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 כה
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י הֲחנּוכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  הת ִהְלכוֹ  ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרתנּו ַרּבָ חָ  ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 חשון

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  הת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ י" ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ   ֲחנּוּכָ
ְלָחן ָערּוךְ שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי לְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  ִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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  חיים אורח

  חנוכה הלכות

  חשון

  תרע סימן

ָבִרים  ָהֲאסּוִרים ּדְ
ִרים ֲחֻנָכה ְוַהֻמּתָ , ּבַ

  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ 

כ. א ִכְסֵלו ה"ּבְ  ּבְ

מֹוַנת ה ְיֵמי ׁשְ  ֲחֻנּכָ
ד ַוֲאסּוִרים ֶהְסּפֵ  ּבְ
 ֲאָבל, ְוַתֲעִנית
ִרין ת ֻמּתָ ּיַ ֲעׂשִ  ּבַ
 ְונֹוֲהגֹות. ְמָלאָכה

שִׁ  ּלֹא יםַהּנָ  ׁשֶ
 ְמָלאָכה ַלֲעׂשֹות
עֹוד רֹות ּבְ ַהּנֵ  ׁשֶ

 ִמי ְוֵישׁ , ּדֹוְלקֹות



 ב
 

 כו
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י הֲחנּוכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  הת ִהְלכוֹ  ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרתנּו ַרּבָ חָ  ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 חשון

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  הת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ י" ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ   ֲחנּוּכָ
ְלָחן ָערּוךְ שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי לְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  ִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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אֹוֵמר ֵאין ׁשֶ  ׁשֶ
  :ָלֶהם ְלָהֵקל

 ַהְסֻעּדֹות ִרּבּוי. ב
ים ְרּבִ ּמַ ֶהם ׁשֶ  ֵהם ּבָ
, ָהְרׁשּות ְסֻעּדֹות
ּלֹא  ְקָבעּום ׁשֶ

ה ּתֶ ְמָחה ְלִמׁשְ   :ְוׂשִ

יִדין ֵאין. ג  ַמְסּפִ
ֶהם  ְלָחָכם אֶאלָּ  ּבָ
ָפָניו   :ּבְ

  תרעא סימן

 ֵנר ַהְדָלַקת ֵסֶדר
 ּוְמקֹום ֲחֻנָכה
ָחתוֹ  ' ח ּובוֹ , ַהּנָ

  ְסִעיִפים:

ֵהר ָצִריךְ . א  ְמֹאד ִלּזָ
ַהְדָלַקת  ֵנרֹות ּבְ

ה  ָעִני ַוֲאִפּלוּ , ֲחֻנּכָ
ְרֵנס ְתּפַ  ִמן ַהּמִ



 ג
 

 כז
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י הֲחנּוכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  הת ִהְלכוֹ  ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרתנּו ַרּבָ חָ  ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 חשון

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  הת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ י" ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ   ֲחנּוּכָ
ְלָחן ָערּוךְ שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי לְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  ִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ָדָקה  אוֹ  ׁשֹוֵאל ַהּצְ
סּותוֹ  מֹוֵכר  ְולֹוֵקחַ  ּכְ
מֶ    :ְלַהְדִליק ןׁשֶ

ה. ב ּמָ  ֵנרֹות ּכַ
ְיָלה. ַמְדִליק ּלַ  ּבַ
 ַמְדִליק ָהִראׁשֹון

אן, ֶאָחד  ָוֵאיָלךְ  ִמּכָ
 ֶאָחד ְוהֹוֵלךְ  מֹוִסיף
ָכל  ַעד ַלְיָלה ּבְ

ֵליל ּבְ  ָהַאֲחרֹון ׁשֶ

מֹוָנה ִיְהיוּ  , ׁשְ
ים ִאם ַוֲאִפּלוּ   ַרּבִ
ֵני ִית ּבְ  ֹלא ַהּבַ

  :יֹוֵתר ַיְדִליקוּ 

שׁ  רנֵ . ג ּיֵ י לוֹ  ׁשֶ ּתֵ  ׁשְ
ּיֹות  לוֹ  עֹוֶלה ּפִ

ִביל ׁשְ ַנִים ּבִ   :ׁשְ

א. ד ֶמן ְקָעָרה ִמּלֵ  ׁשֶ
יָפהּ  ִתילֹות ְוִהּקִ , ּפְ

ָפה ִאם ִלי ָעֶליהָ  ּכָ  ּכְ



 ד

 

 כח
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י הֲחנּוכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  הת ִהְלכוֹ  ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרתנּו ַרּבָ חָ  ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 חשון

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  הת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ י" ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ   ֲחנּוּכָ
ְלָחן ָערּוךְ שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי לְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  ִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ל ִתיָלה ּכָ  עֹוָלה ּפְ
ִביל ׁשְ . ֶאָחד ֵנר ּבִ

ָפה ֹלא  ָעֶליהָ  ּכָ
ִלי  ְלֵנר ֲאִפּלוּ , ּכְ
 עֹוֶלה ֵאינוֹ  ֶאָחד
הּוא ְלִפי  ׁשֶ

ְמדּוָרה   :ּכִ

ה ֵנר. ה יחוֹ  ֲחֻנּכָ  ַמּנִ
ַתח ַעל  ַהָסמּוךְ  ּפֶ

ים ִלְרׁשּות  ָהַרּבִ

חּוץ ִית ִאם. ִמּבַ  ַהּבַ
תּוחַ   ִלְרׁשּות ּפָ
ים יחוֹ , ָהַרּבִ  ַעל ַמּנִ
ְתחוֹ   ֵישׁ  ְוִאם. ּפִ
ִית ִלְפֵני ָחֵצר , ַהּבַ

יחוֹ  ַתח ַעל ַמּנִ  ּפֶ
 ָהָיה ְוִאם. ֶהָחֵצר

ר עֲ  ּדָ הּבַ ֵאין ִלּיָ  ׁשֶ
ַתח לוֹ  תּוחַ  ּפֶ  ּפָ

ים ִלְרׁשּות , ָהַרּבִ
יחוֹ  ַחּלֹון ַמּנִ  ּבַ



 ה

 

 כט
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י הֲחנּוכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  הת ִהְלכוֹ  ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרתנּו ַרּבָ חָ  ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 חשון

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  הת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ י" ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ   ֲחנּוּכָ
ְלָחן ָערּוךְ שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי לְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  ִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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 ִלְרׁשּות ַהָסמּוךְ 
ים ַעת. ָהַרּבִ  ּוִבׁשְ
ָנה ֵאינוֹ  ַהַסּכָ  ׁשֶ
אי ַ ם ַרׁשּ  ְלַקּיֵ
ְצָוה יחוֹ , ַהּמִ  ַעל ַמּנִ
ְלָחנוֹ   ְוָצִריךְ , ְוַדּיוֹ  ׁשֻ

שׁ  ַאֵחר ֵנר ּמֵ ּתַ  ְלִהׁשְ
 ֵישׁ  ְוִאם. ְלאֹורוֹ 
 ָצִריךְ  ֵאין ְמדּוָרה

 הּוא ְוִאם. ַאֵחר ֵנר
ֵאין ָחׁשּוב ָאָדם  ׁשֶ

ְרּכוֹ  שׁ  ּדַ ּמֵ ּתַ  ְלִהׁשְ
דּוָרה ְלאֹור , ַהּמְ
  :ַאֵחר ֵנר ָצִריךְ 

יחוֹ . ו  ְלַמְעָלה ַמּנִ
 ּוִמְצָוה, ְטָפִחים' ִמג

יחוֹ  ה ְלַהּנִ ' ִמי ְלַמּטָ
יחוֹ  ְוִאם, ְטָפִחים  ִהּנִ
' ִמי ְלַמְעָלה

 ֲאָבל, ָיָצא, ָפִחיםטְ 
יחוֹ  ִאם  ְלַמְעָלה ַמּנִ



 ו
 

 ל
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י הֲחנּוכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  הת ִהְלכוֹ  ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרתנּו ַרּבָ חָ  ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 חשון

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  הת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ י" ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ   ֲחנּוּכָ
ְלָחן ָערּוךְ שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי לְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  ִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ה' ִמכ   :ָיָצא ֹלא ַאּמָ

יחוֹ  ִמְצָוה. ז  ְלַהּנִ
ַפח ּטֶ  ַהָסמּוךְ  ּבַ
ַתח ֹמאל ַלּפֶ ְ , ִמׂשּ
ֵדי ֵהא ּכְ ּתְ  ְמזּוָזה ׁשֶ

ִמין ה ְוֵנר ִמּיָ  ֲחֻנּכָ
ֹמאל ְ  ֵאין ְוִאם. ִמׂשּ
ַתח ְמזּוָזה ּפֶ , ּבַ
יחוֹ  ִמין ַמּנִ  ְוִאם. ִמּיָ
יחוּ  ֶלת ִהּנִ ּדֶ  ּבַ

יֶחּנוּ , ַעְצמוֹ   ַיּנִ
ל ֵמֶחְציוֹ  ִניָסה ׁשֶ  ּכְ
ֹמאל ְלַצד  ּוְבֵבית. ׂשְ

ֶנֶסת יחוֹ  ַהּכְ  ַמּנִ
ֹכֶתל רֹום ּבְ , ּדָ

 ּוְמָבְרִכין ּוַמְדִליִקין
ּום ְרסּוֵמי ִמׁשּ  ּפִ
  :ִנָסא

שׁ  ָחֵצר. ח ּיֵ  לוֹ  ׁשֶ
ֵני ָתִחים ׁשְ ֵני ּפְ ְ  ִמׁשּ



 ז
 

 א
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י הֲחנּוכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  הת ִהְלכוֹ  ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרתנּו ַרּבָ חָ  ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 כסלו

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  הת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ י" ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ   ֲחנּוּכָ
ְלָחן ָערּוךְ שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי לְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  ִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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 ָצִריךְ , רּוחֹות
יֶהן ַהְדִליקלְ  ּתֵ ׁשְ  ּבִ

ֵני ד ִמּפְ  ְוִאם. ַהֲחׁשָ
ֵני ָתִחים ׁשְ רּוחַ  ַהּפְ  ּבְ
י ֶאָחד ֶאָחד לוֹ  ּדַ  ּבְ
  :ֵמֶהם

  תרעב סימן

 ֵנר ַהְדָלַקת ְזַמן
' ב ּובוֹ , ֲחֻנָכה

  ְסִעיִפים:

  כסלו

 ֵנר ַמְדִליִקין ֵאין. א
ה  ֹקֶדם ֲחֻנּכָ

ַקע ׁשְ ּתִ ה ׁשֶ , ַהַחּמָ
א  ףסוֹ  ִעם ֶאּלָ

ִקיָעָתהּ   ֹלא, ׁשְ
 ְוֹלא ְמַאֲחִרים
יִמים  ִמי ְוֵישׁ . ַמְקּדִ
אֹוֵמר ִאם ׁשֶ  הּוא ׁשֶ
 ָיכֹול ָטרּוד



 ח

 

 ב
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י הֲחנּוכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  הת ִהְלכוֹ  ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרתנּו ַרּבָ חָ  ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 כסלו

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  הת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ י" ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ   ֲחנּוּכָ
ְלָחן ָערּוךְ שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי לְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  ִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ַלג ְלַהְדִליק  ִמּפְ
ְנָחה , ּוְלַמְעָלה ַהּמִ
ן ּוִבְלַבד ּתֵ ּיִ הּ  ׁשֶ  ּבָ
ֶמן ְכֶלה ַעד ׁשֶ ּתִ  ׁשֶ
ּוק ִמן ֶרֶגל   :ַהׁשּ

ַכח. ב  ֵהִזיד אוֹ  ׁשָ
 ִעם ִהְדִליק ְוֹלא
ה ִקיַעתשְׁ  , ַהַחּמָ

 ַעד ְוהֹוֵלךְ  ַמְדִליק
ְכֶלה ּתִ  ִמן ֶרֶגל ׁשֶ

ּוק הּוא, ַהׁשּ מוֹ  ׁשֶ  ּכְ
ָעה ֲחִצי ָאז ׁשָ  ׁשֶ
 עֹוְבִרים ָהָעם

ִבים א ְוׁשָ  ְוִאּכָ
ְרסּוֵמי . ִנָסא ּפִ
ךְ  ן ָצִריךְ  ִהְלּכָ  ִלּתֵ

הּ  ֶמן ּבָ ֶזה ׁשֶ  ּכְ
עּור ִ  ָנַתן ְוִאם, ַהׁשּ

הּ   ָיכֹול יֹוֵתר ּבָ
 ְלַאַחר ּבֹוָתהּ ְלכַ 

ָעַבר ַמן ֶזה ׁשֶ , ַהּזְ



 ט

 

 ג
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י הֲחנּוכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  הת ִהְלכוֹ  ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרתנּו ַרּבָ חָ  ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 כסלו

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  הת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ י" ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ   ֲחנּוּכָ
ְלָחן ָערּוךְ שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי לְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  ִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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שׁ  ָיכֹול ְוֵכן ּמֵ ּתַ  ְלִהׁשְ
 ֶזה ְלַאַחר ְלאֹוָרהּ 
ַמן  ָהֵני ּוִמיהוּ . ַהּזְ
י ה ִמּלֵ ִחּלָ , ְלַכּתְ
 ֶזה ָעַבר ִאם ֲאָבל
ַמן , ִהְדִליק ְוֹלא ַהּזְ

ל ְוהֹוֵלךְ  ַמְדִליק  ּכָ
ְיָלה  ָעַבר ְוִאם. ַהּלַ

ל ְיָלה ּכָ  ְוֹלא ַהּלַ
 לוֹ  ֵאין, ִליקִהדְ 

לּוִמין ׁשְ   :ּתַ

  תרעג סימן

ָמִנים  ּוְפִתילֹות ׁשְ
רֹות , ַלֲחֻנָכה ַהְכׁשֵ

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ 

ל. א ָמִנים ּכָ ְ  ַהׁשּ
ִתילֹות ִרים ְוַהּפְ ׁשֵ  ּכְ

ה ְלֵנר  ְוַאף, ֲחֻנּכָ
י ַעל ֵאין ּפִ  ׁשֶ

ָמִנים ְ ִכים ַהׁשּ  ִנְמׁשָ



 י
 

 ד
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י הֲחנּוכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  הת ִהְלכוֹ  ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרתנּו ַרּבָ חָ  ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 כסלו

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  הת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ י" ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ   ֲחנּוּכָ
ְלָחן ָערּוךְ שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי לְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  ִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ִתיָלה ַאַחר  ְוֵאין ַהּפְ
 ָיֶפה ִנְתֶלה ָהאּור

אֹוָתם ִתילֹות ּבְ . ַהּפְ
ֵליל ַוֲאִפּלוּ  ת ּבְ ּבָ  ׁשַ
תֹוךְ  ּבְ ה ְיֵמי ׁשֶ  ֲחֻנּכָ
ר ֵנר ְלַהְדִליק ֻמּתָ  ּבְ
ה ָמִנים ֲחֻנּכָ ְ  ַהׁשּ

ִתילֹות ָאסּור ְוַהּפְ ֶ  ׁשּ
ֶהם ְלַהְדִליק  ֵנר ּבָ

ת ּבָ ָאסּור ְלִפי, ׁשַ  ׁשֶ
שׁ  ּמֵ ּתַ ֵנר ְלִהׁשְ  ּבְ

ה ין ֲחֻנּכָ שַׁ  ּבֵ תּבְ  ּבָ
ין ֹחל ּבֵ  ַוֲאִפּלוּ , ּבַ

 אוֹ  ָמעֹות ִלְבּדֹק
 ְלאֹוָרהּ  ִלְמנֹוָתן
 ַוֲאִפּלוּ , ָאסּור

ִמישׁ  ׁשְ ל ּתַ  ׁשֶ
ה ָ גֹון, ְקֻדׁשּ  ִלְלֹמד ּכְ
 ְוֵישׁ . ָאסּור, ְלאֹוָרהּ 

יר ִמי ּתִ ּמַ  ׁשֶ
ִמישׁ  ַתׁשְ ל ּבְ  ׁשֶ

ה ָ  ְונֹוֲהִגים. ְקֻדׁשּ



 יא
 

 ה
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י הֲחנּוכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  הת ִהְלכוֹ  ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרתנּו ַרּבָ חָ  ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 כסלו

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  הת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ י" ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ   ֲחנּוּכָ
ְלָחן ָערּוךְ שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי לְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  ִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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, נֹוָסף ֵנר ְלַהְדִליק
ֵדי ִאם ּכְ שׁ  ׁשֶ ּמֵ ּתַ  ִיׁשְ

 ְלאֹור ִיְהֶיה ְלאֹוָרהּ 
הּוא ַהּנֹוָסף  אֹותוֹ  ׁשֶ

ֻהְדַלק , ַאֲחרֹון ׁשֶ
יֶחּנוּ   ֵמָרחֹוק ְוַיּנִ
ָאר ְקָצת ְ  ֵנרֹות ִמׁשּ
  :ִמְצָוה

ה ַהְדָלָקה. ב  עֹוׂשָ
 ִאם ְלִפיָכךְ . ִמְצָוה

ְבָתה ָעַבר ֹקֶדם ּכָ  ׁשֶ
הּ   ָזקּוק ֵאינוֹ  ְזַמּנָ
 ְבָתהכָּ  ַוֲאִפּלוּ , ָלהּ 

ֶעֶרב ת ּבְ ּבָ  ֹקֶדם ׁשַ
ַלת ת ַקּבָ ּבָ ֲעַדִין ׁשַ  ׁשֶ
עֹוד הּוא , יֹום ִמּבְ
 ְוֵכן. ָלהּ  ָזקּוק ֵאינוֹ 
 ְלַאַחר ִאם

ִהְדִליָקהּ  א ׁשֶ  ּבָ
ָנהּ  ה ְלַתּקְ  אֹוָתהּ  ְוִכּבָ
ׁשֹוֵגג  ָזקּוק ֵאינוֹ , ּבְ



 יב
 

 ו
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י הֲחנּוכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  הת ִהְלכוֹ  ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרתנּו ַרּבָ חָ  ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 כסלו

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  הת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ י" ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ   ֲחנּוּכָ
ְלָחן ָערּוךְ שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי לְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  ִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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  :ָלהּ 

ל ֵנר. ג  ֶחֶרס ׁשֶ
ִהְדִליק  ַלְיָלה ּבוֹ  ׁשֶ

ן הַנֲעשָׂ  ַאַחת  ָיׁשָ
 ּבוֹ  ַמְדִליִקין ְוֵאין
א, ַאֶחֶרת ַלְיָלה  ֶאּלָ
ים לֹוֵקחַ  ָכל ֲחָדׁשִ  ּבְ
 לוֹ  ֵאין ְוִאם. ַלְיָלה
א ן ֶאּלָ  ַמִסיקוֹ , ָיׁשָ
ָכל אּור ַלְיָלה ּבְ . ּבָ

ל ְוֵנר ֶכת ׁשֶ  ַמּתֶ
. ָחָדשׁ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ 
ל  אוֹ  ְזכּוִכית ְוׁשֶ
ל , ְמֻכֶסה ֶחֶרס ׁשֶ
ינוֹ  כֶ  ּדִ ַמּתֶ   :תּכְ

ין ֵאין. ד ׁשִ  חֹוׁשְ
ִתילֹות  ַלּפְ
 ַעד, ְלַהְחִליָפם
ְכֶלה ּתִ   :ׁשֶ



 יג
 

 ז
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י הֲחנּוכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  הת ִהְלכוֹ  ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרתנּו ַרּבָ חָ  ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 כסלו

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  הת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ י" ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ   ֲחנּוּכָ
ְלָחן ָערּוךְ שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי לְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  ִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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  תרעד סימן

ר ֻמּתָ  ְלַהְדִליק ׁשֶ
ר ר ִמּנֵ ' ב ּובוֹ , ַלּנֵ

  ְסִעיִפים:

 ֵנר ַמְדִליִקין. א
ה ר ֲחֻנּכָ ה ִמּנֵ , ֲחֻנּכָ
 ֶזה ְלַהְדִליק ְוַדְוָקא
ה ֹלא ִמּזֶ , ֶאְמָצִעי ּבְ
 ֶזה ְלַהְדִליק ֲאָבל

ה  ֵנר ְיֵדי ַעל ִמּזֶ
ל . ָאסּור, ֹחל ׁשֶ
יִרים ְוֵישׁ  ם ַמּתִ  ּגַ
ֶזה א, ּבָ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
ִעְנָין הּוא שׁ  ּבְ ּיֵ  ׁשֶ

ה ָלחּושׁ  ְכּבֶ ּיִ ר ׁשֶ  ַהּנֵ
ל  ֹקֶדם ֹחל ׁשֶ

ְדִליק ּיַ  ַאֵחר ֵנר ׁשֶ
ל ה ׁשֶ   :ֲחֻנּכָ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ב  ׁשֶ



 יד
 

 ח
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י הֲחנּוכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  הת ִהְלכוֹ  ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרתנּו ַרּבָ חָ  ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 כסלו

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  הת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ י" ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ   ֲחנּוּכָ
ְלָחן ָערּוךְ שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי לְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  ִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ר ּנֵ ל ׁשֶ ית ׁשֶ  ּבֵ
ֶנֶסת ת לְושֶׁ  ַהּכְ ּבָ  ׁשַ

ל ה ְוׁשֶ ם ֲחֻנּכָ ּלָ  ּכֻ
ל  ֵהם ִמְצָוה ׁשֶ

ר  ֶזה ְלַהְדִליק ּוֻמּתָ
ה   :ִמּזֶ

  תרעה סימן

ַהְדָלָקה ה ׁשֶ  עֹוׂשָ
ָחה ְולֹא ִמְצָוה , ַהּנָ

  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ 

ה ַהְדָלָקה. א  עֹוׂשָ
ָחה ְוֹלא, ִמְצָוה , ַהּנָ
ִאם ַחת ָהְיָתה ׁשֶ  ֻמּנַ

ְמקֹוָמהּ  ּלֹא ּבִ  ׁשֶ
ם ה ִמְצַות ְלׁשֵ , ֲחֻנּכָ

ם ַמְדִליָקהּ   ְוֵאינוֹ  ׁשָ
 ַלֲהִסיָרהּ  ָצִריךְ 

יָחהּ  ם ּוְלַהּנִ  ְלׁשֵ
ה ִמְצַות . ֲחֻנּכָ



 טו

 

 ט
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י הֲחנּוכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  הת ִהְלכוֹ  ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרתנּו ַרּבָ חָ  ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 כסלו

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  הת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ י" ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ   ֲחנּוּכָ
ְלָחן ָערּוךְ שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי לְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  ִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ית ְלִפיָכךְ  ׁשִ  ֲעׁשָ
ָהְיָתה ל ּדֹוֶלֶקת ׁשֶ  ּכָ
ִהְדִליָקהּ , ַהּיֹום  ׁשֶ
ת ֵמֶעֶרב ּבָ  ְלִמְצַות ׁשַ
ה  ְלמֹוָצֵאי, ֲחֻנּכָ
ת ּבָ הּ  ׁשַ  ְמַכּבָ
ם יָקהּ ּוַמְדלִ   ְלׁשֵ
ל. ִמְצָוה  ָמקֹום ּוִמּכָ
ה ָצִריךְ  ְדִליֶקּנָ ּיַ  ׁשֶ

ְמקֹום ָחָתהּ  ּבִ , ַהּנָ
ִאם  ִהְדִליָקהּ  ׁשֶ

ְפִנים  ְוהֹוִציָאהּ  ּבִ
, ָיָצא ֹלא, ַלחּוץ

ָהרֹוֶאה : אֹוֵמר ׁשֶ
 הּוא ְלָצְרּכוֹ 

 ִאם ְוֵכן. ַמְדִליָקהּ 
 ְואֹוֲחָזהּ  ַמְדִליָקהּ 

ָידוֹ  ְמקֹוָמהּ , ּבְ , ּבִ
ָהרֹוֶאה, ָיָצא אלֹ   ׁשֶ

 הּוא ְלָצְרּכוֹ : אֹוֵמר
  :אֹוֲחָזהּ 



 טז

 

 י
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י הֲחנּוכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  הת ִהְלכוֹ  ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרתנּו ַרּבָ חָ  ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 כסלו

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  הת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ י" ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ   ֲחנּוּכָ
ְלָחן ָערּוךְ שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי לְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  ִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ב  ׁשֶ
ֵכיָון ַהְדָלָקה ּדְ  ּדְ
ה  ָצִריךְ  ִמְצָוה עֹוׂשָ
ן ּתֵ ּיִ ֶמן ׁשֶ ר ׁשֶ ּנֵ , ּבַ
ֵדי עּור ּכְ  ֹקֶדם, ׁשִ

 ִאם ֲאָבל, ַהְדָלָקה
ַרךְ   ְוַאַחר ְוִהְדִליק ּבֵ
ךְ  ֶמן הֹוִסיף ּכָ  ַעד ׁשֶ
דֵ  עּור יּכְ  ֹלא, ׁשִ
  :חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ָיָצא

ה. ג ָ  ֵנר ַמְדֶלֶקת ִאׁשּ
ה ַאף, ֲחֻנּכָ  ִהיא ׁשֶ
ֶבת הּ  ַחּיֶ  ֲאָבל. ּבָ
 ֵחֵרשׁ  ִהְדִליָקהּ  ִאם

 ֹלא, ְוָקָטן ׁשֹוֶטה
ה לּום ָעׂשָ  ְוַאף, ּכְ
י ַעל יָחהּ  ּפִ ִהּנִ  ׁשֶ

דֹול  ִמי ְוֵישׁ . ּגָ
אֹוֵמר ָקָטן ׁשֶ  ּבְ
יעַ  ִהּגִ , ךְ ְלִחּנוּ  ׁשֶ
ר   :ֻמּתָ



 יז
 

 יא
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י הֲחנּוכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  הת ִהְלכוֹ  ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרתנּו ַרּבָ חָ  ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 כסלו

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  הת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ י" ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ   ֲחנּוּכָ
ְלָחן ָערּוךְ שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי לְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  ִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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  תרעו סימן

ָרכֹות ֵסֶדר  ַהּבְ
' ה ּובוֹ , ְוַהַהְדָלָקה

  ְסִעיִפים:

ְדִליק. א ֵליל ַהּמַ  ּבְ
ֹלשׁ  ְמָבֵרךְ  ִראׁשֹון  ׁשָ
ָרכֹות  ְלַהְדִליק: ּבְ

ה ֵנר ה, ֲחֻנּכָ ָעׂשָ  ְוׁשֶ
ֶהֱחָינוּ , ִנִסים . ְוׁשֶ

ַרךְ  ֹלא ְוִאם  ְזַמן ּבֵ
ֵליל , ִראׁשֹון ּבְ
ֵליל ְמָבֵרךְ  ִני ּבְ  ׁשֵ

ְזּכֹר אוֹ  ּיִ ׁשֶ   :ּכְ

יל. ב  ִראׁשֹון ִמּלֵ
 ְמָבֵרךְ  ָוֵאיָלךְ 
ִים ּתַ , ְלַהְדִליק: ׁשְ

ה ָעׂשָ   :ִנִסים ְוׁשֶ

ּלֹא ִמי. ג  ִהְדִליק ׁשֶ
 ָעִתיד ְוֵאינוֹ 



 יח
 

 יב
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י הֲחנּוכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  הת ִהְלכוֹ  ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרתנּו ַרּבָ חָ  ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 כסלו

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  הת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ י" ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ   ֲחנּוּכָ
ְלָחן ָערּוךְ שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי לְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  ִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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אֹותוֹ  ְלַהְדִליק  ּבְ
ְיָלה  ֵאין ְוַגם, ַהּלַ

 ָעָליו ַמְדִליִקין
תֹוךְ  יתוֹ  ּבְ , ּבֵ

רֹוֶאה ׁשֶ ה ֵנר ּכְ  ֲחֻנּכָ
ה: ְמָבֵרךְ  ָעׂשָ  ׁשֶ
 ּוְבֵליל, ִנִסים

ם ְמָבֵרךְ  ִראׁשֹון : ּגַ
ֶהֱחָינוּ   ַאַחר ְוִאם, ׁשֶ

ךְ  ֵליל ּכָ ' ג אוֹ ' ב ּבְ
א  ֵאינוֹ  ְלַהְדִליק ּבָ

: ּוְמָבֵרךְ  חֹוֵזר
ֶהֱחָינוּ    :ׁשֶ

ִהְדִליק ַאַחר. ד , ׁשֶ
רֹות: אֹוֵמר  ַהּנֵ
לוּ   יִקיןַמְדלִ  ָאנוּ  ַהּלָ
ׁשּועֹות ַעל  ְוַעל ַהּתְ

ִסים  ְוַעל ַהּנִ
ְפָלאֹות   :'ְוכו ַהּנִ

 ְלַהְדִליק ַיְתִחיל. ה
ֵליל ר ִראׁשֹון ּבְ ּנֵ  ּבַ



 יט
 

 יג
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י הֲחנּוכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  הת ִהְלכוֹ  ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרתנּו ַרּבָ חָ  ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 כסלו

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  הת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ י" ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ   ֲחנּוּכָ
ְלָחן ָערּוךְ שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי לְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  ִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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, ְיִמיִני ַהּיֹוֵתר
ּיֹוִסיף' ב ּוְבֵליל ׁשֶ  ּכְ

 לוֹ  ָסמּוךְ  ֶאָחד ֵנר
 ַעל ִויָבֵרךְ  ַיְתִחיל
הּוא, ַהּנֹוָסף  יֹוֵתר ׁשֶ
ָמאִלי ֵדי, ׂשְ  ּכְ

ִמין ַהְפנֹותלְ   ְוֵכן. ַלּיָ
ֵליל ּיֹוִסיף' ג ּבְ ׁשֶ  ּכְ
 ָסמּוךְ  ַאֵחר עֹוד

ֵני  ֵנרֹות ִלׁשְ
 ַיְתִחיל, ָהִראׁשֹונֹות

ּנֹוָסף  ַיְתִחיל ּובוֹ  ּבַ
ָרָכה ךְ  ְוַאַחר, ַהּבְ  ּכָ
, ָיִמין ְלַצד ִיְפֶנה
ָכל ְוֵכן . ַלְיָלה ּבְ

ִמיד ִנְמָצא ּתָ  ׁשֶ
 ַהּנֹוָסף ַעל ְמָבֵרךְ 
הוּ   ַעל מֹוֶרה אׁשֶ
ס ֲהֵרי, ַהּנֵ  ׁשֶ

תֹוֶסֶפת ִמים ּבְ  ַהּיָ
ס ִנּתֹוֵסף   :ַהּנֵ



 כ

 

 יד
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י הֲחנּוכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  הת ִהְלכוֹ  ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרתנּו ַרּבָ חָ  ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 כסלו

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  הת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ י" ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ   ֲחנּוּכָ
ְלָחן ָערּוךְ שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי לְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  ִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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  תרעז סימן

ין  ַאְכְסַנאי ּדִ
ֲחֻנָכה ' ד ּובוֹ , ּבַ

  ְסִעיִפים:

ֵאין ַאְכְסַנאי. א  ׁשֶ
 ָעָליו ַמְדִליִקין
ֵביתוֹ   ָלֵתת ָצִריךְ , ּבְ
רּוָטה  ְלַבַעל ּפְ
ִית ף ַהּבַ ּתֵ ּתַ  ְלִהׁשְ

שֶּׁ  ִעּמוֹ  ל ֶמןּבַ  ֵנר ׁשֶ
ה  לוֹ  ֵישׁ  ְוִאם. ֲחֻנּכָ
ַתח תּוחַ  ּפֶ , ְלַעְצמוֹ  ּפָ
 ְלַהְדִליק ָצִריךְ 

ִפְתחוֹ  י ַעל ַאף, ּבְ  ּפִ
אֹותוֹ  ִית ׁשֶ  ֵאינוֹ  ּבַ
א ְמֻיָחד ָנה ֶאּלָ  ְלׁשֵ
 ַעל אֹוֵכל ְוהּוא
ְלַחן ַעל ׁשֻ ִית ּבַ , ַהּבַ
ין ְוהּוא  ְלֵבן ַהּדִ

  :ָאִביו ֵאֶצל ָהאֹוֵכל



 כא

 

 טו
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י הֲחנּוכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  הת ִהְלכוֹ  ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרתנּו ַרּבָ חָ  ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 כסלו

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  הת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ י" ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ   ֲחנּוּכָ
ְלָחן ָערּוךְ שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי לְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  ִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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יעַ  ָטןקָ . ב ִהּגִ  ׁשֶ
 ָצִריךְ  ְלִחּנּוךְ 

  :ְלַהְדִליק

ַאף אֹוְמִרים ֵישׁ . ג  ׁשֶ
י ַעל ְדִליִקין ּפִ ּמַ  ׁשֶ

תֹוךְ  ָעָליו יתוֹ  ּבְ , ּבֵ
ָמקֹום הּוא ִאם  ּבְ

ֵאין ָרֵאל ּבוֹ  ׁשֶ  ִיׂשְ
ְבָרכֹות ַמְדִליק   :ּבִ

ּיֹום ַהּנֹוָתר. ד  ּבַ

ִמיִני ְ ֶמן ִמן ַהׁשּ ֶ  ַהׁשּ
ִריךְ   עּורְלשִׁ  ַהּצָ
ה, ַהְדָלָקה  לוֹ  עֹוׂשָ
 ְוׂשֹוְרפוֹ  ְמדּוָרה
ְפֵני ֲהֵרי ַעְצמוֹ  ּבִ  ׁשֶ
. ְלִמְצָותוֹ  ֻהְקָצה
ֶמן ִנְתָעֵרב ְוִאם ׁשֶ  ּבְ
ים ְוֵאין ַאֵחר ִ ׁשּ  ׁשִ

לוֹ   ִמי ֵישׁ , ְלַבּטְ
אֹוֵמר ֵאין ׁשֶ  ׁשֶ
ֵדי ָעָליו ְלהֹוִסיף  ּכְ



 כב

 

 טז
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י הֲחנּוכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  הת ִהְלכוֹ  ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרתנּו ַרּבָ חָ  ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 כסלו

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  הת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ י" ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ   ֲחנּוּכָ
ְלָחן ָערּוךְ שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי לְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  ִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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לוֹ    :ְלַבּטְ

  תרעח סימן

ל ֵנר ת ׁשֶ ּבָ  ֵדםקוֹ  ׁשַ
ל ְלֵנר  ּובוֹ , ֲחֻנָכה ׁשֶ

  ָסִעיף ֶאָחד

ֵאין ִמי. א  ָידוֹ  ׁשֶ
ֶגת ֶ  ֵנר ִלְקנֹות ַמׂשּ
ה ת ְוֵנר ֲחֻנּכָ ּבָ , ׁשַ

ת ֵנר ִיְקֶנה ּבָ  ׁשַ
ֵני לֹום ִמּפְ יתוֹ  ׁשְ  ּבֵ
ל לוֹ  ֵישׁ  ְוִאם  ְלׁשֶ
ת ּבָ  ְלֵנר לוֹ  ְוֵאין ׁשַ
ה  ְלִקּדּושׁ  ּוְלַיִין ֲחֻנּכָ
 ֵנרלְ  ִיְקֶנה, ַהּיֹום
ה ּום, ֲחֻנּכָ  ִמׁשּ

ְרסּוֵמי   :ִנָסא ּפִ

  תרעט סימן



 כג

 

 יז
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י הֲחנּוכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  הת ִהְלכוֹ  ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרתנּו ַרּבָ חָ  ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 כסלו

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  הת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ י" ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ   ֲחנּוּכָ
ְלָחן ָערּוךְ שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי לְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  ִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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עֶרב ת ּבְ ּבָ  ׁשַ
 ֲחֻנָכה ֵנר ַמְדִליִקין
ִחָלה ָסִעיף  ּובוֹ , ּתְ

  ֶאָחד

ֶעֶרב. א ת ּבְ ּבָ  ׁשַ
ה ֵנר ַמְדִליִקין  ֲחֻנּכָ
ה ִחּלָ ךְ  ְוַאַחר ּתְ  ּכָ

ת ֵנר ּבָ   :ׁשַ

  תרפ סימן

לֹא יחַ  ׁשֶ רֹות ְלַהּנִ  ַהּנֵ
ֵליל ַלֶפַתח ּוךְ ָסמ  ּבְ

ת ּבָ ' ב ּובוֹ , ׁשַ
  ְסִעיִפים:

ֵליל. א ת ּבְ ּבָ  ׁשַ
ן ָצִריךְ   ׁשּום ִלּתֵ
ָבר ין ַלחּוץ, ּדָ  ּבֵ

רֹות ַתח ַהּנֵ , ַלּפֶ
ִביל ׁשְ ּלֹא ָהרּוחַ  ּבִ  ׁשֶ
ה רֹות ְיַכּבֶ  ַהּנֵ



 כד

 

 יח
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י הֲחנּוכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  הת ִהְלכוֹ  ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרתנּו ַרּבָ חָ  ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 כסלו

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  הת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ י" ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ   ֲחנּוּכָ
ְלָחן ָערּוךְ שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי לְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  ִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ּפֹוֵתחַ  ׁשֶ  ֶאת ּכְ
ֶלת   :ַהּדֶ

ֶעֶרב. ב ת ּבְ ּבָ  ׁשַ
רוֹ  ִלְקּבֹעַ  ָאסּור  תַהּנֵ
ֶלת ּדֶ  ַעְצָמהּ  ּבַ
ֶלת ֲאחֹוֵרי  ְוֵישׁ , ַהּדֶ

ירשֶׁ  ִמי ּתִ   :ּמַ

  תרפא סימן

יִלין ֵאין ֵנר ַמְבּדִ  ּבְ
מֹוָצֵאי ֲחֻנָכה  ּבְ
ת ּבָ ' ב ּובוֹ , ׁשַ

  ְסִעיִפים:

מֹוָצֵאי. א ת ּבְ ּבָ  ׁשַ
יִלין ֵאין ֵנר ַמְבּדִ  ּבְ

ה ֵאין, ֲחֻנּכָ  ֶנֱהִנים ׁשֶ
 ְוֵאין ְלאֹורוֹ 
ר ַעל יןְמָבְרכִ   ַהּנֵ

אֹותוּ  ַעד ּיֵ   :ְלאֹורוֹ  ׁשֶ



 כה

 

 יט
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י הֲחנּוכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  הת ִהְלכוֹ  ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרתנּו ַרּבָ חָ  ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 כסלו

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  הת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ י" ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ   ֲחנּוּכָ
ְלָחן ָערּוךְ שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי לְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  ִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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 ֵנר ַמְדִליִקין. ב
ה ֵבית ֲחֻנּכָ ֶנֶסת ּבְ  ַהּכְ
ָלה ֹקֶדם   :ַהַהְבּדָ

  תרפב סימן

ין ִסים על ּדִ  ַהּנִ
ֲחֻנָכה ' ג ּובוֹ , ּבַ

  ְסִעיִפים:

ל. א מֹוַנת ּכָ  ְיֵמי ׁשְ

ה  ַעל אֹוֵמר ֲחֻנּכָ
ִסים ת ַהּנִ ִבְרּכַ  ּבְ
זֹון ת ַהּמָ ִבְרּכַ  ּבְ
ה, ָהָאֶרץ ִפּלָ  ּוַבּתְ

ת ִבְרּכַ . מֹוִדים ּבְ
 ֵאין, ָאַמר ֹלא ְוִאם

 אֹותוֹ  ַמֲחִזיִרין
ר ִאם ּוִמיהוּ   ִנְזּכַ
אֹוָתהּ  ָרָכה ּבְ ל ּבְ  ּכָ

ּלֹא ְזַמן יר ׁשֶ  ִהְזּכִ
ם ֶאת ֵ  ֲאִפּלוּ , ַהׁשּ



 כו

 

 כ
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י הֲחנּוכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  הת ִהְלכוֹ  ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרתנּו ַרּבָ חָ  ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 כסלו

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  הת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ י" ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ   ֲחנּוּכָ
ְלָחן ָערּוךְ שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי לְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  ִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ר ין ִנְזּכַ ה ּבֵ  ַאּתָ
ם ֵ   :חֹוֵזר, ְלַהׁשּ

ם. ב מּוָסף ּגַ ל ּבְ  ׁשֶ
ת ּבָ ל ׁשַ  ֹראשׁ  ְוׁשֶ
יר ָצִריךְ  ֹחֶדשׁ   ְלַהְזּכִ
ל ה ׁשֶ  ַעל ַאף, ֲחֻנּכָ
י ֵאין ּפִ  מּוָסף ׁשֶ

ה ֲחֻנּכָ   :ּבַ

: אֹוְמִרים ֵאין. ג
ם ׁשֵ יתָ  ּכְ ָעׂשִ  ׁשֶ

י א, ְוֻכּלֵ ם ֶאּלָ : ְמַסּיֵ
יתָ  ֶהם ְוָעׂשִ  ִנִסים ִעּמָ

ִמים ּוְגבּורֹות ּיָ  ּבַ
ֵעת ַהֵהם . ַהּזֹאת ּבָ
 ְמִריםאוֹ  ְוֵישׁ 

אֹוְמִרים   :אֹותוֹ  ׁשֶ

  תרפג סימן

ֲחֻנָכה ַהֵלל ֵסֶדר , ּבַ
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ 



 כז

 

 כא
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י הֲחנּוכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  הת ִהְלכוֹ  ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרתנּו ַרּבָ חָ  ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 כסלו

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  הת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ י" ֲחנּוּכָ לֹׁשִ הם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ   ֲחנּוּכָ
ְלָחן ָערּוךְ שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי לְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  ִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ל. א מֹוַנת ּכָ  ְיֵמי ׁשְ
ה  ֶאת ּגֹוְמִרין ֲחֻנּכָ
ל   :ַהַהּלֵ

  תרפד סימן

 ְקִריַאת ֵסֶדר
ֲחֻנָכה ַהּתֹוָרה , ּבַ

  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ 

נֹות קֹוִרין. א ָקְרּבְ  ּבְ

שִׂ  ת יִאיםַהּנְ ָפָרׁשַ ּבְ  ׁשֶ
ה, ָנׂשא ֹלׁשָ ָכל ׁשְ  ּבְ
 ּוַמְתִחיִלין. יֹום

ת ִבְרּכַ , ּכֲֹהִנים ּבְ
 ִעם אֹותוֹ  ְוקֹוֵרא
ָרֵאל, ְוֵלִוי ּכֵֹהן  ְוִיׂשְ

ּיֹום קֹוֵרא  ּבַ
יֹום. ָהִראׁשֹון ִני ּבְ  ׁשֵ
ּיֹום ּכֵֹהן קֹוֵרא  ּבַ
ִני ֵ ר ַעד ַהׁשּ  ֶאָחד ּפַ

ן ָקר ּבֶ  ַעד ְוֵלִוי, ּבָ



 כח

 

 כב
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

י הֲחנּוכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  הת ִהְלכוֹ  ׁשֻ י ֲחנּוּכָ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
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י ּיֹוםבַּ  ִליׁשִ ְ , ַהׁשּ
ָרֵאל  חֹוֵזר ְוִיׂשְ
ּיֹום: ְוקֹוֵרא  ּבַ
ִני ֵ ֶרךְ  ְוַעל, ַהׁשּ  ּדֶ

ָכל ֶזה יֹום. יֹום ּבְ  ּבְ
ִמיִני : ַמְתִחיִלין ׁשְ
ּיֹום ִמיִני ּבַ ְ , ַהׁשּ

ל ְוגֹוְמִרין , ַהֵסֶדר ּכָ
ה ְוקֹוִרין ָרׁשָ  ּפָ

ל ִראׁשֹוָנה  ׁשֶ
ַהֲעלֹוְתךָ    :ּבְ

ת. ב ּבָ ׁשַ בַּ  ּבְ הׁשֶ  ֲחֻנּכָ
. ְסָפִרים' ב מֹוִציִאין
ֶאָחד  קֹוֵרא ּבְ

ת ָפָרׁשַ בּועַ  ּבְ ָ , ַהׁשּ
ִני ֵ ל קֹוֵרא ּוַבׁשּ ׁשֶ  ּבְ
ה : ּוַמְפִטיר, ֲחֻנּכָ
י ְמִחי ָרּנִ  ְוִאם. ְוׂשִ
י ּבוֹ  ָחלוּ  ּתֵ  ׁשְ

תֹות ּבָ  ַמְפִטיר, ׁשַ
ִני ֵ ׁשּ ְמָלִכים ּבַ , ּבִ
ֵנרֹות ֹלֹמה ּבְ ׁשְ   :ּדִ
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 ֹראשׁ  ָחל ִאם. ג
ת ֵטֵבת ֹחֶדשׁ  ּבָ ׁשַ , ּבְ

 ְסָפִרים' ג מֹוִציִאין
ת' ו ְוקֹוִרין ָפָרׁשַ  ּבְ
בּועַ  ָ ִני, ַהׁשּ ֵ  ּוַבׁשּ
ל ֶאָחד קֹוֵרא ׁשֶ  ּבְ
 ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ 

 ּוְביֹום: ּוַמְתִחיל
ת ּבָ ַ  קֹוֵרא' ּוַבג, ַהׁשּ
ל ַמְפִטיר ׁשֶ ה ּבְ  ֲחֻנּכָ
י: ּוַמְפִטיר  ָרּנִ

ְמִחי  ָחל ְוִאם. ְוׂשִ
ֹחל שׁ ֹחדֶ  ֹראשׁ  , ּבַ

 ְסָפִרים' ב מֹוִציִאין
ֶאָחד ְוקֹוִרין ' ג ּבְ
ל ׁשֶ , ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ּבְ

ִני ֵ  ֶאָחד קֹוֵרא ּוַבׁשּ
ל ׁשֶ ה ּבְ  ְוִאם. ֲחֻנּכָ
ן ָטָעה  ְוָקָרא ַהַחּזָ

ל' ד ׁשֶ  ֹראשׁ  ּבְ
 ֹלא ִאם, ֹחֶדשׁ 

' ב ֵסֶפר הֹוִציאוּ 
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 ִלְקרֹות ָצִריךְ  ֵאינוֹ 
 ִאם ֲאָבל. יֹוֵתר

', ב ֶפרסֵ  הֹוִציאוּ 

ּום ָגמוֹ  ִמׁשּ  ָצִריךְ  ּפְ
י ִלְקרֹות  ֲחִמיׁשִ
ל ׁשֶ ה ּבְ   :ֲחֻנּכָ

  


