לעצמ ה נתפסי בקדושת הבכורי כיו
שהוסיפו להידור מצוה ,וא"כ ה"נ דכותה .ואי זה
דומה למ"ש שאי למדי לדברי סופרי מדברי תורה,
דהכא לא הוי אלא גילוי מלתא בעלמא ,ומסתמא הכי
תקו רבנ ,עכ"ל.
וכ הביא הבאר היטב )סימ תרעג סק"ב( דבריו להלכה,
וראה משנ"ב )סק"ז( ובכ החיי )סקכ"ו(.
מה שהביא ראיה שחלה הקדושה בתוספת
הביכורי ,עיי מלאכת שלמה )בכורי פ"ג מי"א( שהביא
בזה מחלוקת א נתפסי בקדושת גבי אכילת זרי או
רק לגבי אכילת בטהרה ,ודעת הרמב" שהוא רק לגבי
אכילת בטהרה ,וכ נקט רבינו בפני זק ש כדעת
הרמב" ,ע"ש.
בספר דעת תורה )סימ תרעג סעי #א( תמה על דברי הג
המל $שלא הביא ראיה מדברי תר"י )ברכות פ"א( לעני
תוספת שבת ,שכתב ש בש ר"י מאורליאנש שאע"פ
שתוספת שבת די בכל שהוא ,מ"מ א מוסי #הרבה
אסור לעשות בו שו דבר כמו בתוספת כ"ש ,וכיוצא
בזה אמרו לעני תרומה שאע"פ שחטה אחת פוטרת כל
הכרי מ"מ א תר הרבה הכל דיינינ להו תרומה.
ותיר %ש ,דשאני הת דנעשה בפע אחת תרומה
משא"כ הכא דלאחר שהדליק נר המחוייב מדינא מוסי#
ההידור ,וי"ל דבכה"ג לא חל איסור השתמשות על
הנוספי משו הידור ,ולכ הביא ראיה מביכורי,
ע"ש.
בתשובות רע"א )תנינא סימ יג( פסק שא שכח ביו
השמיני לבר $על הנר הראשו מבר $על הנרות הנוספי,
ובא"ד כתב טע לזה ,דאי לומר כיו דמדינא נר איש
וביתו ואינ $בכלל המהדרי ,זה אינו ,אלא כיו דרצונו
להיות מהמהדרי כוונתו שלא לצאת בשל זה המדליק,
וממילא מחויב מדינא ,ע"ש.
הרי מדבריו משמע שעל שאר הנרות אינו כבר מדי
מהדרי אלא מדינא הוא ,לכ אסור להשתמש בה.
וע"ע בפמ"ג )סימ תרעא משב"ז סק"א( ושע"ת )סימ תרעא
סק"א(.

עטרת תפארת

עובדות וסיפורים מרבותינו זי"ע
ֹאמר לוֹ לֶ ְך נָא ְראֵ ה אֶ ת ְׁשלוֹ ם אַ חֶ ָ
ֲשבֵ נִ י דָּ בָ ר וַ ִ ּי ְׁשלָ חֵ ה ּו ֵמ ֵע ֶמק חֶ ְברוֹ ן וַ ָ ּיבֹא ְׁשכֶ ָמה )לז יד( .פרש"י ,מקום מוכן לפורעניות וכו'.
יך וְ אֶ ת ְׁשלוֹ ם הַ ּצֹאן וַ ה ִׁ
וַ ּי ֶ
,3די ָה ַרב ַה ָ2ד+,
/דמ".ר ְ-ב,ד ִ
01ת ְ
ַָ +מ ְע ִ'י ִמ ְ-ב,ד ְקד ַ

אר ִלי
ְה ִ+יב לָ ,ה ַרב ַה ָ2דִ +,מ ַק ְ
י,ד ַע ,ו ֵ
ְה ִ+יב לֵ +ֶ ,אינֵ ,
וְ ֶא ָחד ,ו ֵ

ָסע ְל ַד ְרַ ,-עד ֶ4ָ +א ַל ְָ -פר ַה<ַ"ל> ,ז ָה ְלכָ .לפֵ +.א ֶצל
ָ ,+וְ נ ַ

אמ ְרנָא זללה"ה ,וְ ֵכ ַָ +מ ְע ִ'י ַ6ָ -ה ְָ 5ע ִמי
יעזֶר ְצ ִבי ִמ ָק ַ
ַר ִ4י ֱא ִל ֶ

/חר ַ6ָ -ה ַה ְפ ָצר,ת ִה ְת ִחיל
ַAה ל ,,וְ ַ
יח א,תַ ,עד ֲא ֶ+ר יְ ג ֶ
ֶֹA+א יַ<ִ ַ

ֶא ָחד ֵמ/נְ ֵ+י ְ+ל,מ .,וְ ָטעֲמֵ +ָ .איזֶה ַמ ְֶ +קה וְ ָה ְלכְ .ל ַד ְר ָ,-

(ב ָר ָה ָמ ְר ְ' ַכי
/אמ".ר ָה ַרב ַה ַ3ִ 8יק ַר ִ4י ְ
01ת ֲ
ִמ ְ-ב,ד ְקד ַ

יה
/חת ַָ -ר ְְ 5ִ $ת ָקאְ ,ו ָר ַָ +ע ֶל ָ
/חת ְו ַ
וְעל ָ-ל ַ
ל,מר לַ ,,
ַר ֵ4נַ .

ָסע ְ+ָ 4ל ,,וְ זֶה ָהיָה
ָת ֶַ +בח ְל ַה ֵ 0יִ ְת ַָ 4ר ְֲ $א ֶ+ר ָעזַר לַ <+ֶ ,
וְ נ ַ

יאל
ה*דה יְ ִח ֵ
ערג זַ"לַ +ֶ .ר ֵ4נַ .הָ:אַ ,ה ָ2דַ +,ר ִ4י יִ ְצ ָחק יְ ָ
ְק ִלינְ ֶ) ְ

י,ד ַע,
/חת ֵֶ +ה ִ+יב לַ ,ר ֵ4נ :.זֹאת ֵאינֶ<ִ י ֵ
ת,כ ָהיְ ָתה ַ
.ב ָ
A1תְ .,
ְסג ָ

יעי.
ְ4יְ ,ר ִב ִ

ימי ַה ַ2יִִ 4ְ %עיר ַה ְֶ 6ר ָח%
נ,הג ִל ְ+ה,ת ִֵ 4
י"עָ ,היָה ֵ
אמ ְרנָא ִז ַ
ִמ ָק ַ

01ת,
י,עיל ִל ְכב,ד ְקד ָ
אר ִלי :לֹא ִ
>מר לָ ,ה ַרב ַה ָ2דִ +,מ ַק ְ
ַ

ימי ַה ַ2יִ ְ ,%ל ִה ְת ֵַA5ל
וְ ִה<ֵה ְַ 3רֶֹ 24ַ ,-ד+ֶ +ל ַר ֵ4נָ .היָה ִֵ 4

ַחד ִע ָה ַרב ַה ָ2דַ +,ר ִ4י
/חת ָהיָה ָ4ְ +י ַ
יס ָקאוִ ויַ 5ַ .%ע ַ
ְט ִר ְ

ֲמת ֵֶ +אי ְמ ָס ְר ִבי
.מח ַ
ֹאמרִ .לי  ַ:זֹאתֵ ,
ְ-לַ ,.עד ֲא ֶ+ר ' ְ

ְכ ָ6ה ְָ 5ע ִמי ְ4ָ +ֶ -אִ .ל ְֹ4+ת
ב4ַ +FתFק ֶֹד1 4ַ +מ ְק ָָ 3ה ֶא ְפ ִָ +רי ,ו ַ
ֶע ֶר ַ

וְה ַרב ַה ָ2דַ +,ה<ַ"ל ָהיָה ֶא ְצל,,
אלי זללה"הָ ,
,ר ִמ ְס ָט ִֵ

ְ>מר ֶֶD+ה ה.א ְ+מ,ת ַה ְ E1מ>ה
ְלגָד,ל 1ה ְכ ַרח ַר ֵ4נְ .לגַ,Aת ל ,,ו ַ

>חז ַר ֵ4נֶ 4ְ .א ְמ ַצע ַק ַָ 4לת
ידיו ַעל ַ4ַ +ת ק ֶֹד4ָ +אָ -ְ +ֶ -ְ .בר ַ
ֲח ִס ָ

ָרה ַעד י,
1ל ָ+ת ,לֹא ָהיָה יָכ,ל ַר ֵ4נָ .לב,א ֲַ 4חז ָ
.מ ֲח ַמת ח ְ
ֵ

A1ת.,
>מר לְ ,סג ָ
יַ 8ל ,וְ ַ
ַר ֲח ָמנָא ִל ְ

ב4ַ +FתFק ֶֹד +ז4ָ +ֶ -ְ ,א ַר ֵ4נְ .ל ֵבית
ַ4ַ +ת ק ֶֹד .+וְ ִה<ֵה ְֶ 4ע ֶר ַ

וְל ַקח
ָהבָ ,
וִיטל ִע >דֹ ז ָ
ָת לְ ,ק ְ
יעת .,וְ ַכ ֲא ֶ+ר ָ4א ֶא ְצל ,,נ ַ
נְ ִס ָ

אר ִליָ ,מ ַתי ִי ַBע
/חר ָ/+ָ $ְ -ל ַר ֵ4נֶ .את ָה ַרב ַה ָ2דִ +,מ ַק ְ
וְ ַ

וְה ַל ְ> $נֶה
ַה ְִ 6ד ָר ,A+ֶ +ק ֶֹד ִמנְ ָחהָ ,ל ַקח ַה ַAִ Eית ַעל ְֵ -תפָ ,

אלי ֶָ +היָה >ז
ֶאת ְ4נ ,יְ ִחידָ ,ה ַרב ַה ָ2דַ +,ר ִ4י יִ ְָ .ר ֵאל ִמ ְס ָט ִ

',רתְ ,ל ַד ְר ,,-וְ ֵה ִ+יב ל4ְ ,יָ ,מ ָחר ,וְ>ז ָה ְי ָתה ַר ֲח ָמנָא
ְ-ב,ד ָ

.בנָ ,ה ַרב ַה ָ2ד+,
.מק,מָ ,היָה ְֶ 4ק ֶר ִמזְ ָר ִחית ְצפ,נִ יתְ ,
וָ>נָהְ ,

נִ0ק,
ְַ -בר ָח ֵמ+ָ +נִ י ַעל ְזר,עִ . ,,ב ִֵ +2מ ְֶ .<6ל ָב ְרכ ,,וְ ֵכ ָע ָ?ה וְ ְ

.ב ֵַ +2ר ֵ4נBַ ִ@+ֶ .ע
,+ל ֶטתִ ,
ָד.ע ,לֹא ָע ֵלינֶ ,.
ח,ל/ת ַה@ ַ
יַ 8ל ַה ַ
ִל ְ

.בא ַר ֵ4נַ .עד ִל ְבנ,,
י"עָ ,ע ַמד ַָD4וִית ַה ֵ0נִ יָ ,
יעזֶר ְצ ִבי ִז ַ
ַר ִ4י ֱא ִל ֶ

ִת ַָ 4ר ְַ $י ֲעבֹר ַהֹ-ל ְ+ָ 4לְ ,,ו ֵה ִ+יב ל,
.ב ֵעזֶר ַה ֵ 0י ְ
ַחדְ ,
ִע4ְ ,6י ַ

יע ל,,
נ,לד ַה ֵחַ ִ:ַ@+ֶ %
ֲדיִ  לֹא ַ
>מר+ֶ ,ע ַ
אלאיי ַ
נִיק ַ
יסר ָ
>מרַ :ה ֵָ 2
וְ ַ

ְק ִרי יִ ְק ֵרי
/חר ִָ $ְ -ה ְת ִחיל ְל ַה ְרא,ת ְל ַר ֵ4נְ -ִ .ת ֵבי יָד י ָ
וְ ַ

ה,צא,ת
לֶ -Fסְ #ל ָ
רֶ 4.
ֲדיִ  ֶא ֶלַ #
אלי ֶָ +ח ֵסר ל ,ע ַ
ָה ַר ִ4י ִמ ְס ָט ִ

וְה ְת ִחיל ְל ִה ְת ֵַA5ל
יצית'ִ ,
וְ ָע ָ?ה ֵ' ֶכַ #ה ְָ 4ר ָכה ְ'ל ִה ְת ַע ִֵ 4ְ #Eצ ִ

ֲ? ָרה
ידי ָה ֲא ִר"י זַ"ל ,וְ ָָ +היָה ַ -ֵ ַ:ה ְָ -תב ֵמע ָ
ָה ֵע ֶר ְִ $מ ַ' ְל ִמ ֵ

יטְ +ל ָה ִביא ל,
אהב ְ
ידי ִעיר ְד ָר ִ
יח לֶ ,א ָחד ִמ<ְ גִ ֵ
וְה ְב ִט ַ
ַה ֶֶ 3ר ְִ ,$

ע,ל ְֶ 0ָ +מע .זֹאת ָ' ְמהִ .איֶ +אל ֵר ֵעה,.
ְה ָ
ְִ 4ר ְ5ֵ +י ֵאַ -ְ +ד ְר .,-ו ָ

יטל
ידי ָה ֲא ִר"י זַ"ל4ְ 2ִ +ֶ ,לֶ .את ָה ַרב ַה ָ2דָ +,ה ַרב ַח@ִ י וִ ַ
ַ' ְל ִמ ֵ

ְ4יַ ,ה ֳָ 6ח ָרתֲ ,א ָבל ַר ֵ4נִ .ה ְפ ִציר ְ ,4מאֹד ַעד ֶָ 4ָ +כהBַ @ִ +ֶ ,ע ִע,6

ָסת ַ4ַ +תFק ֶֹד+
.ב ְפ ָרט ק ֶֹד ַה ְכנ ַ
ִ-י לֹא ָהיָה ְַ 3רָ 4ְ ,-כ ְִ ,$

מ.רהֹA+ֶ ,א יְ גֶַAה
ַ 4ְ A1ה ְב ָט ָחה גְ ָ
וְח ְתמָ - .
יהָ ,
ֲל ֶ
זַ"ל ְל ַרב ע ֵ

ָסע ַר ֵ4נְ .ל ַד ְרְ ,-ל ַבד ,וְ ִצ ָ.ה ְל ָכל
ה,עיל .וְ נ ַ
ֲדא ,וְ לֹא ִ
ְַ 4צוְ ָ'א ח ָ

ידי
.כמָ +ָ ,עה ָ4א6ָ -ַ .ה ֲעגָל,ת ִע ֲח ִס ִ
יפת ַה ַAִ Eיתְ .
ֲט ַ
ַ4ע ִ

יטל זַ"ל ְל ַרָ ,4ה ֲא ִר"י זַ"ל,
ָל ֶה ַה,Bד ְ-מָ +ֶ ,ע ָ?ה ָה ַרב ַח@ִ י וִ ַ

ַע ְמדִ 4ְ .עיר
ָסעַ 4ְ .כ ָ6ה ֲעגָל,ת ִעֹA+ֶ ,,6א י ַ
ַה<ִ ְלוִ י ֵא ָליו ְֶ <+

אלי ָ4א
>+ר ִמ ְס ָט ִ
יט ,+וְ ִס ְ5רָ +ֶ .ה ַרב ַה ָ2דַ +,ר ִ4י ֵ
אהב ְ
ִמ ְָ 3ר ִ

ָח ִצי ִל ְפנֵי
יטַ ,+עד ֵאיזֶה ְָ -פר ֶ+ה.א ְ-מְ 5ַ ,ר ָסה ו ֵ
אהב ְ
ְד ָר ִ

ר.ח
וְַ +בק ָל ַח@ִ י ְָ ,+ו>ז ֵה ִבינֶ .את ַ
י+יָ ,
ְל ָ4ְ +יֲ ,ח ִמ ִ

/חר ֶָ $ְ -ה ְר>ה ְל ַר ֵ4נ .י"ד ְק ֵמיע,ת ֵֶ +ה ִבי>ה ל ,ז.גָת,
וְ ַ

ה,ל ְְ ,+ָ $ולֹא ִי ְטעֲמָ .+4ְ .מק,
אמ ְרנָאְ ,ליַד ַה ְַ 6עיָ ַה ֵ
ָק ַ

.מה ִֶ 0ה ְפ ִציר ִ ,4ל ַBע ִע.,6
>מר ָל ֶהַ ,
ָק ְד+ֶ ,+ל ַר ֵ4נַ .מה ֶַ 0

ָה ַר ָ4נִ ית ,נִ ְָ +מ ָתֵ Cע ֶדִ ,מ ְֵ Dקנַָ Cהָ:אַ ,ה ָ2דַ +,ה ַ ִ:6יד ַר ִ4י

ָסעֶ 3ֶ .ר ְָ $ה ִעיר ,ו ְָע ַמד ִל ְפנֵי ָה ַרב
.בנָיו נ ְ
ְָ 4כל ַה ֶֶ 3ר ְַ $ה<ַ"ל .וְ ה.א ָ

ֹאמר לְ ,סגAַ 1ת ָ-ל ֶא ָחד
.ב ֵֵ +2מ ַר ֵ4נַ @+ֶ .
יִ ְָ .ר ֵאל ִמ ָקאזְ נִ י זַ"לִ ,

יטַ +על ֶר ַבע ָָ +עה ,וְ לֹא ָט ַע ְ-ל.
אהב ְ
ֲא ָב"ד ְִ 3ק ִה ַAת ק ֶֹדְ +ד ָר ִ

ַעל ִמ ְצח.,

ָד.ע.
ַAה ַה,Bד,ת ָה ֵא .Aיִ ְֹ4+ק ָל ַח@ִ י ַַ @-
ֲא ֶ+ר ִמי ֶ ְ@+ג ֶ

כתבי ש
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עטרת החסידות

שביבי אור ימי החנוכה מספרי רבותינו הקדושים זי"ע
סוד חנוכה
סוד חנוכה הוד ,לחנ $הנערי היצרי לקדושה,
ולטהר מקדש הש מטומאת הנדה ,צל הרע של יו,
ולהדליק נרות בסוד זי הבלי להבת שלהבת ,רוח
הקודש המעלה מ"נ ,וסוד נרות נר מצוה ותורה אור,
לתק הצל הקדוש באור ונר ,ודי בזה אחי.

מאיר נשמתו
וזה יכוי בעת שמדליק נר חנוכה שע"י נרות
דקדושה מאיר נשמתו ,ומכבה נר דקליפה ורשעי
בחש $ידמו )ש"א ב ט(.

'אוצר החיי' נשא לד:

'נוצר חסד' ו ה

סוד מצות נרות חנוכה
עיקר מצות חנוכה נר אחד ,להמשי $אור
הכללות הכולל כל השבעה באחדות אחד ,ולכ די בנר
אחד לכל לילה נר אחד ,כי עיקר הוא הכללות ,כי
שבעה נרות שבעה שמות מ"ב ,ששורש מזי מלכי
דמיתו ,וחיו בתיקו מל $הדר ,שכולל כל השבעה
באהבה ובאחדות אחד.
והמהדרי נר לכל אחד מבני הבית ,שיתפשט
האור בהתפשטות לכל אחד כפי השגתו ,כי המהדרי
ה הכולל המתפשט ,ולכ נר אחד שהרי הוא אור
הכולל ,ולכל אחד שהרי הוא מתפשט באורו לכל אחד
ואחד.
והמהדרי מ המהדרי שהוא הכולל שאינו
מתפשט אלא דר $נס ,יו ראשו מדליק אחד ,מכא
ואיל $מוסי #והול $ברזא דאי סו ,#כי חנוכה הוא
להמשי $בגלות ובלילה תוספת אור מאור א"ס ,רזא
צדיק עליו ,כי בגלות אי ש אלא ספיחי ...והיה
הנס הזה בהמשכות האור והיחוד למקו חש $ולילה
וגלות ,שיהיה ג ש תוספת אור ,ואור חדש ולא
ספיחי.
וזהו חנוכה שבא על אור חדש ,שנעשה בכל יו
חינו $על דבר חדש ,שטוע בכל יו אור חדש
בעבודת הש יתבר $אשרי להזוכה לחזות בנע ה',
ומשורש הכולל שהוא בחינות כתר אי סו #נתחדש
ממנו אור חדש לכל המתפשטי ממנו ,וזהו המהדרי
מ המהדרי.

עטרת בעלה
מצות חנוכה הוא עליית הבת לגבי הא להיות
עטרת וכתר בעלה ,להשבית אויב ומתנק ,כי כ
חנוכה הוא שיונקת המלכות מאמא עלאה ...ואז
כשעולי גבורות המלכות בסוד זכרי ,נעשי יהו"ה,
עטרת בעלה ,בעלה טפל אליה ,ומש בא ביטול
הקליפות ,והמלכות מאירה משמ הטוב דדיקנא ,שכ
יש לה עליה עד בחינת רישא דלא אתיידע ,כמא
דאריח ריחא ...וסוד עליית המלכות לעשות נסי
לישראל ,פושטת אורה ברוב רחמי ורצו להשפיע
כזכר כאב הרחמ .אב הרחמי ימשי $רחמי ורצו
ושפע וברכה וחיי על ישראל אמ.

'היכל הברכה' דברי ז.

אור הגדול
על ידי הדלקת נרות חנוכה ממשיכי אור הגדול
הזה לבתי בראי חצרות קדש ,$ומגדל האור זה
בורחי כל הקליפות והשרי.
'היכל הברכה' דברי ו:

נו" שערי בינה
בימי חנוכה ,אז הקב"ה ברוב רחמיו מגלה נו"
שערי בינה להמתקות הדיני ,ונר זה לעול קיי

בימי הגלות להג מכל המקטריגי.
'נוצר חסד' ה כ

'אוצר החיי' דברי קצא.

חצי שעה
צרי $לישב אצל הנרות של חנוכה ,אפילו אחר
חצי שעה שהוא שיעור הדלקה של נרות חנוכה,
והטע כמו שכתב רבינו אלקי האר"י זלה"ה )בפע"ח
שער הברכות פ"ז( שהחסידי הראשוני היו שוהי שעה
אחת אחר התפלה ,כדי שיתעכבו המוחי לתו"מ עוד
שעה אחת ולא יסתלקו מהרה ,כ $נראה לי כא ג"כ
אצל מצות נר חנוכה ...ראוי ונכו לנהוג לית שמ
בכלי יותר ,כדי שידליקו הנרות יותר מחצי שעה.
'ב ביתי' מק%

דריידיל
וראיתי מאאמו"ר זלה"ה שהקפיד שלא לשחוק
בדריידיל רק פ"א בכל ימי חנוכה ,בזמ שישב
בסעודת צהרי ,וקנה בעד המעות הזה משקה
לסעודה זו ,אבל יותר מפ"א שיי $ליצר הרע ר"ל ,וכ
אפילו בפ"א הזה אינו ראוי ונכו לשחוק יותר מחצי
שעה ,והשאר שיי $ליצה"ר כנודע למשכיל דקדושה,
ואני בעניי לא נהגתי כלל לשחוק בדריידיל ,כי עתה
מתפשט היצה"ר הזה בשאר עניני שכיוצא בזה ,לזה
קבלתי עלי וכל בניי יחיו שלא לשחוק כלל ,כי בדור
הזה הוא כולו יצה"ר ,ובעל נפש דקדושה ירחיק ג
מזה ,ומכש"כ בשאר שחיקות רעי וד"ל.

שנקראי רגלי ,והוא ע"י 'דברי '$בברכת נר חנוכה
ושירות ותשבחות שאומרי בשמנת ימי חנוכה ,ועי"ז
'אור' של הנרות הללו מאיר ליסוד צדיק הנקרא
'ב ביתי' תהלי קיט קה
'נתיבתי'.
אור הגאולה
נס חנוכה היה בבית שני המכוו ליצחק ,ויצחק
אותיות ק" %ח"י ,המרמז על הק %אור הגאולה ,ח"י
ר"ת ח'וש $י'ו ,כי בזכות מצות מילה תהיה הגאולה,
ויצחק שהיה הראשו שנימול לשמונה ,המתיק את
יו ,לכ נעשה חנוכה שמונה ימי.
'פרי חיי' מק%

ק" הישועה
בברית בי הבתרי נגזר שעבוד על בני ישראל
באר %מצרי ארבע מאות שנה ,ובפועל לא היו יותר
ממאתיי ועשר שנה ,שלא יכלו להתמהמה אפילו
רגע אחד יותר ,כי אז לא היו יכולי בשו אופ
להגאל יותר ,נמצא שחסר ק" %שני ,וכל זמ שלא
נתק הק" %שני בעוה"ר נמש $הגלות המר והנבזה.
והק" %שני נתק ע"י הדלקת הנרות חנוכה
הקדושי כמו שמזמר הפייט וקרב ק" %הישועה,
נקו נקמת ד עבדי ,$שבזכות הדלקת הנרות
הקדושי בחנוכה יסיימו ויק %כבר הק" %שני,
וינקו ד השפו $הנשפ $כמי ,דמ של צדיקי
וקדושי ישרי וחסידי.
'מעשה שלו' מטות

לקשר הז' מדות לדעת
בגלות יו פגמו בכל השבע המדות ע"י פג
הדעת ,שהוא שורש לכל השבע המדות ,שהיוני גזרו
על להשכיח תורת ,$דעת תורה ,ולכ $מדליקי
שמונה נרות ולא שבע לרמז שהתיקו היה ע"י
שקישרו השבע מדות לדעת שהיא המדה השמינית.
'כ"ק מר האדמו"ר שליט"א' מק %תשנ"ט

על הנסי
מה שאומרי ב'על הנסי' ,שמונה לשונות רבת
את ריב וכו' ,והשמיני הוא 'וזדי ביד עוסקי
תורת '$לרמז שצרי $לקשר כל השבע מדות לדעת ע"י
התוה"ק ,שרצו היוני לעקור ,וזה שמסיימי 'וקבעו
שמונת ימי חנוכה אלו' שלא נזכר הנס של פ $השמ,
רק שקבעו שמונת ימי חנוכה משו שתיקנו כל השבע
מדות ע"י הדעת שהוא דעת תורה ,וזדי ביד עוסקי
תורת.$
'כ"ק מר האדמו"ר שליט"א' מק %תשנ"ט

'ב ביתי' מק%

לתק ז' מלכי קדמאי
ואנחנו מרמזי ומכווני בשמונה נרות חנוכה
לתק הז' מלכי קדמאי שנפלו ע"י מעשינו הרעי,
להחזיר למקומ והאורות שלה יכנסו לכליה.

ö−ñ−õ³ ³î®ô ¼õ¾ôî
íò−þë ,íîðìî ñ−è ¾èþ êñô ëñë
êîñô þè¾ò ,¾ðîš ³ðþìëî íìô¾ëî
³þ¬¼ óðš ,³îõ−ñêô ³î×þë êò¬í
,îò−ò−¼ þîêô ,îò−³þêõ³î îò−¾êþ
îò×þð íþîô

×"ê"¬−ñ¾ þ"îôðê öþô š
íî®ô þëí ³ìô¾ ñèþñ
−"ò öôìò þô× îð×òñ

ö−þõê½ ëš¼− ó−−ì ®"íþí öë
¾ê"¬−ñ
,ð−ë¼³− êëþ öñ−êñ¾ êîî¼þ êí−
í×ï−î ,ê³¾−ðš ê³ñ−¾î¾ ³þêõ³ñ
ì"®î− ñ×ôî îòôô ³îîþñ îò−ëþî îò−þîô
µî³ô ê¾îðšð ³ìò ó−−òõì êñô
.íñ½ öôê ê−ñ¼ô êþîíòî êõîè ³î−þë

³îð½îôí ³ñíòí

'ב ביתי' מק%

תשובה
הטע למה אסור ליהנות מהאור של שמונה ימי
חנוכה ,כי ה נתקנו כדי שיזכור בר ישראל שצרי$
לעשות תשובה ,ולתק מה שפג בשבעה מדות חג"ת
נהי"מ ,ועבודת ועשיית ה כדי להעלות למעלה
לתקנ ,והוא ממש כמו קרב עולה שהוא כולו כליל
לה' ,וכ אורות של חנוכה ה כול כליל לה' והב.
'ב ביתי' מק%

ערלת הלב
והטע שבא בימי החשמונאי על ישראל סכנה
גדולה כזו ,כי לא השגיחו כל כ $על ערלת הלב ופגמו
בו ,ולכ שמונת ימי חנוכה הוא תיקו על ערלת הלב,
לזה תיקנו אנשי כנסת הגדולה להודות ולהלל מתו$
לב אמת להקב"ה.
'ב ביתי' תרומה

נר לרגלי
כוונת נר חנוכה בא לתק 'נר לרגלי' בחינת נו"ה

והדליקו נרות בחצרות קדשי
¾ðîší ñíš ñ×ñ ¼−ðîíñ îòòí
¾−"¼¾ ³îþòí ³šñðí

×"ê"¬−ñ¾ þ"îôðê öþô š
×¾ðîš íîêò î³−ëë ëþ¼ ñ
45 íþ−ëí −ïþê
6:00 í¼¾ë
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

½¼öìñî¾í ³×−þ¼î íî®ô ³ðî
−¾−ôì óî−ë ó−−š³³ þîí¬í
8:30 í¼¾ë í×îòì ³êï ñ−ñ
ñîðèí ¾þðôí ³−ë ñ×−íë

³îñîìôëî ó−õî³ë íþôïëî íþ−¾ë
µ−½ò ñ¼ ñîðèí µô¾ñ ññíñî ³îðîíñ
µ−³îêñõò ñ¼î
íšñðíí öôï ñ¼ ö×ð¼³íñ ö³−ò
074-7962080 êòþôêš ñîšë
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