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רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש
בנשיאות כ”ק אדמו”ר מליובאוויטש

רשת חינוך חב"ד בארץ ישראל

תלמידות בית ספר חב"ד מאחלות לכם חנוכה שמח

ב"ה



ֵהן ְתָיהּו ַהכֹּ ֲאִני ַמתִּ
ִנים ה בָּ אֶֹמץ ּוִבְגבּוָרה ִעם ֲחִמשָּׁ בְּ
ים. ָוִנים ַהּכוְֹבשִׁ יְּ ֵחם בַּ ָיָצאִתי ְלִהלָּ
ַמִים   ם שָׁ ׁש שֵׁ רוֶֹצה ְלַקדֵּ ִמי שֶׁ
בוֹא ַאֲחַרי יָּ שֶׁ
ם... ]ֵאַלי"[ י:  "ִמי ְלַהשֵּׁ ְוַיְכִריז ִאתִּ

הורי היקרים,
היום בקרו בגננו, ילדות ממש גדולות,

תלמידות בית ספר חב"ד.
צפינו בהצגה יפה שהכינו אודות

הניסים בחג החנוכה,
שרנו יחד והיתה אוירה חגיגית 

ושמחה.
בערב, כשנשב יחד סביב נרות

החנוכיה המאירים,
נשחק בסביבונים, ונשיר שירים,
תקריאו לי בבקשה על הדמויות 

שבחוברת.

לשמיעת סיפור הנרות לחצו כאן:



מוָֹנִאי ֲאִני ְיהּוָדה ַהַחשְׁ
ְלָחָמה ְמַעט ְמאוֹד ְיהּוִדים ָיָצאנּו ַלמִּ

יִלים. ֶנֶגד ְיָוִנים ֲחָזִקים ְוַאְלֵפי פִּ
נּו ַיֲעזֹר לָּ ם, שֶׁ ְלנּו ְלַהשֵּׁ לַּ ִהְתפַּ

מֹר. ְונּוַכל ֶאת ַיֲהדּוֵתנּו ִלשְׁ
ים ָוִנים ָהיּו ָקשִׁ יְּ ָרבוֹת בַּ ַהקְּ

ים. ַאְך ֲאַנְחנּו ָזִכינּו לִנסִּ
ׁש ֶלא ַממָּ ְרחּו, ֶזה ָהָיה פֶּ ָוִנים בָּ ַהיְּ

ׁש[ ית ַה...]ִמְקדָּ ַוֲאַנְחנּו ִטַהְרנּו ֶאת בֵּ

ה: ִניָּ ְפגָּ ַהסֻּ
ֶמן ֲאִני קוֶֹפֶצת ַמֲחַבת ִעם שֶׁ בְּ

ֶרת. יָרה ּוְמַספֶּ ֶמן ַמְזכִּ ְך ַהשֶּׁ ֶאת ֵנס פַּ
ָוִנים? ם זוְֹכִרים ֶאת ַהיְּ ַהִאם ַאתֶּ

ָמִנים? ל ַהשְּׁ ׁש ֶאת כָּ ְקדָּ מִּ אּו בַּ מְּ טִּ שֶׁ
שּׂו ּוַבּסוֹף ָמְצאּו שּׂו ְוִחפְּ ים ִחפְּ בִּ כַּ ַהמַּ

ֶמן ָטהוֹר ד ִעם ְמַעט שֶׁ כַּ
ׁש ִהְדִליק ֶאת ָהאוֹר. ְקדָּ ת ַהמִּ יַּ ֲחֻנכִּ בַּ שֶׁ

מוָֹנִאים ם ַלַחשְׁ ֵאיֶזה ֵנס ָעשָׂה ַהשֵּׁ
יק ִל...  ֶמן ִהְספִּ ל שֶׁ ְך ָקָטן שֶׁ פַּ

מוָֹנה ָיִמים[ ]שְׁ



ִביבוֹן: ַהסְּ
עוֹד ִסיבּוב ְועוֹד ִסיבּוב

ף ֲאִני לֹא ִמְתַעיֵּ
ָלִדים יֵדי ַהיְּ ִלְהיוֹת בִּ

ֲענּוג ְוֵכיף. ֶזה תַּ
ִנים סוְֹבבּו אוִֹתי ִלְפֵני שָׁ

ָעָרה ִמחּוץ ַלמְּ
יעּו ּוָבְדקּו ָוִנים ִהגִּ ַהיְּ שֶׁ כְּ

ִמי לוֵֹמד... ]ּתוָֹרה[

ֶרת: ַספֶּ ה ַהמְּ יָּ ַהֲחֻנכִּ
ה ְמִאיָרה יָּ ֲאִני ֲחֻנכִּ

יָרה. ֵאׁש ְוֵנרוֹת ֲאִני ַמכִּ
ִלים כְּ ָעַלי ִמְסתַּ שֶׁ כְּ

ִרים. ׁש ִנְזכָּ ְקדָּ ְמנוַֹרת ַהמִּ בִּ
לּו כְּ ְסתַּ ּבוֹאּו ּבוֹאּו תִּ

ְגעּו. ְתָקְרבּו ְוַאל תִּ ַאְך ַאל תִּ
אן ָאְמָנם ֲאִני עוֶֹמֶדת כָּ

ֵאׁש ֶזה  ֲאָבל ָלַגַעת בְּ
ן[ ְמאוֹד... ]ְמֻסכָּ



ה ֵסֶדר ַהְדָלַקת ֵנרוֹת ֲחֻנכָּ
רוֹת ְמָבְרִכים: ִלְפֵני ַהְדָלַקת ַהנֵּ

ִמְצוָֹתיו, נּו בְּ שָׁ ר ִקדְּ ה ֲא-דָֹני ֱא-לֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ֲאשֶׁ רּוְך ַאתָּ בָּ

ה: נּו ְלַהְדִליק ֵנר ֲחֻנכָּ ְוִצוָּ

ים ה ִנסִּ ָעשָׂ ה ֲא-דָֹני ֱא-לֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, שֶׁ רּוְך ַאתָּ בָּ

ה: ְזַמן ַהזֶּ ִמים ָהֵהם בִּ יָּ ַלֲאבוֵֹתינּו, בַּ

יִפים ּוְמָבְרִכים: ֶעֶרב ָהִראׁשוֹן מוסִֹ בָּ

ָמנּו ֶהֱחָינּו ְוִקיְּ ה ֲא-דָֹני ֱא-לֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, שֶׁ רּוְך ַאתָּ בָּ

ה: יָענּו ִלְזַמן ַהזֶּ ְוִהגִּ

רוֹת: ּיּוט ְלַאַחר ַהְדָלַקת ַהנֵּ פִּ

ׁשּועוֹת, לּו ָאנּו ַמְדִליִקין, ַעל ַהתְּ רוֹת ַהלָּ ַהנֵּ

יָת ָעשִׂ ְפָלאוֹת, שֶׁ ים, ְוַעל ַהנִּ סִּ ְוַעל ַהנִּ

ה, ַעל ְיֵדי ְזַמן ַהזֶּ ִמים ָהֵהם בִּ יָּ ַלֲאבוֵֹתינּו בַּ

לּו קֶֹדׁש רוֹת ַהלָּ ה, ַהנֵּ מונַֹת ְיֵמי ֲחֻנכָּ ים.ְוָכל שְׁ דושִֹׁ ּכוֲֹהֶניָך ַהקְּ

א ֶהן ֶאלָּ ׁש בָּ מֵּ תַּ ֵהם, ְוֵאין ָלנּו ְרׁשּות ְלִהשְׁ

ְמָך ל ְלשִׁ ֵדי ְלהוֹדוֹת ּוְלַהלֵּ ְלָבד, כְּ ִלְראוָֹתן בִּ

יָך ְוַעל ִנְפְלאוֶֹתיָך ְוַעל דולֹ, ַעל ִנסֶּ ַהגָּ

ְיׁשּועוֶֹתיָך:


