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My Light and My Salvation
טבת  ה'תשפ"בסדרת מקץ -שבת חנוכה-ר"ח

סידור וסדרה - לאה סילבר

ּ ֽיַע ְוֵיָרֶאהיֲַעֶלה ְוָיבֹאֱא-לֵֹהֽינוּ ֵוא-לֵֹהי ֲאבֹוֵתֽינו ִּ ְויַג
ֵכר ִזְכרֹוֵנֽנוּ וִּפְקדֹוֵנֽנוּ ְוִזְכרֹון ָּ ֵקד ְוִיז ַמע ְוִיּפָ ָ ְוֵיָרֶצה ְוִיׁשּ

ַלִֽים ׇֽך. ְוִזְכרֹון יְרוּׁשָ ִוד ַעְבּדֶ ן ּדָ ֽיַח ּבֶ ֲאבֹוֵתֽינוּ. ְוִזְכרֹון ָמׁשִ
ָרֵאל ְלָפֶנֽיׇך. ית ִיׂשְ ׇ֒ך ּבֵ ׇֽך. ְוִזְכרֹון ּכָל ַעּמְ ִעיר ָקְדׁשֶ
ים ִּ ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה ְלֵחן וְּלֶחֶֽסד וְּלַרֲחִמים ְלַחי

ה: ָזְכֵרֽנוּ ה' ֱא-לֵֹהֽינוּ ּבֹו ֶּ לֹום. ּבְיֹום ֹראׁש ַהֹחֶֽדׁש ַהז וְּלׁשָ
ים. ִּ יֵעֽנוּ בֹו ְלַחי ְלטֹוָבה. וָּפְקֵדֽנוּ בֹו ִלְבָרָכה. ְוהֹוׁשִ

וִּבְדַבר יְׁשוָּעה ְוַרֲחִמים חוּס ְוָחנֵּֽנוּ ְוַרֵחם ָעֵלֽינוּ
י ֵא-ל ֶמֶֽלךְ ַחנּוּן ְוַרחוּם י ֵאֶלֽיׇך ֵעיֵנֽינוּ ּכִ יֵעֽנוּ. ּכִ ְוהֹוׁשִ

ה: ָאּֽתָ

ים ּסִ ִּ ְּ֒בוּרֹותַעל ַהנ ְרָקן ְוַעל ַהג ׁ֒שוּעֹותְוַעל ַהּפֻ ְוַעל ַהּתְ
ַ֒מן ְּ ז ִָּמים ָהֵהם ּבִ י ֽיָת ַלֲאבֹוֵתֽינוּ ּבַ ָעׂשִ ְלָחמֹות ׁשֶ ְוַעל ַהּמִ

ה: ֶּ ַהז
מֹוָנִאי וָּבָניו ָּדֹול ַחׁשְ ן יֹוָחָנן ּכֵֹהן ג ְתָיֽהוּ ּבֶ יֵמי ַמּתִ ּבִ

ָרֵאל ׇ֒ך ִיׂשְ ָעה ַעל־ַעּמְ ָעְמָ֒דה ַמְלכוּת ָיָון ָהְרׁ֒שָ ּכְׁשֶ
ה י ְרצֹוֶנׇֽך, ְוַאּתָ יָחם ּתֹוָרֶתׇֽך וְּלַהֲעִביָרם ֵמֻחּקֵ ּכִ ְלַהׁשְ

ים ָעַמְֽדּתָ ָלֶהם ּבְֵעת ָצָרָתם ַרְֽבּתָ ֶאת־ִריָבם ַרֲחֶמֽיׇך ָהַרּבִ ּבְ
יַד יָנם ָנַקְֽמּתָ ֶאת־ִנְקָמָתם ָמַסְֽרּתָ ִגּבֹוִרים ּבְ ֽנְּתָ ֶאת־ּדִ ּדַ

יַד ְטהֹוִרים ים וְּטֵמִאים ּבְ יַד ְמַעּטִ ים ּבְ ים ְוַרּבִ ׁשִ ַחּלָ
יַד עֹוְסֵ֒קי תֹוָרֶתׇֽך וְּלׇך יִקים ְוֵזִדים ּבְ יַד ַצּדִ ִעים ּבְ וְּרׁשָ

ֽיָת ָרֵאל ָעׂשִ ׇ֒ך ִיׂשְ ָּדֹול ְוָקדֹוׁש ּבְעֹוָלֶמׇֽך וְּלַעּמְ ם ג ֽיָת ׁשֵ ָעׂשִ
ֽאוּ ָבֶנֽיׇך ה ְוַאַחר־ּכֵן ּבָ ֶּ ׁשוָּעה ְגדֹוָלה וֻּפְרָקן ּכְַהיֹּום ַהז ּתְ

ׇֽך ׁשֶ יֶתׇֽך וִּפנּוּ ֶאת־ֵהיָכֶלׇֽך ְוִטֲהרוּ ֶאת־ִמְקּדָ ִלְדִביר ּבֵ
מֹונַת יְֵמי ׇֽך ְוָקְב֒עוּ ׁשְ ַחְצרֹות ָקְדׁשֶ ְוִהְדִלֽיקוּ ֵנרֹות ּבְ

ָּדֹול: ְמׇך ַהג ל ְלׁשִ ֲחנֻּכָה ֵאּֽלוּ ְלהֹודֹות וְּלַהּלֵ

ָתםְרֵצה ָרֵאל וִּבְתִפּלָ ׇ֒ך ִיׂשְ ַעּמְ ב ֶאתה' ֱא-לֵֹהֽינוּ ּבְ ְוָהׁשֵ
ל ַאֲהָבה ְתַקּבֵ ָתם ּבְ ָרֵאל וְּתִפּלָ י ִיׂשְ ֵ יֶתׇֽך ְוִאׁשּ ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ּבֵ

ׇֽך: ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ָרצֹון וְּתִהי ְלָרצֹון ּתָ ּבְ
ׁשוְּבׇ֒ך ְלִציֹּוןְוֶתֱחֶזֽינָה... ה ה'ֵעיֵנֽינוּ ּבְ רוּךְ ַאּתָ ַרֲחִמים: ּבָ ּבְ

ִכיָנתֹו ְלִציֹּון: ֲחִזיר ׁשְ ַהּמַ

ּמֹוִדים ה הוּא ה' ֱא-לֵֹהֽינו ַאּתָ ֵוא-לֵֹהי ֲאבֹוֵתֽינוֲּאנְַֽחנוּ ָלךְ ׁשָ
ה הוּא ְלדֹור ָודֹור נֹֽוֶדה ֵעֽנוּ ַאּתָ ֵּֽינוּ ָמֵגן ִיׁשְ ְלעֹוָלם ָוֶעד צוּר ַחי
מֹוֵתֽינוּ ָיֶדׇֽך ְוַעל ִנׁשְ ֒סוִּרים ּבְ ֵּֽינוּ ַהּמְ ֶתׇֽך ַעל־ַחי ִהּלָ ר ּתְ ׇך וּנְַסּפֵ ּלְ

ֽנוּ ְוַעל ִנְפְל֒אֹוֶתֽיׇך ָכל יֹום ִעּמָ ּבְ ֽיׇך ׁשֶ ֒קוּדֹות ָלךְ ְוַעל ִנּסֶ ַהּפְ
י לֹא ָכלוּ ָ֒כל ֵעת ֶעֶֽרב ָוֹבֶֽקר ְוָצֳהָרִֽים ַהּטֹוב ּכִ ּבְ ְוטֹובֹוֶתֽיׇך ׁשֶ

ֽינוּ ָלךְ: ִּ י לֹא ַתּֽמוּ ֲחָסֶדֽיׇך ֵמעֹוָלם ִקו ַרֲחֶמֽיׇך ְוַהְמַ֒רֵחם ּכִ
ם... ְמׇךְוַעל־ּכֻּלָ ַרךְ ְוִיְתרֹוַמם ׁשִ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד:ִיְתּבָ ֽנוּ ּתָ ַמְלּכֵ

ֱאֶמת ָהֵא-ל ְמׇך ּבֶ ָֽלה ִויַהְל֒לוּ ֶאת־ׁשִ ים יֹודֽוׇּך ּסֶ ִּ ְוֹכל ַהַחי
ְמׇך וְּלׇך ָנֶאה ה ה' ַהּטֹוב ׁשִ רוּךְ ַאּתָ יְׁשוָּעֵתֽנוּ ְוֶעְזָרֵתֽנוּ ֶסָֽלה: ּבָ

ְלהֹודֹות:

ׇֽך ְוַעלַרֵחם ָרֵאל ַעּמֶ ַלִֽים ִעיֶרׇֽך ְוַעלה' ֱא-לֵֺהֽינוּ ַעל־ִיׂשְ יְרוּׁשָ
ִֽית יֶחׇֽך ְוַעל־ַהּבַ ִוד ְמׁשִ ית ּדָ ּכַן ּכְבֹוֶדׇֽך ְוַעל ַמְלכוּת ּבֵ ִציֹּון ִמׁשְ

ְמׇך ָעָליו ֱא-לֵֺהֽינוּ ָאִבֽינוּ ְרֵעֽנוּ זוֵּנֽנוּ ְקָרא ׁשִ נִּ דֹוׁש ׁשֶ ָּדֹול ְוַהּקָ ַהג
ְרנְֵ֒סֽנוּ ְוַכְלּכְֵ֒לֽנוּ ְוַהְרִויֵחֽנוּ ְוַהְרַוח־ָלֽנוּ ה' ֱא-לֵֺהֽינוּ ְמֵהָרה ּפַ

֒נַת ְצִריֵכֽנוּ ה' ֱא-לֵֺהֽינוּ לֺא ִליֵדי ַמּתְ ִמּכָל־ָצרֹוֵתֽינוּ ְוָנא ַאל־ּתַ
֒תוָּחה ֵלָאה ַהּפְ י ִאם ְלָיְדׇ֒ך ַהּמְ ר ָוָדם ְולֺא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם ּכִ ׂשָ ּבָ

ּלֺא ֵנבֹוׁש ְולֺא ִנּכֵָלם ְלעֹוָלם ָוֶעד: ה ְוָהְרָ֒חָבה ׁשֶ ֒דֹוׁשָ ַהּקְ
ְמֵהָרהוְּבנֵה... ֶֽדׁש ּבִ ַלִֽים ִעיר ַהּקֹ ה ה'יְרוּׁשָ רוּךְ ַאּתָ ְבָיֵמֽינוּ: ּבָ

ָלִֽים, ָאֵמן: ּבֹוֵנה ְבַרֲחָמיו יְרוּׁשָ

ּנֹוֶדה ִהנְַחְֽלּתָ ַלֲאבֹוֵתֽינו ׇך ה' ֱא-לֵֺהֽינוּ ַעל ׁשֶ הּלְ ֶאֶֽרץ ֶחְמּדָ
הֹוֵצאָתֽנוּ ה' ֱא-לֵֺהֽינוּ ֵמֶאֶֽרץ ִמְצַרִֽים טֹוָבה וְּרָחָבה ְוַעל ׁשֶ
ֵרֽנוּ ְוַעל ְבׂשָ ָחַתְֽמּתָ ּבִ ִריְתׇ֒ך ׁשֶ ית ֲעָבִדים ְוַעל ּבְ וְּפִדיָתֽנוּ ִמּבֵ

ים ֵחן ָוֶחֶֽסד ִּ ֽנוּ ְוַעל ַחי הֹוַדְעּתָ ֽיׇך ׁשֶ ֽנוּ ְוַעל ֻחּקֶ ְדּתָ ּמַ ּלִ ּתֹוָרְתׇ֒ך ׁשֶ
ִמיד ה ָזן וְּמַפְרֵנס אֹוָתֽנוּ ּתָ ַאּתָ ֽנוּ ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ׁשָ חֹונַנְּתָ ׁשֶ

ָעה: ּבְָכל־יֹום וְּבָכל־ֵעת וְּבָכל ׁשָ
ָלךְ וְּמָבְרִ֒כים אֹוָתךְה' ֱא-לֵֺהֽינוּ ֲאנְַֽחנוּ מֹוִדים...ְוַעל ַהּכֹל

ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד ּכַּכָתוּב ְוָאַכְלּתָ ִפי ּכָל־ַחי ּתָ ְמׇך ּבְ ַרךְ ׁשִ ִיְתּבָ
ר ָבְֽעּתָ וֵּבַרְכּתָ ֶאת־ה' ֱא-לֶֺהֽיׇך ַעל־ָהָאֶֽרץ ַהּטֹוָבה ֲאׁשֶ ְוׂשָ

זֹון: ה ה' ַעל־ָהָאֶֽרץ ְוַעל־ַהּמָ רוּךְ ַאּתָ ָנַתן־ָלךְ ּבָ

חג דרבנן  --  אם שכח - אינו חוזרחג דאורייתא -- אם שכח - חוזר

The New Moon, like the New Year, is understood in Judaism as a time of renewal and rededication, in which we pray
for forgiveness and atonement and seek to begin again. In Temple times a special offering was brought, of which the
Musaf prayer is a memory. The central blessing of the Amida begins with a brief statement of the nature of the day,
followed by a prayer for the restoration of the Temple and its sacrifices, a biblical passage describing the Rosh
Hodesh offering, and a prayer that the new month be blessed for good. (Saks Koren Siddur)

"לפעמים מקיימים מצוות ולא מרגישים כלום, לא חשים חיות. חנוכה הוא חג של תודה. אנחנו מפרטים את הניסים
פרט בחיים, לכל חסד, כדי שהדברים לא יעברו עלינו, לשים לב לכללהודותומודים על כל דבר, כדי שנלמד תמיד

בלי להרגיש." (ר' אהרון שטיינמן, מצוטט ב"ימים באים" סיון רהב-מאיר)
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ר ֹ֥ לַוּיִזְּכ ים ֶאת־ָרֵח֑ עֱא-�ִה֖ יםַוּיְִׁשַמ֤ ֵאֶל֙יָה֙ ֱא-�ִה֔
ף אֶמר ָאַס֥ ֹ֕ ן ַוּת ֶלד ֵּב֑ ַהר ַוֵּת֣ ח ֶאת־ַרְחָמּֽה׃ ַוַּת֖ ַוּיְִפַּת֖

א ֶאת־ְׁש֛מֹו ים ֶאת־ֶחְרָּפִתֽי׃ַוִּתְקָר֧ ףֱא-�ִה֖ ריֹוֵס֖ ֹ֑ ֵלאמ
ן ַאֵחֽר י ֵּב֥ ף ה' ִל֖ (בראשית ל: כ"ב-כ"ד)׃יֵֹס֧

אֶמ֙ר ֹ֙ ן ַוּת ֶלד ֵּב֗ ַהר ֜עֹוד ַוֵּת֣ ַע֙םַוַּת֨ ה ֶאת־ה'ַהַּפ֙ אֹוֶד֣
ה ְׁש֖מֹו ן ָקְרָא֥ הַעל־ֵּכ֛ דיְהּוָד֑ ֹ֖ (בראשיתִמֶּלֶֽדת׃ַוַּֽתֲעמ

כ"ט: ל"ה)
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יו י ָאִב֔ י ֣הּוא ַהְּבכֹו֒ר ּֽוְבַחְּללֹ֙ו יְצּוֵע֣ ן ְּבֽכֹור־יְִׂשָרֵאל֮ ִּכ֣ י ְראּוֵב֥ ּוְבנֵ֨
ל ף ֶּבן־יְִׂשָרֵא֑ ָר֔תֹו ִלְבֵנ֥י יֹוֵס֖ ֹ֣ ה׃נְִּתנָ֙ה ְּבכ ׂש ַלְּבכָֹרֽ ְו֥�א ְלִהְתיֵַח֖

י ּנּוִּכ֤ יד ִמֶּמ֑ יו ּוְלנִָג֖ ר ְּבֶאָח֔ ה ְליֹוֵסֽף׃יְהּוָד֙ה ָּגַב֣ ְוַהְּבכָֹר֖
(דברי הימים א ה:ב)

ר ב ֲאֶׁש֤ ֶרם ָּת֖בֹוא ְׁשַנ֣ת ָהָרָע֑ ים ְּבֶט֥ ף יַֻּל֙ד ְׁשֵנ֣י ָבנִ֔ ּוְליֹוֵס֤
ף א יֹוֵס֛ ן ֽאֹון׃ ַוּיְִקָר֥ ַרע ּכֵֹה֥ ת ַּבת־ּ֥פֹוִטי ֶפ֖ ָיְֽלָדה־ּלֹ֙ו ָאְֽסנַ֔

ת י ְוֵא֖ נִי ֱא-�ִהי֙ם ֶאת־ׇּכל־ֲעָמִל֔ ה ִּכֽי־נַַּׁש֤ ם ַהְּב֖כֹור ְמנֶַּׁש֑ ֶאת־ֵׁש֥
נִי יִם ִּכֽי־ִהְפַר֥ א ֶאְפָר֑ י ָקָר֣ ם ַהֵּׁשִנ֖ ת ֵׁש֥ ית ָאִבֽי׃ ְוֵא֛ ׇּכל־ֵּב֥

ֶרץ ׇענְִיֽי׃ ים ְּבֶא֥ (מ"א:נ-נ"ב)ֱא-�ִה֖

ר ַעל־יָ֤דֹו ָׁשנִ֙י ֹ֨ ֶדת ַוִּתְקׁש ח ַהְמיֶַּל֗ ּה ַוּיִֶּתן־ָי֑ד ַוִּתַּק֣ י ְבִלְדָּת֖ ַויְִה֥
י  א ִראׁשָֹנֽה׃ ַויְִה֣ ר ֶז֖ה יָָצ֥ ֹ֔ יב׀ֵלאמ יוְּכֵמִׁש֣ א ָאִח֔ יָ֗דֹו ְוִהּנֵ֙ה יָָצ֣

א א ְׁש֖מֹו ָּפֶֽרץ׃ְוַאַח֙ר יָָצ֣ ֶרץ ַוּיְִקָר֥ י� ָּפ֑ ְצָּת ָעֶל֣ אֶמר ַמה־ָּפַר֖ ֹ֕ ַוּת
א ְׁש֖מֹו ָזַֽרח׃ (ל"ח:כ"ח-ל) י ַוּיְִקָר֥ ר ַעל־יָ֖דֹו ַהָּׁשִנ֑ יו ֲאֶׁש֥ ָאִח֔

ף ם ְוַעל־ְּבנֵיֶכֽם׃יֵֹס֣ ֵליֶכ֗ ם ֲע֝ ה(תהילים קט"ו:י"ד)ה' ֲעֵליֶכ֑ הָהיְָת֣ ל ַמְמְׁשלֹוָתֽיו׃יְהּוָד֣ ְׂשָרֵא֗ (תהילים קי"ד:ב)ְלׇקְדׁ֑שֹו יִ֝

משיח בן דודמשיח בן יוסף

It should also be remembered that stories of selfless love for Eretz Yisrael are found only among the
children of Yehuda - who demand to receive Chevron and to conquer it (Yehoshua 14) - and the children
of Yosef, who claim for themselves an additional inheritance (Yehoshua 17). Yehoshua also makes
mention of the love of the women who inherited the land: the daughters of Tzelofhad, of the tribe of
Menashe, and Ikhsa, daughter of Kalev, from the tribe of Yehuda.
Let us conclude with the two messiahs: Mashiach ben Yosef and Mashiach ben David. The image of
these two figures may be seen in Yehoshua (as Mashiach ben Yosef) and David (as Mashiach ben
David). The primary task of the king is to destroy the seed of Amalek. The war against Amalek was
initiated by Yehoshua in Refidim (Shemot 17) and was successfully completed by David (Shemuel I 30),
unlike Shaul, who failed in this respect. Yehoshua, who initiated the war, was ultimately the conqueror of
Eretz Yisrael. David, who concluded the war, was ultimately the conqueror of Jerusalem - may it be
established and rebuilt speedily in our days.   (R’ Yaakov Medan, excerpt from
https://www.etzion.org.il/en/tanakh/torah/sefer-bereishit/parashat-vayigash/vayigash-yosef-and-yehuda)

ֵעת ַהִהוא מוֵּאל ּבַר נְַחָמןַויְִהי ּבָ י ׁשְ ָבִטים, ַרּבִ ֹבת*, ׁשְ ֲחׁשָ י ֶאת ַהּמַ י ָאֹנִכי ָיַדְעּתִ ַתח (ירמיה כט, יא): ּכִ ּפָ
ּקֹו ְוַתֲעִניתֹו, ׂשַ ּקֹו וְּבַתֲעִניתֹו, ְראוֵּבן ָהָיה ָעסוּק ּבְ ׂשַ ל יֹוֵסף, ְויֹוֵסף ָהָיה ָעסוּק ּבְ ְמִכיָרתֹו ׁשֶ ָהיוּ ֲעסוִּקין ּבִ

רוּךְ הוּא ָהָיה עֹוֵסק דֹוׁש ּבָ ה, ְוַהּקָ ָ ח לֹו ִאׁשּ ּקֹו וְּבַתֲעִניתֹו, ִויהוָּדה ָהָיה ָעסוּק ִלּקַ ׂשַ ְויֲַעֹקב ָהָיה ָעסוּק ּבְ
יַחּבֹוֵרא ׁשִ ל ֶמֶלךְ ַהּמָ ֵעתאֹורֹו ׁשֶ ִחיל ָיָלָדה, ֹקֶדם, ַויְִהי ּבָ ֵֶּרד יְהוָּדה. (ישעיה סו, ז): ּבְֶטֶרם ּתָ ַהִהיא ַוי

ד ָהִראׁשֹון נֹוַלד גֹּוֵאל ָהַאֲחרֹון, ( בראשית רבה פ"ה:א) ְעּבֵ לֹא נֹוַלד ְמׁשַ ׁשֶ

ית ְוִתְקָוֽה׃ ם ַאֲחִר֥ ת ָלֶכ֖ ה ָלֵת֥ ם נְֻאם־ה' ַמְחְׁש֤בֹות ָׁשלֹו֙ם ְו֣�א ְלָרָע֔ ב ֲעֵליֶכ֖ י חֵֹׁש֥ ר ָאנִֹכ֛ ת ֲאֶׁש֧ ֹ֗ ְעִּתי ֶאת־ַהַּמֲחָׁשב י יַָד֜ *ִּכ֩י ָאנִֹכ֨
For I am mindful of the plans I have made concerning you—declares the LORD—plans for your welfare, not for
disaster, to give you a hopeful future

https://www.sefaria.org/Joshua.14?lang=he-en&utm_source=etzion.org.il&utm_medium=sefaria_linker
https://www.sefaria.org/Joshua.17?lang=he-en&utm_source=etzion.org.il&utm_medium=sefaria_linker
https://www.sefaria.org/Exodus.17?lang=he-en&utm_source=etzion.org.il&utm_medium=sefaria_linker


ב"ה

ר ה' ְצָב֗א-ֹות ר׃ ּכֹה־ָאַמ֞ ֹֽ ַע ֵלאמ � ה' ִּביהֹוֻׁש֖ ַע֙ד ַמְלַא֣ � נְֻאם־ה'׃..ַוּיָ֙ י ְבתֹוֵכ֖ א ְוָׁשַכנְִּת֥ י ִהנְנִי־ָב֛ י ַּבת־ִצּ֑יֹון ִּכ֧ ָרִּנ֥י ְוִׂשְמִח֖
ין ים ֵּב֥ י ְל֙� ַמְהְלִכ֔ י ְונַָתִּת֤ ר ֶאת־ֲחֵצָר֑ ֹ֣ ם ִּתְׁשמ י ְוַג֖ ין ֶאת־ֵּביִת֔ ר ְוגַם־ַאָּת֙ה ָּתִד֣ ֹ֔ י ִתְׁשמ ם ֶאת־ִמְׁשַמְרִּת֣ י ֵּתֵל֙� ְוִא֣ ִאם־ִּבְדָרַכ֤

ַע  א יְהֹוֻׁש֣ ַמֽע־נָ֞ ים ָהֵאֶּֽלה׃ ְׁשֽ יא׀ָהעְֹמִד֖ ָּמה ִּכֽי־ִהנְִנ֥י ֵמִב֛ ת ֵה֑ י מֹוֵפ֖ י� ִּכֽי־ַאנְֵׁש֥ ים ְלָפנֶ֔ י֙� ַהּיְֹׁשִב֣ ן ַהָּג֗דֹול ַאָּת֙ה ְוֵרֶע֙ ַהּכֵֹה֣
י ַחת ְּתֵאָנֽה׃׃...ַּבּ֣יֹום ַה֗הּוא נְֻא֙ם ה'ֶצַֽמחֶאת־ַעְבִּד֖ ֶפן ְוֶאל־ַּת֥ ַחת ֶּג֖ הּו ֶאל־ַּת֥ יׁש ְלֵרֵע֑ ְצָב֔אֹות ִּתְקְר֖אּו ִא֣

יָה יָה֙ ָעֶל֔ ה נֵרֶֹת֙ ּה ְוִׁשְבָע֤ ּה ְוגָֻּלּ֣ה ַעל־רֹאָׁש֗ ב ֻּכָּל֜ יִתי ׀ ְוִהֵּנ֣ה ְמנֹוַר֩ת זָָה֨ ר] ָרִא֣ ה (ויאמר) [ָואַֹמ֡ ה רֶֹא֑ ה ַאָּת֖ י ָמ֥ אֶמר ֵאַל֔ ֹ֣ ַוּי
יִל֙ ר ֤�א ְבַח֙ ֹ֑ ל ֵלאמ ה ְּדַבר־ה' ֶאל־זְֻרָּבֶב֖ ר זֶ֚ ֹ֔ אֶמר ֵאַל֙י ֵלאמ ֹ֤ ַען ַוּי ר ַעל־רֹאָׁשּֽה׃...ַוּיַ֜ ה ְוִׁשְבָע֙ה ֽמּוָצ֔קֹות ַלּנֵ֖רֹות ֲאֶׁש֥ ִׁשְבָע֤

ר ה' ְצָבֽא-ֹות׃ (מתוך הפטרת שבת חנוכה זכריה ב:י"ד-ד:ז) י ָאַמ֖ י ִאם־ְּברּוִח֔ ַח ִּכ֣ ֹ֔ ְו֣�א ְבכ

ּ ְדקו מֹונַאי ְוִנצְּחוּם, ּבָ ית ַחׁשְ ְָּבָרה ַמְלכוּת ּבֵ ג ּבֵַהיָכל. וְּכׁשֶ ָמִנים ׁשֶ ְ ל ַהׁשּ אוּ ּכׇ ְכנְסוּ יְוֹוִנים ַלֵהיָכל ִטּמְ נִּ ּכְׁשֶ ׁשֶ
א ְלַהְדִליק יֹום ָּדֹול, ְולֹא ָהָיה ּבֹו ֶאּלָ ל ּכֵֹהן ג ָּח ּבְחֹוָתמֹו ׁשֶ ָהָיה מוּנ ֶמן ׁשֶ ל ׁשֶ א ּפַךְ ֶאָחד ׁשֶ ְולֹא ָמְצאוּ ֶאּלָ

ל ַהּלֵ אוּם ָיִמים טֹוִבים ּבְ ָנה ַאֶחֶרת ְקָבעוּם ַוֲעׂשָ מֹוָנה ָיִמים. ְלׁשָ נּוּ ׁשְ ה ּבֹו ֵנס ְוִהְדִליקוּ ִמּמֶ ֶאָחד. נֲַעׂשָ
ְוהֹוָדָאה.  (שבת כ"א:)

Another interpretation: "This month for you..." (Exodus 12:2) This is what is written, "That the righteous shall flourish in his
days and multiply peace until the moon is no more" (Psalms 72:7) - until the Holy One Blessed Be He does not bring out Israel
from the land of Egypt. It was a hint that kingship did not come to them for 30 generations, as it is written "This month for you
shall be the head of the months..." A month is 30 days, and your kingship is 30 generations. The moon begins to give light on
the 1st of Nissan, and all the more so it gives light until 15 days, and its disc becomes full. And from 15 to 30, its light
diminishes - on the 30th, it cannot be seen. Accordingly is Israel 15 generations from Abraham to Solomon. Abraham began to
give light, as was written: "Who has roused a righteous one from the East; He shall call him to His foot" (Isaiah 41:2) [reading
ha-ir with an ayin "roused" as "ha-ir" with an aleph "gave light"] Isaac came, and even he gave light, as was said, "Light was
sown for the righteous" (Psalms 97:11). Jacob came and added light, as was said, "And the light of Israel will be for fire"
(Isaiah 10:17). And after this: Judah, Peretz, Ram, Amminadab, Nachshon, Salmon, Boaz, Oved, Jesse, David. When Solomon
came, the disc of the moon became full, as was said, "And Solomon sat on the throne of YHVH as king" (1 Chronicles 29:23).
And how could a human sit on the throne of the Holy One Blessed Be He who said about it, "His throne was tongues of flame"
(Daniel 7:9)? Rather, just as the Holy One Blessed Be He dominated from end to end of the earth and dominates all kings, as is
said "All of the kings of the world shall acknowledge You" (Psalms 138:4), so Solomon dominated from end to end of the
earth, as was said, "And all the kings of the earth would request to come before Solomon... and each one of them would bring
his tribute..." (2 Chronicles 9:23-24) And therefore it was said, "And Solomon sat on the throne of YHVH as king". The Holy
One Blessed Be He dressed him in majesty and splendor and gave Solomon the majesty of kingship, as was said, "And He gave
him the majesty of kingship..." (1 Chronicles 29:25) on the throne of the Holy One Blessed Be He, as was written, "And the
likeness of their faces was the face of a man and the face of a lion..." (Ezekiel 1:10). And regarding Solomon, .. Behold, the
disc of the moon became full, and from there, the kings began to diminish and go: "And the son of Solomon was Rehoboam" (I
Chronicles 3:10), and the son of Rehoboam was Aviyah, and his son Asa, Jehoshaphat, Joram, Achazia, Joash, Amazia, Uzziah,
Jotham, Achaz, Hezekiah, Menashe, Amon, Josiah, Jehoiakim. Since Zedekiah came, as was written "And the eyes of Zedekiah
were blinded" (Jeremiah 52:11) - lacking the moon's light. And all of those years, despite Israel sinning, the patriarchs would
pray for them and make peace between Israel and the Omnipresent, as was said, "Let the mountains lift up peace for the
people" (Psalms 72:3). And there are no mountains other than the patriarchs, as was said, "Listen, mountains, to the
argument of YHVH" (Micah 6:2) . And until when were the patriarchs praying for them? Until Zedekiah lost his eyes and the
Temple was destroyed, as was said "..and multiply peace until the moon is no more" (Psalms 72:7) - until 30 generations that
Israel had kingship. From that hour until now, who makes peace for Israel? YHVH, as was said, "May YHVH lift his face to you
and grant you peace" (Numbers 6:26)   (Shemot Rabbah 15:26)

ָּםג"פ ָרֵאל ַחי ְוַקי ִוד ֶמֶֽלךְ ִיׂשְ :דָּ
לֹום ֲעֵליֶכםאומרים לג' גברי :ׁשָ

לֹום:ומשיבים הלבנה)(מתוך קידושֲעֵליֶכם ׁשָ

וְַעל ַהּנְִפָלאֹות וְַעל ַהְּתׁשּועֹות וְַעל ַהִּמְלָחמֹות, ֶׁשָעִׂשיָת ַלֲאבֹוֵתינּו, ַעל ַהּנִִּסיםַהֵּנרֹות ַהָּללּו ֶׁשָאנּו ַמְדִליִקין
ַהָּללּו קֶֹדׁש ֵהם וְֵאין ָלנּוַהֵּנרֹותַּבּיִָמים ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה, ַעל יְֵדי ּכֲֹהנֶי� ַהְּקדֹוִׁשים. וְָכל ְׁשמֹונַת יְֵמי ַהֲחנָֻּכה

ְרׁשּות ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם, ֶאָּלא ִלְראֹוָתם ִּבְלָבד, ְּכֵדי ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְלִׁשְמ� ַהָּגדֹול ַעל ִנֶּסי� וְַעל ִנְפְלאֹוֶתי�
וְַעל יְׁשּוָעֶת�.



ב"ה

יו ְליֹוֵס֙ף ד ּוְכ֣תֹוב ָעָל֗ ץ ֶאָח֔ יו] ּוְלַק֙ח ֵע֣ ל חברו [ֲחֵבָר֑ ה ְוִלְבֵנ֥י יְִׂשָרֵא֖ ב ָעָלי֙ו ִלֽיהּוָד֔ ֹ֤ ד ּוְכת ץ ֶאָח֔ ם ַקח־ְל֙� ֵע֣ ה ֶבן־ָאָד֗ ְוַאָּת֣
ים ְּביֶָדֽ�׃ ד ְוָה֥יּו ַלֲאָחִד֖ ץ ֶאָח֑ ד ְל֖� ְלֵע֣ ד ֶאל־ֶאָח֛ ם ֶאָח֧ ב אָֹת֜ יו׃] ְוָקַר֨ ל חברו [ֲחֵבָרֽ ית יְִׂשָרֵא֖ יִם ְוָכל־ֵּב֥ ץ ֶאְפַר֔ (מתוךֵע֣

הפטרת סדרת ויגש, יחזקאל ל"ז: ט"ז-י"ז)

עם כל כוונותיו הטובות של יוסף לסייע לאחיו לשוב בתשובה, קשה להתעלם מן התמונה הקשה, שבה יוסף
בן רחל, שליט מצרים הנוקשה, דורש להעניש את בנימין בן רחל על לא עוול בכפו, ויהודה בן לאה מוסר

עליו נפשו להצילו. יהודה בא על שכרו כעבור דורות רבים, בעת שניבא אחיה השילוני, נביאו של שלמה, על
פילוג הממלכה:

ים ה ְקָרִע֑ ם ַקח־ְל֖� ֲעָׂשָר֣ אֶמ֙ר ְלָיׇֽרְבָע֔ ֹ֙ ר ְקָרִעֽים׃ וַּי ָה ְׁשֵנ֥ים ָעָׂש֖ ְקָרֶע֔ יו וַּיִ֨ ר ָעָל֑ ה ֲאֶׁש֣ ה ַהֲחָדָׁש֖ ה ַּבַּׂשְלָמ֥ ׂש ֲאִחּיָ֔ ֹ֣ וַּיְִתּפ
ֶבט ה ַהְּׁשָבִטֽים׃ וְַהֵּׁש֥ ת ֲעָׂשָר֥ י ְל֔� ֵא֖ ה וְנַָתִּת֣ ֹ֔ ַע ֶאת־ַהַּמְמָלָכ֙ה ִמַּי֣ד ְׁש�מ י קֵֹר֤ ל ִהנְנִ֨ י יְִׂשָרֵא֗ ר ה' ֱא-�ֵה֣ י כֹ֩ה ָאַמ֨ ִּכ֣

ַען  ד ִיְֽהיֶה־ּ֑לֹו ְלַמ֣ ד׀ָהֶאָח֖ י ָדוִ֗ י יְִׂשָרֵאֽל׃  (מלכים אַעְבִּד֣ ל ִׁשְבֵט֥ ֹ֖ ּה ִמּכ ְרִּתי ָב֔ ר ָּבַח֣ ַע֙ן יְ֣רּוָׁשלִַ֔ ם ָהִעי֙ר ֲאֶׁש֣ ּוְלַמ֙
י"א:ל-ל"ב)

והקורא תמה: השלמה קרועה לשנים-עשר קרעים, עשרה קרעים ניתנים לירבעם ואחד לבן דוד. ומה לגבי
הקרע השנים-עשר ? למי יינתן? נראה שיש לקרוא את הפסוק כך:

ַען  ד ִיְֽהיֶה־ּ֑לֹו ְלַמ֣ ֶבט ָהֶאָח֖ י׀וְַהֵּׁש֥ דַעְבִּד֣ ָדוִ֗
י יְִׂשָרֵאֽל׃ ל ִׁשְבֵט֥ ֹ֖ ּה ִמּכ ְרִּתי ָב֔ ר ָּבַח֣ ַע֙ן יְ֣רּוָׁשלִַ֔ ם ָהִעי֙ר ֲאֶׁש֣ ד ִיְֽהיֶה־ּ֑לֹו] ּוְלַמ֙ ֶבט ָהֶאָח֖ [וְַהֵּׁש֥

שני שבטים ניתנים אפוא לשלמה בן דוד: שבט יהודה הניתן למען דוד, ושבט נוסף למען ירושלים. שבט זה
הוא שבט בנימין, החולק עם שבט יהודה את ירושלים. אם ירושלים תחולק בין ממלכת ירבעם לממלכת

רחבעם, היא לא תיוותר עיר הבירה.  היא תהיה עיר קטנה, כירושלים המחולקת של ערב מלחמת ששת
הימים. בנימין עוזב את ביתו הטבעי בקרב שבטי בני יוסף, מקימי מלכות אפרים, ועובר להיות דווקא עם

שבט יהודה.
קשה שלא לראות את יהודה החובק את בנימין בארמונו של השליט המצרי, ומסרב להרפות ממנו בכל

מחיר, אל מול יוסף השליט. א-לוהי ההיסטוריה גמל ליהודה על מסירותו לבנימין בעצם קיומו של ירושלים,
עירם המשותפת, כעיר מקדש ה' ומלכותו. ירושלים אמורה להזכיר לנו את ההדדית המופלאה שנוצרה

בתשתיתה, ערבותו של יהודה כלפי בנימין. היא קמורה להזכיר לנו גם את גודל כוחה של תשובה, המכילה
בתוכה גם תיקון, תשובתו של יהודה על מכירת יוסף.  (ר' יעקב מדן,  מתוך "כי-קרוב אליך" לפרשת ויגש)

ִֽ ם׃ יְרּוָׁשלִַ֥ ם יִ� יְרּוָׁשָל ְׁשָעַר֗ ינּו ִּב֝ ְמדֹות ָה֣יּו ַרגְֵל֑ ֹ֭ ית ה' נֵֵלֽ�׃ ע י ֵּב֖ ים ִל֑ ַמְחִּתי ְּבאְֹמִר֣ ִו֥ד ָׂש֭ יר ַהַּֽמֲע֗לֹות ְלָד֫ ִׁש֥
וַהְּבנּוָי֑ה ּה יְַחָּדֽ יר ֶׁשֻחְּבָרה־ָּל֥ ִע֗ ָּמה ׃ְּכ֝ י ָׁש֨ ם ה'׃ ִּכ֤ הֹ֗דֹות ְלֵׁש֣ ל ְל֝ ּה ֵע֣דּות ְליְִׂשָרֵא֑ ים ִׁשְבֵטי־יָ֭ ם ָע֪לּו ְׁשָבִט֡ ׀ֶׁשָּׁש֨

ית ָּדִוֽד׃ ְס֗אֹות ְלֵב֣ ט ִּכ֝ יּויְָׁש֣בּו ִכְס֣אֹות ְלִמְׁשָּפ֑ ְׁשָל֗ ֲאלּו ְׁש֣לֹום יְרּוָׁשלִָ֑ ם יִ֝ �ַׁש֭ יִ�׃ יְִהי־ָׁש֥לֹום ְּבֵחיֵל֑ אֲֹהָבֽ
ה ְּבַאְרְמנֹוָתֽיִ�׃ ְלָו֗ יַׁש֝ י ְוֵרָע֑ ַמַען ַאַח֣ ה ֣טֹוב ָלֽ�׃ְל֭ ינּו ֲאַבְקָׁש֖ ַמַען ֵּבית־ה' ֱא-�ֵה֑ ֲאַדְּבָרה־ָּנ֖א ָׁש֣לֹום ָּבֽ�׃ ְל֭

(תהילים קכ"ב)

א"ר יהושע בן לוי (תהילים קכב, ג) ירושלם הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו עיר שהיא עושה כל
ישראל לחברים   (תלמוד ירושלמי חגיגה כ"א א:ד)

ל עֹוָלם ַלִים אֹורֹו ׁשֶ נֱֶּאַמר (ישעיהיְרוּׁשָ ַלִים,וִּמי הוּא אֹוָרּהס, ג): ְוָהְלכוּ גֹוִים ְלאֹוֵרךְ,, ׁשֶ ל יְרוּׁשָ ׁשֶ
רוּךְ הוּא דֹוׁש ּבָ ְכִתיב (ישעיה ס, יט):ַהּקָ ְוָהָיה ָלךְ ה' ְלאֹור עֹוָלם.   (בראשית רבה נ"ט:ה), ּדִ



ב"ה

(TiM)


