קטע ב' – הלכות ח וכה ,פרק ג'
אוֹתם ַל ֲעסֹק
ָ
ְבּבַ יִת ֵשׁ ִי ,כְּ שֶׁ מַּ ְלכֵי ָיוָן גָּזְ רוּ גְּ זֵרוֹת עַ ל י ְִשׂ ָר ֵאל וּבִ ְטּלוּ דָּ ָתם ,וְ ל ֹא ִהנִּיחוּ
תּוֹרה וּבַ ִמּצְ ווֹת… וְ ִכְ ְסוּ לַהֵ יכָל ,וּפָ ְרצוּ בּוֹ פְּ ָרצוֹת ,וְ ִט ְמּאוּ הַ ְטּ ָהרוֹת ,וְ צַ ר לָהֶ ם
בַּ ָ
בוֹתי וּ
יִשׂ ָר ֵאל ְמאוֹד ִמפְּ ֵיהֶ ם ,וּ ְל ָחצוּם ל ַַחץ גָּדוֹל – עַ ד ֶשׁ ִרחֵ ם ֲעלֵיהֶ ם אֱ הֵ י אֲ ֵ
לְ ְ
הוֹשׁיעוּ י ְִשׂ ָר ֵאל
הוֹשׁיעָ ם ִמיָּדָ ם .וְ ג ְָברוּ בְּ ֵי ַח ְשׁמוֹ ִָאי ,הַ ֹכּהֲ ִים הַ גְּ דוֹלִים ,וַהֲ ָרגוּם וְ ִ
וְ ִ
אתיִם ָשׁ ָה עַד
יִשׂ ָר ֵאל ָי ֵתר עַ ל ָמ ַ
ִמיָּדָ ם .וְ ֶהע ֱִמידוּ ֶמ ֶל ִמן הַ כֹּהֲ ִים ,וְ חָ זְ ָרה הַ מַּ לְכוּת ְל ְ
ַהחֻ ְרבָּ ן ַהשֵּׁ ִי
יִשׂ ָר ֵאל עַ ל אוֹיְבֵ יהֶ ם וְ ִא ְבּדוּם ,בַּ חֲ ִמ ָשּׁה וְ עֶ ְשׂ ִרים ְבּחֹדֶ שׁ כִּ ְסלֵו הָ יָה .וְ ִכְ ְסוּ
וּכְ ֶשׁגּ ְָברוּ ְ
ל ֵַהיכָל וְ ל ֹא מָ ְצאוּ ֶשׁמֶ ן ָטהוֹרֶ ,אלָּא ַפּ ֶא ָחד ,וְ ל ֹא הָ יָה בּוֹ ל ְַה ְדלִיק ֶאלָּא יוֹם ֶאחָ ד
ֵיתים וְ הוֹצִ יאוּ ֶשׁמֶ ן
ִבּלְבַ ד ,וְ ִה ְדלִיקוּ ִממֶּ נּוּ ֵרוֹת ַה ַמּע ֲָרכָה ְשׁמוֹ ָה י ִָמים ,עַ ד שֶׁ כּ ְָתשׁוּ ז ִ
ָטהוֹר.
וּמפְּ ֵי זֶה ִה ְת ִקי וּ חֲ כ ִָמים ֶשׁ ְבּאוֹתוֹ ַהדּוֹר ,שֶׁ יּ ְִהיוּ ְשׁמוֹ ַת הַ יּ ִָמים ָה ֵאלּוּ ֶשׁ ְתּ ִח ָלּ ָתם
ִ
ִיקים בָּ הֶ ם הַ נֵּרוֹת בָּ עֶ ֶרב עַ ל
וּמ ְדל ִ
ִמלֵּי ֵלי חֲ ִמשָּׁ ה וְ עֶ ְשׂ ִרים בְּ כִ ְסלֵוְ ,י ֵמי ִשׂ ְמחָ ה וְ ַהלֵּלַ ,
פִּ ְת ֵחי הַ בָּ ִתּים בְּ כָל לַיְ לָה וְ לַ יְ לָה ִמ ְשּׁמוֹ ַת הַ לֵּילוֹת.
קטע ג' – מן התפילה לח וכה
ִיקין עַ ל הַ נּ ִִסים וְ עַ ל הַ נִּפְ לָאוֹת וְ עַ ל הַ ְתּשׁוּעוֹת וְ עַ ל הַ ִמּל ְָחמוֹת,
הַ נֵּרוֹת הַ לָּלוּ ָא וּ ַמ ְדל ִ
דוֹשׁים וְ כָל ְשׁמוֹ ַת יְמֵ י
בוֹתי וּ בַּ יּ ִָמים ָההֵ ם וּבַ זְּ מַ ן ַהזֶּה ,עַ ל-י ְֵדי ֹכּהֲ ֶ י ַה ְקּ ִ
ית לַאֲ ֵ
ֶשׁעָ ִשׂ ָ
אוֹתם ִבּלְבַ ד,
חֲ ֻכָּה הַ נֵּרוֹת הַ לָּלוּ קֹדֶ שׁ הֵ ם ,וְ ֵאין ָל וּ ְרשׁוּת ל ְִה ְשׁ ַתּמֵּ שׁ בָּ הֶ םֶ ,אלָּא ל ְִר ָ
ְאוֹתי
כְּ דֵ י ְלהוֹדוֹת וּל ְַהלֵּל ל ְִשׁ ְמ ַהגָּדוֹל עַ ל ִ ֶסּי וְ עַ ל יְשׁוּעָ ְת וְ עַ ל ִפְ ל ֶ
קטע ד' – מתוך ספר התודעה
"בַּ לַּ ְילָה ָה ִראשׁוֹן ,קֹדֶ ם ֶשׁ ַמּ ְדלִיק ְמבָ ֵר שָׁ לוֹשׁ בְּ ָרכוֹת :בָּ רוּ ַא ָתּה ה' אֱ ֵהי וּ ֶמ ֶל
בוֹתי וּ
ָהעוֹלָם אֲ ֶשׁר ִק ַדּ ְשׁ וּ ְבּ ִמ ְצווֹ ָתיו וְ ִצ ָוּ וּ ל ְַה ְדלִיק ֵר ֶשׁל חֲ ֻכָּהֶ ,שׁעָ שָׂ ה ִִסּים לַאֲ ֵ
בַּ יּ ִָמים ָההֵ ם בַּ זְּ מַ ן הַ זֶּהֶ ,שׁ ַהחַ יֵּי וּ וְ ִקיּ ְַמ וּ וְ ִהגַּעְ וּ לַזְּ מַ ן הַ זֶּה – וּמַ ְדלִיק .בִּ ְשׁ ָאר
הַ לֵּילוֹת ְמבָ ֵר ְשׁ ֵתּי בִּ ְרכוֹת הָ ִראשׁוֹ וֹת בִּ לְבַ ד ,אֲ בָ ל ֵאי וֹ ְמבָ ֵר ֶשׁהַ חַ יֵּי וּ".
וֹסף עַ ל ֵרוֹת חֲ ֻכָּה וְ הוּא ַהנּ ְִק ָרא "שַׁ מָּ שׁ".
וֹהֲ גִ ים ל ְַה ְדלִיק ְבּכָל לַ ְילָה ֵר ֶאחָ ד ָ
לוֹמר ֵר זֶה מֻ ָתּר ל ְִה ְשׁ ַתּמֵּ שׁ בּוֹ ,ל ְִראוֹת לְאוֹרוֹ ,ל ְַה ְדלִיק ִממֶּ נּוּ לַאֲ חֵ ִרים וְ כַיּוֹצֵּ א
כְּ ַ
לְמצְ וָה.
אוֹרם כָּל זְ מַ ן שֶׁ הֵ ם דּוֹל ְִקים ִ
ְבּ ֵאלֶּה ,וְ ִאלּוּ ֵרוֹת חֲ ֻכָּה ָאסוּר ל ְִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ בְּ ָ
ֵיה וֹת ִמן ַה ִמּצְ וָהֶ ,אלָּא ִממֶּ נּוּ בִּ לְבַ ד.
ִיקים ֶאת ַה"שַׁ מָּ שׁ" ,כְּ דֵ י שֶׁ לּ ֹא יָבוֹא ל ָ
לְפִ י ָכ ַמ ְדל ִ

