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REGOLE  CHANUCCÀ

MISHNÈ TORÀ RAMBAM

י ָיָון  : ַמְלכֵׁ ִני ְכשֶׁ רֹות ַעל ְבַבִית שֵׁ ָגְזרּו ְגזֵׁ

ל ּוִבְטלּו ָדָתם ִניחּו אֹוָתם  וְ ִיְשָראֵׁ לֹא הֵׁ

ּוָפְשטּו ָיָדם  . ּוְבִמְצֹותַלֲעֹסק ְבתֹוָרה

ם יהֶׁ יָכל ּוָפְרצּו  ְבָממֹוָנם ּוִבְבנֹותֵׁ ְוִנְכְנסּו ַלהֵׁ

ם .בֹו ְפָרצֹות ְוִטְמאּו ַהָטֳהרֹות ְוָצר ָלהֶׁ

ל ְמֹאד ם ּוְלָחצּום ַלַחץ ָגדֹולְלִיְשָראֵׁ ִמְפנֵׁיהֶׁ

ינּו   י ֲאבֹותֵׁ ם ֱאֹלהֵׁ יהֶׁ ם ֲעלֵׁ ִרחֵׁ ַעד שֶׁ

י   ְוהֹוִשיָעם ִמָיָדם ְוִהִציָלם ְוָגְברּו ְבנֵׁ

ַחְשמֹוַנאי ַהֹכֲהִנים ַהְגדֹוִלים ַוֲהָרגּום  

ל ִמָיָדם .ְוהֹוִשיעּו ִיְשָראֵׁ ל ... ָגְברּו ִיְשָראֵׁ ְשֶׁ

ם ְוִאְבדּום ְבכ יהֶׁ ו  ''ַעל אֹוְיבֵׁ ש ִכְסלֵׁ ה ְבֹחדֶׁ

ן ָטהֹור  ָהָיה  מֶׁ יָכל ְולֹא ָמְצאּו שֶׁ ְוִנְכְנסּו ַלהֵׁ

ָחד ְולֹא ָהָיה בֹו   ָלא ַפְך אֶׁ ַבִמְקָדש אֶׁ

ָחד ִבְלַבד ְוִהְדִליקּו   ָלא יֹום אֶׁ ְלַהְדִליק אֶׁ

ּנּו נֵׁרֹות ַהַמֲעָרָכה ְשמֹוָנה ָיִמים ַעד  ִממֶׁ

ן ָטהֹור מֶׁ יִתים ְוהֹוִציאּו שֶׁ ָכְתשּו זֵׁ :שֶׁ

י זֶׁה ִהְתִקינּו  ן ַהּנֵׁרֹות  ... ּוִמְפנֵׁ ּוַמְדִליִקין ָבהֶׁ

י ַהָבִתים ְבָכל ַלְיָלה ְוַלְיָלה  ב ַעל ִפְתחֵׁ רֶׁ ָבעֶׁ

ילֹות ְלַהְראֹות ּוְלַגלֹות ַהּנֵׁס .  ִמְשמֹוַנת ַהלֵׁ

ן ַהִּנְקָרִאין ֲחנָֻכה לּו הֵׁ ְוָיִמים אֵׁ

BRANO TALMUD 
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...  ?ַמאי ֲחנּוָכה

יָכל   ִּנְכְנסּו ְיוֹוִנים ַלהֵׁ ְכשֶׁ שֶׁ

ל ַהְשָמִנים   ִטְמאּו כׇּ

יָכל ַבהֵׁ ָגְבָרה . שֶׁ ּוְכשֶׁ

ית ַחְשמֹוַנאי   ַמְלכּות בֵׁ

ָבְדקּו ְולֹא ָמְצאּו , ְוִנְצחּום

ן   מֶׁ ל שֶׁ ָחד שֶׁ ָלא ַפְך אֶׁ אֶׁ

ל   ָהָיה מּוָּנח ְבחֹוָתמֹו שֶׁ שֶׁ

ן ָגדֹול ְולֹא ָהָיה בֹו  , ֹכהֵׁ

ָחד ָלא ְלַהְדִליק יֹום אֶׁ . אֶׁ

ַנֲעָשה בֹו נֵׁס ְוִהְדִליקּו  

ּנּו ְשמֹוָנה ָיִמים ְלָשָנה  .ִממֶׁ

ת ְקָבעּום ַוֲעָשאּום  רֶׁ ַאחֶׁ

ל   ָיִמים טֹוִבים ְבַהלֵׁ

.ְוהֹוָדָאה

HA-NEROT HALLALU

ְחנּו ַמְדִליִקים ,  ַהּנֵׁרֹות ַהָללּו ָאַנַֽ

ַעל ַהִּנִסים ְוַעל ָהפּוְרָקן ְוַעל  

ָהְגבּורֹות ְוַעל ַהְתשּועֹות ְוַעל  

ָעִשיָת  , ַהִּנְפָלאֹות ְוַעל ַהנֶָׁחמֹות שֶׁ

ם ַבְזַמן   ינּו ַבָיִמים ָההֵׁ ַלֲאבֹותֵׁ

ה י ֹכֲהנֶׁיָך ַהְקדֹוִשים, ַהזֶׁ ַעל ְידֵׁ .

י ָהֲחנָֻכה ַהּנֵׁרֹות  , ְוָכל ְשמֹוַנת ְימֵׁ

ם ש הֵׁ ין ָלנּו ְרשּות  , ַהָללּו ֹקדֶׁ ְואֵׁ

ם ש ָבהֵׁ ָלא ִלְראֹוָתם  , ְלִהְשַתמֵׁ אֶׁ

ָך, ִבְלָבד י ְלהֹודֹות ִלְשמֶׁ ַעל , ְכדֵׁ

יָך ְוַעל   יָך ְוַעל ִנְפְלאֹותֶׁ ִנסֶׁ

יָך ׃ְישּועֹותֶׁ

AGGIUNTA ALLA AMIDÀ

ַעל  ַהִּנִסים ְוַעל ַהֻפְרָקן ְוַעל ַהְגבּורֹות ְוַעל  

ַהְתשּועֹות ְוַעל ַהִּנְפָלאֹות ְוַעל ַהּנֶָׁחמֹות  

ה ם ַבְזַמן ַהזֶׁ ינּו ַבָיִמים ָההֵׁ ָעִשיָת ַלֲאבֹותֵׁ .שֶׁ

ן ָגדֹול ַחְשמֹוָנִאי   ן יֹוָחָנן ֹכהֵׁ י ַמִתְתָיהו בֶׁ ִבימֵׁ

ּוָבָניו( ג ַחְשמֹוַנאי"י)

ָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרָשָעה ַעל ַעְמָך   ְכשֶׁ

ל  י  ִיְשָראֵׁ ֻחקֵׁ ְלַהשִכיָחם תֹוָרָתְך  ּוְלַהֲעִביָרם מֵׁ

ְרצֹוָנְך

יָך ָהַרִבים, ְוַאָתה ת  , ְבַרֲחמֶׁ ם ְבעֵׁ ָעַמְדָת ָלהֶׁ

ת ִדיָנם: ָצָרָתם ת ִריָבם ַדְנָת אֶׁ ָנַקְמָת  ַרְבָת אֶׁ

ת ִנְקָמָתם ָמַסְרָת ִגבֹוִרים ְבַיד ַחָלִשים   אֶׁ

ִאים ְבַיד ְטהֹוִרים   ְוַרִבים ְבַיד ְמַעִטים ּוְטמֵׁ

י   ִדים ְבַיד עֹוְסקֵׁ ּוְרָשִעים ְבַיד ַצִדיִקים ְוזֵׁ

ָך ם ָגדֹול ְוָקדֹוש ְבעֹוָלָמְך  תֹוָרתֶׁ ּוְלָך ָעִשיָת שֵׁ

ל ָעִשיָת ְתשּוָעה ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן   ּוְלַעְמָך ִיְשָראֵׁ

ה ָך  , ְוַאַחר ָכך.ְכַהיֹום ַהזֶׁ יתֶׁ יָך ִלְדִביר בֵׁ ָבאּו ָבנֶׁ

ת ָך ְוִטֲהרּו אֶׁ יָכלֶׁ ת הֵׁ ָך ְוִהְדִליקּו  -ּוִפּנּו אֶׁ ִמְקָדשֶׁ

י   ָך ְוָקְבעּו ְשמֹוַנת ְימֵׁ נֵׁרֹות ְבַחְצרֹות ָקְדשֶׁ

וכשם שעשית  . ֲחנָֻכה  בהלל ובהודאה

עמיהם נס כן עשה עמנו פלא ונסים בעת  

הזאת ונודה לשמך הגדול סלה  



BRAINSTORMING 
INIZIALE:

domande da porre 
agli allievi

Come celebriamo 
chanuccà?

Qual è la mizvà
positiva di 
chanuccà?

Quale è la mizvà
negativa di 
chanuccà?

Con l’accensione cosa 
celebriamo ?



CONFRONTO 

TRA I TESTI            

DELLE FONTI

• Da dove sappiamo

che chanuccà esiste?

Da dove impariamo

le regole di chanuccà?



ַהּנֵׁרֹות ַהָללּו 

Insegnare agli alunni a 
cantarlo

ַעל  ַהִּנִסים

Aggiunta all’Amidà

ְחנּו ַמְדִליִקים ַעל ַהִּנִסים ְוַעל  , ַהּנֵׁרֹות ַהָללּו ָאַנַֽ

ָהפּוְרָקן ְוַעל ָהְגבּורֹות ְוַעל ַהְתשּועֹות ְוַעל  

ינּו  , ַהִּנְפָלאֹות ְוַעל ַהנֶָׁחמֹות ָעִשיָת ַלֲאבֹותֵׁ שֶׁ

ה ם ַבְזַמן ַהזֶׁ י ֹכֲהנֶׁיָך  , ַבָיִמים ָההֵׁ ַעל ְידֵׁ

.ַהְקדֹוִשים

י ָהֲחנָֻכה ש  , ְוָכל ְשמֹוַנת ְימֵׁ ַהּנֵׁרֹות ַהָללּו ֹקדֶׁ

ם ם, הֵׁ ש ָבהֵׁ ין ָלנּו ְרשּות ְלִהְשַתמֵׁ ָלא , ְואֵׁ אֶׁ

ָך, ִלְראֹוָתם ִבְלָבד י ְלהֹודֹות ִלְשמֶׁ יָך  , ְכדֵׁ ַעל ִנסֶׁ

יָך׃ יָך ְוַעל ְישּועֹותֶׁ ְוַעל ִנְפְלאֹותֶׁ

Da dove sappiamo che chanuccà esiste?



י   ַמְלכֵׁ ִני כשֶׁ ְבַבִית שֵׁ
ָיָון 

Le regole di 
Chanuccà dal 
Mishnè Torà 

Nota storica: il 
secondo Tempio

...?ַמאי ֲחנּוָכה

Dal Talmud 
Trattato Shabbat 
21b

Primo approccio 
al Talmud

ִּנְכְנסּו ... ?ַמאי ֲחנּוָכה ְכשֶׁ שֶׁ

ל ַהְשָמִנים   יָכל ִטְמאּו כׇּ ְיוֹוִנים ַלהֵׁ

יָכל ַבהֵׁ ית  . שֶׁ ָגְבָרה ַמְלכּות בֵׁ ּוְכשֶׁ

ָבְדקּו ְולֹא  , ַחְשמֹוַנאי ְוִנְצחּום

ן   מֶׁ ל שֶׁ ָחד שֶׁ ָלא ַפְך אֶׁ ָמְצאּו אֶׁ

ן  ל ֹכהֵׁ ָהָיה מּוָּנח ְבחֹוָתמֹו שֶׁ שֶׁ

ָלא ְלַהְדִליק  , ָגדֹול ְולֹא ָהָיה בֹו אֶׁ

ָחד ַנֲעָשה בֹו נֵׁס ְוִהְדִליקּו  . יֹום אֶׁ

ּנּו ְשמֹוָנה ָיִמים ְלָשָנה  .ִממֶׁ

ת ְקָבעּום ַוֲעָשאּום ָיִמים   רֶׁ ַאחֶׁ

ל ְוהֹוָדָאה טֹוִבים ְבַהלֵׁ

י ָיָון  ַמְלכֵׁ ִני ְכשֶׁ ל  ְַבִית שֵׁ ָגְזרּו ְגזֵׁרֹות ַעל ִיְשָראֵׁ

ִניחּו אֹוָתם ַלֲעֹסק ְבתֹוָרהוְ ּוִבְטלּו ָדָתם לֹא הֵׁ

ם. ּוְבִמְצֹות יהֶׁ ּוָפְשטּו ָיָדם ְבָממֹוָנם ּוִבְבנֹותֵׁ

יָכל ּוָפְרצּו בֹו ְפָרצֹות ְוִטְמאּו   ְוִנְכְנסּו ַלהֵׁ

ל ְמֹאד.ַהָטֳהרֹות ם ְלִיְשָראֵׁ ם  ְוָצר ָלהֶׁ ִמְפנֵׁיהֶׁ

י  ּוְלָחצּום ַלַחץ ָגדֹול ם ֱאֹלהֵׁ יהֶׁ ם ֲעלֵׁ ִרחֵׁ ַעד שֶׁ

י   ינּו ְוהֹוִשיָעם ִמָיָדם ְוִהִציָלם ְוָגְברּו ְבנֵׁ ֲאבֹותֵׁ

ַחְשמֹוַנאי ַהֹכֲהִנים ַהְגדֹוִלים ַוֲהָרגּום ְוהֹוִשיעּו  

ל ִמָיָדם .ִיְשָראֵׁ ם ... יהֶׁ ל ַעל אֹוְיבֵׁ ָגְברּו ִיְשָראֵׁ ְשֶׁ

ו ָהָיה ''ְוִאְבדּום ְבכ ש ִכְסלֵׁ ְוִנְכְנסּו ה ְבֹחדֶׁ

ָלא ַפְך  ן ָטהֹור ַבִמְקָדש אֶׁ מֶׁ יָכל ְולֹא ָמְצאּו שֶׁ ַלהֵׁ

ָחד  ָלא יֹום אֶׁ ָחד ְולֹא ָהָיה בֹו ְלַהְדִליק אֶׁ אֶׁ

ּנּו נֵׁרֹות ַהַמֲעָרָכה ְשמֹוָנה   ִבְלַבד ְוִהְדִליקּו ִממֶׁ

ן ָטהֹורָיִמים מֶׁ יִתים ְוהֹוִציאּו שֶׁ ָכְתשּו זֵׁ :ַעד שֶׁ

י זֶׁה ִהְתִקינּו  ן ַהּנֵׁרֹות  ... ּוִמְפנֵׁ ּוַמְדִליִקין ָבהֶׁ

י ַהָבִתים ְבָכל ַלְיָלה ְוַלְיָלה   ב ַעל ִפְתחֵׁ רֶׁ ָבעֶׁ

ילֹות ְלַהְראֹות ּוְלַגלֹות ַהּנֵׁס . ִמְשמֹוַנת ַהלֵׁ

ן ַהִּנְקָרִאין ֲחנָֻכה לּו הֵׁ ְוָיִמים אֵׁ

Da dove impariamo le regole

di Chanuccà?



... ?ֲחנּוכָּהַמאיַ
ל  ים ַלֵהיכָּ וֹונִּ סּו יְּ נְּ כְּ נִּ שֶׁ כְּ שֶׁ

ים  נִּ מָּ ל ַהשְּ אּו כׇּ מְּ טִּ
ל ַבֵהיכָּ ה . שֶׁ רָּ בְּ גָּ שֶׁ ּוכְּ

מֹוַנאי   כּות ֵבית ַחשְּ ַמלְּ
חּום צְּ נִּ אּו , וְּ צְּ לֹא מָּ קּו וְּ דְּ בָּ

ן   מֶׁ ל שֶׁ ד שֶׁ חָּ א ַפְך אֶׁ לָּ אֶׁ
ל  מֹו שֶׁ חֹותָּ ח בְּ יָּה מּונָּ הָּ שֶׁ

דֹול יָּה בֹו  , ֹכֵהן גָּ לֹא הָּ וְּ
ד חָּ יק יֹום אֶׁ לִּ ַהדְּ א לְּ לָּ . אֶׁ
יקּו  לִּ דְּ הִּ ה בֹו ֵנס וְּ ַנֲעשָּ

ים ה יָּמִּ מֹונָּ נּו שְּ מֶׁ ה .מִּ נָּ שָּ לְּ
אּום  עּום ַוֲעשָּ בָּ ת קְּ רֶׁ ַאחֶׁ

ַהֵלל   ים בְּ ים טֹובִּ יָּמִּ
ה אָּ הֹודָּ וְּ

Talmud Shabbat 21b

Nel Mishnè Torà c’è il crescere della tradizione
con l’aggiunta di nuovi elementi

: ֵכי יָּוָּן  ַמלְּ שֶׁ י כְּ ת ֵשנִּ ַביִּ לֹא בְּ ם וְּ תָּ לּו דָּ טְּ ֵאל ּובִּ רָּ שְּ ֵזרֹות ַעל יִּ רּו גְּ זְּ גָּ
ה תֹורָּ ם ַלֲעֹסק בְּ יחּו אֹותָּ ֹותֵהנִּ צְּ מִּ ם  .ּובְּ מֹונָּ מָּ ם בְּ טּו יָּדָּ שְּ ּופָּ

ם נֹוֵתיהֶׁ בְּ ֳהרֹותּובִּ אּו ַהטָּ מְּ טִּ צֹות וְּ רָּ צּו בֹו פְּ רְּ ל ּופָּ סּו ַלֵהיכָּ נְּ כְּ נִּ ר  . וְּ צָּ וְּ
ֹאד ֵאל מְּ רָּ שְּ יִּ ם לְּ הֶׁ דֹוללָּ צּום ַלַחץ גָּ חָּ ם ּולְּ ֵניהֶׁ פְּ ם  מִּ ֵחם ֲעֵליהֶׁ רִּ ַעד שֶׁ

ים   מֹוַנאי ַהֹכֲהנִּ ֵני ַחשְּ רּו בְּ בְּ גָּ ם וְּ ילָּ צִּ הִּ ם וְּ דָּ יָּ ם מִּ יעָּ הֹושִּ ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו וְּ
ם דָּ יָּ ֵאל מִּ רָּ שְּ יעּו יִּ הֹושִּ גּום וְּ ים ַוֲהרָּ דֹולִּ .ַהגְּ ֵאל ַעל ... רָּ שְּ רּו יִּ בְּ גָּ ְּשֶׁ

כ דּום בְּ בְּ אִּ ם וְּ ֵביהֶׁ יָּה ''אֹויְּ ֵלו הָּ סְּ ש כִּ ֹחדֶׁ אּו  ה בְּ צְּ לֹא מָּ ל וְּ סּו ַלֵהיכָּ נְּ כְּ נִּ וְּ
א יֹום   לָּ יק אֶׁ לִּ ַהדְּ יָּה בֹו לְּ לֹא הָּ ד וְּ חָּ א ַפְך אֶׁ לָּ ש אֶׁ דָּ קְּ הֹור ַבמִּ ן טָּ מֶׁ שֶׁ

ים ה יָּמִּ מֹונָּ ה שְּ כָּ נּו ֵנרֹות ַהַמֲערָּ מֶׁ יקּו מִּ לִּ דְּ הִּ ַבד וְּ לְּ ד בִּ חָּ שּו  אֶׁ תְּ כָּ ַעד שֶׁ
הֹור ן טָּ מֶׁ יאּו שֶׁ הֹוצִּ ים וְּ :ֵזיתִּ

ינּו  קִּ תְּ ה הִּ ֵני זֶׁ פְּ ים  ... ּומִּ תִּ ֵחי ַהבָּ תְּ ב ַעל פִּ רֶׁ עֶׁ ן ַהֵנרֹות בָּ הֶׁ ין בָּ יקִּ לִּ ּוַמדְּ
ַגלֹות ַהֵנס אֹות ּולְּ ַהרְּ מֹוַנת ַהֵלילֹות לְּ שְּ ה מִּ לָּ ַליְּ ה וְּ לָּ ל ַליְּ כָּ ים ֵאלּו  . בְּ יָּמִּ וְּ

ין ֲחֻנכָּה אִּ רָּ קְּ ֵהן ַהנִּ



CONFRONTO 

TRA I TESTI            

DELLE FONTI

Esempio :

• in rosso evidenziate le  

espressioni relative 

all’antisemitismo “spirituale” 

da  Al hanissim:

• יָרם  יָחם תֹוָרָתְך ּוְלַהֲעבִּ ְלַהׁשכִּ
ֵמֻחֵקי ְרצֹוָנך

in oro evidenziate le        

espressioni relative 

all’antisemitismo “fisico”

da Rambam Mishnè Torà

ְבנֹוֵתיֶהם .…ּוָפְׁשטּו ָיָדם ְבָממֹוָנם ּובִּ

ְפֵניֶהם   ְשָרֵאל ְמֹאד מִּ ְוָצר ָלֶהם ְליִּ
ּוְלָחצּום ַלַחץ ָגדֹול 



COSA È LA TESHUVÀ OGGI? 

COSA STIMOLA LA TESHUVÀ OGGI ?

Il miracolo dell’olio

Il miracolo della vittoria

L’antisemitismo

La mitzvà positiva

La mitzvà negativa

Dilemma: compiere 

una mitzvà positiva?

o

non compiere una 

mitzvà negativa?



PROPOSTE DIDATTICHE  DALLA  SCUOLA EBRAICA DI 

TORINO: 

«Pro o contro: dalla parte di chi?»

«Sei acqua o olio?»

CORTO ANIMATO “HANUKKAH” DI MAURIZIO FORESTIERI  

SU RAI GULP

giovedì 10 dicembre alle ore 10:10 e 17:15



https://youtu.be/FmoL4gTiqP4

https://www.afnews.info/wordpress/202

0/12/02/il-corto-animato-hanukkah-di-

maurizio-forestieri-finalista-ai-kidscreen-

awards/

Il corto animato “Hanukkah” di Maurizio Forestieri finalista ai Kidscreen Awards

Chaukkah – La festa delle luci, cortometraggio in animazione diretto da Maurizio Forestieri, prodotto da Rai 

Ragazzi e da Graphilm Entertainment di Roma, ha ricevuto una nomination come migliore corto 

d’animazione per ragazzi ai Kidscreen Awards 2021, il più importante festival americano che celebra le migliori 

produzioni dell’anno della televisione e dell’intrattenimento digitale per bambini e ragazzi.

Il film è l’unico prodotto europeo tra i tre titoli selezionati in nomination, insieme a due avversari 

d’indiscusso prestigio quali un cortometraggio della Pixar per Disney+ e uno di Sesame Workshop.

Sceneggiato dal regista e da Anna Lucia Pisanelli, il cortometraggio racconta una storia di amicizia, coraggio e 

condivisione, piena di poesia e di spunti di riflessione, rivolta ai ragazzi e alle loro famiglie, con le voci di Luisa 

Ranieri e Francesco Pannofino. Attraverso la vicenda di fantasia della giovane pasticcera Anna, si scopre una 

delle feste più antiche e affascinanti che si celebrano in Italia e nel mondo, la festa ebraica di Hanukkah.

Il film, della durata di 15 minuti, tornerà su Rai Gulp giovedì 10 dicembre per la festa ebraica di 

Hanukkah (alle ore 10:10 e 17:15), che ricorda il miracolo dell’olio del candelabro del Tempio di Gerusalemme, 

simbolo della festa delle luci.

https://i0.wp.com/www.afnews.info/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/HK_ILL01-scaled.jpg?ssl=1


In attesa delle vostre

sperimentazioni…….
cultura@ucei.it

ַחג ֲחֻנָּכה ָׂשֵמחַ 


