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ֶאָחד ה ִמיֵמי ּבְ ּכָ י בׁשַ יָ , ַהֲחנ� �ל ׁש יְט ִר בְ ַא ֵמ  ּדֹב ַאְבָרָהם ַרּבִַ ת" ּבַ : ְוָאַמר", ַ�ִין־ּבַ
ת" ָפָרׁשַ ְקרֵ  בׁשֶ יֵּ וַ  ּבְ הבַּ  אתַהּנִ ּכָ לֹש( 'ַוְיִהי ֶנֱאַמר ּה,אֹו ָסמּוְך לָ  ֲחנ� ִמׁשְ ים ּכְ  ֳחָדׁשִ

ד ּגַ ָמר ָזְנָתה ֵלאֹמר ִליהּוָדה ַוּי� ֶתָך' ּתָ ּלָ ֵאר ְוָכךְ . ּכַ י־ַ�ל קסוּ ּפָ ַה  ִמְתּבָ ָר  ּפִ . ׁש ַהּדְ
ְפרֹוס ה ּבִ ּכָ ֹחֶדׁש , ַהֲחנ� י ּבַ ִליׁשִ ְ ָנה־ְלרֹאׁש  ַהׁשּ ָ , ַהּטֹוָבה ַהֲחִתיָמה ַמרגְּ  ּבוֹ , ַהׁשּ

ָלה ֵכיַמְלֲא  עֹוְמִדים בָּ ַה  ִלְפֵני ַחּבָ ר, ה"ּקָ ֵ  ֲאׁשֶ ּלוֹ  ה"ֲהָויָ  םַהׁשּ ֵ בַּ  ִנְמָצא ּכ�  םׁשּ
ֶנֶסת ַ�ל ּוְמַקְטְרִגים, ְיהּוָדה ָרֵאל ּכְ ְ ַה  ִיׂשְ יָנּה ־ֶאת ְותֹוְבִעים, יָה ֶת וֹ ֲא ַת בְּ  הָ� קוּ ׁשּ  ּדִ

ֵרָפה ֶנֶסת טֹוֶ�ֶנת, ֵצאת'מוּ  'ִהואׁשֶ כְ וּ . ִלׂשְ ָרֵאל ּכְ ה־רֲאׁשֶ  'ְלִאיׁש  ִיׂשְ  ָאֹנִכי ּלוֹ  ֵאּלֶ
ב ֲהֵריִני -  ָהָרה' ָאִבי ַרק ָקהוּ ּדְ ַמִים ּבְ ָ ׁשּ ּבַ ר ְלָכךְ  ָיהּוְרָא , ׁשֶ  ַהֹחֶתֶמת ְלִמי ָנא־'ַהּכֶ

ִתיִלים ה ְוַהּפְ ּטֶ ה' ְוַהּמַ ַמ  לֹותִתיַהּפְ  ֶאת ָנא ְרֵאה - ָהֵאּלֶ ְ ָאנוּ  יםנִּ ְוַהׁשּ  ַמְדִליִקים ׁשֶ
ה ּכָ ֲחנ� י ְמִעיִדיםַה  ּבַ בּוִקים ָאנוּ  ּכִ א, ֱאֶמתבֶּ  ה"בָּ ּקָ בַּ  ּדְ ָאנוּ  ֶאּלָ ִלים ׁשֶ ים ִנְכׁשָ  ְלִעּתִ

צוֹ  ים קּבְ ר. ְוָ�ֹון אְט ֵח  רבַ ְד בִּ  ָהִעּתִ ּכֵ י ָצְדָקה ,ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה 'ַוּיַ ּנִ י ,ִמּמֶ ן־ַ�ל־ּכִ  ּכֵ
ָלה ְבִני'־לֹא יָה ְלׁשֵ ל - ְנַתּתִ בָּ ַה  ְמַקּבֵ ְבֵרי־ֶאת ה"ּקָ ֶנֶס  ּדִ ָרֵאל תּכְ י ְואֹוֵמר, ִיׂשְ  ּכִ
ְביָ  לּוָיה ָמהׁשְ ָהַא  כֹולּכִ ֵני, ּבוֹ  ּתְ ּלֹא ִמּפְ יָה  ׁשֶ נ הלֹ יְלׁשִ  ְנַתּתִ  ֵהִביא לֹא ַוֲ�ַדִין, וֹ ּבְ
יַח ־ֶאת ׁשִ ִים ָקרֹוב ֶזה ַהּמָ ָנה ְלַאְלּפַ ם". ׁשָ ּיֵ ּסִ ֲאָנָחה ָהַרב ָאַמר ,ּוְכׁשֶ  ִרּבֹונוֹ : "ּבַ
ל ה! ָלםעוֹ ־ׁשֶ   "!ֵלנוּ ֳא גָ לְ נּו יֵח ׁשִ ְמ ־ֶאתָלנּו  ַלחׁשְ וּ  ַמֵהר? ּהַ ֵמ ְה ַמ ְת ּתִ ד עוֹ  ָלּמָ
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ָנה יֵמי ַאַחת ׁשָ ה ּבִ ּכָ ֵבית ֶנֱ�ַרךְ , ַהֲחנ� ל ִמְדָרׁשוֹ ־ּבְ י ׁשֶ  ִסּיּום בוֹ דוָ זְ רוֹ ֵמ  הש(ֶ מֹ  ַרּבִ
 ַ יר יָר בָ ְד בִּ . ס"ַהׁשּ יו ִהְזּכִ ַת  ַהּמּוָבא ֶאת ָהַרּבִ נִ ־ְרּגּוםּבְ ת ַ�ל יׁשֵ ר־ְמִגּלַ י, ֶאְסּתֵ  ּכִ

אכִּ בַּ  ל ּסֵ ֶלךְ  המֹ לֹ ׁשְ  ׁשֶ ל ִצּיּור ָחקּוק היָ ָה , ַהּמֶ ית ְמנֹוַרת ׁשֶ ְבַ�ת, ׁש ּדָ ְק ַהּמִ ־ּבֵ  ּוְבׁשִ
ּלֹא מֹוָתםׁשְ  ְמנּוִיים םְוׁשָ . ָהעֹוָלם רֹוֵ�י תַ� בְ ׁשִ  מֹותׁשְ  ֲחקּוִקים ָהיוּ  ִניםַהּקָ   ׁשֶ

ְבַ�ת מֹותׁשְ כִּ  ֵהם יםָהרֹוִע  ׁשִ א, יןיזִ ּפִ ׁשְ א� ָה  תַ� בְ ׁשִ  ׁשֶ , ם, ׁשֵ ַח נֹ , ָאָדם: ֶאּלָ
יֵניֶהם ִסיָדא'ֲח  בוֹ יּ 'ִא וְ , ַיֲ�ֹקב, קָח ִיצְ , ַאְבָרָהם ם ְויֹוְדִעים. "ּבֵ  ִנְמנוּ  ַמּדּוַ�  ַאּתֶ

ְוָקא ַאל"? ֵאּלוּ  ּדַ י ׁשָ יב, ָהַרּבִ ֵני: "ְוֵהׁשִ לֹ  ִמּפְ ְ ׁשּ ֶלךְ  המֹ ׁשֶ רּוַח  ָרָאה ַהּמֶ , ְדׁשוֹ ָק ־ּבְ
י ֵני ֲ�ִתיִדים ּכִ ָרֵאל ּבְ רֹות ְלַהְדָלַקת ָטהֹור ןֶמ ׁשֶ  רַאַח ר תוּ לָ  ִיׂשְ  ָחַקק ְוָלֵכן, ַהּנֵ

ְבַ�ת תמוֹ ׁשְ  ֶאת ם, לוּ ַהלָּ  ָהרֹוִעים ׁשִ ּלָ כ� ּבְ ָרָכה ׁשֹוןלְ  ִצינוּ ָמ  ׁשֶ ֵדי, ּבְ ֶמן ּכְ ֶ ַהׁשּ  ׁשֶ
ֵרךְ  ֶדֶרךְ  ִיְתּבָ ַרךְ  ַוה'': רֶנֱאַמ  ִאּיֹוב לצֶ ְוֵא . ֵנס ּבְ תוֹ  ִאּיֹוב ַאֲחִרית־ֶאת ּבֵ   ". 'ֵמֵראׁשִ
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ל יוָת נוֹ כָ ֲה  ַמ "ַה  ׁשֶ ׂשְ ָרֵאל חּיִ ַסְנּדֶ ֵמֲא " ִיׂשְ ה ֵנרֹות ַהְדָלַקת ֶטֶרם רֶלּכְ ּכָ  יוּ ָה , ֲחנ�
כֹות ֵביתוֹ  ְמׁשֹוֵטט היָ ָה וְ , בַר  ְזַמן ִנְמׁשָ הּוא ּבְ ׁשֶ  תקוּ בֵ ְד בִּ  יוּפָ ַ� ְר ׂשַ בְּ  קּוַ� ׁשָ  ּכְ

�ם ָ�ַקב ֵמֲחִסיָדיו דָח ֶא . ְפָלָאהנִ ַ א ַאֲחָריו ּפַ ּלֵ י, ִלְראֹות ְוִהְתּפַ ל ַאֲחֵרי ּכִ  ּכָ
ה ַהֲהָכָנה ּכָ �ת ִנְרֶאה היָ ָה , ָהֲאר�ַ ׁשְ רֹות ַהְדָלַקת ּבִ ַאַחד ַהּנֵ יַ� . ָהָאָדם ּכְ הַה  ִהּבִ  ּלָ

ְפֵני תוֹ יָה ִמ ּתְ ־ֶאת י ּבִ ְצָוה רֵת וֹ י דֹוָלהגְּ  ְצָוהּמִ לַ  ַהֲהָכָנה ְוִכי: "ָהַרּבִ "? ְצָמּה ַ�  ֵמַהּמִ
ת ֲהֵרי: "הְוַנֲ�נָ  ּיַ ֹכַח  ִהיא הוָ צְ ַהּמִ  ֲ�ׂשִ �ה ֶ�ְליֹון ּבְָ ּפָ רֹום ּוְבַהׁשְ  ְוִהיא, ִמּמָ

ֶלת ם רֹוםּמָ בַּ  ִמְתַקּבֶ ים ּגַ עֹוׂשִ ׁשֶ טּות אֹוָתּה  ּכְ ַפׁשְ  ְצָוהּמִ לַ  ַהֲהָכָנה אּוָלם. ּבְ
לּוָיה ּלֹות ּתְ ��ְפ ּלֹות ְלַהְרּבֹות ֵיׁש  ְוָלֵכן, םָהָאָד  ּבִ �� ּפְ   ". ָראּויכָּ יָה לֶ ֵא  ּוְלִהְתּכֹוֵנן ּבַ
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ׁשוֹ ׁשַ  ל ּמָ י ׁשֶ ִמים ָהָיה ׁש אּטָ ִמ ֱאִליֶמֶלְך  ַרּבִ ְפָלג ּתָ ָהָיהכְ וּ , מ� י ׁשֶ  ֶאת ֵמִכין ָהַרּבִ
ה ֵנרֹות ּכָ ה: "אֹותוֹ  ׁשֹוֵאל היָ ָה , ַהֲחנ� ּמָ הַה וְ "? ַהּיֹום ַמְדִליִקים ּכַ יב ָהָיה ּלָ  ֵמׁשִ

ְתִמימּות ךְ  ִהְדִליקוּ  ֶאֶמׁש : "ּבִ רֹות רּפַ ְס ִמ  ֶאת ָאַמר ְולֹא", ְוָכךְ  ּכָ ל ַהּנֵ , ַהּיֹום־ׁשֶ
יָון ה ֵנרֹות ֶאת הּמָ ּדִ ׁשֶ  ִמּכֵ ּכָ ב, ָהֹעֶמר ְסִפיַרת יֵמ יְ  ִעם ַהֲחנ� י ְוָחׁשַ ּמִ יר ׁשֶ ְזּכִ ּמַ  ׁשֶ

רֹות רּפַ ְס ִמ  ֶאת ָבר, ַהּנֵ  ֵהִבינוּ  לֹא ִחיםַהּנֹוכְ . ְלָבֵרךְ  לוֹ ָיכ ְולֹא חֹוָבתוֹ ־ְיֵדי ָיָצא ּכְ
ַנת ֶאת ּוָ י ּכַ ְרׁשוּ  ַהֲחִסיִדים אּוָלם, ָהַרּבִ י, ּפֵ ה ּכִ ן ָ�ׂשָ ֵדי ּכֵ , ָלהְע ַמ לְ  ְזכּות ְלעֹוֵרר ּכְ
ה ַ�ד ּמָ יד ּכַ ׁשּוט ּכֹה ָאָדם ֲאִפּלוּ  ַמְקּפִ ְקּדּוק ַ�ל יםִמ ָת וְ  ּפָ   .ַהֲהָלָכה ּדִ
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ה ֵנס ּכָ ז ֲחנ� ּמָ ֵסֶדר ְמר� ֹוכּוסְנִטיּ ַא : ת"יבֵּ ־ף"ָאלֶ  ּבְ

ת( 'ח 'ז יֹוםוְ  ֹחֶדׁש ַה  לַט בְ נִ ּדְ  ְזרוּ גָּ  ִריסגְ ּבַ  ּבָ ׁשַ
,ךְ ּפַ  רוֹ זָ ֲ�  כוֹ ָמ ְס  ֵאלָל , ֵהןּכֹ  ֹוָחָנןי ֵהרִט , )ָלהיּוִמ 

יִקיםַצ  יםְק  ּדִ ְוֵכן. ַמְנָיאּתְ  קלַ ְד נִּ ׁשֶ  אוּ ָר  דֹוׁשִ
ְברוּ גָּ , פוֹ ָר ׂשְ  ִריסגְ ּבַ , רוֹ בָ ּתְ  ֹוכּוסְנִטיּ ַא : ׁש "בַּ ְת ַא בְּ 
םַק  ְרכוּ ּדָ , ֲחָמִניםַר  ּתָ ָמְצאוּ וּ , ֹוְרֵריֶהםצ ְרגוּ ָה , ׁשְ
הָ�  רכֶ זֵ , ךְ ּפַ  הֲח , ׂשָ ּכָ רוּ ִס  נ� ְרֵאִליםיִ , רֹותנֵ  'ט, ּדְ ׂשְ
 )חנוכת הבית לדוד(. םייִּ וִ ְל  ֲהִניםּכֹ , ְדִליִקיםַמ 
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ה ה ֵנרֹות ֶאת יִחיםַמנִּ  ָלּמָ ּכָ ה  ַהֲחנ� ָרהְלַמּטָ ֵמֲ�ׂשָ
ֵדי? יםְטָפִח  ְצֹות־ֶאת ַלֲ�ׂשֹות ּכְ ִצְנָ�ה ַהּמִ . ּבְ

 �יָחּה  ִאם ּוַמּדּוַ ִרים ָלהְלַמְע  ִהּנִ הַא  ֵמֶ�ׂשְ ּמָ
סּוָלה י זּמֵ ְלַר ? ּפְ סּוָלה הָר ֳה יָּ ַה  ּכִ  )יד"אחה(. ּפְ
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ה ּקְ  ָלּמָ ה ֵנרֹות ְלַהְדִליק ל"ֲחזַ  נוּ ּתִ ּכָ ַפְרֶהְסָיה ֲחנ� ּבְ
ס־ֶאת ּוְלַפְרֵסם ּקְ  ְולֹא, ַהּנֵ ה ְקִריַאת נוּ ּתִ ִגּלָ ַהּמְ

מוֹ  פּוִרים ּכְ ֵני? ּבְ ָבר ִמּפְ ּכְ י ָקְבעוּ  ׁשֶ ֶנֶסת ַאְנׁשֵ ּכְ
דֹוָלה ר ַהּגְ ֶאְסּתֵ ל סֹוף הּוא ׁשֶ ּסִ ־ּכָ ּתְ  יםַהּנִ ּנִ נוּ ׁשֶ

ְסָקה ּוֵמָאז, בֵת כָּ לִ  , ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר  .ַהּקֶֹדׁש ־רּוַח  ּפָ
ה, ד"כ ֵהם ַהּקֶֹדׁש  יבֵ ְת כִּ ׁשֶ  ּכָ ה"כבְּ  הּוא ַוֲחנ�

ִכְסֵלו הּוא לֹוַמר, ּבְ ָפִרים ד"כ רְלַאַח  ׁשֶ ְולֹא ַהּסְ
ֵתַבת זֶמ ֶר  ְוֵכן. בֵת כָּ לִ  ןִנּתָ  הוּ ֲחנ ּבְ ִהיא ּכָ ׁשֶ

, ִגּלֹותְמ  'ה, תּוִביםּכְ  'ו, ִביִאיםנְ  'ח נֹוָטִריקֹון
א לֹוַמר ּכָ ּמִ ֵתב ןִנּתָ  לֹא ךְ לַ יֵא וָ  ןׁשֶ �ׂשוּ  ְוָלֵכן ְלִהּכָָ

ְרסּום רֹות. ־ַ�ל ּפִ  )רבי יוסף חיים זוננפלד(ְיֵדי ַהּנֵ
�  

ם זֶמ ֶר  ׁשֵ הוּ ֲחנ ּבְ בְּ , ּכָ ִליםֲ� ַמ  ָהיוּ  ָיִמים ח'ׁשֶ
ְמנֹוַרת ית ּבִ ׁש ־ּבֵ ְקּדָ , ו"נ ֵהם ְוַיַחד, ֵנרֹות ז' ַהּמִ

ס ְס  ְלֹחֶדׁש  ה"כבְּ  ֵהֵחל ְוַהּנֵ  )תורת חיים(. ֵלוּכִ
�  

הוּ ֲחנ ִתיַמתֲח  רָמ ִנגְ וְ  הֲ�ׂשֶ נַ : נֹוָטִריקֹוןיא ִה  ּכָ
יםַח , עֹוָלםָה ־לּכָ  ְבָרָכהוּ  ָחהְצלָ ַה  ִעיִמיםנְ  ּיִ
י, ָראּויּכָ  ה ְזַמן ּכִ ּכָ טֹוָבה ֲחִתיָמה ַמרגְּ  הּוא ַהֲחנ�
ִסְפֵרי ּוָבאּמ כַּ   )אמרי מ"י(. ְדמֹוִניםַהּקַ  ּבְ

�  

הוּ ֲחנ מֹוָנִאיםַח : ִריקֹוןנֹוָט  ּכָ חוּ וְ  ְלֲחמוּ נִ  ׁשְ ִנּצְ
יםָח , ָוִניםיְּ ַה ־לּכָ  , ֵהיָכלַה  ֵליּכְ  ִפּנוּ וּ  ְכְנסוּ נִ  ׁשִ
ֶ ַה  דּכַ  ַקְרַקעבְ וּ  ְמְצאוּ נִ  ִביִביןֲח  ְמָצאנִ  תּוםָח , ןֶמ ׁשּ
�תוּ ַ דֹולַה  ֵהןּכֹ  ְבַטּבַ יקוְ  ְגֵליתנִ  םָת בָּ ִח , ּגָ לּכָ  ִהְסּפִ

מֹוָנהַה  ְ אַה  ְסֵלוּכִ  ָקְבעוּ ְו  ְמנוּ נִ  יםָכִמ ֲח , ׁשּ 'ח, ּבָ
לַה ־לּכָ  רמֹ גְ לִ וְ  רֹותנֵ   )המאסף(. ַהּלֵ

�  

ה לֹש(ָ סּוִקים ׁשְ ְתִחיִלים ּפְ ֵתַבת ַהּמַ י' ּבְ מּוָבִאים 'ּכִ
ּמָ  י: סֹוָרהּבַ יהוֹ  ּכֹותּס� ַב  ּכִ ְבּתִ ה - ׁשַ ּכָ י, ס� ֹובְרחָב  ּכִ

י, ֵ�רּוב -  ָנִלין ה ֵנר - ֹורא ְותֹוָרה הוָ ְצ ִמ  ֵנר ּכִ ּכָ , ֲחנ�
ר - י"ּכִ  ׁשֵ ּכָ ֹגַבּה  ׁשֶ  )פני דוד('. כ לַ� ֵמ  סּולּוָפ  י' ּבְ

�  

  זתשע"ימי החנוכה     
.  
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נֹו ַקֲ�ַרת ֶסף ַאַחת־ָקְרּבָ   ּכֶ

י ְלִמיָדיו ֵמֲחׁשּוֵבי היָ ָה , דַר גְּ יׁשְ וִּ ִמ  הש(ֶ מֹ  ַרּבִ ל ּתַ דֹוׁש' הּוִדי'ַהיְּ  ׁשֶ יְסָח  ַהּקָ ׁשִ �ָליו ִביבָח  היָ ָה וְ , אִמּפְָ 
ָהַפךְ  ַ�ד, ְמֹאד ן ִלְהיֹות ׁשֶ יתוֹ ־ּבֶ ֶרת, ּבֵ ְפִקֵדהוּ  ֹאתוֹ  ַוְיׁשָ יתוֹ ־ַ�ל ַוּיַ ָידוֹ  ָנַתן לוֹ ־ֶיׁש ־ְוָכל ּבֵ ָבר. ּבְ  ָהָיה ַהּדָ

ת ְתִחּלַ ר, ַהֹחֶרף ּבִ ֲאׁשֶ יֵמַא  דָח ֶא  ּכַ ל מוֹ לוֹ ׁשְ  ְנׁשֵ ָנה  הּוִדי''ַהיְּ  ׁשֶ ַמּתָ ֶסף ׂשּוָיהֲ�  ְקָ�ָרהֵהִביא לֹו ּכְ , ָטהֹור ִמּכֶ
ֵדי ֵכר ּכְ ָפָניו ְלִהּזָ ַמח הּוִדי''ַהיְּ . ְוַרֲחִמים ְיׁשּוָ�ה רבַ ְד בִּ  ּבְ ָנהּמַ בַּ  ְמֹאד ׂשָ ם לֹא אּוָלם, ַהְיָקָרה ּתָ �ְצמוֹ  ְלׁשֵַ 

ן ּוֵ א, ִהְתּכַ ם ֶאּלָ ן, ִיםַמ ׁשָ ־ְלׁשֵ ּכֵ ה ִליֵמי ּה ָת וֹ א ְלַיֵ�ד ֶהְחִליט ׁשֶ ּכָ רֵ  ַהֲחנ� �ִמים. ּוָבִאים ִביםַהּקְָ  ָחַזר ַרּבֹות ּפְ
י ר ָהַרּבִ יְלַא  ְוִסּפֵ יתוֹ  ְנׁשֵ ָנה ַ�ל, ּבֵ ּתָ ל ַהְיָקָרה ַהּמַ ּבֵ ּקִ וָּ ־ְוַ�ל ׁשֶ ׁש  ָנתוֹ ּכַ ּמֵ ּתַ ּה  ְלִהׁשְ יֵמי ּבָ ה ּבִ ּכָ ֵרִבים ַהֲחנ�  ַהּקְ

ַמן ּוְכָכל, ּוָבִאים ַהּזְ יר, ְוִהְתָקֵרב ָהַלךְ  ׁשֶ בָ ־ֶאת ִהְזּכִ ּתֹוְקקּות רַהּדָ ִהׁשְ ְצָוה ֲ�צּוָמה ּבְ ה. ַלּמִ יַ�  ְוִהּנֵ �ֶרב ִהּגִֶ 
ל ִראׁשֹון יֹום ה־ׁשֶ ּכָ ר ּוְלֶפַתע, ֲחנ� י ִנְזּכַ יתוֹ ־ןֶנֱאַמ , הש(ֶ מֹ  ַרּבִ ל ּבֵ י־ׁשֶ י, ָהַרּבִ ילוּ  ֶטֶרם ּכִ �ָרה ֶאת ִהְטּבִָ  ַהּקְ

ִמְקֶוה ר, יןּדִ כַּ  ָטֳהָרה ּבְ ְהֶיה לֹא יָלהבִ ּטְ ַה  ּוְבֶהְעּדֵ רּות ּתִ ׁש  ָהֶאְפׁשָ ּמֵ ּתַ ּה  ְלִהׁשְ י ִמֵהר. ּבָ  ֶאת ְוָנַטל, הש(ֶ מֹ  ַרּבִ
ֶסף־ַקֲ�ַרת ָידוֹ  ַהְיָקָרה ַהּכֶ ֵדי הוֶ ְק ַהּמִ  ֶאל ְוָאץ, ּבְ ל הוֶ ְק ַהּמִ  ֶאל ַהְיִריָדה. ּה ילָ בִּ ְט ַה לְ  ּכְ יְסָח  ׁשֶ ׁשִ אֹוָתם אּפְ  ּבְ
ָכה ָיִמים ךְ  ִנְמׁשְ ֶמׁשֶ ֵדי. ִאיׁש  ִמּקֹוַמת ָלהְלַמְע  ְמֹאד ָ�ֹמק ָהָיה ְצמוֹ ַ�  ְוַהּבֹור, גֹותֵר ְד ַמ  ָאהִמּמֵ  ָלהְלַמְע  ּבְ  ּכְ

ְדֵרָגה ַ�ל עֹוְמִדים יוּ ָה , לּבֹ ְט לִ  ָהְיָתה ָהַאֲחרֹוָנה ַהּמַ זֹוןבְּ  ָלֵצאת ּוְמַמֲהִרים, ְמַ�ט ְרָחָבה ׁשֶ ִים ןכֵּ ׁשֶ , ִחּפָ  ַהּמַ
ֵדי ַ�ד ְקפּוִאים ָהיוּ  ַ�ְצָמם ָנהַס  ּכְ ַרע. ּכָ לוֹ  ִאּתְ ל ַמּזָ י ׁשֶ ר, הש(ֶ מֹ  ַרּבִ ֵדי ָיָדיו־ֶאת טיׁשִ הוֹ  ְוַכֲאׁשֶ יל ּכְ  ְלַהְטּבִ

�ָרה־ֶאתָ ֵבָדה ַהּקְ תֹוךְ  ַהּכְ ְקֶוה ֵמי ּבְ ְמָטה, ַהּמִ ָדיו זוֹ  ִנׁשְ ַמִים עֹוֶפֶרתכַּ  ְוָצְלָלה ִמּיָ יִרים ּבְ ָהָלה. ַאּדִ  ָאֲחָזה ּבֶ
ן, אֹותוֹ  ּכֵ ְבֵרי ֶאת ָזַכר ֵהיֵטב ׁשֶ י ּדִ ׁש  תוֹ קוּ ְק וֹ ּת ׁשְ ִה  ַ�ל ָהַרּבִ ּמֵ ּתַ ּקְ  ְלִהׁשְ הבַּ  ָרהָ� ּבַ ּכָ , ָהַ�ז ַהּקֹר ַאף־ְוַ�ל ,ֲחנ�

ט ֶאת. ָהֲאֵבָדה־ֶאת רּתֵ ַא לְ ְלַנּסֹות  ֶהְחִליט ׁשַ ּפָ ָגָדיו־ַאַחר ׁשֶ ִים לֶא  ָצַלל ,ּבְ פּוִאים ַהּמַ ים ַהּקְ ּקִ ׁש  ְוָהֲ�מ� ֵ  ְוִגׁשּ
ֶה  ָידוֹ  אּוָלם, ֹורּק ִמ  ָהרֹוֲ�דֹות ָיָדיובְּ  םּבָ �ה. ֶהֱ�ָלה ֶחֶרס ּבְָ ה ׁשָ ּכָ ה ֲאר� ּלָ תֹוךְ  ּבִ ִים ּבְ ָמתוֹ , ַהּמַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ְמַ�ט ּכְ  ּכִ

ָחׁש , ָנהיצִ  ֵמרֹב ִמּגּופוֹ  ּפֹוַרַחת י ּוְכׁשֶ ָבר ּכִ יַ�  ּכְ ָנה ִליֵדי ִהּגִ ית ַסּכָ   . ֶנֶפׁש ־בֹוןֲא ַד בְּ  הצָ ַהחוּ  ָיָצא, מּוָחׁשִ

י תיְלבֵ  ׁשּובוֹ  ִעם י ֹמֶשה  ִנְדַהם, ָהַרּבִ ֹמַ� ַרּבִ יַצד ,ִלׁשְ י ּכֵ ב ָהַרּבִ ר יֹוׁשֵ יְלַא  ּוְמַסּפֵ יתוֹ ־ְנׁשֵ  ְפצוֹ ֶח  ַ�ל ּבֵ
דֹול �ָרה־ֶאת ׁש ּדֵ ְלַח  ַהּגָָ �ה ְוִהְפִליא, ַהְיָקָרה ַהּקְָ ה ׁשָ ּכָ יבּות ֶאת ֲאר� ָנהַהּמַ  ֲחׁשִ רוֹ  ְוֶאת ּתָ דֹול ָאׁשְ  ַהּגָ

ׁש  ּמֵ ּתַ ּה  ְלִהׁשְ ה ֵנר תַק ְדלָ ַה  ְלַאַחר ֶ�ֶרבבָּ  ּבָ ּכָ ְבֵרי. ֲחנ� י ּדִ ירוּ  ָהַרּבִ ל דוֹ ֲח ּפַ ־ֶאת ִהְגּבִ י ׁשֶ ָח , הש(ֶ מֹ  ַרּבִ  ׁש ׁשַ ׁשֶ
י תבַ גוּ ּתְ ִמ  ר ָהַרּבִ ֲאׁשֶ ַמע ּכַ �ָרה ִיׁשְָ ַהּקְ ת ּוְכֵחץ, הוֶ ְק ּמִ בַּ  ָאְבָדה ׁשֶ ׁשֶ ב ִמּקֶ ִים ּבֹור לֶא  ׁשָ ֵדי, ַהּמַ  הׂשָ ְלַחּפְ  ּכְ

ִנית ׁש  ׁשּוב, ִניםַהּצֹונְ  ִיםּמַ בַּ  ְוָטַבל ָיַרד ׁשּוב. ׁשֵ ֵ ׁשּ ץ ּגִ ְפִנים הׂשָ ּפְ ְלַח  ְוִהְתַאּמֵ ָ לַ  אּוָלם, ּבִ  ָהָיה ְואׁשּ
ל ה. לוֹ ָמ ֲ� ־ּכָ יַ�  ְוִהּנֵ ת ְזַמן ִהּגִ ִפּלַ ת ּוְלַאֲחֶריָה  ,ִמְנָחה ּתְ ִפּלַ י .ַ�ְרִבית ּתְ ָבר ִהְדִליק ָהַרּבִ ה ֵנרֹות ֶאת ּכְ ּכָ , ַהֲחנ�

י ה ְוַרּבִ ּלוֹ  ְורֹוֵ�ד עֹוֵמד ֹמש(ֶ �ה. דַח ּפַ ִמ  ּכ�ָ ה ׁשָ ּכָ ב ֲאר� י ָיׁשַ רֹות ְלַיד ָהַרּבִ ְזמֹוִנים ֶאת תקוּ בֵ ְד בִּ  ְוָאַמר, ַהּנֵ  ַהּפִ
ִפּלֹות ן רּוְלַאַח , ְוַהּתְ ת ָיָדיו ָנַטל ִמּכֵ ּדַ ��ְיָלה ִלְס ד. ַהּלַ בָּ  ְלַאַחר ִמּיָ ֶחם־ֶאת ַצעׁשֶ א, ַהּלֶ ּטֵ י ִהְתּבַ י ָהַרּבִ  הּוא ּכִ
ּתֹוֵקק ָבר ִמׁשְ ָרק־ֶאת לכֹ ֱא לֶ  ּכְ �ָרה ִמּתֹוךְ  ַהּמָָ ה ַהּקְ י, ַהֲחָדׁשָ ה ְוַרּבִ . ּה ׂשָ ּפְ ְלַח  ׁשּוב ְלַנּסֹות ֶהְחִליט ֹמש(ֶ

�םַ ַמִים־ִמן ֵהִאירוּ  ַהּפַ ָ לוֹ ־ֶאת ַהׁשּ ד, ַמּזָ ַרד ּוִמּיָ ּיָ ׁשֶ �ָרה־ֶאת תוֹ ָ� ּתָ ְפ ַה לְ  הָא ָר , ִיםַהּמַ ־ֶאל ּכְָ  ָצָפה ַהּקְ
ִים־ִמן ּה ָת וֹ ׁש ְמ לִ  ִהְצִליַח  ּוְבָנֵקל, מּולוֹ ־לֶא  י תיְלבֵ  ִביָאּה ֱה וֶ  ַהּמַ ֵאין. ָהַרּבִ יַח  ָראּויכָּ  אֹוָתּה  הּקָ נִ  רֹוִאים ּבְ  ְוִהּנִ

ח אֹוָתּה  ְטּבָ ּמִ יַצד ָרָאה רצָ ָק  ְזַמן רְוַאַח , ּבַ י־ֶאל אֹוָתּה  ַמְכִניִסים ּכֵ א ְוַהּכֹל ,ָהַרּבִ לֹום ְמקֹומוֹ ־ַ�ל ּבָ ׁשָ   . ּבְ

ַמֲחִצית ָ�ְבָרה ָנה ּכְ ָ ַמֲהָלָכּה , ַהׁשּ ל יוָת אוֹ ָק ְת ּפַ ְר ַה  תֶא  ֶאָחד־ַאף ָיַדע לֹא ּבְ י ׁשֶ �ָרה הש(ֶ מֹ  ַרּבִָ ה, ְוַהּקְ  ְוִהּנֵ
 �יַ ב�  ַחג ִהּגִ ָ ִלין'ִמּל�  ֶזה'ַהחוֹ  וֹ בּ ַר  לֶא  ָנַסע הּוִדי''ַהיְּ  .עֹותַהׁשּ ַגׁש  םְוׁשָ , ּבְ י ַהּטֹוב עוֹ ֵר  ֶאת ּפָ . בוֹ לּ לֶּ ִמ  דוִ ּדָ  ַרּבִ

ם י ּגַ ן, דַר גְּ יׁשְ וִּ ִמ  הש(ֶ מֹ  ַרּבִ יתוֹ ־ּבֶ ל ּבֵ ל�  ָהָיה הּוִדי''ַהיְּ  ׁשֶ ִליןּבְ ְקפוּ  ּוְלֶפַתע, ּבְ ֵאֵבי אֹותוֹ  ּתָ ִים ּכְ ּנַ , יםזִּ ַ�  ׁשִ
ֵהֵסּבוּ  י ִיּסּוִרים לוֹ  ׁשֶ ְלּתִ ִלים ּבִ ֵאין. ִנְסּבָ ָנה, אֹוִנים־ּבְ י ּפָ ׁש , הּוִדי''ַהיְּ  וֹ בּ ַר  לֶא  הש(ֶ מֹ  ַרּבִ יר ּוִבּקֵ  ְלַהְזּכִ

ֵדי  ְלָפָניו ַ�ְצמוֹ ־ֶאת �דוֹ  ירּתִ ְע יַּ ׁשֶ ּכְֲ ׁש  אּוָלם .ּבַ ּקֵ ּבִ ׁשֶ ֵנס ּכְ ב ָרָאהוּ , ֵאָליו ְלִהּכָ י ִעם יֹוׁשֵ  בוֹ לּ לֶּ ִמ  דוִ ּדָ  ַרּבִ
נַ  ְ ין. ַיַחד ֹוֲחִחיםְמשׂ  םיִ ְוַהׁשּ י ִהְמּתִ ָסמּוךְ  הש(ֶ מֹ  ַרּבִ ַתח ּבְ ה, ַלּפֶ י ֶאת ׁשֹוֵמַ�  הּוא ְוִהּנֵ  ֶאת ׁשֹוֵאל דוִ ּדָ  ַרּבִ

ִנים ֵאיךְ : "הּוִדי''ַהיְּ  ָרֵאל ָאָדם ְמַסּכְ ׂשְ ֵדי ַ�ד ִמּיִ ךְ ־ּכְ ׁשּוָבתוֹ  ְוַגם"? ּכָ ל ּתְ י ׁשֶ יָ�ה ָהַרּבִ י: "ְלָאְזָניו ִהּגִ ּתִ ׁשְ ּקַ  ּבִ
יָ�ה ֵהיָכן ַ�ד קּדֹ בְ לִ  י". ילַ ֵא  ַאֲהָבתוֹ  ַמּגִ ַנת  ִמי־לֶא  ֵהִבין לֹא הש(ֶ מֹ  ַרּבִ ּוָ ן, םיָחָת ׂשִ ּכַ ּכֵ ְכֵאֵבי ָטרּוד ָהָיה ׁשֶ  ּבִ

יו ּנָ רכַּ  .ׁשִ ָפָניו ְוִהְתאֹוֵנן ּבוֹ ַר לְ  ִנְכַנס ֲאׁשֶ ךְ  הּוִדי''ַהיְּ  לוֹ  ָאַמר, ִיּסּוָריו־ַ�ל ּבְ ֵנס: "ּכָ , ׁש ַר ְד ּמִ ַה ־ְלֵבית ָנא ִהּכָ
דוֹ  רַה ַהּזֹ  ֶאת הֹוֵצא ּמַ ׁש ַהּקָ ְפסּוֵקי־ֶאת ַתחּפְ , מֹותׁשְ  ׁש ְלח� קֹום ָהעֹוֵסק ּבִ עיִּ 'וַ  ַהּמָ ט'' ,'ֹבאיָּ וַ ' ,'ּסַ ל  ַוּיֵ ׁשֶ

�ךָ ־ֶאת ןּתֵ סּוף, ־ְקִריַ�ת ַיםֲ ן ַ�ל ֶאְצּבָ ֵ ְבֵרי ֶאת רמֹ ֱא וֶ  ,ַהּכֹוֶאֶבת ַהׁשּ לֹש( ַהּזַֹהר ּדִ �ִמי ׁשָָ  ּוְבטּוַחִני ,םּפְ
א ְתַרּפֵ ּתִ ה". יךָ ֶר וּ ּס יִּ ִמ  ׁשֶ י ָ�ׂשָ ן הש(ֶ מֹ  ַרּבִ ה הֹוִעיָלה תוֹ ָא ילִ ּפְ  הּוְלַמְרבֵּ , ּכֵ ּלָ ג� ֹאֶפן ַהּסְ  ּוְכֵאָביו, ִנְפָלא ּבְ

ן ֶנֶ�ְלמוּ  ָבה ְלַאַחר. ֶרַגע־ּבִ ְ ִהְתַיׁשּ ְעּתוֹ  ׁשֶ ל םיָחָת ׂשִ  ּתֶֹכן ֶאת ְלַמְפֵרַ�  ֵהִבין, ּדַ י הּוִדי'יְּ 'ַה  ׁשֶ . בוֹ לּ לֶּ ִמ  דוִ ּדָ  ְוַרּבִ
רוּ  ֵהם ֲהֵרי" ּבְ י ֵאפֹוא ְויֹוֵצא", ְלַ�ְצמוֹ  ָאַמר", ילַ ָ�  ּדִ ָהַרּבִ ִדּיּוק ָיַדע ׁשֶ נֹות ַהחֹוְזרֹות יַת יכוֹ לִ ֲה  ַ�ל ּבְ  ְוִנׁשְ

ְקֶוה־ֶאל ָנה, ַהּמִ ּכָ ָהִייִתי ָהֲ�צּוָמה ְוַהּסַ ּה  ׁשֶ יַח ַאף  ְוהּוא, ּבָ ּגִ �יֵני ילַ ָ�  ִהׁשְֵ   ". תַח ׁשָ  תֶד ֶר ֵמ  ּוְפָדַאִני ְדׁשוֹ ָק ־ּבְ

ִרים י, ּוְמַסּפְ י ּכִ ה ַרּבִ ם ֶהֱאִזין ֹמש(ֶ ךְ  ּגַ ל תוֹ יָח ׂשִ  ְלֶהְמׁשֵ י ׁשֶ  ַמעׁשָ וְ , הּוִדי''ַהיְּ  וֹ בּ ַר  ִעם בוֹ לּ לֶּ ִמ  דוִ ּדָ  ַרּבִ
יַצד ל הּוִדי''ַהיְּ  ּכֵ ְפֵני ִמְתַנּצֵ י ּבִ ִאם, לוֹ  ְואֹוֵמר דוִ ּדָ  ַרּבִ יד ׁשֶ הוּ  ָאָדם־ַ�ל הּוא ַמְקּפִ ְלׁשֶ הַה  ָאז, ּכָ  ׁש ֶנֱ�נָ  ּלָ
ֶכף ַמִים־ִמן ּתֵ ָ ַמּה . ַהׁשּ י ּתָ ָבִרים עַמ ׁשֵ לְ  דוִ ּדָ  ַרּבִ ַאל, ַהּדְ יַצד: "ְוׁשָ ר ּכֵ יד ֶאְפׁשָ  י'ִד הוּ יְּ 'ַה וְ "?! ְיהּוִדי־ַ�ל ְלַהְקּפִ
ן ּקֵ נָ  לֹא: "ְוָאַמר ַ�ְצמוֹ ־ֶאת ּתִ ּוָ ָדהִתי לְ ָהְיָתה ּכַ א, ַהְקּפָ  ֲאַזי, ַ�תַהּדַ  ֲחִליׁשּות הוּ ׁשֶ לְ כָּ  ָאָדם ִלי ּגֹוֵרם ִאם ֶאּלָ
ד ׁש ֶנֱ�נָ  הּוא ַמּה  ְוׁשּוב". ִמּיָ י ּתָ ה דוִ ּדָ  ַרּבִ ר ְוִכי: "ְוִהְקׁשָ ּתָ ְהֶיה מ� ּתִ יר "?!ְיהּוִדי־ַ�ל ַ�תַהּדַ  ֲחִליׁשּות ׁשֶ  ִהְזּכִ

ְבֵרי ֶאת הּוִדי''ַהיְּ  לוֹ  ָמָראַה  ּדִ ּה  ׁש לַ ָח ' ּגְ ְעּתֵ יַר ּדְ  ּדַ י אּוָלם, 'יֹוָחָנן ּבִ ד ָאַמר דוִ ּדָ  ַרּבִ  יֹוֵדַ� ! דיוּ  ִליֶגערֵהיְ : "ִמּיָ
ה רוּ  ַמּדּוַ�  ַאּתָ ֵדי? ֶזה רבָ ּדָ  ל"ֲחזַ ָלנּו  ִסּפְ ַדע ּכְ ּנֵ ָבר ׁשֶ ּדָ �                                   "...ַלֲ�ׂשֹות ָלנוּ  ָנכֹון ֵאינוֹ  ֶזה ׁשֶ

  
  

י יֵאל ַמְיְזִליׁש ֵמִעיר ַרּבִ ּזִ ��  ל"ַזּצַ  ָחָדׁש ־

ִכְסֵלו תקמ"ו ַהִהּלּוָלא ְליֹום  כ"ה ּבְ
 

אֹוֵני ֵלידוֹ ִמגְּ  יֵקי ּגְ  ְסָפִרים רבֵּ ַח ּוְמ , רוֹ ּדוֹ  ְוַצּדִ
ַנת נֹוַלד. ֲחׁשּוִבים ׁשְ ָחה ד"תק ּבִ ּפָ , ֶחֶסתְמי�  ְלִמׁשְ

ַזע ה ִמּגֶ ּקוֹ  ַהְמַגּלֶ ֲהַר , ח"ַהבַּ , א"ַרּמָ ָה , תֲ�מ�  ם"ַהּמַ
ִליןִמּל�  ִ , ּבְ דֹוׁש  י"ַרׁשּ ּקֶֹדׁש. ַהּקָ ִעירּותוֹ , ָוַמְעָלה ּבַ  ִמּצְ

רּוִכים יוָת נוֹ רוֹ ׁשְ כִ בְּ  נֹוַדע ָבר ד"י ּוְבִגיל, ַהּבְ א ּכְ  ָנׂשָ
ה ָרׁשָ ִהְפִליָאה יתנִ אוֹ גְּ  ּדְ  ָיִמיםלְ וּ , ָ�יוְמ ׁשוֹ ־ֶאת ׁשֶ

ִסְפר הָס ּפְ ְד נִ  ְלִמיֵדי ֵמֲחׁשּוֵבי ָהָיה. וֹ ּבְ יד ּתַ ּגִ  ַהּמַ
�ל ֶאל ִלְנֹסַ�  ָזָכה ְועֹוד ׁש ְזִריְט ִמּמֶ ַ ם־ַהּבַ , טֹוב־ׁשֵ

יר ַבר ּוַמְזּכִ מוֹ  ּתֹוָרה־ּדְ ְ ִסְפרוֹ  ִמׁשּ ֶרךְ ־ַ�ל: "ּבְ  ּדֶ
י ַמְעּתִ ָ ׁשּ י ׁשֶ ָרֵאל נוּ ַרבֵּ  ְוָטהֹור ָקדֹוׁש  ִאיׁש  ִמּפִ  ִיׂשְ

�לַ ׁש ׁשִ ". ֹובט־םׁשֵ ־ּבַ נּות ּמֵ ַרּבָ  אּוָלם, אצָ בְ רוֹ ְט ְס אוֹ  ּבְ
י ֵמְרִדיפֹות ָסַבל ב ֶר ֶ� בְּ  הוּ וּ ׁש ְר גֵּ  ְוֵאּלוּ , ִעירָה  ַאְנׁשֵ

ת ּבָ ר. ׁשַ ּפָ י, ְמס� ׁשּוט ְיהּוִדי ּכִ  ִעירָה  הֵצ ְק בִּ  ֶאָחד ּפָ
תבְּ  אֹותוֹ  ֵאַרח ּבָ י ְוִהְבִטיחוֹ , ׁשַ ה זֹאת רכַ ׂשְ בִּ  ּכִ  ִיְזּכֶ

ְלִמי ןָת ָח לְ  ָמה ְוָאֵכן. םָחכָ ־דּתַ ְרָכתוֹ  ִהְתַקּיְ הְוַה , ּבִ  ּלָ
יאִה  ִ ּתוֹ ־ֶאת ׂשּ  ב'רוֹ זְ אוֹ ֵמ  ּבּוׁש יְ לֵ  ַאְרֵיה יְלַרבִּ  ּבִ

ְלִמיֵדי דֹוׁש' יִד הוּ יְּ 'ַה וְ  'ַהחֹוֶזה' ִמּתַ  תוֹ נוּ בָּ ַר  ִעיר. ַהּקָ
ה ִנּיָ ְ ם, לוַ ׁשְ יְט ִר  ָהְיָתה ַהׁשּ ָ  ּה בָּ , אטָט ׁשְ יְ נַ לְ  ָ�ַבר ּוִמׁשּ

ִנים ב"מ ןבֶּ  יֹותוֹ ְה בִּ  רַט ְפ נִ  ְלַבד ׁשָ יֵקי. ּבִ  רוֹ דּ ַה  ַצּדִ
ֵ  ד"בֶ 'ֶ�  הוּ וּ נּ כִּ  , ליזִ עֶר ּדְ ־ןבֶּ  יֵאלזִּ ��  נֹוָטִריקֹון 'םַהׁשּ

ּלֹא ָ�ָליו ְוָאְמרוּ  �ד, ֵחְטא ַטַ�ם ָטַ�ם ׁשֵֶ  ָאִחיו תוּ ּכְ
י ּכֹוֵתב, ירִמ זְ וּ צּ ִמ  קִיְצָח  ַרּבִ ּלֹא ָ�ָליו ׁשֶ  ֹוךְ ִמּת  ָמׁש  ׁשֶ

 ִחּבּוִרים הֹוִתיר. ַהּתֹוָרה־ַ�ל ַ�ְצמוֹ  ִמיתְוֵה  ָהֹאֶהל
ֹהָרה' 'ְמֹנָרה: ִוידּוִעים יםבִ ָח ְר נִ   כֹותְל ִה  ַ�ל -  ַהּטְ

ת ּבָ �ֶליָה , ׁשַָ ָמה מֹוִפיָ�ה ׁשֶ ל ַהְיִחיָדה ַהַהְסּכָ  ׁשֶ
י ְפֶאֶרת, קְס 'נְ יזֶ לִּ ִמ  ֱאִליֶמֶלךְ  ר' ָהַרּבִ �ל -  יֵאל'זִּ ��  'ּתִַ 
דֹות ָרהַהּתוֹ  ְפֶאֶרת, ל"ֲחזַ  ְוַאּגָ ִבי' 'ּתִ  תכֶ ַמּסֶ  ַ�ל - ַהּצְ

ֶרם, ָצהיבֵּ  ַ  ְגיֹותס�  ַ�ל - ה'מֹ לֹ ׁשְ  'ּכֶ  ץ'ֵ� וְ , ס"ַהׁשּ
ת וּ כְ ַמּסֶ  ַ�ל - טֹוב' ַ�תַהּדַ  ּבָ   .ֹותבּ ְכת� ּתֹות ׁשַ

  
'קארטין' או הם  ,לשחק בחנוכה בקלפיםרבים נהגו  בעבר,

 התרעמוולם גדולי הדורות ז. א'קוויטלאך' בלשון אשכנ
'גיעול על החיד"א כתב  כך משום 'משחק בקוביא'.־על

'קדושת לוי' ה .הקרטין' ש'אוי להם כי גמלו לנפשם רעה'
וקל בעיניהם דבר זה, אולם יש , שהפרצה התפשטה כתב

משחק בה ה, ושלא ראוי להזכירהבוודאי קליפה גדולה 
בקליפות. טמא ינכשל בגזל ומ ,ממנו יראת ה' תנשכח

ה'בני יששכר' כותב שקרט"ן בגימטריה שטן והמשחק 
הומצא בידי הקליפה, ל"ו קליפות כנגד ל"ו נרות זה 
לעומת זה לבטל תורה. אולם אחרים הקילו בכך בחנוכה, 
כגון ב'ספר חסידים קטן' ושו"ת חוות יאיר, וכן אמר רבי 

קדוש, ועדיף בכך ־חיים זוננפלד שגם זה מנהג ישראל עם
זמנם לבטלה המביאה לידי חטא, אך ־מאשר לפנות את

בוודאי שלא לשחק במעות. החת"ם סופר כותב באיגרת, 
כי מקור המנהג מיום לידתו של הנוצרי שחל לעתים 

תורה ולא רצו להגיע מלימוד בחנוכה, ומכיוון שנמנעו 
לידי בטלה, שיחקו בקלפים, וכותב שקשה לבטל 

ן קוויטלעך שקורין המנהג ורוצה להתיר קצת 'כגו־את
אבן 'בלעטי"ן בלשון אשכנז', לאלו שאינם לומדי תורה. ה

מגנה את הקלפנים: "מצחק בקוביה מכתו  ' כברעזרא
טריה, ואחריתו שאייה יקולל בשערים", אולם רבי יהודה 
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רֹות ַהּלָ    לּו ֹקֶדׁש ֵהםַהּנֵ

י ֶהָחִסיד ָהָיה גֵה וֹ נ, ָנהׁשָ בְּ  ַמִיםֲ� ּפַ  יתוֹ  ִלְנֹסַ�  ְנָחסיּפִ  ַרּבִ ר ִמּבֵ אַקּדִ  א'בָ 'ּסָ ַה , וֹ בּ ַר  לֶא  ירִמ יטוֹ זִ בְּ  ֲאׁשֶ  יׁשָ
י ָרֵאל ַרּבִ יֵמי, ֵמרּוִז'ין ִיׂשְ ה ּבִ ּכָ ב�  ּוְבַחג ַהֲחנ� ָ ָבר. עֹותַהׁשּ ּנוּ  ָמַנע לֹא ּדָ ֵני ֹותלּ ַח ִמלְּ  ִמּמֶ ִמים לֹא, וֹ בּ ַר  ּפְ ׁשָ  ּגְ

ֹחֶרף זֹוֲ�ִפים ה ְולֹא, ּבַ ִיץ יֹוֶקֶדת ַחּמָ ּקַ ָנה ַאַחת . ּבַ ה ַהֹחֶרף היָ ָה ׁשָ ָלִגיםבִּ  עּפָ ׁש� ּוְמ  ָקׁשֶ ֵבִדים ׁשְ  אּוָלם. ּכְ
יעוּ  ִהּגִ ׁשֶ ה ְיֵמי ּכְ ּכָ ל יתוֹ בֵ ־ּוְבֵני, ַהֲחנ� י ׁשֶ ַדְרּכוֹ  ִמְתּכֹוֵנן הוּ אוּ ָר  ְנָחסיּפִ  ַרּבִ , 'יןזִ רוּ לְ  תוֹ יָ� ִס נְ  ִלְקַראת ּכְ
אוּ  הֹון ִהְתַמּלְ ּמָ ַנת לֹאֲה . "ּוְפִליָאה ּתִ ִסיָ�ה ִהיא ְנָפׁשֹות ַסּכָ ֶמֶזג ַהּנְ  אּוָלם, יונָ ָפ בְּ  ֲ�נוּ ָט ", סֹוֵ�ר ּכֹה ֲאִויר ּבְ

ל הּוא ּטֵ ְבֵריֶהם־ֶאת ּבִ ְמִחי ּדִ י ָלֶהם ְוהֹוִדיַ� , ָיד־ּבִ יךְ  וֹ ּמ ִע  ּורמְוגָ  ָמנּוי ּכִ בּוַ�  גוֹ ָה נְ ִמ בְּ  ְלַהְמׁשִ יו ְוִכי, ַהּקָ  ַחּיָ
ים ֵאיָנם יתוֹ  ֶאת ִלְפֹקד ַיֲ�ֶלה לֹא ִאם ַחּיִ ל ׁש ֶד קֹ  ָנאָוה ּבֵ י ָיָצא ְמֵהָרה ַ�ד. ָרץֲ� ַהנַּ  וּ בּ ַר  ׁשֶ  ְנָחסיּפִ  ַרּבִ

ר, ְלַדְרּכוֹ  ֲאׁשֶ ִסים סּוָסיו ּכַ י ְמַפּלְ ֹקש(ִ ם־ֶאת ּבְ ְרּכָ תוֹ  ּדַ ֶלג ךְ ּבְ ֶ �ָרה רּוחֹות ינֹותבֵּ , ֶהָ�ֹמק ַהׁשָּ . תָהַ�ּזוֹ  ַהּסְ
ָנִתי לוֹ לוּ ְס ַמ  ְ ל ַהׁשּ י ׁשֶ ֲחָנה. דדוּ ּוָמ  ָקבּוַ�  ָהָיה ְנָחסיּפִ  ַרּבִ ּלוֹ  ָהִראׁשֹוָנה ַהּתַ ֶדֶרךְ  ָהְיָתה ׁשֶ ָלל־ּבְ ק ּכְ ְנּדָ פ�  ּבְ

ַא  ְיהּוִדי ּבְ ָפִרים דַח ׁשֶ ֶלךְ ַה  ְלֶדֶרךְ  מּוִכיםַהּסְ  ַהּכְ ְיָלה ֶאת ָלן ָהָיה םְוׁשָ , ּמֶ ל ָהִראׁשֹון ַהּלַ ה־ׁשֶ ּכָ  ְוַאף, ֲחנ�
רֹות־ֶאת םׁשָ  ַמְדִליק יךְ  ָהָיה ְלָמֳחָרת. ַהּנֵ ַדְרּכוֹ  ַמְמׁשִ יַ� , ּבְ ִני ֵנר תַק לָ ְד ַה  ֶטֶרם וֹ בּ ַר לְ  ּוַמּגִ ל ׁשֵ ה־ׁשֶ ּכָ . ֲחנ�

אֹוָתּה  אּוָלם ָנה ּבְ םּדַ ־ֶאת ַהּסּוִסים ׂשוּ ָ� , ׁשָ ִים ְרּכָ �ַצְלּתֲַ תוֹ  ּבַ ֶלגְך ַה ּבְ ֶ ר, ֶהָ�ֹמק ׁשּ יַ�  ְוַכֲאׁשֶ ָפר ֶאל ִהּגִ , ַהּכְ
ָבר �ה ָהְיָתה ּכְָ ָ ְיָלה־ַלֲחצֹות ְקרֹוָבה ַהׁשּ ה. ַהּלַ ִחּלָ ִפיקֹות עַמ ׁשֵ לְ  הּוִדיַהיְּ  ַהחֹוֵכר ִנְבַהל ּתְ ְלּתוֹ ־ַ�ל ַהּדְ  ּדַ

ִאיׁשֹון ל ַהּקֹול־ֶאת ָההזִ  ְמֹאד ַמֵהר אּוָלם, ַלְיָלה ּבְ בּוַ�  אֹוְרחוֹ  ׁשֶ י ַהּקָ ְיָתה ְכִניסוֹ ְלַה  ִמֵהרוּ , ְנָחסיּפִ  ַרּבִ  ַהּבַ
ֵסֶבר ִנים ּבְ ִית. ָיפֹות ּפָ ים ָהָיה ַהּבַ ב ְנָחסיּפִ  יְוַרבִּ , ְוָנִעים ַחּמִ ָנה ֶטֶרם אּוָלם, ְמַ�ט ָלנּוַח  ָיׁשַ  ִלְסֹעד ּפָ

ָנה, ִלּבוֹ ־ֶאת הּוַכן ַלֶחֶדר ּפָ ֵדי ,ֲ�בּורוֹ בַּ  ׁשֶ ר ֶאת ְלַהְדִליק ּכְ ל ָהִראׁשֹון ַהּנֵ ה־ׁשֶ ּכָ ב .ֲחנ� י ָיׁשַ  ְלַיד ְנָחסיּפִ  ַרּבִ
ר ם ּוְלַאַחר, ַהּנֵ ּיֵ ּסִ ְזמֹוִנים־ֶאת לֹוַמר ׁשֶ ְזמֹוִרים ַהּפִ ָמה ָ�ָליו ָנְפָלה, הּוגנָּ כַּ  ְוַהּמִ ְרּדֵ   .תְוֵלאוּ  תֲ�ֵיפוּ  ֵמרֹב ּתַ

ְמעוּ , ַתעֶפ לְ וּ  ק ִמחּוץ ָרִמים קֹולֹות ִנׁשְ ְנּדָ ְמעוּ  ְמֵהָרה־ְוַ�ד, ַלּפ� ֶלת־ַ�ל ָרמֹות ְנִקיׁשֹות ִנׁשְ ָהְפכוּ  ַהּדֶ  ׁשֶ
ֵני־ַ�ל ָנְפלוּ  ְוֵאיָמה ַחדּפַ . תַ�ּזוֹ  ַלֲחָבטֹות ִית ּבְ ד ֵהִבינוּ  ְוֵהם, ַהּבַ י ִמּיָ ָטה ׁשֹוְדִדים תַר בוּ ֲח  ּכִ ׁשְ יָתם־ַ�ל ּפָ . ּבֵ

ֶטֶרם עֹוד ַאךְ  תוּ  ּבְ ְ ָבר ִהְתַ�ׁשּ ֶלת ִנְפְרָצה ּכְ ִניָמה ִנְכְנָסה יםַ�זִּ  ׁשֹוְדִדים תַר בוּ ֲח וַ , ָחהוָ ְר לִ  ַהּדֶ  גֹותֲא ׁשַ בְּ  ּפְ
ֶרא ם ְוֵהֵחּלוּ , ּפֶ ְמַלאְכּתָ ְבֵזית ּבִ ל ְיֵדיֶהם. ַהּנִ �ל ׁשֶַ ִית־ּבַ  ּוָרהבַהֲח  ּוְבֵני, ִהירּותְמ בִּ  לוּ בְּ כְ נִ  ֵביתוֹ ־ּוְבֵני ַהּבַ
ין ךְ ֶר ֵ�  ֶחְפֵצי רַאַח  רתוּ לָ  וּ ֵהֵחלּ  ִית ַחְדֵרי ּבֵ ֵהם, ַהּבַ ׁשֶ �ם םנָ אוֹ ְמ צִ ־ֶאת יםוִ ְר ַמ  ּכְַ ְלִגימֹות ְלַפַ�ם ִמּפַ  ּבִ

ְקּבּוֵקי ֲהגּונֹות ֵ  ִמּבַ �ְמדוּ  ָכרַהׂשָּ ַמע ֵמַחְדרוֹ . ןכֵ ָה  ׁשֶ י ׁשָ ה ֶאת ְנָחסיּפִ  ַרּבִ �ׂשֲֶ חּוץ ַהּנַ ַחד ָ�ַמד ְוִלּבוֹ , ּבַ . ִמּפַ
ֹוְדִדים י ָיַדע הּוא, ַאְך הוּ וּ לּ גִּ  ֶטֶרם ַהׁשּ ֵפס ְמַ�ט ְועֹוד, ָקצּוב ְזַמּנוֹ  ּכִ ם ִיּתָ יֵדיֶהם הּוא ּגַ  ִמּתֹוךְ . תנוֹ סוֹ ֲח ַה  ּבִ

י ְיִדיָ�ה עֹוָתיו ֵהן ֵאּלוּ  ּכִ ַלף, ָהַאֲחרֹונֹות ׁשְ ָהָיה ַהּזַֹהר רֶפ ֵס  ֶאת ׁשָ א ׁשֶ ֶדֶרךְ  ּמוֹ ִע  נֹוׂשֵ  ַלֲהגֹות ֵחלְוֵה , ַבעֶק  ּבְ
הּוא, תקוּ בֵ ְד בִּ  ּבוֹ  ׁשֶ יֵדי ַ�ְצמוֹ ־ֶאת מֹוֵסר ּכְ בַּ  ָאִביו ּבִ ָ ׁשֶ ַכח רּוחוֹ ־ַרתֲ� ַס בְּ . ַמִיםׁשּ י ׁשָ  ֶאת ַאט־ַאט ְנָחסיּפִ  ַרּבִ

ָנה ּכָ ּה  ַהּסַ קֹול רַה ַהּזֹ  ִמּלֹות ֶאת לֹוַמר ְוֵהֵחל, יוּ רׁשָ  הּוא ּבָ י ֵלב יםָלׂשִ  ילִ בְּ , ִנְלָהב ּבְ ָכךְ  ַמְזִמין הּוא ּכִ  ֶאת ּבְ
ְסִטים ה. ֵאָליו ַהּלִ ֶלת ִנְפְרָצה ְוִהּנֵ ֹוְדִדים רֹאׁש  ָ�ַמד ַתחּפֶ ּובַ , ַהּדֶ ְכבֹודוֹ  ַהׁשּ י. ּוְבַ�ְצמוֹ  ּבִ �ַצם ְנָחסיּפִ  ַרּבִָ 

ְרָרה תוֹ יָא לִ ְפ לִ  אּוָלם, לִמכֹּ  רּוַ� גָּ לַ  ְוִהְתּכֹוֵנן ַחדַפ בְּ  ֵ�יָניו־ֶאת ה ׂשָ הֲ�  ּדּוִמּיָ ּקָ ַקח ַאט־ַאט. ֶחֶדרבַּ  מ�  ּפָ
�ל, ּוַמְפִחיד ןוֹ ָחס ׁשֹוֵדד מּולוֹ  ָרָאה תוֹ ּוְלֶחְרּדָ , ֵ�יָניו־ֶאתַ ֶרא רָ� ׂשֵ  ּבַ ְכלֵ  ְוָחמּוׁש  ּפֶ ק יּבִ יטַה , ֶנׁשֶ ּבִ  ּבוֹ  ּמַ

�יַנִיםֵ א. "חֹוְדרֹות ּבְ ּמָ ךָ  ׁשֶ י, ַאלׁשָ "? ירִמ יטוֹ זִּ ִמ  ְנָחסיּפִ  ִהּנְ יט סְנָח יּפִ  ְוַרּבִ ֶא  ּבוֹ  ִהּבִ ּתָ הּוא, הִמׁשְ ׁשֶ יבֵמ  ּכְ  ׁשִ
ִחּיּוב קֹול ּבְ ה, אַה . "רֹוֵ�ד ּבְ ּכָ ַמע"?! ַהּיֹום ֲחנ� ל קֹולוֹ  ִנׁשְ ְריֹון־ׁשֶ יט ּוְבעֹודוֹ , ַהּבִ ֶפר ַמּבִ ּסֵ יֵדי ּבַ ּבִ י ׁשֶ  ַרּבִ

יךְ  ְנָחסיּפִ  ךָ  לֹוֵמד: "ַרּכֹות ְוָאַמר ִהְמׁשִ ְמנָ , ַהּזַֹהר־ֶאת ִהּנְ י"?! םַהא�  ֵמרֹב ַנְפׁשוֹ ־ֶאת יֹוֵדַ�  לֹא ְנָחסיּפִ  ְוַרּבִ
ְדֵהָמה ַאל", ינִ יֵר כִּ ַמ  ֵאיְנךָ  ַהִאם. "ּתַ ֹוֵדד ׁשֶ י, ַהׁשּ יט ְנָחסיּפִ  ְוַרּבִ ה ַאךְ , ַרַ�ם־לּוםֲה כַּ  ּבוֹ  ִהּבִ ָ  תוֹ הוֹ ְלזַ  ִהְתַקׁשּ
ְרֶאה יֵמֲאחֹוֵר  ְרִאי ַהּמַ י, "ִמּנַֹ�ר ַהּטֹוב ֵבְרךָ ֲח  ,קִיְצָח  הּוא ֲאִני, ּוְבֵכן. "ַהּפִ ְמַ�ט ְנָחסיּפִ  ְוַרּבִ ף ּכִ   .ְוִהְתַ�ּלֵ

ס ְמֵהָרה ַ�ד ּנֵ ֹוְדִדים רֹאׁש  ּכִ ה, ֵרָ�יוְמ  רבֶ ֶח  ֶאת ַהׁשּ ל־ֶאת רֵר ְח ׁשַ לְ  ֲ�ֵליֶהם ְוִצּוָ בּוִיים ּכָ ְ יב, ַהׁשּ  ְלָהׁשִ
ל־ֶאת זּול ָהְרכּוׁש  ּכָ יב, ִלְמקֹומוֹ  ַהּגָ נּ ־ַ�ל ִיתבַּ בַּ  רֶד ּסֵ ַה ־ֶאת ּוְלָהׁשִ ם ְלַאַחר. וֹ ּכַ ּלָ ּכ� ְדָבָר  ָ�ׂשוּ  ׁשֶ  הֹוָרה, יוּכִ

ִית־ֶאת בזֹ ֲ� לַ  ָלֶהם ָאְזנֵ  ָתיווֹ רוֹ ק־ֶאת רּפֵ ְלַס ֵהֵחל  ְוהּוא, ַהּבַ י יּבְ . יתוֹ בֵ ־ּוְבֵני ַהחֹוֵכר ּוְבָאְזִני, ְיִדידוֹ  ְנָחסיּפִ  ַרּבִ
ִפי, ּוְבֵכן" ם ּכְ ֵהַבְנּתֶ ל וֹ ְיִדיד ֲאִני ׁשֶ י ׁשֶ ַהְתָמָדה ָלַמְדנוּ  ְוַיַחד, ְנָחסיּפִ  ַרּבִ יֵמי ּבְ  ִעם יַא וּ ׂשּ נִ  רְלַאַח . ינוּ ֵר עוּ נְ  ּבִ

ּתוֹ  ל ּבִ יר מֹוְכָסן ׁשֶ י, ָ�ׁשִ ְבּתִ י ָיׁשַ ַהְתָמָדה ְוָלַמְדּתִ ְרָנָסה גֹותֲא ּדַ  ְללֹא ּבְ ן, ּפַ ּכֵ ְלַח  ַ�ל ָסמּוךְ  ָהִייִתי ׁשֶ  ןׁש�
ִהְצִליַח  ַ�ד, ילַ ֵא  לּפַ ְט נִ  עָהַר  ֶצרַהיֵּ  אּוָלם, ינִ ְת חוֹ  ַח  ִלְבֵאר אֹוִתי ְלהֹוִריד ׁשֶ ר ֶזה ָהָיה. תׁשַ ֲאׁשֶ �ם ּכַַ , ּפַ
ל ּה ָמ וּ צּ ִע בְּ  ה, הָקׁשָ  ְגָיהס�  ׁשֶ ְקׁשָ י ּבִ ּנִ ה ַ� ְלַסיֵּ  ְלַנּסֹות ָיִתיַרְע  ִמּמֶ ִבים ֲ�ֵרִלים ְלַכּמָ ּיֹוׁשְ ק ׁשֶ ְנּדָ ּפ� ל ּבַ , ָאִביָה ־ׁשֶ

ּוב ְוַרְגֵליֶהם ְיֵדיֶהם מֹוְצִאים ָנםְוֵאי ִחׁשּ ה. םיֶה ֵח וְ ִר  ּבְ ִחּלָ י ּתְ ן, ֵסַרְבּתִ ּכֵ י ׁשֶ ּטּול ַ�ל ַחְסּתִ  אּוָלם, ּתֹוָרִתי ּבִ
ר ֲאׁשֶ ָתה זוֹ  ּכַ ָבִרים ילַ ָ�  ִהְרּבְ יִתי, ּדְ ִמְצוָ  ָ�ׂשִ י ּה ָת ּכְ ְסּבֶֹכת ֶאת ּוָפַתְרּתִ ה־ַ�ל ַהּתִ  יםָיִמ  ָ�ְברוּ  לֹא. ְנַקּלָ
ים ּכִ ָבה ְוׁשּוב, ֲאר� ק ּוָרהבֲח  אֹוָתּה  ָיׁשְ ְנּדָ ּפ� חוּ  ּבַ יֵניֶהם ְוִהְתַוּכְ ֵ ְלַפ  ִנְקֵראִתי ְוׁשּוב, ּבֵ יֵניֶהם רׁשּ ךְ . ּבֵ ֶמׁשֶ  ּבְ

ַמן י ַהּזְ י, ֵהַבְנּתִ לוּ  ּכִ א ֵאיָנם ַהּלָ י אּוָלם, ְדָרִכים יׁשֹוְדֵד  ֶאּלָ ַתְקּתִ י ְולֹא ׁשָ ָבר ָאַמְרּתִ ךְ בְּ . ּדָ ִנים ֶמׁשֶ ָ , ַהׁשּ
י ף ִלְהיֹות ָהַפְכּתִ ּתָ ִעיל ׁש� ֲחבּוָרָתם ּפָ ׁשֹוֵדד לֹא ָאְמָנם, ּבַ ׁש  ּכְ א, ַמּמָ ה ֶאּלָ ּנֶ ְממ� ת ַ�ל ּכִ ּקַ ָלל ֲחל� ָ י ַהׁשּ  ְוָיַדְעּתִ

ל־ֶאת ִנים ֹותבְר בִּ . םיֶה ֵת דוֹ סוֹ  ּכָ ָ י ַ�ד, עֹוד יּתִ ְר ּדַ ְר ּדַ ְת ִה , ַהׁשּ ָהַפְכּתִ ּוָרה־ִמן ֹוֵדדׁש  ִלְהיֹות ׁשֶ  ּוִבְמֵהָרה, ַהׁשּ
ה. ּוָרהבַהֲח  רֹאׁש  ִלְהיֹות ָ�ִליִתי ָרִאיִתי, ַ�ּתָ ׁשֶ ָניו־ֶאת ּכְ ל ּפָ י ׁשֶ ה ֵנר ְוֶאת ְנָחסיּפִ  ַרּבִ ּכָ  ִנְדַלק, ַהּדֹוֵלק ַהֲחנ�
יצֹוץ ְלֶפַתע בְּ  הּוִדיַהיְּ  ַהּנִ יִתי ַאַחת־ּוְבַבת, יבִּ ְר ִק ׁשֶ ּלִ ַק  ֵהיָכן ַ�ד ּגִ יׁשָ  תַמ ׁשְ נִ  ה' ֵנר ֲהֵרי. הלָּ צ� ְמ  ןיוֵ בִּ  ְעּתִ

ה ְוֵנר, ָאָדם ּכָ י ירִע בְ ִה  ַהֲחנ� ה יִת ָט ְחלָ ְוַה , יִת ָמ ׁשְ נִ ־ֶאת ׁשּוב ּבִ ה ַ�ּתָ ִליךְ , ְנחּוׁשָ ל־ֶאת ְלַהׁשְ  ָהָרִעים יׂשַ ֲ� ַמ  ּכָ
ה ּדָ ר ְיהּוִדי ִלְהיֹות ׁשּובלָ וְ , ַהּצִ ׁשֵ יַ� ". ּכָ ִהּגִ ׁשֶ י ּכְ �ם ָהָיה לֹא, 'יןזִ רוּ לְ  ָחסנְ יּפִ  ַרּבִַ ֹוֵדד. ְלַבּדוֹ  ַהּפַ �ַבר ַהׁשָּ  ְלׁשֶ

ֵדי 'יןזִ רוּ בְּ  נֹוַתרהּוא וְ , ּמוֹ ִע  הִנְלוָ  ָמתוֹ ־ֶאת ְלַטֵהר ּכְ ב ַ�ד, ִנׁשְ ָ ׁשּ ִתינֹוק ַצְבּתוֹ ַמֲח  ְלכּור ׁשֶ ּנֹוַלד ּכְ �         .ׁשֶ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ   ַהּקָ
נֹוָרה ־ֶאל ֵני ַהּמְ  זֹאת ַלֲחֹקר ָלנוּ  ְוֵיׁש  -  )ב ,במדבר ח(מּול ּפְ

ה ּלֹא, ֵמַ�ּתָ א ׁשֶ נֹוָרה ּבָ א ַהּמְ יד ֶאּלָ ּה  ְלַהּגִ ֵנר, ִנּסָ ּבְ  ִביָר ֲ� ַמ  ׁשֶ
יק ָהָיה ֵנר ַמְסּפִ ִני הּדָ ּצִ ִמ  ְוֵנר ָהֶאָחד ּה ּדָ ּצִ ִמ  ּבְ ֵ  ְוֵיׁש , ַהׁשּ

ִפי לֹוַמר ט ּכְ ׁשָ הּוא ַהּפְ ַאַח  ְלנֹוי ׁשֶ ְצְרָכה רׁשֶ ה&  ָתּה יָא ּבִ  ׁשֶ
ר זּמֵ ְלַר  ְזּכָ א ה'־יתבֵּ  ְלָהִביא ָנכֹון ֵאין, ַהּנִ ָבר ֶאּלָ ן ּדָ ּקָ  ְמת&

נֹורֹות ְוָנכֹון ּמְ ּבַ ְבָ�ה ִיְרֹמז ֶרֶמז ּוְבֶדֶרךְ . ׁשֶ ׁשִ ּמֹות ֵנרֹות ּבְ  ְלא&
ֵהם, ָהעֹוָלם ּמֹות ִעיםבְ ׁשִ  ׁשֶ ל, א& ָלל ִיְרֹמז ֶאָחד־ּכָ  ַלּכְ

יִרי י זְוָרַמ . ָהֲ�ׂשִ ן ּכִ ּלָ ֲ�ָרִבי חֹנַכ ְל  ְמִאיִרים ּכ& ֵהם ַהּמַ  ׁשֶ
ָרֵאל ֵהם ִיׂשְ ִחיַנת ׁשֶ ֲ�ָרב ּבְ דּוַ� , ַהּמַ ּיָ  ְוָרַמז. ןֵח ־יֵ� ְליֹוְד  ּכַ

ם ן־ּגַ ם ּכֵ ּלָ ּכ& ָרֵאל ְוֵנר, ִליםּכָ  ׁשֶ הְכ יִ  לֹא ִיׂשְ  ְוִתְמָצא, ּבֶ
ֶה  רֹות תַר ָא ׁשֶ א ֵאינוֹ  ַהּנֵ ְיָלה ֶאּלָ ּלַ לּותד סוֹ  ְוהּוא ּבַ  ַהּגָ

ְקָרא ּנִ ֶ ־הַמ , ַלְיָלה ׁשֶ ן־ֵאיןׁשּ בֹוא ּכֵ  ַהְיׁשּוָ�ה ְזַמן ּבְ
ְתַיֵחס ִתיב, רֶק ּבֹ  ָלּה  ַהּמִ הְכ יִ , 'ְוגוֹ  רֶק בֹ  ָתאָא  ּכְ ּמֹות ֵנר ּבֶ  ָהא&

ֵאר ָ ָרֵאל רנֵ  םָת לוּ ָל ּכְ ִמ  ְוִיׁשּ הּוא, ִיׂשְ  כֹוןנְ  ַ�ד אֹורָו  הֹוֵלךְ  ׁשֶ
ם. ַהּיֹום ִמְצוַ  ָרַמז ּגַ רֹות ַהְדָלַקת תּבְ ן ַהּנֵ ַכּוֵ ּיְ ְדִליק ׁשֶ  ַהּמַ

ְהֶיה םָת ָק ָל ְד ַה בְּ  ּתִ ֵני לְלמוּ  םָת ָר ָא ֶה  ׁשֶ נֹוָרה ּפְ ַהּכֹל, ַהּמְ  ׁשֶ
ָרֵאל יֵכ ְר ָצ ְל  ִיְהיוּ  ְתַיֵחס ִיׂשְ נִ  םׁשֵ  ָלֶהם ַהּמִ דּוַ�  יםּפָ ּיָ  ּכַ

  :ִביִניםּמְ ַל 
רּוׁש , ַלֶחֶרב אֹוְמרוֹ  -  (ויקרא כו, ח)ְוגֹו'  ְוָנְפלּו ֹאְיֵביֶכם  ּפֵ

ְהֶיה עּור ה' םַ�  ִלְפֵני ָהאֹוְיִבים ְנִפיַלת ּתִ ׁשִ ר הָל יִפ נְּ ַה  ּכְ  ֲאׁשֶ
ְהֶיה ֶרךְ ־ַ�ל, ִיְרֶצה ֶרֶמז ּוְבֶדֶרְך . ֵמַהֶחֶרב ּתִ  אֹוְמָרם ּדֶ

ה ַמֲ�ׂשֶ ֵני סנֵ  ּבְ מֹונַ  ּבְ ָרָאה, איַחׁשְ  ֶנֶגד ֶחֶרב ׁשֹוֵלף ַמְלָאךְ  ׁשֶ
ֶ  הַמ  ְוהּוא, ָהאֹוֵיב ָאְמרוֹ  ָרַמזׁשּ רּוׁש  בֶר ָח ֶל , 'ְוגוֹ  ְוָנְפלוּ  ּבְ  ּפֵ

ָלף ׁשְ ְלָאךְ  ַהּנִ   :ֵמַהּמַ
ְנָאיו ִמןוּ  , ְיקּומּון־ִמן אֹוְמרוֹ  -  (דברים לג, יא) ְיקּומּון־ְמׂשַ

ֲ�ִתיָדה ןוָ יָ  תכוּ ְל ַמ  ַ�ל אבֵּ נַ ְת נִּ ׁשֶ  ל"זַ  ְלִדְבֵריֶהם יַ  ִלּפֹל ׁשֶ  דּבְ
מֹונַ  ְנָאיו ָאַמר ֶזהָל , איַחׁשְ רּוׁש , ְיקּומּון־ִמן ּוְמׂשַ  ֲאִפּלוּ  ּפֵ

ַמן־ִמן ְהֶיה ַ�ְצמוֹ  ַהּזְ ּתִ ֹוְנִאים ָלֶהם ׁשֶ ָרֵאל ִקיָמה ַהׂשּ  ְוִיׂשְ
ָפִלים , ָהָיה ְוֵכן, 'גוֹ וְ  ָקָמיו ָמְתַנִים ץַח ְמ , ְצמוֹ ַ�  ַמןזְּ בַּ  ׁשְ

  .ֶפֶלאָו  ֵנסבְּ  ַהְצָלָחה ָהָיה ֶזה ְוָדָבר

  
  

מתתיהו הכהן ממודיעים, אבי משפחת חשמונאי, 
היה בנו של יוחנן כהן גדול, עליו כתבו שהיה בנו 
של שמעון הצדיק משיירי כנסת הגדולה, שהיה דור 

המקדש ־יהוצדק הכהן מבוני בית־שביעי ליהושע בן
הראב"ד היה בנו ממש ושמו המקורי השני, ולדעת 

היה עדו. משמרתם היתה משמרת יהויריב, 
ששימשו בעבודה בשעת חורבן הבית הראשון, והיו 
הראשונים שהקריבו בבניין בית שני. שבעת הדורות 
בין שמעון ליהושע הם: שמעון בן חוניו, בן ידוע, בן 
יונתן, בן יוידע, בן אלישיב, בן יויקים, בן יהושע 

הגדול שהיה מראשי שבי ציון וסייע לזרובבל  הכהן
שאלתיאל לבנות את בית המקדש השני, בן ־בן

יהוצדק הכהן אחיו של עזרא הסופר, בן שריה שהיה 
מאחרוני הכהנים בבית המקדש הראשון, בן עזריה, 
בן חלקיה, בן שלום, בן צדוק, בן אחיטוב, בן אמריה, 

ץ, בן צדוק, בן עזריה, בן יוחנן, בן עזריה, בן אחימע
בן אחיטוב, בן אמריה, בן מריות, בן זרחיה, בן עוזי, 
בן בוקי, בן אבישוע, בן פינחס, בן אלעזר, בן אהרן 
הכהן. לשמעון הצדיק היו שלושה בנים: שמעי 
הבכור, חוניו שברח למצרים בגלל שאחיו התקנא בו 

  על שכיהן, ושם העמיד מזבח, ויוחנן אבי מתתיהו.
הודה המכבי, יונתן הוופסי, יוחנן בני מתתיהו הם: י

הגדי, שמעון התרסי, אלעזר החורני. שלשלת נשיאי 
 לו שני בית חשמונאי יצאו משמעון התרסי, והיו

הורקנוס, ובתו אשת תלמי : יוחנן הוא ינאי, ובת בנים
מלך מצרים. ליוחנן היו שלושה בנים: אריסתובלוס, 
אנטיגנוס, ואלכסנדר הוא ינאי המלך שנשא את 

שטח, ולהם שני בנים ־ומית אחותו של שמעון בןשל
נלחמו שבלוס השני והורקנוס השלישי ואריסת

הורדוס המלך נשא את מרים בת אלכסנדר ביניהם. 
בן הורקנוס השלישי, ומאז עבר השלטון לידי רומא 

  שייבנה במהרה.  ,עד חורבן הבית בשנת ג"א תתכ"ח
  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ים אֹור ִניֵניּפְ    ַהַחּיִ



 

 

 
ַנתת לַּ ִח ְת ּ◌◌ִב י ַלחׁשָ , ד"תשי ׁשְ ה רקֹוְטלֶ  ַאֲהרֹן ַרּבִ ּמָ ְלִמיָדיו ּכַ יָבה דּסֵ יַ לְ  יםנִ יָּ צ� ְמ ַה  ִמּתַ . היָ ְפ לְ ֶד יילִ ִפ  ִעירבָּ  ְיׁשִ

�בֹרֲ קּוָפה ּכַ ּיֹום, ָרהָצ ְק  ּתְ ִמיִני ּבַ ְ ל ַהׁשּ ה ְיֵמי ׁשֶ ּכָ סוּ , ַהֲחנ� ּנְ ְלִמיֵדי ִהְתּכַ יָבה ּתַ ה ַהְיׁשִ ל רוֹ וּ ּק בִּ  בֹודכְ לִ  ַהֲחָדׁשָ י ׁשֶ  ַרּבִ
ָהָיה, ַאֲהרֹן יַ�  ָאמּור ׁשֶ �ה דווּ ְק יְ לֵּ ִמ  ְלַהּגִָ ׁשָ ֶמת ּבְ ּיֶ סֹופוֹ  ךְ ַא  ,ְמס� ל ּבְ ָבר־ׁשֶ יַ�  ּדָ יָבה ִהּגִ ִאחּור רֹאׁש ַהְיׁשִ ר ּבְ ָבר, ִנּכָ  ְוַהּדָ

ָבר ַרם ּכְ יִנים בֶר ֶק בְּ  ִלְדָאָגה ּגָ ְמּתִ ן־רְלַאַח . ַהּמַ ת ַ�ל בכֶ ֶר ָה  גַה נַ  לצֶ ֵא  םֶה ֵמ  ֶאָחד ִהְתַ�ְנֵין ִמּכֵ ר ְוֹכה, חּורָהִא  ִסּבַ  ִסּפֵ
הַה  נוּ  ָיָצאנוּ : "ּלָ ֵליל ְלַדְרּכֵ ה' 'זֹאת ּבְ ּכָ ר, ֲחנ� ֲאׁשֶ ֵמ גִּ  ּכַ ָרָכה יׁשְ ַזַ�ף ָיְרדוּ  ּבְ ִסיָ�ה ַמְסלּול. ּבְ , ְמֹאד ָארֹךְ  ָהָיה ַהּנְ

ֶרךְ  ָ�ַבְרנוּ  כוֹ ּוְבַמֲהלָ  ֶאְמַצע. ׁשֹוְממֹות ּוְדָרִכים ָ�רֹותיְ  ּדֶ ִסיָ�ה ּבְ יָבה רֹאׁש  םִנְרּדַ , ַהּנְ ר, רָקצָ  ִלְזַמן ַהְיׁשִ  ְוַכֲאׁשֶ
יט ִהְתעֹוֵרר ַאל ֲאחֹוָרה ִהּבִ ְפִליָאה ְוׁשָ ִהְצָטֵרף ַהּנֹוֵסַ�  ֵהיָכן: "ּבִ ה"?! ֵאֵלינוּ  ׁשֶ ִחּלָ וָּ ־ֶאת ֵהַבּנוּ  לֹא ּתְ  הּוא ַאךְ , ָנתוֹ ּכַ

יר י ִהְסּבִ וָּ  ּכִ ָרָאה ָאָדםָל  ָנתוֹ ּכַ ִצּדֵ  עֹוֵמד, ֵכןלָ  ֹקֶדם רָקצָ  ְזַמן ׁשֶ ִביׁש  יּבְ ָידוֹ  ּוְמאֹוֵתת ַהּכְ ת ּבְ ׁשַ ַבּקָ ינוּ . ְנִסיָ�ה ּבְ  ִנּסִ
יר י, לוֹ  ְלַהְסּבִ נוּ  ּכִ ַנע ֵיׁש  ְלַדְעּתֵ �ה ְלִהּמָָ ׁשָ זֹאת ּבְ ֱאֹסף ּכָ י ָאָדם ִמּלֶ ְלּתִ ר ּבִ ּכָ ֵכן, מ� ׁש  ְוִיּתָ ּיֵ ׁש ֲח  ֲאִפּלוּ  ֶזהבָּ  ׁשֶ ָנה ׁשַ , ַסּכָ

א הּוא אּוָלם ּלֵ ּתֹוֵמם ִהְתּפַ ָבֵרינוּ ־ַ�ל ְוִהׁשְ ּלֹא ַ�ןָט וְ , ּדְ ֵכן ׁשֶ ִאיר ִיּתָ ַלְיָלה ָאָדם ְלַהׁשְ ׁשּום ּכֹה ּבְ ְכִביׁש  ְוסֹוֵ�ר ּגָ ח ּבִ . ִנּדָ
ר ְוַגם ֲאׁשֶ ינוּ  ּכַ �  ִנּסִֵ ּמִ  רְלׁשַ ָתם־ןׁשֶ ר ַהּסְ ּבָ ָאָדם ְמד� יָבה רֹאׁש  הּפָ ְר ִה  לֹא, ָנְכִרי ּבְ  ׁשּובלָ  נוּ ְצ לַ ֱא נֶּ ׁשֶ  ַ�ד ,ַהְיׁשִ
ז ָהִאיׁש ־ֶאת ְוֶלֱאֹסף ינוּ ֵת בוֹ ְק ִע ־ַ�ל ה ְוזוֹ , ַהּלָ ּבָ   ."נוּ ֵר חוּ ִא ְל  ַהּסִ

�  
ַלִים ירּוׁשָ יָקהַ� ָה  ּבִ ְפֵני ּתִ ּלִ נֹות ׁשֶ ים עֹוִלים ֹוְררוּ ִהְתגּ , ּדֹור־ׁשְ ּגֹוָלהׁשֹונֹות  ִריםָ� ֵמ  ַרּבִ אוּ , ּבַ ּבָ ֵדי ַאְרָצה ׁשֶ  ּה בָּ  ֹותיְח ִל  ּכְ

ֵאִרית ֶאת יֶהם ׁשְ ֵמן תוֹ ְוִלְזכּ  ַחּיֵ ין ְלִהּטָ ֶהם ָהיוּ . יָה בֶ גָ ְר ־ּבֵ י ּבָ נּות נוּ ֲה כִּ ׁשֶ  הָל ַמְע  ַאְנׁשֵ ַרּבָ , לֵא ָר ׂשְ יִ בְּ  ֵ�דֹות ְוִהְנִהיגוּ  ּבָ
ה טּותבְּ  ִהְתַנֲהגוּ  ְוַ�ּתָ ַאַחד ַוֲ�ָנָוה ַפׁשְ ם יוּ ָה וְ , ָהָאָדם ּכְ ים ּגַ ִרים ֲאָנׁשִ ַאף יםנִ יוֹ בְ ֶח בְּ  יםִפ ּלָ �� ְמ וּ  ִנְסּתָ �ַמד לֹא ֶאָחד־ׁשֶָ 

ר ִאיׁש  ָהָיה ָהַאֲחרֹוִנים ֵמֵאּלוּ  ֶאָחד. ָתםהוּ ַמ ־ַ�ל א ִנְסּתָ ֲאִפּלוּ , ְוֶנְחּבָ ֵני. תוֹ מוֹ ־יֹום ַ�ד ִאיׁש  ָיַדע לֹא מוֹ ׁשְ ־ֶאת ׁשֶ  ּבְ
יָקהַ� ָה  ָהִעיר ן: הוּ וּ נּ כִּ  ּתִ �ל 'ַהַחּזַָ ֹחָרה'־ָמָרה ּבַ ם ַ�ְצבּותֹו ְותּוָגתוֹ ־לַ�  ׁשְ עֹוָלם ַאף־ְוַ�ל, ׁשֵ ּמֵ ר לֹא ׁשֶ ּבֵ א ּדִ  ֶאּלָ

ׁש  ּמֵ ּתַ ְרִמיזֹות ִהׁשְ ְלַבד ַקּלֹות ּבִ ים ֲהֵרי, ּבִ ִעּתִ ּלְ ִמיַ�  ָהָיה ׁשֶ ִאיׁשֹון קֹולוֹ  ַמׁשְ , ּוָמתֹוק בֵר ָ�  ָהָיה ְוקֹולוֹ , ַלְיָלה ּבְ
ּלֹא תְנִעימוּ בִּ  תֹוךְ  סנָּ כ� ְמ  ָהָיה יׁש ָהִא . יןֵד ָה  אְלָמ ֵמָ�  ׁשֶ ל בׁשַ ְויָ , ָוָדם רׂשָ בָּ ִמ  האּוָמ ְמ  ָנַטל לֹא, ְצמוֹ ַ�  ּבְ ת ָיָמיו־ּכָ ִפּנַ  ּבְ

ית ְדָרׁש ־ּבֵ הּוא ַהּמִ ׁשֶ ַהְתָמָדה ַהּתֹוָרה־ַ�ל ׁשֹוֵקד ּכְ ם. ִנְפָלָאה ּבְ ּלָ הּוא ָיְדעוּ  ּכ� �ל ׁשֶַ  וּ נְוִהְתַחנְּ , ּוָמתֹוק ִנְפָלא קֹול ּבַ
רֹונוֹ  ה'־ֶאת דבֵּ ְלכַ  וְלָפָני ִליַח  ִמּגְ ׁשְ �הַל  ֵהִגיב לֹא ֵמעֹוָלם ַאךְ , ִצּבּור־ּכִָ ן ְלאֹותוֹ  לוֹ  ָהָיה ִמְנָהג. ַהּצָ  ּוְבָכל, ָ�לּום ַחּזָ

ת מֹוָצֵאי ּבָ ב ָהָיה ׁשַ ֵביתוֹ  יֹוׁשֵ ל ּבְ ִנים ֵמֲחׁשּוֵבי ֶאָחד ׁשֶ בָּ  ָהַרּבָ יָקהַ� ָה  ִעירׁשֶ ן, ּתִ ת ְלמֹוָצֵאי ִמירֹותַהזְּ ־ֶאת ּוְמַנּגֵ ּבָ  ׁשַ
קֹול ּמֵ  ַ�ד, ָנִעים ּכֹה ּבְ ים אֹותׁשֶ ִית ִמחּוץ ָ�ְמדוּ  ֲאָנׁשִ ְפָלא ַהּקֹול עַמ ׁשֵ לְ  וּ גְוִהְתמֹוגְ  ַלּבַ ָבר. ַהּנִ ךְ  ַהּדָ , יםבִּ ַר  ָיִמים ִנְמׁשַ
ר אּוָלם ֲאׁשֶ ַמע ּכַ י ַהְמָאֵרַח  ָהַרב ׁשָ ים ּכִ ְעּתוֹ  ָהְיָתה לֹא, יתוֹ בֵּ  ַתחּפֶ  ַ�ל צֹוְבִאים ַרּבִ ךְ  נֹוָחה ּדַ ל ְוֶהְחִליט, ִמּכָ  ְלַבּטֵ

ְנָהג־ֶאת ׁש  הּוא. ַהּמִ ּקֵ יֵמַא  ּבִ יתוֹ  ְנׁשֵ ֶלת־ֶאת ִלְנעֹל ּבֵ ִית ּדֶ מֹוָצֵאי ַהּבַ ת ּבְ ּבָ ַ רֹוָבה ַהׁשּ ָהְיָתה, ַהּקְ ת ׁשֶ ּבָ ַ  ָהִראׁשֹוָנה ַהׁשּ
ל ה ׁשֶ ּכָ אֹוָתּה  ֲחנ� ָנה ּבְ ן־ֶאת ִניסְלַהכְ  ְולֹא, ׁשָ ְיָתה ַהַחּזָ ים. ַהּבַ יעוּ  ַרּבִ ִמְנָהָגם ִהּגִ מֹוָצֵאי ּכְ ת ּבְ ּבָ ִהְדִליקוּ  ְלַאַחר ׁשַ  ֶאת ׁשֶ
ר ִני ַהּנֵ ֵ ֵביָתם ַהׁשּ ינוּ  ְלַאַחר אּוָלם, ּבְ ִהְמּתִ בוּ  ִהְתָיֲאׁשוּ , ּבֹוׁש ־ַ�ד ׁשֶ ְיָתה ְוׁשָ ֲארוּ  יםְמַ�ּטִ  ַרק. ַהּבַ ין ִנׁשְ  ַתעּוְלֶפ , ְלַהְמּתִ

ַמע ל קֹול ִנׁשְ ְלּגֵ ְתחוּ : "ֲאִרי ַגתֲא ׁשַ כְּ  ִמְתּגַ �ֵרי ִלי־ּפֲִ �ד", ָיּה  אֹוֶדה ָבם־ָאֹבא ֶצֶדק־ׁשַַ ָכה ּוִמּבַ ְקָ�ה ַלֲחׁשֵ מּותוֹ  ּבָ ל ּדְ  ׁשֶ
ן ְסּתֹוִרי ַהַחּזָ ִה  ַהּמִ קֹולוֹ  ִעיםנְ ׁשֶ ְפָלא ּבְ סּוֵקי־ֶאת ַהּנִ ל ּפְ אֹוְמִרים ַהַהּלֵ ה ׁשֶ ּכָ ֲחנ� ְלּתוֹ . ּבַ ל ּדַ ָחה ָהַרב־ׁשֶ , ַמֵהר ִחיׁש  ִנְפּתְ

ן ב ְוַהַחּזָ ל ָיׁשַ ה ֵליל אֹותוֹ ־ּכָ ּכָ ם ַ�ד, ּוִמְזמֹור ירׁשִ בְּ  ֲחנ� ְפׁשָ ּנַ ל ׁשֶ ֹוְמִעים ׁשֶ ְמַ�ט ַהׁשּ �נּוג ֵמרֹב ָתהלְ ְוכָ  ּכֲִ ִאי ּתַ . ִעּלָ
ל ָהְמָתה ְלָמֳחָרת ים, ָהִעיר־ּכָ �ה־ֶאת ֶהֱ�לוּ  ְוַרּבִָ ן־ֶאת דבֵּ ְלכַ  ְלַנּסֹות, ַהַהּצָ ה ַהַחּזָ ְתִפּלָ ִצּבּור ּבִ ַ בַּ  ּבְ תׁשּ ָאה ּבָ ּיֹום, ַהּבָ  ּבַ
ִמיִני ְ ל ַהׁשּ ה־ׁשֶ ּכָ ה ֵהֵחּלוּ . ֲחנ� ּמָ ל ִלּבוֹ ־ַ�ל רבֵּ ְלַד  ִזְמָרה יבֵ בְ חוֹ  ּכַ ן־ׁשֶ ה אּוָלם, ַהַחּזָ ה הּוא ִאם ְלָהִבין ָהָיה ָקׁשֶ  ִמְתַרּצֶ

נִ  ֹוָתםא רַט ּפָ  ְוהּוא, לֹא אוֹ  לוּ  ִנּסוּ . רֹאׁשוֹ  דיּבְ  ַהּלָ
 �יַ בֹוּהַ  ְסכּום לוֹ  ְלַהּצִ  לֹא הּוא אּוָלם, ָכרוֹ ׂשְ בִּ  ּגָ

 �יַ ל ִהּבִ �הַל  ָרצֹון־ּכָָ  וּ נהּובְ  לֹא יוָת יזוֹ ִמ ְר וּ , ַהּצָ
יַ�  ְלַבּסֹוף. ָיָדם־ַ�ל , ָהִעיר ֵביִמּתֹוׁשְ  ֶאָחד ִהּצִ

יס דֹולֹות מֹוָדעֹות ְלַהְדּפִ ןַה  ַ�ל ּגְ ל ַחּזָ ּלָ  ַהְמה�
�ִתידָ ל ׁשֶ ּלֵ ַ בַּ  ְלִהְתּפַ תׁשּ רֹוָבה ּבָ ֵבית ַהּקְ  תֶס נֶ ַהכְּ ־ּבְ

ה' ְרּבָ בָּ  'ַהח� יָקהַ� ָה  ִעירׁשֶ ְרֵסם ְמֵהָרה־ְוַ�ד, ּתִ  ִהְתּפַ
ָבר ַלִים ַהּדָ ירּוׁשָ ּה  ּבִ ּלָ יַ� . ּכ� בַּ  ֵליל ִהּגִ  תׁשַ
ה־'זֹאת ּכָ ית ֶאת ׁש ַד גָּ  ָ�צּום ְוָקָהל, 'ֲחנ� ֶנֶסת־ּבֵ  ַהּכְ

ִית ְמָחָתם .ּוִמחּוץ ִמּבַ יַ�  ְלׂשִ ן ַאף ִהּגִ  ַהַחּזָ
ְסּתֹוִרי ֶדֶרךְ , ַהּמִ ּבְ ָלל־ׁשֶ ל ָהָיה ּכְ ּלֵ ֵבית ִמְתּפַ  ּבְ

ְדָרׁש  ׁשָ  ַהּמִ ֲחַצר ןַהּיָ ּבַ ה ׁשֶ ְרּבָ ב, ַהח� ֵ ת ְוִהְתַיׁשּ ִפּנַ  ּבְ
ית ְדָרׁש ־ּבֵ דֹול ַהּמִ ת רְלַאַח . ַהּגָ ִפּלַ יעוּ , ִמְנָחה ּתְ  ִהּצִ

ִאים לוֹ  ּבָ ָבה ִלְפֵני דמֹ ֲ� לַ  ַהּגַ לַּ  הּוא אּוָלם, ַהּתֵ  חׁשִ
ָניו אֹוָתם ף ִמּפָ ֶהּנֵ ע ּבְ ֵרָרה ּוֵמֹחֶסר, ֶאְצּבַ ְלחוּ  ּבְ  ׁשָ

ן ְמקֹומוֹ  ַאֵחר ַחּזָ ָבר. ּבִ ם הנָ ׁשְ נִ  ַהּדָ ת ּגַ ְתִפּלַ  ּבִ
ּבּור, ַ�ְרִבית רִהְתּפַ  ְוַהּצִ ְיָתה ּזֵ ַפֵחי ַהּבַ . ֶפׁש נֶ ־ּבְ

יֹום, ְלָמֳחָרת בַּ  ּבְ ֲחֶזה ָחַזר ׁשּוב, ֹקֶדׁש ־תׁשַ  ַהּמַ
ן, הנָ ׁשְ נִ וְ  ר לֹא ְוַהַחּזָ ׁשֹות ֶנְעּתַ ִאים ְלַבּקָ ּבָ  דיֵר לֵ  ַהּגַ

ָבה ִלְפֵני יעוּ  ַהּתֵ ִהּגִ ׁשֶ ה. ַ�ד' ןכֵ וֹ 'ׁש לְ  ּכְ ִפּלָ  ַהּתְ
ָכה ן, ִנְמׁשְ ל ַאַחר ְוַחּזָ ּלֵ ִפּלָ  תַר זָ ֲח  ֶאת ִהְתּפַ  הַהּתְ

ל ִמיַרתֲא בַּ  ֵהֵחל ְוַאף ה הּוגנָּ כַּ  ַהַהּלֵ ּכָ ֲחנ�  אּוָלם, ּבַ
יעוּ  ִהּגִ ׁשֶ י ׁשּוִבי" סּוקּפָ ַל  ּכְ י ִלְמנּוָחְיִכי ַנְפׁשִ ַמל ה'־ּכִ ַרַ�ם לדוֹ גָּ  קֹול ְלֶפַתע ַקעבָּ ", ָ�ָלְיִכי ּגָ ל ּכְ ְלּגֵ ת ִמְתּגַ ּנַ  ִמּפִ

ית ְדָרׁש ־ּבֵ ן, ַהּמִ יךְ  ְוַהַחּזָ ל ִמיַרתֲא  ֶאת ִהְמׁשִ ה ַ�ּמּוד ְלַיד ַהַהּלֵ ִפּלָ ה. ַהּתְ ִפּלָ אֹוָתּה  ַהּתְ ת ּבְ ּבָ ִאית ָהְיָתה, ׁשַ  ִעּלָ
ה רּוָחִני ֹעֶנגבְּ  הָפ פוּ ֲא ה ָת יְ ָה וְ , תבֶ גֶּ ׂשְ נִ וְ  ׁשֶ ּקָ תוֹ . ֲארוֹ ְלָת  ׁשֶ ִפּלָ ל ּתְ ן־ׁשֶ י ּוְמִתיקּות תְנִעימוּ בִּ  ָהְיָתה ַהַחּזָ ְלּתִ , ְמצּוִיים ּבִ

ה ְת  ְוַכּמָ ִליםֵמַהּמִ ּלְ �ְזַרת ּוְבִיחּוד ּפֶַ ים ּבְ ׁשִ פוּ , ַהּנָ ם ְלַאַחר ִהְתַ�ּלְ ְפׁשָ ּנַ ֶפׁש  ְוִהְתרֹוְממּות ֹעֶנג ֵמרֹב ְלָתהכָּ  ׁשֶ . ַהּנֶ
ה ִפּלָ ָמה ַהּתְ ּיְ �ה ַרק ִהְסּתַָ ׁשָ ִים ּבְ ּתַ ֳהַרִים־ַאַחר ׁשְ א ִלְהיֹות ְוָהְפָכה, ַהּצָ בָּ  ַהּנֹוׂשֵ יֹוֵתר רַהְמד� ַלִים ּבְ ירּוׁשָ יָקהַ� ָה  ּבִ  ּתִ

ָאז ב לֹא ֵמָאז, אּוָלם. ּדְ ן ׁשָ ל יֹוֵתר ַהַחּזָ ּלֵ ּבּור ִלְפֵני ְלִהְתּפַ  ְוֹלא מוֹ ׁשְ ־ֶאת לֹא ָיְדעוּ  לֹא ָהַאֲחרֹון יֹומוֹ  ְוַ�ד, ַהּצִ
ַהר הוּ רוּ בָ ְק וּ , מֹוָצאוֹ ־ֶאת יִתים־ּבְ ַחת ַהּזֵ ֵ  ּתַ לֹוִני םַהׁשּ ִנים רְלַאַח  םגַּ  ךְ ַא . ִני'ַאְלמוֹ  'ּפְ ּכֹות ׁשָ ִטיָרתוֹ  רְלַאַח  ֲאר� , ּפְ

יכוּ  ים ִהְמׁשִ ה ןְלַנגֵּ  ַרּבִ ּמָ רוּ  ִביםָהֲ�ֵר  יונָ וּ גּ נִּ ִמ  ּכַ ּמְ ּתַ ִהׁשְ ְזכּות ׁשֶ ת ּה ָת וֹ א ּבִ ּבָ ֶחֶדת ִנְפָלָאה ׁשַ   .ּוְמי�
  

ה ְיֵמי תּלַ ְסג�  ּכָ ׁשּות ִהיא ַהֲחנ� �בֹוַדת ַהִהְתַחּדְֲ ה תֹוָרהּבְ  קסֹ ֲ� ַל , 'ה ּבַ ים תוַ ְצ ִמ ּכְ  ְולֹא, תּיוּ ִח ּבְ  ּוְתִפּלָ ה ֵנרֹות ְלַהְדִליק ֵיׁש  ְוָלֵכן. ָדהּמָ ל� ְמ  ֲאָנׁשִ ּכָ ּתִ  ַ�ד" ֲחנ�  ֶרֶגל ֶלהְכ ׁשֶ
וּ ־ִמן �ֶסק 'תילוּ גִ ְר 'ָה  ֶלהְכ ּתִ ׁשֶ ", קַהׁשֵּ ְצֹות ַהּתֹוָרה ּבְ ִח  ְוַיֲ�ׂשוּ , ְוַהּמִ ה תּיוּ ּבְ ה תוַ ְצ ִמ  ְוָלֵכן. ֲחָדׁשָ ּכָ ֹוֵאב ֵנרּבְ  ֲחנ� ׁשּ ל ׁשֶ  רבי מרדכי שלמה מבאיאן)(. ֵמָחָדׁש  ןֶמ ׁשֶ  ָהֵ�ת־ּכָ

  
 ַ ל ׁש ּמָ ַהׁשּ י ייֵמ ּבִ  קטוֹ יְס ִל יַא ּבִ  ׁשֶ ִל  ְזֵאב הש0ֶ מֹ  ַרּבִ  ֹותיּ ַמְרּגָ

�לַ  ָהַרב. ןיִ ַ� ־ְוַצר ַרע ִאיׁש  ָיהָה ", ַהּצְֹבֹאת ַמְרֹאת" ּבַ
ּנוּ  ָסַבל ב  ןּכֵ ׁשֶ , ְמרֹורֹות ִמּמֶ ּכ� ־ֶאתָהָיה ְמַ�ּכֵ  וֹ ּת ְר ַמׂשְ

ַלח ִעּמוֹ ׁשֶ  ׁשְ �ם. תקוּ ְד ִצ  ֵמרֹב קַת ׁשָ  ְוָהַרב, ּנִַ ב ּפַ  ִהְתַ�ּכֵ
בּוַ� ּכִ  א, םיִ ׁשְ ּבָ יְל  ּוְכׁשֶ ה: "לוֹ  ָאַמר ,בְזֵא  הש0ֶ מֹ  ַרּבִ לֹש0ָ  ׁשְ

יםּמָ ׁשַ  ְדִליִקים ׁש ּמָ ׁשַ . ֵהם ׁשִ ּמַ ה ֵנרֹות ּבוֹ  ׁשֶ ּכָ  'ׁש ּמָ ׁשַ ', ֲחנ�
יִצית־ֶאת ּבוֹ  יםִכ ְר וֹ ּכ ׁשֶ  ל ׁש ּמָ ְוׁשַ , ַהּצִ . קטוֹ ְס יִל ַא יּבִ ־ׁשֶ
ל ׁש ּמָ ׁשַ  ה ֵנרֹות ׁשֶ ּכָ  ׁש ּמָ ׁשַ , ׂשֹוַרְפּתוֹ  ֵאׁש  -  ֲחנ�

ל ל - ִציִצית־ׁשֶ ּתֵ הוּ  ִמְתּפַ  אּוָלם, אֹותוֹ  יםִכ ְר וֹ ּכ ׁשֶ ּכְ  ִמְתַ�ּוֶ
ל ׁש ּמָ ׁשַ   ְוֵאין ּבוֹ  ׁשֹוֶלֶטת ָהֵאׁש  ֵאין - קטוֹ יְס ִל יַא ּבִ ־ׁשֶ

ִאי ַ�ד, ּבוֹ  אֹוֶחֶזת ֲ�ִוית ר־ׁשֶ ּנוּ  רֵט ּפָ ִה ְל  ֶאְפׁשָ   "...ִמּמֶ
    

  

  

  
י( ָהַאְקרֹוְסִטיכֹון ים ָראׁשֵ ּתִ ּבַ  )ַהּבָ  צּור ָמֹעז" ְזמֹוןּפִ ׁשֶ

ַכי ֵהם" ָ�ִתיְיׁשוּ  �ִרים, ָמְרּדְֲ הּוא ּוְמׁשַ י ׁשֶ ַכי ַרּבִ  ָמְרּדְ
לִה  ר"ּבַ  י ּלֵ ַנּזִ ּכְ ְיָטן אוֹ , גְר וּ בּ נְ יֶר נִּ ִמ  ַאׁשְ י ַהּפַ ַכי ַרּבִ  ָמְרּדְ

ִוי יר, ּכֹוֵתב ה"ָל ׁשְ  ִקּצּורּבְ . אָצ נְ גֶּ ּמַ ִמ  ַהּלֵ ִ ַהׁשּ ר ׁשֶ  ְמַדּבֵ
לֹש0 ַ�ל ָמֵ�אל ְוָגלּות, ןָו ְויָ  יַד ָמ , לֶב ּבָ , תוֹ יּ כ� ְל ּמַ ַה  ׁשָ  ִיׁשְ

ֶרת ֵאיָנּה  ְזּכֶ  הֹוָסַפת, ּוֵמִביא ָלִראׁשֹוָנה ֶאת ּבוֹ  מ�
ַטע  ְזרֹוֲ�ָך  ףשֹׂ ֲח : "חוֹ ּסָ נ� ְו , ף'ׂשֹ 'ֲח  ָהְרִביִעי ַהּקֶ
י נֹוָסף". ְקדֹוׁשִ ִית ֵמִביא ּבְ הֹוָסָפה ְרִביִעי ּבַ ם ּכְ ׁשֵ  ּבְ

בֹוִדי, יִע ׁשְ יִ  יָת ָהיִ  ֵמעֹוָלם: "ֶזה חּסַ נ� ּבְ  א"ַרּמָ ָה   ּוֵמִרים ּכְ
ירֹ  ַמע; אׁשִ י יֱאלַֹה  יַמְלּכִ , ִעיְו ׁשַ  קֹול ָנא ִיׁשְ ; ְקדֹוׁשִ

ם יִע ׁשְ ּוִפ  אִתיּטָ ַח  ַהֲ�ֵבר לּות ּגַ ּגָ י ּבַ ִליׁשִ ְ  ק"ַחזֵּ ; ַהׁשּ
ָרֵאל ָמֵ�אל ְכִניַ� ַה , ִיׂשְ ְפּדֶ  ָרםּוֵמֲא , ִיׁשְ י הּתִ ". ַנְפׁשִ

ר אּוָלם ְפל ִנּכָ ּנָ אן וּ ׁשֶ י ּכָ ּתֵ ּיֹות ׁשְ �� א"ַרּמָ ָה  ןּכֵ ׁשֶ , ָט
י ה"ֹמש0ֶ  מוֹ ׁשְ ־ֶאת ָחַתם ָראׁשֵ ים ּבְ ּתִ  ָצִריְך  ְוָלֵכן, ַהּבָ

יּהַ  ַמע ְולֹא, ִעי'ְו ׁשַ  קֹול ָנא ַמע'ׁשְ ְלַהּגִ  ְוֵכן, ָנא' 'ִיׁשְ
לּות לֹוַמר ָצִריְך  ּגָ י' ְולֹא 'ָהְרִביִעי 'ּבַ ִליׁשִ ְ   '.ַהׁשּ

  

ח מֹ  � ּקַ ה ַוּיִ     (במדבר ז, ו)ׁשֶ

ַטֲ�ֵמי ָהִאיׁש  זּמֵ ְלַר , ןָקטֹ  ףָזֵק  ּבְ  םיגָ ִה נְ ַמ  הש0ֶ מֹ  ׁשֶ
ל ָרֵאל־ׁשֶ   מראה יעקב)(. ָהָאָדם לִמּכֹ  ְמֹאד ָ�ָנו ָהָיה ,ִיׂשְ

�  
ֹום יא ֶאָחד� ַלּי �     (שם יא) ָנׂשִ

ַטֲ�ֵמי ְך ְה ַמ  ּבְ ָטאּפַ  ּפַ ז, ןָקטֹ  ףָזֵק  ׁשְ ל ְלַרּמֵ ּכָ  ׁשֶ
יל ּפִ ׁשְ ּבָ ַה , ַ�ְצמוֹ ־ֶאת ַהּמַ יהֹו ְוזֹוְקפֹו.  ה"ּקָ   שם)(ַמְגּבִ

�  
יב ְקִר� י ַהּמַ �ֹון  ַוְיִה ִראׁש  ֹום ָהֽ ּי"     (שם יב)ּבַ

ַבת יב ּתֵ ְקִר� ַטַ�ם ַהּמַ י ִבירּתְ  ּבְ ּבָ ־ֵלב, ּכִ ה ְוִנְדּכֶ  רִנׁשְ
ַנת רִעּקַ  הוּ ְוזֶ , ֶזהְב ִת ־לֹא ֱאלִֹהים ּוָ ְקִריב ּכַ   שם)(. ַהּמַ

�  
ף ַאַח�  " ֶרתּכַ ה ְקֹטֽ ה ָזָה ב ְמֵלָא" ָר"   (שם יד)   ת ֲ*ׂשָ

ף  ַהְינוּ  חֹותּפָ  ף"ּכָ  -נֹוָטִריקֹון: ּכַ ה ּדְ  ף"ִמּכָ  ְלַמּטָ
הַא  לְמֶנהּתִ  ת"יֵח  ף"ֶל ָא  -  ַאַחת, ּמָ ֵבית ִהּלֵ ָרה, , ּכְ �ׂשֲָ 
-  �וּ ַה ־ִמן ֶגלֶר  ֶלהְכ ּתִ ׁשֶ  דַ ּה זְ  -  ָזָהב, קׁשּ ָמׁשֹותַה  ַמּנָ ְ  ׁשּ
ַתחַה  ֶצלֵא  ַהְדִליקְל  ְצָוָתּה ִמ  - ָאהֵל ְמ , יןּבֵ   תֶר טֹ ְק , ּפֶ
  רבי צבי הירש מזידיטשוב)( .ְדִליקּתַ  ַחברֹ  ַפחֶט  רֹובָק 

�  
את ֹו   ֹז� ח ֹאת � ׁשַ יֹום� ִהּמָ ַח ּבְ � ְזּבֵ ת ַהּמִ � ּכַ ׀ ֲחנ+

ל ָרֵא- י ִיׂשְ יֵא�     (שם פד) ֵמֵא ת ְנׂשִ

ל  ה יֵניּדִ נֹוָטִריקֹון ׁשֶ ּכָ  ת"יֵח , נוּ ּקְ ּתִ  יםמּונִ ֱא  ַרעזֶ : ֲחנ�
ַתחַה , ֶכףּתֵ  ֲהָלָכהּכַ  רֹותנֵ  ֹמאלִמ  ּפֶ ְ ּה זְ  ׂשּ ִקיַ�תּבִ  ַמּנָ  ׁשְ

הַח  עּורּבְ , ּמָ ְדִליקַה , ְזמֹורִמ  רמֹ גְ ִל ְו  דּוַ� יָ  ׁשִ  ְך ֵר בָ ְמ  ּמַ
ִיםׁשְ  קּתְ  דָח ֶא , דַח  ּתַ  סּורָא  ָרּה אוֹ ְמ , תֹוִסיףְו  ַדּיֵ
ִמיׁש ּתַ  פוּ יִ  וֹ א וּ ְדִליקיַ  ֵכִניםׁשְ  יםׁשִ נָ , ׁשְ ּתְ ּתַ  ִמיםיָ , ׁשְ
    פרפראות בשבעה שערים)( .רּכֹ זְ ִל  ֹותֹותא צּוִפיםְר  מֹוָנהׁשְ 

ׁש  ְדּגָ  מ�
 

 חּלָ מ� ְמ 
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