ח וכה ,ח וכה ,חג יפה כל-כך
בֵּ ית ִהלֵּ ל אוֹ בֵּ יִת שַׁ ַמּאי ָ -מה כְּ ַדאי?
חַ ג הַ חֲ ֻכָּה הוּא חַ ג שֶׁ ל אוֹר ,שֶׁ ל ִשׂ ְמחָ ה וְ שֶׁ ל הַ ְרבֵּ ה מַ אֲ כָ לִים שַׁ ְמ וּ ִ יִּ ים
נִּק ָר ִאים הַ ְסּפ ִָרים
ימיםִ .ספּוּר הַ חֲ ֻכָּה ֵאי וֹ כָּתוּב בַּ ַתּ ַ " ֶ ,אלָּא בִּ ְס ָפ ִרים הַ ְ
וּטעִ ִ
ְ
הַ ִחיצוֹ ִ יִּים.
ְהוּדיםַ ,המַּ ַכּ ִבּים ,עַ ל ַהיְּ וָ ִים וְ ֶאת ִטהוּר בֵּית
ְבּחַ ג זֶה ְמצַ יְּ ִים ֶאת ִ צְ חוֹ ָ ם שֶׁ ל הַ יּ ִ
ירת הַ פְּ ָסלִים ֶשׁ ַהיְּ וָ ִים
ְהוּדים עָ שׂוּ ז ֹאת בִּ ְשׁבִ ַ
הַ ִמּ ְקדָּ שׁ ִמיָּדָ ם .בְּ אֹפֶן ִס ְמלִי הַ יּ ִ
וֹרה שֶׁ הָ י ְָתה ֵסמֶ ל מֶ ְרכָּזִ י בַּ יַּהֲ דוּת עוֹד
ִהצִּ יבוּ בְּ בֵ ית הַ ִמּ ְקדָּ שׁ ,וּבְ הַ ְדל ַָקת הַ ְמּ ָ
יִשׂ ָר ֵאל ָהיוּ בִּ ְשׁ וֹת ְ דוּדֵ יהֶ ם בַּ ִמּ ְדבָּ ר.
ימי "אֹהֶ ל מוֹעֵ ד" ,כְּ שֶׁ בְּ ֵי ְ
ִמ ֵ
ַכּיָּדוּעַ לָ כֶם ,הַ שֶּׁ ֶמן הָ יָה מוּעָ טַ ,א בְּ דֶ ֶר ֵס הוּא ִה ְספִּ יק לִ ְשׁמוֹ ָה י ִָמים.
נּוֹצ ָרה ִבּ ְמי ָֻחד לִ כְ בוֹד חַ ג הַ חֲ ֻכָּה
וֹרה ִשׁבְ עָ ה ָק ִים בִּ לְ בַ ד ,וְ ִאלּוּ לַחֲ ֻכִּ יָּה שֶׁ ְ
ל ְַמּ ָ
וֹרה לִ ְד ק ,וְ ָק ֶ ה
י ְֶשׁ ָם ִתּ ְשׁעָ ה ָק ִים – ָק ֶ ה ֶאחָ ד לְ כָל יוֹם ֶשׁבּוֹ ִה ְמ ִשׁיכָה הַ ְמּ ָ
יוֹתר ,שֶׁ מַּ ְדלִיק ֶאת כָּל הַ יּ ֶֶתר ,הֲ ל ֹא הוּא הַ שֶּׁ מֶ שׁ.
וֹסָ ף ,גָּבוֹהַּ ֵ
כֵּ יצַ ד הֶ ְחלִיטוּ עַ ל ֵסדֶ ר הַ ְדל ַָקת הַ נֵּרוֹת?
בַּ ְתּקוּפָה שֶׁ לּ ְַאחַ ר חֻ ְרבַּ ן בֵּ ית הַ ִמּ ְקדָּ שׁ ָהיוּ ְשׁ ֵי ַתּ ָנּ ִאים )כִּ נּוּי לְחַ כְ ֵמי י ְִשׂ ָר ֵאל(:
ידים ִמשֶּׁ לּוֹ .הֵ ם ל ְִמּדוּ
לְמ ִ
ִהלֵּל וְ שַׁ ַמּאי .לְ כָל ֶאחָ ד מֵ הֶ ם הָ יָה בֵּ ית ִמ ְד ָרשׁ וְ ַת ִ
אוֹתהּ וְ ָקבְ עוּ חֻ ִקּים לְפִ יהָ  .בְּ דֶ ֶר כְּ לָל הֵ ם ל ֹא ִה ְסכִּ ימוּ בֵּ י ֵיהֶ ם.
וּפֵרשׁוּ ָ
תּוֹרה ְ
ָ
יוֹתר לְהַ ְדלִיק ֶאת הַ חֲ ֻכִּ יָּהָ ,א ְמרוּ בַּ יִת
כַּאֲ שֶׁ ר ָרצוּ ל ְִק ֹבּע מַ ִהי הַ דֶּ ֶר הַ טּוֹבָ ה בְּ ֵ
ִיקים ְשׁמוֹ ָ ה – ִמכָּאן ָו ֵאילָ פּוֹחֵ ת וְ הוֹלֵ  ".לְ עֻמַּ ת
שַׁ ַמּאי" :בַּ יּוֹם הָ ִראשׁוֹן מַ ְדל ִ
מוֹסיף
ִ
לִיקים ֶאחָ דִ ,מכָּאן וָ ֵאי ָל
ז ֹאת ָא ְמרוּ בֵּ ית ִהלֵּל" :בַּ יּוֹם הָ ִראשׁוֹן מַ ְד ִ
וְ הוֹלֵ ".
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