
ֲחֻנַּכת  ַהַּבִית,  ֲחֻנַּכת  ׁשֹוִנים:  ְּבֶהְקֵׁשִרים  ֻמְזָּכר  ֲחֻנָּכה  ַהֻּמָּׂשג 
ַהִּמְזֵּבַח ְוַהֲחֻנָּכה.

הּוא  ְוֵאיְך  ֶזה  ֻמָּׂשג  ַמְׁשָמעּות  ָמה  ח.נ.ְך   ִמֹּׁשֶרׁש:  ַהֻּמָּׂשִגים  ָּכל 
ָקׁשּור ְלֻמַּׂשג ִחּנּוְך?  

ְּכֵדי ַלֲעֹמד ַעל ַמְׁשָמעּות ֻמָּׂשג ֶזה ִנְפָנה ַלְמקֹורֹות!
ֲחֻנָּכה ְלׁשֹון ֲחִניָכה – אֹוֵמר ָרִׁש"י: "ְלׁשֹון ַהְתָחַלת ְּכִניַסת ָאָדם אֹו 

ְּכִלי ְלֻאָּמנּות ֶׁשהּוא ָעִתיד ַלֲעֹמד ָּבּה" )ְּבֵראִׁשית ָיד, ָיד(
"ַעל  ַמְסִּביר:  ִמְּדָינּוב(  ַׁשִּפיָרא  ֱאִליֶמֶלְך  ְצִבי  )ר'  ִיָּׂשׂשָכר"  "ְּבֵני  ַּבֵּסֶפר 
ֵּכן ָקְראּו ַלָּיִמים ָהֵאֶּלה "ֲחֻנָּכה" – ֶׁשהּוא ִחּנּוְך ְוֶהְרֵּגל ַעל ְלָעִתיד, 

ְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה" 
רֹוִאים ָאנּו ֶׁשִחּנּוְך ַמְׁשָמעּותֹו: ִהְתַחְּדׁשּות, ִראׁשֹוִנּיּות, ַהְתָוַית ֶּדֶרְך.

ֵאיְך ַנְסִּביר ְלאֹור ַהְגָּדָרה זֹו ֶאת ֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבַח ַוֲחֻנַּכת ַהַּבִית?
ֲחֻנַּכת ַהַּבִית

בשעטו"מ  ָרַכְׁשנּו  אֹו  ֶׁשָּבִנינּו  ְלַאַחר  ֶׁשָאנּו  ֵּפרּוׁשֹו  ַהַּבִית  ֲחֻנַּכת 
ָאנּו  ּבֹו  ַמֲעָמד  ָאנּו  – עֹוִׂשים  ַּגג  ַּבִית, קֹוַרת 
ְּכֵדי  ִהיא  ַהַּבִית  ְּבִנַּית  ֶׁשַּמְּטַרת  ַמְצִהיִרים 
ִליצׂוק ְלתֹוכֹו ֹּתֶכן רּוָחִני, ְמֻקָּדׁש. מֹוִדיִעים 
ְלַהְגָׁשַמת  ֶאְמָצִעי  הּוא  ֶׁשַהַּבִית  ָאנּו 
ֵאין  ַמָּטָרה.  ְוֹלא  ְּכִלי  הּוא  ַהַּבִית  ַהַּתְכִלית, 
ַּתְכִליתֹו.זֹוִהי  ִמּמּוׁש  ְלֹלא  ַלַּבִית  ַמְׁשָמעּות 
ַהְּתַוָית ֶּדֶרְך ֵאיְך ָצִריְך ִלְהיֹות ַהַּבִית ְוָהֲאִויָרה 

ֶׁשּבֹו. 
ֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבַח

ְלַאַחר ִסּיּום ְּבִנַּית ַהִּמְקָּדׁש ִצְּינּו ֹזאת ַּבֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבַח. ַמּדּוַע ַּדְוָקא 
ַהִּמְזֵּבַח? ַמּדּוַע ֹלא ֲחֻנַּכת ַהִּכּיֹור, ֹקֶדׁש ַהָּקָדִׁשים, ֹקֶדׁש ְוכּו' ְוכּו'?
ַהַּתְכִלית  ֶאת  ְמַסֵּמל  הּוא  ִּכי  ַהִּמְזֵּבַח  ְּבֶאְמָצעּות  ָהָיה  ַהִּצּיּון 
ָהִעָּקִרית ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש: "ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם". 

ַהִּמְזֵּבַח ִהּנֹו ָמקֹום ּוְכִלי ַהְּמַחֵּבר ּוְמַקֵּׁשר ֵּבין ָהָעם להקב"ה.
עֹוָלם.  ּובֹוֵרא  ַהַּמְקִריב  ַהֹּכֵהן,  ֻׁשָּתִפים   – ְּבֶחְלָקם   – ְּבָקְרָּבנֹות 

ֵמַהָּקְרָּבן ְמַקְּבִלים ֵחֶלק ְׁשָלְׁשָּתם. 
ְוֶזה קֹוֶרה ִמָּיד ְּבִסּיּום ַהִּמְקָּדׁש ְּכֵדי ְלַצֵּין ֶאת ַהֶּדֶרְך ֶׁשֵּיׁש ְלִהְתַיֵחס 

ְלֵבית ה', ּוְלָהִבין ֶאת ַּתְכִליתֹו.
ִחּנּוְך

ְוָכאן ָאנּו ַמִּגיִעים ְלִעְנַין ַהִחּנּוְך:  "ֲחֹנְך ַלַּנַער ַעל ִּפי ַדְרּכֹו" אֹוֵמר 
ִּפי  "ַעל  ְּכמֹו  ַּבֶּפַתח.  ַּבְּתִחָּלה,  ֵּפרּוׁשֹו:  ִּפי"  "ַעל  ַהֶּמֶלְך.  ְׁשֹלֹמה 

ַהְּבֵאר" ֶׁשֵּפרּוׁשֹו: ְּבֶפַתח ַהְּבֵאר.  
ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֶׁשַהֲחִניַכִים ְוַהֵחְך ִהָּנם ָהִראׁשֹוִנים ַהְּמַׁשְּמִׁשים ְלִעּבּוד 
ַהָּמזֹון ְּכֵדי ְלַהְכִׁשירֹו ַּבְּקִליָטה ְּבגּוֵפנּו ָּכְך ָאנּו – הֹוִרים ּומֹוִרים – 
ְּבַכּמּות,  ְלַהִּגיׁשֹו  ְוָלַדַעת  ְּבָמזֹון רּוָחִני  ְיָלֵדינּו  ֶאת  ְלָהִזין  ֲאמּוִרים 

ַּבְּזַמן ּוְבָרָמה ַהַּמְתִאיָמה לֹו. 
ַּבל ַנֲאִביסֹו ְּבַכּמּויֹות ֹחֶמר: ֵהן ַהִּלּמּוִדי ְוֵהן ַהּמּוָסִרי. ְמַטר ְּדָרׁשֹות 

ִלְקִריָסה.  לֹו  ִיְגְרמּו   – ִלּמּוִדי  ֹחֶמר  ֶׁשל  ְּגדֹולֹות  ְוַכּמּויֹות  מּוָסר 
ֲחנֹוְך ַלַּנַער ְוֹלא ֲחֹנק ַלַּנַער... 

ָאז ָלַמְדנּו ֶׁשִחּנּוְך ַמְׁשָמעּותֹו: ַהְתָוַית ֶּדֶרְך, ִראׁשֹוִנּיּות ִהְתַחְּדׁשּות.
ִאם ִנְתּבֹוֵנן ִנְרֶאה ִּדְמיֹון ֵּבין ִהְלכֹות ֵנרֹות ֲחֻנָּכה ַלֵּנרֹות ֶׁשָּלנּו: ְיָלֵדינּו. "
ֲחֻנִּכָּיה ַהְּמֻמֶּקֶמת ֵמַעל 20 ִאָּמּה ְּפסּוָלה ִּכי ֵאין ָהַעִין ׁשֹוֶלֶטת ָּבּה".
ָעֵלינּו ְלַהְקִּפיד ִלְהיֹות ְּבֶקֶׁשר ַעִין ִעם ְיָלֵדינּו – ִעם ָיד ַעל ַהֹּדֶפק, 

ַלֲעֹקב, ִלְצּפֹות. ִחּנּוְך הּוא ֹלא ָּדָבר מּוָבן ֵמֵאָליו. "
ַעל ַהֵּנרֹות ִלְהיֹות ְּבֹגַבּה ָׁשֶוה"

ָעֵלינּו ְלִהְתַיֵחס ִליָלֵדינּו ְּבִׁשְויֹון ֻמְחָלט. ַאְפָלָיה ִהיא ֻחְרַּבן ַהִחּנּוְך.   
ַהָּיָקר  ִּבְכִדי ָּפָרִׁשּיֹות ַהָּׁשבּוַע ַּבֲחֻנָּכה נֹוְגעֹות ְּבֻסְגַית ַהְּמִחיר  ֹלא 

ֶׁשִּׁשֵּלם ַיֲעֹקב ֵעֶקב ַאְפָלַית יֹוֵסף ֵמֶאָחיו.  
ֵנרֹות ַהֻּמָּנִחים ְּבִעּגּול – ְּפסּוִלים, ִּכי ָּכל ַהֶּלָהבֹות ִמְתַחְּברֹות ְוֹלא 

רֹוִאים ָּכל ֵנר ִּבְפֵני ַעְצמֹו.
ֵאין  ַעְצמֹו,  ִּבְפֵני  עֹוָלם  ַעְצמֹו,  ִּבְפֵני  ֶיֶלד  הּוא  ִמְּבִחיָנֵתנּו  ֶיֶלד  ָּכל 
ּוִמְגְּבלֹוָתיו  ְסֻגּלֹוָתיו  ִעם  ֶיֶלד  ָּכל  ַהְׁשָואֹות. 

ְוַהִהְתַיֲחסּות ִּתְהֶיה ְּבֶהְתֵאם. "
ֶׁשֶמן  ְלַמֵעט   – ַלֲחֻנָּכה  ְּכֵׁשִרים  ַהְּׁשָמִנים  ָּכל 

ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוֶׁשֶמן ָמאּוס". 
ַאְך   – ַּבִחּנּוְך  טֹובֹות  ַאְסְטָרֶטְגיֹות  ַהְרֵּבה 
אֹו  ָזרֹות  ִמַּתְרּבּויֹות  ִיָּנקּו  ֶׁשֹּלא  ְלִהָּזֵהר  ֵיׁש 

ִׁשיטֹות ַהּגֹוְבלֹות ִּבְכִפיָרה. "
ְּתַכֶּבה  ֶׁשָהרּוַח  ִּבְמקֹום  ֶׁשִהִּניָחה  ֲחֻנִּכָּיה 

אֹוָתּה – ְּפסּוָלה". 
ָזרֹות  רּוחֹות  ח"ו  ָּבֶהם  ִּבְמקֹומֹות  ְלׁשֹוֵטט  ַלֶּיֶלד  ְלַהִּניַח  ָלנּו  ַאל 
ַהַּסָּכָנה  ֶאת  ְלָהִבין  ָעֵלינּו  ֶׁשּלֹו.  ָהרּוָחִנּיּות  ַׁשְלֶהֶבת  ֶאת  ְיַכּבּו 

ָהֲעצּוָמה ְּבַהְׁשָּפַעת ַהְּסִביָבה ְוַהֶחְבָרה ַהְּקלֹוֶקֶלת. "
ַעל ַהַּׁשָּמׁש ִלְהיֹות ִנְבָּדל ִמְּׁשַאר ַהֵּנרֹות"

ְנָׁשמֹות  ֶאת  ּוְמִאיִרים  ַמְדִליִקים  ֵהם  ַהַּׁשָּמׁש.  ְּכמֹו  ֵהם  ַההֹוִרים 
ַיְלֵדיֶהם. ֲאָבל ַהַּמֲעָמד ֶׁשָּלֶהם ַחָּיב ִלְהיֹות ִנְבָּדל ֵמַהְּיָלִדים. ַחֶּיֶבת 
ִלְהיֹות הירארכיה. ִמי ַהַּמְחִליט ְוַהַּמֲעִניק ּוִמי הּוא ֶזה ֶׁשּפֹוֵעל ְלִפי 

ַהַהְדָרָכה ְוַהַהְנָחָיה. "
ַהֵּנרֹות ַהָּללּו ֹקֶדׁש ֵהם"

ִצּיּון  ֶׁשֵהִביא  ֶיֶלד  ַעל  ֶׁשּכֹוֲעִסים  הֹוִרים  חֹוִוים  ָאנּו  ַּפַעם  ֹלא 
ּגֹוֲעִרים  ַההֹוִרים  ָּכְלֶׁשהּו.  ִּבְתחּום  ִהְצַטֵּין  ֹלא  אֹו  ְּבִמְבָחן,  ָנמּוְך 
ֶאת  ָלנּו  עֹוֶׂשה  ַאָּתה  ֵאיְך  אֹוָתנּו,  ְמַבֵּיׁש  "ַאָּתה  ְואֹוְמִרים:  ּבֹו 
ְּבַיד ַההֹוִרים.  ֶאְמָצִעי  ְּכִלי אֹו  ֶיֶלד הּוא ֹלא  ָלַדַעת:  ָעֵלינּו  ֶזה?!"  
ָאנּו ִנְמָצִאים ְלָׁשֵרת אֹותֹו, ִלְתֹמְך ּבֹו, ְלַלּוֹות אֹותֹו, ַּדְוָקא ַּבָּׁשעֹות 
ְּכבֹודֹו  ֶאָּלא  ַּתְדִמיֵתנּו  ְוֹלא  ָּכאן  ֻמָּנח  ְּכבֹוֵדנּו  ֹלא  ֶׁשּלֹו.  ַהָּקׁשֹות 

ַוֲעִתידֹו. 
ְוֵאין ָלנּו ְרׁשּות ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם...

                                                                             א.לדאני )כברה(   

ֲחֻנָּכה – ַחג ַהִחּנּוְך  

חנוכיה עשויה מאבן-תימן



ברחבי הארץ
ַמִּׁשיב ָהרּוַח....

ֶׁשל  ָהֲעצּוָמה  ַמֲעָלָתם  ְנכֹוָחה  ַהַּמְרֶאה  ִעִּלית  ְּבמֹוִדיִעין  ָקָרה  ַמְדִהים  ִמְקֶרה 
ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן

ָמאִרי ְראּוֵבן ַרַצאִּבי הי"ו ַּבַעל "ֻקְנְטֵרס ַהָמאִרי" ַהְּמַכֵהן ֶעְׂשרֹות ָׁשִנים ְּכָמאִרי 
ַהַהְגָּבלֹות  ְלִפי  ַהֹּצאן  ְצִעיֵרי  ֶאת  ְלַלֵּמד  ָחַזר  ִעִּלית  ְּבמֹוִדיִעין  ֲעָדֵתנּו  ִּבְקִהַּלת 

ַהִּנְדָרׁשֹות ֵעֶקב ַמֵּגַפת ֲהקֹורֹוָנה.
ִאי ְלָכְך הּוא ִמֵּקם ֶאת ִלּמּוד התשב"ר ְּבֶמְרַחב ַהָּגג ֶׁשל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ִעם ִרחּוק 

ֶאָחד ֵמַהֵּׁשִני ַּכִּנְדָרׁש.
ַהָּמקֹום- ִמֶּטַבע ַהְּדָבִרים- ַהָּגג ְמקֹוָרּה ְּבַהְצָלָלה ַהְּמִגָּנה ִמן ַהֶּׁשֶמׁש ְוַהֶּגֶׁשם.

ַע  ּו ב ָּׁש ָּפְקדּו ַּב ָהַאֲחרֹון 
ְסָעָרה  ֶאת ָהִעיר ְוָגְרמּו רּוחֹות 
ְּכֵבִדים  ַלִּמְבִנים ּוְבִעָּקר ְנָזִקים 

ַלַּגּגֹות.
ְראּוֵבן  ֵּבית ָמאִרי  ְלַגג  ָעָלה 
ְּכֵדי  ֵאיְך ַהְּכֶנֶסת  ִלְראֹות 
ַעל ִהְׁשִּפיעּו רּוחֹות  ַהְּסָעָרה 

ְיִריַעת ַהַהְצָלָלה ֶׁשִחְּפָתה ֶאת ַהָּגג ְוִנְגָלה ְלֵעיָניו  ַמְרֶאה ַמְדִהים
ֲחִצי ֵמַהָּגג ָהָיה ָחׂשּוף ַלֲחלּוִטין ְּכֶׁשַהְּיִריָעה ָעָפה ֵעֶקב ָהרּוחֹות ַהּסֹוֲערֹות ְוִאּלּו 
ֲחִצי ִמֵּקרּוי ַהָּגג ִנְׁשָאר ַעל ַמְתֻּכְנּתֹו.ֵחֶלק ֶזה הּוא ַהָּמקֹום ּבֹו לֹוְמִדים התשב"ר
ָּכל  ְלֵעין  ּוָברּור  ֶהָחׂשּוף  ַהַּגג  ִמֵּקרּוי  ֲחִצי  ַרק  ָיִזיזּו  ֶׁשָהרּוחֹות  ַׁשָּיְך  ָהָיה  ֹלא 

ֶׁשְּזכּות ַהִּלּמּוד ַהָּקדֹוׁש ָּגַרם ְלָכְך ֶׁשֹּלא ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה.
ַהְּדָבִרים ָּבִאים ִליֵדי ִּבּטּוי ִּבְגַמָרא ְמֹפֶרֶׁשת ַּבֶּפֶרק ַהּכֹוֵנס ַּדף ס ע"ב

ת"ר ֶּדֶבר ָּבִעיר ַאל ִיָּכֵנס ָאָדם ָיִחיד ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשַּמְלַאְך ַהָּמֶות ַמְפִקיד ָׁשם 
ֵּכָליו וה"מ ֵהיָכא ְּדָלא ַקרּו ֵּביּה ַּדְרַּדֵּקי ְוֹלא ַמְצלּו ֵּביּה ֲעָׂשָרה

ּומֹוִריד ַהֶּגֶׁשם......
ַיְלֵדי  ְּבֶקֶרב  ַרּבֹות  ָׁשִנים  ּפֹוֵעל  הי"ו  ַמְּדַהַלה  אֹוִפיר  ָמאִרי 
ַהָמאִרי  ְלִמְסֶּגֶרת  ֶהֱעִניק  ָּבְרחֹובֹות.הּוא  התשב"ר-ַּבְּקִהָּלה 

ִצְביֹון ֶׁשּבֹו ָּכל ַהְּיָלִדים ַמְמִּתיִנים ְלַהִּגיַע ְלִלּמּוד. 
ְּבעֹוַנת ַהחֶֹרף ֶאְׁשָּתַקד ָהָגה ָמאִרי אֹוִפיר ַרֲעיֹון ְמקֹוִרי ִויִציָרִתי 

ָנַתן  הּוא  ַהָמאִרי ּבֹו  ְלַיְלֵדי 
ֶׁשָּבּה  ַהִּכּתּוב ִמְטִרָּיה  ֶאת  ֵיׁש 
הֹוֵלְך ְלָמאִרי""גם בגשם ֲאִני 
עֹוֵרְך  ִמֵּדי ָׁשָנה )ְּכֶׁשֵאין הּוא 
) . . . . ה ָנ ֹו ר ֹו ּפּוִרים ק ׁשּוק 
ס  " ָנ ְת ַּמ ְּבֲעלּות ַּב ַהְּׁשכּוָנִתי 
ַעְׂשרֹות  ְׁשָקִלים ֶׁשל  ַאְלֵפי   )!(
ַיְלֵדי  קֹוְצִרים ָּבֶהם  ַהָמאִרי 
ֲעָמָלם  ַהְּנֻקּדֹות ְּפִרי  ֶׁשֵהן 

ֶׁשָּצְברּו ְּבַמֲהַלְך ַהָּׁשָנה.
ָיְקָרִתִּיים  ְּפָרִסים  ֶׁשַפע  קֹוִנים  ֵהם  ֵאֶּלה  ְצבּורֹות  ִּבְנֻקּדֹות 

ַהִּנְפָרִׂשים ִּבְפֵניֶהם ְּבאּוַלם ַהַּמְתָנ"ס.
ַהָמאִרי  ֶׁשל  ְׁשָעָריו  ַעל  צֹוְבִאים  ְיָלִדים  ֶׁשֲעָׂשרֹות  ֶּפֶלא  ֵאין 
ְּפֵני  ֵמִׁשיב  הּוא  ְּכֶׁשְּלַצֲערֹו  ִמַּתְלִמיָדיו-  ִלְהיֹות  ְּכֵדי  אֹוִפיר 

ֶחְלָקם ֵריָקם.
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