חג חנוכה  הע העקש
זה היה לפני שני רבות ,בימי בית המקדש השני.
ע ישראל ישב על אדמתו ,האמי בכל לבו באלוקי וקיי את
תורתו ומצוותיו .לפנות ערב בבית המקדש הכה היה מדליק
את המנורה הטהורה ,בת שבעת הקני .היו הנרות דולקי
ומפיצי אור קדוש ונפלא בכל העול.
בימי הה כבשו היווני את אר ישראל ,ה לא יכלו לשאת
את העובדה ,שהיהודי אינ ככל העמי וכי יש לה אמונה
משלה ואורח חיי משלה .היווני ציוו על היהודי לעזוב
את אמונת ,להפסיק ללמוד תורה ולהפסיק לקיי את
מצוותיה.
ה נכנסו לבית המקדש וטימאו את כל כדי השמ הטהור ,שבו
היו מדליקי את המנורה .שוב לא דלקו נרות המקדש ושוב
לא האיר אור המופלא.
ראו זאת מתתיהו החשמונאי ובניו והכריזו מרד נגד היווני.
החשמונאי אספו אליה את כל היהודי שנשארו נאמני
לעמ ולדת ,ויצאו להילח ביווני .צבא החשמונאי אמנ
היה קט וחלש ,אבל ה הצליחו לנצח את היווני ולגרש
מהאר.
כשהחשמונאי נכנסו לבית המקדש ורצו להדליק את
המנורה ,ראו כי כל השמ היה טמא ואי אפשר היה להדליק בו
את המנורה הטהורה.
והנה היה נס :לפתע נמצא פ שמ קט ,שאותו היווני לא
ראו ולא טימאו .השמ שהיה בו היה מספיק ליו אחד בלבד.
אול השמ שהיה צרי להספיק ליו אחד ,הספיק להדלקת
המנורה לשמונה ימי .
ומאז ועד היו הזה אנו מדליקי בכל שנה נרות חנוכה
וזוכרי את הנסי של אות ימי גדולי.

ַחג ֲח%נ ָ$ה  ָהָע ָהַעְק ָ 
ֶזה ָהָיה ִלְפֵני ָ ִני ַר-,ת,ִ ,יֵמי ֵ,ית ַה ְִ+קָ* ַה ֵ(ִני.
ַע ִי ְָ2רֵאל ָי ַ ב ַעל ַאְדָמתֶ ,-הֱאִמי ְֹ,כל ִלֱ,ָ -,אלִֹקי ְוִקֵֶ /את
ָ-4רתִ3 -מְצוָ-תיוִ .לְפנ-ת ֶעֶרב ְֵ,בית ַה ְִ+קָ* ַהֵֹ$ה ָהָיה ַמְדִליק
ֶאת ַה ְ+נָ-רה ַה ְ7הָ-רה,ַ ,ת ִ ְבַעת ַהִָ6ניָ .היַ 3הֵ5ר-ת *ְ-לִקי
ְ3מִפיִצי א-ר ָקדְ -וִנְפָלא ְֹ,כל ָהעָ-ל.
ִַ/ָ,מי ָהֵה ְָ$ב ַ 3הְָ/ו ִני ֶאת ֶאֶר ִי ְָ2רֵאלֵ ,ה לֹא ָיְכלָ 3ל ֵ2את
ֶאת ָה%עְבָ*הַ ֶ ,הְ/הִ3די ֵאיָנ ְָ$כל ָהַע ִ+י ְוִכי ֵי ָלֶה ֱאמָ3נה
ִמ ֶ( ֶָ8ה ְוֹאַרח ַחִ/י ִמ ֶ( ֶָ8הַ .הְָ/וִני ִצַ 33על ַהְ/הִ3די ַלֲעֹזב ֶאת
מד ָ-4רה ְ3לַהְפִסיק ְלַקֵֶ /את ִמְצוֶ-תיָה.
ֱאמָ3נָתְ ,לַהְפִסיק ִלְל ֹ
ֵה ִנְכְנסְ 3לֵבית ַה ְִ+קָ* ְוִט ְ+אֶ 3את ֹ$ל ַ*ֵ$י ַה ֶ(ֶמ ַה ָ7ה-ר-, ֶ ,
ָהיַ 3מְדִליִקי ֶאת ַה ְ+נָ-רה3 .ב לֹא ָ*ְלקֵ 3נר-ת ַה ְִ+קָ* ְו 3ב
לֹא ֵהִאיר אָ-ר ַה ְ+%פָלא.
ָראֹ 3זאת ַמ ְִ4תָיהַ 3הַח ְ מַ-נאי ָ3בָניו ְוִהְכִריזֶ 3מֶרד ֶנֶגד ַהְָ/וִני.
ַהַח ְ מָ-נִאי ָאְספֲ 3אֵליֶה ֶאת ֹ$ל ַהְ/הִ3די ֶ ֲִ ְ 5ארֶ 3נֱאָמִני
ְלַע ְָ3 +לָדָתְ ,וָיְצאְ 3לִה ֵָ8ח ַָ/ְ,וִניָ .צָבא ַהַח ְ מָ-נִאי ָאְמָנ
ָהָיה ָקָט ְוַח ֲָ , 8אָבל ֵה ִהְצִליחְ 3לַנ ֵַ9ח ֶאת ַהְָ/וִני ְ3לָגְר ָ 
ֵמָהָאֶר.
ְַ ֶ $הַח ְ מָ-נִאי ִנְכְנסְ 3לֵבית ַה ְִ+קָ* ְוָרצְ 3לַהְדִליק ֶאת ַה ְ+נָ-רה,
ָרא$ִ 3י ֹ$ל ַה ֶ(ֶמ ָהָיה ָטֵמא ְוִאי ֶאְפ ָ ר ָהָיה ְלַהְדִליק ֶ -,את
ַה ְ+נָ-רה ַה ְ7הָ-רה.
ְוִהֵ5ה ָהָיה ֵנסְ :לֶפַתע ִנְמָצא ֶַ ֶ ְ:מ ָקָט ֶ ,א-תַ -הְָ/וִני לֹא ָרא3
ְולֹא ִט ְ+אַ .3ה ֶ(ֶמ ֶ ָהָיה ָ -,הָיה ַמְס ִ:יק ְליֶ -אָחד ְִ,לַבד.
אָ3ל ַה ֶ(ֶמ ֶ ָהָיה ָצִריְ ְלַהְס ִ:יק ְליֶ -אָחדִ ,הְס ִ:יק ְלַהְדָלַקת
ַה ְ+נָ-רה ִל ְ מָ-נה ָיִמי .
ֵ3מָאז ְוַעד ַהַ -/הֶ;ה ָאנַ 3מְדִליִקי ְֹ,כל ָ ָנה ֵנר-ת ֲח%נ ָ$ה ְוזְ-כִרי
ֶאת ַהִ=ִ 5י ֶ ל אָ-ת ָיִמי ְ<דִ-לי.

