
 הלכות חנוכה

 פסחים דף קיז עמוד א  .א

והלל זה מי אמרו נביאים שביניהן תקנו להן לישראל שיהו 

אומרין אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבא 

  .עליהן ולכשנגאלין אומרים אותו על גאולתן

 שבת דף כג עמוד א  .ב

אמר רבי יהושע בן לוי נשים חייבות בנר חנוכה שאף הן היו 

  .באותו הנס

 תוספות מסכת סוכה דף לח עמוד א  .ג

משמע כאן דאשה פטורה מהלל דסוכות וכן דעצרת וטעמא 

משום דמצוה שהזמן גרמא היא אע"ג דבהלל דלילי פסחים 

סות משמע בפרק ערבי פסחים )דף קח.( דמחייבי בד' כו

ומסתמא לא תיקנו ד' כוסות אלא כדי לומר עליהם הלל 

ואגדה שאני הלל דפסח דעל הנס בא ואף הן היו באותו הנס 

 אבל כאן לא על הנס אמור.

 סימן נח חלק ב שו"ת מנחת שלמה  .ד

ולכן נלענ"ד דהדלקת נר חנוכה היא עצמה ההודאה וההלל, 

דולים כלומר שע"י זה יתן אל לבו להודות לה' על הנסים הג

שעשה לנו בנצחון המלחמות, וכמו שאומרים בנוסח 

"הנרות הללו וכו' על התשועות ועל המלחמות וכו' ואין לנו 

רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד כדי להודות 

ולהלל", ולא נזכר כלל נס פך השמן משום שאין ההדלקה 

באה כזכר לנס פך השמן, כי לא מצינו בשום מקום להודות 

דורות עבור זה שעשה הקב"ה נס כדי שיוכלו כלל  לה' לדורי

. וזהו מה שאומרים בנוסח על הנסים .ישראל לקיים מצוה.

בתפילה ובבהמ"ז בסיום ההזכרה של הנסים והישועות 

"וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול" 

ואין אומרים להדליק נרות ולהודות, ומשום שכל עיקר 

 ות ולהלל ולפרסם נס הישועה וההצלה. ההדלקה היא להוד

ומכיון שזהו עיקר התקנה שפיר חייבות גם נשים בהדלקת 

נר חנוכה כאנשים שגם הן צריכות להודות וכמו שאמרו 

הנס כלומר נס ההצלה  בגמרא הטעם שאף הן היו באותו

אבל אמירת ההלל בשמונת ימי החנוכה ... ע"י המלחמות

רק תיקנו נביאים שבכל אינה על מה שקרה באותו הזמן, 

מועד שאסור במלאכה וגם אם שבת היה נקרא מועד היו 

צריכים לומר הלל הואיל ואסור במלאכה כמבואר בגמ' 

ערכין הנ"ל, וגם בכל יום שבו נגאלו אבותינו צריכים 

לשמוח בה' באמירת ההלל וכמבואר בפסחים קי"ז ע"א. 

ום וזהו מה שאמרו בגמ' בשבת כ"א ע"ב לשנה אחרת קבע

ועשאום לימים טובים בהלל והודאה, כלומר שעשו את 

אותם הימים לפרק שבו חייבים לשמוח בה', אף שההלל 

עצמו אין בו שום זכר לאותם הנסים אשר חייבים להודות 

ולהלל ע"י ההדלקה. וכיון שכן כמו שנשים פטורות מהלל 

של סוכות ועצרת כך גם של חנוכה מפני שזה רק זמן גרמא 

 זה עשאוהו ליום שחייבים לומר בו הלל. כלומר זמן

 ביאור הלכה סימן תכב  .ה

ומבואר עוד בש"ס סוכה ל"ח ובפוסקים דנשים פטורות 

הזמן גרמא ]חוץ מהלל דלילי מהלל ומשום דהיא מצוה ש

פסחים דחייבות משום שאף הן היו באתו הנס כ"כ תוס' 

שים אל"כ עונים שם[ ולפיכך אין יכולות להוציא אנ

והנה משמע ממ"א דגם בר"ח שייך  ,אחריהם מלה במלה

דין זה ולענ"ד אין זה ברור דזה שייך לומר רק בימים 

הנשים שגומרין ההלל דיש על האנשים חיוב מד"ס אין 

יכולות להוציאם אף במקום שנהגו במצוה זו מכבר שאלו 

רק מצד מנהגא בלבד ואלו מצד חיובא אבל בימים שאין 

גומרין את ההלל דעל האנשים הוא ג"כ רק מצד מנהגא 

ובמקום זה נהגו הנשים ג"כ במצוה זו מאי נ"מ בין אלו 

לאלו. ודע דפשוט דעכ"פ היא עצמה יכולה לקרות הלל 

פ שאינה מחוייבת וכמו בכל מ"ע שהזמן גרמא ולברך אע"

שמדקדקות ע"ע ומברכות ומסתברא עוד דגם בהלל דר"ח 

דגם אשה יכולה לברך וכמו  לפי מנהגינו דמברכין על ההלל

ובסידור יעב"ץ כתב דאין לנשים לברך על הלל  ...אנשים

 .דר"ח ולא נהגו כוותיה

 אורח חיים סימן תקפט סעיף ו  ערוךשולחן  .ו

נשים פטורות, יכולות לתקוע; וכן אחר שיצא כבר, אע"פ ש

יכול לתקוע להוציאן, אבל אין מברכות ולא יברכו להן. 

הגה: והמנהג שהנשים מברכות על מצות עשה שהזמן גרמא 

 על כן גם כאן תברכנה לעצמן

 שולחן ערוך אורח חיים סימן תרעא  .ז

כמה נרות מדליק; בלילה הראשון מדליק אחד, מכאן ואילך 

מוסיף והולך אחד בכל לילה עד שבליל האחרון יהיו שמונה, 

וי"א דכל  בני הבית לא ידליקו יותר. הגה: ואפילו אם רבים

אחד מבני הבית ידליק )הרמב"ם(, וכן המנהג פשוט; ויזהרו 

ליתן כל אחד ואחד נרותיו במקום מיוחד, כדי שיהא היכר 

 כמה נרות מדליקין )מהר"א מפראג(. 

 משנה ברורה סימן תרעא ס"ק ט  .ח

  .לבד מאשתו דהיא כגופו -וי"א דכל אחד וכו' 



 שולחן ערוך אורח חיים סימן תרעז  .ט

שאין מדליקין עליו בביתו, צריך לתת פרוטה לבעל אכסנאי 

הבית להשתתף עמו בשמן של נר חנוכה; ואם יש לו פתח 

פתוח לעצמו, צריך להדליק בפתחו, אף על פי שאותו בית 

אינו מיוחד אלא לשינה והוא אוכל על שלחן בעל הבית, והוא 

  .הדין לבן האוכל אצל אביו

 משנה ברורה סימן תרעז ס"ק א  .י

בחורים שלומדים שלא בביתם צריכין להשתתף ה"ה ה

ודוקא בבחור שאוכל בפ"ע אבל אם סמוך על שולחן  ,עכ"פ

בעה"ב הוא בכלל ב"ב וה"ה משרתיו כיון שהם סמוכין על 

דליק אא"כ רוצה להיות מן שולחנו בקביעות מדינא א"צ לה

 .המהדרין

 שולחן ערוך אורח חיים סימן תרעב  .יא

אין מדליקין נר חנוכה קודם שתשקע החמה, אלא עם סוף 

שקיעתה, לא מאחרים ולא מקדימים. ויש מי שאומר שאם 

הוא טרוד יכול להקדים מפלג המנחה ולמעלה, ובלבד שיתן 

 בה שמן עד שתכלה רגל מן השוק. 

שכח או הזיד ולא הדליק עם שקיעת החמה, מדליק והולך 

ו חצי שעה שאז העם עד שתכלה רגל מן השוק, שהוא כמ

ומיהו ה"מ לכתחלה, ... עוברים ושבים ואיכא פרסומי ניסא

אבל אם עבר זה הזמן ולא הדליק, מדליק והולך כל הלילה; 

 ואם עבר כל הלילה ולא הדליק, אין לו תשלומין. 

 משנה ברורה סימן תרעב  .יב

היינו דוקא אם בני הבית נעורים אבל אם ישנים אין לברך 

בלא ברכה דכמו דלדידהו לא היה מברך  עליהם אלא ידליק

אלא בזמן פרסום הנס ה"נ לדידן. ואם בא לביתו קודם 

עה"ש ומצא ב"ב ישנים מן הנכון שיקיצם כדי שיוכל 

 להדליק בברכה 

 משנה ברורה סימן תרעב ס"ק י  .יג

ואפילו ללמוד אסור משהגיע זמנה וכ"ש אכילה וש"ד ואפילו 

  .התחיל פוסק

 סימן תרע סעיף אשולחן ערוך אורח חיים  .יד

ונוהגות הנשים שלא לעשות מלאכה בעוד שהנרות דולקות, 

 ויש מי שאומר שאין להקל להם.

 סעיף יג  קסחם סימן שולחן ערוך אורח חיי .טו

אפילו דבר שבלילתו )פירוש לישת הקמח במים( עבה, אם 

בשלה או טגנה אין מברך עליה המוציא, אפילו שיש עליה 

תוריתא דנהמא ואפילו נתחייבה בחלה, דברכת המוציא 

אינו הולך אלא אחר שעת אפייה; ויש חולקין ואומרים דכל 

ם ועשאה שתחילת העיסה עבה, אפילו ריככה אח"כ במי

סופגין )פירוש עיסה שלשוה ועשאוה כמין ספוג( ובשלה 

במים או טגנה בשמן, מברך עליהם המוציא ) ונהגו להקל(, 

וירא שמים יצא ידי שניהם, ולא יאכל אלא ע"י שיברך על 

לחם אחר תחלה. הגה: וכל זה לא מיירי אלא בדאית בי' 

 לאחר אפיה תואר לחם )לשון הטור והפוסקים(, אבל אי

לית ביה תואר לחם כגון לאקשי"ן שקורין ורומזלי"ך, לכ"ע 

אין מברכין עליהם המוציא ולא ג' ברכות, דלא מיקרי 

לחם; אבל פשטיד"א וקרעפלי"ך מקרי תואר לחם )מרדכי 

פרק כל שעה( ואין לאכלם אלא אם כן בירך על שאר הפת 

תחלה. וכל זה לא מיירי אלא בעיסה שאין בה שמן ודבש 

ו, אלא שמטוגן בהן, אבל אם נילוש בהן כבר וכיוצא ב

 נתבאר דינו אצל פת הבאה בכיסנין. 

 

 


