
Chanuka 5782 Lighting for the War #6

A) הנרות הללו When?
מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק כ הלכה ד

 כיצד מברכין, ביום הראשון המדליק מברך שלש, והרואה שתים. המדליק אומר,
 ברוך אתה י"י אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וציונו להדליק נר של

 חנוכה, *ומתחיל ואומר, הנירות האילו אנו מדליקין על הישועות ועל הניסים ועל
 הנפלאות, אשר עשית לאבותינו על ידי כהניך הקדושים, וכל שמונת ימי חנוכה הנירות

 האילו קודש, ואין לנו רשות להשתמש בהן אלא לראותן בלבד, כדי להודות שמך על
 נפלאותיך ועל ניסיך ועל ישועתיך; ואומר, ברוך אתה שהחיינו; ואומר, ברוך אתה

 שעשה נסים. אילו למדליק, אבל לרואה, אינו אומר ביום ראשון אלא שתים, שהחיינו
.ושעשה. מיכאן ואילך, המדליק מברך להדליק, ומתנה; והרואה אומר, שעשה נסים

Different Girsa?
הגהות מיימוניות הלכות מגילה וחנוכה פרק ג הלכה ד

[ב] במס' סופרים פ"כ שיש לומר אחר ההדלקה נוסח זה הנרות הללו אנו מדליקים 
על הישועות ועל הנסים ועל הנפלאות אשר עשית לאבותינו ע"י כהניך הקדושים וכל 

שמונת ימי חנוכה הנרות האלו קדושים הם ואין לנו רשות להשתמש לאורן אלא 
לראותן בלבד כדי להודות לשמך על נפלאותיך ועל ישועתך ברוך שהחיינו ואשר עשה 

נסים. וכן היה רגיל מהר"ם ז"ל, ע"כ: 
2 Most Common Practices
• After lighting all

שולחן ערוך אורח חיים הלכות חנוכה סימן תרעו סעיף ד
 ה> (ו') ה'> (ח) אחר שהדליק, ג אומר: הנרות ג'} הללו אנו מדליקין על התשועות ועל>

 .'הניסים ועל הנפלאות וכו

• After lighting the first
משנה ברורה סימן תרעו ס"ק ח

(ח) אחר שהדליק וכו' - אחר שהדליק נר הראשון שהוא העיקר אומר הנרות הללו 
ויגמור ההדלקות בעוד שאומר הנרות וכו' 

B) Theory with Focus on the Biggest Chidush

After Lighting All- Classic Relationship between Bracha & Mitzvah
שו"ת מהרי"ל סימן קמה. 

 ומה שמאחרים הנרות הללו אחר כל הברכו', נ"ל משום דאין להדליק עד שיגמור כל
 הג' ברכות הכא כמו שעושין בקריאת מגילה ונטילת לולב דכולהו בעינן עובר

 לעשייתן כב ומסכת סופרים איכא למימר דסבירא כמ"ד בירושלמיכג בשעת עשייתן.
 ואנו אין לנו אלא תלמוד דידן דעיקר. וכ"ש דאין מנהג פשוט לאמרה, והיאך נפסיק

 .בטפל לבין העיקר
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After the First- The Recitation is Telling the Mehadrin mIn Hamihadrin Story
שו"ת מהרש"ל סימן פה

 נוסח הברכה להדליק נר שלחנוכה מלה אחת ולא של חנוכה שתי מלות והטעם כתוב
 בפנים ויברך כל הברכות עובר לעשייתן ומיד אחר גמר הדלקת הנר הראשון שהוא

 .'עיקר יאמר הנרות הללו ויגמור ההדלקות בעוד שאומר הנרות כו

Explaining the Masechet Sofrim Version 1
The Chag is about the War- Establishing this at the Outset

שו"ת מנחת שלמה תניינא (ב - ג) סימן נח
 ובמס' סופרים שהובאה בהגהות מיימוני ובב"ח הגירסא "שמברכין להדליק ומיד אומר
 הנרות הללו ואח"כ מברך שעשה נסים ומדליק", והוא כדי שידע לכוין על נס הישועה

 ונצחון המלחמה, ואפי' לדידן שאין נוהגים כך הוא משום שלא תקנו לאמרו אלא
 ,בשעת ההדלקה ממש ולא לפניו

 וזהו מה שאומרים בנוסח על הנסים בתפילה ובבהמ"ז בסיום ההזכרה של הנסים
 והישועות "וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול" ואין אומרים
 להדליק נרות ולהודות, ומשום שכל עיקר ההדלקה היא להודות ולהלל ולפרסם

נס הישועה וההצלה

(Q- Why Through Candles?)

שו"ת מנחת שלמה תניינא (ב - ג) סימן נח
 ולכן נלענ"ד דהדלקת נר חנוכה היא עצמה ההודאה וההלל, כלומר שע"י זה יתן אל
 לבו להודות לה' על הנסים הגדולים שעשה לנו בנצחון המלחמות, וכמו שאומרים
 בנוסח "הנרות הללו וכו' על התשועות ועל המלחמות וכו' ואין לנו רשות להשתמש

 בהם אלא לראותם בלבד כדי להודות ולהלל", ולא נזכר כלל נס פך השמן משום שאין
 ההדלקה באה כזכר לנס פך השמן, כי לא מצינו בשום מקום להודות לה' לדורי

 דורות עבור זה שעשה הקדוש ברוך הוא נס כדי שיוכלו כלל ישראל לקיים מצוה.
 ובמס' סופרים שהובאה בהגהות מיימוני ובב"ח הגירסא "שמברכין להדליק ומיד אומר
 הנרות הללו ואח"כ מברך שעשה נסים ומדליק", והוא כדי שידע לכוין על נס הישועה

ונצחון המלחמה, ואפי' לדידן שאין נוהגים כך הוא משום שלא תקנו לאמרו אלא

The  Lighting is having the Mikdash Back as Whole but through the Military 
Victory


