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  "אור שמח" בספר םתמצאו, הנהגותלקוצר היריעה לא הובאו שאר ה

   מקורות ההלכה   

  

   . ע"ש הטעם.(אות לא)כתב בספר שפתי צדיק  . כןא
וה היא דבר גדול. והיינו היראה וההתרגשות מדבר. גם גילה למצ . הכנהב

גם רעדה יחדיו המה גורמים גדולים לזכות להמשכת השפע והבאת 
  .(בראשית צט:) ק "ה"אור" על האדם. ובכל דבר בעולם הוא כך. וכמ"ש בזוה

על הגאון ממונקאטש. וכ' בקב  (עמוד שג)דרכי חיים ושלום  פרבס . כ"כג
: והנה בנרות של חנוכה הבאים לזכרון תוקף הנס הגדול, צו)(פרק הישר 

שהן נרות קדושים ומקדישים בקדושה עילאה וכו', ועל כן כתב מהר"י 
. ע"ש. ומי שרוצה ר חנוכהסג"ל שנכון ליטול ידיו קודם שיברך על הדלקת נ

בשם המקובלים,  (ח"ד סוד ישרים ס"ג)לטבול ואינו יכול, כתב ברב פעלים 
  .)עמוד כה( "מחאור ש" הובא בספרבעים נטילות בסדר ידוע. וליטול אר

כ' בשם ספר יש נוחלין וז"ל: יפה להיות  תיט אות ו)(סימן החיים . בכף ד
שלשה מיני בגדים מלבד בגדי חול: אחד לשבתות. ואחד ליו"ט ואחד 

  לחנוכה ופורים ור"ח וחוה"מ, כל אחד כפי מעלת היום. ע"כ. 
  
  

אמירת קול רם, יותר קל לכוין כי "הקול מעורר הכונה". ל ידי ע . הנהו
מראה שמחתו על המצוה לא כפי וכשאומרו בניגון הרי זה טוב מאד. וגם 

: ויכוין היטב בברכת הדלקת הנרות, (שם) ייםהחף בכ תבשכפאו שד ח"ו. וכ
ולאומרם "מתוך שמחה", באשר המצוה היא חביבה בשעתה לזמן פעם 

 הזהיר על זה (שי"ב) יסוד ושורש העבודה פראחת בשנה וכו'. ע"כ. גם בס
  .א) (רס"יח"ד  "י עץ הדרפרספר "וב (דף י:) ודשהקח ע"ש. וע' בשער רו

ימים הללו נקראים "ימי הלל" וכמו שאומרים בתפלה: "וקבעו . הנה ח
שמונת ימי חנוכה אלו בהלל ובהודאה". ובנוסח אשכנז "וקבעו וכו' להלל 

הנה כי ראוי לספר ה"סיפור" שהיה אז. הן מציאת השמן, הן על  ולהודות".
המלחמה והנצחון אשר לה' יתברך הישועה, כי הוא מלך עוזר ומושיע ומגן. 

: "וצריך להזהר בה כדי ד)רק (פהרמב"ם בהלכות חנוכה  ו שכתבוכמ
וראה  להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל והודיה לו על הניסים שעשה לנו".

  ).עמוד לח( "אור שמח"עוד בספר 
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תחי'  חנה בת שפרהלהצלחת 

 וב"ב הי"ו
 

 יוצא לאור בחסות:

 

 

052-764-7844 

 שיעורו הקבוע של מורנו הרב שליט"א
 בבית הכנסת 'מוסאיוף' 4.45מידי יום ראשון בשעה בנושאים אקטואליים בחושן משפט, 

 ומשודר באתר מוסאיוף ובקול הלשון

 20שלוחה  03-617-1068: קול הלשוןארכיון השיעורים ב

". אמה עשרים" עד וכשרה ."ימים שמונה" הם דהנה. חנוכה ענייני מרומזים ,'ת עד' א האותיות בסדר כי נפלא דבר שמעתי

 להשתמש רשות ואין( בהן להביט ומצוה. טפחים מעשרים למטה להניחו ומצוה ."עירוב"ה וכן. אמה עשרים עד" סוכה" וכן

 ל זה מרומז בסדר האותיות:השמש. וכ להדליק ומצוה .)בהן

    שר.כשרה עפחים טר"ת: : ט י כ     הרי שמונת ימים. :א ב ג ד ה ו ז חכיצד, 

 דליק.תמש ש: ש"ת   דושה.קאיית רריך צ: צ ק ר   סול.פירוב עוכה סר נעשרים ממעלה לר"ת : ל מ נ ס ע פ

 ** * 

כמו שכתב הגרי"ח בספר  ,שבעה טפחיםמלמעלה מעט יש לרמוז בתיבת "חנוכה" את שיעורי מקום החנוכיה. דהנה מקומו 

 .ס"מ 56ובמידות ה"סנטימטרים" שבזמנינו, נמצא ש"שבעה טפחים" הם  .ג' טפחיםולא למטה מ .)וישב אות ה(בן איש חי 

  .הס"מ 25מעלה בתוך הא לו .ס"מ 24ו"שלשה טפחים" הם 

 (אור שמח עמוד קו)                      הרי חנוכה. –הם כ"ה ס"מ  - כה    הם נו ס"מ - נו    שמונה ימים - ח ו:וזה



  

 

  

  אור חדש האיר וזרח!

  הספר הופיע!

  אור שמח
  ימי החנוכהאוצר 
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 הלכות והנהגות לימי החנוכה  ����
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