
 

 עבודת המועדים
 נקודות בעבודת ימי חנוכה

 תדלקה תבברכ ביט"ויכוין ה - כוונת הברכות

היא  המצוהשמחה באשר ך ותולאומרם מ תנרוה

ד ולכבו .א׳ בשנהפעם  לזמןעתה בש החביב

זו  המצו בשביל תהמלאכים קדישין הבאים להבי
 ן כמו שהולךעליווא בבגד ההכשהנרות ידליק 

קב )כף החיים סי' תרע"ו, ח בשם . ית הכנסת"לב

 (ישר פ׳ צ״וה

 

"אך  - 'להדליק נר חנוכה' בברכתהכונה 

בחתימת ברכה זו באמרו "להדליק נר חנוכה" 

יכניס בלבו ובמחשבתו שמחה עצומה באלקותו 

ברך שמו ויתעלה זכרו לעד, על עוצם הנס ית

שנעשה בימים האלו בבית המקדש בפך של שמן, 

כדאיתא בגמרא הקדושה  )שבת כא( כשנכנסו 

יונים להיכל טמאו כל השמנים וכו' ולא היה בו 

אלא כדי להדליק יום אחד, ונעשה בו נס והדליקו 

 (יסוד ושורש העבודה יב, א)  .ממנו שמונה ימים"
 

"ובברכת  - רכת 'שעשה ניסים'הכונה בב

"שעשה ניסים לאבותינו", יתן הודאה עצומה 

במחשבתו ושבח גדול ליוצרנו ובוראנו יתברך שמו 

ויתעלה על כלליות כל הניסים והישועות הגדולות 

שעשה עם אבותינו בימים האלו, ויצייר במחשבתו 

בהודאה זו, כאילו עשה יתברך שמו ויתעלה, עמו 

 )שם(  .סים בימים ההם"ממש הישועות והני

 

"מצות נרות חנוכה היתה  - חביבות המצוה

חביבה עלי עד מאד, ולולא שיחת הבריות הייתי 

מהדר שידלקו זמן רב כפי היכולת והייתי מתענג 

לישב בחדר שבו הנרות, לראותם ולהסתכל בהם 

בכל רגע, ולא הלכתי מאותו החדר רק כשהייתי 

זאת הייתי יושב אנוס על פי עבודת הציבור, ובכל 

נגד הפתח מאותו החדר, כדי להסתכל כפעם בפעם 

)נפש דוד והייתי שש ושמח בהם הרבה". 

 להאדר"ת עמ' יד(

* 
 - ההכנה לד' הימים המיוחדים של חנוכה

, חנוכה"בשעה שמעמידים את כל הסדר יום של 

מבואר מצדיקים זי"ע, שצריך להשקיע דגש חזק 

של הימים  ומיוחד על כל הסדר היום הקדוש,

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.

ועל... השבת הקדושה והמאירה של חנוכה, 

אחריו, שידוע מצדיקים והתוספת שבת לפניו ול

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 היום הקדוש והנפלא, שכמה בחינות הוא 

הקדוש, הזאת חנוכה  ממש ה'שפיץ' של כל החנוכה

)שיחות התחזקות מהר"ר צבי מאיר הקדוש". 

 זילברברג שליט"א, חנוכה עמ' כב(
 

מעלתו המיוחדת של היום הראשון של 
"איתא מהשפת אמת, והבני יששכר,  - חנוכה

והישמח ישראל, ועוד צדיקים זי"ע, שביום הראשון 

של חנוכה יש קדושה מיוחדת, לפי שהוא כולל 

הימים, כאשר מתחזקים בכ"ד שעות בתוכו את כל 

הראשונות בחיזוק עצום, בתורה, ובתפילה, ובכל 

הענינים, הרי זה מלוה את האדם לכל ימות 

 החנוכה,

וכלשון הישמח ישראל זי"ע, מה שאמרו בגמ' 

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

שביום זה כלול כל שמונת הימים, וגופא בתר רישא 

א ההתחזקות ביום הראשון מסייע אזיל, וממיל

)שיחות התחזקות הרבה לכל ימות החנוכה". 

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

 שמז(
 

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 

ה מוציא ומעלה יהודי מהיכן שהוא נדח חנוכ

בתכלית השפלות, ונר שבת מעלהו להיכלו 

 בס"ד

 מיקתאע מעתאש

 חצי שעה דולקים םשאינ ותנרב נ"ח מקיים מצות קטן האם
 מצות הדלקת נ"חא. 

נרות על פתחי הבתים בכל לילה ולילה מכ"ה בכסלו צוה מדברי סופרים להדליק מד )סי' תרע סע' א וסי' תרעב סע' א(בשו"ע מבואר 
ולדעת הגר"א משקיעת  השו"ע מתחלת הלילהלדעת  ,א מבערבאל אותםאין מדליקין ו .שמונת הלילות להראות ולגלות הנס

  .דהיינו חצי שעה רגל מן השוקתכלה עד ש יתן בהם שמן שידלקו .החמה
 ב. שיעור נ"ח

דעת  ,רגל מן השוק"תכלה "עד שבשיעור  נרות חייבים להדליקהבתים תוך יק בללהד נהגוהאם אחר שונחלקו הפוסקים 
 ם אע"פ שאין דולקים אלא זמן מועט.זה"ז ליכא שיעור לנ"ח וע"כ מי שרוצה לוקח נרות קטנידב )סי' תקמ( המהר"ש אוסטרייך

דאף בזמנינו בעינן שיעור שעד  לדחות שיטה זו ויצא )שם ס"ק ג( והמ"א )שם אות ב( הב"חאולם  .()סי' תרעב אות א הדרכי משהוהביאו 
 פרסום הנס הואהאידנא דכיון  ,נן שיעור זה אף אם הדליק מאוחרוכתב דבעי (ב ס"קרשם ) "חפרה ן נקטוכ. שתכלה רגל מן השוק

אלא  .)שם ס"ק ה( המ"בוכן פסק  .כן המנהגש( ק בא"א ס" שם) הפמ"גכתב לעולם צריך שיעור חצי שעה, ווע"כ  תוך הביתלבני הבית ב
כי מצינו נמי ראשונים  "ללא ברכה"חוזר ומדליק ה כשיעור דאם כבר הדליק ולא הי ב(-)כלל קנד אותיות א הנשמת אדםכתב דמ"מ 

אין אם ד"ה כזה השיעור(  )שם בביאור הלכהכתב . וכמו כן )סי' תרעה ס"ק ח( המ"בפסק וכן  שס"ל שבדיעבד אם הדליק ללא שיעור יצא.
בתוך הבית הנ"ל היה בזמנם ואף  שמדליקין)ובאמת המנהג  ., ע"כעכ"פ ללא ברכהשיעור מדליק לו מספיק שמן להשלים ה

 .זמנינו בחו"ל, אולם באר"י הרבה נוהגים להדליק בחוץ, ואכמ"ל(ב
 ג. חובת חינוך

גם הבן חייב  בנוך את חייב לחנ באהוכמו ש ,לחנך את הקטניםה איכא חובגם במצות נרות חנוכה שאר מצות שמצינו בהנה כמו ו
כמבואר  שיש לקטן בית משלול זה כאלא דכ ,(ביאור הדבר גליון י"אבלקיים המצוה )דחובת חינוך הוא על האב ועל הבן, עי' 

לדידן דכל א' מבני הבית מדליק בפנ"ע, ד )סי' תרעה סע' ג( הרמ"אדעת  ,. ואם נמצא בבית אביו המדליק בעצמו)סי' תרעז סע' ב( בשו"ע
ע"פ  תרעז ס"ק ח()סי' המ"א  אבל דעתקטן שהגיע לחינוך גם צריך להדליק, אע"פ שאין הדלקה זו עיקר החיוב אלא הידור בלבד. 

היינו בדבר שיש בו  ,דאע"פ דמחויבים לחנכו )שם( המחצה"שוביאר  דקטנים פטורים בכה"ג. )שבת ט: ברי"ף אות א( השלטי גבורים
)ססי'  והביאור הלכה חיוב על הגדול מצד הדין, אבל בזה דגם בגדול ליכא כי אם משום הידור מצוה אינו מחויב לחנך בו הקטן.

וכן  ,דליכא חיוב לחייבו בהידור מצוה בנ"חיג(  "ק)סי' תרעז ס המ"בוכן הכריע  .מבואר כהמ"א )שבת כג.( במאירי גםהוסיף ש תרעה(
 במ"ב 'עימ"מ ו. [אות ד() ז"סי' תרעבעוד שם  'ועי] שנקט כהרמ"א )סי' תרעה אות ה( שערוה"כה ודלא, )שם אות כח וסי' תרעז אות כב( הכה"ח נקט

ומ"מ  .[בגליון פ"בבס"ד  מש"כ ועי' עוד] .'אף לדעת הרמ"א הנ"ל א"צ להחמיר כולי האי ודי שידליק בכל לילה רק נר אד )סי' תרעה ס"ק יד(
 .)מבית לוי ח"י עמ' ז( ]זצ"ל[ הגר"ש ואזנר שליט"אליתן לקטנים בני חינוך להדליק כמהדרין מן המהדרין, וכן דעת  המנהג

בנ"ח וכגון  ,בהם שיעור מדליק בנרות שאיןהדלקה דיליה אף כשהלברך על ן הקטרשאי  הקטן כשמחנכים את אםה יש לדוןו
 . שיעור חצי שעה דולקיםאינם  פעמים דהרבה יםהמצוי צבעונים

 אתי למסרךחשש דד. 
 "דילמא אתי למסרך" היינו כי על הכוס ביוה"כ ע"י שיטעמנו קטן "שהחיינו" מברכיםדהטעם דלא )מ:(  בעירובין מבוארוהנה 

  "כ אחר שיגדל.הנהג זה ולשתות ביואחר מ
אבל אם אירע ברית מילה בט' דלמא אתי למסרך,  'חיישהוא קבוע  בשם רבינו שמואל דדוקא גבי זמן ד"ה דלמא(שם ) תוס'ה וכתבו

לא אבאקראי  הותר לאדמ"מ אף לפי התוס'  )עירובין שם( הריטב"א וכת' .למא לא חיישינןעלא אקראי ב"כ דלא הוי אהאו ביו באב
כתב  ה ומיהו("קיד. דיבמות )שם ו הרשב"או דבר שאינו קבוע חיישינן. 'לצורך דבר של מצוה כגון ברית מילה אבל בדבר הרשות אפי

דהא קטן  מסרךלדאתי  של הקטן לא אסרו מחמת לצרכוכאשר נעשה הדבר ולא חיי' להכי שאנו משקים אותו מחמתינו כשדוקא 
 .ד"ה ומה שאמרו()שבת שם סד"ה מה שהתרנו, ועירובין שם  מאיריבועי'  .ע"כ מאכילין אותו בידים ביוה"כ,

, מלין אותו ואם היולדת מצויה במקום המילה, יברך על הכוס בתב"א אם יש תינוק למולד( ז 'תקנט סע 'סי) בשו"ע פסקולמעשה 
דלמא אתי למיסרך כיון ' לא חייד (ק טס") המ"אוכתב  .ע"כ ,ואם אינה שם יברך על הכוס ויטעים לתינוקות ,ותשתה ממנו היולדת
. ומבואר שנקט כטעמו של במ"א הנ"ל[שמחמירינן בזה כיון שהוא מדאו', עי'  תרכ"א ס"ג סי'בולענין יוה"כ עי'  .סי' תקנ"ועי' בו]דלא קביעי בכל שתא 

  .ס"ק ל(סי' תקנט ) במ"בוכן הוא , )סי' שמג אות ו( הגר"זוכן פסק  .התוס'
 דברי שדחה "שועיי שרי.דלצורך הקטן  א"כ הואא ,ספרים ע"י קטןבשבת לטלטל  דאסורשכת'  )סי' טו( ת רע"אבתשוב 'עי]אלא ד
"כ דמדינא הוי מותר ליתן הההיא דזמן ביודשאני משום דלא הוי מילתא דקביעותא,  צה להתיר אף שלא לצורך הקטןשר השואל

דלמא אתי ל חיי'מ"מ כיון דאנן עושים בשבילנו לברך שהחיינו לקטן לשתות דמה שעושה הקטן השתיה הוא צורך עצמו, אלא ד
 ., ע"כ, אפי' שלא בקביעותע"ד הגדול מדינא אסורכולו אבל אם מעשה התינוק  שלא בקביעות,היכן שהוא תירים זה מבולמסרך 

 . [)או"ח סי' קעג( ובמהר"ם שיק קיז( )תל' ח"א סי' בשואל ומשיב. ועי' שהביא מסקנת הרע"א להלכה )סי' שמג ד"ה מד"ס(בביאור הלכה  'ועי
 באיסורים דרבנןו. 

מותר לו לאדם להלוות בניו ובני ביתו ברבית כדי להטעימן טעם רבית ושוב דחו דלאו  אמר רב יהודה אמר רב )עה.( בב"מ ואיתא
 .ע' ח()יו"ד סי' קס ס השו"עוכן פסק  .)מה. ברי"ף( ברש"י ובנמוק"ימילתא היא משום דאתי למסרך, עיי"ש 

עם . ואמרו שם מנה גדולה כנגד מנה קטנה אפי'מפיס אדם עם בניו ועם בני ביתו על השולחן ד( קמט. - )קמח: שבתבמאידך שנינו 
מאי טעמא כדרב יהודה אמר שמואל דאמר רב יהודה אמר שמואל בני חבורה המקפידים זה  ,עם אחר לא ,בניו ועם בני ביתו אין

רב יהודה אמר רב דכשרי בניו ובני ביתו  ועם ,ום משקל ומשום מנין ומשום לוין ופורעין ביו"טעל זה עוברין משום מדה ומש
 מותר להלוות בניו ובני ביתו ברבית כדי להטעימן טעם רבית, ע"כ. שאמר ד

ה גדולה כנגד מפיס אדם עם בניו ועם בני ביתו על מנדאע"פ דלא קיי"ל כרב לענין ריבית מ"מ  )שבת פכ"ג הי"ז( הרמב"ם והנה דעת
דע"כ לא נדחית ההיא דרב אלא גבי רבית שחוששין מן התורה וחוששין דלמא אתי )שם(  משנה המגיד וביארמנה קטנה, ע"כ. 

אבל קוביא שאינה אסורה אלא מדבריהם בבניו ובני ביתו לא גזרו. ותדע לך שכן הוא דהא מתניתא לית לה פתרי לחלק  ,לסרוכי
)שם(  והכס"מ) .)שם ד"ה אי הכי( הריטב"אוכבר כת' כן  לאחר אלא בכך ואיך נדחה משנתנו מהלכה, ע"כ.בהפסה בין בניו ובני ביתו 

כת' דאפי' אם תמצי לומר דמימרא דרב אידחיא לה גם לענין קוביא משום דילמא אתי לסרוכי משכחת לה  )ססי' שכב( והב"י
ולפי דברי  .(ת דוקא ועם אחרים אפילו בשוות לא, עיי"שלמתניתין פתרי דבבניו ובני ביתו לא שרי להפיס אלא במנות שוו

 הריטב"א והמגיד משנה יוצא דלא חיי' לאתי למסרך באיסורים דרבנן. 
ומבואר לפי"ז דחיי' לאתי  .פסק בשם הראב"ד דכיון שדברי רב נדחו לענין ריבית ה"ה לענין פייס )שבת קמט:( הרשב"אאולם 

 .ו( ')שם סע השו"עו או"ח סי' שכב() טורהוכן פסקו  מדבריו הובאו לעיל באות ה'. וכן משמע סרך אף באיסורים דרבנן.מל
אשכחן להרמב"ם גופיה דגזר בגזירה דלמא אתי למסרך כי המ"מ  דחה הטעם שכת'אולם  הרמב"םנקט כש )ס"ק ו(שם  בט"זועי' 

כת'  י(אות ) הא"ר . אולםלמא אתי למיסרךד"ב וליתן לתינוק תסימן תקנ"ט דאין לברך על הכוס בבאפי' במידי דרבנן כדאיתא 
סי' טז )או"ח  פרי הארץבו (ס"ק ו) המאמ"רוכ"כ  סימן תרכ"א אות א'.ב גופא הט"ז ש"פי דאתי למסרך כמט חיי' מצוהבדלחלק 

אתי למסרך משום דאי שרית להו לאכול ולשתות בת"ב איכא למגזר ד ינןדגזרדת"ב  דשאני האכת' מד"ה ולענ"ד דאין עמ' מב: טור ב( 
ועי'  ., ע"כלאכול אף ביוה"כ שהוא מה"ת, משא"כ באיסור קוביא דאינו אלא מדרבנן וליכא ביה חשש שמא יבוא לאיסור תורה

 .מש"כ ליישב דברי הט"ז )מ"ז שם( פמ"גב
ואר דחיי' אף דהיינו טעמא כי חיי' דאתי למסרך. ולפי"ז מב )ס"ק כב( המ"בוכת'  ,לפי המבואר לעיל לא קיי"ל כהרמב"םעכ"פ ו

 באיסורים דרבנן.
 ז. חינוך בכשר כמו גדול

. כהלכההמצוה וכשיגדל לא יקיים  דאל"ה יש לחוש דאתי למסרך ,דולחנך את בנו במצוה יש לחנכו בכשר כמו בגממעתה י"ל דה
ין מסוכה של הילני עתמבש דהא מייתינן ראיה (שם)והוכיח כן מהש"ס סוכה  ,)סוכה ב: ד"ה אמר ר"י מעשה באילני( בריטב"א מצינווכן 

וגדולה  ,משום דלא סגיא דליכא בבניה חד שהגיע לחינוך דבעי סוכה מעלייתא, ומקרא מלא דבר הכתוב "חנוך לנער ע"פ דרכו"
)סי' תרנז ד"ה כדי  בביאור הלכהוכן נקט "כ ליטעמיה לינוקא דלמא אתי למיסרך, ע"כ. הגבי זמן ביו( שם) מזו אמרו במס' עירובין

מצות חינוך ד )סי' ט ד"ה ואחרי( בכת"ס 'ועי]יהו כשרין כמו בגדול. שהד' מינים  דפשוט דבעינןלענין חינוך מצות  נטילת לולב  (לחנכו
"ח כשיגדל, ואפשר כשאין לאב תפילין אחרים לחנכו חוץ דוצריך לחנכו בתפילין שיוצא בהם י ,הוא כדי להרגילו במצות כשיגדל

 [."לכעליהם, ע מקצתו אבל לא יברך תשלא ידוע אם קטן היה( יחנכו באלו דנקוט מיה מאלו )שנכתבו ע"י קטן או מי
לקטן קודם שיצא בו, מפני שהקטן  שלו ן את הד' מיניםלא יתדביו"ט ראשון של סוכות  'שכת סע' ו(תרנח  )סי' בשו"עין ייעולא דא

 אור זרועבשם  )פ"ד סי' ו( הגהות אשיריהסיף שם ע"פ הוו .אינו מוחזר , ונמצא שאם החזירו לוה"תם מקונה ואינו מקנה לאחרי
 ., ע"כשאם תופס עם התינוק כיון שלא יצא מידו לגמרי שפיר דמיסוכה ולולב סי' שיח( )

לא יצא דשאול לא מהני  הקטןאבל אכתי  ,רק הגדול ייד"ח כיון דשלו הוא , האםונחלקו הפוסקים בכה"ג שתופס עם התינוק
 הבגדי ישע. אולם דעת בכה"ג דהקטן לא ייד"חועוד  )אות י( "ראה ,)ס"ק ח( המ"אהקטן נמי ייד"ח. דעת או דלמא  ,ביו"ט ראשון

. וכשיטה זו גם בשאול דהא גם בזה מתחנך הבן למצות מתמצות חינוך מתקייכי  יד"חהקטן יד ס"ק ו( שם)הברכ"י וס"ק ח(  שם)
 שער הציוןבוביאר  .(שנראה דדעת המ"ב לפסוק כדעת המקיליםכתב  ד"ה והנה( )יו"ד ח"ג סי' נב אות ב באג"מו) ס"ק כח( שם) מ"בה מצדד

דבכה"ג דכתב  "עפשטיות הלשון דשו ןכש עיי"ש שכת'. ורק על עצם המצוה ולא על פרטי המצוהדמצות חינוך הוא  "לדס( ס"ק לו)
 .]ועי' מש"כ בנוגע לכאן בגליון קל"ט[ .יודיוכל אביו לעשות כן לכתחלה ולברך עמו ויוצא בזה מה שמוטל על משמע ",שפיר דמי"

לא נחשב  "שאול"ון שאביו"ט רהרי ד ,דהקטן אתי למסרך כלל אמאי לא חששואיך מתקיימת מצות חינוך בכה"ג, וצ"ע  אולם
]ואין לומר דבכה"ג הוי לצורכו ועכ"פ לדעת הרשב"א ליכא משום אתי למסרך, דהרי חיסרון השיעור אינו לצורכו  מצוה כלל

 ושו"מ להכי. שינןלא חיי שנדמה להקטן שעושה מצוה דס"ל לשיטה זו דכיון וע"כ צ"ל .)סי' תרנח ס"ק יח( הבכור"יכן הקשה ו .ל[כל
 )מו: ד"ה בגמ' ואמר(. בערוך לנרועי' מש"כ ] .לבאר שיטה זו בדרך זה שכתב נמי )או"ח ח"ג סי' צה(באג"מ 

בעצמו לברך אולי כיון שהוא הקטן ברכה לבטלה, ובשלמא כשיכול  הויך הא איך אומרים להתינוק לברשתמה ד )שם( באג"מועי' 
לן מה שהקטן בעצמו מברך לבטלה כיון שהוא סובר שהיא ברכה למצוה שמתחנך בזה, אבל לתינוק בשביל חינוך לא איכפת 

 )סי' י"רכובב .י"ש מה שתירץ, ועידצריכין לצוותו לברך וכ"ש כשצריכין לסייעו בהברכה הרי הוא כספי ליה בידים ואיך התירו
הרא"ם בתוספות לסמ"ג ריש מגילה, דלא אכפת לן אי קטן מברך לבטלה, כת' דס"ל לשיטה זו כסברת  (תרפט ס"ק א סס"ק ו וסי'תרנח 

 [.שוידהוא ליתיה בעונשים, ואנן אין מצווים להפר
ה אבל על פרטיה אין חובת חינוך כל זמן שנדמה יוצא מהנ"ל דכל מה שבעינן לחנך הקטנים בכשר כמו גדול היינו בעיקר המצו

 להקטן שמקיים המצוה כגדול.

 "ד| ה'תשעחנוכה  -מקץ גליון קס"ג  | פר' 
 'קהילת ''חניכי הישיבות'', רמות ב
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 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 
שהקב"ה מאיר בו ליהודי למטה מעשרה, ואח"כ 

בנר שבת למעלת השבת  יוכל להתעלות
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 
שאין מדליקין בהם בשבת, וכל יהודי יכול 

 להדלק בה מאור השבת.

להם שום עצה איך להתעלות  כי אף אלו שאין
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

 לימוד התורה בחנוכה

 - ימי חנוכה ראויים ביותר להתמדת התורה

. יחשוב שעיקרו נתקן להלל "תוכחת מוסר לחנוכה

ולהודות להשם יתברך, על כי היונים חשבו לבטל תורה 

הימים הקדושים האלה ראויים ביותר ומצות, אם כן 

הימים, כי תלמוד תורה כנגד  ילהתמדת התורה מבשאר

. ובעוונותינו הרבים רוב העולם נוהגים בהם ביטול כולם

תורה והולכים אחר ההבל. ומה שרבותינו הקדמונים 

פסקו ישיבה בימים ההם, עשו בשביל הנערים שיחזרו 

על כן   ויחזרו על תלמודם מה למדו ויהיה שגור בפיהם,

ת בתורה השומע ישמע ויתעורר בימים ההם ביתר שא

 (מסכת תמיד פרק דרך חיים אות א')של"ה   .ובמצוות"
 

"ונמצינו למדים  - השמחה בחנוכה על קיום התורה

שכמו שיש לשמוח בשבועות על נתינת התורה, 

ובשמחת תורה על עסק התורה, כך יש לשמוח בחנוכה 

על קיום התורה. ונס החנוכה הוא חוליה מקשרת בין 

ימודה בדורנו בשמחת נתינת הרה בשבועות לשמחת ל

תורה. ולכן כתבו הפוסקים שבחנוכה לא תקנו שמחה של 

משתה שהרי עיקר הגזירה לא היתה על עניני גשמיות 

)שיח יצחק, חגים אלא על התורה שענינה רוחניות". 

 וזמנים ח"ב עמ' קמט(
 כוונת ההלל בחנוכה

 אמירת הלל שלם בכל יום משום הנס שהתחדש

ום ימים טובים... ולהודאה ... ולשנה אחרת קבע" -

בתפילה ולגמור את ההלל, ואף על פי שבגאולת מצרים 

אין גומרין את ההלל אלא יום ראשון ולא אמרו לגמור 

בח' ימים של חג אלא שהקרבנות חלוקים לעצמם בכל 

חנוכה שאני שבכל יום ויום היה הנס מתרבה יום, 

 (אירי שבת כא:)מ ."ומתחדש יותר
 

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

כמובא למעלה כבר כמה פעמים בחיבור זה, שאם אדם 

אומר התבות של איזה הודאה להשם, יתברך שמו 

ויתעלה, בלא לב ולב, בלתי התלהבות והכן עצמו 

מקודם להכניס שמחה עצומה בלבו באלקותו יתברך 

אזי בלתי אפשרי שיבוא שמחה בלבו  -שמו ויתעלה 

לבו ישן בקרבו ואין מי מעיר אותו אל מעצמו, כי 

 השמחה, 

אך צריך האדם להכין עצמו לכך, אז נתוסף שמחה בלבו 

עצומה יותר ויותר עד שכמעט יבטל ממציאותו הגשמי 

השמחה באלקותו יתברך שמו ויתעלה זכרו  למגוד

 )יסוד ושורש העבודה ט, ב(". לעד
 - יכוין להודות לה' על כל חסדיו שעשה עמו

ה' על כל הטובה שעושה עמנו, ואף ללהלל "ראוי 

לו פינו מלא שירה וכו' לא נספיק להללו ולו דומיה ישא

ויכנע מאד ... תהלה. על כל פנים בלא כלום אי אפשר

ויקבע בלבו אמונה שלמה כי הוא הנותן לו כח לעשות 

 .חיל ומידו הכל ולו נתכנו עלילות

יף ועל אחת כמה וכמה ראוי להלל לה' האיש אשר העד

ה' טובו עליו בטובות הנפש וזכהו להיות חלקו מיושבי 

מצוה ממה  ףוזו ענ... בית המדרש וחננו חכמה ודעת

א את ההלל על הנסים ועל ושתקנו לנו חכמים ז''ל לקר

ומכלל חסדי ה'  הפרקן כמו שכתב הרב ספר החרדים. 

ומשפטי ה' ישרים משמחי לב שמה שאנו מברכים אותו 

ומקבלין עליה ... ובה שעושה עמנוומהללים לשמו על הט

היש חך מתוק מזה, לכן הודו לה' כי טוב כי  ...שכר

 פלא יועץ, הילול() ".ולעולם חסד
 

 נערך ע"י מחבר קונטרס "עבודת ימי חנוכה" 

 מסדרת עבודת המועדים

 
 

 ח. נר חנוכה שאין לו שיעור בצמצום )והדין בזה בשאר מצות(
מדליק בנרות שאין בהם שיעור בצמצום אם א"כ אף  דלקההעיקר קיום המצוה היא הדכיון י"ל לענין הדלקת נ"ח דולפ"ז 

וק"ו כשמדליקים בער"ש לפני  (,חצי שעה םדולקי ןשאינ יםהמצוי םוכמו שמצוי בנרות צבעוני)מהני,  לקטן ואין הדבר ניכר
טעם השכת' ד )יו"ד ח"ג סי' נב אות ב ד"ה והנה( באג"מובדרך זו מצאנו . חזיק חצי שעה לאחר זמן החיובמהשקיעה שהנר אינו 

הנ"ל דקטן יוצא  דעה , כי סומכים עלפחותין מכשיעורד' כנפות ש (אף לאלו שהגיעו לחינוך)שלוקחין בעד הקטנים  והגיםנש
 . מתחנך הקטן למצותבלולב שאול אף ביו"ט ראשון משום דגם בזה 

כיון  ,דאין קפידא אם אין הנרות דקטנים שהגיעו לחינוך דולקין חצי שעהשכתב  תרעה( סי'ס) בא"א מבוטשטש ושו"מ
י שעה שהוא חצי שעה )ובפתילה קטנה אפשר שידלק חצי שעה נר כזה שהתינוק אין בו הבחנה בזה ויכול לסבור על פחות מחצ

שהנר לא מחזיק ולפי דבריו לכאורה יש לחלק בין כ ., ע"כחינוך בלי חשש(ועי"ז הרי מקיים מצות  ,כשיהיה הפתילה דקה
מ"מ הדבר  דאף אם חושב שקיים המצוהב שבת בגוונא שהקטן מדליק בער בין, חצי שעה דשרי כי ניתן לטעות בכךממש 
 לולבנן שיעור ולא סגי ביבעלב ול ואע"פ דלמצות] .וע"כ לא מהני כלל חצי שעה אחר זמן החיוב דולקיןשהנרות לא מוכח 

י"ל דשאני נר חנוכה דעיקר המצוה  )כמבואר לעיל בשם הביאור הלכה דבעינן כשר כמו בגדול(, שנראה לקטן שיש בו כשיעור
פצא של חההנר אינו ו, משום פרסום הנס הדלקה צריכה להתמשך חצי שעההה שה"הדלקה" אלא דאיכא פרט במצוהיא 

 .[והחפצא של המצוה, ושיעורו הוי דין בעיקר המצוה, משא"כ בלולב דהוא גוף העיקר הקמצוה אלא ההיכי תמצי להדלה
לים הנ"ל, אולם אלא דכ"ז לפי שיטת המקי .חצי שעה בצמצום ידלקו דנרות חנוכה של הקטניםלפ"ז יוצא דלא בעינן ו

דהיכן )או"ח ח"ג ססי' צה(  האג"מוכן דעת לכתחלה יש להחמיר לצאת כדעת החולקים דגם על פרטי המצוה איכא חובת חינוך, 
יקיים האב מצות החינוך שעליו חפצי המצוה שיש לכל אחד להחמיר כמו שראוי להורות לדינא ולקנות בעד כל קטן דאפשר 

 .דלכתחלה יש להחמירתרנח אות סד( )סי' מהכה"ח וכן נראה . כדין
 -מסקנא דדינא-

נחלקו הפוסקים האם יש  ב'. דול )כגון לולב וג' מינים כשרים(יש לחנך הקטן לקיים המצוה בהכשר כמו גא' העולה לדינא, 
אומרים חובה לחנכו אף על פרטי המצוה )כגון לולב כשר שהוא שאול, או נרות חנוכה שאינם דולקים כשיעור חצי שעה(. יש 

 .פרטי המצוה. ולכתחלה יש להחמיר לחנכו בכל שאין חיוב לחנכו בזה, כיון שהדבר אינו ניכר לקטן. ויש אומרים שחייבים
 
 

 על נ''ח במוצ"ש לפני הבדלה, האם מבדיל או מדליקבירך 
 א. הדלקת נ"ח במוצ"ש

ובבית י"א דמדליק ואח"כ מבדיל וי"א  .ב( )סי' תרפא סע' שו"עב כמבואר מדליקין נר חנוכה בבה"כ קודם ההבדלהוצ"ש מ
 )ח"ד פמ"ג אות י( אור לציוןבומ"מ עי' ] .דעביד כמר עביד ודעביד כמר עביד )שם סס"ק ג(המ"ב ופסק דמבדיל ואח"כ מדליק, 

 .דמנהג בני ספרד להדליק נ"ח בבית הכנסת קודם הבדלה, ובבית מדליקים נ"ח לאחר ההבדלה[
 העשיית מלאכה לפני הבדלב. 

 סי' יא(פסחים פ"י ) רא"שהופכ"ט ה"ו( שבת ) רמב"םהדעת והנה מצינו מח' ראשונים לענין עשיית מלאכה לפני הבדלה במוצ"ש, 
 חדדבא ראשונים ועוד רש"יבשם  )סי' רצט( טורה", ודעת והמבדיל" "אתה חוננתנודאסור לעשות כל המלאכות עד שיאמר "

ואם צריך  ,שעדיין לא הבדיל על הכוסע"פ אבמלאכה אם הבדיל בתפלה מותר די(  )סע'בסימן רצ"ט השו"ע  והכרעת .מהם סגי
כתבו דאומר "ברוך )ס"ק לד(  והמ"ב)שם(  והרמ"א ", חוללין קודש ב להמבדי" לעשות מלאכה קודם שהבדיל בתפלה אומר

דאמירת "שבוע  ני ח"ד פפ"ה סס"ק א()חוט ש והגרנ"ק שליט"א )שש"כ פנ"ח הגה כח( הגרשז"א זצ"ל. ודעת "בין קודש לחול המבדיל
 [.מסתפק בזה )פנ"ט אות ח( ובשש"כ .)תפילה פ"ב הגה יג( "שבהליכו)חי"א סי' לד וחי"ב סי' לז(  בצי"א עוד בזה ועי'] .טוב" לא מהני לזה

או להוציא מרשות להדליק נר אבל  ,כל זה במלאכה כגון אורג או כותב וכיוצא בוד כ ני"ב קב ע"ד()ח" הרבינו ירוחםדעת אלא ד
שדחה דברי )שם(  בב"ידכל המלאכות אסורות עד שיבדיל בפיו. ועי'  )שבת קנ.(רש"י . אולם דעת הבדלה כלללרשות אינו צריך 

)על הרמב"ם  בחי' הגרי"זשדחה דעת הט"ז שנוטה להקל בזה. ועי'  )שם אות נא( בשעה"צ ועי'] )שם( הרמ"אהרי"ו הנ"ל, וכן פסק 
כתב דטעם המקילים הוא כי אין איסור המלאכה נמשך מאיסור שבת, אלא מכבוד ההבדלה הוא שלא יעשו ש שבת פכ"ט ה"ה(

 מש"כ בשם )פי"ג אות כא( ובאשרי האיש )ח"ב סי' כא(בקובץ תשובות . ועי' מלאכה לפניה, ולפיכך לא נאסרה אלא מלאכה גמורה
 .[הגריש"א זצ"ל

המבדיל בין קודש "אתה חוננתנו" אינו רשאי להדליק עד שיאמר "אם שכח  ,לפני הבדלהנרות חנוכה ולפ"ז במקום שמדליק 
 .)ס"ק ב( בסימן תרפ"א המ"בוכ"כ  ,דהרי אסור מדרבנן לעשות מלאכה ללא הבדלה ,ואח"כ ידליק "לחול

מבדיל "ברוך ה"ברוך המבדיל וכו'", האם יאמר עתה "אתה חוננתנו" או בירך על ההדלקה ללא אמירת טעה ויש לדון במי שו
דלמא ידליק ולא יפסיק בין או  ,דכיון דאינו רשאי להדליק עדיף שיפסיק בין הברכה להדלקה ,בין הברכה להדלקהכו'" 

 .הברכה למצוה
 דבור בין ברכה לאכילה או מצוהבהפסק ג. 

אם שח צריך דניהם ולא ישיח בי מה מיד,לקייעליו  וכן המברך על קיום מצוה ,מיד והנה המברך על האכילה עליו לאכול
 ביניהם היינופסיק אסור להשדהטעם )סי' מז ד"ה ואם בא(  הב"יוביאר  .)סי' קסז סע' ו( ו"עבש משום הפסק כמבואר לחזור ולברך

דאכילה ועשיית המצות כיון שאם רצה שלא לעשותן  "לועוד י, להוכיח שהברכה חוזרת על האכילה או על עשיית המצוה כדי
שמפסיק בין ברכה לאכילה או לעשיית המצוה נראה שאותה ברכה אינה חוזרת על אותה אכילה כ ,עד אחר שעה הרשות בידו

 הפסק הוא וחוזר לברך.  תיבה אחת ' אם שחאפיד )סי' קסז ס"ק לו( במ"ב כתבו .[)שם( ובמחצה"ש)ס"ק ז(  במ"א]ועיי"ש  .או אותה עשיה
היתה השיחה בדברים מענין דאם  )סי' קסז סע' ו( השו"עק כבר פס כששח דבר שאינו מענין הברכה, אבל בלא"ה ל זהמיהו כ

וכיוצא באלו, א"צ לברך.  "תנו מאכל לבהמה", "הביאו מלח"דברים שמברכין עליו, כגון שבירך על הפת וקודם שאכל אמר 
גון דאמר וכ עניני סעודהבוכגון "הביאו מלח" לא הוי הפסק, וכמו כן כל שמפסיק  לצורך הברכהומזה מבואר דכל שמפסיק 

 , לא הוי הפסק. אסור לטעום קודם שיתן לבהמתוכיון ד "תנו מאכל לבהמה"
עליו לומר ברוך המבדיל וכו', כיון דהוי לצורך המצוה דאם אינו  ,עתה י"ל בנ"ד דבירך על הדלקת נ"ח ללא הבדלה כללמ

 דלא הוי הפסק.  תנו מאכל לבהמהודמי להא ד ,מבדיל אינו יכול להדליק
עניני באו  לצורך הברכהמפסיק הא דדהא דאמרינן ד, )שם( בב"יהמובא  )סי' כד יז.( הכל בו שפסק כדעת )שם( ברמ"אאולם עיין 

דאע"פ שאסור  )שם ד"ה  ומ"מ( בביאור הלכהלא הוי הפסק היינו בדיעבד אבל לכתחלה אסור להפסיק בכל גוונא. וביאר  סעודה
אולם עיי"ש לא איסור דרבנן וע"כ איסור זה נדחה מפני איסור להפסיק לאכול לפני שנותנים לאכול לבהמה מ"מ אין זה א

ומשמע דס"ל דהוא דרשה  'המ"א הביא בסימן רע"א בשם תשובת מהר"מ דלאכול קודם הבהמה הוא איסור דאושכתב ד
  ע"כ., ולפ"ז פשוט דאפילו בירך המוציא צריך להפסיק אבל מהפוסקים הנ"ל מוכח דלא ס"ל הכי ,גמורה ולא אסמכתא

דאין כאן אלא איסור דרבנן של עשיית  ולפ"ז יוצא דאדרבה אין להפסיק כדי להבדיל לפני ההדלקה, אלא ידליק ואח"כ יבדיל
  .אלא דאם טעה והבדיל לא הוי הפסק, סוברים דהדלקת הנר שריא אף ללא הבדלה(ה)ובפרט בנ"ד דיש לצרף דעת  מלאכה לפני הבדלה

ואח"כ א ונזכר קודם שאכל, יקדש על הפת רך ברכת המוציידם ששכח לקדש עד לאחר שבדא ' ה()סי' רעא סעברמ"א וכן מצינו 
ס"ק )שם  המ"ב. וכן הכריע ואח"כ לאכול( ל)ומבואר דלא אמרינן ליה להבדי דהרי אין מבדילין על הפתאבל בהבדלה יאכל תחלה  ,יאכל

 .ברך שנית המוציא ויאכל דהא אסור לאכול קודם שיבדיליבדיל ואח"כ יפסק דריצב"א דבשם  (ס"ק יב)שם  כהמ"אדלא כו(, 
שכתב דאם בירך המוציא ונזכר שלא הפריש מעשר יכול להפריש במחשבה, אלא  )דמאי סי' טו ס"ק ה ד"ה ואם( בחזו"אאלא דיעוין 

יש חלשצריך להשר דצריך לברך על ההפרשה וע"כ נר' דמותר להפסיק ולברך לצורך הסעודה כבאו"ח בסימן קס"ז סע' ו', ואפ
י להחמיר וכיון דראו ,וגם עיקר דין מעשר במחשבה לא מצינו בהדיא וראוי להחמיר ,בשפתיו שאין מברכין על מחשבה לחוד

. ולכאורה צ"ע דהרי מבואר מהנ"ל דלכתחלה אין להפסיק, וע"כ (1)ק' סי' יח הגה  במנחת שלמה ראוי להפסיק, ע"כ. והביאו
, ולא דמי להא דאסור לאכול והוי צורך אכילה עצמה לא הפריש הוי מאכל שאסור בעצמותולחלק דשאני האי דהחזו"א דאם 

]ועי'  דליכא הפסק בכה"ג, עיי"ש. )ס"ק ה(בסימן תקצ"ב  המ"אודמי להא דפסק  לפני בהמתו דהוי איסור מחמת דבר אחר.
 [.וח"ה סי' כד( ,)ח"א סי' רה ד"ה סי' רו בשבט הלוי

 ןאחרי שהדליק נר הראשוד. 
דהרי בגליון קכ"ג הבאנו בס"ד  ,לאחר שהדליק נר הראשון האם אכתי רשאי להדליק ללא הבדלה בנ"ד אכתי יש לדוןיהו מ

מח' האם מברכים על ההידור בנרות חנוכה, וכגון מי שהדליק נר אחד ושוב הביאו לו עוד נרות עבור ההידור, דלפי דעת 
לא שייך ברכה על הידור דאין לברך משום דודעימיה  )סי' תרעב( הפר"חדעת בל ודעימיה צריך לברך, א )סי' תרנא ס"ק כה( המ"א

מצוה וע"כ אינו חוזר ומברך עבור נרות הנוספות. ולפ"ז יש להסתפק בנ"ד די"ל דלפי הפוסקים דאין ברכה על ההידור דצריך 
לחוש משום הפסק בין הברכה יש  להבדיל דהרי אין כאן חשש הפסק כלל, משא"כ לסוברים דהברכה חלה נמי על ההידור

 .להדלקה של שאר הנרות
דעד כאן לא מצינו א' מכמה טעמים,  ואח"כ להמשיך ההדלקה, אולם נראה דאחר נר הראשון עליו לומר ברוך המבדיל כו'

 ב'דאיסור הפסק בברכה דוחה אלא איסור אחד, אבל הכא הוי כמה איסורים דהרי כל נר שהוא מדליק הוי איסור בפנ"ע, 
ל דהכא הברכה כבר חלה עכ"פ על הנר ראשון שהוא מעיקר הדין וא"כ שוב י"ל דאף הכל בו הנ"ל יודה דמותר לכתחלה י"

כיון ששאר הנרות אינן אלא משום הידור מהיכי תיתי לדחות  ג', [)סי' תרעו מ"ז ס"ק ה( בפמ"ג]ועי'  להפסיק לצורך המצוה
כל זמן ד )יו"ד סי' רסד סע' ה( רמ"אבואע"פ דלענין מילה בשבת מבואר . צוהמכח הידור מ )של מלאכה קודם הבדלה( איסור גמור

שלא פירש חוזר על ציצין שאינן מעכבים אע"פ שאין בזה אלא משום הידור מצוה. וכן הדלקת שאר הנרות הוי בכלל מעשה 
אין הדבר דומה  ,ק כדי להבדיליפסי וא"כ י"ל דכיון שהתחיל יגמור ולא ,(פ"ד הל"א חנוכה )על הרמב"ם בגרי"זאחד כמבואר 

השבת. אבל בנ"ד הדלקת את דשאני התם דמילה הותרה או דחויה בשבת וכל זמן שלא פירש מעשה מילה אחת היא הדוחה 
]והנה  .ר ההדלקה של נרות שהם משום הידורנ"ח אינה דוחה איסור הבדלה וע"כ עליו להדליק נר הראשון ושוב להבדיל עבו

מרש"י מילה, כן משמע  לנן מעכבין את המילה מותר לחזור  עליהן כי שבת דחויה או הותרה אצהא דכתבנו שציצין שאי
)סי'  בביאור הלכה ועי'. )או"ח סי' ב ד"ה והנלע"ד בישוב( ובהר צבי ()סי' יח אות ז בקובץ הערותוכן מבואר  .)סי' שלא ס"ק ד( במ"בהמובא 

    [., ואכמ"לד"ה הא לאו מילתא היא( )סי' נ בשאגת אריהו יא על סע' ד ד"ה יותר ארוך(
 אמירת ברוך המבדיל ע"י הרהורה. 

 " לא בעינן דוקא לאומרו בפה, אלא בהרהור סגי,ברוך המבדילד" דס"ל ' י(עסי' רצט ס נ'תד' )מ בוטשאטשמא"א ב רדשו"לא א
נמצא עי"ז ש ע"פ, ואק כל הנרותוידלי יהרהר "ברוך המבדיל בין קודש לחול"אחר אמירת הברכה ולפי דעתו י"ל בנ"ד דמיד 

מ"מ  ,)סי' רו ס"ק ד( במ"אכמבואר  מח' אם הוי הפסקאיכא  מכ"ד רובהפסקה יות ,]עי' גליון נ"ז[ פסיק יותר מכדי דיבורמ
)בפרט אם אמר "שבוע טוב" וכדו' לפני כן, עי' בהגה  לעשות כן לכתחלהנ"ד בצירוף צדדים הנ"ל יש שבדיעבד כמו במסתבר 

כי אמירת "ברוך היינו ]ומה שלא נתנו עצה זו למי שבירך על מאכל לפני הבדלה,  .(מסתפקים לומר דמהני דיש דלעיל
  .[)סי' רצט ס"ק לה( במ"במועילה להתיר אכילה אלא מלאכה כמבואר  ההמבדיל" אינ

 -מסקנא דדינא-
בדיל לא בתפלה ולא על הכוס, יהרהר בירך על נרות חנוכה במוצאי שבת, וטרם שהתחיל להדליק נזכר שלא ההעולה לדינא, 

 "ברוך המבדיל בין קדש לחול" וידליק כל הנרות ואח"כ יבדיל.
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