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דבר מלכות - חנוכה

ובשמחה!  - יכולים  צריכים, 

ים" ƒּס ƒה נ ָׂ̆ ָע ֶ ׁ̆ ה", " י˜ ֵנר ֲחֻנּכָ ƒל ַהד¿ ים "ל¿ ƒכ ָבר¿ ה ָאנּו מ¿ ˙ ֵנרֹו˙ ֲחֻנּכָ ַ̃ ָל ֵני ַהד¿ פ¿ ƒל

ָינּו".  ֶהח¡ ֶ ׁ̆ " ו¿

ַו˙ ¿̂ ƒן ָלנּו ֶא˙ מ ַ̇ ָנ נּו ו¿ ָ̇ ה אֹו ּכָ ƒּז ֶ ׁ̆ ם ַעל  ֵ ׁ̆ ָה ים ל¿ ƒים ּומֹוד ƒל ַהּל¿ ּמ¿ ֶ ׁ̆ ה הּוא  ָרכֹו˙ ֵאּלֶ ֶֹכן ּב¿ ּ̇

יל ָעֵלינּו ֶא˙ ƒם ֵהט ֵ ּ ׁ̆ ַה ֶ ׁ̆ ָכך¿  ים ּב¿ ƒֵמח ¿ׂ̆ ים ּו ƒר ָ ּ ׁ̆ ֻא ָאנּו מ¿ ֶ ׁ̆ ה. זֹא˙ אֹוֶמֶר˙,  ֵנר ֲחֻנּכָ

ָבר ַע ֶא˙ ַהּדָ ֵּ̂ ַב רּו˙ ל¿ ָ ׁ̆ ָהֶאפ¿ ן ָלנּו ֶא˙ ַהּכַֹח ו¿ ַ̇ ָנ ה, ו¿ ַו˙ ֵנר ֲחֻנּכָ ¿̂ ƒם ֶא˙ מ ּיֵ ַ̃ יחּו˙ ל¿ ƒל ¿ ּ ׁ̆ ַה

פַֹעל .ּב¿

י  ƒהּוד ה: ֲעבֹוַד˙ ָהָעם ַהּי¿ ˙ ֵנרֹו˙ ֲחֻנּכָ ַ̃ ָל ַע˙ ַהד¿ ¿ ׁ̆ ƒים ּב ƒכ ָבר¿ ּמ¿ ֶ ׁ̆ ָרכֹו˙  ּמּוד ֵמַהּב¿ ƒֶזהּו ַהּל

ָחה מ¿ ƒׂ̆ ל  ֶ ׁ̆  ׁ̆ ֹוך¿ ֶרֶג ּ̇ ƒֹו˙ מ ׂ̆ ֵהָע יָכה ל¿ ƒר ¿̂ ˙ֹוָרה אֹור"  ָוה ו¿ ¿̂ ƒֵנר מ" יָבה ּב¿ ƒב יר ֶא˙ ַהּס¿ ƒָהא ל¿

יחּו˙ זֹו ƒל ¿ ׁ̆ ƒרּוך¿ הּוא ּב ׁ̆ ּבָ דֹו ָּ̃ נּו ַה ָ̇ ה אֹו ּכָ ƒּז ֶ ׁ̆ י˙ ַעל ֶזה  ƒּ̇ ƒֲאמ.

 

אם צריכים, זה סימן ש_____________

מהיכן לומדים שקיום השליחות צריך להיות
ב'שמחה'?

______________________________________

______________________________________

שיחה א'



דבר מלכות - חנוכה

מהנרות: לומדים  אנחנו 

ֶדֶרך¿ ֲעבֹוָד˙ֹו ֶא˙ ה׳. ֹונֹו˙ ּב¿ ׁ̆ י הֹוָראֹו˙  ƒהּוד ים ֶא˙ ַהּי¿ ƒד ַלּמ¿ ה מ¿ ֵנרֹו˙ ַהֲחֻנּכָ
 

ה ָ̃ ָל ַמן ַהַהד¿ חּוı״, ּוז¿ ּבַ ƒי˙ֹו מ ח ּבֵ ַ̇ ה הּוא - ״ַעל ּפֶ ים ֵא˙ ֵנרֹו˙ ַהֲחֻנּכָ ƒ̃ י ƒל ּבֹו ַמד¿ ֶ ׁ̆ א. ַהָמ˜ֹום 
יך¿ ƒר ָ̂ י  ƒל ֶיהּוד ל ּכָ ֶ ׁ̆ ˙ֹוָרה אֹור״  ָוה ו¿ ¿̂ ƒה: ״ֵנר מ זֶּ ƒה״, ַההֹוָרָאה מ ע ַהַחּמָ ַ̃ ¿ ׁ̆ ƒּ̇ ֶ ּ ׁ̆ ƒהּוא - ״מ

- ıחּו ם ּבַ וֹו˙ ּגַ ¿̂ ƒַהּמ ֹוָרה ו¿ ּ̇ ֲהדּו˙, ַה יı ֶא˙ אֹור ַהּיַ ƒָהפ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ י  ƒהּוד י˙ֹו' י¿ ח ּבֵ ַ̇ יֹו˙ – 'ַעל ּפֶ ה¿ ƒל

ים ƒכ ַעל ַגם ַעל ֵאלּו ַההֹול¿ פ¿ ƒי יַע ו¿ ƒּפ ¿ ׁ̆ ּיַ ֶ ּ ׁ̆ ֹו˙ ַעד  ׂ̆ ֶא˙ ֶזה ָעָליו ַלֲע ים. ו¿ ƒּו˙ ָהַרּב ׁ̆ ר¿ ƒיָב˙ֹו ּוב ƒב ס¿ ƒּב

ה.  ָ ׁ̆ ֻד ¿̃ טֹוב ּו ים ל¿ ƒכ ֵהם הֹופ¿ ֶ ׁ̆ ַעד  ֶהם ו¿ ּבָ ֶ ׁ̆ ר  ֵ̇ יֹו מּוכֹו˙ ּב¿ ּגֹו˙ ַהּנ¿ ר¿ ' ַעד ַלּדַ ך¿ ֶ ׁ̆ 'חֹו ּבַ
 

ּטּוי ƒֶנ˙ ּב ֶ̇ ָדּה זֹו נֹו יֹום״ עּוב¿ ״ּיֹום ל¿ ƒ״ מ הֹוֵלך¿ יף ו¿ ƒ״מֹוס אֶֹפן ּד¿ ים ּב¿ ƒ̃ י ƒל ה ַמד¿ ב. ֶא˙ ֵנרֹו˙ ַהֲחֻנּכָ

ַיַחס ֵהן ּב¿ מֹו ו¿ ¿̂ ַיַחס ָלָאָדם ַע ˙ֹוָרה אֹור״ – ֶהן ּב¿ ָוה ו¿ ¿̂ ƒ״ֵנר מ יף ּב¿ ƒהֹוס ׁ̆ ל¿ יד ֵי ƒמ ָּ̇ ֶ ׁ̆ ַלהֹוָרָאה 

יָבה. ƒב ּס¿ חּוı, ּבַ ֶהָאָרה ּבַ ל¿

[כח כסלו ˙˘"ן – לילדי 'ˆבאו˙ ה˘ם']

 

על מי צריך להשפיע את אור התורה
והמצוות: 

______________________________________

______________________________________

מה ההבדל בין שאנו עושים היום למה
שנעשה מחר?

______________________________________

שיחה ב'



וֹו˙.    ¿̂ ƒַהּמ ֹוָרה ו¿ ּ̇ ַלל ַה ם ּכ¿ ƒר ע ֶ ׁ̆ ֶ̃ ׁ̆ ָלֶהם  ה ֵי ֵמי ַהֲחֻנּכָ                    י¿

ָאנּו          ֶ ׁ̆ י  ƒפ יָה, ּכ¿ ֶ̇ וֹו ¿̂ ƒָכל מ ּה ו¿ ּלָ ֹוָרה ּכֻ ּ̇ ֵזָרה ַעל ַה י˙ - ּג¿ ƒָלל ֵזָרה ּכ¿ ה ּג¿ ָ̇ ים ַהֵהם ָהי¿ ƒמ ּיָ ֵזָרה ּבַ              ַהּג¿

ָך", ˆֹונ¿ י ר¿ ֵּ̃ יָרם ֵמֻח ƒַהֲעב ָך ּול¿ ¿̇ ֹוָר ּ̇ יָחם  ƒּכ ¿ ׁ̆ ַה ים ָרˆּו "ל¿ ƒָונ ַהּי¿ ֶ ׁ̆ ים"  ƒּס ƒַעל ַהּנ" ˙ ו¿ ּלַ ƒפ ¿̇ ƒים ּב ƒר     אֹומ¿

וֹו˙. ¿̂ ƒּיּום ַהּמ ƒ̃ ֶרך¿  ּדֶ ƒיָרם מ ƒַהֲעב ם ּול¿ ֵ ּ ׁ̆ ל ַה ֶ ׁ̆ ֹוָר˙ֹו  ּ̇ ים ֶא˙  ƒנ ֵ̃ ים ּוז¿ ƒר ֻבּגָ ים ּומ¿ ƒָלד ים י¿ ƒהּוד ל ַהּי¿ ּכָ ƒיַח מ ƒּכ ¿ ׁ̆ ַה ל¿

 

ֹוָרה ּ̇ ֵני  י¿ נ¿ ƒל ע ל ּכָ ֶ ׁ̆ י˙  ƒ ׁ̆ ה ָהָרא ּדָ ֻ̃ ˙ ַהּנ¿ ֶ ׁ̆ ּגֶ ה, ֻמד¿ ˙ ֵנר ֲחֻנּכָ ַ̃ ָל ַו˙ ַהד¿ ¿̂ ƒה, מ ֲחֻנּכָ ּבַ ֶ ׁ̆ י˙  ƒר ָּ̃ ƒָוה ָהע ¿̂ ƒמ ם ּב¿ ּגַ

ָמה ָ ׁ̆ י˜ ֶא˙ ַהּנ¿ ƒל ַהד¿ יא ל¿ ƒוֹו˙ ה ¿̂ ƒֹוָרה ּומ ּ̇ ל  ֶ ׁ̆ י˙  ƒ ׁ̆ ָרה ָהָרא ּטָ ˙ֹוָרה אֹור". ַהּמַ ָוה ו¿ ¿̂ ƒי ֵנר מ ƒוֹו˙: "ּכ ¿̂ ƒּומ

אֹור ֶזה. ּלֹו ּב¿ ֶא˙ ָהעֹוָלם ּכֻ ˙ ו¿ ƒי יר ֶא˙ ַהּבַ ƒָהא ַמ˙ ָאָדם", ּול¿ ¿ ׁ̆ ƒם "ֵנר ה' נ ֵ ׁ̆ ֵרא˙ ּב¿ ¿̃ ƒַהּנ

 

˙ ƒי יר ֶא˙ ַהּבַ ƒֵנר ֶזה ֵמא י, ו¿ ƒמ ¿ ׁ̆ ָוה ּגַ ¿̂ ƒים ֵנר מ ƒ̃ י ƒל ד¿ ּמַ ֶ ׁ̆ ה -  ֹו˙ ֵנר ֲחֻנּכָ ¿̂ ƒמ טּו˙ ּב¿ ¿ ׁ̆ ַפ ים ּב¿ ƒָבר ֶזה ָאנּו רֹוא ּדָ

.ıחּו ּבַ ֶ ׁ̆ חֹוב  ַגם ֶא˙ ָהר¿ ו¿

 

ֹוָרה ּ̇ ַלל ַה ם ּכ¿ ƒּור ע ׁ̆ ָ̃ ם",  ֵ ּ ׁ̆ אֹו˙ ַה ב¿ ƒ̂ ה ֲעבּור " ל ֲחֻנּכָ ֶ ׁ̆ ˙ ַהּיֹום -  ּדַ ֻ̃ ֻיָחד - ּפ¿ ּמּוד ַהּמ¿ ƒַהּל ֶ ׁ̆ ה מּוָבן  זֶּ ƒמ

וֹו˙.  ¿̂ ƒַלל ַהּמ ּוכ¿

ם, ֵ ּ ׁ̆ ל הֹוָראֹו˙ ַה ל ּכָ ֶ ׁ̆ פַֹעל  ה ּב¿ ֶׂ̆ ַמֲע ּיּום ּב¿ ƒּ̃ ל ֶא˙ עֹל ַה ּבֵ ַ̃ ַל˙ עֹל", ל¿ ּבָ ַ̃ " ˜ ּב¿ ַחזֵּ ¿̇ ƒה ׁ̆ ל¿ ה ֵי ֲחֻנּכָ ּבַ

יָה. ֶ̇ וֹו ¿̂ ƒמ ˙ֹוָר˙ֹו ּוב¿ הּוא הֹוָרה ּב¿ ֶ ׁ̆ י  ƒפ ם" ּכ¿ ֵ ּ ׁ̆ אֹו˙ ַה ב¿ ƒ̂ ל " ֶ ׁ̆ יֹון  ד ָהֶעל¿ ֵּ̃ ַפ הּוא ַהּמ¿ ֶ ׁ̆

 

דבר מלכות - חנוכה

בחנוכה! רק  לא  זה 

על מי צריך להשפיע את אור התורה
והמצוות: 

______________________________________

______________________________________

מה ההבדל בין שאנו עושים היום למה
שנעשה מחר?

______________________________________

שיחה ג'



       ̇ ּלַ ƒפ ¿ּ̇ ה  ָּ̇ ָמה ֶזה ַע ּי¿ ַּ̇ ס¿ ƒה ,˜ יּו יֹור¿ נ¿ ƒּב ֶ ׁ̆ י  ƒל ָהַרּב ֶ ׁ̆ ֹו  ׁ̆ ָר ד¿ ƒֵבי˙ מ ֵלו ˙˘נ"ב. ּב¿ ס¿ ƒֹון, כ"ד ּכ ׁ̆ א ƒיֹום ר                ָהָיה ֶזה ּב¿

ַרֲחֵבי ּדֹו˙ ּב¿ ֻ̃ ר נ¿ ּפַ ס¿ ƒמ ּדּור ַחי ל¿ ƒ ׁ̆ ר ּב¿ ּדָ ֻ ׁ̆ ה, ַהּמ¿ ל ֲחֻנּכָ ֶ ׁ̆ ֹון  ׁ̆ א ƒֵנר ר ˙ ַ̃ ָל ַמֲעַמד ַהד¿ ֵע˙ ל¿ ים ּכָ ƒ ׁ̆ ּגָ ƒה נ ּנֵ ƒה ָחה, ו¿ נ¿ ƒמ       

ַח ֵ̇ יָרה ּפֹו ƒ ּ ׁ̆ ּיּום ַה ƒס לּו", ּוב¿ רֹו˙ ַהּלָ ּגּון "ַהּנֵ ƒיַר˙ ַהּנ ƒ ׁ̆ ַח ּב¿ ֵ̂ ּלֹו ּפֹו ָהל ּכֻ ָּ̃ רֹו˙. ַה י˜ ֶא˙ ַהּנֵ ƒל ׁ̆ ּוַמד¿ ּגַ ƒָוה נ ¿̂ ƒר-מ ָהעֹוָלם. ַנַער ּבַ

יָחה. ƒׂ̆ י ּב¿ ƒָהַרּב

ָוה ַאַח˙ ¿̂ ƒּמ ֶ ׁ̆ ֹב,  ׁ̆ י ַלֲח ƒהּוד ֲעבֹוַד˙ ה': ָיכֹול י¿ י˙ ּבַ ƒסֹוד מֹד הֹוָרָאה י¿ ל¿ ƒים ָאנּו ל ƒכֹול אָֹרע ֶזה י¿ ּמ¿ ƒּמ ֶ ׁ̆ י,  ƒֵאר ָהַרּב ּב¿ ƒיָחה מ ƒׂ̆ ּב¿

ֵדי כ¿ ƒל ָהעֹוָלם. ּוב ּלֹא ַעל ּכָ ֶ ׁ̆ אי  ַוּדַ י ָהעֹוָלם, ּוב¿ ֵ̃ ָאר ֶחל¿ ¿ ׁ̆ יָעה ַעל  ƒּפ ¿ ׁ̆ ּלֹו, ֵאיָנּה ַמ ֶ ׁ̆ ˜ֹומֹו  מ¿ ƒה ּב ֶׂ̆ הּוא עֹו ֶ ׁ̆ ה  ַטּנָ ¿̃

ַעל ָידֹו ֶ ׁ̆ ָין",  יר ַה"ַלו¿ ƒ ׁ̆ ה ה˜ב"ה ֶא˙ ַמכ¿ ּלָ ƒָכל ָהעֹוָלם, ּג יָעה ּב¿ ƒּפ ¿ ׁ̆ ּלֹו ַמ ֶ ׁ̆ ה  ַטּנָ ¿̃ ה  ֻעּלָ ּפ¿ ֶ ׁ̆ ּלּו˙  ַ̃ ין ּב¿ ƒָהב י יּוַכל ל¿ ƒהּוד ּי¿ ֶ ׁ̆

ל ֶ ׁ̆ י  ƒנ ֵ ׁ̆ ה  ֶ̂ ָּ̃ י ּבַ ƒנ ֵ ׁ̆ י  ƒיהּוד ƒל ָהעֹוָלם, ָיכֹול ַלֲעזֹר ל ֶ ׁ̆ ָמ˜ֹום ֶאָחד  א ּב¿ ָ̂ מ¿ ƒּנ ֶ ׁ̆ י ֶאָחד  ƒהּוד ד י¿ ַ̂ י ׁ̆ ּכֵ ּמּוָח אֹו˙ ּבַ ר¿ ƒן ל ָּ̇ ƒנ

ים  ƒרֹוא ˜ יּו יֹור¿ נ¿ ƒֹום ֶזה ּב˜ ּמָ ƒּמ ֶ ׁ̆ ה –  ָּ̇ ׁ̆ ַע מּוָח ים ּב¿ ƒרֹוא ֶ ׁ̆ י  ƒפ ˙ֹוך¿ ֶרַגע ֶאָחד. ּוכ¿ ָהעֹוָלם ּב¿

ָרֵאל  ¿ׂ̆ ƒי ıֶאֶר ַרֲחֵבי ָהעֹוָלם, ּב¿ ים ּב¿ ƒֹונ ׁ̆ ˜ֹומֹו˙  מ¿ ƒים ּב ƒא ָ̂ מ¿ ƒּנ ֶ ׁ̆ ים  ƒהּוד ם י¿ ƒים ָאנּו ע ƒר ַדּב¿ ּומ¿

˜ּוָטא. ל¿ ַ̃ הֹּדּו ּוב¿ ָבה, ּב¿ ¿̃ מֹוס¿ ּוב¿

יו  ָ̇ ּלֹו ƒזּו מ ה ָרמ¿ י! ָלּמָ ƒָינ ּדּור ֲהַלו¿ ƒ ּ ׁ̆ ָלל ּבַ ָפה ּכ¿ ¿ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒהֹּדּו לֹא ה ּב¿ ֶ ׁ̆ ˜ּוָטא  ל¿ ַ̃ יר  ƒֶרַגע ֶאָחד! ָהע

י? ƒל ָהַרּב ֶ ׁ̆

***

הֹּדּו. ּב¿ ֶ ׁ̆ י  ּבֵ יר ּבֹומ¿ ƒע יחּו˙ ּבָ ƒל ¿ ׁ̆ ƒל ,˜ יּו יֹור¿ -770, נ¿ ƒי מ ƒל ָהַרּב ֶ ׁ̆ ים  ƒיח ƒל ¿ ׁ̆ ים  ƒחּור ֵני ּבַ ¿ ׁ̆ אּו  ¿̂ ַנ˙ ˙˘ס"א ָי ¿ ׁ̆ ƒּב

ה ּלָ ƒה ¿ּ̃ ˜ ֶא˙ ַה ַחזֵּ ַנ˙ ל¿ ַח˙ ˜ל˜וטא, ַעל מ¿ ּדַ ƒיר ַהּנ ƒֵעֶבר ָהע ֶב˙ ל¿ ַרּכֶ ה ּבָ יָעה ֲאֻרּכָ ƒס נ¿ ƒים ל ƒחּור ֵני ַהּבַ ¿ ׁ̆ אּו  ¿̂ ים, ָי ƒמ ַאַחד ַהּיָ ּב¿

הּוא ֶ ׁ̆ ּו˙  ׁ̆ ַרּג¿ ¿̇ ƒה ר ָלֶהם ּב¿ ּפֵ ƒס ה ו¿ ּלָ ƒה ¿ּ̃ יא ַה ƒׂ̆ ם נ¿ ָ̇ ָרא ¿̃ ƒֵמַח ל ָׂ̆ ָמ˜ֹום,  יעּו ל¿ ƒּג ƒה ֶ ּ ׁ̆ ƒֹום. מ˜ ּמָ ּגֹוֶרֶר˙ ּבַ ¿̇ ƒּמ ֶ ׁ̆ ה  ַטּנָ ¿ּ̃ י˙ ַה ƒהּוד ַהּי¿

: ׁ̆ י ƒר ָהא ּפֵ ƒָכך¿ ס . ו¿ ׁ̆ יט¿ ƒאו יּוּבָ ּל¿ ƒי מ ƒֻיָחד ַעל ָהַרּב ּפּור מ¿ ƒר ָלֶהם ס ַסּפֵ ה ל¿ ֶ̂ רֹו

אן ים ּכָ ƒהּוד אֹוד י¿ ַעט מ¿ ה ָהיּו מ¿ אֹו˙ֹו ַחג ֲחֻנּכָ ה. ּב¿ ַחג ַהֲחֻנּכָ ˜ּוָטא ּב¿ ל¿ ַ̃ אן ּב¿ י ּכָ ƒ̇ י ƒַנ˙ ˙˘נ"ב, ָהי ¿ ׁ̆ ƒים, ּב ƒנ ָ ׁ̆ ר  ֶׂ̆ ֶע ֵני ּכ¿ פ¿ ƒל

ה ל ֲחֻנּכָ ֶ ׁ̆ ֹון  ׁ̆ א ƒָלה ָהר י¿ יַע ַהּלַ ƒּג ƒה ֶ ּ ׁ̆ ƒח… מ ּדָ ƒֵלב ָמ˜ֹום נ ָטן ּב¿ ָ̃ י ֶאָחד  ƒהּוד ָעˆּוב. י¿ אֹוד ּבֹוֵדד ו¿ י מ¿ ƒּ̇ ¿ ׁ̆ ּגַ ר¿ ƒי ה ƒּוָטא ַוֲאנ˜ ל¿ ַ̃ ּב¿

י ֶא˙ ƒּ̇ ¿̃ ַל ד¿ ƒָבר ה ל ּדָ ֶ ׁ̆ סֹופֹו  ר. ּב¿ ֵּ̇ ַו א ל¿ ּמָ ֶ ׁ̆ ה אֹו  י˜ ֶא˙ ֵנרֹו˙ ַהֲחֻנּכָ ƒל ַהד¿ ם ל¿ ƒי – ַהא ƒּב ƒל דֹוָלה ּב¿ ָחָמה ּג¿ ל¿ ƒָלה מ חֹול¿ ¿̇ ƒה

ח ּדָ ƒֹום ַהּנ˜ ּמָ י ּבַ ƒּ̇ ¿̃ ַל ד¿ ƒה ֶ ׁ̆ ה  ַטּנָ ¿ּ̃ ה ַה ּיָ ƒה ַהֲחֻנּכ ּנֶ ַ ׁ̆ ָלל מ¿ כ¿ ƒבֹו˙: 'ָמה ֶזה ּב ָ ׁ̆ ֲח ı ַהּמַ ֵ̂ רֹו ¿̇ ƒה יכּו ל¿ ƒ ׁ̆ מ¿ ƒי ה ƒמֹח רֹו˙, אּוָלם ּב¿ ַהּנֵ

הּו?'… ֶ ּ ׁ̆ ָלל ַמ כ¿ ƒם ֶזה ּפֹוֵעל ּב ƒה? ַהא ַהזֶּ

סיפור לחנוכה!
צופה למרחוק

ֶאָחד ָיה. ּב¿ יז¿ ƒֵלו ּטֵ ים ּבַ ƒ̂ ין ָהֲערּו י ַלֲעבֹר ּבֵ ƒּ̇ ַחל¿ ¿̇ ƒה לֹון ו¿ ּסָ ה ּבַ ּפָ י ַעל ַהּסַ ƒּ̇ ב¿ ַ ּ ׁ̆ ַי ¿̇ ƒה

ֵבי˙ ר ּב¿ ַדּבֵ , עֹוֵמד ּומ¿ ׁ̆ יט¿ ƒאו יּוּבָ ּל¿ ƒי מ ƒל ָהַרּב ֶ ׁ̆ מּו˙ֹו  ד¿ ƒע ּב ַ̇ ֶפ י ל¿ ƒּ̇ ל¿ ַ̃ ¿̇ ƒים נ ƒ̂ ָהֲערּו

י ƒָהַרּב ֶ ׁ̆ ָמה  ּכּוז ל¿ ƒר י ּב¿ ƒּ̇ ב¿ ַ ׁ̆ ¿̃ ƒה ד ו¿ ּיָ ƒי מ ƒּ̇ ַרכ¿ ד¿ ƒה. נ ˙ ֵנר ֲחֻנּכָ ַ̃ ָל ַאַחר ַהד¿ ּלֹו ל¿ ֶ ׁ̆ ֶנֶס˙  ַהּכ¿

ן ָּ̇ ƒו, נ ָ ׁ̆ ם ַעכ¿ ּיֵ ַ̃ ¿̇ ƒּמ ֶ ׁ̆ י  ƒָינ ּדּור ֲהַלו¿ ƒ ּ ׁ̆ ַה ּמֵ ֶ ׁ̆ יר,  ƒּב י ַמס¿ ƒֹוֵמַע ֶא˙ ָהַרּב ׁ̆ י  ƒה ֲאנ ּנֵ ƒה ר. ו¿ ַדּבֵ מ¿

יָעה ַעל ƒּפ ¿ ׁ̆ ר, ַמ ֵ̇ יֹו ח ּב¿ ּדָ ƒֹום ַהּנ˜ ּמָ לּו ּבַ י, ו¿ ƒהּוד ל י¿ ל ּכָ ֶ ׁ̆ ה  ַטּנָ ¿̃ ה  ֻעּלָ ל ּפ¿ ד ּכָ ַ̂ י מֹד ּכֵ ל¿ ƒל

ָאנּו - 770, ו¿ אן ּב¿ ים ּכָ ƒא ָ̂ מ¿ ƒו נ ָ ׁ̆ ָאנּו ַעכ¿ ֶ ׁ̆  ׁ̆ ּמּוָח ים ּבַ ƒרֹוא ֶ ׁ̆ י  ƒפ ּלֹו. ּוכ¿ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ּכָ

הֹּדּו ָבה, ּב¿ ¿̃ מֹוס¿ ָרֵאל ּוב¿ ¿ׂ̆ ƒי ıֶאֶר ֵבל, ּב¿ ֵּ̇ ֵוי  ¿̂ ַ̃ ָכל  ים ּב¿ ƒהּוד ם י¿ ƒים ע ƒר ַדּב¿ ים ּומ¿ ƒרֹוא

˜ּוָטא… ל¿ ַ̃ ּוב¿



יל  ƒע ן, ּפָ ָ̃ ּד¿ יד ַעב¿ ƒֹון ָחס ׁ̆ א ƒֵרֵעהּו: ָהר ׁ̆ ל¿ י ƒים א ƒב ר¿ ָ̃ ¿̇ ƒים ֵהם לֹא ָהיּו מ ƒּי ƒ̇ ָר ג¿ ƒ ׁ̆ ים  ƒָימ ָמן. ּב¿ ַנח¿ ר ו¿ ֵ ׁ̆ י ָא ƒים מּוָזר ָהיּו ַרּב ƒיד ƒד ֶמד י¿ ֶ̂                

י  ƒט יס¿ ƒֹומֹונ ּ̃ יֵדָאל ַה ƒטֹוַב˙ ָהא יו ל¿ ָ̇ ˙ ֲאבֹו ֶ ׁ̆ ׁ̆ ֶא˙ מֹוֶר י ַאף הּוא, ָנַט ƒהּוד י, י¿ ƒנ ֵ ּ ׁ̆ י˙ ַהּמֹוֲעˆֹו˙. ַה ƒר ל ּב¿ ֶ ׁ̆ י˙  ƒיד ƒֶר˙ ַהֲחס ֶּ̇ ח¿ ּמַ ָרı ּבַ מ¿ ƒנ         

ּגֹו˙. ַדר¿ ר ּב¿ ֻעּטָ ָבא ָהָאדֹם מ¿ ¿̂ ƒין ּב ƒ̂ ָ̃ ּבֹו,  ƒָכל ל ין ּב¿ ƒמ    ּבֹו ֶהא¡

ׁ̆ ַעל ֲעבֹוָד˙ֹו ַנ ר ֶנע¡ ֵ ׁ̆ י ָא ƒיֵדיֶהם. ַרּב ƒיד ƒם ו ָּ̇ ח¿ ּפַ ¿ ׁ̆ ƒּמ ƒֵח˜ מ הּו ַהר¿ ָ ׁ̆ ם  ָ ׁ̆ יר,  ƒּב ƒס ַמֲחֵנה ֲעבֹוָדה ּב¿ לּו ל¿ ים. ֵהם ֻהג¿ ƒּי ƒ̇ ָר ג¿ ƒ ׁ̆ ים  ƒַאך¿ ֵאּלּו לֹא ָהיּו ָימ

י. ƒּ̃ ָחר לֹא ֻח ס¿ ƒל מ ֶ ׁ̆ ָמן ּב¿ י˙; ַנח¿ ƒּ̇ ר¿ ַּ̇ ח¿ ַהּמַ

ֹו˙ ּ̃ ה ּדַ ּמָ ּול ּכַ ּ̂ ƒר, נ ֵ ׁ̆ יַל˙ ּכָ ƒֹו˙, ֲאכ˙ ּבָ ַ ׁ̆ בּוָעה ֵמֲעבֹוָדה ּב¿ ¿̃ ˜ּו˙  ַחּמ¿ ¿̇ ƒֲהדּו˙. ה ּוב ֶאל ַהּיַ ׁ̆ ָמן ָל ֶלג ֵהֵחל ַנח¿ ֶ ּ ׁ̆ ל ַה ֶ ׁ̆ ֵרי ָהַעד  ין ַהר¿ א ּבֵ ָ̃ ו ַדו¿ ו¿

ֹו˙ ׁ̆ ָ̃  ׁ̆ ֵהָעֵנ יו הּוא ָעלּול ל¿ ָׂ̆ ַגּלּו ֶא˙ ַמֲע ֲחֶנה י¿ ֵדי ַהּמַ ¿ּ̃ ַפ י לּו מ¿ ƒָמן ָיַדע ֵהיֵטב ּכ ל. ַנח¿ ּלֵ ּפַ ¿̇ ƒה ֵדי ל¿ ֶרך¿ ּכ¿ ֲעבֹוַד˙ ַהּפֶ י˙ ּבַ ƒה ֲעָרא ָ̃ ָס ל ַהפ¿ ֶ ׁ̆

ים. ƒנ ָ ׁ̆ ך¿  ֶ ׁ̆ ֶמ יר ּב¿ ƒס ֶהח¿ ֶ ׁ̆ ים ֶא˙ ַמה  ƒל ¿ ׁ̆ ַה ׁ̆ ל¿ יו, ַאך¿ הּוא ָהָיה ָנחּו ד ֶא˙ ַחּיָ ַאּבֵ אּוַלי ַאף ל¿ ו¿

י˙. ƒי˙ֹו ַהּסֹוד ƒנ ֹוכ¿ ּ̇ ָמן ַעל  ַנח¿ ר ל¿ ֵ ׁ̆ י ָא ƒר ַרּב ּפֵ ƒה, ס ֵרב ּוָבא ַחג ַהֲחֻנּכָ ָ̃ ¿̇ ƒה ֶ ׁ̆ יֹום ֶאָחד, ּכ¿

ַנ˙  ּמ¿ ƒסֹוך מ ן, ֶאח¿ ּכֵ ƒַאַחר-מ ּל¿ ֶ ׁ̆ ים  ƒמ ּיָ לֹט. ּבַ ב¿ ƒּ̇ ּלֹא  ֶ ׁ̆ ֵדי  ר ּכ¿ ָ ׁ̆ ָכל ַהֶאפ¿ ה ּכ¿ ַטּנָ ¿̃ ים  ƒּמּור ƒ ׁ̆ י˙  ƒח יג ּפָ ƒ ּׂ̆ י˙, ַא ƒ ׁ̆ "ֵרא

ילֹו˙,  ƒ̇ י ֲעבֹור ַהּפ¿ ƒיל ƒע ּמ¿ ƒים מ ƒה חּוט ּמָ רֹום ּכַ חֶֹמר ּבֵֹעָרה. ֶאפ¿ ּה ּכ¿ ׁ̆ ּבָ ּמֵ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒה אּוַכל ל¿ ֶ ׁ̆ ֵדי  י˙ ּכ¿ ƒיָנה ַהּיֹומ ƒר ּגָ ר¿ ַהּמַ

ה." י˜ ֶא˙ ֵנרֹו˙ ַהֲחֻנּכָ ƒל ינּו, ַנד¿ ֵׂ̆ ַמֲע ין ּב¿ ƒח ׁ̆ לֹא ַיב¿ י ƒא מּו ו¿ ים ֵיָרד¿ ƒיר ƒל ָהֲאס ּכָ ֶ ׁ̆ ַאַחר  ל, ל¿ ƒֹון ַלי ׁ̆ י ƒא ּוב¿

י˙  ƒָפח ֶר˙, לֹא ּב¿ ֻהּדֶ ה מ¿ ּיָ ƒֲחֻנּכ ָוה ּבַ ¿̂ ƒם ֶא˙ ַהּמ ּיֵ ַ̃ ים! ָאנּו נ¿ ƒּס ƒל נ ֶ ׁ̆ ה הּוא ַחג  ָמן. "ֲחֻנּכָ ָרא ַנח¿ ָ̃ אֶֹפן!"  ים ו¿ ƒנ ּום ּפָ ׁ̆ "ּב¿

ֶהם  ׁ̆ ּבָ ּמֵ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ים, ֶא ƒל ה רּוּבָ ּמָ י ּכַ ƒ̇ ּו ׁ̆ ר¿ ƒיָנה! ּב ƒר ּגָ ֶמן, לֹא ַמר¿ ֶ ׁ̆ עּו˙  ָ̂ ֶאמ¿ י˜ ּב¿ ƒל ה ַנד¿ ּיָ ƒים ֲחלּוָדה! ֶא˙ ַהֲחֻנּכ ƒּמּור ƒ ׁ̆

ֶאֶר˙!" פ¿ ƒ̇ ם ּול¿ ֵ ׁ̆ ה ל¿ ּיָ ƒן ֲחֻנּכ ּגֵ ַאר¿ ים ּול¿ ƒימ ƒא ¿̇ ים ַהּמַ ƒמ ֵחד ֶא˙ ַהּגֹור¿ ַ ׁ̆ ֵדי ל¿ ּכ¿

ל ֶ ׁ̆ ה  ּיָ ƒר: ֲחֻנּכ ָ̂ ָאה לֹו ֶא˙ ָהאֹו ָהר¿ ר ו¿ ֵ ׁ̆ י ָא ƒַרּב ָרא ל¿ ָ̃ ה הּוא  יַע˙ ַהַחּמָ ƒ̃ ¿ ׁ̆ ַאַחר  ד ל¿ ּיַ ƒּו˙ֹו. מ ׁ̆ ַרג¿ ¿̇ ƒיר ֶא˙ ה ƒּ̇ ַהס¿ ָמן לֹא ָיַכל ל¿ ּנּוָכּה ַנח¿ ƒֶעֶרב ח ּב¿

ילֹו˙ ƒ̇ ֶא˙ ַהּפ¿ ֶמן ו¿ ֶ ּ ׁ̆ ַמר ֶא˙ ַה ָ ׁ̆ ים ֵהיֵטב הּוא  ƒגּור כֹוסֹו˙ ס¿ ֲחֶנה. ּב¿ ּמַ ֶכ˙ ּבַ ֶּ̇ ָעל ַהּמַ פ¿ ƒמ ים ּב¿ ƒד ן ָהעֹוב¿ ƒֵדי ֶאָחד מ ָרּה ַעל-י¿ ¿̂ ּיֹו ֶ ׁ̆  ׁ̆ ַמּמָ

ָנה. ¿̇ ּויֹו˙ ּכֻ ׂ̆ ָהֲע

ין ַעל ƒ ׁ̆ ל¿ ƒלֹא ה ׁ̆ י ƒא ֶ ׁ̆  , ך¿ ל-ּכָ ה ּכָ ָ̃ ה ֲחָז ָ̇ י ים ָהי¿ ƒיר ƒין ָהֲאס י˙ ּבֵ ƒָמנּו˙ ַהֲהָדד א¡ לֹו˙. ַהּנֶ ָּ̃ ַּ̇ ל  לֹא ּכָ ָרה ל¿ ֹון ָעב¿ ׁ̆ א ƒָלה ָהר י¿ ּלַ ה ּבַ ָ̃ ָל ַהַהד¿

י. ƒיע ƒב ָהר¿ י. ו¿ ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ּ ׁ̆ ַה י. ו¿ ƒנ ֵ ּ ׁ̆ ָלה ַה י¿ ּלַ ה ּבַ ָ̃ ָל ם ַהַהד¿ ך¿ ּגַ י. ּכָ ƒֶייט ֲחֶנה ַהסֹוב¿ ּמַ ַע˙ ּבַ ַּ̂ ּבַ ¿̇ ƒי˙ ַהּמ ƒ̇ ילּו˙ ַהּדָ ƒע ַהּפ¿

 

ע. ַ̇ ˙ ּפֶ ַ̃ י ƒד ֶר˙ ַעל ּב¿ ֶ ּׂ̆ ַב ה ַהמ¿ ָ̃ ָע ָעה ַאז¿ מ¿ ¿ ׁ̆ ƒלּו", נ רֹו˙ ַהּלָ י˙ "ַהּנֵ ƒ ׁ̆ י ƒים ֲחר ƒמ ַפזּ¿ ה ּומ¿ ּיָ ƒַיד ַהֲחֻנּכ ים ל¿ ƒד ֵהם עֹומ¿ ֶ ׁ̆ ֹוך¿  ּ̇ י,  ƒ ׁ̆ י ƒָלה ַהֲחמ י¿ ּלַ ּבַ

יו. ָ̃ עֹור¿ ָפא ּב¿ ָ̃ ר  ֵ ׁ̆ י ָא ƒל ַרּב ֶ ׁ̆ יפֹו˙. ָדמֹו  ƒה ֲחל ּיָ ƒַעל ַהֲחֻנּכ ֶל˙ ו¿ ים ֶאל ַהּדֶ ƒיט ƒֵהם ַמּב ֶ ׁ̆ ֵאיָמה ּכ¿ ˜ֹוָמם ּב¿ מ¿ ƒאּו ּב פ¿ ָ̃ ים  ƒיר ƒָהֲאס

ין ƒ̂ ָ̃ ָוָחה ו¿ ר¿ ƒָחה ל ¿ּ̇ פ¿ ƒֶל˙ נ ֵחר ֶא˙ ַהּמֹוֵעד. ַהּדֶ ƒָמן ַאך¿ א ַנח¿ ָרא ל¿ ָ̃ ֶלג!" הּוא  ֶ ּ ׁ̆ ֶרך¿ ַהַחּלֹון ֶאל ַה ּה ּדֶ ָ̇ ֵלך¿ אֹו ¿ ׁ̆ ַה ה ו¿ ּיָ ƒַמֵהר, טֹול ֶא˙ ַהֲחֻנּכ"

ים. ƒיר ƒה ים מ¿ ƒָעד ¿̂ ƒהּוא ּפֹוֵסַע ּב ֶ ׁ̆ יף, ּכ¿ ƒר ¿ּ̂ ַנס ֶאל ַה כ¿ ƒיר נ ƒכ ּבָ

ה. ּיָ ƒַיד ַהֲחֻנּכ ר ל¿ ַ̂ הּוא ֶנע¡

ר  ֵ ׁ̆ י ָא ƒַרּב ָנה ל¿ ע ּפָ ַ̇ ֶפ ּל¿ ֶ ׁ̆ דֹו˙, ּכ¿ ¿̂ ַר יה ַהמ¿ ֶ̇ ַהבֹו ל¿ ַ ׁ̆ ה ּוּב¿ ּיָ ƒֲחֻנּכ ָהה ּבַ ֹו˙ ֲאֻרּכֹו˙ הּוא ּבָ ּ̃ ך¿ ּדַ ֶ ׁ̆ ֶמ ּב¿

?( ׁ̆ ַיאט" (ָחֵמ ַאל: "ּפ¿ ָ ׁ̆ ו¿

יד.  ƒיב ֶהָחס ƒ ׁ̆ ַיאט," ֵה "ּפ¿

יף. ƒר ¿ּ̂ א ֶא˙ ַה ָ̂ ָי ֹוֵבב ו¿ ּ̇ ס¿ ƒין ה ƒ̂ ָּ̃ ַה

 

סיפור לחנוכה!
גם הוא יהודי!

החסיד ר' אשר ששונקין  
ע"ה [באטומער]
בעל המעשה

בהדלקת נרות בפני
הרבי



פּוא ָ̃ ר ו¿ ַ̃ ָלה  ַלי¿ ה ּב¿ ע ֲחֻנּכָ ָ̂ ב¿ ƒמ אנּו ל¿ ָ̂        ָי

ֵנרֹו˙ ֶכ˙ ו¿ ֶּ̇ ּיֹו˙ ַמ ƒּנּוכ ƒי ָהָיה ָמֵלא ח ƒה ָהֲאחֹור ָ̃ י˙. ֶחל¿ ƒה ַיֲחס ַטּנָ ¿ּ̃ י˙ ַה ƒכֹונ ֹוך¿ ַהמ¿ ּ̇ ֲחסּו ֶאל  ד¿ ƒנּו נ ָּ̇ ƒמֹוָנה ֵמא ¿ ׁ̆ ָעה אֹו  ב¿ ƒ ׁ̆

ים.  ƒ ׁ̆ ˜ ַלֲאָנ ַחּלֵ ינּו ל¿ ƒּו ƒ̃ ם  ָ̇ אֹו ֶ ׁ̆ ים  ƒּי ƒעֹונ ב¿ ƒ̂

ים ƒהּוד רּו ּבֹו י¿ ּגָ ֶ ׁ̆ נּו  ּלָ ֶ ׁ̆ יָבה  ƒ ׁ̆ ָסמּוך¿ ַלּי¿ ַכן ּב¿ ָ ּ ׁ̆ ֶ ׁ̆ ין  ƒל ¿̃ רּו ב¿ ƒי ּב ƒ̃ ירֹו˙ ֲעָנ ƒָין ּד נ¿ ƒאֹו˙ֹו ֶעֶרב, ּב ָהָיה ָלנּו ּב¿ ֶ ׁ̆ ַעד  נּו ַלּיַ ע¿ ּגַ ƒֵהָרה ה מ¿ ƒּב

ָיה. ָעלּו ָלַאֲחרֹוָנה ֵמרּוס¿ ֶ ׁ̆

ם ָ̇ הּו ר ַעל ז¿ ֵּ̇ ַו לֹא ל¿ י ּב¿ ƒט יס¿ ƒטֹון ˜ֹומֹונ ל¿ ƒ ׁ̆ ל  ֶ ׁ̆ ים  ƒנ ָ ׁ̆ רֹו˙  ¿ׂ̆ דּו ַע ר¿ ָׂ̆ ים,  ƒ ׁ̆ י ƒ ׁ̆ ¿̃ ים ֵמֶהם ָהיּו  ƒַרּב ֶ ׁ̆ ה,  ים ֵאּלֶ ƒ̂ י ƒים ַאּמ ƒהּוד י¿

ם. ƒַני ¿ ׁ̆ יˆֹוı אֹו  ƒֶהם נ י˙ ּבָ ƒּ̂ ַה ינּו ל¿ ƒּו ƒ̃ ָאנּו  וֹו˙, ו¿ ¿̂ ƒַהּמ ֹוָרה ו¿ ּ̇ אֹד ַעל ַה ַעט מ¿ עּו מ¿ י˙. ֻאָלם ֵהם ָיד¿ ƒהּוד ַהּי¿

ה  ּנָ ƒֵלי-ּג ס¿ מּוֵיי ַספ¿ ים ּד¿ ƒָסל ם ַספ¿ ָ̇ ב ַעל ֶאָחד ֵמאֹו ַ ׁ̆ ּיָ ֶ ׁ̆  ,70- ן ּכ¿ ׁ̆ ּבֶ י ƒ ׁ̆ ָ̃  ׁ̆ י ƒם, א ָ ׁ̆ ב  ֵ ׁ̆ יו יֹו ƒ̇ י ƒא ר¿

בּוַע  ָ̂  ,ıּוי ֵע ׂ̆ ב ָע ָ ׁ̆ ַהּמֹו טֹון ו¿ ּוי ּבֶ ׂ̆ יס ָהָיה ָע ƒס . ַהּבָ ך¿ ל ּכָ ים ֵהיֵטב ּכָ ƒיר ƒַמּכ ˜ יּו יֹור¿ ֵבי נ¿ ָ ׁ̆ ֹו ּ̇ ם  ָ̇ אֹו ֶ ׁ̆

אֹו˙ֹו  פֹו˙ ּב¿ ּיֹו˙ ַהחֹול¿ ƒכֹונ ּמ¿ יט ּבַ ƒּב ƒה ם ו¿ ָ ׁ̆ ב  ַ ׁ̆ ּוט ָי ׁ̆ טֹון. הּוא ּפָ ּוי ּבֶ ׂ̆ ָמט ָע ח¿ ַ ׁ̆ ָחן  ל¿ ֻ ׁ̆ ָירֹ˜, ּומּולֹו  ּב¿

פּוא. ָ̃ ָלה  ַלי¿

ים ֶא˙  ƒ ׁ̆ ַהג¿ י ל¿ ƒהּוא ַיֲעזֹר ל ֶ ׁ̆ ָוה  ¿̃ ƒ̇ יו, ּב¿ ƒּ̇ ל¿ ƒא ¿ ׁ̆ ה?"  ּיָ ƒי˜ ֲחֻנּכ ƒל ַהד¿ ה ל¿ ֶ̂ ה רֹו ָּ̇ ֵמַח! ַא ָׂ̆ ה  "ֲחֻנּכָ

ה. ּיָ ƒי˜ּו ֲחֻנּכ ƒל ד¿ ּיַ ֶ ׁ̆ ים  ƒ ׁ̆ ָרה ֲאָנ ָׂ̆ י: ֲע ƒמ ¿̂ ַע י ל¿ ƒּ̇ ַבע¿ ָּ̃ ֶ ׁ̆ ָרה  ּטָ ַהּמַ

ר. ֵ̇ ˙ יֹו ָ̂ ¿̃ ה  יָמה ַרּכָ ƒנ יף ּב¿ ƒָין", הֹוס ֻענ¿ י לֹא מ¿ ƒֲאנ" . ׁ̆ י ƒיד י¿ יב ּבֶ ƒ ׁ̆ אן", הּוא ֵה ּכָ ƒא ֵלך¿ מ "ָאּנָ
˙, ַאך¿ ָ̂ ¿̃ י  ƒּ̇ נ¿ ַחּנַ ¿̇ ƒילּו ה ƒָמה, אּוַלי ֲאפ ¿̂ ה ַרב-ַהעֹו ּפּור ַהֲחֻנּכָ ƒי ֶא˙ ס ƒּ̇ ר¿ ּבַ ס¿ ƒי ּבֹו, ה ƒּ̇ ר¿ ָ̂ פ¿ ƒֹו. ה ּ̇ ע¿ ּנֹו˙ ֶא˙ ּדַ ַ ׁ̆ רֹם לֹו ל¿ ג¿ ƒי ל ƒ̇ י ƒּס ƒנ

ָלה טֹוב!" ה – ַלי¿ ָ ׁ̆ ָּ̃ ַב ו ּב¿ ָ ׁ̆ ֹוָדה, ַעכ¿ ּ̇ ָלָט˙ֹו. "לֹא  ַהח¿ ן ּב¿ ָ̇ ַאר ֵאי ¿ ׁ̆ ƒהּוא נ

ה, ַטּנָ ¿ּ̃ ֶכ˙ ַה ֶּ̇ ˙ ַהּמַ ּיַ ƒי ֶא˙ ֲחֻנּכ ƒּ̇ ח¿ ַ̃ יל, ָל ƒל י ּכָ ƒּ̇ ר¿ ַּ̇ ƒּו ֶ ׁ̆ ֵני  פ¿ ƒעֹו˙, אּוָלם ל ּבָ ¿̂ ין ָהֶא י ּבֵ ƒה ל ָ̃ י ƒל נּו˙ ַמח¿ ּמ¿ ּדַ ז¿ ƒד ַהה ַ̂ י י ּכֵ ƒּ̇ ¿ ׁ̆ ַח

ׁ̆ י ƒ ׁ̆ ָּ̃ ׁ̆ ַה י ƒי ָלא ƒ̇ י ƒם ּוָפנ ָ̇ י אֹו ƒּ̇ ¿̃ ַל ד¿ ƒים, ה ƒּי ƒעֹונ ב¿ ƒּ̂ רֹו˙ ַה ַע˙ ַהּנֵ ּבַ ּה ֶא˙ ַאר¿ י ּבָ ƒּ̇ ע¿ ַ̃ ָּ̇ טֹון,  ּוי ּבֶ ׂ̆ ָמט ֶהָע ח¿ ַ ּ ׁ̆ יה ַעל לּוַח ַה ƒּ̇ ַנח¿ ƒה

ָך". ּל¿ ֶ ׁ̆ יא לֹא  ƒּה – ָאז ה ה ּבָ ֶ̂ ָך רֹו ם ֵאינ¿ ƒָך. א ּל¿ ֶ ׁ̆ יא  ƒה, ה ֶ̂ ה רֹו ָּ̇ ם ַא ƒה. א ּיָ ƒה ַהֲחֻנּכ ּנֵ ƒֵרי: "ה אֹומ¿ ּב¿

ם. ָ ּ ׁ̆ ƒי מ ƒּ̇ ָהַלכ¿ י ו¿ ƒ̇ י ƒנ י ּפָ ƒַוֲאנ ˜ ֵ̇ ֹו ׁ̆ ַאר  ¿ ׁ̆ ƒנ ׁ̆ י ƒָהא

ָלה. אֹו˙ֹו ַלי¿ אֹד ּב¿ נּו מ¿ ַלח¿ ¿̂ ƒֹוָדה ַלה'-, ה˙ י, ו¿ ƒ̃ ירֹו˙ ָהֲעָנ ƒָיין ַהּד נ¿ ƒּב יבּוֵבינּו ּבַ ƒס נּו ּב¿ כ¿ ַ ׁ̆ מ¿ ƒה

ה. ָ̇ י¿ ַמן ָלֶלֶכ˙ ַהּבָ יַע ַהזּ¿ ƒּג ƒה ֻאָחר ו¿ ָהָיה מ¿

.˜ אר¿ ּפַ ָסל ּבֹוֵדד ּבַ חּוı ַעל אֹו˙ֹו ַספ¿ ב ּבַ ֵ ׁ̆ ׁ̆ ַהּיֹו י ƒ ׁ̆ ָּ̃ י ַה ƒי ָהרּוס ƒיהּוד ƒי ּב ƒּ̇ ר¿ ּכַ ז¿ ƒּוב נ ׁ̆ ּוב ו¿ ׁ̆

ם הּוא ƒה. ַהא ּיָ ƒם ַהֲחֻנּכ ƒה ע ָׂ̆ אֹו˙ ָמה הּוא ָע ר¿ ƒָרן ל ¿̃ י ַס ƒ̇ י ƒי. ָהי ƒּ̇ ן", ָאַמר¿ ֵ̃ ׁ̆ ַהזָּ י ƒי ֶא˙ ָהא ƒ̇ י ƒּבֹו ָרא ֶ ׁ̆ ˜ֹום  ַיד ַהּמָ ע ל¿ ּסַ ƒּבֹואּו נ"

ח? ּדָ ƒָמ˜ֹום נ ה ּבֹוֶדֶד˙ ּב¿ ּיָ ƒם, ֲחֻנּכ ָ ׁ̆ ּה  ָ̇ יר אֹו ƒא ¿ ׁ̆ ƒם ה ָ̇ אּוַלי הּוא ס¿ ֶ ׁ̆ ּה? אֹו  ָ̇ ָזַר˜ אֹו

דֹוָלה זֹוֶלֶג˙    ָעה ַאַח˙ ּג¿ מ¿ ƒָמעֹו˙, ּד ֵלאֹו˙ ּד¿ ַסל. ֵעיָניו מ¿ ב ַעל ַספ¿ ֵ ׁ̆ ן יֹו ֵ̃ ׁ̆ ָז י ƒי רֹוֶאה א ƒֲאנ                                              

יֹו. מֹוָרד ֶלח¡                                               ּב¿

ָמה. ָ ׁ̆ ּנ¿ ˙ ּבַ ַּ̂ ƒאֹור נ ֶלָהָבה ו¿ ˙ ּב¿ ֶ ׁ̆ יט ּובֹוֶכה. ֶלָהָבה ּפֹוֶג ƒֶהם. ַמּב יט ּבָ ƒהּוא ַמּב ים ו¿ ƒ̃ רֹו˙ ּדֹול¿                                               ַהּנֵ

י ֵעד  ƒ̇ י ƒָלה ָהי אֹו˙ֹו ַלי¿ ּב¿ ֶ ׁ̆ י יֹוֵדַע  ƒמֹו. ֻאָלם ֲאנ ¿ ׁ̆ ילּו ֶא˙  ƒֵע˙, אֹו ֲאפ י יֹוֵדַע ֵהיָכן הּוא ּכָ ƒֵאיֶנּנ                                              

ָמה.. ¿̂ הּו ַרב-עֹו ֶ ּ ׁ̆ ַמ                                               ל¿

 

סיפור לחנוכה!
מאירים ומחממים את הקור



היא הלכה והם טרם יצאו והללו עלו, מי הם?

אני בן ויש גם את בני והכל היה בימי, מי אני?

אם תדליק 'אלה' הנרות, תוכל אותי רק לראות, אך אם תשרוף 'דם',

תוכל גם ליהנות. מי אנו?

אם 'ועל הכל' נפגש עם 'ובכל שעה' לא חוזרים

לאחור, מי אני?

מרגיש בהתחלה ובסוף הם יפים ובאמצע געתה

הפרה, מי אנו?

כולנו ימניים ורק החדש הוא שמאלי, מי אנו?

בזה היום מבקרים חמשה ראשים עם כל המתנות והנרות, מי אני?

הוכחתי לכולם שמידי הרשעים הוא נעלם, מי אני?

אמרו: לא לקטנטנים, לא לחכמים, לא ַלַנִחים, מי אנו?

הם באו לחפש, כשראו אותי, עשו כמוני והלכו, מי הם? ומי אני?

האם בגלות בבל חגגו את חג החנוכה?

גם כששבעים גם כשמבקשים אותם מזכירים, מי אנו?

 

חידות לחנוכה



מה אוהבים יותר מזהב ומפז:

15 פרקי "שיר המעלות" – מי מהם יוצא דופן:
שיר שיש בו אהבת ישראל יש בו ברכה, מיהו?

הבכורים והמלכים פעמיים אותנו מבקרים, באיזה פרקים:
גם בתפילת השבת הם שכנים, מי הם?

איזה מזמור אמר דוד המלך בלי שום הקדמה?
איתו נסיים כל תפילה, מי אני?

חסר בו אחת משתים ועשרים, מי אני ומה חסר לי?
נעוץ סופו בתחילתו, מהי המילה?

 למה מזמור למנצח אשרי שגיון. מה זה?
מי "יצליח", ומי "כמוץ אשר תדפנו רוח"?

מיד כשאומרים אותו בתפילה, מתחילים את המזמור הקשור
לחנוכת. איזה פסוק?

רק אותו, לא נדע מי אמרו, מי אני?

כו כסלו:

      כז כסלו: 

      כח כסלו: 

כט כסלו: 

ל כסלו: 

א טבת:

ב טבת: 

 

חידות תהילים



שעשועונים

*בן סיבו -                       
*בך מים -                      
*שך מפן -                     
*יהיו מתת -                  

*תרון -
*מכון חידה -                 
*גן יסופות -                   
*בבליות -                      
*כן אסויוט -                   
*כוס לכה -                    
*נוי תמים -                    
*או מנחשים -                
*תפילה -                      

*מסע הוילן -
 

טנגרם סביבון
נסו להרכיב את צורת הסביבון באמצעות חלקי הצורות שבריבוע

סודוקו - חשמונאים
בכל שורה ובכל ריבוע צריכות

להיות אותיות המילה חשמונאים

תערובת
לפניכם מושגים הקשורים לחנוכה
אלא שעקב תקלה התערבבו להם

האותיות עזרו לנו לסדרם:

הידעת!
יָסן. ƒנ ׁ̆ ן ַעד חֶֹד ּכָ ¿ ׁ̆ ƒַהּמ ˙ ם ֲחֻנּכַ ƒינּו ע ƒּ̇ מ¿ ƒה ה, ו¿ ֶ ׁ̆ יֵמי מֹ ƒן ּב ּכָ ¿ ׁ̆ ƒֶלאֶכ˙ ַהּמ ָרה מ¿ מ¿ ג¿ ƒֵלו נ ס¿ ƒכ יֹום כ"ה ּב¿ ּב¿

יא. ƒב י ַהּנָ יֵמי ַחּגַ ƒי ּב ƒנ ֵ ׁ̆  ˙ ƒי סֹודֹו˙ ּבַ ָלַמ˙ י¿ ¿ ׁ̆ ם ַה ƒחּו ע מ¿ ָׂ̆ ֵלו  ס¿ ƒכ בכ"ה ּב¿
ים. ƒמֹוָנא ¿ ׁ̆ יֵמי ַהַח ƒה ּב ה ּבֹו ֵנס ַהֲחֻנּכָ ָׂ̆ ַנֲע ים ו¿ ƒָונ ַא˙ ַהּי¿ מ¿ ּטֻ ƒמ ׁ̆ ּדָ ¿̃ ƒֲהרּו ֶא˙ ַהּמ ƒֵלו ט ס¿ ƒכ בכ"ה ּב¿



שעשועונים

עיזרו לכד להגיע אל המנורהמבוך

מצאו את ההבדלים
הבדלים 15



שעשועונים
תפזורת

מיצאו את המילים המופיעות למטה, כל המילים כתובות מימין לשמאל בלבד

נרות
דמי חנוכה

שמן
פתילה

ועל הניסים
חנוכה לייב
חשמונאים

נס גדול היה שם
 

שמש
חבד

פירסומי ניסא
רשות הרבים

יוונים
מתתיהו

מכבי
חותמו של כהן גדול

פך קטן
שמונה ימים

מעט אור דוחה הרבה מן החושך

נר מצווה
מעטים
טהורים
צדיקים

עוסקי תורתך
יוחנן

הלל שלם
קריאת התורה

כה כסלו
מנורה
יהודית

 
 

ראש חודש
ברית מילה 
לימוד תורה

שמירת שבת
סופגניה

מוסיף והולך
מהדרין מן המהדרין

בית המקדש
סביבון
מבצע 

תורה אור
 

אתגר: נסו למצוא את הקשר בין כל אחד מהמושגים לימי החנוכה


