
  

 

 ה בקרוב"שעומדת לצאת אי                                                           הספרים דף מתוך סדרת
  

 ]מותר לצלם לזיכוי הרבים[ע   '' תשחנוכהגליון 

תַח ַא הָבּוׁשְתּו  ֲחֻנָּכה י ֵנְיְנִעְּב ת לֹוֵאְׁש  26

 רָמֱאֶנ )ו, כ( 'ַמֶּסֶכת סֹוְפִרים' ְּבֶׁשְּמקֹורֹו, 'ַהֵּנרֹות ַהָּללּו'ְּבִפּיּוט  ]1[

, ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות, ְוַעל ַהִּנְפָלאֹות, ַהֵּנרֹת ַהָּללּו ָאנּו ַמְדִליִקים ַעל ַהִּנִּסים

י ֵּסִנת ְלרֹוֵּנת ַהַקָלְדת ַהֶכֶּיה ַּׁשין ַמִבָה ְליְךִרָצְו .ְוַעל ַהִּמְלָחמֹות

ם קֹום ָמּוׁשב ְּבתּוא ָּכּלֹל ֶׁשדֹוָּגא ַהֶלֶּפַהְו, יםִּסִּנר ַהַאְׁשה ּוָמָחְלִּמַה

ם סּוְרר ִּפבּו ֲעאֹו, ןֶמֶּׁשח ַהס ַּפל ֵנַלְגה ִּבָנְקְתת ִנרֹוֵּנת ַהַקָלְדַהל ֶׁש"ַזֲחַּב

יא ת ִהרֹוֵּנת ַהַנָּקַּתֶׁש 'ֶּסֶכת סֹוְפִריםַּמ'ים ִמִארֹוי ֶׁשִפְכּו, ןֶמֶּׁשח ַהס ַּפֵנ

ַנֲעָׂשה ּבֹו ֵנס  :)שבת כא(' ָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכ ְו.תלּוָלְכ ִּביםִּסִּנל ַהר ָּכבּוֲע

  ְלָׁשָנה ַאֶחֶרת ְקָבעּום ַוֲעָׂשאּום ָיִמים , ְוִהְדִליקּו ִמֶּמּנּו ְׁשמֹוָנה ָיִמים

  . ַהְדָלַקת ַהֵּנרֹותֻמְזֶּכֶרתא לֹ ְו,טֹוִבים ְּבַהֵּלל ְוהֹוָדָאה  

ן חֹוָּצִּני ַהֵרה ֲה"כר ְלאֹו ְּבנּוְּק ִּתַעּוּדַמ' המֹלֹן ְׁשַיְנִּב'ה ַהֶׁשְקן ַמֵכְו ]2[

  ים ִמָּיַּבים ִרְמ אֹוַעּוּדַמּו ]3[, ו"כר ְלאֹו ְּביקּוִלְדִהה ְו"כה ְּבָיה ָהָמָחְלִּמַּב

  .הֶּזן ַהַמְּזם ַּבֵהָה  

יא ִה הֲחֻנָּכר ֵנר ְּבּוּדִהת ַהַנָּק ַּתַעּוּדַמא "יָטִלל ְׁשֶמְרי ַּכ"גרת ַהַיְׁשקּו ]4[

ם קֹול ָמָכ ְּבמֹוא ְּכלְֹו, תרֹות ֵנַפָסהֹוְו, יקּוִלְדַּיים ֶׁשִׁשָנת ֲאַפָסת הֹוַרצּוְּב

 עּוְבר ָקָבם ְּכִאְו, יףִסהֹוי ְלִל ְּבּהָמְצה ַעָוְצִּמת ַהת ֶאֹוּפַיא ְלר הּוּוּדִהַהֶׁש

ן ֵכְו, תרֹוה ֵנָנמֹוְׁש ִלילּוִּבְג ִהַעּוּדַמ ]5[ה ָפָסהֹור ְּבּוּדִהת ַהַרת צּוֶא

  ר ֵּנ ַּבְךֵרא ֵּבּלֹי ֶׁשר ִמּוּדִהל ַה ַעְךֵרָבר ְלָׁשְפֶאים ֶׁשִקְסֹוּפא ַּבָבמּו

  .ׁשָּמה ַמָוְצִּמַהק ֵמֶלא ֵחר הּוּוּדִהַהים ֶׁשִארֹוְו, ןֹואׁשִרָה  

 .ןֶמל ֶׁשר ֶׁשיק ֵנִלְדַהת ְלָּבַׁשְּבר ִמֵת יֹוידּוִּפְק ִהֲחֻנָּכה ַּבַעּוּדַמ ]6[

 ]8[. הָעְבא ִׁשלֹים ְוִמה ָיָנמֹו ְׁשנּוְּק ִּתַעּוּדַמ' ףֵסית יֹוֵּב'ת ַהַיְׁשקּו ]7[

   מֹול ְּכ"י חּוֵנְבם ִלד יֹו עֹוֲחֻנָּכה ַּבנּוְּקא ִּת לַֹעּוּדַמ 'ַאּבּוָדְרָהם'ָהת ַיְׁשקּו

 .אָמיֹוא ְּדיָקֵפם ְסּוּׁש ִמבֹוטם ל יֹוָכְּב  

א ם לֹ ִאַעּוּדַמ ּו,ָּכְבָתה ֵאין ָזקּוק ָלּהְוה ָוְצה ִמָׂשה עֹוָקָלְדַהה ָכָלֲהַל ]9[

יף ִסם יֹו ִאּוּלִפֲא, אָצא ָיה לָֹעי ָׁשִצק ֲחלְֹדִּין ֶׁשֶמה ֶׁשָקָלְדַהן ַהַמְזה ִּבָיָה

  ין ה ֵאָתְבָכְו, הָקָלְדַהה ַהֶׂשֲעא ַמר הּוָּקִעי ָהֵרֲה, הָקָלְדַהר ַהַחַאן ְלֶמֶׁש

 .ּהק ָלקּוָז  

ת  ֶאכּוְנים ָחִאָנמֹוְׁשַח ַהַעּוּדַמ א"יָטִל ְׁשְךּוּבְנְרֶטמ ְׁש"גרת ַהיֹוְׁש קּו]10[

, יםִמה ָיָנמֹוק ְׁשלְֹדה ִלָרנֹוְּמ ַלנּוְת ָנַעּוּדַמּו ]11[, ַחֵּבְזִּמי ַהֵנְפה ִלָרנֹוְּמַה

  , הָרנֹוְּמן ַהּוּׁשם ִּדִע, דָרְפִנם ְּבל יֹוָכה ְּבָקָלְדַהת ַהַוְצת ִמ ֶאמּוְּיא ִקלְֹו

 .'כּו ְוׁשֶדת קֹֹוּדִמן ְּבֶמֶּׁש ַהׁשּוּדִקְו  

   ׁשם ֵיָראֹוה ְלָרֹוד ּתמְֹל ִלּוּלִפֲאַו, ֲחֻנָּכהת רֹוֵּנת ִמנֹוֱהר ֶלסּו ָאַעּוּדַמ ]12[

 .ֻמָּתרם ים ִאִנֹואׁשת ִרֶקלֲֹחַמ  

  ה ֶּמין ַּבִבָה ְליְךִרָצְו, ְךּוּנן ִחֹוׁשְּלא ִמ הּוֲחֻנָּכהא ֶׁשָבים מּוִרָפְּסַּב ]13[

 .יםִּנַטְּק ַהְךּוּנן ִחַיְנִע ְּב,םל יֹוָּכר ִמֵת יֹוֲחֻנָּכה ְמֻיָחד  

 .ִמְצַות ֵנר ֲחֻנָּכה ֲחִביָבה ַעד ְמאֹד )יב, חנוכה ד(ם "ַּבְמַרא ָּבָבמּו ]14[

   ,הְּבֵנר ֲחֻנָּכ" ּוַמה ָּנַעְמְּת"ַּבְּמזּוָזה " ַמה ָּיִפית"א ָבמּו' יםִרְפת סֹוֶכֶּסַמ'ְבּו

  .ֲחֻנָּכהר ֵנת ְּבֶדְמֻיֶחת ימּוִעְנת ּויבּוִב ֲחׁש ֵיַעּוּדין ַמִבָה ְליְךִרָצְו  

ֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשֵּיׁש ֶלֱאכֹל ְּגִביָנה ) ג, ח תרע"או( ע"שוא ְּבָבמּו ]15[

  ל ה ַעָׂשֲעס ַנֵּנ ַהַעּוּדַמין ִבָה ְליְךִרָצ ְו.ַּבֲחֻנָּכה ְלִפי ֶׁשַהֵּנס ַנֲעָׂשה ְּבָחָלב

  .בָלי ָחֵדְי  

ר ַחַאְו] 18[, ץחּוַבּו ]17[, אלמֹד ְׂשַצְּב ֲחֻנָּכהר ים ֵניִקִלְד ַמַעּוּדַמ ]16[

 .יםִחָפה ְטָרָׂשֲעת ַלַחַּתִמּו ]20[, יןִמָיאל ְלמְֹּׂשִמּו ]19[, הָּמַחת ַהיַעִקְׁש

ין ִמָּיִמּו, םֹוּיַבּו, יםִנְפִב ּו,יןִמד ָיַצ ְּביּוָה ֶׁשׁשָּדְקִּמת ַהרֹוֵּנ ִמְךפּוָה

ה ָיָהס ֶׁשֵּנר ַלֶכא ֵזהּו ֲחֻנָּכהר ם ֵנִאְו, יםִחָפה ְטָרָׂשל ֲעַעֵמּו, אלמְֹׂשִל

ל ָכ ְּבְךפּוא ָהלֹה ְוֶמֹון ּדֶפאֹן ְּבֵּקַתים ְליִכִר ְציּו ָהׁשָּדְקִּמת ַהרֹוֵנְּב

  ְכֶלה ֶרֶגל ִמן ִּת ֶׁשַעדיק ִלְדַהן ְלָיְנִעה ָהין ָמִבָה ְליְךִרן ָצֵכְו ]21[ .יםִטָרְּפַה

  .ַהּׁשּוק  

  א לְֹו, ּהָנרֹוְסֶחה ְּבָנָבְּלַהֶׁש ְּכׁשֶדחֹה ַל"כְּב ֲחֻנָּכהת  ֶאנּוְּק ִּתַעּוּדַמ ]22[

  .יםִדֲעֹוּמל ַהָכ ְּבמֹו ְּכּהָאּוּלִמה ְּבָנָבְּלַהן ֶׁשַמְז ִּבנּוְּקִּת  

,  ִלי ֵנר ֵּביתֹו ְוֵנר ֲחֻנָּכהָאַמר ָרָבא ְּפִׁשיָטא :)שבת כג( 'ָמִצינּו ַּבְּגָמ ]23[

 רֹוִאים ֶׁשֵּנר ֲחֻנָּכה יֹוֵתר ָחׁשּוב ִמֵּנר .ֵנר ֵּביתֹו ָעִדיף ִמּׁשּום ְׁשלֹום ֵּביתֹו

ְולּוֵלי , ַמֲעִדיִפים ֶאת ֵנר ַׁשָּבת, ְוַרק ִּבְגַלל ַהַּטַעם ֶׁשל ְׁשלֹום ַּבִית, ַׁשָּבת

  יר ִדָּתת ֶׁשיֹוְה ִליְךִרה ָצָיה ָהָראֹוְכִלְו, ָהָיה ֵנר ֲחֻנָּכה ָעִדיף, ַטַעם ֶזה

  .םֶדיר קֹוִדיר ָּתִד ָּתינֹוֵאְו  

ֶׁשֵּנרֹות ֲחֻנָּכה ְּגדֹוִלים ֵמֲעבֹוַדת  )ב, במדבר ח(ן "מּוָבא ָּבַרְמַּב ]24[

  ה ְלמֶׁשה לֹוַמר "ְוַעל ֶזה ָאַמר ַהָּקָּב, ַהָּקְרָּבנֹות ּוִמֵּנרֹות ַהִּמְקָּדׁש

 .ַעּוּדין ַמִבָה ְלׁשֵיְו .דֹוָלה ִמּזֹאת ַאָּתה מּוָכןִלְג, ְלַאֲהרֹן  

ַאָּמה ' ֵנר ֶׁשל ֲחֻנָּכה ֶׁשִהִּניָחּה ְלַמְעָלה ִמכ .)שבת כב(' ָמְּג ַּבינּוִצָמ ]25[

 ןֵכְו. ֻסָּכהת ַוְצִמ ְלֲחֻנָּכהר ין ֵנ ֵּברּוְּׁשל ִק"ַזֲחים ֶׁשִארֹוְו ,ְּפסּוָלה ְּכֻסָּכה

 ַהָּכתּוב ֶׁשֶמן ֵנרֹות ְלֻסּכֹות ַמה ְךָסַמ )חנוכה' ריש הל( 'רֹוֵקַח'מּוָבא ָּב

ָיִמים ְוגֹוֵמר ֶאת ' ָיִמים ְוגֹוְמִרים ֶאת ַהַהֵּלל ַאף ֲחֻנָּכה ח' ֻּסּכֹות ח

י ֵמְי' ל חֵּטַב ְלצּוים ָרִנָוְיַה ֶׁש)אגרת תימן(ם "ַּבְמַרא ָּבָבן מּוֵכְו .ַהַהֵּלל

  ין ר ֵּבֶׁשֶּקר ַהאּו ֵּביְךִרָצְו, ֲחֻנָּכהי ֵמְי' ל חֵאָרְׂש ִילּוְּבה ִקָרמּוְתִבת ּוֹוֻסּכ

  .תֹוֻסּכ ְלֲחֻנָּכה  

ָאַמר ַרב הּוָנא ָהָרִגיל ַּבֵּנר ָהְוָיין ֵליּה ָּבִנים  )שם(' ָמִצינּו ַּבְּגָמ ]26[

ֵנר  ):מקץ מב( 'אָיְנַּת'ל ַהַעַּבִמ' תֹוָרה אֹור'ְוֵכן מּוָבא ְּב .ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים

  ר ין ֵנר ֵּבֶׁשֶּקה ַהין ַמִבָה ְליְךִרָצְו .ֲחֻנָּכה הּוא ַהְמָׁשַכת אֹור ַהּתֹוָרה

 .הָרתֹוְל ֲחֻנָּכה  
  



  
  

הָבּוׁשְּתַה

ת יַרִפל ְסר ֶׁשא אֹוהּו ֲחֻנָּכהל ר ֶׁשאֹוָה ֶׁש)'שער ח(' הָרי אֹוֵרֲעַׁש' ְּבאָבמּו

יא ִהְו, הָלָחְתַהף ָלֹוּסַהת ֵמירֹוִפְּסן ַהַיְנִמית ְּביִנִמְּׁשיא ַהִהה ֶׁשיָנִּבַה

ה ָכָרְּבת ַהבֹוֵת ְּבׁש"ַּׁשַרר ָהּוּדִסים ְּבִאן רֹוֵכְו. הָאָּלא ִעָּמאת ִאֵרְקִנ

  , הָּטַמת ְלכּוְלַּמר ַלָׁשה ָייָרִאא ְמָּמִאָה ֲחֻנָּכהַּבֶׁש, 'ֲחֻנָּכהר יק ֵנִלְדַהְל'

  .ידִמ ָּתמֹוְּכ' כּוא ְו"זא ְלָּמִאת ֵמירֹוִפְּסת ַהלּוְׁשְלַּתְׁש ִהְךֶרא ֶּדלְֹו  

 ייִנִמְׁשאת ֵרְקה ִניָנִּבת ַהיַרִפְסּו, ןֶמֶׁשת יַנִחיא ְּבה ִהָמְכָח ַהתיַרִפְס

 .היָנִּב ַהְךתֹוה ְּביָרִאְּמה ֶׁשָמְכ ָחְנֻקַּדת ׁשיד ֵיִמי ָּתִּכ, ןֶמן ֶׁשֹוׁשְּלִמ

ר אֹו ָלכּוָּזז ֶׁשֵּמַר ְל,ןֶמֶׁש' חת ֹוּיִת אֹוןָמְׁשַח אּוְרְקִנים ִאָנמֹוְׁשַחַה

ה ָּלַּגְתי ִהַתָמּו, ןֶמֶּׁש ַהְנֻקַּדתת  ֶאּה ָּבׁשֵיְו' יא חִהה ֶׁשיָנִּבל ַהל ֶׁשדֹוָּגַה

 ןֶמֶּׁשח ַהס ַּפֵנְּב, םֶהר ָלֵזעֹום ְוֶהיר ָלִאה ֵמֶּזר ַהאֹוָהים ֶׁשִאָנמֹוְׁשַחַל

ל ת ָּכם ֶאָרבּול ֲעַער ָּפה אֹויֶז ֵאינּוִבם ֵהאן ֵהָּכ. יםִמ ָיהָנמֹוְׁשק ַלָּדֶׁש

ל ז ַעֵּמַרְל, ןֶמֶׁשר ים ֵנִמ ָיהָנמֹוְׁש יקּוִלְדל ַיֵאָרְׂשי ִיֵנְּב ֶׁשנּוְּקִתְו, יםִּסִּנַה

 .ּוּלים ֵאִמָייר ְּבִאֵּמי ֶׁשיִנִמְּׁשַהן ְוֶמֶּׁשר ַהאֹול ְלֵאָרְׂשי ִיֵנל ְּבר ֶׁשּוּבִחַה

, לֵאָרְׂשת ִימֹוְׁשת ִנת ֶאלֹוְּמַסת ְמילֹוִתְּפֶׁש :)תיקונים ס(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו

  ת מֹוְׁשל ִנר ֶׁשּוּבִחת ַהל ֶאֵּמַסן ְמֶמֶּׁשה ַליָלִתְּפר ַהּוּבִחה ֶׁשי ֶזִפא ְלֵציֹוְו

  .ֲחֻנָּכהל י ֶׁשיִנִמְּׁשַהן ְוֶמֶּׁשר ַהאֹול ְלֵאָרְׂשִי  

  .'ג'  ב' אתֹוּיִׁשת קּוֹובָּׁשֻיְמּו
ת ֶמֶסְרַפת ְמרֹוֵּנת ַהַקָלְדַהְּד, יםִּסִּנל ַהל ָּכת ַערֹוֵּנת ַהים ֶאיִקִלְדַּמֶׁש

  ים ִמָייר ְּבִאֵמּו, יםִאָנמֹוְׁשַחר ַהבּות ֲעעֹוּוׁשְיל ַהת ָּכל ֶאַעָּפר ֶׁשאֹות ָהֶא

  .לֵאָרְׂשִי ְלּוּלֵא  

  .' ה'ת דֹוּיִׁשת קּוֹובָּׁשֻיְמּו
ה ָרצּוְבּו, תִיַּבי ַהֵנל ְּבָכת ְלרֹול ֵנה ֶׁשָפָסת הֹוַרצּור ְּבּוּדִהת ַה ֶאעּוְבָּקֶׁש

  ר ַּפְסִמן ּוֶמֶּׁשת ַה ֶאיׁשִּגְדַהְל, אָקְות ַּדרֹוה ֵנָנמֹוד ְׁשה ַעָפָסל הֹוֶׁש

  .רֵתֹוּיה ֶׁשָּמה ַּכֶנמֹוְׁש  

  .'א וָיְׁשת קּוֶבֶּׁשֻיְמּו
  ל ר ֶׁשאֹום ָהֶצת ֶעה ֶאֶּלַגן ְמֶמי ֶׁשִּכ, ןֶמל ֶׁשר ַעֵת יֹוידּוִּפְק ִהֲחֻנָּכהַּב ֶׁש

  .ֲחֻנָּכה  

  .'ח' ת זֹוּיִׁשת קּוֹובָּׁשֻיְמּו
  ה ָיה ָהָנָּקַּתר ַהַּקי ִעִּכ, הָעְׁש ִּתאֹו, הָעְבא ִׁשלֹים ְוִמה ָיָנמֹו ְׁשנּוְּקִּתֶׁש

  .הֶנמֹור ְׁשַּפְסת ִמם ֶאֵסְרַפְל  

  .'א טָיְׁשת קּוֶבֶּׁשֻיְמּו
י ֵנְּבז ֶׁשֵּמַרְל, ןֶמֶּׁשה ַליָלִתְּפר ַהּוּב ִח-ה ָקָלְדַהה ַהֶׂשֲעא ַמר הּוַּקִעָהֶׁש

ין ה ֵאָתְבָּכ"ן ֵכָלְו, ןֶמֶּׁשר ַהאֹור ְלֵּבַחְתִה ְלּוּלים ֵאִמָיים ְּבִכל זֹוֵאָרְׂשִי

ם ּוּׁשה ִמָעי ָׁשִצק ֲחַלְדִיר ֶׁשם ֵנ ַּגיְךִרָּצ ֶׁשעּוְבל ָק"ַזֲחן ֶׁשיָוֵכְו. "ּהק ָלקּוָז

ם ִא, סֵּנם ַהֵסְרַפל ְלכֹוָּיר ֶׁשם ֵנ ֵׁשין לֹוה ֵאֶּזת ִמחֹוָפּו, איָסי ִנֵמסּוְרִּפ

   איא לֹה ִהָוְצִּמַהְו, לָלר ְּכיק ֵנִלְדא ִהא לֹה הּוֶזר ָּכיק ֵנִלְדא ִהא לֹהּו

  .הָעי ָׁשִצק ֲחלְֹדל ִלכֹוָּיר ֶׁש ֵניקִלְדַּיֶׁשא ָּלֶא, הָעי ָׁשִצר ֲח ֵנקַלְדִּיֶׁש  

  .'יא' ת יֹוּיִׁשת קּוֹובָּׁשֻיְמּו
 יּוָהים ֶׁשיִלִגְרָהַהַהְדָלָקה י ֵרְדִגה ְּבָתְיא ָהים לִֹאָנמֹוְׁשַחת ַהַקָלְד ַה

 מֹוא ְּכלְֹו, ָךֶׁשְדת ָקרֹוְצַחת ְּברֹו ֵניקּוִלְדִהים ֶׁשִארֹוי ֶׁשִפְּכ, ׁשָּדְקִּמַּב

ם ֶהה ָלֶּלַגְמ, םֶהה ָלָּלַּגְתִהה ֶׁשֶּזן ַהֶמֶּׁש ַהְךַּפ ֶׁשעּוְדי ָיִּכ, יםִנְפיד ִּבִמָת

   ֹות ּבַעַּגי ָלִלק ְּבלְֹד ִל לֹונּוְתם ָנן ֵהֵכָל, ֲחֻנָּכהל י ֶׁשיִמִנְּפר ַהאֹות ָהֶא

  .םֶהה ָלָּלַּגְתִהל ֶׁשדֹוָּגר ַהאֹו ָלֹוּכְרר ַּדֵּבַחְתִהי ְלֵדְּכ  

  .'א יבָיְׁשת קּוֶבֶּׁשֻיְמּו
ק ֶלי ֵחִפה ְלָרֹוד ּתמְֹל ִלּוּלִפֲאה ַוֶזל ָּכדֹוָּגר אֹות ֵמנֹוֱהר ֶלסּוָאֶׁש

  ר ֵהיָז ִליְךִרָצְו, עַבֶּטי ַהֵרְדל ִּגַער ֵמא אֹוה הּור ֶזאֹוְּד, יםִנֹואׁשִרָהֵמ

  .מֹוְגָפא ְלּלֶֹׁש  

  .' טו'יד' יג תֹוּיִׁשת קּוֹובָּׁשֻיְמּו
ה ָאָּלא ִעָּמל ִאר ֶׁשאֹוָהְו, אָּמִא ָלְךָּי ַׁשְךּוּנִחְּד, ְךּוּנן ִחֹוׁשְּלא ִמהּו ֲחֻנָּכה

, אָּמל ִאר ֶׁשאֹוְּד, יםִעָניב ְוִבא ָח הּוֲחֻנָּכהן ֵכָל ְו.יםִּנַטְּק ַהְךּוּנִחיל ְלִעמֹו

  ס ֵּנַהן ֵכ ָלבָלד ָחסֹוְּביא א ִהָּמת ִאַעָּפְׁשַהן ֵכ ְו.תימּוִעְנת ּויבּוִב ֲחֹו ּבׁשֵי

  .בָלי ָחֵדל ְיה ַעָׂשֲעַנ  

  .' כד' כג' כב' כא' כ'יט' יח' יז' טז תֹוּיִׁשת קּוֹובָּׁשֻיְמּו
ת רֹוֵּנִמ ּוִמֵּנרֹות ַהִּמְקָּדׁש ַּהבָֹּגר ֵתיֹוה ָאָּלא ִעָּמל ִא ֶׁשַּהבָֹּגר ַהאֹוָה

, הָּמַחת ַהיַעִקר ְׁשַחַאְו, ץחּוַבּו, אלמֹד ְׂשַצים ְּביִקִלְדַמן ֵכָלְו, תָּבַׁש

ן ל ִמֶגה ֶרֶלְכִּתד ֶׁשַע ְו,יםִחָפה ְטָרָׂשֲעת ַלַחַּתִמּו, יןִמָיאל ְלמְֹּׂשִמּו

 ׁשֶדחַֹלה "כְב ּו,יםִּבַרת ָהּוׁשְרר ִּבֵתיֹו ְּבְךמּוָּנם ַהקֹוָּמא ַההּוק ֶׁשּוּׁשַה

  ת מֹוקֹוְּמ ַלםַּג דֵר יֹוַּהבָֹּגר ַהאֹוָהז ֶׁשֵּמַרְל ,ּהָנרֹוְסֶחה ְּבָנָבְּלַהֶׁשְּכ

  .םיר ָׁשִא ֵמַהְּקֻדָּׁשהר ין אֹול ֵאָל ְּכְךֶרֶדְּבר ֶׁשֵתיֹוים ְּבִכּוׁשֲחַה  

ָמִצינּו ַּכָּמה ְרָמִזים ְּבָפָרַׁשת ַהְּסֶנה ַהְמַקְּׁשִרים ֶאת ָּפָרַׁשת ַהְּסֶנה ן ֵכְו[

,  גשמות(ְוֵכן ַהָּכתּוב ֶׁשֶּנֱאַמר ַּבְּסֶנה , ִּכְסֵליו ְּבִגיַמְטִרָּיא ְסֶנהִּד, ַלֲחֻנָּכה

ְוֵכן , ו"ִּכְסֵלית "ר" ְראֹות ַוִּיְקָרא ֵאָליוִלר ָסי ִּכ ה"יַּיְרא הוַו ")ד

 אֹוִתּיֹות ְסֶנהְוֵכן . ן"ֶׁשֶמת "ר" ַעל ַרְגֶליָךֵמָעֶליָך ְנל ַׁש ")'שם ה(ַהָּכתּוב 

ָהָיה ָהאֹור , ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדָהאֹור ָהֱאלִֹקי ֶׁשִהְתַּגָּלה ַּבְּסֶנה. ַהֵּנס

  ֶׁשָּיַרד ִלְגאֹל ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִיםהָאָּלא ִעָּמל ִאֶׁש ָהֱאלִֹקי

ְלַרֵּמז ַעל ָהאֹור . ָלֵכן ָיַרד ְלתֹוְך קֹוִצים, :)השמטות רסא(ַּבּזַֹהר  אָבּוּמַּכ

ּוְכֵׁשם . ִלְגאֹל ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשָּיַרד ְלתֹוְך ַהָּגלּות ֶׁשִּנְמְׁשָלה ְלקֹוִצים

ָּכְך אֹור ֶזה ֶׁשָּבא ֵמַהְּׁשִמיִני , ֲחֻנָּכה ָיַרד ְלַמָּטה ַמָּטהֶׁשאֹור ַהְּׁשִמיִני ַּב

א "יָטִלר ְׁש"אאמוְו. ָיַרד ְלַמָּטה ַמָּטה ִלְגאֹל ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים

ֵאׁש ֶׁשָּׂשְרָפה ַרק ְׁשִמיִנית ֶלער ֶׁשֵּנס ֲחֻנָּכה ָהָיה ְּבְּבֵׁשם ַהְּסַטְייֶּפיף ִסהֹו

ְּדָהְיָתה ְמעֶֹרֶבת ָּבֵאׁש ַהַּגְׁשִמית ַּגם ֵאׁש רּוָחִנית , ְּבָכל יֹוםֵמַהֶּׁשֶמן 

  ָּכְך , "ַהְּסֶנה ֵאיֶנּנּו ֻאָּכל"ּוְכֵׁשם ֶׁשַּבְּסֶנה ָהֵאׁש ָּגְרָמה ֶׁש, ְּכמֹו ַּבְּסֶנה

   ].ְּדֵאׁש רּוָחִנית ּדֹוֶלֶקת ְוֵאיָנּה ְמַכָּלה, ַּבֲחֻנָּכה ַהֶּׁשֶמן לֹא ָּכָלה  

  .'הכא ָיְׁשת קּוֶבֶּׁשֻיְמּו
 הָאָּלא ִעָּמל ִאר ֶׁשא אֹות הּוֹוּכֻּס ֶׁש)חלק ה(' הָרי אֹוֵרֲעַׁש'א ְּבָבמּוְּד

 ֻסָּכהת ַוְצן ִמֵכָלְו, ֲחֻנָּכהר ַלּוׁשָק תֹוּכֻסן ֵכָלְו, יָהֶנל ָּבת ַעֶכֶכסֹוְמַה

  ה ֶמדֹוים ְּבִחָפ ְטהָרָׂשֲעת ַלַחַּתִמם ַגְו, הָלְיַּלם ַּבַגְו, ץחּוה ַּביָרִאְמ

  .ֲחֻנָּכהַל  

  .'וכא ָיְׁשת קּוֶבֶּׁשֻיְמּו
   יַעִּפְׁשא ַמהּו, היָנִּבַהה ְוָמְכָחת ַהירֹוִפר ְסא אֹו הּוֲחֻנָּכהר ַהאֹון ֶׁשיָוֵּכ

  .יםִמָכי ֲחיֵדִמְלים ַּתִנָב ְלתֹוכּוְזים ִּבִכזֹוְו, הָרֹוּת ַהתַמְכָחת ֶא  

  
 ות על מאמר זה לזיכוי הרביםאודה מאד לכל מי שישלח לי הוספ
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כמו כן אנו זקוקים  fish@neto.net.ilאו במייל . 0737254480או בפקס  .0573109982נא להשאיר הודעה בתא קולי . צורך לשלם מראש אין .בלבד

 המעונינים לקבל .ל"הודעה כנ ישאירו]  5₪ עמודים 250כל חוברת [' סוד החצי'או ' ש"פתח לסדור הרש'המעונינים בחוברת . לתרומות להדפסת עלונים
 .ישלחו בקשה לכתובת המייל, ליון החודשיאו את הג, ]סוד חיי האישות לאור הקבלה לנשואים בלבד[בדואר אלקטרוני את מאמר צניעות האישה עם הוספות חדשות 


