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שמואל פנחס גלברד  /אוצר טעמי המנהגים

שערו:חנוכה
א .ההדלקהבית הכנסת
נוהגי
םלהדליקנרחנוכהבבית הכנסת בכל ערבא (או"חסי' תרעא
סע'ז).3

הטעם :משום פרסומיניסא,כיוןשאין כל אחדיכוללקיים

המצוה כתיקנה ולהניחה על פתחביתו מבחוץ ,כתקנת חז"ל
(שבתנא,):תיקנולהדליק אףבביה"כ (שו"תהריב"שסי'קיא מובאבב"יסי'
תרעא)ג.

ועורייופני האורחיםשאין להםביתלהדליקבו ,כמושתיקנו
קידושבביה"כ משום אורחים מ"ישם).
י חובהמישאינובקיואינוזריזלקיים המצוה
יעוד,להוציאיד
(א"ת הל' חנוכהסי'יזי כלבוסי'מד).

ועוד ,זכר למנורה שהיתה במקדש ד (בלבושם).

ועוד,להזכירלציבור מספר הנרותשישלהדליקבבית
תקפד).

ב .המנורה בדרום

נוהגים שמנורת חנוכה שלבית הכנסתמניחים
תרעא סעי ז)*

(בש"טסין

בדרום (או"חסי'

הטעם :זכרלנווורהבבית המקדש שהיתה בדרוסה

(טוי

בשםאביעזרי).

א למרותשבדין הגמרא "מצות חנוכה נראישוביתו" 110תנא.):
ן מנחה למעריב (רמ"א שם).
ב ונוהגיןלהדליק בביה"כבי

או"ח שם

ג ועיין בשו"ת מלמדלהועיל ח"א או"חסי' קכא,המציין שהראשון המזכיר המנהג
הוא בעל העיטור.
ד ראה רמב"םתמידין ומוספין פ"ג הי"ב ולח"מ שם.
ה מנורה בדרום משוכה מן הנותל שתי אמות ומחצה (יומא לג):ויש לסדר הנרות
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שלב

ג.בין מנחהלמעריב

בבית הכנסת נוהגים להדליק נר חנוכהבין מנחה למעריבי,
י מנחה' (י,%אמיי תרעאסעיז).
ובערב שבתלפנ

הטעם :תפילת מנחה תוקנהכנגדתמיד שלביןהערבים
כו ,):ךנך רזנוכה לזכר הנס שנעשה במנורת ביהמ"ק ,לפיכך
מדליקים נר חנוכה אחרי מנחה ,משום שבבית המקדש
הדלקת המנורה היתה אחרי הקרבת התמיד שלבין הערבים
(בונ"יסי' תרעט סק"ב בשם שו"ת דברי שמואל לר"ש אבוהב) ,אך בערב שבת
מדליקים לפני מנחה משום החשש שמא יאחרו להתפלל
מנחה עד סמוךלכניסת השבת ולא יתאפשרלהדליק (שו"תיביע
(ברכות

אומרחייה או"חסי'מד).

ד.בשחרית

בבית הכנסתנוהגיםלהדליק ,ללא ברכה ,גם בשחרית
סי' תקפך לוחלאייי).

(נתר ש"ט

הטעם :ובר למקדש שבבוקרהיטיב הכהן את הנרות ,ואם
מצאם שכבו הדליקמח (שד"ת ח"ח מער' חנוכה בשם שו"תבנין שלמה).
ועוד ,לפרסום הנס,כיוןשיששבאים לתפלהבביה"כבשחרית

ואינםבאיםבערבית
ועוד ,יש בהדלקה ביום יותר פרסומי ניסא מאשר ההדלקה
ע הנס (נהר
בלילהכי אזאינוצריך לאורם והם נדלקים להודי
(נש"טסי' תקפד).

מצרים הל'חנוכה).

ועוד,בדרךכללהנרשמדליקיםבביה"כבערבאינו נשארדלוק

1

ז

מצפון לדרום (מי"א סל תרעא  p"Dט) כמ'יד שמנזרת המקדש היתהבין צפון לדרום
(מנחותצחיי רמב"ם ביה"ב פרגהי"ב)י וי"א ממזרח למערב (חייא כללקיד סעייז).
יש שמדליקים אחרי חזרת הש"ץ של מנחהלפני"עלינו" (ביברפלד,מנהגי ביהמ"דהישן
ברלין תרצ"ז).

ויש נוהגים גם בערב שבת להדליק אחרי מנחה (ד"מ סל תרעא ס"ק ה ,לוח לא"י).

ראה רמב"םתמידין ומוספין פ"ג הי"ב ולח"מ שם
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שלג

שערו :חנוכה

שעורזמן הדרוש ,שהואכחצי שעה,ולכןישלהשלים השעור
בשחריתט (שו"ת מלמדלהועיל ח"א או"חסי' קכא).

ה .הבדלהונרחנוכה

"מדליקים נרחנוכהבבית
סע'א)י.

הכנסת קודם הבדלה" (או"חסי' תרפא

בביתיששנוהגים ,כמובביה"כ,להדליקלפנישמבדילים על

ייש

הכוס (י,%א שם)יאו

שם)'ב.

שמבדילים ואח"כמדליקיםנדחנוכה""ז

הטעפ שמדליקים ואח"כ מבדילים:כדי להאריך את השבת
עד כמה שאפשר (ציי שם בשם תה"ד)'ג.
ועוד ,לנר חנוכהישעדיפותע"ג הבדלה משוםפרסומיניסא
(,%ז.(aw

הטעם %להמבדילים קודם ואח"כמדליקיםנרחנוכה :משום
ר קודם"'י (שם).
הכלל"תדירושאינותדיר  -תדי
ועוד ,משום שחוששים שמא שכחלהבדילבתפילה,ואזיאסור
ל (באה"ט שם אות א בשם מהר"למפראג).
לולהדליק עדשיבדי
ועוד ,ההבדלההיאסיומו שלהיום שחלף (שבת) ,ונר חנוכה
שייךליום הבא(יום ראשון),לפיכךיש להקדים הבדלה לנ"ח
ט או"חסי' תרעב סעיב.
י ויש חולקים וסוברים שאף בביה"כ יש להקדים ההבדלה
והאשכול  -בה"לסי' תרפא).

(אבודרהם עמ' ראי המאירי

יא וכן דעת א"ר ,הגר"א וכן הוא בלוח א"י ,ויש נוהגים שמדליקים את השמש אחרי
ההבדלה (ילק"מ עמ' .)26
ב וכן פוסק ערוה"ש ,כה"ת אות ד ,מ"ב סק"ג ,מנהגיא"י עמ' רד.
י
י עלן כמשוי (ברכות (ב):
יג אפוקייומא  -כמה דמאחרינןליהעדיףכיהיכי דלאלהו
וראה פסחים קה:
יד ברכות נא.:
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שלד

ו.פתילות חדשות
ישנו
הגיםשבכליוםמימיהתנוכהמדליקיםפתילותהדשותטי
סל
(כלבו

מד)*

הטעם :משום שבכליו
ם נס פך השמן התחדש מחדש (שם).

ועוד,זכר למקדששהיו מחדשים הפתילות בכלערב".
ועוד,מכיון שמןהדין"מצוותהשיהיהכלביתוביתמדליקנר
אחד"" ,לכן הפתילה של הנרביום הראשון הנדלקת למחרת
כנרשני,יורדת בקדושתה,שכן אתמול הודלקה למצוהוהיום
למהדרין,והכללהואשמעלין בקודשולאמורידיןיח,לפיכךיש
שלוקחיםפתילות חדשות בכליו
ם (משמרת שלום מו"סמה).

ז.להדליקנרחנוכה
ישו נוהגים לומר בברכת ההדלקה "להדליק נר חנוכה" ולא

"של חנוכה" ,אבל בנר שבת נוסח הברכה הוא "להדליק נר
של שבת" (נרנ"יסי' תרעו אות א בשםהאר"י).
הטעם :הואיל ואסור להשתמש בנרות החנוכהיט,הרישאין
הנר נדלק לשימושהרגיל שלנר,ואין הוא נר סתם אלא נר
חנוכה,ו"חנוכה" הוא חלק ממהותהנר,לכןישלברך"להדליק
נר חנוכה" ,מה שאין כן בנר שבת ,שבא להאיר ככל נר,
ומדליקים אותו לכבוד שבת,לפיכךיש לברך"להדליק נר של
שבת" (שם).

ח .משמאללימין

ביוםהשני של חנוכהנוהגיםלהוסיף את הנרהשני לשמאל
סו ראה רמב"ם עבודהתמידיןומוספין פ"נהי"ב.
טז לדעת השו"ע(סי' תרעג בע' ד)אין צורךלהחליף את הפתילות,וכן כותב שבה"לסי'
קפה ,והלבוש (שם)מוסיף :דאדרבה הםנוחים להדליקיותר כשהן מודלקים כבר.
י
ז רמב"ם חנוכה פ"ד ח"א ,וראה רמ"אסי' תרעד סע' א.

יח
יט

ברכות כח.
או"חסי' תרעג סע' א
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שלה

הראשון ובו,בשני ,מתחילים להדליק ,ואח"כ מדליקים הנד
ן (או"חסי'
שבימינו.וכןבכלימיהחנוכהמדליקים משמאללימי
תרעוסעיה).

הטעם :הנר הנוסף מורה על הנס שהיהבימי החשמונאים
"שהרי בתוספתהימים ניתוסף הנס" ,לכןמתחילים להדליק
בו (אונח .(DW

ועוד ,משום הכלל הנקוט (יומאיז ):כלפינות שאתה פונה לא
ן (תה"ד סל קו בשם מהעםמרוטנבורג)כ.
יהו אלא דרךימי

ט .השמש
נוהגים שמעמידים את נר השמש גבוהיותר משאר הנוות

במנורה
הטעם :משום שיהיה ניכר שאינו ממנין הנרות "שאם בא
להשתמש ישתמש באותונר" (ימ"א שםסעיד)כב.
(מג"אסי' תרעג סק"ו)כא*

י
.נר משעוה

ישנוהגים לעשות את נר השמש משעוה ,ואת שאר הנרות
ת (סיהמנהגים סייד עמ'.)69
משמןזי
הטעם:בי נר של שמן נוח פחות לטלטול ואפשר שיצטרכו
להשתמשבו,שהרי בנרות חנוכה אסור להשתמש (שם).
ועוד ,נר של שעוהשני בדרגה לשמןזיתכג ,ובכךישהיכרבין
השמש לנרות של מצוה (שערי הלו"מסי' רפ ח"ב עמ'ערה).
כ הלבוש חולק וסוברשישלהדליקמימין לשמאלכדרךהכתיבהבלשון הקודשמימין
לשמאל .בתה"ד מובאת אף דעהזו התולה המנהג במחלוקתביןבניריינוסלבני

אושטרייך ,וראה ט"זסי' תרעו ס"ק ו ,שו"ת חת"ס ח"א או"חסי' קפז ,מנהגים
דף ל ומהרי"ק שרש קכד.
'
ו
)
ף
ר
ש
(
)
ב
ו
ל
ר
נ
ר
מ
ו
ל
כ
ה
י
ע
ש
י
(
ממעל
ם
כא ורמז לכך :שרפים עומדי
7D1Y
מעל לל"ו
י החנוכה (עט"ז שם).
הנרות שמדליקים
בשמונת
ימ
כב הרמ"א מביא טעם זהלדבריו שיש לעשות השמש ארוךיותר.
כג ראה רמ"ארי"ס תרעג.
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שלו

יא.נשים

נוהגיםשאיןנשיםמדליקותנרותחנוכה במקוששאישמדליק
(מחצה"שסי' תרעה סק"ד)כד.

הטעם :משום שלפנים הכלהיומדליקים בחוץ ,ולאהיה מן
הכבוד שהאשה תצא בערב לרשותהרביםלהדליק (חת"מבחידושיו
למס,
שבת ,הבי"דהיכל עבוה,יש שם).

ועוד ,הואיל ואשתואינה צריכה להדליקשהרי "אשתו כגופו
דמיא"כה,אי
ןזהנכון שהבתתדליק כשהאםאינהמדליקה(שערי
הלו"ממיי רפ ,ח"ב עמ'ערה)כי.

יב .שובתות

הנשים נוהגות להמנע ממלאכהבעוד שהנרותדולקים (או"חסי'
תרע סע'א).

י המנעות ממלאכהיזכרושאין להשתמש באור
הטעם :על
ד
י
הנרות (מט"מסי' תתקצד).
ועוד ,שמאיכבה הנר שלאורו עושות מלאכה וישתמשו באור
נרות החנוכה (שם).
ועוד ,משום מעשהיהודיתוהולופרניס שהתשועהלעםישראל
י אשה (שם)כז.
באהע"

יג .מנחה קודמת
ישנוהגיםגםבערב שבת להתפלל מנחהלפנישמדליקיםנרות
חנוכה (מייבסי' תרעםסקייב).

כד היכל עבוהייש חייב עמי רחצ ,סי מנהגים  -חבייד עמי .69
כה מנחות צג :כתובות סו.

כו וראה מחצה"שסי' תרעז סק"ח ומ"בסי' תרעה סק"ט.

י ותשב ,ספריהודית (נתובים
כז ראהיוצר לשבת ראשונה של חנוכה :אודךכי אנפתב
אחרו(ים).

דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

שמואל פנחס גלברד  /אוצר טעמי המנהגים

פתח תקוה תשנ"ו

שלז
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הטעם :משום שתפילת מנחה כנגדתמיד שלביןהערביימכח,
ונר חנוכה זכר לנס שנעשה בנרות המנורה בבית המקדש,
ן הערביימכט (שע"תשם).
הנדלקתאחריתמיד שלבי

יד .במהמדליקין
ן (שנתפ"נ) בשבתחנוכה (או"ח
יששאיןאומרים פרק במהמדליקי
סי'ער).

הטעם :משום שבמשנה ב בפרק במה מדליקין פוסל רבי
טרפון כל השמנים ,מחוץ לשמן זית ,לנר שבת ,ואלו לנר
ש בכך משום פחיתות כבוד לחנוכה (ט"ז
חנוכה הם כשרים,וי
או"ח שם).

טך.גבינה
ישנוהגים לאכולמאכליגבינ
ה בחנוכה (רמ"אס" תרע סע'בי)*

הטעם :לזכר התשועה שהיתה ע"י אשה ושמה יהודית,

שכרתה ראשו של הצורר הולופרנס (אליפורני) ,לאחר
שהאכילה אותומאכליגבינהל (נלבוסי'מד).

כוז .גשנ"ה
נוהגים לרשום על דפנות הסביבון ,שהילדים משחקים בו
ן (אוצרדו"מ
בחנוכה ,אתהאותיותג.ש.נ.ה .אות אחתבכלדופ
עמי .)141

הטעם :בשבוע שחל בו חנוכה קוראים לרוב פרשת ויגש
שנאמר בה (בראשית מכו כח) ראתיהודה שלח וכו' גשנה ,ו"גשנה"
בגימטריה משיח (מטעמיםדיייג):לא.
כח ברכות כו ,:תוספתא ברכותג' א.
כס ברכ"יסי' תרעש סק"ג.
ל ראה מעשה היהודית (אוצר המדרשים  -אייז(שטיין) עמ' רג ,יוצד לשבת ראשונה של
חנוכה (באו אכןפריצים ללשן) ,לנפךיהודית.

לא פרוש עממיניתן באשכנז לאותיות :ג=גאנץ,היינו הכל ,וזה שבגורלו נפל הגימ"ל
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שלח

יז.דמי חנוכהלילדים

בימ
ילק"המחענמו'כ45ה.)1נוהגים לחלקלילדיםדמי
רסג ,י

חנוכהיב

(זיו המנהגים עמ'

הטעם :הואיל והיונים רצו לבטל תורה מישראל ,לפיכך
צריכיםבימים אלה להגדיל תורהע"י חיזוק ועידודהילדים
ללמוד תורה ,וכבר כתב הרמב"ם (תשובה פ"י ה"ה) "לפיכך
כשמלמדים את הקטנים וכו'אין מלמדים אותם אלא לעבוד
מיראה,וכדי לקבל שכף" ,ובפהמ"ש (סנהדריןריש פרקי')הוא מתאר
כיצד המלמד משדל את התלמידהצעיר ללמוד תורה"ויאמר
לו מלמדו :קרא ואקחלךמנעליןיפים,אובגדיםחמודיםוכו'
ואז יאמר לו רבו :למוד פרשהזו או פרק זה ואתן לךדינר
אחד אושנידינרים" ,לפיכך מחלקיםלילדיםבימי החנוכה
ו בלמוד תורה (שעריהלויימסי' ח"בעמירפ).
דמי חנוכהכדישיוסיפ
רפי

יח.דמיחנוכהלעניים

ענמו'הרגסגי)םלג.לחלקדמיחנוכהלעניים בשמונתימי

חנוכה(זיוהמנהגים

הטעם :משום שהיונים רצו לבטל מישראל תורה ועבודה
וגמילות חסדים,לפיכךתיקנו חז"ללהדליק נרות חנוכהכנגד
תורה ככתוב (משליוי כג)כי נר מצוה ותורה אור ,הלל והודאה
כנגד עבודה ,וצדקה כנגד גמ"ח (פרמ"ג א"ארישסי'תרע).

לוקח את כל הקופה; ש=סעצן( ,או שטראף ,עונש)היינו שלם ,להכניס לקופה
הסכום השוה לסכום שיש בו;נ=ניכט ,היינו לא כלום; ה=האלב ,היינו מחצית
הקופה (ילק"מ עמ'  )26וי"א שאותיות "נגהש" שעל הסביבון משמען :ר"ת נס גדול
היה שם ,ובא"י כותבים "נגהפ" :נס גדולהיה פה (זין המנהגים עמ'יסג).
לב נקראים גם "מעות חנוכה" (א"ש).
לג "נוהגים הנעריםהעניים לסובב בחנוכה על הפתחים" (מג"א חשסי' תרע)וזה הטעם
שאומרים"ויהי נעם" (תהלים צ'יז) אחרי הדלקת הנרות (יאה סדתב"י עמ' שסט)כי
"נעם" ר"ת :נרעני מזוזה ,שלש המצוות הקשורות לפתח שמקיימים עתה (זיו
המנהגים שם בשם החת"מ) ,בראה יסוד ושרש העבודה שערי"ב פ"א ,ואנצ' תל' כרך

טז עמ' שסז).
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פתח תקוה תשנ"ו

שערו :חנוכה

שלט

יט .זאת חנונה
היוםהשמיני של-חנוכה נקרא זאת חנוכה(ליחלא"י).
הטעם :משום שביום השמיני קוראים בתורה הקטע בספר
במדבר (ז'נד  -ח'ד) שנאמרבו זאת חנוכת המזבח.

כ.לביבותוסופגניות
יש נוהגים לאכול בחנוכה לביבות וסופגניות עשויות או
מטוגנות בשמן(זיו המנהגים עמ'רסב).

הטעם :נברלנס חנוכה שנעשה בשמן (שם).

כא.סביבוןורעשן
נוהגים שבחנוכההילדים משחקים בסביבון ובפורים ברעשן
(אוצר דו"מ עמ'.)141

הטעם :בחנוכה ארעונסים ונצחונות למרות שעםישראל לא
התעורר קודם לתשובה ,לכך רומזהסביבון שמסובבים אותו
מלמעלה.בפורים ,לעומתזאת ,עםהודעגזירתהמןהיה"אבל
עלרבים" (אסתר
גדולליהודים וצוםובכי ומספד ,שק ואפריוצ
ד'ג) 1ראסתר.שלחהלמרדכי:לךכנוס אתכלהיהודיםהנמצאים
ם (שם שם
בשושן וצומועלי ואל תאכלו ואל תשתו שלושתימי
טז) ,התעוררותז
ו מרומזת ברעשן שמסובבים מלמטה (מטעמים
די"ג).

כב.עליה ראשונהלגבאי
יש מקומות שנוהגים שביום ראשון של חנוכה עולה ראשון
לתורהבשחריתגבאיבית

יהודי לוב)

הכנסת במקום כהן (ילק"מעמי 230מנהגי

הטוום:כרי לחלוק כבודלגבאים העושים מלאכתם שלא ע"מ
לקבל פרס ,ונבחרה עליה זו מכיון שהיא מתחילה בברכת
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פתח תקוה תשנ"ו

מדורו :ושמחתבחגיך

שמ

כהנים,ואין הכהנים מקפידים ,שהרי נזכר בקריאה זו שהם
הם המברכים (שם).

כג .ראש חודשלבנות
אצליהודיתוניסהיה נהוג לקרוא ר"ח טבת "ר"ח לבנות",
עקרות הביתהיו אופות עוגות דבש ושולחים משלוח מנות
ומתנותלבנות,וכן הארוסלארוסתו,ועורכים בכלביתסעודה
לכבודהיום (ילקיימ עמי 303י ממנהגייהדותתוניסיה).
הטעם :וכרלסיועהיבאהע"י מעשה הגבורה שליהודית
ת (שם)לד.
במעשהיהודיתוהוליפרנס כמסופר בספריהודי

לד ראה כה"תסי' תרע אותיג
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