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  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה

  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה
  ק"מוצש  נ"הד  

  17:20  16:05  ְירּוָׁשַלִים
  17:19  16:08  ֵחיָפה

  17:16  16:05  חיספין
  17:21  16:20  ֵּתל ָאִביב

  17:21  16:11  ןרֹובְ חֶ 

  ָסְבָתא ַחָּנה ִהְפִּתיָעה אֹוָתנּו ּוִבְּקָׁשה ֶׁשָּנבֹוא 

ְּכֶׁשִהַּגְענּו . ֵאֶליָה ְלַהְדָלַקת ֵנר ִראׁשֹון ֶׁשל ֲחֻנָּכה ְּבֵביָתּה

ה ְּגבֹוהָ , ֶּכֶסף ְיֵפיִפָּיה תָעְמָדה ַעל ֶאֶדן ַהַחּלֹון ֲחֻנִּכּיָ , ְלֵביָתּה

ן כֹוסֹות ַהֶּׁשמֶ , ָקֵניָה ָהיּו ְמֻעָּטִרים ִּבְפָרִחים ֲעִדיִניםוְ , ָהְיָתה

זֹו ֵמעֹוָלם לֹא ָרִאינּו ֶאת ַהֲחֻנִּכָּיה הָ . ָהיּו ִמְּזכּוִכית זֹוֶהֶרת

, ֹוןְּכֶׁשַאָּבא ִהְדִליק ֵאת ַהֵּנר ָהִראׁש. ְּבֵביָתּה ֶׁשל ָסְבָתא

, יָסְבָתא ָׁשַאְלִּת . ָתא זֹוְלגֹות ְּדָמעֹותֶׁשֵּמֵעיֵני ָסבְ , ַׂשְמִּתי ֵלב

ְׁשבּו ְוָטֲעמּו , ְיָקִרים ֶׁשִּלי ְׁשבּו ?ַמּדּוַע ַאת ּבֹוָכה

ָרה ְּכֶׁשָּיַׁשְבנּו ְוָאַכְלנּו ָאמְ . ֵמַהֻּסְפָּגִנּיֹות ֶׁשֵהַכְנִּתי ֲעבּוְרֶכם

זֹו . קֹולָקָראנּו ּבְ , ָמה". זֹו ַהֲחֻנִּכָּיה ֶׁשל ֶאְפַרִים", ָסְבָתא

ְּבַוַּדאי זֹוְכִרים ַאֶּתם ֵאת ָהאֵֹרח , ֵּכן ֲחמּוִדים ֶׁשִּלי? ִהיא

ִלְפֵני ? ָנכֹון, הֶׁשָהָיה ְּבֵביֵתנּו ִעם ַהַּׂשק ֶׁשִּנְׁשַּכח ַּתַחת ַהִּמּטָ 

ַאָּבא ִּבֵּקׁש ֵמֲאחֹוִתי  יעָ גִ הִ ַחג ַהֲחֻנָּכה ְׁש ּכְ , תֹוּבים רַ נִ שָ 

, ִיתִביא ֶאת ַהֲחֻנִּכָּיה ֶׁשּלֹו ַאל ֶּפַתח ַהּבַ ַהְּקַטָּנה ָרֵחל ְלהָ 

. ֵנר ֲחֻנָּכה ִּבְכֵדי ֶׁשָּכל ַהִּמְׁשָּפָחה ְּתַקֵּים ֶאת ִמְצַות ַהְּדָּלָקת

, ּוַנַחתֲאחֹוִתי ָרֵחל ִנְּגָׁשה ֶאל ָהָארֹון ּבֹו ָהְיָתה ַהֲחֻנִּכָּיה מ

ַרְצנּו ֻּכָּלנּו ִלְראֹות . הַהֲחֻנִּכָּיה ֶנֶעְלמָ , ַאָּבא: ּוְלֶפַתע ָצֲעָקה

, ַאָּבא ִהְתַעֵּצב ָּכל ָּכךְ . ֶנֶעְלָמה ַהֲחֻנִּכָּיה ֶּכלֹא ָהְיָתה, ְוָאֵכן

אֹוָתּה ָׁשָנה מְ ְוָכְך , ִּכי ֲחֻנִּכָּיה זֹו ָהְיָתה ְירּוָׁשה ֵמֲאבֹוָתיו

 ָּכל ָׁשָנה. ָנהִהְדַלְקנּו ֵנרֹות ֲחֻנָּכה ַּבֲחֻנִּכָּיה ְּפׁשּוָטה ֶׁשַאָּבא קָ 

ָחֵסָרה ִלי : ָהָיה ַאָּבא ֶנֱאַנח, ָקֵרבתְ הִ ְּכֶׁשַחג ַהֲחֻנָּכה 

ְוַאָּבא , ָׁשִניםהָ ָּכְך ָחְלפּו ָלֶהם .  ַהֲחֻנִּכָּיה ַהִּמְׁשַּפְחִּתית ֶׁשָּלנּו

ִלְפֵני ַחג , תחַ ם ָאעָ ּפָ . לֹא ָׁשַכח ֵאת ַהֲחֻנִּכָּיה ֶׁשֶּנֶעְלָמה

ִּבְכֵדי , ָתה ָרֵחל ֶאת ַחְדֵרי ָהֵארּוַח ְּבֵביֵתנּוִנּקְ ׁשֶ ּכְ , ַהֲחֻנָּכה

, ּוָבא ְלָהִכין אֹוָתם ִלְקַראת ָהאֹוְרִחים ֶׁשַּיִּגיעּו ְלַחג ֶהָּקֵרב

ִמּתֹוְך ַהַּׂשק ּו, ק ִמְּמקֹומֹוֶאת ַהּׂשַ  ּוְבִּלי ְלִהְתַּכֵּון ֵהִּזיָזה

  .ֶעְלָמהִהְתַּגְלְּגָלה ָלּה ַהֲחֻנִּכָּיה ֶׁשל ַאָּבא ֶׁשּנֶ 
  

  

     ָׁשָנה ִראׁשֹוָנה׀  8 ִמְסָּפרֹון ִּגָּלי׀ ב ”התשע ִּכְסֵלו ח"כ׀  ֲחֻנָּכה - ץ קֵ מִ ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת 

 ד"בס

  ַמִּתְתָיהּו ָהָיה ֶּבן יֹוָחָנן ֶּבן ִׁשְמעֹון ִמִּמְׁשֶמֶרת  

ְלַמִּתְתָיהּו . ַאַחת ֵמֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ִמְׁשְּמרֹות ְּכֻהָּנה, ְיהֹוָיִריב

. ֶאְלָעָזר ְויֹוָנָתן, ְיהּוָדה, ִׁשְּמעֹון, יֹוָחָנן: ָהיּו ֲחִמָּׁשה ָּבִנים

ְלִפיָכְך , יוּתָ רֹוזֵ גְ ּבִ ֵהֵחל ַאְנִטיֹוכּוס , ְתָיהּותֹו ֶׁשל ַמּתִ ּוְּבִזְקנ

. ןָעַזב ַמִּתְתָיהּו ִעם ָּבָניו ֶאת ְירּוָׁשַלִים ְוָעַבר ְלמֹוִדיִעי

ִקֵּנא , ִלילַּכֲאֶׁשר ִנַּגׁש ֶאָחד ַהְּיהּוִדים ְלְזּבֹוַח ַעל ַהַּבָּמה ָלאֱ 

ַהֶּמֶלְך ְוָהַרס ֵאת  ֵאת ְׁשִליחַ וְ , ְוָהַרג אֹותֹו' ַמִּתְתָיהּו ָלּה

 ָּבְרחּו ַמִּתְתָיהּו ּוָבָניו ֶלָהִרים ְוָרִּבים, ְלַאֵחר ִמֵּכן. ַהַּבָּמה

 םחֶ לָ הִ לְ ַמִּתְתָיהּו ּוָבָניו ֵהֵחּלּו . ֶנֶאְספּו ֲאֵליֶהם, ִמְּבֵני ְיהּוָדה

ר ָׁשָנה ְלַאַחר ִמֵּכן ִנַפּטַ . ֶנֶגד ַהְיָוִנים ּוְבִחּדּוׁש ַחֵּיי ַהּתֹוָרה

ת ִלְפֵני מֹותֹו ִצָּוה ַמִּתְתָיהּו ֶאת ָּבָניו ִלְׁשמֹור אֶ . ַמִּתְתָיהּו

 ֶאת ִׁשְמעֹון ְּבנֹו הּוא ִמָּנה. ִמְצֹות ַהּתֹוָרה ְוִלְנקֹם ְּבאֹוְיִבים

  .ָּצָבאִלְהיֹות ִאיׁש ֵעָצה ְוֶאת ְיהּוָדה ַהַּמַּכִּבי ִלְהיֹות ַׂשר הַ 
 

   

  ִנְׁשַמת ָאָדם' ֵנר ה
  ֶהָעלֹון יֹוֵצא ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת

  רמֶ לְ ַהִּתינֹוק יֹוָנָתן פָ 
 ד"הי

 ָׁשְפנּוֻּכָּלנּו ָעִלינּו ֵאֶליָה ְוִׁשפְ . ה ָרֵחלּבֹוא ַמֵהר ָקְרָא, ַאָּבא 

. הַהֲחֻנִּכָּיה ֶׁשל ַאָּבא ֲחְזָרה ַהַּבְיתָ  .ֶאת ֵעיֵנינּו ִנְדָהִמים

ְדִליק ֵנר ְּבאֹוָתּה ָׁשָנה ַאָּבא ָׂשַמח ְּכִאּלּו ַּפַעם ִראׁשֹוָנה הִ 

 ַהֲחֻנִּכָּיה"את ָלּה ָאז ַמּדּוַע ָקרָ . ֻּכָּלנּו ָׂשַמְחנּו ִאּתֹווְ , ֲחֻנָּכה

, ְּבַתְחִּתית ַהַּׂשק ָעְנָתה ָסְבָתא. ָׁשַאְלִּתי" ֶׁשל ֶאְפַרִים

לֹא  ֶׁשִהְתָאַרְחִּתי ֶאְצְלֶכםּכְ ", ָמָצאנּו ֶּפֶתק ֶׁשּבֹו ָהָיה ָּכתּוב

ֲאִני . ָיכְֹלִּתי ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהֵּיֶצר ְוָגַנְבִּתי ֶאת ַהֲחֻנִּכָּיה

ַהִּׂשְמָחה , ִזְכרּו ְיָלִדים ֶׁשִּלי". ֶאְפַרִים. ְמַבֵּקׁש ְסִליָחה

זֹו . עֹוֶׂשה ְּתׁשּוָבה, ְׁשֵלָמה ַּכֲאֶׁשר ָאָדם ֶׁשָּטָעה ַוֲחָטא

ר יָרה ָּתִמיד ֶׁשֶאְפׁשָ ַהֲחֻנִּכָּיה ֶׁשִּמְּזּכִ , ה ֶׁשל ֶאְפַרִיםַהֲחֻנִּכּיָ 

  ?ָמה ַאֶּתם חֹוְׁשִבים. ַלֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה

 .ַחג ֲחֻנָּכה ָׂשֶמח ָלֶכם ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִבים



                 
   

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  

  

          
  
  
  
  
  








 








  . ְּבִמְצַרִים ָהָיה אֶֹכל לבַ ַא, ָהָיה ְּבֶאֶרץ ְּכָנַעןד בֶ ּכָ ָרָעב  

ֶאת ַהָּמזֹון ִּבְׁשנֹות  תֹוָאַגר ְּבָחְכמָ , ִּמְׁשֶּנה ְלֶמֶלְך ִמְצַרִיםה יָ הָ ְׁש , יֹוֵסף

ַהָּבִאים ָהיּו ֶאָחיו ֵּבין , ִמָּכל ָהעֹוָלם ָּבאּו ְלִמְצַרִים ִלְקנֹות אֶֹכלוְ . ַהֶּׁשַפע

. ֶאת ֶזהּותֹו הלָ גִ לֹא  ,ִּכיר ֶאת ֶאָחיוהִ ׁשֶ , יֹוֵסף. תֹואֹו לֹא ִזהּוְׁש . ֶׁשל יֹוֵסף

ַעל ְמַנת , ְׁשִאיר ֶאת ִׁשְמעֹון ְּבִמְצַרִיםמַ וְ  תשֹוקָ ֵּבר ֵאל ֶאָחיו ּדָ מְ יֹוֵסף 

  . יו ַהָּצִעיר ִּבְנָיִמיןְלַהְכִריַח ֶאת ָהַאִחים ְלָהִביא ְּבַפַעם ַהָּבָאה ֶאת ָאחִ 
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 ִמָּלה ֶׁשל ַצִּדיק
  . ל"ָדִוד מטאלנא זצוק' ִּבְתכּוָנה ַרָּבה ָהְיָתה נֹוֶהֶגת ַהְדָלַקת ֵנרֹות ַהֲחֻנָּכה ֶׁשל ַהַּצִּדיק ר

ַהֲחִסיִּדים ָהיּו ִמְתַאְּסִפים . ִּבְמֶלאֶכת ָמְחֶּׁשֶבת ְוֻאָּמנּות ִנְפָלָאה, ָמןֹוַוֲעׂשּוָיה ַמֲעֶׂשה א, ְמנֹוַרת ַהֲחֻנָּכה ָהְיָתה ֶׁשל ָזָהב ָטהֹור

 .ְוִׁשרֹות ּוְזִמירֹות קֶֹדׁש ָהיּו ְמַמְּלאֹות ֶאת ֲחָלָלם ֶׁשל ֵלילֹות ַהֲחֻנָּכה, ַּבֲחִגיִגּיּות ְמֻיֶחֶדת ְלֵבית ָהַרִּבי
ִנַּגׁש ָהַרִּבי , ְוָכל ַהֲחִסיִּדים עֹוְמִדים ְצפּוִפים ְסִביבֹו, הְּכֶׁשָהַרִּבי ִהְתּכֹוֵנן ְלַהְדִליק ֵנר ֲחֻנּכָ , ְּבֵליל ִראׁשֹון ֶׁשל ֲחֻנָּכה, ַּפַעם ַאַחת

ַהִאם ַאָּתה ַמְרִּכין ֶאת : ֵאיְך ַאָּתה נֹוֵהג ְּכֶׁשַאָּתה ָצִריְך ְלָדֶּבר ַעָּמּה, ִהיא הכָ מּונְ ִאְׁשְּתָך ֲהלֹא : ָׁשַמע ָנא :ְלָחִסיד ֶאָחד ְוָאַמר לֹו

ָּפַתח ַהַּצִּדיק , ִמְּבִלי ְלַחּכֹות ִלְתׁשּוַבת ָהִאיׁש, ְוֵתֶכף ְּכֶׁשָאַמר ֶאת ַהִּדּבּוִרים ַהְּללּו ?א ַמְגִּביָהה ַעְצָמּה ֵאֶליךָ אֹו ֶׁשִהי, ַעְצְמָך ֵאֶליהָ 

 .ְוָאַמר ֶאת ְּבָרכֹות ֵנר ֲחֻנָּכה ְוִהְדִליק ֵאת ַהֵּנר
ְוִנְתָאַרח ָאז . ַלִדּבּוִרים ַהְּסתּוִמים ְוַהּמּוָזִרים ַהָּללּו ֶׁשל ַהַּצִּדיק, ַמֲעָמדהַ יּו ְּבאֹותֹו ַּגם אֹותֹו ָהִאיׁש ֶׁשהָ וְ ָּכל ַהֲחִסיִּדים , ְּתָּפְלאּוהִ 

ת ַהְדָלַקת ָעַמד ְּבַיַחד ִעם ָּכל ַהֲחִסיִּדים ִּבְׁשעַ , ְּכמּוָבן, ְוַגם הּוא, ל"ָמְרְּדַכי ּדֹב זַ ' ָהַּצִּדיק ר, ֶנֶכד ָאִחיו, ַּבַּבִית ַהַּצִּדיק ְקרֹובֹו

ִּדים ּוְכֶׁשָרָאה ֶאת ְּתִמיָהַּתם ֶׁשל ַהֲחִסי. ְוַגם הּוא ָׁשַמע ֵאת ֵשֶאַלּתֹו ַהּמּוָזָרה ֶׁשל ַהַּצִּדיק ְלאֹותֹו ָחִסיד, ַהֵּנרֹות ֶׁשל ּדֹודֹו ָהַּצִּדיק

 ֵמעֹוָלם לֹא ָיְרָדה ֶׁשִּכָּנה: "ִּבְגָמָרא ָאְמרּו. ֵרי ּדֹוִדי ְזֵקִני ַהַּצִּדיקֲאִני ֲאָפֵרׁש ָלֶכם ֶאת ִּדבְ  :ָמְרְּדַכי ּדֹב' ָאַמר ָלֶהם ָהַצִּדיק ר, ַעל ָּכךְ 

ָׂשָרה ֶׁשֲהֵרי ֵנר ֲחֻנָּכה ִמְצָוָתּה ְלַכְּתִחָּלה ַּדְוָקא ְלַמַּטה ֵמעֲ , אּוָלם יֹוֵצא ִמן ַהְּכָלל ַהֶּזה הּוא ִּבְׁשַעת ֵנר ֲחֻנָּכה, "ְלַמָּטה ֵמֲעָׂשָרה

 .ְוַזה ָמה ֶׁשָרָצה ַהַּצִּדיק ְלַרֵּמז ּוְלַהְזִּכיר, ְוַהְּׁשִכיָנה יֹוֶרֶדת ָאז ְלַמֶּטה ֵמֲעָׂשָרה, ָסמּוְך ַלַּקְרַקעְטָפִחים 
ְוִלְקרֹובֹו ָהַּצִּדיק . מּוָבן ְוָאַמר לֹו ֵאיֶזה ִּדּבּור ִּבְלִּתי, ָּפָנה ׁשּוב ָהַּצִּדיק מטאלנא ְלָחִסיד ֶאָחד, ִּבְׁשַעת ִהְדַלְקָּת ַהֵּנר ַהֵּׁשִני, ְלָמָחר

 .ַהַּפַעם ְּכָבר לֹא ַיֲעֶלה ְּבָיְדָך ְּכמֹו ֶאְתמֹול: מהרנייסטופול ָּפָנה ְוָאַמר
   .ל"ל ֵמרּוַח ַהּקֶֹדׁש ֶׁשל הטלנאי זַ "ְוִנְתַּפֵעל ְמאֹד ָהַצִּדיק מהרנייסטופול זַ 

 .ןמֶ ָא ינּולֵ ן עַ גֶ ם ּתָ ּתָ כּוזְ 

 . ֻּכָּלם ְמאֹד ְמַהְּדִרים ִּבי  .1
. ְמַהְּדִריןהַ נֹוֲהִגים ִּבי ְמַהְּדִרין ִמן 

  ?ִמי ֲאִני

ַמְתִחיִלים ְלָהִכין ֶאת מהיכן  .2

 ? ַהֲחֻנִּכָּיה

 ?הַמְדִליִקים ֶאת ַהֲחֻנִּכּיָ ד ה צָ יזֶ אֵ מֶ  .3

 נֹוֲהִגים ֶלֱאכֹל ֻסְפָּגִנּיֹותָמדּוע  .4

  ?ֻנָּכהַּבחֲ 

? יםִׁש דֲ חַ ים הָ רִ יּואִ הָ ת וְ יֹומּודְ ל הַ עָ  ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִביםים רִ ְמ ם אֹוּתֶ ה ָאמָ ּו
 ?םּתֶ בְ הַ אֳ 
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