
 

  הלכות חנוכה, פרק ג' – קטע ב'

 ַלֲעֹסק אֹוָתם ִהִּניחּו ְולֹא, ָּדָתם ּוִבְּטלּו ִיְׂשָרֵאל ַעל ְּגֵזרֹות ָּגְזרּו ָיָון ְּכֶׁשַּמְלֵכי, ֵׁשִני ְּבַבִית

 ָלֶהם ְוַצר, תרֹוהָ ְּט הַ  ְוִטְּמאּו, ְּפָרצֹות ּבֹו ּוָפְרצּו, ַלֵהיָכל ְוִנְכְנסּו …ִּמְצוֹותּובַ  ַּבּתֹוָרה

הֵ  ֲעֵליֶהם ֶׁשִרֵחם ַעד – ָּגדֹול ַלַחץ םצּוחָ לְ ּו, ִמְּפֵניֶהם דֹוְמא ְלִיְׂשָרֵאל  ֲאבֹוֵתינּו יֱא

 ִיְׂשָרֵאל ְוהֹוִׁשיעּו ַוֲהָרגּום, ַהְּגדֹוִלים ֲהִניםַהּכֹ , ַחְׁשמֹוָנִאי ְּבֵני ְוָגְברּו. ִמָּיָדם ְוהֹוִׁשיָעם

 ַעד ָׁשָנה ָמאַתִים ַעל רֵת יָ  ְלִיְׂשָרֵאל ַהַּמְלכּות ְוָחְזָרה ,ַהֹּכֲהִנים ִמן ֶמֶל ְוֶהֱעִמידּו. ִמָּיָדם

  ַהֵּׁשִני ַהֻחְרָּבן

 ְוִנְכְנסּו . ָהָיה ִּכְסֵלו ְּבֹחֶדׁש ְוֶעְׂשִרים הַּבֲחִמּׁשָ  ,םדּוּבְ ִא וְ  אֹוְיֵביֶהם ַעל ִיְׂשָרֵאל ּוְכֶׁשָּגְברּו

 ֶאָחד יֹום ֶאָּלא ְלַהְדִליק ּבֹו ָהָיה ְולֹא, ֶאָחד ַּפ ֶאָּלא ,ָטהֹור ֶׁשֶמן ָמְצאּו ְולֹא ַלֵהיָכל

 ֶׁשֶמן הֹוִציאּווְ  ֵזיִתים ֶׁשָּכְתׁשּו ַעד, ָיִמים ְׁשמֹוָנה ַהַּמֲעָרָכה ֵנרֹות ִמֶּמּנּו ְדִליקּוְוִה , ִּבְלַבד

  .ָטהֹור

 םתָ ּלָ ִח ְּת ׁשֶ  ָהֵאּלּו ַהָּיִמים ְׁשמֹוַנת ֶׁשִּיְהיּו, ַהּדֹור ֶׁשְּבאֹותֹו ֲחָכִמים ִהְתִקינּו ֶזה ּוִמְּפֵני

 ַעל ָּבֶעֶרב ַהֵּנרֹות ָּבֶהם ּוַמְדִליִקים, ְוַהֵּלל ִׂשְמָחה ימֵ יְ , ְּבִכְסֵלו ְוֶעְׂשִרים ֲחִמָּׁשה יִמֵּלילֵ 

  . ַהֵּלילֹות ִמְּׁשמֹוַנת ְוַלְיָלה ַלְיָלה ְּבָכל ַהָּבִּתים ֵחיִּפְת 

  

  מן התפילה לחנוכה – קטע ג'

, ַהִּמְלָחמֹות ְוַעל ֹותעַהְּתׁשּו ְוַעל ַהִּנְפָלאֹות ְוַעל ַהִּנִסים ַעל ַמְדִליִקין ָאנּו ַהָּללּו ַהֵּנרֹות

 ְיֵמי ְׁשמֹוַנת ְוָכל ַהְּקדֹוִׁשים ינֶ הֲ ּכֹ  ְיֵדי- ַעל, ַהֶּזה ַמןּוַבּזְ  ָהֵהם ַּבָּיִמים ַלֲאבֹוֵתינּו ֶׁשָעִׂשיָת 

  , ִּבְלַבד ִלְראֹוָתם ֶאָּלא, ָּבֶהם ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְרׁשּות ָלנּו ְוֵאין ,ֵהם ֹקֶדׁש ַהָּללּו ַהֵּנרֹות ֲחנָֻּכה

   ִנְפְלאֹוֶתי ָעְת ְוַעלְיׁשּו ְוַעל יּסֶ נִ  ַעל ַהָּגדֹול ְלִׁשְמ ּוְלַהֵּלל הֹודֹותלְ  ְּכֵדי

  

  מתוך ספר התודעה – קטע ד'

 לֶ מֶ  ינּוהֵ אֱ  ה' ַאָּתה ָּברּו: ְּבָרכֹות ׁשֹוָׁשל ְמָבֵר ֶׁשַּמְדִליק ֹקֶדם, ָהִראׁשֹון ַּבַּלְיָלה"

 ַלֲאבֹוֵתינּו יםִנִּס  הֶׁשָעׂשָ , ֲחנָֻּכה ֶׁשל ֵנר ְלַהְדִליק ְוִצָּונּו יותָ וֹוצְ ִמ ּבְ  ִקַּדְׁשנּו ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם

 ִּבְׁשָאר. ּוַמְדִליק – ַהֶּזה ַלְּזַמן ְוִהַּגְענּו ְוִקַּיְמנּו ֶׁשַהַחֵּיינּו, ַהֶּזה ַּבְּזַמן ָהֵהם ַּבָּיִמים

  ".ֶׁשַהַחֵּיינּו ְמָבֵר ֵאינֹו ֲאָבל, ִּבְלַבד תָהִראׁשֹונֹו ִּבְרכֹות ְׁשֵּתי ְמָבֵר ַהֵּלילֹות

  

". ַׁשָּמׁש" ַהִּנְקָרא ְוהּוא ֲחנָֻּכה ֵנרֹות ַעל ףנֹוסָ  ֶאָחד ֵנר ַלְיָלה ְּבָכל ְדִליקְלהַ  נֹוֲהִגים

 ְוַכּיֹוֵּצא ַלֲאֵחִרים ִמֶּמּנּו ְלַהְדִליק, ְלאֹורֹו ִלְראֹות, ּבֹו ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ֻמָּתר ֶזה ֵנר ְּכלֹוַמר

. ְלִמְצָוה ּדֹוְלִקים ֶׁשֵהם ְזַמן ָּכל ְּבאֹוָרם ׁשְלִהְׁשַּתּמֵ  ָאסּור ֲחנָֻּכה ֵנרֹות ְוִאּלּו ,ְּבֵאֶּלה

. ִּבְלַבד ִמֶּמּנּו ֶאָּלא ,ַהִּמְצָוה ִמן ֵליָהנֹות ָיבֹוא ֶׁשּלֹא ְּכֵדי", ַׁשָּמׁש"הַ  ֶאת ַמְדִליִקים ְלִפיָכ

 


