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מסיבות חנוכה: מצווה או רשות?

אחד המאפיינים הבולטים של חג החנוכה הוא "מסיבת החנוכה". סביר להניח כי רבים מאתנו 

כבר נכחו ביותר מ"מסיבת חנוכה" אחת לכבודו של יום, ועוד היד נטויה! בין במסגרת משפחתית, 

בין עם חברים, עם קולגות לעבודה או כחלק מארגונים שונים, ימי החנוכה )שהינם גם ימי חג וגם 

ימי חול( מעניקים הזדמנות פז למסיבות, שאינן חוזרות על עצמן לאורך השנה.

אך מהו המעמד ההלכתי של מסיבות אלו? האם יש להן ערך תורני עמוק? באופן כללי יותר, 

מה גדרה של השמחה של ימי החנוכה? איך ימי החנוכה שונים משאר ימים טובים, ומה ההבדל 

לעניין זה בין חנוכה לבין פורים? 

נדון בנושא חשוב זה בהמשך המאמר.

שמחה חיובית ושלילית

דחנוכה  יומי  בכסלו  בכ"ה  דת"ר  חנוכה?  "מאי  ברייתא(:  בשם  ב,  כא,  )שבת  קובעת  הגמרא 

)ימי חנוכה נקבעו  תמניא אינון דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון". יחד עם קריאת הלל 

ל"הלל והודאה", כמבואר שם(, מבואר בגמרא שההלכה הבסיסית של ימות החנוכה היא איסור 

הספד ותענית. כך נקבע אף בשולחן ערוך )תרע, א(, אלא שהוסיף שם )סעיף ג( שמותר להספיד 

תלמיד חכם בשעת קבורתו. 

של  קונקרטית  חובה  אלו  בימים  שאין  לכאורה  מורים  החנוכה  ימי  של  אלו  בסיסיות  הלכות 

הבעת שמחה. במקום מתן ביטוי חיובי לשמחת הימים, הביטוי לשמחת חנוכה הוא דווקא בדרך 

שלילה – איסור על הספד ותענית – אך לא בביטוי חיובי של משתה ושמחה.

יתרה-מזו, אנו מוצאים בדברי קדמונים שימי החנוכה כלל אינם ימי שמחה, ואין בהם אלא "הלל 

)ולא שמחה(. כך מבואר בדברי המהר"ם מרוטנברג )הו"ד בתשב"ץ קטן, ח"ב, סימן  והודאה" 

קע(, ודבריו הובאו על-ידי כמה פוסקים )שו"ת מהר"י ברונא סימן קלו; לקט יושר עמ' 150(. כך 

על זו הדרך נפסק ב'שולחן ערוך' )תרע, ב(: "ריבוי הסעודות שמרבים בהם הם סעודות הרשות, 

שלא קבעום למשתה ושמחה".

פרשת מקץ תשע"ז

מאמר השבוע עוסק בהגדרה והלכות של “מסיבת חנוכה”. האם יש מצווה של שמחה 

בחנוכה? האם יש ביטוי לכך באכילת סעודה, או באכילה כלשהי? מה ההבדל בעניין זה 

בין חנוכה לבין פורים? בשאלות אלו, ועוד, נעסוק במאמר השבוע. 
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וע"י בית הוראה ע"ש ברוך וברכה גרוס ז"ל

שע"י מכון ירושלים לדיינות

קוראים יקרים!

זמן  הנראה,  ככל  אינם,  החורף  חודשי 

מתאים לחגים ומועדים. תקופת החורף 

ארוכים,  לילות  של  קור,  של  תקופה   -

ושל היעדרות בני אדם )במידת האפשר( 

מרשות הרבים - אינה מעודדת אווירת 

חג.

שבועות  פסח,   - התורה  מועדי  אכן, 

הקיץ  בחודשי  נופלים  כולם   - וסוכות 

מועדים  משני  אחד  פורים,  גם  והאביב. 

הוא  שאף  באב,  תשעה  כן  )כמו  דרבנן 

'מועד' דרבנן(, נופל סמוך ונראה לחודש 

האביב של פסח. רק ימי החנוכה לבדם 

מאירים באורם את אפילת החורף. 

במה רב כוחו של חג החנוכה, חג המחדיר 

אור בהיר לתוך "לילי טבת הארוכים"?

תקופה  אכן  היא  הקיץ  שתקופת  נראה 

ואיסופה  התבואה  קצירת  גילוי.  של 

יעדים   - מועדים  קובעים  הבית  אל 

זמן  כולה.  השנה  הולכת  שלקראתם 

עלייה  של  שמחה,  של  זמן  הוא  הקיץ 

לרגל, לירושלים ולמקדש. מועדי התורה 

זמנים  שכינה,  גילוי  של  עידנים  הם 

לראות  ישראל  כל  באים  בהם  מיוחדים 

את אור המנורה, אור המעיד שהשכינה 

שרויה בישראל )שבת כב(. 

התבואה  העדר.  של  זמן  הוא  החורף 

אין  מועדים.  בו  אין  השדות.  מן  נעדרת 

בו יעד.

שגם  הוא  חנוכה  של  הייחודי  הגילוי 
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בין שמחה לסעודה

השולחן ערוך אמנם אינו מזכיר את עניין השמחה, אבל הרמב"ם )חנוכה ג, ג( דווקא מזכיר חובת 

שמחה בחנוכה, ומבאר שבשל נס החנוכה "התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת הימים 

האלו שתחלתן מליל חמשה ועשרים בכסלו ימי שמחה והלל". 

יש שפירשו את דברי הרמב"ם לאור דברי הגמרא )פסחים קט, א(, הקובעים שאין שמחה אלא 

באכילת בשר, וקבעו לאור זאת שיש חובת סעודה בחנוכה כדי להגיע למצב של שמחה )מעשה 

ואכילה  וסתימת דברי הרמב"ם מורים שאין חובת סעודה  בנין שלמה(. אולם, פשטות  רוקח; 

בחנוכה, שכן הרמב"ם אינו מזכיר דיני אכילה וסעודה כל עיקר, ומשמע מדבריו שאין לשמחת 

חנוכה שום ביטוי חיובי.

עם זאת, ייתכן שבעצם האיסור להתענות ביום חנוכה יש ביטוי חיובי לשמחת היום, שכן איסור 

זה מחייב את האדם באכילה כלשהי כדי שלא ישב בצום. כך נראה מתוך דברי הרשב"א )ח"א, 

פירש  "אם   – טובים"  וימים  ממועדים  "חוץ  ואמר  דבר  על  שהנשבע  הקובעים  תשצט(,  סימן 

שהיה בדעתו אף על חנוכה ופורים, נאמן, כי אף באלו יש שמחה ועונג, אע"פ שבכללם אינם בכל 

ימים מועדים וימים טובים". האזכור של "שמחה ועונג" בחנוכה מורה שיש בימי החנוכה עניין 

שמחה של אכילה. 

גם הרא"ש )מו"ק ג, פז( והטור )סי' תכ( הביאו את דברי הרי"ץ גיאת )מאה שערים, סוף עמ' נט( 

"שנהגו מימות הראשונים שלא לומר 'צידוק הדין' אחר מת בראש חודש, חנוכה ופורים, משום 

דימי שמחה נינהו, ואמרינן בהו 'זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו'". המשמעות היא שיש ביטוי 

חיובי של שמחת חנוכה, ולא רק ביטוי שלילי של איסור הספד ותענית. 

השוכח "על הנסים"

דעה חשובה בעניין סעודה בחנוכה היא דעת הראבי"ה )ח"א )ברכות( סי' קלא, וח"ב )מגילה( 

סי' תקסג(, שהביא מדברי ירושלמי שבאכילות של שבת, יו"ט, חנוכה ופורים "אי אפשר בלא 

אכילת פת" מסיבה זו, אם שכח להזכיר את היום בברכת המזון )"רצה" בשבת, "יעלה ויבוא" 

בחג, ו"על הנסים" בחנוכה ופורים(, חוזר לראש – דלא כ'ראש חודש', שאינו חוזר לראש כיון 

שאין בו חובת סעודת פת. 

הראבי"ה מקשה על הלכה זו מדברי הגמרא )שבת כד, א(, שם משמע שאין חובת אכילת סעודה 

בחנוכה, שכן הגמרא קובעת )בשם רב( שהזכרת ברכת המזון בסעודה אינה חובה אלא רשות. 

נהגו  כבר  אבל  סעודה,  חובת  אין  הדין  מעיקר  כלומר,   – כחובה"  עליה  "שוויה  כי  מיישב  הוא 

להחשיב את סעודת חנוכה כחובה, על דרך תפילת ערבית שאינה חובה מעיקר הדין, אבל כבר 

נהגו בה חובה. 

הלכה זו הובאה במרדכי )ברכות רעט(, ולפיה אם שכח אדם להזכיר "על הנסים" בברכת המזון 

של חנוכה, עליו לברך שוב.

כבר הבאנו שלדעת ה'שולחן ערוך' )תרפב, א( אין חובת אכילת סעודה בחנוכה, ולכן לפי דעתו 

)וכך נקטו רוב רובם של פוסקים( אין אדם חוזר על ברכת המזון אם שכח להזכיר "על הנסים". 

אולם, מעניין לציין שדעת הב"ח )סימן תרפב( לפסוק הלכה כדעת הראבי"ה, והביא ראיה ממה 

שהגמרא קוראת לימים אלו 'ימים טובים' שיש בהם חיוב סעודת פת.

שני נסים של חנוכה

ימי  לדעתו,  זה.  בעניין  מקורית  דעה  היא  לז(  סימן  פ"ז,  ב"ק  שלמה,  של  )ים  המהרש"ל  דעת 

לישראל  שבאה  והישועה  חנוכה,  ניסי  הוא  אחד  מאורע  מאורעות:  לשני  כזכר  נקבעו  החנוכה 

אינו  העדר,  של  תקופה  גם  החורף, 

היעד  לקראת  דרך   - לגילוי  הכנה  אלא 

הלילה  חושך  כמו  ובא.  הממשמש 

שמקדים את אור היום, כך העדר החורף 

זורעים  בחורף  הקיץ.  גילוי  את  מקדים 

את הזרע, ובקיץ קוצרים את הקצירה.

חנוכה  נרות  של  הנפלאה  העדות  זוהי 

הכהן  אהרן  התנחם  שבו  עדות   -

בקרבנות  חלק  ליטול  זכה  שלא  לאחר 

 - בחושך  אנו  שרויים  אמנם  הנשיאים. 

אמנם  מעבר.  תקופת  אלא  זו  אין  אבל 

ויש  יש  אבל  גלויים,  ניסים  אתנו  אין 

החנוכה  כנס   - נסתרים  ניסים  עמנו 

אומרים  אנו  שעליו  המלחמה(  )ניצחון 

שכינה,  גילוי  אין  אמנם  והודאה.  הלל 

שורה  עדיין  בהסתר,  בהיחבא,  אבל 

השכינה בישראל.

בעומק  גם  הם.  קודש   - הללו  הנרות 

אור  עמנו  יש  החורף,  בעומק  החול, 

קדושה.

יעד.  אחד  לכל  חזון.  מאתנו  אחד  לכל 

בין  ניתן להשיג  לא  את היעד המבוקש 

רגע. כברייתו של עולם, לפני כל אור בא 

חושך: "ויהי ערב, ויהי בוקר". 

שחודשי  אותנו  מלמד  החנוכה  חג 

החורף אינם העדר, אלא דרך; לא אינות, 

אנו,  לחיינו  בנוגע  כך  לאור.  הכנה  אלא 

נאמנה  נדע  בחושך,  אנו  נתונים  כאשר 

שאין כאן חושך, אלא דרך. 

חנוכה.  נרות  שנדליק  הוא  לכך  התנאי 

מכל,  ויותר  בדרך,  שאנחנו  ונדע  שנכיר 

שנכיר ביעד שלקראתו אנו הולכים. עד 

כמה שאנו מכירים שאותו אור של נרות 

חנוכה נמשך ובא מגילוי עתידי - ולשם 

חושך  את  להאיר  נזכה   - פעמינו  נכוון 

הדרך באור היעד. 

בשיר  אגמור,  "אז  קצרה:  הדרך  מכאן, 

מזמור, חנוכת המזבח". 
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בניצחון על מלכות יון. הזכר לנסים אלו נתקן בצורה של "הלל והודאה", 

ללא חובת סעודה.

על  הניצחון  לאחר  שנעשה  כפי  המזבח,  חנוכת  של  המאורע  מנגד, 

היוונים, קובע את ימי חנוכה לא רק לזמן של הלל והודאה, אלא אף לזמן 

של שמחה ומשתה. מתוך תפיסה זו, המהרש"ל קובע שלסעודת חנוכה 

יש דין של סעודת מצווה, ולא של סעודת רשות )כדעת השולחן ערוך(, 

והוא מוסיף להוכיח זאת מדברי הגמרא הנ"ל הקובעים שימי החנוכה הם 

'ימים טובים'. 

יש להזכיר שדברי הירושלמי שהם המקור לדברי הראבי"ה הנ"ל אינם 

הרמב"ם,  מדברי  אף  לדבריו  סמך  יש  לכאורה  אבל  לפנינו,  נמצאים 

באמצע  מוסיף  ובפורים  ש"בחנוכה  ה"ו(  פ"ב,  ברכות  )הלכות  שכתב 

)שם(  משנה  בלחם  בתפילה".  שמוסיף  כדרך  הניסים,  על  הארץ  ברכת 

הקשה על הרמב"ם מדברי הגמרא הנ"ל שלא חייבו הזכרת "על הנסים" 

בברכת המזון של חנוכה, ותירץ על-פי דברי הירושלמי הנ"ל )וכמו שכתב 

הראבי"ה(.

ביטוי ממשי של שמחה  לחייב  היא אכן  מכאן משמע שדעת הרמב"ם 

בחנוכה, עד חיוב אכילת פת. אך באמת קשה לבאר כן את דבריו, שכן 

הרמב"ם אינו מזכיר כל חובת סעודה בהלכות חנוכה, ועכ"פ אין המנהג 

כן וכמו שנתבאר.

חנוכה ופורים: גאולה רוחנית וארצית 

כמה פוסקים ומפרשים מעלים את השאלה של ההבדל בין חנוכה לבין 

פורים: בפורים אנו מוצאים חובת סעודה )משתה ושמחה(, ואילו בחנוכה 

שניצלנו  הרי  המקרים  בשני  כלשהי.  סעודה  חובת  אין  הדעות  רוב  לפי 

משונאינו, וא"כ מה נשתנה חנוכה מפורים בנוגע לדין משתה ושמחה?

זו היא תשובת הלבוש )תרע, ב(, כפי  התשובה הידועה ביותר לשאלה 

שהביא המשנה ברורה )תרע, ו(: "ונראה הטעם דלא קבעו כאן לשמחה 

כמו בפורים, כי בפורים היה הגזירה להשמיד ולהרוג את הגופות שהוא 

בטול משתה ושמחה, ולא את הנפשות, שאפילו המירו דתם ח"ו לא היה 

מקבל אותם. לכך, כשהצילם הקב"ה ממנו קבעו להללו ולשבחו ית' גם 

עליהם  גזר  שלא  דאנטיוכוס,  במעשה  משא"כ  ושמחה.  משתה  ע"י  כן 

להרוג ולהשמיד רק צרות ושמדות כדי להמיר דתם ]כמו שאנו אומרים 

להשכיחם תורתך ולהעבירם מעל חוקי רצונך[, ואם היו ישראל מכניעים 

להם להיות כבושים תחת ידם ולהעלות להם מס וחוזרין לאמונתם ח"ו 

לכך  ונצחום,  ישראל  יד  הקב"ה  שהגביר  אלא  יותר,  מבקשים  היו  לא 

לא קבעום אלא להלל ולהודות לבד, כלומר כיון שהם רצו למנוע אותנו 

מזה לכפור בדתו ח"ו ובעזרתו ית' לא הפיקו זממם וגברה ידינו, לכך אנו 

מודים ומשבחים לו על שהיה לנו לאלקים ולא עזבנו מעבודתו".

על  שהביא  שהחטא  ומבאר  במקצת,  שונה  הסבר  מציע  )תרע(  הב"ח 

ישראל גזירת המן היה חטא של הנאה מסעדות אחשוורוש. כיון שהחטא 

היה עניין גשמי, נפלה על היהודים גזירת השמדה גשמית, וכמו כן הזכר 

שאנו עושים לנס הוא זכר של סעודה גשמית. לעומת זאת, החטא של 

המקדש,  מעבודת  ידיים  רפיון  היה  היונים  גזירת  באה  שעליו  חנוכה 

יוכלו לקיים את העבודה. בהתאם לכך, הזכר  נגזר שלא  וכתוצאה מכך 

לנס נעשה בהלל והודאה )עניין של עבודת ה'(, ולא בסעודה גשמית. 

על-ידי  נעשה  חנוכה  שנס  ומבאר  שלישי,  הסבר  מציע  מרדכי  במאמר 

לנס  זכר  אנו  עושים  ולכן  והמן,  לאחשוורוש  אסתר  שהכינה  הסעודה 

באכילת סעודת היום. בניגוד לכך, בנס חנוכה לא מילאו סעודות תפקיד 

כלשהו, ולכן הזכר לנס אינו כולל סעודה אלא הלל והודאה בלבד.  

יש ראשונים ופוסקים שהזכירו את המנהג לאכול מאכלי חלב בחנוכה 

בו  יהודית,  זכר למעשה  ב(,  חיים תרע,  ב; רמ"א, אורח  כא,  )ר"ן, שבת 

)עי' בן איש חי,  הישועה הגיעה דרך מאכלי חלב שהאכילה את האויב 

וישב כד, המבאר למה עניין יהודית נוגע לחנוכה, למרות שהמעשה אירע 

לפני ימי החנוכה(.

הלל ודברי תורה בסעודת חנוכה

הרמ"א  בחנוכה,  סעודה  חובת  אין  הדעות  רוב  שלפי  שהבאנו  למרות 

ברבוי  מצוה  קצת  שיש  "וי"א  הבאה:  ההוספה  את  מוסיף  ב(  )תרע, 

אמנם  כלומר,  המזבח".  חנוכת  היה  הימים  דבאותן  משום  הסעודות, 

אין חובה של אכילת סעודה, אך בהתאם לגדלות הימים ולעניין חנוכת 

המזבח, נכון להרבות בסעודתו כנגד שמחת היום.

הרמ"א ממשיך וכותב: "ונוהגין לומר זמירות ושבחות בסעודות שמרבים 

מהרש"ל(  בשם  ט,  )ס"ק  ברורה  במשנה  מצוה".  סעודת  הוי  ואז  בהם, 

והודאה  הלל  לשם  או  הנס  פרסום  לשם  אדם  שעושה  מה  שכל  מוסיף 

מקבל מעמד של 'סעודת מצווה'.

ש"ראוי  עוד  מוסיף  תשע(  הלכה'  ב'ביאור  הו"ד  פה,  )סימן  במהרש"ל 

ש"אל  עוד  )וכותב  תורה"  בשמחת  ובלולה  מעורבת  תהא  שהשמחה 

תבטל מקביעותך"(. כלומר, בנוסף לזמר של הלל והודאה, יש לשלב דברי 

תורה בתוך שמחת הסעודה – וזאת צורתה הנפלאה של סעודת חנוכה.

יש לציין גם לדברי המגן אברהם )ס"ק ד(, הכותב להשוות את סעודת 

חנוכה לסעודת נישואין של תלמיד חכם עם בת עם הארץ. הסעודה אינה 

מצווה  סעודת  של  מעמד  מקבלת  היא  אך  עצמה,  מצד  מצווה  סעודת 

כאשר נאמרים בה דברי תורה.

בשני המקרים, יש מקום לשמחה ומשתה, אך אין די בכך כדי להשוות 

נס  לנישואין:  דומה  מסוים,  במובן  חנוכה,  מצווה.  לדבר  השמחה  את 

החנוכה, הניצחון על היוונים, היה עניין גשמי – בדומה לאיחוד הנישואין 

של חתן וכלה. ואולם, חנוכה זכתה לממד רוחני בנס המנורה – וכן אנו 

יכולים להעלות את קשר הנישואין למעלה רוחנית עליונה.

בשני המקרים, דברי תורה והודאה להקב"ה הופכים את סעודת האירוע 

לסעודת מצווה.
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הדלקת נרות לאורח בשבת חנוכה

שאלה:

שלום הרב,

אני ואשתי מתיעצים איתכם עקב השבת הקרובה...

אשתי שאלה אותי האם זה בסדר שנעשה שבת אצל אמא שלה .. ואמרתי לה שאשאל רב הא זה בסדר שנצא השבת הזו דווקא לאמא שלה מכיון 

שצריךך להדליק נרות חנוכה לפני שבת...

השאלה היא האם כדי לדחות את היציאה לחמותי לשבת הבאה והשבת נשאר בבית? או שללכת בכל זאת ונדליק איתם שם נרות?

 כל תשובה תתקבל בשמחה מצדי ומצד אשתי...

תשובה:

שלום רב

אתם יכולים ללכת בשמחה להורים, הערב שבת אין כל פקפוק ואתם יכולים להדליק את החנוכיה שם אצל ההורים, כיון שאתם מתארחים אצלם 

וזה בסדר גמור, אם אתם ספרדים תוכלו להשתתף בפרוטה בדמי השמן כדין אכסנאי, ואם אתם אשכנזים תדליקו בעצמכם. במוצאי שבת נחלקו 

הדעות, דעת הגרש"ז אויערבך היתה שניתן להדליק שם כיון שעדיין אתם מתארחים שם וזה הוא מקומכם, אףך שבדעתכם לעקור משם בהמשך 

הערב, ואילו לדעת הגר"ע יוסף והגרי"ש אלישיב, כדאי שתמהרו במוצאי שבת ללכת הביתה ותדליקו שם את החנוכיה.

בהצלחה רבה.

שלח כסף שהוא חייב ולא זוכר באמצעות מי

שאלה:

כבוד הרב שלום וברכה,

חיים הוא מנהל מוסד בירושלים. פנחס מספק שירותי יח"צ ומשרדו בביתר עילית.

לאחר ביצוע עבודה כלשהיא, פנה פנחס לתבוע את חלקו מחיים, וזה הודיע לו שהוא יעביר את התמורה הכספית בידי פלוני.

כעבור כשלושה שבועות פנה שוב פנחס לחיים לשאול בידי מי בדיוק הוא העביר את התמורה ומה מספר הטלפון שלו, דא עקא, חיים טוען שהוא 

אינו זוכר למיי העביר, וכי בזמנו הוא מסר את השם. גם בפניות חוזרות ונשנות לחיים, הוא לא הצליח להיזכר. פנחס לא מטיל פקפוק בכך שחיים 

העביר את הכסף לשליח, וגם לא בכך שחיים באמת לא זוכר.

אלא שכעת, חיים טוען שהוא מצדו העביר את הכסף, והוא כבר לא חייב, ופנחס טוען שהוא לא קיבל דבר.

 כיצד יש לנהוג לדינא, במקרה כזה?

יש"כ על תשובתכם הרמה,

תשובה:

שלום רב,

אם כאשר חיים אמר לפנחס שהוא מבקש להעביר לו באמצעות פלוני, השיב לו פנחס 'שלח' או 'בסדר גמור', לשון המשתמע כהסכמה, האחריות 

היא על פנחס. אם חיים לא אמר לו באמצעות מי, או שפנחס לא השיב לו כלום, או שהשיב בלשון המשתמע שהאחריות תהיה על חיים, כגון: 'העיקר 

שהכסף יגיע' וכדו', האחריות היא על חיים.

מקורות:

עיין שו"ע חו"מ סי' קכא סעיף א. לשכוח את השם היא פשיעה, כאשר החייב היה יכול לשלוח דרך מי שירצה, עיין רמ"א שם סעיף יא, ולא כאשר 

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון
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סוכם על אדם מסוים, שאז גם התובע אשם בכך ששכח את השם.

קריעה בכותל בחנוכה

שאלה:

לגבי החיוב לקרוע בראשית הכותל המערבי אם יש חיוב בחנוכה או ראש חודש או לא? גם אם יש חיוב ערב שבת או מוצאי שבת או לא

תשובה:

שלום רב

יש שנהגו שלא לקרוע בכל יום שאין אומרים בו תחנון, אולם בס’ הליכות שלמה ח”ג פרק טו ארחות ההלכה הערה 45 כתב בשם הגרש”ז אויערבך 

שאין למנהג זה כל מקור, ואילו בס’ ארץ ישראל סי’ כב אות יא שאין לקרוע בערב שבת אחר חצות וביום הפורים, וכ”כ בשו”ת בצל החכמה ח”ה 

סי’ יב, ולדבריהם אף בחנוכה אין לקרוע, ובשו”ת אגרות משה או”ח ח”ה סי’ לז כתב שאף שאין מקור למנהג זה – אין לשנות. כך שלהלכה נראה 

להקל אף שלא ידוע מקורו של מנהג זה.

הדלקת נרות חנוכה לאורח במוצאי שבת / הדלקת נרות חנוכה לפני זמן רבינו תם

שאלה:

במוצאי שבתות חנוכה:

1. האם אין בעיה להדליק נרות חנוכה לפני צאת שבת של רבינו תם?

 האם יש הבדל בין אשכנזים לספרדים בדין זה?

2. האם יוצא ידי חובה אם מדליק בבית אביו מתוקף היותו אורח בשבת ערב חנוכה- למרות שנוסע חזרה ללון בביתו במוצאי שבת? האם יש לקיים 

סעודה במקום לצורך זה?

 האם יש הבדל בין אשכנזים לספרדים בדין זה?

תשובה:

שלום רב

כיון שהמנהג בארץ ישראל הוא כשיטת הגאונים, וההקפדה על זמן רבינו תם אינה אלא לחומרא, במוצאי שבת חנוכה אין להמתין לזמן רבינו תם, 

אלא להדליק את החנוכיה 40 דק’ לאחר השקיעה, זה בערך 5 דק’ אחרי זמן יציאת השבת שבלוחות השנה. כך הורו הגרי”ש אלישיב והגרש”ז 

אויערבך. אולם בקהילות שנהגו לעיקר הדין כרבינו תם, כמו בחלק מקהילות החסידים, או בקהילות רבות באירופה, ימתינו לזמן רבינו תם.

במוצאי שבת, אם אתם יושבים שם עוד זמן או סועדים שם מלווה מלכה ושוהים שם זמן ממושך אתם יכולים להדליק שם לכל הדעות. לגבי אדם 

שחוזר מיד קודם זמן שתכלה רגל מן השוק נחלקו בדינו הפוסקים, בס’ חובת הדר פ”ב הערה סה נקט שיש להדליק בבית, והגרש”ז אויערבך הורה 

שניתן להדליק במקום האירוח, ונראה שכך נוהגים.

להסתכל בקשת דרך המראה

שאלה:

 האם מותר להסתכל בקשת דרך מראה ?

תשובה:

שאלה מענינת ולמעשה נראה שיש להמנע. שכן הסיבה לאיסור, כפי שעולה מדברי הגמרא בחגיגה טז א, היא שהקשת מסמלת את כבוד ה’, כך 

שאין זה מן הראוי להביט בה, כפי שאין להביט, כביכול, בכבוד שמים )עי’ שמות כד, י-יא(. המביט בקשת "אינו חס על כבוד קונו". בתוס’ רי”ד ביאר 

את ההשוואה בין הקשת לבין כבוד שמים: כמו שלא ניתן להבחין בחדות בין צבאי הקשת )אחד נכנס לתוך השני(, כך לא ניתן לדעת את ה’. ולפי 

טעם זה נראה שאין הבדל בין ראייה של ממש להתבוננות דרך מראה, אבל לדינא צ"ע.
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