
 

 עבודת המועדים
 ר"ח טבת, שבת חנוכה וזאת חנוכה

"על  - מעלת ההתחדשות של ראש חודש

כל ראש חודש איתא, שסגולת היום הוא, שכפי 

מה שמנצלים את הראש חודש, כמה שהיום הוא 

יותר מרומם ונעלה, כפי כן יש לו הכח להשפיע 

אש על כל החודש, ובייחוד שייך ענין זה בר

חודש טבת, וכמו שאיתא מצדיקים זי"ע, שלפי 

שבחודש טבת יש התגברות היצר מיוחדת... לכן 

נתן לנו אבינו שבשמים המתנה, שראש חודש 

חל בחנוכה, וכאשר מנצלים את הראש חודש... 

הרי זה מסוגל שבכל החודש יהיו כל עניני 

ו'גופא בתר רישא אזיל',  עבודת השי"ת כראוי.

החודש נמשך בתר הראש  שכל ההשפעות של

חודש, ונכלל בזה גם היום הגדול של 'זאת 

 חנוכה'...

ראש חודש הוא זמן של התחדשות, 'שהם 

עתידים להתחדש כמותה', הרי שיש לנו הכח 

להתחדש מחדש, חנוכה הוא ענין ההתחלה, 

מלשון 'חנוכת הבית', ומלשון חינוך, מ"ד הנרות 

נער', בגימטריא 'ילד', חנוכה ענינו 'חנוך ל

שבחנוכה מתחילים מתוך חיות והתלהבות, 

כאילו לא התחיל עדיין בעבודה ועכשיו הוא 

)שיחות התחזקות מהר"ר צבי מאיר  מתחיל".

 זילברברג שליט"א, חנוכה עמ' שצג(
 

מעלת שבת חנוכה, שנר שבת וחנוכה 

"ושבת חנוכה מעלתה  - משלימים זה לזה

 גדולה מאד והיא בבחינת תכלית השלמות, נר

חנוכה ונר שבת משלימין אהדדי, נר חנוכה 

מוציא ומעלה יהודי מהיכן שהוא נדח בתכלית 

השפלות, ונר שבת מעלהו להיכלו כולו אומר 

 כבוד.

ולכן מדליקין קודם נר חנוכה ואח"כ נר שבת, כי 

נר שבת מאיר ליהודי רק כשנמצא למעלה 

מעשרה, ע"כ מקדימים תחילה את נר  חנוכה 

ליהודי למטה מעשרה, שהקב"ה מאיר בו 

ואח"כ יוכל להתעלות בנר שבת למעלת השבת 

שהקב"ה מעלה את היהודי להיכלו כולו אומר 

 ...כבוד

ונמצא כי שבת חנוכה היא מהשבתות הגדולות 

בשנה, ומבחינה מסויימת זו השבת הגדולה של 

השנה, שיש בה עליה לכל הפתילות והשמנים 

ול שאין מדליקין בהם בשבת, וכל יהודי יכ

 להדלק בה מאור השבת.

כי אף אלו שאין להם שום עצה איך להתעלות 

בכח הש"ק לבדה, מפני שאור השבת גבוה מאד 

נורא ונשגב  ואינם יכולים להתאחז בשלהבת 

השבת ולהדלק באורה, הנה בחנוכה מדליקין 

בהם בין בחול בין בשבת, שנר חנוכה מחלץ 

 יהודי מהיכן שנמצא בבחי' שבשפלנו זכר לנו,

)נתיבות  "ועי"ז יכולים הם כבר להגיע גם לשבת
 עמ' פו(חנוכה , שלום להאדמו"ר מסלונים

 

שבת וחנוכה הם שלמות של ב' סוגי 
, שה' ברא את העולם, ושנמצא אמונה

"ויש לבאר עוד ענין  - עמנו בכל המצבים

השלמות בהצטרפות שבת וחנוכה, דהנה במצות 

 אמונת ה' יש ב' משמעויות, האמונה בה'

הבורא ומנהיג לכל הברואים, והאמונה כי 

ישראל הם העם הנבחר לה', וכמרומז במאה"כ 

אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, 

שהוא יסוד מצות אמונת ה', ונכללו בו ב' 

הענינים, אנכי ה', שהקב"ה ברא את העולם 

והוא ית' בורא ומנהיג לכל הברואים והוא לבדו 

 שים,עשה עושה ויעשה לכל המע

ואנכי אלקיך, האלקים של כל יהודי שהוא בן 

לעם הנבחר, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, 

שאפילו כאשר הייתם עוד משוקעים במ"ט 

שערי טומאה במצרים כבר בחר בכם להיות לו 

 לעם.

ושלמות האמונה היא ע"י ב' חלקים אלו, 

ובשבת חנוכה נכללים ב' חלקי האמונה, שבת 

ימים עשה ה' את  היא יסוד האמונה כי ששת

השמים ואת הארץ, כנגד האמונה בה' הבורא 

שמים וארץ ומנהיגם, וחנוכה הוא לזכר הנס, 

שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, 

ללמד שגם במצבים השפלים ביותר שישראל 
נמצאים השי"ת נמצא עמהם, והוא כנגד חלק 

. כי ישראל היו באותו האמונה שהוא ית' אלקיך

לית שפל המצב שאין למטה הימנו, ואז זמן בתכ

נתגלה שהקב"ה הוא אלקיך בכל התנאים 

לכן בשבת חנוכה יש דרגה מיוחדת  והמצבים.

של שמחם בבנין שלם, כי אז מאירה שלמות 

  בס"ד

 מיקתאעא מעתש

 רמות ב' -קהילת "חניכי הישיבות"  / גה'תשע" חנוכה - מקץ פ'  –' קכדגליון 

 מתארח בשבת חנוכה, היכן מדליק בער"ש ובמוצ"שה
והוא מצוה  ,בכל לילה ולילה שמונת הלילות להראות ולגלות הנס על פתחי הבתיםמדליקין נרות בערב כ"ה בכסלו מ

 .[רע סע' א()סי' ת שו"ע]עי' מד"ס 
 וכן נקט. "חובת הגוף"א ודנ"ח ה )סי' תלד ס"ק ט( במחצה"שכתב האם הוי חובת הבית או חובת גברא, מצוה זו  רבגדו

]וע"כ השולח את  ה מצוה אלא שיודלק בביתו נ"חקדהמצוה היא על גוף האדם אלא שאין גוף ההדל )סי' תלב( ביד אפרים

  .[דלא בעינן שליחות לנ"ח )סי' תרעט א"א סס"ק א( בפמ"ג. וכן מבואר י שליחותחבירו שידליק במקומו לא בעינן ביה דינ
כיון דרצונו ד ,שכתב לענין דין מהדרין שכל אחד מבני הבית מדליק בברכה )תנ' סי' יג( הרע"אדברי וכן העירוני מ

 בת הגוף על כל או"א.מבואר דחל חוו כוונתו שלא לצאת בשל זה המדליק, וממילא מחויב מדינא. ןלהיות מהמהדרי
)סי'  המהרי"לדברי מא דנ"ח חובת הגוף הו מוכחוכן . (והנה גם ד"ה פ"ד הל"א חנוכה )על הרמב"ם בגרי"ז מבואר כהרע"או

   ., עיי"ש)סי' תרעז סע' ג(ברמ"א המובא קמה( 
)סי' תרעה על סע'  הלכה בביאור . וכן"חובת הבית"הוי נ"ח ופא שכתב דג )סי' תרעו ס"ק א( במחצה"ש אלא דמאידך מצינו

שעיקר החיוב מונח ויוצא יד"ח ההדלקה משום  איננו בביתו,דאשה מדלקת עבור בעלה אפילו כשהוא כתב  (ד"ה אשה ג
  .)שבת כג( בפנ"יבחובת הבית. וכן מבואר  נמי תלויהזו  חובהאלא ש היא חובת הגוף נ"ח. וע"כ לומר דודאי על הבית

אמר רב ששת אכסנאי חייב בנר חנוכה אמר רבי  )כג.( בשבת)אכסנאי( בחנוכה שנינו  הנה לענין המתארח אצל חבירוו
בתר דנסיבי איתתא אמינא השתא ודאי לא צריכנא,  ,זירא מריש כי הוינא בי רב משתתפנא בפריטי בהדי אושפיזא

ואם מדליקין  ,רוטה סגידאכסנאי אם משתתף בפ )סי' תרעז סע' א( הטשו"עדקא מדליקי עלי בגו ביתאי, ע"כ. וכן פסקו 
מבואר ד רב שר שלום בשם)סי' תרעז(  טורבעי'  ,ולהדליק נר אחד לכולם רשאים להשתתף בפריטי אם כמה בעלי בתים ]ולענין .עליו בביתו א"צ להדליק

דלא  סובר שהפר"חאלא  .)אות ג( הלבוש פסקכן ום לדבריו. מימשמע דמסכי )אות ב( הב"חו )שם( ב"יומהולצאת בהדלקה אחת.  תףדכמה בעלי בתים יכולים להשת

 .[משמע דמצדד להקל בזה ד"ה עמו(שם )בביאור הלכה  למעשהו .(ח וס"קג  ס"קא"א סי' תרעז ) פמ"גב עי'ו בכה"ג. להשתתף מהני
כגון  ואינו אוכל על שלחנו בקביעות, היינו המתארח אצל השני אכסנאישכתב ד ב( –)ח"א סי' תקמא  רשב"אב ויעויין
 )סי' תרעז( בב"יוהובא  .אוכל על שלחן בעל הביתהשתא ופתח בבא לנפשיה  'בבית חמיו הוא ואשתו ובניו אפי רחהמתא

 ,פטור מההדלקהד )יו"ד ח"ג סי' יד אות ה( אג"מבכתב  ואין לו מי שידליק בביתוולענין מי שיצא לדרך ויהיה כל הלילה בדרך ]. ובפוסקים המובאים לקמן

  .[(קמו 'ד סי"ח) מהרש"םבועי'  .שכתב שברכת הראיה הוא כשהוא יושב בספינה (ד"ה הרואה .בת כגש)מרש"י והביא ראיה 
כתב  ,יש לו דירה בעיר והולך פ"א חוץ לביתו וסועד אצל חבירואמנם אם  ,כ"ז אם קובע מקומו בבית חבירו אבל

אלא צריך לילך לביתו  ,"א אצל חבירופשיטא שלא יניח ביתו וידליק בבית שהוא אוכל שם פד ס"ק ב(סי' תרעז ) ט"זה
חייב  ,ן שםושכר לו בית דירה לאכול ולישאו כל הלילה  מקומו בעד]וכ"ז אם אינו שוכר מקומו אבל המשלם  (יב )שם ס"ק המ"ב וכן פסק  .ולהדליק שם

  [.(קמו 'ד סי"ח) מהרש"םבואין דינו כאכסנאי. וכ"כ  בנ"ח
מקום אכילה הוא  ,בעל הבית סנאי הישן במקום אחד ואוכל אצלכדאב(  - )ח"א סי' תקמא רשב"אתשובת הב מבוארו

 ס"ק ב(שם ) ט"זה"כ וכ] .)סי' תרעז סע' א( הרמ"אוכן פסק  .ועליו להדליק שם או להשתתף בבעל הבית המדליק שם עיקרה

אם יש יכולת בידו אפי' ישן בבית חמיו לא ישתתף אלא  שכתב דחתן האוכל בבית חמיו רש"לההמועיי"ש שהביא דברי דמקור דברי הרמ"א המה מהרשב"א הנ"ל. 

כ. ומשמע דהעיקר הוא מקום שינה, אולם עיי"ש שדחה "ואם ישן בבית אחר פשיטא שחייב להדליק במקום שישן, ע ,שהרי הוא איש וביתו ,לעצמו משום המהדרין

 .[דבריו ע"פ הרשב"א הנ"ל

תרעז  'סי) המ"בוכתב  .שתתף בפרוטה עבור השמןאו לה ,וכלבית שבו אדליק בצריך לה מצא דהמתארח אצל חבירונ

א"צ ליתן כל חצי הוצאות הנרות רק בפרוטה סגי דעי"ז מקנה לו חלק בשמן ]ויש מאחרונים שכתבו דצריך ד (ס"ק ג
הבעה"ב להוסיף מעט שמן בשבילו חוץ השיעור שצריך ליתן לצורך חצי שעה בשביל עצמו[ וה"ה אם בעה"ב מקנה לו 

חידוש גדול כתב ו] .ומ"מ אם יש לאכסנאי נר נכון יותר להדליק בעצמו ,בשמן במתנה שרי דהוי כמשתתף בפרוטהחלק 

דאורח שאינו משלם תשלום עבור ארוחותיו נטפל לבעל הבית וכבני ביתו הוא וא"צ להשתתף בפרוטה ולהדליק בעצמו )אלא מדין  גן המלךבשם  )סי' תרעז ס"ק ג( בכה"ח

אלא  אין דינו כסמוך על שלחנו תאולם משמעות שאר הפוסקים דלא כדבריו אלא אפילו אוכל מהבעל הבי משלם עבור ארוחותיו אז הוי בכלל אכסנאי.מהדרין(, ואם 

 .[דדבריו הם חידוש גדול )פ"ב הגה טו( בחובת הדר . וכ"ככאכסנאי

 גדול יותר בעינן קביעות או דלמא ,אצל השני בכלל אכסנאי הוא דיש לדון בגדר "אורח" האם כל שמתארח לילה אחו
 . , ובלא"ה הוי כשאוכל אצל חבירו בארעי שחייב לחזור להדליק בביתולהיות בכלל אכסנאי

 שהרי כתב  ,אצל השני בכלל אכסנאי הוא דשוכב לילה אחוחבירו  להאוכל אצד ס"ק ב( שם) ט"זבמבואר  ובאמת
 במימשא"כ  ,"עכשיו תהיה גם שכיבתו"הוא שם היינו שדאפי' למ"ש בסמוך דאכסנאי רשאי להדליק גם במקום ש

שידליק שם ולא בביתו דזה הוה כאלו עומד בשעת  מרשיאכל כאן שעה או שתים וישוב למקומו אין שום סברא לו
]ומדבריו משמע  ות בכלל אכסנאייההדלקה. משמע דכל ששוכב שם סגי ל על רחוב העיר דאין שיך לו שם ההדלק
  .אם שוכב בבית חבירו בכלל אכסנאי הוא שהרי בכה"ג איירי שם[ העירבאותו נמצא  'דאפי
למחר ילך לביתו, צריך שדאורח  שכתב)א"א ס"ק ג(  הפמ"גוכן נראה מדברי  ,(שם)הובא בט"ז  רש"להבמ משמעוכן 

 הגרשז"א זצ"ל ,(ב אות חוט שני עמ' שי) החזו"או וכן נקט .אות ה( יד 'סי )יו"ד ח"ג באג"מוכן מבואר לשתף בפרוטה, ע"כ. 
 )ח"א סי' שצא( תשובות והנהגותוהמבית לוי ח"י עמ' י( ) בעל שבט הלוי ,, והלכות שלמה פי"ד אות יח(שלמי מועד עמ' רלט)
 ז נמי לא למד כןהמובא לק' בסמוך החולק ע" הגריש"א זצ"לואף  שהלך ח' ימים לאו דוקא הוא. הפר"חבשם  )סי' תרעז על סע' א ד"ה במקום( בביאור הלכהומש"כ ]

 . [שגם דחה הראיה מהפר"ח, עיי"ש )ח"א סי' שצא( תשובות והנהגותב. שו"ר מדברי הפר"ח אלא מסברא דנפשיה

שכל היוצא מביתו לכמה  "מסבראלחדש " יצא (פ"ד הגה כגנר חנוכה  וספר )שבות יצחק עמ' קי הגריש"א זצ"למרן ולם א
ואפילו בשבת  ,ימי החנוכה נמצא בביתו צריך להדליק בביתו כל הימיםאם רוב  ,ימים מימי חנוכה אפילו לעיר אחרת

מדברי שאר שמתארח אצל אביו או חמיו צריך להדליק בביתו ע"י שליח כאשר כל בני הבית אינם שם. אולם 
וממנה שליח להדליק  'מביתו ליום אדהנוסע והיינו  ,להיפךהביא  הגריש"א זצ"לבשם  )עמ' קה( בספר פניני חנוכהד]ועוד  .לא מבואר כן הנ"ל הפוסקים

 .[, וצ"עבביתו אעפ"כ יכול בנוסף לכך להדליק גם במקום שמתארח מדין אכסנאי ואף לברך ובלבד שידליק קודם הדלקת שלוחו, ע"כ

בעל אפילו יש לו חדר או בית לעצמו ומשפחתו כיון שאוכל אצל  ,וכדו'חמיו בשבת אביו או עתה המתארח אצל מ
 כדעת הרמ"א בסי' תרע"א . ואם הוא מהנוהגיםתתף בפריטי ולצאת יד"ח ע"י הדלקת בעל הביתיכול להש הבית

הגראי"ל שטינמן מ"מ כתב ו .ףעדי )נוסף על הנר של בעל הבית(שכל בני ביתו מדליקים אם יכול להדליק בשלו דס"ל 
 )סי' תרעז הקדמה( מ"אב ]ועי' םלאביה םה יםדבכה"ג בני ביתו של האורח לא נהגו להדליק דטפלשלמי תודה עמ' קפג( ) שליט"א

ומדינא א"צ להדליק אלא אם  ,ואפשר דדוקא כשאוכל בפ"ע אבל אם סמוך על שלחן בע"ה הוא בכלל בני ביתו ,שגם הבחורים צריכים להשתתף רש"למה תתשוב בשם

)חנוכה פ"ו ה"ד עמ'  ובשבות יצחק )ח"ד סי' ע אות ג ויו"ד ח"ג סי' יד אות ה( מבאג"ועי' . )שם ס"ק א( המ"ב. וכן נקט וכ"מ בב"י בשם מהרי"א ע"ש ,ממהדרין תלהיו הרוצ

 . [, ואכמ"ללענין דין בחורי ישיבה בזמנינו הגריש"א זצ"לבשם  קיא(

אם דינו כמו מי שאוכל אצל חבירו ואינו שוכב  ,לענין מוצ"ש האם נאמר כיון שעומד לחזור לביתו לא דיש להסתפקא
 בית.הבעל לו בשבת אזלינן ואכתי נגרר אחר  הקביעות שהיהבתר או דלמא  ,ליק בביתודצריך ללכת להד שם

 ואם ,דראוי להזדרז לחזור לביתו ולהדליק שם)ח"א סי' שצא(  תשובות והנהגותה וכבר נחלקו בזה פוסקי זמנינו דעת
במקומו וישאר שם איזה  בזמנינו ידליק מיד במוצ"שאין דעתו להגיע לביתו עד זמן שתכלה הרגל מן השוק המצוי 

ואם לאו ידליקו  ,ידליקו בביתם נקט דאם דעתם לחזור לביתם מוקדם )חוט שני עמ' שי אות ג(והגרנ"ק שליט"א  .זמן
אלא דבכה"ג יחזרו לביתם רק אחר שכלתה רגל מן השוק דהיינו שכבר אין עו"ש דאם יחזרו לביתם  ,אצל בעל הבית

דבכה"ג יש להקדים שובם לביתם ולהדליק שם  )נר חנוכה פ"א הגה סה( חובת הדר ודעת] לחזור ולהדליק.קודם לכן נכנסים לשאלה אם יש להם 

]ועי'  רביעית השם סעוד אפילו אין דעתו לאכולדבכה"ג מדליק שם פסק  (מעדני שלמה עמ' קיג) הגרשז"א זצ"לו. בברכה[

 . מלון[ רחהמתא לעניןמש"כ ( 56)פי"ד הגה  בהליכות שלמה
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, עמ' נתיבות שלום להאדמו"ר מסלונים) .האמונה בשני החלקים"

 צג(

 - הלל של 'זאת חנוכה' כנגד הלל של יוה"כ
ת חנוכה, איתא מהגר"א זי"ע, שהוא "על הלל של זא

כנגד הלל של יום הכיפורים, שחז"ל הק' אמרו, 

שמלאכי השרת שאלו מה טעם אין אומרים בני 

ישראל הלל בראש השנה ויום הכיפורים, וענה להם 

הקב"ה, שספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפני, והם 

יאמרו שירה, וזמן ההלל הוא בחנוכה. וזהו הבחינה 

 תימה של הדין הוא בזאת חנוכה...שגמר הח

ואיתא מהשפת אמת זי"ע, שהמלאכים השואלים את 

השאלה הם נשמותינו, לפי שהרצון של בני ישראל 

לומר הלל, כי בני ישראל מרגישים כמה אפשר לפעול 

על ידי ההלל, וכל רצון בורא מלאך, ומלאכים אלו 

שואלים, מה טעם אין גומרין ישראל ההלל, 

פים אימתי יאמרו ישראל את ההלל, והמלאכים מצ

ומצפים עד לזאת חנוכה, שאז פועלים בני ישראל את 

. כל ההמתקות שאפשר להמתיק על ידי ההלל"

שיחות התחזקות מהר"ר צבי מאיר זילברברג )

 שליט"א, חנוכה עמ' תד(
 

 עבודת ההודאה לכל ימות השנה
מעבודת ההודאה על ניסי חנוכה אפשר להמשיך 

אר ענינים וטובות שעושה השי"ת ולהודות על ש

עמנו בכל עת ובכל שעה, וכבר ידועים דברי הרמב"ן 

סו"פ בא, שמן הניסים המפורסמים אדם מודה בניסים 

אין לאדם חלק בתורת משה הנסתרים, ועד כדי כך ש"

רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים, 

 ".אין בהם טבע ומנהגו של עולם
בו הגר"ח ברים זצ"ל )מרבה חיים,  וענין זה האריך

"וחביבות ימים אלו גורמת בזמן פ"ט( וזה לשונו: 

גרמא, להכיר ולהודות על שאר כל הניסים שהתרחשו 

לעם ישראל לתפוצותיהם בכל עידן ועידן, והרמב"ם 

בסוף הל' חנוכה רומז כל כך בדברי קדשו "וצריך 

אדם להזהר בה )בנ"ח( כדי להודיע הנס, ולהוסיף 

שבח הקל והודיה לו על הניסים שעשה לנו" ב

ומבואר בדבריו שמטרת ימים אלו הוא לראות 

ולהתבונן בנסי השי"ת ולהרגישם ע"י מסירת השבח 

 וההודיה.

המתבונן בחובת הלבבות בתחילת שער חשבון הנפש 

יראה עד כמה אין לאדם שום השגה ברוממות ה' 

ם וחסדו עמו על כל צעד ושעל, ועד כדי כך נפלאי

חסדיו לבריותיו שאפילו לו יצוייר שכל הנבראים 

כולם יתאחדו לגוף אחד, על כל תכונות נפשם הטובות 

שהטביע בהם הבורא, לא יוכלו להודות ולשבח 

, וכש"כ כראוי להשי"ת אפילו על נשימה אחת שחוננו

שכל אחד ואחד מברואי העולם אין בכחו להכיל 

א, ועל ולהשכיל עד כמה מופלא עליו השגחת הבור

כוחותיו ותכונותיו ותנועותיו וכדו' שחנן ה' את יציר 

 כפיו...

ובימי החנוכה האלו בהם אנו מודים להשי"ת על רוב 

רחמיו וחסדיו עמנו מאז ומתמיד ועד עתה, שומה 

עלינו להעמיק במחשבתנו ולהתבונן בניסים הטבעיים 

באספקלריית מאורי ישראל  הקורים אותנו בתמידות

שברוב קדושתם ידעו להבחין ולהתבונן ומצוקי ארץ, 

איך שכל הטבע הוא הוא כולו ניסי, מי שאמר לשמן 

וידלוק יאמר לחומץ וידלוק שהכל תלוי באמירת 

 .עליון"

עבודה גדולה  -ועבודה זו של ההודאה להשי"ת 

היא, ועל ידה אפשר להגיע לאהבת ה', ולרגשי הכרת 

ה ]ג, הטוב )ומלבד מה שלפי רבנו יונה בשערי תשוב

יז[ מקיים בזה מצות עשה של "וזכרת את כל הדרך" 

וכו'(, ומבואר בספר החינוך דבכח הדיבורים מעורר 

את לבו ומחשבותיו, כמו שכתב )מצוה תרו, הבאת 

לפי שהאדם מעורר מחשבותיו ומצייר ביכורים( "

. על כן בהיטיב אליו בלבבו האמת בכח דברי פיו

מתו לעשות השם ברוך הוא ובברכו אותו ואת אד

ראוי לו לעורר פירות וזכה להביאם לבית אלוקינו, 

, ולחשוב כי הכל הגיע אליו מאת לבו בדברי פיהו

אדון העולם, ויספר חסדיו יתברך עלינו ועל כל עם 

 ישראל דרך כלל".

ויש בזה עצה טובה לכל החפץ להמשיך נקודה 

מעשית מימי החנוכה, נקודה שתשאר לכל שאר ימות 

שמלבד ההלל וההודאה המיוחדים השנה, והיא 

לימים אלו על הנס הגדול, להתרגל להודות להשי"ת 

)וכמובן שבאמירת ההלל יכול על כל טובותיו עמנו 

, ומלבד כל מעלות אלו יזכה בזה גם לכוין על כל אלו(

להתעוררות בעבודת ה', וכמו שכתב המסילת ישרים 

ובהסתכלו בטובות אלה שהוא מקבל ממנו, )פרק ח( "

כל שכן אם יתבונן  ...ודאי שיתעורר להזדרז לעבודתו

היות כל טובו תלוי בידו יתברך, ומה שמצטרך לו 

ומה שמוכרח אליו, ממנו יתברך הוא, ולא מאחר, 

אשר על כן ודאי שלא יתעצל מעבוד עבודתו יתברך 

 ".ולא יחסר לו מה שהוא מוכרח אליו
 

 נערך ע"י מחבר קונטרס "עבודת ימי חנוכה"

 ת עבודת המועדיםמסדר
 

 

 אם פטר החנוכיה חדשההשהחיינו על הדלקת נ"ח,  בירך
אם הם דברים שלב האדם  מברך על כל פעם, שהחיינובין מלבושים ובין כלי תשמיש וכיו"ב כלים חדשים, קונה ה

מישי הבית )ואם אפשר יש שמנהג בני ספרד לא לברך שהחיינו על תכשיטים או כלי תש (אות כ )שםבכה"ח  ועי' .)שם( ומ"ב .)סי' רכג סע' ג( שו"ע]שמח בהם 

מתחדש משנה שהרואה פרי חדש והנה לא רק על כלים חדשים מברכים שהחיינו. אלא אף  .לפוטרם בדבר אחר או לברך בלא שו"מ(, אבל על בגדים המנהג לברך

 [.בירך בשעת ראייה, לא הפסידמי שד )שם( הרמ"א. וכתב )סי' רכה סע' ג( שו"עבכמבואר  שהחיינו, ונהגו שלא לברך עד שעת אכילה ךלשנה, מבר

משום מצות ה זבהאם איכא פ"ב ]וע' בגליון אלו חנוכיות מפוארות לכבוד מצות הדלקת נ"ח  םרוכשים בימיש הוא דבר המצויו

ויש לדון האם ברכת שהחיינו שמברכים בשעת ההדלקה כמבואר בריש סימן תרע"ו פוטרת נמי  ,[לי ואנוהו"-"זה א
דלמא כיון דתרי מילי ותרי מיני  , או, ועי' לקמן בשם המהרש"ל[אם לא בירך בשעת הקניה] כיהברכת שהחיינו שעל החנו

 חדשים. השהחיינו על המצוה עולה על ברכת שהחיינו של כלים  תשמחות נינהו אין ברכ
ה אחד העושה מצוה לעצמו ואחד העוש"שכתב לענין שהחיינו על קיום המצות  )ברכות פי"א ה"י( רמב"םבמצינו ו

אותה לאחרים מברך קודם עשייתה אשר קדשנו במצותיו וצונו לעשות, אבל אינו מברך שהחיינו אלא על מצוה 
  ."שעושה אותה לעצמו

אבל מצוה שאין בה מעשה אלא  ,אפשר דהרמב"ם לא איירי אלא במצוה שיש בה מעשהד )סי' תקפה(הב"י  כתבו
 .[)על הרמב"ם שם( ברבינו מנוח]ועי'  , ע"כריםמברך שהחיינו אפילו כשעושה אותה לאח דיבור או קול

או שמל בן חברו או שעשה  ,דהרמב"ם לא איירי אלא במי שקבע מזוזה לחברו ,הביא בשם רבו שם(הגב"י )ובכנה"ג 
אבל אינו מחויב לברך שהחיינו כיון  ,עשייתהעל  וע"כ מברך המצוה מעשה עושה דהשליח וכדו',מעקה לחברו 

, כיון שהוא שלוחו בתקיעת שופר אע"פ שכבר יצא יברך התוקע ברכת שמיעה וברכת שהחיינו ולפ"ז ,שאינו לעצמו
 וקרוב לזה שמעתי מפי אדם גדול, ע"כ.

כיון שהמצוה הנעשית  ,המשלח לא יכול לברך ,דאם השני עושה המצוה דכוונת הכנה"ג, )שם ס"ק ג( המחצה"שוכתב 
שלח שאינו עושה כלום, אבל שהחיינו לא יברך העושה דעכ"פ עתה היא העשייה וע"כ העושה אותה מברך ולא המ

ולא שייך לומר שהחיינו וקיימנו שזכה לקיים המצוה,  ,הוא אינו מקיים עיקר המצוה דהא לאו בר חיובא הוא
חו כיון שאין המשלח מקיים ולמנות אותו שיהיה שליח אף על ברכת שהחיינו לא מהני דלא אלים כ הואפי' שרוצ

חו למנות הבעל תוקע שליח ואבל בתקיעת שופר שהמשלח מקיים המצוה ע"י שמיעתו אלים כ ,גופואת המצוה ב
היכן שהמצוה מתקיימת ע"י שמיעה של המשלח וכדו' כמו תקיעת ולפי דבריו יוצא דכ. "אף על ברכת שהחיינו, ע

במעשה רק המשלח  מצוה התלויה, אבל כל ויכול לברך שהחיינו להוציא, אף אם השליח כבר יצא יד"ח שופר
"ם לא מיירי רק לענין בכתב דכוונת הכנה"ג דבכל גוונא השליח יכול לברך שהחיינו, אלא דהרמ )שם( ביד אפריםאולם ] מברך.

החיוב המוטל עליו כעושה המצוה בזה קא' הרמב"ם שאין מוטל עליו רק ברכת העשייה אבל לא ברכת שהחיינו כיון שאינו 
 .[("ה והנה בכהנה"גוד ד"ה וכשאני נ)יו"ד סי' ק בכת"ס פסק ןכועושה אותה לעצמו, ע"כ.  

 ,'ודאם מל בן חבירו וכד א"א ס"ק ג( )שם פמ"גה שהביא להלכה דברי הכנה"ג. וביאר )שם ס"ק ג( במ"אולמעשה עיין 
דהיכן  עכ"פ מבואר. דשומע כעונה לברך התוקע יכולמשא"כ לגבי שופר דהוי בקול  ,אין השליח מברך עבורו

, משא"כ כשמעשה המשלח אף בברכת שהחיינומוציא את  "השליח"השליח והמשלח מקיימים המצוה בעצמם ש
 לברך שהחיינו.  "המשלח"על  ,מצוה עושה רק השליחה

בברכת  אחד יכול להוציא את כולם ,עתה יוצא דהמקיימים מצוה בצוותא אם כל אחד עושה מעשה המצוהמ
ועשו בהם ציצית ולא  ותחדש טליתותאם עשרה קנו שפסק ד )סי' ח א"א ס"ק ח( הפמ"ג ולפ"ז צ"ע בדברי ."שהחיינו"

נהי שא' מברך להתעטף על כולם מ"מ שהחיינו הם  ,ב"סי' כבברכו שהחיינו דמברכים בעיטוף ראשון כמבואר 
ה בשופר דהתוקע מברך שהחיינו בקול ובדיבור "וע"כ מנהגינו לקמן סי' תקפ הנ"ל, מברכים כמ"ש הרמב"ם

  .(שם) המ"בוכן פסק  , עכ"ל.ה ולבישהיא"כ במצוה שיש בה עשימש
 שו"ר .זה דומה לתקיעת שופר דאחד מוציא את חבירו א"כו ,כל אחד מתעטף בטליתו שהרי צ"ע וולכאורה דברי

 ,וה לשל חבירוואין שמחת כל או"א שד וכתב דהיינו טעמא דהפמ"ג שיח הלכה סי' ח() זצ"ל הגרשז"א שעמד בזה
וה"ה לגבי פירות  ,משא"כ לגבי שופר הברכה היא ע"ז שהגיע זמן המצוה ,ן להם לברך אלא כל או"א לעצמווע"כ אי

ולפי שהגיע עונתם א' מוציא את חבירו כיון שהברכה של שהחיינו היא ע"ז שהגיע עונתם ולגבי זה כולם שוים, ע"כ. 
 א מחמת שהגיע זמן המצוהישה לא בשהחיינו אבל שונות, דבריו כוונת הפמ"ג היא דוקא בשהחיינו על מיני הנאות

   .דבכה"ג אחד מוציא את השני וכנ"ל
לענין ברכת הגומל דאם המברך חייב ומברך ברכה על שהיה חולה  )סי' ריט על סע' ה( בחי' רע"אוכסברא זו מצינו 

אינו די"ל דצו(  )דרשות פר' בספר אורים גדוליםמסתפק  ,שומע חייב בברכה על שהיה הולך מדברשוזה  ,ונתרפא
מדברי הפמ"ג לא משמע כדברי הגרשז"א אמן או דאף בעניית אמן אינו יוצא, ע"כ. אלא דמ"מ יוצא בלא עניית 

דבכה"ג  ע"י מעשהמצוה שאלא משום שהוי  ,משום שאין שמחתם שווההטעם דכל או"א יברך לעצמו הוי ד
 ., וצ"עהרמב"ם לא מהני בה שליחות לכתחלהל
אין לפטור  שלכל או"א שווה, השמחה שאיןהיכן דיש לחוש ס"ל דגרשז"א בביאור דברי הפמ"ג דעכ"פ לפי סברת הו

( שהשחיינו של הדקלת הנרות )וכגוןע"י ברכת שהחיינו של חג  כלים חדשים וכדו' אחד את השני, ה"ה לענין לפטור
 ואע"פ .(סי' כג) בכת"סי"ל דמהני וכן מבואר  ו שלא תחול רק על מצות ההדלקהלכוון להגביל ברכת שהחיינו .]ובכה"ג י"ל דלא יביא החנוכיה בשעת ברכת שהחיינו

כבר בירך על שהגיע לאותו זמן שראה הפירות והרי ראה גם היינו כשהרבה פירות מונחות לפניו דהרי  ,נקט דלא מהני להגביל ברכת שהחיינו )ח"א סי' פז( אג"משה

 .[מעיין, ודו"קמין שרוצה שלא לפוטרו. אבל נד"ד שאני לאותו 
על מצוה ועל בגד אחת אם מותר לברך ברכת שהחיינו  שהסתפק )סי' כו ד"ה ויש לי מקום( בכת"ס מצינו בדרך זהו

 אינו בכלל הנאתדחשב כדבר א' שעל שניהם מברך שהחיינו או נימא דברכת שהחיינו על קיום המצוה נאם  ,חדש
ר "בוודאי כשא"א בענין אחר כהא דסי' תעיי"ש דו] , ע"כ.וצ"ע ,הוי כתרי מילי בכלל הנאת הגוףהגוף ועל בגד חדש 

 במנחת שלמה לדבריו חששו .[כא קפידא כיון דעושה כן משום ספקשמברך שהחיינו על יו"ט ב' של ר"ה ובגד חדש בודאי לי

שיש לו בתוך ביתו ולהניחם על שלחנו כדי לפוטרם  צ להביא את הפירות החדשים"אבליל א' של ר"ה ומברך שהחיינו,  דמי שמקדש 'כת]עיי"ש ש .)סי' כ אות ב(

גם יש לחוש למש"כ בשו"ת כת"ס ובברכת שהחיינו שאומר בשעת קידוש, ולא חשיב בכך גורם ברכה שא"צ, כיון שהם ב' דברים מחולקים ואין זמנו של זה כשל זה, 

 [.הברכה נפטרין בברכה אחת דבכה"ג אם היו הפירות לפניו בשעתכתב ש)סי' רכה אות יח(  בכה"ח ועי' .הנ"ל
אבל מ"מ אם בירך פטר. ולפ"ז יש לתת טעם  הדלקת נ"ח,לפ"ז י"ל דאין לפטור חנוכיה חדשה בברכת שהחיינו של ו

ות של כסף נקנה לו שרגות קטשהמהרש"ל  )סי' תתקפט( המטה משהבשם  )סי' תרעג ס"ק יג( הבאר היטבעל הא דהביא 
ברכת  דבשעת קניין יש לברךע"פ או ,נסים ושהחיינו בה ובירך להדליק ושעשה התחיל להדליק של חנוכה שני ובליל

ו ינדרין שהחיסברכות כמו שמ ו עם אלו שתינניחא ליה להסדיר ברכת שהחיי היהמ"מ , שהחיינו על כלים חדשים
ה ביום שלא הדליק עלי דהטעם, ע"כ. ואפשר ושהחיינו דסוכה עם קידוש היום לולב" נטילת"על  לב עם ברכתודל

 מכה לשאר הברכות. ווע"כ בירך למחרת כדי לס ,שלא לפוטרה בברכת שהחיינו של הדלקת נ"חכדי  היינו הראשון
נו על החג וכדו' פוטר ידודאי דברכת שהחי דחה דברי הכת"סש )ח"ד סי' כה סד"ה ושפיר הדר( שבט הלויב א דשו"מלא

שהמקדש בליל  )סוכה רמז תשסו( המרדכי בשםביא להלכה ה (סי' תרמא) רכי משההדשהרי  ,שהחיינו על שאר הדברים
 , ע"כ.ג"כ ת הגוףזמן שבירך על הסוכה פוטר גם היין החדש, הרי מבואר דשהחיינו זה פוטר הנא ,סוכות על התירוש

אלא דאפשר דהמהרש"ל פליג  ,ראיה אלימתא היאא"כ ו ,משמע דאף לכתחלה שרי לעשות כן שם ובדברי המרדכי
 ק.ו"וד ע"ז כנ"ל,

  
 העלון נתרם בעילום שם 

 להצלחת התורם ומשפחתו 
 
 


