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 Historical Point

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק יח  
הלכה ג 

בחנוכה, ארוממך י”י

טור אורח חיים הלכות נשיאת כפים ונפילת אפים סימן קלג  
…ואח”כ עלינו לשבח ובכל זמן וזמן ב)משנין המזמור לפי ענינו ג)כגון ברכי נפשי בר"ח 

ד)וכאיל תערוג על אפיקי מים בחולו של מועד ומזמור ה)שיר חנוכת הבית בחנוכה 
ו)ובפורים למנצח על אילת השחר ומנהג טוב הוא 

Borrowed Theory
Strong Source for Daily Inclusion Late 1700’s R Alexander Ziskind
Chida 18th ce

8 יסוד ושורש העבודה - אלכסנדר זיסקינד בן משה, מהורדנה
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A Compelling theory - Similar to Aleinu & Mizmor Latoda

שו"ת משנה הלכות חלק יא סימן מה   
 אמירת מזמור שיר חנוכת ליתא בראשונים

 .ובדבר אמירת מזמור שיר חנוכת הבית וגו' שאנחנו נוהגים בתפילה
 דע דמה שאנו אומרים מזמור שיר חנוכת בנוסחאות הראשונים ליתא עיין סידור ר"ע

 גאון ואבודרה"ם ורוקח וסידור ר' הירץ ש"ץ אך מובא בכתבי האר"י ז"ל והרמ"ק, ובסדר
 היום ובסידורי ספרד כתבו שאין לומר מזמור שיר חנוכת הבית רק בחנוכה, גם

,בש"ע סי' נ"א לא נזכר כלל מזמור שיר חנוכת והיא מתיקון האריז"ל לאמרו. ואולי מר

- The Reason for inclusion
SB - Beyond the Chanukat Habayit The Sanctuary as the address to work out 
our issues-including challenges  weaknesses and failures

George Schultz on Natan Sharansky https://vimeo.com/68154478
“ Never Give Up”
Detailed Redak  Analysis - Survival but is he ever the same?

רד"ק תהלים פרק ל  
(א)  מזמור שיר חנכת הבית לדוד. חיברו דוד שיאמרוהו בחנוכת בית המקדש. ואף על

 פי שאין בזה המזמור זֵכֶר הבית הזכיר בו סליחת פשעיו, שהיו חושבים אויביו
 שלא תתקיים לו המלוכה ולזרעו אחריו לעונש אותו עון. ואף על פי שנאמר לו על
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 ידי נביא כי בנו שימלוך אחריו הוא יבנה הבית, לא היו מאמינים שיוכל להיות כי
 בן שיולד לו מאותה האשה יהיה מלך ויבנה בית המקדש לה' שיהיה מקום סליחה
 וכפרה. וכשמרד אדונִיה בסוף ימיו ורצה למלוך מעצמו בלא רשות היו סבורים שלא
 יהיה שלמה מלך. וכיון ׁשֶהֻמְלְַ וראו כי הצליח הדבר, כי הקושרים עם אדונִיה לא

 עמדו במרדם וברחו איש לאהליו, הכירו כל ישראל כי מה' היא מלכות שלמה.
 וכיון שרצה האל כי בן שנולד לו מאותה האשה יהיה מלך על כל ישראל ידעו

 באמת כי נמחל לדוד אותו עון מחילה גמורה ושלימה. והראה לשלמה צורת הבית
 לעיני כל ישראל והתנדב הוא לבנין הבית והתנדבו בו בני ישראל לפניו. לפיכך
 חיבר מזמור שיר חנוכת הבית על זה הדרך שהזכיר בו סליחת חטאיו שהיא

:רפואת נפשו, כי בזה הענין נודעה הסליחה לכל אדם
(ב) Your real friend

(ב) ארוממך ה' כי דליתני, שטבעתי בבור החטא ואתה העליתני ממנו. ולא שמחת 
אויבי לי, שאם לא העליתני ולא סלחת לי היית משמח אותם בעבורי, ועתה לא 

ׂשִּמַחְּתָם אלא הֶעֱצַבְּתָם:
(ג

& to acknowledge vulnerability if you think it’s irrelevant to you

 ז) ואני אמרתי בשלוי בל אמוט לעולם. כשהייתי ׁשָלֵו ושקט שלא משל בי יצר הרע)
 הייתי חושב בעצמי שלא אמוט ולא אחטא לעולם, כי חשבתי שלא יהיה כח ביצר

 הרע להטותי מן הדרך הטובה, כי שכלי היה גובר על טבעי. והייתי מתפאר בזה בעצמי
 עד שהכרתי כי עזרתך עמדה לי, וכל זמן שהיה רצונך עמי העמדת להררי עֹז, וזה
 שאמר:(יא) שמע ה' וחנני ה' היה עזר לי. קראתי אליך ואמרתי: שמע ה' וחנני, ואם

:מָטָה רגלי, היה עֹזֵר לי, והקימני וסלח לי
 יב) הפכת מספדי למחול לי. שהייתי מתאבל על נפשי אם תאבד, ואתה בשרתני)
 ואמרת לי על יד נביאך: גם ה' העביר חטאתך לא תמות (שם), הנה הפכת מספדי

 למחול לי. פתחת שקי, שאזרתי והתעניתי על חטאי, ּפִּתַחְּתָ אותו בבשורתך.
:ותאזרני שמחה, תחת השק
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