ש ָר ֵאל!
$ה ׁ ְש ְל ָמה ַה ִּס ְד ָרה ַה ְמ $ב ֶ ּק ׁ ֶשת ְ ּב ָכל ֵ ּבית יִ ְ ׂ
בס"ד

אור ב"ה
ַׁ
"ש ָ ּבת ִט ׁ
יש" ֶּכ ֶר ְך ה' ָי ָצא ָל ֹ
ימי החנוכה תשע"ט

ִס ּפ ּו ִרים ְו ַא ָ ּגדוֹ ת
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ּ ְפנִ ינִ ים ּו ַפ ְר ּ ְפ ָראוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים

ִס ּפ ּו ִרים

ימי ַה ֲחנ ָּכה ,יָ ׁ ַשב ֶה ָח ִסיד ַר ִ ּבי ִה ְיר ׁש ֶ ּבר ִמ ְּג ַרבּ וֹ ִביץִ ,מ ַּת ְל ִמ ָידיו ׁ ֶשל
ְ ּב ֶא ָחד ִמ ֵ
ַר ִ ּבי ְמנַ ֵחם ֶמנְ דְּ ל ִמ ּקוֹ ְצק ,וְ ָא ַמרָ " :מ ִצינ ּו ְ ּבנֵ ר ֲחנ ָּכה ַמ ֲחלֹ ֶקת ֵ ּבין ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי
וּבֵ ית ִה ֵּללִ ,אם הוּא ּפוֹ ֵחת וְ הוֹ ֵל ְך אוֹ מוֹ ִסיף וְ הוֹ ֵל ְך ,וַ ֲה ָל ָכה ְּכבֵ ית ִה ֵּלל
ׁ ֶש ַּמ ְד ִל ִ
אשוֹ ן נֵ ר ֶא ָחד וּמוֹ ִסיף וְ הוֹ ֵל ְך ַ(ד ׁ ְשמוֹ נָ ה יָ ִמיםַ .א ְך יָ ד ּו ַ(
יקים ַ ּב ּיוֹ ם ָה ִר ׁ
ַמה ּ ׁ ֶש ּמוּבָ א ְ ּב ִס ְפ ֵרי ַה ְמק ָ ּב ִליםֶ ׁ ,ש ֶּל ָ( ִתיד ָלבוֹ א ִּת ָּקבַ ע ֲה ָל ָכה ְּכבֵ ית ׁ ַש ַּמאי,
וְ יֵ ׁש ָּכאן ּתוֹ ַכ ַחת מ ּו ָסר ִלבְ נֵ י ָה ָא ָדם ָ ּבעוֹ ָלם ַה ֶ ּזהּ ְ .בנ ַֹהג ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ְּכ ָכל
ׁ ֶש ָה ָא ָדם ַמזְ ִקין יוֹ ֵתר ֲה ֵריה ּו נַ ֲ(שֶׂ ה ְמכ ָ ּבד יוֹ ֵתר ְ ּב ֵ(ינֵ י ַ( ְצמוֹ וּבְ ֵ(ינֵ י ֲא ֵח ִרים,
וְ ָח ׁש ֶאת ַ( ְצמוֹ ְּכ ַל ְמ ָדן זָ ֵקן וְ ָח ִסיד ַ ּבר דַּ ַ(ת ,או ָּלם ֶל ָ( ִתיד ָלבוֹ אּ ָ ,בעוֹ ָלם
ׁ ֶשכּ ּלוֹ ֱא ֶמת ,יְ גַ ֶּלה ָה ָא ָדם ׁ ֶש ּלֹא ָהיָ ה מוֹ ִסיף וְ הוֹ ֵל ְךֶ ,א ָּלא ְל ֵה ֶפ ְך ּפוֹ ֵחת ָהיָ ה
וְ ָה ַל ְך ,ו ְּכ ָכל ׁ ֶש ִהזְ ִקין יוֹ ֵתרָּ ,כ ְך יָ ַרד וְ ָה ַל ְך ְ ּב ַמ ְד ֵרגוֹ ָתיו".
יָ ׁ ַשב ּ ַפ ַ(ם ַר ִ ּבי ַא ֲהרֹן ִמ ַּק ְר ִלין ַ ּב ַ(ל " ֵ ּבית ַא ֲהרֹן" ִעם ֲח ִס ָידיו ,וְ ִה ְפ ִליג ְ ּב ׁ ִשבְ ָחם
ׁ ֶשל יְ ֵמי ַה ֲחנ ָּכה .נַ ֲ(נָ ה ֶא ָחד ֵמ ֲח ׁשוּבֵ י ַה ֲח ִס ִידים וְ ׁ ָש ַאלַ " :מדּ ו ַּ( ִה ׁ ְש ַּת ְ ּבח ּו יְ ֵמי
ַה ֲחנ ָּכה יוֹ ֵתר ִמ ָּכל ַה ּמוֹ ֲ( ִדים? וַ ֲה ֵרי נֵ ר ֲחנ ָּכה ִמ ְצוָ ָת ּה ְל ַמ ָּטה ֵמ ֲ(שָׂ ָרה"? ֵה ׁ ִשיב
ָה ַר ִ ּבי וְ ָא ַמרַּ " :כ ָּונַ ת ֲחזַ "ל ְ ּבאוֹ ְמ ָרם נֵ ר ֲחנ ָּכה ְל ַמ ָּטה ֵמ ֲ(שָׂ ָרה ,לֹא ִה ְת ַּכ ְּונ ּו
ילה לוֹ ַמר ׁ ֶשאוֹ ר נֵ ר ֲחנ ָּכה וְ ֶה ָא ָרתוֹ נָ מו ְּך הוּא ו ָּפח ּות ִמ ּ ׁ ְש ָאר ַה ִּמ ְצוֹתֶ ,א ָּלא
ָח ִל ָ
ַא ְד ַר ָ ּבה ,אוֹ רוֹ ָחזָ ק ו ֵּמ ִאיר ָּכל ָּכ ְך(ַ ,ד ׁ ֶש ְ ּבכֹחוֹ ְלגָ ֵר ׁש ֶאת ַה ֲח ׁ ֵש ָכה ַּגם
ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ת ַה ְּנמ ּו ִכים ְ ּביוֹ ֵתר".
" ָל ָּמה נֶ ְח ׁ ָשב נֵ ס ֲחנ ָּכה ַּכ ֵּנס ָה ַא ֲחרוֹ ן ְ ּבתוֹ ְלדוֹ ת ַ(ם יִ שְׂ ָר ֵאל"? ׁ ָש ַאל ּ ַפ ַ(ם
ימי ֵ ּבית
ַה" ּ ְשׂ ַפת ֱא ֶמת" ִמגּ וּר ,וּבֵ ֵארִ " :מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַה ָּק ָ ּב"ה ִּג ְל ֵּגל ֶאת ַה ֵּנס ַה ֶ ּזה ִ ּב ֵ
ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ַה ּ ׁ ֵשנִ יֶ ,ט ֶרם יָ ָצאנ ּו ַל ָּגל ּות ַה ָּמ ָרה וְ ָה ֲאר ָּכה ׁ ֶש ַ(ד ַ( ָּתה לֹא נוֹ ׁ ַש ְענ ּו
ִמ ֶּמ ָּנהְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ָלנ ּו ׁ ְשבִ יבֵ י אוֹ ר ׁ ֶש ָ ּי ִאיר ּו ֶאת דַּ ְר ֵּכנ ּו וְ יָ ִפיק ּו נֹגַ ּה ְ ּב ָכל ֲא ׁ ֶשר
נִ ְפנֶ ה ַּגם ְ ּב ֶח ׁ ְש ַכת ַה ָּגלוּת ָה ֲאי ָּמה".
ְמבָ ֵאר ָהיָ ה ַר ִ ּבי יִ שְׂ ָר ֵאל ִמ ְּט ׁשוֹ ְר ְטקוֹ בֶ ,את ַה ִּנ ְפ ָסק ַ ּב ּ ׁש ְל ָחן ָ(ר ּו ְךָּ " :כל ַה ּתוֹ ֵפס
נֵ ר ֲחנ ָּכה ְ ּביָ דוֹ וְ עוֹ ֵמד ,לֹא ָ(שָׂ ה ְּכל ּום"ִּ ,כי ִמי ׁ ֶשאוֹ ֵחז נֵ ר ֲחנ ָּכה ְ ּביָ דוֹ וְ הוּא
ִ ּבבְ ִחינַ ת עוֹ ֵמדֶ ׁ ,ש ֵאינוֹ ִמ ְת ַ( ֶּלה ּו ִמ ְתרוֹ ֵמם ִעם ַה ִּמ ְצוָ ה ,לֹא ָ(שָׂ ה ְּכלוּם ,וְ ֵאין
ַ ּב ֲ(שִׂ ָ ּיתוֹ ׁשוּם ֵ( ֶר ְךֶ ׁ ,ש ֵּכן ֵאין ִע ָּק ָר ּה ׁ ֶשל ַה ִּמ ְצוָ ה ַה ְד ָל ָקה ִ ּב ְלבַ דֶ ,א ָּלא ְלרוֹ ֵמם
ֶאת ִלבּ וֹ וְ רוּחוֹ ׁ ֶשל ַה ַּמ ְד ִליק ו ְּל ָק ְרבוֹ ְל ָאבִ יו ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם".
יט ׁשוֹ ב ,יָ ׁ ְשב ּו ּ ַפ ַ(ם ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש
ַּכ ָּמה ֵמ ֲח ִס ָידיו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֵלוִ י יִ ְצ ָחק ִמ ֶ ּב ְרדִּ ְ
וְ שׂ וֹ ֲחח ּו ֵ ּבינֵ ֶ
יהםְ .ל ֶפ ַתע נִ ְכנַ ס ַר ִ ּבי ֵלוִ י יִ ְצ ָחק ּו ׁ ְש ָא ָלם ַ(ל ָמה ֵהם ְמשׂ וֹ ֲח ִחים,
ַא ְך ִמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶשדִּ ְ ּבר ּו ְ ּב ִענְ יָ נִ ים ׁ ֶשל ַמה־ ְ ּב ָכ ְךִ ,ה ְת ַ ּב ְ ּי ׁש ּו ְל ַס ּ ֵפר לוֹ ֶאת ּת ֶֹכן שִׂ ָ
יח ָתם.
ְל ַא ַחר ׁ ֶש ִה ְפ ִציר ָ ּב ֶהם ׁשוּב ,נֶ ֶא ְלצ ּו ְל ַס ּ ֵפר לוֹ ׁ ֶש ּשׂ וֹ ֲחח ּו ֵ ּבינֵ ֶ
יהם ַ(ל ֲ( ׁ ִשיר ּותוֹ
ַה ְּגדוֹ ָלה ׁ ֶשל ַה ְּג ָרף ּפוֹ טוֹ ְצ ִקיֶ ׁ ,ש ְ ּב ַכ ְס ּפוֹ ָה ַרב ַמ ְר ׁ ֶשה הוּא ְל ַ( ְצמוֹ ֶאת ָּכל
ַּת ֲ(נוּגוֹ ת ָהעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה(ַ ,ד ׁ ֶש ְ ּביוֹ ם ַקיִ ץ ֶא ָחד ָח ׁ ְש ָקה נַ ְפ ׁשוֹ ְל ַה ְח ִליק ְ ּב ִמזְ ֶח ֶלת
ְּכ ֵ(ין ַה ּ ׁ ֶש ֶלג ,ו ְּל ׁ ֵשם ָּכ ְך ּ ִפ ֵ ּזר ֵמאוֹ ת שַׂ ֵּקי ס ָּכר וְ ֶה ְח ִליק ֲ( ֵל ֶ
יהם ְ ּבמוֹ ַרד ָה ָהר.
ּ ָפנָ ה ַר ִ ּבי ֵלוִ י יִ ְצ ָחק וְ ׁ ָש ַאל ֶאת ַה ֲח ִס ִידיםִ " :א ְמר ּו נָ א ִליַ ,ה ִאם ַה ְּג ָרף ַמ ְד ִליק
נֵ רוֹ ת ֲחנ ָּכה"? ָּת ְמה ּו ַה ּנוֹ ְכ ִחים ְל ׁ ֵש ַמע ַה ּ ׁ ְש ֵא ָלהֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי גּ וֹ י הוּא ַה ְּג ָרף ,וְ ָה ַר ִ ּבי
ָא ַמר ְ ּב ַפ ְס ָקנוּתִ " :אם ֵּכןֵ ,אין לוֹ ׁשוּם ַט ַ(ם ְ ּב ַת ֲ(נוּגֵ י ָהעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה"! ִס ּפוּר זֶ ה
נָ ֲהג ּו ַא ְדמוֹ " ֵרי ֵ ּבית רוּזִ 'ין ְל ַס ּ ֵפר ְל ִע ִּתים ְ ּב ֵ(ת ַה ְד ָל ַקת נֵ רוֹ ת ֲחנ ָּכהְּ ,כ ֵדי
יש ְ ּב ֵלב ַה ֲח ִס ִידים ֶאת ַה ַּת ֲ(נוּג ַה ָּצרוּף ְ ּב ִק ּיוּם ִמ ְצוֹת ה'.
ְל ַה ׁ ְש ִר ׁ

זמני הדלקת נר חנוכה  -ירושלים
שקיעת החמה 16.39 :צאת הכוכבים16.59 :

ִמ ּדוֹ ת ַו ֲה ִליכוֹ ת

ַה ּ ַמ ָּתנָ ה ַה ּ $מ ְׁש ֶל ֶמת ַל ֲחנָּ $כה!

יש"
ֲח ֵמ ֶׁשת ְּכ ָר ֵכי " ַׁש ָ ּבת ִט ׁ
יה
ַ+ל ָּכל ּ ָפ ָר ׁשוֹ ת ַה ּ ָׁשנָ ה ּומוֹ ֲֶ +ד ָ

יח נֵ רוֹ ת ֲחנ ָּכה ָסמו ְּך ַל ּ ֶפ ַתחְ ,מזוּ זָ ה
ִמ ְצוָ ה ְל ָהנִ ַ
ִמ ָ ּי ִמין וְ נֵ רוֹ ת ִמ ּ ְשׂ מֹאל ,וְ נִ ְמ ְצא ּו ׁ ָשלֹשִ 3מ ְצוֹת
יַ ַחדִּ ,כי ָה ָא ָדם ַה ִּנ ְכנָ ס לוֹ ֵב ׁש ִצ ִ
יצית ָ( ָליו ,
אשי ַה ֵּתבוֹ ת ׁ ֶש ָּל ֶהן ֶצ ַמח ִ -צ ִ
יציתְ ,מזוּזָ ה,
וְ ָר ׁ ֵ
ֲחנ ָּכה ,וּבִ זְ כוּת זֶ ה נִ זְ ֶּכה ְל ֶצ ַמח דָּ וִ ד) .בן איש חי(
ל ֹא ָתס ּור ִמן ַהדָּ ָבר ֲא ֶׁשר יַ ִ ּגיד ּו ְל ָך יָ ִמין ּושְׂ מֹאל,
ימ ְט ִר ָ ּיה ִמ ְצוַ ת ְמזוּזָ ה ְ ּביָ ִמין וּ ַפ"ח נֵ רוֹ ת ֲחנָּ $כה
ְ ּבגִ ַ
ְל ָהנִ ָ
יחן שְׂ מֹאלֶ ׁ ,ש ֵהן נ"ד נֵ רוֹ ת ֲחנ ָּכה ו ְּכנֶ גְ דָּ ם
נ"ד ְל ַמ ְע ָלה ְּכ ִדבְ ֵרי ַה ְּקד ּ ׁ ַשת ֵלוִ י) .קול אמונים(
נוֹ ֲהגִ ים ְלזַ ֵּמר ַ ּב ֲחנ ָּכה ִמזְ מוֹ ר ִׁשיר ֲחנַּ $כת ַה ַ ּביִ ת
אשי ַה ֵּתבוֹ ת ִמזְ מוֹ ר ִׁשיר ֲחנ ַּכת ֵהן
ְל ָדוִ דָ .ר ׁ ֵ
ָמ ַׁש"חֶ ׁ ,ש ֵהן ָר ׁ ֵ
אשי ַה ֵּתבוֹ ת ִמי ָלהַׁ ,ש ָ ּבת ,חֹ ֶד ׁש,
ׁ ֶשאוֹ ָתן ָרצ ּו ַה ְ ּיוָ נִ ים ְל ַב ֵּטל) .החיד"א(

אשי
יח ,וְ ָר ׁ ֵ
אשי ֵּתבוֹ ת ָמ ִׁש ַ
ִמזְ מוֹ ר ִׁשיר ֲחנ ַּכת ָר ׁ ֵ
ֵּתבוֹ ת ַמ ְד ִל ִ
יקין ְׁשמוֹ נַ ת יְ ֵמי ֲחנ ָּכה) .נזר יוסף(
וְ לֹא שִׂ ַּמ ְח ָּת אוֹ יְ בַ י ָר ׁ ֵ
אשי ֵּתבוֹ ת ַׁש ָ ּבתִ ,מי ָלה,
חֹ ֶד ׁשָּ ,ת ִמידֶ ׁ ,שה' לֹא שִׂ ַּמח ֶאת ָהאוֹ יֵ ב ְל ַב ֵּטל
אשי ֵּתבוֹ ת
ִמ ְצוֹת ֵא ּל ּוֶ ,א ָּלא וַ ְּת ַא ְ ּז ֵרנִ י שִׂ ְמ ָחהָ ,ר ׁ ֵ
ַׁש ָ ּבתִ ,מי ָלה ,חֹ ֶד ׁשַ ,ה ְד ָל ָקה) .חנוכת הבית לדוד(
אשי ֵּתבוֹ תִ :חזְ ק ּו נְ גִ ִידים וְ ַה ְרנִ ינ ּו ָּכל
ֲחנ ּו ָּכה ָר ׁ ֵ
ַהיְ ִד ִידיםֲ ,ח ִסין נָ אוֹ ר וְ ָקדוֹ ׁש ֶּכ ֶתר ַה ְ ּיהו ִּדים,
ילם ִּכ ֵּנס ַה ִּנ ְפ ָר ִדיםַ ,חי נוֹ ָרא
ִח ֵּלץ נִ ינָ יו וְ ִה ִּצ ָ
וְ ַאדִּ יר ָּכ ַרת ַה ְ ּיוָ נִ יםַ ,ח ָ ּילוֹ ת נָ ְפל ּו וְ ִט ְּמא ּו ָּכל
ַה ּ ׁ ְש ָמנִ יםַ ,ח ׁ ְשמוֹ נָ אי נִ ְּצח ּום ּו ָמ ְצא ּו ַּכד ַה ְּק ַט ִּנים,
חוֹ ָתמוֹ נִ ָּכר וּ בוֹ ְּכ ׁ ִשע ּור ַה ּיוֹ םָ ,חשַׂ ף נִ ּסוֹ
וְ ִה ְד ִליק ּו ִּכ ׁ ְשמוֹ נָ ה ַה ְמס ָ ּי ִמיםָ ,ח ׁש ּו נְ בוֹ נִ ים
וְ ָקבְ ע ּו ַּכדֵּ י ַה ּ ַפ ְךֶ ,ח ׁ ְשבּ וֹ ן נֵ רוֹ ת וּ ׁ ְש ָמנִ ים ִּכ ׁ ְשבִ ַירת
יצד
ַה ּ ַפ ְך ,חוֹ ְל ִקים נְ ִדיבִ ים ּו ִמ ְתוַ ְּכ ִחים ֵּכ ַ
ַה ַה ְת ָח ָלה ,ח' נֵ רוֹ ת וּ פוֹ ֵחת ָּכל ַה ַּליְ ָלהַ ,חד נֵ ר
ּומוֹ ִסיף ָּכל ַה ַּליְ ָלהֲ ,ח ָכ ִמים נָ שְׂ א ּו וְ נָ ְתנ ּו ְּכ ָמאן
ֲה ָל ָכהַ ,חד נֵ ר וַ ֲה ָל ָכה ְּכבֵ ית ִה ֵּלל) .גאון צבי(
ימ ְט ִר ָ ּיה ֶ ּ ,110פ ֶלא ְ ּבגִ ַ
נֵ ס ְ ּבגִ ַ
ימ ְט ִר ָ ּיה ,111
ְ
ׁ ֶש ַה ּ ֶפ ֶלא ָ ּגדוֹ ל ִמן ַה ֵּנסֶ ׁ ,שהוּא ַמ ֲה ַלך ָהעוֹ ָלם
יש שָׂ ם ַ(ל־ ֵלב ְלגַ ּלוֹ ת ֶאת
ִ ּב ְקבִ יע ּות וְ ֵאין ִא ׁ
ַה ּ ֶפ ֶלא ְ ּב ַהנְ ָהגַ ת ַה ָּק ָ ּב"ה ָ ּבעוֹ ָלמוֹ ) .נזר יוסף(
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יְ ֵמי ַה ֲחנ ָּכה ְ ּב ִכ ְס ֵלו וְ ֵט ֵבתֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּבגִ ַ
ְּכ ִמנְ יַ ן ְ ּב ַה ֲ+ל ְֹת ָך ֶאת ַה ֵּנרוֹ ת) .שערי נסים(
וַ ִּת ְת ּ ַפ ֵּלל ַח ָּנ"ה ֲ -חנ ָּכה ,נֵ ר ַהבְ דָּ ָלהֶ ׁ ,ש ָּכ ְך
ְל ֵה ֶפ ְך

לקבלת הגיליון והנצחות
דוא"ל5806777@gmail.com :

ְמאוֹ רוֹ ת

"+רו ְּך ַל ֵ ּנר"
ַר ִּבי יַ ֲ+קֹב ְֶ +ט ִלינְ גֶ ר ַ ּב ַ+ל ָ

ְמנוֹ ַרת ַה ָּז ָהב וְ ַה ֵ ּנר ַ ּב ַ ּי ַ+ר
זַ ַ ּצ"ל

אשוֹ ן ׁ ֶשל ֲחנ ָּכה ,תרל"ב
ְליוֹ ם ַה ִה ּלו ָּלא כ"ה ְ ּב ִכ ְס ֵלוֵ ,ליל נֵ ר ִר ׁ

ִמ ְ ּגדוֹ ֵלי ַה ּתוֹ ָרה ְּב ַא ׁ ְש ְּכנַ ז ו ִּמ ּ ׁשוֹ ְמ ֵרי ַ ּג ֶח ֶלת ַה ַּי ֲהד ּות
ַהצְּ רוּ ָפהֲ ,א ׁ ֶשר ְס ָפ ָריו ָה ְפכוּ ְלנִ ְכ ֵסי צֹאן ַּב ְרזֶ ל
ְ ּבעוֹ ַלם ַה ּתוֹ ָרהָּ .ב ִקי ָהיָ ה ְּב ָכל ַח ְד ֵרי ּתוֹ ָרה ְ ּבנִ גְ ֶלה
י(ה ַ ּגם ְ ּב ָח ְכמוֹ ת ְּכ ָל ִל ּיוֹ ת.
וְ נִ ְס ָּתרְ ,ו ָהיְ ָתה לוֹ יְ ִד ָ
ִק ֵּבל ִמ ּ ִפי ְ ּגדוֹ ֵלי דּ וֹ רוֹ ְ ,ו ָהיָ ה גּ וֹ ֶלה ִל ְמקוֹ ם ּתוֹ ָרה.
ישיבָ תוֹ נָ ֲהר ּו ֲהמוֹ נִ יםּ ָ ,ב ֶהם
ִה ְר ִ ּביץ ּתוֹ ָרה ָל ַר ִּבים וְ ִל ׁ ִ
יה ׁ ֶשל יַ ֲהדוּת ֶ ּג ְר ַמנְ יָ ה.
ִמ ְ ּגדוֹ ֵלי ַהדּ וֹ ר ַה ָּבא ּו ְמגִ ֶ ּנ ָ
ִ ּב ׁ ְשנַ ת תקצ"ו ִה ְת ַמ ָּנה ְל ַר ָ ּב ּה ׁ ֶשל ָה ִעיר ַא ְלטוֹ נָ ה,
ׁ ֶש ָהיְ ָתה ָה ִעיר ַהיְ ִח ָידה ִּב ְצפוֹ ן ֶ ּג ְר ַמנְ יָ ה ׁ ֶש ּלֹא
הו ְּק ָמה ָּב ּה ְק ִה ָ ּלה ֶרפוֹ ְר ִמיתַ (ָ .מד ְ ּבגָ אוֹ ן ִל ׁ ְש ִמ ַירת
ַ ּג ֶח ֶלת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּבגֶ ְר ַמנְ יָ ה וְ ָל ַחם ְּב ָכל עֹז ִ ּב ְמ ָה ְר ֵסי
ַהדָּ תְ .ל ׁ ֵשם ָּכ ְך יִ ֵּסד ֶאת ְּכ ַתב ָה ֵ(ת " ׁשוֹ ֵמר ִצ ּיוֹ ן
ַה ֶּנ ֱא ָמן" ,בּ וֹ ֵהגֵ ן ְּב ַל ַהט ַ(ל ָמס ֶֹרת ַה ּתוֹ ָרה ְו ִה ְק ָהה
יהם ׁ ֶשל ָה ֵרפוֹ ְר ִמים וְ ׁש ָּת ֵפ ֶ
ֶאת ׁ ִש ֵּנ ֶ
יהם(ַ .נְ ְו ָתנוּ תוֹ
נִ ֶּכ ֶרת ִמ ְּת ׁשוּ בוֹ ָתיו ,וְ ַאף ְ ּב ַצוָּ ָאתוֹ ִּב ֵּק ׁש ׁ ֶש ּלֹא יִ ְכ ְּתבוּ
ָ( ָליו ׁ ֶש ָהיָ ה ַצדִּ יק ְו ַ(ל ִקבְ רוֹ לֹא יַ ֲא ִריכ ּו ִ ּב ׁ ְשבָ ָחיו
ֶא ָ ּלא יַ זְ ִּכיר ּו ֶאת ׁ ְשמוֹ ת ְס ָפ ָריוַ .ר ָ ּב ּה ַהנּוֹ ָדע ׁ ֶשל
יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ַר ִ ּבי ַח ִּיים זוֹ נֶ נְ ֶפ ְלדֶ ׁ ,ש ִה ְתגּ וֹ ֵרר ְּב ִד ַירת
ֵּ'בית יַ ֲ(קֹב' ִּב ׁ ְשכוּנַ ת ָ ּב ֵּתי ַמ ֲח ֶסה ִ ּבירוּ ׁ ָש ַליִ ם
ָה ַ( ִּת ָ
קבָ ,היָ ה
יקהְּ ,תרוּ ַמת ַמ ֲ( ִר ָ
יציו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יַ ֲ( ֹ
אשוֹ ן ׁ ֶשל
ְמ ַצ ֵּין ִמדֵּ י ׁ ָשנָ ה ֶאת יוֹ ם ּ ְפ ִט ָירתוֹ ְּבנֵ ר ִר ׁ
ֲחנ ָּכהְ ,ו ָהיָ ה ְמ ַצ ֵּין ֶאת ָה( ְבדָּ ה ׁ ֶש ּ ִמ ְס ּ ַפר ִס ְפ ֵר י
" ָ(רו ְּך ַל ֵ ּנר" ַ(ל ַמ ֶּס ְכ ּתוֹ ת ַה ּ ׁ ַש"ס ֵהם ׁ ְשמוֹ נָ ה
ְּכ ִמנְ יַ ן נֵ רוֹ ת ַה ֲחנ ָּכה ,ו ִּמן ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ֵהבִ יאוּ אוֹ תוֹ
ִל ְקרֹא ְל ִס ְפרוֹ ַּב ּ ׁ ֵשם ָ'(רוּ ְך ַל ֵּנר'ְ ,ל ַר ֵּמז ַ(ל יוֹ ם
יבה ׁ ֶש ל
יש ָ
ּ ְפ ִט ָירתוֹ בּ וֹ נֶ ֶ( ְר ָכה נֵ ר נִ ׁ ְש ָמתוֹ ְו ָ( ְל ָתה ִל ׁ ִ
ַמ ְע ָלהְּ .ב ַה ְקדָּ ָמתוֹ ּכוֹ ֵתבֶ ׁ ,ש ֶאת ׁ ֵשם ַה ֵּס ֶפר ָק ַבע,
ְּכ ֵדי ְל ָה ִקים נֵ ר זִ ָּכרוֹ ן ְלהוֹ ָריו ַה ְּת ִמ ִ
ימים ׁ ֶש ִ ּגדְּ לוּ הוּ
יהם.
ְּכיֶ ֶלד ׁ ַש ֲ( ׁשו ִּעים ֵּבין י"א ֶצ ֱא ָצ ֵא ֶ

יוֹ ִסיף ַ ּד ַ+ת

הפיוט המפורסם בין פיוטי חנוכה ,הוא "מעוז צור
ישועתי" שהתחבר לפני כ־ 800שנה .שם המחבר הוא
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
מרדכי ב"ר הלל הכהן מנירנברג בעל ספר 'המרדכי'
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
נחשבים כיתד ולא כהברות משלהם .הבית הראשון הוא
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
בימי החנוכה .הבית השישי עוסק בגלות אדום והכוונה
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
את מסע הצלב השלישי ,ובדרכם ערכו הצלבנים פרעות
בקהילות אירופה ,וכינויו מרומז בתיבות "דחה אדמון
בצל צלמון" .יש סידורים בהם הוחלפה השורה של "נקום
נקמת דם עבדיך מאומה הרשעה" ,בתיבות "עשה נא
למען שמך להיות לנו תשועה" ,כדי שלא לעורר את חמת
זעמם של הנוצרים .יש מביאים ראיה מכאן להיפך,
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
מהעובדה ,שהבית לא מופיע ברוב הסידורים הקדמונים.

ֶ( ֶרב ֲחנ ָּכהָ ,ה ֲא ָד ָמה ְמכ ָּסה כּ ָּל ּה ְ ּב ׁ ֶש ֶלג ַצח וְ ַה ּלֹבֶ ן נִ ְר ֶאה ְמלֹא ָה ַ(יִ ןּ ְ .ביָ ִמים ַסגְ ִר ִיר ִ ּיים ָּכ ֵא ּל ּו,
יהם ו ִּמ ְס ַּת ְּת ִרים ֵמ ַה ּקֹר ָה ַ(זֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ַ( ָּתה ֵה ֵח ּל ּו ַהדְּ ָר ִכים ִל ְהיוֹ ת
ִמ ְת ַּכ ְּנ ִסים ֲאנָ ׁ ִשים ִמן ַה ִ ּי ּ ׁשוּב ְ ּב ָב ֵּת ֶ
יהם יוֹ ׁ ְשבִ ים
ׁשוֹ ְקקוֹ ת ַח ִ ּייםּ ָ .בזֶ ה ַא ַחר זֶ ה ִה ִּגיע ּו ֶ(גְ לוֹ ת ח ֶֹרף ְרת ּומוֹ ת ִל ׁ ְשנַ יִ ם ו ׁ ְּשלֹ ָש3ה סו ִּסים ,וַ ֲ( ֵל ֶ
יְ הו ִּדים ֲ(טו ֵּפי ּ ְפ ָרווֹ ת ,דְּ חו ִּקים ּו ְצפו ִּפים ,ו ְּפנֵ ֶ
יהם מ ּו ָ(דוֹ ת ֶאל ֵ ּביתוֹ ׁ ֶשל ַה ַּצדִּ יקְּ ,כ ֵדי ִל ׁ ְשהוֹ ת ִ ּב ְמ ִחצָּ תוֹ
אשוֹ ן ׁ ֶשל ֲחנ ָּכהִ .מדֵּ י ׁ ָשנָ ה ָהי ּו נוֹ ֲה ִרים ֲח ִס ִידים ַר ִ ּבים ֶאל ָה ַר ִ ּבי ,או ָּלם ַה ּ ׁ ָשנָ ה ָהי ּו
ְ ּב ַה ְד ָל ַקת נֵ ר ִר ׁ
ָהאוֹ ְר ִחים ּ ִפי ׁ ִשבְ ָ(ה מוֹ נִ ים ִמ ֶ ּב ָ(בָ רִ .מ ָּקרוֹ ב ו ֵּמ ָרחוֹ ק נָ ֲהר ּו ֲהמוֹ נִ ים ֶאל ָה ֲ(יָ ָרה ַה ְּק ַט ָּנה ָ ּב ּה ִה ְתגּ וֹ ֵרר
י(ה
ָה ַר ִ ּביְ ,ל ַא ַחר ׁ ֶש ַה ְ ּבשׂ וֹ ָרה ַ(ל ַה ְּמנוֹ ָרה ַה ֲח ָד ׁ ָשה ׁ ֶש ָה ַר ִ ּבי ִמ ְת ּכוֹ נֵ ן ְל ַה ְד ִליק ָ ּב ּה ֶאת נֵ רוֹ ת ַה ֲחנ ָּכהִ ,ה ִּג ָ
ילת י ִֹפיַ ,מ ֲ(שֶׂ ה ָא ָּמן .דּ וֹ ֶמה ָהיְ ָתה ַל ְּמנוֹ ָרה ׁ ֶשל ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁשֶ ,א ָּלא
יהםְ .מנוֹ ָרה זוֹ ָהיְ ָתה ְּכ ִל ַ
ְל ָאזְ נֵ ֶ
ׁ ֶש ָּקנִ ים ָהי ּו ָ ּב ּה ׁ ְשמוֹ נָ ה ִּכ ׁ ְשמוֹ נַ ת יְ ֵמי ַה ֲחנ ָּכהְ ּ ,פ ָרט ׁ ֶש ִהבְ דִּ יל ֵ ּבינָ ּה ְל ֵבין ַה ְּמנוֹ ָרה ַה ְמקדֶּ ׁ ֶשת ׁ ֶש ַ ּב ֲ(בוֹ ַדת
ַה ּכ ֵֹהן ַה ָּגדוֹ לֶ ׁ ,ש ִּכ ְדמ ּו ָת ּה ֵאין ִלבְ נוֹ תַ .אף ְמנוֹ ָרה זוֹ ָהיְ ָתה ֲ(שׂ וּיָ ה זָ ָהבְ ,מג ֶּל ֶפת ו ְּמפ ַּת ַחת ְ ּב ִפ ּתו ִּחים
נָ ִאים ְל ַה ְפ ִליא ׁ ֶשל ַה ּ ֵפרוֹ ת ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ַּת ְ ּב ָחה ָ ּב ֶהם ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאלְ ׁ ,שנֵ י ֲא ָריוֹ ת ַמ ֲחזִ ִ
יכי ׁ ֶש ֶמן,
יהם ָ ּבזִ ֵ
יקים ְ ּב ַכ ּפוֹ ֵת ֶ
יהם ְמ ׁש ָ ּבצוֹ ת יַ ֲהלוֹ ִמים ׁ ֶש ֵה ִפיצ ּו זַ ֲהרו ֵּרי אוֹ ָרה(ַ .ל ַה ְּמנוֹ ָרה ַה ֲח ָד ׁ ָשהָ ׁ ,ש ְקד ּו ִמ ְס ּ ַפר ָא ָּמנִ ים
וּבְ ֵ(ינֵ ֶ
יה ָּכל ָהרוֹ ִאים ֶאת ַה ַה ֵּלל וְ נִ ְמנ ּו וְ ָא ְמר ּו ִּכי
אכ ָּתםָּ ,ג ְמר ּו ָ( ֶל ָ
יְ ד ּו ֵ(י־ ׁ ֵשם ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך זְ ַמן ַרבּ ,ו ְכ ׁ ֶש ִּס ְ ּימ ּו ֶאת ְמ ַל ְ
ֵאין ְּכמוֹ ָת ּה ְ ּב ָכל ָה ָא ֶרץ.
ַה ָּנגִ יד ר' זַ ְל ָמן ,הוּא זֶ ה ׁ ֶש ָ ּיזַ ם ֶאת ֲה ָכנַ ת ַה ְּמנוֹ ָרה ַה ְמי ֶח ֶדת וְ ִה ִ ּזיל זָ ָהב ִמ ִּכיסוֹ ְל ַמ ֲ(נָ ּהְ ,ל ַא ַחר נֵ ס
ימי ַה ֲחנ ָּכה(ָ ,שָׂ ה ר' זַ ְל ָמן ֶאת דַּ ְר ּכוֹ ְל ֶרגֶ ל ִמ ְס ָחרוֹ ,
ָּגדוֹ ל ׁ ֶש ֵא ַרע ִע ּמוֹ ָ ׁ .שנָ ה ַא ַחת ק ֶֹדם ָל ֵכןּ ְ ,ב ֶא ָחד ִמ ֵ
יס ַטנְ בּ ּול ַה ְּגדוֹ ָלהּ ְ .ב ֶא ְמ ַצע ַה ַה ְפ ָלגָ הָ ּ ,פ ְר ָצה ְס ָ( ָרה ְּגדוֹ ָלה
יה ָהי ּו מ ּו ָ(דוֹ ת ָל ִעיר ִא ְ
ָ ּב ֳאנִ ָ ּיה ְּגדוֹ ָלה ׁ ֶש ּ ָפנֶ ָ
ישית ְל ָאבִ ינ ּו
ַ ּב ָ ּים וְ ָה ֳאנִ ָ ּיה ִח ּ ׁ ְשבָ ה ְל ִה ּ ׁ ָשבֵ רָ ׁ .ש ַכב ר' זַ ְל ָמן ַ(ל ַק ְר ָק ִעית ַה ְּס ִפינָ ה ,וּבְ ִלבּ וֹ ְּת ִפ ָּלה ֲח ִר ׁ ִ
ילנּ ּו ֵמ ֶר ֶדת ׁ ַש ַחתְ .ל ֶפ ַתע ִה ְתנַ ֵ(ר וְ נָ ַדר ְ ּבקוֹ ל ָרםִ " :אם יִ ְהיֶ ה ֱאל ִֹקים ִע ָּמ ִדי וְ יַ ֲחזִ ֵירנִ י
ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ׁ ֶש ַ ּי ִצ ֶ
יח ֲאנִ י ְל ַכ ֵ ּבד ֶאת ה' ָ ּבא ִרים ו ְּל ָה ִכין ִמ ַּכ ְס ּ ִפי ְמנוֹ ָרה ְמפ ֶֹא ֶרתּ ָ ,ב ּה יַ ְד ִליק ָה ַר ִ ּבי
ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם ְל ֵבית ָא ִביַ ,מ ְב ִט ַ
ֶאת ַה ְּמנוֹ ָרה ְ ּב ִפ ְרסו ָּמא נִ ָּסא ו ְּב ִהדּ וּר ִמ ְצוָ ה"ְּ .ת ִפ ָּלתוֹ ׁ ֶשל ר' זַ ְל ָמן ִה ְת ַק ְ ּב ָלה ,וְ הוּא ָ( ַמד ְ ּב ִדבּ וּרוֹ וְ ִק ְ ּי ָמ ּה
ִ ּב ְמלוֹ ָא ּה וְ ַאף ֵמ ֵ(בֶ ר ְל ָכ ְךַּ .כ ֲא ׁ ֶשר הוּבְ ָאה ַה ְּמנוֹ ָרה ְל ֵביתוֹ ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּביָ ,היָ ה ר' זַ ְל ָמן ָמ ֵלא דְּ ָאגָ ה וּבְ ָ( ָתה
ׁ ֶש ָּמא יִ ְד ֶחה ָה ַר ִ ּבי ֶאת ִמנְ ָחתוֹ ִּ ,כי ֵמעוֹ דוֹ ָהיָ ה ִמ ְס ַּת ּ ֵפק ַ ּב ּמ ָ(ט ,או ָּלם ְּכ ׁ ֶש ִה ִ ּביט ָה ַר ִ ּבי ַ ּב ְּמנוֹ ָרה ַה ְמפ ֶֹא ֶרת
ׁ ֶש ְּל ָפנָ יו וְ ָר ָאה ֶאת יָ ְפיָ ּה ַה ָּנ ִדירִ ,ק ֵ ּבל ִ ּב ְמאוֹ ר ּ ָפנִ ים ֶאת ַה ִּמנְ ָחה וְ ִה ְפ ִליג ְ ּב ׁ ִשבְ חוֹ ׁ ֶשל ר' זַ ְל ָמן ׁ ֶש ִּמ ְתנָ ֶאה
הוּא ְמאֹד ַ ּב ִּמ ְצוֹת.
ְ ּב ַפ ֲא ֵתי ָה ֲ(יָ ָרה ָ( ַמד ַ ּביִ ת ָק ָטן וְ נָ מו ְּךֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ָאז ְמכ ֶּסה ּכ ּלוֹ ְ ּב ׁ ֶש ֶלג ַצחּ ְ .בבַ יִ ת זֶ ה ִה ְתגּ וֹ ֵרר ִ ּבנְ יָ ִמין
ימי ַח ָ ּייו.
יש ,יְ הו ִּדי ּ ָפ ׁשוּט וְ ָת ִמיםֶ ׁ ,ש ּלֹא זָ ָכה ִל ְלמֹד ּתוֹ ָרה ִ ּבנְ עו ָּריו וְ ַה ְר ּ ַפ ְת ָקאוֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת ָ( ְבר ּו ָ( ָליו ִ ּב ֵ
ֵ ּביְ נִ ׁ
יש ,וְ קוֹ ָמתוֹ ְּכקוֹ ַמת ֲא ָרזִ יםּ ִ .ב ְלבו ּׁשוֹ ָהיָ ה נִ ְר ֶאה ְּכנָ ְכ ִרי ,וְ ַ(ל־ ֵּכן ָהיָ ה ְמכ ֶּנה ְ ּב ִפי ְ ּבנֵ י
חוֹ ֵטב ֵ( ִצים ָהיָ ה ֵ ּבינִ ׁ
ישַ (ָ ,מד זֶ ה וְ ָח ַטב
יש גּ וֹ י'ּ ְ .באוֹ ָת ּה ׁ ָש ָ(ה ׁ ֶש ָה ֲ(גָ לוֹ ת ָ(בְ ר ּו ַ(ל ּ ְפנֵ י ִ ּב ְק ָּתתוֹ ׁ ֶשל ֵ ּביְ נִ ׁ
ָה ֲ(יָ ָרה ַ ּב ִּכ ּנוּי ֵ ּ'בינִ ׁ
יש"! ָק ְרא ּו ֵא ָליו ַּכ ָּמה ִמ ְּצ ִע ֵירי ַה ֲח ִס ִידים ָ ּב ֵ(ת
ֵ( ִצים ַ ּב ֲח ֵצרוֹ ְּכ ֵדי ְל ָה ִכינָ ם ְל ַה ָּס ַקת ַה ַּת ּנוּר ְ ּבבֵ יתוֹ ּ ֵ " .ביְ נִ ׁ
ׁ ֶש ָ ּי ׁ ְשב ּו ַ(ל ָה ֲ(גָ ָלהַ " ,אל ִּת ׁ ְש ַּכח ׁ ֶש ַה ּיוֹ ם ָ ּב ֶ( ֶרב ַמ ְד ִל ִ
יש ֵה ִרים
אשוֹ ן ׁ ֶשל ֲחנ ָּכה"ּ ֵ .ביְ נִ ׁ
יקים ֶאת ַה ֵּנר ָה ִר ׁ
ֶאת ֵ(ינָ יו ַה ְּת ִמימוֹ ת וְ ָ( ַקב ַא ַחר ָה ֲ(גָ לוֹ ת ׁ ֶש ָ(בְ ר ּו ְל ָפנָ יו(ַ ,ד ׁ ֶש ֶּנ ֶ( ְלמ ּו ֵמ ֵ(ינָ יו.
יהם
יבה ׁ ֶש ִּנגְ ְל ָתה ְלנֶ גֶ ד ֵ(ינֵ ֶ
ֵליל ֲחנ ָּכה ְ ּב ֵבית ָה ַר ִ ּבי(ֵ .ינֵ י ַה ֶּנ ֱא ָס ִפים ְלט ּו ׁשוֹ ת ֶאל ַה ְּמנוֹ ָרה ַה ַּמ ְר ִה ָ
ִ ּב ְמלוֹ א ִּת ְפ ַא ְר ָּת ּה ,וְ יָ ְפיָ ּה ָהיָ ה ָּגדוֹ ל יוֹ ֵתר ִמ ַּמה ּ ׁ ֶש ֵּת ֲאר ּו ְל ַ( ְצ ָמם ְ ּב ׁ ָש ָ(ה ׁ ֶש ִענְ יַ ן ַה ְּמנוֹ ָרה ַה ֲח ָד ׁ ָשה נוֹ ַדע
אשוֹ ן ׁ ֶשל
ָל ֶהםַ .ה ֶּנ ֱא ָס ִפים ָ( ְמד ּו ְצפו ִּפים וְ ִה ְמ ִּתינ ּו ִל ְכנִ ַ
יסת ָה ַר ִ ּביֶ ׁ ,ש ָ( ִתיד ְל ִה ָּכנֵ ס ו ְּל ַה ְד ִליק ֶאת ַה ֵּנר ָה ִר ׁ
י( ֲהלוֹ ם וְ ַ(ל ַה ְּמנוֹ ָרה ַה ֲח ָד ׁ ָשהּ ,ו ְכ ׁ ֶש ִּנ ְכנַ ס ָה ַר ִ ּבי ָהיָ ה
'ש ֶה ֱחיָ ינוּ' ַ(ל ׁ ֶש ָ ּז ִכינ ּו ְל ַה ִּג ַ
ֲחנ ָּכהְ ,ל ַא ַחר ִ ּב ְר ַּכת ׁ ֶ
דּ וֹ ֶמה ְ ּב ֵ(ינֵ י ֲח ִס ָידיו ַּכ ּ ֹכ ֵהן ַה ָּגדוֹ ל ׁ ֶשעוֹ ֵמד ְל ַה ְד ִליק ֶאת ַה ְּמנוֹ ָרה ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁשָ ׁ .ש ָ(ה ֲאר ָּכה נִ ְמ ׁ ְש ָכה
יה ִה ְת ַּכ ְּנס ּו ַה ֲח ִס ִידים יַ ַחד וְ נָ ְתנ ּו קוֹ ָלם
ֲ(בוֹ ַדת ַה ַה ְד ָל ָקהֶ ׁ ,ש ָּק ְד ָמה ָל ּה ֲה ָכנָ ה ְראוּיָ ה ַל ִּמ ְצוָ ה ,ו ְּל ַא ֲח ֶר ָ
ְ ּב ׁ ִשיר וָ זֶ ֶמרְּ ,כ ׁ ֶש ֵהם ְמזַ ְּמ ִרים ֶאת ּ ִפזְ מוֹ נֵ י ַה ֲחנ ָּכה ו ַּמ ֲאזִ ינִ ים ְל ִדבְ ֵרי ּתוֹ ָרה וְ יִ ְר ָאה ִמ ּ ִפי ַר ָ ּבם.
ְל ַא ַחר ׁ ָש ָ(ה ֲאר ָּכה ,יָ ָצא ָה ַר ִ ּבי ָלפו ּׁש ְמ ַ(ט ִמחוּץ ַל ַ ּביִ ת ,וְ ׁ ָש ַאף ְל ִק ְרבּ וֹ ֶאת ָה ֲאוִ יר ַהצּוֹ נֵ ן וְ ַה ָּצלוּל
ׁ ֶש ַה ּ ׁ ֶש ֶלג ֵה ִביא ִע ּמוֹ ָ ׁ .ש ַקע ָה ַר ִ ּבי ְ ּב ִה ְרה ּו ָריוַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ְּת ִח ָּלה ָהיְ ָתה דַּ ְע ּתוֹ נוֹ ָחה ָ( ָליוְ .מנוֹ ַרת ּ ְפ ֵאר ָּכזוֹ
ִל ְכבוֹ ָד ּה ׁ ֶשל ִמ ְצוָ הּ ְ ,בנוֹ ְכח ּות ָק ָהל ַרב ְל ִפ ְרס ּום ַה ֵּנסֵ ,אין זֶ ה דָּ בָ ר ׁ ֶשל ַמה־ ְ ּב ָכ ְך ,או ָּלם דְּ בַ ר־ ָמה נִ ֵּקר
ְ ּבמוֹ חוֹ וְ לֹא נָ ַתן לוֹ ְמנו ָּחהִ .מ ּ ׁשוּם ָמה ָח ׁש ַה ַּצדִּ יקִּ ,כי ַה ְד ָל ָקתוֹ ׁ ֶשל ָמאן דְּ ה ּו ַ ּב ֲ(יָ ָרה ִה ְת ַק ְ ּב ָלה ְל ָרצוֹ ן
יעים ו ַּמ ְקדִּ ים ֶאת ְמנוֹ ָרתוֹ ַה ְמפ ֶֹא ֶרת ִעם ַה ֲה ָכנָ ה
יוֹ ֵתר ִמ ֶּמ ּנ ּו ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ,נֵ רוֹ ַמבְ ִהיק יוֹ ֵתר ,בּ וֹ ֵק ַ( ְר ִק ִ
ַה ְּגדוֹ ָלהַ ,א ְך ֵאין הוּא יוֹ ֵד ַ( ִמיה ּו ַ ּב ַ(ל ַה ֵּנר ַה ָּלזֶ הְ .ל ֶפ ַתעָ ,ר ָאה ָה ַר ִ ּבי ֵמ ָרחוֹ ק נִ ְצנוּץ ׁ ֶשל אוֹ ר ַ ּב ֲא ֵפ ַלת
י( ִל ְק ֵצה
ַה ַּליְ ָלהֵ .ה ֵחל ָה ַר ִ ּבי ִל ְפס ַֹ( ְ ּב ִע ְקבוֹ ת ָהאוֹ רֶ ,ח ֶר ׁש־ ֶח ֶר ׁש ָה ַל ְך וּבוֹ ֵסס ַ ּב ּ ׁ ֶש ֶלג ֶה ָ(מֹק(ַ ,ד ׁ ֶש ִה ִּג ַ
יש גּ וֹ י' עוֹ ֵמד ְליַ ד ח ְר ׁ ַשת ֵ( ִציםְ ,ל ָפנָ יו
ָה ֲ(יָ ָרה וְ יָ ָצא ֵה ֶ
ימ ָּנה ֶאל ַה ַ ּי ַ(ר ַה ָּסמו ְּך .וְ ִה ֵּנה רוֹ ֶאה ָה ַר ִ ּבי ֶאת ֵ ּ'ביְ נִ ׁ
ָּתק ּו ַ( ָ ּב ָא ֶרץ ֶּג ֶדם ֵ(ץ ׁ ֶשבּ וֹ ֵ(ר ָ ּב ֵא ׁש ,וְ הוּא ַ( ְצמוֹ עוֹ ֵמד ו ַּמ ִ ּביט ַ ּב ֵּנר ִ ּב ְת ִמימ ּות ְּכ ׁ ֶשהוּא מוֹ ֵחא ַּכ ּ ַפיִ ם
ו ְּמ ַפ ֵ ּזם ְל ַ( ְצמוֹ ִמ ּ ׁ ִש ֵירי ֲחנ ָּכהַ " .מה ַּמ ֲ(שֶׂ ָ
יש"? ׁ ָש ַאל ָה ַר ִ ּבי ,וְ ַה ָּלה ֵה ׁ ִשיב ְ ּבקוֹ ל ִמ ְת ַח ֵּטא:
יך ּ ֹפהּ ֵ ,ביְ נִ ׁ
אתי ֶאל
יתי וְ ִהזְ ִּכיר ּו ִלי ִּכי ָה ֶ( ֶרב ֵליל ֲחנ ָּכהִ .ל ְקנוֹ ת נֵ רוֹ ת לֹא ָ( ָלה ְ ּביָ ִדי ,וְ ָל ֵכן יָ ָצ ִ
" ָ(בְ ר ּו ֲח ִס ִידים ְליַ ד ֵ ּב ִ
ַה ַ ּי ַ(רּ ָ ,ב ַק ְע ִּתי ֵ(ץ וְ ִה ְד ַל ְק ִּתיו ְלזֵ ֶכר ַה ֵּנס ׁ ֶש ַּנ ֲ(שָׂ ה ַל ֲאבוֹ ֵתינ ּו" .יָ ַדע ַהצַּ דִּ יקִּ ,כי ְּת ִמימ ּותוֹ וְ ט ַֹהר ִלבּ וֹ ׁ ֶשל
יש ָ( ְל ָתה לוֹ  ,וְ נֵ ר ַה ֲחנ ָּכה ׁ ֶש ּלוֹ ֶה ֱא ִפיל ַ(ל ְמנוֹ ַרת ַה ָ ּז ָהב ׁ ֶש ּלוֹ וְ ִה ְת ַק ֵ ּבל ְל ָרצוֹ ן ִל ְפנֵ י ֲאדוֹ ן־כּ ֹ ל.
ֵ ּביְ נִ ׁ

ַה ְּמנוֹ ָרה ָה ִַּ +ת ָ
יה
יבה ֶאת ְ ּב ֶָ +ל ָ
יקה ׁ ֶש ֵה ׁ ִש ָ
יה ַה ִּנ ְכ ָ ּב ִדים ׁ ֶשל ָה ֲ(יָ ָרה ֶס ֶרנְ ְט ׁש ׁ ֶש ִ ּב ְמחוֹ ז הנְ ַּג ְריָ הָ ,היָ ה ר' זַ ְל ָמןֶ ׁ ,ש ָ ּז ָכה ְלתוֹ ָרה וּגְ ד ָּלה
ֵ ּבין ּתוֹ ׁ ָשבֶ ָ
ְ ּב ָמקוֹ ם ֶא ָחדֲ .חשׂ ו ְּך ָ ּבנִ ים ָהיָ ה רֹב ׁ ְשנוֹ ָתיו ,וְ ַרק ַ ּב ֲ(רֹב יָ ָמיו זָ ָכה וְ נוֹ ַלד לוֹ ְ ּבנוֹ ַה ָ ּי ִחיד ַח ִ ּיים ַחיְ ְקלַ ,אךְ
ֵמ ָאז ִה ְת ַה ּ ֵפ ְך ָ( ָליו ַה ַּג ְל ַּגל וְ הוּא ֵה ֵחל ָל ֶר ֶדת ַמ ָּטה־ ָמ ָּטהּ .תוֹ ְך זְ ַמן ָק ָצר ,נַ ֲ(שָׂ ה ר' זַ ְל ָמן ָ(נִ י וַ ֲח ַסר־כּ ֹל,
יהנוֹ ת זְ ַמן ַרב ֵמהוֹ ָריו
וְ ִה ְתנַ ֵחם ִמיגוֹ נוֹ ִ ּבבְ נוֹ ׁ ֶש ָהיָ ה יָ ָקר ְ ּב ֵ(ינָ יו ְּכ ָב ַבת ֵ(ינוֹ  .לֹא זָ ָכה ַח ִ ּיים ַחיְ ְקל ַה ָּק ָטן ֵל ָ
יהם ָ ּבזֶ ה ַא ַחר זֶ ה ,וְ נוֹ ַתר ְלבַ דּ וֹ ְללֹא ָקרוֹ ב וְ גוֹ ֵאלֶ .ט ֶרם
ַה ְ ּז ֵקנִ ים ,וְ ַכ ֲ(בֹר ֶ(שֶׂ ר ׁ ָשנִ ים ִמ ֵּל ָדתוֹ ִה ְתיַ ֵּתם ִמ ּ ׁ ְשנֵ ֶ
יתי ָ( ׁ ִשיר ָּגדוֹ ל,
ּ ְפ ִט ָירתוֹ  ,נִ ְפ ַרד ר' זַ ְל ָמן ִמ ְ ּבנוֹ ַה ָ ּי ִחיד וְ ִס ּ ֵפר לוֹ ֶאת ּתוֹ ְלדוֹ ת ַח ָ ּייו" .דַּ ע ְל ָך ׁ ֶש ְּל ָפנִ ים ָהיִ ִ
ֶא ָּלא ׁ ֶש ִּמן ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ִּג ְל ְּגל ּו ֶאת ַמ ָ ּז ִליִ .מ ָּכל ְרכו ׁ ִּשי נוֹ ְת ָרה ִלי ַרק ַמזְ ֶּכ ֶרת ַא ַחת ִל ְפ ֵל ָטה ,וְ ִהיא ְמנוֹ ַרת ֶּכ ֶסף
מר
ׁ ֶש ָ ּי ַר ׁ ְש ִּתי ֵמ ֲאבוֹ ַתיֶ (ָ ,ל ָ
יה ׁ ָש ַמ ְר ִּתי ִמ ָּכל ִמ ׁ ְש ָמר ַּגם ַ ּב ְ ּז ַמ ִּנים ַה ָּק ׁ ִשים ְ ּביוֹ ֵתרְ .מ ַב ֵּק ׁש ֲאנִ י ַּגם ִמ ְּמ ָך ִל ׁ ְש ֹ
יה ָּכל יָ ֶמ ָ
יךּ ,ו ְת ִפ ָּל ִתי ׁ ֶש ִהיא ָּת ִאיר ֶאת ַח ֶ ּיי ָך ְ ּבאוֹ ר ַה ּתוֹ ָרה וְ ַה ִּמ ְצוֹת".
ָ( ֶל ָ
ַח ִ ּיים ַחיְ ְקל ַה ָ ּיתוֹ ם ִה ְת ַּג ְל ֵּגל ְ ּב ָב ֵּתי ְ ּבנֵ י ָה ֲ(יָ ָרה ׁ ֶש ִר ֲחמ ּו ָ( ָליו ,או ָּלם ִ ּביגוֹ נוֹ ִה ְת ַק ּ ׁ ָשה ִל ְלמֹד וְ נַ ְפ ׁשוֹ
יביו ְמ ָסרוּה ּו ֵאפוֹ א ִל ֵידי נַ ָּגר מ ְמ ֶחה ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְל ַמד
יט ָ
ָּכ ְמ ָהה ֶאל ַה ֶּמ ְר ָח ִבים ַהיְ ר ִּקים ׁ ֶש ִּמחוּץ ַל ֲ(יָ ָרהֵ .מ ִ
יה ,וְ הוּא ִה ְצ ַט ֵ ּין ְ ּב ִל ּמו ָּדיו ַ(ד ׁ ֶש ַּנ ֲ(שָׂ ה ְ ּב ַ( ְצמוֹ ְלנַ ָּגר מ ְמ ֶחהְ .ליָ ִמים,
א ָּמנוּת ׁ ֶש ּתו ַּכל ְל ַפ ְרנֵ ס ֶאת ְ ּב ָ( ֶל ָ
יה(ָ .בְ ר ּו
יה ָ( ַבר ַל ֲ(יָ ַרת ְמגו ֶּר ָ
יש ְמ ַקדֵּ ׁש' ,נָ שָׂ א ַח ִ ּיים ַחיְ ְקל ִא ּ ׁ ָשה ּובְ ִע ְקבוֹ ֶת ָ
ְל ַא ַחר ׁ ֶש ִה ִּג ַ
י( ְל ֶפ ֶרק ' ָה ִא ׁ
ַּכ ָּמה ׁ ָשנִ ים וְ ַח ִ ּיים ַחיְ ְקל ִה ְת ַק ּ ׁ ָשה ְל ַפ ְרנֵ ס ֶאת ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ ֶ ׁ ,ש ִה ְת ָ ּב ְר ָכה ְּכבָ ר ְ ּב ַכ ָּמה זַ ֲאטו ִּטים ,וְ ַה ַּת ֲחרוּת
ֵ ּבינוֹ ְל ֵבין ַה ַּנ ָּג ִרים ָה ֲא ֵח ִרים ָ ּב ֵאזוֹ ר ָהיְ ָתה לוֹ ְלזָ ָראֶ .ח ְסכוֹ נוֹ ָתיו ָאזְ ל ּו ּתוֹ ְך זְ ַמן ָק ָצר ,וּבְ ֵלית ְ ּב ֵר ָרה נִ ְפ ַרד
ִמ ְ ּבנֵ י ֵ ּביתוֹ וְ יָ ָצא ְל ַד ְרכּ וֹ ְּכ ֵדי ְל ׁ ַש ּנוֹ ת ֶאת ַמ ָ ּזלוֹ ְּ .ת ִח ָּלה נָ ַסע ַל ֲ(יָ ַרת ה ַּל ְד ּתוֹ ָ ׁ ,שם ּ ָפנָ ה ִמ ָ ּיד ֶאל ֵ ּבית
ָה ַ( ְל ִמין ַה ְּמקוֹ ִמי וְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּט ַח ַ(ל ִקבְ רוֹ ת ֲאבוֹ ָתיו ,ו ִּמ ּ ׁ ָשם ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך ִ ּבנְ ד ּו ָדיו ַ(ל ּ ְפנֵ י ָ( ִרים ׁשוֹ נוֹ ת ְ ּב ַר ֲח ֵבי
ַה ְּמ ִדינָ הַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר הוּא ִמ ְת ַר ֵחק יוֹ ֵתר וְ יוֹ ֵתר ֵמ ֵאזוֹ ר ְמגו ָּריו.
ְל ַא ַחר ְּתקו ָּפה ֲאר ָּכה ׁ ֶשל נְ דו ִּדיםּ ָ ,ב ֶהם לֹא ָמ ְצ ָאה ַה ּיוֹ נָ ה ָמנוֹ ַח ְל ַכף ַרגְ ָל ּהָ ,מ ָצא ַח ִ ּיים ַחיְ ְקל ֶאת
ַ( ְצמוֹ ְ ּב ָצ ְר ַפת ַה ְּגדוֹ ָלהָ ׁ ,שם ִק ָּוה ִל ְמצֹא ְמנו ָּחה ו ְּל ִה ְת ּ ַפ ְרנֵ ס ְ ּב ָכבוֹ ד .לֹא ָא ְרכ ּו ַה ָ ּי ִמים ,וְ הוּא נִ ַחם ַ(ל
יאתוֹ ְל ָצ ְר ַפתֶ ׁ ,ש ֵּכן ַּגם ׁ ָשם ֶה ֱ( ָלה ְ ּביָ דוֹ ֶח ֶרס וְ ָכל ַמ ֲא ַמ ָּציו ָהי ּו ָל ִריק .הוּא ִה ְת ַק ּ ׁ ָשה ִ ּבשְׂ ַפת ַה ָּמקוֹ ם
ִ ּב ָ
יח
יהם ׁ ֶשל ּתוֹ ׁ ְש ֵבי ַה ְּמ ִדינָ ה ,ו ֵּמרֹב יֵ או ּׁש וְ ַצ ַ(ר נָ ַתן ַ ּבכּ וֹ ס ֵ(ינוֹ וְ ֶאת ַּכ ְס ּפוֹ ַה ּמ ָ(ט ׁ ֶש ִה ְצ ִל ַ
וּבְ ָא ְרחוֹ ת ַח ֵ ּי ֶ
ְל ַה ְרוִ ַ
יח ָהיָ ה ְמבַ זְ ֵ ּבז ַ(ל ַה ִּט ּ ָפה ַה ָּמ ָרהּ ַ .ב ָ ּי ִמים ַה ָ ּב ִאיםִ ,הבְ ִחין בּ וֹ ַ ּב ַ(ל ֵ ּבית ַה ַּמ ְרזֵ ַח וְ ִה ִּכיר ַ ּב ֲ( ִדינ ּותוֹ
י( לוֹ ַל ֲ(בֹד ַ ּב ָּמקוֹ ם ו ְּל ׁ ָש ֵרת ִ ּב ְמ ִסיר ּות ֶאת ַה ָּלקוֹ חוֹ תְּ ,כ ׁ ֶש ַּמ ַּתן שְׂ ָכרוֹ ְ ּב ִצדּ וֹ ַ .מ ֵה ר
וְ יַ ׁ ְשר ּותוֹ  ,וְ ָל ֵכן ִהצִּ ַ
ְמאֹד ִה ְס ַּת ֵּגל ַח ִ ּיים ַחיְ ְקל ְל ִמ ְקצוֹ עוֹ ֶה ָח ָד ׁש ,וְ יַ ַחד ִעם ָּכ ְך ׁ ָש ַכח ֶאת ֲ(בָ רוֹ  ,נִ ֵּתק ֶאת ְק ׁ ָש ָריו ִעם
יח וְ ִה ׁ ְש ִל ְ
יך ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ֵּגווֹ .
ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ  ,וְ ַאף ֶאת ֱאלֹ ָקיו וְ ַ( ּמוֹ ִהזְ נִ ַ
ָּכל אוֹ ָת ּה ְּתקו ָּפה ,יָ ׁ ְשבָ ה ִא ׁ ְש ּתוֹ ַה ְמסו ָּרה וְ ִה ְמ ִּתינָ ה ְל ַק ֵ ּבל אוֹ ת ַח ִ ּיים ִמ ַ ּב ְע ָל ּה ׁ ֶש ָ(זַ ב אוֹ ָת ּה ַל ֲאנָ חוֹ ת,
יה ׁ ֶשל ַ ּב ְע ָל ּהַ ,א ְך לֹא ָהיָ ה ְ ּביָ ָד ּה ַאף
ַא ְך ַל ּ ׁ ָשוְ אַ .מ ֲא ַמ ִּצים ַר ִ ּבים ָ(שְׂ ָתה ָה ִא ּ ׁ ָשה ְּכ ֵדי ַל ֲ(לוֹ ת ַ(ל ִע ְקבוֹ ֶת ָ
יכן ִל ְבדּ ֹק ַא ֲח ָריו .יוֹ ם ֶא ָחד נוֹ ַדע ָ ּב ֲ(יָ ָרהִּ ,כי ְ ּבנוֹ ַה ְ ּבכוֹ ר ׁ ֶשל ַה"דִּ בְ ֵרי ַח ִ ּיים"
ְק ֵצה חוּט ְּכ ֵדי ָל ַד ַ(ת ֵה ָ
ִמ ַּצנְ זַ ,ר ִ ּבי יְ ֶחזְ ֵקאל ׁ ְש ַר ָּגא ִמ ּ ׁ ִשינוֹ בָ הִ ,מ ְתכּ וֹ נֵ ן ְלבַ ֵּקר ָ ּב ֲ(יָ ָרהְ ,ל ַא ַחר ׁ ֶשהזְ ַמן ַ(ל יְ ֵדי ָה ַרב דְּ ָמ ָתא ְל ֶרגֶ ל
ֲחת ַּנת ְ ּבנוֹ ִּ .כ ְמ ַ(ט ָּכל ְ ּבנֵ י ָה ֲ(יָ ָרה יָ ְצא ּו ְל ַק ֵ ּבל ֶאת ּ ְפנֵ י ַה ַּצדִּ יק ,או ָּלם ִא ׁ ְש ּתוֹ ׁ ֶשל ר' ַח ִ ּיים ַחיְ ְקל נוֹ ְת ָרה
יה ׁ ֶש ּ ָשׂ ָמה ִל ָ ּב ּה ְל ֵה ָ( ְדר ּו ָת ּהִ ,ה ְפ ִצ ָירה ְ ּבבַ ְע ָל ּה ְל ִה ָּכנֵ ס
ית ּה ֵמרֹב ִעצְּ בוֹ נָ ּה וְ ׁ ִשבְ רוֹ ן ִל ָ ּב ּהַ .א ַחת ִמ ּ ׁ ְש ֵכנוֹ ֶת ָ
ְ ּבבֵ ָ
ֶאל ָה ַר ִ ּבי ו ְּל ַהזְ ִּכיר ֶאת ׁ ְש ֶכנְ ָּתם ַה ּ ׁ ְשבו ָּרה ִל ְדבַ ר יְ ׁשו ָּ(ה וְ ַר ֲח ִמיםּ ,ו ְכ ׁ ֶש ָה ַר ִ ּבי ׁ ָש ַמע ֶאת ַה ִּס ּפוּר ׁ ָש ַלח ִעם
ית ּה ׁ ֶשל ָה ִא ּ ׁ ָשה,
י( ְצרוֹ ר ַה ֶּכ ֶסף ְל ֵב ָ
ית ּהְּ .כ ׁ ֶש ִה ִּג ַ
ַה ּ ׁ ָש ֵכן ְצרוֹ ר ֶּכ ֶסף ַ ּב ֲ(בו ָּר ּה ְּכ ֵדי ְל ַכ ְל ֵּכל ֶאת הוֹ ְצאוֹ ת ֵ ּב ָ
ּ ָפ ְר ָצה ִ ּבבְ ִכי וְ ָה ְל ָכה ְל ֵבית ָה ַר ִ ּבי ְּכ ׁ ֶשדִּ ְמ ָ( ָת ּה ַ(ל־ ֶל ְחיָ ּהַ " :מה־ ֶ ּב ַצע ִלי ְ ּב ָד ִמים"? ָא ְמ ָרהַ " ,ה ִאם ַה ֶּכ ֶסף
יָ כוֹ ל ְל ַהוּוֹ ת ְּתמו ָּרה ְלבַ ְע ִלי? ְמבַ ֶּק ׁ ֶשת ֲאנִ י ׁ ֶש ָה ַר ִ ּבי יִ ְפ ַ(ל ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ׁ ֶשהוּא יַ ֲחזֹר ְלבֵ יתוֹ "ָ ׁ .ש ַמע זֹאת ָה ַר ִ ּבי,
יש ְמ ַ(ט ו ְּלבַ ּסוֹ ף ָא ַמרִ " :ה ֵּנה ִמ ְת ָק ְר ִבים יְ ֵמי ַה ֲחנ ָּכה ,ו ְּמ ַב ֵּק ׁש ֲאנִ י ִמ ֵּמ ְך ְלהוֹ ִציא ֶאת ַה ְּמנוֹ ָרה
ֶה ֱח ִר ׁ
יקה ׁ ֶש ַ ּב ְע ֵל ְך ִק ֵ ּבל ֵמ ָא ִביוּ ִ .ב ְמנוֹ ָרה זוֹ ַה ְד ִל ִ
ָה ַ( ִּת ָ
יקי ִמדֵּ י ַליְ ָלה ֶאת נֵ רוֹ ת ַה ֲחנ ָּכה ,וּבַ ּיוֹ ם ַה ּ ׁ ְש ִמינִ י ִע ְמ ִדי
ַ(ל ַה ִּמ ׁ ְש ָמר ׁ ֶש ַה ֵּנרוֹ ת יִ ְד ְלק ּו ָּכל ַה ַּליְ ָלה ,וְ ִאם יֶ ֱאזַ ל ַה ּ ׁ ֶש ֶמן ַמ ֲה ִרי ְל ַה ְד ִליק נֵ רוֹ ת ֲח ָד ׁ ִשים ׁ ֶש ָ ּי ִאיר ּו ֶאת
ֶח ׁ ְש ַכת ַה ַּליְ ָלה וְ יִ ְד ְלק ּו ַ(ד ׁ ֶש ֵ ּיאוֹ ר ַה ּיוֹ ם".
ְ ּב ַא ַחד ַה ָ ּי ִמים ,יָ ַרד ַח ִ ּיים ַחיְ ְקל ֶאל ַמ ְר ֵּתף ַה ַ ּייִ ן ׁ ֶש ְ ּב ֵבית ַה ַּמ ְרזֵ ַח ְ ּב ָפ ִריז ,ו ְּל ֶפ ַתע ׁ ָש ַמע קוֹ ל ּ ְפ ִסיעוֹ ת
יש זָ ֵקן ׁ ֶש ַּמ ִ ּביט בּ וֹ ְ ּב ֵ(ינַ יִ ם חוֹ ְדרוֹ ת" .בּ וֹ ׁש
ֵמ ֲאחוֹ ָריוּ ֶ .ב ָה ָלה ָא ֲחזָ ה אוֹ תוֹ  ,ו ְּל ֶח ְרדָּ תוֹ ָר ָאה ֵמ ֲאחוֹ ָריו ִא ׁ
יצד ְמ ָל ֲא ְך ִל ְ ּב ָך ְל ַה ׁ ְש ִאיר ַל ֲאנָ חוֹ ת ֶאת ִא ׁ ְש ְּת ָך ַּכ ֲ(גוּנָ ה וְ ֶאת
וְ ִה ָּכ ֵלם"! ָק ָרא ֵא ָליו ַה ָ ּז ֵקן ַ ּב ֲח ַמת זַ ַ(םֵּ " ,כ ַ
ָ ּבנֶ ָ
יך ִּכיתוֹ ִמים"? ַמ ֵהר וְ ׁשוּב ֶאל ֵ ּבי ֶת ָך"ַ .ה ַּמ ֲחזֶ ה נִ ׁ ְשנָ ה ַּכ ָּמה ּ ְפ ָ( ִמים(ַ ,ד ׁ ֶש ְ ּב ַא ַחת ַה ּ ְפ ָ( ִמים ִא ֵ ּים ַה ָ ּז ֵקן
ְ
ַל ֲה ֹפך אוֹ תוֹ ְלגַ ל ׁ ֶשל ֲ( ָצמוֹ ת ,וְ ַח ִ ּיים ַחיְ ְקל ַה ְמב ָֹהל נִ ְפ ַרד ִמ ַ ּב ַ(ל ַה ַ ּביִ ת ְּכ ׁ ֶש ּ ָפנָ יו מ ּו ָ(דוֹ ת ַל ֲ(יָ ַרת ְמגו ָּריו.
י( ִל ְמחוֹ ז ֶח ְפצוֹ ָ ,היָ ה ֵליל ח ֶֹרף ַסגְ ִר ִירי ּו ְכ ׁ ֶש ִּנ ְכנַ ס ַח ִ ּיים ַחיְ ְקל ֶאל ָה ֲ(יָ ָרהָ ,היָ ה כּ ּלוֹ ָרטֹב
ַה ַּליְ ָלה בּ וֹ ִה ִּג ַ
ַ(ד ְל ׁ ַשד ַ( ְצמוֹ ָתיוַ .רק ִמ ַ ּביִ ת ֶא ָחד נִ ְצנֵ ץ אוֹ ר ַח ָּל ׁש וְ הוּא ָה ַל ְך ְ ּב ִע ְקבוֹ ת ָהאוֹ רַ ,היְ ׁ ֵשר ֶאל ֵ ּביתוֹ ׁ ֶש ּלוֹ .
ְּכ ׁ ֶש ִּנ ְכנַ ס ,זִ ָהה ִמ ָ ּיד ֶאת ַה ְּמנוֹ ָרה ָה ַ( ִּת ָ
יהם ִעם
יהם ׁ ֶש ּ ׁ ָשב ֲא ֵל ֶ
יקה ׁ ֶש ָ ּי ַר ׁש ֵמ ָאבִ יו ,וּבְ נֵ י ֵ ּביתוֹ ִה ִּכיר ּו ֶאת ֲאבִ ֶ
ּ
ימה וְ ָר ָאה ֶאת
ִה ְרהו ֵּרי ְּת ׁשו ָּבהְ .ל ַא ַחר יָ ִמים ֲא ָח ִדים נָ ַסע ַח ִיים ַחיְ ְקל ְל ׁ ִשינוֹ ָבה ,ו ְּכ ׁ ֶש ִּנ ְכנַ ס ֶאל ַה ּק ֶֹד ׁש ּ ְפנִ ָ
יש ׁ ֶש ִּצ ָּוה ָ( ַלי ַל ֲחזֹר ַה ַ ּביְ ָתה"ָ ,א ַמר ְ ּבקוֹ ל ָחלו ּׁש,
ּ ְפנֵ י ָה ַר ִ ּביָ ,חוְ ר ּו ּ ָפנָ יו וְ ִכ ְמ ַ(ט ׁ ֶש ָּנ ַפל ְ ּב ִע ָּלפוֹ ן" .זֶ ה ּו ָה ִא ׁ
וְ ָה ַר ִ ּבי הוֹ ָרה לוֹ דֶּ ֶר ְך ְּת ׁשו ָּבה .ו ֵּמ ָאזִ ,מדֵּ י ׁ ָשנָ ה ַ ּב ּיוֹ ם ַה ּ ׁ ְש ִמינִ י ׁ ֶשל ֲחנ ָּכהָ ,היָ ה ַח ִ ּיים ַחיְ ְקל עוֹ ֵר ְך ְס(דַּ ת
הוֹ ָד ָאה ְ ּב ֵביתוֹ ְּ ,כ ׁ ֶש ּ ׁ ְשמוֹ נַ ת ַה ֵּנרוֹ ת דּ וֹ ְל ִקים ַ ּב ְּמנוֹ ָרה ָה ַ( ִּת ָ
יקה וְ אוֹ ר יְ ָקרוֹ ת זוֹ ֵר ַח ְ ּב ֵ(ינֵ י ְ ּבנֵ י ַה ַ ּביִ ת.

ּ ְפנִ ינֵ י אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים
ִמדִּ ְב ֵרי ָהאוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ַה ָּקדוֹ ׁש

ָא ְמר ּו ֲחזַ "ל נֵ ר ֲחנ ָּכה ָאסוּר ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ְלאוֹ ָר ּהְ .ויֵ ׁש
לוֹ ַמרֶ ׁ ,ש ַה ּ ַט ַ"ם הוּא ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶש ּלֹא יִ ְהיֶ ה ֲא ִחיזָ ה ַל ִּס ְט ָרא
ַא ֲח ָרא ֵמ ֲהנָ ַאת ָהעוֹ ָלם ַה ֶּזה ַּב ֵּנרוֹ ת ַה ָּלל ּוְ .והוּא ַ"ל דֶּ ֶר ְך
ַה ְמב ָֹאר ָּבאוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ַה ָּקדוֹ ׁש ּ ָפ ָר ׁ ַשת ׁ ְש ִמינִ יִּ ,כי ְּב ַא ְרצוֹ ת
ַה ַּמ ֲ" ָרב ׁ ֶש ָּנ ֲהגוּ ֶל ֱא ֹכל ַה ֲחגָ ִביםִ ,מדֵּ י ׁ ָשנָ ה ְ ּב ׁ ָשנָ ה ָהיוּ
יתים ֶאת יְ ב ּול ָה ָא ֶרץ ,ו ִּמ ּיוֹ ם ׁ ֶש ָא ַסר
ָה ַא ְר ֶ ּבה ְו ֶה ָחגָ ב ַמ ׁ ְש ִח ִ
ָל ֶהם ְל ָא ְכ ָלה לֹא נִ ְמ ָצא יוֹ ֵתר ָחגָ ב ֶא ָחד ְּב ָכל ְ ּגבוּל ָה ָא ֶרץ
ַה ִהיאְ .והוּא ִמ ּ ַט ַ"ם ַה ִ ּנזְ ָּכרִּ ,כי ֲא ׁ ֶשר ָא ְכל ּו יִ שְׂ ָר ֵאל ֶאת
יטה ְל ָה ַרע
ַה ֲחגָ ִבים ְונֶ ֱהנ ּו ֵמ ֶהםָ ,היָ ה ַל ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ׁ ְש ִל ָ
ָל ֶהםְ ,ו ַ"ל יְ ֵדי ַה ְבדָּ ָלה ֵמ ֶהם נִ ְת ּ ָפ ְר ׁש ּו ְונִ ְבדַּ ל ֵמ ֶהם ּכ ָֹחם.
ְו ֵכן הוּא ְ ּבנֵ ר ֲחנ ָּכהֶ ׁ ,ש ָ ּצ ִר ְ
יהנוֹ ת ִמ ֵּנרוֹ ת
יך ִל ְפרֹשֶ ׁ ,ש ּלֹא ֵל ָ
יש ְו ַה ֲהנָ ָאה ֵמ ָהעוֹ ָלם ַה ֶּזהְ ,ו ַ"ל יְ ֵדי
ַה ֲחנ ָּכה ְ ּב ַד ְר ֵכי ַה ַּת ׁ ְש ִמ ׁ
חז ָ ּב ֶהם ו ְּבאוֹ ָרם
ָּכ ְך לֹא יִ ְהיֶ ה ׁ ְש ִל ָ
יטה ַל ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ֶל ֱא ֹ
ַה ָ ּגדוֹ לִּ ,כי ֹק ֶד ׁש ֵהם) .תפארת שלמה(
יכם ֶל ָח ֶרב )ויקרא כו ,ח(  -אוֹ ְמרוֹ ֶל ָח ֶרב,
יכם ִל ְפנֵ ֶ
וְ נָ ְפל ּו אֹיְ ֵב ֶ
ילת ָהאוֹ יְ ִבים ִל ְפנֵ י ַ"ם ה' ְּכ ׁ ִשע ּור
ּ ֵפרו ּׁש ִּת ְהיֶ ה נְ ִפ ַ
וּב ֶד ֶר ְך ֶר ֶמז יִ ְר ֶצה ַ"ל דֶּ ֶר ְך
ילה ֲא ׁ ֶשר ִּת ְהיֶ ה ֵמ ַה ֶח ֶרבְ .
ַה ְּנ ִפ ָ
אוֹ ְמ ָרם ְּב ַמ ֲ"שֶׂ ה נֵ ס ְ ּבנֵ י ַח ׁ ְשמוֹ נַ איֶ ׁ ,ש ָר ָאה ַמ ְל ָא ְך ׁשוֹ ֵלף
ֶח ֶרב נֶ גֶ ד ָהאוֹ יֵ ב ְוהוּא ַמה ּ ׁ ֶש ָר ַמז ְ ּב ָא ְמרוֹ וְ נָ ְפלוּ וְ גוֹ ' ֶל ָח ֶרב,
ּ ֵפרו ּׁשַ ,ה ִּנ ׁ ְש ָלף ֵמ ַה ּ ַמ ְל ָא ְך:

ו ְּמשַׂ נְ ָאיו ִמן יְ קוּמ ּון )דברים לג ,יא(  -אוֹ ְמרוֹ ִמן יְ קוּמ ּון
יהם זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכהֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְתנַ ֵּבא ַ"ל ַמ ְלכוּת יָ ָון
ְל ִד ְב ֵר ֶ
ׁ ֶש ֲ" ִת ָידה ִל ּפֹל ְּביַ ד ַח ׁ ְשמוֹ נַ איָ ,לזֶ ה ָא ַמר וּ ְמשַׂ נְ ָאיו ִמן
יְ קוּמוּןֵ ּ ,פרו ּׁשֲ ,א ִפ ּלוּ ִמן ַה ְּז ַמן ַ" ְצמוֹ ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה ָל ֶהם
ימה ְויִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ְש ָפ ִליםַּ ,ב ְּז ַמן ַ" ְצמוֹ ְמ ַחץ
ַל ּשׂ וֹ נְ ִאים ִק ָ
ָמ ְתנַ יִ ם ָק ָמיו וְ גוֹ 'ְ ,ו ֵכן ָהיָ הְ ,ו ָד ָבר זֶ ה ִהיא ַה ְצ ָל ָחה ְ ּבנֵ ס
ָו ֶפ ֶלא:

ִ ּד ְב ֵרי ַה ָ ּי ִמים
בית המקדש השני עמד על תילו  420שנה .הוא
נבנה בשנת ג'ת"ח בידי זרובבל בן שאלתיאל ויהושע
בן יהוצדק הכהן ,ותקופתו מחולקת לארבע תקופות.
 34שנה תחת שלטון הפרסים 180 ,שנה תחת שלטון
יוון ובסופם היו הגזירות נגד תורת ישראל שנמשכו
 52שנה ,לאחר מכן מלכות בית חשמונאי במשך 103
שנה ,ובסוף מלכות בית הורדוס גם היא  103שנה,
סך הכל  420שנה.
לאחר בניית בית המקדש השני ,עלה עזרא הסופר
לירושלים ואחריו עלה גם נחמיה בן חכליה ,וכן
אנשי הכנסת הגדולה ,בהם אחרוני הנביאים חגי
זכריה ומלאכי ,וכן דניאל ,חנניה מישאל ועזריה,
מרדכי בלשן ועוד .בשנת ג'תמ"ב ,פגש שמעון
הצדיק שהיה משיירי הכנסת הגדולה ,את אלכסנדר
מוקדון ,שבא עם צבא יוון ,בהיותו בן  19שנה בלבד,
וכבש את ירושלים מידי כורש הפרסי .מלכותו של
אלכסנדר מתחילה בשנת ג'תמ"ח ,אלף שנה לאחר
יציאת מצרים ,ומאז מתחיל מניין השטרות ,ולשיטה
אחת בשנת ג'ת"נ וסימנך גִּ נַּ "ת ביתן המלך.
לאחר מות אלכסנדר מוקדון בגיל  ,32התחלקה
ירושתו לארבעה חלקים ,ושלטון יוון נמשך בארץ
 180שנה .לאחר הגזירות הקשות בזמן אנטיוכוס
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
הורקנוס שנלחמו ביניהם ,ואנטגינוס .לאחר מכן
מלך הורדוס ושושלתו עד חורבן ביהמ"ק השני.

יש ָּת ִמים וּ ָפ ׁשוּטַ ,א ְך יְ ֵרא ׁ ָש ַמיִ ם ֵמ ַר ִ ּביםִ .מדֵּ י יוֹ םּ ְ ,ב ׁ ָש ָ(ה
ַה ּ ׁ ַש ָּמ ׁש ְ ּבבֵ ית ַה ְּכנֶ ֶסת ׁ ֶשל ַר ִּבי יְ ה ּו ָדה ָא ַסאדָ ,היָ ה ִא ׁ
ׁ ֶש ָהיָ ה ַמ ֲ( ֶלה ֶאת נֵ רוֹ ת ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסתָ ,היָ ה ִמ ְת ַא ֵ ּזר ְ ּב ַאבְ נֵ טֵ ,מ ִכין ֶאת ַ( ְצמוֹ ְל ַק ֵּים ֶאת ַה ֶ ּנ ֱא ַמר " ַ(ל־ ֵּכן ָ ּבא ִרים ַּכ ְ ּבדוּ
אשוֹ נָ ה ׁ ֶשהוּ א
ק ֶד ׁשִ .מדֵּ י יוֹ ם ָחזַ ר ַה ּ ַמ ֲחזֶ ה ְונִ ׁ ְשנָ ה ֵמ ָח ָד ׁשְּ ,כ ִא ּל ּו זוֹ ַה ּ ַפ ַ(ם ָה ִר ׁ
ה'"ּ ,ו ַמ ְד ִליק ֶאת ַה ֵ ּנרוֹ ת ְּב ֶח ְרדַּ ת ֹ
ַמ ְד ִליק ֶאת ַה ֵ ּנרוֹ תְ ,ו ִצבּ ּור ַה ֶּנ ֱא ָס ִפים ָהיָ ה ִמ ְת ּ ַפ ֵ(ל ְל ַמ ְר ֵאה ּ ֹג ֶדל ְּת ִמימ ּותוֹ ַ ּ .פ ַ(ם ִהזְ דַּ ּ ֵמן ַה ַּקצָּ ב ַה ְּמקוֹ ִמי ְלבֵ ית
ש
ַה ְּכנֶ ֶסת ְ ּב ׁ ָש ָ(ה ׁ ֶש ַה ּ ׁ ַש ָּמ ׁש ִה ְד ִליק ֶאת ַה ֵ ּנרוֹ תּ ,ו ְכ ׁ ֶש ָר ָאה ֶאת ַה ַה ְד ָל ָקה ַה ִּנ ְל ֶה ֶבת ׁ ֶש ּלוֹ ִה ְת ַל ֵהט ִלבּ וֹ וּבִ ֵּק ׁש ִל ְר ּ ֹכ 3
ִמ ֶּמנּ ּו ֶאת זְ כוּ ת ַה ְד ָל ַקת ַה ֵ ּנרוֹ תְּ ,כ ׁ ֶשהוּא ַמצִּ ַ
י( לוֹ ְסכוּם ָ ּגדוֹ ל ִ ּב ְתמ ּו ָר ָת ּהְּ .ת ִח ָּלה ֵס ַרב ַה ּ ׁ ַש ָּמ ׁש ְל ֵה ָ( ֵתר ְלבַ ָּק ׁ ָשתוֹ
ׁ ֶשל ַה ַּקצָּ ב ,א ּו ָלם ַה ָּלה לֹא ִה ְר ּ ָפה ִמ ֶּמנּ ּו ּו ִמדֵּ י יוֹ ם ָחזַ ר ְו ִה ְפ ִציר בּ וֹ ַל ֲ(ר ְֹך ִע ּמוֹ ֶאת ָה ִע ְס ָקהְּ .כ ׁ ֶש ָ ּגבְ ר ּו ׁ ִשדּ ּו ָליו ׁ ֶשל
י( לוֹ ְל ַה ְס ִּכים ְלבַ ָּק ׁ ָשתוֹ ׁ ֶשל ַה ַּקצָּ ב ,
ַה ַּקצָּ בָ ּ ,פנָ ה ַה ּ ׁ ַש ָּמ ׁש ְל ַר ִּבי יְ ה ּו ָדה ו ִּב ֵּק ׁש ִל ׁ ְשמ ַֹ( ֶאת ֲ( ָצתוֹ ָ ּב ִענְ יָ ןְ ,ו ָה ַרב ִהצִּ ַ
ִ ּב ְתמוּ ָרה ְל ַת ׁ ְשלוּם ׁ ֶשל זָ הוּב ֶא ָחד ִמדֵּ י יוֹ םֲ " .אבָ ל" ,הוֹ ִסיף ַר ִ ּבי יְ הוּ ָדה ְו ָא ַמרַ " ,אל ִּת ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ְ ּב ֶכ ֶסף זֶ הֶ ,א ָ ּלא ַה ַּנח
אוֹ תוֹ ַ ּבצַּ ד ְל ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת"ָ .היְ ָתה ַההוֹ ָר ָאה ָק ׁ ָשה לוֹ ַל ּ ׁ ַש ּ ָמ ׁשֶ ׁ ,ש ֵּכן ְמ ַח ֵ ּבב ָהיָ ה ֶאת ִמ ְצ ַות ַה ַה ְד ָל ָקה ְמאֹד ,א ּו ָלם
ִּב ְת ִמימ ּותוֹ ִק ֵּבל ֶאת דִּ בְ ֵרי ָה ַרב ְו ָה ִע ְס ָקה נֶ ְח ְּת ָמה ֵּבין ַהצְּ ָד ִדיםִ .מדֵּ י יוֹ םָ ,היָ ה ַה ּ ׁ ַש ָּמ ׁש ְמ ׁ ַש ְל ׁ ֵשל ֶאת ַה ָ ּזהוּב ׁ ֶש ִּק ֵּבל
ֵמ ַה ַּקצָּ ב ְ ּבתוֹ ְך ק ּ ָפה נְ ע ּו ָלה ׁ ֶש ֵה ִכין ְל ׁ ֵשם ָּכ ְך(ַ ,ד ׁ ֶש ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ַה ְ ּז ַמן ִה ְת ַק ֵּבץ ַּב ּק ּ ָפה ְסכוּם ָ ּגדוֹ ל ְמאֹד(ָ .בְ ָרה ְּתקוּ ָפה
רוּטה ְלהוֹ ְצאוֹ ת נְ דנְ יָ ָת ּהָ ּ .פנָ ה ַה ַּקצָּ ב ֶאל ָה ַרב וְ ִס ּ ֵפר
י(ה ְל ִפ ְר ָק ּהֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ּלֹא ָהיָ ה ְ ּביָ דוֹ ּ ְפ ָ
ֲאר ָּכה ו ִּב ּתוֹ ׁ ֶשל ַה ַּקצָּ ב ִה ִ ּג ָ
ת ַח ֶאת ַה ּק ּ ָפה ָ ּב ּה ָאגַ ר ֶאת ַה ֶּכ ֶסף
לוֹ ַ(ל ָ(נְ יוֹ ַה ָ ּגדוֹ לְ ,ו ָה ַרב ִמ ֵהר ְלזַ ֵּמן ְל ָפנָ יו ֶאת ַה ּ ׁ ַש ָּמ ׁש ַה ָּת ִמים וּבִ ֵּק ׁש ִמ ֶּמנּ ּו ִל ְפ ּ ֹ
ׁ ֶש ִּק ֵּבל ֵמ ַה ַּקצָּ בּ ,ו ְל ַה ֲ(נִ יק ַל ַּקצָּ ב ֶאת ָּכל ַה ְּסכוּם ׁ ֶשבּ וֹ ׁ .שוּב ָ( ַמד ַה ּ ׁ ַש ָּמ ׁש ַ ּב ִּנ ָּסיוֹ ן ַה ָ ּגדוֹ ל ,וּ בִ ְת ִמימ ּותוֹ ַה ְ ּגדוֹ ָלה
וּבְ ִמדּ וֹ ָתיו ַה ֶּנ ֱא ָצלוֹ ת ָאץ ְלבֵ יתוֹ ְו ֵהבִ יא ִע ּמוֹ ֶאת ַה ּק ּ ָפה ַה ְּכ ֵב ָדה ׁ ֶש ָהיְ ָתה ְמ ֵל ָאה ַ(ד ּת ָּמ ּה ִ ּבזְ הוּבִ ים ַר ִ ּביםֵ " .מ ִעיד
ֲאנִ י ָ( ַלי ׁ ָש ַמיִ ם ָו ָא ֶרץ"ִ ,ס ּ ֵפר ְליָ ִמים ַר ִּבי יְ הוּ ָדה ָא ַסאד ְּב ַ( ְצמוֹ ִּ " ,כי ַ ּב ּק ּ ָפה ָהיָ ה ַה ְּסכוּם ַהדָּ ר ּו ׁש ִלנְ דנְ יָ ָת ּה ׁ ֶשל ַּבת
ַה ַּקצָּ בּ ְ ,ב ִד ּיוּק ַרב ,זָ הוּב ֶא ָחד לֹא ָהיָ ה ָח ֵסר וְ לֹא ָהיָ ה יָ ֵתר ַ(ל ַה ִּמדָּ ה".
ַה"דִּ בְ ֵרי ַח ִּיים" ִמצַּ נְ ז ָהיָ ה יָ דו ַּ( ְּב ִמדַּ ת ַהצְּ ָד ָקה ַה ְ ּגדוֹ ָלה ׁ ֶש ּלוֹ ְ ,ו ָהיָ ה ְמ ַפ ֵ ּזר ֶאת ָּכל ְמעוֹ ָתיו ַל ֲ(נִ ִּייםִ .מדֵּ י ּ ַפ ַ(םָ ,ה ָיה
נוֹ ֵטל ַה ְל ָו ָאה ֵמ ֲאנָ ׁ ִשים ַּב ֲ( ֵלי יְ כ ֶֹלת ,וּבְ תוֹ ר ַמ ׁ ְש ּכוֹ ן ָהיָ ה ַמ ְפ ִקיד ְ ּביָ ָדם ֶאת ֶא ָחד ֵמ ֶח ְפ ֵצי ָה ֵ( ֶר ְך ׁ ֶש ְ ּבבֵ יתוֹ ְּ ,כגוֹ ן
וּכ ׁ ֶש ִה ְת ָק ְרב ּו יְ ֵמי ַה ֲחנ ָּכהָ ,היָ ה לוֹ ֶוה ֶּכ ֶסף ֵמ ֲא ֵח ִרים וּ פוֹ ֶדה ֶאת ַה ְּמנוֹ ָרהָ ׁ .שנָ ה ַא ַחת,
ְמנוֹ ַרת ַה ֵ ּנרוֹ ת ׁ ֶשל ֲחנ ָּכהְ ,
ִה ְת ָק ְרב ּו יְ ֵמי ַה ֲחנ ָּכה וּבְ יָ דוֹ לֹא ָהיָ ה ַה ְּסכוּ ם ַהדָּ ר ּו ׁש ְּכ ֵדי ִל ְפדּ וֹ ת ֶאת ַה ְּמנוֹ ָרה ,וְ ַאף לֹא ָמ ָצא ִמ ּ ִמי ִל ְלווֹ ת ֶאת
ַה ְּסכוּ ם ַהדָּ רו ּׁשֶ ׁ ,ש ֵּכן ָהיָ ה ְּכ ָבר ַח ָּיב ְל ָכל ַמ ִּכ ָיריו ְסכו ִּמים ְ ּגדוֹ ִלים ׁ ֶש ּ ִפ ֵ ּזר ִל ְצ ָד ָקה ִ ּב ְמ ִסיר ּות ׁ ֶשל ַמ ָּמ ׁשִ .ה ְפ ִציר
ָה ַר ִּבי ִ ּבנְ ָכ ָדיו ׁ ֶש ֵּי ְצא ּו ְל ִה ְתדַּ ּ ֵפק ַ(ל דַּ ְל ֵתי נְ ִדיבִ ים וִ ינַ ּס ּו ָל ַק ַחת ֵמ ֶהם ַה ְל ָואוֹ ת ִלגְ א ַ ּלת ַה ְּמנוֹ ָרהֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶש ּ ְמב ָּק ׁשוֹ לֹא
יהם ְו ָא ַמרֵ " :אין
ִה ְת ַמ ֵ ּלא ִּכי ּכ ָּלם ָט ֲ(נ ּו ׁ ֶשחוֹ ׁ ְש ׁ ִשים ֵהם ׁ ֶש ּ ָמא לֹא יִ ְהיֶ ה ְ ּביָ דוֹ ִל ְפרֹ ַ( ָל ֶהםִ .ה ְת ַר ֵ(ם ַר ִּבי ַח ִּיים ֲ( ֵל ֶ
יציו ׁ ֶשל
דָּ בָ ר ,עוֹ ד ִּת ְרא ּו ׁ ֶש ַּב ֲחנ ָּכה ִּת ְהיֶ ה ִלי ְמנוֹ ָרה ְמהדֶּ ֶרת ַל ּ ִמ ְצ ָוה" .יְ ֵמי ַה ֲחנ ָּכה ִה ְת ָק ְרב ּו וּבָ א ּוְ ,ו ַכ ָּמה ִמ ַּמ ֲ( ִר ָ
יהם וּ ָפד ּו ֶאת ַה ְּמנוֹ ָרה ,א ּו ָלם ָה ַר ִּבי ֵמ ֵאן ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ָ ּב ּה ׁ ֶש ֵּכן ָס ְ
מוּך ו ָּבט ּו ַח
ַה"דִּ בְ ֵרי ַח ִּיים" ִה ְת ַא ְּמצ ּו ֵמ ַ(ל ְלכֹחוֹ ֵת ֶ
ָהיָ ה ׁ ֶש ִּמן ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם יְ זַ ְּמנ ּו לוֹ ְמנוֹ ָרה ַא ֶח ֶרת ַל ּ ִמ ְצ ָוהּ ְ .ב ֵליל ֲחנ ָּכהַ (ָ ,מד ַה"דִּ ְב ֵרי ַח ִּיים" ְו ָ( ַסק ַ ּב ֲה ָכנוֹ ת ַל ַה ְד ָל ָקה
י(ה ָה ַר ֶּכ ֶבת ָל ִעיר ַצנְ ז וּ ִמ ֶּמ ָּנה יָ ְר ָדה ַה ְ ּנגִ ָידה ַה ְמפ ְר ֶס ֶמ ת
ְו ִה ְת ּכוֹ נֵ ן ְ ּב ִס ּל ּו ִדין ַל ִּמ ְצ ָוה ַ(ד ׁ ָש ָ(ה ְמא ֶח ֶרתֵּ .בינְ ַתיִ םִ ,ה ִ ּג ָ
וּכ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ְמ ָ(ה ׁ ֶש ָה ַר ִּבי ִמצַּ נְ ז ֲ( ַדיִ ן לֹא
יה ַה ּטוֹ בִ יםְ ,
ָּת ָמ ְר'ל ִמ ַּו ְר ׁ ָשאֶ ׁ ,ש ֲ( ׁ ִשיר ּו ָת ּה ָהיְ ָתה ְל ֵאין ֲ(ר ְֹך ְו ָכ ְך ַ ּגם ַמ ֲ(שֶׂ ָ
יש ַמ ֵהר ֵמ ַא ְמ ַּת ְח ָּת ּה ְמנוֹ ַרת ֶּכ ֶסף ְמפ ֶֹא ֶרת וְ ׁ ָש ְל ָחה אוֹ ָת ּה ִּכ ְת ׁש ּו ָרה ָל ַר ִ ּביְ ,ו ָא ְמנָ ם
ִה ְד ִליק נֵ רוֹ ת ֲחנ ָּכה ,הוֹ ִצ ָ
יאה ִח ׁ
ָּב ּה ִה ְד ִליק ֶאת נֵ רוֹ ת ַה ֲחנ ָּכה ,וַ יְ ִהי ְל ֶפ ֶלא.
ַר ִּבי ׁ ְשמו ֵּאל ֶה ִּלירַ ,ר ָ ּב ּה ׁ ֶשל ְצ ַפתָ ,היָ ה ְמנַ צֵּ ל ָּכל ֶרגַ ע ִמ ְ ּז ַמנּוֹ ַה ָּי ָקר ִמ ּ ָפזֶ ׁ ,ש ֵּכן ָהיָ ה ָ(מוּס ִ ּב ְט ָרדוֹ ת ַרבּ וֹ ת
יהם ,א ּו ָלם ֵמעוֹ ָלם לֹא ָהיָ ה
אשי ׁ ֶשל ְצ ַפתִּ .ב ְהיוֹ תוֹ מוֹ ֵהל מ ְמ ֶחהִּ ,כ ְּבדוּ ה ּו ְּבנֵ י ָה ִעיר ָלמוּל ֶאת ְ ּבנֵ ֶ
ְּכ ַמנְ ִהיגָ ּה ָה ָר ׁ ִ
נוֹ ַתר ִל ְס(דַּ ת ַה ּ ִמ ְצ ָוה ׁ ֶש ְּל ַא ַחר ַה ְּב ִריתֵ ,מ ֲח ַמת ׁ ֶש ָחס ַ(ל זְ ַמנּ וֹ ַה ָּי ָקר ְו ָהיָ ה ׁ ָשב ִמ ָּיד ְל ֵס ֶדר ִל ּמ ּו ָדיוַ ּ .פ ַ(םְּ ,ב ֶא ָחד
וּכ ַד ְר ּכוֹ ּ ָפ נָ ה
מוּאל ְל ֶא ָחד ִמ ָ ּב ֵּתי ַה ְּכנֵ ִס ּיוֹ ת ׁ ֶש ִּב ְצ ַפת ְּכ ֵדי ָלמוּל ֶאת ֶא ָחד ִמ ַּי ְל ֵדי ָה ִעירְ ,
י( ַר ִ ּבי ׁ ְש ֵ
ימי ַה ֲחנ ָּכהִ ,ה ִ ּג ַ
ִמ ֵ
"מדּ ּו ַ( ַ ּגם ַה ּיוֹ ם ְמ ַמ ֵהר ָה ַרב ְל ַד ְר ּכוֹ ?
ְל ַא ַחר ַה ְ ּב ִרית ָל ֵצאת ִמ ֵּבית ַה ְּכנֶ ֶסתָ ּ .פנָ ה ֵא ָליו ֶא ָחד ִמ ִ ּנ ְכ ְ ּב ֵדי ָה ֵ( ָדה וְ ׁ ָש ַאלַ :
ַו ֲהלֹא יְ ֵמי ֲחנ ָּכה ַ( ָּתהַ ,ה ֶּנ ְח ׁ ָשבִ ים ְּכיוֹ ֵמי ְד ַפגְ ָרא ,וְ יָ כוֹ ל ֵאפוֹ א ָה ַרב ְלבַ ּלוֹ ת ְק ָצת ִע ֵּמנ ּו ִּב ְס(דָּ ה ׁ ֶשל ִמ ְצ ָוה"ִ .ח ֵּי ְך
"ה ֵרי ְּכ ָבר ָא ְמרוּ ַ ּב ְ ּג ָמ ָרא ַ'מאי
מוּאל וְ ָא ַמרֲ :
ַר ִ ּבי ׁ ְש ֵ
ֲחנ ָּכה? דְּ ָתנ ּו ַר ָּבנָ ן' ,דְּ ַהיְ נ ּו ַמ ִהי ֲחנ ָּכה? ׁ ֶש ָה ַר ָּבנָ ן,
ַּת ְל ִמ ֵידי ַה ֲח ָכ ִמים ְו ָה ַר ָ ּבנִ יםָּ ,תנ ּוְ ,צ ִרי ִכים ִל ְלמֹד
יתי ְל ַק ֵּים דְּ בָ ִר ים
ו ְּל ׁ ַש ֵּנןִ ,אם ָּכ ְך ֶא ְפנֶ ה ֵאפוֹ א ֶאל ֵּב ִ
ֵא ּל ּו ּו ְל ׁ ַש ֵּנן ֶאת ַּת ְלמו ִּדי";
"א ְמ ֵר י
ימי ַה ֲחנ ָּכה ְ ּבגוּרַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ָ( ַמד ָה ִ
ְּב ֶא ָחד ִמ ֵ
ֱא ֶמת" ְל ַה ְד ִליק ֶאת ַה ְּמנוֹ ָרהִ ,ה ְצטוֹ ְפפוּ ְסבִ יבוֹ
ֲהמוֹ נֵ י ֲח ִס ִידים ׁ ֶש ָ ּבא ּו ִל ְראוֹ ת ֶאת ֲ(בוֹ ַדת ַה ּק ֶֹד ׁש ׁ ֶשל
ַר ָ ּבםַ ,א ְך ְל ֶפ ַתע דָּ ַחף ָמאן דְּ הוּ ֶאת ֲחבֵ רוֹ ְ ,ו ַה ָּלה
יכי ַה ּ ׁ ֶש ֶמן
ִה ּ ִפיל ִ ּב ׁ ְשגָ גָ ה ֶאת ַה ְּמנוֹ ָרה ִעם ָ ּבזִ ֵ
יהַ .אף ִּכי ַהנּוֹ ְכ ִחים ָ ּבאוּ ְל ַה ִּביט ַ ּב ֲ(בוֹ ַדת
ׁ ֶש ָ( ֶל ָ
ַה ַה ְד ָל ָקה ,זָ כוּ ְ ּבנוֹ ָסף ְל ַק ֵּבל דּ גְ ָמה ַח ָּיה ׁ ֶשל ִמדַּ ת
ַה ַּסבְ ָלנוּתָ .ה ַר ִּבי ָ( ַמד ִּב ְמנ ּו ַחת ַה ֶּנ ֶפ ׁשִ ,מ ּתוֹ ְך ׁ ַש ְל ָוה
וָ רֹגַ ע ,וְ לֹא ֵהגִ יב ַ(ל ַה ַּת ָּק ָלה ַאף ְ ּב ׁ ֶש ֶמץ ׁ ֶשל ְטרנְ יָ ה.
ְּביִ ּ ׁשוּב ַהדַּ ַ(ת נִ ַ ּג ׁש ֶאל ַה ְּמנוֹ ָרהֵ ,ה ִרים ֶא ת
ַהצְּ לוֹ ִח ּיוֹ ת ֵמ ָה ִר ְצ ּ ָפה ,יָ ַצק ָּב ֶהן ַ ּב ּ ׁ ֵשנִ ית ֶאת ַה ּ ׁ ֶש ֶמן
וְ ִסדֵּ ר ֶאת ַה ּ ְפ ִתילוֹ ת ֵמ ָח ָד ׁשִ ,מ ּתוֹ ְך ַסבְ ָלנוּת ֵאין ֵקץ,
אשוֹ נָ ה
וּבְ אוֹ ָת ּה ֶח ְרדַּ ת ק ֶֹד ׁש ְּכ ִא ּל ּו עוֹ ֵמד הוּא ָל ִר ׁ
ִל ְפנֵ י ַה ְד ָל ַקת ַה ֵ ּנרוֹ תַ .הדָּ בָ ר הוֹ ִתיר חוֹ ָתם ַ ּבל יִ ָּמ ֶחה
ִמ ִּלבּ וֹ ת ַה ֲח ִס ִידיםֶ ׁ ,ש ָ ּל ְמד ּו ִמ ָּקרוֹ ב ַמ ִהי ַסבְ ָלנוּ ת
ְוא ֶֹר ְך רו ַּח.

$מ ְט ָ+ם
וְ ָהי ּו ַ ֽל ֲ ֹבד ֶאת־ ֲ ב ַֹדת ֹא ֶהל מוֹ ֵ ד

)במדבר ז ,ה(

ׁ ְש ֵּתי ַה ֵּתבוֹ ת $מ ְט ָ+מוֹ ת ְּבזוֹ ַא ַחר זוֹ ְ ּב ַט ַ+ם זָ ֵקף ָּגדוֹ ל,
ִּכי ֶר ֶמז יֵ ׁש ָּכאן ְל ַה ְד ָ ּג ׁ ָשה יְ ֵת ָרה ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ָה ֲ+גָ לוֹ ת
וְ ַה ָ ּב ָקר מוּ ָכנִ ים ַל ֲ+בוֹ ָדהְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַּב ּ ִמ ְד ָר ׁש
מ ֶש9הְ ,ו ָהי ּו ַל ֲ+בֹד ֶאת ֲ+בוֹ ַדת א ֶֹהל
ֶׁש ָא ַמר ַה ָּק ָּב"ה ְל ֹ
מוֹ ֵ+ד ,נִ ָּתן ָל ֶהם ֲהוָ יָ ה ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ַק ָ ּי ִמים ְלעוֹ ָלם .וְ נֶ ְח ְלקוּ
ַה ֲח ָכ ִמים ׁ ָשם ַּב ּ ִמ ְד ָר ׁשִ ,אם $ה ְק ְרב ּו ַה ּ ׁ ְשוָ ִרים ַּב ִּג ְל ָ ּגל,
ְ ּבנוֹ ב ו ְּבגִ ְבעוֹ ן ,אוֹ ְ ּב ֵבית ַה ּ ִמ ְקדָּ ׁש) .דיוקים על התורה(

נָ שִׂ יא ֶא ָחד לַ ּיוֹ ם נָ ִ %שׂ יא ֶא ָח $ד לַ ּ #יוֹ ם

)שם ז ,יא(

יעיְּ ,כ ֵדי ְל ַר ּ ֵמז ׁ ֶש ַה ָּנשִׂ יא
ְ ּב ַט ֲֵ +מי ַק ְד ָמא וְ ַאזְ ָלא ְר ִב ִ
אשוֹ ן ׁ ֶש ִה ְקדִּ ים ו ָּבא ְל ַה ְק ִריב ֶאת ָק ְר ְּבנוֹ ָתיוָ ,היָ ה
ָה ִר ׁ
יעי .וְ ַה ֵּתבוֹ ת ׁ ֶש ְּל ַא ַחר ִמ ֵּכן
יְ ה ּו ָדה ׁ ֶשהוּ א ַה ּ ׁ ֵש ֶבט ָה ְר ִב ִ
ְ ּב ַט ֲֵ +מי ַמ ְה ּ ַפ ְך ּ ַפ ְׁש ָטא ָקטֹןֶ ׁ ,ש ַּביּוֹ ם ַה ּ ֵׁשנִ י לֹא ִה ְק ִריב
נְ שִׂ יא ׁ ֵש ֶבט ְראו ֵּבן ׁ ֶש ָהיָ ה ַה ְּבכוֹ רֶ ,א ָּלא נְ שִׂ יא ׁ ֵש ֶבט
יִ ּ ָשׂ שׂ ָכר ,דְּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ֶ ּנ ְה ּ ַפ ְך ַהדָּ ָבר ַה ּ ָפ ׁשוּט וְ נִ זְ ַקף ַה ָּנשִׂ יא
ַה ָ ּק ָטן ְל ַה ְק ִריב ַא ַחר יְ הו ָּדה) .נר תמיד(

ים ָ ּב ָקר ׁ ְשנַ יִ &ם
ו ְּלזֶ ַבח ַה ּׁ ְשלָ ִמ *

)שם ז ,יז(

ְ ּב ַט ֲֵ +מי $מ ַ ּנח זַ ְר ָקא $מ ַ ּנח ֶס ּ ֹגלֶ ׁ ,ש ֵהם ַט ֲֵ +מי שִׂ ְמ ָחה
וְ נִ גּ ּונָ ם ְּבקוֹ ל ָרםִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵּתבוֹ ת ֵא ּל ּו ְמ ַר ְּמזוֹ ת ַ+ל
ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִּב ְכ ָתב וְ ׁ ֶש ְ ּב ַ+ל ּ ֶפהֶ ׁ ,ש ֵּכן ַּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִּב ְכ ָתב
כ"ד ְס ָפ ִריםְ ,ו ַה ּ ִמ ׁ ְשנָ ה ַמ ְת ִחי ָלה ָּבאוֹ ת ֵמ"ם
ו ִּמ ְס ַּת ֶ ּי ֶמת ְּב ֵמ"ם וְ ֵהן יַ ַחד ׁ ְשמוֹ נִ ים ,וְ נִ ְּתנוּ ְלכ"ו
דּ וֹ רוֹ ת ,ו ְּביַ ַחד ֵהן ַק"לּ ,ו ׁ ְשנֵ י ָּב ָקר ְמ ַר ּ ְמזִ ים ִל ׁ ְש ֵּתי
ַה ּתוֹ רוֹ ת ,וְ ָל ֵכן נְ גִ ינָ ָתם ְ ּבשִׂ ְמ ַחת ַה ּתוֹ ָרה) .מלבוש לשבת(

$מ ְד ָ ּג ׁש
וּב ְכ ִת ָיב ָתם
וּמ ׁ ְש ַּת ְ ּב ׁ ִשים ִּב ְל ׁשוֹ נָ ם ִ
יפים ִ
ַר ִּבים ַמ ֲח ִל ִ
ּ ַ'פח ׁ ֶש ֶמן' ִ ּב ְמקוֹ ם ּ ַ'פ ְך ׁ ֶש ֶמן'ַ .ה ּ ַפח ְ ּב ֵחי"ת ְ ּגרוֹ נִ ית
ק ַרח
ַ
לוּח ַמ ֶּת ֶכת דַּ קְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ְּב ֹ
ַמ ׁ ְש ָמעוּתוֹ
"וְ ָ+שׂ ּו א ָֹתם ִר ּ$ק ֵ+י ַפ ִחים" ,וְ ֵכן ַמ ְל ּכ ֶֹדת " ּ ַפח יָ קוֹ ׁש".
מוּבן ׁ ֶשל ְּכ ִלי ִקבּ וּלְּ ,כגוֹ ן ּ ַפח
ִמ ּ ׁ ָשם $ה ְׁש ֲא ָלה ַה ּ ִמ ָ ּלה ְל ָ
ַא ׁ ְש ּ ָפה ׁ ֶש ַהיּוֹ ם ִּכ ְמ ַ+ט וְ ֵאינוֹ ָ+שׂ וּי ִמ ַּמ ֶּת ֶכתַ ּ .פ ְך
ְ ּב ָכ"ף הוּ א ַּכד ָק ָטן וְ הוּא $מזְ ָּכר ְּב ַה ְמ ָל ַכת ַה ּ ְמ ָל ִכים
"וְ ָל ַק ְח ָּת ַפ ְך־ ַה ּ ׁ ֶש ֶמן"ַּ .גם ְּבצו ַּרת ָה ַר ִּבים יֵ ׁש ׁ ִשבּ ּו ׁש
נָ פוֹ ץ וְ ַר ִּבים אוֹ ְמ ִרים ' ּ ַפ ִכים' ְק ַט ִּנים ִּב ְמקוֹ ם ּ ַפ ִּכים
ְק ַט ִּנים ְ ּב ָדגֵ ׁשּ ְ ,ב ִע ָּקר ַּב ֶה ְק ׁ ֵשר ְליַ ֲ+קֹב ָא ִבינוּ ׁ ֶש ּ ָׁש ַכח
אוֹ ָתם ,וְ ַהדָּ ָבר נוֹ ֵב ֵַ +מ ִרבּ וּי ׁ ֶשל ּ ַפ ִחיםַּ .ב ִּב ּטוּי ּ ַפ ִּכים
מוּבן ׁ ֶשל דְּ ָב ִרים ׁ ֶשל
ְק ַט ִּנים ִמ ׁ ְש ַּת ְּמ ׁ ִשים ַּגם ְּב ָ
ַמה־ ְ ּב ָכ ְך וְ ַק ֵ ּלי־ ֵֶ +ר ְך .יֵ ׁש אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ּ ׁש ֶֹר ׁש ַה ּ ַפ ְך
וּמיִ ם ְמ ַפ ִּכיםֶׁ ,ש ֵּכן ְּכ ׁ ֶשיּוֹ ְצ ִקים ׁ ֶש ֶמן
ִמ ּ ִפ ְכ ּפ ּו ְך ַמיִ ם ַ
ִמ ּתוֹ ְך ּ ַפ ְך נִ ׁ ְש ָמע קוֹ ל ַה ַּמזְ ִּכיר ֶאת ַה ּ ִפ ְכ ּפו ְּךְ ,ו ָכ ְך ַ ּגם
יכת ַמיִ ם.
ׁש ֶֹר ׁש ַה ִּמ ָּלה ַ ּב ְקבּ וּק ׁ ֶש ּקוֹ ל זֶ ה נוֹ ַצר ִּב ׁ ְש ִפ ַ

ְמ $מ ָּלח

חוּסט ,נוֹ ַדע ְּב ִפ ְּקחוּתוֹ ּו ַב ֲא ָמרוֹ ָתיו
ַר ִּבי ְַ +מ ָרם ְ ּבל ּום ֵמ ְ
ַה ּ ׁ ְשנ ּונוֹ תַ ּ .פ ַ+ם דִּ ֵ ּבר אוֹ דוֹ ת ַה ּ ִמנְ ָהג ׁ ֶש ִ ּב ְק ִה ּלוֹ ת ַהגּ וֹ ָלה
ְל ַה ֲ+נִ יק ָל ַרב וּ ְל ַת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ְמעוֹ ת ֲחנָּ $כה ,וְ ִה ְס ִּביר
ְּב ַצחוּת ֶאת ְמקוֹ ר ַה ּ ִמנְ ָהגִּ " :בימוֹ ת ַה ּ ׁ ָשנָ ה ,נוֹ ְתנִ ים ַּב ֲֵ +לי
ַה ָ ּב ִּתים ְצ ָד ָקה ָל ֲ+נִ ִ ּייםִּ ,כי חוֹ ׁ ְש ׁ ִשים ֵהם ׁ ֶש ִאם ל ֹא יִ ְּתנ ּו
יהם ִל ְהיוֹ ת ֲ+נִ ִ ּיים ְּכמוֹ ָתםֲ .א ָבל
ָל ֶהם ,יַ ַה ְפכ ּו ְ ּבנֵ ֶ
ְל ַת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ֵאינָ ם נוֹ ְתנִ ים ְצ ָד ָקהִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ְּבטוּ ִחים
ֵהם ׁ ֶש ּל ֹא 'יֵ ָ+נְ ׁשוּ' ְ ּב ָבנִ ים ַּת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמיםַ .א ְך ִמ ֵּכיוָ ן
ׁ ֶש ַּב ֲחנָּ $כה ָא ְמר ּו ֲחזַ "ל ׁ ֶש ַה ָּז ִהיר ְ ּבנֵ ר ֲחנָּ $כה זוֹ ֶכה ְל ָבנִ ים
ַּת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמיםְ ,מ ַמ ֲה ִרים ֵהם ְל ַה ֲ+נִ יק ָממוֹ ן ְל ַר ָּבנִ ים
ו ְּל ַת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמיםְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשה' יִ ׁ ְש ְמ ֵרם ִמצָּ ָרה זוֹ "...

ימי ַה ֲחנָּ $כה וּ ְל ַה ֲ+לוֹ ת ָ ּב ֶהם ֵא ׁשֶ ,א ָּלא ַ ּגם ֶאת ְַ +צמוֹ ֶ ,את נֵ ר נִ ְׁש ָמתוֹ ָ ,צ ִר ְ
"ל ֹא ַרק ֶאת ַה ֵּנרוֹ תָ ,צ ִר ְ
ק ֶד ׁש.
יך ָה ָא ָדם ְל ַה ְד ִליק ִ ּב ֵ
יך הוּ א ְל ַה ְד ִליק ְ ּב ַׁש ְל ֶה ֶבת ֹ
וּב ֶּמה יַ ְד ִליק ֶאת ְַ +צמוֹ ? ְ ּבנֵ ר ַה ֲחנָּ $כהּ ְ ,בנֵ ר ָה ֱאמוּ נָ ה ְו ַה ִ ּב ּ ָטחוֹ ן") .רבי אברהם מסלונים(
ַ

