הפטרת שבת חנוכה

ֹּאש ּה וְ ִש ְב ָעה ֵנר ֶֹּתיהָ
יתי וְ ִה ּנֵה ְמ ֹּנו ַרת זָהָ ב ּ ֻּכ ָ ּל ּה וְ ג ָ ֻּּל ּה ַעל ר ָ
וַ ּיֹּאמֶ ר ֵאלַ י מָ ה ַא ּ ָתה ר ֶֹּאה ויאמר וָ אֹּמַ ר ָר ִא ִ
ֵיתים ָעלֶ יהָ ֶאחָ ד ִמי ִמין הַ ּג ָ ֻּּלה וְ ֶאחָ ד
ֹּאש ּה :ו ְּשנַיִ ם ז ִ
ֵרות אֲ ֶשר ַעל ר ָ
קות לַ ּנ ֹּ
ָעלֶ יהָ ִש ְב ָעה וְ ִש ְב ָעה מוּצָ ֹּ
ְ
ְ
ַעל ְשמֹּאלָ ּה :וָ ַא ַען וָ אֹּמַ ר ֶאל הַ ּ ַמ ְל ָאך הַ דּ ֹּבֵ ר ִ ּבי לֵ אמֹּר מָ ה ֵא ֶ ּלה אֲ דֹּנִ י :וַ יּ ַַען הַ ּ ַמ ְל ָאך הַ דּ ֹּבֵ ר ִ ּבי וַ יֹּּאמֶ ר
לוא י ַָד ְע ּ ָת מָ ה הֵ ּ ָמה ֵא ֶ ּלה וָ אֹּמַ ר לֹּא אֲ דֹּנִ י :וַ ּי ַַען וַ ּיֹּאמֶ ר ֵאלַ י לֵ אמֹּר זֶה דְּ בַ ר ה' ֶאל זְ ֻּר ָּבבֶ ל לֵ אמֹּר
ֵאלַ י ֲה ֹּ
ֹּאש ּה
יתי וְ ִה ּנֵה ְמ ֹּנו ַרת זָהָ ב ּ ֻּכ ָ ּל ּה וְ ג ָ ֻּּל ּה ַעל ר ָ
אותָ :ר ִא ִ
לֹּא ְבחַ ִיל וְ לֹּא ְבכֹּחַ ִּכי ִאם ְ ּברו ִּחי ָאמַ ר ה' ְצבָ ֹּ
ֹּאשה( :זכריה ד ב-ו).
ֵרות אֲ ֶשר ַעל ר ָ
קות לַ ּנ ֹּ
וְ ִש ְב ָעה ֵנר ֶֹּתיהָ ָעלֶ יהָ ִש ְב ָעה וְ ִש ְב ָעה מוּצָ ֹּ

"בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות" (צפניה א יב)  -אמרו לו ישראל :ריבון העולמים! הרי כל
הגדולה שלנו "אחפש את ירושלים בנרות"? והיכן הוא הבטחת נביאים שהבטחתנו "לא יהיה לך
השמש לאור יום וגו' והיה ה' לך לאור יומם" (ישעיה ס יט)" ,קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה' עליך
זרח" (שם שם א) ,ואתה אומר "אחפש את ירושלים בנרות"?
אמר להם הקב"ה :למה שאתם סבורים אינו כך .אלא ,כשם שהראיתיה לזכריה "והנה מנורת זהב
כולה"  -זו כנסת ישראל" :כולך יפה רעייתי" (שיר השירים ד ז)  ...וכך הראה למשה" :ועשית מנורת
זהב טהור" (שמות כה לא)  -זו כנסת ישראל" .מקשה תיעשה המנורה יריכה וקנה גביעיה כפתוריה
ופרחיה"  -יריכה זה הנשיא ,וקנה זה אב בית דין ,גביעיה אלו החכמים ,כפתוריה אלו התלמידים,
ופרחיה אילו התינוקות הלומדים בבית הספר" .ממנה יהיו" " -כולך יפה רעיתי"  ...אמר הקב"ה:
שלא תהא מעוטה בפניהם (בפניכם?) ,הרי בדברים הללו אני אחפש ירושלים " -והיה בעת ההוא אחפש
ירושלים בנרות".
שבת שלום ושמחה בזאת חנוכה
מחלקי המים

