
 

 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

 ְּכֵדי, ַהֵּנרֹות ְׁשָאר ִעם ַאַחת ְּבׁשּוָרה ַיֲעֹמד ְולֹא, ַהַּׁשָּמׁש ְלֵנר ְמיָֻחד ָמקֹום ְוקֹוְבִעים

 חּוץ, ַּבַּבִית ַאֵחר אֹור ַּגם ֶׁשְּיֵהא ְלַהְקִּפיד ְוָראּוי .ַהִּמְצָוה ִמן ֵאינֹו ֶזה ֶׁשֵּנר ֶהֵּכר ֶׁשְּיֵהא

  .ַהּמּוָסף ֵמַהֵּנר

  

 ְלַהְדִליק ֲאִפּלּו, ֲחנָֻּכה ְּבֵנר ִמְׁשַּתְּמִׁשים ֵאין ְּכלֹוַמר. ְלֵנר ִמֵּנר ַמְדִליִקים ֶׁשֵאין נֹוֲהִגים

  .ַאֵחר ְּבֵנר אֹו" ַׁשָּמׁש"הַ  ְּבֵנר ֻּכָּלם ֶאת ַמְדִליק ֶאָּלא ,ְמנֹוָרה ְּבאֹוָתּה ַאֵחר ֵנר ִמֶּמּנּו

  

" ַהָּללּו ַהֵּנרֹות" ראֹומֵ , ַהֵּנרֹות ְׁשָאר ֶׁשַּמְדִליק ְּבעֹוד, ָהִראׁשֹון ַהֵּנר ֶׁשִהְדִליק ַאַחר

  .גֹוהָ נְ ִמ ּכְ  ִאיׁש ִאיׁש, ֲחנָֻּכה פזמוני ִריםׂשַ , ְלַהְדִליק רָּגמַ י. לֵ ּוְוכ

  

 



 

 ָּכֵׁשר ַהַּלְיָלה ָּכל ְּבִדיֲעַבד ְואּוָלם, ַהּכֹוָכִבים ְּבֵצאת ִמָּיד ֲחנָֻּכה ֵנר ַהְדָלַקת ְזַמן

  .עֹוִריםנְ  ַהַּבִית ֶׁשְּבֵני ְזַמן ָּכל, ְלַהְדָלָקה

  

 ֶׁשֶמן ִליֵּתן ַהַהְדָלָקה ִּבְׁשַעת ָצִרי ְלִפיָכ. ָׁשָעה ֲחִצי ּדֹוְלִקים ֶׁשִּיְהיּו ְצִריִכים ַהֵּנרֹות

  . ָׁשָעה ֲחִצי ְּכֵדי ֶׁשַּיְסִּפיק

 ֶׁשִּיָּׁשֵאר ְּכֵדי, ָׁשָעה ֲחִצי ַאַחר ַהֵּנרֹות ֶאת ְלַכּבֹות ֻמָּתר – ַהִּׁשעּור ִמן יֹוֵתר ֶׁשֶמן ןַת נָ 

  .ַאֶחֶרת ֲהָנָאה ִמֶּמּנּו ֵליָהנֹות אֹו, ָמָחר ֶׁשל ַלַהְדָלָקה

  


