
 הפטרת שבת חנוכה

ְבָעה נֵ  ּה ְוש ִ ּה ַעל רֹּאש ָ ּלָ ּה ְוגֻּ ּלָ ַרת ָזָהב ּכֻּ ה ְמנוֹּ ַמר ָרִאיִתי ְוִהּנֵ ה רֶֹּאה ויאמר ָואֹּ רֶֹּתיָה ַוּיֹּאֶמר ֵאַלי ָמה ַאּתָ
ּה: ר ַעל רֹּאש ָ ֶ ת ֲאש  רוֹּ ת ַלּנֵ ְבָעה מּוָצקוֹּ ְבָעה ְוש ִ ַנִים ֵזיִתים ָעֶליָה ֶאָחד ִמי ָעֶליָה ש ִ ה ְוֶאָחד ּוש ְ ּלָ ִמין ַהּגֻּ

אָלּה: מֹּ ה ֲאדִֹּני: ַעל ש ְ ר ָמה ֵאּלֶ י ֵלאמֹּ ְלָאְך ַהּדֵֹּבר ּבִ ַמר ֶאל ַהּמַ י ַויֹּּאֶמר  ָוַאַען ָואֹּ ְלָאְך ַהּדֵֹּבר ּבִ ַען ַהּמַ ַויַּ
ַמר לֹּא ֲאדִֹּני: ה ָואֹּ ה ֵאּלֶ א ָיַדְעּתָ ָמה ֵהּמָ ר ֶזה דְּ  ֵאַלי ֲהלוֹּ ַען ַוּיֹּאֶמר ֵאַלי ֵלאמֹּ ר ַוּיַ ֶבל ֵלאמֹּ ּבָ ַבר ה' ֶאל ְזרֻּ

ת:  רּוִחי ָאַמר ה' ְצָבאוֹּ י ִאם ּבְ ּה לֹּא ְבַחִיל ְולֹּא ְבכַֹּח ּכִ ּה ַעל רֹּאש ָ ּלָ ּה ְוגֻּ ּלָ ַרת ָזָהב ּכֻּ ָרִאיִתי ְוִהּנֵה ְמנוֹּ
ה ר ַעל רֹּאש ָ ֶ ת ֲאש  רוֹּ ת ַלּנֵ ְבָעה מּוָצקוֹּ ְבָעה ְוש ִ ְבָעה ֵנרֶֹּתיָה ָעֶליָה ש ִ  (.ו-ב )זכריה ד :ְוש ִ

אמרו לו ישראל: ריבון העולמים! הרי כל  -"בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות" )צפניה א יב( 

הגדולה שלנו "אחפש את ירושלים בנרות"? והיכן הוא הבטחת נביאים שהבטחתנו "לא יהיה לך 

"קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה' עליך , השמש לאור יום וגו' והיה ה' לך לאור יומם" )ישעיה ס יט(

 זרח" )שם שם א(, ואתה אומר "אחפש את ירושלים בנרות"? 

כשם שהראיתיה לזכריה "והנה מנורת זהב  ,אלא .אמר להם הקב"ה: למה שאתם סבורים אינו כך

רת ד ז( ... וכך הראה למשה: "ועשית מנויר השירים לך יפה רעייתי" )שוזו כנסת ישראל: "כ -כולה" 

זו כנסת ישראל. "מקשה תיעשה המנורה יריכה וקנה גביעיה כפתוריה  -זהב טהור" )שמות כה לא( 

יריכה זה הנשיא, וקנה זה אב בית דין, גביעיה אלו החכמים, כפתוריה אלו התלמידים,  -ופרחיה" 

ב"ה: לך יפה רעיתי" ... אמר הקו"כ -ופרחיה אילו התינוקות הלומדים בבית הספר. "ממנה יהיו" 

"והיה בעת ההוא אחפש  -שלא תהא מעוטה בפניהם )בפניכם?(, הרי בדברים הללו אני אחפש ירושלים 

 ירושלים בנרות". 
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