
 חנוכה
 

 ספר דניאל פרק ז

ִוי ִעם ֶחזְּ ַיָמא ַרָבא. -ָחֵזה ֲהֵוית בְּ ִגיָחן, לְּ ַמָיא, מְּ ַבע רּוֵחי שְּ ָיא; ַוֲארּו, ַארְּ ָקן ִמן ֵלילְּ ָבן, ָסלְּ רְּ ַבע ֵחיָון ַרבְּ ַארְּ ָין, ָדא ִמן-וְּ  ָדא. -ַיָמא, ָשנְּ

ֵיה ַארְּ ָתא כְּ ָמיְּ ַתִקיָפא ַיתִ  ַוֲארּו ֵחיָוה...ַקדְּ ָתִני וְּ ֵאימְּ ִחיָלה וְּ ִביָעָאה דְּ ַמר, ַוֲארּו ֵחיָוה רְּ דב, ַוֲארּו ָאֳחִרי ִכנְּ ָיה לְּ ָיָנה ָדמְּ  יָרהָאֳחִרי ִתנְּ

 

 "והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח אלקים מרחפת על פני המים" –מדרש רבה 

 ."ראיתי את הארץ והנה תהו" זה גלות בבל שנאמר )ירמיה ד(: -והארץ היתה תהו 

 ."ויבהילו להביא את המן"ובהו, זה גלות מדי )אסתר ו(: 

וחושך, זה גלות יון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהן, שהיתה אומרת להם כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלהי 

 ישראל.

 התהום הזה אין לו חקר, אף הרשעים כן.על פני תהום, זה גלות ממלכת הרשעה, שאין להם חקר כמו התהום. מה 

 "  ונחה עליו רוח ה'"ורוח אלהים מרחפת, זה רוחו של מלך המשיח. היאך מה דאת אמר )ישעיה יא(: 

 
 מהר"ל מפראג על חנוכה:

 לכך המלכויות ראוי שיהיו ארבעה, כי המלכויות הם היציאה מכבודו יתברך, והוא יתברך אחד, והאמצעי הוא מתייחס אל אחד

כאשר האמצעי בפרט הוא אחד. ולכך בית המקדש וירושלים שהם אחד בלבד, והם באמצע העולם, כי האמצעי הוא מסוגל להם. 

וכן ישראל שהם עם אחד, מסוגל להם הארץ שהוא אחד בלבד לפי שהוא באמצע העולם. כלל הדבר, דבר שהוא אחד מסוגל לו 

  גד ארבע רוחות שיש בהם יציאה מן האמצע.האמצעי, והיוצא מן האחד הוא מתייחס לארבעה, כנ

ולכך דרש מן לשון תהו ובהו ארבע מלכויות, מפני כי לשונות אלו הם באים על החסרון שיש בבריאה, ומצד חסרון הבריאה 

נתחדשו אלו ארבע מלכויות. והם מיוחדים בדבר זה, שממשלתם יוצא מן השם יתברך עד כי הם מבטלים אחדותו בעולם. 

. וכל זמן שאלו ארבע "והיה ה' למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה ד' אחד ושמו אחד"ארבע מלכויות אלו נאמר: ובסילוק 

 מלכויות מושלים בעולם אין כבוד השם יתברך נגלה בעולמו

 

 , כי מלכות ראשון היה לו החשיבות והממשלה ביותר... המלכות הראשוןלפיכך יש ליתן כח נפשי אל 

 מלכות מדי, והוא כח גופני באדם  מלכות השניוהיה 

ראה אותו דניאל כנמר, מפני כי מלכות זה הוא כנגד השכל, שהמלכות הזה היה בו החכמה והתבונה. כי כל  והמלכות שאחריו

היונים, ולכך היו נותנים דעתם על התורה ולבטל אותה מישראל,  ענין המלכות זה שהיו מבקשים החכמה וכמו שהוא מבואר מן

  .כי לא היו רוצים שתהיה החכמה, בפרט שהיא יותר חכמה והיא יותר עליונה מן החכמה האנושית

 

וכך היה כל ענין מלכות  מותו, ולפיכך רצו לאבד מהם התורה...רצו לאבד מהם התורה, כי אין גבור מתקנא אלא בגבור שכ

 שלישית, לבטל מישראל מעלת התורה האלקית וכל דבר אלקי: 

 

 עין אי"ה על חנוכה: –הרב קוק 

לעקור את עם ישראל ממעמדם החומרי כ"א לעקור את )רק( הנצחון שנתן ד' ביד עבדיו הכהנים שנתגברו על היונים שבקשו לא 

הטהרה והצניעות המטרה הראשית  הצריכים להיות ע"פ שרשי התורה, שתהיתכונת החיים שישראל מודיעים בעולם, שהם 

בחיי המשפחה ואחריהן ימשכו יתר המדות והדיעות הישראליות. זה שנאו עם היונים וראו בזה צר ואויב לתרבותם הם, 

 .ת ישראלשהעמידו לנס את עליצת החיים והנאותיו הגופניות והדמיוניות, ע"כ היתה שנאת היונים רבה מאד לתור

 

 

 



 

 מצות חנוכה נר איש וביתו
 

 כמה נרות מדליקים?
מצות חנוכה נר איש וביתו והמהדרין נר לכל אחד ואחד והמהדרין מן המהדרין ב"ש אומרים יום ראשון  :ת"ר: גמרא מסכת שבת

 מדליק שמנה מכאן ואילך פוחת והולך וב"ה אומרים יום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך

 

כמה נרות מדליק? בלילה הראשון מדליק אחד, מכאן ואילך מוסיף והולך אחד בכל לילה, עד שבליל אחרון יהיו  ערוך:-ולחןש

 שמונה. ואפילו אם רבים בני הבית לא ידליקו יותר. 

כדי שיהא הכר כמה וכן המנהג פשוט. ויזהרו לתן כל אחד ואחד נרותיו במקום מיוחד  ,: ויש אומרים דכל אחד מבני הבית ידליק הגה

 נרות מדליקין

 

 מתי מדליקים?
 

נר חנוכה קודם שתשקע החמה, אלא עם סוף שקיעתה. לא מאחרים ולא מקדימים. ויש מי שאומר שאם  אין מדליקין שולחן ערוך:

שכח או הזיד ולא הדליק עם       הוא טרוד, יכול להקדים מפלג המנחה ולמעלה, ובלבד שיתן בה שמן עד שתכלה רגל מן השוק. 

שעה, שאז העם עוברים ושבים ואיכא פרסומי ניסא. הלכך  שקיעת החמה, מדליק והולך עד שתכלה רגל מן השוק, שהוא כמו חצי

 צריך ליתן בה שמן כזה השיעור. 

: יש אומרים שבזמן הזה שמדליקין בפנים אין צריך ליזהר ולהדליק קודם שתכלה רגל מן השוק. ומכל מקום טוב ליזהר גם בזמן הגה

 הזה.

דליק והולך כל הלילה. ואם עבר כל הלילה ולא הדליק, אין לו ומיהו הני מילי לכתחילה; אבל אם עבר זה הזמן ולא הדליק, מ

 תשלומין

 

 

 היכן מדליקים?
נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ אם היה דר בעלייה מניחה בחלון הסמוכה לרה"ר ובשעת הסכנה : גמרא מסכת שבת

 מניחה על שלחנו ודיו

 

 כבתה אין זקוק לה:
מצוה לפיכך אם כבתה קודם שעבר זמנה אינו זקוק לה ואפילו כבתה בערב שבת קודם קבלת שבת הדלקה עושה : שולחן ערוך

 שעדיין הוא מבעוד יום אינו זקוק לה וכן אם לאחר שהדליקה בא לתקנה וכיבה אותה בשוגג אינו זקוק לה:

 

 נשים בחנוכה:
ונוהגות הנשים שלא לעשות מלאכה בעוד שהנרות דולקות, ויש מי שאומר שאין להקל להם. ריבוי הסעודות שמרבים  שולחן ערוך:

 בהם הם סעודות הרשות, שלא קבעום למשתה ושמחה. 

ת : ויש אומרים שיש קצת מצוה בריבוי הסעודות, משום דבאותן הימים היה חנוכת המזבח )מהר"א מפראג(. ונוהגין לומר זמירוהגה

 ושבחות בסעודות שמרבים בהם, ואז הוי סעודת מצוה )מנהגים(. 

 יש אומרים שיש לאכול גבינה בחנוכה, לפי שהנס נעשה בחלב שהאכילה יהודית את האויב. )כל בו ור"ן(.

 

ון )שהנס היה גם להן שהגזירה היתה על כל בתולה הנישאת שתבעל להגמ דוקא נשים לפי שנעשה נס על ידיהם:  משנה ברורה

 תחלה וגם התשועה נעשה ע"י אשה שבת יוחנן כ"ג חתכה ראשו של ראש הצוררים(

 

 אשה מדלקת נר חנוכה שאף היא חייבת בה: שולחן ערוך

ואם  ,מ"מ אשה אינה צריכה להדליק ל אחד בפני עצמו,ועיין בתשובת עולת שמואל סימן ק"ה דלדידן שמדליקין כ משנה ברורה:

 כשאר מ"ע שהזמן גרמא דיכולות לברך וכשאין האיש בבית תדליק האשה דהוי בת חיובא ובברכהרוצים להדליק מברכות דהוי 

 

 

 תוספות בתפילה ובברכה:
כל שמונת ימי חנוכה אומר על הנסים בברכת המזון בברכת הארץ ובתפלה בברכת מודים ואם לא אמר אין מחזירין  שולחן ערוך:

 אותו ומיהו אם נזכר באותה ברכה כל זמן שלא הזכיר את השם אפילו נזכר בין אתה להשם חוזר: 

לנו נסים ונפלאות כשם שעשית לאבותינו  כששכח על הניסים בברכות המזון כשמגיע להרחמן יאמר הרחמן יעשה ש אומריםי הגה:

 בימים ההם בזמן הזה בימי מתתיהו כו'

 

 כל שמונת ימי חנוכה גומרין את ההלל.


