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ֵלֶהם ַאֲהרֹן ָּפֲרקּו ִנְזֵמי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ְּבָאְזֵני ְנֵׁשיֶכם  ַוּיֹאֶמר ֲא) ב: ב פסוקים"ונתקיים מ אמר הכתוב שמות פרק ל

ַוִּיַּקח ) ד :ַוִּיְתָּפֲרק ּו ָּכל ָהָעם ֶאת ִנְזֵמי ַהּזָ ָהב ֲאֶׁשר ְּבָאְזֵניֶהם ַוָּיִביאּו ֶאל ַאהֲ רֹן) ג :ְּבֵניֶכם ּוְבנֵֹתיֶכם ְוָהִביאּו ֵאָלי 
ַוַּיְרא ) ה :ֲעֵׂשהּו ֵעֶגל  ַמֵּסָכה ַוּיֹאְמרּו ֵאֶּלה אֱ לֶֹהיָך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֶהֱעל ּוָך ֵמֶאֶרץ ִמ ְצָרִיםִמָּיָדם ַוָּיַצר אֹתֹו ַּבֶחֶרט ַוַּי

ּו ְׁשָלִמים ַוֵּיֶׁשב ַוַּיְׁשִּכימּו ִמָּמֳחָרת ַוַּיעֲ לּו עֹלֹת ַוַּיִּגׁש)  ו:ַאֲהרֹן ַוִּיֶבן ִמְזֵּבַח ְלָפָניו ַוִּיְקָרא ַאֲהרֹן ַוּיֹאַמר ַחג ַליהָֹוה ָמָחר
ָסרּו  ) ח :ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֶלְך ֵרד ִּכי ִׁשֵחת ַעְּמָך ֲאֶׁשר ֶהֱעֵליָת ֵמֶאֶרץ ִמְצָריִ ם) ז :ָהָעם ֶלֱאכֹל ְוָׁשתֹו ַוָּיֻקמּו ְלַצֵחק 

 ַוִּיְזְּבחּו לֹו ַוּיֹאְמרּו ֵאּלֶ ה ֱאלֶֹהיָך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֶה ֱעלּוָך ַמֵהר ִמן ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ִצִּויִתם ָעׂשּו ָלֶה ם ֵעֶגל ַמ ֵּסכָ ה ַוִּיְׁשַּתֲחוּו לֹו
ועיין שערי ,  ועוברים על שני לאווין לא תאמ ץ את לבבך ולא תקפוץ  את ידך מאחיך האביון:ֵמֶאֶרץ ִמְצָריִ ם

 .ה"אות נ' תשובה לרבינו יונה ליום ב
  שמחה– תיקון היסוד – חנוכה –צדקה 
 . לקבץ מעות לצדקה ולהרבות בצדקה במשך ימי חנוכהנוהגים לילך

 :וזה לשונו, ע"במגן אברהם ריש סימן תר
, ובספר חנוכת הבית כתב טעם לזה, נוהגים הנערים העניים לסבב בחנוכה על הפתחים

 .ל"עכ
התרשלו ,  ח"עיין ב, עיין  מגן אברהם: וזה לשונו) ע"סימן תר, אורח חיים שם(בפרי מגדים 

עמודי עולם תורה ועבודה וגמילות חסדים בממון ובגוף ובטלו את ישראל ' וג ',בעבודה כו
 ובטלו את ישראל מתורה ועבודה כמו שכתוב  מתורה ועבודה וגמילות חסדים בממון ובגוף

ואמנם , בספר המגיד שלי להשכיחם תורתך זה מחמת קנאה אין חכמה כחכמת התורה
אנו משיבים שאנו חייבים לעשות רצון מלכי  ם מונין ישראל ו"להעבירם מחקים שאדרבה עכו

על , וזדים ביד עוסקי תורתך, ועל זה נקראים זדים בלי שום שוגג, חקי רצונך, ה"המלכים הקב
כלא זו  "א, דרך אשר קדשנו במצוותיו וצונו לעסוק בדברי תורה שנצטוינו לעיין ו לפלפל בה

עוסקי תו רתך וששים  שמסר הזדים ביד המדקדקים בחקים ביותר אף זו מסר אותם ב
כי מי שלא טעם טעם שמחת התרת הספיקות לא טעם טעם שמחת בפלפולים כמאמר החכם 

 .ושם הארכתימעולם 
וגמילות , אנו מחויבים בימי חנוכה ללמוד תורה ועבודה בלב זו תפלה והודאהומפני זה 

 . עד כאן לשונו, חסדים בממון וגוף
 .ז"יקי תורה בימי חנוכה לתקן עון נשגדסגולה להיות ממחזו כתב "ובאגרא דפרקא ש
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