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. h געניני חנוכה 

כי תקדמנו ברכות טוב תשית לראשו עטרת
ברגשי גיל ושמחה נשלח ברכותינו החמות מעומקא דליבא

ברגשות הערכה והוקרה אין קץ והכרת טובה נצחית
לאלופינו ומיודעינו ראש ומנהל בית מדרשנו

נושא  להיות  עצמו  על  נטל  אשר  מצוות,  יקח  לב  חכם  תבונות,  איש 
בתורה  עמלו  עם  וביחד  שנים  י"ב  זה  הכוללים  והחזקת  קיום  בעול 
רגליו  מכתת  ולילה,  יומם  ינוח  לא  המדרש,  בבית  כסדרן  תמידין 
ומוסר נפשו ורוחו להעמיד ולכונן את בית מדרשנו על יסודות איתנים 
הענינים.  בכל  ויחיד  יחיד  לכל  ובדאגה  באהבה  ובגשמיות,   ברוחניות 

ורב חלקו בכל אשר לנו 

הרב הגאון ר' אברהם משה פכטר שליט"א 

ולמנב"ת הנכבדה תחי' העומדת לימינו בעוז ובמסירות 

ולאביו ראש הכולל הנערץ הגאון רבי צבי שליט"א והרבנית תליט"א

לרגל השמחה הגדולה בהיכנס בנם - נכדם 
הבחור היקר, ברוך הכשרונות, עדיו לגאון בישראל 

כמר אליהו ליב ני"ו לאוי"ט

של  נחת  רוב  שיחיו  יוצ"ח  ומכל  ממנו  לראות  שיזכו  משמיא  רצון  יהי 
קדושה בשמחה ובאושר וכל טוב 

וס"ד  הצלחה  לראות  שליט"א  הכוללים  רו"מ  וחביבנו  מכובדנו  ויזכה 
הכלל  למען  ובמעשיו  בעמלו  ברכה  ויראה  ומעשיו  דרכיו  בכל  רבה 

והפרט ולהרמת קרן התורה והיראה כשאיפתו היחידה

המאחלים בידידות 
בכבוד וביקר כי רב

רבני ולומדי הכוללים
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קבעו שיר ורננים

בליל שבת חנוכה, דיבר רבינו ראש 
הישיבה )שליט"א( זי"ע, על הפיוט והזמר 
לאמרו  שנוהגים  ישועתי",  צור  "מעוז 
הישועות  כל  את  וכולל  ההדלקה,  אחר 
ועד  מצרים  מיציאת  לישראל  שנעשו 
ברוש",  קומת  "כרות  ובחרוז  היוונים. 
אומרים  המדתא',  בן  'המן  על  המדבר 

"רוב בניו וקניניו על העץ תלית".

שייך  מה  ביאור,  צריך  ולכאורה 
לומר שתלו על העץ את קניניו של המן. 
תלייתו,  אחר  למלך  נלקח  ביתו  ואמנם 
כדכתיב, ומסתמא גם כל ממונו ו"כבוד 
נכסיהם  המלכות  "הרוגי  ]כדין  עשרו", 
למלך"[. אבל מה שייך לומר על זה "על 

העץ תלית"?

שפירשו,  ספרים  שיש  לפניו,  ואמרו 
גנזיו  שכל  "מלמד  הגמרא  פי דברי  על 
של אותו רשע, חקוקין על ליבו, ובשעה 
המלך  בשער  יושב  מרדכי  את  שרואה 
אמר כל זה איננו שווה לי" )מגילה ט"ו 
ב(. ומאחר שהיו חקוקין על לבו, אם כן 

ובניו על העץ, ממילא  כשתלו את המן 
תלו יחד עמו את גנזיו ו"קנייניו".

אמר,  )שליט"א(  מרן  רבנו  אבל 
שביאור הפיוט הוא, על פי דברי הרמב"ם 
שכתב בהלכות עבדים )פרק ט' ה"ב(, על 
כל אחד מהאומות שיכול למכור עצמו 
בניו  "וכן מוכר  והוסיף  לעבד לישראל, 
וממשפחתם  ובנותיו שנאמר מהם תקנו 
בדברי  ומבואר  בארצכם".  הולידו  אשר 
הרמב"ם, שאפילו שלישראל אין כל קנין 
פירות  זכות  לו  יש  )ורק  ובנותיו,  בבניו 
לעכו"ם  אבל  הגוף(,  קנין  ולא  בבתו 
יש קנין הגוף בבניו ובנותיו, ואם מוכר 
אותם לעבד "הרי הוא כעבד כנעני לכל 
וזה  הרמב"ם.  שם  שסיים  כמו  דבר", 
כוונת הפיוט "וקניניו" - היינו בניו שהם 

קניניו "על העץ תלית".

ולפי זה, אין זה שני דברים "רוב בניו 
הרכוש.  הבנים וגם  גם  דהיינו  וקניניו", 
אלא הכוונה "רוב בניו" - שהם "קניניו", 
הם  הם  ובניו  היה,  עכו"ם  המן  שהרי 
קניניו, וקנויים לו בקנין הגוף. והפייטן 

הלכות הנהגות ואמרות קודש לימי החנוכה
מרבנו הגדול מרן האבי עזרי זיע"א
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כפל דבריו משום החרוז, והן הן בניו, הן 
הן קניניו, "על העץ תלית".

אולם הגר"ח קנייבסקי שליט"א אמר, 
כפל  זצוק"ל שהפייטן  מרן  כוונת  שאין 
את לשונו וכוונתו רוב בניו שהם קניניו, 
הוא,  זצוק"ל  ביאור דברי מו"ר מרן  רק 
קאי  חשיבות  לשון  שזה  בניו"  ש"רוב 
אינם  שהם  המן,  של  הגדולים  בניו  על 
עצמם  בפני  חשובים  היו  וכבר  ברשותו 
"וקנייניו"  כדאיתא,  במלכות  ופקידים 
קניניו  שהם  הקטנים  הבנים  על  קאי 
כמוש"כ  אביהם  העכו"ם  של  ורכושו 
הרמב"ם, וזהו ביאור דברי רבנו זצוק"ל.

)רשימות תלמידים( 

הכנה וזמן ההדלקה
כמה  כבר  הכין  והשמן,  המנורה  את 
היה  ובשנים האחרונות,  קודם.  שבועות 
שואל  חנוכה  קודם  רבים  ימים  כבר 
ובודק אם הכל מוכן כבר ליום המצווה.

*
והיה  הפתילות לבד,  את  עושה  היה 
מגלגלם מצמר גפן, ולא נתן לאף אחד 
והקושי  בזה, למרות הטירחה  לו  לסייע 

הגדול באותם השנים.
של  ההמצאה  לשווקים  וכשהגיע 
להקל  כדי  לפניו  והביאו  צף",  "פקק 
בו.  להשתמש  סרב  בתחילה  מעליו, 
מענעמנט  זאכן,  "נייע  זה:  על  והתבטא 
 - מצווה"  צום  הכנה  דיא  אידן  פון 
את  ליהודים  לוקחים  חדשים,  "דברים 

ההכנה למצווה". )מפי נכדו משב"ק הרב 
חיים ברגמן שליט"א(.
*

שנחלשה  שנים,  כמה  כעבור  רק 
שייך  היה  שלא  וכמעט  מאוד,  ראייתו 
הסכים  הפתילות,  את  לבד  שיעשה 
הוא  היה  ואז  צף",  ב"פתיל  להשתמש 
בעצמו תוחב ומסדר את הפתילה בפקק. 
ראה  שלא  ממש,  האחרונות  ובשנים 
את  עבורו  סידר  בעיניו,  כלום  כמעט 

הפתילות הרד"צ קצבורג שליט"א.
*

החליף כל יום פתילות חדשות, אע"ג 
לפתילות  חוששין  אין  הדין  שמעיקר 
סימן  בשו"ע  שפסק  כמו  להחליפם, 

תרע"ג סעיף ד'.
*

לא  בדיוק.  החמה,  בשקיעת  מדליק 
מאחרין ולא מקדימין.
*

היה  חנוכה,  הראשון של  יום  במשך 
והיה  גדולה.  ובדריכות  עצום  במתח 
ומכוונם  בביתו,  שעונים  כמה  בודק 
מוכנים  שיהיו  כדי  מדוייקים.  שיהיו 

לדעת את זמן ההדלקה בצמצום.
*

את הפתילות והשמן, מזג כבר מצהרי 
שלושת  בערך  החנוכה.  ימי  בכל  היום, 
הכל  היה  השקיעה,  קודם  שעה  רבעי 
מוכן על שולחנו, המנורה בתוך הקופסה 
מזומנת לפניו, וישב כבר מעוטף בכובעו 
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ישב  וכך  להדלקה,  ומצפה  ומוכן  דרוך 
ולמד עד עת ההדלקה. וביקש מכל הבני 
בתלמודו,  ישקע  שלא  לו  להזכיר  בית 
ובשנים האחרונות היה מוסיף לבקש גם 

לשמור עליו מחשש שמא יירדם. 
*

כשהגיע זמן ההדלקה בצמצום, היה 
עוד  השמש  את  מדליק  ממקומו,  קופץ 
הסידור,  בזריזות את  נוטל  הבית,  בתוך 
ליד  הקופסה,  בתוך  המנורה  עם  ויוצא 
מברך  במקומה,  ומניחה  הבית  פתח 

ומדליק מיד.
*

שנוהגים  הבחורים  שאלו  הורה 
אינם  הכוכבים,  צאת  בזמן  להדליק 
צריכים להתפלל מעריב קודם ההדלקה 
מאחר  תדיר,  ואינו  דתדיר  דינא  משום 
בשעה  בישיבה  קבוע  תפילתם  שזמן 

מאוחרת יותר. 

צורת ההדלקה
בברכת ההדלקה, הנוסח היה "נר של 

חנוכה" ג' תיבות.
*

ביום הראשון הדליק את הנר הימני. 
הנוסף  מהנר  התחיל  השני,  וביום 
לנרות  לימין  לפנות  וממשיך  בשמאל, 
מתחיל  הימים,  בשאר  וכן  אתמול.  של 
לימינו  ופונה  הנוסף,  בנר  יום  בכל 

להדליק שאר הנרות לפי הסדר.
*

והחצר,  הבית  בפתח  כשהדליק  גם 
הנוסף,  מהנר  ההדלקה  מתחיל  היה 
וממשיך  הסמוך,  בטפח  שאינו  אפילו 

לימינו עד הנר הצמוד לפתח. 

*

כשמסיים  רק  אומר,  הללו"  "הנרות 
אחר  מיד  ולא  הנרות,  כל  את  להדליק 

הנר הראשון.

*

שהדליק  הנר  אותו  היה  השמש,  נר 
כל  את  היה מדליק  ושממנו  בבית,  עוד 
הנרות, ובסיום ההדלקה היה תוחב אותו 

ומניחו גבוה ורחוק משאר הנרות.

*

גם בשנים המאוחרות מאוד, לא נתן 
לסייע בידו כלל למעשה ההדלקה. ורק 
כשלא ראה כלל, סייעו לו לכוון את היד 
באפיסת  ופעמים  הפתילה.  ראש  לעבר 
לבד,  נרות  כמה  להדליק  החל  כוחות, 
או  סייעו  ואח"כ  לו,  עמד  שכוחו  ככל 

השלימו שלוחו.

*

"הנרות  אמר  ההדלקה,  תום  אחר 
"מעוז  פיוט  כך  ואחר  במתינות,  הללו" 
 - מיוחדת.  ובנעימה  במתיקות  צור" 
וכפי שניתן לשמוע בהקלטות הנפוצות. 

ולא הוסיף מזמורים אחרים.

את הברכות, הנרות הללו ומעוז צור, 
ובשנים המאוחרות  הסידור.  אמר מתוך 
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עשו עבורו דף מיוחד עם אותיות גדולות, 
כי הקפיד לומר מתוך הכתב.

*
תיכף  שב  ההדלקה  אחרי  מיד 
המתין  לא  שפסק.  למקום  לתלמודו, 
מידי  הלך  אך  הנרות,  ליד  שעה  חצי 
כראוי,  דולקים  אם  בעצמו  פעם לבדוק 
הבית  מבני  מבקש  גם  היה  ולפעמים 

שיבדקו את הנרות.

מקום ההדלקה
ההדלקה  מקום  בזמננו,  שגם  הורה 
גם  בבנין,  למטה  הוא  החצר,  פתח  על 

לדיירי הקומות העליונים.
*

חדרם  שחלון  בישיבה,  לתלמידים 
הרבים,  לרשות  פונה  היה  לא  בפנימיה, 

הורה להדליק בפתח בנין הפנימיה.
*

"צורת  צריך  שאין  סבור,  היה 
החצר.  'פתח'  שהוא  בכך  ודי  הפתח", 

)מפי תלמידו הגרח"מ אזבנד שליט"א(.
*

כשהיה דר בירושלים, בשכונת כרם, 
דיירים,  שני  עם  פתוחה  חצר  שם  היה 
והוא היה בקומת קרקע, לא הדליק על 
פתח החצר, ואולי על פתח הבית. )הג"ר 

ניסן שוב(
*

הדליק  וסרמן,  ברחוב  ברק,  בבני 
והיה  לרחוב,  הפונה  בחלון  בתחילה 

מצמיד הנרות לאריח של מרצפת. ובסוף 
השיג קופסה מתאימה מזכוכית, והדליק 

במבוא למעונו, הנראה לרשות הרבים.

*

בשנים  ראב"ד,  ברחוב  קדשו  במעון 
הפונה  הבנין,  בפתח  הדליק  הראשונות 
הכניסה  הוא  ששם  ראב"ד,  לרחוב 
העיקרית לבנין ולביתו, ושם הוא הרשות 

הרבים היותר עיקרית.

*

להדליק  והחל  נמלך,  אח"כ  אולם 
"אוהל  מול  הבית,  של  האחורי  בפתח 
המובילות  למדרגות  הפונה  קדושים", 
שם  ראב"ד.  לרחוב  הישיבה  מגבעת 
המטבח,  דרך  לבית  כניסה  הייתה 
למבנה  מובילים  מדרגות  שלוש  כאשר 
לימודו  לחדר  הצמוד  שלו,  ה"סוכה" 
אבן  מחיצות  ומוקפת  ממזרח,  והחלון 
ומרפסת  מבוא  מעין  ושימשה  גג,  בלא 
בפתח  הדליק  והוא  לבית.  אחורית 
הסוכה מבחוץ, משמאל לדלת התריסים 
רוב  כי  יצויין,  שם.  קבועה  שהייתה 
השנים  באותם  מהבית  ויציאתו  כניסתו 

הייתה דרך הכניסה האחורית הזו.

*

עצמו  שהנר  הקפיד  לא  הנראה  כפי 
די  אלא  לפתח,  הסמוך  בטפח  יהיה 
מונחת  שהמנורה  והמעמד  שהעששית 
]ואמנם  הסמוך.  מהטפח  יתחיל  עליה, 
בפתח שהדליק, יש עוד שטח קטן שהוא 



. h יאעניני חנוכה 

ומינכר  לדירה,  צמוד  הבנין  של  חצר 
בוודאי שבעה"ב הניחו שם[.

*
בשנים האחרונות, כשבנו עבורו את 
היה  העיקרי  ואז הפתח  הדירה למעלה, 
אבא  רבי  ברחוב  הישיבה  רחבת  לכיוון 
גרוסברד, היה דעתו מלכתחילה להדליק 
בפתח גשר הכניסה המיוחד שבנו עבורו. 
אולם בגלל הקור, והדחיפות של ההמון 
הדליק  ההדלקה,  בעת  לראות  שהגיעו 
לבסוף בחלון הפונה לצד מזרח אל עבר 

הישיבה ורחוב רבי אבא.
*

המזרחי  החדר  בחלון  הדליק 
ודרך  הישיבה  לכיוון  הפונה  שבביתו, 
נכדיו  ישנו  זה  בחדר  ברחבה.  הרבים 
והמשמשים בקודש. ולא הקפיד להדליק 
דווקא בחדר שהוא בעצמו לומד, אוכל 
החלונות  כי  יצויין,  אולם  שם.  ישן  או 
בצד  הקבועים  ואכילתו,  לימודו  בחדר 
המערבי של מעונו, היו גבוהים למעלה 
הסמוך  ראב"ד  מרחוב  אמה  מעשרים 

להם. 

 ערב שבת ומוצ"ש חנוכה

את  מדליק  היה  שבת,  ערב  בכל 
הנרות של שבת מוקדם, בערך בצפירה 
הראשונה, וכמנהג ירושלים כ- 40 דקות 
קודם השקיעה. כך נהג גם בחיי הרבנית 

ע"ה, וגם אח"כ כשהדליק בעצמו.

איחר  לא  חנוכה,  שבת  בערב  גם 

שבת.  ערב  מבכל  שבת,  נרות  הדלקת 
טרם  מוקדם,  חנוכה  נרות  מדליק  והיה 

הדלקת נר שבת בזמנה.

*

מכין  היה  חנוכה,  שבת  בערב 
עבור  כוסות,  בתוך  והשמן  הפתילות 

ההדלקה של מוצאי שבת.

*

בשבת חנוכה, ובפרט אם היה חל גם 
טהור  כשחיוך  מזכיר  היה  חודש,  ראש 
שלושה  צריכים  שהיום  פניו,  על  נסוך 
קוגלע"ן. והיה מפרט - אחד בשביל כל 
שבת, אחד נוסף לכבוד חנוכה, והשלישי 

שהרי זה גם ראש חודש.

*

מאוד  ממהר  היה  שבת  במוצאי 
להדלקה, אפילו כשהתפלל בישיבה הק', 

והיה הזמן מאוחר בין כך.

*

קודם  הדליק  בבית,  מבדיל  כשהיה 
פטירת  ולאחר  הבדיל.  כך  אחר  ורק 
שכשהתפלל  שנהג  ע"ה,  הרבנית 
בישיבה,  ההבדלה  שומע  היה  בישיבה, 
ולא הבדיל בעצמו בבית, אז גם במוצאי 
ההבדלה  שומע  היה  חנוכה,  שבת 
גם  אולם  כך מדליק.  ורק אחר  בישיבה 
אחר  במקום  התפלל  אם  האלו,  בשנים 
מסיבה כלשהיא, שהיה מבדיל בבית, אז 

הדליק קודם ורק אחר כך הבדיל.



. h חנוכת אליהו יב.

שמונת ימי חנוכה
להגר"ח  הלכות",  "שונה  בספר 
קנייבסקי שליט"א, הביא בסימן תרע"א 
דברי  את  למעשה  הלכה  לגבי  סק"ו, 
המ"ב  פסק  על  החולק  עזרי",  ה"אבי 
לפי  הנרות  כל  לו  אין  אם  שגם  וסובר 
ביום  נרות  שתי  כגון  הימים,  מספר 
השלישי, מצווה להדליק לכו"ע לפחות 
אחד  נר  רק  ידליק  ולא  בידו,  שיש  מה 

בלבד. 
*

אולם במכתב תשובה משנת תשמ"ב, 
זי"ע, שאפילו שלדעתו הדין  הורה מרן 
לו  מזדמן  היה  אם  לעצמו  והוא  אמת, 
אבל  הכרעתו,  כפי  נוהג  היה  למעשה 
לאחרים למעשה אין לזוז מפסק המשנה 
סופר,  והכתב  אדם  החיי  בשם  ברורה, 
]וכן הוא בבית הלוי שהובא באבי עזרי 
שם, להך מ"ד שטעמא דבית הלל כנגד 
הימים היוצאים[, שאם אין לו לפי מספר 

הימים ידליק רק נר אחד בלבד.
*

דמי  ביתו  ובני  לנכדיו  חילק  לא 
]ובכלל  סופגניות,  אכל  לא  חנוכה. 
שיש  מאכל  שום  לאכול  שלא  הקפיד 
בו איזה ספק ברכה רק בתוך הסעודה[. 
אבל לביבות מתפו"א היה מקיים המנהג, 

ואוכל לפעמים קצת חתיכה קטנה.
*

בימים  להוסיף  מאוד,  מזרז  היה 
והתמרמר  התורה.  בעסק  אלו  קדושים 

הזמן,  וביטול  תורה  הביטול  על  מאוד, 
הנגרם בזמננו בחנוכה. והיה מעורר על 
זה גם בשיחות, ועושה חשבון כמה זמן 
לוקח ההכנה וקיום המצווה, כאשר מיד 

יש לשוב ולשקוד על התורה.

*

ישיבת  בראשות  לכהן  בבואו  מיד 
בשנת  הראשון  בחנוכה  כבר  פוניבז', 
יומי,  שיעור  הימים  כל  אמר  תשי"ב, 
וכן שיעור כללי, ללא רפיון וללא שינוי 
מכל שבוע אחר. ואפילו שאז דר עדיין 
בירושלים, והיה נוסע לביתו רק משבת 

לשבת.

*

כשעלה  האחרונות,  השנים  באחת 
לישיבה בימי החנוכה, ביום של "שיעור 
הרבה  שחסרים  וראה  כדרכו,  כללי" 
קול  ואין  הישיבה,  בהיכל  תלמידים 
מאוד  התמרמר  ברמה,  נשמע  התורה 
לומר  רצה  ולא  לביתו  וירד  כך,  על 
השיעור. ואמר: "חנוכה זה הרי הישועה 
מ'להשכיחם תורתיך', בידם של 'עוסקי 
בעסק  ולהרבות  להוסיף  וצריך  תורתך', 
מכל  להיזהר  וודאי  ובוודאי  התורה, 

רפיון".

*

רצופות  שנים  שבאותם  סיפר 
בבחרותו, בהם התנזר והתקדש לחלוטין 
בפרישות  ישב  כאשר  ומלואו,  מעולם 
מדרשות,  ובתי  כנסיות  בבתי  ובטהרה, 
שוב  ולחזור  התורה  בעמל  כולו  שקוע 



. h יגעניני חנוכה 

ושוב "ש"ס עם רבי עקיבא אייגר", ללא 
וללא  אכילה  ללא  לעורו,  ראוי  כסות 
מקום שינה - לא היה לו כלל מקום חיוב 

להדליק בפני עצמו.

המצווה  לקיים  שהתאווה  וסיפר, 
לימי  עצמו  לקבוע  ורצה  בשלימות, 
בעל  עם  ולהשתתף  בית,  באיזה  חנוכה 
כלל,  בידו  היה  לא  אך  בפריטי.  הבית 
להשתתף  כדי  אחת  פרוטה  אפילו 
גדולה  נפש  עגמת  לו  והיה  במצווה. 
"היה  הכל  שעם  סיים,  אך  מכך.  מאוד 

אלו השנים המאושרות ביותר בחיי"...

הנרות הללו קודש הם

בקיום  זצוק"ל  מרן  של  זריזותו 
המצוות היו לשם דבר. כל מצווה שהיא, 
ככל  במהירות  זמנה,  בהגיע  מיד  עשה 

האפשר. 

בשנות  ביותר  ניכר  היה  זה  דבר 
סביבותיו  כאשר  המאוחרות,  ישישותו 
של  חדה  בתחושה  מאוד  נשערה 
"שוויתי" תמידי, בהרגשה חיה ומוחשית 
של "ותשחק ליום אחרון". שלוש פעמים 
זמנה  לפני  השעה  מחצית  יום,  בכל 
כקפיץ,  דרוך  כבר  היה  תפילה,  כל  של 
היה  חודש ניסן,  ביומו. בראש  יום  דבר 
הבית כבר נקי ומצוחצח לפסח, 'שולחן 
ה"נרות  היה ערוך משחרית, את  הסדר' 
של שבת" היה מטיב כבר במוצאי שבת 
מקבל  היה  עצמה  השבת  ואת  הקודם, 

בציפיה  הצפירה  קודם  ארוכה  שעה 
ובהכנה.

גם את מצות "פרסומי ניסא" החביבה, 
הקדים בהכנותיה. המנורה ניצבה מוכנה 
והשמן  כסלו,  חודש  של  מאמצעו  עוד 
מיום  להדלקתם  מוכנים  היו  והפתילות 
שקיעת  עם  ההדלקה,  וכמובן  אתמול. 
גם  אבל  פחות,  לא  בצמצום.  חמה,  של 
לזריזות  ביטוי  ברגע.  לא  גם  יותר.  לא 

המלאכים ב... תשוקתם...

מרן  החנוכה.  מימי  באחד  זה  היה 
רבעי  כשלושת  במקומו  ישב  זצוק"ל 
הנס  לפרסם  מוכן  השקיעה,  טרם  שעה 
נר ההדלקה  ימינו,  כהלכתו. השעון על 
שבת  של  בכובעו  חבוש  לו,  סמוך 
לקיום  כולו  דרוך  העליון,  ומלבושו 

מצוות בוראו, ו... שקוע ברמב"ם. 

השמש נטתה מערבה, ומחוגי השעון 
שבידי נכדו הרב יששכר ברגמן שליט"א, 

הראו על 2 דקות טרם שקיעה. 

נוגע  זצוק"ל,  מרן  אל  ניגש  הנכד 
"זידע,  לו:  ואומר  בכתיפו  בעדינות 

שקיעה!" 

ניתק  ממקומו,  ניתר  זצוק"ל  מרן 
על  בשעון  מביט  מהרמב"ם,  אחת  בבת 
ידו, ופותח בזעקה כמי שנאבק על עוד 
נשימת חמצן, על עוד דקת חיים - "סאיז 
נאך דא צווי מינוט"! - יש הרי עוד שתי 

דקות! וצונח שוב לתוך הרמב"ם.

דקה.  כעבור  עצמו  על  חזר  המחזה 



. h חנוכת אליהו יד.

הנכד ניגש: "זידע, שוין צייט" - "סבא 
ננער  שוב  זצוק"ל  ומרן  הזמן",  כבר 
בבעתה, בודק בשעונו ומגיב "נאך דא א 
מינוט"! - יש הרי עוד דקה! ושוב שוקע 

בתוך הרמב"ם.

זי"ע מעצמו קם  ומרן  הדקה חולפת 
מדליק  ההדלקה,  למקום  רץ  בזריזות, 
"הנרות  במתינות  אומר  בסילודין, 

הללו", שר בחדווה "מעוז צור", ורץ מיד 
שוב לרמב"ם...

מרן  איך  ישכח,  בל  מחזה  זה  היה 
אהבת  באש  בוער  כולו  כל  זצוק"ל 
התורה ואהבת ד', בשעבוד כל התאוות 
הרוחניות. בנתינת תשוקת התורה עצמה 

לנותן התורה...

)לאורו נלך(



. h טועניני חנוכה 

ה'  כסלו,  חודש  כ"ג  שני,  ליום  אור 
תשנ"א לפ"ג.

מרבים,  ה'  ירא  הגאון,  הרב  כבוד 
כש"ת מוהר"ר וכו',

אחר דבר מבוא הברכה והשלו' כראוי 
וחביבא  יקירא  רבא  לגברא  וכיאות 

דכוותי', 

בשבת  בביתו  היה  שלא  מי  בדבר 
הנה   - וכו'  שבת  במוצאי  וחוזר לביתו 
מן הסברא אחר שבזמן שנתחייב במצות 
המושאל  במקום  נמצא  הוא  ההדלקה 
ביתו  שם  כי  שם,  להדליק  נתחייב  לו, 
ליום  דעקירה  חנוכה  נר  הדלקת  לגבי 
עקירה  הוי  נמי  מביתו  שניים  או  אחד 
וכדנקט בשו"ת מהרש"ם ח"ד סי' קמ"ו 
סי'  בביה"ל  והובא  הפר"ח  דכתב  ]ומה 
תרע"ז עקירא לח' ימים, לאו דוקא[, וכן 
מורים רבים בבחורים החוזרים במוצ"ש 
לישיבתם מביתם דידליקו בביתם כי שם 
פשיטא  בחורים  לגבי  אמנם  נתחייבו, 
דבישיבה  מקומם,  עיקר  הוא  כי  טפי, 
אין להם לא שאלה ולא שכירות כידוע, 
מ"מ נראה דכן הוא נמי בנידון דמעכ"ת 

וכן בנשואים שנוסעים להוריהם בשבת 
דנתחייבו בהדלקת נ"ח במקומם, - ואף 
דלא אכלו שם במוצ"ש אף סעודה אחת 
הנצרך דייחשב לביתו כדקי"ל הכי לגבי 
עירוב, מ"מ בזה דכבר נתחייבו והי' ביתם 
בשבת, הוי במוצ"ש כעוקר מדירתו שלו, 
לרה"ר  חלון  או  לפתח  במדליקין  וכ"ז 
דאיכא פרסומי ניסא אבל למדליקין על 
פתח ביתם מבפנים דליכא פירסומי ניסא 
לרה"ר ולדידהו ליכא זמן מיוחד ואפשר 
כל הלילה כמבואר ברמ"א ס"ב ובדרכי 
מה  ]ועי'  השו"ע  ונו"כ  סק"ד  שם  משה 
סי'  והזמנים  ישראל  בספר  בזה  דאסף 
נ"ה פ"ב וכו'[, ממילא י"ל דלא אמרינן 
טפי  ועדיפא  הכוכבים  בצאת  שנתחייב 
לעשות בביתו דאיכא הידור טפי, מטעם 
דהוי ביתו ועוד לאפוקי נפשי' מפלוגתא 
די"א דבעי עקירת ח' ימים, ועכ"פ צריך 
להזדרז לבוא כמה שמקודם יותר, וכ"כ 
ועי'  ס"ה  הערה  פ"א  הדר  חובת  בספר 
או'  ת"ס  סי'  ח"ד  אפרים  רבבות  שו"ת 

ט"ז ואו' ל"ו.
הדורש שלו' תורתו
מרדכי גרוס

מורנו הגאב"ד הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א

נשיא הכוללים 

 מקום הדלקת נ"ח במוצאי שבת 
למי שלא היה בביתו בשבת



. h חנוכת אליהו טז.

כ"ג  טוב,  כי  בו  שנכפל  יום  בס"ד, 
לחדש כסלו, ה' תשנ"ד לפ"ג.

בדבר אשר שאל מעכ"ת אם מהראוי 
ופתילה  לנרות חנוכה, בשמן  להשתמש 
הנקנים מוכנות, אכתוב אשר יראה בזה 

בס"ד.

נראה דאלו המקפידין להרבות שמן 
דעד  דהאידנא  ארוך,  זמן  שידלק  בכלי 
ושבים  עוברים  איכא  מאוחרות  שעות 
ויש פרסומא ניסא, וגם אם אין חיוב בזה, 
בדברות משה  בזה  יעי'  הידור  הוי  מ"מ 
מס' שבת פ"ב הערות סי' ח' ובתשובות 
מחברים.  ועוד  ש"צ  סי'  ח"א  והנהגות 
לדבר  הנהגה  הוי  בזה  שהקפידו  ואחרי 
זמן  השתא  למעט  יכולים  ואין  מצוה 
השמן  שדולקים  בלבד  שעות  לשלש 
והפתילה המוכנים, ומאידך כיון שאורו 
זך בשמן ופתילה הנ"ל )כפי מה שבדקתי( 
איכא בזה נמי הידור מצוה כידוע ממרן 
הגרי"ז זצ"ל הובא בספר מועדים וזמנים 
ממצוה  הידור  טפי  ד"ז  הוי  ח"ב דבנ"ח 
משיך  הוא  דהידורו  שבת  כנר  ודלא 
נהורא טפי. מ"מ אפשר דהבדל במועט 
בזכות אורו, עדיין אינו הידור להעדיפו 
וצ"ע.  יותר,  הממושך  הזמן  שיעור  על 

ועי' שו"ת משנה הלכות ח"ד סי' ע"ט.

וגם למי שנהג שלא להחליף הפתילה 
מצוה  בה  דקעביד  משום  יום,  בכל 
או  אחרינא  מצוה  בה  למיעבד  עדיפא 
כמבואר  להדלקה  יותר  דנוחין  משום 
במשנ"ב סוס"י תרע"ג, ועי' שו"ת חת"ס 
סי' ס"ח ומנהגי חת"ס, אפשר דנמי אסור 
דלהאי  מסתבר  מ"מ  מנהגו,  לשנות  לו 
זך  דהאור  טפי  הידורו  עדיפא  הנהגה 

טפי.

שנצרך  השמן  כלי  שראיתי  וכפי 
ובהרבה  השתמשותו,  קודם  לשוברו 
לנרות  השווהו  חנוכה  בנרות  דינים 
שבמקדש כגון סיבת האיסור להשתמש 
ע"ב,  כ"ב  דף  בר"ן שבת  כמובא  לאורו 
ועדיפותו לשמן זית, צמר גפן לפתילות 
ועוד. עי' בעה"מ שבת שם וראב"ד פי"א 
להשתמש  אין  ובמקדש  הט"ו,  מברכות 
בכלים שבורים, וחזינן דבשדי חמד ערך 
לאברהם  דהחסד  משמיה  כתב  חנוכה 
והוא  השמן  בכלי  דרגות  עשרה  שמנה 
משום הידור המצוה ויעוי' שו"ת אבנ"ז 
דהוי  משום  דהוא  דס"ל  ת"ק  סי'  או"ח 
לעיכובא הדלקת נרות חנוכה בתוך כלי, 
ואף דלהלכתא, לא קי"ל הכי מ"מ בכלל 

הידור הוי דיהי' שלמים.

ועוד דהב"ח ריש הלכות חנוכה כתב 

בענין הנרות המוכנים



. h יזעניני חנוכה 

הגזירה  עיקר  דבחנוכה  הגהות,  בשם 
כן  ועל  בעבודה,  שנתרשלו  על  היתה 
וכו'  העבודה  מהם  הגזירה לבטל  היתה 
על  נפשם  למסור  בתשובה  וכשחזרו 
העבודה, הושיעם ה' ע"י הכהנים עובדי 
ג"כ  הנס  נעשה  ע"כ  ה'  בבית  העבודה 
בנרות, תחת אשר הערו נפשם למות על 
הנס  דסיבת  וכיון  עכ"ל,  קיום העבודה, 
אין  בודאי  ה',  לעבודת  המסירות  הוא 
הכנת  שהוא  למצוה  בהכנה  להתעצל 
 - וכו'.  לכלי  השמן  והכנסת  הפתילות 
והוא מצוה יחידית שכתב הרמב"ם )הל' 
חנוכה פ"ד הי"ב( "מצות נר חנוכה מצוה 
חביבות  ובודאי  מאד"  עד  היא  חביבה 

המצוה היא כפי ערך ההכנה אליו.

בענין הכנה וטירחת המצוה בהדלקת 
נ"ח. דחזינן דלשיטת הרמב"ם פ"ט ה"ז 
הנרות  מביאת מקדש שכהן המטיב את 
כשרות.  הזר  והדליקו  לחוץ  והוציאן 
וההדלקה  ההטבה  הוא  דהמצוה  דס"ל 
אינה עבודה וכשרה בזר וכמבואר יומא 
חיים  רבינו  חידושי  ועי'  ע"ב,  כ"ד  דף 
הלוי  הגרי"ז  מרן  ובחידוש  שם,  הלוי 
דאף  חנוכה  בנרות  דהכ"נ  וי"ל  שם, 
מ"מ  מצוה,  עושה  דהדלקה  קי"ל  דבזה 
כל אשר בכלל ההטבה הוא ניקוי המקום 
דישון  דחשיבא  הפתילות  מניחים  בו 
הוי  והשמן  הפתילות  והכנת  במנורה. 

בכלל הכנה דמצוה.

הנרות  דבסוגי  מעכ"ת  דהעיר  והא 

הפתילה  והפתילה,  השמן  עם  המוכנים 
היא קצרה מבחוץ ואין השלהבת גדולה. 
בהידור,  מיחסרא  נמי  דמה"ט  נראה   -
דפתילות שבמקדש היו ארוכות וכמבואר 
בגמ' מנחות וברמב"ם - ובמחברים דנו 
אם מצות נ"ח הוא האור גופיה או המצוה 
הידור  איכא  צדדי  ולתרוויהו  שיאיר 
בשלהבת גדולה טפי, דבזה האור חשיבא 
טפי וכן מאיר יותר. ומאידך איכא מעלת 
הידור ששלהבת הנרות שוין הם, ובסוגי 

נרות הנ"ל שוים הם.

היונים  דאמרו  בהא  אכתוב  אגב 
כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק 
עפ"י  ד"ז  לבאר  שיש  ישראל,  באלקי 
יצירה  מה דכתב הגר"א בביאורו לספר 
פ"א מ"ח דענין ברית הוא "אדם שיש לו 
ממנו,  יפרוש  שלא  ורוצה  כנפשו  אוהב 
דבר  לו  נותן  אצלו,  להיות  א"א  אבל 
שכל מגמתו ותשוקתו אליו והן נקשרים 
ע"י הדבר ההוא, אע"פ שנוטל ממנו את 
וכו',  הוא  שם  מחשבתו  כל  מ"מ  הדבר 
וכן התורה והמילה הן דברים אמצעיים 
וכו'  ישראל  ובין  יתברך  הבורא  בין 
חנוכה  ציון  מאמר  בספר  והו"ד  יעוי"ש 
ע"מ מ"ח. וכיון שגזירת יונים היתה על 
חשמונאי,  בית  במגלת  כמבואר  המילה 
באלקי  "חלק  להיות  המקשר  שהוא 
ישראל  שבין  הקישור  כלומר  ישראל" 
לבטל  רצו  ולכן  הגר"א  כדבר  לקב"ה 

ד"ז, ועי'.

מרדכי גרוס
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כ'  המאורות,  בו  שנכפלו  יום  בס"ד 
לחודש כסלו.

הנני  וכו'...  הנעלה  הרה"ג  כבוד 
ימי  ומנהגי  הלכות  לפרט  למבוקשך 

חנוכה.

שמונה ימי חנוכה אסורין בתענית,  א( 
בין תענית רשות בין תענית מצוה כגון 
יארצייט,  תענית  וכן  חופתו,  ביום  חתן 
וס"ג,  ס"א  תר"ע  וסי'  ס"א  תקע"ג  ]סי' 
לתעניתו  למיתב תענית  שצריך  ובאופן 
אין לו לצום בחנוכה כמבואר בסי' רפ"ח 
להמנע  יש  חנוכה  בערב  בהגה[.  ס"ד 
חנוכה  שלאחר  וביום  בו,  מלהתענות 
יחיד מותר להתענות, ]סי' תרפ"ו משנ"ב 

סק"א[.

אין עולין לקבר בימי חנוכה, אבל  ב( 
לקברי צדיקים יש להקל עכ"פ כשאינם 
בבית הקברות, ]כף החיים סי' עת"ר אות 

כג, ועי' גשר החיים פכ"ט[.

צער,  עניני  מכל  להמנע  מהראוי  ג( 
]עי' רמב"ם פ"ג מהל' חנוכה ה"ג, ובסדר 

היום[.

הנסים  מן  ביתו  לבני  לספר  יש  ד( 
בימים  לאבותינו  שנעשו  והנפלאות 
ההם בזמן הזה, )מספרי יוסיפון, מגילת 

אנטיוכוס, ספר חשמונאים(, ]עי' רמב"ם 
פ"ד מהל' חנוכה הי"ב[.

וקיום  התורה  בלימוד  להרבות  יש  ה( 
המצוות כנגד גזירות מלכות יון הרשעה, 
וכן  בא"א,  עת"ר  סי'  ריש  פמ"ג  ]עי' 

האריך בזה השלה"ק[.

להחזקת  ובפרט  הצדקה,  להרבות  ו( 
סי'  משנ"ב  ]עי'  עניים,  תורה  לומדי 
תר"ע סוסק"א, ומש"כ ובפרט וכו' כ"ה 

קישו"ע סי' קל"ט ס"א[.

אלו  קדושים  שימים  מאוד  יזהר  ז( 
וכיו"ב,  לא יעברו ח"ו לבטלה בטיולים 
וכ"ש בשחוק וקלות ראש, ]עי' סי' תר"ע 

בבה"ל ד"ה ונוהגין[.

הדלקת  זמן  קודם  שעה  חצי  ח( 
העלולים  במלאכות  אסור  חנוכה  נרות 
להמשך, כגון רחיצה ותספורת וכדומה, 
ושע"צ  סק"י  במשנ"ב  תרע"ב  סי'  ]עי' 

אות יד, ובסי' רלב ס"ב[.

לאכול  אין  חנוכה  נרות  המדליק  ט( 
ביצה,  מכשיעור  ביותר  מזונות  או  פת 

]משנ"ב סי' תרע"ב סק"י[.

מלאכה  לעשות  שלא  הנשים  נהגו  י( 
שעה  חצי  עד  עכ"פ  הנרות  מהדלקת 
כביסה,  כגון  הכוכבים.  צאת  שאחר 

הלכות ומנהגי ימי חנוכה
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גם  שנמנעים  ויש  סריגה,  תפירה, 
ס"א,  תר"ע  סי'  ]שו"ע  ואפי'.  מבישול 
לימנע  יש  וכן  סק"ד,  במשנ"ב  ועי' 

מלשטוף הרצפה או הכלים וכיו"ב[.

שירות  כשאומרים  חנוכה  סעודת  יא( 
לסעודת  נחשב  יתברך  לה'  ותשבחות 
מצוה, ]הרמ"א סי' תר"ע ס"ב[. וי"א שיש 
לאכול פת ויין, ]עי' סי' תקכ"ט במשנ"ב 
ס"ק יט[. מ"מ אל יבטל מקביעות לימודו 
בבה"ל  תר"ע  סי'  ]עי'  אלו,  לסעודות 
ד"ה ונוהגין בשם המהרש"ל[. ויש מקום 
סעודות  כשהם  בהם  להשתתף  לאבל 
שצא  סי'  יור"ד  שו"ע  ]עי'  כנ"ל,  מצוה 
סק"ח,  תרס"ט  סי'  במשנ"ב  וע"ע  ס"ב, 
מכל  יותר  ירבה  זו  שבת  ובפרט  וי"ל[. 
שבתות השנה, וה"ה בסעודות ר"ח טבת, 

]עי' כנה"ג סי' תר"ע[.

לזכר  חלב  מאכלי  לאכול  נוהגים  יב( 
חלב  מאכלי  ע"י  שהיתה  הישועה 
סי'  ]הרמ"א  להגמון,  יהודית  שהאכילה 

תר"ע ס"ב[.

יש שנהגו לאכול סופגנים ולביבות  יג( 
השמן.  פך  לנס  לזכר  בשמן  הספוגים 
]רבינו מיימון אבי הרמב"ם ז"ל, הודפס 
בקובץ שריד ופליט והובא בנטעי גבריא' 

פרק נא או' י"ג[.

בורא  מברך  לפניהם  סופגניות  יד( 
מעין שלש,  ברכה אחת  ולאחריהן  מ"מ 
מתפו"א  ולביבות  י"ג[.  סעי'  קס"ח  ]סי' 
שהוא  בו  ניכר  שאין  היטב  מרוסקים 

ללא  לגמרי  מרוסק  שהוא  מתפו"א 
ניכר  ואם  שהכל,  ברכתו  דקות  רצועות 
דהיינו שאין מרוסקין היטב מברך בורא 
ושם  ז'  סעי'  ר"ב  סי'  ]עי'  האדמה,  פרי 

במשנ"ב[.

סופגניות  באפית  להקפיד  יש  טו( 
ע"י  יהי'  התנור  שהדלקת  במאפיות 
ישראל, ולעדות הספרדים צריך שהנחה 
בתנור יהי' ע"י ישראל. ]שו"ע יור"ד סי' 
הריבה  יח[.  ס"ק  ובש"ך  וס"י,  ס"ט  קיב 
תמציות  פקטין,  )חומר  כשרות  צריכה 

וצבע, וריבת חלב משום חלב עכו"ם(.

יזהר מלאכול סופגניות  ירא שמים  טז( 
בשיעור קביעות סעודה שהוא ג' ביצים, 
ברכה  אלא  בהמ"ז  יברך  לא  אכל  ואם 
אחת מעין ג', ]עי' סי' קס"ח סעיף יג ושם 

במשנ"ב ס"ק פב[.

במה  פרק  לומר  האשכנזים  מנהג  יז( 
סי'  ]שו"ע  חנוכה,  בשבת  גם  מדליקין 
עי' כף  ולמנהג עדות המזרח  ע"ר ס"ב, 

החיים אות ט' מהברכ"י[.

יש שהקפידו לילך בבגדים מכובדים  יח( 
בשעת  ועכ"פ  החול,  מבימות  יותר 
הדלקת הנרות, ]וכן נוהג מרן רשכבה"ג 
ראש הישיבה שליט"א )זצוק"ל( ללבוש 

כובע של שבת בהדלקת נרות[.

בימים אלו שגזרו היונים על תורה,  יט( 
מילה, שבת, ראש חודש, טהרה, צניעות 
לפיכך יש להתחזק בענינים אלו בקבלה 

על העתיד.



. h חנוכת אליהו כ.

לו  ארשום  כי  מעכת"ה  ביקש  ואשר 
מרן  של  מפיו  שמעתי  אשר  מפסקים 
הנני  שליט"א,  אלישיב  הגרי"ש  עט"ר 

למבוקשתו.

ואליו  יותר  גדול  הכנסת  בית  א( 
מצורפים עוד שטיבלאך האם יש להדליק 
שמתפללים,  ביהכ"נ  בכל  חנוכה  נר 
והשיב דאין צריך וסגי רק בגדול, ובפרט 
מצוי,  לא  אחרים  שלהוציא  דטעמא 
ושאלתיו האם להדליק בלא ברכה, ואמר 

שד"ז בודאי אפשר.

ישיבה  לבחורי  עצה  שיש  אמר  ב( 
יצטרכו  שלא  וכו'  לביתם  הנוסעים 
להדליק בישיבה ]לטעמיה שאם נוסעים 
ממקום  מופקעים  לא  ימים  לכמה 

הראשון[, שמנהל הישיבה וכיו"ב יפקיע 
זכויותיהם לימים אלו והוי כאין לו בית.

מצוה  בר  שיהיה  מצוה  בר  בנער  ג( 
במוצאי שבת זו, אי לכו"ע ידליק קודם 
דהבדלה  הבדלה,  ואח"ז  חנוכה  נרות 
והשיב  בשבת.  קטן  היה  כי  חייב  אינו 
דכן הוא שידליק קודם נר חנוכה. והזכיר 
טעם שהוזכר, דאף שמדליק והוי מלאכה 
יומא,  אפוקי  נקרא  שלא  שייכא  מכ"מ 
להדיא  הבדלה  עשה  שלא  שכ"ז  כיון 
נשארין עדיין נצוצי קדושת שבת עליהן.

בברכה נאמנה

מרדכי גרוס
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באר"י  בזמנינו  אם  לדון  יש  א( 
כמה  לערך  בחורף  נסגרות  שהחנויות 
שעות אחר צה"כ, וגם אח"כ ישנם עוד 
כמה שעות הרבה עוברים ושבים ברחוב, 
שמן  הרבה  למלאת  חייב  יהיה  לכאורה 
חנוכה  נרות  את  להשאיר  כדי  בנרות 
לדלוק עד כמה שעות בלילה, כדי שיראו 
אותם העוברים ושבים ויהיה פרסום הנס 
ואין די בהדלקה של חצי שעה בתחילת 
הלילה, דנפסק בטור ושו"ע סימן תרע"ב 
ליתן שמן עד שתכלה  א' שצריך  סעיף 
מן  שעה  חצי  כמו  שהוא  מהשוק,  רגל 
הלילה שאז העם עוברים ושבים ואיכא 
פירסומא ניסא, וזה היה בזמנם שאז כלה 
כלתה  שזמן  בזמנינו  אבל  מהשוק,  רגל 
אח"כ,  שעות  כמה  הוא  מהשוק  רגל 
ובאר"י הוא לערך בשעה שבע וחצי עד 
שמונה, וגם אח"כ ברוב המקומות ישנם 
ישיבות  שיש  ובמקומות  אנשים,  הרבה 
עד  גם  ברחוב  אנשים  הרבה  הולכים 
שעה אחד עשרה בלילה, וא"כ לכאורה 
צריך מעיקר הדין שנר חנוכה ידלוק עד 
ובכל  זמן  ובכל  מהשוק,  רגל  שתכלה 

זמן  כתבו  לא  ובגמ'  זמנו,  לפי  מקום 
הראשונים  שכתבו  כמו  שעה  כחצי  של 
הרי"ף והרא"ש והרמב"ם והמאירי ועוד, 
אלא תלו הדבר עד שתכלה רגל מהשוק, 
וכל  מקום  בכל  הדלקה  דחיוב  ומשמע 
זמן הוא לפי הזמן של תכלה רגל מהשוק 
באותו מקום. ולכא' ה"ה יהיה נפק"מ גם 
לגבי זמן תחילת ההדלקה, שיהיה מותר 
להדליק מאוחר עד זמן שתכלה רגל מן 

השוק בזמנינו.

ב( והאחרונים הביאו בזה מהריטב"א 
)שנדפס מחדש( בשבת דף כ"א ב' שכתב 
רגל  דכליא  עד  בגמ'  שאמרו  מה  על 
דתרמודאי, פירוש מוכרי עצים הנקראים 
ברחוב  שם  מתאחרים  והיו  תרמודאי 
מה  כפי  הזה  הדבר  מקום  ובכל  העיר, 
שהוא, והמנהג הפשוט ששיערו כל זמן 
בהם  וכיוצא  שמן  שמוכרים  שהחנויות 
מש"כ  שפירש  והיינו  עכ"ל,  פתוחים 
דתרמודאי  רגל  שתכלה  עד  שם  בגמ' 
שהולכים  האחרון  הזמן  היה  שזה  היינו 
מקומו.  לפי  מקום  וכל  השמן,  מוכרי 

מורנו הגאון רבי שלמה זלמן גרוסמן שליט"א

מרא דאתרא וגאב"ד אלעד

כמה זמן צריך שידלוק הנר בזמנינו
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שמפסיקים  וזמן  במקום  ה"ה  ולפי"ז 
ללכת בשוק בתחילת הלילה, כמו שהיה 
וא"א  בלילה  עוצר  שהיה  בזמן  באר"י 
א"כ  צה"כ,  לאחר  ברחוב  ללכת  היה 
מקודם, וגם  חנוכה  נרות  להדליק  צריך 

זמן ההדלקה נגמר מוקדם יותר.

דהגרי"ז  האחרונים  והביאו  ג( 
הרמב"ם  מלשון  כן  דייק  זצ"ל  מבריסק 
ה',  הלכה  חנוכה  מהלכות  בפ"ד  שכתב 
שקיעת  עם  הדליק  ולא  הזיד  או  שכח 
החמה, מדליק והולך עד שתכלה רגל מן 
השוק, וכמה הוא זמן זה, כמו חצי שעה 
הוא  הזמן  שלפעמים  ומשמע  יותר,  או 
יותר מחצי שעה, ודייק מזה הגרי"ז זצ"ל 
שאם יש מקום שאנשים הולכים ברחוב 
הנרות  שידלקו  צריך  שעה  מחצי  יותר 
הזמן  לפי  מקום  וכל  שעה,  מחצי  יותר 
ואפילו  ברחוב  האנשים  שם  שהולכים 
הגרי"ז  נהג  וכן  שעות,  כמה  נמשך  אם 
שהנרות ידלקו עד מאוחר בלילה. אמנם 
קשה לחדש דין זה מדיוק לשון הרמב"ם 
שהוא  דכונתו  דאפשר  יותר,  או  שכתב 
השיעור  שאין  יותר,  או  שעה  חצי  כמו 
שעה  חצי  כמו  אלא  מדוייק  שעה  חצי 
או יותר, ואין זמן מדוייק של חצי שעה 
ממש, ]ובפרט דהרמב"ם סובר דאחר זמן 
זה  ועל  חנוכה,  נר  מדליק  אינו  שוב  זה 
כתב אינו בדיוק חצי שעה[, וגם בשו"ע 
אור  בספר  וראה  יותר,  המילה  השמיט 
אחר  פירוש  שכתב  מ"ד  סימן  לציון 

במילה יותר. 

נראה  הגמ'  סוגיית  מפשטות  אמנם 
לכאורה שתכלה רגל מהשוק היינו לפי 
המציאות שבכל מקום, וזיל בתר טעמא 
הנס  את  לפרסם  שאפשר  הזמן  שזהו 
בראשונים,  נראה  וכן  בחוץ,  להולכים 
דאי  ד"ה  שם  שבת  במסכת  בתו'  עיין 
וברשב"א שם, דלא אמרו עד שתכלה רגל 
שמדליקין  הללו  בדורות  אלא  מהשוק 
בבית  שמדליקין  עכשיו  אבל  בחוץ, 
בפנים כל שעה ושעה זימניה הוא וכו', 
ואם  במציאות  שתלוי  לכאורה  ונראה 
מדליקים בחוץ צריך לפרסם לבני רשות 
בחוץ,  אז  שהולכים  הזמן  לפי  הרבים 
להדליק  אפשר  בפנים  וכשמדליקים 
בכל שעה ואין זמן מסויים להדלקה, וכן 
במדליק הנרות מפלג המנחה צריך לתת 
שמן עד שתכלה רגל דתרמודאי, והיינו 
שיש  הזה  הזמן  בכל  שידליק  שצריך 
והרא"ש  הרי"ף  אמנם  ברחוב,  אנשים 
נראה  שעה,  חצי  של  זמן  שזה  שפירשו 
בכל  קבוע  זמן  דהוא  דסוברים  לכאורה 
מקום של חצי שעה, אמנם אפשר דדיוק 
קבעו  ולא  שעה  חצי  כמו  הוא  לשונם 
זמן מדוייק, רק פירשו מה היה הזמן של 

תרמודאי.

ויותר  שנים  כמאה  לפני  והנה  ד( 
כבר היו הרבה מקומות שהיה בהם אור 
גם  ברחוב  הלכו  אנשים  והרבה  בלילה, 
לאחר צה"כ, ולא מצאנו בפוסקים שדנו 
אם צריך להוסיף שמן כדי להאריך את 
נפוץ  היה  הנרות, אך לא  הזמן שידלקו 
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כ"כ האור ברחובות בכל המקומות ורק 
מאוחר  הולכים  היו  הגדולות  בערים 
זמן  משך  את  שקבעו  ואפשר  בלילה, 
ההדלקה לפי הזמן ברוב המקומות, ולא 
הגדולות  הערים  בגלל  הזמן  את  שינו 
שהיה בהם אור והלכו ברחוב גם מאוחר 
אפשר  התקנה  בזמן  שגם  וכמו  בלילה, 
מאוחר  הלכו  שאנשים  מקומות  שהיו 
ערי  במקום  העיר  ברחוב  בלילה  יותר 
בזמן  ובירושלים  וכיו"ב,  המלכות 
אנשים  והלכו  ברחוב  אור  היה  המקדש 
מאוחר בלילה, ולא מצאנו שהדליקו שם 

יותר זמן. 

בזמן  דהעיקר תלוי  אפשר  אמנם  ה( 
שקצת  מה  ולא  בשוק  ללכת  שהדרך 
בפסיקתא  ועיין  ברחוב,  הולכים  אנשים 
שכתב,  ב'  פרשה  חנוכה  כהנא  דרב 
רוב  שתסתלק  עד  החמה  משתשקע 
בפירוש  מש"כ  וע"ש  השוק,  מן  הרגל 
זרע אפרים דבגמ' בשבת לא הוזכר עד 
וע"ש  השוק,  מן  הרגל  רוב  שתסתלק 
דהעיקר הוא לפי רוב האנשים ולא נקבע 
נמנעו  לא  דודאי  האנשים,  מיעוט  לפי 
בני אדם גם בזמנם לצאת לפעמים בדרך 
מקרה לצרכיהם איזה שעות בלילה, אלא 
כיון שאין זה אלא לפרקים לבד, אזלינן 
בתר הני דקביעי בשוק תמיד ומתעכבים 
קצת בלילה ע"ש, וכ"כ בהפרדס לרש"י 
על  ובשילטי גיבורים  ע"ש,  רצ"ט  סימן 
משתשקע  מצותה  שיעור  כתב,  הרי"ף 
ולא  השוק,  מן  ועד שתכלה רגל  החמה 

רגל  אלא  היחידים  רגל  שתכלה  עד 
והחנונים  עצים  מוכרי  כגון  הרבים 
אחר  בשוק  לאחר  שדרכן  בהם  וכיוצא 
חשיכה, ובתוך זה השיעור יכול להדליק 

וכו', וכן משמע ברשב"א ע"ש. 

נראה  שבת  במסכת  ברש"י  אמנם 
שהם  מועטים  אנשים  הם  דתרמודאי 
מאחרים,  יותר  מאוחר  בשוק  מתעכבים 
רגל  כלתה  שלא  נחשב  עדיין  ואעפ"כ 
האנשים  רוב  היו  לא  ובזמנם  מהשוק, 
]והדבר  מאוחר.  בזמן  ברחוב  הולכים 
אזלינן  אם  הפוסקים  במחלוקת  שנוי 
הרוב[.  אחר  או  שהולכים  המיעוט  בתר 
העירו  שלא  מה  ראיה  שאין  אפשר  וגם 
בזמנינו  להדליק  שיש  הפוסקים  בזה 
בשיעור עד מאוחר בלילה, דבחו"ל היו 
נוהגים להדליק בפנים, ואין נפק"מ אם 
יש מקומות שהלכו בשוק מאוחר, אבל 
בזמנינו שמדליקים בנרות בחוץ לכאורה 
להדליק  שלא  סיבה  שום  מצאנו  לא 
שבזמנינו,  מהשוק  רגל  שתכלה  עד 
שרבים  החנויות  סגירת  זמן  עד  ועכ"פ 
זכות  לימוד  וזה  ברחוב.  אז  ההולכים 
שעדיין  בהדלקה,  קצת  למאחרים  קצת 
ויהיה  ברחוב.  אז  הולכים  אנשים  הרבה 
הזמן  בתוך  לביתו  שמגיע  במי  נפק"מ 
ידליקו עבורו  הזה, אם אשתו או שליח 
להדליק  שצריך  משום  ההדלקה,  בזמן 
בזמן. או שהוא ידליק אח"כ באיחור אם 
החנויות  את  שסוגרים  הזמן  קודם  יגיע 

ולא כלתה עדיין רגל מהשוק.
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ו( ויש בזה עוד נפק"מ להלכה, לענין 
הנאה מהנרות לאחר שדולקים כבר חצי 
שעה, דנפסק בשו"ע שם בסעיף ב', ואם 
נתן בה יותר )שמן( יכול לכבותה לאחר 
להשתמש  יכול  וכן  הזמן,  זה  שעבר 
אם  ולכאורה  הזמן,  זה  לאחר  לאורה 
רגל  שתכלה  הנר  עד  שידלק  חיוב  יש 
להנהות  אסור  א"כ  זמנינו,  לפי  מהשוק 
מהנר גם אח"כ עד סוף הזמן עד שתכלה 
רגל מהשוק, שהנרות צריכים לכתחילה 
לדלוק כל הזמן הזה, ולא רק בחצי שעה 
ברכת  לענין  נפק"מ  גם  ויש  הראשונה. 
המברך  הפוסקים  רוב  שלדעת  הרואה, 
ברכת הראיה מברך על הנרות רק בחצי 
בהדלקה  ולא  הדלקה  שיעור  של  שעה 
לאחר זמנה, ואם בזמנינו הזמן הוא יותר 

יכול לברך ברכת הראיה גם אח"כ.

ז( והנה המג"א בס"ק ב' כתב, משמע 
דאם הדליק זמן מה אחר שקיעת החמה, 
שתכלה  עד  רק  כ"כ  שמן  ליתן  א"צ 
איחר  אם  הפר"ח  וכ"כ  מהשוק,  רגל 
מלהדליק שלא נשאר אלא רביע שעה או 
פחות, או )צ"ל עד( שתכלה רגל מהשוק, 
וזהו  זה,  כשיעור  אלא  שמן  ליתן  א"צ 
לעוברים  הוא  שההיכר  התלמוד  לדין 
ושבים, אבל האידנא ]שמדליקים בפנים[ 
והביאם  הידוע,  שיעור  בעינן  לעולם 
להלכה במ"ב ס"ק ה', ולמדנו מדבריהם 
הוא  מהשוק  שתכלה רגל  עד  דהשיעור 
גם כשהוא ממעט מהשיעור של ההדלקה 
חצי שעה ואם הוא מדליק בסוף הזמן של 

החצי שעה אינו צריך רק להדליק הנרות 
שאנשים  הזמן  סוף  עד  דקות  לכמה 
במציאות  כ"פ  ותלוי  בשוק,  הולכים 
כמה זמן אנשים הולכים בשוק, וכשאין 
אנשים ברחוב א"צ להדליק יותר אפילו 
פחות מחצי שעה, ולכאורה ה"ה להיפך 
הוא  מהשוק  רגל  כלתה  שזמן  בזמנינו 
שמן  לתת  צריך  לכאורה  יותר,  מאוחר 
שידלק כל שיעור הזמן עד שתכלה רגל 

מהשוק, שהוא הרבה זמן.

המג"א,  לדעת  יש  נפק"מ  עוד  ח( 
דמי שאין לו מספיק שמן להדליק בכל 
הלילות, לכאורה יכול להדליק מעט זמן 
כל  להדליק  וא"צ  הזמן,  בסוף  יום  בכל 
כחצי שעה, ]ומפסיד רק את הלכתחילה 
של הדלקה בתחילת הלילה[, דאין שיעור 
להדלקה דווקא חצי שעה, אלא רק בזמן 
שאנשים וכן צ"ב למג"א ולפר"ח מדוע 
כמו  חצי שעה  בחוץ  כ"פ  להדליק  א"צ 
שהמדליקים בתוך הבית צריכים להדליק 
זמן של חצי שעה, אלא רק בזמן שאנשים 
הולכים ברחוב, והטעם שמדליקים כחצי 
שעה משום שמחמירים כטעם השני בגמ' 
לזמן  שיעור  שיש  שסוברים  שם  שבת 
וה"ה  ד'[,  בס"ק  לקמן  ]ראה  ההדלקה, 
לסוברים  לחשוש  יש  בחוץ  למדליקין 
לומר  ואין  להדלקה,  זמן  שיעור  דיש 
דהפר"ח והמג"א חילקו, דהדלקה בחוץ 
כיון שאין שם אנשים לאחר שכלתה רגל 
מהשוק, אין למי להדליק, וא"צ להדליק 
חצי שעה, משא"כ בהדלקה בפנים הבית 
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אף אם אין שם אנשים אחרים סו"ס ישנם 
אנשים הרואים את הנרות ויש להשאיר 
דהרי  מסויים,  זמן  הנרות  שידלקו  להם 
זמן מסויים שחייב  לטעם הזה אין כלל 
יש להדליק בפנים.  זמן  ולאיזה  לדלוק, 

חצי שעה. וצ"ב החילוק. 

בין  החילוק  מובן  אינו  ובאמת 
ההדלקה בחוץ שמדליק רק עד שכלתה 
שעה,  חצי  להדליק  וא"צ  מהשוק,  רגל 
וג'  ב'  ס"ק  שם  במג"א  כתב  ומדוע 
להדליק  צריך  שבפנים  שם,  ובמ"ב 
מיירי  דכ"ז  ואפשר  שעה,  חצי  כשיעור 
כשבאים לפעמים אנשים לבית, אבל אם 
א"צ  אחרים  אנשים  באים  שאין  זמן  זה 
הנר לדלוק חצי שעה, שאין דין שיראו 
את הנרות חצי שעה, לטעם שאין שיעור 
להדלקה. והעיר הרה"ג ר' בנימין ברזילי 
שליט"א דמש"כ במ"ב ס"ק י"א דאם עבר 
הזמן ובא לביתו קודם עלות השחר וכו' 
להדליק  שיוכל  כדי  ביתו  בני  את  יעיר 
רק  אז  לתת  צריך  דאין  וכו',  בברכה 
קצת שמן משום שהילדים נרדמים מיד 
אח"כ והוי כלתה רגל מהשוק, שהילדים 
ישנים, וגם הגיע זמן עלות השחר בתוך 
מש"כ  ולפי  יותר,  לדלוק  וא"צ  הזמן 
יהיה צריך להדליק בפנים כשיעור חצי 
שעה אפילו שהילדים נרדמים מיד אחר 
ההדלקה, ולפי מש"כ לכא' א"צ להדליק 
אלא לכמה דקות, ואפשר דחז"ל שתיקנו 
קבעו  בפנים,  להדליק  הסכנה  בזמן 
כ"פ  שקבעו  שיעור  באותו  שידליקו 

בהדלקה בחוץ, כדי שלא ישכח השיעור 
לרגע,  רק  חנוכה  נרות  ידליקו  אם  הזה 
לכל  בפנים  קבועה  בהדלקה  כ"ז  אמנם 
פרטי  באופן  שמאחר  מי  אבל  הציבור, 
להדליק  חייב  אינו  ההדלקה  זמן  את 
רק עד שיעור כלתה רגל מהשוק שהוא 

נמצא אז. 

לדידן  שאף  ונראה  כתב  הטור  והנה 
)שמדליקין בבית( צריך לדקדק בשיעור, 
שאע"פ שמדליקין בפנים כיון שמדליקין 
הכירא  יש  פתוח,  והוא  הבית  בפתח 
לעוברים ושבים, ומשמע דאם מדליקים 
בפנים כשאין כלל הכירא א"צ להדליק 
בשיעור, והביאו הבה"ל ד"ה ומ"מ טוב 

ליזהר.

שבת  במסכת  הוא  הדבר  ומקור  ט( 
החמה  משתשקע  מצותה  ב',  כ"א  דף 
לאו  מאי  השוק,  מן  רגל  שתכלה  עד 
חיוב  ]שיש  לה,  מדליק  הדר  כבתה  דאי 
שידלוק כל הזמן[, ומתרץ הגמ' לא, דאי 
אפשר  הזה  ]שבזמן  מדליק,  אדליק  לא 
עדיין להדליק הנרות[, ואי נמי לשיעורה 

]שצריך שיהיה בנר שמן בשיעור הזה[. 

והנה נחלקו הראשונים בפירוש שני 
לגמרי  חולקים  הם  אם  האלו  טעמים 
דאי  כתבו,  דאי  בד"ה  דהתוס'  לא,  או 
ואילך  מכאן  אבל  מדליק,  אדליק  לא 
להדליק,  יכול  אינו  ושוב  הזמן,  עבר 
והיינו דעד שתכלה רגל דתרמודאי הוא 
הזמן,  עבר  ואילך  ומכאן  ההדלקה  זמן 
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שהבאנו  ב'  בס"ק  המג"א  כתב  ]וע"ז 
חלק  כבר  עבר  דאם  ג',  בס"ק  לעיל 
שמן  להכניס  צריך  אינו  ההדלקה  מזמן 
שידלוק כל השיעור רק כדי שידלוק חלק 
מהשיעור, עד שתכלה רגל מהשוק ולא 
ועיין  ההדלקה[,  זמן  עבר  שכבר  יותר, 
מהלשון  כן  שדייק  תרע"ב  סימן  בב"ח 
אין  אח"כ  אבל  מדליק,  אדליק  לא  ואי 
מדליק כלל, וכ"כ הרמב"ם להלכה שאם 
]והביא  מדליק,  אינו  שוב  זה  זמן  עבר 
התוס' שם ואומר הר"י פורת וכו' ומ"מ 
אם איחר ידליק מספק, דהא משני שינויי 
דאי  ופרישנא  הרשב"א,  וכ"כ  אחרינא, 
דאי  למימרא  לאו  מדליק,  אדליק  לא 
לא אדליק בתוך שיעור זה אינו מדליק, 
דהא תנן במגילה דף כ' ע"ב כל שמצותו 
בלילה כשר כל הלילה, אלא שלא עשה 
ניסא  פירסומא  דליכא  כתיקונה  מצוה 
מדליק  אדליק  לא  אי  ומיהו  האי,  כולי 
דלא  ע"ש  הטור  וכ"כ  וכו',  הפסיד  ולא 
ב'[,  סעיף  בשו"ע  פסק  וכן  כרמב"ם, 
זמן  אין כלל שיעור כמה  ולפירוש הזה 
צריך הנר לדלוק, וכ"כ בהגהות מימונית 
ע"ש,  הב"ח  הביאו  הר"י  בשם  ובסמ"ג 
שום  הוזכר  לא  זה  דלטעם  כתב  והב"ח 
בכל  להחמיר  וצריך  להדלקה  שיעור 
זמן  הרבה  אפילו  שם  שהכניס  השמן 
ע"ש, ]והיינו דזמן ההדלקה תלוי בפועל 

לפי הזמן שהולכים בשוק[. 

שני  חולקים  אין  הרמב"ם  ולדעת 
הטעמים שבגמרא, וגם הפירוש השני של 

שיעורא סובר כפירוש הראשון דמדליק 
כשיעור  שידלוק  עד  השקיעה  בזמן  רק 
שלישנא  אלא  מהשוק,  רגל  כלתה  של 
בשמן  שיהיה  גם  דצריך  הוסיף  בתרא 
כשיעור הזה עד שתכלה רגל מן השוק, 
קמא  דללישנא  הוא,  דההוספה  וצ"ל 
יכול להדליק בתוך הזמן מהשקיעה עד 
שכלתה רגל מהשוק ואינו יכול להדליק 
ידלקו  שהנרות  חיוב  אין  אבל  אח"כ, 
שיכול  רק  אלא  הזה  הזמן  כל  למשך 
]וכמו  הזה,  הזמן  בתוך  רק  להדליק 
שמשמע מר"י פורת שהביא בתוס' דיש 
יאחר  מיד שלא  בלילה  ולהדליק  ליזהר 
יותר מדאי, אבל לא כתב שידליק משום 
שחייב להדליק כל שיעור הזמן הזה, אלא 
רק שלא יאחר את ההדלקה מהזמן הזה[, 
של  שיעורא  הוסיפו  בתרא  והלישנא 
צריך  הזה  הנרות, שבזמן  שידלקו  הזמן 
מעיקר  הזה,  הזמן  כל  ידלקו  שהנרות 
המצוה ומעיקר התקנה, ]דאם לא נפרש 
בין שני הפירושים[,  חילוק  אין שום  כן 
ולפי זה אתי שפיר דעת המג"א שהבאנו, 
הלילה  בתחילת  מלהדליק  איחר  דאם 
א"צ לשים שמן לחצי שעה רק כשיעור 
זמן שנשאר לו עד שתכלה רגל מהשוק.

נראה  הראשונים  בשאר  אבל  יא( 
יש  לגמרי,  חולקים  הפירושים  דשני 
שפירשו ]הר"י פורת[ דלדעה הראשונה, 
עד  הלילה  בתחילת  רק  מדליקים  אין 
השניה  ולדעה  מהשוק,  רגל  שתכלה 
פירש  והרשב"א  הלילה,  כל  מדליקים 
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דגם לדעה הראשונה אפשר להדליק כל 
הלילה, אלא שמצותה לכתחילה בתחילת 
הלילה משום שיש יותר פירסומא ניסא 
ע"ש, ולדעה זו מה שכתבו עד שתכלה 
רגל מהשוק הוא מהו הזמן של ההדלקה 
מעיקר הדין, אבל בלישנא בתרא פירשו 
הראשונים הנ"ל בתירוץ הגמ' לשיעורא, 
שיעור  שידלוק  שמן  להכניס  שצריך 
להדליק את  יכול  אבל  כחצי שעה,  של 
ולפירוש  הלילה,  כל  לכתחילה  הנרות 
זמן  הוא  מתי  בגמ'  כלל  דנים  אין  זה 
כל  לכתחילה  להדליק  ויכול  ההדלקה 
הלילה, ופירוש מצותה משתשקע החמה 
עד שתכלה רגל מהשוק, זהו רק הסימן 
שקבעו  השמן  של  השיעור  הוא  כמה 
חכמים שצריך להכניס בנר חנוכה, כמה 
ההדלקה  זמן  אבל  הנרות,  שידלקו  זמן 
כשמדליק  וגם  הלילה,  כל  הוא  עצמה 
להדליק  צריך  הלילה  באמצע  הנרות 
דכיון  דצ"ב  ]אלא  הזה,  בשיעור  שמן 
שאין אנשים הולכים בזמן הזה בחוץ מה 
הרי  הזה,  בשיעור  להדליק  צריך  טעם 
ההדלקה,  את  שרואים  אנשים  שם  אין 
ראה מש"כ לעיל בס"ק ג', וגם מה טעם 
אתי  הזה  ולפירוש  בחוץ[,  אז  מדליק 
שפיר מה שאין מדליקים היום עד הזמן 
שתכלה רגל מהשוק של זמנינו, דתכלה 
רגל מהשוק אינו כמה זמן צריך שידלקו 
הנרות אלא הוא רק סימן לשיעור השמן 
שינוי  כשיש  וגם  בהדלקה,  שתיקנו 
בזמן של כלתה הרגל מהשוק אין צריך 

אלא  שנשתנה,  הזמן  כפי  שמן  להוסיף 
מדליק כל פעם כשיעור חצי שעה הן אם 
מדליק בפנים והן כשמדליק בחוץ, דזהו 
בשיעור  חכמים  שקבעו  קבוע  שיעור 

הזמן שידלוק.

שאנו  מה  לפי  לכאורה  ונראה  יב( 
לחומרא,  בגמ'  הטעמים  לשני  חוששים 
לסוברים שמדליקים רק בתחילת הלילה 
מהשוק,  רגל  שתכלה  עד  מהשקיעה 
]אבל לפירוש שאפשר להדלק כל הלילה 
כמה  סימן  רק  הוא  מהשוק  ותכלה רגל 
ולא  לדלוק,  הנר  שצריך  השיעור  הוא 
שעה,  מחצי  יותר  הדלקה  זמן  קבעו 
ולפי"ז גם אם בזמנינו כלה רגל מהשוק 
חצי  רק  מדליקים  אין  מאוחרת,  בשעה 
להדליק  צריך  התקנה  ומעיקר  שעה[, 
וא"כ  מהשוק,  רגל  שתכלה  הזמן  עד 
עינינו,  לפי  מקום  בכל  להדליק  יש 
עד  לפחות  להדליק  חייבים  ובזמנינו 
ואפשר אף מאוחר  החנויות,  סגירת  זמן 
אנשים  הרבה  שהולכים  במקום  יותר 
דחוששים  הראשונים  ולדעת  ברחוב, 
ברחוב  שהולכים  אנשים  למיעוט  גם 
מאוחר  זמן  הוא  הזמן  ליחידים[  ]ולא 
יותר, וצ"ע מדוע אין חוששים להחמיר 
שתכלה  עד  הנרות  את  להדליק  בזה 
יפרשו את  ואיך  רגל מהשוק שבזמנינו, 
הגמרא עד שתכלה רגל מהשוק. ואפשר 
זו הפירוש עד שתכלה  לדחוק דלשיטה 
שאפשר  הזמן  מתי  הוא  מהשוק  רגל 
כמה  כלל  דנו  ולא  הנרות,  את  להדליק 
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זמן צריך הנר לדלוק, ומש"כ משתשקע 
היינו  מהשוק,  רגל  שכלה  עד  החמה 
והמפרשים  להדליק,  יכולים  זמן  באיזה 
שתכלה  עד  החמה  משתשקע  מצותה 
רגל מהשוק, הכונה הוא שחכמים תיקנו 
הלילה  בתחילת  הנרות  את  להדליק 
הלילה,  באמצע  ולא  החמה,  משתשקע 
רגל  שתכלה  הזמן  דעד  חכמים  וקבעו 
מהשוק שהיה בזמנם, ]שהוא כחצי שעה 
כפירוש הרי"ף והרא"ש והרמב"ם[, הוא 
שתקנו  הלילה  תחילת  של  הזמן  עדיין 
זמן  שכל  הזה,  בזמן  להדליק  חכמים 
בזמנם  בשוק  הולכים  עדיין  שאנשים 
ועדיין  הלילה,  לתחילת  נחשב  עדיין 
הוא בכלל זמן ההדלקה שתיקנו חכמים, 
ואחר הזמן הזה ההדלקה הוא רק השלמה 
לתחילת הלילה, אבל אין חיוב שידליקו 
הולכים  שאנשים  הזמן  כל  הנרות  את 
זהו  השוק  מן  שתכלה רגל  אלא  בשוק, 
הסימן מתי עדיין נחשב כתחילת הלילה 

שתיקנו חכמים להדליק אז.

יג( ובזמנינו שאנשים הולכים ברחוב 
עד מאוחר בלילה, אי"ז משום שזה עדיין 
שיש  שבזמנינו  אלא  הלילה,  תחילת 
חשמל ברחוב אנשים הולכים ברחוב גם 
מאוחר בלילה, ואי"ז ראיה שעדיין הוא 
נחשב תחילת הלילה, ואי"ז שייך לתקנת 
בתחילת  חנוכה  נר  להדליק  חכמים 
הלילה משקיעת החמה עד שתכלה רגל 
שהנרות  שתיקנו  ראיה  ואין  מהשוק, 
ידלקו עד שתכלה רגל מן השוק שהוא 

מאוחר בלילה, אם משום שחכמים תיקנו 
לפי זמנם ובזמנם לא היו אנשים הולכים 
עד מאוחר בלילה, או שלא חייבו חכמים 
של  הדלקה  של  גדולה  הוצאה  להוציא 
חדש  חיוב  לחדש  ואין  שעות,  הרבה 
שלא תיקנו חכמים. ומש"כ עד שתכלה 
שלא  שכ"ז  בזמנם  היה  זה  מהשוק  רגל 
תחילת  הוא  עדיין  מהשוק  רגל  כלתה 
הלילה, ובזה יש לפרש דיוק לשון הגמ' 
שכתבו דאי לא אדליק מדליק, שחידשה 
בשקיעת  הדליק  לא  שאפילו  הברייתא 
שתכלה  עד  להדליק  יכול  עדיין  החמה 
כזמן  נחשב  הוא  שעדיין  מהשוק,  רגל 
של שקיעת החמה, שעדיין הוא תחילת 
חיוב  שיש  כאן  נלמד  לא  אבל  הלילה, 
שהנרות ידלקו עד שתכלה רגל מהשוק, 
רגל  שתכלה  דעד  חידוש  כאן  יש  אלא 
שקיעת  כזמן  נחשב  זה  עדיין  מהשוק 
להדליק  ויכול  הלילה  ותחילת  החמה 
אז. וזה אתי שפיר גם לפירוש הריטב"א 
הוא  מהשוק  רגל  דמשתכלה  שהבאנו 
בכל מקום כפי מנהגו, דזה דווקא בזמנם 
שכבר  סימן  היה  מהשוק  רגל  שכלתה 
אינו תחילת הלילה שאין אנשים הולכים 
הדלקת  של  הזמן  ועבר  בשוק,  בלילה 
הנרות שהוא בתחילת הלילה, וכל מקום 
היה נקבע זמן ההדלקה כפי מה שכלתה 
אין  בזמנינו  אבל  מהשוק,  רגל  שם 
ההליכה בשוק סימן שהוא עדיין תחילת 
גם  ברחוב  הולכים  שאנשים  הלילה, 
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באמצע הלילה. ואין ראיה שהוא תחילת 
הלילה והוא זמן ההדלקה.

שיש  דאף  למסקנא,  נראה  ולכן  יד( 
הידור מצוה בזמנינו שהנרות ידלקו עד 
וזמן  מקום  בכל  השוק  מן  שתכלה רגל 
לפי המציאות באותו מקום, אבל מדינא 
כדי  שמן  הרבה  להניח  לחייב  קשה 
דאפשר  א(  זמן.  הרבה  הנרות  שידלקו 

הלילה,  בתחילת  רק  שידליק  דתיקנו 
וקבעו מהו הזמן שנשב תחילת הלילה. 
ב( לדעה אחת לא קבעו כלל שיעור כמה 
אפשר  ג(  לדלוק.  הנרות  צריכים  זמן 
שתיקנו רק לפי המציאות שהיה אז ולא 
שלא תיקנו  אפשר  ד(  ומקום.  זמן  בכל 
גדולה של כמות השמן  להוציא הוצאה 

כדי שידלוק. 
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בפומי'  ומרגלא  זאת  מודעת  הנה 
והבית  האדם  שמירת  לתלות  דאינשי 
בדברי  קודש  מהררי  ויסודתם  בהמזוזה 
חז"ל, ויעוי' תשו' חתם סופר )אעה"ז סי' 
מ"ע  תכלית  אין  בודאי  והנה  וז"ל  צ'( 
ייחוד  להעלות  רק  לשמירה  מזוזה  של 
לא  ואנחנו  טעמים  ועוד  לבו  על  השם 
נדע ויעיי' מ"ש רמב"ן ס"פ בא ומ"מ מי 
שמכוין בקביעתה לקיים מ"ע שציונו ה' 
וסובר שאין בזה אלא שמירה לא נאמר 
אינם  ישראל  רוב  שא"כ  י"ח  יצא  שלא 
לא  הרמב"ם  וגם  מזוזה,  י"ח  יוצאים 
שכותבים  ע"י  אלא  המצוה  שבטלו  כ' 
בטלו  ועי"ז  מלאכים  שמות  בפנים 
אין  בתכליתה  שטעו  במה  אבל  המצוה 
שם  הרמב"ם  )וכלשון  סכלות  אלא  בזה 
די להם שבטלו המצוה אלא שעשו  לא 

של  השם  ייחוד  שהיא  גדולה  מצוה 
הניית  של  קמיע  הוא  כאילו  הקב"ה 
עצמן בהבלי העולם עכ"ל( ומ"מ מקרי 
מכוין לעשות רצון ה' כו' עכ"ל הטהור 
עפ"י  גם  בזה  די"ל  והנראה  הח"ס,  של 
בכל  שמקיימה  מצוה  לך  דאין  פשטות 
הקבועה  מזוזה  מצות  כמו  ורגע  רגע 
תמיד וכיון דמצוה בעידנא מגנא ומצלא 
עליו  להגן  המצוה  זכות  כדאי  א"כ 
נר  במצות  עפי"ז  ועוררוני  ביתו,  ועל 
חנוכה די"ל נמי דכל זמן שדולק מקיים 
המצוה ומגנא עליו וא"ש בזה מ"ש כדי 
ונר חנוכה משמאל  שתהא מזוזה מימין 
דמשמע דדמי ובתרוייהו מקיים המצוה 
ד"ז  תליא  דלכאורה  אלא  קיומה,  בזמן 
בפלוגתא דנ"ח אי כבתה זקוק לה או אין 
זקוק לה דלמ"ד זקוק לה, אפ"ל דכל זמן 

כ"ק האדמו"ר מראצפערט

הגה"צ רבי יצחק דוד הורוביץ שליט"א 

גאב"ד התאחדות קהלות היראים ס. פאולו 

ידיד עוז לבית מדרשינו

בענין נר חנוכה ושאר מצוות הנמשכות והמסתעף

אליהו  נבוא בזאת בברכה מאהבה רבה לרגל שמחת בר המצוה להבחור היקר 
לייב נ"י, בנו של מע"כ ידידנו המו"מ ענף עץ אבות, המוסר נפשו בכל עוז למען 
יזכו  אברהם משה פכטר שיחי' לאויטו"ש.  ונזר התורה, כש"ת רבי  הרמת קרן 
גו"צ  משיח  פני  ולראות  ישראל  לתפארת  בתומ"צ  עוסקים  וב"ב  בנים  לראות 

במהרה.
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למ"ד  אך  דנ"ח  המצוה  מקיים  דליקתה 
אין זקוק לה והכי קי"ל משמע דמקיים 
ותו לא א"כ לא דמי  המצוה בהדלקתה 
דאמרי'  הא  קשיא  לא  מ"מ  ]אך  למזוזה 
דעכ"פ  משמאל  ונ"ח  מימין  מזוזה 
מלשון  אולם  מצוה  הוה  הדלקתה  ברגע 
השאילתות )פ' וישלח( דמסיים ובעה"ב 
קצת  משמע  בציציותיו  מעוטף  עובר 

דנמשך המצוה בכל עת הדלקתה[.

והנה בעיקר הדבר דמזוזה היא מצוה 
הנמשכת ומקיים מצוה כל זמן שקבועה 
בפתח הבית הנה כן מוכח מנוסח הברכה 
ר"ת  דעת  דהרי  מזוזה  לקבוע  אקב"ו 
כמובא ברא"ש רפ"ק דפסחים וז"ל דכל 
מצוות דנעשות מיד שייך לברך על כגון 
על מקרא מגילה כו', אבל להניח תפילין 
יש  בסוכה  ולישב  בציצית  להתעטף 
והלשון מורה על כך להיות  בהן שיהוי 
בציצית  עטוף  ולהיות  בתפילין  מעוטר 
היום  כל  ולטייל  לאכול  בסוכה  ולישב 
דלפי"ז  נתנאל  בקרבן  שם  וכ'  עכ"ל 
שפיר מברכינן לקבוע מזוזה דיש שיהוי 
חיוב  בו  יש  בו  שדר  זמן  שכל  במצוה 
מפורש  יוצא  וכן  עכ"ל,  מזוזה  קביעת 
כל  שמקיים  כ"א(  )בסי'  המג"א  מדברי 
כ'  בשם  מביא  דהמג"א  המצוה,  רגע 
האר"י שהביא ראי' לשכב בלילה בטלית 
כיון  מנחות  בגמ'  דאמרי'  מהא  קטן 
המרחץ  בבית  ערום  עצמו  דוד  שראה 
אמר אוי לי שאני ערום מן המצוות וק' 
ג"כ  שהיה  בלילה  כן  אמר  לא  דלמה 

ערום אלא ע"כ שהיה שוכב בטלית קטן 
וכ' ע"ז המג"א ודבריו דברי קבלה אבל 
לדין יש תשובה די"ל דבלילה עכ"פ היה 
לו מזוזה בפתחו משא"כ במרחץ - וכן 
חביבין  ת"ר  בגמ'  דאמרי'  בגמ'  משמע 
ישראל שסיבבן הקב"ה במצוות תפילין 
שבע  דוד  אמר  ועליהם  ומזוזה  וציצית 
ביום הללתיך ובשעה שנכנס דוד לבית 
משמע  כו'  ערום  עצמו  וראה  המרחץ 
 - כנ"ל  ממזוזה  אף  מכולם  ערום  שהי' 
דמקיים  להדיא  משמע  המג"א,  עכ"ל 

מצות מזוזה כל רגע.

ט'  סי'  סוף  רעק"א  בתשו'  ויעוי' 
דעכ"פ  הנ"ל  המג"א  מדברי  שהוכיח 
המצוה  מקיים  אינו  מביתו  כשיוצא 
הי'  לא  המרחץ  בבית  גם  דא"כ  דמזוזה 
ערום ממצות דהרי יש מזוזה בביתו )ונ"מ 
לענין ברכה כשחוזר לביתו אחר זמן רב 
סי'  )יו"ד  יצחק  עין  בתשו'  אך  עיי"ש(, 
מזוזה(  הל'  )סוף  צבי  בנחלת  וכן  ל"א( 
ס"ל דמקיים אף מחוץ לביתו ודחו הראי' 
מבית המרחץ, דעכ"פ אינו מסובב ומוקף 
חביבין  הנ"ל  הגמ'  וכלשון  בהמצוה 
ישראל "שסיבבן" הקב"ה, אבל זו מעיד 
עליהם לעולם כו' עכ"ל, האמנם בדע"ת 
מרש"י  שיטתם  על  הקשה  להמהרש"ם 
אנכי על  ד"ה שש  )קל.(  מפורש בשבת 
אינן  דכל שאר מצוות  מילה  זו  אמרתך 
ומזוזה  תפילין  כגון  שעה  כל  מוכיחות 
וציצית דאינן כשהוא בשדה וערום בבית 
המרחץ, ויש ליישב דלישנא דרש"י הוא 
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דכשהוא  מוכיחות"  "אינן  מצוות  דהני 
בשדה אין עדות והוכחה שיש לו מזוזה 
אבל איהכ"נ י"ל דמקיים מצות מזוזה גם 

בשדה ובבית המרחץ.

הקשה  )שם(  יצחק  עין  בתשו'  אולם 
עוד דלשיטתיה דרעק"א תיקשי ממצות 
ספר תורה של מלך דמקיימה תמיד והיא 
דוד  וא"כ אמאי נצטער  מצוה הנמשכת 

ואמר אוי לי שאני ערום מן המצוות.

אך יש לדחות ראי' זו דבגמ' סנהדרין 
)כא:( איתא גבי ס"ת של מלך אינו נכנס 
הכסא  לבית  ולא  המרחץ  לבית  לא  בה 
הראוי  מקום  וקרא  עמו  והיתה  שנאמר 
נתמעט  בפירוש  א"כ  עכ"ל  בו  לקרות 
בתורה בזמן שהוא בבית המרחץ ממצות 
אינו  ע"כ  הלכך  עמו  והיתה  של  ס"ת 

מקיים בכה"ג מצוה זו.

לי'  דתיפוק  להקשות  יש  באמת  אך 
ממצות ס"ת דהדיוט וכמוש"כ הרמב"ם 
)פ"ג מהל' מלכים ה"א( כותב שני ספרי 
שהוא  גנזיו  בבית  מניחו  אחד  תורה 
מצווה בו ככל אחד מישראל והשני לא 
יזוז מלפניו א"כ אעפ"י שכתבנו דבבית 
עמו  והיתה  מצות  מקיים  אינו  המרחץ 

מ"מ הרי מקיים מצות ס"ת הראשון.

ראי' מכאן לדעת המנחת  ויהי' ע"כ 
אינה  ס"ת  דמצות  תרי"ג(  )מ"ע  חינוך 
מצוה הנמשכת תמיד כמו ס"ת של מלך 
פעם  ויצא  הכתיבה  היא  המצוה  אלא 
אחת בעת הכתיבה ודלא כהתורת חיים 

שהביא שם דמדמה ס"ת דהדיוט למלך 
שמקיים המצוה תמיד וכדמשמע נמי כן 
לשון החינוך שכ' שנצטוינו להיות לכל 

איש מישראל ספר תורה וכו'.

ובמנחת שלמה )סי' א'( לענין מצוות 
צריכות כוונה נגע בזה וז"ל במי שיש לו 
מקומות  בכמה  דמבואר  בפתחו  מזוזה 
ולעומת  שמקיים בכל רגע מצוות עשה 
זה אם דר בבית שאין בו מזוזה עובר נמי 
כו', שאם קבע  בכל רגע אעשה דמזוזה 
מזוזה בפתחו כדין וכדת ונתכוין למצוה 
שפיר אמרינן דהמצוה נמשכת תדיר בלי 
שום הפסק כ"ז שלא הוציא משם חפציו 
לכוין  כלל  צריך  אינו  הדין  ומעיקר 
למצוה בכל פעם שהוא נכנס ויוצא וכמו 
דסגי בציצית ובתפילין במה שמכוין רק 
והיינו  עכ"ל  וההנחה  הלבישה  בתחילת 
עשיית  בעת  סגי  המצוה  כוונת  דלענין 

המצוה.

ואגב יש להעיר במש"כ שם במנח"ש 
להקשות וז"ל ברם צ"ע כו' ומנלן שהדר 
בכל  מצוה  מקיים  מזוזה  בו  שיש  בבית 
דהוי  הוא  מזוזה  לקבוע  רק  ודלא  רגע 
הבית  את  רואים  אח"כ  ואילו  מצוה 
שיש בו מזוזה כבית שיש לו מעקה דלא 
דר  שהוא  במה  מצוה  שום  כלל  מקיים 
בתוכו דהא אידי ואידי חובת הדר נינהו, 
ונראה דאף שאין לדרוש קראי מעצמנו 
בו  דכתיב  דבציצית  הוא  פשוט  מ"מ 
וראיתם אותו וזכרתם מסתבר דזהו עיקר 
כנפות  ד'  של  בגד  לובש  שאם  המצוה 
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ויזכור  שיראה  כדי  ציצית  בו  שיהיה 
שמו  יחוד  להזכיר  שהוא  במזוזה  וכן 
ית' בכל פעם שנכנס ויוצא לכן המזוזה 
הוא עיקר ומקיים שפיר מצוה בכל רגע 
משא"כ במעקה אטו מעקה קדושה אית 
בי' אלא כל עיקרו אינו בא אלא למנוע 
את התקלה ולכן אין שום חילוק בין הדר 
בבית שיש בו מעקה לדר בבית שלגמרי 

לא חייב במעקה והוא פשוט עכ"ל.

המצוה  עיקר  דבציצית  מש"כ  הנה 
כדי שיראהו כן מפורש בס' זוהר הרקיע 
להרשב"ץ מ"ע י"ז וז"ל מ"ש מנחות )מד( 
כל שאין לו ציצית בבגדו עובר בחמשה 
החמישי  שהעשה  נראה  ע"כ  כו'  עשה 
הוא וראיתם וכן פירש"י ז"ל, שהיא עיקר 
המצוה וכמ"ש פ' התכלת ראיה מביאה 
אמרו  תילים  ובמדרש  כו'  זכירה  לידי 
אמר דוד לפני הקב"ה אני משבחך בכל 
איברי כו' בעיני אני מקיים וראיתם אותו 
להסתכל  המצוות  ספר  בעל  מנה  וכבר 
בציצית, ושם אמרו וראיתם אותו רשב"י 
אומר כל הזהיר במצוה זו זוכה להקביל 
אותו  וראיתם  הכא  כתיב  שכינה  פני 
ואותו  אלקיך תירא  ה'  את  התם  וכתיב 
תעבוד, עכ"ל הרשב"ץ, וכן מ"ש לענין 
)פ"ו  הרמב"ם  בדברי  כן  מפורש  מזוזה 
מה' מזוזה ה"ג(, אך מה שחילק דלענין 
המצוה  שמקיים  לומר  שייך  לא  מעקה 
כל רגע הנה בספר "ועשית מעקה" הביא 
על  בשימו  וז"ל  כ"ב(  )פ"ה  מהחרידים 
לבו בכל יום מצוה זו ויראה אם צריכה 

זו  מצוה  מקיים  כאילו  לו  נחשב  תיקון 
בכל יום, והו"ד במהר"ם שיק על תרי"ג 
מצוות )תקמז( וכ"כ בס' יוסף אומץ )סי' 
תפא( לעיין תמיד אחר המעקות שבבית 
כן  וכשיעשה  כו'  ויקבל  טובים  הם  אם 
מהקרבן  וכ"מ  יום,  בכל  זו  מ"ע  מקיים 
לעשות  דצריך לברך  שכ'  הנ"ל  נתנאל 
עכ"פ  הנמשכת,  מצוה  שהיא  מעקה 
הדרן לענין מזוזה דבהא וודאי הוה מצוה 

הנמשכת ומקיים המצוה כל רגע.

מנוסח  )לבד  נפק"מ  עוד  יש  והנה 
שמקיימה  הנמשכת  מצוה  בין  הברכה( 
גמר  היא  שעשייתה  למצוה  רגע,  כל 
לברך  שכח  אם  לענין  והיא  מצותה, 
אח"כ  לברך  יכול  אם  לעשייתה  עובר 
ברכות  מהל'  )פי"א  הרמב"ם  פסק  דכן 
ה"ה( העושה מצוה ולא בירך אם מצוה 
אחר  מברך  קיימת  עשייתה  שעדיין 
עשייה כו' אבל אם שחט בלא ברכה אינו 
חוזר אחר שחיטה ומברך כו' וכן אם כסה 
יעוי'  להלכה  הובא  וכך  עכ"ל  כו'  הדם 
סקמ"ד(  קנ"ח  )סי'  נט"י  הל'  משנ"ב 
דקי"ל שאם לא בירך קודם המצוה שוב 
אחר  שמברכין  ]ומה  אח"כ,  מברך  אינו 
נט"י הוא מתרי טעמי או משום דדוקא 
הכא כן תקנו חז"ל לפי שפעמים שאין 
ידיו נקיות ואינו יכול לברך כ"כ המחבר, 
הנגוב  קודם  ענ"י  לברך  כתב  והרמ"א 
ומקרי שפיר  הניגוב  הוא  הנטילה  דגמר 
בירך  לא  אם  )-ולפיכך  לעשייתן  עובר 
 - יכול לברך  אינו  הנגוב שוב  עד אחר 
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יכול לברך([, עכ"פ  א' דהמחבר  ולטעם 
יכול  אינו  המצוה  קיים  כבר  דאם  ז"ב 
לברך אח"כ, רק במצוה הנמשכת כציצית 
ותפילין וכמו"ש במשנ"ב )סי' כ"ה ס"ח( 
גם  התפילין  על  לברך  יכול  דבדיעבד 

אח"כ דמצוה שיש לה משך זמן היא.

נר חנוכה פסק במשנ"ב  והנה לענין 
)סי' תרע"ו סק"ד( שאם שכח לברך עד 
לכאו'  א"כ  עוד,  מברך  אינו  שהדליק 
אכן  הנמשכת,  מצוה  זה  דאין  משמע 

באמת מצאנו לגבי מזוזה כן.

דהנה בתשו' רעק"א )סי' ט'( כ' לענין 
הנכנס לדור בבית שיש שם כבר מזוזה 
י"ט  )סי'  במג"א  וכ"כ  כשנכנס  דמברך 
א'( אלא דמסיים דבברכי יוסף כ' שאין 
מברך דאין מברכין אלא בשעה שקובע 
)וכ' וצ"ע לדינא(, וכן סתימת האחרונים 
שעתה  אף  כשקובע,  אלא  לברך  שאין 
חל עליו החיוב של מזוזה, כ"כ הכה"ח 
מכ"ש  וא"כ  הפוסקים,  בשם  י"ט  בסי' 
יכול לברך,  דאינו  ברכה  בלא  קבע  אם 
וצ"ב להנ"ל דמזוזה היא מצוה הנמשכת 
אמאי לא יוכל לברך כמו לענין תפילין 
שיכול לברך כל עת שמונח עליו, וכ' שם 
בכה"ח ובס' מקדש דוד ועוד כ"א עפ"י 
לא  ברכה  דלענין  הדברים  וקוטב  דרכו 
סגי ש"קיום" המצוה נמשך אלא שיהי' 
"העשיה" נמשך וזה שייך דוקא במצוה 
שעל גופו שיכול להסירו ועומד להסירו 
ועושה  כמתעסק  הזמן  כל  חשיב  ע"כ 
מעשה המצוה ובאמת כ' רש"י במנחות 

)לו.( דימשמש בהן דהו"ל כמניח ויברך 
ועומד על פתח  משא"כ במזוזה שמונח 
מ"מ  נמשך  המצוה  דקיום  אע"ג  הבית, 
שוב  וא"כ  מעשה.  דוקא  בעינן  לברכה 

אין ראי' לענין נ"ח נמי.

והנה לענין נר חנוכה אם הוה מצוה 
וכמו  הדלקתה  זמן  משך  כל  הנמשכת 
נר שבת דהעיקר שיהא אור או  הדלקת 
דהיא מצוה הנגמרת עם מעשה ההדלקה, 
כבתה  אם  הפלוגתא  הוא  הוא  לכאורה 
המצוה  דעיקר  משום  )והיינו  לה  זקוק 
היא שיהי' הנר דלוק לפרסומי ניסא( או 
כבתה אינו זקוק לה )דעיקר המצוה הוא 
להדליק לזכרון הנס וכיון שהדליק קיים 

המצוה(.

בגמ'  חד תי'  לפום  דהא  דצ"ב  אלא 
זקוק  דאין  מ"ד  להאי  גם  בעינן  )כ"א:( 
עד  משתשקע  שידלק  שמן  שיעור  לה 
עיקר  לדידיה  ע"כ  הא  ואמאי  שתכלה, 
המצוה הוא רק מעשה ההדלקה, ובשפ"א 
לכתחילה  רק  הוא  דהשיעור  די"ל  כ' 
לקיים מצוה מן המובחר שיהי' פירסומי 
זקוק  אינו  ולכך  מעכב,  אינו  אך  ניסא 
ז'( לא משמע הכי  )סי'  לה, אך ברא"ש 
הדלקה  קודם  שיתן  דצריך  כ'  דהרא"ש 
שיעור השמן הראוי - ולא אח"כ - דאם 
יד"ח  לא  שיעור  הי'  לא  הדלקה  בשעת 
לעכובא,  דהשיעור  משמע  הטור  וכ"כ 
בנימין  )חלקת  המפרשים  כבי'  ועכצ"ל 
דאיז"ל ס"ל דעיקר  ועוד( דגם הך מ"ד 
דלוק, אלא דאעפ"כ  הוא שיהי'  המצוה 



. h להעניני חנוכה 

דאיהו  משום  לה  זקוק  אינו  כבתה  אם 
שאם  הדם  בכסוי  וכמו  מצותיה  עביד 
אע"פ  פטור מלכסות  הרוח  כסה וגילהו 
הדם  שיהי'  הוא  המצוה  עיקר  שבודאי 

כסוי.

בשבת  הרמב"ן  מדברי  באמת  אכן 
מוכח כן כהשפ"א דכ' שם הרמב"ן שאם 
כבתה תוך זמנה, מותר השמן שבה מותר 
בהנאה, וא"כ משמע שאין שיעור השמן 
השו"ע  דכ'  י"ל  )ולכך  המצוה  מעיקר 
דהרא"ש  הנ"ל  הדין  ס"ב(  תרע"ה  )סי' 
"י"א",  בשם  מיד,  השמן  שיעור  ליתן 
ותמהו הנו"כ שם דלא מצינו מי שחולק 
בזה, אך י"ל דמהרמב"ן מוכח כן כנ"ל(, 
והראשונים שם חלקו על דבריו והביאו 
מהשאילתות דאוסר להדיא מותר השמן 
וכ"כ בשו"ע והיינו משום דשיעור השמן 

הוא המצוה והוקצה למצותה.

כתב  בעצמו  דהרא"ש  מצאנו  והנה 
נ"ח  דעל  ר"ת  בשם  דפסחים(  )ברפ"ק 
מצוה  דהוה  משום  להדליק  מברכין 
ובי'  שתכלה,  עד  משתשקע  הנמשכת 
דקי"ל כבתה  נתנאל דאע"ג  שם בקרבן 
בעינן  דסו"ס  משום  לה  זקוק  אינו 
ז"ל,  אי  דכבתה  שי'  להך  גם  שיעורא 
שם  הרמב"ן  ואמנם  בגמ',  תי'  חד  לפי 
הוו  ולפימשנ"ת  מחוור",  "ואינו  ע"ז  כ' 
לשיטתייהו דהרא"ש ס"ל דשיעור השמן 
מעיקר המצוה והוה מצוה הנמשכת אכן 
אלא  המצוה  דאין  דס"ל  מוכח  הרמב"ן 
מעשה ההדלקה, ולכך ס"ל דמותר השמן 

מותר, אכן בשאילתות ס"ל כנ"ל דמותר 
השמן אסור והיינו משום דמקיים המצוה 
שפיר  ולכך  ומאירה  שדלוקה  בעת 
בימין  מזוזה  שתהא  השאלתות  כתב 
בציציותיו  עובר  ובעה"ב  משמאל  ונ"ח 
ליראיו  סביב  ה'  מלאך  וחונה  באמצע, 
העיר  חנוכה  על  חיים  )ובדברי  ויחלצם 
מזוזה  שתהא  כדי  הגמ'  דמלשון  כ"פ 
העיקר  נקט  ולא  משמאל  ונ"ח  מימין 
"כדי שיהא מסובב בב' המצוות" משמע 
שמבאר  וכמו  בי'  אית  אחרינא  דטעמא 
דימין  סטרא  על  שמירה  שיהא  שם 

ודשמאל וכו'(.

והנה לגבי מצות כתיבת ס"ת האריכו 
שאין  הדבר  בטעם  למעניתם  האחרונים 
סי'  )יו"ד  שאול  יד  ובס'  עליה,  מברכין 
הוא  המצוה  דעיקר  דכיון  כ'  רפ"ט( 
היינו  ישראל  בני  את  ולמדה  בשביל 
לימוד התורה וכיון דמברכין על הלימוד 
הכתיבה,  מצות  על  ברכה  תקנו  לא 
דכ'  שכ"ד  סי'  הרשב"ש  בתשו'  ]ויעוי' 
ס"ת  כתיבת  במצות  שייכו  נמי  דנשים 
עפ"י מאחז"ל )ברכות יז.( דהן מסייעות 
ללימוד התורה וא"כ בוודאי שייכות ג"כ 
במצוה זו שהיא ג"כ למען יוכלו ללמוד 
בו, וזה שלא כדברי האחרונים )בית הלוי 
במצות  אינן  דנשים  דכיון  ועוד(  ו'  סי' 

ת"ת אינן בכתיבת ס"ת[.

ודעימי'  התו"ח  לדעת  א"ש  זה  הנה 
שהיא מצוה הנמשכת אבל לדעת המנחת 
חינוך דאפי' אם נאבד הס"ת קיים המצוה 



. h חנוכת אליהו לו.

בפני  מצוה  הוא  הכתיבה  דעצם  משמע 
ברכות(  )מע'  חמד  בשדי  וכ"כ  עצמה, 
בה  והלימוד  הכתיבה  אין  מ"ד  דלהאי 
מצוה  אחד  כל  אלא  בזה  זה  קשורים 
בפני עצמה, ולפי"ז צריכים אנו לטעמים 

אחרים שכ' בח"ס או"ח סי' נ"ב עי"ש.

אמנם נראה פשוט דגם לדעת המנחת 
חינוך מתקיים המצוה תדיר לבעל הספר 
תורה בעת שקוראין ולומדין בה וכלישנא 
דקרא ועתה כתבו לכם את השירה הזאת 
בגמ'  וכדמבו'  ישראל  בני  את  ולמדה 
זה  לעד  עומדת  וצדקתו  )נב.(  כתובות 
ולפי"ז  בהן,  ללמוד  ספרים  המשאיל 
האחת  מצוות  לשני  הוא  הפסוק  כוונת 

או  להשאילה  והשני  הס"ת,  כתיבת 
להקדישה לביהכ"נ ללמוד בהן.

מנהג  לשבח  טעם  בנותן  בזה  ויש 
התורה  כתיבת  את  שמסיימים  ישראל 
במקום אחד ואח"כ מוליכין אותו בשמחה 
בביהכ"נ  הס"ת  גומרין  ואין  לביהכ"נ, 
הן,  מצוה  שמחות  דשני  להורות  עצמו, 
מצות כתיבת ס"ת בפ"ע, ומצות ולמדה 
הס"ת  שמכניסין  ע"י  ישראל  בני  את 
)וכמוש"כ  בביתו  ועושר  הון  לביהכ"נ 
דכתיבת  סופר  ובמכתב  יוסף  בויצבר 
ס"ד.  בעירובין  ונרמז  לזה  מסוגל  ס"ת 
)בהכנסתו  לעד  עומדת  וצדקתו  עי"ש( 

לביהכ"נ וכנ"ל(.



. h זלעניני חנוכה 

כתב הבית יוסף בריש הזכות חנוכה 
: "ואיכא זמידק זמה קבעו  )סי' תר"ע( 
היה  שבפך  דהשמן  כיון  ימים  שמונה 
בו כדי זהדזיק זיזה אחת, נמצא שזא 
וי"ז  זיזות.  בשבעה  אזא  הנס  נעשה 
חזקים  זשמונה  שבפך  שמן  שחיזקו 
חזק  במנורה  נותנים  היו  זיזה  ובכז 
אחד והיה דוזק עד הבוקר ונמצא שבכז 
שזאחר  י"ז  ועוד  נס.  נעשה  הזיזות 
כשיעור,  המנורה  בנרות  שמן  שנתנו 
נשאר הפך מזא כבתחיזה וניכר הנס אף 
בזיזה הראשונה. אי נמי, שבזיז ראשון 
נתנו כז השמן בנרות ודזקו כז הזיזה 
וכן  שמן  מזאים  הנרות  מצאו  ובבוקר 

בכז זיזה וזיזה" עכ"ז.

ואיכא זמידק זתירוץ הראשון שחיזקו 
השמן שבפך זשמונה חזקים ובכז זיזה 
היו נותנים במנורה חזק אחד והיה דוזק 
נעשה  הזיזות  ונמצא שבכז  הבוקר  עד 
הראשון  בזיזה  זתת  כן  עשו  איך  נס, 
כז  זהדזקה  הנצרך  מהשיעור  פחות 
הזיזה, והא אמרינן בקידושין ז"ט ע"א 
דאין סומכין עז הנס. ומצינו כמה וכמה 
דברים שנעשו במקדש המבוארים עז פי 

הכזז שאין סומכין עז הנס. כגון, שעשו 
שזחנות שז שיש זזחם הפנים וזא שז 
ויתקזקז  מרתיח  שהכסף  מפני  כסף, 
גדוז  שנס  פי  עז  ואף  שעזיו,  הזחם 
כסידורו,  שסיזוקו  הפנים  בזחם  נעשה 
שעדיין חם הוא כשמסזקים אותו, מכז 
היינו  נסים,  מעשה  מלכירין  אין  מקום 
כ"א  ביומא  וכן  הנס.  עז  סומכין  דאין 
ע"ב; שזא היו מניחין זכהן גדוז שיאכז 
בערב יום הכפורים דברים המביאים זידי 
נסים  מעשרה  שאחד  פי  עז  ואף  קרי, 
שהיו זאבותינו במקדש הוא שזא אירע 
אפ"ה  הכפורים,  ביום  גדוז  זכהן  קרי 
דזתות  בנעיזת  וכן  הנס.  עז  סמכו  זא 
אמוראים,  נחזקו  פסח,  בערב  העלרה 
נעזו  וזא  הנס,  עז  סומכין  סובר  אביי 
אחת,  בבת  כוזם  יכנסו  שזא  הדזתות 
שאין  סובר  ורבא  בנס,  ננעזו  שמעצמן 
והצז"ח  נועזים.  והיו  הנס  עז  סומכין 
בפסחים דס"ד ע"ב כתב, שאפיזו זאביי 
זא סמכו עז הנס אזא בנעיזת העלרה, 
שכז הדין הוא רק זכתחיזה, שבדיעבד 
אחת  בבת  כוזם  כשנכנסו  אף  כשר 
גם  המעכב  בדבר  אבז  פסחיהם,  ושחטו 

הרה"ג ר' אברהם משה פכטר שליט"א

רו"מ הכוללים

איך סמכו בני חשמונאי על הנס



. h חנוכת אליהו זח.

בדיעבד, אף הוא מודה שאין סומכין עז 
הנס, שהרי מתקינין כהן אחר זכהן גדוז 
ביום הכפורים שמא יארע בו פסוז וזא 
סמכו עז הנס, כדאיתא בירושזמי יומא 
פ"א ה"ד וביומא דכ"א ע"א וברש"י שם. 
רש"י  ועי'  ה"ג.  פ"ו  ובירושזמי שקזים 
שבת דף קכ"ד ע"א ד"ה משום איעפושי, 
הפנים  זחם  מערכות  בין  קנים  שעשו 
הנס,  עז  סומכין  שאין  יתעפש,  שזא 
ובאבות פ"ה מ"ה ובירושזמי יומא פ"א 
ה"ד ובפסחים דס"ד ע"ב. וע"ע ברמב"ם 
הזכות קרבן פסח פ"א הי"א. וא"כ צריך 
החשמונאים  סמכו  הכא  איך  תזמוד 
בכמות  המנורה  בקני  והדזיקו  הנס  עז 
מצאתי  שוב  זהדזקתן.  מספקת  שאינה 
שהקשה כן המאירי בפ"ב דשבת בסוגיה 

דחנוכה.

הנהגת  דהנה  בלה,  זומר  והנראה 
הכהנים  חשמונאי  בני  עם  הקב"ה 
היוונים,  כנגד  במזחמתם  הצדיקים, 
מדרך  זמעזה  ניסית,  הנהגה  הייתה 
הטבע זאין שיעור. שניצחו קומץ אנשים 
ותופסי  צדיקים  מזחמה,  בעזי  שאינם 
ישיבה, את כז צבא יוון האדיר בן רבבות 
לכו  ובודאי  מזחמתם.  וכזי  החייזים 
ידי שמסרו נפשם ממש  זניסים אזו עז 
הנראה  והטבע  השכז  נגד  גבוז  בזי 
זעין, וחירפו נפשם כנגד ממשזת השמד 
ורק  אך  היתה  כוונתם  וכז  והמתייוונים 
זמען שמו יתברך וזמען שמירת התורה 
היוונים  יצזיחו  זא  ושח"ו  והמצוות 
בגלירתם שהיתה גלירת שמד, כמו שהביא 

ה"משנה ברורה" בתחיזת הזכות חנוכה 
יחלקאז"  ה"החלון  בשם  )ומובא  יעו"ש. 
שהיתה  שבפורים,  הסיבה  שלו  לצ"ז, 
וזא  הגוף  כנגד  המן  שז  הגלירה  עיקר 
הצדיק  מרדכי  יצאו  זא  הנשמה,  כנגד 
ואחשורוש.  המן  כנגד  זהיזחם  וסייעתו 
היתה  שהגלירה  החשמונאים  בלמן  אבז 
ההנהגה  הרי  הדת,  ורדיפת  שמד  גלירת 
שז עם ישראז היא, שיש זהיזחם כנגד 
הרודפים את ישראז והדת במסירות נפש 

בזי חשבונות שז ניצחון וכו'(.

בני  ראו  שכאשר  זומר,  יש  ומעתה 
הנהגה  הינה  עימם  שההנהגה  חשמונאי 
עז  שיעור,  זאין  הטבע  מדרך  זמעזה 
כן סברו שביכוזתם זסמוך עז הנס. כי 
בצורה  ומתגזית  נראית  ההנהגה  כאשר 
אפשר  שפיר  ביותר,  מופזאה  ניסית 
זסמוך עז הנס. ואף שגם בבית המקדש 
כמבואר  הרבה  גזויים  ניסים  תמיד  היו 
שזא  בדברים  אבז  מקומות,  בהרבה 
סומכין  שאין  הכזז  זנס, נשאר  הוצרכו 
עז הנס, כי הניסים היו הנהגה שז בית 
המקדש, זא הנהגה מיוחדת זעם ישראז 
בני  אבז  מיוחדת.  נפש  מסירות  בגזז 
שז  מיוחדת  הנהגה  וראו  לכו  חשמונאי 
כנגד  במזחמה  מעשיהם  בכז  ניסים 
שזהם  נפש  המסירות  ומשום  היוונים, 
זקיום התורה, ובודאי כשלכו זטהר בית 
זיושנה  עטרה  זהחליר  ובאו  המקדש 
כנגד  מזחמתם  כז  היתה  לה  עז  שהרי 
היוונים, יוכזו זהמשיך זסמוך עז הנס.

והנהגה ניסית לו רואים אנו גם בימינו, 
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אצז נושאי ארון התורה, הדבקים בתורת 
הכוזזים,  זומדי  האברכים  והם  השם, 
עמזי התורה בטהרה, שמסירים מעזיהם 
הלמן  וטרדות  רבים  חשבונות  כז 
ומקיימים את מה דברי הרמב"ם הידועים 
"וזא  ול"ז:  ויובז(  שמיטה  הזכות  )סוף 
שבט זוי בזבד אזא כז איש ואיש מכז 
באי העוזם אשר נדבה רוחו אותו והבינו 
זשרתו  ה'  זפני  זעמוד  זהבדז  מדעו 
כמו  ישר  והזך  ה'  את  זדעה  וזעובדו 
עוז  צוארו  מעז  ופרק  האזקים  שעשהו 
החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם 
ה'  ויהיה  קדשים  קדש  נתקדש  לה  הרי 
עוזמים  וזעוזמי  זעוזם  ונחזתו  חזקו 
זו  המספיק  דבר  הלה  בעוזם  זו  וילכה 

כמו שלכה זכהנים זזוים" עכ"ז. 

זשבחו  שייך  איך  צ"ב  וזכאורה 
החשבונות  עוז  צווארו  מעז  ש"פרק 
וזסמוך  האדם"  בני  בקשו  אשר  הרבים 
שהקב"ה יהיה "חזקו ונחזתו וכו' וילכה 
והרי  זו",  המספיק  דבר  הלה  בעוזם  זו 
בידם  עזתה  וזא  כרשב"י  עשו  הרבה 
שהרי  ועוד  ע"ב,  ז"ו  בברכות  כדאיתא 
אבות  עז  בפיה"מ  עצמו  הרמב"ם  דעת 
ידועה בלה, ועי' בפירוש הרדב"ל הזכות 

שמיטה ויובז שם, וצ"ע.

אוזם זהמבואר א"ש שכיון שנוהגים 
בהנהגה שז מסי"נ ופורקים מעזיהם עוז 
חשבונות הרבים, והם השומרים משמרת 
השם בדורנו, שעז ידם ועז ידי תורתם, 
עם  בכז  התורה  מסורת  משתמרת 
ישראז, ומהם לוכין זהיות מוסרי התורה 

השפע  דור  בדורנו  וביותר  זדור.  מדור 
ודור הבזבוז והחושך מוסרים נפשם, הם 
ובני ביתם, זוותר עז כז מותרות העוזם 
ניסית  זהנהגה  לוכים  כך  ומשום  הלה. 
מיוחדת זמעזה מדרך הטבע. ותו זכו"ע 
יכוז זסמוך עז הנהגה מיוחדת שהקב"ה 
יספק חזקו בעוה"ל "כמו שלכה זכהנים 
זשיטת  גם  היטב  א"ש  ולה  זזוים". 
תמיד  אומר  שהיה  מה  וידוע  הרמב"ם. 
ליע"א:  עלרי  האבי  מרן  הגדוז  רבינו 
"שכז שאברך ששקוע כוזו בתורה, ואין 
לוכה  זימוד התורה,  זו דבר אחד מזבד 
זהנהגה ניסית". וכמו שמסיים הרמב"ם 

ל"ז 'וילכה זו בעה"ל דבר המספיק זו'. 

בביאור  קנ"ו  סימן  במשנ"ב  ויעויין 
הזכה שם שכתב זהזכה דיחידים רשאים 
זעשות כרשב"י דרק "הרבה" זא עזתה 
הדברים  הן  והן  בארוכה.  יעוי"ש  בידם, 
בהנהגת  דנוהג  דמאחר  שכתבנו  כמו 
יחידים במסי"נ תו רשאי זסמוך שיהיה 
גם עמו הנהגה ניסית ומיוחדת, וכז כה"ג 
עז  סומכין  אין  אמרינן  זא  נס  זגבי  גם 

הנס וכמש"כ.

שגם  בחוש  אנו  רואים  כך  ומשום 
הישיבות והכוזזים וכז מקומות התורה, 
גבוהה  ושמימית,  ניסית  זהנהגה  לוכים 
מעז כז השגה אנושית, כפי שהמציאות 
זבני  יש  שפיר  וממיזא  בלאת.  מעידה 
תורה  בהם  שזומדים  וזמקומות  התורה 
בטהרתה כדרך המסורה זנו מדור זדור 
עד משה רבינו ע"ה, זסמוך עז ניסי השם 

יתברך ורוב חסדיו הגדוזים. 





מערכות מבי רבנן
מראשי הכוללים והחבורות
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הנה בע"ז מ"ג א' איתא דחשמונאים 
"עשאוה  ופרש"י  עץ,  של  מנורה  עשו 
יוונים  שטימאו  לאחר  עץ  של  במקדש 
את ההיכל ונטלו כל כליו וגברה יד בית 
חשמונאי וניצחום". והיינו דבגמרא שם 
מפורש דאחר שהעשירו עשאום של כסף 
וא"כ  זהב,  של  עשאום  והעשירו  חזרו 
קשיא ליה לרש"י היכן המנורה שהייתה 
היו  כבר  טמאוה  אם  אף  שהרי  קודם, 
יכולים לטהרה, וע"ז פרש"י ש"נטלו כל 
כליו", דמלבד שטימאו ההיכל גם נטלו 
לעצמם הכלים, וזה לא חזר גם כששבו 

וטיהרו ההיכל.

דמאחר  טובא,  צ"ע  לפי"ז  אלא 
כן  אם  חדשה,  מנורה  לעשות  שהוצרכו 
כיון שהיו כולם טמאי מתים באותם ח' 
בעשייתה,  המנורה  נטמאה  א"כ  ימים, 
שמן  פך  שמצאו  הנס  להו  אהניא  ומאי 
שמונה  ודלק  כה"ג  של  בחותמו  חתום 
שוב  המנורה  שנטמאה  כיוון  הרי  ימים, 

ממילא נטמא גם השמן שבתוכה. 

כתב  תר"ע  סימן  או"ח  מאיר  ובבית 

מקבלת  אינה  עץ  של  דמנורה  להוכיח 
טומאה, כיון שאין לה תוך, והבית קבול 
של השמן לא מקרי עשוי לקבלה, כיוון 
שאין המטרה להניח השמן שם אלא כדי 
העירו  כבר  אולם  ויכלה.  האש  שתדלק 
על דבריו, שרק לגבי גוף המנורה מפורש 
שאינו מקבל טומאה, דאיירי שהנר שבו 
השמן הוא כלי בפני עצמו, אבל באמת 
הנר שמקבל השמן שפיר מקבל טומאה, 
קושיא  הדר  ולפי"ז  ארוכים.  והדברים 
לדוכתא, מה הועילו בשמן הטהור מאחר 
ונטמאה  עץ  של  חדשה  מנורה  שעשו 

בעשייתה ושוב נטמא השמן.

ובמהרש"א שבת כ"א ב' הביא דברי 
מה  שהקשה  לסמ"ג,  בביאוריו  הרא"מ 
טמאו  והרי  הטהור  השמן  בפח  הועילו 
הרא"ם  ותירץ  בהדלקתם,  השמן  את 
שהדליקו בפשוטי כלי עץ, ושוב הקשה 
שהרי המנורה עצמה נטמאה ע"י היוונים, 
ותירץ שעשו מנורה חדשה של עץ, ע"פ 
והקשה  א'.  מ"ג  בע"ז  הנ"ל  הגמרא 
שהרי  בתירוצו,  תיקן  מה  המהרש"א 

הגאון רבי צבי פכטר שליט"א

חיבת הנס בטהרת המנורה
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בשעת  בנגיעה  המנורה  נטמאה  סו"ס 
ע"פ  ליישב  המהרש"א  וכתב  עשייתה. 
דרכו של הרא"ם, "שהיה מנורה של עץ 
עשויה כבר ביד מי שהוא במקום אחר, 
ולא נטמאה שם, ונטלוה ע"י פשוטי כלי 

עץ ונשאוה למקדש".

השמן,  לגבי  ממילא  א"ש  ולפי"ז 
טהורה  הייתה  שהמנורה  שמאחר 
שנעשתה מקודם, וכמו שנשאוה למקדש 
ע"י פשוטי כלי עץ, הנה כמו"כ הדליקו 
הרא"מ,  כמוש"כ  עץ  כלי  פשוטי  ע"י 
ושוב ממילא נשאר השמן בטהרתו ולא 
ע"י  לא  בנגיעה,  ולא  במשא  לא  נטמא 
הטמאים עצמם ולא ע"י נגיעת המנורה 

וא"ש.

במהרש"א  דהנה  צ"ב,  דעדיין  אלא 
האיש  דאותו  לומר  "דצריך  הוסיף,  שם 
המנורה  כתבנית  קודם  כבר  שעשאה 
עשאה באיסור לר"י דשל עץ נמי אסור 
צ"ב,  כן  ואם  יעוי"ש.  דקרא",  מריבוי 
הבאה  מצווה  בזה  דליכא  נימא  אי  דגם 
לצורך  העבירה  שאין  כיוון  בעבירה, 
המצווה וגם נעשתה קודם שעת המצווה. 
אולם מ"מ צ"ע א"כ איך השתמשו בזה 
הרמב"ם  פסק  והלא  דמקדש,  למנורה 
עושין  "אין  ה"כ  הבחירה  מבית  פ"א 
כל הכלים מתחילתן אלא לשם הקודש 
ואם נעשו מתחילתן להדיוט אין עושין 
ולדעת המהרש"א מאחר  לגבוה",  אותן 
יכלו  איך  א"כ  קודם,  להדיוט  שנעשה 

להשתמש בהאי מנורה של עץ.

ואמנם לדעת המל"מ בפרשת דרכים 
לגבוה  נאסר  שלא  שהוכיח  י"ב,  דרוש 
אלא כשהשתמש בזה ההדיוט, אבל אם 
לגבוה  נאסר  לא  הדיוט  נעשה לשם  רק 
יש  היא,  מילתא  לאו  הזמנה  דקיי"ל 
ליישב דהכא איירי שעדיין לא השתמש 

בהם מי שעשאם באיסור.

ודאי  זה  דהרי  צ"ב  עדיין  אולם 
"נעשו  שאם  ברמב"ם  להדיא  מבואר 
לגבוה,  עושין  אין  להדיוט  מתחילתן" 
והזמנה  בעשיה  דגם  להדיא  ומשמע 
והטעם  לכתחילה,  עושין  אין  בעלמא 
החסרון  מחמת  זה  שאין  אפשר  בזה 
דין  שיש  משום  אלא  להדיוט,  שנעשה 
שצריך לעשותו מלכתחילה לשם הקדש, 
הרמב"ם  שכתב  וכמו  לשמה,  דין  כעין 
כל  עושין  "אין  בתחילת דבריו  בלשונו 
הקודש",  לשם  אלא  מתחילתן  הכלים 
אשר לפי"ז אינו שייך כלל לדין דהזמנה 
לשם  נעשה  לא  שסו"ס  כיון  מילתא, 
לגבי  המל"מ  דברי  צדקו  ואמנם  גבוה. 
העבודה  את  פוסל  שאינו  בדיעבד,  דין 
אבל  ומכשרתן,  מחנכתן  דעבודתם 

לכתחילה ודאי אסור.

ומעתה צ"ב דמה הכריחם לעבור על 
האי דינא דלשמה בכלי שרת, שהוא דין 
עכ"פ  האחרונים,  כמוש"כ  דאורייתא, 
עצות  להם  היה  שפיר  והרי  לכתחילה, 

נוספות, וכדלהלן.

מהלכות  בפ"ו  הרמב"ם  כתב  דהנה 
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שלא  זיתים  דשמן  הי"ד  מזבח  איסורי 
למנורה,  בדיעבד  כשר  שליש  הביא 
ובהלכות טומאת אוכלין פ"א ה"ב פסק 
אינו  שליש  הביא  שלא  זיתים  דשמן 
מקבל טומאה. וא"כ צ"ע מה הוצרכו לנס 
דפך השמן שנשמר בטהרה, והרי שפיר 
יכלו לעשות שמן שכשר בדיעבד ואינו 
הר"ן  לדעת  ובשלמא  טומאה.  מקבל 
רחוקים  שהיו  בגלל  לנס  צריכים  שהיו 
היה  די"ל שלא  א"ש,  ימים  ד'  מהמסיק 
מצוי תח"י שמן שלא הביא שליש. אולם 
בשופי  א"כ  מתים,  טמאי  שהיו  להטעם 
יכלו לעשות שמן כזה, ומהו הנס הגדול 

וההודאה.

ובהכרח צריך לומר, ע"פ דברי הפנ"י 
לנס,  הוצרכו  מה  שהקשה  הידועים, 
ותירץ  בציבור,  הותרה  טומאה  והלא 
דבאמת הנס לא היה נצרך לעיקר הדין, 
שחזרו  ישראל  של  חיבתן  להודיע  אלא 
שיהיה  נס  להם  עשו  ראשונה,  לאהבה 

הכל בטהרה גמורה בלא דוחק.

א'  י"ז  פסחים  בחת"ס  ויעויין 
שום  חכמים  גזרו  שלא  למ"ד  שהקשה 
המקדש,  שבבית  משקין  בשום  טומאה 
במקדש.  השמנים  נטמאו  במה  א"כ 
יעוי"ש מה שפלפל בזה, אם הוא מחמת 
חשש תקרובת עכו"ם או שחששו שהגיע 
או  כבר,  טמא  כשהוא  מבחוץ  השמן 
פריצים  באו  בגדר  ביהמ"ק  אז  שהיה 
ויחללוהו. ושוב האריך ע"פ דברי הפנ"י 

הנ"ל בדברים נפלאים, יעוי"ש.

מה  שהקשינו  מה  נמי  א"ש  ולפי"ז 
שמן  לעשות  יכלו  והרי  לנס  הוצרכו 
בדיעבד,  וכשר  שליש  הביא  שלא 
היה  גופא  דזה  לומר  יש  הפנ"י  דלדברי 
חיבתם של ישראל, שלא יצטרכו לעשות 
שעת  ושל  דיעבד  של  באופן  המצווה 
וההודאה  יום  ענינו של  וזהו כל  הדחק, 
הכל  שיהיה  הנס  הקב"ה  שעשה  שבו, 
ששמן  ומאחר  והכשר.  טהרה  ביתרון 
בדיעבד,  אלא  כשר  אינו  שהביא שליש 
שוב לא רצו אלא להשתמש בפך השמן 
גופא  וע"ז  כה"ג,  של  בחותמו  שחתום 

נעשה להם הנס. 

אלא שמעתה שוב צ"ע, מה הרוויחו 
שלא הסתמכו על עיקר הדין של טומאה 
הותרה בציבור, וכדברי הפנ"י שהוא כדי 
שלכן  שכתבנו  וכמו  חיבתן,  להראות 
הביא  שלא  בשמן  השתמשו  לא  גם 
סו"ס  והרי  בדיעבד.  רק  שכשר  שליש 
השתמשו במנורה של עץ, שעפי"ד דברי 
עשייתה  כל  הרא"מ  בדעת  המהרש"א 
באיסור, ובוודאי מאיסי עכ"פ לכתחילה 

לגבוה וכנ"ל. 

וביותר צ"ע, לפי מה שהוכחנו ע"פ 
צריך  לכתחילה  שעכ"פ  הרמב"ם  דעת 
דינא  והוא  לשמה,  ייעשו  שהכלים 
מיפסלא  לא  שהעבודה  ורק  דאורייתא 
חיבת  כאן  יש  היכן  צ"ע  וא"כ  בהכי, 
ואיך העדיפו החשמונאים לעשות  הנס, 
כל הני דוחקי ולא לסמוך על עיקר הדין 

דלכתחילה, שטומאה הותרה בציבור.
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ונראה בזה בהכרח, דעיקר חיבת הנס 
דיני  לגבי  היה  דחשמונאים,  וההידור 
עניני  שאר  לגבי  אולם  וטהרה.  טומאה 
דחק  שעת  שהיה  מאחר  המקדש,  ודיני 
מצד  והן  ביהמ"ק  מצב  מצד  הן  גדול, 
וכדחזינן  גדול,  בדוחק  שהיו  הם  מצבם 
שאע"ג שקיי"ל שאין ציבור עני מ"מ לא 
היה להם כלל ממון רק למנורה של עץ, 
לגמרי  העבודה  תתבטל  שלא  כדי  לכן 

עשו מה שאפשר עכ"פ בדיעבד. 

ומעתה יתבאר אמאי העדיפו לסמוך 
דיני  מצד  המנורה,  בגוף  דיעבד  על 
לשמה ועשיית איסור וכנ"ל, ולא לעשות 
בטומאה אע"ג שטומאה הותרה בציבור, 
כיון שעיקר חיבת הנס הייתה לגבי דיני 

טומאה וטהרה.

דברי  ידועים  דהנה  בזה,  והביאור 
הלבוש שהחילוק בין ימי הפורים שנקבעו 
החנוכה  ימי  ושמחה, לבין  משתה  לימי 
שעיקרם הלל והודאה, מחמת שבפורים 
עיקר הגזירה הייתה על הגופים להשמיד 
שעיקר  בחנוכה  משא"כ  ולאבד,  להרוג 
להשכיחם  הרוחניות  על  הייתה  הגזירה 

תורתיך.

מהלכות  פ"ג  ברמב"ם  באמת  והנה 
גם  גזירה  דהיה  משמע  ה"א  חנוכה 
"גזרו  שכתב  בגשמיות,  וגם  ברוחניות 
גזירות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו 
כתב  ושוב  ובמצוות",  בתורה  לעסוק 
וכו'  ובבנותיהם  בממונם  ידם  "ופשטו 

וצר להם לישראל מאוד מפניהם ולחצום 
לחץ גדול וכו' ", הרי להדיא שהיה לחץ 
וצער גדול גם בגשמיות, אם כי לא היה 
לומר,  ויש  בפורים.  כמו  כליה  גזירת 
דכל הלחץ שלהם, וכל מה שפשטו ידם 
בממונם ובבנותיהם, היה כדי להלחיצם 
ולא מצד גזירה על  להעבירם על דתם, 

הגוף והגשמיות עצמם. וי"ל.

גזרו  דבאמת  עוד,  לומר  נראה  ואכן 
גם על הגוף וגם על הנשמות, ומ"מ עיקר 
ההודאה על הצלת הנשמות, כיוון שגם 
אלוקי  עליהם  "שריחם  הישועה  בשעת 
לא  והצילם",  מידם  והושיעם  אבותינו 
ועיקר  בגשמיות,  גמורה  ישועה  הייתה 
על  יתר  לישראל  מלכות  "שחזרה  מה 
מאתיים שנה", הייתה מלכות של כוהנים 
שעיקר תפקידם להורות את התורה, ולא 
וכדחזינן  דוד.  בית  של  מלכות  גבורת 
מזה גופא שלא היה להם בתחילה אפילו 
אליהם  חזרה  ולא  כסף,  של  מנורה  כדי 
וכדמשמע  היוונים  שנטלו  המנורה 
שלא  ונמצא  לעיל.  וכמוש"כ  ברש"י, 

הייתה ישועה שלימה.

ברוחניות  דגם  עוד,  נראה  ואמנם 
שאומרים  כמו  הייתה  הישועה  עיקר 
וכמו  טהורים",  ביד  "טמאים  בתפילה 
של  מגמתם  שעיקר  בספרים  שכתבו 
דת  ביטול  עצם  הייתה  לא  היוונים 
ישראל, אלא "לטמאות" את ישראל ואת 
בין  ההבדל  את  ולטשטש  עצמה,  הדת 
השמנים,  "טימאו"  ולכן  לטהור.  הטמא 
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שלא ביקשו את ביטול העבודה רק את 
טומאתה. וגם מה שפרצו פרצות בהיכל, 
מ"ג  פ"ב  מידות  במשניות  מפורש  הנה 
הגבול  שהוא  בחיל,  פרצות  י"ג  שהיה 
העזרה,  לתחום  העכו"ם  כניסת  של 
וכידוע. וכן את המזבח לא כתוב שהרסו 
אותו, אלא ששיקצו אותו, ובאו פריצים 

ויחללוה, כדאיתא.

ולכן כשנושעו ונמסרו "טמאים ביד 
והסירו  ההיכל  את  וטיהרו  טהורים", 
השיקוצים ובנו מזבח חדש, עיקר ההצלה 
והפדות הייתה שיכולים לעשות בטהרה. 
של  עבודתם  עיקר  הייתה  זו  ובנקודה 
החשמונאים, וכמו שמצינו בכמה ענינים 
הצדוקים  כנגד  בדווקא  חז"ל  שתקנו 
אפילו לקולא, כמו בפרה אדומה שתקנו 
לעשותה בדווקא ע"י טבול יום, כך עיקר 
מגמתם של החשמונאים היה זה לעומת 

זה, להעמיד המקדש בטהרה.

פך  שמצאו  הנס  להם  נעשה  ולכן 
אחד של שמן שמור בטהרה ע"י חותמו 
היה  הפך  מציאת  עצם  שגם  כה"ג,  של 
להם  נעשה  חיבתם  להראות  ואח"כ  נס, 
עיקר  ואכן  ימים.  ח'  שדלק  נס  ע"ג  נס 
ולכן  וטהרה,  טומאה  לגבי  הוא  החיבה 
דטומאה  לדין  הוצרכו  שלא  הנס  היה 
הותרה בציבור, אחר שעיקר הגזירה היה 
הרמב"ם  וכמוש"כ  וכנ"ל,  לטמאותם 

"ופרצו בו פרצות וטמאו הטהרות".

טומאה  דיני  דלגבי  א"ש  ומעתה 

וטהרה דקדקו היטיב ועשו הכל בהידור 
שמן  לעשות  רצו  לא  וגם  ולכתחילה, 
מקבל  שאינו  אע"ג  לשליש  הגיע  שלא 
מחמת  הבא  דוחק  שהוא  כיוון  טומאה, 
לתא דטומאה. משא"כ לגבי גוף המנורת 
עץ שאמנם עשייתה הייתה באיסור וגם 
לא נעשה מלכתחילה לשם גבוה, שהם 
טהרת  מדיני  ולא  וכליו  מקדש  מדיני 
המקדש, על זה לא הייתה ההבטחה של 
להראות חיבתם. ובאמת חזינן שעוד זמן 
רב אח"כ השתמשו במנורה של עץ ורק 
וכששוב  כסף  של  ועשו  העשירו  אח"כ 
בגמ'  וכדאיתא  זהב,  של  עשו  העשירו 
הדין  הוא  זהב  שמנורת  ואע"ג  הנ"ל, 

לכתחילה מדאורייתא. וא"ש היטיב.

ובזה א"ש טובא נמי, מה שלא מצינו 
שמן  להם  שיהיה  נס,  להם  שנעשה 
שהרי  טעמא,  והיינו  ולחביתין.  לנסכים 
נגמר  שלא  מפורש  א'  פ"ט  בתענית 
נ"ב  דף  ובע"ז  חנוכה,  אחר  עד  המזבח 
אבני  לפנות  צריכים  שהיו  מבואר  ב' 
מזבח  ולבנות  יוונים  ששקצום  המזבח 
ועוד  טובא.  זמן  לקח  ובוודאי  חדש, 
ומנורה  ומזבח  שולחן  לכתחילה  דהרי 
מעכבין זה את זה. ונמצא דכל הנס גם 
לגבי עבודת המקדש היה בימי החנוכה 
בשנה ראשונה, רק באופן חלקי ובצורה 
קושיא  הדרא  וא"כ  גדול,  דיעבד  של 
כ"ה  יום  על  ההודאה  ענין  מה  לדוכתא 
המנורה  לגבי  דווקא  מדוע  וגם  בכסלו, 

הוצרכו לנס כדי להודיע חיבתן.
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היטיב,  א"ש  להמבואר  אמנם 
להעמיד  שהצליחו  היה  הישועה  דעיקר 
לטהרה,  טומאה  בין  שוב  ולהבדיל 
טומאה  בדיני  שיהיה  נפשם  מסרו  ולכן 

הוא  וע"ז  ולכתחילה,  בהידור  וטהרה 
שנעשה להם הנס, להודיע חיבתן שחזרו 
ובשלימות  בהידור  הראשונה  לאהבתם 

הטהרה.
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שמחה ומשתה בחנוכה

ב'  סעי  תר"ע  סימן  בשו"ע  א( 
להרבות  מצוה  שום  שאין  כהטור  פוסק 
שלהודות  משום  בחנוכה,  בסעודות 
ולהלל ניתנה ולא למשתה ושמחה. ועיין 
במשנה ברורה בשם האחרונים שמפרש 
מסכים  אמנם  והרמ"א  בזה.  הטעם 
באופן  פסק  שלא  אלא  יוסף,  הבית  עם 
מצוה  קצת  שיש  שי"א  וכותב  מוחלט 
בריבוי הסעודות מטעם שחנוכת המזבח 
ועיין  כסלו.  בחודש  להיות  אמור  היה 
והדברים  כטור.  שלא  שהאריך  בב"ח 
ה"ג  בפ"ג  הרמב"ם  שהרי  ופלא,  הפלא 
כותב שימי חנוכה הם ימי שמחה. והרי 
משיטתו.  להתעלם  לא  יוסף  הבית  דרך 
שגם  הלכה  ד"ה  יח:  דף  בתענית  ותוס' 
בחנוכה יש בו דין משתה ושמחה. ואין 
התוס'  מדברי  להתעלם  הרמ"א  דרך 
ולומר יש אומרים. ועוד קשה שהמשנ"ב 
סק"כ  תקכ"ט  סימן  יו"ט  הלכות  סוף 
בחנוכה.  מאכילה  להימנע  שאין  כתב 
ועו"ק מגליון מהרש"א לרבי שלמה איגר 

יו"ד שצ"א שסעודת חנוכה היא סעודת 
מצוה. וצע"ג. וק"ק שהדרכי משה מביא 

שיש בחנוכה משתה ושמחה. 

בספר  )ועיין  לומר  אפשר  ולענ"ד   
ערוך השולחן מש"כ(, דאה"נ אין מצות 
הלל  דין  מעצם  בחנוכה  סעודות  ריבוי 
והודאה, אלא שהחוש מעיד שאי אפשר 
הלב  בשמחת  ולהודות  להלל  להגיע 
ואכילה,  במשתה  שמחה  עורכים  אא"כ 
ועל ידי כך ששמונת ימי חנוכה הופכים 
להיות כעין יום טוב זוכים לקיים תקנת 
הסעודות  דריבוי  דהיינו,  חנוכה.  מצות 
הדורות.  ירידת  משום  מצוה  הכשר  הם 
אכן מצינו מנהג בני תורה בארץ ישראל 

נוהגים כן ודו"ק.

בעניין שמן הגזול

סק"ב  תרע"ג  בסימן  המשנ"ב  ב( 
יעוי"ש  הגזול.  שמן  בדין  בצ"ע  נשאר 
ומשיב.  שואל  שו"ת  בשם  גם  שכ"כ 
מהם  נעלם  איך  אבין  ולא  מתפלא  אני 
ז' ע"ב, שכתב  חידושי הר"ן פסחים דף 

הגאון רבי משה טורעצקי שליט"א

הערות בעניני חנוכה
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מנורה  מצות  יוצא  אדם  שאין  להדיא 
גם  כן  ואם  עכתו"ד.  שלו,  הכל  אא"כ 
אינו  הגזילה שבשמן  דין  דצד  נימא  אי 
אינו  סו"ס  עכ"פ  אבל  בדיעבד,  מעכב 
שלו. ואולי י"ל שאין השמן מפרסם הנס 
אלא האש, וא"כ כבר קנה הגזלן בשינוי 
גשמי  נוזל  שהוא  שמן  שהיה  מעשה 
ועכשיו הוא גז דולק, ותו הוי כבר שלו. 
של  ספיקו  מהו  צ"ב  לפי"ז  דא"כ  אלא 
המשנ"ב, )ויעוי"ש בשואל ומשיב שכתב 
וי"ל שתקנו חז"ל שברכת  מהלך אחר(. 
המצוה חייב להיות על חפץ שלו, וכיוון 
ולא  שמן  הוא  עדיין  הברכה  שבשעת 

קנהו שוב אינו בכלל המצווה.

נתן חצי שיעור בנר

או"ח  שו"ע  על  תשובה  בשערי  ג( 
חנוכה  שנר  מבואר  סק"ג  תרע"ו  סו"ס 
מיד  להיכבות  שעומד  באופן  שהדליק 
הכנה"ג  לדעת  וגם  כלום,  עשה  לא 
הדליק  שאם  תרע"ז  בסימן  והט"ז 
ומדליק  שחוזר  מצויה  שהרוח  במקום 
שאינו  כיוון  טעמא  היינו  ברכה,  בלא 
בוודאי שהיה כבה מיד, אבל אם בוודאי 
יד"ח  יצא  לא  הדלקה  לאחר  מיד  יכבה 
כלל אפילו למאי דקיי"ל הדלקה עושה 
הוי  שבכה"ג  שכתב  ויעוי"ש  מצווה. 
כקודם הדלקה ומברך. ולעומת זה לגבי 
פסק  מכשיעור,  פחות  שמן  נתן  אם 
שאומר  מי  "יש  תרע"ה  בסימן  השו"ע 
דכיוון דהדלקה עושה מצווה צריך שיתן 

שמן בנר כדי שיעור קודם הדלקה, אבל 
אם בירך והדליק ואח"כ הוסיף שמן עד 
כדי שיעור לא יצא יד"ח", ע"כ. ובמ"ב 
וליתן  לכבותה  דצריך  כתב  סק"ח  שם 
בלא  ולהדליק  ולחזור  כשיעור  בה שמן 
ברכה. ומבואר דלא פסיקא ליה להשו"ע 
לחידוש הרא"ש דמעכב בדיעבד אם לא 
היה כשיעור בשעת ההדלקה ולכן כתבה 
כתבו  האחרונים  וגם  אומרים,  יש  בשם 
שימלא שמן כשיעור ויחזור וידליק בלא 
וודאי  שהדליק  ממי  שנא  ומאי  ברכה. 
יחזור  שלכו"ע  השע"ת  שכתב  ייכבה 
ההדלקה.  בכל  שחסר  בברכה  וידליק 
מסתבר  אם  שאמנם  הוא,  והחילוק 
שיכול  יתכן  שעה,  רבע  לאחר  שיכבה 
שתם  לאחר  שמן  שיעור  חצי  להוסיף 
רוב השמן, כיוון שעכ"פ החצי הראשון 
מילתא היא, ויש עליו שם הדלקה אע"ג 
נמי דלא  וחזינן  שהוא פחות מהשיעור. 
אמרינן בזה כל שעתיד להיכבות - בתוך 
ככבוי  השמן  חוסר  מחמת   - השיעור 
עומד  שאינו  בלחי  דקיי"ל  וכמו  דמי. 
זמן  שכל  מצויה,  ברוח  המבוי  פתח  על 
סמך  על  לטלטל  מותר  קיים  שהלחי 
דעומד  אמרינן  לא  שם  וגם  העירוב. 

ליפול וכנפול דמי.

את  לזה  לדמות  שאין  ונלע"ד 
כל  אם  הש"ס  בכל  הידועה  המחלוקת 
רב  כדעת  דמי  כקצור  לקצור  העומד 
קכד  סימן  אה"ע  בשו"ע  יעויין  שמעון, 
וב"ש  ובח"מ  הרמ"א  בדברי  א'  סעיף 
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אם פוסקים כרש"י עי"ש. דלא דמי, כי 
העושה,  גברא  ברצון  תלוי  העתיד  שם 
של  טבע  ובלחי,  חנוכה  בנר  משא"כ 
ואין תלוי  פועל את התוצאות,  הדברים 
הוא  הטבע  מצד  עוד  כל  ולכן  בגברא, 
קיים והנר דולק לא משווינן עליה עתה 

את סופו. )ועיין קצות שס"ג סק"א(.

כלל  שופר  הלכות  אדם  בחיי  והנה 
נסדק  שלא  דשופר  פוסק,  י"ד  דין  ק"מ 
של  ורטט  רעדה  ידי  על  אבל  כולו 
נסדק  להיות  סופו  בשופר  ההשתמשות 
כולו, הוא פסול כבר עתה, דכל העומד 
לולב  בהלכות  גם  דמי.  כנסדק  ליסדק 
)כלל קמ"ט דין י( כתב החיי אדם בנשמת 
אלא  במיעוט  שנסדק  שלולב  שם,  אדם 
יסדקוהו לגמרי, פסול כבר  שהנענועים 
דמי.  כנסדק  להיסדק  העומד  דכל  עתה 
נר  לגבי  ביאור מדוע  צריך  ולפי מש"כ 
חנוכה וכן לגבי לחי לא אמרינן כן, אלא 
נשארים  פעילים  עדיין  שהם  זמן  כל 

בתוקפם, משא"כ לגבי לולב ושופר. 

שתלוי  היכא  דשאני  למש"כ  ואמנם 
במעשי האדם, א"כ נראה לומר דבשופר 
ובלולב מצד עצם טבעם ועצם השתמשות 
להיסדק  מוכרחים  אינם  המצווה שבהם 
וחיובי  המצוה  עצם  דמצד  לגמרי, 
ויכול  גדולה,  רעדה  אין  בהם  המצווה 
אלא  ובעדינות,  בנחת  המצווה  לקיים 
והמנענע  התוקע  בגברא  יודעים  שאנו 
שעתיד לעשות בחוזק עד שיסדק לגמרי, 
ובידם,  אינשי  בדעת  תלוי  הוא  ושוב 
חפצא  את  הורס  סופו  של  העתיד  ולכן 
של מצוה, כמו כל העומד לקצור כקצור 
השתמשותו  הנר  משא"כ  וכנ"ל.  דמי 
הוא להאיר לפרסם הנס וא"כ אין כליונו 
שעת  בשעת  המדליק  למעשה  מתייחס 
ההדלקה שנאמר שעשה מעשה שיכבהו 
אח"כ ואינו הורס את חפצא של מצוה. 
גם הלחי העתיד ליפול ברוח מצויה אין 
לקבוע  תועלת  אלא  בעמידה  מציאותו 

רשות היחיד.
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ב'(  סעיף  תרע"א  )סי'  הרמ"א  דעת 
חנוכה  בנר  המהדרין  מן  שהמהדרין 
נוהגים שכל אחד מבני הבית מדליק נר 

חנוכה ומברך לעצמו את כל הברכות. 

י"ג(  סימן  )מהדו"ת  הגרע"א  והנה 
הידור  על  מברכין  שאין  למ"ד  התקשה 
ועוד(,  הפמ"ג  הפר"ח,  דעת  )וזה  מצוה 
היאך כל בני הבית מברכים, והרי מצות 
ובהדלקת  וביתו,  איש  נר  חנוכה  נר 
חובתם  ידי  הבית  אנשי  יצאו  הראשון 
וא"כ  מהדרין,  מדין  רק  הוי  והדלקתם 

היאך הם מברכים על הדלקתם? 

לומר  שצריך  הגרע"א,  שם  וכתב 
שכל אחד שמדליק, מתכוין שלא לצאת 
מחויב  ולכן  לו,  הקודמים  של  בהדלקה 
מדינא בהדלקה. והוסיף הגרע"א שסברא 
כזו מבוארת במג"א )סימן תרע"ז סק"ט( 
שכתב שם שאכסנאי הנמצא מחוץ לביתו 
ונפטר בהדלקת בני ביתו, יכול להדליק 
בברכה במקום שנמצא אם ירצה, שכיון 
שמדליק בעצמו, הוי כאומר שאינו רוצה 

מחויב  וא"כ  ביתו,  בני  בהדלקת  לצאת 
מדינא להדליק ולברך. 

מדברי  רע"א  הקשה  זו  סברתו  על 
המג"א )סימן תרע"ד סק"א( שכתב שם 
חנוכה  בנרות  "דנהגו  הרמ"א:  על דברי 
וכתב המג"א,  לנר",  מנר  להדליק  שלא 
"כלומר דבנר אחד סגי לכל בני הבית". 
לא  הבית  שבני  המג"א  מדברי  משמע 
יכולים להדליק מנר של בעה"ב. וקשה 
כיון  והרי  להדליק,  יכולים  לא  אמאי 
כוונתם  בעצמם,  בברכה  שמדליקים 
וא"כ  בעה"ב  של  בהדלקה  לצאת  שלא 
שלהם  והנר  להדליק,  מדינא  מחויבים 
הוי נר חיובי מדינא כמו נר של בעה"ב, 
מנר  נרם  להדליק  יכולים  לא  ואמאי 

בעה"ב, ונשאר הגרע"א בצע"ג. 

שכתב  הגר"א  בביאור  גם  ומצאתי 
על  ג',  סעי'  תרע"ז  בסי'  דהנה  כרע"א. 
רשאי  ש"אכסנאי  שכתב  הרמ"א  דברי 
להדליק בפני עצמו ולברך", כתב בביאור 
הגר"א: "כמו מהדרין ואינו רוצה לצאת 
בשל אשתו", עכ"ל. וביאור דבריו, שכמו 

הגאון רבי ישעיהו פרנקל שליט"א

הכוונה הנצרכת במצוות מהדרין מן המהדרין
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שבמהדרין כל אחד מדליק בברכה כיון 
שמתכוין לא לצאת בברכה של הקודמים 
לו, הכא נמי אכסנאי מתכוין לא לצאת 
שהיה  בזה,  והחידוש  אשתו.  בהדלקת 
שנמצאים  הבית  בני  שרק  לומר  מקום 
כאן  אך  לצאת,  לא  לכוין  יכולים  בבית 
באכסנאי שאשתו כגופו ונוסף לזה הרי 
לא מדליק בביתו, אולי בזה א"א לכוין 
יכול לקיים  בזה  לא לצאת, קמ"ל שגם 
לצאת  לא  שמתכוין  ע"י  מהדרין  דין 
ס"ל  שהגר"א  ומוכח  אשתו.  בהדלקת 
כהגרע"א דבעינן כוונת בני הבית שלא 
שלא  כיון  הבית  בעל  בהדלקת  לצאת 
וכן מצאתי ב"ערוך  מברכים על הידור. 

השולחן" שכתב גם כן כדברי הגרע"א.

רע"א מהמג"א,  קושית  אמנם מלבד 
ה"עולת  דעת  שגם  לכאורה  נראה 
שמואל" וה"משנה ברורה" דלא כרע"א, 
אכסנאי  בסוגיית  ט'  ס"ק  תרע"ה  דבסי' 
סי'  העול"ש  בשם  ברורה  במשנה  כתב 
ק"ה, שאמנם אשתו כגופו ואינה צריכה 
להדליק  יכולה  אך  בעצמה,  להדליק 
מצות  משאר  גרע  דלא  ולברך,  בעצמה 
מקיימות  שנשים  גרמא  שהזמן  עשה 
כרע"א,  נסבור  ואם  ומברכות.  המצוה 
שמדליקה  שהאשה  צ"ל  בהכרח  הרי 
בעלה,  בהדלקת  לצאת  שלא  מכוונת 
כן,  לכוין  צריכות  הבית  בני  ]דאם שאר 
וכנ"ל[, וא"כ  ק"ו האשה שאשתו כגופו 
שהרי  בהדלקה,  מדינא  חייבת  היא  הרי 
אף הם היו באותו הנס, וא"כ אינו דומה 

גרמא,  שהזמן  עשה  למצות  זה  נידון 
דס"ל  והשו"ע  הרמב"ם  לדעת  גם  והרי 
בכל מקום שנשים לא מברכות על מצות 
עשה שהזמן גרמא, בנידון שלנו חייבות 

להדליק ולברך מדינא. 

הגרע"א.  על דברי  יש  נוספת  הערה 
שהנה הרבה פעמים הבעה"ב מקפיד על 
לכתחילה  שיהיה  שלו  ההדלקה  מקום 
ובהידור, כגון במקום שיש פרסומי ניסא 
טפחים  מי'  למטה  וכן  ביותר,  הגדול 
בשמן  מהודרת,  במנורה  להדליק  וכן 
זית ופתילות מובחרות וכדו', ושאר בני 
כל  על  מקפידים  לא  שמדליקים  הבית 
א"א  גם  ולפעמים  דלעיל,  ההידורים 
להקפיד בהדלקות האלו על כל ההידורים 
בעה"ב(,  )של  הראשונה  שבהדלקה 
המנורה  להניח  מקום  להם  שיש  כגון 
פחות  מקום שיש  או  מי"ט,  למעלה  רק 
פרסומי ניסא, נמצא שחומרת בני הבית 
לידי  באה  המהדרין,  מן  מהדרין  להיות 
מכוונים  הם  הגרע"א  לפי  שהרי  קולא, 
שלא לצאת בהדלקה של בעה"ב, נמצא 
שלא  נעשית  אצלם  ההדלקה  שעיקר 
למעלה  מדליקים  ואם  כראוי.  בהידור 
ההדלקה  את  אפילו  מפסידים  מי"ט, 
לכתחילה שתקנו חז"ל, ומי יימר שכדי 
לקיים את המהדרין מן המהדרין, עדיף 
להפסיד את כל הנ"ל? מסתברא שעדיף 
להם לצאת בהדלקה המהודרת של בעל 
הבית ולקיים את עיקר המצוה לכתחילה 
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דין  את  שמפסידים  אף  )על  ובהידור 
המהדרין מן המהדרין(. 

וכה"ג יש לדון, אם בלילה הרביעי יש 
רק שבעה נרות להדליק, האם לשני מבני 
הבית עדיף להיות מהדרין מן המהדרין 
ולהדליק שלושה נרות, או שעדיף לצאת 
נרות?  ארבע  שמדליק  בעה"ב  בהדלקת 
בעל  בהדלקת  לצאת  שעדיף  ומסתבר 
בהידור.  לכתחילה  מצוה  זה  כי  הבית, 
וה"ה אם בעל הבית מדליק למטה מי"ט 
י"ט, מסתבר שעדיף לצאת  והשני מעל 

בהדלקת בעל הבית.

הביא  הנ"ל,  הגרע"א  בתשובת  והנה 
אם  בפוסקים  גדולה  מחלוקת  שישנה 
אפשר לברך על ההידור בלבד שעושים 
חדש"  ה"פרי  דעת  חנוכה.  נר  בהדלקת 
שלא מברכים על הידור בלבד, וכן למד 
חיים"  ה"אורחות  בדעת  חדש"  ה"פרי 
ה"פרי  דעת  וכן  יוסף",  ב"בית  המובא 
סק"ב.  במשב"ז  תרע"ו  בסימן  מגדים" 
על  שמברכים  רבא"  ה"אליהו  ודעת 
הידור בלבד, ובמשנה ברורה סי' תרע"ב 
לברך  אין  מספק  שלמעשה  כתב  סק"ו 
כדעת  נימא  אי  והנה  בלבד.  הידור  על 
א"כ  בלבד,  הידור  על  שמברכים  הא"ר 
אין צריכים בני הבית לכוון שלא לצאת 

בהדלקת בעה"ב, ופשוט.

קושיית  בישוב  לומר  אפשר  ועפי"ז 
הגרעק"א בסתירת דברי המג"א, דבסימן 
תרע"ד גבי להדליק מנר בעל הבית, יש 

על  הידור  על  שמברכים  שס"ל  לומר 
יכולים  לא  הבית  בני  ולכן  לבד,  מצוה 
)שהרי  הבית  הבעל  של  מנר  להדליק 

הדלקתם רק על הידור(. 

אכסנאי  לגבי  סק"ט  תרע"ז  ובסימן 
שלא  שמתכוון  המג"א  כתב  ששם 
לצאת בהדלקת אשתו, היה אפשר לומר 
ב'  שם  יש  אברהם  במגן  באמת  שהנה 
טעמים על מה שכתב הרמ"א "אם רוצה 
להחמיר על עצמו ולהדליק בפני עצמו 
בתחילה  המג"א  הביא  וע"ז  מדליק", 
דאע"ג  הדשן  התרומת  בשם  א'  טעם 
"מכל  אשתו,  שתשכח  חיישינן  דלא 
בכלל  בעצמו  להדליק  רוצה  אם  מקום 
נוסף  טעם  הביא  ושוב  הוא".  מהדרין 
הפשוט  דהמנהג  מהרי"ל  תשובת  בשם 
בזה"ז  שהשתא  "כיון  אכסנאי  להדליק 
כל אחד ואחד מדליק בעצמו מי יודע אם 
מדליקין עליו בביתו ואתו למיחשדיה", 
הוסיף  ושוב  חנוכה.  נר  מדליק  שלא 
ברכה  "ומשום  המהרי"ל  בשם  המג"א 
רוצה לצאת  כיוון שאינו  ליכא,  לבטלה 
עליה".  חיובא  חל  ממילא  אשתו  בשל 
שכתב  מה  דכל  לומר,  נראה  ומעתה 
המג"א בשם המהרי"ל שצריך שיתכוין 
רק  הוא  אשתו,  בהדלקת  לצאת  לא 
משום  שמדליק  המהרי"ל  טעם  לפי 
על  ולברך  להדליק  שיוכל  וכדי  חשדא 
שיתכוון שלא  צריך  בעצמו  חנוכה  הנר 
אין  החשד  על  שהרי  בהדלקתה,  לצאת 
מברכים. אך לטעם הראשון של התרומת 
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להדליק  רוצה  אם  מקום  ש"מכל  הדשן 
בעצמו בכלל מהדרין הוא", הנה באמת 
להאי טעמא א"צ כוונה זו שלא לצאת, 
על  שמברכים  כיון  לברך  יכול  ושפיר 

הידור, וכדעת הא"ר.

אך בדעת הגרע"א א"א לומר שלמד 
הידור,  על  שמברכים  שס"ל  במג"א 
דא"כ מה הוכיח הגרע"א מהמג"א לגבי 
לא  אחד  כל  שמתכוונים  מהדרין,  דין 
לצאת בהדלקת הבעה"ב, דלפי"ז חלוק 
בבית  כשמדליקים  ורק  דיתכן  טובא 
לכוון שלא לצאת בהדלקה  אחר אפשר 
)כאכסנאי(, אך באותו בית כיון שמצות 
שייך  לא  אולי  וביתו,  איש  חנוכה  נר 
להתכוון שלא לצאת ידי חובה בהדלקת 
במג"א  למד  שהגרע"א  ובהכרח  השני, 
בעי  התרוה"ד  של  הראשון  לטעם  שגם 

שיתכוון לא לצאת בהדלקת בעה"ב.

ספוקי  שהמג"א  לומר,  נראה  ולכן 
מספקא ליה אם מברכים על הידור }כמו 
בדעת  נחלקו  והא"ר  שהפר"ח  שמצאנו 
ה"אורחות חיים" אם ס"ל שמברכים על 
ולכאן{.  לכאן  פנים  ויש  לא  או  ההידור 
א"כ  ההידור,  על  שמברכין  נימא  אם 
עדיף שבבני הבית יכוונו לצאת מבעה"ב 
ואח"כ  וברכתה,  ההדלקה  עיקר  את 
שהיא  הדלקתם  על  עצמם  הם  יברכו 
המהדרין.  מן  מהדרין  של  מצוה  הידור 
בהדלקת  לצאת  שעדיף  לזה,  והטעם 
הדרת  עם  "ברוב  ומטעם  הבית  בעל 
מלך", שכולם יוצאים יחד באותה מצווה 

מהודרת,  ובצורה  בפרסום  שנעשית 
ואח"כ שיברכו על ההידור, ירוויחו ג"כ 
ההידור.  הדלקת  על  ברכות  כמה  עוד 
אבל אם לא מברכים על הידור, בהכרח 
לא  ולכוון  הגרע"א  כדברי  להתנהג 
שלדינא  נמצא  בעה"ב.  בהדלקת  לצאת 
הבית  בני  על  ליה,  מספקא  שספוקי 
לכוון כדלהלן: אם מברכים על ההידור 
כוונתנו לצאת בהדלקת בעל הבית ואם 
לא  כוונתנו  ההידור,  על  מברכים  לא 
שכתב  שמה  נמצא  בהדלקתו,  לצאת 
רק  זה  לצאת,  לא  לכוון  שיש  הגרע"א 
אך  ההידור  על  מברכים  שלא  הצד  על 
בלמעשה יש לנהוג שיכוון כפי שכתבנו 
המג"א  דברי  מתיישבים  ולפי"ז  לעיל. 

כפי שנבאר בס"ד.

בסימן  במג"א  שני  לטעם  והנה 
דעת  שהוא  אכסנאי  לגבי  תרע"ז 
חשד,  משום  ההדלקה  שסיבת  מהרי"ל, 
חייב האכסנאי לכוון לא לצאת בהדלקת 
דין  בכלל  אין  ולמהרי"ל  ויתכן  אשתו, 
ביתו.  זה  שאין  כיון  באכסנאי  מהדרין 
התרוה"ד  בשם  במג"א  הראשון  ולטעם 
שההדלקה משום מהדרין, יש לכוון על 

תנאי כפי שכתבנו לעיל.

זה  לטעם  שגם  עוד,  לומר  ויתכן 
להתכוון  לאכסנאי  עדיף  התרוה"ד  של 
אשתו,  בהדלקת  לצאת  לא  בהחלט 
ולא  בהדלקה  השתתף  לא  שהוא  שכיון 
שמע הברכות, עדיף שיתכוון לא לצאת 
}גם אם מברכים על ההידור{, כדי שיוכל 
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להדליק בעצמו ולומר את הברכות ולכן 
כתב במג"א בצורה פשוטה שמתכוון לא 
לצאת ולא כתב שזה על תנאי. ולפי"ז זה 
מובנים היטב דברי המג"א בסימן תרע"ד 
הבית,  בעל  של  מהנר  להדליק  שא"א 
דהרי לצד שמברכים על הידור התכוונו 
הבית,  בעל  בהדלקת  לצאת  הבית  בני 
וא"כ הנר שלהם הוי רק הידור ולצד זה 
של  נרות  דהוי  נרותיהם,  להדליק  א"א 
עיקר  שהוא  הבית  בעל  של  מנר  הידור 

המצווה.

דברי  גם  היטב  מתיישבים  ולפי"ז 
העולת שמואל והמשנ"ב בסימן תרע"ה, 
שאם  הגרע"א,  לדברי  ויותאמו דבריהם 
האשה רוצה להדליק בעצמה ולברך, יש 
עליה לכוון שאם לא מברכים על הידור 
בעלה,  בהדלקת  לצאת  שלא  כוונתה 
לצאת  כוונתה  הידור  על  מברכים  ואם 

בהדלקתו. 

הידור,  על  שמברכים  שלצד  נמצא 
בהדלקת  חובה  ידי  האשה  כבר  יצאה 
בעלה והיא מדליקה ומברכת על ההידור, 
לא  ונשים  כגופו  אשתו  והרי  וקשה 
מהדרין  ובדין  ההידור,  על  כלל  מצוות 
להדליק,  הנשים  נוהגות  לא  מן מהדרין 
הוי  בעצמה  שמדליקה  אשה  וא"כ 
ומי  בה,  מצווה  שאינה  מצוה  כמקיימת 

המ"ב  שכתב  וזהו  שיכולה לברך,  יימר 
שיכולה לברך על ההידור כמו שמברכת 
ממנה  פטורה  שהיא  שהז"ג  מ"ע  על 

ויכולה לקיים המצוה ולברך עליה.

העולם,  מנהג  ליישב  נבוא  ועתה 
המהדרין  מן  מהדרין  מצות  שמקיימים 
פחות מהודרת משל  אף שהדלקתם  על 
בהפסדם,  שכרם  יצא  ולכאורה  בעה"ב, 
עיקר  את  שמקיימים  נמצא  דלהגרע"א 
וכנ"ל.  מהודר,  הפחות  באופן  המצוה 
את  כשמקיימים  כך,  לומר  וצריך 
המהדרין מן המהדרין הרי קיימנו הידור 
הפסד  לנו  נגרם  האם  חז"ל,  שתיקנו 
בהדלקה זו, הדבר נמצא בספק וכמוש"כ 
הידור  על  מברכים  אם  דהרי  לעיל, 
עם,  ברוב  המהודרת  במצוה  רווח  נגרם 
שיוצאים גם בשל בעה"ב, וכן ישנו רווח 
של ברכות, ואם לא מברכים על ההידור, 
נגרם הפסד מסוים בעיקר המצוה, א"כ 
יש לנו רווח ודאי וספק הפסד. משא"כ 
יש  מן המהדרין,  נקיים מהדרין  לא  אם 
ופשוט  זה.  הידור  של  ודאי  הפסד  לנו 
שעדיף מצווה ודאית וספק הפסד, על פני 
ודאי הפסד, ולכן גם במקרה שהדלקתם 
מהדלקת  מהודרת  פחות  הבית  בני  של 
בעל הבית, כדאי להם להדליק בעצמם, 
בהדלקתם  להשתדל  להם  יש  וכמובן 
שתיעשה בצורה המהודרת ככל האפשר.
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מדוע  מבאר  תר"ע  סימן  הלבוש  א. 
סעודה  בעריכת  מצוה  אין  בחנוכה 
שמצאנו  כמו  הנס,  ולזכר  היום  לכבוד 
בפורים שתקנו חכמים שחובת היום היא 
במשתה ושמחה. וכתב הלבוש, שההבדל 
בין חנוכה לפורים, כי בחנוכה לא דרש 
להשתעבד  אלא  מהיהודים,  אנטיוכוס 
ולהכנע מלפני מלכותו "כדרך המלכים 
אחד  וכובשים  זה  את  זה  המנצחים 
ממדינות חבריהם ומכריחים לאמונתם", 
אבל לא היו היהודים בסכנת הגוף, כי מי 
שהיה מקבל על עצמו להיכנע לגזירות 
היוונים לא היו הורגים אותו, ומשום כך 
מלכות  את  ונצחו  ישראל  יד  כשגברה 
יון, לא קבעו את ימי החנוכה אלא להלל 
והטעם  ושמחה,  למשתה  ולא  ולהודות 
אותנו  למנוע  רצו  שהם  "כיון  כי  לכך 
יתברך  ובעזרתו  ח"ו,  בדת  לכפור  מזה 
לא הפיקו זממם וגברה ידנו, לכך קבעו 

אותם לחזור ולשבח ולהודות לו". 

תקנו  הפורים  בימי  זאת  לעומת  אך 
חכמים לעשות זכר לנס במשתה ושמחה, 

כי בימי המן הרשע היתה הגזירה להרוג 
ולהשמיד את הגוף, כי גם מי שהיה רוצה 
ולדבוק  אבותיו  לאמונת  פניו  להפוך 
וצרת  אותו,  הורגים  היו  גם  הנכר  בבני 
ולכן  ושמחה,  משתה  ביטול  היא  הגוף 
כשנצלנו מהמן קבעו לנו חכמים להלל 

ולשבח יתברך ע"י משתה ושמחה.

על  לומדים  אנו  הלבוש  ומדברי  ב. 
ושמחה  משתה  במצות  חדשה  הבנה 
בפורים, שלא כמו יו"ט או שבת שכבוד 
בסעודה,  המחייבים  הם  וקדושתו  היום 
הם  בפורים  והשמחה  המשתה  אלא 
המצוה  ומהות  לנס,  זכר  מהווים  עצמם 
להרוג  ה'להשמיד  שתחת  להראות  היא 
ולאבד' שהם ביטול משתה ושמחה אשר 
זממו עלינו אויבנו, ניצלנו בחסדי הבורא 
יתברך מידם ואנו מרבים עוד ועוד בחיים 
מצות  ולפי"ז  ושמחה.  ימי משתה  שהם 
המשתה היא כמו מקרא מגילה שנועדה 
לפרסם את הנס שארע לנו, וכך באכילה 
מפרסמים  אנו  בפורים  ושמחה  ושתיה 

את הנס שנצלנו ממות לחיים.

הגאון רבי שלמה מילגרום שליט"א

בגדר מצות הלל בחנוכה
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גם  בלבוש  ללמוד  ניתן  זו  וכדרך 
חובת  שאין  בחנוכה,  הלל  מצוות  בגדר 
בשאר  כאמירתו  בחנוכה  ההלל  אמירת 
ימים טובים, אלא הלל זה גופא הוא זכר 
לנס כמצות הדלקת הנר, ועל ידי אמירת 
שעצת  מפרסמים  אנו  וההודאה  ההלל 
ומחשבתם  בידם,  עלתה  לא  היוונים 
ה'  שם  הזכרת  מפינו  לבטל  הרעה 
נהפכה על פניהם, ותחת זאת אנו מרבים 
ה'  נסי  של  ובהילול  בשבח  אלו  בימים 

ונפלאותיו.

בעניין  י"א:  בערכין  בגמ'  והנה  ג. 
טובים  בימים  ההלל  אמירת  חובת 
הלל  אומרים  מדוע  הקשו  ובמועדות, 
דהלל  ותירצו  יו"ט,  אינו  והרי  בחנוכה 
בגמ'  והקשו  ניסא,  משום  הוא  דחנוכה 
משום  הלל  נאמר  בפורים  גם  א"כ 
ע"ש.  תירוצים  כמה  שם  ותירצו  ניסא, 
ולכאו' לדברי הלבוש יכלו לתרץ ולומר 
דדוקא בחנוכה שהלל עצמו איהו גופא 
הלל,  בו  אומרים  לכן  לנס  ופרסום  זכר 
על  גזירה  היתה  שלא  בפורים  משא"כ 
ההלל  אמירת  בעצם  ואין  דת-קדשינו 
משום זכרון הנס רק הודאה בעלמא, לכן 

אין אומרים בו הלל.

באמת  כי  בדוחק,  ליישב  ואפשר 
היתה  הגוף  על  הגזירה  מלבד  בפורים 
בתרגום  מבואר  וכן  הדת,  על  גם גזירה 
הפסוק  על  טז(  )ח,  אסתר  למגילת 
וששון  ושמחה  אורה  היתה  'ליהודים 
הות  "ליהודאי  התרגום:  וכותב  ויקר', 

רשותא למעסק באוריתא ולמיטר שביא 
ומועדיא ולמגזר עורלת בניהון ולאחתא 
רישיהון".  ועל  ידיהון  על  תפילין 
על  גזר  הרשע  שהמן  בתרגום  ומבואר 
ומילה  חודש  שבת  שהם  המצות,  קיום 
ותפילין, והוא כעין גזירות היונים שגזרו 
ג"כ על קיום שבת חודש ומילה, ולפי"ז 
וגם  הלל  גם  בפורים  לתקן  ראוי  היה 
עניין  גם  בו  שהיו  כיון  ושמחה,  משתה 
ביטול הדת וגם השמדת הגוף, אלא שלא 
תקנו הלל בפורים מהטעמים המבוארים 
שם בגמ', או משום דאין אומרים שירה 
זו  דקריאתה  משום  או  שבחו"ל  נס  על 
הלילא או משום דאכתי עבדי אחשוורוש 

אנן ואין הגאולה שלימה.

)קי"ז,  בפסחים  בגמרא  והנה  ד. 
נביאים  אמרו?  מי  זה  "הלל  איתא:  א( 
שיהו  לישראל,  להן  תקנו  שביניהן 
אומרין אותו על כל פרק ופרק ועל כל 
צרה וצרה שלא תבא עליהן, ולכשנגאלין 
אומרים אותו על גאולתן". ופירש רש"י 
שם דהנביאים תקנו לישראל לומר הלל 
'על כל פרק ופרק' דהיינו בימים טובים 
ובמועדים, 'ועל כל צרה וצרה' - "שאם 
ויושעו  עליהן  צרה  תבוא  ושלום  חס 
כגון  גאולתן,  על  אותו  אומרים  ממנה, 

חנוכה". וכ"כ רש"י בתענית )כ"ח, ב(.

לומר  היתה  הנביאים  תקנת  והנה 
דלאו  ומשמע  צרה'  צרה  כל  'על  הלל 
דוקא צרה רוחנית כעין גזירות היוונים, 
אלא על כל צרה שלא תבוא כשנגאלין 
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ממנה אומרים שירה, וא"כ ממש"כ רש"י 
'כגון חנוכה' מבואר שיום שנעשה בו נס 
מגזירות  ובין  מגזירות שמד  בין  והצלה 
על הגוף מחייב באמירת הלל, ולא כמו 
מפני  הלל  לומר  דתקנו  הלבוש  שכתב 
שעל ידי אמירת ההלל מתפרסם הנס של 
שלא  להודיע  היוונים  מגזירות  ההצלה 

נתבטל ש"ש מפינו.

תקנת  בביאור  הפוסקים  דנו  אמנם 
וצרה,  צרה  כל  על  הלל  לומר  הנביאים 
האם היתה זו תקנה לומר הלל רק בשעת 
שנעשה  ביום  ושנה  שנה  בכל  או  הנס 
רש"י  שכתב  למרות  שהרי  נס,  בו 
אחר  יום  עוד  מצאנו  לא  חנוכה'  'כגון 
שמתקיימת בו תקנת הנביאים, ובשלמא 
מלחמות  או  בכנענים,  יהושע  מלחמות 
ושמואל  שופטים  בספר  שונות שפורטו 
עם הפלישתים ועוד כיוצא בהנה רבות, 
לא מצאנו שאמרו בהם לפי שהיו קודם 
צ"ע  אבל  הראשונים,  הנביאים  תקנת 
דבימי בית שני נכתבו כל הנסים לזכרון 
לדורות במגילת תענית, ולא מצאנו יום 
כמו  הלל  לדורות באמירת  אחד שנתקן 

חנוכה.

משמע  בערכין  בגמ'  מכך,  ויתירה 
הלל  לומר  שלא  הפשוטה  שהסברא 
ורק  ובמועדים,  טובים  בימים  אלא 
אומרים  מדוע  הגמ'  שהקשתה  אחרי 
דחנוכה  שהלל  ותירצה  בחנוכה  הלל 
להקשות  נתעוררו  אז  ניסא,  משום  הוא 
מדוע בפורים אין אומרים הלל. ולכאו' 

אם מבואר בגמ' בפסחים הנ"ל שתקנת 
פרק  כל  על  הלל  לומר  היתה  הנביאים 
מדוע  א"כ  וצרה,  צרה  כל  ועל  ופרק 
הגמ' מקשה על פורים רק מכח ההכרעה 
הנס,  על  הבא  הלל  הוא  דחנוכה  שהלל 
והלא בלאו הכי קשה מדוע אין אומרים 
הלל בפורים מחמת תקנת הנביאים, וגם 
צ"ב מדוע הקשתה דוקא על פורים ולא 

על שאר ימים שנעשה בהם נס.

שתקנת  בראשונים  דעות  וישנם 
וצרה  צרה  כל  על  הלל  לומר  הנביאים 
הצרה,  מן  שנגאלים  בזמן  רק  היתה 
ולא שיאמרו הלל בכל שנה ושנה ביום 
לישנא דגמ'  דייק  והכי  נס.  בו  שנעשה 
ולכשנגאלין  וכו'  וצרה  צרה  כל  'על 
לא  ובוודאי  גאולתן',  על  אותו  אומרים 
קודם  הלל  יאמרו  שלא  למעוטי  אתי 
שנגאלו דהא פשיטא דעדיין הם בצרה, 
שנגאלין  בעת  שדווקא  הכוונה  וע"כ 
כמו  ושנה  שנה  בכל  ולא  כן  יאמרו 

שאומרים הלל בכל פרק ופרק.

הלכות  בעל  בדברי  משמע  וכן 
תקנת  בגדר  שכתב  ט"ו(  )סימן  גדולות 
כל  כשמתאספים  אלא  דאינה  הנביאים, 
ישראל, וז"ל: "משום דכד כניפין כלהון 
ישראל ובעי למימר הלל כל יומא על כל 
צרה שנגאלין ממנה, אמרי". ואם החיוב 
שנה  בכל  הלל  לומר  נביאים  מתקנת 
אפשר  איך  נס,  בו  שנעשה  ביום  ושנה 
לומר שצריך לאסוף את כל כלל ישראל 
לכך, ודוחק לומר דתקנו לומר בכל שנה 



. h חנוכת אליהו ס.

לאמירתו.  ישראל  כל  יתאספו  אם  רק 
ועיין  ה"ו.  פ"ג  חנוכה  המ"מ  דעת  וכן 

העמ"ש כ"ו א'.

היה  רש"י  דגם  לומר  אפשר  ואולי 
תקנת  את  קיימו  לא  מדוע  לו  קשה 
הנביאים לומר הלל בכל גאולה וגאולה 
שנעשית לישראל בימי בית שני, ועל זה 

תירץ כגון חנוכה דהיינו כדברי הלבוש 
ישועה  על  אלא  הלל  לומר  תקנו  דלא 
וגאולה מצרה שבאמירת הלל מתפרסם 
שמד לבטל  גזירת  שהיתה  דהיינו  הנס, 
הלל  אמירת  וע"י  ומצוות  תורה  מאתנו 
יהא ניכר לעין כל שלא שלטו בנו זרים 
לה'  והודיה  שבח  מפינו  נשתכח  ולא 

יתברך. 

איתא בגמרא )שבת כא, ב(: אמר רב 
משמיה  מניומי  בר  נתן  רב  דרש  כהנא, 
שהניחה  חנוכה  של  נר  תנחום:  דרבי 
למעלה מעשרים אמה - פסולה, כסוכה 
וכמבוי. והיינו משום דבנר חנוכה בעינן 
פרסומי ניסא ולמעלה מעשרים אמה לא 
סוכה  גבי  כדאמרינן  עינא  ביה  שלטא 

ומבוי ואין הנס מתפרסם בהדלקתו. 

והנה כתב בחי' הריטב"א )שבת שם( 
דאדם הדר בעליה ואין לו אפשרות להניח 
למעלה  הגבוה  במקום  אלא  נרותיו  את 
בחלון  ידליק  מרה"ר,  אמה  מעשרים 
מעשרים  גבוה  שחלונו  למרות  בברכה, 
אמה. וטעם לדבר, דכיון שאמרו בגמרא 
שולחנו  על  מניחה  הסכנה  ש"בשעת 
דהיינו, שבשעת הסכנה לא תקנו  ודיו" 
להדליק בחוץ ויכול להדליקם בביתו על 
שולחנו, הרי שיש קיום במצות נר חנוכה 

לכן  רה"ר,  ניסא לבני  פרסומי  ללא  גם 
מי שגר בקומה גבוהה ואין לו אפשרות 
לבני  הניכר  מקום  הנרות  את  להדליק 
רשות הרבים, ידליק היכן שנמצא ויקיים 

בכך את מצוותו.

להבין,  צריך  הריטב"א  דברי  ולפי 
למה מי שיש לו מקום להדליק את נרות 
החנוכה למטה מעשרים אמה, והדליקם 
ולא  פסולה  הדלקתו  הגבוה  במקום 
נאמר  לא  מדוע  כלל,  מצוותו  את  קיים 
בלי  גם  המצוה  תתקיים  ש'בדיעבד' 
שיראוה בני רשות הרבים, כמו שבשעת 
הסכנה או כשאין לו מקום להניח את נרו 
מתקיימת  אמה  מעשרים  למעלה  אלא 
בלי  גם  בלבד  הנר  בהדלקת  המצוה 
לעוברים  בחוץ  ההדלקה  את  לפרסם 

ברשות הרבים. 

בעניין מצוות פרסום הנס בהדלקת נרות חנוכה
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והנה מצאנו בכמה מקומות שהודאה 
לקב"ה בצורה מושלמת נעשית באמצעות 
הודאה וסיפור. כך כתוב בתהילים )פרק 
לִִּבי ֲאַסּפְָרה ּכָל  יְקֹוָק ְּבכָל  ט, ב(: "אֹוֶדה 
לא- קז,  )תהלים  שם  וכן  נִפְלְאֹוֶתיָך". 
נֵי  לב( "יֹודּו לַיקֹוָק ַחְסּדֹו וְנִפְלְאֹוָתיו לְִב
זְֵקנִים  אָָדם וִירְֹממּוהּו ִּבקְַהל ָעם ּוְבמֹוַׁשב 
יום  כל  אומרים  אנו  גם  וכך  יְַהלְלּוהּו". 
בתפלת 'שמונה עשרה' בברכת 'מודים': 
"נודה לך ונספר תהלתך". וכיון שתקנת 
הדלקת הנר יסודה בדין 'הודאה' וכדרך 
שההדלקה  הללו'  ב'הנרות  שאומרים 
היא 'כדי להודות ולהלל לשמך הגדול' 
לכך תקנו חז"ל שאת ההודאה בהדלקה 
נעשה באופן ובצורה שבה אנו מפרסמים 
רק  היא  ההודאה  שלימות  כי  הנס,  את 
את  ומפרסם  מספר  גם  המודה  כאשר 

רגשי הכרת תודתו.

והסיפור  ההודאה  האם  לעיין  ויש 
 - אחת  מצווה  דהיינו  מצוות,  שתי  הם 
להודות על ניסי ה' עמנו, ומצוה נוספת 
ששתי  או  הנס.  את  ולפרסם  לספר   -
והפרסום  ההודאה  דהיינו  הפעולות 
נחשבים למצוה אחת, כי שלימות הכרת 
וגם  מודה  שגם  במי  רק  ניכרת  התודה 

מפרסם את תודתו לאחרים.

צריך  חנוכה  נר  לעניין  בפרטות  וכן 
שתי  לנו  תקנו  חז"ל  האם  להתבונן, 
הנר  את  להדליק  אחת  תקנה  תקנות: 
ותקנה  עמנו,  נסיו  על  לה'  נודה  שבכל 
יתפרסם  שבו  במקום  להדליק  נוספת 

את  גם  זו  בהדלקה  לקיים  כדי  הנס 
מצוות 'סיפור תהלות ה'', או שההדלקה 
והפרסום הם מצוה אחת כי רק בצירוף 
שניהם תהיה ההודאה שלימה ואמיתית.

את  להסביר  נוכל  הדרכים  ב'  ולפי 
היכן  לו  שאין  במי  המצוה  קיום  גדר 
ביה  דשלטא  במקום  נרותיו  את  להניח 
על  דמניחה  הסכנה  בשעת  או  עינא 

שולחנו. 

תקנו  שחז"ל  הראשונה  הדרך  לפי 
ופרסום,  הודאה  שהם  מצוות  שתי 
הסכנה  בשעת  באמת  כי  לבאר  אפשר 
נרות  להדליק  אפשרות  כשאין  או 
החלק  את  רק  המדליק  מקיים  בחוץ, 
מצוות  את  דהיינו  המצוה,  של  הראשון 
אינה  הפרסום  מצות  ואילו  ההודאה, 
נרותיו  את  המדליק  ולכן  מתקיימת, 
את  מקיים  אכן  אמה,  מעשרים  למעלה 
מצוות ההודאה, אבל מכיון שאת מצוות 
חייב  הוא  לכן  קיים  לא  עדיין  הפרסום 
להדליק פעם נוספת נרות חנוכה במקום 
זו  הנמוך מעשרים אמה כדי שבהדלקה 

יקיים את מצות הפרסום. 

ולפי הדרך השניה ששלמות ההודאה 
רק בצירוף שתי הפעולות שהם  נעשית 
הודאה ופרסום, אפשר לומר שמי שאין 
או  בחוץ  נרותיו  את  להדליק  יכולת  לו 
במקום גלוי לעין יוצא ידי חובתו למרות 
שלא פרסם את הנס, כי אצלו זו ההודאה 
מה  כל  את  עשה  שהרי  המושלמת 
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לפרסם  רצונו  והרי  לעשות,  שביכולתו 
האפשרות  את  לו  שאין  אלא  הנס  את 
שבאפשרותו  מי  כן  שאין  מה  לכך, 
אלא  כך  עושה  ואינו  הנס  את  לפרסם 
זו הודאה בלתי  מסתפק בהודאה בלבד, 
לא  שכך  חז"ל  אמרו  שעליה  מושלמת 

תתקיים המצוה.

נר  שהדליק  באדם  לעיין  יש  והנה 
חנוכה למעלה מעשרים אמה ולאחר זמן 
כבה הנר, האם חל על השמן דין מוקצה 
שמן  ולכאורה  בהנאה.  ונאסר  למצוותו 
זה מותר בהנאה, כי כיון שהמדליק נרות 
אפשרות  לו  שיש  בזמן  הגבוה  במקום 
להדליקם במקום הנמוך לא קיים מצוה 
כלל, נמצא שלא נתקיימה המצוה בשמן 
בו.  מלהשתמש  להמנע  סיבה  ואין  זה 
אבל לפי ההסבר הראשון שגם המדליק 
ההדלקה  מצוות  את  קיים  גבוה  במקום 
ההלכה  קיום  את  עדיין  לו  שחסר  אלא 
אם  בפרסום,  הנר  הדלקת  שהיא  נוספת 
למעלה  שהודלק  למרות  זה  שמן  כן 
מעשרים אמה נחשב שמן של נר מצוה 

ואסור להנות ממנו ולהשתמש בו.

תלוי  שלכאורה  נוסף  נידון  ויש 
שלא  באדם  הדין  מה  הנ"ל,  בחקירה 
חנוכה  נר  להדליק  אפשרות  לו  היתה 
שהיתה  סערה  רוח  שהיתה  כגון  בחוץ, 
ודאי,  באופן  הנרות  את  ומכבה  מפילה 
להדליק  אדם  אותו  נאלץ  כך  ומשום 
זמן  כדי  תוך  והנה  בפנים.  נרותיו  את 
ההדלקה )בתוך החצי שעה שאחר צאת 
ונוצרה אפשרות  הרוח  הכוכבים( פסקה 
להדליק בחוץ, האם הוא מחוייב לעשות 
כן או לא. ולפי ההסבר הראשון, בודאי 
הוא חייב לצאת החוצה ולהדליק, שהרי 
את  אלא  קיים  לא  בפנים  בהדלקתו 
מצות  את  אבל  בלבד,  ההדלקה  מצוות 
ההדלקה בפרסום עדיין לא קיים, וכעת 
לו האפשרות להדליק בפרסום  שנוצרה 
אבל  בחוץ.  ולהדליק  כן  לעשות  חייב 
לפי ההסבר השני, שהמדליק בבית בזמן 
שאין לו אפשרות לפרסם את הנס נחשב 
כמי שקיים את המצוה בשלימות, אם כן 
היכולת  והתחדשה  נוצרה  כעת  אם  גם 
להדליק בחוץ, כבר אינו מחוייב לעשות 
כן שהרי כבר קיים את מצוותו ויצא ידי 

חובתו.
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ה"ד  חנוכה  מהל'  פ"ד  הרמב"ם  כ' 
קודם  חנוכה  נרות  מדליקין  אין  וז"ל 
לא  שקיעתה,  עם  אלא  החמה  שתשקע 
מאחרין ולא מקדימין, שכח או הזיד ולא 
הדליק עם שקיעת החמה מדליק והולך 
עד שתכלה רגל מן השוק וכמה הוא זמן 
זה כמו חצי שעה או יותר, עבר זמן אינו 
מדליק וצריך שתכלה גל מן השוק וכו' 
תרתי  הרמב"ם  מד'  מזה  ומבואר  עכ"ל, 
א' דאין להדליק כלל אחר שתכלה רגל 
מן השוק ב' דאם באמת איחר זמן צאת 
שעה,  מחצי  פחות  לו  ונשאר  הכוכבים 
דלעולם  מח"ש,  פחות  נמי  ידליק  אזי 
מדליק רק עד שתכלה רגל מן השוק. וכן 
מבואר במג"א סי' תרע"ב סק"ב דעיקר 
ולזכור  להראות  הוי  הנר  הדלקת  חיוב 
את הנס, כל עת דאיכא עוברים ושבים 
דחצי  דינא  ליכא  והיינו דבאמת  בשוק, 
דהזמן  להדיא  הרמב"ם  וכמש"כ  שעה, 
הוא חצי שעה או יותר, פי' דבדר"כ הזמן 
יותר  דיהיה  יתכן  אך  שעה,  חצי  הוא 
הדליק  הגרי"ז  דמרן  ידוע  וכבר  מזה. 
למד  וכפיה"נ  הלילה,  חצות  עד  נרות 

דין חצי שעה,  כן מד' הרמב"ם, דליכא 
עד שתכלה רגל  הוא  החיוב  עיקר  אלא 
מן השוק, והמקום קובע את זמן הדלקה, 

וכמש"כ.

והרא"ש שבת  אך נראה דדעת תוס' 
וכפיה"נ  כהרמב"ם,  דלא  ב'  כ"א  דף 
איתא  דהכי  שם,  הסגוי'  בבאור  פליגי 
התם, ורמינהו מצוותה משתשקע החמה 
לאו  מאי  השוק,  מן  רגל  שתכלה  עד 
דאי כבתה הדר מדליק לה, לא דאי לא 
אדליק מדליק, וא"נ לשיעורה, וכ' בתוס' 
לא אדליק מדליק אבל מכאן  דאי  וז"ל 
ואילך עבר הזמן, ואומר הר"י פורת דיש 
להזהר ולהדליק בלילה מיד שלא יאחר 
יותר מידי, ומ"מ אם איחר ידליק מספק 
וכעין  דהא משני שינויי אחרינא עכ"ל, 
זה כ' הרא"ש פ"ב דשבת סי' ג', והיינו 
דל"ק  פליגי,  בגמ'  שינויי  דשני  דנקט 
שיעורא  דעיקר  ברמב"ם,  כמבואר  נקט 
השוק,  מן  רגל  שתכלה  עד  הוי  דנ"ח 
לשיעורא,  א"נ  בגמ'  דמשני  הא  אמנם 
היינו דליכא כלל דינא דעד שתכלה רגל 

הגאון רבי אהרן לפידות סלר שליט"א

בדין חיוב וזמן הדלקת נ"ח
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מן השוק, אלא דהוא חידוש בשיעור זמן 
הדלקה, והיינו דזמן ההדלקה, הוי כזמן 
דמצה"כ עד שתכלה רגל מן השוק, והוא 
חצי שעה, ולכן אף אם לא הדליק ידליק 
שוב, והרמב"ם פי' דהני שינויי ל"פ אלא 
מן  עד שתכלה רגל  דידליק  הוי  עיקרה 
השוק, אלא דפי' דעד שתכלה היינו נמי 
שיעורה דכך בעי להניח שמן להדלקה, 

ןע"ע במ"מ שם, ובב"ח סי' תרע"ב.

אך יל"ע בזה טובא בד' השו"ע דהנה 
ז"ל בסי' תרע"ב ס"ב שכח או הזיד ולא 
הדליק עם שקיעת החמה, מדליק והולך 
עד שתכלה רגל מן השוק שהוא כמו חצי 
ואיכא  ושבים  עוברים  העם  שאז  שעה 
פרסומא ניסא הלכך צריך ליתן בה שמן 
דהעתיק  והיינו  כעת,  עכ"ל  כשיעור 
המג"א  כ'  נמי  ולכן  הרמב"ם,  לשון 
אלא  שמן  ליתן  צורך  דאין  סק"ב  שם 
כשיעור עד שתכלה רגל מן השוק, אפי' 
ואמנם הנה  וז"פ.  הוא פחות מח"ש  אם 
לכתחילה  ה"מ  ומיהו  שם  השו"ע  עו"כ 
אבל אם עבר זה הזמן ולא הדליק מדליק 
והולך כל הלילה, ומקו"ד הוא דעת תוס' 
אתר  על  שם  וכמבואר  הנ"ל,  והרא"ש 
בביאור הגר"א ובבאר הגולה, נמצא מד' 
עד  דוקא  שידליק  ל"ב  בדיעבד  דא"כ 
שתכלה רגל מן השוק, וכדנקטו לה תוס' 
א"נ  הנ"ל  דגמ'  שינויי  להני  והרא"ש 
לשיעורה ודו"ק, וכיון שכן, הלמאי סגי 
בגוונא  ח"ש,  משיעור  בפחות  דידליק 
דידליק  אדרבה,  צה"כ,  אחר  דהדליק 

באמת עד שתכלה ועוד יותר, עד שיעור 
ח"ש, דהא לא גרע הך גוונא אם הדליק 
כולו אחר שהדליק לגמרי אחר שתכלה 
דמדליק  בזה  דמבואר  השוק,  מן  רגל 
בפמ"ג  היטב  וע"ע  דח"ש,  שיעור 

ובפר"ח וצ"ע.

נראה  ולר"י  וז"ל  בתוס'  עו"כ  והנה 
אין  דאנו  ידליק,  מתי  לחוש  אין  דעתה 
לנו היכר אלא לבני הבית שהרי מדליקין 
מבפנים עכ"ל, וד"ז מבואר ברמ"א שם, 
סק"ה  שם  במ"ב  הובא  בפר"ח  וע"ע 
והוא  הידוע  שיעור  בה  בעינן  דודאי 
אנן  בזה, דהלא  טובא  יל"ע  והנה  ח"ש. 
שיעור  דבעי  מה"ת  בבית,  דמדליקין 
תלי'  דד"ז  הד'  בביאור  י"ל  אך  דח"ש. 
דעיקר  דגמ'  לל"ק  דבאמת  בהנ"ל, 
שיעורא הוא עד שתכלה רגל מן השוק, 
דהוא  נראה  הלא  החפצא,  עיקר  והוא 
השיעור בלבד, ושוב אינו מבואר מה"ת 
לל"ב  אמנן  ח"ש,  ביתו  בתוך  ידליק 
אלא  ח"ש,  הוא  שיעורא  עיקר  דבאמת 
מהשוק,  רגל  שתכלה  כזמן  הוא  דזמנו 
ח"ש.  מדליק  בביתו  דאף  א"ש  ממילא 

ואמנם כאמור לשינויי קמא צ"ב.

ואולם באמת שיל"ע בזה היטב, דאף 
שינויי  תרי  דהנך  והרא"ש  תוס'  לדעת 
הוא  כמה  רק  פליגי  לא  הלא  לה,  פליגי 
דביסוד  אלא  גוונא,  בכל  הדלקה  שעור 
בזה,  לה  דדינינן  הוא  נ"ח  הדלקת  דין 
דלפי ל"ק וכדס"ל לה הרמב"ם, כל עיקר 
דבעי  הוא,  ניסא  פירסומא  של  החפצא 
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הנרות,  את  בשוק  העוברים  דיראו  לה 
ניסא,  דפירסומא  מילי  לה  מקיים  ובכך 
עד  דמדליק  הרמב"ם  ס"ל  באמת  ולכן 
אינו  כן  ולאחר  השוק,  מן  שתכלה רגל 
חפצא  לה  ליכא  דשוב  מחמת  מדליק, 
לה  פליג  בהא  אך  ניסא,,  פירסומא  של 
ל"ב, דס"ל דלא בעינן לה כלל פירסומא 
לזמן  בזה,  הגמ'  וכונת  דשוקא,  ניסא 
שיעור הדלקה דח"ש, ומעתה שוב צ"ע, 
לה  שייכא  הראשונים,  לדעת  דהתינח 
הרמב"ם  לדעת  אמנם  בבית,  להדליק 
והלא ליכא לה  ידליק לה בביתו,  האיך 

מילי דפרסומא ניסא לפי"ד. וג"ז צ"ע.

ועי' עוד בשבת דף כ"א ב' דמבואר 
על שולחנו  מניחה  הסכנה  עוד דבשעת 
אם  בזה,  לחקור  יש  ומדליק,  בביתו 
חנוכה  נ"ח  דהדקלת  מחודש  תקנה  הוי 
בביתו, דהלא עיקר חיובא בד"כ הוא על 
לכאו'  מוכרח  ולכן  מבחוץ,  ביתו  פתח 
מיוחד  באופן  תקנו  הסכנה,  דבשעת 
דינא  דעיקר  דנימא  או  בביתו.  דידליק 
דמדליק על פתח הסמוך לר"ה אינו דין 
בעצם, אלא דהוי רק מעליותא בהדלקת 
הנר, ממילא כאשר מדליק במקום אחר, 
על  מדליק  דאינו  דרגא,  נחית  רק  הוי 
אופן  בכל  קיים  אך  מבחוץ,  ביתו  פתח 
תורני  במאסף  ושו"מ  ועי'.  הדין  עיקר 
רש"מ  מהגאון  זו  חקירה  דהביאו  אחד 
נ"מ  איכא  דעוד  ואפשר  זצ"ל.  דיסקין 
בזמן  לספוקי  איכא  דהנה  זו,  בחקירה 
מבחוץ,  ביתו  פתח  על  דהדליקו  הגמ' 

אם מ"מ הדליק בתוך ביתו יצא בדיעבד, 
ובשו"ע משמע דיצא, דהנה איתא בסי' 
מניח על פתח הסמוך  נ"ח  ס"ה  תרע"א 
ובס"ו כ' שם דאם הניחו  לר"ה מבחוץ, 
למעלה מכ' לא יצא, משמע מזה דבדין 
הנ"ל יצא, ומזה מסתבר דבאמת לא היה 
דין מקום בעצם חיוב הדלקת הנר, אלא 
הוא דבדיעבד  ולכן  מעליותא,  רק  דהוי 

יצא.

בהנ"ל,  תלי  נמי  דד"ז  נראה  אך 
נימא  דאם  ותוס',  הרמב"ם  ובפלוגתת 
כלומר  מסוים,  מקום  דין  ליכא  דבאמת 
דהא לא בעי לה, דיהיה מציאות דיהיה 
דשוקא,  ניסא  פרסומא  דמקום  הדלקה 
בשיעור  הרות  הדלקת  דעיקרו  אלא 
רק  הוי  מהשוק,  תכלה רגל  וענין  ח"ש, 
הדלקה  לענין  ה"ה  א"כ  הדלקה,  זמן 
דפתח ביתו מבחוץ, אך אינו דין בהכרח, 
מבואר  וא"כ  מעליותא,  רק  דהוי  אלא 
ביתו  בתוך  הסכנה  בשעת  דמדליק  הא 
של  החפצא  דעיקר  להרמב"ם  ואמנם 
בשוק  להעוברים  דידליק  הוא  המצוה 
ניסא,  דפרסומא  מילי  מקיים  הוא  דכך 
הלא באמת תימה הוא, האיך ידליק א"כ 

בביתו בשעת הסכנה.

בזה,  הרמב"ם  בדעת  מוכרח  ואשר 
חיובא  עיקר  א'  היו,  תקנות  ב'  דבאמת 
הסמוך  פתח  על  דמדליק  הגמ'  דזמן 
לרשות הרבים, דבכך מקיים עיקר חיובא 
מחודש  דין  הוי  וב'  ניסא,  דפרסומא 
ודו"ק.  בביתו  דמדליק  הסכנה,  דשעת 
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דהכל  התוס'  לד'  כדנקטו  דלא  והוא 
תקנה אחת היא, וכמבואר.

אך הן אמת שעדיין יל"ע בזה, דהאיך 
יתכן מילי דהך תקנה, דאי באמת נקטינן 
דעיקר חיובא דנ"ח הוי בפרסומא ניסא, 
יותר, וע"כ רק בהכי חיילא חיובא  ולא 
עדיין  דאיכא  בגוונא  כלומר  דהדלקה, 
האמת  לפי  הלא  בשוק,  ושבים  עוברים 
הוי  והלא  בביתו,  להדליק  יתכן  איך 
מעשה אחר ולא שייכא למילי דהדלקת 

נ"ח, ומהו יסוד התקנה בזה וצ"ע.

דקי"ל  בהא  דהנה  נראה,  ובהקדם 
דבה"ז מדליקין נמי בתוך הבית, עי' מ"ב 
]עי"ע  אחרונים  בשם  סק"ט  תרע"א  סי' 
היכר  הוי  דאזי  דהיינו  י"ג,[  אות  שה"צ 
התוס'  מד'  הוא  דמקו"ד  ונראה  לב"ב, 
לחוש  אין  דעתה  נראה  ולר"י  וז"ל  שם 
אלא  היכרא  לנו  אין  דאנו  ידליק  מתי 
לבני הבית שהיו מדליקין מבפנים ועי', 
ב'  סו"ס  סי' תרע"א  כ' המג"א  הנה  אך 
אהא דכ' השו"ע שם עבר זה הזמן ולא 
הדליק, מדליק והולך כל הלילה, דה"ד 
אי נעורים ב"ב, אך אם היו ישנים, אין 
דכמו  וה"ט  ברכה,  בלא  אלא  להדליק 
בזמן  אלא  מברך  היה  לא  דלדידהו, 
בשה"צ  אמנם  לדידן,  ה"נ  הנס,  פרסום 
שם סקי"ז הביא בשם החמד משה דודואי 
מצינו  דלא  ידליק,  לבדו  הוי  אם  אף 
בפוסקים חידוש ד' המג"א, ומיהא ודאי 
העדר  אך  הנס,  בפירסום  מעלה  דאיכא 

הדלקה  פוטר  אינו  אנשים  ע"י  פרסום 
בברכה, וצ"ע ביסוד פלוגתם.

דבכל  חדש,  דבר  נראה  ואשר 
א'  נ"ח תרי מילי איתנייהו בזה,  מצוות 
מצוה  דאיכא  מקום  בכל  דנמצינו  הא 
בפירסום הנס, וקיום לתא דפירסום הוי 
וע"כ  הנרות,  את  האנשים  שיראו  ע"י 
דהרואה  א'  כ"ג  דף  בשבת  קיי"ל  נמי 
וז"פ. וב'  נרות חנוכה נמי מברך עי"ש, 
הציווי  דגוף  בזה,  נאמר  דעוד  דאפשר 
משום  נמי  הוי  להדליק,  חכמים  של 
הנס  דפירסום  והיינו  דפירסום,  מילי 
לא הוי רק ע"י שהנרות דולקות ורואים 
אותן, אלא בכך דחייבו רבנן, כבר אית 
פליגי  דבהא  ונראה  דפירסום,  מילי  לה 
המג"א והחמד משה, דהמג"א ס' דבאמת 
ליכא איזה תקנה מיחדת, בשעת הסכנה, 
דבפתח  דכשם  כך,  הוא  הלא  וממילא 
אותן  רואים  לר"ה  הסמוך  בטפח  ביתו 
בשעת  וממילא  בשוק,  ושבים  העוברים 
הסכנה דמדליק בביתו, מ"מ עדיין בעי 
דאף  הנרות,  את  הבית  בני  דיראו  לה 
ואף  דפירסום,  מילי  עדיין  איכא  בכך 
דהוי מילי דזוטרתא, מ"מ סגי לה בהכי, 
דז"ב  כמש"כ,  נקט  משה  החמד  ואמנם 
הנרות בחוץ,  דאיכא מעליותא להדליק 
דאיכא פירסום הנס, ע"י דחזו לה אנשי 
העיר, מיהו עוד נאמר בזה, דעצם מעשה 
ההדלקה שציווי חז"ל הוי פירסום, דהלא 
ופירסומו,  הנס  ענין  מחמת  הוי  הציוי 
שם  ואין  הנר  מדליק  כאשר  ממילא 
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איש מאנשי הבית, גוף הקיום של חובת 
ההדלקה, הוי מילי דפירסום, ועי' היטב.

 ויעוי' עוד במג"א סי' תרע"א סק"א 
דאם אין לו די שמן באופן דיהיו כולם 
ובשאר  ח"ש,  שיעור  באחד  יתן  ח"ש, 
יתן כולם בשוה, אף לית בהו ח"ש, וד"ז 
אינו מובן, דמאי אהני לה הדלקה פורתא 
לרגע אחד, והלא לכאו' אדרבה דידליק 
פחות נרות והעיקר דיהיו בשיעור דח"ש, 
ותימה הוא לומר, דהעיקר הנר הראשון, 
ושאר  דח"ש,  שיעורא  מדליק  ובהא 
מחצי  בפחות  סגי  מהדרין  דהוו  הנרות 
עפימש"כ  אמנם  מצינו,  לא  דד"ז  שעה 
דדוקא בהמצוה של הפירסום של אנשי 
השוק בעי לה ח"ש, ואמנם בשאר הנרות 
מחמת  ידליק  ח"ש,  ליה  לית  דשוב 
ובהא  ההדלקה,  חובת  שע"י  פירסום 
סגי לן בפחות, אך ד"ז הוא חידוש, ועי' 

לקמן. ודו"ק.

וביסוד זה הא מבואר לן היטב דעת 
תקנות  תרי  דבהכרח  די"ל  הרמב"ם, 
הוו וכדאמרן, ולכן כאשר מדליק בחוץ 
כלפי העוברים ושבים, הוא עיקר מצוות 
שתכלה  עד  מצוותה  ואך  נ"ח,  הדלקת 
רגל מן השוק, ויותר מזה לא יתכן מצוות 
נ"ח, דשוב הוי בהעדר חפצא של פירסום 
הנס, ובאמת בענין זה לא נאמר שיעורא 
דח"ש, אלא דדינא הוא דאף בפחות מזה 
מקיים מצוות נ"ח, וכמבואר לעיל. ומיהו 
נאמרה  הסכנה  מזה, דגבי שעת  בהכרח 
תקנה מיחדת, דמדליק בביתו אף דלית 

לן ענינא דפירסום הנ"ל, דהרי ביתו לא 
עדיף לן, אם כבר כלתה לגמרי רגל מן 
פירסום  ענין  דאיכא  צ"ל  ואך  השוק, 
להדליק,  חז"ל  ציווי  בעצם  במסוים, 
דבכך שוב איכא חפצא של פירסום בגוף 

חיוב הדלקה ודו"ק. ועי' בזה היטב.

ומעתה נראה נראה מיושב ד' השו"ע 
דלא סתרי אהדדי, דהן אמת ס' השו"ע 
כד' הרמב"ם דעיקר מצוות הדלקת הנר 
לא,  ותו  השוק  מן  עד שתכלה רגל  הוי 
מח"ש,  פחות  זמן  דנשאר  היכא  ולכן 
רגל,  שתכלה  עד  כלומר  פחות,  ידליק 
ולא יותר, דכך הוא עיקר מצוות הדלקת 
הנר, אמנם ס"ל להשו"ע, דהיכא דכבר 
מהשוק,  רגל  שכלתה  לגמרי  זמן  עבר 
ושוב לא יתכן לקיים כלל מצוות פירסום 
הנס, שוב חייל עליו דין מחודש דאיכא 
דין פירסום, מחמת ציווי חז"ל, להדליק 
נרות, ובכך דמקיים הדין כבר איכא מילי 
דשיעור  בזה,  נאמר  עוד  ואך  דפירסום, 
נקבע,  דכך  ח"ש,  הוא  הזאת  המצוה 
המג"א  ד'  בבאור  מש"כ  היפך  ]והוא 
ודמיא להא דשעת הסכנה. דאף  לעיל,[ 
דליכא מילי דפירסום ע"י הנרות, איכא 
מילי דפירסום בעצם ציווי חז"ל להדליק 
נרות מחמת הנס. ועי', וממילא שוב אין 
דאיכא  בעת  דמדליק  דהיכא  להקשות, 
שידליק  מח"ש,  בציר  אפי'  בשוק,  רגל 
רגל  כלתה  כבר  דאם  כמו  ח"ש,  מ"מ 
הוו,  דיני  דתרי  ח"ש,  דמדליק  מהשוק 
ע"י  דפירסום  מילי  קיים  כבר  ובעת 
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העוברים ושבים בשוק, שוב נפטר מחיוב 
מחצי  בציר  הוי  אי  ואף  הנר,  הדלקת 

שעה, וכמבואר.

תרע"ז  סי'  בשו"ע  איתא  עוד  והנה   
בתוך  עליו  שמדליקין  דאע"פ  י"א  ס"ג 
ישראל  בו  שאין  במקום  הוא  אם  ביתו, 
כי  טעמא  פי'  וברמ"א  בברכות,  ידליק 
הוא  ומקו"ד  הנר,  את  לראות  חייב  הוא 
אם  ואפי'  שם  הוסיף  וברמ"א  במרדכי, 
עצמו  על  להחמיר  ורוצה  יהודים  אצל 
ולדליק בפ"ע מדליק ומברך עליהן וכן 
והפר"ח  הגר"א  ובביאור  עכ"ל,  נוהגין 
דכ'  אהדדי  סתרי  השו"ע  דדברי  מק' 
דהיכא  ס"ו  תרע"ו  סי'  לעיל  להדי' שם 
דהדליקו עליו בביתו, שוב אי"צ להדליק 
כלל, ועי"ש בשה"צ בשם המאמר מרדכי, 
וע"ע בט"ז דהאריך אם איכא בהכי מילי 

דברכה שא"צ ואכ"מ.

 ועפמש"כ אולי יש לישב, דתרי דיני 
נאמר  דמחד  כדאמרן,  הם  וחלוקים  הן 
הנס,  פירסום  מחמת  נ"ח,  הדלקת  דין 
ומתפרסם  הנרות  האנשים  יראו  דע"ז 
דעצם  בזה,  נאמר  עוד  ומאידך  הנס, 
מילי  הוי  וקיומה  הנר  הדלקת  חובת 
וסיבה לפירסום הנס, כלומר דאף הציווי 

לתא  הוי  כבר  הנס,  פירסום  של  עצמו, 

דהן  נראה,  ולפי"ז  וכמבואר.  דפירסום 

אמת דעיקר מצוות הדלקת הנר שעיקרה 

מצוות  כשאר  מצווה  הוי  הנס,  לפרסם 

דמהני לצאת בה ע"י אחרים, וע"כ קיי"ל 

יצא,  בביתו  עליו  הדליקו  דאם  בזה, 

ואמנם יתכן, דהך מילי דעוד נאמר דע"י 

איכא  כבר  עצמה  המצוה  וקיום  הציווי 

יתכן  לא  שוב  ד"ז  פירסום,  של  חפצא 

שייצא ע"י אחר, דענין זה הוא ענין של 

דרק  בלבד,  להמדליק  דמיוחס  מציאות 

כאשר באמת מדליק ועושה ציווי חז"ל, 

הוי קיום בעצם של הפירסום, שע"י גוף 

הציווי, ועי' בזה בעומק. ואם כנים אנו 

בזה, יתכן דאלו דיני השו"ע דודאי ס"ל 

כמבואר בסי' תרע"ו דאם הדליקו עליו 

בבביתו, שוב אי"צ להדליק, אמנם עוד 

נקט בסי' תרע"ז דמ"מ אם בעי להלדיק 

דפירסום  מילי  לקיים  כלומר  בעצמו, 

האמור בגוף הקיום של ציווי חז"ל, ולאו 

משום דהאנשים יראו הנרות בלבד, אזי 

הלא בעי להלדיק בעצמו וכמבואר, והוא 

חידוש. 



. h סטעניני חנוכה 

בשו"ע סי' תרפ"א ס"ב וז"ל מדליקין 
נר חנוכה בביהכ"נ קודם הבדלה. ובמ"א 
מבדיל,  ואח"כ  שמדליק  בביתו  וכ"ש 
שהרי כבר הבדילו בביהכ"נ. ויעוי' בב"י 
שהביא להוכיח דנר חנוכה קודם הבדלה 
מתרומת הדשן סי' ס' ובטעם הדבר כדי 

לאחר אפוקי יומא.

שיש  וס"ל  ע"ז  חולק  ובאבודרהם 
מדליקים  ואח"כ  מבדילין  שקודם 
מדבריו  ומשמע  לך  ד'  יפתח  ואומרים 
ויעו"י  יומא.  אפוקי  לאחר  חייש  דלא 
ואני  וכתב,  השיטות  ב'  שהביא  בט"ז 
עשה  מפראג  מהר"ל  שהרב  שמעתי 
הלכה למעשה כדעה שניה והבדיל קודם 
והט"ז  שלו,  מצוה  נר  בספר  כתב  וכן 
גופיה ס"ל דקודם מבדיל ואח"כ מדליק 
קודם  תדיר  תדיר  ושאינו  תדיר  משום 
לעולת  אשר  דכתיב  מקרא  ליה  וילפינן 
התמיד ודבר ברור הוא שאם יש לפנינו 
ומה  אותו,  דוחין  אין  קודם  תדיר  ענין 
לא  יומא  אפוקי  דלאחר  בטעמא  שכתב 

מצינו כן בתלמוד ואינו דוחה האי דינא 
דתדיר קודם.

דחשיבא  מקומות  כמה  מצינו  אמנם 
האי טעמא לאחר אפוקי יומא, בפסחים 
שבת  במוצאי  לביתו  הנכנס  ע"ב  ק"ה 
מברך על היין ועל המאור ועל הבשמים 
ואח"כ מבדיל על הכוס ואם אין לו אלא 
כוס אחד שומרו לברהמ"ז ואז מברך עליו 
כל הנ"ל, והא דלא אמרי' חביבה מצוה 
בשעתה ויבדיל עליו ולא ברהמ"ז עי"ש 
מאחרין  יומא  דאפוקי  הטעם  ברש"י 
כמשא  השבת  עליו  להוי  דלא  בהבדלה 
משמע דענין לאחר אפוקי יומא חשיבא 
יותר מחביבה מצוה בשעתה וכן מבואר 
דטעמא  ברשב"ם  עי"ש  יקנה"ז  לענין 

לאחר יציאת השבת.

על  מברך  בש"א  ת"ר  נב:  ובברכות 
היום ואח"כ מברך על היין שהיום גורם 
ליין שיבוא וב"ה אומרים יין ואח"כ יום 
אין  יין  אין  שאם  לקידוש  גורם  דהיין 
וברכת  תדירא  היין  ברכת  ד"א  קידוש. 
היום אינה תדירא ועי"ש בגמ' קא סברי 

הגאון רבי אברהם אבא חיים פפויפר שליט"א

בענין נר חנוכה והבדלה מי קודם



. h חנוכת אליהו ע.

יומא  מאפוקי  יומא  עיולי  שאני  ב"ש 
יומא עדיף מאוחר ולכן אח"כ  ובאפוקי 
להקדים  עדיף  קידוש  משא"כ  הבדלה 
מוכח נמי האי דינא דלאחר אפוקי יומא.

בתרוה"ד  מבואר  העומר  ספירת  וכן 
אפוקי  לאחר  הבדלה  קודם  שסופרים 
חנוכה  בנר  אף  דא"כ  צ"ב  ולפ"ז  יומא. 

עדיף להדליק ואח"כ להבדיל.

ההוכחה  ראשית  דוחה  ובט"ז 
סברי  ב"ה  דהרי  וב"ה  דב"ש  מפלוגתא 
היין דהוי תדיר משמע  קודם על  מברך 
דתדיר חשיבא מעיולא יומא וה"ה לגבי 
אפוקי  מלאחר  עדיף  תדיר  חנוכה  נר 

יומא.

דקידוש  דוחה,  דיקנה"ז  ומהא 
דבנר  ועוד  בתדירותם.  שווין  והבדלה 
חנוכה לא שייך לאחר אפוקי יומא דעצם 
ההדלקה נמי חשיב שכבר הוציא השבת 
משא"כ  יאחר  ההבדלה  שאת  ענין  ומה 

ביקנה"ז.

ומהא דספירת העומר דוחה, דהחיוב 
לספור חל מיד בתחילת הלילה משא"כ 
חייב  ולכן  לאחמ"כ  קצת  הוא  הבדלה 
לספור קודם ולאו מטעמא לאחר אפוקי 
יומא וממילא ליכא הוכחה דאפוקי יומא 
חשיבא מתדיר דדינא דתדיר הוא כש"כ 
כשחיוב  משא"כ  יחד  חלים  החיובים 
האחד חל מקודם הוא קודם אפי' שפחות 
ימי  דכל  אף  חנוכה  בנר  ולפי"ז  תדיר, 
החמה  בשקיעת  מתחיל  חיובה  השבוע 

צאת  שעם  היתה  דתקנה  במוצ"ש  אבל 
זמנה שוה  והוי  השבת מתחייב להדליק 
ומבדיל  קודם  תדיר  וממילא  להבדלה 

ואח"כ מדליק נר חנוכה.

והא דמצינו בגמ' דפרסומי ניסא דנר 
שהוא  אף  היום  מקידוש  עדיפא  חנוכה 
שניהם  לקיים  במקום שא"א  הינו  תדיר 
אבל במקום שאפשר לקיים שניהם ורק 
מה להקדים נראה דתדיר קודם מפרסומי 

ניסא.

דקריאתה  מגילה  גבי  דמצינו  והא 
קודמת לעבודה משום פרסומי ניסא הינו 
נמי באופן דבלא"ה לא יהי' פרסומי ניסא 
כלל אבל בקדימה תדיר קודם ומוכח כן 
בקריאת  מדוע  דהקשו  התוס'  מדברי 
ר"ח  מקדימים  שבחנוכה  בר"ח  התורה 
ניסא  פרסומי  הוא  חנוכה  הא  לחנוכה 
ותי' דמכיון דלא מתבטל הפרסומי ניסא 
דחנוכה בזה שקריאתה לאחר ר"ח ודאי 
דתדיר קודם חזי' דתדיר קודם, והנה יש 
לעי' ולהעיר בדברי הט"ז דהרי התוס' שם 
שבת כג: תי' עוד דבקרה"ת דחנוכה ליכא 
כ"כ פרסומי ניסא משמע דתי' ב' סובר 
להקדים  דעדיפא  אפשר  ניסא  דפרסומי 
עוד  מתבטל.  שאינו  במקום  אף  מתדיר 
רק  הביא  התרוה"ד  מדוע  לעיין  יש 
טעמא לאחר אפוקי יומא ולא הזכיר כלל 
וכן  ניסא,  פרסומי  מטעם  להקדים  ענין 
פלוגתא דב"ש  הט"ז לבאר  דסובר  בהא 
מתדיר  עדיפא  יומא  עיולא  אי  וב"ה 
ולב"ה תדיר עדיפא מעיולא יומא וכ"ש 



. h עאעניני חנוכה 

מאפוקי יומא עי"ש ביאור הגר"א דחולק 
והביא מדברי השו"ע תפ"ט דליל שבת 
ובמוצ"ש  קידוש  לאחר  סופרים  וביו"ט 
ליל  בו  שחל  ובמוצ"ש  הבדלה  קודם 
יחד סופר  והבדלה  יו"ט אחרון דקידוש 
קודם מבואר דיש להקדים עיולא שבתא 
וכן לאחר אפוקי שבתא והיא דהוי יחד 
לאחר  עדיף  אחרון  יו"ט  ליל  במוצ"ש 
ואח"כ  סופר  ולכן  יו"ט  שבת מלהקדים 
דבעיולא  דמסיק  ועי"ש  ומבדיל  מקדש 
לאפוקי  משא"כ  עדיפא  תדיר  שבתא 

שבתא חשיבא יותר מתדיר.

והנה כבר כתבנו דבענין תדיר ואינו 
תדיר איירי באופן דחיוב ב' הדברים חל 
יחד משא"כ אם כבר נתחייב קודם באחד 
מהם חביבה מצוה בשעתה והיא קודמת, 
דתדיר  דינא  האי  ביסוד  לחקור  ויש 
קודם האם טעמא הוי דמצוה תדירה יש 
ויש לכבדה  יתר בעצמותה  לה חשיבות 
ולהקדימה וכמו שכהן קודם ללוי דהוא 
מכובד יותר וע"כ מקדימים אותו שזהו 
אלא  כבודו  משום  זה  דאין  או  כבודו, 
טובא  זמן  שיש  מצוה  דכל  דמצינו 
דזריזין  מצוה  איכא  אעפ"כ  לקיומה 
ולכן  מהר  שיותר  כמה  לקיים  מקדימין 

עליו  שמוטל  מצוות  ב'  דאיכא  במקום 
להקדים משום דזריזין מקדימין מקדים 
התדיר שיוכל להתקיים הזריזין מקדימין 
בו לפני האינו תדיר נמצא דיסוד הקדימה 
הוא משום דינא דזריזין מקדימין דאיכא 
נותנים  תדירותא  ומשום  מצוה  בכל 
זריזין  בו  ולקיים  קודם  להתקיים  לה 
רק  זה  ואין  האינו תדיר  לפני  מקדימים 
קודם  שמתקיים  הוא  שכבודו  משום 
מבטל  השני  יקדים  אם  ולפ"ז  השני 
שבו.  מקדימין  הזריזין  ענין  מהתדיר 
ובזה אפשר לבאר הפלוגתא אם הבדלה 
קודמת משום תדיר או נר חנוכה לאחר 
אפוקי יומא, דאי טעמא משום חשיבות 
לשני  קודם  הוא  וע"כ  דתדיר  עצמותה 
יומא  אפוקי  מלאחר  עדיף  דהוא  אפשר 
דזה גופא חשיבותו אבל אי נימא דיסוד 
שבו  מקדימין  הזריזין  בדין  הוא  טעמא 
כאן בהבדלה דלאחר אפוקי יומא עדיפא 
ליכא כלל דינא דזריזין מקדימין וליכא 
שום מעלה בתדיר שיוקדם לאינו תדיר 
זריזין  איכא  חנוכה  נר  במצות  ואדרבה 
להקדים  ויש  לא  ובהבדלה  מקדימין 
בלשון  ובאמת  חנוכה.  נר  הדלקת 
דענין  משמע  קה:  בפסחים  הרשב"ם 
עיולא יומא הוא מטעם זריזין מקדימין.

לע"נ אאמו"ר הגה"צ ר' מאיר בן מנחם רפאל זלל"ה.



. h חנוכת אליהו עב.

פ"ד  הרמב"ם,  על  עזרי  באבי  כתב 
מהלכות חנוכה ה"א, וז"ל: "ודע דנראה 
לו  ואין  ביום שלישי  במי שעומד  ברור 
ולא  נרות,  שתי  מדליק  דמ"מ  שלושה, 
אמרינן שההידור לא נשלם רק בשלושה 
בנר  סגי  נרות  לו שלושה  אין  אם  וע"כ 
יש  דודאי  אינו,  דזה  החיוב,  עיקר  אחד 
הידור אף בשתי נרות ביום השלישי ג"כ, 
ואם אין יכול לעשות הידור בכולו, וכי 
בשביל זה לא יעשה כלל, ולא גרע יום 
וברור  פשוט  והוא  השני,  מיום  שלישי 
ואינו צריך לפנים. ותמיהני בזה על מה 
חנוכה  להלכות  הלוי  בית  בספר  שכתב 
לדבר פשוט שאם אין לו בליל שלישי רק 
החיוב,  עיקר  אחד,  שמדליק  נרות  שתי 
בשתי  שלישי  בליל  איכא  הידור  דמאי 
נרות ואנכי לא ידעתי מה ראה על ככה 

לחדש בזה, ופשוט שאינו כן עכ"ל. 

רבי  הגדול  הגאון  זקני  מורי  והנה 
ברוך שמעון שניאורסון זצ"ל בעל ברכת 
סי'  "שו"ע  וז"ל:  במק"א,  כתב  שמעון 
תרע"א סעיף ב': בלילה הראשון מדליק 

בכל  א'  והולך  מוסיף  ואילך  מכאן  א' 
בשם  ה'(  )אות  ברורה  ובמשנה  לילה. 
ג'  בליל  דאם  סופר  והחתם  אדם  החיי 
אין לו רק שתי נרות לא ידליק ב' אלא 
מסתבר  וטעמם  הלוי,  בבית  וכ"כ  א', 
לילה  בכל  להוסיף  הוא  מצוה  דההידור 
ידי זה ניכר היום שעומד  נר אחד שעל 
בו, משא"כ אם ידליק בליל ג' שתים אין 

בזה שום הידור.

הגרא"מ  מרן  ]ה"ה  ח"א  בשם  אבל 
עזרי  באבי  כתובים  והדברים  זצ"ל  שך 
קמא הלכות חנוכה עי"ש דבריו[ שמעתי, 
שס"ל דצריך להדליק ב', ואם כי בוודאי 
מסתבר לנקוט כהסכמת גדולי האחרונים 
זו  לסברא  טעם  י"ל  אולי  מ"מ  הנ"ל, 
אמרו  בגמ'  דהרי  שתים,  ידליק  דמ"מ 
בקודש,  מעלין  משום  הלל  לבית  טעם 
מעלין  של  הידור  יש  לעולם  וא"כ 
יותר  להעלות  שיוכל  וכמה  בקודש 
מביום הראשון שפיר דמי, ואע"ג שאין 
האלף  ובשו"ת  בו.  שעומד  ליום  היכר 
קלוגר  שלמה  רבי  )להגאון  שלמה  לך 

הגאון רבי  יחזקאל שניאורסון שליט"א

בענין מי שעומד ביום שלישי ואין לו אלא שתי נרות
מו"מ בדברי ה"אבי עזרי" זצ"ל וזקני ה"ברכת שמעון" זצ"ל
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זצ"ל, או"ח סי' ש"פ( כתב, שאם הדליק 
ביום ראשון שתי נרות דיצא, וכמו בנר 
של שבת שכתב המחבר )סי' רס"ג( דיש 
כנגד  אחד  פתילות  ב'  לעשות  מכוונים 
הרמ"א  וכתב  שמור,  כנגד  ואחד  זכור 
דיכולים להוסיף ולהדליק ג' או ד' נרות 
וכן נהגו, הרי דההוספה לא מגרע, ע"ש.

ויש להעיר, דהרי בנר שבת מוסיפין 
לא  חנוכה  ובנר  משתים  יותר  לכתחלה 
אמר אדם מעולם שיוסיפו לכתחלה יותר 
וע"כ  יצא,  אם  בדיעבד  על  רק  והספק 
דשאני בנר של שבת דאיכא עכ"פ ענין 
בהוספה משום ריבוי האור משא"כ בנר 
א"כ  בלבד,  הנס  לזכר  דמצותה  חנוכה 
י"ל דאיכא קפידא להיכר ימי הנס, וא"כ 
לענין  אפילו  של שבת  מנר  ללמוד  אין 

דיעבד.

ידליק  ג'  דביום  נימא  אם  גם  אולם 
ב' כנ"ל, יש להסתפק אם ביום החמישי 
או  א'  ידליק רק  נרות אם  ד'  לו רק  יש 
החמישי  ביום  דלב"ש  כיון  ארבעה, 
מדליקין ד' א"כ יהיה נראה דעושה כב"ש 
נגד ב"ה. או די"ל כיון דהרי"ף הביא הא 
בצידון  היו  זקנים  דשני  בגמ'  דאמרינן 
אחד עשה כדברי ב"ש ואחד עשה כדברי 
ב"ה וכו', משמע דאין כאן ההלכה דכל 
דמחלוקתם  וכו'  ב"ה  דברי  על  העובר 
היא לא בעיקר הדין רק בההידור, וא"כ 
דזה  ד'  ידליק  לכ"ע  גוונא  י"ל דבכהאי 
כאן  עד  לעשות".  לו  שאפשר  ההידור 

לשונו של זקני הברכת שמעון זצוק"ל.

אם  הספק  יסוד  לברר  בכדי  והנה 
נרות,  ב'  רק  לו  כשאין  ג'  בליל  ידליק 
מה  להקדים  יש  נרות,  שני  או  אחד  נר 
תוספת  בגדר  הרמב"ם  בדעת  דמוכח 
הנרות בנר חנוכה - וראה במאמרו של 
 - הנר  היכל  התורני  בס'  פינקוס  הר"י 
כא:(, ת"ר מצות  )שבת  ז"ל הגמ'  דהנה 
נר  והמהדרין  וביתו,  איש  נר  חנוכה  נר 
לכל אחד ואחד, והמהדרין מן המהדרין 
מדליק  ראשון  יום  אומרים  שמאי  בית 
ח' מכאן ואילך פוחת והולך, ובית הלל 
מכאן  אחת  מדליק  ראשון  יום  אומרים 
ואילך מוסיף והולך, ובגמ' מפרש טעם 
פלוגתייהו אי משום דטעמא דב"ש כנגד 
ימים  כנגד  וטעמא דב"ה  הנכנסין  ימים 
פרי  כנגד  דב"ש  דטעמא  או  היוצאין, 
החג - שהיו מתמעטין והולכין, וטעמא 

דב"ה מעלין בקודש ואין מורידין.

מן  והמהדרין  )ד"ה  התוס'  וכתבו 
לא  המהדרין  מן  דמהדרין  המהדרין( 
ג"כ  דאם  וביתו,  איש  אנר  אלא  קיימי 
ליכא  )כמהדרין(  אחד  לכל  נר  עושה 
היכרא לימים היוצאין שיסברו שכך יש 

בני אדם בבית.

אמנם הרמב"ם )פ"ד מהל' חנוכה ה"א( 
חולק ע"ז וכותב, דהמהדרין מן המהדרין 
מדליקים נר לכל אחד ומוסיפים כל יום 
קושית  קשה  ולכאורה  אחד,  לכל  נר 
היכרא  ליכא  גוונא  בכהאי  דהרי  התוס' 
ומהו המעלה בזה, וע"כ לומר דהרמב"ם 
"ריבוי  שמוסיפין  המהדרין  בגדר  למד 
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נרות" למצות חנוכה אלא דלרבוי הנרות 
יש ג"כ מכוון ושיעור, ולכך "המהדרין" 
מדליק הבעה"ב נרות כמנין אנשי הבית 
כמו שכתב הרמב"ם להדיא, דלא דאנשי 
דהבעה"ב  אלא  מדליקין,  עצמן  הבית 
ו"המהדרין  ואחד,  אחד  לכל  נר  מדליק 
ימים  כנגד  בנרות  מן המהדרין" מרבים 
וכלשון  הנכנסין,  ימים  או  היוצאין 
הגמרא "כנגד" ימים הנכנסין וכו', והוא 
נרות  שני  שבת  נרות  דהדלקת  דומיא 
כנגד זכור ושמור, ולאו משום "היכרא".

ההידור  דאין  למדו  תוס'  משא"כ 
לנס"  ב"זכר  הידור  אלא  נרות"  ב"רבוי 
ימים,  ח'  הנס שהיו  לימי  היכר  שעושה 
מבני  אחד  כל  שיהיה  הוא  ו"המהדרין" 
ידי  יוצאים  ואינם  בעצמו  מדליק  הבית 
שכתב  וכמו  בעה"ב,  בהדלקת  חובתן 
עי"ש,  י"ג(  סי'  )תנינא  בתשו'  רעק"א 
בעה"ב  מדליק  המהדרין  מן  והמהדרין 
נרות כמנין הימים היוצאין לעשות היכר 

לגודל הנס.

להדיא  כתבו  לא  שתוס'  הגם  והנה 
ואחד  אחד  לכל  נר  "מהדרין"  בפירוש 
מ"מ  בעצמו,  מדליק  אחד  שכל  דהיינו 
מסתבר כך לשי' התוס', דאם כהרמב"ם 
שבעה"ב מדליק כמנין אנשי הבית, א"כ 
אם יש עשרה בנ"א בבית ונמצא שאלו 
מ"מהדרין  יותר  מחמירים  "המהדרין" 
התוס'  שכתב  מה  לפי  המהדרין",  מן 
מדליקים  אינם  הכי  משום  דהמהדרין 
לכל אנשי הבית, והעיר בזה כבר הפרי 

מגדים )סי' תרע"א(, אכן אי נימא דלתוס' 
גדר המהדרין הוא גדר אחר המהדרין מן 
המהדרין ניחא, דהמהדרין היינו שאנשי 
הבית מהדרין להדליק כל אחד נר לעצמו 
ואילו  יותר מבשלוחו,  בו  מצוה  ולקיים 
בעצמו  בעה"ב  המהדרין  מן  המהדרין 
מדליק יותר נרות להיכר זכרון ימי הנס 
- ואז אין שאר בני הבית מדליקים אלא 
בעה"ב,  של  בנ"ח  חובתן  ידי  יוצאים 
בתשו'  למש"כ  מכאן  ראיה  יהיה  ואולי 
דובב מישרים דמצוה מהודרת עדיף טפי 
ממצוה בו יותר מבשלוחו וי"ל. וכן צ"ל 
כן דאל"כ מש"כ הרמ"א שכל אחד מבני 
במקום  שידליק  אלא   - מדליק  הבית 
מיוחד כמו"ש בשם מהר"ל מפראג - לא 
להדיא  כתב  הרמב"ם  דהרי  כחד,  אזיל 
כמנין  לכולם  מדליק  בעצמו  שבעה"ב 

בני ביתו.

והנה לדעת התוס' לא יקשה קושית 
דהא  שהק',  חנוכה(  )על  חיים  הדברי 
קיי"ל בב"ק )ט:( דהידור מצוה עד שליש 
מוסיפין  שהמהדרין  נמצא  וכאן  מצוה, 
פי'  אם  אכן  גופא,  מהמצוה  ומכפילין 
יותר  בו  היינו משום "מצוה  ,המהדרין" 
בעצמו  מדליק  אחד  שכל  מבשלוחו" 
ידי  לצאת  שלא  ומכוון  חנוכה  נרות 
שייכות  לזה  אין  א"כ  מהבעה"ב,  חובה 
להא דהידור מצוה עד שליש, מה תאמר 
דהמהדרין מן המהדרין הלא כן מוסיפין 
בעצמם יותר משליש ומרבין נרות כמנין 
ימים היוצאין, לזה י"ל דנקראים באמת 
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,מהדרין מן המהדרין", שכן מדין הידור 
לחוד אין צריך יותר משליש, ]אכן בלאו 
הכי י"ל דלא קשה דאין זה הידור במצות 
לנס"  ב"זכר  הידור  אלא  חנוכה"  נרות 

וילע"ב[. משא"כ לדעת הרמב"ם קשה.

תוס'  פלוגתת  בטעם  יותר  ונראה 
נר  בחיוב  דנחלקו  בזה,  והרמב"ם 
"הבית"  על  הוא  החיוב  אם  וביתו  איש 
אלא  ה"איש"  על  דהחיוב  או  וכמזוזה, 
דמדינא מוציא את כולם ידי חובתם, עי' 
פני יהושע ושפת אמת, ומלשון הרמב"ם 
מדליק"  ובית  בית  כל  "שיהיה  שכתב 
א"כ  הבית,  על  הוא  דהחיוב  משמע 
כל  ידליקו  הבית  הידור שבני  שייך  לא 
אחד לעצמו, וכמו שלא שייך שכל אחד 
לעצמו,  בבית  מזוזה  יקבע  הבית  מבני 
ולכן למד דבעה"ב מדליק נר לכל אחד 
היינו כמנין אנשי הבית, - והמהדרין מן 
הנרות  ברבוי  יותר  מוסיפים  המהדרין 
תוס'  - משא"כ  היוצאים,  ימים  "כנגד" 
י"ל דלמד דהחיוב הוא על "האדם" אלא 
בני  כל  את  חובתם  ידי  מדינא  שמוציא 
ולכן המהדרין מדליקין כל אחד  הבית, 
מדליק  המהדרין  מן  והמהדרין  בעצמו, 

להיכר ימי הנס וכנ"ל.

מפרש  דהגמ'  השני  מהטעם  והנה 
החג  פרי  כנגד  וב"ה  ב"ש  פלוגתת 
לכאורה  משמע  בקודש,  ומעלין 
ולא  הנרות  הוא רבוי  דהענין  כהרמב"ם 
להיכר, משא"כ לתוס' דהרבוי בא משום 
היכר צ"ב טעם השני, ועי' בשפת אמת 

טעם  על  מוסיף  השני  שהטעם  שמפרש 
הראשון לבאר הא דב"ש ס"ל כנגד ימים 
הנכנסין דוקא ולא כנגד ימים היוצאין, 
היוצאין.  ימים  שכנגד  דב"ה  וטעמא 
והשתא נראה לענייננו, דהנה נמצא דשי' 
משום  הוא  הנרות  דתוספת  הוא  התוס' 
משום  הוא  הרמב"ם  ושי'  "היכרא", 

"רבוי הנרות".

דחנוכה  ג'  ביום  דידן  בנידון  וא"כ 
בפלוגתא  זה תלוי  הרי  נרות  ב'  לו  ויש 
אין  בוודאי  א"כ  היכר  דאי משום  הנ"ל 
ענין אם ידליק ב' נרות דאין בזה היכר 
טעם  הברוך  בתשו'  ועיין   - טפי,  וגרע 
נ"ל  עוד  בתו"ד:  וז"ל  ט'  סי'  עט"ח 
כיון  וכו'  הרא"ש  בשי'  לומר  דאפשר 
שנגמר במצותו דזה אינו אלא בהדלקה 
הנוספים שהם  בנרות  ראשון. אבל  מנר 
כי  היכר  היוצאים שאין  לימים  להיכרא 
היוצאים  ימים  מספר  כפי  כשנדלק  אם 
על דרך משל בליל ג' בעוד שלא הודלק 
מצוה  גמר  ליכא  עדיין  השלישי  נר 
השלישי  ידליק  לא  אי  דהא  השני  בנר 
השני  נר  באותו  היכר  שום  יהיה  לא 
בהנחת  מצוה  גמר  שייך  לא  שכן  וכיון 
הנוספים רק בגמר הדלקת והנחת כולם, 
אולם   - מפורשים  הדברים  הרי  עכ"ל, 
ברבוי  הוא  שההידור  הרמב"ם  לדעת 
כנגד  נרות  די  לו  שאין  אף  א"כ  הנרות 
הוה  שירבה  כמה  מ"מ  היוצאין  ימים 

בכלל הידור.

ה"ברכת  בעל  זקני  שהעיר  ובמה 
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ז"ל  קלוגער  הגר"ש  דברי  על  שמעון" 
נרות  שתי  הראשון  ביום  הדליק  שאם 
הרמב"ם  לדעת  הנה  חובתו,  ידי  דיצא 
יש  שאם  כן  מדליקין  דהמהדרין  נמצא 

שתי  בעה"ב  מדליק  בבית  אנשים  שני 
נרות ביום הא' והיינו משום הידור רבוי 

נרות, וכמושנ"ת, ודמי לנרות לשבת.
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הסופגניות  על  העולם לברך  נוהגים 
דעפ"י  שהעירו  ויש  מזונות.  מיני  בורא 
סי"ג  קס"ח  סימן  בשו"ע  שנפסק  מה 
הסעודה,  תוך  רק  לאוכלה  ליר"ש  ראוי 
ונבאר מה דעת הטוענים כך ואיך אפשר 
דאוכל  והאם   - העולם  מנהג  להסביר 
סופגניות שיעור שביעה יש מקום לחייבו 

בהמוציא וברהמ"ז.

במסכת חלה פ"א משנה ה' תחילתה 
 - בחלה  חייבת  סופגנין  וסופה  עיסה 
בתוס'  ע"ב  ל"ז  בדף  ברכות  ובמסכת 
כתבו  דא"צ  לכותח  העשוי  לחם  בד"ה 
דדוקא  ר"ת  ר"ל  היה  ומתחילה  וז"ל: 
עיסה  בעודן  חלה  דמצות  בחלה  חייבין 
דכתיב עריסותיכם והואיל שהיו מתחילה 
המוציא  מן  אבל  בחלה  חייבין  עיסה 
פטורים דעכשיו הם סופגנין. ולא נראה 
מברך  לאוכלן  נטלן  קתני  לעיל  דהא 
פי  על  אף  מנחה  גבי  המוציא  עליהן 
דעכשיו הם סופגנין שהמנחות מטוגנות 

בשמן, עכ"ל.

הרי לנו דלדעת ר"ת עיסה שתחילתה 

נטגנה אח"כ בשמן,  בלילה עבה אפילו 
וכמי  וברהמ"ז  המוציא  עליה  מברך 

דחייבת בחלה.

אמנם דעת הר"ש שם במשנה דרק אם 
בחשב מתחילה לאפותה ונמלך לבשלה 
רק אז חייבת בחלה, אמנם אם מתחילה 
חישב לבשלה פטורה העיסה מחלה וגם 
לא  אמנם  המוציא.  עליה  מברך  אינו 
בעשה  הדין  מה  להדיא  בר"ש  נתבאר 
בלילה עבה ע"מ לאפותה ונמלך לבשלה 
האם מברך עליה המוציא. די"ל דהקובע 
לגבי המוציא הוא דוקא עת האפיה דאז 
ראוי לאוכלה ואז נקבע עליה מה לברך 
מסברא  לומר  רצה  ר"ת  גם  והרי  עליה. 
דיש חילוק בין הקובע להל' חלה לגבי 
וכל מה שלא אמר  הקובע להל' ברכות 
דקתני  ברורה  ראיה  לו  היה  כי  הוא  כך 
המטוגנת  גם  המנחות,  על  דמברכין 
דכותב  הר"ש  אמנם  המוציא.  בשמן, 
דמנחות דהיו מעשה אפיה ושמנן מועט 
המוציא,  עליה  מברכין  כן  ועל  מיירי 

הגאון רבי יוסף כץ שליט"א

ברכת הסופגניות והאם יש לאוכלה תוך הסעודה
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יש מקום לומר דיחזור לסברא דהקובע 
לברכת המזון והמוציא הוא האפיה.

ובב"ח בסימן קס"ח פשוט לו בדעת 
כן  בחלה  דחייב  כמו  ,דבנמלך  הר"ש 
וע"ש מה דהקשה מכוח  חייב בהמוציא 

הנחה הזאת על הב"י שם.

ירוחם  ברבינו  דלכא'  להעיר  ויש 
"דנמלך"  דלר"ש  דהבין  להדיא  מוכח 
מברך עליה מזונות הגם שמחייב בחלה, 
דהרי הרבינו ירוחם בנתיב ט"ז ח"ה קמ"ה 
חולק  שמשון  ורבינו  וז"ל:  כתב  עד"ן 
בלילתה  שאפילו  וכתב  ר"ת(  )על  עליו 
מברכין  אין  טיגנה  או  בישלה  אם  עבה 
העיסה  נתחיבה  ואפילו  המוציא  עליה 
בחלה וכו' דלא דמי ברכת המוציא לחלה 
אזלינן  העיסה  גלגול  שעת  בתר  דחלה 
אבל ברכת המוציא הכל הולך אחר שעת 
הרי  דהר"ש  תמוה  ולכא'  עכ"ל,  אפיה, 
בלילה  בעושה  פטור  בחלה  דגם  סובר 
ירוחם  דרבינו  וע"כ  לבשלה  ע"מ  עבה 
מירי בנמלך דאז גם להר"ש חייב בחלה 
ומ"מ ברכתו מזונות ולהדיא גם מפורש 
)דף  ג'  חלק  כ"א  בנתיב  ירוחם  ברבינו 
קע"ז ע"ד( דלגבי הפרשת חלה בבלילה 
עבה תלוי אם מעיקרא מיועדת לבישול 
ונמלך  לאפותה  וברצה  חייבת  דאינה 
הא  וע"כ  ע"ש  בחלה  דחייבת  לבשלה 
הר"ש  בשם  לעיל  ירוחם  רבינו  דכתב 
כתב  וע"ז  בנמלך  מיירי  בחלה  דחייב 
יונה  ]והרבינו  דלא מברך עליה המוציא 
דלגבי  מחלק  ע"א(  )כ"ז  ברכות  במס' 

חלה אם היה בלילה עבה חייב להפריש 
לבישול  מעיקרא  בעומדת  גם  ומשמע 
שעת  הוא  הקובע  המוציא  ברכת  ולגבי 
הנ"ל  ולפי  בהו"א  ר"ת  כמו  וזה  אפיה 
רבינו  דברי  כשהביא  דבב"י  להעיר  יש 
יונה  וכן כתב רבינו  ואח"כ כתב  ירוחם 

והרי מה "הוכן"

תלוי  דאינו  לכא'  ראיה  ועוד  וי"ל[ 
חלה דהמוציא מדיא המג"א )ס"ק ל"ב( 
אם  פת,  דאפילו  הר"ש  דכתב  מהא 
בישלוה נפיק מתורת לחם, ואפילו יהיה 
בפרוסות גודל של כזית והגמ' בברכות 
דף לז ע"א דאיתא שם דאם עדין הפרוסה 
דלא  הוא  המוציא  עליה  מברך  קיימת 
המג"א  ומוכיח  טעמו  עי"ש  כהלכתא, 
בפת  שם  היה  דכבר  מיירי  הכא  דהרי 
כשבישלה  ומ"מ  אפיה  של  השלב  גם 
מברך עליה מזונות )לר"ש אבל אנן לא 
כ"ש כשלא  קסח(  י'  סעיף  עי'  כן  קי"ל 
אפאה דמברך עליה מזונות אפילו בחשב 
מתחילה לאפותה - ובבה"ל בסי"ג ד"ה 
מביא  המ"א  דברי  בהביאו  להקל  ונהגו 
דהבגדי ישע דוחה דברי המג"א, ועיינתי 
שם בבגדי ישע ולא מצאתי מה שהשיב 

על ראיה זו וצ"ע.

ולהלכה מה דעת הר"ש בבלילה עבה 
ודעתו לאפותה ונמלך לבשלה - לדעת 
הבה"ל הנ"ל הוי ספק ולחזון איש )סימן 
כו אות ב' וג'( ברור דלר"ש גם בנמלך 
דהרי  הבה"ל  דהעיר  ומה  מזונות  מברך 
הר"ת ועוד ראשונים מדמין להדיא ברכת 
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המוציא להלכות חלה - צ"ע דהרי רואין 
הסברא  מצד  דדעתו  תם  ברבינו  בהדיא 
היה לחלק בין הנידונים ורק מכוח קושיא 
דימה הדברים וברגע שאין להר"ש הכרח 
לדמות הדברים אדרבה אנן נימא דסובר 

"כסברת" ר"ת דאין הדברים דומין.

היוצא מכל הנ"ל בעשה בלילה עבה 
ע"מ לבשלה - לר"ת מברך עליה המוציא 
ולר"ש מזונות ואם חשב לאפותה ונמלך 
ובישלה - יש מח' אחרונים בדעת הר"ש 

אם מברך עליה המוציא או מזונות.

כדעת  נפסק  סי"ג  או"ח  ובשו"ע 
הר"ש דבעשה בלילה עבה ע"מ לבשלה 
שמים  ירא  ומ"מ  מזונות  עליה  מברך 
לחוש  כדי  הסעודה  תוך  רק  יאכלה 
לר"ת הסובר דברכתו המוציא ]ואם היה 
"נמלך" למ"א וט"ז וחזו"א לר"ש ברכתו 
מזונות - ולב"ח המוציא ולבה"ל עכ"פ 
כתב  ל"ד  ס"ק  אברהם  ובמגן  ספק[. 
נ"ל שאם שבע  ומ"מ  וז"ל  גדול  חידוש 
ממנו הוי ספק מה"ת וצריך לברך ברכת 
על  מרבבה  ובדגול  ע"כ.  מספק  המזון 
בסימן  בעצמו  המג"א  דהרי  תמה  אתר 
הברכות  מנין  שאין  כותב  סק"א  קצ"א 
מה"ת וא"כ גם במעין ג' יוצא ידי חובתו 
ספק  דהוי  המג"א  כותב  ולמה  מה"ת 
מישב  ע"א  אות  ובשעה"צ  דאוריתא 
דברי המג"א וז"ל י"ל כיון דעכ,פ מחויב 
לברך מן התורה היכא דיש ספק ממילא 
כתיקונם  הברכות  כל  לברך  מחויב 
ואע"פ שאינם מדאוריתא ממש כמו אם 

היה מחויב בודאי דאין לו לפטור עצמו 
ראיות  עוד  ועיי"ש  ג'  במקום  ג'  במעין 

ליסוד זה.

גדולה  הערה  להעיר  יש  לכא'  והנה 
בדברים אלו, דהרי בסעיף ז' הובא במחבר 
ג' דעות מה הן פת הבא בכיסנין ובקיצור 
שהעיסה  ב.  וכד'  בדבש  ממולא  פת  א. 
ג. פת שכוססין  ודבש  נילושה עם שמן 
ובב"י כותב דכיון דהוא ספק דרבנן לכן 
יש להקל דבכל אלו הדברים יברך מזונות 
לנו  הרי  השו"ע.  פסק  וכן  המחיה  ועל 
אהדדי  פליגי  שיטות  דהג'  למד  דהב"י 
ולפי דעה א' יתכן דמה דלדעה ב' ברכתו 
מזונות לדידהו ברכתו המוציא וברהמ"ז 
הטעם  מה  וצ"ע  להקל  הכריע  ומ"מ 
ועיין במגן אברהם ס"ק יג - להדיא דיש 
ומה  מזונות  מברך  ומ"מ  דשבע  אופנים 
הבאה  הפת  של  במח'  ס"ז  בין  החילוק 
בכיסנין לבין המח' בסי"ג בבלילה עבה 
מרדכי  שהמאמר  ידוע  והנה  שבישלה. 
בכיסנין  הבאה  בפת  דעות  דהג'  כותב 
והבה"ל  מח'  הוי  ולא  אהדדי  פליגי  לא 
מישב  כולם  כדברי  והלכה  בד"ה  בס"ז 
בזה קושית הגאון ר' עקיבא איגר דלמה 
יחמיר  דיר"ש  הכרעה  מצינו  לא  בס"ז 
וכמו דפסק בסי"ג ומתרץ הבה"ל דלפי 
כלום - אמנם  המאמר מרדכי לא קשה 
וכדמוכח  מח'  דהוי  סובר  עצמו  המג"א 
דבאמת  הב"ח  דברי  שמביא  יח  בס"ק 
נתקשה דהא דנקטינן להקל על כל פת 
דהוי  מוכח  ועכ"פ  ע"ש  בכיסנין  הבאה 
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מח' ומ"מ לא כתב להכריע דבשבע יברך 
בכל אופן ברהמ"ז מדין ספק דאורייתא 
עצמו  דהמ"א  תימא  דאפילו  וביותר 
שהביא  ומה  מרדכי  כהמאמר  סובר  כן 
חומרא  לתוספת  רק  הוא  הב"ח  דברי 
כהמאמר  יסבור  הדין  מעיקר  אמנם 
מרדכי ובאמת כן מוכרח במג"א ס"ק כב 
הסעודה  בתוך  בכיסנין  הבאה  פת  לגבי 
עיי"ש קושית ר' עקיבא איגר על המג"א 
יצחק  מנחת  בשו"ת  נקיט  וכן  ודו"ק. 
ח"א סימן ע"ה בדעת המג"א. מ"מ הרי 
ברור דהמשנה ברורה כן מתייחס לגדר 
להלכה  ספק  בתור  בכיסנין  הבאה  פת 
דלמעשה  טעונים  ד"ה  סי"ג  בהל'  עיין 
הסעודה  תוך  כיסנין  פת  על  לברך  אין 
]חוץ מבממולא שע"ז כתב דהמברך לא 
הוי  כי  לקינוח  באוכלו  אפילו  הפסיד[ 
ספק פת ויצא כבר בהמוציא. וכן מוכח 
בבה"ל סימן קע"ו ד"ה בירך על הפרפרת 
בשם דן באוכל לפני הסעודה פת כיסנין 
הפת  על  לברך  דאין  בבה"ל  שם  וכתב 
כי  כיסנין ברכה אחרונה קודם הסעודה 
על הצד שהוא פצ נפטרת בברהמ"ז. ]וכן 
במ"ב  וכן  ל'  בשעה"צ  קס"ח  בסי'  עיין 
סוף ס"ק כ"ד ודו"ק[ ומאי דהביא הבה"ל 
בס"ז דברי המאמר מרדכי מוכרחין לומר 
המחבר  פסק  לא  דלמעשה  דכיון  או 
אינו משנה  והבה"ל  יחמיר  דירא שמים 
דברי  הסבר  בתור  הביא  ולכך  דין  שם 
המאמר מרדכי - או דלגבי חומרא של 
ירא שמים ניתן לסמוך על דברי המא"מ 

אך לא על דבר שנוגע לעיקר הדין וא"כ 
קשה על רבינו בעל המ"ב למה לא הביא 
דבשבע מפת כיסנין הוי חיוב בכל גוני 
דאוריתא  ספק  הוי  כי  ברהמ"ז  לברך 
ולחומרא והרי במ"ב ס"ק כד הביא דאם 
שבע מפת כיסנין ואחרים שבעין מהפת 
דברים  שאר  בצירוף  כזו  בכמות  כיסנין 
כיסנין לבד  ע"פ שהוא שבע מהפת  אף 
מברך עליה והרי מוכח דאם שבע ממנו 
בצירוף  אפילו  אין שבעין  ואחרים  לבד 

שאר דברים מברך מזונות וצ"ע אמאי.

אות  קס"ח  בסימן  הרב  שו"ע  והנה 
הבאה  פת  בספק  דמקילנן  בהא  דן  יב 
וז"ל:  כתב  המחיה  על  לברך  בכיסנין 
שמן התורה די לעולם בברכה אחת מעין 
והוא ממש סברת הדג"מ בסי"ג  ג' ע"כ 
להקל גם בסי"ג ולפי"ז לכא' היה צריך 
להיות דבסי"ג בנושא בלילה עבה ע"מ 
לבשלה אפילו שבע לא יצטרכו להחמיר 
דהרי  טעמא  מהאי  המזון  ברכת  לברך 
יצא בעל המחיה גם מה"ת ולפי"ז מובן 
דינו של  אינו מעתיק  הרב  למה השו"ע 
ברהמ"ז  מברך  "דבשבע"  הנ"ל  המג"א 
]ומה שנדפס בשו"ע הרב  והוא לשיטתו 
ושם  בסידור  דעתו  הוא  "מהסידור" 
הלך במהלך השעה"צ ע"ש והוא מהלך 
אכן  ופשוט[  בפנים  הרב  מהשו"ע  אחר 
יתכן  איך  קשה  לכא'  המשנ"ב  לדעת 
ברהמ"ז  או  המחיה  על  שבספק  להגיד 
ולהקל  ברהמ"ז  לברך  "בשבע"  מחויב 
דהגר"א  אנו  מוצאין  ובאמת  ז'  בסעיף 
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לסי"ג  ס"ז  בין  סתירה  להאי  נחית  כבר 
וז"ל )באות לט( ונהגו להקל ועיין מג"א 
)הינו המג"א דבשבע חייב לברך ברהמ"ז 
כי הוי ספק מהתורה( ושם בסעיף ז' אי 
]ובהמשך  ע"כ  דאוריתא  להמצא  אפשר 
דבריו מציין הגר"א דביו"ד שכ"ט פסק 
המחבר כר"ש ולא הביא כלל דעת ר"ת 
ובאמת  יחמיר  שמים  דירא  הביא  ולא 
צ"ב אמאי סתם שם ואין לומר דשם הוי 
דרבנן חלה בזמן הזה מה שאין כן אצלנו 
דהרי לדעת המג"א, מיירי המחבר בלא 
שבע דהרי בשבע חייב מה"ת מכוח ספק 
לברך ברהמ"ז ועכ"פ המחבר מירי "גם" 
ובדמשק  וי,ל[  יחמיר  דיר"ש  בלא שבע 
דבס"ז  הגר"א  כונת  מסביר  אליעזר 
באמת  בשבע  כי  מה"ת  ספק  שייך  לא 
מחויב לברך ע"כ ובאמת צ"ב מה שכתה 
בדמשק אליעזר דהרי לכא' להדיא לעיל 
לברך  מחויב  שדבע  אופן  בכל  דלא 
וכנ"ל. ונראה הדרך הנכונה בישוב דעת 
המשנ"ב הוא עפ"י הסבירו של ר' עקיבא 
דגם  העוזר  האבן  קושית  שמתרץ  איגר 
ברכת  לברך  מחויב  דבשבע  טוען  הוא 
איגר  עקיבא  ר'  וכתב  מספק,  המזון 
חידוש וז"ל דמן התורה גם בלחם גמור 
דאחרים  מה  הינו  ושבעת  דכתיב  מה 
שבע  דאם  הינו  ע"כ  לשבוע  רגילין 
לשבוע,  רגילין  אדם  בני  שאין  מכמות 
ברהמ"ז.  לברך  מהתורה  חייב  אינו 
ולפי"ז צ"ל דמה דכתב המשנ"ב דבשבע 
מכמות  בשבע  מירי  דאוריתא  ספק  הוי 

הוי  ובזה  לשבוע  רגילין  אדם  שבני 
בעל  לפוטרו  אפשרות  ואין  מה"ת  ספק 
באכל  מירי  בס"ז  כן  שאין  מה  המחיה 
כמות שאין בני אדם רגילין לשבוע ולכן 
גם אם הוא כן שבע מ"מ מהתורה בכל 
מקרה אינו מחויב לברך ולפי"ז מיושבין 
הדברים אמנם מה דיש עוד להעיר דהרי 
הבה"ל בקפ"ד הביא מהרדב"ז דאם אכל 
שבע  ואח"כ  סעודתו  מקודם  דבר  איזה 
ע"י הפת הוי מחויב מה"ת אף שאכל רק 
כזית פת ולפי"ז האם נימא דכאן באכל 
האם  כיסנין  פת  ובסוף  מאכלים  מיני 
דאף  וביותר  ברהמ"ז  לברך  חייב  יהיה 
לפי הצד שם בבה"ל דהרדב"ז לא נתכון 
לומר  אפשר  אי  מקום  מכל  עיי"ש  לכך 
כלל הביאור הנ"ל דהרי להדיא במשנ"ב 
שם ס"ק כב וז"ל ושיעור שביעה משמע 
מספר החינוך דאינו שוה בכל אדם אלא 
כל אחד יודע שיעור שביעתו ואם דרכו 
זה  גם  לבד  מחיתו  כדי  לאכול  תמיד 
נחשב שביעה ע"כ ]אמנם עי' מה שהביא 
בשעה"צ שם אות כ"ה בשם רבותיו של 
ולפי"ז יש לצדד דגם דמי שרגיל  רש"י 
רגילים  שאחרים  ממה  בפחות  לשבוע 
לא יהיה חייב מה"ת לברך ודו"ק[ ועכ"פ 
הדברים מפורשין במ"ב דאדם "הרגיל" 
חייב  מכולן  פחותה  בכמות  לשבוע 
מהתורה לברך ברהמ"ז והוא להדיא נגד 
המהלך של ר' עקיבא איגר הנ"ל וצע"ג 
מה  ט  סימן  ספר  במגילת  ראיתי  ]שוב 
שמישב ועדין צ"ע דסוף כל סוף גם פה 
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מברך על המחיה והספק אם ברהמ"ז או 
על  להעיר  יש  ועוד  וע"ש[  המחיה  על 
דעות  דיש  ספר  המגילת  של  המהלך 
תבשיל  בעשוין  גם  המינים  דכל שבעת 
רט  בסי'  והמ"ב  ג'  מעין  מה"ת  ברכתן 
סק"י מאד חשש לזה ]ועין גם מ"א קע"ב 
ס"ק ד'[ ובעיקר דעיין שם בשעה"צ ס"ק 
)ע"כ  כיסנין  בפת  ג'  דמעין  ומוכח  יד 
רק  תמיד  הוי  כסנין(  פת  בודאי  הכוונה 

מדרבנן ע"ש ודו"ק.

ולפי כל הנ"ל יוצא דעיסה שבלילתה 
עבה ואח"כ טיגנוה - מעיקר הדין מברך 
יחמיר  ויר"ש  מזונות  מיני  בורא  עליה 
ע"מ  לשה  ]ואם  הסעודה  תוך  ויאכלה 
ממנה  ואכל   - לטגנה  ונמלך  לאפותה 
מברך  ונהגו  ד"ה  לבה"ל  שביעה  כדי 
עליה ברהמ"ז ולחזו"א או"ח סימן כו גם 
בזה מזונות ועל המחיה - ולמג"א בכל 
אופן )גם בלא נמלך( על אכילת בלילה 
זה  ברהמ"ז[  מברך  ושבע  וטיגנה  עבה 
בתוך  סופגניה  לאכול  המחברים  טעם 

הסעודה והוא מהידור של ירא שמים .

אופנים  דיש  נראה  למעשה  אמנם 
שעכ"פ מותר לירא שמים להקל בשופי 
ולאכול אחר הסעודה וביותר דיש אופן 
ונקדים  ברהמ"ז  אחר  לאכול  שעדיף 
דבעצם  טוען  י"ט  ס"ק  בקס"ח  דהט"ז 
הוי פת הבאה  עיסה שנטגנה בשמן  כל 
דעיסה  בס"ז  דמבואר  מה  ע"פ  בכיסנין 
שלשה או שעירב בה שמן הוי פת כיסנין 
ועל כן גם לר"ת יהיה ברכת בלילה עבה 

לכו"ע  ולפי"ז   - מזונות  בשמן  מטוגנת 
באוכל סופגניה המטוגנת בשמן ברכתה 
מזונות. אמנם הט"ז שם הביא דהרמ"א 
הדין  כל  הרמ"א  ולדעת  כך  למד  לא 
בכיסנין  הבאה  פת  הוי  שמן  עם  שפת 
הוא דוקא אם עירב שמן בעצם הלישה 
אבל בעירב שמן רק בטיגון אינו נעשה 
דעת  ביאור  ]ובפשטות  כיסנין  פת  בכך 
הרמ"א הוא דכיון שבשעת הלישה היה 
וכדביאור  פקע  לא  שוב  פת  "שם"  כבר 
ר"ת  לדעת  דוקא  דהוא  בבה"ל  שם 
דאם  וכמו  לישתה  בשעת  הוא  דהקובע 
בישלה מברך  היתה בלילה עבה אפילו 
עליה  חל  כבר  כי  המוציא  לר"ת  עליה 
כן באופן שחל עליה שם  וכמו  שם פת 
פת רגיל שוב לא יקבע עליה )לר"ת( שם 

פת כיסנין[.

ויוצא לפי"ז דסופגניות הם לפי הט"ז 
עליה  מברך  מקרה  דבכל  כיסנין  פת 
בס"ז  דהרי  כותב  הרב  ובשו"ע  מזונות 
נתבאר דאחד מהדעות הוא דפת כיסנין 
הוא ממלוא בדבש וכד' והרי זה ע"כ היה 
דיהיה  עליה  נקבע  ואח"כ  לישה רגילה 
דאם  שם  שנתבאר  מה  כן  וכמו  כיסנין 
הגם  כיסנין  פת  הוי  שכוססין  פת  הוא 
וקמח  במים  רק  רגילה  לישתה  שהיה 
עיי"ש[  הרמ"א  על  העזר  האבן  ]ותמה 
וע"כ דלהלכה קי"ל דגם אם טיגנה אח"כ 
וגם  כיסנין  פת  שם  עליה  נקבע  בשמן 
על  חולקין  אחרונים  דכמה  הביא  במ"ב 
צד  הכא  איכא  דאם  הרי  ולפי"ז  הרמ,א 
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דגם לר"ת הוי פת כיסנין יכול גם יר"ש 
לסמוך להקל ולא לאוכלה תוך הסעודה 
]אמנם באוכל שיעור קביעות סעודה שאז 
לצד שזה פת כיסנין חייב בברהמ"ז שוב 
ראוי ליר"ש לאוכלה דוקא תוך הסעודה[ 
פ"ה  בס"ק  המשנ"ב  כתב  כבר  אמנם 
שיהא  צריך  אלא  בשמן  די שנטגן  דלא 
יותר מהעיסה  בעיסה  נרגש טעם השמן 
הרבה  נרגש  שהשמן  כזה  ובאופן  ע"ש 
וניכר בהטעם, אזי המיקל יש לו על מי 
לסמוך גם אם הוא יר"ש - ועוד יש לדון 
האם המילוי שממלאין בסופגניה גם זה 
אם  והנה  כיסנין  פת  להיותה  סיבה  יהא 
לפת  לעשותה  בזה  אין  מועט  המילוי 
כיסנין וביותר דהמשנ"ב ס"ק לג חידש 
דבעינן שהמילוי יהא נרגש בעיסה ואם 
יש ב' תנאים אלו הינו דממולא הרבה וגם 
נרגש טעם המילוי בעיסה הוי עוד סיבה 
להיותה פת כיסנין - ויש שסוברים דרק 
אם שמו המילוי בעת האפיה ולא לאחר 
מכן והרבה פעמים משימין המילוי אחר 
הרבה זמן ואין ברור דייחשב לפת כיסנין, 
ועיין בשו"ת מנחת יצחק ח"א סימן ע"ה. 
אמנם יש הסוברים דאם מיועד לכתחילה 
יש  ]ועוד  כיסנין  פת  הוי  כן  למלאותה 
ברכת  בדיני  הדה"ח  של  חידושו  לצרף 
שמיועד  דדבר  שם  ובקו"א  סג  מזונות 
שלא  באופן  גם  כיסנין  פת  הוי  לקינוח 
מלאו לו התנאים המבוארים בס"ז, ע"ש 
חידושו  ואין  להאריך  בזה  ויש  טעמו. 

מוסכם לכו"ע[.

תוך  למזון  האוכלה  בודאי  אמנם 
הסעודה בזה עשה לכו"ע אך אם אוכלה 
תוך  יאכל  שלא  עדיף  לענ"ד  לקינוח 
מי  להסביר  דיוכלו  ואפילו  הסעודה 
שאינו עושה ברכה באוכלו תוך הסעודה, 
אין  בודאי  מיוחדת  שמים  יראת  מ"מ 
דהנה על העצה   - ונבאר הדברים  בזה, 
שכתוב בשו"ע סי"ג דיאכל תוך הסעודה 
שחייב  כמה  עם  דהרי  האחרונים  תמהו 
בברכה כי אינו בגדר פת הרי לא בירך 
אמרו  איך  וא"כ  לברך  שחייב  מה  על 
ויכנס בספק  תוך הסעודה  יאכל  דיר"ש 
לא לברך על מה שנוטה מעיקר הדין כן 
לברך ובמג"א ס"ק ל"ה הביא מהשל"ה 
דכיון שבלילתו עבה ואין ממולא בשום 
המ"א  עליו  והקשה  פוטרתו  פת  דבר 
דהרי פת שכוססין אינו לא ממולא וגם 
דמברך  סוברין  יש  ומ"מ  עבה  בלילתו 
דמירי  מג"א  תירץ  ולכן  הסעודה  תוך 
בממולא בשר וכד' והן באין למזון ולכן 
פת פוטרתן ]והוא עפ"י שיטת מ"א לקמן 
ס"ק מד דלא כט"ז שם ס"ק כ'[ ובבה"ל 
הביא מהא"ר דכונת השל"ה היה דמיירי 
באוכלן למזון ולא לקינוח עיי"ש ויוצא 
עבה  מבלילה  העשוי  מזה דבאוכל דבר 
לקינוח  אוכלה  אם  נטגנה  או  ונתבשלה 
הרי לדעה א' שהוא עיקר ההלכה חייב 
לברך עליה מזונות ואפילו לר"ת שסובר 
דהוי פת מ"מ הוי פת כיסנין שגם בפת 
כיסנין האוכל לקינוח אינו ברור כל כך 
הבה"ל  פסק  דלהלכה  והגם  יברך  דלא 
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כעין  הוי  פה  מ"מ  יברך  דלא  בס"ז 
והגם  ודו"ק.  מזה  ויותר  ספיקא  ספק 
באוכל  שחושש לברך  מי  להבין  דנוכל 
לקינוח תוך הסעודה דהרי עיין במשנ"ב 
וז"ל כתבו האחרונים  סימן רטו ס"ק כ. 
ברכה  להצריך  ספיקא  ספק  יש  דאפילו 
ויש  ע"כ  להקל  ספיקו  הכי  אפילו  וכו' 
ואכמ"ל  בפוסקים  אריכות  הרבה  בזה 
מ"מ ודאי דיר"ש עדיף או שיאכל למזון 
]ועיין במגילת ספר  וכמו שכתב הבה"ל 
סימן ט' דהקשה דמה יועיל מה שיכוון 
למזון הרי סוף כל סוף הוא בא לקינוח 
ורוצה לחדש להלכה דרק באופן שעדין 
ולא  למזון  באמת  ואוכלו  קצת  רעב 
מועיל כונה גרידא עיי"ש וצ"ע בסתימת 
הבה"ל[. ואם אוכל לקינוח ודאי דעדיף 
דיאכל אחר ברכת המזון וכבר ידוע מה 
שכתב החיד"א בספר טוב עין סימן קסח 
על  נב שכיון שאנו מברכים תמיד  אות 
פת  ]על  מ"מ  בורא  ברכת  אלו  מינים 
הסעודה  תוך  לאכול  שלא  ראוי  כיסנין[ 
כדי לחוש לדעות שאין דינם כפת גמור 
נהגו  וכן  שם  וכותב  בברכה  וחייבים 
שבפת  אלו  ואפילו  ע"כ  הדור  גדולי 
כיסנין מקילין לאכול תוך הסעודה מכל 
חייב  דכן  צדדין  יותר  יש  כאן  מקום 
עדיף  ודאי  ולכן  הסעודה  תוך  בברכה 
לאכול אחר ברהמ"ז אם אוכלה לקינוח. 

והנה במשנ"ב בהוצאת 'דרשו' כתבו 
בשם "הליכות שלמה" דבאוכל בסעודה 
הם  כי  עליהן  לברך  א"צ  סופגניות 

שלמה  הליכות  ז"ל  והנה  למזון,  תמיד 
אין מברכים  וכו'  סופגניות  עמוד שי"ט 
באים  אם  אף  הסעודה  בשעת  עליהם 
בסוף הסעודה לקינוח ע"כ ובהערות שם 
דידן  בסופגניות  מ"מ  וז"ל:  הטעם  כתב 
נראה  ולכן  קצת  עכ"פ  משביעות  וכו' 
לשם  כוונה  קצת  גם  יש  שבאכילתם 
שם  ולמטה  ע"כ  לברך  וא"צ  שביעה 

הובא דהמקור הוא מכתבי תלמידים. 

והנה לאו מר בר רב אשי חתים עלה 
בסוף  דהרי  מוכרחין  אינם  והדברים 
סעודה, ובפרט אם הוא כבר שבע ורוחא 
כתב  ואיך  שכיחי,  משכח  לביסומא 
ומשאר  למזון,  הוי  דתמיד  קבוע  כלל 
נחתו  דלא  נראה  בזה  דדנו  מחברים 
אחד  לכל  דתלוי  יותר  ומסתבר  לכך 
כפי מצבו ולכן עדיף לעשות כנ"ל ומה 
סימן  בבירורים  הברכה  וזאת  שבספר 
דהבאנו  השל"ה  על  לסמוך  כתב  יב 
דבריו  דחה  המג"א  דהרי  תמוה  לעיל 
והבה"ל מביא דהא"ר למד דגם לשל"ה 
וצ"ע. לברך  חייב  לקינוח   דאוכל 
לכוין  והוא  אופן  עוד  מביא  ובבה"ל 
בשעת ברכת המוציא על אכילת הבלילה 

עבה ומקורו מספר הלכה ברורה.

ובספר שלמי תודה על חנוכה )סימן 
לא( הביא דהגאון הגדול ראי"ל שטיינמן 
דבשלמא  הבה"ל  על  העיר  שליט"א 
כיסנין תוך  בס"ז דשם מירי דאוכל פת 
מה  דיועיל  הבה"ל  שם  דכתב  הסעודה 
הפת  ברכת  לפטור  בהמוציא  שיכוין 
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כיסנין הוא מובן דהרי הפת כיסנין בקבע 
לו  יש  וא"כ  המוציא  עליו  מברך  עליו 
הרי  דלר"ש  בסי"ג  אמנם  לפת  שיכות 
העיסה המבושלת הזאת אין מברך עליה 
לפוטרה  שיך  ומה  המוציא  פעם  בשום 
דברי  מסביר  תודה  ובשלמי  בהמוציא 
ולשובע  למזון  דבאוכל  דכיון  הבה"ל 
הוי  כי  הפת  של  המוציא  בברכת  נפטר 
לסעודה  נמי  שיכא  א"כ  מסעודה  חלק 
קצת ע,כ אמנם עיין במקור הבה"ל והוא 
לי  נראה  וז"ל  ברורה קסח  הספר הלכה 
הא דאין ברכת המזון פוטר לברכת מעין 
ג' הינו דבתחילת ברכת המוציא לא עלה 
על דעתו שיפטור ברכת המוציא לאותו 
מאכל אבל כל שרוצה לאכול אותה אלא 
הסעודה  תוך  אוכל  ברכה  ספק  משום 
הרי מתכון בברכת המוציא לפטור אותה 
וא"כ שפיר נפטר, וכמו כן תמצא לקמן 

לענין יין שרף תוך הסעודה ע"כ.

וכן כתב ההלכה ברורה בסימן קע"ד 
ס"ק ז' וז"ל ונראה לי לדינא שאם כונתו 
בשעת שיברך על הפת דעתו איין שרף 
פת  ברכת  כ"ש  וכו'  נפטר  לשתות  ג"כ 
לו  שיתנו  ידע  אם  דפטרו  הסעודה  של 
מים או יין שרף דודאי פטור מלברך ע"כ 
והנה הדברים ברורים דאין כונת ההלכה 
דהרי  תודה  השלמי  כסברת  ברורה 
לדעתו כל מאכל נפטר בהמוציא במכין 

לכך ואפילו מים ויין שרף ודו"ק אמנם 
קצת צ"ע דהנה בסימן קע"ד בס"ז דדנו 
שם הפוסקים האם חייב לברך על שתית 
יין שרף תוך הסעודה דדעת המג"א שם 
דאינו נחשב לבא מחמת הסעודה עיי"ש 
ויש חולקין עליו ע"ש במשנ"ב ס"ק לט 
העטרת  בשם  ח  ס"ק  בבה"ט  שם  כתב 
שרף  היין  ליתן  וז"ל  קעז  בסימן  זקנים 
ברכת  ואז  המוציא  בשעת  השולחן  על 
אות  שם  ובשעה,צ  ע"כ  פוטר  המוציא 
וז"ל ולא העתקתי העצות  מה כתב שם 
עליהם  שפקפקו  היטב  בבאר  שכתב 
ויהא  השולחן  על  דלתן  אחרונים  כמה 
בפירות  כמו  מועיל  אינו  עליהם  דעתו 
ליה  ניחא  דלא  הרי  עוד.  ע"ש  לקמן 
למשנ"ב בדרכו של ההלכה ברורה ולמה 
אצלנו כן העתיקו ואולי חילק המשנ"ב 
המבושלת  עבה  דבלילה  הנידונים  בין 
הכונה  על  לסמוך  דניתן  יותר  סבר 
וצ"ע. תודה  השלמי  וכסברת   בהמוציא 
עכ"פ ברורין הדברים, האוכל סופגניות 
מברך  דאינו  ודאי  למזון  הסעודה  תוך 
גם  ומ"מ  הדעות  כל  ידי  ויצא  עליהן 
האוכל למזון אחר ברהמ"ז ומברך עליהן 
ברכת מזונות מ"מ עדיין ירא שמים יקרא 
קביעות  שיעור  אוכל  שאינו  ]ובתנאי 
סעודה[ ובאוכל לקינוח ירא שמים יאכל 

דוקא אחר ברהמ"ז.





 פנינים
מבי מדרשא
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בדירת  כאכסנאי  התגורר  ישיבה  בן 
פרוטה  נתן  חנוכה  וכשהגיע  בעה"ב, 
היוצא בהדלקת  כדין אכסנאי,  לבעה"ב 
בעה"ב  בו  הביט  פרוטה.  ע"י  בעה"ב 
רק  לי  משלם  אתה  "מדוע  ותהה: 
פרוטה?! הלא אם אני לא הייתי מדליק 
נרות בעבורך, היית צריך לקנות מכספך 
בקבוק שמן זית, פתילות וכוסיות, וכעת 
שלא  מדוע  שלי.  מהשמן  נהנה  אתה 
וה"משתרשי  לי את דמי הנאתך  תשלם 

ליה"?!?

ששת  רב  אמר  א':  כ"ג  שבת  א[   
ר'  אמר  חנוכה.  בנר  חייב  אכסנאי 
משתתפנא  בי רב  הוינא  כי  מריש  זירא 
דנסיבי  בתר  אושפיזא,  בהדי  בפריטי 
איתתא אמינא השתא ודאי לא צריכנא, 
ושמעתי  ביתאי.  בגו  עלי  מדליקי  דקא 
להקשות מהגרח"י שריבר שליט"א ראש 
דר"ז  מהא  קי"ל  דהנה  מהרי"ל  ישיבת 
שאכסנאי צריך להשתתף בפרוטה, כדי 
בעה"ב.  שהדליק  חנוכה  נר  י"ח  לצאת 
כדי  הפרוטה  את  דנתן  יימר  דמי  וצ"ע 

לצאת י"ח נ"ח. אולי י"ח נ"ח יצא בעצם 
הדלקת בעה"ב, ומה ששילם פרוטה הוא 
שלא  מכך  שנהנה  כיון  "נהנה",  מדין 
שמן  ולרכוש  מכספו  לשלם  הצטרך 
ופתילות?! ואין לומר דהוי "זה נהנה וזה 
אינו חסר", כיון שבעה"ב הדליק בלא"ה 
הרמ"א  כתב  דהא  לעצמו.  הנרות  את 
לצורך  פעולה  שהעושה  רס"ד(  )חו"מ 
עצמו ולצורך חבירו, אף שאילולי צורך 
מ"מ  לעצמו,  אותה  עושה  היה  חבירו 
שניהם,  עבור  נועדה  פעולתו  כאשר 
ופשוט וברור הוא שעושה את מעשהו גם 
לטובת חבירו, על חבירו לשלם לו דמי 
"ונ"ל דדוקא  )שם(:  וז"ל הד"מ  הנאתו. 
להציל  אלא  שלו,  להציל  תחילה  שירד 
גם של חבירו עמו, אבל אם ירד תחילה 
על דעת שניהם, חייב ליתן שכרו, דמאי 
חזית דאזיל בתר דידיה ולא בתר חבריה, 
חמור  הציל  כאילו  הוי  שהציל  ומאחר 

חבירו דחייב לתת לו שכרו", עכ"ל.

ב[ והנה א"נ ד"פריטי" שנתן ר"ז היינו 
הטושו"ע  פסקו  שאכן  וכפי  פרוטה,  רק 

הרה"ג ר' שמואל ברוך גנוט שליט"א

"נהנה" ו"משתרשי ליה" באכסנאי בנרות חנוכה
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אם  שהרי  א"ש.  לכאו'  אזי  תרע"ז,  סי' 
היה  "נהנה",  מדין  היה  הפרוטה  חיוב 
כיון  מפרוטה,  יותר  הרבה  לשלם  עליו 
שודאי שהנאתו וחסכונו בזה שלא קנה 
בעצמו שמן זית, עולה על הנאת פרוטה 
הפרוטה  שחיוב  מיניה  ומוכח  גרידא. 
סגי  ובזה  בההדלקה  להשתתף  עניינו 
אמאי  צ"ב,  גופא  זה  ואמנם   . בפרוטה 
דנהנה  חו"מ  לחיובי  גם  בזה  חישי'  לא 

ומשתרשי ליה

דקי"ל  דאף  נראה  לכאו'  והנה  ג[ 
דמצוות לאו להנות ניתנו, הכא ל"ש כאן 
הסברא דמצוות לאו להנות ניתנו גרידא, 
כיון דאע"פ דאין הנאה מעצם ההדלקה, 
מ"מ הרי חסך לו ע"י ההדלקה דמי שמן 
ופתילות. ומצללה"נ היינו דווקא שעצם 
כשיצטרך  לא  אך  הנאה,  ל"ח  המצוה 
להוציא ממון עבור רכישת המצוה וכעת 

חסך לו את הממון.

ג[ ואולי יש לומר שכיון שמצוות לאו 
"נהנה".  בגדר  אי"ז  א"כ  ניתנו,  להנות 
ואף שנמנע לו הפסד ממון ע"י הדלקת 
בגדר  אינה  הפסד  מניעת  מ"מ  בעה"ב, 
"נהנה", אלא רק ברווח. וידידי הראי"ש 
חיובי  שבכל  תירץ  שליט"א  טורצ'ין 
נהנה דידן היינו שבעה"ב נאלץ לעשות 
אין  וע"כ  וכדו',  הפסד  מאילוצי  זאת 
סיבה שרק הוא ישלם לו על ההפסד ולא 
והוצאותיו.  מטרחתו  ג"כ  שנהנה  השני 
בעצמו  רוצה  דבעה"ב  שאני,  מצוה  אך 
לב,  ובחפץ  בשלימות  המצוה  לעשות 

ודו"ק, עכ"ד. ואם כנים הדברים אזי גם 
הרבה  להרויח  כדי  וטרח  במקום שפעל 
ממון וכדו', וחבירו הרויח גם הוא מבלי 
לפגום ברווחיו הוא, יהיה הדין כן, דלא 

יצטרך לשלם על ה"נהנה", וצ"ע.

אחר  זה  בכל  הביאור  ולענ"ד  ד[ 
לא  דבכה"ג  הדבר  דסברת  דנראה  הוא. 
שבעצם  הוא  פטור,  וזא"ח  ז"נ  אמרי' 
שניהם צריכים כעת בשווה לעשות את 
הדבר, ואין סיבה שבגלל שא' מהם קדם 
יתחלק  לא  שהשני  לבדו,  ועשהו  וטרח 
עימו. אך כל זה דוקא כששניהם שווים 
עיקר  כאשר  אך  ובדרגתם,  בחיובם  הם 
חובת ההדלקה מוטלת על בעה"ב ואילו 
לחובת  וטפל  נספח  רק  הוא  האכסנאי 
ההדלקה, ע"כ בעה"ב אינו יכול לחייבו 
שבעה"ב  כיון  הנאתו,  דמי  את  לשלם 
הוצרך יותר ממנו להדלקת הנר וחיובא 

רבתא רמי עליה יותר מחיוב האכסנאי.

ה[ וזהו שעיקר החיוב הוא על בעה"ב 
נראה  לחיובו,  נספח  האכסנאי  ואילו 

להוכיח כן מכמה דוכתין, וכדלהלן:

הנה לדעת הפר"ח )סי' תרע"א ה' וסי' 
להשתתף  יכול  אכסנאי  רק  א'(  תרע"ז 
בפרוטה עם בעה"ב, ואילו כמה בעה"ב 
יכולים  אינם  אחד,  בבית  יחדיו  הדרים 
להשתתף בפרוטה. וביאר הפרמ"ג דכל 
באכסנאי.  רק  נאמר  השתתפות  דין 
דהלבוש  הביא  תרע"ז(  )ר"ס  והביאה"ל 
מחלוקתם  ובפשטות  עי"ש.  בזה,  חולק 
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היא דהפר"ח סבר שכל הדלקת האכסנאי 
הוא כטפל ונספח לחיוב הדלקת בעה"ב, 
לבעה"ב.  שייך  הבית  דסו"ס  כיון 
ר'  בדברי  שהתחדש  הגם  והאכסנאי, 
ששת שיש לו שייכות להבית, אכתי טפל 
זירא שיכול לצאת  ר'  חידש  וע"כ  הוא, 
שווה  שחיובם  בעה"ב  ב'  אך  בפרוטה, 
אינם יכולים לצאת רק בהשתתפות של 
בהדלקה  חייבים  ששניהם  כיון  פרוטה, 
באותה מידה ועל כל אחד מהם לתת את 

מלוא השמן ותשלומו.

האכסנאי  האם  הפוסקים  נחלקו  ו[   
דלדעת  גופא,  בשמן  להוסיף  צריך 
הפר"ח א"צ להוסיף כלל בשמן, ולדעת 
חצי  כשיעור  בשבילו  ליתן  צריך  הא"ר 
מעט  להוסיף  צריך  הב"ח  ולדעת  שעה 
מהשיעור  חוץ  האכסנאי  בשביל  שמן 
שנותן לחצי שעה משום חשדא, ולדעת 
לא  אך  כהב"ח,  להוסיף  צריך  הפרמ"ג 

משום חשדא, אלא מעיקר הדין. 

לשיטתו  דהפר"ח  פשוט  ונרלענ"ד 
הנ"ל דאכסנאי אינו אלא רק טפל ונספח 
ונראה  וע"כ א"צ להוסיף בעצם השמן. 
אינו  להא"ר,  ואפי'  להחולקים,  דגם 
אלא רק טפל. דא"נ דמוסיפים לאכסנאי 
עוד שיעור של חצי שעה, א"כ שידליק 
בעצמו?! אלא בהכרח דגם כעת, שישנה 
הלכה להוסיף להאכסנאי שמן של חצי 
שעה, אע"פ שההדלקה אינה יותר מחצי 
שעה וההוספה לא תוסיף בהמצוה, מ"מ 

ויש  בעה"ב.  להדלקת  הוא  ונספח  טפל 
להאריך בזה ואכמ"ל.

הגרש"ז  מרן  מש"כ  ראיתי  והכי  ז[ 
מועדים  שלמה  )הליכות  זצ"ל  אוירבך 
נ"ח  המדליק  שאכסנאי  פי"ג(  ח"ב 
לעצמו, לא יכול אכסנאי אחר להשתתף 
עימו בפרוטה, כיון שתועלת ההשתתפות 
היא רק בבעה"ב ולא עם אכסנאי. והיינו 
נטפל  חיוב  האכסנאי  דחיוב  דכיון 
השתתפותו  מהני  להכי  לבעה"ב,  הוא 
בפרוטה, אך לא כשב' האכסנאים שווים 

בדרגת חיובם.

לזה.  פשוטה  ראיה  נראה  ועוד  ח[ 
דהנה בכל הפוסקים לא מצאנו זכר לזה 
יוכל להשתתף בפרוטה  שבעה"ב עצמו 
נאפשר  לא  ואמאי  האכסנאי,  בהדלקת 
בהכרח  אלא  זאת?  לעשות  לבעה"ב 
עיקרי  חיוב  בעה"ב  דחיוב  כמשנ"ת, 

והאכסנאי טפל לו.

הוסיף  שליט"א  בחר  הר"י  ויד"נ  ט[ 
סי'  )שו"ת  המהרש"ל  דהנה  לזה,  ראיה 
הרמב"ם  כדעת  להדר  דיש  נקיט  פ"ה( 
לעצמו,  נר  ידליק  הבית  מבני  שכאו"א 
כתב:  אכסנאי,  דין  גבי  בהמשך,  ואילו 
"והאידנא הבחורים מחמירים על עצמם 
שלא להשתתף בפריטי ועדיפי לדעתיה 
שמגביהין  אשכנז  מנהג  זהו  זירא,  מר' 
שלא  והלואי  העיקר,  ומניחין  הטפל 
יקילו במצוות החמורות". ומוכח מיניה 
דבאכסנאי, שהוא טפל להדלקת בעה"ב 
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א' מבני הבית המדליקין  יותר מכל  אף 
כ"א  להדליק  הדור  אפי'  אין  לעצמם, 

בפנ"ע.

מבוארים  דדבריו  אפשר  ולענ"ד 
באופן אחר, דהנה כבר הקשו המפרשים 
אמאי ר' זירא עצמו לא הידר והדליק נר 
זירא  ר'  לשון  דהנה  ונרלענ"ד  בעצמו. 
הוא: "מריש כי הוינא בי רב משתתפנא 
דנסיבי  בתר  אושפיזא  בהדי  בפריטי 
צריכנא  לא  ודאי  איתתא אמינא השתא 
וכו'. וחזי' דעד עתה מספק"ל האם כר' 
וכעת  בפרוטה,  מספק  והשתתף  ששת, 
ועפ"ז  צריכנא",  "ודאי  אישה  כשנשא 
ברור מדוע לא הידר והדליק לבדו, דהבו 
דברי  הראוני  ושוב  עלה.  להוסיף  לא 
זירא  "א"ר  וז"ל:  שכתב  אמת,  השפת 
מריש הוי משתתפנא כו' קצת נראה דהי' 
חייב  אכסנאי  אי  דר"ש  בדינא  מסופק 
ולכך אשתתף והיינו דאמר השתא ודאי 
נסתפק  דמעיקרא  דמשמע  צריכנא  לא 
כוונת  דזוהי  ואפשר  עכ"ל.  בדבר", 

המהרש"ל. 

י[ ושמחתי למצוא ד' המקור חיים )סי' 
"ראובן הנאסר מהנאתו  תרע"ז( שכתב: 
של שמעון, אין לשמעון להשתתף עימו 
לצאת  מותר  בהיפך,  משא"כ  בפריטי, 
אפי' בלא שיתוף פריטי", עכ"ל. הרי לנו 
שסבר שאין כלל חיוב "נהנה" באכסנאי 

המדליק ע"י בעה"ב.

יא[ אמנם אפשר וכל הנידון כלל אינו 

ע"א  ק"ח  בכתובות  איתא  דהנה  נכון, 
המודר הנאה מחבירו שוקל לו את שקלו, 
אבידתו,  לו  ומחזיר  חובו,  את  ופורע 
הנאה  תפול   - שכר  שנוטלין  ובמקום 
להקדש; בשלמא שוקל לו את שקלו - 
האבוד  על  תורמין  דתנן  קעביד,  מצוה 
ועל הגבוי ועל העתיד לגבות, ומחזיר לו 
אבידתו - נמי מצוה קעביד, אלא פורע 
לו את חובו - הא קמשתרשי ליה. וחזינן 
דכל מה דהש"ס דן האם איכא משתרשי 
ליה, הוא רק גבי פורע חובו, אך לא לענין 
משתרשי  ל"ש  דבמצוה  ומשמע  מצוה. 
בשם  שכתב  שם  בשיטמ"ק  ועיין  ליה. 
שוקל  בשלמא  כך:  יונה  רבנו  תלמידי 
לו שקלו מצוה קא עביד. דתנן תורמין 
על האבוד ועל הגבוי ועל העתיד לגבות 
פי' באדר היו גובין השקלים כדי שיהיו 
ניסן  ר"ח  קודם  ללשכה  מגיעין  כולם 
הבאין  הצבור  קרבנות  כל  שיהיו  כדי 
מר"ח ניסן ואילך באין מתרומה. חדשה 
אמרה  בחדשו  חדש  עולת  זאת  כדכתיב 
חדשה  מתרומה  קרבן  והבא  חדש  תורה 
בהן  וכתוב  קופות  בשלש  תורמין  והיו 
מפני  א'  נתרמה  מהן  איזו  לידע  אב"ג 
אותן  היו תורמין  וב"ד  שמצוה בראשון 
על כל ישראל בין על מי שהגיע שקלו 
ללשכה בין על מי שלא הגיע כדי שיהיה 
לכל ישראל חלק בקרבנות ואין לתמוה 
למה היו עושין זה דכל המקדיש אדעתא 
דבי דינא מקדיש ותנאי ב"ד הוא שיהו 
כדי  ישראל  כל  על  עולין  השקלים 
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והיינו דתנן תורמין על  שיתכפרו כולם 
האבוד ועל הגבוי כו' פי' לא מבעיא על 
אלא  ללשכה  שהגיע  שקלו  שאבד  מי 
אפי' על הגבוי שבא לידי הגזבר ונאבד 
על  מבעיא  ולא  ללשכה  שהגיע  קודם 
זה אלא אפי' על העתיד לגבות שעדיין 
לא נגבה כל עיקר ולפום הכי קתני גבי 
שקל  לו  בשוקל  מחברו  הנאה  המודר 
בעבורו  ב"ד  תורמין  הכי  דבלאו  דכיון 
מאי  מידי  ולא  ליה  מהני  דלא  אשתכח 
שזה  ונמצא  מצוה  חסור  שהוא  אמרת 
הנאה  לאו  האי  מהנהו  בעבורו  פורע 
מקריי' דכיון שנתכפר מן הקרבן שהיה 
עליו לחיוב בעבור מה שעשה שאבדו לא 
חיסר מצוה, לא מקרייא הנאה, כדקי"ל 
המודר הנאה מותר לתקוע לו תקיעה של 

מצוה דמצות לאו ליהנות נתנו, עכ"ל.

ועל  כך:  נקיט  ז"ל  רש"י  ואמנם 
העתיד לגבות - ואפילו לא נגבה לאחר 
ובקרבנות  בתרומה  חלק  לו  יש  מכאן 
אלא שחיסר מצוה נמצא שכר המצוה על 
הנותן, עכ"ל. וחזינן שרש"י מדגיש לנו 
להנותן  אזיל  עצמה  המצוה  שכר  שגם 
ולא למי שתרם בעבורו. וא"כ אזי דוקא 
קרבן  וכפרת  ליתא,  במקום שחוב ממון 
בעבורו,  מי שיתרמו  לכל  בלא"ה  איכא 
רק  שייכא  מישך  המצוה  שכר  וגם 
דמשתרשי  לדינא  ליתא  דאז  להנותן, 
ליה, אך כשמצוה ושכר מצוה רמיא על 
המקבל, וכבנר חנוכה, שפיר י"ל דאיכא 

משתרשי ליה.

שפירשו  מהראשונים  שיש  וביותר 
הא דשוקל את שקלו באופן שכלל אינו 
חייב מצה"ד לתרום, וז"ל השיטמ"ק שם 
בשם רש"י במהדו"ק: בשלמא שוקל את 
מהני  דלא  דכגון  לאוקמי  איכא  שקלו 
ליה ומצוה בעלמא קא עביד דיהב שקל 
כלום  הפסיד  לא  עליו  שקל  לא  שאם 
תורמין  כדתנן  בקרבנות,  חלק  לו  שיש 
לידי  שהובאו  השקלים  על  הלשכה  את 
שלוחי ב"ד ונאבדו קודם שבאו בלשכה. 
ועל הגבוי שגבום שלוחי ב"ד ועדיין לא 
לגבות  העתיד  ועל  לשם.  שליח  הגיע 
וכפרה  חלק  לכולהו  דלהוי  היכי  כי 
ה"נ  תרומות.  מאותן  הבאין  לקרבנות 
מוקמינן לה כגון שנאבד שקלו ולא נודע 
לו עד שהורמו ג' תרומות של ג' פרקים 
הורמה  שלא  עד  אם  התם,  כדאמרינן 
באחריותו,  חייב  אינו  לו  נודע  התרומה 
הלכך לא מהני מידי דבלאו הכי מתכפר. 
וממילא  ועוד.  ובריטב"א  בתוס'  וכעי"ז 
הכא בלא"ה אינו חייב לשקול, וממילא 

ל"ש כלל לנדו"ד.

שגם  בדבר,  לדון  יש  עדיין  ואמנם   
עצם  את  יקיים  ובנדו"ד  שמכיון  א"נ 
הרווח  וזהו  שכרה,  את  ויקבל  המצוה 
דאי"ז  י"ל  אכתי  חבירו,  בנתינת  שלו 
לדין  אלא  ליה,  משתרשי  לדין  שייך 
נהנה. כיון דגדר משתרשי לי הוא שגרם 
דבר  לצורך  מממונו  להוציא  שלא  לו 
המחויב בו, וכפריעת חובו, ואילו בחיוב 
נהנה מתחייב באופן שגם נהנה מנתינת 
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המצוה  שכר  קבלת  האם  ויל"ע  חבירו. 
את  מקבל  היה  אם  )וכן  נ"ח  דהדלקת 
לו  שהפריש  השקל  מחצית  מצות  שכר 

חבירו(, תחייבתו בחיוב נהנה.

דכ'  דמצלל"נ  האי  האם  יל"ע  וכן   
השוקל  גבי  הנ"ל  בשיטמ"ק  הראשונים 

דהדלקת  לנדו"ד  גם  שייך  שקלו,  את 
נ"ח. דאפשר ושאני חיוב מחצית השקל, 
)וכך  'מצוה'  ולא  'חיוב'  הוא  גדרו  דכל 
ראיתי  ולא  החזו"א,  בזה  שדן  שמעתי 
ואשנה פרק  ובלו"נ אשוב  כעת דבריו(. 

זה בעזהית"ש. 

חנוכה  הלכות  בריש  כותב  הב"י 
הצדיקים  לחשמונאים  והיה  שמכיון 
והם  אחד  ליום  המספיקה  שמן  כמות 
לכן  ימים,  לשמונה  שמן  צריכים  היו 
מזגו בכל נר שמינית כמות, כדי שיוכלו 
כמות.  בשמינית  ימים  שמונה  להדליק 
ויש לשאול מדוע לא מזגו שמן לנר אחד 
באופן מושלם, כאשר יוכלו כך להדליק 
בנר אחד בכמות מספקת לכל יום, במשך 

שמונה ימים.

א':  כ"ח  במנחות  איתא  א[  תשובה: 
את  זה  מעכבין  המנורה  נרות  שבעה 
הגדול  בספרו  האדר"ת  הגאון  וכ'  זה, 
'חשבונות של מצוה' )מצוה צ"ח( דא"כ 
כל  שיהיו  בעת  היא  המצוה  שעיקר 
מתחלת  אז  ורק  יחדיו  דלוקים  הנרות 
ב'  כ"ב  שבשבת  יקשה  א"כ  המצוה, 
דפריך למ"ד דאין מדליקין מנר לנר ע"י 
המקדש  מנורת  גבי  דתנן  מהא  קינסא, 
המערבי  מהנר  ומסיים  מדליק  דהיה 

ע"י  המערבי  מנר  להדליק  דמצי  וחזי' 
קינסא. ולכאו' מאי קושיא, הא י"ל דרב 
מיירי  לנר  מנר  מדליקים  דאין  דאמר 
אחר  מצוה,  ההידור  לקיים  כשרוצה 
שכבר קיים את המצוה עצמה בהדלקת 
הנר הראשון, ומשא"כ במנורת המקדש 
שכל עוד שלא הדליק את כל ז' הנרות, 
יכול  ולכן  המצוה  את  עדיין  קיים  לא 
בינתים להדליק מנר לנר. וכתב דנראה 
ז'  שהדלקת  במנחות  בגמ'  הפי'  דאין 
הכוונה  אלא  זה,  את  זה  מעכבין  הנרות 
ההדלקה  אך  והפתילות,  הנרות  למקום 
כל  להדליק  וניתן  מעכבת  אינה  עצמה 
והכי מוכח ברמב"ם פ"ג  נר לכשעצמו. 
שקני  שכתב  ה"ז  הבחירה  בית  מבנין 
הזכיר  לא  וגם  מעכבין,  ונרותיה  מנורה 
הלכה זו בהלכות הדלקת המנורה )בפ"ג 

מתמידין ומוסיפין(. 

והאמת היא שכן הוא פשטא דמתני' 

האם נרות המקדש מעכבים זה את זה
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במנחות שם, שקני הנרות עצמן מעכבים 
ולא הדלקת ז' הנרות.

ב[ ואמנם הנידון קדום הוא, שכקושית 
האדר"ת הקשו הבני יונה והשפת אמת, 
והבני יונה הוכיח מזה דהש"ס לא נחית 
מצוה,  אכחושי  לענין  זה  חילוק  לחלוק 
והשפ"א כ' דאולי יש להוכיח מזה כפי 
הרי"ם  החידושי  הגאון  מזקנו  ששמע 
מנורה  דקני  דאע"ג  להסתפק  זצ"ל 
דאינן  י"ל  בהדלקתן  מ"מ  מעכבין, 
)בפרשת  וכן בספר כלי חמדה  מעכבין. 
במדבר( כ' בשם האבני נזר דאין מעכבין 
וכל נר הוא מצוה בפנ"ע, עי"ש. ואולם 
דאם  כ'  ה'(  ד',  ומצה  )חמץ  המלך  היד 
הדלקת  שגם  ודאי  מעכבין,  הנרות  כלי 
כולן מעכבת, וע"ד ראיית הש"ס בשבת 
מתקיימת  המצוה  אם  גם  דהרי  כ'  כ"ב 
רק לבסוף, בהדלקת הנר השביעי, עדיין 
הוברר למפע שהדליקו את שאר הנרות 
בבזיון או במכחושי מצוה. ובשו"ת שבט 
הלוי )ח"א סי' כ"ג( כתב שהדלקת כל הז' 
נרות מעכבת, אלא שעל נר נחשב לחלק 
שלם בפנ"ע ולא חצי שיעור של שיעור 
שלם, רק דמצות מנורה להדליק ז' נרות 
שלמים שכ"א מהם קדוש בפנ"ע, ע"ש. 
בין  מחלוקת  שישנה  למדים  ונמצאנו 
רבותינו בדבר זה, האם הדלקת ז' הנרות 

מעכבין זא"ז או לא.

מילגרום  ר"ש  הרה"ג  וידידי  ג[ 
הש"ס  ד'  על  נפלא  שליט"א תי' תירוץ 
שהרי  כיון  לק"מ  דמהתם  כ"ב,  בשבת 

המערבי,  מהנר  הנרות  כל  את  הדליקו 
וא"כ  האתמול,  יום  ממצות  עוד  שדלק 
גם א”נ שהדלקת כל הנרות לא נחשבת 
למצוה על הדלקת הנר השביעי, אך הנר 
כיון  מצוה,  לנר  נחשב  ודאי  המערבי 
יום  של  הנרות  הדלקת  את  בו  שקיימו 
מצוה  מנר  מדליקין  אין  ואם  האתמול, 
לנר מצוה, אזי א"א להדליק בו, ושפיר 

הוכיח הש"ס מיניה. 

ד[ ולענ"ד יש לתרץ זה, דהנה נודעת 
מחלוקת הביאור הלכה בשם הבית הלוי 
והאבי עזרי, כמה ידליק אדם שיש לו רק 
נרות  ב'  ג' דחנוכה, האם  ביום  נרות  ב' 
או נר א'. ולהביה"ל דמדליק נר א' כיון 
נרות,  בב'  ג'  ביום  הידור  שייך  שלא 
לא  דחנוכה  ג'  מיום  שהחל  נמצא  א"כ 
מתקיים ההידור אלא עד שידליק את כל 
מנין הנרות של אותו היום, וא"כ גם א"נ 
דהדלקת ז' נרות המנורה מעכבים זא"ז, 
כיון  חנוכה,  לנרות  הש"ס  מדמה  שפיר 
שהחל מיום ג' גם נרות חנוכה מעכבים 
כולם  את  הדליק  שלא  עד  שהרי  זא"ז, 
לא קיים את ההידור, וא"ש. וגם לדעת 
האבי עזרי א"ש, כיון דנידון הש"ס היה 
לנר  הידור  מנר  להדליק  מצי  האם  גם 

הידור, ודו"ק.

פתחנו  בה  בשאלה  כעת  ונעסוק  ה[ 
הב"י  קושית  ידועה  דהנה  דברינו:  את 
והלא  ימים  ח'  לנס  זכר  תיקנו  מדוע 
ביום א' לא היה נס כלל, ותירץ שחילקו 
לשמונה  השמן  את  חילקו  החשמונאים 
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לילה,  בכל  הנצרך  לשמינית  חלקים, 
וממילא  הלילה,  כל  דלקה  והשמינית 
גם ביום הראשון התרחש נס. והנה א"נ 
שניתן להדליק נר אחד וח' הנרות אינן 
חילקו  לא  מדוע  יל"ע  זא"ז,  מעכבות 
את השמן באופן שידליקו נר אחד בלבד 
בכל יום, ותתקיים 8\1 ממצוותו למשך 
 1\8 הדלקת  העדיפו  ומדוע  ימים.  ח' 
כמות בכל הנרות, כדי שידלק ח' ימים, 

על פני האפשרות הזאת?

כמות  שמינית  הדלקת  לדעת  ויש  ו[ 
אחר  מצוה,  בה  מקיים  והכיצד  מהי, 
שהשיעור הוא חצי לוג לכל נר )כבשבת 
כ"ב ב' וברש"י שם(, והאם נתינת פחות 

משיעור זה הוא "חצי שיעור". 

כ'  ב'  כ"א  בשבת  הרא"ש  והנה 
"וי"ל  וכתב:  הב"י  כקושית  להקשות 
שחילקו את הפח לשמונה והדליקו בכל 
לילה עד השמינית. ואע"ג דאמרינן התם 
מערב  דולקת  שתהיה  מידתה  לה  "תן 
עד בוקר", היינו היכא שאפשר", עכ"ל. 
ובמעט  לעיכובא  אינו  שהשיעור  וחזי' 
חצי  והוספת  המצוה,  מתקיימת  שמן 
שבכל  או  המובחר,  מן  מצוה  הוא  לוג 
הוספת שמן מקיים עוד מצוה, שממשיך 
שמדליק  הוא  וא"כ  הבוקר.  עד  ודולק 
אזי  בשלימות,  מצוה  מקיים  שמן  מעט 
ודאי שזה עדיף על הדלקת חצי לוג בנר 
אחד בלבד, באופן שידלק ח' ימים, כיון 
שכה"ג כלל לא קיים את ההדלקה בשש 

הנרות הנוספים.

שישנה  א"נ  הנה  הדבר,  ובעיקר  ז[ 
ועוד  עוד  דלוק  יהיה  שהנר  בכך  מצוה 
עד הבוקר ובכל רגע נתווסף מצוה, א"כ 
יל"ע אמאי יש להעדיף את הדלקת היום 
כעת,  הדולק  הנר  הדלקת  פני  על  הבא 
שידלק גם במשך הלילה, ומדוע - לדעת 
מהמצוה  שמן  להפחית  העדיפו  הב"י- 
ביום  נרות  להדליק  בכדי  היום  של 
מקדש  )ביאת  להר"מ  והנה  שלמחרת. 
ט', ז'( אין עבודה בהדלקה וכשרה בזר, 
בהדלקת  מצוה  דאיכא  ודאי  ולהראב"ד 
וביאר  בזר,  כשרה  בדיעבד  ורק  כהן 
ההטבה  מעשה  שעצם  ז"ל  הלוי  הגר"ח 
זהו גופא קיום המצוה וע"כ פסולה בזר, 
מ"מ  מצוה,  מעשה  דהיא  אף  וההדלקה 
אינה בגדר עבודה והיא רק הכשר מצוה 
עבודה  ל"ה  וע"כ  דולקות  הנרות  שע"י 
וכשרה בזר. והחזו"א )במנחות סו"ס ל'( 
כתב שאין כלל מצוה במעשה ההדלקה 
ועיקר המצוה היא שיהיו נרות דולקות, 
ואפי' כשהדליקו קוף כשר, וגם אם צריך 
והיינו  היא,  עבודה  לאו  אכתי  דעת  בר 
אינה  כלל  ההדלקה  מעשה  שלדבריו 
ועי'  בלבד.  בהטבה  היא  והמצוה  מצוה 
באופן  שביאר  שם  מצוה  של  חשבונות 
קניבסקי  הגר"ח  מו"ר  בד'  ועי'  דומה, 

בקובץ נזר התורה התשס"ח עמוד ע"ז.

 והנה לפי"ז יש לדון, דא"נ דהמצוה 
י"ל  א"כ  ההדלקה,  מעשה  בעצם  היא 
מצוה  ולקיים  יום  בכל  להדליק  דעדיף 
זו, מאשר להדליק יום א' באופן שידלק 
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הנר בכל הלילה. אך א"נ דעיקרו שיהיה 
בעצם  מצוה  וליכא  לא,  ותו  מודלק 
מעשה ההדלקה, א"כ מי יימר לן דעדיף 
מאשר  קצת,  ימים  ח'  מודלק  שיהיה 
שידלק יום א' עד הבוקר. ואמנם עדיין 
י"ל דשפיר בעי' שיהיה מודלק בכל יום 
ויום ולא רק ביום א', והיינו א"נ דמצות 
וכד'  לעיכובא,  אינה  בקר"  עד  "מערב 

התוס' הרא"ש.

בהטבה  היא  המצוה  דעיקר  וא"נ  ח[ 
הנ"ל  האדר"ת  הגאון  לד'  )וביחוד 
ב'  דאיכא  מצוה, שכתב  של  בחשבונות 
דטפי  אפשר  והדלקה(,  הטבה  מצוות, 
שמן  ויניח  הנרות  יטיב  אם  דהא  א"ש, 
רב שיספיק רק ליום אחד, א"כ לא יקיים 
מצות ההטבה בשאר הימים שאין לו שמן 
הנרות,  להיטיב  א"צ  וממילא  בשבילם 
ובזה לכאו' עדיף שידליק מעט בכל יום 
ויטיב הנרות קודם, ומקיים לכה"פ מצות 

ההטבה בשלמותה, ודו"ק.

מדוע  השאלה  בעיקר  ואולם  ט[ 
ח'  בכל  מושלם  א'  נר  להדליק  העדיפו 
בשמינית  כולן  הדלקת  פני  על  הימים 
כיון  אינו,  זה  ימים,  ח'  במשך  הכמות 
לוג שמן,  וחצי  ג'  להם  שבהכרח שהיה 
המנורה  קני  ח'  הדלקת  למנין  העולים 
לוג  חצי  ונשים  נחלק  ואם  אחד.  ביום 
אחד בנר אחד, יהיה להם כמות רק לז' 
יהיה  ולא  X7=3.5לוג(  לוג   1\2( ימים 
וממילא  כלל,  השמיני  ליום  שמן  להם 

לכן העדיפו את חלוקת שמינית השמן.

י[ וחשבתי לדון בתירוץ נוסף לנדו"ד, 
מדוע מילאו את כל ז' הבזיכים בשמינית 
בשלימות  אחד  בזיך  מילאו  ולא  השמן 
א'  מ"ט  במנחות  דהנה  ימים.  ח'  במשך 
אלא  המנורה  את  מחנכין  דאין  אמרי' 
וא"כ  הערביים.  בין  נרותיה  בשבעה 
הרי החשמונאים חנכו כעת את המנורה 
החדשה וא"כ צריכים היו למלאות שמן 
בכל ז' נרותיה, דאילולי כן המנורה לא 
יל"ע  אכתי  ואמנם  כלל.  נחנכת  היתה 
בנתינת  דוקא  מתקדשת  המנורה  האם 
נר, וכדמשמע קצת  שמן וחצי לוג בכל 
הי"א,  פ"ג  ומוספין  תמידין  הר"מ  מד' 
ועי' מנחות פ"ט ב' חצי לוג למה נמשח 
וכו' ובחזו"א מנחות סי' ל' סק"ו, וצ"ע.

ואמנם יש לדון האם חנוכת המנורה 
מיירי בתחילת בנין המקדש דייקא והיינו 
דבענין  המקדש,  מחינוך  כחלק  דהוי 
בימי  וממילא  כליו.  וגם  הבית  לחנוך 
חשמונאי שלא חנכו המקדש כבתחילה 
בז'  המנורה  לחנוך  הוצרכו  לא  שוב 
נרותיה. א"ד דהוא דין חינוך כלי המקדש 
המנורה  כשנפסלה  גם  וממילא  בפנ"ע 

ועשו אחרת תחתיה בעי' לחנכה. 

)פרנקל(  המפתח  בספר  וראיתי 
יומא  גדול  באור  בזה  שדנו  שציינו 
בהעלותך.  ריש  חמדה  ובכלי  מ"ד  פ"ז 
הוא  חינוך  דהאי  נקיט  )שם(  והחזו"א 
דוקא חינוך בחנוכת הבית ביום חידושו, 
בהעלותך  ר"פ  באוה"ח  ויעויין  עי"ש. 
גבי נחמת הקב"ה לאהרן שחלשה דעתו 
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בחנוכת הנשיאים, שחייך שאתה מדליק 
האוה"ח  ופי'  יום,  בכל  הנרות  ומיטיב 
פעם  היתה  המזבח  שחנוכת  דבעוד 
הנרות  והטבת  הדלקת  הרי  בלבד,  אחת 
נחשבת שעושה מעשה חינוך בכל פעם, 
ופעם, וע"כ שלך גדולה משלהם. ולפי"ז 

הוא חינוך תמידי כהלכותיו ולא רק בזמן 
בזה טובא,  ויש לפלפל  הקמת המקדש. 
שהחשמונאים  הדברים  ידועים  שהרי 
ביה  אמרי'  לא  וע"כ  המנורה,  חנכו 
כנודע.  וכו',  בציבור  הותרה  דטומאה 

ועוד חזון למועד.
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קונטרס
יסוד האדם

דברים אחדים

ד', אלו הישיבות הקדושות  ידוע לכל בן תורה אשר דרכו רגליו על מפתן בית 
העבודה  ויסוד  האדם  יסוד  היא  הטוב  הכרת  כי  ותלמידיו,  זיע"א  הגר"א  מימות 
לבוי"ת. וראה בפנים הקונטרס שהבאנו דברי הגר"א ז"ל בנביא יהושע, שחיוב הכרת 

הטוב הוא חיוב ולא כחסד. 

והנה בהגיע עת דודים שהשמחה במעונו של רו"מ הכולל שליט"א, מתוך הכרת 
טובה עמוקה }אשר קשה לתאר על גבי הכתב, את אשר חייבים אנו לו, כל בני הכולל 
על כל מעשיו עבור הכולל והאברכים{ ליקטנו בזמן קצר מעט מדרשי חז"ל ראשונים 
ואחרונים מרבותינו בעלי המוסר ביסוד זה של הכרת הטוב. ויה"ר שיהיה זה לנחת 

רוח לבוי"ת ולזכות רו"מ הכולל שליט"א. 

וזה העת להזכיר ולברך בברכה מיוחדת את נוות ביתו החשובה עזרתו מקודש, 
ותעצומות  בעוז  הכולל  בעול  עמו  הנושאת  תליט"א  הרבנית  תברך  באהל  מנשים 
דקדושה  נחת  רוב  שירוו  יה"ר  הכולל.  החזקת  בכל  למאד  עד  חלקה  ורב  ובגבורה, 

מכל יוצ"ח היקרים שחיו וישולם לכם שכרכם מן השמים. 

וזאת עוד לברכה, שלוחה מתוך הערכה גדולה, לסבא הגדול מורנו ראש הכולל 
המסור הגאון רבי צבי פכטר שליט"א אשר הוא דמות ומופת, לאדם שלם, בתורה, 
מעתיקי  ורבותינו  הישיבות  של  הקודש  מגידולי  נכונה,  מידה  ובכל  במוסר  ביראה, 
השמועה זצ"ל וי"ר שנזכה להמשיך ליהנות מאור תורתו וחכמתו עוד רבות בשנים 

ויראה רוב נחת יהודי מכל משפחתו ויו"ח. 

אברהם אבא חיים פפויפר
ומבני החבורה

במרכז התורה מדרש אליהו
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 וזה לשון החינוך במצות כיבוד אב ואם מצוה ל"ג:

משרשי מצוה זו שראוי לאדם שיכיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה ולא 
יהיה נבל ומתנכר וכפוי טובה שזה מידה רעה ומאוסה בתכלית לפני אלוקים 
ואנשים ושיתן אל ליבו כי האב ואם הם סיבת היותו בעולם וע"כ באמת ראוי 
לו לעשות להם כל כבוד וכל תועלת שיוכל כי הם הביאוהו לעולם גם יגעו בו 
יעלה ממנה להכיר טובת  זאת המדה בנפשו  וכשיקבל  כמה יגיעות בקטנותו, 
לאויר  ושהוציאו  הראשון  אדם  עד  אבותיו  כל  וסיבת  סיבתו  שהיא  ב"ה  האל 
העולם וסיפק צרכו כל ימיו והעמידו על מתכונתו ושלימות איבריו ונתן בו נפש 
ודעת ומושכלת שלולא הנפש שחננו הקל יהיה כסוס כפרד אין הבין ויערוך 

במחשבתו כמה וכמה ראוי להזהר בעבודתו ית"ש.

חובת הלבבות שער עבודת האלוקים:

אמר המחבר מפני שבארנו וכו' ואופני בחינת טובותיו על האדם התחייבנו 
לזכור אח"כ מה שהאדם חייב לנהוג בו כשיתברר אצלו וכו' כפי אשר יחייבהו 

השכל למטיב על מי שהטיב לו עי"ש עוד.

פלא יועץ ענין כפוי טובה:

כתיב במשלי משיב רעה תחת טובה לא תמוש רעה מביתו, וחיובא רמיא על 
האדם שקבל כל דהוא טובה מחבירו שתהא חקוקה בליבו תמיד כל הימים שלא 
לגמול עמו שום רעה ולשלם לעושה הטובה ככל הבא מידו אפי' אם עשה לו 
ג"כ רעה, הרעה ישכח והטובה לא ישכח וכו', וצא ולמד ממשה רבינו שלא הכה 
את היאור ואת העפר לפי שקבל טובה מהם, וכן אמרו ז"ל שלא נקם משה נקמת 
מדין לפי שנתגדל ביניהם, ואמרו ז"ל כל הפותח פתח לחבירו חיב בכבודו יותר 
מאביו ואמו וכו', ואלישע לא החיה אבותיו כמו שהחיה את בן השונמית אלא 
שמסר נפשו על אכסניא שלו, ואם כ"כ חיב להחזיק טובה לחבירו על פת לחם 
על אחת כו"כ אם קבל ממנו טובה הרבה, ועל אחת כו"כ כפולה ומכפלת אם 

קבל ממנו טובת הנפש כגון שלמדו חכמה או הדריכו וכו'.

 מספר "מעלות המידות":

ודבר זה חיבו השכל והראתו דרך ארץ שאם אדם כיוצא בך עשה עמך גמ"ח 
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וטובה אחת מאלף ממה שגמל לך הבורא הלא אתה מכרח מן הדין לידע אותו 
ולהדבק בו ולעשות כל מה שיגזור עליך ק"ו לממ"ה הקב"ה.

כל  את  ראוי  כל  בעיני  הנה  תבוא:  כי  בפר'  האלשיך  לשון  בזה  ונעתיק 
החרדה ההיא אשר חרד הוא ית' על מצות ביכורים הזאת שיפרד איש מביתו 
ומעירו וילך רגלי באשכול ענבים א' ומן התאנים ומן הרמונים מעט מזעיר לא 
כביר וההיקש ביתר שבע מינים שנשתבחה בהם א"י וישם בטנא ועל כתף ישאנו 
אם דל ואם עשיר ואפי' אגריפס המלך, ויתקבצו יחד כל בני עיר ועיר בחליל 
מכה וכו' ובכל עיר יבואו בה יצאו לקראתם זקניה ושופטיה ורבים שרים לפי 
כבוד הנכנסים בהלל והודות לד' וכה משפטם עד שערי ירושלים בשור וקרניו 
מצופות זהב ועטרות זית ובהגיעם עד שערי ירושלים ירומו קול אומרים שמחת 
כאומרים לי וכו' עומדות היו רגלינו וכו' ומה קול החרדה הזאת על פחות מש"פ, 
אמנם בשום לב אל מה שהגדילו רז"ל התמיהא וכו' באו' בראשית וכו' בשביל 
מצות ביכורים שנאמר בה ראשית ביכורי אדמתך וכו' כי הלא יפלא מה גדלה 
המצוה הזאת שעליה נברא העולם, וכו'. אמנם זה חסדו ית' חפץ להיטיב וכו' 
רק שנחזיק לו ית' טובה ונכיר כי הוא אדון הכל והוא הטיב ומטיב לנו תמיד וכו' 
וע"כ צוה ית' עשות כל הכבוד האמור במשנה למען יורו כי אינם כפויי טובה 
רק מכירים כי הכל שלו ית' וכו' כי הלא כל העולם אשר ברא בעבור האדם לא 
היה כ"א למען יחזיק לו טובה ויהללנו ולא יהיה כפוי טובה "ובזה תלוי קיום 
כל התורה" וכו', אמנם הנה כתבנו כי עיקר כונתו ית' להרחיקנו ממדת כפויי 
טובה ולהביאנו אל גדר החזיק טובה כראוי כי הוא גדר גדול ועיקר גדול בכל 

עניני ועיקרי הדת כי בו תלוי כל עבודת אלוקים וכו'.

פרשת בראשית: פ"ג י"ב ויאמר האדם האשה אשר נתת עמדי ופרש"י: "כאן 
כפר בטובה".

היה  ואף  אב,  בכיבוד  עשו  של  דרגתו  גודל  במדרש  מובא  תולדות:  בפר' 
יעקב", שפחד מזכות כיבוד אב של  "וירא  ולכן  משמש לאביו בבגדי מלכות 
קיים  אב  כיבוד  מצות  אבל  בכל,  רשע  שהיה  עשו  למדים שאף  נמצינו  עשו. 
לו  שהיה  היינו  בחינוך,  וכדמצינו  הטוב  הכרת  יסודו  אב  כיבוד  והרי  בהידור 
השגה גדולה בהכרת הטוב. וביותר נדקדק, הנה עשו שונא ליעקב, ויצעק צעקה 
גדולה ומרה וזה מביאו לרצון להרגו, אבל מצליח לעצור כעסו בכדי לא לצער 

את אביו כדכתיב "יקרבו ימי אבל אבי", וזה מתוך שהבין הכרת הטוב.
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בפר' תולדות: יצחק רוצה לברך, ומה בקש בשביל כך, "עשה לי מטעמים" 
במצוה  לזכותו  שרצה  אפשר  עשו,  את  כשרצה לברך  ובשלמא  אברך.  ואח"כ 
צריך  הברכה  לקבל  הבינה שבכדי  גם רבקה  אבל  הברכה,  לחול  שתוכל  כדי 
לעשות מטעמים, והביאור שמגודל חיוב הכרת הטוב שיהי' ליצחק על שעשו לו 
מטעמים, תוכל הברכה לחול ביותר, וזה שתקנו חז"ל לאורח לברך את בעה"ב 
כי מגודל חיובו להכיר טובה לבעה"ב תחול הברכה ביתר שאת. )עי' "טעמא 

דקרא" שמואל(

ברש"י  ויעוי'  חרפתי"  את  ד'  אסף  ותאמר  בן  ותלד  "ותהר  ויצא:  בפרשת 
שהביא האגדה 'שהייתי לחרפה, כל זמן שאין לאשה בן, אין לה במי לתלות 
סרחונה וכו' מי שבר כלי זה בנך", והדברים מופלאים ממש, שהרי שנים רבות 
ציפתה לבן "ואם אין מתה אנוכי", ועתה שנולד, מה היא הודאתה לד'? שאסף 
את חרפתה, שלא יאמרו מי שבר כלי זה, ותוכל לאמר בנה, על דבר פעוט כזה 
היא מודה, למידין מכאן שחיוב הכרת הטוב הוא, אפי' על הטובה הכי קטנה 

שקבל ואף שהוא דבר שולי ביותר חייבים להודות ע"כ.

"הכרת הטוב גם למי שלא התכוון להטיב"

בפר' וישב: "וישמע ראובן ויצלהו מידם" וגו' ואיתא בחז"ל, וראובן היכן 
היה, רבנן אמרי, אמר ראובן הוא מנה אותי עם אחי, ואני חשבתי שאני דחוי 
הגר"ח  בזה  ביאר  לא אצילנו.  ואני  אחי  אותי עם  מנה  ועתה  ממעשה דבלהה 
בו, אבל מצד  ולא חזר  דין  זצ"ל, שאפי' שראובן היה עמם בגמר  שמואלביץ 
והדברים  להצילו.  צורך  ראה  ואף  ליוסף,  להרע  יכול  היה  לא  הטוב,  הכרת 
נפלאים ביותר, שהרי יוסף לא הטיב עמו בפועל כלום, אלא שבחלומו שיתף 
אותו יחד עם כל אחיו, ועיקר החלום היה לצורך יוסף בעצמו אבל מכיוון שע"י 
מוכרח  והיה  טובה  לו  הכיר  כבר  מאחיו,  נדחה  טובה, שלא  לראובן  נגרם  כך 

להצילו. נורא נוראות!

"הכרת הטוב אפילו לדומם שנהנה ממנו"

בפר' וישב: "ויאמר לו לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן". איתא 
במדרש, את שלום אחיך ניחא, אלא מאי את שלום הצאן. הדא אמר, שאדם 
צריך לשאול בשלום דבר שיש לו הנאה ממנו. ולכאורה מטעם הכרת הטוב. 
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ומכאן יוצא בההתפעלות הגר"ח שמואלביץ זצ"ל על ההשוואה בחדא מחתא, 
שלום אחיך ושלום הצאן, בהכרת הטוב שניהם שווים, גם הצאן אשר אינו מבין 
כלום, אלא עצם הדבר שנהנית ממנו תכיר לו טובה! והדברים מתבארים ביותר 
במצרים  העפר  את  הכה  לא  רבינו  שמשה  שמצינו  זלל"ה,  דסלר  הרב  בדברי 
משום "ויטמנהו בחול", העפר עזר לו פעם להציל את עצמו, ואף שהעפר אינו 
מבין כלום ולא שייך באמת להכיר לו טובה, אבל מחיוב הכרת הטוב, שהאדם 
שנהנה לא יכה אותו. וכן במים בים סוף. והביאור הוא, כי הכרת הטוב מדה היא 
באדם שהוא צריך להיות אדם המכיר טובה, ולא בשביל שהשני יקבל זאת ולכן 

אף שלא מבין כלום הכר לו טובה.

"הכרת הטוב אפי' גוי משוקץ מבין"

בפר' וישב: "ויהי אחר הדברים האלה ותשא את אשת אדוניו את עיניה אל 
יוסף" וגו' וימאן ויאמר אל אשת אדוניו הן אדני לא ידע אתי מה בבית וכל אשר 
וכו' ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת" וגו'. ולכאורה תמוה,  יש לו נתן בידי 
מדוע לא הסביר לה יוסף שהדבר מכוער ומתועב מאד גם באומות העולם, ומה 
תשובה ענה לה "וכל אשר יש לו נתן בידי" כשהיא כולה בעלת תאווה? למידין 
אנו מכאן יסוד מבהיל, אדרבה מכיוון שהיא בעומק תאוותה, אין שום הסבר 
שתבין עתה ויצליח לעצור בעדה, רק טענה זו, וגם משוקץ בשיא תאוותו יכול 
להבין חיוב הכרת הטוב, וכל אשר בבית נתן לי ואיך אעשה הרעה הזאת! הרי 

חייב אני להכיר לו טובה! וזו סיבה שאפשר לומר אף לגוי בעל תאוה.

"הכרת הטוב לגורם טובה"

פר' שמות: "ותאמרן איש מצרי הצילנו", איתא במדרש, משל לאחד שנשכו 
הערוד והיה רץ ליתן רגליו במים, נתנן לנהר וראה תינוק שהוא שוקע במים 
ושלח ידו והצילו א"ל התינוק אילולא אתה כבר היית מת א"ל לא אני הצלתיך 
אלא הערוד שנשכני וברחתי הימנו הוא הצילך כך אמרו בנות יתרו למשה יישר 
כוחך שהצלתנו מן הרועים, א"ל משה אותו מצרי שהרגתי הוא הציל אתכם לכך 
אמרו לאביהם איש מצרי הצילנו". שוב אנו רואים עד היכן מגיע חיוב הכרת 
הטוב, התינוק צריך להכיר טובה לערוד שנשך, ובנות יתרו חיבות להכיר טובה 

לגוי שהרג משה. כי מדה היא באדם!
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"מי שאינו מכיר טובה אסור לרחם עליו"

פר' בשלח: "זה קלי ואנוהו", איתא בשבת דקל"ג, הוי דומה לו מה הוא אף 
אתה וכו'. והקשה מרן הגרי"י קניבסקי זלל"ה בספרו "ברכת פרץ" מהא דאמרי' 
ועי"ש תירוצו  אין מרחמין עליו"  בו דעה  מי שאין  "דכל  סנהדרין צ"ב  בגמ' 
ונעתיק לשונו דברים נוראים: "אבל הגמ' מדברת כאן במי שאין בו דעת ורגש 
להכיר טובה למטיבים עמו ולהכניע מפניהם, אבל יודע לבעוט בגאוה ובוז על 
ותחת  לפני מעלתו,  הנכנעים  דרגא  נחות  כעל  עליהם  ומביט  עליו  המרחמים 
להכיר ביקרת לבבם של המרחמים עליו ובמעלת נדיבותם. הוא חושב בדמיונו 
שכ"ז הוא חולשה מצד מרחמיו שהם כמוכרחים להיטיב עמו וכי לכבוד הוא 
להם להיות בתומכיו ובדמיונו מצוייר כאילו זה מגיע לו באמת וכמעט שקובע 
בלבו שהוא עושה טובה עמהם במה שהוא נאות לקבל וכו' ב' שהלה אינו מכיר 
טובה כלל וזהו רעה מאוד וכו' וזהו מדה מנוולת מאוד וכו' וכ"ז בא ע"י שרחמו 
רעה  מדה  הוא  הטובה  הכרת  ומניעת  וכו'  טובה  להכיר  דעה  בו  שאין  מי  על 
ומרה מאוד. והנני מעתיק מש"כ בבריתא משנת ר"א פ"ז וז"ל אין לך קשה לפני 
וכו' לא נטרד אדם הראשון מג"ע אלא על כפיית  יותר מכפית טובה  הקב"ה 
טובה וכו' וכשהיו אבותינו בארץ לא היו רוב חטאותיהם אלא כפיית טובה וכו' 

הזהרו שלא תכפו טובה שכפוי טובה אינו יכול לקבל מלכות שמים".

הכרת הטוב אפי' לוותר על זיכוי הרבים

בפר' שמות: "וילך משה וישב אל יתר חותנו ויאמר לו אלכה נא ואשובה אל 
אחי אשר במצרים" וגו', אמרו במדרש, בשעה שא"ל הקב"ה ועתה לך ואשלחך 
אל פרעה, א"ל רבון העולמים איני יכול מפני שקיבלני יתרו ופתח לי ביתו, ומי 
שפותח פתח לחברו נפשו חייב לו. אומר הגר"ח זצ"ל, עם ישראל בצרה מחכים 
להיגאל ומשה רבינו מתעכב, ולמה? מפני שהוא אינו יכול, מפני שנפשו חייב 

לו. הכרת הטוב ליתרו מעכב הגאולה!

"הכרת הטוב נותן כח להחיות מתים"

עוד הביא שם במדרש, שאליהו החיה את בן הצרפתית בהתחננו ואמר "הגם 
על האלמנה אשר אני מתגורר עמה הרעות להמית את בנה", וע"ז כתוב "וישמע 
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בהכרת  מחויב  היה מטעם שהוא  להחיות,  כוחו  נמצא שכל  אליהו",  בקול  ד' 
הטוב. "מבהיל!" וכן באלישע והשונמית.

הכרת הטוב מוריד הכלל של מצוה בו יותר מבשלוחו

"וישלח  וכתיב  ואחר תאסף",  בנ"י מן המדינים  נקמת  "נקום  בפר' מטות: 
אותם משה" והקשה בילקוט, הקב"ה אומר לו לך בעצמך לנקום, והוא שולח 
אחרים? אלא ע"י שנתגדל במדין, אמר אינו בדין שאני מיצר למי שעשה לי 
לצאת  מיד  משה  נזדרז  בזה,  תלויה  שמיתתו  אף  הרי  מתמיה,  והדבר  טובה. 
אומר  ע"כ  הטוב,  הכרת  משום  נמנע  לצאת,  צריך  עצמו  וכשהוא  למלחמה, 
הגר"ח זצ"ל דהיות שמידת האדם כך הוא שמכיר טובה, ע"כ הבין שזהו כוונת 

הקב"ה שישלח ע"י שליח.

"הכרת הטוב אפי' בדבר קטן"

בפר' שופטים: "ולא תקח שוחד כי השוחד יעור עיני חכמים". אמר ראש 
ישיבת חברון הג"ר משה חברוני זצ"ל נפלא ביותר, האיסור הוא לדון אם קבלת 
שוחד, אבל עצם הענין שהשוחד גורם לעיוורון, אינו איסור, אדרבא, זהו מחיוב 
האדם ויסוד האדם להכיר טובה למיטיבו, אבל ברגע שקיבל אסור עליו לדונו, 
כי רגש הכרת הטוב יטה המשפט. ובזה יתבאר דברי הגמ' בכתובות דק"ה ע"ב 
דאיסור קבלת שוחד הוא גם בדברים. וביותר מובא בגמ' על שמואל שעבר על 
גשר ואדם תמך בו וכבר לא רצה לדונו מפני שוחד. אמימר אדם נטל גדפא 
רצה  לא  שירק  רוקו  כיסה  אדם  עוקבא  מר  לדונו,  רצה  לא  ראשו  על  שעבר 
לדונו, ר' ישמעאל בר"י לא רצה לדון את האריס שהקדים להביא את הפירות 
שהיה רגיל להביא. והדברים מפליאים ביותר וכי בשביל דבר קטן כזה אמוראים 
קדושי עליון יטו בדין ח"ו, אלא ודאי ופשוט לפי הנ"ל, כי הרי מחיוב האדם 
להכיר טובה למיטיבו אפי' על דבר פעוט ביותר, ואם כבר מכיר טובה יש חשש 
להטות משפט, ומכאן מוכח גודל חיוב הכרת הטוב אפי' בדברים פעוטים ממש.

חיוב הכרת הטוב הוא מדינא ולא כחסד

יהושע ב' יב: "ועתה השבעו נא לי בה' כי עשיתי עמכם חסד ועשיתם גם 
אתם עם בית אבי חסד ונתתם לי אות אמת". וכתב שם הגר"א וז"ל: "כי מה 
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שתעשו עמי הוא אמת ועם בית אבי הוא חסד. וזהו מה שאמרו חז"ל המאכיל 
לחבירו עדשים מאכילו פטומים כי מה שאדם עושה טובה לזולתו בחנם הוא 
חסד. ושלום )אולי צ"ל ושילום( טובה הוא הנקרא אמת, כי אמת הדבר שמחויב 
לשלם אבל מהראוי לעשות חסד כמו שעשה עמו ע"כ יאכילנו פטומים, לכן 
אמרה והחייתם את בית אבי זהו חסד, אבל מה שתחיו את נפשי זהו אמת וזש"ה 
תתן אמת ליעקב חסד לאברהם, כי הבטחה החדשה שהיתה לאברהם הוא הנקרא 
חסד, אבל ליעקב הוא אמת שמאמת הבטחתו שהבטיח לאברהם" עכ"ל הגר"א.

דברי הימים ב' פכ"ד: "ורוח אלוקים לבשה את זכריה בן יהוידע הכהן וגו' 
ויקשרו עליו וירגמוהו אבן במצות המלך בחצר בית ד', ולא זכר יואש המלך 
החסד אשר עשה יהוידע אביו עמו ויהרג את בנו". אמר הגה"צ ר' אלי' לאפין 
זלל"ה, בא וראה עד כמה חמור הכופר בטובה ואינו מכיר טובה למיטיבו, הרי 
ויוה"כ, עבירות חמורות  נביא בביהמ"ק בשבת  כאן איתא בחז"ל שהרגו כהן 
מאוד, ואעפ"כ על מה נתבע המלך יואש, על אשר לא זכר את יהוידע אביו של 
יסוד האדם הכרת  זכריה שעשה עמו חסד שעזר לו במלכותו, ומדוע כי הוא 

הטוב!

בתפילת אשר הניא: שלאחר קריאת המגילה אומרים "ולא זכר רחמי שאול 
על אגג", נורא ואיום, התביעה על המן הרשע שהיה לו לזכור רחמי שאול על 

אגג, ואפי' בגודל רשעותו היה צריך להכיר טובה ליהודים ולא להשמידם.

היה  דחקותו  שבזמן  זלל"ה  קנייבסקי  הגרי"י  במרן  מעשה  הובא  כבר  א( 
ובכך  עזר להפיץ הספרים  הנ"ל  יהודי מב"ב שגר בארה"ב,  בנו של  לו לעזר 
הקל עליו, וע"כ הסכים בכל פעם לקבל מהנ"ל מכתבים בד"ת והיה מרן מעיר 
ומאיר ושולח דרך אביו חזרה, ולעת זקנותו כשכבר קשתה עליו ההליכה ועניית 
תשובות למכתבים, קבל מהנ"ל מכתב, ואף שכבר עברו הרבה שנים מאז שהיה 
נצרך לו, אעפ"כ ענה לו וטרח להביאו לאביו לשלחו לבנו, ולאחר זמן בקש 
חזרה את המכתב והעתיקו שוב כמעט מילה במילה, וכשנשאל מדוע טרח שוב 
וע"כ  הטוב  הכרת  של  הרגשה  עם  כתבתי  לא  הראשונה  בפעם  ענה,  לכותבו, 
טרחתי שוב לכותבו עם רגש של הכרת הטוב אליו, כי זה יסוד בנין האדם, נורא 

נוראות.

ב( וכבר ידוע גודל טרחתו ויגיעתו של מרן הגרא"מ שך זלל"ה להכיר טובה 
לכל מי שהיטיב וסייע לזוגתו בעת חוליה. כמעט עד סוף ימיו עלה לקומות 
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גבוהות לבקר לפני ר"ה נשים שעזרו לה, אפי' שנים רבות לאחר פטירתה, ועוד 
כהנה רבות.

חזו"א  בכולל  להתפלל  ימיו  בערוב  שהגיע  זלל"ה  באאמו"ר  ומעשה  ג( 
לו  בסמוך  שישב  לאברך  וניגש  הפסח  חג  לפני  ימים  מספר  זה  והיה  שחרית, 
ושאלו האם ישנת הלילה, הנ"ל השיב בחיוב, א"ל הרי ערב פסח וההכנות רבות, 
כיצד מצאת לך זמן לישון, אין זה אלא משום שאשתך עובדת קשה. וכי הודית 
לה ע"ז? ראה אנוכי אלמן, לא הצלחתי לישון כל הלילה מעומס עבודה, רד 
לביתך מיד לאחר התפילה ותודה לאשתך במיוחד על מה שבזכותה ישנת. כי 

הכרת הטוב זהו יסוד בנין האדם!

וההודאה לבורא  והשבח  העבודה  מן  חייב  האדם  כמה  כן  אם 
הטובה והמטיב בה לו אשר אין תכלית לטובתו אך היא מתמדת 
וחסד  נדבה  רק  נזק  דחית  ולא  תועלת  כוונת  מבלתי  ונמשכת 

ממנו על כל המדברים. )שער עבודת האלוקים חוה"ל(




