
  

  וישב׀ פרשת  149 'גיליון מס
 'ו שנה ג"תשע

 

 נ"גליון זה יוצא לע
 ÌÈ˜ÈÏ‡ Ú˘Â‰Èהרב ר' 
 ז"ל Ô‰Î‰ ÛÒÂÈב"ר 

 תנצב"ה

  דבר העורך �
 ,חנוכה מאי -שבת כ"א ב'  -ידועים דברי הגמרא 

בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון  :דתנו רבנן
דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון שכשנכנסו 
יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל וכשגברה 
מלכות בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו 
אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של 

אלא להדליק יום אחד נעשה  וכהן גדול ולא היה ב
ממנו שמונה ימים לשנה אחרת  בו נס והדליקו

דאה. עד קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והו
 כאן הגמרא.

הרי, שעיקר מה שנשאר לנו היום מנס חנוכה, הוא 
מה ש'עשאום ימים טובים והלל והודאה', כי אין 
לנו לא מנורה ולא כהן בעבודתו. ורק הלל 

 והודאה.
זכינו בשנים האחרונות להוציא לאור לימי 

קונטרס מהודר מלא מזן אל זן מדברי  החנוכה,
תורתו של רבינו שליט"א בהלכות והנהגות לימי 
החנוכה, סדר הדלקת הנרות עם כל הביאורים של 
רבינו שליט"א, ובשנה זו אנו זוכים להביא בפני 

נו שליט"א ירבנן ותלמידהון תשובות חדשות מרב
ום מקום, בהלכות שלא נדפסו עד היום בש

 נו השבוע.תב עבורכהחנוכה כפי ש
בעידנא מביא מרבינו:  'שיח חנוכה ופורים'בספר 
כי שמע רבנו אמר  ,קודם הדלקת נר חנוכהחדא 

לבאר, מדוע רק במצות הדלקת נר חנוכה מצינו 
כיון ענין זה של "מהדרין" ו"מהדרין מן המהדרין" 

כל הנס שהתרבה השמן שמונה ימים היה ענין ש
 'תרה בציבורטומאה הודינא 'מדהא של הידור, 

להדליק בטומאה, אבל הם רצו  היו יכוליםו
להדליק בטהרה ולכן נעשה להם נס וזכו לכזה 

 הידור.
אליבא דבפשטות, עוד הוסיף לומר ובשנה אחרת 

, בפסח של הידוריםדאמת בכל החגים מצינו ענין 
אפית המצות הלכות יש הידור על הידור ב

ולב , גם בסוכות יש הידור על הידור בלםוכשרות
ו לכותיקנו ענין זה שידרבנן , וגם בחנוכה וכו' נאה

 מהדרין מן המהדרין.ולהדר 
תו כת ה ר  הרבב

וםו של ת  שב כת  ר   בב
ף טו ולדש ג חק  ) יצ ב " ב ) 

 

  פשט על הפרשה �
 )כד, לז(" וישליכו אתו הברה והבור רק אין בו מים"

מים אין בו  (שבת כ"ב א')הברה כתיב חסר ו' והבור כתיב מלא וי"ל ע"פ הגמ' 
אבל נחשים ועקרבים יש בו ואיתא בס' הישר שכשיוסף נפל שם ברחו 

ובזה א"ש דבתחלה כתיב וישליכו אתו הנחשים והעקרבים לתוך קירות הבור 
הברה חסר בשביל שהיו בו נחשים ועקרבים נמצא שהי' בור חסר שלא הי' 
כולו בור אבל אח"כ כשנפל שם הרי ברחו הנחשים והעקרבים נמצא יוסף נפל 
על קרקע הבור וא"כ הי' בור מלא ולכן כתיב בכל הפרשה בור מלא, וגם 

הבור כתיב מלא בשביל שהוא רצה כשראובן אמר להם השליכו אותו אל 
 שיזרקוהו לתוך בור מלא ולא לתוך בור שיש בו נחשים ועקרבים.
 (טעמא דקרא) 

  עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
 בתוך ד' אמות של רבינו שליט"א

 

סיפר חתנו הגדול של רבינו, הגאון רבי שרגא שטינמן שליט"א: היה זה 
בצעירותי, שנים ספורות אחרי נישואיי, היה לנו שאלה בהנהגת החיים שלא 
ידענו אם לעשות כך או לנהוג אחרת, שאלתי את פי מו"ח שליט"א, הוא הרהר 

הדבר היה קצת לפלא בעיני, כי  שהשיב.איזה רגעים ולאחר מכן השיב מה 
תשובה  דרכו להשיב כהרף עיןבדרך כלל בכל שאלה בהלכה ובהנהגה 

ברורה, ומה הסתפק כאן, מו"ח שליט"א, כנראה קרא את מחשבותי ואמר לי 
 בהאי לישנא: 

    

דע לך, כי מנעורי הייתי סמוך על שולחנו של מורי ורבי בעל החזון איש, כל דע לך, כי מנעורי הייתי סמוך על שולחנו של מורי ורבי בעל החזון איש, כל דע לך, כי מנעורי הייתי סמוך על שולחנו של מורי ורבי בעל החזון איש, כל דע לך, כי מנעורי הייתי סמוך על שולחנו של מורי ורבי בעל החזון איש, כל """"
תו ולמדתי ממנו, מיום שנסתלק מעמנו, אין לי רב פרטי !! תו ולמדתי ממנו, מיום שנסתלק מעמנו, אין לי רב פרטי !! תו ולמדתי ממנו, מיום שנסתלק מעמנו, אין לי רב פרטי !! תו ולמדתי ממנו, מיום שנסתלק מעמנו, אין לי רב פרטי !! שאלתי אושאלתי אושאלתי אושאלתי או(!) (!) (!) (!) דבר דבר דבר דבר 

בכל שאלה אני משיב או נוהג כמו שהוא היה עושה. במקרה שאני לא יודע את בכל שאלה אני משיב או נוהג כמו שהוא היה עושה. במקרה שאני לא יודע את בכל שאלה אני משיב או נוהג כמו שהוא היה עושה. במקרה שאני לא יודע את בכל שאלה אני משיב או נוהג כמו שהוא היה עושה. במקרה שאני לא יודע את 
א נ י   מ ה ר ה ר   כ י צ ד   מרן החזון איש  ה י ה   פ ו ס ק   ב מ ק ר ה   א נ י   מ ה ר ה ר   כ י צ ד   מרן החזון איש  ה י ה   פ ו ס ק   ב מ ק ר ה   א נ י   מ ה ר ה ר   כ י צ ד   מרן החזון איש  ה י ה   פ ו ס ק   ב מ ק ר ה   א נ י   מ ה ר ה ר   כ י צ ד   מרן החזון איש  ה י ה   פ ו ס ק   ב מ ק ר ה       דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, 

    """"לפי זה אני משיב. כך אני נוהג !!לפי זה אני משיב. כך אני נוהג !!לפי זה אני משיב. כך אני נוהג !!לפי זה אני משיב. כך אני נוהג !!וווו    ז ה, ז ה, ז ה, ז ה, 
 

לראשונה, שמענו מחתנו הנ"ל בעקבות הוצאת הספר  כאן מתפרסםסיפור זה ה
החדש, הפלאי ומלא מזן אל זן בהנהגות הלכתיות של רבינו מרן שר התורה 

(על אימרת רבותינו אין לו לקב"ה אלא ד' אמות של הלכה ' אלאאלאאלאאלאספר 'שליט"א, 
ל מהנהגות השכמת הבוקר, תיקון חצות, ברכת התורה הספר מתחי בלבד)

שחרית, כולל כל הנהגות עבודת הקודש ביום השבת מבואו ועוד  ותפילת
צאתו, וממשיך במעגל השנה של הלכות פסח ויום טוב, פורים וסוכות ושאר 

סוף הנהגותיו  ועדכולל בסדר יורה דעה  ,המועדים, דבר דבר על אופנו ומקומו
 בהלכות חופה וקידושין שבאבן העזר.

 
ות של רבינו הלא הם כפי שראה ולמד דבר ידוע, שכמעט כל הליכות והנהג

מרבו הגדול מרן בעל החזון איש זי"ע, וניתן לומר כי הוא כחזון איש ממש 
שזכינו ומהלך בתוכנו. לא זזה ידו מתוך ידו. גם אביו מרן בעל הקהילות יעקב 
זי"ע, כותב במכתב למי ששאל על הלכה בהלכות נולד, הלה שואל אם נכון 

בשם החזון איש, משיב לו מרן הקה"י שמוטב השמועה ששמע בנושא זה 
 תשאל את בני מהר"ח ואם אינו יודע כנראה שאין הדבר אמת. 

 
החידוש הגדול שבספר הוא שבין בתרי הספר מופיעים תמונות רבות של דמות 

, והרי 'טוב מראה עינים מהלך דיוקנו של מרן שליט"א, לאמור כזה ראה וקדש
הלומד המתבונן להבחין בדיוק בפרטי הנהגותיו , ובכך יוכל (קהלת ו' ט')נפש 

בקודש בהלכות שונות, כגון צורת הנחת התפילין, סדר הנהגתו כשעולה 
מלווה בתמונות  –לתורה, הלכות בציעת הפת בשבת וסדר הליכותיו בהבדלה 

המוסיפות יראת שמים ודקדוק ההלכה, תמונות נדירות מקיום המצוות הנדירות 
עשורים, מצות פטר חמור וראשית הגז ופיאה וזרוע  אותם קיים לפני כשני
 לחיים וקיבה ועוד ועוד.

 
 ולוואי ונזכה להיות בתוך הד' אמות של ההלכה, כמו שאמרו חז"ל במסכתא

אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ד' אמות של הלכה (ח' א'): ברכות 
 בלבד.

    
 

  הופיע ויצא לאור �
 האלבום ההלכתי הנודע

 "אלא"
הנהגותיו  הליכות דרכיו וקצות

 של מרן שר התורה שליט"א
 

 להשיג בחנויות המובחרות, 
 

 גולדשטוף משפחת וכן אצל: 
 ב"ב 52רחוב: רבי יהודה הנשיא 

 



 

  צור מעוז בפזמון ביאורים
¯‡È· Â�È·¯ ËÈÏ˘"‡ ,ËÂÈÙ ‰Ê ¯„ÈÒ ÔËÈÈÙ‰ ¯„ÒÎ ÏÎ ÌÈÒÈ�‰ ÂÈ‰˘ È�·Ï Ï‡¯˘È ,ÏÈÁ˙Ó ˙‡ÈˆÈ· ÌÈ¯ˆÓ Á‡Â"Î Ï·· ,
È„Ó ,ÔÂÈ ÛÂÒ·ÏÂ ˙Â„Â‡ ‰ÏÂ‡‚‰ ,„ÒÈÈ˙�Â ‰ÎÂ�Á· Û‡ ‰ÎÂ�Á˘ ¯ÎÊÂÓ ˜¯ ÂÙÂÒ· ÏÎÓ ÌÂ˜Ó „ÒÈÈ˙� ÏÚ Ò� ‰ÎÂ�Á.  
  

…̇ÂÚ»̄ ‰»Ú¿·»N ÈƒL¿Ù«�  
 רבים' בל כתיב רעות למה טעם צריך. והטוב הרעות תצא לא עליון מפי) ח"ל'  ג( איכה ובמגילת. רבים לשון כתיב רעות

  . יחיד' בל והטוב
 כ"וא צרכיו כל לו יש כ"א אלא טוב ואין טוב אינו שוב צרכיו מכל' א דבר לאדם חסר אם כי' א אלא טוב שאין משום והענין

  ).חנוכה, דקרא טעמא( רבים' ל כתיב לכן, היא רעה האדם על שבאה רעה שכל הרבה יש רעות אבל', א אלא טוב אין
„ea¿ÚƒL¿a ˙eÎ¿Ï«Ó ‰»Ï¿‚∆Ú  

 ויקחו' בפס, חוקת' פר ריש שמעוני ילקוט ע"וע, (מצרים יפהיפיה עגלה' כ ו"מ בירמיה בפסוק עיין, לפרעה כינוי הוא עגלה
  ).אדומה פרה אליך
ÏÈ≈Á ‰…Ú¿̄«t Ï»Î¿Â  …ÂÚ¿̄«Ê e„¿̄»È Ô∆·∆‡¿Î ‰»Ïeˆ¿Óƒa  

  ').ד א"י דברים ן"הרמב לשון' ועי. (ניצלו שמהם יתכן ועדיין, כאבן ירדו שכולם אלא מתו שכולם הכוונה אין" זרעו כל"
 בפרקי דאיתא אהא שהארכנו מה סוף בים וחילו פרעה וניער בפיסקא" הפסח שיח"ב יעויין, טבע עצמו פרעה אם ובענין
  . בכלל אחד ולא אחד עד וזהו, נשאר שפרעה ג"מ פרק אליעזר דרבי

¯«̇…ÂpƒÓÂ ÌÈƒp«̃¿�«̃ ‰∆N¬Ú«� Ò≈� ÌÈƒp«L…ÂM«Ï  
 הרבה מצאו שהם לומר ושייך, קנקנים כמה ולא טהור אחד פח רק הכהנים מצאו המקדש דבבית, מבואר לא קנקנים הלשון

 נס נעשה" שממנו אחד רק היה שמצאו הקנקנים דמכל" קנקנים מנותר" אומר ולכן טהור בוודאי היה אחד רק אבל קנקנים
  ".לשושנים

 בשושנים סוגה' א ז"ל דף סנהדרין בגמרא המובא להפסוק רבנו הראה" לשושנים נס" שושנים ישראל עם את שכינה ומה
  ').א ט"ס תהלים י"רש ע"וע(
 יש כי ואומרים, חנוכה של השמן מנותר ליקח כסגולה אינשי דאמרי' שושנה' שנקרא במה שחולה למי ידועה סגולה לגבי(

 ליטול אפשר והיה. למצותו הוקצה כי, איסור בזה שיש רבנו דעת אבל', לשושנים נס נעשה קנקנים מנותר' בפייט רמז לכך
 השואלים לאחד עוד רבנו שאמר, השמועה ומפי. הסגולה בכלל אינו זה אך, לנרות שמן לקחו שממנו - בקנקן הנותר מהשמן

, הסגולה שייך ג"ובכה, ב"במ כמבואר, יכול – לצורכו שבכוס השמן במותר להשתמש שרוצה מתחילה התנה אם אמנם כי
 קנקנים מנותר נחשב אלא, שבבית שמן ככל ממש אינו התנאי אחרי הנותר מקום מכל, שהתנה פ"דאע לומר ונצטרך, ד"עכ

  ).ב"וצ, הסגולות לענין
·…̄ ÂÈ»�»a ÂÈ»�»È¿�ƒ̃¿Â Ï«Ú ı≈Ú»‰  »̇ÈƒÏ»z  

 זה ולפי, בניו את למכור רשאי דגוי מעבדים ט"רפ ם"הרמב דברי פי על לפרש יש דקניניו, רבנו כתב. וקניניו – בניו רוב
 אותם ותלו, עליהם שהיו לבגדים שהכוונה ביאר חכם תלמיד כי עוד ואמר. למוכרם קניניו שהם בניו על כן גם קאי קניניו

  ).בגדיהם בלא הנתלים כל כדרך שלא( בגדיהם עם
 בשער יושב מרדכי את שרואה ובשעה לבו על חקוקין רשע אותו של גנזיו שכל מלמד" אמרינן' ב ו"ט מגילה בגמרא, והנה
 גנזיו בית כל של מפתחות עם אבן צווארו על תולה שהיה, שם אנגליה חכמי' בתוס וכתבו", לי שוה איננו זה כל אמר המלך

 וזהו זה עם אותו תלו כי לבאר אפשר ז"דעפי רבנו קמיה ואמרו), שוה איננו זה כל אמר שהמן בגמרא אמרו כך ועל(
  .וזמן עת בכל בלבו אותם זוכר שהיה ליבו על חקוקים הגמרא כוונת פשוטו דלפי אמר רבנו אך", וקניניו"

 היינו בניו דרוב ל"וי'. י אלא תלו ולא בנים ושמונה מאתיים לו שהיו מבואר' ב ו"ט דבמגילה ע"צ בניו רוב שנאמר מה והנה
 אבל ק"ת על שר היה אחד כל העשרה שאלו הרוקח בשם צ"תר סימן ברורה במשנה שכתב וכמו החשובים דהיינו בניו רבי

. ש"ע בניו של לחשיבות דהכונה בניו ורוב עשרו כבוד את המן להם ויספר בפסוק ע"הא כתב וכן, היו הדיוטות בניו שאר
, כשהרגום מאתמול ראש קטועי היו המן בני שעשרת, ברום ה"בד' א א"י בחגיגה' בתוס דמבואר מה פי על לומר יש ועוד

  . הראש בלי גופם רוב רק שנתלה בניו רוב וזהו, הראש בלי העץ על ונתלו
È≈�¿a ‰»�Èƒ· È≈Ó¿È ‰»�…ÂÓ¿L  
 מדרש' ועי, האדם את מחכימה שהתורה בינה בני ונהיו תורה למדו כי, בינה להם שיש ישראל לעם כינוי הוא בינה בני

 עדות ח ט"י בתהלים הכתוב אמר וכן". אותם מחכמת והיא בתורה לבוא להם היה" עדותיך פלאות' בפס ט"קי פרק תהלים
 ג"ל ב"י' א הימים דברי' עי, בינה בני נקראים שסנהדרין שמצינו מרבינו מביא שיחה דרך ובספר". [פתי מחכימת נאמנה' ה

  ]. ו"ט ט"מ בראשית י"רש' עי, סנהדראות על וקאי' וגו לעתים בינה יודעי ישכר ומבני
eÚ¿·»̃ ¯ÈƒL ÌÈƒ�»�¿̄e  
  ).איש מחשבת בגליון הובא( חסדך לבקר וארנן עזך אשיר ואני ט"נ בתהלים הפסוק מלשון הוא

 היינו והודאה והלל דהכא ורננים דשיר לומר וצריך", ולהלל להודות אלו חנוכה ימי שמונת וקבעו" אמרינן הנסים בעל והנה
  . הך

 חג התקדש כליל לכם יהיה השיר שאמר כמו הלל היינו דשיר נראה ורננים שיר קבעו: רבנו כתב לחנוכה דקרא ובטעמא
 ביד רשעים מסרת אמרינן וכאן' בה צדיקים רננו ש"כמ הנסים על תפלת הוא ורננים', ב ה"צ בפסחים הלל על דנדרש

  .צדיקים
ÔÈ≈‡¿Â ı≈̃ È≈ÓÈƒÏ ‰»Ú»̄»‰  

 שבעה רועה לנו הקם' וכו אדמון דחה מבקשים ולכן, הגואל יבוא עד וצרות רעות יהיה תמיד בגלויותינו שהלא, הוא העניין
  .מהצרות וניגאל

‰≈Á¿c Ô…ÂÓ¿„«‡ Ï≈̂¿a Ô…ÂÓ¿Ï«̂ Ì≈̃»‰ e�»Ï ‰∆Ú…Â¯ ‰»Ú¿·ƒL  
  ".אדמוני הראשון ויצא" ש"וכמ, אדום שנקרא, לעשו כינוי הוא" אדמון"
 גיהנום לו מצננים באותיותיה ומדקדק שמע קריאת הקורא כל' א ז"ט בברכות ומקורו( כן שנקרא גיהנום הוא" צלמון"

  ).בצלמות אלא בצלמון תקרי אל' וכו שנאמר
  .'ב ב"נ סוכה' עי לישראל להם שעמדו רועים לשבעה הכוונה" שבעה רועה"

  (שיח חנוכה ופורים)



 
  שו"ת בעניני חנוכה

  
  , איזו מלאכה נקראת מלאכה לענין זה.ש. נוהגות הנשים שלא לעשות מלאכה בשעת ההדלקה ויש שכתבו שאין להקל להם

"‰ÂÁ ÂÓÎÂ ,„ÚÂÓ‰ ÏÂÁÓ ¯˙ÂÈ ‡Ï˘ ¯·˙ÒÓ .˙.(Â¯Ò‡�˘ ˙ÂÎ‡ÏÓ) Ó  
   ש. מבואר שאסור להספיד בחנוכה, האם לומר מילי דהתעוררות שלא גורמים לבכי וצער מותר.

.ÔÈÏÈ˜Ó ˘È .˙  
וונה בקטן שיש לו בית בפנ"ע, שבמקרה זה אף המחבר ש. במ"ב תרע"ז הובא דמה שפסק השו"ע דקטן שהגיע לחינוך שצריך להדליק הכ

  שסובר שרק אחד מבני הבית מדליק, כשיש לקטן בית בפנ"ע מדליק ומברך, האם קטן זה צריך למכור כסותו בכדי להדליק נר חנוכה.
ÓÏ Ï·‡ ,·ÂÈÁ ÂÏ ˘È˘ ¯·ÂÒ˘ 'ÒÂ˙Ï ÂÏÈÙ‡Â ,ÍÈ¯ˆ ‡Ï˘ È‡„Â ·ÂÈÁ ÏÏÎ ÔÈ‡ ÔË˜‰ ÏÚ˘ ¯·ÂÒ˘ È"˘¯ ˙ËÈ˘Ï .˙ÂÒÎ ¯ÂÎ Â�È‡ Â˙

.·ÈÈÁ  
ש. מה הדין בית שאין בו ד' על ד', או שאין מחיצותיו תוך ג' לקרקע, או שאינו מקורה, או שאינו גבוה י', או שאינו רחב ז', האם חייב 

  בהדלקת נר.
‡˘ ˙È·· ·˘ÂÈÏ ·˙Î ‡ÏÂ ,‰�ÈÙÒ· ·˘ÂÈÏ ·˙Î ‰‡Â¯‰ ˙Î¯· ‰�˜˙Â‰ ÈÓ È·‚Ï ‰‡Â¯‰ ‰"„ ‡"Ú ‚Î ˙·˘· È"˘¯„ ‡‰Ó .˙ '„ Â· ÔÈ

·ÈÈÁ„ ÚÓ˘Ó ,'„ ÏÚ.   
  ש. אם יש לו בליל ג' רק ב' נרות כמה ידליק.

(˙ÂÎÏ‰ ‰�Â˘) Ê"Ú ˜ÏÂÁ ‰ÎÂ�Á ˙ÂÎÏ‰ È¯ÊÚ È·‡· Í‡ (‰"˜Ò ‡"Ú¯˙ ·"Ó· ¯‡Â·ÓÎÂ) „Á‡ ¯� ˜ÈÏ„È .˙.  
  ש. האם צריך לחנך קטן להדליק בשמן זית, שיש בזה הידור.

.ÌÈ·ÈÈÁ ‡Ï .˙  
  שות מהבעה"ב לעבור שם. ויש לו חלון מול החצר, האם יכול להדליק שם, או שאין זה נקרא רה"ר.ש. כשיש חצר פרטית שניתן שם ר

.‡ÒÈ� ÈÓÂÒ¯Ù Ì˘Ó ˘È˘ ÌÂ˘Ó Ì˘ ˜ÈÏ„‰Ï ¯˘Ù‡ Ì˘ ¯Â·ÚÏ ˙Â˘¯ ÌÏÂÎÏ Ô˙È� Ì‡ .˙  
ראשי) אבל בשבת ש. אם יש לו ב' אפשרויות להדליק בערב שבת, אפשרות אחת להדליק במקום שיש יותר פירסומי ניסא (כגון כביש 

  עוברים שם מחללי שבת, אפשרות שניה במקום עם פחות פרסום, האם ידליק במקום שיש פחות פרסום בגלל המחללי שבת.
.ÌÈÈÂ‚Ï Ì‚ ‰Ê ‡ÒÈ� ÈÓÂÒ¯Ù .˙  

  ש. מי שנסע במטוס כל הלילה האם יכול להדליק שם.
 .Â¯Â·Ú ˜ÈÏ„˙ Â˙˘‡ .˙  

ה לא יצא, מה יעשה מי שגר בקומות העליונות שזה יוצא למעלה מעשרים אמה ש. קיי"ל שנר חנוכה שהדליקו למעלה מעשרים אמ
  היכן ידליק.

 .˙Â‚¯„Ó ¯„ÁÏ ‰ÁÂ˙Ù‰ ˙Ï„‰ ÏÚ ˜ÈÏ„È˘ ÛÈ„Ú .˙  
כתוב במ"ב בס"ז מצוה להניחו בטפח הסמוך לפתח משמאל כדי שתהיה מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל, ומה הדין כשיש פרסום ש. 

  גון שצד ימין יותר פונה לרה"ר).יותר כשמדליק בימין, (כ
 .˙ÂÂˆÓ· Û˜ÂÓÓ ÛÈ„Ú ¯˙ÂÈ ÌÂÒ¯Ù˘ ÌÂ˘Ó ,ÔÈÓÈ· ˜ÈÏ„È .˙  

  ש. בית הכנסת שיש בו כמה מנינים האם ידליקו בכל מנין.
 ÌˆÚÓ Ò�‰ ÌÂÒ¯Ù ‡ÎÈ‡„Ó ,ÔÂ¯Á‡‰ ÔÈ�Ó‰ „Ú ˜ÈÏ„È˘ ÔÓ˘ ÌÈ˘Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ÍÈ¯ˆ ‡Ï‡ ,·Â˘ ˜ÈÏ„‰Ï ÔÈ�Ó ÏÎ· Í¯Âˆ ÔÈ‡ .˙

.ÌÈ˜ÏÂ„ Ì˙ÂÈ‰   
  ש. שיטת המחבר דזמן הדלקת הנרות הוא בצאת הכוכבים, ובמ"ב ובבה"ל הביא דיש סוברים משקיעת החמה, כיצד נהג מרן החזו"א.

.‰·ÂÒÂ˜ ¯ÈÚ· Â‚‰� ÍÎ˘ ¯Ó‡Â Á"‰˜˘ È¯Á‡ ˙Â˜„ ÌÈ¯˘ÚÎ ‰ÎÂ�Á ¯� ˜ÈÏ„‰Ï ‚‰� ‡"ÂÊÁ‰ .˙  
  ש. אם אביו נוהג כהחזו"א או בצה"כ וכו', האם יש בזה אל תטוש.

Ï .˙.‡  
ש. ממתי נחשב חצי שעה קודם ההדלקה שנאסר במלאכה, האם חצי שעה קודם השקיעה, או חצי שעה קודם ההדלקה (שלפי החזו"א 

  זה עשר דקות לפני השקיעה).
.‰ÚÈ˜˘‰ È�ÙÏ˘ ‰Ú˘ ÈˆÁ .˙  

  ש. עד שתכלה רגל מן  השוק, האם זה גם כשתכלה רגלי גוים.
È‡„ÂÓ¯˙„ ‡Ï‚È¯ ‰ÏÎ˙˘ „Ú 'Ó‚· Â¯Ó‡ È¯‰ .˙ . עי"ש פירש"י שפירש מי הם ריגלא דתרמודאי, שם אומה מלקטי עצים שחוזרים]

   מאוחר, ומבואר דהם אומה גוים, ובכל זאת כשהם לא כלו מן השוק עדיין יש מצות פרסום.]
  ש. מה שמבואר במ"ב סק"י שלא ללמוד קודם ההדלקה, האם ללמוד הלכות חנוכה מותר, שבזה אין חשש שמא לא ידליק.

‰ .˙.‰˜Ï„‰‰ Ì„Â˜ „ÂÓÏÏ ¯˙ÂÓ ‰ÎÂ�Á ˙ÂÎÏ  ושמעתי בשם נכדו שכך נוהג, ובספר אורחות רבינו ח"ג עמוד טז כתב שמרן]
  כיר לו, אפשר ללמוד, וכן נהג.]הגרי"י קניבסקי זצוק"ל אמר לבנו מרן הגר"ח שליט"א, שאם מעמיד שומר שיז

  האם עדיין זה מהודר להדלקה או שנחשב פגום.ש. האם שמן זית שהיה מונח תחת המטה (שכעת אין ראוי לאכילה) 
.‰Ê· ˜ÈÏ„‰Ï ÈÂ‡¯ ÔÈ‡˘ È‡„Â ‰ÏÈÎ‡Ï ÈÂ‡¯ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ÌÈ¯·ÂÒ‰Ï .˙  

ש. במקרה שקנה כוסית עבור שתיית יי"ש, וטרם לקחם לטבילה הגיע לחנוכה ורוצה להשתמש עמם לחנוכה, האם כיון שמיועדים 
  לאכילה צריכים טבילה אפילו לשאר שימושים.

 .˙È‰Ï ÏÂÎÈ ‰ÏÈÎ‡Ï ‰Ê· ÌÈ˘Ó˙˘Ó ‡Ï˘ „ÂÚ ÏÎ.‰ÏÈ·Ë ÍÈ¯ˆ ‡Ï˘ ˙Â  
  ש. כיום מצוי שיש נרות שיוצא מהם ריח טוב כשדולקים, האם גם זה בכלל האסור של השתמשות באורם.

.¯˙ÂÓ ÔÂÂÎ˙Ó Â�È‡˘ ¯·„ .˙  
וסית שאנו מדליקים אם נעשית ש. מבואר בסעיף ג' שכלי חרס נעשה ישן לאחר ההשתמשות, ובמ"ב הביא דהוה ביזוי מצוה, האם כ

  שחורה מהפיח גם יש בזה בעיה.
.‰˙Â˜�Ï ÍÈ¯ˆ ÍÏÎÂÏÓ ‰Ê Ì‡ .˙  

ש. מה הדין כשהדליק בחוץ בתוך קופסא ושכח לסגור את דלת החנוכיה, אך למעשה לא נכבה, האם כיון שזה למעשה לא ראוי לעמוד 
  הני.ברוח מצויה והדלקה עושה מצוה לא יצא, או כיון שלמעשה זה דלק מ

.‰Î¯· ‡Ï· Â˜ÈÏ„ÈÂ ‡ˆÈ ‡ÏÂ ÔÎ˙È ,‰ÈÂˆÓ ÁÂ¯· „ÂÓÚÏ ÈÂ‡¯ ‰È‰ ‡Ï ‰˜Ï„‰‰ ˙Ú˘·˘ ÔÂÈÎ .˙  
משום דזמן המצוה רק בלילה, ולפי"ז למה בחנוכה מברך הרי זמן  שאין מברכין שהחיינו בספירת העומרש. הר"ן (ספ"ב דסוכה) כתב 

  מצוותה בלילה. 
‰ ˙¯ÈÙÒ Î"‡˘Ó 'Á ÏÎ Ë"ÂÈ ·˘Á� ,‰ÎÂ�Á .˙.ÌÈÁÒÙ Û"È¯ ÛÂÒ· „"·‡¯‰ ˙Â‚˘‰ ÔÈÈÚÂ ,¯ÓÂÚ  

  
) Ì˘· Ì˘ Â‡·Â‰ Ì˜ÏÁÂ "˙ÂÚÂÓ˘ È˜ÒÙ" Ò¯Ë�Â˜:ÌÈ¯ÙÒ‰ ,‰˜˘ÓÂ ‰ÏÂ„  ,ÌÈ‚‰�ÓÂ ˙ÂÎÏ‰ ‰ÎÂ�Á ¯ÙÒ ,·¯ ˙Ï‡˘ ,‰‡¯Â‰ È¯Ú˘ ı·Â˜  

 ,ÔÁÏÂ˘Ï ·È·ÒÓ ÔÂÈÏ‚ ,¯Ù˘ È¯Ó‡ ı·Â˜„Â‡ È�‡ Ì‚ Ò¯Ë�Â˜ÌÈÈÁ ÌÈÓ ÔÂ‡Ë· ,Í(. 

 



  
  ח""רי שיט"א בכתב ידו במיוחד לגליון "דבחנוכה כפי שענה רבינו שלי שו"ת בעניני

  ה לשון המכתב ששלחנו השבוע:זו
  יום ב' י"ח כסלו תשע"ו                                                                                                          בס"ד

‡"ËÈÏ˘ Ô¯Ó Î"ÚÓ  
  

 ,Ô¯Ó Ï˘ ÂÁÂÎ ¯˘ÈÈ.‰ÎÏ‰· ˙Â˜ÈÙÒ ‰ÓÎ ÏÚ Â�Ï ·È˘‰Ï „ÒÁ Â�Ï ‰Ë�Â Â�Ï ¯ÎÊ Â�ÏÙ˘·˘  
  

.‰ÎÂ�Á ˙ÂÎÏ‰· ‰˘ÚÓÏ ˙ÂÚ‚Â�‰ ˙ÂÏ‡˘ ‰ÓÎ· Â�¯¯ÂÚ˙�  
  

האם יש מצות חינוך כשנותנים לקטן להדליק נרות חנוכה, בנרות שאורך דליקתן כרבע שעה בלבד ? או שזה לא שווה   .‡
 שעה. כלום וצריך לתת לו נרות שדולקים לכל הפחות חצי

  .ÔÈ„Î ‡Â‰ Ì‡ ˜¯ ,‡Ï .˙ 

האם יש הידור מצוה להדר גם בבית שהמנורה מונחת בו, שיהיה מזהב וכדומה, או דלמא זה כמו חלון בעלמא, והרי אין   .·
 מצוה להדר שהחלון או פתח הבית שהחנוכיה מונחת בו יהיה נאה ?

  .ÍÈÈ˘ ‡Ï .˙  
אבל אי אפשר לומר הברכות שם כי יש שם ריח  הוא פתח דירתו). (כגון שאין לו חצר ופתח הבניןמי שמדליק בפתח הבנין   .‚

 רע של פחים, האם מותר לומר הברכות בבית ולרדת להדליק בפתח הבית, או במקרה כזה עלי להדליק בחלון הבית ?

  .Ô‰È˙˘ ¯˙ÂÓ .˙  
הווין לו בנים תלמידי  נשאלתי על ידי איזה אנשים שזה מקרוב חזרו בתשובה, מה כוונת חז"ל (שבת כ"ג ב') הרגיל בנר  .„

 חכמים, מדוע הברכה על בניו ולא על הזהיר עצמו שיזכה להיות תלמיד חכם?

   .˙ .„ÂÓÏÏ ÍÈ¯ˆ ‡Â‰  
ובאותו ענין: רש"י מבואר שהכוונה על נר שבת ונר חנוכה, ומה יעשה בן ספרד שאינו נשוי שנוהגים שרק בעל הבית   .‰

ם מועיל שמשלם מדליק כי אמו מדליקה, איך יזכה לסגולת חז"ל, האמדליק, ואביו מוציאו בנר חנוכה, ונר שבת אינו 
 לאחר כסף שיזהר בזה?

   .‰Î¯·‰ ÚÓ˘˘ ‰Ó .˙  
Â.   יש נוהגים אחר הדלקת הנרות לשבת מול הנרות ולהתבונן בהם ומקורו טהור בספרי המוסר והחסידות, רצוני לברר אם

 ?ו'מו או גם בנרות שהדליק שכן וכדהמעלה להביט רק בנרות של עצ

  .ÂÓˆÚ Ï˘ .˙  
Ê.   בהנ"ל. מי שנוהג להתבונן בכל יום אחרי ההדלקה על הנרות, האם מותר בשבת אחרי שקיבל שבת להתבונן בנרות או

 ?יש לחוש שמא יטה, כמו שגזרו חז"ל שלא ללמוד מול הנרות בלי שימנה שומר

  .¯˙ÂÓ .˙  
 „ÂÚÂ ÛÈÒÂ˙ ÍÏÓ ÈÓÈ ÏÚ ÌÈÓÈ ˙Î¯·· ,‡"ËÈÏ˘ Ô¯ÓÏ ‰·Â¯Ó ‰„Â˙˙Â·¯ ÌÈ�˘ ‰·È˘· ÔÂ·Â�È  

Â„ÈÓÏ˙  
ÛÂË˘„ÏÂ‚ ˜ÁˆÈ  

  

  פות לתשובות מרן שליט"אכמה הוס

יוצא שנרות שמדליקים בע"ש של חנוכה, אם רוצים לקיים מצות חינוך, צריך שידלקו הנרות  שליט"א לפי תשובת מרן  .‡
 כשעה.

 אין לו שום שייכות למנורה והוא כקופסא בעלמא. כנראה שמרן סבור שבית מנורה  .·

בית, והוא חידוש עצום שסבור שאין הפסק שמותר שניהן, היינו גם לברך במדרגות וגם להדליק ב שליט"א מה שענה מרן  .‚
 .בהליכה, וגם שמתיר להדליק בחלון הבית למי שלא רוצה להדליק סמוך למקום שיש בו ריח רע

האדם בעצמו כי כדי להיות תלמיד חכם צריך  ן מברכין שיהי' תלמיד חכם,, שאת האדם עצמו איכוונת מרן שליט"א  .„
 שייך.זה  - בניו ת"ח  ללמוד, ואז יזכה להיות ת"ח! אבל ברכה שיזכה לראות

 שאין מדליק בעצמו.למי  -יש כאן הארה עצומה, שבשמיעת הברכה על הנרות כלול סגולת חז"ל   .‰

‡Ï‚¯Ó ‰ÈÓÂÙ· Â�È·¯„ ÔÈ‡˘ ÍÂÓÒÏ ÏÚ ÌÈ¯·„‰ ‰ÎÏ‰ ‰˘ÚÓÏ 

  בעניני חנוכה מעשים ועובדות
 לו ואמר, שבע שש בשעה לו אמר חנוכה נרות מדליק מתי שאלו רבינו, שנים שמונה שלפני, חנוכה של שביעי בנר סיפר רבינו מרופאי ו"הי יואל' ר

 פיגוע היה לנסוע צריך שהיה המאוחר ובאוטובוס, נס ה'הי דבר של ובסופו, בזמן שמדליק ביתו לבני הודיע חמש בשעה, בזמן להדליק צריך רבינו
  ".רע דבר ידע לא מצוה שומר" נאמר דא כגון על רבינו לו אמר, בנס וניצל, אנשים ארבעה ונהרגו

 ואמר קם רגעים עשרה לאחר ולפתע, לישון וחזר עייף מאד אבל חובות הרבה שיש ואמר הצהרים באמצע, מהשינה התעורר שרבינו פעם היה
 ה"וב'. [שלי שומר להיות תוכל וכך חנוכה הלכות תלמד אתה, חנוכה נרות להדלקת שלי שומר תהיה ואתה, 'ללמוד וצריך לישון זמן לא זה שעכשיו
  ]ההדלקה עד הוריות רוב הספיק
, לעניים בחנוכה צדקה לתת בפוסקים שמובא מפני הדבר שמקור והסביר. חמישי בנר ותמיד. חנוכה דמי לילדים לחלק שנה כל מזמנו מקדיש רבינו

 אף זה שיום מפני, חמישי שבנר והטעם, לילדים חילק אבא וגם, הילדים לכל חילקו, לביישם שלא וכדי, ילדיהם שלחו לכך, מתביישים היו והעניים
  .בשבת יוצא לא פעם
 בסבר לכולם חילק. א"החזו של אמו שלו מסבתא קיבל עוד שהוא וסיפר. חנוכה לדמי הילדים את היום תביא לנכדיו] א"תשע חנוכה[ רבינו אמר
  ].טוב זה חנוכה לדמי, אמר, מפרוטה פחות כבר אגורות שעשר העיר בנו. [אחד לכל והתייחס יפות פנים

  .זה מטעם פעם מידי הילדים את מבקר היה אבא שגם והוסיף, המשפחה את לקרב כדי אמר חנוכה לדמי כך כל רב זמן מקדיש מדוע פעם נשאל
  ].לנכדים המטבעות מחלוקת התרוששנו-להרבנית בצחות אמר חנוכה דמי לחלק שגמר [אחר
 את בהעלותך בפרשת כתוב למה, ששאל לאחד, דומה הדבר למה משל משונים פלפולין שעושין אלה אותם על) ל"זצ א"מהחזו כמדומה( רבינו אמר

  .חנוכה ימי' ח כנגד תירוץ עוד יש לי אחד תירוץ זה ההוא לו אמר' ח עם ולא' כ עם כתוב הרי חבירו לו עונה' כ עם ולא' ח עם בהעלותך המילה
 (מנחת תודה)

 

 

  


