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שיחיו קוזלובסקי 

ְלַחֵּׁשב ַמְסלּול ֵמָחָדׁש
- ֵחֶלק ֵׁשִני-

ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֶרְך

ְלַקֵּים ֶאת ָּכל ִמְצוֹות  ַהֶּדֶרְך  ִּכי  ָלַמְדנּו  ַאָּבא/ִאָּמא: ַּבָּׁשבּוַע ֶׁשָעַבר 
ַהֵּׁשם ִמּתֹוְך ֶרֶגׁש ֶׁשל ַאֲהָבה, ֻמְרֶּכֶבת ִמְּׁשֵתי ְּדָרִכים: "ְקָצָרה ַוֲאֻרָּכה" 

ַו"ֲאֻרָּכה ּוְקָצָרה". 

ֶׁשְּכָבר  ַהֵּׁשם  ֶּבֱאמּוַנת  ְלִהְתַמֵּקד   – "ִּבְלָבְבָך"  ִהיא  ַהְּקָצָרה  ַהֶּדֶרְך 
ִנְמֵצאת ְּבִלּבֹו ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי. זֹו ֱאמּוָנה ְּפׁשּוָטה ּוְתִמיָמה, ֶׁשֲאַנְחנּו 
ֹלא ְצִריִכים ְלהֹוָכחֹות אֹו ְלֶהְסֵּבִרים ִּבְׁשִביל ְלַהִּגיַע ֵאֶליָה. ִהיא ְּכָבר 

ְּבתֹוֵכנּו.

ֲאָבל ֶזה ֶנְחָׁשב ְל"ֶדֶרְך ְקָצָרה ַוֲאֻרָּכה". ֵיׁש ָּבּה ַמֲעָלה ]ֶׁשִהיא "ְקָצָרה" 
– א. ִנְמֵצאת ְּבתֹוֵכנּו ּוְקרֹוָבה ְלַהָּׂשָגה. ב. זֹו ַּגם ַהַּדְרָּגה ֲהִכי ְּגבֹוָהה 
ַּבֶּקֶׁשר ֶׁשֵּבין ְיהּוִדי ְלַהֵּׁשם. ֶקֶׁשר ָּפׁשּוט ֶׁשְּלַמְעָלה ִמָּכל ֶהְסֵּבר. ְּכמֹו 
ְּביֹום  ִמְתעֹוֵרר  הּוא  ִּפְתאֹום  ּוְלֶפַתע  ָּב'ִעְנָיִנים'  ִנְרֶאה  ֶׁשֹּלא  ְיהּוִדי 
ַהִּכּפּוִרים ּוָבא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת[, ֲאָבל ֵיׁש ָּבּה ַּגם ִחָּסרֹון ]ֶׁשִהיא ִמְתַּגֵּלית 
ַּבּסֹוף ַּכ"ֲאֻרָּכה" – ִּכי ַּבּיֹום-יֹום ַהֵּיֶצר ָהַרע ְמַנֶּסה ְלַהְׁשִּכיַח ֵמִאָּתנּו 
ֶאת ַאֲהַבת ַהֵּׁשם, אֹו ִלְגרֹם ֶׁשִהיא ַרק ִּתָּׁשֵאר ַּבֵּלב ֲאָבל ֹלא ַּתְׁשִּפיַע 
ַעל ַהַּמֲעִׂשים ֶׁשָּלנּו, ְּכמֹו אֹותֹו ַּגָּנב ֶׁשִּמְתַּפֵּלל ְלַהֵּׁשם ֶׁשַּיֲעזֹר לֹו ֶׁשֹּלא 

ִיְתְּפסּו אֹותֹו... הּוא ַמֲאִמין ְּבַהֵּׁשם, ֲאָבל עֹוֶׂשה ַהֶהֶפְך ֵמְרצֹונֹו[.

ֶּדֶרְך ַהֶּמֶלְך

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ַעל ָּכְך אֹוֶמֶרת ָלנּו ַהּתֹוָרה "ִּכי ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָּדָבר ְמאֹד" 
– ִאם ַאָּתה רֹוֶצה ֶׁשֶּזה ִיְהֶיה ָקרֹוב ֵאֶליָך, ַאל ִּתְסַּתֵּפק ַּבֲהִליָכה ַּבֶּדֶרְך 
ַהְּקָצָרה ֶׁשַּבּסֹוף ִהיא ֲאֻרָּכה יֹוֵתר... ֶאָּלא ַּבֶּדֶרְך ַהְּׁשִנָּיה, "ֶּדֶרְך ֲאֻרָּכה 
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גיליון 294 • ֶעֶרב ַׁשַּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ִמֵּקץ/ֲחֻנָּכה • כ"ז ִּכְסֵלו תשע"ח

ָאֵׁשר  ַרִּבי  ִויִדיֵדיֶהם.  ִמִּמְׁשַּפְחָּתם  ַהְרֵחק  ָׁשהּו  ָׁשם  ְּבִסיִּביר, 
ֶנֱעַנׁש ַעל ֲעבֹוָדתֹו ַהַּמְחַּתְרִּתית; ַנְחָמן ְּבֶׁשל ִמְסָחר ֹלא ֻחִּקי.

ְוַדְוָקא ָׁשם ֵהֵחל ַנְחָמן ָלׁשּוב ֶאל ַהַּיֲהדּות. ִהְתַחְּמקּות ְקבּוָעה 
ֵמֲעבֹוָדה ְּבַׁשָּבתֹות, ֲאִכיַלת ָּכֵׁשר, ִנּצּול ַּכָּמה ַּדּקֹות ֶׁשל ַהְפָסָקה 
ֲעָרִאית ַּבֲעבֹוַדת ַהֶּפֶרְך ְּכֵדי ְלִהְתַּפֵּלל. ַנְחָמן ָיַדע ֵהיֵטב ִּכי לּו 
ָקׁשֹות  ְלֵהָעֵנׁש  ָעלּול  ַמֲעָׂשיו הּוא  ֶאת  ְיַגּלּו  ַהַּמֲחֶנה  ְמַפְּקֵדי 
ְואּוַלי ַאף ְלַאֵּבד ֶאת ַחָּייו, ַאְך הּוא ָהָיה ָנחּוׁש ְלַהְׁשִלים ֶאת 

ָמה ֶׁשֶהְחִסיר ְּבֶמֶׁשְך ָׁשִנים.

יֹום ֶאָחד, ְּכֶׁשִהְתָקֵרב ּוָבא ַחג ַהֲחֻנָּכה, ִסֵּפר ַרִּבי ָאֵׁשר ְלַנְחָמן 
ַעל ָּתְכִניתֹו ַהּסֹוִדית:

ְּכֵדי  ָהֶאְפָׁשר  ְּכָכל  ְקַטָּנה  ִׁשּמּוִרים  ָּפִחית  ַאִּׂשיג  "ֵראִׁשית, 
ֶׁשֹּלא ִּתְבֹלט. ַּבָּיִמים ֶׁשְּלַאַחר-ִמֵּכן, ֶאְחֹסְך ִמְּמַנת ַהַּמְרָּגִריָנה 
ַהּיֹוִמית ְּכֵדי ֶׁשאּוַכל ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבּה ְּכֹחֶמר ְּבֵעָרה. ֶאְפֹרם ַּכָּמה 
חּוִטים ִמְּמִעיִלי ֲעבּור ַהְּפִתילֹות, ּוְבִאיׁשֹון ַלִיל, ְלַאַחר ֶׁשָּכל 
ָהֲאִסיִרים ֵיָרְדמּו ְוִאיׁש ֹלא ַיְבִחין ְּבַמֲעֵׂשינּו, ַנְדִליק ֶאת ֵנרֹות 

ַהֲחֻנָּכה".

"ְּבׁשּום ָּפִנים ָוֹאֶפן!", ָקָרא ַנְחָמן. "ֲחֻנָּכה הּוא ַחג ֶׁשל ִנִּסים! 
ָאנּו ְנַקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה ַּבֲחֻנִּכָּיה ְמֻהֶּדֶרת, ֹלא ְּבַפִחית ִׁשּמּוִרים 
ַמְרָגִריָנה!  ֶׁשֶמן, ֹלא  ְּבֶאְמָצעּות  ַנְדִליק  ַהֲחֻנִּכָּיה  ֶאת  ֲחֻלָּדה! 
ֶאת  ְלַׁשֵחד  ְּכֵדי  ָּבֶהם  ֶאְׁשַּתֵּמׁש  רּוָּבִלים,  ַּכָּמה  ִּבְרׁשּוִתי 

ַהּגֹוְרִמים ַהַּמְתִאיִמים ּוְלַאְרֵּגן ֲחֻנִּכָּיה ְלֵׁשם ּוְלִתְפֶאֶרת!".

ִהְתַרְּגׁשּותֹו.  ֶאת  ְלַהְסִּתיר  ָהָיה  ָיכֹול  ֹלא  ַנְחָמן  ֲחֻנָּכה  ְּבֶעֶרב 
ְוֶהְרָאה  ָאֵׁשר  ְלַרִּבי  ָקָרא  הּוא  ַהַחָּמה  ְׁשִקיַעת  ְלַאַחר  ִמָּיד 
ִמן  ֶאָחד  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשֻּיְּצָרה  ַמָּמׁש  ֶׁשל  ֲחֻנִּכָּיה  ָהאֹוָצר:  ֶאת  לֹו 
ֵהיֵטב  ְסגּוִרים  ְּבכֹוסֹות  ַּבַּמֲחֶנה.  ַהַּמֶּתֶכת  ְּבִמְפַעל  ָהעֹוְבִדים 

הּוא ָׁשַמר ֶאת ַהֶּׁשֶמן ְוֶאת ַהְּפִתילֹות ָהֲעׂשּויֹות ֻּכְתָנה.

ַהַהְדָלָקה ַּבַּלְיָלה ָהִראׁשֹון ָעְבָרה ְלֹלא ָּכל ַּתָּקלֹות. ַהֶּנֱאָמנּות 
ַהֲהָדִדית ֵּבין ָהֲאִסיִרים ָהְיָתה ֲחָזָקה ָּכל-ָּכְך, ֶׁשִאיׁש ֹלא ִהְלִׁשין 
ַּגם  ָּכְך  ַּבַּמֲחֶנה ַהּסֹוְבֶיִטי.  ַהִּמְתַּבַּצַעת  ַהָּדִתית  ַהְּפִעילּות  ַעל 

ַהַהְדָלָקה ַּבַּלְיָלה ַהֵּׁשִני ְוַהְּׁשִליִׁשי ְוָהְרִביִעי.

ַּבַּלְיָלה ַהֲחִמיִׁשי, ּתֹוְך ֶׁשֵהם עֹוְמִדים ְלַיד ַהֲחֻנִּכָּיה ּוְמַפְּזִמים 
ַעל  ַהְּמַבֶּׂשֶרת  ַאְזָעָקה  ִנְׁשְמָעה  ַהָּללּו",  "ַהֵּנרֹות  ֲחִריִׁשית 
ְּכֶׁשֵהם  ְּבֵאיָמה  ִּבְמקֹוָמם  ָקְפאּו  ָהֲאִסיִרים  ֶּפַתע.  ְּבִדיַקת 
ַמִּביִטים ֶאל ַהֶּדֶלת ְוַעל ַהֲחֻנִּכָּיה ֲחִליפֹות. ָּדמֹו ֶׁשל ַרִּבי ָאֵׁשר 

ָקָפא ְּבעֹוְרָקיו.

ֶאל  ַהַחּלֹון  ֶּדֶרְך  אֹוָתּה  ְוַהְׁשֵלְך  ַהֲחֻנִּכָּיה  ֶאת  טֹול  "ַמֵהר, 
ַהֶּדֶלת  ַהּמֹוֵעד.  ֶאת  ֵאַחר  ַאְך  ְלַנְחָמן  ָקָרא  הּוא  ַהֶּׁשֶלג!", 
ִנְפְּתָחה ִלְרָוָחה ְוָקִצין ָּבִכיר ִנְכַנס ֶאל ַהְּצִריף, ְּכֶׁשהּוא ּפֹוֵסַע 

ִּבְצָעִדים ְמִהיִרים.

הּוא ֶנֱעַצר ְלַיד ַהֲחֻנִּכָּיה.

ּוְבַׁשְלֲהבֹוֶתיָה  ַּבֲחֻנִּכָּיה  ָּבָהה  הּוא  ֲאֻרּכֹות  ַּדּקֹות  ְּבֶמֶׁשְך 
ַהְּמַרְּצדֹות, ְּכֶׁשְּלֶפַתע ָּפָנה ְלַרִּבי ָאֵׁשר ְוָׁשַאל: "ְּפַיאט" )ָחֵמׁש(.

"ְּפַיאט", ֵהִׁשיב ֶהָחִסיד. ַהָּקִצין ִהְסּתֹוֵבב ְוָיָצא ֶאת ַהְּצִריף.

ַּגם ִנְׁשָמתֹו ַהְּיהּוִדית ֶׁשל אֹותֹו ָקִצין, ֻהְדְלָקה ְּבאֹור ַהֲחֻנָּכה.

)סופר על-ידי החסיד ר' אשר ששונקין ע"ה(

להקדשת העלון לימי הולדת של ילדכם 
ניתן לפנות מראש למספר 052-3017-770

לשנת הצלחה וברכה בכל המצטרך בגשמיות וברוחניות



ית ֵראׁשִ ּבְ ויקרא ית ֵראׁשִ ּבְ

ּוְקָצָרה", ֶׁשִהיא: "ְּבִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעׂשֹותֹו". זֹאת אֹוֶמֶרת, ֶׁשַאֲהַבת 
ַהֵּׁשם ֶוֱאמּוַנת ַהֵּׁשם ֹלא ִיָּׁשֲארּו ַרק "ִּבְלָבְבָך", ֶאָּלא ִיְהיּו ַּגם "ְּבִפיָך" 

ְוַגם "ַלֲעׂשֹותֹו". ֶׁשֵהם ְיַמְּלאּו ֶאת ָּכל ֻּכְּלָך.

ֵאיְך עֹוִׂשים ֶאת ֶזה?

ָלֶלֶכת ַעל ָּבטּוַח

ָחְכָמה,   – ַחַּב"ד  ִמִּלים...(  ָׁשלֹוׁש  )ְּבֶעֶצם,  ַאַחת  ְּבִמָּלה  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ִּביָנה ְוַדַעת. ַּכֲאֶׁשר ָאָדם ֹלא ִמְסַּתֵּפק ֶּבֱאמּוָנה ַּבֵּלב, ֶאָּלא הּוא ַּגם 
ִמְׁשַּתֵּמׁש ַּבֵּׂשֶכל ֶׁשּלֹו ְלִהְתּבֹוֵנן ִּבְגֻדָּלתֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ]ְּכמֹו 
ַעל ְיֵדי ִהְתּבֹוְננּות ְּב"ָמה ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך ה'" – ֵאיזֹו ְּבִריָאה ִנְפָלָאה ָנַתן 
ָלנּו ַהֵּׁשם, ְוֵכן ְׁשַאר ִמּלֹות ַהְּתִפָּלה ִּבְפסּוֵקי ְּדִזְמָרה ּוְּבִבְרכֹות ְקִריַאת 
ָהַאֲהָבה  ֶאת  ְלעֹוֵרר  ְוָכְך  ַהֵּׁשם[  ֶׁשל  ַהְּגֻדָּלה  ֶאת  ֶׁשְּמָתֲארֹות  ְׁשַמע 
ֶׁשָּלנּו  ְוַלַּמֲעִׂשים  ֶׁשָּלנּו  ַלִּדּבּוִרים  ַּגם  ְמַחְלֵחל  ֶזה  ְוָאז  ֵאָליו,  ֶׁשָּלנּו 

)"ְּבִפיָך" ְו"ַלֲעׂשֹותֹו"(.

ַהֶּדֶרְך ַהּזֹאת ִהיא ָאְמָנם יֹוֵתר "ֲאֻרָּכה" )ִהְתּבֹוְננּות(, ֲאָבל ַּבּסֹוף ִהיא 
יֹוֵתר "ְקָצָרה" ּוְסלּוָלה, ִּכי ִהיא ַמְכִניָסה ֶאת ָהָאָדם ְּבִבְטָחה ְל"ִעיר 

ֱאֹלֵקינּו" – ַלֶּקֶׁשר ְוַלִחּבּור ַהְּפִניִמי ִעם ַהֵּׁשם. הּוא ִנְׁשָאר ָּתִמיד ָקרֹוב 
ְלַהֵּׁשם.

ְלַהֲאִמין ּוְלִהְתּבֹוֵנן

ּתֹוַרת  ְּבִגּלּוי  רֹוִאים  ֲאַנְחנּו  ָהֵאּלּו  ַהְּׁשַלִּבים  ְׁשֵני  ֶאת  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ַהֲחִסידּות ַעל ְיֵדי ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְוַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן. ַּבְּתִחָּלה ִהְדִּגיׁש 
ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ֶאת ָהֱאמּוָנה ַהְּפׁשּוָטה ֶׁשֵּיׁש ֵאֶצל ָּכל ְיהּוִדי, ְוָלֵכן 
ַהָּזֵקן,  ִהִּגיַע ַאְדמֹו"ר  ָּכְך  ַאַחר  ַהָּבִסיס.  ֶזה  ְיהּוִדי.  ְלָקֵרב ָּכל  ָצִריְך 
ְוִלֵּמד אֹוָתנּו ֵּכיַצד ִמְתּבֹוְנִנים ְּבִׂשְכֵלנּו ּוַמְפִניִמים ֶאת ָהֱאמּוָנה, ָּכְך 
ֶׁשִהיא ַּתִּקיף ֶאת ָהָאָדם ֻּכּלֹו ְוֶאת ָּכל ַמֲעָׂשיו, ְּבַחֵּיי ַהּיֹום-יֹום. ַעד 
ְלִביַאת ַהָּמִׁשיַח, ָּבּה ִּתְהֶיה ָהָאֶרץ ְמֵלָאה ֵּדָעה ֶאת ַהֵּׁשם, "ַּכַּמִים ַלָּים 

ְמַכִּסים", ְּבָקרֹוב ַמָּמׁש.

ַהֶּלַקח:

ְּכֵדי ֶלֱאהֹב ֶּבֱאֶמת ֶאת ַהֵּׁשם, ְנַנֶּסה ְלָהִבין ֶאת ִמּלֹות ַהְּתִפָּלה ֶׁשָאנּו 
ּתֹוַרת  ֶאת  ְוִלְלמֹד  ְליֹום(,  ֶאָחד  ִמֶּקַטע  ְלַהְתִחיל  )ֶאְפָׁשר  אֹוְמִרים 

ַהֲחִסידּות, ֶׁשְּמַלֶּמֶדת אֹוָתנּו ַעל ַּגְדלּותֹו ֶׁשל ַהֵּׁשם.

)מעובד ע"פ לקו"ש חל"ד, עמ' 173 ואילך(

ִמֵּקץ – ֵקץ ַהָּגלּות
ְלֵבית  ְוִהִּגיַע  ְלִמְצַרִים  ִנְמַּכר  ַהַּצִּדיק  ֶׁשּיֹוֵסף  ַאֲחֵרי  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ְלֶמֶלְך  ְלִמְׁשֶנה  הֹוֵפְך  ֶׁשּיֹוֵסף  ְמֻסָּפר  'ִמֵּקץ'  ְּבָפָרַׁשת  ַהֶּכֶלא, 
ִמְצַרִים, ַאִחים ֶׁשּלֹו יֹוְרִדים ְלָהִביא ֶלֶחם ִמִּמְצַרִים ִּבְגַלל ָהָרָעב 
ֶׁשָהָיה ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען, ֵהם ּפֹוְגִׁשים ֶאת יֹוֵסף ַאְך ֹלא ַמִּכיִרים אֹותֹו... 
ַרק ַּבָּפָרָׁשה ַהָּבָאה, יֹוֵסף ִמְתַּגֶּלה ָלַאִחים ֶׁשּלֹו ְואֹוֵמר ָלֶהם: ֲאִני 

יֹוֵסף! ַהעֹוד ָאִבי ָחי? רּוצּו ְוִתְקְראּו ְלַאָּבא ְלָכאן, ְלִמְצַרִים.

ָּכְך  ַאַחר  יֹוֵסף.  ִעם  ְּבִהְתַרְּגׁשּות  ְוִנְפָּגׁש  ְלִמְצַרִים  יֹוֵרד  ַיֲעֹקב 
ַמְפִּגיׁש אֹותֹו יֹוֵסף ִעם ַּפְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצַרִים.

ַאָּבא/ִאָּמא: ַּפְרֹעה ׁשֹוֵאל ֶאת ַיֲעֹקב: ֶּבן ַּכָּמה ַאָּתה? ַיֲעֹקב עֹוֶנה: 
ֶּבן ֵמָאה ּוְׁשלֹוִׁשים. ֲאָבל ִמָּיד מֹוִסיף "ְמַעט ְוָרִעים ְיֵמי ְׁשֵני ַחַּיי"...

ָהָבה ִנְבֹּדק: ַהִאם ֵמָאה ּוְׁשלֹוִׁשים ָׁשָנה ֶזה ְמַעט אֹו ַהְרֵּבה? ֲהֵרי 
ֲאָנִׁשים ֹלא ַמֲאִריִכים ְּבֶדֶרְך ְּכָלל יֹוֵתר ִמֵּמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה, ָאז 
ֵמָאה ּוְׁשלֹוִׁשים ֶזה ַּדְוָקא ַהְרֵּבה... ָאז ָלָּמה ַיֲעֹקב ָאַמר ֶׁשֶּזה ְקָצת?

ֶאָּלא, ֵּכיָון ֶׁשַּיֲעֹקב רֹוֶצה ְלָהִביא ְּכָבר ֶאת ַהְּגֻאָּלה, ָּכל יֹום ֶׁשעֹוֵבר 

ּוָמִׁשיַח ֹלא ָּבא, ֶזה ֹלא טֹוב לֹו. הּוא ַמְחִׁשיב ֶאת ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה 
ִּכְמַעִּטים ְוֹלא טֹוִבים.

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ָלֵכן הּוא אֹוֵמר ְלַפְרֹעה: ַאל ַּתְחֹׁשב ֶׁשִאם ֵנֵׁשב ְּבֶאֶרץ 
ֹלא!  ְמֻסָּדִרים.  ְּכָבר  ֲאַנְחנּו   – ְּבִמְצַרִים  טֹוב  ֲהִכי  ַהָּמקֹום   – ֹּגֶׁשן 
ִלְקַראת  ִמְצַרִים  ֶאת  ְלַזֵּכְך  ְּכֵדי  ְזַמִּני,  ְּבֹאֶפן  ַרק  ֹּפה  ֵנֵׁשב  ֲאַנְחנּו 

ַהְּגֻאָּלה, ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ֶׁשָּלנּו.

ּוְבֵׁשם  ִּבְתִחַּלת  ֶאְצֵלנּו  ְּכָבר  ָרמּוז  ַהְּגֻאָּלה  ֶׁשל  ַהֶּזה  ַהַּתֲהִליְך 
ְיֵמי ַהְּגֻאָּלה,  ַהָּפָרָׁשה: 'ִמֵּקץ' – רֹוֵמז ַעל 'ֵקץ ַהָּיִמין' – ַהְתָחַלת 

ֶׁשָּתבֹוא ְּבָקרֹוב ַמָּמׁש.

ַהֶּלַקח:

ְּבָכל יֹום ֶׁשחֹוֵלף, ָעֵלינּו ְלִהְתַּגְעֵּגַע ְוִלְרצֹות ֶׁשָּמִׁשיַח ָיבֹוא ְּכָבר. 
ַיַחד ִעם ֹזאת ִנְלַמד ֶאת ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות ּוְנַלֵּמד אֹוָתּה ַלֲאֵחִרים, 

ַעד ֶׁשִּנְזֶּכה ְלִביַאת ַהָּמִׁשיַח ְּבָקרֹוב ַמָּמׁש.

)מעובד ע"פ שיחת שבת-חנוכה תשנ"ב(

ֲחֻנָּכה ֶׁשל 'ְמִסירּות ֶנֶפׁש'

ֲחֻנִּכָּיה ִמָּבָצל...

ֹלא  ְּברּוְסָיה,  ְּבֵבית-ַהֹּסַהר  ְוָיַׁשְבִּתי  ַהֲחֻנָּכה  ַחג  "ְּכֶׁשִהְתָקֵרב 
ָיַדְעִּתי ֵּכיַצד ַאְדִליק ֶאת ֵנר ַהֲחֻנָּכה. ֵאין ַּגְפרּוִרים. ֵאין ֶׁשֶמן. 
ֵאין ׁשּום ָּדָבר ְוַהִּמְצָוה ַהֹּזאת ְּגדֹוָלה ַעד ְמאֹוד. ָמה ַלֲעׂשֹות?

ָּברּוְך ַהֵּׁשם, ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֵני ַהּגֹוִיים ֶׁשָהיּו ָׁשם ְוִסַּפְרִּתי ָלֶהם 
ֶׁשְּבעֹוד ַּכָּמה ָיִמים ִיְהֶיה ַחג ַהֲחֻנָּכה ַוֲאִני ָצִריְך ְלַהְדִליק ֵנרֹות 
ְוֵאין ִלי ׁשּום ָּדָבר. ֶאָחד ֵמֶהם ָחַׁשב ְוָחַׁשב ּוְלַבּסֹוף הּוא ָמָצא 

ִּפְתרֹון.

ְוהּוא  ִלי  ֶׁשֵּיׁש  לֹו  ָעִניִתי  ָּבָצל?".  ְלָך  "ֵיׁש  אֹוִתי:  ָׁשַאל  הּוא 
ָאַמר: "ַּתְחֹּתְך ֶאת ַהָּבָצל ִלְׁשַנִים ְוַנֲעֶׂשה ֵמַהְּקִלָּפה ּכֹוס".

ָהְיָתה ִלי ַּגם ֶחְמָאה ְוהּוא ֵהִביא ֶצֶמר-ֶּגֶפן ֵמַהֻחְלָצה ֶׁשּלֹו... 
ַּגְפרּוִרים,  ָּכאן  ֶאָחד  ְלַאף  ְוֵאין  ֶזה  ֶאת  ְלַהְדִליק  ָצִריְך  ֲאָבל 

ָאַמְרנּו.

ֶאת  ָלַקח  הּוא  ִּפְתרֹון:  ַהַּפַעם  עֹוד  ָמָצא  ּגֹוי  אֹותֹו  ְוׁשּוב, 
ַהֶּצֶמר-ֶּגֶפן ִׁשְפֵׁשף ָחָזק ַעל ָהִרְצָּפה ְּבֶמֶׁשְך ִמְסַּפר ַּדּקֹות ְוָאז 
ָיָצא ָעָׁשן, ַּכֲעֹבר ִמְסַּפר ַּדּקֹות ָיְצָאה ַּגם ֵאׁש... ְוָכְך ָהָיה ִלי ֵנר 

ֲחֻנָּכה...

)תיאורו של החסיד ר' בערק'ה חן ע"ה, מימי מסירות הנפש ברוסיה(

 

ְנָׁשָמה ֶׁש'ִּנְדְלָקה'

ֶצֶמד ְיִדיִדים מּוָזר ָהיּו ַרִּבי ָאֵׁשר ְוַנְחָמן. ְּבָיִמים ִׁשְגָרִתִּיים ֵהם 
ֹלא ָהיּו ִמְתָקְרִבים ִאיׁש ְלֵרֵעהּו: ָהִראׁשֹון ָחִסיד ְמֻזָּקן, ָּפִעיל 
ִנְמָרץ ַּבַּמְחֶּתֶרת ַהֲחִסיִדית ֶׁשל ְּבִרית ַהּמֹוָעצֹות. ַהֵּׁשִני, ְיהּוִדי 
ּבֹו  ַהּקֹומּוִניְזם  ְלטֹוַבת  ֲאבֹוָתיו  מֹוֶרֶׁשת  ֶאת  ָנַטׁש  הּוא,  ַאף 

ֶהֱאִמין ְּבָכל ִלּבֹו, ָקִצין ַּבָּצָבא ָהָאֹדם ְמֻעָּטר ִּבְדָרגֹות.

ֲעבֹוָדה  ְלַמֲחֵנה  ֻהְגלּו  ֵהם  ִׁשְגָרִתִּיים.  ָיִמים  ָהיּו  ֹלא  ֵאּלּו  ַאְך 


