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לרפואת אלעד צפריר בן דנה

בֹותינּו
ִמי ֶׁש ֵּב ַר ְך ֲא ֵּ
ַעקֹב,
יִצ ָחק וְ י ֲ
ַאב ָר ָהם ְ
ְ
ּושלֹמֹה
ַאהרֹןָ ,דוִ ד ְ
ֹשה וְ ֲ
מ ֶׁ
חֹולה
יר ֵּפא ֶׁאת ַה ֶׁ
יְב ֵּר ְך וִ ַ
הּוא ָ

אלעד צפריר בן דנה,
יִמ ֵּלא ַר ֲח ִמים ָע ָליו
רּוך הּוא ָ
ַה ָקדֹוש ָב ְ
ּול ַה ֲחיֹותֹו,
ּול ַה ֲחזִ יקֹו ְ
ּול ַר ְפאֹתֹו ְ
ְל ַה ֲח ִלימֹו ְ
יִש ַלח לֹו ְמ ֵּה ָרה ְרפּוָאה ְש ֵּל ָמה ִמן ַה ָָּׁש ַמיִ ם
וְ ְ
ידיו
ּוש ָס"ה ִג ָ
ְל ַר ַמ"ח ֵּא ָב ָריו ְ
יִש ָר ֵּאל,
חֹולי ְ
תֹוך ְשָאר ֵּ
ְב ְ
ּורפּוַאת ַהגּוף,
ֶׁפש ְ
ְרפּוַאת ַהנ ֶׁ
ָאמן:
ֹאמר ֵּ
ּובזְ ַמן ָק ִריב ,וְ נ ַ
ָלא ִ
ַה ְש ָתא ַב ֲעג ָ
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סדר הדלקת נרות חנוכה
לפני ההדלקה מברכים :להדליק נר ושעשה נסים ,ובערב הראשון מוסיפים
ברכת שהחיינו.

עֹולם ֲא ֶׁשר ִק ְד ָשנּו
ַאתה ה' ֱאל ֵֹּקינּו ֶׁמ ֶׁל ְך ָה ָ
רּוך ָ
ָב ְ
ֻכה:
ֹותיו וְ ִצּוָנּו ְל ַה ְד ִליק נֵּר ֲחנ ָ
ְב ִמ ְצ ָ
עֹולם ֶׁש ָע ָשה נִ ִסים
ַאתה ה' ֱאל ֵֹּקינּו ֶׁמ ֶׁל ְך ָה ָ
רּוך ָ
ָב ְ
ָמים ָה ֵּהם ַבזְ ַמן ַהזֶׁה:
בֹותינּו ַבי ִ
ַל ֲא ֵּ
ְמנּו
עֹולם ֶׁש ֶׁה ֱחיָנּו וְ ִקי ָ
ַאתה ה' ֱאלֹ ֵּקינּו ֶׁמ ֶׁל ְך ָה ָ
רּוך ָ
ָב ְ
יענּו ַלזְ ַמן ַהזֶׁה:
וְ ִהגִ ָ

יקין ַעל ַהנִ ִסים וְ ַעל ַהנִ ְפ ָלאֹות
ַהנֵּרֹות ַה ָללּו ָאנּו ַמ ְד ִל ִ
בֹותינּו
ית ַל ֲא ֵּ
וְ ַעל ַה ְתשּועֹות וְ ַעל ַה ִמ ְל ָחמֹותֶׁ ,ש ָע ִש ָ
דֹושים .וְ ָכל
ֶׁיך ַה ְק ִ
ָמים ָה ֵּהם ַב ְז ַמן ַהזֶׁהַ ,על י ְֵּדי כ ֲֹהנ ָ
ַבי ִ
ֻכהַ ,הנֵּרֹות ַה ָללּו ק ֶֹׁדש ֵּהם ,וְ ֵּאין
ְמי ֲחנ ָ
ִמ ְצוַת ְשמֹונַת י ֵּ
אֹותם ִב ְל ָבדְ .כ ֵּדי
ָלנּו ְרשּות ְל ִה ְש ַת ֵּמש ָב ֶׁהםֶׁ ,א ָלא ִל ְר ָ
יך
ֹות ָ
יך וְ ַעל ִנ ְפ ְלא ֶׁ
ּול ַה ֵּלל ְל ִש ְמ ָך ַהגָדֹול ַעל נִ ֶׁס ָ
ְלהֹודֹות ְ
ְשּוע ֶׁת ָך:
וְ ַעל י ָ

חג חנוכה שמח!
ב"ה חנוכה תשע"ד
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ְשו ָּע ִתי
ָמעוֹ ז צוּר י ׁ
ָאה ְל ַש ֵּב ַחִ .תכֹון ֵּבית ְת ִפ ָל ִתי וְ ָשם
יְשּוע ִתי ְל ָך נ ֶׁ
ָ
מעֹוז צּור
ָ
ַב ַחָ .אז ֶׁא ְגמֹור ְב ִשיר
ַב ַחְ .ל ֵּעת ָת ִכין ַמ ְט ֵּב ַח ִמ ָצר ַה ְמנ ֵּ
תֹודה ְנז ֵּ
ָ
ֻכת ַה ִמזְ ֵּב ַח:
ִמזְ מֹור ֲחנ ַ
קּושי
ַפ ִשי ְביָגֹון כ ִֹחי ִכ ָלהַ .חיַי ָמ ְררּו ְב ִ
ָרעֹות ָש ְב ָעה נ ְ
ֻלה.
הֹוציא ֶׁאת ַה ְסג ָ
ִ
דֹולה
ּוביָדֹו ַה ְג ָ
ְב ִש ְעבּוד ַמ ְלכּות ֶׁע ְג ָלהְ .
צּולה:
ֵּחיל ַפ ְרעֹה וְ ָכל ז ְַרעֹו י ְָרדּו ְכ ֶׁא ֶׁבן ִב ְמ ָ
ּובא נֹוגֵּש וְ ִה ְג ַל ִני.
יַאני וְ גַם ָשם לֹא ָש ַק ְט ִתיָ .
ְד ִביר ָק ְדשֹו ֱה ִב ִ
ִכי ז ִָרים ָע ַב ְד ִתי .וְ יֵּין ַר ַעל ָמ ַס ְכ ִתי ִכ ְמ ַעט ֶׁש ָע ַב ְר ִתיֵּ .קץ ָב ֶׁבל.
נֹוש ְע ִתי:
ֻב ֶׁבלְ .ל ֵּקץ ִש ְב ִעים ָ
זְ ר ָ
ָתה לֹו ְל ַפח
קֹומת ְברֹוש ִב ֵּקש ֲאג ִָגי ֶׁבן ַה ְמ ָד ָתא .וְ ִנ ְהי ָ
ְכרֹות ַ
את .וְ אֹויֵּב
ַאוָתֹו ִנ ְש ָב ָתה .רֹאש יְ ִמ ִיני ִנ ֵּש ָ
מֹוקש וְ ג ֲ
מֹוקש ְל ֵּ
ּול ֵּ
ְ
ית:
ית .רֹב ָבנָיו וְ ִק ְנ ָינָיו ַעל ָה ֵּעץ ָת ִל ָ
ְשמֹו ָמ ִח ָ
ּופ ְרצּו חֹומֹות ִמגְ ָד ַלי
ימי ַח ְש ַמנִ יםָ .
יְ ו ִָנים נִ ְק ְבצּו ָע ַלי ֲאזַי ִב ֵּ
ָּׁשֹוש ִנים.
ַע ֶׁשה נֵּס ַל ַ
נֹותר ַק ְנ ַק ִנים נ ֲ
ּומ ַ
וְ ִט ְמאּו ָכל ַה ְָּׁש ָמנִ יםִ .
ּורנ ִָנים:
ְבנֵּי ִבינָה יְ ֵּמי ְשמֹונָה ָק ְבעּו ִשיר ְ
יך
שּועהְ .נקֹם ִנ ְק ַמת ַדם ֲע ָב ֶׁד ָ
רֹוע ָק ְד ֶׁש ָך וְ ָק ֵּרב ֵּקץ ַהיְ ָ
חשֹוף זְ ַ
ֲ
ימי ָה ָר ָעה.
ָאר ָכה ָלנּו ַה ָָּׁש ָעה .וְ ֵּאין ֵּקץ ִל ֵּ
ֵּמ ֻא ָמה ָה ְר ָש ָעהִ .כי ְ
רֹועה ִש ְב ָעה:
ַאדמֹון ְב ֵּצל ַצ ְלמֹון ָה ֵּקם ָלנּו ֶׁ
ְד ֵּחה ְ
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וְ ַעל הַ ִ ּנ ִּסים וְ ַעל הַ ּ ֻּפ ְר ָקן וְ ַעל הַ ְ ּגבוּרוֹ ת וְ ַעל הַ ְּת ׁשוּעוֹ ת
ית
ש ָע ִש ָ
וְ ַעל הַ נִ ְפלָ אוֹ ת וְ ַעל הַ ּנֶּחָ מוֹ ת וְ ַעל הַ ִּמ ְלחָ מוֹ ת ׁ ֶּ
לַ אֲ בוֹ ֵתינ ּו ַּביּ ִָמים הָ הֵ ם ִ ּבז ּ ְַמן הַ זֶּּה:
ּובנָיוְ .כ ֶׁש ָע ְמ ָדה ַמ ְלכּות
ָאי ָ
כהן גָדֹול ַח ְשמֹונ ִ
יֹוחנָן ֵּ
ימי ַמ ִת ְתיָהּו ֶׁבן ָ
ִב ֵּ
ירם ֵּמ ֻח ֵּקי
ּול ַה ֲע ִב ָ
תֹור ֶׁת ָך ְ
יחם ָ
יִש ָר ֵּאל ְל ַה ְש ִכ ָ
ָיוָן ָה ְר ָש ָעה ַעל ַע ְמ ָך ְ
ֶׁך:
ְרצֹונ ָ
יבם.
יך ָה ַר ִבים ָע ַמ ְד ָת ָל ֶׁהם ְב ֵּעת ָצ ָר ָתםַ .ר ְב ָת ֶׁאת ִר ָ
ַאתה ְב ַר ֲח ֶׁמ ָ
וְ ָ
בֹורים ְביַד ַח ָל ִשים.
ָק ְמ ָת ֶׁאת ִנ ְק ָמ ָתםָ .מ ַס ְר ָת ִג ִ
ַד ְנ ָת ֶׁאת ִדינָם .נ ַ
יקים.
ּור ָש ִעים ְביַד ַצ ִד ִ
הֹוריםְ .
ּוט ֵּמ ִאים ְביַד ְט ִ
וְ ַר ִבים ְביַד ְמ ַע ִטיםְ .
עֹול ֶׁמ ָך.
ית ֵּשם גָדֹול וְ ָקדֹוש ְב ָ
ּול ָך ָע ִש ָ
תֹור ֶׁת ָךְ .
עֹוס ֵּקי ָ
ְ
ֵּדים ְביַד
וְ ז ִ
ֻר ָקן ְכ ַהיֹום ַהזֶׁה:
דֹולה ּופ ְ
שּועה ְג ָ
ית ְת ָ
יִש ָר ֵּאל ָע ִש ָ
ּול ַע ְמ ָך ְ
ְ
יכ ֶׁל ָך .וְ ִט ֲהרּו ֶׁאת
ּופנּו ֶׁאת ֵּה ָ
ית ָךִ .
ֶׁיך ִל ְד ִביר ֵּב ֶׁ
ַאחר ַכ ְך ָבאּו ָבנ ָ
וְ ַ
ָמים ֵּאלּו
ִמ ְק ָד ֶׁש ָך .וְ ִה ְד ִליקּו נֵּרֹות ְב ַח ְצרֹות ָק ְד ֶׁש ָך .וְ ָק ְבעּו ְשמֹונַת י ִ
נֹודה ְל ִש ְמ ָך ַהגָדֹול ֶׁס ָלה
ָפ ֶׁלא וְ ֶׁ
ית ִע ָמ ֶׁהם נֵּס ו ֶׁ
הֹודָאה וְ ָע ִש ָ
ּוב ָ
ְב ַה ֵּלל ְ
ּול ַה ֵּלל ְל ִש ְמ ָך ַהגָדֹול:
ֻכה ֵּאלּוְ .להֹודֹות ְ
יְמי ֲחנ ָ
ֵּ

מאי חנכה?
דתנו רבנן בכ"ה בכסלו יומי דחנכה תמניא אינון דלא למספד
בהון ודלא להתענות בהון .שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל
השמנים שבהיכל וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום בדקו
ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן
גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד נעשה בו נס והדליקו
ממנו שמונה ימים לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים
בהלל והודאה.
שבת דף כא ,עמוד ב
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פרק א'

נר ומקום ההדלקה
א.
ּומ ְצ ָוה ִמן ַה ֻמ ְב ָחר ְל ַה ְד ִליק
ָכל ַה ְש ָמ ִנים ְכ ֵּש ִרים ְלנֵּר ֲחֻנ ָכהִ ,
ְב ֶׁש ֶׁמן זַיִ ת ,וְ יֵּש נֹו ֲה ִגים ְל ַה ְד ִליק ְב ֵּנר ַש ֲעוָה ֶׁש ַגם אֹורֹו ז ְַך
ָפה.
וְ י ֶׁ

ב.
יסא (לפרסם
ֻכה ִהיא ִמשּום ִפ ְרסּו ֵּמי ִנ ָ
ִמ ְצ ַות ַה ְד ָל ַקת ֵּנר ֲחנ ָ
את הנס) ְכ ַל ֵּפי ְב ֵּני ַה ַביִ ת ּו ְכ ַל ֵּפי ָהעֹו ְב ִרים וְ ָש ִבים ֶׁש ָב ְרחֹוב.
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ג.
ִמ ְצ ָוה ִמן ַה ֻמ ְב ָחר ְל ַה ְד ִליק ְב ֶׁפ ַתח ַה ַביִ ת ַה ָסמּוך ִל ְרשּות
ָה ַר ִבים ֶׁשֵּי ָראּו ַה ֵּנרֹות ָלעֹו ְב ִרים ָב ְרחֹוב.

ד.
וְ ִאם ֶׁפ ַתח ַה ַביִ ת פֹו ֶׁנה ֶׁל ָח ֵּצרֵּ ,מ ִניחֹו ְב ֶׁפ ַתח ֶׁשל ָח ֵּצר ַהפֹו ָנה
ִל ְרשּות ָה ַר ִבים וְ ִאם ֵּה ִניחֹו ְב ֶׁפ ַתח ַה ַביִ ת ַהפֹו ֶׁנה ֶׁל ָח ֵּצר ָי ָצא
חֹובה.
יְ ֵּדי ָ
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ה.
אֹותם ְב ַצד ְשמֹאל ֶׁשל ַה ֶׁפ ַתח ֶׁש ֵּת ֵּהא ְמזּו ָזה
ּו ִמ ְצ ָוה ֶׁשי ִָניח ָ
ֻכה ִמ ְשמֹאל ,וְ נִ ְמ ָצא ֶׁשהּוא ֻמ ָקף ְב ִמ ְצוֹות.
ִמ ָי ִמין וְ ֵּנר ֲחנ ָ

מזוזה
חנוכיה

ו.
יח ֶׁאת ַה ֵּנרֹות ְל ַמ ֲע ָלה ִמ ְשלֹו ָשה ְט ָפ ִחים24 ,
ְל ַכ ְת ִח ָלה ָי ִנ ַ
ימ ְט ִרים ִמן ַה ַק ְר ַקעּ ,ו ְל ַמ ָטה ֵּמ ֲע ָש ָרה ְט ָפ ִחים01 ,
ֶׁסנְ ִט ֶׁ
יע ַבד ָכ ֵּשר ְב ָכל ִע ְנ ָיןֲ .א ַבל ִאם ֵּה ִניחֹו
ימ ְט ִריםּ ,ו ְב ִד ֲ
ֶׁסנְ ִט ֶׁ
יע ַבד.
ְל ַמ ֲע ָלה ֵּמ ֶׁע ְש ִרים ַאמֹותֶׁ 6.6 ,מ ְט ִרים ,לֹא ָי ָצא ַגם ְב ִד ֲ

עד עשרה טפחים
מהקרקע.

למעלה משלושה
טפחים מהקרקע.
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ז.
ַה ָג ִרים ְבקֹומֹות ְגבֹוהֹותִ ,מקֹו ָמה ְש ִנ ָיה ַו ַמ ֲע ָלה יְ כֹו ִלים
ְל ַה ְד ִליק ַב ֲחלֹון ַהפֹו ֶׁנה ְל ַצד ָה ְרחֹובּ ,ו ְב ָכ ְך יְ ַקיְ מּו ֶׁאת ִמ ְצ ַות
ִפ ְרסּום ַה ֵּנס.

ח0-
ֲא ַבל ַה ָג ִרים ְבקֹומֹות ְגבֹוהֹותְ ,ל ַמ ֲע ָלה ֵּמ ֶׁע ְש ִרים ַא ָמה6.6 ,
ֶׁמ ְט ִרים ,לֹא ַי ְד ִליקּו ַב ֲחלֹון ַהפֹו ֶׁנה ָל ְרחֹובֶׁ ,ש ֵּאין ַה ַע ִין שֹו ֶׁל ֶׁטת
ַב ֶׁזה וְ לֹא ִמ ְת ַקֵּים ַב ֶׁזה ִפ ְרסּום ַה ֵּנס.

לא ידליק
בחלון זה
 6.6מטרים

פרות וירקות

מכולת

0
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ח2-
ֶׁא ָלא ַמה ַי ֲעשּו ַה ָג ִרים ְבקֹומֹות ַה ְגבֹוהֹות ְל ַמ ֲע ָלה מ6.6 -
ֶׁמ ְט ִרים? ַי ְד ִליקּו ְב ֶׁפ ַתח ַה ַביִ ת ַהפֹו ֶׁנה ָל ְרחֹוב.

לא ידליק
בחלון זה.
 6.6מטרים

אלא
בפתח הבית.
פירות וירקות

מכולת

ירה ַהפֹו ֶׁנה ַל ֲח ַדר ַה ַמ ְד ֵּרגֹות ָי ְצאּו
וְ ִאם ִה ְד ִליקּו ְב ֶׁפ ַתח ַה ִד ָ
יְ ֵּדי חֹו ָבה.
ְבקֹו ָמה גְ בֹו ָהה
מ –  6.6מטרים
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פרק ב'

פסו ִלין וכש ִרין ב ִדיני הדלקה
א.
יכים ִל ְהיֹות ְבשּו ָרה יְ ָש ָרה ַא ַחת.
ַה ֵּנרֹות ְצ ִר ִ

שורה ישרה
כשר

שורה לא ישרה
פסול

ב.
וְ ֵּכן ֵּיש ְל ַה ְק ִפיד ֶׁשיִ ְהֶׁיה ֶׁר ַוח ֵּבין ֵּנר ֶׁא ָחד ַל ֵּש ִניֶׁ ,שלֹא ִת ְת ָק ֵּרב
ַה ֶׁל ָה ָבה ֶׁשל ֶׁזה ָל ֶׁזה וְ ֵּת ָר ֶׁאה ִכ ְמדּו ָרה.

נראה
כמדורה
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ג.
ֻכ ָיה ֲעגּו ָלה לֹא ַי ֲע ֶׁשה ֶׁש ֵּת ָר ֶׁאה ִכ ְמדּו ָרה.
ֲחנ ִ

ד.
" ַהנֵּרֹות ַה ָללּו ק ֶֹׁדש ֵּהם ,וְ ֵּאין ָלנּו ְרשּות ְל ִה ְש ַת ֵּמש ָב ֶׁהם,
יכ ְך ֵּיש ְלהֹו ִסיף ֵּנר ֶׁש ֶׁא ְפ ָשר יִ ְהֶׁיה
אֹותם ִב ְל ָבד"ְ ,ל ִפ ָ
ֶׁא ָלא ִל ְר ָ
ְל ִה ְש ַת ֵּמש ְלאֹורֹו ,וְ הּוא ִנ ְק ָרא ַש ָמשּ ,ו ְבהֹו ָס ָפה זֹו ֵּי ְדעּו
ֻכה.
ֶׁשָאסּור ְל ִה ְש ַת ֵּמש ְב ֵּנרֹות ֲחנ ָ
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ה.
יח ֶׁאת ַה ַש ָמש ָגבֹו ַה ְמ ַעט ִמ ְשַאר ַה ֵּנרֹות.
ָי ִנ ַ

ו.
ֻכה ִהיא
" ַה ְד ָל ָקה עֹו ָשה ִמ ְצ ָוה" ֵּפרּושֹוֶׁ ,ש ִע ַקר ִמ ְצ ַות ֵּנר ֲחנ ָ
ְל ַה ְד ִליק ֵּנרֹותִ .אם ָכבּו ַה ֵּנרֹות ְבשֹו ֵּגגֵּ ,אינֹו ָח ַיב ַל ֲחזֹור
יקן.
ּו ְל ַה ְד ִל ָ

כבו בשוגג  -אינו חייב
לחזור ולהדליקן.
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ז.
יקן ְללֹא ְב ָר ָכה,
ִמ ָכל ָמקֹום ָראּוי ְל ַח ֵּבב ַה ִמ ְצ ָוה וְ ַל ֲחזֹור ּו ְל ַה ְד ִל ָ
ִאם ֲע ַדיִ ן לֹא ָע ְב ָרה ֲח ִצי ָש ָעה ִמ ְז ָמן ַה ַה ְד ָל ָקה.

מספיק
ל –  05דקות

מספיק
ל –  21דקות

מספיק
ל –  25דקות
מספיק לחצי
שעה ומעלה

ח.
ִמ ְפ ֵּני ֶׁש ִע ָקר ַה ִמ ְצ ָוה (סעיף ו') ִהיא ַה ַה ְד ָל ָקהָ ,צ ִריך ְב ָש ָעה
ֻכיָה ַכמּות ֶׁשל ֶׁש ֶׁמן,
ֶׁשהּוא ַמ ְד ִליק ּו ְמ ָב ֵּר ְך ֶׁש ִת ְהֶׁיה ְבתֹוך ַה ֲחנ ִ
אֹו ֵּנר ָגדֹול ֶׁש ַי ְס ִפיקּו ְל ֶׁמ ֶׁשך ֲח ִצי ָש ָעה ַעד ַא ַחר ֵּצאת
ַהכֹו ָכ ִבים.

אחר צאת
הכוכבים

ט.
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ט.
ִאם ִב ְש ַעת ַה ְב ָר ָכה וְ ַה ַה ְד ָל ָקה לֹא ָהיְ ָתה ָשם ַכמּות ֶׁש ֶׁמן
ימ ֵּלא
יקה ַל ֲח ִצי ָש ָעה ,לֹא ָי ָצא יְ ֵּדי חֹו ָבהֶׁ ,א ָלא יְ ַכ ֶׁבה וִ ַ
ַמ ְס ִפ ָ
ֶׁש ֶׁמן וְ ַי ֲחזֹור וְ ַי ְד ִליק שּוב ַל ֲח ִצי ָש ָעה.

י.
ִמ ְנ ַהג יֹו ְצ ֵּאי ְס ָפ ַרד הּוא ֶׁשרֹאש ַה ִמ ְש ָפ ָחה ַמ ְד ִליק ,וְ ָכל ְב ֵּני
ַה ַביִ ת יֹו ְצ ִאים יְ ֵּדי חֹו ָבה ְב ַה ְד ָל ָקתֹו.

מנהג ספרדי
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יא.
ּו ִמנְ ַהג יֹו ְצ ֵּאי ַא ְש ְכ ַנזֶׁ ,ש ָכל ֶׁא ַחד ִמ ְב ֵּני ַה ַביִ ת ַה ְז ָכ ִרים ַמ ְד ִליק
ְב ַע ְצמֹו.

מנהג אשכנז

יב.
ְב ָמקֹום ֶׁשנֹו ֲה ִגים ְב ֵּני ַה ַביִ ת ְל ַה ְד ִליק ָכל ֶׁא ָחד ֲחֻנ ִכ ָיהַ ,י ְק ִפידּו
ֻכיָהֶׁ ,שֵּי ֵּהא ִנ ַכר ַכ ָמה ֵּנרֹות
ֻכיָה ַל ֲחנ ִ
ַל ֲעשֹות ֶׁר ַוח ֵּבין ֲחנ ִ
ַמ ְד ִליק ָכל ֶׁא ַחד.
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יג.
יקין ֵּנר ֲחֻנ ָכה ֶׁזה ִמ ֶׁזהֶׁ ,א ָלא ַמ ְד ִליק ַעל יְ ֵּדי ַה ַש ָמש.
ֵּאין ַמ ְד ִל ִ

יד.
יקןַ ,י ֲע ֶׁשה
ָל ֵּכן ִאם ָכ ָבה ַא ַחד ַה ֵּנרֹות וְ רֹו ֶׁצה ַל ֲחזֹור ּו ְל ַה ְד ִל ָ
זֹאת ַעל יְ ֵּדי ַה ַש ָמש.

טו.
ִא ָשה ַחֶׁי ֶׁבת ְב ֵּנר ֲחֻנ ָכה ,וְ ָל ֵּכן ְב ָמקֹום ֶׁש ֵּאין ֲא ָנ ִשים ַב ַביִ ת
ַת ְד ִליק ַה ִא ָשהֶׁ ,שַאף ִהיא ָהיְ ָתה ְבאֹותֹו ַה ֵּנס.

ְלדּוגְ ָמהְ :כ ֶׁשַא ָבא ְב ִמלּו ִאים
פרק ג'
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זמן ההדלקה ו ִברכותיה
א.
יעת
ֵּיש ַהנֹו ֲה ִגים ְל ַה ְד ִליק ִל ְפ ֵּני ְת ִפ ַלת ַע ְר ִבית ְב ֵּעת ְש ִק ַ
ַה ֶׁש ֶׁמש ,וְ ַרק ַא ַחר ָכ ְך ְל ִה ְת ַפ ֵּלל ַע ְר ִבית.

עם שקיעת
השמש
ב.
ַו ֲא ֵּח ִרים נֹו ֲה ִגים ְל ַה ְד ִליק ַא ַחר ֵּצאת ַהכֹו ָכ ִבים ִמ ַיד ַא ַחר
ְת ִפ ַלת ַע ְר ִבית.

אחר צאת
הכוכבים
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ג.
ּו ְכ ָבר ָא ַמ ְרנּו ֶׁש ֵּבין ָכ ְך וְ ָכ ְך ָצ ִריך ֶׁשיִ ְדלֹק ַעד ֲח ִצי ָש ָעה ַא ֲח ֵּרי
ֵּצאת ַהכֹו ָכ ִבים.

ד.
ַב ַליְ ָלה ָה ִראשֹון ְמ ָב ֵּר ְך ָשלֹש ְב ָרכֹות:
עֹולם ֲא ֶׁשר ִק ְד ָשנּו
ַאתה יְ הֹוָה ֱאל ֵֹּהינּו ֶׁמ ֶׁל ְך ָה ָ
רּוך ָ
ָ .0ב ְ
ֻכה:
ֹותיו וְ ִצּוָנּו ְל ַה ְד ִליק נֵּר ֲחנ ָ
ְב ִמ ְצ ָ
עֹולם ֶׁש ָע ָשה ִנ ִסים
ַאתה יְ הֹוָה ֱאל ֵֹּהינּו ֶׁמ ֶׁל ְך ָה ָ
רּוך ָ
ָ .2ב ְ
ָמים ָה ֵּהם ַבזְ ַמן ַהזֶׁה:
בֹותינּו ַבי ִ
ַל ֲא ֵּ
עֹולם ֶׁש ֶׁה ֱחיָנּו וְ ִקיְ ָמנּו
ַאתה יְ הֹוָה ֱאל ֵֹּהינּו ֶׁמ ֶׁל ְך ָה ָ
רּוך ָ
ָ .3ב ְ
יענּו ַלזְ ַמן ַהזֶׁה:
וְ ִה ִג ָ
ה.
ִב ְשָאר ַה ֵּלילֹות ְמ ָב ֵּר ְך ְש ַתיִ ם:
עֹולם ֲא ֶׁשר ִק ְד ָשנּו
ַאתה יְ הֹוָה ֱאל ֵֹּהינּו ֶׁמ ֶׁל ְך ָה ָ
רּוך ָ
ָ .0ב ְ
ֻכה:
ֹותיו וְ ִצּוָנּו ְל ַה ְד ִליק נֵּר ֲחנ ָ
ְב ִמ ְצ ָ
עֹולם ֶׁש ָע ָשה ִנ ִסים
ַאתה יְ הֹוָה ֱאל ֵֹּהינּו ֶׁמ ֶׁל ְך ָה ָ
רּוך ָ
ָ .2ב ְ
ָמים ָה ֵּהם ַבזְ ַמן ַהזֶׁה:
בֹותינּו ַבי ִ
ַל ֲא ֵּ
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ו.
יהן "עֹו ֵּבר ַל ֲע ִש ָי ָתן"ֵּ ,פרּושֹו
יך ְל ָב ֵּר ְך ֲע ֵּל ֶׁ
ָכל ַה ִמ ְצוֹות ָצ ִר ְ
ֶׁשיְ ָב ֵּר ְך קֹ ֶׁדם ֲע ִש ַית ַה ִמ ְצ ָוהָ ,ל ֵּכן קֹ ֶׁדם יְ ָב ֵּר ְך וְ ַא ֲח ֵּרי ַה ְב ָר ָכה
ַי ְד ִליק.
מברך ואחר כך מדליק

ז.
ידין"ָ ,ל ֵּכן ְב ָכל יֹום מֹו ִסיף ֵּנר ַעל
מֹור ִ
ִ
" ַמ ֲע ִלין ַבקֹ ֶׁדש וְ ֵּאין
ִמ ְס ָפר ַה ֵּנרֹות ֶׁשל יֹום ֶׁא ְתמֹול.

ַביֹום ָה ִראשֹון ַמ ְד ִליק
ַביֹום ַה ֵּש ִני ַמ ְד ִליק
ישי ַמ ְד ִליק
ַביֹום ַה ְש ִל ִ
וְ ָכ ְך ַה ְלָאה....
ַעד ֶׁש ַביֹום ַה ְש ִמינִ י ַמ ְד ִליק ְשמֹו ָנה ֵּנרֹות
06
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ח.
ַב ַליְ ָלה ָה ִראשֹון ַמ ְד ִליק ַב ֵּנר ַהמּו ָנח ְב ַצד יְ ִמין ֶׁשל ַה ֲחֻנ ִכ ָיה.

ט.
ַב ַליְ ָלה ַה ֵּש ִני ַמ ְת ִחיל ְל ַה ְד ִליק ַב ֵּנר ַהנֹו ָסףַ ,המֹו ֶׁרה ַעל ַה ֵּנר
ֶׁש ֶׁבאֹותֹו ַהיֹוםַ ,המּו ָנח ִמ ְשמֹאל ַל ֵּנר ֶׁש ֵּמ ֶׁא ְתמֹול ,וְ ַא ַחר ָכ ְך
ַי ְד ִליק ֶׁאת ַה ֵּנר ֶׁש ַעל ָידֹו ִמ ָי ִמין.

משמאל לימין
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י.
אלי ְביֹו ֵּתר ּופֹו ֶׁנה
וְ ָכ ְך ְב ָכל ַליְ ָלה ַמ ְת ִחיל ְל ַה ְד ִליק ַב ֵּנר ַה ְש ָמ ִ
ִמ ַיד ַל ֵּנרֹות ֶׁש ְב ַצד יְ ִמיןַ ,עד ֶׁש ַביֹום ַה ְש ִמ ִיני ַמ ְד ִליק ְשמֹו ָנה
אלי ְביֹו ֵּתר – ַה ְש ִמ ִיני ,וְ ַא ַחר ָכ ְך
ֵּנרֹות ,קֹ ֶׁדם ֶׁאת ַה ֵּנר ַה ְש ָמ ִ
יעי וכו'.
ישיָ ,ה ְר ִב ִ
יעיַ ,ה ִש ִשיַ ,ה ֲח ִמ ִ
ּאת ַה ֵּנרֹות ִמ ָי ִמיןַ :ה ְש ִב ִ

יא.
יקים ֵּנר ֲחֻנ ָכה ְת ִח ָלה וְ ַא ַחר ָכ ְך ֵּנר ַש ָבת.
ְב ֶׁע ֶׁרב ַש ָבת ַמ ְד ִל ִ
לֹומר ֲח ִצי ָש ָעה
נֹו ֵּתן יֹו ֵּתר ֶׁש ֶׁמן אֹו ֵּנר ָגדֹול ֶׁשיִ ְדלֹק ְכ ִשעּורְ ,כ ַ
ַא ַחר ֵּצאת ַהכֹו ָכ ִבים.

נר חנוכה קודם לנר שבת
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יב.
ְבמֹו ָצ ֵּאי ַש ָבתְ ,ב ֵּבית ַה ְכ ֶׁנ ֶׁסת ֵּנר ֲחֻנ ָכה קֹ ֶׁדם ְל ַה ְב ָד ָלהּ ,ו ַב ַביִ ת
ֵּיש נֹו ֲה ִגים ְל ַה ְד ִליק ֵּנר ֲחֻנ ָכה וְ ַא ַחר ָכ ְך ְל ַה ְב ִדיל ,וְ ֵּיש נֹו ֲה ִגים
ַאחר ָכ ְך ְל ַה ְד ִליק ֵּנר ֲחֻנ ָכה.
ְל ַה ְב ִדיל וְ ַ
בבית הכנסת נר חנוכה
קודם לנר הבדלה
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למה חוגגים חנוכה שמונה ימים ולא שבעה ימים
שהרי היה שמן ליום אחד גם ללא הנס?


יום הראשון קבעו ליום טוב על נס הניצחון במלחמה ושאר
הימים על נס השמן.



חילקו את השמן שבפך לשמונה ימים כדי שתהיה דולקת
שעה קצרה בכל ערב ,ונעשה נס שהאירה המנורה כל הלילה
בכל שמונת הימים.



מה שמצאו שמן טהור חתום בחותמו של כהן גדול ,זה גופא
היה נס.

למה היו צריכים להמתין שמונה ימים עד שיהיה להם שמן
טהור?
לפי שהיו כולם טמאי מתים מחללי המלחמה אשר עסקו
בהם והוצרכו להמתין שבעת ימים לטהרתם ויום אחד
לכתישת זיתים טהורים.
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