
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ÔÓ˘‰ ÁÙ· ÔÓ˘‰ ‰·¯˙�˘ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ÍÈ‡  

„Â„Ó‰ ¯·„· ‰ÈÂˆÓ ‰Î¯·‰ ÔÈ‡ È¯‰ ?  

Ó‚· ‡˙È‡' כשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום ב''א ע''שבת כ 

בדקו ולא מצאו אל פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של 

נעשה בו נס " ולא היה בו אלא להדליק יום אחד"כהן גדול 

·Ú� Ï˘ ÔÓ˘‰ ¯˘Î ‰È‰ ÍÈ‡ ÔÈ�Á Ò�ÎÂ‰ ‰‡ ' שמונת ימים וכווהדליקו ממנו 

˙ÈÊ ÔÓ˘ Ô�ÈÚ·,עיין מעדני אשר פרשת מקץ שנה שביעית  , ÌÚ ˙‡ˆÏ ÌÈÏÂÎÈ ‰È‰ ÍÈ‡ ÔÈ�Ú·Â

¯Â·Èˆ Ï˘ ÔÓ˘ Ô�ÈÚ· ‡‰ Ò� ÔÓ˘,עיין מעדני אשר פרשת מקץ שנה שביעית .  

˙Â˘˜‰Ï ˘È :הרי איתא בגמ, איך יכול להיות שהשמן התרבה '

,  שאין הברכה מצויה בדבר המדודא''ב ע''מ מ''וכן ב, 'מ ב'' ע'נית חתע

שהרי היה , והרי כמות השמן שהיה בפך השמן היה דבר המדוד

כ איך אפשר שנתרבה ''א, בו חצי לוג כדי להדליק ליום אחד

, ו''ת בית יחזקאל סימן נ''וכן בשו', ק ג''ג ס''ת ויצבור יוסף סימן נ''כך הקשה בשו, השמן

ה עוד ביאור ''וכן בפרשת וישב בד, ה ויזרע יצחק''כן בישמח משה פרשת תולדות בסוף דו

  .וכן הדברי יציב בשפע חיים פרשת תולדות, י''על דברי רש

 

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

רק נעשה נס והדליקו , ודאי אין ברכה בו,  כיון שהיה משוער.‡

Â�ÓÓ,ה ולא שניתוסף רק שהיה נס בשעת הדלק,  ממנו דדוקא

כך תירץ בישמח פרשת תולדות , שלא נבער מן השמן רק חלק שמינית

  . ה ויזרע יצחק''בד

¯˘‡ È�„ÚÓ: נראה להעיר דלפי מה שכתב הבית יוסף באחד 

תרוצים ' כל הג' א עמוד ב''ש שבת כ"תוספות הראוכבר קדים במן הפרושים 

לאחר שהריקו השמן מן הפך בלילה ראשונה שהנס היה ד

  וכן לפי, כ אי אפשר לתרץ כן''א, א וניכר הנס מל  הכלי נשאר

 הגם בליל דהנס היה 'ק א"ע ס'' סימן תרח''אורז "טמה שכתב ה

 ראוי לה וממנה נשתייר ועל הנשתייר ממה שהישהראשון 

אי ,  שם נס להרבות אותוה שנעשהאותו השיור באה הברכ

  .אפשר לתרץ כן

מדה חצי לוג  מוכרחין אנו לומר דבאמת לא היה בהפך מדוד ב.·

, אלא פחות מעט שעה או חצי שעה, שמן שידליק כל הלילה

והא דאמרו שהיה בו להדליק יום אחד הוא ככלל המסור 

ש ''בידינו דדבר הקרוב למנין חשבהו כמנין כמו שכתב הרא

ט יום ''פ שסופרים מ'' לענין ספירת העומר אעבסוף ערבי פסחים

,  מעט היה השיעורהכי נמי כיון שבעוד, כתוב בתורה חמישים

ולפי זה גם ביום , הויא ליה כאילו היה בו השיעור הזה

ונעשה נס , הראשון היה הנס דבשמן שבפח היה פחות מעט

  . ו''ת בית יחזקאל סימן נ''כך תירץ בשו, שהדליק כל היום

ל בי יצחק שאר 'פרשת פקודי דף רכה עמוד אזוהר פ מה דאיתא ב'' ע.‚

 דברכה לא חל על דבר המדוד וכן ל''הרי קימ, את רבי שמעון

ענה לו , כ מדוע במשכן היה הכל במנין'''א, על דבר שבמנין

רבי שמעון דדוקא בדבר חול לא חל ברכה בדבר המדוד 

והמנוי אבל בכל דבר שיש בזה צד קדושה חל על זה ברכה אף 

ל אתי שפיר דכאן שהויא הנרות ''לפי הנ, בדבר המדוד והמנוי

לכן שפיר , ברכה על זה אף בדבר המדודשל המקדש חל שפיר 

  .מעדני אשר, היה הנס דנתרבה השמן

י אז אין הברכה שורה בדבר '' רק כשהוא מושגח בשם שד.„

אבל מי שמושגח בשם הויה אז אף בדבר , הסמוי מן העין

ת אבני ''וכן בשו, כך תירץ הישמח משה פרשת וישב, הסמוי מן העין יש ברכה

  .'ג ג''ג ס''ת ויצבור יוסף סימן נ'' וכן בשו,ג''ד סימן ק''צדק יור
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 Á·ÊÓ ‰È‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘Î ‰¯Â�Ó‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ‰È‰ ÍÈ‡  

‰¯Â�Ó‰ ˙‡ ·ÎÚÓ Á·ÊÓ‰ È¯‰?  

 דהמזבח לא נגמר רק אחר כסליו' פרק ט איתא במגילת תענית ‰�‰

  .ימי חנוכה' ז
  

· ·˙Î ÔÎÂÚÂ¯Ê ¯Â‡ ס שהיה  והא דנעשה נא''ב הלכות חנוכה סימן שכ"ח

יצחק משום שהיו '  מורי רבי יהודה בררוש פי, ימיםהדולק שמונ

  .'וגוימים בבנין המזבח ובכלי שרת ' טרודים כל ז
  

· Ï·‡·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÙÒÂ˙ אני מצאתי ל'' כתב וז' משנה ו'מגילה פרק ג 

בספר מכבי שכשכבשו החשמונים ליונים מצאו המזבח משוקץ 

  .ה בכסליו"ו בכוסתרו אותו ובנאוהו מחדש וחנכו אות
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:לשיטות שהמזבח לא נבנה רק בסוף ימי החנוכה  ,

הלכה ' ירושלמי שקלים פרק ד' איך הדליקו את המנורה הרי מבואר בגמ

כ ''א, דהמזבח מעכב את המנורה' הלכה ו' וכן בתוספתא דמנחות פרק ו', ב

ת ''כך מקשה בשו, איך היה יכולים להדליק כיון שעדיין לא היה מזבח

ת בנין צבי סימן ''וכן בשו, ט''וכן בגור אריה יהדה סימן י, ט''ח סימן רי''משנה שכיר אור

  .'סימן פ' וכן במועדים וזמנים חלק ו, ט''כ
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

זה רק מבפנים במקום מזבח ,  הא דהמזבח מעכב את המנורה.‡

וכן מבואר , אבל מבחוץ אין מעכבים זה את זה, ומנורה

הלכה ' הלכות ביאת המקדש פרק טם ''וכיון דפסק הרמב,  שםבירושלמי

על כן באמת אז הדליקו מבחוץ , דהדלקת נרות כשר מבחוץ' ז

ובזה מיושב מה שהקשו , כדי שלא יעקב המזבח עליו

על מה שאומרים והדליקו בחצרות חתם סופר ועוד האחרונים 

ץ כך תיר, ל אתי שפיר''קדשיך הרי ההדלקה היה בפנים לפי הנ

  .ט''ח סימן רי''ת משנה שכיר אור''בשו

 דאין בונין המקדש אלא ב''ו ע''שבועות ט' פ מה דמבואר בגמ'' ע.·

, ה דאין בונין המזבח רק ביום''וכתבו המפרשים דה, ביום

ולפי זה יתכן דהא דמזבח מעכב את המנורה הוא רק בעת 

אבל אם באותו , שראוי לבנין מזבח מעכב ההדלקה עד שיבנו

כ יש לומר דבזמן הנס לא ''וא, אינו ראוי אינו מעקבזמן 

הדליקו מבעוד יום רק אחר צאת הכוכבים ושוב לא איכפת 

ט ''כך תירץ בספר גור אריה יהודה עניני המועדים סימן י, לן במה דליכא מזבח

  .'ק ב''ס

ן דהא '' בשם הרמבבפרשתן פקודיפ מה שכתב בכלי חמדה '' ע.‚

שהם במקדש והם שלא במקומן דאמרינן דמעכבין דווקא כ

אבל אם אין כלל אחד מהם אין מעכבין כלל זה , אז מעכבין

ומביא ראיה ליסוד זה מהא דתנן התם בתוספתא תפילין , את

והיינו רק בשיש לו , של יד ושל ראש מעכבין זה את זה

תרוויהו אבל באין לו אלא אחת מהן צריך להניח אותה שיש 

 הא דתני בתוספתא דהמזבח ה גם''ן דה''וסובר הרמב, לו

לפי , מעכב את המנורה היינו רק בשיש אז מעכבין זה את זה

כך , ש דכאן כיון שלא היה מזבח כלל לכן אינו מעכב''ל א''הנ

ודן , ט'' סימן ס'ת שבט הלוי חלק ד"שווכן ב, כ''ח סימן ר''ת משנה שכיר אור''תירץ בשו

' ובחזון איש קדשים סימן ל, מנורהשם באריכות אם פסקינן להלכה שמזבח מעכב את ה

  .כתב דלא פסקינן כן להלכה

  

Í¯·Ï ‰‡Â¯‰ ¯˘Ù‡ ˙Ò�Î‰ ˙È· Ï˘ ˙Â¯� ÏÚ Ì‡‰?  

ÓÈ˜'' Ïמי שלא הדליק ואינו עתיד להדליק באותו 'סימן תרעו סעיף ג 

כשרואה נר חנוכה , וגם אין מדליקין עליו בתוך ביתו, הלילה

Ú·Â�Ì‡‰ ÔÈ , יינוובליל ראשון מברך גם שהח, מברך שעשה נסים

‰ÎÂ�Á ¯� ‰‡Â¯‰ Ï˘ ÔÈ„‰ ˙‡ ÈÓ� ˘È ˙·˘·ח '' עיין בספר מעדני אשר מקץ חנוכה תשס

  .אריכות גדולה בזה
  

¯Â˜ÁÏ ˘È האם על נרות של בית הכנסת אפשר לברך ברכת 

הרואה או דילמא על נרות של בית הכנסת אי אפשר לברך ברכת 

  .הרואה
  

Ì‰¯·‡ Ï˘‡· ‰�‰ ל ''כתב וז' ק ג''ו ס''ח סימן תרע''ורק מבוטשאטש א''להגה

בראיית נרות שמדליקין בבית הכנסת צריך לעיין אם לברך על 

זה שעשה ניסים ושהחיינו כי כיון שהדלקה זו קבוע בכל 

' ל האחרונים אחר חיתום הוראה בגמ''תפוצות הגולה על ידי חז

  . ע''ראוי לברך על זה ומכל מקום צל
  

Â˘·Â''¯ÊÚÏ‡ ˙Á�Ó ˙ כתב שאפשר לברך ברכת ח'' סימן ס'חלק ב 

ת '''ובשו, שעשה ניסים ושהחיינו כשרואה נרות של בית הכנסת

  .ג''סימן ק' התעוררות תשובה חלק א
  

·ÂÂ˘"‰˘Ó ˙Â¯‚‡ ˙ לא יברך על ראיית כתב ש צ'' סימן ק' חלק אח''אור

ברכת  שתקנו ו"סוכה מ' תוסה אך לתירוץ ,ת הכנסתנרות דבי

 שייך זה כ''א ,הנס חביבות משום  חנוכהראייה דווקא במצות נר

  . לפרסומי ניסא הודלקום כן דג,הכנסת תגם בנרות בי
  

·ÂÂ˘"‰ÓÏ˘ ˙Á�Ó ˙  ל''כתב וזה וקצת ראיה " ג סימן נח ד-תנינא ב 

ס אין יכולים "ומסופקני להלכה דיתכן דעל נר חנוכה של ביהכנ

 , אלא כסתם נר, שאין זה כרואה נר חנוכה,לברך ברכת הרואה

ואם מטעם מנהג הרי לא נזכר שנהוג גם לברך בזה ברכת 

 סובר שאין לברך ברכת הרואה על נרות של בית ‡''˘ ‡È¯‚‰ ÔÎÂ''ËÈÏ˘ ·È˘ÈÈÏ, הרואה

  .הכנסת כיון שאין יוצאים בזה ידי חובתו

  

 ¯˜Â·· ˙Ò�Î‰ ˙È·· ‰ÎÂ�Á ˙Â¯� ˜ÈÏ„‰Ï Â‚‰� ÚÂ„Ó  

‰ÏÈÏ· ‰È‰ ˙Â¯� ˙˜Ï„‰ È¯‰?  

ÓÈ˜'' Ïמדליקים נר חנוכה בבית הכנסת א ''ק י''א ס''תרעח סימן ''אור

בענין האם קטן יכול להדליק נרות חנוכה של בית הכנסת עיין בספר מעדני , ומברכים

  .ט''אשר מקץ חנוכה תשס
 

‰Ê ‚‰�ÓÏ ÌÈÓÚË ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡ :  

וכמו שתיקנו ,  מפני האורחים שאין להם בית להדליק בו.‡

  א ''ח סימן תרע''בית יוסף אורכך כתב ה, קידוש בליל שבת בבית הכנסת

כיון שאין אנו יכולים לקיים המצוה ,  משום פרסומי ניסא.·

ם ''מפני שיד העכו, כתיקונה ולהדליק בפתח הבית מבחוץ

  ש  ''כך כתב הבית יוסף בשם הריב, תקיפה

לפי , כדי לפרסם הנס בפני כל העם ולסדר הברכות לפניהם .ג

קידוש שמו שמברכים שיש בזה פרסום גדול לשמו יתברך ו

ויש בהדלקה זו משום זכר להדלקת הנרות , אותו במקהלות

  .ד''כך כתב בכלבו הלכות חנוכה סימן מ, במקדש

˙Â˘˜‰Ï ˘È: מדוע נהגו להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת 

ת בנין שלמה ''כך מקשה בשו, בבוקר הרי הדלקת נרות היה בלילה

, א''ת שיח יצחק סימן שמ''וכן בשו, ד''ת כוכן בשדה חמד מערכת חנוכה או, ג''סימן נ

  .ו''ת לבושי מרדכי מהדורא תנינא סימן ס''וכן בשו
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

מדליק כשטעם המנהג לפרסומי ניסא דיותר מתפרסם הנס  .‡

 מלהדליק , רק להודיע הנס,נרות ביום שאין להם צורך

ר בספר נהכך כתב ,  להדליק נר להאיר בחושך הדרךבלילה אשר

  .ב"מצרים הלכות חנוכה אות י

גם יהיה מזה תועלת למי שלא הדליק בליל העבר כי היה  .·

שידע בליל הבא כמה נרות הוא מדליק כדי , בדרך ונאנס

  .ב"בספר נהר מצרים בהלכות חנוכה אות יכך כתב , שיברך על הנר הנוסף

הלכות ם דסבירא ליה ''דעת הרמב לצאת כדי המנהג יצא  אולי.‚

דגם בבוקר היה צריך להדליק נרות ב ''י' הלכה י'  ומוספין פרק גתמידין

ועל פי זה נכון , המנורה בבית המקדש אם מצאן כבויות

משום שבמנורה נמי , המנהג להדליק בבית הכנסת גם בבוקר

דלא היה בו להדליק , היה ניכר הנס גם בבוקר בעת ההטבה

א דאין וה, ולהיטיב רק ליום אחד והדליקו בו שמונת ימים

מדליקין בבית בבוקר היינו משום דביום ליכא פרסומי ניסא 

אבל בבית המקדש דהוא , דשרגא בטיהרא מה אהני כלל

מקדש מעט שפיר נכון להדליק במנורה נר חנוכה כדי לעשות 

ת שיח יצחק סימן "שווב, ג''ת בנין שלמה סימן נ''כך כתב בשו, זכר לנס ההטבה

  .ו''ת סימן ס''מת לבושי מרדכי ''ובשו, א''שמ



 ‰ÎÂ�Á ¯� ˜ÈÏ„‰Ï ·ÂÈÁ ÂÏ ˘È Ì‡‰ ˙È· ÂÏ ÔÈ‡˘ ÈÓ  

‰ÂˆÓ‰ ÌÈÈ˜Ï È„Î ˙È· ¯ÂÎ˘Ï ·ÂÈÁ ˘È Ì‡‰Â?  

¯Â˜ÁÏ ˘È מי שאין לו בית האם יש לו חיוב להדליק נר חנוכה 

  . או דילמא חיובא דנר חנוכה רק למי שיש בית
  

· ‰�‰Â˘"‰˘Ó ˙Â¯‚‡ ˙ מי כתב ין ה מי שא"ד ד'' סימן י'יורה דעה חלק ג

שאין לו בית כלל וישן בחוץ כגון שנמצא במדבר וגם כשאירע 

שלא היה בביתו ויהיה בדרך כל הלילה ואין לו מי שידליק 

 שכתב שברכת הראיה ה הרואה"א ד"ג ע"שבת כי "משמע מרש, בביתו

שהוא דוקא כתב  ג"ע סק"סימן תרז " והט,הוא כשהוא יושב בספינה

היה חייב להדליק אף בחוץ  ואם ,כשלא ידליק כל הלילה

מ דהחיוב ''אלא ש,  אינו מדליק שםאי טעמא מ,ובספינה

  .להדליק רק כשיש לו בית
  

Â˙ÂÁ„Ï ‡ÎÈÏ: לכן , י דאין להם בספינה נר להדליק"כוונת רשד

יא הוד ,אבל אם יש לו להדליק חייב להדליק, מברך ברכת הרואה

 ויא ליה לא ה,וגם אם הכוונה שאין שם נרות,  להזכיר זהליה

י ''מרשלכן משמע ו, אלא מי שאין לו נרותיושב בספינה לומר 

 ליכא חיוב , שאף שאיכא נרותום אלא מש,שאינו מצד האונס

  .שלא בביתכיון 
  

¯‚‰ ·˙Î ÔÎÂ''ËÈÏ˘ È˜Ò·È�˜ Á''‡ מ מ''בספרו טעמא דקרא על חנוכה ע' 

והשבתי , ל נשאלתי מי שאין לו בית האם חייב נר חנוכה''וז

שכתב שתקנו ברכת הרואה א ''ג ע''שבת כי ''פ דברי רש''ע, שפטור

  .אלמא שפטור" למי שיושב בספינה"
  

‡È·ÓÂ :ואמר , א''ש אלישיב שליט''ח הגרי''שהשואל שאל את מו

י רק ''וכוונת רש, שחייב לקנות בית או לשכור בית ולהדליק

  .באנוס שאין יכול
  

¯‚‰ ·˙ÂÎÂ''ËÈÏ˘ È˜Ò·È�˜ Á''‡ ‡ ‰Ê ¯·„˘ ‰‡¯�„ ·ÂÈÁ ÂÏ ˘È Ì

ÌÈ�Â˘‡¯ ˙˜ÂÏÁÓ ‰ÎÂ�Á ¯� ˜ÈÏ„‰Ï È„Î ˙È· ˙Â�˜Ï:  

‰ ‰�‰„˙ÂÙÒÂ˙ כתבו דלכן לא תקנו ברכת ה הרואה''א ד''ו ע''סוכה מ 

משום חביבות הנס , הרואה אלא גבי נר חנוכה ולא בשאר מצות

 ÌÈÈ˜Ï Ì„È· ÔÈ‡Â ÌÈ˙· Ì‰Ï ÔÈ‡˘ Ì„‡ È�· ‰ÓÎ ˘È˘ ÌÂ˘Ó Ì‚Â

‰ÂˆÓ‰, ואם , וא רק על מי שיש לו ביתאלמא דגם נר חנוכה ה

  .אין לו אין לו חיוב לקנות
  

·Ó¯‰ Ï·‡''Ì ש מצות עשה כתב י  'ג'  הלכה בא''הלכות ברכות פרק י

שאדם חייב להשתדל ולרדוף עד שיעשה אותה כגון תפילין 

לפי שאדם חייב על , וסוכה ולולב ושופר ואלו הן הנקראין חובה

ה אלא דומין לרשות כגון ויש מצוה שאינה חוב, כל פנים לעשות

מזוזה ומעקה שאין אדם חייב לשכון בבית החייב מזוזה כדי 

שיעשה מזוזה אלא אם רצה לשכון כל ימיו באהל או בספינה 

וכן כל ' וכו, וכן אינו חייב לבנות בית כדי לעשות מעקה, ישב

המצות שהן מדברי סופרים בין מצוה שהיא חובה מדבריהם כגון 

בין מצות , ת נר בשבת והדלקת נר חנוכהמקרא מגילה והדלק

הרי מנה נר חנוכה ' וכושאינן חובה כגון עירוב ונטילת ידים 

ש ''ח הגרי''והוא דעת מו, במצוות שהן חובה ולא כמו מזוזה

  .א''אליישיב שליט
  

·ÂÂ˘"˘¯‰Ó ˙"Ì על ר חנוכהלהדליק נכתב ד ו'' סימן קמ'חלק ד 

שילם בעד כל  אבל מי ש, לא מצאתי הדבר מבואר,הרכבת

ר הלילה הוי כשכר לו בית דירה לאכול ולישן שם וחייב בנ

 שהיו אז ש לומר י,י ביושב בספינה" רשה שכתב ומ,חנוכה

 בגדר בית הספינות פתוחות בלא קירוי והרוח מנשב ולא הי

 ורכוב כמהלך לא חד אינו עומד במקום אהרכבת ואף ד,כלל

ה שמצותו בשביל  למ, צריך בית קבועהנמצא בשום מקום שיהי

  .פרסומי ניסא

·ÂÔÁÏÂ˘‰ ÍÂ¯Ú מי שאין לו בית כתב אורח חיים הלכות חנוכה סימן תרעז 

 אם לא יבא באותה לילה באיזה  ברכבתלהדליק שמחוייב מדינא

  .מקום
  

·ÂÂ˘"¯ÊÚÈÏ‡ ıÈˆ ˙ כי יש , י" דאין ראיה מרש כתבט''ו סימן כ''חלק ט

בספינה אין לו נרות מפני ש, ל"י בפשיטות דר"לפרש בכוונת רש

דומיא , להדליק או מפני שמקפידים על כך ולא נותנים לו רשות

אבל מצד זה שהספינה בלא , ל ברכבת"ש הנ"שכותב הערוה

כי , ולא איכפת לן מה שאין זה בגדר בית כלל, קירוי אין לפטור

הוא חיוב המוטל על קרקפתא דגברא להדליק במקום אכילתו 

  .ושינתו

  
  

 ‰�˘· ÚÂ„Ó ·ÂË ÌÂÈÏ ‰ÎÂ�Á ÈÓÈ ˙‡ ÂÚ·˜ ‡Ï Ò�‰ Ï˘  

˙¯Á‡ ‰�˘Ï ˜¯?  

Ó‚· ‡˙È‡' ה בכסליו יומי '' מאי חנוכה דתנו רבנן בכב''א ע''שבת כ

דחנוכה תמניא אינון דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון 

שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל וכשגברה 

 אל פח אחד של מלכות בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו

שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק 

Ï˘�‰ ' יום אחד נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונת ימים וכו

‰‡„Â‰·Â ÏÏ‰· ÌÈ·ÂË ÌÈÓÈ ÌÂ‡˘ÚÂ ÌÂÚ·˜ ˙¯Á‡.  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: מדוע לא קבעו ימים אלו ליום טוב מיד בשנה 

כך מקשה , ה אחרתומדוע המתינו עד לשנ, שנעשה הנס את חנוכה

בספר חידושי וכן , וכן בקדושת לוי, ם לחנוכה''וכן בחדושי הרי, ב''א ע''א שבת כ''הריטב

  .וכן בשם משמואל, א מדפי הספר"ג ע"כ ל"ק בעל בני יששכר ז"א להגה"מהרצ
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

בשנה הראשונה לא קבעום שמונה שלא היו יודעים כמה  .‡

 כך תירץ,  נמשך היו עושים יום טובוכל שהשמן היה, ימשך הנס

   .' במ''א מסכת שבת דף כא ע"הריטב

מפני שבאותה שנה עוד היו מתיהם שנפלו במלחמה מוטלים  .·

לפניהם והיו אבלים עליהם אבילות חדשה ולכן לא יכלו עוד 

   .' סימן י'ת ציץ אליעזר חלק י"שוכך תירץ ב, לקבוע ימי הלל והודאה

, ימי הנס' ט גמור בח"שונה נהגו דין יו שבשנה הראש לומרי .‚

כשראוהו בשחר נס , ובכל יום ויום, דהיינו שאסרום במלאכה

עשו אותו היום קודש באיסור , שנעשה בלילה עם המנורה

ל דלאסור " ואמנם התבוננו רז,מלאכה ואמרו הלל והודאה

 ה איבעי"א ד"ע' ק  ט"מו' יעוין תוס, ימים אין זה בנקל' מלאכה ח

טעמא היה לשלמה המלך להמתין עם חנוכת בית דמהאי 

ט "ומה, ימים ממלאכה' המקדש עד החג שלא לבטל ישראל ב

משום ' וה'  אין יכולים להוסיף קרואים בתורה בבם כןג

ראה בסופו ילקוט ב וה אין מוסיפין"א ד"א ע"מגילה כ י"רש, ביטול מלאכה

ת ש אומר פסח וחג שאין עונ"ל ר"מביא ספרי וזו "רמז תתק

עצרת שהיא עונת , מלאכה עשה לה שבעה וזה שמונה

 ,מלמד שחס הכתוב לישראל, בלבד' מלאכה אינו אלא יום א

חמשה ,  משמיה דמכילתאז"ל, א"משפטים שמות כי "וכן הביא רש

על כן קבעום . 'שור שביטלו ממלאכתו משלם ה' בקר וגו

ולא , שיהיו רק ימי הלל והודאה, בשנה שלאחריו לדורות

   .ה''ת שיח יצחק סימן שכ"שוכך כתב ב,  נעצר ממלאכהלהיות

 משום דבשנה אחרת כבר חזרה סנהדרין למקום קביעתם .„

אבל באותה שנה שהיו כולם טמאי מתים לא , ללשכת הגזית

היו יכולים לבוא ללשכת הגזית אפילו לאותו חלק הבנוי 

פ ועל כן לא היו יכולים ''שהרי זה היה בנוי בחיל עכ, בחול

  . כך כתב בשם משמואל חנוכה, ן תקנותלתק



    

  
  

úéðìè÷ øåñéà äæá ùé éøä íéìòá éðù äì úîù óà ïúçúäì äìåëé äùàù äðùîá øàåáî êéà  
 äðùîá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äîô úåîáé''ò å'' á ìëàú ïäëì úàùéðù ìàøùé úá

äîåøúá,äîåøúá ìëàú ïá åðîéä äìå úî ,ëàú éåìì úàùéð  ìëàú ïá åðîéä äìå úî øùòîá ì
øùòîá,øùòîá àìå äîåøúá àì ìëàú àì ìàøùéì úàùéð  , äùàù úåàéöî ùé êéà úåù÷äì ùéã

á äúîù øçà úéùéìù íòôá ïúçúú 'äéìòá ,íéðôåà äùìùá íúöøúå.  
  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
äøä''èéìù ãéøô àãåäé äùî éáø â'' àñ ãåîìúä øåàî ììåë ùàø .ìéæøá àìåàô 

ò õøúì äàøð'' áèéä øàáá áúëù äî ôäà''è ïîéñ ò 'ñ''ã ÷ ' éðù åúîùë ÷ø àåä úéðìè÷ã øåñéàäã
 úåìúì ììë êééù àì íéðù äîë åéçùë ìáà òø äìæîù ïîéñ äæã äúåà åàùðùë ãéî íéùðàä

äá äúéîä ,ðä éôì''øéôù éúà ì ,éìù ñàøâ áøä õøéú ãåòè''à äùøâúðù ãçà ùéàá ä÷éñôä íàã 
ùøá òîùî ïë úéðìè÷ ùùç ïéà áåù åúîù íéùðàä éðù ïéá åðîî'' éî úåáåúë''ò â''ã á'' íòè äàå'' ùé ë

àðååâ éàäëá éøééîã øîåì.  
  

èéìù ïîëééø ïáåàø áøä'' à÷øá éðá  
èéìù ùèéåã óñåé áøä'' àãñçå äøåú ììåë ÷øá éðá  
èéìù ïåîã÷ ÷çöé áøä'' àùíéáìò  

õøúì äàøð ,ò''úéðìè÷ øåñéà äæá ïéà íéð÷æ åéä íéìòáäî ãçà íàã íúàáäù úåèéùä ô , éôì
ðä''íéð÷æ åéä íéìòáäî ãçàù ïôåàá éøééîã øùôàã øéôù éúà ì.  
  

èéìù ïîöìåä ìàøùé áøä'' àãåãùà  
õøúì äàøð ,ò äðùîäù''áùø úèéù ô''ñ úåîáé â''âá ÷øù äéì àøéáñã ã 'éì àéåä íéîòô ä

úéðìè÷ ,íéøçà íéðôåàá íéùøôîä åöøú ïëì äëìäì äæ ïéàù ÷ø.  
øùà éðãòî:ïë õøúì øùôà éàã åøéáñä íéðåøçàá  ,àã'' ë øîà÷ àì éàîàîâá 'éðúî àîéìïéú 

äë êéøôãëå ä÷æç àéåä éðîéæ éøúá øîàã éáøë àìãàðååâ éàë úåîáéá ''å.  
  

øä åéçàì åúìåãâî íìçù úåîåìçä úà óñåé øôéñ òåãîäàðù óéñåé ÷ø äæ é  
 áùéå úùøôá áåúëã àä ìò íéðåùàøä íùá íúù÷äù äîì''ä æ ' åôéñåéå åéçàì ãâéå íåìç óñåé íåìçéå

 óéñåé ÷ø äæ éøä åéçàì åúìåãâî íìçù úåîåìçä úà óñåé øôéñ òåãî úåù÷äì ùéã åúåà àåðù ãåò
äàðù ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  

  

äøä''èéìù øò÷åø÷ ãåã íééç éáø â''à çî øåâ ììåë ÷øàô àøàá''íééç ç÷ì ñ  
èéìù õéáå÷ùåî íäøáà ìàåé áøä'' àøàîèàñ ììåë íéìùåøé  

ò õøúì äàøð''á àúéàã äî ôã ïîéñ áùéå úùøô àîåçðú ùøãî'à "á÷ä äéä ïãåé ø" íéé÷ì ù÷áî ä
òãú òåãé úøéæâ ,øëîéå åéçà åäåàðùéå óñåé úà á÷òé áäàéù éãë åìà íéøáã ìëì äìéìò àéáäå å

íéøöîì åäåãéøåéå íéìàòîùéì åúåàåëå  ,'à''úåéäì êéøö êëù òãéù øôéñ êëì ë.  
  

èéìù õéáåðéáø ïåéö ïá óñåé áøä'' àãåã ñçðô ïåøëæ ììåë íéìùåøé  
 áééç äéä ïëì àéø÷î àìã àúøâàë øùôî àìã àîìç ìë áåè ùøãîá àúéàã õåøú ãåò ïééöì äàøð

øôñì.  
  

èéìù ïîãéøô ÷çöé áøä'' à éðáäøåúä íòåð úáéùéá ììåë ÷øá  
èéìù íéåáðøéá éåìä íééç óñåé áøä'' àúéìéò ïéòéãåî óñåé øàá ììåë  
ä áúëù äî õåøú ãåò ïééöì äàøð åðøåôñ ÷åñôä ìò"øòð àåäå"æå áúë '' ì àéáäì àèç åúåøòð éðôîå

òà øáã úéøçàì ïðåáúä àìå äñð àì éë åéçà úáã" ãàî ìéëùî æà äéäù ôçàå'' éáâì ë ÷åñôä
"åéçàì ãâéå "æå áúë''ìøòðë äöòä ïåøñçî äùò äæ íâ .  
  

îé÷ éøä åéãâá úà øéëäù íåùî úî óñåéù á÷òé òá÷ êéà''ò úîù íãà ìò ïéòáå÷ ïéàã ì''åéãâá ô 
 úùøôá áåúëã àä ìò íé÷ñåôä íùá íúù÷äù äîì áùéå''ì æ'' â äòø äéç éðá úðåúë øîàéå äøéëéå

ùéã óñåé óøè óøè åäúìëàò úî åðáù á÷òé òá÷ êéà úåù÷äì ''åéãâá ô , äðùîá àúéà éøä÷ úåîáé'' ë

ò'' àíéðô óåöøô ìò àìà úîù íãà ìò ïéãéòî ïéà ,ò úîù åéìò ïéãéòî àìå''åéãâá ìù ïéðîéñ ô ,
îâáå 'âøäð øçàäå øçà íãàì ãâáä úà ìéàùä àîù åðééäã äìàùì ïðéùééçã íòèä øàåáî ,à'' ë

á úîù á÷òé êîñ êéàò åð''úðåúëä ô ,íéðôåà òáøàá íúöøúå.  
  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  
õøúì äàøð , ùùç àëéì ïëì íéãâá ãåò åúà ç÷ì àìå íåéá åá øåæçì äéä úåçéìùä úåèùôá äôã

øçàì íéãâáä úà ìéùàäù.  
  

èéìù õøååù ìàøùé éáø ïåàâä'' àáàå áø''ìåë ùàø ïåéö ìú ãúëä éãéîìú ì''ñ ,øå''áåùèëåñ úáéùéá î  
åùá áúëù äî éôì  õøúì äàøð'' á÷òé úåáù úà ÷ìç '÷ ïîéñ''øåé äáåùú éçúôá àáåî â''òù ïîéñ ã''ñ ä''â ÷ ' éàäëáã

 íòèä ìëã åéãâáá ïîéñ ùéùë åéìò íéìáàúî ùéà úùà åà úåðåâò ùùç àëéìå ÷ååø àåäã àðååâ
øéúé àîù ÷ø àåä íéìáàúî ïéàãúåìéáàä êîñ ìò åúùà úà å ,îø ïééò''äà à''é ïîéñ ò''ñ æ''ä ÷ ' éúà äæ éôìå

åéìò ïéìáàúî øéôù éåùð äéä àìã óñåéã øéôù ,á÷òé úåáùäì äéàø åðéáà á÷òéã äùòîîå , íìåà
 øôåñ íúçáøåé''ãù ïîéñ ã'' îäøéæâì äøéæâ íåùî ÷ååø ìò åìéôà ìáàúé àìù íéùð úøæò øôñ íùá áúë ,

 éôìåìáàúä àìù øîàð øôåñ íúçä ,øòèöä ÷ø ,éàãî øúåé úîä ìò ìáàúäì øåñà éøäã.  
  

äøä''èéìù áåè ïîéñ éç óñåé â'' àø íéìùåøé''çî íåìùä øàô úáéùéá î''íåìù íøë ñ  
õøúì äàøð ,ò''å÷åìçì øáåçîå øåôú äéä íéñôä úðåúëù ø÷é éìëá áúëù äî ô , ùùç äæá ïéà àìéîéîå

àùé àì àìäù äìéàùåùá áúëù åîëå íåøò åîöò øé'' á÷òéì úîà úð ïîéñ'' çïðéùééç àì åéãâá ìë úìéàùìã.  
  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  
õøúì äàøð ,òà''äìàùì ïðéùééç íéãâá íúñáù ô ,î'' ãçåéîá íéñô úðåúëä úà á÷òé äùò ïàë î
óñåé ìéáùá ,íéøçàì äìéàùä àåäù ùùç ïéà ïëì.  

  

äøä''áø âèéìù ïåéö áäåà íééç óñåé é'' àçî íéìùåøé''äëåðç éàî ñ  
èéìù âèðù éáö ìàåîù áøä'' à÷øá éðá  

ò õøúì äàøð'' éàãåá ÷æåé àìù äøéîùì íéùåã÷ä úåîùî éåùò äéä úðåúëäã øôåñ íúçá áúëù äî ô
åøéñî äéä àìù ,ëå''úåà ïéàðåùù éàãåá òãéù åéçà ìöà åúëìá øúåéá äæì êøöåä åéùëòù ùå .  

  

èéìù ïéåøáðäòù ìàåé äîìù áøä'' àíéìùåøé  
õøúì äàøð ,ôá äéìâøî äéäã äî éôì''éæ íééç éøîàä ïøî ìù ÷''÷ä åðéáø äàø íòôù øôñì ò 'ø '
éæ êìîéìà''éæ íééç úøåúä ïøî ìù ãâá ò''é÷ð ãâá äæù äàåø éðà éë äæä ãâáä éî ìù ìàùå ò ,

íâô ìëî é÷ð àåä åùéáìîù äæã øîåìë ,ïëå ãéî ùéâøä éàãåá óñåé ìù ãâáä úà äàø åðéáà á÷òéùë 
øçàì åøéáòä àì óñåéã éàãåá æàå óñåé ìù äàøåðä åúåùã÷.  

  
  

äîäá íãì äàøîá äîåã íãàä íã íàä  
ùøáå íéæéò øéòù åèçùéå áùéå úùøôá áåúëã àä ìò íéðåùàøä íùá íúù÷äù äî'' íùá àéáä é

 à÷ååã åèçù ïëìã ùøãîäåã åîã éë íéæ Äòà ìùì äîíã ,îâá ïðéøîàã àäî úåù÷äì ùéã 'ð ïéèéâ''ò æ'' á

õøàä ìò úúåù àéáðä äéøëæ ìù åîã úà àöîùë ïãøæåáðù ,äæ äî ìàù ,íéçáæ íã äæù åì åøîà ,
íéùáëå íéìéàå íéøô èåçùì äåéö ,åëå äåù íãä äàøî ïéàù äàøå ,'äåù ïîã ïéàã ïðéæç ,ìàã'' äéä ë

åàøäìå íéæéò èåçùì íéìåëéäåù äæù åì ú ,íéðôåà äùîçá íúöøúå.  
  

èéìù øìãà åäéìà øéàî áøä'' àïôøàååèðà   
õøúì äàøð , äîåã àåäù ïëúéå åúéàøîî äðùî ùáééúäù øçà íãù íé÷ñåôá øëæð ïëå ãéòî ùåçäù

àùî ïúùøôã êäë åúåùáéá ÷ø''çì äéä ïãàøæåðá ë.  
  

äáä''éð ïîôå÷ éúéîà ç'' åïåìééà óåð  
äáä''åà çáù çéð ìàø'' åíéàðåîùç  

õøúì äàøð ,çà éøäã''úåàøì ìëåé àìå ï÷åæî åãáë ìàøùé éðéòå øîàð éçéå úùøôá ë ,àå'' ïëúé ë
úçà úáá øååòúä àìù ,êåøà éúâøãä êéìäú äéä äæ àìà , åúééàø äéä óñåé úøéëî ïîæá øáëå

äùìç ,äîäá íãì íãà íã ïéá ìãáää úåäæì çéìöé àìù íéçàä åòãéå.  

  

 áãåð äæ ïåéìâò''åðéãéãé é  

 éáø ïåàâäõéìâéèù àâøù íäøáà èéìù''à  

úéìéò øúéá æðàö úìä÷ áø  

æîá åðá úãìåä úçîù ìâøì''è  

úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

 åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå  

ò áãåð äæ ïåéìâ''ãáëðä áéãðä åðéãéãé é  

 áøäïèøâðæåø ãåã íäøáà èéìù''' àíéìùåøé  

úá éñåøéà úçîù ìâøìæîá å''áò è''â  

äáä'' çïîãéøô êåøá éð'' åíéìùåøé àæìòá úáéùé éøéçáî  

 éáø ïåàâä ìù åðáïîãéøô ãåã èéìù'' àùîù úéá  

ø ''øå íéìùåøé àæìòá úáéùéá î''îäéáá î''ùîù úéá àæìòá ã  

 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäãåã ìàøùé ôéìéô èéìù'' àùîù úéá  

 åðá ñðëéä úçîù ìâøìíééç éð'' å  

åðéáà íäøáà ìù åúéøáì  

úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  úçð äåøé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 éáø ïåàâäïîãéøô ãåã èéìù'' àù úéáùî  

ø ''øå íéìùåøé àæìòá úáéùéá î''îäéáá î''ùîù úéá àæìòá ã  

äáä åðá éñåøéà úçîù ìâøì'' çêåøá éð'' å  

áò'' áøä úá âïèøâðæåø ãåã íäøáà èéìù'' à  

úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  úçð äåøé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

ùðá áøä'' ÷íàèùøáìä ìàåîù èéìù''à  

ëðî''ùä ìòôî ì''ñ  

åéáà úîùð éåìéòì  

äøä'' éáø öíàèùøáìä øéàî öæ''ì  
åîãàä''àåå÷àùèî ø  

áìð"é ò''ú àúù éàä åéìñë è.ð.ö.á.ä.  

 

ò áãåð äæ ïåéìâ'' åðéãéãé é  

 ïåàâä éáøøãðéá äéáåè õøô èéìù''à  
ùîù úéá æðàö úìä÷ áø  

 íéëçå ÷éðéä åðá ñðëéä úçîù ìâøì  

 øîëäãåäé ìàéúå÷é éð''å úååöîäå äøåúä ìåòì  

úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  äùåã÷ã úçð äåøé  
äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

éà íéé÷úú äååöî øáä" ùâéå úùøô éòéáø íåéá ä  

á 'òùú úáè" äçîùå äøåà íìåàá á–æéå 'õéð  
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  מי שמעוניין להצטרף לאלפי המנויים נא להתקשר למערכת

ò áãåð äæ ïåéìâ''' é  

ùãå÷ä õøàá áéìà÷ úåãñåî æëøî  
 úøî úéð÷ãöä úéðáøä úîùð éåìéòìáåàè äøôù äøù äðç ò''ä  

èçìáé ìù äøåäèä åúøáçî'' úùåã÷ ãåáë ãåä àåðéáøå åðøåî åððåãà ïøîèéìù ''à  
òîá íééçá åúøæò äúéä øùàùäøàôúì íéññåðúîä íéùåã÷ä åé  

ë úá''åîãà ïøî ÷''éä àéðëò÷î ø''÷åöæ ã''ì  
äå÷ä úãëð'''éæ àðøåáãðî éëãøî éáø è''ùãå÷á äìòîìå ò  

à øð äøèôð 'ú àúù éàä äëåðçã.ð.ö.á.ä.  
  


