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 בדין טלטול כסא או שולחן
שהי' עליו החנוכי' בשבת חנוכה

הרב אלחנן ברונר
א( הנה בספר שבות יצחק )עמ' קצ"ז( כתב בשם מרן הגריש"א זצ"ל דמגש או כסא 
וכיו"ב שמניח עליו הנרות חנוכה, לא מהני שיתנו עליו דבר היתר החשוב יותר כדי 
לטלטלו עם הנרות לצורך מקומו לאחר שכבו הנרות. וטעמו דכיון דאין מטלטלין נ"ח 
ממקומם ]ואפילו במקומם כתב המ"ב )סי' תרע"ה סק"ו( בשם הפמ"ג דלכתחילה 
ומיגו  מטלטול,  מוגבל  המגש  או  הכסא  היה  השמשות  בין  א"כ  להזהר[,  יש  ודאי 

דאיתקצאי בין השמשות איתקצאי לכולי יומא. עכ"ד.

ב( אמנם ראיתי מי שתמה על פסק זה ]עי' קובץ אור ישראל )טבת תשנ"ז, עמ' פ"ד([, 
דהלא גם בשבת אסור לטלטל הנרות אחר שנדלקו וכמש"כ הרמ"א )סי' רס"ג ס"י(, 
ואף שכתב המג"א שם דאם עמד על מקומו שעה מועטת מותר אח"כ להניחו במקום 
אחר, כבר כתב המ"ב )סקמ"ח( בשם הלבוש לאסור גם בזה, ומסיים דצריך ליזהר 
לכתחילה ובמקום הצורך יש להקל, עי"ש. ואף נר חנוכה יש רבים הסוברים דמותר 
ומסיים  שם(  ובשעה"צ  סק"ו  תרע"ה  )סי'  במשנ"ב  עי'  למקום,  ממקום  לטלטלה 

דמ"מ יש ליזהר לכתחילה עיי"ש, וא"כ מאי שנא חנוכה משבת. 

ג( ותו יש לתמוה, דהלא כל הדין דאסור לטלטל הנר חנוכה, היינו לסלקה ממקום 
והוא רק מושכה  ולהניחה במקום אחר, אבל אם משאיר אותה במקומה ממש  זה 
קצת למעלה או למטה או להצד אין בזה שום איסור, וכן אם היא מונחת בשפוע יכול 
להשוותה, וכן נראה דהוא מנהג העולם, וא"כ כיון דמותר לטלטלה בכה"ג אין כאן דין 
מוקצה. ]וטענה זו כתב ג"כ בספר שלמי תודה )חנוכה עמ' ר"ס( בשם הגר"נ קרליץ 
שליט"א דס"ל להתיר הטלטול, משום שנראה דלהזיז החנוכיה מעט ממש אין קפידא 
מצד דיני חנוכה אף לדידהו, וכיון דשרי להזיזו מעט י"ל דתו לא הוי הכסא מוקצה 

כלל. עכ"ד. וכ"כ להתיר מהאי טעמא בשו"ת שבט הקהתי )ח"ה סי' קי"ג([. 

לכתחילה,  מחמירנן  אנו  רק  לטלטלן  מותר  דדינא  דמעיקרא  דכיון  נ"ל  וע"כ  ד( 
זצ"ל,  ר'( בשם מרן הגרשז"א  )פמ"ג הערה  וכעי"ז כתב בשש"כ  נעשו מוקצה.  לא 
הוא  הדלקתו  ע"י  הא  בע"ש,  ביו"ט שחל  שבת  נרות  להדליק  מותר  למה  שהקשה 
מבטל כלי מהיכנו שמעכשיו אסור לטלטל את הפמוטות. וכתב דכיון דאין בטלטול 
משום איסור ממש אלא רק חומרא בעלמא אין זה נחשב מבטל כלי מהיכנו. וכ"כ י"ל 
דלא נעשה מוקצה משום זה. ]ותו י"ל דכיון דפלוגתא היא אי שרי לטלטל, גבי מוקצה 

אזלי' לקולא, כמ"ש השעה"צ )סי' ש"ט סקכ"ד([.

בהערות( שעורר שיש  עמ' שצ"ט  רע"ט  )סי'  בספר פסקי תשובות  שו"ר  ה( אמנם 
לאסור לטלטל הכסא עם החנוכי' אפי' שיש דבר היתר, משום דהכסא מיועד כעת 
להעמדת החנוכי' עליו, ובשעה שהחנוכי' עליו אין הוא מיועד לשום שימושי היתר רק 
לשימוש האיסור, וא"כ לא מהני בכה"ג מה שיניח עליו דבר המותר, דומיא דמש"כ 

המ"ב )סי' רע"ט סק"י( גבי פמוט דכיון דמיוחד הוא לאיסור לא נעשה טפל ללחם 
ושארי דברים אחרים אף שהם חשובים יותר. 

בין דבר שכל שימושו הוא לדבר  דיש לחלק  נראה דלא דמי להתם, משום  ו( אכן 
רק  המיועד  מגש  או  לשלהבת,  הוא  ושימושו  יחודו  פמוט שעיקר  כדוגמת  האסור, 
נרות, דבכה"ג שפיר שייך לומר דלא נעשה בסיס לדבר היתר. משא"כ  לשים עליו 
בכסא שודאי אי"ז עיקר שימושו להניח עליו חנוכי', ורק השתא הניח עליו חנוכי', 
בשביל  הכסא  הנחת  )היינו  האיסור  בשביל  בעיקר  היא  ההיתר  שהנחת  אפי'  בהא 
שפיר  לאיסור,  דוקא  מיוחד  הוא  ואין  היתר  דבר  עליו  גם  שיש  כיון  מ"מ  החנוכי'(, 

נעשה בסיס לאיסור ולהיתר.

שער ניקנור ע"ש נצחון החשמונאים
הרב אברהם יצחק שטרנבוך

תנן במדות פ"א מ"ג שער המזרחי שער ניקנור שמו וכן מבואר בהרבה מקומות. וכתב 
כן, כשצרו  הירושלמי טעם שנקרא  ראשונים, בשם  ועוד  ריש מסכת מדות  ברא"ש 
יוונים על חשמונאי היה שם איש אחד מגדולי יוונים ושמו ניקנור והיה מחרף ומגדף 
כל שעה וכשגברו יד החשמונאים קצצו ראשו ידיו ורגליו ותלאוהו בשער המזרחי, 
עכ"ל. וכ"כ בסדר הדורות בשם יוסף בן גוריון ועוד מקומות. ]עצם המעשה זה נזכר 

אף בבבלי תענית י"ח, מיהא שם אי' שנתלה בשערי ירושלים[. 
וכמובן שענין זה אומר דרשני, מה ראו על ככה לתלותו לאותו נקנור בשער העזרה, 

ואף לקרוא שם השער על שם זה, ומה ענין זה לנצחונם של חשמונאים על היוונים.
ניקנור  ונראה בזה דבר חדש. אי' בפסחים פ"ה שכל השערים נתקדשו חוץ משער 
ששם היה מצורע עומד ומכניס ידיו לבהונות. ובתו' יבמות ז' ב' מק' למה נמנעו מפני 
ידיו  ויכניס  נשים  בעזרת  לו  חוצה  ויעמוד מצורע  ניקנור  נקדשו לשער  כך לקדשם 

לשער ניקנור, ע"ש מה שתי'.
ובחי' מרן רי"ז הלוי הל' מחו"כ יצא ליישב קו' התו' בדרך חדשה, ע"ש שהאריך לייסד 
ודין זה אינו שייך  מד' הגמ' בסוטה ומד' התו"כ שיש במצורע דין עמידה לפני ה', 
למתן בהונות שלו אלא שא' מדיני טהרת המצורע וקרבנו הוא דיעמוד לפני ה'. ע"ש 
שהאריך להוכיח כן מסוגית הגמ' ומד' התו"כ, שמצאנו דין זה הן לענין מצורע והן 
לענין סוטה. ]ובאמת יש לדון ע"ד מל' הגמ' שאמרה מפני שמצורעין עומדין ומכניסין 
צריך  עצמו  מחמת  ולא  שם  עומד  הוא  בהונות  מתן  שמחמת  ומשמע  ידם,  בהונות 
לעמוד כהגרי"ז ועיין[. וביאר שע"כ אין המצורע יכול לעמוד חוץ לשער ניקנור כיון 
שחוץ לשער ניקנור אינו נחשב לפני ה' ודוקא בתוך שער ניקנור הוא נחשב לפני ה', 

ולכן לא קדשו את שער ניקנור כדי שיוכלו מצורעים לעמוד שם.
והנוגע לעניננו הוא העולה מהדברים ששער ניקנור יש לו דין לפני ה', ובזה הוא חלוק 
מעזרת הנשים שכל עזרת הנשים אינה נחשבת לפני ה', אבל שער ניקנור עצמו נחשב 
לפני ה', ואע"ג שלא קדשוהו ודין הקדושה שלו הוא כדין העזרת נשים, מ"מ לענין דין 

עמידה לפני ה' חשיב שפיר לפני ה'. 
וטעם הדבר שנחשב שער ניקנור לפני ה' כ' הגרי"ז בשם רש"י בסוטה שהוא הפתח 
שבו דרך כניסה ויציאה לכל באי עזרה עכ"ל, והיינו שבא ליתן טעם על הא דשער 
ניקנור נקרא לפני ה'. ושער ניקנור נקרא שער האיתון כיון שהוא השער אשר ממנו 
נכנסין ויוצאין. והוסיף ע"ז הגרי"ז דהנה בכ"ד השער כלפנים, ודוקא בשער ניקנור 

לא קדשו משום שמצורעין יעמדו שם, וע"כ לענין הקדושה אין דינו כלפנים, 
אמנם לענין תורת לפני ה' יש לו דין כלפנים. 

לעילוי נשמת אבינו הרה"ג רבי יונה ב"ר אברהם זצ"ל
נלב"ע ז"ך כסלו תשע"א 

ואמנו הרבנית דינה בת ר' משה אהרן ע"ה
נלב"ע כ"ג תמוז תשע"ה

ת.נ.צ. ב. ה.



מלבין פני חבירו - אש
רואים מהגמ' הזו דבר נורא, שכאשר עומד לפני אדם האפשרות או להלבין פני חבירו 
ברבים, או להפיל את עצמו לכבשן האש, צריך להיות שיהיה לו יותר נוח ויותר קל 

להפיל את עצמו לכבשן האש, ולא להלבין פני חבירו ברבים.
וזהו דבר נורא, שאדם צריך להחשיב את החומר של הלבנת פני חבירו ברבים כמו 
לעבור  חייב  והוא  אש,  של  להבות  שתי  האדם  לפני  עומד  וכאשר  אש,  של  להבה 
באחת מהם, הרי הוא בוחן מהי הלהבה היותר קלה, איזה אש פחות שורף, ובה הוא 

בוחר לעבור להפיל את עצמו.
ומצד שני להלבין פני  וממילא כשעומד לאדם אפשרות של שריפה בכבשן האש, 
חבירו ברבים, הרי האש של הלבנת פני חבירו היא שורפת הרבה יותר חזק, מאשר 
אש של כבשן האש. ולכן נוח לו לאדם להפיל את עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני 
חבירו ברבים, כי האש של כבשן האש לעומת האש של הלבנת פני חבירו ברבים, 
היא אש הרבה יותר קלה ונוחה. וע"כ ההרגשה צריכה להיות שהרבה יותר נוח ליפול 

לכבשן האש, ולא להכנס לתוך האש הגדולה והעצומה של הלבנת פנים.
ותמר הצדקת קיימה בעצמה את ההלכה הזו, ואע"פ שהוציאוהו לשריפה לא רצתה 
"היא  מדייק מהפסוק  עה"ת  ובפירוש הרשב"ם  מיהודה.  הרה  ולומר שהיא  לגלות 
מוצאת", שכבר הוציאה לשריפה בפועל, ולא רק שפסקו את דינה לשריפה, ואעפ"כ 

עדיין לא רצתה לגלות אלא אמרה לאיש אשר אלה לו אנכי הרה.

מסירות נפש למידות טובות
רואים מזה את חומרת העוון הגדול של הלבנת פני חבירו ברבים, ומה גודל החובה 
כך  כדי  ועד  כדי שלא לעבור על חטאים שבן אדם לחבירו,  נפש  לעמוד במסירות 
שצריך למסור את נפשו לשריפה, פשוט כפשוטו, העיקר שלא לגרום צער והלבנה 
לחבירו, ויתכן לומר שזכות המסירות נפש הזו עמדה לתמר שזכתה שמבניה שהיתה 

הרה יצא "מלך המשיח" וכל מלכות בית דוד.

מסרתי לאחותי כל הסימנים
ובאמת גם אצל רחל אמנו ע"ה, מצינו שזכות המסירות נפש במידות טובות, שמסרה 
את הסימנים לאחותה שלא תכלם, זה עומד לנו שבזכות זה הקב"ה הבטיח שנזכה 

לבנין בית המקדש ולגאולה העתידה.
רחל  של  ותחנוניה  תפילתה  על  )פתיחה(,  באיכה  במדרש  בהרחבה  שמבואר  כמו 
הקב"ה  לפני  אמנו  רחל  קפצה  שעה  "באותה  וז"ל:  הקב"ה,  לפני  החורבן  בשעת 
ואמרה, רבש"ע גלוי לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה יתירה, ועבד בשבילי לאבא 
שבע שנים, וכשהשלימו אותן שבע שנים והגיע זמן נשואי לבעלי יעץ אבי להחליפני 
והודעתי  העצה,  לי  נודעה  כי  מאד  עד  הדבר  עלי  והוקשה  אחותי,  בשביל  לבעלי 
לבעלי ומסרתי לו סימן שיכיר ביני ובין אחותי כדי שלא יוכל אבי להחליפני. ולאחר 
כן נחמתי בעצמי וסבלתי את תאותי, ורחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה, ולערב 
חלפו אחותי לבעלי בשבילי, ומסרתי לאחותי כל הסימנין שמסרתי לבעלי כדי שיהא 
סבור שהיא רחל. ולא עוד אלא שנכנסתי תחת המטה שהיה שוכב עם אחותי, והיה 
מדבר עמה והיא שותקת, ואני משיבתו על כל דבר ודבר כדי שלא יכיר לקול אחותי 
וגמלתי חסד עמה, ולא קנאתי בה ולא הוצאתיה לחרפה. ומה אני שאני בשר ודם, 
עפר ואפר לא קנאתי לצרה שלי, ולא הוצאתיה לבושה ולחרפה, ואתה מלך חי וקיים 
רחמן מפני מה קנאת לעבודת כוכבים שאין בה ממש, והגלית בני ונהרגו בחרב ועשו 
אויבים בם כרצונם. מיד נתגלגלו רחמיו של הקב"ה ואמר בשבילך רחל אני מחזיר 
את ישראל למקומן, הדא הוא דכתיב כה אמר ה' קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים 
רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה כי איננו, וכתיב כה אמר ה' מנעי קולך 
מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתך וגו', וכתיב ויש תקוה לאחריתך נאם ה' 
ושבו בנים לגבולם", רואים מזה דבר נורא, ששורש הגאולה העתידה תבוא בזכות 

המידות הטובות והנפלאות שהיו בה ברחל אמנו.
ומעתה אם כל כך גדול הוא כח וזכות המידות הטובות, יתכן לומר שגם תמר זכות 
זה  לחבירו,  אדם  בין  בשביל  עצמה  את  שמסרה  נפש  והמסירות  טובות  המידות 
היה אצלה המכה בפטיש שבעבור זה זכתה לדורות שייצאו מבניה "מלך המשיח" 

ומלכות בית דוד.

עיקר עבודת האדם במידות
זצ"ל  החזו"א  מרן  ובשם  הזה,  בעולם  האדם  עבודת  עיקר  זה  טובות  מידות  והנה 
אומרים שאמר שהמעלה הגדולה של האדם הוא כשזוכה לעבור את כל חיי העולם 
זצ"ל,  גאון המידות מרן הגרש"ז אויערבך  ומסופר על  הזה בלא לפגוע באף אדם, 
לו  צריך לבקש ממנה מחילה, שידוע  שבשעת הספדו על אשתו ע"ה אמר, שאינו 

שלא נגע בכבודה ולא הכעיסה כל הימים.

מידות רעות גורמות לחורבן הבית
והנה בגמ' ביומא )דף ט' ב'( רואים להפך את חומרת העוון של מידות רעות, שהם לא 

רק שמונעות את הגאולה העתידה, אלא זה הביא לחורבן הבית.
דאיתא בגמ', "אבל מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים 

מפני מה חרב, מפני שהיתה בו שנאת חנם, ללמדך ששקולה שנאת חנם 
כנגד שלש עבירות עבודה זרה גלוי עריות ושפיכות דמים", 

ובביאור הענין נראה בהקדם מה דמצינו שמזוזה מצותה על הפתח וכן נר חנוכה 
מצותו על הפתח, וכבר אמרו בשבת כ"ב א' הלכתא נ"ח משמאל, כדי שתהא נר 
חנוכה משמאל ומזוזה מימין. ונראה לכאו' שענין מקום ב' מצוות אלו על הפתח, 
הוא מאותו הטעם והענין, ששני מצוות הללו שייכות לפתח בדוקא. וביאור הדבר 
נראה שהרי הן מזוזה והן נר חנוכה דינם להיות על הבית, ובזה חלוקות הם משאר 
מצוות שלא מצינו עוד מצוות שנאמרו על הבית. ולא סגי להניח את המזוזה או 
הנרות באיזה מקום בבית אלא צריך להניחם דוקא על הפתח. ונראה שהענין בזה 
הוא משום שכדי שמצוות אלו יהיו מונחים על כלל הבית צריך להניחם על הפתח. 
שהפתח יש לו יחס אל כל הבית שהרי כל הבית וכל חלק ממנו, פתח זה הוא פתחו, 
משא"כ כל מקום אחר בבית הוא אין לו יחס אל כל חלקי הבית אלא אל מקומו 
יש בו נקודה מיוחדת שאין בשאר חלקי הבית שהוא כולל  וכיון שפתח  ותו לא. 
בתוכו יחס אל כל הבית, מניח את המזוזה והנרות על הפתח ובכך הם מונחים על 

כלל הבית.
ענין המסויים זה של פתח הוא הוא ייחודו של שער ניקנור שיש לו תורת לפני ה', 
שבכך שהוא פתח של העזרה והוא כולל בתוכו יחס אל כל העזרה, הוא שורש הדין 
שיש לו תורת לפני ה', ואע"ג שלא קדשוהו, דכיון שהוא פתח יש לו דין כלפנים 

בלא קדושה לענין להחשב לפני ה'. 
אם כנים אנו בזה ששער ניקנור יש בו ענין מיוחד של פתח העזרה ולכן יש במקומו 
תורת עזרה מסויימת, יש להוסיף עוד, הנה כבר מבואר בכ"ד שיוון יש להם מלחמה 
מיוחדת בקדושת העזרה, וכמו שמורה כל תפילת על הניסים שטמאו את המקדש 
וההיכל, ואי' במתני' במדות שהיוונים פרצו י"ג פרצות בסורג. ובמהר"ל כ' שהיכל 
עולה למנין ס"ה ואילו יוון עולה ס"ו שיש ביוון כוח מיוחד כלפי ההיכל, והנצחון 

היה לגרשם מההיכל, ואע"ג שטמאו כל השמנים נעשה נס וכו'.
היוונים.  ניקנור בא על שם הנצחון על  יתבאר היטב הא ששמו של שער  ולפי"ז 
היוונים יש להם מלחמה בקדושת ההיכל והעזרה, וכאשר נצחום תלו אותו רשע 
בשער העזרה, מקום אשר נקרא לפני ה' כמו העזרה שיש לו תורת עזרה, משום 
שהוא כולל בתוכו את כלל העזרה, להורות על הנצחון שקדושת העזרה קיימת ולא 
בטלה כרצון היוונים. ובאותו ענין עצמו של פתח, שהוא כולל בתוכו את הבית חייבו 
ג"כ להדליק נר חנוכה, ולפי דרכינו הוא, שהנרות ג"כ באים להורות על הנס של 
קדושת העזרה והנצחון על היוונים שטמאו כל השמנים, ומקום הנחת נרות אלו 
הוא בבית על ידי הנחתם בפתח הבית, כשם ומאותו הענין שהנצחון על היוונים 

צויין ע"י תליית אותו רשע על פתחה של העזרה.
והנה בדרשות חת"ס דרשה ס"ז כ' להעיר בנוסח על הניסים 'שהדליקו בחצרות 
קדשיך' והרי הדלקת המנורה בפנים היתה ומ"ט שביק לשון היכל ודביר שהזכיר 
תחילה. וכ' החת"ס לבאר עפ"י מש"כ הרמב"ם פ"ט מביאת מקדש ה"ז שהדלקת 
לזר  מותר  בחוץ  והוציאן  הנרות  את  הכהן  היטיב  אם  ולפיכך  בזרים  כשרה  נרות 
להדליקן. וקשה הא הדלקה במקומה בעי, ותי' דמה שמנורה מעכב נוכח השולחן 
שפיר  והוה  בחוץ,  אפילו  מקיים  הנרות  הדלקת  מצות  אבל  הבנין,  לכללות  הוא 
הדלקה במקומה. וכ' שהיה אז ההיכל מלא גילולים, ועד שפינו את היכליך וטהרו 
את מקדשך, לא הדליקו נרות בפנים אלא בחצרות קדשיך בעזרה, ומזה נתפרסם 
ימים רצופים, דאילו היתה המנורה  הנס שכל ישראל ראו את הנרות דולקים ח' 
בהיכל לא היו רואים הנס, ולפיכך תקנו להדליק בפתחי החצרות דכיון שהדליקו 
נס גם ביום הראשון.  יותר שמן כידוע, וממילא היה  ונצרך  רוח  והיתה שם  בחוץ 

עכ"ד החת"ס.
המנורה  הדלקת  לענין  בתו"כ  שאי'  הנ"ל,  הרמב"ם  ע"ד  הק'  צ"ח  מצוה  ובמנ"ח 
יערוך לפני ה', ואמר בספרא שלא יתקן בחוץ ויכניס, וקשה היאך הוא מדליק בחוץ. 
ולפי דרכינו י"ל שבאמת לא הדליקו בכל מקום בחוץ אלא דוקא בתוך שער ניקנור 
כן נמצא דבר נפלא שהדלקת הנרות עצמה שלזכרה  ואם  ה'.  שהוא נחשב לפני 
באה הדלקת נרות חנוכה דידן, היתה בשער העזרה, על פתחה של עזרה, לפני ה', 
והוא מהטעם שהשער יש לו תורת לפני ה' כמו הפנים, וה"נ לדידן מקום ההדלקה 

הוא על הפתח כדי שיהיו הנרות על הבית.

מידות טובות שורש הגאולה
הרב אבא קליינרמן

"היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה לאמר לאיש אשר אלה לו אנכי הרה, ותאמר 
הכר נא למי החותמת והפתילים והמטה האלה". )פרק ל"ח פסוק כ"ה(, ופרש"י, 
והיא שלחה אל חמיה, לא רצתה להלבין פניו ולומר ממך אני מעוברת, אלא לאיש 
אשר אלה לו, אמרה אם יודה מעצמו, יודה, ואם לאו ישרפוני, ואל אלבין פניו. מכאן 

אמרו נוח לו לאדם שיפילוהו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים.
א'(, דאיתא בגמ' "אמר מר  נ"ט  )דף  ודברי רש"י הללו הם מהגמ' בבבא מציעא 
זוטרא בר טוביה אמר רב, ואמרי לה אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא, 
ואמרי לה אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, נוח לו לאדם שיפיל עצמו 
לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים, מנא לן מתמר דכתיב היא מוצאת והיא 
שלחה אל חמיה". ופרש"י, היא מוצאת והיא שלחה, אע"פ שהיו מוציאין אותה 

לשריפה לא אמרה להם ליהודה נבעלתי, אלא שלחה לו למי שאלה לו 
אנכי הרה, ואם יודה הוא מעצמו, יודה.

 



רואים מכאן דבר נורא שאפילו שעסקו בתורה ובגמילות חסדים, לא הועיל להם 
זכות התורה והחסד ונחרב הבית, משום שכאשר אין מידות טובות, והמידות הם 

רעות ומושחתות שיש שנאת חנם, לא מועיל כל הזכיות שבעולם ונחרב הבית.
דברים",  "אלו  במשנת  נאמר  שעליה  תורה  תלמוד  של  העצומה  הזכות  ואפילו 
עומדת  הזו לא  רעות שהזכות  כולם", אעפ"כ כשיש מידות  כנגד  "ותלמוד תורה 

להם, ונחרב בית מקדשנו ותפארתנו.

ואהבת לרעך כמוך
ולכן עיקר התיקון שעלינו להתחזק בזה הוא באהבת חנם, לאהוב כל אדם מישראל, 
"ואהבת לרעך כמוך", כל אדם מישראל שהוא מאמין בה' ותורתו, זה עצמו מחייב 
לאהוב אותו, ולכבדו בכבוד הראוי. וזה עלינו ללמוד מרחל ותמר שמסרו את נפשם 
אף  לבייש  שלא  האפשרית  בזהירות  ליזהר  צריכים  אנו  כך  לבייש,  שלא  בשביל 
יהודי. )ותמר מסרה את נפשה שלא לבייש את יהודה, ויש לרמז שהמילה "יהודי" 
השורש של זה נמצא בשם "יהודה", וי"ל ברמז כמו שתמר מסרה את נפשה שלא 

לבייש את יהודה כך עלינו למסור את הנפש שלא לבייש אף יהודי(.
ונזכה  והאמהות  האבות  זכות  את  לעורר  נזכה  טובות  במידות  החיזוק  ובזכות 

להגאל ולהוושע בגאולה השלמה במהרה בימינו אכי"ר.

יסוד גדול בעבודת ה' במלחמת היצר
ח'(, הנה הטעם  וגו'". )פרק ל"ט פסוק  ויאמר אל אשת אדוניו הן אדוני  "וימאן, 
והנגינה ב"וימאן" הוא שלשלת, ויש לפרש שהנגינה מרמזת על הצורה שבא יוסף 
מיאן, שזה היה מיאון בהחלטיות גמורה שבשום אופן לא בא בחשבון לעשות דבר 
כזה, וזה הניגון שלשלת שב"וימאן" לרמז שהצורה של המיאון היה תקיף והחלטי.

משתלשלת  שהנגינה  פעמים,  שלש  הוא  בשלשלשת  שהניגון  בידי  מקובל  והנה 
במילה שלש פעמים. וי"ל שיוסף חזר ואמר בתקיפות נוראה שלש פעמים, "לא! 
בתכלית  מזה  והתרחק  כזה.  דבר  בחשבון  בא  לא  ואופן  פנים  בשום  ולא!".  לא! 

המיאון.
ומיד אחרי ה"וימאן" יש פסיק! וזה גם מרמז שהיה כאן החלטה גמורה וחזקה שלא 
לשמוע לה בשום צורה אלא לא! ולא! וזהו הפסיק| לרמז שאין עוד מה לדבר על 

הנושא הזה כלל וכלל, אלא המיאון הוא שלם וגמור.
ומצאתי את עיקר הדברים מפורשים ברבנו בחיי, שכתב "והטעם שבמילת "וימאן" 
מורה על אסור הדבר ועל היותו נמנע אצלו ממאן בו בתכלית המיאון, שהרי מתוך 
הטעמים שבתורה אנו מבינים מה שלא נכתב בה, כענין התנועות שבאדם שמתוכם 

נדע כוונת לבו".

בורח מן העבירה
וביאר את סיבת המיאון,  ובהחלטיות, בא  ורק אחרי שיוסף הצדיק מיאן בחזקה 

ואמר "הן אדוני לא ידע אתי מה בבית וכל אשר יש לו נתן בידי וכו' וכו'".
רואים בזה יסוד גדול בעבודת ה' במלחמת היצר, שהיסוד שבו אפשר לנצח את 
היצר הרע הוא רק בזה שלא נותנים לו שום פתח, ואפילו משהו שבמשהו, ולכן מיד 
יוסף הצדיק מיאן בתכלית המיאון, שלא לתת שום פתח ליצר הרע, ואם פותחים 
ליצר הרע )אפילו בשגגה( איזה פתח קטן כחודו של מחט, הרי הוא נכנס בו, ונכנס 

ונכנס עד שרח"ל הוא משחית ומוריד את האדם לבאר שחת.
ואפשר להמשיל את זה במשל שלדאבונינו הוא מוחשי, והוא הפחד מהמחבלים 
הערבים, שאם דופק אדם בדלת ויש לנו חשש קלוש שהוא מחבל, האם נפתח לו 
את הדלת? ודאי שלא. ואפילו אם אותו אדם מדבר בתחנונים ובצער, אעפ"כ אין 
לנו שום צד לפתוח לו את הדלת. משום שכל אחד יודע שברגע שפותח לו, אפילו 

פתח קטן ומועט הוא נכנס בסכנה של מוות רח"ל.
וכך צריך להיות המבט גם במלחמת היצר שאם אדם מתפתה ליצר אפילו קצת 
שבקצת ופותח לו פתח קטן ומועט לגעת בעבירה, הרי הוא כבר ביד היצר. ומעתה 
אפילו אם לא היה בדעתו לחטוא, מ"מ היצר נכנס עוד ועוד עד שמביא את האדם 

רח"ל למעשה העבירה בעצמו.
עריות  ב'( בפרשת  י"ח פסוק  )ויקרא, פרק  באור החיים הק' בפרשת אחרי  ועיין 
שכתב, שהעצה להינצל מעריות זה רק בהתעצמות הרחקת שני דברים מהאדם, 
והם מרחק הרגש ראות העין, ומרחק בחינת החושב, ואם שני אלו לא יעשה אין 
מהחטא  להינצל  שהדרך  ומבואר  ע"כ.  וכו',  ממנו  לכלותה  זה  ברוח  שליט  אדם 
הוא להישאר מרוחק מהעבירה בתכלית הריחוק בין בראיה ובין במחשבה, שאם 
או את מחשבתו שחושב בדברים האסורים אפילו שאין  עיניו  האדם מפקיר את 
בדעתו להתקרב למעשה העבירה, מ"מ היצר כבר שולט עליו "ואין הוא שליט ברוח 
לכלותה ממנו". וכל שכן אדם שכבר טעם את טעם האיסור ודאי וודאי שכבר היצר 

הרע נכנס ואין אפשרות להינצל.

אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו
והנה צריך לדעת עוד שאפילו בזמן שהאדם עושה כל מה שביכולתו לברוח מהיצר 
הרע, עדיין בשביל להינצל צריך עזר וסיוע מהקב"ה ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו 

יכול לו, ורק כאשר אדם עושה את כל מה שביכולתו הוא זוכה לעזר וסיוע 
מהקב"ה.

ודבר זה מצינו בפרשה, בפסוק )פרק ל"ט פסוק י"א( כתוב, 

 

"ויהי כהיום הזה ויבא הביתה לעשות מלאכתו וגו'".
לעשות  אמר  וחד  ממש,  מלאכתו  אמר  חד  ושמואל  רב  מלאכתו,  לעשות  ופרש"י, 

צרכיו עמה אלא שנראית לו דמות דיוקנו של אביו וכו' כדאיתא במס' סוטה.
האור החיים הק' )פרשת נשא פרק ז' פסוק מ"ח( כותב שמה שאמרו בגמ' שנדמה 
לו דיוקנו של אביו וכו', והן ידוע כי הוא מראה השכינה כי אביו במקומו לא ידע דבר 

ואפילו אם עודנו חי, אלא אביר יעקב אלוקי ישראל וכו', ע"כ.
ולכאורה אם השכינה בעצמה נגלתה עליו להזהירו שלא יחטא, א"כ מהו הגדלות של 

יוסף שלא חטא, הרי כל אדם אם השכינה תתגלה אליו ודאי שלא יחטא.
ונראה לומר שהגדלות הוא בעצם זה שהשכינה נתגלתה ונראית לו בשביל להצילו, 
שהשכינה באה להציל את האדם רק לאחר שהאדם עשה מצידו את כל המאמצים 
שביכולתו לעשות והתרחק מהעבירה בתכלית הריחוק, וכשמגיע לאחר מכן למצב 
כזה שאי אפשר בכח האנושי להצליח יותר, אז זוכים לעזר ה' ויתכן שתבא השכינה 
שיכול  המאמצים  כל  את  עשה  הצדיק  ויוסף  מהחטא.  להצילו  אדם  בדמות  אליו 
ועמד בכל הניסיונות העצומים עד שהגיע למצב  "וימאן" בתכלית המיאון  לעשות 
שכבר אי אפשר יותר ואז הוא זכה שתראה אליו השכינה להציל אותו. וזהו הגדלות 
של יוסף שעמד בוימאן בצורה שלמה, עד כדי כך שזכה שדמות השכינה נראתה לו.

יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום
ב'(,  נ"ב  דף  )סוכה  אליהו  בקול  הגר"א  לדברי  בזה  הדברים  ביסודי  כוונתי  וב"ה 
דאיתא בגמ' בסוכה, "אמר ר"ש בן לקיש יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש 
להמיתו שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו 

יכול לו שנאמר ה' לא יעזבנו בידו", ע"כ.
וכתב הגר"א, "הנה יש להתבונן במאמר הזה כי ראש הדרשה שדרשו חז"ל שהיצר 
מבקש להמיתו והסמיכו על ראש המקרא צופה רשע לצדיק חדשו חז"ל דבר שמלת 
רשע הנאמר במקרא מורה על היצר הרע, אולם סוף הדרשה שהקב"ה עוזר לאדם 
והסמיכו על סוף המקרא "ה' לא יעזבנו בידו" לא חדשו כלום בהשקפה הראשונה 
יותר ממה שמבואר במקרא מפורש. גם מה שגלו לנו חז"ל חדשות שאין ביכולת 
האדם לכבוש את יצרו לולי עזר האלוקי צריך לדעת הלימוד היוצא לנו מזה ממה 

שהודיעו חז"ל לנו רוב חסדו של הבורא עמנו.
כל  ונכבד אשר  גדול  לעיקר  ג"כ  בזה  כיוונו  ז"ל  דרכו שחכמינו  יורה  אולם האמת 
אושר הצלחת האנושי תולה עליו, והענין כך הוא אף שהיוצר ב"ה מסר הכח באדם 
לכבוש את יצרו באמצעות הרוח השוכן בקרבו לא תשלם המעשה ביד האדם, וקשה 
מאד על האדם לבוא אל תכליתה, ואין בידו רק להתחיל המלאכה ולעשות כל מה 
שבכוחו לעשות והשלמת המלאכה הוא בעזר אלוקי המלווה לאדם להביא אותה אל 
הפועל הגמור, והשי"ת הוא בוחן לב וחוקר כליות להבין מתי עשה האדם את שלו 
ומה בכוחו לעשות, וכשרואה שכל אשר היה לאל ידו לעשות כבר עשה ואין בכוחו 
לעשות יותר וכל חשקו אל הטוב, אז ילווה אליו העזר אלוקי ממרומים ויגמור בעדו 
חז"ל  וזהו שכוונו  עזרו מקודש.  לו  ישלח  לא  זאת  וזולת  וישלים מה שחסר ממנו 
באמרם צופה רשע לצדיק יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו ה' 
לא יעזבנו בידו שהקב"ה עוזר לו, ובאו חכמינו ז"ל האמתיים לפרש מתי עוזר לו 
הקב"ה בזמן שעשה האדם כל מה שבכוחו לעשות לכבוש את יצרו, והגיע למדרגה 
כזו שאלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו לעשות יותר מפני שכבר בא עד קצה גבול 
יכולתו במעשהו ואין לאל ידו לעשות יותר, אז ישלח עזרו מקודש ולא יעזבנו בידו, 
אולם אם יש לו יכולת עדיין לעשות יותר ממה שעשה כבר ואינו עושה גם ה' לא 

יעזור לו, עכ"ד.
ומבואר את יסודי הדברים שנתבארו מתוך האור החיים הק' שרק כשיוסף הצדיק 
רחמנא  שהצילתו,  השכינה  לגילוי  זכה  הוא  אז  לעשות  שבכוחו  מה  כל  את  עשה 

אידכר לן זכותא דיוסף צדיקא.

טעם לאמירת “מעוז צור” בחנוכה דוקא
הרב אברהם מאיר הכהן קפלן

הנה יש להבין את פשרו של מנהג ישראל לומר את הפיוט הנודע “מעוז צור” הכולל 
בשאר  או  בפורים  ולא  בחנוכה  דוקא  בהם,  שהיתה  והישועה  הגלויות  שאר  את 
מועדים. ]שוב מצאתי בס’ ראש גולת אריאל )ח”א עמ’ ק”ח בהערה(: הגאון הקדוש 
המפורסם רבי פנחס אליהו )המכונה בפי כל רבי פינטשע( רוטנברג זצ”ל אבד”ק 
פילץ, בן אחיו הקרוב והחביב של מרן החידושי הרי”ם, היה מחשובי חסידי קאצק 
כשהיסב  אחת  פעם  העדה.  כגדול  נחשב  היה  אמת  השפת  ואצל  ואלכסנדר,  וגור 
לשולחן הטהור בפורים, אמר רבי פינטשע לפני השפ”א שאינו מבין מדוע לא יזמרו 
בית אחד ששייך  כי אם  בו  אין  הרי  בחנוכה,  כמו  צור”  “מעוז  בפורים את הפזמון 
לחנוכה “יוונים נקבצו עלי”, ויש בו ג”כ בית אחד ששייך לפורים “כרות קמת ברוש”, 
ומראשי התיבות של הבתים עולה השם “מרדכי”. מיד אמר השפ”א: “ר’ פינטשע 
היו  לגור  פינטשע  ר’  שבא  פעם  בכל  ומאז  ישירו”.  א”כ  צור”  “מעוז  לשיר  אומר 

מזמרים בעת ה”שולחן” “מעוז צור”. ע”כ.[     
]חלק מהדברים שמעתי  בעז”ה  אופנים  ונראה שאפשר לבאר את הדבר בכמה 

מאחרים[, וכדלהלן.
“רעות”  של  שהבתים  צור”  “מעוז  בפיוט  מדוייק  דהנה  י”ל  א. 



גם בחנוכה אומרים הלל השלם בכל יום, וא”כ לכאורה הכל צריך להיות כלול בהלל, 
ומדוע בכל זאת אומרים את הפיוט של מעוז צור שהוא כהודאה מפורטת על כל 
גלות וגלות בפני עצמה, מה שלא מצאנו בפורים ושאר יו”ט. תשובה: הגמ’ אומרת 

שבמגילה כלול ]הלל[ ולא שבהלל כלול מגילה. ע”כ. 
ונראה לי לבאר את גדר הדברים ואולי זו כוונת דברי מרן שליט”א, דבחנוכה יש מצוה 
להודות ולהלל, מצות ההודאה היא על הנס שנעשה בחנוכה, אבל מצות ההלל היא 
להלל ולשבח את הקב”ה על כל הניסים שעשה לנו, ולכן גומרים את ההלל שכתוב 
בו גם הנס דיציאת מצרים ומעמד הר סיני, עד מלחמת גוג ומגוג, ולכן גם מהללים 
ומשבחים אותו בפיוט של “מעוז צור” גם על הישועה משאר גלויות. אבל בפורים, 
אמנם ג”כ תיקנו להודות ולהלל, אבל התקנה היתה לכלול את כל ההלל והשבח 
כל  נכלל  היינו שבזה  הלילא”  זו  “קריאתה  ולכן משאחז”ל  המגילה,  קריאת  בתוך 
ההלל על כל הניסים שאירעו לנו, ושוב אין מקום להלל ע”י אמירת הפיוט “מעוז 

צור”.       
ולפי”ז יש מקום לדון, לפי שיטת המאירי במגילה דאם אין לו מגילה לקרות בה צ”ל 
הלל, ]ועפי”ז כ’ בס’ עמק ברכה )קריאת המגילה אות ג’( שלכן בקריאת המגילה של 
יום נשים חייבות בקריאה ולא סגי בשמיעה, משום שזה במקום הלל, והן חייבות 
בדין הלל על הנס. וכן יש לדון בקטן שהגדיל בשבת של פורים המשולש שנתחייב 
במגילה רק בשבת ואינו יכול לקרות, דאולי יהא חייב לקרות את ההלל, אך בזה י”ל 
פטור,  היה  ואז  בלבד  ו’  ביום  רק  היא  המגילה  נקבע שקריאת  דבפורים המשולש 
ואכמ”ל[, דמן הראוי שמלבד ההלל יאמר גם גם את הפיוט “מעוז צור” בפורים, דאין 

לו את המגילה הכוללת בה את הכל. 

עניני חנוכה
הרב מנחם מנדל לבנטל

א. אפי’ מן התמחוי, לא נתבאר איה מקורו בש”ס דנותנים לעני מן התמחוי דתמחוי 
אינו עבור מצות. ויעויין בהגר”א דמקורו הוא בפסחים צט’ דנותנים לעני ד’ כוסות מן 
התמחוי משום פירסומא ניסא וה”ה נר חנוכה דמצותו משום פירסומא ניסא דנותנים 
לו מן התמחוי. )ושמעתי מהגר”ה זאקס זצוק”ל דבשנה שהיו ביפן שלחו יין מארה”ב 
ידי מצות ד’ כוסות בשיטת  ונתעוררה שאלה ואביו הגר”מ זצ”ל אמר דהשנה יצא 
התו’ דמהני שומע כעונה. ויעוין חידושי מרן הגרי”ז הביא בשם אביו מרן הגר”ח דאין 
מצות שתית ד’ כוסות אלא דין ברכה על הכוס כמו בקידוש והדברים תמוהים מאד 
דהרבה סוגיות מוכח דיש מצוה לשתות ד’ כוסות דיעוין קח’ שתאן כאחת ידי יין יצא 
ידי ד’ כוסות לא יצא וכן להיפך שתאן חי ידי ד’ כוסות יצא ידי חירות לא יצא מבואר 
דיש דין שתיה בד’ כוסות. ונראה דהדין דד’ כסות תרתי איתנהו ביה האחד דין שתיה 
והב’ דין ברכה על הכוס והא דנותנים לו מן התמחוי היינו לצאת ידי מצות פירסומא 
ניסא היינו הדין ברכה על הכוס וזהו דכתבו התו’ דנותנים לו כוס אחד ומוציא כולם 

יד”ח בדין שומע כעונה והיינו הדין דפירסומא ניסא וכמ”ש(.
ב. מוסיף והולך, מצינו ג’ דעות בדין הדלקת נר חנוכה דעת הר”מ דבעה”ב מדליק 
גם את המהדרין וגם את המהדרין מן המהדרין לצאת יד”ח שניהם ודעת התו’ דהוה 
תרתי דסתרי דאו שמקיים הדין מהדרין כמנין בני הבית או דין המהדרין מן המהדרין 
היינו הדין דמנין הימים אבל לעשות שניהם הוה תרתי דסתרי. ודעת הרמ”א דכל 
אחד מבני הבית מדליק ואז יוצאים גם ידי המהדרין וגם ידי המהדרין מן המהדרין. 
ציצין  חוזר על  נחלקו הראשונים אם  זצוקללה”ה דהנה  ויעוין חידושי מרן הגרי”ז 
שאין מעכבין את המילה וביאר שם דפליגי אם יש קיום מהדרין בלא קיום המצוה 
עצמה ובזה פליגי הר”מ והתו’ דהתו’ סברי דלא תקנו קיום מהדרין בלא קיום המצוה 
עצמה והרמ”א ס”ל דתקנו קיום דין דמהדרין בלא קיום המצוה עצמה והתו’ סברי 
דאין קיום דין מהדרין בלא קיום המצוה עצמה אלא דעדיין צ”ב דז”פ שכל אחד מבני 
הבית שמדליק מקיים מצוה ולא רק דין ההידור והיכא דמדליק קודם בעה”ב בודאי 
יוצא יד”ח מצות הדלקה ולא רק דין המהדרין ומצד השני מבואר דקרי ליה מהדרין 
ואינו מובן היטב מי מקיים את המהדרין ומי מקיים את גוף המצוה וכ”ז צ”ע. והנה 
מצינו כעין שאלה זו בשו”ת רע”א איך הדין באחד שהדליק ביום השמיני נר אחד 
ואח”כ נזדמן לו עוד ז’ נרות אם יחזור וידליק ואם יברך על ההידור בלא קיום המצוה 

ושאלה זו תליא בהנ”ל אם יש קיום דמהדרין בלא קיום המצוה עצמה.
ג. מניחו מבחוץ, דעת רש”י דמניחו על פתח הבית ודעת התו’ דמניחו על פתח החצר 
מבחוץ. )והביאו ראיה מהא דנר שיש לו שתי פיות יוצאים בו שניים וקשה דצריך 
שניים  משכח”ל  איך  הבית  בפתח  להדליק  דצריך  נימא  ואי  שמאל  בצד  להדליק 
שידליקו בשמאל אלא מוכח דצריך להדליק בפתח החצר ודברי התו’ צ”ב דמשכח”ל 
בפתח הפטור ממזוזה כגון פתחי שמאי וצ”ע. והנראה מוכרח דהדין שמאל בחנוכה 
כן  וכדמטו  הוזכרו  נוספים שלא  דיש טעמים  אי”ז רק שיהיה מסובב במצות אלא 

משמיה דהגר”א דכ”מ שנתנו חכמים טעם יש טעמים נוספים(.
והנה דעת מרן החזו”א דחדר מדריגות אי”ז פתח החצר כיון שא”א להשתמש בו כל 
שימושי חצר ודעת מרן הגרי”ז דפתח חדר מדריגות חשיב פתח החצר. ונראה דיש 
לדון בזה דתקנת חז”ל היה להדליק על פתח הבית ומי שאין לו בית פטור מהדלקה 
וא”כ לכאו’ הסברא נותנת שצריך שיהיה היכר לאיזה בית מתייחסת ההדלקה וא”כ 
בית  לאיזה  היכר  כלל  שאין  מדריגות  חדר  פתח  על  להדליק  מותר  יהיה  איך 

מתייחסת ההדלקה וד”ז צ”ע.
הנוסף  נראה דהנר  נר אחר להשתמש לאורה, בפשטות  וצריך  ד. 

“דביר” ו”יוונים” בלשון עבר נאמרו, ואילו הבית של “חשוף” בלשון עתיד נאמר, 
והביאור הוא פשוט, שהפייטן עמד אז לאחר גלות יוון ושאר הגלויות שכבר עברו, 
והשלב הבא אמור להיות בגאולה העתידה, ולכן מצא הפייטן לנכון דוקא לאחר 
גלות זו לספר ולהודות את מה שכבר עבר עלינו מן הגלויות, ולבטא אז את הציפיה 
לישועה העתידה אשר אנו מצפים לה מידי יום ביומו, וזהו שאנו אומרים את הפיוט 

הזה בחנוכה דוקא.   
ברכת שעשה  על  כתב  קכ”ד(  )עמ’  זצ”ל  פומרנצ’יק  להגר”א  ברכה  עמק  בס’  ב. 
הוא  הנר,  ראיית  בשעת  או  הדלקה  בשעת  אותה  שמברכים  ומה  וז”ל:  ניסים 
כדתנן בר”פ הרואה, דהרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל מברך שעשה ניסים 
לאבותינו, כמו”כ כשרואה הנר חנוכה, דהוי זכרון על הזמן ההוא, הוי כרואה מקום 

הנס, ולפיכך מברך על הנס. ע”כ.
זצ”ל בספרו  צבי מרקוביץ  רבי  הגדול  חו”ז הגאון  יתר  ביאר בהרחבת  שו”ר שכן 
“ארשת צבי” )סי’ י”ד( וז”ל: הנה במצות נ”ח מברכים חוץ מברכת המצוות והזמן 
כן,  מברכים  המגילה  קריאת  לפני  בפורים  וכן  לאבותינו  ניסים  ברכת שעשה  גם 
כמו”כ מצינו חידוש בנ”ח שגם הרואה מברך וכו’, ויש לפרש מקור לברכה זו, בהא 
ברוך  אומר  לישראל  ניסים  בו  שנעשו  מקום  הרואה  הרואה:  ר”פ  בברכות  דמבו’ 
ניסים לאבותינו במקום הזה. וכמבו’ באו”ח סי’ רי”ח, אולם רק כשרואה  שעשה 
הוא שמברכים  ופורים  בחנוכה  והחידוש  וכו’,  הנס  לזמן  אבל כשמגיע  נס  מקום 
ברכה זו כשמגיע לזמן הנס. וגדר הדבר מסתבר לפרש, דהנה בתוס’ שם )ברכות 
נ”ד: ד”ה אבני( הסיקו דברכה זו מברכים רק כשהנס ידוע וניכר ע”פ המקום, אבל 
אם אין הנס ניכר לפי המקום אין מברכין עליו רק אלו שנעשה להם הנס, ולכן לא 
מברכין כשמגיעים סמוך לירושלים למקום בו נפל מחנה סנחריב. ועי’ במ”א שם, 
וז”ל המ”ב: שניכר הנס מתוך המקום, פי’ שבראותינו מעברות הים נזכרים אנחנו 
שמים אלו נחצו לגזרים וכן בירדן היה הנס במים גופא וכו’ )והיינו כאשר רואים 
שאין לעבור במקום הזה ביבשה, זה ממחיש לפנינו את הנס(. אבל בבואינו סמוך 
לירושלים אין מברכין שעשה ניסים, שאין הנס ניכר מתוך המקום, שהרי לא בגוף 
האדמה נעשה הנס. ע”כ. ולפיכך אין מברכין בהגיע זמן הנס כי אין הנס ניכר מתוך 
ניכר  וממילא  ניסא,  פירסומי  והם  הנס  על  ניתקנו  שהנרות  בחנוכה  אולם  הזמן, 
בהם דבר הנס, ולכך מברכין עליהן ברכת שעשה ניסים לאבותינו. ולכן גם הרואה 
נ”ח מברך שעשה ניסים, דברכה זו לא תלויה בקיום מצות הדלקה גרידא אלא גם 
הנס  ניכר  קריאתה  המגילה שמתוך  בקריאת  בפורים  וה”נ  וכנ”ל.  הנרות  בראיית 
ולכן יש לברך ברכת הנס וכו’. וענין זה וכו’ מבו’ להדיא בשאילתות )פר’ וישלח( 
להו  דאיתרחיש  בעידנא  שמיא  קמי  ולשבח  להודות  ישראל  בית  דמחייבין  וז”ל: 
ניסא וכו’ וכד מטי דוכתא דמיתרחיש להון ניסא כגון מעברות הים והירדן וכו’, וכד 
ופורים מחייב לברוכי ברוך  כגון חנוכה  ניסא לישראל  יומא דאיתרחיש להו  מטי 
אשר עשה ניסים לאבותינו בזמן הזה, בחנוכה על שרגא ופורים על מקרא מגילה 
שנאמר ויאמר יתרו ברוך וכו’. וכלל בשאילתות ברכת שעשה ניסים בחנוכה ופורים 
בהלכתא של הרואה מקום שנעשו בו ניסים, ויליף להו מקרא ויאמר יתרו ברוך ה’ 
בו  ילפי’ בסוגיא דברכות הנ”ל ברכת מקום שנעשו  ומהאי קרא  וכו’,  אשר הציל 
ניסים, והוא להדיא כנ”ל. עכת”ד. ]וכ”כ גם מו”ר הגרי”א הלוי פרג שליט”א בספרו 

ציץ השדה בסוף חלק יומי דחנוכה קמא, עי”ש[. 
ומעתה, כיון שנתבאר שראיית נר חנוכה הוא בגדר ראיית מקום שנעשה בו נס, וזהו 
יסוד הדין של “הרואה נ”ח”, נראה שנאמר בזה דין נוסף המבו’ בשו”ע )או”ח סי’ 
רי”ח ס”ה( וז”ל: מי שנעשו לו ניסים הרבה בהגיעו לאחד מכל המקומות שנעשה 
לו נס צריך להזכיר כל שאר המקומות ויכלול כולם בברכה אחת. ע”כ. ולכן קבעו 
להזכיר במקום הנס של נ”ח גם את שאר הניסים והגאולות שהיו, וזהו שאומרים 
יומא  ג”כ  שהוא  אע”פ  בפורים,  אבל  דוקא.  בחנוכה  צור”  “מעוז  של  הפיוט  את 
דאיתרחיש להו ניסא, בכ”ז כיון שאין בזה דין “רואה” הרי אין לזה גדר של מקום 

הנס כמו בחנוכה.
י”ח( כתב שכל הדין של הזכרת  וצריך להוסיף בזה: א. אע”פ שהמ”ב שם )ס”ק 
שאר הניסים הוא דוקא בניסים של יחיד ולא בניסי רבים, וכאן בחנוכה זה הרי נס 
דרבים, צ”ל דשם מיירי לענין לכלול את שאר הניסים בברכת על הניסים, אבל כאן 
לא קבעו לכלול את הניסים בברכת שעשה ניסים, אלא רק להזכירם במקום הנס, 
י”ט( כתב שצריך להזכיר מתחילה  וזה שייך גם בנס דרבים. ב. המ”ב שם )ס”ק 
מקום שעומד בו ואח”כ יזכיר שארי מקומות. ולכאו’ א”כ היה מן הראוי שהחלק 
של “יוונים נקבצו עלי” יהא ראשון בפיוט מעוז צור, אך פשוט הוא דבעצם הברכה 
של על הניסים ובאמירת הנרות הללו כבר נזכר הנס של חנוכה, וזה קודם לפיוט 
של מעוז צור. ג. לפי הנ”ל לכאו’ היה מן הראוי לומר את הפיוט “מעוז צור” בסמוך 
לנרות, שזהו מקום הנס, ולא מצינו שהקפידו ע”ז. אך נראה דכיון שמצות הדלקת 
נ”ח הוא “מצות איש וביתו” והוי מצוה על הבית, אז שפיר מיקרי כל הבית מקום 

הנס, ואפשר להזכיר שם את שאר הניסים.
את  בזה  ואביא  שליט”א  קניבסקי  הגר”ח  מרן  דמו”ר  קמיה  זו  שאלה  שלחתי  ג. 
אשר שאלתי ואת אשר השיב לי: שאלה: הנה קשה לי כבר כמה שנים מדוע דוקא 
בחנוכה אומרים פיוט מעוז צור הכולל בתוכו הודאה על הישועה מכל הגלויות מה 
שלא מצינו בפורים ובשאר ימים טובים שמודים על עוד גלויות. תשובה: בפורים 

הכל  כלול  איפה  דבריו  את  להבין  זכיתי  ולא  שאלה:  במגילה.  הכל  כלול 
במגילה, ואבקש אם יכול מרן לפרש שיחתו. תשובה: הגמ’ קריאתו 

זו הלילא )ערכין י’ ב’(. שאלה: ועדיין לא זכיתי להבין דהלא 

 



הוא כדי שאם יבוא להשתמש לא ישתמש לאור הנרות אלא לאור השמש ולפ”ז 
הטעם  כתב  רש”י  יעוין  אבל  שמש.  להניח  אי”צ  לאורה  להשתמש  דמותר  למ”ד 
דצריך להניח השמש כדי שיהיה היכר שהוא נר חנוכה ולא נרות לצורך עצמו ונראה 
דנ”מ דשמן שייחד לצורך השמש יש עליו דין דהוקצה למצותו דהוה בכלל מצות נר 
חנוכה ודו”ק. ונראה דה”ה הדלקה מפני חשד אי”ז רק לבטל החשד אלא דהחשד 
מחייב הדלקה כמנין הפתחים ומותר השמן דהדלקת החשד אסור דחשיב הוקצה 

למצותו.

וקרב קץ הישועה - ואין קץ לימי הרעה
הרב יצחק שלום ווייס

וקרב קץ הישועה... כי ארכה לנו השעה ואין קץ לימי הרעה. יל”ע בלשון הפייטן ואין 
קץ לימי הרעה, הרי אף שלא נתגלה הקץ מ”מ ודאי שנאמר קץ לגאולה העתידה 
)צ”ח  סנהדרין  בגמ’  ואמרו  בעתה אחישנה”,  ה’  “אני  כ”ב(  )ס’,  בישעיה  כדכתיב 
א’( “זכו אחישנה, לא זכו בעתה”, והרי דנאמר בה קץ שגם אם לא זכו מוכרחים 

להגאל באותו זמן.1
ומושב(  ד”ה  בא  )פרשת  הלוי  רי”ז  מרן  בחידושי  יסד  דהנה  בזה,  הביאור  ונראה 
דבכל גלות גזירת הגלות, והקץ של הגאולה שני חשבונות נפרדים הם ואינם תלוים 
זה בזה, דאפשר שיהא גזירת גירות וגלות לזמן מסוים, ועוד יהא קץ של גאולה 

שהוא זמן שעד אז מוכרחים להגאל. 
וביאר בזה הא דנאמר בקרא “ויהי מקץ שלשים שנה וארבע מאות שנה, ויהי בעצם 
שנה  מאות  ארבע  של  גלות  גזירת  רק  לאברהם  דנאמר  אע”ג  יצאו”,  הזה  היום 
שהתחיל רק משעה שנולד יצחק. אלא דקץ הגאולה היה ת”ל שנה מיום שנכרת 
עמו הברית בין הבתרים, ומשא”כ גזירת העינוי והגלות שהוא ת’ שנה שנגזר עליהם 
יצחק, והקב”ה חשב את הקץ שיסתיימו הת’ שנה של  זה התחיל משעה שנולד 

הגלות באותו שעה שהובטחו לגאולה.
ולענין הגאולה העתידה כתב שם “...אבל בגלות זה האחרון לא נאמר שום זמן כמה 
יהיו בגלות, כי היום אם בקולו תשמעו, ויכולין להגאל בכל יום, ומעיקרי האמונה 
כי נחכה לו בכל יום שיבא, אבל להיפוך נאמר בו קץ של גאולה כדכתיב בחבקוק 
ב’ “ויפח לקץ לא יכזב”, ואמרו חז”ל לא זכו בעתה...”. והיינו דנאמר קץ של גאולה 
שמוכרחים אז להגאל, אך לא נאמר כמה זמן יהיה גזירת הגלות. ]אכן יעוין ברבינו 
בחיי פרשת בא )י"ב, מ'( דג' קיצים נאמרו במצרים, ת"ל שנה, ת' שנה, רד"ו שנה 

וכן תמצא בגאולתינו העתידה ג' קיצים בספר דניאל יעוי"ש[.
אשר זהו שאמר הפייטן ואין קץ לימי הרעה, שאין הפירוש כפי פשוטו שזה המשך 
הגרי”ז  כדברי  אלא  סופו,  את  רואים  לא  ואף  השעה  לנו  שארכה  הגלות  לקושי 
שאע”ג שיש קץ של גאולה, מ”מ אין קץ לימי “הרעה”, היינו שאין קץ וקצבה לזמן 
הגלות ובכל רגע ורגע יכולין להגאל, וא”כ התפילה היא דחה אדמון בצל צלמון 

שהקב”ה יחיש כבר את גאולתינו וידחה מיד את האדומי לגיא צלמוות.

האם יכולים בני הבית להדליק לפני בעל הבית
הרב גד משה ליכט

מצוי לפעמים כגון שבמוצש"ק האבא מתאחר יותר או בעש"ק שאחד הבנים ממהר 
לצאת מן הבית או בכה"ג שהאבא מתאחר מהכולל או שנשפכו חלק מנרותיו של 
האבא זמן מועט לפני ההדלקה ולא יספיק להכין הנרות עד זמן ההדלקה. ויש לדון 

האם יכולים בניו להדליק לפניו או לא.
ידועים דברי הרעק"א )שו"ת תניינא סי' י"ג( ומביאם המ"ב )תרע"ו ס"ק ד' ע"ש 
שהדליק  קודם  ורק  הדלקתו  על  לברך  ושכח  נ"ח  דהדליק  במאן  בשעה"צ.(  גם 
כולם נזכר דעדיין לא בירך, והנידון בזה מבואר ברעק"א דלכאורה גמר מצותה מיד 
שהדליק נר אחד, דמה שמוסיף שאר הנרות הוא רק מחמת הידור מצוה ולא שייך 
לברך על הידור מצווה . ומוסיף הרעק"א "ואין להביא ראיה דשייך לברך על ההידור 
זה אינו  ואינך בכלל המהדרים,  וביתו  נר איש  דאנן מברכין כל ב"ב, אף דמדינא 
דשאני התם כיון דרצונו  להיות מהמהדרים כוונתו שלא לצאת בשל זה המדליק 

וממילא מחויב מדינא".
 ולכאורה לפי צד זה הרי כל אחד מחויב מדינא ואין עדיפות לאבא על אחד מבניו 
הגדולים, דהגדר של מהדרין מן המהדרין לפ"ז הוא שכל בני הבית מדליקים כיון 

שכל אחד נהיה מחויב מדינא ברגע שהחליטו לנהוג כמהדרין מן המהדרין.
 אולם על אף שנקט בפשיטות שאין לברך על הידור אח"כ מביא הרעק"א שחלקו 
דס"ל שבעי  ז'(  )תרע"ב  הרעק"א שלא"ר  בדברי  היטב  ועיין  והא"ר,  הפר"ח  בזה 
ברוכי על הידור מצוה יש לו מקור נאמן מדברי האו"ח שמביא הב"י ]וכן מהלבוש 
לפ"ז  לכאורה  יוצא  וא"כ   ] באבודרהם  מציין שכ"כ  הא"ר  וגם  הא"ר  קאי  שעליו 
שא"צ להגיע למש"כ הרעק"א, במה שאנן מברכין כל בני הבית, כיון דשפיר אפשר 

לברך אף על הידור, דהרעק"א כתב הנ"ל רק לצד שאין מברכין על הידור. 
רק  הינם  אחריו  והמדליקים  המצוה  עיקר  הוא  ראשון  המדליק  לכאורה  ולפ"ז 
הדלקה של הידור מצווה, וא"כ לכאורה אם ידליקו הבנים לפני האבא יפסיד האבא 

ואובדין,  מושלין  מלכיות  ארבעה  ליעקב  הקב"ה  שהראהו  איתא  ל"ה  פרק  דר"א  בפרקי  והנה   .1
והראהו שר מלכות אדום עולה ואינו יורד יעוי"ש. ובב"ר )ב', ד'( "על פני תהום, זה מלכות הרשעה, 
שאין להם חקר כמו התהום". וי"ל דגם איהו מודי שכלפי שמיא יש קץ לגאולה, אלא דחשיב לה 

כתהום משום שלנו לא נתגלה הקץ ואף נתעלם מיעקב אבינו קודם פטירתו.

 

את עיקר המצוה. ]ואף שברעק"א לא סמך על דעת הא"ר הזו לדינא לברך על הידור 
והוסיף עוד סברות בשביל לברך בנידון השאלה של הרעק"א, זה בגלל שא"א לסמוך 
רק  על הא"ר במקום ספק )אם אפשר לברך על הידור( דספק ברכות להקל, אבל אנן 
לדידן נחשוש לא"ר, ונימא מכח הא"ר דאולי יצטרך האבא להדליק הראשון דמדוע 

שלא נחוש לו לכתחילה אם אכן כך הם הדברים[.
ובשפ"א בשבת בסוגיא דחנוכה ] ד"ה "ת"ה מצוות חנוכה" [ דן אי המצווה היא נר 
א' בבית כמו מזוזה וכמו נר שבת דכל שהדליק לשם שבת אף שהדליק מי שיהיה 
די או נימא דהמצווה על כל אדם אלא דבעה"ב מוציא כל ב"ב, וכותב השפ"א כמה 
השני  כצד  דאי  לברך,  מצי  אחד  כל  במהדרין  אי  מהם  ואחת  ע"ש.  בחקירה  נפ"מ 
דהמצווה בעצם על כל אדם )בנר איש וביתו( אלא דבעה"ב מוציא כל ב"ב מטעם 
כל  )דהרי  להוציא  אין מכוונים  אזי  א"כ במהדרין שכל אחד מדליק בעצמו  שליח 
אחד מדליק בעצמו( ולכן רשאי כל אחד לברך על הנר שלו אבל אי המצווה רק על 
הבית וא"צ כוונה להוציא )דהרי המצווה מתקיימת ע"י כל מי שמדליק בבית, כיוון 
שהבית הדליקו בו נר( א"כ יוצא שבמהדרין  מה שכל אחד מדליק זהו דין של הידור 
ואחד מברך על  כל אחד  איך  בית( א"כ  נר לכל  )על המצווה העיקרית של  מצווה 
הידור בלבד, והשפ"א מישב וכותב די"ל דכך תיקנו וגם זה בכלל המצווה ושייך עליו 
ברכה אף דאינו מחויב )דזה רק הידור( מ"מ שייך וציונו כדמצינו בכמה דוכתי עכ"ד 

השפ"א באריכות לפי הבנתי.
]אולי כוונתו  בסוף דבריו היא כמ"ש באבי עזרי פ"ד מחנוכה ה"ל א' ד"ה "וראיתי"  
"שודאי דבר שהוא רק מהידור מצווה אין חיוב ברכה, אבל זהו רק בדבר שאין תקנה 
קבועה ע"ז, והוי כמו סוכה נאה ולולב נאה אבל כאן בהדלקת נ"ח, הרי מפורש בגמ' 
שמהדרין מוסיפין והולכין בכל לילה, וזה תקנה למהדרין שכן הם עושים, מה בכך 

שהוא רק משום הידור זהו ג"כ מצוותן ומברכין על זה" עכ"ד[.
 ונמצא שלפי הצד שהמהדרין זהו גדר של הידור מצווה זה רק לצד דהמצווה דנ"ח 
היא מצווה על הבית וכל המדליק יהיה מי שיהיה הרי הוא פוטר את הבית, ונמצא 
שאין העניין שמי שמדליק ראשון הוא עיקרי המצווה והשאר מהדרין, דהרי יש כאן 
מצווה על כל דרי הבית שבבית זה תתקים מצוות נ"ח ]ואם הם רוצים להדר אזי יש 
מצווה על הבית הזה שתתקיים בו מצוות נ"ח בהידור[ ולא איכפת לן מי יהיה ראשון 
שידליק ולכן על אף שהבן ידליק הראשון והאבא אחריו, האבא לא הפסיד בזה כלום, 

דהמצווה שהיתה צריכה להתקיים בבית התקיימה.   
ונוסיף עוד חיזוק לדברים הללו.

הנה ברש"י )כ"א ע"ב( כותב: "והמהדרין אחר המצוות עושין נר אחד בכל לילה לכל 
אחד ואחד מבני הבית" וברמב"ם פ"ד הל' א' כתוב "מצוותה שיהיה כל בית ובית 
מדליק נר אחד בין שהיו אנשי הבית מרובין.. והמהדר את המצווה מדליק נרות כמנין 
אנשי הבית.. והמהדר יותר על זה ועושה מצווה מן המובחר.." וחזינן שברמב"ם זה 
הידור מצווה רגיל וברש"י כתב המהדרין אחר המצוות. ויתכן לבאר את מחלוקותם 
במהדרין  וממילא  מצווה  הידור  על  לברך  שאין  כפר"ח  ס"ל  דרש"י  בזה,  שנחלקו 
ע"כ כוונתו שלא לצאת בשל זה המדליק כמ"ש הרעק"א או שהמדליק מכוון שלא 
להוציאם כיוון שיודע שהם ג"כ ידליקו, וממילא יוצא שכל אחד מחויב מדינא כמ"ש 
הרעק"א ולכן חשיב כה"ג מהדרין אחר המצוות, שבמקום שתתקים כאן רק מצווה 

אחת מדינא, מתקיימות כמה מצוות מדינא, ומי שמהדר אחר המצוות עושה כן,
את  "המהדר  בלשונו  כמדויק  מצווה  הידור  של  הדלקה  שזו  ס"ל  הרמב"ם  אבל 
המצווה.. מצווה מן המובחר.." ולא ניחא ליה למימר שיש כאן גדר חדש שמברכים 
על הידורים ]כמו שכתבו השפ"א או האבי עזרי[ ולכן כתב שבעל הבית ידליק עבור 
אנשי ביתו שזהו רק הידור וכיוון שאם הם ידליקו לא יברכו, עדיף שמי שבירך ימשיך 

ויעסוק בהידור מצווה ויוצא שהברכה חלה גם על הדלקת ההידור.
והנה ברמ"א בסוף סי' תרע"ה כתוב ,ולדידן דכל אחד מבני הבית מדליק בפ"ע קטן 
כתוב  ח'(  )בתרע"ז  שבמ"א  כותב  שם  ובביה"ל  ג"כ"  להדליק  צריך  לחינוך  שהגיע 
שאפי' לדידן שמדליקין נר לכאו"א, קטנים פטורין , דנהי דמחויב לחנכו היינו בדבר 
שיש בו חיוב על הגדול מצד הדין אבל בזה דגם בגדול ליכא כי אם משום הידור 
מצווה, אינו מחויב לחנך בו הקטנים, ומה שכתב שם המחצית השקל להשוות דעת 

המ"א הזו עם דעת הרמ"א הוא דוחק גדול עכ"ד הביה"ל. 
והנה כדברי הרמ"א גם מדייקים ברש"י שהבאנו מהגמ' שצריך כל אחד ואחד מבני 
הבית להדליק, וא"כ יתכן שהרמ"א הבין בזה כדרך שכתבנו ברש"י ]דלא יכול לסבור 
שמהדרין מן המהדרין זה הידור מצווה ושייך לברך על הידור )כא"ר( דא"כ קשה 
איך מחנכין בזה קטן[ וממילא כיוון שכל אחד מחויב אז מדינא אזי יש בזה חובה 
לחנך את הקטן כיוון שגם שיגדל וידליק כה"ג הרי הוא מחויב מדינא  ]וא"ש גם מה 
שמדייק מרן הגרי"ז הלוי זיע"א  בספרו שהרמ"א )תרע"א ב'( סובר שכאו"א מדליק 
הדבר  בגדר  ס"ל  והיינו שהרמ"א  אחד,  כל  בשביל  מדליק  כרמב"ם שבעה"ב  דלא 
כרש"י ולכן כל אחד מחויב ומדליק בעצמו[. והמ"א הבין בזה שההדלקה הינה מכח 
הידור ולכן לא שייך לחנך הקטנים בזה כמ"ש הביה"ל, ונמצא א"כ שגם המ"א ס"ל 
שאפשר לברך על הידור מצווה דנ"ח מזה דלא העיר שאין לברך על הידור, דהיינו 
דהמ"א הרי ס"ל שהמהדרין זהו הידור ומזה שלא העיר שאין לברך ע"ז ע"כ דסובר 
שאפשר לברך על הידור, והנה אנן לדידן נוהגים שכל הקטנים מדליקים ומברכים 
וע"כ שאנו סוברים בזה כרמ"א )אפי' דמלשון המ"ב בתרע"ה ס"ק י"ג משמע דנוטה 



הערה בדברי רע"א
לפני  ונזכר  נר אחד  והדליק  י"ג( הסתפק אם שכח לברך  סי'  )תנינא  רע"א  בתשו' 
שהדליק את השאר אםיכול לברך על הידור מצוה )הכוונה ברכת להדליק, כי שעשה 
נסים ושהחיינו פשיטא שמברך דלא גרע מהרואה( ועל הידור בפנ"ע יש מחלוקת 
נמשכת  מצוה  דהוי  וכ'  ולא"ר מברכים  אין מברכים  דלפר"ח  רבה  והאליה  הפר"ח 
כיון שבעי שיעור להדלקה א"כ כל משך ההדלקה חשיבה מצוה וכ' דהוי כמו תפילין 
וציצית שמברך עליהם גם אחר שהניח. וכ"ה במשנ"ב )ברע"ו סק"ד( ובשער הציון 

הביא מהפרמ"ג שנשאר בזה בצ"ע.
ואז שייך לתלות אם הידור  נכבה הנר שהדליק כבר בזה פקע המצוה  ואמנם אם 
ציצין שאין מעכבין המילה  גבי  והטור  גם במחלוקת הר"מ  ותליא  בפנ"ע מברכים 

בחול, דהוי רק הידור בלבד.
ואשר לכאורה יש להעיר דלא דמיא כלל שאם מעוטר בטלית ובתפילין פשוט כיון 
דעודן עליו ועסוק במצוה הוי מצוה נמשכת ושייך ברכה משא"כ בחנוכה הרי אחר 
שהדליק נר ראשון הרי עיקר מצותה קיים ובמה נחשב עובר לעשייתן וכ"ה בסוכה 
כמו שהזכיר שם רע"א הרי כל עוד דיושב בסוכה הרי מקיים מצותה בישיבתה ומה 

דמיון הוא לנ"ח.
אלא נראה דתליא ביסוד מצות הדלקת נר חנוכה אי המצוה היא מעשה ההדלקה 
ומה דבעי פירסום הוי דין מדיני ההדלקה כהדלקת נרות במקדש או דנימא דמעשה  
דגוף  ז"א  ניסא  פירסומי  שהיא  ההדלקה  למצות  תמצי  והיכי  הכשר  הוי  הדלקה 
המצוה היא למעשה הפירסום  ולפי"ז י"ל אי נימא כצד ב'  דשייך שמצות ההדלקה 
נמשכת גם שהדליק כבר נר ראשון שהרי עדיין מחזיק בגוף המצוה של הפירסום 
ועדיין  ולגבי זה לא שייך שגמר עיקר המצוה דעיקר המצוה בגופה היא הפירסום 
אוחז ונמשך המצוה ובפרט דעיקר התקנה במצות ההדלקה היא להדר ושאני מכל 
הידור שבכה"ת משא"כ לגבי אי עיקר המצוה היא במעשה ההדלקה הרי כבר הדליק 
הסתפק  גופיה  שבזה  ויתכן  רע"א  ספק  תליא  דבזה  ונראה  עשייתה  עיקר  וגמר 

הפרמ"ג בזה.
וכ' שם עוד רע"א סניפים להתיר לברך דיש שיטות דמברכים על הידור וכיוון דלא 
גמר להדליק את הנרות הנוספים צריך לברך ועוד דאיכא דעה בפוסקים דאם לא 

בירך עובר לעשייתן בדיעבד יכול לברך אח"כ.
ובביה"ל כ' )סי' רס"ג ס"ה( דגבי נ"ש אם לא בירכה בשעת הדלקה יכולה לברך כ"ז 
שמותר להדליק והחילוק בין נ"ש לנ"ח הוא דנ"ש עיקר מצוותה אינה ההדלקה אלא 
מה שיהא אור בשבת לאכילה וכדו' ולכן חשיבי שמצוותה נמשכת משא"כ גבי נ"ח 
הרי כבתה אין זקוק לה ועיקר מצותה היא בהדלקה דהיא עושה מצוה לכן יש צד 

דלא חשיב מצוותה נמשכת.
ואמנם לפמשנ"כ א"ש דמ"מ הרי עיקר גופה של מצות חנוכה היא בפירסום ובזה 
שייך שמצוותה נמשכת וא"ש אלא דמ"מ יש לדון אי שייך זה גם כאשר כבתה וצ"ע.

 ברכת הזמן 
הרב שמעון הרמן

כ' הב"ח )תרע"ו( דמה שלא מברכים זמן כל יום מימי חנוכה אעפ"י שכל יום היה 
נס בפנ"ע כיון שברכנו לילה ראשונה על השמן ואין בשמן מתחדש דבר אלא נעשה 

בו נס שהספיק ע"כ.
וכוונתו דשמן דיום א' לא הופחת ונשאר כמו שהיה ולא התחדש בו דבר ביום ב' 
וכו' ובהכרח שהיה בו כח בשמן שידלק ח' ימים ואותו כח נשאר בשמן גם ביום ב'  
וברכת הזמן הוא על שמצאו שמן נסי שהתעצם לדלוק כל הימים וממילא אין מקום 

לברך פעם נוספת .
)וכדברי הגר"ח ז"ל על הקושיא דאיך הדליקו בשמן נס שאינו שמן זית אלא הנס היה 

באיכות ולא בכמות ובזה מתורץ קושית הב"י הידועה.(
השמן  התעצמות  על  דמברכים  משום  והולך  פוחת  דלב"ש  דמה  י"ל  לפי"ז  ואשר 
שהיה בכוחו ביום א' לדלוק ח' נרות וביום ב' ז' נרות, ולב"ה מברך על מצות פירסום 

הנס שמיום ליום היה ריבוי הנס ביחס ליום הקודם ולכן מוסיף והולך.
וב"ה היא לגבי מצות הדלקה באיזה אופן מקיימים מצותה  ואמנם מחלוקת ב"ש 

אבל לגבי ברכת הזמן מברך לזמן זה שמצאו פח שמן וזה לכו"ע לפי האמור.
והנה הו"ל לתרץ בפשטות דחנוכה הוי מועד והגיענו לזמן זה וכסוכות וכפסח וכו' 
ובמאירי )שבת כ"ג א'( כ' כן דחשיבי מועד ולכן מי שאין לו להדליק ואינו במקום 
)תרצ"ב  פורים  לענין  במשנ"ב  וכ"ה  הזמן  על  מברך  נ"ח  לראות  לו  אפשר  שיהא 
סק"א( דראוי לברך זמן על עצם היום מפני תקפו של נס שהיה בו ובביה"ל כ' שם 
לו  דכשאין  בברכ"י  וכ"ה  בחנוכה   לפי"ז  וה"ה  יעבץ  להגר"י  וקציעה  ממור  דהוא 
מגילה מברך הזמן אבל מסיק הברכ"י דהאחרונים כ' דלא יברך ומשמע דהמ"ב נוטה 

יותר שיברך )וכ"ה סי' תרע"ו בשעה"צ אות ג' ונשאר בצ"ע למעשה(.
דכ' דמשהגיענו  א'(  כ"ג  )שבת  רש"י  כוונת  גם  דזוהי  נראה  ואמנם מלבד המאירי 
רש"י  דברי  הובא במשנ"ב  ולא  מועד  וכוונתו משום דחשיבי  הגיענו  זמן  להתחלת 

וצ"ע.
לברך  אין  לדינא  שברור  והסיק  האריך  סי"כ(  ח"ה  אור"ח   ( משה  אגרות  ובשו"ת 
שהחיינו על עצם היום דחנוכה ופורים אלא לברך רק על מצוה דנרות והוא בשעת 

ההדלקה דלא חשיבי מועד.
ונראה דהב"ח ג"כ ס"ל כן ולכן לא תי' דהוי מועד אלא דברכת הזמן 

יותר לש"ג המאירי שא"צ לחנך בזה את הקטן, אנו לא חוששים לזה וגם מחנכין 
סוברים  אנו  מקודם  דברינו  לפי  ע"כ  וא"כ  לברך(  להם  אומרים  ועוד  בזה  אותם 
שהגדר הוא שכל אחד חשיב מצווה בפנ"ע וא"כ בזה כתבנו פשוט לעיל שלפי גדר 
זה הבן יכול להדליק לפני האבא )רק לצד של הא"ר הסתפקנו וגם את זה ישבנו 

מקודם לזה(.

דין הדלקה מפני החשד
הרב שמעון הרמן 

מבואר באחרונים דדין הדלקה מפני החשד היא מחובת הדלקה ואינה רק להוריד 
החשד והביאו ראי' מדברי הרמ"א דבשעת הסכנה היה הו"א שידליק בפנים כמנין 

הפתחים אעפ"י דליכא חשד ע"כ הוי מעיקר החיוב עכ"ד.
ובפשטות הכוונה דדין הדלקה זו מחיוב הפתח דהפתח מחייב הדלקה ולכן כיון 

שהתחייב הו"א דלא פקע.
והנה הרמ"א )סי' תרע"א ס"ח( הביא מהר"ן דאין מברכין על חיוב שנעשה משום 
חשד ובספר מקראי קודש הביא בשם מהרי"ל דיסקין שאונן אעפ"י שפטור מנ"ח 
מברכה  פטור  ומ"מ  אונן  שהוא  ידעי  כו"ע  דלא  החשד  מפני  להדליק  צריך  מ"מ 

דמצוה אחרת היא )דאינו יכול לומר וצוונו כשהוא פטור ממצוה זו(.
ויש לדון אם אפשר לברך ברכת הרואה על נר שהודלק מפני החשד ובשו"ת מנחת 
נר,  על  הרואה  ברכת  לברך  אפשר  דאיך  נשאל  זצ"ל(  אויערבך  )לגרש"ז  שלמה 
נחשוש דילמא הוא נר שהודלק מפני החשד ופסק דאין לחשוש כי הולכין אחר 
הרוב עכ"ד. וכל זה הוא אי נימא דודאי אין לברך על נר דחשד ובעצם יש מקום 

לדון בזה.
וכמו"כ יש לדון אם לא בירך במצות ההדלקה אם יכול לברך אח"כ בהדלקה בפתח 

השני מפני החשד.
ובביה"ל דן בכבתה למ"ד דאין זקוק לה דמ"מ שידליק משום חשדא )ועיין בשערי 

תשובה ובחכמת שלמה סי' תרע"ג(. 
הדלקה  מעשה  בעיקרה  המצוה  אי  הדלקה  דין  ביסוד  דתליא  בזה  נראה  ואשר 
ומדיני ההדלקה היא באופן שיהא פרסומי ניסא כמו שאר דיני הנר או דגוף המצוה 
אינה מעשה הדלקה אלא עצם הפירסומי ניסא, וההדלקה הוי הכשר והיא מדיני 

הפירסום.
ולפי"ז אי נימא דהמצוה היא מעשה הדלקה א"כ פשוט אחר שקיים מצות הדלקה 
בחיובו כבר יצא ידי המצוה ומה דחייב להדליק מפני החשד בפתח הב' הוי חיוב 
דגוף  נימא  אי  אמנם  המצוה  מגוף  ואינה  החשד  מפני  היא  אחרת  ומצוה  בפנ"ע 
מצות ההדלקה היא הפירסומי ניסא ומעשה ההדלקה הוי היכי תמצי א"כ כל עוד 
דיש חשד, בזה חסר עדיין בעצם המצוה שאין כאן פירסום בשלימות דהרי שייך 

שיחשדו שלא הדליק ובזה מגרע מעצם המצוה בפירסומה.
והנה פשוט לפי"ז דהנפ"מ אי הוי נר דחשד נר מצוה, דאי גוף המצוה היא פירסומה 
א"כ כל עוד דיש חשד חסר במצוה ועדיין לא נגמר מצות הדלקה בפתח הא' נמצא 
ואינה  בכללותה  קיום המצוה  היא מעצם  דגם פתח השני שהדליק מפני החשד 
חיוב בפנ"ע אלא החשד הוי דין מעצם מצות הדלקה ושייך ברכה בפתח השני אם 
לא בירך בתחילה ושייך ברכת הרואה וגם אונן שייך שיברך, כי נר שהודלק מפני 
החשד הוי נר מצוה וגם שכבתה יש לו להדליק משום דהחשד מגרע בעצם המצוה 
בתחילה אמנם אי הוי מצותה במעשה ההדלקה והיא גוף המצוה הרי אם הדליק 
כבר קיים מצוותה ומה דיש דין להדליק מפני החשד הוי דין בפנ"ע ומצוה אחרת 
שאין בה ברכה כי אינה נר מצוה ופשוט דאי כבתה הרי כבר קיים המצוה ונפקע 

כבר מחיובה ולא בעי להדליק מפני החשד וליכא גם פתח המחייב להדליק. 
ח'  )ברכות  מהגמ'  שנא  דמאי  והמג"א  הב"י  האחרונים  שהקשו  מה  א"ש  ובזה 
ב'( דהעובר אחר ביהכנ"ס שיש לו ב' פתחים ליכא חשד מזה שלא נכנס בפתח 
הא' משום דיאמרו שנכנס בפתח האחר ואילו גבי נ"ח איכא חשדא ולא אומרים 

דהדליק בפתח הא'.
חשד  כשיש  וממילא  עצמה  המצוה  מגוף  הוי  ניסא  פירסומי  דאי  א"ש  ולהאמור 
חסר בעיקר המצוה בהדלקה הא' א"כ בזה שייך להחמיר יותר בחשד מאשר גבי 

ביהכנ"ס דהוי חשדא בעלמא וא"ש.
ובשו"ת אפרקסתא דעניא )ח"א סי' ס"ג( נשאל בכה"ג דלא הדליק בזמן, דהדין 
דמדליק והולך כל הלילה ויש לו ב' פתחים אם צריך להדליק בשניהם דהרי אחר 

הזמן ליכא חשדא. 
אפשר  אז  חשד  שיש  במקום  שמחייב  הפתח  מצד  חיוב  יש  דאי  דתליא  ואפשר 
שהתחייב כבר ולא פקע החיוב אעפ"י שעבר הזמן וליכא חשד )ויש לפקפק בזה 
היא  המצוה  גוף  אי  אמנם  הסכנה(  כשעת  והוי  החיוב  בטל  החשד  בטל  דמ"מ 
פירסומה א"כ כל עוד דלא הדליק בכלל ועבר הזמן עדיין לא שייך חיסרון במצוה 
וא"כ  לקיים המצוה  עדיין לא התחיל  וכאן  רק מגרע בעצם המצוה  דהרי החשד 

פשוט דליכא חיוב וצ"ע.
וממילא לפי"ז מה דיש הו"א ברמ"א דבשעת הסכנה יש לו להדליק כמנין הפתחים 
היא משום דהחיוב הוא מצד הפתח והוי חיוב בפנ"ע ובהכרח דמעשה ההדלקה 
היא המצוה כי אם מצד דהמצוה היא בפירסומה הרי הכל הוא מחיובה קמייתא 

בפתח הא' וליכא חיוב בפנ"ע ובזה ליכא הו"א שידליק כמנין הפתחים 
וכמושנ"כ.

 



היא על השמן אלא דיש להסתפק בתי' הב' של הב"ח דברכת הזמן באה על שמחת 
לבו של אדם ושם הדלקת נרות אחד הוא ותו כל ח' יומא דחנוכה כחד יומא חשיבי 
אבל ניסא, כל יומא היה אעפ"י שהזמן אחד עכ"ד ולכאורה אי כוונתו דחשיב מועד 

הול"ל ולא להתייחס דוקא על ענין דנרות וצ"ע בזה.
ובמדרש תנחומא )תצוה פ"ט( עה"פ ערכתי נר למשיחי )תהילים קל"ב( שבזכות 

הדלקת נרות במנורה יבוא משיח צדקנו ויגאלנו בב"א.  

איסור 'בשר בחלב' בחלב בן פקועה 
הרב אריאל בן שלום

לע"נ מו"ח הר"ר צבי ב"ר אפרים זללה"ה
א[ חידוש גדול, מחדש המהרי"ט אלגאזי, בהל' בכורות )פ"א אות ב' סק"ו(; דאין 
שחוטה  של  דחלב  דכיון  פקועה.  בן  בחלב   - בחלב'  'בשר  ]מדאורייתא[  איסור 
)שיצא מהפרה לאחר שחיטתה( - אינו אסור ]מדאורייתא[ בבשר בחלב, והרי בן 

פקועה הוה כשחוטה, ממילא חלב 'בן פקועה' אינו איסור באיסור 'בשר בחלב'. 
ל ְּגִדי ַּבֲחֵלב ִאּמֹו",  וזה תימה, דהא ההיתר דחלב שחוטה, ילפינן מהקרא "ֹלא ְתַבּׁשֵ
ושחוטה אינה יכולה להיות 'ִאּמו', אולם אם יהיה שחוט שיכול להיות 'אימו', וכגון 
בן פקועה, לכאורה שפיר הוה ביה דין בב"ח, וא"כ איך אפש"ל שאין בבן פקועה 

איסור בשר בחלב. וכבר תמה בזה בשו"ת נובי"ת יו"ד סי' ל"ו.
ב[ ‘האתוון דאורייתא’ תולה דין זה של המהרי”ט אלגאזי, בחקירה יסודית בגדר 

בן פקועה.
האתוו”ד סי’ י”ד חוקר, בהאי דינא ד’בן פקועה’ - שהעובר ניתר בשחיטת אימו; 
האם זה חשוב שהיה שחיטה אף בעובר, או שבאמת בעובר לא שייך שחיטה, אלא 

ההיתר אכילה שיש באימו – מתיר את העובר.
נחשב   – נאומר דבשחיטת האם  בזה, דאם  תלוי  דדינו דהמהרי”ט אלגאזי  וטוען 
שהיה ‘שחיטה’ אף בעובר, א”כ הוה ‘חלב שחוטה’, אולם אי נימא דליכא שחיטה 
בעובר כלל, ורק ההיתר של האם חל אף על עוברה, א”כ לא הוה ‘חלב שחוטה’. ואף 

בזה יש לתמוה, וכמו שיתבאר.
בן  אי  מסתפקת,  עד.  בחולין  הגמ'  בגמ’.  ספק  צדדי  בב’  זאת,  חקירה  ותולה  ג[ 
פקועה ניתר גם בשחיטת עצמו ]וכגון שנשחט במעי אימו – קודם שאימו התנבלה 
ונאסרה באכילה, האם עכ"פ לגבי העובר חשיב דאיכא שחיטה, ומותר באכילה[, 
והספק; ד' סימנין אכשר בי' רחמנא )ב' סימנים דאם, וב' סימנים דעובר(, וממילא 
מישך שייכא ביה בעצמו שחיטה במעי אימו, או דילמא ניתר רק בשחיטת אמו לבד 

אבל לא בשחיטת עצמו. 
והנה אם נאמר דניתר רק בשחיטת אמו לבד, מבין האתוו"ד, על כרחך שאינו בר 

שחיטה כלל, ורק ניתר בהיתר אימו. 
ומכריח דליכא שחיטה בעובר, אלא זה ההיתר אכילה שבאימו – מחיל היתר על 
העובר. דהא ילפינן מ”כל בבהמה תאוכלו” שאף עובר מת שהוא נבילה או טריפה, 
מותר. ואם ההיתר בעובר מחמת השחיטה שבו, הרי אין השחיטה מתירה נבילה 
– בלא  – מחיל היתר אכילה בעובר  ועל כרחך דההיתר אכילה שבאימו  וטריפה, 

שחיטה.
ד[ ולכאורה דבריו תמוהים. דהנה ודאי דשם שחוטה קאי על עצמם הבהמה. והיינו, 
אף דמעשה שחיטה הינו רק בסימני הבהמה, אולם ודאי דהשחיטה חלה על כל 
ודאי דשם שחוטה  ירך אימו  עובר  אי  וממילא  חלקי הבהמה למחשבי כשחוטה, 
ועלה אף ל”צ  חלה חליה, דהוה כשאר חלקי הבהמה דאיכא עליה שם שחוטה. 

קרא להתיר העובר. 
והנדון מתחיל, כאשר העובר נהיה לבריאה בפ”ע, וכבר אינו חלק מחלקי הבהמה, 
אם נשאר בו ההיתר שהיה בו כשהיה עובר, או מכיון דכל ‘שחיטתו’ מחמת שהיה 
חלק מאימו, ועתה הוה בריאה בפ”ע תו ליכא ביה השחיטה דאימו. וכאן גם יש 
לחקור, אם גם במעי אימו היה לו חשיבות עצמית למהוי שחיטה עצמית, או שרק 

נטפל לשחיטת האם. 
ואשר על כן אף אי נימא דלא שייך בו מעשה שחיטה בפ”ע, אולם ודאי דשחיטת 

אימו כוללתו, למהוי ‘שחוטה’ בהדיה, ולכך לא שייך ביה איסור טריפה ונבילה.
ה[ עוד נפ”מ כתב האתוו”ד. דהנה מי שאוכל אבר מן החי, חוץ ממה שעובר על 
אבר  בתלש  לדון  יש  ועתה  זבוח’.  ‘שאינו  עשה  על  עובר  החי’,  מן  ‘אבר  איסור 
מהעובר, אם עובר על עשה ‘דאינו זבוח’. ורצה להסיק, דלפי צד הגמ’ דאין מעשה 
שחיטה בעובר מצד עצמו, מוכרח שאינו בר שחיטה, וממילא אף עשה ‘דאינו זבוח’ 

– לא שייך ביה.
ולפי האמור י”ל, דאף דהעובר טפל לאימו, עכ”פ חשיב ‘שחוט’ מחמתו, וממילא 

איכא ביה עשה ‘דאינו זבוח’ – כשאר איברי הבהמה.
ו[ וזה יפה נלמד בקרא. דהמקור של ‘בן פקועה’ הינו מ”כל בבהמה תאוכלו”, והיינו 
דאין לו חשיבות עצמית אלא נחשב חלק מאימו - אף לאחר יציאתו. וזאת משום 
דהחשיבות העצמית להיות כבריאה בפ”ע, הינה רק כשיוצא חי ממעי אימו, ועל כן 

חשוב ‘שחוט’ – רק מחמת אימו. 
ועתה בס”ד נבין היטב חידושו של המהרי”ט אלגאזי. דאכן ליכא בחלב בן פקועה 
- שאינה   [ ולא שחוטה  אימו,  וזאת מכיון דממעטינן חלב  ‘בשר בחלב’;  איסור 

ראויה להיות אם[, על כרחך נאמר דבעינן חשיבות של ֲחֵלב ִאּמֹו – ראויה 
עצמית,  פקועה חשיבות  לבן  דחזינן שאין  ועתה  ‘ִאּמו',  להיות 

כ”ש דאין חלבה חשוב “חלב אימו”. 

 

הערות לפרשת השבוע

"ויקחו את כתונת יוסף וישחטו שעיר עזים ויטבלו את הכותנת בדם"
אז  השחיטה  אחר  דבפשטא  לשחיטה,  הכתונת  לקיחת  הכתוב  הקדים  אמאי  צ"ב 

לקחו את הכתונת וטבלוה בדם. 
ויתכן דהנה אם היה נאמר וישחטו שעיר עזים ויקחו את כתונת יוסף, תו אין לסיים 
טז:  בערכין  אמרו  והנה  קאי,  עלה  דהא  ויטבלוה,  אלא  בדם,  הכותנת  את  ויטבלו 

כתונת מכפרת על שפיכות דמים, דכתיב ויטבלו את הכותנת בדם ע"ש. 
לסיים  דיהיה אפשר  כדי  הכתונת לשחיטה,  לקיחת  הכתוב  דלכך הקדים  י"ל  א"כ 
הוא  סתמא,  בדם  הכותנת  את  ויטבלו  מדכתיב  דאזיש  בדם,  הכותנת  את  ויטבלו 

דדרשינן דכתונת דבגדי כהונה מכפרת על שפיכות דמים. 
הרב יצחק זאב דיסקין

"ויכירה ויאמר כתונת בני חיה רעה אכלתהו... ויתאבל על בנו ימים רבים". )בראשית 
לז לג-לד(. ושמעתי מהג"ר שלום שורצר שליט"א להקשות דהנה  כתב הרמב"ן "זה 
הכלל כל עדות שמשיאים האשה על פיה, הקרובים מתאבלים" והובאו דבריו להלכה 
בש"ך יו"ד סי שצ"ז ס"ק א', ובגמ' ב"מ דף כ"ז: איתא "אין מעידים אלא על פרצוף 
הפנים וכו' אע"פ שיש סימנים בגופו ובכליו" ומבואר בגמ' שם הטעם דאין מתירים 
ע"פ סימנים בכליו  דחיישינן לשאלה, וכן נפסק בשו"ע אה"ע סי"ז סכ"ד, וא"כ איך 
התאבל יעקב אבינו על יוסף על סמך הכתונת וליחוש לשאלה. ויישב דבגמ' איתא 
דכיס וארנקי חשיב סימן משום דלא משאלי אינשי משום דמסמני ופירש"י דנראה 
"כשם  איתא  כהנים  בברכת  הנאמר  היהי"ר  בנוסח  דהנה  י"ל  ולפי"ז  מזלו.  כמוכר 
ולרחמים  ולחסד  כתונת פסים,לחן  אביו  צדיקיך בשעה שהלבישו  יוסף  שנתת את 
בעיניך ובעיני כל רואיו" וא"כ פשיטא דכתונת שגורמת לחן וחסד ורחמים לא משאלי 

אינשי. וא"ש. ודפח"ח.
ויש להוסיף דבפסוק כג איתא "ויפשיטו את יוסף את כתנתו את כתונת הפסים אשר 
עליו" ופירש"י דב' כותנות היו לו והפשיטוהו משניהם ע"ש. והנה כששלחו לאביו 
מפורש בקרא דשלחו את כתונת הפסים )ולא את השניה(, והיינו כנ"ל דרק מכתונת 
דהדגישה התורה שפשטו  ובהא  למיחש לשאלה.  ליכא  דבהא  ראיה  איכא  הפסים 
את כתונת הפסים י"ל דזה המקור של היהי"ר הנ"ל דלא יכלו להזיקו כל עוד שהיה 

לבוש בכתונת הפסים משום החן שהיה עליו. )וכעי"ז כתב במשאת המלך(.
הרב יחזקאל וינבך

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

א. "וישב אל אחיו ויאמר הילד איננו ואני אנה אני בא" )לז, ל( וצ"ב דאף דבליבו היה 
להשיבו אל אביו, הא לאחים לא אמר כן, ולא אמר להם אלא שלא יהרגוהו בידים, 
וא"כ מאי קאמר להו "ואני אנה אני בא"? ]שוב ראיתי באור החיים שכתב ביאור בזה, 

אך זהו דלא כרש"י, ולדעת רש"י צ"ב[.
דזהו  יוסף  ב. בשמירת הלשון ח"ב סוף פ"ז כתב על מה שרצו האחים להרוג את 
משום שהביא דיבתם אל אביהם, וחששו שיברכו יעקב "הוי גביר לאחיך" ואולי גם 
יסלקם לגמרי כמו שקילל נח את כנען. וכתב דמשום כך לא רצו להורגו בידים דהא 
אינו מחוייב מיתה, אך להורגו בגרמא דאין מתחייב בדיני אדם אלא בדיני שמים, 
ובדיני שמים סברו דלא יתחייבו משום דבעל לשון הרע ומחלוקת הוא. וצ"ב דמנא 

לן דאין מתחייבים על הריגת בעל לשון הרע ומחלוקת  בדיני שמים.

הערות לדף היומי
הרב מנחם מנדל לבנטל

יח. לז' ע"א זכה ונעשה אושפזיכן לשכינה, צ"ב דמשמע דבלא זה דנצטער לא היה 
נעשה אושפזיכן לשכינה ולא היה הארון בחלקו. ולכאו' קשה דיעוין זבחים קיח' ג' 
מקומות שרתה שכינה וכ"מ היה בחלקו של בנימין וא"כ למה הארון לא היה צריך 
להיות בחלקו ומבואר דהארון חלוק משאר עניני השראת השכינה עוד צ"ב הלשון 

דזכה ונעשה אושפזיכן לשכינה דהארון נקרא בשם אורח וצ"ע.
כגון  עמידה  צריכים  אשר  בתורה  דינים  יש  בעמידה,  לשרת  לעמוד  ע"א  לח'  יט. 
ויש לעיין מה גדר  ויש דינים אשר צריכים ישיבה כגון דיינים  עבודה והגדת עדות 
הדין דסמיכה. ויעוין בהגר"א דסמיכה אינו לא עמידה ולא ישיבה דגם העדים וגם 
וליקדש  וליתיב מיתב  יט' מקשה  והביא ראיה דבזבחים  הדיינים אסורים בסמיכה 
ומשני לעמוד לשרת ויעוין בתו' דליתיב לאו דוקא דכתיב לעמוד לשרת אלא לסמוך 
קאמר וע"ז משני לעמוד לשרת מבואר דסמיכה אינו לא עמידה ולא ישיבה והנה 
בקרה"ת יש דין עמידה דאסור לסמוך וכדיליף מקרא דואתה פה עמוד עמדי אבל 
במגילת אסתר מותר לסמוך דדין קריאתה אינו דין קרה"ת אלא קריאת המגילה וכמו 
שהאריך מרן הגרי"ז ומה"ט מבואר במגילה כא' דקוראים אותו בין עומד בין יושב 

אלא דבציבור מפני כבוד הציבור יש דין עמידה ובזה סגי אף בסמיכה ודו"ק.
כ. לח' ע"א במדינה בכינויו, יש לעיין איך הוא ההגדרה דהר הבית אם דינו כמקדש 

או כמדינה ולכאו' מצינו סתירה בזה דבברכות ותענית טו' מבואר דאין עונים 
אמן בכל הר הבית מבואר דיש לזה שם מקדש ולענין שם המפורש 



דברי חזוק
לרפואת הילדה רחל בלומה בת מאיה מליה

ברונא  מהר"י  בתשובת  מצווה.  עושה  הדלקה  נרות-  הדלקת  א. 
כתב דלא יסלק ידו אחר הברכה עד אשר ידליק רוב פתילה היוצא 

מן השמן ]ביה"ל תרע"ג סעיף ב' ד"ה "הדלקה" [

ב. הנרות הללו: ובנסח הנרות הללו יש ל"ו תבות נגד הנרות של 
חנוכה מלבד אלו שתי תבות "הנרות הללו", כלומר הנרות הללו 
הם ל"ו )מ"ב( ואנו מעתיקים הנוסח מאחרונים בו יש ל"ו תבות 
"הנרות  כלל[  מדויק  זה  אין  שלפנינו  הנוסחאות  ]ברוב  בדיוק 
הנפלאות  ועל  הניסים  ועל  התשועות  על  מדליקים  אנו  הללו 
שעשית לאבותינו על ידי כהניך הקדושים וכל שמונת ימי חנוכה 
הנרות הללו קדש ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם 
בלבד כדי להודות לשמך על נפלאותיך ועל ניסיך ועל ישועותך" 
"הנרות  תבות  שגם  כותב  ג'  ס"ק  סוף  תרע"ו  השקל  ]ובמחצית 

הללו" שבאמצע הנוסח אינם מן המנין.[ 

ג. התעוררת לשעת הדלקת נרות- וז"ל הסבא מקלם זצ"ל ]חכמה 
"והנה מסרו בידינו נפלאות השי"ת  ומוסר ח"ב סוף עמ' קכ"ה[ 
עם  נצחו  אחדים  שאנשים  עד  ונחלתו..  לעמו  ואהבתו  וגבורתו 
רב גיבורים ועריצים. וחייבו לנו לעשות קשר לסימן, להדליק נר 
חנוכה, לזכור הניסים שנעשו לנו בגלוי לעין כל, למען נקבל עלינו 
חנוכה  דנר  בפירוש  כמ"ש  ובשמחה..  ברצון  שמים  מלכות  עול 
עדיף מקדוש היום משום פרסומא ניסא ... הרי כי זה ממש כקשר 
לזכור הדבר שמסרו לנו. נמצא כי המברך נר חנוכה כפשוטו ואינו 
מתבונן צורת הדברים כנ"ל.. הרי זה כשומר היטב הקשר, חומרו 

ולא צורתו, מה פנים יש בו?! עכ"ד.

)סוף  והודאה  בהלל  טובים  ימים  ועשאום  הניסים-  ועל  הלל  ד. 
להודות  הברייתא שבת כ"א ע"ב( וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו 
ולהלל לשמך הגדול )סוף על הניסים( חזינן שאמירתם היא מעיקר 
במתינות  ההלל  לומר  להשתדל  יש  כן  ועל  החנוכה.  ימי  תקנת 
בצורה של  לאומרו  "ההודאה"[  ]דהיינו  הניסים  על  וכן  הראויה, 
]ולא  זה  באופן  שיאמרוהו  ראוי  הש"ץ  וגם  בחטף,  ולא  הודאה 

"כנהוג" בקצת מקומות שדווקא קטע זה נאמר במהירות[.

הרוצה לקבל כל 
שבוע את ה"עומקא 
דפרשה" במייל נא 

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

חידו"ת ובירורי הלכה,  ]עד 700 מילים[
יתקבלו בשמחה בדוא"ל: 
haym@mehadrin.net

או בתיבת "עומקא דפרשה" שבכניסה לביהכ"נ חזון איש.
ע"ג דיסק עד יום רביעי 8:30 בבוקר, 
ובדוא"ל עד יום רביעי 12:00 בלילה.

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:
* * *

מקץ – עניני חנוכה
ויגש – פסיעה גסה

ויחי – אחרית הימים

שם  מאזכרת  אמן  עניית  מ"ש  לעיין  ויש  מקדש  שם  ע"ז  דאין  מבואר  סח'  יומא  יעוין 
המפורש וצ"ע.

כא. לח' ע"א בקול רם, ידועים דברי הביה"ל דאין דין שומע כעונה בברכת כהנים דבברכת 
הכהנים יש דין קול רם וע"ז לא אמרינן שומע כעונה. והחזו"א הקשה מ"ש מדין קריאה 
מתוך הספר ומדין ברכה על הכוס דיש דין שומע כעונה וצ"ע. ומטו משמיה דמרן הגרי"ז 
דין בהציבור שהציבור ישמעו את הברכה  דין מדין האמירה אלא  דהדין בקול רם אי"ז 
מפי המברך וע"ז לא מהני הדין דשומע כעונה דסו"ס הציבור אינם שומעים הברכה מפי 
המברך ויש להוסיף דמקור הדין דבקול רם יליף מקרא דאמור להם כאדם האומר לחבירו 

ובזה לא שיך הדין דשומע כעונה.
והנה יעוין ברכות נד' מבואר דהגומל צריך לברך באפיה עשרה ותרי מינייהו רבנן. וקשה 
דבשו"ע איתא דיש דין שומע כעונה בברכת הגומל אף דצריך לברך באפיה עשרה וא"כ 
איך מתקיים הדין דבאפיה עשרה היכא דהוה שומע כעונה וצע"ג. אח"כ מצאתי שמרן 

הגרי"ז עמד בקו' זו וצריך בירור מה שתירץ.
כב. לט' ע"א תכף, בתו' כאן מבואר דתיכף היינו כב' אמה כפי השיעור דמפתח העזרה 
ועד המזבח ובב' מקומות לא הוברר בתו' אם כה"ג אי"ז תכף ויעוין בפוסקים מש"כ בזה.

כג. לא ע"ב שמחל על כבודו, הנה בדין כבוד המלך יעוין קידושין לג' דעומד כמלא עיניו 
וכן הדין ברבו מובהק ובת"ח עומד ד' אמות אבל באביו לא נתבאר מהו דין העמידה אם 
דין כבוד או דין מורא צ"ע. ויעוין חידושי מרן הגרי"ז הוכיח מהסוגיא בקידושין לא' דר"י 
מה שמע קול כרעיה דאמיה אמר איקום מקמיה שכינה מבואר דהוה דין מורא ולא דין 

כבוד.

תגובות
שוב כתב הרב חנן דוד נובל בענין רפה אחרי אותיות אהו"י, וכל דבריו כבר נכללו במכתבים 
הקודמים רק הרחיבו יותר, ויש להביא כאן עוד מקומות שלא נאמר כלל הנ"ל כדי שלא 

יבואו דורות הבאים לשאול ולתמוה.
בראשונה הוא דברי המ"ב בסימן נ"א וז"ל מי כמוכה תנינא הכף דגושה וכו' עם זו גאלת 
הגימל דגושה ע"כ. וטעמו מבואר בב"י שם. אם יש פסיק כזה | הרי מפסיקו ללא טעם 
המפסיק ואינו רפה. אותיות אהו"י שמשתמשים בהם כגון אם בחוקתי תלכו שמדגישים 
על  בברכת  דגושה.  הב'  בלק  וירא  כגון  נעלמים  הם  אם  להיפך  וכן  רפה,  הת'  אין  הי' 
הצדיקים כי בך בטחנו הב' דגושה )בסידורים הישנים( אף שבא אחרי קמ"ץ בסוף תיבה 
שהוא כמו שממשיך אליו א', וכבר האריך בזה הגאון ר' שריה דבלצקי שליט"א בקונטרס 

"חוק יהו"א ומבטליו". "אשת חיל" שאומרים בליל שבת כתיב בו "נטעה כרם" והכ' 
דגושה אף שבאה אחרי מונח.

הרב דוד אריה שלזינגר 

בית הכנסת ובית המדרש "מנין אברכים" בבנין ישיבת מיר
רח' הרב כהנמן 11 רמת שלמה

לשמחת לב מקדשי שביעי קוראי לשבת עונג
יתקיים בלילי שבתות הארוכים של החורף הבעל"ט

 שיעור על ענייני פרשת השבוע ע"פ הרמב"ן
בבית מדרשינו ליל שבת קודש בשעה 9.00

ע"י הגאון רבי נתן ברוך רוטמן שליט"א ועוד רבנים שליט"א

 "שמעו ותחי נפשכם" 

בברכת התורה הגבאים
השיעור לע"נ הרב ישעיהו הלוי שיפמן זצ"ל והרב עזריאל בן ציון גליק זצ"ל

ממתפללי בית מדרשינו

"לא ניתנו שבתות לישראל אלא שיעסקו בתורה"

מפאת ריבוי הכותבים שליט"א
ועקב ההוצאות הרבות המשתרגות וטופחות

הננו להודיע שמכיון שמלכתחילה המאמרים הם 
במתכונת של 700 מילים בלבד

וכפי שרשום ליד כתובת הדוא"ל,
לפיכך החורג מסך 700 מילים

מתבקש לשאת בהוצאות בסך 40 ₪


