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יום ד' לפ' ויברך ה' את בית המצרי בגלל יוסף שנת עב לחמ"י
.1

מבורכי יום רביעי

חג החשמנים  -עיונים בחנוכה

תלמוד בבלי מסכת שבת דף כג עמוד א

אמר רב חייא בר אשי אמר רב המדליק נר של חנוכה צריך לברך
ורב ירמיה אומר הרואה נר של חנוכה צריך לברך
אמר רב יהודה יום ראשון הרואה מברך שתים ומדליק מברך שלש
מכאן ואילך מדליק מברך שתים ורואה מברך אחת
מאי ממעט?
ממעט זמן
ונימעוט נס?
נס כל יומי איתיה
מאי מברך?
מברך "אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של חנוכה"
והיכן צונו?
רב אויא אמר מלא תסור
רב נחמיה אמר שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך
מתיב רב עמרם

הדמאי מערבין בו ומשתתפין בו ומברכין עליו ומזמנין עליו
ומפרישין אותו ערום ובין השמשות

ואי אמרת כל מדרבנן בעי ברכה
הכא כי קאי ערום היכי מברך?
והא בעינן והיה מחניך קדוש וליכא
אמר אביי
ודאי דדבריהם בעי ברכה ספק דדבריהם לא בעי ברכה
והא יום טוב שני דספק דבריהם הוא ובעי ברכה
התם כי היכי דלא לזילזולי בה
רבא אמר רוב עמי הארץ מעשרין הן

.2

תלמוד ירושלמי מסכת סוכה פרק ג הלכה ד

],מקדש  on the first day only [outside of theמן התורה  isנטילת לולב  ofמצווה (preface: the
)זכר למקדש  as aרבן יוחנן בן זכאי  during the rest of the week, established byמדרבנן and

כיצד מברכין על נר חנוכה?
רב אמר "ברוך אקב"ו על מצות הדלקת נר חנוכה"

(בכי"ל :על מצות נר חנוכה) (בס' הפרדס :על הדלקת נר חנוכה)

הכל מודין ביום טוב הראשון שהוא אומר "על נטילת לולב"
מה פליגין בשאר כל הימים
רבי יוחנן אמר "על נטילת לולב"
רבי יהושע בן לוי אמר "על מצות זקנים"
מה אמר רב בלולב
מה אם חנוכה שהיא מדבריהן הוא אומר "על מצות נר חנוכה"
לולב שהוא דבר תורה לא כל שכן
מה אמר רבי יהושע בן לוי בחנוכה
מה אם לולב שהוא דבר תורה אומר "על מצות זקינים"
חנוכה שהיא מדבריהן לא כל שכן
.3

רמב"ם הלכות ברכות פרק ו הלכה ב

.4

רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה פרק ג

.5

שולחן ערוך אורח חיים הלכות חנוכה סימן תרעו

כל הנוטל ידיו בין לאכילה בין לקריאת שמע בין לתפלה מברך תחלה "אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת ידים",
שזו מצות חכמים שנצטוינו מן התורה לשמוע מהן שנאמר על פי התורה אשר יורוך...

 ...בא"י אמ"ה אקב"ו להדליק נר שלחנוכה...
המדליק בליל ראשון מברך שלש ברכות :להדליק נר חנוכה...
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