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א סדר העבודה

הקדמה

ראשונה,  מהדורה  לחנוכה  קונטרס  להוציא  זיכנו  אשר  יתברך  לה'  והודיה  בשבח 
ע"פ הקדמות מהספר הקדוש ''נהר שלום'' למורינו ורבינו החסיד רבי שלום שרעבי 
זצוק"ל דף מ'. וכן כוונות הברכות  המסודרות על פי רוב לפי הסידורים הנקראים 
המכונה  היר"א"   הרש"ש  כוונות  "סידור  הדאיה  הרב  מסידור  וכן  שלום",  "נהר 
''סידור היר"א'', שסידרו כמוהר"ר ידידיה רפאל אבולעפיא זיע"א, רבן של ישיבת 

המקובלים בית אל, שכידוע הם מסידורי המהדורא בתרא של הרש"ש זיע"א.

ומאחר ורוב הסידורים אשר לפנינו הלכו ונקטו לפי סידור "הנדפס" בספר "כוונות 
זמניות" דף ל"ג ואילך למו"ר השד"ה זצ"ל, לכן עלה על לבבינו לסדר את הכוונות 

לפי סידור היר"א.

ואגב נציין שראשי המפרשים לסידור, ומהם בפתח עינים של הרב שמן ששון זי"ע, 
סידור  לשון  לפי  הסידור  של  הכוונות  כל  את  ופירשו  הגיהו  אליהו,  מעיל  ובספר 
היר"א ולא לפי הנדפס כמו שיראה המעיין. ועיין עוד ב'דעה והשכל' דף ס"ו אות 
להרב  עינים  בפתח  העניין  מוזכר  וכן  ע"א,  ח"י  דף  החדש  עיניים  בפתח  וראה  ב', 
שמן ששון זי"ע בדף מ"ח ע"ב אות ח"י ע"ש. וכן עיין בספר שני חיי ח"ב וג' למו"ר 
והכריע  הסידור,  ולרוחב  לאורך  בכוונות  מינה  נפקא  שהביא  שליט"א,  ח'ן  יהונתן 
עזריאל  מהרה"ג  תמ"ז  עמ'  בנספח  ג'  בחלק  שם  ועיין  היר"א.  מסידורי  רוב  ע"פ 

מנצור שליט"א, בענין סידור הרש"ש והיר"א וההבדלים ביניהם, עש"ב.    

מדבריהם  נלמד  אשר  מרבותינו  גם  ודייקנו  השווינו  והלשונות  הכוונות  סדר  את 
וכן  ונכוין מסידוריהם, הלא הם סידור "עטרת מרדכי" למו"ר הרב עטיה שליט"א, 
למו"ר  התדהר"  "עץ  מסידור  וכן  שליט"א,  הלל  הרב  למו"ר  שלום"  "אהבת  סידור 
וכן  שליט"א,  בניהו  הרב  למו"ר  הנהר''  ''רחובות  מסידור  וכן  שליט"א,  תדהר  הרב 

מסידור "עדות בהיוסף" למו"ר הרב בר אל שליט"א.

מטרתנו בכל העמל והיגיעה שהושקעו בקונטרס אחת היא, - לעשות נחת ליוצרנו, 
ולזכות את הלומדים והמכוונים שיוכלו לכוון בקצרה ובארוכה, ע''מ שבנקל יוכלו 



סדר העבודהב

ית'  יחודו  לייחד  אלא  מלבנו,  חידוש  לחדש  באנו  ולא  בקודש.  ולהעלות  להוסיף 
ושיאמר  יתברך,  ולכבודו  בעדו  אלא  בעדנו,  שיעשה  בכדי  לעובדו.ולא  ולמהר 

לצרותינו די וישלח לנו את בן ישי משיחנו במהרה בימינו אמן.

הקדוש,  והרש"ש  זצוק"ל,  וזכות המהרח"ו  הקדוש,  האר"י  מו"ר  רצון שזכות  ויהי 
והמסייעים  העוסקים  ובכללם  ישראל,  כלל  להצלחת  תעמוד  זיע''א,  והיר"א 
ה'  יהי  בהדרו,  כלול  זה  קונטרס  בהוצאת  הקודש,  במלאכת  לסייע  והמתעתדים 

עמם, ותהא משכורתם שלימה מאתו יתברך. 
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ג סדר העבודה

חנוכה תשס"ה

סדר העבודה בקצרה
הקדמת חנוכה מסידור היר''א1

א. חנוכה ופורים הם מ"ע דרבנן שהם ביסוד שהם יעקב ורחל שהם מלכויות דמ"ה 
וב"ן דכל פרטי הפרצופים, ולפיכך כל ההמשכות והזיווגים הנז' בברכות הם משורשי 
יעקו"ר העליונים ליעקו"ר דכל הפרטים, והוא להעלות מ"ן מכלים ואורות דרפ"ח 
המעלות  רום  עד  וכעד"ז  דאו"א  ליעקו"ר  ומהם  דישסו"ת  ליעקו"ר  דזו"ן  דיעקו"ר 

ולהמשיך צלמי המוחין דמ"ה וב"ן צלמי דל"מ בברכה והצלם דצ' במעשה.

ב. מצוה דרבנן דולא תסור והם ביסוד דה"ג שהם יעקו"ר דפר' כח"ב וגם מ"ע דרבנן 
דועשית עפ"י הדבר וכו' והם ביעקב ורחל דפ"ר חג"ת ונה"י וכו'.

והיא  לילה  מידת  היא  אז  כי  חנוכה עם שקיעת החמה  נר  להדליק  ידוע שצריך  ג. 
אותם  לה  ממשיכים  ואז  לנערותיה,   וחק  לביתה  טרף  ליתן  לבי"ע  למטה  יורדת 
מן  לה  הנמשך  האור  אותו  היא  ההמשכה  שעיקר  ולפי  למעלה  לה  שהיא  האורות 
הראש ע"ב קס"א ושניהם גי' רג"ל. לכן אמרו בתיקונים דגם חנוכה נקרא רג"ל כמו 
ויען שאין האור נמשך לה רק זמן מועט, לכן אמרו רז"ל ששיעורה  שאר הרגלים. 
היא עד שתכלה רגל מן השוק ]ר"ל עד שתכלה רשימו של רגל הנז' מן השוק שהם 
בי"ע[. ויען שאור זה יורד למטה בבי"ע ושם מצויים הקלי' לכך אמרו רז"ל שאסור 
להשתמש לאורה ואנו חוששים שמא יתאחזו באור עליון, לכן אמרו אין להנות מן 
ידו למטה, במקום שעומדת בנה"י דז"א  האור. ובשעת ההדלקה צריך להוריד את 
ולהמשיך לה האורות עד מקומה. ולכן אמרו רז"ל, ששיעור הנחתה היא ג' טפחים 
לכן אמרו  זה.  עליה  לה  אין  כי  עד הראש  להעלותה למעלה  ולא  דז"א  נה"י  שהיא 
רז"ל למעלה מג' ולמטה מעשרה. אבל בשבת שעולה היא בכל עשר ספירות דז"א 
צריך להקדים נר חנוכה לנר שבת כראוי להעלותה מעט מעט ממדירגה למדירגה. 
ואם לא השיגה ידו לנר חנוכה ונר שבת, נר שבת קודם, שיותר טוב להעלותה בכל 

הט"ס ולא עד הנה"י. וכו'.

1  ח"ד דף 9, 10, 12.



סדר העבודהד

נ"ר  הנקרא  עליון  אחד  יחוד  על  סובב  חנוכה שורשם  נר  ברכות  כונת  ענין  הנה  ד. 
והוא שבהויות ברכה א' יכוין ע"ב וקס"א, ובהויות ברכה ב' יכוין ס"ג ואלהים פשוט, 

ובהויות ברכה ג' יכוין מ"ה ואדני פשוט.

להמשיך  שיכוין  והוא  הנז'  יחודים  ה"ג  כל  נרמזו  ראשונה  שבברכה  יכוין  עוד  ה. 
מספר עס"מ שהוא כמספר להדלי"ק  לנו"ק היא ב"ן ויכוין ליחדם בג' יחודים ואז 

נעשה נר חנוכה. 

ו. אמנם תכוין להמשיך לז"א מאי' כח להתיחד הג' יחודים הנ"ל והוא שיכוין השם 
הקדוש נח"ל שהוא רמוז בר"ת ל'הדליק נ'ר ח'נוכה והוא כמספר מ"ה וריבוע אהי"ה 

בתוך ואו דמ"ה והוא התלבשות אי' שהיא אהי"ה תוך ז"א שהוא מ"ה. 

ז. וגם יכוין נח"ל זה מז"א לנו"ק בנחל שבנו"ק שהוא ב"ן ול"ו אותיות דפשוט ומלא 
ומלא דמלא.

ואז  ומלא דס"ג כמספר חנוכה  לנו"ק פשוט  יכוין להמשיך מאי'  ובמלת חנוכה  ח. 
נעשית נר חנוכה.

ט. וגם יכוין במלת חנוכה כמ"ש רז"ל חנ"ו בכ"ה והם כ"ה אותיות דג' יחודים הנז'.

י. עוד יכוין שיש בברכה זו י"ג תיבות והם כנגד י"ג מכילן דרחמי והוא דאי' מקשטת 
לברתא לתקנא עד הוד דידה משמונה מכילן דרחמי שהוא מן א"ל עד נוצר חסד. 
וכל מכילא כלולה מי"ג ובכל לילה יכוין להמשיך מכילא א' הכלולה מי"ג ובליל ח' 

מזדווגים נוצר ונקה וממשיכים ה"ה תיקונים הנשארים אשר כל א' כלול מי"ג.

יא. גם יכוין בכל לילה הוי"ה א' הזכרים בניקוד בינה חג"ת נה"י והנו"ק בניקוד קבוץ 
הוא  ההמשכה  וסדר  קבוץ(.  בניק'  אחרונה  )וה'  צבאות  בניקוד  הוי"ה  הח'  ובליל 
מלמעלה למטה ובהוי"ה ברכה שניה יכוין בכל לילה בהוי"ה א' בניקוד בינה חג"ת 

נה"י וסדר ההמשכה מלמטה למעלה.



הכוונות חנוכה

לפני כל יחוד או מצוה יכוין:

להמשיך הארה מע"ב דנוצר חסד1

יוד הי ויו הי
לתיקון לאלפים גי' קנ"א וי' אותיותיו, לתיקון:

י' אותיות                                                            מספר

אלף הה יוד הה               אלף הה יוד הה
ולהמתיק

ט' אותיות                                                           מספר

אלהים אדני               אלהים אדני 

וגם להמתיק ש"ך ופ"ר דזו"ן

     מ   נ   צ   פ   ך פ''ר

     דין  דין  דין  דין  דין ש''ך

אלף  למד  הא  יוד  םם 

ונקה גי' קס"א 

אלף הי יוד הי

2וע''י זה תשליך במצולות ים כל חטאתם, ובכן יושלכו ס''מ ולילי''ת אחר שנמתק שרשם.

1  שער היחודים דף ט"ו ע"א
2 סידור היר''א ח''א עמוד 227



כוונות חנוכה ו

גם יכוין למסור עצמו על קידוש השם ולקבל ד' מב"ד מד' אותיות הוי"ה וד' אותיות אדנ"י 
וליחדם ע"י אהי"ה וע"י עסמ"ב.

         

וגם יכוין לחבר ולשלב ג שמות1 

אדני יהוה אהיה

ממטה למעלה

איא  דהה  נוי  יהה

מלמעלה למטה

איא  ההד  יונ  ההי

1  רוה"ק דף מ"ב ע"ב

סקילה
שריפה
הרג
חנק

י
ה
ו
ה

א
ד
נ
י

א
ה
י
ה

יוד הי ויו הי
יוד הי ואו הי

יוד הא ואו הא
יוד הה וו הה



זכוונות חנוכה

לשם1 יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה זו"ן

 יאהדונהי 
בדחילו ורחימו                                     ורחימו ודחילו 

יאההויהה                       איההיוהה 
ליחדא שם י"ה בו"ה ביחודא שלים 

יהוה
בשם כל ישראל, הנה אנחנו באים לקיים מצוות הדלקת נר חנוכה לתקן את 

שרשה במקום עליון.

ויהי רצון מלפניך ה' אלוהי הצבאות שבכח שלש עשרה תיבות של ברכת נר 
חנוכה של הלילה הזאת  ימשך שפע והארה בי"ג תיקוני דיקנא דא"א הכלולים 

בתיקון

)בליל שמיני יאמר עוד: ועתה יתעורר התרין מזלין נוצר ונקה להזדווג

יוד אלף הי הי ויו יוד הי הי
חמישה תיקונים הנשארים שהם

לאלפים, נושא עון, ופשע, וחטאה, ונקה
הכוללים להאיר ולהשפיע למלכות מכל הי"ג תיבות דכל אחד מהם.( 

ובסגולת הדלקת הנרות ימשך מיסוד דאימא מספר ריבוע אהיה פשוט לאות ואו 
דז"א אשר שניהם עולים כמספר נח"ל

יוד הא ו א אה אהי אהיה ו הא
מסידור היר''א ח''ד  1

ליל ה'           אפים

ליל ו'       ורב חסד

ליל ז'           ואמת

ליל ח'      נוצר חסד

ליל א'               אל

ליל ב'            רחום

ליל ג'             וחנון

ליל ד'              ארך



כוונות חנוכה ח

ומנחל זה דז"א ימשך שפע לנו"ק אשר מספר ל"ו אותיות דפשוט ומלא ומלא 
דמלא דשם ב"ן שבה עם מספר שם ב"ן עצמו עולים כמספר נח''ל

יוד הה וו הה  מספר
יהוה 

יוד הה וו הה  אותיות
יוד ואו דלת הה הה ואו ואו הה הה
וימשך מאימא על ידי מספר פשוט ומלא דס"ג

יהוה     יוד הי ואו הי
העולים כמספר חנוכה למ"ל נו"ק קדישא דז"א. 

וגם ימשך שפע והארה ממספר ע"ב קס"א דחב"ד דז"א 

יוד הי ויו הי     אלף הי יוד הי 
למלכות נו"ק קדישא דז"א.

וימשך מספר ע"ב ס"ג מ"ה 

יוד הי ויו הי מחב"ד 
יוד הי ואו הי מחג"ת 
יוד הא ואו הא מנה"י 

לשם ב"ן שבמלכות נו"ק קדישא

יוד הה וו הה
רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלהי אבותינו שיהא עתה עת רצון לפניך שיתיחדו  ויהי 
זו"ן יחודא וזיווגא שלים שלשה זיווגים דנישוק וחיבוק וזיווג בכללות איההיוהה 
חב"ד דבכתר בחב"ד הכוללים יאהלוההים בחג"ת ונה"י הכוללים יאהדונהי 

העולים כמספר נ"ר.



טכוונות חנוכה

וימשך  נו"ק קדישא  יחודים הנ"ל במלכות  דג'  ועשרים אותיות  ויאירו חמשה 
ש"ע נהורין דא"א שהם ב'שמות אל מלאין מפנים עליונים קדישין דא"א 

אלף למד   אלף למד להמתיק ה' אותיות פשוט ומספר אלהים
 אותיות אלהים דיודין אלף למד הי יוד מם 

ולנו בני מלכים בני רחל אמנו נסה עלינו אור פניך יהוה יאהדונהי כי עמך מקור 
עדניך  ונחל  ביתך  מדשן  ירויון  )מדשן(  תבל  פני  ורוה  אור,  נראה  באורך  חיים 

תשקם.

ובכח סגולת הדלקת הנרות הללו נהיה אנחנו וצאצאינו אנשים חכמים וידועים, 
נחל נובע מקור חכמה לדעת את שמך, ובנצח הודך הראינו נפלאות, ותחזינה 
עינינו בשובך לציון ברחמים בהעלות את הנרות אל מול פני המנורה זהב כולה 
וגולה על ראשה ושבעה נרותיה עליה שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על 
ראשה, ומלך ביופיו תחזינה עינינו מוכתר בכתר כתרים, והיה כל הארץ שפה 

אחד לכולם. 

יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך יהוה יאהדונהי צורי וגואלי:

ויהי נועם ה' אלוהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו:

ויהי נועם ה' אלוהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו:

לשם יחוד מקוצר
לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה )יאהדונהי(, בדחילו ורחימו )יאההויהה( 
ורחימו ודחילו )איההיוהה(, ליחדא אות יו''ד ואות ה''א )או''א( באות וא''ו ואות 
מצות  לקיים  באים  אנחנו  הנה  ישראל,  כל  בשם  שלים  ביחודא  )זו''ן(  ה''א 
זכרונם לברכה, עם כל המצות  לנו רבותינו  נרות חנוכה כמו שתקנו  הדלקת 
ולעשות  ליוצרנו  נחת  הכלולות בה, לתקן את שרשה במקום עליון, לעשות 

רצון בוראינו, ולאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזנו.
ויהי נועם ה' אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו:
ויהי נועם ה' אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו:



כוונות חנוכה י

תיקון חנוכה
בספירת א"ק ואבי"ע דהוד בסדר הזמנים

חנוכה - חנ"ה כ"ו.
 

חנה גי' ס"ג

יוד הי ואו הי
 

וכ"ו הוא שם 

יהוה
 

עוד חנוכה עולה ט"פ והוא משם 

טפטפיה 
שזה השם ר"ל שטיפות 

יה 
יתעלו למעלה ולא ישלטו בהם הקליפות. 

שכבר ידעת שאלו הימים הם לתקן ההוד והוד זה הוא ספירה ח.

והשמן צריך שיהיה משקלו י"א ביצים שהוד זה היה שקוע בתוך הקליפות שמספרם י"א.

ביצה עולה צ"ז שהוא

אל אדני
)המורה על קדושת עולם העשיה ששם נאחזים קליפות חזקות וצריך לשורפם באש1(

ביצה היא י"ג דרהם, וכל א' מהדרהם הוא י"ו שעורות שהם בסך הכל מאתים ושמונה 
שעורות שהם ח' הויו''ת

יהוה יהוה יהוה יהוה יהוה יהוה יהוה יהוה גי' 208
שיש בהם ל"ב אותיות שהם באים מ:

   
      ' שברישא דעתיקא

1  שער הכוונות דף י"ג ע"ב, פע"ח דף כ"ח ע"ד.

ייא



יאכוונות חנוכה

פי' הו''ו של א' חלוקה לשנים והם י"ו למעלה וי"ו למטה, ושורשם מנ"ה דאדם קדמאה,     
וכשיורדים מוצאים זו הא' ולוקחים מספרה. 

ויורדים למטה למתק הגבורות שעולים יצחק )גי' 208, גי' ח' ההויו"ת הנ"ל(. 
ושורש הגבורות היא פ"ר, תוציא שורש החסדים שנתמעטו בתוך הגבורות: 

ותוציא ע"ב יוד הי ויו הי מפ"ר ישאר ר"ח שהוא כמנין יצחק. 
ומטעם זה לא נקרא יצחק פ"ר כי כשישארו הגבורות בלתי שם ע"ב אז יבא שם ע"ב כנגדם כדי 

למתקם. אבל כשהם ביחד א"א לבא ע"ב כנגדם להכניעם.

 ועוד ששורש כולם הוא מ"ב, 

ה''פ מ''ב עולים ר''י.

יהוה
יוד הי ויו הי

יוד ויו דלת, הי יוד
ויו יוד ויו, הי יוד

יהוה
יוד הי ויו הי

יוד ויו דלת, הי יוד
ויו יוד ויו, הי יוד

יהוה
יוד הי ויו הי

יוד ויו דלת, הי יוד
ויו יוד ויו, הי יוד

יהוה
יוד הי ויו הי

יוד ויו דלת, הי יוד
ויו יוד ויו, הי יוד

יהוה
יוד הי ויו הי

יוד ויו דלת, הי יוד
ויו יוד ויו, הי יוד



כוונת שמן ופתילהיב

כוונת הנחת הפתילה1
יכוין שהפתילה היא ה"ח המתפשטים מחסד עד הוד כל אחד כלולה מעשר שהם בסוד טיפה 

שהיא י' ועשר מעשר הרי ת"ק וכ"ה שערי בינה הרי פתילה. 

כשישים אותה בתוך הנר2 יכוין בסוד נקודת ציון שהיא כפופה3 וכשעולה השלהבת בסוד 
בנימין שהוא המעלה המ"ן.

כוונת שמן4
כשישים השמן יכוין בשם 

ָבָיְט 
שהוא שמן בא"ת ב"ש

וניקודו ב' קמצין ושב"א, הקמצי"ן מורה על היותו5 נמשך מנה"י של א"ק, ונמשך ובא בכל 
הפרצופין שהם ה' כנודע ושורה במנורה שנקודתה )גי'( שב"א כזה )ָ    ְָ ( העולה בגי' ב"ן: 

יוד הה וו הה 
והשם עצמו )בי"ט( עולה אהיה הרי שם ע"ג6: 

אותיות                                                               מספר

יוד הי ואו הי            יוד הי ואו הי גי' ע"ג

וכך עולה חנוכה חנ"ה כ"ו. חנ"ה עולה ס"ג 

יוד הי ואו הי
להורות שזה הרגל מאיר בו אימא עילאה.

 עוד יכוין שחנוכה עולה פ"ט והוא משם טפטפיה
1  סידור היר"א חלק ד' ע"מ 10. ונלע"ד שכ"ז הוא הוא כוונות הכנה לזיווג שיהיה במטבע הברכה.  

2  נה"ש שם.

3  ולפי נה"ש "שהוא כפוף"

4  סידור היר"א חלק ד' ע"מ 10

5  השמן

6  הכוונה ב"ן ואהי"ה עולה ע"ג



יג כוונת שמן ופתילה

ותכוין כי שמן עולה ש"ץ, ובמ"ק7 עולה י"ב, הרי ב"ת ועם י"ה זית. הרי שמן זית.

ושמן זה יורד מחמשים שערי בינה דאמא ועד הוד התפשטת וחמישים שערי בינה 
מתחלקים כ"ה באימא וכ"ה בהוד8.

  

7  מספר קטן
8  נה"ש בתחילת הדרוש.



ברכה ראשונה. להדליקיד

סדר כוונות מטבע הברכה לחנוכה
ברכה ראשונה

  

אל            

ָּברּוְך 
יכוין להמשיך שפע מכ''ע לב' זווגים דעתיק

דחגת דעתי'
                           זווג פנימי איההיוהה דחב''ד        

זווג חיצון יאההויהה דנה''י וחג''ת

יכוין להמשיך שפע מב' זווגים דעתי' לב' זווגים דא''א

פנימי איההיוהה
               חיצון יאההויהה        דחג''ת דא''א

יכוין  להמשיך שפע מזווג פנימי דחב''ד דמ''ה וב''ן דא''א לזווג פנימי דחב''ד דמ''ה וב''ן 
דאו''א וישסו''ת

יהוה                               אהיה

שפע דב''ן דזווג פנימי הנז' דא''א לחו''ב 
דחב''ד דזווג הפנימי דב''ן דאימא ותבונה

אלף הי יוד הי
אלף הא יוד הא

למלכיות דחו''ב דזווג עליון דאימא 
ותבונה

שפע דמ''ה דזווג פנימי הנז' דא''א לחו''ב 
וחו''ג דחב''ד דזווג הפנימי דמ''ה דאבא 

וישס'

יוד הי ויו הי
יוד הי ואו הי

יוד הא ואו הא
יוד הה וו הה

למלכיו' דחו''ב וחו''ג דזווג עליון דאבא 
ויש''ס



טו ברכה ראשונה. להדליק

יכוין לזווג החב''ד הנז' דמ''ה וב''ן דאו''א וישסו''ת ולהמשי' טי' עסמ''ב ליסוד דחב''ד הנז' 
דאבא ויש''ס וטי' קס''א קמ''ג לקנ''א שביסוד דחב''ד דאי' ותבונה

 

                                יּוהּווּוהּו1

ויכוין להמשי' שפע מזווג חיצון דחג''ת הנז' דמ''ה וב''ן דא''א לזווג חיצון דחג''ת ומ''ה וב''ן 
דאו''א וישסו''ת ולהמשי' מזווג זה מו' דאותיו' דג' מ''ב דעס''מ וג' מילוייהם

1 עייו סידור היר''א ח''ד עמוד 20

איההיוהה
יוד הי ויו הי
יוד הי ואו הי

יוד הא ואו הא
יוד הה וו הה

ליסוד דזווג עליון דאבא ויש''ס                                 

אלף הי יוד הי
אלף הא יוד הא

ליסוד דזווג עליון דאי' ותבו' שבו קנ''א

ֹאֵהָיֵה  ֹאֵהָיֵה
ֵה ָו ֵה ֵה  ֹי ָו ֵה ֹי

יהוה
יוד הא ואו הא

יוד ואו דלת הא אלף
ואו אלף ואו הא אלף

וד א או א

ַאַהַיַה
ַה ַו ַה ַי
יהוה

יוד הי ויו הי
יוד ויו דלת הי יוד
ויו יוד ויו הי יוד

וד י יו י

ֵאֵהֵיֵה
ֵה ֵו ֵה ֵי
יהוה

יוד הי ואו הי
יוד ויו דלת הי יוד
ואו אלף ואו הי יוד

וד י או י

יאההויהה



ברכה ראשונה. להדליקטז

יכוין להמשי' מיסוד הנז' דאי' ותבו' כל הז' שמות וה''ח למל' דאי' ותבו' שהיא תנ''ה ובה ה''ג

יוד הה וו הה  יוד הא ואו הא

יוד הי ואו הי  יוד הי ויו הי

יכוון להמשי' מיסוד דזווג הפנימי דחב''ד הנז' דאבא ויש''ס טי' עסמ''ב עם ה''ח 
ליסוד דזווג הפנימי דחב''ד הנז' דאי' ותבונה שבו קס''א קמ''ג קנ''א

ַאָּתה
זווג עליון איההיוהה דאו''א וישסו''ת

אלף הא יוד האאלף הה יוד הה

ליסוד דזווג הפנימי דחב''ד הנז' דאי' ותבו' שבו קס''א קמ''ג קנ''א

אלף הי יוד הי

רחום

ה''ח

ה''ח

 
יוד הה וו הה יוד הא ואו הא

יוד הי ואו הי  יוד הי ויו הי

ְיְהְוְה 
ֻיֻהֻוֻה

ְיְהְוְה 
ֻיֻהֻוֻה

ֹיהֹֹוֹה

ֹיהֹֹוֹה

ֶיֶהֶוֶה 
ִיִהִוִה

ֶיֶהֶוֶה 
ִיִהִוִה

אלף הה יוד הה
אלף הא יוד הא אלף הי יוד הי

ְיְהְוְה 
ֻיֻהֻוֻה ֹיהֹֹוֹה

אלף הה יוד הה

למל' דאי' ותבונה שהיא תנ''ה ובה ה''ג

ֶיֶהֶוֶה 
ִיִהִוִה

אלף הא יוד האאלף הי יוד הי
ה''ג



יז ברכה ראשונה. להדליק

ַה ַאַהַי
ַה ַו ַה ַי
ה יהו

יוד  הי  ויו  הי
יוד  ויו  דלת  הי  יוד  ויו  יוד  ויו  הי  יוד

וד  י  יו  י  
לכח"ב דחח"ן דחג"ת דחג"ת דמ"ה וב"ן דמ"ה דזו"ן:

יכוין להמשיך מ''ב דע''ב הנז' ומילויו עם נח''י דחיה דרוח דרוח לכח''ב דחח''ן 
דחג''ת דחג''ת דמ''ה וב''ן דמ''ה דזו''ן

ְיהָֹוה יאהדונהי
וחנון

ביום ה'        ֻיֻהֻוהֻ )ה(

ביום ו'       יּוֻהוּוֻה )יסוד(

ביום ז'     יּוהּווּוהּו )עטרת היסוד(

ביום ח'        ְיָהֹוֻה )מ(

ביום א'        ֶיֻהֶוֻה )ח(

ביום ב'        ְיֻהְוֻה )ג(

ביום ג'        יֹֻהֹוֻה )ת(

ביום ד'        ִיֻהִוֻה )נ(

 )בליל ח' יזדווגו נוצר חסד

ְיָהֹוֻה  יוד אלף הי הי ויו יוד הי הי

וימשיך הה' מכילתן הנשארים.(



ברכה ראשונה. להדליקיח

1                                                                                                                                                                                                                                          

יהוה יאהדונהי
1 לפי היר''א ח''ד עמוד 22, בכל לילה יכוין בהוי''ה בניקוד הצריך לו. 

יכוין להמשיך מ"ב דמ"ה הנז"ל ומילויו עם נח''י דרוח דרוח דרוח לכח"ב דדת''י 
דחג"ת דחג"ת דמ"ה וב"ן דזו"ן

ֹאֵהָיֵה  ֹאֵהָיֵה
ֵה ָו ֵה ֵה  ֹי ָו ֵה ֹי

יהוה 
יוד הא ואו הא

יוד ואו דלת, הא אלף, ואו אלף ואו, הא אלף,
וד א או א

ַאַהַיַה
ַה ַו ַה ַי
ֶאֶהֶיֶה
ֶה ֶו ֶה ֶי
ִאִהִיִה
ִה ִו ִה ִי

ֵאֵהֵיֵה
ֵה ֵו ֵה ֵי
ְאְהְיְה
ְה ְו ְה ְי
ֻאֻהֻיֻה
ֻה ֻו ֻה ֻי

ָאָהָיָה
ָה ָו ָה ָי

אּו הּו יּו הּו
הּו וּו  הּו  יּו 

אּו הּו יּו הּו
יּו הּו וּו הּו

יוד הא ואו הא        יוד הה וו הה
אלף הה יוד הה

יכוין להמשי' ולהוציא ממל' דזווג הפנימי דחב"ד דחג"ת הנז' דאי' ותבו' צלם דמו' 
דעסמ"ב וצלם דמו' דקס"א קמ"ג קנ"א עם חו"ג עם נרנח"י דנח"י דנרנח"י דרוח 
דמ"ה וב"ן ולהמשיכ' ע"ג חב"ד דחג"ת דז"א, ואח"כ יכוון להמשיכ' לחח"ן בג"ה 

דת"י דו"ק דחב"ד דחג"ת דמ"ה וב"ן דז"א

)ֵיֻהֵוֻה   יום א'
 ֶיֻהֶוֻה   יום ב'
 ְיֻהְוֻה   יום ג'
 יֹֻהֹוֻה   יום ד'
 ִיֻהִוֻה   יום ה'
ֻיֻהֻוֻה    יום ו'
 ּיֻהּוֻה    יום ז'
 ְיֻהָוֻה  יום ח'(

אדני

ווויוד הה וו הה  ו ווו ו ייי י

וווו ו

וווו ו דדד ד דדד ד

ֹאֵהָיֵה
ֵה ָו ֵה ֹי
ֹאֹהֹיֹה
ֹה ֹו ֹה ֹי

ֹאֵהָיֵה
ֵה ָו ֵה ֹי
ֹאֹהֹיֹה
ֹה ֹו ֹה ֹי

הי ואו  הי  יוד 
אלף הא יוד הא

הי ויו  הי  יוד 
הי יוד  הי  ְיְהְוְהאלף  ֶיֶהֶוֶה  ְיְהְוְה  ֶיֶהֶוֶה 

ֻיֻהֻוֻה ִיִהִוִה  ֻיֻהֻוֻה  ִיִהִוִה 
ֹיהֹֹוֹהֹיהֹֹוֹה

ה''גה''ח



יט ברכה ראשונה. להדליק

יכוין ע"ב וקס"א גי' רג"ל2

ע"ב                                                              קס"א

יוד הי ויו הי                    אלף הי יוד הי
גימטריא

רג''ל

גם יכוין ס"ג קס"א גי' ב' פעמים יב"ק3

ס"ג                                                                                   קס"א

יוד הי ואו הי                      אלף הי יוד הי
גי' ב' פעמים יב"ק

אילההויהם                         אילההויהם

גם יכוין להמשיך הארה ושפע ממספר ע"ב קס"א4 דחב"ד דז"א לנו"ק שהיא שם ב"ן.

ע"ב קס"א

יוד אלף הי הי ויו יוד הי הי

לנו"ק שהיא שם ב"ן

יוד הה וו הה
                                                     

2 כוונה להאיר לנוק' שהיא שם ב''ן מחב''ד דז''א ע''ב קס''א, ברכה א' מג' ברכות
3 ועניין כוונה זו כפיית הדינין. עיין שער רוה''ק דף מ''ד ע''ב יחוד י''ו. עטרת מרדכי 

4 כוונת עד שתכלה רג"ל מן השוק. עיין פע''ח דף ק''ט ע''א ב'



ברכה ראשונה. להדליקכ

     ארך

ֱאֹלֵהינּו
דחג"ת דב"ן ומ"ה דב"ן דזו"ן יכוין להמשי' מ"ב דס"ג הנז"ל ומילויו עם נח"י דנשמה דרוח דרוח לכח"ב דבג"ה דחג"ת 

אפים                 ורב חסד

ֶמֶלך  ָהעוָׄלם
1יכוין למסור עצמו על קידוש השם ולקבל ד' מב"ד מד' אותיות הוי"ה וד' אותיות אדנ"י 

וליחדם ע"י אהי"ה וע"י עסמ"ב.

יכוין להעלו' המו' והנרנח"י הנז"ל שנמשכו לפ"ר דחג"ת הנז"ל עם בירורי הכלים ואורות 
דרפ"ח דמלכי' דאבי"ע דחב"ד הכוללי' דפנימיות דפ"ר חג"ת הנז"ל דאבי"ע דז"א דאצי' 

ודאבי"ע המתייחס לאותה המצוה דנר חנוכה עם שורשי נרנח"י שלו לעורר מ"ד ומ"ן 
לחב"ד הפנימיים דאו"א:

1 לדעת השד''ה

ֵהֵיֵה אֵֵ
ֵה ֵהֵו ֵי
יהוה

יוד הי ואו הי
יוד ויו דלת, הי יוד, ואו אלף ואו, הי יוד,

וד י או י 

סקילה
שריפה
הרג
חנק

י
ה
ו
ה

א
ד
נ
י

א
ה
י
ה

יוד הי ויו הי
יוד הי ואו הי

יוד הא ואו הא
יוד הה וו הה



כא ברכה ראשונה. להדליק

ַאַהַיַה
ַה ַו ַה ַי

מ''ב אותיות דע''ב

יהוה
יוד הי ויו הי

יוד ויו דלת הי יוד
ויו יוד ויו הי יוד

וד י יו י

ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיֵה
ה ָו ֵה ֹי ֵה  ָו ֵה ֹי
מ''ב אותיות דמ''ה

יהוה
יוד הא ואו הא

יוד ואו דלת הא אלף
ואו אלף ואו הא אלף

וד א או א

ֵאֵהֵיֵה
ֵה ֵו ֵה ֵי

מ''ב אותיות דס''ג

יהוה
יוד הי ואו הי

יוד ויו דלת הי יוד
ואו אלף ואו הי יוד

וד י או י
רפ''ח

יוד הי ויו הי
הי ואו  הי  יוד  הי  ואו  הי  יוד 
הא ואו  הא  יוד  יהוה 

י יה יהו יהוה
למ''ן דאימא

למ''ד דאבא

ַאַהַיַה
ַה ַו ַה ַי
ֶאֶהֶיֶה
ֶה ֶו ֶה ֶי
ִאִהִיִה
ִה ִו ִה ִי

ֵאֵהֵיֵה
ֵה ֵו ֵה ֵי
ְאְהְיְה
ְה ְו ְה ְי
ֻאֻהֻיֻה
ֻה ֻו ֻה ֻי

ָאָהָיָה
ָה ָו ָה ָי

ֹאֵהָיֵה
ֵה ָו ֵה ֹי
ֹאֹהֹיֹה
ֹה ֹו ֹה ֹי

ֹאֵהָיֵה
ֵה ָו ֵה ֹי
ֹאֹהֹיֹה
ֹה ֹו ֹה ֹי
אּו הּו יּו הּו
הּו וּו  הּו  יּו 

אּו הּו יּו הּו
יּו הּו וּו הּו

יוד הא ואו הא        יוד הה וו הה
אלף הה יוד הה

הי ואו  הי  יוד 
אלף הא יוד הא

הי ויו  הי  יוד 
הי יוד  הי  ְיְהְוְהאלף  ֶיֶהֶוֶה  ְיְהְוְה  ֶיֶהֶוֶה 

ֻיֻהֻוֻה ִיִהִוִה  ֻיֻהֻוֻה  ִיִהִוִה 
ֹיהֹֹוֹהֹיהֹֹוֹה

ה''גה''ח



ברכה ראשונה. להדליקכב

ומאו"א לא"א ומשם לעתיק ועד רום המעלות ויזדווגו ע''ב וס''ג דא''ק שילוב הוי''ה 
אהי''ה איההיוהה, ומשם ימשי' י"ס דמ"ה מהמצח עם ט"ס תשלום י"ס דב"ן 

מהעיניים דאותם הבירורים שעלו ובתוכם עשר הויו"ת ואהי"ה בני' י"ס שהם נרנח"י 
דנרנח"י דנח"י המתייחסים לאותה מצוה דנר חנוכה ולהמשיכם בבחי' מו' לפ"ר חב"ד 
דמ"ה וב"ן דפני' דעתיק ולהשאיר שם המובחר שבהם שהם טעמים דמ"ה ומקצת 

טעמי' דב"ן ולזווגם:1

איההיוההזיווג מ''ה וב''ן דעתיק
המ"ה וב"ן דעתיק וימשיך שאר המו' למ"ה וב"ן דא"א ולהשאיר שם המובחר שבהם 

שהם נקודות דמ"ה ושארית טעמי' דב"ן ולזווגם.

איההיוההזווג מ''ה וב''ן דא''א
וימשיך שאר המו' למ"ה וב"ן דאו"א וישסו"ת וישאיר שם המובחר שבהם שהם תגין 

דמ"ה ונקודות ותגין דב"ן ויזווגם.

איההיוההזווג מ''ה וב''ן דאו''א וישסו''ת
וימשיך שארית צלמי המו' שהם אותיות דמ"ה וב"ן.

1 יר''א ח''ד עמוד 24



כג ברכה ראשונה. להדליק

ואמת

ֲאֶשר  
ימשיכם ליסוד ומלכות דישסו''ת מלובשים בצלמי הבירורים שלהם שכבר עלו ונתקנו

ַאַהַיַה
ַה ַו ַה ַי
ֶאֶהֶיֶה
ֶה ֶו ֶה ֶי
ִאִהִיִה
ִה ִו ִה ִי

ֵאֵהֵיֵה
ֵה ֵו ֵה ֵי
ְאְהְיְה
ְה ְו ְה ְי
ֻאֻהֻיֻה
ֻה ֻו ֻה ֻי

ָאָהָיָה
ָה ָו ָה ָי

הי ואו  הי  יוד 
אלף הא יוד הא

הי ויו  הי  יוד 
הי יוד  הי  אלף 

אּו הּו יּו הּו
הּו וּו  הּו  יּו 

אּו הּו יּו הּו
יּו הּו וּו הּו

יוד הא ואו הא        יוד הה וו הה

ְיְהְוְה ֶיֶהֶוֶה  ְיְהְוְה  ֶיֶהֶוֶה 

ֻיֻהֻוֻה ִיִהִוִה  ֻיֻהֻוֻה  ִיִהִוִה 

אלף הה יוד הה

ֹיהֹֹוֹהֹיהֹֹוֹה

ה''גה''ח

ֹאֵהָיֵה
ֵה ָו ֵה ֹי
ֹאֹהֹיֹה
ֹה ֹו ֹה ֹי

ֹאֵהָיֵה
ֵה ָו ֵה ֹי
ֹאֹהֹיֹה
ֹה ֹו ֹה ֹי

ַאַהַיַה
ַה ַו ַה ַי

מ''ב אותיות דע''ב

יהוה
יוד הי ויו הי

יוד ויו דלת הי יוד
ויו יוד ויו הי יוד

וד י יו י

ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיֵה
ה ָו ֵה ֹי ֵה  ָו ֵה ֹי
מ''ב אותיות דמ''ה

יהוה
יוד הא ואו הא

יוד ואו דלת הא אלף
ואו אלף ואו הא אלף

וד א או א

ֵאֵהֵיֵה
ֵה ֵו ֵה ֵי

מ''ב אותיות דס''ג

יהוה
יוד הי ואו הי

יוד ויו דלת הי יוד
ואו אלף ואו הי יוד

וד י או י



ברכה ראשונה. להדליקכד

ַאַהַיַה   ַאַהַיַה
ַה ַו ַה ַה   ַי ַהַו ַי

ֶאֶהֶיֶה   ֶאֶהֶיֶה
ֶה ֶהֶו ֶה  ֶי ֶהֶו ֶי

ִאִהִיִה    ִאִהִיִה
ִה ִהִו ִה   ִי ִהִו ִי

ַאַהַיַה   ַאַהַיַה
ַה ַו ַה ַה   ַי ַהַו ַי

ֶאֶהֶיֶה   ֶאֶהֶיֶה
ֶה ֶהֶו ֶה  ֶי ֶהֶו ֶי

ִאִהִיִה    ִאִהִיִה
ִה ִהִו ִה   ִי ִהִו ִי

ֵאֵהֵיֵה   ֵאֵהֵיֵה
ֵה ֵו ֵה ֵה   ֵי ֵהֵו ֵי

ְה ְאְהְיְה   ְאְהיְְְ
ְה ְו ְה ְה   ְי ְהְו ְי

ֻאֻהֻיֻה   ֻאֻהֻיֻה
ֻה ֻהֻו ֻה  ֻי ֻהֻו ֻי

ֵאֵהֵיֵה   ֵאֵהֵיֵה
ֵה ֵו ֵה ֵה   ֵי ֵהֵו ֵי

ְה ְאְהְיְה   ְאְהיְְְ
ְה ְו ְה ְה   ְי ְהְו ְי

ֻאֻהֻיֻה   ֻאֻהֻיֻה
ֻה ֻהֻו ֻה  ֻי ֻהֻו ֻי

אֵֹהָיֵה   אֵֹהָיֵה
ֵהָוֵה ֵה   ֹי ֵהָו ֹי

אֹהֹיֹהֹ   אֹהֹיֹֹה
ֹהֹוֹה ֹהֹוֹה   ֹי ֹי

אֵֹהָיֵה   אֵֹהָיֵה
ֵהָוֵה ֵה   ֹי ֵהָו ֹי

אֹהֹיֹהֹ   אֹהֹיֹֹה
ֹהֹוֹה ֹהֹוֹה   ֹי ֹי

אֵֹהָיֵה   אֵֹהָיֵה
ֵהָוֵה ֵה  ֹי ֵהָו ֹי

אֹהֹיֹהֹ   אֹהֹיֹֹה
ֹהֹוֹה   ֹיֹהֹוֹה ֹי

אֵֹהָיֵה   אֵֹהָיֵה
ֵהָוֵה ֵה  ֹי ֵהָו ֹי

אֹהֹיֹהֹ   אֹהֹיֹֹה
ֹהֹוֹה   ֹיֹהֹוֹה ֹי

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו
יּוהּווּוהּו   יּוהּווּוהּו

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו
יּוהּווּוהּו   יּוהּווּוהּו

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו
יּוהּווּוהּו   יּוהּווּוהּו

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו
יּוהּווּוהּו   יּוהּווּוהּו

ָהָיָה    ָאָהָיָה אָָ
ָהָוָה ָה   ָי ָו ָה ָי

ָהָיָה    ָאָהָיָה אָָ
ָהָוָה ָה   ָי ָו ָה ָי

 נוצר חסד

ִקְּדָשנּו
יכוין להמשיך מיסוד ומלכות דישסו''ת דאצילות מקיפי ל' ומ' דצלמי המוחין ודחכמות דאו''א 

וישסו''ת עם נרנח''י דחיה שבהם.

חכמות דמ' דאו''א וישסו''ת

חכמות דל' דאו''א וישסו''ת

לחב''ד וחג''ת דמ''ה וב''ן דפרצופי כחב''ד דאצילות דז''א דאצילות, דאבי''ע דאצילות:



כה ברכה ראשונה. להדליק

ַאַהַיַה   ַאַהַיַה
ַה ַו ַה ַה   ַי ַהַו ַי

ֶאֶהֶיֶה   ֶאֶהֶיֶה
ֶה ֶהֶו ֶה  ֶי ֶהֶו ֶי

ִאִהִיִה    ִאִהִיִה
ִה ִהִו ִה   ִי ִהִו ִי

ַאַהַיַה   ַאַהַיַה
ַה ַו ַה ַה   ַי ַהַו ַי

ֶאֶהֶיֶה   ֶאֶהֶיֶה
ֶה ֶהֶו ֶה  ֶי ֶהֶו ֶי

ִאִהִיִה    ִאִהִיִה
ִה ִהִו ִה   ִי ִהִו ִי

ֵאֵהֵיֵה   ֵאֵהֵיֵה
ֵה ֵו ֵה ֵה   ֵי ֵהֵו ֵי

ְה ְאְהְיְה   ְאְהיְְְ
ְה ְו ְה ְה   ְי ְהְו ְי

ֻאֻהֻיֻה   ֻאֻהֻיֻה
ֻה ֻהֻו ֻה  ֻי ֻהֻו ֻי

ֵאֵהֵיֵה   ֵאֵהֵיֵה
ֵה ֵו ֵה ֵה   ֵי ֵהֵו ֵי

ְה ְאְהְיְה   ְאְהיְְְ
ְה ְו ְה ְה   ְי ְהְו ְי

ֻאֻהֻיֻה   ֻאֻהֻיֻה
ֻה ֻהֻו ֻה  ֻי ֻהֻו ֻי

אֵֹהָיֵה   אֵֹהָיֵה
ֵהָוֵה ֵה   ֹי ֵהָו ֹי

אֹהֹיֹהֹ   אֹהֹיֹֹה
ֹהֹוֹה ֹהֹוֹה   ֹי ֹי

אֵֹהָיֵה   אֵֹהָיֵה
ֵהָוֵה ֵה   ֹי ֵהָו ֹי

אֹהֹיֹהֹ   אֹהֹיֹֹה
ֹהֹוֹה ֹהֹוֹה   ֹי ֹי

אֵֹהָיֵה   אֵֹהָיֵה
ֵהָוֵה ֵה  ֹי ֵהָו ֹי

אֹהֹיֹהֹ   אֹהֹיֹֹה
ֹהֹוֹה   ֹיֹהֹוֹה ֹי

אֵֹהָיֵה   אֵֹהָיֵה
ֵהָוֵה ֵה  ֹי ֵהָו ֹי

אֹהֹיֹהֹ   אֹהֹיֹֹה
ֹהֹוֹה   ֹיֹהֹוֹה ֹי

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו
יּוהּווּוהּו   יּוהּווּוהּו

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו
יּוהּווּוהּו   יּוהּווּוהּו

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו
יּוהּווּוהּו   יּוהּווּוהּו

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו
יּוהּווּוהּו   יּוהּווּוהּו

ָהָיָה    ָאָהָיָה אָָ
ָהָוָה ָה   ָי ָו ָה ָי

ָהָיָה    ָאָהָיָה אָָ
ָהָוָה ָה   ָי ָו ָה ָי

 לאלפים

ְּבִמְצוָׄתיו  
יכוין להמשיך מקיפי ל' ומ' דצלמי המוחין דבינות דאו''א וישסו''ת עם הנרנח''י דנשמה שבהם.

בינות דמ' דאו''א וישסו''ת

בינות דל' דאו''א וישסו''ת

לחב''ד וחג''ת דמ''ה וב''ן דפרצופי כחב''ד דבריאה דז''א דאצילות, ודבריאה, דאבי''ע דאצילות:



ברכה ראשונה. להדליקכו

ַאַהַיַה   ַאַהַיַה
ַה ַו ַה ַה   ַי ַהַו ַי

ֶאֶהֶיֶה   ֶאֶהֶיֶה
ֶה ֶהֶו ֶה  ֶי ֶהֶו ֶי

ִאִהִיִה    ִאִהִיִה
ִה ִהִו ִה   ִי ִהִו ִי

ַאַהַיַה   ַאַהַיַה
ַה ַו ַה ַה   ַי ַהַו ַי

ֶאֶהֶיֶה   ֶאֶהֶיֶה
ֶה ֶהֶו ֶה  ֶי ֶהֶו ֶי

ִאִהִיִה    ִאִהִיִה
ִה ִהִו ִה   ִי ִהִו ִי

ֵאֵהֵיֵה   ֵאֵהֵיֵה
ֵה ֵו ֵה ֵה   ֵי ֵהֵו ֵי

ְה ְאְהְיְה   ְאְהיְְְ
ְה ְו ְה ְה   ְי ְהְו ְי

ֻאֻהֻיֻה   ֻאֻהֻיֻה
ֻה ֻהֻו ֻה  ֻי ֻהֻו ֻי

ֵאֵהֵיֵה   ֵאֵהֵיֵה
ֵה ֵו ֵה ֵה   ֵי ֵהֵו ֵי

ְה ְאְהְיְה   ְאְהיְְְ
ְה ְו ְה ְה   ְי ְהְו ְי

ֻאֻהֻיֻה   ֻאֻהֻיֻה
ֻה ֻהֻו ֻה  ֻי ֻהֻו ֻי

אֵֹהָיֵה   אֵֹהָיֵה
ֵהָוֵה ֵה   ֹי ֵהָו ֹי

אֹהֹיֹהֹ   אֹהֹיֹֹה
ֹהֹוֹה ֹהֹוֹה   ֹי ֹי

אֵֹהָיֵה   אֵֹהָיֵה
ֵהָוֵה ֵה   ֹי ֵהָו ֹי

אֹהֹיֹהֹ   אֹהֹיֹֹה
ֹהֹוֹה ֹהֹוֹה   ֹי ֹי

אֵֹהָיֵה   אֵֹהָיֵה
ֵהָוֵה ֵה  ֹי ֵהָו ֹי

אֹהֹיֹהֹ   אֹהֹיֹֹה
ֹהֹוֹה   ֹיֹהֹוֹה ֹי

אֵֹהָיֵה   אֵֹהָיֵה
ֵהָוֵה ֵה  ֹי ֵהָו ֹי

אֹהֹיֹהֹ   אֹהֹיֹֹה
ֹהֹוֹה   ֹיֹהֹוֹה ֹי

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו
יּוהּווּוהּו   יּוהּווּוהּו

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו
יּוהּווּוהּו   יּוהּווּוהּו

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו
יּוהּווּוהּו   יּוהּווּוהּו

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו
יּוהּווּוהּו   יּוהּווּוהּו

ָהָיָה    ָאָהָיָה אָָ
ָהָוָה ָה   ָי ָו ָה ָי

ָהָיָה    ָאָהָיָה אָָ
ָהָוָה ָה   ָי ָו ָה ָי

נושא עוון

ְוִצּוָנּו  
יכוין להמשיך מקיפי ל' ומ' דצלמי המוחין דו''ק דאו''א וישסו''ת עם הנרנח''י דרוח שבהם.

ו''ק דמ' דאו''א וישסו''ת

ו''ק דל' דאו''א וישסו''ת

לחב''ד וחג''ת דמ''ה וב''ן דפרצופי כחב''ד דיצירה דז''א דאצילות, ודיצירה, דאבי''ע דאצילות:



כז ברכה ראשונה. להדליק

ַאַהַיַה   ַאַהַיַה
ַה ַו ַה ַה   ַי ַהַו ַי

ֶאֶהֶיֶה   ֶאֶהֶיֶה
ֶה ֶהֶו ֶה  ֶי ֶהֶו ֶי

ִאִהִיִה    ִאִהִיִה
ִה ִהִו ִה   ִי ִהִו ִי

ַאַהַיַה   ַאַהַיַה
ַה ַו ַה ַה   ַי ַהַו ַי

ֶאֶהֶיֶה   ֶאֶהֶיֶה
ֶה ֶהֶו ֶה  ֶי ֶהֶו ֶי

ִאִהִיִה    ִאִהִיִה
ִה ִהִו ִה   ִי ִהִו ִי

ֵאֵהֵיֵה   ֵאֵהֵיֵה
ֵה ֵו ֵה ֵה   ֵי ֵהֵו ֵי

ְה ְאְהְיְה   ְאְהיְְְ
ְה ְו ְה ְה   ְי ְהְו ְי

ֻאֻהֻיֻה   ֻאֻהֻיֻה
ֻה ֻהֻו ֻה  ֻי ֻהֻו ֻי

ֵאֵהֵיֵה   ֵאֵהֵיֵה
ֵה ֵו ֵה ֵה   ֵי ֵהֵו ֵי

ְה ְאְהְיְה   ְאְהיְְְ
ְה ְו ְה ְה   ְי ְהְו ְי

ֻאֻהֻיֻה   ֻאֻהֻיֻה
ֻה ֻהֻו ֻה  ֻי ֻהֻו ֻי

אֵֹהָיֵה   אֵֹהָיֵה
ֵהָוֵה ֵה   ֹי ֵהָו ֹי

אֹהֹיֹהֹ   אֹהֹיֹֹה
ֹהֹוֹה ֹהֹוֹה   ֹי ֹי

אֵֹהָיֵה   אֵֹהָיֵה
ֵהָוֵה ֵה   ֹי ֵהָו ֹי

אֹהֹיֹהֹ   אֹהֹיֹֹה
ֹהֹוֹה ֹהֹוֹה   ֹי ֹי

אֵֹהָיֵה   אֵֹהָיֵה
ֵהָוֵה ֵה  ֹי ֵהָו ֹי

אֹהֹיֹהֹ   אֹהֹיֹֹה
ֹהֹוֹה   ֹיֹהֹוֹה ֹי

אֵֹהָיֵה   אֵֹהָיֵה
ֵהָוֵה ֵה  ֹי ֵהָו ֹי

אֹהֹיֹהֹ   אֹהֹיֹֹה
ֹהֹוֹה   ֹיֹהֹוֹה ֹי

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו
יּוהּווּוהּו   יּוהּווּוהּו

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו
יּוהּווּוהּו   יּוהּווּוהּו

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו
יּוהּווּוהּו   יּוהּווּוהּו

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו
יּוהּווּוהּו   יּוהּווּוהּו

ָהָיָה    ָאָהָיָה אָָ
ָהָוָה ָה   ָי ָו ָה ָי

ָהָיָה    ָאָהָיָה אָָ
ָהָוָה ָה   ָי ָו ָה ָי

       ופשע              וחטאה              ונקה

ְלַהְדִליק  ֵנר  ֲחֻנָּכה  
יכוין להמשיך מקיפי ל' ומ' דצלמי המוחין דמלכויות דאו''א וישסו''ת עם הנרנח''י דנפש 

שבהם.

מלכות דמ' דאו''א וישסו''ת

מלכות דל' דאו''א וישסו''ת

לחב''ד וחג''ת דמ''ה וב''ן דפרצופי כחב''ד דעשיה דז''א דאצילות, ודעשיה, דאבי''ע דאצילות:



ברכה ראשונה. להדליקכח

     ופשע           וחטאה         ונקה

ְלַהְדִליק ֵנר ֲחֻנָּכה
ר''ת נח''ל שם קדוש

ר"ת נחל יכוין להמשיך מאימא לז"א שם מ"ה עם ריבוע אהי"ה גמ' נח''ל:

מאימא לז"א:

יוד הא ו א אה אהי אהיה ו הא 
ומז"א לנו"ק שבה שם ב"ן ול"ו אותיות דמלא דמלא כמספר נח"ל:

מז"א לנוק:
ב"ן

יוד הה וו הה
ד' אותיות

יהוה
ט' אותיות

יוד הה וו הה
כ"ג אותיות

יוד ואו דלת, הה הה, ואו ואו, הה הה 

עוד יכוין להדליק גימ' ע"ב ס"ג מ"ה ע"ה להמשיכם לנו"ק מחב"ד חג"ת נה"י דז"א 
לשם ב"ן שבמלכות

ְלַהְדִליק
מחב"ד ע"ב

יוד הי ויו הי                                            
מחג"ת ס"ג

יוד הי ואו הי
 מנה"י מ"ה

יוד הא ואו הא
לשם ב"ן שבמלכות

יוד הה וו הה



כט ברכה ראשונה. להדליק

ֵנר 
יכוין לג' יחודים הנז' שבפשוטם גימ' נ"ר:

יוד אלף הי הי ויו יוד הי הי
יוד א הי ל ואו ה הי ים
יוד א הא ד ואו נ הא י

 : ֲחֻנָּכה
יכוין להמשיך לנו"ק מאימא 

ס''ג יוד  הי  ואו  הי 

כ''ו            יהוה 
גימ' חנוכה

גם יכוין להמשיך לנו"ק אותיות דג' יחודים הנז' שהם כמספר כ"ה דחנוכ"ה.

עתיק ונו"ק א"א ונו"ק 

איההיוהה

או"א וישסו"ת

יאהלוההים 

זו"ן ויעקו"ר

יאהדונהי



הדלקת הפתילהל

הדלקת הפתילה:
יכוין בסוד ָו של הוד, נקודה )קמץ( כזה. ויכוין בסוד בנימין שהיא באה בסוד נצח והוד 

אדם קדמאה שהיא עולה סוד חנוכה במעלת הכ"ב1.
וע''י מעשה ההדלקה יכוין להמשיך מוחין דצ' דצלמי המוחין הנז' דאו''א לנה''י דפרצוף 
כחב''ד דמ''ה וב''ן דמ''ה ומ''ה וב''ן דב''ן דזו''ן ודיעו''ר ודמל' דאבי''ע דאבי''ע דאצילות.

חכמות דצ' דאו''א וישסו''ת

בינות דצ' דאו''א וישסו''ת

1  אות ו' גי' שש וניקוד קמץ עולה שש עשרה סה"כ כ"ב.

ַאַהַיַה   ַאַהַיַה
ַה ַו ַה ַה   ַי ַהַו ַי

ֶאֶהֶיֶה   ֶאֶהֶיֶה
ֶה ֶהֶו ֶה  ֶי ֶהֶו ֶי

ִאִהִיִה    ִאִהִיִה
ִה ִהִו ִה   ִי ִהִו ִי

ַאַהַיַה   ַאַהַיַה
ַה ַו ַה ַה   ַי ַהַו ַי

ֶאֶהֶיֶה   ֶאֶהֶיֶה
ֶה ֶהֶו ֶה  ֶי ֶהֶו ֶי

ִאִהִיִה    ִאִהִיִה
ִה ִהִו ִה   ִי ִהִו ִי

ֵאֵהֵיֵה   ֵאֵהֵיֵה
ֵה ֵו ֵה ֵה   ֵי ֵהֵו ֵי

ְה ְאְהְיְה   ְאְהיְְְ
ְה ְו ְה ְה   ְי ְהְו ְי

ֻאֻהֻיֻה   ֻאֻהֻיֻה
ֻה ֻהֻו ֻה  ֻי ֻהֻו ֻי

ֵאֵהֵיֵה   ֵאֵהֵיֵה
ֵה ֵו ֵה ֵה   ֵי ֵהֵו ֵי

ְה ְאְהְיְה   ְאְהיְְְ
ְה ְו ְה ְה   ְי ְהְו ְי

ֻאֻהֻיֻה   ֻאֻהֻיֻה
ֻה ֻהֻו ֻה  ֻי ֻהֻו ֻי

אֵֹהָיֵה   אֵֹהָיֵה
ֵהָוֵה ֵה   ֹי ֵהָו ֹי

אֹהֹיֹהֹ   אֹהֹיֹֹה
ֹהֹוֹה ֹהֹוֹה   ֹי ֹי

אֵֹהָיֵה   אֵֹהָיֵה
ֵהָוֵה ֵה   ֹי ֵהָו ֹי

אֹהֹיֹהֹ   אֹהֹיֹֹה
ֹהֹוֹה ֹהֹוֹה   ֹי ֹי

אֵֹהָיֵה   אֵֹהָיֵה
ֵהָוֵה ֵה  ֹי ֵהָו ֹי

אֹהֹיֹהֹ   אֹהֹיֹֹה
ֹהֹוֹה   ֹיֹהֹוֹה ֹי

אֵֹהָיֵה   אֵֹהָיֵה
ֵהָוֵה ֵה  ֹי ֵהָו ֹי

אֹהֹיֹהֹ   אֹהֹיֹֹה
ֹהֹוֹה   ֹיֹהֹוֹה ֹי

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו
יּוהּווּוהּו   יּוהּווּוהּו

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו
יּוהּווּוהּו   יּוהּווּוהּו

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו
יּוהּווּוהּו   יּוהּווּוהּו

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו
יּוהּווּוהּו   יּוהּווּוהּו

ָהָיָה    ָאָהָיָה אָָ
ָהָוָה ָה   ָי ָו ָה ָי

ָהָיָה    ָאָהָיָה אָָ
ָהָוָה ָה   ָי ָו ָה ָי



לא הדלקת הפתילה

ו''ק דצ' דאו''א וישסו''ת

מלכות דצ' דאו''א וישסו''ת

ַאַהַיַה   ַאַהַיַה
ַה ַו ַה ַה   ַי ַהַו ַי

ֶאֶהֶיֶה   ֶאֶהֶיֶה
ֶה ֶהֶו ֶה  ֶי ֶהֶו ֶי

ִאִהִיִה    ִאִהִיִה
ִה ִהִו ִה   ִי ִהִו ִי

ַאַהַיַה   ַאַהַיַה
ַה ַו ַה ַה   ַי ַהַו ַי

ֶאֶהֶיֶה   ֶאֶהֶיֶה
ֶה ֶהֶו ֶה  ֶי ֶהֶו ֶי

ִאִהִיִה    ִאִהִיִה
ִה ִהִו ִה   ִי ִהִו ִי

ֵאֵהֵיֵה   ֵאֵהֵיֵה
ֵה ֵו ֵה ֵה   ֵי ֵהֵו ֵי

ְה ְאְהְיְה   ְאְהיְְְ
ְה ְו ְה ְה   ְי ְהְו ְי

ֻאֻהֻיֻה   ֻאֻהֻיֻה
ֻה ֻהֻו ֻה  ֻי ֻהֻו ֻי

ֵאֵהֵיֵה   ֵאֵהֵיֵה
ֵה ֵו ֵה ֵה   ֵי ֵהֵו ֵי

ְה ְאְהְיְה   ְאְהיְְְ
ְה ְו ְה ְה   ְי ְהְו ְי

ֻאֻהֻיֻה   ֻאֻהֻיֻה
ֻה ֻהֻו ֻה  ֻי ֻהֻו ֻי

אֵֹהָיֵה   אֵֹהָיֵה
ֵהָוֵה ֵה   ֹי ֵהָו ֹי

אֹהֹיֹהֹ   אֹהֹיֹֹה
ֹהֹוֹה ֹהֹוֹה   ֹי ֹי

אֵֹהָיֵה   אֵֹהָיֵה
ֵהָוֵה ֵה   ֹי ֵהָו ֹי

אֹהֹיֹהֹ   אֹהֹיֹֹה
ֹהֹוֹה ֹהֹוֹה   ֹי ֹי

אֵֹהָיֵה   אֵֹהָיֵה
ֵהָוֵה ֵה  ֹי ֵהָו ֹי

אֹהֹיֹהֹ   אֹהֹיֹֹה
ֹהֹוֹה   ֹיֹהֹוֹה ֹי

אֵֹהָיֵה   אֵֹהָיֵה
ֵהָוֵה ֵה  ֹי ֵהָו ֹי

אֹהֹיֹהֹ   אֹהֹיֹֹה
ֹהֹוֹה   ֹיֹהֹוֹה ֹי

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו
יּוהּווּוהּו   יּוהּווּוהּו

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו
יּוהּווּוהּו   יּוהּווּוהּו

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו
יּוהּווּוהּו   יּוהּווּוהּו

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו
יּוהּווּוהּו   יּוהּווּוהּו

ָהָיָה    ָאָהָיָה אָָ
ָהָוָה ָה   ָי ָו ָה ָי

ָהָיָה    ָאָהָיָה אָָ
ָהָוָה ָה   ָי ָו ָה ָי



ברכה שניה. שעשה ניסיםלב

ברכה שניה
שעשה ניסים

            

ָּברּוְך 
יכוין להמשיך שפע מכ''ע לב' זווגים דעתיק

 
 דחג''ת דעתי'

                           זווג פנימי איההיוהה דחב''ד       

זווג חיצון יאההויהה דנה''י וחג''ת

יכוין להמשיך שפע מב' זווגים דעתי' לב' זווגים דא''א

פנימי איההיוהה
               חיצון יאההויהה        דחג''ת דא''א

יכוין  להמשיך שפע מזווג פנימי דחב''ד דמ''ה וב''ן דא''א לזווג פנימי דחב''ד דמ''ה וב''ן 
דאו''א וישסו''ת

יהוה                                     אהיה

שפע דב''ן דזווג פנימי הנז' דא''א לחו''ב 
דחב''ד דזווג הפנימי דב''ן דאימא ותבונה

אלף הי יוד הי
אלף הא יוד הא

למלכיות דחו''ב דזווג עליון דאימא 
ותבונה

שפע דמ''ה דזווג פנימי הנז' דא''א לחו''ב 
וחו''ג דחב''ד דזווג הפנימי דמ''ה דאבא 

וישס'

יוד הי ויו הי
יוד הי ואו הי

יוד הא ואו הא
יוד הה וו הה

למלכיו' דחו''ב וחו''ג דזווג עליון דאבא 
ויש''ס



לג ברכה שניה. שעשה ניסים

יכוין לזווג החב''ד הנז' דמ''ה וב''ן דאו''א וישסו''ת ולהמשי' טי' עסמ''ב ליסוד דחב''ד הנז' 
דאבא ויש''ס וטי' קס''א קמ''ג לקנ''א שביסוד דחב''ד דאי' ותבונה

 

                                יּוהּווּוהּו

ויכוין להמשי' שפע מזווג חיצון דחג''ת הנז' דמ''ה וב''ן דא''א לזווג חיצון דחג''ת ומ''ה וב''ן 
דאו''א וישסו''ת ולהמשי' מזווג זה מו' דאותיו' דג' מ''ב דעס''מ וג' מילוייהם

איההיוהה
יוד הי ויו הי
יוד הי ואו הי

יוד הא ואו הא
יוד הה וו הה

ליסוד דזווג עליון דאבא ויש''ס                                 

אלף הי יוד הי
אלף הא יוד הא

ליסוד דזווג עליון דאי' ותבו' שבו קנ''א

ֹאֵהָיֵה  ֹאֵהָיֵה
ֵה ָו ֵה ֵה  ֹי ָו ֵה ֹי

יהוה
יוד הא ואו הא

יוד ואו דלת הא אלף
ואו אלף ואו הא אלף

וד א או א

ַאַהַיַה
ַה ַו ַה ַי
יהוה

יוד הי ויו הי
יוד ויו דלת הי יוד
ויו יוד ויו הי יוד

וד י יו י

ֵאֵהֵיֵה
ֵה ֵו ֵה ֵי
יהוה

יוד הי ואו הי
יוד ויו דלת הי יוד
ואו אלף ואו הי יוד

וד י או י

יאההויהה



ברכה שניה. שעשה ניסיםלד

יכוין להמשי' מיסוד הנז' דאי' ותבו' כל הז' שמות וה''ח למל' דאי' ותבו' שהיא תנ''ה ובה ה''ג

יוד הה וו הה  יוד הא ואו הא

יוד הי ואו הי  יוד הי ויו הי

יכוון להמשי' מיסוד דזווג הפנימי דחב''ד הנז' דאבא ויש''ס טי' עסמ''ב עם ה''ח 
ליסוד דזווג הפנימי דחב''ד הנז' דאי' ותבונה שבו קס''א קמ''ג קנ''א

ַאָּתה
זווג עליון איההיוהה דאו''א וישסו''ת

אלף הא יוד האאלף הה יוד הה

ליסוד דזווג הפנימי דחב''ד הנז' דאי' ותבו' שבו קס''א קמ''ג קנ''א

אלף הי יוד הי

ה''ח
ְיְהְוְה 
ֻיֻהֻוֻה ֹיהֹֹוֹה ֶיֶהֶוֶה 

ִיִהִוִה

ה''ח

 
יוד הה וו הה יוד הא ואו הא

יוד הי ואו הי  יוד הי ויו הי

ְיְהְוְה 
ֻיֻהֻוֻה ֹיהֹֹוֹה

ֶיֶהֶוֶה 
ִיִהִוִה

אלף הה יוד הה
אלף הא יוד הא אלף הי יוד הי

ְיְהְוְה 
ֻיֻהֻוֻה ֹיהֹֹוֹה

אלף הה יוד הה

למל' דאי' ותבונה שהיא תנ''ה ובה ה''ג

ֶיֶהֶוֶה 
ִיִהִוִה

אלף הא יוד האאלף הי יוד הי
ה''ג



לה ברכה שניה. שעשה ניסים

ַאַהַיַה
ַה ַו ַה ַי
ה הו י

יוד  הי  ויו  הי
יוד  ויו  דלת  הי  יוד  ויו  יוד  ויו  הי  יוד

וד  י  יו  י  

לכח"ב דחח"ן דחג"ת דחג"ת דמ"ה וב"ן דמ"ה דזו"ן:

יכוין להמשיך מ''ב דע''ב הנז' ומילויו עם נח''י דחיה דרוח דרוח לכח''ב דחח''ן 
דחג''ת דחג''ת דמ''ה וב''ן דמ''ה דזו''ן



ברכה שניה. שעשה ניסיםלו

ְיהָֹוה יאהדונהי
ביום ה'        יֹהֹֹוהֹ )ת''ת(

ביום ו'         ְיְהְוְה )ג(

ביום ז'         ֶיֶהֶוֶה )ח(

ביום ח'        ֵיֵהֵוֵה )ב(

ביום א'        ְיָהֹוה )מ(

ביום ב'     יּוהּווּוהּו )יסוד(

ביום ג'        ֻיֻהֻוֻה)ה(

ביום ד'        ִיִהִוִה )נ(

יכוין להמשיך מ"ב דמ"ה הנז"ל ומילויו עם נח''י דרוח דרוח דרוח לכח"ב דדת''י 
דחג"ת דחג"ת דמ"ה וב"ן דזו"ן

ֹאֵהָיֵה  ֹאֵהָיֵה
ֵה ָו ֵה ֵה  ֹי ָו ֵה ֹי

יהוה 
יוד הא ואו הא

יוד ואו דלת, הא אלף, ואו אלף ואו, הא אלף,
וד א או א



לז ברכה שניה. שעשה ניסים

יהוה יאהדונהי
עוד יכוין בכל לילה ס''ג אלהי''ם

יוד א הי ל ואו ה הי ים

מליל ב' ואילך שאין אומרים "שהחיינו" יכוין גם מ"ה ואדנ"י

יוד א הא ד ואו נ הא י 

אדני

יכוין להמשי' ולהוציא ממל' דזווג הפנימי דחב"ד דחג"ת הנז' דאי' ותבו' צלם דמו' 
דעסמ"ב וצלם דמו' דקס"א קמ"ג קנ"א עם חו"ג עם נרנח"י דנח"י דנרנח"י דרוח 
דמ"ה וב"ן ולהמשיכ' ע"ג חב"ד דחג"ת דז"א, ואח"כ יכוון להמשיכ' לחח"ן בג"ה 

דת"י דו"ק דחב"ד דחג"ת דמ"ה וב"ן דז"א

ַאַהַיַה
ַה ַו ַה ַי
ֶאֶהֶיֶה
ֶה ֶו ֶה ֶי
ִאִהִיִה
ִה ִו ִה ִי

ֵאֵהֵיֵה
ֵה ֵו ֵה ֵי
ְאְהְיְה
ְה ְו ְה ְי
ֻאֻהֻיֻה
ֻה ֻו ֻה ֻי

ָאָהָיָה
ָה ָו ָה ָי

הי ואו  הי  יוד 
אלף הא יוד הא

הי ויו  הי  יוד 
הי יוד  הי  אלף 

אּו הּו יּו הּו
הּו וּו  הּו  יּו 

אּו הּו יּו הּו
יּו הּו וּו הּו

יוד הא ואו הא        יוד הה וו הה

ְיְהְוְה ֶיֶהֶוֶה  ְיְהְוְה  ֶיֶהֶוֶה 

ֻיֻהֻוֻה ִיִהִוִה  ֻיֻהֻוֻה  ִיִהִוִה 

אלף הה יוד הה

ֹיהֹֹוֹהֹיהֹֹוֹה

ה''גה''ח

ווויוד הה וו הה  ו ווו ו ייי י

וווו ו

וווו ו דדד ד דדד ד

ֹאֵהָיֵה
ֵה ָו ֵה ֹי
ֹאֹהֹיֹה
ֹה ֹו ֹה ֹי

ֹאֵהָיֵה
ֵה ָו ֵה ֹי
ֹאֹהֹיֹה
ֹה ֹו ֹה ֹי



ברכה שניה. שעשה ניסיםלח

    

ֱאֹלֵהינּו
דחג"ת דב"ן ומ"ה דב"ן דזו"ן יכוין להמשי' מ"ב דס"ג הנז"ל ומילויו עם נח"י דנשמה דרוח דרוח לכח"ב דבג"ה דחג"ת 

ֶמֶלך  ָהעוָׄלם
יכוין למסור עצמו על קידוש השם ולקבל ד' מב"ד מד' אותיות הוי"ה וד' אותיות אדנ"י 

וליחדם ע"י אהי"ה וע"י עסמ"ב.

ֵהֵיֵה אֵֵ
ֵה ֵהֵו ֵי
יהוה

יוד הי ואו הי
יוד ויו דלת, הי יוד, ואו אלף ואו, הי יוד,

וד י או י 

סקילה
שריפה
הרג
חנק

י
ה
ו
ה

א
ד
נ
י

א
ה
י
ה

יוד הי ויו הי
יוד הי ואו הי

יוד הא ואו הא
יוד הה וו הה



לט ברכה שניה. שעשה ניסים

ואורות  הכלים  בירורי  עם  הנז"ל  דחג"ת  לפ"ר  הנז"ל שנמשכו  והנרנח"י  המו'  להעלו'  יכוין 
דאצי'  דז"א  דאבי"ע  הנז"ל  חג"ת  דפ"ר  דפנימיות  הכוללי'  דחב"ד  דאבי"ע  דמלכי'  דרפ"ח 
ודאבי"ע המתייחס לאותה המצוה דנר חנוכה עם שורשי נרנח"י שלו לעורר מ"ד ומ"ן לחב"ד 

הפנימיים דאו"א:

ַאַהַיַה
ַה ַו ַה ַי
ֶאֶהֶיֶה
ֶה ֶו ֶה ֶי
ִאִהִיִה
ִה ִו ִה ִי

ֵאֵהֵיֵה
ֵה ֵו ֵה ֵי
ְאְהְיְה
ְה ְו ְה ְי
ֻאֻהֻיֻה
ֻה ֻו ֻה ֻי

ָאָהָיָה
ָה ָו ָה ָי

הי ואו  הי  יוד 
אלף הא יוד הא

הי ויו  הי  יוד 
הי יוד  הי  אלף 

אּו הּו יּו הּו
הּו וּו  הּו  יּו 

אּו הּו יּו הּו
יּו הּו וּו הּו

יוד הא ואו הא        יוד הה וו הה

ְיְהְוְה ֶיֶהֶוֶה  ְיְהְוְה  ֶיֶהֶוֶה 

ֻיֻהֻוֻה ִיִהִוִה  ֻיֻהֻוֻה  ִיִהִוִה 

אלף הה יוד הה

ֹיהֹֹוֹהֹיהֹֹוֹה

ה''גה''ח

ֹאֵהָיֵה
ֵה ָו ֵה ֹי
ֹאֹהֹיֹה
ֹה ֹו ֹה ֹי

ֹאֵהָיֵה
ֵה ָו ֵה ֹי
ֹאֹהֹיֹה
ֹה ֹו ֹה ֹי



ברכה שניה. שעשה ניסיםמ

אהי''ה  הוי''ה  דא''ק  וס''ג  ע''ב  ויזדווגו  המעלות  רום  ועד  לעתיק  ומשם  לא"א  ומאו"א 
איההיוהה, ומשם ימשי' י"ס דמ"ה עם ט"ס תשלום י"ס דב"ן דאותם הבירורים שעלו 
לאותה  המתייחסים  דנח"י  דנרנח"י  נרנח"י  שהם  י"ס  בני'  ואהי"ה  הויו"ת  עשר  ובתוכם 
מצוה דנר חנוכה ולהמשיכם בבחי' מו' לפ"ר חב"ד דמ"ה וב"ן דפני' דעתיק ולהשאיר שם 

המובחר שבהם שהם טעמים דמ"ה ומקצת טעמי' דב"ן ולזווג:
זיווג מ''ה וב''ן דעתיק

איההיוהה
המ"ה וב"ן דעתיק וימשיך שאר המו' למ"ה וב"ן דא"א ולהשאיר שם המובחר שבהם 

שהם נקודות דמ"ה ושארית טעמי' דב"ן ולזווג.
זווג מ''ה וב''ן דא''א

איההיוהה
וימשיך שאר המו' למ"ה וב"ן דאו"א וישסו"ת וישאיר שם המובחר שבהם שהם תגין 

דמ"ה ונקודות ותגין דב"ן ויזווגם.
זווג מ''ה וב''ן דאו''א וישסו''ת

איההיוהה
וימשיך שארית צלמי המו' שהם אותיות דמ"ה וב"ן.

רפ''ח

יוד הי ויו הי
הי ואו  הי  יוד  הי  ואו  הי  יוד 
הא ואו  הא  יוד  יהוה 

י יה יהו יהוה
למ''ן דאימא

למ''ד דאבא

ַאַהַיַה
ַה ַו ַה ַי

מ''ב אותיות דע''ב

יהוה
יוד הי ויו הי

יוד ויו דלת הי יוד
ויו יוד ויו הי יוד

וד י יו י

ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיֵה
ה ָו ֵה ֹי ֵה  ָו ֵה ֹי
מ''ב אותיות דמ''ה

יהוה
יוד הא ואו הא

יוד ואו דלת הא אלף
ואו אלף ואו הא אלף

וד א או א

ֵאֵהֵיֵה
ֵה ֵו ֵה ֵי

מ''ב אותיות דס''ג

יהוה
יוד הי ואו הי

יוד ויו דלת הי יוד
ואו אלף ואו הי יוד

וד י או י



מא ברכה שניה. שעשה ניסים

להחזיר תשלום מוחין דיניקה ואח''כ ל''מ מקיפין ואח''כ צ'

ַאַהַיַה
ַה ַו ַה ַי
ֶאֶהֶיֶה
ֶה ֶו ֶה ֶי
ִאִהִיִה
ִה ִו ִה ִי

ֵאֵהֵיֵה
ֵה ֵו ֵה ֵי
ְאְהְיְה
ְה ְו ְה ְי
ֻאֻהֻיֻה
ֻה ֻו ֻה ֻי

ָאָהָיָה
ָה ָו ָה ָי

אּו הּו יּו הּו
הּו וּו  הּו  יּו 

אּו הּו יּו הּו
יּו הּו וּו הּו

יוד הא ואו הא        יוד הה וו הה
אלף הה יוד הה

ֹאֵהָיֵה
ֵה ָו ֵה ֹי
ֹאֹהֹיֹה
ֹה ֹו ֹה ֹי

ֹאֵהָיֵה
ֵה ָו ֵה ֹי
ֹאֹהֹיֹה
ֹה ֹו ֹה ֹי

ַאַהַיַה
ַה ַו ַה ַי

מ''ב אותיות דע''ב

יהוה
יוד הי ויו הי

יוד ויו דלת הי יוד
ויו יוד ויו הי יוד

וד י יו י

ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיֵה
ה ָו ֵה ֹי ֵה  ָו ֵה ֹי
מ''ב אותיות דמ''ה

יהוה
יוד הא ואו הא

יוד ואו דלת הא אלף
ואו אלף ואו הא אלף

וד א או א

ֵאֵהֵיֵה
ֵה ֵו ֵה ֵי

מ''ב אותיות דס''ג

יהוה
יוד הי ואו הי

יוד ויו דלת הי יוד
ואו אלף ואו הי יוד

וד י או י

הי ואו  הי  יוד 
אלף הא יוד הא

הי ויו  הי  יוד 
הי יוד  הי  ְיְהְוְהאלף  ֶיֶהֶוֶה  ְיְהְוְה  ֶיֶהֶוֶה 

ֻיֻהֻוֻה ִיִהִוִה  ֻיֻהֻוֻה  ִיִהִוִה 
ֹיהֹֹוֹהֹיהֹֹוֹה

ה''גה''ח



ברכה שניה. שעשה ניסיםמב

חכמות דל''מ דאו''א וישסו''ת

לחב''ד וחג''ת דמ''ה וב''ן דפרצ' כחב''ד דאצילות דז''א דאצילות דאבי''ע דאצילות.

בינות דל''מ דאו''א וישסו''ת

לחב''ד וחג''ת דמ''ה וב''ן דפרצ' כחב''ד דבריאה דז''א דבריאה דאבי''ע דאצילות.

ַאַהַיַה   ַאַהַיַה
ַה ַו ַה ַה   ַי ַהַו ַי

ֶאֶהֶיֶה   ֶאֶהֶיֶה
ֶה ֶהֶו ֶה  ֶי ֶהֶו ֶי

ִאִהִיִה    ִאִהִיִה
ִה ִהִו ִה   ִי ִהִו ִי

ַאַהַיַה   ַאַהַיַה
ַה ַו ַה ַה   ַי ַהַו ַי

ֶאֶהֶיֶה   ֶאֶהֶיֶה
ֶה ֶהֶו ֶה  ֶי ֶהֶו ֶי

ִאִהִיִה    ִאִהִיִה
ִה ִהִו ִה   ִי ִהִו ִי

ֵאֵהֵיֵה   ֵאֵהֵיֵה
ֵה ֵו ֵה ֵה   ֵי ֵהֵו ֵי

ְה ְאְהְיְה   ְאְהיְְְ
ְה ְו ְה ְה   ְי ְהְו ְי

ֻאֻהֻיֻה   ֻאֻהֻיֻה
ֻה ֻהֻו ֻה  ֻי ֻהֻו ֻי

ֵאֵהֵיֵה   ֵאֵהֵיֵה
ֵה ֵו ֵה ֵה   ֵי ֵהֵו ֵי

ְה ְאְהְיְה   ְאְהיְְְ
ְה ְו ְה ְה   ְי ְהְו ְי

ֻאֻהֻיֻה   ֻאֻהֻיֻה
ֻה ֻהֻו ֻה  ֻי ֻהֻו ֻי

אֵֹהָיֵה   אֵֹהָיֵה
ֵהָוֵה ֵה   ֹי ֵהָו ֹי

אֹהֹיֹהֹ   אֹהֹיֹֹה
ֹהֹוֹה ֹהֹוֹה   ֹי ֹי

אֵֹהָיֵה   אֵֹהָיֵה
ֵהָוֵה ֵה   ֹי ֵהָו ֹי

אֹהֹיֹהֹ   אֹהֹיֹֹה
ֹהֹוֹה ֹהֹוֹה   ֹי ֹי

אֵֹהָיֵה   אֵֹהָיֵה
ֵהָוֵה ֵה  ֹי ֵהָו ֹי

אֹהֹיֹהֹ   אֹהֹיֹֹה
ֹהֹוֹה   ֹיֹהֹוֹה ֹי

אֵֹהָיֵה   אֵֹהָיֵה
ֵהָוֵה ֵה  ֹי ֵהָו ֹי

אֹהֹיֹהֹ   אֹהֹיֹֹה
ֹהֹוֹה   ֹיֹהֹוֹה ֹי

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו
יּוהּווּוהּו   יּוהּווּוהּו

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו
יּוהּווּוהּו   יּוהּווּוהּו

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו
יּוהּווּוהּו   יּוהּווּוהּו

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו
יּוהּווּוהּו   יּוהּווּוהּו

ָהָיָה    ָאָהָיָה אָָ
ָהָוָה ָה   ָי ָו ָה ָי

ָהָיָה    ָאָהָיָה אָָ
ָהָוָה ָה   ָי ָו ָה ָי



מג ברכה שניה. שעשה ניסים

ו''ק דל''מ דאו''א וישסו''ת

לחב''ד וחג''ת דמ''ה וב''ן דפרצ' כחב''ד דיצירה דז''א דיצירה דאבי''ע דאצילות.

מלכות דל''מ דאו''א וישסו''ת

לחב''ד וחג''ת דמ''ה וב''ן דפרצ' כחב''ד דעשיה דז''א דעשיה דאבי''ע דאצילות.

ַאַהַיַה   ַאַהַיַה
ַה ַו ַה ַה   ַי ַהַו ַי

ֶאֶהֶיֶה   ֶאֶהֶיֶה
ֶה ֶהֶו ֶה  ֶי ֶהֶו ֶי

ִאִהִיִה    ִאִהִיִה
ִה ִהִו ִה   ִי ִהִו ִי

ַאַהַיַה   ַאַהַיַה
ַה ַו ַה ַה   ַי ַהַו ַי

ֶאֶהֶיֶה   ֶאֶהֶיֶה
ֶה ֶהֶו ֶה  ֶי ֶהֶו ֶי

ִאִהִיִה    ִאִהִיִה
ִה ִהִו ִה   ִי ִהִו ִי

ֵאֵהֵיֵה   ֵאֵהֵיֵה
ֵה ֵו ֵה ֵה   ֵי ֵהֵו ֵי

ְה ְאְהְיְה   ְאְהיְְְ
ְה ְו ְה ְה   ְי ְהְו ְי

ֻאֻהֻיֻה   ֻאֻהֻיֻה
ֻה ֻהֻו ֻה  ֻי ֻהֻו ֻי

ֵאֵהֵיֵה   ֵאֵהֵיֵה
ֵה ֵו ֵה ֵה   ֵי ֵהֵו ֵי

ְה ְאְהְיְה   ְאְהיְְְ
ְה ְו ְה ְה   ְי ְהְו ְי

ֻאֻהֻיֻה   ֻאֻהֻיֻה
ֻה ֻהֻו ֻה  ֻי ֻהֻו ֻי

אֵֹהָיֵה   אֵֹהָיֵה
ֵהָוֵה ֵה   ֹי ֵהָו ֹי

אֹהֹיֹהֹ   אֹהֹיֹֹה
ֹהֹוֹה ֹהֹוֹה   ֹי ֹי

אֵֹהָיֵה   אֵֹהָיֵה
ֵהָוֵה ֵה   ֹי ֵהָו ֹי

אֹהֹיֹהֹ   אֹהֹיֹֹה
ֹהֹוֹה ֹהֹוֹה   ֹי ֹי

אֵֹהָיֵה   אֵֹהָיֵה
ֵהָוֵה ֵה  ֹי ֵהָו ֹי

אֹהֹיֹהֹ   אֹהֹיֹֹה
ֹהֹוֹה   ֹיֹהֹוֹה ֹי

אֵֹהָיֵה   אֵֹהָיֵה
ֵהָוֵה ֵה  ֹי ֵהָו ֹי

אֹהֹיֹהֹ   אֹהֹיֹֹה
ֹהֹוֹה   ֹיֹהֹוֹה ֹי

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו
יּוהּווּוהּו   יּוהּווּוהּו

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו
יּוהּווּוהּו   יּוהּווּוהּו

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו
יּוהּווּוהּו   יּוהּווּוהּו

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו
יּוהּווּוהּו   יּוהּווּוהּו

ָהָיָה    ָאָהָיָה אָָ
ָהָוָה ָה   ָי ָו ָה ָי

ָהָיָה    ָאָהָיָה אָָ
ָהָוָה ָה   ָי ָו ָה ָי



ברכה שניה. שעשה ניסיםמד

ֶׁשָעָשׂה
יכוין לב' אל הרמוזים בחנוכה.

יכוין להמשיך הארת הפנים העליונים דא"א שהם ב' שמות א"ל מלאים )גי' ש"ע( 

אלף למד         אלף למד
)למתק( אל שם אלהי"ם דמילוי יודין העולה ש' 

אלף למד הי יוד מם
וגם אל שם הפשוט שהם ה' אותיות גי' ש"ה

אלהים 
ובזה יתמתק שם אלהי"ם.

נו"ה

ִנִּסים
נ"ס בגי' מ"ה אדנ"י

יוד הא ואו הא  אדני
י"ם הם יסוד הכולל נ' שערי בינה והם מ"י דנסים

דאו''א

ַלֲאבֹוֵתינּו,
המקננים                                         במלכות

ַּבָּיִמים ָהֵהם ַבְזַמן ַהֶזה:



מה ברכה שלישית. שהחיינו

ברכה שלישית
שהחיינו

            

ָּברּוְך 
יכוין להמשיך שפע מכ''ע לב' זווגים דעתיק

דחגת דעתי'
                           זווג פנימי איההיוהה דחב''ד        

זווג חיצון יאההויהה דנה''י וחג''ת

יכוין להמשיך שפע מב' זווגים דעתי' לב' זווגים דא''א

פנימי איההיוהה
               חיצון יאההויהה        דחג''ת דא''א

יכוין  להמשיך שפע מזווג פנימי דחב''ד דמ''ה וב''ן דא''א לזווג פנימי דחב''ד דמ''ה וב''ן 
דאו''א וישסו''ת

יהוה                                     אהיה

שפע דב''ן דזווג פנימי הנז' דא''א לחו''ב 
דחב''ד דזווג הפנימי דב''ן דאימא ותבונה

אלף הי יוד הי
אלף הא יוד הא

למלכיות דחו''ב דזווג עליון דאימא 
ותבונה

שפע דמ''ה דזווג פנימי הנז' דא''א לחו''ב 
וחו''ג דחב''ד דזווג הפנימי דמ''ה דאבא 

וישס'

יוד הי ויו הי
יוד הי ואו הי

יוד הא ואו הא
יוד הה וו הה

למלכיו' דחו''ב וחו''ג דזווג עליון דאבא 
ויש''ס



ברכה שלישית. שהחיינומו

יכוין לזווג החב''ד הנז' דמ''ה וב''ן דאו''א וישסו''ת ולהמשי' טי' עסמ''ב ליסוד דחב''ד הנז' 
דאבא ויש''ס וטי' קס''א קמ''ג לקנ''א שביסוד דחב''ד דאי' ותבונה

 

                                יּוהּווּוהּו

ויכוין להמשי' שפע מזווג חיצון דחג''ת הנז' דמ''ה וב''ן דא''א לזווג חיצון דחג''ת ומ''ה וב''ן 
דאו''א וישסו''ת ולהמשי' מזווג זה מו' דאותיו' דג' מ''ב דעס''מ וג' מילוייהם

איההיוהה
יוד הי ויו הי
יוד הי ואו הי

יוד הא ואו הא
יוד הה וו הה

ליסוד דזווג עליון דאבא ויש''ס                                 

אלף הי יוד הי
אלף הא יוד הא

ליסוד דזווג עליון דאי' ותבו' שבו קנ''א

ֹאֵהָיֵה  ֹאֵהָיֵה
ֵה ָו ֵה ֵה  ֹי ָו ֵה ֹי

יהוה
יוד הא ואו הא

יוד ואו דלת הא אלף
ואו אלף ואו הא אלף

וד א או א

ַאַהַיַה
ַה ַו ַה ַי
יהוה

יוד הי ויו הי
יוד ויו דלת הי יוד
ויו יוד ויו הי יוד

וד י יו י

ֵאֵהֵיֵה
ֵה ֵו ֵה ֵי
יהוה

יוד הי ואו הי
יוד ויו דלת הי יוד
ואו אלף ואו הי יוד

וד י או י

יאההויהה



מז ברכה שלישית. שהחיינו

יכוין להמשי' מיסוד הנז' דאי' ותבו' כל הז' שמות וה''ח למל' דאי' ותבו' שהיא תנ''ה ובה ה''ג

יוד הה וו הה  יוד הא ואו הא

יוד הי ואו הי  יוד הי ויו הי

יכוון להמשי' מיסוד דזווג הפנימי דחב''ד הנז' דאבא ויש''ס טי' עסמ''ב עם ה''ח 
ליסוד דזווג הפנימי דחב''ד הנז' דאי' ותבונה שבו קס''א קמ''ג קנ''א

ַאָּתה
זווג עליון איההיוהה דאו''א וישסו''ת

אלף הא יוד האאלף הה יוד הה

ליסוד דזווג הפנימי דחב''ד הנז' דאי' ותבו' שבו קס''א קמ''ג קנ''א

אלף הי יוד הי

ה''ח
ְיְהְוְה 
ֻיֻהֻוֻה ֹיהֹֹוֹה

ֶיֶהֶוֶה 
ִיִהִוִה

ה''ח

 
יוד הה וו הה יוד הא ואו הא

יוד הי ואו הי  יוד הי ויו הי

ְיְהְוְה 
ֻיֻהֻוֻה ֹיהֹֹוֹה

ֶיֶהֶוֶה 
ִיִהִוִה

אלף הה יוד הה
אלף הא יוד הא אלף הי יוד הי

ְיְהְוְה 
ֻיֻהֻוֻה ֹיהֹֹוֹה

אלף הה יוד הה

למל' דאי' ותבונה שהיא תנ''ה ובה ה''ג

ֶיֶהֶוֶה 
ִיִהִוִה

אלף הא יוד האאלף הי יוד הי
ה''ג



ברכה שלישית. שהחיינומח

ַה ַאַהַי
ַה ַו ַה ַי
ה יהו

יוד  הי  ויו  הי
יוד  ויו  דלת  הי  יוד  ויו  יוד  ויו  הי  יוד

וד  י  יו  י  

לכח"ב דחח"ן דחג"ת דחג"ת דמ"ה וב"ן דמ"ה דזו"ן:

יכוון להמשיך מ''ב דע''ב הנז' ומילויו עם נח''י דחיה דרוח דרוח לכח''ב דחח''ן 
דחג''ת דחג''ת דמ''ה וב''ן דמ''ה דזו''ן

ְיהָֹוה יאהדונהי
יכוון להמשיך מ"ב דמ"ה הנז"ל ומילויו עם נח''י דרוח דרוח דרוח לכח"ב דדת''י 

דחג"ת דחג"ת דמ"ה וב"ן דזו"ן

ֹאֵהָיֵה  ֹאֵהָיֵה
ֵה ָו ֵה ֵה  ֹי ָו ֵה ֹי

יהוה 
יוד הא ואו הא

יוד ואו דלת, הא אלף, ואו אלף ואו, הא אלף,
וד א או א



מט ברכה שלישית. שהחיינו

יהוה יאהדונהי
יכוין שילוב מ''ה אדנ''י

יוד א הא ד ואו נ הא י 

אדני

יכוין להמשי' ולהוציא ממל' דזווג הפנימי דחב"ד דחג"ת הנז' דאי' ותבו' צלם דמו' 
דעסמ"ב וצלם דמו' דקס"א קמ"ג קנ"א עם חו"ג עם נרנח"י דנח"י דנרנח"י דרוח 
דמ"ה וב"ן ולהמשיכ' ע"ג חב"ד דחג"ת דז"א, ואח"כ יכוון להמשיכ' לחח"ן בג"ה 

דת"י דו"ק דחב"ד דחג"ת דמ"ה וב"ן דז"א

ַאַהַיַה
ַה ַו ַה ַי
ֶאֶהֶיֶה
ֶה ֶו ֶה ֶי
ִאִהִיִה
ִה ִו ִה ִי

ֵאֵהֵיֵה
ֵה ֵו ֵה ֵי
ְאְהְיְה
ְה ְו ְה ְי
ֻאֻהֻיֻה
ֻה ֻו ֻה ֻי

ָאָהָיָה
ָה ָו ָה ָי

הי ואו  הי  יוד 
אלף הא יוד הא

הי ויו  הי  יוד 
הי יוד  הי  אלף 

אּו הּו יּו הּו
הּו וּו  הּו  יּו 

אּו הּו יּו הּו
יּו הּו וּו הּו

יוד הא ואו הא        יוד הה וו הה

ְיְהְוְה ֶיֶהֶוֶה  ְיְהְוְה  ֶיֶהֶוֶה 

ֻיֻהֻוֻה ִיִהִוִה  ֻיֻהֻוֻה  ִיִהִוִה 

אלף הה יוד הה

ֹיהֹֹוֹהֹיהֹֹוֹה

ה''גה''ח

ווויוד הה וו הה  ו ווו ו ייי י

וווו ו

וווו ו דדד ד דדד ד

ֹאֵהָיֵה
ֵה ָו ֵה ֹי
ֹאֹהֹיֹה
ֹה ֹו ֹה ֹי

ֹאֵהָיֵה
ֵה ָו ֵה ֹי
ֹאֹהֹיֹה
ֹה ֹו ֹה ֹי



ברכה שלישית. שהחיינונ

    

ֱאֹלֵהינּו
דחג"ת דב"ן ומ"ה דב"ן דזו"ן יכוין להמשי' מ"ב דס"ג הנז"ל ומילויו עם נח"י דנשמה דרוח דרוח לכח"ב דבג"ה דחג"ת 

ֶמֶלך  ָהעוָׄלם
יכוין למסור עצמו על קידוש השם ולקבל ד' מב"ד מד' אותיות הוי"ה וד' אותיות אדנ"י 

וליחדם ע"י אהי"ה וע"י עסמ"ב.

ֵהֵיֵה אֵֵ
ֵה ֵהֵו ֵי
יהוה

יוד הי ואו הי
יוד ויו דלת, הי יוד, ואו אלף ואו, הי יוד,

וד י או י 

סקילה
שריפה
הרג
חנק

י
ה
ו
ה

א
ד
נ
י

א
ה
י
ה

יוד הי ויו הי
יוד הי ואו הי

יוד הא ואו הא
יוד הה וו הה



נא ברכה שלישית. שהחיינו

ואורות  הכלים  בירורי  עם  הנז"ל  דחג"ת  לפ"ר  הנז"ל שנמשכו  והנרנח"י  המו'  להעלו'  יכוין 
דאצי'  דז"א  דאבי"ע  הנז"ל  חג"ת  דפ"ר  דפנימיות  הכוללי'  דחב"ד  דאבי"ע  דמלכי'  דרפ"ח 
ודאבי"ע המתייחס לאותה המצוה דנר חנוכה עם שורשי נרנח"י שלו לעורר מ"ד ומ"ן לחב"ד 

הפנימיים דאו"א:

ַאַהַיַה
ַה ַו ַה ַי
ֶאֶהֶיֶה
ֶה ֶו ֶה ֶי
ִאִהִיִה
ִה ִו ִה ִי

ֵאֵהֵיֵה
ֵה ֵו ֵה ֵי
ְאְהְיְה
ְה ְו ְה ְי
ֻאֻהֻיֻה
ֻה ֻו ֻה ֻי

ָאָהָיָה
ָה ָו ָה ָי

הי ואו  הי  יוד 
אלף הא יוד הא

הי ויו  הי  יוד 
הי יוד  הי  אלף 

אּו הּו יּו הּו
הּו וּו  הּו  יּו 

אּו הּו יּו הּו
יּו הּו וּו הּו

יוד הא ואו הא        יוד הה וו הה

ְיְהְוְה ֶיֶהֶוֶה  ְיְהְוְה  ֶיֶהֶוֶה 

ֻיֻהֻוֻה ִיִהִוִה  ֻיֻהֻוֻה  ִיִהִוִה 

אלף הה יוד הה

ֹיהֹֹוֹהֹיהֹֹוֹה

ה''גה''ח

ֹאֵהָיֵה
ֵה ָו ֵה ֹי
ֹאֹהֹיֹה
ֹה ֹו ֹה ֹי

ֹאֵהָיֵה
ֵה ָו ֵה ֹי
ֹאֹהֹיֹה
ֹה ֹו ֹה ֹי



ברכה שלישית. שהחיינונב

ומאו"א לא"א ומשם לעתיק ועד רום המעלות ויזדווגו ע''ב ס''ג דא''ק איההיוהה 
ומשם ימשי' י"ס דמ"ה עם ט"ס תשלום י"ס דב"ן דאותם הבירורים שעלו ובתוכם עשר 
הויו"ת ואהי"ה בני' י"ס שהם נרנח"י דנרנח"י דנח"י המתייחסים לאותה מצוה או הנאה 

ולהמשיכם בבחי' מו' לפ"ר חב"ד דמ"ה וב"ן דפני' דעתיק ולהשאיר שם המובחר שבהם 
שהם טעמים דמ"ה ומקצת טעמי' דב"ן ולזווג:

זיווג מ''ה וב''ן דעתיק

איההיוהה
המ"ה וב"ן דעתיק וימשיך שאר המו' למ"ה וב"ן דא"א ולהשאיר שם המובחר שבהם 

שהם נקודות דמ"ה ושארית טעמי' דב"ן ולזווג.
זווג מ''ה וב''ן דא''א

איההיוהה
וימשיך שאר המו' למ"ה וב"ן דאו"א וישסו"ת וישאיר שם המובחר שבהם שהם תגין 

דמ"ה ונקודות ותגין דב"ן ויזווגם.
זווג מ''ה וב''ן דאו''א וישסו''ת

איההיוהה
וימשיך שארית צלמי המו' שהם אותיות דמ"ה וב"ן.

רפ''ח

יוד הי ויו הי
הי ואו  הי  יוד  הי  ואו  הי  יוד 

יהוה יוד הא ואו הא
י יה יהו יהוה

למ''ן דאימא

למ''ד דאבא

ַאַהַיַה
ַה ַו ַה ַי

מ''ב אותיות דע''ב

יהוה
יוד הי ויו הי

יוד ויו דלת הי יוד
ויו יוד ויו הי יוד

וד י יו י

ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיֵה
ה ָו ֵה ֹי ֵה  ָו ֵה ֹי
מ''ב אותיות דמ''ה

יהוה
יוד הא ואו הא

יוד ואו דלת הא אלף
ואו אלף ואו הא אלף

וד א או א

ֵאֵהֵיֵה
ֵה ֵו ֵה ֵי

מ''ב אותיות דס''ג

יהוה
יוד הי ואו הי

יוד ויו דלת הי יוד
ואו אלף ואו הי יוד

וד י או י



נג ברכה שלישית. שהחיינו

להחזיר תשלום מוחין דיניקה ואח''כ ל''מ מקיפין ואח''כ צ'

ַאַהַיַה
ַה ַו ַה ַי
ֶאֶהֶיֶה
ֶה ֶו ֶה ֶי
ִאִהִיִה
ִה ִו ִה ִי

ֵאֵהֵיֵה
ֵה ֵו ֵה ֵי
ְאְהְיְה
ְה ְו ְה ְי
ֻאֻהֻיֻה
ֻה ֻו ֻה ֻי

ָאָהָיָה
ָה ָו ָה ָי

אּו הּו יּו הּו
הּו וּו  הּו  יּו 

אּו הּו יּו הּו
יּו הּו וּו הּו

יוד הא ואו הא        יוד הה וו הה
אלף הה יוד הה

ֹאֵהָיֵה
ֵה ָו ֵה ֹי
ֹאֹהֹיֹה
ֹה ֹו ֹה ֹי

ֹאֵהָיֵה
ֵה ָו ֵה ֹי
ֹאֹהֹיֹה
ֹה ֹו ֹה ֹי

ַאַהַיַה
ַה ַו ַה ַי

מ''ב אותיות דע''ב

יהוה
יוד הי ויו הי

יוד ויו דלת הי יוד
ויו יוד ויו הי יוד

וד י יו י

ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיֵה
ה ָו ֵה ֹי ֵה  ָו ֵה ֹי
מ''ב אותיות דמ''ה

יהוה
יוד הא ואו הא

יוד ואו דלת הא אלף
ואו אלף ואו הא אלף

וד א או א

ֵאֵהֵיֵה
ֵה ֵו ֵה ֵי

מ''ב אותיות דס''ג

יהוה
יוד הי ואו הי

יוד ויו דלת הי יוד
ואו אלף ואו הי יוד

וד י או י

הי ואו  הי  יוד 
אלף הא יוד הא

הי ויו  הי  יוד 
הי יוד  הי  ְיְהְוְהאלף  ֶיֶהֶוֶה  ְיְהְוְה  ֶיֶהֶוֶה 

ֻיֻהֻוֻה ִיִהִוִה  ֻיֻהֻוֻה  ִיִהִוִה 
ֹיהֹֹוֹהֹיהֹֹוֹה

ה''גה''ח



ברכה שלישית. שהחיינונד

חכמות דל''מ דאו''א וישסו''ת

לחב''ד וחג''ת דמ''ה וב''ן דפרצ' כחב''ד דאצילות דז''א דאצילות דאבי''ע דאצילות.

בינות דל''מ דאו''א וישסו''ת

לחב''ד וחג''ת דמ''ה וב''ן דפרצ' כחב''ד דבריאה דז''א דבריאה דאבי''ע דאצילות.

ַאַהַיַה   ַאַהַיַה
ַה ַו ַה ַה   ַי ַהַו ַי

ֶאֶהֶיֶה   ֶאֶהֶיֶה
ֶה ֶהֶו ֶה  ֶי ֶהֶו ֶי

ִאִהִיִה    ִאִהִיִה
ִה ִהִו ִה   ִי ִהִו ִי

ַאַהַיַה   ַאַהַיַה
ַה ַו ַה ַה   ַי ַהַו ַי

ֶאֶהֶיֶה   ֶאֶהֶיֶה
ֶה ֶהֶו ֶה  ֶי ֶהֶו ֶי

ִאִהִיִה    ִאִהִיִה
ִה ִהִו ִה   ִי ִהִו ִי

ֵאֵהֵיֵה   ֵאֵהֵיֵה
ֵה ֵו ֵה ֵה   ֵי ֵהֵו ֵי

ְה ְאְהְיְה   ְאְהיְְְ
ְה ְו ְה ְה   ְי ְהְו ְי

ֻאֻהֻיֻה   ֻאֻהֻיֻה
ֻה ֻהֻו ֻה  ֻי ֻהֻו ֻי

ֵאֵהֵיֵה   ֵאֵהֵיֵה
ֵה ֵו ֵה ֵה   ֵי ֵהֵו ֵי

ְה ְאְהְיְה   ְאְהיְְְ
ְה ְו ְה ְה   ְי ְהְו ְי

ֻאֻהֻיֻה   ֻאֻהֻיֻה
ֻה ֻהֻו ֻה  ֻי ֻהֻו ֻי

אֵֹהָיֵה   אֵֹהָיֵה
ֵהָוֵה ֵה   ֹי ֵהָו ֹי

אֹהֹיֹהֹ   אֹהֹיֹֹה
ֹהֹוֹה ֹהֹוֹה   ֹי ֹי

אֵֹהָיֵה   אֵֹהָיֵה
ֵהָוֵה ֵה   ֹי ֵהָו ֹי

אֹהֹיֹהֹ   אֹהֹיֹֹה
ֹהֹוֹה ֹהֹוֹה   ֹי ֹי

אֵֹהָיֵה   אֵֹהָיֵה
ֵהָוֵה ֵה  ֹי ֵהָו ֹי

אֹהֹיֹהֹ   אֹהֹיֹֹה
ֹהֹוֹה   ֹיֹהֹוֹה ֹי

אֵֹהָיֵה   אֵֹהָיֵה
ֵהָוֵה ֵה  ֹי ֵהָו ֹי

אֹהֹיֹהֹ   אֹהֹיֹֹה
ֹהֹוֹה   ֹיֹהֹוֹה ֹי

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו
יּוהּווּוהּו   יּוהּווּוהּו

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו
יּוהּווּוהּו   יּוהּווּוהּו

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו
יּוהּווּוהּו   יּוהּווּוהּו

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו
יּוהּווּוהּו   יּוהּווּוהּו

ָהָיָה    ָאָהָיָה אָָ
ָהָוָה ָה   ָי ָו ָה ָי

ָהָיָה    ָאָהָיָה אָָ
ָהָוָה ָה   ָי ָו ָה ָי



נה ברכה שלישית. שהחיינו

ו''ק דל''מ דאו''א וישסו''ת

לחב''ד וחג''ת דמ''ה וב''ן דפרצ' כחב''ד דיצירה דז''א דיצירה דאבי''ע דאצילות.

מלכות דל''מ דאו''א וישסו''ת

לחב''ד וחג''ת דמ''ה וב''ן דפרצ' כחב''ד דעשיה דז''א דעשיה דאבי''ע דאצילות.
ואח''כ יכוין להמשיך המוחין הפנימיים דצ' דצלם דחכמות, דבינות, דו''ק, דמלכויות 

של ישסו''ת לנה''י דניקוד הנז' דז''א

ַאַהַיַה   ַאַהַיַה
ַה ַו ַה ַה   ַי ַהַו ַי

ֶאֶהֶיֶה   ֶאֶהֶיֶה
ֶה ֶהֶו ֶה  ֶי ֶהֶו ֶי

ִאִהִיִה    ִאִהִיִה
ִה ִהִו ִה   ִי ִהִו ִי

ַאַהַיַה   ַאַהַיַה
ַה ַו ַה ַה   ַי ַהַו ַי

ֶאֶהֶיֶה   ֶאֶהֶיֶה
ֶה ֶהֶו ֶה  ֶי ֶהֶו ֶי

ִאִהִיִה    ִאִהִיִה
ִה ִהִו ִה   ִי ִהִו ִי

ֵאֵהֵיֵה   ֵאֵהֵיֵה
ֵה ֵו ֵה ֵה   ֵי ֵהֵו ֵי

ְה ְאְהְיְה   ְאְהיְְְ
ְה ְו ְה ְה   ְי ְהְו ְי

ֻאֻהֻיֻה   ֻאֻהֻיֻה
ֻה ֻהֻו ֻה  ֻי ֻהֻו ֻי

ֵאֵהֵיֵה   ֵאֵהֵיֵה
ֵה ֵו ֵה ֵה   ֵי ֵהֵו ֵי

ְה ְאְהְיְה   ְאְהיְְְ
ְה ְו ְה ְה   ְי ְהְו ְי

ֻאֻהֻיֻה   ֻאֻהֻיֻה
ֻה ֻהֻו ֻה  ֻי ֻהֻו ֻי

אֵֹהָיֵה   אֵֹהָיֵה
ֵהָוֵה ֵה   ֹי ֵהָו ֹי

אֹהֹיֹהֹ   אֹהֹיֹֹה
ֹהֹוֹה ֹהֹוֹה   ֹי ֹי

אֵֹהָיֵה   אֵֹהָיֵה
ֵהָוֵה ֵה   ֹי ֵהָו ֹי

אֹהֹיֹהֹ   אֹהֹיֹֹה
ֹהֹוֹה ֹהֹוֹה   ֹי ֹי

אֵֹהָיֵה   אֵֹהָיֵה
ֵהָוֵה ֵה  ֹי ֵהָו ֹי

אֹהֹיֹהֹ   אֹהֹיֹֹה
ֹהֹוֹה   ֹיֹהֹוֹה ֹי

אֵֹהָיֵה   אֵֹהָיֵה
ֵהָוֵה ֵה  ֹי ֵהָו ֹי

אֹהֹיֹהֹ   אֹהֹיֹֹה
ֹהֹוֹה   ֹיֹהֹוֹה ֹי

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו
יּוהּווּוהּו   יּוהּווּוהּו

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו
יּוהּווּוהּו   יּוהּווּוהּו

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו
יּוהּווּוהּו   יּוהּווּוהּו

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו
יּוהּווּוהּו   יּוהּווּוהּו

ָהָיָה    ָאָהָיָה אָָ
ָהָוָה ָה   ָי ָו ָה ָי

ָהָיָה    ָאָהָיָה אָָ
ָהָוָה ָה   ָי ָו ָה ָי



ברכה שלישית. שהחיינונו

יסוד

ֶׁשֶהֱחָינּו
ש''ה חיינו מנה''י דאימא הנקרא אלהים חיים הנכנסים בז''א בהם ד' אהיה מספר חיינו

אהיה  אהיה  אהיה  אהיה

ְוִקְּיָמנּו
 גימ' רי''ו שהם המוחין דז''א

ְוִהִּגיָענּו
יכוין שהגיע גימ' ג' הויו''ת עם י''ב אותיותיהם דהיינו הגיע ג' הויו''ת

יהוה  יהוה  יהוה
ומספר היו''ד וכללותו וכללות הג''ע הם י''ב.



נז ברכה שלישית. שהחיינו

עוד יכוין בג' נ''ו נ''ו נ''ו דשהחיינו וקיימנו והגיענו שעולים כמספר ג' כחות דעס''מ 
מלובשים בג' כחות דקס''א קס''א קמ''ג.

כ''ח דע''ב                                                   כ''ח דס''ג נצח                                                 הוד

יוד ויו דלת הי יוד         יוד ויו דלת הי יוד
ויו יוד ויו הי יוד           ואו אלף ואו הי יוד

מלובשים                                                     מלובשים
בכ''ח דקס'''א                                               בכ''ח דקס''א

אלף למד פא הי יוד        אלף למד פא הי יוד
יוד ויו דלת הי יוד           יוד ויו דלת הי יוד

יסוד
כ''ח דמ''ה

יוד ואו דלת הא אלף 
ואו אלף ואו הא אלף

מלובשים
בכ''ח דקמ''ג

אלף למד פא הא אלף 
יוד ואו דלת הא אלף 

ַלְּזַמן
ונכנסים בז''א

ַהֶּזה:
היינו לחג''ת שלו ומשם לנו''ק



ברכה ראשונה. להדליקנח

קיצור סדר הכוונות לחנוכה
ללא מטבע הברכה

ברכה ראשונה

ָּברּוְך ַאָּתה
ְיהָֹוה יאהדונהי 

                                                     
1
                                                                                                   

יכוין ע"ב וקס"א גי' רג"ל2

ע"ב                                                              קס"א

יוד הי ויו הי                    אלף הי יוד הי
גימטריא

רג''ל
1 לפי היר''א ח''ד עמוד 22, בכל לילה יכוין בהוי''ה בניקוד הצריך לו. 

2 כוונה להאיר לנוק' שהיא שם ב''ן מחב''ד דז''א ע''ב קס''א, ברכה א' מג' ברכות

רחום

וחנון

אדני

אל

)בליל ח' יזדווגו נוצר חסד

ְיָהֹוֻה  יוד אלף הי הי ויו יוד הי הי
וימשיך הה' מכילתן הנשארים.(

ביום ה'     ֻיֻהֻוהֻ )ה(

ביום ו'     יּוֻהוּוֻה )יסוד(

ביום ז'     יּוהּווּוהּו )עטרת היסוד(

ביום ח'    ְיָהֹוֻה )מ(

ביום א'     ֶיֻהֶוהֻ )ח(

ביום ב'     ְיֻהְוֻה )ג(

ביום ג'     יֹֻהֹוֻה )ת(

ביום ד'     ִיֻהִוֻה )נ(

)ֵיֻהֵוֻה   יום א'
 ֶיֻהֶוֻה   יום ב'
 ְיֻהְוֻה   יום ג'
 יֹֻהֹוֻה   יום ד'
 ִיֻהִוֻה   יום ה'
ֻיֻהֻוֻה    יום ו'
 ּיֻהּוֻה    יום ז'
 ְיֻהָוֻה  יום ח'(



נט ברכה ראשונה. להדליק

  

גם יכוין ס"ג קס"א גי' ב' פעמים יב"ק

ס"ג                                                                                   קס"א

יוד הי ואו הי                      אלף הי יוד הי
גי' ב' פעמים יב"ק

אילההויהם                        אילההויהם 

גם יכוין להמשיך הארה ושפע ממספר ע"ב קס"א3 דחב"ד דז"א לנו"ק שהיא שם ב"ן

ע"ב קס"א

יוד אלף הי הי ויו יוד הי הי
לנו"ק שהיא שם ב"ן

יוד הה וו הה
                                                         

  ארך             אפים                 ורב חסד

ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלך ָהעוָׄלם
יכוין למסור עצמו על קידוש השם ולקבל ד' מב"ד מד' אותיות הוי"ה וד' אותיות אדנ"י 

וליחדם ע"י אהי"ה וע"י עסמ"ב.

3  כוונת עד שתכלה רג"ל מן השוק

סקילה
שריפה
הרג
חנק
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יוד הי ויו הי
יוד הי ואו הי

יוד הא ואו הא
יוד הה וו הה



ברכה ראשונה. להדליקס

ואמת               נוצר חסד                לאלפים

ֲאֶשר ִקְּדָשנּו ְּבִמְצוָׄתיו
נושא עוון

ְוִצּוָנּו 
ופשע                  וחטאה             ונקה

ְלַהְדִליק  ֵנר  ֲחֻנָּכה  
ר''ת נח''ל שם קדוש

ר"ת נח''ל יכוין להמשיך מאימא לז"א שם מ"ה עם ריבוע אהי"ה גמ' נח''ל:

מאימא לז"א:

יוד הא ו א אה אהי אהיה ו הא 
ומז"א לנו"ק שבה שם ב"ן ול"ו אותיות דמלא דמלא כמספר נח"ל:

מז"א לנוק:

ב"ן

יוד הה וו הה
ד' אותיות

יהוה
ט' אותיות

יוד הה וו הה
כ"ג אותיות

יוד ואו דלת, הה הה, ואו ואו, הה הה 



סא ברכה ראשונה. להדליק

עוד יכוין להדליק גימ' ע"ב ס"ג מ"ה ע"ה להמשיכם לנו"ק מחב"ד חג"ת נה"י דז"א לשם 
ב"ן שבמלכות

ְלַהְדִליק
מחב"ד ע"ב

יוד הי ויו הי                                            
מחג"ת ס"ג

יוד הי ואו הי
 מנה"י מ"ה

יוד הא ואו הא
לשם ב"ן שבמלכות

יוד הה וו הה

ֵנר 
יכוין לג' יחודים הנז' שבפשוטם גימ' נ"ר:

יוד אלף הי הי ויו יוד הי הי
יוד א הי ל ואו ה הי ים
יוד א הא ד ואו נ הא י

ֲחֻנָּכה: 
יכוין להמשיך לנו"ק מאימא 

ס''ג יוד הי ואו הי 

כ''ו       יהוה 
גימ' חנוכה

גם יכוין להמשיך לנו"ק אותיות דג' יחודים הנז' שהם כמספר כ"ה דחנוכ"ה.
עתיק ונו"ק א"א ונו"ק 

איההיוהה
או"א וישסו"ת

יאהלוההים 
זו"ן ויעקו"ר

יאהדונהי



ברכה שניה. שעשה ניסיםסב

הדלקת הפתילה:
יכוין בסוד ָו של הוד, נקודה )קמץ( כזה. ויכוין בסוד בנימין שהיא באה בסוד נצח והוד אדם 

קדמאה שהיא עולה סוד חנוכה במעלת  הכ"ב1. 

ברכה שניה
שעשה ניסים

ָּברּוְך ַאָּתה
ְיהָֹוה יאהדונהי

מליל ב' ואילך שאין אומרים "שהחיינו" יכוין גם מ"ה ואדנ"י

יוד א הא ד ואו נ הא י    
1  אות ו' גי' שש וניקוד קמץ עולה שש עשרה סה"כ כ"ב.

אדני

ביום ה'          יֹהֹֹוהֹ )ת(

ביום ו'            ְיְהְוְה )ג(

ביום ז'           ֶיֶהֶוֶה )ח(

ביום ח'           ֵיֵהֵוֵה )ב(

ביום א'           ְיָהֹוֻה )מ(

ביום ב'        יּוהּווּוהּו )י(

ביום ג'           ֻיֻהֻוֻה )ה(

ביום ד'           ִיִהִוִה )נ(

עוד יכוין בכל לילה ס"ג אלהי"ם

יוד א הי ל ואו ה הי ים



סג ברכה שניה. שעשה ניסים

ֱאֹלֵהינּו
ֶמֶלך  ָהעוָׄלם

יכוין למסור עצמו על קידוש השם ולקבל ד' מב"ד מד' אותיות הוי"ה וד' אותיות אדנ"י 
וליחדם ע"י אהי"ה וע"י עסמ"ב.

ֶׁשָעָשׂה
יכוין לב' אל הרמוזים בחנוכה.

יכוין להמשיך הארת הפנים העליונים דא"א שהם ב' שמות א"ל מלאים )גי' ש"ע( 

אלף למד         אלף למד
)למתק( אל שם אלהי"ם דמילוי יודין העולה ש' 

אלף למד הי יוד מם
וגם אל שם הפשוט שהם ה' אותיות גי' ש"ה

אלהים 
ובזה יתמתק שם אלהי"ם.

סקילה
שריפה
הרג
חנק

י
ה
ו
ה

א
ד
נ
י

א
ה
י
ה

יוד הי ויו הי
יוד הי ואו הי
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יוד הה וו הה



ברכה שניה. שעשה ניסיםסד

נו"ה

ִנִּסים
נ"ס בגי' מ"ה אדנ"י

יוד הא ואו הא  אדני
י"ם הם יסוד הכולל נ' שערי בינה והם מ"י דנסים

דאו''א

ַלֲאבֹוֵתינּו,
המקננים                                             במלכות

ַּבָּיִמים  ָהֵהם  ַבְזַמן  ַהֶזה:



סה ברכה שלישית. שהחיינו

ברכה שלישית
שהחיינו

ָּברּוְך ַאָּתה
ְיהָֹוה יאהדונהי

ֱאלֵׁׁׂהינּו ֶמֶלך  ָהעוָׄלם

ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו 
ְוִהִגּיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה:

אדני

מ"ה ואדנ"י

יוד א הא ד ואו נ הא י 

סקילה
שריפה
הרג
חנק
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יוד הי ויו הי
יוד הי ואו הי

יוד הא ואו הא
יוד הה וו הה



סדר חנוכהסו

אחר שידליק נר אחד יאמר נוסח זה ממסכת סופרים פרק כ', שיש בו ל''ו תיבות

ׁשּועֹות,     ַהּתְ ְוַעל  ים,  ּסִ ַהּנִ ַעל  ַמְדִליִקין  ֲאַנְחנּו  לּו  ַהּלָ רֹות  ַהּנֵ
ים.  דֹוׁשִ ֲהֶניָך ַהּקְ ינּו ַעל ְיֵדי ּכָ יָת ַלֲאבֹוֵתֽ ָעׂשִ ְפָלאֹות, ׁשֶ ְוַעל ַהּנִ
ְרׁשּות  ָלנּו  ְוֵאין  ֹקֶדׁש,  לּו  ַהּלָ רֹות  ַהּנֵ ה  ֲחֻנּכָ ְיֵמי  מֹוַנת  ְוָכל־ׁשְ
ֶמָך  ֵדי ְלהֹודֹות ִלׁשְ ּכְ ְלָבד,  ּבִ א ִלְראֹוָתם  ֶהם, ֶאּלָ ּבָ ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ

יָך וִנְפְלאֹוֶתיָך ִויׁשּועֹוֶתיָך: ַעל ִנּסֶ

יָתִני, ְולֹא־ י ִדּלִ ִית ְלָדִוד: ֲארֹוִמְמָך ְיָי ּכִ ת ַהּבַ יר־ֲחֻנּכַ ִמְזמֹור ׁשִ
ֵאִני: ְיָי ֶהֱעִליָת  ְרּפָ י ֵאֶליָך ַוּתִ ְעּתִ ּוַ ְחּתָ אְֹיַבי ִלי: ְיָי ֱאלָֹהי, ׁשִ ּמַ ׂשִ
ֲחִסיָדיו,  לְיָי  רּו  ַזּמְ ְרִדי־בֹור:  ִמּיָ יַתִני  ִחּיְ י,  ַנְפׁשִ אֹול  ִמן־ׁשְ
ָיִלין  ֶעֶרב  ּבָ ְרצֹונֹו,  ּבִ ים  ַחּיִ ַאּפֹו  ּבְ ֶרַגע  י  ּכִ ָקְדׁשֹו:  ְלֵזֶכר  ְוהֹודּו 
ְיָי  ְלעֹוָלם:  ל־ֶאּמֹוט  ּבַ ְלִוי,  ְבׁשַ י  ָאַמְרּתִ ַוֲאִני  ה:  ִרּנָ ְוַלּבֶֹקר  ִכי  ּבֶ
ִנְבָהל:  ָהִייִתי  ָפֶניָך  ְרּתָ  ִהְסּתַ עֹז,  ְלַהְרִרי  ה  ֶהֱעַמְדּתָ ְרצֹוְנָך  ּבִ
י ֶאל  ִרְדּתִ ָדִמי ּבְ ַצע ּבְ ן: ַמה־ּבֶ ֵאֶליָך ְיָי ֶאְקָרא, ְוֶאל־ֲאדָֹני ֶאְתַחּנָ
ֱהֵיה־עֵֹזר  ְיָי  ִני,  ְוָחּנֵ ַמעְיָי  ׁשְ ָך:  ֲאִמּתֶ יד  ֲהַיּגִ ָעָפר  ֲהיֹוְדָך  ַחת,  ׁשָ
ְמָחה:  ֵרִני ׂשִ ַאּזְ י, ַוּתְ ּקִ ְחּתָ ׂשַ ּתַ ִדי ְלָמחֹול ִלי, ּפִ ִלי: ָהַפְכּתָ ִמְסּפְ

 : ְרָך ָכבֹוד ְולֹא ִיּדֹם, ְיָי ֱאלַֹהי ְלעֹוָלם אֹוֶדּךָ ְלַמַען ְיַזּמֶ



סז סדר חנוכה

עליון'' שבע  ''יושב בסתר  ומזמור  נועם  ויהי  הנרות הדולקים, פסוק  יד  יאמרו על  אח''כ 
פעמים, וזו סגולה לשמירה. )בא''ח ש''א פרשת וישב הלכה כ''ג(

ָעֵלינּו  ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו  ֱאלֵֹהינּו  ֲאדָֹני  נַֹעם  ִויִהי 
ִיְתלֹוָנן:  י  ּדַ ׁשַ ֵצל  ּבְ ֶעְליֹון  ֵסֶתר  ּבְ ב  יֹׁשֵ ּכֹוְנֵנהּו:  ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעׂשֵ
ח  יְלָך ִמּפַ י הּוא ַיּצִ אַֹמר לְיָי ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱאלַֹהי ֶאְבַטח ּבֹו: ּכִ
ה  ְחֶסה ִצּנָ ָנָפיו ּתֶ ֶאְבָרתֹו ָיֶסְך ָלְך ְוַתַחת ּכְ ֶבר ַהּוֹות: ּבְ ָיקּוׁש ִמּדֶ
ֶבר  ַחד ָלְיָלה ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם: ִמּדֶ ְוסֵֹחָרה ֲאִמּתֹו: לֹא ִתיָרא ִמּפַ
ּוְרָבָבה  ֶאֶלף  ָך  ּדְ ִמּצִ ִיּפֹל  ָצֳהָרִים:  ָיׁשּוד  ֶטב  ִמּקֶ ַיֲהלְֹך  אֶֹפל  ּבָ
ִעים  ְרׁשָ ַמת  ּלֻ ְוׁשִ יט  ַתּבִ ֵעיֶניָך  ּבְ ַרק  ׁש:  ִיּגָ לֹא  ֵאֶליָך  ִמיִמיֶנָך 
ה ֵאֶליָך  ְמּתָ ְמעֹוֶנָך: לֹא ְתֻאּנֶ ה ְיָי ַמְחִסי ֶעְליֹון ׂשַ י ַאּתָ ְרֶאה: ּכִ ּתִ
ָכל  ָמְרָך ּבְ ְך ִלׁשְ ה ּלָ י ַמְלָאָכיו ְיַצּוֶ ָאֳהֶלָך: ּכִ ָרָעה ְוֶנַגע לֹא ִיְקַרב ּבְ
ַחל ָוֶפֶתן  ֶאֶבן ַרְגֶלָך: ַעל ׁשַ ּגֹף ּבָ ן ּתִ אּוְנָך ּפֶ ָ ִים ִיׂשּ ּפַ ָרֶכיָך: ַעל ּכַ ּדְ
ֵבהּו  ּגְ ֲאׂשַ ֵטהּו  ַוֲאַפּלְ ק  ָחׁשַ ִבי  י  ּכִ ין:  ְוַתּנִ ִפיר  ּכְ ְרמֹס  ּתִ ְדרְֹך  ּתִ
ֵצהּו  ֲאַחּלְ ְבָצָרה  ָאנִֹכי  ִעּמֹו  ְוֶאֱעֵנהּו  ִיְקָרֵאִני  ִמי:  ׁשְ ָיַדע  י  ּכִ

יׁשּוָעִתי: יֵעהּו ְוַאְרֵאהּו ּבִ ּבִ ֵדהּו: אֶֹרְך ָיִמים ַאׂשְ ַוֲאַכּבְ



כוונות השלהבתסח

סוד השלהבת1

דע שיש בשלהבת ש"ת הב"ל והם במדריגה א' ביסוד דאבא אלא שההבל הוא יותר פנימי              
משת כי שת הוא למטה בסוד וחשופי שת, וזה השלהבת יוצאת מי"ה וזהו שלהבת י"ה. 

כיצד יוצא מי"ה שלהבת, דע כי י"ה דמלוי כזה יו"ד ה"י תכה יו"ד בה"י הם ש', וה"י ביו"ד 
כ"ה  ה' הם  וכן ה"פ  ק',  י' הם  י' פעמים  וביה  והיו"ד תכה מינה  בגי' ת"ר.  עולה  הם ש', 
הרי תשכ"ה, וז' תיבות של ב' הכאות הרי תשל"ב, וכשמתפשטים אותיות אלו כשיוצאים 
מטיבור ז"א באור חוזר, היו"ד שיוצאת תחילה היא פוגעת בה"א שיורדת אחריה ומכה שם 

ומתמלאים ונעשים חמשה אותיוח, הרי שלהבת. 

עוד יש בשלהבת ג' גוונים ששמם הוא זה זהרירו"ן מיכא"ל ושורשם שהוא קס"א, והג' 
היתרים הם הג' שמות, ואלו הם דבריאה. 

וביצירה הם ג' פעמים גבריא"ל ע"ה שכולל אותם.

ובעשיה הוא שם כפירירו"ן ושם קס"א שג"כ כולל שם שלהבת. 

אלו ה' שלהביות חשבונם עולה שלשת אלפים תרפ"ה, והם מכופלים שהם ז' אלפים ש"ע 
כמנין ש"ע, שהעי"ן עולה לשבעה אלפים ולשבעים.

בלב"ת אש עולה ג"כ שלהבת עם ד' אותיות ע"ב עולה שלהבת, כשתסיר ד' יודי"ן הם ת' 
נשאר משם ע"ב ל"ב הם ש"ך וי' אותיות של מלוי ע"ב וד' יודי"ן ול' במ"ק הם שבעה, הרי 

שלהבת. 

ושם ס"ג עולה ג"כ שלהבת. כיצד, תסיר שלשה יודי"ן ואל"ף שבאמצע השם, ששורש 
ה"א היא יו"ד, נמצא שהם ד' יודין שהם ת', ונשאר ג"כ ל"ב כמו שנשאר משם ע"ב, הרי 

תש"ך וי"ז כו משם ע"ב, הרי שלהבת. 

ובשם מ"ה יש ג"כ שלהבת. כיצד, ג' אלפין והיוד של השם הם ת', שכבר אמרנו ששורש 
האלפין הוא יו"ד, נשאר מהשם ל"ב, תחשוב בשמות הנ"ל והוא שלהבת.

ושם ב"ן ג"כ עולה שלהבת. כשתצייר הב' ההי"ן בצורת ה' הם שני יודין, ויו"ד ראשונה 
וכללות השני ההי"ן שהיא יו"ד אחרת )שהם יודי"ן משני ההי"ן( הרי ארבע יודין הם ת', 
נשאר משם ב"ן ל"ב, כשתחשוב מה שלקחנו שהם עשרים נשאר ל"ב, תחשוב כנ"ל הרי 

שלהבת. )ותכוין שלא להפרידה מהגחלת(.
1  נה''ש דף מ' ע''ב



סט כוונות השלהבת

עתה יסתכל בשלהבת ויכוין כוונות אלו

שלהבת ראשונה
יכוין שלהבת היא שת הבל והם ביסוד דאבא הבל למעלה ושת למטה.

שלהבת שניה
יכוין כי שלהבת יוצאת משם יה באופן זה

תכה יו''ד פעמים ה''י                                                             וה''י פעמים יו''ד

הי הי הי הי הי הי הי הי הי הי                יוד יוד יוד יוד יוד יוד יוד יוד
הי הי הי הי הי הי הי הי הי הי                   יוד יוד יוד יוד יוד יוד יוד 

גימ' ש'                                                                                     גימ' ש'

ס''ה גימ' ת''ר

עוד תכה י' פעמים י'                                                                 וה' פעמים ה'

י' י' י' י' י' י' י' י' י' י'                            ה' ה' ה' ה' ה'
גימ' ק'                                                                                   גימ' כ''ה

ס''ה גימ' תשכ''ה

ועם ז' אותיות של ב' ההכאות יו''ד ה''י י' ה' הרי תשל''ב

וכשמתפשטות אותיות אלו מטיבור ז''א באו''ח י' פוגעת בה' ומתמלאים ונעשים ה' אותיות 

יו''ד ה''י הרי שלהב''ת
 



כוונות השלהבתע

שלהבת שלישית
בבריאה

גם יכוין שלהבת בגימ' זהרירו''ן מיכא''ל

ושם קס''א אלף הי יוד הי שהוא שורשם

והג' הנותרים הם הג' שמות.

שלהבת רביעית
ביצירה

גם יכוין שלהבת עם הכולל בגימ' גבריאל גבריאל גבריאל

שלהבת חמישית
בעשיה

גם יכוין שלהבת בגימ' כפירירו''ן ושם קס''א אלף הי יוד הי

ויכוין שלא להפריד השלהבת שהיא אות י''ה דמ''צ דמצוה בא''ת ב''ש שהם נסתרים, 

מהגחלת והפתילה שהם ו''ה הנגלים ונעשית נר מצוה.

ואלו ה' השלהבות עולה שלושת אלפים תרפ''ה והם מכופלים שהם שבעת עלפים וש''ע 
כמנין ש''ע שהעין עולה לז' אלפים ושבעים.

שלהבת שישית
בלבת אש עולה ג''כ שלהבת עם ד' אותיות.



עא כוונות השלהבת

וכן שם ס''ג עולה שלהבת. כיצד, תסיר ג' 
יודי''ן ואל''ף שבאמצע השם, ששורש הא' 

הוא יו''ד, נמצא ד' יודי''ן שהם ת'.

ונשאר ג''כ ל''ב כמו שנשאר משם 

ע''ב, הרי תש''ך, וי''ז כמו משם ע''ב,               

הרי שלהבת.

ובשם מ''ה יש ג''כ שלהבת כשתעשה 
האלפי''ן יודי''ן, שכבר אמרנו ששורש 

האלפי''ן הוא יו''ד.

הרי שלהבת.

י  י  א  י     תכפול בי' הרי ת'

וד ה וו ה תכפול בי' הרי ש''ך
יוד הי ויו הי          י' אותיות
י  י  י  י,  ל        ס''ה ז' במ''ק

י  י  י  י      תכפול בי' הרי ת'
וד ה וו ה  תכפול בי' הרי ש''ך
יוד הי ויו הי         י' אותיות
י  י  י  י,  ל       ס''ה ז' במ''ק

י  י  י  י      תכפול בי' הרי ת'
וד ה וו ה תכפול בי' הרי ש''ך
יוד הא ואו הא    י' אותיות
י  י  י  י,  ל       ס''ה ז' במ''ק

ע''ב עולה שלהבת. כשתסיר ד' יודי''ן הם ת'
נשאר משם ע''ב ל''ב הם ש''ך

ועשר אותיות המילוי ע''ב

וד' יודי''ן ול' במספר קטן הם ז', הרי שלהבת.

שלהבת שביעית
שם ע''ב יוד הי ויו הי

שלהבת שמינית
שם ס''ג יוד הי ואו הי

שלהבת תשיעית
שם מ''ה יוד הא ואו הא



כוונות השלהבתעב

ובשם ב''ן יש ג''כ שלהבת, כשתצייר שני 
הההי''ן של המילוי בצורת ד' ו' הם שני יודי''ן, 

ויו''ד ראשונה וכללות השני ההי''ן שהיא יו''ד 

אחרת שהם שני יודי''ן משני ההי''ן, הרי ד' 

יודי''ן הם ת'.

נשאר משם ב''ן ל''ב, הם ש''ך, 

ותשע אותיות המילוי ב''ן והכולל, 

וד' יודי''ן ול' במספר קטן הם ז', 

הרי שלהבת.

שלהבת עשירית
 שם ב''ן יוד הד וו הד

           

ותכוין שלא להפרידם מהגחלת

תם ונשלם שבח לאל בורא עולם

יוד הד וו הד תכפול בי' הרי ת'
י ה ה כללות ד' יודי''ן יייי  כפול י'

נשאר ל''ב

וד  ה  וו  ה     תכפול בי' הרי ש'ך
יוד  הה  וו  הה      

י  י  י  י,  ל               ס''ה ז' במ''ק

ו ו

ו ו



עג שער הכוונות. חנוכה

מעלת קדושת ימי החנוכה

שער הכוונות דרושי חנוכה דף ק''ח ע''ג מבואר: 

בענין חנוכה סדר הדלקת הנרות היה נוהג כנוסח הכתוב בבית יוסף ז"ל על  הטור וגם בספר 
שולחן ערוך סימן תרע''ו סעיף ה' והוא כי בלילה הא' ידליק הנר שבצד ימינו שהוא היותר רחוק מן 
הפתח מכל ז' נרות ובליל ב' ידליק נר הב' לו שהוא יותר סמוך אל הפתח יותר מן הא' ואח"כ 
יפנה אל ימין וידליק הנר הא' וכעד"ז כל שאר הלילות עד שנמצא כי בלילה האחרונה מדליק הנר 
שבצד שמאלו שהוא הנר היותר קרוב וסמוך אל הפתח ומתחיל בו ונפנה לצד ימינו הקרוב קרוב 

קודם ונמצא כי הנר הא' מכולם שהוא בצד ימין המדליק נדלק אחרון בלילה אחרונה. 

ואמנם נבאר תחילה ענין קדושת הימים האלו ואח"כ נבאר ענין ברכות נר של חנוכה והנה כמו 
ויו"ט ור"ח יש בהם תוספת קדושה על ימי החול גם בחנוכה ופורים יש  שנתבאר שבשבתות 
בהם תוספת קדושה יותר מימי החול בדרוש בית מועד שם כתב ז"ל הנה ענין זמנים אלו היא התנוצצות האורות 
אין  אמנם  והשעה.  העת  לפי  כ"א מתגלה  בנה"י  או  בתפארת  או  בגבורה  אם  בחסד  אם  הזמן  ולפי  אלו  בזמנים  העליונים 

מדריגתם שוה למדריגת השבתות ויו"ט ור"ח והנה הם נתבארו כל אחד במקומו. עכ''ל.

הקדמה:  כל חג מתקן בספירה אחרת מששה ספירות חג''ת נה''י ועל זה כתב השמן ששון זי''ע וז''ל:

בדרוש ר"ח משם הזוהר והתיקונים כי בפסח הוא דרועא ימינא ור"ה דרוע' שמאלא ושבועות באמצעיתא ופורים וחנוכה 
נצח והוד וכו'. עכ''ל ר''ל שיש תיקון בסדר הימים שנתקנים בימי החול והוא נקרא  זו''ן דימים, ויש תיקון בסדר הזמנים 
שנתקנים בכל חג והוא נקרא זו''ן דזמנים,  זו''ן דזמנים מתחלק לו''ק שהם חג''ת נה''י שכל אחד הוא א''ק ואבי''ע שלם 
שפסח הוא דרועא ימינא ר''ל א''ק ואבי''ע דחסד  ור"ה דרועא שמאלא ר''ל א''ק ואבי''ע דגבורה וכו' וחנוכה ופורים א''ק 

ואבי''ע דנצח והוד.

דהוד  ואבי''ע  בהוד1 א''ק  אינון  תרוייהו  כי  באופן אחר  הוא  ופורים  חנוכה  ענין  אבל  ועל זה כתב הרב 

החול  וכפ"ז  ש-  קשה  כן  אם  בהוד  ומלכות  בנצח  דיעקב  ביארנו  בחול  ואעפ"י שבתפלת שחרית 
דנצח  ואבי''ע  בא''ק  גם  מתקן  חול   שביום  אינון בהוד  ופורים אשר תרוייהו  יותר מחנוכה  הוא קדוש 
דרך  על  הוא  הענין  אבל  מהוד  גבוה  יותר  שהוא  בנצח  גם  מתקן  חול  שביום  נמצא  דהוד,  ואבי''ע  א''ק  וגם 

שביארנו בדרוש ר"ח בענין היו"ט. שער הכוונות דרושי ר''ה דרוש ה' דף צ''ג ע''א כתב שם שיש עילוי לנוק' 
1 ספר שמן ששון על שער הכונות - דרושי חנוכה - דרוש א 

]ב[ שם חנוכה ופורים תרוייהו אינון בהוד ע"כ כאן כת' שניהם בהוד אך לעיל דרו' ר"ח ור"ה ובפע"ח סוף דרוש חג השבועו' דברי מוהרח"ו שם 
כתב שהם בנו"ה פורים בנצח וחנוכה בהוד יע"ש

ותירץ שחנוכה ופורים הוא בנו"ה בא"ק ואבי"ע דהו"ד וא"ק ואבי"ע דנצח וסדר עליתם של יעקב ורחל הוא בהודות שלהם של כ"א באופן זה 
בחנוכה שניהם בהוד ר"ל יעקו"ר דאבי"ע דהוד תרוייהו אינון בהוד שבו ועד"ז גם כן יעקו"ר דאבי"ע דנצח תרוייהו אינון בהוד שבו ובפורים 

הוא עד"ז ממש יעקו"ר דאבי"ע דהוד תרוייהו אינון בנצח שבהוד עצמו וכעד"ז יעקו"ר דאבי"ע דנצח תרוייהו אינון בנצח שבנצח ובזה צדקו כל 
המאמרים בחנוכה ופורים הם בנו"ה ושניהם הם בהוד ודוק ופשוט ועיין בהקדמת הסדור לפורים להרב ש"ש זלה"ה ועיין מ"ש לעיל בדרוש 

ר"ח אות ך' דשניהם בנצח הוא בר"ח יע"ש:



שער הכוונות. חנוכהעד

כי הנוק' יש לה אז  כן מתרץ המהרח''ו  ועל  ישירות.  אליה  מגיע  אלא השפע  הזכר  ע''י  כשמקבלת שפע שלא 

תוספות קדושה כי היא מקבלת הארותיה לבד ואינה טפילה לבעלה לפי שאז מקבלת הארותיה ע"י עצמה שלא 
ע"י בעלה ועל זה כתב הרב וכן הוא כאן כי הנה בחול יעקב יונק הארתו וחלק הארה שלה מן הנצח 

ומן ההוד ואח"כ נותן לה הארתה ונמשך מן ההוד על ידו אבל עתה בחנוכה ופורים היא יונקת 
חלק הארותיה מן ההוד ע"י עצמה שלא ע"י בעלה ואינה טפילה אליו כימי החול והנה ענין זה 

הוא תוספת קדושה אליה בזמנים אלו יותר מבחול. עכ''ל

עוד הקדמה במהות הימים

מכאן מתחיל כוונות הפרטיות ששיכות לחנוכה, לפני שנתחיל את הכוונות הפרטיות של חנוכה צריך להבין את מהות ימי 

חנוכה הקדושים ואת מצות ההדלקה, זמן ההדלקה, וכו' עיין בשער הכוונות בדרושי חצות דף נ''ח ע''ב וכללות דבריו הם 

שרחל יורדת מעולם האצילות לבי''ע בסוד גלות השכינה בנקודת חצות, לכן עם ישראל צריכים להשתתף בצער השכינה 

ולעזור לה בשעת הירידה ע''י שתלך ותשב אצל הפתח סמוך להמזוזה שהוא סוד השכינה פתח העליון וכו'. )נלע''ד שזה 

את  מדליקין  כשאנו  כי  ודע,  וז''ל:  חיים  עץ  בפרי  המהרח''ו  כתב  כי  לפתח(.  הסמוך  טפח  להדליק  חז''ל  לנו  שהורו  מה 

החנוכיה עם שקיעת החמה, כי אז היא מדת לילה, והיא )הנוק'( יורדת למטה, אל הבריאה וליצירה ולעשייה, לתת טרף 

לביתה וחק לנערותיה, ואז אנו ממשיכין לה אותן האורות שהיו לה למעלה )באצילות(. ולפי שעיקר המשכה היא מאותו 

להמשיך  יכול  הזה  האור  ואין  רגל,  גי'  הם  ביו"דין  מלאים  כשהם  כי  אהי"ה,  הו"יה  שהוא  הראש,  מן  אליה  הנמשך  האור 

אליה אלא זמן מועט, לכן גם מצוות הדלקה אינה אלא זמן מועט, וזהו עד שתכלה רגל מן השוק, כי השוק הם העולמות 

ולא  מצוה,  עושה  הדלקה  לכן  מקומה.  עד  למטה  אחריה  שנמשך  האור  מן  רשימו  אותו  שתכלה  עד  )בי''ע(,  התחתונים 

ההדלקה.  היינו  לבד,  מקומה  אל  אור מלמעלה  לה  שאנו ממשיכין  אלא  כלל,  ממקומה  אותה  מעלין  אנו  אין  כי  ההנחה, 

ולכן אסור להשתמש לאורה, כי כדי להיות אור הקודש העליון יורד עד למטה, אשר שם מקומה במקום אשר מצוים שם 

החיצונים, ואנו חוששין שלא יתאחזו באור העליון, ולכן אין להנות מן האור. עכ''ל

נמצא: שבחנוכה הנוק' עומדת בג' טפחים כנגד נה''י דאצילות ושם בהדלקה ימשך לה אור מג' יחודים הנקראים יחוד נר 

שהעליון שבהם נקרא יחוד הויה אהיה שהוא בחב''ד ואחר השקיעה הנוק' יורדת לבי''ע ולפני שתרד לבי''ע צריך להמשיך 

אליה את האורות שהיו לה למעלה בהיותה בנה''י דאצילות וזה בזמן מועט בסוד עד שתכלה רגל מן השוק, וברדת האור 

העליון למטה לבי''ע צריכים שמירה, א( ע''י שמות ס''ג קס''א  גי' ''דרך'' וזה גורם שנפתחין י''ג תיקוני דיקנא דא''א וע''י 

נכפין הדינים ומיתוק הקליפות, כמבואר בסידור בעמוד נט



עה שער הכוונות. חנוכה

גם יכוין ס"ג קס"א גי' ב' פעמים יב"ק

ס"ג                                                                                   קס"א

יוד הי ואו הי                      אלף הי יוד הי

 ב( וגם ע''י שנכוון בשמות הוי''ה אלהים גי' יב''ק  ב' פעמים יב''ק גי' דרך וע''י זה יהיה שמירה 
בדרך וזה מציל מאחיזת החיצונים עיין בעמוד נט

גי' ב' פעמים יב"ק

אילההויהם                        אילההויהם 
 

 ג( וגם אסור להשתמש לאורה כמו שיבואר לקמן בעז''ה2. 

סדר הכוונות הפרטיות

ואמנם ענין כוונת ברכות הדלקת הנר הם סובבים על יחוד א'  וז''ל:   עוד כתב מהרח''ו בשער הכוונת 

עליון ושלם הנקרא נר יבואר לקמן כמבואר אצלינו בתפילת שחרית דחול בברכת שים שלום כי 
יחוד יש  ועניינו בקיצור הוא, כי שלשה בחי' של  ועיין שם.  זה על מתכונתו  יחוד  שם נתבאר 
לזו"ן, א( הוא בבחי'  הויה אהיה 3בכתר ומספרו מ"ז, הב'( הוא בבחי' הויה אלקים בחב''ד ומספרו 

2עיין בדיני אבלות שמנהג ירושלים שהבנים לא הולכים אחר מיטת אביהם, וכמו שהבנים לא הולכים אחר האב גם המזיקים לא יכלו 

להזיק אז גם כאן אסור להשתמש לאורה כדי שלחיצונים לא יכלו ללהאחז באורות.  
3  עץ חיים - שער טו פרק א מ"ק וז''ל:

מ"ב מדרוש שלוח הקן תבין שיש ג' )מיני( יחודים אל זו"ן הנקרא נ"ר והם הוי"ה אהי"ה הוי"ה אלהים הוי"ה אדני והם נגד ג' פרצופים שיש 
)בנוקבא דז"א( בזו"ן, א' י"ס דאחוריים שהם עיבור שלה בעמידה דלחש שהיא למטה בנה"י שבו שהוא ג"כ פרצוף שלם דעיבור ואז חיבורם 
פב"פ נקרא הוי"ה אדנ"י וכשהזווג פב"פ בסוד פרצוף שלו דיניקה עם פרצוף שלה דיניקה דאז הוא נקרא חג"ת דז"א ואז היא עולה עד שם 
ג"כ בחזרת עמידה אז הוא חיבור הוי"ה אלקים וכשהזווג פב"פ בסוד פרצוף גדלות שבו עם פרצוף גדלות שבה שאז נקרא חב"ד דזעיר אנפין 
ועלתה עד שם אז הוא חיבור הוי"ה אהי"ה שכבר הוא בחי' בינה הנקרא אהי"ה שלימה בי"ס דגדלות ואז הוא בעת נפילת אפים שנבקע 
היסוד )דאמא( בויעבור. עכ''ל ומ''ש כאן שהזווג חב''ד חג''ת נה''י ולמעלה כתבנו בשם שער הכוונות דרושי שים שלום שהזווג בכתר חב''ד 

ו''ק הכל אחד עיין רחה''נ בדף ז' ע''ד ד''ה זה הכלל.



שער הכוונות. חנוכהעו

יב"ק, הג'( הוא בבחי' הויה אדני בנה''י ומספרו צ"א, ולפעמים מתייחדים בבחי' א' הויה אדני כנגד 
הנה''י דז''א כי עד שם מגיעה קומתה של הנוק' ולפעמים בשתיהם הויה אדני, הויה אלהים כי היא מגיעה עד החזה 

חג''ת דז''א ולפעמים בשלשתם  הויה אהיה, הויה אלהים, הויה אדני שהיא שווה עד הכתר שלו. ואז הוא היחוד 

הגמור ואז הנוק' נקרא נ"ר כמספר ו' שמות הנז' הויה אהיה גי' מ''ז, הויה אלהים גי' יב''ק, הויה 
והנה בברכה הא' שהיא להדליק נר חנוכה נרמזו שלשתם  )מ''ז יב''ק צ''א גי' נר(.  אדני גי' צ''א 
ובברכה ב' שהיא שעשה נסים נרמזה הב' הויה אלהים ובברכה הג' שהיא שהחיינו נרמזה התחתונה 

מכולם הויה אדני. עכ''ל.

למדנו א''כ מדברי הרב שחנוכה סובב על יחוד קדוש שנקרא נר, וראה לקמן שהרב יוסיף עוד כוונות שסובבים על אותם 

שמות של יחוד נר רק ימלא את ההויות ואת שאר השמות כמבואר לקמן.

עוד כתב מהרח''ו וז''ל: וזהו מה שמצאתי בקונטריס אחר כי ההויה הא' שעם אהי"ה תהיה במילוי 

יודין דע"ב כזה יוד הי ויו הי וההויה הב' שעם אלקים היא דס"ג כזה יוד הי ואו הי וההויה הג' שעם אדני 
היא הויה דמ"ה כזה יוד הא ואו הא וג' הויות אלו עצמם הם שתכוין במילת להדליק שהיא בגי' ע"ב 
179 ע''ה =180 המשכה זו מופיעה בסידור   180 כמנין להדליק של להדליק להדליק גי'  ס"ג מ"ה ע''ב ס''ג מ''ה גי' 

להמשיכם מחב''ד חג''ת נה''י דז''א לנו''ק שהיא שם ב''ן כמבואר בעמוד סא

ְלַהְדִליק
מחב"ד ע"ב

יוד הי ויו הי                                            
מחג"ת ס"ג

יוד הי ואו הי
 מנה"י מ"ה

יוד הא ואו הא
לשם ב"ן שבמלכות

יוד הה וו הה
 

 

א. שחנוכה נקרא רגל מכלל המועדים,  ב.   : ''רגל''  הרב יבאר לנו שיש ב' כוונות של שמות ע''ב קס''א שמניינם 

בסוד עד שתכלה רגל מן השוק, שעניין כוונות אלו הארה לנוק' בהיותה כנגד נה''י דאצילות.  ומטעם זה מדליקים 

החנוכיה ב-ג' טפחים.                                                                                                                                                                 



עז שער הכוונות. חנוכה

כוונה שחנוכה נקרא רגל מכלל המועדים: מן האהי"ה שבחיבו' ההויה דע"ב דיודין גם הוא יהיה במילוי 

יודין שהוא קס"א ועם ההויה עצמה שהיא ע"ב יהיו שניהם בגי' רג"ל כוונה זו נמשיך מחב''ד דז''א 
לנוק' שכנגד נה''י דאצילות.  לרמוז כי גם חנוכה נקר' רג"ל מכלל המועדים כנז' בכתיבת יד בהקדמת 

התיקונים:כמבואר בסידור בע''מ נח

יכוין ע"ב וקס"א גי' רג"ל4

ע"ב                                                              קס"א

יוד הי ויו הי                    אלף הי יוד הי
גימטריא

רג''ל

כוונת רג''ל בסוד עד שתכלה רגל מן השוק: ואמנם בקונטריס אדם אחר מצאתי כי בברכה א' של להדליק 

כשיאמר ברוך אתה הוי''ה יכוין שזו ההויה היא דע"ב דיודין ותכוין לחבר עמו גם אהיה דיודין 
ושניהם בגימט' רג"ל וז"ס עד שתכלה רגל מן השוק. גם כוונה זו נמשיך מחב''ד דז''א לנוק' שהיא שם 
ב''ן שכנגד נה''י דאצילות, לכן יוריד ידו בשעת ההדלקה להורות שממשיך הארה מחב''ד לחנוכיה שנמצאת בג' טפחים 

כנגד נה''י דאצילות. כמבואר בע''מ נט.

גם יכוין להמשיך הארה ושפע ממספר ע"ב קס"א5 דחב"ד דז"א לנו"ק שהיא שם ב"ן

ע"ב קס"א

יוד אלף הי הי ויו יוד הי הי
לנו"ק שהיא שם ב"ן

יוד הה וו הה

4 כוונה להאיר לנוק' שהיא שם ב''ן מחב''ד דז''א ע''ב קס''א, ברכה א' מג' ברכות
5  כוונת עד שתכלה רג"ל מן השוק



שער הכוונות. חנוכהעח

ובברכת שעשה נסים יכוין באות' הויה למילוי ס"ג ויחבר עמו שם אלקים ולכן גם ההויה דס"ג 
יכוין שהוא בניקו' אלקים יבואר לקמן במקומו כמבואר בע''מ סב.

 ובברכת שהחיינו יכוין באותה ההויה שהוא במילוי מ"ה דאלפין ויחבר עמה שם אדני: כמבואר 

בע''מ סה.

ונחזור לברכה ראשונה כמו שאמרנו כי בתחילה תכוין במילת להדליק שהוא בגי' ג' הויות  ע"ב 
ס"ג מ"ה מ-חב''ד חג''ת נה''י דז''א לנו''ק שהיא שם ב''ן ותכוין להמשיך ג' הויות האלו ע"י הדלקה זו אל 

הנוקבא הנקרא הויה דב"ן. כמבואר בע''מ סא

ְלַהְדִליק
מחב"ד ע"ב

יוד הי ויו הי                                            
מחג"ת ס"ג

יוד הי ואו הי
 מנה"י מ"ה

יוד הא ואו הא
לשם ב"ן שבמלכות

יוד הה וו הה

 

מ"ה ואדנ"י

יוד א הא ד ואו נ הא י 

עוד יכוין בכל לילה ס"ג אלהי"ם

יוד א הי ל ואו ה הי ים



עט שער הכוונות. חנוכה

ובמילת נר תכוין שע"י המשכה זו תשתלם בג' היחודים הנ"ל ואז תעשה בחי' נר חנוכה שהוא 
כמו  הברכות  בג'  נעשה  נר  שיחוד  אפילו  הנז'.  היחודים  בג'  בעלה  ותתייחד עם  הנז'  היחודים  ג'  כמנין 

שנתבאר לעיל, אמנם במילת נר של ברכה ראשונה נרמזו שלשתם. כמבואר בעמ' סא

ֵנר 
יכוין לג' יחודים הנז' שבפשוטם גימ' נ"ר:

יוד אלף הי הי ויו יוד הי הי
יוד א הי ל ואו ה הי ים
יוד א הא ד ואו נ הא י

הקדמה: כדי לייחד את הפרצופים העליונים צריך קודם לעורר את אותם הפרצופים ע''י שממשיכים הארה ממקום גבוה 
יותר מהם ואז יש בהם כח להתייחד, עתה בכוונת נח"ל אימא תשפיע לז''א כדי שז''א יוכל להתייחד עם הנוק' בג' יחודים 

הנקראים  נר.

ועל זה כתב הרב אח"כ תכוין כי ר"ת להדליק נר חנוכה הוא שם קדוש הנקרא נחל היוצא מר"ת נוצר 

חסד לאלפים כנודע. ועניינו הוא אור הנמשך מן אימא שם אהיה לז"א שם מ''ה כדי שיהיה בו כח 
להתייחד עמה ז''א עם נוק' בג' היחודים הנז' שהם בגימ' נר, ולכן תכוין בשם נחל שהוא בגי' הויה 
בריבועו  ואות אלף שבאמצע מילוי אות ו' היא שם אהיה הרומז לאימא  דמ"ה דאלפין הרומז לז''א 
ו' ה"א שפרצוף עליון מתלבש בפרצוף תחתון אין מתלבש כי אם אחוריים שלו  א' א"ה אה"י אהי"ה  ו'  כזה יוד ה"א 

וזה מה שאנו רואים שם אהיה בריבוע בסוד אחוריים6 כי שם זה מורה ענין אימא המאירה בז"א בהתלבשה 

בתוכו7. עמ' ס

6   שער הכוונות - דרושי הפסח דרוש ט והענין הוא כי הנה נודע כי ז"א הוא הויה דמילוי אלפין ובחי' אות אלף שבמילוי אות וא"ו היא 
בחי' אי' עילאה כנז' בתיק' דאות א' ומורה ע"ש אהיה שהוא בבינ' ונמצא כי א' זו הוא שם אהיה היא אי' עילאה המתפשט' תוך ז"א 
להחיותו. ונודע כי כל בחי' עליונה ברדתה למטה להתלבש תוך בחי' תחתונה פנימיותה נשאר למע' וחיצוניותה שהיא האחוריים שלה 
יורד ומתלבש למטה ונמצא שם אהי"ה הזה היורד ומתפשט תוך ז"א להחיותו הנה הוא ריבועו העולה בגימ' מ"ד כמנין ד"ם ובהתפשטותו 

בתוכו נעשה ממנו בחי' ד"ם האדם שהוא ז"א הויה דמ"ה כמנין אד"ם.
7 עיין בספר עטרת מרדכי בדף ק''ה שכתב מתי לכוון בנח''ל וקיצור דבריו הוא שמטעם שכוונות נח''ל הם הנותנים כח להתייחד לכן 
נ''ר לכן שנסיים מילות להדליק נר חנוכה נכוון ראשי תיבות נח''ל ובהדלקה נכוון יחוד נר כך מורם  צריך להקדים כוונת נח''ל לכוונת 
בסידורי הרש''ש אולם הרב יצחק כדורי זצוק''ל  אמר לכוון בכל תיבה את הכוונות הראויות לה וזווג נ''ר  זה מה שמופיע בסוף מילת 

חנוכה ולא מה שמופיע בתיבת נר. ע''ש



שער הכוונות. חנוכהפ

ופשע                  וחטאה             ונקה

ְלַהְדִליק  ֵנר  ֲחֻנָּכה  
ר''ת נח''ל שם קדוש

ר"ת נח''ל יכוין להמשיך מאימא לז"א שם מ"ה עם ריבוע אהי"ה גמ' נח''ל:

מאימא לז"א:

יוד הא ו א אה אהי אהיה ו הא 

כמו שראינו שאימא משפיעה לז''א כדי לתת לו כח להתייחד עם הנוק', עתה בכוונת נח''ל זה ז''א ישפיע לנוק' כדי שיהיה 

לה כח להתייחד. ולקמן נראה שגם אימא תאיר לנוק' כדי שיהיה לה כח להתייחד.

ונלע"ד ששמעתי שיכוין ג"כ שהנחל הנז' שהוא הויה דמ"ה שהוא ז''א ובתוכו ריבוע של אהיה 
שהוא אימא ימשך בנוק' הנקרא הויה דב"ן אשר אותיותיה שבמילוי המילוי הם ל"ו אותיות והנה 

ב"ן ול"ו הם ג"כ בגי' נח"ל ואיני זוכר אם שמעתי זה ממורי ז"ל: עיין בעמוד ס.

ומז"א לנו"ק שבה שם ב"ן ול"ו אותיות דמלא דמלא כמספר נח"ל:

מז"א לנוק:

ב"ן
יוד הה וו הה

ד' אותיות
יהוה

ט' אותיות
יוד הה וו הה

כ"ג אותיות
יוד ואו דלת, הה הה, ואו ואו, הה הה 



פא שער הכוונות. חנוכה

 עתה אמא תאיר לנוק' כדי שיהיה לה כח להתייחד8.

אח"כ במלת חנוכה תכוין כי כמו שהמשכנו הארה מאי' אל ז"א בשם נחל כדי שיוכל להתייחד 
עמה בג' יחודי' הנקר' נר כן עתה נמשיך הויה דס"ג של אי' שהוא מספר עשר אותיו' המילוי עם 
חשבון אותיו' הפשוט לבדם שהם כ"ו והרי כ"ו וס"ג בגי' חנוכה וזהו ההמשכה תמשיכנו בנוק' 

הנק' נר ועי"כ תהיה נר חנוכה. עייו בעמ' סא

ֲחֻנָּכה: 
יכוין להמשיך לנו"ק מאימא 

ס''ג יוד הי ואו הי 

כ''ו       יהוה 
גימ' חנוכה

עוד יכוין במילת חנוכה אל מ"ש חז"ל שהוא אותיות חנ"ו כ"ה והם סוד כ"ה אותיות שיש בו' 
השמות הויה אהיה, הויה אלקים, הויה אדני שאמרנו שיכוין במלת נר: עיין בעמוד סא. 

גם יכוין להמשיך לנו"ק אותיות דג' יחודים הנז' שהם כמספר כ"ה דחנוכ"ה.
עתיק ונו"ק א"א ונו"ק 

איההיוהה
או"א וישסו"ת

יאהלוההים 
זו"ן ויעקו"ר

יאהדונהי

ברכה ב'  שעשה נסים

כדי לבאר כוונה זו צריך ללמוד  בשער הכוונות בדף צ''ו ע''א בתפילת ר"ה בברכת אבות במלת אלקי אברהם אלקי יצחק 

ואלקי יעקב, וזה תו''ד: במילת אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב יש ג' שמות א"ל שמתפשטים בנוק', א"ל אחד  בפנים 

שלה, א"ל שני בגופא שלה, א"ל שלישי בנה''י שלה. ו-ג' פעמים א"ל גי' מגן. ובמילת מלך עוזר ומושיע ומגן מתעלים ג' 

שמות א"ל א"ל א"ל הנז' אשר בה וכולם מאירים בסוד הפנים שלה, א"ל א' בפן הימני וא"ל א' בפן השמאלי וא"ל א' בחוטם 

8 עיקר המשכה זו עבור ברכה שניה שעשה ניסים כמו שיבואר לקמן 



שער הכוונות. חנוכהפב

שלה. והנה שם א"ל במילוי )אלף למד( הוא קפ"ה ונמצא כי ב"פ א"ל מלאים אשר בב' תפוחין דילה ר''ל א' בפן הימיני וב' 

בפן השמאלי. הם בגימ' ש"ע כי הנה עתה יש בפניה אור כל הש"ע ריבוא נהורין אשר באנפין דא"א הנז' באדרת נשא. ע''כ.

עוד כתב בעץ חיים - שער יג פרק יג מ"ק וז''ל: סוד הש"ע נהורין דאנפין יש בכל צד של הפנים רבוע ע"ב דהיינו קפ"ד 

נהורין  דיודין הם שורש לש"ע  ע"ב  ואלו קפ"ד דאחוריים של  נהורין  הכוללים ש"ע  גי' עם  והם  וקפ"ד בשמאל  מימין 

אחרים שיש בפנים ג"כ והם ב' א"ל במלואם )אלף למד, אלף למד( בב' צדדי הפנים ימין ושמאל וא"ל במילואו גימטריא 

קפ"ה ושניהם גימטריא ש"ע ויש א"ל ג' גם כן בחוטם שהוא בין ב' עיניים וא"ל זה יוצא מן ייא"י דס"ג שהוא גימטריא 

א"ל: עכ''ל.

נמצא שהברכה הב' הוא המשך לברכה הראשונה של להדליק נר חנוכה - חנה כ"ו, והוא להמשיך לנוק' מתרין תפוחין 

גי' ש"ע  למד  אלף  למד,  אלף  )כזה  במילואו  א"ל  ב' פעמים  וא"ל אחד בפן השמאלי  א''ל אחד בפן הימני  דא''א שהם 

26 עם האותיות  מ- שעשה( היוצאים מהויה דס''ג שביארנו במילת חנוכה  )חנה גי' ס''ג ששורשו ייא"י גי' אל, כ''ו גי'

והכולל גי' א"ל( נמצא ב' שמות א"ל.

ומעתה נראה שזה הסדר בברכת "שעשה" כי לעיל בתיבת חנוכ"ה, נמשכו כ"ו ו-ס"ג, מאימא לנוק'. ועתה בתיבת 

שעש"ה, ב' השמות כ"ו ו-ס"ג, נעשו ב' שמות א"ל. וב' שמות א"ל מתמלאים ונעשו ש"ע, ומילוי זה נעשה , מכח 

המשכת הפנים העליונים דא''א.

ברכה ב' והוא שעשה נסים כו' במלת שעשה תכוין שהוא חיבור ש"ע  וז''ל:  וזה מה שכתב מהרח''ו 

ש"ה, פירוש שתכוין להמשיך הארת הפנים העליונים, שהם ב' שמות אל ומילוייהם כזה אלף 
למד אלף למד העולים בגי' ש"ע, כנז' באורך בתפילת ר"ה בברכת אבות במלת אלקי אברהם 

אלקי יצחק ואלקי יעקב כו' וע"ש. עמ' סג.

יכוין לב' אל הרמוזים בחנוכה.

יכוין להמשיך הארת הפנים העליונים דא"א שהם ב' שמות א"ל מלאים )גי' ש"ע( 

אלף למד         אלף למד
הכוונה השניה בברכת שעשה הוא ש"ה מן שעשה זה מה שכתב הרב

העולה בגי' ש' ועם ה' אותיותיו  יוד מם  הי  יודין אלף למד  אל שם אלקים דמילוי                
אורות  שש''ע  ר''ל  הנז'.  אלקים  שם  יתמתק  ובזה  ש"ה  ש"ע  שעשה  מן  ש"ה  הרי  ה'  הפשוטות 
שנמשכו מא''א שהם ב' שמות א''ל מלאים שנמשכו בש''ע מן שעשה ימתקו את שם אלהים הנז', וצריך להבין שכאן 

בשער הכוונות לא פירש מי הוא שם אלהים שנמתק אולם בפרי עץ חיים דף ק''ט ע''ג כתב ששם אלהים שנמתק הוא 

דיחוד הב' מג' יחודים. עיין בעמוד סג

ותמשיכם
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)למתק( אל שם אלהי"ם דמילוי יודין העולה ש' 

אלף למד הי יוד מם
וגם אל שם הפשוט שהם ה' אותיות גי' ש"ה

אלהים 
ובזה יתמתק שם אלהי"ם.

עוד ירצה כי ענין ב' שמות אלו של אל הם סוד הויה דס"ג שביארנו במלת חנוכה שהוא כ"ו 
וס"ג שהוא הויה בפשוט ובמילוי. והנה בפשוט הוא אל כי חשבונה הוא כ"ו וד' אותיותי' והכולל 
הרי אל וגם במילואה דס"ג יש בו אותיות ייאי שהוא בגי' אל ואלו ב' שמות אל מתמלאים והם 

בגי' ש"ע מן שעשה כנז"ל ולא נמצא תשלום הדרוש הזה. עכ''ל 

נמצא לסיכום:

בימי החנוכה רחל יורדת מעולם האצילות לעולמות בי"ע בזמן הדלקת נרות חנוכה, שהוא בעת השקיעה.

ברכת להדליק נר חנוכה

לפני ירידתה יש צורך להמשיך לה אורות בהיותה באצילות ולכן בתיבת הויה נכוין להאיר לה משמות ע"ב קס"א. וכדי 

שלא יתאחזו החיצונים באורות הללו צריכים שמירה ולמתק את הדינים. וגם אסור להשתמש לאורה. והשמירה נעשית 

על ידי שנכוין בתיבת הויה בשמות ס"ג קס"א גימ' "דרך" וגם שמות ב' פעמים הויה אלהים שהם גם בגימ' דרך.

ועל זה אמר יעקב "אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אני הולך", רמז יעקב אע"ה ששמירה היא על ידי 

"דרך" כנזכר לעיל.

גם חנוכה סובב על ייחוד קדוש הנקרא נ"ר שהוא ייחוד זו"ן בכל גובה קומתם בחב"ד חג"ת ונה"י שלו.

ובשביל שנגרום לייחוד צריך להמשיך הארות מאימא לז"א, מאימא לנוק' וגם מז"א לנוק' כדי שיהיה להם כח להתייחד 

וכל זה נעשה על ידי  וזה נכוין בתיבות ''להדליק נר תנוכה'' שהם ר''ת נח''ל. ואח"כ במילת "נר חנוכה" נעשה הייחוד. 

ברכת להדליק נר חנוכה.

ברכת שעשה ניסים

נמשיך הארת אריך לנוק' ולמתק שם אלהים הרמוז בייחוד השני שבברכה הראשונה, 

תושלב"ע
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שער הכוונות דף קח' ע''ג   
       חנוכה סדר הדלקת הנרות היה נוהג כנוסח הכתוב בבית יוסף ז"ל על הטורים וגם בספר 

שולחן ערוך. והוא כי בלילה הא' ידליק הנר שבצד ימינו שהוא היותר רחוק מן הפתח מכל ז' נרות 
ובליל ב' ידליק נר הב' לו שהוא יותר סמוך אל הפתח יותר מן הא' ואח"כ יפנה אל ימין וידליק 
הנר שבצד שמאלו  בלילה האחרונה מדליק  כי  כל שאר הלילות עד שנמצא  וכעד"ז  הנר הא' 
שהוא הנר היותר קרוב וסמוך אל הפתח ומתחיל בו ונפנה לצד ימינו הקרוב קרוב קודם ונמצא 
כי הנר הא' מכולם שהוא בצד ימין המדליק נדלק אחרון בלילה אחרונה. ואמנם נבאר תחילה ענין 
קדושת הימים האלו ואח"כ נבאר ענין ברכות נר של חנוכה והנה כמו שנתבאר שבשבתות ויו"ט 
ור"ח יש בהם תוספת קדושה על ימי החול גם בחנוכה ופורים יש בהם תוספת קדושה יותר מימי 
החול אמנם אין מדריגתם שוה למדריגת השבתות ויו"ט ור"ח והנה הם נתבארו כל אחד במקומו. 
אבל ענין חנוכה ופורים הוא באופן אחר כי תרוייהו אינון בהוד ואעפ"י שבתפלת שחרית בחול 
ביארנו דיעקב בנצח ומלכות בהוד וכפ"ז החול הוא קדוש יותר מחנוכה ופורים אשר תרוייהו 
אינון בהוד אבל הענין הוא על דרך שביארנו בדרוש ר"ח בענין הי"ט כי הנוק' יש לה אז תוספות 
קדושה לפי שאז מקבלת הארותיה ע"י עצמה שלא ע"י בעלה וכן הוא כאן כי הנה בחול יעקב 
יונק הארתו וחלק הארה שלה מן הנצח ומן ההוד ואח"כ נוחן לה הארתה ונמשך מן ההוד על ידו 
אבל עתה בחנוכה ופורים היא יונקת חלק הארותיה מן ההוד ע"י עצמה שלא ע"י בעלה ואינה 

טפילה אליו כימי החול והנה ענין זה הוא תוספת קדושה אליה בזמנים אלו יותר מבחול: 

    ואמנם ענין כוונת ברכות הדלקת הנר הם סובבים על יחוד א' עליון ושלם הנקרא נר כמבואר 
אצלינו בתפילת שחרית דחול בברכת שים שלום כי שם נתבאר יחוד זה על מתכונתו ועיין שם. 
ועניינו בקיצור הוא כי שלשה בחי' של יחוד יש לזו"ן א' הוא בבחי' ידוד אהיה ומספרו מ"ז הב' 
הוא בבחי' ידוד אלקים ומספרו יב"ק. הג' הוא בבחי' ידוד אדני ומספרו צ"א ולפעמים מתייחדים 

־בבחי' א' ולפעמים בשתיה' ולפעמים בשלשתם ואז הוא היחוד הגמור ואז הנוק' נקרא נ"ר כמ
ספר ו' שמות הנז'. והנה בברכה הא' שהיא להדליק נר חנוכה נרמזו שלשתם ובברכה ב' שהיא 
שעשה נסים נרמזה הב' ובברכה הג' שהיא שהחיינו נרמזה התחתונה מכולם וזהו מה שמצאתי 
בקונטריס אחר כי ההויה הא' שעם אהי"ה תהיה במילוי יודין דע"ב וההויה הב' שעם אלקים היא 
דס"ג וההויה הג' שעם אדני היא הויה דמ"ה וג' הויות אלו עצמם הם שתכוין במילת להדליק 
יהיה  דיודין גם הוא  ומן האהי"ה שבחיבו' ההויה דע"ב  בגי' ע"ב ס"ג מ"ה של להדליק  שהיא 
במילוי יודין שהוא קס"א ועם ההויה עצמה שהיא ע"ב יהיו שניהם בגי' רג"ל לרמוז כי גם חנוכה 

נקר' רג"ל מכלל המועדים כנז' בכתיבת יד בהקדמת התיקונים: 

ואמנם בקונטריס אדם אחר מצאתי כי בברכה א' של להדליק כשיאמר ברוך אתה ידוד יכוין 
וז"ס עד  ותכוין לחבר עמו גם אהיה דיודין ושניהם בגימט' רג"ל  שזו ההויה היא דע"ב דיודין 
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שתכלה רגל מן השוק. ובברכת שעשה נסים יכוין באות' הויה למילוי ס"ג ויחבר עמו שם אלקים 
־ללכן גם ההויה דס"ג יכוין שהוא בניקו' אלקים. ובברכת שהחיינו יכוין באותה ההויה שהוא במי

לוי מ"ה דאלפין ויחבר עמה שם אדני: 

    ונחזור לברכה ראשונה כמו שאמרנו כי בתחילה תכוין במילת להדליק שהוא בגי' ג' הויות 
ע"ב ס"ג מ"ה ותכוין להמשיך ג' הויות האלו ע"י הדלקה זו אל הנוקבא הנקרא הויה דב"ן. ובמילת 
נר תכוין שע"י המשכה זו תשתלם בג' היחודים הנ"ל ואז תעשה בחי' נר חנוכה שהוא כמנין ג' 
היחודים הנז' ותתייחד עם בעלה בג' היחודים הנז'. אח"כ תכוין כי ר"ת להדליק נר חנוכה הוא 
שם קדוש הנקרא נחל היוצא מר"ת נוצר חסד לאלפים כנודע. ועניינו הוא אור הנמשך מן אימא 
ולכן תכוין בשם נחל  נר  לז"א כדי שיהיה בו כח להתייחד עמה בג' היחודים הנז' שהם בגימ' 
שהוא בגי' הויה דמ"ה דאלפין ואות אלף שבאמצע מילוי אות ו' היא שם אהיה בריבועו כזה יוד 
ה"א ו' א' א"ה אה"י אהי"ה ו' ה"א כי שם זה מורה ענין אימא המאירה בז"א בהתלבשה בתוכו 
]ומ"ה ומ"ד הם כמנין נחל עה"כ[ ונלע"ד ששמעתי שיכוין ג"כ שהנחל הנז' שהוא הויה דמ"ה 
ובתוכו ריבוע של אהיה ימשך בנוק' הנקרא הויה דב"ן אשר אותיותיה שבמילוי המילוי הם ל"ו 

אותיות והנה ב"ן ול"ו הם ג"כ בגי' נח"ל ואיני זוכר אם שמעתי זה ממורי ז"ל: 

     אח"כ במלת חנוכה תכוין כי כמו שהמשכנו הארה מאי' אל ז"א בשם נחל כדי שיוכל לה־
־יייחד עמה בג' יחודי' הנקר' נר כן עתה נמשיך הויה דס"ג של אי' שהוא מספר עשר אותיו' המי

לוי עם חשבון אותיו' הפשוט לבדם שהם כ"ו והרי כ"ו וס"ג בגי' חנוכה וזהו ההמשכה תמשיכנו 
בנוק' הנק' נר ועי"כ תהיה נר חנוכה. עוד יכוין במילת חנוכה אל מ"ש חז"ל שהוא אותיות חנו כה 

והם סוד כ"ה אותיות שיש בו' השמות שאמרנו שיכוין במלת נר: 

     ברכה ב' והוא שעשה נסים כו' במלת שעשה תכוין שהוא חיבור ש"ע ש"ה פירוש שתכוין 
להמשיך הארת הפנים העליונים שהם ב' שמות אל ומילוייהם כזה אלף למד אלף למד העולים 
בגי' ש"ע כנז' באורך בתפילת ר"ה בברכת אבות במלת אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב 
כו' וע"ש ותמשיכם אל שם אלקים דמילוי יודין העולה בגי' ש' ועם ה' אותיותיו הפשוטות ה' 
הרי ש"ה מן שעשה ש"ע ש"ה ובזה יתמתק שם אלקים הנז'. עוד ירצה כי ענין ב' שמות אלו 
של אל הם סוד הויה דס"ג שביארנו במלת חנוכה שהוא כ"ו וס"ג שהוא הויה בפשוט ובמילוי. 
והנה בפשוט הוא אל כי חשבונה הוא כ"ו וד' אותיותי' והכולל הרי אל וגם במילואה דס"ג יש 
בו אותיות ייאי שהוא בגי' אל ואלו ב' שמות אל מתמלאים והם בגי' ש"ע מן שעשה כנז"ל ולא 

נמצא תשלום הדרוש הזה. עוד מצאתי בספר אחר על ענין חנוכה וז"ל: 

     דע כי מה שאנו צריכין לתקן הוא זווג זו"ן ויש כמה בחינות כי כמו שהאצילות יש בו ג' חלקים 
והוא קוצו של יוד ואין משיגים בו אלא מהחיצוניו' שבו שהוא הקרקפתא העצם המקיף המוחין 
ואינו אלא הלבוש וזה הלבוש בלבד אנו משיגים. והבחי' הב' מן המוחין דאו"א ודעת ובאלו אנו 
משיגים הפנימיו' עצמן ואע"פ שהם שלשה כולם תלוים באבא ונקרא על שמו כי סתם מוח הוא 
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מאבא. הבחי' הג' הם ז' מידות התחתונות שמהם הנהגות כל העולמות וכן יש בזווג זו"ן ג' בחי' 
א' ו"ק ופי' כשהיא עולה בו"ק שלו ושם הם מזדווגות וזה אינו חשוב כ"כ לפי שרמ"ח אבריה 
הם מו"ק שלו ולמטה ועוד שאינם פב"פ ועוד כי החיבוק אינו בגופה אלא בתחילת ראשה ואינה 
בין תרין דרועין דמלכא. הבחי' הב' כשעולה עד המוחין שלו ושם מזדווגת וגם זווג זה גם שהוא 
מעולה מן הא' אינו חשוב כ"כ לפי שהכתר שלה הוא כנגד הפנים שלו ואינם פב"פ והחיבוק 
בצואר. הבחי' הג' כשהיא עולה עד הכתר שלו זהו מובחר כי הוא פב"פ והחיבוק הוא בגופ' ממש 
ואז היא נקר' נ"ר כמ"ש בזוהר רמ"ח איברים ותרין דרועין דיליה המחבקים אותה הם נ"ר. וזהו 
נר שבת ונר חנוכה אלא שיש הפרש ביניהם כי נר שבת עולה היא למעלה עד הכתר שלו ממש 
ונר חנוכה הוא אשר יורדים כל הבחי' אלו אליה למטה במקומה ולכן קניית שמן של שבת קודם 
ובענין ההדלקה נר חנוכה קודם כי אם ידלוק של שבת קודם כבר עלתה ומה התועלת באחרת 

אבל יעשו לה הכנה בהדלקת נר חנוכה וירדו בה האורות ואחר כך תעלה בנר שבת: 

ספר פרי עץ חיים - שער ר"ח חנוכה ופורים - פרק ד 
בזה הפרק יבואר סוד חנוכה:

   סוד שמונת ימי חנוכה, איהי מקבלת אור ההוד בעצמו, שלא ע"י ז"א, כי בחול יעקב בנצח 
ורחל בהוד, וביען אשר לא תיקן ההוד, בענין והודי נהפך עלי למשחית. והנצח נתקן, בענין וגם 
נצח ישראל לא ישקר, לכן מקבלת איהי אור מן ההוד על ידו דרך הנצח. אבל מתתיהו בן יוחנן 
כ"ג, תיקן ההוד, באלו הח' ימים לבד, לכן מקבלת איהי אור מן ההוד עצמו על ידה, ושלא על ידו, 

לכן אנו אומרים על הנסים בברכת מודים, שהוא כנגד ההוד:

    מהחברים היא נצח, שהוא ענף החכמה, סוד שמן משחת קודש, ולכן היה הנס בשמן, וע"י 
כהן. ודע, כי יש בה ג' יחודים, א' נגד נה"י, כי עד שם מגיע קומתה לבד, ובזה היחוד הוא הוי"ה 
אדני. ולפעמים הוא נגד החזה, ואז הוא הוי"ה אלהים. ולפעמים הוא שוה עד הכתר שלו, ואז 
הוא הוי"ה אהי"ה, וג' יחודים אלו, גי' נר. )עיקר כוונת נר חנוכה הוא, להוריד הארה למטה באלו 
הימים, כאלו היה הזווג עם בעלה פב"פ, שוה לו עד הכתר ברמ"ח אברים, הרי רמ"ח וב' דרועין, 
גי' נר. ושם הויה בזווג זה, הוא י"א ה"ה ו"י ה"ה(. והנה בחנוכה היא נגד נה"י לבד, ואנו ממשיכין 
לה אור מג' יחודים אלו עליונים, לעשות אותה   נר. והנה בחנוכה, זו היה כוונת ההדלקה, שיכוין 

־אאדם כשמוריד ידו להדליק, כי היא למעלה מג' טפחים, שהוא כנגד נה"י, שהם ג' טפחים, ול
מטה מי' טפחים, שאינו עולה עד הראש, ואנו ממשיכין לה אור מן הראש. לכן אם הניח אותה 
בתוך י' יצא, כי כל זה נקרא מקומה, כיון שהיא נוטלת אור מן כל י'. אבל למעלה מי' אין להניח. 
נר שבת  ואז היא נקראת  הי',  ואז מקומה ממש בכל  וביום השבת, היא עולה עד הכתר שלו, 
שלימה. ולכן אם לא השיגה ידו, לקנות שמן לנר של שבת ונר חנוכה, נר שבת קודם, שיותר טוב 
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להעלותה עד למעלה, עד כל הי', ולא נר חנוכה שהוא למטה, אף שהאור בא לה מכל הי':

   וגם לכך ראוי להדליק ערב שבת, נר חנוכה קודם שידליק נר שבת, כי ראוי להעלותה מעט 
מעט ממטה למעלה ממדרגה למדרגה. אבל אם הדליק של שבת קודם, שכבר עלתה למעלה עד 

הראש, איך ידליק של חנוכה, ויחזור להורידה למטה בנה"י ח"ו:

      ודע, כי אנו מדליקין אותה עם שקיעת החמה, כי אז היא מדת לילה, והיא יורדת למטה, אל 
הבריאה וליצירה ולעשייה, לתת טרף לביתה וחק לנערותיה, ואז אנו ממשיכין לה אותן האורות 
שהיו לה למעלה. ולפי שעיקר המשכה היא מאותו האור הנמשך אליה מן הראש, שהוא הו"יה 
אהי"ה, כי כשהם מלאים ביו"דין הם גי' רגל, ואין האור הזה יכול להמשיך אליה, אלא זמן מועט, 
לכן גם מצות הדלקה אינה אלא זמן מועט, וזהו עד שתכלה רגל מן השוק, כי השוק הם העולמות 
התחתונים, עד שתכלה אותו רשימו מן האור שנמשך אחריה למטה עד מקומה. לכן הדלקה 

־וושה מצוה, ולא ההנחה, כי אין אנו מעלין אותה ממקומה כלל, אלא שאנו ממשיכין לה אור מל
מעלה אל מקומה לבד, היינו ההדלקה. ולכן אסור להשתמש לאורה, כי כדי להיות אור הקודש 
העליון יורד עד למטה, אשר שם מקומה במקום אשר מצוים שם החיצונים, ואנו חוששין שלא 

יתאחזו באור העליון, ולכן אין להנות מן האור. )א(:

   הגהה )א( צמח - מכאן כי בשבת יכול להנות מנר של שבת, כי שם אין החיצונים כנזכר בנר 
של חנוכה:

    פי' חנוכה, הוא חנ"ה כ"ו, והוא שיונקת המלכות מאימא עלאה הנקרא חנ"ה, העולה ס"ג, כי 
חנה בבינה, ושם שם ס"ג, ושרשו הוא ייא"י, מספרו אל, כמספר הוי"ה עם ד' אותיות והכולל, 
וזהו חנ"ה כ"ו. וזש"ה, ואת חנה אהב וה' סגר רחמה, )ב( פי' - כי אלקנה הוא בחינת אבא, וחנה 
בחינת אימא, ואינו יכול להזדווג עמה, לפי כי ה' סגר רחמה, ר"ל שנה"י דבינה שם נעלמים בראש 

־""א בסוד מוחין. וז"ס בספרא דצניעותא, אתי מפתחא דכליל שיתא לכן או"א אינם יכולים לה
זדווג ביחד, אבל מסתלקות למעלה ומזדווגת, וז"ס ועלה האיש ההוא מעירו, ואז מזדווגין יחד:

הגהה )ב( א"מ, אלקנה גי' אל במלואו, אלף למד:

   בענין חנוכה - בברכות, תחלה תכוין, כי הלא יש תוספות קדושה יותר מבחול, כמו שיש 
בשבת וי"ט ור"ח, רק שאינו דומה להם. אמנם נלע"ד ששמעתי ממורי זלה"ה, לידע איך בחול 
איהו בנצח ואיהי בהוד, ובחנוכה ופורים הוי תרוויהו בהוד, ואדרבא נראה כי הוא גרוע מבחול, אך 
הענין כי בחול יעקב לקח הארת שניהם דידיה ודידה, מן נצח ומן הוד, ואח"כ נותן חלק ההוד בה 
אל הנוקבא, נמצא כי היא טפילה אליו. אך בחנוכה ופורים, היא יונקת מן ההוד ע"י עצמה, שלא 



דרושי חנוכהפח

על ידו, וזה תוספות קדושה אליה:

    ונדבר עתה בענין הברכות, דע כי שרשם סובב, על היות לה סוד יחוד א' ונאה, והוא סוד נר, 
שידעת, שהוא סוד יחוד שם הויה ואהיה, הויה אלהים, הויה אדני. וג' יחודים אלו, גי' נ"ר. והנה 
בברכות אלו, רמוזים כל הג' יחודים, דהיינו - בברכה א', יחוד א', הויה אהיה. בברכה ב', הוא יחוד 
ב', של הויה אלהים. בברכה ג', יחוד ג', של הויה אדני. אמנם תכוין תחלה, להמשיך אליה ע"ב 
ס"ג מ"ה, גי' ק"פ, כמנין להדליק ע"ה, כי הוא סוד שם ב"ן, ולכן תמשיך אליה ע"ב ס"ג מ"ה, וע"י 
זה תמשיך ודולקת ומאירה, ותעשה נר חנוכה, ואז תתייחד עם דודה, בג' היחודים שהם גי' נ"ר. 
ותכוין לשם קדוש נח"ל, שהוא ר"ת להדליק נר חנוכה, והוא המשכת אור עליון של הבינה לז"א. 
)ס"א, עצמו מן הנחל העליון, כי בכח אור זה הבא עליו מלמעלה, יש בו אור ליתן אליה, להדליק 
ולהאיר אותה( כדי שיוכל להתייחד עמה, ביחוד נ"ר הנ"ל. לכן תכוין, כי נחל ע"ה, הוא סוד שם 
מ"ה, ובתוכו שם אהי"ה כזה ברבוע - יו"ד ה"א, ו"א א' א"ה אה"י אהי"ה וה"א, גימטריא פ"ט, 
והוא, כי סוד אחוריים דאהי"ה הוא סוד דם אדם, כמבואר אצלינו. )ס"א, כי אחוריים דאהי"ה 
הנ"ל גימטריא דם, הוא דם זעיר אנפין, ומן א' שבתוך וא"ו דמ"ה, נעשה אהי"ה גימטריא דם, 

הבא לזעיר אנפין מלמעלה, מן אהי"ה שבאמא(:

   ואפשר ששמעתי, גם כן לכוין להמשיך זה לשם ב"ן, ומלוי אותיות דמלוי המלוי, שהוא גימ־
טריא נחל, רק שאיני זוכר אם שמעתיו:

וזהו חנוכה, שהוא ס"ג כ"ו, אלו הם גימטריא     אחר כך תכוין, להמשיך מס"ג אל הנוקבא, 
חנוכה, ותמשיכם למלכות:

   אחר כך ברכה ב' במלת שעשה, שהוא ש"ע ש"ה. ופירוש ש"ע, הוא ב"פ אל"ף למ"ד, שהוא 
הארת פנים עליונים, מסוד א"ל, למתק אלהים דיחוד ב' הנ"ל, שהוא במלוי יודי"ן, שהוא ש, ועם 

ה' אותיות אלהים, הרי ש"ה:

מהחברים - כשיאמר נ"ר, יכוין ג' יחודים הנ"ל, גימט' נ"ר. וכשיאמר חנוכה, יכוין גימטריא ס"ג 
כ"ו. וב' אל יוצא - א' מן ס"ג, י"י א"י. וא' מן כ"ו, כי כ"ו ם אותיות ההוי"ה, ועם כולל, עולה א"ל. 
וכשיאמר חנוכה, יכוין ס"ג כ"ו, ויאריך בב' אותיות אחרונות כ"ה, עד שיכוין הג' יחודים העולין 
נ"ר. בברכה ב', יכוין הוי"ה במילוי ס"ג, והוי"ה בניקוד אלהים. כשיאמר שעשה, יכוין ב' אותיות 
ש"ע, יכוין ב' אל הנ"ל, שעולין ש"ע. ובב' אותיות אחרונות ש"ה, יכוין אלהים ביודי"ן גי' ש, ועם 

ה' אותיות אלהים, הרי ש"ה(:

   ענין נר חנוכה, כבר נתבאר לעיל, והנה בברכה ראשונה יכוין כשאומר ברוך אתה י"י, יכוין כי 
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הוי"ה זו דע"ב דיודי"ן. גם תכוין לחבר אהי"ה דיודי"ן, ושניהם גימטריא רגל, וזה עד שתכלה רגל 
מן השוק. ובברכה ב', כשמזכיר הוי"ה, יכוין שהוא במלוי ס"ג, ויחבר עמה אלהים. והענין יכוין כי 
הוי"ה זו של ס"ג, וניקודה בניקוד אלהים. ובברכה ג', יכוין כשאומר יהו"ה, שהיא של מ"ה, ויחבר 

עמה שם אדנ"י:

    בענין נרות חנוכה, כבר בארנו כי נר חנוכה, יכוין ג' יחודים הנ"ל. וכאן מצאתי כתוב, שיכוין כי 
הוי"ה א' שעם אהי"ה הוא ביודי"ן, והוי"ה שעם אלהים הוא בס"ג. והוי"ה הג' דאדנ"י, היא דמ"ה. 
ואלו הג' עצמן הם גימטריא להדליק, ע"ב ס"ג מ"ה. גם במלת חנוכה, שארז"ל חנוכה. וסוד כ"ה, 

הוא סוד כ"ה אותיות של הו' שמות שבמלת נר:

    שעשה, בארנו - כי ש"ע, הם ש"ע נהורין, שהם גימטריא ב' א"ל במילוי, ומציאות ב' א"ל 
אלו, הם בשם ס"ג, שבארנו במלת חנוכה, שהיא חנ"ה כ"ו, כי חנה גימ' ס"ג, שהוא הוי"ה פשוטה 
ומלאה. והנה הפשוטה הוא כ"ו, וד' אותיותיה ועם הכולל גי' א"ל, וכן בס"ג במלוי יש י"י א"י גי' 
א"ל, וב' א"ל הנ"ל מתמלאין כנ"ל, ונרמזו באותיות ש"ע מן שעשה. גם במה שבארנו במלת נ"ר, 
כי יש בו יחוד הויה דע"ב עם אהיה, תכוין כי גם אהי"ה זו היא ביודי"ן, אז שניהם גימטריא רגל, 

כי גם חנוכה גימטריא רג"ל, נ"ל שצ"ל נקרא רגל, כנזכר בתיקונים:

    מורי זלה"ה, היה נוהג להדליק נרות חנוכה בנוסח מהרי"ק, )הובא בב"י( שלא כנוהגין באופן 
אחר, והוא מה שהיה נוהג, כי בלילה הא' מתחיל מן היותר רחוק מן הפתח, ובלילה ב' מתחיל מנר 
הסמוכה לראשונה. וכן היה עושה. באופן, כי בלילה אחרונה היה מתחיל להדליק, אותה שהיא 

יותר קרובה לפתח:

    מהחברים - בברכה יש י"ג תיבין, נגד י"ג מכילין דרחמי, דאמא מקשטי לברתא לתקנא הוד 
ויכוין למכילתא  דידה. וקשטה בח' מכילין דידה קדמאין מן א"ל וכו', עד תמינאה נוצר חסד. 

־דדא, שכל א' כלול מי"ג, וביום הח' שהוא נוצר חסד, מעוררת ביומה כל שאר המדות, ע"י בטי
שה דנוצר עם ונקה, שהם ב' מזלות עלאי ותתאי, כדי להשפיע למלכות, ואלה הח' מדות דאמא, 
אינון תמנין. אהי"ה כל אחד ברבוע אותיותיו, אהי"ה פעם אהי"ה, עולה אמת, שכנגדם ח' אמת 

דאמת ויציב:

     והם כזה, א אל"ף ה"י יוד ה"י ב אל"ף ה"ה יו"ד ה"ה ג אל"ף ה"א יו"ד ה"א ד אל"ף ה"י יו"ד 
ה"א ה אל"ף ה"י יו"ד ה"ה ו אל"ף ה"א יו"ד ה"ה ז בקדימה ואיחורה בקריאה כזה - אל"ף ה"א 

יו"ד ה"י ח אל"ף ה"ה יו"ד ה"י ט אל"ף ה"ה יוד ה"א:

    הסר השורש שהוא קס"א, נשארו ח', לפי שאין השפעתה לזעיר אנפין, אלא מטבורה ולמטה 
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וקס"א הוא למעלה מהטיבור. ליל א', יכוין אל הוי"ה, י"ו בסגול ה"ה בקמץ. ליל ב' יכוין רחום 
הוי"ה, י"ו שב"א ה"ה קיבוץ. ליל ג' י כוין וחנון הוי"ה, י"ו חול"ם, ה"ה קיבו"ץ. ליל ד' ארך הוי"ה, 
י"ו חירק ה"ה קיבוץ וכו', עיין לקמן. ליל ח' נוצר חסד הוי"ה בניקוד צבאות. יש נ"א, ה' אחרונה 
בקיבוץ. ברכה ב', בכל יום באזכרה ס"ג וקנ"א. עוד, ליל א' ניקוד צבאות. ליל ב', שורק. ליל ג', 

קיבוץ. ליל ד', חירק. ליל ה', חולם. ליל ו' שבא. ליל ז' סגול. ליל ח' צירי:

בברכה ג', שם מ"ה כולו חולם, ובכל שהחיינו הכל מ"ה:

    מ"כ בסידור א', כסדר זה - יום א', אל מ"כ בסידור א', כסדר זה - יום א', אל"ף ה"י יו"ד ה"ה, 
קנ"ו א', ורבוע פשוט, עולה אמת, דהיינו אהי"ה פעם אהי"ה, גימטריא אמת, והם מן ח' אמת 
שבאמת ויציב, דהיינו א' רבוע אהי"ה, ומעורר מכילתא א' מי"ג מכילין דרחמי, ונקרא א"ל. יום 
ב', אל"ף ה"ה יו"ד ה"ה, קנ"א ורבוע פשוט, גימטריא אמת, ומעורר מכילא ב', הנקרא רחום. יום 
ג' אל"ף ה"ה יו"ד ה"א, קמ"ז ב', ורבוע פשוט, גימטריא אמת, ומעורר וכו', וחנון. יום ד', אל"ף 
ה"א יו"ד ה"ה, קמ"ז א', ורבוע פשוט וכו'. יום ה', אל"ף ה"א יו"ד ה"י, קנ"ב ב', ורבוע פשוט וכו'. 
יום ו', אל"ף ה"י יו"ד ה"א, קנ"ב א', ורבוע וכו'. יום ז', אלף ה"ה יו"ד ה"ה, קנ"א, ורבוע וכו'. יום 

ח', אלף ה"א יו"ד ה"א, קמ"ג, ורבוע וכו'. ומעורר יום ח' כל שאר מדות וכו':

    ענין על הניסים, כבר ידעת מה שכתוב בתיקונים, כי נ"ה הם ב' פקודין, דאתמר בהון פקד 
ובהוד אדנ"י,  והנה בנצח שם הויה,  ופורים, שבהם מתגלין האורות דנ"ה.  והם חנוכה  פקדתי, 
הנזכר בתיקונים, והם מ"ה ואדני, גי' נ"ס, ויסוד כלול בגויהו, הכולל נ' שערים, גי' י"ם, לכן נקרא 
על הנסים, נס י"ם. והנה נמצא, כי נ"ה נקראו נסים, לכן אומרים בחנוכה ופורים על הנסים. מ"כ, 
כל הגאולות ראשונות, היו בסוד ההוד, ולכן כל השירות הם בלשון נקבה, דאיהי בהוד. ואפילו 
גאולת מצרים, היה על ידי בתיה בת פרעה, ולפיכך כתיב ונתת מהודך עליו. וכן גאולת סיסרא, 
היה על ידי דבורה ואשה יעל. וכן גאולת יון, ע"פ בת מתתיהו, והיה אז בתיקון הוד, לפיכך הם 
ח' ימי חנוכה, כי הוד ספירה ח'. ופורים היה על ידי אסתר. אבל לעתיד לבא, יהיה הגאולה מצד 

־ננצח, ולכן יהיה גאולה נצחית וקיימת, כדכתיב וגם נצח ישראל לא ישקר, וזה ויז נצחם על בג
דיהם, בסוד גם את זה לעומת זה וכו':

כונת חנוכה נה''ש דף מ' ע''ב:
    חנוכה חנ"ה כ"ו חנה גימטריא ס"ג וכ"ו הוא שם הוי"ה עוד חנוכה עולה ט"פ והוא משם 
טפטפי"ה שזה השם ר"ל שטיפות י"ה יתעלו למעלה ולא ישלטו בהם הקליפות שכבר ידעת 
שאלו הימים הם לתקן ההוד והוד זה הוא ספירה ח' ובעבור זה יש ח' בחנוכה והיא צורת פתח 
וצריך להיותה סמוך לפתח טפח )ע"ב( שטפח עולה צ"ז ובחלל שיש בין הוד ליסוד יש שם שם 
א"ל אדנ"י שעולה ע"ה צ"ז והיסוד של נוקבא הוא פתח וד' אותיות של שם אדנות הוא בסוד 
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טפח לכן צריך שיהיה בין הפתח לחנוכה שיעור טפח סמוך לפתח:

וה'  ד' שלהובים הרי תקכ"ה  כוונת הפתילה היא שעולה תקכ"ה שהוא מפתילה תלצ"ה      
אלהים הם ה' גבורות ממותקים שהם בסוד שמן ולא בסוד מים שהמים אינם מניחים רושם 
בעבור היותם חסדים גמורים אבל השמן מניח רושם שסוף סוף הם גבורות אלא שהם ממותקים 
ושמן זה יורד מחמשים שערי בינה דאמא ועד הוד התפטשת וחמישים שערי בינה מתחלקים 
כ"ה באימא וכ"ה בהוד וה' חסדים הם בסוד טיפה שעוברים מחג"ת נ"ה ה' יודי"ן כלולים מי' 
וי' מי' הם ת"ק וכ"ה שערי בינה הרי פתילה ויכוין כשישים אותה בתוך הנר בסוד נקודת ציון 
שהוא כפוף ואח"כ עולה השלהבת בסוד בנימין וכשידליק הפתילה יכוין בסוד ו' של הוד נקודה 
כזה ויכוין בסוד בנימין שהיא באה בסוד נ"ה. אדם קדמאה שהיא עולה סוד חנוכה במעלת כ"ב 

והשמן צריך שיהיה

    משקלו י"א בצים שהוד זה היה שקוע בתוך הקליפות שמספרם י"א. ביצה עולה צ"ז שהוא 
־""ל הוי"ה )ולע"ד נראה א"ל אדנ"י וצ"ע( ביצה היא י"ג דרהמים כל א' מהדרהמים היא י"ו שעו

רת שהם הכל מאתים ושמונה שעורות שהם ח' הויות שיש בהם ל"ב אותיות שהם באים מא' 
)פי' הוו של א' חלוקה לשנים והם י"ו למעלה וי"ו למטה סכ"י( שברישא דעתיקא ושורשם מנ"ה 

־אאדם קדמאה וכשיורדים מוצאים זו הא' ולוקחים מספרה ויורדים למטה למתק הגבורות שעו
לים יצחק ושורש הגבורות היא פ"ר תוציא שורש החסדים שנתמעטו בתוך הגבורות תוציא ע"ב 
מפ"ר ישאר ר"ח שהוא כמנין יצחק ומטעם זה לא נקרא יצחק פר כי כשישארו הגבורות בלתי 
שם ע"ב אז יבא שם ע"ב כנגדם כדי למתקם אבל כשהם ביחד א"א לבא ע"ב כנגדם להכניעם 
ועוד ששורש כולם הוא מ"ב ה"פ מ"ב עולים ר"י. וע"ב יש בו ד' יודין כלולים מעשר הם ת' נשאר 
משם ע"ב ל"ב הרי תב"ל כמו כן בשם ס"ג יש בו ג' יודין והאלף ששורשה יו"ד הם ד' יודין הם 
ת' נשאר משם ס"ג ל"ב כשתסיר ג' יודין וא' שהם ל"א הרי תב"ל וכנגדו בשם קס"א כנ"ל כמו 
כן בשם מ"ה יש בו ג' אלפין שהם בשורש יו"ד ועם יו"ד של שם ד' יודין כלולים מעשר הם ת' 
נשאר משם מ"ה ל"ב כשתסיר י"ג שהם שלשה אלפין ויו"ד הרי תב"ל כנגדו בשם קמ"ג יש בו 
שני אלפין ששורשם יודי"ן ויו"ד של שם הרי ש' נשאר קל"א ועם הכולל קל"ב הרי תב"ל וזהו 
כשתסיר י' ושני אלפין שהם י"ב כמו כן בשם ב"ן יש ב' ההין של המילוי כל א' בצורת ד"ו הרי ב' 
יודיןו ויו"ד של השם הקרי ג' יודין הרי ש' וט' אותיוו עם הכולל הם י' כלול מעשר הרי ת' ישאר 
משם ב"ן ל"ב הרי תב"ל כנגדו בשם קנ"א יש בו ב' ההי"ן של המלוי בצורת ד"ו הרי ב' יודין ויוד 
של שם הרי ש' נשאר משם קנ"א קל"א ע"ה הרי קל"ב שהוא תב"ל ד"פ תב"ל הם אלף ושבע 
מאות ועשרים ושמונה וסימנך אל תשכ"ח אלף שכ"ח שש עגלות צ"ב עגלה על ב' הנשיאים 

־ההם כוונו לעשות זווג אלהי"ם ואהי"ה שעולה עגל"ה ע"ה והוי"ה יש לה י"ב צירופים וכולם נת
מלאו במלוי ע"ב בעבור היות המקריב אהרן שהוא חסד וכל אחד לקח המלוי מ"ו מ"ו שהם שני 
מלוי ע"ב הרי צ"ב וכל א' כיוון לתקן ה' פרצופים שהם ת"ק וששה שלה הרי שור לא' ששה צ"ב 
עולים )ע"ח ע"א( תקנ"ב ולכל א' יש לו א' מהאלף של עתיקא שהיא השורש של אהי"ה הרי לכל 
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א' ל"ב י"ב פ' ל"ב הם שפ"ד תקנ"ב הם במנין י"ג תיקוני דיקנא דעתיקא שהם י"ג פ' ע"ב ואחר 
שכל אלו התיקונים הם לתקן להוד שהוא פסיעה לבר וניקודו יוכיח ואחר שיום א' הוא ממתק 
הגבורה ראשונה שהיא בינה. בינה עולה ס"ז אאל אדנ"י צ" הוי"ה בניקוד אלהים ג"כ עולה צ"ו 
עולים כולם נט"ר עם הכולל עולה ר"ס שהם י' הויות ואלו הי' הויות הם ביום כשאומר ההלל. 
ביום שני של חנוכה צריך לכוון למתק גבורה ב' שהיא גבורה שעולה רי"ו וצריך לכוין כשאומר 
הברכה בשם יכוין במלוי אלפין ויכוין באלף של מילוי ה"א אחרונה יכוין אותה כזה א' שהיא יו"ר 
שעולה רי"ו וה"א הוא ה' אותיות אלהים. להים ורי"ו עולים ש"ב ב"פ ש"ב עולה תר"ד שהם שש 
עגלות צ"ב שש ושני אותיות והכולל וכולל הכולל הם תר"ד והש"ב השני שאנו מחשבים הוא 
מאלף של ה"א ראשונה שג"כ עולה בצורת הנזכר רי"ו וה' ראאשונה הוא אותיות אלהים בגי' פ"ו 
ורי"ו עולה ש"ב אחר ואלו הם שני פעמים ש"ב הנזכר והנשיאים כיוונו למתק כ"ד צירופי אדנות 
עם כ"ד צירופי הוי"ה כיצד ש"ב עם יו"ד של וייצר שהוא כנגד שני יצירות זעיר בסוד טיפה ויסוד 
בסוד טיפה ובעבור זה הניקוד של אמא בצירי שהוא ב' יודין כנגדו ב' יצירות של זעיר הרי ש"ב 
ועוד יו"ד הרי יש"ב שהם י"ב צירופי הוי"ה וש"ב השני עם י' השנית הרי יש"ב אחר כנגד י"ב 
צירופי הוי"ה אחרים שהם כל הצירופים כ"ד כשתתן הפרש בין ה"א ראשונה של הוי"ה לה"א 
אחרונה שתבין הכ"ד צירופים איך הם וכל אאלו הם לתיקון הוד שבינה דאמא אתלבשת בהוד 
שלה ומכח זאת הארה יכול לקחת הניצוצות שהם מובלעות בקליפות בסוד טיפה ואלו הנשיאים 
כוונו לקחת כל אחד צירוף א' הוי"ה מיש"ב הרי לכל נשיא ב' צירופים ב' הויו"ת שעולים ב"ן 
ושם ב"ן יש לו ט' אותיות וכל נקודות בציר"י שהוא ניקוד אאימא כנזכר לעיל תשעה פעמים 
עולים ק"פ וכולל הנקודות וכולל השם הם קפ"ב כמנין יעקב שהם ב' עקב א' של הוד וא' של 
נצח שבתיקון הוד נתקן גם נצח והם ב' עקב והם לוקחים היו"ד שהם הניצוצות הנבלעות בתוך 

הקלי' בסוד יו"ד ונכללים בתוך הקדושה ונעשה יעקב כמו שעשה יעקב לעשו:

    בחנוכה כשתשים השמן תכוין בשם בי"ט שהוא שמן בא"ת ב"ש והניקוד ב' קמצין ושב"א 
הקמצי"ן מורה על היותו נמשך מנה"י של א"ק ונמשך ובא בכל הפרצופין שהם ה' כנודע ושורה 
במנורה שנקודתה שב"א וזה הניקוד עולה בגי' ב"ן והשם עצמו עולה אהי"ה הרי שם ע"ג וכך 
עולה חנוכה חנ"ה כ"ו חנ"ה עולה ס"ג להורות שזה הרגל מאיר בו אימא עילאה עוד יכוין שחנוכה 
עולה פ"ט והוא משם. טפטפיה שי"ה צריכים אנו להשלים שם זית כיצד שמן עולה ש"ץ ובמ"ק 
עולה )פ"ט( י"ב הרי ב"ת ועם י"ה הרי זית. וכשמברך יכוין בשם הוי"ה במילוי יודי"ן שעולה ס"ג 
ויכוין בשם אהי"ה דיודי"ן שעולה קס"א שהוא הכל בגימטריא רכ"ד שהם ב' יב"ק וכשאומר 
להדליק יכוין בשם קמ"ג ובמלוי שם ע"ב שהוא ל"ו שכך עולה להדליק שמלוי היו"ד שהם ו"ד 
הם לצורך הנוקבא. ב' )ע"ב( אל בינה דא"ק וב' אל שבפנים דא"א באים אל תוך זעיר ויושבים 
בשפת החור ואלו הב' א"ל הם ד' אותיות שהם ארבע אצבעות של טפח הסמוך לפתח ויכוין 
שעשה נסים נ"ס נו"ן סמ"ך שעולים רכ"ו שהוא ברו"ך. קנ"א ב"ן עם אותיותיהם י"ט וד' אותיות 
השם עולים רכ"ו ואותיות נס במילואם יש בהם נס חר והוי"ו רומז לפתילה זמן עולה בגי' צ"ו 
אל אדנות ע"ה ג"כ עולה צ"ו שהם זו"ן שמש וירח שהם זמנים. באלהינו יכוי"ן אלהים בודין ונו"ן 
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של אלהינו רומז לזעיר ונוקביה. בלילה ראשונה גבורה א' שהיא בינה שעולה ס"ז הוי"ה בניקוד 
אלהים עולה צ"ו אל אדנות ג"כ עולה צ"ו הרי צ"ו לצ"ו עם ס"ז בגימטריא נט"ר וע"ה הרי ר"ס 
שהם שתי פעמים אדנות בריבוע עם האותיות את"ה בגי' ב"פ ג"ר והם שתי שמות קנ"א ב"ן 
רחל לאה בסוד ראש ועקב על חור פתן י"ה אדנ"י עולים פ' והם ברגלי לאה וה' אלהים שעולים 
בימטריא ת"ל וב' יודין של וייצר עולה הכל פת"ן ועומדים שם כדי שלא יעבור פתן החיצון ואלו 
הב' יודי"ן הם כנגד ב' יצירות של ויצר והם כנגד רחל ולאה הנזכר וש"ה של שעשה הוא ב' אהי"ה 

־ללאים שהם קנ"א קנ"ב ושני כוללים שהם כמנין ש"ה. דע שיש בשלהבת ש"ת הב"ל והם במ
דריגה א' ביסוד דאבא אלא שההבל הוא יותר פנימי משת כי שת הוא למטה בסוד וחשופי שת 
וזה השלהבת יוצאת מי"ה וזהו שלהבת י"ה כיצד יוצא מי"ה שלהבת דע כי י"ה דמלוי כזה יו"ד 
ה"י תכה יו"ד בה"י הם ש' וה"י ביו"ד הם ש' עולה בגי' ת"ר והיו"ד תכה מינה ובה י' פעמים י' הם 
ק' וכן ה"פ ה' הם כ"ה הרי תשכ"ה וז' תיבות של ב' הכאות הרי תשל"ב וכשמתפשטים אותיות 
אל כשיוצאים מטיבור ז"א באור חוזר היו"ד שיוצאת תחילה היא פוגעת בה"א שיורדת אחריה 
ומכה שם ומתמלאים ונעשים חמשה אותיוח הרי שלהבת עוד יש בשלהבת ג' גוונים ששמם 

הוא זה זהרירו"ן מיכא"ל ושורשם שהוא קס"א והג' היתרים הם הג' שמו

    ואלו הם דבריאה וביצירה הם ג' פעמים גבריא"ל ע"ה שכולל אותם ובעשיה הוא שם כפירירו"ן 
ושם קס"א שג"כ כולל שם שלהבת אלו ה' שלהביות חשבונם עולה שלשת אלפים תרפ"ה והם 
מכופלים שהם ז' אלפים ש"ע כמנין ש"ע שהעי"ן עולה לשבעה אלפים ולשבעים בלב"ת אש 
עולה ג"כ שלהבת עם ד' אותיות ע"ב עולה שלהבת כשתסיר ד' יודי"ן הם ת' נשאר משם ע"ב 
ל"ב הם ש"ך וי' אותיות של מלוי ע"ב וד' יודי"ן ול' במ"ק הם שבעה הרי שלהבת ושם ס"ג עולה 
ג"כ שלהבת כיצד תסיר שלשה יודי"ן ואל"ף שבאמצע השם ששורש ה"א היא יו"ד נמצא שהם 
ד' יודין שהם ת' ונשאר ג"כ ל"ב כמו שנשאר משם ע"ב הרי תש"ך וי"ז כו משם ע"ב הרי שלהבת. 
ובשם מ"ה יש ג"כ שלהבת כיצד ג' אלפין והיוד של השם הם ת' שכבר אמרנו ששורש האלפין 
שלהבת  עולה  ג"כ  ב"ן  ושם  שלהבת  והוא  הנ"ל  בשמות  תחשוב  ל"ב  מהשם  נשאר  יו"ד  הוא 
כשתצייר הב' ההי"ן בצורת ה' הם שני יודין ויו"ד ראשונה וכללות השני ההי"ן שהיא יו"ד אחרת 
)שהם יודי"ן משני ההי"ן( הרי ארבע יודין הם ת' נשאר משם ב"ן ל"ב כשתחשוב מה שלקחנו 

שהם עשרים נשאר ל"ב תחשוב כנ"ל הרי שלהבת )ותכוין שלא להפרידה מהגחלת(:



הלכות חנוכה

שו"ע סימן תרע' – תרפד' ונושאי כליו.

ע"פ פסקיו של פאר הדור מו"ר

הרב עובדיה יוסף זצוק"ל.



צהכוונות חנוכה

בס"ד.

סימן תרע - דברים האסורים והמותרים בחנוכה

כתב הרמב"ם - בבית שני כשמלכו יון גזרו גזרות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצות, 
ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטמאו הטהרות, וצר להם לישראל מאד מפניהם 

ולחצום לחץ גדול עד שריחם עליהם אלהי אבותינו והושיעם מידם והצילם וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים 
והרגום והושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות לישראל יתר על מאתים שנה עד החורבן 

השני. וכשגברו ישראל על אויביהם ואבדום בחמשה ועשרים בחדש כסלו היה ונכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור 
במקדש אלא פך אחד ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד והדליקו ממנו נרות המערכה שמונה ימים עד 

שכתשו זיתים והוציאו שמן טהור. ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת הימים האלו שתחלתן 
מליל חמשה ועשרים בכסלו ימי שמחה והלל ומדליקין בהן הנרות בערב על פתחי הבתים בכל לילה ולילה משמונת 
הלילות להראות ולגלות הנס, וימים אלו הן הנקראין חנוכה והן אסורין בהספד ותענית כימי הפורים, והדלקת הנרות 

בהן מצוה מדברי סופרים כקריאת המגילה. רמב"ם )מגילה וחנוכה פרק ג הלכה א-ג(

שו"ע ס"א - בכ''ה בכסליו )מתחילין( שמונת ימי חנוכה ואסורים בהספד ותענית אבל מותרין בעשיית מלאכה 
ונוהגות הנשים שלא לעשות מלאכה בעוד שהנרות דולקות ויש מי שאומר שאין להקל להם: 

ב המלאכות שנהגו הנשים שלא לעשות כגון תפירה וסריגה, בעוד שנרות החנוכה שבבית דולקות, במשך חצי 
שעה מהדלקתם, והטעם הוא משום היכר להודיע שאסור להשתמש לאור נרות החנוכה. ואין להקל להן בחצי שעה 

הראשונה של הדלקת הנרות. אבל בבישול ואפיה וצרכי אוכל נפש מותרות. ]חזו"ע עמ' יב. וכ''ה בא''ר, דרך החיים, מ''ב 
אות ד'. ובמור וקציעה הביא סמך למנהג חומרת הנשים, כדי שלא יבאו להשתמש לאור נרות החנוכה, הילכך מנהג ותיקין הוא. 

וכתב האליה רבה )ס''ק יב(, דהיינו עד חצי שעה. ע''ש. וזה דוקא במלאכה גמורה כגון תפירה, אבל לא בבישול וטיגון ושאר 
צרכי הבית. ויש אומרים שלא נהגו אלא במלאכות האסורות בחוה''מ ור''ח[. 

ג יש נשים שנהגו שלא לעשות מלאכה בכלל בחנוכה, ויש לבטל מנהגן, כי הבטלה מביאה לידי שעמום. ומכל מקום 
יש אומרים שטוב לנשים להמנע ממלאכות כבדות, כגון טויה וכביסה, שיש בהן טירחא, על כל פנים ביום ראשון 

ושמיני של חנוכה. ]לפמ''ש ארחות חיים. וכ''כ בכנה''ג הגה''ט סק''ד[. 

ונוהגות הנשים דווקא לפי שנעשה הנס על ידם. )כה"ח אות ו( אבל האנשים אינם נמנעים משום מלאכה. ]כ''כ במטה 
משה, ב''ח ט''ז ופר''ח. וכתב בפר''ח )סי' תיז(, שאם האנשים החמירו על עצמם שלא לעשות מלאכה בר''ח, הוי מנהג בורות, 

וא''צ התרה לבטלו. אמנם בספר חסידים )סי' קכא( מוכח שגם לאנשים יש להמנע ממלאכה. וכ''ה בב''ח בשם מהרי''ל. ונראה 
דאין הכי נמי אם נהגו האנשים להחמיר ישארו במנהגם. אבל מסתמא לא נהגו האנשים להחמיר בזה. וכ''ש כיום שיש אור 

חשמל, ואין חשש פן יבואו להשתמש לאור החנוכה[. 

ואותם הנשים שפרנסתם ע"י מלאכה אין להחמיר בזה, ושאלתי להרה"ג החסיד מהר"א מני נר"ו להודיעני מנהג 
עה"ק תוב"ב בדבר זה וכתב לי שמנהגם לעשות מלאכה בכל ימי חנוכה, אמנם יש להם קבלה שאם אשה נפלה 
בסכנה תדור נדר שלא לעשות מלאכה בחנוכה ותנצל, ויש נודרים יום אחד ויש נודרים שני ימים כפי מה שירצו 



כוונות חנוכה צו

 )בנא"ח וישב אות כז(

ד נוהגין הנערים העניים לסבב בחנוכה על הפתחים ליטול צדקה. )כה"ח אות ד( 

ה - אין מספידין בהם אלא לחכם בפניו: )שו"ע ס"ג(. כיון שחז''ל קבעו את שמונת ימי החנוכה לשמחה והלל, לכן 
אין להספיד בהם על מת, אלא לחכם בפניו. ]דאיתא במגילה )ג:( ובמו''ק )כו:( אין מועד בפני ת''ח, וכ''ש חנוכה ופורים. 

וכ''פ מרן בש''ע )סי' תרע ס''ג(. וכתב עוד בש''ע יו''ד )סי' תא ס''ה(, שיום שמועה אפי' רחוקה כבפניו דמי[. וגם בזמן הזה יש 
דין תלמיד חכם לפי ערך הדור. ]ילקו''י מועדים עמ' קצב. ומ''ש בחיי אדם )כלל קיח סי' ז(, שבזה''ז אין להספיד לת''ח בר''ח, 

מפני שאין לנו דין ת''ח בזה''ז, הנה הרב עצמו בחכמת אדם )כלל קסט סי' ה( כתב להתיר הספד על ת''ח בין בר''ח בין בחנוכה 
ופורים. וכתב בברכ''י )חו''מ סי' טו סק''ג(: ולדידן דנקטינן כפסקי מרן, הנה מרן לא חש כלל למ''ש מהרי''ו שאין דין ת''ח 

בזה''ז, שהרי כתב את כל הדינים שנאמרו בגמ' לענין ת''ח כמות שהן, והמהרימ''ט )חו''מ סי' מז( דחה ד' מהרי''ו מההלכה. 
וכ''כ באורח משפט )סי' ד אות יז( בשם מהרש''ל )פ''ב דב''ק(, שאף בזה''ז יש דין ת''ח שיפתח בדורו כשמואל בדורו. וכ''כ 

בספר נזירות שמשון, ובערוה''ש, ובשער שלמה זוראפה )סי' קלה( דמ''ש המג''א )ס''ס תקמז( בדיני חוה''מ, שאין בזמנינו דין 
ת''ח, סברא יחידאה היא, שהרי כל הפוסקים והטוש''ע פסקו להתיר להספיד לחכם בפניו, ואין דרכם להביא הלכתא למשיחא. 

וע''ע ביביע אומר ח''ט )חיו''ד סי' מו(. ובחזו''ע חנוכה[. 

ו הגה: ואין מתענין יום שמת בו אב או אם ותענית חלום בחנוכה. )הרמ"א בס"ג( ולכן כתב הרב ילקוט"י )עמ' קצב( אם 
חל יום פטירת אביו או אמו בחנוכה, יקדים להתענות קודם חנוכה, שבימים שלפני חנוכה או לאחריהם אין איסור תענית.  

ז מי שהתענה תענית חלום בחנוכה, צריך להתענות יום אחר לאחר ימי החנוכה, לכפר על מה שהתענה בחנוכה, כמו 
 שכתב מרן בשלחן ערוך. )סי' תקסח ס''ה(. 

ח מה שנוהגים במלאת שבעת ימי האבל לעלות לבית הקברות, וכן ביום השלשים, וכמו שכתב בשלחן ערוך 
)יו''ד ס''ס שדמ(, אין לעשות כן בימי חנוכה, וכל שכן בראש חודש, שהרי מתעוררים לבכי ולמספד על יד הקבר, 
כשרואים קברו של הנפטר ביום השביעי או השלשים. ולכן ידחו הביקור לבית הקברות לאחר ימי החנוכה.  ]כ''כ 

מרן הב''י ביו''ד )ס''ס שדמ( בשם הכל בו, שאם חל יום השביעי לאבלו בר''ח אין ללכת לביה''ק. וכ''ה בארחות חיים ח''ב )עמ' 
 תקפא(. וה''ה לחנוכה. ילקו''י מועדים עמוד קצב. ילקו''י אבלות עמוד תרלב[. 

ט יש אומרים שמותר לבקר אצל קברי הצדיקים, התנאים והאמוראים, בימי החנוכה וחול המועד. ]בן איש חי[. ויש 
חולקים. ]מועד לכל חי[. והמיקל בזה יש לו על מה לסמוך, שהרי אין רגילות לבכות שם כמו שבוכים ליד קבר ביום 

השבעה או השלשים. ]גשר החיים. ילקו''י על הלכות אבלות מהדורת תשס''ד עמוד תרלב[. 

י מי שנפטר לו מת בימי החנוכה, נוהג בימים אלה כל דיני אבלות, וקורעים על הקרובים, וכן מבקרים ומנחמים את 
 האבל בחנוכה. וראה להלן דין האונן. ]ילקוט יוסף מועדים עמוד קצב[. 

יא אם חל יום השלשים בחנוכה, מותר לעשות סעודה ולימוד, כשאומרים שם דברי תורה ומוסר לעילוי נשמת 
 המנוח, אבל לא יאמרו דברי הספד המעוררים לבכי. 

יג נהגו לאכול מאכלי גבינה בחנוכה. )הרמ"א ס"ב( כתב הר''ן )פ''ב דשבת(, נשים חייבות בנר חנוכה שאף הן היו באותו 
הנס, שהיוונים גזרו על כל בתולות ישראל הנישאות שיבעלו להגמון תחלה, וע''י אשה נעשה נס, שבתו של יוחנן כהן גדול 

שהיתה יפת מראה הובאה להגמון, ]ובחמדת הימים )הל' חנוכה פ''ב( כתב, שראש האויבים היה אליפורנו מלך יון. וייחס הנס 
ל''יהודית''. וכמ''ש התוס' )פסחים קח:( ובתוס' מגילה ד.[, והאכילה אותו מאכלי גבינה כדי שיצמא מאד, והשקתה אותו יין עד 

שנשתכר, וירדם, ואז בעזה''י חתכה את ראשו בסייף. כראות אנשי צבאו כי מת מלכם, נסו על נפשם, ולכן נהגו לאכול מאכלי 
 גבינה בימי חנוכה. והביא כ''ז מרן הב''י בדפוס ישן, ס''ס תרעה. וכ,כ כה"ח אות טוב וילקו''י מועדים עמ' קצא[. 

יד נוהגים לאכול בחנוכה סופגניות מטוגנות בשמן, זכר לנס השמן של המנורה, וטעמם כצפיחית בדבש. וכל מעשיך 



צזכוונות חנוכה

יהיו לשם שמים. ]כ''כ בקובץ שריד ופליט בשם רבינו מיימון אביו של הרמב''ם, שאין להקל בשום מנהג ממנהגי ישראל, 
ויתחייב לעשות משתה ושמחה בחנוכה לפרסומי ניסא, ופשט המנהג לעשות סופגניות הנקראים בלשון ערבי אלספינג, ומנהג 

 קדמונים הוא. חזו"ע עמ' יט[. 

 טז יש אומרים שריבוי הסעודות שמרבים בהם בימי חנוכה, אינם אלא סעודות הרשות, שלא קב־
עום חכמים למשתה ולשמחה, ]מהר''ם מרוטנבורג בתשובה )סי' תרה(. טור וש''ע )סי' תרע(

.                                                                                        ומה שלא קבעום למשתה ולשמחה כבפורים, לפי שבפורים עיקר 
הגזרה היתה על אבדן הגופות, לכן תיקנו שיהיו ימי משתה ושמחה, אבל בחנוכה הגזירה היתה על שמירת המצות, וזהו אבדן 

הנפש, לכן קבעוה בנרות, כמ''ש נר ה' נשמת אדם. ואף שאמרו דגדול המחטיאו יותר מן ההורגו. היינו כשמחטיאו ברצון, אבל 
באונס לא[.                                                                                                                   ויש חולקים ואומרים שיש קצת 

מצוה בריבוי הסעודות הללו. ]כ"מ ברמב''ם )הל' חנוכה פ''ג ה''ג(, שקבעום לימי שמחה והלל. וכ''ה בתוס' תענית )יח:(. וכ''כ 
־בבינו יונה, הרי''צ בן גיאת, והכל בו, ועוד. וכ''כ המהרש''ל ב''ק )פ''ז סי' ל([. ונוהגים לומר זמירות ותשבחות לה' יתברך בסעו
דות הללו, ואז נחשבות לסעודות מצוה. ]כמבואר בתשובת מהר''ם ובמרדכי. וכ''פ הרמ''א בהגה )סי' עתר ס''ב(. ומהרש''ל[. 
ומה טוב ומה נעים לנצל מסיבות אלו לדרשות בדברי תורה ויראת ה' טהורה, לקרב את ישראל לאביהם שבשמים, ומצדיקי 

הרבים ככוכבים לעולם ועד, ואז בודאי שסעודות הללו נחשבות לסעודות מצוה. ]ים של שלמה )ספ''ז דב''ק(. וחות יאיר )סי' 
ע(. ודגול מרבבה )סי' שצא ס''ב(. וכנה''ג[. ויהי רצון שהשי''ת יעשה עמנו נסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו בימים ההם 

בזמן הזה. ישראל נושע בה' תשועת עולמים, ונזכה לביאת משי''ח צדקנו )ראשי תיבות: מדליקים שמונת ימי חנוכה(, ונדליק 
המנורה בבית קדשנו ותפארתינו, מלך ביפיו תחזינה עינינו. במהרה בימינו אמן.   

חנוכה ופורים אינם בטלים לעולם''. וכ''ה ברמב''ם, והיינו כמ''ש במדרש תנחומא )ר''פ בהעלותך(, 

יז יש להקל לאבל תוך יב חודש על אב ואם להשתתף במסיבות חנוכה )שאין שם כלי זמר( שאין לאסור אלא בבית 
משתה וסעודת נישואין.)הגרש"ז אויירבעך שלמי מועד עמ' רמז. חזו"ע עמ' יט( 

 סימן תרעא - סדר הדלקת נר חנוכה ומקום הנחתו

א צריך להזהר מאד בהדלקת נרות חנוכה, כי היא מצוה חביבה עד מאד, שיש בה משום פרסום הנס בהודאה 
לה' יתברך על הנסים שעשה לנו, והעושה כן זוכה לבנים ת"ח )שבת כג:( דכתיב כי נר מצווה ותורה אור. ע"י נר מצווה 

בא תורה אור. )כה"ח אות א'(

ב. כמה נרות מדליק בלילה הראשון מדליק אחד מכאן ואילך מוסיף והולך אחד בכל לילה עד שבליל האחרון יהיו 
שמנה ואפילו אם רבים בני הבית לא ידליקו יותר: )שו"ע ס"ב( וכמ"ש התוס' )שבת כא(. אולם הרמ"א כתב בהגה: 

ויש אומרים דכל אחד מבני הבית ידליק )רמב''ם( וכן המנהג פשוט ויזהרו ליתן כל אחד ואחד נרותיו במקום מיוחד 

כדי שיהא היכר כמה נרות מדליקין )מהר''א מפראג(:       ומ''ש הט''ז, שזהו חידוש, שהספרדים נהגו בזה כד' התוס' 
והאשכנזים נהגו כעין דברי הרמב''ם להדליק חנוכיה לכל אחד ואחד, כבר העיר עליו החמד משה, שמנהג הספרדים קדום הוא, 
ונזכר להדיא בדברי הרמב''ם, וכמו שסיים הרמב"ם שכן המנהג בכל תפוצות ספרד שאחד מדליק. וכ''כ הגאון ר' שלמה הכהן 

 מוילנא, הובא בשדי חמד חנוכה, אות ט סק''ד[. 
   

ג חנוכיות מכסף או מנחושת עגולות שיוצאים מהם קנים סביבותיהן בעיגול, ועל כל קנה נר אחד, ובין כל קנה מרחק 
כעובי אצבע, כשרות להדליק בהן נרות החנוכה. ואף שהרמ''א הזהיר שלא להדליק נר חנוכה בעיגול, מודה שאם יש 

.ייוח ביניהם יכול להדליק ]בשו''ת תרומת הדשן )סי' קה( כתב להתיר בנ''ד, דלא דמי כלל לקערה מלאה שמן והקיפה פתי־
־וות, דקי''ל שאם לא כפה עליה כלי, עשאה כמדורה ואפי' לאחד לא עולה, דשאני הכא שהקנים היוצאים ממנה מובדלים במ

חיצה, ולא חשיבי כמדורה. ע''כ.                                                                                                                                                         
וכתב הפר''ח דמ''ש הרמ''א שיש להזהר להעמיד הנרות בשורה בשוה, ולא בעיגול, לי נראה שא''צ להזהר בכך, שכיון שכל 

 אחת מובדלת מחברותיה דמי לקערה שכפה עליה כלי. ע''כ[. ועיין עוד בשו"ת רב פעלים )ח"ד ס' ל(



כוונות חנוכה צח

ד לכתחלה צריך להניח נר החנוכה בכלי, ולא כאלה שמדביקים נר שעוה על הרצפה, או על אבן קטנה, שאין זה 
כלי. ויש אומרים שהנר שהוא הכלי מעכב למצוה. ]כן העלה בשו''ת אבני נזר )סי' תק(. וכ''כ השדי חמד )מע' חנוכה אות 

ז( בשם הרב יד נאמן, דמ''ש החסד לאברהם בשם רבינו יצחק בן הראב''ד לפסול קליפות ביצים או בצלים לנ''ח, מפני שאין 
עליהם תורת כלי, ואין כאן נר, יש לחוש לדבריו[. 

ומצווה מן המובחר להדליק בחנוכיה מכסף. וכ"כ הרב פלא יועץ דהזהיר בנר חנוכה היינו להדר בחנוכיה כסף. וכתב 
הרב שבט הקהתי )ח"ג ס' רא( דאם הדליק בחנוכיה כסף והכוסיות מזכוכית חשיב כמדליק בזכוכית. והרב ילקוט"י )תשע"ב 

עמ' קמד( כתב שעדיף שיתן השמן לתוך גביעים של כסף ועכ"פ אין זה מעכב ואף בזכוכית במנורת כסף מקיים מצוות זה אלי 
 ואנווהו.

ה אולם המהלך בדרך וחונה בלילה, ואין לו שם בית ולא אהל, חייב להדליק נ"ח, אם יש לו חתיכות שעוה יתלה 
אותם בעץ גבוה, או על שלחן וכד', וידליקם, לקיים מצות הדלקת נ"ח ולברך עליהם.  ]ואף שלדברי האבני נזר והרב יד 
נאמן בעינן כלי לעיכובא, וא''כ לא יועיל כלום בהדלקת חתיכות שעוה על גבי שלחן או ספסל, בלי כלי. אולם בשו''ת חכם צבי 

)סי' מה( מוכח דשפיר דמי אף בלא כלי. ע''ש. ורק לכתחלה יש לחוש להמצריכים כלי[. 

ו. מניחו למעלה מג' טפחים ומצוה להניחו למטה מי' טפחים )כשמונים ס"מ מקרקע הדירה( ואם הניחו למעלה מי' 
טפחים יצא אבל אם מניחו למעלה מכ' אמה לא יצא: שו"ע )ס"ו(. הגה: ואפילו לקחה כך דלוק והניחה למטה מכ' 

 לא יצא דהדלקה עושה מצוה )בית יוסף בשם תוספות(: 
]שבת )כא:(. ובחי' הרשב''א והר''ן שם. וכ''כ הרא''ש הטור וש''ע וכתב מרן הב''י, שכן נהגו המדקדקים אף בזמן הזה[. ואם 

הניחם למעלה מעשרה טפחים יצא. 

־שש להניחם למעלה מג' טפחים, ואם השלהבת של נר השעוה שהודלק למצות החנוכה הוא למעלה משלשה טפ
חים, אף על פי שגוף הנר הוא למטה מג' טפחים, שפיר דמי, שהעיקר הוא השלהבת. ]כ''ה בטור )סי' תרעא(, שהר''מ 

מרוטנבורג היה מדקדק להניחה למעלה מג' טפחים. וכ''כ מרן בש''ע. וכתב הפר''ח שאם הניחה למטה מג' טפחים כשרה. וכ''כ 
הפמ''ג. וסייעו מלשון הטור ''מדקדק'' להניחה וכו'. ע''ש. אולם בארחות חיים )דף קיז( כתב, אם הדליקה למטה מי' טפחים 
כשרה, והוא שתהיה גבוהה ג' טפחים מהקרקע. וכ''ה בכל בו. וכ''כ בעל המאורות. ומוכח דס''ל דבתוך י' טפחים כשרה רק 

בדיעבד. וס''ל כהרי''ף והרמב''ם שהשמיטו הא דמצוה להניחה למטה מי'. והיינו משום דלמטה מעשרה לית בה פרסומי ניסא 
כראוי. מש''ה עדיף לכתחלה להניחה במקום גבוה לפרסומי ניסא. ויש להקפיד להניחה על שלחן וכדו', או ע''ג אבן גבוהה יותר 

מג' טפחים[. 

 ומ"מ מצווה מן המובחר להניחה מעט למעלה משבעה טפחים. )בנא"ח אות ה'. כה"ח אות מו.(

ז אין להדליק נר חנוכה המונח למעלה מעשרים אמה מקרקע הדירה. )כל אמה 48 סנטימטר - 9.60 מטר( ואם עבר 
־ההדליק למעלה מעשרים אמה, לא יצא אף בדיעבד. וצריך לכבות את החנוכיה ולהניחה במקום הכשר ויחזור ויד

ליקנה, אך לא יברך שנית. ]חזו"ע עמ' לג. ילקו''י מועדים )עמוד קצז(. ודעת רבינו יואל שבזמן הזה שמדליקים בפנים אפי' 
למעלה מכ' אמה כשרה, אף דלא קי''ל הכי לדינא, מ''מ לענין ברכה סב''ל. וע' בפמ''ג )א''א סי' תרעא סק''ז(. ובתשובה מאהבה 

 ח''ג )סי' רפו(. ובשו''ת שדה הארץ ח''ג סי' מג[. והכל תלוי בשלהבת של הנרות, ואין משגיחין באורך הנרות בזה. 

ח הדר בעלייה, מצוה שיניח נרות חנוכה בחלון או במרפסת, או בגזוזטרא הסמוכה לרשות הרבים, כדי לקיים 
פרסומי ניסא. וטוב להניח נרות החנוכה בתוך פנס של זכוכית ולהעמידם במרפסת, כדי שייראו לעוברים ושבים 

שברשות הרבים. ואם הוא גר בקומה שהמרפסת גבוהה מקרקע רשות הרבים עשרים אמה, יניח הנרות בפתח 
 הדירה מבפנים, הואיל ואין בזה היכר כל כך לבני רשות הרבים. )חזו"ע עמ' לו(

ט. מצוה להניחה בטפח הסמוך לפתח, אפילו בזה"ז שמדליקין בפנים. ואם אין מזוזה בימין, יניחנה בימין, ואם יש 
מזוזה, יניחנה בשמאל הנכנס. והרי שלשה מצוות ביחד, כי האדם הנכנס ולובש ציצית שהוא טלית קטן שעליו, 



צטכוונות חנוכה

ור"ת שלהם צמ"ח ציצית מזוזה חנוכה, ובזכות זה יבא משיח צדקינו צמ"ח שמו, ויתקיים פתחו שערים ויבא גוי 
צדיק, כי ימין ושמאל תפרוצי.  

־ככשיניח החנוכה על מזוזת הפתח בשמאל יניח בלילה הראשונה את הנר בקצה השני של מנורת החנוכה שהוא הר
חוק מן הפתח, ובליל שני יניח נר השני בצידו שיהיה קרוב לפתח יותר מן הראשון ובו מתחיל להדליק, עד שנמצא 
בליל שמיני אותו נר הנוסף יהיה סמוך לפתח ממש ובו מתחיל להדליק, כדי שיפנה לצד ימינו בהדלקה בכל לילה, 

אבל אם אין מזוזה בימין דאז מניח החנוכה בימין, יעשה להפך, דמניח בליל ראשון הנר קרוב לפתח, ובליל שני 
 מניחו בצידו וכעזה"ד כדי שיהיה בכל לילה פונה לצד ימין כשהוא מתחיל להדליק נר הנוסף )בנא"ח אות ד(

י יש אומרים שבזמן הזה שאין סכנה להדליק נר חנוכה בחוץ, צריכים להדליק נר חנוכה בחוץ, ויש אומרים שגם 
בזמן הזה אפשר להדליק נ"ח בבית, דהואיל ונהגו להסתפק בפרסום הנס לבני ביתו, יכולים להשאר במנהגם, וכן 

נהגו גדולים וגם טובים. ומכל מקום מי שיכול להניחה מבחוץ, מניחה מבחוץ, ואם לאו על פתחו מבפנים.   

יא חצר שיש בה שני פתחים, משני רוחות, בזמן הגמרא היה צריך להדליק בשניהם, מפני החשד, שאם יראו פתח 
אחד שאין בו הדלקת נרות חנוכה, יחשדוהו שלא הדליק נר חנוכה כלל. ולכן ידליק בשניהם, אלא שיברך על נר 

)ש''ע סי' תרעא ס''ח(. אולם בזמן הזה שהכל מד־  חחנוכה שבפתח הראשון, ויפטור מן הברכה הדלקה שבפתח השני
ליקים בתוך הבית מבפנים ואין שום היכר לבני רשות הרבים, אף על פי שיש לחצר כמה פתחים אין צריך להדליק 

 אלא בפתח אחד בלבד. וכן המנהג פשוט.  )חזו"ע עמ' מא(

־בב אורח שמייחדים לו חדר בפני עצמו ללון שם, אף שיש לחדר פתח בפני עצמו, אינו צריך להדליק נרות חנוכה בח
דרו, שבזמן הזה אין חוששין לחשד שיחשדוהו שאינו מדליק נרות חנוכה, שבלאו הכי כל ההיכר הוא רק לבני הבית, 
והם יודעים שהוא יצא ידי חובתו בהדלקת הנרות של בעל הבית. ואם ירצה להחמיר על עצמו ולהדליק בחדרו, אינו 

רשאי לברך. ]ילקוט יוסף מועדים עמוד רז. שו''ת יחוה דעת חלק ד' סימן מג[ 

יג הנוסע בספינה או ברכבת, ואפשר להדליק שם נרות חנוכה, נכון להדליק, שאין צריך בית קבוע לכך, כל שלא יגיע 
לביתו באותה לילה, וגם אין מדליקין עליו בביתו. ]ילקו''י שם[. 

 הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת
 א מברכין ומדליקין נרות חנוכה בבית הכנסת לפרסומי ניסא. והוא מנהג ותיקין. )שו"ע ס"ז. חזו"ע עמ' מא(

ב נהגו להדליק נרות החנוכה שבבית הכנסת, בין מנחה לערבית, עם שקיעת החמה, ואע''פ שזמן הדלקת נר חנוכה 
לכל אחד בביתו הוא בצאת הכוכבים, מכל מקום הואיל ואי אפשר לעכב את הקהל שיוצאים מבית הכנסת מיד 
אחר ערבית, לכן מדליקים עם שקיעת החמה בין מנחה לערבית, כדי שבמשך כל הזמן של תפלת ערבית הצבור 

יראו את נרות החנוכה, ואיכא פרסומי ניסא. ואילו היו צריכים להמתין עד אחר ערבית, לא היה פרסומי ניסא כל כך 
 בהדלקתם בבית הכנסת, כי מיד הקהל יוצאים לקיים מצות הדלקת נר חנוכה בביתם. 

ג בכותל המערבי המנהג פשוט שמברכים ומדליקים נרות חנוכה בברכה, בין מנחה לערבית, ויש בדבר פרסומי 
 ניסא. )ספר אז נדברו ח"ו עמ' קלז. חזו"ע עמ' מז(

ד אין יוצאים ידי חובה בהדלקת נרות חנוכה שבבית הכנסת, ואף המדליק בברכות בבית הכנסת, חוזר ומדליק 
]הריב''ש בתשובה סי' קיא[. וחוזר ומברך את כל שלשת הברכות לפני הדלק־  בביתו, שמצות חנוכה נר איש וביתו.
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תו, כדי להוציא את בני ביתו ידי חובתם. ואם הוא גר לבד בביתו, והדליק נרות חנוכה בבית הכנסת במעמד הצבור 
בלילה הראשון ובירך שלשת הברכות, כשמדליק בביתו לא יברך אלא ברכת להדליק נר חנוכה בלבד, ולא יחזור 

לברך בביתו שעשה נסים ושהחיינו, מפני שכבר בירך ברכות שעשה נסים ושהחיינו, ויצא ידי חובה. )שו"ע ס"ז. חזו"ע 
 עמ' נד(

ה אם חל ליל כ''ה כסליו בליל שבת, שכל אחד ואחד מן הקהל הדליק נר חנוכה מבעוד יום, ובירך כל שלשת 
הברכות, ואחר כך הולכים לבית הכנסת להתפלל, המדליק נר חנוכה בבית הכנסת לא יברך אלא ברכת להדליק נר 

חנוכה, ולא יברך ברכת שעשה נסים ושהחיינו, מאחר שכל הקהל בירכו ברכות אלה בביתם ויצאו ידי חובה. ורק 
 ההדלקה והברכה נעשית שוב בבית הכנסת משום פרסומי ניסא. )חזו"ע עמ' נו(

ו מצוה על כל אחד להמציא עצמו להדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת, ולברך עליהם בצבור. ואף מי שהדליק בברכה 
בבית הכנסת, וגם בביתו, אם נזדמן לו להיות בבית כנסת אחר לתפלת ערבית או לשיעור תורה יומי, רשאי לחזור 

 ולהדליק בבית הכנסת האחר בברכה, לכבוד הצבור שבבית הכנסת כי פנים חדשות באו לכאן. )חזו"ע עמ' נז(

ז מי שהדליק בביתו בלילה הראשון ובירך כל הברכות, לרבות שהחיינו, ובא להדליק בבית חבירו, פשוט שחוזר 
 ומברך גם שהחיינו. )חזו"ע עמ' נז(

ח ביהכנ"ס שמדליקים נ"ח בין מנחה לערבית, וחר מעריב קהל המתפללים עוזבים את ביהכנ"ס שממהרים לביתם 
להדליק נ"ח, מותר לכבות הנר חנוכה מחשש שמא תארע שריפה. )מנחת דוד ח"ג ס' עט. חזו"ע עמ' מו(

ט נוהגים במסיבות הנערכות באולמות בלילי חנוכה, שמשמיעים בהם דברי תורה לקרב את ישראל לצור מחצב־
תם, להדליק נרות חנוכה עם ברכה בשם ומלכות, משום פרסומי ניסא, ויש להם על מה שיסמוכו. דמאחר וקהל רב 
מתאסף במקום, לא גרע מבית הכנסת שמדליקין בו נרות חנוכה לפרסומי ניסא. וטוב להתפלל שם ערבית בצבור, 

 מיד לאחר ההדלקה. אך אין זה מעכב. )חזו"ע עמ' מז(

 י המנורה של נרות החנוכה בבית הכנסת מניחים אותה על שלחן לימין ארון הקודש, שהוא צד דרום של בית הכ־
נסת, שכן המנורה שהיתה בהיכל של בית המקדש היתה בצד דרום. וכמו שאמרו בב''ב )כה:( שלחן בצפון ומנורה 

בדרום, ויש שמסדרים את הנרות בין מזרח למערב, ויש שמסדרים את הנרות בין צפון לדרום, ונהרא נהרא ופשטיה. 
 ונוהגים להניחם בבית הכנסת במקום גבוה לפרסום הנס. )שו"ע ס"ז. חזו"ע עמ' מח( 

יא יש נוהגים שהשליח צבור או הרב של בית הכנסת, מדליק בבית הכנסת את נרות החנוכה, ויש נוהגים שהשמש 
 מדליק. ]חזו"ע עמ' מט[

 יב אין האבל תוך שבעה מדליק נרות חנוכה בלילה הראשון בבית הכנסת, בגלל ברכת שהחיינו שמעורר בקהל הר־
גשה לא נעימה, שיש בברכת שהחיינו התעוררות של שמחה בצבור. ואם אין אדם אחר הרוצה להדליק נרות חנוכה 

בבית הכנסת, נראה שהאבל ידליק בבית הכנסת, וגם יברך שהחיינו. אבל בשאר לילות, רשאי לברך ולהדליק גם 
 בבית הכנסת. ובביתו מדליק נרות חנוכה בברכת שהחיינו בלי כל פקפוק. )חזו"ע עמ' נט(

יג אין מברכים בבית הכנסת על הדלקת נרות חנוכה, אלא בעשרה, כי פרסומי ניסא לא שייך בפחות מעשרה. אולם 
כאשר הזמן דחוק ואין עשרה אומנם ידוע כי יגיעו עשרה וישלימו המנין ויראו הנרות דולקות רשאי הש"צ להדליק 

עם ברכה. ואף נשים וקטנים שהגיעו לחינוך מצטרפים לעשרה. )חזו"ע עמ' נב( 

יד כתב הרב זבח"צ )ח"ג ס' מא( שקטן יכול להדליק נר חנוכה בבית הכנסת ולהוציא אחרים ידי חובתם. ויש 
חולקים ולגבי הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת שהוא רק משום פרסומי ניסא, יש מקום להקל להדליק 
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על ידי קטן. ומכל מקום מהיות טוב משום פרסומי ניסא הראוי, כדאי שאיש גדול ידליק נרות החנוכה בבית 
 הכנסת. ומיהו בדיעבד אם הדליק קטן בבית הכנסת שפיר דמי. )חזו"ע עמ' מט(

  
 סימן תרעב - זמן הדלקת נר חנוכה

א זמן הדלקת נרות החנוכה הוא בצאת הכוכבים, שהוא כרבע שעה אחר שקיעת החמה, לא מאחרים ולא 
מקדימים, ונמשך זמנה עד שתכלה הרגל מן השוק, דהיינו כמו חצי שעה אחר צאת הכוכבים. וצריך ליתן 

שמן בנרות שיעור שתדלוק חצי שעה אחר צאת הכוכבים. )שו"ע ס"א. חזו"ע עמ' סב(

ומכל מקום אם לא הדליק בתחלת הלילה, מדליק והולך כל הלילה בברכה, כל זמן שלא עלה עמוד השחר. ואין 
לחוש בזה לספק ברכות, מאחר שכך המנהג להדליק בברכה גם אחר חצי שעה מצאת הכוכבים. ואם לא הדליק עד 

שעלה עמוד השחר, ידליק אז בלי ברכה. )שם(

־יי שהוא טרוד ביותר, ואינו יכול להדליק נ"ח בצאת הכוכבים, והוא שעת הדחק, יכול להקדים ההדלקה מפלג המ
נחה, רק שיזהר שיתן שמן כשיעור שידלק חצי שעה אחר צאת הכוכבים. אולם בלא שעת הדחק אין להקל להדליק 

נ"ח קודם צאה"כ. )שו"ע ס"א. חזו"ע עמ' סז. ולעינין ברכה דעת המשנ"ב סק"כב שיברך והרב כה"ח אות י כתב שלא יברך. 
ועיין ילקוט"י עמ' רטו דמשמע שלא יברך(.

 ועכ"פ עדיף שידליק ע"י שליח מאשר בעצמו מפלג המנחה. )הגריש"א באשרי האיש עמ' רנב(

ב  מי שהגיע לביתו בשעה מאוחרת וכל בני ביתו כבר נרדמו, אם יכול להעיר אחד או שניים מבני הבית מוטב, ואם 
 לאו יברך וידליק נר חנוכה. )חזו,ע עמ' סד(

ג אסור לאכול סעודת קבע קודם הדלקת נרות חנוכה. ואפילו התפלל מנחה וערבית מבעוד יום. ודוקא סעודת 
קבע, שהוא יותר מכביצה פת, ]והיינו ביצה בלא קליפתה כחמשים גרם[. אבל בפחות מכן, ועוגה דינה כמו פת, שאסור 
לאכול יותר מכביצה. ויש להחמיר חצי שעה קודם זמן ההדלקה שלא לאכול סעודת קבע, דהיינו יותר מכביצה פת. 

אבל סעודת עראי ואכילת פירות ושתיית משקים קלים מותר. )חזו"ע עמ' סח(

 זמן ההדלקה הוא בצאת הכוכבים. וכשהגיע הזמן לא יאכל ולא ילמוד עד שידליק. ואם התחיל לאכול או ללמוד 
 פוסק ומדליק. )בנא"ח אות ז(

ד אם האיש מתאחר לבוא להדליק נ"ח, נראה שאין לאסור לאשה ולבני הבית לאכול סעודת קבע קודם ההדלקה, 
שעיקר המצווה מוטלת על האיש. ובפרט שהילדים רוצים לאכול ולשתות שרשאים לאכול קודם ההדלקה. )חזו"ע 

עמ' סח( 

ה אף שאסור ללמוד תורה קודם הדלקת נ"ח עכ"פ אין להחמיר חצי שעה קודם שיגיע זמן ההדלקה, משום ביטול 
תורה. )משנ"ב ס' תלא סק"ז. חזו"ע עמ' סח( 

ו בתי כנסת שמתקיימים בהם בכל יום שיעורי תורה עם קהל המתפללים, בין תפלת מנחה לערבית, או לאחר 
ערבית, אם נראה למגיד השיעור שהקהל יחזרו לשיעור לאחר הדלקת נרות חנוכה, יש להעדיף קיום מצות ההדלקה 

בזמנה, דהיינו שהצבור ילך לביתו להדליק עם צאת הכוכבים. אבל אם קיים חשש שאם ילכו לביתם להדליק נר 
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חנוכה, ימנעו מלחזור לשיעור, יש לקיים את השיעור כמו בכל יום, ולאחר השיעור ילכו להדליק נר חנוכה בביתם. 
 )חזו"ע עמ'עג( 

ז בעל חנות שסוגר את חנותו בשעת ערב מאוחרת, יאמר לאשתו שתדליק נר חנוכה בביתו בצאת הכוכבים ויצא ידי 
חובה בהדלקתה. ועדיף לנהוג כך מאשר שבעל הבית ידליק בעצמו בלילה אחר חצי שעה מצאת הכוכבים. ]ילקוט"י 
עמ' רעג[. ועכ"פ אם האיש אינו מתאחר הרבה ועדיין זמן הולכי רגל ברחוב רשאי להמתין עד שיסיים עיסקו ויחזור 

להדליק עם בני ביתו. ובפרט כיום שרבים נהגו להדליק בתוך הבית ופרסום הנס הוא לבני ביתם. )אחרונים(

רופא המקבל קהל וכן שוטרים ואנשי משמרת אינם צריכים לפסוק מלאכתם להדלקת נרות, אלא ימנה מאנשי 
ביתו שידליקו. )הגריש"א באשרי האיש עמ' רלה'(

ח. המנהג שנהגו בכוללים בימי החנוכה שאברכי הכולל מפסיקים מלימודם בשעה ארבע אחה"צ והולכים להתפלל 
מנחה ומעריב בביהכנ"ס ואח"כ מדליקים נרות חנוכה בזמן צאה"כ במעמד כל בני ביתם, הוא מנהג מיוסד על אדני 

 פז, ואין לערער עליו. )חזו"ע עמ' עה(

 ט. מי שהגיע לביתו בלילה בשעה מאוחרת בימי חנוכה, ולפניו מצות תפלת ערבית, ומצות הדלקת נ"ח, יקדים לה־
תפלל תפלת ערבית, שתדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. ועוד שיש להקדים קריאת שמע שהיא דאור', ואח"כ ידליק 

 נ"ח, ויקיים גם פרסומי ניסא. )ילקוט"י עמ' רעד(    

 י בן המתארח אצל אביו בשבת חנוכה, ויוצא מביתו ביום ששי אחר פלג המנחה כדי ללכת לאביו, ועתיד לחזור לבי־
תו בלילה, יש אומרים שידליק בביתו אחר פלג המנחה, באופן שהנרות ידלקו עד אחר חצי שעה מצאת הכוכבים, 

שמאחר וחוזר לישן בביתו, החיוב הוא על הבית. 

־תתן שנושא אשה בלילה, כיון שבשעת ההדלקה היה עדיין רווק וסמוך על שלחן אביו, יוצא ידי חובה בהדלקת הנ
 רות של אביו. ואם ירצה טוב שיחמיר להדליק נר חנוכה בלא ברכה כשמגיע לביתו אחר החתונה. )ילקוט"י עמ' ערה(

 יא מי שנאנס ולא הדליק לילה אחת, אין לו תשלומין למחר, אלא מדליק למחר כמספר הנרות שמדליקים כל העו־
לם. ]ילקוט יוסף מועדים עמוד ריג[. 

  סימן תרעג - שמנים ופתילות הכשרים לחנוכה

טור - כל השמנים והפתילות כשרים לה בין בחול בין בשבת אף הפסולים לנר של שבת מפני שאין אורן יפה ושאין 
השמן נמשך אחר הפתילה כשרים לה דלא חיישינן שמא תכבה ויחזור וידליקנה שאף בחול )עסי' תרע"ב( אם כבתה 

קודם שעבר זמנה א"צ לחזור ולהדליקה ולא חיישינן נמי שמא יטה מפני שאין אורן יפה שהרי אסור להשתמש 
לאורה ל"ש תשמיש של קדושה כגון ללמוד ול"ש שאר תשמיש ואפילו תשמיש עראי בעלמא כגון לעיין מעות 

לאורה אסור ובעל העיטור כתב דוקא תשמיש של חול אבל תשמיש של קדושה שרי ולא נהירא לא"א הרא"ש ז"ל 
ומפני שאסור להשתמש לאורה 
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בית יוסף - והרוקח )סי' רכו ד"ה כל השמנים( כתב שמן זית מצוה מן המובחר וגם המרדכי )סי' רסח( כתב שמהר"ם 
היה רגיל להדליק בשמן זית: מפני שאורו צלול ביותר. ועוד שבבית המקדש היו מדליקין בשמן זית ובו היה הנס.

וכן מצוה מן המובחר לעשות הפתילה מצמר גפן. )חיי אדם כלל קנד, משנ"ב סק"ב(.

א. במקום שאין שמן מצוי כלל נוהגים להדליק נרות חנוכה בנרות שעוה כי גם הן אורן צלול כמו השמן. ]ילקוט יוסף 
 מועדים עמוד ריג[. 

  
ב. דעת רב הפוסקים, שאין יוצאים ידי חובה בהדלקת נרות החשמל, ויש פנים הנראים בהלכה לדבריהם, שצריך 

להקפיד על שמן ופתילה, בדומה להדלקת המנורה בבית המקדש, שבה נעשה הנס. ולא יהא אלא ספק אין להכנס 
בספק ברכה לבטלה, ולכן לא יברך על נרות חנוכה בנורות חשמל. ואף אם יזדמן שאין לו שמן או שעוה לנרות 

חנוכה, יש להדליק החשמל בלא ברכה. וצריך שיהיה מונח במקום שאין רגילים להניח בו נר החשמל בשאר ימות 
השנה. ואם אחר כך נזדמן לו נר חנוכה הכשר להדלקה, ידליקנו בברכה. )יבי"א ח"ג ס' לה(

וגם בבית כנסת אין לברך על הדלקת חנוכיה חשמלית.  

ומ"מ הטס במטוס או נוסע ברכבת ואין לו אפשרות להדליק נר חנוכה בשמן או שעווה, טוב שידליק פנס חשמלי 
בלי ברכה לזכר הנס. ואע"פ שלדעת הגרש"ז אוירבך )הליכות שלמה עמ' רפג( והרה"ש רי"ש אלישיב להדליק עם ברכה 

לדעת פאה"ד בחזו"ע )עמ' צז( סב"ל ולכן לא יברך.

ג. אין יוצאים ידי חובה בנרות גאז, שאין להם פתילה, ויש לנהוג לגבם כאמור בענין נר החשמל. וע"ע להגאון פתחי 
שערים בחי' לשבת )כא( שנשאל אם יוצאים י"ח הדלקת נ"ח באור הגאז , והשיב, דלפמ"ש הרשב"א בחידושיו, דה"ט דאסור 

להשתמש לאורה, משום דנ"ח הוי דומיא דמנורת בהמ"ק, ה"נ בעינן פתילה דומיא דמנורה. ]ולפ"ז ה"ה שאין יוצאין י"ח נ"ח 
בנרות חשמל[. ע"ש 

ד. שמן שהונח תחת המטה וישנו עליה בלילה, אף על פי כן כשר הוא להדלקת נרות חנוכה ונרות שבת, ובפרט 
בזמנינו שהקרקע של בתינו מרוצפת באבנים או בקורות. שאפילו לענין אכילה, מותר לאכול מאכלים שהונחו תחת המטה, 

ובפרט במקום שיש הפסד מרובה. והנה בספר בן איש חי פרשת וישב אות יב כתב, שמן שהונח תחת המטה פסול להדלקת 
נרות חנוכה ונרות שבת, מפני שרוח רעה שורה עליו, וכיון שנמאס לאכילה נמאס למצוה משום הקריבהו נא לפחתך. ע"כ. וכ"כ 

בשמו בכף החיים סופר סי' רעג אות יא אולם הנה רבים מן האחרונים כתבו שאוכלים ומשקים ששהו תחת המטה לא נאסרו 
לאכילה בדיעבד. )שו"ת יביע אומר ח"א חיו"ד סי' ט( 

ה. המדליק נר חנוכה בשמן גזול או גנוב, יצא ידי חובתו בדיעבד, אבל אין לו לברך עליו ברכת ''להדליק נר חנוכה''.  
הגוזל שמן מחבירו ישראל, ובא להדליק בו נרות חנוכה, האם יוצא בו י"ח. הנה לפי מה שפסק מרן בש"ע (סי' תרמט ס"ה), 

לולב הגזול שהוא פסול אינו אלא ביו"ט הראשון בלבד, (שהוא מדאורייתא), אבל בשאר ימים שאינו אלא מדרבנן כשר. ע"כ. 
אלמא דלא שייך איסור מצוה הבאה בעבירה במצוה דרבנן. וא"כ ה"נ בנר חנוכה דרבנן לא מיפסל מדין מצוה הבאה בעבירה. 

ואף שבספר נהר שלום (סי' תרעג) כתב, שהגוזל שמן מחבירו פשוט שאינו יכול להדליק בו נר חנוכה, שכל שלא קנאו בשינוי 
חייב להשיב הגזלה בעינה לבעליה, ואם עבר והדליק בו נ"ח, אפילו למי שאומר שבשאר הימים יוצא י"ח בלולב הגזול, מודה 

כאן שלא יצא י"ח, כיון שבעשיית המצוה בהדלקתו הוא מכלה את מה שגזל ולא מצי לאהדוריה למאריה. ע"ש.   

ליטול שמן לנ"ח משכן ללא רשות.  עיין חישוקי חמד בב"מ עמ' צד, בצל החכמה ח"ו ס'קיח, שמותר משום דניחא ליה 
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לאיניש ליעביד מצוות בממונה, וכ"ז באופן שאין הדבר מתכלה שחושש שמא לא יחזיר או לא יפרע ומ"מ אם משאיר מעות 
 בזמן שלוקח שפ"ד שזה נהנה וזה לא חסר שהרי למחר יכול להשיג שמן בנקל.

ו. אין צריך להחליף את הפתילות של נרות חנוכה בכל ערב בפתילות חדשות, אלא מדליק אותם עד שיכלו, ואדרבה 
 הרי נוחים הם להדלקה יותר מחדשים. ומכל מקום יש נוהגים לקחת פתילות חדשות בכל לילה, זכר למקדש. 

ז. אסור להשתמש לאור נרות חנוכה, ואפילו תשמיש עראי כגון לבדוק מעות או למנותן לאורה אסור, כדי שלא יהיו 
המצוות בזויות עליו )שבת כב.(. ותשמיש עראי של מצוה מותר. )שו"ע ס"א(

וכתב הרב בנא"ח )אות יד( אסור להשתמש לאורה בין תשמיש קדושה בין תשמיש חול, אבל לנר הנוסף 
מותר. ויש מחמירין גם בנר הנוסף. וכפי הסוד אם נהנה מאורה עושה פגם גדול שיתאחזו החיצונים באור 
העליון, וכנז' בדברי רבינו האר"י ז"ל, וכל זה הוא רק בזמן שיעור המצוה  ]כ''כ הרי''ף אם היתה דולקת והולכת כשיעור 

הזה, ורצה אח''כ לכבותה או להשתמש לאורה הרשות בידו. וכ''פ הרמב''ם. וכ''ה בש''י סי' תרעב ס''ב. וכתב הר''ן, וה''ט לפי שלא 

הקצה אותה אלא למצותה, דהיינו כל זמן שדולקת והולכת בתוך זמן מצותה, דומיא דעצי סוכה שמותרים לאחר החג. אבל מקצת 

 מן הגאונים כתבו שאם נשאר שמן בשמיני עושה לו מדורה ושורפו, מפני שהם עשויים להתבער לגמרי וכו'. ע''כ[. 

ח. אין איסור להשתמש לאור נר חנוכה, אלא בתשמיש שנהנה ממנו, אבל מותר ללכת לאורם כדי שלא 
יכשל, אם כבה החשמל בבית, ואיננו מחוייב לעצום עיניו. ]חזו"ע עמ' צט. ילקו''י עמ' ריח. שאין על זה תורת שימוש 
לאורה. וכ''כ מהריק''ש בהגהותיו )סי' תרעג(, שו''ת פני אריה )ס''ס מז(, מועד לכל חי )סי' כז אות טל(. וכ''פ המשנ''ב )סי' תרעג 

ס''ק יא, ובשעה''צ סק''י( בשם הפר''ח. וכיו''ב כתבו התוס' )שבת כא.( שכל דבר שיכול לעשות בלי נר כגון להוציא יין מן החבית, 

מותר להשתמש לאור כל נר, אלא שמרן הב''י )סי' רסד( כתב שהטור לא סמך ע''ז. וכ''פ מרן )ר''ס רסד(. ומ''מ בנ''ד יש להתיר כד' 

 מהריק''ש[. 

 

סימן תרעד - להדליק מנר לנר
א. מדליקין נר חנוכה מנר חנוכה ודוקא להדליק זה מזה בלא אמצעי אבל להדליק מזה לזה על ידי נר של חול אסור 
ויש מתירים גם בזה אלא אם כן הוא בענין שיש לחוש שיכבה הנר של חול קודם שידליק נר אחר של חנוכה: )שו"ע 

ס"א(

הגה: ונהגו להחמיר בנרות חנוכה שלא להדליק אפילו מנר לנר דעיקר מצותו אינו אלא נר אחד והשאר אינו למצוה 
כל כך לכן אין להדליק זה מזה )הגהות מיימוני ומרדכי(. וכל זה אינו רק בעוד שדולקין למצותן אבל אחר שעבר זמן 

המצוה מותרים בהנאה כל שכן שמותר להדליק מהן )בית יוסף הלכות קטנות(: 

ב אם הדליק נרות חנוכה, וכבתה אחת מהן לאחר מכן, ורוצה להחמיר ולחזור ולהדליקה, לא ידליקנה מנר הסמוך 
לה, אפילו בלי אמצעי, דהיינו על ידי פתילה ארוכה, כיון שמן הדין קיימא לן כבתה אין זקוק לה, חשיב כנר הרשות 

 שאין מדליקין אותו מנר מצוה. )מג''א בשם הגמ''י ומהר''ם טיקטין(. 

  ג נר של בית הכנסת, ונר של שבת, ונר של חנוכה, ונר של תלמוד תורה, כולם נחשבים נרות של מצוה, ומותר להד־
ליק נר זה מנר האחר. )ש''ע סי' תרעד ס''ב(. 



קה דרושי חנוכה

 סימן תרעה - שהדלקה עושה מצוה

א. הדלקה עושה מצוה ולא הנחה שאם היתה מונחת במקומה שלא לשם מצות חנוכה מדליקה שם ואינו 
צריך להסירה ולהניחה לשם מצות חנוכה לפיכך עששית שהיתה דולקת כל היום שהדליקה מערב שבת 

למצות חנוכה למוצאי שבת מכבה ומדליקה לשם מצוה ומכל מקום צריך שידליקנה במקום הנחתה שאם 
הדליקה בפנים והוציאה לחוץ לא יצא שהרואה אומר לצורכו הוא מדליקה וכן אם מדליקה ואוחזה בידו 

במקומה לא יצא שהרואה אומר לצרכו הוא אוחזה: )שו"ע ס"א(

ולכן אם בעל הבית חולה, ואינו יכול לקום ממטתו להדליק נרות חנוכה, לא יביאו לו הנרות ליד מטתו כדי שידליקם, 
ואחר כך יניחום במקומם, אלא ימנה שליח שידליק הנרות במקום הנחתן, והשליח יברך וידליק הנרות. אבל לא יברך 

בעל הבית והשליח ידליק, שבכל מקום העושה את המצוה הוא שמברך עליה. והשליח מברך ''להדליק נר חנוכה'', 
ואם בירך ''על הדלקת נר חנוכה'', יש לו על מה שיסמוך. ]הליכות עולם ח''א עמ' ס, ודלא כמ''ש בבן איש חי שהשליח 

ידליק ובעל הבית יברך, שזה ספק ברכה לבטלה[.

ב הדלקה עושה מצוה, ולכן צריך שבשעה שמדליק נרות החנוכה יהיה בנר שמן כדי שיעור הדלקת נר החנוכה 
שהוא חצי שעה, וכן אם מדליק נר שעוה, צריך שיהיה בו כשיעור הנ''ל. בית יוסף ב וכיון שעיקר המצוה בשעת ההדלקה 

צריך שיהיה בנר שיעור שמן קודם שידליק וכו'. כן כתב הרא"ש בפרק במה מדליקין )סי' ז( וזה לשונו - כיון דהדלקה עושה 
מצוה צריך שיתן שמן בנר כדי שיעור קודם הדלקה אבל אם בירך והדליק ואחר כך הוסיף שמן עד כדי שיעור לא יצא ידי 

חובתו:

ואם הדליקה כדת, ואחר כך נשבה רוח וכיבתה את הנרות, או שילד הפיל את החנוכיה לארץ והנרות כבו בתוך חצי 
שעה להדלקתה, אינו זקוק לה לחזור ולהדליקה, שמיד בגמר ההדלקה נעשית מצותה, ויצא ידי חובתו. וכן אם 

לאחר שהדליקה בא לתקנה וכיבה אותה בשוגג, אינו זקוק לה. וכן אם לאחר שהדליקה נפתחה הדלת, או החלון, 
ונכבית על ידי רוח פרצים וכדומה, אין צריך לחזור ולהדליקה. 

אבל אם נכבית מפני שהעמידה במקום שרוח מצויה מנשבת, והיה צפוי מראש שלא תוכל להחזיק מעמד בפני 
הרוח, ובכל זאת הדליקה בפני הרוח וכבתה, לא יצא ידי חובה, וצריך לחזור ולהדליקה בפנים באופן שלא יכבנה 

הרוח, אך לא יברך שנית. ואפילו אם כיבה אותה במזיד, שבודאי חייב הוא מן הדין לחזור ולהדליקה, אין צריך לחזור 
ולברך. ומכל מקום אפילו אם כבתה בשוגג, הרוצה לזכות במצוה שלימה, יחזור וידליקנה בלי ברכה, שאין זה גרוע 

מן המהדרין. ותבוא עליו ברכה. )חזו"ע עמ' קיא(

אבל אחר שדלקה חצי שעה, מותר לכבותה אף לכתחלה, וכל שכן שאין צריך לחזור ולהדליקה. ]ילקו''י מועדים עמ' 
ריח. יבי''א ח''ד סי' נב. והנה הכנה''ג )סי' תרעג בהגה''ט( הביא דברי הריא''ז, פ''ב דשבת, שאם הדליקה בפני הרוח וכבתה חוזר להדליקה, 

וכתב, וא''צ לחזור ולברך, דמצות הדלקה הא עבדה. וכמ''ש הרשב''א בתשובה.  

ב מה שנהגו המהדרין במצוות להדליק נר חנוכה מחוץ לפתח הבית, בפנס שיש בו פתח מן הצד, ועם גמר הדלקת 
נרות החנוכה, סוגרים את הפתח לבל יכבו הנרות מן הרוח שבחוץ, מותר מן הדין להשתמש בחנוכיה זו.  ]חזון עובדיה 

עמ' קט[. ועינא דשפיר חזי להגרצ"פ פרנק בשו"ת הר צבי חאו"ח ח"ב (סי' קיד) שנשאל, על מה שהעיר המהרי"ל דסקין, 
במה שהמהדרין מדליקים נר חנוכה מבחוץ לפתח הבית, בפנס שיש בו פתח מן הצד, ועם גמר הדלקת נרות החנוכה, סוגרים 
את הפתח לבל יכבו הנרות מן הרוח שבחוץ, והרי בזמן שיש רוח חזקה אין הנרות יכולים להשאר דלוקים, אם לא היו סוגרים 
הפתח, ומכיון שההדלקה עושה מצוה, ובשעת ההדלקה היו הנרות עומדים להכבות, אינו יוצא י"ח, ובסתימת הפתח שבאה 

אח"כ, אין זו הדלקה, והשיב, שי"ל שהשלטי הגבורים לא כתב כן אלא באופן שבאמת שלטה הרוח ונכבית, אבל אם למעשה 
לא נכבית, אגלאי מילתא למפרע שההדלקה היתה כהוגן. ועוד שכיון שבשעת ההדלקה בידו לסגור הפתח שבצד ולמנוע כיבוי 

הנרות, וההדלקה היא על מנת שיסגור הפתח כדי שישארו הנרות דולקים, ובעודו עוסק בהדלקה ולא סילק ידו ממנה, סוגר את 
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הפתח למנוע כיבויה, שפיר דמי, שנמצא שההדלקה נעשית באופן שהדלקתה תהיה קיימת. וכ"כ עוד במקראי קודש חנוכה, 
עמוד לח. ע"ש. וכ"כ הגרי"ח זוננפלד בשו"ת שלמת חיים סי' רסא, דפשיטא דשרי כה"ג, כיון שבידו לסגור הפתח מיד. ע"ש. 

וע"ע בשאלת יעב"ץ (סי' קמט), ובשו"ת מנחת שלמה ח"ב סי' נא בד"ה אמנם עיקר, ובשלמי מועד עמוד קצא.

 

ד המדליק נרות חנוכה בערב שבת מבעוד יום, ואחר כך כבתה לפני קבלת שבת, בכל זאת אינו זקוק לה להדלי־
קה שנית, שמכיון שהוא חייב להדליק בערב שבת מבעוד יום, וכבר בירך עליה ''להדליק נר חנוכה'', כבר התחילה 

המצוה כדת, והואיל והדלקה עושה מצוה, כבתה אין זקוק לה. ואף על פי כן מהיות טוב יחזור וידליקנה שנית, ותבא 
עליו ברכה. ]אף שמרן הש''ע )סי' תרעג ס''ב( פסק שגם בע''ש אם כבתה מבעו''י קודם קבלת שבת אין זקוק לה, וכ''כ בשו''ת 
תרומת הדשן )סי' קב(, ובלקט יושר )עמוד קנ(, מ''מ רש''ל בתשובה )סי' פה( חולק וסובר שבע''ש זקוק לה, אך לא יברך. וכ''כ 
הט''ז, שמכיון שעדיין לא קיבל שבת, יחזור וידליק בלי ברכה. וכן העלה בשו''ת חסד לאברהם תנינא )חאו''ח סי' פ(. ע''ש. ואנו 
אין לנו אלא דברי מרן הש''ע שקבלנו הוראותיו. ומ''מ מהיות טוב יחזור וידליקנה. שהרי אף אם כבתה בימי החול, דקי''ל כבתה 

אין זקוק לה, מ''מ כתב האור זרוע ח''ב )סי' שכב(, דמ''מ טוב יעשה אם יחזור וידליקנה. וכ''כ הב''ח )סי' תרעג( בשם מהר''ש. 
וכ''כ הט''ז בשם רש''י, שמצוה להחמיר ולהדליקה, דלא גרע מן המהדרין. וכ''כ בשו''ת מהרש''ל )סי' פה(. וראה בחזון עובדיה 

 על הלכות חנוכה[. 

ה אם בעת ההדלקה לא היה בנר שמן כדי שיעור ההדלקה, או שהדליק בנר שהוא קטן משיעור הנזכר, אפילו 
אם אחר שבירך והדליק, הוסיף שמן כדי שיעור הדלקת נ''ח, לא יצא ידי חובתו. מפני שצריך להיות שמן כשיעור 
הדרוש לפי הדין בעת ההדלקה, שההדלקה עושה מצוה. ]כ''פ הרא''ש והובא בש''ע סי' תרעה ס''ב. וע' בשו''ת הר צבי 
חאו''ח סי' קיד[. וצריך לכבותה ולאחר שיוסיף שמן כדי שיעור ההדלקה, יחזור וידליקנה ''בלא ברכה'',]ילקו''י עמוד 

 רכב[. 

ו המדליק נרות חנוכה צריך להדליק את רוב היוצא מן הפתילה, עד שתהא השלהבת עולה מאליה, ולא יסלק ידו 
מההדלקה עד אשר ידליק רוב הפתילה היוצאת. ]כ''כ בשו''ת מהר''י מברונא )ס''ס לט(. וכן מבואר בירושלמי )רפ''ב 

דשבת(, דלית טעמא אלא משום הוצאת האור ברוב הדולק. ע''ש. וקאי אנר חנוכה. וכ''כ הרב מתא דירושלם רפ''ב דשבת )דף 
ז:(, וכ''כ הגאון בעל חות יאיר במקור חיים )סי' תרעו(. וע''ע בשו''ת התעוררות תשובה )סי' תסד(, ובשו''ת תפארת נפתלי )סי' 

מט אות ב(. וכ''פ בבן איש חי )שנה ב פר' נח אות טו(. ולאפוקי ממ''ש בשו''ת מי יהודה )חאו''ח ס''ס ל(, שהפוסקים לא הזכירו 
דבר זה בדיני חנוכה, משום דקי''ל כבתה אין זקוק לה, לכן א''צ להדליק רוב היוצא. ע''ש. וליתא, אלא גם בחנוכה צריך להדליק 

 רוב היוצא[. 

ז טוב לחנך את בניו הקטנים שהגיעו לחינוך בהדלקת נרות ההידור שבכל ערב. אבל אם לא הגיעו לחינוך, אין לתת 
להם להדליק בנרות החנוכה שהוא יוצא בה. ונר השמש מותר להדליקו אפילו על ידי תינוק שלא הגיע לחינוך, 

 הואיל ואין בו שום קדושה. ]ילקוט יוסף מועדים עמוד רז[. 

ח נשים חייבות בהדלקת נרות חנוכה, שאף הן היו באותו הנס. והאשה מוציאה את בעלה ידי חובת הדלקת נרות 
חנוכה. ולפיכך כשבעל הבית נאלץ להיעדר מביתו בזמן ההדלקה, עד לשעה מאוחרת בלילה, ראוי ונכון שימנה את 
אשתו להדליק נרות חנוכה עם צאת הכוכבים, שהוא כרבע שעה אחר שקיעת השמש, ובזה גם הוא יוצא ידי חובה, 

ששלוחו של אדם כמותו.   ]שבת )כג.(, א''ר יהושע בן לוי נשים חייבות בנר חנוכה, שאף הן היו באותו הנס. והנה אף שלענין 
מגילה נחלקו הראשונים אם הנשים מוציאות את האנשים י''ח, מ''מ בנר חנוכה האשה מדליקה ומוציאה את האיש י''ח. וכמ''ש 

הסמ''ג הל' מגילה )בספר מועדי ה' דף צח.(, דשאני מקרא מגילה שהוא כמו קריאת התורה, לכך אינה מוציאה את האיש 
י''ח מקרא מגילה. וכ''כ בספר האשכול ח''ב )עמ' ל(, והוסיף, וי''א דשאני מגילה דאיכא משום קול באשה ערוה. וכ''כ בעל 

המאורות )מגילה יט:( בשם בעל העיטור, דבהדלקת נר חנוכה כיון שא''צ שיהיו שם אנשים בשעת ההדלקה, שפיר מוציאות 
י''ח את האנשים. וכ''כ הארחות חיים )הל' פורים אות ב( בשם בעל העיטור. וכ''כ המאירי )שבת כג. ומגילה ד.(, וכ''פ הריטב''א 

)שם(. והנה דעת הרי''ף והרמב''ם ורש''י והרשב''א והריטב''א וה''ה והאו''ז ובעל המאורות והארחות חיים והכל בו והריא''ז, 
שאף במגילה הנשים מוציאות את האנשים. וכ''ש בחנוכה. וכ''פ מרן הש''ע )סי' תרפט( שאף במגילה האשה מוציאה אנשים 

י''ח. וא''צ לומר שמוציאה י''ח בנר חנוכה. וראה בחזון עובדיה )הל' פורים עמו' נז(. וביחוו"ד ח"ג ס' נא[



קז דרושי חנוכה

ט מי שלן בבית מלון לרגל עסקיו, ואשתו מדלקת עליו בביתו, אינו רשאי לכוין בפירוש שאינו רוצה לצאת 
ידי חובתו בהדלקת נרות החנוכה שמדליקה עליו אשתו בביתם, ולהדליק עם ברכה בחדרו במלון, שחובת נר 
חנוכה הוא חובת איש וביתו, ואינו חובת גברא בלבד, ועל כרחו יוצא ידי חובתו במה שאשתו מדלקת עליו. 

 ]יבי''א חלק ה סימן יז סק''ד. יחו''ד ו/מג( 

  
סימן תרעו - סדר הברכות וההדלקה

א. המדליק בליל ראשון מברך שלש ברכות להדליק נר חנוכה. ושעשה נסים. ושהחיינו ואם לא בירך זמן בליל 
ראשון מברך בליל שני או כשיזכור: )שו"ע ס"א(. מליל ראשון ואילך מברך שתים להדליק ושעשה נסים: )שו"ע ס"ב( 

הגה: ויברך כל הברכות קודם שיתחיל להדליק.   

ונתנו הפוסקים ז"ל סימן "עשה לך שרף ושים אותו על נס וראה אותו וחי", גם נרמזו באותיות מספרם שהוא 
אותיות שלשה, שגם בם סימנים שלש"ה ר"ת שעשה להדליק שהחיינו הנרות הללו וכו'. ואחר שהדליק נר א' יאמר 

הנרות הללו וכו' בנוסח המתוקן יפה שיש בו ל"ו תיבות כמנין הנרות של כל שמונת הימים. ויעמדו אשתו ובניו 
בשעת הברכה ובשעת הדלקת כל הנרות )בנא"ח אות א( 

מברכין "להדליק נר חנוכה" ואין אומרים "של", כדי שיכוין המברך בר"ת נח"ל שהוא שם קדוש הרמוז בר"ת נוצר 
חסד לאלפים ובר"ת פסוק נפשינו חכתה לה', שגם הם ניצולו בשביל שבטחו בהשי"ת וציפו לישועתו. ואמרתי 

בס"ד דלכן היה הנס בחודש כסליו דראשו וסופו כ"ו מספר שם הוי"ה, ואותיות הנשארים באמצע הם ר"ת לפורקנך 
סברית יהו"ה, שהוא תרגום של פסוק לישועתך קויתי ה'. )בנא"ח אות ב(  ואף שהנוסח בגמ' ובראשונים להדליק נר של 

חנוכה, הנוסח בש''ע -  ''להדליק נר חנוכה''. וכן הסכים האר''י ז''ל בשעה''כ )דף קח ע''ד(. וכ''כ הפר''ח, והגר''א, והלק''ט,  
וכתב בחמדת ימים )דף נא ע''ג(, שהמשנה ממטבע זה, ואומר של חנוכה, מגרעות נתן בקדשי שמים.

יאמר לשם ייחוד לפני ההדלקה )כה"ח אות ח( וילבש בגד עליון וכובע שלובשו בתפילה )יפ"ל ח"ב אות ה'( וטוב ליטול 
ידיו קודם ההדלקה. )קב הישר בם המהרי"ל(

ב אחר שהדליק נר אחד מנרות החנוכה, ועדיין לא הדליק את נרות ההידור, טוב להזהר שלא יפסיק בדיבור שאינו 
מענין ההדלקה. אבל בדיבור שהוא לצורך ההדלקה, כגון לבקש שיביאו לו שמן או גפרור, מותר לכתחלה, כיון 

 שכבר חלה ברכתו על הנר הראשון.]הליכו"ע ח"א עמ' סו[. 

ג אחר שבירך והדליק נר אחד, אף על פי שהוא עדיין צריך להדליק את נרות ההידור, יש לו לומר את הנוסח של 
הנרות הללו אנו מדליקים וכו', ויאמר זה לאחר שסילק ידו מהדלקת הנר הראשון, ולא קודם לכן, מפני חשש הפסק. 

ד ויש סגולה לשמירה לומר כל לילה אחר הדלקת נר חנוכה שבעה פעמים ויהי נועם וכו' ומזמור יושב בסתר וכנז' 
 בספר מל"ח יע"ש. )בנא"ח אות כג(

  
ומנהג טוב לומר אחר הדלקת נר חנוכה ''מזמור שיר חנוכת הבית לדוד'', כל המזמור. ]ילקוט יוסף מועדים עמוד רכו. 

מועד לכל חי[. 

כתב בספר אמרי פנחס )שבת ומועדים( בשם הרבי מקוזניץ' – בחנוכה בשעת הדלקת נרות יורד אור הגנוז, ולכן יש 
לכל אדם לישב אצל הנרות כל החצי שעה, ולכן יש לו' נרות כנגד לו' שעות ששימש אור הגנוז לאדם הראשון, 

ומפני שאור זה גדול מאוד ואין העולם סובלו לכן אינו שוהה כי אם חצי שעה בחנוכה בשעת הדלקת הנרות.



דרושי חנוכהקח

ה מי ששכח ולא בירך שהחיינו בלילה הראשון על נר חנוכה, ונזכר רק לאחר חצי שעה מההדלקה, יברך בליל שני 
בשעת ההדלקה, או תוך חצי שעה להדלקת נר חנוכה. ואם שכח גם אז, יש לו תשלומין כל שמונה, בשעת ההדלקה 

או תוך חצי שעה להדלקה, ולא יותר. ]וכ''כ הטור )סי' תרעו( בשם הרא''ש בתשובה. וכ''כ הארחות חיים )הל' חנוכה אות 
י(: מי שהיה בא ממדינת הים ולא הגיע לביתו אלא בליל שני או בליל שלישי, כשידליק בביתו מברך גם שהחיינו. וכ''כ רבינו 

ישעיה מטראני בפסקיו )שבת כג.( וז''ל: ראיתי שנשאלו מי שלא הדליק בלילה הראשון, כגון שהיה בספינה או שנאנס, ורוצה 
להדליק בליל שני, אם חייב לברך באותו הלילה שהחיינו אם לאו. ונ''ל שאין להסתפק בדבר שחייב לברך, שהרי על המצוה 

הבאה לו משנה לשנה חייב לברך, וכיון שלא בירך עליה בזמנה מברך עליה כל זמן שתגיע לידו. ע''כ.   וכ''פ מרן בש''ע. וכתב 
הריטב''א )סוכה מז.(, שאפילו פשע ולא בירך שהחיינו בלילה הראשון של חג הסוכות, מברך שהחיינו בשאר ימים, כי זמנו 

 עדיין בכל הרגל. ע''כ. ילקו''י מועדים עמוד רכח. יבי''א ח''ד סימן נ סק''ד[. 

ו מי שלא היה בביתו בלילה הראשון של חנוכה, והדליקה עליו אשתו, או אחד מבני ביתו, ובירכה כל הברכות, ובא 
להדליק בלילה השני, יש אומרים שלא יברך שהחיינו. ]כ''ד המג''א )סי' תרעו סק''ב(, ובשיורי כנה''ג, ובשו''ת מהר''ם 
פרובינצאל, ובשו''ת מעט מים, ובשו''ת אם לבינה[. ויש אומרים שצריך לברך שהחיינו. וכן עיקר. ]כ''כ הב''ח, והפר''ח, 

והא''ר, ובאשל אברהם מבוטשאטש, ובבגדי ישע, ובשבט הלוי, ועוד. וכ"כ בחזו"ע עמ' קלח. משום ספק ספיקא, דשמא הלכה 
כהסוברים שמברך על הראיה שעשה נסים ושהחיינו, אפילו מדליקים עליו בביתו, ושמא כמ''ש הפר''ח, שאפילו להחולקים 
כשידליק צריך לברך גם שהחיינו. וכ''ש שיש אומרים שבברכת שהחיינו לא אמרינן סב''ל. ]וכמבואר בתשובת הריב''ש )סי' 

תקה(. וכ''כ בערך השלחן )סי' רכג(, ע''ש[. 

ז יתחיל להדליק בליל ראשון בנר היותר ימיני ובליל ב' כשיוסיף נר אחד סמוך לו יתחיל ויברך על הנוסף שהוא יותר 
שמאלי כדי להפנות לימין וכן בליל ג' כשיוסיף עוד אחד סמוך לשני נרות הראשונות יתחיל בנוסף ובו יתחיל הברכה 

ואחר כך יפנה לצד ימין וכן בכל לילה נמצא שתמיד מברך על הנוסף שהוא מורה על הנס שהרי בתוספת הימים 
ניתוסף הנס: )שו"ע ס"ה( וכ''ד האר''י בשעה''כ )דף קח ע''ג(. ובנגיד ומצוה )דף כו:(. וכ''כ מהר''י קולון )שרש קפג(. והמרדכי 
)פ''ב דשבת(. ובשו''ת תרומת הדשן )סי' קו( הביא שכ''ה מנהג בני ריינוס, ושכן דעת מהר''ם, שכל פינות שאתה פונה לא יהיו 
אלא דרך ימין. ובני אוסטרייך מתחילים מצד ימין ומדליקים כדרך שאנו כותבים. ע''ש. וכן העלה הגאון באר שבע סוטה )טו:( 
שכל המפרש בענין אחר הרי הוא משבש ומהפך דברי אלקים חיים. ע''ש. וכ''פ בשו''ת חתם סופר )חאו''ח סי' קפז(. ואנו אין 

 לנו אלא ד' מרן הש''ע. ובפרט שכן הסכים ג''כ האר''י ז''ל. וכ''כ בספר נהר מצרים )הל' חנוכה סי' ז(. ושכן הוא המנהג[. 

ח אם אין מזוזה בימין הפתח, שאז מניח את החנוכיה מימין הפתח, יעשה להיפך, שבליל ראשון מדליק את הנר 
הקרוב לפתח, ובליל שני ידליק הנר החדש שבצדו ואח''כ פונה לימין וידליק הנר שהדליק אתמול. וכן על זה הדרך. 

 ]כ"כ האחרונים. וכ"כ בבן איש חי )וישב אות ד(. ע''ש[. 

ט מי שלא הדליק ואינו עתיד להדליק באותו הלילה וגם אין מדליקין עליו בתוך ביתו כשרואה נר חנוכה מברך 
שעשה נסים ובליל ראשון מברך גם שהחיינו ואם אחר כך בליל ב' או ג' בא להדליק אינו חוזר ומברך שהחיינו: 

)שו"ע ס"ג(

י ונראה שאין הרואה מברך על נרות חנוכה של אחרים, אלא בתוך זמן המצוה, שהוא תוך חצי שעה משעת 
ההדלקה, אבל אם עבר זמן המצוה, אינו מברך. וכן אם הוא מסופק בדבר, אם עברה חצי שעה משעת 

ההדלקה או לא, לא יברך. ואף על נרות של בית כנסת יש לברך ברכת הראיה, ובלבד שיהיו תוך חצי שעה. 
ואם ראה נר חנוכה, ולא בירך מיד ברכות הראיה, יכול לברך בתוך זמן המצוה. ]ילקוט יוסף מועדים עמוד רכז. יחו''ד 

 ח''ד סימן לח[ 

יא מי שאינו מדליק נר חנוכה, ואין מדליקים עליו, וכן אינו רואה נר חנוכה מאיזה סיבה שהיא, אין לו לברך 
ברכת ''שהחיינו'' בלבד, שברכה זו נתקנה על ההדלקה. וכל שכן שאין לו לברך ברכת ''שעשה נסים''. וכן 

הדין במי ששכח לברך שהחיינו בכל שמונת לילות החנוכה, שאין לו לברך שהחיינו ביום השמיני. ]והא דקי''ל 
)עירובין מ:(, זמן אומרו אפילו בשוק, היינו בזמן דרגלים. וע' בשעה''צ )סי' תרעו סק''ג(. ויביע אומר ח''ו )חאו''ח סי' מב(. ובילקו''י 

 מועדים עמוד רכז[. 



קט דרושי חנוכה

   
 סימן תרעז - דין אכסנאי ובני ישיבה

א בעת שמדליק נרות חנוכה לכתחלה יש לו לקבץ את כל בני ביתו הסמוכים על שולחנו שיהיו נוכחים 
בשעת הברכות וההדלקה, כדי לפרסם הנס, ]מג"א תרע"ב סק"ה. בנא"ח אות א'. ילקוט"י עמוד רל[ 

ב. אכסנאי שאין מדליקין עליו בביתו צריך לתת פרוטה לבעל 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: )שו"ע ס"א(.הגה: ויש אומרים דבזמן הזה שמדליקים בפנים ממש ידליק 
 במקום שאוכל וכן נהגו )תשובת הרשב''א סימן תקמ''ב(: 

ג בחורי ישיבה הלנים בחדרי הפנימיה של הישיבה ]וסמוכים על שולחן הוריהם[, אינם צריכים להשתתף בפרוטות, 
וכן אינם צריכים להדליק נר חנוכה בפני עצמם, אפילו אם יש להם חדרים בפני עצמם. וגם אם ירצו להחמיר על 

עצמם ולהיות מהדרים להדליק בחדריהם, אינם רשאים לברך על ההדלקה, משום איסור ברכה לבטלה, אלא ידליקו 
בלי ברכה. ]יחו''ד ח''ו סי' מג. דחשיבי כסמוכים על שלחן הוריהם, אחר שמגיעים לבית ההורים בכל חופשות בין הזמנים, 

ובשבתות חופשה, ולכן יוצאים י''ח בהדלקת ההורים. ועוד, שיוצאים י''ח בהדלקת ראש הישיבה דחשיבי כסמוכים על שולחנו, 
מאחר שכל מחסורם עליו. ועוד, דשמא כהסוברים שיוצאים ידי חובה בהדלקה שבבית המדרש              ויש להוסיף עוד, 

לפמ''ש בשו''ת גנת ורדים בקונטרס גן המלך )סי' מא(, שזה שאמרו אכסנאי צריך להשתתף בפרוטות עם בעה''ב, ואם יש לו 
חדר לעצמו צריך להדליק בפני עצמו, הני מילי באכסנאי שמשלם לבעה''ב כל הוצאות אכילה ושתיה ושאר דברים, על כל דבר 

־פפני עצמו. אבל אם האכסנאי סמוך לגמרי על שלחן בעה''ב, מפתו יאכל ומכוסו ישתה, א''צ לזה כלל, כי בעה''ב מזכה לו במ
קצת דמי הנרות והשמן של חנוכה כמו שכל מחסורו עליו. והובא להלכה בספר יד אהרן, ובספר שלחן גבוה, ובספר כסא אליהו 

ישראל. ובספר בית הרואה, ובספר קמח סולת, ובספר מזבח אדמה, ובעקרי הד''ט, והבית עובד, ושכ''ד המג''א )ר''ס תרעז(, 
ומועד לכל חי, ובדעת תורה, וש''ע הגר''ז. ובפני יצחק, ובכף החיים. ולפ''ז נראה שהוא הדין לבחורי ישיבה שבזמנינו שאוכלים 

ושותים בישיבה, וכל מחסורם על הנהלת הישיבה, תמורת תשלום חדשי או שנתי מהורי הבחורים להנהלת הישיבה, לפיכך 
בחורי הישיבה יוצאים י''ח בהדלקת נ''ח שמדליקים בביהמ''ד, ואינם צריכים להשתתף בפרוטות, דאנן סהדי שהנהלת הישיבה 

מקנה להם זכות במקצת דמי הנרות והשמן של חנוכה. ואפי' אם הם סמוכים על שלחן הישיבה ללא כל תשלום, מ''מ הנהלת 
הישיבה מזכה במתנה גמורה לכל בחורי הישיבה, ללא יוצא מן הכלל. וכמ''ש בתשובת הרשב''א )סי' תקמב(, שאף במתנה 

שפיר דמי. וכ''פ הגרש''ז אוירבך בספר שלמי מועד )עמוד רד(. וע''ע בחזון עובדיה על הלכות חנוכה.[.  

ד מנהג בני הישיבות האשכנזים, שהבחורים מדליקין נר חנוכה בחדריהם בברכה, לפי מנהגם שכל אחד ואחד מבני 
הבית מדליק לעצמו בברכה.  

ה חיילי צבא נשואים, הנמצאים בקוי החזית, יוצאים ידי חובת נרות חנוכה בהדלקת נר חנוכה שמדליקות נשותיהם 
בביתם. וכן חיילים רווקים הסמוכים על שולחן הוריהם בביתם, בזמן חופשתם, יוצאים ידי חובת הדלקת נרות 
־ננוכה, בהדלקת הנרות שמדליקים עליהם הוריהם. ואם ירצו להחמיר על עצמם להיות מהדרים, ולהדליק במ

קום הימצאם בקו החזית, ידליקו בלי ברכה, ותבוא עליהם ברכה. והדין כן גם בחיילים אשכנזים הנמצאים בשדה.                                                                                                                           
יבי''א ח''ה סי' יז סק''ד. יחו''ד ח''ב סי' לב. הגרש''ז אוירבך, בספר שלמי מועד )עמ' ר(, שחיילים )אשכנזים( החונים על פני 

השדה, ואוכלים וישנים תחת כפת השמים, אינם חייבים להדליק נר חנוכה במקום המצאם, ומ''מ כשנמצאים בתעלות ושוחות 
שאינן מקורות מלמעלה ידליקו נ''ח בלי ברכה. ע''כ. ומשמע דס''ל דמה שאמרו מצות חנוכה נר איש ''וביתו'', בעינן כעין ביתו, 

שהוא בית דירה מקורה. אבל בשו''ת ציץ אליעזר חלק טו )סי' כט( העלה שחיילים )אשכנזים( החונים על פני השדה, חייבים 
להדליק נ''ח בברכה, וישימו את הנרות בעששיות שלא יכבו. ע''ש. וספק ברכות להקל. וידליקו בלא ברכה[.  

ו בן נשוי הסמוך על שלחן אביו, ויש לו חדר מיוחד בבית אביו שהוא לן שם, אינו חייב להדליק נר חנוכה בפני עצמו, 
־גגם אין צריך להשתתף בפרוטות, כי הוא יוצא ידי חובה בנר חנוכה שמדליק בעל הבית שהוא אביו, ואם רצה להד

ליק בפני עצמו, לא יברך, כי היא ברכה לבטלה. )חזו"ע עמ' קנב( ]בארחות חיים )הל' חנוכה אות יד( איתא, בן גדול בבית 
אביו ואינו סמוך על שלחן אביו, הרי הוא כאכסנאי וצריך להשתתף בפרוטות. ע''כ. והובא בב''י )סי' תרעז(. ומשמע שאם הוא 
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סמוך על שלחן אביו פטור מלהשתתף בפרוטות, אלא הוא בכלל בני הבית וכשמדליק בעה''ב הוא יוצא י''ח.  וכ''פ בבן איש חי 
)פר' וישב אות טז(, והובא בכף החיים סי' תרעא ס''ק טו.                                                                                                               

ז חתן שבא להתארח מספר ימים אצל חמיו, ואוכל ושותה ולן אצלו, יוצא ידי חובת הדלקת נרות חנוכה בהדלקת 
חמיו, ואינו רשאי להדליק עם ברכה בחדרו המיוחד לו ללינה, והוא הדין לבן נשוי הבא רק להתארח אצל אביו 

לשבת חנוכה וכדומה. ]וכל שכן אם החתן או הבן סמוכים תדיר על שלחנו, כמבואר בסעיף הקודם[. ואף אם יתכוונו בפירוש 
שלא לצאת ידי חובה בהדלקת הנרות של בעל הבית, אינם רשאים לברך בחדרם.

והוא הדין למי שמתארח אצל חבירו בימי החנוכה, ולן בביתו לילה אחד או יותר, ואוכל ושותה על חשבון בעל 
הבית. ואינו עושה עמו חשבון כלל, אינו צריך להשתתף עמו בפרוטות, שהרי הוא יוצא בהדלקת בעל הבית. אלא 

שבזה ראוי ונכון להחמיר להשתתף בפרוטות עבור השמן או הנרות. ]דאף שכן המנהג שנהגו בו גדולי עולם, מכל מקום 
מצינו לכמה ראשונים דמשמע מדבריהם דבכהאי גוונא שאינו בן משפחה צריך להשתתף בפרוטות[. 

והוא הדין אם הוא משלם לבעל הבית איזה סכום מסויים, אך בעל הבית אינו עושה עמו חשבון מדויק על כל 
ההוצאות שמוציא עליו, שגם בזה אינו צריך להשתתף בפרוטות עם בעל הבית, ויוצא ידי חובתו בהדלקת הנרות של 

 בעל הבית. ]חזו"ע עמ' קנב. יבי''א ח''ה סי' יז אות ד'. יחו''ד חלק ו' סימן מג[ 

אדם שעתיד לישון במקום בו הוא מתארח, אולם בצאת הכוכבים הוא עדיין נמצא בביתו – ידליק נרות חנוכה 
בביתו עם ברכה, וראוי להישאר זמן מה ליד הנרות. ]כיוון שבזמן חיוב ההדלקה הוא נמצא בביתו הרי הוא חייב בהדלקה 

בביתו. כן משמע מהילקוט"י קיצושו"ע ס"יא. והליכו"ש עמ' ערה[

המתארח בשבת ונשאר גם לסעודה רביעית, אך חוזר לישן בביתו, ידליק נרות בברכה בביתו. )חזו"ע עמ' קנה. שעיקר 
ההדלקה הוא במקום בו ישנים( 

בית מלון – ע"פ מש"כ מרן בס"א – אכסנאי שאין מדליקים עליו בביתו )כגון בכאה"ג שנסע עם  בני משפחתו( צריך לתת 
פרוטה לבעה"ב להשתתף עמו בשמן וכו'. וכתבו האחרונים – שאין לאורח דין אכסנאי אא"כ נתקיימו בו ב' תנאים : 
א(  שמתאכסן בבית האחר בלא תשלום      ב(  שבעה"ב ששם מתאכסן האורח נמצא שם ומדליק שם נ"ח.                                                  

ולפ"ז המתארח בבית מלון, כיון שמשלם שכר עבור שהייתו שם, נעשה חדרו כקנוי לו ודינו כבעה"ב ומדליק שם 
בברכה.   

זקנים שדרים במושב זקנים שיש לכל אחד חדר נפרד ורק אוכלים ביחד בחדר אוכל, יש להדליק בחדר אוכל. )נטעי 
גבריאל עמ' עד(

ח מי שנמצא בכפר שכולו גוים, ואין בו ישראל, אף על פי שמדליקים עליו בביתו, מדליק נ"ח בברכות. ומכל מקום 
טוב שיכוין שלא לצאת ידי חובה בהדלקת אשתו. )שו"ע ס"ג. חזו"ע עמ' קנח( ]מרן הש''ע )סי' תרעז ס''ג(, כתב בזה''ל: 
י''א שאע''פ שמדליקים עליו בתוך ביתו, אם הוא במקום שאין בו ישראל כלל, מדליק נ''ח בברכות. והפר''ח )סי' תרעז ס''ג( 

חלק על זה, דמכיון שהדליקו עליו בתוך ביתו, אפי' אם אינו רוצה לצאת בהדלקת בני ביתו, לא יברך. וכן עיקר. ע''כ. אבל מרן 
־'''ל לחלק דדוקא כשיש ישראל במקום ההוא שמדליקים נ''ח, והוא רואה את נרות החנוכה, ואיכא פרסומי ניסא, א''צ להד

ליק, אבל כאן במקום שהכל גוים, ואינו רואה נ''ח כלל, אע''פ שמדליקים עליו בתוך ביתו, צריך שיברך וידליק משום פרסומי 
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ניסא, כמו שמדליקים בביהכ''נ משום פרסומי ניסא. והמאמר מרדכי )סק''ד(, אחר שכתב כאמור, הוסיף: ''ואפשר דמש''ה כתב 
מרן הדין הזה בשם י''א, לפי שאינו ברור לו להלכה, לפי מה שפסק בב''י )סי' תרעז( דלא כהתה''ד''. והעתיק דבריו המשנ''ב 

בשעה''צ )סי' תרעז ס''ק כא(. ע''ש. וליתא, שכל שלא הביא מרן שום חולק על זה, לא בב''י ולא בש''ע, הכי ס''ל להלכה. 
ובכמה מקומות כותב מרן איזה דין בשם יש מי שאומר. והוא הלכה פסוקה, כיון שלא הביא מי שחולק על זה. והחילוק בין הדין 

הזה לדינו של התה''ד מבואר כאמור.  

ט הנותר ביום השמיני מן השמן הצריך לשיעור הדלקה עושה לו מדורה ושורפו בפני עצמו שהרי הוקצה למצותו 
ואם נתערב בשמן אחר ואין ששים לבטלו יש מי שאומר שאין להוסיף עליו כדי לבטלו: )שו"ע ס"ד(. אולם בחזו"ע 

 )עמ' קס( כתב כיוון שאיסורו מדרבנן מותר להוסיף שמן כשר עד שיהיה ששים כנגדו לבטלו.  
  

י בקבוק של שמן שהזמינה לנר חנוכה, ואחר שהדליק מן השמן כל ימי חנוכה, נשאר שמן בצלוחית, אין השמן 
הנשאר בצלוחית אסור, כדין מותר השמן שבנר החנוכה, ומותר להשתמש בו כל צרכו, דהזמנה לאו מילתא היא. 

)חזו"ע עמ' קסז(. ]כ''כ בשו''ת בארות המים )סי' כז(, דדוקא הנותר מן השמן בנרות החנוכה עצמם הוי הוקצה למצותו, אבל 
מה שנשאר בפך השמן שהזמינו לנרות חנוכה, הוי בכלל מה שאמרו הזמנה לאו מילתא היא. ע''ש. וכן מבואר במג''א )סי' תרעג 

 סק''ח(, שאם הזמין נר להדליק אותו לחנוכה, לא נאסר, דקי''ל הזמנה לאו מילתא היא. ורק אם הודלק ונכבה נאסר[. 

 
יא אונן פטור מכל המצוות, ולכן אינו מדליק נר חנוכה. אבל אם דרים עמו בבית בני ביתו, כגון אשתו ובניו הגדולים 

ידליקו הם ויברכו. ובליל ראשון של חנוכה, יאמר לאשתו או לאדם אחר לברך ולהדליק נר חנוכה. ולא יענה אחריהם 
אמן. וטוב הדבר שיכנס לחדר אחר לבל ישמע הברכות, ואחר שיקבר מתו, בלילה השני כשיבא להדליק יכול לברך 

 גם שהחיינו. ]כן העלה בשו''ת יגל יעקב )חאו''ח סי' ז אות ג(. ילקוט יוסף אבלות[. 

יב. לאחר שהדליק נר חנוכה מן הראוי שימתין לכל הפחות כחצי שעה ויתבונן בקדושת הנרות ויזכה לשפע הרוחני 
היורד מן השמיים. ויתחזק עם בני ביתו באמונה בקב"ה. וטוב שיספר כל אחד על הניסים שעשה הקב"ה עם כל 

אחד ואחד בכלל ובפרט. ויפה השעה. ואם לא עכשיו אימתי. )נטעי גבריאל עמ' קפא בשם השב יעקב(

  
סימן תרעט - נר חנוכה בערב שבת.

א. בערב שבת מדליקין נר חנוכה תחלה ואחר כך נר שבת: )שו"ע ס"א(. הגה: ומברך עליהם כמו בחול אף על פי 
שמדליקין בעוד היום גדול )תרומת הדשן סימן ק''ב(: 

נר חנוכה מדליק קודם נר שבת, ואף על פי שהאיש הוא המדליק נר חנוכה והאשה מדלקת נר שבת, תמתין אשתו 
שלא תדליק נר שבת עד שידליק הבעל נר חנוכה, ויש בדבר זה טעם ע"פ הסוד, כנז' בדברי רבינו האר"י ז"ל, שאם 

ידליקו נר שבת קודם, עושה פגם ח"ו. מיהו אם השבת הוא בליל ז' או ח', שיש נרות הרבה והאשה רוצה למהר 
מחמת הזמן שלא נשאר עת מרווח, אז תוכל להדליק נר שבת אחר שהדליק הבעל נר אחד בלבד, ולא תמתין עד 

שידליק הכל. )בנא"ח אות כ. חזו"ע עמ' קעד(

ב בדיעבד אם הקדימה האשה להדליק נר שבת, יכולה להדליק לאחר מכן נר חנוכה, כיון דנקטינן כד' מרן שאין 
קבלת שבת תלויה בהדלקת הנרות כלל. וכל שכן שהאיש בעל הבית רשאי להדליק נר חנוכה אחר שהדליקה אשתו 

נרות שבת. כי אפילו אם קיבלה שבת בהדלקתה, לא הוי קבלת שבת לכל בני ביתה. ]וכמ''ש הט''ז )סי' תרעט(. וכ''כ 
בספר נוהג כצאן יוסף בהל' חנוכה ס''ט[. וכן אם האיש מדליק נרות בבית ]וכגון אלמן, או מי שאשתו בבית חולים וכדומה[, 
אינו מקבל שבת אלא עד שיאמר מזמור שיר ליום השבת, ולכן בדיעבד אם עבר והדליק נר שבת, ועדיין לא נכנסה השבת, 

ידליק נר חנוכה. אלא אם כן קיבל בפירוש שבת בהדלקתו, שאז אינו יכול להדליק בעצמו אלא ימנה שליח להדליק נר חנוכה 
קודם זמן כניסת שבת. ]וכמ''ש מרן בש''ע )ס''ס רסא(. )ודלא כהט''ז שכתב שגם האיש מקבל שבת בהדלקת נרות שבת(. 

וכ''כ הא''ר )סי' תרעט סק''ב(, דבאיש ליכא מנהגא דקבלת שבת בהדלקת הנרות. וכ''כ בבן איש חי ש''ב )פר' נח אות ח(.[.  
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ג אשה מבנות אשכנז שנוהגות לקבל שבת בהדלקתן נרות שבת, והקדימה והדליקה נרות שבת תחלה, כיון שדרכה 
לקבל שבת בהדלקתה, אסור לה להדליק נר חנוכה. ויש אומרים שאף אסור לה לצוות לשליח להדליק עבורה נר 
חנוכה. ויש חולקים. אולם בעלה או אחד מבני ביתה יכולים להדליק נר חנוכה. שקבלת שבת שלה, לא הוי קבלת 
שבת לכל בני ביתה. ]הפמ''ג )א''א ר''ס תרעט(, ע''פ דברי המג''א, שכיון שדרכה לקבל שבת בהדלקתה, אסור לה להדליק 
נ''ח. ומ''ש המג''א שתדליק ע''י אחר, תמה עליו הפמ''ג, שי''ל שכיון דקי''ל )קידושין כג:(, דכל מידי דלא מצי עביד לא מצי 
משוי שליח, א''כ איך תוכל לומר לאחר להדליק נ''ח בשבילה. ותירץ, שאין זה שליחות ממש, כיון שממונו הוא, אחר מעשה 
קוף עביד. ע''כ. ובשו''ת זרע אברהם יצחקי )חאו''ח סי' ט'( כתב, וז''ל: ולפע''ד דברי מרן הב''י ברורים ונכונים, וכוונתו רצויה 
לומר דמה שקיבל עליו שבת מבעו''י, בתוספת מרובה, ודאי שאין איסורו אלא מטעם נדר שקיבל עליו מעתה תוספת שבת, 
־אאם יתחרט וירצה להתיר את נדרו, ודאי שיוכל להתיר את נדרו, כדין כל הנדרים דעלמא, דאכתי לא חל עליו מעכשיו דין תו

ספת שבת מדינא, א''כ יפה כתב הרשב''א שזה שקיבל עליו שבת מותר לומר לחבירו לעשות לו מלאכה, שהרי הוא עצמו אם 
ירצה יוכל להתיר נדרו בקבלת שבת וכו'. ע''ש. נמצא שאף דעת מרן כד' הלבוש, דמהני התרה לקבלת שבת. וכ''כ הא''ר ליישב 

דברי מרן הב''י, דס''ל כד' הלבוש. ע''ש. וצ''ע. אולם בלא''ה יכול בעלה או אחד מבני ביתה להדליק נר חנוכה, שקבלת שבת 
 שלה, לא הוי קבלת שבת לכל בני ביתה. ועיין בספר חזון עובדיה, פורים )עמוד קמד:([. 

ד בערב שבת צריך לתת שמן בנרות החנוכה שיעור שידלקו חצי שעה אחר צאת הכוכבים בליל שבת, ולכן לא 
יקדימו ההדלקה בערב שבת חנוכה, כמו שיש נוהגים בכל ערבי שבתות השנה, אלא ידליקו נרות חנוכה כרבע שעה 

לפני השקיעה, לאחר שיתנו שמן בנרות חנוכה שיעור שידלקו לכל הפחות שעה אחת, באופן שנרות החנוכה יהיו 
דולקים במשך רבע שעה לפני השקיעה, ורבע שעה של בין השמשות, וחצי שעה אחר צאת הכוכבים, בסך הכל 
שעה אחת. ואם אין הנרות יכולים להכיל שמן כל כך, או שהנר שעוה קטן, ולא יספיק לדלוק כשיעור חצי שעה 

אחר צאת הכוכבים, אין יוצאים בזה ידי חובה, והברכות שבירך על הנרות הרי הן ברכות לבטלה, ולכן יש להזהר בזה 
מאד, שלכל הפחות באחד מהנרות יהיה השיעור הנ''ל, ואם אי אפשר בלאו הכי, ידליק בלי ברכה, ורק אם יש לו 

על כל פנים נר אחד שידלק כשיעור שעה אחת, ידליק בברכה. ]ילקוט יוסף מועדים עמוד ריא. וכ''כ במאמר מרדכי )סי' 
תרעט סק''ב(, שבער''ש צריך לתת שמן בנרות החנוכה שיעור שיהיו דולקים חצי שעה אחר צאה''כ של ליל שבת, ואם לאו 

לא יצא י''ח. ואף שאין כל העולם נזהרים בזה, ראוי להזהירם על כך. ע''כ. וכ''כ בספר חיי אדם )כלל קנד סי''ח(. ואף שהפמ''ג 
)א''א ר''ס תרעב( כתב, שאף בע''ש אם נתן שמן בנר שיעור חצי שעה בצמצום, י''ל שיצא. אולם הפמ''ג עצמו )בא''א סי' 

תרעט סק''ב( כתב, שמדברי המג''א מוכח שבע''ש צריך ליתן שמן כ''כ כדי שתהא דולקת חצי שעה אחר צאת הכוכבים. ואף 
שכמדומה אין כל העולם נזהרים בזה, מ''מ ראוי להזהר ליתן שמן כשיעור הנ''ל. וצ''ע. ע''כ. ואם הרגיש לפני השקיעה שלא 

נתן שמן כשיעור בשעת הדלקתה, יכבנה, וישים שמן כשיעור ויחזור וידליקנה בלי ברכה[. 

־.. וצריכין להזהר בערב שבת שיתפלל מנחה ואח"כ מדליקין, ולא יעשה מנהג בורים שמדליקין נ"ח ואח"כ מת
פללים, דהוי תרתי דסתרי. )בנא"ח אות כ(. וכתב מרן בחזו"ע )עמ' קעט(  אף שנכון להתפלל מנחה בערב שבת לפני 

הדלקת נרות חנוכה, כדי שידליקו נרות חנוכה אחר מנחה, מפני שתפלת המנחה כנגד קרבן תמיד של בין הערבים, 
ונרות חנוכה הם זכר לנס שנעשה בנרות המנורה של בית המקדש, שמדליקים אותם תמיד אחר קרבן תמיד של בין 
הערביים. אולם כל זה אם הוא מוצא בנקל מנין שמתפללים מנחה מבעוד יום בערב שבת, שאז יתפלל אתם מנחה 

ואחר כך ילך לביתו להדליק נרות חנוכה. אבל אם אין נמצא בנקל מנין שמתפללים מבעוד יום, לא יתפלל מנחה 
ביחידות כדי להקדימה להדלקת נרות חנוכה, אלא ידליק נרות חנוכה תחלה, ואחר כך ילך לבית הכנסת להתפלל 
מנחה בצבור. ]ולפיכך גבאי בית הכנסת החוששים שיבואו כמה מהיחידים להתפלל ביחידות, אם יקדימו את תפלת מנחה 

מבעוד יום, עדיף להנהיג להתפלל מנחה כדרכם מידי ערב שבת[. ]ילקוט יוסף מועדים )עמוד ריב(. שו''ת יביע אומר חלק ה' 
)או''ח סימן מד(. שו''ת יחוה דעת חלק א' )סימן עד(. ירחון קול תורה חשון תשס''ד. ועיין בספר ארחות חיים )הלכות חנוכה 

סימן יז(, ובכל בו )סימן מד( שכתבו, המנהג להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת בין מנחה לערבית, ובערב שבת מדליקים קודם 
מנחה. ונראה הטעם שמקדימים נר חנוכה בערב שבת לפני מנחה, מפני קדושת היום שהיא ממשמשת ובאה, וחששו פן תדחק 

השעה בסיום תפלת המנחה, שאז יהיה קרוב לבין השמשות. לכן הקדימו ההדלקה לפני המנחה. ולפ''ז נראה שמנהגם היה 
שכל יחידי הקהל היו מקדימים להדליק נר חנוכה בביתם בער''ש עוד לפני מנחה. והרמ''א בדרכי משה )סי' תרעא אות ה( 

כתב, ואין אנו נוהגים כן, אלא אף בער''ש מדליקים )בביהכ''נ( בין מנחה למעריב. אלא שמ''מ נראה שבבית אפשר להדליק נ''ח 
־אאח''כ להתפלל מנחה בצבור. אולם הפמ''ג )בא''א סי' תרעא סק''י( כתב, שבער''ש יתפלל מנחה ואח''כ ידליק נ''ח, שאם ית

פלל מנחה אח''כ, נראה כתרתי דסתרי. ע''כ. וכוונתו משום שתפלת המנחה נתקנה כנגד קרבן התמיד של בין הערבים, והדלקת 
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נ''ח זכר לנס שנעשה בנרות ביהמ''ק. והדלקת המנורה בביהמ''ק צריכה להיות אחר תמיד של בין הערבים, כמו שדרשו חז''ל 
בפסחים )נט.( מהמקרא. לפיכך לעולם צריך להדליק נ''ח אחר מנחה. וכ''כ בברכי יוסף )סי' תרעט אות ב(. ולכאורה משמע 

שאפי' אם אין מנין מתפללים, יתפלל מנחה ביחידות ואח''כ ידליק נ''ח. וכן מוכח מדברי בעל חות יאיר במקור חיים )ר''ס 
תרעט(. אולם השל''ה בסידור שער השמים, כתב, שבער''ש ידליק נ''ח ואח''כ ילך לביהכ''נ להתפלל מנחה בצבור. וכ''ה בא''ר 

)סי' תרעט(,  

נוהגים שלא לומר ''במה מדליקין'' בערב שבת חנוכה. ]ילקו''י מועדים עמוד רלה. ואף שדעת מרן הש''ע שאין קבלת 
שבת תלויה בהדלקה, מ''מ היכא דאפשר בנקל לחוש לדעת בה''ג הסובר שקבלת שבת תלויה בהדלקה, נכון לחוש לכתחלה 
לדבריו, ולכן ידליק קודם נר חנוכה ואח''כ נר שבת. ועוד, על פי הסוד שיש בזה פגם גדול למעלה, וכמ''ש בבא''ח. ילקו''י הל' 

ציצית סי' ח' הע' יט[ 

סימן תרפ – שלא להניח הנרות סמוך לפתח ער"ש. 
א. בליל שבת צריך ליתן שום דבר לחוץ בין הנרות לפתח בשביל הרוח שלא יכבה הנרות כשפותח את הדלת: )שו"ע 

ס"א( 

ב אסור לטלטל החנוכיה בליל שבת אף לאחר שכבו הנרות, אולם ע"י תנאי שיאמר מע"ש "אני מתנה בזה שלאחר 
שיכבו הנרות אהיה רשאי לטלטל את החנוכיה", רשאי לטלטל החנוכיה לאחר שיכבו הנרות. )חזו"ע עמ' קפא(

 סימן תרפא - הבדלה בנר חנוכה

א. מדליקין נר חנוכה בבית הכנסת קודם ההבדלה: )שו"ע ס"ב(. ובבית יבדיל תחילה ואח"כ ידליק. )חזו"ע עמ' 
קפב(. יחוו''ד ח''א )סי' עה(. וכ''כ הראב''ד בעל ההשגות, וכמ''ש בשמו המעילי בספר המאורות )דף ע''ג(. וכ''כ בשו''ת תרומת 

הדשן )סי' ס( בשם המנהגים, דמאחרים את ההבדלה לבסוף, משום דאפוקי יומא מאחרינן )ברכות נב. ופסחים קה:(. וכ''כ האגור 

)סי' אלף מ(. ומש''ה טעמא דתדיר קודם, נדחה מפני טעם זה. ועוד, משום פרסומי ניסא שיראו לפני קהל בהכ''נ, משא''כ אחר 

שמבדילים ממהרים לצאת. וכ''כ הרב אהל מועד )ח''א בסוף הספר(.  

ג המנהג שנוהגים החרדים לדבר ה' בכל מוצאי שבת שלא לעשות מלאכה עד שיעור שעה וחומש, כשיטת 
רבינו תם, ומרן השו"ע, גם במוצאי שבת חנוכה לא ישנו מנהגם, בדבר הדלקת נרות חנוכה. שאין זו חומרא 
וחסידות בעלמא לנהוג במוצאי שבת כרבינו תם, אלא חומרא חשובה מחשש לספק איסור סקילה, וכיון 

שמרן פסק שאם לא הדליק בחצי שעה ראשונה מדליק והולך כל הלילה, יש לעכב ההדלקה במוצאי שבת 
עד לזמן רבינו תם. ויש להם להבדיל בבית קודם הדלקת נרות חנוכה. ואין לחוש בזה לספק ברכות אחר 

שמדליק אחר חצי שעה מצאת הכוכבים לשיטת הגאונים, כיון שהמנהג להדליק בברכה גם אחר חצי שעה 
מצאת הכוכבים, ובמקום מנהג אין חוששין לספק ברכות. ]חזו"ע עמ' קפו. יבי''א ח''ב סי' כא.   ובאגרות החזו''א )ח''א 
סי' מא( כתב פשטה ההוראה להחמיר כד' ר''ת בכל תפוצות ישראל, והיא הוראה מקויימת כמפי סנהדרי גדולה בלשכת הגזית, 

ולא נמצא איזה גדול שיאמר שאין לחוש לסברת ר''ת. ע''ש. ולכן אומר אני שגם במוצ''ש של חנוכה חייבים להמתין שיעור מהלך 

 ד' מילין כדי להדליק נרות חנוכה[. 

  

סימן תרפב - על הנסים בחנוכה
־.. כל שמונת ימי חנוכה אומר על הנסים בברכת המזון בברכת הארץ ובתפלה בברכת מודים ואם לא אמר אין מח
זירין אותו )ועיין לעיל סימן רצ''ד סעיף ד' וה'(. ומיהו אם נזכר באותה ברכה כל זמן שלא הזכיר את השם אפילו נזכר 

 בין אתה להשם חוזר: )שו"ע ס"א(
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ב. בערבית ליל חנוכה, אומרים ''ועל הנסים'' בתפלה, אף על פי שלא הספיקו להדליק נר חנוכה בביתם, ורק הדליקו 
נר חנוכה בבית הכנסת, ואפילו מתפללים לפני שקיעת החמה, שעדיין לא הדליקו נרות חנוכה אפילו בבית הכנסת, 

מכל מקום צריך לומר ועל הנסים בהודאה. וכן בכל התפלות של חנוכה צריך לומר ועל הנסים. )חזו"ע עמ' קפח( 

ג. אם טעה ולא אמר ''על הנסים'' בתפלה, אם נזכר באותה ברכה, קודם שיאמר ''השם'' בחתימת הברכה )של ''הטוב 
שמך ולך נאה להודות''(, כגון שאמר ''ברוך אתה'' ונזכר, חוזר ואומר מודים אנחנו לך על הנסים וכו', וממשיך ועל 

כולם וכו'. ואם לא נזכר עד שהזכיר שם ה' )כדי לחתום הטוב שמך וכו'( אינו חוזר. ויסיים החתימה ''הטוב שמך ולך 
נאה להודות'', ואינו רשאי לומר שם ''למדני חקיך'' שיראה כאומר פסוק, דהוי הפסק שלא לצורך, מאחר ואינו צריך 

לחזור. )חזו"ע עמ' קפח(

ד נכון שהשוכח ''על הנסים'' ונזכר אחר חתימת הברכה, שיאמרנו בסוף התפלה כשמסיים ''אלהי נצור'', ויאמר 
מודים אנחנו לך על הנסים וכו', עד ונודה לשמך הגדול סלה. ]אליה רבה )סי' תרפב סק''ב(. ושכ''מ בט''ז. וכ''כ המאמר 

מרדכי שם סק''ג. חזו"ע עמ' קצא[.

ה גם בברכת המזון של חנוכה צריך לומר על הנסים בהודאה, לפני ''על הכל ה' אלהינו אנחנו מודים לך''. ואם 
שכח לאומרו, כל זמן שלא הזכיר ''השם'' בחתימת הברכה חוזר. ואם הזכיר שם ה' אינו חוזר. וטוב שאם 

שכח על הנסים בברכת המזון, שבאמצע הרחמן יאמר: הרחמן הוא יעשה עמנו נסים ונפלאות, כמו שעשה 
לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול וכו'. ]הרמ''א בהגה סי' קפז ס''ד וסי' תרפב ס''א. 

 חזו"ע עמ' קצו(.   . 

ו. אין להזכיר מעין המאורע בחנוכה )ובפורים( בברכה מעין שלש, ורק בדיעבד, אם עבר והזכיר לפני 
החתימה, אינו חוזר ומברך. ]לפי מ''ש התוס' )ברכות מד.(, שאף דמשמע בירושלמי שיש להזכיר מעין המאורע בברכה מעין 
ג' י''ל שזהו רק בימיהם שהיו רגילים לקבוע על היין והפירות, אבל האידנא דלא קבעי, לא. ע''כ. ונהי שבזמנינו אנו נוהגים להזכיר 

מעין המאורע של שבת ויו''ט במעין שלש, מ''מ בחנוכה ובפורים דהוו מדרבנן, לא הצריכו להזכירם בברכה מעין שלש. חזו"ע עמ' 

 קצח[. 

 

סימן תרפג - אמירת הלל בחנוכה

 א. כל שמונת ימי חנוכה גומרין את ההלל: )שו"ע ס"א( הגה: וכל שמונת ימי חנוכה אין אומרים תחנון וצדקתך וצדק־
תך ולמנצח וצדוק הדין גם בערב חנוכה במנחה ועיין לעיל סימן קל''א )מהרי''ל ומנהגים(: 

הטעם לאמירת הלל בחנוכה. -  א- כיוון שכל יום בחנוכה חלוק בנרותיו, כמו החג שחלוק בקרבנותיו.  ב- כיון שהנס התחדש 
בכל יום.  ג-  בכל יום יש קריאה אחרת של נשיא אחר ואין ראוי לחדש קריאה ללא הלל.                                                              

ב. בס' מעשה אליהו להרה"ג אליהו מני )ס' קטו( כתב שאף המתפלל יחיד גומר את ההלל בברכה.

ג. אסור להפסיק בדיבור באמצע ההלל, ומכל מקום השומע ברכה מחבירו, והוא באמצע מזמורי ההלל, יש לו 
לענות ''אמן''. וכל שכן שעונה קדיש וקדושה וברכו באמצע ההלל, אף כשגומרים את ההלל. אבל אמן דתתקבל אין 

לענות. מה שאין כן בהלל דראש חודש אפשר לענות אמן דתתקבל גם כן, הואיל ואין אנו מברכים עליו. ]חזו"ע עמ' 
רכא. יביע אומר )ח"ב ס' לב(  

ד. זמנו - כל היום כולו כשר לקריאת ההלל מהנץ החמה עד שקיעתה, שנאמר ממזרח שמש עד מבואו מהולל שם 



קטו דרושי חנוכה

ה' )מגילה כ:(, ובדיעבד אם קרא את ההלל אחר עמוד השחר קודם הנץ החמה יצא.

־.. גם האבל חייב לגמור את ההלל בברכה, בכל ימי החנוכה, אף כשמתפללים בבית הנפטר. וכל שכן הצבור שמת
פללים בבית האבל.  רק בראש חודש שההלל אינו אלא ממנהג, רבים נוהגים שאין האבל קורא את ההלל, מפני שאינו יכול 
לומר ''זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו'', כי האבל אסור בשמחה. ולכן מנהגינו בראש חודש שיוצאים לחדר אחר ואומרים 

שם את ההלל, ואחר כך חוזרים לחדר שבו נפטר המנוח. וכשאין אפשרות לעבור לחדר אחר האבל יצא לחדר אחר והם יאמרו 
ההלל. וכל זה כשהנפטר מת באותו בית, אבל אם נפטר בבית חולים, אומרים הלל בראש חודש בחדר שמתפללים, ורק האבל 

 לא יאמר ההלל. אבל בחנוכה הכל גומרים את ההלל כרגיל. ]ילקו''י מועדים עמ' רמב. יבי''א ח''ד חיו''ד סי' לג[. 

ו. נשים פטורות מאמירת ההלל בימי החנוכה, אף על פי שחייבות בנר חנוכה, משום שאף הן היו באותו הנס, מן 
ההלל פטורות, כשם שהן פטורות מן ההלל במועדי ה'. ואם רצו לגמור ההלל, רשאות לגומרו, אך לא תברכנה, 

דספק ברכות להקל, וגם הנשים מבנות אשכנז הנוהגות לברך על כל מצות עשה שהזמן גרמא, מכל מקום כאן לא 

תברכנה על ההלל בחנוכה, כיון שזו מצוה שאין בה עשייה. ]ילקו''י מועדים עמ' רמב. יבי''א ח''ו סי' מה.[    

תיקון חצות – אין אומרים תיקון רחל, אלא תיקון לאה בלבד, ולא אומרים תחנון, )שעה"כ ד' נח ע"ד(.

אמירת מגדיל – בברכהמ"ז, בשו"ת משנה שכיר כתב שיש לומר מגדול, אומנם לדעת החס"ל אות ח' יש לומר 
מגדיל, לבש מיום שיש בו מוסף, פורים סעודת מילה סעודת חתן וי"א אף סעודת סיום מסכת.

במה מדליקין – של ע"ש - שו"ת רב פעלים )ח"ד -סימן לד(מנהג פשוט אצלינו דאין אומרים במה מדליקין בשבת של 
חנוכה וכמ"ש מרן ז"ל בש"ע הלכות שבת )סי' ע"ר( והוא מטעם דאיכא פיסול שמנים שפסולים בשבת ומותרים בחנוכה. ודע 
כי אמירת במה מדליקין אינו חיוב מתקנת חכמים ז"ל אלא הוא מנהג בעלמא ולכן הגם כי אין הטעם הנז' מספיק כ"כ מ"מ כיון 
שהיא עיקרה מנהג בעלמא דחו אותה אפי' בטעם כל דהו וכמ"ש הר' יעב"ץ ז"ל בסידור שלו. ומיהו כל מקום לפי מנהגו כי יש 

מקומות שאומרים אותה בשבת של חנוכה וכנז' בהג"ה שם כל זה כתבתי בנחיצה והשי"ת יאיר עינינו בתורתו אכי"ר. 

 סימן תרפד - סדר קריאת התורה בחנוכה

א. קורין בקרבנות הנשיאים שבפרשת נשא שלשה בכל יום ומתחילין בברכת כהנים וקורא אותו עם כהן 
ולוי וישראל קורא ביום הראשון. ביום שני קורא כהן ביום השני עד פר אחד בן בקר ולוי עד ביום השלישי 

וישראל חוזר וקורא ביום השני ועל דרך זה בכל יום: )שו"ע ס"ב( 

ב. ביום השמיני קורא הכהן עד מלאה קטורת, והלוי משם עד ביום התשיעי, והשלישי חוזר וקורא ביום השמיני, 
וממשיך משם הלאה, עד ''כן עשה את המנורה''. וכן פשט המנהג בארצנו הקדושה, ואין לשנות. ]חזו"ע עמ' רלו. 

 ילקוט יוסף מועדים עמוד רמה. יחו''ד חלק ד סימן לט[. 

ג. ראש חודש טבת שחל להיות בימי החול של חנוכה, מוציאים שני ספרי תורה, וקוראים בספר תורה הראשון 
שלשה בשל ראש חודש, ומתחיל ''צו את בני ישראל'', ובספר תורה השני קורא העולה הרביעי בשל חנוכה, בנשיא 

 של אותו יום. שתדיר ואינו תדיר, תדיר קודם. 

  



דרושי חנוכהקטז

לעילוי נשמת 

עזת יוכבד בת רחל.  כהן צמח יצחק בן בובנג'אן. דוד חי פרג'ולה בן דאולט. 
אליהו יעקב בן סביחה. דוד חי פראלב בן יוסף.  שמחה בת תפחה. אמנון בן 
חנה וניסים. גלעד בן מזל וזכריה. שושנה בת חבאבה. יצחק בן מרים. ציון בן 

חנום.

לרפואת 
רבי דוד בן אסתר. רבי ישראל בן לאה. מרים בת רינה. בתיה בת מרים. אביהו 
בן מרים. אהרון בן רבקה. מיכל בת שולמית. דוד בן שמחה. זהבה בת מונירה. 

אופירה בת שרה. שושנה בת ברוד.

להצלחת

אליאסף, מישאל, יצחק, יאיר ויוכבד למשפחת כהן צמח. אסתר מהיו בת 
כנום. ראובן בן מהיו אסתר. בנימין בן מהיו אסתר. משה אריה בן מהיו אסתר. 
תמרה פרהנאז בת חנה הומה. ישראל אייל בן תמרה פרהנאז. דוד בן תמרה 
פרהנאז. עינת בת תמרה פרהנאז. דפנה בת עינת. גלעד בן לורן. רות רינה 
בת מרים. עדנה בת מלכה ברכה. צמח בן מרים. סווטלנה בת אניה. נועה בת 
סווטלנה. מיכל בת סווטלנה. שירה בת סווטלנה. אלירן בן זהבה וב''ב. אבידן 

ישראל בן אהובה וב''ב. ורד אסתר בת זהבה.

זיווג הגון
מלכה.  מיכל בת עדנה. רעיה בת עדנה. הדס בת עדנה. אסתר שמחה בת 

אילת השחר בת מלכה. אסף בן זהבה.  

זרע של קיימא 
שני בת זהבה. יונה עודד בן מרים. 


