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זיידעניו/אייוועלט.קאם
זאת חנוכה :דער הייליגער ריזשינער
זצ''ל פלעגט זאגן" :וואס גרויסע צדיקים
ֹיס ּפו ֶֹע ְלן ביים רבש''ע ראש השנה
קענען או ְ
און יום כפור ,קען א פשוטער איד
אויספועלן אין "זאת חנוכה"!
עס איז מקובל אז די גמר דין פון די ימים
נוראים איז אין זאת חנוכה:
אבער לכאורה מיר וואוסען דאך אז די
גמר דין איז "יום כיפור" ,אדער שפעטענס
"הושענה רבא" ,אבער וואס פאר א גמר דין
איז "זאת חנוכה" ?
נאר עס קען זיין אז עס זענען פארהאנען
דריי גמר דין'ס ,איינס איז אויף פרנסה ,די
צווייטע איז ווער עס זאל בלייבען לעבען
אדער ח"ו שטארבען ,און די דריטע איז
בכלליות אויף גאנץ כלל ישראל.
די ערשטע גמר דין פון פרנסה" ,מי יעני
ומי יעשר" (ווער עס זאל ווערן ארים ח"ו און
ווער זאל ווערן רייך) איז אין "יום כיפור" ,די
צווייטע פון "מי יחיה ומי ימות" (ווער עס
זאל בלייבן לעבן ,און ווער עס זאל חלילה
נישט בלייבן לעבן) איז אין הושענא רבה ,און
די דריטע גמר דין אויף גאנץ כלל ישראל איז
"זאת חנוכה".
דאס אלעס קען זיין איז מרומז אין די
ערשטע משנה פון מסכת סנהדרין:
"דיני ממונות בשלשה" ,עניני פרנסה,
געלט זאכען איז בשלשה ,דריי טעג ,צוויי
טעג פון ראש השנה ,און איין טאג יום כיפור.
"דיני נפשות בעשרים ושלשה" ,דאס
הייסט "מי יחי' ומי ימות" איז דריי און
צוואנציג ,דאס זענען די דריי און צוואנציג
טעג פון ראש השנה ביז סוף הושענא רבה
(שמחת תורה)
"ושבט בשבעים ואחד" ,א דין וואס איז
נוגע א גאנצע שבט (כלל ישראל) איז מיט
איין און זיבעציג ,דאס זענען די איין און
זיבעציג טעג פון הושענא רבה ביז זאת
חנוכה ,וואס דעאלטס איז דער גמר דין פאר
גאנץ כלל ישראל.
עזר מיהודה

עס איז דא א משל :א גרויסער און
שטארקער קעניג וואס האט געקעניגט אויף
אסאך לענדער ,איינמאל האט מען
אויסגערופן אין איינע פון די לענדער פונעם
קעניג ,אז אין א קורצע צייט ארום וועט דער
קעניג קומען באזוכען דעם לאנד .די
מענטשן וואס האבן געוואוינט אין יענעם
לאנד האבן געליטן זייער שטארק פון
הונגער ,וואס האט זיך דערקענט שטארק

אויף אלע מענטשן פון יענע לאנד .האבן זיי
געטראכט אז ווען דער קעניג וועט קומען
אין זייער לאנד ,וועלן זיי דערציילן פארן
קעניג זייער גרויס צער אז דער קעניג זאל זיי
העלפן .אבער זיי זענען געווען זייער קלוגע
מענטשן ,און זיי האבן פארשטאנען אז אויב
דער קעניג וועט קומען אין זייער לאנד און
ער וועט גראד זען זייער צער ,וועט דאס
זייער וויי טון פארן קעניג ,און ער וועט זיך
שטארק מצער זיין ,און עס וועט נישט זיין א
כבוד פארן קעניג וואס ער איז אייביג געווען
צוגעוואוינט אז ווען ער קומט אין די לאנד
פריידט מען זיך זייער צו אים .וועגן דעם
האבן די מענטשן פון יענע לאנד
אפגעמאכט ,אז יעדער איינער גייט זיך
שטארק איינהאלטן און נישט פארציילן
זייערע צרות פארן קעניג ווען ער קומט ָאן
אין די לאנד ,און פארקערט זיי גייען זיך
פרייען ווען ער קומט ָאן אין די לאנד.
אזוי איז טאקע געווען ,דער קעניג איז
אנגעקומען אין לאנד ,האט מען צוגעגרייט א
שיינעם קבלת פנים פארן קעניג ,און מען
האט געטאנצן אויף די גאסן און מען האט
זיך זייער געפרייט צום קעניג .ווען דער
קעניג האט דאס געזען האט ער זיך אויך
זייער געפרייט צו אלע מענטשן ,אז מ'נעמט
אים אויף זייער שיין ,און זיי טוען דאס וואס
ער האט ליב.
ווען עס איז אבער געקומען די צייט וואס
דער קעניג האט זיך געגרייט אהיים צופארן
זענען געקומען די מענטשן פונעם לאנד און
געזאגט פארן קעניג ,גרויסער קעניג!
טייערער קעניג! אפילו אונז זענען מיר אין א
גרויסע צרה ,דאך האבן מיר זיך
איינגעהאלטן בשעת דער קעניג איז געווען
אין אונזער לאנד און אונז האבן מיר נישט
ארויסגעוויזן אונזער צער פארן קעניג כדי
נישט צו שטערן די שמחה אז דער קעניג איז
דא אין שטאט.
אבער יעצט ווען דער קעניג פארט שוין
אהיים ,בעטן מיר דיך ,טייערער קעניג! מיר
זאגן יעצט אלעס פארן קעניג ,אונזער צער,
דער קעניג זאל רחמנות האבן אויף אונז
אלע ,און אונז אויסלייזן פונעם גרויסן
הונגער .פארשטייט זיך אז דער קעניג האט
זיי זייער שטארק געהאלפן ,און ער האט זיי
געגעבן וואס זיי האבן געדארפט.
דער נמשל איז :דער אייבערשטער וואס
ער איז דער קעניג איבער אלע קעניגן ,האט
אונז געהייסן זיך צו פרייען אין די טעג פון

חנוכה ,צינדן ליכט ,זאגן הלל ,און לויבן דעם
באשעפער אויף די נסים וואס ער האט
געטאן מיט אונז.
די אידישע קינדער פאלגן וואס דער
באשעפער האט אונז געהייסן ,אפילו מיר
געפונען זיך אין דעם ביטערן לאנגן און
שווערן גלות ,און אונז ליידן מיר צרות ל"ע,
דאך פרייען מיר זיך אין די טעג פון חנוכה,
און מיר טוען דעם ווילן פונעם אייבערשטן.
אבער יעצט אין דעם לעצטן טאג פון חנוכה,
ווען מיר האלטן זיך שוין ביים געזעגענען
פונעם הייליגן יו"ט חנוכה ,בעטן מיר זייער
שטארק דעם באשעפער אז ער זאל אונז
שוין אויסלייזן פון דעם ביטערן גלות ,און עס
זאל שוין זיין א סוף צו די צרות וואס די
אידישע קינדער ליידן ,און ער זאל אונז שוין
שיקן משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.
בשם הרה"ק רבי אלעזר מליזענסק זי"ע

דער אכטער טאג פון חנוכה רופט מען אן
זאת חנוכה ,ווייל ביים ליינען דערמאנט מען
זאת חנוכת המזבח ,ווערט דער טאג
אנגערופן זאת חנוכה.
עס ווערט געברענגט אז פון ר"ה ביז זאת
חנוכה ,לייכט אויפן הימל אזויווי א
אויסגעשטרעקטע האנט אנצונעמן די אלע
וואס ווילן תשובה טון ,און אויב זיי האבן נאך
נישט תשובה געטון אין עשרת ימי תשובה
און אין די אלע הייליגע טעג  ,קען נאך זייער
תשובה אנגענומען ווערן ביז זאת חנוכה און
קען מבטל זיין די גזר דין.
מען קען זאגן א טעם פארוואס מען
רופט עס אן זאת חנוכה  ,ווייל די יוונים האבן
געוואלט מבטל זיין פון די אידן די דריי
מצוות ,שבת  -ראש חודש  -מילה ,און וועגן
דעם האט מען מתקן געווען אכט טעג
חנוכה ,וואס אין די טעג איז דא א רמז
אנטקעגן די דריי מצוות וואס די יוונים האבן
געוואלט מבטל זיין ,ווייל אלעמאל פאלט
אויס אין חנוכה ראש חודש ,און אויך איז דא
כאטש איין שבת ,און ווייל חנוכה איז אכט
טעג איז דאס מרמז אויף מילה וואס איז די
מצוה פון די אכטן טאג.
קומט אויס אז ווי לאנג עס איז נאך נישט
דורכגעגאנגן די אלע אכט טעג פון חנוכה איז
נאך נישט געקומען די שלימות פון חנוכה
ווייל עס פעלט נאך די רמז פון מילה ,אבער
די אכטע טאג זאגט מען זאת חנוכה  -דאס
איז חנוכה בשלימות ווייל עס איז שוין דא
אלע דריי זאכן אויף וואס חנוכה איז מרמז.

