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" קומי אורי  ,כי בא אורך ,
וכבוד ה ' עליך זרח" (ישעיה ס' ,א')

"כל אחד הוא אור קטן"...
לאחר שהרכבתן את הפאזל ,הבנתן שכדי לתקן את העולם
אנו צריכות בראש ובראשונה לתקן את עצמינו .לתקן את מידותינו.
כשנעשה זאת נתמלא כל אחת ואחת מאיתנו באור פנימי.
את האור הזה נוכל להפיץ לסביבה הקרובה והרחוקה ולעולם כולו!

בנות יקרות! אנו מתקרבים מאוד לימי החנוכה – "חג האור"
לפניכן  3רעיונות מרכזיים שניתן ללמוד מהלכות החג שמתאימים לנושא הפעילות שלנו.
)1מעט מהאור דוחה הרבה מהחושך -האור אינו נאבק עם החושך; כשהוא מופיע – החושך נעלם
מעצמו.
 .2הפצת האור שבי לאחרים -קיום המצוות מאירות את פנימיות שבאדם ומצווה להפיץ את האור
שבי לסביבה מעט מעט עד שיתפשט בעולם כולו.
 )3קבלה מעצם הנתינה -מי שמאיר מעצמו לאחרים ,מעצם ההארה גם הוא עצמו מתעלה
ומתרומם במידותיו.
בעמוד הבא מופיעות הלכות הקשורות לחג החנוכה ,שבהם באים לידי ביטוי הרעיונות הנ"ל.
א .הדגישי בכחול את כל ההלכות הקשורות לרעיון הראשון (מעט מהאור דוחה הרבה מהחושך).
ב .הדגישי באדום את כל ההלכות הקשורות לרעיון השני (הפצת האור שבי).
ג .הדגישי בצהוב את כל ההלכות הקשורות לרעיון השלישי (קבלה מעצם הנתינה).
ד .מהו הצבע שהשתמשת בו הכי הרבה פעמים? _____________
ה .העתיקי את הרעיון השייך לצבע זה לתוך המסגרת שלפנייך.
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מקצת הלכות חנוכה...
 מצווה להניח את נר החנוכה על פתח הסמוך לרשות ,שהרבים עוברים שם בחוץ .כיצד?
אם היה הבית פתוח לרשות הרבים  -מניחו על פתח הבית ,ואם יש חצר לפני הבית,
הפתוחה לרשות הרבים ועוברים שם -מניחו על פתח החצר.לשם פרסום הנס.
 אדם הגר בעלייה (קומה עליונה) יניח את החנוכייה בחלון הפונה לרשות הרבים ,ואפילו
שהיה החלון גבוה מעשרה טפחים (כ 00-ס"מ) מקרקע העלייה .אם חלון העלייה גבוה
מעשרים אמה( כ-עשר מטר) ,יניחנו על פתח ביתו שבעלייה.כי כך יש יותר פרסום הנס.
 נוהגים להדליק עוד נר אחד הנקרא "שמש" ב-עזרתו מדליקים את שאר הנרות .אסור
להשתמש לאור נרות חנוכה אפילו תשמיש קדושה כגון-לימוד תורה ולכן נוהגים נר נוסף-
השמש .כדי שאם ישתמש ,יהיה זה לאור הנר הנוסף,ויניחנו רחוק קצת מיתר הנרות.
( השמש אינו חלק מנרות חנוכה ובזכות הדלקתו את נרות החנוכה הוא עצמו זוכה
שילמדו לאורו).
 לכתחילה ,מצווה להניח את החנוכיה בגובה  3-01טפחים (כ 42-01 -ס"מ) שזהו הגובה
האופטימלי ע"פ חז"ל לפרסום הנס .בדיעבד ,אם הניחו עד גובה  20אמה יצא.
 הזמן המוכשר ביותר להדלקה לחלק מהשיטות הינו בשקיעת החמה ולחלק מהשיטות הינו
מיד בצאת הכוכבים .זהו זמן השיא לפרסומי ניסא.
 רצוי שלא להדליק בפלג המנחה (הינו שעה ורבע זמניות לפני צאת הכוכבים) ועד שקיעת
החמה כיוון שאור הנרות אינו ניכר בשל אור היום שבחוץ (מטרת הנרות להאיר ,כשאין
חושך -אין את מה להאיר).
 כיום ,כאשר יש חשמל ברחובות ואנשים שבים לביתם בשעה מאוחרת יותר ,כתבו רבים
מפוסקי דורנו שהזמן הרצוי ביותר לשם פרסום הנס תלוי בסוג מקום ההדלקה ותנועת
בני האדם שבו (יישוב/עיר ,רחוב צדדי/רחוב ראשי).
 אם הגיע לביתו בשעה מאוחרת,כשאין הולכי רגל ברחוב פרסום הנס הוא רק כלפי בני
ביתו ,וניתן להדליק בברכה לפחות אם  2בני הבית ערים וראוי להקיצם משנתם ולהדליק
עם ברכה.
 אם מתארחים בחנוכה (לדוג'-במלון) -יש לחפש מקום מובהק בו יש פרסום נס גדול ביותר
(כגון :חדר אוכל במלון)

