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   פנינה מ. /חֶֹמץ בְִּמקוֹם ׁשֶֶמן 

 ְלַהְדִליקִּבּתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֲחִניָנא ִנְּגָׁשה . ַׁשָּבתֶעֶרב 

ְלתֹו  ָיְצָקהָנְטָלה ְּכִלי ּוִמֶּמּנּו . ֵנרֹות ַׁשָּבת

ֶאת  ִהְדִליָקה, ַהְּצלֹוִחּיֹות ַהְּמַׁשְּמׁשֹות ְּכָפמֹוטֹות

ַא ִמָּיד ְלַאַחר . ַהְּפִתילֹות ְוִקְּבָלה ֶאת ַהַּׁשָּבת

ִהְבִחיָנה ְּבָטעּוָתּה ִהיא ָנְטָלה ֶאת ַהְּכִלי  ַהַהְדָלָקה 5 

ֶׁשָהָיה ּבֹו ֹחֶמץ ִּבְמקֹום ֶאת ַהְּכִלי ֶׁשל ַהֶּׁשֶמן 

  .ֹחֶמץ ְלתֹו ַהָּפמֹוטֹות ָיְצָקהוְ 

ִיָּׁשֲארּו   ַהַּׁשָּבת א  ֶׁשֲהֵרי ֵנרֹות  ,ִלָּבּה ִנְמָלא ַצַער

  .ָּדִליקַהֹחֶמץ ֵאינֹו  יּכִ  ּדֹוְלִקים

: ָׁשַאל אֹוָתּה ,ָרָאה ַרִּבי ֲחִניָנא ֶאת ִּבּתֹו ֲעצּוָבה 10 

ְוִהֵּנה ַׁשָּבת ַהַּמְלָּכה , ַמה ָל ִּבִּתי ִּכי ִּתְצָטְעִרי״

  ! ״ָאסּור ְלִהְצַטֵער ְּבַׁשָּבת. ָּבָאה

ְתַחֵּלף ִלי ַהְּכִלי ּוִבְמקֹום ֵנרֹות ַׁשָּבת ְונִ  ְלַהְדִליקָּבאִתי , ָאִבי: ״ֵהִׁשיָבה לוֹ 

ְוֵאיָכָכה , ַוֲהֵרי ְּכָבר ִקַּבְלִּתי ַׁשָּבת, ִמְּכִלי ֶׁשל ֹחֶמץ ָיַצְקִּתיִמְּכִלי ֶׁשל ֶׁשֶמן  ִליצֹוק

ָּכֵעת ֲאִני חֹוֶׁשֶׁשת ֶׁשָּמא ִתְכֶּבה ָהֵאׁש ִמָּיד ְוא ִיְהֶיה ? אּוַכל ְלַתֵּקן ֶאת ַמֲעַׂשי 15 

  ״. ַּדת ַׁשָּבתָלנּו אֹור ִלְסעֻ 

הּוא ֹיאַמר  ְוִיְדַלקִמי ֶׁשָאַמר ַלֶּׁשֶמן ? ַמה ַאְּת ּדֹוֶאֶגת: ״ָאַמר ָלּה ַרִּבי ֲחִניָנא

  !ְוִיְדַלקַלֹחֶמץ 

  .ְוָכ ָהָיה 

ַעד , ֶאָּלא ְּבֶמֶׁש ָּכל ַהַּׁשָּבת, א ַרק ְּבֵליל ַׁשָּבת ְוָדְלקּו ָּדְלקּוֵנרֹות ַהַּׁשָּבת   20 

ְּכֵדי ׳ ְוֹזאת ָעָׂשה ה. ַׁשָּבת ְוִהְדִליקּו ֵמֵאׁש ַהֵּנרֹות ֵנר ְלַהְבָּדָלה ֶׁשִהִּגיַע מֹוָצֵאי

  .ְלַפְרֵסם ֶאת ַהֵּנס

  )ì Çò ã Èa Ëò Àî-ò äë ó Çc úé Äð Âò Çz é Ät״à(  

  

  

  



  ב"ה

 .חֶֹמץ בְִּמקוֹם ׁשֶֶמן :עֲבוָֹדה
  ?ִּבּתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֲחִניָנאַהָּטעּות ֶׁשל ָהְיָתה ַמה א. . 1

______________________________________________________

______________________________________________________   

  ?ֶאת ָטעּוָתּהִּתְּקָנה ַמּדּוַע ִהיא א ב.     

______________________________________________________

______________________________________________________   

   -   )10ׁשּוָרה ( "ָרָאה ַרִּבי ֲחִניָנא ֶאת ִּבּתֹו ֲעצּוָבה: "ָּכתּובַּבִּסיּפּור . 2

  ?ֲעצּוָבהָהְיָתה ִּבּתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ּדֹוָסא ַמּדּוַע 

  .ּדֹוָסאַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן  –ֶׁשָּלּה ַאָּבא ָחְׁשָׁשה ֵמַהְּתגּוָבה ֶׁשל ִהיא   .א

 .ֶׁשִהיא א ִקְּיָמה ֶאת ִמְצַות ַהְדָלַקת ֵנרֹות ַׁשָּבת ְּבִהּדּורֵּכיָון   .ב

 .'ְּבָרָכה ְלַבָּטָלה'ַעל ַהְדָלַקת ַהֵּנרֹות ֵּבְרָכה ֶׁשִהיא ֵּכיָון   .ג

  .ֶׁשַהֵּנרֹות ִיְכּבּו ְוֵהם ֹיאְכלּו ֶאת ְסעּוַדת ַהַּׁשָּבת ַּבֹחֶׁשָחְׁשָׁשה ִהיא   .ד

   ?ַהַּׁשָּבת ְּבֵביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ּדֹוָסאְּבֵנרֹות ַמה ָהָיה ַהֵּנס . 3

  .ְזַמן ַרב יֹוֵתר ִמן ָהָרִגילְּבֶמֶׁש ַהֵּנרֹות ָּדְלקּו   .א

  .ֶׁשְּבֶדֶר ְּכָלל ֵאינֹו ָּדִליקְּבֵעָרה ַהֵּנרֹות ָּדְלקּו ִעם ֹחֶמר   .ב

  .ְּכָללָּכַעס ַרִּבי ֲחִניָנא א , ַעל ַאף ַהָּטעּות ֶׁשל ִּבּתוֹ   .ג

  .ְנכֹונֹותּוב' א' ְּתׁשּובֹות   .ד

  .ֻהְדְלָקה: ִמִּלים ִמִּמְׁשַּפַחת ַהִּמִּלים 5 ֵמַהֶּקַטעַהֲעִתיקּו א. . 4

___________          ________         _____     _____         ___________  

  .יוְֹצִקים: ִמִּלים ִמִּמְׁשַּפַחת ַהִּמִּלים 4 ֵמַהֶּקַטעַהֲעִתיקּו  .ב    

___________          ________         _____     _____         ___________  

  ."ָהָיהְוָכ ": ָּכתּוב 19ְּבׁשּוָרה . 5

 ? ַהַּכָּוָנהְלַמה      

________________________________________________________

 ________________________________________________________  



  ב"ה

úé Äð Àá Çz Çä úé Äøet Äq Çä  

 
  ________________________________________ ַהִּסּפּור : ֵׁשם

 
 

 

 

 

 

 
  

    

 Àãמּויֹות 

? ַהִּסּפּור ִּגּבֹוֵרי ֵהם ִמי �
 

 

 קֹוםמָ 

  ? ַהִּסּפּור ִהְתַרֵחׁש ֵהיָכן

 

  

 

 Àæ Çîï 

 ? ַהִּסּפּור ִהְתַרֵחׁשָמַתי 

 

äÈé Èò Àa Çä 

.ַּבִּסּפּור ֶׁשּנֹוְצָרה ַהְּבָעָיה  

 Çä Ät Èz Éåøï 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________


