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 שבתלקראת 

    ????בטליםבטליםבטליםבטלים    לאלאלאלא    ופוריםופוריםופוריםופורים    חנוכהחנוכהחנוכהחנוכה    מדועמדועמדועמדוע
            

 "!בטלים לא ופורים חנוכה – בטלים יהיו המועדים כל אם" :חכמים אמרו
 ?                לעולם בטלים לא שהם החגים משאר ופורים חנוכה שונים במה :השאלה נשאלת

",  תודעה"ה בספרו טוב כי אליהו הרב כתב המועדים שאר על ופורים חנוכה של עדיפותם על
 :משל י"ע זאת והסביר

  והרוויח מסחרו ועשה הלך  ,מסחר לעשיית ממון בידו שנתנו אחד לסוחר ?דומה הדבר למה משל
 מה שאת הרי – לו שנתנו מה ממנו ליטול יבואו אם אפילו, ימים לאחר. משלו הרבה ממון

 ...לקחת יוכלו לא משלו שהרוויח
 ואילו. זכויותיהם מחמת ולא, לישראל בחינם ניתנו, בתורה האמורים המועדים כך: והנמשל

  הטהורה האמונה על נפשם שחרפו, הטובים מעשיהם בזכות לישראל להם ניתנו ופורים חנוכה
,   זאת וכל .כגיגית הר עליהם כפו ולא בפורים התורה ברית עליהם קבלו עצמם וברצון, בחנוכה

 . ומשעבדיהם בוזזיהם ביד נתונים היו כאשר
  ינטלו לא, במעשיהם להם שזכו ופורים חנוכה – האחרים המועדים מהם ייטלו אפילו, כך משום
!                                                                                                                           לעולם בטלים יהיו ולא מהם

 
 ..."דחנוכה יומי בכסלו ה"בכ רבנן דתנו ?חנוכה מאי: "נאמר א"כ דף שבת במסכת

 ימי של סודם מהו -? חנוכה מאי: כך מלובלין שפירא מאיר' ר מסביר – הללו הגמרא דברי את
 אנו, עלינו הקמים מול אל איתנים לעמוד הכוח את -) חכמים למדו( !רבנן דתנו ? החנוכה
 איש הבן מביא ובאמת! להם נוכל כך רק, המצוות ושמירת התורה לימוד", רבנן תנו"מ מקבלים

, בראשית חומש של הראשונים בפסוקים כשנעיין: מהתורה" לחנוכה יפה רמז" וישב בפרשת חי
, חנוכה=  האור לחג רמז וזהו, אור המילה היא בראשית מהמילה) 25(=  ה"הכ המילה כי נגלה
  עלינו העומדים כל מול לעמידה ישראל עם של האנרגיה מקור היא התורה. בכסלו ה"בכ החל

 !לעולם חנוכה יתבטל לא כזה בכוח וממילא...לכלותינו
 חג אורים שמח!
 הרב גלעד מחפוד

 בית הספר נחלים רב
 



  

 דמות אחת בשבוע
 

 מתתיהו החשמונאי

  היוונים נגד) המכבים( החשמונאים מרד את שהתחיל המנהיג היה, החשמונאי מתתיהו

:   בנים כמה היו למתתיהו. חשמונאי לבית המלכים שושלת יצאה ממנו. אנטיוכוס – ומנהיגם

 .הוופסי ויונתן החורני אלעזר, המכבי יהודה, התרסי שמעון, הגדי יוחנן

  דתם על היהודים את בירלהע אנטיוכוס גזר, מתתיהו של בזקנתו כאשר מתחיל חנוכה סיפור

.  למודיעין ועבר ירושלים את בניו עם מתתיהו עזב לפיכך. בירושלים המקדש בית חילול תוך

 ראשון ויזבח לאחיו דוגמה שיתן ממתתיהו היוונים בקשו, למודיעין היוונים הגיעו כאשר

  מתתיהו ברחו, מכן לאחר. ולמצוות לתורה אמונים והצהיר זאת לעשות סירב מתתיהו. לאליל

,  מישראל חיל גיבורי, חסידים קהל" מקבים בספר המכונים, יהודה מבני ורבים להרים ובניו

  הריסת: התורה חיי ובחידוש היוונים נגד במלחמה החלו ובניו מתתיהו" לתורה המתנדב כל

 .אנטיוכוס גזירות בגלל נימולו שלא הילדים ומילת זרה לעבודה שנבנו במות

 בניו את מתתיהו ציווה מותו לפני. מתתיהו נפטר הספירה לפני 166 בשנת מכן לאחר שנה

  ואת עצה איש להיות מינה הוא בנו שמעון את. באויבים ולנקום התורה מצוות את לשמור

 .הצבא שר להיות המקבי יהודה

  של סבו סב בשם מקורו כי הטוענים יש". חשמונאי" הכינוי מקור מה ברור לגמרי לא

  בתפילת. שבע לבאר מדרום שהייתה עיר של בשם שמקורו האומרים ויש, חשמונאי, מתתיהו

 מקור". גדול כהן יוחנן בן מתתיהו בימי: "גדול כהן הביטוי למתתיהו ביחס מוזכר הניסים על

  ובניו וחשמונאי הצדיק שמעון להם שהעמדתי יוונים בימי: "נכתב בה בברייתא הביטוי

 היה שגם ואפשר, בלבד כבוד לשם זה בתואר כינוהו ל"שחז מפרשים יש". גדול כהן ומתתיה

 ).למלחמה העם את להכין שתפקידו כהן( מלחמה משוח כהן של בגדר

 הציור השבועי

פרשהמהאיזה פסוק   

רמוז בתמונה?   

   

 

 

 

דרך אתר בית   ניתן למסור תשובות

  www.NECHALIM.net :  הספר

בין הפותרים יוגרל פרס! (ההשתתפות  

 )  12עד  5מגיל  /הלכל ילדפתוחה 

 



  

 מעשה שהיה

,  ְּבשּוחֹות ָׁשַכְבנּו ַהַּלְיָלה ִּבָּׁשעֹות, ְּביֹוֵתר ָקֶׁשה ָהָיה 1777 ְׁשַנת ֶׁשל ָהָאֶמִריָקִאי ַהֹחֶרף
 ַא<. ַלִּמְלָחָמה  ֶׁשַּיַצא וֹוִשיְנְגטֹון' ֹוְרג'ג ַהֵּגֵנָרל ֶאת ְמַקְּלִלים ַהַחָּיִלים ֹרב. ְורֹוֲעִדים ְרֻטִּבים

  ַהַהְׁשָּפלֹות ֶאת זֹוֵכר ֲאִני. ֶׁשּלוֹ  ַהֵחרּות ְּבִמְלֶחֶמת ַמֲאִמין, ִמּפֹוִלין ַעְכָׁשו ֶׁשִהִּגיעַ  ְיהּוִדי, ֲאִני
 !עֹוד Aא. ָאִבי ֶׁשל ִּבְכבֹודוֹ  ַהְּפִגיָעה ְוֶאת ָהְּפִריִצים ִמַּצד

 ֶאת ְּבִני ַּתְדִליק ַּכֲאֶׁשר: "ְוָאַמר, ְוָקֵמעַ  ַמְזֶּכֶרת ִלי ֶׁשִּתְהֶיה, ֲחנִֻּכָּיה ִלי ָנַתן ֵמָאִבי ְּכֶׁשִּנְפַרְדִּתי
  רֹוֶצה ֲאִני, ֲחנָֻּכה ֶׁשל ִראׁשֹון ֶעֶרב ְוַעְכָׁשו". ַהֶּדֶר< ֶאת ְלE ָיִאירּו ֵהם ֲחנָֻּכה ֶׁשל ַהֵּנרֹות

 ֶאת הֹוֵצאִתי, ִנְרְּדמּו ֶׁשֻרָּבם ְלַאַחר. ֲהגֹוִיים ַהַחָּיִלים ֶׁשל ִמְּתגּוָבָתם חֹוֵׁשׁש ֲאִני ַא< ְלַהְדִליק
 .ִראׁשֹון ֵנר ְוִהְדַלְקִּתי ַהֲחנִֻּכָּיה

 ְוֶאת ְוִאִּמי ָאִבי ֶׁשל ְּדמּוָתם ֶאת ָרִאיִתי ַהֵּנרֹות ְּבאֹורֹות
. ָקָטן ְּכֶיֶלד ְּבֶבִכי ּוָפַרְצִּתי ְּכֵאב ִנְתַמֵּלא ִלִּבי, ִסְבלֹוָתם

  ַמֲעֶלה ֵעיֵני ֶאת ָנָׂשאִתי, ַרָּכה ָיד ְּבָראִׁשי ָנְגָעה, ְלֶפַתע
  רֹוֵכן ְצמוֹ ּוְבעַ  ִּבְכבֹודוֹ  ָוִׁשיְנְּגטֹון' ֹוְרג'ג ַהֶּגֶנָרל ְוִהֵּנה
?". ְלE ַקר ָהִאם? ַחַּיל ִּתְבֶּכה ָלָּמה: "ְוׁשֹוֵאל ֵמָעַלי

  ֲאִני, ַהֶּגֶנָרל ֲאדֹוִני" מּולוֹ  ְוָעַמְדִּתי ִמְּמקֹוִמי ָקַפְצִּתי
  ."ְנַנֵּצחַ  ְוָלֵכן ִעָּמנּו ַהֶּצֶדק, ְלִנְצחֹוְנE ּוִמְתַּפֵּלל ּבֹוֶכה

, ִנְתַקְּיָמה ֱאמּוָנִתי. ַּבֲחֵׁשָכה ְוֶנֱעַלם ָיִדי ֶאת ָלַחץ ַהֶּגֶנָרל
 ָהִראׁשֹון ַלָּנִׂשיא ָהָיה וֹוִׁשיְנְּגטֹון. ֻמְׁשָלם ָהָיה ַהִּנָּצחֹון

 .ב"ארה ֶׁשל
  ֵנרֹות ִהְדַלְקִּתי, ֲחנָֻּכה ֶׁשל ִראׁשֹון ְּבֶליל ִמֵּכן ְלַאַחר ָׁשָנה

.  יֹוְרק-ֶׁשִּבְניּו יֵּביתִ  ְּבֶדֶלת ְּדִפיָקה ָׁשַמְעִּתי ּוִפְתאֹום
 עֹוֵמד ּוְבַעְצמוֹ  ִּבְכבֹודוֹ  ַהָּנִׂשיא ּוְלַתְדֵהָמִתי ָּפַתְחִּתי
  .ַּבֶּפַתח

  ִהְדִליקּו ַהָּיִפים ּוְדָבֶריE ַהֶּזה ַהֵּנר. "ַּבַּבִית ַהֲחנִֻּכָּיה ֶאת ָרָאה ַּכֲאֶׁשר ָקָרא" ַהִּנְפָלא ַהֵּנר ִהֵּנה"
 !"ַהְּבִרית ַאְרצֹות ִמֶּמְמֶׁשֶלת ָּכבֹוד אֹות ְּתַקֵּבל ְּבָקרֹוב, ַההּוא ַּבַּלְיָלה ְּבִלִּבי אֹור

 :יהודית בת ציפורה לעילוי נשמת/  פינת ההלכה
 

  לנר נר בין הפסק ויהיה. נמוך ואחד גבוה אחד לא, בשוה אחת בשורה יהיוהחנוכה  נרות.א
 יתחמם שלא הפסק יהיה שעוה של ובנרות. מדורה כמו הויהי לזה זה של הלהב יתקרב שלא

  כל כלי עליה כפה אם, פתילות והקיפה שמן קערה מילא. ויתקלקלו השעוה ויטיף מזה זה
  שהיא לפי עולה אינה אחר לנר אפילו כלי עליה כפה לא. אחד נר בשביל עולה פתיחה

  משום הראשון בלילה אפילו שנים בו ידליקו לא, יותר או פיות שתי לו שיש נר. כמדורה
 .מדליקין נרות כמה היכר דליכא

.  שהחיינו, נסים שעשה, להדליק: ברכות שלש ההדלקה םקוד המדליק מברך ראשון בליל.ב
 שמדליק ובעוד, אחד נר מדליק הברכות שבירך לאחר. שהחיינו מברך אינו הלילות ובשאר

 .יצא, לאבותינו אמר ואם. לישראל נסים שעשה אומר גר'. וכו הללו הנרות אומר האחרות
 השמש את צלןא להניח נוהגין ולכן, מאורן ליהנות אסור שעה חצי דהיינו מצותן זמן כל.ג

  מן למעלה קצת להניחו וצריכין. השמש לאור ישתמש אצלן ישתמש שאם כדי, בו שהדליקן
 .הנרות ממנין שאינו ניכר שיהא הנרות



   

נתחיל בערב כיתה שהיה  

לנו, באוכל הטעים,  

ובמתנה  במשחקים 

 שקיבלתי:

שמעתי גם ילדי הגנים של  

 פטיש ובטחה הצטרפו
ם
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  נכון, הם מגיעים לבקר אותנו

שבת  -גם היום לקבלת

 אתה גם מוזמן!משותפת. 

זה יצירתי? תראה את תלמידי  

כיתה א' שכבר סיימו ללמוד  

שו מסיבת את תנועת הקמץ, וע

 תחפושות בנושא:

לקרוא בעברית אתם  יפה, אז 

 יודעים. ומה לגבי אנגלית?

אש, שהיה   נמשיך במופע

 **אש** !

אני רק מחכה לשמוע מי זכה  

 החנוכיותבתחרות 

ראיתי שהיו מבלונים, מכוסות 

קפה, מחלות, מבקבוקים... ממש  

 יצירתי!

 חג שמח! איזה כיף!

ממש שמח אצלכם! איך היה  

  במסיבת חנוכה?

 שמנים!

אני לא מגלה... אבל הנה  

 חנוכיה אחת לדוגמה:

 קוד ותראה בעצמך:את הסרוק 


