
  

  

תשע"זחנוכה שבת  - מקץפרשת 

  יסוד גדול בגדר היתר השתדלות
(בר"ר מקץ פ"ט ג') במדרש איתא (בראשית מ"א, א'). "ויהי מקץ שנתיים ימים", 

"אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו, זה יוסף, ולא פנה אל רהבים זה יוסף 
ששם מבטחו על מצרים הקרויים רהב, ומפני שתלה יוסף את זכרו 

מר זכרתני והזכרתני, הוזקק להיות בבית הסהר עוד בשר המשקים וא
  שני שנים", ע"כ.  

ורבים תמהו על דברי חז"ל הסותרים לכאורה מיניה וביה, שמתחילה 
אמרו שמאמר הכתוב "אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו" זהו על יוסף, 
והרי שיוסף היה בעל בטחון, אבל מיד אח"כ פירשו את סוף הפסוק 

שזהו על יוסף שפנה לשר המשקים, והיינו  -" "ולא פנה אל רהבים
  שיוסף לא בטח על הקב"ה, וצ"ב.

שהתירה תורה לאדם שכל מה , עפ"י יסוד גדול וביאר בזה ה"בית הלוי"
[וכמו שנאמר "וברכתיך בכל אשר לפרנסתו  לעשות השתדלות

להשקיט את רוחם כדי שיוכלו ש -תעשה"], זהו רק לסתם בני אדם 
ואז הם יהיו לעשות השתדלות לפרנסתם  תורה התירה להםוליבם 

אבל מי ששלם לגמרי במידת ם, להשליך על ה' יהבויוכלו רגועים ו
הביטחון אין לו לעשות השתדלות אלא עליו לבטוח בה' שיזמין לו 

. וכל אדם לפי גודל ביטחונו בה', כך יש לו מצידופרנסתו בלא טורח 
שנצרך לו, זה כבר מכפי  ירבה להשתדל יותרלמעט בהשתדלות, ואם 

  ייחשב לו לחטא.
שדווקא משום שיוסף , ביאר ה"בית הלוי" את דברי המדרשומעתה 

, ""אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחוהיה בעל ביטחון גמור ועליו נאמר 
לפי גודל בטחונו לא היה לכן הוא נתבע על כך שפנה לשר המשקים, כי 

שורה אבל אדם מן ה, ת כלל אל רהבים ואפילו בדיבור קללו לפנו
  .לשר המשקים בבקשה כזאת שיזכרהו לפנותבוודאי היה מותר לו 

  גדר חובת השתדלות
כלל גדול, שבענייני ביטחון והשתדלות יש לכל אחד את דבריו הם ו

שכפי גודל מדרגת כל אחד באמונה בחוש, כן יש לו השו"ע משלו, 
גרי"ז זצ"ל היה כמה פעמים ראיתי איך שמרן הולמעט בהשתדלות, 

שוקל על כמה ענייני השתדלות אם זהו בגדר השתדלות מיותרת ויש 
  בזה פגם בביטחון לפי מדריגתו, ולבסוף נמנע מלפעול.

וזכורני שאמי ע"ה שאלה פעם את הגה"ק רבי אלחנן ווסרמן זצוק"ל 
ועד היכן אנו מחויבים לעשות  -מהו הגבול לחובת השתדלות, 

וכמו שנאמר "וברכתיך בכל אשר  -רכת ה' השתדלות כדי לקבל את ב
כבר נחשב כהשתדלות מיותרת שאין לעשותו אלא מתי מותעשה", 

שאי אפשר לקבוע בזה כלל הג"ר אלחנן זצוק"ל לה והשיב לבטוח בה', 
שאין ברור עד היכן מוטל לעשות, אבל זאת הוא יכול לומר לה, 

ולהפסיד זמן  ענייני העולם הזה שהוא כעראירבות יותר מדי בעסק לה
והיינו שגם תוך כדי עסק , אלא יש להפך גשמיות לרוחניות, מחיי נצח

ואז הוא זוכה  הפרנסה יחשוב על הקב"ה ויבטח בו שיזמין לו כל צרכיו
ואמר לאמי ע"ה, שאם כוונתה בעסק  ,על ידי השתדלותו לחיי נצח

הפרנסה הוא לשם שמים כדי שיהיה לה ממון להוציא על  חינוך בניה 
  לתורה ויראת שמים, אז עסק הפרנסה עצמו נחשב כרוחניות ממש.  

  פעולה מיואשת איננה נעשית אלא מתוך פגם בביטחון
(אמונה וביטחון פ"ב ו') החזו"א רבינו בעיקר דברי המדרש, ביאר בזה ו

שבאמת יוסף היה מחויב לעשות איזה השתדלות להצלתו באופן אחר, 
לבקש משר המשקים שיזכרהו,  -לה זו פעוולא לסמוך על הנס, אבל 

היא בגדר פעולה הנעשית מתוך ייאוש, ומשום שלפי דרכי הטבע לא 
אדם והיינו  - שהרי הוא מוגדר כ"רהבים" [היה צד ששר המשקים יזכרהו, 

ופעולה גס ובעל גאוה שדורש רק את שלום עצמו ואינו דואג לזולתו], 
 -י שאינו בוטח בה' הנעשית מתוך ייאוש איננה שייכת אלא אצל מ

עושה כל מה שיכול ואף דברים הרחוקים מכל שמתוך ייאושו הוא 
בוודאי יוסף לא עשה כן מתוך פגם הוסיף שחזו"א ש(ועיי"ש ב  .תועלת

הכריע בשכלו שחל עליו חובת השתדלות אע"פ שהיה הוא בביטחון, אלא 
יוסף טעה בהכרעתו ברור לו שהצלתו איננה תלויה כלל בהשתדלות, ו

  .)ביטחוןבונענש על הפעולה המיותרת אע"פ שלא נעשית מתוך פגם 

  גדר מידת הביטחון
(אמונה וביטחון פ"ב א')  זצ"ל החזו"ארבינו  ביאר שםמידת הביטחון, ובעיקר 

שאין הכוונה שמוטל על האדם להחליט בדעתו שבוודאי יעשה עמו 
הא מי ערב לאדם מה י הלאכפי מה שהוא רוצה שיהיה עמו, שהקב"ה 

שלא נתברר בנבואה מה יהא בעתיד, אין הבטחה זמן כל עמו בעתיד, ו
, אלא עניין הביטחון הוא להאמין שאין לאדם מה יהא משפטי ה' עמו

, ואז גם שום מקרה בעולם וכל הנעשה תחת השמש הוא מאתו יתברך
כאשר נקלע האדם לסכנה שלפי דרכי הטבע נראה שהוא צפוי להינזק, 

שהרי הוא  -מו אלא הוא נתלה בקב"ה ובוטח בו הוא לא מאבד את עצ
אוהב אותנו זוכר שאין זה פגע רע מיד המקרה אלא הכל מיד ה' ש

  ולשנות את המצב. לה' מלהושיעל לטובה, ואין מעצור עושה עמנו הכו

  שם שמים שגור בפינו
ש כמה יוסף חזר והדגי ה)."א, כ"(מ"את אשר האלקים עושה הגיד לפרעה" 

פעמים בזמן שפתר את חלומו של פרעה, שהכל מיד ה' ואין לו שום 
וזהו מוסר השכל עבורינו שיהיה שם שמים שגור יכולת וכוח עצמי. 

בפינו על כל מעשה אם קטן ואם גדול, ולומר תמיד "בעזרת ה'" או 
                  "ברצות ה'".

 –סכים לומר "בעזרת ה'" יה משהמגיד מקלם זצ"ל לא הושמעתי 
 אלא, כביכול אנחנו עושים את העיקר והקב"ה רק "עוזר" לנושמשמעו 

תלוי ברצונו של כל הששמשמעו  –היה מקפיד לומר דווקא "ברצות ה'" 
אבל לא נהגו כן למעשה, ש ף. ואאת רצונו ממלאיםה' ואנחנו רק 

הרעיון שבדבריו וודאי נכון, שאין אנו עושים כלום אלא רק מקיימים 
  .הבורא רצוןת א

 הראוי להיות רב בישראל מי הוא
ופירש"י ג). "א, מ"(מ"ויקראו לפניו אברך ונתון אתו על כל ארץ מצרים" 

. אמר לו שהוא אב בחכמה ורך בשנים אברך זה יוסף, ,"דרש ר' יהודה
אין אברך אלא לשון ברכים, שהכל היו נכנסין  רבי יוסי בן דורמסקית
  לפניו ויוצאין תחת ידו".

יוסי נחלקו מהו עיקר התכונה הנדרשת  נראה שרבי יהודה ורבי
למנהיג, רבי יהודה סבר שהתכונה העיקרית הנדרשת למנהיג היא 
החכמה, כי על ידי החכמה הוא ינהיג את הציבור באופן הנכון, וגם 
הציבור יקבלו את דבריו כשינהיגם עפ"י חכמה ותבונה, ולכן בשעה 

"שהוא אב שנתמנה יוסף למנהיג במצרים שיבחוהו במידת חכמתו 
כדי בר שס י יוסי בן דורמסקיתרך בשנים", אולם רב[אע"פ שהוא] בחכמה 

צריך המנהיג גם להיות  , אלאבמעלת החכמה לבדלהיות מנהיג אין די 
ייכנעו לפניו כדי שהציבור  איתן בדעתו ודבק בעקרונותיותקיף ו

ויקיימו את דבריו, ולכן בשעה שנתמנה יוסף למנהיג במצרים שיבחוהו 
     ולהורות על כח מנהיגותו. –ך שכולם נכנסים ויוצאים תחת ידו בכ

כאשר בוחרים רב לעיר או לבית הכנסת, אין מספיק וזהו לימוד לדידן, ש
אם אין לו את תכונת המנהיגות להיות ש ומשום, ברב תלמיד חכם בלבד

תקיף ואיתן בדעתו נגד דעת בעלי בתים שבעיר, הדבר עלול להיות 
פול ביד אנשים בעלי כח שיפעילו עליו לחץ יי שרבם -אסון גדול לעיר 
למשול ושהכל שיודע ולכן צריך לעיכובא דווקא רב מכח השפעתם, 

המוכתר במידת צעיר  אישדי גם בולפעמים  .יהיו נכנעים לפניו
 ראוי להיות מנהיגוהוא , להתעלם מדעת קהל מסוגלו -התקיפות 

ות , ולשנומורא תילה בלא פחד אמיתי שיוכל להעמיד את ההלכה על
  .לטובהכולה את העיר 

  הגויים  לעומת הסתכלותהסתכלות עם ישראל על אבותינו 
הים אותך את כל זאת אין נבון וויאמר פרעה אל יוסף אחרי הודיע אל"

 א, יג)דברים (שבפרשת דברים נאמר  להעיר,יש (מ"א, ל"ט). ", וחכם כמוך

והקדים שם הכתוב חכמים לנבונים,  ",ניםוונב חכמיםשים "הבו לכם אנ
וצ"ב מהו יסוד וחכם",  נבוןהקדים נבון לחכם ואמר "אין ואילו כאן 

        השינוי בזה.
עניינה של ה"חכמה" היא עצם הידיעה הפשוטה בזה, דהנה ונראה 
כמות שהיא בלא שום תוספת והתבוננות  - האדם מאבותיו  שמקבל

  ו"היהחשוב א לרגל אירוסי בנו "ר אריה טנץ שליט"הרידידינו הנכבד דבת נ
  בשעה טובה ומוצלחת זכות התורה וזיכוי הרבים תעמוד להם שיזכו להקים בית נאמן בישראל

  עד אמן יישרים ומבורכים בבניין עד דורות
  



ה" היא מה שמתבונן האדם מדעתו עד שמגיע להבין מצידו, וה"תבונ
  דבר מתוך דבר ולהוסיף תוספת עומק על מה שקיבל מאבותיו. 

מסתכלים על הגויים ומעתה מבואר היטב יסוד החילוק, שהלא 
אילו מהדורות הקודמים, ובורים וחסרי דעת אבותיהם כ"מיושנים" ו

ולעומת זאת עם על עצמם הם מסתכלים כ"מבינים" וחכמים גדולים, 
ככל שויודעים אנו , ישראל מסתכלים על אבותיהם בהערצה עצומה

שהדורות הולכים ומתרחקים, כן גם הדורות מתמעטים, וכמו שאמרו 
"אם ראשונים בני מלאכים, אנו בני אנשים, ואם (שבת קי"ב ע"ב) חז"ל 

ולכן פרעה הגוי הקדים "נבון"  ,ראשונים בני אנשים, אנו כחמורים"
ם", כי פרעה העריך בעיקר את מעלת ה"נבון" שהוא תוספת ל"חכ

החכמה שמשיג האדם בדעתו יותר ממעלת ה"חכם" שהוא החכמה 
שקיבלנו מאבותינו, אולם מאידך, משה רבינו הקדים "חכם" ל"נבון", כי 

, וזה יותר שקיבלנו מאבותינוה"חכמה"  ה היאמעלהעיקר אצלינו 
  א מה שמשיג האדם מדעתו.וה"תבונה" שהמ

מצוי דעה אומות העולם החופשיים שאצל זהו שורש הטעם ובאמת 
מקוף שהאדם נברא כתוצאה אצל גדולי חכמיהם]  וגםרווחת מאוד, [

ובכל כמה אלפי שנים נשתנה צורתו  - שנוצר לפני מאות אלפי שנה
מושתת על כך שלדעתם תם נויסוד טע(עפ"ל),  עד שהגיע לצורת אדם,

ת ישנים ועתיקים יותר, כך הם פחות מפותחים, שהדורות כל שהדורוכ
הקודמים לא היה להם את כלי הטכנולוגיה של ימינו, וקודם לזה לא 
ידעו אפילו קרוא וכתוב, וקודם לזה היה תקופת אבן וכו', ולכן יש 
מקום אצלם לשיטה זו שהדורות הקדומים היו כל כך לא מפותחים עד 

ודעים שאדרבה, ככל שהדורות שהיו ממש קוף, אבל אנחנו שי
מוקדמים יותר, כך הם היו חכמים ומרוממים יותר, לא יעלה על דעתנו 

  .תינו הקדושים יסודם הוא מקוף ח"ולומר שאבו
לנתק את  יהטרת הציונים כשבאו לארץ ישראל המעיקר ידוע שו

, מבינים כלום ינםארים ולומר להם שההורים גלותיים והצעירים מההו
ים העבירו מעל הדת אלפניתקו את הצעירים מאבותיהם וו ובדרך ז
שהלא עיקר מצוות  ,בחנוכה אנו עוקרים שיטה זובאמת ו        .ורבבות

בעל הבית מדליק ופוטר את היינו שו, "איש וביתונר "בחנוכה מתקיים 
כל בני הבית ושכל איש ואיש שורר בביתו, להורות ורמז יש בזה  כולם,

הג ושלא כמנ, וממשיכים את דרכו בראש המשפחה כפופים ותלויים
הגויים שהצעירים מזלזלים באבותיהם וטוענים שהדורות הקודמים 

  המתפתחת מדור לדור.את חכמת המדע שלא השיגו  חסרי דעת

  סיבת יוסף שרצה לשכוח מבית אביו
"ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה כי נשני אלקים את כל עמלי ואת כל 

את הקב"ה על ששכח למה שיבח יוסף הדבר תמוה מ"א, נ"א). בית אבי (
 ראויהיה הרי לכאורה אין בכך שום מעלה אלא פגם, וו ,את בית אביו

כח את גדלות הבית שבא ממנו, ולא ישזכור תמיד את בית אביו יותר שי
  מקום הטומאה.-יוכל להחזיק מעמד במצרים  ואז

 זוכר את בית אביוילו היה יוסף מרן הגרי"ז זצ"ל, שאשמעתי בזה בשם ו
וירד מאיגרא רמא בשעה שהושפל מצבו להתמודד לא היה יכול 

מאשת  עינויים קשיםשפל, ואח"כ עבר שהגיע למצרים כעבד [, לבירא עמיקתא

ולכן רצה לשכוח מעברו "], ואח"כ בבית הסהר "עינו בכבל רגלו ,פוטיפר
ולהחזיק את עצמו כאדם פשוט מן השורה, ובכך  והמרומם המפואר

  .  להתקיים במצב שפל כל כךול להתמודד והיה יכ
ולפני שנים שמעתי מאדמו"ר אחד זצ"ל שפירש באופ"א, שיעקב אבינו 
הרי הכין את יוסף להיות קדוש וטהור ולהתייחד לעבודת ה', שמסר לו 
כל מה שלמד בשם ועבר, אבל למעשה הקב"ה סיבב שיוסף ימלא 

כדי שעי"ז יסובב את ביאת ישראל למצרים שהיה מוכרח [תפקיד אחר לגמרי, 

ינה להיות מושל במצרים ומעורב בכל עניני המד לצורך קבלת התורה]

ולכן רצה יוסף לשכוח מבית אביו, כי אם היה זוכר את בית  - במצרים 
  אביו, לא היה מצליח להתעסק בתפקיד החדש.

  חובתינו בגלות שלא להתבלט בין הגויים
למה תראו עצמכם " פירש"י(מ"ב, א'). ", למה תתראוויאמר יעקב לבניו "

בפני בני ישמעאל ובני עשו כאלו אתם שבעים, שבאותה שעה עדיין 
  ."היה להם תבואה

ולא דברי רש"י הם יסוד גדול והוראה לדורות שלא להתבלט כעשירים 
כבר  חז"לו. בין האומות כדי שהגויים לא יקנאו בנולהתפאר בהצלחתינו 

 הצפינו עשו של שעתו הגיע אם" )יט א רבה דברים(הזהירונו על כך ואמרו 
חביא את צפין ולהוהיינו שצריכים ישראל בגלות לה ממנו", עצמכם

הצלחתם ולא להראותו לגויים כלפי חוץ, ומשום שכאשר הגויים 
     רואים את הצלחת ישראל, הדבר מעורר עלינו רוח קנאה ושנאה.

זה ו –כתב דברים חוצבים על דברי חז"ל אלו (דברים ב, ג') וב"כלי יקר" 
 ,אויביהם בארצות הללו בדורות עושין שישראל ממה היפך זה"לשונו: 

 חשובים ובתים כבוד במלבושי עצמו את מראה הוא מנה לו שיש מי כי
 מה על ועוברים ,בעצמם האומות ומגרים ,אלפים כמה לו היו כאילו

 המסבב והוא ,עמינו בני ברבת הוא זה ומנהג. צפונה לכם פנו שנאמר
  ".מוסר ליקח יבינו והמשכילים. מצאתנו אשר התלאה כל את

ובאמת כשם שיעקב אבינו ציווה את בניו שלא להראות הצלחתם לבני 
עשיו, כך גם הוא עצמו נזהר בזה, שבשעה שנפגש יעקב עם עשיו, 

לא  -גרתי "עם לבן גרתי", ופירש"י שם "(ל"ב, ה') שלח יעקב לומר לעשיו 
לשנוא אותי על ברכות אביך  נעשיתי שר וחשוב אלא גר, אינך כדאי

והרי מבואר שגם ", שברכני הוה גביר לאחיך, שהרי לא נתקיימה בי
יעקב אבינו עצמו הסתיר את הצלחתו מעשיו כדי שלא לעורר את 

וכל זה הוא מלבד מה שיש גם לחוש לעין הרע,        קנאתו על הברכות.
שמעתי מפי אמנם . שכן מי שמבליט את עשרו עלול להינזק מעין הרע

מנדב כסף מי שוכגון  -וחניות בענייני רשהגה"צ רבי אליהו דסלר זצ"ל 
ואע"פ שכולם רואים את  , אין לו לחוש מעין הרע,בפומבי רב לצדקה

שומר מצוה גודל עשרו שיש לו כל כך הרבה ממון לתת לצדקה, מ"מ 
  לו לחוש מעין הרע. איןולא ידע דבר רע 

  הגלות המרה ביותר היא הגלות ביד הרשעים מפריצי עמינו
במדרש כאן (מ"ב, כ"ד). "ויקח מאתם את שמעון ויאסור אותו לעיניהם", 

 שבעים לחיוסף לפרעה ואמר ש שלחאיתא: ") ח"ילקוט שמעוני רמז קמ(
וכיון  ,שמצאתי אנשים ואני רוצה להכניסם בבית האסורים ,בוריםיג

כיון שקרבו  ,טלו השלשלאות הללו ותנו בצוארו מר להם יוסףשבאו א
אצל שמעון נתן עליהם בקולו ונפלו כולן לפניו ונשברו שניהן, היה 

ת ושים קח אותה השלשל יוסף למנשהאמר  ,עומד מנשה אצל אביו
אמר שמעון מכה זו של בית אבא  ,והכהו מכה אחת ונתנה עליו ,בצוארו

ומבואר בדברי חז"ל ששבעים גיבורי פרעה לא הצליחו        ", ע"כ.היא
, אבל מנשה מרוב גבורתו של שמעון - לכלוא את שמעון בבית הסהר

יש מנשה לשהבין מכך הצליח במכה אחת להכריע את שמעון, ושמעון 
  ני יעקב, ואמר "מכה זו של בית אבא היא".כגבורת ב כוח 

כח עוד ויש בזה רמז גדול, שכאשר הגויים רודפים אותנו, יש לנו 
אבל כאשר מגיע יהודי מ"בית אבא" להכות אותנו, להתמודד כנגדם, 

  , ובגדר "מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו".המכה כואבת הרבה יותר
משיח, וזוהי הגלות  בגלות האחרון קודם ביאתאנו חיים ובזמנינו, 

הכואבת ביותר, שהיא תחת שלטון רשעים מפריצי עמינו השולטים כאן 
, וכדי להתגבר במלחמה עליהם צריכים כלי מלחמה בארץ הקודש

מיוחדים ושרי צבא שינהלו את מלחמת ה', ועל הכל זקוקים אנו 
לרחמי שמים מרובים, ויעזרנו ה' שנזכה לצאת מגלות זו במהרה 

  צדקינו אמן.בביאת משיח 

 גדולי עולם זצ"ל בענייני חנוכהשראה רבינו אצל כמה הליכות והנהגות ליקוט 
אמר לי מרן הגרי"ז זצ"ל, שזקנו ה"בית הלוי" היה מדליק א] 

במוצ"ש נרות חנוכה מוקדם מאוד, שלא חשש לזמן ר"ת, ואביו 
הגר"ח היה חושש לזמן ר"ת ומתפלל מעריב מיד בזמן ר"ת ואח"כ 

מזדרז להדליק נרות חנוכה בתוך חצי שעה מזמן ר"ת, אבל הוא  היה
עצמו אינו יכול למהר כל כך, ומדליק מאוחר יותר מחצי שעה לאחר 

כלתה רגל מהשוק הוא לאחר חצי זמן ר"ת, וכנראה דסבר שבזמנינו 
       .שעה

הביע פעם את דעתו שאם אביו היה שמרן הגרי"ז זצ"ל שמעתי ו
מובא בבה"ל להבדיל קודם, אולי היה רואה את דעת האשכול כפי ש

מזרז עוד יותר שיוכל גם כן להבדיל קודם לצאת גם שיטתו, והכל 
  . תוך חצי שעה דוקא מזמן רבינו תם

שטיין זצ"ל וינרבי יחזקאל לצ "המשגיח דפוניבז' הגהראיתי אצל  ב]
כארבעים דקות לפני השקיעה אף בערב שבת הדליק נר חנוכה ש

אין מדליקין נר שבת אלא כעשרים דקות ברק בבני  מקום מגוריושב
לפני השקיעה, מ"מ מאחר שקיבל ע"ע מנהג ירושלים, לא שינה גם 

  .כה והדליק ארבעים דקות קודםבערב שבת חנו
היה נוהג כ"ק האדמו"ר מגור בעל ה"בית ישראל" מגור זצ"ל ] ג

 )מינוט(דקות עשרים כלהדליק נרות חנוכה בשעה חמש בדיוק והיינו 

שהיה מדליק , זצ"ל הג אביוי ממנו שכך נאחרי השקיעה, והבנת
(וכמה פעמים יתו, בבנרות חנוכה מדליק היה ו  .בדיוק 5בפולין בשעה 

נהג ושלא כמבהדלקת נרות חנוכה והיה אומר אז תורה),  הייתי נוכח בביתו
  .ק בבית מדרשםהאדמורי"ם להדלי



  מתוך שיחות וכתבי רבינו שליט"אליקוט  –ענייני חנוכה באגדה 
  שישראל לא ילמדו את התורה כתורת ה'מלחמת היוונים עיקר 

איתא "מעשה בתלמי המלך שכינס שבעים ושנים (ט' א') בגמ' במגילה 
זקנים, והכניסן בשבעים ושנים בתים, ונכנס אצל כל אחד ואחד ואמר 

ביקשו להבין את התורה ה להם כתבו לי תורת משה רבכם", ומבואר בז
ום מדויק של התוה"ק, ולצורך זה קראו לע"ב חכמי התורה כדי לקבל תרג

ויש להבין א"כ למה לחמו כל כך בתורה וגזרו גזירות לבטל את התורה 
  מישראל, והרי הם עצמם העריכו מאוד את התורה.

ידעו שהתורה היא חכמה נשגבה ומיוחדת, אלא בוודאי היוונים ונראה ש
מא שהם לחמו בעם ישראל שאינם לומדים את התורה כסטודנטים בעל

שכל מטרתם הוא רק להשיג חכמה, אלא הם לומדים את התורה כחכמה 
אלוקית שמתקשרים על ידה בקב"ה מתוך עניין של "דת" וקשר לקב"ה, 
, ודבר זה היה לצנינים בעיני היוונים שהיו כופרים גמורים בכל דבר רוחני

ולקחת את התורה לעצמם לפי  –ם את התורה ליוונית לתרג ולכן ביקשו
המושגים שלהם שיש בתורה רק שכל אנושי, ולהפקיע מהתורה כל זכר 

        של חכמה אלוקית ח"ו.
עיקר ש"להשכיחם תורתך",  - ח על הניסים ובזה יבואר מאוד דקדוק נוס

גזירתם הוא שעם ישראל ישכחו שהתורה הקדושה היא "תורתך" והיינו 
ירם וילמדו את התורה כשאר חכמות, ולכן הקפידו דווקא להעבתורת ה', 

על ה'חוקים' שאינם מובנים ע"פ שכל  ומשמע שלחמו –מ'חוקי' רצונך 
אלא אנו מקיימים אותו משום שכן ציווה הבורא יתברך, אבל מה שמובן 

  גם ע"פ שכל של הגויים לזה לא התנגדו היוונים כלל.

  בעלמאלימוד התורה כתורת ה' ולא כחכמה 
ומכאן יש להתעורר כמה חובה מוטלת עלינו לגשת ללימוד התורה מתוך 

ואין זה חכמה בעלמא וכטענת היוונים  ידיעה שהתורה היא "תורת ה'",
  שביקשו להשכיח את שם ה' מהתורה הקדושה.

, שהרי ידוע שהמנורה המנורה שבבית המקדשגם רומז זה באמת לו
ידי הדלקתה זכו ה אור", ועל כי "נר מצוה ותור –רומזת על חכמת התורה 

לדעת את , והרי שהדרך אל שהשי"ת האיר להם את אור התורהישר
התורה איננה כשאר חכמות שצריך רק להחכים בחכמה, אלא צריך לקבל 

  הארה מהקב"ה שיאיר את עינינו בתורה הקדושה.
לכך שהקב"ה יאיר את עינינו בתורה הקדושה, צריכים כדי לזכות אמנם 

הקדושה שהיא להתדבק בקב"ה ובתורתו תורה מתוך כוונה האת ללמוד 
אבל הלומד את תורת ה' כשאר  חכמה אלוקית ואינה כשאר חכמות,

חכמות לא רק שאינו זוכה לאור התורה אלא הוא גם נשרף מאורה של 
זכה נעשה לו סם חיים לא זכה נעשה לו סם "תורה וכמו שאמרו חז"ל 

ומד תורה כשאר חכמות נעשית לו סם , שאם לא זכה והוא ל"המוות
       המוות והוא נכשל ע"י התורה להמציא לעצמו קולות שלא ע"פ דין.

גאון רבי דוד שהיה אצל ה ,הגאון רבי זעליג ראובן בענגיס זצ"לוסיפר לי 
וראה אצלו על הסטנדר דף שכתוב עליו באותיות  ,פרידמן מקרלין זצ"ל

י ה' לנגדי תמיד", ושאלו על זה, וביאר לו שמפחד מאירות עיניים "שוית
שמחמת גודל העיון בהבנת סברות התורה יסיח דעת אפילו רגע אחד 
שהתורה היא תורת ה' ואנו עוסקים בה כי זהו רצונו ית"ש, ולכן מניח נגד 

  תורת ה'. שהוא עוסק בעיניו "שויתי ה' לנגדי תמיד" לזכור כל הזמן 

  בקב"ה וגם את הניסים לא תלו בקב"ה היוונים היו כופרים
שהחשיכה עיניהם של ישראל  ,זה גלות יון "חושך" :ב' ד')(ב"ר  איתא במדרש

בגזירותיהן שהיתה אומרת להם, כתבו על קרן השור שאין לכם חלק 
ונראה שמה שבחרו דווקא את קרן השור, הוא       , ע"כ."באלהי ישראל

מיועד לחרישה עצמו שור שה -משום שהשור מסמל את הפרנסה 
ומשמש את בעליו לפרנסה, והקרן שבשור מסמל את המלחמות ונגיחות, 
והיוונים בחרו את קרן השור דווקא כיון שרצו להכריז בזה שגם הפרנסה 

והיינו מ"כוחי ועוצם ידי"  –וגם הניצחון במלחמה באים מהקרן ומהשור 
ואין לאלוקי ישראל חלק בפרנסה של כל אחד או במלחמות הנעשים 

ונמצינו למדים שכשם שביקשו היוונים להשכיח את        בעולם, עפ"ל.
שם ה' מחכמת התורה, כך הם ביקשו גם להשכיח את שם ה' מכל הבריאה, 

רק טבע ומנהגו של עולם, וגם את הניסים  כל הבריאה היאשוטענו 
  הגדולים הם פירשו שאין זה יד ה' אלא רק "מקרה חריג".

וזהו עומק תקנת חז"ל שבחנוכה נפרסם את הנס ונכריז שהניסים הם 
מהקב"ה, ומשום שבזה אנו עוקרים את שיטת היוונים, שהם הלא טענו 

זים לעומתם שהניסים שהכל הוא טבע, ואנו עוקרים את השפעתם ומכרי
אינם "מקרה חריג" בעלמא אלא הם מעשי ה', ואנו מודים לקב"ה 

בארץ  ולדאבוננו גם בזמנינו הפושעים         ומשבחים אותו על ניסיו. 
הצלתינו מיד הישמעאלים מבקשי נפשינו ישראל חומקים מלתלות את 

ל רואים שהקב"ה מסובב כל הסיבות ומציל הכאע"פ שו ,השגחת ה'ב
 ואינםאותנו מאויבינו המבקשים בכל עת להורגינו, מ"מ הם חומקים מכך 

סים ועבור מי עשאם, וכביכול אין זה אלא מקרה מפרטים מי עשה את הני
  חריג בעלמא.

ובאמת אם נפקח את עינינו, נראה איך שכל קיומינו עד עצם היום הזה הוא 
, שהרי עפ"י הטבע אי אפשר להבין איך עם ישראל למעלה מדרך הטבע

כבר  עדיין קיים אלפי שנה בעוד שממשלות עצומות שהיו מימות עולם
ם זכר, ואילו עם ישראל שהם ככבשה אחת בין שבעים נפלו ולא נשאר מה

זאבים הם עדיין חיים וקיימים ומתרבים, וגם בדור האחרון ראינו אות 
ומופת, שלאחר החורבן הנורא שלא היה כדוגמתו מעולם בימי השואה 
האיומה, לא נטש ה' את עמו, וב"ה נבנו היכלי תורה וישיבות בכל רחבי 

וא נס למעלה מהטבע, ולמתבונן יש בזה ראיה הארץ והעולם, ועניין זה ה
  שהקב"ה דואג לקיום עמו ישראל וקיום תורתינו הקדושה. ניצחת

  להודות ולהלל לקב"ה על חסדיו –מהות ימי החנוכה 
איתא 'לשנה אחרת קבעום לימי הלל והודאה', וצריך (כ"א ע"ב) בגמ' בשבת 

אחרת ולא קבעום מיד בשנה זו לימי הלל  ביאור למה המתינו עד שנה
  והודאה.

המתינו לראות אם יאמרו העם שניצחו בגבורתם, או שידעו כולם שונראה 
שהכל הוא מהשי"ת, וכאשר ראו בשנה הבאה שאכן עם ישראל תולים את 

והיינו לימים שעיקר תוכנם  – בקב"ה, אז קבעום לימי הלל והודאההנצחון 
שהכל הוא יד ה' ולהשריש בקרבינו  –לקב"ה ומהותם הוא הודאה והלל 

והחופשיים בזמנינו שיבשו את כל העניין        .שום טבע בעולם ואין
והפכוהו לחג לאומי על שהמכביים ה'גיבורים' ניצחו את היוונים, וזהו הפך 

, וגם בתפילת על כל עניין נס החנוכה לתלות את כל הניצחון רק בקב"ה
והיינו שהמכביים היו  –גיבורים ביד חלשים" הניסים אנו אומרים "מסרת 

חלשים מטבעם, וכל הניצחון בא רק מכח מסירות נפשם של המכביים 
  שהיו טהורים וצדיקים ועוסקי תורתך.

  אם ימי החנוכה הם על נס פח השמן או על נס המלחמות
', כשנכנסו יוונים להיכל טמאו איתא "מאי חנוכה וכו(כ"א ע"ב) בגמ' בשבת 

כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא 
מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו 

  אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים".
חנוכה", ונזכר רק נס הנה בגמ' לא נזכר כלל נס המלחמה על שאלת "מאי ו

ויש פח השמן, ומשמע מזה שעיקר ימי החנוכה הם על נס פח השמן, 
להקשות שלעומת זאת בנוסח "על הניסים" נראה שכל עיקר ימי החנוכה 
נתקנו על רק על נס המלחמה ולא על נס פח השמן, שהרי כל עיקר נוסח 
על הניסים הוא על רק על המלחמה, ולא נזכר שם כמעט נס פח השמן 

", ולכאורה זהו והדליקו נרות בחצרות קדשך" -אלא רק ברמז בסופו 
  סתירה גלויה בין דברי הגמרא לנוסח התפילה.

שנו חילוק גדול בין נס פח השמן לנס הניצחון אמנם לכשנתבונן נראה שי
שהשמן  -ן היה נס למעלה מכל מערכות הטבע במלחמה, שנס פח השמ

לא כלה אע"פ שדלק כל הלילה, והיה ניכר לכל שזהו מעשי ה' בלא 
לתלותו במעשי בני אדם, אבל נס הניצחון לעומת זאת, היה אפשרות כלל 

נס בתוך מערכות הטבע, שאע"פ שהיה נס גדול שניצחו חלשים ומעטים 
את הגיבורים המרובים, אבל עדיין הנס נעשה באמצעות מעשי בני אדם, 
והכופרים היו יכולים לתלות את הנס בלוחמים ולשבח אותם שהם 

אבל כאשר , ]יים בזמנינו אומרים שהמכבים היו גיבוריםוכמו שאכן החופש[ –גיבורים 
עשה הקב"ה את נס פח השמן לאחר ניצחון המלחמה שהיה בהכרח 

ניצחון ענת הכופרים, והודו כולם שגם נס מעשה ה', אז נסתתמה ט
  הוא מיד ה'.לחמה המ

ביארו , ומשום שחכמי הגמ' תירהמבואר היטב שאין כאן שום סומעתה 
איזה נס היה שבעבורו נתקנו ימים אלו לימי הלל והודאה, וע"ז ביארו 
שימים אלו נתקנו עבור נס פח השמן, ומשום שבלא נס פח השמן, לא היו 
מתקנים חנוכה עבור נס הניצחון, כיון שאז היו תולים את הנס במכבים 

אה, ולא בקב"ה, ורק על ידי נס פח השמן נתקנו ימים אלו לימי הלל והוד
אבל בנוסח "על הניסים" שעיקרו הוא חיוב הודאה לקב"ה בזה אנו 
מזכירים בעיקר את נס המלחמה, ומשום שכלפי חיוב ההודאה, וודאי 

ו ניצלו כל בית ישראל עיקר חיובינו להודות הוא על נס המלחמה שעל יד
, אבל נס פח השמן לא היה בו שביקשו לעקור את כל דת ישראל היווניםמ

  ט שלא נזכר נס זה בנוסח על הניסים."הצלה" לעם ישראל, ולכן כמע

  קושיית הבית יוסףתירוץ 
למה תקנו חז"ל שמונת ימי חנוכה, (או"ח סי' תר"ע) ה קושיית הבית יוסף נודע

והלא היום הראשון לא היה בו נס כלל, שהיה די שמן בפח עבור יום אחד, 
  .א נעשה הנס אלא בשבעה לילותונמצא של

(שמות י"ג ט"ז) בא  בהקדם דברי הרמב"ן בסוף פרשתונראה ליישב בזה, 

אין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו שכתב בזה"ל '
ו של עולם', וזהו מעיקרי הדת לם נסים אין בהם טבע ומנהגוומקרינו שכ

   חדש!!! ניתן לתרום להוצאות הדפסת והפצת המאמר, בעמדות הממוחשבות של "נדרים פלוס"
  המוצבות ברחבי הארץ, לפי החיפוש הבא: "מאמר ממרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך".

 



ויסודות האמונה לידע שאין טבע כלל, וכל פרט הקטן ביותר בבריאה הוא 
  אין שום דבר הנעשה מעצמו.בחשבון ע"י הקב"ה ו

לנס פח השמן הוא ימי חנוכה זכר  שמונתעיקר מה שאנו עושים שונראה 
ימים שלא כדרך  שמונהדלק השמן כי ממה שכל הטבע הוא נס, שלהורות 

מזה שגם כאשר השמן דולק כדרכו אי"ז טבע ומנהגו אנו רואים  הטבע,
פורסמים המ של עולם אלא נס, וכמוש"כ הרמב"ן שם 'מן הנסים הגדולים

(תענית שאמר רבי חנינא בן דוסא , ועל דרך מה אדם מודה בנסים הנסתרים'

  .ן וידלוק הוא יאמר לחומץ וידלוק""מי שאמר לשמכ"ה ע"א) 
 שבעהאם היינו עושים רק שהיטב קושיית הבית יוסף, ומעתה מיושב 

ימים חנוכה אבל על היום הראשון שהיה ע"פ הטבע לא היינו עושים 
נהגו של עולם, וזהו נגד כל חנוכה, היה משמע מזה שהטבע אינו נס אלא מ

לכן שכל הטבע הוא נס, ות וכל יסוד החנוכה שבא להורו ,האמונה יסוד
אדרבה, אנו עושים ח' ימים חנוכה כדי להורות שגם היום הראשון הוא נס 

  . כי אין שום טבע בעולם, וכל הטבע הוא נס
חנוכה נקבע להורות על כל השנה, שכל הטבע שבכל שהונראה עוד 

השנה כולו נס, וכמו שבתשעה באב קבעו יום אחד בשנה שהוא יהא יום 
ל הרוגי מלכות ע(בקינה ם על כל הצרות שבשנה וכמו שאמר הפייטן שבו מקונני

יום אחד בשנה שבו אנו חז"ל בחנוכה, קבעו גם  ךכ עיי"ש, וורמיזא ואשפירא)
מודים ומהללים להשי"ת על ניסך ועל נפלאותיך ועל ישועתיך שבכל דור 
ודור בין אם הוא בדרך טבע ובין אם הוא בדרך נס, שהכל הוא מהשי"ת 

  ואין טבע בעולם.

   הדלקת נרות חנוכהב םרמזיקצת 
איתא "הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים", (כ"ג ע"ב) שבת בבגמ' 

[ואמנם רש"י הכוונה לנרות חנוכה, ש(ר"ח רא"ש ר"ן מאירי ועוד) ונים ופירשו הקדמ

שם פירש הכוונה על נרות שבת ונרות חנוכה, אבל כמה ראשונים פירשו דהכוונה רק על 

גיל" בנר, והלא חנוכה אינה אלא ויש להבין מהו לשון הגמ' "הר נרות חנוכה],
  שמונה ימים בשנה, ומה שייך לשון "רגיל" על הדלקת נרות חנוכה. 

הנרמזים שורשים ג בכל השנה כפי הוהניש לפרש בזה שהוא רגיל לו
שאינו מדליק מהשפה ולחוץ, אלא מחדיר בהדלקת נרות חנוכה, והיינו 

  .הרמזים הללו בקרבו את רמזי הדלקת נרות חנוכה, ונוהג בכל השנה כפי

  :חנוכהרמזי מועתה נבוא לבאר קצת 
מצוות חנוכה נר חנוכה נתקנה להדליק את הנר בפתח ביתו מבחוץ, א] 

ונראה מזה שמשורשי המצווה היא להתגאות בחוץ בדרך התורה, 
מן התועים ונתן לנו  ולהרגיש את גודל הזכות שזיכנו הקב"ה שהבדילנו

מדליקים את הנרות בפרהסיה תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו, ולכן אנו 
  כדי להתגאות בדרך התורה בפרהסיה בראש כל חוצות.   - ובחוץ 

הבנים רואים שאביהם , כי כשחינוך הבניםבאמת יש בזה תועלת גדולה לו
של זכה להיות יהודי, הדבר משפיע עמוק בנפשם ש עלשמח מאוד 

  הילדים הדבקים להמשיך בדרך אביהם.
ראשי הישיבות והמשגיחים להיות שבזמנינו חובת כבר עוררנו כמ"פ ו

אחראים להחדיר לפני בני הישיבה בשיחות מוסר את גודל אושרם וזכותם 
וללמוד את תורת ה', ושעליהם  בכל רגע שהם זוכים להיות באוהל תורה
  .ם שמיםי שלהתגאות בדרכם שהם בני תורה ומקדש

נר נוסף עד שמונה  מוסיפים והולכים בכל יום בהדלקהבנר חנוכה ב] 
"כי נר (משלי ו' כ"ג) נרות, והנה נר חנוכה הרי רומז על אור התורה וכמוש"כ 

רמז יש בזה ללימוד התורה שלעולם לא יישאר האדם ומצווה ותורה אור", 
את אור  במצבו כמו שהוא, אלא ישתדל תמיד לעלות ולהתעלות והרבות

  תורה עוד ועוד.
כדי לזכות בנר חנוכה קיי"ל ד"הדלקה עושה מצוה", ורמז יש בדבר שג] 

'הדלקה עושה והיינו לאור תורה צריך התעוררות והתחזקות מצד האדם, 
תורה המאיר מו את חלקו כדי לזכות לאור השיעשה האדם בעצ -מצוה' 

לכן על תורה, ובספרים מבואר שכיון שנרות חנוכה רומזים           בחנוכה.
מקבל על עצמו מסירות נפש עבור התורה, זוכה ליהנות מהאור של חנוכה ה

 -הניסים וזהו הכוונה במה שאנו אומרים בנוסח על  שהאיר בימים ההם,
האור שהאיר בימים ההם מאיר גם בזמן הזה ש"בימים ההם בזמן הזה", 

  למי שמקבל על עצמו מסירות נפש עבור לימוד התורה.
"מזוזה בימין" מזכיר לאדם ונראה ש, "מזוזה בימין ונר חנוכה בשמאל"] ד

 לקבל על עצמו עול מלכות שמים, והיא בימין שזהו יסוד היהדות, ו"נר
 להאירחנוכה בשמאל" להזכיר לאדם שצורת קיום המצוות צריך 

  .בשמחהשיקיים האדם את המצוות ע"י וזהו  דאש דקדושההתלהבות ב

  מתוך ספרי רבינומלוקט  – קיצור הלכות הדלקת נרות חנוכה בערב שבת ובמוצאי שבת

   מתוך ספרי רבינו שליט"א אשר נלקט ונערך  – "הליכות והנהגות חנוכה" ספרווך על מסירת הדברים מת רבי מרדכי גולדיש שליט"אתודותינו להרה"ג 

  

 הדלקה בע"שזמן 

. ובירושלים עיה"ק שקיעהקודם היש להדליק הנרות בערב שבת תוך חצי שעה א] 

מנהג העולם שלא לשנות בע"ש חנוכה מזמן הדלקת נרות שבת בכל השנה, ארבעים 

, דקות קודם השקיעה [דזמן זה נתקן כסייג, ואין לשנות ולפרוץ קולא בחומת השבת]

ומדליקים נרות חנוכה סמוך לזמן זה. ובלוח ארץ ישראל כתב דנוהגים בעיה"ק 

להדליק נרות חנוכה כעשרים וחמש דקות לפני השקיעה, ואח"כ נרות שבת דלא 

  ).ה, ס"ט תשובות והנהגות ,ח"ח  ב, קנ"ב; ו, פ"דב, קנ"ב; ו, פ"ד;  מועדים וזמנים( .כבשאר שבתות השנה

  זמן קבלת שבת בערב שבת חנוכה

. מיד אחר הדלקת נרות חנוכה בע"ש, יש לו לקבל שבת בפיו, וצריך א"כ להקדים ב]

   .)שמ"ב ה ,א, שצ"ה; ה, רכ"ג ח תשובות והנהגות( .ולהתפלל מנחה קודם ההדלקה

  כבתה בע"ש

אף אם אשתו ו, . אם כבה הנר קודם שקיבל שבת, נכון להחמיר לחזור ולתקן הנרג]

 שעוד יבקש מאחד מבני הבית ואם כבה אחר שקיבל שבת, כבר הדליקה נרות שבת.

   .)ו, קנ"ז תשובות והנהגות, קנ"ג -  ב מועדים וזמנים( ,לא קיבל שבת, או מחבירו, שיחזור וידליק הנר

  הדלקה במוצ"ש

מנהגו בכל שבתות השנה [ויש ת קודש יוציא כל אחד את השבת כ. במוצאי שבד]

הנוהגים כר"ת רק להידור במוצ"ש, ומדליקין נ"ח קודם לזמן ר"ת], ויזדרז להתפלל 

מועדים ( מיד כשאפשר כפי שיטתו, וימהר להדליק הנרות תוך חצי שעה לצאת הכוכבים

   .)סעכ"א; מתוך שיעור דינים ומנהגיםבקר אור; ב, שמ"ב ו; טעם ודעת מקץ (מד, ג) ה תשובות והנהגותב, קנ"ה;  וזמנים

  קדימה לנר חנוכה או להבדלהדין 

נחלקו הפוסקים אם להקדים ולהדליק נר חנוכה קודם להבדלה. ולמעשה נראה,  ה].

וידליק אחר ממש ולהדליק תיכף אח"כ, יעשה כן, מיד סמוך דאם יכול להבדיל 

אבל אם שוהה איזה זמן עד שיבדיל ויתבטל ממצות נ"ח חצי  ,שבירך ברכה אחרונה

  . )וב, שמ"ב  ותתשובות והנהג ,ו, ק"ס ג תשובות והנהגות( שעה מתחילת זמנה, ידליק נ"ח קודם להבדלה

  קדימה ל"ויתן לך"

  ב, של"ו). תשובות והנהגות( .במוצאי שבת קודש מדליקין קודם 'ויתן לך'. ו]

  כמות השמן בע"ש ובמוצ"ש

שהוא  –בערב שבת ובמוצאי שבת צריך ליתן שיעור שמן כמו בשאר ימות החנוכה  .ז]

מן דתכלה רגל מן השוק, ואע"פ שבערב שבת ובמוצאי שבת השוק סגור כשיעור ז

  פ"ו). (מועדים וזמנים ו'לגמרי, מ"מ לא חילקו חכמים בנר חנוכה. 

  זמן ההדלקה בבית הכנסת במוצאי שבת

במוצאי שבת חנוכה שהציבור מתפזרין לביתם מיד לאחר תפילת מעריב, נהגו . ]ח

 שם פקע לא ציבור בעינן קדיש דלאמירת דכיון, תתקבל קדיש קודםלהדליק  בבריסק

 לאחר ש"במוצ להדליק כנסיות הבתי בכל המנהג מיהו. קדיש קודם מינייהו ציבור

  ה, רכ"ג). תשובות והנהגות( .עלינו קודם תתקבל קדיש

  הנוסע מביתו לשבת

לבית  [כגון בחור ישיבה שהולךהנוסע לאחד מימי החנוכה או לשבת חנוכה, ט]. 

 מתארח,ק במקום בו ותו הלילה או בערב שבת רמדליק בא, בשבת וכיוצ"ב] הוריו

  ואין צריך להחמיר שידליקו בשליחותו בביתו בזמן שהוא ובני ביתו אינם נמצאים שם. 

ובמוצאי שבת, אם יכול לחזור לביתו קודם שיכלה שם הרגל מן השוק, (עי' קונטרס 

תו. ואם אינו ידליק בבי פ"ג סעי' ז' איך מחשבים זמן זה) ""הליכות והנהגות חנוכה

יכול לחזור מדליק במקום שהתארח בשבת, ויש לו לשהות באותו מקום עד שיכלה 

   )., דינים ומנהגים סעכ"גח טז (תשוה"נ ג', רט"ו הרגל מן השוק, ועכ"פ יאכל שם סעודת מלוה מלכה. 

  הדלקת נרות חנוכה בשבת לבחור ישיבה ספרדי

אינו יוצא בהדלקת שאינו סמוך על שולחן אביו,  , כיוןבחור ישיבה ספרדיש י"אי]. 

 שבתיתו בויש להסתפק אם כשחוזר לבנרות של אביו ויש לו להדליק בישיבה בברכה, 

נרות של אביו, או שצריך להשתתף בפרוטה  בית ויוצא בהדלקתנעשה כבן הוא כבר 

  (תשובות והנהגות ד' קס"ט). שישתתף בפרוטה בהדלקת אביו. שכדאיונראה כדין אכסנאי, 

  נר שבת בזמנינווקדימת  –מוכר כסותו דין 

ת שקיבל עני שמכר כסותו לצורך קיום מצוות הדלקת נרות חנוכה, המעו .]יא

מיועדים לנר חנוכה ואינו קונה בהן נר שבת, אע"פ שנר שבת קודם לנר חנוכה. מיהו 

בזמן הזה שמאירים את הבית באור החשמל, ויש שלום בית ואין חשש להיתקל 

במכשול, כשאין לו מעות עדיף להדליק נר חנוכה מנר שבת, ומשום דפרסומא ניסא 

  (תשובות והנהגות ה' רכ"ג, ג' רט"ו כ"א). דוחה מצוה דרבנן.

  נוגע ל"זאת חנוכה")דין ה( -  פתילות הישנותדין ה

הפתילות הישנות הראויות להדלקה, אין לנהוג בהם מנהג בזיון ולהשליכם . יב]

ילון וכדו' קודם שישליכם. ויש הנוהגין לשמרם עד 'זאת אשפה, אלא יעטפם בניל

נם הגפרור שהדליקו בו הנרות מותר לזרקו , אמחנוכה' ולשרפן כדין קדשים שנפסלו

  .), מועדים וזמנים ב' קנ"א הע' א'חנוכה סע"ה דינים ומנהגיםו, קנ"ט;  תשובות והנהגות( לאשפה.
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