
 

  מתיידדים עם המילים

הכירו מילים המופיעות יפור "החנוכייה שלא דלקה". אתם עומדים לקרוא את הס

  בו.

את הפירוש של כל אחד מהמילים כתבו  שלפניכם, קראו את המשפטים

  .משלכם יםמשפטומהביטויים המודגשים בהם, וחברו להם 

ולכן הם מתנהגים בהתנשאות  עֹותִמְגָר ישנם ילדים שחושבים שאין להם   א.

  כלפי אחרים.

מדי שבוע, ולא את הכול  ִטיִּפין ִטיִּפיןלי דמי כיס  אבי החליט להעניק  ב.

  בחודש.

  בין החדרים. בׁשֹווָ  ֵלבבכל פעם שאני מוצא משהו בבית, אני עסוק   ג.

להבקיע שער  ְּבָידֹו ָעָלה לֹאלמרות ניסיונותיו הרבים של השחקן הראשי,   ד.

  בכל המשחק.

  של אבי למשך זמן רב. ָניוּפָ  ֶאת ִּכְּסָתה ֲעָנָנהלאחר מותו של סבי,   ה.

  

  יה שלא דלקהיהחנוכ
  (רשם משה רבי, מפי הרב יוסף משאש ממרוקו).

  
בימי רבי אברהם אבן עזרא (ראב"ע) חי בפאדובה שבאיטליה עשיר אוהב מצוות 

לא אהב לפרוע את חובו במועד.  ,יתה בו: כשלווה כסףיוטוב לב. מגרעת אחת ה

  בר שילם, היה נותן טיפין טיפין.כב, וכשתמיד היה דוחה את בעל החוב בלך ושו

כחודש ימים לפני חנוכה בא אליו בעל חוב ותבע ממנו את חובו, אך האיש דחה 

מדוע  .אותו בלך ושוב. בעל החוב התחנן לפניו: "אני זקוק לכסף, ולך יש כסף רב

  לא תפרע את חובך?"

בבת אחת, גיע לאוזני ראב"ע, והוא ציווה על העשיר לשלם את חובו הדבר ִה 

  ככתוב בתורה. אך העשיר לא שם לבו לדברי ראב"ע ולא פרע את חובו.

כשבוע ימים לפני חג החנוכה פגש ראב"ע את העשיר אצל הצורף וראה אותו 

יה יקרה, משובצת אבנים יקרות. פנה ראב"ע אל העשיר: "יפה מאוד ימזמין חנוכ

ול לפרוע את ה המהודרת אתה יכישאתה מחבב מצוות, אך בכסף של החנוכי

ותר." העשיר לא שם לבו לדברי רבי אברהם והזמין חובותיך, וזו מצווה חשובה בי

 

 



 

ב"ע: "אני מתפלל שהמלאך מחבב מצווה איה אצל הצורף. אמר ריאת החנוכ

  לחם בך," ופנה לדרכו.יי

יה. הצורף ביקש התשלום יקש לקחת את החנוכיבערב חנוכה בא העשיר לצורף וב

ה לדחותו. "אשלם לך בעוד חודש." הצורף סירב להצעה, המלא, אך העשיר ניס

ה המהודרת לביתו והדליק בה נר ראשון ילקח את החנוכי ,וכשלא קיבל תשלום

ה, ולמחרת שילם לצורף את מחירה ישל חנוכה. העשיר לא רצה לוותר על החנוכי

ויברך בקול רם את ברכות  ןא העשיר את הגביעים שמויקחנה לביתו בשמחה. מילֵ 

נוכה, וכשרצה להבעיר את הפתילות, לא דלקו. ניסה פעמים אחדות אך הדבר ח

  ה ולא הצליחו.ילא עלה בידו. ניסו גם בניו להדליק את החנוכי

  יסתה את פניו.עננה ּכ

ה ילמחרת מיהר לביתו של סעדיה, רב העיר, וסיפר לו את אשר אירע לו ולחנוכי

עם העשיר לביתו, ניסה  שלא דלקה. הרב, שלא האמין למשמע אוזניו, הלך

יה לא דלקה. שאל הרב את העשיר: יה ולא הצליח. החנוכילהדליק את החנוכי

  יה? האם לחש מישהו איזה לחש או כישוף בזמן הקנייה?"י"ממי קנית את החנוכ

שלח הרב להביא את ראב"ע, ויחד הלכו לבית העשיר. ניסה ראב"ע להדליק את 

שתפילתי נתקבלה. מאחר שהייתי אצל  יה ונכשל. אמר ראב"ע: "נראהיהחנוכ

התפללתי ה וידעתי כי העשיר לא פרע את חובותיו, יהצורף כשהזמין את החנוכי

לחם בו. מאחר שתפילתי נתקבלה, הוא חייב לקיים ישהמלאך של מחבב מצווה י

  את מצוות התורה ולפרוע כל חובותיו."

חובו במלואו. אז העשיר הוכרח לשלם את חובותיו, קרא לבעלי החוב ופרע את 

  ה ברוב שמחה ופאר.יחזר והדליק את החנוכי
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