
 

 עבודת המועדים
 נקודות בעבודת ימי חנוכה

ולאומרם  תנרוה תדלקה תבברכ ביט"ויכוין ה - כוונת הברכות

א׳ פעם  לזמןעתה בש ההיא חביב המצוהשמחה באשר ך ותמ

זו  הצומ בשביל תולכבוד המלאכים קדישין הבאים להבי .בשנה

)כף . ית הכנסת"לב ן כמו שהולךעליווא בבגד ההכשהנרות ידליק 

 (ישר פ׳ צ״והקב החיים סי' תרע"ו, ח בשם 
"אך בחתימת ברכה זו באמרו  - 'להדליק נר חנוכה' בברכתהכונה 

"להדליק נר חנוכה" יכניס בלבו ובמחשבתו שמחה עצומה 

שנעשה באלקותו יתברך שמו ויתעלה זכרו לעד, על עוצם הנס 

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"

אבותינו", "ובברכת "שעשה ניסים ל - הכונה בברכת 'שעשה ניסים'

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 ממש הישועות והניסים בימים 

 )שם(  .ההם"

ות נרות חנוכה היתה חביבה עלי עד "מצ - חביבות המצוה

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 

אנוס על פי עבודת הציבור, ובכל זאת הייתי יושב נגד הפתח 

הסתכל כפעם בפעם והייתי שש ושמח בהם מאותו החדר, כדי ל

 )נפש דוד להאדר"ת עמ' יד(הרבה". 

 - מעלת שבת חנוכה, שנר שבת וחנוכה משלימים זה לזה
"ושבת חנוכה מעלתה גדולה מאד והיא בבחינת תכלית 
השלמות, נר חנוכה ונר שבת משלימין אהדדי, נר חנוכה 

, ונר מוציא ומעלה יהודי מהיכן שהוא נדח בתכלית השפלות
 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 שהקב"ה מאיר בו ליהודי למטה 
מעשרה, ואח"כ יוכל להתעלות בנר שבת למעלת השבת 

 ...כולו אומר כבוד שהקב"ה מעלה את היהודי להיכלו
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.
כי אף אלו שאין להם שום עצה איך להתעלות בכח הש"ק 

ר השבת גבוה מאד נורא ונשגב  ואינם לבדה, מפני שאו
יכולים להתאחז בשלהבת השבת ולהדלק באורה, הנה 
בחנוכה מדליקין בהם בין בחול בין בשבת, שנר חנוכה מחלץ 
יהודי מהיכן שנמצא בבחי' שבשפלנו זכר לנו, ועי"ז יכולים 

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

 

 מוד התורה בחנוכהלי
"תוכחת מוסר  - ימי חנוכה ראויים ביותר להתמדת התורה

. יחשוב שעיקרו נתקן להלל ולהודות להשם יתברך, על כי לחנוכה

הימים הקדושים האלה היונים חשבו לבטל תורה ומצות, אם כן 

הימים, כי תלמוד תורה  יראויים ביותר להתמדת התורה מבשאר

רבים רוב העולם נוהגים בהם ביטול . ובעוונותינו הכנגד כולם

תורה והולכים אחר ההבל. ומה שרבותינו הקדמונים פסקו ישיבה 

בימים ההם, עשו בשביל הנערים שיחזרו ויחזרו על תלמודם מה 

על כן השומע ישמע ויתעורר בימים   למדו ויהיה שגור בפיהם,

 מסכת תמיד פרק דרך חיים)של"ה   .ההם ביתר שאת בתורה ובמצוות"

 (אות א'

"ונמצינו למדים שכמו  - השמחה בחנוכה על קיום התורה

שיש לשמוח בשבועות על נתינת התורה, ובשמחת תורה על עסק 

התורה, כך יש לשמוח בחנוכה על קיום התורה. ונס החנוכה הוא 

חוליה מקשרת בין נתינת הרה בשבועות לשמחת לימודה בדורנו 

כה לא תקנו שמחה של בשמחת תורה. ולכן כתבו הפוסקים שבחנו

משתה שהרי עיקר הגזירה לא היתה על עניני גשמיות אלא על 

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

 כוונת ההלל בחנוכה
... ולשנה אחרת " - אמירת הלל שלם בכל יום משום הנס שהתחדש

ואף על פי  קבעום ימים טובים... ולהודאה בתפילה ולגמור את ההלל,
שבגאולת מצרים אין גומרין את ההלל אלא יום ראשון ולא אמרו 

לגמור בח' ימים של חג אלא שהקרבנות חלוקים לעצמם בכל יום, 

  ."חנוכה שאני שבכל יום ויום היה הנס מתרבה ומתחדש יותר
 (אירי שבת כא:)מ

 

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

כמה פעמים בחיבור זה, שאם אדם אומר התבות למעלה כבר 

של איזה הודאה להשם, יתברך שמו ויתעלה, בלא לב ולב, בלתי 

התלהבות והכן עצמו מקודם להכניס שמחה עצומה בלבו 

אזי בלתי אפשרי שיבוא שמחה  -באלקותו יתברך שמו ויתעלה 

 בלבו מעצמו, כי לבו ישן בקרבו ואין מי מעיר אותו אל השמחה, 

צריך האדם להכין עצמו לכך, אז נתוסף שמחה בלבו עצומה אך 

השמחה  ליותר ויותר עד שכמעט יבטל ממציאותו הגשמי מגוד

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

 נערך ע"י מחבר קונטרס "עבודת ימי חנוכה" 
 מסדרת עבודת המועדים

 

 בס"ד

 מיקתאע תאמעש

 האם חייב להדליק נ"ח ממקום למקום, נוסע במטוסה
 א. הדלקת נ"ח למי שאינו בביתו

 .להדליקה דוקא בביתו ת נ"ח היאדמצות הדלק נמצא ע"כ. נר חנוכה מצוה להניחו על פתח ביתו מבחוץ, :(כא) שבתבשנינו 
)סוכה מו. ד"ה  בתוס'וכן מבואר  .בית ובית מדליק נר אחדמצותה שיהיה כל שכתב ד )חנוכה פ"ד ה"א(הרמב"ם מ ן משמעכו

)סי'  ט"זה . וכ"כאינו חייב בנר חנוכה ,או שעקר דירתו ועדיין לא קבע עצמו במקום אחר ,הולך בדרך ואין לו ביתהד הרואה(
 ,()מנח"ש תנ' סי נח אות א להגרשז"א זצ"ו וכן פסק )הובא לקמן(. שבתמרש"י  )ח"ג סי' יד אות ה(באג"מ וכן הוכיח . תרעז ס"ק ב(

  והפוסקים דלהלן. עמ' שה ושי( חנוכה )חוט שני הגרנ"ק שליט"או
 על הבית או על הגברא ,חנ"חובת . ב

סי' ) שם אף לדידיה איכא משום חובת גברא כמ"שדדנ"ח "חובת הבית" היא. אלא שכתב  )ס"ק א( בסי' תרע"ו במחצה"ש ועי'
ועי'  איכא חובת גברא.בנ"ח ד )סי' תרעז סע' ג(ברמ"א המובא )סי' קמה(  במהרי"לוכן מוכח  ."דנ"ח הוא "חובת הגוף תלד ס"ק ט(

שכתב דאשה מדלקת עבור בעלה אפילו כשהוא איננו בביתו, ויוצא יד"ח ההדלקה  )סי' תרעה על סע' ג ד"ה אשה( בביאור הלכה
אלא שחובה זו תלויה בחובת הבית. וכן מבואר נ"ח חובת הגוף היא ד . ונמצא, ע"כשעיקר החיוב מונח על הביתמשום 
דהמצוה היא על גוף האדם אלא שאין גוף ההדלקה מצוה אלא שיודלק בביתו נ"ח וע"כ השולח את חבירו כת'  )סי' תלב( ביד אפריםו]. )שבת כג( בפנ"י

שכתב לענין  )תנ' סי' יג( הרע"אמוכן העירוני . יחות לנ"חינן שלדלא בע )סי' תרעט א"א סס"ק א( בפמ"גשידליק במקומו לא בעינן ביה דיני שליחות. וכן מבואר 
ומבואר דחל חובת  כוונתו שלא לצאת בשל זה המדליק, וממילא מחויב מדינא. ןכיון דרצונו להיות מהמהדרידין מהדרין שכל אחד מבני הבית מדליק בברכה, ד

   .[(הנה גםפ"ד הל"א ד"ה ו חנוכה) בגרי"זהגוף על כל או"א. וכהרע"א מבואר 
 בית. האם מטוס, רכבת וספינה בכלל ג

 בכלל בית המחייב בהדלקה.  דדלמא הם אינם ,חייב להדליק נ"חהאם הטס במטוס או באוניה וכדומה  לדון ויש
מצאתי בשם רבינו יצחק בן יהודה שאמר משם בזה"ל:  שם רש"יביאר צריך לברך, ו "חהרואה נאמרו ד .(כג) בשבתוהנה 

)חנוכה פ"ג  המ"מ]וכן הביא  .עכ"ל ,דלא הוזקקה ברכה זו אלא למי שלא הדליק בביתו עדיין או ליושב בספינהרבינו יעקב 
מברך ברכת  כי אין לו בית ופטור מהדלקה )וע"ככוונת רש"י דהנמצא באוניה אינו מחויב בנ"ח  לכאורהו בשם העיטור[.ה"ד( 

ה לכתוב להדיא וכגון ועוד דהו ,קמ"ל אימ ,נרות להדליק שם לו יןאאינו מדליק שם כי דאם נימא דכוונת רש"י ד (,הרואה
 דלהלן שלא כת' כן. כהצי"אודלא  נ"ח.חיוב והוכיח מכאן דבעינן בית ל ,)שם( באג"משאין לו במה להדליק. ושו"מ שכ"כ 

בית שבספינה פטור מן "ד )מזוזה פ"ו ה"ט( רמב"םהאינה בכלל בית. והנה לענין קביעות מזוזה כתב פינה ויש לדון בטעם דס
דכיון )מזוזה פ"ו ה"ט(  במרכבת המשנהופירש . סע' יא( סי' רפויו"ד ) השו"עוכן פסק  המזוזה לפי שאינן עשויין לדירת קבע".

על סי'  )ח"ב סי' קנו שבט הלויהוכן נראה הבנת  .בביה"ל סד"ה טובלין( הה" )מעשר פ"ד בדרך אמונהשנייד לא חשיב בית דירה. וכ"כ 
 ולפי דבריהם .מזוזההפטור מדמ"מ לא גרע מבית שבספינה  ,בית גרועשהוא אינו דאע"פ  מטוסיםשה"ה כתב ש יי"שוע ,(רפו

  .ניידבכלל בית כיון ד םאינד דה"ה לענין נ"חי"ל 
כשעשו בית עראי בספינה אבל בספינות  הואבית שבספינה  שלפטור שכתב דהאי  שם אות כז(יו"ד ) ערוה"שבאלא דעי' 

ומבואר דבית שנייד בכלל בית . , ע"כזה שהרי היא דירה קבועהחייבת במזו ,לכות על הנהרות שיש בכל ספינה בית קבועההו
דכוונת רש"י  )ח"ד סי' קמו( המהרש"םכמ"ש  די"ל ,שבת הנ"ל לא קשיא. ומהא דרש"י בדה"ה לענין נ"ח ולפי"ז אפשר הוא.

ע"כ. אולם  לא הוי בגדר בית כלל ולכן פטור מלהדליק, תוהרוח מנשב קירוילה  אינו חייב בנ"ח כי אין שהיושב בספינה
לענין פטור מזוזה  ,)פ"ד אות ו( בחובת הדרו פג(-)ח"ג סי' פב בבצל החכמה, )ח"ב סי' פב( "יבמנח]ועי' עוד  בגוונא שהקירוי הוא כהוגן בכלל בית הוא.

  מבית שבספינה[.
במסילות הברזל מחויב מדינא להדליק שם אם הנוסע שכתב לענין נרות חנוכה דגופא  (ה אותסי' תרעז ) בערוה"שוכן מצינו 

וי"ל )א. יבכלל בית האפי"ה ממקום למקום  תנוסעהרכבת ש דאע"פומבואר  כ."ע ,איזה מקוםללא יבוא באותו לילה 
ת גוי אפילו אין לו שם חדר הלן בבישכת' ש (סי' תרעז אות ב) בלבושועי' . דאף בכה"ג בית מקרי( לכות מזוזההדלשיטתו אזיל ב

 ינה שהיה מקום קבוע ללינהפ"ל דמיירי בסי. ולפי הנ"ל מיוחד, או הלן ביער או ההולך בספינה, צריך להדליק שם ולברך
 .ומש"כ ביער כוונתו כגון שלן באהל וכדו' דמבואר להלן דחשיב בית לענין זה

שילם בעד כל הלילה הוי כשכר לו בית דירה לאכול ולישן ש דכיון ,מותר להדליק נ"ח על הרכבתד (שם) המהרש"םוכן פסק 
למה  ,צריך בית קבוע הלא נמצא בשום מקום שיהי ,במקום א' ורכוב כמהלך תעומד האינהרכבת ואף ד ,שם וחייב בנ"ח

 ,שפטוריודה  ,אבל לענין מזוזה ,, ע"כ. אלא די"ל דדוקא לענין נ"ח ס"ל כןכנלענ"ד מסברא ,שמצותו בשביל פרסומי ניסא
ועוד אם היה  ,דנ"ח לא תלי בחיוב מזוזה שם י"ל דאף הפוטרים לענין מזוזה יחייבו לענין חנוכה. )וכן משמע מלשונו לפי"זו

 . לשאת ולתת בסוגיא דבית שבסיפנה הנ"ל( הוה ליהסובר דדיני נ"ח ומזוזה שווים 
דדוקא  דינר עמ' מט( -)קונטרס דיני חנוכה  לזצ" הגריש"אאלא דשו"ר דדעת  עליו להדליק נ"ח שם.ומעתה י"ל דהטס במטוס 

 ., ע"כאבל היום שאין נוסעים נסיעה ארוכה כ"כ אין להדליק בנסיעה ,כןן הדיהיה בזמנם שהיו נוסעים כמה ימים ברכבת 
 . (כלל דמטוס גרע מאהל זרוק ואינו בית הגריש"א זצ"לבשם ( פ"ח אות ב) בשבות יצחקועי' )

קצת ומשמע  ,"שילם בעד כל הלילה הוי כשכר לו בית דירהשהרי כתב דכיון "ש ,א משמע הכים ל"שאלא שמדברי המהר
 כמה ימים אותו מטוסשאין נוסעים ב וכדומה ל דכוונת הגריש"א זצ"ל דוקא לענין מטוס"חייב. ויאחת דאפילו שוהה לילה 

אפילו אינו שוהה שם כלים וישנים שם( )ואואבל רכבת וכדומה שעשויים אף לנסיעות ארוכות  אינו דומה להא דמהרש"ם,
, בספינה או רכבת ואין מדליקין נ"ח מטוסדהנוסע ב )הליכ"ש פי"ג אות ג( הגרשז"א זצ"לדעת ו .חייב בנ"חא'  לילהאלא 

 ו הקבוע שם.ון דיש להסתפק אם חייב להדליק כיון שאין ביתבביתו ידליק שם על השלחן, אך לא יברך כי
 נרות, להדליקלו ס וכדומה עליו להדליק נ"ח ללא ברכה. אלא דכיון דמטעמי בטחון לא ירשו ומעתה יוצא דהנמצא במטו

ם חשמל כדי להדליק חצי ובלבד שיש בה זר ,יק לשם מצות נ"חבאופן שניכר שהדל )מנורת ליבון( נורה חשמליתע"כ ידליק 
)קובץ  הגריש"א זצ"ל ]וכן פסק (.21פי"ג סוף הגה ו הליכ"ש פט"ו אות ג) הגרשז"א זצ"ל. וכן דעת ע"י בטריה( תשעה )כגון שנדלק

 .במקום שאין בידו להדליק ע"י נר ידליק פנס כנ"ל[ש( 22תשובות ח"ג סי' קג והליכ"ש שם הגה 
 . השורה באהל וכדומה האם חייב להדליק נ"ח ד
וכן נראה תלי הא בהא.  וכמשמעות המהרש"ם דלא ,דין בית של נ"ח אינו תלוי בדין בית של מזוזהנמי דלמדנו  מעתהו

י בית יקיים תנאתבית שמדליקין בו יהתנו שבשלא  ,השו"ע ונו"כהראשונים, מסתימת ו ד"ה אמר רב ששת( ברי"ף )שבת י. ר"ןהמ
 ארחות חיים להר"א מלונילהביא מ (חט"ו ססי' כט) בצי"א]אולם  .באות ג' הנ"ל הלבושואפשר שזהו כוונת  מזוזה.ביב והמח

ומש"כ רש"י , שכת' כדברי הלבוש והוכיח מכאן דלעולם לא בעינן כלל ואף השורה תחת כיפת השמים מדליק  (חחנוכה אות י)
, אבל קפידים על כך ולא נותנים לו רשותמפני שבספינה אין לו נרות להדליק או מפני שמלעיל דבספינה אינו מדליק היינו 

. גברא להדליק במקום אכילתו ושינתוב המוטל על קרקפתא דלא איכפת לן מה שאין זה בגדר בית כלל, כי הוא חיולעולם 
 אולם עי' לעיל שכתבנו שאין זה משמע מרש"י[.

הגרנ"ק וכן פסק  ,ימי חנוכה אע"פ שהוא מקום שאינו חייב במזוזה חייב בנ"חי"ל דלכו"ע השוהה באהל וכדומה ב ולפי"ז
  .נ"ח. וכן הפורש אהל במדבר ולן שם בלילה מדליק שם נ"ח בושבית שאין לו דע"ד חייב להדליק  )חוט שני עמ' שה(שליט"א 

נוהגת רק ח' ימים מצות נר חנוכה כי והיינו טעמא דלא בעינן בית ממש לענין נ"ח,  )תנ' סי' נח אות א( במנחת שלמה כ"כו
וע"כ  .תמיד ית, לא בעינן שיהא דוקא בית חשוב של ד"א הרגילים לדור בוארעואשר לח' ימים רגילים לדור גם בדירה 

אם הוא רחב זע"ז טפחים י"ל דלא גרע מסוכה דבשיעורים הללו בכלל  ,כיון שהוא מקום מקורה ,השוהים באהלים וכדו'
)שבות יצחק  הגריש"א זצ"לדעת )שו"מ ד. , ע"כוע"כ יש להדליק ללא ברכה ,דירה. ובפחות מזה צ"ע אם חשיב דירה לענין נ"ח

 .(לא יברך על הדלקהשאהל שאין דע"ד אמות  פ"ח עמ' כ(
 בעוד לילה וכשיגיע לבית במטוסלהדליק . ה
עתיד שאינו היינו . )אם לא מדליקים עליו בביתו( דהנמצא במטוס עליו להדליק נ"ח ללא ברכה הנה הא דמבואר לעילו

צאת יד"ח ול להדליק אף בברכה יוכלדבביתו אלא  שלא ידליק שם כלל עדיף , אבל בלא"ההדלקהחיוב זמן ב לביתו להגיע
  .)פ"ד או כג(הגרנ"ק שליט"א פסק וכן  .)שם( בערוה"שוכן הוא  .ודאית תורב
 שליח ל ידיכשיכול להדליק בביתו ע. ו

ואם דרכו להדליק בפנים תחלת הלילה. מ שידליק היינוו] עדיף טפי בזמן ובגוונא שבידו לשלוח שליח שידליק עליו בביתו
 .[פי"ב עמ' פא(ו)שבות יצחק פ"ז אות יד  הגריש"א זצ"ל וכן דעת ליק בעצמו בעוד לילה,ידאלא  א"צ לשלוח שליח,)כגון בחו"ל( 

והוא  כיון שזהו ביתו הקבוע שליחלהדליק בביתו ע"י  , יש לדון לצד שמטוס אינו בית האם צריךלילהעוד ב ולביתכלל להגיע  הבעל הבית לא יוכלבגוונא ש)ו
י"ל . ואף לפי צד הראשון אבל לצד שמטוס דינו כבית חייב להדליק במטוסע בזמן אינו חייב להדליק שם כלל. פו להגי, או דלמא כיון שאין סובדרכו לחזור לשם

  .(שם שיוצא יד"ח דלא גרע מאילו אשתו היתה מדליקה עליו מהניאם ישלחנו אלא דאעפ"כ  דבכה"ג אינו מחויב לשלוח שליח

 אחר זמן החיוב כשיוצא מביתו מיד ז. 
 ,הקבוע לוידליק בביתו  ,חלות זמן החיוב אחרמיד לצאת מביתו  צריךעומד לנסוע או לטוס ושעדיין לא נסע אלא שגוונא בו

וצידד שם שאפילו אם יגיע לחו"ל בעוד לילה  ,)ח"ח סי' קנח( השבט הלויכמ"ש , וואפילו אם יצטרך לצאת מיד אחר ההדלקה
ואם יוצא מביתו לפני ] אינו יכול ע"י עצמו ישלח שליח כנ"ל. שיכול להדליק שם מ"מ ידליק בביתו לפני יציאתו. ואם

שידליק ע"י שליח בזמן או בעצמו מפלג  (סטחנוכה עמ' נר ) הגרנ"ק שליט"א השקיעה ויהיה בדרך בזמן ההדלקה דעת
 .המנחה[

 )משום בלילה ידלעזוב מ צריךו ו לכמה ימיםשכראין זה ביתו הקבוע אלא אם ביתו הקבוע, אבל מ יוצאאלא דכל זה אם )
ן כו .שםידליק  ,נ"ח דליקכדי להשם  ואם יש לו זכות שיהוי. ואינו יכול להדליק שםאין זה נחשב ביתו  ,(שנגמר השכירות

עומד לצאת  (זמן החיוב בתחלתעתה )כאכסנאי ו דינוושל חברו  בבית התארחאם ו .(56פי"ד הגה )הליכ"ש הגרשז"א זצ"ל דעת 
וס"ל דבכה"ג אינו יכול להדליק  בגליון קכ"ד( השיטותעי' ) חולקים ויש .דיכול להדליק שם (םש)הגרשז"א זצ"ל דעת  משם

  .(במטוס או במקום שהוא טס לשםלהלדיק  עליובנ"ד  ע"כו ,בבית חברו אלא צריך להדליק בביתו הקבוע
 -מסקנא דדינא  -

אף אם עתיד להגיע למחוז חפצו דליק בביתו מ ,אחר חלות זמן חיוב ההדלקה מביתו אם יוצא ,הטס במטוס העולה לדינא
עליו זמן החיוב משך הלילה שהוא עדיין גיע למחוז חפצו ביאם  ,הדלקההלפני זמן חיוב מביתו  צאתעתיד לאם ו .בעוד לילה

שאין  תאורת לד למעט ,חוט להט השיש בוהפנס יהיה עם נורה ) בתוך המטוס ללא ברכהידליק פנס להדליק שם, ואם לאו 
ואם דרכו להדליק בפנים )כגון בחו"ל( א"צ לשלוח ]בידו לשלוח שליח שידליק עליו בביתו בזמן עדיף  אםומ"מ  .(כאש דינה

  .בברכה דליק שםי המיועדות לנסיעות ארוכות נוסע ברכבת או באוניהאם ו [.שליח, אלא ידליק בעצמו בעוד לילה

 ד"ה'תשע| חנוכה  -מקץ  גליון ר"ד | פר'
 'קהילת ''חניכי הישיבות'', רמות ב
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 דלקההזמן ה
 הדלקת נרות חנוכה מה קודם מעריב או. א

לפני  בצאת הכוכבים אין צריך להתפלל ,מעריב בשעה מאוחרתמי שדרכו להתפלל 
 עמיקתא גליון ל"ח[. שמעתא. ועי' בזה ברטז( סי' הח") "השוות )שלמי מועד(.]הגרשז"א הדלקת נרות חנוכה. 

 הדלקת נרות חנוכה מאוחר או בזמן על ידי שליח . ב
 ,( ולא יוכל להדליק בזמןכביםוהכלביתו )כחצי שעה אחר צאת  החושש שיגיע מאוחר

ת יד(, הגרשז"א ]הגריש"א זצ"ל )שבות יצחק פ"ז אועדיף שישלח שליח כדי לקיים ההדלקה בזמן. 

אם יכול השבט הלוי )ח"ד ססי' סו( דכ דלא ( והגרנ"ק שליט"א )נר חנוכה פ"ב הגה ל(.56פי"ד הגה  "שזצ"ל )הליכ

 . [גליון פ"ג עמיקתא שמעתאב. ועי' בזה עצמו "ידליק עילילה להדליק מאוחר ב

הגריש"א ] .אם בידו להדליק מפלג המנחה או בזמן ע"י שליח ידליק בזמן ע"י שליחכן ו

אם יוכל ו. (שםשבט הלוי )וה הגרנ"ק שליט"א )חוט שני חנוכה עמ' שיז( ,(קעא -זצ"ל )פניני חנוכה פ"ח עמ' קע 

קעא(  -הגריש"א זצ"ל )פניני חנוכה פ"ח עמ' קע , דעת (עצמו)באו מפלג המנחה צמו בע להדליק בשעה מאוחרת

 [. תמאוחרבשעה ידליק  תוך ביתובדליק לה אם דרכו , וכל זה אם דרכו להדליק בחוץ אבלהדליק מפלג המנחהל

נו זקוק ליק בתוך ביתו )כגון בחו"ל(, איוכל זה במקומות שמדליקים בפרסום, אבל המד
ועי' ) ]הגריש"א זצ"ל )שבות יצחק פי"ב עמ' פא([. .ל ידי שליח אלא ידליק כשמגיע לביתולהדליק ע

 . (לקמן לענין הברכות בהדלקה ע"י שליח

 להדליק בזמן על מנת . לבטל ת"ת ג
הליכ"ש ]הגרשז"א זצ"ל ) .אף מי שתורתו אומנתו צריך לבטל ת"ת כדי לקיים מצות נ"ח בזמן

 אין עליהן לבטל ת"ת להדליק בזמן[.דת הגרח"פ שיינברג זצ"ל . אולם דעועוד (פט"ז אות א

להלדיק  אין צריך לבטל ת"ת ברה"ר או בחלון ולא מדליקים תבחו"ל שמדליקים בביו
 .]הגריש"א זצ"ל )פניני חנוכה עמ' קעד([ בצאת הכוכבים.

 )באר"י שמדליקין בפתח לרה"ר( . סגירת חנויות על מנת להדליק בזמןד
ות על מנת להדליק נ"ח בזמן, ואם פרנסתו תלויה בחנות הפתוחה בזמן החנ גוריש לס

]הגריש"א זצ"ל  .ידליק עבורולמנות שליח ש השאיר בחנות צריךואין לו את מי ל ,ההדלקה

 . )אשרי האיש ח"ג פל"ג אות ג([
 . סדר הדלקת הנרות בערב שבתו

אם הדליק של ו [.רעט(שו"ע )סי' ת]. מדליקין נר חנוכה תחילה ואח"כ נר שבתערב שבת 
אבל אשה  ,באיש המדליק ל זהוכ .ר כךקיבל שבת במחשבתו יכול להדליק אחשבת ולא 

 ,לא תדליק שוב של חנוכה ,המדלקת כיון שהמנהג שמסתמא מקבלת שבת בהדלקתה
אלא תאמר לאחר להדליק והוא יברך אקב"ו להדליק בשבילה אבל ברכת שעשה נסים 

  .]מ"ב )שם ס"ק א([ .בעצמהלברך  וכן שהחיינו ביום א' יכולה
 . זמן ההדלקה בערב שבתז

עשרים  נרות חנוכה להדליקיש אומרים דבערב שבת יש לאחר הדלקת נרות שבת כדי 
)שלמי  ]הגרשז"א זצ"ל .)אף במקומות שנוהגים כל שבת להקדים יותר( קודם השקיעה תוחמש דקו

  .[כנהוג ה יכול להדליק לפני כן"אבל בלא ,תמות שמן מצומצכתב כן למי שיש לו כמ להגרימ"ט "ירא. ובלוח מועד(
, נרות שבת תקהדלן זמן ישנוהגים כל השנה לענ לשנות מהמנהג ין צריךשא ויש אומרים

סמוך  "חידליק נלכתחילה ומ"מ  ,בכל זמן פלג המנחה נרות חנוכה להדליק על כן ניתןו
 .[ירושלים בשם זקניכן  הביא )ח"ב סי' קנב( מוע"זב. ואג"מ )או"ח ח"ד סי' ס"ב(] .להדלקת נר שבת

 , האם מדליק ואח"כ מתפלללהתפלל ופגע בנרות חנוכה היוצא. ח
לצאת מביתו להתפלל מעריב ופגע בנרות חנוכה )המוכנות להדלקה( אחר שהגיע  העומד

ו(  חנוכה אות ,ע' בתורת חיים )לגרי"ח זוננפלד] עליו להדליק ואח"כ להתפלל מעריב ,זמן הדלקתם

נרות שהם  שאר שהדליק נר הראשון, מ"מ עליו לגמור להדליק יואף אחר .[ובגליון פ"ג
נרות מחמת הידור שייך משום "אין מעבירין על באף ד] .לפני שהולך להתפלל מחמת הידור מצוה,

. עמוסי' תרעב ד"ה עד( דגומר בכה"ג, עיי"ש ט)דעת תורה רש"ם היא(. וכן פסק המ ,במ"ב )תרעו עי'המצוות" 

 [.בזה בגליון פ"געוד ועי' 

 נרות חנוכהעל  ברכותה
 קת נרות חנוכהלא. איזה ברכות מברכים על הד

 .ושהחיינו להדליק נר חנוכה, שעשה נסים ,ראשון מברך שלש ברכותה המדליק בלילה
. מליל ראשון ואילך (שני או כשיזכורהראשון, מברך בליל ה הואם לא בירך זמן בליל)

 ב[.-סע' א )סי' תרעו ע"שו]. להדליק ושעשה נסים ,מברך שתים
 עד מתי רשאי לברך  ,הדלקהה. שכח לברך על ב

 ברך כלעליו ל ,קודם שהדליק כולן נזכרה, והדלקהמי שהדליק נ"ח ושכח לברך על 
אין לו  ,אם נזכר לאחר שהדליק כולםע"פ הרע"א. ו מ"ב )סי' תרעו ס"ק ד(] לפני סיום ההדלקה. הברכות

 ס"ק ב()ו "בסי' תרע עי'אלא ד ,. ועיי"ש שכתב דיברך אף שהחיינורק ברכת שעשה נסים ,ברכת להדליקך לבר

 [. שנשאר בצ"ע בזהבשעה"צ )אות ג( ו

 אמירת הברכות בהדלקה על ידי שליחג. 
אין השליח )והמשלח אינו נמצא שם בשעת ההדלקה( המדליק נרות חנוכה על ידי שליח 

נר דליק אם מדליק עבור איש יכול לברך "להד אג"מ )או"ח סי' קצ(ה דעתועה ס"ק ט(. ב )סי' תר]מ"יכול לברך. 

יגיע משלח דאף כשהשמשמע  ועיי"ש. )אא"כ שומע ממנו הברכות( ", אבל כשמברך עבור אשה אינו מברך כללחנוכה

 ו המשלח מברך[.כת' דשעשה ניסים ושהחיינ)חנוכה סי' כג( . אולם במקראי קודש שאר הברכות לביתו אינו מברך

 לא הבדילעדיין ונזכר ש במוצ"ש ד. בירך על נרות חנוכה
בירך על נרות חנוכה במוצאי שבת, וטרם שהתחיל להדליק נזכר שלא הבדיל לא בתפלה 

]עי' ולא על הכוס, יהרהר "ברוך המבדיל בין קדש לחול" וידליק כל הנרות ואח"כ יבדיל. 

 עמיקתא גליון קס"ג[.  שמעתאועי' עוד בזה ב להרהר "ברוך המבדיל".דמהני  )סי' רצט סע' י("א מבוטשאטש בא

 ה. בירך שהחיינו על הדלקה האם פטר החנוכיה חדשה
שבט הלוי )ח"ד סי' ]חדשה. ח פוטרת ברכת שהחיינו על חנוכיה ברכת שהחיינו על הדלקת נ"

ואם בירך על  .ת ב()סי' כ או "שמנח] ויש סוברים שלכתחלה יש להקפיד לברך עליה בנפרד. [.כה(

ועי' בזה  .בכת"ס )סי' כג(דמהני הגבלת ברכתו כמבואר  ,לחזור ולברך ךצרי ,דלקה וכוון שלא לפטור החנוכיההה

 [.עמיקתא גליון קכ"ד שמעתאב

 הדלקההמקום 
 א. טפח הסמוך לפתח

ל מהפתח אינו ניכר שבע רחוקשאם ירחיקנה  ,בטפח הסמוך לפתח נ"ח מצוה להניח
 . [לא( ק"תרעא ס)סי' מ"ב ] .שםהניחו  הבית

 . האם טפח הסמוך לפתח הוי לעיכובאב
אע"פ )ו וצריך לחזור ולהדליק ,אפילו בדיעבדטפח סמוך לפתח מעכב שיש אומרים 

ויש אומרים  [.(עמ' פט פניני חנוכההגריש"א זצ"ל )] .(היא מצוה לעיכובא שכתוב דמצוה היא,
 .[הגרח"ק שליט"א] ך לאותו פתח יצא.כל שניכר שהנר שיי, אם הרחיק קצת יותרד
 )אם בעינן טפח סמוך לו(מקום ההדלקה בחלון . ג

 ועל כן מהני להניח הנרות ,יש אומרים דאף בחלון שייך דין של "טפח סמוך לפתח"
דדין טפח  ויש אומרים ]הגריש"א זצ"ל )שבות יצחק חנוכה([.בטפח הסמוך לחלון מבחוץ  חנוכה

 ,ולכן כולל גם את הסמוך לפתח ,ת שהוא מקום מעבר הביתהסמוך נאמר רק בפתח הבי
להדליק בטפח הסמוך  ולכן אין שות הרבים,חלון הוא רק משום שנראה לר ין כןשאה מ

 [.שליט"א )חוט שני ח"ד עמו' שנו( ]הגרנ"ק לחלון מבחוץ.

 הדלקה בימין או בשמאל הפתחה. 
שתהא מזוזה מימין ונר בטפח הסמוך לפתח משמאל, כדי  נרות חנוכה מצוה להניח

דכל מידי  ,ואם אין מזוזה בפתח, מניחו מימין סע' ז([. א)סי' תרע ע"שו] .חנוכה משמאל
 ([.שם)ומ"ב  ע"שו]. ועוד דאיכא פרסומי ניסא טפי שהכל פונין לצד ימין ,דמצוה ימין עדיף

 שבחלון סורגיםה להדליק על. ו
כי  להדליק עליהםשאין  אומריםיש  ,סורגים שיש להם בטן שהם משופעים כלפי חוץ

אם ומכל מקום ) אפילו כשדרך ילדי הבית לשבת עליהם.הסורגים אינם חלק מהבית 
. עיין לעיל לענין דין "טפח הסמוך" בחלון(. שפיר דמי מדליק על הסורג בתוך טפח לחלון

ם הם כחלק מן ויש אומרים דסורגי .[(אות יז אשרי האיש פל"הו עמ' סז זצ"ל )פניני חנוכה]הגריש"א 
 [.(ח אות זשליט"א )חוט שני ח"ד עמ' ש ]הגרנ"ק הבית )אם משתמשים בהם(.

 קהיכן מדלי ,נוסע לחו"ל ומגיע למקום חפצו בעוד לילה. ז

ידליק נרות חנוכה  אם יוצא אחר שחל חובת הדלקת ,וכדומה מארץ ישראל לחו"ל הטס
 [.ד בזה באורך במאמר שבגליון זה. ועי' עושבט הלוי )ח"ח סי' קנח(]עי' ב .באר"י בביתו

 פתילותשמנים ונרות, 
  הדלקה בפתיל צףא. 

נחשב אף על פי שהדלקה עושה מצוה מכל מקום  ,מכוסה בשעוהההמדליק בפתיל צף 
שבט ח"ג עמ' רמא(,  הגריש"א זצ"ל )אשרי האיש] .כמדליק בשמן זית משום שהשעוה נמסה מיד

שנחשב  אבן ישראל( -הגרי"י פישר זצ"ל )מ"ב . דלא כ(פט"ו אות ד ליכ"שהזצ"ל ) "אהגרשזו (ח"ח סי' קנז)הלוי 

 [.כמדליק בשעוה
 . כשאין בידו להדליק ע"י נר האם יכול להדליק פנסב

)שיש בו חוט להט חשמלי  פנסרשאי להדליק  ,מי שאין לו אפשרות להדליק בשמן ופתילה

 בלבדיק לשם מצות נ"ח, ויכר שהדלשנ עליו, בתנאי ולברך ,לאפוקי תאורת לד שאין דינה כאש(
גרשז"א זצ"ל )הליכ"ש ]ה. (ם חשמל כדי להדליק חצי שעה )כגון שנדלק ע"י בטריהשיש בה זר

חנוכה ס"ק  'מע בשד"ח )ח"טועי'  .(11ת ח"ג סי' קג והליכ"ש שם הגה והגריש"א זצ"ל )קובץ תשובו פט"ו אות ג(

 [.בכה"ח )סי' תרעג אות יט(טו"ב( ו

 "ח בשמן הקדוש בקדושת שביעית. להדליק נג
]רידב"ז )פאת השלחן פ"ה ה"ט( ואמרי יושר  .להדליק נ"ח בשמן הקדוש בקדושת שביעית אסור

 .מתיריןויש  .[, החזו"א )ארחות רבנו ח"ב עמ' שלד( והגרנ"ק שליט"א )חוט שני שביעית עמ' רעג()ח"א סי' ק(
 .א סי' קפד([]הגרשז"א זצ"ל )הליכ"ש פט"ו אות ז( והשבט הלוי )ח"

 . חינוך הקטנים בנרות חנוכה שלא ידלקו חצי שעה  בצמצוםד
ובדיעבד כל  ,שידלקו חצי שעה בצמצום נרות חנוכה של קטנים לכתחלה יש להחמיר

. ודעת כה"ח )סי' תרנח אות סד(באג"מ )או"ח ח"ג ססי' צה( ו]עי' ב שאין הדבר ניכר לקטן יוצא יד"ח.

אין קפידא אם אין הנרות דקטנים שהגיעו לחינוך דולקין חצי שעה, כיון שהתינוק ד )ססי' תרעה(א"א מבוטשטש ה

 עמיקתא גליון קס"ג[. שמעתא. ועי' בזה באין בו הבחנה בזה ויכול לסבור על פחות מחצי שעה שהוא חצי שעה
 דיני אכסנאי

 חברו רק לסעודהמתארח אצל א. 
ולהדליק שם ביתו ללכת לחייב  ,)ואינו לן שם( בלבדאצלו  ו לסעודרתארח אצל חבהמ

עי' ושידליק בביתו. ) ישלח שליח ,(, ואם אין בידו לעשות כןבפריטי ולא מהני להשתתף)
 [.ב(י)סי' תרעז ס"ק ]מ"ב  .ן הדלקה על ידי שליח(ילעיל לענ

 השני ואינו משלם עבור הארוחות, האם משתתף בפרוטההמתארח אצל ב. 
אינו נחשב  ,ילו אינו משלם עבור ארוחותיואפ ,)שאוכל ולן שם( המתארח אצל אחר

]כן נקטו רוב  אלא בכלל אכסנאי הוא וצריך להשתתף בפרוטה. ,סמוך על שלחן בעל הבית

 .[עמיקתא גליון קכ"ד שמעתאועי' בזה ב. בשם גן המלך כה"ח )סי' תרעז ס"ק ג(דלא  זמנינו יסקפו
 היכן מדליק חנוכה,אחד מימי ב השני המתארח אצל. ג

, אפילו יש לו חדר או בית לעצמו אפילו ליום אחד מימי חנוכה ,השניח אצל המתאר
כיון שאוכל אצל בעל הבית יכול להשתתף בפריטי ולצאת ידי חובה על ידי  ,ומשפחתו

רמ"א )סי' תרעז עי' ב]. (שםבבית שאוכלים בעצמו להדליק )ואם לאו עליו  הדלקת בעל הבית

 . [ועוד )חוט שני עמ' שי(, , הגרנ"ק שליט"אהחזו"א ח"ג סי' יד אות ה(, האג"מ )יו"דוכן דעת  ונו"כ. סע' א(

והנוהגים כדעת הרמ"א בסי' תרע"א שכל בני הבית מדליקים, אם יכול להדליק בשלו 
באופן זה בני ביתו של האורח לא נהגו  )נוסף על הנר של בעל הבית( עדיף. ומכל מקום

 .[שטיינמן שליט"א )שלמי תודה עמ' קפג(א"ל ימרן הגר]. להדליק דטפלים הם לאביהם
שכל היוצא מביתו לכמה ימים מימי חנוכה, אם רוב ימי החנוכה נמצא בביתו צריך  וי"א

 .[()שבות יצחק עמ' קיהגריש"א זצ"ל ]ק ע"י עצמו או ע"י שליח(. י)וידל להדליק בביתו כל הימים

 החוזר לביתו במוצ"ש היכן מדליק. ד
במוצ"ש יש אומרים דראוי להזדרז לחזור  ,לביתו במוצ"שחוזר ו המתארח אצל אחר

לביתו ולהדליק שם, ואם אין דעתו להגיע לביתו עד זמן שתכלה הרגל מן השוק המצוי 
 ]תשובות והנהגות )ח"א סי' שצא([.  .בזמנינו ידליק מיד במוצ"ש במקומו וישאר שם איזה זמן

יתם, ואם לאו ידליקו אצל בעל ויש אומרים דאם דעתם לחזור לביתם מוקדם ידליקו בב
הבית, אלא שבאופן זה יחזרו לביתם רק אחר שכלתה רגל מן השוק דהיינו שכבר אין 

דאם יחזרו לביתם קודם לכן נכנסים לשאלה אם יש להם לחזור  ,עוברים ושבים
ופן זה יש ]הגרנ"ק שליט"א )חוט שני עמ' שי אות ג(. ודעת חובת הדר )נר חנוכה פ"א הגה סה( שבאולהדליק. 

  להקדים שובם לביתם ולהדליק שם בברכה[.
אפילו אין דעתו לאכול שם  ,ויש אומרים דבכל אופן מדליק בבית שהתארח בשבת

ועליו לעזוב מיד  המתארח במלוןש( 56)פי"ד הגה  בהליכ"ש]הגרשז"א זצ"ל )מעדני שלמה עמ' קיג(. ועי'  .סעודה רביעית

 [.שהות נוספת בתחלת ליל מוצ"ש ידליק שם ואם לאו ישלח שליח שידליק עבורו בביתוו לשלם בעד דבמוצ"ש את חדרו אם בי

 הסופגניות ברכת דיני
  א. אכילת הסופגניות שלא בתוך הסעודה 

ולברך עליהן  שלא בתוך הסעודההמצויות בזמנינו מותר לאוכלם אף לכתחלה  סופגניות
חכם אחד בשם הגרנ"ק שליט"א, ]. (וציאדצריך לברך עליהם המ אא"כ קובע עליהם סעודה) מזונות

ולרווחא  עמיקתא קכ"ג[. שמעתא' ביאור הענין בגליון . ועיוהיינו כי מרגישים טעם השמן והוי כפהב"כ
 .סי' כו ס"ק ה ד"ה היוצא([) חזו"אב]עי'  .דמלתא יחתכוהו "לפני הגשה" לפרוסות פחות מכזית

  תוך הסעודה הבאים הסופגניות ברכת ב. 
 .באים בסוף הסעודה לקינוחאם אף  כים על הסופגניות בשעת סעודת פת,ן מבראי

 .[, עיי"ש דהיינו כי סתמא יש כוונה לאוכם גם לשם שביעה]הגרשז"א זצ"ל )הליכ"ש פי"ז אות י(

 . ברכה על האבקת סוכר שעל הסופגניותג
היה אם לא ו טפלה לסופגניה ונפטרת בברכתה. ,האבקת סוכר שנותנים על גבי הסופגני

 .ה בשעת הברכה נפטרתאם היה דעתו עלי ,בשעה שבירך על הסופגניהסוכר  אבקתלו 
מברך עליה, על הסופגניה לא היה דעתו עליה ואח"כ הביאו לו, אם האבקה ניכרת ואם 

]עי' בדברי הגרנ"ק י"א דלא מברך עליה בתוך הסופגניה ואינה ניכרת,  האבל אם היא נבלע

]עי' בדברי הגרשז"א  .וי"א דיש לברך שהכל על דבר אחר ולפוטרה .[ש(ח"ב עמ' )חוט שני בשליט"א 

 עמיקתא גליון ל"ט[. שמעתאבעוד . וע' תיקונים ומילואים פמ"ח הגה קטו(וב פנ"ד הגה סז)שש"כ בזצ"ל 

 בשבת שעל גבי האש מיחם על תד. הנחת הסופניו
בתוכם מרקחת  מותר להניח סופגניות על מיחם שעל גבי האש אף אם יששיש אומרים 
דאין לחוש בכה"ג משום , עיי"ש )הליכ"ש פי"ז אות יא(]הגרשז"א זצ"ל . שהתבשלה כבר() )ריבה( לחה

הגר"י פישר זצ"ל. וכן דעת הגריש"א זצ"ל אא"כ יש ] ודעת הרבה פוסקים לאסור. [.בישול אחר בישול

ת להרבה. עי' בזה במאור השבת בה רק שכבה דקה הנמרחת על הפת. ודעת הגר"ש ואזנר שליט"א לחלק בין קצ

 [.)ח"ב סי' ח הגה קיב(

 ת בשמן הקדוש בקדושת שביעיתו. לטגן סופגניה
שחלק גדול מהשמן נזרק לאחר כיון  של שביעית שמןבלכתחלה אין לטגן סופגניות 

משנת ]הגריש"א זצ"ל ) לתת טעם. בא הטיגון, ובמקום הצורך יש להקל כי סוף סוף השמן

 .[זהוהגרנ"ק שליט"א )חוט שני שביעית עמ' רנג( מסופק ב .(עמ' פא הגרי"ש


