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ב"ה

דבר תורה
געדאנקען אויף דער פרשה פון דער וואך
פאר קינדער און יוגנט
לויט די שיחות
פון ליובאוויטשער רבי'ן

חנוכה
די מצוה פון נר חנוכה איז צו געדענקען דעם נס וואס איז געשען מיט דער מנורה אין בית
המקדש ,אז כאטש אפילו מען האט געפונען בלויז איין קריגל פון בוימל וואס האט געקענט
ברענען פאר איין טאג ,האט דער אויבערשטער געמאכט א נס און עס האט געברענט פאר
אכט טעג ,און דעריבער צינדן מיר אן חנוכה ליכט פאר אכט טעג.
מען דארף אבער פארשטיין :די מנורה אין בית המקדש האט געהאט בלויז זיבן ליכט ,איז
פארוואס האט א חנוכה מנורה אכט ליכט? כדי צו געדענקען דעם נס וואס איז געשען מיט
דער מנורה פון בית המקדש וואלט געווען גענוג צו צינדן א מנורה פון זיבן ליכט פאר אכט
טעג ,פונקט ווי דער נס ,אז מען האט געצונדן די זיבן ליכט פון דער מנורה פאר אכט טעג.
איז דער תירוץ :דער אונטערשייד צווישן די מנורה אין בית המקדש און די מנורה פון חנוכה
איז ,וואס די מנורה איז בית המקדש באווייזט אויף דעם אור השכינה וואס האט געשיינט
אין דער צייט ווען מיר האבן געהאט א בית המקדש ,אבער נאך דעם ווי דער בית המקדש
איז חרב געווארן איז די ליכטקייט בטל געווארן .אבער נר חנוכה ,וואס אידן צינדן אויך ווען
מיר זיינען אין גלות ,באווייזט אויף די ג-טלעכע כוחות וואס דער אויבערשטער גיט אידן צו
באלייכטן די פינסטערניש פון גלות .אז אפילו ווען מיר זיינען אין גלות און מיר זיינען
ארומגערינגעלט מיט אלע שלעכטע זאכן און אונזער יצר הרע איז זייער שטארק ,זאל די
ליכטיקייט פון אונזער נשמה און פון תורה און מצוות ,שיינען שטארק און אוועקטרייבן די
פינסטערניש פון גלות .און דורך דעם ברענגען מיר אראפ די ליכטיקייט פון דער גאולה
האמיתית והשלימה דורך משיח צדקנו.
און דערפאר ,כאטש די מנורה פון בית המקדש האט געהאט זיבן ליכט ,ווייל זיבן ווייזט
אויף עולם הזה ,וואס איז באשאפן געווארן אין די שבעת ימי בראשית ,אבער אכט )וואס
איז העכער פון די שבעת ימי בראשית( ווייזט אויף דער ג-טלעכער ליכטיקייט וואס וועט
שיינען ווען משיח וועט קומען .און וויבאלד אז די ליכטיקייט פון נר חנוכה טרייבט אוועק
דעם חושך פון גלות און ברענגט אראפ דעם אור פון משיח ,דעריבער האט א חנוכה מנורה
אכט ליכט.
*

על ידי חיזוק ההתקשרות בלימוד תורתו וקיום הוראותיו
נזכה תיכף "זעהן זיך מיט'ן רבי'ן" בעיני בשר
והרבי יוליכנו אל הגאולה
יוצא-לאור ע"י:
כיתה ג )ד( של

12/2/2010

http://www.torah4blind.org/children/dt-10.htm

Dvar Torah - Chanukah

Page 2 of 2

מוסד חינוך "אהלי תורה  -אהלי מנחם"
 667איסטערן פארקוויי
כאן צוה ה' את הברכה
ברוקלין ,ניו יארק
E-Mail: Editor of Dvar Torah
עורך :הרב דוד שי' הערצל

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
"Back to "Dvar Torah

12/2/2010

http://www.torah4blind.org/children/dt-10.htm

