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בפתח האהל

ימי חג החנוכה, הם הימים המיוחדים לעמלי תורה שבעל פה, זמן של הארת הנרות, הרומזים 
לכמת, היא חכמת התורה שבעל פה.

גדולי הדורות, הדגישו את חובת הימים הללו, לעמלה של תורה ולקנין קניני התורה, וכפי שכותב 
מעורבת  תהא  שהשמחה  "וראוי  חנוכה:  ימי  שמחת  לענין  פ"ה(,  סי'  )סוף  בתשובותיו  הרש"ל  מ ה

ובלולה בשמחת תורה, ואל תתבטל מקביעותם".
ובמצוות:  לנהוג ביתר שאת התורה  וקריאה בס"ת(, מעורר בימים אלו  ענייני תפילה  )סוף  רבינו השל"ה 
חשבו  היוונים  כי  על  יתברך  לה'  ולהודות  להלל  נתקן  שעיקרו  יחשוב,  לחנוכה,  מוסר  וכחת  ת "
מבשאר  תורה  להתמדת  ביותר  ראויים  האלה  הקדושים  הימים  כן  אם  ומצוות,  תורה  טל  ב ל
והולכים אחר  נוהגים בהם ביטול תורה  ובעוה"ר רוב העולם  ימים כי תלמוד תורה כנגד כולם, 
ההבל. ומה שרבותינו הקדמונים פסקו בהם ישיבה בימים ההם, עשו בשביל הנערים שיחזרו על 
תלמודם מה שלמדו שיהיה שגור בפיהם, על כן השומע ישמע ויתעורר בימים ההם ביתר שאת 

בתורה ובמצוות".
)מנהגי החת"ס פרק ט' א'( אשר: "בחנוכה הזהיר להתעסק  כך מצינו גם בדברי מרנא ה"חתם סופר" 
בלימוד התורה הקדושה יותר מבשאר ימים, והקפיד מאוד על זה שמבלים ימים האלו בהבלי 
שחוק, כי אמר, כאשר נזכר ג"כ בספרים, שעצת היצר הרע הוא להפריע את העם מעבודת ה' 
ומתלמוד תורה בימי חנוכה אשר תיקנו לנו חז"ל להודות ולהלל, והלימוד הוא עניין גדול בזמן 

הזה, כי אז נמסרו סודות התורה למשה רבינו ע"ה.
ומה נפלאו דברי המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל )קובץ עניינים, חורף תשכ"ח(, שביאר כי החיזוק 
בתפילה ובתורה ובמצוות מכח נס חנוכה, הוא מצוות היום, מאחר ובחנוכה הגזירה והתשובה היו 
בענין העבודה, והוא תובע: "ביטול תורה ורפיון בעת הזו רחוקה היא ביותר ממהות הימים האלה, 
ובוודאי גם עצם הימים הללו מסוגלים להצלחה רוחנית. אולם "זה לעומת זה עשה אלוקים", 

ובימים שבהם יש הצלחה לטוב, דווקא אז יש שליטה ליצר, וגדולה החובה להיזהר".

גם נס פך השמן, ותקנת הדלקת הנרות, גולמת בתוכה את מהות ה"תורה אור", ומצינו בספרים 
הקדושים, מובא המנהג להביט בנרות לאחר הדלקתם, וכפי שכתב כתב השפת אמת זיע"א בשם 
וזאת בגלל שבחנוכה היה  לזיכרון,  בנרות חנוכה היא סגולה  כי הסתכלות  זקנו חידושי הרי"ם, 

המאבק על "להשכיחם תורתך".
שכן כל מהות ענין הנרות והמנורה, הוא ענין התורה, וכמו שאמרו חז"ל "מנורה בדרום" ו"הרוצה 
להחכים ידרים", כאשר היוונים בקשו לפגוע בפך השמן הטהור, ולהכניס חכמה יוונית, חיצונית, 

להכניס דברים אחרים וזאת כדי שלא תהא תורה בטהרתה.
ניסיון זה, של המלחמה על שמירת התורה שבעל פה, נשאר מידי שנה בשנה, כאשר כוחם של חכמי 
התורה ועמלי התורה, הוא שעמד לכלל ישראל לדורות, לשמור את פך השמן הטהור, של יושבי 
בית המדרש. וכפי שכתב מרן ה"בית יוסף", על לשון הפיוט "וזדים ביד עוסקי תורתך", ע"פ הפסוק 
"זדים הליצוני עד מאד- מתורתך לא נטיתי", כי רק עוסקי תורה ועמליה יכולים נגד המליצים נגדה.

והנה זכינו שבימים אלו נוסף "אהל השמיני", אשר מגיש לצורבי התורה ועמליה, די בכל אתר 
ואתר, את דברי תורתם של רבותינו מרביצי התורה שליט"א בהלכה ובאגדה, לימי חג החנוכה.

ובס"ד כבר פקע שמיה, ורבים מצורבי התורה מתענגים, על פלפולא דאורייתא, חידושי תורה 
ואגדה, הנפוצים בבי מדרשא, וכפי שהעידו רבים וטובים, על התועלת להגברת חשקת התורה 

ועמלה, והלימוד בדברי רבותינו זצוק"ל ולהבחל"ח שליט"א. 
בימים אלו, אף מתעורר החיזוק הגדול, לעמלה של תורה בכתיבת חידושי תורה, כאשר בימי 
החנוכה מתחילים אלפי עמלי תורה, את המחזור החדש, של ממלכת התורה "וכתבתם", ובו מידי 
שנה זוכים אלפי אברכים ובחורים, להעלות על הכתב, את פרי עמלם ויגיעם בסוגיות השונות, 

ולהרבות כבודה של תורה ועמליה. 
וכמו בימים ההם, גם בזמן הזה, גבר כוחם של ה"עוסקי תורתך" המקריבים מיטב חלבם ודמם, 
ללמוד וללמד לשמור ולעשות, לעסוק בדברי תורה בכל ליבם נפשם ומאדם, ויהיו הדברים לרצון 

לפני אדון כל, ולשמח לבבם של יושבי בתי המדרשות העוסקים בדברי התורה.
המערכת
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הכנה וזמן ההדלקה

ובשנים  קודם.  שבועות  כמה  כבר  הכין  והשמן,  המנורה  את 
האחרונות, היה כבר ימים רבים קודם חנוכה שואל ובודק אם הכל 

מוכן כבר ליום המצווה.

היה עושה את הפתילות לבד, והיה מגלגלם מצמר גפן1, ולא נתן לאף 
אחד לסייע לו בזה, למרות הטירחה והקושי הגדול באותם השנים.

כדי  לפניו  והביאו  צף",  "פקק  של  ההמצאה  לשווקים  וכשהגיע 
"נייע  זה:  על  והתבטא  בו.  להשתמש  סרב  בתחילה  מעליו,  להקל 
זאכן, מענעמנט פון אידן דיא הכנה צום מצווה" – "דברים חדשים, 
לוקחים ליהודים את ההכנה למצווה". )מפי נכדו משב"ק הרב חיים 

ברגמן שליט"א(.

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

הפתילות הרה"ג רבי דוד צבי קצבורג זצ"ל.

חוששין  אין  הדין  שמעיקר  אע"ג  חדשות,  פתילות  יום  כל  החליף 
לפתילות להחליפם, כמו שפסק בשו"ע סימן תרע"ג סעיף ד'2.

1  וכדכתב המ"ב )סי' תרעג סק"ב( בשם הח"א שמצוה מן המובחר לקח לפתילה צמר גפן 
או חוטי פשתן, וכ"כ הקיצוש"ע )סי קלט ס"ד( שכיון שהאור נאחז בהם יפה מצוה להדליק 

בהן.
)סי'  הכלבו  בשם  סק"ו(  תרעג  )סי'  משה  הדרכי  כמש"כ  שנהג  משום  כן  עשה  ואולי    2
מד( ואבודרהם שכתבו שאף כי מדינא אין צריך להחליף הפתילות, מ"מ נהגו להחליפם, וכן 

מדליק בשקיעת החמה, בדיוק3. לא מאחרין ולא מקדימין.

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

מוכנים לדעת את זמן ההדלקה בצמצום.

את הפתילות והשמן, מזג כבר מצהרי היום, בכל ימי החנוכה. בערך 
שולחנו,  על  מוכן  הכל  היה  השקיעה,  קודם  שעה  רבעי  שלושת 
בכובעו4  מעוטף  כבר  וישב  לפניו,  מזומנת  הקופסה  בתוך  מנורה  ה
דרוך ומוכן ומצפה להדלקה, וכך ישב ולמד עד עת ההדלקה. וביקש 
מכל הבני בית להזכיר לו שלא ישקע בתלמודו, ובשנים האחרונות 

היה מוסיף לבקש גם לשמור עליו מחשש שמא יירדם5. 

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

אינם  הכוכבים,  בזמן צאת  הורה שאלו הבחורים שנוהגים להדליק 
ואינו  דתדיר  דינא  משום  ההדלקה  קודם  מעריב  להתפלל  צריכים 

תדיר, מאחר שזמן תפילתם קבוע בישיבה בשעה מאוחרת יותר6. 

צורת ההדלקה 

בברכת ההדלקה, הנוסח היה "נר של חנוכה" ג' תיבות7.

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

העיד הלקט יושר )עמ' 152 ד"ה והבלורים( על רבו שכ' "וזכורני שלקח )התרומת הדשן( בכל 
לילה פתילות חדשות", והטעם שנהגו להחליפם כתב המאירי )שבת כא:( וז"ל: "אף חידוש 
שבגמ'  והיינו  ע"כ.  שבמקדש"  לנרות  ומדמין  הידור  רק  הדין  מן  אינו  לילה  בכל  הפתילות 
מנחות )פה.( מבואר שבמקדש היו מחליפים הפתילות בכל יום. וטעם נוסף למנהג זה כתבו 
הא"ר )סי' תרעג ס"ק טז( והכף החיים )סי תרעג ס"ק עב( לפי שבכל לילה היה הנס מתחדש, 
לכן נהגו לחדש את הפתילות כל לילה )ויש שכתבו שבפרט בימינו שהחומר ממנו עושים את 
הפתילות כצמר גפן וכיו"ב מעובד כהוגן ואין שייך הטעם שכ' המ"ב )שם( שפתילות שכבר 

דלקו מאתמול נוחים יותר להדלקה(.
שמהמ"ב  ואף  סק"א(.  תרעב  )סי'  במ"ב  המובא  זי"ע  הגר"א  רבינו  וכדעת    3
בביאור  מ"מ  צה"כ,  קודם  אלא  השקיעה,  בתחילת  מיד  להדליק  שאי"צ  משמע 
הגר"א בסי' רסא )ס"ק יא( כתב להדיא שזמן הדלקת נ"ח הוא בתחילת שקיעה"ח. 

וכ"ה במעשה רב )אות רלה( ובפסקי הגר"א )הל' חנוכה סי' תרעב ס"א(.
4  וכן הגר"מ גרוס שליט"א כתב )קובץ תל תלפיות- קובץ סה עמ מו( וז"ל: "וכן נוהג מרן 
רשכבה"ג ראש הישיבה )הגרא"מ שך( זצוק"ל ללבוש כובע של שבת בהדלקת הנרות" ע"כ. 
והמקור הוא בקב הישר )פרק צו( שכ' "ידליק הנרות כשהוא לבוש בבגד עליון, כמו שהולך 
לבהיכנ"ס", ובקב הנקי )על הקב הישר שבאות כז( הוסיף, שבליקוטי מהרי"ח )ח"ג דף קיב.( 

כתב שיש שלובשים הבגדי שבת בשעת הדלקת הנרות.
5  דאע"פ שפסק המ"ב )סי' תרעב סק"י( שכל מה שאסור ללמד לפני ההדלקה הוא דוקא 
משהגיע זמנה וכמו שביאר בשעה"צ )שם סקי"ד(, מ"מ מדברי המחצה"ש )סי תרעב סק"ה( 
משמע שגם בלימוד יש להחמיר חצי שעה קודם. אבל אם מעמיד שומר מסתבר שמותר ככל 
המצות שמהני שומר ובפרט מצוות דרבנן, וכדאי' בבאר היטב )סי' תלא( גבי איסור ללמוד 
קודם בדיקת חמץ שע"י שומר מותר. וכן נהג מרן הסטייפלר זצ"ל )אורחות רבינו ח"ג עמ' טז 

אות ז'( להעמיד שומר וללמוד לפני ההדלקה.
)סי תרפא סק"א( דלא אמרו שתדיר קודם אלא אם עומד  יעקב  וכמבואר בישועות    6
וכן הורה רבינו מרן הגרי"ש  לקיים שניהם ושניהם מוטלת על האדם לקיימם במידה שווה, 

אלישיב זצוק"ל )פניני חנוכה פ"ס עמ' קסז( וכל שאר פוסקי זמנינו.
7  וכדכתב המ"ב )סי' תרעו סק"א( שכן בגמרא וכל הפוסקים או 'נר של חנוכה', ובשעה''צ 
ג"כ  סופרים  ובמסכת  גאון  עמרם  רבי  ובסידור  ובה"ג  בשאילתות  שכן  הביא  סק"א(  )שם 
כח:(  דף  הכוונות  )שער  האריז"ל  ס"א(  תרעו  )סי'  כהשו"ע  ודלא  חנוכה'  של  'נר  הגירסא 

והגר"א )מעשה רב אות קלא( שכתבו 'להדליק נר חנוכה'.
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שאר הנרות לפי הסדר8.

גם כשהדליק בפתח הבית והחצר, היה מתחיל ההדלקה מהנר הנוסף, 
אפילו שאינו בטפח הסמוך, וממשיך לימינו עד הנר הצמוד לפתח.  

"הנרות הללו" אומר, רק כשמסיים להדליק את כל הנרות, ולא מיד 
אחר הנר הראשון9.

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

משאר הנרות10.

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

שכוחו עמד לו, ואח"כ סייעו או השלימו שלוחו.

פיוט  כך  ואחר  במתינות,  הללו"  "הנרות  אמר  ההדלקה,  תום  אחר 
מזמורים  הוסיף  ולא  מיוחדת11.  ובנעימה  במתיקות  צור"  מעוז  "

אחרים.

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

לומר מתוך הכתב.

מיד אחרי ההדלקה שב תיכף לתלמודו, למקום שפסק. לא המתין 
חצי שעה ליד הנרות12, אך הלך מידי פעם לבדוק בעצמו אם דולקים 

כראוי, ולפעמים היה גם מבקש מבני הבית שיבדקו את הנרות.

מקום ההדלקה

הורה שגם בזמננו, מקום ההדלקה על פתח החצר, הוא למטה בבנין, 
גם לדיירי הקומות העליונים13.

והדה"ח  הפמ"ג  הט"ז  הלבוש  שי'  אמנם  ס"ה(,  תרעו  )סי  והרמ"א  השו"ע  וכשיטת    8
)המובא בביה"ל שם ד"ה כדי( שמפרשים 'וכל פינות שאתה פונה פנה לימין' הכוונה שמתחיל 
תמיד בצד ימין, ואע"פ שאח"כ הולך לצד שמאל, ולפי"ז יש לו להדליק בלילה הראשון הנר 
הסמוך למשקוף הפתח אף שהוא בצד שמאלו כי באופן זה בשאר הלילות יתחיל להדליק בנר 
הימני וילך מימין לשמאל, והביה"ל הביא שיטה שלישית והיא שי' המהרש"ל והגר"א שצריך 
בכל לילה להתחיל ההדלקה באותו נר שהדליק בו בלילה הראשון שהוא העיקרית ולא בנר 
שהוסיף, ויתחיל בלילה ראשון בנר הסמוך לפתח )כפי הט"ז( ובשאר הלילות ידליק בראשונה 
ואע"פ שהביה"ל אחר שהביא את  )כפי השו"ע(.  לימין  ויתחיל משמאל  הנר הסמוך לפתח 
ג' השיטות מסיק שכל אחד יעשה כמנהגו, וכן במ"ב )שם סק"ט( כתב שדעביד כמר עביד 
וכן  למחבר  הסכים  בפר"ח  כי  "ח"א,  בזה"ל:  סקט"ו(  )שם  בשעה"צ  וכ'  עביד,  כמר  ודעביד 
בשו"ת חת"ס )או"ח סי קפז( ואין בנו כח להכריע" ע"כ. מ"מ מנהג העולם למעשה כפי שי' 
השל"ה והרמ"א ושכן נהג האריז"ל )שער הכוונות דף קח ע"ג(, ושכן הסכימו רוב האחרונים 
ה"ה: הפר"ח, הא"ר, החת"ס, הקיצוש"ע )סי' קלט ס"י( הערוה"ש )סי תרעו סי"א( והכה"ח 
כולן בתוך  יכול לסדר  ונכון אם  ועי' במ"ב שם שכתב שמה טוב  ועוד.  )סי' תרעו ס"ק לא( 
חלל הפתח, שיהיו כולן שווים בטפח הסמוך לפתח שכך אף לפי מנהג השו"ע שמתחילים 
בנר הימני תהיה ההדלקה סמוך לפתח ולא רחוק ממנו. ועי' במג"א )סי תרעו סק"ד( שכתב 
שיכול להניח את המנורה כולה תחת המשקוף גם לאורך הפתח סמוך למשקוף השמאלי נגד 
המזוזה. ולכן בימינו שבדרך כלל רוחב הכותל והמשקוף צר מאוד אם יניח את אורך המנורה 
לרוחב הפתח לא תהיה כולה תוך חלל המשקוף, יכול להניח המנורה כולה תחת המשוף וכן 

תהיה כולה תוך חלל הפתח.
המאמר  שפסקו  וכמו  בזה,  חילקו  שלא  ס"ד(  תרעו  )סי'  והלבוש  השו"ע  כמשמעות   9
מרדכי )סי תרעו סק"ה( והשו"ע הרב בסידורו, וכן נהגו מרן הסטייפלר זיע"א )אורחות רבינו 
ח"ג עמ' כא אות עז( ודלא כהמ"ב )שם סק"ח( בשם הפמ"ג שכתב לאומרו אחר שהדליק 
נר ראשון, ויגמור ההדלקות בעוד שאומר הנרות הללו, וכן פסקו רוב האחרונים בסי' תרעו 
ה"ה: המג"א והט"ז )בסק"ה(, הא"ר )סי' תרעו סק"ז( השולחן שלמה )ס"ה( הערוה"ש )ס"ח( 
ובקיצוש"ע  )הל' חנוכה(  ובקיצור השל"ה  )סי' פה(  וכ"כ בשו"ת מהרש"ל  והכה"ח )סק"ט(, 

)ס' קלט סק"ב(.
נוהגים להוסיף רק מניח אצלן  אין  )סי תרעג ס"א( שבמדינות אלו  וכמש"כ הרמ"א    10
וביאר הטעם במ"ב )שם סקי"ט( שהוא משום  והוא עדיף טפי,  השמש שבו מדליק הנרות 
והפמ"ג  סק"ו(  )שם  המג"א  ביארו  וכן  הנרות,  ממנין  שאינו  הבית  לבני  בהדיא  מוכח  שבזה 

)שם א"א סק"ו(.
11 וכמובא מנהג לזמר פיוט זה בלקט יושר )עמ' 152( לתלמיד התרה"ד, ובמקור חיים )סי' 

תרעו ס"ד ד"ה מנהג(.
12 וכדעת רוב הפוסקים שאין חיוב לשהות עם הנרות אחרי ההדלקה אלא הוא רק סלסול 
שאחרי   )6 עמ'  והנהגות  )הליכות  זצוק"ל  אלישיב  הגרי"ש  מרן  רבינו  נהג  וכן  מצוה,  וחיבוב 
ההדלקה הוא עולה לביתו ואינו משתהה כלל מול הנרות ואז שר מעוז צור וכו'. אמנם במקור 
חיים )סי תרעב ס"ב ד"ה ונראה לי( כתב שעיקר המצוה היא שיהיה המדליק אצל הנרות חצי 
שעה לראות אותם ולשמוח בהם כי הם ג"כ זכר לשמחה שהיו מדליקים נרות אחר הנס, כמו 
נרות בחצרות קדשך' שלא רצונו לומר הדלקת מנורה בדרך נס שא"כ  'והדליקו  שאומרים 
אלא  להשתמש  רשות  לנו  'אין  שאמרו  מה  משמע  והכי  הניסים,  על  מסיפור  חסר  העיקר 

לראותם בלבד', ולכן הרואה ג"כ מברך ולא סגי שידליק וילך לו למקום אחר.
13 וכדעת רוב פוסקי זמננו ובראשם מרן הגרי"ז הלוי מבריסק זצוקלה"ה )שבות יצחק 

לרשות  פונה  היה  לא  בפנימיה,  חדרם  שחלון  בישיבה,  לתלמידים 
הרבים, הורה להדליק בפתח בנין הפנימיה14.

היה סבור, שאין צריך "צורת הפתח", ודי בכך שהוא 'פתח' החצר15. 
)מפי תלמידו הגרח"מ אוזבנד שליט"א(.

כשהיה דר בירושלים, בשכונת כרם, היה שם חצר פתוחה עם שני 
דיירים, והוא היה בקומת קרקע, לא הדליק על פתח החצר, ואולי על 

פתח הבית. )הג"ר ניסן שוב(

בבני ברק, ברחוב וסרמן, הדליק בתחילה בחלון16 הפונה לרחוב, והיה 
מתאימה  קופסה  השיג  ובסוף  מרצפת.  של  לאריח  הנרות  מצמיד 

מזכוכית, והדליק במבוא למעונו, הנראה לרשות הרבים.

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

ושם הוא הרשות הרבים היותר עיקרית.

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

השנים הייתה דרך הכניסה האחורית הזו.

כפי הנראה לא הקפיד שהנר עצמו יהיה בטפח הסמוך לפתח, אלא 
מהטפח  יתחיל  עליה,  מונחת  שהמנורה  והמעמד  שהעששית  די 
הסמוך17. ]ואמנם בפתח שהדליק, יש עוד שטח קטן שהוא חצר של 

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

הפתח  ואז  למעלה,  הדירה  את  עבורו  כשבנו  האחרונות,  בשנים 
דעתו  היה  אבא,  רבי  ברחוב  הישיבה  רחבת  לכיוון  היה  העיקרי 
מלכתחילה להדליק בפתח גשר הכניסה המיוחד שבנו עבורו18. אולם 
ההדלקה,  בעת  לראות  שהגיעו  ההמון  של  והדחיפות  הקור,  בגלל 
הדליק לבסוף בחלון19 הפונה לצד מזרח אל עבר הישיבה ורחוב רבי 

אבא.

ודרך  הישיבה  לכיוון  הפונה  שבביתו,  המזרחי  החדר  בחלון  הדליק 

)שונה  זצוקללה"ה  ודלא כדעת מרן החזו"א  ג'(  ג' אות  סי'  חנוכה  ובקונטרס  יז'  חנוכה עמ' 
שס"ל  א'(  אות  פכ"ב  והנהגות  ודינים  ג'  עמ'  ח"ג  רבינו  ואורחות  סי"א,  תרעא  סי'  הלכות 
ואפיה  לטחינה  בהם  משתמשים  שהיו  הבית,  תשמיש  עיקר  החצרות  שהיו  בזמנם  שדוקא 
ושטיפת פירות ושאר צרכים, ופעמים שהיו ישנים בהן, כדרך החלקאים בזמנם, אבל בזמנינו 

שאין החצרות עשויות אלא לאויר, הורה שאין להדליק שם אלא בפתח הבית או בחלון.
14  מהלשון הזה משמע שאם חלון חדרם בפנימיה היה פונה לרה"ר שהיה צריך להדליק 
זיע"א שצריך להדליק בפתח החצר גם בזמנינו ואף  בחלון, וצ"ב דהא נתבאר שדעת רבינו 

בבנין קומות וצ"ב.
15 וכדעת כל פוסקי זמננו, וכן רבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל )שבות יצחק ח"ה הל' 
חנוכה עמ' ח'( אנם מטו משמיה דמרן הגרי"ז הלוי מבריסק זצוקללה"ה )תשובות והנהגות 
ח"ב סי' שמב אות ב'( שצריך דוקא פתח שיש בו גדרי צורת הפתח וכמו לענין שבת וכדומה.
16  וקצת צ"ב דהא סבירא ליה לרבינו שגם בזמנינו יש להדליק בפתח החצר או בפתח 
הבנין, ולמה הדליק בחלון, ואולי לא היה כ"כ פרסומי ניסא בפתח ולכן הדליק בחלון. וכמו 
דעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל שאע"פ שס"ל שגם בזמנינו צריך להלדיק בפתח החצר, 
נוהג היה הגריש"א להדליק  ז( הובא שבשנים שעברו  מ"מ בקונטרס הליכות והנהגות )עמ' 
בחלון ביתו שהשקיף לרה"ר, ואח"כ התחיל להדליק בפתח הכניסה שברח' חנן, וביאר זאת, כי 
בשעתו הרחוב היה קטן סגור ושקט, ולא עברו בו רגלים מן השוק, כך שלא היה בזה פרסומי 
ניסא כלל, לעומת זאת היום שהסימטה מוליכה לעבר בתי מדרשות רבים בסביבה, ורבים 
חולפים על פני הנרות, ודאי מן הדין להדליק שם. ואולי זה הטעם שרבינו זיע"א הדליק בחלון 
כיון שבפתח לא היה כל כך פרסומי ניסא. אמנם לפי מה שהובא לקמן שגם כשהיה גם ברחוב 
ראב"ד וסבר שצריך להדליק בפתח הגשר אעפ"כ בגלל הקור והדחיפות, הדליק בחלון, אע"פ 

שבפתח הגשר היה גם פרסומי ניסא.
17 ודלא כדעת מרן הסטייפלר זיע"א )אורחות רבנו ח"ג עמ' ו'( ושאר גדולי פוסקי זמננו 
החנוכיה  את  להעמיד  מספיק  ולא  לפתח,  הסמוך  בטפח  יהיה  עצמו  שהנר  שצריך  שס"ל 
הפוסקים  כדעת  זיע''א  לרבינו  שס''ל  וכנראה  לפתח,  הסמוך  בטפח  חנוכיה  הבית  את  או 

שהדלקה בטפח הסמוך לפתח לא מעכב.
18  ודלא כדעת כמה פוסקי זמננו שס"ל שבגשר אין להדליק בפתח אלא בפתח הבית או 
הבנין, כיון שהגשר לא משמש לשום תשמיש מלבד מעבר לבית וזה לא נחשב חצר, אולם 
הגשר הזה היה מקורה ואם היה מדליק בפתח הבנין הפתוח לגשר לא היה נראה לבני רה"ר, 

ואולי לכן סבר שצריך להדליק בפתח הגשר.
19  עי' לעיל הע' 17 וצע"ק.
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הרבים ברחבה. ולא הקפיד להדליק דווקא בחדר שהוא בעצמו אוכל 
או ישן שם20.  

ערב שבת ומוצ"ש חנוכה

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

נהג גם בחיי הרבנית ע"ה, וגם אח"כ כשהדליק בעצמו.

גם בערב שבת חנוכה, לא איחר הדלקת נרות שבת, מבכל ערב שבת. 
והיה מדליק נרות חנוכה מוקדם, טרם הדלקת נר שבת בזמנה21.

עבור  כוסות,  בתוך  והשמן  הפתילות  מכין  היה  חנוכה,  שבת  בערב 
ההדלקה של מוצאי שבת.

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

גם ראש חודש22.

במוצאי שבת היה ממהר מאוד להדלקה, אפילו כשהתפלל בישיבה 
הק', והיה הזמן מאוחר בין כך.

ולאחר  הבדיל23.  כך  אחר  ורק  קודם  הדליק  בבית,  מבדיל  כשהיה 
פטירת הרבנית ע"ה, שנהג שכשהתפלל בישיבה, היה שומע ההבדלה 
בישיבה, ולא הבדיל בעצמו בבית, אז גם במוצאי שבת חנוכה, היה 
שומע ההבדלה בישיבה ורק אחר כך מדליק. אולם גם בשנים האלו, 
אז  בבית,  מבדיל  שהיה  כלשהיא,  מסיבה  אחר  במקום  התפלל  אם 

הדליק קודם ורק אחר כך הבדיל.

שמונת ימי חנוכה

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

בידו, ולא ידליק רק נר אחד בלבד24. 

20 ואע"פ שכתב הרמ"א )סי' תרעז ס"א( שמדליקים במקום שאוכל, וביאר המ"ב )שם 
סקי"ב( דמקום אכילתו עיקר. מ"מ מסתבר דזה דוקא בשני בתים או באוכלים אצל בעה"ב, 
אבל בבית אחד אין נפק"מ היכן ידליק. אמנם עי' בשו"ת אגרות משה )או"ח סי' ע אות ג( 
שבחורים המדליקים בחלון חדרם ויש בחדרם כמה חלונות הפונים לרה"ר, יש להם להדליק 
בחלון הפונה לרה"ר שעוברים בו יותר אנשים, וטוב שידליקו בחלון הסמוך למיטה אם יש 

כמה חלונות באותו צד.
21 דס"ל כדעת מרן הגר"מ פיינשטיין זצ"ל שכתב )שו"ת אג"מ או"ח ח"ד סי' סב( שאי"צ 
לאחר את זמן הדלקת נרות השבת כדי לאחר יותר את הדלקת נרות החנוכה כיון שאף אם 
יאחר מעט את ההדלקה הרי בין כך לא תהיה הדלקת נר חנוכה בזמן הקבוע בימות החול, 
א"כ בהכרח צ"ל שלגבי ער"ש קבעו חכמים מתחילת התקנה זמן הדלקה המוקדם מבימות 
החול אלא שצריך להסמיכו להדלקת נרות שבת, וכן נהגו וותיקי ירושלים )מועדים וזמנים 
ח"ו סי' פד(. אמנם בשם מרן הגרי"ז הלוי מבריסק זצוקללה"ה הובא )מועו"ז שם( שתמה 
על הנוהגים להדליק נרות שבת בחנוכה 40 דק' קודם השקיעה ומקדימים להדליק נ"ח סמוך 
להדלקת נרות שבת. ואכן עי' בלוח אר"י שכתב שהמנהג בירושלים בער"ש חנוכה להדליק 

25 דק' לפני השקיעה.
22 וכמבואר במ"ב )סי' תיט סק"ב( שכתב שכשחל ר"ח בשבת עושים מאכל אחד יותר 
)סי'  וכ"כ בכף החיים  ר"ח,  כבוד של  ניכר  כדי שיהיה  ממה שנוהגים לעשות בכל השבתות 
תקכט ס"ק לז( בשם כמה פוסקים. ומה שהוסיף עוד מאכל גם בשביל חנוכה נראה דס"ל 
כמש"כ כמה מפוסקי שגם בשאר סעודת מצוה שעושים בשבת, כסעודת חתן ברית מילה בר 
מצוה וסיום מסכת וכד' נוהגים להוסיף מאכל מיוחד לכבודן. וכ''כ בבן אין חי )שנה ראשונה 
פ' וישב( שירבה בסעודת שבת חנוכה יותר משאר שבתות, וכן היה נוהג רבינו מרן הגרי"ש 
מהרגיל  יותר  באוכל  עוד  חנוכה  בשבת  להוסיף  רנד(  עמ'  העדה  על  )איש  זצוק"ל  אלישיב 
הרשות,  סעודת  הם  חנוכה  שסעודת  ס"ב(  תרע  )סי'  השו"ע  שכתב  ואע"פ  חנוכה.  לכבוד 
מ"מ כבר כתב הרמ"א שם שאם אומרים זמירו ותשבחות בסעודה שמרבים בהם הוי סעודת 
מצוה. ומה שנהג רבינו זיע''א לאכול קוגלען נראה שהוא משום דברי הרמ"א )סוס"י רמב( 
שכתב שבמקצת מקומות נהגו לאכול מולייתא שקורין פשטידה, וכתב בנימוק"י או"ח )סי' 
רעא סק"ב( שהקוגעל שנהוג אצל רבים לאכול הוא חילוף למולייתא של הרמ"א, ובזה נמי 

יוצאים מנהג זה. 
23 וכהכרעת השו"ע והרמ"א )סי תרפא ס"ב( והרבה מהאחרונים המובאים בביה"ל )שם 
ד"ה מדליקין( ושם הביה''ל ציין שכן הוא בכמה ראשונים, ודלא כדעת הט"ז ודעימיה שס"ל 
שיש להבדיל קודם משום תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם. עיין שם בביה"ל שציין לחמד משה 
שהשיב על כל הראיות לט"ז. ובאמת שכבר נמצא כן בראשונים דבמאירי )שבת כג:( ובאגור 
)סי' אלף מ'( כתבו שמדליקין ואח"כ מבדילין דמאחרין על ההבדלה כל מה שיכולין בלילה 

קטנה משום דלא ליתחזי עליה שבת כמשוי ע"כ.
24 וטעמו ביאר באבי עזרי )פ"ד מהל' חנוכה ה"א( שודאי יש הידור אף בשני נרות ביום 

אולם במכתב תשובה מהשנים האחרונות, הורה מרן זי"ע, שאפילו 
שלדעתו הדין אמת, והוא לעצמו אם היה מזדמן לו למעשה היה נוהג 
כפי הכרעתו, אבל לאחרים למעשה אין לזוז מפסק המשנה ברורה, 
בשם החיי אדם והכתב סופר, ]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 בלבד25.

]ובכלל  חנוכה. לא אכל סופגניות,  ביתו דמי  ובני  לנכדיו  לא חילק 
הקפיד שלא לאכול שום מאכל שיש בו איזה ספק ברכה רק בתוך 
הסעודה26[. אבל לביבות מתפו"א היה מקיים המנהג, ואוכל לפעמים 

קצת חתיכה קטנה. 

היה מזרז מאוד,להוסיף בימים קדושים אלו בעסק התורה. והתמרמר 
והיה  וביטול הזמן, הנגרם בזמננו בחנוכה.  מאוד, על הביטול תורה 
מעורר על זה גם בשיחות, ועושה חשבון כמה זמן לוקח ההכנה וקיום 

המצווה, כאשר מיד יש לשוב ולשקוד על התורה27.

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

לביתו רק משבת לשבת.

לומר  החנוכה,  בימי  לישיבה  כשעלה  האחרונות,  השנים  באחת 
מאוד  התמרמר  תלמידים,  הרבה  שחסרים  וראה  כללי",  "שיעור 
הרי  זה  "חנוכה  ואמר:  השיעור.  לומר  רצה  ולא  לביתו  וירד  כך,  על 
וצריך  תורתך',  'עוסקי  של  בידם  תורתיך',  מ'להשכיחם  הישועה 

להוסיף ולהרבות בעסק התורה, ובוודאי וודאי להיזהר מכל רפיון".
והתקדש  התנזר  בהם  בבחרותו,  רצופות  שנים  שבאותם  סיפר 
בבתי  ובטהרה,  בפרישות  ישב  כאשר  ומלואו,  מעולם  לחלוטין 
כנסיות ובתי מדרשות, שקוע כולו בעמל התורה ולחזור שוב ושוב 
אכילה  ללא  לעורו,  ראוי  כסות  ללא  אייגר",  עקיבא  רבי  עם  "ש"ס 

וללא מקום שינה – לא היה לו כלל מקום חיוב להדליק28. 
וסיפר, שהתאווה לקיים המצווה בשלימות, ורצה לקבוע עצמו לימי 
חנוכה באיזה בית, ולהשתתף עם בעל הבית בפריטי. אך לא היה בידו 
כלל, אפילו פרוטה אחת כדי להשתתף במצווה. והיה לו עגמת נפש 
גדולה מאוד מכך. אך סיים, שעם הכל "היה אלו השנים המאושרות 

ביותר בחיי"...

אשרי עין ראתה זאת, הלא למשמע אוזן דאבה נפשינו.

השלישי, וכי משום שאינו יכול לעשות הידור בכולו משום זאת לא יעשה כלל? והוא פשוט 
ואינו צריך לפנים, וכתב "ותמהני על מה שכתב הביה"ל בהלכות חנוכה לדבר פשוט  וברור 
שלא ידליק אלא נר אחד, ולא ידעתי על מה ראה על ככה לחדש כן, ופשוט שאינו כן" עכ"ל. 
ומכתב תרנט( שכתב  ו' מכתב תרנח  )חלק  זיע"א  ומאמרים לאבי עזרי  גם במכתבים  ועיין 
עכ"פ  אבל  יום  עוד  שיצא  לנו  מה  כי  היוצאים,  שכנגד  להטעם  בין  שתים  להדליק  שצריך 
השנים יצאו ולמה לא ידליק כנגדם, ובין להטעם דמעלים בקודש ואין מורידים כי אם ידליק 

היום רק אחד יש בזה הורדה מקדושה יותר ממה שידליק שנים.
664( זה הובא קצת אחרת, שנשאל רבינו בעל האבי עזרי  25 בספר אור ישראל )הערה 
נוגע  זה  אין  וא"כ  נרות  לכולם  יש  ה'  שברוך  לו  ואמר  למעשה,  להתנהג  צריך  איך  בעצמו 
זצ"ל  מרן  לו  וענה  למעשה?  קורה  זה  אם  עושים  מה  זאת  בכל  אבל  ההוא  ושאלו  למעשה 

שודאי אין לנו אלא דברי המשנ"ב... וכבר הורה זקן.
26 דסופגניה יש שאלה גדולה אם ברכת מזונות או המוציא, שמרן החזו"א זיע"א )סימן 
ועל המחיה. אך בכל הספרים תלו  כו סק"ב( פסק שכיון שנילוש דרך טיגון ברכתו מזונות 
זאת במחלוקת הראשונים המובא בשו"ע )סי' קס"ח סעי' יג(. ובכה"ח )שם ס"ק קח( כתב 
והמשנ"ב  הרמ"א  אך  בומ"מ.  יברך  אפשר  אי  ואם  המוציא  בברכת  לפוטרו  יש  שלכתחילה 
)שם ס"ק מז וס"ק עה( הכריעו להקל לברך בומ"מ. אמנם העצה לאוכלו בתוך הסעודה הוא 
בזה   עיין  לקינוח,  אוכלם  אם  עליהם  לברך  צריך  פת  בדין  הסופגנין  שאין  לדעות  כי  בעייתי 

בספר וזאת הברכה )עמ' 378 אות קא( ואכמ"ל.
27 וכדכתב בביאור הלכה וז"ל: "עיין בתשובת מהרש"ל סימן פה שכתב שראוי שהשמחה 
יש  הרבים  ובעוונותינו  עכ"ל,  מקביעותך  תבטל  ואל  תורה  בשמחת  ובלולה  מעורבת  תהיה 
אנשים שתחת זמירות ותשבחות שראוי להלל להשי"ת על הניסים שעשה לנו הם מרבים 

במשחק הקלפים והרבה הרעישו הספרים הקדושים על זה, והשומר נפשו ירחק מהם".
28  וכדעת מרן הגר"מ פיינשטיין זצ"ל )שו"ת אג"מ יו"ד ח"ג סי' יד אות ה( שמי שאין לו 
בית אינו חייב בהדלקת נ"ח, שעיקר מצוות נ"ח היא חובה על הבית ומי שאין לו בית פטור. 
ואם כי יש שסוברים, וכן דעת רבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל )אשרי האיש פל"ט סי' י( 
שמי שאין לו בית חייב למכור כסותו וכדו' כדי לשכור בית כדי לקיים מצוות נ"ח כיון שמצות 
נ"ח היא מצוה המוטלת על כל אחד ואחד, אלא שמקום ההדלקה הוא בבית, מ"מ זה פשוט 
וידוע שגם אם רבינו זיע"א היה מוכר בשעתו כל בגדיו לא היה מגיע לסכום כזה שיוכל לשכור 

בית.
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פתחי
דעת

חנוכה–תורה בטהרה ובשמחה
רבינו מרן ראש הישיבה הגאון רבי שמואל אויערבאך שליט"א

סגולת ימי חנוכה
הימים הללו, ימי החנוכה נזכרים ונעשים בכל שנה ושנה. וידוע 
הוא ענין הזמנים והמועדים, שאין זה זיכרון למשהו היסטורי שקרה 
בעבר, שהרי אנו רואים הרבה מאורעות שהיו בכלל ישראל ואין אנו 
ישראל  ארץ  כיבוש  של  הזמן  ולדוגמא  אותם.  וזוכרים  ממשיכים 

וכדומה, שלא עושים מזה סדר של זמנים מיוחדים.
ממש  זמן  שבאותו  היא  הכוונה  מסוגלים,  זמנים  כשיש 
אין  קודש  שבת  יום  ואף  אז,  שנתגלו  אורות  אותם  מתחדשים 
אלא  מלאכתו,  מכל  א-ל  ששבת  פעם  שהיה  למשהו  זיכרון  רק  זה 
הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אנו 
אומרים את זה בכל יום שהרי הבריאה מתחדשת בכל יום, תמיד היא 
מתחדשת ונמשכת. וכך נאמר, "לעולם ד' דברך ניצב בשמים" ו"דבר 
אלוקים יקום לעולם" ו"הוא אמר ויהי", הכל נמשך מחדש, וכך הוא 

בכל שבת ושבת שיש את ההשפעה והכח המיוחד.
ובהגר"א ז"ל באדרת אליהו מבאר דבכל שבת יש את ה"וישבות", 
כי בכל ערב שבת נעשה ע"י הקב"ה כל מה שהיה צריך לברוא ביום 
השבת. ואמנם יש בחינה בודאי שח"ו אין רגע בלי מאמר ד' "דברך 
ניצב בשמים". ואך בתוך מעשה בראשית נעשה ביום השישי כל מה 

שצריך לברוא ביום השבת
ענין ההתחדשות הוא בכל המועדים, בזמני יציאת מצרים, ובכל 
הזמנים המקודשים שהם זמן בו מגיע האור של קדושת הימים וחוזר 
כל שנה מחדש. ימי החנוכה אף הם באותה מציאות, וזמן זה של ימי 
החנוכה הוא הזמן של חנוכת המזבח כמבואר. ונשאר הזמן המיוחד 

הזה שהושלם אחר כך בימי החנוכה. 

השתלשלות התורה לתחתונים
הקשר הזה בין המשכן לחנוכה נמצא גם בהדלקת המנורה. על 
הפסוק "בהעלותך את הנרות" פירש רש"י שכשראה אהרן חנוכת 
הנשיאים חלשה דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו, 
אמר לו הקב"ה, חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את 

הנרות. והרמב"ן שם מאריך לבאר למה ניחמו בהדלקת הנרות. 
מול  אל  לעולם  שהנרות  ילמדנו  מדרש  בשם  הרמב"ן  ומבאר 
אף  נוהגת  שהיא  חשמונאי  חנוכת  לנרות  ורמזו  יאירו,  המנורה  פני 
גדולה  "שלך  הכהן  לאהרון  שההבטחה  היינו  גלותנו,  חורבן  לאחר 
היתה  וזו  חנוכה.  נרות  של  לדורות  בהדלקת  מתקיימת  משלהם" 
עיקר ההבטחה והמעלה לאהרון הכהן, שזה נשאר לדורות, ובנר של 
אהרון הכהן מונח הכח הזה, שנשאר גם אחר חורבן בית המקדש, כי 
כל אחד מדליק בביתו, ושלך גדול משלהם. ועכשיו זה הזמן שהאור 

הזה מתגלה.
שבימי  קדומים,  ממקורות  גם  והדברים  כתב,  סופר  החתם 
החנוכה גילה הקדוש ברוך הוא את סודות התורה למשה רבינו ע"ה. 
ואפשר להבין את ביאור הדברים בפשוטם. שהרי כל עניין המשכן 
תרומה,  בפרשת  המדרש  לשון  הוא  וכידוע  התורה,  לקבלת  שייך 
"משל למלך שהיתה לו בת יחידה, בא אחד מן המלכים ונטלה, ביקש 
לילך לו לארצו וליטול לאשתו, אמר לו בתי שנתתי לך יחידית היא, 
לפרוש ממנה איני יכול, לומר לך אל תטלה איני יכול, אלא זו טובה 
עשה לי שכל מקום שאתה הולך קיטון אחד עשה לי שאדור אצלכם, 

שאיני יכול להניח את בתי. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, נתתי 
לכם את התורה, לפרוש הימנה איני יכול, לומר לכם אל תטלוה איני 
יכול, אלא בכל מקום שאתם הולכים בית אחד עשו לי שאדור בתוכו, 
שייך איפה שבימי חנוכת המזבח ובימי  שנאמר 'ועשו לי מקדש'". 

חנוכה נתגלו סודות התורה.
אותה תורה שנמשלת כבת יחידה, היא שהכי קרובה בשורשה 
לקב"ה והיא שעשועיו, וכתבו רז"ל שהקב"ה יושב ולומד תורה - היא 
ירדה לעולם. וכוחה של התורה הוא, שאותה תורה קדושה שאין לנו 
השגה בה בגודל מעלתה, היא שיורדת ומגיעה עד לשור שנגח את 
זוהי אותה תורת  ולארבעה שומרים,  הפרה, לשניים אוחזין בטלית 
ד' הנשגבה. זהו הכח הגדול של אור התורה, והוא הדבר שהכי מקרב 

לקב"ה.
כך מבאר המהר"ל בפרקי אבות, ש"הן הן גופי תורה" לא קאי 
שומרים  ארבעה  לומדים  כאשר  אלא  וכדו'  מרכבה  מעשה  על  רק 

ואבות נזיקין.

המשכן מקום גילוי שכינה 
וכשהיה הבית  ירידת התורה לארץ,  ענין המשכן קשור עם  כל 
קיים ושרתה שכינה הרי ש"כי מציון תצא תורה ודבר ד' מירושלים", 

שם היתה לשכת הגזית ממנה יצאה תורה לישראל.  
ביקשו  שהמלאכים  אף  אלינו,  עד  שהשתלשלה  תורה  אותה 
ית',  רצונו  הוא  כך  אך  השמים",  על  הודך  "תנה  למעלה  שתשאר 
היא  מגושם,  הכי  החומר  במקום  בתחתונים  שכינה  רצה  הקב"ה 
וכשאדם  שומרים.  ולדיני  הפרה  את  שנגח  לשור  עד  וירדה  הגיעה 
עוסק בתורה אז יש את ה"ושכנתי בתוכם", וכמו שמבאר באלשיך 
הק' והגר"א ז"ל  בביאורו לשיר השירים, שלא נאמר ושכנתי בתוכו - 

במקדש, אלא בתוכם, בתוך כל כלל ישראל.
ובזמן הגלות והחורבן, כשאין מקדש ומשכן, הרי שחסר מעמוד 
התורה, ועל זה נאמר באיכה "מלכה ושריה בגוים אין תורה", כי אחרי 
החורבן חסר הרבה מגילוי התורה. ואמנם הקב"ה השאיר לנו הרבה, 
והלוואי שנמצה ונלמד מה שיש בידינו ללמוד. ועל זה אנו מתפללים 
בכל יום בתפילה לבנין הבית, "שיבנה בית המקדש" כדי שנגיע ל"ותן 
חלקנו בתורתך", שנזכה שוב להשראת השכינה ולאור התורה הגדול.
וממילא, מובן שבזמן חנוכת המשכן, אחרי שהמשכן עמד על 
מכונו והיה מקום של מקום של גילוי שכינה יותר, ממילא היתה יותר 

התגלות התורה.
את  לנו  להביא  הסרסור  היה  הוא  אשר  ממרע"ה  גדול  לנו  ומי 
התורה, והעיד עליו הכתוב "מי עלה שמים וירד", ומובן שבזמן הזה 

של יסוד וחנוכת המשכן, אז גילה לו הקב"ה את סודות התורה.

החתם סופר שם ממשיך וכותב, שהימים האלו והזמן הזה הוא 
זמן שמסוגל לעליה בתורה, ומעשה שטן הוא שדוקא אז יש רפיון 
גם  הוא  וכך  החנוכה.  ימי  של  והקדוש  היקר  הזמן  את  מנצלים  ולא 
בכל הזמנים המקודשים, בערבי שבתות ובשבת קודש, שהם זמנים 
ויש  תורה",  ניתנה  שבשבת  מודים  "הכל  שהרי  לתורה  מיוחדים 
אפשרות להשיג ולקנות הרבה יותר תורה, ובכל זאת דוקא בהם רב 
הרפיון והנסיונות לביטול תורה. ואף שחיזוק בתורה הוא תמיד, אבל 
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מכל מקום יש זמנים מיוחדים ומסוגלים.

מסירות נפשם של חשמונאים
והנה כל גלות יש לה משמעות אחרת ונסיונות אחרים להכשיל 
בענין אחר. גלות יון ומלחמת היוונים היתה על ידי החכמה היוונית, 
זה היה עיקר מלחמתם ועינם צרה בחכמת התורה. ואף שיש חכמה 
בדברים  להתעסק  הכח  להם  ונמסר  תאמין"  בגוים  ו"חכמה  אחרת 
אחרים, הרי שהחכמה הזו היא כקוף בפני אדם לפני חכמת התורה, 

זו חכמה תחתונה, שצרה ואויבת לחכמת התורה. 
התורה היא האור המאיר לנו, והיא החכמה העליונה והאמיתית, 
ז"ל שאור הגנוז, האור שבא  וכתב בנפש החיים בשם רבינו הגר"א 
מקשרים  אנו  המאורות  ובברכת  בתורה.  נגנז  הראשונה,  מהבריאה 
גם את האור הגשמי שיש לנו כאן בעולם, לאור התורה, והבקשה היא 
"אור חדש על ציון תאיר", מבקשים להגיע לזמן של מציאות של אור 

העליון, שמתקשר עם האור שיש לנו.
הקשר  את  לנתק  ישראל,  כלל  את  למשוך  היוונים  שרצו  וזהו 
על  "חושך  הפסוק  על  ובחז"ל  החכמה.  מקור  ועם  התורה  אור  עם 
פני תהום" דרשו "זו מלכות יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל", כי 
התורה היא לנו לעינים, וחכמי ישראל נקראו "עיני העדה", כי התורה 

היא האור האמיתי.
את  התפילה  במטבע  מדגישים  אנו  החנוכה  לימי  בהודאה  גם 
עיקר המלחמה של "וזדים ביד עוסקי תורתך", את זה הם רצו לעקור, 
את הקשר עם התורה ועם נותן התורה, ולכן הם תבעו "כתבו לכם על 

קרן השור" כדי שינתקו את הקשר עם אלוקי ישראל נותן התורה.
והחשמונאים הכהנים מסרו נפשם ]באמת הכהנים יותר שייכים 
"כי  לישראל,  תורה  יצאה  שמשם  הגזית  בלשכת  יושבים  והם  לזה, 
לבאר  צריך  והרמב"ם  מפיהו".  יבקשו  ותורה  ישמרו  כהן  שפתי 
ולהדגיש שלא  שבט לוי בלבד אלא כל אחד יכול לזכות בכתר תורה 
המונחת בקרן זוית[. והנה אף על פי שמפורש שבבית שני היו חסרים 
והאורים  שכינה  הגילוי  של  גבוהים  דברים  היו  והם  דברים  חמישה 
שני,  בבית  שדוקא  היכלות  בפרקי  מבואר  מקום  מכל  וכו',  ותומים 
אחרי המסירות נפש של המלחמה ביוון, אז נתגלה זיוה ותפארתה 

הודה והדרה של תורה. 
ובפשטות מהמשך הדברים שם נראה שכל מה שזכו הוא מכח 
שמסרו כלל ישראל את נפשם להתרחק מחכמה חיצונית, ובזכות זה 
הקב"ה נתן להם הודה וזיוה ותפארתה של תורה. והרי זה מדה כנגד 
מדה, שכאשר נלחמו ביוונים שרצו למשוך את כלל ישראל לחכמה 

טבעית, זכו להודה זיוה ותפארתה של תורה.

דביקות בחכמה 
החכמה היא מקור החיים והיא "תחיה בעליה". ומבואר באדוננו 
הגר"א ז"ל בענין חטא אדם הראשון, שאף הוא היה באיזו בחינה של 
ישר" שיהיה בקשר  כי "האלוקים עשה את האדם  חכמה חיצונית. 
ועל כן היה  ו"החכמה תחיה בעליה",  ישיר לקב"ה ולמקור החכמה, 
צריך לחיות לעולם מכח הדבקות בחכמה. וכתב בנפש החיים, והוא 
יכול  ואפילו מרע"ה לא  מקדמונים, שאחרי חטא אדה"ר, אף אדם 
ורק  התקלקל,  שהעולם  לפני  בזמן  שהיתה  החכמה  לדרגת  להגיע 
אדם הראשון השיג טעמי תורה עד תכליתם, והוא היה דבוק בחכמה 

וראוי לחיות לעולם.
שביקש  אדם,  מכל  חכם  שהיה  המלך  ששלמה  בחז"ל  מובא 
להיות כמרע"ה, ואיתא במדרש שאף הוא צם ארבעים יום וארבעים 
שצם  מרע"ה  כשל  בעליה"  ל"תחיה  החכמה  בכח  הגיע  הוא  לילה, 
ארבעים יום ולילה, אך אמרו לו "מי עלה השמימה וירד", היינו שלא 

הגיע למצבו של מרע"ה ולכן "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני".
המצב הזה של להידבק בחכמה היה לפני חטא אדה"ר, וכן היה 
מכח  לעולם  לחיות  ראויים  והיו  זוהמתן,  שפסקה  תורה  מתן  בזמן 
הדבקות בחכמה, "אני אמרתי אלהים אתם", אך אחר החטא, "אכן 

כאדם תמותון", ירדו ממדרגתם. 
כי כפי שנתבאר, החכמה היא החיים האמיתיים. זו החכמה של 
הקב"ה, וממנה באים חיי נצח. ועל זה אנחנו מברכים בכל יום "וחיי 
עולם נטע בתוכנו", כי ככל שאדם יותר שייך לתורה הוא יותר שייך 

לחיים האמיתיים והנצחיים.
ואת זה רצו זה היוונים לקלקל, להחשיך עיניהם של ישראל, הם 
רצו למשוך לחכמה חיצונית שמפתה את האדם ואין צורך להתרומם 

כדי להגיע אליה.
חכמה  של  נסיון  כנגדו  ויש  זה"  לעומת  ב"זה  הוא  החכמה  כח 
וכדכ' רבנו הגר"א בבאור לפי סדר עולם, כששחטו חז"ל  חיצונית, 
ברוח  ידעו  גדול, אך הם  ויתור  היה  זה  הנבואה.  ליצרא דע"ז בטלה 
קדשם שכדאי למנוע את הרע הגדול אפילו במחיר הזה. וככל שיש 

כח חכמת התורה, יש לעומת זה את הפיתוי של החכמה החיצונית.

"לא מאסתים ולא געלתים"
הזרים  לכרמים  נמשכו  ולא  התגברו  ישראל  כשכלל  הזה  בזמן 
כלשון החכם מכל אדם שלמה המלך ע"ה, כי אנחנו עם ד' ממלכת 
ודבוקים  השם,  בית  כרם  הכרמים  נוטרי  ונשארו  קדוש,  וגוי  כהנים 
זיווה  זכו להודה  וב"זה לעומת זה"  זה  בתורה שבע"פ, הרי שבזכות 

והדרה של תורה.
ובזה עמקו מחשבותיו של הקב"ה, ובכל פעם שיש ירידות יש 
געלתים",  ולא  מאסתים  "לא  כי  שראוי,  למי  מיוחדות  עליות  גם 

ועבור המסירות נפש של ימי החנוכה נתן את ההודה זיווה והדרה.
מההשכלה  נתרחקו  כאשר  אחרונים  בדורות  גם  רואים  וכך 
בזכות  זכו  ישמור,  הארורה שהצליחה למשוך הרבה קהילות השם 
דהחזון  משמיה  וכידוע  געלתים",  ולא  מאסתים  ל"לא  ההתרחקות 
שיש  בזה  מתקיים  געלתים"  לא  מאסתים  שה"לא  שאמר  איש 
ול"שער  אפרים"  "מחנה  להוסיף  ויש  רעק"א,  לנו  ויש  קצות  לנו 
מתנה  והיא  לעינים  ואור  ביותר  מיוחדים  גילויים  הם  אלה  המלך", 
הלוי  חיים  רבנו  ישראל  של  מאורן  לדורותינו  ועד  וגדולה,  טובה 
ומרן החזו"א זיע"א שניתנה גם כן בזכות המסירות נפש של דורות 

האחרונים.
ובזה גופא יש דרגות לאין קץ, כי ככל שאדם מתרחק מהחכמה 
הטבעית, וככל שהוא חי ודבוק בתורה תורת ד' ובנותן התורה, יש לו 
יותר ערבות ומתיקות בתורה, ובתלמוד  והרבה  יותר השגות  הרבה 

תורה שהוא כנגד כולם ודאי יש לו יותר מכל המצוות.
במטבע הברכה של ברכת התורה, יש לשון מיוחדת, כי לא מצינו 
בקשה על עריבות בשום מצוה, רק בתלמוד תורה "והערב נא", ואין 
מחלוקת על מטבע הברכה כי "והערב נא" הוא חלק מקניני התורה, 

שאדם ירגיש את מתיקות התורה שנבלעת בדמו.
זהו ההבדל בין דואג שאף שהיה "אביר הרועים" ולא היה איש 
זה  ולעומת  ולחוץ,  השפה  מן  לימודו  היה  מדרגתו  לפי  אך  פשוט, 
דוד המלך היה "ותורתך בתוך מעי", בתוך תוכו במקום הגשמי. זהו 

"והערב נא", כאשר הוא משביע את עצמו בדברי תורה.
ואמרו חז"ל, עד שאדם מתפלל שיכנס תורה לתוך גופו, יתפלל 
שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו, כי אף שצריך להיות בריאים ושלמים 
רק  שיהיה  צריך  זה  והטעם,  העריבות  את  אבל  ללמוד,  כח  ושיהיה 

בתורה, ויש בזה דרגות אין סוף.

צדיק באמונתו יחיה
ובא  וכו'  והעמידן  דוד  "בא  אמרו  כד.(  )מכות  בגמרא  והנה 
חבקוק והעמידן על אחת צדיק באמונתו יחיה", וכבר האריך החפץ 
אחת",  על  "העמידן  את  לבאר  החזקה,  היד  דברי  והביא  בזה  חיים 
שהרי אף דבר מדברי סופרים אי אפשר לבטל ח"ו, וגר שמתגייר על 
מנת שלא לקיים אפילו דבר אחד מדברי סופרים אין מקבלים אותו, 

ומהו העמידן על אחת? 
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לאור התרחבות והתייעלות בהפצת הגליון
הננו להביא לפניכם את רשימת המוקדים לקבלת הגליון ברוב הריכוזים החרדיים

4 ה  ח ו ל ש  0 7 2 - 3 3 5 4 4 4 0  : ם י פ ס ו נ ם  י ט ר פ ל

אלעד:           
054-8590370 המעגל,          חוני 

אשדוד:
         44 מפיטסבורג  האדמו"ר  בלוטניק,   – הספרים  אוצר 
052-7643971 ז',           רובע 
052-7132050 בית חלקיה:          

בית שמש:
052-7613786 החרדית,        הקריה 
054-8441069 נוף,           יפה 
054-8596596 א',           רמה 
052-7129667 ג',           רמה 

בני ברק: 
130 עקיבא  רבי  רחוב  נוף,  יפה  ספרי 
ר"ע( )פ.   10 ירושלים  רחוב  אורייתא,  הספרים  בית 
052-7679076 כהנמן,     הרב   – עקיבא  רבי 
052-7112127 החיים,         אור  שכונת 

 052-7630012 ויז'ניץ   שיכון 
050-4171156 השומר,         – עזרא 
050-4112763 יעקב,         משכנות 
054-8420161 זכאי,           בן 
052-7649381 כץ,           פרדס 
054-8466238 טבריה:          
052-7682488 ירוחם:           

ירושלים:
גאולה, ויסברג, לבוש מרדכי 4

הספריה הספרדית, אהלי יוסף 3 גוש 80, 053-3135791
050-4114039 הבירה,    ארזי   – דפנה  מעלות 
053-3156588 וגן,           בית 
054-8527112 שאול,          גבעת 
053-3163456 נוף,           הר 
053-3105186 א',           רמות 

   050-4139559 ג',           רמות 

053-3134914 אונגאוור,        – ד'  רמות 
058-3288647 שלמה,          רמת 
050-4127832 יעקב,          נווה 
052-7686862 גילה,           

מודיעין עילית:
052-7645985 ספר,          קריית 
052-7627809 ברכפלד,          
052-7613075 הפסגה,         נאות 
052-7144192 פארק,          גרין 
053-3115239 צפת:          

רכסים:
054-8435929 לב אליהו,  
052-7195887 ביתך,           בני 
052-7114626 תפרח:          

ז"ל שבדור דעה כל  אלא ביאור הדבר, שהרי כבר כתב הגר"א 
חטא קל שחטאו בדקות גדולה לפי מדרגתם העצומה, כבר נגרמה 

להם ירידה גדולה ממעלתם עד שהיה קשה לחזור למצבם הקודם. 
]וכך מבאר הגר"א ז"ל את ענין הכרת וד' מיתות בי"ד שלא בטלו, 
שהרי כרת הוא משפט שמים, ובזמן שהיה ביהמ"ק קיים הרי היתה 
השגחה גלויה, וכשנכרתה הנפש היה האדם מת בפועל. אך בזמן של 
הסתר פנים, אמנם נשאר אותו דבר, נשאר העונש שנכרתה הנפש 
ממקור מחצבתה, ואף שהאדם חי הרי הוא חשוב כבעל חיים. ומכל 
חי עדיין שייך  חיות שנשאר  כי במעט  גדול,  בזה חסד  מונח  מקום 

שיחזור בתשובה[.
ולפי ירידת הדורות הרי שבדורות המאוחרים "בא דוד והעמידן 
יישארו  ואם  להאחז  יוכלו  שבהם  עיקרים  העמידו  וכו',  מיכה"  בא 
וחטא,  פגם  מכל  ח"ו  יפלו  ולא  הרוחני  במצבם  להשאר  יוכלו  בהם 
באופן שלא יוכלו כמעט לחזור. ובא חבקוק והעמידן על אחת, על 

האמונה, שכאשר אוחזים בה עדיין ניתן לחזור למעלתם הקודמת.
באמונתו  צדיק  על  היא  ההדגשה  הרי  חז"ל  בדברי  נתבונן  אם 
ירגיש. חבקוק פתח שערים ברחמים אחרי שירדו הדורות,  "יחיה" 
אם אדם יחיה באמונה, הוא חי את החיים הרוחניים באופן שאלו הם 
עיקר חייו, אז יש עדיין אפשרות לחזור ולהתעלות בקלות, אם אלו 
הם החיים שלו, ולהיפך, ממה שמובא בתחילת הפסוק בנבוכדנצר 
הרשע, "הנה עפלה לא ישרה נפשו בו" וכלשון רש"י שם שנפשו של 
רשע זה תמיד הוא בכעס ובתאוה שואף לבלוע ולא שבע, ואין רוחו 
לומר די במה שקניתי כבר, והמשך הכתוב "וצדיק באמונתו יחיה", 
והוא מאושר בכל רגע  וזה עיקר חייו ממש  כי הצדיק הוא חי בהם 
שחי את החיים הללו. ואף בזה יש הבדל באין ספור דרגות, ו"ושבתם 

וראיתם" בכל דרגה ודרגה. ועיקר הדרגה הוא לחיות באמונה. 

עיקר עבודת ד' - בשמחה 
כל עבודת השם, התורה והמצוות, צריך שיהיו בחיות ובשמחה. 
וידועה אגרתו של הגר"ח מוואלוז'ין לנכדו שכתב שכל מה שלומדים 

בשעה אחת בשמחה, אי אפשר בהרבה שעות שלומד בעצלתים.
אני מזכיר תמיד את שזכיתי לשמוע מנכד של הח"ח רבי הירשל 
זקס זצ"ל שהיה אצלי אבדלח"ט כחודש ויותר לפני זמן פטירתו ע"ה 
זכה וזכר היטב את רבנו החפץ חיים בסוף ימיו בזקנותו, וכידוע היה 
את  לעצמו  ומונה  עצמו,  עם  הנפש  חשבון  ועושה  מתבודד  הח"ח 
לעקוב  יותר  קל  היה  שנחלש,  זקנותו  ובימי  וחובותיו.  זכויותיו  כל 
החשבון,  אחר  אמר  נפש  חשבון  וכשעשה  הדברים,  את  ולשמוע 
וכו',  ברורה  משנה  כתבת  לולב,  נטלת  מצה,  אכלת  מאיר,  "ישראל 
אבל לא היה לך מספיק שמחה של מצוה". זו היתה תביעה נוקבת 

שהכריעה את הכף...

וכדי להבין מה היתה שמחת המצוה של החפץ חיים, שמעתי 
מגברא יקרנא הרב ליברמן זלל"ה שבעלותו לארץ ישראל עבר דרך 
ראדין, זה היה בערב שבת, והחפץ חיים הגיע מהמקווה ורקד סביב 
לשולחן, אמר לו אותו יהודי, בוודאי השמחה על שחזרתם מהמקווה 
בערב שבת. אך החפץ חיים אמר שרקד כי הוא שילם לעגלון וקיים 
ביומו תתן שכרו... ואע"פ כן היה תובע את עצמו עוד ועוד ומחייב 

עצמו בזה.
השמחה  גם  כולם,  כנגד  ת"ת  אם  אך  המצוות,  לכל  תביעה  זו 
צריכה להיות בכפלי כפלים, ויש על האדם תביעה גדולה, הוא נמצא 
ליד התורה ואין לו מספיק שמחה, הוא לא מספיק מרוצה, הוא רוצה 
אפשר  תורה  לבני  לו...  נדמה  שהיה  כפי  בדיוק  לו  הולך  לא  יותר, 

להגיד את הדברים במפורש, עד כמה נתבעים על זה.
יש לאדם זכות גדולה עד למאד, הוא יושב ליד הגמרא, אבל אם 
הוא לא מרוצה כי לא הכל הולך בדיוק כפי שהוא רוצה, הרי זה ח"ו 
כמו ירבעם ]ומצינו בלשון חז"ל )ברכות לה:( "חבר" לירבעם ועל כן 
מותר להזכיר זאת[. גם ירבעם היה במדרגה הכי גבוהה, וכשביקשו 
לא  הוא  הסתם  ומן  בראש",  "מי  תבע  עדן,  בגן  עמו  לטייל  הקב"ה 

צעק את זה... רק הקב"ה שמע את ה"אי הכא לא בעינא...".
גם אנחנו מסתובבים גם לפעמים עם הרגשה של "אי הכי לא 
להוקיר  ולחיות,  לזכור  אחד,  כל  על  נוראה  תביעה  זו  ח"ו...  בעינא" 
ולהעריך את הזכות הנוראה הזו הגדולה הזו של "אחת שאלתי" ושל 

"שבתי בבית השם".
וממילא  מצוה,  של  בשמחה  יותר  ולחיות  להיות  היא  התביעה 
יכול לעמוד  יהיו אחרת. יש לנו מה לשמוח, אדם  התורה והתפילה 
עם  נקראים  וישראל  מצוות,  ולקיים  ללמוד  להתפלל  המקום  לפני 
מדושני עונג, יש להם ממה להתענג, יש תורה יש תפילה יש מצוות, 

נצח נצחים.
עלינו להכניס את העריבות והחיות, להרגיש כי הם חיינו ממש. 
והמתיקות בתורה היא התשובה הכי גדולה לכל אלו שקמים עלינו, 
ועינם צרה, הם רוצים למעט ולקצץ, אותם מתיוונים ל"ע התינוקות 

שנשבו.
התשובה הניצחת להם היא, שעל ידי שאנחנו יותר נכיר ונעריך 
את עצמנו, על ידי שנחוש ונכיר את האושר שיש לנו, זה מה שישפיע, 

וזו היא התשובה הניצחת.
הגדולה  העליה  את  בנפשו  אחד  כל  לקיים  בעיקר  ובעיקר 
בתורה, ויזכו להיות במצב של "עבדו את ד' בשמחה", מתוך מנוחת 
הנפש וישוב הדעת. ויתקיים בנו במהרה ונגלה כבוד ד'ומלאה הארץ 
דעה את ד', ונזכה לישיש עליך אלוקיך כמשוש חתן על כלה, ולנגלה 
כבוד ד', כי עין בעין יראו את כל הדברים הגדולים והנשגבים בגאולה 

השלימה במהרה בימינו אמן.
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תשובות יש לענות עד ט"ו בשבט תשע"ח
בטלפון 072-3354440 שלוחה 1,

או לשלוח לפקס 077-4703846,
דוא"ל a0527165@gmail.com  ת.ד. 57419 ירושלים.

בצירוף שם, כולל\ישיבה ומס' טלפון.

בין השולחים יתקיימו הגרלות על 100$ כ"א,
וכ"כ יהיו זוכים נוספים בספרים יקרי ערך

התשובות יעברו ביקורת של ת"ח
תשובות נבחרות ושמות הזוכים

יפורסמו בעז"ה בגליון הבא

פתח
השאלה

קושיות ותמיהות
ימיטרובסקי שליט"א הגאון רבי יחיאל מיכל דז'

חנוכה
יניחנו  )בי' תרעא ס''ז( שאם מניח הנ''ח בדלת עצמו,  א. כתב השו''ע 
הט''ז  שם  כתב  סקל''ו(  )שם  ובמשנ''ב  שמאל.   מצד  כניסה  של  בחציו 
בקצה  שמאל  בצד  הנרות  להניח  להחמיר  ראוי  דלמעשה  שדעתו 

האחרון סמוך לכותל.
ביום  נרות  שני  רק  לו  שיש  שמי  כתב  ה',  ס"ק  תרע"א   במ"ב  ב. 
השלישי, ידליק  רק נר אחד. בשער הציון שם מובא שכן כתב הכת"ס  
ובאמת בכתב סופר כתב שאם הדליק 2 נרות ביום השלישי לא יצא כלל 

ידי חובה, וקלקל את המצווה!  )ובאמת אבי עזרי ובית הלוי חולקים ע"ז וואכמ"ל(
ג. פסק השו''ע )סי' תרעא ס''ח( שחצר שיש לו ב' פתחים משני רוחות 
צריך להדליק בשניהם מפני החשד. ועי' במשנ''ב )שם סק''נ( שכתב שה''ה 

בית. 
ויל''ע איך הדין כשמה דיירים גרים בחצר אחת או בבנין אחד, ויש 
לחצר או לחדר מדרגות ב' פתחים מב' רוחות, האם די שאחד הדיירים 
ידליק בפתח השני מפני החשד, או שהחיוב מוטל על כל אחד מהדיירים 
להדליק בפתח השני מפני החשד ולא מספיק שרק אחד ידליק, אלא 

צריך שכולם ידליקו כדי שלא יחשדו בשאר הדיירים שלא הדליקו.
הגרי"ש  מרן  רבינו  נשאל  עז(  עמ  תש"ע  )הוצאת  חנוכה  פניני  בספר  ד. 
לצאת  יכולים  שאינם  הסוהר  בבית  האסורים  בדבר  זצ"ל  אלישיב 
ולהדליק בפתח החצר, מה הדן כאשר קיימת אפשרות ששלוחם )כגון רב 
בית הסוהר( ידליק בעבורם בפתח הפונה לרה"ר, האם אפשר לברך )בכה"ג 

שהם שומעים הברכה( דאולי כיון דהוי "דירה בעל כרחו" שפטור ממזוזה כך 

גם אי אפשר להדליק נר חנוכה. והשיב רבינו מרן הגריש"א בזה"ל: "מי 

אומר שלא! זהו מה שדיברנו שמזוזה וחנוכה הם ב' ענינים שונים. ואע"פ 
שפטור ממזוזה יש להדליק נר חנוכה וכמו בית שאין בו ד' על ד" עכ"ד. 
ובהערות הביאו שבעבר הסתפק רבינו זצ"ל שבבית הסוהר יתכן 
לענין  האחרונים  שדנו  וכמו  דירה  נחשב  זה  דאין  מלהדליק  שפטורים 
מזוזה, אך שוב פשיטא לרבינו זצ"ל דבבית הסוהר חייב להדליק דאינו 

דומה למזוזה.
הסוהר  בבית  זצ"ל  מרן  נשאל  להדליק  שצריך  שפסק  ומאחר 
שאין מניחין אותן לצאת לפתח החצר להדליק, ומדליקין בפתח החצר 
המוביל לפרוזדור האם יצא יד"ח. והשיב בזה"ל: שם זה לא רה"ר, ולכן 

ידליק בלי ברכה. ואמנם מי שמברך אין מוחין בידו.
ויש להקשות מאי שנא מהתקנה שתיקננו בשעת הסכנה שמניחו 
שלא  זה  אבל  הסכנה,  שעת  אינו  דידן  דבנידון  דנהי  ודיו,  שולחנו  על 
אם  שלכה"פ  הסכנה  כשעת  ודינו  יתכן  בכלא  להדליק  מאפשרים 
בחו"ל  היום  שנוהגים  וכמו  יד"ח  שיצא  הבית  בפנים  הדליק   בדיעבד 

להדליק בפנים אע"פ שאין שם חשש סכנה ממש.
כניסתו  עיקר  כדי שתהיה  כוונתו שהוא  בכוונת הט''ז דאם  ויל''ע 
ויציאתו בין המזוזה לנ''ח, א''כ מה בכך שזה מונח באמצע, הרי אחרי 
מסובב  של  המעלה  מקיים  הוא  לנ''ח  המזוזה  בין  עובר  הוא  אם  הכל 
שיהיו  כדי  הוא  הט''ז  כוונת  ואם  באמצע.  מונח  הנ''ח  אם  גם  במצוות 
הנרות בתוך הטפח הסמוך למשקוף, זה קשה כי הרי מבואר במשנ''ב 
)בסק''ט( בשם הפוסקים שאם מדליק בחלל הפתח הרי כל הנרות בתוך 

הפתח ואין צריך לקרבם למשקוף, ודברי הט''ז צ''ע.

גיטין - המביא גט
א. בגיטין ב' ב' דאתיוהו בי תרי, ועיין בתוס' וראשונים דהיינו דמעידים 
חיישינן  ולא  שלחתים  לא  לומר  נאמן  אינו  ושוב  שלחם   שהבעל 
ברא"ש  ועיין  עיי"ש,  לקלקלה  חשוד  דאינו  פסולין  עדים  שהחתים 
יהיה  וריטב"א שהק' למה צ"ל בפ"נ ובפ"נ ולא תקנו דהשליח  ורמב"ן 
נאמן לומר שהוא שליח ועיי"ש מה שתי' דע"ז אין לו נאמנות והרא"ש 
דרק כשאומר בפני נאמן וביאר הקרבן נתנאל דרק כשאומר בפני מידק 
דייק אבל לומר שליח אני אין לו נאמנות והרמב"ן וריטב"א כתבו דרק 
לקיים השטר נאמן אבל לומר דהוא שליח בעי עדות גמורה[ וצ"ב הרי 
חיישינן  מדרבנן  ורק  עליו  מוכיח  דגיטו  כלל  חיישינן  לא  מדאורייתא 
ומדרבנן למה אינו נאמן לומר שהוא שליח ואמר אאמו"ר הגאון זצ"ל 
דכונתם דבקיום שטרות מצינו דחז"ל היקלו דגם קרובין כשרין לשיטת 
הרשב"א וכן מצינו דנאמנין להעיד בגודלן מה שראו בקוטנן כדאיתא 
כתובות כ"ח א' והריב"ש כתב דגם מפי כתבם מהני ועד נעשה דיין ועוד 
כמה קולות, והנה אם  יוציא שטר שאינו מקוים שמכר לו שדה והלוקח 
יביא עדים קרובים שראו שמכר לו השדה וכה"ג בשאר הפסולין כגון 

ת כ ר ע מ ב ו  מ ש ר נ ר  ב כ ש ם  י ב ר ה ם  י פ ר ט צ מ ה ר  ו א ל

ישנה אפשרות 
לקבלת גליון 

"האהל" בדיוור ישיר

ממשיכים 
בתכנית 
המנויים
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הוא  קיום  שצריך  מה  דכל  כיון  כשר  דיהיה  נימא  אטו  וכו'  כתבם  מפי 
רק דרבנן, ודאי דלא ומשום דרק לגוף הקיום הקילו חז"ל אבל בעדות 
הראשונים  כונת  וזה  כשרה  עדות  דבעי  אדאורייתא  אוקמה  אחרת 
ויש  נאמן],  השליח  אין  ובזה  אחרת  עדות  זה  שליח  שהוא  דלהעיד 
לתמוה דהנה התורת גיטין בסי' קל"ו סעיף ו' הביא מהריטב"א ב"מ דף 
י"ח דגם בהוחזקו שני יוסף בן שמעון נאמן השליח לומר שהוא שליח 
של אחד מהם וכתב התו"ג דחולק על תוס' בדף ג' א' דאין השליח נאמן 
עיי"ש, ותמה התו"ג על הריטב"א למה באמת נאמן השליח הרי דשב"ע 
דכיון דיש שני ב' יב"ש אין הגט מוכיח כלל ועיי"ש שכתב וז"ל ונראה 
הטעם דהוי כמלתא דעבידא לאגלוי דלא משקרי דהא יוסף בן שמעון 
השני יכול לברר הדברים עפ"י עדות החתומים שלא ציוה אותן לכתוב 
ובפ"נ  וכו' עיי"ש, ותמוה דא"כ למה צריך השליח לומר בפ"נ  ולחתום 
שהוא  ומשום  הגט   בלא  אפי'  שליח  שהוא  נאמנות  לו  דיש  כיון  הרי 
מלתא דעבידא לאגלוי וא"כ תמיד הוי כמו אתיהו בי תרי דאין צ"ל בפ"נ 

ובפ"נ וצ"ע.
שידעו  ע"מ  צריך  לר"א  ואפי'  וכו'  דאצרוך  הוא  ורבנן  תוד"ה  ג'  דף  ב. 
ס"ג  מלקמן  שתמה  בהגרעק"א  ועיין  וכו'.  שליח  עשאו  שהבעל 
אמרה  בפנינו  שאומרים  שנים  עדים  כיתי  שני  דמהני  קבלה  בשליח 
לידע  צריכין  אין  מסירה  דהעידי  הרי  קבלה  בפנינו  שאומרים  ושנים 
שחלו הגירושין ועיין בהגרנ"ט שתי' דשאני עידי מסירה שחוץ מהדין 
לקיומי הם גם עושים השטר לשטר ולאשווי שטרא בעי שיהיה מדעת 
בעדים  חסר  שליח  עשאו  שהבעל  יודעין  העדים  וכשאין  המתחייב 
לקבלה  בשליח  משא"כ  המתחייב  דעת  כאן  שהיה  יודעין  אינם  שהרי 
ועיין בקה"י מש"כ עוד באופ"א,  דלא חסר בעדות מצד הבעל עיי"ש, 
רוצה  שהבעל  בודאות  הע"מ  שידעו  שצריך  בתוס'  מבואר  ועכ"פ 
הבריא  א'  ס"ו  מדף  להקשות  ויש  לעדים,  נחשב  לא  ובלא"ה  לגרשה 
"ואם הוכיח סופו  ובגמ' שם  גט לאשתי רצה לשחק בה  שאמר כתבו 
על תחילתו הרי זה גט" ומעשה בבריא שאמר כתבו גט לאשתי ועלה 
לראש הגג ונפל ומת אמר רשב"ג אם מעצמו נפל ה"ז ]גט דהוכיח סופו 
על תחילתו דרצה לגרשה כיון דידע דעומד למות[, ועיין ברמב"ם פ"ב 
גירושין הי"ג דמיירי שכבר כתבו ונתנו הגט קודם שנפל ועיין אחיעזר 
סי' כ"ח שכן משמע פשטא דמתני' וקשה דלתוס' הנ"ל מה מהני מה 
שעכשיו נודע לנו שרצה לגרשה הרי בשעת המסירה העדים לא ידעו 
מזה וביותר דשם גרע מכאן דכאן לכה"פ הוי ספק אבל שם הא בסתמא 

נקטינן דרצה לשחק בה ואינו רוצה כלל לגרש וצ"ע, 
ג. ובעיקר הא דתנן שם דאם הוכיח סופו על תחילתו מהני צ"ע מה מהני 
מה דהוכיח עכשיו הרי בשעת מעשה לא ידענו שכן היה כונתו וא"כ הוי  
הוי דברים שבלב דהרי תוס' בר"פ השולח דף ל"ב א' ד"ה מהו דתימא 
כתבו שם דרץ אחרי השליח ואמר אח"כ דרץ כדי לבטלו דלא מהני כיון 
דבשעה שרץ לא נודע דכותו היה לבטל הוי דברים שבלב עיי"ש וא"כ 

ה"ה כאן וצ"ע. 

יבמות - חמש עשרה נשים
א.  יבמות דף ב' א' חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן 
דילפינן  לאחר  נחלקו  ותוס'  שרש"י  ב'  סי'  שמואל  ר'  בחי'  ועיין  וכו'. 
אח  דהאשת  משום  זה  אם  הטעם  מה  פטורה  ג"כ  צרה  דצרת  מקרא 

של הצרה פוטרתה וכ"כ רש"י בדף ב' ב' ד"ה כשם שצרת בתו פטורה 
שכבר נאסרה עליו והרי היא עליו כאשא"ח שיש לה בנים וכו' ומפורש 
דהאשא"ח של הצאה פוטר הצ"צ ]והגרעק"א הק' רק למה צריך לזה 
קרא[, אבל בתוס' בדף ג' ב' ד"ה לפי דבסוטה לבועל כיון דלא משכחת 
צ"צ לגבי הבעל אין להחמיר בבועל יותר מהבעל מוכח דגם למסקנא 
לא האשא"ח פוטר דא"כ לא שייך כלל מש"כ תוס' דסו"ס כיון שהיא 
מוכח  אלא  פטורה  צרה  הצרת  גם  ממילא  אשא"ח  עליה  ויש  פטורה 
דלתוס' השם צרת ערוה פוטר ובסוטה לא נתחדש דין זה ועיי"ש עוד 
השוכיח כן מתוס' דף ב' שצריך פסוק לאפי' הן מאה עיי"ש, ויש להעיר 
והרשב"א   סי' ט' שהוכיח מתוס'  עיין באמרי משה  נפ"מ דהנה  דיהיה 
חוץ  בקידושי  והנה  באורך,  עיי"ש  ליבום  נופלת  חוץ  בקידושי  דגם 
מקודשת  תהיה  ערוה   שהצרת  בכה"ג  וא"כ  אשא"ח  איסור  עליו  אין 
צרתה  היא  דתפטור  הדין  יהיה  לא  דלרש"י  הדין  יהיה  חוץ  בקידושי 
דהיינו צרת צרה כיון דלא נאסרה משום אשא"ח אבל לתוס' גם בכה"ג 

תפטור צרתה דשם צרת ערוה פוטרה וצ"ע. 

ב. והנה הטעם דהצרה פטורה מחליצה מבואר בדף ג' דהוא משום כל 
שא"ע ליבום א"ע לחליצה ותוס' בדף ח' ב' ובתוס' הרא"ש ותו"י שם 
כתבו דהוא משום דיש כרת על היבום משום אשא"ח וכל שא"ע ליבום 
וכו' וא"כ יש להעיר בנדון הנ"ל דקידושי חוץ דבזה ליכא כרת דיהיה הדין 
כיון דאין עליה כרת  דאף דהערוה פוטרה מיבום מ"מ תצטרך חליצה 
והוא חידוש שמצינו דצרת ערוה פטורה מיבום וצריכה חליצה וצ"ע, וכן 
משכח"ל בקידושי חציה שפחה וחב"ח דנופלת ליבום כמבואר בגיטין 
דף מ"ג ב' ובשו"ע סי' מ"ד ועיי"ש באב"מ דהפנ"י ס"ל דאין עליה איסור 
אשא"ח והאב"מ חולק דיש איסור אשא"ח ולא נתמעט ממיתה דאשת 
איש עיי"ש, וא"כ להפנ"י יש לדון דהחציה שפחה וחב"ח שתהיה צרת 

ערוה דתצטרך חליצה וצ"ע.  

ג. בתוס' דף ג' ב' ד"ה לפי כתבו דצרת סוטה לבועל לא פוטרת צרתה 
דהיינו צרת צרה כיון דלא משכח"ל גבי בעל אין להחמיר בבועל יותר 
כיון דהיא פטורה ממילא יש עליה  וכבר תמהו רבותינו דסו"ס  מבעל, 
איסור אשא"ח ולמה אין הכאיסור אשא"ח פוטרה ותירצו דמוכח מכאן 
דאשא"ח אינו פוטר וכבר האריכו בזה עיין חי' הגר"ש הימאן וקובה"ע 
ליה  דילילף  כרבי  קימ"ל  דהא  טובא  ק"ל  אכן  ועוד,  שמואל  ר'  וחי' 
ואליבא  וכו'  האי  נסיב  בעי  דאי  ליקוחין  תרי  דאיכא  היכי  כל  מולקחה 
אותה  ליקח  יכול  אינו  רק  דאם  ערוה  דין  עליה  שיהיה  צריך  אין  דרבי 
י'  בדף  מתוס'  יבום  הל'  הלוי  רי"ז  מרן  בחי'  שהביא  וכמו  צרה  פוטרת 
לרבי  ומ"מ  צרתה  פטרה  ולא  ערוה  הוי  לא  התנאי  דבעלת  שכתבו  א' 
ה"ה  וא"כ  עיי"ש  פטורה  צרתה  גם  פטורה  שהיא  דכיון  צרתה  פוטרת 
גם צרתה תפטור  ויש עליה אשא"ח  כיון דהיא פטורה  לבועל  בסוטה 

וצע"ג.   

שלוחה 5

להצטרפות לקבלת
הביטאון אצלכם בדואר 

 072-3354440
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' ז ן  ו י גל ה  אל הש תח  לפ ות  תשוב

תשובה לשאלה א' - תמצית הנידון
למנהג  קשה  לכרפס,  נטילה  שצריך  בשו''ע  דמבואר  בהא 
אפי'  בכלי  לאוכלו  דרגילים  דכיון  לכרפס  תפו''א  הלוקחים 

שאוכלו ביד אי''צ נט''י כמבו' במ''ב סי' קנח סקכ''ו(?
אברהם  והרב  ירושלים,  בעלזא  כולל  דרוק  משה  הרב 
ליישב  כתבו  ירושלים  דאברהם  מרגניתא  כולל  ויסברג  יהודה 
המנהג, דענין הנטילה בליל הסדר אינו רק משום שצריך נט"י 
כרפס  לקחת  נוהגים  שיש  ובפרט  במשקה,  שטיבולו  לדבר 
)סי' תע"ג ד"ה פחות( בשם הרשב"ץ  פחות מכזית ומבואר בביה"ל 
סי'  )ח"א  יעלה  יהודה  בשו"ת  וכ"פ  נט"י  אי"צ  מכזית  שבפחות 
)סי' קנ"ח סק"י( שיש  ידים, ]אך עי' במ"ב  נוטלים  קמ"ב(, ואעפ''כ 
להחמיר וליטול אף בפחות מכזית[, אלא יש עוד ענין בנטילה 
על  מיימונית  ובהגהות  רב(  )סי'  הרשב"א  בשו"ת  שכתבו  וכפי 
הרמב"ם )סק"ד( וכ"כ הפר"ח )סי' תעג סק"ו( והשעה''צ )סי' תעג ס''ק 
די בכל  ולזה  סט( שענין הנטילה אינו אלא להתמיה התינוקות 
)ח"ב סי' ל"ט( להגרצ"פ  שהוא. והביאו שכן כתוב במקראי קודש 
פראנק זצ"ל שכתב שאף שלדעת המ"ב בשם הדה"ח אין חיוב 
לחוש  להחמיר  יש  פסח  בליל  מ"מ  מזלג,  ע"י  כשאוכל  ליטול 
לשאר הטעמים שחיוב נטילה משום היכר לתינוקות או לטהרת 

הרגל. וכעי''ז תירץ הרב מרדכי פרידמן כולל בני תורה רכסים.
 עוד תירץ הרב אברהם יהודה ויסברג כולל מרגניתא דאברהם 
ירושלים, שי''ל שגם זה נכלל בקושיה שב''מה נשתנה'', ''הלילה 
הזה שתי פעמים'', דהיינו דלמה נוטלים ידים לכרפס, והרי אינו 

צריך נטילה כי אין אוכלים אותו ביד.
שניידר  יגאל  והרב  ב''ב  פוניבז'  כולל  נויבירט  מנחם  והרב 
כולל שמחת התורה קרית ספר, ו י. נתנזון מיר ירושלים תירצו, 
שלשון המשנ''ב הוא "מיני תבשיל וכו' אי''צ נט''י ואפי' אם נוגע 
בו בדרך מקרה בתוך הכף, ומשמע שרק אם נוגע בדרך מקרה 
גם  נט''י  חייב  בידיו  אכילתו  אוכל  בפועל  אם  אבל  נט''י,  צריך 

במאכל שאין דרכו לאוכלו אלא בכלי.
יצחק  והרב  שמש,  בית  יצחק  שיח  כולל  קנובליך  דוד  והרב 
גוטסמאן כולל כבוד התורה קרית ספר תירצו, שמכיון שבליל 
הסדר כל ישראל כך נוהגים לאכול עם היד, ובלילה הזה כך זה 
צורת האכילה א''כ הוי ליה כדבר שרגילים לאוכלו ביד שצריך 
נט''י, ואין אה''נ שכל השנה שאוכלים עם כלי אז אף כשאוכל 
ביד אי''צ נט''י, אולם בלילה זה שהרגילות שאוכלים ביד יש לזה 

דין שצריך נט''י.
כתב,  ירושלים  ישראל  כנסת  כולל  פירזל  שמואל  והרב 
דלפי''ז  כ'  זצ''ל  אויערבאך  מהגרש''ז  הלכות  עם  שבהגש''פ 
להראות  כדי  התינוקות  שישאלו  כדי  הוא  הידים  נטילת  כל 
שררה וי''א דהוא משום רוממות הלילה הזה שאנו מתקדשים 
בכל  מחמירים  ולכן  שזכינו,  הזה  בלילה  ביותר  ומטהרים 

החומרות ומחמירים כפוסקים שאפי' בדבר כזה צריך נט''י.
תשובה לשאלה ב' - תמצית הנידון

שסובר  הבה''ג  שי'  דלפי  שו(  )מצוה  במנח''ח  דמבואר  בהא 
שהגדיל  בקטן  שמ''מ  המנין  הפסיד  מהספירה  יום  שבדילג 
בספיה''ע יכול להמשיך לספור אף לבה''ג שכן גם מעשה המצוה 
בפטור מועיל לזמן החיוב שיוכל להמשיך לספור, קשה מהגמ' 
בר''ה )כח-כט( גבי כפאו שד לאכול מצה שהינו שוטה שאינו יוצא 
באכילת מצה, וכן מחצי עבד וחצי בן חורין שאינו מוציא עצמו 
בתק''ש ומבואר שקיום המצוה בשעת פטור אינו מוציא את זמן 

החיוב?
הרב יצחק גוטסמאן כולל כבוד התורה קרית ספר, והבה''ח 
יהודה מושקט ישיבת פוניבז' ב''ב כתבו, שיתכן שמה שהמנח''ח 
כותב שיכול להמשיך לספור זה אינו משום שמצוה בשעת פטור 
גמור מועיל לזמן החיוב, אלא כיון שקטן מחויב מדרבנן א''כ זה 

מצוה בשעת חיוב דרבנן שמועיל לזמן חיוב דאורייתא, ולדעת 
רב הראשונים שספיה''ע בזה''ז דרבנן אז בכלל אתי שפיר, אבל 

שוטה וחצי עבד בשעת הפטור אינם מחויבים אפי' מדרבנן.  
עוד כתב הבה''ח יהודה מושקט ישיבת פוניבז' ב''ב, לחלק 
שליט''א  וייס  הגרי''ט  הגאב''ד  בשם  בגיליון  שהובא  מה  ע''פ 
עליו  ששחטו  קטן  גבי  מבריסק  הגר''ח  מש''כ  ע''פ  שחילק 
מעצם  מופקע  אינו  מ''מ  בזה,  מצווה  דאינו  דנהי  ראשון  פסח 
דיני הקרבן ושפיר נקרא בעל הקרבן ועולה לו. וה''ה בספירה, 
דספירה שלימה לפנינו, משא''כ באכילת מצה דפעולת המצוה-

האכילה נעשית כולה בפטור.
הרב דוד אייזנברג כולל רחמסטריווקא ירושלים כתב, שיש 
אין  דשוטה  בספיה''ע,  לקטן  מצה,  במצות  שוטה  בין  לחלק 
וע''כ כשאוכל אינו אלא  בו צד חיוב כלל במצוה בזמן שטותו, 
שיתפקח,  עד  כלל  חובה  ידי  יצא  ולא  בעלמא,  קוף  כמעשה 
משא''כ גבי קטן, אי נימא שרבנן הטילו עליו חיוב, הנה יש לו 
גדר מחויב במקצת, וגם אי נימא כהראשונים שחובת החינוך על 
אביו היא ולא עליו, מ''מ יש כאן צד חיוב במצוה לקטן, ולכן זו 
סיבה לומר שתצטרף ספירתו מקטנותו לספרתו כשיגדל ושוב 

יוכל להמשיך בברכה.
הרב מרדכי פרידמן כולל בני תורה רכסים, והרב דוד קנובליך 
מיר  ישיבת  דהן  ישראל  והבה''ח  שמש,  בית  יצחק  שיח  כולל 
ספירתו  מועילה  בקטנותו,  ספר  ובפועל  שכיון  כתבו  ירושלים 
לתמימות, ואפי' אם היתה הספירה בפטור, מ"מ כיון בפועל לא 
דבר  שהוא  תמימות,  לחסרון  שייך  אינו  מהספירה,  ימים  חסר 

מציאותי, ובמציאות הספירה היתה בכל הימים.
והרב אברהם יהודה ויסברג כולל מרגניתא דאברהם ירושלים 
מצה  שאכל  ממי  שהגדיל,  בקטן  ספיה''ע  דשאני  די''ל  כתב, 
כשהיה שוטה, ומחצי עבד וחצי בן חורין שתקע בשופר, משום 
דמי שאכל מצה כשהיה שוטה, וחצי עבד וחצי בן חורין שתקע 
בשופר, הם צריכים ''להוציא'', דהיינו דמה שאכל מצה כשהיה 
שוטה לא נחשב לאכילה כלל, וכשנשתפה צריך ''להוציא'' את 
עצמו על מה שמחוייב כעת, מפני שמה שאכל בהיותו שוטה, 
שתקע  חורין  בן  וחצי  עבד  חצי  וכן  כלל,  לאכילה  נחשב  אינו 
בשופר, הרי רוצה להוציא כעת חציו את חציו, וזה א''א, כי חציו 
העבד אינו יכול להוציא את חציו הבן חורין, כי חציו העבד פטור 
לספר  שממשיך  מה  הרי  שהגדיל,  בקטן  משא''כ  זו,  ממצוה 
בגדלותו, אינו כדי ''להוציא'' את תקופת קטנותו, אלא סופר על 
מה שחייב כעת בספירה בגלל היום הנוכחי, וכ''ש שמה שבירך 
בקטנותו לא היה כדי ''להוציא'' את התקופה הבאה של גדלותו, 

לכן בזה אין חסרון.

תשובה לשאלה ג' - תמצית הנידון
ואמו  אביו  לו  אמרו  שאם  רמ-יד(  )יו''ד  בשו''ע  דמבואר  בהא 
השקיני מים שמקדים את אביו כי אמו גם חייבת בכבודו, יל''ד 
אם דין זה הוא גם בכהא''ג שאמו ביקשה קודם והתחיל כבר 
במצוה  עוסק  אמרי'  שבזה  או  אביו,  גם  ביקש  ואח''כ  לכבדה 

פטור מהמצוה וממשיך בכבוד אמו?
שמשמעות  כתב,  ב''ב  פוניבז'  כולל  צייטלין  אהרון  הרב 
שהעוסק  אמו,  בכבוד  לעסוק  שיסיים  לא:(  )קידושין  הראב''ן 
במצוה פטור מן המצווה, ושכן דעת הגר''ח קנייבסקי )דרך שיחה 
פ' יתרו עמ' רפו( שהעוסק במצוה פטור מן המצוה, ואף אם כיבוד 
או''א היא מצוה אחת ולא שתיים, הרי גם באותו מצוה עצמה יש 
את הפטור של העוסק במצוה, כשעוסק בעני זה פטור ממצות 
צדקה לעני אחר. אך הגר''מ שטרנבוך )תשוה''נ ח''ד סי' רח( מביא 
מורה שפסק כדעות הנ''ל, וחולק ע''כ וזאת על פי יסוד שאין 
מצוות כיבוד אם מול מצות כיבוד אב, כיון שהאשה משועבדת 
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תשובה לשאלה א' - תמצית הנידון
למנהג  קשה  לכרפס,  נטילה  שצריך  בשו''ע  דמבואר  בהא 
אפי'  בכלי  לאוכלו  דרגילים  דכיון  לכרפס  תפו''א  הלוקחים 

שאוכלו ביד אי''צ נט''י כמבו' במ''ב סי' קנח סקכ''ו(?
הרב ישראל מורגנשטרן כולל אור ישראל ב"ב, והרב אברהם 
ליישב  כתבו  ירושלים  דאברהם  מרגניתא  כולל  ויסברג  יהודה 
המנהג, דענין הנטילה בליל הסדר אינו רק משום שצריך נט"י 
כרפס  לקחת  נוהגים  שיש  ובפרט  במשקה,  שטיבולו  לדבר 
)סי' תע"ג ד"ה פחות( בשם הרשב"ץ  פחות מכזית ומבואר בביה"ל 
סי'  )ח"א  יעלה  יהודה  בשו"ת  וכ"פ  נט"י  אי"צ  מכזית  שבפחות 
)סי' קנ"ח סק"י( שיש  ידים, ]אך עי' במ"ב  נוטלים  קמ"ב(, ואעפ''כ 
להחמיר וליטול אף בפחות מכזית[, אלא יש עוד ענין בנטילה 
על  מיימונית  ובהגהות  רב(  )סי'  הרשב"א  בשו"ת  שכתבו  וכפי 
הרמב"ם )סק"ד( וכ"כ הפר"ח )סי' תעג סק"ו( והשעה''צ )סי' תעג ס''ק 
די בכל  ולזה  סט( שענין הנטילה אינו אלא להתמיה התינוקות 
)ח"ב סי' ל"ט( להגרצ"פ  שהוא. והביאו שכן כתוב במקראי קודש 
פראנק זצ"ל שכתב שאף שלדעת המ"ב בשם הדה"ח אין חיוב 
לחוש  להחמיר  יש  פסח  בליל  מ"מ  מזלג,  ע"י  כשאוכל  ליטול 
לשאר הטעמים שחיוב נטילה משום היכר לתינוקות או לטהרת 
תורה  בני  כולל  פרידמן  מרדכי  הרב  גם  תירץ  וכעי''ז  הרגל. 

רכסים, והבה''ח אברהם קרימלובסקי מישיבת תורה אור.
עוד תירץ הרב אברהם יהודה ויסברג כולל מרגניתא דאברהם 
ירושלים, שי''ל שגם זה נכלל בקושיה שב''מה נשתנה'', ''הלילה 
הזה שתי פעמים'', דהיינו דלמה נוטלים ידים לכרפס, והרי אינו 

צריך נטילה כי אין אוכלים אותו ביד.
שניידר  יגאל  והרב  ב''ב  פוניבז'  כולל  נויבירט  מנחם  והרב 
כולל שמחת התורה קרית ספר, ו י. נתנזון מיר ירושלים תירצו, 
שלשון המשנ''ב הוא "מיני תבשיל וכו' אי''צ נט''י ואפי' אם נוגע 
בו בדרך מקרה בתוך הכף, ומשמע שרק אם נוגע בדרך מקרה 
גם  נט''י  חייב  בידיו  אכילתו  אוכל  בפועל  אם  אבל  נט''י,  צריך 

במאכל שאין דרכו לאוכלו אלא בכלי.
יצחק  והרב  שמש,  בית  יצחק  שיח  כולל  קנובליך  דוד  והרב 
גוטסמאן כולל כבוד התורה קרית ספר תירצו, שמכיון שבליל 
הסדר כל ישראל כך נוהגים לאכול עם היד, ובלילה הזה כך זה 
צורת האכילה א''כ הוי ליה כדבר שרגילים לאוכלו ביד שצריך 
נט''י, ואין אה''נ שכל השנה שאוכלים עם כלי אז אף כשאוכל 
ביד אי''צ נט''י, אולם בלילה זה שהרגילות שאוכלים ביד יש לזה 

דין שצריך נט''י.
והרב שמואל פרזן כולל כנסת ישראל אשדוד כתב, שבהגש''פ 
עם הלכות מהגרש''ז אויערבאך זצ''ל כ' דלפי''ז כל נטילת הידים 
דהוא  וי''א  שררה  להראות  כדי  התינוקות  שישאלו  כדי  הוא 
ביותר  ומטהרים  מתקדשים  שאנו  הזה  הלילה  רוממות  משום 
ומחמירים  החומרות  בכל  מחמירים  ולכן  שזכינו,  הזה  בלילה 

כפוסקים שאפי' בדבר כזה צריך נט''י.
תשובה לשאלה ב' - תמצית הנידון

שסובר  הבה''ג  שי'  דלפי  שו(  )מצוה  במנח''ח  דמבואר  בהא 
שהגדיל  בקטן  שמ''מ  המנין  הפסיד  מהספירה  יום  שבדילג 
בספיה''ע יכול להמשיך לספור אף לבה''ג שכן גם מעשה המצוה 
בפטור מועיל לזמן החיוב שיוכל להמשיך לספור, קשה מהגמ' 
בר''ה )כח-כט( גבי כפאו שד לאכול מצה שהינו שוטה שאינו יוצא 
באכילת מצה, וכן מחצי עבד וחצי בן חורין שאינו מוציא עצמו 
בתק''ש ומבואר שקיום המצוה בשעת פטור אינו מוציא את זמן 

החיוב?
הבה"ח דוד טיירי ישיבת ברית יעקב ירושלים, והבה''ח יהודה 
שהמנח''ח  שמה  שיתכן  כתבו,  ב''ב  פוניבז'  ישיבת  מושקט 
כותב שיכול להמשיך לספור זה אינו משום שמצוה בשעת פטור 
גמור מועיל לזמן החיוב, אלא כיון שקטן מחויב מדרבנן א''כ זה 
מצוה בשעת חיוב דרבנן שמועיל לזמן חיוב דאורייתא, ולדעת 

רב הראשונים שספיה''ע בזה''ז דרבנן אז בכלל אתי שפיר, אבל 
שוטה וחצי עבד בשעת הפטור אינם מחויבים אפי' מדרבנן.  

והרב ישראל אפללו כולל אור ישראל נתיבות כתב, שיש לחלק 
בין שוטה במצות מצה, לקטן בספיה''ע, דשוטה אין בו צד חיוב 
כלל במצוה בזמן שטותו, וע''כ כשאוכל אינו אלא כמעשה קוף 
בעלמא, ולא יצא ידי חובה כלל עד שיתפקח, משא''כ גבי קטן, 
אי נימא שרבנן הטילו עליו חיוב, הנה יש לו גדר מחויב במקצת, 
וגם אי נימא כהראשונים שחובת החינוך על אביו היא ולא עליו, 
מ''מ יש כאן צד חיוב במצוה לקטן, ולכן זו סיבה לומר שתצטרף 

ספירתו מקטנותו לספרתו כשיגדל ושוב יוכל להמשיך בברכה.
הרב מרדכי פרידמן כולל בני תורה רכסים, והרב דוד קנובליך 
כולל שיח יצחק בית שמש, והבה''ח ישראל אריה הלר ישיבת 
ישיבת  מושקט  יהודה  והבה''ח  אשדוד,  לצעירים  גרודנא 
מועילה  בקטנותו,  ספר  ובפועל  שכיון  ביארו,  ב''ב  פוניבז' 
ספירתו לתמימות, ואפי' אם היתה הספירה בפטור, מ"מ כיון 
תמימות,  לחסרון  שייך  אינו  מהספירה,  ימים  חסר  לא  בפועל 

שהוא דבר מציאותי, ובמציאות הספירה היתה בכל הימים.
והרב אברהם יהודה ויסברג כולל מרגניתא דאברהם ירושלים 
מצה  שאכל  ממי  שהגדיל,  בקטן  ספיה''ע  דשאני  די''ל  כתב, 
כשהיה שוטה, ומחצי עבד וחצי בן חורין שתקע בשופר, משום 
דמי שאכל מצה כשהיה שוטה, וחצי עבד וחצי בן חורין שתקע 
בשופר, הם צריכים ''להוציא'', דהיינו דמה שאכל מצה כשהיה 
שוטה לא נחשב לאכילה כלל, וכשנשתפה צריך ''להוציא'' את 
עצמו על מה שמחוייב כעת, מפני שמה שאכל בהיותו שוטה, 
שתקע  חורין  בן  וחצי  עבד  חצי  וכן  כלל,  לאכילה  נחשב  אינו 
בשופר, הרי רוצה להוציא כעת חציו את חציו, וזה א''א, כי חציו 
העבד אינו יכול להוציא את חציו הבן חורין, כי חציו העבד פטור 
לספר  שממשיך  מה  הרי  שהגדיל,  בקטן  משא''כ  זו,  ממצוה 
בגדלותו, אינו כדי ''להוציא'' את תקופת קטנותו, אלא סופר על 
מה שחייב כעת בספירה בגלל היום הנוכחי, וכ''ש שמה שבירך 
בקטנותו לא היה כדי ''להוציא'' את התקופה הבאה של גדלותו, 

לכן בזה אין חסרון.

תשובה לשאלה ג' - תמצית הנידון
ואמו  אביו  לו  אמרו  שאם  רמ-יד(  )יו''ד  בשו''ע  דמבואר  בהא 
השקיני מים שמקדים את אביו כי אמו גם חייבת בכבודו, יל''ד 
אם דין זה הוא גם בכהא''ג שאמו ביקשה קודם והתחיל כבר 
במצוה  עוסק  אמרי'  שבזה  או  אביו,  גם  ביקש  ואח''כ  לכבדה 

פטור מהמצוה וממשיך בכבוד אמו?
שמשמעות  כתב,  ב''ב  פוניבז'  כולל  צייטלין  אהרון  הרב 
שהעוסק  אמו,  בכבוד  לעסוק  שיסיים  לא:(  )קידושין  הראב''ן 
במצוה פטור מן המצווה, ושכן דעת הגר''ח קנייבסקי )דרך שיחה 
פ' יתרו עמ' רפו( שהעוסק במצוה פטור מן המצוה, ואף אם כיבוד 
או''א היא מצוה אחת ולא שתיים, הרי גם באותו מצוה עצמה יש 
את הפטור של העוסק במצוה, כשעוסק בעני זה פטור ממצות 
צדקה לעני אחר. אך הגר''מ שטרנבוך )תשוה''נ ח''ד סי' רח( מביא 
מורה שפסק כדעות הנ''ל, וחולק ע''כ וזאת על פי יסוד שאין 
מצוות כיבוד אם מול מצות כיבוד אב, כיון שהאשה משועבדת 
ושיטתם  ה:(  יבמות  כולכם  )ד''ה  תוס'  ע''פ  זה  את  וסומך  לבעלה. 
שהלכה שאתה ואמך חייבים בכבוד אביך. וכדמפורש ברמב''ם 
)אישות טו, כא( ובשו''ע )אבהע''ז סי'  פ', ס''ד( ''ומוזגת לו כוס ומשמשת 
בפני בעלה כגון שתתן לו מים''. וזה מה שבא הפס' ללמד אתה 
ולאמו  לאביו  שעובד  כעין  המצווה  שגדר  בכבודי,  חייבין  אביך 
ואינה ככל המצוות שעשה דוחה לא תעשה. וממילא גם באמו 
שמשועבדת לאביו אין בכלל מצות כבוד אב ואם כשבזה נמנע 
כבוד אביו. ונמצא בשדה חמד )ח"ה מערכת ע' כלל מה( בשם שו''ת 
שם אריה שהעוסק במצוה שבין אדם למקום אינו פטור ממצוה 
שבין אדם לחברו. ע''כ מוסיף הגר''מ שטרנבוך דהוא הדין בכל 

מצוה שעיקרה בגדר שעובד כעין חוב דאינה פוטרת.
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שיש  נתיבות,  ישראל  אור  כולל  אפללו  ישראל  הרב  כתב  וכן 
לומר שגם שעוסק עתה בכבוד אמו יניח עסקו ויעסוק בכבוד 
אביו )וכדברי הגר''מ שטרנבוך הנ''ל(, דכיון שגם אמו חייבת בכבוד אביו 
א''כ היא עצמה מתחייבת כעת לעשות רצונו של האב, ומתבטל 
כדי  במצוה  עוסק  חשיב  ולא  כך,  מחמת  רצונה  לעשות  החיוב 
לזה סייעתא מדברי החזו''א  ויש  לפוטרו מלקיים מצות אביו, 
)קידושין לא. סוד''ה הטל( שכתב שאף בקום עשה יכול לעבור על רצון 
אמו ולעשות ציווי אביו, ואין זה נקרא מבטל מצוה, שהרי האם 

עצמה חייבת בכבוד אביו, וכבודה בטל מפני כבודו. 
כתב,  ב''ב  פוניבז'  ישיבת  רבינוביץ  אלחנן  רפאל  והבה''ח 
דלכאו' הנידון דומה למה שנפסק בשו''ע )סי' רמ סי''ב( גבי אמר 
לו אביו השקיני מים ויש לפניו לעשות מצוה עוברת כגון קבורת 
ע''י  שתעשה  למצוה  אפשר  שאם  הוא  שהדין  לויה,  או  המות 
אחרים, יעסוק בכבוד אביו, ואם אין שם אחרים לעשות, יעסוק 
)קידושין לב.( והטעם מפני  ויניח כבוד אביו. ומקורו בגמ'  במצוה 
שהוא ואביו חייבים בכבוד המקום. והסברא לדמות את זה הוא 
ע''פ מש''כ התוס' )יבמות ה: ד''ה כולכם( שטעם ומקור הדין שאביו 
קודם לאמו נלמד מדרשת הגמ' ביבמות שם דכתיב ''איש אמו 
ואביו תיראו ואת שבתותי תשמרו'' לענין שכיבוד אב אינו דוחה 
ואביך  ואתה  מאחר  שבת  דוחה  אינו  אב  שכבוד  שכשם  שבת, 
מהטעם  הם  לכיבוד  קודם  אב  כיבוד  כמו''כ  בכבודי,  חייבים 
שאתה ואמך חייבים בכבודי. ומכיון שיש לדמות להא, א''כ ניחזי 
מה הדין כשהתחיל להתעסק בכבוד אביו ואח''כ נזדמן לו מצוה 
עוברת איך הדין בכה''ג, ובריטב''א )קידושין שם ד''ה איסי( ובר''ן )שם 
ד''ה הלכה( כתבו לענין שאם התחיל להתעסק במצוה שאפי' אם 
הוא מכיבוד  מ''מ פטור  יש אחרים שיכולים להתעסק במצוה 
אב באותו שעה משום שהעוסק במצוה פטור מן המצוה, ובב''י 
)שם( כ' שכן יש לדקדק מרש''י )ד''ה אבא( שכ' 'ויש מצוה אחרת 
לפני' ומשמע שדוקא כאשר המצוה לפניו, ולא כשכבר עסק בה, 
שהסתפק  הא(  ד''ה  )שם  ברמב''ן  ויעוין  שם(.  )בשו''ע  הרמ''א  וכ''פ 
)ב''מ לב. ד''ה ת''ח( שגם כשהתחיל  בזה. ולפי''ז כ' בפסקי הרי''ד 
יניח  לא  שאעפ''כ  עוברת  מצוה  לו  ונזדמן  אביו  בכבוד  לעסוק 
כיבוד אביו כי העוסק במצוה פטור מהמצוה, וכיבוד או''א אין 
לך מצוה גדולה הימנו. וכ''פ בערך לחם למהריק''ש )על השו''ע שם( 
ובס' החרדים )מ''ע פ''א אות כז( ובברכ''י )או''ח סי' לח אות ז( ובשפת 
אמת )קידושין שם( ובערוה''ש )סי' רמ סל''ו(. והט''ז )חו''מ סי' רסו סק''א( 
גם הסכים לכך וכתב שהטעם שלא אומרים בזה הסברא שאני 
ואבא חייבים במצוה, משום שמכיון שהעוסק במצוה פטור מן 
המצוה, הרי אינו מחויב כלל במצוה ולא שייך כלל סברת שאני 
הוא  לפנינו  האב  אם  שמ''מ  שכ'  אלא  במצוה,  חייבים  ואבא 
מחויב למחול על כבודו כדי שהבן יוכל לקיים המצוה, אבל כל 
זמן שהאב לא מחל אין הבן מחויב כלל במצוה שניה. מאידך, 
הריא''ז )בקונ' הראיות ב''מ פ''ב ראיה טו( חולק וסובר שכיון שהאב ג''כ 
המצוה,  ויעשה  אביו  בכבוד  לעסוק  הבן  יפסיק  במצוה,  מחויב 
ולפי''ז  שם(.  קידושין  עמ''ס  הערות  )ס'  זצ''ל  אלישיב  הגרי''ש  וכ''ד 
ג''כ  שהאם  כיון  והגריש''א  הריא''ז  שלדעת  בנידו''ד  ג''כ  י''ל 
ויעסוק  אמו  בכבוד  לעסוק  הבן  יפסיק  אביו,  בכבוד  מחויבת 
בכבוד אביו, ולדעת הרי''ד והאחרונים הנ''ל לא יניח כיבוד אמו 
וגם לדעת הט''ז הוא פטור,  כי העוסק במצוה פטור מהמצוה, 
אלא שלשיטתו צ''ל שאם האם לפנינו האם מחויבת למחול על 
כבודה כדי שהבן יקיים מצות כיבוד אב, אבל אם האם לא מחלה 
יתכן שיש לחלק שבנידו''ד גם  הוא פטור מלכבד אביו. אמנם 
לשי' הרי''ד והאחרונים אין פטור של עוסק במצוה כיון שסברת 
הרי''ד לפטור אותו מהמצוה הוא מטעם שכ' שכיבוד או''א אין 
לך מצוה גדולה הימנו, אבל כאן שעוסק באותו מצוה של כיבוד 
או''א ורק עוזב מכיבוד האם לכיבוד האב אולי זה שונה. ועוד, 
שיתכן שעוסק במצוה נאמר על ב' מצוות נפרדות ולא על מצוה 
אחת. ועוד, שלדעת הראשונים שפטור עוסק במצוה לא נאמר 
הוא  אביו  את  יכבד  שאם  בנידו''ד  א''כ  שניהם  לקיים  כשיכול 
מקיים גם כיבוד אם שגם אמו חייבת בכבודו והוא כעין שליח 
שלה, וכיון שיכול לקיים שניהם אין פטור של עוסק במצוה, אבל 

בכיבוד אב ומצוה עוברת אם יעזוב את אביו ויקיים המצוה אין 
מקיים.  שהוא  ולמצוה  לאביו  מה  כי  אב  כיבוד  גם  מקיים  הוא 

ודו''ק.
וגם הרב יגאל שניידר כולל שמחת התורה קרית ספר כתב, 
לבטל  לו  אומר  זאת למש''כ החרדים שאם אבא  לדמות  שיש 
מצוה  מקיום  יתבטל  שליחותו  וע''י  שליחות  לעשות  או  מצוה 
לא ישמע לו, אבל אם אביו אומר לו לעשות דבר ובהמשך הזמן 
לעשות  לו  יאמר  אביו  אם  כגון,  לאביו,  ישמע  ממצוה  יתבטל 
יעבור  זה  ובגלל  השליחות  ותמשך  הלילה  באמצע  שליחות 
זמן תפילה ישמע לקול אביו. ומזה אפשר ללמוד לאמו, שאם 
אמו אמרה לו תעשה פעולה ומזה יגרם שאח''כ אבא יאמר לו 
לעשות פעולה ולא יוכל לעשות, שעליו לשמוע לאמו ולא יפסיק 

בשביל אביו.  
והרב מרדכי פרידמן כולל בני תורה רכסים, והבה''ח ישראל 
אריה הלר ישיבת גרודנא לצעירים תירצו, שעוסק במצוה פטור 
מן המצוה נאמר רק על ב' מצוות נפרדות, אבל כיבוד אב ואם 
שזה מצוה אחת אין פטור של עוסק במצוה ולכן יניח כבוד אמו 
שהטעם  לבאר,  הוסיף  הלר  י''א  והבה''ח  אביו.  בכבוד  ויעסוק 
לכך הוא משום דמבואר בריטב''א )סוכה כח( שטעם הפטור של 
ויעסוק  עוסק במצוה הוא מכיון שאם יעזוב המצוה הראשונה 
במצוה השניה אז הוא מבזה את המצוה הראשונה, ולכן מסתבר 
שכל זה שייך בב' מצוות נפרדות, אבל בכיבוד אב ואם שזה מצוה 
אחת לא שייך ביזוי מצוה בהולך לאותו מצוה, ולא הלך ממצות 
כיבוד הורים אלא ממשיך בה, אולם באביו, ולא מבזה מצוה זו, 
וכי תימא דלא שנא מנותן צדקה לעניי עיר אחרת ואף התם יתן 
באמצע לעניי עירו דלא מבזה המצוה בעוסק באותו מצוה של 
צדקה, זה אינו, דהתם מבזה הגברא של עיר אחרת אבל הכא 
האם חייבת בכבוד האב ולא מבזה אותה וגם לא מבזה המצוה 

כיון שעוסק באותו מצוה.
והרב דוד קנובליך כולל שיח יצחק בית שמש כתב, שלדעת 
הראשונים שסוברים שכל פטור עוסק במצוה נאמר רק כשאינו 
יכול לקיים שניהם אבל אם יכול לקיים שניהם יעשה את שניהם 
ואינו נפטר, א''כ כשמקיים את ציווי האב יש פה גם כיבוד אם, 
שמכיון שגם אמו מצווה על כיבוד אב א''כ כשמקיים את כיבוד 
האב יש פה גם כיבוד אם, ולפי''ז יפסיק מלקיים את ציווי האם 
שהתחיל ויעשה את ציווי האב, שכשעושה את ציווי האב יש פה 
גם כיבוד אב וגם כיבוד אם, ובזה לא אמרי' עוסק במצוה פטור 

מן המצוה שהרי יכול במצוה השניה לקיים את שניהם. 

בהגרלה שנערכה בין שולחי התשובות
למדור פתח השאלה בגליון ז'

זכו כל אחד ב- 100$:
הרב דוד אייזנברג - כולל רחמסטריוקא ירושלים

הבה"ח ישראל דהן , ישיבת מיר
בספרי תורת ראשי הישיבות זכו:

הרב אברהם יהודה וייסברג - כולל "מרגניתא דאברהם" י-ם.
הרב מנחם נויבירט - כולל פוניבז'.

הרב מרדכי פרידמן - כולל "בני תורה" רכסים.
הרב דוד קנובליך - כולל "שיח יצחק" בית שמש.

הרב יגאל שניידר - כולל "שמחת התורה" מודיעין עילית.

הבה"ח יעקב ארלנגר - ישיבת  חומת ירושלים  בית שמש.
הבה"ח משה פוליטנסקי - ישיבת בית מדרש עליון.

הבה"ח דוד מאיר פרידמן - ישיבת "כנסת יצחק" חדרה.
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על
פתחינו

בענין שיעור עד שתכלה רגל מן השוק
הגאון האדיר רבי יצחק הלוי דזימטרובסקי זצוק"ל

ורמינהו מצותה  לה,  זקוק  אין  וכבתה  ע"ב.  כ"א  דף  א. שבת 
משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק, מאי לאו דאי כבתה 
הדר מדליק לה, לא דאי לא אדליק מדליק. ואי נמי לשיעורה. 
עבר  ואילך  מכאן  "אבל  מדליק,  אדליק  לא  דאי  ד"ה  ובתוס' 
שלא  מיד  בלילה  ולהדליק  ליזהר  דיש  פורת  הר"י  אומר  הזמן. 
משני  דהא  מספק,  ידליק  איחר  אם  ומ"מ  מדאי,  יותר  יאחר 
שינויי אחרינא" עכ"ל. והנה שיטת הרמב"ם דהנך ב' לשונות לא 

פליגי אהדדי. וצ"ב מנ"ל לומר דהנך לשונות לא פליגי.
והנה במרדכי, ובסמ"ג המובא בפר"ח תרע"ב, כתבו דהאידנא 
דמדליקין בפנים ל"צ שיעורא. אמנם ברש"ל בשו"ת )פרק ח'( 
וברמ"א בד"מ, ובמג"א, פסקו דגם בזה"ז צריך שיעור, וכן הכריע 
הפר"ח. ולכאורה הביאור במחלוקת, מה הביאור בשיעור של עד 
שתכלה, דהסמ"ג ומרדכי ס"ל דכיון דצריך שיהי' דולק בשעה 
שעדין לא כלה רגל מהשוק מה"ט צריך שיעורא שיהי' ראוי לזה, 
ולפ"ז בפנים לא שייך זה. אבל הרמ"א ורש"ל ומג"א ס"ל דהוי 
דין שיעורא במעשה ההדלקה שיהי' משך חצי שעה, וזה שייך 

גם בזה"ז. 
צריך  אינו  להדליק  איחר  שאם  כתב  דבמג"א  צ"ע,  אמנם 
דהביאור  ומבואר  יותר,  ולא  מהשוק  רגל  שתכלה  עד  רק  שמן 
לשיעורא היינו שידליק עד שתכלה רגל מהשוק, ואין נפ"מ מתי 

הדליק, ולכאו' צ"ע שדברי המג"א סתרי אהדדי.
אהדדי  פליגי  לא  הלשונות  דב'  מה"ט  ס"ל  הרמב"ם  אמנם 
והטעם דצריך שיעור עד שתכלה היינו מפני שאח"כ כבר אינו 

זמן הדלקה. וצריך ליישב דברי המג"א.
מי  "יש  השו"ע  כ'  ב'  סעיף  תרע"ה  בסימן  דהנה  ונראה,  ב. 
כדי  בנר  שמן  שיתן  צריך  מצוה  עושה  דהדלקה  דכיון  שאומר 
שיעור קודם הדלקה, אבל אם בירך והדליק ואח"כ הוסיף שמן 
עד כדי שיעור, לא יצא ידי חובתו". וכ' הפר"ח שם, שאינו מבין 
למה כתב יש מי שאומר, כיון שכן כתבו הרא"ש והטור ולא מצינו 

מי שחולק ע"ז, וגם כך פשוט בסברא. 
היינו  בשיעור  דהביאור  ס"ל  דהרא"ש  אפ"ל,  באמת  אמנם 
שיעור משך חצי שעה, ולכן אם נתן פחות אין זה הדלקה, אבל 
לפי"ד הרמב"ם דהיינו עד שתכלה בפועל, וגם איחר מדליק עד 
שתכלה וזה השיעור, א"כ י"ל דאין זה חסרון במעשה הדלקה 
אבל  שתכלה,  עד  הזמן  כל  שידלוק  לכתחילה  דמצותו  רק 
בדיעבד מיקרי הדלקה גם בלא"ה וכמו במדליק את סוף הזמן 
דסגי בדיעבד. אמנם המג"א ע"כ ס"ל, דאף לפי"ד דהשיעור עד 

שתכלה בפועל, מ"מ אם לא נתן כשיעור אינו יוצא. וצ"ב.
בפנים  דמדילקים  דבזה"ז  הדין  בעיקר  להסתפק  יש  והנה 
דביסודו הוא מהא דבשעת הסכנה מדליקין על שולחנו ודיו, אם 
הביאור שבאמת זהו אותו דין הדלקה, אלא שאם ליכא סכנה יש 
דין נוסף דצריך שיהי' בו פרסומי ניסא, ובשעת הסכנה מתקיים 
הדין של הדלקת נר בלא פרסומי ניסא ג"כ. או דבאמת זהו ב' 
בחוץ,  דוקא  הוא  הסכנה  בשעת  שלא  הדלקה  דהדין  חיובים, 

אלא דבשעת הסכנה נתחדש דין הדלקה מחודש של בפנים.
דבזה"ז  כתבו  דבתוס'  והריטב"א,  תוס'  בזה  פליגי  ולכאורה 
אפשר גם אחרי שתכלה רגל מהשוק, וכ' הריטב"א דלפ"ז נראה 
אלא  בחוץ  מדליק  לא  הזמן,  דאחר  הביאור  הגמ'  בזמן  שגם 

בפנים. וטעם התוס', שבזמן שאין סכנה לא נאמר בכלל הדין 
של בפנים.

רגל, אע"פ  עד שתכלה  נראה, שהמג"א ס"ל שהדין  ומעתה 
שהביאור, לא דצריך חצי שעה אלא עד שתכלה רגל בפועל, מ"מ 
יהיה ראוי לדלוק עד סוף זמן  זהו דין שצריך שבשעת הדלקה 
בהדין  אמנם  ההדלקה.  של  הזמן  לפי  משתנה  והשיעור  חיובו, 
לכתחילה  של  האופן  לפי  השיעור  דבחוץ  כיון  דפנים,  הדלקה 
דמדליק בתחילת הזמן הוי כחצי שעה, ממילא גם בפנים הדין 

שיעור הוי חצי שעה. 
ומיושב ג"כ מה דבסימן תרע"ה סעיף ב', כיון דהוי דין שיעור, 
ול"ק מ"ש דבסוף הזמן יוצא אף שהפסיד את ההתחלה, דבאמת 
זהו דין שיעור, אלא שזה שיעורו שידלק עד שתכלה הרגל ולא 
נפק"מ מתי התחיל. ובזה מבואר מש"כ הפמ"ג באשל אברהם 

תרע"ה ס"ק ו' דאם אין לו כשיעור ידליק בלא ברכה.
אחרי  בחוץ  הדלקה  של  בהדין  אם  להסתפק,  יש  והנה  ג. 
שתכלה רגל מהשוק לפי לישנא דלשיעורא אבל אפשר להדליק 
כל  מדליק  בדיעבד  דלכו"ע  הרשב"א  דעת  לפי  אם  אח"כ,  גם 
הרמ"א  במחלוקת  תלוי  זה  ולכאו'  שיעורא.  צריך  אם  הלילה 

ורש"ל, עם הסמ"ג ומרדכי.
דהנה  והרשב"א,  תוס'  במחלוקת  תלוי  דיהיה  בזה,  והנראה 
לכאו' תוס' לפי הלשון דאפשר להדליק גם אחר הזמן ס"ל בדיוק 
כמו הרשב"א. אמנם נראה דבאמת זה ב' גדרים, דהנה הרשב"א 
ס"ל דעיקר מצוות ההדלקה לא שייך להא דיהי' פרסומי ניסא, 
אלא  ההדלקה,  של  המצווה  לעיקר  לעצמו  דמדליק  מה  וסגי 
דיש עוד מצוה נוספת שיהי' פרסומי ניסא, וא"כ לפי"ז מסתבר 
דליכא כלל שיעורא. אמנם תוס' ס"ל דהיסוד של ההדלקה הוא 
לפרסומי ניסא, אלא שהלשון השני ס"ל שגם אחרי שתכלה רגל 
מהשוק יש עדיין קצת פרסומי ניסא דלפעמים אנשים עוברים, 

ולכן צריך שיעורא.
ובאמת גם בהדין דבזה"ז מדליקין לפנים יש להסתפק, דיל"פ 
דהביאור שזהו הפרסומי ניסא במקום בחוץ. או דנימא דפנים 

מתקיים רק עיקר מצות הדלקה.
והנה מדסתמו השו"ע והמג"א ולא חילקו דכשמדליקין אחרי 
שתכלה רגל ל"צ שיעורא, מוכח דס"ל שגם אז צריך שיעור. וצ"ע 
לפ"ז למה כ' המג"א שאם מדליק סמוך לתכלה סגי בקצת שמן, 

מ"ש ממדליק אחר הזמן דצריך חצי שעה.
ונראה, דלפי"ד הרשב"א זה באמת קשה, אבל לתוס' י"ל דאם 
מתקיים עיקר דין פרסומי ניסא שזהו עד שתכלה רגל סגי בכך, 
אבל אם מדליק אח"כ דכבר לא מתקיים הדין פרסומי של עד 
ידי שאנשים של  יהי' על  ניסא  שתכלה א"כ חיובו שהפרסומי 
אח"כ רואים את הנרות, ולכן כ' שצריך שיעור של חצי שעה. ומה 
דקודם א"צ חצי שעה דכשמתקיים הדין פרסומי ניסא של עד 

שתכלה ליכא כלל חיוב פרסומי ניסא של אחר שתכלה. 
מה  זמן  מדליק  דאם  כתב,  ב'  ס"ק  תרעב  סימן  במג"א  ד. 
אחר שקיעת החמה אין צריך ליתן שמן כ"כ רק עד שתכלה רגל 
מהשוק. והקשו הגר"ש ברמן ]שליט"א[ זצ"ל, והגרח"א טורצין 
זצ"ל, דהלא הטור שו"ע פסקו דלאחר שתכלה רגל מהשוק ג"כ 
הוי זמן הדלקה בדיעבד, וא"כ למה לא נצטרך לתת שמן שיעור 
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חצי שעה כמו במדליק אחר הזמן, והגר"ש ברמן ]שליט"א[ 
אלא  שעה,  חצי  שיעור  ל"צ  באמת  הזמן  דאחר  תירץ,  זצ"ל 
דהקשה על הפרמ"ג שכתב שאם אין לו שמן עד שתכלה רגל 
מהשוק ידליק בלא ברכה, ולמה יגרע מאחרי זמנו דמדליק כל 

שהו עכ"ד.
שעה,  חצי  צריך  לא  הזמן  דאחר  שכתב  דבריו  בעיקר  והנה 
נראה דכן מוכח ממה שכתב המרדכי דבזמן שמדליקין בפנים 
אחר  לדידהו  נקט  לא  דהמרדכי  מה  והנה  גדול,  זמן  צריך  לא 
הזמן, צ"ל דס"ל כהרמב"ם דאחר הזמן לא מדליקין כלל, אבל 
עכ"פ מדבריו מוכח שאם מדליקין אחר הזמן כיון דבלא"ה אין 
היכר לבני רה"ר באמת ל"צ חצי שעה, אלא דדברי הפרמ"ג צ"ע 

כנ"ל.
והנה בריטב"א החדש כ' "וכתב הרב בעל התרומות ז"ל דהני 
רשות  לבני  היכר  ואין  לפתח  חוץ  מדליקין  שהיו  לדידהו  מילי 
לבני  אלא  היכר  ואין  בפנים  דמדליקינן  אנן  אבל  יותר,  הרבים 
פירוש  ולפי  השחר,  עמוד  ועד  הלילה  כל  להדליק  יכול  הבית, 
ההיא  עד  בחוץ  מדליק  אדליק  לא  דאי  דה"ק  לפרש  יש  זה 
נמי  אינו מדליק אלא בפנים, דלדידהו  שעתא, אבל בתר הכין 
ודאי משום דלא מצי למעבד היכירא לרשות הרבים לא נפטר 
דבשעת  אמרינן  לקמן  דהא  ביתו  ולבני  לו  היכירא  מלעשות 

הסכנה מדליקה על ]שולחנו ודיו[". עכ"ל.
והנה לכאו' המחלוקת בין ספר התרומה והריטב"א היא, אם 

שעת הסכנה הוי תקנה מיוחדת כמו שאמר הגרי"ז.
והנה ברשב"א הוכיח, מהא דאם יש לו נר אחד נר ביתו עדיף, 
ולמה לא יעשה נר ויעלה לכאן ולכאן כמו שעת הסכנה. ולכאו' 
הרשב"א לשיטתו דכל הלילה חייב בדיעבד, אבל לתוס' ליכא 
הלילה  דכל  מהא  הרשב"א  הוכיח  לא  למה  א"כ  אמנם  ראיה, 

חייב בדיעבד. 
הרשב"א  גם  בחוץ  להניח  חייב  הוא  אם  דבאמת  נראה  ולכן 
יודה דלא מהני בפנים, ואחרי הזמן שאני דאז ליכא כבר החיוב 

דפרסומי ניסא, ואז נעשה חיובו סתם להדליק. 
לעשות  יכול  שהיה  דבמקום  וס"ל  ותוס'  סה"ת  פליג  ובזה 
באופן  אמנם  זה,  באופן  דוקא  חיוב  עליו  יש  ניסא  פירסומי 
שאינו יכול י"ל שאז חיובו באופן אחר, גם כשאין פרסומי ניסא.

ומעתה י"ל על דברי הפרמ"ג, דס"ל להיפך, דאף דהטור שו"ע 
פסקו דיכול כל הלילה בדיעבד היינו דאז באופן שכבר לא יכול 
יותר חל עליו החיוב להדליק גם בלא פרסומי ניסא, אבל כל זמן 
יוצא כלל בלא פרסומי ניסא,  שיכול לעשות פרסומי ניסא לא 

ואע"פ שאין לו, מ"מ לא דמו לשעת הסכנה דרק לו אין.
ניסא, דבזה  דין הדלקה דפרסומי  ב' דינים, א.  י"ל דיש  עוד 
שתכלה  עד  בפועל  שיהיה  אלא  הזמן,  במשך  לא  הוא  השיעור 
רגל מהשוק. ב. באופן דליכא פרסומי ניסא שבזה השיעור חצי 

שעה, ומיושב דברי הפרמ"ג.
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"בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו כשעמדה 
מלכות יון הרשעה על עמך ישראל להשכיחם תורתך ולהעבירם 

מחוקי רצונך..."
הרשע  המן  שגזרת  שבעוד  הב"ח,  דברי  את  הבאנו  כבר 
היהודים,  כל  את  ולאבד  להרוג  להשמיד  הגוף,  על  הייתה 
תורה  להשכיח  היתה  יון  מלכות  גזירות  תכלית  זאת,  לעומת 
ולהעלות  התורה  את  לעזוב  ישראל  הסכימו  ואילו  מישראל, 

להם מס, לא היו היונים מבקשים יותר.
מלאומות  יותר  מיוחדת,  סיבה  הייתה  יון  למלכות  האם 

אחרות, להשכיח תורה מישראל? 

קנאת מלכות יון בחכמת התורה של ישראל 
המהר"ל )בחבורו 'נר מצוה'( כותב על כך, שמלכות יון התיחדה 
יותר  החכמה  מעלת  את  לה  שהייתה  בכך  האומות  משאר 
מלאומות האחרות. מסיבה זו, נראתה מלכות יון לדניאל בחזיון 
הלילה בדמות נמר, כי ליוון הייתה את תכונת העזות – תכונה 

הנצרכת להשגת חכמה, כדברי חז"ל: "לא הביישן למד".
זו  היא  יון,  מלכות  החכמה של  המהר"ל, שמעלת  ואומר 
ליונים  כי  רצון מיוחד לעקור התורה מישראל,  שעוררה בהם 
ביכולתם  היה  לא  אך  האנושית,  החכמה  מעלת  את  הייתה 
להשיג את חכמת התורה  "שהיא שכל אלוקי והיא יותר חכמה 
ויותר עליונה מהחכמה האנושית שהיה להם", ומשום כך הם 
התקנאו בישראל ורצו לבטל התורה מהם, כי אין החכם מתקנא 

אלא בבני אומנותו. 
ואמנם, אף שקנאת היונים בישראל היתה חזקה במיוחד, 
בלבד.  היונים  של  נחלתם  הייתה  לא  בישראל  הקנאה  מ"מ 
כותב באגרתו  הי"ד  וסרמן  ר' אלחנן  הרמב"ם כותב ב'איגרת תימן' )הגה"ק 
קודש  הם  השמד  ואגרת  תימן  אגרת  קודש,  הרמב"ם  דברי  כל  "שאם  פא"י,  לאנשי 

קודשים"(, שמאז שנתנה תורה ועד עתה, אין לך דור שלא קמים  

עלינו ומבקשים לבטל מאתנו את התורה, מחמת קנאתם בנו.

"בכל דור ודור קמים אויבים לעקור תורתנו"
וז"ל הרמב"ם באגרת תימן: 

ונגלתה  ובחוקותיו  במצוותיו  הבורא  אותנו  שיחד  "ומפני 
מעלתנו על זולתנו, כמו שנאמר: 'ומי גוי גדול אשר לו חוקים 
ומשפטים צדיקים', התקוממו כל האומות עלינו בעצת קנאה 
ורשע, ונחלצו כל מלכי הארץ לעורר עלינו שטנה ואיבה. ואין 
לך זמן, מאז שנתנה תורה ועד עתה, שכל מלך עכו"ם, או איזה 
שר וקצין, או איש זרוע  - שאין ראשית כונתו ועיקרה, לסתור 
תורתנו ולהרוס דתנו בכוח הזרוע וכוח החיל, כסיסרא ועמלק, 
טיטוס, אדריינוס, והרבה   כיוצא בהם – זה המין האחד משני 

המינים שהתכונו בו לנצח הרצון האלוקי.
האדומים  כמו,  וחכמיהם,  האומות  נבוני  השני:  "והמין 

והפרסים והיונים, שאלו כמו כן שמו כונתם לסתור את התורה, 
בטענות שטוענים עליה ובקושיות שמחברים נגדה לסתור אותה, 

ומגמתם בכל זה, להפר התורה ולמחות עקבותיה".
אומות העולם מכירים גם הם בעליונותנו מאז שקיבלנו את 
ומחמת קנאתם הם עושים כל שביכולתם  התורה האלוקית, 
בכח  לבטל  שמנסים  יש  הזאת,  המעלה  את  מאתנו  לבטל 

החרב, ויש שמנסים לבטל באמצעות פיתויים וויכוחים.
מסיים הרמב"ם: "וכולם לא יצליחו. שהקב"ה בישר אותנו 
ע"י ישעיהו הנביא, שכל מי שיתכון לסתור דתנו ולמעט דתנו 
כן,  וכמו  יצלח.  ולא  מלחמתו  כלי  הבורא  ישבר   – זין  בכלי 
לא   – ובקושיות  בטענות  שבידנו,  מה  לבטל  שיתכון  טוען  כל 
נ"ד(: 'כל כלי יוצר עלייך לא  תתקיים עצתו, כמו שנאמר )ישעיהו 

יצלח וכל לשון תקום עליך למשפט תרשיעי'". 

התגשמות הבטחת התורה - "לא מאסתים ולא געלתים לכלותם"
שמזימת  סיבה  שום  היתה  לא  הטבע,  דרך  פי  על  והנה, 
הגויים לא תצלח. שהרי גם ממלכות אדירות כדוגמת אשור, 
והנחילו  כולו  העולם  על  שליטים  שהיו  ופרס,  רומי  בבל, 
מבימת  השנים  במהלך  נמחקו  העמים,  לכל  תרבותם  את 
עתיד  חלילה,  צפוי,  שהיה  וכמה  כמה  אחת  על  ההיסטוריה. 
אויבים  מול  עמד  לעם  היותו  שמאז  ישראל,  לעם  זה  מעין 
וטיטוס,  נבוכדנצר  אדירים שניסו להכחידו, כדוגמת סנחריב, 
ועוד יותר החמיר מצבו של העם לאחר שנכבשה הארץ על ידי 
מלכויות בבל ורומי, ושארית הפליטה של העם היהודי גלתה 
שליטים  רגלי  תחת  למרמס  נתונה  והייתה  גולה,  אחר  גולה 
ועמים עריצים, אשר רכשו ליהודים שנאה אין קץ, וחפצו בכל 

מאודם להשמידם או לעקור דתם. 
ר' חיים מבריסק המחיש את מצב היהודים בגלות,  הגאון 
כדאי  לא  יהודי  מכה  שאינו  שגוי  החידוד,  דרך  על  באומרו 
ומעוניין  יהודים  שונא  שהוא  בודאי  שהרי  כפועל,  להעסיקו 
להכות בהם, ואת היכולת להכות גם כן יש לו, ואם למרות זאת 
הוא אינו מכה אין זה אלא מחמת עצלותו, ופועל עצלן בודאי 

שלא כדאי לשכור...
ולמרות זאת, בעוד שממלכות אדירות נפלו ולא נותר מהם 
בין  ככבשה  עבר  מכל  בשונאים  המוקף  ישראל,  עם  מאומה, 

שבעים זאבים, חי וקיים.
ידי  על  ועומדים   מובטחים  שאנו  משום  אלא  זאת  אין 
התורה הקדושה )ויקרא כ"ו(: "ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם 
לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי איתם כי אני ה' 
אלוקיהם" –  התורה מבטיחה, שאף כשעם ישראל יהיה בגלות 
אצל אויבים שהם רוצים וגם יכולים לכלות את ישראל, הקב"ה 

לא יתן לכלותם. 

פתחי
המוסר

קנאת מלכות יון ואומות העולם בישראל
הגאון הצדיק רבי דב יפה זצוק''ל
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ענין צריך נר אחר להשתמש לאורה
מרן הגאון ה גדול   רבי משולם דוד הלוי סולובייצ'יק שליט"א

שבת כ"א ע"ב. נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ כו', 
ובשעת הסכנה מניחה על שולחנו ודיו, אמר רבא צריך נר אחרת 

להשתמש לאורה.

ובהגהות הגר"א מוחק תיבות להשתמש לאורה, ע"ש. אולם כל 
הראשונים גרסי לה. והנה עיקר דברי רבא צ"ע מה בא לאשמועינן 
נר  לאור  להשתמש  אסור  האם  לעיל  ערוכה  סוגיא  היא  הרי  בזה, 
והנה ברש"י ד"ה אחרת כתב  ומאי קמ"ל רבא.  חנוכה  או מותר, 
ז"ל: לעשות היכר לדבר, עכ"ל. וביאור דבריו דאם לא יהא עוד נר 
דדילמא  חנוכה  נר  מצות  משום  הודלק  זה  דנר  כלל  ניכר  יהא  לא 
נר  עוד  להדליק  צריך  ולכן  ניסא,  פירסומי  וליכא  ו  הדליק לצרכיו 
ועי"ז ניכר דמשום מצות נר חנוכה הדליקו. ולפי"ז נמצא דדברי רבא 
לאורה  להשתמש  אם מותר  דלעיל  בהפלוגתא  כלל  תלויים  אינם 
או לאו. וכ"ה להדיא בבעל המאור דכתב דאפילו מאן דאמר מותר 
להשתמש לאורה כל תשמיש שבעולם, בהא דרבא מודה שצריך 
ע"ש.  דאדלקה  הוא  לצורכו  אומר  הרואה  יהא  שלא  אחרת,  נר 
אמנם אי נימא הכי אין סברא זו שייכא אלא במדליק בשעת הסכנה 
על  במדליק  אבל  הנר,  הדליק  דלצרכו  למימר  יכא  דא שולחנו  על 
פתח ביתו דלא משתמש שם כלל אין לך היכר גדול מזה דמשום 
פרסומא ניסא דנר חנוכה הדליקה, וא"כ דברי רבא בהכרח קאי על 
הך מימרא דבשעת הסכנה מדליקה על שולחנו, ובאמת כן מתבאר 
מדברי הרמב"ם בפ"ד מהל' חנוכה, דבהל' ז' מייתי הך דינא דרבא, 
ובהל' ח' כשמביא הדין דבשעת הסכנה מניחה על שולחנו, מביא 
גם הך מימרא דרבא דצריך להיות בתוך הבית נר אחד להשתמש 
לאורו ע"ש. הרי דכל דין זה הוא דוקא בתוך הבית, וזהו כדברינו. 
]וע"ש ברמב"ם שחילק לתרי דיני חדא דמצי להניח בפנים, ועוד 
דאפי' על שולחנו, יעו"ש, ויל"ע מהם הנך תרי מילי, דבגמ' לא קתני 
וצ"ב[.  ומנליה לחלקן,  ודיו  רק דבשעת הסכנה מניחה על שלחנו 
ולפי"ד מבוארת היטב נוסחת הגר"א שמחק לתיבות "להשתמש 
שצריך  חנוכה  בנר  במשתמש  תלוי  דרבא  זה  דין  דאין  לאורה", 
דין  דהוא  אלא  להשתמש,  לו  מותר  שיהא  בכדי  ר  נ עוד  להלדיק 
שצריך להדליק עוד נר בכדי שיהא היכר למצות נר חנוכה, וע"כ לא 
גרס לתיבות להשתמש לאורה, וכמש"נ. אולם גם להנך ראשונים 
להשתמש  אחר  נר  שיש  דע"י  כנ"ל,  הוא  דהביאו  י"ל  לה  דגרסי 
מדין  ולכו"ע  מצוה,  לצורך  הודלק  השני  שהנר  כר  ני שוב  לאורה 

היכר קאתינן עלה.

מניחה  חנוכה  נר  ז"ל,  כתב  ה'  סעיף  תרע"א  סי'  ב בשו"ע  והנה 
על פתח הסמוך לרה"ר מבחוץ וכו', ובשעת הסכנה שאינו רשאי 

להשתמש  אחר  נר  וצריך   , ודיו  שולחנו  על  מניחו  המצוה,  לקיים 
נוסף  נר  ונוהגים להדליק  לאורו, עכ"ל. ובס' תרע"ג סעיף א' כתב 
ולכאורה  הנוסף, עכ"ל  הנר  יהיה לאור  ישתמש לאורה  כדי שאם 
צ"ב, דבסימן תרע"א כתב דצריך נר אחר, ובסימן תרע"ג כתב דרק 
מבואר,  מש"כ  לפי  אמנם  חיוב.  הוי  ולא  אחר  נר  ק  להדלי נוהגים 
דבסי' תרע"א מייתי דינא דרבא, וזה דוקא בשעת הסכנה דמדליק 
על שולחנו ומשום דין היכר הוא, ולכן צריך מדינא נר אחר. אבל 
בסי' תרע"ג איירי כשמדליק על פתח ביתו או בחלונו, וניכר מעצם 
מקום ההדלקה שהדליק לשם מצוה, ולכן מדינא אינו צריך נר אחר, 
והנה  ודו"ק.  מדינא,  ואינו  אחר  נר  להדליק  והגים  דנ כתב  ומש"ה 
דרבא,  מימרא  השו"ע  דין  על  הביא  תרע"ג  בסי'  הגר"א  בביאור 
ובס' תרע"א לא הזכיר מידי ודלא כמש"כ. אכן לדבריו דברי השו"ע 
צ"ע. דהרי השו"ע עצמו כתב דהוא רק מנהג ואיך יתכן לומר דהיינו 

מימרא דרבא, וצ"ע.

והרמ"א  המחבר  ומדברי  כתב,  וסק"ה  סק"ד  שם  במ"א  והנה 
נרות  על  נר  עוד  שיוסיפו  הוא  נראה דהאי מנהגא שכתב המחבר 
חנוכה בתורת הדלקה, והיו מדליקין נר זה בכל דיני נר חנוכה, ורק 
הרמ"א  ואילו  לאורו,  להשתמש  מותר  עליהן,  סף  נו שהוא  כיון 
כתב על השו"ע וז"ל ובמדינות אלו אין נוהגים "להוסיף" רק מניח 
אצלן השמש וכו' ע"ש. וגם בזה יש לדון אם נאמר דין זה במדליק 
הנ"ל כתב דהא  ביתו מבחוץ. דהנה רש"י  כדינא דגמרא על פתח 
דאין משתמשין בנר חנוכה הוא מטעמא דהיכרא. ועי' בבית הלוי 
לבני  אם  כי  נאסר  דלא  לומר  מקום  יש  רש''י  רי  דב דע"פ  דכתב 
הבית דהנר הוא שלהם וכשישתמשו בו ליכא היכר, דיאמר הרואה 
אפשר  אולי  ברחוב  ההולכים  בנ"א  לסתם  אבל  ו,  הדליק דלצרכו 
תשמיש  דבשביל  לומר  יבואו  דלא  הלוכם,  דרך  להשתמש  דשרי 
יש  הבית  פתח  על  כשמדליק  וא"כ  הבית.  בעל  הדליקו  זה  של 
וחשש  ליתא  דין היכרא  נוסף דמשום  נר  לדון אם  צריך להלדיק 
שמא ישתמש הרי הוא רק במדליק על שולחנו. וכל החשש הוא 
רק שמא יצא בעל הבית לפתח ביתו וישתמש שם, וצ"ע. ומש"כ 
משום דאדם  יטה,  אין חשש משו שמא  דבשבת  הלוי  בבית  שם 
אחר אף שמותר להשתמש מצד איסור השתמשות בנר חנוכה, לא 
יבא להטות דגזילה הוי, ע"ש. וקשה דלדבריו בשבת מותר לאדם 
להשתמש לאור נר של אדם אחר ואין חשש הטיה דהוי גזל וצ"ל 
לאחר  אין  לתשמיש  ועומד  הואיל  אחר  דאדם  שבת  נר  דשאני 

איסור להטותו משום גזל, וצ"ע בזה.

פתח
העיון
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של  הלל  "ולא  כתב  ה"ו(  )פ"ג  חנוכה  לכות  בה הרמב"ם  א( 
חנוכה בלבדהוא שמד"ס אלא קריאת ההלל לעולם מד"ס בכל 
עשה  בהם  "ויש  ובהשגות  ההלל"  את  בהם  ין  הימים שגומר
פסחים  ערבי  שבפרק  "ובאמת  המג"מ  וכתב  קבלה"  מדברי 
אבל  ממנה  שנגאלין  צרה  כל  על  הלל  תקנו  שנביאים  אמרו 
בערכין  שהביאו  ואע"פ  הוא  מדבריהם  קבועים  בימים  לאמרו 
אותו פסוק אינו אלא לסמך ולדמיון זה דעת רבינו והוא הנראה" 
דיני  דתרי  הלוי  רי"ז  מרן  בחידושי  בארוכה  דבריו  וביאר  עכ"ל. 
הלל נאמר האחד דין הלל דפרקים והוא הנאמר בזמנים קבועים 
כר"ח ויו"ט והשני דין הלל הבא על הנס והוא הנאמר בכל שעה 
שנגאלו מצרה, והשתא ס"ל לרמב"ם דדוקא הלל הבא על הנס 
הוא דאית ביה מצוה מדברי קבלה אבל הלל דפרקים אינו אלא 

מצוה מד"ס עיי"ש. 
נביאים  זה מי אמרו  ר"י א"ש הלל  )קיז.( אמר  והנה בפסחים 
שביניהם תיקנו הלל על כל פרק ופרק ועל כל צרה שלא תבוא 
ופירש"י  גאולתן"  על  אותו  אומרים  ממנה  אלין  ולכשנג עליהן 
"על כל צרה – שאם תבוא צרה על הציבור ויוושעו ממנה אומרים 
הגרי"ז  מרן  דקדק  אלו  ומדבריו  חנוכה"  כגון  תן  גאול על  אותה 
הוא  וס"ל דגם הלל הנאמר על הצרה  דאיהו פליג על הרמב"ם 
ביו"ט  האחד  להלל  קביעות  מיני  ב'  שיש  היינו  ו דפרקים  הלל 
אך  חנוכה  והיינו  מצרות  גאולה  על  שנקבע  יו"ט  ב והשני  דרגל 
תרוויהו חשיבי הלל של ימים הקבועים, ודבריו ז"ל צ"ב דלפי"ז 
על  שנקבע  יו"ט  עוד  אין  הא  חנוכה  כגון  רש"י  שכתב  זה  מהו 

גאולה שיאמרו בו הלל.
הלל  לאו  דגאולה  הלל  לרש"י  אף  דבאמת  מר  לו נראה  ולכן 
לומר  כללית  תקנה  היתה  הנביאים  דתקנת  לא  א הוא  דפרקים 
הלל  אומרים  זו  תקנה  ומחמת  מצרות  שנגאלין  זמן  בכל  הלל 
בחנוכה, ומחמת דין זה ג"כ דנו בגמ' בערכין )יא:( ובמגילה )יד.( 
דלא  כיון  חנוכה  כגון  רש"י  מש"כ  וזהו  פורים,  ב הלל  שיאמרו 
היתה התקנה מסויימת לחנוכה אלא היא היתה תקנה כללית רק 

שבפועל לא משכח"ל שיאמרו אלא בחנוכה. 
ובביאור זה מצאתי בספר שיבת ציון להגר"ש בן הנודב"י )סי' 
דאיכא  )קטז.(  בפסחים  התנאים  מחלוקת  באר  ל שהאריך  כב( 
דס"ל דנביאים תיקנו לדורות לומר הלל בכל שנה באותו הזמן 
שנה  באותה  רק  היה  דהתקנה  דס"ל  ואיכא  הגאולה  שהיתה 
שנגאלין וכתב דלהאי מ"ד הא דאומרים הלל בחנוכה לדורות וכן 
הלל  לומר  תקינו  "דנביאים  משום  היינו  מגילה  כשאין  בפורים 
וא"כ  שנגאלין  צרה  כל  על  הלל  לקרות  לדורות  לחובה  וקבעו 
הנביאים  תקנת  מכח  אומר  בחנוכה[  ]וה"ה  רים  בפו שאומר  מי 
הדור"  שבאותו  חכמים  של  חז"ל  תקנת  צריך  ן  ואי ]הקדומה[ 

עכ"ל וזהו להדיא כדברינו.
בו  שיש  דיום  במשנה  נאמר  )כח:(  דבתענית  ו  לדברינ וראיה 
הלל אין בו מעמד בשחרית ויום שיש בו קרבן מוסף אין בו מעמד 
במנחה ולכך באחד בטבת לא היה בו מעמד כלל לא שחרית ולא 
במנחה כיון דיש בו גם הלל מחמת חנוכה וגם מוסף מחמת ר"ח, 
והקשו בגמ' דא"כ שאר ר"ח נמי כיון דיש בהם הלל ומוסף לא 
יהיה בהם מעמד ותירצו דשאני הלל דר"ח דלאו דאורייתא הוא, 
]את  ודאי דחי  כגון בא' בטבת  "אבל הלל דחנוכה  ז"ל  ופירש"י 
המעמד[ דכיון דנביאים תיקנוהו שיהו אומרים על כל פרק ועל 

גם  זה כתב  וכעין  עכ"ל.  דמי"  כדאורייתא  צרה כשנגאלין...  כל 
רבינו דניאל הבבלי ]נדפס ברמב"ם הוצאת פרדס אחר סהמ"צ[, 
והיינו דהוקשה לרש"י הלא הלל דחנכה מי הוא רק דרבנן ולזה 
בשעת  הלל  לומר  הכללית  הנביאים  מתקנת  הוא  דחיובו  תירץ 

גאולה מצרה וזהו כמשנ"ת.
מקום  אין  הוא  מד"ס  נמי  דחנוכה  דהלל  ם  הרמב" ולשיטת 
אזיל  לשיטתו  דאיהו  הנ"ל  דתענית  לסוגיא  נה  יע מה  להקשות 
דאית ליה פירוש אחר בסוגיא וכמש"כ מפרשיו בסהמ"צ )שורש 
א' ועי' בתשובות ר' אברהם בנו במעשה ניסים שם( דהא דאמרו 
רק  אלא  חיוב  שאינו  היא  הכוונה  דאורייתא  ו  לא דר"ח  דהלל 
מנהגא בעלמא משא"כ הלל דחנוכה אף אמנם דמד"ס הוא מ"מ 
ובהכרח  עליו מהתם,  כל קושיא  אין  וא"כ  איכא חובה לאומרו, 
שהביא  המקדש(  מכלי  )פ"ו  בכס"מ  דיעויי'  בדעתו  כן  צ"ל 
מפיה"מ שכתב דביום שיש בו הלל אין בו מעמד בשחרית לפי 
שהללו ]הימים[ הם מדברי סופרים וד"ס צריכין חיזוק ולכך דחו 
את המעמד מתחילת היום שהוא שחרית הרי א"כ להדיא דהלל 
דר"ח  הלל  דשאני  דאמרו  דהא  בע"כ  וא"כ  הוא  מד"ס  דחנוכה 

דלאו דאורייתא המכוון הוא שאינו אלא מנהגא בעלמא.
ועיי"ש בגמ' עוד דיום שיש בו קרבן עצים נדחה בו המעמד רק 
מנעילה, והנה שיטת הרמב"ם )פ"ו מכלהמ"ק( דיום טוב דקרבן 
עצים הוא מנהגא בעלמא ולהנ"ל הכרחו הוא מהדין סוגיא דאילו 
גם  דינו שידחה את ההלל  חיוב דרבנן היה צריך להיות  זה  היה 
בשחרית וכמו בחנוכה ומדלא דחי בע"כ דהוא רק מנהגא והוה 

כר"ח שאינו דוחה את ההלל.
]ומיהו בגוף כוונת הגמ' דחנוכה הוא מד"ס פירש שם הר"ח וכן 
נראה שפי' הרמב"ם שאין הכוונה רק לאמירת הלל אלא לעצם 
היו"ט דהיו"ט הכתוב במגילת תענית שאסור להספיד ולהתענות 
הגמ'  דכוונת  מוכרח  יהיה  לפי"ז  גם  ומיהו  רבנן,  מד רק  הוא  בו 
אלא  שאינו  היינו  הוא  דאורייתא  לאו  דר"ח  דהלל  כשאמרה 

מנהגא בעלמא ודו"ק[.
דפרקים  הלל  הוא  דחנוכה  דהלל  הרמב"ם  ת  לשיט והנה  ב( 
מד"ס יש לעיין מהו טעם הדבר הלא הוא נאמר על שניצלו מן 
וצ"ל כמש"כ הנצי"ב  ומן הדין שיתחייבו בו מדברי קבלה,  הנס 
בספרו העמק שאלה בשאילתות פרשת וישלח שאילתא דחנוכה 
דמחמת דין הלל דנס לא נתחייבו לאומרו אלא באותה שנה ומה 
שאומרים אותו לדורות זה מד"ס זכר לנס שהיה בימים ההם ולכך 
חשיב הלל דפרקים, ומה שאמרו בערכין )יא:( דהטעם דגומרים 
בחנוכה את ההלל בכל יום הוא משום ניסא" אין הכוונה שחיוב 
אמירתו הוא מדין אמירת הלל על הצלה מצרה אלא דכיון דזהו 
יו"ט שנקבע לזכר הנס גומרים בו את ההלל. וכן ראיתי להגר"י 
"לשנה אחרת קבעום הלל  רח:( שפירש מ"ש  )ח"א עמ'  פרלא 
לא  לא קבעום באותה שנה אלא דבאותה שנה  ומ"ט  והודאה" 
היה צריך לתקנה מיוחדת דנתחייבו בזה מעיקר הדין כיון דנגאלו 
ולשון  מיוחדת.  תקנה  בעינן  האחרת  לשנה  יבם  לחי ורק  מצרה 
הרמב"ם )פ"ג מחנוכה ה"ג( הוא דהתקינו חכמים שיהיו ח' ימים 
אלו שתחילתן כ"ה בכסליו ימי שמחה והלל ויעוי' בהגהות בנין 
יו"ט  דזהו  מדבריו  שדקדק  זמנים  חלק  בסוף  הנדפסות  שלמה 
הפוסקים  וכ"כ  מד"ס,  הנס  לזכר  שנקבע  והלל  שמחה  ימי  של 

בענין מצות אמירת ההלל בחנוכה ובר"ח
מרן הגאון  הגדול רבי ברוך שמואל הכהן דויטש שליט"א

פתחי
שמועה
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האיסור  ]מלבד  בחנוכה  שמחה  מצות  דאיכא  המהרש"ל  בשם 
מגילת  של  טובים  ימים  מדין  בלא"ה  בו  שיש  ותענית  הספד 

תענית[ ודברים תואמים להנ"ל.
והנה בעיקר דברי הגרי"ז )פ"ג מחנוכה( דאיכא תרי דיני הלל 
האחד הלל של שירה על הנס והיינו כמו הלל דליל פסח והשני 
בהלל  להסתפק  ויש  יו"ט,  דכל  הלל  והיינו  פרקים  הלל של  דין 
השני  ההלל  מדין  או  הראשון  ההלל  מדין  יסודו  האם  דחנוכה 
על  הלל  דהוא  משמע  ע"ב(  )י'  בערכין  הגמ'  סוגיית  ופשטות 
הנס, ויעויין פסחים )קי"ז ע"א( דאמרינן התם דהתקינו נביאים 
שבינהם לומר הלל על כל רק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבוא 
ופירש"י דצרה וצרה היינו כגון חנוכה ומשמע ג"כ דהתם זהו הלל 
הבא על הצרה ]ועי' בחי' מרן רי"ז הלוי הנ"ל ובספר עמק ברכה 
של  דהלל  אמרינן  ע"ב(  )כ"ח  ובתענית  אלו[  רש"י  ע"ד  מש"כ 
ר"ח לא דחי מעמד משום דלאו דאורייתא הוא וכתב רש"י "אבל 
אומרים  שיהיו  תיקנוהו  דנביאים  דכיון  דחי  ודאי  דחנוכה  הלל 
אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה שלא תבא עליהן כשנגאלין 
יהו אומרים אותו על גאולתן כדאורייתא דמי" וכ"כ ר"ד הבבלי 
בספר מעשה נסים בשאלה א' עי"ש הרי שוב דהלל דחנוכה הוא 
הלל הבא על הנס. וכ"כ במכתבי תורה מרבינו הצ"פ מכתב א' וב' 
לגבי ליל פסח, ופי' בזה אותו בנעימה וכ"ה לשון השו"ע ]וכמו 

שנתבאר כ"ז לעיל באות א'[.
שהביא  מחנוכה(  )סופ"ג  הרמב"ם  דברי  צ"ע  שכן  ומכיון 
המשנה דסוכה )ל"ח ע"א( דמי שהיו עבד או אשה מקרין לפניו 
את ההלל עונה אחריהם ואל"ה אינו יוצא כיון דאינהו לא מחייבו 
גם  הא  הנס  על  הבא  הלל  הוא  דחנוכה  דהלל  נימא  ואי  במצוה 
חייבות  דנשים  שם  בסוכה  התוס'  וכמש"כ  בו  מחוייבות  נשים 
הלל דליל פסח הואיל ואף הן היות באותו הנס, וכבר עמדו בזה 

האחרונים עי' שד"ח )מערכת חנוכה ח"ו דף ט, ד( בארוכה.
ונראה לומר דאף אמנם דגם הלל דחנוכה וגם הלל דליל פסח 
פסח  דליל  דהלל  הם  חלוקים  מ"מ  הנס  משום  ניתקנו  תרוייהו 
כיון דבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא 
ממצרים וגאולת מצרים חשיבא נס לכל דורות ישראל דאז נהיינו 
לעם חשיב הוא ממש הלל על הנס ולכך אף הנשים מחוייבות בו, 
משא"כ הלל דחנוכה בזמן הזה אף אמנם דסיבת תקנתו היתה 
בימים  שהיה  לנס  זכר  חכמים  תקנת  רק  זוהי  מ"מ  הנס  משום 
ההם וכיון דזוהי רק תקנת חכמים נשים פטורות, וכן ראיתי בס' 

עמק ברכה, וכפה"נ לזה נתכוון גם בצ"פ מ"ח דף ט' יעוין:
וצ"ע מש"כ מהרי"ל ומהרי"ו דיש ליזהר באמירת הגדה בליל 
וצ"ע  יוציאו אנשים ע"פ המשנה בסוכה הנ"ל  פסח שנשים לא 
להאי  ליכא  פסח  דליל  דבהלל  התוס'  שם  כתבו  כאמור  דהלא 
שורש  )ריש  בסהמ"צ  הרמב"ם  כשיטת  שיטתם  ואולי  דינא, 
ולכך  יו"ט[  דיני  שאג"א  ]ועי'  מד"ת  הוא  פסח  דליל  דהלל  א'( 
לס"ל לסברת התוס', דהתוס' עצמם בפסחים )ק"ח ע"ב( ובעוד 
דהויא  כיון  ולכך  דרבנן  במצוה  דוקא  סברא  דזו  כתבו  מקומות 

מצוה דאורייתא אין נשים חייבות.
והנה לשון ר' עמרם גאון ]הובא במטה משה ובעוד מקומות[ 
דאין אומרים ברכת שעשה נסים בליל פסח כמו בחנוכה ופורים 
מש"כ  ע"פ  בביאו"ד  ונראה  נס,  יום  ולא  ישועה  יום  שהוא  לפי 
נס  לי  שעשה  ברכת  בין  חילוק  דאיכא  של"ז(  )סי'  הגריב"ש 
דהיתה  היכא  נאמרת  הנס  דברכת  הגומל  לברכת  הזה  במקום 
ברכת  ואילו  בתוכה,  היה  ולא  נס  דרך  ניצל  והוא  בעולם  צרה 
בנס  ויצא  חולה[  ]כגון  הצרה  בתוך  דהיה  היכא  נאמרת  הגומל 
ללא פגע, ולפ"ז זוהי גם כוונת רע"ג דבליל פסח דהוה כאילו אנו 
היינו בצרה במצרים ונגאלנו ממנה שייכא ברכת אשר גאלנו ולא 
ברכת שעשה נסים אבל בחנוכה שניצחו החשמונאים ולא נפלו 
והוה"ד  הנסים  על  מברכים  לכך  השמן  פך  נס  וכן  היוונים  לפני 
שעשה  מברכים  באו  שלא  נס  והיה  לצרות  עלולים  היו  בפורים 
נסים ודו"ק, ועו"ע היטב בלשון האבודרהם בהלכות ברכת הגומל 
)עמ' ש"מ(, ומיהו לפי הנ"ל היה אפשר לישב הקושי באופן אחר 
לאבותינו  הנס  דהיה  היכא  דוקא  נאמרת  נסים  שעשה  דברכת 

אנו  כאילו  דיינינן  שכאמרו  פסח  בליל  אך  ובפורים  כבחנוכה 
יצאנו ממצרים שם לא נאמרה ברכה זו אלא ברכת אשר גאלנו:[

לימי  אלו  ימים  שקבעו  הוא  )פ"א(  הרמב"ם  לשון  והנה 
שמחה והלל, ויעוין ב"ח )ריש סי' תר"ע( שהביא לדקדק מדברי 
הרמב"ם הללו דימי החנוכה ימי שמחה הם ודלא כשו"ע שפסק 
לומר  כוונת הרמב"ם  ואולי אפ"ל דאין  דריבוי הסעודות רשות, 
היא  חז"ל  תקנת  דעצם  אלא  שמחה  של  בפני"ע  חיוב  דאיכא 
דאן  דהיי"ט  )ב["ג(  הרמב"ם  וכמש"כ  חנכה,  ימי  היותם  מחמת 
שמחה  ימי  ולא  פחד  ימי  שהם  לפי  ויוה"פ  בר"ה  הלל  אומרים 
יתירה ומבואר דענין ההלל שייך לענין שמחה וא"כ ה"נ דכא זהו 
חיוב  דאיכא  לומר  כוונתו  ואין  הרמב"ם  שהזכיר  השמחה  ענין 

שמחה כבשאר יו"ט.
ויעוין תענית )כ"ח( דיום שיש בו הלל אין בו מעמד ושיטת ר"ח 
ורמב"ם שם דהיינו משום דהוא יו"ט מד"ס ועשו חיזוק לדבריהם, 
ומוכח ג"כ דיום שיש בו הלל היינו יום אסור בהספד, וכה"ג כתב 
הרא"ש בשלהי ר"ה בשם הגאונים שהוכיחו מדאקשינן בערכין 
)י,ב( דבר"ה ויוה"כ נימא הלל, דאיקרו מועד, וגדולה מזו עיין בפי' 
ר"ח בפסחים )צ"ח,א( דאין אנינות חל י"ד בניסן אחר חצות לפי 
 שהוא יום טוב שאומרם בו הלל בשחיטתה פסח וזהו ג"כ כנ"ל:

]ב[ ועי' או"ז )דיני אבלות( שג"כ כתב די"ד אחר חצות הוא יו"ט 
סו"פ  ובחולין  קרבן,  בו  שיש  לפי  אחר  טעם  נתן  אך  לאבילות 
העור והרוטב פיסחא זעירא דלא למיספד הא רבא למיספד אלא 
קל וחומר, ועיין שד"ח בשם הג"ר שלמה מוילנא ז"ל שתמה הרי 
פסח ראשון הוא יו"ט מה"ת אכן לר"ח ואו"ז הוא מיושב דהכונה 

היא ליום י"ד אחר חצות דגם אז הוא יו"ט[.
יסוד זה דההלל תלוי בשמחה לא שמענוהו אלא בהלל  והנה 
דיו"ט אך לא בהלל הבא על הנס וכחנוכה הלא הוא הלל בא על 
עתה  מ"מ  נס  על  דעיקרו  אמנם  דאף  לעיל  לאמרו  ומיהו  הנס 

קבעו רבנן את היום ליו"ט מדרבנן להלל והודאה ניחא. 
אכן לשון רש"י בפסחים )צח,ב( אינו מורה כן דהתם דנו בגמ' 
וז"ל "דשחיטת  וכתב רש"י  ואכילתו  לענין הלל דעשיית הפסח 
הפסח ראשון ושני טעון שירה והלל כפסח ראשון שטעון הלל 
כל  על  תיקנו  וכו'  שביניהם  נביאים  כדאמרינן  שחיטתו  בשעת 
והיה  דפרקים,  הלל  מדין  דזהו  ומשמע  חידוש",  דבר  וכל  פרק 
רי"ז  אפשר לבאר הדבר ע"פ מה שהריך בקונטרס חידושי מרן 
הלוי על ר"ה דאיכא דין מיוחד של אמירת הלל בשעת קיום מצוה 
וס"ל דג"ז נכלל בדין הלל דפרקים דאומרים הלל במצוות הבאות 
לפרים ועיין ר"ן בפ' ערבי פסחים )דף כו מדפה"ר( שכתב טעם 
גם  גומר בהם את ההלל  יום שיחיד  י"ח  גבי  בגמ'  מנו  לא  מ"ט 
את הלל של ליל יו"ט ראשון של פסח מושם "דהלל של עשיית 
מצוות לא קחשיב כי היכי דלא קחשיב הלל של שחיטת הפסח" 
בליקוטים  הרמב"ן  בחידושי  ועו"ע  כדברינו,  להדיא  מורה  וזהו 
סוף פסחים בנידון ברכה שעל הלל הנאמר בשעת הגדה שכתב 
"היאך לא יהיה טעון ברכה שאין לך הלל כאכילת פסחים שהיא 
הלל  טעונים  ושני[  ראשון  ]פסח  וזה  זה  שנינו  וכן  גאולה  שעת 
אכילת פסח  הלל בשעת  דאין  זה תמוה  לשון  ]והנה  באכילתן" 
שני וצ"ע שגם בפי ר"ח פסחים )צה,ב( כתב וזה וזה טעונים הלל 
באכילתו וצע"ג[, ולשונו נוטה דהלל של אכילת פסחים הוא הלל 

של קיום מצוה שבשעת גאולה וצ"ב בכל זה.
העולה מן הדברים דאיכא דין הלל דפרקים והוא הלל שבכל 
ימים טובים הקדושים בעשיית מלאכה ]וחוה"מ מכללם שנקרא 
ואיכא הלל  הנס  ואיכא הלל הנאמר על  כנלענ"ד[  מקרא קודש 
דחנוכה ]ולחד מ"ד גם בפורים כשאין מגילה עיין ערכין ומגילה 
שם[ שהוא תקנ"ת שיהיה יום שמחה זכר לנס, ואיכא הלל של 
ליל פסח דלפי האמור איכא בו ג' דברים, א. מצד יו"ט, ב. מצד 
שעת הנס ושעת גאולה, ג. מצד הלל דנאמר בשעת קיום מצוה.
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פתח
הוראה

פסקי הלכות על דיני חנוכה
מרן הגאון הגדול רבי עזריאל אויערבאך שליט"א

מקום ההדלקה
א. באופן שמדליק בפתח הסמוך לפתח המרפסת של ביתו יוצא לכולי 
עלמא, שהרי זה פתח הבית ואין זה חצר, וכן בפתח הבית כשגר בבית 

פרטי יוצא לכולי עלמא. )עמ' י' הע' 7(.
במה מדליקין

שעווה  של  צף  בפתיל  להדליק  נוהג  שליט''א  אויערבאך  הגר"ע  ב. 
ולכתחילה שורף קצת את הפתילות קודם ההדלקה. )עמ' יב(.

עוקר אחר ההדלקה ממקום למקום
של  לשינה  הכוונה  ההדלקה  מקום  את  שקובעים  והאכילה  השינה  ג. 

היום למחרת שאחריו הולך הלילה ולא על היום שלפני. )עמ' יב הע' 22( 
יצא לשבת במקום אחר ובמוצ"ש חוזר היכן ידליק

בעוד  זי"ע  הגרשז"א  לדעת  ולכן  חשובה  מקום  קביעות  היא  שבת  ד. 
שלגבי כל יום הקביעות היא היכן הוא נמצא, ודאי שידליק שם ובברכה, 
לכן במוצ"ש משום הקביעות החשובה של שבת ואף אם אינו ישן שם 
ידליק שם ובברכה. ונראה שבזה מודה גם מרן הגריש"א ומהטעם הנ"ל. 

)עמ' מג הע' 25(.

בחורי ישיבות שנוסעים באמצע חנוכה לביתם היכן ידליקו
החנוכה  ימי  רוב  שהיה  במקום  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  מרן  לדעת  ה. 
שם הוקבע מקומו. וממילא גם אם הוא הולך משם צריך למנות שליח 
החזו"א  ודעת  ברכה.  בלא  בביתו  ידליק  והוא  מקום  באותו  שידליק 
גם  אמנם  עצמו.  בפני  נמדד  לילה  כל  אלא  כזה  דין  שאין  והגרשז"א 
גם  וממילא  קביעותו,  עיקר  שזה  משום  הטעם  עיקר  זצ"ל  הגריש"א 
עתה שנסע נגרר הוא אחרי זה. אך באופן שהוא בחור ישיבה יש לדון 
שלא שייך בו קביעות, גם משום שיש רגילות באמצע חנוכה ליסוע וגם 
משום שעכ"פ אין זה ביתו ולכן יתכן שגם הגריש"א זצ"ל שידליק בביתו 

בברכה ואין צריך להשתתף בישיבה. )עמ' יג אות ו'(.
חתן שהתחתן בחנוכה

ו. חתן שמתחתן בחנוכה ידליק בבית הוריו לפני החתונה. )עמ' יד הע' 32(.
בענין טפח הסמוך לפתח

ז. טפח הסמוך לפתח פירושו שהנר בתוך הפתח ולא שהחנוכיה בתוך 
הפתח. )עמ' טו הע' 32(.

מקום ההדלקה במרפסת
ח. הגר"ע אויערבאך שליט''א נוהג להדליק במרפסת על המעקה. )עמ' 

טז הע' 40(.

הדלקה בתוך י' טפחים
ט. והא דכתב השו"ע )סי' תרעא ס"ו( שמצוה להניחה למטה מי' טפחים, 

משמע שזה רק הידור. )עמ' טז הע' 42(.
אם טפח הסמוך לפתח מעכב

או  ולהידור  למצוה  רק  זה  אם  להסתפק  יש  לפתח,  הסמוך  טפח  י. 
לעיכובא. )עמ' יז הע' 44(.

האם ב' אנשים יכולים להדליק בתוך בית חנוכיה אחד
יעשו היכר,  יכולים להדליק בתוך בית חנוכיה אחד, אך  ב' אנשים  יא. 

כגון שאחד יגביה נרותיו וכדו', שלא יראה כנר אחד. )עמ' יט הע' 48(.
הדלקת נר חנוכה בפתח ביתו בתוך חדר המדרגות

רשות  דין  לזה  אין  המדרגות,  לחדר  היוצא  ביתו  בפתח  המדליק  יב. 

הרבים דחז"ל לא פלוג ודין חז"ל זה היכר לבני רה"ר, אך בדיעבד יוצא 
ידי חובה כי למעשה עוברים שם רבים. )עמ' יט הע' 51(. 

חזקה במקום הדלקת נר חנוכה
יג. מי שמדליק נר חנוכה בטפח הסמוך לפתח בנין ואחד מסתיר, פשוט 
שאם הדליק שם כמה שנים יש לו חזקה על זה, ואין השני יכול להסתיר 
לו את רשות הרבים. וכן אם זה שביל של ישיבה שזה רק בדיעבד והוא 

מסתיר לו את רה"ר העיקרית, יכול למחות בידו. )עמ' כ' הע' 54(.
שיעור כלתה רגל מן השוק

בשמן  ליתן  שצריך  בשו"ע  שכ'  מה  על  סק"ו(  תרעב  )סי'  המ"ב  כתב  יד. 
בשיעור זה, דהיינו חצי שעה שהוא שיעור תכלה רגל מן השוק, שאם 
ליתן  דבר  עמא  הידור.  משום  בו  אין  יותר  שידלוק  הרבה  בשמן  נותן 
יותר אף במקומות שעוברים  ולא מקפידים  בשמן שידלוק חצי שעה 
ושבים. ופנימיה של ישיבה שעוברים גם מאוחר ודאי שיפה עושה מי 

שמדליק בשמן שדולק עד מאוחר. )עמ' כב הע' 62(.
גדר שינה שקובעת על מקומו בחנוכה כקבוע

או  ארבע  של  שינה  זה  ההדלקה  מקום  את  שקובעת  השינה  גדר  טו. 
חמש שעות שזה שינה חשובה, ולא סתם שינה של חצי שעה וכיו"ב. 

)עמ' כג הע' 68(.

האם כשמדליק בפתח שביל של הבנין או של החניה צריך צורת הפתח
טז. אפשר להדליק נר חנוכה גם בפתח השביל של הבנין, ובאם זה ישר 
מפתח הבנין, ודאי שלא צריך צורת הפתח, שזה מתייחס לפתח, וגם 
עיקר  זה  כי  הפתח,  צורת  ואי"צ  החצר  בפתח  הדלקה  דין  זה  לא  אם 
התקנה להדליק בחצר וזה ודאי לא גרע מחלון, לכן אפשר להדליק גם 

בפתח החניה. )עמ' כד אות כג(.
אינם  והם  אחד  חדר  של  במרפסת  כולם  להדליק  ישיבה  בחורי 

ישנים בו
יז. בחדר שישנים כמה בחורים ויש לחדר מרפסת, אין יכולים כל חברי 
הדירה להדליק עימם, משום שאין הם ישנים באותו חדר, ולענין זה רק 

הוא נקרא דירה. )עמ' כה הע' 76(.
הדלקה בחלון שהוא למעלה מכ' אמה

שאינו  בחלון  ואף  אמה  כ'  גובה  רק  הבית  בחלון  להדליק  אפשר  יח. 
בחזית הבנין אלא שנראה לרה"ר אפשר להדליק, אמנם בחלון שפונה 
לבנין סמוך ולא לרה"ר אין להדליק בחלון זה מכיון שהתקנה היא לרה"ר 

וזה רה"י ואין דינם כרה"ר. )עמ' כה אות כה(.
אם אפשר לצאת ידי חובה בהדלקת אחד שמדליק בחו"ל ויש הפרש 

שעות ביניהם
ההדלקה  זמן  אחר  מדליק  ואביו  בחו"ל  שגר  ספרדי  ישיבה  בחור  יט. 
שבאר"י שעות הרבה ומסתפק שלדעת הב"י יתכן שאינו נפטר בהדלקה 
של אביו, יכול לומר לאביו מפורש שלא יוציאנו בברכתו, וידליק באר"י 

בברכה. )עמ' כו הע' 83(.
האם צריך שהוא ידליק לפי שידליק זה שהשתתף עימו

כ. באופן שהשתתף עם חבירו בחנוכיה משום שרוצה לצאת כל הדעות 
כגון שחבירו מדליק במקום שישן, והוא מדליק במקום שאוכל, מעיקר 
הדין עדיף שהוא ידליק לפני זה שהשתתף עימו, משום שיתכן שיצא 
ידי חובה בזה שחבירו הדליק בשבילו, אך בדיעבד שחבירו כבר הדליק 
אך  מספק,  היתה  ההשתתפות  וכל  היות  בברכה  להדליק  שיכול  ודאי 
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באמת הוא מחשיב את הדלקתו להדלקה הברורה. )עמ' כז הע' 90(.
חנוכיה שסתומה בברזל בצד אחד היכן יניחנה

כא. כשמדליק חנוכיה שאחוריה סתום בברזל וכדו' ורואים הנרות רק 
מצד אחד ומדליקה בחלון, עדיף שיהפכנה לכיוון רה"ר, אע"פ שבביתו 
ידליק  וכשמדליק  עדיף,  רה"ר  לבני  ניסא  שפרסומי  משום  יראו  לא 
מהצד כמו שהיה מדליק אם זה היה עומד ברה"ר, היינו משמאל לימין 

או ההיפך )כל אחד כמנהגו( לצד רה"ר שזה עיקר ההדלקה )עמ' כט הע' 97(.
לא תתגודדו בישיבות במקום שינה או אכילה

יש  להיפך,  ועושה  מסוים  מנהג  על  שמקפידים  שבמקום  ידוע  כב. 
בזה משום לא תתגודדו, ואף היום באר"י שהתקבצו הגלויות, במקום 
)עמ'  נקרא שמקפידים  זה  ובישיבות  שמקפידים אסור לשנות המנהג, 

כט הע' 98(.

הדלקה ברחוב ובכותל המערבי, קבר רחל וכדו'
כג. המדליק נרות חנוכה ברחוב, אף אם מרכזי ביותר, אין לו לברך על 
אוכל  או  ישן  שאינו  במקום  להדליק  כלל  תקנה  שאין  כיון  זו  הדלקה 
ולכן בכותל המערבי, קבר  ורק בביהכ"נ משום מנהגא מברכים,  וכדו', 
רחל וכדו' שפיר אפשר להדליק בברכה שזה כמו ביכ"נ. )עמ' לד הע' 114(.

הדלקת נרות חנוכה סמוך לעלות השחר ולאחריו
נר  הדלקת  שזמן  ויתכן  בברכה,  השחר  עלות  עד  להדליק  אפשר  כד. 
חנוכה בדיעבד הוא עד הנץ החמה ולא עד עלות השחר, וצ"ע למעשה. 

)עמ' לד הע' 119(.

מזמורים שאומרים אחרי ההדלקה ו'לשם יחוד' לפני
כה. הגר"ע אויערבאך שליט''א נוהג לומר ה'לשם יחוד' המובא בסידור 
יעב"ץ, ולאחר ההדלקה נוהג לומר פעם אחת 'ויהי נועם' ו'רננו צדיקים' 

וכו'. )עמ' לו אות מג(.
לשבת ליד הנרות חצי שעה

הגר"ע אויערבאך שליט''א נוהג לאחר ההדלקה לשבת ליד הנרות  כו. 
חצי שעה ויותר. )עמ' לח הע' 137(.

מנורה מכסף
כז. מנורה מכסף הוא הידור מצוה, וגם מנורה מצופה בכסף הוא הידור 

מצוה, משום זה קלי ואנוהו. )עמ' מד הע' 159(
זמן אמירת 'הנרות הללו'

הנר  אחר  הללו'  'הנרות  לומר  נוהג  שליט''א  אויערבאך  הגר"ע  כח. 
הראשון. )עמ' נא הע' 185(.

כשמדליקים בחלון מאיזה צד מתחילים להדליק
כט. כשמדליקים בחלון אע"פ שעיקר הפרסום הוא לבני רה"ר, יתחיל 
להדליק בצד שמאל שלו )המדליק( ולא לכיוון שמאל של רה"ר. )עמ' נא 

הע' 187(.

האם מועיל שלט כשלא רואים את הנרות
מרה"ר,  הנרות  את  רואים  כשלא  חץ  עם  שלט  לכתוב  מועיל  אין  ל. 
ולכתוב בו "הנרות שם" וכדו', דהפרסומי ניסא הוא שיראו את הנרות 

עצמם. )עמ' נא הע' 188(.
סופגניה – הנחת סוכר עליה בשבת ע"י רשת

לא. מותר להניח על הסופגניה סוכר בשבת ע"י רשת, ואין בכך משום 
בורר, כיון שאינו מתכוון לברור את הסוכר ממשהו אלא לפזרו יפה על 

הסופגניה. )עמ' נב הע' 190(.
האם מותר לאישה לעשר פירות וירקות לאחר הדלקת נרות חנוכה

לב. מותר לאישה לעשר פירות וירקות לאחר הדלקת נרות חנוכה, כי 
אין זה נקרא מלאכה, ואף בתוך חצי שעה לאחר הדלקת נרות חנוכה. 

)עמ' נג הע' 193(.

שכח 'על הניסים' האם ישלים בין 'הטוב שמך' ל'שים שלום'
לג. שכח 'על הניסים' לא ישלים בין 'הטוב שמך' ל'שים שלום' כיון שאין 
צריך לחזור ע"ז וזה הפסק בתפילה, ודלא כ'יעלה ויבוא' בחוה"מ וכדו' 
שמשלים בין 'המחזיר שכינתו' ל'מודים' כי שם מחויב לחזור. )עמ' נג הע' 

.)194

להדליק מול זבל ברה"ר או בבית
לד. מותר להדליק בתוך ביתו כנגד פח אשפה ברחוב כשהוא ברשות 
ויש  ריח,  ואין  כנגדו  ואינו  אמות  לד'  מחוץ  כשהוא  ברחוב  וכן  אחרת, 

מקילין בכל ענין כי זה בשקיות סגורות )עמ' נד הע'201(
האם מועיל תנאי על פתילות במחשבה

לה. התנאי שעושה על הפתילות שמה שנותר ישתמש בו, צריך לאומרו 
בפיו ולא מועיל במחשבה. )עמ' נה הע' 204(.

כשמגיע מאוחר האם ימנה שליח
מהלכים  כשעדיין  תשע  או  שמונה  בשעה  כגון  מאוחר  כשמגיע  לו. 
אנשים, אין צריך למנות שליח אלא ידליק בעצמו מאוחר, וכן נוהגים. 

)עמ' נה הע' 205(.

אדם שמינה שליח ליום א' האם יברך יום אחר 'שהחיינו'
לברך  צריך  אין  ב'  ביום  כשמדליק  א',  ביום  שליח  שמינה  אדם  לז. 
'שהחיינו' שפוטרו השליח, ואם רוצה יקנה פתיל חדש ויברך שהחיינו. 

)עמ' נה הע' 206(.

האם גובה השלהבת צריך להיות שווה
בזה  שיש  )והיינו  בגובה  שווים  יהיו  והנרות  שהשלהבת  שצריך  יתכן  לח. 

הידור(. )עמ' נה הע' 207(.

נוסח הברכה
לט. הגר"ע אויערבאך שליט''א נוהג לומר 'להדליק נר חנוכה' ולא 'של 

חנוכה'. )עמ' נו הע' 208(.
ביהכ"נ שאומרים שם שיעור ולא מתפללים

ביהכ"נ אם לא מתפללים שם רק שומעים שם שיעור וכדו', ידליק  מ. 
בלא ברכה )עמ' נו הע' 213(.

אדם נמצא בעיר אחרת וכדו' ואין לו שם בית היכן ידליק
מא. אדם שנמצא בעיר אחרת וכדו' ואין לו היכן להדליק, יכול להכנס 
נז  לבית ולבקש להדליק שם ויאכל שם דבר מה ויוצא ידי חובתו. )עמ' 

הע'219(.

השתתפות בפרוטה האם זה פרוטה לכל יום
ולכן  הדלקה,  בכל  השתתפות  פירושה  בפרוטה  השתתפות  מב. 

כשמשתתף עם חבירו הדלקה יתן לו פרוטה בכל יום. )עמ' נז הע' 220(.
להיות שליח של  יכול  ישיבה ספרדי שנפטר בהדלקת אביו אם  בחור 

אשכנזי ולברך
יכול להיות שליח  בחור ישיבה ספרדי שנפטר בהדלקת אביו, לא  מג. 
בשו"ע  שנפסק  כיון  ההדלקה  ברכות  ולברך  אשכנז  מעדת  אדם  של 
יכול  אשכנז  מעדת  אדם  אבל  שלוחו,  שהוא  ואפי'  מלהדליק  שפטור 

לברך כשהוא שליח לחבירו. )עמ' נח אות צה(.
האם שייך דין טפח הסמוך לפתח כשמדליק בתוך הבית

מד. טפח הסמוך לפתח מקיימו גם כשמדליק בתוך פתח הבית מבפנים 
ולשון השו"ע "טפח הסמוך לפתח מבחוץ" לאו  זה בחוץ,  ורואים את 

דווקא. )עמ' נח הע' 224(.
אדם שנמצא בחו"ל אם יוצא בהדלקה שמדליקים בביתו למרות הבדלי 

השעות
מה. אדם שנמצא בחו"ל יכול לצאת בהדלקת בני ביתו באר"י או להיפך. 

)עמ' נט הע' 225(.

כשלאב יש שמן להוסיף נר בכל יום ולבן יש רק לנר אחד כל יום האם 
עדיף שיצא ידי חובה מאביו

יש להסתפק כשלאב יש כסף לשמן להוסיף נר בכל יום ולבנו יש  מו. 
ידליק  ולא  אביו  של  בהדלקה  שיצא  עדיף  האם  יום,  כל  אחד  לנר  רק 
בעצמו, או שעדיף שידליק בעצמו, ונראה שעדיף לצאת בהדלקת אביו, 
יותר,  גדול  ההוספה  של  שהידור  משמע  מתוס'  וגם  מהרמב"ם  שגם 
וכשמדליק בעצמו מראה בדעתו שלא רוצה לצאת ידי חובה בהדלקת 

אביו. )עמ' נט הע' 226(.
)מלוקט מקונטרס נרות חנוכה לתלמידו הג''ר מאיר סנדר שליט"א(
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פתח
העבודה

כל המקבל עליו עול תורה
מרן הגאון הגדול רבי שמואל מרקוביץ שליט"א

ראש ישיבת פוניבז'

כתב במסילת ישרים פרק א וז׳׳ל: ״והנה שמו הקדוש ברוך הוא 
לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך, והם הם 
התאוות החמריות אשר אם ימשך אחריהן הנה הוא מתרחק והולך 
המלחמה  בתוך  באמת  מושם  שהוא  ונמצא  האמיתי,  הטוב  מן 
נסיונות  הם  הנה  לרע  בין  לטוב  בין  העולם  עניני  כל  כי  החזקה, 
לאדם, העוני מצד אחד והעושר מצד אחד כענין שאמר שלמה )משלי 
ל(: פן אשבע וכחשתי ואמרתי מי ה', ופן אורש וגנבתי ובו׳. השלוה 
מצד אחד והיסורין מצד אחד, עד שנמצאת המלחמה אליו פנים 
ואחור. ואם יהיה לבן חיל וינצח המלחמה מכל הצדדין, הוא יהיה 
הזה  הפרוזדור  מן  ויצא  בבוראו  לידבק  יזכה  אשר  השלם  האדם 
ויכנס בטרקלין לאור באור החיים. וכפי השיעור אשר כבש את יצרו 
ותאוותיו ונתרחק מן המרחיקים אותו מהטוב ונשתדל לדבק בו, כן 

ישיגהו וישמח בו״, עכ״ל. 
היינו - כל החיים בעוה״ז הם נסיונות, הקב״ה מנסה את האדם 
כל הזמן, כל יחיד לפי דרגתו, וכל ציבור לפי דרגתו. ובהיות שתכלית 
נסיון  כל  ברוחניות,  ולגדול  לעלות  הזה,  בעולם  האדם  עבודת 
שמתגבר ועומד בו, הוא עולה בדרגה. וממילא - צריכים לשים לנגד 

עינינו, בכל דבר שעומד בפנינו, איך גדלים על ידי זה.
התביעה מהחשמונאים והלימוד לדורות- מסירות נפש.

מה היתה התביעה בימי חשמונאים, כ׳ הב״ח בהל׳ חנוכה )או״ח 
סי׳ תר״ע( וז״ל: ״בחנוכה עיקר הגזירה היתה על שהתרשלו בעבודה 

ועל כן היתה הגזירה לבטל מהם העבודה כדתניא בברייתא שגזר 
עליהן אותו הרשע לבטל התמיד ועוד אמר להם מצוה אחת יש 
זה  ואיזה  אבודין  הם  כבר  מידם  אותה  מבטלין  אתם  אם  בידם 
זמן  כל  תמיד  נר  להעלות  כ(  כז  )שמות  בה  שכתוב  מנורה  הדלקת 
שמדליקין אותה תמיד הן עומדין כו׳ עמדו וטימאו כל השמנים 
וכשחזרו בתשובה למסור נפשם על העבודה הושיעם ה׳ על ידי 
כהנים עובדי העבודה בבית ה׳ ע״כ נעשה הנס גם כן בנרות תחת 
אשר הערו נפשם למות על קיום העבודה ולפיכך לא קבעום אלא 
להלל ולהודות שהיא העבודה שבלב״, עכ״ל. התביעה היתה על 
היתה  כן  "ועל   - זה  על  והעונש  בעבודה,  שנתרשלו   - רשלנות 

הגזירה לבטל מהם העבודה" - לקחו לנו את העבודה לגמרי. 
העבודה  מהם  לבטל  הגזירה  ונגזרה  בעבודה  שהתרשלו  ואחרי 
 - להתרשל,  ויפסיקו  לעבוד  שיחזרו  בזה  די  לא  כבר  לגמרי, 
"וכשחזרו בתשובה למסור נפשם על העבודה״ התשובה לזה היא 
כדי  עד  מקודם,  יותר  בעבודה  שחפצים  להוכיח  נפש,  מסירות   -
שמוכנים למסירות נפש על זה. כמש״כ הרמב״ם בהלכות דעות )פ״ב 
ה״ב( וז״ל: ״ועל קו זה יעשה בשאר כל הדעות אם היה רחוק לקצה 

האחד ירחיק עצמו לקצה השני וינהוג בו זמן רב עד שיחזור בו לדרך 
הטובה והיא מדה בינונית שבכל דעה ודעה״ עכ״ל.

האדם,  טבע  את  ולשנות  להשתנות  בתשובה,  לשוב  כשרוצים 
הדרך היא להתחיל לנהוג באופן הקיצוני להיפך, וכך עד שישוב - 
כל׳ הרמב״ם - לדרך הטובה והיא מדה בינונית, ולכן בלי מסירות 
נפש לעבודה לא שייך להגיע לישועת ה׳. ולא רק כתשובה לחטא 
נסיון,  כזה  כשמגיע  מהם,  תביעה  היתה  זו  אלא  למכה,  וכתרופה 
לכלל  לנו,  שנשאר  מה  וזה  נפש.  מסירות   - היא  מהם  הדרישה 
ישראל לדורות, כשיש איזה שהוא נסיון, איזו שהיא גזירה, התביעה 
מאיתנו היא כמו מהחשמונאים - מסרו נפשם לעבודה. והעבודה 

היא שלנו כעת בזמן הזה, זה הרווח של ניצחון החשמונאים על יוון.
בזכות מסירות נפש - ניצחון מוחלט

החת״ס מבאר מפני מה פך השמן נקבע כעיקר הנס במלחמה 
מול היונים, וז״ל )בדרשות לחנוכה שנת תקצ״ד(: ברמב״ם פ״ג דמגילה וחנוכה 
הלכה ב׳ כתב דביום כ״ה ניצחו חשמונאים את היונים. והקשו א״כ 
בליל כ״ו הדליקו המנורה וממנו התחיל מצות הדלקה ולא מליל כ״ה 
]עיין פר״ח ריש הל׳ חנוכה[ ולפע״ד ע״כ ביום שנצחום והוציאום 
ואיבדום  בשלימות  שנצחום  נודע  לא  מסביבותיה  או  מירושלים 
כי כמה פעמים היה כן בימי יונים, ושוב לשנה האחרת חזרו ובאו 
ונלחמו כמבואר ביוסיפון ובפייט, אך בפעם האחרון היה תשועה 
שלימה מאת ה' מה שאיבדום לגמרי וכו׳ ע״כ נלענ״ד אע״פ שכבר 
זה  שיהא  האמינו  לא  ירושלים  מסביבות  הוציאום  פעמים  כמה 
גאולה גמורה ממלכות יון כי מקובל היה בידם מנבואתו של זכריה 
וכל  בנבואתו,  זכריה  ראה  כאשר  המנורה  נס  ע״י  הגאולה  שיהיה 
זמן שלא אירע נס במנורה ואפי׳ שהכהנים רדפו היונים וגירשום 
מירושלים מ״מ ידעו שעדיין ידם מושלת עליהם ויחזרו עליהם וכו׳ 
אך ביום כ״ד כסליו היה ניצוח א׳ והדליקו המנורה לערב בליל כ״ה 
ולמחרת מצאו הנס אז ידעו שלא יהי׳ להיונים תקומה וכו׳, עכ״ל. 
דהיינו מכיון שהיה קבלה בידם שהמערכה עם יון תסתיים לחלוטין 
רק ע״י נס המנורה כמו שנתבאר בנבואת זכריה )זכריה ד(, א״כ אע״פ 
שכבר כמה פעמים קודם ניצחו את היונים, אכן רק כשמצאו את 
השמן וראו שזכו לנס זה, הבינו שהמערכה נגמרה, ומעתה אין יותר 
ואילך  מעתה  השמן,  פך  בנס  שנתבשרו  מה  וזה  עמם.  מלחמות 

אנחנו כאן בקביעות, זה עולם אחר.
עוסקי תורתיך - אע״פ שאין פנאי לנצח

אומרים אנו בעל הניסים: ״מסרת גבורים ביד חלשים ורבים ביד 
מעטים וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי 
תורתך״. והנה, גבורים ביד חלשים מובן, במלחמה - אם יש גבורה 
מול חולשה, פשיטא שהגבורה אמורה לנצח, וכאן אירע נס להיפך. 
וכאן  המיעוט,  את  לנצח  אמור  הרוב  מעטים,  ביד  רבים  גם  וכך 
ניצחו החשמונאים למרות שהיו מיעוט. אמנם  בסיעתא דשמיא 
זדים ביד עוסקי תורתך, יש מלחמה על עסק התורה - מהיכי תיתי 
שהזדים אמורים לנצח? אומר החת״ס שם )דרוש לשבת חנוכה שנת תקצ״ו( 
וכו׳ ואוסיף עתה וזדים ביד עוסקי  וז״ל וזדים ביד עוסקי תורתך 
יהיר ]לשון הקרא במשלי כ״א כ״ד[ הוא המתחכם  תורתך כי זד 
בתחבולותיו כמו כי בדבר אשר זדו עליהם ]יתרו[ בהבה נתחכמה 
לו. והכא לא רצה לומר זדים ומתחכמים ביד חלושי שכל, חלילה 
לומר כן כי בעל שכל וחריף יותר מישראל, אך הם עוסקים בזדם 
ויהרם, ואנחנו עוסקי תורתך מבלים זמנינו ושכלינו לעסוק ולהיות 

עמל בתורה ואין פנאי לנצח. עכ׳׳ל.
זה פשיטא שהלומד תורה בעל שכל וחריף יותר מהזדים שאינם 
עוסקים בתורה, וממילא אין שום חידוש בעצם עובדת היות עוסקי 
התורה מנצחים את הזדים כשנלחמים זה מול זה, ובאמת לא נאמר 
זדים ביד לומדי תורתך, אלא עוסקי תורתך בדווקא, אלו ששקועים 
ולהפריע  להלחם  הזדים  וכשבאים  הזמן,  כל  בלימוד  וטרודים 
ללמוד עם דעות כוזבות וכדו', להם יש את כל הזמן למלחמה, יום 
ולילה להפריע ללומדי תורה, ולעוסקי תורתך אין פנאי להתעסק 
בזה בכלל, כי ״אנחנו עוסקי תורתך מבלים זמנינו ושכלינו לעסוק 
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במלחמה  שעסקו  אף  על  לנצח״,  פנאי  ואין  בתורה  עמל  ולהיות 
רק את המינימום ההכרחי ממש, ורובא דרובא של הזמן עסוקים 
ונמסרו זדים ביד  ועמלים בתורה, החידוש הוא שבכל אופן נצחו 
עוסקי תורתיך. וזה באמת עיקר המלחמה הנדרשת מאיתנו, בכל 
מצב שהוא לא לזוז מהגמרא, יהי' מה שיהי' אני תמיד עם הרמב״ם, 
כך אנחנו לא זזים מהלימוד בכל מחיר. וכשהגיעה המלחמה של 
זה הנס של  והצליחו,  - מספיק שעשו משהוא  זה  הזדים, בזכות 

זדים ביד עוסקי תורתך.
התביעה מאיתנו - מםי״נ מוחלטת לתורה

הנסיון שאנחנו עומדים כעת בפניו הוא דבר אחד, רואים שיש 
ממון.  לסבל  או  הגוף  לסבל  אם  יוביל  זה  לאן  יודעים  ולא  גזירה 
נדרשת מאיתנו החלטה גמורה בלב שלם - אנחנו מוכנים לסבול! 
כשמגיע נסיון כזה לאדם, בוודאי צריך לעשות כל טצדקי שתתבטל 
הגזירה, אבל עלינו להפנים שמטרת הנסיון איננה להגיע לביטול 
הגזירה. אלא התביעה שבנסיון היא, איך אתה מתנהג כשקשה לך, 
מה אתה עושה כשיש לך מפריעים, האם גם אז אתה מוכן לעסוק 
ולהיות עמל בתורה. ומי שמסכים בלב שלם להיות עמל בתורה, 
ולהיות שקוע כל כולו בלימוד, בכל מחיר ומבלי להתחשב בשום 
מפריעים, הוא זוכה וקונה את התורה. כמו החשמונאים שבמסירות 
נפשם על העבודה, זכו לישועת ה' וניצחו את היוונים באופן ששוב 
לא תהיה להם תקומה. כך גם לעניננו, מי שמוסר נפשו, הרי בזה 
כבר ניצח בצורה מוחלטת, ולעולם כבוד או כסף וכדו' לא יהי' לו 
יותר נסיון, מפני שבדרגתו כבר הגיע מעבר לזה, שמסר נפשו ממש.

שום דבר בעולם לא יוציא אותנו מהגמרא!...
התביעה מאיתנו היא בחלק הזה, שהשמן יהיה שמן זית 
בכל  לבבינו  בכל  תורה  רוצים  שאנחנו  נחליט בעצמינו  זך, 
נפשנו ובכל מאודינו, בכל מקרה אנחנו לא זזים מהתורה, 
אין דבר בעולם שיוציא אותנו מהלימוד, אם נחשוב כך בלב 
ונתפלל  שלם, עמדנו בנסיון. אח״כ ה' יעשה הטוב בעיניו 
שיצילנו, אבל בכל מקרה הרווח הוא, שאנחנו מחנוכה זה 
יוצאים אנשים אחרים. מהחשמונאים למדנו שאם מקבלים 
על עצמינו לא להתפעל ולא להיכנע לקשיים זה הופך את 
האדם לגמרי. וכמו שהזכירו רבותינו ראשי הישיבה, נסיון 
החל  נסיונות,  מלאים  אנחנו  נפש!  מסירות  רק  לא  זה 
מלקום בבוקר מוקדם, ולמשך כל היום להיות מונח בלימוד 

כל רגע, ולא ח״ו בדברי הבל.
לעיתים מגיע רגע שאדם עומד בפני שאלה, והוא מוכרח 
עפ״י  נדמה  רגיל  לאדם  נמצא,  הוא  היכן  החלטה  לקבל 
רוב שבעיקר זמנו הוא לומד, ורק מעט הוא עסוק בדברים 
רגע  כשמגיע  בזה.  סתירה  של  הרגשה  לו  ואין  אחרים, 
חלילה  או  בישיבה  להישאר  או  בחירה,  בפניו  שמעמידים 
וחס בחוץ, כאן נעמדת השאלה, וכשמקבל על עצמו דביקות 
מוחלטת בתורה בכל מצב, נהפך לאדם אחר. זאת הדרישה 
מכל אחד ואחד בעת הזאת, לקבל על עצמו בקבלה גמורה 
בכל  בלימוד  שהוא  כל  לרפיון  אפי'  יגרום  לא  דבר  ששום 
מצב ובכל תנאי, כי הם חיינו כפשוטו. וכשאומרים כל יום 
במעריב כי הם חיינו, לחשוב על זה, ובהם נהגה יומם ולילה, 

לחשוב על זה.
ללומדי  להפריע  חו״ח  לנסות  זה,  על  שמדברים  אלו 
התורה, לא מבינים את הענין, התורה אינה הפקר, וניתנה 
בלי  גידנו,  ושס״ה  איברנו  רמ״ח  בכל  שנאחזנה  בכדי  לנו 
המוטל  את  נעשה  וכשאנחנו  אחר.  דבר  שום  תערובת 
לגמרי  תורה  עול  עצמינו  על  ונקבל  בנסיון  ונעמוד  עלינו 
הקב״ה ירחם עלינו ויעשה לנו נס. אבל בל נשכח שאין זה 
מתפקידנו לדאוג לנס שיתרחש, אלא עלינו מוטל, על כל 
אחד ואחד מאיתנו, להחליט בקבלה גמורה היכן הוא אוחז. 
מתי  עד  יט(  יח  א  )מלכים  הכרמל  בהר  הנביא  אליהו  וכמאמר 
אתם פוסחים על שתי הסעיפים אם ה' האלקים לכו אחריו 

ואם הבעל לכו אחריו. השאלה הזו מונחת היום לפתחינו, וכל אחד 
ואחד נדרש לענות עליה, תחליט היכן אתה נמצא, וזאת החלטה 

מחייבת בכל פרט ופרט.
ללמוד  לדורות  עבורינו  קבעו  חז״ל  מחנוכה,  הלימוד  יסוד  זה 
ולכן  בנסיון,  ולעמוד  להתמודד  הצורה  ומה  ה'  את  עובדים  איך 
גם מוזכרים כל הפרטים בעל הניסים לדעת שזו צורת המלחמה. 
הקב״ה יעזרנו שנצליח לעמוד בנסיון, ואף אחד לא יפול מההחלטה 
הזו, כולנו כאיש אחד בלב אחד, אין לנו שיור רק התורה הזאת, כך 
נולדנו וכך בעז״ה לאורך ימים ושנים עד מאה ועשרים, כי הם חיינו. 
ובזכות זה ניוושע בעוד דברים כמאמרם ז״ל )אבות ג, ה( רבי נחוניא 
בן הקנה אומר, כל המקבל עליו על תורה, מעבירין ממנו על מלכות 
ועל דרך ארץ. וכל הפורק ממנו על תורה, נותנין עליו עול מלכות 

ועול דרך ארץ. 
ידוע שכשהיתה גזירת הגיוס בפולין - ושם היתה גזירה ע״י גויים 
- כשבאו לחפץ חיים להתברך, היה שואל כ״א האם מסכים לקבל 
היה  שלם  ובלב  אמיתית  היא  שהקבלה  וכשראה  תורה,  עול  ע״ע 
מברך שינצל, ואם לאו היה מעניק את ספרו מחנה ישראל שחיבר 
עבור אלו ששהו בצבא, ומקובל היה בידם שמי שנתברך ע״י הח״ח 
ניצול, ומי שקיבל ממנו מחנה ישראל הרי שנגזר דינו ח״ו להתגייס. 
ובמה זה תלוי, אם קיבל ע״ע עול תורה באמת הח״ח בירכו ואם לאו 
לא, כי הוא לא עשה נגד הטבע, ההחלטה הזאת הקבלת עול תורה 
המוחלטת, היא תגרום לנו בס״ד להינצל ולהיוושע ותהיה תורתנו 

אומנתנו בעוה״ז ובעוה״ב.
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פתח
תשובה

א. בשו"ע סי' תרע"א סעיף ה' נפסק נ"ח מניחו על פתח הסמוך 
לרה"ר מבחוץ ואם יש חצר לפני הבית מניחו על פתח החצר, והוא 

כשיטת התוס'.
לכניסת  ויש שביל המוביל  חניה  לפניו מגרש  בנין שיש  והנה 
הבנין ובדרך כלל יש גדר מכאן וגדר מכאן ועי"כ נוצר פתח שאין לו 
צורת הפתח, בכה"ג ודאי מסתברא דפתח השביל הוא פתח חצר 

ויש להניח את הנרות על פתח השביל.
אך מטו בה בשם מרן הגרי"ז דאם אין צה"פ לא חשיב פתח ואין 
להדליק על פתח כזה, ואם כי מן הסברא י"ל דכיון שניכר שפתח זה 
הוא של הבית שהשביל מוליך אליו וניכר שבעה"ב הניחו שם ומה 
משפיע מה שאין לו צוה"פ, מ"מ כיון שנזכר בלשון הגמ' פתח בעינן 

פתח שיש לו שם פתח.
ושאלתי את הגאון רבי משולם דוד סולובייצ'יק שליט"א האם 
שמע מאביו בענין זה והשיב דאכן שמע ממנו להדיא דבעינן פתח 
שיש לו צוה"פ דאל"כ אין זה פתח אלא פירצה, ולפי"ז אין להניח 
את הנרות בפתח השביל אלא בפתח הכניסה לבנין דהיינו בפתח 

חדר המדרגות.
אך הנה מטו בה בשם חזו"א דבחצירות של זמננו כיון שאינן 
עודות לשמימושים אין להניח את הנרות על פתח חצר, וממילא יש 

להניח מביתו החלון הסמוך לרה"ר.
רבי  הגאון  בבית  ובהיותי  כן,  לא  נקט  דגרי"ז  דמרן  בה  ומטו 
לי דידוע  וענה  משולם דוד שליט"א שאלתי לדעתו היכן להדליק 
ושאלתיו  שבזמננו,  חצר  פתח  על  להדליק  דאין  החזו"א  בשם 
דמטו בשם אביו דלא נקט כן, והשיב שהוא לא שמע מאביו כלל, 
והוסיף דאחיו הגאון רבי רפאל נוהג להלדיק על פתח חדר מדרגות 

ומסתמא שמע כן מאביו.
ויש להעיר דבב"י מבואר דמדליק על פתח החצר אף כשהיא 

סוג חצר שאינה עומדת לשימושים.
הסמוך  פתח  על  ומניחה  וז''ל  כתב  תרע"א  בסי'  הטור  דהנה 
לרה"ר מבחוץ, אם הבית פתוח לרה"ר מניחה על פתחו ואם החצר 
לו פתח  ואם היה דר בעליה שאין  פתוח לרה"ר מניחה על פתחו, 

פתוח לרה"ר מניחה בחלון הסמוכה לרה"ר ע"כ.
ובב"י שם הביא את שיטת התוס' שכתבו דאם יש חצר מניחה 
על פתח החצר, אבל רש"י פי' מבחוץ משום פ"נ ולא ברה"ר אלא 
לו  שאין  בעליה  דר  היה  ואם  לחצר,  פתוחים  היו  שבתיהם  בחצר 
מקום בחצירו להניחו שם מניחו מבפנים כנגד חלון הסמוך לרה"ר, 
והוסיף הב"י וז"ל ורבינו כתב כדברי התוס' דמצוה להניח על פתח 
ביתו מבחוץ ולפיכך הוצרך לפרש דאם היה דר בעליה מניחה בחלון 
שאם  כלומר  מיירי,  לרה"ר  פתוח  פתח  לו  בשאין  לרה"ר  הסמוך 
פתוח  היה  ואם  הפתח  על  מניחה  לרה"ר  פתוח  העליה  פתח  היה 
לחצר מניחה על פתח החצר שהוא פתוח לרה"ר, אבל הכא מיירי 
כשהעליה פתוחה לבית דהשתא כי מנח לה על פתח הבית או על 
מניחה  ולפיכך  הוא  עליה  מינכרא מילתא דמשום  לא  פתח החצר 

בחלון הסמוכה לרה"ר עכ"ל.
ולכאורה יש להעיר בדבריו דאדרבא לרש"י שמדליק על פתח 
בה  בקומה השניה  העליה  בית של  על פתח  ידליק  לא  למה  ביתו 
נמצא הבית בין אם הוא פונה לרה"ר ובין אם הוא פונה לחצר. וע"כ 

דדינא דר בעליה המוזכר בגמ' מיירי באופן שפתח הבית מוסתר ע"י 
המדרגות ופתח העליה הנזכר בב"י אינו פתח הבית שבעליה אלא 

פתח הכניסה לחדר המדרגות.
המדרגות,  חדר  פתח  על  מדליק  דלתוס'  בב"י  לפי"ז  ומבואר 
והגם שהדבר ברור שגם בימי חז"ל לא עמד חדר המדרגות לשאר 
שימושים ואעפ"כ מדליק על פתח מדין פתח חצר ואין לומר דכיון 
להכנס  הוא  שימוש  וכל  אחד  אדם  של  רק  הוא  המדרגות  דחדר 
לבית חשיב כפתח ביתו ובזה אף להחזו"א מהני, שהרי בב"י מבואר 
דלרש"י ניחא דאינו מדיק על פתח העליה כיון דלרש"י צריך להדליק 
על פתח ביתו, ומבואר מזה דפתח חדר המדרגות חשיב פתח חצר 
על  לדעת התוס' מדליקים  ואעפ"כ  אינו מדליק שם,  לרש"י  ולכך 
פתח זה והגם שאינה עומדת לשאר שימושים, וא"כ יש ללמוד מזה 

דה"ה דאפשר להדליק על פתח חצירות של זמננו.
וביישוב הערה זו נראה שהענין תלוי בביאור שיטת רש"י ותוס' 

בהדלקה על פתח הבית או על פתח החצר.
דהנה בשיטת רש"י שסבר שמדליקין על פתח ביתו הסמוכה  
לחצר נראה דטעמו הוא דאמנם ודאי עיקר התקנה היתה לפרסם 
את הנס לבני רה"ר וכדחזינן שזמן ההדלקה הוא עד שתכלה רגל מן 
השוק, אך ודאי אין הכוונה בזה דיהא פ"נ רק לבני רה"ר אלא רצו 
שיהא פ"נ בזמן זה גם לו ולבני ביתו, ולפיכך סובר רש"י דבשלמא 
שיוצאים  בשעה  מ"מ  מבחוץ  שזה  אף  ביתו  פתח  על  כשמדליק 
ונכנסים לבית דרך פתח זה ניכרת ההדלקה ליושבים בתוך הבית, 
ליושבי  ניכרת  ידליק על פתח החצר לא תהיה ההדלקה  אבל אם 
לבני  גם  פ"נ  יש  דעי"כ  הבית  פתח  על  להדליק  תקנו  ולכך  הבית, 

הבית וגם לבני רה"ר.
ובדעת התוס' י"ל עפ"י מה שנקט החזו"א דכיון דבימי חז"ל היו 
החצירות עומדות לשימושים רבים ואדם מצוי בחצירו נמצא דגם 
בהדלקה על פתח החצר יש פ"נ ליושבי הבית, וכיון דבפתח החצר 
יש יותר פ"נ לבני רה"ר לכך העדיפו את ההדלקה על פתח החצר 

אע"פ שניכר פחות ליושבי הבית.
ולפי דרך זו מאוד ניחא מה שנקט החזו"א שבימנו דאין החצר 
עומדת לשימושים אזי בהדלקה על פתח החצר אין שום פ"נ ליושבי 

הבית ובכה"ג מודו התוס' לרש"י דאין להדליק על פתח החצר.
ולפי"ז ודאי תקשי על החזו"א מהא דמבואר בב"י דאם פתח 
העליה פונה לרה"ר מדליק על פתח העליה לשיטת התוס', דחדר 
מדרגות ודאי אף בימי חז"ל לא היו שימושים וממילא ההדלקה של 
כתב  דאעפ"כ  וחזינן  הבית,  ליושבי  כלל  ניכרת  אינה  העליה  פתח 
החזו"א  על  טובא  וקשה  המדרגות,  חדר  פתח  על  דמדליקין  הב"י 

מדברי הב"י.
נידון  י"ל בביאור שיטת התוס' באופן אחר, דלדעתם אין  אכן 
כלל להצריך פ"נ ליושבי הבית ודלא כמש"כ בדעת רש"י דבאמת 
דבר זה לא נזכר משום המקום, אלא הם סוברים דהעיקר הוא שיהא 
פ"נ לבני רה"ר וכיון שעל פתח החצר יהא יותר פ"נ לבני רה"ר לכך 

עדיף להדליק על פתח החצר כיון שאף החצר היא לקמן הבית.
ונקט החזו"א דעצם הא דפתח החצר הוא מקום ההדלקה הוא 
משום דחצר היא עצמה חלק מן הבית כיון שהיא עומדת להרבה 
מתשמישיו של האדם דודאי תקנת חז"ל היתה על ביתו של האדם, 

בענין מקום ההדלקה בזמננו
הגאון הגדול רבי יהודה עדס שליט''א
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ולפיכך בחצירות של ימינו שאין בהם שימושים אין להם שם בית 
ואנן בעינן הדלקה על ביתו של אדם.

שכל  כיון  אחד  אדם  רק  דר  דבעליה  דהיכא  י"ל  לפי"ז  ואשר 
מיוחד  והוא  הבית  אל  להכנס  רק  הוא  הכניסה  חדר  של  שימושו 
לבית זה, ודאי בכה"ג נחשב חלק מן הבית ושפיר נכלל בתקנת פתח 

החצר.
אלא דלרש"י שמצריך פתח בית, ביארנו דהוא כדי שיהא היכרא 
גם לבני הבית ובפתח עליה אף שנחשב חלק מן הבית מ"מ ליכא היכרא 

לבני הבית, ולפיכך תלה הב"י דין פתח העליה במחלוקת רש"י ותוס'.
ולפי"ז יעלה לדעת החזו"א שיש כאן ג' חלוקות, א. חצר בימי 
חז"ל שעמדה להרבה שימושים נידונת כחלק מן הבית ומדליקין על 
פתחה, ב. חדר מדרגות פרטי של אדם אחד נמי נידון חלק מן הבית 
ומדליקין על פתחה, ג. חצר בימינו שאינה עומדת לשימושים וכן 
חדר מדרגות של בנין שיש בו כמה דיורים, אין להדליק על פתחם.

השניה  בשיטה  הריטב"א  דעת  הבאנו  ז'  בסימן  לעיל  והנה  ב. 
דחצר גדולה שיש בה הרבה בע"ב, כיון שאין מקום לכולם להדליק 

על פתח החצר הוי כדר בעליה וכל אחד מדליק בפנים.
ואשר לפי"ז נראה דהיכא דיש לבנין רב קומות חצר ושביל על 
הפתח המוביל לכניסת הבנין, כיון שעל פתח השביל א"א להדליק, 
ולדעת  זמננו  לדעת החזו"א משום שאין להדליק בפתח חצר של 
יכול  ולכו"ע  בעליה  כדר  הו"ל  א"כ  צוה"פ,  שאין  לפי  הגרי"ז  מרן 

להדליק בפנים.
ובזה אף השיטה הראשונה בריטב"א מודה, דדוקא התם בנידון 
של פתח חצר הצריכו הדלקה אחת בשיתוף על פתח החצר משום 
דיש לחצר פתח הראוי להדליק עליו ולכך משום התקנה של פתח 
שעל  דידן  בנידון  אבל  החצר,  בפתח  דוקא  הצריכו  מבחוץ  חצירו 
פתח החצר א"א להדליק א"כ לכו"ע אין לו פתח חצר להדליק והו"ל 

כדר בעליה ממש.
הבנין  פתח  על  להדליק  אפשר  דאכתי  כיון  דלכאורה  אלא 

ממילא אין להדליק בפנים.
אכן פתח זה הרי הוא פתח של בנין רב מגורים והדרן דאין מקום 

על פתח זה להדלקה לכולם והוי כדר בעליה וכמבואר בריטב"א.
ובר מן דין הרי חזינן בשיטה השניה בריטב"א דהגם שכל אחד 
יכול להדליק על פתח ביתו אעפ"כ מדליק בפנים, וע"כ מבואר דכיון 
דנקטינן כשיטת התוס' דמדליק על פתח החצר ולא על פתח הבית, 
אזי כל שא"א לקיים את התקנה של פתח החצר לא תקנו להדליק 
על פתח הבית אלא הוי כדר בעליה שמדליק על חלון הסמוך לרה"ר, 
וטעמא דמילתא דכל שאינו מדליק על פתח החצר הסמוך לרה"ר 
מחוץ כבר אין היכרא לני רה"ר אותה מידה וממילא אף כנגד חלון 

הסמוך לרה"ר סגי.
ואף לדעת הרב שר שלום שהביא הטור שכתב דכ"א מדליק על 
פתח ביתו, נראה פשוט דאם כנגד החלון ניכר יותר לבני רה"ר ודאי 

עדיף להדליק בחלון.
וזכינו לפי"ז דבנין שיש בו כמה דיורים ויש לפני גם חצר ואין לפתח 

החצר צוה"פ, אזי בין להחזו"א ובין להגרי"ז מדליק על חלונו בברכה. 
אך היכא שאין לפני הבנין חצר אלא פתח הבנין פתוח לרה"ר, 
בזה יש לפנינו את השיטה הראשונה בריטב"א ועוד ראשונים כנז"ל 
סימן ז' דס"ל דהחיוב הוא להדליק על פתח הבנין בשיתוף, ולפי"ז 

א"א לנקוט דלכו"ע יכול לברך על הדלקה שבחלון.
ולכאורה י"ל דאף בכה"ג מקום ההדלקה הוא על החלון ולא על 
פתח הכניסה לבנין שהרי הב"י סי' תרע"א כתב דאם נכנס לעליה 
שזו  מינכרא  לא  כי  חבירו  פתח  על  להדליק  דאין  חבירו  בית  דרך 
ההדלק שלו וה"נ בבנין רב מגורים אין פתחים ניכרים וממילא לא 

ניכר של מי ההדלקה הזו.
אכן נראה פשוט דאין זה שיך לנידון של הב"י דהנה יש להעיר 
ראשונה  דלשיטה  בע"ב  הרבה  בה  שיש  גדולה  בחצר  הב"י  על 

בריטב"א מהני הדלקה בשיתוף על פתח החצר וכן לדעת הרב שר 
שלום ועוד ראשונים, ותקשי דה"נ לא ניכרת של מי ההדלקה, וע"כ 
התירוץ בזה הוא דכל שניכר שיש הרבה בתים והרבה פתחים ניכר 
באופן  הוא  בה"י  של  והאופן  זה,  נ"ח  הדליקו  כאן  שהגרים  הדבר 
שלא ניכר ככל שהעליה היא של אדם אחר משא"כ בבנין רב מגורים 
שניכר ריבוי הבתים וריבוי הפתחים פשיטא דחשיב הדלקה ניכרת 

ומהני.
ולברך  יוכל להדליק  אכן יש לעורר בזה דבר חדש אשר עי"כ 
בין על הפתח ובין על החלון והוא לפי המבואר לעיל בסימן ב' בשם 
זמן  באיזה  לו  לקבוע  יכול  לקולא  דרבנן  ספיקא  דמכח  הראבי"ה 
להלדיק ומדליק בברכה, וכן לדעת התוס' במנחות ס"ו ע"א שיכול 
לקבוע לעצמו באיזה זמן לספור את העומר בברכה, וע"ש בסימן ב' 

שביארנו דעתם בזה.
האם  ובראשונים  בריטב"א  שיטות  שתי  דיש  כיון  ה"נ  וא"כ 
דרבנן  ספיקא  מחמת  יכול  בפתח,  או  בחלון  הוא  ההדלקה  מקום 

לקולא לקבוע לו היכן להדליק ויכול להדליק בברכה.
וכן בחצירות של זמננו אם ננקוט דמרן הגרי"ז פליג על החזו"א 
כמש"כ במועדים וזמנים ]ח"ו סי' פ"ז[, לדידן הוי מחלוקת הפוסקים 

ויכול לבחור כרצונו ולהדליק בברכה.
דינים העולים

בית פרטי בחצר פרטי
כנגד  בפנים  מדליק  החזו"א  לדעת  פרטית  חצר  פרטי  בית  א. 

החלון הסמוך לרה"ר.
ב. במועדים וזמנים כתב בשם מרן הגרי"ז דיש להדליק בפתח 
אך  זצוק"ל,  רפאל  רבי  הגאון  הגרי"ז,  מרן  של  בנו  נהג  וכן  החצר, 
יבלחט"א אחיו הגאון רבי משולם דוד אמר שלא שמע כדבר הזה 

מאביו.
היא  היחידה  שהעצה  נראה  ובברכה,  לכו"ע  יד"ח  ולצאת  ג. 

להדליק שתי המקומות.
בנין רב מגורים

ד. בנין רב מגורים הפתוח לחצר ולפתח החצר אין צוה"פ, לכו"ע 
יכול להדליק בפנים ובברכה.

ה. בנין רב מגורים הפתוח שפתח הבנין פונה לרה"ר, בזה יש 
שיטות  שתי 
א  " ב ט י ר ב
מהני  האם 
ק  י ל ד ה ל
וכן  בפנים, 
תליא פלוגתא 
א  " ו ז ח ה ד
הגרי"ז,  ומרן 
כדי  ולפיכך 
יד"ח  לצאת 
דכו"ע  אליבא 
לשתי  נצרך 

הדלקות.
בפתח  ו. 
מדרגות  חדר 
העלינו  פרטי 
ע  " ו כ ל ד
ק  י ל ד מ
חדר  בפתח 
כי  המדרגות 
מבואר  כך 
ב"י  להדיא 

בסי' תרע"א.

פרדס יוסף החדש
מכיל אוצר של דברי חכמים מגדולי הפוסקים והדרשנים, 

ראשונים ואחרונים, יחד עם דברי חכמי וגדולי דורינו, 
משמחי לב ומאירי עינים, 

בתוספת הערות וחידושים ובירורים.

על הדרך שיסד וסלל הגאון החסיד המפורסם 
כש"ת רבי יוסף פאצאנאווסקי זצ"ל

שנת כח נרות חנוכה (עה"כ) – תשע"ד

ערכתי וחיברתי בס"ד 
גמליאל הכהן רבינוביץ

מח"ס גם אני אודך

 ספר 'כרם אליעזר'
בירורי הלכה וחידושי דינים 

ומאמרים נפלאים 
בעניני חנוכה

קונטרס 'חינוך הבנים כהלכתו' 
הלכות חינוך הבנים והבנות

 ודיני הקטנים

השייכים לחנוכה   

ואלה מוסיף על הראשונים שני חיבורים חשובים מאת אחי 

הרה"ג רבי אליעזר הכהן רבינוביץ שליט"א, ואלו הם:

על עניני חנוכה
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נ"ח  להדליק  דאסור  הרידב"ז  כתב  ה"ט  פ"ה  בפאה"ש 
בשמן של שביעית מפני שאמרה תורה לאכלה ולא להפסד 
והיינו דמה שנשתמש בה לקיום המצוה דנ"ח אינו נחשב 

הנאה ושאר נאות אסרו בזה.

באופן  להשתמש  שאפשר  דאע"פ  מ"ב  סי  במג"ש  וכ' 
שלא נאסר כגון הנכנס לבית שיש בו נ"ח דמותר לילך לאור 
ליהנות מן האור בלא שימוש מ"מ עיקר  וכן סתם  הנרות 
ההדלקה היא לצורך קיום המצוה ומצוות לאו ליהנות ניתנו 

עיי"ש.

ואני אכתוב לפי מה שעלה במצודתי. דמצינו דין יו"ט ודין 
שביעית דינים דומים לכאורה דין יו"ט שהותרה בו מלאכה 
לצורך אונ"פ וכן הותר גם לצורך אחר מדין מתוך שהותרה 
לצורך הותר נמי שלא לצורך. ומ"מ צורך חולה אסור מפני 

שאי"ז שווה לכל נפש.

ניתנה  ולא  מסוימים  לשימושים  ניתנה  בשביעית  וגם 
למלוגמא היינו להניח אוכלי אדם על גופו לצורך ריפוי. וכל 
שימוש שהנאתו וביעורו שווה הותר. חוץ משימוש מלוגמא 

שאינו שווה לכל נפש וכמש"כ בב"ק דף ק"א ע"ב.

שהותר  יו"ט  דדין  וביסודם  בעיקרם  חלוקים  הם  מ"מ 
מלאכת אונ"פ הסיבה שהותרה הוא הצורך אונ"פ שאמרה 
ויש  לכם  יעשה  לבדו  הוא  נפש  לכל  יאכל  אשר  אך  תורה 
ביו"ט  כגון שהותרה הוצאה  לדון בכל מלאכה מהו הצורך 
מ"מ לצורך חולה אסור מכיון שהיא לצורך חולה וכן הבערה 

הותרה מ"מ מוגמר אסור מפני שאינה שווה לכל נפש.

דשימוש  השימוש  סוג  על  נאמר  ההיתר  בשביעית  אבל 
השווה בכל נפש אע"פ שעכשיו עושים אותו לצורך חולה 
הרי מותר וכגון אם יצטרך הרופא לראות איזה פצע מסוים 
זה  הרי  ראייתו  לצורך  שביעית  של  בשמן  להדליק  וירצה 
מותר מפני שהשימוש הוא אור ומה שהוא צריך לו בשביל 

חולה אינו סיבה לאוסרו.

ודוקא שימוש מלוגמא נאסר שהשימוש למלוגמא אינו 
שווה בכל נפש אבל שימוש אור אע"פ שהוא לצורך החולה 

מ"מ השימוש הוא שימוש אור.

שימוש  שזה  אע"פ  נ"ח  הדלקת  בשימוש  ה"נ  ועפי"ז 
להגדיר  אין  בודאי  אבל  ניתנו  ליהנות  לאו  ומצוות  מצוה 
למאור  משמש  השמן  שהרי  השמן  כשריפת  נ"ח  הדלקת 
של נ"ח ולכן אע"פ שמצוות לאו ליהנות ניתנו ואי"ז צורך 
מצוה  צורך      בין  נפ"מ  ואין  אור  לצורך  הוא  מ"מ  הנאה 

לצורך אחר.

ובעיקר הדבר הא שמצוות לאו ליהנות ניתנו אין פירושו 
תורה  שאסרה  באיסוה"נ  נאסר  דלא  אלא  הנאה,  דאי"ז 

הנאת מצוות דאין נחשב הנאה לענין האיסוה"נ אבל חשיב 
שפיר הנאה.

ועיין ביהלו"י ח"א סי' א' דלענין איסורים דבעינן הנאה 
הנאת  גם  הנאה,  לצורך  לבישה  דבעינן  בגדים  כלאי  כגון 
מצוה חשיבא הנאה. ורק לענין איסור הנאה אמרינן דהנאת 
מצוה לא נאסרה באיסור הנאה, אבל שפיר חשיבא הנאה 
משום  מטיל  הוא  שהתכלת  אע"פ  ציצית  לבישת  לענין 
אינו  שכלאים  כיון  כלאים  לבישת  הוי  מ"מ  גרידא  מצוה 
איסוה"נ אלא דהלבישה בעינן שתהא להנאה. וגם לצורך 

מצוה חשיבא להנאה כ"כ ביהלו"י.   

במה  להנאה  שפיר  חשיב  בפירו"ש  נ"ח  להדלקת  וה"נ 
שנהנה בקיום מצות נ"ח.

ומה שדימו האחרונים הדלקת נ"ח לשריפת אימורין אינו 
דומה דשריפת אימורין הויא שריפה אלא שמקיים מצוה 
בשריפה זו והרי זה כאילו היו מבטיחים לאדם שאם ישרוף 
הפירו"ש יקבל ממון הרבה ודאי אסור דאע"פ שזה לצורך 
הנאה מ"מ זה שריפה לצורך הנאה ואסור. אבל שימוש אור 
נפק"מ לאיזה  ואין  נכלל בהדלקה שהותרה בפירו"ש  ה"ז 

צורך הוא עושה. ודו"ק.

אמנם יש לדון דהנה תנן בשביעית פ"ח מ"ח אין לוקחין 
קיני זבין וקיני זבות מדמי שביעית ובשנו"א כתב דהחידוש 
בקינים שיש בהם חטאת העוף שכולה נאכלת ומ"מ אסור 

בדמי שביעית וצ"ב באמת אמאי אסור.

ונראה דבמס' שקלים בתוספתא פ"א ז' אין מביאין וכו'   
תודה   לחמה   וכו'  מן  החדש ומפירו"ש ואם הביא הרי 
אלו פסולים ע"כ ויש גורסין קדשו עי' בתוס' שאנץ בתו"כ 
עושין  ורק  נשרפות  אינן  לעיין דהרי לחמי תודה  ויש  בהר 
בהן תנופה וכולן נאכלות ואמאי אין מביאין מפירו"ש לחמי 

תודה וצ"ע. 

ממנה  להביא  ולא  לאכלה  דרשינן  בהר  דבתו"כ  ונראה 
מנחות ונסכים וזה לאו משום דחלק מהן נשרף אלא שלא 
ניתנו פירו"ש לקיום מנחות ונסכים וכן לתודה דלא ניתנו 
פירו"ש לקיום קרבן תודה וע"כ אם הביא לא קידש, וה"נ 

חטאת העוף.

דבהמת  ע"ב  י"ב  דבכורות  סוגיא  ליישב  יש  ועפיד"ז 
ומק'  לשריפה  ולא  דלאכלה  הבכורה  מן  פטורה  שביעית 
מהרי"ט אלגזי אמאי פטורה נימא דעשה דוחה ל"ת אבל 
דנתמעטו  י"ל  ולהנ"ל  בכורה.  קדוש  עיקר  למעוטי  מנ"ל 
פירו"ש מדין בכורה דלאכלה ולא לבכורה וכמו שנתמעטו 
אבל  ודו"ק.  בכורה,  קדושת  ע"ז  חייל  ולא  ונסכים  מנחות 

לענין נ"ח שפיר יש להתיר.

יושבי
האהל

ענין הדלקת נר חנוכה בשמן של שביעית
הגאון הגדול רבי דב אהרון זלזניק שליט"א

מראשי ישיבת מאור התלמוד
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"ר מסטריקוב שליט"א כ"ק האדמו

אהל
מועד

בדיני סעודות בחנוכה

ריבוי הסעודות שמרבים בחנוכה הם סעודות הרשות א. 
לומר  שנוהגין  כתב  תר"ע  בסי'  והרמ"א  בפוסקים  כדאיתא 
סעודת  הוי  ואז  בהם  שמרבים  בסעודות  ותשבחות  שירות 
של  הסעודות  את  ולעשות  להדר  ענין  שיש  ומבואר  מצוה, 
חנוכה לסעודות מצוה. וכאן נזדמן דבר זה ביתר שאת כי נוסף 
על מה שאמרו בסעודה זו שירות ותשבחות היא גם סעודת 
]וקיימו  בחבורה  שנלמדה  השנה  ראש  מסכתא  מסכת  סיום 
בזה מה שהביא הביאור הלכה סי' תר"ע בשם תשו' מהרש"ל 

שראוי שהשמחה תהא מעורבת ובלולה בשמחת תורה[.
את ב.  להביא  הקדמונים  ששקדו  מה  על  טעם  ליתן  ויש 

אדמו"ח  דברי  ע"פ  מצוה,  לסעודות  חנוכה  של  הסעודות 
זצללה"ה שאמר טעם על מה שהעמידו חכמינו ז"ל את המצוה 
המהדרין,  מן  ומהדרין  מהדרין  בדרך  חנוכה  נר  הדלקת  של 
דהנה ידוע מה דאיתא בספה"ק שחנוכה הוא גמר החיתום של 
ימי הדין, והנה בגמ' ר"ה ט"ז איתא למה תוקעין ומריעין כשהן 
יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין כדי לערבב את השטן, 
המצוות  את  מחבבין  ישראל  כשישמע  ישטין  שלא  ופירש"י 
ע"כ, וכמו כן רצו חכמים להביא לידי פעולה דומה של חיבוב 
ותיקנו מצוה באופן של עשיי' בהידור  ביומי דחנוכה,  מצוות 
לקיימה  היה  יכול  כי  מצוה,  חביבות  מראה  כך  שהמקיימה 
באופן פשוט בנר איש וביתו, והשתדל לעשותה באופן מהודר 
ויותר נעלה, והנה בטור ושו"ע לא הביאו כלל עיקר הדין של 
מן  המהדרין  של  הדרך  רק  המהדרין  דין  ולא  וביתו  איש  נר 
ישראל  נהגו  וכתבו הפוסקים הטעם משום שכבר  המהדרין, 
להוסיף והוה כאילו קיבלו עלייהו ועל כן אין לשנות, ]עי' בחי' 
אות  ב'  מאמר  זצללה"ה  יששכר  בני  בעל  להגה"ק  מהרצ"א 
ס"ט[. ולפי"ז שההידור נעשה כחובה שוב נתבטל המעליותא 
של חיבוב מצוה שהרי מוכרח לקיימה באופן זה, ומה נעשה 
בחיבוב,  מצוה  עשיית  להמציא  ששקדו  ז"ל  חכמינו  לרצון 
ועל כן המציאו הפוסקים לעשות דבר זה בסעודות, שהם רק 
רשות, וע"י שמשתדלים לומר שירות ותשבחות להביאן לידי 

מצוה מראין בזה שמחבבין את המצוות.
חנוכה ג.  על  רמז  שהוא  ר"ה  בסוף  הגמ'  את  לפרש  ויש 

דאמרי' התם כי אתא רבין אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי 
שמעון חסידא לא פטר רבן גמליאל אלא עם שבשדות מ"ט 
שם  אמתני'  וקאי  לא,  בעיר  אבל  במלאכה  דאניסי  משום 
ידי חובתן  גמליאל אומר ש"צ מוציא את הרבים  רבן  דקתני 
ועל זה אמר שפוטר הי' ר"ג עם שבשדות דאניסי במלאכתן 
שאינן  אע"פ  מוציאן  שהש"צ  לביהכ"נ  לבוא  יכולין  ואינן 
שומעין את הש"צ כלל, וכל שכן שאין מתפללין בעצמם כלום, 
לא  אותן  אניסי  ולא  לבוא  ויכולין  בעיר  שנמצאים  אלו  אבל 
פטר ]וברש"י משמע שהש"צ אין מוציאן כלל אפי' אם יבואו 
בעצמן.  ולהתפלל  תפילתן  להסדיר  יכולין  כי  מפיו,  וישמעו 
והרי"ף מפרש דאם ישמעו מהש"צ כל הברכות מתחילה ועד 
סוף יוצאין ידי חובתן, אלא שאינן פטורים בלא כלום כהעם 
אע"פ  הש"צ  תפילת  ע"י  חובתן  ידי  יוצאין  שאלו  שבשדות 

שאין להם עם התפילה כלום, שגם את הש"צ לא שמעו, אבל 
לתפילת  ולשמוע  לביהכ"נ  לבוא  עכ"פ  צריכים  שבעיר  אלו 

הש"צ[.

חנוכה ד.  ימי  דסגולת  בספה"ק  דאיתא  מה  ידוע  והנה 
להעלות את כל איש ישראל יהי' מי שיהי' ואפי' אם הוא אחוז 
קדושת  ולהרגיש  שלימה  בשובה  לזכות  יוכל  העוונות  בסבך 
ימים אלו להאיר מתוך חשיכה. ובמאור עיניים פר' מקץ פי' 
אין  חכמים  שאמרו  ושמנים  פתילות  חז"ל  שאמרו  מה  בזה 
זה האדם  בהן בחנוכה, פתילה  בהן בשבת מדליקין  מדליקין 
בהם  נאחז  אין  שהאור  בשבת  נדלקין  שאין  אדם  בני  ויש 
מחמת שהפתילות לא טובים וקשה להם ליכנס בתוך קדושת 
ונשא הוא, אבל בחנוכה מדליקין בהן כי כביכול  שבת כי רם 
לקרבו  האדם  אל  מעשרה  למטה  עצמו  את  מוריד  השי"ת 
השי"ת  אל  ולחזור  ולשוב  להדליקו  האור  את  בו  ומאחיז 
בבוא  שנה  בכל  נעשה  וזה  גדול  ובשכל  בהתלהבות  ולעובדו 

הזמן של מצות נר חנוכה עכדה"ק.
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בשבת )כא, ב( דנה הגמ' לגבי נר חנוכה, אם מותר להשתמש לאור נרות 
החנוכה. ובשו"ע )תרעג, א( פסק שאסור, וז"ל, לפי שאסור להשתמש בנר 
או למנותן לאורה אסור  ואפי' לבדוק מעות  בין בחול  בין בשבת  חנוכה 
שמתיר  מי  ויש  אסור,  לאורה  ללמוד  כגון  קדושה  של  תשמיש  אפי' 
בתשמיש של קדושה, ונוהגים להדליק נר נוסף כדי שאם ישתמש לאורה 

יהיה לאור הנוסף וכו' עכ"ד. 
צריך  החנוכה",  נרות  לאור  השתמשות  "איסור  של  הזה  בדין  הנה  א( 
יש  אם  ותו,  נינהו.  הנאה  איסורי  דכי  בזה,  הדין  ושורש  יסוד  את  לבאר 
איסור להשתמש בהם, מה מהני להדליק נר נוסף )וכי בשאר איסו"ה ג"כ יהיה הדין 
כן שיועיל להוסיף עוד נר(, הרי סו"ס ודאי שהאדם גם נהנה קצת מנרות המצווה 

שהם בודאי מוסיפים עוד אורה )ובפרט בימים האחרונים שיש ריבוי של נרות מצווה(.
ומצינו בראשונים בסוגיא, ג' שיטות בטעם איסור ההשתמשות בנרות 
ההשתמשות  היתר  יסוד  מהו  לבאר,  נבוא  הללו  השיטות  וע"פ  החנוכה, 

כשהוסיף נר.
)ט, א בדה"ר( "אסור  וז"ל  א. דעת הר"ן, שעשאוה כמנורת בית המקדש. 
הנס  שע"י  דכיון  מצווה  תשמיש  ואפי'  תשמישין  כל  לאורה  להשתמש 

שנעשה במנורה תקנוה עשאוה כמנורה שאין משתמשין בה כלל".
בגמ',  המובא  במחלוקת  תלוי  זה  שבאמת  )שם(,  המאור  בעל  דעת  ב. 
ואנן קי"ל דלית בי' משום קדושה, אבל מ"מ להרצות מעות אסור דאפי' 

שקדושה אין בו אבל מ"מ אסור להרצות משום ביזוי מצווה.
מצווה,  של  תשמיש  אפי'  שאסור  שלמ"ד  )במלחמות(,  הרמב"ן  דעת  ג. 
דאדליק.  הוא  לצורכה  אומר  דהרואה  'היכר'  משום  הוא  האיסור  טעם 
וכ"ה משמעות דברי רש"י שם בסוגיא )ד"ה ואסור( שכותב וז"ל, "שיהא ניכר 

שהוא נר מצווה" )וכ"כ השעה"צ תרעג, ו(.
וראה  להלן )סוף אות ב'( שהבאנו את דברי המאירי שמביא את ג' שיטות 

הללו ומש"כ בזה.
נפק"מ  כמה  שהרי  נקטינן,  שיטה  כאיזה  להלכה  לדון  יש  ומעתה  ב( 
י"ל דיש בין השיטות הללו. הרי לפי"ד הר"ן דפירש ש'עשאוה כמנורה', 
לכאורה לא נמצא שום היתר להשתמש כנגד נרות החנוכה דומיא דמנורת 
)או"ח סי' תצו(, וכן יעוי'  נזר  ביהמ"ק שלא היה שום היתר כלל, וכ"ה באבני 
בריטב"א )שבת כא, ב( משכ", דאפי' אסור לדבר עם חבירו בפתח לאור נר 
חנוכה, אולם להשיטות האחרות יש להתיר השתמשויות מסוימות כנגד 

נרות החנוכה.
דמתיר  השו"ע  שהביא  השני'  לדעה  שגם  כותב,  ד(  )שם,  הט"ז  והנה 
תשמיש של קדושה, כי בתשמישי קדושה אין בזה משום 'ביזוי מצווה' 
)והוא שיטת בעל העיטור שהביא הטור, והוא גם שיטת בעל המאור, השיטה השני' שהבאנו לעיל(, מ"מ 

השני'  לשיטה  גם  קבע  בדרך  אבל  עראי,  בדרך  מילי  דהני  הט"ז,  כותב 
אסור, כי הרי עדיין בעינן שיהיה ניכר שהדליק הנרות לשם נרות חנוכה 
נרות  לצורך  כן  שהדליק  ניכר  יהיה  לא  קבע  באופן  בהם  ישתמש  ואם 

חנוכה.
דברי  את  דחו  כבר  משה  והחמד  דהא"ר  מביא,  הלכה  הביאור  אולם 
הט"ז, וס"ל שלפי הדעה השני' הנ"ל דמתרת תשמיש של קדושה, לדעה 
זו דהדין הוא שמותר בתשמישי קדושה אף בדרך קבע, וא"כ לפי"ז י"ל 
דלשיטה הראשו' שהביא השו"ע לאסור אף בתשמישי קדושה, י"ל דהני 
מילי אם היה הלימוד באופן קבע אבל בדרך עראי גם השיטה הראשונה 

מודה שמותר )דאילו לפי"ד הט"ז כיון דהשיטה השני' מתרת רק בדרך עראי א"כ השיטה הראשו' 
דמחמרת טפי ודאי אוסרת גם בדרך עראי(.

משום  הוא  נ"ח  הנאת  שאיסור  דס"ל  הר"ן  שיטת  לפי  מ"מ  אולם 
ד'עשאוה כמנורה', א"כ לכאו' לא יהיה היתר כלל אפי' בדרך עראי וכמש"כ 

האבני נזר הנ"ל.
כיון  )'שמש'(,  נוסף  נר  להוסיף  יועיל  שלא  הר"ן,  דעת  לפי  י"ל  וכמו"כ 
דסו"ס הרי נהנה הוא מריבוי האורה שיש מנרות המצווה )וכמו שבביהמ"ק לכאו' 

יהיה אסור להנות כנגד המנורה גם אם יוסיפו עוד נר אחד(.

ג( הנה הרמ"א )תרעג, א( כותב וז"ל, "אם נתערב נר חנוכה האסור בהנאה 
בשאר נרות אפילו אחד באלף לא בטיל דהוי דבר של מנין אלא ידליק מן 
התערובות כל כך שבודאי נר של היתר דולק עם נר של איסור ואז מותר 

להשתמש אצלן".
וראה בפרי חדש, שמביא שהב"ח השיג על מש"כ הרמ"א 'ואז מותר 
)שמש( דהתם עיקר  נוסף  נר  להשתמש אצלן', דאי"ז דומה למי שמדליק 
תשמישו לאור השמש, משא"כ בזה שמשתמש לאור כולן, הרי בעל כרחו 

מתהנה ג"כ מנר חנוכה.
והנה י"ל דאף לפי מש"כ המג"א והט"ז )שהבאנו למעלה באות ג'( בדעת הר"ן, 
יהנה  כיון שבע"כ  שבשעת הסכנה הפקיעו את איסור השתמשות בנ"ח 
מהנרות, מ"מ זה לא יועיל לגבי נידון דידן אם נתערב נ"ח עם נרות חול, כי 
דדוקא שם שיש הכרח שהרי בעל כרחו יהנה מהנרות כיון שהם מונחים 
הכרח  שום  דאין  בנידו"ד  ומשא"כ  הפקיעו  בעצמם(  הם  )וכמש"כ  השולחן  על 

להשתמש בנרות הללו ואם הם אסורים יכול לזרוק אותם.    
ד( אמנם עכ"פ מה שהפמ"ג והפר"ח הביאו לדמות את דינו של הרמ"א 
הנ"ל שמתיר תערובת של נ"ח עם נרות חול, למה שכתב השו"ע בהלכות 
שבת )רעו, ד( וז"ל "אם יש נר בבית ישראל ובא אינו יהודי והדליק נר אחר 
וכו'", הגם דעתה ע"י הנר  נר ראשון דולק  מותר להשתמש לאורו בעוד 
ומזה  מותר,  עכ"ז  יותר  האור  נתגדל  ישראל  בשביל  העכו"ם  שהדליק 
כתבו הפמ"ג והפר"ח לדמות דגם בתערובת נ"ח עם נרות חול יהיה הדין 

שמותר כפסק הרמ"א.
עכו"ם  שעשה  ממעשה  להנות  האיסור  בין  לחלק  יש  שפיר  ולכאו' 
בשבת לצורך ישראל לבין איסור ההשתמשות מנ"ח, דע"פ שיטת הר"ן 
דפירש ד'עשאוה כמנורה' א"כ שונה נ"ח במהותו דבשלמא בדין איסור 
הנאה ממעשה שעשה עכו"ם בשבת דהוא סתם איסור דרמו ביה חז"ל 
ולכן י"ל דאם היה נר היתר דלוק כבר מקודם דיהיה מותר להשתמש אפי' 
שבע"כ יהנה מתוספת האורה דבכה"ג לא אסרו חז"ל, אמנם בנ"ח ע"פ 
מש"כ הר"ן דעשאוה כמנורה וא"כ הוה חפצא דאיסורא וא"כ לכאו' י"ל 
דבל גווני יהיה אסור גם אם מעורב הוא בנרות חול כיון דסו"ס הרי בע"כ 
ועשאוה כמנורה שאין להנות מהם כלל,  גם מנרות הקודש  שיהנה הוא 
ד'( דפסק הרמ"א שמתיר בתערובת  )המובא באות  וזה בעצם מש"כ הפר"ח 
נ"ח בנרות חול הוא שלא כדברי הר"ן, ועי"ש בפר"ח בפנים דכל הראיות 
האחרות דאם יש גם נר של היתר הוא מתיר גם את נר האיסור אינם לפי 

שיטת הר"ן הנ"ל דעשאוה כמנורה. 
נוקטים  ודעימיה, דהם  ה( וא"כ נמצינו למדים מדבריו של הפרי חדש 
מפני  הוא  בנ"ח  ההשתמשות  איסור  דטעם  הר"ן  שיטת  את  להלכתא 

ש'עשאוה כמנורה'.

פתח
ההיכל

בדין איסור הנאה בנרות חנוכה
הגאון רבי נחום אייזנשטיין שליט"א

)במשנתו של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל(

רב שכונת מעלות דפנה ירושלים
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בנרות  נ"ח  תערובת  שהתיר  הנ"ל  הרמ"א  פסק  לן  יקשה  לפי"ז  אולם 
חול, דכמש"כ כבר  באות ד' דלפי הטעם דעשאוה כמנורה לכאו' נותן הדין 
שיהיה אסור בתערובת, ובכדי ליישב זאת נקדים לבאר חידוש בגדר הדין 
שבשעת הסכנה מניחו על שולחנו ודיו ע"פ דבריו של המג"א בסי' תרע"ח.

ו( דהנה בשו"ע )תרעח, א( כותב ע"פ מימרא דרבא )שבת כג, ב( וז"ל, "מי שאין 
ביתו".  שלום  מפני  שבת  נר  יקנה  שבת,  ונר  חנוכה  נר  לקנות  משגת  ידו 
וכתב עלה המג"א )ס"ק ב( וז"ל, "ואפשר דבזמן הזה שמדליקים בפנים יקנה 
נ"ח ואעפ"כ לא ישב בחושך ואע"פ שאסור לאכול לאורה מ"מ כיון דאי 
אפשר בענין אחר הוי כשעת הסכנה דמניחו על שולחנו אע"פ שעל כרחו 

משתמש בו כמ"ש הר"ן הכא נמי כן", עכ"ד.
ועי' בשעה"צ )שם, ה( וז"ל, "ואף דשם איתא דצריך נר אחר להשתמש 
לאורו, התם משום היכר צריך נר אחר דלא יאמרו לצרכו הדליקה, ובאמת 
אם אין לו נר אחר נמי מותר, ואך דעל כרחך משתמש על שולחנו בו )א"ר 

לפי דעת המ"א(".

וראה במשנ"ב )שם ס"ק ב( אחר שהביא את דברי המג"א שהביא  ד"רוב 
האחרונים הסכימו דאין לחלק בזה בין זמן הגמרא לזמנינו", והיינו דס"ל 
לרוב האחרונים דגם בזמן הזה )שהיה סכנה והיו מדליקין בפנים( אם אין לו אלא נר 
נ"ח מפני שלום בית כפסק השו"ע, אולם הרי  ולא  נר שבת  ידליק  אחד 
המג"א חילק בזה וא"כ לפי דבריו של המג"א יוצא דבזמן הזה )שהיה סכנה( 
אין שום איסור מדינא להשתמש בנ"ח וכל הדין של נר נוסף )שמש( אינו 
ידליק  ג"כ  נוסף  נר  לו  אין  ואם  הדליק  דלצרכו  יאמרו  שלא  להיכר  אלא 

אע"פ שבע"כ יהנה מהנרות וכמש"כ בשעה"צ הנ"ל.
נ"ח  הדלקת  בדין  חדש  יסוד  לחדש  הזה,  המג"א  דברי  ע"פ  ונראה  ז( 

בשעת הסכנה שהדין הוא ד'מניחו על שולחנו ודיו'.
דהנה הרי ידוע לנו דעיקר ההדלקה היא על פתח ביתו מבחוץ כמש"כ 
השו"ע )תרעא, ה( ובשעת הסכנה דל"ש להדליק שם אמרו חז"ל דיניחו על 
שולחנו ודיו, והנה ע"פ דברי הר"ן דפירש דעשאוה כמנורה לכאו' לא היה 
שייך לומר שידליק בפנים דהרי עי"ז בעל כרחו יהנה מהנרות )וכמש"כ המג"א 
ידליק  הסכנה  דבשעת  חז"ל  דכשאמרו  י"ל  וא"כ  ג(  באות  למעלה  שהבאנו  והט"ז 

בפנים אי"ז עוד אופן בדין ההדלקה )וכמו למשל הגר בעלייה שאין לו פתח ביתו שמדליק 
בחלון ביתו( אלא בזה הפקיעו לגמרי את דין קדושת נרות החנוכה דעשאוה 

כמנורה ותיקנו תקנה חדשה לשעת הסכנה שידליק עכ"פ בפנים זכר לנס.
)הובא  הסכנה  שעת  של  הדין  על  במש"כ  המג"א  דברי  משמעות  וכ"ה 
למעלה באות ג(, וביותר משמע כן להדיא בלשון הט"ז )שם, ד( שביאר יותר ע"ד 

המג"א שם )ע"פ מש"כ הר"ן שם ט, ב ד"ה תנו רבנן( וז"ל "אע"ג דבלא סכנה נמי צריך 
נר אחר דהא אסור להשתמש לאורן קמ"ל דלא תימא כיון דעל כרחו נהנה 
מהם  כיון שהם מונחים על השולחן 'ממילא הותרה לגמרי' אלא עכ"פ 

צריך להיכרא".
תרעח(  )בסימן  המג"א  בשיטת  הא"ר  בשם  השעה"צ  מש"כ  הבאנו  וכבר 
דבשעת הסכנה אפי' אין לו אלא נר אחד מותר, וכך עולה משיטת המג"א 

בסי' תרעח.
נ"ח בפנים אין מקיימים בזה את  וביאור הדברים הם כנ"ל, דבהדלקת 
מצוות נ"ח בשלימות, ולכן הפקיעו חז"ל את הדין הרגיל ולכן אין קדושה 
נוסף  נר  צריך  לכתחילה  לדין  ורק  ממש,  ההדלקה  מצוות  שאי"ז  לנרות 

לצורך 'היכרא'.
ח( וע"פ זה יש ליישב את אשר שאלנו באות ו' בפסק הרמ"א )המובא באות 
ד( שהתיר בתערובת נ"ח עם נרות חול, ושאלנו דלכאו' פסק הרמ"א לא 

א"ש לפי טעמו של הר"ן ש'עשאוה כמנורה' דא"כ לכאו' נותן הדין שיהיה 
אסור כיון שהם חפצא דאיסורא וסו"ס הרי נהנה הוא גם מנרות הקודש, 

והרי הפוסקים נקטו לדינא גם את טעמו של הר"ן.
דהנה יש להוכיח דפסקי הרמ"א קיימי 'בזמן הזה' שהוה שעת הסכנה, 
ס"ז  תרעב  בסי'  עי'  זה,  ענין  שהזכיר  מקומות  בכמה  ברמ"א  מצינו  דהרי 
המנהג  לפי  קיימי  חנוכה  שבהל'  דיניו  דפסקי  י"ל  ולכן  ס"א,  תרעז  ובסי' 
בסימן  השעה"צ  מדברי  עולה  וכן  בפנים  שהדליקו  הסכנה  בשעת  שנהגו 

תרעח אות ו, ע"ש.

וא"כ לפי מש"כ למעלה )באות ז( דבשעת הסכנה הך דינא דאיסור ההנאה 
מנ"ח הוא כי 'עשאוה כמנורה' בטילה ואין קדושה לנ"ח, וא"כ מעיקרא 
דדינא מותר להנות מנ"ח, ושפיר פסק הרמ"א דאם נתערב נ"ח בנרות חול 
שמותר להשתמש בהם )אם יש כ"כ שבודאי נר של היתר גם דולק( וכמו שהדין הוא 
בעצם המנורה למי שמדליק בפנים דכתב השו"ע )תרעא, ה( ד'בשעת הסכנה 
שאינו רשאי לקיים המצווה מניחו על שולחנו ודיו וצריך נר אחר להשתמש 
לאורו' – דע"י הנר הנוסף מותר לו להתשמש אע"ג דודאי בע"כ שיהנה 

הוא גם מנרות הקודש כמש"כ המג"א והט"ז שהבאנו למעלה.
ט( ע"כ יש לדון 'הלכה למעשה' מה לעשות, ויש לדון למדליקים בחוץ 

ולמדליקים בפנים.
הנה לנוהגים להדליק נ"ח כעיקר הדין בחוץ על פתח ביתם כנהוג בארץ 
הקודש, א"כ בכה"ג שמדליקים בחוץ אין חשש של השתמשות קבועה 
בנרות החנוכה כי הם עומדים בחוץ ולא ישתמשו בם בחוץ באופן קבע, 
הנידון הוא משום היכרא שיהיה היכר שהדליק לשם המצווה,  כל  אלא 

וא"כ בודאי דמהני להוסיף נר )שמש( וכמבואר בסי' תרעג.
וכ"ז גם למ"ד דסובר דסיבת איסור ההנאה מנ"ח הוא משום ביזוי מצווה 
וכך סובר הדעה השני' שהביא השו"ע שלכן הוא מתיר השתמשות של 
מצווה וביותר הרי הבאנו למעלה דהביאור הלכה דן גם לדעה הראשונה 

מה הדין בתשמיש קדושה באופן עראי.
תוספת  מריבוי  שיהנה  חשש  שיש  במקום  נ"ח  מדליקים  אם  אולם 
האורה שנגרם ע"י הנרות מצווה, יש לדון לפי דעתו של הר"ן מה יהיה הדין.

וכשהצעתי הענין קמי דמרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל אמר לי, דגם לפי דעת 
מרבוי  להנות  בדווקא  מכוון  אינו  אם  מ"מ  כמנורה,  שעשאוה  הנ"ל  הר"ן 
יהנה מתוספת  נרות המצווה אפי' שבעל כרחו  ע"י  תוספת האורה שיש 
האורה שנגרמת מחמת נרות המצווה מ"מ כיון שלא מכוון לכך אין איסור 

בדבר.
ולכן עפ"ז אפי' לפי מש"כ הר"ן ד'עשאוה כמנורה', מ"מ אם הוא יושב 
החנוכה  נרות  שבודאי  אפי'  בחוץ  הנמצאת  המנורה  ע"י  עובר  או  בחדר 
גורמים לו תוספת אורה מ"מ אי"ז נחשב כהנאה האסורה, אולם אם רוצה 
למשל לקרוא ספר )אפי' לימוד תורה( כנגד נרות המצווה ואפי' אם העמיד עוד 
נר חולין )שמש( מ"מ כיון שודאי נרות המצווה מוסיפים לו אורה לכן אפי' 

אינו מכוון לכך אסור כיון שהוא נהנה בפועל.
ד'עשאוה  דפירש  הר"ן  לדעת  לחשוש  יש  למעשה,  הלכה  ע"כ  י( 
כמנורה' )שהרי המשנ"ב הזכירו בס"ק ח'( ולכן אין להנות מתוספת האורה הנגרמת 
מחמת נרות המצווה ע"י פעולה מעשית כמו קריאת ספר וכדו', וכ"ז אפי' 

אם הדליק נר נוסף )שמש(.
אמנם שלא ע"י פעולה מעשית - באם הוסיף נר נוסף )שמש( מותר להנות 
בתוספת האורה בדרך דממילא לכו"ע )אבל בפעולה מעשית כמו קריאת ספר וכדו' לא(, 
והיינו דלא מיבעיא לפי הטעם של היכר שמותר דהא יש היכר, וכן לטעם 
של ביזוי מצווה הדין כן כי בזה ליכא ביזוי, ואפי' לפי דעת הר"ן דעשאוה 
כמנורה הדין שמותר ע"פ מה שהבאנו למעלה בשם מרן הגריש"א זצ"ל 

כיון שהוא לא מיכוון לכך.1
זצ"ל,  לי מרן הגריש"א  ולסיום הדברים אסיים עוד במה שאמר  יא(   
דודאי מה שכתוב בנוסח של 'הנרות הללו' שאומרים אחר הדלקת נ"ח 
)שמקורו במסכת סופרים(: 'וכל שמונת ימי חנוכה הנרות הללו קודש הם', ודאי 

דקודש הם זה לאו דווקא ואי"ז ראיה לשיטת הר"ן דעשאוה כמנורה.
אמנם ודאי, דלפי שיטת הר"ן הנ"ל ד'עשאוה כמנורה' ולפי"ד הריטב"א 
ודאי א"ש  )שהבאנו באות ב( שכתב דאפי' לדבר עם חבירו לאור הנר אסור, 

ברווח הנוסח הנ"ל דהרי ודאי לפי"ד הנרות הללו קודש הם ממש, וכ"ה 
דעה אחת במאירי )שבת כא באמצע ד"ה זה שביארנו( ע"ש.

1  אולם בזמן הזה שיש נרות חשמל מאירים בבית, והתוספת אור של 
והנפק"מ  להחמיר,  צריך  שלא  נראה  כלום,  מוסיף  ולא  כמעט  חנכוה  נר 
מברכים  היאך  להעיר,  יש  ואגב  חזק.  חשמל  אור  שיש  במקום  רק  יהיה 
על נר שבת במקום שיש הרבה אור חשמל, והנרות שבת אינם מוסיפות 

הנאה ואכמ"ל. 
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א( מבואר בגמ' שבת כ"א ע"ב  דמצות חנוכה נר איש וביתו, כלומר 
והמהדרין  נר,  יוצאים באותו  ביתו  בני  וכל  לילה  נר אחד בלבד בכל 
המהדרין,  מן  והמהדרין  הבית,  מאנשי  ואחד  אחד  לכל  נר  מדליקין 
ב"ש אומרים יום ראשון מדליק שמונה מכאן ואילך פוחת והולך עד 
יום ראשון מדליק אחד  וב"ה אומרים  שביום השמיני מדליק אחד, 
מכאן ואילך מוסיף והולך עד שיום השמיני מדליק שמונה, ובביאור 
מחלוקת ב"ש וב"ה נחלקו אמוראים שם, חד אמר שטעם ב"ש כנגד 
הימים הנכנסים שהם פוחתים והולכין, וחד אמר שטעם ב"ש כנגד 
גם כאן  ולכן  והולכים  פרי החג בקרבנות חג הסוכות שהם פוחתים 
ואין  בקודש  דמעלין  משום  ב"ה  וטעם  והולך  פוחת  שיהיה  תיקנו 
מביאה  והגמ'  בהדלקה,  והולך  מוסיף  שיהיה  תיקנו  ולכן  מורידין 
מימרא של רבה בר בר חנה בשם ר' יוחנן דשני זקנים היו בצידן אחד 
עשה כב"ש ואחד עשה כב"ה זה נתן טעם לדבריו כנגד פרי החג וזה 
נתן טעם לדבריו דמעלין בקודש ואין מורידין, עד כאן דברי הגמ' שם.
התוס'  בזה  נחלקו  המהדרין  מה  המהדרין  של  ההדלקה  ובענין 
שמוסיפים  המהדרין  מן  מהדרין  שגם  הרמב"ם  דעת  והרמב"ם, 
יכולים לקיים גם את הידור של המהדרין שמדליקים לכל  והולכים 
אחד ואחד מאנשי הבית, ולדעתו אם היו אנשי הבית עשרה, בלילה 
הראשון מדליק עשרה נרות, ובלילה השני עשרים ובלילה השלישי 
שלושים, עד שבליל שמיני מדליק שמונים נרות, אבל התוס' כתבו 
שהמהדרין מן המהדרין אינם יכולים לקיים את ההידור של המהדרין, 
שאם ידליקו ביום הראשון עשרה וביום השני עשרים וכו' לא יהיה 
ניכר התוספת בהדלקה כי יאמרו שמה שמדליקים ביום השני עשרים 
הוא משום שיש שם עשרים בני בית ולכל אחד יש רק נר אחד, ולכן 
אחד  נר  אלא  מדליקים  אין  הבית  בני  רבים  אם  שאפילו  תוס'  דעת 
ביום הראשון ושני נרות ביום השני עד שביום השמיני מדליק שמונה 

נרות ורק באופן זה ניכרת התוספת שמוסיף כנגד הימים היוצאים.
בביאור  כתב  התוס',  לטענת  חשש  שלא  הרמב"ם  דעת  ולבאר 
הגר"א סי' תרע"א שלכאורה צ"ע במה נחלקו האמוראים שבגמ' ומה 
הנפק"מ אם הטעם של ב"ה כנגד הימים היוצאים או משום דמעלין 
בקודש, וצריך לומר שהנפק"מ היא לענין אם המהדרין מן המהדרין 
יכולים גם להדליק נר לכל אחד ואחד, שלפי הטעם שמוסיף והולך 
כנגד הימים היוצאים אי אפשר להלדיק נר לכל אחד ואחד וכטענת 
תוס', דאז לא יהיה היכר לימים היוצאים, משא"כ אם הטעם דמוסיף 
ניכר הימים היוצאים  והולך משום דמעלין בקודש אין צורך שיהיה 
המהדרין  מן  המהדרין  גם  ויכולים  והולך  מוסיף  שיהיה  והעיקר 
הדעה  כפי  פסק  והרמב"ם  הבית,  מבני  ואחד  אחד  לכל  נר  להדליק 
הזו שטעמם של ב"ה משום דמעלין בקודש משום דכן משמע בגמ' 
שזה הטעם העיקרי להלכה ולכן הביאה הגמ' במסקנא את המעשה 
בב' זקנים שהיו בצידן להורות שזה הטעם העיקרי להלכה, והגר"א 
שהרי"ף  כהרמב"ם,  שסובר  הרי"ף  מדברי  גם  משמע  שכן  מוסיף 
אין  והרי  בצידן,  שהיו  הזקנים  ב'  בענין  ריו"ח  של  המימרא  הביא 
דרכו של הרי"ף להביא מה שאינו נוגע למעשה, אלא בא להורות לנו 

ונפק"מ בזה לענין שאין  שעיקר הטעם הוא משום שמעלין בקודש 
ויכולים גם להדליק עבור כל בני  צריך שיהיה היכר לימים היוצאים 

הבית וכדעת הרמב"ם.
ב( ובענין הנפק"מ שבין הדעות שגמ' כתב בבית הלוי דבר נוסף, 
שיהיה הבדל במי שיש לו ביום השלישי רק ב' נרות האם ידליק ב' 
היוצאים  לימים  היכר  נר אחד שאם הטעם הוא משום  רק  או  נרות 
כעיקר  אחד  רק  ידליק  אלא  שנים  השלישי  ביום  שידליק  טעם  אין 
הדין, משא"כ אם הטעם משום שמעלין בקודש א"כ גם כשאינו יכול 
להעלות בקודש ולהדליק שלושה מ"מ ידליק שנים כדי שלא להוריד 

בקודש.
דבריהם  שלכאורה  התוס',  דברי  ליישב  שם  הלוי  בבית  כתב  עוד 
בקודש  דמעלין  משום  הוא  בגמ'  העיקרי  הטעם  שהרי  מוקשים 
דעת  לבאר  הגר"א  שכתב  וכמו  היוצאים  לימים  היכר  משום  ולא 
וכתב  היוצאים,  לימים  היכר  שיהיה  הצריכו  תוס'  ומדוע  הרמב"ם, 
הוא  ב"ה  של  שהטעם  מודים  שכולם  סוברים  שתוס'  הלוי  בבית 
כנגד ימים היוצאים אלא שהמ"ד הראשון סובר שלב"ה נראה יותר 
לתקן ההדלקה כנגד הימים היוצאים והמ"ד השני סובר שלב"ה היה 
אפשר להדליק גם כנגד הימים הנכנסים ורק משום שמעלין בקודש 
מובן  זה  ביאור  ולפי  היוצאים,  הימים  כנגד  להדליק  ב"ה  בחרו  לכן 
היטב שלכו"ע ההדלקה היא כנגד הימים היוצאים ולכן סוברים תוס' 

שצריך שיהיה היכר לימים היוצאים.
ולפ"ז יוצא שלשיטת תוס' כולם מודים שאם יש לו ביום השלישי 
רק ב' נרות לא ידליק אלא נר אחד כיון שלפי כולם ההדלקה היא כנגד 
נרות ביום השלישי אין היכר לימים  הימים היוצאים ובהדלקת שני 
סי'  במ"ב  להלכה  נקט  ]וכן  אחד  נר  אלא  ידליק  לא  ולכן  היוצאים 
תרע"א סק"ה בשם הח"א והכתב סופר[, ואומר הבית הלוי שעדיין 
יש נפ"מ בין הטעמים אם ביום החמישי יהיה לו רק ארבע נרות דלפי 
הטעם שלב"ה נראה יותר לתקן ההדלקה כנגד הימים היוצאים, א"כ 
באופן זה שיש לו ביום החמישי רק ארבעה נרות לא ידליק אלא נר 
אחד, משא"כ לפי הדעה השניה שלב"ה אפשר היה לתקן ההדלקה 
גם כנגד הימים הנכנסים ורק משום דמעלין בקודש לכן העדיפו את 
ההדלקה כנגד הימים היוצאים, א"כ באופן שאינו יכול להדליק כנגד 

הימים הנכנסים, דהיינו ארבע נרות ביום החמישי וכדעת ב"ש.
בעצם חידושו של בית הלוי ששייך שידליק גם כדעת ב"ש שפוחת 
והולך, מצינו כן גם בביאור הלכה תרע"א סעיף ב' ד"ה וי"א שכתב 
הלכה  נוגע  זה  ומה  זקנים  בשני  המעשה  הביא  הרי"ף  מדוע  לבאר 
לומר  היה  אפשר  הגר"א  של  קודשו  דברי  שלולי  וכתב  למעשה 
רגיל  בכלל  נכנסת  לא  וב"ה  ב"ש  של  זו  דמחלוקת  הרי"ף  שדעת 
שהלכה כב"ה הואיל ואינם מחולקים בעיקר הדין אלא בענין הידור 
בלבד איך לקיימו, ולכן הביא הרי"ף מה שאמר ר' יוחנן על שני זקנים 
דמשמע שהיו בימיו של ר' יוחנן שכבר נפסקה הלכה כב"ה ובכל זאת 
בין  ההידור  לקיים  שאפשר  לנו  להורות  ובא  כב"ש,  עשה  אחד  זקן 
עביד  כמר  ודעביד  והולך,  שפוחת  כב"ש  ובין  והולך  שמוסיף  כב"ה 

צורת
הפתח

רב חניכי הישיבות רמות ג' ירושליפ

בענין הדלקת המהדרין, והמהדרין מן המהדרין
הגאון רבי אוריאל הלוי אייזנטל שליט''א
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הספר  שבסוף  בהוספה  שבת  יעקב  והקהילות  עביד,  כמר  ודעביד 
יומא נ"ט ע"א דהיו שני כהנים  הביא סמוכים לדברי הבה"ל מהגמ' 
גדולים במקדש אחד עשה מתן דמים של יוה"כ על המזבח הפנימי 
החיצון  כמזבח  לדבריו  טעם  נתן  זה  ביד  עשה  ואחד  ברגל  בהקפה 
שמקיפים ברגל וזה נתן טעם לדבריו דכל המזבח הפנימי כקרן אחר 
דמי, וכתב בתוס' ישנים שם בשם הירושלמי שאין כאן מחלוקת רק 
שכל אחד נותן טעם הגון לעשות כמו שהוא עושה, וכמו כן יש לומר 
בנידון שלנו ששני הזקנים אינם חולקים זה על זה אלא כל אחד נותן 
טעם הגון לדבריו, ובבה"ל שם מסיים דמאחר ולא הוזכר זה בשום 

פוסק אין לצרף דבר זה להלכה וכתב רק לעורר לב המעיינים.
ומ"מ נראה פשוט דאף אם נקבל את דברי הבה"ל, צריך שכל ימי 
החנוכה ידליק בסדר אחד או שיהיה מוסיף והולך או שיהיה פוחת 
והולך אבל אינו יכול חלק מהימים להדליק כדעת ב"ה וחלק מהימים 
לשנות הסדר ולהדליק כדעת ב"ש, ולכן אינו מובן מה שכתב בבית 
הלוי שאם ביום החמישי יהיו לו רק ארבעה נרות ידליק ארבעה כנגד 
הימים הנכנסים, דמאחר ועד עכשיו היה מוסיף והולך כדעת ב"ה איך 

יוכל באמצע לשנות הסדר ולהתחיל להדליק כדעת ב"ש.
פסקו  והשו"ע  הטור  והרמב"ם  התוס'  במחלוקת  הלכה  לענין  ג( 
מבני  ואחד  אחד  שכל  הרמב"ם  כדעת  פסק  והרמ"א  התוס',  כדעת 
דזה  היטב  בבאר  העיר  וכבר  פשוט,  המנהג  שכן  וכתב  ידליק  הבית 
חידוש שהספרדים נוהגים כתוס' והאשכנזים כרמב"ם וזה לא מצינו 
מהר"א  בשם  מביא  משה  שבדרכי  האמת  אבל  מקומות,  בשאר 
מפראג שבזמן הזה שמדליקים בפנים גם תוס' יודו להרמב"ם, וכתב 
ב' טעמים בדבר א( שרק בזמן שההדלקה בחוץ יש טענה שלא ניכר 
התוספות הדלקה מאחר ובני רה"ר אינם יודעים כמה בני בית יש בית 
אבל בזמן הזה שמדלקים בפנים לבני הבית והם יודעים כמה בני בית 
יש א"כ ניכר התוספת בהדלקה ב( דבזמן שמדליקים בחוץ וצריכים 
מקום  באותו  כולם  ידליקו  אם  לפתח  הסמוך  בטפח  להדליק  כולם 
לא יהיה היכר לימים היוצאים, משא"כ בזמן הזה שמדליקים בפנים 
נרות  כמה  היכר  שיהיה  באופן  אחר  במקום  להדליק  אחד  כל  ויכול 
מדליקים, וכן פסק הרמ"א שיזהרו ליתן כל אחד ואחד נרותיו במקום 

מיוחד כדי שיהיה היכר כמה נרות מדליקין.
וכבר העירו רבים מהאחרונים שיש הבדל גדול בין דברי הרמב"ם 
שמדליק  זה  הוא  שבעה"ב  מבואר  דברמב"ם  הרמ"א,  דברי  ובין 
בני  היו  שאם  בדבריו  וכמבואר  הבית  מבני  ואחד  אחד  כל  עבור 
הבית עשרה מדליק ביום הראשון עשרה נרות וכן הלאה עד שביום 
מבני  ואחד  אחד  שכל  כתב  הרמ"א  ואילו  שמונים,  מדליק  השמיני 
הבית מדליק בפני עצמו, וצ"ב מדוע הרמ"א משנה מדברי הרמב"ם, 
גליא מסכתא האריך בזה ומסקנתו שדברי הרמ"א תמוהים  ובספר 
ויש  לסמוך  מה  על  להם  אין  בברכה  מדליקין  הבית  אנשי  כל  ואם 

לחוש לברכה לבטלה.
ובחידושי מרן הרי"ז הלוי כתב לבאר מחלוקת הרמב"ם והרמ"א 
בענין נר חנוכה שהולכים לשיטתם בהלכות מילה, שדעת הרמב"ם 
שאינם  ציצים  על  חוזר  אינו  מלמול  פרש  כבר  אם  בחול  שגם  שם 
מעכבים את המילה, ומבאר הבית הלוי סברת הרמב"ם בזה דמאחר 
והסרת הציצין שאין מעכבין את המילה הוא רק משום הידור מצוה 
אין שייך לקיים את ההידור אלא בזמן שעוסק בגוף המצוה שאז צריך 
שייך  לא  המצוה  מעשה  נגמר  שכבר  אחר  משא"כ  בקיומה  להדר 
לקיים את ההידור לחוד, ולכן סובר הרמב"ם שאחר שפרש מלמול 
שאינם  הציצין  על  שיחזור  שייך  לא  המצוה  הגוף  את  קיים  וכבר 
מעכבים, ולפי זה מבאר הגרי"ז שגם בנר חנוכה סובר הרמב"ם שרק 
אם בעה"ב עצמו בשעה שמדליק מוסיף הוא להדליק כנגד מנין אנשי 
בעה"ב  אם  משא"כ  בהידור,  המצוה  את  שמקיים  נקרא  זה  הבית 

מדליק לעצמו ואח"כ כל אחד מבני הבית ידליק לעצמו הרי מעיקר 
הדין יצאו כולם בהדלקת בעה"ב ואחר כך כשמדליקין כל אחד בפני 
וזה  המצוה  מעשה  מגוף  נפרד  שהוא  הידור  מעשה  כאן  יש  עצמו 
בלתי אפשרי לדעת הרמב"ם, אבל הרמ"א לשיטתו שסובר בהלכות 
מילה שבחול חוזרים על ציצים שאינם מעכבים אפילו אחר שפרש 
מלמול, ומוכח שסובר ששייך להוסיף בהידור המצוה גם אחר שכבר 
בנר חנוכה שייך שכל אחד מבני  גם  ולכן  בגוף המצוה,  גמר לעסוק 
קיים את  ידליק להידור מצוה לעצמו אף אחר שבעה"ב כבר  הבית 

גוף המצוה.

ד( וכבר תמהו רבים ממחברי זמננו על דברי הגרי"ז הללו, שאף אם 
ננקוט דלא שייך מצות הידור לחוד, מ"מ יש להבין את דברי הרמ"א 
חנוכה, דאין הפירוש שבני הבית שמדליקים לעצמם מקיימים  בנר 
לצאת  מתכונים  הם  שאין  הפירוש  אלא  לחוד,  הידור  מצות  רק 
בהדלקת בעה"ב וכשהם מדליקים הם מקיימים את גוף המצוה וכן 
י"ג, שמביא שם  סי'  מבואר להדיא בשו"ת הרע"א מהדורא תניינא 
דעת הפרי חדש שאין לברך על הידור לחוד ואם שכח והדליק ביום 
השני רק נר אחד ואח"כ נזכר שצריך להדליק נר נוסף אין לברך על 
הדלקת הנר השני ומשום שעל הידור לחוד אין לברך, וכתב הרע"א 
זו רק  יכול הוא לברך, דאין  דכשכל אחד מבני הבית מדליק לעצמו 
הדלקה של הידור אלא שמקיימים בהדלקה את גוף המצוה מאחר 
יכול  היה  הרמב"ם  גם  ולפ"ז  בעה"ב,  בהדלקת  לצאת  מתכון  ואינו 
לסבור כדעת הרמ"א שכל אחד ואחד מבני הבית ידליק לעצמו ויש 
לבאר מודע הרמב"ם סובר שבעה"ב הוא זה שמדליק עבור כל בני 

הבית באותה הדלקה שמדליק לעצמו.

בין  עקרונית  מחלוקת  כאן  אין  שבאמת  לומר  אפשר  ואולי 
הרמב"ם לרמ"א, אלא הרמב"ם מדבר בזמן שמדליקים בחוץ, וכמו 
שהיה בזמן חכמי הגמ', שאז גדר ההדלקה הוא שיש חובה על הבית 
לפרסם הנס לבני רה"ר, ואין זו חובה פרטית של כל אחד מבני הבית 
אלא חובה כללית המוטלת על הבית וכשבעה"ב מדליק בחוץ טפח 
מבני  אחד  אם  ואף  הבית,  חובת  בזה  נתקיימה  כבר  לפתח  הסמוך 
נפטר  כבר  הבית  הרי  בעה"ב  בהדלקת  לצאת  שלא  יתכוון  הבית 
ולכן  לעצמו,  וידליק  יחזור  הבית  מבני  שאחד  שייך  ואין  מהדלקה 
ולהדליק  יכול להוסיף  סובר הרמב"ם שרק בעה"ב בשעת הדלקתו 
שמדליקים  הזה  בזמן  שמדבר  הרמ"א  משא"כ  הבית,  בני  כל  כנגד 
בפנים, וכמבואר במפורש בדרכי משה בשם המהר"א מפראג, ונראה 
שגדר ההדלקה בפנים הוא שונה, דזו חובת גברא פרטית המוטלת 
לצאת  כולם  שיכולים  אלא  להדליק,  הבית  מבני  ואחד  אחד  כל  על 
מהדלקת  להתחלק  הבית  מבני  אחד  כל  יכול  אבל  בעה"ב,  הדלקת 
בעה"ב ולהדליק בעצמו ולברך על הדלקה זו, ולכן כתב הרמ"א שכל 
שיטת  את  גם  שיוצאים  מרויחים  שבזה  לעצמו,  בפנים  ידליק  אחד 

תוס' וכמו שהבאנו לעיל דברי הדרכי משה בזה.

ואם כנים הדברים, ייצא חידוש גדול לדינא דבזמן הזה שיש רבים 
המדליקים בחוץ וכעיקר הדין המבואר בגמ', א"כ אם בעה"ב ידליק 
בחוץ לא יוכלו שאר בני הבית להדליק בפני עצמם ולברך בין אם ירצו 
להדליק בחוץ ובין אם ירצו להדליק בפנים, דכבר נפטרו הם בהדלקת 
בעה"ב, וכמו שנתבאר לעיל דרק כשבעה"ב מדליק בפנים אז יכולים 
הם להתחלק מהדלקתו ולא כאשר מדליק בחוץ ואם הם מברכים על 
זו ברכה לבטלה, וכבר עמד על כל זה בספר מועדים  הדלקתם הרי 

וזמנים, וצ"ע בזה דלא שמענו מי שחושש לזה.
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א
חולים  בבית  כגון שאשתו  ימי החנוכה  כל  בביתו  מי שאינו שוהה 
ונמצא עמה ואין מקום נכון להדליק שם אי מצי להדליק בביתו )על 
ידי שליח או אפילו בעצמו( או דאין זה דירתו בחנוכה ולענ”ד מצי 

להדליק.
ב

מצי  אי  לשם  בא  לא  ועדיין  חבירו  בבית  להתאכסן  שדעתו  מי 
נמי  )ונפק”מ  לעת עתה  בא  דלא  אף  בהדלקה  בפרוטה  להשתתף 
בשבת עד”ז אם עדיין לא בא בכניסת השבת לבית הוריו אי מצי 
להשתתף שם בפרוטה והדבר שכיח למעשה דבאים לבית החולים 

מעייני הישועה בבני ברק( ולענ”ד נראה דלא מהני.
ג

למשנ”ת דבכה”ג לא מהני יש לעיין בבן ישיבה דפעמים הדעת נוטה 
ידי  יוצא  ואינו  אביו  על שולחן  בבית( סמוך  )כשאינו  דאינו חשוב 
יוצא בכה”ג בהדלקת אביו כשיצא מהישיבה  חובה בהדלקתו אם 
קודם זמן ההדלקה מיהו דא נראה לעניות דעתי דכשהוא בבית אביו 

הדר דינא דהוי ליה כסמוך על שולחנו ויוצא בהדלקתו.
ד

אחר  מיד  יוצא  ואינו  מספר  לשעות  הוריו  לבקר  שבא  ישיבה  בן 
שידליק  שליח  למנות  או  הוריו  בבית  להדליק  אריך  אי  ההדלקה 
יותר  בו  ומצוה  האופנים  בב’  דיוצא  נוטה  והדעת  בישיבה  עבורו 

מבשלוחו וע”כ ידליק בבית.
ה

ברכת  לברך  צריך  אי  פלוגתא  ואיכא  בביתו  עליו  שמדליקים  מי 
קודם  עתה  שמברך  ממי  בברכה  חובה  ידי  לצאת  מצי  אי  הרואה 
הדלקה אם דלמא כיון דעתה לא ראה נרות הדולקות אינו יכול לברך 

וכן מסתברא.
ו

חתן  כגון  הבית  אח”כ  דעזב  אף  בביתו  חנוכה  נרות  שמדליק  מי 
כגון  הזמן  קודם  כשמדליק  לעיין  ויש  דמי  שפיר  להנשא  העומד 
בערב שבת בפלג המנחה אי דמי מהני או דלמא בכה”ג דיינינן על 

עיקר ההדלקה וכן מסתברא דלא יצא ידי חובת בית.
ז

מי שבשעת שקיעת החמה אין אנשים במקומו אבל אחרי חצי שעה 
זה  )ודבר  פרסום  כשאיכא  אח”כ  או  בזמן  להדליק  ראוי  אי  יבואו 
תליא כשיש אנשים בחוץ אחר חצי שעה אי מכל מקום עיקר תקנת 
חז”ל להדליק משתשקע או דבכה”ג לא צריך ונפק”מ במוצאי שבת 
אי ראוי למהר ההדלקה וכן במי שאישתו אינה בביתו אי ימתין לה 

בהדלקתו( ולענ”ד אין זה דווקא וראיה מהמדליקים בפנים.
ח

כנסת  בבית  להדליק  לקטן  לתת  לכתחילה  אריך  אין  לעיין  יש 
)ושורש הנידון אי במצוה על הציבור מצי לקיימו על ידי קטן ועל 
ידי קטנים עוד איכא  זכו כבר בזה- בענין שמירת ביהמ”ק על  ידו 

לדון בגדר המצוה בביהכ”ס האידנא(.
ט

מי שקיבל שבת ומדליק על ידי שליח כמבואר במגן אברהם סימן 

רע”ט אם מברך על זה ועיין משנה ברורה סימן רס”ג בענין נר שבת 
זה אי משלח מצי  נידון  ועיין בספר משפט השליחות באורך בכל 
לברך על מעשה השליח ובנידון דידן עדיף דהעיקר הקיום בגוף הא 
תנאי  היא  דההדלקה  אף  ההדלקה  במעשה  ולא  דולקים  דהנרות 

במצוה.
י

להני הדרים למעלה מכ’ אמה וכידוע שאין ראוי לסמוך על הפרסום 
ויש לעיין אי איכא  זה פרסום לבני רשה”ר  על הדרים מולם דאין 
ביהמ”ד או אולם שמחות כנגדם אי חשוב כרשות הרבים או דמכל 

מקום הוי גדר רשות היחיד ומסתברא דמהני.
יא

מי שהתחיל בטעות באמירת הנרות הללו קודם הדלקת הנר יצטרך 
לחזור ולברך או דלמא הוי ליה כהבא מלח וכן מסתברא אבל על כל 

פנים ברכת שעשה נסים ודאי לא יחזור. 
יב

אחרת  מעיר  הבאים  אבל  זו  בשעה  הולכים  שכיחא  דלא  במקום 
אי אכתי חשיב  זו  יורדים מהסעה בשעה  )ובייחוד במוצאי שבת( 
ליה לא כלתה רגל מן השוק ולענ”ד נראה דלא מהני דבעינן שעת 

השתמשות לבני העיר דומיא דרגלי דתרמודאי.

הערות למעשה בדיני חנוכה
הגאון רבי פנחס שוב שליט''א

רב ביהמ''ד אשי ישראל בב''ב ומשכן אהרן במודיעין עילית 
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בצירוף שם הכותב, כתובת, טלפון, שם הישיבה/כולל.
ולא יותר מ-8 עמודים, מוקלדים (או בכתב ברור וקריא)

תשע"ח

ט

”וכתבתם”
ממלכת התורה


