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 ב אלבוים דלימוד לחנוכה עם  

 

 חשמונאים א ,ב .1
וישְא מתתיהו את קולו ויאמר: אם אמנם יסורו כל עבדי המלך גוי גוי מאלוקיו וישמעו לקולו 
להמיר את חוקות אבותיהם: לא כן אנכי ומשפחתי כי לא נסור ימין ושמאל מאחרי חוקות  
אבותינו: חלילה לנו לשוב ממצוות ה' אלוקינו ולהפר בריתו איתנו : לכן את דתי המלך לא נעשה 

ינו לא נמיר בחוקות המלך: ויהי ככלותו לדבר ויגש איש מבני ישראל לעיני כל  ואת חוקות
הניצבים אל הבמה אשר במודעית לזבוח זבח כאשר ציווה המלך: וירא מתתיהו ויחם לבבו 
ותבער קנאתו על תורת אלוקיו: רץ בחמתו אל האיש וימיתהו אצל הבמה וגם את הפקיד המית  

 וקיו כאשר עשה פנחס לזמרי בן סלוא: ויתץ את הבמה: ויקנא לתורת אל

            

 שבת כא .2
מאי חנוכה? שנו רבנן: ימי חנוכה שמונה הם שלא לספוד בהם ושלא להתענות בהם, כשנכנסו  
עובדי כוכבים להיכל, טימאו את כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום,  

בחותמו של כהן הגדול ולא היה בו אלא  בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח 
להדליק יום אחד. נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים 

 טובים בהלל והודאה". 

 

 עשרה-סידור תפילה. תפילת שמונה .3

ְפָלאֹו ים ְוַעל ַהפְֻּרָקן ְוַעל ַהְגבּורֹות ְוַעל ַהְתׁשּועֹות ְוַעל ַהנִּ סִּ ְלָחמֹות ְוַעל ַהנִּ ָחמֹות ְוַעל ַהמִּ ת ְוַעל ַהנֶּ
י  ן יֹוָחָנן כֵֹּהן ָגדֹול ַחְׁשמֹוָנאִּ ְתָיהּו בֶּ יֵמי ַמתִּ ה: בִּ ְזַמן ַהזֶּ ים ָהֵהם בִּ יָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַבָימִּ ָעשִּ ּוָבָניו.  ׁשֶּ

יָחם תֹו ְשָרֵאל ְלַהְׁשכִּ ָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרָׁשָעה ַעל ַעְמָך יִּ ָך:ְכׁשֶּ ֵקי ְרצֹונֶּ יָרם ֵמחֻּ ָך ּוְלַהֲעבִּ  ָרתֶּ

ְקמָ  ת נִּ יָנם. ָנַקְמָת אֶּ ת דִּ יָבם. ַדְנָת אֶּ ת רִּ ם ְבֵעת ָצָרָתם. ַרְבָת אֶּ ים ָעַמְדָת ָלהֶּ יָך ָהַרבִּ ָתם.  ְוַאָתה ְבַרֲחמֶּ
ים ְביַ  ים. ּוְטֵמאִּ ים ְבַיד ְמַעטִּ ים. ְוַרבִּ ים ְבַיד ַחָלׁשִּ בֹורִּ ים.  ָמַסְרָת גִּ יקִּ ים ְבַיד ַצדִּ ים. ּוְרָׁשעִּ ד ְטהֹורִּ

יָת ְתׁש ְשָרֵאל ָעשִּ ָך. ּוְלַעְמָך יִּ יָת ֵׁשם ָגדֹול ְוָקדֹוׁש ְבעֹוָלמֶּ ָך. ּוְלָך ָעשִּ ים ְבַיד עֹוְסֵקי תֹוָרתֶּ ּוָעה ְגדֹוָלה ְוֵזדִּ
ה:   ּופְֻּרָקן ְכַהיֹום ַהזֶּ

יר בֵ  ְדבִּ יָך לִּ יקּו ֵנרֹות ְבַחְצרֹות ְוַאַחר ַכְך ָבאּו ָבנֶּ ְדלִּ ָך. ְוהִּ ְקָדׁשֶּ ת מִּ ֲהרּו אֶּ ָך. ְוטִּ ת ֵהיָכלֶּ נּו אֶּ ָך. ּופִּ יתֶּ
ְמָך ַהָגד ה ְלׁשִּ א ְונֹודֶּ לֶּ ם ֵנס ָופֶּ ָמהֶּ יָת עִּ ים ֵאלּו ְבַהֵלל ּוְבהֹוָדָאה ְוָעשִּ ָך. ְוָקְבעּו ְׁשמֹוַנת )ָימִּ ָלה(  ָקְדׁשֶּ ֹול סֶּ

ְמָך ַהָגדֹול: ְיֵמי ֲחנָֻּכה ֵאלּו. ְלהֹוד  ֹות ּוְלַהֵלל ְלׁשִּ

 

 ח.נ. ביאליק, "קרן הקיימת וחג המכבים", דברים שבע"פ, כרך א'  .4

עם תחיית החג הזה תקום לתחייה לפנינו תקוותנו לגאולה, לא רק זכר החשמונאים, כי אם  " 
לתחייה  גם לזכר הקנאים הפריצים, אשר כבר נמחה שמם מן ההיסטוריה שלנו, והם ישובו 

יחד עם חג התחייה, חג חנוכה המחודש, תחייה שאין אחריה גלות. על ידי תחייה זו ועל ידי 
התחדשות זו יבוא גם יחס חדש לכל אלה הנקודות ההיסטוריות שנשארו באפלה ושלפעמים 
ראינו אותן בסימן חולשה. אנו נגאל עם גאולתנו האחרונה את כל המאמצים ואת כל הנסיונות, 

יחו ובין שלא הצליחו, את כולם נחייה ונעמיד במקומם הנכון והם ימלאו תוכן חדש  בין שהצל
 . "את חג החנוכה
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ְצַות ֲחנּוָכה  ין  -ָתנּו ַרָבָנן, מִּ יׁש ּוֵביתֹו, ְוַהְמַהְדרִּ ן  -ֵנר אִּ ין מִּ ָחד. ְוַהְמַהְדרִּ ָחד ְואֶּ ין ֵנר ְלָכל אֶּ ֵבית   -ַהְמַהְדרִּ
אׁש ים, יֹום רִּ ֵלל אֹוְמרִּ ָכאן ְוֵאיָלְך פֹוֵחת ְוהֹוֵלְך. ּוֵבית הִּ יק ְׁשמֹוָנה, מִּ אׁשֹון ַמְדלִּ ים, יֹום רִּ ֹון ַׁשַמאי אֹוְמרִּ

י ָבּה ְתֵרי ַאמֹוָרֵאי ְבמַ  יגִּ יף ְוהֹוֵלְך. ָאַמר עּוָלא, ְפלִּ ָכאן ַוֵאיָלְך מֹוסִּ ָחד, מִּ יק אֶּ ין ַמְדלִּ י יֹוֵסי ַבר ָאבִּ ְעְרָבא, ַרבִּ
יָדא, ַחד ָאַמר, ַטְעָמא ְדֵבית ַׁשַמאי  י יֹוֵסי ַבר ְזבִּ ֵלל  -ְוַרבִּ ין. ְוַטְעָמא ְדֵבית הִּ ְכָנסִּ ים ַהנִּ ד ָימִּ גֶּ ים  -ְכנֶּ ד ָימִּ גֶּ ְכנֶּ

ין. ְוַחד ָאַמר, ַטְעָמא ְדֵבית ַׁשַמאי   ָחג, ְוטַ   - ַהיֹוְצאִּ ד ָפֵרי הֶּ גֶּ ֵלל  ְכנֶּ ין.    -ְעָמא ְדֵבית הִּ ידִּ ׁש ְוֵאין מֹורִּ ין ַבקֹּדֶּ ְדַמֲעלִּ
ָחד עָ  ָחד ָעָשה ְכֵבית ַׁשַמאי, ְואֶּ ים ָהיּו ְבֵציָדן, אֶּ י יֹוָחָנן, ְׁשֵני ְזֵקנִּ ָׁשה ְכֵבית  ָאַמר ַרָבה ַבר ַבר ָחָנה, ָאַמר ַרבִּ

ְדָבָריו   ה נֹוֵתן ַטַעם לִּ ֵלל, זֶּ ד ָפֵר  -הִּ גֶּ ְדָבָריו ְכנֶּ ן ַטַעם לִּ ה נֹותֶּ ָחג. ְוזֶּ ין:  -י הֶּ ידִּ ׁש ְוֵאין מֹורִּ ין ַבקֹּדֶּ  ְדַמֲעלִּ

 

   הלכות חנוכה פרק ד -רמב"ם יד החזקה  . 6

)ה( אין מדליקין נרות חנוכה קודם שתשקע החמה אלא עם שקיעתה לא מאחרין ולא מקדימין. שכח  
תכלה רגל מן השוק וכמה הוא זמן זה? כמו או הזיד ולא הדליק עם שקיעת החמה מדליק והולך עד ש

 חצי שעה או יתר.  

)ז( נר חנוכה מצוה להניחו על פתח ביתו מבחוץ בטפח הסמוך לפתח על שמאל הנכנס לבית כדי שתהיה 
מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל ואם היה דר בעליה מניחו בחלון הסמוכה לרשות הרבים ונר חנוכה  

 עשה כלום לפי שאינו ניכר:שהניחו למעלה מעשרים אמה לא 
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יָלה  יל. ְוַהכל חֹוֵזר ָחלִּ ין ְדֵריידִּ קֹורִּ יַנת ַגְלַגל ַהחֹוֵזר, ׁשֶּ י ָכל ָהעֹוָלם כֻּלֹו הּוא ְבחִּ ת ַדע כִּ ֱאמֶּ ְתַהֵפְך ֵמָאָדם   ּובֶּ ְונִּ
ל ראׁש גֶּ ל ּוֵמרֶּ גֶּ ַמְלָאְך ָאָדם ּוֵמראׁש רֶּ יָלה   ַמְלָאְך ּומִּ ים ָחלִּ ָבעֹוָלם כָֻּלם חֹוְזרִּ ים ׁשֶּ ְוֵכן ְׁשָאר ָכל ַהְדָברִּ

ֱאמֶּ  י בֶּ ְליֹון. כִּ ַתְחתֹון ְלעֶּ ְליֹון ְלַתְחתֹון ּומִּ ה ֵמעֶּ ה ָלזֶּ זֶּ ה ּומִּ ה ָלזֶּ זֶּ ים מִּ ְתַהְפכִּ ים ּומִּ ְתַגְלְגלִּ ׁש ַהכל ּומִּ ת ְבַהּׁשרֶּ
ְמשַ  יַנת ַמה ּׁשֶּ ה ְבחִּ ָחד... ְוזֶּ ְנַין ֵביתאֶּ ַקר בִּ ְקָדׁש. ְועִּ יַנת ַהֵבית ַהמִּ י ֲחנָֻּכה הּוא ְבחִּ יל, כִּ ְדֵריידִּ ין ַבֲחנָֻּכה בִּ - ֲחקִּ

י ְבֵבית יַנת ַגְלַגל ַהחֹוֵזר. כִּ יָנה ַהַנ"ל ְבחִּ יא ְבחִּ ְקָדׁש הִּ ים  -ַהמִּ ים ְלַמָטה ְוַתְחתֹונִּ ְליֹונִּ יַנת עֶּ ְקָדׁש ָהָיה ְבחִּ ַהמִּ
ים ְלַמטָ ְלמַ  ְליֹונִּ יַנת עֶּ ה ְבחִּ זֶּ ְקָדׁש ׁשֶּ ְׁשָכן ּוְבֵבית ַהמִּ יָנתֹו ַבמִּ ְׁשָרה ְׁשכִּ ְתָבַרְך הִּ י ַהֵּׁשם יִּ ְך, ָכל  ְעָלה כִּ ה. ְוֵכן ְלֵהפֶּ

ה בְ  זֶּ ים ְלַמְעָלה ׁשֶּ יַנת ַתְחתֹונִּ ה ְבחִּ ְׁשְכָנא ַהכל ָהָיה ָרׁשּום ְלַמְעָלה. ְוזֶּ יּוָרא ְדמִּ יַנת ַגְלַגל  צִּ יל, ְבחִּ יַנת ְדֵריידִּ חִּ
ְתַהֵפְך ַכַנ"ל. ַהכל חֹוֵזר ְונִּ  ַהחֹוֵזר ׁשֶּ


