דף מתוך סדרת הספרים
גליון חנוכה תש''ע

שעומדת לצאת אי"ה בקרוב
]מותר לצלם לזיכוי הרבים[

ֻכּ ה וּ ְת שׁ וּ ָב ה אַ ַח ת
ְ 26שׁ ֵא לוֹ ת ְבּ ִע ְנ ְי ֵנ י ֲח נ ָ
סוֹפ ִרים' )כ ,ו( ֶנ ֱא ָמר
ְ
]ְ [1בּ ִפיּוּט ' ַהנֵּרוֹת ַה ָלּלוּ'ֶ ,שׁ ְמּקוֹרוֹ ְבּ' ַמ ֶסּ ֶכת

יבה ַעד ְמאֹד.
ֻכּה ֲח ִב ָ
] [14מוּ ָבא ָבּ ַר ְמ ַבּ"ם )חנוכה ד ,יב( ִמ ְצוַת נֵר ֲחנ ָ

יקים ַעל ַהנִּ ִסּים ,וְ ַעל ַהנִּ ְפ ָלאוֹת ,וְ ַעל ַה ְתּשׁוּעוֹת,
ַה ֵנּרֹת ַה ָלּלוּ אָנוּ ַמ ְד ִל ִ
יך ְל ָה ִבין ַמה ַשֶּׁיּ ֶכת ַה ְד ָל ַקת ַה ֵנּרוֹת ְל ִנ ֵסּי
וְ ַעל ַה ִמּ ְל ָחמוֹת .וְ ָצ ִר ְ
ַה ִמּ ְל ָח ָמה וּ ְשׁאַר ַה ִנּ ִסּים ,וְ ַה ֶפּ ֶלא ַה ָגּדוֹל ֶשׁלֹּא ָכּתוּב ְבּשׁוּם ָמקוֹם
ַבּ ֲח ַז"ל ֶשׁ ַה ְד ָל ַקת ַה ֵנּרוֹת ִנ ְת ְק ָנה ִבּ ְג ַלל ֵנס ַפּח ַה ֶשּׁ ֶמן ,אוֹ ֲעבוּר ִפּ ְרסוּם

ֻכּה,
ָע ְמ ְתּ" ְבּנֵר ֲחנ ָ
וּמה נּ ַ
וּ ְב' ַמ ֶסּ ֶכת סוֹ ְפ ִרים' מוּ ָבא " ַמה יּ ִָפית" ַבּ ְמּזוּזָה " ַ
ֻכּה.
ֻח ֶדת ְבּ ֵנר ֲחנ ָ
יך ְל ָה ִבין ַמדּוּ ַע ֵישׁ ֲח ִביבוּת וּנְ ִעימוּת ְמי ֶ
וְ ָצ ִר ְ

סוֹפ ִרים' ֶשׁ ַתּ ָקּ ַנת ַה ֵנּרוֹת ִהיא
ֵנס ַפּח ַה ֶשּׁ ֶמן ,וּ ְכ ִפי ֶשׁרוֹ ִאים ִמ' ַמּ ֶסּ ֶכת ְ

אוֹמ ִרים ֶשׁיֵּשׁ ֶל ֱאכֹל ְגּ ִבינָה
ְ
]  [15מוּ ָבא ְבּשו"ע )או"ח תרע ,ג( יֵשׁ
יך ְל ָה ִבין ַמדּוּ ַע ַה ֵנּס ַנ ֲע ָשׂה ַעל
ַע ָשׂה ְבּ ָח ָלב .וְ ָצ ִר ְ
ֻכּה ְל ִפי ֶשׁ ַהנֵּס נ ֲ
ַבּ ֲחנ ָ
ְי ֵדי ָח ָלב.

ַע ָשׂה בּוֹ נֵס
ֲעבוּר ָכּל ַה ִנּ ִסּים ִבּ ְכ ָללוּת .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ' )שבת כא (:נ ֲ

ֻכּה ְבּ ַצד ְשׂמֹאל [17] ,וּ ַבחוּץ [18] ,וְ אַ ַחר
יקים ֵנר ֲחנ ָ
]ַ [16מדּוּ ַע ַמ ְד ִל ִ

ָמים
ַע ָשׂאוּם י ִ
אַח ֶרת ְק ָבעוּם ו ֲ
ָמיםְ ,ל ָשׁנָה ֶ
וְ ִה ְד ִליקוּ ִמ ֶמּנּוּ ְשׁמוֹנָה י ִ

יעת ַה ַח ָמּה [19] ,וּ ִמ ְשּׂמֹאל ְל ָי ִמין [20] ,וּ ִמ ַתּ ַחת ַל ֲע ָשׂ ָרה ְט ָפ ִחים.
ְשׁ ִק ַ

הוֹדאָה ,וְ לֹא ֻמזְ ֶכּ ֶרת ַה ְד ָל ַקת ַהנֵּרוֹת.
טוֹבים ְבּ ַה ֵלּל וְ ָ
ִ
] [2וְ ֵכן ַמ ְק ֶשׁה ַה' ִבּ ְנ ַין ְשׁלֹמֹה' ַמדּוּ ַע ִתּ ְקּנוּ ְבּאוֹר ְלכ"ה ֲה ֵרי ַה ִנּ ָצּחוֹן

ָהפוּ ְך ִמ ֵנּרוֹת ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ֶשׁ ָהיוּ ְבּ ַצד ָי ִמין ,וּ ִב ְפ ִנים ,וּ ַביּוֹם ,וּ ִמ ָיּ ִמין
ֻכּה הוּא ֵז ֶכר ַל ֵנּס ֶשׁ ָה ָיה
ִל ְשׂמֹאל ,וּ ֵמ ַעל ֲע ָשׂ ָרה ְט ָפ ִחים ,וְ ִאם ֵנר ֲחנ ָ
יכים ְל ַת ֵקּן ְבּאֹ ֶפן דּוֹ ֶמה וְ לֹא ָהפוּ ְך ְבּ ָכל
ְבּ ֵנרוֹת ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ָהיוּ ְצ ִר ִ

ָה ֵהם ַבּזְּ ַמן ַה ֶזּה.

יך ְל ָה ִבין ָמה ָה ִע ְנ ָין ְל ַה ְד ִליק ַעד ֶשׁ ִתּ ְכ ֶלה ֶרגֶל ִמן
ַה ְפּ ָר ִטים [21] .וְ ֵכן ָצ ִר ְ

ֻכּה ִהיא
יט"א ַמדּוּ ַע ַתּ ָקּ ַנת ַה ִהדּוּר ְבּ ֵנר ֲחנ ָ
] [4קוּ ְשׁ ַית ַהגר"י ַכּ ְר ֶמל ְשׁ ִל ָ

ַהשּׁוּק.

ְבּצוּ ַרת הוֹ ָס ַפת ֲא ָנ ִשׁים ֶשׁ ַיּ ְד ִליקוּ ,וְ הוֹ ָס ַפת ֵנרוֹת ,וְ לֹא ְכּמוֹ ְבּ ָכל ָמקוֹם
ֶשׁ ַה ִהדּוּר הוּא ְל ַיפּוֹת ֶאת ַה ִמּ ְצ ָוה ַע ְצ ָמהּ ְבּ ִלי ְלהוֹ ִסיף ,וְ ִאם ְכּ ָבר ָק ְבעוּ

ֻכּה ְבּכ"ה ַלחֹ ֶדשׁ ְכּ ֶשׁ ַה ְלּ ָב ָנה ְבּ ֶח ְסרוֹ ָנהּ ,וְ לֹא
]ַ [22מדּוּ ַע ִתּ ְקּנוּ ֶאת ֲחנ ָ

ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה ָה ָיה ְבּכ"ה וְ ִה ְד ִליקוּ ְבּאוֹר ְלכ"ו [3] ,וּ ַמדּוּ ַע אוֹ ְמ ִרים ַבּ ָיּ ִמים

ֶאת צוּ ַרת ַה ִהדּוּר ְבּהוֹ ָס ָפה ] ַ [ 5מדּוּ ַע ִה ְג ִבּילוּ ִל ְשׁמוֹ ָנה ֵנרוֹת ,וְ ֵכן
מוּ ָבא ַבּפּוֹ ְס ִקים ֶשׁ ֶא ְפ ָשׁר ְל ָב ֵר ְך ַעל ַה ִהדּוּר ִמי ֶשׁלֹּא ֵבּ ֵר ְך ַבּ ֵנּר
ָה ִראשׁוֹן ,וְ רוֹ ִאים ֶשׁ ַה ִהדּוּר הוּא ֵח ֶלק ֵמ ַה ִמּ ְצ ָוה ַמ ָמּשׁ.
ֻכּה ִה ְק ִפּידוּ יוֹ ֵתר ִמ ְבּ ַשׁ ָבּת ְל ַה ְד ִליק ֵנר ֶשׁל ֶשׁ ֶמן.
]ַ [6מדּוּ ַע ַבּ ֲחנ ָ

] [7קוּ ְשׁ ַית ַה' ֵבּית יוֹ ֵסף' ַמדּוּ ַע ִתּ ְקּנוּ ְשׁמוֹ ָנה ָי ִמים וְ לֹא ִשׁ ְב ָעה[ 8 ] .
ֻכּה עוֹד יוֹם ִל ְב ֵני חוּ"ל ְכּמוֹ
אַבּוּד ְר ָהם' ַמדּוּ ַע לֹא ִתּ ְקּנוּ ַבּ ֲחנ ָ
קוּ ְשׁ ַית ָה' ָ
יקא ְדּיוֹ ָמא.
ְבּ ָכל יוֹם טוֹב ִמשּׁוּם ְס ֵפ ָ
]ַ [9ל ֲה ָל ָכה ַה ְד ָל ָקה עוֹ ָשׂה ִמ ְצ ָוה וְ ָכּ ְב ָתה ֵאין זָקוּק ָלהּ ,וּ ַמדּוּ ַע ִאם לֹא
ָה ָיה ִבּזְ ַמן ַה ַה ְד ָל ָקה ֶשׁ ֶמן ֶשׁ ִיּ ְדלֹק ֲח ִצי ָשׁ ָעה לֹא ָי ָצאֲ ,א ִפלּוּ ִאם יוֹ ִסיף
ֶשׁ ֶמן ְלאַ ַחר ַה ַה ְד ָל ָקהֲ ,ה ֵרי ָה ִע ָקּר הוּא ַמ ֲע ֶשׂה ַה ַה ְד ָל ָקה ,וְ ָכ ְב ָתה ֵאין
ָזקוּק ָלהּ.
יט"א ַמדּוּ ַע ַה ַח ְשׁמוֹ ָנ ִאים ָח ְנכוּ ֶאת
] [10קוּ ְשׁיוֹת ַהגר"מ ְשׁ ֶט ְר ְנבּוּ ְך ְשׁ ִל ָ
ַה ְמּנוֹ ָרה ִל ְפ ֵני ַה ִמּזְ ֵבּ ַח [11] ,וּ ַמדּוּ ַע ָנ ְתנוּ ַל ְמּנוֹ ָרה ִל ְדלֹק ְשׁמוֹ ָנה ָי ִמים,
וְ לֹא ִק ְיּמוּ ֶאת ִמ ְצ ַות ַה ַה ְד ָל ָקה ְבּ ָכל יוֹם ְבּ ִנ ְפ ָרדִ ,עם ִדּשּׁוּן ַה ְמּנוֹ ָרה,
וְ ִקדּוּשׁ ַה ֶשּׁ ֶמן ְבּ ִמדּוֹת קֹ ֶדשׁ וְ כוּ'.

ִתּ ְקּנוּ ִבּזְ ַמן ֶשׁ ַה ְלּ ָב ָנה ְבּ ִמלּוּאָהּ ְכּמוֹ ְבּ ָכל ַהמּוֹ ֲע ִדים.
ֻכּה,
יטא ִלי נֵר ֵבּיתוֹ וְ נֵר ֲחנ ָ
אָמר ָר ָבא ְפּ ִשׁ ָ
]ָ [23מ ִצינוּ ַבּגְּ ָמ' )שבת כגַ (:
יוֹתר ָחשׁוּב ִמנֵּר
ֻכּה ֵ
רוֹאים ֶשׁנֵּר ֲחנ ָ
נֵר ֵבּיתוֹ ָע ִדיף ִמשּׁוּם ְשׁלוֹם ֵבּיתוִֹ .
לוּלי
יפים ֶאת נֵר ַשׁ ָבּת ,וְ ֵ
ַשׁ ָבּת ,וְ ַרק ִבּ ְג ַלל ַה ַטּ ַעם ֶשׁל ְשׁלוֹם ַבּ ִיתַ ,מ ֲע ִד ִ
יך ִל ְהיוֹת ֶשׁ ָתּ ִדיר
ֻכּה ָע ִדיף ,וְ ִל ְכאוֹ ָרה ָה ָיה ָצ ִר ְ
ַט ַעם זֶהָ ,היָה נֵר ֲחנ ָ
וְ ֵאינוֹ ָתּ ִדיר ָתּ ִדיר קוֹ ֶדם.
בוֹדת
דוֹלים ֵמ ֲע ַ
ֻכּה ְגּ ִ
מוּבא ָבּ ַר ְמ ַבּ"ן )במדבר ח ,ב( ֶשׁנֵּרוֹת ֲחנ ָ
ָ
][24
לוֹמר
ַ
משׁה
אָמר ַה ָקּ ָבּ"ה ְל ֶ
וּמנֵּרוֹת ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ,וְ ַעל זֶה ַ
ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת ִ
מוּכן .וְ ֵישׁ ְל ָה ִבין ַמדּוּ ַע.
אַתּה ָ
דוֹלה ִמזֹּאת ָ
אַהרֹןִ ,לגְ ָ
ְל ֲ
אַמּה
יחהּ ְל ַמ ְע ָלה ִמכ' ָ
ֻכּה ֶשׁ ִהנִּ ָ
]ָ [25מ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ' )שבת כב (.נֵר ֶשׁל ֲחנ ָ
ֻכּה ְל ִמ ְצ ַות ֻס ָכּה .וְ ֵכן
סוּלה ְכּ ֻס ָכּה ,וְ רוֹ ִאים ֶשׁ ֲח ַז"ל ִק ְשּׁרוּ ֵבּין ֵנר ֲחנ ָ
ְפּ ָ
רוֹק ַח' )ריש הל' חנוכה( ָס ַמ ְך ַה ָכּתוּב ֶשׁ ֶמן נֵרוֹת ְל ֻסכּוֹת ַמה
מוּבא ָבּ' ֵ
ָ
גוֹמר ֶאת
ָמים וְ ֵ
ֻכּה ח' י ִ
גוֹמ ִרים ֶאת ַה ַה ֵלּל אַף ֲחנ ָ
ָמים וְ ְ
ֻסּכּוֹת ח' י ִ
ַה ַה ֵלּל .וְ ֵכן מוּ ָבא ָבּ ַר ְמ ַבּ"ם )אגרת תימן( ֶשׁ ַה ְי ָו ִנים ָרצוּ ְל ַב ֵטּל ח' ְי ֵמי
יך ֵבּאוּר ַה ֶקּ ֶשׁר ֵבּין
ֻכּה ,וְ ָצ ִר ְ
ֻסכּוֹת וּ ִב ְתמוּ ָרה ִק ְבּלוּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ח' ְי ֵמי ֲחנ ָ
ֻכּה ְל ֻסכּוֹת.
ֲחנ ָ

ֻכּהַ ,ו ֲא ִפלּוּ ִל ְלמֹד תּוֹ ָרה ְלאוֹ ָרם ֵישׁ
]ַ [12מדּוּ ַע אָסוּר ֶל ֱהנוֹת ִמ ֵנּרוֹת ֲחנ ָ

אָמר ַרב הוּנָא ָה ָרגִ יל ַבּנֵּר ָהוְ יָין ֵליהּ ָבּנִ ים
] ָ [ 26מ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ' )שם( ַ

ַמ ֲחלֹ ֶקת ִראשׁוֹנִ ים ִאם ֻמ ָתּר.

תוֹרה אוֹר' ִמ ַבּ ַעל ַה' ַתּ ְנ ָיא' )מקץ מב (:נֵר
מוּבא ְבּ' ָ
ידי ֲח ָכ ִמים .וְ ֵכן ָ
ַתּ ְל ִמ ֵ
יך ְל ָה ִבין ַמה ַה ֶקּ ֶשׁר ֵבּין ֵנר
תּוֹרה .וְ ָצ ִר ְ
ֻכּה הוּא ַה ְמ ָשׁ ַכת אוֹר ַה ָ
ֲחנ ָ
ֻכּה ְלתוֹ ָרה.
ֲחנ ָ

יך ְל ָה ִבין ַבּ ֶמּה
ֻכּה הוּא ִמ ְלּשׁוֹן ִחנּוּ ְך ,וְ ָצ ִר ְ
]ַ [13בּ ְסּ ָפ ִרים מוּ ָבא ֶשׁ ֲחנ ָ
ֻכּה יוֹ ֵתר ִמ ָכּל יוֹםְ ,בּ ִע ְנ ַין ִחנּוּ ְך ַה ְקּ ַט ִנּים.
ֻחד ֲחנ ָ
ְמי ָ

ַה ְתּ שׁ וּ ָב ה
ירת
ֻכּה הוּא אוֹר ֶשׁל ְס ִפ ַ
מוּ ָבא ְבּ' ַשׁ ֲע ֵרי אוֹ ָרה' )שער ח'( ֶשׁ ָהאוֹר ֶשׁל ֲחנ ָ
ַה ִבּי ָנה ֶשׁ ִהיא ַה ְשּׁ ִמ ִינית ְבּ ִמ ְנ ַין ַה ְסּ ִפירוֹת ֵמ ַהסּוֹף ָל ַה ְת ָח ָלה ,וְ ִהיא
ִנ ְק ֵראת ִא ָמּא ִע ָלּאָה .וְ ֵכן רוֹ ִאים ְבּ ִסדּוּר ָה ַר ַשּׁ"שׁ ְבּ ֵתבוֹת ַה ְבּ ָר ָכה
ירה ָי ָשׁר ַל ַמּ ְלכוּת ְל ַמ ָטּה,
ֻכּה ָה ִא ָמּא ְמ ִא ָ
ֻכּה'ֶ ,שׁ ַבּ ֲחנ ָ
' ְל ַה ְד ִליק ֵנר ֲחנ ָ
וְ לֹא ֶדּ ֶר ְך ִה ְשׁ ַתּ ְל ְשׁלוּת ַה ְסּ ִפירוֹת ֵמ ִא ָמּא ְלז"א וְ כוּ' ְכּמוֹ ָתּ ִמיד.
ירת ַה ִבּי ָנה ִנ ְק ֵראת ְשׁ ִמינִ י
ירת ַה ָח ְכ ָמה ִהיא ְבּ ִחי ַנת ֶשׁ ֶמן ,וּ ְס ִפ ַ
ְס ִפ ַ

ֻכּהָ ,ל ֵכן ֵהם ָנ ְתנוּ לוֹ ִל ְדלֹק ְבּ ִלי ָל ַגּ ַעת בּוֹ
ימי ֶשׁל ֲחנ ָ
ֶאת ָהאוֹר ַה ְפּ ִנ ִ
ְכּ ֵדי ְל ִה ְת ַח ֵבּר ַדּ ְרכּוֹ ָלאוֹר ַה ָגּדוֹל ֶשׁ ִה ְת ַגּ ָלּה ָל ֶהם.

וּ ְמיֻ ֶשּׁ ֶבת קוּ ְשׁ ָיא יב'.

ֶשׁאָסוּר ֶל ֱהנוֹת ֵמאוֹר ָגּדוֹל ָכּ ֶזה ַו ֲא ִפלּוּ ִל ְלמֹד תּוֹ ָרה ְל ִפי ֵח ֶלק
יך ִלי ָז ֵהר
ֵמ ָה ִראשׁוֹ ִניםְ ,דּאוֹר ֶזה הוּא אוֹר ֵמ ַעל ִגּ ְד ֵרי ַה ֶטּ ַבע ,וְ ָצ ִר ְ
ֶשׁלֹּא ְל ָפ ְגמוֹ.

וּ ְמיֻ ָשּׁבוֹת קוּ ִשׁיּוֹת יג' יד' טו'.

ירה ְבּתוֹ ְך ַה ִבּי ָנה.
ִמ ְלּשׁוֹן ֶשׁ ֶמןִ ,כּי ָתּ ִמיד ֵישׁ ְנ ֻק ַדּת ָח ְכ ָמה ֶשׁ ְמּ ִא ָ
ַה ַח ְשׁמוֹ ָנ ִאים נִ ְק ְראוּ ַח ְשׁ ָמן אוֹ ִתיּוֹת ח' ֶשׁ ֶמןְ ,ל ַר ֵמּז ֶשׁ ָזּכוּ ָלאוֹר
ַה ָגּדוֹל ֶשׁל ַה ִבּי ָנה ֶשׁ ִהיא ח' וְ ֵישׁ ָבּהּ ֶאת ְנ ֻק ַדּת ַה ֶשּׁ ֶמן ,וּ ָמ ַתי ִה ְת ַגּ ָלּה
ַל ַח ְשׁמוֹ ָנ ִאים ֶשׁ ָהאוֹר ַה ֶזּה ֵמ ִאיר ָל ֶהם וְ עוֹ ֵזר ָל ֶהםְ ,בּ ֵנס ַפּח ַה ֶשּׁ ֶמן
ֶשׁ ָדּ ַלק ְשׁמוֹ ָנה ָי ִמיםָ .כּאן ֵהם ֵה ִבינוּ ֵאי ֶזה אוֹר ָפּ ַעל ֲעבוּ ָרם ֶאת ָכּל
ַה ִנּ ִסּים ,וְ ִת ְקּנוּ ֶשׁ ְבּ ֵני ִי ְשׂ ָר ֵאל ַי ְד ִליקוּ ְשׁמוֹ ָנה ָי ִמים ֵנר ֶשׁ ֶמןְ ,ל ַר ֵמּז ַעל
ַה ִחבּוּר ֶשׁל ְבּ ֵני ִי ְשׂ ָר ֵאל ְלאוֹר ַה ֶשּׁ ֶמן וְ ַה ְשּׁ ִמ ִיני ֶשׁ ֵמּ ִאיר ְבּ ָי ִמים ֵאלּוּ.
וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר )תיקונים סֶ (:שׁ ְפּ ִתילוֹת ְמ ַס ְמּלוֹת ֶאת נִ ְשׁמוֹת ִי ְשׂ ָר ֵאל,
ילה ַל ֶשּׁ ֶמן ְמ ַס ֵמּל ֶאת ַה ִחבּוּר ֶשׁל ִנ ְשׁמוֹת
וְ יוֹ ֵצא ְל ִפי ֶזה ֶשׁ ִחבּוּר ַה ְפּ ִת ָ
ֻכּה.
ִי ְשׂ ָר ֵאל ְלאוֹר ַה ֶשּׁ ֶמן וְ ַה ְשּׁ ִמ ִיני ֶשׁל ֲחנ ָ

וּ ְמיֻ ָשּׁבוֹת קוּ ִשׁיּוֹת טז' יז' יח' יט' כ' כא' כב' כג' כד'.

יקים ֶאת ַה ֵנּרוֹת ַעל ָכּל ַה ִנּ ִסּיםְ ,דּ ַה ְד ָל ַקת ַה ֵנּרוֹת ְמ ַפ ְר ֶס ֶמת
ֶשׁ ַמּ ְד ִל ִ
ֶאת ָהאוֹר ֶשׁ ָפּ ַעל ֶאת ָכּל ַה ְישׁוּעוֹת ֲעבוּר ַה ַח ְשׁמוֹ ָנ ִאים ,וּ ֵמ ִאיר ְבּ ָי ִמים
ֵאלּוּ ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל.

ֶא ַמר ַבּ ְסּנֶה
ימ ְט ִריָּא ִכּ ְס ֵליו ,וְ ֵכן ַה ָכּתוּב ֶשׁנּ ֱ
ֻכּהִ ,דּ ְסנֶה ְבּ ִג ַ
ַל ֲחנ ָ

וּ ְמיֻ ָשּׁבוֹת קוּ ִשׁיּוֹת א' ב' ג'.

וּ ְמיֻ ָשּׁבוֹת קוּ ִשׁיּוֹת ד' ה'.

ֶשׁ ָקּ ְבעוּ ֶאת ַה ִהדּוּר ְבּצוּ ַרת הוֹ ָס ָפה ֶשׁל ֵנרוֹת ְל ָכל ְבּ ֵני ַה ַבּ ִית ,וּ ְבצוּ ָרה
ֶשׁל הוֹ ָס ָפה ַעד ְשׁמוֹ ָנה ֵנרוֹת ַדּוְ ָקאְ ,ל ַה ְד ִגּישׁ ֶאת ַה ֶשּׁ ֶמן וּ ִמ ְס ַפּר
ְשׁמוֹ ֶנה ַכּ ָמּה ֶשׁיּוֹ ֵתר.

וּ ְמיֻ ֶשּׁ ֶבת קוּ ְשׁ ָיא ו'.

ֻכּה ִה ְק ִפּידוּ יוֹ ֵתר ַעל ֶשׁ ֶמןִ ,כּי ֶשׁ ֶמן ְמ ַג ֶלּה ֶאת ֶע ֶצם ָהאוֹר ֶשׁל
ֶשׁ ַבּ ֲחנ ָ
ֻכּה.
ֲחנ ָ

וּ ְמיֻ ָשּׁבוֹת קוּ ִשׁיּוֹת ז' ח'.

ֶשׁ ִתּ ְקּנוּ ְשׁמוֹ ָנה ָי ִמים וְ לֹא ִשׁ ְב ָעה ,אוֹ ִתּ ְשׁ ָעהִ ,כּי ִע ַקּר ַה ַתּ ָקּ ָנה ָה ָיה
ְל ַפ ְר ֵסם ֶאת ִמ ְס ַפּר ְשׁמוֹ ֶנה.

וּ ְמיֻ ֶשּׁ ֶבת קוּ ְשׁ ָיא ט'.

ילה ַל ֶשּׁ ֶמןְ ,ל ַר ֵמּז ֶשׁ ְבּ ֵני
ֶשׁ ָה ִע ַקּר הוּא ַמ ֲע ֶשׂה ַה ַה ְד ָל ָקה ִ -חבּוּר ַה ְפּ ִת ָ
ִי ְשׂ ָר ֵאל זוֹ ִכים ְבּ ָי ִמים ֵאלּוּ ְל ִה ְת ַח ֵבּר ְלאוֹר ַה ֶשּׁ ֶמן ,וְ ָל ֵכן " ָכּ ְב ָתה ֵאין
יך ַגּם ֵנר ֶשׁ ִי ְד ַלק ֲח ִצי ָשׁ ָעה ִמשּׁוּם
ָזקוּק ָלהּ" .וְ ֵכי ָון ֶשׁ ֲח ַז"ל ָק ְבעוּ ֶשׁ ָצּ ִר ְ
יסא ,וּ ָפחוֹת ִמ ֶזּה ֵאין לוֹ ֵשׁם ֵנר ֶשׁ ָיּכוֹל ְל ַפ ְר ֵסם ַה ֵנּסִ ,אם
ִפּ ְרסוּ ֵמי ִנ ָ
הוּא לֹא ִה ְד ִליק ֵנר ָכּ ֶזה הוּא לֹא ִה ְד ִליק ֵנר ְכּ ָלל ,וְ ַה ִמּ ְצ ָוה ִהיא לֹא
ֶשׁ ִיּ ְד ַלק ֵנר ֲח ִצי ָשׁ ָעהֶ ,א ָלּא ֶשׁ ַיּ ְד ִליק ֵנר ֶשׁ ָיּכוֹל ִל ְדלֹק ֲח ִצי ָשׁ ָעה.

וּ ְמיֻ ָשּׁבוֹת קוּ ִשׁיּוֹת י' יא'.

ילים ֶשׁ ָהיוּ
ַה ְד ָל ַקת ַה ַח ְשׁמוֹ ָנ ִאים לֹא ָה ְי ָתה ְבּ ִג ְד ֵרי ַה ַה ְד ָל ָקה ָה ְר ִג ִ
ַבּ ִמּ ְק ָדּשְׁ ,כּ ִפי ֶשׁרוֹ ִאים ֶשׁ ִה ְד ִליקוּ ֵנרוֹת ְבּ ַח ְצרוֹת ָק ְד ֶשׁ ָך ,וְ לֹא ְכּמוֹ
ָת ִמיד ִבּ ְפ ִניםִ ,כּי ָי ְדעוּ ֶשׁ ַפּ ְך ַה ֶשּׁ ֶמן ַה ֶזּה ֶשׁ ִה ְת ַגּ ָלּה ָל ֶהםְ ,מ ַג ֶלּה ָל ֶהם

ֻכּה הוּא ִמ ְלּשׁוֹן ִחנּוּ ְךְ ,דּ ִחנּוּ ְך ַשׁ ָיּ ְך ָל ִא ָמּא ,וְ ָהאוֹר ֶשׁל ִא ָמּא ִע ָלּאָה
ֲחנ ָ
ֻכּה הוּא ָח ִביב וְ ָנ ִעיםְ ,דּאוֹר ֶשׁל ִא ָמּא,
מוֹ ִעיל ְל ִחנּוּ ְך ַה ְקּ ַט ִנּים .וְ ָל ֵכן ֲחנ ָ
ֵישׁ בּוֹ ֲח ִביבוּת וּ ְנ ִעימוּת .וְ ֵכן ַה ְשׁ ָפּ ַעת ִא ָמּא ִהיא ְבּסוֹד ָח ָלב ָל ֵכן ַה ֵנּס
ַנ ֲע ָשׂה ַעל ְי ֵדי ָח ָלב.
ָהאוֹר ַה ָגּבֹ ַהּ ֶשׁל ִא ָמּא ִע ָלּאָה יוֹ ֵתר ָגּבֹ ַהּ ִמנֵּרוֹת ַה ִמּ ְק ָדּשׁ וּ ִמ ֵנּרוֹת
יעת ַה ַח ָמּה,
יקים ְבּ ַצד ְשׂמֹאל ,וּ ַבחוּץ ,וְ אַ ַחר ְשׁ ִק ַ
ַשׁ ָבּת ,וְ ָל ֵכן ַמ ְד ִל ִ
וּ ִמ ְשּׂמֹאל ְל ָי ִמין ,וּ ִמ ַתּ ַחת ַל ֲע ָשׂ ָרה ְט ָפ ִחים ,וְ ַעד ֶשׁ ִתּ ְכ ֶלה ֶר ֶגל ִמן
ַהשּׁוּק ֶשׁהוּא ַה ָמּקוֹם ַה ָנּמוּ ְך ְבּיוֹ ֵתר ִבּ ְרשׁוּת ָה ַר ִבּים ,וּ ְבכ"ה ַלחֹ ֶדשׁ
ְכּ ֶשׁ ַה ְלּ ָב ָנה ְבּ ֶח ְסרוֹ ָנהְּ ,ל ַר ֵמּז ֶשׁ ָהאוֹר ַה ָגּבֹ ַהּ יוֹ ֵרד ַגּם ַל ְמּקוֹמוֹת
ֻשּׁה ֵמ ִאיר ָשׁם.
ַה ֲחשׁוּ ִכים ְבּיוֹ ֵתר ֶשׁ ְבּ ֶד ֶר ְך ְכּ ָלל ֵאין אוֹר ַה ְקּד ָ
]וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַכּ ָמּה ְר ָמזִ ים ְבּ ָפ ָר ַשׁת ַה ְסּנֶה ַה ְמ ַק ְשּׁ ִרים ֶאת ָפּ ָר ַשׁת ַה ְסּנֶה

ד(

)שמות ג,

" ַויּ ְַרא הוי"ה ִכּי ָסר ִל ְראוֹת ַויּ ְִק ָרא ֵא ָליו" ר"ת ִכּ ְס ֵלי"ו ,וְ ֵכן

אוֹתיּוֹת
יך" ר"ת ֶשׁ ֶמ"ן .וְ ֵכן ְסנֶה ִ
יך ֵמ ַעל ַר ְג ֶל ָ
ַה ָכּתוּב )שם ה'( " ַשׁל נְ ָע ֶל ָ
ַלּה ַבּ ְסּנֶהָ ,היָה ָהאוֹר
וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדּ ָהאוֹר ָה ֱאל ִֹקי ֶשׁ ִה ְתגּ ָ
ַהנֵּסְ .
ִשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ַריִם
ָרד ִל ְגאֹל ֶאת ַעם י ְ
ָה ֱאל ִֹקי ֶשׁל ִא ָמּא ִע ָלּאָה ֶשׁיּ ַ
קוֹציםְ .ל ַר ֵמּז ַעל ָהאוֹר
תוֹך ִ
ָרד ְל ְ
ַכּמּוּ ָבא ַבּזּ ַֹהר )השמטות רסאָ ,(:ל ֵכן י ַ
וּכ ֵשׁם
ִשׂ ָר ֵאלְ .
קוֹציםִ ,ל ְגאֹל ֶאת י ְ
תוֹך ַהגָּלוּת ֶשׁ ִנּ ְמ ְשׁ ָלה ְל ִ
ָרד ְל ְ
ֶשׁיּ ַ
ָרד ְל ַמ ָטּה ַמ ָטּהָ ,כּ ְך אוֹר זֶה ֶשׁ ָבּא ֵמ ַה ְשּׁ ִמ ִיני
ֻכּה י ַ
ֶשׁאוֹר ַה ְשּׁ ִמ ִיני ַבּ ֲחנ ָ
יט"א
ִשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ַר ִים .וְ אאמו"ר ְשׁ ִל ָ
ָרד ְל ַמ ָטּה ַמ ָטּה ִל ְגאֹל ֶאת י ְ
יַ
ֻכּה ָהיָה ְבּ ֵאשׁ ֶשׁ ָשּׂ ְר ָפה ַרק ְשׁ ִמ ִינית
ְיפּ ֶלער ֶשׁנֵּס ֲחנ ָ
הוֹ ִסיף ְבּ ֵשׁם ַה ְסּ ַטי ֶ
רוּח ִנית
ַשׁ ִמית גַּם ֵאשׁ ָ
ֵמ ַה ֶשּׁ ֶמן ְבּ ָכל יוֹםְ ,דּ ָה ְי ָתה ְמע ֶֹר ֶבת ָבּ ֵאשׁ ַהגּ ְ
ָר ָמה ֶשׁ" ַה ְסּנֶה ֵאינֶנּוּ ֻא ָכּל"ָ ,כּ ְך
וּכ ֵשׁם ֶשׁ ַבּ ְסּנֶה ָה ֵאשׁ גּ ְ
ְכּמוֹ ַבּ ְסּנֶהְ ,
דּוֹל ֶקת וְ ֵאינָהּ ְמ ַכ ָלּה[.
רוּח ִנית ֶ
ֻכּה ַה ֶשּׁ ֶמן לֹא ָכּ ָלהְ ,דּ ֵאשׁ ָ
ַבּ ֲחנ ָ

וּ ְמיֻ ֶשּׁ ֶבת קוּ ְשׁ ָיא כה'.

ְדּמוּ ָבא ְבּ' ַשׁ ֲע ֵרי אוֹ ָרה' )חלק ה( ֶשׁ ֻסּכּוֹת הוּא אוֹר ֶשׁל ִא ָמּא ִע ָלּאָה
ֻכּה ,וְ ָל ֵכן ִמ ְצ ַות ֻס ָכּה
יה ,וְ ָל ֵכן ֻסכּוֹת ָקשׁוּר ַל ֲחנ ָ
ַה ְמסוֹ ֶכ ֶכת ַעל ָבּ ֶנ ָ
ירה ַבּחוּץ ,וְ ַגם ַבּ ַלּ ְי ָלה ,וְ ַגם ִמ ַתּ ַחת ַל ֲע ָשׂ ָרה ְט ָפ ִחים ְבּדוֹ ֶמה
ְמ ִא ָ
ֻכּה.
ַל ֲחנ ָ

וּ ְמיֻ ֶשּׁ ֶבת קוּ ְשׁ ָיא כו'.

יע
ֻכּה הוּא אוֹר ְס ִפירוֹת ַה ָח ְכ ָמה וְ ַה ִבּי ָנה ,הוּא ַמ ְשׁ ִפּ ַ
ֵכּי ָון ֶשׁאוֹר ַה ֲחנ ָ
ידי ֲח ָכ ִמים.
ֶאת ָח ְכ ַמת ַהתּוֹ ָרה ,וְ זוֹ ִכים ִבּזְ כוּתוֹ ְל ָב ִנים ַתּ ְל ִמ ֵ
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