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גליון
שמ"ו

הערות לפרשת השבוע

הערות לדף היומימאמרים

תגובות קושיא

ד. מה שידוע ומפורסם שמרן זצוק"ל היה מדליק כעשר דק' לאחר השקיעה, 4ביום 
המעונן היה מדליק קודם לכן, בערך כחמש דק' לאחר השקיעה.

ה. במוצאי שבת חנוכה היה מרן זצוק"ל משתדל שבחמישים דק' לאחר השקיעה 
יהיו הנרות דולקין5. וגם בשנותיו האחרונות נהג כן6. 

עבודת ימי החנוכה
הרב גד משה ליכט

לע"נ הרב יעקב ב"ר חיים חנוך שמשא זצ"ל שנלב"ע בט"ו כסליו תשע"ז
המאמרים  ריבוי  מרוב  אולם  החנוכה.  ימי  בעניני  הדנים  ספרים  לריבוי  דורינו  זכה 
בהלכות  בראשונים,  בגמ',  המבוארת  הללו  הימים  עבודת  פשטות  נשכחת  לעיתים 

השו"ע ובספרי המוסר הבסיסיים.
בס"ד סדרנו הדברים לתועלת הרבים, ע"פ המבואר בחכמה ומוסר להסבא מקלם 
זצ"ל ובשפתי חיים [עמ' כ'-ל' ] גם הרבה מהלשונות שיכתבו לקוחים מספרים אלו.

בתפילה  הניסים  על  אמירת  בברכות,  הנר  הדלקת  דברים:  ג'  חז"ל  תקנו  בחנוכה 
וברכת המזון, ואמירת הלל.

"להראות  והיינו  ניסא"  "פרסומי  בש"ס-  הדלקתה  סיבת  מפורשת  הנר  הדלקת 
ולגלות הנס" [רמב"ם פ"ג הל' ג'] והיינו שאנו בהדלקה מפרסמים את הנס שנעשה 

בנרות המנורה בזמן בית שני בימי החשמונאים.
ופרסום זה היינו שהאדם בשעת הדלקתו צריך לפרסם הנס הן לעצמו והן לאחרים 
הראשונים  בזמן  וגם  ועוד.  ובלילה  בחוץ  שמדליקים  הענין  מעצם  [כמבואר 
והאחרונים שהדליקו בפנים, רבים הפוסקים שסוברים שיש לפרסם הנס לבני ביתו 

כמבואר באחרונים ובמ"ב בסוף סי' תרע"ב]
מדליקין  שהכל  וכהיום  לנס,  יום  עוד  שנוסף  להתבונן  יש  ויום  יום  בכל  כן  וכמו 
כמהדרין מן המהדרין הרי עצם מספר הנרות עוזר לנו להתבוננות הזו [שנוסף עוד 

יום לנס] וכבדברי ב"ה כנגד הימים הנכנסין.
שהקב"ה  הראשונה  פשוט-  הוא  ותוכנם  ברכות  ב'  מברכים  אנו  ההדלקה  ובשעת 
קדשנו במצוותיו וציוה אותנו להדליק את הנר הזה בשביל לפרסם את הנס שנעשה 
במנורה. ואח"כ מברכים ברכה שניה לקב"ה על עצם זה שעשה לנו את הנס הזה 

בני ביתו או בעצמו להכין לבו לשמוח על פטרונו העומד לנו בעת צרותינו, ולפחות כל הזמן שהנרות 
דולקות. עי"ש מה שהרחיב בזה. והנה מרן זצוק"ל כידוע לא היה שוהה ליד הנרות לאחר ההדלקה 
אלא היה עולה לביתו תוך כדי שהמשיך אמירת הנרות הללו, והיה מזמר את הפיוט מעוז צור בביתו, 
ואולי נהג כן כיון שהדליק בפתח חצר ביתו לא היתה לו אפשרות להשתהות שם עם הנרות, ולכן אח"כ 
ביציאתו ובכניסתו לביתו היה מתעכב קצת ומסתכל בנרות כדי לקיים את פרסום הנס והענין הנ"ל.     
4. כן אמר לי נכדו חביבו ונאמן ביתו של מרן זצוק"ל הרה"ג ר' אריה אלישיב שליט"א. ולכאורה זה 
אהני,  מאי  בטיהרא  דשרגא  מצד  היה  השקיעה  לאחר  להדליק  זצוק"ל  מרן  של  שטעמו  יותר  מוכיח 
ולכן ביום רגיל אור הנר ניכר כעשר דק' לאחר השקיעה, וביום המעונן אור הנר ניכר קודם לכן, דאילו 
נימא דטעמו של מרן זצוק"ל להדליק כעשר דק' לאחר השקיעה היה מפני שאין אנו בקיאים בדיוק 
מתי השקיעה, ושמא עדיין לא שקעה החמה [וכמובא בס' פניני חנוכה עמ' ק"נ], א"כ מ"ש יום המעונן 

מיום רגיל. 
5.הגם שבכל מוצ"ש היה מחמיר שלא לעשות מלאכה דאורייתא קודם זמן ר"ת. ובספרנו פסיק ריש"א 
על המועדים הבאנו, שמרן זצוק"ל הורה שגם מי שמחמיר בכל השנה על זמן ר"ת, לענין הדלקת נ"ח 

יכול לסמוך על התרת נדרים של ערב ר"ה ולהדליק נ"ח קודם לכן, עי"ש.
מדליק  זצוק"ל  מרן  היה  האחרונות  שבשנותיו  שמועה  ששמעתי  מה  ולאפוקי  הנ"ל.  לי  אמר  כן   .6
בזמן ר"ת. ואמר לי ר' אריה שליט"א שבחור א' פעם שאל את מרן זצוק"ל, מדוע במוצ"ש חנוכה הוא 
יורד להדליק את נ"ח במדרגות ולאחר ההדלקה עולה לביתו במעלית. והשיב לו מרן זצוק"ל שכיון 
שתמיד הוא מקפיד שלא לעשות מלאכה קודם זמן ר"ת, אלא שבמוצ"ש חנוכה אינו מחמיר בזה, אבל 
כ"ז הוא רק מחמת הדלקת נ"ח, ולכן יורד במדרגות כיון שעדיין לא הגיע זמן ר"ת ועדיין לא הדליק 
נ"ח, וממילא הוא עדיין מחמיר שלא לעשות מלאכה, אבל לאחר שכבר הדליק את הנרות וכבר עשה 
מלאכה, אז כבר שרי ליה לעלות לביתו במעלית, דכבר יכול לעשות מלאכות הגם שעדיין לא הגיע זמן 
ר"ת. [וא' מצאצאי מרן זצוק"ל אמר לי שבשנתו האחרונה מרן זצוק"ל גם ירד להדליק נ"ח במעלית, 

וכנראה זה היה מחמת חולשתו הגדולה והתיר בזה].   

פסקי הלכות בדיני הדלקת נר חנוכה 
שנשמעו מפה קדשו של רבן של ישראל

רשכבה"ג מרן רבינו יוסף שלו' אלישיב זצוקללה"ה
הרב אברהם מאיר הכהן קפלן

לרפואתו השלימה של רבינו מרן רבי אהרן יהודה ליב בן גיטל פייגא שטיינמן 
שליט"א            

א. שליח המדליק נ"ח עבור המשלח והמשלח אינו עומד על ידו, אינו מברך אלא 
ברכת להדליק נר של חנוכה בלבד1.

ב. המדליק נ"ח בחלון ביתו, אין בזה דין טפח הסמוך למשקוף החלון 2. 
השיעור  ולאמירת  מעריב  לתפילת  מדרשו  לבית  מביתו  ביציאתו  זצוק"ל  מרן  ג. 

ובחזרתו לביתו, היה נעמד ומסתכל בנרות חנוכה שהדליק3.

1. הנה במ"ב סי' תרע"ה (ס"ק ט') כתב דאיש מברך לאשה ויוצאת יד"ח אם עומדת ושומעת הברכה 
לא בענין אחר. והוא ממג"א בשם הב"ח (סי' תרע"ו ד"ה המדליק). והרבה נתחבטו האחרונים בביאור 
בדבריו  מבואר  דכן  קנ"ט)  סי'  (ח"ח  שבה"ל  בשו"ת  שביאר  כמו  הוא  הב"ח  דברי  ופשטות  הדברים. 
בסי' תרע"ו, דקאי לשיטתו דאפי' מדליקין עליו בתוך ביתו אכתי יש לו מצות הרואה כמש"כ במ"ב 
כיון  ושהחיינו,  ניסים  דשעשה  הברכות  ב'  לברך  יכול  אינו  המדליק  שליח  ולכן  (סק"ו),  תרע"ו  סי' 
דהאיש מצווה לברכם, ורק ברכת להדליק יכול השליח לברך, אלא דכשעומדת האשה בשעת ההדלקה 
ושומעת הברכות, אז הוא דיכול לברך בשבילה כיון שיוצאת בהם יד"ח. [ובס' מקראי קודש (סי' כ"ג) 
שעשה ניסים  אחר, דברכת  באופן  שעשה ניסים ושהחיינו  שאין השליח מברך  הב"ח  את דברי  ביאר 

ושהחיינו אינה ברכה על מעשה המצוה, אלא ברכה בפני עצמה המוטלת על האדם להודות לה'].  
אלא דכתב שם שמהפמ"ג לא משמע כן, ומשמע שהשליח אינו מברך כלל. והביאור נראה עפימש"כ 
הגרשז"א זצ"ל בהליכות שלמה שהוא כמניח תפילין על יד חבירו, דלא עביד מצוה כלל, אא"כ הלה 
שומע ומברך בשבילו שיוצא יד"ח בברכות. וכן הובא בס' פניני חנוכה (עמ' כ"ט ול') בשם מרן זצוק"ל 
האומרים  דברי  לבאר  שכ'  שכ"ט)  עמ'  ק"צ  סי'  (ח"א  האג"מ  דברי  את  זצוק"ל  מרן  שהביא  [עי"ש 
דכאשר בעה"ב אינו שם אין השליח יכול לברך, שזהו רק ברכת שעשה ניסים ושהחיינו, אבל ברכת 
להדליק יש לשליח לברך. וע"ז אמר מרן זצוק"ל דלדינא קשה לסמוך על כך, דהפשטות משמע דס"ל 
ששליח אינו מברך כלל]. נמצא דכשעומד המשלח על ידו בודאי מברך את כל הברכות, ואם אינו עומד 

על ידו אינו מברך כלל. וזה לכאורה דלא כמו שהבאנו כאן בשם מרן זצוק"ל. 
[ראיתי בס' שבות יצחק (פ"י אות א') בשם מרן זצוק"ל, דשליח המדליק נ"ח עבור חבירו ואין חבירו 
שומע הברכה, יברך קודם על נרות שלו בביתו, ויכוין בברכה גם עבור חבירו, והליכה לבית חבירו לא 
הוי הפסק. [עי"ש להלן פי"ב (אות ב') דדימה זאת לבדיקת חמץ בכמה בתים, שברכה אחת פוטרת 

את כולם, והליכה לא הוי הפסק].           
2. נראה הביאור בזה, דכל הטעם דבעינן שיהא טפח הסמוך לפתח הוא כמש"כ המ"ב (סי' תרע"א ס"ק 
ל"א) בשם רש"י, שאם ירחיקנה להלן מן הפתח אינו ניכר שבעה"ב הניחו שם, או כמש"כ המ"ב (שם 
ס"ק ל"ז) בשם הדרכ"מ ע"ד הרמ"א שכ' דגם כאשר מדליקין בפנים ואין היכר לבני רה"ר, מ"מ המנהג 
להדליק בטפח הסמוך לפתח, כדי שיכנס בין שתי מצוות. ולפי"ז בחלון ל"ש הטעמים הללו, ולכן אין 
להדליק  דאפשר  זצוק"ל  מרן  בשם  יצחק (פ"ד)  שבות  בס'  שו"ר  ופשוט.  למשקוף,  הסמוך  טפח  דין 

בחלון מחוץ לחלון בטפח הסמוך לחלון או בתוך החלון ממש, עי"ש.     
3. בעיני ראיתי כמה וכמה פעמים שמרן זצוק"ל נהג כן. והיה אפש"ל דהביאור הוא דיש ענין לראות 
כ"ז)  ס"ק  תרע"ג  (סי'  במ"ב  כמבואר  וידליקנו,  יחזור  מהם  אחד  נכבה  ואם  דולקין,  הנרות  כל  אם 
וכמש"כ המחה"ש בשם המהרש"ל שהוא מדין מהדרין, עי"ש. אך פשוט דלא זו היתה כוונתו, דהתם 
מיירי בשכבתה קודם שעבר זמנה, ואילו מרן זצוק"ל יצא מביתו לבית מדרשו זמן רב לאחר שעבר 

זמן ההדלקה.
עוד י"ל דיש ענין מצד הפירסומי ניסא להתעכב ולהסתכל בנרות. והנה בשו"ת שב יעקב (סי' כ"ב) 
כ' עפ"י מסכת סופרים (פ"כ): הנרות הללו אין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד, דמצוה 
לראות הנרות בכל שיעור זמן הדלקתם, היינו חצי שעה כדי שיתפרסם הנס, והוסיף שם שלא ידליק 
בביתו ואח"כ ילך מיד לביהמ"ד להתפלל תפילת ערבית, שהרי לא יראה אז הנרות אלא זמן מועט. 
ובס' נפש דוד להאדר"ת, שכתב שהתענג מאד לשבת בחדר שבו הנרות לראותם ולהסתכל בהם בכל 
רגע, ולא הלך מאותו החדר רק כשהיה אנוס עפ"י עבודת הציבור, ובכ"ז ישב נגד פתח אותו החדר, 
כדי להסתכל כפעם בפעם והיה שש ושמח הרבה. וגם בס' מקור חיים (סי' תרע"ב) כ' דעיקר המצוה 
הוא שיהיה המדליק אצל הנרות חצי שעה לראות אותם לשמור בהם, כי הם ג"כ זכר לשמחה שהיו 
ק"ס  עמ'  וקדושה  מנוחה  בס'  ראיתי  וכן  קדשך.  בחצרות  נרות  והדליקו  כמש"כ  הנס  אחר  מדליקין 
(להג"ר ישראל איסר תלמידו של מוהר"ח מוולאז'ין) שהדין נותן להתעכב איזה זמן אחר ההדלקה עם 



והודיה.
והדברים ידועים בשם הרמב"ן בסוף פרשת בא ונכתוב תוכן דברי הרמב"ן [ואח"כ 

נצטט לשונו] ואח"כ נקשר הדברים לניסי החנוכה [וגם זה לקוח מהשפ"ח].
השי"ת ברא את הטבע ואת חוקיו, אבל אחר בריאת הטבע אין הטבע מתנהג ע"פ 
חוקים משלו ובלי להיות תלוי בגורמים אחרים, אלא השי"ת משתמש בחוקי הטבע 
ומנהיגם כרצונו לפי מעשי האדם, בעשותינו המצות ייטיב לנו בשפע ברכה בטבע, 

ובעברנו על רצון ה' ירע לנו בתוך מסגרת הטבע.
נמצא שהשי"ת הרוצה להתנהג אתנו בהתאם למעשים שלנו, הוא הקובע את גורלנו 
ואלה  הטבע מנהלים אותנו בצורה מקרית,  ולא חוקי  פרט,  עת ובכל  ומצבנו בכל 
הרגילה  הבריאה  שהנהגת  רואים  אנו  כאשר  נס?  מהו  כי  הנסתרים"  "הניסים  הם 
והתמידית, ולא רק החד פעמית והשונה מגדרי הטבע הרגילים, היא עפ"י מעשינו 
כרצון ה', ולא באופן מיקרי לפי חוקי הטבע, למדים אנו שהשי"ת הוא המנהל את 

הכל ע"פ מעשינו וזהו נס נסתר. 
הזה  הענין  על  מיוסדים  והתוכחות,  ההבטחות  והדינים  המצוות  כולה,  התורה  כל 
של הניסים הנסתרים, דהיינו השי"ת הוא המנהיג את הכל כגמול על מעשינו. וזהו 
דברינו  בכל  שנאמין  עד  רבינו  משה  בתורת  חלק  לאדם  "שאין  הרמב"ן  שמסיים 
ומקרינו שכולם ניסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם בין ברבים בין ביחיד [והיינו 
יעבור  ואם  שכרו  יצליחנו  המצוות  יעשה  אם  אלא  מעשיו]  ע"פ  מונהג  יחיד  אפי' 

עליהם יכריתנו עונשו, הכל בגזירת עליון" [ולא בגזירת הטבע].
ומוסיף הרמב"ן בסוף פרשת בא וכותב:

אינם  הדברים  היחיד  בהנהגת  אבל  הרבים"  בענין  הנסתרים  הניסים  "ויתפרסמו 
כ"כ גלויים, כמש"כ הרמב"ן (בחקתי, כ"ו, י"א) – "כאשר יבא ביעודי התורה בענין 
הברכות והקללות, כמו שאמר הכתוב ואמרו כל הגויים על מה עשה ה' ככה לארץ 
יבינו  הגויים  אפילו   - אבותם",  אלוקי  ה'  ברית  את  עזבו  אשר  על  ואמרו  הזאת, 
ההסבר  אלא  ישראל,  כלל  על  הבאות  ולצרות  לגלות  טבעי  היסטורי  הסבר  שאין 
היחידי הוא מפני שעברו על דבר ה'. – "שיתפרסם הדבר לכל האומות שהוא מאת ה' 
בעונשם" – אפילו בעונש של כלל ישראל יש בו קידוש ה' לעיני הגויים, בראותם את 
יד ה' המנהיגה את ישראל ומייסרת אותם על עוונותיהם, כפי שנכתב בתורה מראש 
שכך יהיה. – "ואמר בקיום" – כאשר עם ישראל מקיימים את התורה ושורה עליהם 

הברכה, אז נאמר – "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" עכ"ד.
הנהגת ה' עם עם ישראל ב"נס נסתר" עפ"י מעשיהם, באה לידי ביטוי גם בגזירות 
היוונים ובישועת ה' במלחמות החשמונאים. כי כאשר התרשלו בעבודת ה' בבית 
המקדש הענישם השי"ת- מידה כנגד מידה, שהיוונים השתלטו על הארץ ובמיוחד 
על בית המקדש וביטלו את העבודה לגמרי (ב"ח, או"ח סי' תר"ע). שלטון היוונים 
הצליחו  לכן  בכיפה  ששלטו  מכיוון  כביכול,  נמנע  בלתי  טבעי  תהליך  היה  לא 
להשתלט על עמ"י, אלא השי"ת הענישם על שהתרשלו בעבודה. אילולי כן לא היו 
רק  אלא  הרעה,  ובמחשבתם  במזימתם  מצליחים   – הגדול  כוחם  אף  על   - היונים 
הריפיון בעבודת ה' הביא – מידה כנגד מידה – לעונש על גלות יון שבעיקרה גלות 

רוחנית היתה.
וכן הישועה והנצחון לא היו תוצאה טבעית מכך שהיו גיבורים ומקומיים שידעו את 
כל מקומות המחבוא והמסתור וכדו', שהרי חז"ל העידו שהיו מעטים וחלשים, ולא 
היתה להם אפשרות טבעית רגילה לנצח. אלא מכיון ששבו בתשובה שלימה למסור 
נפשם על עבודת ה' ולהחזיר את העבודה בשלימות לבית המקדש, לכן מידה כנגד 
מידה עשה להם השי"ת ניסים נסתרים של גיבורים ביד חלשים לנצח את היוונים.

"ומן  הרמב"ן  לזה  מקודם  כמ"ש  באה  הללו  הנסתרים  בניסים  שההכרה  וכמובן 
שנס  לדידן  והיינו  הנסתרים"  בניסים  מודה  אדם  המפורסמים  הגדולים  הניסים 
שנכתב  כפי  וההודאה  ההכרה  לכל  והמביא  הגורם  המתחיל  הוא  בחנוכה  הנרות 

בכל הדברים עד כאן, בשם הרמב"ן.
ע"פ  רק  נעשו  הגלויים  שהניסים  בעמקות)  (וקצת  הדגשה  וביותר  אחר  ובאופן 
המניע והכח שגורם בעצם לניסים הנסתרים, והניסים הגלויים הללו נעשו בשביל 
לגלות לנו דבר זה- שהכל מבוסס על הנקודה שהכל נקבע ע"פ מעשינו – שמידה 
הנסתרים,  הניסים  את  השי"ת  לנו  עשה  בעבודתינו  שהתחזקנו  במה  מידה  כנגד 
ונמצא שתכלית כל הפרסומי ניסא להגיע להכרה זו שאין מציאות ואין טבע ושנבוא 
להתחזק בקיום כל מצוות התורה- אם יעשה המצוה יצליח שכרו ואם יעבור עליהם 

יכריתנו עונשו.

בטחון למצוות שבת וחנוכה
הרב חיים שולביץ

מיום  ידליק  נרות  ט'  לו  יש  שאם  אדם  חיי  בשם  כתב  ה)  (תרעא  ברורה  במשנה 
שלישי ואילך רק נר אחד כל יום, כי עדיף שיהיה לו נר לכל יום לעיקר החיוב, מאשר 

לקיים את ההידור רק בחלק מהימים.
והקשה מו"ר רשכבה"ג הגראי"ל שליט"א, שהרי בדבר זה נחלקו הלל שמאי (ביצה 
היה  נאה  בהמה  מוצא  היה  שבת,  לכבוד  אוכל  היה  ימיו  כל  הזקן  ששמאי  טז.), 
מניחה לשבת, מצא נאה הימנה היה אוכל את הראשונה ומניח את האחרונה ליום 

השבת, אבל הלל מדה אחרת היתה בו שנאמר ברוך ה' יום יום, וביאר רש"י 
הרמב"ן  וכתב  אחרת,  בהמה  לו  שיזמן  בה'  בוטח  היה  שהלל  שם 

של הנרות- כמבואר בגמ' שברכת שעשה ניסים קאי על נס הנרות ["ונימעוט נס" 
[שלא נברך רק יום אחד שעשה ניסים] "נס כל יומי איתיה" כ"ג ע"א] 

וחזינן בגמ' הרבה דינים שבאו להחשיב מאוד את ההדלקה הזו הבאה לפרסם את 
הנס- קידוש היום ונ"ח- נ"ח עדיף, תקנו ברכת הרואה בנ"ח מה שלא תקנו בשאר 
מצוות [עיין תוס' סוכה מ"ו סוף ע"א], עני בישראל חייב למכור כסותו לנ"ח על 
אף שגדול כבוד הבריות שדוחה ל"ת שבתורה ועכ"ז חייבוהו למכור כסותו, רצו 
בגמ' לומר כי פטרו את המדליק מהיזק ממון כגון שהניח נ"ח לא למעלה מגמל 
אם  הבית  מבני  ואחד  אחד  שכל  המהדרין  מן  ומהדרין  מהדרין  דין  תקנו  ורוכבו, 
ירצה ידליק, ועוד הלכות הקבועות בכמה סימנים בשו"ע שיכירו הכל ויבינו שהנר 

שמדליקים זהו נ"ח ולא נר בעלמא, והכל למען פרסום הנס.
וע"כ שמונח כאן דבר גדול בנס הזה כאדם המצווה לחבירו דבר, ואומר לו לעשות 
קשר לסימן שלא ישכח מה שמסר בידו, והיינו שהנס הזה שאנו מפרסמים (נס 
הנרות) צריך להביא אותנו שלא נשכח את כל הניסים הגדולים שעשה לנו הקב"ה 

באותם ימים.
גלוי  שהנס  שככל  כיון  היינו  האחרים  הניסים  על  לגלות  הנרות  נס  שנקבע  ומה 
יותר, ובולט בשינוי גדרי הטבע, רישומו בלבבות ותועלתו לשעה ולדורות חזקים 
יותר. לכן הסיבה לקביעת חז"ל את ימי החנוכה ומצוותיהם השונות היה נס פח 

השמן, שהוא נס גלוי יותר מאשר ניסי המלחמה.
איזה  כלומר  קבועה",  נס  איזה  "על  חנוכה"  "מאי  הגמ'  שאלת  של  הביאור  וזה 
לדורות,  והודאה  בהלל  טובים  ימים  לקבוע  חזקה  סיבה  בו  שיהא  אירע  גלוי  נס 
הגלוי  הנס  ולולא  חנוכה,  לקביעת  הסיבה  הוא  הנרות  נס  היא:  הגמרא  ותשובת 
לא  ולכן  לדורות,  חנוכה  ימי  ח'  מצוות  קובעים  היו  לא  השמן  של  הטבע  בשינוי 

נזכרו בברייתא ניסי המלחמה כי הם לא היו סיבה מספקת לקבוע ימי חנוכה.
השי"ת עשה להם את הנס הגלוי- נס השמן- כדי להעיר את ליבם ולפתוח את 
עיניהם – ראו יד ה' השולטת בחוקי הטבע, ועי"כ תתבוננו ותבינו שכל ההצלחה 

במלחמה – "רבים ביד מעטים וכו'" – היתה ישועת ה' בדרך נס ופלא.
לסיכום: את שמונת ימי חנוכה קבעו חז"ל לימים טובים בגלל הנס הגלוי שהיה 
שמונת ימים, וכדי שעי"כ נתעורר להכיר בכל הישועות שהיו אז, שאף הן ניסים 
הניסים"  "על  תפילת  תיקנו  גם  ולכן  להשי"ת,  עליהן  ונודה  ונהלל  ה',  מאת 

המדברת על הישועה העיקרית של ניסי המלחמה.
באמת  ולהודות  להתבונן  הניסים",  "על  אמירת  בשעת  עלינו  המוטל  דהיינו 
שהישועות היו מאת השי"ת ולא בגבורת החשמונאים, ומתוך כך לתת להשי"ת 

שבח והודיה על שהיטיב עמנו.
והנה הוא דחייב למכור כסותו, אינו מפורש בגמרא, ומבאר המ"מ שהרמב"ם ז"ל 
הוציא זאת מד' כוסות דפסח, דד' כוסות היינו נמי פרסומי ניסא, ואילו לא היה 
מעלה  היה  לא  הנס,  פרסום  החכמים  לנו  שמסרו  הזה  הסימן  הרמב"ם  עיני  נגד 
על דעתו הלכה זו, אבל יען שזכר ע"י הדלקתו כל הניסים אז נגד עיניו, הרי סבר 
שחשמונאי  אפשר  איך  להפליא  שנעשו  הניסים  מצרים,  כיציאת  ממש  זה  שהרי 
ובניו ינצחו עריצים גבורים רבים מאוד, ולכן העלה הלכה מד' כוסות שחייב למכור 

כסותו על הדלקת נר חנוכה כמו על ד' כוסות.
תוכן  שכל  ההדלקה-  אחר  מיד  הנאמרת  הללו  הנרות  אמירת  שגם  וכנראה 
אמירתה היא על הניסים האחרים ולא על נס הנרות- באה להורות לנו מיד בשעת 
ההדלקה, מה תוכנה האמיתי של כל הדלקת הנרות. והיינו "הנרות הללו אנחנו 
מדליקין .... לראותם בלבד" היינו לראות את הנרות וע"י כן להתבונן בנס הגלוי 
של פך השמן. "כדי להודות" כלומר מתוך כך להכיר בניסים הנסתרים ולהודות 
באמת שרק יד השי"ת עשתה זאת בחסדו ועי"כ נבוא לתת שבח והודיה להשי"ת" 

ולהלל לשמך הגדול".
נמצא כי המברך נ"ח כפשוטו ואינו מתבונן צורת הדברים הנ"ל, מה ישיב לשולחו 
ויאמר  שולחו,  מיד  למזכרת  הסימן  בידו  שנמסר  השליח  שבא  כמו  זה  הרי  דבר, 
הסבא  ומעיד  תוכנו.  ולא  חיצוניותו  הקשר,  היטב  ושמרתי  פקודתך  עשיתי  לו 
מקלם זצ"ל "כי זכיתי להדליק כמה פעמים נ"ח, ולא זכיתי לזכור הדבר שנמסר 
לנו, להתבונן בגבורת ד' וחסדי ד', כי הוא כל יכול, ורחום וחנון בלי תכלית, עד 
שעושה  לאדם  ואבוי  אוי  ברצון,  עומ"ש  לקבל  אז,  שנעשו  מהניסים  שאתפעל 

מעשיו כמעשה קוף בעלמו [חכמה ומוסר ח"א מאמר ס'].
הלל- מנוסח על הניסים נראה שהלל הנאמר בחנוכה בא ג"כ להודות על ניסים 
אנו  הניסים]  בעל  [הנאמרים  הניסים  כל  תיאור  דאחר  והמלחמות-  התשועות 
מלשון  נראה  כך  ואולי  ולהלל.  להודות  אלא  חנוכה  ימי  שמונת  וקבעו  מסיימים 
נאמר  שהלל  נראה  תרפ"ג  בסי'  הב"י  דברי  מפשטות  אולם  פ"ג.  בריש  הרמב"ם 
א. שכל  ההלל בכל יום  ב' טעמים מדוע גומרים את  על נס הנרות, דכותב בב"י 
יום חלוק בנרותיו מהיום שלפניו והרי הוא כחג שחלוק בקרבנותיו. ב. לפי שהנס 
נתחדש בכל יום [ואפשר לישב טעמים אלו עם המשמעות הנ"ל שהלל נאמר על 

כל ניסי החנוכה ואכמ"ל, וזו נפ"מ על מה לכוון באמירת ההלל].
מהיוונים,  ה'  בישועת  להכיר  להתעורר  עלינו  ובראשונה  שבראש  ודאי  והנה 
העיקרית  שהיא  ויתכן  תוספת  עוד  כאן  יש  אולם  ולהלל  להודות  התשועות  ועל 

והתכליתית יותר והיינו שתכלית הפרסומי ניסא היא שע"י ההתבוננות בנס 
הגלוי [היינו הן נס פח השמן והן ניסי המלחמות שהם פחות גלוים] 

נכיר שכל הנהגת ה' איתנו היא נס נסתר ועי"ז נוסיף שבח 

 



(שמות כ ח) שהלכה כהלל במחלוקתו זו עם שמאי, ולפי רש"י נמצא שיש לסמוך 
השלישי,  ביום  נרות  שלשה  ידליק  לא  למה  וא"כ  המצוות,  לקיום  גם  בטחון  על 
ויבטח בה' שיזמן לו נרות כפי צרכו בימים הבאים [ראה רא"ם שמות שם, שחילק 
בין אוכל שמצוי לחפצים שאינם מצויים תמיד, ובדרכי משה (או"ח סי' רנ) כתב 
שיש לעשות כבית שמאי, כי אף הלל מודה לשמאי בזה, אלא שהוא היה בוטח, 

וע"ע חתם סופר ביצה טו: ואכמ"ל].
השמן  את  שחילקו  החשמונאים,  בהדלקת  שמצינו  ממה  להשיב  שאין  והוסיף, 
באופן שיספיק לשמונה ימים [לתי' ב' של הב"י], הרי שלא סמכו על בטחונם בה' 
לגבי מצוות הדלקה. כי יש לחלק שהדלקתם היתה מצוה של ציבור, שאינה תלויה 
בבטחון, וכמבואר במנחות (מט.) דאיבעי לן ציבור שאין להם תמידין ומוספין, אי 
זה מהן קודם, תמידין דלמחר או מוספין דהאידנא, הרי שבמצוות קרבן ציבור לא 

סמכו על בטחון שיזמן להם הקב"ה בהמה אחרת למחר.
אין  רבים,  כולל  שהציבור  וכיון  דליבא,  בתוונא  תלוי  שהבטחון  כוונתו,  [ולפו"ר 
ליישב  יש  א"כ  אך  בבטחונם.  המצוה  קיום  את  לתלות  אפשר  ואי  שוה,  בטחונם 
זה  שדין  ונמצא  הבית,  בני  לכל  מדליק  הבית  שבעל  הב"י  לדעת  הקושיא  את 
אם  בזה  [ויל"פ  רבים,  מצוות  היא  והרי  בלבד,  לעצמו  מדליק  שאינו  באופן  נכון 
כאו"א מקיים, או נפטר אחר שהתקיימה הדלקת הבית ע"י בעה"ב, ואכמ"ל], אך 
יתכן שכוונתו שיש מקום בפני עצמו לבטחון של כלל ישראל בה', והוא לקיומם 

והצלתם, אך הבטחון לגבי מצוות שייך רק ליחידים, וצ"ע].  
ובני הרב יחזקאל נ"י העיר שקושיא זו קשה רק לדעת הב"י (סי' תרפג) ששמונת 
ימי החנוכה נחשבים כמועדים חלוקים, והדלקת הנרות הן שמונה מצוות נפרדות, 
וכלשונו 'דחלוק בנרותיו, כל יום חלוק משלפניו, הרי הוא כחג שחלוק בקרבנותיו' 
שייך  הרי  מחר,  של  במצוה  התחייב  טרם  יום  שבכל  וכיון  ג],  תרעה  מ"ב  [וראה 
שיסמוך על בטחון בה' שיזמן לו את הנצרך למחר, ברם דעת הרמ"א שכולם מצוה 
אחת הן, שהרי כתב (ס"ס תרעב) שאם לא הדליק לילה אחד, בשאר לילות ידליק 
כשאר בנ"א, והיינו שמסברא יש לומר כדעת השה"ג שלא ידליק, כיון שהוא חג 
חיובו  את  מפקיע  אינו  הדלקה  שחסרון  וקמ"ל  בפנ"ע,  יום  לכל  חיוב  ואין  אחד, 
(מתחילין)  בכסליו  'בכ"ה  חנוכה  הל'  בריש  מדוקדק  [וכן  ואכמ"ל.  היום,  מצד 
שמונת ימי חנוכה', הרי שהשו"ע נקט שהם שמונה ימים, והרמ"א הוסיף ותיקן 
ש'מתחילין', דהיינו שכל השמונה קבוצה אחת, ודו"ק], נמצא שכיון שהתחילו ימי 
החנוכה חל עליו חיוב המצוה, וכיון שחייב להשלימה, הרי היא מוטלת עליו, ושוב 

אין לו לסמוך על הבטחון, ודפח"ח.

וכדי ליישב את הקושיא גם לדעת הב"י, הנני להציע סברא כלפי לייא, ובהקדם 
בירור ענין הבטחון לקיום המצוות, שלכאו' שיטת רש"י בזה נסתרת מכמה דוכתי, 
כי הנה קיי"ל שאין מספידין ל' יום קודם החג, וכתבו הראשונים (רמב"ן, תוה"א 
שמחת  משום  שהוא  יג)  סי'  פ"א  מו"ק  רא"ש,  קמ.  ח"א  הרשב"א  שו"ת  צ.  עמ' 
הרגל, שאדם מקמץ מעות לצורך המועד, ואתי לבטולי משמחת הרגל, הרי שאין 
סומכין על בטחון לצורך המועד, וכן כתב באור ישראל (נתיבות אור) שב"כל הנוגע 

לדבר ה' צריך לעשות כל ההשתדלות ואין לסמוך על הבטחון".
ויתכן שדרכו של הלל לא נאמרה בכל המצוות, אלא בהכנה לכבוד שבת ודומיה, 
שכן כל המצוות אין זמן קיומם חל אלא כשהגיע זמן חיובם, אך ההכנה לשבת 
זמנה מיציאת שבת שקדמה לה, שכן שבת קביעא וקיימא, וכל שבוע מכין לשבתו, 
על  משנה  'והיה  ה)  טז  (שמות  לשבת  דהכנה  קרא  בביאור  המלבי"ם  וכמש"כ 
השבוע  כל  כי  השבוע,  ימי  כל  יתפרנס  השבת  כבוד  שע"י  יום',  יום  ילקטו  אשר 
המצוה,  חיוב  זמן  תחילת  הוא  להכנה,  הראוי  הזמן  שתחילת  נמצא  לשבת,  מכין 
ולפיכך הוא זמן הראוי לבטחון מצוה זו. [ואכן, מקור ענין הבטחון בתורה נאמר 
לגבי שמיטת קרקעות בשביעית, שאף היא קביעא וקיימא בכל שבוע שנים, והוה 
אמינא שיכינו 'מה נאכל בשנה השביעית', ולכך באה הכנה משולחן גבוה 'וצויתי 

ברכתי', ודוק].  
עבודת  ולולי  להכנה,  זמן  קדימת  המצוה  בעצם  נכללה  לא  המצוות  בשאר  ברם, 
וכמבואר  לקיימה,  שיכול  בטחונו  על  לסמוך  ראוי  היה  לא  מצוה,  באותה  האדם 
בעוה"ז,  מצוה  לעשות  בכוחו  אין  עצמו  מצד  שהאדם  פ"ו)  (ש"א  החיים  בנפש 
אלא שבשעה שעולה על רעיונו לעשות מצוה, תיכף נעשה רישומו למעלה במקור 
שרשה העליון, וממשיך משם על עצמו אור מקיף וקדושה עליונה חופפת עליו, 
אחר  אלא  המצוה  לקיום  סיעתא  לאדם  שאין  הרי  וכו',  בקרבו  נתחדש  נכון  ורוח 
שהחל עניינה, ולפי זה ודאי ענין הבטחון לקיום מצוות שייך רק במצוה כגון הכנה 
שלא  וירא  פר'  שיחה  דרך  [וראה  השבוע  מתחילת  מתחיל  שזמנה  שבת,  לכבוד 
אמרו 'לוו עלי ואני פורע' לשאר מצוות אלא לשבת, ולהנ"ל יתכן שהבטחה זו היא 

רק בלווה לשבת שבאותו שבוע, ולא בלווה קודם לכן, וצ"ע].      
מעתה נמצא כי אדרבא, לדעת הב"י שכל יום בימי החנוכה הוא מצוה בפני עצמו, 
הרי לא שייך שיסמוך על בטחונו בה' מיום אל יום, שכן עדיין לא הגיע זמן המצוה, 

ואינו יכול להמשיך אורה אליו.

 

מגילת בית חשמונאי
הרב חיים מרדכי שפירא

כתב הבה"ג הל' סופרים (סי' עה). זקני בית שמאי וזקני בית הלל הם כתבו מגלת 
והם  ותומים,  לאורים  כהן  שיעמוד  עד  לדורות  עלה  לא  עכשיו  ועד  חשמונאי  בית 
של  דין  בית  לבקרו7  כשעלו  גרון  בן  חזקיה  בן  חנניה  בעליית  תענית  מגלת  כתבו 
אחריהם עמדו וגנזוה וכו', עכ"ל. הנה כי כן מגילה זו יסודה בכנסיית רוב בניין ומניין 
דבר  בי"ח  לדורות  הלכה  ונקבעה  למניין  עמדו  בו  המעמד  באותו  ישראל.  חכמי 
(משנה שבת יג ב). אלא שעניינה אכתי צ"ב, מהו שכתב הגאון שלא עלתה לדורות, 

ומהו עד עמוד כהן לאורים ותומים. 
יהודה  חשמונאי  בני  שכתבו  וכמו  וז"ל,  הגלוי  בספר  כתב  גאון  סעדיה  רב  אולם 
לספר  הדומה  עליהם  שעבר  במה  ספר  מתיתיה  בני  ואלעזר  ויונתן  ויוחנן  ושמעון 
דניאל בלשון הכשדים, עכ"ל. הרי דלדעתו מגילה זו כתבו בני מתיתיהו הכהן אחר 
שאין  צ"ע  ומתחילה  דניאל.  ספר  שנכתב  כדרך  אותם,  הקורות  לספר  המלחמה, 
עניין  מהו  צ"ע  עוד  זו.  מגילה  כתב  מי  הימים,  בקורות  הגאונים  שיחלקו  נראה 

שהשוה אותו רב סעדיה לכתיבת ספר דניאל.
ובביאור העניין נראה, הנה איתא בגמ' שבת שם, ת"ר מי כתב מגילת תענית אמרו 
הצרות,  את  מחבבין  ופרש"י  הצרות.  את  מחבבין  שהיו  וסיעתו  חזקיה  בן  חנניה 
וכותבין  הוא  ברוך  הקדוש  של  לשבחו  להזכירו  עליהן  חביב  והנס  מהן  שנגאלין 
ימי הנס לעשותן יום טוב כגון אלין יומין דלא להתענאה בהון וכו', עכ"ל. ולעניין 
לזכרון  חכמים  בימי  נכתבה  תענית  דמגילת  בכ"ד,  רש"י  לשונות  תענית  מגילת 
ניסים, ולא היתה שום דבר הלכה נכתב חוץ ממגילת תענית. ונקראת מגילה (שבת 
שם, ועירובין סב ב ד"ה כגון). וועוד דקדק רש"י דבגמ' בכ"ד נקטו בה לשון דכתיב, 
כמו גבי מקרא. (תענית טו ב ד"ה שאין משלימין). ומתבאר דמגילת תענית מכלל 
התורה שבכתב היא, הגם שאינה מכתבי הקדש. ומשנכתבו בה הימים, שוב דינם 
הבה"ג  ומדברי  בעבר].  זו  במה  גבי  על  הדברים  נתבארו  [וכבר  שבכתב.  כדברים 
ותוכן  לא.  וזו  לדורות  עלתה  שזו  אלא  היא,  דכוותה  חשמונאי  בית  דמגילת  נראה 

הדברים צ"ב.
והנה חידושא רבה, נמצא בדברי התוס' רי"ד (סוכה מד ב ד"ב חביט), שיסד שם 
וז"ל ונוהגין כל העולם לברך לקרוא את ההלל נ"ל לומר כל דבר שהוא נוהג חובה 
חובה  שחרית  שנוהגת  ההפטרה  כגון  המנהג  אותו  על  מברכין  עליו  להוסיף  ונהגו 
והוסיפו לנהוג גם במנחה וכגון ההלל שנוהג חובה בגולה כ"א ימים והוסיפו לנהוג 
גם בר"ח מברכין על אותו המנהג. וכן נמי מקום שנוהגין לקרוא מגילת אנטיוכוס 
בחנוכה אין ראוי לברך עליה מפני שאין שורש חובה כלל וכו', עכ"ל. הרי דהוצרך 
לאפוקי שאין ראוי לברך על קריאת מגילת בית חשמונאי, הואיל ומנהג הוא שאין 
בזו  אף  מנהג,  כל  על  לברך  דלהסוברים  מדבריו,  קצת  [ומשמע  חובה.  שורש  לו 
ברכה  ומה  הקדש,  מכתבי  אינה  הלא  בה,  דיברכו  קס"ד  ברכה  איזו  וצ"ע,  יברכו]. 

שייכא בה.
ואשר יראה לענ"ד בזה, דהנה בגמ' יומא כט א, אמר רב אסי למה נמשלה אסתר 
לשחר לומר לך מה שחר סוף כל הלילה אף אסתר סוף כל הנסים והא איכא חנוכה 
ניתנה לכתוב קא אמרינן הניחא למאן דאמר אסתר ניתנה לכתוב וכו', ע"כ. והנה 
למ"ד במגילה ז א דאסתר ברוה"ק נאמרה לקרות ולא לכתוב, כתבו התוס' בד"ה 
נאמרה וז"ל, נראה לפרש דהא דקאמר לא ניתנה ליכתב ברוח הקודש אבל מדרבנן 
ניתנה ליכתב ולקרות. ושוב הק' התוס' מגמ' יומא הנ"ל, דפריך עלה בגמ' הניחא 
למאן דאמר ניתן ליכתב אלא למאן דאמר לא ניתן ליכתב מאי איכא למימר ואין 
דהא  לדוכתא  קושיין  הדרא  כן  דאם  כתיבה  קרי  מדרבנן  ליכתב  דניתן  דהא  לומר 

איכא חנוכה שניתנה לכתוב מדרבנן במגילת תענית, עי"ש.
הרי דאיכא ב' מיני כתיבות, כתיבת אנשי כנה"ג (עיין לשון הריטב"א ביומא שם), 
והיא כתיבת כתבי הקדש, דאנשי כנה"ג חתמו כתיבת כתבי הקדש, כמבואר בב"ב 
טו א. וזהו מקרא דאשר כתבתי אלו נביאים וכתובים, כמבואר בברכות ה א. ועוד 
דברים  תורת  להדברים  לשוויי  גמורה  כתיבה  הוא  ואף  מדרבנן,  כתיבה  דין  איכא 
שבכתב, אלא דזה מדרבנן. דלחכמים מסור להכריע מה יהיו דברים שבכתב, ומה 
יהיו דברים שבע"פ. [לשון הזהב של רבינו החזון איש (ידים ט ד), דחקקום להיות 
מה  ידענא  ולא  לה',  לעשות  דעת  מדינא  דהוא  נקט  שהוא  אלא  שבכתב.  דברים 

הזקיקו לזה, וה' יאיר עיני].
והנה הא דמגילת תענית תורת דברים שבכתב עליה, נראה דאינו רק לעניין היתר 
כתיבתה קודם שהותרה כתיבת דברים שבע"פ. כי אם אף לעניין שנדרשת כדברים 
שבכתב, עיין ירושלמי תענית פ"ב הי"ב, מה ת"ל בהון בהון ב פעמים אלא מלמד 

שהיום אסור והלילה מותר. הרי דדרשינן לה כדרך שדורשין מקרא. 
והנה חזינן מעין זה, אף במילי מעלייתא דבן סירא. דהנה איתא בגמ' סנהדרין ק ב, 
רבי עקיבא אומר אף הקורא בספרים החיצונים וכו' תנא בספרי מינים רב יוסף אמר 
דאית  מעלייתא  מילי  יוסף  רב  אמר  שם,  ולהלן  למיקרי.  אסור  נמי  סירא  בן  בספר 
ביה דרשינן להו. והנה רש"י פירש, דרשינן, כלומר אמרינן להו בפרקא ומשמעינן 

עליה  באותה  ב“ה  על  ב“ש  ורבו  כשנמנו  גזרו  דבר  די“ח  במשנה,  שם  דאיתא  מהא  מקורו  נראה   .7
כשעלו לבקרו. ומפרש רס“ג דזקני ב“ש וב“ה היינו סיעתו של חנניא בן חזקיה. נמצא שהם כתבו. 



תסור אמור אך גבי ב"ד הגדול, אלא דגביהם אמור לא תסור הן בתקנות הן בגזרות 
והן במנהגות, כמבואר ברמב"ם פ"א מממרים ה"ב. ואי חזינן מדברי התוס' רי"ד, 
דאי היה מנהג שיש לו שורש חובה, היו מברכין עליו. [וכנראה דלהסוברים דמברכין 
אמנהג, אכן מברכין על קריאת מגילה זו]. על כרחין דהסכימו ב"ד הגדול שתהא 
והיינו  לדורות,  עלתה  שלא  אלא  לקרותה,  הנהיגו  שאף  וכנראה  כמשמעה.  מגילה 
בדברי  המכוון  שזהו  וכנראה  כתקנה.  לחובה  נקבע  שלא  או  המנהג,  פשט  שלא 

הבה"ג.
המורם מן הדברים, דמגילת בית חשמונאי תורה היא, ומכלל התורה שבכתב. ויתכן 
על  ברכת  בצבור  בקריאתה  ושייכא  כדרישתה.  ולהתפרש  בפקרא,  לידרש  דניתנת 
חנוכה  דהא  שהקשו  הנ"ל,  מגילה  התוס'  דברי  קשה  שא"כ  אלא  כתובים.  מקרא 
ניתנה ליכתב מדרבנן במגילת תענית. ותמוה למה נקטו מגילת תענית, יותר היה 
ראוי להזכיר מגילת בית חשמונאי, שבה ניתנו להכתב ניסי החנוכה בפרטות, וצל"ע.

מסירות נפש
הרב אבא קליינרמן

"ויאמר ראובן אל אביו לאמר את שני בני תמית אם לא אביאנו אליך, תנה אותו 
על ידי ואני אשיבנו אליך. ויאמר לא ירד בני עמכם כי אחיו מת והוא לבדו נשאר 

וקראהו אסון בדרך אשר תלכו בה וגו'". (פרק מ"ב פסוק ל"ז ל"ח).
ופרש"י, "לא ירד בני עמכם, לא קבל דבריו של ראובן אמר בכור שוטה הוא זה הוא 

אומר להמית בניו וכי בניו הם ולא בני".
והנה כמה פסוקים אח"כ (פרק מ"ג פסוק ח' ט') כתוב, "ויאמר יהודה אל ישראל 
אליך  הביאתיו  לא  אם  תבקשנו  מידי  אערבנו  אנכי  וגו'.  אתי  הנער  שלחה  אביו 

והצגתיו לפניך וחטאתי לך כל הימים".
ואחרי דברי יהודה מיד כתוב שיעקב אבינו הסכים לדבריו ואמר (פסוק י"א י"ג), 
"ויאמר אליהם ישראל אביהם אם כן אפוא זאת עשו קחו מזמרת הארץ בכליכם 

והורידו לאיש מנחה וגו'. ואת אחיכם קחו וקומו שובו אל האיש".
מבואר שכאשר ראובן הציע ליעקב שהוא יהיה אחראי על בנימין, הרי אע"פ שקיבל 
על עצמו אחריות גדולה מאוד, שאמר ליעקב שאם לא יחזיר את בנימין אליו, הרי 
"את שני בני תמית". בכל זאת יעקב דחה את דבריו ואמר עליו "בכור שוטה הוא 
זה, וכי בניו הם ולא בני". אבל כאשר יהודה הציע שהוא יהיה אחראי, ואמר "אם לא 
הביאתיו אליך וגו' וחטאתי לאביו כל הימים", הרי יעקב אבינו מיד קיבל את דבריו, 

ושלח עימהם את בנימין.
ולכאורה יש להבין, מה יעקב אבינו ע"ה ראה בדבריו של יהודה שכל כך השפיע 
עליו וקיבל את דבריו ומיד שלח עימו את בנימין, למה שכראובן הציע דבר גדול 
כזה כמו להמית את שני בניו מיד דחה אותו ואת דבריו, ואילו את דברי יהודה מיד 

קיבל ללא עוררין.

וחטאתי לאבי כל הימים
ושמעתי בשם הבית ישראל זיע"א ליישב, שיש הבדל בין האחריות שיהודה קיבל 
על עצמו מהאחריות שראובן קיבל על עצמו, שאצל ראובן אפילו שהיתה התמסרות 
נפש.  מסירות  של  ענין  בזה  מונח  לא  זאת  בכל  בנימין,  את  להביא  בשביל  גדולה 
שדבר זה שימותו שני בניו, אפילו שהוא כואב מאוד, בכל זאת עדיין שאר משפחתו 

וצאצאיו של ראובן ישארו חיים וקיימים.
בזה  מונח  היה  בנימין,  את  לחזיר  עצמו  על  שקיבל  האחריות  יהודה  אצל  אבל 
גדר של מסירות נפש, שאמר "אם לא הביאתיו אליך וגו' וחטאתי לך כל הימים". 
ופרש"י, "וחטאתי לך כל הימים, לעולם הבא". שהוא מאבד בזה את כל עולמו לעד 
ולנצח נצחים. ודבר זה הוא מראה על מסירות נפש שמוסר את כל נפשו כדי לקיים 

את רצון אביו, להחזיר את בנימין.
וממילא כאשר יעקב ראה כזו נכונות של מסירות נפש מצד יהודה, הוא ידע שהוא 
ויחזור  מאומה  לו  יקרה  שלא  בנימין,  בעבור  הדרך  כל  נפשו  את  ימסור  בוודאי 
את  לו  ומסר  הסכים  מיד  הללו,  הדברים  את  שמע  כאשר  ולכן  אביו.  אל  לשלום 

בנימין שיקחהו עימו למצרים.

מסרו נפשם עליה
ודבר זה הוא כלל ויסוד גדול שכל דבר שעושים את זה במסירות נפש מצליחים 

הצלחה אמיתית, והוא דבר שמתקיים לדורי דורות.
עליה,  נפשם  את  מסרו  שהם  דבר  שכל  ישראל,  כלל  בהנהגת  שרואים  דבר  וזהו 
ראינו  ישראל  בארץ  כאן  וגם  גדולה.  הצלחה  בזה  דשמיא והצליחו  סייעתא  קיבלו 
את זה במציאות שכאשר גזרו כמה גזירות שנגעו בעקרי הדת, וכלל ישראל עמדו 
וידוע  מהעולם.  הללו  הגזירות  את  להעביר  בצורה, הצליחו  כחומה  נפש  במסירות 
כמה מסרו את הנפש גדולי ישראל וכל הכלל בשעת הגזירה של גיוס בנות, ובאמת 
בשבת,  בהם  שנסעו  מרכזיים  מקומות  כמה  היו  וכן  הזו.  הגזירה  את  להעביר  זכו 
וכאשר נלחמו במסירות נפש ולא נרתעו ממכות שקיבלו, אלא קיימו בעצמם את 

הפסוק גוי נתתי למכים, ובזכות זאת הצליחו ועשו בזה פרי שעד היום הזה 
הכבישים הללו סגורים ומסוגרים מחילולי שבת. ואשרי חלקם וגורלם.

רצה  יוסף  שכאשר  יהודה,  אצל  בסוף  היה  כך  ובאמת 

להו לכולי עלמא כגון כל הני אשה טובה כו'. הרי דמיאן לפרש דרשינן כמשמעו, 
לאו  אי  יוסף  רב  אמר  ז"ל,  רמ"ה  ביד  אולם  כלומר.  בדרך  מפשטיה  ליה  ואפיק 
דגנזוה8 רבנן להאי סיפרא הוה דרשי' להו להני מילי מעלייתא דאית ביה, כלומר 
הוה מפרשינן להו לפום דרשייהו9, עכ"ל. הרי דספר זה שהוא מספרים החיצונים, 
אלא שהסכימו על מילי מעלייתא שבו, כבר ניתן להתפרש בדרש, כתורה שבכתב 

עצמה.
ותנן  בכתובים  ומשולש  בנביאים  שנוי  בתורה  כתוב  זה  דבר  ב,  צב  ב"ק  ובגמ' 
התוס'  וכתבו  וכו'.  ישכון  למינו  עוף  כל  דכתיב  ומשולש בכתובים  וכו'  במתניתין 
ובשערי  ע"כ.  סירא,  בן  בספר  ושמא  התורה  בכל  מקרא  זה  אין  משולש),  (ד"ה 
תשובה (סי קכא), הובאת תשובת רב האי גאון עלה בזה"ל, וששאלתם הא דאמור 
רבנן בב"ק דבר זה משולש בכתובים כל עוף למינו ישכון ובן אדם לדומה לו ואינו 
בכתובים. הכין הוא, אלו דברי בן סירא הן, וכתובים היו לפי שהוצרכו רבנן לכתוב 

מדבריו, והם כתובים לראיות ולענינים אבל לא בכתבי הקדש, עכ"ל.
הא קמן חידושא רבה בדברי רב האי גאון, דהני מילי מעלייתא דבן סירא, כתובים 
הם, אלא שאינן מכתבי הקדש. ונחשבים כתובים הואיל והוצרכו רבנן לכותבם. 
לגבי  הנ"ל  במגילה  התוס'  שנקטו  מדרבנן,  הכתיבה  היינו  זו  דדכתיבה  ונראה 
מגילת תענית. ונכתבו לראיות ועניינים, כמדומה דבכלל אותם עניינים, היינו אף 
לידרש, כמש"כ היד רמ"ה. נמצא המקובץ מדברי רב האי גאון והיד רמ"ה, דמילי 
מעלייתא דבן סירא, הואיל ונכתבו בתורת תורה, ללמוד מהם דברי מוסר וחכמה. 
דידרשו  ונפק"מ  הקדש.  מכתבי  שאינן  הגם  שבכתב,  התורה  מכלל  נעשו  כן  על 

[ונראה דהיינו כדרך שדרשו בירושלמי מגילת תענית].
בני  כתבוה  דודאי  ונראה  חשמונאי.  בית  למגילת  ונשובה  ראש  נתנה  ומעתה 
הלל  ובית  שמאי  בית  דזקני  הבה"ג  ומש"כ  גאון.  סעדיה  רב  כמש"כ  מתיתיהו, 
כתבוה בעליית חנניה בן חזקיה, ודאי אין המכוון לעצם הכתיבה, דהא התם מושב 
והסכימו  הכריעו  דשם  נראה  כך  ומתוך  שם.  גזרו  דבר  י"ח  שהרי  הוה,  סנהדרין 
תענית  מגילת  דאף  ונראה  שבכתב.  דברים  ולעשותם  הדברים  לחקוק  החכמים, 
אסתר  בילקוט  עיין  כתובה,  היתה  ואסתר  מרדכי  בימי  כבר  שהרי  היא.  דכוותה 
(רמז תתרנ"ו) עה"פ (ד יז) ויעבר מרדכי, בזה"ל, ענה מרדכי ואמר לאסתר איני 
יכול לבטל מגלת תענית שכתוב בה מר"ח ניסן ועד יומין י"ח דלא למספד בהון. 
דהם  הביאור,  כרחין  ועל  כתבוה.  וסיעתו  חזקיה  בן  דחנניה  בגמ'  אמרו  ועכ"ז 
הכריעו שתהיה מכלל הדברים שבכתב. וה"נ במגילת בית חשמונאי וכמו שהשום 

הבה"ג. 
ומעתה נראה דמגילה זו שם כתובים עליה, הגם שאינה מכתבי הקדש. ולא גרעה 
מספר בן סירא דכתובים הוא, כמו שפירשו רה"ג והתוס' לשון הגמ' בב"ק. והגם 
שאין בו צוויים ומוסרים, או דינים כל שהם, אלא דברי הימים בלבד. מ"מ אין זה 

חסרון בשם כתובים שבו, כדחזינן דאף ספר דניאל כן, כמש"כ רב סעדיה גאון. 
ואם כנים הדברים נראה, דהנה במסכת סופרים פי"ד ה"א איתא, והקורא בכתובים 
צריך לומר ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וציונו לקרוא 
סו"ס  או"ח  ברמ"א  והובא  מגילה (תשפ"ג)  במרדכי  ואולם  ע"כ.  הקודש,  בכתבי 
ת"צ, הגי' על מקרא כתובים, [ועיין תשובת הרמ"א סי' לה]. ושינוי הנוסחא צ"ע 
בתרתי, חדא אמאי שינה מלשון כתבי הקדש ללשון כתובים. ועוד אמאי בקריאת 

כתבי הקדש מברכין לקרא, ובכתובים מברכין בעל, על מקרא כתובים.
ונראה, דהנה בכתובים מברכין אקב"ו, ואילו בתורה ובנביאים אשר בחר. ונראה 
שיסד  כמו  הכתב,  מתוך  להאמר  שניתנה  נבואה  היינו  דכתובים  משום  הטעם 
זה  עניין  [גם  דידה.  הנבואה  הגדת  היינו  בצבור  דקריאתה  נראה  כן  ועל  הגר"ח. 
נתבאר על במה זו בעבר]. ועל כן קריאתן היא בכלל מצות אליו תשמעון לשמוע 

דברי הנביא, ומברכין עליה אקב"ו. 
ומעתה נראה, דזה הלא יתכן אך בקריאת כתבי הקדש, שדברי נבואה הם, ועל כן 
מברכין בהם לקרא, דכל ברכה שהיא בלעשות משמעה חובה. אולם לשון כתובים 
נראה דכולל גם אותם ספרים חיצונים שאינן מכתבי הקדש, ורק הם מכלל התורה 
אלא  שהיא,  כל  מסוימת  מצוה  מצד  חובה  אינה  היא  דקריאתן  ונראה  שבכתב. 
דהיא קיום דין תורה שבה, דהא תורת דברים שבכתב שעליה. והואיל ואינה חובה, 

על כן על מקרא כתובים מברכין בעל. 
והראיה הברורה על זה, מדברי התוס' רי"ד גופא. שכתב דאין מברכין על קריאת 
להסוברים  אף  והנה  לשיטתו.  עליו  מברכין  שאין  מנהג  דהוי  משום  זו,  מגילה 
דמברכים על מנהג, אין הדברים אמורים אלא במנהג שהנהיגו ב"ד הגדול. דהא 
ולא  א.  כג  שבת  בגמ'  כמבואר  תסור,  לא  משום  אקב"ו  דרבנן  מצות  על  מברכין 

8. נראה דהוא מפרש דאיסור ספר בן סירא, היינו גניזתו. וכדרך שפירש הבה“ג מה שאמרו בגמ‘ 
בטלה מגילת תענית, דהיינו שב“ד של אחריהם עמדו וגנזוה. ומשום דדברים שבכתב ביטולם לא 

יתכן אלא בגניזתן.
9. אין ניתן לידרש האמור בזו ובמגילת תענית, כהא דאמרינן בירושלמי מגילה א א, דמגילת אסתר 
וכן מגילה שמסר שמואל לדוד ניתנו לידרש. דהתם ניתנו לידרש כאמתה של תורה, והיינו להדרש 
אולם  בתורה.  לכתוב  בה  מהכתוב  גז“ש  וכגון  עצמה,  התורה  עם  להדרש  אף  ויתכן  מידות,  בי“ג 
או  לשון,  ייתורי  וכגון  שבכתב,  דברים  בהיותם  שתלויים  הדברים  אותם  רק  היינו  דהכא,  דרשינן 

סמוכים וכדו‘.

 



עילאית  נפש  במסירות  הקורה  לעובי  נכנס  יהודה  הרי  במצרים,  אצלו  להשאירו 
כדי להשיבו אל אביו, עד שבסוף הביא את הישועה שיוסף בעצמו התגלה אליהם.
והנה בפסוק נאמר "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך", 
ובמשנה בברכות (דף נ"ד א') איתא "בכל מאודך, בכל מדה ומדה שהוא מודד לך 
הוי מודה לו". ויש לפרש בזה עוד כוונה, שבכל מדה ומדה שבה האדם מתנהג, כך 
כנגד הקב"ה מתנהג עימו כנגדו, ואם הוא מוסר את נפשו בשביל קיום מצוות ה', 

הקב"ה נותן לו סייעתא דשמיא בזה להצליח ולעשות פרי למעלה מדרך הטבע.

בעיניני חנוכה
מצווה חביבה היא עד מאוד - להודות ולהלל

כתב הרמב"ם בהלכות חנוכה (פרק ד' הלכה י"ב) "מצות נר חנוכה מצווה חביבה 
היא עד מאוד וצריך אדם להזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח הא-ל והודיה 

לו על הנסים שעשה לנו".
יש לדקדק בלשון הרמב"ם שכתב על נר חנוכה שהיא "מצווה חביבה עד מאוד", 
את  כותב  לא  שהרמב"ם  ובפרט  חנוכה.  נר  מצוות  של  הגדולה  החביבות  מהו 

הלשון הזה בשאר מצוות, ומה המיוחד בנר חנוכה שכתב כך.
הוי  אמרו  כותב "ולפיכך  בא  פרשת  בסוף  הרמב"ן  דהנה  בס"ד  בזה  לומר  ונראה 
אדם  שעה  שבכל  מאוד,  וחביבות  חמודות  שכולן  כבחמורה  קלה  במצוה  זהיר 
מודה בהן לאלוקיו, וכוונת כל המצות שנאמין באלוקינו ונודה אליו שהוא בראנו, 
והיא כוונת היצירה, שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה, ואין א-ל עליון חפץ 
הקול  רוממות  וכוונת  שבראו,  לאלוקיו  ויודה  האדם  שידע  מלבד  בתחתונים 
מקום  אדם  לבני  שיהיה  זהו  הרבים,  תפלת  וזכות  הכנסיות  בתי  וכוונת  בתפלות 
יתקבצו ויודו לא-ל שבראם והמציאם ויפרסמו זה ויאמרו לפניו בריותיך אנחנו".

מבואר בדבריו שענין ההודאה להקב"ה זה כוונת היצירה, וזהו כוונת כל המצוות 
שנאמין בה' ונודה אליו שבראנו והמציאנו. רואים מזה שההודאה לה' זה לא פרט 
בפני עצמו כהכרת הטוב וכדומה, אלא זה עיקר כוונת היצירה, כל מה שהקב"ה 

יצר את הבריאה הוא כדי שאנו הברואים נודה לו שבראנו והמציאנו.
ובזמירות ליום השבת, בפיוט "ברוך ה' יום יום יעמס לנו", שחיברו רבי שמעון ב"ר 
יצחק, שנקרא רבנו שמעון הגדול, והוא אחד מהראשונים, נאמר "ברוך אלוקינו 
הרמב"ן  כדברי  בדבריו  ומפורש  הודו".  ולספר  ולשבחו  להללו  לכבודו,  שבראנו 
היא  הבריאה  ותכלית  כוונת  שכל  הודו,  ולספר  ולשבחו  להללו  בראנו  שהקב"ה 

רק לענין הזה.
עד  חביבה  היא  חנוכה  נר  שמצוות  הרמב"ם  דברי  מאוד  מובן  זה  לפי  ומעתה 
מאוד, שכל מהות המצווה בנר חנוכה הוא "כדי להודות ולהלל לשמך הגדול על 
כדי  הוא  הנר  בהדלקת  הנס  פרסום  ענין  וכל  ישועתך",  ועל  נפלאותיך  ועל  ניסך 
שההודאה לה' תהא בפרסום גדול. ומצווה שכל מהותה וענינה הוא ההודאה לה' 
שזה תכלית הבריאה וכוונת היצירה, בוודאי ובוודאי שהיא חביבה עד מאוד. שכל 
המצוות הכוונה האמיתית בהם הוא כדי שנודה לה' שבראנו, וכאשר כאן זה לא 
לה',  הודאה  של  מעשה  הוא  המצווה  מעשה  עצם  גם  אלא  במצווה,  הכוונה  רק 
ומצווה כזו שהכוונה והמעשה משתווים יחד לתכלית האמיתי שהוא להודות לה', 

זה מעצים ומגביר את כח המצווה, והיא חביבה עד מאוד.

מעלת דוד המלך
והנה רואים בגמרא שהזכות של הודאה לה' היא עצומה עד מאוד ואפשר לזכות 
בה למעלות גבוהות ונשגבות, דהנה בגמרא בברכות (דף ז' ב') מבואר על כמה 
שמות של בני אדם שמוזכרים בתורה למה הם נראו כך, והגמרא דנה על "רות" 
למה נקרא שמה רות, ואיתא בגמרא "מאי רות, אמר רבי יוחנן שזכתה ויצא ממנה 
אליעזר  רבי  אמר  גרים,  דשמא  לן  מנא  להקב"ה בשירות ותשבחות.  שריוהו  דוד 
אלא  שמות  תקרי  אל  בארץ,  שמות  שם  אשר  ה'  מפעלות  חזו  לכו  קרא  דאמר 

שמות".
מעוטר  שהיה  ישראל,  מלך  בדוד  כאן  מדובר  הרי  בזה  להתבונן  יש  ולכאורה 
שרואים  כמו  ונשגבה,  גדולה  היתה  בתורה  מעלתו  וגם  העליונות,  המעלות  בכל 
בפסוקים בתהילים שאומר "מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי", וכיוצא בזה 

יש עוד הרבה פסוקים שרואים בהם את מעלותיו הנשגבות.
ואעפ"כ כאשר הגמרא באה לומר מיהו דוד המלך, הגמרא אומרת שדוד היה זה 
ממנה  שיצא  כיון  רות  שמה  נקרא  ורות  להקב"ה בשירות ותשבחות",  "ששריוהו 

דוד שהשביע את הקב"ה בשירות ותשבחות.
רואים מזה שהמעלה העצומה הזו, ששיבח את הקב"ה בשירות ותשבחות והודה 
לו על כל הבריאה שבראנו והמציאנו, היא המעלה העולה על כולם, והיא שורש 

כל המעלות.
ומכח השירה אפשר להגיע לידי רוח הקודש, כמו שמצינו בשירת הים שכל כלל 
ראה  שלא  מה  הים  על  שפחה  וראתה  הקודש,  ורוח  נבואה  לידי  הגיעו  ישראל 

יחזקאל הנביא.
ומעתה מובן מאוד למה מצוות נר חנוכה היא חביבה עד מאוד, שאם כל כך גדול 

הוא מעלת ההודאה לה', א"כ כאשר יש לנו מצווה שגם בכוונה וגם במעשה 
ענינה הוא להודות ולהלל, בוודאי שמעלתה וחביבותה עצומה היא 

עד מאוד.
*

 

הרגיל בנר
בנים  ליה  הויין  בנר  הרגיל  הונא  רב  איתא, "אמר  ב')  כ"ג  בשבת (דף  בגמרא  הנה 
תלמידי חכמים (דכתיב כי נר מצוה ותורה אור, על ידי נר מצוה דשבת וחנוכה בא 
לטלית  זוכה  בציצית  הזהיר  נאה,  לדירה  זוכה  במזוזה  הזהיר  רש"י),  דתורה,  אור 

נאה, הזהיר בקידוש היום זוכה וממלא גרבי יין".
במזוזה,  הזהיר  הוא "הזהיר" -  הגמרא  לשון  המצוות  שבכל  לדקדק  יש  ולכאורה 
הזהיר בציצית, הזהיר בקידוש, ואילו בנר חנוכה ושבת לשון הגמרא הוא "הרגיל" 
- הרגיל בנר, מהו משמעות הלשון "הרגיל". ומהו השינוי לשון שהגמרא מדקדקת 

לומר בנר חנוכה ושבת לשון "הרגיל" ולא לשון "הזהיר" כמו בכל המצוות.

הרגיל אצל רבו
ונראה לומר בזה דבר נאה, דהנה מצינו כמה פעמים שלשון "הרגיל" נאמר על מי 
שמתעכב ומשתהה זמן מרובה אצל השני, כמו "הרגיל אצל רבו - הרגיל אצל חברו" 

שמשמעות הדבר שהוא נמצא הרבה זמן אצל רבו או אצל חברו.
לא  חנוכה  נר  הדלקת  שמצוות  בנר"  "הרגיל  של  המשמעות  גם  שזהו  לבאר  ויש 
לדרכו.  הולך  ומיד  הנר  את  שמדליק  ולחוץ,  מהשפה  הנעשה  כדבר  אצלו  נעשית 
אלא המצווה נעשית מתוך ענין גדול בשירה ובזמרה, ובשעת ההדלקה הוא מתעכב 
עוד ליד הנרות להודות ולהלל לה' בשירות ותשבחות. וכידוע שזמן הדלקת הנרות 
בחנוכה הוא זמן מסוגל מאוד, ושערי שמים פחותים לקבל את התפילות והבקשות 
הזה  הזמן  את  ומנצלים  יתברך,  לה'  ומהללים  מדליקים  כאשר  וא"כ  ההיא.  בעת 
"רגיל"  בבחינת  המצווה  את  שעושה  חנוכה",  בנר  "הרגיל  נקרא  זה  במלואו, 
הניסים  על  להקב"ה  והלל  ובהודאה  הנרות,  בהדלקת  רב  זמן  ומשתהה  שמתעכב 

והנפלאות שעשה לנו.
ומעתה מובן מאוד שבכל המצוות כתוב בגמרא לשון של זהירות "הזהיר", כי עיקר 
בזה  שייך  וא"כ  וכהלכה,  כדין  המצווה  פרטי  את  לקיים  הוא  בזה  המצווה  מעשה 
הלשון זהיר, שהוא זהיר במצוות מזוזה וציצית לקיימם עם כל פרטיהם ודקדוקיהם.
אבל בנר חנוכה עצם מהות המצווה הוא לשבחו ולהללו ולפרסם את הנס ברבים, 
א"כ עיקר ההידור בנר חנוכה הוא פרסום הנס בצורה יותר גדולה ורחבה. וכאשר 
אדם מעכב זמן מה בשעת ההדלקה להודות ולהלל, הרי הוא מוסיף בפרסום הנס 
יותר ויותר. וזה ההידור הגדול ביותר ששייך בנר חנוכה, שמוסיף בהודאה ובשבח 

הקל.
ולפי זה מדוקדק מאוד לשון "הרגיל" בנר, שענין ההידור הוא לקיים את המצווה 
בבחינת "זה קלי ואנוהו", ובכל המצוות ענין ואנוהו מתקיים על ידי זהירות במעשה 
בלהודות  ההוספה  ידי  על  מתקיים  ואנוהו  חנוכה  ובנר  וכו',  נאה  ציצית  המצווה 
ולהלל, שזה נעשה כאשר מתעכבים בשעת ההדלקה ומודים ומשבחים לה' יתברך 

על הניסים והנפלאות.

תפילה בעת הדלקת נרות שבת
ואותו הדבר יש לבאר בנר שבת, שכידוע שזמן ההדלקה הוא מסוגל מאוד לתפילות 
מאוד  נכון  בזה  גם  א"כ  חכמים.  ותלמידי  הגון  לזרע  על  לבקשות  בפרט  ובקשות, 
שההדלקה תבוא מתוך עסק וענין של תפילות ובקשות, ולא רק הדלקה של רגע 
היא  הרי  כזו,  רצון  בעת  הלב,  מעומק  שהיא  תפילה  ובוודאי  ולחוץ.  מהשפה  אחד 

פועלת הרבה מאוד.
ושמעתי מהגה"צ רבי מאיר חדש זצ"ל, שלפעמים רואים שיוצא בן צדיק ותלמיד 
של  תפילותיה  בזכות  שזה  ואמר  ומצוות,  תורה  שומרי  שאינם  מאנשים  חכם 

הסבתא, שאע"פ שלא הועילה על בניה, אבל היא לא נאבדה ומועילה לנכדיה.
וממילא כאשר מדליקים את נרות השבת, ומתעכבים ליד הנרות בתפילה ותחנונים, 
בוודאי  ננעלו,  לא  דמעה  שערי  נאמר  זה  שעל  בדמע  היא  התפילה  אם  ובפרט 

שהתפילה בוקעת רקיעים, ותתקבל ברחמים וברצון.

הזהיר בנר
והנה ברא"ש ובמחזור ויטרי ובסידור רש"י, גרסו בגמרא "הזהיר בנר", וכמו שאר 
כל המצוות שכתוב בהמשך בלשון "הזהיר". ונראה לומר שהכוונה זהיר בנר הוא 

שמהדר במצוות הדלקת נרות, לקיימה בכל ההידורים ובכל דקדוקי המצווה.
ואשרי מי שזוכה לקיים את המצווה בהידורה, הן בכל פרטי ודקדוקי המצווה, והן 
יזכה  בזה"י  ובזה  להשי"ת,  והודיה  בשבח  הנרות  יד  על  שישהה  המצווה  בשמחת 

לבנים תלמידי חכמים.
והנה לשון הגמרא הוא "הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים", ופרש"י, דכתיב 

כי נר מצוה ותורה אור, על ידי נר מצוה דשבת וחנוכה בא אור דתורה.
ויש לבאר שהרגיל בנר לקיימו מתוך אהבה ושמחה, וכל ענין ההדלקה נעשה בעסק 
וזוכה  גדולה,  להבה  אצלו  מדליק  המצווה,  בשמחת  שמדליק  הזה  הנר  הרי  גדול, 

מכחה לאור התורה הקדושה ולבנים תלמידי חכמים.

*



על אלף איש ואשה  כל המצוות, וכמו שמסופר בספר יוסיפון ובמגילת אנטיוכוס 
שנסתרו במערה אחת כדי לשמור את יום השבת.

וכן היה בשאר שמדות, כידוע במעשי האנוסים בספרד שאף על הסכנה הגדולה היו 
שומרים במסתרים על כל המצוות, ועוד.

הגירסה  (כן  וכו'"  בסתר  שמים  ירא  אדם  יהא  "לעולם  דתפילת  מפרשים  ויש 
ברמב"ם ובדרכי משה בסימן מ"ו, ועוד), נאמרה כנגד דורו של שמד שגזרו שלא 
לקרוא קריאת שמע, ולא היו יכולים להיות יראים בגלוי. ע"כ הזהירם לקבל עליהם 

עול מלכות שמים בסתר.
מפריע,  באין  גלי  בריש  ומצוות  תורה  לקיים  וחזרו  החשמונאים  כשניצחום  ולכן 
תיקנו לזכר הנס הך מצווה של הדלקת נר חנוכה המרמז על תורה ומצוות, כי נר 
שזה  מכיון  בפרהסיא,  מבחוץ  ביתו  פתח  על  להניחה  ותיקונה  אור.  ותורה  מצווה 
ומצוות  תורה  מקיום  ישראל  את  לבטל  הרשעים  עצת  שהופר  ההצלה  עיקר  היה 
לדורות  לזיכרון  גם  הוא  ההידורים  ובריבוי  בפרהסיא  הנרות  והדלקת  בפרהסיא, 
שמוטל עלינו לקיים התורה והמצוות בפרהסיא ובהידורים היפך שיטת המתיוונים, 
בעלי השיטה הארורה שאמרו היה אדם בצאתך ויהודי באהלך, אלא לקיים תורה 

ומצוות בגלוי כבסתר וביד רמה והידור כמצווה עלינו", ע"כ דברי אאמו"ר. 
והנה בפסוק כתוב "כי נר מצווה ותורה אור", ונראה לבאר שהפסוק בא לומר שאם 
האדם מתחיל במצווה ומדליק נר קטן, הוא זוכה שהנר הזה דולק והולך עד שמהנר 

הקטן הזה נעשה אור ולהבה גדולה של אש התורה.
וראיתי שכתוב בספרים שיש ענין בכל סעודת מצוות להדליק בה נר, שעל ידי הנר 
שאדם  קטן  נר  ידי  שעל  זה,  בדרך  זה  את  לבאר  ויש  הס"א.  של  החושך  מסתלק 
גדול,  יותר  אור  לו  יושפע  שמלמעלה  זוכה  הוא  מצווה,  לשם  בעולם  כאן  מדליק 

והאור הזה דוחה ומגרש את כוחות הטומאה של הס"א.

מסירות נפשם של החשמונאים
הרב יהודה שניידר

שבת כ"ג. אמר רב יהודה יום ראשון הרואה מברך ב' ומדליק מברך ג' מכאן ואילך 
מדליק מברך שתים ורואה מברך אחת וכו' מאי מברך מברך אשר קדשנו במצותיו 

וצונו להדליק נר של חנוכה והיכן צונו רב אויא אמר מלא תסור וכו'. 
בפרי צדיק לרבי צדוק הכהן מלובלין כתב להקשות מדוע דוקא במצות נר חנוכה 
מקשינן בגמ' על נוסח הברכה והיכן צונו, והא יש להקשות כן בשאר הברכות של 
בדאורייתא,  ויסוד  שורש  להן  יש  דרבנן  המצות  שאר  דבאמת  ותירץ  דרבנן,  מצות 
וכגון עירובין דרבנן שהם סייג לאיסור הוצאה, וכן נטילת ידים שהם סייג לאיסור 
אכילת תרומה בטומאה וכן פורים יש לו סמך מן התורה דבמגילה י"ד. ילפי' ק"ו 
מפסח מה מעבדות לחירות אומרין שירה ממות לחיים לא כל שכן, וכן שאר מצות 
דרבנן עיקרן מן התורה, אבל משא"כ חנוכה שאין לה עיקר מן התורה כלל להודות 

על שהצילנו מגזירת שמד להשכיחם תורתך.

למלחמה  לקפוץ  החשמונאים  קומץ  של  נפשם  מסירות  עצם  באמת  דהנה  ונראה 
לזה  אין  לכאורה  לנצחם,  טבעית  אפשרות  שום  שאין  באופן  יון  צבאות  כל  כנגד 
סמך מן התורה, דהא החיוב למסור נפש על ג' עבירות ועל כל מצות התורה בשעת 
להכנס  תיתי  מהיכי  אבל  והמצוה,  התורה  שמירת  על  נפש  מסירות  היא  השמד 
ולא לצאת  למלחמה, והיה להם לשבת במחבואם כאחיהם ולקוות לרחמי שמים 

להתגרות באוייב.

אלא מצינו דבר חידוש נורא בהנהגת החשמונאים, שחידשו מליבם והבינם מדעם 
היהודי  חובת  כן  כמו  ואמונתו,  יהדותו  בעד  נפשו  למסור  היהודי  שחובת  שכמו 
לכאוב את כאב החילול ד' והכרזת המלחמה של אוייבי ד' על שמו יתברך, ושלא 
יהיו חייו וחיי צאצאיו שוין בעיניו כקליפת השום כנגד בזיון וחילול הקודש הזה, 
נפשו  למסור  שחייב  כמו  אלא  נפשי,  עלי  שלום  ולומר  ולידום  לשתוק  יוכל  שלא 
יתברך  שמו  כבוד  על  נפשו  למסור  חייו  כן  כמו  המצות,  קיום  על  השמד  בשעת 

בעולם ולצאת למלחמה גלויה כנגד אוייבו שמו יתברך וחרב וחנית.

שברוסיה  שאמר  חיים  החפץ  מרנא  בשם  הי"ד  זצ"ל  וסרמן  מהגר"א  שידוע  וכמו 
עליהם  שקם  השלטון  כנגד  ותקיפה  גלויה  למלחמה  לצאת  היהודים  צריכים  היו 
קיום  המאזניים  כף  כל  עומד  שכאשר  סיבה  מאותה  היא  וזאת  דת,  על  להעבירם 
אם  החיים  לו  חשובים  שלא  מי  שמרגיש  כמו  לנהוג  אלא  להחריש  אין  היהדות, 

היהדות תתמוטט ח"ו.
ומעתה הגע בעצמך שהרי כל עיקר פעולת החשמונאים אין עיקר מן התורה אלא 
מליבם הטהור, שקנאו קנאת ד' צבקות, וכמו"כ גם מצות חז"ל של נר חנוכה אין 
לה עיקר מן התורה אלא היא יוצאת מאותה קנאת ד' צבקות, שתקנו חז"ל להודות 
ולהלל על נס הנצחון במלחמה ונס פך השמן, לפי שהראם הקב"ה בנס פך השמן 
שעלה לפניו לרצון ולנחת רוח חרוף נפשם של החשמונאים למען כבוד שמו יתעלה.

בימים ההם בזמן הזה
הנה נוסח הברכה בהדלקת נרות הוא "שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן 
הזה". ולכאורה יש לדייק מהו הלשון "בזמן הזה", הרי עתה בזמן הזה לא נעשה 

הנס שהנס נעשה בזמן מתתיהו ובניו, ולא בדור הזה.

ונראה לבאר בזה על פי מה שמבואר בספרים שבכל חג וחג מתחדש ההשפעה 
שהיה לכלל ישראל בזמן אותו החג, ובפסח שהוא זמן יציאת מצרים מתחדש בכל 
הדורות בזמן ההוא ענין יציאת מצרים, וכל אחד באיזה מקום שיהיה מתחדש לו 
עניני יציאה מעבדות לחרות בבחינות שהוא נמצא בהם. ובחג השבועות מתחדש 
הענין של מתן תורה [ובענין זה שמעתי מהגבאי של האדמו"ר הק' רבי שלמקה 
מצד  חשוב  איש  שהיה  זצ"ל  ראטה  אלי'  רבי  הרה"צ  הוא  הלא  זיע"א,  מזוויהל 
עצמו, שפעם הלך עם הרבי בחג השבועות לפנות בוקר, והרבי אמר לו את הענין 
מתחדש  שעתה  ואמר  ההוא,  החג  של  ההשפעות  מתחדש  וחג  חג  שבכל  הזה 
בשמים ענין מתן תורה, ואומרים בשמים עכשיו "נעשה ונשמע", וממילא בא ונגיד 

גם אנחנו איתם "נעשה ונשמע"].
ומעתה בחנוכה שהוא זמן של ניסים לכלל ישראל, מתחדש השפעת הניסים שהיו 
באותם הימים. והוא זמן מסוגל מאוד שאפשר לפעול בתפילה ניסים ממש. וי"ל 
של  ההשפעה  מתחדש  הזה  בזמן  שגם  הזה"  בברכה "בזמן  הלשון  מרמז  שלזה 

הניסים, ואפשר לזכות לניסים גלויים, פשוט כפשוטו.
בתורה  בחיזוק  כראוי,  הללו  הימים  הזמן  את  לנצל  להשכיל  לדעת  רק  וצריך 
בהם  להרבות  וראוי  מסוגלים,  האלו  שהימים  כתוב  (שבספרים  וצדקה  ותפילה 

בצדקה).
ונזכה בעז"ה כימי צאתך מצרים, וכמו שעשה לנו ניסים ונפלאות בימים ההם, כן 

נזכה לניסים וחסדים גלויים גם בזמן הזה בישועת הכלל והפרט, אכי"ר.

בעל הנר הכיר בנרו
וב"ה שלאחר זמן ראיתי בספר "קב הישר" שהאריך בדברים הללו, וכתב שע"י נר 
חנוכה אפשר לפעול ניסים, וז"ל: "וכל הנר הדולק לדבר מצווה, יש בו חידושים 
נפלאים גדולים אין שיעור, ואילו היינו זוכים להשגת רוח הקודש היינו מברכים 
ומשיגים על ידי מצוות הדלקת הנרות של מצווה עתידות, דהנר של מצווה מתנבא 

כמו נביא המתנבא על פי ה'.
והרב הגאון מהרש"ל ז"ל כתב בהקדמת ספרו הנקרא ים של שלמה, וז"ל: פעם 
אחת בא לידי על ידי נר של מצווה כאלו הראו לי מן השמים ונתנו לי הרמנא ואומץ 
כח מרקיע ופתחו לי שערי אורה, ע"כ. ושמעתי מפי מורי ע"פ קבלה, שהענין הוא 
כך, כשהיה הרב ר' שלמה לוריא ז"ל מחבר ספרו ים של שלמה, אירע לו שהיה 
רק נר קטן דולק לפניו, והיה זמן קרוב לכבות, והיה דולק כמה שעות יותר משלש 
כי  בנרו  הכיר  הנר  בעל  וז"ל  ונכדו,  תלמידו  עליו  העיד  וזה  שלמים,  נרות  וארבע 
ה' עימו, ע"כ. וזה אירע להגאון הנ"ל נס ממש כנר של שמן הקודש שבצלוחית 

הקודש שבבית המקדש, זכותו יעמוד לו אשרי לו ואשרי יולדתו.
הכלל העולה כי בכל נר מצווה נמשך בו קדושה עליונה, ומעורר למעלה הדלקת 
בוצינין קדישין. וכן מצינו בזוהר בתיקונים, דקאי אליהו אחורי כותלי בית המדרש 
ועל  דלעילא.  קדישין  בוצינין  וידליק  קדישא  בוצינא  ליקום  ואמר  רשב"י,  של 
שלא  אותו  מצניעין  ממנו  ונשאר  מצווה  לשם  הדולק  שנר  המדקדקים  מנהג  כן 
בו  ללמוד  הדולק  נר  ובפרט  מצווה,  דבר  דווקא  אם  כי  חול,  דבר  בו  להשתמש 

תורה. ויש הרבה ענינים תועלתיים לנשמה על ידי נרות של מצווה.
קדושים  נרות  שהם  הגדול,  הנר  תוקף  לזיכרון  הבאים  חנוכה  של  הנרות  והנה 
הם  אשר  העליונות  ומידות  הנרות  על  ומראים  עילאה,  בקדושה  ומקודשים 

מתעוררים ומתלהבים בגבורה לפעול דין ברשעים.
זו  במצווה  שמדקדק  מי  וכל  מאוד,  קשה  יהיה  בוודאי  זו  במצווה  המזלזל  ע"כ 
ואינו מניח לזוז את השמש ממקומו, יזכה לראות נרות העתידים להדליק בבית 

מקדשנו במהרה בימינו אמן". ע"כ לשון ספר קב הישר.
[והנה מה שכתב בסוף דבריו שיש לדקדק גם בנר השמש להניחו במקומו, משמע 
מזה שיש גם קדושה בשמש, וכענין כל המחובר לטהור טהור. ולפי זה יתכן לומר 

שיש גם ענין להדר בשמש שיהיה דלוק בשמן זית, ולא בסתם שמן, ועיין].

*
פירסומא ניסא

הנני רואה ענין להעתיק פה, דברי אאמו"ר זצלה"ה, בענין חנוכה.
מבחוץ,  ביתו  פחת  על  להניחה  מצווה  חנוכה  נר  ת"ר  ב')  כ"א  (דף  שבת  גמרא 
מצווה  שום  מצינו  שלא  זה  על  מדקדקים  ראיתי  ניסא.  פירסומא  משום  ופרש"י 
דאורייתא או דרבנן שמצווה לעשותה בפרהסיא בחוץ, ומה נשתנה מצוות הדלקת 

נר חנוכה שתקנן לעשותה בפרהסיא בחוץ.

ונראה לבאר, דהנה עיקר צרת מלכות יוון הרשעה היתה בביטול הדת, ואי הנחתם 
ולהעבירם  תורתך  להשכיחם  אומרים  שאנו  וכמו  ובמצוות,  בתורה  לעסוק 

מחוקי רצונך. וגזירה זו ככל גזירות השמד לא הועילו אלא לביטול 
על  ישראל  שמרו  שבצינעה  בפרהסיא.  מעשותם  המצוות 

 



"עד שתכלה רגל מן השוק"
– בימים ההם, ובזמן הזה

הרב משה וויליג
א) תמיהה על שיטת רוב הראשונים בענין זמן "תכלה רגל מן השוק"

תניא במס' שבת (כ"א:) דנר חנוכה "מצותה משתשקע החמה, עד שתכלה רגל 
מן השוק" ופירשו בגמ' שם דהיינו "עד דכליא רגלא דתרמודאי", ופרש"י "מלקטי 
משחשכה  לבתיהם  השוק  בני  שהולכים  עד  בשוק  ומתעכבים  דקים,  עצים 
ומבעירים בבתיהם אור, וכשצריכין לעצים, יוצאים וקונין מהם" ומפשטות הלשון, 

הי' נראה דזמן זה נקבע לפי מנהג השווקים במקום ההדלקה.
עד  שעה  חצי  כמו  שקיעה"ח  אחר  עד  "ומתעכבין  וז"ל  בזה  כתב  דברי"ף  אלא 
שמגיעין לבתיהן" עכ"ל. וכעין מש"כ הרי"ף, כתב הרמב"ם (הל' חנוכה פ"ד ה"ה) 
"עד שתכלה רגל מן השוק, וכמה הוא זמן זה – כמו חצי שעה או יתר". ובאורחות 
חיים (אות ט"ו) כ' "כמו חצי שעה או יותר מעט". וכן פסקו ברא"ש (סי' ג'), בטור 

(תרע"ב), "חצי שעה", ובשו"ע (שם) שהוא "כמו חצי שעה".
לא  זה  שיעור  על  חלקו  לא  ברורה,  במשנה  וכן  הגר"א  ובביאור  ובט"ז  ובמג"א 
הוא  שעה  דחצי  ס"ל  שכולם  מוכח  וא"כ  המקומות.  משינוי  ולא  הדורות  משינוי 

שיעור קביעא וקיימא.
כליית  דזמן  ראשונים)  כמה  (וכ"כ  הדבר  ברור  דלכאו'  הוא,  פלא  כ"ז  ולכאו' 
הרגל מן השוק הוא שיעור בסוף זמן פרסומי ניסא. וא"כ, אם מקום הדלקת נ"ח, 
שדינו מושתת ג"כ על ענין פרסומי ניסא, ומבואר בברייתא דמקומו משתנה לפי 
המציאות, או בפתח ביתו, או בפתח חצרו (לדעת התוס'), או בחלון או – בשעת 
הסכנה – על שולחנו, ופחות מי' טפחים, ופחות מכ' אמה ויותר מג' טפחים, וכ"ז 
לפי ענין הפרסומי ניסא. וא"כ, אם הביאה הגמרא שיעור בזמן ההדלקה שתלוי 
שהכוונה  ברור  לכאו'  הלא  ברחוב,  הם  מצווים  מתי  עד  המקום  אנשי  במנהג 
שהרגל  זמן  לפי  ההדלקה,  זמן  נקבע  מקום  ושבכל  וזמן  מקום  באותו  למציאות 

עוד הולכת בשוק, ובזה נקבע זמן הפרסומי ניסא.
ובאמת, כך כתב הריטב"א בפירוש, וז"ל "עד דכליא רגלא דתרמודאי... ובכל מקום 
המוכרים  שחנויות  זמן  כל  ששיעורו  הפשוט  והמנהג  שהוא,  מה  כפי  הזה  הדבר 
שמן וכיוצ"ב פתוחות" עכ"ל. הרי מבואר מדבריו שאין בזה זמן קבוע, ואף הוא 
העיד על השיעור שנהגו בימיו, והוא לפי המציאות שהי' במקומו, שהחנויות היו 
פתוחות גם בלילה, ודלא כזמן הגמרא. אלא דהריטב"א הוה יחידאה בזה, וצ"ע 

למה לא כתבו הראשונים כסברתו.

ב) ראיה ברורה לשיטת הראשונים הנ"ל, וביאור דחיית הראיה לריטב"א
רבה  הקומץ  פ'  דשילהי  בברייתא  כוותייהו  דמוכח  ראשונים,  הני  כל  בדעת  וי"ל 
שתשקע  עד  מניחן,  מתי  "ועד  תניא  והכי  תפילין,  זמן  סוף  גבי  ל"ו.),  (מנחות 
החמה. ר' יעקב אומר, עד שתכלה רגל מן השוק." ופסקינן כת"ק. ועכ"פ, העולה 
משיטת ר' יעקב, דשיעור כליית רגל מהשוק הוא זמן קצוב שאינו משתנה ממקום 
למקום, דהגע בעצמך, היתכן דבעיר גדולה ואנשים בה הרבה, סו"ז תפילין הוא 
מאוחר בלילה, ואילו בכפר קטן סו"ז תפילין הוא יותר מוקדם? הרי בודאי זה לא 

יתכן, דמה נשתנה מצות תפילין של אנשי העיר משל אנשי הכפר? 
כולם  נהרו  אשר  הפוסקים  ובנין  מנין  רוב  להנחת  ופינה  יתד  דמכאן  יתכן  וא"כ, 
אחרי הרי"ף, וס"ל דזמן "תכלה רגל מן השוק" הוא זמן קבוע כל יום, ולכן, ניחא 
הא דאף בנר חנוכה, דמסתברא למימר דהוא מתלא תליא בעדניה ובדוכתיה, מ"מ 
כמעט ולא נמלט שום א' מהפוסקים לומר כן, ונקטו כולם שיעור "כמו חצי שעה", 

הואיל ונפיק מפומיה דהרי"ף.
אלא, דא"כ שוב קשה לפי שיטת הריטב"א, איך יכלכל דבריו במשפט האורים, הא 

תניא בהקומץ רבה דלא כוותיה?
ויתכן לומר בזה, דבהמשך הברייתא שם תניא "ר' יעקב אומר, עד שתכלה רגל מן 
השוק, וחכ"א עד זמן שינה. ומודים חכמים לר' יעקב, שאם חלצן וכו' אינו חוזר 
ומניחן" ועי' שם ברש"י שכ' דאיירי למ"ד לילה לאו זמן תפילין. אולם בתוס' כתבו 
דבהך ברייתא אזלי תנאי כמ"ד לילה זמן תפילין, דגם למ"ד לילה זמן תפילין הרי 

גזרו משם שמא ירדם וכו', שלא יניח תפילין בלילה.
ועפ"ז י"ל, דהריטב"א ס"ל כתוס' במנחות, דהתנאים בברייתא פליגי למ"ד לילה 
שמא  גזירה  משום  אלא  בעצם,  אינו  בלילה  בתפילין  והאיסור  היא,  תפילין  זמן 
דס"ל  עליו,  כשהתפילין  ירדם  שמא  שחששו  שמה  לומר  יש  שפיר  וא"כ,  ירדם. 
החל  ירדם  שמא  לחשוש  דיש  המקום,  אותו  במנהג  תלוי  זה  דבאמת  יעקב  לר' 
מהזמן שכל אחד נמצא כבר בביתו, דאז יתכן יותר שיבוא לירדם. וא"כ שוב לק"מ 
משמעתא דתפילין על דעת הריטב"א, דגם בתפילין שיעור כליית רגל מן השוק 

נע ונד לפי המציאות באותו מקום. 
ואילו הרי"ף ודעימיה ס"ל כרש"י במנחות, דזמן "עד שתכלה רגל מן השוק" הוא 
ידוע  שיעור  הוא  וא"כ  תפילין",  זמן  "לאו  לענין  הלילה  תחילת  והוא  קבוע,  זמן 

וקבוע, ודו"ק.
מ"מ  כמשמעו,  פשוטו  משמע  רגמ"ה"  שתכלה  "עד  הלשון  דמשמעות  [ואף 

בזמן  שיעורים  כו"כ  ברכות  מס'  בריש  מצינו  דכבר  לדעתם,  אפ"ל 
ק"ש – "משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן", "משעה 

 

שעני נכנס" וכו', וגם שם ברור שאין הכוונה דישתנה זמן ק"ש אם יתחילו ליכנס 
הני אינשי יותר מוקדם או יותר מאוחר. אלא דכאמור, שם בברכות אין שייכות בין 

השיעור לעצם הדין, ואילו כאן ודאי מיישך שייך שיעור תרמ"ה לפרסומי ניסא.]
אולם אכתי צ"ב שיטת רוב הראשונים והפוסקים, שנקטו ד"עד שתכלה רגמ"ה" הוי 

שיעור קבוע, מהי סברתם.

ג) אולי ס"ל לכמה ראשונים כריטב"א בזה
והנה, מש"כ הרי"ף "כמו חצי שעה", יש לדון אם כוונתו בזה דכך הי' בימי הגמרא או 
בימיו הוא, או"ד כוונתו לבאר השיעור לשעה ולדורות. וממש"כ הרמב"ם והרא"ש 

והטור והמחבר, ברור שנקטו דחצי שעה היינו שיעור קבוע לדורות.
"המנהג  היה  דבמקומו  מעיד  דהריטב"א   – גדולה  הערה  בזה  להעיר  דיש  אלא, 
הפשוט" כשיטתו. וא"כ יש לתמוה – מקום הריטב"א ולא מקום הרשב"א? מקום 
מנהג  זה  שאין  להזכיר  לו  הי'  לכה"פ  לאו,  ואם  הרמב"ן?  מקום  ולא  הריטב"א 
רבו וחברו. ולא עוד, אלא כמה לא חלי ולא מרגיש דדבריו הם נגד שיטת הרי"ף, 
הזכיר  שלא  יתכן  איך  שבת,  מס'  על  בחיבורו  פעמים  עשרות  הריטב"א  שמביאו 
שהוא חולק בזה על הרי"ף? ואם כנים דברינו, ויש להניח דבאתרא דרמב"ן ורשב"א 
עשו כעין אתרא דריטב"א, יפלא מאוד דגם הרמב"ן וגם הריטב"א הביאו דינו של 
הרי"ף  כתב  זה  דין  והרי  כשיעור,  שדלקו  אחרי  הנרות  לכבות  דמותר  בזה,  הרי"ף 
באותם שורות איפה שכ' "כמו חצי שעה", וא"כ אין מובן מה שלא ראו להזכיר את 

דבריו גבי חצי שעה.
ועוד יפלא, דאפי' אי נימא דהרמב"ן והרשב"א באמת הסכימו לשיטת הרי"ף, הרי 
הי' להם להזכיר את שיטתו – חצי שעה, ולא הזכירוהו מטוב עד רע! ואשר נראה 
מכל זה, דכל הני ראשונים לא הבינו ברי"ף כאשר הבין הרמב"ם, אלא הבינו דנקט 
"כמו חצי שעה" לבאר המציאות בזמנו (או בזמן הגמ'), והי' להם פשוט דד"ז נקבע 
לפי המקום, ופוק חזי מאי עמא דבר, ולכן לא אחז הריטב"א שחולק בזה על הרי"ף, 
אלא סבר דבודאי מסכים עמו הרי"ף, וכפשטות לשון הגמ'. וגם הרמב"ן והרשב"א 
בזה  ראו  לא  כי  עמו,  להסכים  לא  ואף  עליו,  לחלוק  לא  הרי"ף,  שיטת  הזכירו  לא 
קביעה לדורות, וכל מקום כמנהגו, ולכן לא כתבו אפי' כמו הריטב"א, דכל מקום 

לפי מה שהוא, דגם זה הי' פשוט להם.
ומה שיש להשיב בזה, דא"כ דלפי הרבה ראשונים אין שיעור קבוע בכליית הרגל מן 
השוק, א"כ, הי' לפוסקים נושאי כלי השו"ע לפתוח פיהם ולהעיר דשיעור "תכלה 
רגמ"ה" אינו קבוע, אלא לפי המקום. ומדסתמו בזה, ש"מ דניחא להו לרבנן בתראי 
בהרבה  איתא  דהרי  לדחות,  יש  שעה".  שיעור "חצי  שהביאו  קמאי  כרבנן  להורות 
ראשונים רבו מספור, החל מתוס' בשם ר"י (ד"ה "דאי לא אדליק") וברא"ש, וכ"פ 
הרמ"א, דהואיל והמנהג להדליק בפנים, שוב "אין לחוש מתי ידליק", דממילא אין 
היום  ועד   – מאז  לדורותיה,  אשכנז  גולת  תפוצות  בכל  הי'  וכן  רה"ר,  לבני  הכירא 
(בחו"ל), דמניחו על שולחנו ודיו, וא"כ מובן דלא טרחו פוסקי הדורות האחרונים 
לדון לאֵחר זמן "תכלה רגל מן השוק", הואיל ולא הי' בזה נפק"מ. [וכעין זה ממש 
מצינו לענין הדלקה מפני החשד דכ' הרמ"א דאין לחוש לזה, הואיל ונהגו להדליק 
בפנים. ולכן לא הרבו הפוסקים לדון בזה.] ואפי' הערוך השולחן והמשנה ברורה, 
שבזמנם היו ערים גדולות כגון ווילנא או וורשא הומי-אדם גם בשעות המאוחרות, 
בזה  אין  השוק,  מן  הרגל  כליית  זמן  בזה  נשתנה  אם  דאף  כלום,  בזה  העירו  לא 
נפק"מ לדינא. וא"כ יתכן, דבדומה לרמב"ן ורשב"א שלא כתבו לחלוק על הרי"ף, 
כמו"כ לא כתבו הפוסקים האחרונים לחלוק אשיעור "חצי שעה" , אבל לדידן הרי 
א"י  שבת לעיני חכמי  עמ"ס  הריטב"א  דהיו חידושי  דאף  ועוד,  רבתא.  הלכתא  זה 
כגון רדב"ז, ור"ב אשכנזי והחיד"א, מ"מ לא הגיעו לחכמי אשכנז כלל עד שהודפסו 
ידוע  הי'  לא  וא"כ  לריטב"א)  שבת  עמ"ס  הר"ן  חי'  את  ייחסו  (וכידוע,  לאחרונה 

לפוסקים האחרונים שיטה כזו, ואף דיתכן דכן ס"ל הרבה ראשונים, וכמ"ש לעיל.
אלא, דכיון דמזמן שהתחזק היישוב בא"י, ונעשה המנהג הפשוט אצל הרבה בני 
תורה להדליק בפתח הבית או החצר, ולכה"פ בחלון הפונה לרה"ר, וגם מצוי מאוד 
גדול  מקום  יש  הרי  המאוחרות,  השעות  עד  מהשוק  רגל  נכלה  דלא  ערים  בהרבה 

לשנות פרק זה, אף דביני וביני נשתקע שיטת הריטב"א.

ד) כמה פוסקי זמננו שחוששים לריטב"א להלכה ולמעשה
והנה, ידוע דמרא דארעא דישראל החזו"א נהג לכבות את הנרות אחרי חצי שעה, 
וכדברי הרי"ף, (ואף דזה היה בזמנו, ולפי המציאות דאז בבני ברק, מ"מ נראה דכך 
כתב  דווקא)  ישראל  בארץ  היום (כאמור,  המצב  לגבי  ואשר  כך).  ובין  כך  בין  ס"ל 
הגר"מ שטרנבוך בכמה וכמה מקומות בספריו, דיש לשים שמן בנ"ח מספיק לבעור 
עד סגירת החנויות, עי"ש ששיער בזה עד שבע או שבע וחצי בערב. (ועי"ש שחידש 
לא  שהרי  המאוחרות,  השעות  עד  לדלוק  כדי  שמן  לשים  צריך  הי'  דלפי"ד  דאף 
כלתה הרגל מהשוק בזמננו בירושלים עיה"ק (וק"ו בב"ב) עד מאוחר מאוד, מ"מ 
א"צ, דהני אינשי כבר שבו לבתיהם ושוב יצאו, ואין מחשיבים בזה אלא מי שנשאר 
מסויים  במקום  אינשי  נהיגי  אי  דאטו  סברתו,  להטעים  ונרא'  ברציפות.  בשוק 
להתאסף כל יום בשעה שלוש לפנות בוקר עד שעה ארבע, האם אז נחשב דלא 

כלתה רגמ"ה עד שעה ארבע? ויש לפלפל בזה עוד).
הנרות  שידלקו  דראוי  זצ"ל,  אויערבאך  הגרש"ז  הורה  וכן 



בענין הזכרת חנוכה בברכת מעין שלש
הרב יחזקאל וינבך

מעין  בברכת  מקום  לה  נתקן  שלא  הניסים  על  הזכרת  נשתנה  מה  השאלה  ידועה 
שלש מהזכרת יעלה ויבא שנתקן לה. וידועים דברי הגר"ח בזה.

וראיתי  פעם בקובץ "קול התורה" תירוץ נוסף אשר מאד התיישב על ליבי וברצוני 
לזכות את הרבים במרגלית זו.

דין  ויבא  דיעלה  הניסים  לעל  ויבא  יעלה  של  ההזכרה  דין  בעיקר  לחלק  יש  דהנה 
הזכרתו הוא מהדין להזכיר בתפילה ובברהמ"ז מעין המאורע, אבל על הניסים הוא 
על  הזכרת  על  דקאי  שם  וכפירש"י  בהודאה  טובים  ימים  עשאום  של  הדין  קיום 

הניסים וע"כ נתקנה הודאה זו להוסיפה בכל ברכות ההודאה.
והנה בברכת המזון עיקר הדין הוא להודות על הארץ דזה שייך לעניין המזון שאכל 
אלא כיון דתקנוה בלשון הודאה נתווספו בה ענייני הודאה נוספים כמו ברית ותורה 
דשייכי נמי לארץ ישראל, ובחנוכה ופורים תקנו להוסיף עניייני ההודאה השייכים 
לזמנים אלו. אמנם בברכת מעין שלש כיון דקצרו את הברכה העמידוה על עיקר 
לא  הניסים  דעל  דההודאה  פשוט  נראה  ולפי"ז  הארץ.  על  ההודאה  דהיא  עניינה 
עדיפא מההודאה של ברית ותורה (וביותר שברית ותורה מעכב בברכת המזון ועל 
הניסים אינו מעכב) והרי ברית ותורה השמיטוה בברכת מעין שלש, א"כ ודאי שגם 
בפני  דין  דהוא  המאורע  דמעין  הזכרה  משא"כ  עדיפא,  לא  הניסים  דעל  התוספת 

עצמו תקנו במעין שלש כמו בברכהמ"ז.
ונראה להוסיף בזה ע"פ דיוק דברי הר"מ בהל' תפילה דלעניין הזכרת יעו"י כתב 
בפ"ב ה"י "בר"ח וחוש"מ מתפלל ערבית שחרית ומנחה תשע עשרה ברכות כשאר 
הימים ואומר בעבודה וכו' יעלה ויבא" ואילו לעניין "על הניסים" כתב בהי"ג בחנוכה 
הברכה  על  תוספת  הוא  ויבא  דיעלה  ומבואר  הניסים.  על  בהודיה  מוסיפין  ופורים 
ואינה שינוי בעצם הברכה משא"כ על הניסים נחשב כשינוי הברכה עצמה. ובנוסח 
של  ובחולו  "בר"ח  כתב  ויבא  יעלה  דלגבי  הדברים,  מפורשים  הר"מ  של  התפילה 
מועד מוסיף בברכת שבע עשרה", ואילו בחנוכה ופורים כתב בסתם "בחנוכה מברך 
בסוף  בה  מזכיר  שאינו  עצמה  הברכה  בנוסח  שינוי  יש  וגם  הזה"  כנוסח  זו  ברכה 
זה  לזמן  שייכת  אינה  חנוכה  של  דההודאה  (כיון  וצהריים"  ובוקר  "ערב  ההודאה 
אלא לימים מסויימים). ולפי הנ"ל הדברים מאירים דיעלה ויבא אינו חלק מנוסח 
הברכה אלא תוספת עליה מדין הזכרה מעין המאורע, אבל על הניסים נהיה חלק 
מגוף הברכה דמברך אותה בנוסח הזה, והיא הנותנת שבברכת מעין שלש כיון דהיא 
מגוף הברכה ולא תוספת העמידו את המעין על עיקר הברכה דזה כל עניין ה"מעין" 

להמקד על עיקר הברכה ולא על כל הנזכר בה וכמו ברית ותורה כמשנ"ת.

אור ישראל כנגד חושך יון
הרב אלחנן ברונר

א) דרשו חז"ל (ב"ר פ' בראשית פ"ב פ"ד) "וחושך זה גלות יון, שהחשיכה עיניהם 
של ישראל בגזירותיהן, שהיתה אומרת להם, כתבו על קרן השור שאין לכם חלק 
שהחשיכה  יון,  זו  "חשיכה  פי"ז)  פמ"ד  לך  לך  (פ'  במד"ר  וכ"ה  ישראל".  באלהי 
שאין  השור  קרן  על  כתבו  לישראל  אומרת  שהיתה  בגזרותיה,  ישראל  של  עיניהם 
לכם חלק באלהי ישראל". [וכן אמרו חז"ל (ב"ר פ' בראשית פרשה טז פ"ד) "חדקל. 
זו יון שהיתה קלה וחדה בגזירותיה, שהיתה אומרת לישראל כתבו על קרן השור 
שאין לכם חלק באלהי ישראל". וכן אמרו (ויק"ר פ' שמיני פי"ג פ"ה) "דאמר ר"י 
"על כן הכם אריה מיער זו בבל, זאב ערבות ישדדם זו מדי, נמר שוקד על עריהם 
זו יון, כל היוצא מהנה יטרף זו אדום למה כי רבו פשעיהם עצמו משובותיהם, חזו 
הוית וארו אחרי כנמר זו יון שהיתה מעמדת בגזירותיה ואומרת לישראל כתבו על 
קרן השור שאין לכם חלק לעולם הבא". וכ"ה בילקו"ש פ' שמיני רמז תקי"ט) "חזה 
הוית וארו אחרי כנמר זו יון שהיתה מנומרת בגזרותיה ואומר לישראל כתבו על קרן 

השור שאין לכם חלק באלהי ישראל"]
קרן  על  לכתוב  שאמרו  במה  היא  הרשעה  יון  מלכות  של  מהותה  דעיקר  מבואר 
השור אין לנו חלק באלוקי ישראל. [ולכן מוגדרת מלכות זו כחושך, שהחשיכה את 
עיניהם של ישראל במה שאמרה להם לכתוב על קרן השור אין לנו חלק באלוקי 

ישראל].  
עוצם  את  חז"ל  ראו  שבזה  השור,  קרן  על  לכתוב  המיוחד  הענין  מה  וצ"ב,  ב) 
שבת  לשמור  שלא  גזירות  עליהם  שגזרו  ידוע  דהא  ותו,  יון.  מלכות  של  רישעותם 

ומילה וחודש, ואמאי לא הזכירו דבר זה במדרש שמפני כן היא מוגדרת כחושך. 
כשגברה  שני  בבית  אירע  "וכן  וז"ל  כתב  תימן  באיגרת  הרמב"ם  דהנה  צ"ב,  עוד 
וגזרו  הדת,  לאבד  ישראל  על  ומשונות  גדולות  שמדות  וגזרו  הרשעה,  יון  מלכות 
אחד מישראל בלבושו שאין  כל  ולהפר ברית מילה ושיכתוב  עליהם חלול השבת 
להם חלק בה' אלהי ישראל, ושיחוק בקרן שורו כענין הזה ואחר כך שיחרוש בו, 
ועמדו בגזרה זו כמו חמשים ושתים שנה, ואחר כך אבד הקדוש ברוך הוא ממשלתם 
ודתותיהם יחד". מבואר דמה שאמרו לכתוב על קרן השור הוא בשור שאח"כ יחרוש 
בו, [והיינו דהרמב"ם למד דזה כוונת המדרש דכתבו על קרן השור שאח"כ יחרוש 

בו]. וצ"ב ענין זה. [ועצם מש"כ הרמב"ם שאמרו להם לכתוב גם על בגדיהם, 
לא מצאתי לזה שום מקור בחז"ל, וצ"ב מה המקור לזה]. 

(שוחר  תהלים  (מדרש  חז"ל  אמרו  דהנה  לבאר,  והנראה  ג) 

שמן  ליתן  נהג  עצמו  והוא  יותר.  יוסיפו  והמהדרים  השקיעה,  אחר  כשעתיים  עד 
שידלוק עד בערך שעה 11 בלילה. (הליכות שלמה פט"ו אות ח').

כנים  דאם  אלא,  בנרות.  לשים  שצריך  השמן  שיעור  לגבי  לחומרא,  הוא  זה  וכל 
הדברים צריך לצאת מזה ג"כ קולא, דיכול להדליק עד זמן כליית הרגל מן השוק 
המאוחר של זמננו, ואף שראיתי בשם כמה מגדולי הרבנים (עי' ספר מקראי קודש 
בהדלקה  למעשה  בזה  להקל  שם)  ובהערות  ב'  אות  פ"ד  הררי  מר"מ  חנוכה   –
כהרמב"ם  ס"ל  והפוסקים  מהראשונים  כו"כ  מ"מ  דהרי  חידוש,  זהו  מ"מ  בחוץ, 
בזה דזמן ההדלקה הוא רק חצי שעה, והוא לעיכובא. (ודלא כרשב"א ודעימיה 

דהוא למצוה מן המובחר).

ה) ביאור סברת הרי"ף וסיעתו
ונחזור לבאר שיטת הפוסקים (הרמב"ם ועוד הרבה ראשונים ואחרונים), דשיעור 
"עד שתכלה רגמ"ה" הוא שיעור ידוע וקבוע, דיש לבאר (חוץ ממש"כ לעיל להוכיח 
ניסא,  בפרסומי  שיעור  הוא  זה  דשיעור  דאף  קבוע)  שיעור  דהוא  ל"ו.  ממנחות 
מ"מ, הואיל וכך הי' המציאות בזמן התנאים (או החשמונאים) כמו חצי שעה, כך 
תיקנו לדורות, דבעינן לפרסם את הנס רק למשך חצי שעה, וזהו השיעור בזמן 
חיוב הפרסומי ניסא. (ולרמב"ם לפי הבנת הב"ח סי' תרע"ב צריך לומר דהשיעור 
הוא ממתי שהדליק עד שתכלה רגמ"ה, אפי' אם הוא זמן מועט עי"ש, אולם עי' 
חצי  שיעור  צריך  לרמב"ם  דגם  דס"ל  הרי"ף]  מדפי  ט.  [דף  שבת  במס'  בשלט"ג 
שעה ואכמ"ל) ולכן שפיר א"צ שנרותיו ידלקו יותר, אף דשכיחי אינשי בשווקים, 
פ"ב  שבת  (מסכת  משה  בדברות  כ'  וכעי"ז  בזמנם.  שהי'  כשיעור  ודלקו  הואיל 
סי' כ"ו) בדעת הרי"ף ודעימיה. ויש להוסיף דלכאו' לפי"ז, אם דר בכפר, וכלתה 

רגמ"ה בפחות מחצי שעה, דמ"מ ידליק כשיעור חצי שעה, ויש לדון בזה.
מן  הרגל  כלתה  כשכבר  להדליק  יוכל  אם  בכה"ג,  טובא  להסתפק  יש  לכאו'  אך 
ניסא.  פרסומי  שום  כאן  אין  סו"ס  דהרי  שעה,  חצי  בתוך  הוא  עדיין  אבל  השוק, 
ואולי לא גרע מאם הדליק בפנים בינו לבין עצמו, אלא דא"כ יש לצדד שיעמוד 

הוא בחוץ עד שיעור חצי שעה, דאי לאו הכי, גרע טפי מהמדליק בפנים.

ו) לפי הריטב"א לכאו' צריך להחמיר גם אם מדליק בפנים
א"כ,  שהוא",  מה  כפי  הזה  הדבר  מקום  ד"בכל  הריטב"א,  לפי  צ"ע  דאכתי  אלא 
לשיטת הריטב"א, גם מי שמדליק בפנים, והפרסומי ניסא שלו הוא בפני בני ביתו 
(וכגון בשעת הסכנה, או לתוס' ולדעימייהו גם בסתמא) הרי לכאו' צריך לתת שמן 
בנ"ח כדי שידלוק כל זמן שבני הבית נעורים – דלמה יגרע בזה מהמדליק בחוץ?

ובאמת מצאתי דכן נראה ממה שהביא האורחות חיים, וז"ל "והר' פרץ ז"ל כתב 
נכון להדליק כל זמן שבני הבית נעורים... ולשיעורא כתב רבי' שמשון שגם עכשיו 

כן, והי' מצריך לעשות קנדלא"ש (נרות) ארוכות" עכ"ל.
ובפשטות, כוונתו לומר שחייב שידלקו הנרות כל זמן שבני הבית נעורים, וזה ע"י 

"נרות ארוכות", וכמו שהערנו.
אולם המעיין בשאר הראשונים שהביאו ד"ז, יראה דמסתמא אין זה כוונתו, דעי' 
בסמ"ק שכ' "לדידן דמדליקים בפנים, ליכא פרסום אלא לבני הבית, יכול להדליק 
בני  שכל  בעוד  להדליק  "ונכון  פרץ  מר'  שם  והביא  השחר,  עמוד  עד  הלילה  כל 
הבית נעורין" ומדברי הסמ"ק למדנו שאין הכוונה שצריך שהנרות יהיו דלוקים כל 
הלילה (או זמן שב"ב נעורין), אלא שיכול להדליק כל הזמן הזה, הואיל ומצויים 

בני ביתו לראות בהדלקתו ולגרום לפרסומי ניסא.
וגם מש"כ בשם רבינו שמשון לעשות נרות ארוכים – אין הכוונה לעשותם ארוכים 
כגון  הראשונים  משיטות  להוציא  הכוונה  אלא  הלילה,  כל  שידלקו  כדי  ביותר 
הסמ"ג והמרדכי דהאידנא ל"צ שום שיעור בנ"ח, ולזה כ' דר' שמשון הצריך נרות 
פירש  וכן  הלילה.   כל  שידלוק  כוונתו  ואין  שעה,  חצי  כשיעור  שידלקו  ארוכים 

בדרכי משה (תרע"ב ס"ק א') בכוונת ר' שמשון.
אלא, דאחרי דרישה וחקירה, מצאתי שכ"כ בספר הפרנס (סי' ק"נ) לתלמידו של 
מהר"ם מרוטנברג, שכ' "וזמן הדלקה לדידן כל הלילה עד שיעלה עמוד השחר, 
ושיעור שמן בנר – כדי שתהא דולקת והולכת בזמה"ז משקיעת החמה עד שתעלה 
ההדלקה  גבי  הריטב"א  לשיטת  מסכים  שהי'  מדבריו  ברור  וא"כ  השחר".  עמוד 
בחוץ. אלא דהחמיר שידלק בפנים גם אחרי שהלכו בני הבית לישון (לכאורה), 
דעיקר  הא  הפרנס  בספר  הזכיר  שלא  מה  צ"ב  ובכלל  ליישב.   ויש  תמוה.  והוא 

הפרסומ"נ הוא לבני הבית, אלא דלכאו' ברור דכך היא כוונתו. 
דנחלקו  לעיל,  כמ"ש  שכ'  י'),  הערה  כ"ו  סי'  פ"ב  (שבת  משה  בדברות  ועי' 
הראשונים אם שיעור תכלה רגמ"ה הוא שיעור קבוע בכמות ה"פרסומי ניסא" או 
שתלוי בכל מקום לפי מה שהוא, וכ' באמת דא"כ "תוכו כברו" – היינו דגם בפנים, 
למש"כ  חומרא  מזה  יוצא  וא"כ  ניעורין,  שב"ב  כ"ז  נ"ח  שידלוק  צריך  לריטב"א 
בביתו,  להחמיר  ראוי  שכן  זצ"ל,  אויערבאך  והגרש"ז  שליט"א  שטרנבוך  הגר"מ 
וצ"ע בזה איך לנהוג להלכה ולמעשה, דלמה יגרע בזה הדלקתו בפנים מבחוץ. 

ולכאו' ה"נ בחו"ל, לפי"ד הדברות משה צריך להחמיר בזה.

 



טוב פכ"ב) "והוא בכבודו מאיר להם, שנאמר וה' הולך לפניהם יומם (שמות יג 
כא), והיו אומות העולם רואין את הענן ביום, ואת אורו של אש בלילה, ואומרים 
תשמישיה  שכל  זו  אומה  היא  מי  פ"י),  פ"ו  (שה"ש  שחר  כמו  הנשקפה  זאת  מי 
של  אלהיה  כג),  ו  אור (משלי  ותורה  מצוה  נר  כי  שנאמר  אור,  של  תורתה  באור, 
קומי  שנאמר  אור,  של  גואלה  יז).  י  לאש (ישעיה  ישראל  אור  והיה  שנאמר  אור, 
אורי כי בא אורך (שם ישעיהו ס א). שמחתה של אור, שנאמר אור צדיקים ישמח 
(משלי יג ט), וכן לעתיד לבא כתיב אור זרוע לצדיק (תהלים צז יא), אלוהית אלו 
ואינן בני אדם". מבואר דהגויים רואים אצל בני ישראל את האור, עד ששואלים 
מי זאת האומה שכל תשמישי' באור. וצ"ב מה משמעות הענין שאצל בני ישראל 

כל תשמישים באור. 
מורה  והחושך  על הרוחניות,  מורה  שהאור  הוא  דידוע  נראה,  וביאור הדברים  ד) 
על הגשמיות, [וכמ"ש המהר"ל בהרבה מקומות, וכגון בח"א (שבת פח:) "והאור 
הוא דבר נבדל מן הגשמי וכו', והשמש המאירה יש לה גשם זך מאיר עד כמעט 
נר  בספר  וכן  וכו'".  ידמו  בחושך  אשר  הרשעים  הפך  והם  הגשמית,  מן  שמסולק 
מצוה (ח"ב) "ומה שאמר כי מן בית המקדש נברא האורה, דבר זה ידוע לנבונים, 
כי כל שהוא מסולק מן הגשמי הוא אור בהיר, כאשר תבחין בנמצאים הגשמיים, 
שכל שהוא גשמי יותר, הוא עכור וחושך. וזה, כי הארץ היא גשמית, ולכך הארץ 
העולם  וגשמיות  חומריות  "כן  (פ"ג)  ישרים  המסילת  וכ"כ  לגמרי".  חשוכה  היא 

הזה, הנה הוא חושך הלילה לעין השכל"]. 
הנבדלת  רוחניות  מציאות  היא  מציאותם  שכל  ישראל  בני  של  מעלתם  והנה 
כל  על  ומרוממתם  שמגדלתם  השכלית  התורה  להם  וניתן  העוה"ז,  מגשמיות 
העמים, ובזה יחודם ותפארתם של ישראל על כל העמים, שהם קשורים ודבוקים 
מה  וזה  העולם.  כאומות  הגס  החומר  אחר  נמשכים  ואינם  האלוקית,  במציאות 
שכל  והיינו  באור,  תשמישם  שכל  אומה  שהם  בישראל  רואים  העולם  שאומות 
מתנהגים  אין  ישראל  עם  כך  רוחני,  שהוא  האור  בבחינת  היא  בעולם  מציאותם 
בהנהגה  מתנהגים  הם  אלא  העולם,  גשמיות  אחר  ההולכים  העולם  כאומות 

רוחניות נבדלת מהחומר.  
[ועפי"ז יבואר מאי טעמא אדם הראשון נקרא נרו של עולם (ירושלמי שבת פ"ב 
ה"ו), וכן בית המקדש נקרא אורו של עולם (ב"ב ד.), וכן התלמידי חכמים נקראים 
אורו של עולם (ד.), והיינו משום דכל מציאותם בבריאה היא רוחנית, והם מאירים 
מציאות  כל  של  התכלית  וזה  החומרית,  מהגשמיות  אותו  ומוציאים  העולם  את 
הבריאה לגלות את כבודו של השי"ת, והיינו לגלות את אור האלוקות מתוך החושך 
וההסתר פנים בבריאה. ועי' המהר"ל (דרך חיים אבות פ"ה מ"כ) שביאר דהת"ח 
וביהמ"ק נקראים אורו של עולם משום ששניהם הם עיקר מציאות העולם, כמו 
שהחושך הוא העדר המציאות כמו שביארנו פעמים הרבה דבר זה למעלה שנקרא 
יחידך  את  בנך  את  חשכת  ולא  לי  מחטוא  אותך  אנכי  גם  ואחשוך  מלשון  חושך 

שהוא לשון העדר. וע"ע ח"א ב"ב שם]. 
רק  היתה  מציאותם  שכל  והיינו  חושך,  של  מציאות  היתה  יון  מלכות  והנה  ה) 
גשמית ולא האמינו בכל דבר רוחני כידוע, והתנגדותם לישראל היתה בזה שהם 
ראו את מעלת האור בישראל וכנ"ל. ולכן עיקר גזרתם היתה לכבות את אותו אור 

של בני ישראל, וזה ע"י שיתנתקו מכל המציאות הרוחנית שלהם. 
ראיתי  ישראל,  באלוקי  חלק  לנו  אין  השור  קרן  על  שיכתבו  בדוקא  שגזרו  ומה 
תס"ח)  עמ'  ח"ב  תהלתך,  פי  (ימלא  שליט"א  שטיינמן  הגראי"ל  מרן  של  בספרו 
מה  "וצ"ב  וז"ל  דבריו,  אעתיק  הדברים  ולחשיבות  נפלאים,  דברים  בזה  שכתב 
דהנה  זה,  בדרך  לבאר  ואפשר  וכו'.  זה.  דבר  עליו  שיכתבו  השור  בקרן  המיוחד 
ידוע שיותר קל להכשל בענינים שיש בהם יותר נסיונות, והנה בכל מה שנפגשים 
בעניני העוה"ז אם בעסקי פרנסה אם במאכלים וכדו' יש בזה נסיונות של קנאה 
הי'  השור  תשמיש  עיקר  ההוא  בזמן  והנה  להכשל.  קל  ויותר  וכדו'  וכבוד  תאוה 
לחרישה לסיפוק המזון, ואם היו חורשים הי' פרנסה ואם לא היו חורשים לא הי' 
פרנסה, אבל האמת היא שכל מזונותיו של אדם קצובין לו כפי מה שנגזר בשמים, 
אלא שניתן מקום לטעות דבעיני אנשים נראה שמי שמצליח בעבודתו הוא העני 
וכך בכל הענינים. והאדם שוכח שהקב"ה מנהיג את הכל, והעבודה היא רק בגדר 
חיוב חיוב השתדלות ולא היא שמועילה, אלא הכל בדרך נס, והכל לפי מה שנגזר, 

אבל האדם רואה רק את הדרך הטבעית. 
והנה עיקר רצון היוונים הי' להחליש את האמונה בה' ח"ו ולהחדיר בעם ישראל 
את המחשבה שהקב"ה לא מנהיג ח"ו את הבריאה, ובזה מצאו את מקום התורפה 
במקום העבודה והפרנסה את השור אשר בלעדי הוא אין תבואה ואין מאכל וכל 
החיים תלוים בזה, וכאילו שהשור עושה את האפשרות לחיות. ולכן ציוו לכתוב 
על קרן השור אין לנו חלק באלוקי ישראל, דהיינו להאמין בכח השור בכח הטבעי 
להאמין שהסיבה הטבעית היא הסיבה ולא רק ההשתדלות, וזו הכפירה באלוקי 
עם  מזדמן  שכשהאדם  ישראל  אמונת  את  להחליש  היונים  רצו  ובזה  ישראל. 
לעשות  שצריך  (אלא  מהקב"ה  נס  בדרך  שהכל  יאמין  שלא  החומריים  הדברים 
באלוקי  כפירה  וזה  בגשמיות  בטבעיות  תלוי  שהדבר  שיחשוב  אלא  השתדלות), 
ישראל. וכו'. אבל ענין זה שייך אצל כל אחד ואחד, דכל אחד כשיתבונן בעצמו 

את  תולה  ולא  טבעיות  בסיבות  אצלו  הנעשה  כל  את  תולה  שהוא  יראה 
הצלחותיו בזכות התורה שלמד באותו יום, ובזכות תפילתו או שאר 

מצוות שעשה, והסבורים כך הרי הם מקטני אמנה ח"ו. וזה 

 

אמרו חז"ל שהגזירה הנוראה של היוונים הי' שגזרו כתבו לכם על קרן השור וכו' 
היינו תאמינו כי בזה תלוי ההצלחה והאושר ומחשבה זו היא כפירה באלוקי ישראל 
וכו'. ובענין זה צריך להתחזק לתלות את כל הנעשה סביבנו בסיבה האמיתית לדעת 
בה  ומאמינים  ותפילה  לתורה  המצוות  לקיום  שמתמסרים  כמה  עד  תלוי  שהכל 

ומוסרים את עצמינו אליו ואז זוכים לסיעתא דשמיא". 
קרן  על  שיכתבו  היתה  שהגזירה  תימן  באיגרת  הרמב"ם  מש"כ  יבואר  [ועפי"ז 
השור ואח"כ יחרשו בו, וכוונתם בזה היתה, שכיון שעיקר אכילת האדם זה הלחם, 
וכשאדם חורש וזורע ועושה את כל מלאכות השדה צריך הוא חיזוק גדול באמונה, 
[כמ"ש בגמ' (שבת לא.) "אמונת" זה סדר זרעים, ומפרש בירושלמי (הובא בתוס' 
שם) דמאמין בחי העולמים וזורע], לכן גזרו שיכתבו על קרן השור שאין לנו חלק 
באלוקי ישראל, ושהאדם יראה על שורו שחורש בו את הכתוב עליו, זה יגרום לו 
להסיר את אמונתו בהשי"ת, ויחשוב האדם שהוא הזורע והוא החורש והוא הפועל 
והמפרנס.  והזן  המחי'  מהשי"ת  ואמונתו  ליבו  יסיר  וממילא  מזונו,  את  לו  להביא 
וזה יגרום לו שבכל דרכיו לא תהי' אמונתו ובטחונו בהשי"ת, אלא יסמוך על כוחו 

וזרועו, ובזה יהי' בחושך גדול כל ימי חייו].  
ועפי"ז יבואר מאי טעמא הפסוק ממשיל את מלכות יון לנמר שהוא עז שבחיות, 
אדם  אין  שאמרו  כמו  העזות,  תכונת  מחמת  הוא  הכפירה  שיסוד  משום  והיינו 
מעיז פניו בפני בע"ח, דאם הוא כופר הרי הוא עז פנים, וכיון שיון היו כופרים לכן 
הפסוק מושלם לנמר. וההיפך מזה היא ההודאה, ולכך בחנוכה תיקנו להודות היפך 

הכפירה של יון. [עי' מש"כ בזה בספר ימי החנוכה].
ו) והנה כנגד אותו חושך שרצו מלכות יון להחשיך את ישראל, תיקנו חכמים ז"ל 
הוא  והמכוון  חנוכה,  נר  הדלקת  מצות  קיום  ע"י  ישראל  שבבני  האור  את  לחזק 
שבהדלקת הנר צריך להתחזק בידיעה שכל מציאותם של ישראל היא רוחנית, והם 
נמשכים אחר הקב"ה כשמן אחר הפתילה בבחינת "משכני אחריך ונרוצה". [וכמ"ש 
והיא  הנרות  בהדלקת  נהנית  הנשמה  כי  "וידוע  וז"ל  פכ"ה)  (שמות  בחיי  הרבינו 
מתהלכת בעדוני ההוד והשמחה, ומתפשטת ומתרחבת מתוך הנאת האורה מפני 
שהיא חתיכת אור חצובה באור השכל, ומן הטעם הזה נמשכת אחר האור שהוא 
מינה אע"פ שהוא אור גופני והנשמה אור רוחני זך ופשוט, ועל כן המשילה שלמה 
ע"ה לנר הוא שאמר "נר ה' נשמת אדם""]. וככל שיהודי יתחזק בידיעה שהכל הוא 
מאת השי"ת והקב"ה הי' הוה ויהי', ומהוה את הכל, ומשגיח על הכלל ועל הפרט, 

בזה הוא מחזק את אור האמת שלא יכבה.  

 פרסומי ניסא
הרב נחום באדנער

חנוכה.  בדיני  מאד  מרכזי  ענין  הוא  ניסא  שפרסומי  הרבה,  ומפורסם  היטב  ידוע 
אמנם יסוד הדבר וטעמו אינו ידוע כ“כ, למה תקנו חז“ל כך, ומה רע בזה שכל אחד 
ידליק לעצמו ויזכור הנס בהדלקה שלו, ולמה צריך שראובן ידליק ויראו שמעון ולוי 

וכו‘, הרי הם יקיימו זכירת הנס על ידי הדלקתם.
שביסוד  זצ“ל:   אויערבאך  מהגרש“ז  שלמדנו  היסוד  פי  על  בס“ד  לבאר  ונראה 
הדלקת נר חנוכה יש ב‘ דינים עיקרים: א. הזכרת הנסים. ב. הודאה על הניסים (כדי 

להודות ולהלל וכו‘). עכ“ד.
והנה בעצם מצד הזכרת הנסים, היה מועיל שכל אחד יזכיר לעצמו, ולא היה צריך 
פרסומי ניסא רק מצד עצם זכירת הנס. אמנם כיון שהמצוה צריך לעורר גם הודאה 
והלל, חייבו שיודיע לרבים הנס. ומעלת הודאת רבים כבר יסדה דוד המלך, (הגם 
שגם בשמונה עשרה אומרים ”מודים“ והוא הודאת יחידים) שנאמר [תהלים פרק 
ּוְבמֹוַׁש֖ב  ִּבְקַהל־ָע֑ם  ִוֽ֭ירְֹממּוהּו  (לב)  ָאָדֽם:  ִלְבֵנ֥י  ְוִ֝נְפְלאֹוָת֗יו  ַחְסּדֹ֑ו  ַלה'  יֹודּ֣ו  קז,(לא) 
ְזֵקִנ֣ים ְיַהְללּֽוהּו: הרי שצריך להודיע נפלאותיו לעוד בני אדם. וגם בקהל עם וכו‘. 
נפסק  וכן  במנין  לברך  צריך  הגומל  ברכת  שהמברך  מזה  למדו  נ“ד.  ברכות  ובגמ‘ 

בשו“ע (רי“ט ג‘).
ובהדלקת נרות חנוכה, קבעו חז“ל שיהיה פרסום לרשות הרבים, (וגדר מרן הגרי“ש 
אלישיב זצ“ל ב“תכלה רגל מן השוק“ הוא שצריך להיות ריבוי בני רשות הרבים, 
ולא יחדים שיש באמצע הלילה) ורק בשעת הסכנה התירו לפרסם רק לבני הבית, 
ודיו בפרסום הקטן הזה. (וע“ע בפוסקים אם ישנים בני הבית, וא“א להעיר אותם, 

אם מספיק להדליק בינו לבין עצמו.)
***

העולם אומר שטעם נוסף למה שלא אומרים על הניסים בברת ”על המחיה“ הוא 
מפני שהוא ברכת המזון בקיצור, ואילו הודאה, אי אפשר לקצר.

***
עוד שמעתי לבאר בתקנת פרסומי ניסא שכיון שבשעת החשמונאים לא נתנו לקיים 
והדליקו  בגלוי,  מצוות  וקיימו  פרצו  היוונים  שנצחו  מיד  הרי  בסתר,  וקיימו  מצות 
גדול.  בפרסום  המצוה  עושים  אנחנו  גם  ולכן  פרסום,  דרך  קדשיך,  בחצרות  נרות 

(מהגאון ר‘ דוד מורגנשטרן שליט“א)
***

ובאמת כבר עמד בזה במדרש שדרשו: ַהּֽדּוָדִא֣ים ָנְֽתנּו־ֵר֗יַח, זה ראובן שהציל 
ליוסף, ְוַעל־ְּפָתֵח֙ינּו֙ ָּכל־ְמָגִד֔ים, אלו נרות חנוכה, (מדרש חזית שיר 

הצלת  בין  הקשר  מה  המפרשים  ומקשים  יד).  ז,  השירים 



דל"ח  השה"ג  כוונת  דאין  בנר".  שמן  נתן  לא  כאילו  דהוי  לה  זקוק  וכבתה  הרוח 
כלל מעשה הדלקה, אלא דבכה"ג כבתה זקוק לה, ואם בסוף לא נכבה הוי מעשה 
פסולים.  ב'  איכא  משיעור  פחות  שמן  דבנתינת  י"ל  דבריו  ובביאור  וצ"ב.  הדלקה. 
א. במעשה ההדלקה. ב. מצד כבתה זקוק לה. דבכה"ג שנתן שמן פחות מכשיעור 
חשיב כמכבה במזיד. דלכ"ע זקוק לה. ויסוד הענין כמשנ"ת דיש ב' חלקים במצוה 

א. מעשה ההדלקה. ב. החיוב שיהיה דלוק במשך זמן דחצי שעה. 
ובזה נראה לחלק בין חסרון שמן בשיעור חצי שעה להדלקה במקום הרוח, דבחסרון 
שמן מלבד הפסול הב' דחשיב כמכבה במזיד. מלבד זה יש ג"כ הפסול הא' דל"ח 
מעשה הדלקה כשאינו מכין להדלקה שמן בשיעור שידלק במשך זמן החיוב. אמנם 
בחידוש השה"ג דגם בהדלקה במקום הרוח יש פסול. יש לומר דבזה ליכא פסול 
בעיקר ההדלקה דל"ח מעשה הדלקה. וכל הפסול רק בזה שלא נתקיים הדין הב' 
שיהיה דלוק חצי שעה. דהוי כמכבה במזיד. ולזה סגי אם בסוף לא יכבה. או אם כל 
פעם שנכבה הדליק, ולכן מהני בבית מנורה, אפי' שבהדלקה קודם סגירת הדלת 
היה נכבה, מ"מ אין בכה"ג חסרון במעשה, אלא בהדין הב' שיהיה דלוק, ולזה סגי 

גם במעשה חיצוני של סגירת הדלת.
שו"ר בפר"ח [תרע"ב] דכתב ע"ד השה"ג דברור דההיא הדלקה כמאן דליתא וצריך 
לחזור ולברך, והביא דבכנה"ג בסי' תרע"ג מבואר דהוי הדלקה, דכ' "דא"צ לחזור 

ולברך דמצות הדלקה הא עבדא".

הדלקת נר חנוכה עם כוונת כיבוי
הרב שמואל מנחם כהן

ישנה שאלה בפוסקים באדם שהדליק נרות חנוכה על מנת לכבותן מיד האם יצא 
משום דכבתה אין זקוק לה או לאו. וידועה ראייתו של הגרש"ז אויערבך זצוקללה"ה 
מדברי הגמ' בשבת כג:, אמר רבא מילא קערה שמן והקיפה פתילות כפה עליה כלי 
עולה לכמה בני אדם לא כפה עליה כלי עשאה כמין מדורה ואפילו לאחד נמי אינה 
עולה, דאמאי לא עלתה אפילו לראשון, והא בשעת הדלקת הנר הראשון לא היתה 
עדיין מדורה. וצריך לומר, דכיון דבשעת הדלקת הראשון התכוין להדליק את כולם, 
חשיב כמדליק על מנת לכבות, ומוכח דהמדליק על מנת לכבות לא יצא. ובביאור 
שעה,  חצי  תוך  שיכבו  מצויה  רוח  שיש  במקום  כמדליק  דזהו  לומר  צריך  הדברים 
דלא יצא. אמנם יש לעיין דהא גבי נזקין מצינו דהזורק חץ ותריס בידו וקדם וסלק 
שהיה  אף  על  מצויה,  רוח  שיש  במקום  חץ  כזורק  חשיב  ולא  פטור,   – התריס  את 
בדעתו מתחלה לסקל התריס, ומוכח דמעשה אדם בעל בחירה חשיב לעולם כדבר 

המתחדש, ולא כרוח מצויה, ואמאי הכא לא יצא.
ויש לבאר בזה, דכיון דמדליק על מנת לכבות זה חסרון בכוונת ההדלקה, דבעינן 
דיתכוין להדליק נר של פרסומי ניסא, ודמי למדליק נר לצרכו דמבואר בגמרא שבת 
שם כב: דלא יצא [ומשמע דזהו אף למאן דאמר מצוות אין צריכות כוונה, משום 
דבעינן הדלקה דפרסומי ניסא], והכא נמי הכא דכוותה. ונראה לפי זה, דאם עמד 
ההדלקה,  אחר  מיד  הנר  את  לו  לכבות  והתכוין  ההדלקה  בשעת  רשע  אדם  לידו 

דיצא, דלא חשיב כרוח מצויה כמו שנתבאר.   

בהדלקת אכסנאי 
הרב יהודה ליב פוריס
[נכתב מתוך דו"ד עם הרה"ג ר' יוסף הירשמן שליט"א]

בדין חובת ההדלקה עיקר הדין הוא נר איש וביתו וכל בני הבית בכלל ההדלקה, 
בפרוטה,  משתתף  בביתו  עליו  מדליקין  דכשאין  דאכסנאי  הדלקה  חיוב  ומצינו 
ובר"ן  בעה"ב,  בהדלקת  להכלל  הבית  מבני  דאינו  בזה  שהחידוש  מבואר  וברא"ש 
מבואר דהחידוש הוא שחייב להדליק אף שאין לו בית ולא נימא דחובת ההדלקה 
הוא  דבעצם  בדבריו  דמבואר  ונראה  ז.  בפסחים  ברמב"ן  ועי'  מזוזה,  כמצוות  היא 
בכלל הדלקת הבית אלא דאין הנר דידי', בשונה משאר בני הבית דמה שהנר של 
בעה"ב מועיל להם, ולהכי משתתף ואחר שהנר שלו שוב יכול הוא להכלל בהדלקת 

הבית עי"ש.
והנה לכאו' נוטים הדברים דדין החיוב של אכסנאי חלוק מדין בעה"ב, ועי' בבה"ל 
דאמרינן  ואף  ביתאי  בגו  עלי  מדלקי  דקא  דאר"ז  בהא  שכ'  אשה  בד"ה  תרע"ה 
בברכות דף כ' גנאי הוא לאדם שאשתו ובניו מברכין לו מפני שלא היה אז בבית 
חובת  הוא  נ"ח  מצוות  שיסוד  דאחר  בזה  ומבואר  הבית,  על  מונח  החיוב  ועיקר 
חיובא  שנתחדש  ואף  החיוב  עיקר  זהו  אחת  בהדלקה  יוצאים  ביתו  בני  וכל  הבית 
דאכסנאי ומצי מדליק לעצמו יותר ראוי שיצא בהדלקת הבית, ובאמת יש ללמוד 
יסוד הדברים גם מהא דלא מבואר באכסנאי דין מהדרין אלא דין השתתפות, ומצינו 
בהדלקה  לצאת  שלא  יכול  דאכסנאי  ג'  תרע"ז  הרמ"א  והביאו  ק"א  סי'  בתרוה"ד 
שמדליקין עליו בביתו דלא גרע מהמהדרין ובתרוה"ד יש מקום ללמוד דהוה ממש 
כדין המהדרין ובאותו גדר חיוב הוא אמנם בט"ז סק"א מבואר שלמד בדבריו דאין 
כאן מצוות המהדרין אלא דכי היכי דמהדרין יכולם שלא לצאת בהדלקת בעה"ב 
שם  במ"ב  גם  ואכ"מ],  מהדרין  הדלקת  בגדר  [ותליא  הכי  עביד  מצי  איהו  הכ"נ 

סק"ג שנתן הטעם דכשיש לאכסנאי נר ראוי להדליק לעצמו משום חשדא 
נראה דאין בזה למצוות מהדרין, ויל"ב בזה דעיקר דין ההדלקה הוא 

יוסף ע"י ראובן לבין נרות חנוכה. וביארו החתם סופר (תורת משה, חנוכה) ובספר 
ראש דוד (לחיד"א פרשת ויגש ד"ה ובטרם), על פי מה שאמרו חז"ל שאילו היה 
רבה  כתפו (ויקרא  על  מביאו  היה  מידם'  'ויצילהו  עליו  כתוב  שיהיה  ראובן  יודע 
אהרן  של  טובות  למדות  (וגם  ראובן,  של  הצלה  למעשה  התורה  ופרסם  ח).  לד 
הכהן) הרי למדו חז“ל מזה שכשיש דבר טוב כזה צריך לפרסמו, ולכן קבעו נרות 
חנוכה על הפסחים לפרסם לרבים. עכ“ד. (וראה גם בחת“ס גיטין נ“ח. מה שלמד 

מהמדרש הנ“ל באופן אחר קצת).

בענין הדלקה בבית מנורה בזמן שיש רוח
ובדין כבתה אין זקוק לה

הרב פנחס נחומי
שעה  חצי  לדלוק  יוכלו  ולא  הנרות  מכבה  כשהרוח  מנורה  בבית  הדלקה  בנידון 
רק ע"י סגירת הדלת של הבית מנורה, וכבר השווה השה"ג (הו"ד במג"א תרע"ג, 
לפחות  בשיעור  שמן  עם  להדלקה  שעה  חצי  בתוך  שיכבה  במקום  הדלקה  יב) 
ובמקראי  צבי  הר  [עי'  בזה  החמיר  זצקוללה"ה  שהמהריל"ד  וידוע  שעה.  מחצי 
קדש] ובביאור מנהגא דידן דלא חיישינן לזה, נראה לבאר בהקדם ביאור גדר חיוב 

ההדלקה וכבתה אין זקוק לה.
אז  בשוגג  או  מאליו  בנכבה  דדוקא  יב.]  תרע"ב  א"א  להלכה [פמ"ג  נפסק  דהנה 
כבתה אי"ז לה, אבל בכיבה במזיד כבתה זקוק לה. וד"ז צריך ביאור דכיון דהוא 
שהוא  אכפ"ל  מאי  א"כ  שעה.  חצי  שידלק  באופן  והדליק  המצוה  מעשה  עשה 
עצמו כיבה. ומ"ש אם אחר יכבה דודאי כבתה איז"ל. לאם הוא עצמו מכבה דלא 

יצא.
והנה הראשונים בפסחים [ז.] הביאו ד' ר"ת בטעם החילוק במטבע הברכות בין 
מטבע ד"על" למטבע ד"למ"ד". וחילק ר"ת בין מצוות הנגמרות מיד שאז המטבע 
"על" למצות שיש להן משך זמן כגון עיטוף ציצית ותפילין, דאז המטבע ב"למ"ד", 
מצוה  דחשיב  ותירץ  מיד.  דנגמרת  ואף  להדליק  דמברך  נ"ח  מהדלקת  ר"ת  והק' 
שיש לה משך ושיהוי כיון דצריך לתת שמן שידלק חצי שעה. והק' ר"ת בס' הישר 
מיצרך  ותירץ "דמ"מ  בהדלקה.  מצוותו  נגמרה  וא"כ  לה.  זקוק  אין  כבתה  דהלא 
הוא דצריך" ויש שלמדו בכוונתו כד' האו"ז והמהרש"ל דלכתחילה למצוה שלימה 
אם  דעכ"פ  ר"ת  דכוונת  נר'  המכריע  ס'  מתו"ד  אמנם  לה.  זקוק  שאין  אף  ידליק 

יכבה במזיד יהיה זקוק לה. וא"כ מצוותו נמשכת.
והביאור בכל זה הוא דגדר המצוה הוא שיהיה דלוק במשך זמן ההדלקה דחצי 
שעה, ולכן חשיב מצוה שיש לה משך. וביותר מצינו ברעק"א [תנינא יג] בנידון א' 
ששכח לברך, דצירף לסניף עפי"ד ר"ת דכל משך החצי שעה חשיב דלא נגמרה 
המצוה ויכול לברך. ובפמ"ג [רס"ג א"א יא] נקט כן לדינא. וע"כ דזהו גדר המצוה 
אלא  אינו  לה  זקוק  אין  דכבתה  ודינא  שעה.  החצי  במשך  דלוקים  יהיו  שהנרות 
שיעור החיוב המוטל עליו. דלא הזקיקוהו רק להדליק באופן כזה שמצד הדלקתו 
יש בכחה לדלוק חצי שעה. ולא חייבוהו אם נכבה או כיבוהו אחרים. אבל בגוונא 
הנרות  שיהיו  לזה  לדאוג  ומצוותו  חיובו  ביטל  ודאי  במזיד  כיבה  עצמו  שהוא 
דלוקים חצי שעה. וזה ודאי מונח בחיובו שהוא עצמו לא יכבה. וכמ"ש המכריע 

דבזה מוגדרת המצוה כמצוה שיש לה משך זמן. 
עוד מבואר כן בתה"ד [ק"ב] בדין כבתה בער"ש, דחשיב רק הכשר מצוה. דהמצוה 
היא מצוה שיש לה שיהוי שעניינה שיהיה דלוק. וזמן המצוה הוא רק בצאה"כ. 
והדלקת ער"ש אינה רק הכשר מצוה, ומ"מ כבתה אי"ז לה, דעכ"פ פטרוהו אפי' 
הוא  שהמצוה  לומר  שייך  לא  בער"ש  בכה"ג  דודאי  מצוה.  ההכשר  של  בקיום 
במעשה ההדלקה ולא במה שהנרות דלוקים דההדלקה אינה בזמן המצוה. וע"כ 
[תרע"ג  בט"ז  ואמנם  לה.  אי"ז  כבתה  למ"ד  גם  במעשה  המצוה  דאין  כמשנ"ת 
ט] פליג ע"ז וס"ל דכבתה בער"ש זקוק לה. וגם לשיטתו מבואר דליכא בער"ש 
מעשה הדלקה. רק דס"ל להחמיר דכיון דלא התחיל כלל קיום המצוה בזה לא 

יתכן שפטרוהו ובכה"ג לכ"ע זקוק לה.
העולה מן הדברים דהא דכבתה אין זקוק לה לא משנה גדר המצוה. [ועי' רמב"ן 
שבת כב דגם למ"ד כבתה זקוק לה מ"מ בשבת שאנוס, לכ"ע כבתה אין זקוק לה. 
וע"כ דנידון דכבתה זקוק לה או אין זקוק לה אינו נידון בגדר המצוה. רק נידון 
דלוקים  הנרות  שיהיו  הוא  לכ"ע  המצוה  דגדר  החיוב]  מוטל  כמה  עד  הפלוגתא 
ולא לעשות מעשה הדלקה. והנידון עד כמה הטילו עליו חיוב זה אם צריך לדאוג 
לזה כל החצי שעה או שנפטר במה שהדליק באופן שאמור לדלוק חצי שעה. ולכן 

למצוה שלימה צריך לחזור ולהדליק.
זמן  במשך  הנרות  דלוקים  שיהיה  לדאוג  היא  המצוה  דצורת  למשנ"ת  ומעתה 
ההדלקה. ומכח זה נפקא הך דינא דמעכב בהדלקה שיהיה שיעור שמן חצי שעה. 
וכן שיהיה במקום שאין רוח שתכבה במשך חצי שעה. ולכן כל דמתוך מעשיו יהיו 
לדאוג  היא  דהמצוה  סגי.  דלת  סגירת  כגון  חיצונים  מעשים  אפי'  דלוקים  הנרות 
ומ"מ  הדלקה.  מעשה  ובעינן  מצוה  עושה  דהדלקה  וודאי  דלוקים  הנרות  שיהיו 
יתכן שהמעשה מצוה מורכב מלבד מעשה הדלקת הנר גם ממעשים חיצוניים של 

סגירת דלת דמכולם יחד נפקא המצוה שהנרות יהיו דלוקים.
קדש]  ומקראי  צבי,  [הר  הגרצפ"פ  מש"כ  לבאר  זה  דרך  על  נר'  עוד 

במקום  העמידה  "שאם  השה"ג  בל'  שדקדק  הענין  בביאור 

 



נר איש וביתו ובזה איכא הידור דכ"א מבני הבית יעשה הדלקה בפ"ע כתוספת 
להדלקת הבית משא"כ באכסנאי כיון שאינו בכלל חיוב הבית דין חיובו אחר הוא 
ואי"ז  אכסנאי  הדלקת  אלא  תהא  לא  ידליק  אי  דאף  מהדרין  למצות  ליכא  ובזה 
נר לכל אחד, גם מעיקר הנידון דבב"י כ' ע"ד התרוה"ד שאין לסמוך ע"ז ולברך 
וסבירא ליה דא"י להפרד מהדלקת אשתו וצ"ת מ"ש מכל מהדרין, ויל"ד שנחלק 
ליה  דסבירא  יל"ד  אמנם  בעה"ב,  בהדלקת  יוצא  שאינו  שאי"ז  מהדרין  בהגדרת 
שכל חיוב דאכסנאי חיוב אחר הוא וכל שהוא בכלל הדלקת הבית לית ביה לדין 
הדלקה דאכסנאי ולכך לא מצי מדליק, עוד מצינו בבה"ל שם בד"ה עמו שהביא 
מהפמ"ג פלו' הפוסקים בשני בעה"ב הדרים בבית אחד וכל אחד אוכל משלו האם 
יכולים להשתתף בפרוטה זה עם זה או"ל ודעת הפר"ח דלא מצי משתתף [בפמ"ג 
א"א ג' נתן הטעם שלא יועיל משום דלא הקלו בהשתתפות אלא באורח אמנם 
בסק"ח הביא דברי הפר"ח דל"מ ושם נראה דמדינא הוא], ויל"ב טעמא דמילתא 
כאמור דדין השתתפות הוא בחיוב ההדלקה דאכסנאי דאינו חייב בהדלקת הבית 
אבל ב' בעה"ב כ"א חובת הדלקה גמורה של הדלקת הבית עלי' ולזה ל"מ שיתוף 
שמה שמשתף בהדלקת האחר אינו קיום לדין הדלקת הבית, והנה דברי הבה"ל 
שם נוטים שנקט לעיקר כהשיטות שיוצא, אמנם בהליכות שלמה טען דכ"ז בב' 
גם  ולדעתו  המדליק,  אחר  אכסנאי  עם  להשתתף  מצי  לא  אכסנאי  אבל  בעה"ב 
חידוש ההשתתפות היינו להכלל בהדלקת הבית שהוא אכסנאי בו [ובפרט יל"ד 
כן למש"כ בדעת הרמב"ן] אבל הדלקת אכסנאי אחר אין שייך ביה כלל להשתתף 
בו, עוד מצינו חי' גדול בשעה"צ תרע"א נ"ב שהביא מהברוך טעם שנסתפק שמא 

אכסנאי שהדליק בביהכנ"ס יצא.
כל שמדליקים עליו בביתו אי"צ להדליק ומתבאר דהיינו לפי שהוא כלול בההיא 
זה שייך כשההדלקה היא  הא ברור דכל  הנה  הדלקה אחר שהיא הדלקת ביתו, 
בביתו אבל באופן שאחד מבני הבית מדליק במקום אחר פשוט שאין שאר בני 
לצאת  ההדלקה  למקום  שייכות  להם  שאין  אחר  הדלקה  בההיא  שייכים  הבית 
שם, ולכאו' דין זה אמור גם באיש ואשתו דאף האיש שידליק במקום אחר אין 
לאשה שייכות בההיא הדלקה, ואפי' אם ישכור שם חדר שייחשב כביתו [דבחדר 
המיוחד לו אינו מוציאו מתורת אכסנאי כמבואר בפוסקים בסי' תרע"ז שחיובו רק 
משום חשד] מיהו אשתו אינה שייכת לאותו בית ולא תצא בהדלקתו, [ודבר מצוי 
הוא כגון ביולדת השוהה בביה"ח והבעל מדליק בבית הוריו שאינה יוצאת בההיא 
להשאר  הוא  חייב  שם  להדליק  יכולה  כשאינה  דבזה  מורים  ושמעתי  הדלקה, 
היינו  סק"ט]  [תרע"א  בהדלקה  כגופו  אשתו  שמצינו  ומה  שם],  ולהדליק  בביתו 
לענין שאינה מדלקת כמהדרין, ודנו להוכיח כן מדברי המ"ב תרע"ז סקט"ז דאף 
אי  מיהו  בביתו  עליו  מדליקים  אי  בברכה  להדליק  מצי  לא  שאכסנאי  להשיטות 
לדחות  יש  מיהו  בהדלקתו,  היא  יוצאת  הא  ולכאו'  רשאי  קודם  להדליק  יקדים 
דהתם ודאי שהיא בבית חייבת היא בהדלקת הבית ונהי שאיהו מצי לקיים דינו 
כאכסנאי ולא לצאת בהדלקת הבית [ודברי הבה"ל הנ"ל ע"כ אינם לעיכובא רק 
והטעם  הבית,  בהדלקת  דווקא  חייבת  איהי  הנ"ל]  לגנאי  בזה  יהא  שלא  סיבה 
אף  בבית  אחד  כשאין  דהא  וביותר  בזה,  מחוייב  אינו  בבית  ואינו  דהואיל  לחלק 
שם  הבה"ל  שהביא  הפר"ח  בדברי  [כמבואר  שם  להדליק  מצי  לא  ביתו  שהוא 
שאשתו  מפני  היינו  ע"כ  הבית  להדלקת  קיומו  מציאות  כל  א"כ  במקום]  בד"ה 
תהא  שזה  מחוייב  שהוא  לומר  א"א  דאכתי  וי"ל  הדלקה  שם  לקיים  ושייך  שם 
שם  הדליקו  דאם  הוא  הגדר  אלא  באחרים  חיובו  תלי  ומיתלא  הדלקתו  אופן 
יוצא מיהו מצי להדליק כאכסנאי קודם, והגר"ר רייכמן שליט"א טען יותר דלא 
מבעיא כשאשתו אינה עמו דאינה יוצאת אלא אפי' כשהיא עמו כיון שאינם בבית 
להם  יש  [ואפי'  בהדלקתו,  תצא  למה  א"כ  הדלקתם  על  אכסנאי  תורת  ושניהם 
חדר מיוחד אי"ז נעשה לביתם כמבואר בפוסקים בסי' תרע"ז שחדר מיוחד אינו 
מוציאו מתורת אכסנאי אלא דצריך להדליק מדין חשדא], [ואם כנים הדברים א"כ 
ולפסק הגרשז"א הנ"ל לא תוכל להשתתף עם בעלה אחר שהוא אכסנאי ותצטרף 
שכ' ופעמים  דבלקט יושר מפורש שיוצאת  בעה"ב], אמנם הביאו  עם  להשתתף 
ש"מ,  יחד  שניהם  ואין  מיוחד  בית  להם  שאין  כגון  בנ״ח  חייבים  ואשתו  שאיש 
ונראה עוד יסוד לדבר מדברי תשו' מהרש"ל פ"ה שדעתו דאכסנאי חייב להשתתף 
אלא  ואין לו להדליק בעצמו ואפ"ה בדר עם אשתו בבית חמיו כ' שלא ישתתף 
ידליק לעצמו משום המהדרין שהרי הוא איש וביתו, והדברים צ"ב מיהו מבואר 

בזה שדן שיש כאן הדלקת איש וביתו.
עוד יל"ד בזה דכל חידושא דמדליקין עליו בביתו מועיל לענין הדלקת אכסנאי 
אבל היכי שיש לו חיוב הדלקת בית כגון  בעה"ב שיצא מביתו לזמן קצר באופן 
שעדין הבית נחשב לביתו ואשתו מדלקת שם אלא שהוא אינו מתארח כאכסנאי 
רק שכר לו בית [או חדר במלון] יל"ד שלא יצא בהדלקת אשתו דחובת זה הבית 
עליה רמי ככל בעה"ב, ובבית שאשתו מדלקת עליו אינו חייב להדליק שם כמו 
בב'  לגר  ל"ד  [ולהכי  אשתו  קודם  במקומו  להדליק  מצי  דלכו"ע  מהא  שנתבאר 
דכ"פ  ומטו  חשדא)],  משום  לאו  (אי  מהם  באחד  להדליק  דמצי  בשווה  בתים 
ב"חובת הדר" פ"ב ס"ט,  ויל"ד עוד דהכ"נ לכאו' בזה לא מצי להשתתף עם אחר 
שידליק בביתו העיקרי אף להשיטות דב' בעה"ב מצו להשתתף זע"ז דאי"ז אלא 

לפי שהם בבית אחד ויכולים להכלל בהדלקה אחת משא"כ כאן.
עוד היה מקום לדון נפק"מ בזה דאף אי מקום האכילה הוא העיקר 

 

מיהו מי שיש לו בית דידי' והוא אכסנאי קבוע לענין אכילה אצל אחר הכא ידליק 
בביתו ששם עיקר חיובו כדברי הבה"ל ולא תקבע בזה האכילה דכל מעלת האכילה 
הוא אם שוים המקומות ברמת החיוב, אמנם מדברי הפוסקים שכ' שבאוכל עראי 
אצל חבירו חייב להדליק בביתו [עי' ב"ח וט"ז] נראה דאם אוכל קבוע שם אף שאית 

ליה בית גמור מדליק שם עי"ש.

הערות לפרשת השבוע
"והרעב היה על כל פני הארץ ויפתח יוסף את כל אשר בהם וישבור למצרים"

כתב הרמב"ן יאמר כי לא פתח יוסף אשר בהם עד שחזק הרעב בארץ, לא כאשר 
צעקו אל פרעה מיד, כי העם צועקים כשיש להם מחיה מעט והוא רצה שלא ישאר 
היה  אוצרותיו  פתחו  טרם  כי  הארץ,  פני  כל  על  היה  והרעב  טעם  וזה  כלום,  להם 

הרעב על כל פני הארץ. 
הנה פירש הנאמר לעיל ותרעב כל ארץ מצרים ויצעק העם אל פרעה ללחם וגו', 
יוסף  ומ"מ  מעט,  מחיה  עוד  להם  כשהיה  בתחילה  מיד  צעקו  דהעם  ר"ל  דהכתוב 
לא פתח את אשר בהם עד שחזק הרעב בארץ, אמנם רש"י מפרש הכתוב דלעיל 
ותרעב כל ארץ מצרים וגו', דהכתוב ר"ל שהרקיבה תבואתם שאצרו חוץ משל יוסף.
ונראה דפירושיהם תליא בפלוגתתם דלעיל האם גם אנשי הארץ קבצו בר, דעה"כ 
לעיל (מ"ז) ותעש הארץ בשבע שני השבע לקמצים, כ' רש"י כתרגומו, דאונקלוס 
תרגם וכנשו דירי ארעא וכו', ועפ"ז פרש"י הכא ותרעב כל ארץ מצרים וגו' שהרקיבה 

תבואתם שאצרו חוץ משל יוסף. 
והוא  ידו,  תחת  אל  הכל  את  שקבץ  בעיני  והנכון  לעיל (מ"ח)  כתב  הרמב"ן  אמנם 
נתן להם ממנו בכל שנה כדי פרנסתם שלא יבזבזוהו ע"ש, הרי דמפרש דלא קבצו 
אנשי הארץ באוצרותיהם, הלכך א"א לו לפרושי כרש"י ותרעב כל ארץ מצרים וגו' 

שהרקיבה תבואתם. 
הרב יצחק זאב דיסקין

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

יש להתבונן בכמה דקדוקי לשון והבדלים בחלומות פרעה ובסיפורו אותם ליוסף:
א. כשפרעה חולם כתוב "והנה מן היאר עלת שבע פרות יפות מראה ובריאת בשר" 
(מא, ב) ואילו בסיפור ליוסף אומר פרעה "והנה מן היאר עלת שבע פרות בריאות 
מראה"  "יפות  כתוב  בחלום  א'  שינויים:  שני  כאן  ויש  יח).  (מא,  תאר"  ויפת  בשר 
ובסיפור  בשר  לבריאות  מראה  יפות  את  הקדים  בחלום  ב'  תואר"  "יפות  ובסיפור 

הפך את הדברים.
ב. בחלום כתוב "והנה שבע פרות אחרות עלות אחריהן מן היאר" (מא, ג) ובסיפור 

כתוב "והנה שבע פרות אחרות עלות אחריהן" (מא, יט) בלא לכתוב "מן היאר".
ג. בחלום כתוב "רעות מראה ודקות בשר" (מא, ג) ובסיפור כתוב "דלות ורעות תאר 

מאד ורקות בשר" (מא, יט).
ובסיפור  ד)  (מא,  הבשר"  ודקת  המראה  רעות  הפרות  "ותאכלנה  כתוב  בחלום  ד. 

כתוב "ותאכלנה הפרות הרקות והרעות" (מא, כ).
קרבנה  אל  באו  כי  נודע  ולא  קרבנה  אל  "ותבאנה  ליוסף  פרעה  אומר  בסיפור  ה. 

ומראיהן רע כאשר בתחלה" (מא, כא) ובחלום לא כתוב דבר זה כלל. 
ו. בסיפור עצמו ישנו שינוי בתיאור מראה הפרות, דבתיאור הפרות השמנות כתוב 
"שבע פרות בריאות בשר ויפת תאר" (מא, יח) וברזות כתוב "דלות ורעות תאר מאד 
ורקות בשר" (מא, יט). ושוב אומר פרעה "ותאכלנה הפרות הרקות והרעות" (מא, 
כ) ומשמיט כאן את התואר "דלות" וכן במקום "רעות תואר" אומר "רעות" בלבד, 

וגם הופך את הסדר ומקדים רקות לרעות, וקודם לכן הקדים רעות תואר לרקות.
ישנן עוד הבדלים רבים ואין כאן המקום להאריך עוד בזה, וצריך התבוננות טובא 

בדברים. 

הערות לדף היומי
הרב מנחם מנדל לבנטל

על  מפרישין  דאין  מבואר  סב'  קידושין  יעוין  דשלבל"ע,  מקנה  אדם  אין  ע"ב  לג' 
המחובר לקרקע והיכא דבידו לתלשו מפרישין ומבואר דהחסרון דדשלבל"ע דאין 

גמירות דעת והיכא דהוה בידו דיש לו גמירות דעת יכול להפריש.
פשיטא  דאתו  עבידי  דבלא  כפל  מ"ש  הקשו  בתו'  יעוין  דמגנבא,  יימר  מי  ע"ב  לג' 
ליה דאינו יכול למכור אף לר"מ ובשלשים של עבד מספק"ל בגיטין מב' אם יכול 
עבד  של  משלשים  כפל  דחלוק  רח"ה  חידושי  ויעוין  דאתו.  עבידי  דלא  אף  למכור 
אי"ז  אבל  לבעלים  הכפל  לשלם  דצריך  נאמר  ועוד  כפל  לשלם  גזיה"כ  יש  דכפל 
תשלומי נזקין אלא דהוה גזיה"כ לשלם את הכפל לבעלים משא"כ הדין שלושים 
של עבד הוה תשלומי נזקין אלא דמשלם בתורת קנס אבל ביסודו הוה תשלום על 
הפסד העבד ומה"ט אף דלא עבידי דאתו יש צד בגמ' דיכול למכור שלושים של 

עבד לר"מ ודו"ק.
בה.  תופסין  כולם  דקידושי  לר"י  ס"ל  בקידושין  הנה  ל',  ולאחר  מעכשיו  ע"א  לד' 

ולכאו' קשה דדעת רש"י דערוה מפקיע קידושין וא"כ איך יתכן שתהיה קנויה 
קידושין  דאין  דהא  הפנ"י  דעת  דהנה  בזה  והנראה  וצ"ע.  לשניים 

תופסין בא"א דכיון שקנויה לאחד א"א שתהיה קנויה לשני. 



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

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

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

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

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:
ויגש - דינא דמלכותא*

ויחי - כבוד המת
שמות - כינוי שם רשע

וארא - השמעת קול בתפילה

דברי חזוק
לע"נ רחל בלומה בת יבדלחט"א משה יעקב הי"ו

ברונא  מהר"י  בתשובת  מצוה-  עושה  הדלקה  הפתילה-  רוב  להדליק  א. 
סימן ל"ט כתב שלא יסלק ידו אחר הברכה עד אשר ידליק רוב הפתילה 

היוצא מן השמן [ביה"ל סי' תרע"ג ריש סעיף ב'].

להדליק  שלא  חנוכה  בנרות  להחמיר  ונהגו  לנר-  מנר  להדליק  שלא  ב. 
אפילו מנר לנר דעיקר מצוותו אינו אלא נר אחד והשאר אינו למצוה כל כך 
ולכן אין להדליק מזה לזה [רמ"א סי' תרע"ד סעיף א']. דמדינא הלא סגי 
בנר אחד לכל בני הבית [מ"ב ס"ק ו']. ואם נכבה אחד הנרות אין להדליק 
מדינא נרות אחרות דאין בהדלקה זו מצוה מעיקר הדין דקי"ל כבתה אין 
זקוק לה, וכ"ש שאם נכבה השמש שאין להדליקו מן נר חנוכה [מ"ב ס"ק 

ב' וס"ק ז'].

ג. התחזקות בהלל ועל הניסים- "נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים... 
קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה" [שבת כ"א ע"ב] "לא שאסורין 
במלאכה שלא נקבעו אלא לקרות הלל ולומר על הניסים בהודאה" (רש"י 
להשתדל  וראוי  הניסים,  ועל  ההלל  זהו  הללו  הימים  שמעיקרי  הרי  שם) 
לאומרם כל אחד במתינות הראויה לו, גם על הש"ץ מוטל לא למהר כ"כ 
בהלל, וגם צריך לדעת מדוע "על הניסים" דחזרת הש"ץ נאמר במהירות 
איפכא  לנהוג  צריך  והיה  עצמה,  הש"ץ  חזרת  את  אומרים  מאשר  יותר 

לאומרו בימים אלו יותר לאט ויותר בכוונה.

ד. גודל למוד התורה בחנוכה- "וכבר ידעת שהאור הגנוז מביטין בו מסוף 
ידה  ועל  ההוא,  האור  מן  הארה  הוא  חנוכה  נר  והארת  סופו,  ועד  העולם 
אנחנו יכולים להביט בתורה אשר האור הגנוז בה" [בני יששכר בדרושים 
וזהו  קמ"ח]  עמ'  סוף  שליט"א  כהן  להגר"ד  חנוכה  בימי  מובא  לחנוכה- 
מוסר השכל גדול לגודל הארת ימי החנוכה, וגודל ההשגה בתורה שאנו 
יכולין להשיג בימי החנוכה, שהרי בימים אלו מתגלה באיזה בחינה הארת 
האור הגנוז שהוא אורה של תורה, וראוי להשתדל בכל הכח שלא נפסיד 

הארת הימים [הגר"ד כהן שליט"א שם].

ה. להתחזק בלימוד התורה בחנוכה- בשל"ה הקדוש [ב"דרך חיים תוכחות 
שעיקרו  יחשוב  לחנוכה,  מוסר  וז"ל: "תוכחת  כותב  חנוכה]  עניני  ומוסר" 
נתקו להלל ולהודות להש"י על כי היוונים חשבו לבטל תורה ומצוות. א"כ 
כי  הימים  מבשאר  תורה  להתמדת  ביותר  ראוים  האלה  הקדושים  הימים 
ת"ת כנגד כולם. ובעו"ה רוב העולם נוהגים בהם ביטול תורה והולכים אחר 
בשביל  עשו  ההם  בימים  ישיבה  פסקו  הקדומונים  שרבותינו  ומה  ההבל. 
הנערים שיחזרו על תלמודם מה שלמדו שיהיה שגור בפיהם, ע"כ השומע 

ישמע ויתעורר בימים ההם ביתר שאת בתורה ובמצוות" עכ"ד. 

אבל יעוין אבנ"מ מד' הוכיח מהסוגיא בקידושין סז' דאשה יכולה להיות קנויה לשניים 
דיליף מהקישא דר"י דהוקשו כל העריות לאחות אשה והא דאין קידושין תופסין בא"א 
דאין  לשנים  קנויה  שתהיה  סתירה  אין  הקנין  דמצד  ומבואר  ערוה.  השם  מחמת  היינו 
הערוה  בהשם  שיור  דהוה  ל'  ולאחר  דבמעכשיו  נראה  ולפ"ז  הבעל  של  ממונו  האשה 

קידושי כולם תופסין בה ודו"ק.

תגובות
יג:  במגילה  הגמ'  עברי".  עבד  אתנו  ושם   .. חלום  ונחלמה  וגו'  עבדיו  על  קצף  "פרעה 
מציינת על הפסוקים הללו "הקציף הקב"ה עבדים על אדוניהם כדי לעשות רצון צדיק 
ומנו יוסף". מבואר מדברי הגמ' שכל תכלית מאסרם של שר המשקים ושר האופים היה 
כדי לעשות רצון יוסף להוציאו מבית האסורים. ויש לעיין דבשלמא שר המשקים מעורב 
ישירות בשחרור יוסף אבל מה חלקו ותפקידו של שר האופים בעניין שחרור יוסף.ומה 

היה חסר אם רק שר המשקים היה נאסר וחולם וכו'.
 ונראה לבאר ע"פ דברי רש"י לעיל מ' ה' על הפסוק ויחלמו שניהם חלום שכל אחד מהם 
חלם את החלום שלו ואת הפתרון של חלום חבירו. וצ"ב מה היה נצרך לחלום גם את 
הפיתרון הרי עיקר ההוכחה של שר המשקים היא מזה שכאשר פתר לנו כן היה ומדוע 

לא סגי בחלום לבד.
ונראה לבאר ע"פ הגמ' בברכות נו. כל החלומות הולכים אחר הפה. וא"כ מעצם העובדה 
יכול  שכן  לאמיתתן,  חלומות"  "פותר  שהוא  הוכחה  אין  התקיים  יוסף  של  שהפתרון 
ידע  ולא  הפתרון  את  יצר  שהוא  כלומר  הנ"ל,  הכלל  מחמת  התקיים  שהפתרון  להיות 
אותו וכדאיתא בגמ' שם על בר הדיא ע"ש, ורק מחמת החלום של שר האופים שאת 
פתרונו ידע שר המשקים לפני אמירת יוסף מוכח שיוסף אכן יודע לפתור חלומות. ולפי 
זה ההוכחה בנויה דווקא מהחלום של שר האופים ורק מכוחה אנו יודעים שגם הפתרון 

של שר המשקים הוא אמיתי ולא  מכח הפה.
ויש להוסיף עוד דעדיין צ"ב לשם מה חלם גם שר האופים את הפתרון של חלומו של שר 
המשקים. אלא דזה מבואר ברש"י הנ"ל שכל הסיבה ששר האופים סיפר את חלומו זה 
רק מחמת שראה שיוסף אכן יודע לפתור חלומות כיון שהוא הרי חלם את הפתרון של 
שר המשקים וא"כ כיון שכל ההוכחה של שר המשקים בנויה על חלומו של שר האופים 

וכנ"ל לכן הוצרך שר האופים להשתכנע לספר וזה ע"י שחלם גם את פתרון חבירו.
אלא דעדיין צ"ב קצת מדוע שר המשקים סיפר בתחילה את חלומו ללא תנאים מוקדמים 
ושר האופים לא הסכים לספר רק אחרי שנוכח בכוחו של יוסף. ואלי י"ל דחלומו של 
שר המשקים היה חלום טוב בעצמותו וע"כ לא חשש לספרו דגם אם החלומות הולכים 
חלם  שהוא  מפני  זה  זועף  שהיה  (ומה  לטובה  יפתרהו  שיוסף  להניח  סביר  הפה  אחר 
את הפתרון הרע של שר האופים..), משא"כ שר האופים שבחלומו הוא מופיע כגברא 
קטילא שהעופות אוכלים מהסל שעל ראשו בלא פחד ממנו, פחד לספר את החלום שכן 
אולי סיפור החלום יגרום לפתרון רע שיתקיים מחמת הכלל שהחלומות הולכים אחר 
הפה, ורק כשנוכח שפתרונות יוסף אינם מחמת הפה אלא פתרון החלום לאמיתו שוב 

לא חשש לספר את החלום.

הרב יחזקאל וינבך 

מה שכתב הרב דניאל יששכר הלוי שומן שלא מצא מקור הדברים בשלטי הגבורים, יש 
לציין שהוא נמצא על המרדכי (ולא בהגהות מרדכי) דף ע"א ע"א רמז רס"ח אות א', ויש 

ליתן טעם לדבר דבעינן שיהא הלהב בתוך י' טפחים.

מבואר  בפורים  דכמו  להעיר  יש  בחנוכה,  סעודות  בענין  חיזוק  בדברי  שהבאתם  מה 
שעיקר סעודה היא ביום כן הוא הדין כאן, ולא כמו שנוהגים.

הרב דוד אריה שלזינגר

מפאת ריבוי הכותבים שליט"א
ועקב ההוצאות הרבות המשתרגות ותופחות

הננו להודיע שמכיון שמלכתחילה המאמרים הם 
במתכונת של 700 מילים בלבד

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

מתבקש לשאת בהוצאות בסך 40 ₪
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