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ֻכּה ׀ כ"ח ִכּ ְס ֵלו התשע”ב ׀ גִּ ָלּיוֹן ִמ ְס ָפּר  8׀ ָשׁנָה ִראשׁוֹנָה
ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ ָפּ ָר ַשׁת ִמ ֵקץ ֲ -חנ ָ

נ ְֻק ָדּה ל ְַמ ְח ָשׁ ָבה

      

וּב ְקּ ָשׁה ֶשׁנָּבוֹא
אוֹתנוּ ִ
יעה ָ
ָס ְב ָתא ַחנָּה ִה ְפ ִתּ ָ
ַענוּ
יתהְּ .כּ ֶשׁ ִהגּ ְ
ֻכּה ְבּ ֵב ָ
יה ְל ַה ְד ָל ַקת נֵר ִראשׁוֹן ֶשׁל ֲחנ ָ
ֵא ֶל ָ
בוֹהה
יפיָּה ,גְּ ָ
ְפ ִ
ֻכּ ָיּת ֶכּ ֶסף י ֵ
יתהָּ ,ע ְמ ָדה ַעל ֶא ֶדן ַה ַחלּוֹן ֲחנ ִ
ְל ֵב ָ
ֵיה ָהיוּ ְמ ֻע ָטּ ִרים ִבּ ְפ ָר ִחים ֲע ִדינִ ים ,כוֹסוֹת ַה ֶשּׁ ֶמן
ְתהְ ,ו ָקנ ָ
ָהי ָ
ֻכּיָּה ָהזוֹ
עוֹלם לֹא ָר ִאינוּ ֶאת ַה ֲחנ ִ
זוֹה ֶרתֵ .מ ָ
כוּכית ֶ
ָהיוּ ִמזְּ ִ
אַבּא ִה ְד ִליק ֵאת ַהנֵּר ָה ִראשׁוֹן,
יתהּ ֶשׁל ָס ְב ָתאְ .כּ ֶשׁ ָ
ְבּ ֵב ָ
אַל ִתּי,
זוֹלגוֹת ְדּ ָמעוֹתָ .ס ְב ָתא ָשׁ ְ
ַשׂ ְמ ִתּי ֵלבֶ ,שׁ ֵמּ ֵעינֵי ָס ְב ָתא ְ
ְט ֲעמוּ
ְק ִרים ֶשׁ ִלּיְ ,שׁבוּ ו ָ
בּוֹכה? ְשׁבוּ י ָ
דּוּע אַת ָ
ַמ ַ
אָמ ָרה
ְאָכ ְלנוּ ְ
ָשׁ ְבנוּ ו ַ
בוּרכֶםְ .כּ ֶשׁיּ ַ
ֵמ ַה ֻסּ ְפגָּנִ יּוֹת ֶשׁ ֵה ַכנְ ִתּי ֲע ְ
ֻכּיָּה ֶשׁל ֶא ְפ ַריִם"ָ .מהָ ,ק ָראנוּ ְבּקוֹל .זוֹ
ָס ְב ָתא" ,זוֹ ַה ֲחנ ִ
אַתּם ֵאת ָהא ֵֹרח
זוֹכ ִרים ֶ
ַדּאי ְ
מוּדים ֶשׁ ִלּיְ ,בּו ַ
ִהיא? ֵכּן ֲח ִ
יתנוּ ִעם ַה ַשּׂק ֶשׁנִּ ְשׁ ַכּח ַתּ ַחת ַה ִמּ ָטּה ,נָכוֹן? ִל ְפנֵי
ֶשׁ ָהיָה ְבּ ֵב ֵ
חוֹתי
אַבּא ִבּ ֵקּשׁ ֵמ ֲא ִ
יע ָ
ֻכּה ִהגִ ָ
ָשנִ ים ַרבּוֹתְ ,כּ ְשׁ ַחג ַה ֲחנ ָ
ֻכּיָּה ֶשׁלּוֹ אַל ֶפּ ַתח ַה ַבּיִת,
ַה ְקּ ַטנָּה ָר ֵחל ְל ָה ִביא ֶאת ַה ֲחנ ִ
ֻכּה.
ִבּ ְכ ֵדי ֶשׁ ָכּל ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ְתּ ַקיֵּם ֶאת ִמ ְצוַת ַה ְדּ ָלּ ָקת נֵר ֲחנ ָ
ַחת,
ֻכּיָּה מוּנ ַ
ְתה ַה ֲחנ ִ
חוֹתי ָר ֵחל נִ גְּ ָשׁה ֶאל ָהאָרוֹן בּוֹ ָהי ָ
ֲא ִ
ֻלּנוּ ִל ְראוֹת
ֶע ְל ָמהַ .ר ְצנוּ כּ ָ
ֻכּיָּה נ ֶ
אַבּאַ ,ה ֲחנ ִ
וּל ֶפ ַתע ָצ ֲע ָקהָ :
ְ
אַבּא ִה ְת ַע ֵצּב ָכּל ָכּ ְך,
ְתהָ .
ֻכּיָּה ֶכּלֹא ָהי ָ
ֶע ְל ָמה ַה ֲחנ ִ
וְאָכן ,נ ֶ
ֵ
אוֹתהּ ָשׁנָה
בוֹתיו ,ו ְָכ ְך ְמ ָ
ְרוּשׁה ֵמ ֲא ָ
ְתה י ָ
ֻכּיָּה זוֹ ָהי ָ
ִכּי ֲחנ ִ
אַבּא ָקנָהָ .כּל ָשׁנָה
שׁוּטה ֶשׁ ָ
ֻכּיָּה ְפּ ָ
ֻכּה ַבּ ֲחנ ִ
ִה ְד ַל ְקנוּ נֵרוֹת ֲחנ ָ
ֶאנַחָ :ח ֵס ָרה ִלי
אַבּא נ ֱ
ֻכּה ִה ְת ָק ֵרבָ ,היָה ָ
ְכּ ֶשׁ ַחג ַה ֲחנ ָ
ְאַבּא
ֻכּיָּה ַה ִמּ ְשׁ ַפּ ְח ִתּית ֶשׁ ָלּנוָּ .כּ ְך ָח ְלפוּ ָל ֶהם ָה ָשׁנִ ים ,ו ָ
ַה ֲחנ ִ
ֶע ְל ָמהָ .פּ ָעם אָ ַחתִ ,ל ְפנֵי ַחג
ֻכּיָּה ֶשׁנּ ֶ
לֹא ָשׁ ַכח ֵאת ַה ֲחנ ִ
יתנוִּ ,בּ ְכ ֵדי
רוּח ְבּ ֵב ֵ
ֻכּהְ ,כּ ֶשׁנִ ְקּ ָתה ָר ֵחל ֶאת ַח ְד ֵרי ָה ֵא ַ
ַה ֲחנ ָ
וּבא,
אוֹר ִחים ֶשׁיַּגִּ יעוּ ְל ַחג ֶה ָקּ ֵרב ָ
אוֹתם ִל ְק ַראת ָה ְ
ְל ָה ִכין ָ
תּוֹך ַה ַשּׂק
וּב ִלּי ְל ִה ְת ַכּוֵּן ֵהזִּ יזָה ֶאת ַה ַשּׂק ִמ ְמּקוֹמוֹ ,וּ ִמ ְ
ְ
אַבּא ֶשׁ ֶנּ ֶע ְל ָמה.
ֻכּיָּה ֶשׁל ָ
ַלגְּ ָלה ָלהּ ַה ֲחנ ִ
ִה ְתגּ ְ

יוֹחנָן ֶבּן ִשׁ ְמעוֹן ִמ ִמּ ְשׁ ֶמ ֶרת
ַמ ִתּ ְתיָהוּ ָהיָה ֶבּן ָ
ְאַר ַבּע ִמ ְשׁ ְמּרוֹת ְכּ ֻהנָּהְ .ל ַמ ִתּ ְתיָהוּ
אַחת ֵמ ֶע ְשׂ ִרים ו ְ
יְהוֹי ִָריבַ ,
ָתן.
ְהוּדהֶ ,א ְל ָעזָר וְיוֹנ ָ
יוֹחנָןִ ,שׁ ְמּעוֹן ,י ָ
ָהיוּ ֲח ִמ ָשּׁה ָבּנִ יםָ :
יכ ְך
ְבּ ִז ְקנוּתוֹ ֶשׁל ַמ ִתּ ְתיָהוֵּ ,ה ֵחל אַנְ ִטיוֹכוּס ִבּגְ ֵזרוֹ ָתּיוְ ,ל ִפ ָ
יעין.
מוֹד ִ
ְע ַבר ְל ִ
ְרוּשׁ ַליִם ו ָ
ָעזַב ַמ ִתּ ְתיָהוּ ִעם ָבּנָיו ֶאת י ָ
זְבּוֹח ַעל ַה ַבּ ָמּה ָל ֱא ִלילִ ,קנֵּא
ְהוּדים ְל ַ
ַכּ ֲא ֶשׁר נִ גַּשׁ ֶא ָחד ַהיּ ִ
וְה ַרס ֵאת
יח ַה ֶמּ ֶל ְך ָ
ְה ַרג אוֹתוְֹ ,ו ֵאת ְשׁ ִל ַ
ַמ ִתּ ְתיָהוּ ָלהּ' ו ָ
וּבנָיו ֶל ָה ִרים ו ְָר ִבּים
אַחר ִמ ֵכּןָ ,בּ ְרחוּ ַמ ִתּ ְתיָהוּ ָ
ַה ַבּ ָמּהְ .ל ֵ
וּבנָיו ֵה ֵחלּוּ ְל ִה ָל ֶחם
יהםַ .מ ִתּ ְתיָהוּ ָ
ֶא ְספוּ ֲא ֵל ֶ
ְהוּדה ,נ ֶ
ִמ ְבּנֵי י ָ
אַחר ִמ ֵכּן נִ ַפ ַטּר
תּוֹרהָ .שׁנָה ְל ַ
וּב ִחדּוּשׁ ַחיֵּי ַה ָ
ֶנגֶד ַה ְיוָנִים ְ
ַמ ִתּ ְתיָהוִּ .ל ְפנֵי מוֹתוֹ ִצוָּה ַמ ִתּ ְתיָהוּ ֶאת ָבּנָיו ִל ְשׁמוֹר ֶאת
תּוֹרה ו ְִלנְ קֹם ְבּאוֹי ְִביםֶ .את ִשׁ ְמעוֹן ְבּנוֹ הוּא ִמנָּה
ִמ ְצוֹת ַה ָ
ְהוּדה ַה ַמּ ַכּ ִבּי ִל ְהיוֹת ַשׂר ַה ָצּ ָבא.
ְאת י ָ
ִל ְהיוֹת ִאישׁ ֵע ָצה ו ֶ
יה וְ ִשׁ ְפ ָשׁ ְפנוּ
ֻלּנוּ ָע ִלינוּ ֵא ֶל ָ
אַבּא ,בּוֹא ַמ ֵהר ָק ְראָה ָר ֵחל .כּ ָ
ָ
ְתה.
אַבּא ֲחזְ ָרה ַה ַבּי ָ
ֻכּיָּה ֶשׁל ָ
ֶאת ֵעינֵינוּ ִנ ְד ָה ִמיםַ .ה ֲחנ ִ
אַבּא ָשׂ ַמח ְכּ ִאלּוּ ַפּ ַעם ִראשׁוֹנָה ִה ְד ִליק נֵר
אוֹתהּ ָשׁנָה ָ
ְבּ ָ
ֻכּיָּה
דּוּע ָק ָראת ָלהּ " ַה ֲחנ ִ
ֻלּנוּ ָשׂ ַמ ְחנוּ ִאתּוֹ .אָז ַמ ַ
ֻכּה ,וְ כּ ָ
ֲחנ ָ
אַל ִתּיְ .בּ ַת ְח ִתּית ַה ַשּׂק ָענְ ָתה ָס ְב ָתא,
ֶשׁל ֶא ְפ ַריִם" ָשׁ ְ
אָר ְח ִתּי ֶא ְצ ְל ֶכם לֹא
ָמ ָצאנוּ ֶפּ ֶתק ֶשׁבּוֹ ָהיָה ָכּתוּבְ " ,כּ ֶשׁ ִה ְת ַ
ֻכּיָּהֲ .אנִ י
ַב ִתּי ֶאת ַה ֲחנ ִ
ֵצר ְו ָגנ ְ
ַבּר ַעל ַהיּ ֶ
ָיכ ְֹל ִתּי ְל ִה ְתגּ ֵ
יחהֶ .א ְפ ַריִם" .ז ְִכרוּ י ְָל ִדים ֶשׁ ִלּיַ ,ה ִשּׂ ְמ ָחה
ְמ ַב ֵקּשׁ ְס ִל ָ
שׁוּבה .זוֹ
עוֹשׂה ְתּ ָ
ַח ָטאֶ ,
אָדם ֶשׁ ָטּ ָעה ו ֲ
ְשׁ ֵל ָמה ַכּ ֲא ֶשׁר ָ
ירה ָתּ ִמיד ֶשׁ ֶא ְפ ָשׁר
ֻכּיָּה ֶשׁ ִמּזְּ ִכּ ָ
ֻכּ ָיּה ֶשׁל ֶא ְפ ַריִםַ ,ה ֲחנ ִ
ַה ֲחנ ִ
חוֹשׁ ִבים?
אַתּם ְ
שׁוּבהָ .מה ֶ
ַל ֲחזֹר ִבּ ְת ָ
הוּבים.
ְה ֲא ִ
ְק ִרים ו ָ
ֻכּה ָשׂ ֶמח ָל ֶכם ֲח ֵב ַרי ַהיּ ָ
ַחג ֲחנ ָ

אָדם
נֵר ה' נִ ְשׁ ַמת ָ
יוֹצא ְל ִעלּוּי נִ ְשׁ ַמת
ֶה ָעלוֹן ֵ
ָתן ָפ ְל ֶמר
ַה ִתּינוֹק יוֹנ ָ
הי"ד

     
  
    
ָען ,אַ ַבל ְבּ ִמ ְצ ַריִם ָהיָה אֹ ֶכל.
ָר ָעב ָכּ ֶבד ָהיָה ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
יוֹסףְ ,שׁ ָה ָיה ִמּ ְשׁנֶּה ְל ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִם ,אָגַר ְבּ ָח ְכ ָמתוֹ ֶאת ַה ָמּזוֹן ִבּ ְשׁנוֹת
ֵ
עוֹלם ָבּאוּ ְל ִמ ְצ ַריִם ִל ְקנוֹת אֹכֶלֵ ,בּין ַה ָבּ ִאים ָהיוּ ֶא ָחיו
ַה ֶשּׁ ַפעְ .ו ִמ ָכּל ָה ָ
יוֹסףֶ ,שׁ ִה ִכּיר ֶאת ֶא ָחיו ,לֹא גִ ָלה ֶאת זֶהוּתוֹ.
יוֹסףְ .שׁלֹא זִ הוּ אוֹתוֵֹ .
ֶשׁל ֵ
יוֹסף ְמ ָדּ ֵבּר ֵאל ֶא ָחיו ָקשוֹת ְו ַמ ְשׁ ִאיר ֶאת ִשׁ ְמעוֹן ְבּ ִמ ְצ ַריִםַ ,על ְמנַת
ֵ
ָמין.
אָחיו ַה ָצּ ִעיר ִבּנְ י ִ
אַחים ְל ָה ִביא ְבּ ַפ ַעם ַה ָבּאָה ֶאת ִ
יח ֶאת ָה ִ
ְל ַה ְכ ִר ַ

.1

ֻלּם ְמאֹד ְמ ַה ְדּ ִרים ִבּי.
כָּ
נוֹהגִ ים ִבּי ְמ ַה ְדּ ִרין ִמן ַה ְמ ַה ְדּ ִרין.
ֲ
ִמי ֲאנִ י?

ילים ְל ָה ִכין ֶאת
 .2מהיכן ַמ ְת ִח ִ
ֻכּיָּה?
ַה ֲחנ ִ
ֻכּ ָיּה?
יקים ֶאת ַה ֲחנ ִ
ֶ .3מ ֵאי ֶזה ָצד ַמ ְד ִל ִ
נוֹהגִ ים ֶל ֱאכֹל ֻס ְפגָּנִ יּוֹת
ָ .4מדוּע ֲ
ֻכּה?
ַבּ ֲחנ ָ




    
ִמ ָלּה ֶשׁל ַצ ִדּיק
ֻכּה ֶשׁל ַה ַצּ ִדּיק ר' ָדוִד מטאלנא זצוק"ל.
נוֹהגֶת ַה ְד ָל ַקת נֵרוֹת ַה ֲחנ ָ
ְתה ֶ
ִבּ ְתכוּנָה ַר ָבּה ָהי ָ
אַסּ ִפים
ידּים ָהיוּ ִמ ְת ְ
ְא ָמּנוּת נִ ְפ ָלאָהַ .ה ֲח ִס ִ
אכת ָמ ְח ֶשּׁ ֶבת ו ֻ
ַעשׂוּיָה ַמ ֲע ֶשׂה אוֹ ָמןִ ,בּ ְמ ֶל ֶ
ָהב ָטהוֹר ,ו ֲ
ְתה ֶשׁל ז ָ
ֻכּה ָהי ָ
נוֹרת ַה ֲחנ ָ
ְמ ַ
ֻכּה.
ְמירוֹת קֹדֶשׁ ָהיוּ ְמ ַמ ְלּאוֹת ֶאת ֲח ָל ָלם ֶשׁל ֵלילוֹת ַה ֲחנ ָ
ְשׁרוֹת וּז ִ
ֻח ֶדת ְל ֵבית ָה ַר ִבּי ,ו ִ
ַבּ ֲחגִ יגִ יּוּת ְמי ֶ
פוּפים ְס ִביבוֹ ,נִ גַּשׁ ָה ַר ִבּי
עוֹמ ִדים ְצ ִ
ידּים ְ
ֻכּה ,ו ְָכל ַה ֲח ִס ִ
ֻכּהְ ,כּ ֶשׁ ָה ַר ִבּי ִה ְתכּוֹנֵן ְל ַה ְד ִליק נֵר ֲחנ ָ
אַחתְ ,בּ ֵליל ִראשׁוֹן ֶשׁל ֲחנ ָ
ַפּ ַעם ַ
אַתּה ַמ ְר ִכּין ֶאת
יך ְל ָד ֶבּר ַע ָמּהַּ :ה ִאם ָ
אַתּה ָצ ִר ְ
נוֹהג ְכּ ֶשׁ ָ
אַתּה ֵ
יך ָ
ְאָמר לוָֹ :שׁ ַמע נָאִ :א ְשׁ ְתּ ָך ֲהלֹא נְ מוּ ָכה ִהיאֵ ,א ְ
ְל ָח ִסיד ֶא ָחד ו ַ
שׁוּבת ָה ִאישָׁ ,פּ ַתח ַה ַצּ ִדּיק
בּוּרים ַה ְלּלוִּ ,מ ְבּ ִלי ְל ַחכּוֹת ִל ְת ַ
אָמר ֶאת ַה ִדּ ִ
ְת ֶכף ְכּ ֶשׁ ַ
יהה ַע ְצ ָמהּ ֵא ֶלי ָך? ו ֵ
יה ,אוֹ ֶשׁ ִהיא ַמגְ ִבּ ָ
ַע ְצ ְמ ָך ֵא ֶל ָ
ֻכּה וְ ִה ְד ִליק ֵאת ַהנֵּר.
אָמר ֶאת ְבּ ָרכוֹת נֵר ֲחנ ָ
ְו ַ
אָרח אָז
ִת ַ
ָרים ַה ָלּלוּ ֶשׁל ַה ַצּ ִדּיקְ .ונ ְ
ְהמּוּז ִ
תוּמים ו ַ
בּוּרים ַה ְסּ ִ
ידּים ְוגַּם אוֹתוֹ ָה ִאישׁ ֶשׁ ָהיוּ ְבּאוֹתוֹ ַה ַמ ֲע ָמדַ ,ל ִד ִ
ִה ְתּ ָפּ ְלאוָּ ,כּל ַה ֲח ִס ִ
ידּים ִבּ ְשׁ ַעת ַה ְד ָל ַקת
ַחד ִעם ָכּל ַה ֲח ִס ִ
מוּבןָ ,ע ַמד ְבּי ַ
אָחיוָ ,ה ַצּ ִדּיק ר' ָמ ְר ְדּ ַכי דֹּב ַז"ל ,וְ גַם הוּאְ ,כּ ָ
ַבּ ַבּיִת ַה ַצּ ִדּיק ְקרוֹבוֶֹ ,נ ֶכד ִ
יה ַתּם ֶשׁל ַה ֲח ִסי ִדּים
וּכ ֶשׁ ָראָה ֶאת ְתּ ִמ ָ
ָרה ֶשׁל ַה ַצּ ִדּיק ְלאוֹתוֹ ָח ִסידְ .
ַהנֵּרוֹת ֶשׁל דּוֹדוֹ ָה ַצּ ִדּיקְ ,וגַם הוּא ָשׁ ַמע ֵאת ֵש ֶא ַלתּוֹ ַהמּוּז ָ
עוֹלם לֹא י ְָר ָדה ֶשׁ ִכּנָּה
אָמרוֵּ " :מ ָ
זְקנִ י ַה ַצּ ִדּיקִ .בּ ְג ָמ ָרא ְ
דּוֹדי ֵ
אָמר ָל ֶהם ָה ַצ ִדּיק ר' ָמ ְר ְדּ ַכי דֹּבֲ :אנִ י ֲא ָפ ֵרשׁ ָל ֶכם ֶאת ִדּ ְב ֵרי ִ
ַעל ָכּ ְךַ ,
ְקא ְל ַמ ַטּה ֵמ ֲע ָשׂ ָרה
ָתהּ ְל ַכ ְתּ ִח ָלּה ַדּו ָ
ֻכּה ִמ ְצו ָ
ֻכּהֶ ,שׁ ֲה ֵרי נֵר ֲחנ ָ
יוֹצא ִמן ַה ְכּ ָלל ַהזֶּה הוּא ִבּ ְשׁ ַעת נֵר ֲחנ ָ
אוּלם ֵ
ְל ַמ ָטּה ֵמ ֲע ָשׂ ָרה"ָ ,
וּל ַהז ְִכּיר.
יוֹרדֶת אָז ְל ַמ ֶטּה ֵמ ֲע ָשׂ ָרהְ ,וזַה ָמה ֶשׁ ָר ָצה ַה ַצּ ִדּיק ְל ַר ֵמּז ְ
ְה ְשּׁ ִכינָה ֶ
מוּך ַל ַקּ ְר ַקע ,ו ַ
ְט ָפ ִחים ָס ְ
מוּבן .ו ְִל ְקרוֹבוֹ ָה ַצּ ִדּיק
ְאָמר לוֹ ֵאיזֶה ִדּבּוּר ִבּ ְל ִתּי ָ
ְל ָמ ָחרִ ,בּ ְשׁ ַעת ִה ְד ַל ְק ָתּ ַהנֵּר ַה ֵשּׁנִ יָ ,פּנָה שׁוּב ָה ַצּ ִדּיק מטאלנא ְל ָח ִסיד ֶא ָחד ,ו ַ
ַע ֶלה ְבּי ְָד ָך ְכּמוֹ ֶא ְתמוֹל.
וְאָמרַ :ה ַפּ ַעם ְכּ ָבר לֹא י ֲ
מהרנייסטופול ָפּנָה ַ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ֶשׁל הטלנאי ַז"ל.
וְנִ ְת ַפּ ֵעל ְמאֹד ָה ַצ ִדּיק מהרנייסטופול ַז"ל ֵמ ַ
ְזכוּ ָתּם ָתּ ֶגן ַע ֵלינוּ אָ ֶמן.












הוּבים ָעל ַה ְדמוּיוֹת וְ ָה ִאיוּ ִרים ָה ַח ֲד ִשׁים?
ְה ֲא ִ
ְק ִרים ו ָ
 וּ ָמה אָ ֶתּם אוֹ ְמ ִרים ֲח ֵב ַרי ַהיּ ָ
ֳא ַה ְב ֶתּם?



יוֹצא ָלאוֹר ַע"י ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹר ָשׁלוֹם
ֵ
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