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 ִ
שׁוּרה ַאחַ ת עִ ם ְשׁ ָאר הַ נֵּרוֹת ,כְּ דֵ י
וְ קוֹבְ עִ ים מָ קוֹם ְמי ָֻחד ְל ֵר הַ שַּׁ מָּ שׁ ,וְ ל ֹא ַי ֲעמֹד בְּ ָ
ֶשׁיְּהֵ א ֶהכֵּר שֶׁ נֵּר זֶה ֵאי וֹ ִמן ַה ִמּצְ וָה .וְ ָראוּי לְהַ ְקפִּ יד ֶשׁיְּהֵ א גַּם אוֹר ַא ֵחר בַּ בַּ יִת ,חוּץ
מּוּסף.
ֵמהַ נֵּר ַה ָ
לוֹמר ֵאין ִמ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים בְּ ֵר חֲ ֻכָּה ,אֲ פִ לּוּ לְהַ ְדלִיק
ִיקים ִמנֵּר ְל ֵר .כְּ ַ
וֹהֲ גִ ים ֶשׁ ֵאין ַמ ְדל ִ
וֹרהֶ ,אלָּא ַמ ְדלִיק ֶאת ֻכּלָּם ְבּ ֵר ַה"שַׁ מָּ שׁ" אוֹ ְבּ ֵר ַא ֵחר.
אוֹתהּ ְמ ָ
ִמ ֶמּנּוּ ֵר ַא ֵחר בְּ ָ
אוֹמר "הַ נֵּרוֹת הַ לָּלוּ"
ֵ
ַא ַחר שֶׁ ִה ְדלִיק ַהנֵּר ָה ִראשׁוֹןְ ,בּעוֹד שֶׁ מַּ ְדלִיק ְשׁ ָאר הַ נֵּרוֹת,
וְ כוּ ֵלי .גּ ַָמר ל ְַה ְדלִיקַ ,שׂ ִרים פזמו י חֲ ֻכָּהִ ,אישׁ ִאישׁ כְּ ִמ ְ הָ גוֹ.

