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A) Bnai Bina
Anticipation Long Term Consequences of Actions

בראשית פרשת מקץ פרק מא פסוק לג
 :וְעַּתָה֙ יֵֶר֣א פְַרעֹ֔ה אִ֖יׁש נָבֹ֣ון וְחָכָ֑ם וִיׁשִיתֵ֖הּו עַל־אֶֶ֥רץ מִצְָרֽיִם

רד"ק מלכים א פרק ג פסוק יב
(יב) לב חכם ונבון - אמרו רז"ל חכם המקיי' את למודו כלומר כי מה שלמד מקויים בלבו 

ומזומן נבון מבין דבר מתוך דבר: 

רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה פרק ג הלכה א
 בבית שני כשמלכו יון גזרו גזרות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה

 ובמצות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטמאו הטהרות, וצר
 להם לישראל מאד מפניהם ולחצום לחץ גדול עד שריחם עליהם אלהי אבותינו והושיעם
מידם והצילם וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם

 .והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות לישראל יתר על מאתים שנה עד החורבן השני

B) The Long Term Benefit of Reciting  Psalm 30 on Chanuka

a) Historical Recitation
Dovid laying the Groundwork for “his” House 

אבן עזרא תהלים פרק ל
(א) מזמור, חנוכת הבית - יש אומרים שצוה דוד שינגנו המשוררים זה המזמור בחנוכת הבית 

הראשון ויש אומרים בחנוכת הבית השני או השלישי כי דמה ימי הגלות לימי החולי כאשר 
אפרש והקרוב אלי כי זה המזמור חברו בחנוכת ביתו בית ארזים

b) Chanuka Inclusion
Consistent part of Mikdash Service

אורחות חיים חלק א הלכות חנוכה אות כג
 ויש מקומות אומרי' מזמור שיר חנכת הבית כל המזמור והוא השיר שהיו הלויים אומרים בבית

 .המקדש

b) In place of daily Yom (much broader discussion- see  Chanuka Tehillim Shiur 5776)
מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק יח הלכה ג

 בחנוכה, ארוממך י"י. בפורים, שיגיון לדוד. ביום הראשון של פסח, הללו את שם י"י, ויש
 אומרים אלהים אל דמי לך; וכל גולי ישראל בחולו של מועד, אלא בימים הראשונים של פסח

הוא צריך לומר, יהי כבוד י"י ל
c) Basis of Inclusion- Not obvious
חנוכה-בציון 337
Celebration of Defiance & Divine Providence

חיד”א דבש לפי ח:ז
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 חודש שבת מילה …כוונת היונים שרצו לבטל ג' מצות אלה כדי שאח"כ ישלטו   בישראל 
הרמוזים בר"ת מזמור שיר חנוכת מש"ח מילה שבת חודש שעליהם גזר יון וניצולנו

More Common Understanding
A Propitious x for Dedication (GS shiur on Shabbat Chanuka Mizbeach)

משנה ברורה סימן תרע ס"ק ז
(ז) דבאותן הימים וכו' - ר"ל בכ"ה בכסליו כדאיתא במדרש דמלאכת המשכן נגמר בכ"ה 

בכסליו אלא שהמתין הקדוש ברוך הוא בהקמה עד ניסן שנולד בו יצחק ואמר הקדוש ברוך 
הוא עלי לשלם לכסליו ושילם לו חנוכת בית חשמונאי. וגם שם בימי אנטיוכוס טמאו ההיכל 

ועשו חנוכת הבית בשמנה ימים אלו בבית

C) The Daily Take Away from the 8 Days- Long Term Gain from Short Term Holiday 
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.…

New RCA SIDDUR
A Reminder and a Request


 ב"ח אורח חיים סימן קלג
 א ואומר עלינו לשבח וכו'. הטעם הוא לתקוע בלבבינו קודם שנפטרים לבתיהם יחוד מלכות
 שמים ושיחזק בלבבינו אמונה זו שיעביר הגילולים מן הארץ והאלילים כרות יכרתון לתקן

 עולם במלכות שדי כי אז גם כי יש לכל אחד מישראל משא ומתן עם הגוים עובדי עבודה זרה
 וגילוליהם ומצליחים לא נפנה לבבינו אל האלילים ולא יעלה במחשבה חס ושלום שום הרהור


 עבירה




