חַ ג ַהחֲ ֻכָּה
חַ ג ַהחֲ ֻכָּה חָ ל בְּ כ"ה בְּ כִ ְסלֵו וְ ְִמשָׁ ְשׁמוֹ ָה י ִָמיםְ .בּ ֶמשֶׁ כָּל
מוֹסיפִ ים ֵר
ִ
יקים ֵרוֹת בַּ חֲ ֻכִּ יָּה .בְּ כָל יוֹם
ְשׁמוֹ ַת הַ יּ ִָמים מַ ְד ִל ִ
לַחֲ ֻכִּ יָּהַ .חג ַהחֲ ֻכָּה מַ זְ כִּ יר לָ וּ ֶאת ִמלְחֶ מֶ ת הַ חַ ְשׁמוֹ ִָאים ֶ גֶד
ַהיְּ וָ ִ יםַ .מ ִתּ ְתיָהוּ ,שֶׁ עָ מַ ד בְּ ר ֹאשׁ ַמחֲ ֵה הַ חַ ְשׁמוֹ ִָאים ִ ,לְחַ ם ֶ גֶד
יהוּדים ִל ְשׁמֹר עַ ל הַ ִמּצְ ווֹת.
ַהיְּ וָ ִים כִּ י הֵ ם ל ֹא ִאפְ ְשׁרוּ ִל ִ
חַ ג ַהחֲ ֻכָּה ְִק ָרא גַּם "חַ ג הָ אוֹר" וְ "חַ ג הַ נֵּרוֹת"ְ .שׁמוֹת הַ חַ ג
לְמלְחֶ מֶ ת הָ אוֹר בַּ חֹשֶׁ ַ .ה ְיּוָ ִ ים הֵ ם הַ חֹשֶׁ  ,וְ ִאלּוּ
שׁוּרים ִ
ְק ִ
הַ חַ ְשׁמוֹ ִָאים ִ לְחֲ מוּ בַּ יְּ ָו ִים וְ ג ְֵרשׁוּ ֶאת הַ חֹשֶׁ בְּ עֶ זְ ַרת הָ אוֹר ,אוֹ
תּוֹרה וְ הָ אוֹר שֶׁ דָּ לַק בְּ בֵ ית הַ ִמּ ְקדָּ שׁ כָּל יְמוֹת
בִּ זְ כוּת ִמצְ וַת הַ ָ
ַהשָּׁ ָה .בְּ ַחג ַהחֲ ֻכָּה ָא וּ ְמסַ פְּ ִרים עַ ל ֵס ֶשׁ ָקּ ָרה בְּ בֵ ית הַ ִמּ ְקדָּ שַׁ :פּ
וֹרה ִה ְספִּ יק ל ְִשׁמוֹ ָה י ִָמים.
שֶׁ מֶ ן ֶאחָ ד ָקטָ ן לְהַ ְדל ַָקת ַה ְמּ ָ
בְּ חַ ג ַהחֲ ֻכָּה הַ חַ ְשׁמוֹ ִָאים שֶׁ הָ יוּ ְמעַ ִטּים ִ צְּ חוּ ֶאת ַה ְיּוָ ִים שֶׁ הָ יוּ
ַרבִּ ים ַוחֲ ז ִָקים ְמאוֹדְ .בּ ַחג ַהחֲ ֻכָּה הַ ְמּעַ ִטּים ִ צְּ חוּ ֶאת הָ ַרבִּ ים.
לָקת ַהחֲ ֻכִּ יָּה עַ ל ֶאדֶ ן ַה ַחלּוֹן כְּ דֵ י שֶׁ ֻכּלָּם י ְֵדעוּ עַ ל הַ נֵּס,
וֹסָ ף עַ ל הַ ְד ַ
וֹהֲ גִ ים לֶאֱ כֹל מַ אֲ כָ לִ ים שֶׁ טֻּ גְּ וּ בְּ ֶשׁ ֶמן )לְבִ יבוֹת וְ סֻ פְ ָגּ ִ יּוֹת(,
וּמשַׂ חֲ ִקים ִבּ ְסבִ יבוֹ ִים.
ְ
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