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יפ  ֶּ ִליש ִ קֶּש ְׁ  ימי החנוכה; קריאת ההלל  ר 

ִני אֶּ ַבִית שֵׁ ן ,בְּ כּו יָּוָּ לְּ מָּ שֶׁ  :כְּ

רֹות ַעל  .1 זֵׁ רּו גְּ זְּ לגָּ אֵׁ רָּ ם ,ִישְּ תָּ לּו דָּ  .ּוִבטְּ

ֹלא הִ  .2 ם ַלֲעסנִ וְּ ה ֹיחּו אֹותָּ וֹותק ַבּתֹורָּ  .ּוַבִמצְּ

ם .3 יהֶׁ נֹותֵׁ מֹונָּם ּוִבבְּ מָּ ם בְּ טּו יָּדָּ שְּ  .ּופָּ

ל .4 יכָּ סּו ַלהֵׁ נְּ ִנכְּ רֹות ,וְּ הָּ אּו ַהטְּ ִטמְּ צֹות וְּ רָּ צּו בֹו פְּ רְּ  .ּופָּ

א .5 ל מְּ אֵׁ רָּ ִישְּ ם לְּ הֶׁ ַצר לָּ נֵׁיֹוְּ דֹולד ִמפְּ צּום ַלַחץ גָּ חָּ ם, ּולְּ  .הֶׁ

ם .6 דָּ ם ִמיָּ הֹוִשיעָּ ינּו וְּ י ֲאבֹותֵׁ ם ֱאֹלהֵׁ יהֶׁ ם ֲעלֵׁ ִרחֵׁ  :ַעד שֶׁ

מֹוַנאי ַהכ א. נֵׁי ַחשְּ רּו בְּ בְּ גָּ גּוםֹוְּ דֹוִלים ַוֲהרָּ  .ֲהִנים ַהגְּ

ם ב. דָּ ל ִמיָּ אֵׁ רָּ הֹוִשיעּו ִישְּ  .וְּ

ְך ִמן ַהכ ג. לֶׁ ֱעִמידּו מֶׁ הֶׁ  .ֲהִניםֹוְּ

ל יָּתֵׁ  ד. אֵׁ רָּ ִישְּ כּות לְּ ה ַמלְּ רָּ זְּ חָּ ִני.וְּ ן ַהשֵׁ בָּ ִנים, ַעד ַהֻחרְּ אַתִים שָּ  ר ַעל מָּ

דּום בֶּ ִאבְּ ם וְּ יהֶׁ בֵׁ ל ַעל אֹויְּ אֵׁ רָּ רּו ִישְּ גָּבְּ שֶׁ  :ּוכְּ

ח .1 ִרים בְּ שְּ עֶׁ ה וְּ יָּהַֹבֲחִמשָּ ו הָּ לֵׁ ש ִכסְּ  .דֶׁ

ל .2 יכָּ סּו ַלהֵׁ נְּ ִנכְּ  :וְּ

הֹור אֶׁ  א. ן טָּ מֶׁ אּו שֶׁ צְּ ֹלא מָּ דוְּ חָּ א ַפְך אֶׁ  .לָּ

ַבד ב. ד ִבלְּ חָּ א יֹום אֶׁ לָּ ִליק אֶׁ ַהדְּ יָּה בֹו לְּ ֹלא הָּ  .וְּ

מֹונָּ  ג. ה שְּ כָּ נּו נֵׁרֹות ַהַמֲערָּ ִליקּו ִממֶׁ ִהדְּ הֹור.וְּ ן טָּ מֶׁ הֹוִציאּו שֶׁ יִתים וְּ שּו זֵׁ תְּ כָּ  ה יִָּמים, ַעד שֶׁ

אֹותֹו ַהדֹור שֶׁ  גֶּ בְּ ִקינּו ֲחכִָּמים שֶׁ נֵׁי זֶׁה ִהתְּ מּוִמפְּ יּו שְּ לּויָּ הַ ַנת וֹ ִיהְּ אֵׁ ילֵׁ  ,ִמים הָּ ם ִמלֵׁ תָּ ִחלָּ ּתְּ ה  ישֶׁ ֲחִמשָּ
ו לֵׁ ִכסְּ ִרים בְּ שְּ עֶׁ  :וְּ

ל.  .1 ַהלֵׁ ה וְּ חָּ י ִשמְּ מֵׁ  יְּ

ִליִקי .2 ה וָּ  ןּוַמדְּ לָּ ל ַליְּ כָּ ִּתים בְּ י ַהבָּ חֵׁ ב ַעל ִפתְּ רֶׁ עֶׁ ם ַהנֵׁרֹות בָּ הֶׁ מֹונַ בָּ ה ִמשְּ לָּ ילֹותַליְּ   .ת ַהלֵׁ

יִָּמים .3 לּו וְּ ִאין  אֵׁ רָּ ן ַהִנקְּ ה'הֵׁ  ':ֲחנֻכָּ

י ַהפּוִרים א. ַתֲעִנית ִכימֵׁ ד וְּ פֶׁ סֶׁ ן ֲאסּוִרין בְּ הֵׁ  .וְּ

ם ב. הֶׁ ַקת ַהנֵׁרֹות בָּ לָּ ַהדְּ ה וְּ וָּ ה. ִמצְּ ִגלָּ ִריַאת ַהמְּ ִרים ִכקְּ י סֹופְּ רֵׁ  ִמִדבְּ

ה .1        ד ִגלָּ ִריַאת ַהמְּ ב ִבקְּ ַחיָּ ל שֶׁ ה. - כָּ ַקת נֵׁר ֲחנֻכָּ לָּ ַהדְּ ב בְּ   ַחיָּ

ִראשֹון  .2 ה הָּ לָּ ּה ַבַליְּ ִליק אֹותָּ ַהַמדְּ כֹות -וְּ רָּ לש בְּ ְך שָּ רֵׁ בָּ   :מְּ

ם" א. עֹולָּ ְך הָּ לֶׁ ינּו מֶׁ ה יי ֱאֹלהֵׁ רּוְך ַאּתָּ נּו  ,בָּ שָּ ר ִקדְּ יוֲאשֶׁ וֹותָּ ִמצְּ ה בְּ ַלֲחנֻכָּ ִליק נֵׁר שֶׁ ַהדְּ נּו לְּ ִצּוָּ  ".וְּ

רּוְך " ב. םבָּ עֹולָּ ְך הָּ לֶׁ ינּו מֶׁ ה יי ֱאֹלהֵׁ ה ,ַאּתָּ ַמן ַהזֶׁ ם ַבזְּ הֵׁ ִמים הָּ ינּו ַביָּ ה ִנִסים ַלֲאבֹותֵׁ שָּ עָּ  ".שֶׁ

ם" ג. עֹולָּ ְך הָּ לֶׁ ינּו מֶׁ ה יי ֱאֹלהֵׁ רּוְך ַאּתָּ נּו  ,בָּ מָּ ִקיְּ ֱחיָּנּו וְּ הֶׁ נּושֶׁ ִהִגיעָּ ה וְּ ַמן ַהזֶׁ  . "ַלזְּ

ּה .3 ה אֹותָּ רֹואֶׁ כָּל הָּ ַּתִים - וְּ ְך שְּ רֵׁ בָּ   :מְּ

ינּו' א. ה ִנִסים ַלֲאבֹותֵׁ שָּ עָּ  '.שֶׁ

ֱחיָּנּו'וְּ  ב. הֶׁ  . 'שֶׁ

ילֹות .4 ָאר ַהלֵׁ  :ּוִבשְּ
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ַּתִים א. ְך שְּ רֵׁ בָּ ִליק מְּ  .ַהַמדְּ

ְך ַאַחת ב. רֵׁ בָּ ה מְּ רֹואֶׁ הָּ  .וְּ

ִכי ג. רְּ בָּ ין מְּ אֵׁ ֱחיָּנּו' ןשֶׁ הֶׁ ִראשֹון. 'שֶׁ ה הָּ לָּ א ַבַליְּ לָּ  אֶׁ

מֹוַנת  .1      הֶּ יֹום ִמשְּ כָּל יֹום וָּ לּויָּ הַ בְּ אֵׁ  :ִמים הָּ

ִרי א. נָּיו  ןגֹומְּ פָּ ְך לְּ רֵׁ בָּ ל, ּומְּ ת ַהַהלֵׁ ם"אֶׁ עֹולָּ ְך הָּ לֶׁ ינּו מֶׁ ה יי ֱאֹלהֵׁ רּוְך ַאּתָּ נּו  ,בָּ שָּ ר ִקדְּ יוֲאשֶׁ וֹותָּ ִמצְּ נּו  בְּ ִצּוָּ וְּ
מ לִֹלגְּ ת ַהַהלֵׁ  ".ר אֶׁ

ין ִצבּור.  ב. ין יִָּחיד בֵׁ  בֵׁ

ִרים .2 י סֹופְּ רֵׁ ה ִמִדבְּ וָּ ל ִמצְּ ִריַאת ַהַהלֵׁ קְּ  :ַאף ַעל ִפי שֶׁ

יהָּ מְּ  א. לֶׁ ְך עָּ רֵׁ נּו 'בָּ שָּ ר ִקדְּ יוֲאשֶׁ וֹותָּ ִמצְּ נּו בְּ ִצּוָּ ְך שֶׁ 'וְּ רֶׁ דֶׁ רּוב, כְּ עֵׁ ַעל הָּ ה וְּ ִגלָּ ְך ַעל ַהמְּ רֵׁ בָּ  .מְּ

ל  ב. כָּ ם ַוַדאישֶׁ יהֶׁ רֵׁ ִדבְּ לְּ ִכי - שֶׁ רְּ בָּ יו ןמְּ לָּ   .עָּ

ם .3 יהֶׁ רֵׁ הּוא ִמִדבְּ ר שֶׁ בָּ ל דָּ ִעקַ  ,ֲאבָּ נֵׁי וְּ ם לֹו ִמפְּ תָּ קר ֲעִשיָּ פֵׁ גֹון מַ  ,ַהסָּ ַמאי שַ עְּ כְּ ִכים  -ר דְּ רְּ בָּ ין מְּ אֵׁ
יו. לָּ   עָּ

ִני .4 ִכים ַעל יֹום טֹוב שֵׁ רְּ בָּ ה מְּ מָּ לָּ ק ,וְּ פֵׁ נֵׁי ַהסָּ א ִמפְּ לָּ נּוהּו אֶׁ ם ֹלא ִּתקְּ הֵׁ לּו בֹו. ?וְּ זְּ ַזלְּ ֹּלא יְּ י שֶׁ דֵׁ  כְּ

ִמִד  .1 וֶּ ַבד הּוא שֶׁ ה ִבלְּ ל ֲחנֻכָּ ֹלא ַהלֵׁ ִרים,וְּ י סֹופְּ רֵׁ ִרים  בְּ י סֹופְּ רֵׁ ם ִמִדבְּ עֹולָּ ל לְּ ִריַאת ַהַהלֵׁ א קְּ לָּ  אֶׁ
ִריֶֶּּ גֹומְּ ִמים שֶׁ ל ַהיָּ כָּ ל. ןבְּ ת ַהַהלֵׁ ם אֶׁ הֶׁ   בָּ

מֹונָּה .2 מֹ  ּושְּ ה ִלגְּ וָּ נָּה ִמצְּ ר יֹום ַבשָּ שָּ םעָּ לּו הֵׁ אֵׁ ל, וְּ ת ַהַהלֵׁ ם אֶׁ הֶׁ   :ר בָּ

מֹונַ  א. י שְּ מֵׁ גת יְּ חָּ  .הֶׁ

מֹונַ  ב. י ּושְּ מֵׁ הת יְּ  .ֲחנֻכָּ

ַסח ג. ַלפֶׁ ִראשֹון שֶׁ  .וְּ

יֹום  ד. תוְּ רֶׁ  . ֲעצֶׁ

ל רֹ  .3 יֹום ַהִכפּוִריםֲאבָּ נָּה וְּ  :אש ַהשָּ

ל א. ם ַהלֵׁ הֶׁ ין בָּ  .אֵׁ

ם ב. הֵׁ ִפי שֶׁ  :לְּ

ָאה  .1 ִירְּ ה וְּ שּובָּ י ּתְּ מֵׁ ַפַחדיְּ  .וָּ

ה.  .2 רָּ תֵׁ ה יְּ חָּ י ִשמְּ מֵׁ  ֹלא יְּ

פּוִרים .4 ל בְּ נּו ַהלֵׁ ֹלא ִּתקְּ ל. ,וְּ ה ִהיא ַהַהלֵׁ ִגלָּ ִריַאת ַהמְּ קְּ  שֶׁ

נֵׁי יִָּמים  .1       זֶּ עֹוִשים יִָּמים טֹוִבים שְּ קֹומֹות שֶׁ ִרים יֹום -מְּ שְּ עֶׁ ד וְּ חָּ אֶׁ ל בְּ ת ַהַהלֵׁ ִרים אֶׁ   :גֹומְּ

עַ בְּ  א. י ִתשְּ מֵׁ גת יְּ חָּ  .הֶׁ

מֹוַנת  ב. הּושְּ י ֲחנֻכָּ מֵׁ  .יְּ

ַסח ג. ַלפֶׁ נֵׁי יִָּמים שֶׁ  .ּושְּ

לַ  ד. נֵׁי יִָּמים שֶׁ ת. ּושְּ רֶׁ  ֲעצֶׁ

י  .2 אשֵׁ רָּ ל בְּ ִשיםֲאבָּ  :ֳחדָּ

ל  א. ִריַאת ַהַהלֵׁ ג, קְּ הָּ ינָּ ִמנְּ אֵׁ ה ּהוְּ וָּ   .ִמצְּ

ג זֶׁה  ב. הָּ   .ַבִצבּור -ּוִמנְּ

ְך ג. ִפיכָּ  :לְּ

ִאים  .1 ִדלּוגקֹורְּ  .בְּ

יו .2 לָּ ִכים עָּ רְּ בָּ ין מְּ אֵׁ  .וְּ

ג.  .3 הָּ ִכים ַעל ַהִמנְּ רְּ בָּ ין מְּ אֵׁ  שֶׁ
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יִָּחיד ד.  :וְּ

ל .1 לָּ א כְּ רָּ  .ֹלא ִיקְּ

ִחיל  .2 ִאם ִהתְּ ִדלּוג -וְּ ִלים בְּ ִאים ַהִצבּור ַישְּ קֹורְּ ְך שֶׁ רֶׁ דֶׁ  .כְּ

ַסח  ה. י ַהפֶׁ מֵׁ ָאר יְּ ן ִבשְּ כֵׁ ִדלּוג -וְּ ִאים בְּ י  ,קֹורְּ אשֵׁ רָּ ִשיםכְּ  .ֳחדָּ

ִגין חֶּ ַדלְּ יַצד מְּ   ?כֵׁ

ל .1 ִחַלת ַהַהלֵׁ ִחיִלין ִמּתְּ ִים" ַעד  )תהלים קיג,א( ַמתְּ נֹו מָּ יְּ ַמעְּ ִמיש לְּ  .)שם קיד,ח("ַחלָּ

גוְּ  .2 ר דֹולֵׁ אֹומֵׁ ְך..." "יי וְּ רֵׁ בָּ נּו יְּ רָּ כָּ לּו יָּּה" ַעד  )שם קטו,יב( זְּ  .)שם קטו,יח("ַהלְּ

ר  .3 אֹומֵׁ ג וְּ ַדלֵׁ ִשיב ַליי" ּומְּ ה אָּ לּו יָּּה" ַעד  )שם קטז,יב("מָּ  .)שם קטז,יט("ַהלְּ

א .4 ג וְּ ַדלֵׁ ר ּומְּ אִתי יָּּה" ֹומֵׁ רָּ ַצר קָּ ל )שם קיח,ה("ִמן ַהמֵׁ  . )שם קיח,כט( ַעד סֹוף ַהַהלֵׁ

שּוט .5 ג ַהפָּ הָּ  .זֶׁה הּוא ַהִמנְּ

ר. .6 ִגים ִדלּוג ַאחֵׁ ַדלְּ יֵׁש מְּ   וְּ

ל. .1      טֶּ ִריַאת ַהַהלֵׁ ר ִלקְּ שֵׁ ל ַהיֹום כָּ   כָּ

ַע  .2 רֵׁ ַמפְּ ל לְּ א ַהלֵׁ ַהקֹורֵׁ א. -וְּ   ֹלא יָּצָּ

א .3 רָּ קָּ ַזר וְּ חָּ ה וְּ הָּ שָּ א וְּ רָּ מֹ  - קָּ י ִלגְּ דֵׁ ה כְּ הָּ שָּ ת ֻכלוֹ ַאף ַעל ִפי שֶׁ א., ר אֶׁ   יָּצָּ

ת ַהַהלֵׁל .4 ם אֶׁ הֶׁ ִרים בָּ גֹומְּ  :יִָּמים שֶׁ

ִסיק יֵׁש לוֹ  א. ַהפְּ ין לְּ ק בֵׁ רֶׁ ק פֶׁ רֶׁ פֶׁ  .לְּ

ל ב. ַצע ֲאבָּ מְּ אֶׁ ק בְּ רֶׁ ִסיק.  ֹלא ַהפֶׁ  ַיפְּ

קֹורְּ  .5 יִָּמים שֶׁ ִדלּוג יןאִ וְּ ם בְּ הֶׁ ק. - בָּ ק פֹוסֵׁ רֶׁ ַצע ַהפֶׁ מְּ אֶׁ  ֲאִפלּו בְּ

ל  .1       יֶּ ת ַהַהלֵׁ ִרים בֹו אֶׁ גֹומְּ ל יֹום שֶׁ נָּיו. -כָּ פָּ ְך לְּ רֵׁ בָּ   מְּ

יו .2 ְך ַאֲחרָּ רֵׁ בָּ נֲָּהגּו לְּ קֹום שֶׁ  :ּומָּ

ְך.  א. רֵׁ בָּ  מְּ

ְך ב. רֵׁ בָּ יַצד מְּ לּוָך יי" ?כֵׁ ַהלְּ ינּו יְּ יָך *ֱאֹלהֵׁ ל ַמֲעשֶׁ י  ,כָּ ַצִדיִקים עֹושֵׁ יָך וְּ צֹונֶָׁךַוֲחִסידֶׁ ל  רְּ אֵׁ רָּ ית ִישְּ ָך בֵׁ ל ַעמְּ כָּ וְּ
ִרנָּה יֹודּו  ָךבְּ מֶׁ ָך טֹוב ִלשְּ ה יי לְּ ה, ִכי ַאּתָּ ם ַאּתָּ ַעד עֹולָּ ם וְּ עֹולָּ ר, ּומֵׁ ַזמֵׁ ָך נִָּעים לְּ ִשמְּ הֹודֹות ּולְּ ל *לְּ אֵׁ  .הָּ

ה יי רּוְך ַאּתָּ ְך ,בָּ לֶׁ פ *ַהמֶׁ ח ַהמְּ ֻשבָּ דַֹהמְּ עֶׁ ם וָּ עֹולָּ ֹלְך לְּ ִמיד ִימְּ ם ּתָּ ַקיָּ  ."ָאר ַחי וְּ

פֹ  יאֶּ נֲָּהגּו ִלכְּ קֹומֹות שֶׁ ִני"ל יֵׁש מְּ ָך ִכי ֲעִניתָּ "אֹודְּ ל מֵׁ ִלי, כט(-)שם קיח,כא ַעד סֹוף ַהַהלֵׁ י  ןכֹופְּ ּתֵׁ ר שְּ בָּ דָּ ר וְּ בָּ כָּל דָּ
ִמים.  עָּ  פְּ

פ .1 נֲָּהגּו ִלכְּ קֹום שֶׁ פ –ל ֹּומָּ  .ֹלִיכְּ

פ .2 ֹּלא ִלכְּ נֲָּהגּו שֶׁ קֹום שֶׁ ִלין. -ל ֹּומָּ ין כֹופְּ  אֵׁ

הַ      יבֶּ ִראשֹוִנים ִמנְּ ִמים הָּ י ֲחכָּ ל ִבימֵׁ ִריַאת ַהַהלֵׁ יָּהג קְּ   :כְָּך הָּ

דֹול  .1 ְך ַהגָּ רֵׁ בָּ מְּ רֵׁ ַאַחר שֶׁ ַמקְּ ל אשֶׁ ת ַהַהלֵׁ  :אֶׁ

ר  א. אֹומֵׁ ִחיל וְּ לּו"ַמתְּ ם "יָּּה ַהלְּ עָּ ל הָּ כָּ לּו" עֹוִנין, וְּ  ".יָּּה ַהלְּ

ר  ב. אֹומֵׁ ר וְּ חֹוזֵׁ י "וְּ דֵׁ לּו ַעבְּ ם "ייַהלְּ עָּ ל הָּ כָּ לּו" עֹוִנין, וְּ  ".יָּּה ַהלְּ

ר  ג. אֹומֵׁ ר וְּ חֹוזֵׁ לּו אֶׁ "וְּ ם ַהלְּ ם "יית שֵׁ עָּ ל הָּ כָּ לּו" עֹוִנין, וְּ  ".יָּּה ַהלְּ

ר  ד. אֹומֵׁ ר וְּ חֹוזֵׁ ב"וְּ ם יי מְּ ִהי שֵׁ םֹיְּ ַעד עֹולָּ ה וְּ ַעּתָּ ְך מֵׁ ם "רָּ עָּ ל הָּ כָּ לּו" עֹוִנין, וְּ  ".יָּּה ַהלְּ

ר .2 בָּ דָּ ר וְּ בָּ ל דָּ ן ַעל כָּ כֵׁ  :וְּ

אּו  א. צְּ ִנמְּ ל  עֹוִניןַעד שֶׁ ל ַהַהלֵׁ כָּ לּו"בְּ ִמים "יָּּה ַהלְּ עָּ ִרים פְּ שְּ עֶׁ לש וְּ שָּ ָאה וְּ  .מֵׁ

ם ב. הֶׁ ן לָּ לְּ  - ִסימָּ יו שֶׁ נֹותָּ  ן.ַֹאֲהרשְּ

 

 ל.ל  ה  מ  בי' נוסף: ה   .ְךל  מ  ה  א.  בק' נוסף: הּו ה.ת  א  בק' אין מילה זו.   .ֵהינּוֹלא  י( 
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רֹ ֶּיגֶּ א ַמִגיַע לְּ ַהקֹורֵׁ שֶׁ כֵׁן כְּ ק ּווְּ רֶׁ קאש כָּל פֶׁ רֶׁ  :פֶׁ

ִרי .1 ם חֹוזְּ ָאַמר.  ןהֵׁ ִרין ַמה שֶׁ אֹומְּ  וְּ

יַצד .2   ?כֵׁ

ר  א. הּוא אֹומֵׁ שֶׁ ִים"כְּ רָּ ל ִמִמצְּ אֵׁ רָּ את ִישְּ צֵׁ ִרין "בְּ אֹומְּ ִרין וְּ ם חֹוזְּ עָּ ל הָּ ִים", כָּ רָּ ל ִמִמצְּ אֵׁ רָּ את ִישְּ צֵׁ   ".בְּ

ר  ב. א אֹומֵׁ ַהקֹורֵׁ ית "וְּ ז בַֹיֲעקבֵׁ ַעם ֹלעֵׁ ם עֹוִנין "מֵׁ עָּ ל הָּ כָּ לּו", וְּ יעַ  ",יָּּה ַהלְּ ַמע יי "אַמר ֹד שֶׁ ִּתי ִכי ִישְּ ָאַהבְּ
ת קֹוִלי ַּתֲחנּונָּ   י".אֶׁ

ִרין  ג. אֹומְּ ִרין וְּ ם חֹוזְּ עָּ ל הָּ כָּ ת קֹוִלי ַּתֲחנּונָּ "וְּ ַמע יי אֶׁ ִּתי ִכי ִישְּ  . "יָאַהבְּ

י ד. שֶׁ ן כְּ כֵׁ א ֹוְּ ת יי כָּל "אַמר ַהקֹורֵׁ לּו אֶׁ ִרין "גֹוִיםַהלְּ אֹומְּ ִרין וְּ ם חֹוזְּ עָּ ל הָּ ל ", כָּ ת יי כָּ לּו אֶׁ  ."גֹוִיםַהלְּ

ר  .1     ֶּיד א אֹומֵׁ ה נָּ "ַהקֹורֵׁ נָּא יי הֹוִשיעָּ יו "אאָּ ם עֹוִנים ַאֲחרָּ הֵׁ ה נָּ ", וְּ נָּא יי הֹוִשיעָּ , ַאף ַעל ִפי "אאָּ
ינֹו רֹ   אֵׁ ק.שֶׁ רֶׁ   אש פֶׁ

ר  .2           ה נָּ "הּוא אֹומֵׁ ִליחָּ נָּא יי ַהצְּ ם עֹוִנים "אאָּ הֵׁ נָּא ", וְּ ה נָּ אָּ ִליחָּ   ."איי ַהצְּ

ר  .3 א"הּוא אֹומֵׁ רּוְך ַהבָּ ִרים  ",בָּ ם אֹומְּ עָּ ל הָּ כָּ ם "וְּ שֵׁ   ."ייבְּ

יָּה . 4 ִאם הָּ רֵׁ וְּ ה  אַהַמקְּ ד אֹו ִאשָּ בֶׁ ן אֹו עֶׁ טָּ ל קָּ ת ַהַהלֵׁ ם ַמה  -אֶׁ יהֶׁ העֹונֶׁה ַאֲחרֵׁ ה ִמלָּ ִרין ִמלָּ ם אֹומְּ הֵׁ   שֶׁ
ל.    ל ַהַהלֵׁ כָּ  בְּ

ִראשֹוןזֶׁה הּוא  .5 ג הָּ הָּ אּוי  ַהִמנְּ ְךּובֹו רָּ ילֵׁ   .לֵׁ

לּו .6 ַמִנים אֵׁ ל ִבזְּ  :ֲאבָּ

קֹומֹות  א. ל ַהמְּ כָּ ִאיִתי בְּ גֹותרָּ הָּ ם ִמנְּ עָּ ִריָאתֹו ּוַבֲעִנַית הָּ ֻשנֹות ִבקְּ  .מְּ

ר. ב. ַאחֵׁ ה לְּ ם דֹומֶׁ הֶׁ ד מֵׁ חָּ ין אֶׁ אֵׁ  וְּ

ִביִעיֶּ קֶּרְׁ ר   הדלקת נר חנוכה  פ  

ה נֵׁרֹות  אֶּ ִליק ַבֲחנֻכָּהַכמָּ   ?הּוא ַמדְּ

י ַהַבִית  .1 שֵׁ יּו ַאנְּ הָּ ין שֶׁ ד, בֵׁ חָּ ִליק נֵׁר אֶׁ ל ַבִית ּוַבִית ַמדְּ יֶׁה כָּ ִיהְּ ּה שֶׁ תָּ וָּ ֻרִביִמצְּ ד. ןמְּ חָּ ם אֶׁ א ָאדָּ לָּ יָּה בֹו אֶׁ ֹּלא הָּ ין שֶׁ  בֵׁ

ה .2 וָּ ת ַהִמצְּ ר אֶׁ ַהדֵׁ ַהמְּ  :וְּ

יַ  א. ִמנְּ ִליק נֵׁרֹות כְּ י הַ ַמדְּ שֵׁ  .ַבִיתן ַאנְּ

ין נִָּשים.  ב. ין ֲאנִָּשים בֵׁ ד, בֵׁ חָּ אֶׁ ד וְּ חָּ ל אֶׁ כָּ  נֵׁר לְּ

ר יָּ  ג. ַהדֵׁ ַהמְּ הוְּ ר ַעל זֶׁ ר ,תֵׁ חָּ ה ִמן ַהֻמבְּ וָּ ה ִמצְּ עֹושֶׁ  :וְּ

ִראשֹון .1 ה הָּ לָּ ד ַבַליְּ חָּ אֶׁ ד וְּ חָּ ל אֶׁ כָּ ִליק נֵׁר לְּ  .ַמדְּ

ה וָּ  .2 לָּ ל ַליְּ כָּ ְך בְּ הֹולֵׁ ד.ּומֹוִסיף וְּ חָּ ה אֶׁ לָּ  ַליְּ

יַצד בֶּ ה ?כֵׁ רָּ י ַהַבִית ֲעשָּ שֵׁ יּו ַאנְּ הָּ י שֶׁ  :ֲהרֵׁ

ה נֵׁרֹות .1 רָּ ִליק ֲעשָּ ִראשֹון ַמדְּ ה הָּ לָּ  .ַבַליְּ

ִרים .2 שְּ ִני עֶׁ יל שֵׁ לֵׁ  .ּובְּ

לִש  .3 ִליִשי שְּ יל שְּ לֵׁ  .יםּובְּ

מֹוִנים. .4 ִמיִני שְּ יל שְּ לֵׁ ִליק בְּ א ַמדְּ צָּ ִנמְּ  ַעד שֶׁ

רֵׁ  גֶּ כָּל עָּ שּוט בְּ ג פָּ הָּ ַרדִמנְּ פָּ  :ינּו ִבסְּ

ִליִקי .1 י ַהַבִית ַמדְּ שֵׁ ל ַאנְּ יּו כָּ ִיהְּ ִראשֹון ןשֶׁ ה הָּ לָּ ד ַבַליְּ חָּ  .נֵׁר אֶׁ

ה וָּ  ןּומֹוִסיִפי .2 לָּ ל ַליְּ כָּ ִכין נֵׁר בְּ הֹולְּ הוְּ לָּ  :ַליְּ
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מֹונָּ ַעד  א. ִמיִני שְּ יל שְּ לֵׁ ִליק בְּ א ַמדְּ צָּ ִנמְּ  .ה נֵׁרֹותשֶׁ

ד. ב. חָּ ם אֶׁ יָּה ָאדָּ הָּ ין שֶׁ ֻרִבים בֵׁ י ַהַבִית מְּ שֵׁ יּו ַאנְּ הָּ ין שֶׁ  בֵׁ

נֵׁי ִפיֹות .1       דֶּ יֵׁש לֹו שְּ ם. נֵׁר שֶׁ נֵׁי ָאדָּ נֵׁי בְּ ה ִלשְּ   עֹולֶׁ

ִתילֹות .2 ּה פְּ ִהִקיפָּ ן וְּ מֶׁ ה שֶׁ רָּ עָּ א קְּ   :ִמלֵׁ

ִלי א. יהָּ כְּ לֶׁ ה עָּ פָּ ה נֶׁחֱ  - ִאם כָּ ִתילָּ ה ּופְּ ִתילָּ ל פְּ דכָּ חָּ נֵׁר אֶׁ ת כְּ בֶׁ  .שֶׁ

ִלי ב. יהָּ כְּ לֶׁ ה עָּ פָּ  :ֹלא כָּ

הַנֲעשָּ  .1 דּורָּ  .ת ִכמְּ

ינָּּה נֶׁחֱ  .2 ד אֵׁ חָּ נֵׁר אֶׁ ת.ַוֲאִפלּו כְּ בֶׁ  שֶׁ

ִליִקין נֵׁרֹות ֲחנֻכָּה קֹ  .1      הֶּ ין ַמדְּ ם אֵׁ ַקעדֶׁ ִּתשְּ ה שֶׁ  :ַהַחמָּ

ּה א. תָּ ִקיעָּ א ִעם שְּ לָּ  .אֶׁ

ַאֲחִרי ב. ִדיִמין.  ןֹלא מְּ ֹלא ַמקְּ  וְּ

ַכח אֹו  ג. ִזידשָּ ה  הֵׁ ִקיַעת ַהַחמָּ ִליק ִעם שְּ ֹלא ִהדְּ ִליק -וְּ ל ִמן ַהשּוק ַמדְּ גֶׁ ה רֶׁ לֶׁ ִּתכְּ ְך ַעד שֶׁ הֹולֵׁ  :וְּ

ַמן זֶׁה .1 ה הּוא זְּ ַכמָּ ר.  ?וְּ ה אֹו יָּתֵׁ עָּ מֹו ֲחִצי שָּ  כְּ

ַמן זֶׁה  .2 ַבר זְּ ִליק.  -עָּ ינֹו ַמדְּ  אֵׁ

ל ִמן ַהשּוק. .2 גֶׁ ה רֶׁ לֶׁ ִּתכְּ ת ַעד שֶׁ כֶׁ הֹולֶׁ ת וְּ קֶׁ יֶׁה דֹולֶׁ ִּתהְּ י שֶׁ דֵׁ ן ַבנֵׁר כְּ מֶׁ ן שֶׁ ִריְך ִלּתֵׁ צָּ   וְּ

ה  .3 תָּ בְּ כָּ ּה וְּ ִליקָּ ִליקָּ  -ִהדְּ ַהדְּ קּוק לְּ ינֹו זָּ ת. ּהאֵׁ רֶׁ   ַפַעם ַאחֶׁ

כָּ  .4 ת ַאַחר שֶׁ קֶׁ ה דֹולֶׁ ֲארָּ ל ִמן ַהשּוקִנשְּ גֶׁ ה רֶׁ תָּ ּה - לְּ קָּ ַסלְּ ּה אֹו לְּ ַכבֹותָּ ה לְּ צָּ ה., ִאם רָּ  עֹושֶׁ

ִתילֹות כָּל ֶּו כָּל ַהפְּ ִנים וְּ מָּ נֵׁר ֲחנֻכָּה ַהשְּ רֹות לְּ שֵׁ  :כְּ

ַאף .1  :ִפי ַעל וְּ

ה א. ִתילָּ ִכים ַאַחר ַהפְּ שָּ ִנים ִנמְּ מָּ ין ַהשְּ אֵׁ  .שֶׁ

אּו ב. ין הָּ אֵׁ הוְּ ית יָּפֶׁ לֵׁ ן ר ִנתְּ אֹותָּ ִתילֹות. בְּ   ַהפְּ

ילֵׁ אֲ וַ  .2 לֵׁ ה יִפלּו בְּ י ֲחנֻכָּ מֵׁ תֹוְך יְּ בְּ ת שֶׁ ִליק  ַשבָּ ַהדְּ ר לְּ ִנים ּובִ ֻמּתָּ מָּ הֶׁ שְּ ִליק בָּ ַהדְּ ָאסּור לְּ ִתילֹות שֶׁ תפְּ  ;ן נֵׁר ַשבָּ

ין ַבח א. ת בֵׁ ין ַבַשבָּ ה בֵׁ אֹור ֲחנֻכָּ ש לְּ ַּתמֵׁ ִהשְּ ָאסּור לְּ ִפי שֶׁ  .ֹללְּ

ד ב. ּהַֹוֲאִפלּו ִלבְּ אֹורָּ ן לְּ נֹותָּ עֹות אֹו ִלמְּ  ָאסּור. ק מָּ

הַ  - נֵׁר ֲחנֻכָּהֶּזֶּ ה לְּ וָּ  :יחוֹ נִ ִמצְּ

יתֹו ִמַבחּוץ .1 ַתח בֵׁ  .ַעל פֶׁ

מ .2 ַתח, ַעל שְּ מּוְך ַלפֶׁ ַפח ַהסָּ נָּס ַלַבִיתַֹבטֶׁ  .אל ַהִנכְּ

ה  .3 נֵׁר ֲחנֻכָּ ִמין וְּ ה ִמיָּ זּוזָּ יֶׁה מְּ ִּתהְּ י שֶׁ דֵׁ מכְּ  אל. ִֹמשְּ

ה  .4 ֲעִליָּ ר בָּ יָּה דָּ ִאם הָּ ַרִבים.ַמִניחֹו  -וְּ שּות הָּ ה ִלרְּ מּוכָּ  ַבַחלֹון ַהסְּ

ה .5 ִרים ַאמָּ שְּ עֶׁ ה מֵׁ לָּ ַמעְּ ִהִניחֹו לְּ ה שֶׁ נֵׁר ֲחנֻכָּ  :וְּ

לּום א. ה כְּ שָּ  .ֹלא עָּ

ר. ב. ינֹו ִנכָּ אֵׁ נֵׁי שֶׁ  ִמפְּ

נָּה .1      חֶּ י ַהַסכָּ  :ִבימֵׁ

ִנים א. יתֹו ִמִבפְּ תֹוְך בֵׁ ה בְּ  .ַמִניַח נֵׁר ֲחנֻכָּ

נוֹ  ב. חָּ  ַדיֹו.  - ַוֲאִפלּו ִהִניחֹו ַעל ֻשלְּ

תֹוְך ַהַבִית .2 יֹות בְּ ִריְך ִלהְּ צָּ  :וְּ

אֹורֹו.  רנֵׁר ַאחֵׁ  א. ש לְּ ַּתמֵׁ ִהשְּ  לְּ
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ה ב. דּורָּ ם מְּ ה שָּ תָּ יְּ ִאם הָּ ר - וְּ ִריְך נֵׁר ַאחֵׁ ינֹו צָּ  .אֵׁ

ִאם ָאדָּ  ג. שּוב הּואוְּ ה  ,ם חָּ דּורָּ ש ִלמְּ ַּתמֵׁ ִהשְּ כֹו לְּ ין ַדרְּ אֵׁ ר. -שֶׁ ִריְך נֵׁר ַאחֵׁ  צָּ

ן אֹו גֹוי .1      טֶּ טָּ קָּ ה וְּ ש שֹוטֶׁ רֵׁ ִליקֹו חֵׁ ִהדְּ  :נֵׁר ֲחנֻכָּה שֶׁ

לּום א. ה כְּ שָּ  .ֹלא עָּ

ִליקוֹ  ב. ַידְּ ב בַ  ַעד שֶׁ הּוא ַחיָּ ה. ִמי שֶׁ קָּ לָּ  ַהדְּ

ִליקֹו  .2 הֹוִציאוֹ ִהדְּ ִנים וְּ יתוֹ  ִמִבפְּ ַתח בֵׁ ִהִניחֹו ַעל פֶׁ לּוק וְּ  :דָּ

לּום א. ה כְּ שָּ  .ֹלא עָּ

קֹומֹו.  ב. נּו ִבמְּ ִליקֶׁ ַידְּ  ַעד שֶׁ

יָּדֹו ָאַחז ַהנֵׁר  .3 ַמדבְּ עָּ  :וְּ

לּום א. ה כְּ שָּ  .ֹלא עָּ

ר ב. ה אֹומֵׁ רֹואֶׁ הָּ ד.  :שֶׁ כֹו הּוא עֹומֵׁ רְּ צָּ  לְּ

ה  .4 תָּ יְּ הָּ ִשית שֶׁ ת כָּל ַהיֹום כֻלוֹ ֲעשָּ קֶׁ  :דֹולֶׁ

ּה א. ִליקָּ ְך ּוַמדְּ רֵׁ בָּ ּה ּומְּ ַכבָּ ת מְּ י ַשבָּ אֵׁ מֹוצָּ  .לְּ

ההַ שֶׁ  ב. קָּ לָּ  :ַהדְּ

ה .1 וָּ  .ִהיא ַהִמצְּ

ה. נָּ ֹלא ַההַ  .2  חָּ

ר. .5 ה ִמנֵׁר ֲחנֻכָּה ַאחֵׁ ִליק נֵׁר ֲחנֻכָּ ַהדְּ ר לְּ  ּוֻמּתָּ

ִחים .1       יֶּ תָּ נֵׁי פְּ ּה שְּ יֵׁש לָּ ר שֶׁ צֵׁ י רּוחֹות חָּ ּתֵׁ  :ִבשְּ

נֵׁי נֵׁרֹות א. ה שְּ ִריכָּ  .צְּ

ֹּלא י ב. רּוַח זוֹ ֹשֶׁ ִרים בְּ עֹובְּ רּו הָּ ה :אמְּ   .ֹלא ִהִניחּו נֵׁר ֲחנֻכָּ

רּוַח ַאַחת  .2 יּו בְּ ל ִאם הָּ ם. -ֲאבָּ הֶׁ ד מֵׁ חָּ אֶׁ ִליק בְּ  ַמדְּ

חַ  יאֶּ  :אֹורֵׁ

יתֹו  .1 תֹוְך בֵׁ יו בְּ לָּ ִליִקים עָּ ַמדְּ יו  -שֶׁ לָּ ִליק עָּ ַהדְּ ִריְך לְּ ינֹו צָּ קֹוםאֵׁ ַח בוֹ  ַבמָּ ָארֵׁ ִנתְּ   ;שֶׁ

יו בוֹ  .2 לָּ ִליק עָּ ַהדְּ ין לֹו ַבִית לְּ  :אֵׁ

ִליק  א. ַהדְּ ִריְך לְּ קֹוםצָּ ַח בוֹ  ַבמָּ ָארֵׁ ִנתְּ  .שֶׁ

ן.  ב. מֶׁ ם ַבשֶׁ הֶׁ ף ִעמָּ ַּתּתֵׁ  ּוִמשְּ

מוֹ  .3 נֵׁי ַעצְּ יָּה לֹו ַבִית ִבפְּ ִאם הָּ  :וְּ

יתוֹ ַאף  א. תֹוְך בֵׁ יו בְּ לָּ ִליִקים עָּ ַמדְּ הּוא בוֹ  ,ַעל ִפי שֶׁ ִליק ַבַבִית שֶׁ ַהדְּ ִריְך לְּ  .צָּ

ִרים. ב. עֹובְּ נֵׁי הָּ  ִמפְּ

ַות נֵׁר ֲחנֻכָּה יבֶּ  :ִמצְּ

א .1 ה ִהיא ַעד מְּ ה ֲחִביבָּ וָּ ּהִֹמצְּ ר בָּ הֵׁ ִהזָּ ם לְּ ִריְך ָאדָּ צָּ  .ד, וְּ

י .2 דֵׁ  :כְּ

הֹוִדיַע ַהנֵׁס א.  .לְּ

הוֹ  ב. ה. ּולְּ שָּ עָּ יָּה לֹו ַעל ַהִנִסים שֶׁ הֹודָּ ל וְּ אֵׁ ַבח הָּ שֶׁ  ִסיף בְּ

ין לֹו ַמה י .3 א ִמן ַהצְּ ֲֹאִפלּו אֵׁ לָּ האַכל אֶׁ קָּ  :דָּ

ל א.  .שֹואֵׁ

סּותוֹ  ב. ר כְּ  .אֹו מֹוכֵׁ
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ִליק. ג. נֵׁרֹות ּוַמדְּ ן וְּ מֶׁ ַח שֶׁ לֹוקֵׁ  וְּ

ה ַאַחת יגֶּ רּוטָּ א פְּ לָּ ין לֹו אֶׁ אֵׁ י שֶׁ ַקת נֵׁר ֲחנֻכָּה ,ֲהרֵׁ לָּ ַהדְּ נָּיו ִקדּוש ַהיֹום וְּ פָּ  :ּולְּ

ִקדּוש ַהיֹום .1 ה ַעל ַהַיִין לְּ ִליק נֵׁר ֲחנֻכָּ ַהדְּ ן לְּ מֶׁ ִדים שֶׁ  .ַמקְּ

ִרים .2 י סֹופְּ רֵׁ ם ִמִדבְּ נֵׁיהֶׁ  :הֹוִאיל ּושְּ

ה א. ִדים נֵׁר ֲחנֻכָּ ַהקְּ ב לְּ  .מּוטָּ

רֹון ַהנֵׁס. ב. יֵׁש בֹו ִזכְּ  שֶׁ

נֵׁר ֲחנֻכָּה .1     ידֶּ יתֹו וְּ נָּיו נֵׁר בֵׁ פָּ יָּה לְּ ִקדּוש ַהיֹום ,הָּ יתֹו וְּ  :אֹו נֵׁר בֵׁ

ם א. יתֹו קֹודֵׁ  .נֵׁר בֵׁ

 :ִמשּום ב.

יתוֹ  .1 לֹום בֵׁ  .שְּ

חָּ  .2 ם ִנמְּ י ַהשֵׁ ֲהרֵׁ ּתֹו.  קשֶׁ ִאשְּ ין ִאיש לְּ לֹום בֵׁ  ַלֲעשֹות שָּ

לֹום .2  :גָּדֹול ַהשָּ

ה  א. ל ַהּתֹורָּ כָּ םשֶׁ עֹולָּ לֹום בָּ נָּה ַלֲעשֹות שָּ  .ִנּתְּ

נֱֶׁאַמר ב. יהָּ " :שֶׁ כֶׁ רָּ י דְּ כֵׁ ל ,ַעםֹנ ַדרְּ כָּ לֹום וְּ יהָּ שָּ ִתיבֹותֶׁ   .יז(,)משלי ג "נְּ

 

ַעןֶָּמָנאַרח ֶֶּּיךְִֶּׁרֶּב ְֶּׁ ַסי ְׁ  ד ְׁ

 

 

ִעים:  ִתשְּ ה וְּ עָּ ר זֶׁה ִשבְּ פֶׁ סֵׁ לְּ ִקים שֶׁ רָּ ַין פְּ ַרת ַשַדי. ּוִמנְּ זְּ עֶׁ ִליִשי בְּ ר שְּ פֶׁ ַמר סֵׁ לִשים  - ִהלְכֹות שַׁבָּתִנגְּ שְּ
ִקים;  רָּ ִקים;  - ִהלְכֹות ֵערּוִביןפְּ רָּ מֹונָּה פְּ ִקים;  - ִהלְכֹות שְִׁביתַׁת עָּׂשֹורשְּ רָּ ה פְּ לשָּ יֹום ִהלְכֹות שְִׁביתַׁת שְּ

ִקים;  - טֹוב רָּ מֹונָּה פְּ ִקים;  - ִהלְכֹות חֵָּמץ ּוַמצָּהשְּ רָּ מֹונָּה פְּ מֹונָּה  - ִהלְכֹות שֹופָּר וְֻסכָּה וְלּולָּבשְּ שְּ
ִקים;  רָּ לִיםפְּ ִקים;  - ִהלְכֹות שְׁקָּ רָּ ה פְּ עָּ בָּ ִקים;  - ֶדשַהח   ִהלְכֹות ִקּדּושַארְּ רָּ ר פְּ שָּ ה עָּ עָּ   ֹותִהלְכֹות תֲַׁענִּיִּתשְּ

ִקים;  -   רָּ ה פְּ ִקים. - ִהלְכֹות ְמגִלָּה וֲַחנֻכָּהֲחִמשָּ רָּ ה פְּ עָּ בָּ ַארְּ

 

 


