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  137 'גיליון מס
  3שנה 

  
ֶאָחד ה ִמיֵמי ּבְ ּכָ י ֶהָחִסיד בׁשַ יָ , ַהֲחנ� ְלִמיָדיו, יץבִ וֹ בּ ַר גְּ ִמ  רבֶּ  ִהיְרׁש  ַרּבִ ל ִמּתַ  ׁשֶ

י ֵנר ִצינוּ ָמ : "ְוָאַמר, ִמּקֹוְצק לֶמְנּדְ  ְמַנֵחם ַרּבִ ה ּבְ ּכָ ין תֶק ֲחלֹ ַמ  ֲחנ� איׁשַ  יתבֵּ  ּבֵ  ּמַ
לִה  יתּובֵ  בֵ  ָכהלָ ֲה וַ , ְוהֹוֵלךְ  מֹוִסיף אוֹ  ְוהֹוֵלךְ  ּפֹוֵחת הּוא ִאם, ּלֵ לִה  יתּכְ  ּלֵ

ְדִליִקים ּמַ ּיֹום ׁשֶ מֹוָנה ַ)ד ְוהֹוֵלךְ  ּומֹוִסיף ֶאָחד ֵנר ָהִראׁשֹון ּבַ  ָידּוַ)  ַאךְ . ָיִמים ׁשְ
ֶ  הַמ  ִסְפֵרי ּמּוָבאׁשּ ִלים ּבְ ּבָ לֶּ , ַהְמק� ּקָ  ָלבֹוא ָ)ִתידׁשֶ בֵ  ֲהָלָכה ַבעּתִ איׁשַ  יתּכְ , ּמַ

אן ְוֵיׁש  עֹוָלם ָהָאָדם יִלְבנֵ  רָס מוּ  תַח ּתֹוכַ  ּכָ ה ּבָ ֹנַהג. ַהּזֶ עֹוָלם ּבְ ּבָ כָ , ׁשֶ ּכְ  לׁשֶ
ָהָאָדם ה ֲהֵריהוּ  רֵת וֹ י ַמְזִקין ׁשֶ ֵ)יֵני רֵת וֹ י דבָּ כ� ְמ  ַנֲ)ׂשֶ , ֲאֵחִרים ּוְבֵ)יֵני ְצמוֹ ַ)  ּבְ

ַלְמָדן ְצמוֹ ַ)  ֶאת ְוָחׁש  ַ)ת רבַּ  ְוָחִסיד ָזֵקן ּכְ עֹוָלם, ָלבֹוא ָ)ִתידלֶ  אּוָלם, ּדַ  ּבָ
ּלוֹ  ּכ� ה, ֱאֶמת ׁשֶ ּלֹא ָהָאָדם ְיַגּלֶ א, ְוהֹוֵלךְ  מֹוִסיף ָהָיה ׁשֶ  ָהָיה ּפֹוֵחת ךְ ֶפ ְלֵה  ֶאּלָ

ִהְזִקין ְכָכלוּ , ךְ לַ ְוָה  ךְ , רֵת וֹ י ׁשֶ   ". יוָת גוֹ ֵר ְד ַמ בְּ  ְוָהַלךְ  ָיַרד ּכָ

�  

ַ)ם בׁשַ יָ  י ּפַ ְרִלין ַאֲהרֹן ַרּבִ ַ)ל ִמּקַ ְבָחם ְוִהְפִליג ,ֲחִסיָדיו ִעם" ַאֲהרֹן יתבֵּ " ּבַ ׁשִ  ּבְ
ל ה ְיֵמי ׁשֶ ּכָ ַאל ַהֲחִסיִדים ֵמֲחׁשּוֵבי ֶאָחד הַנֲ)נָ . ַהֲחנ�  ְיֵמי חוּ בְּ ּתַ ׁשְ ִה  ַמּדּוַ) : "ְוׁשָ

ה ּכָ ל רֵת וֹ י ַהֲחנ� ה ֵנר ַוֲהֵרי? ַהּמֹוֲ)ִדים ִמּכָ ּכָ ה ִמְצָוָתּה  ֲחנ� ָרה ְלַמּטָ יב"? ֵמֲ)ׂשָ  ֵהׁשִ
י ַנת: "ְוָאַמר ָהַרּבִ ּוָ אֹוְמָרם ל"ֲחזַ  ּכַ ה ֵנר ּבְ ּכָ ה ֲחנ� ָרה ְלַמּטָ וְּ  לֹא, ֵמֲ)ׂשָ  נוּ ִהְתּכַ

אֹור לֹוַמר ָחִליָלה ה ֵנר ׁשֶ ּכָ ָאר תּוָפחוּ  הּוא ָנמּוךְ  ֶהָאָרתוֹ וְ  ֲחנ� ְ א, ֹותצְ ַהּמִ  ִמׁשּ  ֶאּלָ
ה ל ּוֵמִאיר ָחָזק אֹורוֹ , ַאְדַרּבָ ךְ  ּכָ ֹכחוֹ  ַ)ד, ּכָ ּבְ ם ָכהׁשֵ ֲח ַה  ֶאת ְלָגֵרׁש  ׁשֶ  ּגַ

ְמקֹומֹות יֹוֵתר מּוִכיםנְּ ַה  ּבִ   ". ּבְ

�  

ה" ה ֵנס בׁשָ ְח נֶ  ָלּמָ ּכָ תֹולְ  ָהַאֲחרֹון סנֵּ כַּ  ֲחנ� ָרֵאל םַ)  דֹותּבְ ַ)ם ַאלׁשָ "? ִיׂשְ  ּפַ
ַפת"ַה  ְ ֵני: "ּוֵבֵאר, ִמּגּור" ֱאֶמת ׂשּ ַה  ִמּפְ בָּ ׁשֶ ס ֶאת לְלגֵּ גִּ  ה"ּקָ ה ַהּנֵ יֵמי ַהּזֶ ית ּבִ  ּבֵ

ׁש  ְקּדָ ִני ַהּמִ ֵ ָרה תלוּ גָּ לַ  ָיָצאנוּ  ֶטֶרם, ַהׁשּ ה ַהּמָ ּכָ ַ)ד ְוָהֲאר� ה ׁשֶ ְענוּ  לֹא ַ)ּתָ  נֹוׁשַ
ה,  ּנָ ֵדיִמּמֶ יִּ  ּכְ ִאירוּ  אֹור ייבֵ בִ ׁשְ  ָלנוּ  ְהיוּ ׁשֶ ּיָ ר ׁשֶ ל ֲא כָ בְּ  ֹנַגּה  ְוָיִפיקוּ  נוּ כֵּ ְר ּדַ  ֶאת ׁשֶ

םה נֶ ְפ נִ  לּות תכַ ׁשְ ֶח בְּ  ּגַ ה ַהּגָ ּמָ   ". ָהֲאי�

�  

י ָהָיה ֵארבָ ְמ  ָרֵאל ַרּבִ ְפָסק ֶאת, בקוֹ ְט ְר וֹ ׁש ּטְ ִמ  ִיׂשְ � בַּ  ַהּנִ ל: "ךְ וּ רָ)  ְלָחןׁשּ  ַהּתֹוֵפס ּכָ
ה ֵנר ּכָ ָידוֹ  ֲחנ� ה אלֹ , ְועֹוֵמד ּבְ לּום ָ)ׂשָ י", ּכְ אֹוֵחז ִמי ּכִ ה ֵנר ׁשֶ ּכָ ָידוֹ  ֲחנ�  ְוהּוא ּבְ

ְבִחיַנת ֵאינוֹ , עֹוֵמד ּבִ ה ׁשֶ ה לֹא, הוָ צְ ַהּמִ  ִעם ּוִמְתרֹוֵמם ִמְתַ)ּלֶ לּום ָ)ׂשָ  ְוֵאין, ּכְ
תוֹ  ּיָ ֲ)ׂשִ ן, ךְ ֶר ֵ)  ׁשּום ּבַ ּכֵ ל ָרּה ִעּקָ  ֵאין ׁשֶ ְצָוה ׁשֶ ְלַבד ַהְדָלָקה ַהּמִ  ְלרֹוֵמם אֶאלָּ  ,ּבִ

ל ְורּוחוֹ  ִלּבוֹ  ֶאת ְדִליק ׁשֶ בַּ  ְלָאִביו ְרבוֹ ּוְלָק  ַהּמַ ָ ׁשֶ   ". םיִ ַמ ׁשּ

�  

ה ּמָ ל ֵמֲחִסיָדיו ּכַ י ׁשֶ בוּ , יָ יְטׁשֹובְרּדִ ִמבֶּ  קִיְצָח  ֵלִוי ַרּבִ ַ)ם ׁשְ ֵבית ּפַ ְדָרׁש  ּבְ  ַהּמִ
יֵניֶהם חוּ ְוׂשֹוֲח  י ִנְכַנס ְלֶפַתע. ּבֵ , ְמׂשֹוֲחִחים ֵהם ָמה ַ)ל םלָ ָא ׁשְ וּ  קִיְצָח  ֵלִוי ַרּבִ

יָון ַאךְ  רוּ  ִמּכֵ ּבְ ּדִ ל ִעְנָיִניםבְּ  ׁשֶ ׁשוּ , ָכךְ בְּ ־הַמ  ׁשֶ ּיְ . םיָחָת ׂשִ  ּתֶֹכן ֶאת לוֹ ר ּפֵ ְלַס  ִהְתּבַ
ִהְפִציר ְלַאַחר ֶהם ׁשֶ יֵניֶהם חוּ ֲח וֹ ׂשּ ׁשֶ  לוֹ  רּפֵ ְלַס  ֶנֶאְלצוּ , ׁשּוב ּבָ  תוֹ ירוּ ׁשִ ֲ)  ַ)ל ּבֵ

דֹוָלה ָרף לׁשֶ  ַהּגְ ַכְסּפוֹ , יִק צְ טוֹ וֹ ּפ  ַהּגְ ּבְ ה ָהַרב ׁשֶ ל ֶאת ְלַ)ְצמוֹ  הּוא ַמְרׁשֶ  ּכָ
ֲ)נּוגֹות ה ָהעֹוָלם ּתַ יֹום ַ)ד, ַהּזֶ ּבְ ָקה ֶאָחד ַקִיץ ׁשֶ ת לֶ ֶח זְ ִמ בְּ  ְלַהְחִליק ַנְפׁשוֹ  ָחׁשְ

ֵ)ין ֶלג ּכְ ֶ ם, ַהׁשּ ךְ  ּוְלׁשֵ ר ּכָ ּזֵ י ֵמאֹות ּפִ ּקֵ ר ׂשַ ּכָ מֹוַר  ֵליֶהםֲ)  ְחִליקְוֶה  ס� . רָה ָה  דּבְ
ָנה י ּפָ ַאל קִיְצָח  ֵלִוי ַרּבִ ָרף ַהִאם, ִלי ָנא ְמרוּ ִא : "ַהֲחִסיִדים ֶאת ְוׁשָ  ַמְדִליק ַהּגְ

ה ֵנרֹות ּכָ ְמהוּ "? ֲחנ� ֵאָלה עַמ ׁשֵ לְ  ִחיםַהּנֹוכְ  ּתָ ְ ֲהֵרי, ַהׁשּ ָרף הּוא ּגֹוי ׁשֶ י, ַהּגְ  ְוָהַרּבִ
ַפְסָקנּות ָאַמר ן ִאם: "ּבְ ַתֲ)נּוֵגי ַ)םַט  ׁשּום לוֹ  יןֵא , ּכֵ ה ָהעֹוָלם ּבְ  ֶזה ִסּפּור"! ַהּזֶ
ים רּפֵ ְלַס  רּוִז'ין יתבֵּ  יֵר "מוֹ ְד ַא  ָנֲהגוּ  ֵ)ת ְלִעּתִ ה ֵנרֹות ַהְדָלַקת ּבְ ּכָ ֵדי, ֲחנ�  ּכְ

ִריׁש  ֵלב ְלַהׁשְ ֲ)נּוג ֶאת ַהֲחִסיִדים ּבְ ִקּיּום רּוףַהצָּ  ַהּתַ   . ה' ֹותצְ ִמ  ּבְ

  
ה ֵנרֹות ִניַח ְלָה  ִמְצָוה ּכָ ַתח ָסמּוךְ  ֲחנ� ְמזּוָזה, ַלּפֶ

ִמיןִמ  ֹמאל ְוֵנרֹות ּיָ ְ לֹש3 ְוִנְמְצאוּ , ִמׂשּ ֹותצְ ִמ  ׁשָ
י, ַיַחד ְכָנס ָהָאָדם ּכִ , ָ)ָליו ִציִצית לֹוֵבׁש  ַהּנִ

י בֹות ְוָראׁשֵ לָּ  ַהּתֵ , זּוָזהְמ , יִציתִצ  -  ַמחֶצ  ןֶה ׁשֶ
הֲח  ּכָ ה ֶזה ּוִבְזכּות, נ� ִוד ְלֶצַמח ִנְזּכֶ   בן איש חי)(. ּדָ

�  

ָבר ִמן ָתסּור לֹא ר ַהּדָ ידוּ  ֲאׁשֶ ֹמאל ָיִמין ְלךָ  ַיּגִ , ּוׂשְ
ה ִגיַמְטִרּיָ ִמין ְמזּוָזה תוַ ְצ ִמ  ּבְ ה ֵנרֹות ח"ַפ וּ  ִמּיָ ּכָ ֲחנ$

ֹמאל ןיָח נִ ָה ְל  ׂשְ    )(קול אמונים. ּבִ
�  

ה רְלַזּמֵ  נֹוֲהִגים ּכָ ֲחנ� יר ִמְזמֹור ּבַ ּכַ  ׁשִ ִיתת ֲחנ$ ַהּבַ
י. דוִ ְלָד  בֹות ָראׁשֵ תנ� ֲח  ירׁשִ  ְזמֹורִמ  ַהּתֵ ֵהן ּכַ
ֵהן, ח"ׁשַ ָמ  י ׁשֶ בֹות ָראׁשֵ תׁשַ , ָלהיִמ  ַהּתֵ , ֶדׁש חֹ , ּבָ

אֹוָתן ל ָוִניםַהיְּ  ָרצוּ  ׁשֶ   החיד"א)(. ְלַבּטֵ

�  

י ְזמֹורִמ  תֲח  רׁשִ ּכַ י נ� בֹות ָראׁשֵ יַח  ּתֵ י, וְ ָמׁשִ ָראׁשֵ
בֹות הֲח  ֵמייְ  מֹוַנתׁשְ  ְדִליִקיןַמ  ּתֵ ּכָ   נזר יוסף)(. נ�

�  

י יֹוְיבַ א ְחּתָ ּמַ ׂשִ  ְולֹא בֹות ָראׁשֵ תׁשַ  ּתֵ , ָלהיִמ , ּבָ
חׂשִ  לֹא ה'ׁשֶ , ִמידּתָ , ֶדׁש חֹ  ל ָהאֹוֵיב ֶאת ּמַ ְלַבּטֵ

א, ֵאּלוּ  ִמְצֹות ֵרִני ֶאּלָ ַאּזְ י, ְמָחהׂשִ  ַוּתְ בֹות ָראׁשֵ ּתֵ
תׁשַ    חנוכת הבית לדוד)(. ְדָלָקהַה , ֶדׁש חֹ , ָלהיִמ , ּבָ

�  

הוּ ֲחנ י ּכָ בֹות ָראׁשֵ לּכָ  ַהְרִנינוּ וְ  ִגיִדיםנְ  ְזקוּ ִח : ּתֵ
הּוִדיםַה  ֶתרּכֶ  ָקדֹוׁש ְו  אֹורנָ  ִסיןֲח , ְיִדיִדיםַה  , ּיְ
ץִח  ילָ ִה וְ  יוינָ נִ  ּלֵ סּכִ  םּצִ ְפָרִדיםַה  ּנֵ ֹוָראנ יַח , ּנִ
ירוְ  אוּ ְו  ְפלוּ נָ  לֹותיָּ ַח , ָוִניםיְּ ַה  ַרתּכָ  ַאּדִ לּכָ  ִטּמְ

ָמִניםַה  ְ מֹונָ ַח , ׁשּ יםַה  דּכַ  ָמְצאוּ וּ  םחוּ צְּ נִ  איׁשְ ַטּנִ , ּקְ
רנִ  ֹוָתמוֹ ח ףָח , ּיֹוםַה  רעוּ ׁשִ ּכְ  בוֹ וּ  ּכָ וֹ ּס נִ  ׂשַ
מֹונָ ּכִ  ִהְדִליקוּ וְ  ִמיםַה  הׁשְ ּיָ בֹוִניםנְ  ׁשוּ ָח , ְמס�
ּבֹוןֶח , ךְ ּפַ ַה  יּדֵ ּכַ  ָקְבעוּ וְ  ָמ וּ  רֹותנֵ  ׁשְ ִביַרתּכִ  ִניםׁשְ ׁשְ

ִחיםוּ  ִדיִביםנְ  ֹוְלִקיםח, ךְ ּפַ ַה  יַצדּכֵ  ִמְתַוּכְ
ְיָלהַה  לּכָ  פֹוֵחתוּ  רֹותנֵ  'ח, ַהְתָחָלהַה  רנֵ  דַח , ּלַ
ְיָלהַה  לּכָ  מֹוִסיףוּ  אוּ נָ  ָכִמיםֲח , ּלַ ָמאןּכְ  נוּ ָנְת וְ  ׂשְ

לִה  יתבֵ ּכְ  ָכהלָ ֲה ַו  רנֵ  דַח , ָכהלָ ֲה    גאון צבי)(. ּלֵ

�  

ה ֵנס ִגיַמְטִרּיָ ֶלא, 110 ּבְ ה ּפֶ ִגיַמְטִרּיָ , 111 ּבְ
ֶלא ַהּפֶ דֹול ׁשֶ סַה  ִמן ּגָ ָהעֹוָלם ַמֲהַלךְ  הּוא, ׁשֶ ּנֵ

ְקִביעּות ם ִאיׁש  ְוֵאין ּבִ ֶאת ְלַגּלֹות ֵלב־ַ)ל ׂשָ
ֶלא ַהְנָהַגת ַהּפֶ בָּ ַה  ּבְ עֹוָלמוֹ  ה"ּקָ   נזר יוסף)(. ּבָ

�  

ה ְיֵמי ּכָ ֵהם, ְוֵטֵבת ְסֵלוִכ ּבְ  ַהֲחנ� ה ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ 527 ּבְ
ִמנְ  ַהֲ+לְֹתךָ  ןיַ ּכְ רֹות ֶאת ּבְ   נסים)שערי (. ַהּנֵ

�  

לּתִ וַ  ּלֵ הֲח  -  ה"ַחנָּ  ְתּפַ ּכָ ָלהַה  רנֵ , נ� ךְ , ְבּדָ ּכָ ׁשֶ
ים ֵבית עֹוׂשִ ִיתּובַ  ,תֶס נֶ ּכְ ַה  ּבְ   הכין עזרא)(. ְלֵהֶפךְ  ּבַ
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ָהב וְ  ַ+רְמנֹוַרת ַהּזָ ּיַ ר ּבַ   ַהּנֵ

ה ֶ)ֶרב ּכָ ּה  הּסָ כ� ְמ  ָהֲאָדָמה, ֲחנ� ּלָ ֶלג ּכ� ׁשֶ , ֵאּלוּ כָּ  יםיִּ יִר ִר גְ ַס  ָיִמיםבְּ . ָהַ)ִין ְמלֹא ִנְרֶאה ְוַהּלֶֹבן ַצח ּבְ
ִס  ּנְ ים יםִמְתּכַ ּוב ִמן ֲאָנׁשִ ׁשּ יֶהם ַהּיִ ָבּתֵ ִרים ּבְ ּתְ א, זַ) ָה  ֵמַהּקֹר ּוִמְסּתַ ה ֶאּלָ ַ)ּתָ ָרִכים ֵהֵחּלוּ  ׁשֶ  ִלְהיֹות ַהּדְ

ים תקוֹ ְק וֹ ׁש  יעוּ  ֶזה רַאַח  ֶזהבָּ . ַחּיִ נַ לִ  תמוֹ תוּ ְר  ֹחֶרף לֹותגְ ֶ)  ִהּגִ ה םיִ ׁשְ לֹש3ָ ִבים ֵליֶהםַוֲ) , סּוִסים ּוׁשְ  יֹוׁשְ
חּוִקים, וֹותָר ּפְ  ֲ)טּוֵפי ְיהּוִדים יתוֹ  לֶא  דֹותָ) מוּ  ּוְפֵניֶהם, ּוְצפּוִפים ּדְ ל ּבֵ יקצַּ ַה  ׁשֶ ֵדי, ּדִ הוֹ  ּכְ תוֹ  תִלׁשְ ְמִחּצָ  ּבִ

ַהְדָלַקת ל ִראׁשֹון ֵנר ּבְ ה ׁשֶ ּכָ ָנה יִמּדֵ . ֲחנ� י ֶאל יםבִּ ַר  יםֲחִסיִד  יםִר ֲה נוֹ  ָהיוּ  ׁשָ ָנה אּוָלם ,ָהַרּבִ ָ  ָהיוּ  ַהׁשּ
י ָהאֹוְרִחים ְבָ)ה ּפִ ָ)ָבר מֹוִנים ׁשִ רֹוב. ִמּבֶ ה ָהֲ)ָיָרה ֶאל ֹוִניםמֲה  ָנֲהרוּ  קחוֹ ּוֵמָר  ִמּקָ ַטּנָ ּה  ַהּקְ  ֹוֵררִהְתגּ  ּבָ

י שׂ  רְלַאַח , ָהַרּבִ ַהּבְ נֹוָרה ַ)ל ֹוָרהׁשֶ ה ַהּמְ י ַהֲחָדׁשָ ָהַרּבִ ּה  ְלַהְדִליק ִמְתּכֹוֵנן ׁשֶ ה ֵנרֹות תֶא  ּבָ ּכָ יָ)ה, ַהֲחנ�  ִהּגִ
ִליַלת ָהְיָתה זוֹ  ְמנֹוָרה. ְלָאְזֵניֶהם ה, יִֹפי ּכְ ן ַמֲ)ׂשֶ נֹוָרה ָהְיָתה ּדֹוֶמה. ָאּמָ ל ַלּמְ ית ׁשֶ א, ׁש ּדָ ְק ַהּמִ  ּבֵ  ֶאּלָ

ּקָ  ּה  ָהיוּ  יםנִ ׁשֶ מֹוַנת המֹונָ ׁשְ  ּבָ ׁשְ ה ְיֵמי ּכִ ּכָ ִה  טָר ּפְ , ַהֲחנ� נֹוָרה ֵביןלְ  יָנּה בֵּ  ילּדִ בְ ׁשֶ ת ַהּמְ ׁשֶ ּדֶ ֲ)בֹוַדת ַהְמק� ּבַ  ׁשֶ
דֹול ַהּכֵֹהן ַחת תֶפ לֶּ ג� ְמ , ָזָהב ֲ)ׂשּוָיה ָהְיָתה זוֹ  ְמנֹוָרה ַאף. ִלְבנֹות ֵאין ּה ָת מוּ ְד כִּ ׁשֶ , ַהּגָ ּתַ ִפּתּוִחים ּוְמפ�  ּבְ
ל ְלַהְפִליא ָנִאים רֹות ׁשֶ נִּ  ַהּפֵ ָחהׁשֶ ּבְ ּתַ ֶהם ׁשְ ָרֵאל ֶאֶרץ ּבָ , ןֶמ ׁשֶ  ייכֵ זִ בָּ  םיֶה ֵת וֹ ּפ כַ בְּ  ַמֲחִזיִקים ֲאָריֹות ֵניׁשְ , ִיׂשְ

צֹות ּוְבֵ)יֵניֶהם ּבָ ֵהִפיצוּ  ַיֲהלֹוִמים ְמׁש� נֹוָרה ַ)ל. האֹוָר  יַזֲהרּוֵר  ׁשֶ ה ַהּמְ ְקדוּ , ַהֲחָדׁשָ  ִניםּמָ ָא  רִמְסּפַ  ׁשָ
ם־יֵ) דוּ יְ  ךְ  ׁשֵ ֶמׁשֶ מוּ , בַר  ְזַמן ּבְ ּיְ ּסִ ם ֶאת ּוְכׁשֶ ל ָ)ֶליָה  ְמרוּ גָּ , ְמַלאְכּתָ ל ֶאת ָהרֹוִאים ּכָ יְוָאְמרּו  ְוִנְמנוּ  ַהַהּלֵ  ּכִ

מֹוָתּה  ֵאין ָכל ּכְ   . ָהָאֶרץ ּבְ

ַזם ֶזה הּוא, ַזְלָמן ר' ִגידנָּ ַה  ּיָ נֹוָרה ֲהָכַנת ֶאת ׁשֶ ֶחֶדת ַהּמְ יל ַהְמי�  ֵנס רְלַאַח , ּה נָ ַמֲ) לְ  יסוֹ כִּ ִמ  ָזָהב ְוִהּזִ
דֹול ֵאַרע ּגָ ֶאָחד, ָלֵכן ֹקֶדם ַאַחת ָנהׁשָ . ּמוֹ ִע  ׁשֶ ה ִמיֵמי ּבְ ּכָ , ִמְסָחרוֹ  ְלֶרֶגל וֹ ְרכּ ּדַ  ֶאת ַזְלָמן ר' הׂשָ ָ) , ַהֲחנ�

דֹוָלה היָּ נִ ֳא בָּ  ֶניָה  ּגְ ּפָ דֹוָלה לוּ בּ נְ ַט יְס ִא  ִעירלָ  דֹותָ) וּ מ ָהיוּ  ׁשֶ ֶאְמַצע. ַהּגְ ְרָצה, ַהַהְפָלָגה ּבְ דֹוָלה ְסָ)ָרה ּפָ  ּגְ
ָבה היָּ נִ ֳא ָה וְ  םיָּ בַּ  ְ ֵבר ִחׁשּ ָ ַכב. ְלִהׁשּ ִפיָנה ַקְרָקִעית ַ)ל ַזְלָמן ר' ׁשָ ה ּוְבִלּבוֹ , ַהּסְ ִפּלָ ית ּתְ  ְלָאִבינוּ  ֲחִריׁשִ

בַּ  ָ ׁשֶ ִצילֶ  םיִ ַמ ׁשּ ּיַ ַח  תֶד ֶר ֵמ  ּנוּ ׁשֶ קֹול ְוָנַדר ִהְתַנֵ)ר ְלֶפַתע .תׁשַ ִדי ֱאלִֹקים ִיְהֶיה ִאם: "ָרם ּבְ  ינִ יֵר זִ ֲח יַ וְ  ִעּמָ
י ּוְלָהִכין ִריםא� בָּ  ה' ֶאת דבֵּ ְלכַ  ֲאִני ַמְבִטיַח , ָאִבי תיְלבֵ  לֹוםׁשָ בְּ  ְסּפִ ּה , ְמֹפֶאֶרת ְמנֹוָרה ִמּכַ י ַיְדִליק ּבָ  ָהַרּבִ

נֹוָרה ֶאת ִפְרסּוָמ  ַהּמְ תוֹ ". הוָ צְ ִמ  ּוְבִהּדּור אּסָ נִ  אּבְ ִפּלָ ל ּתְ ָלה ַזְלָמן ר' ׁשֶ ִדּבּורוֹ  ָ)ַמד ְוהּוא, ִהְתַקּבְ ָמּה  ּבְ  ְוִקּיְ
ְמלֹוָאּה  ר. ְלָכךְ  רבֶ ֵ) ֵמ  ְוַאף ּבִ ֲאׁשֶ נֹוָרה הּוְבָאה ּכַ ל ְלֵביתוֹ  ַהּמְ י ׁשֶ ָאָגה ָמֵלא ַזְלָמן ר' היָ ָה , ָהַרּבִ  הָת ּוְבָ)  ּדְ

א ּמָ י ִיְדֶחה ׁשֶ י, ִמְנָחתוֹ  ֶאת ָהַרּבִ ק ָהָיה ֵמעֹודוֹ  ּכִ ּפֵ יט אּוָלם, ָ)טּמ� בַּ  ִמְסּתַ ִהּבִ ׁשֶ י ּכְ  ַהְמֹפֶאֶרת נֹוָרהּמְ בַּ  ָהַרּבִ
ָפָניו ּלְ ִדיר ּה יָ ְפ יָ  ֶאת ְוָרָאה ׁשֶ ל, ַהּנָ ִנים ראוֹ ְמ בִּ  ִקּבֵ ְנָחה ֶאת ּפָ ְבחוֹ  ְוִהְפִליג ַהּמִ ׁשִ ל ּבְ ְתָנֶאה ַזְלָמן ר' ׁשֶ ּמִ  ׁשֶ

  . ְצֹותּמִ בַּ  ְמֹאד הּוא

ַפֲאֵתי ִית ָ)ַמד ָהֲ)ָיָרה ּבְ ָהָיה, ְוָנמּוךְ  ָקָטן ּבַ ּלוֹ  הּסֶ כ� ְמ  ָאז ׁשֶ ֶלג ּכ� ׁשֶ ַבִית. ַצח ּבְ ְנָיִמין ֹוֵררִהְתגּ  ֶזה ּבְ  ּבִ
ׁשּוט ְיהּוִדי, יׁש נִ יְ בֵּ  ּלֹא, ְוָתִמים ּפָ ְנעּוָריו ּתֹוָרה ִלְלֹמד ָזָכה ׁשֶ ְתָקאֹות ּבִ יֵמי ָ)ָליו ָ)ְברוּ  ׁשֹונֹות ְוַהְרּפַ יו ּבִ . ַחּיָ

קוֹ  ְוקֹוָמתוֹ , יׁש ינִ בֵּ  ָהָיה ֵ)ִצים חֹוֵטב ְלבּוׁשוֹ . ִזיםֲאָר  ַמתּכְ ָנְכִרי ִנְרֶאה ָהָיה ּבִ ן־ְוַ)ל, ּכְ ִפי הנֶּ ְמכ�  ָהָיה ּכֵ ֵני ּבְ  ּבְ
אֹוָתּה . ּגֹוי' יׁש ינִ 'בֵּ  ּנּויכִּ בַּ  ָהֲ)ָיָרה ָ)ה ּבְ ָהֲ)ָגלֹות ׁשָ ֵני ַ)ל ָ)ְברוּ  ׁשֶ תוֹ  ּפְ ְקּתָ ל ּבִ  ְוָחַטב ֶזה ָ)ַמד, יׁש נִ יְ בֵּ  ׁשֶ

ֵד  וֹ רצֵ ֲח בַּ  ֵ)ִצים ַקת םינָ כִ ָה לְ  יּכְ ּנּור ְלַהּסָ ֵביתוֹ  ַהּתַ ה ֵאָליו ָקְראוּ "! יׁש נִ יְ בֵּ . "ּבְ ּמָ ֵ)ת יםַהֲחִסיִד  ייֵר ִע צְּ ִמ  ּכַ  ּבָ
בוּ  ׁשְ ּיָ ח ַאל, "ָלהגָ ָהֲ)  ַ)ל ׁשֶ ּכַ ׁשְ ַהּיֹום ּתִ ר ֶאת ַמְדִליִקים ֶ)ֶרבבָּ  ׁשֶ ל ָהִראׁשֹון ַהּנֵ ה ׁשֶ ּכָ  ֵהִרים יׁש נִ יְ בֵּ ". ֲחנ�

ִמימוֹ  וֵ)יָני ֶאת ָ)ְברוּ  ֲ)ָגלֹותַאַחר ָה  ְוָ)ַקב תַהּתְ ֶ)ְלמוּ  ַ)ד ,ְלָפָניו ׁשֶ ּנֶ   . ֵמֵ)יָניו ׁשֶ

ה ֵליל ּכָ בֵ  ֲחנ� י תיּבְ ֱאָסִפים ֵ)יֵני. ָהַרּבִ נֹוָרה ֶאל תוֹ ׁש טוּ לְ  ַהּנֶ ְרִהיָבה ַהּמְ ְגְלָתה ַהּמַ ּנִ  ֵ)יֵניֶהם ְלֶנֶגד ׁשֶ
ְמלֹוא דֹול ָיהָה  ּה יָ ְפ יָ וְ , ּה ּתָ ְר ַא ְפ ּתִ  ּבִ ֶ  הִמּמַ  רֵת וֹ י ּגָ ֲארוּ ׁשּ ָ)ה ְלַ)ְצָמם ּתֵ ׁשָ ִעְניַ  ּבְ נֹוָרה ןׁשֶ ה ַהּמְ  נֹוַדע ַהֲחָדׁשָ

ֱאָסִפים. ָלֶהם ינוּ  ְצפּוִפים ָ)ְמדוּ  ַהּנֶ י ִלְכִניַסת ְוִהְמּתִ ָ)ִתיד, ָהַרּבִ ֵנס ׁשֶ ר ֶאת ּוְלַהְדִליק ְלִהּכָ ל ָהִראׁשֹון ַהּנֵ  ׁשֶ
ה ּכָ ֶה  תְרכַּ בִּ  רְלַאַח , ֲחנ� ִכינוּ  ַ)ל ינּו'יָ ֱח 'ׁשֶ ּזָ יַ)  ׁשֶ נֹוָרה ְוַ)ל םלוֹ ֲה  ְלַהּגִ ה ַהּמְ ְכַנס, ַהֲחָדׁשָ ּנִ י ּוְכׁשֶ  ָהָיה ָהַרּבִ
ֵ)יֵני ּדֹוֶמה דֹול ֵהןכֹּ כַּ  ֲחִסיָדיו ּבְ עֹוֵמד ַהּגָ נֹוָרה ֶאת ְלַהְדִליק ׁשֶ ֵבית ַהּמְ ָ)ה. ׁש ּדָ ְק ַהּמִ  ּבְ ה ׁשָ ּכָ ָכה ֲאר�  ִנְמׁשְ

ְדָמה, ַהַהְדָלָקה ֹוַדתֲ)ב ּקָ ְצָוה ְראּוָיה ָנהכָ ֲה  ָלּה  ׁשֶ סוּ  ּוְלַאֲחֶריָה , ַלּמִ ּנְ  קֹוָלם וּ נְוָנְת  ַיַחד יםַהֲחִסיִד  ִהְתּכַ
ֵהם, רֶמ זֶ וָ  ירׁשִ בְּ  ׁשֶ ִרים ּכְ ה ינֵ מוֹ זְ ּפִ  ֶאת ְמַזּמְ ּכָ י הְוִיְרָא  ּתֹוָרה ְלִדְבֵרי ּוַמֲאִזיִנים ַהֲחנ� םַר  ִמּפִ   .ּבָ

ָ)ה רַח ְלַא  ה ׁשָ ּכָ י ָיָצא, ֲאר� ִית ִמחּוץ ְמַ)ט פּוׁש לָ  ָהַרּבִ ַאף, ַלּבַ לּול ַהּצֹוֵנן ָהֲאִויר ֶאת וֹ ְלִקְרבּ  ְוׁשָ  ְוַהּצָ
ֶלג ֶ ַהׁשּ ַקע. ּמוֹ ִע  ֵהִביא ׁשֶ י ׁשָ ר, יוָר הוּ ְר ִה בְּ  ָהַרּבִ ֲאׁשֶ ה ּכַ ִחּלָ ְעּתוֹ  ָהְיָתה ּתְ ֵאר ְמנֹוַרת. ָ)ָליו נֹוָחה ּדַ זוֹ  ּפְ  ּכָ
ל ִלְכבֹוָדּה  נֹוכְ , ִמְצָוה ׁשֶ ָבר ֶזה ֵאין, סנֵּ ם ַה ְרסוּ ְלִפ  בַר  ָקָהל תחוּ ּבְ ל ּדָ ָכךְ ־הַמ  ׁשֶ ַבר אּוָלם, ּבְ  רּקֵ נִ  ָמה־ּדְ

מֹוחוֹ  ּום. ְמנּוָחה לוֹ  ָנַתן ְולֹא ּבְ יק ָחׁש  ָמה ִמׁשּ ּדִ י, ַהּצַ לַהְדָלָקתֹו  ּכִ הוּ  ןאָמ  ׁשֶ ֲ)ָיָרה ּדְ ָלה ּבַ  צֹוןְלָר  ִהְתַקּבְ
ּנוּ  רֵת וֹ י ַמִים ִמּמֶ ָ ׁשּ ים ְרִקיִעים ּבֹוֵקַ) , יֹוֵתר ַמְבִהיק ֵנרוֹ , ּבַ  ַהֲהָכָנה ִעם ַהְמֹפֶאֶרת תוֹ ָר נוֹ ְמ  ֶאת ּוַמְקּדִ

דֹוָלה ַ)ל ִמיהוּ  יֹוֵדַ)  הּוא ֵאין ַאךְ , ַהּגְ ר ּבַ ֶזה ַהּנֵ י הָא ָר , ַתעֶפ לְ . ַהּלָ ל ִנְצנּוץ קחוֹ ֵמָר  ָהַרּבִ  ַלתֵפ ֲא בַּ  אֹור ׁשֶ
ְיָלה י ֵהֵחל. ַהּלַ ֶלג ּובֹוֵסס ָהַלךְ  ׁש ֶר ֶח ־ׁש ֶר ֶח , ָהאֹור בֹותְק ִע בְּ  ִלְפֹסַ)  ָהַרּבִ ֶ ׁשּ יַ)  ַ)ד, ֶהָ)ֹמק ּבַ ִהּגִ  הצֵ ְק לִ  ׁשֶ
ה ְוָיָצא ָהֲ)ָיָרה ַ)ר ֶאל ֵהיֶמּנָ מּוךְ  ַהּיַ ה. ַהּסָ י רֹוֶאה ְוִהּנֵ  ְלָפָניו, ֵ)ִצים תׁשַ ְר ח�  ְלַיד עֹוֵמד ּגֹוי' יׁש נִ יְ 'בֵּ  ֶאת ָהַרּבִ

ּבֹוֵ)ר ֵ)ץ םֶד גֶּ  ֶרץָא בָּ  ַ) קוּ ּתָ  ֵאׁש  ׁשֶ יט עֹוֵמד ַ)ְצמוֹ  ְוהּוא, ּבָ ְתִמימּות רנֵּ בַּ  ּוַמּבִ הּוא ּבִ ׁשֶ ִים מֹוֵחא ּכְ ּפַ  ּכַ
ם יֵרי ְלַ)ְצמוֹ  ּוְמַפּזֵ ִ ה ִמׁשּ ּכָ יךָ ּמַ  הַמ . "ֲחנ� ַאל"? יׁש נִ יְ בֵּ , הּפֹ  ֲ)ׂשֶ י ׁשָ הְוַה , ָהַרּבִ יבֵה  ּלָ קֹול ׁשִ : אּטֵ ַח ִמְת  ּבְ

יִתי ְלַיד יםֲחִסיִד  ָ)ְברוּ " ירוּ  ּבֵ י ִלי ְוִהְזּכִ ה ֵליל ָהֶ)ֶרב ּכִ ּכָ ָיִדי ָ)ָלה לֹא ֵנרֹות ִלְקנֹות. ֲחנ�  ֶאל ָיָצאִתי ְוָלֵכן, ּבְ
ַ)ר י, ַהּיַ ַקְעּתִ ס רכֶ ְלזֵ  יוּתִ ְק לַ ְד ִה וְ  ֵ)ץ ּבָ ֲ)ׂשָ  ַהּנֵ ּנַ יקצַּ ַה  ַדעיָ ". ַלֲאבֹוֵתינוּ  הׁשֶ י, ּדִ ל ִלּבוֹ  ְוֹטַהר תוֹ ימוּ ִמ ּתְ  ּכִ  ׁשֶ

ה ְוֵנר, לוֹ  ָ)ְלָתה יׁש נִ יְ בֵּ  ּכָ ּלוֹ  ַהֲחנ� ָהב ְמנֹוַרת ַ)ל ליִפ ֱא ֶה  ׁשֶ ּלוֹ  ַהּזָ ל ׁשֶ   �. לכֹּ ־ןדוֹ ֲא  ִלְפֵני ְלָרצֹון ְוִהְתַקּבֵ

  
  

י ר" יַ  ַרּבִ ַ+ל "ָ+רּוְך ַלּנֵ   ל"ַזּצַ ֲ+ֹקב ֶ+ְטִליְנֶגר ּבַ
ִכְסֵלוכ"ה  ַהִהּלּוָלא ְליֹום ל ִראׁשֹון ֵנר ֵליל, ּבְ ה ׁשֶ ּכָ �  , תרל"בֲחנ

  

נַ  ַהּתֹוָרה ֵלידוֹ ִמגְּ  ּכְ ַאׁשְ ֹוְמֵרי זּבְ ֶחֶלת ּוִמׁשּ ֲהדּות ּגַ  ַהּיַ
רּוָפה ר ַהּצְ ְר  ֹצאן ְלִנְכֵסי ָהְפכוּ  ְסָפָריו, ֲאׁשֶ  ֶזלּבַ

עֹוַל  ִקי. ַהּתֹוָרה םּבְ ָכל ָהָיה ּבָ ִנְגלֶ  ּתֹוָרה ַחְדֵרי ּבְ  הּבְ
ר ם ְיִדיָ)ה לוֹ  ְוָהְיָתה, ְוִנְסּתָ ָחְכמֹות ּגַ ָלִליּ  ּבְ . ֹותּכְ

ל י ִקּבֵ . ּתֹוָרה קֹוםְמ לִ  הּגֹוֶל  היָ ָה וְ , רוֹ ּדוֹ  ֵלידוֹ גְּ  ִמּפִ
יץ יםלָ  ּתֹוָרה ִהְרּבִ ֶהם, מֹוִניםֲה  ָנֲהרוּ  תוֹ יבָ יׁשִ לִ וְ  ַרּבִ  ּבָ

א ַהּדֹור ֵלידוֹ ִמגְּ  ל יָה נֶּ גִ ְמ וּ  ַהּבָ ְרַמְנָיה ַיֲהדּות ׁשֶ . ּגֶ
ַנת ׁשְ ה ו"תקצ ּבִ ּה לְ  ִהְתַמּנָ ל ַרּבָ , הנָ טוֹ ְל ַא  ָהִעיר ׁשֶ

ָהְיָתה ְרַמְנָיה פֹוןְצ בִּ  ַהְיִחיָדה ָהִעיר ׁשֶ ּלֹא ּגֶ  ׁשֶ
ּה  הּוְקָמה ה ּבָ ָגא ָ)ַמד. יתִמ ְר פוֹ ֶר  ְקִהּלָ ִמיַרת ֹוןּבְ  ִלׁשְ

ֶחֶלת ֶגְרַמְנָיה ַהּתֹוָרה ּגַ ָכל ְוָלַחם ּבְ  יֵס ְר ָה ְמ בִּ  עֹז ּבְ
ת ם. ַהּדָ ךְ  ְלׁשֵ  ןִצּיוֹ  ׁשֹוֵמר" ָהֵ)ת ַתבכְּ  ֶאת דִיּסֵ  ּכָ

ֱאָמן ַלַהט ֵהֵגן ּבוֹ ", ַהּנֶ  הָה ְק ִה וְ  ַהּתֹוָרה ָמֹסֶרת ַ)ל ּבְ
יֶהם ֶאת ּנֵ ל ׁשִ  תוֹ נוּ ָת וְ נְ ַ) . םיֶה ֵפ ּתָ ׁש� וְ  ָהֵרפֹוְרִמים ׁשֶ
ׁש  תוֹ ָא וָּ צַ בְּ  ְוַאף, יוָת בוֹ וּ ׁש ּתְ ִמ  תֶר ִנכֶּ  ּקֵ ּלֹא ּבִ בוּ  ׁשֶ  ִיְכּתְ

ָהָיה ָ)ָליו יק ׁשֶ ָבָחיו ַיֲאִריכוּ  לֹא ְברוֹ ִק  ְוַ)ל ַצּדִ ׁשְ  ּבִ
א ּה . ְסָפָריו מֹותׁשְ  ֶאת רוּ יכִּ זְ יַ  ֶאּלָ ל ַהּנֹוָדע ַרּבָ  ׁשֶ

ַלִים י ְירּוׁשָ ים ַרּבִ ִהְתגּ , ְנֶפְלדזֹונֶ  ַחּיִ ִדיַרת ֹוֵררׁשֶ  ּבְ
כּוַנת ַיֲ)ֹקב' ית'בֵּ  ׁשְ י ּבִ ּתֵ ַלִים ַמֲחֶסה ּבָ ירּוׁשָ  ּבִ
יָקהַ) ָה  רּוַמת, ּתִ ל יויצָ ִר ֲ) ַמ  ּתְ י ׁשֶ  היָ ָה , ַיֲ)ֹקב ַרּבִ

ן ָנה יִמּדֵ  ְמַצּיֵ ִטיָרתוֹ  יֹום ֶאת ׁשָ ֵנר ּפְ ל  ִראׁשֹון ּבְ ׁשֶ
הֲחנ�  ן היָ ָה וְ , ּכָ הָה  ֶאת ְמַצּיֵ ְבּדָ ּמִ  )�  ִסְפֵרי רּפַ ְס ׁשֶ

ַ  ְכּתֹותַמּסֶ  ַ)ל" רנֵּ לַ  ָ)רּוךְ "  המֹונָ ׁשְ  ֵהם ס"ַהׁשּ
ִמְניַ  ה ֵנרֹות ןּכְ ּכָ ַמִים ּוִמן, ַהֲחנ� ָ  אֹותוֹ  ֵהִביאוּ  ַהׁשּ

ֵ בַּ  ְלִסְפרוֹ  ִלְקרֹא ר' ךְ וּ ר'ָ)  םׁשּ  יֹום ַ)ל זּמֵ ְלַר , ַלּנֵ
ִטיָרתוֹ  ָמתוֹ  ֵנר ֶנֶ)ְרָכה ּבוֹ  ּפְ יָבהלִ  ְוָ)ְלָתה ִנׁשְ ל יׁשִ  ׁשֶ

ַהְקּדָ . ַמְעָלה ֶאת, ּכֹוֵתב ָמתוֹ ּבְ  ,ָקַבע רֶפ ַהּסֵ  םׁשֵ  ׁשֶ
ֵדי רֹון ֵנר ְלָהִקים ּכְ ִמיִמים ְלהֹוָריו ִזּכָ  הוּ לוּ ּדְ גִּ ׁשֶ  ַהּתְ

ֲ)ׁשּוִעים ֶיֶלדכְּ  ין ׁשַ   . םיֶה ֵא ָצ ֱא ֶצ  א"י ּבֵ

  
הפיוט המפורסם בין פיוטי חנוכה, הוא "מעוז צור 

שנה. שם המחבר הוא  800־ישועתי" שהתחבר לפני כ
מרדכי, ומזהים אותו עם רבי מרדכי ב"ר יצחק הלוי, 
שמוצאו מאיטליה והשתקע במגנצא שבאשכנז, ויש 
אומרים שהוא משתייך למשפחת הפייטנים המפורסמת 
משפחת קלונימוס. אחרים מזהים את המחבר עם רבי 

ספר 'המרדכי'  הכהן מנירנברג בעלמרדכי ב"ר הלל 
שנהרג על קידוש ה', אך מחבר הפיוט קדם לו במקצת. 
הפיוט נכתב בסגנון משוררי ספרד הקדמונים, בהם 
הדלתות והסוגרים מתחרזים לעצמם, וראשי הבתים 
יוצרים אקרוסטיכון של שם המחבר מרדכי חז"ק. משקלו 
שש הברות דקדוקיות בצלע, והשוואים והחטפים 

רות משלהם. הבית הראשון הוא נחשבים כיתד ולא כהב
מעין הקדמה של הודיה לקב"ה ותפילה לתקומת בית 
המקדש, הבית השני עוסק בגלות מצרים, השלישי בגלות 
בבל וחורבן בית ראשון, הרביעי בנס פורים ומגילת 
אסתר, והחמישי בנס חנוכה ולכן מנגנים פזמון זה בעיקר 

והכוונה בימי החנוכה. הבית השישי עוסק בגלות אדום 
לדת הנוצרית, ויוצא אפוא שארבעת הבתים עוסקים 
בארבע הגלויות לפי הסדר: בבל, פרס, יוון ורומי. בית זה 
נשמט בסידורים רבים בעקבות הצנזורה הנוצרית, מפני 
שיש בו רמז ותפילה למפלתו של פרידריך הראשון מלך 
גרמניה, המכונה פרידריך ברברוסה 'אדום הזקן', שארגן 

הצלב השלישי, ובדרכם ערכו הצלבנים פרעות  את מסע
בקהילות אירופה, וכינויו מרומז בתיבות "דחה אדמון 

וחלפה השורה של "נקום בצל צלמון". יש סידורים בהם ה
יך מאומה הרשעה", בתיבות "עשה נא נקמת דם עבד

למען שמך להיות לנו תשועה", כדי שלא לעורר את חמת 
איה מכאן להיפך, זעמם של הנוצרים. יש מביאים ר

שבמקור היה השיר רק בן חמישה בתים, והבית השישי 
היתוסף לו בתקופה מאוחרת יותר, ואין קשר אפוא בין 
 הדברים לבין פרידריך מלך גרמניה. הראייה לכך היא

  . הקדמונים לא מופיע ברוב הסידוריםבית הש ,מהעובדה
  

ַ+ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ָ+ֶליָה  יָבה ֶאת ּבְ ֵהׁשִ יָקה ׁשֶ נֹוָרה ָהַ+ּתִ   ַהּמְ

ין ִדים יָה בֶ ׁשָ וֹ ּת  ּבֵ ְכּבָ ל ַהּנִ בִּ  ׁש ְט נְ ֶר ֶס  ָהֲ)ָיָרה ׁשֶ ָכה לְ , ַזְלָמן ר' היָ ָה , ְרָיהְנגַּ ה�  חֹוזְמ ׁשֶ ּזָ  הלָּ ּוְגד�  תֹוָרהׁשֶ
ָמקֹום ֶאָחד ִנים ּוךְ שׂ ֲח . ּבְ נֹוָתיו רֹב ָהָיה ּבָ ִחיד נוֹ בְּ נֹוַלד לֹו וְ  ָזָכה ָיָמיו ברֹ ֲ) בַּ  ְוַרק, ׁשְ ים ַהּיָ , ַאְך ְקלַחיְ  ַחּיִ

ךְ ז ָא ֵמ  לָ)ָליו  ִהְתַהּפֵ ְלּגַ הָמ ־הַמּטָ  ָלֶרֶדת ֵהֵחל ְוהּוא ַהּגַ , לכֹּ ־ַוֲחַסר ָ)ִני ַזְלָמן ר' הַנֲ)ׂשָ , רצָ ָק  ְזַמן ּתֹוךְ . ּטָ
ְבנוֹ  ִמיגֹונוֹ  ְוִהְתַנֵחם ָהָיה ּבִ ֵ)יָניו ָיָקר ׁשֶ ים ָזָכה לֹא. ֵ)ינוֹ  ַבתבָ כְּ  ּבְ ָטן ְקלַחיְ  ַחּיִ  ֵמהֹוָריו בַר  ְזַמן ֵליָהנֹות ַהּקָ
ֵקִנים ר ְוַכֲ)בֹר, ַהּזְ ִנים ֶ)ׂשֶ ֵניֶהם םּתֵ יַ ִהְת  ָדתוֹ ִמלֵּ  ׁשָ ְ  ֶטֶרם. ְוגֹוֵאל ָקרֹוב ְללֹא ְלַבּדוֹ  ְונֹוַתר, ֶזה רַאַח  ֶזהבָּ  ִמׁשּ
ִטיָרתוֹ  נוֹ ר' ַזְלָמן  ִנְפַרד, ּפְ ִחיד ִמּבְ ר ַהּיָ יו דֹותּתֹולְ  ֶאת לוֹ  ְוִסּפֵ ע. "ַחּיָ לְּ  ְלךָ  ּדַ יר ָהִייִתי ִניםָפ ׁשֶ דֹול ָ)ׁשִ , ּגָ

א ַמִים ןּמִ ׁשֶ  ֶאּלָ ָ לוּ  ַהׁשּ ְלּגְ ִלי ֶאת ּגִ ל .ַמּזָ י ִמּכָ ֶרת ַרק ִלי הָר נֹוְת  ְרכּוׁשִ ֶסף ְמנֹוַרת ְוִהיא, ָטהְפלֵ לִ  ַאַחת ַמְזּכֶ  ּכֶ
י ּתִ ַרׁשְ ּיָ י ָ)ֶליָה , יַת בוֹ ֲא ֵמ  ׁשֶ ַמְרּתִ ל ׁשָ ָמר ִמּכָ ם ִמׁשְ ים ּגַ ַמּנִ ּזְ יםַה  ּבַ ׁשִ יֹוֵתר ּקָ ׁש . ּבְ ם ֲאִני ְמַבּקֵ ךָ  ּגַ  רמֹ ׁשְ לִ  ִמּמְ

ל ָ)ֶליָה  ִתי, ָיֶמיךָ  ּכָ ִהיא ּוְתִפּלָ ִאיר ׁשֶ אֹור ךָ ייֶּ ַח  ֶאת ּתָ   ". ֹותצְ ְוַהּמִ  ַהּתֹוָרה ּבְ

ים תֹום ְקלַחיְ  ַחּיִ ל ַהּיָ ְלּגֵ י ִהְתּגַ ָבּתֵ ֵני ּבְ ִרֲחמוּ  ָהֲ)ָיָרה ּבְ יגוֹ  אּוָלם, ָ)ָליו ׁשֶ ה נוֹ ּבִ ָ  ְפׁשוֹ ְונַ  ִלְלֹמד ִהְתַקׁשּ
ים ָחִביםְר ַהּמֶ  ֶאל ָההְמ כָּ  ּקִ חּוץ ַהְיר� ּמִ ר ִליֵדיֵאפֹוא  רּוהוּ ָס ְמ  יויבָ יִט ֵמ . ַלֲ)ָיָרה ׁשֶ ְמֶחה ַנּגָ ֵדי מ� ְלַמד ּכְ ּיִ  ׁשֶ

נּות ּמָ ּתּוַכל א� ָ)ֶליָה  ֶאת ְלַפְרֵנס ׁשֶ ן הּואוְ , ּבְ ִלּמּוָד  ִהְצַטּיֵ ֲ)  ַ)ד ויּבְ ּנַ ַ)ְצמוֹ  הׂשָ ׁשֶ ר ּבְ ְמֶחה ְלַנּגָ , ִמיםיָ לְ . מ�
יַ)  ְלַאַחר ִהּגִ ׁש  ָהִאיׁש ' ְלֶפֶרק ׁשֶ ים אׂשָ נָ , 'ְמַקּדֵ ה ְקלַחיְ  ַחּיִ ָ  ָ)ְברוּ  .ְמגּוֶריָה  תַר ַלֲ)יָ  ָ)ַבר יָה ֶת בוֹ ְק ִע בְ וּ  ִאׁשּ
ה ּמָ ִנים ּכַ ים ׁשָ ה ְקלַחיְ  ְוַחּיִ ָ ְחּתוֹ  ֶאת ְלַפְרֵנס ִהְתַקׁשּ ּפַ ִה , ִמׁשְ ְרָכהׁשֶ ָבר ְתּבָ ה ּכְ ַכּמָ  רּותֲח ּתַ ְוַה , ַזֲאטּוִטים ּבְ
ינוֹ  ִרים ְלֵבין ּבֵ ּגָ ֵרָרה ּוְבֵלית ,רצָ ָק  ְזַמן ּתֹוךְ  ָאְזלוּ  יוָת נוֹ כוֹ ְס ֶח  .ְלָזָרא לוֹ  ָהְיָתה ֵאזֹורבָּ  ָהֲאֵחִרים ַהּנַ  ִנְפַרד ּבְ

ֵני יתוֹ  ִמּבְ ֵדי ְלַדְרּכוֹ  ְוָיָצא ּבֵ ה. לוֹ ַמזָּ  ֶאת ֹותנּ ׁשַ לְ  ּכְ ִחּלָ ְדּתוֹ  תַר ַלֲ)יָ  ָנַסע ּתְ ּלַ ָנה םׁשָ , ה� ד ּפָ  תיבֵּ  לֶא  ִמּיָ
קֹוִמי ִמיןלְ ָהַ)  ּטֵ  ַהּמְ ּתַ ם, ֲאבֹוָתיו רֹותבְ ִק  ַ)ל ַח ְוִהׁשְ ָ יךְ  ּוִמׁשּ ֵני ַ)ל יוָד דוּ נְ בִּ  ִהְמׁשִ ַרֲחֵבי ׁשֹונֹות ָ)ִרים ּפְ  ּבְ

ִדיָנה ר, ַהּמְ ֲאׁשֶ   . ְמגּוָריו ֵמֵאזֹור רֵת וֹ יוְ  יֹוֵתר ִמְתַרֵחק הּוא ּכַ

קּוָפה רְלַאַח  ה ּתְ ּכָ ל ֲאר� ֶהם, ְנדּוִדים ׁשֶ ים ָמָצא, ַרְגָלּה  ְלַכף ָמנֹוַח  ַהּיֹוָנה ָמְצָאה לֹא ּבָ  ֶאת ְקלַחיְ  ַחּיִ
ָצְרַפת ְצמוֹ ַ)  דֹוָלה ּבְ ה םׁשָ , ַהּגְ ְרֵנס ְמנּוָחה ִלְמֹצא ִקּוָ ָכבֹוד ּוְלִהְתּפַ  ַ)ל םִנַח  ְוהּוא, ִמיםַהיָּ  ָאְרכוּ  לֹא. ּבְ

יָאתוֹ  ם ןכֵּ ׁשֶ , ְלָצְרַפת ּבִ ָידוֹ  הלָ ֶהֱ)  םׁשָ  ּגַ ה הּוא. יקִר לָ  ָהיוּ  יוצָּ ַמ ֲא ַמ  ְוָכל ֶחֶרס ּבְ ָ ַפת ִהְתַקׁשּ ׂשְ קֹום ּבִ  ַהּמָ
יֶהם ְרחֹותּוְבָא  ל ַחּיֵ ִדיָנה ֵביּתֹוׁשְ  ׁשֶ ְסּפוֹ  תְוֶא  ֵ)ינוֹ  ֹוסכּ בַּ  ָנַתן ְוַצַ)ר ֵיאּוׁש  ּוֵמרֹב, ַהּמְ ִהְצִליַח  טָ) ַהּמ�  ּכַ  ׁשֶ

ז ָהָיה ְלַהְרִויַח  ּפָ ַה  ַ)ל ְמַבְזּבֵ ָרה הּטִ ִאים ִמיםיָּ בַּ . ַהּמָ ַ)ל ּבוֹ  ִהְבִחין, ַהּבָ יר ַח זֵ ְר ּמַ ַה  תיבֵּ  ּבַ  תוֹ ינוּ ִד ֲ) בַּ  ְוִהּכִ
יַ)  ְוָלֵכן, תוֹ רוּ ׁשְ יַ וְ  קֹום ַלֲ)ֹבד לוֹ  ִהּצִ ּמָ ְמִסירוּ  תֵר ּוְלׁשָ  ּבַ ּתַ , קֹוחֹותַהלָּ  ֶאת תּבִ ּמַ ׁשֶ ִצּדוֹ  רוֹ כָ ׂשְ  ןּכְ  ַמֵהר. ּבְ

ל ְמֹאד ּגֵ ים ִהְסּתַ ךְ  ִעם ְוַיַחד, ֶהָחָדׁש  ְלִמְקצֹועוֹ  ְקלַחיְ  ַחּיִ ק, וֹ רבָ ֲ)  ֶאת חכַ ׁשָ  ּכָ  ִעם ויָר ׁשָ ְק  ֶאת ִנּתֵ
ִליךְ  ִהְזִניַח  ְוַ)ּמוֹ  יוָק לֹ ֱא  ֶאת ְוַאף, וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ו יֵמֲאחֹוֵר  ְוִהׁשְ   . וֹ ּגֵ

ל קּוָפה אֹוָתּה  ּכָ ָבה, ּתְ ּתוֹ  ָיׁשְ יָנה ַהְמסּוָרה ִאׁשְ ל ְוִהְמּתִ ים אֹות ְלַקּבֵ ְע  ַחּיִ ָ)ַזב ָלּה ִמּבַ , ֲאָנחֹותלַ  אֹוָתּה  ׁשֶ
ָ לַ  ַאךְ  ים יםצִּ ַמ ֲא ַמ . ְואׁשּ ָתה ַרּבִ ה ָ)ׂשְ ָ ֵדי ָהִאׁשּ ל יָה ֶת בוֹ ְק ִע  ַ)ל תַלֲ)לוֹ  ּכְ  ַאף ָיָדּה בְּ  ָהָיה לֹא ַאךְ , ּה לָ ְע בַּ  ׁשֶ

ֵדי חּוט הצֵ ְק  ֲ)ָיָרה נֹוַדע ֶאָחד יֹום. ַאֲחָריו קּדֹ בְ לִ  ֵהיָכן ָלַדַ)ת ּכְ י, ּבָ נוֹ  ּכִ כֹור ּבְ ל ַהּבְ ים יֵר בְ ּדִ "ַה  ׁשֶ " ַחּיִ
ְנז י, ִמּצַ א ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ַרּגָ ִ ִמ  ׁשְ ֲ)ָיָרה רּקֵ ְלבַ  ִמְתּכֹוֵנן, הבָ ינוֹ ׁשּ ְזַמן ְלַאַחר, ּבָ ה� ָמָתא ָהַרב יְיֵד  ַ)ל ׁשֶ  ְלֶרֶגל ּדְ

ת ּנַ נוֹ  ֲחת� ְמַ)ט. ּבְ ל ּכִ ֵני ּכָ ל ָיְצאוּ  ָהֲ)ָיָרה ּבְ ֵני ֶאת ְלַקּבֵ יקצַּ ַה  ּפְ ּתוֹ  אּוָלם, ּדִ ל ִאׁשְ ים ר' ׁשֶ  נֹוְתָרה ְקלַחיְ  ַחּיִ
ֵביָתּה  ְ  ַאַחת. ּה בָּ לִ  רֹוןבְ ְוׁשִ  ּה נָ בוֹ צְּ ִע  ֵמרֹב ּבְ ָמה נֹוֶתיָה כֵ ִמׁשּ ָ ׂשּ ַבְע  ִהְפִציָרה, ּה ָת רוּ ְד ָ) ֵה לְ  ּה בָּ לִ  ׁשֶ ֵנס ָלּה ּבְ  ְלִהּכָ

י ֶאל יר ָהַרּבִ כֶ  ֶאת ּוְלַהְזּכִ בּוָרה םְנּתָ ׁשְ ְ י, ְוַרֲחִמים ְיׁשּוָ)ה רבַ ְד לִ  ַהׁשּ ָהַרּבִ ַמע ּוְכׁשֶ ּפּור ֶאת ׁשָ ַלח ַהּסִ  ִעם ׁשָ
ֵכן ָ ֶסף ררוֹ צְ  ַהׁשּ ֲ)בּוָרּה  ּכֶ ֵדי ּבַ יַ) . יָתּה בֵּ  אֹותהֹוצְ  ֶאת לְלַכְלכֵּ  ּכְ ִהּגִ ׁשֶ ֶסף ררוֹ צְ  ּכְ ל ְלֵביָתּה  ַהּכֶ ה ׁשֶ ָ , ָהִאׁשּ
ְרָצה י תיְלבֵ  ְוָהְלָכה ִכיבְ בִּ  ּפָ ְמָ)ָתּה  ָהַרּבִ ּדִ ׁשֶ ַצע־הַמ : "ּה יָ ְח לֶ ־ַ)ל ּכְ ָדִמים ִלי ּבֶ ֶסף ַהִאם, "ָאְמָרה"? ּבְ  ַהּכֶ

מּוָרה ְלַהּוֹות לוֹ ָיכ ת? ִליְלַבְע  ּתְ ׁשֶ ָהַר  ֲאִני ְמַבּקֶ יׁשֶ ָ בַּ  ִיְפַ)ל ּבִ הּוא םיִ ַמ ׁשּ ַמע". ְלֵביתוֹ  ַיֲחזֹר ׁשֶ י זֹאת ׁשָ , ָהַרּבִ
ה: "ָאַמר ּוְלַבּסֹוף ְמַ)ט ֶהֱחִריׁש  ה ְיֵמי ִמְתָקְרִבים ִהּנֵ ּכָ ׁש , ַהֲחנ� נֹוָרה ֶאת ְלהֹוִציא ךְ ִמּמֵ  ֲאִני ּוְמַבּקֵ  ַהּמְ

יָקהַ) ָה  ְע  ּתִ ּבַ ל ךְ לֵ ׁשֶ ְמנֹוָרה. ֵמָאִביו ִקּבֵ ה ֵנרֹות ֶאת ַלְיָלה יִמּדֵ  ַהְדִליִקי זוֹ  ּבִ ּכָ ִמיִני ּוַבּיֹום, ַהֲחנ� ְ  יִד ִעְמ  ַהׁשּ
רֹות רָמ ׁשְ ַהּמִ  ַ)ל ַהּנֵ ל ִיְדְלקוּ  ׁשֶ ְיָלה ּכָ ֶמן ֶיֱאַזל ְוִאם, ַהּלַ ֶ ים ֵנרֹות ְלַהְדִליק יִר ֲה ַמ  ַהׁשּ ִאירוּ  ֲחָדׁשִ ּיָ  ֶאת ׁשֶ
ְיָלה תכַ ׁשְ ֶח  אֹורׁשֶ  ַ)ד ְוִיְדְלקוּ  ַהּלַ   ". ַהּיֹום ּיֵ

ַא  ִמים דַח ּבְ ים ָיַרד, ַהּיָ ף לֶא  ְקלַחיְ  ַחּיִ ִין ַמְרּתֵ בֵ  ַהּיַ ּבְ ָפִריז ַח זֵ ְר ּמַ ַה  תיׁשֶ ַמע ּוְלֶפַתע, ּבְ ִסיעֹות קֹול ׁשָ  ּפְ
ָהָלה. ֵמֲאחֹוָריו יט ןָזֵק  ִאיׁש  ֵמֲאחֹוָריו ָרָאה תוֹ ּוְלֶחְרּדָ , אֹותוֹ  ָאֲחָזה ּבֶ ּבִ ּמַ ֵ)י ּבוֹ  ׁשֶ  ּבֹוׁש . "חֹוְדרֹות ַנִיםּבְ

ֵקן ֵאָליו ָקָרא"! םלֵ כָּ ִה וְ  ֲחַמת ַהּזָ יַצד, "ַ)םזַ  ּבַ ךָ  ךְ ֲא לָ ְמ  ּכֵ ִאיר ִלּבְ ךָ  ֶאת ַלֲאָנחֹות ְלַהׁשְ ּתְ ֲ)גּוָנה ִאׁשְ  ְוֶאת ּכַ
ֶניךָ  יתֹוִמים ּבָ י לֶא  ְוׁשּוב ַמֵהר"? ּכִ ֲחֶזה". ךָ ֶת ּבֵ ה הנָ ׁשְ נִ  ַהּמַ ּמָ ָ)ִמים ּכַ ַאַחתׁשֶ  ַ)ד, ּפְ ָ)ִמים ּבְ ם ַהּפְ ֵק  ִאּיֵ  ןַהּזָ

ל לגַ לְ  אֹותוֹ  ךְ פֹ ֲה לַ  ים, מֹותֲ)צָ  ׁשֶ ַ)ל ִנְפַרד ַהְמבָֹהל ְקלַחיְ  ְוַחּיִ ִית ִמּבַ ָניו ַהּבַ ּפָ ׁשֶ . ְמגּוָריו ַלֲ)ָיַרת דֹותָ) מוּ  ּכְ
ְיָלה יַ)  ּבוֹ  ַהּלַ כְ ַסְגִריִרי  ֵליל ֹחֶרף היָ ָה , ְפצוֹ ֶח  חֹוזְמ לִ  ִהּגִ ּנִ ים ַנסּוְכׁשֶ ּלוֹ  היָ ָה , ָהֲ)ָיָרה ֶאל ְקלַחיְ  ַחּיִ  ָרטֹב ּכ�

ד ַ)ד ִית ַרק. ְצמֹוָתיוַ)  ְלׁשַ ׁש  אֹור ץְצנֵ נִ  ֶאָחד ִמּבַ יתוֹ  לֶא  רׁשֵ ַהיְ , ָהאֹור בֹותְק ִע בְּ  ָהַלךְ  ְוהּוא ַחּלָ ּלוֹ  ּבֵ . ׁשֶ
ְכַנס ּנִ ׁשֶ ד ִזָהה, ּכְ נֹוָרה ֶאת ִמּיָ יָקה ַהּמְ ַרׁש  ָהַ)ּתִ ּיָ יתוֹ  ּוְבֵני, יוֵמָאבִ  ׁשֶ ירוּ  ּבֵ ב ֲאִביֶהם ֶאת ִהּכִ ָ ׁשּ  ִעם ֲאֵליֶהם ׁשֶ
ׁשּוָבה ִהְרהּוֵרי ים ָנַסע ִדיםֲאָח  ָיִמים רְלַאַח . ּתְ ְכַנס, הבָ ינוֹ ׁשִ לְ  ְקלַחיְ  ַחּיִ ּנִ ִניָמה ַהּקֶֹדׁש  ֶאל ּוְכׁשֶ  ֶאת ְוָרָאה ּפְ

ֵני י ּפְ ָניו וּ רוְ ָח , ָהַרּבִ פֹוןבְּ  ַפלנָּ ׁשֶ  ְוִכְמַ)ט ּפָ ה ָהִאיׁש  ֶזהוּ . "ִעּלָ ּוָ ּצִ ְיָתה ַלֲחזֹר ילַ ָ)  ׁשֶ קֹול ָאַמר", ַהּבַ , ָחלּוׁש  ּבְ
י ׁשּוָבה ךְ ֶר ּדֶ  לוֹ  הֹוָרה ְוָהַרּבִ ָנה יִמּדֵ , ּוֵמָאז. ּתְ ְ ַה  ֹוםיּ בַּ  ׁשָ ל ִמיִניׁשּ ה ׁשֶ ּכָ ים היָ ָה , ֲחנ� ת עֹוֵרךְ  ְקלַחיְ  ַחּיִ ּדַ  ְס)�

ֵביתוֹ  הֹוָדָאה ְ , ּבְ ׁשּ ׁשֶ רֹות מֹוַנתּכְ יָקהַ) ָה  נֹוָרהּמְ בַּ  ּדֹוְלִקים ַהּנֵ ֵ)יֵניֵרַח זוֹ  ְיָקרֹות ְואֹור ּתִ ֵני ּבְ ִית ּבְ             �.ַהּבַ

  
 

  
ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ   דֹוׁש ַהּקָ  ַהַחּיִ

  

ה ֵנר ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ּכָ �ׁש  ָאסּור ֲחנ ּמֵ ּתַ ְוֵיׁש . אֹוָרּה ְל  ְלִהׁשְ
ַ"ם, לֹוַמר ַהּטַ ּום הּוא ׁשֶ ּלֹא ִמׁשּ ְטָרא ֲאִחיָזה ִיְהֶיה ׁשֶ ַלּסִ

ה ָהעֹוָלם ֵמֲהָנַאת ָראֲח ַא  ֶרְך  ַ"ל ְוהּוא. לוּ ּלָ ַה  רֹותנֵּ בַּ  ַהּזֶ ּדֶ
יםַה  אֹורּבָ  ַהְמבָֹאר ָר  ׁש וֹ דַהּקָ  ַחּיִ ִמיִני תׁשַ ּפָ י, ׁשְ צֹותְר ַא ּבְ  ּכִ
ֲ"ָרב ֲהגוּ  ַהּמַ ּנָ ָנה יִמּדֵ , ָגִביםֲח ַה  לכֹ ֱא ֶל  ׁשֶ ָנה ׁשָ ׁשָ ָהיוּ  ּבְ
ה ִחיִת  ְוֶהָחָגב ָהַאְרּבֶ ָאַסר ּוִמּיֹום, ָהָאֶרץ לוּ ביְ  ֶאת יםַמׁשְ ׁשֶ

ָכל דָח ֶא  ָחָגב יֹוֵתר ִנְמָצא לֹא ְכָלהְלָא  ָלֶהם בּול ּבְ ָהָאֶרץ ּגְ
ַ"ם ְוהּוא. ַהִהיא ר ִמּטַ ְזּכָ י, ַהּנִ ר ּכִ ָרֵאל ָאְכלוּ  ֲאׁשֶ ֶאת ִיׂשְ

ְטָרא היָ ָה , םֵמֶה  ְוֶנֱהנוּ  ָגִביםֲח ַה  ִליָטה ָראֲח ַא  ַלּסִ ְלָהַרע ׁשְ
ָלה ְיֵדי ְוַ"ל, ָלֶהם ל וּ ׁש ְר ּפָ ְת נִ  םֵמֶה  ַהְבּדָ . ּכָֹחם םֵמֶה  ְוִנְבּדַ

ֵנר הּוא ְוֵכן הֲחנ�  ּבְ ִריךְ , ּכָ ּצָ ּלֹ  ִלְפרֹש, ׁשֶ רֹות ֵליָהנֹות אׁשֶ ִמּנֵ
ה ּכָ �ַדְרֵכי ַהֲחנ ה ֵמָהעֹוָלם ְוַהֲהָנָאה יׁש ִמ ׁשְ ּתַ ַה  ּבְ ְיֵדי ְוַ"ל, ַהּזֶ

ךְ  ִליָטה ִיְהֶיה לֹא ּכָ ְטָרא ׁשְ ֶהם זחֹ ֱא ֶל  ָראֲח ַא  ַלּסִ ּוְבאֹוָרם ּבָ
דֹול י, ַהּגָ   (תפארת שלמה). ֵהם ׁש ֶד קֹ  ּכִ

� 

, ֶלָחֶרבאֹוְמרֹו  -  (ויקרא כו, ח) ְפלּו ֹאְיֵביֶכם ִלְפֵניֶכם ֶלָחֶרבְונָ 
עּור  ׁשִ ְהֶיה ְנִפיַלת ָהאֹוְיִבים ִלְפֵני ַ"ם ה' ּכְ רּוׁש ּתִ ּפֵ
ֶרְך  ְהֶיה ֵמַהֶחֶרב. ּוְבֶדֶרְך ֶרֶמז ִיְרֶצה ַ"ל ּדֶ ר ּתִ ִפיָלה ֲאׁשֶ ַהּנְ

מֹוַנאי, ֵני ַחׁשְ ה ֵנס ּבְ ַמֲ"ׂשֶ ָרָאה ַמְלָאְך ׁשֹוֵלף  אֹוְמָרם ּבְ ׁשֶ
ָאְמרֹו  ָרַמז ּבְ ֶ , ְוָנְפלּו ְוגֹו' ֶלָחֶרבֶחֶרב ֶנֶגד ָהאֹוֵיב ְוהּוא ַמה ׁשּ

ְלָאְך:  ָלף ֵמַהּמַ ׁשְ רּוׁש, ַהּנִ   ּפֵ
�  

ְנָאיו ִמן ְיקּומּון ִמן ְיקּומּוןאֹוְמרֹו  - (דברים לג, יא) ּוְמׂשַ
ְת  ּנִ א ַ"ל ַמְלכּות ָיָון ְלִדְבֵריֶהם ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ׁשֶ ַנּבֵ

מֹוַנאי, ָלֶזה ָאַמר  ַיד ַחׁשְ ֲ"ִתיָדה ִלּפֹל ּבְ ְנָאיו ִמן ׁשֶ ּוְמׂשַ
ְהֶיה ָלֶהם ְיקּומּון ּתִ ַמן ַ"ְצמֹו ׁשֶ רּוׁש, ֲאִפּלּו ִמן ַהּזְ , ּפֵ

ַמן ַ"ְצמֹו  ּזְ ָפִלים, ּבַ ָרֵאל ׁשְ ֹוְנִאים ִקיָמה ְוִיׂשְ ְמַחץ ַלׂשּ
ֵנס 'ָמְתַנִים ָקָמיו ְוגוֹ  , ְוֵכן ָהָיה, ְוָדָבר ֶזה ִהיא ַהְצָלָחה ּבְ

  ָוֶפֶלא: 
�  
�

  
  

שנה. הוא  420בית המקדש השני עמד על תילו 
נבנה בשנת ב'ת"ח בידי זרובבל בן שאלתיאל 
ויהושע בן יהוצדק הכהן, ותקופתו מחולקת לארבע 

שנה  180שנה תחת שלטון הפרסים,  34תקופות. 
ובסופם היו הגזירות נגד תורת  ןותחת שלטון יו
שנה, לאחר מכן מלכות בית  52ו ישראל שנמשכ

שנה, ובסוף מלכות בית  103נאי במשך ומחש
  שנה.  420שנה, סך הכל  103הורדוס גם היא 

� 

לאחר בניית בית המקדש השני, עלה עזרא הסופר 
לירושלים עם נחמיה בן חכליה ואנשי הכנסת 

חגי זכריה ומלאכי,  הגדולה, בהם אחרוני הנביאים
וכן דניאל, חנניה מישאל ועזריה, מרדכי בלשן ועוד. 
בשנת ג'תמ"ב, פגש שמעון הצדיק שהיה משיירי 

כסנדר מוקדון, שבא עם צבא הכנסת הגדולה, את אל
שנה בלבד, וכבש את ירושלים  19בהיותו בן יוון, 

מידי כורש הפרסי. מלכותו של אלכסנדר מתחילה 
שנה לאחר יציאת מצרים, ומאז  בשנת ג'תמ"ח, אלף

בשנת ג'ת"נ  ולשיטה אחתמתחיל מניין השטרות, 
  וסימנך ִּגַּנ"ת ביתן המלך. 

�  

, התחלקה 32לאחר מות אלכסנדר מוקדון בגיל 
ירושתו לארבעה חלקים, ושלטון יוון נמשך בארץ 

שנה. לאחר הגזירות הקשות בזמן אנטיוכוס  180
, אפיפנס, ניצחו החשמונאים המעטים את הרבים
  ונתן ה' טמאים ביד טהורים והחזירו עטרה ליושנה. 

� 

מבית חשמונאי מלכו: יהודה המכבי, יהונתן, שמעון, 
יוחנן הורקנוס שיצא לתרבות רעה, אריסטובלוס, 
אלכסנדר ינאי גיסו של שמעון בן שטח, אשתו 
אלכסנדרה שלומציון המלכה, אריסטבולוס ואחיו 

לאחר מכן  הורקנוס שנלחמו ביניהם, ואנטגינוס.
  מלך הורדוס ושושלתו עד חורבן ביהמ"ק השני.

�  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

  

  
 ַ ֵבית ׁש ּמָ ַהׁשּ ל תֶס נֶ כְּ ַה  ּבְ י ׁשֶ ִמים ִאיׁש  היָ ָה , אדַס ָא  ְיהּוָדה ַרּבִ יםַר ֵמ  ִיםַמ ׁשָ  ְיֵרא ַאךְ , ּוָפׁשּוט ּתָ  יִמּדֵ . ּבִ

ָ)ה, םיוֹ  ׁשָ ָהָיה ּבְ ית ֵנרֹות ֶאת ַמֲ)ֶלה ׁשֶ ֶנֶסת ּבֵ ר היָ ָה , ַהּכְ ֶאת  םְלַקיֵּ  ֵמִכין ֶאת ַ)ְצמוֹ , ַאְבֵנטבְּ  ִמְתַאּזֵ
ֱאַמר " דּו ־ַ)לַהּנֶ ּבְ ִרים ּכַ א� ן ּבָ רֹות ֶאת ּוַמְדִליק, ה'"ּכֵ ֶחְרּדַ  ַהּנֵ ֲחֶזה ָחַזר יֹום יִמּדֵ . ׁש ֶד קֹ  תּבְ  הנָ ׁשְ נִ וְ  ַהּמַ

ִאּלוּ , ׁש ֵמָחָד  ַ)ם זוֹ  ּכְ הּוא ָהִראׁשֹוָנה ַהּפַ רֹות ֶאת ַמְדִליק ׁשֶ ֱאָסִפים ְוִצּבּור, ַהּנֵ  הְלַמְרֵא  ֵ)לּפַ ְת ִמ  ָהָיה ַהּנֶ
ַ)ם. תוֹ ימוּ ִמ ּתְ  לֶד גֹּ  ן ּפַ ּמֵ קֹוִמי בצָּ ַהּקַ  ִהְזּדַ ָ)ה תֶס נֶ כְּ ַה  ְלֵבית ַהּמְ ׁשָ ַ  ּבְ ַהׁשּ רֹות ֶאת ִהְדִליק ׁש ּמָ ׁשֶ , ַהּנֵ

ָרָאהּוכְ  ְלֶהֶבת ַהַהְדָלָקה ֶאת ׁשֶ לּ  ַהּנִ ׁש  ִלּבוֹ  ִהְתַלֵהט וֹ ׁשֶ ּנּו  ּוִבּקֵ רֹות ַהְדָלַקת ְזכּות ֶאתִלְרּכֹש3 ִמּמֶ , ַהּנֵ
הּוא ַמצִּ  ׁשֶ דֹול ְסכּום לוֹ  יַ) ּכְ ה. ּה ָת ָר מוּ ְת בִּ  ּגָ ִחּלָ ַ  בֵסַר  ּתְ תוֹ  ְלֵהָ)ֵתר ׁש ּמָ ַהׁשּ ׁשָ ל ְלַבּקָ  אּוָלם, בצָּ ַהּקַ  ׁשֶ

הַה  ּנוּ  הּפָ ְר ִה  לֹא ּלָ י ִמּמֶ ְברוּ . ָהִעְסָקה ֶאת ּמוֹ ִע  ַלֲ)רֹךְ  ּבוֹ  ְוִהְפִציר ָחַזר יֹום ּוִמּדֵ ּגָ ׁשֶ ל יולָ וּ דּ ׁשִ  ּכְ , בצָּ ַהּקַ  ׁשֶ
ָנה ַ  ּפָ ׁש  ְיהּוָדה יְלַרבִּ  ׁש ּמָ ַהׁשּ ֹמַ)  ּוִבּקֵ יַ)  ְוָהַרב, ןיָ ִענְ בָּ  ֲ)ָצתוֹ  ֶאת ִלׁשְ ים לוֹ  ִהּצִ תוֹ ְלבַ  ְלַהְסּכִ ׁשָ ל ּקָ  ׁשֶ
ְתמּוָרה, בצָּ ַהּקַ  לּוםַת לְ  ּבִ ל ׁשְ י הֹוִסיף", ֲאָבל. "יֹום יִמּדֵ  ֶאָחד הּובזָ  ׁשֶ ׁש  ַאל, "ְוָאַמר ְיהּוָדה ַרּבִ ּמֵ ּתַ ׁשְ  ּתִ

ֶכֶסף א, ֶזה ּבְ ֶמֶרת דצַּ בַּ  אֹותוֹ  חנַּ ַה  ֶאּלָ ה ַההֹוָרָאה ָהְיָתה". ְלִמׁשְ ַ  לוֹ  ָקׁשָ ן, ׁש ּמָ ַלׁשּ ּכֵ בְמַח  ׁשֶ  ֶאת ָהָיה ּבֵ
ל תוֹ ימוּ ִמ ְת בִּ  אּוָלם, ְמֹאד ַהַהְדָלָקה ִמְצַות ְבֵרי ֶאת ִקּבֵ ָמה ְוָהִעְסָקה ָהַרב ּדִ ין ֶנְחּתְ ָדִדים ּבֵ , יֹום יִמּדֵ . ַהּצְ

ַ  היָ ָה  ל ׁש ּמָ ַהׁשּ ְלׁשֵ ל הּובַהזָּ  ֶאת ְמׁשַ ּבֵ ּקִ תֹוךְ  בצָּ ֵמַהּקַ  ׁשֶ ה ּבְ ּפָ ֵהִכין ְנעּוָלה ק� ם ׁשֶ ךְ  ַ)ד, ךְ כָּ  ְלׁשֵ ֶמׁשֶ ּבְ  ׁשֶ
ַמן ץ ַהּזְ הּק� בַּ  ִהְתַקּבֵ דֹול ְסכּום ּפָ קּוָפה ָ)ְבָרה. ְמֹאד ּגָ ה ּתְ ּכָ ל ּוִבּתוֹ  ֲאר� יָ)ה בצָּ ַהּקַ  ׁשֶ א, ְלִפְרָקּה  ִהּגִ  ֶאּלָ
ּלֹא ָידוֹ  ָהָיה ׁשֶ רּוָטה ּבְ ָנה. ּה ָת יָ נְ ד� נְ  אֹותְלהֹוצְ  ּפְ ר ָהַרב ֶאל בצָּ ַהּקַ  ּפָ דֹול יוֹ נְ ָ)  לַ)  לוֹ  ְוִסּפֵ  ִמֵהר ְוָהַרב, ַהּגָ

ַ  ֶאת ְלָפָניו ןּמֵ זַ לְ  ִמים ׁש ּמָ ַהׁשּ ׁש  ַהּתָ ּנוּ  ּוִבּקֵ ה ֶאת ַח ּתֹ ְפ לִ  ִמּמֶ ּפָ ּה  ַהּק� ֶסף ֶאת ָאַגר ּבָ ל ַהּכֶ ּבֵ ּקִ , בצָּ ֵמַהּקַ  ׁשֶ
ל ֶאת בצָּ ּקַ לַ  ּוְלַהֲ)ִניק כּום ּכָ ַ  ָ)ַמד ׁשּוב. וֹ בּ ׁשֶ  ַהּסְ ּסָ  ׁש ּמָ ַהׁשּ ּנִ דֹול יֹוןּבַ דֹוָלה תוֹ ימוּ ִמ ְת בִ וּ , ַהּגָ  ַהּגְ
ה ֶאת ּמוֹ ִע  ְוֵהִביא ְלֵביתוֹ  ָאץ תלוֹ צָ ֱא נֶּ ַה  ּוְבִמּדֹוָתיו ּפָ ָהְיָתה ָדהבֵ ַהכְּ  ַהּק� ּה  ַ)ד ָאהלֵ ְמ  ׁשֶ ּמָ ְזהּוִבים ּת�  ּבִ

ים ר", ֶרץָא וָ  ִיםַמ ׁשָ  ילַ ָ)  ֲאִני ֵמִעיד. "ַרּבִ ַ)ְצמוֹ  אדַס ָא  ְיהּוָדה יַרבִּ  ְלָיִמים ִסּפֵ י, "ּבְ הּק� בַּ  ּכִ כּום ָהָיה ּפָ  ַהּסְ
רּוׁש  ל ּה ָת יָ נְ ד� נְ לִ  ַהּדָ ת ׁשֶ ִדּיּוק, בצָּ ַהּקַ  ּבַ ה ַ)ל רֵת יָ  ָהָיה ְולֹא ָחֵסר ָהָיה לֹא ֶאָחד ָזהּוב, בַר  ּבְ ּדָ   ". ַהּמִ

�  
ים יֵר בְ ּדִ "ַה  ְנז" ַחּיִ ִמּדַ  ָידּוַ)  ָהָיה ִמּצַ דֹוָלה ָקהָד ַהצְּ  תּבְ ר היָ ָה וְ , ּלוֹ ׁשֶ  ַהּגְ ל ֶאת ְמַפּזֵ ים ָתיוְמעוֹ  ּכָ . ַלֲ)ִנּיִ

ַ)ם יִמּדֵ  ים ַהְלָוָאה נֹוֵטל היָ ָה , ּפַ ָיָדם ִקידְפ ַמ  ָהָיה ןּכוֹ ׁשְ ַמ  ּוְבתֹור, ְיֹכֶלת ֵליֲ) בַּ  ֵמֲאָנׁשִ  ֶאָחד ֶאת ּבְ
ֵביתוֹ  ָהֵ)ֶרךְ  ֵמֶחְפֵצי ּבְ גֹון, ׁשֶ רֹות ְמנֹוַרת ּכְ ל ַהּנֵ ה ׁשֶ ּכָ ִהְתָקְרבוּ וּ , ֲחנ� ה ְיֵמי ְכׁשֶ ּכָ ֶסף הוֶ וֹ ל היָ ָה , ַהֲחנ�  ּכֶ

נֹוָרה ֶאת ּופֹוֶדה ִריםֵח ֲא ֵמ  ָנה. ַהּמְ ה ְיֵמי ִהְתָקְרבוּ , ַאַחת ׁשָ ּכָ כּום ָהָיה לֹא ּוְבָידוֹ  ַהֲחנ� רּוׁש  ַהּסְ ֵדי ַהּדָ  ּכְ
נֹוָרה ֶאת ֹותִלְפדּ  י ָמָצא לֹא ְוַאף, ַהּמְ כּום ֶאת ִלְלוֹות ִמּמִ רּוׁש  ַהּסְ ן, ַהּדָ ּכֵ ָבר ָהָיה ׁשֶ יָריו ְלָכל ביָּ ַח  ּכְ  ַמּכִ

דֹוִלים ְסכּוִמים ר ּגְ ּזֵ ּפִ ל תְמִסירוּ בִּ  ִלְצָדָקה ׁשֶ ׁש  ׁשֶ י ִהְפִציר. ַמּמָ ְנָכָדיו ָהַרּבִ ְצאוּ  ּבִ ּיֵ ק ׁשֶ ּפֵ ְלֵת  ַ)ל ְלִהְתּדַ  יּדַ
ת ַהְלָואֹות םֵמֶה  תָלַקַח  ִויַנּסוּ  ְנִדיִבים ּלַ א, נֹוָרהַהּמְ  ִלְגא� א לֹא וֹ ׁש ּקָ ב� ּמְ ׁשֶ  ֶאּלָ י ִהְתַמּלֵ ם ּכִ ּלָ  וּ נָטֲ)  ּכ�

ים ׁשִ חֹוׁשְ א ֵהם ׁשֶ ּמָ ָידוֹ  ִיְהֶיה לֹא ׁשֶ י ִהְתַרֵ)ם. ָלֶהם ַ) רֹ ְפ לִ  ּבְ ים ַרּבִ ָבר ֵאין: "ְוָאַמר ֲ)ֵליֶהם ַחּיִ  עֹוד, ּדָ
ְראוּ  ה ּתִ ּכָ ֲחנ� ּבַ ְהֶיה ׁשֶ ֶרת ְמנֹוָרה ִלי ּתִ ּדֶ ה ְיֵמי". ָוהצְ ּמִ לַ  ְמה� ּכָ ה, ּוָבאוּ  ִהְתָקְרבוּ  ַהֲחנ� ל יויצָ ִר ֲ) ּמַ ִמ  ְוַכּמָ  ׁשֶ

ים יֵר בְ ּדִ "ַה  צוּ " ַחּיִ נֹוָרה ֶאת ּוָפדוּ  ְלֹכחֹוֵתיֶהם ֵמַ)ל ִהְתַאּמְ י אּוָלם, ַהּמְ ׁש  ֵמֵאן ָהַרּבִ ּמֵ ּתַ ּה  ְלִהׁשְ  ןכֵּ ׁשֶ  ּבָ
ּמִ  ָהָיה ּוָבטּוַח  ָסמּוךְ  ַמִים ןׁשֶ ָ ֵליל. ְצָוהּמִ לַ  ַאֶחֶרת ְמנֹוָרה לוֹ  נוּ ּמְ זַ יְ  ַהׁשּ ה ּבְ ּכָ ים יֵר בְ ּדִ "ַה  ָ)ַמד, ֲחנ� " ַחּיִ
ֲהָכנֹות ְוָ)ַסק ָ)ה ַ)ד ְצָוהּמִ לַ  יןִד וּ לּ ִס בְּ  ְוִהְתּכֹוֵנן ַלַהְדָלָקה ּבַ ֶחֶרת ׁשָ יְנַתִים. ְמא� יָ)ה, ּבֵ ֶבת ִהּגִ  ִעירלָ  ָהַרּכֶ

ה ַצְנז ּנָ ְרֶסֶמתַהְמ  היָד גִ נְּ ַה  ָיְרָדה ּוִמּמֶ ם ְוָכךְ  ֲ)רֹךְ  ןיְלֵא  ָהְיָתה ּה ָת ירוּ ׁשִ ֲ) ׁשֶ , אׁשָ ְר וַּ ִמ  'לְר ָמ ּתָ  פ� יָה  ּגַ  ַמֲ)ׂשֶ
ְמָ)ה, ַהּטֹוִבים ָ ׁשּ י ּוְכׁשֶ ָהַרּבִ ה ֵנרֹות ִהְדִליק לֹא ֲ)ַדִין ְנזִמצַּ  ׁשֶ ּכָ ּה  ַמֵהר ִחיׁש  הֹוִציָאה, ֲחנ� ְחּתָ  ֵמַאְמּתַ
ֶסף ְמנֹוַרת לְ  ְמֹפֶאֶרת ּכֶ ְתׁשּוָרה אֹוָתּה  ָחהְוׁשָ י ּכִ ּה  ְוָאְמָנם, ָלַרּבִ ה ֵנרֹות ֶאת ִהְדִליק ּבָ ּכָ   .ְלֶפֶלא ִהייְ וַ , ַהֲחנ�

�  
יר,  מּוֵאל ֶהּלִ י ׁשְ ל ְצַפת, ַרּבִ ּה ׁשֶ ְטָרדֹות ַרּבָ ן ָהָיה ָ)מּוס ּבִ ּכֵ ז, ׁשֶ ָקר ִמּפָ ַמּנֹו ַהּיָ ל ֶרַגע ִמּזְ ל ּכָ ָהָיה ְמַנּצֵ

ַמְנִהיגָ  ֵניֶהם, אּוָלם ַרּבֹות ּכְ ֵני ָהִעיר ָלמּול ֶאת ּבְ דּוהּו ּבְ ּבְ ְמֶחה, ּכִ ְהיֹותֹו מֹוֵהל מ� ל ְצַפת. ּבִ י ׁשֶ ּה ָהָראׁשִ
ּדַ  ד ֵמעֹוָלם לֹא ָהָיה נֹוַתר ִלְס)� ב ִמּיָ ָקר ְוָהָיה ׁשָ ָחס ַ)ל ְזַמּנֹו ַהּיָ ִרית, ֵמֲחַמת ׁשֶ ַאַחר ַהּבְ ּלְ ְצָוה ׁשֶ ת ַהּמִ

ְצַפ  ּבִ ֵנִסּיֹות ׁשֶ י ַהּכְ ּתֵ מּוֵאל ְלֶאָחד ִמּבָ י ׁשְ יַ) ַרּבִ ה, ִהּגִ ּכָ ֶאָחד ִמיֵמי ַהֲחנ� ַ)ם, ּבְ ֵדי ְלֵסֶדר ִלּמּוָדיו. ּפַ ת ּכְ
ְלֵדי  ָנה ֵאָליו ֶאָחד ָלמּול ֶאת ֶאָחד ִמּיַ ֶנֶסת. ּפָ ית ַהּכְ ִרית ָלֵצאת ִמּבֵ ָנה ְלַאַחר ַהּבְ ָהִעיר, ּוְכַדְרּכֹו ּפָ

ִבי ְחׁשָ ה, ַהּנֶ ה ַ)ּתָ ּכָ ם ַהּיֹום ְמַמֵהר ָהַרב ְלַדְרּכֹו? ַוֲהלֹא ְיֵמי ֲחנ� ַאל: "ַמּדּוַ) ּגַ ֵדי ָהֵ)ָדה ְוׁשָ ְכּבְ יֹוֵמי ִמּנִ ם ּכְ
ָבר  ְדַפְגָרא, ְוָיכֹול ֵאפֹוא מּוֵאל ְוָאַמר: "ֲהֵרי ּכְ י ׁשְ ְך ַרּבִ ל ִמְצָוה". ִחּיֵ ה ׁשֶ ּדָ ְס)� נּו ּבִ ָהַרב ְלַבּלֹות ְקָצת ִעּמֵ

ְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים ְוָה  ָנן, ּתַ ָהַרּבָ ה? ׁשֶ ּכָ ַהְינּו ַמִהי ֲחנ� ָנן', ּדְ ָתנּו ַרּבָ ה? ּדְ ּכָ ָמָרא 'ַמאי ֲחנ� ּגְ נּו, ָאְמרּו ּבַ ִנים, ּתָ ַרּבָ
ְלמּוִדי";ְצִרי ן ֶאת ּתַ ּנֵ ָבִרים ֵאּלּו ּוְלׁשַ ם ּדְ יִתי ְלַקּיֵ ְך ֶאְפֶנה ֵאפֹוא ֶאל ּבֵ ן, ִאם ּכָ ּנֵ   ִכים ִלְלֹמד ּוְלׁשַ
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ר  ֲאׁשֶ גּור, ּכַ ה ּבְ ּכָ ֶאָחד ִמיֵמי ַהֲחנ� נֹוָרה, ִהְצטֹוְפפּו ְסִביבֹו ֲהמֹוֵני ָ)ַמד ּבְ ָה"ִאְמֵרי ֱאֶמת" ְלַהְדִליק ֶאת ַהּמְ

יל ֲחִס  ה ִהּפִ הּו ֶאת ֲחֵברֹו, ְוַהּלָ ַחף ָמאן ּדְ ם, ַאְך ְלֶפַתע ּדָ ל ַרּבָ אּו ִלְראֹות ֶאת ֲ)בֹוַדת ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ ּבָ יִדים ׁשֶ
ֲ)בֹוַדת ַהַהְדָלָק  יט ּבַ אּו ְלַהּבִ י ַהּנֹוְכִחים ּבָ ָ)ֶליָה. ַאף ּכִ ֶמן ׁשֶ ֶ ִזיֵכי ַהׁשּ נֹוָרה ִעם ּבָ ָגָגה ֶאת ַהּמְ ׁשְ  ה, ָזכוּ ּבִ

ְלָוה ָורַֹגע ֶפׁש, ִמּתֹוְך ׁשַ ְמנּוַחת ַהּנֶ י ָ)ַמד ּבִ ְבָלנּות. ָהַרּבִ ת ַהּסַ ל ִמּדַ ה ׁשֶ ְגָמה ַחּיָ ל ּד� נֹוָסף ְלַקּבֵ , ְולֹא ּבְ
לֹוִחיּ  נֹוָרה, ֵהִרים ֶאת ַהּצְ ׁש ֶאל ַהּמְ ַ)ת ִנּגַ ּוב ַהּדַ ִיׁשּ ְנָיה. ּבְ ל ְטר� ֶמץ ׁשֶ ׁשֶ ָלה ַאף ּבְ ּקָ ֹות ֵהִגיב ַ)ל ַהּתַ
ִתילֹות ֵמָחָדׁש, ִמּתֹוְך ַסְבָלנּות ֵאין ֵקץ, ּוְבאוֹ  ר ֶאת ַהּפְ ֶמן ְוִסּדֵ ֶ ִנית ֶאת ַהׁשּ ֵ ׁשּ ֶהן ּבַ ה, ָיַצק ּבָ ָתּה ֵמָהִרְצּפָ
ֶחה ִמלִּ  ל ִיּמָ ָבר הֹוִתיר חֹוָתם ּבַ רֹות. ַהּדָ ִאּלּו עֹוֵמד הּוא ָלִראׁשֹוָנה ִלְפֵני ַהְדָלַקת ַהּנֵ ת ֹקֶדׁש ּכְ ּבֹות ֶחְרּדַ

רֹוב ַמִהי ַסְבָלנּות ְוֹאֶרְך רּוַח.  ְמדּו ִמּקָ ּלָ  ַהֲחִסיִדים, ׁשֶ

  

רֹות ֶאת ַרק לֹא" היֵמי ַה ּבִ  ְלַהְדִליק ָהָאָדם ָצִריךְ , ַהּנֵ ּכָ ֶהם ּוְלַהֲ+לֹות ֲחנ$ א, ֵאׁש  ּבָ ם ֶאּלָ ָמתוֹ  ֵנר ֶאת, ְצמוֹ ַ+  ֶאת ּגַ ְלֶהֶבת ְלַהְדִליק הּוא ָצִריךְ , ִנׁשְ ׁשַ   .ׁש ֶד קֹ  ּבְ
ֵנרֶאת ַ+ְצמֹו?  יקִל ְד יַ  הּמֶ ּוַב  הַה  ּבְ ּכָ ֵנר, ֲחנ$ חֹון".   ָהֱאמּוָנה ּבְ ּטָ    )רבי אברהם מסלונים(ְוַהּבִ

  
י ל ַ+ְמָרם ַרּבִ חּותוֹ  נֹוַדע, ֵמחּוְסט םוּ ּבְ ִפּקְ  יוָת רוֹ ָמ ֲא ַב וּ  ּבְ

ְ ַה  ַ+ם. תנוֹ נוּ ׁשּ ר ּפַ ּבֵ ְנָהג אֹודֹות ּדִ ְקִהּלֹותׁשֶ  ַהּמִ  ַהּגֹוָלה ּבִ
ה עֹותְמ  ֲחָכִמים ּוְלַתְלִמיֵדי ָלַרב ְלַהֲ+ִניק ּכָ יר, ֲחנ$  ְוִהְסּבִ
ַצחּות ְנָהג קֹורְמ  ֶאת ּבְ ימֹות: "ַהּמִ ָנה ּבִ ָ ֲ+ֵלי נֹוְתִנים, ַהׁשּ  ּבַ
ים ּתִ יםָל  ָקהָד ְצ  ַהּבָ י, ֲ+ִנּיִ יםח ּכִ ׁשִ ִאם ֵהם ֹוׁשְ נוּ  לֹא ׁשֶ  ִיּתְ

ֵניֶהם ַיַהְפכוּ , ָלֶהם ים ִלְהיֹות ּבְ מֹוָתם ֲ+ִנּיִ  ֲאָבל. ּכְ
ֵני, ְצָדָקה נֹוְתִנים ֵאיָנם ֲחָכִמים ְלַתְלִמיֵדי טּוִחים ִמּפְ ּבְ  ׁשֶ

ּלֹ  ֵהם ָבִנים ֵיָ+ְנׁשּו'' אׁשֶ ְלִמיֵדי ּבְ יָון ַאְך . ֲחָכִמים ּתַ  ִמּכֵ
ה ּכָ ֲחנ$ ּבַ ַה  ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ׁשֶ ֵנר ִהירזָּ ׁשֶ ה ּבְ ּכָ  ִניםָב ְל  הזֹוֶכ  ֲחנ$
ְלִמיֵדי ִניםְל  ָממֹון ְלַהֲ+ִניק ֵהם ְמַמֲהִרים, ֲחָכִמים ּתַ   ַרּבָ

ֵדי ,ּוְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְמֵרם ה'ׁשֶ  ּכְ   "...זוֹ  ָרהּצָ ִמ  ִיׁשְ

  

  

  
ים ים ַמֲחִליִפים ַרּבִ ׁשִ ּבְ ּתַ ְלׁשֹוָנם ּוִמׁשְ  םָת יָב ִת ְכ ִב וּ  ּבִ

ח ְך  קֹוםְמ ּבִ  ן'ֶמ ׁשֶ  'ּפַ ח. ן'ֶמ ׁשֶ  'ּפַ ֵחי ַהּפַ  יתנִ רוֹ גְּ  ת"ּבְ
ָמעּותוֹ  ֶכת לּוַח  ַמׁשְ ק ַמּתֶ ִפי, ּדַ ֱאַמר ּכְ ּנֶ  חַר קֹ ּבְ  ׁשֶ

ַח " ְזּבֵ ֵ+י ַפִחים ִצּפּוי ַלּמִ ח "", ְוֵכן ְוָ+ׂשּו ֹאָתם ִרּק$ ּפַ
ם. "ָיקֹוׁש  ָ ֲאָלה ִמׁשּ ׁשְ ה ה$ ּלָ ִלי לׁשֶ  מּוָבןְל  ַהּמִ , ִקּבּול ּכְ

גֹון ח ּכְ ה ּפַ ּפָ ַהּיֹום ַאׁשְ ְמַ+ט ׁשֶ ֶכת ָ+ׂשּוי ְוֵאינוֹ  ּכִ ּתֶ . ִמּמַ
ְך  ָכ  ּפַ ד הּוא ף"ּבְ ר ְוהּוא ָקָטן ּכַ ְזּכָ ַהְמָלַכת מ$  ּבְ

ָלִכים ֶמן־ְוָלַקְחּתָ ַפְך " ַהּמְ ֶ ם". ַהׁשּ צּוַרת ּגַ ים ּבְ  ֵיׁש  ָהַרּבִ
ּבּוׁש  ים ָנפֹוץ ׁשִ ִכים' ִריםאֹוְמ  ְוַרּבִ ים' ּפַ  קֹוםְמ ּבִ  ְקַטּנִ
ים ּכִ ים ּפַ ָדֵגׁש,  ְקַטּנִ רּבְ ִעּקָ ר ּבְ ֶהְקׁשֵ  ָאִבינוּ  ְלַיֲ+ֹקב ּבַ

ַכח ָ ׁשּ ִחים. אֹוָתם ׁשֶ ל ּפַ ָבר נֹוֵבַ+ ֵמִרּבּוי ׁשֶ  ּטּויּבִ ּבַ , ְוַהּדָ
ים ּכִ ים ּפַ ים ְקַטּנִ ׁשִ ּמְ ּתַ ם ִמׁשְ מּוָבן ּגַ ל ּבְ ָבִרים ׁשֶ ל ּדְ  ׁשֶ

ֶֹרׁש  אֹוְמִרים ֵיׁש . ְך ֶר ֵ+ ־יְוַקּלֵ  ָכְך ּבְ ־הַמ  ׁשּ  ְך ּפַ ַה  ׁשֶ
ְכּפּוְך  יםְמ  ּוַמִים ַמִים ִמּפִ ֶמןְצִקים ּיוֹ ׁשֶ ּכְ  ןּכֵ ׁשֶ , ַפּכִ  ׁשֶ

ָמ  ְך ּפַ  ִמּתֹוְך  יר קֹול עִנׁשְ ְזּכִ ְכּפּוְך  ֶאת ַהּמַ ם ְוָכְך , ַהּפִ  ּגַ
הּמִ ַה ׁשֶֹרׁש  ְקּבּוק ּלָ ׁשְ  רנֹוַצ ּקֹול ֶזה ׁשֶ  ּבַ   .ַמִיםִפיַכת ּבִ

  

   
ד ֶהל מֹוֵ�� ת ֹא� ד ֶאת־ֲ�ֹבַד� ֲ�ֹב� ּו ַלֽ   במדבר ז, ה)( ְוָהי�

י ּתֵ בֹות ׁשְ זוֹ  תמוֹ ָ+ ְט מ$  ַהּתֵ ַטַ+ם זוֹ  רַאַח  ּבְ דֹול ףָזֵק  ּבְ , ּגָ
י אן ֵיׁש  זֶמ ֶר  ּכִ ה ּכָ ׁשָ ְהיוּ  ְיֵתָרה ְלַהְדּגָ ּיִ  ָהֲ+ָגלֹות ׁשֶ

ָקר ִפי, ֲ+בֹוָדהַל  מּוָכִנים ְוַהּבָ ָאְמרוּ  ּכְ ְדָרׁש  ׁשֶ ּמִ  ּבַ
ָאַמר ּבָ ַה  ׁשֶ ה ה"ּקָ  ֹאֶהל ֲ+בֹוַדת ֶאת ַלֲ+בֹד יוּ ָה ְו , ְלֹמש9ֶ

ְהיוּ  ֲהָוָיה ָלֶהם ןִנּתָ , דֵ+ מוֹ  ּיִ ִמים ׁשֶ  ְלקוּ ְוֶנְח . עֹוָלםְל  ַקּיָ
ְדָרׁש  םׁשָ  ַהֲחָכִמים ּמִ ְ  בוּ ְר ְק ה$  ִאם, ּבַ גִּ  ִריםָו ַהׁשּ , לְלגָּ ּבַ

נוֹ  ֵבית אוֹ , ּוְבִגְבעֹון בּבְ ׁש  ּבְ ְקּדָ   (דיוקים על התורה). ַהּמִ

�  

ֹום ד ַלּי� �יא ֶאָח �ֹום ָנׂשִ יא ֶאָחד$ ַלּי# %   שם ז, יא)( ָנׂשִ

ַטֲ+ֵמי ֵדי, ְרִביִעי ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ּבְ יא זּמֵ ְלַר  ּכְ ׂשִ ַהּנָ  ׁשֶ
ים ָהִראׁשֹון ִהְקּדִ  היָ ָה , יוָת נוֹ ּבְ ְר ָק  ֶאת ְלַהְקִריב ּוָבא ׁשֶ

ה ְיהּוָדה ֶבט ּואׁשֶ ֵ בֹות. ָהְרִביִעי ַהׁשּ ַאַח  ְוַהּתֵ ּלְ ן רׁשֶ  ִמּכֵ
ַטֲ+ֵמי ְך ְה ַמ  ּבְ ָטאּפַ  ּפַ ּיֹום, ןָקטֹ  ׁשְ ּבַ ִני ׁשֶ ֵ  ִהְקִריב לֹא ַהׁשּ

יאנְ  ֶבט ׂשִ ָהָיה ְראּוֵבן ׁשֵ כֹור ׁשֶ א, ַהּבְ יאנְ  ֶאּלָ ֶבט ׂשִ  ׁשֵ
ׂשָכר ָ ַהְינוּ , ִיׂשּ ְך  ּדְ ְהּפַ ּנֶ ָבר ׁשֶ ׁשּוט ַהּדָ יא ףִנְזַק ְו  ַהּפָ ׂשִ  ַהּנָ

ָטן   (נר תמיד) .ְיהּוָדה רַאַח  ְלַהְקִריב ַהּקָ
�  

ַנִים&  ר ׁשְ ָק� ָלִמים* ּבָ ְ   שם ז, יז)( ּוְלֶז�ַבח ַהׁשּ

ַטֲ+ֵמי נַּ  ַזְרָקא חנַּ מ$  ּבְ ֵהם, לגֹּ ֶס  חמ$  ְמָחהׂשִ  ַטֲ+ֵמי ׁשֶ
קֹול םנָ וּ גּ נִ ְו  ֵני, ָרם ּבְ בֹות ִמּפְ ּתֵ זֹות ֵאּלוּ  ׁשֶ  ַ+ל ְמַרּמְ

ּבִ  ּתֹוָרהַה  ּבְ  ְכָתבׁשֶ ה ַ+לְוׁשֶ ְכָתב ֹוָרהּת ּבַ  ןּכֵ ׁשֶ , ּפֶ ּבִ  ׁשֶ
אֹות ָלהיְתִח ַמ  הנָ ׁשְ ְוַהּמִ , ְסָפִרים ד"כ  ם"ֵמ  ּבָ

ֶמת ּיֶ ֵמ  ּוִמְסּתַ מֹוִנים ַיַחד ְוֵהן ם"ּבְ  ו"כְל  נוּ ְוִנּתְ , ׁשְ
ִזים רָק ּבָ  ינֵ ׁשְ וּ , ל"ַק  ֵהן ּוְבַיַחד, ּדֹורֹות י ְמַרּמְ ּתֵ  ִלׁשְ

ְמַחת ְנִגיָנָתם ְוָלֵכן, ּתֹורֹותַה  ׂשִ   (מלבוש לשבת) .ַהּתֹוָרה ּבְ

ׁש  ְדּגָ  מ$
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