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פתח דבר

בשבח והודי' להשי"ת, שמחים אנו להגיש לפני קהל התמימים ואנ"ש בתוך כלל שוחרי התורה, 
"ספר המנהגים - חב"ד - חנוכה" עם פענוח מראי-המקומות, הוספות ומנהגי אד"ש מה"מ )תדפיס 

מתוך הספר(.

⋅

"אונזערע רביים האבן מדייק געווען זייער אין די מנהגים ]=רבותינו דייקו 
מאד במנהגים[...". 

)אג"ק חלק ה עמ' ו(.

שצריך  בפשיטות  מסוים,  במנהג  נהגו  לא  פעם  שרבוה"ק  וכשכשקרה 
לשאול ולחקור בטעם הדבר ו"פשיטא שאין מקום לתלות זאת בשכחה". 
)סה"ש תש"ה עמ' 21(

ולמנהגי  ישראל בכלל,  כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א למנהגי  היא החיבה של  ידועה  הנה 
ובקריאות  קדשו  בשיחות  רק  לא  ביטוי  לידי  באה  זו  חיבה  בפרט.  נשיאנו  ורבותינו  החסידות 
התעוררות לאנ"ש והתמימים ולכלל ישראל לקיים או לחדש מנהגי ישראל שנכחו, אלא גם על 

העלאתם בכתב של מנהגי חב"ד על הדפסתם ופרסומם.

וע"פ קבלה מדור לדור: "כל תנועותיו והנהגותיו  כל הנהגותיהם של רבותינו נשיאנו מדויקים 
של כ"ק אאמו"ר הרה"ק היו מסודרות בסדר פנימי וטעם מיוחד על פי התורה הנגלית, כפי הנוסח 
ותנועות  חול  דיבורי  - תנועה, אפילו  'יהודי של שולחן ערוך' שכל  המפורסם בלשון החסידים, 

גופניות, הם בהנהגה של השולחן ערוך". )סה"ש תש"ב ע' 1(

וכפי שכותב כ"ק אדמו"ר מה"מ  "מנהגי רבותינו הם בקבלה מהוד כ"ק רבינו הזקן"  ועוד שם: 
שליט"א )אג"ק חלק ה עמ' ו( "ידוע אשר הנהגות כ"ק מו"ח אדמו"ר היו כהנהגות אביו ולמעלה 

בקודש".

הינם ע"פ  נשיאנו  213( מבאר הרבי, אמנם מנהגי רבותינו  ע'  )חלק כ"ט  והנה בלקוטי שיחות 
פנימיות הענינים אך מ"מ מדויקים להפליא אם תורת הנגלה, וזה הלשון שם: "תורתנו הקדושה 
'כולא חד' - וכנאמר  היא תורת אחת, ופנימיות התורה )ומנהגי'( וחלק ההלכה שבתורה הריהם 
בזוהר )חלק ג קנב, א( שנגלה דתורה ונסתר הם כגוף ונשמה, היינו שכל חלקי התורה מתאימים 
אחד עם רעהו ועולים בקנה אחד; ומזה מובן שהמנהגים של גדולי ישראל )וההולכים בעקבותיהם( 
שתוכנם לכתחילה מיוסד על פנימיות התורה, הריהם חייבים להיות בהתאם לענינם על פי הלכה. 
וכן  ו"אי אפשר שיהי' בהם ענין של 'קולא' או 'דיעבד' ח"ו".  ובלקוטי שיחות חלק כ"א הוסיף: 

בריבוי שיחות שהרבי מיישב את מנהגי רבותנו נשיאנו הק' כגון שינה בסוכה וסעודה שלישית.

⋅

על פי האמור לעיל מובנת החיבה וההתעסקות של אנ"ש והתמימים, הנוגע להם ענייני רבותינו 
נשיאנו ובפרט במנהגי כ"ק אדמו"ר שליט"א נשיא דורנו. ולתועלתם הואילו לפענח את "ספר 

המנהגים - חב"ד" עם הוספות ומנהגים אד"ש מה"מ.



מעלת פענוח המראי מקומות - כפי שאומר אד"ש מה"מ עצמו:

המ"מ  ציוני  שעם  אלא  בקיאות,  להראות  כדי  סתם  איננה  מראי-מקומות,  לציון  "הסיבה 
מעיינים בינתיים בענינים המובאים, ובינתיים לומדים ענין נוסף בתורה, וזו זכות נוספת למי 
אייר תשל"ב  )שיחת ש"פ שמיני, מבה"ח  שערך המ"מ, שעל-ידו נלמד ענין נוסף בתורה". 

)שיחות קודש ע' 671(.

ומלשונו הק' )בתרגום חפשי( בשיחת ש"פ בראשית )התוועדות הא'( תשמ"א:

כאשר  והתלמיד:  וקורא  השומע  עבור  היא   – וציונים  המראי-מקומות  בענין  תועלת   .  ."
התלמיד שקורא או שומע את הענין רואה את המ"מ לענין, ביכולתו לעיין בפנים ולהעמיק 
עוד יותר בהענין. משום שדיבור וכתב הינם תמיד במדידה והגבלה, וכך גם השכל של הכותב 
או המדבר הינו מדוד ומוגבל, אך כאשר מציינים את מראי-המקומות לענין, הרי זה מרחיב 
את הענין באופן של "תן לחכם ויחכם עוד" עד שנעשה "תלמיד המחכים את רבותיו". ובכלל – 
מהי העוולה בכתיבת מראי-מקומות?! זה נותן את האפשרות שיהודי יעיין בפסוק בתושב"כ, 

או במארז"ל בתושבע"פ!.

 ⋅

אם כ"ק אד"ש גילה דעתו שמטרת ציוני המ"מ הינה כדי לגרום ללומדים לפתוח את הספרים 
במקורם ולעיין בהם, הרי חסידים שתורת רבם נוגעת להם כמו גם מימוש רצונו האלוקי 
של הרבי שיפוצו מעיינותיו חוצה, קמו ועשו מעשה: פענוח מראי-המקומות. היינו, במקום 
שהקורא יצטרך להניח לרגע את השיחה או המאמר ולהטריח עצמו לחפש את הספר בו 
מופיע הענין בהרחבה, לאתר ולמצוא בו את המיקום המדוייק אליו מכוונים הדברים וכו', וכך 
יחזור הדבר על עצמו בכל ציון וציון המופיע בתחתית העמוד, תיעשה מלאכתו בידי אחרים 

והדברים יוגשו לפניו כשולחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם.

כ"ק  הדפסת מאמריו של  בעת  להעיר:  ראוי  ללומדי',  התורה  הנגשת  זו של  גישה  אודות 
אדמו"ר המהר"ש )"תורת שמואל"( ע"י כ"ק אד"ש מה"מ, דבר שנעשה עוד בחייו של כ"ק 
אדמו"ר הריי"צ נ"ע, היו כאלו שבאו בטענות על כך שמדפיסים באותיות כתב )עגולות(, 
כ"ק אד"ש  אותם. מספר  )ובפרט באמריקא( לקרוא  יותר  באותיות מרובעות, שנקל  ולא 
מה"מ: כיון שהטענות הגיעו אלי – בהיותי המביא לדפוס, נכנסתי לכ"ק מו"ח אדמו"ר וספרתי 
שישנם הטוענים על כך שמלבד היגיעה על תוכן הענינים יצטרכו להתייגע על קריאת הכתב, 
והשיב כ"ק מו"ח אדמו"ר במשל: מספיק לסחוב את ה"שוקת" אל הסוסים, הגיע הזמן לסחוב 

את הסוסים אל ה"שוקת"!" )וראה שם בהשיחה ביאור המשל והנמשל(.

וראה זה פלא! בשיחת ש"פ קדושים תשמ"ט, עורר כ"ק אד"ש על הוספה בהדפסת דברי 
חסידות כחלק מהפצת המעיינות, והוסיף: ". . הדפסת ספרי חסידות – באותיות מרובעות, 
מהר"ש,  אדמו"ר  של  המודפסים  החסידות  לספרי  בנוגע  ביותר  מודגש  בזה  הצורך  אשר, 
 .  . דוקא  מרובעות  באותיות  מחדש  ידפיסים  ובודאי  "עגולות",  באותיות  נדפסו  שרובם 
שהקריאה והלימוד באותיות מרובעות היא בקל יותר )ובמילא יכולים לנצל את כח היגיעה 
מוסיפה  מרובעות  באותיות  החסידות  תורת  שהדפסת  כך,  הענין(,  תוכן  בהבנת  להוסיף 

בהפצת המעיינות חוצה". "אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו"... 



פתח 
דבר נכון  זה, בה  והנכונה בדורנו  נחרץ בגישה הנדרשת  לנו, שינוי  הרי 

לסחוב את השוקת אל הסוסים! ואף אנן נאמר לגבי הנדו"ד – פענוח 
המראי-המקומות והנגשתם אל הקורא והלומד.

⋅

פענוח המראי-מקומות נעשה על-ידי חברי המערכת והינו על אחריותם בלבד, וזו הזדמנות לבקש 
מקהל הקוראים והמעיינים, שבאם המצא תמצא איזו שגגה בחסר או יתיר, נשמח לקבל הערות 

והארות על-מנת לתקנם בהוצאות הבאות בעז"ה.

תקוותינו ובטחוננו, שעוד טרם יקראו בחוברת זו, יתגלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א במלוא 
הדרו, בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

ימי החנוכה תשפ"א



מקראה: 
עצמו  המנהג  הוא  ביותר  המודגש  הכתב 

ומתחתיו המראי מקומות.

 — המ"מ  פענוח   — העיטור  לאחר 
שבפענוח  סימן  הדף  בראש  וכשהעיטור 
הציונים  הקודם.  מהעמוד  המשך  הינו 
באותיות קטנות בגוף המנהג הינם הפניות 

להוספות.

מצויין  הפענוח  במנהג  כשיש שני הערות 
באותיות קטנות בחצי אריח.

ולא  נושאים  לפי  מחולקים  ההוספות  גוף 
לאו  ההוספה  למנהג.  בסדרם  צמודים 
אלא  למטה  למנהג  סמוך  מתחילה  דווקא 

גם בסמיכות לפענוח

הפניות למילואים והרחבות ציונו במפורש 
ובהרחבות  ובמילואים  הפענוח,  בגוף 

צויינו לפי אות ונושא.



הבנים מתחילים להדליק נרות חנוכה איזה זמן קודם הבר מצווהא.
ראה שיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר בשבת חנוכה תש"ו. נדפסה בההוספה לד"ה ברוך שעשה ניסים )עמוד 20( אות 

ח ]וגם בספר השיחות ה'תש"ו-ה'שי"ת ע' 20[. 

הבנות אין מדליקות בפני עצמןב. אשה - בעלה מוציאה.
ואין  ותירצו דאשתו כגופו דמיא,  וכבר תמהו למה נשתנו בזה נשים מאנשים דכל אחד מדליק בפני עצמו. 
נכון שתדליק הבת כשהאם אינה מדלקת. ולפי עניות דעתי דוחק גדול הוא. ומחוורתא כמו שכתב במשמרת 
שלום סמ"ח סק"ב דיש הרבה שאין יכולות לברך ולכן נהגו כולן לצאת ע"י אחרים )עיין אחרונים סו"ס תרע"ה 
וסתרע"ז(. ובשלטי הגבורים הובא במחה"ש סתרע"ז סק"ח: המהדרין נר לכל אחד ואחת בין אנשים ובין נשים 

כו' - וראה השיחה )ע' 20( אות ז הנ"ל.

מספר אדמו"ר הריי"צ: "בבית רבי נהגו להתחיל להדליק 
חינוך.  בשביל   - מצווה  הבר  קודם  כשנה  חנוכה  נרות 
חנוכה  נרות  להדליק  התחלתי  אני  מתי  זוכר  אינני 
שבת  )סה"ש,  מכן"  לאחר  תיכף  או  ביאלטא,  לעצמי, 

חנוכה תש"ו אות ח(. מסע יאלטא נמשך מחודש אלול 
תרמ"ה ועד לקראת חג השבועות תרמ"ו, כאשר אדמו"ר 

הריי"צ היה בן 6.

אמר רבי יהושע בן לוי: "נשים חייבות בנר חנוכה, שאף 
הן היו באותו הנס", ופירש"י: "שגזרו לטפסר תחלה ועל 
יד אשה נעשה הנס" )שבת כג, א( מרחיב הט"ז: "כיון 
שהיתה באותו נס, שגזרו היוונים על כל בתולה שתיבעל 
להגמון תחלה, והרגה אשה בת יוחנן כהן גדול את הראש 

של האויבים".

וכן פסק בשולחן ערוך )ס' תרע"ה ס"ג(: "ואשה מדלקת 
"יש  הרמ"א:  ופסק  בה".  חייבת  היא  שאף  חנוכה  נר 
אומרים דכל אחד מבני הבית ידליק, וכן המנהג פשוט".

]והבינו, אשר האשה חייבת בנ"ח כמו חיוב האיש בנר 
שבת, שעיקר המצוה היא באשה ש"הנשים מוזהרות בו 
יותר" )שו"ע אוה"ח רסג ב(. דהיינו שהאשה חייבת רק 

�

�

א. גיל ההדלקה אצל ילדים: "בנוגע להשפעה על בני ביתו, 
לימוד  ע"י  ילדיו  עם  שלו  הקשר  את  לכך שמחזק  שנוסף 
התורה איתם . . הוא גם מחנך בנוגע לעניני יהדות בכלל 
כולל לחנך את בנו שלפני בר-מצוה )כולל מצות הדלקת נר 

חנוכה(". )התוועדויות תש"נ ח"ב ע' 51(.

לנהוג  קטן(  ועד  )מגדול  בנ"י  כל  אצל  פשוט"  ""מנהג 
כ"מהדרין מן המהדרין" באופן ד"מוסיף והולך" מיום ליום". 
הקטנים  הבנים  שגם  מישראל  כמה  "כמנהג  שם:  ובהערה 
)משא"כ בנות ונשים( מדליקים נר חנוכה". )ספה"ש תנש"א 

ח"א ע' 165(.

"המצוה של הדלקת נרות חנוכה צריך לקיים כל יהודי - לא 
רק כהן ולוי, אלא כל יהודי, עד שאפילו ילד מחנכים שגם 

הוא ידליק נרות חנוכה". )לקו"ש ח"כ ע' 474(.

תשנ"ב  )ספה"ש  ה'תשנ"ב  דחנוכה  א'  נר  שיחת  גם  וראה 
ח"א ע' 190(: "בנוגע לכל יחיד מישראל - שבכחו של יהודי 
אחד ויחיד, אפילו ילד קטן )שעדיין לא נתמלא כחו כאדם 
שתאיר  פעולה  לעשות  גדול(,  כגיבור  לא  ובודאי  מבוגר, 
בכל העולם - כפי שראינו זה עתה, שיהודי אחד, מבוגר או 
ילד קטן, מדליק נר )שלפנ"ז לא היה דולק(, וברגע כמימרא 

רואים את אור הנר בכל העולם כולו".

וראה לקמן )בהוספה הבאה( שם מתייחס כ"ק אדמו"ר מלך 
המשיח שליט"א להדלקת הילדים כדבר ברור.

מקום ההדלקה אצל ילדים: "כדאי ונכון שבפתח חדר הילדים 
תהי' גם מנורת )והדלקת נר( חנוכה . . שעי"ז יתוסף יותר 
בענין החינוך, הן בנוגע לילדים, שכאשר רואים את מנורת 
החנוכה בפתח החדר שלהם, נעשה רושם חזק יותר בנפשם 
כו', והן בנוגע להחדר, "מקדש מעט", ע"ד ומעין ומרמז על 

חינוך ביהמ"ק בחנוכה" )שיחת ש"פ וישב ה'תשמ"ח(.

"בקשר להדלקת מנורת החנוכה . . למרות שמצד פרסומי 
דבר  הרי   .  . מ"מ  בית,  בכל  אחת  מנורה  מדליקים  ניסא 
הכי טוב והכי מתאים, שיוסיפו אור בעולם, עי"ז שבנוסף 
למנורה שמדליקים כרגיל, ידליקו מנורה גם בחדר הילדים, 
הילדים  ורגשות  בחינוך  יוסיפו  ועי"ז  והבנות.  הבנים  של 

עצמם, ושל הוריהם, ושל כל אלו שיזדמנו לביתם.

ובנוגע לזה שאלו כמה שאלות, ומהם: א( האם כל ילד צריך 
להדליק? ב( האם צריך להדליק בכל חדר, או שבגלל יוקר 
צריכות  הבנות  גם  האם  ג(  בחדר אחד?  רק  ידליקו  הדבר 

להדליק?

היא  הדבר  מטרת  שכל  מכיון  כללי:  באופן  בזה  והביאור 
מקום  בכל  ולבדוק  לעיין  יש  כו',  הילדים  בחינוך  להוסיף 

� הוספות�

חנוכה



ספר המנהגים ב

וכן  האיש.  על  המצוה  עיקר  אך  נמצא,  בעלה  כשאין 
התפשט המנהג שהאשה אינה מדליקה במקום בעלה[.

שכתב  "מה  הנפוץ:  המנהג  על  שמואל  העולת  שואל 
היא  שאף  חנוכה  נר  מדלקת  אשה  תרעה  ס'  המחבר 
חייבת בה, משמע ודאי שאף פנוי' או אלמנה שיש להם 
דירה בפני עצמם חייבים מדינא. ולפי זה קשיא לכאורה 
מאי  קטנים,  ואפילו  לעצמו  אחת  כל  לדידן שמדליקין 
טעמא אין הנשים מדליקין, הלא עדיפי חיובא מקטנים".

כן  גם  נהגו  לא  "למה  אפרים:  שער  בשו"ת  שאל  וכן 
הנשים להדליק בפני עצמן כמו האנשים" והביא האליה 
רבה את שאלת השער אפרים ומתרץ: "ונראה לי דאשתו 
פה  ס'  ברש"ל  משמע  וכן  מהדרין.  בכלל  ואינו  כגופו 
ומטה משה, דדוקא כשאין לה בעל או שאין הבעל בעיר 

מדלקת".

כותב  ידליקו  לא  הבית  בנות  ששאר  למה  ובנוגע 
אפרים  השער  של  התירוץ  מביא  שלום  המשמרת 
"ואפשר,  לשיטתם:  ומעיר  הנ"ל  רבה  האליה  ותשובת 

כיון שאמם אין מדלקת אינו מהנכון שהם ידליקו".

אך מעיר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א "ולפי עניות 
מבאר  כגופו'  ש'אשתו  מכיוון:  הוא"  גדול  דוחק  דעתי 
רק על כך שיוצאות לכתחילה על ידי הבעל, אך מדוע 

ולהגדיל  לפרסם  עצמה  האשה  תדליק  לא  שלכתחילה 
הנס )שהרי זהו הטעם של "מהדרין מן המהדרין"(. 

עונה כ"ק אד"ש מה"מ: "ומחוורת כמו שכתב במשמרת 
שלום דיש הרבה שאין יכולות לברך ונהגו כולן לצאת 
"ופשוט  שם:  שלום  המשמרת  וז"ל  אחרים",  ידי  על 
משום דעל פי רוב הבנים מדליקים והבנות אין מדליקות 
וגם כי יש הרבה שאינן יכולות לברך, על כן לא נהגו כן, 

אבל על פי הלכה כולן צריכות להדליק".

ועוד שם: "אבל בבית שאין שם אלא אשה ובנותיה לפי 
הנראה שצריכין להדליק".

נר  "מצות  ריא"ז:  בשם  שכתב  השקל  כהמחצית  דלא 
בין  ואחד  אחד  לכל  נר  והמהדרין,  וביתו,  איש  חנוכה 

אנשים ובין נשים".

והנה מעשה רב "כשהוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק ]הרש"ב[ 
הוצרך לנסוע מהבית לחנוכה, ציווה לכבוד אמי הרבנית 
]שטערנא שרה[, שעל אף שתשמע ברכת נרות חנוכה 
נרות  בעצמה  תדליק  זאת  בכל   - מהגברים   - מאחר 
חנוכה" )שיחת אדמו"ר הריי"צ, שבת חנוכה תש"ו אות 
מגבר  שתשמע  עימה  הבעל  שאין  שאשה  דהיינו  ז(, 

ותדליק בעצמה. 

יוסיפו  אופן  באיזה  בפועל,  התוצאה  את  ענין  של  לגופו 
בחינוך. 

ועד"ז   .  . בפועל  במעשה  תוצאה  יש  המצוות  שלכל  ע"ד 
בנדו"ד: להדלקת המנורה בחדר הילדים ישנה מטרה, והיא 
הוספה בפירסומי ניסא והשפעה על חינוך הילדים, וא"כ יש 
לבדוק באיזה אופן המטרה תתבצע טוב יותר". )התוועדויות 

תשמ"ח ח"ב ע' 91(.

וראה לקמן בענין הדלקה בחדר שינה.

מובאת  נה  ע'  שלום'  'דברי  בספר  ילדות:  אצל  הדלקה  ב. 
תשובת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לריל"ג, ששאל 

האם בנות מעל גיל בת-מצוה צריכות להדליק, וענה כ"ק 
אדמו"ר מה"מ שליט"א: 'אם רוצים יכולים להדליק'. 

אבל למעשה המשיך כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א לציין את 
'מנהג בית הרב' שהבנות אינן מדליקות, גם בשנים הבאות. 
)לדוגמא: שיחת ש"פ וישב ה'תש"נ )התוועדויות תש"נ ח"ב 
– היתה הנהגת בית הרב  "בנוגע לבנות   :)70 51 הערה  ע' 
שהבנות לא הדליקו נרות חנוכה )לא הגדולות ולא הקטנות 
לפני בת-מצוה(, כ"א יצאו יד"ח בזה ע"י אביהן. ואח"כ – 

בעליהן"(. 

אך למעשה ראה שיחת כ"ד כסלו ה'תשמ"ח )התוועדויות 
להדליק?  צריכות  הבנות  גם  "האם   :)91 ע'  ח"ב  תשמ"ח 

� הוספות�

מדליקין בשמן זיתג, וה"שמש" - נר של שעוה.
בפשטות יש לומר הטעם עפמש"כ בשו"ע ר"ס תרע״ג דנר של שעוה שני לשמן זית )וראה דרכי משה שם(]א[. 
ובשמן זית עצמו אין עושין ה״שמש״, כי אין נוח לטלטל שמן ופתילה, משא"כ נר. גם - לעשות היכר נוסף בין 

השמש לנרות חנוכה. ועיין גם כן קהלת יעקב ערך שעוה.

�
]א[ כתב השולחן ערוך: "כל השמנים והפתילות כשרים 
אחר  נמשכים  השמנים  שאין  פי  על  ואף  חנוכה,  לנר 

הפתילה ואין האור נתלה יפה באותם הפתילות".

בשמנים  אלא  מדליקים  שלא  משבת  בשונה  ]דהיינו 
אסור  ")א(  טעמים:  ב'  מפני  יפה  הדולקים  ופתילות 
משום שיחזור וידליקנה, ובנר של חנוכה היה לנו לחוש 
וקא  יתקן,  ולא  ויפשע  תכבה  שמא  ג"כ  בחול  אפילו 

לחוש  לנו  היה  ותו  )ב(   .  . בזה  חשש  דאין  לן  משמע 
בנר חנוכה בשבת חנוכה שמא לא תדלק יפה ויטה הנר, 
כמו שאנו חוששין בנר של שבת, קא משמע לן דזה אין 
חשש, דהא אסור להשתמש לאורה וא"כ לא איכפת ליה 

במה שלא תדליק יפה" )ט"ז שם([.   

והעיר הרמ"א: "ומיהו, שמן זית מצוה מן המובחר, ואם 
אין שמן זית מצוי מצוה בשמנים שאורן זך ונקי. ונוהגין 

�



או  הנרות  לדבק  הנכון  "המנהג  אדה"ז:  סידור  ]א[ 
לתלות המנורה בעובי המזוזה בחלל הפתח". 

בחלל  באמרו  אדה"ז  שבכוונת  הכולל:  השער  מעיר 
המזוזה  עובי  כל  רק  ממש,  פתח  פירושו  "אין  הפתח 
בחלל הפתח )ופשוט שהוא הדין אם מוסיף בעובי דהיינו 
שמחבר קנה להמזוזה לדבק בו הנרות או מעמיד ספסל 
לאורך הרי זה כמוסיף על עובי המזוזה( כל המשך זה 

נקרא פתח גם אם הפתח קצר במשך רחבו ואם יתלה 
שם המנורה לא ישאר מקום לכניסה ויציאה יכול לדבק 
הנרות או לתלות המנורה בקנה או בספסל שמוסיף על 
עובי המזוזה, וזהו שכתב אדמו"ר בעובי המזוזה בחלל 

הפתח".

]ובדרך חיים שם מעיר בנוגע לשאר בני הבית: "ויניחו 
בטפח הסמוך לפתח בשמאל, כדי שתהא המזוזה בימין 

�

� הוספות�
היא  הדבר  מטרת  שכל  מכיון  כללי:  באופן  בזה  והביאור 
מקום  בכל  ולבדוק  לעיין  יש  כו',  הילדים  בחינוך  להוסיף 
יוסיפו  אופן  באיזה  בפועל,  התוצאה  את  ענין  של  לגופו 
בחינוך.  ע"ד שלכל המצוות יש תוצאה במעשה בפועל . . 
ועד"ז בנדו"ד: להדלקת המנורה בחדר הילדים ישנה מטרה, 
הילדים,  חינוך  על  והשפעה  ניסא  בפירסומי  הוספה  והיא 

וא"כ יש לבדוק באיזה אופן המטרה תתבצע טוב יותר". 

34 שם משמע שאיך  וראה שיחות קודש תשל"ה ח"א עמ' 
שלא תנהגנה, בכל-אופן שלא יברכו.

נוהג  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  זית:  שמן  ג. 
להשתמש בשמן שיוצר באיטליה )מעשה מלך ע' 309(.

על  מונחת  כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א  חנוכיית  ד. 
לרוחב  או  המשקופים(  )בין  הפתח  לרוחב  שנמצא  כיסא 
המעבר )ולא בסמוך להם(. להעיר שבערב שבת קודש מניח 
בעת  הכסא  את  להזיז  ניתן  שיהיה  באופן  הכסא  על  ספר 
שייכבו הנרות, ובנוסף לכך מציב את הכסא מעט יותר בתוך 
החדר ע"מ שיהיה ניתן לסגור את הדלת גם מבלי להזיזו. 

)מעשה מלך ע' 310(.

הדלקה על חלון: ממכתב זאת חנוכה ה'תש"ל )אג"ק חכ"ו 
ע' רסג. נדפס גם בלקו"ש ח"ה ע' 456(: "נ"ח מצוה להניחה 
בחלון  מניחו  בעלי',  דר  הי'  ואם  מבחוץ  ביתו  פתח  על 
הסמוך לרה"ר )או"ח סתרע"א ס"ה(. ולהעיר ממנהג רבותינו 

מניחים המנורה בעובי המזוזה בחלל פתח החדר1 ד ואין מדייקים 
אם הנרות דרום וצפון מונחים או מזרח ומערב מונחים2. 

1. לשון אדמו"ר הזקן בסידורו. וראה שער הכולל שם]א[. 

2. אף שבבית הכנסת מסדרין כנרות המנורה )רמ״א סתרע״א ס״ז(. וצ״ע מפני מה גם בבית אין מהדרין ע״ז 
אם באפשרי הוא]ב[.

גספר המנהגים

במדינות אלו להדליק בנרות של שעוה כי אורן צלול 
כמו שמן".

א(  כג,  "בפרק במה מדליקין )שבת  ]כתב הפרי חדש: 
דשומשמי,  אמשחא  מר  מיהדר  הוה  מריש  אביי  "אמר 
דרבי  להא  דשמע  כיון  טפי,  נהוריה  משיך  האי  אמר 
יהושע בן לוי דקאמר כל השמנים יפים לנר ושמן זית מן 
המובחר, מיהדר אמשחא דזיתא, אמר האי צליל נהוריה 
חנוכה  דבנר  מריש[  ]ד"ה  בהתוספות  ודקדקו  טפי". 

מיירי יעויין שם"[. 

דרכי משה סי' תרע"ג: "המנהג פשוט להדליק בשעוה 
בשמן  כמו  המובחר  מן  מצוה  דשעוה  במנהגים  וכ"כ 
זית, וכתב מה"ר אברהם מפראג וטעמא כי בודאי צלול 
נהוריה טפי מכל השמנים. ובכלבו, יש מדליקין בנרות 
של שעוה ור"ף היה מצריך נרות ארוכות. אמנם מצוה 

מן המובחר בשמן זית שבו היה הנס עכ"ל".

ממה  ד"ה  חנוכה  הלכות  א  כא,  )שבת  במאירי  ]וכן 
שכתבנו( דכל שמן עדיף מנרות שעוה כיון דהנס היה 

בשמן עיי"ש[.

]ב[ כן הוא במנהגי מהרי"ל )הל' חנוכה ג'(: "היה תוחב 
השמש למעלה מכל הנרות, והוא היה משעווה", וכן כתב 
המגן אברהם )שם( על מה שאמר השו"ע "כל השמנים 

והפתילות כשרים לנר חנוכה": "אבל לא לשמש".

]המחצית השקל מסביר את המג"א ומבאר סיבת לקיחת 
שמש של שעווה: "כיוון דמותר להשתמש אצל השמש, 
א"כ בשבת צריך לשמש נר ושמן יפה, דאם לא כן איכא 

למיחש שמא יטה"[. 

ונותן הרבי ב' טעמים ללקיחת שמש של שעווה: 

)א( כי אין נוח לטלטל שמן ופתילה, משא"כ נר. )ב( גם 
- לעשות היכר נוסף בין השמש לנרות חנוכה. 

וע"פ פנימיות מבאר הקהלת יעקב )ערך שעוה( סיבת 
לקיחת שמש של שעווה: "שעוה עם ד' אותיות גימטריא 
הזעיר  ע"י  נהורין  ש"ע  מקבלת  המלכות  גם  שכינה. 
שעוה.  הצירוף  הרי  הה"א  הוא  והמלכות  הוא"ו  שהוא 
וי"ל שעוה וד' אותיות גימטריא ז' פעמים הוי' וז' פעמים 
ואור  פנימי  אור  בז' תחתונות דמלכות  וכ"ז  וג"א  אהי' 

מקיף דידה כמ"ש בע' שפה".

�



ספר המנהגים ד

]א[ ספר טור ברקת: "כינוי טפח הוא מורה על ספירה 
אחת הנקרא' טפח . . ולכן נר חנוכה המצוה שלו היא 
להיות   הנה  כי  מעט  ולמעלה  טפחים  ז'  בתוך  להיות 
שהיא עולה בסוד הזכר לכן עולה שיעור ז' למידות כמו 
שנתבאר מן המאמר הנ"ל מן הזהר אמאי אקרי נר אלא 
וכן'  כד מקבלת מבין תרין דרועין רמ"ח שייפן עלאין 
והנה מבואר כי בזמן שהיא מקבלת מן הזכר מבין תרין 
דרועין שהם חסד וגבורה שלו נקרא נר ולכן עתה צריך 

להעלות אותה למעלה מז' ספירות".

השערי תשובה מסכם את הדעות השונות: ". . ובאליה 
מעשרה  למעלה  שמצותם  היום  סדר  בשם  הביא  רבה 
טפחים עד י"ח טפחים, שכן גובה של מנורה י"ח טפחים. 
והאליה רבה תמה עליו, דמנא ליה לומר דמטה מעשרה 
לא. ובמחזיק ברכה כתב, כיון שהרי"ף והרמב"ם השמיטו 
חנוכה  דין  מסתמא  כו',  להניח  צריך  רבינא  דאמר  הא 
כסוכה ומבוי, וכן כתב הרמ"ע בספר אלפסי זוטא ועיין 
ולמעלה  מעט  להניחה  דמצוה  כתב  ברקת  שבטור  שם 
משבע טפחים. ובסוף שומר אמונים סימן ה' כתב שיש 

לו מקום בכתבי האריז"ל על מה לסמוך, ע"ש".

]וראה משנה ברורה סתרע"ז סקכ"ז שמדליקים דווקא 
פחות מעשרה כדי להראות שלא מדליק לתשמישו כפי 
לצורך  רק  אלא  מעשרה,  למעלה  נר  להניח  הרגילות 

מצוה[. 

ז"ל בשער  מתווך בין דעת האר"י  ]ב[ השומר אמונים 
הכוונות שיניח סמוך לג' טפחים לבין דעת הטור ברקת 

שיניח סמוך לז' טפחים:

שיש  חנוכה,  נר  בענין  ביניהם  שנפל  ההפרש  "ראיתי 
מי שגזר אומר שצריך להניחה למעלה מעט מז' טפחים 
כי  לו  הקשה  ומעכ"ת  ברקת,  טור  בעל  הרב  כסברת 
מספר הכוונות נראה שאין אנו מעלים אותה כלל, רק 
במקומה שהוא אחורי נה"י שלו אנו ממשיכים לה הארה 
ממני  ובקש  נ"ר.  נעשית  ועי"כ  העליונים,  יחודים  מב' 

האדון לגלות לו דעתי.

ומקדים: "הנה בתחלה צריכין אנו להעיר הערה אחת, 
ההנהגה  סוד  כי  מקומות  מכמה  ידוע  הלא  כי  היא, 
העליונה כך היא, כי בכל שבת ושבת ובכל מועד ממועדי 
ה', לעולם חוזר וניעור אותו האור ושפע ממרומים שהיה 
. ופשיטא דהוא   . לזו"ן ולכל העולמות באותן הזמנים 

נשיאינו שהיו מדליקין נ"ח על פתח אחד החדרים ולא על 
החלון. וראה סוכה )לב, ב( הואיל ונפיק מפומי' דרב כהנא 

כו'. 

בחלון  להניח  המדייקים  בעלי'(  )הדרים  מאלו  כמה  והנה 
דוקא - יצא שכרם בהפסידם. כי 

והרי לכמה דיעות  )א( רוב העליות הם למעלה מכ' אמה, 
)ראה נו"כ לאו"ח שם( כשהחלון גבוה יותר מכ' אמה מקרקע 
רה"ר - עדיף טפי להניח בפתח, כי לבני רה"ר למעלה מכ' 
ליכא הכירא ולבני הבית עדיף הכירא דידהו סמוך לפתח 

)מחה"ש שם(.

)ב( גם כשהחלון הוא למטה מכ' אמה, רוב המנורות שבימינו 
עשויים בדפנות שמסתירים על הנרות, וממנ"פ: אם הנרות 
ובאם  הנרות;  את  יראו  לא  ביתו  בני  הרי  רה"ר,  לצד  הם 
הנרות הם לצד הבית - הרי אינן נראים לבני רה"ר, ומכיון 
שבאופן זה, גם כשמניח בחלון ליכא הכירא לבני רה"ר - 

הרי עדיף טפי שיניחם בפתח". 

הדלקה בחדר שינה: "נר חנוכה שהמצוה היא משום פירסומי 
ניסא . . אין זה שייך לחדר השינה". ומה שהילדים מדליקים 
על פתח חדרם )ראה לעיל ע' ? הוראת כ"ק אדמו"ר מלך 
המשיח שליט"א שילדים ילדיקו נ"ח בפתח חדרם( "אין זה 
משתמשים  השינה  שמלבד  מכיון  שינה",  "חדר  של  בגדר 
 - ובמיוחד  כולל  צרכיהם,  שאר  עבור  גם  בחדרם  הילדים 
)התוועדויות  וכו'".  צדקה  נתינת  תפלה,  התורה,  לימוד 
תשמ"ח ח"ב ע' 133(.כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אינו 
חוגר אבנט בעת ההדלקה )מפי רח"ה, מעשה מלך ע' 309(. 

המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  מכתב  וראה  ההדלקה:  זמן 
חלוקות  דיעות  "כיון שישנן  קנג(:  ע'  ח"י  )אג"ק  שליט"א 
בזמן ההדלקה אם הוא קודם תפלת מעריב או לאחרי' לכן 
מהדרין לעשות כשתי הדיעות, היינו להדליק לאחר תפלת 
לאחר  השיעור  כל  כדי  בנרות  שמן  שיהי'  ובאופן  מנחה 

מעריב".

"אלא שבאם לא הדליק אז מדליק לאחר זה". )אג"ק חט"ו 
ע' קפד(. 

� הוספות�

�

מעמידים המנורה על כסא. ואין מדייקים שיהי' למעלה משבעה 
טפחים1, או בסמוך לג' טפחים2.

1. דלא כמובא מס׳ טור ברקת]א[. ראה שערי תשובה סתרע״א סק״ח.
2. דעת השומר אמונים שו״ת ס״ה]ב[.

ידליקו   - ביתו  בני  רבים  הם  ואם  חנוכה בשמאל.  ונר 
האחרים במקומות אחרים, ולא ידליקו כולם אצל הפתח 

משום דלא יהיה היכר כמה נרות מדליקין שם"[.

]ב[ התנאים נחלקו בצורת הנחת המנורה בבית המקדש 

)מנחות צח, ב(. וכתב האדר"ת שכל עיקרו של המנהג 
להדליק בבית הכנסת "נתקן בשביל זכר למקדש, שהנס 
היה בבית המקדש ועל כן מן הדין להדליק הנרות בבית 
מקדש מעט שלנו", וממילא טעם זה לא שייך בהדלקה 

בבית שענינה לפרסם הנס.

�



הספר המנהגים

�

ממונקאטש:  האדמו"ר  על  ושלום  חיים  הדרכי  מעיד 
כובע  לבש  דחנוכה  ביומי  וערבית  מנחה  "לתפילת 
ואחר  ראשו  על  )קאלפי"ק(  דפגרא  ליומי  המיוחד 
שבת  בגדי  ולבש  לחדרו  נכנס  בלילה  התפילה 
ממנו  השטריימ"ל  הסיר  )ולא  ראשו  על  והשטריימ"ל 
גם אחר הדלקת נר חנוכה וכשהלך לעיר לסעודת מצוה 

הי' גם כן לבוש שטריימ"ל והלך כך עד שנת הלילה(". 

וכן העיד הליקוטי מהרי"ח: "והנה יש לובשים הבגדי 
מו"ה  הגה"ק  ואדומו"ר  הנרות,  הדלקת  בשעת  שבת 
לב  ייטב  בעל  זצללה"ה  מסיגוט  ט"ב  יהודא  יקותיאל 

הלך בכובע של שבת כל שמונת ימי החנוכה". 

שו"ע: "אין מדליקין נר חנוכה קודם שתשקע החמה, 
מקדימים.  ולא  מאחרים  לא  שקיעתה.  סוף  עם  אלא 
מפלג  להקדים  יכול  טרוד,  הוא  שאם  שאומר  מי  ויש 
המנחה ולמעלה, ובלבד שיתן בה שמן עד שתכלה רגל 

מן השוק".

אין  בפנים  שמדליקין  הזה  שבזמן  אומרים  "יש  הגה: 
השוק.  מן  רגל  שתכלה  קודם  ולהדליק  ליזהר  צריך 

ומכל מקום טוב ליזהר גם בזמן הזה".

ובני  לילה,  וידליק כשהוא  ליזהר:  "א"צ  המג"א כתב: 

מדליקין בחגירת אבנט, אבל בכובע ולבושים הרגיליםה.
דלא כיש נוהגים ללבוש בגדי שבת או כובע שבת להדלקת הנרות, או גם לכל ימי החנוכה )הובאו בס׳ דרכי 

חיים ושלום סתתי״ב, לקוטי מהרי״ח ח"ג לקוטי מאיר עניני חנוכה סעיף קטן סו(: 

מדליקים בין מנחה למעריבו.
הדעות בזה ראה טור ושולחן ערוך סימן תרעב ונושאי כליהם.

� הוספות�
וראה מעשה מלך )ע' 308( שמנהג כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א להדליק נרות רק לאחר מעריב. כ"ק אדמו"ר מלך 

המשיח שליט"א מדליק לבד בחדרו הק'.

ה. כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אינו חוגר אבנט בעת 
ההדלקה. )מפי רח"ה, מעשה מלך ע' 309(.

המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  מכתב  ראה  ההדלקה:  זמן  ו. 

חלוקות  דיעות  שישנן  "כיון  קנג(:  ע'  ח"י  )אג"ק  שליט"א 
בזמן ההדלקה אם הוא קודם תפלת מעריב או לאחרי' לכן 
מהדרין לעשות כשתי הדיעות, היינו להדליק לאחר תפלת 
לאחר  השיעור  כל  כדי  בנרות  שמן  שיהי'  ובאופן  מנחה 

מעריב".

"אלא שבאם לא הדליק אז מדליק לאחר זה". )אג"ק חט"ו 
ע' קפד(. 

�

הדין לימי חנוכה, שבכל שנה ושנה שחוזר הדבר לכמות 
שהיה בזמן הנס. 

ומאחר שכן, מדוע אמר בספר הכוונות שאין אנו מעלים 
שהוא  במקומה  הארה  לה  ממשיכים  רק  כלל  אותה 
אחורי נה"י שלו, והלא בזמן . . הנה בבית שני שהיתה 
פרצוף שלם מהחזה שלו ולמטה פב"פ, הנה להיות לה 
שעור  כל  שהוא  ממש,  במקומם  הנזכרים  יחודים  הג' 
קומתה אחור באחור. ומה צורך א"כ להמשיך לה אור 
כבר  ואדרבה  נ"ר,  אותה  לעשות  עליונים  יחודים  מב' 

עלתה למקומה כאמור.

ולכן נלע"ד כי מה שאומר בספר הכוונות שהיא עומדת 
כנגד נה"י, ואנו ממשיכים לה אור מב' יחודים העליונים 
לעשות אותה נ"ר, מיירי בבחינה דפב"פ, כי ע"י קדושת 
נה"י שלו  הימים הללו היא חוזרת להיות עומדת כנגד 
אנו  ההדלקה  וע"י  הב',  הבית  בזמן  כמו שהיתה  פב"פ 
ממשיכים לה אור מלמעלה מב' היחודים לעשות אותה 

נ"ר.

כי מה שכתוב  נבוא לענין השאלה, דנלע"ד  ועתה   .  .

ומ"ש  נה"י  כנגד  הוא  הנוקבא  דמקום  הכוונות  בספר 
בספר טור ברקת דמקומה כנגד ז' תחתונות דז"א, אידי 
ואידי חד שיעורא הוא. וכן מצינו בכמה מקומות שכתב 
ז' התחתונות  האר"י זלה"ה, דנוקבא דז"א מלבשת את 
דידיה, אלא שזה מדבר בבחי' הכלים וזה בבחי' הפנימיות 
למעלה  העולה  הוא  בלבד  שהחיצוניות  לן  וקיימא   .  .

אבל הפנימיות שלו נשאר במקומו.

ספר  לשון  מפשט  הנה  נקטינן,  היכי  מעשה  ולענין 
הכוונות שכתב כי היא למעלה מג' טפחים וכו', משמע 
הרוצה  עכ"ז  אמנם  טפחים.  לג'  סמוך  למעלה  שהיא 
לדקדק ולעשות כסברת הרב בעל טור ברקת להניחה 
בתוך ז' טפחים ולמעלה מעט, לרמוז שהיא עומדת נגד 
פנימיות חג"ת דז"א, יש לו מקום בכתבי האר"י זלה"ה 

על מה לסמוך וכדכתיבנא".

והיינו מדקאמר שלמעשה נוקטים כפי מה שכתוב בספר 
טפחים  לג'  סמוך  להניח  היא  שדעתו  דהיינו  הכוונות 
בדברי  מקור  לו  יש  לז'  בסמוך  להניחה  הרוצה  ואילו 

האריז"ל.

�



נוסח הברכה: להדליק נר חנוכה.
רבנו הזקן בסידורו. - כן כתב הרוקח. שולחן ערוך ר״ס תרע״ו. האריז״ל בשעה״כ ופע״ח. סי׳ האריז״ל. סי׳ 
יעב"ץ. ברכי יוסף. של"ה בחלק תו"א דחנוכה )רנט, א( - ודלא כמו שכתב שם בחלק נר מצוה בשם אביו לומר 

שלחנוכה )בתיבה אחת(. וראה ג״כ שד״ח אסיפת דינים חנוכה סעיף קטן כ.

�

�

� הוספות�
וראה מעשה מלך )ע' 308( שמנהג כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שחזר  בימים  או  ילדים  כינוסי  שהתקיימו  בימים  שליט"א 
תפילת  של  השעה  הגיעה  כבר  )ובמילא  מאוחר  מהאוהל 

ערבית( - להדליק נרות רק לאחר מעריב.

ז. כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מדליק לבד בחדרו הק'. 

וראה לקו"ש ח"ב ע' 482: "חנוכה ופורים, אף ששניהם ענין 
של פרסומי ניסא, שונים הם בכך שפורים נחוג ברוב עם, 

ברעש גדול ובשמחה יתרה, דבר שאינו כך לגבי חנוכה.

ספר המנהגים ו

המתנגדים  מהאשכנזים  אחד  "שמעתי  או"ח:  נימוקי 
האדמו"רים  והצדיקים  החסידים  מנהג  על  שתמה 
בראשם המה רבותינו ואבותינו הקדושים זי"ע שהדליקו 
והוא  הכוכבים  אחרי צאת  ב' שעות  כמו  חנוכה  נרות 
הרבה אחר זמן שתכלה רגל מן השוק )שאינו רק חצי 
שעה אחר צה"כ( . . והלא נראה שממתינים עד שיבואו 
תורה  לפניהם  שיאמרו  כדי  אליהם  הנלוים  החסידים 
ויזמרו זמירות ועי"ז מאחרים הזמן עכ"ד המלגלג הנ"ל. 

זה כמה. הן אמת כפי ששמעתי  אמנם באמת השבתי 
מהזקנים הי' זקיני הגה"ק בעל בני יששכר זי"ע נזהר 
להדליק מיד אחרי ערבית ממש בתוך חצי שעה לצה"כ, 
אך בניו הקדושים וכל גאוני הצדיקים רבותינו ועמם 
וגם שלמים  זי"ע וכהנה רבים  הגה"ק בעל דברי חיים 
הצדיקים ותמימים הדליקו בכל לילה אחרי כמה שעות 

המצוה  טרם  להם  שהי'  וכוונות  הכנות  מרוב  לצה"כ 
לממונה  אמנם   .  . הגנוז  אור  התגלות  הזאת  הגדולה 
נס  תוקפו של  בלבם  לקבוע  ורוצה  וצריך  הצבור  על 
ביארו  כאשר  והמצות  התורה  אור  באמונת  ולהתחזק 
בסה"ק וצריכים פרסומי ניסא על ככה ברוב עם הדרת 
מלך מלכו של עולם . . ע"כ אם כונתו לש"ש עד שילכו 
מן  הסוחרים  וכיוצא  נ"ח  להדליק  לביתם  עולם  הבני 
השוק ויוכלו לחזור ולבוא לשמוע ענין נ"ח להאיר לנו 
יותר  טוב   .  . הלז  והחל  החשוך  בגלות  חשכה  מתוך 

להמתין עד שיבואו השומעים". 

ובמשמרת שלום: "אצל אבותינו הקדושים היה המנהג 
בעת  אליהם  המקורבים  אנ"ש  אצלם  מתאספים  שהיו 
בביתם  חנוכה  נר  שהדליקו  אחר  חנוכה  נר  הדלקת 

לפרסומי ניסא".

לא היה מנין בעת הדלקת הנרות בבית הרב. גם לא היו משתדלים 
שתהיה ההדלקה ברוב עם האפשריז.

צריך עיון למה נשתנה מפרסומי ניסא דמגילה. — ואולי הטעם מפני שכל אחד מדליק על פתח ביתו ובמילא 
מלכתחילה לא תקנו זה. ועדיין צריך עיון.

נר חנוכה ברוב עם דוקא )הובא  וכו׳ היו מאחרין ההדלקה ומדליקין  אבל הדברי חיים וכמה מצדיקי פולין 
בנימוקי או״ח סתרע״ב ובמשמרת שלום(.

ביתו מקובצים יחד )מ"צ( וטוב להדליק קודם אכילה 
כ"כ  שקיעתה:  סוף  "עם  הלכה:  ובביאור  )מנהגים(", 
הטור וכ"כ הרא"ש בפ"א דתענית אבל ברשב"א ור"ן 
משמע בהדיא שהוא תחלת השקיעה אלא דמשמע שם 
ור"ן  כרשב"א  במאירי  וכ"כ  ]הגר"א[  שניה  בשקיעה 
דלשון  שכתב  דשבת  ספ"ב  במרדכי  ועיין  עוד  וכתב 
משתשקע מוכח שהוא תחלת השקיעה וכו' וכן עיקר 

עכ"ל וכ"כ הפר"ח".

תחילת  עם  מיד  א(  שיטות:  ד'  בכללות  שיש  היינו 
השקיעה, כלשון הברייתא "מצוותה משתשקע החמה". 
המכונה  הרקיע"  "בעובי  החמה  שנכנסה  אחר  ב( 

"מלאחר  הוא  הברייתא  ופירוש  שניה",  "שקיעה 
שתשקע החמה". ג( מיד עם צאת הכוכבים, היות שאז 
הפרסומי ניסא הוא ביותר - שאור הנר ניכר לחוץ. ד( 

כאשר בני ביתו מקובצים יחד, במשך הלילה.

]וראה אג"ק ח"י עמ' קנג: "יש לומר, אשר כיון שישנן 
תפלת  קודם  הוא  אם  ההדלקה  בזמן  חלוקות  דיעות 
מעריב או לאחרי' לכן מהדרין לעשות כשתי הדיעות, 
שמן  שיהי'  ובאופן  מנחה  תפלת  לאחר  להדליק  היינו 

בנרות כדי כל השיעור לאחר מעריב"[.

בבית  ההדלקה  לזמן  בנוגע  א,  אות  בהרחבות  ]ראה 
הכנסת[.



�

קיים אמנם מנהג במקומות שונים ובמדינות שונות - ו"נהרא 
נהרא ופשטיה" - שהדלקת נרות חנוכה היא ברוב עם וכו', 
מו"ח  כ"ק  אדרבה:  כן.  נהוג  היה  לא  רבותינו  אצל  אבל 
אדמו"ר נ"ע סיפר שאם אירע שאחד שלא מבני הבית נוכח 
וראה  בכך".  נוחה  הדעת  היתה  לא   - הנרות  הדלקת  בעת 
לקמן במילואים ע' כב הטעם לזה. וראה מעשה מלך )ע' 308( 
שמנהג כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בימים שהתקיימו 
כינוסי ילדים או בימים שחזר מהאוהל מאוחר )ובמילא כבר 
הגיעה השעה של תפילת ערבית( - להדליק נרות רק לאחר 

מעריב.

ז. כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מדליק לבד בחדרו הק'. 

וראה לקו"ש ח"ב ע' 482: "חנוכה ופורים, אף ששניהם ענין 
של פרסומי ניסא, שונים הם בכך שפורים נחוג ברוב עם, 

ברעש גדול ובשמחה יתרה, דבר שאינו כך לגבי חנוכה.

קיים אמנם מנהג במקומות שונים ובמדינות שונות - ו"נהרא 
נהרא ופשטיה" - שהדלקת נרות חנוכה היא ברוב עם וכו', 
מו"ח  כ"ק  אדרבה:  כן.  נהוג  היה  לא  רבותינו  אצל  אבל 
אדמו"ר נ"ע סיפר שאם אירע שאחד שלא מבני הבית נוכח 
וראה  בכך".  נוחה  הדעת  היתה  לא   - הנרות  הדלקת  בעת 

לקמן במילואים ע' ? הטעם לזה.

במצותיו  קדשנו  אשר  מברך   .  ." א(:  כג,  )שבת  גמ' 
שם  ורא"ש  ברי"ף  וכן  חנוכה".  של  נר  להדליק  וצונו 
ובשאילתות )פ' וישלח סי' כו( וכן ברמב"ם )הל' מגילה 
וחנוכה ג, ג(, וכן כתב הטור "להדליק נר של חנוכה" 

)תרעו(.

וכן  חנוכה",  נר  "להדליק  שם:  ערוך  בשולחן  אבל 
בסידור האריז"ל ובסידור היעב"ץ, וכן כתב רבנו הזקן 

בסידורו.

וכן בשער הכוונות: "תכוין כי ר"ת להדליק נר חנוכה, 
חסד  נוצר  מר"ת  היוצא  נחל  הנקרא  קדוש,  שם  הוא 
לאלפים, כנודע, וענינו הוא אור הנמשך מן אמא לז"א".

וכתב הברכי יוסף: "להדליק נר חנוכה", כן הוא מנהגנו 
נר  ברכת  בין  והשינוי  האריז"ל".  רבנו  נוסח  הוא  וכן 
נוסח  שבת  בליל  "אבל  שבת:  נרות  לברכת  חנוכה 
חנוכה  נר  כי  והטעם  נר של שבת",  "להדליק  הברכה 
אסור להשתמש לאורה, ולזה אומר "נר חנוכה" להורות 
כי הנר אינו כי אם נר חנוכה אסור להשתמש לאורה, 
אם  כי  אינו  הנר  כי  להורות  חנוכה"  "נר  אומר  ולזה 
נר שאנו  נר של שבת הכוונה  למצות חנוכה. משא"כ 
משתמשים בו ונרו יאיר לתועלתנו וזה הנר המאיר הוא 

של שבת".

]וכן בספר הלכות קטנות: "שמעתי שיותר טוב לברך 
ובס'  נח"ל,  הסוד  ע"פ  של,  ולא  חנוכה  נר  להדליק 
יזהרו שלא לשנות ממטבע  "והמשכילים  ימים:  חמדת 

זה, כי מגרעות הוא נותן בקדשי שמים"[.

שמבאר  אחר  א(,  )רנט,  דחנוכה  תו"א  בחלק  של"ה 
בכוונת ברכת להדליק נ"ח מסיים: "ובר"ת להדליק נר 
חנוכה שהוא נח"ל תכיון אל האור הבא אל זעיר עצמו 
מן הנחל העליון כי בכח אור זה הבא אליו מלמעלה יש 

בו אור ליתן אליה להדליק ולהאיר אותה".

אך בחלק נר מצוה שם, כתב בשם אביו לומר שלחנוכה 
)בתיבה אחת(: לשון אבא מורי זלה"ה בעמק ברכה . . 
נוסח הברכה "להדליק נר "שלחנוכה" מלה אחת, ולא 

"של חנוכה" שתי מלות. 

פי קדוש אבא  ורצו לערער על דברי  ורבים טעו   .  .

מורי זלה"ה לאמור כי אין כוונת רש"ל על ב' תיבות 
של חנוכה שיאמרם תיבה אחת, רק כוונתו על תיבת 
יחלק  שלא  לאפוקי  אחת  תיבה  לומר  ]עצמה[  חנוכה 
לומר חנו כ"ה על שם שחנו בכ"ה. עינים להם ולא ראו, 
אבל אני זכיתי עיני ראו הספר הגדול ים של שלמה, 
הא לך העתקה מספרו הגדול אות באות: "להדליק נר 
ולא של חנוכה, קבלתי  שלחנוכה" פירוש תיבת אחת 
נר  שהוא  שבת  של  נר  דבשלמא  נראה  יפה,  וטעם 
לצורך שלום בית ולעצמו רק שמצות שבת עליו ונקרא 
של שבת, אבל הכא הנר אינו כשאר נרות ואינו עשוי 
להאיר לעצמו אלא לפרסומי ניסא דחנוכה, משום הכי 
מברכינן נר שלחנוכה כלומר שאינו עשוי אלא לחנוכה 

ולא לזולתו". 

מורי  כתב  הברכה  "ונוסח  )תתקפ(:  משה  במטה  ]כן 
ז"ל הרש"ל שלחנוכה מלה אחת, ולא של חנוכה שתי 
מילות" וכן כתב הלקט יושר שכך נהג בעל התרומת 
י"ג תיבות, וגם בדיוקות  זו  הדשן מפני ש"יש בברכה 
מידות  י"ג  כנגד  דהיינו  אחת"  בתיבה  שלחנוכה  אמר 

הרחמים[.

בנוסח  סק"כ:  חנוכה  דינים  אסיפת  שד"ח  ג"כ  וראה 
הברכה אם לומר "להדליק נר חנוכה" או "נר של חנוכה" 
ר'  הכונס אמאי דתנן  הון עשיר בסוף פרק  הנה הרב 
יהודה אומר בנר חנוכה פטור כתב: "בנר של חנוכה לא 
קתני אלא בנר חנוכה, שמעת מינה דהכי גרסינן בש"ס 
בברכת נר חנוכה לאפוקי ממאן דגריסי ואמרי נר של 
חנוכה בברכתה דמשמע דהנר באה מחנוכה אבל הנר 
עצמה אינה חנוכה שלמה, וכדדייקינן בש"ס בשבת דף 
כ"ט ע"ב על פתילת הבגד דמדלא תני פתילה של בגד 
שמעת מינה דאין פתילה זו חלק מבגד גדול אלא הבגד 
עצמו שהוכפל ועשאוהו ועדיין בגד הוא והכא נמי הנר 
אלא  ראשון,  בליל  בפרט  גדולה,  מחנוכה  חלק  אינה 
ואפילו בכל הלילות כל  הנר היא החנוכה כולה ממש 
הנרות כאחד הוי מצוות חנוכה ואכולהו מכוין בתיבת 
דבחנוכה  לומר  עוד  ואפשר   .  . בברכתו  דקאמר  נר 
ולא ענין אחד במעשה כלל  ליכא מעשה אלא בנרות 
כן  דווקא. מה שאין  הנר  הוא  דחנוכה  חנוכה  נר  וזהו 
בשבת דיש בו כמה מצוות מעשיות כגון סעודה וקידוש 

ובגדים נאים וכיוצא ואחד מהמצות היא הנר".

ז ספר המנהגים

� הוספות�



ספר המנהגים ח

כתב השולחן ערוך: "יתחיל להדליק בליל ראשון בנר 
היותר ימיני. ובליל ב' כשיוסיף נר אחד סמוך לו יתחיל 
ויברך על הנוסף שהוא יותר שמאלי כדי להפנות לימין, 
נרות  וכן בליל שלישי כשיוסיף עוד אחד סמוך לשתי 
הראשונות יתחיל בנוסף, ובו יתחיל הברכה ואח"כ יפנה 
לצד ימין, וכן בכל לילה". והטעם: "נמצא שתמיד מברך 
הימים  הנס שהרי בתוספת  על  מורה  הנוסף שהוא  על 

ניתוסף הנס". 

בימין  מדליק  אם  בין  חילוק  "ואין  שם:  המ"א  וכתב 
הפתח או בשמאל הפתח )ב"י(, אבל רש"ל כתב דכשהם 
שהוא  הימיני  בנר  להתחיל  צריך  הפתח  לימין  מונחים 

סמוך לפתח. 

והמדקדק יניחה באורך כשפוד, שיהו כולן שוין בטפח 
הסמוך לפתח, ויתחיל בשמאל ויפנה לימין, וכ"כ הב"ח 
]ע' תרצ"א ד"ה כתב המהרי"ק[ ומטה משה ]סוף סימן 
תתקעט[ כתב בשם רש"ל שיניחם בתוך חלל הפתח כמו 

המזוזה".

]הנושאי כלים יובאו בשו"ת צ"צ ובשער הכולל לקמן[

או  הנרות  לדבק  הנכון  "המנהג  בסידור:  אדה"ז  כתב 
ויתחיל  הפתח,  בחלל  המזוזה  בעובי  המנורה  לתלות 
להדליק בליל ראשון מנר הימין ומליל שני ואילך יברך 

על הנוסף וילך משמאל לימין".

הכולל שו"ת  ובשער  צ"צ  בשו"ת  יובאו  כליו"  ]"נושאי 
צ"צ ראה מילואים אות א[.

יש  והדלקתן  הנרות  בסדר  "הנה  הכולל:  השער  מעיר 
חלוקי מנהגים, בני אשכנז ובני ריינוס, כמ"ש בטור וב"י 
ושו"ע סימן תרע"ו ובאחרונים. וז"ל מהרי"ק סימן קפ"ג: 
ימיני  היותר  בנר  הראשון  נר  להדליק  להתחיל  ראוי 
ויברך ובליל שני שמוסיף נר אחד סמוך יתחיל ויברך על 
הנוסף שהוא יותר שמאלי. כדי לפנות לצד ימין כדברי 
לצד  ויפנה  הנוסף  על  יברך  שלישי  בליל  וכן  מהר"ם. 
הנס,  על  מורה  הנוסף שהוא  על  יברך  תמיד  וכן  ימין, 

עכ"ל מהרי"ק. 

חנוכה  נרות  להדליק  נוהג  היה  ז"ל  מורי  הפע"ח:  וז"ל 
בנוסח מהרי"ק )הובא בב"י( שלא כנוהגין באופן אחר. 
והוא היה נוהג כי בלילה הא' היה מתחיל מן הנר היותר 
רחוק מן הפתח ובליל ב' מן הנר הסמוכה לראשונה, וכן 
היה  אחרונה  בלילה  כי  באופן  הלילות  בכל  עושה  היה 
מתחיל להדליק אותה שהיא יותר קרובה לפתח, עכ"ל.

וכן נקבע הלכה למעשה במשנת חסידים וסדור האריז"ל 
וסדור ר' שבתי ראשקוביר.

ולא  בפוסקים  לא  נמצא  לא  אדמו"ר  לשון  אבל 
]דהיינו  לזה.  הכריחו  ומה  כוונתו  ולהבין  במקובלים. 
מה שכתב בסידור שם: "לתלות המנורה בעובי המזוזה 

בחלל הפתח"[.

נמצאים  והדלקתן  הנרות  בסדור  דהנה  להקדים,  יש 
ויש התלויים  יסודות שיש להם סמך מן הגמ' והקבלה 

במנהג המקומות:

א( צריך להדליק בטפח הסמוך לפתח כמו בימיהם ואין 
הנרות  נוהגין לדבק  ויש  סימן תרע"א(,  )רמ"א  לשנות 
או לתלות המנורה בכותל הבית משוך מן מזוזת הפתח, 
כגון אם הפתח במזרח מסדרם ממזרח למערב, ואם א"א 
לסדרם כן מסדרם בשוה עם הכותל שהפתח בה, בטפח 
הסמוך לפתח, ומדליק בלילה הראשון בנר שאצל הפתח, 
מימין  וידליק  הנוסף  חלל  לצד  הנוסף,  בנר  הב'  ובליל 
לשמאל )דרך החיים סימן קפ"ד בשם הט"ז סימן תרע"ו 

וכ"כ הפמ"ג במש"ז(. 

יניח לארכן  ובמטה משה כתב בשם הרש"ל: המדקדק 
בטפח הסמוך לפתח שאז כולן שוין בענין טפח הסמוך 
לפתח, שכולן סמוכין בכניסת הפתח ואז ידליק משמאל 
ויוסיף  ויפנה  שמאלי  בנר  לעולם  לברך  ויתחיל  לימין. 
רוצה  לפתח  הסמוך  בטפח  לאורכן  יניח  ומ"ש  לימין, 

לאמר יניחם במזוזה בתוך חלל הפתח, עכ"ל.

ב( מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל, ואם פתח בית החורף 
נעשה באופן שפטורה ממזוזה ידליק בימין. 

התחלת הדלקת הנרות לאחר סיום כל הברכות. 
אדמו״ר הזקן בסידורו. ממהרי״ל הובא ברמ״א ס׳ תרע״ו ס״ב.

�
להדליק  שיתחיל  קודם  הברכות  כל  "ויברך  רמ"א: 

)מהרי"ל(". 

וכתב הט"ז שם: "דבעינן ברכה עובר לעשייתה".

קודם  הברכות  כל  "ויברך  בסידור:  אדה"ז  כתב  וכן 
והטעם, שחז"ל תקנו ש"כל המצות  שיתחיל להדליק. 

מברך עליהן עובר לעשייתן".

לשמאלו  מוסיף  ואילך  שני  מליל  הימין.  נר  מדליק  ראשון  בליל 
ומדליק משמאל לימין. 

אדמו"ר הזקן בסידורו. וראה שולחן ערוך סוף סימן תרעו ונושאי כליו. שאלות ותשובות הצמח צדק חלק אורח 
חיים סימן סז. ובשער הכולל שם.

�



טספר המנהגים

השמש מקומו גבוה משאר הנרותח.
מהרי"ל. קב הישר פרק צו. אחרונים סימן תרעג סוף סעיף א.

�

יהא אלא  זבחים דף מ"ב כל פנות שאתה פונה לא  ג( 
דרך ימין. יש מפרשים דקאי על ההוספה שמוסיפין בכל 
לילה יוסיף לצד ימין, אבל ההדלקה תהי' מימין לשמאל 
כמו כתיבה שלנו. ויתחיל בכל לילה ולילה בנר הנוסף 
ויש  לעיל(  )כמבואר  לשמאל  מימין  וילך  ימין  שלצד 
מפרשים שההדלקה בכל לילה תהי' משמאל לימין אבל 
מה שמוסיף בלילה שאחריה לא שייך בזה לומר כל פנות 
כו' )מהרי"ק שו"ע סימן תרע"ו פע"ח וכל הנמשכים אחר 

קבלת האריז"ל(. 

ד( בזמן הזה כולם מדליקין בפנים )רמ"א סימן תרע"א 
סעיף ח'(. 

ה( כל נר צריך להיות מובדל הרבה מחבירו א"כ משך 
הנרות או אורך המנורה הוא יותר מן ב' טפחים )רמ"א 

סימן תרע"א ועיי"ש בא"ר ופמ"ג(. 

ו( פתח הוא מקום פנוי שמשאירין בלא מחיצת הכותל. 
שהפתח הזה ישמש כניסה ויציאה ואפילו אם הכותל דק 
ה"ז פתח  עובי הכותל  כל  וצירו ממלא  באופן שהדלת 
לשון פותח וסוגר. והמזוזה שתולין בה הדלת היא מזוזת 
הפתח. והאויר שבין שתי המזוזות הוא חלל הפתח. ומשך 
עובי המזוזה מן הדלת לצד חלל הבית שנגד הכותל אשר 

נוכח הפתח הוא עובי המזוזה שבחלל הפתח.

אחריו,  הנמשכים  וכל  האריז"ל  על  קשה  ולכאורה 
הלא הכל מודים שצריך להדליק בטפח הסמוך לפתח, 
להדליק  קבעו למעשה  אחריו  הנמשכים  וכל  והאריז"ל 
ואפילו  הפתח,  מן  רחוק  היותר  בנר  הראשון  בלילה 
הנוהגים כאשכנזים ומדליקין בלילה הראשון בנר היותר 
קרוב למזוזת הפתח ואח"כ מוסיפין בכל לילה לצד ימין, 
א"כ בלילות האחרונות יברכו על הנרות הרחוקים יותר 

מטפח הסמוך לפתח. 

אלא ודאי שטפח הסמוך לפתח האמור בנר חנוכה אין 
הפתח  בחלל  המזוזה  עובי  כל  רק  ממש,  פתח  פרושו 
שמחבר  דהיינו  בעובי,  מוסיף  אם  הדין  שהוא  )ופשוט 
קנה להמזוזה לדבק בו הנרות או מעמיד ספסל לאורך 
נקרא  זה  המשך  כל  המזוזה(  עובי  על  כמוסיף  זה  הרי 
שם  יתלה  ואם  רחבו  במשך  קצר  הפתח  אם  גם  פתח, 
לדבק  יכול  ויציאה  לכניסה  מקום  ישאר  לא  המנורה 
הנרות או לתלות המנורה בקנה או בספסל שמוסיף על 

עובי המווזה. 

וזהו שכתב אדמו"ר בעובי המזוזה בחלל הפתח. והיינו 
כדברי המהרי"ק סימן קפ"ג והב"י בשו"ע והאריז"ל וכל 

הנמשכים אחריו".

מהרי"ל בהלכות חנוכה: "היה תוחב את השמש למעלה 
סימן  עוד  למעלה,  שפלים  לשום  וסימן  הנרות.  מכל 
שרפים עומדים ממעל ל"ו, ר"ל ל"ו נרות חנוכה מלבד 
ממעל  יעמדו  השרפים  הם  בהם  שמדליקין  השמשים 

הל"ו".

גדול  לעשותו  שצריך  ג"כ  שכתבו  יש  שם:  אחרונים 
יותר בכדי "שאם בא להשתמש שישתמש בנר של חול" 
)מרדכי פ"ב דשבת ס"ק רס"ט( וכן כתב הב"ח ומסיים: 
כמ"ש  הנרות  מן  למעלה  השמש  שמעמיד  מי  "מיהו 

המהרי"ל א"צ לעשותו גדול יותר".

למעלה   הנרות  שכשמדליקין  כתב  תרע"ג  סס"י  הב"ח 
מי"ט יניח השמש למטה כדי שישתמש לאורו.

מקומו  המהרי"ל שהשמש  דברי  מביא  שם  הפרמ"ג  אך 
למעלה וכתב: "וכמדומני שכן המנהג אף במניח הנרות 

למעלה מי"ט השמש למעלה מהם".

מעל  השמש  הנחת  בסיבת  תלויים  אלו  דעות  ]וב' 
הנרות, להמרדכי שהטעם הוא כדי שישתמשו לאורו אזי 
כשהמנורה גבוהה אזי יניח השמש למטה, ואילו לדברי 
בין   חילוק  אין  ל"ו"  ממעל  עומדים  "שרפים  המהרי"ל 

למעלה מי"ט לתוך י"ט[. 

קב הישר: "מספר הנרות של חנוכה הן שלושים ושישה, 
ושמונה שמשים, ומנהג של ישראל תורה הוא, שהמנהג 
חנוכה.  של  מהנרות  למעלה  המדליק  השמש  את  לתן 
כתוב  )מצאתי  לו  ממעל  עומדים  שרפים  לדבר  ורמז 
ג"כ  גדולה  קדושה  יש  זה  לפי  וא"כ  מהרי"ל(  בספר 

ההדלקה,  בסיום  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  מנהג 
ביום  מלבד  השמיני,  הנר  של  במקומו  השמש  את  להניח 
השמיני שאז מניח את השמש במקומו )למעלה, בסוף הקיר(.

ח. צורת החנוכיה: "זה א-לי ואנווהו, התנאה לפניו במצוות . 
. כולל בנוגע לחנוכה - מנורת חנוכה נאה". )ספה"ש תש"נ 

ח"א ע' 207 הערה 69(.

וראה אג"ק חכ"ו ע' רסג )נדפס גם בלקו"ש ח"ה ע' 456(: 

על  שמסתירים  בדפנות  עשויים  שבימינו  המנורות  "רוב 
שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  מנהג  וכן  הנרות". 
באלכסון.  שקניה  כזאת  ולא  קיר  עם  בחנוכיה  להדליק   -

)מעשה מלך ע' 308(.

אך ראה לקו"ש חכ"א ע' 169 הערה 44: "גם החנוכיות )לימי 
חנוכה( כדאי לעשות קניהן באלכסון. – ובלאה"כ צ"ל שאין 
משנים  כי   .  . מנורה"  תבנית  ד"מנורה  איסור  חשש  בזה 

� הוספות�
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בנרות של השמשים אשר הן יותר קצת גדולים מן הנר 
של חנוכה, שהנר הוא דוגמת הכהן שהיה מדליק נרות 
בוצינין  המדליקין  מעלה  שרפי  ודוגמת  המקדש  בבית 

קדישין שיאירו פני כסא כבודו יתברך.

בעוונותינו  שראיתי,  מה  הגדול  הפגם  תראה  ומכאן 
הרבים שרוב העם נוהגים שלוקחים נר השמש מן הנרות 
את  לתן  עתידין  שכן  ומכל  חול,  עסקי  לאורו  ועושין 
בקלפים  השמש  באור  שמשחקין  פלילי  מהעוון  הדין 

'וערפיל'  שקוראין  בקוביות  או  'קארטין',  שקוראים 
מנר  יותר  יתירה  קדושה  הם  שהשמשים  יודעים  ואינם 
חנוכה  כמו שכתב הרב הגאון מהרי"ל ז"ל, הרמז: שרפים 
עומדים ממעל לו, ר"ל שהשמשים עומדים ממעל להל"ו 
ענשו  בודאי  זו  במצוה  המזלזל  ע"כ  חנוכה.  של  נרות 
יהיה קשה מאד. וכל מי שמדקדק המצוה זו ואינו מזיז 
את השמש ממקומו יזכה לראות נרות העתידין להדליק 

בבית מקדשנו במהרה בימינו, אמן".

קרה וצריך הי' לטלטל המנורה טפח וטפחיים לקרבה לאדמו"ר 
כדי שיוכל להדליק הנרות, ואחר כך היו מעמידין אותה במקומה 

ובכל זה ברך בעצמו והדליק.
ודלא כמובא משאלות ותשובות לב חיים חלק ג סימן קמו שיותר טוב שידליק אחר במקומו.

אם  ממטתו  לקום  יכול  ואינו  חולה  שהיה  מי  "שאלה: 
מביאין אצלו נרות חנוכה שידליקם על מיטתו ושוב אחר 
כך יניחם במקומם או להדליקם במקומם על ידי שליח.

ס"א  תרע"ה  סי'  חנוכה  בהלכות  למרן  עיין  תשובה: 
שכתב אי הדליקה בפנים והוציאה לחוץ לא יצא שהרואה 
אומר לצורכו הוא מדליקה. וכן אם מדליק ואוחזה בידו 
ע"כ  אוחזה.  לצורכו  אומר  שהרואה  יצא  לא  במקומה 
הנה הגם דבנדון דידן ליתא להך חששא שהרואה אומר 
אינו  בפנים  דכשמדליקה  משום  מדליקה  הוא  לצורכו 

שוהה אותם שם כלל ובעוד שהוא מדליקה הרי מברך 
על הדלקת בקול רם ואומר "הנרות הללו אנו מדליקין" 
וכו' וכ"ש שצורתה ניכרת שלשם חנוכה הודלקה דאין 
צורתה כשאר נרות שבבית כלל . . מכל מקום . . יותר 
אפילו  ממקומם  הנרות  יזוז  ולא  אשתו  שתדליק  טוב 

בשעת הדלקתן".

]ויש שדייקו שהאמור הוא רק באם זו רק הזזה מועטה 
כגון 'טפח או טפחיים' אך לא יותר מזה[.

מספר הקנים . . ולמה לשנות בגוף צורת המנורה שקני' היו 
ביושר ולא כחצי עיגול".

להעיר שמנהג כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א הוא לשפוך השמן 
ישירות לתוך הקנים ובזה לשים הפתילות, ולא להשתמש 

בכוסות זכוכית וכיו"ב.

הנוסח  את  אומר  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  ט. 
מבלי המנגינה הידועה, ומדגיש במיוחד את תיבות 'קודש' 

ו'להודות ולהלל'. )מעשה מלך 309(.

� הוספות�

אמירת "הנרות הללו" לאחר הדלקת כל הנרותט. 
ואחר  ג. רבנו בסידורו:  וסימן תרעב אשל אברהם  ה.  זהב סעיף קטן  ראה פרי מגדים סימן תרעו משבצות 

שידליק הנרות.

אנו מדליקין  הנרות הללו  אומר  "אחר שהדליק  שו"ע: 
על התשועות ועל הנסים ועל הנפלאות".

וכתב הט"ז: רש"ל ]שו"ת סימן פה[ כתב, אחר הדלקת 
הראשון שהוא עיקר יאמר הנרות הללו ויגמור ההדלקות 

בעוד שאומר הנרות וכו'.

חנוכה,  של  הנרות  נגד  תיבות,  ל"ו  יש  הנרות  ובנוסח 
מלבד אלו ב' תיבות הנרות הללו, כלומר, הנרות הללו 

הם ל"ו ע"כ".

על הט"ז מעיר הפרמ"ג: "צ"ע דהא בין הברכה והדלקת 
י"ל  ולומר הנרות הללו, א"כ  נר ראשון אסור להפסיק 

דהברכה על כל הנרות קאי, וכמו שנראה ממה שכתב 
המ"א בריש הסימן בשם ב"י בסימן תרע"ב דאם הדליק 
אחר כך אין מברך, ומשמע אם ]לא[ כיון שצריך לברך 
ולמה  הנרות,  כל  שנית, א"כ משמע שהברכה קאי על 
יפסיק בין ברכה להדלקת שאר הנרות. ומכל מקום הא 
ודאי אחר גמר כל השלש ברכות והדלקת נר ראשון הוא 

שיאמר הנרות, ואני העני לא ראיתי לנהוג כן. 

ז"ל,  מהרש"ל  ישראל  של  מאורן  נגד  אומר  אין  וח"ו 
ומכל מקום מי שנוהג ואומר אחר כך הנרות הללו לאחר 
שהדליק הכל, נמי שפיר דמי כו', וצ"ע. ומנין ל"ו תיבות 
עיין מ"א ושם יבואר אי"ה ועיין אליה רבה אות ח' בזה".
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ספר המנהגים

מדייקים שידלקו הנרות חמישים מינוט לכל הפחות1. 
מתעכבים סמוך לנרות כחצי שעה )לבד מערב שבת קודש(.

1. ראה פרי מגדים סימן תרעב אשל אברהם סעיף קטן ג.

נוסח "הנרות הללו" - וכן "ועל הניסים" - כמו שנדפס בסידור רבנו 
הזקן.

דיוק הנוסח: ראה שער הכולל סוף פרק מו. וכמה נוסחאות הובאו בספר כתר שם טוב להרב שם-טוב גאנין 
עמוד תקכז-תקכט. ובסידור אוצר התפילות.

מה שאומרים קודש הם — ראה ׂשדי חמד אסיפת דינים חנוכה סק״ט.

�

�

שיהיה  בריוח  שמן  שיעור  ליתן  "וראוי  אברהם:  אשל 
דולק שיעור חצי שעה בלילה מצאת הכוכבים עד רגל 
משוק, ואף מדליק אחר רגל משוק נמי יתן כשיעור חצי 

שעה".

איחר  שאם  מסתברא,  "ומיהו  חדש:  הפרי  כתב  וכן 
עד  פחות  או  שעה  רביע  אלא  נשאר  שלא  מלהדליק 
שתכלה רגל מן השוק, אין צריך ליתן שמן אלא כשיעור 
ושבים,  לעוברים  הוא  שההיכר  התלמוד  לדין  וזהו  זה, 

בנוגע למקור 'הנרות הללו' כותב השער הכולל: "הנרות 
נמצא  קדמון,  מנהג  והוא  בגמרא  נמצא  לא   - הללו 
במס' סופרים פרק כ' ויש בו נוסחאות שונות. והרש"ל 
כמו  לא  אחרת  בנוסחא  ג"כ  כתבו  פ"ה  סימן  בתשובה 
שנמצא בריש פרק במה מדליקין וז"ל הרש"ל: "ובנוסח 
הנרות הללו יש ל"ו תיבות נגד הנרות של חנוכה וסימן 
ל"ו לבד התיבות הנרות הללו כאלו אמר הנרות הללו 

ל"ו הם". עכ"ל הרש"ל".

ושואל: ". . א"כ צריך להבין מדוע בנוסח אדמו"ר מ"ד 
תיבות, ולא מצאתי טעם לזה. 

ועל  כמו  אשר  לאדמו"ר,  לי'  קים  דהכי  לומר  ואפשר 
הנסים בנוסח ארוך תקן יוחנן כהן גדול ויסד בו קכ"ד 
והקדמונים קבעוהו בתפלה  יוחנן,  תיבות כמספר שמו 
קצר.  בנוסח  הנסים  ועל  הקדמונים  תקנו  כן  ובהמ"ז, 
ויסדוהו על שתי קדושות: קדושת הכהנים מדליקי נרות 

המנורה, וקדושת הנרות. 

נגד  ויסדו בנוסח ועל הנסים הקצר הזה חמשה תיבות 
נגד  תיבות  ול"ו  גדול,  כהן  יוחנן  בן  מתתיהו  הכהנים, 
הנרות. לכן תמצא בנוסח ועל הנסים הזה מ"א תיבות 
הרש"ל  ומ"ש  הנרות.  וקדושת  הכהנים  קדושת  נגד 
"לבד הנרות הללו", אין כוונתו לשלול רק השתי תיבות 
יגרעו  ולמה  בלא טעמא  מילתא  זהו  כי  הללו"  "הנרות 
השתי תיבות הללו? רק כוונתו לבד ההקדמה שלפני ועל 
התשועות,  על  מדליקין  אנו  הללו  הנרות  היינו  הנסים 
והוה כאלו אמר כמו שהכהנים הדליקו ל"ו נרות בשמנה 

לילות הנרות הללו ל"ו אנו מדליקיו על התשועות, והוי 
ומי  כנלע"ד.  הקצר  בנוסח  הנסים  לועל  שפיר הקדמה 

שדעתו יפה יחפש טעמים היותר נכונים".

]לשינויי נוסחאות ראה מילואים[.

"בנוסח  הם':  'קודש  אומרים  מדוע  מדייק  חמד  השדי 
אמירת הנרות הללו איתא במסכת סופרים 'הנרות הללו 
סי'  ובטור  דשבת  ב'  פרק  בהרא"ש  והועתק  הם'  קדש 
תרע"ו. ולכאורה הדברים מתמיהים דהא מבואר בשבת 
ד' כ"ב ע"א דנר חנוכה אין בו משום קדושה . . ואיך 
ליישב  בדעתי  ועלה  'קודש'?  הללו  הנרות  לומר  תקנו 
דמדברי מסכת סופרים אלו סיעתא גדולה לדעת הרב 
בעל המאור שכתב באמת דלרב דאמר אסור להשתמש 
כנרות  חנוכה  לנרות  דעשהום  משום  הטעם  לאורה, 
המנורה, כיון שהוא זכר למנורה, והטילו עליהם קדושה 
ואיסור הנאה כמו השמן והפתילות של המנורה, והלכך 

אף תשמיש דמצוה אסור. 

והר"ן הכריע מזה דגם תשמיש דמצוה איכא בזיון משום 
דמצות מבטלות זו את זו, והרמב"ן והרא"ש כתבו הטעם 
משום רואה יאמר לצרכו הוא דאדלקה, אבל להרב בעל 
המאור אין צריך לכל זה כלל . . ולענ"ד יש לומר דכן 
היא דעת המסכת סופרים הנ"ל דנר יש בו משום קדושה 
וכדעת רב לפי פירוש בעל המאור . . ולפי מה שכתבתי 

הוא ראיה דהלכה כרב".

יא

כששרים 'הנרות הללו' במחיצת כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א 
)בהדלקה ב'770'( בד"כ מביט על הנרות במילים "וכל שמונת 

ימי חנוכה וכו'. )מעשה מלך ע' 308(.

� הוספות�



�
אבל האידנא לעולם בעינן שיעור הידוע".

]ונראה שסיבת הציון לפרמ"ג למרות שסובר ששיעור 
הוא  כמנהגינו,  דק'  חמישים  ולא  שעה  חצי  ההדלקה 

להראות שגם אחר זמן ההדלקה )דהיינו אחר השקיעה 
או צאת הכוכבים - שזהו סיבת החמישים דק' לאחד בין 
ב' הדעות( השיעור דלקת הנרות כאילו הדליק בזמנה[.

נהגו שהפתילות יהיו בכל יום חדשות1, ויש אומרים דאין חוששים 
לזה2, ואדרבה הישנות נוחין יותר לדלוק3. ולעת עתה לא יכולתי 

לברר מנהג רבנו בזהי.
1. כלבו ואבודרהם )הובאו בדרכי משה סוף סימן תרע"ג(. משמרת שלום סוף סימן מח. שכן נהגו אבותינו 

הקדושים ז"ל]א[. וכן נהגו בעל המחבר ספר דרכי תשובה ובנו בעל המחבר ספר מנחת אלעזר.

2. שולחן ערוך סוף סימן תרע"ג. פרי חדש. קצור שולחן ערוך סימן קלט סעיף ד. סידור יעב"ץ. ועוד.

3. לבוש. והנה במשמרת שלום שם כתב דכשלוקחים "פתילות הישנות נראה לי דיזהר ליקח פתילה של אתמול 
לנר הנוסף שמדליק כראשינה". ועיין שם במהדורה בתרא.

�
]א[ כלבו: "ונהגו קדמונינו להדליק בלילה הראשונה אחת 
ונהגו לחדש  ולהיות בכל לילה מוסיף אחת עד שמונה. 
לפי  והטעם,  התוספת.  על  ולברך  לילה  בכל  הפתילות 
לחדש  אחר  טעם  ועוד  מתחדש.  הנס  היה  לילה  שבכל 
אל  בלילה  אותן  מחדשין  שהיו  למקדש  זכר  הפתילות 
מנורת המאור. ובמסכת סופרים כתב אין חוששין לפתילת 

נר חנוכה להחליפה עד שתכלה".

פתילות  לעשות  שנהגו  "ומה  האבודרהם:  כתב  ואילו 
חדשות בכל לילה אינו צריך. ויש להוכיח זה ממה שפירש 
רש"י ז"ל במילתא דרבי יהושע בן לוי בעששית שהיתה 
דולקת מערב שבת והולכת כל היום למוצאי שבת מכבה 
לצורך  מבערב  שהדליקה  ז"ל  רש"י  ופירש  ומדליקה, 
חנוכה. נראה לפירושו שמותר להדליק בפתילות שהדליק 

בלילות הראשונות וכבו, עד כאן דברי ה"ר גרשום".

להחליף  צריך  דאין  באבודרהם  כתב  "וכן  משה:  דרכי 
פתילות, אלא שנהגו כן, וכן כתב הכלבו דכן נהגו".

וכתב המשמרת שלום: "אבותינו הקדושים ז"ל היו נוהגים 
לעשות פתילות חדשות לכל לילה. ואותן הנוהגים ליקח 
פתילות ישנות נ"ל דיזהר ליקח פתילה של אתמול לנר 

הנוסף שמדליק בראשונה.

זה  הי'  שאתמול  "כיון  לכך:  טעם  נותן  שם  ובהערה 
בלילה  גם  ידליק  ע"כ  המצוה  לעיקר  תשמיש  הפתילה 
האחרת גם כן בזה הפתילה בראשונה, דאל"כ הוי הורדה 

מקדושה, ומעלין בקוש ולא מורידין. ואפשר דמטעם זה 
לידי  יבוא  שלא  בכדי  חדשות  לילה  בכל  להחליף  נהגו 
טעות והורדה חס ושלום. כך נראה לעניות דעתי ליתן 

טעם למנהג.

כן העיד הדרכי חיים ושלום )אות תתיד( שהגה"ק בעל 
מנחת אלעזר "עשה הפתילות חדשות בכל לילה", ושם: 
"ראיתי שהגיה מרן הדרכי תשובה זי"ע בכתי"ק על סידור 
זכר  שיהי'  חדשות  פתילות  ליקח  שצריך  מליסא  הגאון 

למקדש". 

להחליפם  לפתילות  חוששין  "אין  השו"ע:  כתב  ]ב[ 
יוסף  בבית  פירש  "כן  שם:  חדש  )פרי  שתכלה",  עד 
וכן  סופרים"(.  במסכת  איתא  והכי  הלקט  שבולי  בשם 
בקצושו"ע: "אינו צריך בכל לילה פתילות חדשות, אלא 
וכן בסידור היעב"ץ:  מדליק גם בראשונות עד שיכלו". 
"אין צריך לחוש לפתילות להחליפם כל לילה בחדשים".

אין  בודאי  "הפתילות  סי"ז:  בסקל"א  השולחן  ערוך 
נמאסת.  הפתילה  שאין  שתכלה  עד  להחליפן  חוששין 
ואדרבה פתילה ישנה טובה יותר להדלקה מחדשה כדתנן  

פתילה שהבהבה" )וראה עוד בעניין זה לקמן אות ג'(.

]ג[ לבוש: "ופתילות אין חוששין להחליפם עד שתכלה, 
שאין בהם בזיון מצוה, דאדרבה הם נוחים להדליק יותר 

כשהן מודלקין כבר".

מנהג כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א להשתמש בפתילות 
מצמר גפן. )מעשה מלך ע' 309(.

י. החלפת הפתילות: "יש נוהגים שבכל יום לוקחים פתילות 
המקדש  בנרות  גם  היה  שכך  חנוכה,  נר  להדלקת  חדשות 
שבכל יום היו פתילות חדשות, אבל כ"ק מו"ח אדמו"ר לא 

נהג כך, הוא היה משתמש בפתילות הקודמות.

חדשה,  פתילה  צריכים  לקודש  מחול  הטעם:  לומר  ויש 
משא"כ  לקודש.  ראוי  אינו  לחול  בו  שהשתמשו  דבר  כי 
כבר שימשה  מכיון שהפתילה  הרי אדרבה  לקודש  מקודש 
לתשמישי קדושה, היא ראויה יותר שייעשה בה עוד מצוה. 

� הוספות�

ספר המנהגים יב



�

נר שכבה בתוך שיעור זמן דליקתו — חוזרין ומדליקין אותו.
אחרונים סתרע"ג ס"ב.

�
כתב האור זרוע: )הלכות חנוכה סי' שכב( "ואף על גב 
דפסקית דכבתה אין זקוק לה, היינו שאינו חייב להדליק 

מיד, אבל אם ידליק מיד ודאי בטוב יעשה".

זקוק  אינו  כבתה  שאם  פי  על  "אף  ריא"ז:  בפסקי  וכן 
לה, צריך לתת בנר חנוכה שמן כשיעור שתהא דולקת 
הרוח  לפני  הדליקה  שאם  בעיני,  ונראה  מצוותה.  כדי 
וכבתה, צריך עוד לחזור ולהדליקה במקום שאין הרוח, 
יכולה לעמוד לפני הרוח, הרי הוא  ואינה  שהרי הואיל 
כמי שלא נתן בה שמן כשיעור". )שבת פ"ב הל' חנוכה 
אות ג, הובא בשלטי הגבורים ט, א מדפי הרי"ף אות ה(.

שהדליקה  כיון  ולהדליק  לחזור  שצריך  ריא"ז  ]לדעת 
במקום הרוח, נחלקו האחרונים האם מברך על ההדלקה 
שצריך  סק"ב(  תרע"ב  )סי'  חדש  הפרי  דעת  השניה: 
שמן  נתן  ולא  שהדליק  כמי  הוא  שהרי  ולברך,  לחזור 
כשיעור, וכן כתבו המור וקציעה סי' תרעג, גינת ורדים 
גן המלך סי' מג. ויש שפסקו שלא יברך על הדלקה שניה 
)פמ"ג שם משבצות  ברוח  שיכבו  ברור  הדבר  זו שאין 

זהב סק"י([.

רבי  בשם  כתב  חנוכה(  בענין  ז  )פרק  רשב"ן  ובסידור 
שרירא גאון וז"ל: "אם נתן הנר במקום רוח חזק או גשם 
שאי אפשר עמם לדלוק שם נר כלל, והוא הדליקו וכבה, 
מצוה  קיים  לא  כאילו  לאו  ואם  ולהדליק,  לחזור  צריך 
"אם  רב שרירא:  הנר מתשובת  בספר  העתיק  וכן  זו". 
ויודע  ומיטרא,  בזיקא  לכתחילה  חנוכה  של  הנר  הניח 

שהוא כבה לאלתר, לאו מילתא היא וכאילו לא הדליק", 
מיד  שיכבה  ידוע  אם  שדוקא  הגאונים  מדברי  ומשמע 

פסול, אבל אם כבה לאחר זמן יצא".

)ועיין לשון הריטב"א ד"ה ובשעת הסכנה שכשנושבת 
רוח שאי אפשר להדליקה בחוץ מדליקה בפנים בביתו(.

ומצינו לאחד מבעלי התוס' )תשובות בעלי התוספות סי' 
ב( שנשאל אם המדליק נר חנוכה במקום ששלטה רוח 
מצויה וכבתה זקוק לה או אין זקוק לה והשיב: ד"זקוק 
לה, דהאי הדלקה לאו כלום היא. ואף על גב דקשה לי 
קצת דקודם השמד מניחין נרות מבחוץ ושם רוח מצויה, 
ודוחק לומר שמניחו מבחוץ שלא במקום הרוח, דהא על 
פתח ביתו קאמר, ושמא מאחר שאין שיעור, אין לחוש 

רק שיקיים הדלקה כל דהו".

כתב השו"ע: "אם כבתה קודם שעבר זמנה אינו זקוק 
לה, ואפילו כבתה בערב שבת שעדיין הוא מבעוד יום 

אינו זקוק לה".

וכתב שם הרמ"א: "ואם רוצה להחמיר על עצמו לחזור 
ולהדליקה, אין לברך עליה".

ובמחצית השקל כתב: "ז"ל מהרש"ל בתשובה סימן פ"ה: 
הא דכבתה אין זקוק לה ]שבת כא, א[, היינו לחיוב. אבל 
הרוצה לזכות במצוה שלמה יחזור וידליק, דלא גרע מן 
המהדרין. ואם כבתה בערב שבת צריך לחזור ולהדליק. 

משמרת שלום: "נ"ל דיזהר ליקח פתילה של אתמול לנר 
הנוסף שמדליק בראשונה". 

ובמהדורא בתרא שם: "העיר על זה מופלג אחד: . . עלה 
פתילות  לעשות  שנהגו  דיש  דמילתא  בטעמא  בדעתי 
חדשות, שהוא על פי דברי אבודרהם שהביא בעט"ז סי' 
תרע"ז שהקשה למה אסרו מה שנותר מהשמן והפתילה, 
דשוינהי  ותירץ  נזרקין.  מצווה  דתשמישי  לן  קיימא  הא 
רבנן כתשמישי קדושה מפני שהוא זכר לשמן של הקדש. 
ולפי זה שפיר ראוי לעשות פתילות חדשות לזכר המנורה 
שהיה בכל יום פתילות חדשות שכן מפורש בהרמב"ם ז"ל 

הלכות תמידין ומוספין פ"ג הי"ב עיי"ש. 

. . וע"פ ד' רמ"א שהביא כ"ת דעיקר מצווה בנר אחד, 
ממילא עדיף שיהיה נר הנוסף מפתילה חדשה זכר למנורה 

ראוי  וכך  לילה,  בכל  חדש  ושמן  חדשה  פתילה  שהיה 
לעשות זכרון לזה בכל לילה עכ"פ בנר אחד שהוא עיקר 
המצווה אבל שאר הנרות יכול לעשות מפתילות ישנות 

והשמן ממילא חדש בנר הנוסף. ע"כ.

בענין  שהעיר  מה  בקצרה:  ע"ז  לו  השבתי  אשר  וזה 
פתילות דחנוכה תמי' לי דהלא הארכתי מאוד שם סעיף 
א' בביאורי להורות כד' הב"ח שהוקצה למצוותו ואסור 
ולבד  הרב"י,  לדעת  הוא  כ"ת  שהביא  והעט"ז  בהנאה. 
זה נלע"ד דהפתילות כיון שנוהג להשאירן ללילה האחר 
ודאי שגם הרב"י מודה שהוקצה למצוותו ואסור בהנאה 
ובוודאי יש בו קדושה ואסור בהורדה, ע"כ טוב כתבתי 
שיש להדר בלילה ב' להדליק פתילה של לילה א' בנר 
הנוסף שלא יהיה הורדה ח"ו וכן בשאר הלילות ולא ככ"ת 

שכתב להיפך".

יום  י"ל מכיון שבכל  והגם שבמנורת המקדש לא היה כך, 
צריך להמשיך המשכה חדשה שלגבי ההמשכה הקודמת היא 
בזמן הגלות, שהענינים הם בהעלם  נחשבת לחול, משא"כ 

לכן זה לא משנה, ואדרבה". )שיחות קודש פ' וישב תשט"ז(.

אך לפועל נוהג כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א להחליף 
הפתילות בכל יום. )מעשה מלך ע' 309(.

� הוספות�

יגספר המנהגים



אם בא לתקן הנרות וכבה נראה דצריך לחזור ולהדליק 
אפילו אם כבה בשוגג, עכ"ל".

וכתב שם המ"ב: "ופשוט דאם הוא רואה שהוא אין נאחז 
בהפתילה ובודאי יכבה במהרה שאינו יוצא בהדלקה זו 

וצריך מדינא לחזור ולהדליקה לאחר הכביה".

חידה  חד  הדשן  התרומת  בעל  הנה  לשמש  ]ובנוגע 

לתלמידיו )שהיה נוהג לכתוב כל חנוכה לתלמידיו חידות 
על ענייני חנוכה והיו נקראת בשם 'קטפות'(: "עבד נופל 
להעלותו נזקקין למו, ואילו האדון כי יפול אין איש בא 
להקימו". ופירש פתרונה הלקט יושר הלכות חנוכה אות 
כו( עבד' - הוא השמש 'האדון' - הוא נר חנוכה עצמו. 
'אין איש בא להקימו' - פירוש שאם כבה נר חנוכה אין 
זקוק לה. אבל את השמש שכבה, צריך לחזור ולהדליק 

לכו"ע, כדי שלא ישתמשו לאור נרות המצוה[.

ספר המנהגים יד

אחר שיעור זמן הנ"ל — מטלטלין המנורה גם אם הנרות דולקות 
עדיין.

וכפירוש הגהות מיימוניות במסכת סופרים ודלא כפירוש הבית חדש סימן תרעב.

אחר שיעור זמן הנ"ל — עושים מלאכה שלא כנגד הנרות1 יא. וגם 
ביום ראשון ושמיני2.

1. בעשית מלאכה נגד הנרות — לא יכולתי לברר הכרעת מנהג בית הרב בפלוגתת השולחן ערוך — סימן תרעב 
סעיף ב - והרש"ל]א[.

2. ראה אחרונים סימן תרע בתחלתו]ב[.

�

�

מסכת סופרים )כ, ג( מונה את הדברים המפסיקים לנר 
חנוכה, אחד מהם: "אין מגביהין אותו עד שיכבה". 

ופירש בהגהות מיימוניות )מגילה וחונכה ד, א( שכוונת 
הכתוב במסכת סופרים היא רק תוך דליקתה ו"ל: "ואין 

מגביהו ממקומו עד שיכבה מס"ע".

]וכן בדרכי משה: "וכתב מהר"י וייל דצריך להניחה שם 
חצי שעה במקום הדלקתה"[

במסכת  מיימוניות  ההגהות  פירוש  על  הב"ח  חולק 

סופרים וכותב: "לא אתברר לן מנ"ל לפרש כך להקל".

ההדלקה  היה  שאפילו  הפוסקים  "כתבו  כתב:  ]ובמ"ב 
והנחה במקום אחד בפנים או בחוץ, ג"כ יש ליזהר שלא  
לטלטל הנ"ח ממקומן עד שיושלם השיעור של הדלקה 
וכתב  בזה,  שמקילין  מאחרונים  ויש  שעה.  חצי  דהיינו 

הפמ"ג דלכתחלה בודאי יש ליזהר בזה".

ובשערי ציון שם כ': "אין לטלטל הנרות ממקומן בעוד 
שלא  הרואים  מפני  שעה,  מחצי  יותר  אפילו  שדולקים 

ידעו וימר להשתמש נטלו"[.

מן  רגל  שתכלה  עד  והולך  מדליק  השו"ע:  כתב  ]א[ 
השוק, שהוא כמו חצי שעה . . וכן יכול להשתמש לאורה 

לאחר זה הזמן.

"ורש"ל  וז"ל:  הרש"ל  דעת  את  הביא  אתר  על  במג"א 
אבל  לאורה,  להשתמש  דאין  כתב  פה[  סימן  ]שו"ת 
לכבות  איסור  דנהגו  מאחר,  כ'  וב"ח  שרי.  לכבותה 

נדפס  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  מכתב  ראה 
בזה שלא  להוסיף  "נהגו הנשים   :512 בלקו"ש חכ"ה עמוד 
לעשות מלאכה בעוד שהנרות דולקות - חדורות הן בענין 
ותוכן דנרות חנוכה הדולקות עד שאין להם שייכות לשום 

מלאכה".

התוועדויות  ראה  יא. לימוד תורה בסמיכות לנרות חנוכה: 
תשמ"ב ח"ב ע' 618: "מנהגו של כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע 
מו"ח אדמו"ר( שלאחרי  כ"ק  ע"י  ונתפרסם  )כפי שנתגלה 
החנוכה  לנרות  סמוך  בתורה  עוסק  הי'  חנוכה  נר  הדלקת 
]וכמובן - באופן המותר - שלא להשתמש באורן כו'[ מאחר 

שכללות הענין דחנוכה קשור עם לימוד התורה". 

התורה  לימוד  בין  הקשר  כג  ע'  במילואים  לקמן  וראה 

לחנוכה.

הוספה בלימוד תורה בחנוכה:ראה התוועדויות תשמ"ב ח"ב 
"וזוהי ההוראה לכאו"א מישראל - באופן ד"נלכה   :598 ע' 
באורחותיו" - שבימי חנוכה צריכים להוסיף בלימוד התורה.

האמור לעיל )אודות ההוספה בלימוד התורה בימי חנוכה( 
מברכות  שנשים  כמ"פ  כמדובר   - ישראל  לנשי  גם  שייך 
ברכת התורה משום שחייבות ללמוד בתורה אודות המצוות 

שחייבות בהן".

ובהמשך השיחה שם )ע' 619(: "בימי חנוכה צריכים להוסיף 
בלימוד התורה ביתר שאת וביתר עוז. 

וכללות הענין דלימוד התורה )כולל גם ההוספה בזה שבימי 

� הוספות�
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ולהשתמש, אין להקל, וכ"כ צדה לדרך, עכ"ל".

]ב[ ]ב[ כתבו הטור והשולחן ערוך )ס' עתר(: "נוהגות 
הנשים שלא לעשות מלאכה בעוד שהנרות דולקות, ויש 

מי שאומר שאין להקל להם".

לעשות  שלא  הנשים  שנהגו  מה  "ועל  חיים:  הארחות 
מלאכה משעת הדלקתן עד שעת כבייתן, כתב הרא"ש 
ז"ל, הטעם כדי להכיר שאסור להשתמש לאורה, ועוד 
כרחך  ועל  כנגדו,  שישתמשו  האחר  הנר  יכבה  שמא 

יכשלו להשתמש לאורה".

ובלבוש )סוף ס"א( כתב: "די שלא להסיח דעתן מזכר 
הנס עושין לפחות אותה שעה כמו יום טוב".

הבן  הוסיף  דעתן  יסיחו  שלא  הלבוש  שכתב  מה  )על 
איש חי )ש"א פ' וישב אות כז( טעם בזה על פי הסוד 
וז"ל: "ואנא עבדא אמרתי טעם על פי הסוד כי מצינו 
שיש  הכוונות  בשער  ז"ל  האר"י  רבנו  בדברי  מפורש 
ולכן   .  . תוספת קדושה אל המלכות העליונה בחנוכה 
מאחר שהנשים משרשים הם במלכות, שיש לה תוספת 
עשיית  באיסור  לעצמן  תוספת  עשו  כן  על  בחנוכה, 
מלאכה להתקדש בכך בשעת הדלקת הנרות דוקא, והוא 

טעם נכון בעזרת השם יתברך"(.

ימי החנוכה סימן תתקצד(:  )עמוד העבודה  מטה משה 
שהנרות  בעוד  מלאכה  לעשות  שלא  הנשים  נוהגות 
דולקות. וכתב רבינו אשר ז"ל )הובא בכלבו סי' מ"ד( 
הטעם כדי להכיר שאסור להשתמש לאורה. ועוד שמא 
יכשלו  זה  ידי  ועל  נר אחת שמשתמשים לאורה,  יכבה 

נשים  שיש  שמענו  המנהג  זה  ולפי  לאורה.  להשתמש 
שנהגו  ומקום  ימים,  שמנה  בכל  מלאכה  עושין  שאין 
איסור אין להקל. ונראה לי דדוקא הנשים החמירו על 
עצמם יותר מפני שהתשועה באה ע"י מעשה ידי אשה. 

והובאו דבריו במגן אברהם )ס"ק א(.

וכן כתב בצדה לדרך )עמ' קלו(: "הנשים נוהגות שלא 
לעשות מלאכה בעוד שנרות דולקות, ויש נוהגות בכל 
הימים לפי שהנס היה על ידי אשה, ואין להקל", והובאו 

דבריו בב"ח.

המור  כתב  אשה"  ידי  מעשי  ע"י  באה  "שהתשועה  על 
וקציעה )סימן תרע(: "וזה דבר בדוי )אע"פ שכתבו כן 
קצת מפרשים( כי באמת אין שייכות כלל לנשים בנס 
חנוכה יותר מן האנשים. לא אמרו רז"ל אלא שאף הן 
על  גזרו  שהיוונים  ז"ל,  כפירש"י  וזה  הנס,  באותו  היו 
האשה הנשאת שתבעל להגמון תחלה, )שגזרותם הרעות 
היו כוללות לנשים כמו לאנשים( לא שהן הנה היו סבה 
וגורם לנס, כנודע מספר מלחמות החשמונאים . . אלא 
לקלות  הנשים  על  זה  מנהג  שנקבע  כדברינו  העיקר 

דעתן, והוא הנכון".

ויש שכתבו שדין זה קיים ג"כ בגברים. כתב המהרי"ל 
)חנוכה סי"א(: "קבלה היא בידינו שאין לאדם לעשות 
מלאכה בשעה שנרות דולקים בחנוכה )ממנהגי ריינוס(". 
וכתב האליה רבה "במהרי"ל ]הל' חנוכה אות יא[ משמע 
קצת שגם לאנשים יש למנוע, וכן משמע בב"ח ]ס"ד[".

]ראה במילואים אות ג טעם נוסף לסיבת איסור מלאכה 
בנשים[

כך  ואחר  חנוכה  נר  "בערב שבת מדליק תחלה  שו"ע: 
נר שבת". 

פי שמדליק  בחול אף על  כמו  "ומברך עליהם  ובהגה: 
בעוד היום גדול".

ב[  ]אות  יוסף  בברכי  "ועיין  תשובה:  השערי  וכתב 
ליזהר  יש  כת"י,  בתשובה  אבוהב  מהר"ש  בשם  שכתב 
להתפלל מנחה בערב שבת של חנוכה ואחר כך להדליק 

נר חנוכה, כי תפילת מנחה נגד תמיד של בין הערבים, 
ונר חנוכה זכר לנס הנעשה בנרות המנורה הנדלקת אחר 

תמיד של בין הערבים, עכ"ל".

דהא  דסתרי,  כתרתי  קצת  "נראה  מגדים:  הפרי  וכתב 
על  סומך  כרחך  על  גדול  היום  בעוד  שמדליק  מכיון 
וא"כ  נוכל לעשותו כמו לילה,  הקולא דמפלג ולמעלה 

איך יתפלל אח"כ מנחה".

בערב שבת הסדר הוא: מנחה1, נר חנוכה, נר שבת.
מנחה ואח״כ נ״ח כמו שתמיד קדם להדלקת המנורה. )שערי תשובה ופרי מגדים סימן תרע"ט(. ועוד שלא יה 

תרתי דסתרי כו'.

במוצאי שבת: הבדלה, נר חנוכה, ויתן לך. בבית הכנסת: נר חנוכה 
ואחר כך הבדלה.

הדעות בזה: שולחן ערוך סימן תרפא ונושאי כליו. שדי חמד אסיפת דינים חנוכה סעיף קטן יט.
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ספר המנהגים טז

אין  האבל,  "בית  סקל"א:  או"ח  אברהם  המגן  כתב 
י"ד סימן  אומרים שם תחינה ולמנצח שיר מזמור )ב"י 
וא"א   .  . בקושטנטינא  נוהגין  וכן  כלבו(  בשם  שצ"ג 
אבל  מ"צ(  חנוכה  ה'  )מהרי"ל  בחנוכה  אפי'  הלל  שם 
התני' כתב דדוק' בר"ח א"א הלל שאינו אלא מנהג אבל 
בחנוכה אומרים, וז"ל הרוקח 'א"א הלל דהוו דבר שמחה 
עכ"ל.  דמי',  כיחידים  הצבור  מן  שפירשו  דעשרה  ותו 

משמע דבחנוכה אומרים, דהא יחיד גומר בו לכ"ע".

אבל  לו  שאירע  "מי  כתב:  תר"ס  בס'  מרבבה  ובדגול 
בחג. נראה לענ"ד מדוקדק הלשון 'שאירע לו אבל בחג', 
וכן מה שסיים 'וכן אבל בתוך י"ב חודש על אביו' וכו', 
משמע דבשאר קרובים אפילו תוך שלשים מותר, דאם 

לא כן אפילו אירע קודם החג נמי, אלא ודאי קודם החג 
אם כן החג מבטל גזירת שבעה. והטעם צריך לומר שהרי 
כמבואר  שמחה  משום  הוא  לאבל  הקפה  איסור  עיקר 
קרובים  בשאר  מותר  לפורעה  שחייב  ושמחה  בלבוש, 
תוך שלשים, ובאביו אסור כל י"ב חודש . . וכיון דזה 
שאסור אבל בהקפה גופא חידוש הוא, הבו דלא לוסיף 

עליה".

היטב תקפ"א: "כתב רמ"א ביורה דעה סי' שע"ו  באר 
דאבלים לא נהגו להתפלל בשבת וי"ט וכן בימים נוראים 
מיניה, כתב מהרי"ו דמותר  דליכא עדיף  והיכא  אסור. 
להתפלל, ובשאר ימים שאין אומרים תחנון מותר לאבל 

להתפלל אפילו ר"ח מנחה וערבית".

גם בחנוכה האבל יורד לפני התיבה. לבד לאמירת הלל.
הדעות בזה ראה אחרונים אורח חיים סימן קלא. תר"ס. תקפ"א. תקפ"ב. תרע"א. יורה דעה סוף סימן שעו ועוד.

�

שו"ע: "מדליקין נר חנוכה בבית הכנסת קודם ההבדלה". 
הגה: "וכל שכן בביתו שמדליק ואח"כ מבדיל שהרי כבר 

הבדיל בבית הכנסת".

ובמ"צ  השבת.  מן  לצאת  "שמאחרין  מפני  המ"א:  כתב 
כתב שמדליקין קודם ויתן לך". 

ט"ז: להביא!!!

שדי חמד: "במה שנחלקו הפוסקים בהדלקת נר חנוכה 
להקדים  או  להבדלה  להקדימה  אם  שבת  במוצאי 
פי  על  נהגתי  אשר  שנים  כמה  זה  להדלקה,  ההבדלה 
עדיף  דהכי  ההבדלה  להקדים  האחרונים  רבני  הסכמת 

מטעמים שנאמרו בדברי קדשם".

דוחה  קודם  תדיר  א(  ט"ז:  השונות:  הדעות  ]ומסכם 
שבת.  עול  ממנו  פורק  להדליק  שמברך  ב(  המעלה. 
ומסיים  כן  נהג  שאביו  מביא  זהב:  במשבצות  פרמ"ג 
"וכן אני נוהג ואין לגעור בשום אדם כי יש לו על מה 
לסמוך". מחצית השקל מביא מא"ר בשם בתי"ט לשיטת 
הט"ז. פרי חדש אין לשנות המנהג בביהכ"נ אך בביתו 
כתב בספר  וכן  )עיי"ש(.  ועוד  כפי שירצה  יעשה  כ"א 
מהמנהג,  בביהכ"נ  לשנות  שאין  לי  נראה  זוטא:  אליהו 
. . וכן מנהג  אבל כל יחיד בביתו יבדיל ואח"כ ידליק 
עירנו איזמיר להבדיל בבית תחילה ואח"כ להדליק . . 
וכן המנהג בעיה"ק ירושלים, כמו שכתב הרב שמו משה 

וכן עיקר.  

הרב דגן בשם הבית דוד כתב שכן הוא מנהג שאלוניקי 
השולחן  כתב  וכן  תחילה.  יבדיל  בביהכ"נ  שגם  וכתב 
גבוה שיבדיל קודם. החיד"א )מחזיק ברכה( כתב שאביו 
לו  עלה  עיון  אחר  אך  קודם  המדליק  על  מלעיג  היה 

ההיפך ודחה כל דברי הט"ז.

סברתו  ודוחה  הט"ז  בדברי  מפלפל  יעקב  הישועות 
וראיותיו וסיים "סוף דבר הגם שאיני כדאי לדחות דברי 
הטורי זהב ובפרט שפה בקהלתינו הוקבע המנהג כמותו 
כי אתריה דרב הוא, אמנם נראה לי שבמקומות שנהגו 
ואין  שיסמוכו  מה  על  להם  יש  הבדלה  קודם  להדליק 
להבדיל  מנהגינו  הוא  השולחן  ובערוך  מנהגם".  לבטל 
והרב  ספרים,  לכו"כ  ומציין  להדליק  כך  ואחר   תחלה 
יפה ללב אחר שהביא פסק הט"ז כתב: וכן בשיירי כנסת 
תתקצג  ס'  משה  מטה  בספר  מעשה  ולענין  הגדולה, 
כתוב דהנכון להדליק אחר ההבדלה, ומה שכתוב בבאר 
היטב החדש דבספר אליהו רבה העלה דלעולם מדליקין 

תחילה ודחה דברי הט"ז[. 

לאחר שמביא הדעות בזה מסיים: "הא למדת דשלמים 
וכן רבים מרבני האחרונים נקטי לדינא בזה דלא כפסק 
מרן והרמ"א, ומעידים בגדלם שכן הרבה מקומות עלית 
על כולנה מנהג עיר קדשנו ירושלים תוב"ב, ועל פי זה 
גם אני הדל נהגתי מאז להבדיל ואחר כך להדליק וכן 

אני מורה ובא" ]ועיין בהמשך שם עוד דעות[.  

יב. ראה היום יום כה כסלו שם מובא מהנהגת כ"ק אדמו"ר 

הרש"ב: "היה יושב בסמוך להנרות חצי שעה – לבד מועש"ק 

שלא הי' מתעכב חצי שעה", שמשמע שהיה שוהה איזה זמן 

מועט.

להוסיף  "כדי  המעת-לעת:  במשך  כנסת  בבית  )הדלקה 
בההתעוררות דנרות חנוכה -  כדאי שתהי' מנורה דלוקה 
בביהכנ"ס )שכולם מתכנסים שם( במשך כל המעת לעת, 
אם אין חשש כלל שישחקו התינוקות". )ספה"ש תש"נ ח"א 

ע' 193 בהערה 81(.

� הוספות�
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=כתב השולחן ערוך "ומדלקין ומברכים בבית הכנסת", 
וכתב המ"א: "כתב )רמ"א( ]ר"מ מינץ[ בתשובה סימן 
אחר  ידליק  חנוכה,  בערב  מתפלל  אבל  דאם  ]מג[, 
דחנוכה  ערבית  שאר  אבל  שהחיינו.  משום  הנרות 

]ידליק ו[יתפלל".

ערבית  בשאר  "משמע  המ"א:  מ"ש  על  שם  ופרמ"ג 

חנוכה דאין מברכים שהחיינו, יוכל האבל להדליק נר 
חנוכה. ומתפלל מנחה ומעריב האבל בחנוכה, ושחרית 
עד ברוך שאמר. ובט"ו באב ושבט ול"ג בעומר דלית 
הלל, דהאבל מתפלל שחרית ג"כ. ובחול המועד דהוה 
מנחה  להתפלל  להניח  לפעמים  מנעתי  טוב,  כיום 

ומעריב.

ובאשל אברהם שם כתב: "טעם אבל, מידת הדין מתוח 
 .  . נוראים  בימים  ציבור  שליח  להיות  ראוי  ואין  עליו 
ימי  בעשרת  אף  סליחות  להתפלל  יכול  שאבל  משמע 
חשובים  הכיפורים  ויום  השנה  ראש  ודווקא  תשובה, 

כרגלים".

האליה רבה תקפ"ב: "בימין שאין אומרים תחנון מותר 
להתפלל אפילו שחרית אם אחר יאמר הלל, אבל מוסף 
משום  ראשונה  לילה  יתפלל  לא  וחנוכה  יתפלל.  לא 
שמחה  צריך  ולזה  חנוכה  נרות  על  שהחיינו  שאומרים 
יתירה, ע"ש עוד )ואפשר אם אחר ידליק מותר להתפלל 

הוא(".

מג דאם  סימן  מינץ בתשובה  ר"מ  "כתב  ט"ז:  תרע"א: 
משום  הנרות,  אחר  ידליק  חנוכה  בערב  מתפלל  אבל 

שהחיינו. אבל שאר ערבית דחנוכה יתפלל".

אפילו  קדיש  אומרים  "והאבלים  סשע"ו:  סוף  וביו"ד 
נהגו  לא  ר"י מקורביי"ל( אבל  )ב"ז בשם  ויו"ט  בשבת 
להתפלל בשבת וי"ט )כן הוא בתשובת מהרי"ל( אע"פ 
שאין איסור בדבר. אבל בימות החול מי שיודע להתפלל 
אלא  נתקן  שלא  יתום  מקדיש  מועיל  ויותר  יתפלל, 
יתפלל  התפלה  כל  להתפלל  יודע  שאינו  ומי  לקטנים. 

למנצח ובא לציון וכו'".

המפטיר  אם  בחנוכה  להיות  שחל  שבת  "שאלה. 
בנשיאים קורא הנשיאים דב' ימים כמו שנוהגים לקרות 
שני  ביום  דהיינו  ואילך,  ב'  מיום  חנוכה  ימות  בשאר 
קורי' נשיא השני והשלישי וביום השלישי קורים נשיא 
הג' והד', ויקראו כן בשבת ג"כ ב' הנשיאים לחד גברא 
דהיינו מפטיר, או יקרא רק נשיא א' דיום ההוא לבד.

יקראו רק נשיא א' לבד. דהא בלאה"נ דעת  תשובה. 
הרמב"ם והטור דאין קורין רק נשיא א' של אותו היום 
דאנן  אלא  הג'.  נשיא  ג'  וביום  השני  נשיא  ב'  ביום 
להשלישי,  דמחר  נשיא  לקרות  בהגמי"י  כמ"ש  נהיגין 
לומר  יש  והיינו דוקא כשצריכים לקרות שלישי, דאז 

דעדיף לקרות דבר חדש שלא קראו היום עדיין מלחזור 
אלא  כן  עושין  דאין  היום,  קראו  שכבר  מה  ולקרות 
במקום דלא אפשר כדאי' בש"ע ססי' קל"ז . . משא"כ 
דהיינו  לאחד  רק  חנוכה  של  לקרות  דא"צ  בשבת 
המפטיר ודאי דא"צ לקרות רק פ' דיומא לבד דהיינו 
ביום ב' נשיא הב' וביום ג' הג' כו'. וכן בר"ח שבחנוכה 
קורים להרביעי רק נשיא א' לבד של אותו היום דהיינו 
יום הששי. ואם ר"ח טבת ב' ימים קורים ביום ב' דר"ח 
עם  הוא  טעמא  וחד  לבד,  הז'  נשיא  דחנוכה  ז'  שהוא 
שבת וכן מצאתי מפורש במהרי"ל )דנ"ה ע"ב( שפסק 
וממילא  לבד.  הששי  ביום  להד'  לקרות  ר"ח  גבי  כן 

דה"ה במפטיר דשבת והטעם פשוט כנ"ל.

התיבה,  לפני  יורד  אינו  מוסף,  בו  שיש  יום  ובכל  חודש,  בראש 
ואפילו לא בתפלת ערבית ומנחה.

ראה פרי מגדים לאורח חיים סימן תרעא משבצות זהב סעיף קטן ח.

קריאת התורה — כמש״כ בסידור לאוואט. בשבת חנוכה קורין רק 
נשיא אחד וכן בר״ח.

ראה שאלות ותשובות צמח צדק חלק אורח חיים סימן סח.

או  הרביעי  נר  בליל   — מעות   — חנוכה*  דמי  נותן  הי׳  אדמו״ר 
החמישי.

�

�

�

יזספר המנהגים
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* ההוספות לעניין דמי חנוכה יובאו עם הספר )המו"ל(



יצא  צדק  הצמח  ]לאדמו"ר  נסים  שעשה  ברוך  בד״ה 
התורה  באור  )נדפס  תשי"א  בשנת  כקונטרס  לאור 
"ענין  כתב:  פ״ד  סוף  תתקסב([  עמוד  ח"ה  בראשית 
יומין  משבעה  ההמשכה  פי'  המילואים  ימי  שמונה 
שבשמן  הבושם  בחי'  והוא  קדם  ימי  שהם  דעתיק 
האלו  המדות  ע"פ  שנמשך  עד  המילואים  ימי  שנקרא 

כח החכמה לגלוי במל', והוא יום השמיני למילואים . . 
ועד"ז יובן שמונה ימי חנוכה, ולכן יום השמיני נק' זאת 

חנוכה, זאת חנוכת המזבח, זאת היא מלכות כנודע".

מז"ת  המשכה  המילואים  ימי  "שמונה  שם:  )ובקיצור 
דע"י למלכות דאצילות הנק' משכן מזבח"(.

יום השמיני דחנוכה נקרא זאת חנוכה.
ראה בדיבור המתחיל ברוך שעשה נסים שבקונטרס סוף פרק ד.

�

ופורים שצריך להזכיר מעין המאורע  שאלה. בחנוכה 
בהודאה, ואם לא אמר אין מחזירין אותו כדאיתא בפ' 
כדי  אותם  לדלג  לכתחלה  מותר  אם  מדליקין.  במה 
קדושה  לענות  שיוכל  בשביל  התפלה  לסיים  למהר 

ומודים.

תשובה. נראה דאין לדלג לכתחלה. שהרי כתב רש"י 
בפרק ב' דסוכה דכ"ה ע"ב, 'אלמא מצוה קלה הבאה 
לידך אינך צריך לדחותה מפני חמורה העתידה לבוא' 
החמורה  תדחה  קלה  מצוה  דע"י  בענין  ומיירי  עכ"ל, 
הבאה אח"כ וכדמוכחי קראי דמייתי התם בגמרא 'ויהי 
אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות 
היא  חכמים  דמצות  כיון  ה"נ  וא"כ  עיי"ש.  כו'  הפסח' 
לכתחלה עכ"פ להזכיר של חנוכה ופורים, אין לדלגה 
שהיא  קדושה  עניית  תדחה  שעי"ז  אף  ע"ז  ולעבור 

חמורה ממנה. 

אמנם לפי מ"ש בספר שערי קדושה להרח"ו ז"ל ח"א 
שער ד' במנין מ"ע של תורה לדעת ס' הזוהר לקדש 
וכ"ה  היא מדאורייתא.  וס"ל דקדושה  בנקדישך,  שמו 
בזוהר פ' אמור ברע"מ דצ"ג ע"א 'פקודה דא לקדשא 
לי' בכל יומא ורזא דא ונקדשתי' כו', ולכאורה מוכח 
ונקדשתי  דהאי  ע"ב  דכ"ג  דברכות  בפ"ג  בגמרא  ג"כ 
דהוי  משמע  וא"כ  עיי"ש.  קדושה  עניית  מיני'  ילפינן 
דאורייתא. וכיון שכן אין ללמוד מההיא דסוכה דמצוה 
דהיינו  די"ל  כו',  לדחותה  א"צ  לידך  הבאה  קלה 
דווקא כששניהם דאורייתא אלא שהאחת חמורה שיש 
ופ"ו  בפ"ק  כדאיתא  חמור,  לי'  קרי'  דכה"ג  כרת,  בה 
תעשה.  ולא  עשה  קלות  הן  אלו  בגמרא.  דשבועות 
הקלה  דגם  כיון  ומ"מ  ב"ד.  ומיתות  כריתות  וחמורות 
בששניהם  וה"ה  לדחותה,  צריך  אינך  דאורייתא  היא 
כמו  דאורייתא  והשני'  דרבנן  האחת  אם  אבל  דרבנן. 

בנ"ד י"ל דיש לדחות לגמרי אותה דמדרבנן. 

מיהו לפי דעת הרמב"ם דדברי סופרים הם כדאורייתא 
דבריהם  של  דספק  והא  תסור.  דלא  מלאו  ממש, 
שאין  בנ"ד  א"כ  תקנתם.  היתה  שכן  משום  לקולא. 
ע"ז  מוזהר  שהרי  הדרבנן  את  לדחות  כלל,א"צ  ספק 
דוחה  דדאורייתא  נאמר  אם  גם  ומ"מ   .  . התורה  מן 
דרבנן, הנה י"ל שקדושה אינה דאורייתא. כי הרמב"ם 
והרמב"ן וחינוך וסמ"ג וסמ"ק וס"י לא מנאוהו בתרי"ג 
מצות. וכ"כ הרא"ש בפ"ז דברכות סי' ך' וז"ל קדושה 
וברכו שלא מצינו לו עיקר מן התורה עכ"ל. וגם לפי 
מ"ש תוס' דמ"ז ע"ב צ"ל כן. וכש"כ מודים שהיא לכ"ע 

דרבנן. 

אמנם לכאורה יש סתירה לזה ממ"ש בשו"ע סי' נ"ב. 
להתפלל  בשביל  וישתבח  וב"ש  דזמרה  פסוקי  שידלג 
י"ח  תפילת  על  היא  הקפידא  עיקר  הנה  הצבור.  עם 
יוצר  שמתחיל  ובעת  כמש"ש,  הצבור  עם  להתפלל 
ואתה  לידך,  החמורה  מצוה  באה  לא  עדיין  הרי  אור 
מדרבנן.  שניהם  ושם  לידך,  באה  שכבר  הקלה  דוחה 
כי  אריא.  לא  מהא  אי  הנ"ל.  דסוכה  מרש"י  וקשיא 
המעיין בשו"ע רבינו ז"ל סי' הנ"ל יראה דלק"מ שנתן 
התפלה  בשביל  אלא  נתקנו  לא  שפסד"ז  משום  טעם 
שתהא רצויה כו'. וא"כ מוטב להתפלל עם הצבור שאז 
חנוכה  בהזכרת  שא"כ  מה  בוודאי.  מתקבלת  תפילתן 

ופורים שהיא מצוה בפני עצמה ודו"ק. 

י"ל דדילוג של חנוכה נק' משנה מטבע שטבעו  ועוד 
חכמים בברכות. עי' רמב"ם פרק א' מהלכו' ברכות הל' 
מצאתי  רב  בזמן  זאת  כותבי  אחר  שוב  שם.  וכ"מ  ה' 
בתשובת חכם צבי תשובה דשייכא לענינו. היא תשובה 

ק"ו עיי"ש.

אין לדלג לכתחילה ועל הנסים כדי שיוכל לענות קדושה ומודים.
שאלות ותשובות צמח צדק שער המילואים סימן יא.

�

ספר המנהגים יח
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]א[ "נוהגין הנערים העניים לסבב בחנוכה על הפתחים 
ובס' חנוכת הבית כ' טעם לזה".

]ב[ כ"ז ראה מילואים אות ד'.

'צדקה  בסופה:  החמישית  קדושה  לוי  קדושת  ]ג[ 
'סגולה  שו:  אות  דפרקא  אגרא  הקדושה'.  רגלי  לתקן 
לתת צדקה לתלמידי חכמים: 'לתקן עוון נשג"ז', בני 
יששכר: 'רמוז ב'שמן זית זך כתית למאור להעלות נר 
תמיד'' אילה שלוחה: עמוד כד 'לפי שנעשה הנס ע"י 
והחסד שענינה  זה ע"י מעשה הצדקה  אור צ"ל מעין 
הצדקה  ידי  'על  לחנוכה:  ישראל  עבודת  התפשטות' 
אפילו למי שבמדרגת נער מעוררים מלמעלה מעין זה' 

ועוד.

להרבות  הראשונים  בספרי  שהובאו  ]ומהטעמים 
אברהם  )אשל  מגדים  הפרי  כתב  בחנוכה,  בצדקה 

בתחילת סימן תרע( שבני ישראל התרשלו באותו דור 
בתורה ובעבודה שהיא גמילות חסדים בממון, ונענשו 
בכך שגזרו עליהם היוונים גזירות וביטלו אותם מתורה 
ומעבודה בבית המקדש, ומשום כך מחויבים אנו בימי 
זו  שבלב  ובעבודה  תורה,  בלימוד  להתחזק  החנוכה 

תפילה, ובגמילות חסדים בממון ובגוף.

הר"י  בשם  ת"מ(  סי'  )ח"א  אפרים  רבבות  ובשו"ת 
בהלכות  הרמב"ם  שכתב  מה  פי  על  שפירש  פורת 
חנוכה )פ"ג ה"ג( שהתקינו חכמים שבאותו הדור שימי 
)פ"ב  מגילה  ובהלכות  והלל,  שמחה  ימי  יהיו  החנוכה 
הי"ז( כתב הרמב"ם שאין שמחה גדולה ומפוארה אלא 
לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים, שהמשמח לב 
האומללים האלו דומה לשכינה שנאמר ישעיהו )נז טו( 
יש  ולכן  נדכאים',  לב  ולהחיות  שפלים  רוח  'להחיות 

לתת צדקה בחנוכה מפני שהם ימי שמחה[.

ישנם נוהגים להרבות בצדקה בימי חנוכה.
מגן אברהם ריש הל' חנוכה: - הועתק בדברי נחמי' - השלמה לשו"ע אדה"ז סו"ס תר"ע]א[. - אבל עדיין צ"ע 
בזה. כי לא ראיתי כל רמז לזה במנהגי חנוכה של כ"ק מו"ח אדמו"ר. ואף שאין לא ראינו ראי', ובפרט בצדקה 
שמתן בסתר יפה בה - הרי, לכאורה מילתא הוא מה ש)לבד ממשנ"ת בד"ה בכ"ה בכסלו - בתו"א. וביאוריו 
בשערי אורה. ואוה"ת]ב[. - דמעשה הצדקה נק' כובע ישועה ומס"נ דחנוכה המשיכה מתנה מרובה המשכת 
ומכ' רבותינו  או שיחה  כו'( לא אשתמיט להזכיר בשום מאמר חסידות )שראיתי ע"ע(  להיות  ישועה  כובע 
ובפרט שנמצא  ובפרטיות(.  ונתבארו בהם  נזכרו  עניני חנוכה  וכמה  שכמה  )אף  ע"ד צדקה במיוחד בחנוכה 
הוא בכמה מס' פולין וכו'. ומי שימצא עד"ז בתורת נשיאינו ודאי יודיעני ות"ח מראש מקרב ולב עמוק. - בסי' 
מהרי"ד )ואולי קטע זה מהצ"צ( מבאר הנ"ל שבחנוכה חולקין "מעות לעניים שמחזרין על הפתחים, שהוא על 

פתח הבית מבחוץ שהוא בחי' בכל מאדך בכל ממונך" )ממכתב כ״ק אדמו״ר שליט״א(.
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א. בליל ראשון מדליק נר הימין. מליל שני 
משמאל  ומדליק  לשמאלו  מוסיף  ואילך 

לימין.

שו"ת צ"צ: 

אמרה התורה "ויצא אל המזבח אשר לפני ה'", אומרת 
המשנה זה מזבח הזהב.

"ולקח  שם  ככתוב  עבודתו  סדר  את  מפרטת  המשנה 
מדם הפר ומדם השעיר ונתן על קרנות המזבח סביב" 

בהזאתו על הקרנות.

המציגה  ברייתא  הגמרא  מביאה  ההזאות  לסדר  בנוגע 
מחלוקת רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי:

מזרחית  מקרן  עקיבא,  רבי  דעת  מתחיל:  היה  מהיכן 
צפונית  למערבית  ומשם  מערבית  לדרומית  דרומית 
ומסיים במזרחית דרומית.  דעת רבי יוסי הגלילי, מקרן 
מזרחית צפונית לצפונית מערבית ומשם לקרן מערבית 
דרומית ומסיים במזרחית דרומית. דהיינו מקום שרבי 

עקיבא מתחיל מסיים רבי יוסי הגלילי וכן להיפך.

)ההלכה נפסקה כריה"ג, תו"כ )אחרי פרשה ג פרק ד(, 
רמב"ם )הל' עבודת יה"כ פרק ד( ובכ"מ(.

שואלת הגמ' על דברי הברייתא: מדוע לרבי עקיבא לא 
יקיף דרך ימין למזבח אלא דרך שמאל?

מעמידה הגמ' את החילוק בין השיטות למימרת רמי בר 
יחזקאל: על צורת הכיור בבית ראשון כתוב "עומד על 
שנים עשר בקר, שלשה פנים צפונה ושלושה פנים ימה 
ושלשה פנים נגבה ושלשה פנים מזרחה, והים עליהם 

מלמעלה וכל אחריהם ביתה" )ד"ה ב, ד פסוק ד(.

הימין,  את  המקיף  ימין  דרך  והולך  מונה  זה  "מקרא 
לדרום  וממערב  למערב  מצפון  ובא  הים  את  המקיף 

ומדרום למזרח, דרך ימין המקיפה" )צ"צ(.

"הא למדת שכל פינות שאתה פונה לא יהא אלא דרך 
ימין למזרח".

ריה"ג סובר כרמי בר יחזקאל ואילו ר"ע חולק.

אין הכרח שר"ע חולק על דעתו, אלא  דוחה הגמרא: 
ר"ע וריה"ג חולקים האם מימרא זו נאמרה בכל עבודות 
רק   - ר"ע  בקודש,  ולא  בעזרה  רק  שמא  או  המקדש 

בעזרה וריה"ג - גם בקודש. 

שואלת הגמ': אם ר"ע לא חולק על רב"י מדוע מעדיף 
דווקא דרך שמאל.

ולכן  )ר"ל(  המצות"  על  מעביר  "משום  הגמ':  עונה 
הקרן הראשונה שנפגש בה היא קרן מערבית דרומית 

אך התורה אמרה "ויצא" דהיינו שצריך להגיע מכיוון 
מערב אזי מתחיל בקרן מזרחית דרומית ומשם ממשיך 
)מערבית  ראשונה  נפגש  שבה  לקרן  הפסק  ללא  מיד 

דרומית( משם מזה.

במחלוקת  וריה"ג  ר"ע  מחלוקת  את  מעמיד  רש"י 
בתחילת הפרק שם )משנה א( בצורת הפרוכת:

מן  פרופה  והחיצונה  היו  פרוכת  שתי  "קסבר  ר"ע: 
מבית  וכשיצא  א(,  )משנה  במתניתין  כדתנן  הדרום, 
קדשי הקדשים דרך הדרום הזה על הפרוכת, וכשהשלים 
בא לו למזבח לדרומית מערבית שהיא ראשונה לו . .  
יוצא למזרחית דרומית ומתחיל שם וחוזר דרך שמאל 

למערבית דרומית. 

דאמר  )שם(  דמתני'  יוסי  כרבי  לה  "סבר  ריה"ג: 
הצפון.  מן  ופרופה  אחת,  פרוכת  אלא  שם  היתה  לא 
תחילה  פגע  הצפון,  דרך  ויצא  פנים  מתנות  וכשגמר 
בצפונית מערבית דמזבח, ושם לא נתן עד שיצא ובא 
לו למזרחית צפונית, ונותן שם וחזר לצפונית מערבית 

דרך ימין.

מחלוקתם  שיסוד  רש"י  כמו  סובר  לא  ישנים  התוס' 
תלויה בפרוכות כרש"י, אלא שניהם סוברים שהיו שתי 

פרוכות ולא חלק ע"ז ריה"ג אר"ע. 

"ויצא"  הכתוב  את  מסבירים  ישנים  התוס'  ובהקדים, 
עד  ]כוונתו[  המזבח  אל  "ויצא  רש"י:  מהבנת  שונה 
שיצא ויעמוד במזרחו של מזבח דאז נפק לגמרי מכולי  

מזבח".

בקרן  מתחיל  להקיף  צריך  ימין  דדרך  "ומשום  אזי: 
במזרח  ועומד  למזבח  חוץ  גופו  כל  צפונית, שכשיצא 
ופניו למערב ]כעת:[ אם יושיט ידו לקרן דרומית זהו 
זהו דרך  ידו לקרן דרומית  יושיט  ימין, אבל אם  דרך 

שמאל".

דהיינו שכוונת הכתוב "ויצא" הוא שיצא לגמרי ויעמוד 
ידו  יושיט  אם  כעת  קה"ק.  אל  כשפניו  למזבח  ממול 
הגעתו  בדרך  )ולא  לשמאל  וכן  ימין  דרך  נק'  לימין 

למזבח(.

כותב הצ"צ: "והנה מדברי התוס' ישנים יש ראיה לדברי 
שמה  וז''ל:  ו[  ]ס"ק  תרע''ו  ססי'  חנוכה  בהל'  הט''ז 
הפינה,  ]ב[התחלת  פי'  כו'  פינות  כל  חכמים  שאמרו 
ויש לך ימין ושמאל, אז אנו אומרים כל שאתה מתחיל 
יותר  או  ב'  שיש  הראשון  בפעם  והיינו  לימין,  תפנה 

לפניך תדליק היותר ימיני שלך. 

שאח''כ  כדי  בשמאלי  ראשון  שתדליק  נפרש  ואילו 
תפנה לימין, קשה למה יהי' הסוף עדיף יותר מההתחלה 
ודאי  אלא  שם([,  )ט"ז  עיקרית  ]"שהיא  ההדלקה  של 

מילואים
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לפניך  ויש  בא  כשאתה  ההתחלה,  על  לפרש  מסתבר 
של  לשמאל  תלך  ואח"כ  הימין,  לך  תקח  צדדין  שני 

אותו ימין" עכ"ל. 

שהרי התו"י כ' בהדיא כן: אם יושיט ימינו לקרן צפונית 
הוי לי' דרך ימין, אבל אם יושיט ידו לקרן דרומית זהו 

דרך שמאל.

וזהו כמ"ש הט''ז: והיינו בפעם הראשון שיש ב' לפניך 
פונה  ה"ז  השמאלי.  דכשמדליק  ימיני,  היותר  תדליק 
להתו"י  דרומית  בקרן  מתחיל  אילו  כמו  שמאל  דרך 

דחשוב ליה דרך שמאל".

וקשה ממה שכתבו רש"י והתוס' ישנים "על מה שכתב 
מהר"מ:  בשם  רס"ח  סי'  מדליקין  במה  פרק  המרדכי 
ופונה  וכשהיה מדליק הנרות היה מתחיל בצד שמאל 
לצד ימין, דאמר ]מר[ כל פינות שאתה פונה לא יהא 
סי'  הדשן  בתרומת  ג"כ  והובא  עכ"ל,  ימין  דרך  אלא 
ק"ו ובספר מהרי"ל תחלת דיני חנוכה )דף נ"ה ע"א( 
וז"ל: והתחיל בהדלקתו בצד שמאל, והי' פונה ומסיים 
בצד ימין, לקיים כל פינות שאתה פונה לא יהא אלא 
דרך ימין עכ"ל, ובתשובותיו סי' מ"ם, ובמהרי"ק שרש 
ה[  ]ס"ק  ומ"א  דוד[  ה"ר  כת  ]ד"ה  ב"י  הובאו  קפ"ג, 

סי' תרע"ו. 

והלבוש חלק עליהם וכן בתרומת הדשן סי' ק"ו בשם 
כדרך  ומדליקין  ימין  לצד  שמתחילין  אוסטרייך,  בני 
שאנו בני ברית כותבין, דאפשר חשיב להו כהאי גוונא 

פונה דרך ימין" עכ"ל. 

ובאמת דברי מהר"מ וסייעתו הם נגד דברי התו"י הנ"ל 
דמה שמתחיל בהצד השמאלי חשוב פונה דרך שמאל".

]ההמשך יבא עם הספר...[

ב. נוסח "הנרות הללו" - וכן "ועל הניסים" - 
כמו שנדפס בסידור רבנו הזקן.   

כתר שם טוב )גאנין(: במ"ס )פ"כ ה"ו( הנרות הללו אנו 
מדליקין "על הישועות ועל הנסים ועל הנפלאות אשר 
עשית לאבותינו", ובסדורנו הנרות וגו' על הנסים, ועל 
הנפלאות,  ועל  התשועות,  ועל  הגבורות,  ועל  הפורקן, 
ועל הנחמות שעשית לאבותינו שם במ"ס השמיט אחר 
בסדורנו,  כמובא  הזה"  בזמן  ההם  "בימים  לאבותינו 
ועל  הנסים  על  "אנחנו"  הללו  הנרות  אשכנז  ובנוסח 
"התשועות ועל הנפלאות" ומשמיטין "פרקן" "גבורות" 
"ועל הנחמות", ומשמיטין "בימים ההם בזמן הזה", שם 
במ"ס גורסים וכל "מצות שמנת ימי חנוכה", ובסדורנו 
משמטים תיבת "מצות", וכן בסדורי אשכנז שם במ"ס 
ובסדורי  ישועתיך,  ועל  נסיך"  "ועל  נפלאותיך  על 
בלונדון  אבל  לנפלאותיך,  נסיך  מקדימין  א"יואשכנז 
על  א"י  ובסדורי  נפלאותיך,  ישועתיך  נסיך  וַאמש' 

נפלאותיך ועל ישועתיך.

ואיננה  שבמ"ס  הנוסחא  העתיק  )דמ"ג:(  הרד"א  ונוסח 
כהנוסחא שבידינו היום שם במ"ס על הישועות, ובנוסח 

עשית  "אשר"  שבידי  במ"ס  שם  התשועות,  אבודרהם 
לאבותינו, ובאבודרהם שעשית, שם וכל "מצות" שמונת 
באבודרהם הושמט "מצות", ובסדור ר"ע גאון לא מצאתי 

נוסח הנרות הללו ולא ידעתי למה השמיטו. 

והרב מט"מ )אות תתקפ"ב( הביא הנוסח של רבו, ואומר 
לא תשנה ולא תוסיף ולא תגרע, והטעם מפורש וסימן 
וגו' עד שמצאתי  אנו מרליקין  הנרות  לבד  תיבות  ל"ו 
הנסים  על  כתוב  ושם  ז"ל  מורי  כנוסח  דפוס  בספרי 
אנו  הללו  הנרות  זולת  ל"ו  מכוון  הוא  ואז  והנפלאות 
נרות  מ"ד תיבות כמספר  הוא  ונוסח הרא"ש  מדליקין, 

חנוכה עם השמשים, עכ"ל". 

ג. איסור מלאכה בנשים:

חידושי הרי"ם )חנוכה ע' נו(: "איתא בש"ע שאין הנשים 
עושות מלאכה כל זמן שהנרות דולקות, ולכאורה קשה 
עושה  דהדלקה  קיי"ל  דלדידן  וי"ל  דוקא,  נשים  למה 
מצוה ממילא כשנגמרה עשית המצוה נשלם היו"ט אצל 
הנשים, העיקר אצלן הוא פרסומי ניסא כל זמן שהנרות 
אצלן  אז  וממילא  שלהן,  וההודאה  ההלל  וזה  דולקות 

יו"ט ואסור לעשות מלאכה".

בימי  בצדקה  להרבות  נוהגים  ישנם  ד. 
חנוכה.

מצות  היא  וכללותן  המצות.  ענין  הוא  וכך  תו"א 
הצדקה. שעליה נאמר וצדקה תרומם גוי. שמתרוממת 
כשריון  צדקה  וילבש  וכתיב  מעלה.  למעלה  ועולה 
וכובע ישועה בראשו. שריון הוא מקשקשים רבים. וכך 
הנה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול. להיות 
הצדקה  וכך  בו.  החוסים  לכל  מגן  שהוא  שריון  בחי' 
הקליפה  יניקת  יהיה  שלא  ומחסה  מגן  בחי'  נעשה 
וסט"א. ונעשה בחי' כובע ישועה בראשו . . כי ישועה 
מלשון וישע ה' אל הבל כו'. שפונה אל תפלתו דהיינו 
להמשיך  ובכבודו  בעצמו  פונה  הקב"ה  להיות  שגורם 
זה מתחלק לש"ע  וגילוי  ומהותו ממש.  גילוי עצמותו 
פנים  הדרת  בחי'  שיבה  התפארת  מקור  והוא  נהורין 
לכבוד  להם  תעשה  ומגבעות  כהנים  גבי  כדכתיב 
ולתפארת שהמגבעות שהם בחי' הכובע ישועה נמשך 
עטרת  וזהו  פנים.  והדרת  שיבה  תפארת  בחי'  להיות 
תפארת שיבה וכ"ז בדרך צדקה תמצא כי מבחי' צדקה 
נעשה בחינת כובע ישועה להמשיך בחינת הדרת פנים 
וכך היה ענין הנרות   .  . ה' פניו בחינת פנימיות  יאר 
דחנוכה בימי חשמונאי שהיונים לא בקשו לשלוח ידם 
רק להשכיחם תורתך ולהעבירם כו' וכמארז"ל )בב"ר 
פ' ט"ז ופ' מ"ד( שאמרו כתבו לכם על קרן השור כו'. 
מפני  נה"ב  להם  יש  כוכבים  העובדי  שכל  לפי  ופי' 
שור אלא שהם מקבלים מבחי' הפסולת והשמרי' בחי' 
ונכללי'  עולים  שאין  ופסולת  שמרים  וטלפים  קרנים 
בקדוש' פני שור שבמרכב' שנושאות את הכסא ודמות 
אלקית  בהנפש  רק  זה  שכח  מלמעלה  שעליו  אדם 
מבחי'  היא  והנה"ב  הכסא.  שעל  אדם  מבחי'  שהוא 
אדם שבחיות שבמרכבה ודמות אחד לארבעתן. ודמות 
ולכן יש להם כח להמשיך אור א"ס  פניהם פני אדם. 
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ב"ה ממש. והיונים נתקנאו בישראל ורצו שגם ישראל 
וטלפים  קרנים  מבחי'  שיקבלו  השור  קרן  על  יכתבו 
שאין  וזהו  העליון.  אדם  בקדושת  ליכלל  שלא  כנ"ל 
לכם חלק כו'. והישראל היו חלשים ומעטים בזמן ההוא 
הי'  מס"נ  ובכח  השם  קדוש  על  נפשם  מסרו  ואעפ"כ 
היא  זו  והמשכ'  מחדש  התורה  אור  להמשיך  כח  להם 
בבחי' חנוכה בחי' מתנה מרובה המשכת כובע ישועה 

להיות עטרת תפארת שיבה.

הכובע  ענין  עיקר  כל  והנה  אורה.  בשערי  וביאוריו 
ישועה זו שבראשו להיות מקור אור הארת הפנים הוא 
כובע  ואז  כו'  וילבש צדקה  וכמ"ש  ע"י הצדקה דוקא 
ישועה בראשו דהנה מבואר למעלה שהצדקה ומעשה 
המצות שעושים רש"מ שרשו בפנימי' ועצמות א"ס ב"ה 
וכמ"ש  ממילא  העליונים  הפנים  אור  גלוי  מזה  שיהיה 
שבראשו  ישועה  הכובע  ענין  והיינו  כו'  רצון  כצנה 
שנעשה ע"י הצדקה שנעוץ תחלתן בסופן דוקא וכמ"ש 
אני בצדק אחזה פניך בהארת פנים בתפלה ע"י הצדק 
שבתחלה דוקא וכרבא דיהיב פרוטה לעני והדר מצלי 
וכן אמ' והלך לפניך צדקך ואח"כ כבוד ה' באור פני 
הזריעה  ובמשל  ושמן  בקטרת  וכנ"ל  כו'  חיים  מלך 
לכם  זרעו  וכמ"ש  הצדקה  הוא  הזריעה  הרי  וקצירה 
לצדקה וקצרו לפי חסד שהן הישועות מקור החסדים 
שרצו  עד  היו  וחלשים  שמעטים  אחר   .  . וד"ל  כנ"ל 
להשכיחם לגמרי כנ"ל ע"כ היו צריכים למתנה מרובה 
ממקום עליון ביותר והוא מבחי' עצמות אוא"ס שיאור 
שיבה  תפארת  עטרת  בבחי'  כמו  בתו"מ  חדש  באור 
הנ"ל וד"ל וזהו לשון חנוכה ענין חינוך וענין חנייה כי 
נהורין  והוא המשכת שע"ה  כה  חנו  תיבות  לב'  נחלק 
מקור הארת פנים העליוני' שנמשך מבחי' כובע ישועה 
שבראשו להיות משם עטרת תפארת כנ"ל שמשם מקור 
אור החכמה  בחי' הארת  לכל  ועוז  כח  ושרש המשכת 
דתו"מ בכל א' מישראל שיוכל להאיר בכל א' לפי ערכו 

לקבל מעט מעט כל זמן היות הנשמה בגוף ולזה מברכין 
וההמשכה  כידוע  כ"ה  נק'  כנ"י  כי  חנוכה  נר  להדליק 
על  כנ"ל  חינוך  בשביל  ביותר  העליוני'  האורות  מכל 
להבא דוקא לכך א' להדליק כו' להבא )ונר חנוכה הוא 
מדרבנן ושרשו יותר עליון מאור דתורה לפי שהוא בא 
ממקור אור דחכמה דתורה כנ"ל( )וזהו שאנו אומרים 
היינו  גדולה  פי'  גדולה  תשועה  עשית  ישראל  ולעמך 
וחסדים  ישועות  כל  מקור  שהוא  ישועה  כובע  מבחי' 
עליונים שבאור פני מלך בהארת הפנים העליוני' והיינו 
בחי' המתנה המרובה שנמשך לכנ"י לחינוך כנ"ל שזהו 
עיקר ענין לשון חנוכה ואח"כ באו בניך והדליקו נרות 
מקור  מבחי'  דכנ"י  נרות  בז'  החכמ'  אור  גילוי  שזהו 
החכמה כנ"ל שזהו ענין להדליק נר חנוכה לדורות עד 
גם דור האחרון שבעקבות משיחא יאר ה' פניו אליהם 
ממקור הישועות כו' כאשר מברכין להדליק נר חנוכה 

וד"ל(.

כי  ישועה  כובע  הצדקה  מעשה  נקרא  לכך  ואוה"ת: 
ישועה מלשון וישע ה' אל הבל כו' שפונה אל תפלתו, 
ובכבודו  בעצמו  פונה  הקב"ה  להיות  שגורם  דהיינו 
וכמ"ש ופנית אל תפלת עבדך )דה"ב סי' ו' י"ט( וכתיב 
ברבות  וארז"ל  ט'(  כ"ו  בחוקותי  )בפ'  אליכם  ופניתי 
נשא ס"פ י"א ישא ה' פניו אליך יהפוך פניו אצלך כמ"ד 
י"לשאף עכשיו  יהפוך  ולשון  והפריתי.  ופניתי אליכם 
שנאמר ואנכי הסתר אסתיר פני שסילק שכינתו משם, 

יהפוך פניו אליך.

שלא  כנ"ל  וטלפים  קרנים  מבחי'  שיקבלו  השור  קרן 
ליכלל בקדושת אדם העליון. וזהו שאין לכם חלק כו'. 
והישראל היו חלשים ומעטים בזמן ההוא ואעפ"כ מסרו 
נפשם על קדוש השם ובכח מס"נ הי' להם כח להמשיך 
בחי'  חנוכה  בבחי'  היא  זו  והמשכ'  מחדש  התורה  אור 
מתנה מרובה המשכת כובע ישועה להיות עטרת תפארת 

שיבה כו':

שלא  נשיאנו  רבותינו  להנהגת  הטעם  ז. 
להדליק נרות חנוכה ברוב עם.

מצאתי  לא  לדבר  "טעם  ואילך:   284 ע'  ח"ב  לקו"ש 
לומר בדרך אפשר, עפ"י המוסבר  יתכן  במפורש, אך 
"חייב  ביין, כאמור בגמרא:  שחג הפורים צריך להיות 
הטעם  ביין.  מפרש:  ורש"י  בפוריא",  לבסומי  איניש 
לדבר הוא משום שכל ענין נס פורים היה על ידי יין, 
הן ההתחלה, והן הסוף, של מפלת המן ונצחון מרדכי 

וישראל, היו ביין.

לא כן חנוכה - נקבע בשמן, כי הנס היה בשמן, כמאמר 
הגמרא: "מאי חנוכה" וסיפור מעשה הנס בפך השמן, 
הנסים  ברכת  את  גם  בשמן.  החג  נקבע  כך  ומשום 

מברכים על הדלקת השמן.

ההבדל בין יין לבין שמן: יין הוא ענין של גילוי ורעש. 
של  ענין  הוא  כשלעצמו  העלם.  של  ענין  הוא  שמן 
העלם מוחלט, אך אפילו כשמדליקים אותו, ונוצר אז 
והידור  המובחר  מן  מצוה  גילוי,  של  ענין  באמצעותו 
שלא יהיה ברעש, שידלוק בניחותא ובחשאי, שכן כל 

ענינו הוא העלם. 

נרות  שהדלקת  לכך  הטעם  היה  שזה  איפוא,  יתכן, 
חנוכה לא היתה בפרסום ברוב עם וכו', כי כללות ענין 
חנוכה הוא ענין של שמן, שהוא העלם, ואפילו הגילוי 

צריך להיות בניחותא. 

שפורים  לכך  הפנימי,  התוכן  מבחינת  הטעם,  הסבר 
הוא ברעש וחנוכה בחשאי יובן על פי המוסבר בלבוש 
פורים  בין  שההבדל  החסידות,  בתורת  ומובא  ובט"ז, 
הגוף,  על  גזירה  היתה  שבפורים  הוא,  חנוכה  לבין 

מילואים להוספות

כבמילואים



על  הנשמה,  על  הגזירה  היתה  ובחנוכה  גשמיות,  על 
רוחניות, ומתוך הרוחניות – "להעבירם מחוקי רצונך", 

שזה שיא הרוחניות.

משום כך קשור הפורים יותר במצוות. ומצוות הפורים 
הן - משלוח מנות איש לרעהו וכו', מצוות הקשורות 
בגוף, ומשלוח המנות צריך להיות רק בדברים שהגוף 

יכול להנות ממנו.

ולדעה אחת אי אפשר לצאת ידי משלוח מנות אפילו 
בבשר חי. 

ואילו בנר חנוכה נאמר: הנרות הללו קודש הם ואין לנו 
רשות להשתמש בהן, לפי שזה קשור ברוחניות.

ככל  הרי  מסוים,  גוף  של  בעירתו  בשעת  כי  ידוע 
יותר,  גדול  רעש  מעורר  הוא  יותר  מגושם  שהחומר 
ואילו חומר עדין דולק ללא רעש. וטעם הדבר הוא כי 

הרעש בא מביטול הישות. 

לפורים, שבפורים  חנוכה  בין  ההבדל  גם  יובן  זה  לפי 
השמחה ברעש ובחנוכה בחשאי".

הרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  להנהגת  הטעם  יא. 
ללמוד תורה לאחר הדלקת נרות חנוכה.

דנר  הענין  "כללות   :816 ע'  ח"ב  התוועדויות תשמ"ב 
כמובן   - התורה  לימוד  עם  קשור  שבת(  )ונר  חנוכה 
ע"פ מארז"ל )שבת כג, ב( "הרגיל בנר הויין לי' בנים 
תלמידי חכמים", ובפרש"י: "דכתיב כי נר מצוה ותורה 
אור, על ידי נר מצוה דשבת וחנוכה בא אור דתורה", 
והשמן  הכלי  בדוגמת  הוא  וחנוכה  דשבת  שהנר  היינו 

והפתילה, שעל ידם מאיר האור דתורה.

 . . והנה הקשר דנר חנוכה עם לימוד התורה - מובן גם 
מזה שגזירת היוונים היתה "להשכיחם תורתך". ומאחר 
שהמשך  מובן   - מעשה  לידי  מביא  התורה  שלימוד 
לקיום  בנוגע   - רצונך"  מחוקי  "להעבירם  הי'  הגזירה 

המצוות.

ואע"פ שהדיוק בזה הוא "להשכיחם תורתך", תורת ה' 
דוקא )ועד"ז "להעבירם מחוקי רצונך"(, שזהו כללות 
התורה  לימוד  היינו,  תחלה",  בתורה  ד"ברכו  הענין 
הענין  כללות  גם  ]וזהו  התורה"  "נותן  עם  הקשור 
דברכת המצוה קודם הדלקת נר חנוכה )כנ"ל ס"א( - 
בדוגמת ברכת התורה בתור הקדמה ללימוד התורה[ - 
הרי זה בכל זאת קשור עם כללות הענין דלימוד התורה 
)שהלימוד יהי' באופן ד"ברכו בתורה תחלה". ולא כפי 

רצון היוונים כו'(.

ונוסף לזה: כללות הענין דחנוכה קשור עם נס השמן, 
כמרז"ל )שבת כא, ב( "מאי חנוכה כו' בדקו ולא מצאו 
אלא פך אחד של שמן שהי' מונח בחותמו של כהן גדול, 
ולא הי' בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו 
על  מרמז  ה"שמן"  שענין  וידוע  ימים".  שמונה  ממנו 

בחי' החכמה, שזהו כללות הענין דלימוד התורה.

באופן  להיות  צריך  התורה  שלימוד  שמצינו  מה  וזהו 
דוקא,  יגיעה  של  ובאופן  תורה",  למקום  גולה  ד"הוי 
לימוד  כי   - תאמין"  אל  ומצאתי  יגעתי  "לא  כמרז"ל 
התורה הוא בדוגמת ענין השמן, וגילוי השמן הוא ע"י 
הזית  את  כותשין  היינו, שכאשר  דוקא,  הזית  כתישת 
הרי הוא נותן שמנו - בדוגמת כללות ענין היגיעה כו'".

ספר המנהגים כג



עיונים
דעות  ישנם  הכנסת  בבית  ההדלקה  לזמן  בנוגע  א. 

חלוקות:

הסוברים שזמן הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת הוא בין 
מנחה לערבית: 

רמ"א )סימן תרעא ס"ז(: "ונוהגין להדליק בבית הכנסת 
הרמ"א  לדברי  טעם  נותן  הלבוש  לערבית".  מנחה  בין 
הנ"ל: "ונוהגין להדליק בבית הכנסת בין מנחה למעריב, 
שהוא תחילת הכנסת היום הבא, שתפילת ערבית היא 
מן היום הבא". ובערוך השולחן נתן טעם אחר: "ובבית 
יש  דאז  למעריב  מנחה  בין  להדליק  נוהגים  הכנסת 
יותר פרסום", ואם ידליקו אחרי ערבית כשהמתפללים 
)שב  כדבעי  הנס  פרסום  יהיה  לא  אזי  לביתם  ממהרים 

יעקב(.

ואחר  הנרות  אצל  שהייה  שצריך  מפני  שהוסיפו  ויש 
לערבית  מנחה  בין  לפני  ידליקו  אזי  ממהרים  ערבית 
"כיוון דמצוה לראותן אחר בדלקתן, משום פרסום הנס 
ואם היה מדליקן אחר תפילת ערבית, שאז הולכין מיד 
מבית הכנסת לא היו נראים הנרות כראוי אחר הדלקתן" 

)שב יעקב סי' כב(. 

ובשו"ת שבט הלוי כתב טעם נוסף לסיבת הדלקת נ"ח 
בין מנחה לערבית, בכדי "לעשות דמיון להדלקת מנורת 
המקדש שבאה הדלקתה אחרי תמיד של בין הערביים 
בערב  ואפילו   .  . הלילה  כל  האימורים  הקטרת  לפני 
שבת דעת הדרכי משה ]סימן תרעא, ה[ להקפיד אחרי 

מנחה, יעויי"ש". 

לערבית:  מנחה  בין  להדלקה  ג' טעמים  שישנם  דהיינו 
יש  שאז  ב(  הבא.  מהיום  חלק  הוא  שערבית  היות  א( 
קיבוץ אנשים ופרסום הנס יהיה כדבעי. ג( משום הדמיון 

להדלקת נרות המקדש.

דעת האומרים הדלקת נרות אחר ערבית:

תתקבל  קדיש  אחר  בערבית  להדליק  הספרדים  מנהג 
והטעם שתדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם )שיירי כנסה"ג 
דאורייתא,  או משום ק"ש  א(,  אות  סי' תרע"ב  הגה"ט 

ועוד שקשה איך מדליקים לפני זמן הדלקת נרות. 

כתב בכתר שם טוב אות ה: השכנה"ג )בהגה"ט( מציין 
שהמנהג בזמנו הוא שרובם מדליקין אחר קדיש תתקבל, 
ואומרים מזמור שיר חנוכת הבית במקום שיר למעלות 
אחר  דהיינו  דבריו,  את  מפרש  ללב  היפה  עיני.  אשא 
קדיש בתרא של ערבית. וכן היה מנהג ספרד בלונדון 
שיר  מזמור  ואומרים  שבערבית  קדיש  אחר  להדליק 

חנוכת 

ומעיד השתילי זתים ))כב( עץ חיים(: בגרבה רוב הבתי 
כנסיות הדליקו אחר קדיש תתקבל של ערבית ויש בתי 
כנסיות שהדליקו בין מנחה למעריב ספר ברית כהונה 
מע' חנוכה וכן נהגו בתימן להדליק אחרי מעריב אחר.

ב. בעניין ההדלקה משמאל לימין.

הגר"א שם חולק וכותב "ואין לו טעם וריח, שזה אינו 
רק למהדרים מן המהדרים, ויניח עיקר המצוה ויברך על 
הרשות . . וגם משום פינות לימין, יבטל עיקר המצוה 
הסמוך  בנר  שיתחיל  העיקר  אלא  לפתח.  הסמוך  טפח 

לפתח . . ויברך כל הלילות עליו.

ובתשובות הגרק"ע )חלק ב' סי' י"ג( השיב על קושיית 
הוא  הראשון שמדליקים  שהנר  וכתב  הראשונה  הגר"א 
ושאר  העקרי  הנר  הוא  מקומה  שמשתנה  ואף  העיקרי 

הנרות המה הידור.

י"ל שהגר"א אזיל לשיטתו בס'  ובנוגע לשאלה השניה 
ולא  בקודש  מעלין  של  כטעם  דפסקינן  ס"ב  תרע"א 
שהטעם  שם  המחבר  שיטת  אבל  דימים,  היכרא  בענין 
הוא כנגד היכרא דימים א"כ גם הימני שהוא סמוך לפתח 

הוא חלק מהמצוה[.

כדספר המנהגים





לזכות
הרב שמחה שמואל שיחי' 

בן פרומה ברכה

ולזכות
 שושנה חוה שתי' בת פרחה

להצלחה בגו"ר ונח"ר מכל 
יוצאי חלציהם 

ורפואה שלימה
 פריאל בת שושנה חוה שתי' 

•



כללות הענין דנר חנוכה )ונר שבת( קשור 

מארז"ל  ע"פ  כמובן   - התורה  לימוד  עם 

בנים  לי'  הויין  בנר  "הרגיל  ב(  כג,  )שבת 

נר  כי  "דכתיב  ובפרש"י:  חכמים",  תלמידי 

מצוה דשבת  נר  ידי  על  אור,  ותורה  מצוה 

וחנוכה בא אור דתורה", היינו שהנר דשבת 

וחנוכה הוא בדוגמת הכלי והשמן והפתילה, 

שעל ידם מאיר האור דתורה.

לימוד  עם  חנוכה  דנר  הקשר  והנה   .  .  

היוונים  שגזירת  מזה  גם  מובן   - התורה 

היתה "להשכיחם תורתך". ומאחר שלימוד 

התורה מביא לידי מעשה - מובן שהמשך 

 - רצונך"  מחוקי  "להעבירם  הי'  הגזירה 

בנוגע לקיום המצוות
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