
   עטרת ראשנועטרת ראשנו
 א"ר שליט" אדמו מרןק"דברי תורה מכ

  

ָנַתִים ָיִמים וַפְרעֹה חֵֹלם ְוִהּנֵה עֵֹמד ַעל ַהְיֹאר ַּוְיִהי ִמֵקץ ׁשְ    .)מא א( ּ

 מיני שני היו פרעה של ם וחלב למה להתבונן יש

ואם הוא , שבליםמ הפרות והשנימחלומות אחד  יש

על השנות ובא להורות כמו שפתר לו יוסף שאמר 

החלום אל פרעה פעמים כי נכון הדבר מעם 

  היה מספיק האלהים וממהר האלהים לעשתו

 .להשנות החלום בפרות לבד או בשבלים לבד 

 הנראה לומר דהנה כל מה שיש בצד הקדושה  אלא

ק "ז הגה"וכמו שמביא אא, יש בקליפה דוגמתן אלא

ע בספרו " זייצחק יהודה יחיאל מקאמרנארבי 

ק "בשם הרה.) ויקרא דף רצה( היכל הברכה הקדוש

ת "ר' לעזאזל'ע שתיבת " זירבי משה ליב מסאסוב

לרמוז . )קהלת ז יד(להים 'שה א'ה ע'עומת ז'ה ל'ת ז'א

ועל זה . שכל מה שיש בקדושה יש בקליפה דוגמתן

ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת 'אמר הכתוב 

ה " שהקב,)נצבים ל טו( 'הטוב ואת המות ואת הרע

 ,  האלונתן הבחירה לבני אדם לבחור בשני הדרכים

  .ו בהיפוך"או שיהיה מצד הקדושה או ח 

 שיש שני מיני .) יח. א יב"ח(ק "מבואר בזוה והנה

והשניה יחודא , אחד יחודא עלאה, יחודים והנה

חד דעלמא עלאה , תרין יחודין: ל"וז, תתאה

וחד דעלמא תתאה לאתיחדא , לאתיחדא בדרגוי

והכוונה בזה דיחודא תתאה הוא  .ש" עייבדרגוי

צריך , שבהיות האדם מתעסק בענינים גשמיים

שיהיה מוחו ומחשבתו קשור ומכוון לעולמות 

לייחד , העליונים ביחודים לעשותם לשם שמים

ועל ידי זה , שמותיו יתברך בכל דבר ההוה שבעולם

ח ניצוצין השייכים "יוכל לברר ולהעלות הרפ

יחודא עלאה השניה הבחינה ו .לשורש נשמתו

 יחודים עלאין  תומחשבתמיד בחד ישהוא מי

 .בדבקות נפלא אפילו בלי שום מעשה גשמי 

 שער (ל "זה איתא ממרן האריזזה אפשר לומר ש לפי

, שפרעה הוא אותיות הערף) א"הכוונות פסח ד לפי

נגד שפרעה היה מרמז ש .שהוא מאחורי הדעת

והאדם ידע 'שכתוב כמו ,  יחודנתהדעת שהוא בחי

 רצה למנוע ש, ) אד שיתברא( 'את חוה אשתו

  . של יחודא עלאה ותתאהיםהיחוד 

 שפרעה , ח ניצוצין"רפ' א בגי"ל שפרעה עה"י ולכן

,  ניצוציןח"הרפאת  לברר ולהעלותרצה למנוע  ולכן

 שצריכים להעלות 'עלת שבע פרות' שכתוב וזהו

מספר ז "תרפ' כ בגי" עהפרות וגם .ח ניצוצין"הרפ

'  וג,ב"ן גימטריא רל"ה ב"ג מ"ב ס"ת ע"הויו' ד

ח שער "ע(ה "ג גימטריא תנ"א קמ"א קנ"ה קס"אהי

 היחודים את למנוע פרעה שרצה שזה מה  ,)ב"לד פ

  .האלו 

 מה שמרמז השני מיני חלומות שחלם פרעה  וזהו

חלם שהחלום הראשון ש, מפרות ושבלים וזהו

 חכמה נת בחי הוא,חימן ההוא דבר שמפרות 

מרמז ) קהלת ז יב( 'החכמה תחיה בעליה'כ ו"כמש

הוא ששבלים מ הוא הוהחלום השני, ליחודא עלאה

 יחודא נת הוא בחי,צומח ממה שאדם זורעמ

וכמו , שפרעה רצה למנוע היחודים האלו, תתאה

 אין מראין לו לאדם אלא  :)ברכות נה(ל "שאומרים חז

  .מהרהורי לבו 

 יוסף הצדיק לפתור חלומו מפרעה כשביקש  לזהו

 שראה שהפרות והשבלים הרעים ,אמר לזהו

זה משום ו, בולעים הפרות והשבלים הטובים

שם '  בגי'רעב'ולכן , שפרעה רצה להגביר הצד הרע

ה "ו יהו"ה יה"י' כזה י, םים באחורי"ה אלהי"הוי

 'ם עולה ר"י אלהי"ה אלה"ל אל"א' א, ב"עולה ע

 היינו, )לך-לך' פ( ת"בלקל "ממרן האריזכמבואר 

רצה , שהוא בחינת הערף אחור דדעתשפרעה 

 הצד יוכל להגביר  ז"ועי , אחורייםלהגביר שמות

  .השני של לעומת זה 

 ועתה ירא פרעה איש נבון אמר יוסף הצדיק  ולכן

 שכדי להכניע את פרעה צריך שיהיה וחכם ולכן

כי כבר אמרנו , נבון וחכםכ מצד הדעת וזהו "ג

ולכן אמר שצריך ,  עומד מאחורי הדעתשפרעה

,  הרעב אוכל משנת השובעתלראות שיהיה בשנ

שלא תכרת והוא כדי , שצריך להכניע הצד הרע

 לא אחוריים ב " של רענה שהבחיהארץ ברעב

 .רע יניקה מהםל ולא יהיה ,ישלוט 

 ה "ש וב"כ להסביר המחלוקת בין ב"יכולים ג ז"ועד

ש "שב, ):שבת כא(בהדלקת נרות חנוכה  ז"ועד

אומרים יום ראשון מדליק שמנה מכאן ואילך פוחת 

ה אומרים יום ראשון מדליק אחת מכאן "וב, והולך

מהו ל שהם חולקים "שי, ש"ייואילך מוסיף והולך ע

שצריך מיד להוריד אור או , תחילת עבודת האדם

 ווזה, מלמעלה למטה יחודא עלאה שהואנפלא מ

עסוק ריך מקודם ל או שצ.פוחת והולךשש " בדעת

היינו לתקן , יחודא תתאה שהוא מלמטה למעלהב

מקודם כל הדברים גשמיים ולהכניעם תחת 

כ יגיע למדרגת יחודא עלאה "הקדושה ואח

וכן , ה שמוסיף והולך"בדעת  ווזה, בשלימות

יצחק יהודה יחיאל ק רבי "ז הגה"מבואר בדברי אא

 שעבודת , ע בסוף ספרו עצי עדן" זימקאמרנא

  .ש"החנוכה הוא יחודא תתאה עיי 

 ש "שער הכוונות כוונות ק( ל"שמבואר ממרן האריז וזהו

 אחד הוא כדי לתת ,שני מיני זיווגיםשיש  )ו"ד וזהו

קיום וחיות ומזון אל כל העולמות ולקיימם קיום 

 אמנם זווג הזה הוא תדירי ואינו ,ההכרחי להם

  יתבטלו כלחד יפסק רגע אי אם כ,נפסק שום רגע

י "ויש זיווג שהוא ע, העולמות מקיומם והוייתם

ז "ועין "י שהם מעלים מ"התעוררות התחתונים ע

השני מיני  וזהו .ש" עיי תוספת השפעותמורידים

 נתש שהוא בחי" שב, יחודא עלאה ותתאהיחודים

דיברו מזיווג , )שער הגלגולים הקדמה לו( וגבורות דין

 התמידי שלצורך קיום העולמות שהוא הולך

מלמעלה למטה בלי שום סיוע מהתחתונים ולכך 

 רחמים דיברו נתה שהוא בחי"וב, פוחת והולך

 י התחתונים מלמטה למעלה "מהזיווג שנעשה ע

  .ולכך מוסיף והולך 

 יעזור שבזכות שמוסיפים והולכים בימי  ה"והקב

 החנוכה יתוספו תוספת שפע ברכה בבני  ה"והקב

 . א"בובביאת גואל צדק ב, חיי ומזוני 

)ק"ג לפ"רעוא דרעוין תשס(
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   זזפפעטרת עטרת 
 אמרות טהרות

 ע" זיתינורבומ

  עטרת חכמיםעטרת חכמים
 ע" זימרבותינו ניני חנוכהע

  

ִמְצָרִים  ַּוַיְרא ֶבר ּבְ י ֶיׁש ׁשֶ ַיֲעקֹב ּכִ
ה ִתְתָראו ַּויֹאֶמר ַיֲעקֹב ְלָבָניו ָלּמָ ּ ּ .

ֶבר  י ֶיׁש ׁשֶ ַמְעִתי ּכִ ַּויֹאֶמר ִהּנֵה ׁשָ ּ
ִמְצָרִי ְברו ָלנו ּבְ ה ְוׁשִ ּמָ ּם ְרדו ׁשָ ּ ּ  

ם ְוִנְחֶיה ְולֹא ָנמות   ִּמׁשָ   .)ב-מב א( ּ

  השבטים ו למה לא רצלהבין צריך

 כמו ,הקדושים לירד למצרים צריך

 למה תתראויעקב אבינו להם שאמר 

ל כי יעקב אבינו "ונ. צריך טעמא לדברו

 , כי לאחר חטא אדם הראשון,היה יודע

צין קדושים בכל נפלו כמה וכמה ניצו

 כים וצרי,כ" וירדו למצרים ג,העולם

 יםז מקרב" ועי,משםולהוציאם  נםלתק

 י הקדוש"האר ממרן את הגאולה כנודע

אבל . )א"שער הכוונות דרושי הפסח ד(ע "זי

 היו מתיראין לירד ה-יהשבטי מכל מקום 

 , שהיא היתה מקור הטומאה,למצרים

 ראו רק ילכו תויעקב אמר להם שלא ת

 . ולא יכשלו שםלשם מהר 

 כי ) ב"ג מי"מסכת עקצים פ(ל "בחכמז איתאו

י "על כל מצוה ניתנין לו ש איתאו

וירא וזה שאמר הפסוק הקדוש  .עולמות

אף ש ש שבר במצרים"יעקב כי י

 ,שבירה וטומאהבמצרים יש שבר ש

לתקן הניצוצין שם כ אפשר "אעפ

וזהו  .י עולמות" ויקבלו שכר ש,קדישין

ויאמר יעקב לבניו למה רוש כ הפי"ג

 למה אתם חוששים מלירד תתראו

ויאמר הנה שמעתי כי יש , למצרים

שיכולים שם לתקן  שבר במצרים

י "ז ליזכות לש"ועי, הניצוצין שנפלו שם

ושברו  תיכף ומיד רדו שמה, עולמות

ז יהיה "עיו לנו משם ונחיה ולא נמות

  והשם .לנו ישועה ואתחלתא דגאולה

 .בקרוברך יעזור לנו ישועה יתב 

 שלום מרבינו 'מעשה שלום'(
 )מקאמרנא

יִתי ְוַעל ִפיך  ַָאָתה ִתְהֶיה ַעל ּבֵ ּ ּ ּ
א ֶאְגַדל  ּסֵ י ַרק ַהּכִ ל ַעּמִ ק ּכָ ִּיׁשַ ּ

ָך   .)מא מ( ִּמּמֶ

  שאתה תמלוך אתה תהיה על ביתי ל"ר

בכל ממשלתך בכל ימי החול של  ל"ר

ר ט ש"כי עבור זה נקרא מט, הגלות

,  יתזן כל העולםועל פיך ישק, עולם

כנודע שבזמן שבית המקדש היה קיים 

י השכינה "היה יורד השפע של מזון ע

אבל עתה בגלות יורד השפע , הקדושה

 ך "ל ממ"א אגד"ק הכס"ר, ט"י מט"ע

 .ל"ן גיט"י ב"ר צב"מספר אליעז 

 אליעזר צבי מרבינו 'בן ביתי'(
 )מקאמרנא

ךְּוִהְדִליקו ֵנרֹות ּבְ   .)נוסח על הניסים( ַָחְצרֹות ָקְדׁשֶ

 החשמונאים הדליקו נרות גם בחצר בית המקדש

 גם אבל , הדליקו נרות בהיכל קדשך כמצותהבאמת  הנה

 והמשיכו האור הגדול הזה לבתי ,הדליקו נרות חנוכה הנה

פך לא ימצאו בו אלא על יום אחד  הוזה .'חצרות קדשךב'בראי 

באחדות אחד ימים ולל כל השבעה י הוא הכ כוזה, :)שבת כא(

 ותיכף נעשה בו נס כדי שיבינו להדליק נרות חנוכה .יום אחדב

כי אחר שהדליקו בהיכל הקודש נרות , 'בחצרות קדשך'

 הבינו ברוח הקודש שצריכין להמשיך זה האור לבתי ,המנורה

 בו נס ונתמלא תיכף ונעשה ,  להיות מרפא בעת הגלות,בראי

 . נרות חנוכה'בחצרות קדשך'נה נרות ומ עד שהדליקו ש,הפך

כ איך היה הנס "ה הוא ג"ש וב"המחלוקת של ב
 בחצרות קדשך

  עד שבליל , בכל יום היה פוחת והולך,בעת הנס ובמקדש

ומזה הבינו תיכף , שמיני לא היה בו אלא כדי נר אחד ובמקדש

ה "כי לב, ש"וזהו לסברת ב, שצריך להיות שמונה ימי חנוכה

נעשה תיכף נס להדליק נר אחד של חנוכה שהיה בהיפך 

 חוץ ממה שהיו מדליקין בהיכל ,בתי בראי' קדשךבחצרות '

 עד שביום ,ובכל יום הנס מוסיף והולך, הקודש על המנורה

 לנר 'בחצרות הקודש'השמיני נדלק מפך זה שמונה נרות 

שמיני שכבר היה ה וזה דוחק כי למה יהיה הנס ביום .חנוכה

.  שכבר היו יכולין לטהר ולעשות שמן בטהרה,שמן מצוי טהור

ולכן נראה שהנס בפעם הראשון בבית המקדש היה כדעת 

כ "ואח,  ודלקו ביום ראשון שמונה נרות למצות נר חנוכה,ש"ב

ותיקנו שמונה ימים על , היה פוחת עד שמצאו שמן בטהרה

 .ראשוןה ביום 'בחצרות הקודש'שם שמונה נרות שהדליקו 

 שבעת ההוא היה התגברות הקליפות בכל ה סברי כיון"וב

 , ואחד הכולל המתפשט, שבעה המתפשטין,שמונה בחינות

על כן היה , הוצרך להיות הנס לטהר כולם בפעם אחתלכן ו

  אבל לדורות מוסיף והולך עד נכון,מצות נר חנוכה בדרך הזה

 .היום
 ) מקאמרנאיצחק אייזיק מרבינו 'היכל הברכה'(

 חנוכה יותר מחצי שעהצריך לישב אצל נרות 

 אפילו , נרות של חנוכההשצריך לנהוג לישב אצל , יל ונראה

, אחר חצי שעה שהוא שיעור הדלקה של נרות חנוכה ונראה

ח שער הברכות "פע(ה "י זלה"והטעם כמו שכתב רבינו אלקי האר

שהחסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת אחר . )ז"פ

 ולא , עוד שעה אחתמ"כדי שיתעכבו המוחין לתו, התפלה

, כ אצל מצות נר חנוכה"כך נראה לי כאן גול .יסתלקו מהרה

אנחנו בני ישראל ממשיכין ומורידין שני , לפי שבכוונת הברכות

ם ליחוד השלישי של "ההיוה יאהל"יחודים של יאההויה

כ נראה "אבל אח, וכל זה הוא רק בחצי שעה זו, י"יאהדונה

הוא בסוד עד שתכלה הרגל ו, ה שמסתלקין"י זלה"מדברי האר

כדי , לזה ראוי ונכון לנהוג ליתן שמן בכלי יותר, מן השוק

ובשעת הדלקה ישב הבעל , שידליקו הנרות יותר מחצי שעה

ובזה יתעכבו המוחין של , ויאמר שירות ותשבחות, הבית אצלם

כמו אצל החסידים הראשונים , ל עוד איזה זמן"היחודים הנ

ר " ואאמו.ל"אחר בתפלה כנשהתנהגו להתאחר שעה אחת 

 נוהג ההי, ה" זלהיצחק יהודה יחיאלה "מובהק הרב הקדוש מו

וכן מזמור ותתפלל ,  אשת חיל מי ימצאהלומר ולזמר בתחל

ה רחש "ומזמור של תהלים סימן מ', חנה ותאמר עלץ לבי וגו

 .'לבי דבר טוב וגו

 ובדור הזה אין לשחק, סוד מנהג הדריידיל

 שמשחקים בימי חנוכה ,  ישראל הקדושיםעל מנהג, לי נראה

' ונרשם בד, הנקרא דריידיל של מתכות או של עץ נראה

הם , אותיות אלו' ואומרים שד, ג"אותיות אלו השנ' רוחותיו ד

' שד,  הרב הקדוש אמרר"אאמו ו.דול'ס ג'ם נ'יה ש'ת ה"ר

תיבות אלו '  ועל ד.דול'לל ג'מן ה'ר ש'ת נ"אותיות הם ר

, אמרתי כוונה על מנהג שמשחקים בדריידיל, דלשנרשם בדריי

שהיו משחקים רק , כי שמעתי מכמה צדיקים קדושי עליונים

ה " זלהר"אאמואצל , וכן ראיתי כמה פעמים, בדריידיל הזה

היה משחק בדריידיל עם , שיום אחד מימי חנוכה, בימי נעוריו

ולא שמעתי , כ לא התנהג בזה כלל"אבל אח, התלמידים שלו

 בישהרב הצדיק ר, וכן שמעתי מאיש כשר, לם כוונתו בזהמעו

כ שוחק עם בניו ועם תלמידיו בימי " גההי, מאיר מפרימישלאן

מה שנוהגים אם יפול ,  לזה אמרתי כוונה.חנוכה בדריידיל

וכן אם ', מוסיפים עוד מעות ולא באות ש', הדריידיל על אות נ

', ול על אות גואם יפ, נוטלים חצי המעות', יפול על אות ה

ל "ה הנ" זלהר"אאמונראה לי לפי דברי , נוטלין כל המעות

 לפי צה לומרר, דול'לל ג'מן ה'ר ש'ת נ"אותיות הם ר' שהד

שאנחנו מכוונים בהדלקת נר חנוכה להוריד שני יחודים ליחוד 

לזה אנחנו נוהגים להוסיף מעות אם יפול הדריידיל , השלישי

י להוסיף ולהשלים ביחוד כד, ר'ת נ"שהוא ר' על אות נ

מה שאנחנו נוהגים אם יפול ו .יחודים' התחתון שאר ב

לל 'כי ה, ליטול חצי מעות מה שיש שם', הדריידיל על אות ה

לזה אין , לבד אין אנחנו אומרים בכל חדשי שנה אלא חצי הלל

שמראה ',  ואם יפול הדריידיל על אות ג.לוקחין אלא חצי מעות

לזה , ו גומרים את הלל הגדול כולושעתה בימי חנוכה אנחנ

ה " זלהר"אאמו וראיתי מ.נוטלין כל המעות מה שיש שם

,  בכל ימי חנוכהעם אחתשהקפיד שלא לשחוק בדריידיל רק פ

וקנה בעד המעות הזה משקה , בזמן שישב בסעודת צהרים

וכן , ל" שייך ליצר הרע רעם אחתאבל יותר מפ, לסעודה זו

, וי ונכון לשחוק יותר מחצי שעהא הזה אינו רא"אפילו בפ

ואני בעניי לא , ר כנודע למשכיל דקדושה"והשאר שייך ליצה

ר הזה "כי עתה מתפשט היצה, נהגתי כלל לשחוק בדריידיל

לזה קבלתי עלי וכל בניי יחיו שלא , בשאר ענינים שכיוצא בזה

ובעל נפש דקדושה , ר"כי בדור הזה הוא כולו יצה, לשחוק כלל

 .ל"כ בשאר שחיקות רעים וד"ומכש, ירחיק גם מזה

 טעם איסור ליהנות מנרות חנוכה

 יהנות מהאור של שמונה ימי ללמה אסור , בין טעם הגוןת ומזה

כי הם נתקנו כדי שיזכור בר ישראל שצריך , חנוכה ומזה

מ "ת נהי"ולתקן מה שפגם בשבעה מדות חג, לעשות תשובה

ה לתקנם ועבודתם ועשיותם הם כדי להעלות למעל, ל"כנ

 ה "ה', והוא ממש כמו קרבן עולה שהוא כולו כליל לה, ל"כנ

 .והבן' אורות של חנוכה הם כולם כליל לה
) מקאמרנאאליעזר צבי מרבינו 'בן ביתי'(



  מנהגיםמנהגים
 מנהגי חנוכה

 

   מנחה כרגיל יםתפללמבימי חנוכה  .א
והקהל הולכים לביתם , לפנות ערב .א

תר לאחר וכעבור שעה ויו, נרותהלהדליק 
זמן צאת הכוכבים חוזרים לבית המדרש 

כ "ואח ,.אנרותה היה מדליק נוורבי
  ..ב מתפללים מעריב

  הדלקת נרות בגדי שבת ב לובשים .ב
 . .גחנוכה .ב

  ד " נרות חנוכה בביהמו לא הדליקרבותינו .ג
 ..ד אלא בביתו .ג

  המנורה בביתו היתה מונחת בחלל הפתח  .ד
 הגדול שהיה שבכותל דרום של החדר .ד

בשמאלו , פתוח אל החדר הקטן הסמוך לו
 .ונרות המנורה היו מצפון לדרום, של פחח

   .. הטפחים' גובה הנרות היה פחות מי. ה
   להדליק נרות חנוכה ו נכנסותינולפני שרב .ו
היו מדליקים נרות שהיו עומדים למעלה  .ו

   .. ומהמנורה
   ם בעצמותינו רבינולפני ההדלקה התק .ז
 .. ז שמן בנרותואת הפתילות ויצק .ז

   : את המזמורדליק את השמש ואומרמ .ח
   .. ח'שיר המעלות הנה מה טוב וכו .ח

   משמן רק מנר של םשמש אין עושינר ה .ט
   ..י  מדליקים את הנרותובו, . טשעוה .ט
   ..יא נוסח הברכה להדליק נר חנוכה. י
   בנר הצפוני ומוסיף ים להדליקמתחיל .יא
   .. יבולך כלפי דרוםוה .יא
   הנרות :יםאחרי הדלקת כל הנרות אומר .יב
   .. יג'הללו וכו .יב
   'מצות' וכל :יםהנרות הללו אומרנוסח ב .יג
   .. ידשמונת ימי חנוכה .יג
   פעם יםאת המזמור יושב בסתר אומר .יד
ולא כופלים את הפסוק , אחת בלבד .יד

   .. טוהאחרון
  אשת חיל מי : סדר אמירת המזמורים .טו
ותתפלל חנה ותאמר עלץ לבי , ימצא .טו
ה רחש לבי "ומזמור של תהלים סימן מ', וגו

כ שרו מזמור שיר "ואח. .טז'דבר טוב וגו
, וכמה מזמורי שיר המעלות, .יזחנוכת

אותיות ' וכן שרו בכל יום ג ,.יחהללויה אודה
וגם  ..יט'ובזאת חנוכה אות ת, מתמניא אפי

  .'תימעוז צור ישוע'שרו 
  בזאת חנוכה שרו אמת ויציב עד עושה  .טז
  . . כפלא .טז

  נהגו לישב יותר מחצי שעה אצל נרות  .יז
   .. כאחנוכה .יז

  ד "הרבי לא הלך להתפלל מעריב בביהמ .יח
ולא עמד , אלא התפלל בביתו בצבור .יח

   .. כבליד הקיר כרגיל אלא ליד המנורה

  ד " התפלל מנחה בביהמבתשרב בע .יט
   .. כגרותהנלקת אחרי הד .יט

  ד של רבנו לא הדליקו נרות "בביהמ .כ
רק האורחים היו , חנוכה בשביל הצבור .כ

 . . כדמדליקים נרות לעצמם

  לא נהגו להדליק נרות חנוכה בבוקר  .כא
 . . כהמרנאאבבתי המדרש של חסידי ק .כא

  קריאת התורה בחנוכה החלו בברכת  .כב
ית ם כדעת הב וחלקו הקרואי,.כו כהנים .כב

 .. כזיוסף

 . .כח 'שלחן' ערך 'זאת חנוכה'ב. כג

  היו , במוצאי שבת חנוכה ובזאת חנוכה .כד
מנגנים בכלי זמר למען הרבות  .כד

 . .כטשמחה

  ~~~~~ מסגרת השלחן ~~~~~
  ó¼ ëîþëð óî¾ô ³îþòí ³šñðíë îþì−ê îò−³îëþ¾ ó¼¬í  .א

êëî¬ ê½−ò −ôî½þõ ê×−êî μñô ³þðí ,ëîô ö×î −¬îš−ñë ê .א

íþí èíò ö×¾ ñêþ¾− ëíîê"−ï ê¬õêô š"¼ .ëîîê −šîô−ò" ì

)¼þ³ öô−½"ë (−ï ïòê®ô ó−−ì −þëðí èíò ö×¾ ë³×" −òëî ¼

íþí"−ï þ×¾¾− −òëí š"¼ ¼î"¼¬ë μ−þêí¾ ¾ ó−þìêô¾ ó

þìêöôï ó−ë×î×í ³ê® .×î "³¾îðš ³ôðšíë í  öþíê

íèíô"¼−ï ½êðêíô š"ê.×î "êïñ¼ë −èíòôë í. 

   ×í¾−î³î¼ − ëš¼)−½ ’¼þ³"ê(î íèê¾" ê)−½ ’ò"ë (îë³ .ב

 ö−ê þìîêô ë−þ¼ô ñ¾ ¼îëš öôï îñ ¾− óê¾ö−ð  þ−ð³ .ב

−ê¾îîòþ−ð³  . þîí¬í öìñî¾ë îò−ëþî)š½ í× öô−½"ê ( ë³×

ê¾ô ³ìê íî®ôëî ðìê ö−ò¼ë êñê êîí óðîš þ−ð³ ö−ð¾" ×

¼î ê×í"íïë μ−þêí¾ ¾ ,ñ öî−ñèë î−þëð îòêëíî"ð.   

  îò ¾− þõ½ëñ¾í ¹î½ë¾ ö−ñì"í ,×î"−¬š−ñë í −þíô" ì× "× .ג

, × þ³"î (¼"¾ ,×î"í×îòì ñ¼ ó−ô×ì −ò−¼ þ−êô þõ½ë¼’ ½−( .ג

íèí èíò ö×î"¼−ï ½êðêíô š"ê.  

  ).’½−óîñ¾ ³þô¾ôë ö−−¼)ë ¹−¼½ ¬ô öô  .ד

  ôèë ’ ³ë¾)ê× ¹ð (:î¾ëî" ¼)½ ê¼þ³ öô−½"î (-  íî®ôî .ה

ô í¬ôñ îì−òíñ ’−ìõ¬ó .îþ¼ë μ¾íöìñî )−½ ’¼þ³" ê− .ה

−¼½ ’ë× (ë³×−ô ³îìõ í−í− ëíñí óè¾ ’ó−ìõ¬  ,×î"¹×ë í 

 ó−−ìí)ëò ³îê ó¾.(ìòôëî  ³−šì® )ì"−½ î ’í½ ( ë³×

¼ íëíñí óîšô þ³ë ê−ñ³ þš−¼ð ê¬−¾õð"¾. μ−þêí þë×î 

î¾ë íïë" ö³ò ³îþîíñ ³)ì"ï ³îê è½ öô−½ ð’ (ôèí −þëðë¾ ’

¼ ö× ìþ×îô ó¾"¾ .  

  ×óíþëê öèôí)š½ è¼þ³ öô−½"ð ( þîêôí ñ¼ëí ó¾ë ë³  .ו

 ¾−¾ ¾ïî"ñ :−õêð ¼ô¾ô þîêôëîîñ μ−þ® ³îþòí ñ®ê ¾ô .ו

öš−ñðí î×þ®ñ îþôê− êñ¾ öìñ¾í ñ¼ þò¼ "¾. íîôõ"èó¾  

ë³×è ¾ô¾í îê ¹½îòí þîê ðèò ¹êð "ì³×ñ þî½ê × íñ

¼ ¾ô³¾íñ"¾ .×î"íëš þõ½ë   þ¾−í)õ ’®"î( ë³×¾ íô 

¼ ¾ô¾í þîêñ ¾ô³¾íñ êñ¾"¾ ,î×"−ìí ¹×ë í ó−) öô−½

ñš½ è¼þ³"ï( , öìñî¾í ³þè½ôëî)š½ ¬ñš öô−½"−( ,ò¾ôëî" ë

)−š½ ó¾"ï( .î¼"í−ëë ¼" ñ)ó¾ð "¾ô³¾− óê¾ í( ,¼¾ëî" ³

)š½ ó¾"í( .  

  ) :−þêîëô íþîòôëð óî¾ô êîí ó¼¬íôèô’) ð× êôî  .ז

êîí íðîë¼ îêñ íšñðíð šþíðîë¼ −îí íë¬í ,ëôþëî" ó  .ז

)õ"í ¾ðšôí ³ê−ëô ¬"ï (ë³× :í ö×î íþ−¾× ³îþòí ³šñð

 þ³îô ±îìñ öê−®îíî ³îþòí ³ê öí×í ë−¬í óê μ×−õñ ó−þïë

öš−ñðíñ þïñ .ëôþëî" ó)õ"−í ö−õ½îôî ö−ð−ô³ô è"ë (ë³× :

ó³ë¬í ê−í ³îþòí ³šñðíî.  

   )³þô¾ô þõ½ë ö−−¼  ë−îòð−îš óîñ¾)ô öô−½"š½ ¬"ë  .ח

  .ó¼¬í  .ח

  þíô −èíòôë í"ñ ,−þêí öþôô íñðëíí ³òîî×ë ö−−¼îï" ñ−"× .ט

íî¼¾í ðî½ë ,íî¼¾ μþ¼ ëš¼− ³ñíšë ö×î , ïôþô íî¼¾ð .ט

¼ ó−¾îðší ³îô¾ ñ¼"¾.  

  : ôþí öî¾ñ ³¬−íþô" ê)−½ ’¼þ³"½ è"ê (ë³×ð ö× ¼ô¾ô .י

  . ë¾ ¾ô¾íî³îþòí š−ñðô .י

  ¾íî¾ë "¼) ½ î¼þ³ öô−½"ê ( þò š−ñðíñ í×þëí ì½îò"×  .יא

í×îòì.î  öþôï−þêí"ñšîð þôîñ ë³× í×îòì ³òîî×ë  ê  .יא

ìò ¾îðš ó¾ ñ¼ ïôþô¾ öî−× íï ì½îò"þë ñ"ñ ³’ò š−ñðí’ þ

ì’¼ í×îò"¾ .þõíî"ì ë³× ×î þš−¼ íï ì½îò¾"−×þëë í- ¹½î−

ë¼− þîð−½ëî" ëþ í¾¼ôëî ±)ñþ ³îê"¬(.  

   ¾®î¾ë ö−" ¼)−½ ’¼þ³"½ î"í( ö−ô− ð®ë š−ñðíñ μ−þ−¼  .יב

, ¾þòíî −õê ö−ô−ñ ñêô¾ô š−ñð− −ò¾í ’ì³õíô šîìþ íï  .יב

×î"ô íï−þêí"ñ ,ôíô îþîšôîí−þ"š .  

  ¾íôõ" è)¼þ³ öô−½" î¾ô" ïš½"í(  óî¾ô −êš í×þëí ×"× .יג

¼þê¾ ³šñðíñ í×þë ö−ë š−½õ− íôñî ³îþòí ñ× ñ  .יג

³îþòí.×î "óî−í þð½ë × ,š½ ó¾ −×ðþô þôêôëî" ö×¾ í

ó−š½îõí ³î¼ô¾ô ,×î"ê−ò³í þîð−½ í.  

  ¾ "½ôë ì½îòí í êþí −š½õ þî®−šëî ó−þõî½×³"× .יד

, ó−òîêèíî , îò−ëþ íïë μ−þêí ö×îñ×−íë  ó−þëð í×þëí)î .יד

ï.(  

   ¼" þ þîð−½ë ’ −³ë¾ ëîš¾êþô¾¼ëí ó¾ë ë³×"¬−ï .טו

½−ï îþôîêñ"õ . êšò−õ½ô ó−−ì ³îìþîêë íïô ö−−¼î) öô .טו

¼þ³"š½ î"í(.  

  ë öëë ×)õ ’±šô(ïî "ñ :îôêêî" ëþí šíëîô þ−³− "×  .טז

 îðší îô" íê−ì− íðîí− šì®−ñíñï "í ,−íí þôîñ èíîò¾  .טז

ì³ë þôïñî−ñíê®ô− −ô ñ−ì ³¾ê  , íòì ññõ³³î þîôïô ö×î

îèî −ëñ ±ñ¼ þôê³î ,’ô öô−½ ó−ñí³ ñ¾ þîôïôî" ¾ìþ í

îèî ëî¬ þëð −ëñ’ .  

  ) íï þîôïô þôîñ ó¼¬ ,î¾ë ê³−êð×" ¼)½ ¼þ³ öô−½"ë  .יז

  ). ìëïôí ³×îòì í−í ó−ô−í ö³îêëð)þíô"õô êèêþ   .יז

  îôïôñ ó¼¬íï þ , í−ë ë−³×ð óî¾ô’þðíî ðîí ’ í×îòìî .יח

  . îð−× ðîíí öîš−³ êîí¼ .יח

  -èíò ö×íèí" š®þíô"ëî¾¬−ð−ïô í¼−ï "ê êëîô −èíòôë   .יט

  . )×š½¼ñê)−½ ’ð ³îê ð   .יט

  õë ö−−¼" ì)í×îòì þ¼¾(ìí îñêî ó−þëìíô  ’ ³îðô¼ .כ

êô−êð]í×îòì −ô− íòîô¾ë [ö−òô³ öîò−ê ,−íê" ðìê ñ× í  .כ

 ¼îëþëî−³î−³îê ,−íê"−íê ó¼õ í"ì óðèò×¾ ³ôê íñî¼ í ’

ë−®−î ³ôêð ³ôê .  

  îò−ëþöëë í¼ −³−ë" ³)õ ’±šô(  ñ¾ îô¼¬ë íïë μ−þêí   .כא

  .¾"¼þëð   .כא

  . íèí èíò ö×î"¼−ï ½êðêíô š"ê  .כב

  .ôþë í" ê)¼þ³ öô−½"½ ê"ï(ñ¾í þî®−šëî "í"×  .כג

   ëë þêîëô −× ó¼¬í" −)¼þ³ öô−½"ê( îòš−³¾ ó¼¬í  .כד

í−ëë š−ñðíñ" ³−ë óíñ ö−ê¾ ó−ìþîêí −òõô êîí ò×  .כד

îë š−ñðíñ . ñ−ë¾ë ³îþò ö−š−ñðô ö−ê ó−ìþîê ¾− óê êñ−ôô

þîë−®í .¼î"í¼¾ë ¼" ®)½"ò š"ë( .×î"−ñë¾ë í- ¬šñí)−½ ’

íõš(þ −þîô ë³×¾ "ò×í−ëë š−ñðíñô ¼òôò í−í −ìê −"½.  

  þîêë í- ìô¾)õ"í í×îòì ³î×ñíô è"è(ëôþíñ óè¾ " ó"×  .כה

  . )μ−þ® ö−ê"¾ .×î"ñîš −èíòôë í- í−þê)ðš ³îê ¼  .כה

  î¾í ×" ¼)½ ðõþ³ öô−½"ê( , í¾¼ò¾ óî¾ô êîí ó¼¬íî"× .כו

  .− òí"ó−òí×í½ ¼ .כו

  ¼ î¾ë êëîô" ¼)½ ðõþ³ öô−½"ê( .¼î" îòêëí¾ íô .כז

  . ¾"í×îþêë ô öî−ñèë"¼ èþê í¾¼ôë îò−ëþ −þëðô ð .כז

  îš−ñë −þíô" ì ë³× þ¾õêð ó¼¬í íþôè êîí¾ −òõô¬− .כח

  .¾"¾íî®ô ñ ¼ .כח

  í¬" ï)−½öô¼þ³ š½ "ð(  ë³×í ó¾ëíô¾þ" íî®ôð ñ  .כט

× "í×îòìë ìîô¾ñ ,ëôþëð"îíò−ò íìô¾ −ô−ð ¼ô¾ô ó ,×î  .כט

×¼ μîþêí −×ðþô"ñ.  



  עטרת זקניםעטרת זקנים
  ממאורי הדורותיומא דהילולא

 ח" תרנחנוכה מאלטשטאטל " זצסאפרין בן רבי אלכסנדר סנדר משה חייםק רבי "הרה

 א" זיעהיכל הברכה מקאמרנאנכד רבינו הקדוש בעל ה
  תולדותיו

נצר קדוש ענף עץ אבות רבותינו הקדושים היה 

ק רבי "נולד לאביו הרה, משה חייםק רבי "הרה

ל בן רבינו הגאון " זצאלכסנדר סנדר סאפרין

יצחק הקדוש איש האלוקים קודש הקדשים רבי 

, 'יכל הברכהה'א בעל ה" זיעאייזיק מקאמרנא

 פתחיהק רבי "ולאמו הרבנית מרת רעכיל בת הרה

ל " זצמשה חיים בן רבי גרידיינגל המגיד מ"זצ

 חתן סטעפיןל המגיד מ" זצדוד בן רבי סטעפיןמ

 .זלוטשובל המגיד מ" זציחיאל מיכלק רבי "הרה

ט נתייתם רבי משה יעקב "א טבת תרי"ביום י

תגדל בצילו של זקינו נו, מאביו שנסתלק בצעירותו

לקחו תחת ש, 'היכל הברכה'רבינו הקדוש בעל ה

זכה להיות מבין נכדי ,  וחיבבו כבבת עינוותוחס

לשרת , בלילות' רבינו הקדוש שעמדו בבית ה

בעבודת הקודש , ולעמוד לפני הכהן הגדול מאחיו

  .בלילות לישון בחדר אחד עם זקינו הקדוש

  נישואיו

, ה"ם הרבנית מרת ליבא עבהגיע לפרקו נתארס ע

ל " זצאלכסנדר ליפאק רבי "ב הרה"בת ש

יצחק אייזיק ק רבי "בנו הגדול של הרה, זידטשובמ

שמחת החתונה נערכה בעיר , ל" זצמזידטשויב

חסידים ואנשי מעשה באו , מגורי הכלה זידיטשוב

כשבראש , להשתתף ולחוג בשמחת צדיקים

זקן החתן , המסובים מסיבים שני צדיקי הדור

שהגיע , 'היכל הברכה'רבינו הקדוש בעל ה

וזקן , מקאמרנא לעיר זידיטשוב לכבוד השמחה

   .א מזידטשוב"ק המהרי"הכלה הרה

מסופר על הנסיעה הגדולה שהיה בעת שנסע רבינו 

כשבאמצע , טשוב על החתונהי לזיד'היכל הברכה'ה

ועמדו , הדרך כאשר פנה יום הגיעו לעיר ראזלא

 יהודה צבי מראזלאק רבי " הרהב"לפוש אצל ש

ק רבי "בן דודו הרה, 'דעת קדושים'ל בעל ה"זצ

וחתן , 'תפלה למשה'ל בעל ה" זצמשה מסאמבור

 זידיטשוב6צבי הירש מדודו רבינו הקדוש רבי 

ומגדולי תלמידי אביו , 'צבי לצדיק'א בעל ה"זיע

א " זיעאלכסנדר סנדר מקאמרנארבינו הקדוש רבי 

 עבודת הלילה של רבינו ',ן דבריםזכרו'בעל ה

,  להפליאהב ריעו וידידו היית"הקדוש יחד עם ש

הבוקר אור אחר תפילת השחר שנמשכה קרוב עד 

יא יהזדרז רבינו לצאת מבית האכסנ, יוםהלחצי 

אך רחוב העיר ,  להמשיך בנסיעהמרכבהלעבר ה

שנדחקו , חסידים ואנשי מעשה מלאה בההיית

, דשו ולהתברך מפי הצדיקובאו לחזות בזיו נועם ק

בקושי רב הצליחו לפלס הדרך לרבינו הקדוש 

 ם כל האנשים שדחקו עצממרכבהולהוריד מה

כדי שיוכל רבינו , עליו

הקדוש להזדרז ולהגיע 

מבעוד מועד לשמחת 

בכל הדרך דיבר , הנישואין

 םרבינו בקדשו על שנוסעי

 .'יחוד סבא'עכשיו לייחד 

באמצע הדרך עברו על יד 

זיגה שהיה דרכו של בית מ

יכנס שם ולפוש בעת שהיה על אם הרבינו הקדוש ל

ובעל , ועכשיו לגודל הזריזות לא עצר שם, הדרך

 מרכבההמזיגה ביקש מאת רבינו הקדוש שירד מה

 שעכשיו הוא :ורבינו הקדוש אמר לו,  בביתוויבוא

בעל ,  כדרכו לביתובואוכשיחזור י, עת זריזות

בינו הקדוש על שיש לו המזיגה הזכיר עצמו לפני ר

ורבינו הקדוש בירכו ברפואה ,  בעיניויםמחוש

 אם כן לא אסע עוד :והפטיר בעל המזיגה, שלימה

 :ענה לו רבינו הקדוש, ללעמבערג לדרוש ברופאים

אלא סע ללעמבערג ודרוש ברופאים ותן , לא כן

פ שרפואה יהיה לך בלי "אע, להם סך המגיע להם

אך . דרך הטבע וכן היהמ צריך להלבישו על "מ, זה

למותר לתאר השמחה הגדולה שנערכה כששני 

ורוקדין ומפזזין לפני , צדיקי הדור מסובים בראש

שנים רבות עוד דיברו החסידים על שמחת , הכלה

  .החתונה הגדולה הזה

  גדלותו

אחר נישואיו של רבי משה חיים שם לילות כימים 

 סיפרו עליו שלא היה ישן, להגות בתורה וביראה

ועל עפעפיו לא נתן תנומה , כל ימיו על המיטה

עד שנפל נרדם על הספסל אשר למד בו , בלילות

ולחזור אחר תנומה קלה לסדר , לנוח בו מעט

לא החליף , ולשמוח בתענוגו של עולם, לימודו

על כי לא היה לו פנאי , מלבושיו אלא משבת לשבת

לא מחזיק , היה ענוותן ושפל ברך, לבטל מלמודו

עבד עבודת קדשו בדביקות , יה לנפשיהטיבות

מנחם מאניש ק רבי "בן דודו הרה, עילאה

ל בנו הגדול של רבינו הגאון הקדוש " זצמפלעשטין

א " זיעאליעזר צבי מקאמרנאשר בית הזוהר רבי 

היה לו עמו שיעור קבוע , 'דמשק אליעזר'בעל ה

אצל זקנם רבינו הקדוש , ס ופוסקים כל יום"בש

ב מצד נשיהם כי אשתו "גם היה ש, 'ההיכל הברכ'ה

צ רבי " בת הרההשל רבי מנחם מאניש היית

ק "ל חתנו של הרה" זצישראל יוסף לאבין

  .ל" זצא מזידיטשוב"מהריה

  בצל רבינו הקדוש הדמשק אליעזר

, 'היכל הברכה'אחר הסתלקות רבינו הקדוש בעל ה

וכתר ההנהגה עבר על פי צוואתו ודברות קדשו 

לבנו היחיד שנשאר לו רבינו בעל , תוקודם פטיר

ובני המשפחה הקרובים , 'דמשק אליעזר'ה

היה הדבר קשה , והרחוקים ובניהם רבי משה חיים

עד שבאחד ,  ולקבל מרותוםלהם להכניע עצמ

מהימים עת שעמדה הרבנית מרת ליבא אשת רבי 

נכנסה הרבנית , ותקש בלדתה, משה חיים ללדת

היכל 'דוש בעל הה אשת רבינו הק"מרת גיטל ע

 הרי אותך : אל בית בנה וצעקה במר נפשה'הברכה

הראה נא את , סמך בעלי להמשיך שלשלת הקודש

, כוחך הגדול וראה לפעול ישועה לכלת אחיך

קם רבינו הקדוש , כשגמרה אמו את דבריה

וצעד אל ,  בניחותא כדרכו בקודש'דמשק אליעזר'ה

עבר ארון הספרים והוציא את ספר הקדוש של 

למד בו כמה שורות , ק" על הזוה'זוהר חי'אביו 

מזל טוב מזל  :ופנה אל אמו ואמר לה, ועיין בו מעט

והאם , הרבנית מרת ליבא ילדה עכשיו בן זכר, טוב

כאילה שלוחה , והבן הנולד בבריאות השלימה

 הרבנית לבית נכדה לראות הדבר במו מיהרה

ועל יד הדלת עמדה , ותמצא כי כן הדבר, עיניה

, ילדת לבשר לה ולברכה בברכת מזל טוביהמ

דמשק 'מאותו היום גדל שמו של רבינו הקדוש ה

בעיני כל מכיריו וידידיו משפחת בית , 'אליעזר

  .אביו

אחר כמה שנים העביר רבי משה חיים את משכנו 

כל ,  ופתח שם חצר קדשואלטשטאטלעבר העיר 

ימיו היה דבוק ומקושר לדודו רבינו הקדוש בעל 

והיו אוהבים ומחבבים אחד את , 'משק אליעזרד'ה

  .השני כאהבת יהונתן ודוד

  הסתלקותו

דמשק 'רבינו הקדוש ה, ח"ראש השנה שנת תרנ

כשעבר לפני ,  ערך בסילודין תפילות היום'אליעזר

עת , התיבה לתפילות השחרית והמוסף והתקיעות

העיף הרוח את , יצא מבית המדרש אחר התפילה

רבינו הקדוש ראה בזה , השטריימל מעל ראשו

חיוור כסיד חזר לפרוזדור בית , סימן לא טוב

והיה , המדרש וישב שם כמה רגעים אחוז בשרעפים

אחר עשרה ימים , נראה עליו כמי שנפל עליו עולמו

 ,גילה על מה חרד בראש השנה, במוצאי יום הקדוש

 כי ראה שעליו ועל בן אחיו רבי משה חיים :ואמר

 . זאת אינני יודע מי קודם למי אבל,נגזרה הגזירה

יצא , בעיר אחרת באותו הזמן מוצאי יום הקדוש

הביט על השמימה , רבי משה חיים מבית מדרשו

 רואה אני אימה וחשיכה גדולה יורדת על :ואמר

ואינני יודע מי יסתלק מהעולם , העולם בשנה זו

 חודש טבת יומין דחנוכה .אני או דודי הקדוש

ויעלימו את , מן העולםנסתלק רבי משה חיים 

ביום , 'דמשק אליעזר'פטירתו מרבינו הקדוש ה

ד אייר יום הסתלקות רבינו הקדוש עת ישב על "כ

 הפטיר ואמר לאנשים ,מיטתו קודם להסתלקותו

 אתם העלמתם ממני את פטירת :העומדים עליו

והנה רואה אני אותו יורד מהעולם , רבי משה חיים

  .עליון לקבל פני

 אלטר ישכר דוב בניו הגדול רבי :השאיר אחריו

צבי ק רבי " חותן הרה,ל" זצאלטשטאטמ ב"מ

ד בן רבינו " היאלעזר

חיים הגאון הקדוש רבי 

א " זיעיעקב מקאמרנא

 רבי .'פרי חיים'בעל ה

 זיידא צבי מפשעמישל

 אברהם מרדכיורבי , ל"זצ

  .ל"זצ
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