
 
 

 

 
 
 
 

 

   – שמונה ימים
 חנוכה / בלה ברעם  שלהסיפור  

 

רבות שנים  ה-לפני  הדברי רבות  פורחת.  -ארץ   . ה  ישראל 

עמלים  ואנשים  וכרמים.  שדות  בה,  כפרים  בה,  ערים 

 .בשמחה, זורעים וקוצרים ברנה

לם כפר מודיעין.  ופה מכיאך    ,ישראל-פרים בארץהכפים  י

ואמיצים בחורי    םגיבוריכרמי ענבים סביב לו וכרמי זיתים.  

מכ אך  המכבים,  וישראל,  בני  אמיצים  לם ומכ  רוגיבולם 

 .רוח-ן ועזוה. גבוה, חסדיהו

באי הערים  אך  ריש-ץרפות  מכיאל,  ירושלים.  ופה  העיר  לן 

ובביתדהמק-ובית שיש,  אבני  בנוי  בירושלים  המקדש -ש 

 .הב ואורה כאור היוםז-מנורת

בבית ת  ;המקדש-וכלי־זמר  וחלילים,    ם פיו כנורות 

 .לויים מנגנים ושרים שירי תודה וגילה, וםומצלתיי

לשמ לירושלים  הארץ  קצות  מכל  עולים  חג  אל וובכל  ע 

 הלויים.  זמרת 

יו אויב.  בא  אחד  שפת  ויום  על  אשר  כחול  רבים   ,םהי נים 

עזי רעים  רוכבים  -אנשים  אססועל  פנים,  על יריםבים   ,

מל גומפילים  באו.  מלחמה,  א רדי  מן    ם האיכרית  שו 

 הכפרים.

 :םהרו למא

 !נו יהיול – השדות היפים 

 !יהיו לנו – רמים הטוביםכה

 !יוהי לנו – הבתים החזקים

בית אל  באו,  ירושלים  הקירות -ואל  את  נכנסו,   המקדש 

מנורתרה את  הזית -סו,  שמן  הזך,  השמן  את  נפצו,  הזהב 

 :כו, צחקו ולעגו פ הכדים ש מן

 !לנו היא – ירושלים

 !לנו הוא – המקדש-בית

  !לנו – כל הארץ

 יעו:  דשמעו המכבים בני החשמונאים, הו

 .נורהאדמה הזאת שלנו. אנו זרענו וקצ

 .הבתים שלנו. אנו עמלנו ובנינו

 !בורים, ונגרש את הזריםיהתאספו, בחורים! חושו, ג

ג ובאו  ישראל  רבויהתאספו  באויי  להלחם  מעטים ויצאו  ב. 

 .מול חזקיםמול רבים. חלשים 

קשה   המלחמה,  היתה  נצחו  מקשה  המכבים  אך  אד. 

 .רו חזצם רשבו ואל איניות ווהיונים ברחו. בא

ב, נס, נמוג. נעלה לירושלים ויהמכבי: ברח הא  יהודהאמר  

 .גוואת חג הנצחון נח

בית אל  באו  לירושלים,  עלו  ועשו.  והנה -אמרו  המקדש. 

הבית מנורת  ,הרוס  שבורה  שעריו,  וכלי-שרופים  -הזהב 

 .פציםופים מניגינה הנה

 .קויר שטו ומיפצו, ק יקנו ושיה. תדד התחילו בעבומי

 .אמר יהודה – הזהב ויהי אור בבית!-ליק את מנורתדנ

חיח שמן,  בפיפשו  ביפשו  עברו  ובמחבואים.  חובות רנות 

ביירושלים, ח בבתים,  ביתי פשו  אל  חזרו  ולא מצאו.  -קשו 

 .המקדש אבלים, עצובים

 הזהב לא תאיר?  -ג את חג הנצחון ומנורתואיך נח - 

פך    ,םואתפ בקיר,  סתר  ו ממקום  הציף,  קטן  הוא  שמן 

 !ני הדליקנינחנן: התמומבקש כ

 .שמח יהודה, שמחו הכל

יהוי  –  ליקו דהזהב. ה-תרה את השמן מן הפך אל מנודצק 

 .ה אור גדול כאור היוםיה

הכנורות ואת החלילים ופתחו בשיר, וכל לקחו הלויים את  

 . העם עוזר על ידם

ראו פלא ונס: הפך הקטן אשר שמנו היה די רק ליום אחד, 

וכל העם גדול,  מים. והמנורה דלקה באור  יהספיק לשמונה  

החנ ימי  שמונת  ובמחול  בשיר  כה. וחגג 

 
 וצי גנים הבינקיבה מדור   –ילקוט חנוכה מתוך: 


