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לק”י

זמני כניסת ויציאת השבת

ֻּכָּלנּו ַהְּיָלִדים אֹוֲהִבים ֶאת ְיֵמי ַהֲחנָֻּכה, ִׂשְמָחָתם ֶׁשל ַהְּיָלִדים ְּבֵתיָמן ַּבָּיִמים 
ָהֵאּלּו ָהְיָתה ַאף ְּגדֹוָלה יֹוֵתר, ַהְמָחָׁשה ְלָכְך ִנַּתן ִלְראֹות ְּבֵתאּורֹו ֶׁשְּל מו"ר 
הרה"ג יֹוֵסף ַקאַּפח זצ"ל ְּבִסְפרֹו "ֲהִליכֹות ֵּתיָמן": ִּבְׁשִביל ַהְּיָלִדים ְוַהֹּנַער ָהיּו 
ְיֵמי ֲחֻנָּכה ִּכיֵמי ַחג ַמָּמׁש. ְּבָכל יֹום, ִלְפנֹות ֶעֶרב, נֹוֶתֶנת ָהֵאם ִלְבָנּה ַמְטֵּבַע 
ַמְטֵּבַע  ֵמאֹוָתּה  ְּבַמֲחִצית  קֹוֶנה  ַלּׁשּוק,  ְמַמֵהר  ַהֶּיֶלד  ֻּבְקֵׁשּה".  "ֲחִצי  ָקָטן, 
"ַעֲצַרה ֲּגַזר" )ֲאגַֻּדת ְּגָזִרים(, ְקַטִּנים ְוַרִּכים, ּוַבּנֹוָתר 
ְנָיר  ִּבְצרֹורֹות  ְמִכיִנים אֹותֹו  ֶׁשַהֶחְנָוִנים  ַּדק,  ֻסָּכר 
ָאֹדם  ֶצַבע  ֶׁשל  ַקְמצּוץ  ָעָליו  ּומֹוִסיִפים  ְקַטִּנים, 
)ּדּוֵּדּה ַחְמֵרּה(. ַהֶּיֶלד חֹוֵזר ְלֵביתֹו ְּבִׂשְמָחה, ָׂשם ֶאת 
ַהֻּסָּכר ְוַהֶּצַבע ְלתֹוְך ַּבְקּבּוק ָקָטן, ְמַמְּלאֹו ַמִים ְוֶזה 
ֶׁשַהְּגדֹוִלים  ְלַיִין  ַהּדֹוֶמה  ָמתֹוק  ָאֹדם  ְלנֹוֵזל  ֶנֱהַפְך 
ַאלֲחֻנָּכה",  ַחק  "ֲׁשַראּב  ְוִנְקָרא  ִלְׁשּתֹות,  ְרִגיִלים 
ַהֶּגֶזר  ֶאת  ּוְמַקֶּנֶבת  רֹוֶחֶצת  ָהֵאם  ֲחֻנָּכה.  ֶׁשל  ַיִין 
ְקָעִרית   - ִסיס"  ֲלֲִ "ֻזְּבְּדֵיּה  ְּבָנּה  ִּבְׁשִביל  ְמִכיָנה  ְוֵכן 
ּדּוָרה.  אֹו  ֲעָדִׁשים  ִקְטִנּיֹות,  ַּתְבִׁשיל  ֶׁשל  ְקַטָּנה 
ַהְּׁשֵכִנים,  ַאַחד  ְּבֵבית  ַהְּקַטִּנים  ִמְתַוֲעִדים  ָּבֶעֶרב 
ְיָלִדים ִויָלדֹות ְּבִגיל ַרְך ַיַחד, ְּכֵדי ָלֹחג ֶאת ַהֲחֻנָּכה. 
ָׁשם  ָמקֹום  ַהַּבִית,  ִּבְמבֹוא  ֶנֱעָרכֹות  ֵאֶּלה  ֲחִגיגֹות 
ּפֹוֶרֶׂשת  ַהְּמָאַרַחת,  ַהַּבִית  ַּבֲעַלת  ַהֲחֻנָּכה.  ּדֹוֶלֶקת 
ַעל ַקְרַקע ַהָּמבֹוא ְׁשִטיֵחי ֶצֶמר, ֶׁשְּכָבר ָיְצאּו ִמְּכַלל 
ַהחֹוְגִגים.  יֹוְׁשִבים  ַוֲעֵליֶהם  ַהַּבִית,  ְּבַחְדֵרי  ִׁשּמּוׁש 
ַהְּקַטִּנים יֹוְׁשִבים ַּבֲהִסָּבה ְּכֶדֶרְך ַהְּגדֹוִלים, אֹוְכִלים 
ֶזה  ֶאת  ֶזה  ְמַכְּבִדים  "ַיִין",  ְוׁשֹוִתים  ְוֶגֶזר  "ֲלִסיס" 
ִמֵּייָנם ְּכֶדֶרְך ֶׁשּנֹוֲהִגים ַהְּגדֹוִלים, ְוַכּטֹוב ִלָּבם ַּבַּיִין" 
)ְּבִנּגּון ֶׁשל "ִמִּפי ֵאל", ַהּמּוָׁשר  ַּבֲעִליצּות  ְמַפְּזִמים 
ְּבִׂשְמַחת ּתֹוָרה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת( ֶאת ִּפְזמֹוָנם ַהָּיִחיד 
ִעְמַראן  ַּדק  ַחְנִּכיִני  ֲחֻנָּכה  "ַיא  ְלֻכָּלם:  ְוָהֲאִחיד 

ּוְפְּתִחי ִלי".

מו“ר הגאון הגדול הרב  פנחס קורח  שליט“א

*לפי זמן ת”א.
לזמן ירושלים יש להוריד 
15 דקות לכניסת השבת,
לזמן חיפה להוריד 9 
דקות לכניסת השבת.
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ְוַעל  ַהִּנִּסים  ַעל  ְוהֹוָדָאה  ַהֵּלל  ְיֵמי  ֵהם  ַהֲחֻנָּכה  ְיֵמי 
ַּבָּיִמים  ָהֲאמּורֹות  ַהִּמְצוֹות  ַלֲאבֹוֵתינּו,  ֶׁשַּנֲעׂשּו  ַהִּנְפָלאֹות 
ַוֲאִמיַרת ַהֵּלל ְּבָכל יֹום ִמְּיֵמי  ָהֵאּלּו ֵהן ַהְדָלַקת ֵנרֹות ֲחֻנָּכה ְּבִפְתֵחי ַהָּבִּתים 
ַהֲחֻנָּכה. ֲאִכיַלת ֻסְפָּגִנּיֹות ֵאיָנּה ִמְצָוה ְמיֶֻחֶדת ַלֲחֻנָּכה. ַּבּתֹוָדָעה ֶׁשָּלנּו ָיִמים 
ֵאּלּו ֵהם ְיֵמי ִׂשְמָחה ְוהֹוָדָאה ַעל ֵנס ַהִּנָּצחֹון ֶׁשל ַרִּבים ְּבַיד ְמַעִּטים, ֶׁשֵחְרפּו 
ָאנּו  ְצִריִכים  ְוָאֵכן  ָיָון.  ַמְלכּות  ִמִּׁשְעּבּוד  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת  ִלְגֹאל  ְּכֵדי  ַנְפָׁשם 
ְלָהִבין ַמה ִנְׁשַּתָּנה ִׁשְעּבּוד ַמְלכּות ָיָון ִמָּכל ַהִּׁשְעּבּוִדים ְוַהְּגֵזרֹות ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל 
ָסַבל ֵמֶהם. ְוַהֶהְסֵּבר ְלָכְך הּוא, ִּכי ֹלא ָהָיה ֶזה ִׁשְעּבּוד ָרִגיל, ֵאָלא ִּדּכּוי קֹוָמתֹו 
ָהרּוָחִנית ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּׁשַמר ֱאמּוִנים ַלּתֹוָרה ְוַלִּמְצוֹות. ְוַאַחר ֶׁשֶהֱעִמיקּו 
ָעְמדּו  ִיְׂשָרֵאל,  ַעם  ְקֻדַּׁשת  ֶאת  ְלַטֵּמא  ְּכֵדי  נֹוָרִאּיֹות  ְׁשָמד  ִּבְגֵזרֹות  ַהִּדּכּוי 
ַהַחְׁשמֹוָנִאים ְלִהָּלֵחם ְוַלֲעֹמד ַעל ְקֻדַּׁשת ְוֹטַהר ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶוֱאמּוָנתֹו ַהְּיִחיָדה 
ְּבבֹוֵרא עֹוָלם. ְונּוַכל ִלְלֹמד ֶׁשָּכְך ָהיּו ְּפֵני ַהְּדָבִרים ִמִּדְבֵרי ָהַרְמָּב”ם ְּבִהְלכֹות 

ֲחֻנָּכה. ְוָכְך אֹוֵמר ָהַרְמַּב”ם:
ְּבַבִית ֵׁשִני ְּכֶׁשָּמְלכּו ָיָון, ָּגְזרּו ְּגֵזרֹות ַעל ִיְׂשָרֵאל ּוִבְּטלּו ָּדָתם, ְוֹלא ִהִּניחּו 
ְוִנְכְנסּו  ּוִבְבנֹוֵתיֶהם,  ְּבָממֹוָנם  ָיָדם  ּוָפְׁשטּו  ּוַבִּמְצוֹות,  ַּבּתֹוָרה  ַלֲעֹסק  אֹוָתם 
ַלֵהיָכל ּוָפְרצּו ּבֹו ְּפָרצֹות, ְוִטְּמאּו ַהָּטֳהרֹות, ְוַצר ָלֶהם ְלִיְׂשָרֵאל ְמֹאד ִמְּפֵניֶהם, 
ּוְלָחצּום ַלַחץ ָּגדֹול ַעד ֶׁשִרֵחם ֲעֵליֶהם ֱאֹלֵקי ֲאבֹוֵתינּו ְוהֹוִׁשיָעם ִמָּיָדם, ְוָגְברּו 
ְוֶהֱעִמידּו  ִמָּיָדם,  ִיְׂשָרֵאל  ְוהֹוִׁשיעּו  ַוֲהָרגּום  ַהְּגדֹוִלים  ַהֹּכֲהִנים  ַחְׁשמֹוַנאי  ְּבֵני 
ֶמֶלְך ִמן ַהֹּכֲהִנים, ְוָחְזָרה ַמְלכּות ְלִיְׂשָרֵאל יֹוֵתר ַעל ָמאַתִים ָׁשִנים ַעד ַהֻחְרָּבן 

ַהֵּׁשִני.
ּוְכֶׁשָּגְברּו ִיְׂשָרֵאל ַעל אֹוְיֵביֶהם ְוִאְּבדּום ַּבֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂשִרים ְּבֹחֶדׁש ִּכְסֵלו, 
ְוִנְכְנסּו ַלֵהיָכל ְוֹלא ָמְצאּו ֶׁשֶמן ָטהֹור ֵאָלא ַּפְך ֶאָחד, ְוֹלא ָהָיה ּבֹו ְלַהְדִליק ֵאָלא 
ֵזיִתים  ָיִמים, ַעד ֶׁשָּכְתׁשּו  ַהַּמֲעָרָכה ְׁשמֹוָנה  ֵנרֹות  ְוִהְדִליקּו  ִּבְלַבד,  יֹום ֶאָחד 

ְוהֹוִציאּו ֶׁשֶמן ָטהֹור.
ַהּדֹור  ֶׁשְּבאֹותֹו  ַהֲחָכִמים  ִהְתִקינּו  ֶזה  ּוִמְּפֵני 
ֲחִמָּׁשה  ִמֵּליל  ֶׁשְּתִחָּלָתם  ָהֵאּלּו  ָיִמים  ְׁשמֹוַנת  ֶׁשִּיְהיּו 
ָּבֶהם  ּוַמְדִליִקין  ְוַהֵּלל.  ִׂשְמָחה  ְיֵמי  ְּבִכְסֵלו,  ְוֶעְׂשִרים 
ַהֵּנרֹות ָּבֶעֶרב ַעל ִּפְתֵחי ַהָּבִּתים ְּבָכל ַלְיָלה ִמְּׁשמֹוַנת 

ַהֵּלילֹות. ְוָיִמים ֵאּלּו ֵהם ַהִּנְקָרִאים ֲחֻנָּכה וכו’.
ֵּבאּור ַהְּדָבִרים, ְּגֵזרֹות ַהְּיָוִנים ָהיּו ֶנֶגד ַהּתֹוָרה 
ְּגֵזרֹות  ָּגְזרּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ָממֹוָנם  ַעל  ַּגם  ְוַהִּמְצוֹות. 
ִלְכֹּתב ַעל ֶקֶרן ַהּׁשֹור ְוַעל ִּפְתֵחי ַהָּבִּתים ֶׁשֵאין ָלֶהם 
ֻחָּפָתּה  ְּביֹום  ִיְׂשָרֵאל  ַּבת  ְוָכל  ִיְׂשָרֵאל.  ֵּבאֹלֵהי  ֵחֶלק 
ִּתְהֶיה ֵאֶצל ַהֶהְגמֹון ְּתִחָּלה, ְּכֵדי ְלַבֵּטל ֶאת ַהְּצִניעּות 
ְוַהְּקֻדָּׁשה ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל. ַּגם ִטְּמאּו ֶאת ַהָּמקֹום ַהְּמֻקָּדׁש 
ְלַעם ִיְׂשָרֵאל, הּוא ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ּוָפְרצּו ָׁשם ְּפָרצֹות. 
ָיָון,  ִמַּתְרּבּות  ְוֻהְׁשְּפעּו  ִנְסֲחפּו  ָהָעם  ִמן  ִנְכָּבד  ְוֵחֶלק 
ְּבֵעֶזר  ֹעז  ַהִּגּבֹוִרים, ָאְזרּו  ֹקֶמץ  ַחְׁשמֹוַנאי,  ֶׁשְּבֵני  ַעד 
ֵמָהֹעל  ְלִהְׁשַּתְחֵרר  ְּכֵדי  ֶנֶפׁש  ְּבֵחרּוף  ְוִנְלֲחמּו  ֱאלֹוִהי 
ַהְּמַדֵּכא ֶׁשל ַהְּיָוִנים. ְוַכֲאֶׁשר ָרצּו ְלַחֵּדׁש ֶאת ָהֲעבֹוָדה 
ֶׁשֶמן  ָמְצאּו  ֹלא  ַהְּמנֹוָרה,  ְּבַהְדָלַקת  ַהִּמְקָּדׁש  ְּבֵבית 
ָטהֹור ַרק ַּפְך ֶׁשֶמן ֶאָחד ֶׁשִהְסִּפיק ְלַהְדָלַקת ַהְּמנֹוָרה 
ִהְסִּפיק  ַהֶּׁשֶמן  ּוְמַעט  ֵנס,  ָלֶהם  ָעָׂשה  ְוה’  ֶאָחד,  יֹום 
ִלְׁשמֹוָנה ָיִמים ַעד ֶׁשַּיִּׂשיגּו ֶׁשֶמן ָטהֹור. ּוְלֵזֶכר ַהִּנִּסים 
ְּכֶנֶגד  ַהְּמַעִּטים  ְּבִנְצחֹון  ה’  ָלֶהם  ֶׁשָעָׂשה  ְוַהִּנְפָלאֹות 
ָהַרִּבים ְוִׁשְחרּוָרם ֵמֹעל ַהְּיָוִנים, ֶׁשָּבא ִליֵדי ִּבּטּוי ְּבֵנס 
ַהִּמְקָּדׁש,  ְּבֵבית  ִלְפֵלָטה  ֶׁשּנֹוַתר  ַהָּטהֹור  ַהֶּׁשֶמן  ַּפְך 

"הנרות הללו אנו מדליקין" 

ַהֵּנס  ֶאת  ְלַפְרֵסם  ַּבִית,  ְּבָכל  ֲחֻנָּכה  ֵנרֹות  ְלַהְדִליק  ִיְׂשָרֵאל  ְלַעם  ֲחָכִמים  ָקְבעּו 
ֵאּלּו  ָיִמים  ְוָקְבעּו  ָיָון,  ַּתְרּבּות  ֶחְׁשַכת  ֶאת  ּדֹוֶחה  ָהאֹור  ִמן  ֶׁשְּמַעט  ֲחֻנָּכה  ְּבֵנרֹות 
ַהְּיׁשּועֹות  ָּכל  ַעל  עֹוָלם  ְלבֹוֵרא  ּוְלַהֵּלל  ְלהֹודֹות  ְּכֵדי  יֹום.  ְּבָכל  ָׁשֵלם  ַהֵּלל  לֹוַמר 
ַהִּנִּסים ְוַהִּנְפָלאֹות ֶׁשָעָׂשה ַלֲאבֹוֵתינּו. ְוָכְך אֹוְמִרים ִּבְׁשַעת ַהַהְדָלָקה “ַהֵּנרֹות ַהַּללּו 
ְוַעל  ִנְפְלאֹוֶתיָך  ְוַעל  ִנֶּסיָך  ְּכֵדי ְלהֹודֹות ִלְׁשֶמָך ַעל  ַהִּנִּסים וכו’,  ַמְדִליִקין, ַעל  ָאנּו 
ְלַהִּציָלם  ַהּדֹורֹות,  ְּבָכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת  ְמַלִּוים  ְוַהִּנְפָלאֹות  ַהִּנִּסים  ְיׁשּועֹוֶתיָך”. 
ִיְׂשָרֵאל, ְוֹלא ִיֹּטׁש  ְוָלֵתת ָלֶהם ְׁשֵאִרית ּוְפֵלָטה ִמָּכל ָהאֹוְיִבים ַהּׂשֹוְנִאים ֶאת ַעם 
ה’ ֶאת ַעּמֹו ַּבֲעבּור ְׁשמֹו ַהָּגדֹול, ּוַמִּציל אֹוָתם ִמֵּבין ִׁשֵּני ֲאָריֹות, ּוְכִפי ַההֹוָדָאה ֵּכן 
ַהְּיׁשּוָעה, ּוְכמֹו ֶׁשָעָׂשה ִעָּמנּו ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות ֶּבָעָבר, ֵּכן ַיֲעֶׂשה ִעָּמנּו ְּבָכל ּדֹור ָודֹור 
ְלהֹוִׁשיַע ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ָצֵריֶהם, ְוִיְגַאל אֹוָתנּו ְוָיִׁשיב ָּבִנים ִלְגבּוָלם, ְוִנְרֵאהּו 

ַעִין ְּבַעִין ְּבׁשּובֹו ֶאל ָנֵוהּו ַּכָּכתּוב, ִּכי ַעִין ְּבַעִין ִיְראּו ְּבׁשּוב ה’ ִצּיֹון. אכי”ר.

ַיְלֵדי ַהֲחנָֻּכה

כניסה
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מקץ
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הוֹר ֶמן ַהטָּ ְך ַהשֶּׁ פַּ
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ַהּזֹוִכים ְלֹחֶדׁש ִּכְסֵלו 
ַהֶּיֶלד ַהָּנִעים ִיְׂשָרֵאל ִּגַיאת הי"ו ֵמָרַמת ֶאְׁשּכֹול, 

ְוִׁשְמעֹון ֹּכֵהן הי"ו ִמֵּתל ָאִביב.
ֵּבין ַהּפֹוְתִרים ְנכֹוָנה יְֻגָרל ַמְכַואט ְמֹפָאר,

ֶאת ַהִּפְתרֹונֹות ֵיׁש ִלְׁשֹלַח ִלְׁשמּוֵאל ַמְחפּוד - ַהְּגָר"א 1 ֹראׁש ָהַעִין.
ִנָּתן ְלַמֵּמׁש ֶאת ַהְּזִכָּיה ְּב"נֹוַסח ֵּתיָמן" ִּביִריְנּבֹוְים 26 ְּבֵני ְּבָרק.
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ַהְדָלַקת נֵרֹות ֲחנָֻּכה
ִמְנָהִגים ׁשֹוִנים יְֶׁשָנם ִּבְקִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל ְּבִדין ַהְדָלַקת נֵרֹות ֲחנָֻּכה. ַהִאם 
ַרק ַּבַעל ַהַּבִית ְלַבּדֹו ַמְדִליק, אֹו ֶׁשַּגם יֶֶתר ְּבנֵי ַהַּבִית, ַהְּגדֹוִלים ְוַהְּקַטִּנים.

ִמְנַהג ֵּתיָמן הּוא ֶׁשַרק ַּבַעל ַהַּבִית הּוא ֶזה ֶׁשַּמְדִליק, ְוֹלא ַהְּיָלִדים, ְוהּוא 
ַעד  נֵרֹות,  ְׁשנֵי  ַּבֵּׁשִני  ֶאָחד,  נֵר  ַמְדִליק  ָהִראׁשֹון  ַּבַּלְיָלה  ְוהֹוֵלְך:  מֹוִסיף 

ֶׁשַּבַּליָלה ַהְּׁשִמיִני ַמדִליק ְׁשמֹוָנה נֵרֹות.
יֵׁש ְלַצּיֵן, ִּכי ִמְנַהג ְמַעְניֵן ָהָיה ְּבַכָּמה ְקִהּלֹות ְּבֵתיָמן, ֵּבינֵיֶהן ַצְנָעא,  ֲרַּדאע 
ִלְפנֵי  ַהְּכנֶֶסת  ִמֵּבית  ַהְּיָלִדים  יֹוְצִאים  ָהיּו  ֲחנָֻּכה  ְיֵמי  ְׁשמֹוַנת  ְּבָכל  ְועֹוד. 
ַההֹוִרים - ֶּתֶכף ַאַחר ְּתִפַּלת ַעְרִבית, ְּכֵדי ְלַזּכֹות ָנִׁשים ַאְלָמנֹות אֹו ָּכֵאּלּו 
ֶׁשַּבֲעֵליֶהן ֵאיָנם ִנְמָצִאים ָּבִעיר. ַהְּיָלִדים ָהיּו ִמְסּתֹוְבִבים ִּבְרחֹובֹות ָהִעיר, 
ּוַמְכִריִזים ְּבקֹול: "ֲחנָֻּכה, ֲחנָֻּכה"! ִמּתֹוְך ַהַּבִית ָהְיָתה קֹוֵראת ָהִאָּׁשה ְלֶאָחד 
ַהְּיָלִדים ָהעֹוְבִרים ַעל ַיד ֵּביָתּה, ּוַמְזִמיָנה אֹותֹו ְלַהְדִליק ֲעבּוָרּה נֵרֹות ֲחנָֻּכה.
   ַּתֲחרּות ָהְיָתה ֵּבין ַהְּיָלִדים, ִמי ִהְצִליַח ְלַהְדִליק יֹוֵתר, ְוָכְך ֻחְּנכּו ַהְּיָלִדים 

ְלִקּיּום ַהִּמְצוֹות.

ְּבֶאָחד ִמְּיֵמי ַהחֹול, ְּכֶׁשִהִּגיַע ַהַּצִּדיק ָמאִרי ַחִּיים מּוֵסא ַחְּג'ִּבי ְּכִמְנָהגֹו ֻמְקָּדם ִלְפנֹות 
ֹּבֶקר ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ָּפַתח ֶאת ֶּדֶלת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ִהְדִליק ֶאת ַהְּפִתיִלּיֹות ְלָהִאיר ֶאת 
ֲחַלל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ְוִהֵּנה הּוא רֹוֶאה ּגֹוי ָּתלּוי ְוָתפּוס ְּבִבְגדֹו ַעל ְיַתד ַּבְרֶזל ֵמַעל ֶּפַתח 
ֵּבית ַהְּכֶנֶסת. אֹותֹו ַהּגֹוי ָהָיה ְּכמֹו "ֹּגֶלם ָקפּוא" ְוֹלא ָיֹכל ְלַדֵּבר. ָהָרב ָאַמר ַמה ֶׁשָאַמר 
ְּכֵדי ֶׁשאֹותֹו ּגֹוי יּוַכל ְלַדֵּבר, ְוִהֵּנה ַהּגֹוי ֵהֵחל ִמְתַחֵּנן ַעל ַנְפׁשֹו, ּוִבֵּקׁש ֵמַהַּצִּדיק ֶׁשּיֹוִריד 

אֹותֹו ֵמַעל ַהָּיֵתד ֶׁשָעֶליָה ִנְתָלה ְּבִבְגדֹו, ֶאל ִרְצַּפת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת.
ָאַמר ָהָרב ַלּגֹוי: "ֹקֶדם ֹּתאַמר ִלי ִמי ַאָּתה? ַמה ַאָּתה עֹוֶׂשה ָּכאן? ְוֵאיְך ִנְתֵליָת ְּבִבְגְּדָך 
ַהְּתׁשּובֹות,  ֶאת  ָיַדע  ֶׁשָהָרב  ַּכּמּוָבן  ַהְּכֶנֶסת"?  ֵּבית  ְלֶדֶלת  ֶׁשֵּמַעל  ַהְּגבֹוָהה  ַהָּיֵתד  ַעל 
ַאְך הּוא ָרָצה ֶׁשַהּגֹוי יֹוֶדה ְּבַמֲעָׂשיו ַהְּנלֹוִזים ְוֹלא ַיֲחֹזר ַלֲעׂשֹות ֵּכן. ַהּגֹוי ֶהָחצּוף ֵסַרב 
ַלֲענֹות ִלְׁשֵאלֹות ָהָרב. ְּכֶׁשָרָאה ָהָרב ָּכְך, ִהְתַעֵּלם ֵמַהּגֹוי ְוִהְׁשִאיר אֹותֹו ָּתלּוי ִּבְבָגָדיו, 

ְוָיַׁשב ִּבְמקֹומֹו ַהָּקבּוַע ְוֵהֵחל ִלְלֹמד.
ָרָאה ַהּגֹוי ִּכי ָהָרב ִמְתַעֵּלם ִמֶּמּנּו, ָּפָנה ָלָרב ְוָאַמר: "ֲאִני ֲאַסֵּפר ְלָך ַרק ִאם ּתֹוִריד אֹוִתי 
ִמָּכאן". ָעָנה ָהָרב ַלּגֹוי: "ֹקֶדם ַּתֲעֶנה ִלְׁשֵאָלִתי ְוַאַחר ָּכְך אֹוִריד אֹוְתָך". ְּכֶׁשָרָאה ַהּגֹוי 
ֶׁשֵאין לֹו ְּבֵרָרה, ִסֵּפר ִּכי ָּבא ִלְגֹנב ֵסֶפר ּתֹוָרה. הּוא ִנָּסה ִלְפֹרץ ֶאת ֶּדֶלת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת 
ְוֹלא ָיֹכל, ִּכי ֶּדֶלת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ָהְיָתה ֲחָזָקה ְמֹאד - ֶאת ַהֶּדֶלת ָּבָנה ָהָרב ְּבַעְצמֹו ֶׁשָהָיה 
ַּגם ַּבַעל ִמְקֹצַע - ְוָלֵכן ָּפַרץ ֶּדֶרְך ַהָּגג ְוִנְכַנס. ְּכֶׁשִהִּגיַע ְלֵהיַכל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְוָׁשַלח ָידֹו 
ֶאל ֵעֶבר ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ָהַעִּתיק ֶׁשְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ִנְזַרק ְּבָעְצָמה ֲחָזָקה ָּבֲאִויר ַעד ֶׁשִּנְתָלה 
ָּבֲאִויר ַעל ַהָּיֵתד ֶׁשֵּמַעל ֶּפַתח ֵּבית ַהְּכֶנֶסת. )ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהְּמֻדָּבר הּוא "ֵסֶפר ֵאִלָּיהּו" 
ְּבֶמֶׁשְך  ִּתְקָוה.  ֶׁשְּבֶפַתח  'ַׁשֲעִרָּיה'  ִּבְׁשכּוַנת  ַיֲעֹקב"  ַהְּכֶנֶסת "ֵּבית  ְּבֵבית  ַהּיֹום  ַהִּנְמָצא 
ַהָּׁשִנים ָּכאן ָּבָאֶרץ ֻהְחְלפּו ִמְסַּפר ְיִריעֹות ִמֵּסֶפר ַהּתֹוָרה ָהַעִּתיק, ֵעֶקב ְּפָגִמים ֶׁשִּנְגְרמּו 

ְּבֶמֶׁשְך ַהְּזָמן(.
ְוֶאת  ְׁשמֹו  ֶאת  ְוָאַמר  ָּבֵאזֹור,  ְוָחׁשּוב  ָעִׁשיר  ַׁשְיְך  ֶׁשל  ְּבנֹו  הּוא  ִּכי  ַהּגֹוי  ִסֵּפר  עֹוד 
ֵׁשם ָאִביו. ָאַמר ָהָרב ַלּגֹוי ִּכי ָעָליו ָלֵתת ְׁשֵני ַּפִחים ֶׁשֶמן ְלַהְדָלַקת ַהְּפִתיִלּיֹות ְּבֵבית 

ַהְּכֶנֶסת. ַהּגֹוי ִהְסִּכים, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ִׁשְחְררֹו ָהָרב.
ֵאָליו,  ָּבִאים  ָהיּו  ַהִּנְכָּבִדים  ְוָכל  ָּבֵאזֹור,  ַהַּׁשְיִכים  ִמְּגדֹוֵלי  ָהָיה  ַהּגֹוי  אֹותֹו  ֶׁשל  ָאִביו 
יֹוְׁשִבים ַּבִּדיַואן ]=ֲחַדר ָהאֹוְרִחים[ ַעל ְׁשִטיִחים ְוַדְרָּגִׁשים, ְמַעְּׁשִנים ַנְרִּגילֹות, לֹוֲעִסים 

ַקאת ּוְמׂשֹוֲחִחים ַעל ָּדא ְוַעל ָהא, ּוְמַקְּיִמים ִּדּיּוִנים ְוִהְתַיֲעצּויֹות ְּבִעְנְיֵניֶהם.
ַהֵּבן ָהָיה ָאהּוב ַעל ָאִביו ַהַּׁשְיְך ֵמַאַחר ְוָהָיה ְּבנֹו ְיִחידֹו, ְוָלֵכן ָהְיָתה ַּגֲאָותֹו ֶׁשְּל ַהַּׁשְיְך 

ְּכֶׁשְּבנֹו ְיִחידֹו ָיַׁשב ְלָידֹו ְּבָכל ְיִׁשיָבה ַוֲאֵסָפה ֶׁשָּבּה ִנְפַּגׁש ִעם ְׁשָאר ַהַּׁשְיִכים.
ָעְברּו ִמְסַּפר ָיִמים ֵמַהּיֹום ֶׁשּבֹו ִהְתַחֵּיב ַהּגֹוי ִלְפֵני ָהָרב ָלֵתת ֲעבּור ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְׁשֵני 
ָלָרב.  ַהְבָטָחתֹו  ֶאת  ְלַקֵּים  ָחַׁשב  ְוֹלא  ְּבִדּבּורֹו,  ָעַמד  ֹלא  ַהַּׁשְיְך  ֶּבן  ְוַהּגֹוי  ֶׁשֶמן,  ַּפֵחי 
ַהַּׁשְיְך  ֶּבן  ָיַׁשב  ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ַהִּמְקֶרה  ֵמָאז  ַהַּׁשְיִכים  ֶׁשל  ָהִראׁשֹוָנה  ַּבֲאֵסָפה  ְוִהֵּנה 
ְּכֶהְרֵּגלֹו ְלַיד ָאִביו, ּוְלֶפַתע ֶנֱאַנק ִמּתֹוְך ֶחֶנק, ְוִהְכִחיל, ְוֵעיָניו ָּבְלטּו, ּוְנִׁשיָמתֹו ָּכְבָדה 
ָעָליו. ַמָּצבֹו ֶהֱחִמיר ַעד ֶׁשָּכל ַהּנֹוְכִחים ָחְרדּו ְלגֹוָרלֹו, ְוָכל ֶׁשָעׂשּו ַעל ְמָנת ְלָהֵקל ָעָליו 
ָּכל  ִּכי ָאְפָסה  ִנְרָאה  ַּכֲאֶׁשר  ְוִהֵּנה  ֲאֻרּכֹות.  ַּדּקֹות  ַהָּדָבר  ִנְמַׁשְך  ָּכְך  ָעַזר.  ּוְלַרְּפאֹו ֹלא 
ִּתְקָוה, ָׁשב ֶּבן ַהַּׁשְיְך ְלֵאיָתנֹו ְּכִאּלּו ֹלא ֵאַרע ָּדָבר, ַהַּׁשְיִכים ָחְזרּו ְלִעּסּוָקם, ַאְך ִהֵּנה 

ׁשּוב ֶנֱחַנק. ְותֹוָפָעה זֹו ָחְזָרה ַעל ַעְצָמּה ִמְסַּפר ְּפָעִמים.
ָאִביו ֶׁשל אֹותֹו ּגֹוי ָיַדע ִּכי ַעד ְלאֹותֹו יֹום ְּבנֹו ָּתִמיד ָהָיה ָּבִריא, ְוֵהִבין ִּכי ֹלא ְלִחָּנם 
ַהַּׁשֲּבִרָּיה  ֶאת  ָהָאב  ָׁשַלף  ַּכּׁשּוָרה.  ֶׁשֵאינֹו  ָּדָבר  ָעָׂשה  ְּבנֹו  ְּבַוַּדאי  ֵאָלא  זֹו,  ָצָרה  ָּבָאה 
]=ֶחֶרב ְקַטָּנה[ ִמְּנָדָנּה, ְוִנְׁשַּבע ִּכי ִיְׁשַחט ֶאת ְּבנֹו ְלֵעיֵני ָּכל ַהּנֹוְכִחים ִאם ְּבנֹו ֹלא ְיַסֵּפר 

לֹו ַמה ָעָׂשה, ְוַעל ַמה ֶזה ָּבָאה לֹו ּתֹוָפַעת ֶחֶנק ִמְסַּפר ְּפָעִמים ְלֵסרּוִגין.
ַהֵּבן ֶנֱאַלץ ְלַסֵּפר ִּבְפֵני ָּכל ַהּנֹוְכִחים ִּכי ָּפַרץ ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשל ַהְּיהּוִדים, ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר 
ֵאַרע לֹו ָׁשם ַעד ֶׁשָהָרב ֶׁשל ַהְּיהּוִדים ִׁשְחֵרר אֹותֹו. ַהַּׁשְיְך ֵהִבין ִּכי ְּבנֹו ֶנֱעַנׁש ַעל ַמֲעָׂשיו 
ָהָרִעים, ְוֶנְחַּפז ְלֵאזֹור ֲרּבּוע ֶׁשּבֹו ִהְתּגֹוֵרר ַרִּבי ַחִּיים. הּוא ִנַּגׁש ֶאל ְּכבֹוד ָהָרב ּוִבֵּקׁש 
ִמֶּמּנּו ֶׁשְּיַבֵּטל ֶאת ֹרַע ַהְּגֵזָרה ֶׁשָּפְקָדה ֶאת ְּבנֹו, ְוָחַזר ּוִבֵּקׁש ְוִהְתַחֵּנן ַעל ַחֵּיי ְּבנֹו, ַעד 
ֶׁשָהָרב ֶנְעַּתר ְוִהְבִטיַח ִּכי ְּבֵעֶזר ַהֵּׁשם ַיְבִריא ֶּבן ַהַּׁשְיְך, ַאְך ִּבְתַנאי ֶׁשְּיַקֵּים ֶאת ַהְבָטָחתֹו 
ְלָהִביא ֶׁשֶמן ֲעבּור ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ְועֹוד ְּתַנאי ֶׁשֹּלא ָיׁשּוב ְלעֹוָלם ַלֲעׂשֹות ַּכָּדָבר ַהֶּזה, ֹלא 
ְּבאֹותֹו ָמקֹום ְוֹלא ְּבָמקֹום ַאֵחר. ַהַּׁשְיְך ָהַלְך ְוֵהִביא ִמְּלַבד ַהֶּׁשֶמן, ַּגם ַמְטְּבעֹות ֶּכֶסף 
ֲעבּור ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשל ַהְּיהּוִדים, ְוַגם ֶּכֶבׂש, ְוָכל ֶזה ִלְכבֹוד ֵּבית ַהְּכֶנֶסת. ְוַנֲעָׂשה ְּבֶזה 
ֶׁשְּבֵתיָמן. ֶזה הּוא ֶׁשָאַמר  ְּבַכְוַלאן  ְּבֵאזֹור ְיהּוד ַאל ֲרּבּוע  ָּבַרִּבים,  ִקּדּוׁש ֵׁשם ָׁשַמִים 

ַהָּכתּוב: "אֹוי ְלָרָׁשע ָרע ִּכי ְגמּול ָיָדיו ֵיָעֶׂשה ּלֹו" )ישעיה ג,יא(.

ְך ְי ַהשַּׁ ן  בֶּ
ַעל ִּפי י. ַחְּג'ִּבי, ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר 'ִמְפֲעֵלי ַהַּצִּדיק', 

ֶׁשֵּיֵצא ָלאֹור ְּבֶעְזַרת ה' ְּבָקרֹוב ְּבֵסֶפר "ַאָּגדֹות ֵּתיָמן".

ִּפְתרּו ֶאת ַהְּׁשֵאלֹות ְוַגּלּו ַמהּו ְׁשָמּה ֶׁשל ַהְּמִגָּלה ֶׁשאֹוָתּה 
ָנֲהגּו ֲאבֹוֵתינּו ִלְקֹרא ְּבֵתיָמן ִּביֵמי ַהֲחֻנָּכה...
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ת8.

הרמ9.

1. ַהְׁשִלימּו: ֶׁשָעִׂשיָת ִעם ֲאבֹוֵתינּו 

_____ ָהֵהם ַּבְּזָמן ַהֶּזה.

2. ַמֲאֵפה ָנֹפץ ִליֵמי ַהֲחֻנָּכה.

3. ֵׁשם ָאִביו ֶׁשל ַמִּתְתָיהּו.

4. ַהִּמָּלה ַהְּׁשִליִׁשית ַּבִּמְזמֹור ֶׁשל ֲחֻנָּכה.

5. ִמְסַּפר ְיֵמי ַהֲחֻנָּכה.

6. ּבֹו ִהְדִליקּו ֶאת ַהְּמנֹוָרה.

7. ְּבָרָכה ֶׁשְּמָבְרִכים ַרק ַּבַּלְיָלה 

ָהִראׁשֹון ֶׁשל ֲחֻנָּכה.

8. אֹותֹו ַמְׁשִמיִטים ֵמַהְּתִפּלה

 ִּביֵמי ַהֲחֻנָּכה.

9. ֵּכיַצד ִּכּנּו ְיהּוֵדי ֵּתיָמן ֶאת

 ְמנֹוַרת ַהֲחֻנָּכה?

10.10. ִּבְזַמן ֵאיזֹו ַמְלכּות ִהְתַרֵחׁש ֵנס ֲחֻנָּכה?


