
 

 עבודת המועדים
 נקודות בעבודת ימי חנוכה

 הכנה לימי החנוכה
"ושורש כולם הוא )דרך ה' ח"ד פ"ז( ידוע מה שכת' הרמח"ל 

סדר שסדרה החכמה העליונה, שכל תיקון שנתקן ואור 

גדול שהאיר בזמן מהזמנים, בשוב תקופת הזמן ההוא, 

יאיר עלינו אור מעין האור הראשון, ותחודש תולדת 

התיקון ההוא במי שקיבלו", והיינו שבכל מועד ומועד 

ה מחדש. מאיר אור מיוחד ומתחדש שוב כל שנה ושנ

וכמו כל המועדים שניתנו לנו כדי להתעלות ולהתרומם 

מהם, אלא שבכל חג ישנה נקודה מסויימת ומיוחדת 

 לאותו זמן המתעצמת ביתר שאת ועוז בימים אלו.

אלא שהיסוד הראשון כדי לקבל את אותם הארות 

ותועלות הוא יסוד ההכנה וההתבוננות מה עומדים לקבל 

)נתיבות דמו"ר מסלונים זצ"ל מאותו זמן, וכמו שכתב הא

"שואלין ודורשין בהלכות החג...  שלום קונטרס חנוכה, עמ' טז(

וי"ל עוד, שואלין ודורשין מה עיצומו של חג וסגולתו 
לכל יו"ט יש ענינים סגוליים המייחדים אותו,  המיוחדת.

אם זה אהבת ה', יראת ה', או שאר מדות, ומאיר את כל 

ה ענין הלכות החג, במה וז  השנה במדתו המיוחדת.

. וזהו דבר ידוע יבואו ויכנסו אל היו"ט ובמה יצאו ממנו"

בכלל בעבודת ה', ובמועדים בפרט, שכפי הכנת האדם 

 כך יזכה בתועלת הרוחנית. -ורצונו לקבל מהמועד 

ובשנה זו שיום הראשון של חנוכה חל במוצאי שבת 

קדש, ישנה מעלה מיוחדת שאפשר להגיע לימי החנוכה 

מתוך קדושת השבת, מלבד דברי הזהר הק' שכל הברכה 

של ימי השבוע היא מהשבת ו"כולא שיתא יומין מינה 

מתברכין" שבזה כתבו הספרים שיש להתכונן בשבת 

שלפני כל מועד שמשבת זו נקבל את השפעות המועד, 

ובשנה זו שימי החנוכה מתחילים מיד במוצאי שבת, יש 

אלו מתוך קדושת  בזה קדושה מיוחדת להכנס לימים

השבת, וקדושה זו עצמה היא ההכנה הטובה ביותר 

לימים אלו, וככל שננצל את מעלת השבת כן נזכה 

 לקדושתה וברכתה, ומתוך כך למעלת וסגולת הימים.

"בשעה  - ההכנה לד' הימים המיוחדים של חנוכה

, מבואר מצדיקים חנוכהשמעמידים את כל הסדר יום של 

דגש חזק ומיוחד על כל הסדר זי"ע, שצריך להשקיע 

היום הקדוש, של הימים הכלליים ]היינו הימים של 

חנוכה, שכוללים בתוכם כח מיוחד לכל החנוכה[, היינו, 

על הסדר היום הקדוש של... היום הראשון של חנוכה, 

שיש בו קדושה מיוחדת וכולל בתוכו כל החנוכה, כידוע 

 מהרבה צדיקים זי"ע.

המאירה של חנוכה, והתוספת ועל... השבת הקדושה ו

שבת לפניו ולאחריו, שידוע מצדיקים זי"ע הפלגות 

 נפלאות, בקדושת וסגולת שבת חנוכה...

ועל השעות הקדושות של ראש חודש טבת, שכוללים 

 בתוכם כל הקדושות וההשפעות של כל החנוכה.

ועל כולם, על העשרים וארבע שעות הקדושות מאד של 

ה בחינות הוא ממש ה'שפיץ' היום הקדוש והנפלא, שכמ

)שיחות של כל החנוכה הקדוש, הזאת חנוכה הקדוש". 

 התחזקות מהר"ר צבי מאיר זילברברג שליט"א, חנוכה עמ' כב(

"איתא  - מעלתו המיוחדת של היום הראשון של חנוכה

מהשפת אמת, והבני יששכר, והישמח ישראל, ועוד 

ה צדיקים זי"ע, שביום הראשון של חנוכה יש קדוש

מיוחדת, לפי שהוא כולל בתוכו את כל הימים, כאשר 

מתחזקים בכ"ד שעות הראשונות בחיזוק עצום, בתורה, 

ובתפילה, ובכל הענינים, הרי זה מלוה את האדם לכל 

וכלשון הישמח ישראל זי"ע, מה שאמרו  ימות החנוכה,

בגמ' "בכ"ה בכסלו תמנין יומין אינון" מרומז בזה, 

נת הימים, וגופא בתר רישא אזיל, שביום זה כלול כל שמו

וממילא ההתחזקות ביום הראשון מסייע הרבה לכל ימות 

)שיחות התחזקות מהר"ר צבי מאיר זילברברג החנוכה". 

 שליט"א, חנוכה עמ' שמז(

 - בכח ימי החנוכה להשיג דברים שלמעלה מהטבע

"חז"ל אשר תיקנו את ימי החנוכה קבעו כי הארת 

וישראל שואבים שנה ושנה, וקדושת החג נמשכת בכל 

את כח הבטחון מקדושת הימים וסגולתם, וכמו שמברכים 

שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, 

שהחשמונאים פתחו דרך והמשיכו לדורות את הארות 

הימים ההם, שמדת הבטחון פותחת את כל השערים, 

ובכוחה יכול כל אחד להמשיך ישועה בענינים הקשים 

 .ביותר

ון שכתב מרן הק' מקוברין זי"ע, הבוטח בה' כל וכלש

, וכן אמר, שימי חנוכה פגעי הזמן אינם שולטים בו

 מסוגלים לזקוק לרפואה להיושע. 

ואיתא מקדמונים שימי חנוכה מסוגלים לחשוכי בנים 

, והיינו שימי החנוכה מסוגלים לכל הענינים העל להיושע

ת הארת טבעיים בכח הבטחון, כי החשמונאים המשיכו א

הבטחון עד סוף כל הדורות, שאין דבר העומד כנגד 

 עמ' כג( נתיבות שלום להאדמו"ר מסלונים זצ"ל). הבטחון"

"שם חנוכה מלשון   - התחדשות בעבודת ה' בחנוכה

התחדשות, וכן איתא שהיה אז חנוכת המזבח, ואיתא 

במדרשים לא כל מי שרוצה לומר שירה אומר, רק מי 

שירה בידוע שנמחלו עונותיו ונעשה שנעשה לו נס ואומר 

  בס"ד

 מיקתאעתא מעש
 

 סעודהה שלא בתוךסופגניות לכתחילה לאכול  מותרהאם 
 .עיסה מטוגנתה. . עיסה מתוקהד. . ברכת הסופגניותג. . אכילת מאכלים מטוגניםב. . מצות חנוכהא. 

 .יתזחתיכות פחות מכז.  .פת שאין דרך  בנ"א לקבוע עליוו.  

 מצות חנוכה א.
נה ימים ימי שמחה והלל לזכר לנס בשמן דלא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד והדליקו יקנו חז"ל מכ"ה בכסלו שמות

וע"כ מדליקין נרות בערב על פתחי הבתים בכל לילה ולילה משמונת הלילות להראות ולגלות  ,ממנו נרות המערכה ח' ימים
 בזה עי', "ה שביום כ"ה חנו מאויביהםוימים אלו הן הנקראים חנוכה ר"ל חנו כ ,והוא מצוה מד"ס כקריאת המגילה ,הנס

הרמב"ן דעת שנקט כ)מגלה ו: הג"ה וחידושים ד"ה גאולה, ותש' רח ד"ה ומ"ש דפורים(  בחת"סעי' ו] .)שם( "במבו .)סי' תרע סע' א( שו"עב
 [., ואכמ"לסגי בשום זכר לנסמה"ת דעיקר פורים וחנוכה דאורייתא אלא ד

 אכילת מאכלים מטוגניםב. 
הרב מיימון בן  אביו של הרמב"ם כמבואר בדברי וכדו' "סופגניותבשמן כמו " הנעשיםנוהגים לאכול מאכלים  ואל בימיםו

וז"ל: יתחייב כל נכון לו לעשות משתה ושמחה  ()אוסף כתבי ידות ישנים ירושלים תש"ה הובא בספר מנהג ישראל תורה סי' תרע אות ג יוסף
וכו' והוא מנהג הקדמונים משום שהם  סופגניןופשט המנהג לעשות  ,תם הימיםומאכל לפרסם הנס שעשה השם ית' עמנו באו

במגילת סתרים וכו' דאותם המנהגים אין לנו לבזותם ומי שהנהיגם זריז רבינו ניסים קלויים בשמן זכר לברכתו, וכתב 
רת אמך, דת אומתך אל ומשתדל הוא כי הם מעיקרים נעשים ולא יבוזו במנהג האומה וכבר אמר הנביא ע"ה ואל תטוש תו

 תעזוב, עכ"ל. 
 ברכת הסופגניותג. 
לבשלה או  מכווניםבמים  תהלענין עיסה שבשעת ליש ראשוניםמחלוקת  מצינו סופגניות, שהרילענין ברכת הלא דיש לדון א

  :מה ברכתה ולא לאפותה לטגנה בשמן
 מזונותואין מברכים עליה המוציא אלא  ,כלל לחםכי אינו מכוון לאפותה וע"כ שוב אינו ב מחלה פטורהדעיסה זו  ר"שהדעת 

אפי' אם אחרי בישולה או טיגונה יש עליה תואר לחם ]ואפי' נתחייבה בחלה, דברכת המוציא אינו הולך אלא אחר שעת 
אפייה. כלומר אפי' הוא בענין שקרוי לחם לענין חלה כגון שבשעת לישה לא היה בדעתו לבשלו או לטגנו ואח"כ נמלך שהוא 

 . ייב בחלה לד"ה כמבואר ביו"ד סימן שכ"ט אפ"ה אינו מברך המוציא[ח
חייבת דכל שתחילת העיסה עבה, אפילו ריככה אח"כ במים ועשאה סופגין ובשלה במים או טגנה בשמן,  ר"תאולם דעת 

' קס"ח סי "יבבעי' בזה ] דבתר שעת הלישה אזלינן וכיון דהתחייבה בלישה תו לא פקע חיובה המוציא מברך עליהבחלה ו
 ויו"ד שכ"ט[.

המ"ב . וכתב להקל נהגוושכן  ,""מזונותדבכה"ג מברך  הר"שמעיקר הדין כשיטת  )סי' קסח סע' יג( השו"ע והרמ"אכבר פסקו ו
 ,רך מעין ג' דעיקר הדין כדעת הר"שדאף אם אכל כדי שביעה שחובת ברכה"מ דאו' מ"מ מב)אות קח(  והכה"ח )ס"ק נז ועה(

]ועי'  , ולא יאכל אלא ע"י שיברך על לחם אחר תחלהירא שמים יצא ידי שניהםדמ"מ  השו"ע והרמ"אשם  אלא דסיימו
הא לדידהו לכאורה אין נפטר  ,בכה"ג)שיטת הר"ש( שהביא מקשים דאיך יצא ידי דעה ראשונה  )שם ד"ה ויר"ש( בביאור הלכה

צריך לברך תוך הסעודה במ"מ. וע"כ כתב דיש לכוין ודומיא דמה שפסק השו"ע בסע' ח' לענין פת כיסנין ד ,בברכת המוציא
לאכלו למזון ולא לקינוח, ובשם ספר הלכה ברורה כתב דהיכא שמכוין בהדיא לפטור בברכת המוציא המינים אלו בכל גווני 

  .[אותן יכול לפטור
לגמרי  מוסת (סע' ג) שכט סי'יו"ד בהלכות חלה  ומאידך, ר"תלדברי  והרמ"א השו"ע וצ"ע דהרי הכא חששלא דלכאורה א

ח"ב ) האור לציון. וראיתי בדברי ללא ברכהעכ"פ  התם נמי להפריש חלה מספק ו, ולכאורה קשה אמאי לא חשששר"הכדברי 

נקט דע"כ חזר השו"ע ממה דהחמיר בהלכות ברכות, וע"כ סתם בהלכות חלה  זו שמכח קושיא (פי"ב סוף הגה ה
 .ר לאכול דברים אלו בתוך הסעודהוע"ז אנו סומכים שלא להחמי, שר"הכדברי 

ליישב הא שסתמו בזה והשאירו חומרא זו על תילה לא משמע כדבריו. ונושא כליו של השו"ע והבאים אחריהם מדברי  מיהו
 לתא שה בחנם ואיכא משוםהפרשת חלה דאיכא בזה משום חשש הפרדי"ל דשאני דלא החמיר לענין הפרשת חלה, העירוני 

משא"כ לענין ברכות דליכא לחוש למידי  [(אות א שם )יו"ד דרישהב]וכעין זה תמצא  אה לחוש לדברי ר"תוע"כ לא ר בל תשחיתד
  .אם מחמיר לאוכלם בסעודה

 בכה"חועי'  .דיר"ש יחמיר לאוכלם בתוך הסעודהדמעיקר הדין מותר לברך "מזונות" על סופגניות אלא ע"כ יוצא למעשה ו
 .ברך עליו במ"מ ולאחריו מעין ג' מאחר שכן נהגוי כול לאכול פת מאיזה סיבה אזדאם אין לו פת או שאינו י)אות קח( 

 ד. עיסה מתוקה
 העד כאן לא פליגי ר"ת ור"ש אלא בעיסה שלא עירבו ב כימקום להחמיר בזה. יש יש לדון האם בזמנינו אנו אכתי ולם א

 נילושהה בשמן, אבל אם ואחר כך טגנו אות דבלבמיני מתיקה כמו סוכר וכדו', אלא עירבוהו במים וקמח  ת לישתהמתחל
, "מזונות"דמברכים עליו  ןת הבאה בכיסניכפדינו אף לחם גמור כבר מבואר בסימן קע"ח דבכה"ג  המיני מתיקמתחלה ב

  .(אא"כ קובע עליהם סעודה)מברכים עליהם מזונות  תשיש להם טעם מתוק אף לדעת הר" ולפ"ז בסופגניות
, ('ובמיני מתיקה וכד) "ממולא", "לחם פריך", האם היינו בזההראשונים  'כבר ידוע מחאה בכיסנין, ולענין מה בכלל פת הב]

דספק ברכות להקל ומברכים על כולם ברכת בורא מיני מזונות  )סי' קסח( הב"י. וכבר הכריע (במי פירות וכדו') "נילוש"או 
ד"ה ברך על הפרפרת, וסי' ) ו"סי' קעב בביאור הלכה וכן הוא ,דמדי ספקא לא נפקא מדבריועכ"פ  . ומבוארולאחריהם מעין שלש

הביא בשם המאמר מרדכי דאפשר דלא פליגי  )ד"ה והלכה כדברי כולם( סי' קס"חב שבביאור הלכהאלא  .קסח ד"ה טעונים ברכה(
 .[קביעות סעודה לענין שיעור ועיי"ש ,בגליון ק"ח . ועי' עוד בזהוכל השיטות הלכתא נינהו וחד אמר חדא וחד אמר חדא

עד שעי"ז  מנכר התבלין בטעם 'יותר' מהקמח לא סגי בטעם מתוק לחוד אלא בעינן שיהיה )סי' קסח סע' ז( הרמ"אואע"פ דלדעת 
כל ס"ל דהחולק עליו )ד )שם( השו"ע, ואל"ה אינו בכלל פת הבא בכיסנין, מ"מ דעת ות שמעורב בהקיתה למטעם העיסה טפל

 לות בריבה ועיסה ממולא במיני מתיקה בכלא]ואע"פ שהסופגניות ממול י לאצטרופי להקל בנ"דחזשמרגיש טעם מתוק סגי( 
ואע"פ . )שם ס"ק כז( במ"בפהב"כ כמבואר לעיל בהגה, מ"מ כיון שממלאים אותם אחרי האפיה אין דינה כפה"ב כמבואר 

בלא"ה . ו)ח"א סי' עא אות ח( במנחת יצחק, ועי' שע"מ כן עושים אותם מ"מ סתימת המ"ב והפוסקים דדוקא נאפו ביחד בעינן
 . דבעינן מילוי נרגש בעיסה[ לג, שעה"צ אות כח, וביאור הלכה ד"ה שכמעט(-)ס"ק כח במ"ב' עי

 ה. עיסה מטוגנת
שהיו  עד דו'דעיסה שטיגנוה בדבש או בשמן וכ )שם( הט"זדעת  קצת ואפילו בגוונא דאין העיסה נילושה בדברי מתיקה יש לצרף

לדעת ר"ת והוי כמו אם נילוש באלו  'משוה אותו לפת הבאה בכיסנין אפיבכה"ג הטיגון דר בהטעם לגבי הקמח, הם העיק
הסכים לסברא זו רק אליבא דהר"ש )שם ד"ה וכ"ז(  בביאור הלכההמינים ובדלא קבע סעודה מברך במ"מ ועל המחיה ]אולם 

  .[)ס"ק פה( מ"בבוכן נקט  עיי"ש,
 קבוע עליובנ"א ל דרך  שאין פתו. 

שכתב דכיון שרש"י כתב שהטעם שחז"ל  )הל' ברכות סעי' ג בקונטרס אחרון( דרך החייםדברי בעל החו"ד בספרו עוד יש לצרף בזה ו
נראה מזה דעיקר טעם הפטור  ,כי אין אוכלין ממנה רק דבר מועט ומאכלה מועט היינוהקילו שלא לברך המוציא על פהב"כ 

ת כזו אין רגילין לקבוע עליו סעודה לא חשוב לברך עליו המוציא וג' ברכות ולפיכך הכל תלוי בפה"ב הוא משום דכיון דעל פ
וכדרכו . סעודה לפי ראות עיניו יש לו דין פהב"כ, עכ"ל שאינו מדרך העולם לקבוע עליווכל שהוא פת  בראות עיני המורה

והוא הנקרא לחם אלא על פת שתחילתו עיסה  'ברכות דאודאין מברכין המוציא וג'  ]עיי"ש דכתב )סי' קסח אות ו( לבושבמצינו 
 ע"פ כל הנ"ל י"ל דמותר לכתחלה לאכול "הסופגניות" שלא בתוך הסעודה ל כןוע .. ועי' מש"כ בזה בגליון י"ח[בפי רוב בנ"א

  .[דבכה"ג יש לחוש דלפי הר"ש חייב בהמוציא אא"כ קובע עליהם סעודה]
 יתז. חתיכות פחות מכז

לחם שהוא יותר מכזית שהתבשל עיסה או דהסובר  (ה ד"ה היוצאס"ק  כו סי')או"ח  החזו"א עצה ע"פ לתת דמלתא ישלרווחא מ"מ 
בנ"ד אם א"כ  ]והראכנו בזה בס"ד בגליון שכ"ד[ )פ"א אות סא( שש"כה כמ"שדבכה"ג הוי כבישול לכו"ע,  'עמוק'או נטגן בשמן 

 )שם ס"ק עח( במ"בדבכה"ג הוי בכלל אין לו תואר לחם, עי'  עליו מזונות לפרוסות פחות מכזית מברכים "לפני הגשה"חתכוהו 
  .לא מהני[ד " די"לשעת האכילה"חתכם בעיי"ש בחזו"א דנשאר בצ"ע כשו]

 -מסקנא דדינא-
סופגניות המצויות בזמנינו ב' זכר לנס, ואין לזלזל בשום מנהג.  בחנוכה נוהגים לאכול מאכלים מטוגניםא'  העולה לדינא,

ולרווחא דמלתא יחתכם לפני ההגשה לפרוסות פחות ת בתוך הסעודה ולברך עליהן מזונו ותר לאוכלם אף לכתחלה שלאמ
אין מברכים על ' ד .ברכת מעין שלשמברך על עליהם  אם קבע ובדיעבד ,יש להיזהר לכתחלה מלקבוע עליהן סעודה ג' מכזית.

 .לקינוח, אף אם באים בסוף הסעודה הסופגניות בשעת סעודת פת

 "ג| ה'תשע וישבגליון קכ"ג | פר' 
 'קהילת ''חניכי הישיבות'', רמות ב

 

 



 

בריה חדשה...  וכמו כן בימים אלו שזכו להלל 

ולהודות על הנס נמצא בו התחדשות, וזה 

 (תרמ"ז חנוכה שפת אמת,)ההתחדשות נשאר לעולם". 

 לימוד התורה בחנוכה
 - ימי חנוכה ראויים ביותר להתמדת התורה

. יחשוב שעיקרו נתקן להלל "תוכחת מוסר לחנוכה

להודות להשם יתברך, על כי היונים חשבו לבטל ו

הימים הקדושים האלה ראויים תורה ומצות, אם כן 

הימים, כי תלמוד  יביותר להתמדת התורה מבשאר

. ובעוונותינו הרבים רוב העולם תורה כנגד כולם

נוהגים בהם ביטול תורה והולכים אחר ההבל. ומה 

עשו שרבותינו הקדמונים פסקו ישיבה בימים ההם, 

בשביל הנערים שיחזרו ויחזרו על תלמודם מה למדו 

על כן השומע ישמע ויתעורר   ויהיה שגור בפיהם,

)של"ה  . בימים ההם ביתר שאת בתורה ובמצוות"

 (מסכת תמיד פרק דרך חיים אות א'

"ובאמת  - חומרת הגזרה "להשכיחם תורתך"

הגזירה שגזרו "להשכיחם תורתך" היתה חמורה 

לה היתה לישראל מזה, שהרי בזמנם מאד, וצרה גדו

עיקר לימוד התורה שבע"פ היה בע"פ שלא מתוך 

הספר, וזה היה מרוחב ליבם שהיה בכחם לשמור 

את דברי תורה שבע"פ בזכרון בלבד. והלכה שהיתה 

משתכחת הרי היא היתה אבודה מכל אדם... ורק 

לאחר מכן הותר לכתוב את התורה שבע"פ, כמ"ש 

טו הלבבות וראו שאין הרמב"ם משום שנתמע

התורה מתקיימת ולכן התירו משום עת לעשות לה' 

 הפרו תורתך...

וא"כ ודאי אילו נתקיימה גזירתם הרי שהיתה 

התורה משתכחת מישראל ונאבדת לגמרי, וכמש"כ 

הרמב"ן פר' ויחי )מט, י( שאלמלא החשמונאים 

 נשתכחה תורה מישראל.

שגזרו וכבר ראינו כזאת בימינו, במדינת רוסיה 

ות שנים נשתכחה התורה שרכעי"ז ובמשך כמה ע

מהם, אף שהיו לפני כן מרכז התורה, ועתה אחר 

שנתבטלה הגזירה רואים איך נשמות ישראל משם 

)שיח יצחק, שזכו חוזרות בשמחה לתורתם ומצוותם". 

 חגים וזמנים ח"ב עמ' קמט(

"ונמצינו למדים  - השמחה בחנוכה על קיום התורה

וח בשבועות על נתינת התורה, שכמו שיש לשמ

ובשמחת תורה על עסק התורה, כך יש לשמוח 

בחנוכה על קיום התורה. ונס החנוכה הוא חוליה 

רה בשבועות לשמחת לימודה תומקשרת בין נתינת ה

בדורנו בשמחת תורה. ולכן כתבו הפוסקים שבחנוכה 

לא תקנו שמחה של משתה שהרי עיקר הגזירה לא 

ת אלא על התורה שענינה היתה על עניני גשמיו

 רוחניות". )שיח יצחק, חגים וזמנים ח"ב עמ' קמט(
 

 כוונת ההלל בחנוכה
 - אמירת הלל שלם בכל יום משום הנס שהתחדש

... ולשנה אחרת קבעום ימים טובים... ולהודאה "

בתפילה ולגמור את ההלל, ואף על פי שבגאולת 
מצרים אין גומרין את ההלל אלא יום ראשון ולא 

מרו לגמור בח' ימים של חג אלא שהקרבנות א

חנוכה שאני שבכל יום ויום חלוקים לעצמם בכל יום, 

 (אירי שבת כא:)מ ."היה הנס מתרבה ומתחדש יותר

אך את זה " - רק ע"י הכנה יבוא לשמחה מההלל

יודע כמובא למעלה כבר כמה פעמים בחיבור זה, 

שאם אדם אומר התבות של איזה הודאה להשם, 

שמו ויתעלה, בלא לב ולב, בלתי התלהבות  יתברך

והכן עצמו מקודם להכניס שמחה עצומה בלבו 

אזי בלתי אפשרי  -באלקותו יתברך שמו ויתעלה 

שיבוא שמחה בלבו מעצמו, כי לבו ישן בקרבו ואין 

 מי מעיר אותו אל השמחה, 

אך צריך האדם להכין עצמו לכך, אז נתוסף שמחה 

שכמעט יבטל בלבו עצומה יותר ויותר עד 

השמחה באלקותו יתברך  לממציאותו הגשמי מגוד

 )יסוד ושורש העבודה ט, ב(". שמו ויתעלה זכרו לעד

"  - יכוין להודות לה' על כל חסדיו שעשה עמו

ה' על כל הטובה שעושה עמנו, ואף לראוי להלל 

לו פינו מלא שירה וכו' לא נספיק להללו ולו ישא

... ום אי אפשרדומיה תהלה. על כל פנים בלא כל

ויכנע מאד ויקבע בלבו אמונה שלמה כי הוא הנותן 

 .לו כח לעשות חיל ומידו הכל ולו נתכנו עלילות

ועל אחת כמה וכמה ראוי להלל לה' האיש אשר 

העדיף ה' טובו עליו בטובות הנפש וזכהו להיות 

וזו ... חלקו מיושבי בית המדרש וחננו חכמה ודעת

א את ומים ז''ל לקרמצוה ממה שתקנו לנו חכ ףענ

ההלל על הנסים ועל הפרקן כמו שכתב הרב ספר 

ומכלל חסדי ה' ומשפטי ה' ישרים משמחי  החרדים. 

לב שמה שאנו מברכים אותו ומהללים לשמו על 

היש  ...ומקבלין עליה שכר... הטובה שעושה עמנו

חך מתוק מזה, לכן הודו לה' כי טוב כי לעולם 

 פלא יועץ, הילול() "וחסד
 

 ערך ע"י מחבר קונטרס נ
 "עבודת ימי חנוכה" 

 מסדרת עבודת המועדים

 

 , עד מתי רשאי לברךבירךלא הדליק נ"ח ו
 ברכה על הידור מצוה.ג.  .דריןהומהדרין מהמ דין מהדרין ב. מצות הדלקת נרות חנוכה.א. 

 מצות הדלקת נרות חנוכהא. 
נת הלילות על פתחי הבתים בכל לילה ולילה משמונרות חנוכה שמונה ימים מדליקין כ"ה בכסלו מד)סי' תרע סע' א(  בשו"עמבואר 

 ,"הדלקה עושה מצוה"דת הנר ולא בהנחתה הדלקמצוה זו מתקיימת בעיי"ש דו .בשמן של המערכה השקר להראות ולגלות הנס
  .ע"כלא יצא,  והוציאה לחוץצריך שידליקנה במקום הנחתה, שאם הדליקה בפנים  וע"כ

 דריןהומהדרין מהמ דין מהדריןב. 
 "מוסיף והולךוהמהדרין מן המהדרין  נר לכל אחד ואחדוהמהדרין  נר איש וביתור חנוכה מצות נ"ד( )כא: שבתש"ס ב הנה שנינוו

 . , ועי' לקמן[שפירש "מהדרין" היינו מהדרין אחר המצות ד"ה המהדרין() ברש"י]ועי' 
 ,בכל יום 'נר א דליקמבני הבית מ 'שכל אמהדרין פירושו לבית, ו 'נר אהוא דעיקר הדין  )שם ד"ה והמהדרין( התוס' וביארו

דאל"ה ליכא היכרא שיש לומר שכך יש בני  אין מדליקים, שאר בני הבית אבל דהבעל הבית מוסיף והולךומהדרין מן המהדרין 
 סע' ב(. אע)סי' תרהשו"ע  וכן פסק אדם בבית.

 או"אנר לכל  "מדליק"י טפ דר, והמהאו"אנר לכל דמהדרין מדליק נרות כמנין אנשי הבית כתב ב( -א)פ"ד ה"הרמב"ם  אולם
 , ע"כ. 'בכל לילה ולילה נר א ומוסיף והולךבלילה הראשון 

כו של הרמב"ם אלא רדכתב כ (סע' בשם ) רמ"אהו. כל הנרות והנה מדברי הרמב"ם הנ"ל משמע שהבעל בית מדליק עבור כולם
  .חנוכה()עה"ת חי' על בבית הלוי וכבר הקשה על דברי הרמ"א  .לעצמו או"א מדליק דנקט שכל

 )פ"ב ה"ד(ס"ל בהל' מילה  שהרמב"םוהיינו  ,הרמב"ם והרמ"א לשיטתייהו אזליד ביאר )על הרמב"ם חנוכה פ"ד הל"א(הגרי"ז  'בחיו
דס"ל דבחול )יו"ד סי' רסד סע' ה(  והרמ"אדהמוהל אחר שפירש אינו חוזר על הציצין שאינם מעכבים אפי' בחול, דלא כשיטת הטור 

דכיון דפירש הרי גמר המצוה ושוב לא שייך לקיים ההידור מצוה של חתיכת הציצין שאינן מעכבים, וא"כ  חוזר עליהם, וטעמו
דהכל הדלקה א', דכיון דכל הך מילתא דנר לכל או"א הוא ענין של הידור מצוה, ע"כ לא שייך )לרמב"ם( ה"ה בענין נ"ח ס"ל 

לקה השניה היא רק משום הידור בלבד והיא נפרדת מעיקר כלל לומר שתהא הדלקה מיוחדת לכל או"א דא"כ הא נמצא דההד
מבואר מדבריו  .[ל']ועי' בהא פלוגתא דהרמב"ם והרמ"א בגליון  משא"כ לדעת הרמ"אמעשה המצוה, וזה א"א לדעת הרמב"ם, 

הבאר  "כבני הבית מדליקים. וככל אף אליבא דהרמב"ם דהבין  )שם(דרכי משה  ספרוב הרמ"א אולםדהרמב"ם והרמ"א פליגי. 
מנושא כליו של  משמע וכן ,[, עיי"ש)שם ה"ג(הרמב"ם  למד כן מדבריהרמ"א ד 'וכת] שהרמ"א והרמב"ם לא פליגי )שם( הגולה

  הרמ"א שדבר זה מוסכם הוא אף לדעת הרמב"ם.
המשך מעיקר  א חלק מגוף המצוה או הוי כמצוה בפנ"ע. ונפ"מ דאם נאמר דהוישל מוסיף והולך האם הויש לדון לענין הידור ו

על  אלא אבל בלא"ה יש להסתפק די"ל דלא מברכים ,המצוה אם לא בירך עד אחר שהדליק נר הראשון י"ל דאכתי יכול לברך
 ברמ"אכל המצות מברכים עליהם עובר לעשייתן, וכן הדין בנ"ח כמבואר  'לכת ומ"מ]מצוה  על הידורולא  עיקר קיום המצוה

 .[)סי' תרעו סע' ב(
, מכאן ואילך מוסיף 'בלילה הראשון מדליק א ,שכתב "כמה נרות מדליק( סע' ב )סי' תרעא השו"ע ברידב הגדול תימהמצינו  ובאמת

מי ל צ"ע שהרי כלל הא דמוסיף והולך בעיקר החיוב והשמיט דהוא. ו"בכל לילה עד שבליל האחרון יהיו שמונה 'והולך א
 ,)שם מ"ז סס"ק א( הפמ"גוכן דייק  ,מעיקר הדיןוספה הינה ההד ס"ל להשו"עדמשמע ע"כ ו .מהדריןלהיות בכלל ה "שרוצה"

 ונשאר בצ"ע. 
ועיי"ש איך ) קהלההד מחובתדמוסיף והולך הוי השו"ע  תעדהיא כן  שבאמת שכתב)סי' תרעא אות ב ואות ט(  בחמד משה שו"מ

בנ"ד א"כ אלא הוא מעיקר הדין ממש, וחלק מהמצוה  אינו דמוסיף והולךיוצא ולפ"ז . (, ודבריו דחוקיםשלמד כן מסוגית הש"ס
  ודאי יברך על שאר הנרות דאכתי לא סיים קיום מצותו.

)סי'  מ"אב מבוארוכן רק מטעם הידור מצוה ולא מעיקר הדין,  הםולם דבר זה חידוש גדול הוא והפשטות הוא דשאר הנרות א

שיש לו לוותר על ההידור כיון שסוף סוף  ,לעיקר המצוה שכתב שאחד שיש לו להדלקת נ"ח בהידור ולחבירו אין אפי' תרעא ס"ק א(
המ"א דחה דברי )שם(  בחמד משהובאמת  .המ"א הנ"לע"פ  ס"ק ג(א"א )סי' תרעב  פמ"גה וכ"כ .כ"שניהם יקיימו עיקר הדין, ע

 ק ד()ס"המ"ב וכ"כ כדברי המ"א.  )שם( המ"ב. אולם למעשה כבר פסק הא דמוסיף והולך הוא מעיקר הדיןלשיטתו דמשום 
)סי' תרעו ס"ק  הט"זמדברי  משמע]וכן  .מצוה דלעולם בנר אחד סגי והשאר אינו אלא משום הידור אף אליבא דהשו"עבפשיטות 

 דאחר הדלקת נר הראשון שהוא עיקר יאמר הנרות הללו כו', 'שכת )סי' פה( תשובת מהרש"לבשם  )ס"ק ח( והמ"ב )ס"ק ג( המ"אה(, 
 . [)סי' תרעב א"א ס"ק ג( בפמ"געי' ו ולא חששו דהוי הפסק בברכה.

 ,ראשוןכששכח לברך אחר שהדליק נר בנ"ד ונפ"מ  ,לדידן ההידור הוי חלק מעיקר חובת ההדלקה האם ש לדוןיוא"כ אכתי 
 . הברכות של הדלקת נ"ח האם רשאי לברך

 ג. ברכה על הידור מצוה
זה היה מעשה  ,נרות ב'אלא  ג'מי שלא הדליק בליל ד)הל' חנוכה אות י(  רחות חייםוהאבשם הביא  )סי' תרעב ד"ה וכתוב( ב"יבהנה ו

וכן  ,כי הברכה שעשה בתחלה על חיוב כל הנרות עשאה ,לברך פעם אחרת "צבלוני"ל והחמירו שידליק מה שחסר להדליק וא
אם הפסיק בדיבור , אבל דא"צ לחזור ולברך על שאר הנרות כי ברכתו חלה נמי עליהם מדבריהם משמע .ו"רסי' תרע המ"אפסק 
גופא  המ"אובאמת כבר כתב כן להדיא  .)סי' תרעא מ"ז סס"ק א( בפמ"גוכ"כ  אע"פ שהם רק מחמת הידור מצוה, ברךחייב לוכדו' 

ואם בירך והדליק  ,בשם הרמב"ם שאם בשעה שהדליק נר הראשון היה כוונתו להדליק אחרות א"צ לברך ס"ק כה() א"י' תרנבס
  .מבואר מדבריהם דניתן לברך על הידור מצוה .ברך בכל פעםואח"כ נזדמן לו נרות מ

שמצינו לענין  ואע"פ שאין ההידור מעכב מברכים עליו וכמו .דהידור מצוה הוי חלק מעיקר המצוה עצמהובטעם הדבר י"ל 
)סי' קלה ד"ה  בכת"סה כןושמי שלא בירך על הלולב כל זמן שלא נענע יכול לברך,  )סי' תרנא ס"ק כו( המ"ב ברכת נטילת לולב שפסק

 .עיי"ש עוד ,ר"ל דיכול לברך על הידור כיון דהו"ל כמצוה שיש לה משך זמן דמברכים כ"ז משך המצוה כמו בנטילת לולב ובמ"ש(
 .בגליון ע"ה ' בזהעיו .דחה סברא זו (תנ' סי' יג) הרע"אושו"ר שגם , מדרבנן ובה"ח"דשאני התם דהנענועים הם יש לדחות דאלא 

 ברע"א , שהרי כבר דחהים ומברכיםיקלדהרמ"א הנ"ל דס"ל שכל בני הבית מ ]ואין להוכיח דאפשר לברך על ההידור מדברי
ד"ה  )שם בגרי"זוכן  כוונתו שלא לצאת בשל זה המדליק, וממילא מחויב מדינא. שאני התם כיון דרצונו להיות מהמהדריםד( שם)

 [.כת' דשאר המדליקים אינם יוצאים יד"ח ע"י הדלקת בעל הבית (והנה גם

 יותמה עלוע"כ  ,רסי' תרע"וב מדברי המ"אכנ"ל גם דייק ש)שער הטוטפות סי' יח בסוף התשובה המודפסת שם בשוליים(  בחתן סופר ושו"מ
דנהגו הכל  וועכשי ,עיי"ש שיצא ליישב דלא גרע ממנהג חשוב דמברכיןו .איך יברך על הידור מצוהדכיון שכבר יצא המצוה 

דזה דוקא  תבנקט סתמא כמה מדליק ביום א' וכו' ולא כ (שם) דהשו"עדרין עדיפא ממנהגא, ובזה אתי שפיר הלהיות מהמ
ין מברכין על הלל דר"ח דלא הוי אלא מנהגא וזהו דעת הרמב"ם דס"ל דאין דס"ל דא )סי' רכט( שו"עואע"ג דה ,למהדרין וכו'

 .[()סוכות ח"ב סי' יז מקראי קדשבו בגליון ל' ' בזה. ועיש"עיי ,מברכין על מנהגא, נ"ל לחלק בזה חילוק נכון בין חנוכה להלל דר"ח
 אחר הדלקת נר הראשון אם שכח לברך, וק"ו )והטעם לזה הוא כנ"ל( אף כשכבר בירך על עיקר הדין ולפ"ז יוצא דמברכים על ההידור

 .הידוראר נרות שהם עבור השדליק לא הרשאי לברך עכ"פ כשאכתי ד

דאינו  )רסי' תרעו(המחצה"ש ו )שם( הפר"ח דעת . וכןפקפק בהאי דינא דהאורחות חייםמי' תרעב א"א ס"ק ג( )ס הפמ"ג למעשהאמנם 
 . )סי' תרעב ס"ק ו(מ"ב הוכן פסק  .א מצינו ברכה על הידור מצוהוטעמם כי ל מברך בכה"ג

ח ושכח לברך על "במי שהדליק נמ"מ  עבור ההידור(, )בכה"ג דשוב הביאו לו נרותדאף דיש להחמיר כהפר"ח כתב  (שם)רע"א ה אלא דמ"מ
דעת הסוברים  א' ,ולברך בצירוף כמה טעמיםלדינא יש לסמוך  ,נזכר דעדיין לא בירך , ורק קודם שהדליק כולןהדלקתה

)יו"ד  ש"ך' ]עידעת הפוסקים  ג' ,י"ל דמקרי עובר לעשייתןהמצוה נמשכת  דהנ"ח בעודם דולקיםכיון  ב', כנ"ל דמברכים על ההידור

אם אירע כן בליל  "על הנסים ושהחיינוכמו כן יכול לברך "ו .דס"ל בכל המצות דאם לא בירך עובר לעשייתן מברך אח"כ [סי' י"ט ס"ג(
 במ"ב אלא דעי'] )סי' תרעו ס"ק ד( המ"ב הביאו להלכהו .יד שהדליק הנר גמר מצות הדלקתו, דלא גרע מרואה דמברך נ"חא' אף דמ
 )אות ג( "צבשעהאחר שסיים כל ההדלקה אלא יברך ביום אחר בעת ההדלקה. ועיי"ש  שהחיינו אינו מברךדשכת'  "ק ב()סי' תרעו ס

מדברי  משמעועכ"פ  .[ע"פ הרע"א , ע"כ. וצ"ע ממש"כ לעיל במ"בנשאר בצ"ע בזה כשלא בירך בליל שמיני עד אחר ההדלקהד
  .הצוידור חלק מגוף המהפר"ח ודעימיה וכן מהרע"א שאין הה

 -מסקנא דדינא-
יש לו לברך  ,ין לא בירךעדישנזכר  שאר הנרותורק קודם שהדליק  ,הדלקהנר חנוכה ושכח לברך על הדליק אם  א'העולה לדינא, 

הנסים  אלא שעשה להדליק נר של חנוכה לא יברך ניםאשוכבו הר יםנרות הנוספההדליק שאולם אם קודם . כל הברכות
אם לא בירך ' ג. רק ברכת שעשה נסים ,נר של חנוכהאין לו לברך ברכת להדליק  ל הנרותאם נזכר לאחר שהדליק כב' . ושהחיינו

אם נזכר אחר ההדלקה אינו מברך בלילה זו  .בשעת ההדלקהאו בשאר הלילות, שני אשון, מברך בליל בליל ר ברכת שהחיינו
, ולמעשה ספק "ע אם יברך אפי' לאחר ההדלקהרע זה בליל שמיני וממילא יתבטל לגמרי ברכת שהחיינו, ציאם א אמנם. עוד

 ללא ברכה הנר הנוסףבירך והדליק נר אחד בלילה השני )או בשאר הלילות( ואח"כ הזדמן לו עוד נר, ידליק  'ד .ברכות להקל
  .לו השני אפילו לא היתה דעתו מתחלה רק על נר אחד ואח"כ נזדמן
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