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  פרק א: עיון בהלכה

  סוגיות הגמרא
התייחסויות , יש כמה ("במה מדליקין") בגמרא מסכת שבת, פרק שני

  לשימוש לאור נר חנוכה, בשתי סוגיות עיקריות:

דעת רב הונא ורב חסדא מבואר של ב)-אע"שונה (דף כא בסוגיה הרא
מותר להשתמש לאורה, ולדעת רב ורבי יוחנן אסור להשתמש לאורה, 

בנוגע לפתילות מתחילה אביי. המחלוקת ברים רבי ירמיה ווסוכן 
ושמנים שאסור להדליק בהם נר שבת רגיל (כיון שאינם דולקים יפה 

ם נר לרב הונא ורב חסדא אסור להדליק בה –) 1ש שמא יטהויש חש
ושייך החשש  חנוכה בשבת של חנוכה, כיון שמותר להשתמש לאורה

רב ורבי יוחנן מותר להדליק בהם נר חנוכה בשבת כיון שמא יטה, ול
  שממילא אסור להשתמש לאורה ואין חשש שמא יטה.

 ביתו פתח על להניחה מצוה חנוכה בהמשך מובאת ברייתא "נר
 אמרכך: "-ודיו", ומיד אחר שלחנו על מניחה הסכנה ובשעת ...מבחוץ

 ואי, צריך לא מדורה איכא ואי .לאורה להשתמש אחרת נר צריךו רבא,
בפשטות,  .אחרת" נר צריך מדורה דאיכא גב על אף, הוא חשוב אדם

בהמשך נראה שהדבר אינו רבא סובר שאסור להשתמש לאורה. אבל 
המלים א מוחק מדברי רבא את יש להעיר שהגר". עוד מוסכם

  .)וכן משמע מפירוש רש"י( "להשתמש לאורה"
  
זהו פירוש רש"י, אכן הרמב"ם בפירוש המשנה כתב שכל פסולי הפתילות והשמנים   .1

הנר יהיה חלוש וחשוך יש בשבת הוא מפני שהדלקת נר בשבת מצוה וכיון שאור 
שמא  ובתוספות ישנים בשם ריב"ן פירשו שהחשש הואלחשוש שיניחנו ויצא. 

  ואכמ"ל. .יכבה הנר ולא יהיה שלום בית



 אסור להשתמש לאורה ‡ ד
 

: רב יהודה אמר בשם רב שניה) מובאת הסוגיה ה(כב ע"אובדף הבא 
" חנוכה נר כנגד מעות להרצות אסור, "]בשם רב[ויש גורסים שגם  אסי

, וכ"כ הרמב"ם: "ואפילו לבדוק מעות לבדוקלהרצות היינו למנות או [
 יש קדושה וכי נרעל זה "ושמואל תמה  ].או למנותן לאורה אסור"

ובכל  "?בו יש קדושה דם ". ובא רב יוסף ותמה על שמואל, "וכיבה?
לעשות דווקא ביד, ולא יש הדם  כסוימצוות את זאת לומדים מהפסוק ש

", וכן גם בנר חנוכה שייך טעם עליו בזויות מצות יהו שלאברגל, כדי "
  . עליו בזויות מצות יהו שלא זה

הרי בן לוי האם מותר להנות מנויי סוכה, והשיב " ושאלו את רבי יהושע
". אלא שרב יוסף תמה על זה, אמרו אסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה

שהרי בנויי סוכה יש ברייתא מפורשת לאיסור ואילו בנר חנוכה אין 
גם האיסור להנות  –מקור לאיסור. ומסיק רב יוסף "אבוהון דכולהו דם" 

ות מעות כנגד נר חנוכה נלמדים מכסוי רצמנויי סוכה וגם האיסור לה
  .הדם

 כן לא חסדא, לרב שאיל תחליפא "דרב (פ"ב ה"א) נאמר:ובירושלמי 
, "הנר לאור מטבע לראות שאסר בחנוכה להיות שחלה בשבת רבי אלפן

   .2שהכוונה להרצות מעות (בחידושיו ובמלחמות) הרמב"ןופירש 

  
ן שרב תחליפא שאל את רב חסדא, לימדתנו רבינו שאסור להדליק ומפרש הרמב"  .2

בפתילות ושמנים שאסור בשבת, ומדוע, הרי אסור אפילו לראות מטבעות? אלא  
מכאן שהטעם לאסור שמנים ופתילות שאינם נמשכים הוא לא שמא יטה אלא מפני 

ולפי"ז שהאש אינה נאחזת ברוב הפתילה לפני שבת, ככתוב בירושלמי שם. עיי"ש. 
הירושלמי אינו כמו שמוסבר בבבלי בדעת רב חסדא, או שרב חסדא חזר בו, ראה 

  הפנים. -במראה
אך הפני משה על הירושלמי (ובהרחבה במראה הפנים) מקשה על הרמב"ן ורוצה 

  לראות נוסח [מטבע] התפילה של שבת, עיי"ש. –לפרש "לראות מטבע" 
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ואחד הטעמים שנאמרו  ובהמשך יש סוגיה האם מותר להדליק מנר לנר,
-אסור להדליק על" ומבואר שמטעם זה משום ביזוי מצוהלאסור הוא "

 מצוה של מנר המצוה מן שאינה קיסם ידי קינסא (רש"י: "שמדליק
   השאר"). מדליק וממנו

את הנוסח הכתוב במסכת סופרים, והביאוהו הפוסקים  עוד יש להזכיר
  "הנרות הללו קודש הם ואין לנו רשות להשתמש בהם".

  שיטת רש"י
בסוגיה הראשונה, כשנאמר "אסור להשתמש לאורה", פירש רש"י 

". וכיוצא בזה בדברי רבא "וצריך נר אחרת" מצוה נר שהוא ניכר שיהא"
   ."ברלד היכר לעשות ,אחרת פירש רש"י "נר –

בהמשך עצם הדבר שצריך היכר שהנר הוא לצורך מצוה מופיע בגמרא 
, בהקשר אחר: בתור נימוק לכך שאם היה תפוס נר חנוכה ב)כב ע"(

ועומד לא עשה כלום או שאם הדליקה בפנים והוציאה לא עשה כלום 
וסובר רש"י שמטעם זה יש גם  ".הרואה אומר לצרכו הוא דאדלקהכי "

ד ראשונים טעם זה כפי שיובא לאסור להשתמש לאורה, וכן נקטו עו
לקמן, והרשב"א הוסיף להדגיש שכאשר הרואה אומר לצרכו הוא 

  דאדלקה אזי אין פרסומי ניסא.

צריך להבין: הרי בסוגיה השניה הגמרא נותנת טעם אחר לאסור אך 
את הטעם של  כלל אינה מזכירהלהרצות מעות, משום ביזוי מצוה, ו

מה שהסוגיה הראשונה וגיות, וסההיכר? אלא ודאי שיש חילוק בין ה
בסוגיה השניה אוסרים אינו זהה למה שלהשתמש לאורה אוסרת 

החילוק הזה נלמד מהבדלי הלשון  להרצות מעות משום ביזוי מצוה.
בין "אסור להשתמש לאורה" לבין "אסור להרצות מעות כנגד נר 

. ומהו (ומעצם העובדה שהגמרא אינה קושרת בין הסוגיות) ה"חנוכ
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וראה (כדברי הראשונים להלן  ,רכיםבדיוק החילוק, אפשר לומר כמה ד
הגהות ר"ש מדסויא, ראש יוסף, , יהושע-יפנמה שביארו ברש"י: 

  .3)הגהות רא"ם הורוויץ

שהוא  על כל פנים, נראה שיש קשר בין הטעם שכתב רש"י, שיהא ניכר
, לטעם המפורש בגמרא, משום ביזוי מצוה. שהרי אילו היה נר מצוה

מותר לבזות את המצוה ולהשתמש בה לצורכו ללא הגבלה, ודאי שלא 
אין כאן שני [וממילא אפשר אפילו לומר ששזהו נר מצוה היכר כל היה 

דהיינו הטעם של היכר הוא הוא הטעם של ביזוי מצוה, טעמים שונים, ו
כבוד המצוה (היפך בזות הוא כדי שיהיה ניכר שזו מצוה, שהאיסור ל

  ודוק].הביזוי) הוא כשהיא ניכרת וגלויה. 

ובדברי רבא "וצריך נר אחרת" שפירש רש"י גם כדי "לעשות היכר 
מפני לא פירש בפשטות שצריך נר אחרת צריך להבין, מדוע  –לדבר" 

פרש שר לומר שרש"י רצה לשאסור להשתמש לאור נר חנוכה. ואפ
דברי רבא גם אם נאמר שמותר להשתמש לאורה, שמכל מקום צריך נר 

במיוחד שרבא  , וכפירוש בעל המאור שיובא לקמן,אחרת משום היכר
עצמו הוא שהסביר בתחילת הסוגיה את דעת רב הונא שמותר 

וכיו"ב  – סובר כך)גם עצמו  עד שיש אומרים שרבאלהשתמש לאורה (
כיצד לקמן עוד . וראה ו"ח רסד, עיי"ש)(בביאורו לשו"ע אכתב הגר"א 

  את דברי רבא, ואפשר לפרש ברש"י כדבריו. הר"ןפירש 

  
אמנם אע"פ שרוב הראשונים טרחו לבאר את ההבדל בין הסוגיות, נראה שהתוס'   .3

לא נחתו לזה, שכתבו בדף כא, ב "וכן הלכתא דנר חנוכה אסור להשתמש לאורה 
כרב וכר' יוחנן ואביי נמי קבלה, ורב יוסף נמי משמע לקמן דסבירא ליה הכי". וכן 

 להשתמש דאסור סבר נמי איכתב בתוס' הרא"ש בדף כב: "אסור להרצות מעות, 
 רבינו לשון מתוך משמע וכן, נקט הרגיל תשמיש מעות הרצאת דנקט והא לאורה
לאורה [רבינו שמשון  להשתמש אסור סבר יוסף רב דאף למעלה שכתב שמשון

  היינו התוס' שלנו]".
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  שיטת בעל המאור
מי שאומר "אסור להשתמש ש מחלק בין הסוגיות, ומבאר אורבעל המ

לאורה" אוסר כל תשמיש, גם של מצוה וקדושה (כגון לקרוא בספר 
להרצות מעות אוסר דווקא תשמיש  אוסרמי שאילו וסעודת מצוה), ו

(ושמואל  שייך לומר שמבזה את המצוה בזהשל רשות ושל חול, שרק 
שמתיר להרצות מעות סובר שאין ביזוי בשימוש לאור הנר, אבל מודה 

האוסרים טעם ואילו . שאסור להשתמש בגופו של נר לצורך רשות)
 של ולשמן לנרות זכר שהם כיוןלאורה כל תשמיש הוא "להשתמש 

טעם זה הובא בעוד ראשונים, " (עיקר כל בהנאה הן אסורות היכל
 והלכך תקנו במנורה שנעשה נס ידי דעל שב"א "משוםובלשון הר

. וראה לקמן " וכיו"ב בר"ןלאורה להשתמש שאסור כמנורה עשאוה
   ).דברי המאירי בזה

במקדש לכאורה כוונת הראשונים היא שאסור להנות לאור המנורה [
"קול מראה וריח אין שהרי  דבר לא פשוט,. אלא שהקודש מפני שהיא

ך אפשר , א)כו ע"ב(פסחים כדברי הגמרא ב", בהם משום מעילה
(וראה בתוס'  "הא איסורא איכאאומרת "שהגמרא שם להסביר ע"פ 

, ראה למשל שו"ת האריכו בזה והאחרונים. א ד"ה שמחתשבת כא ע"
 שנעשה נס י"שע "כיוןהלבוש כתב  אמנם .מנחת יצחק ח"ב סי' קכא)

 לפנים שהרי, כלל בה משתמשין שאין כמנורה עשאוה, תקנוה במנורה
דהיינו, גם  אורה"! את אדם בני ראו שלא מקום בהיכל עומדת היתה

(וראה במלבושי אם אין איסור בדבר אך בפועל לא נהנו לאור המנורה 
  ].יו"ט ואליה רבה על הלבוש)

קנת הסוגיה היא שחוששים לביזוי מצוה, אבל סוכותב בעל המאור שמ
"אסור להשתמש לאורה". דהיינו, שבסוגיה הראשונה  אין הלכה כדעה

, קדושה בנרות (כדברי שמואל "וכי נר קדושה יש בה?") איןלהלכה 
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ותר להשתמש לאורה מולכן  –נר חנוכה לנרות המנורה את משווים לא ו
  תשמיש של מצוה.

 המאור: "דשלש בעל את דעת או"ח תצו)(וכך סיכם האבני נזר 
 מנורה כנרות דינו לאורה להשתמש אסור דאמר למאן בדבר, מחלוקות

 אפילו דאמר ולשמואל. מצוה תשמיש אפילו בו משתמשין שאין
 ביזוי ואפילו קדושה משום הבי דלית הלי סבירא. מותר מעות להרצות

 הבי דלית לן קיימא ולדידן. נר של בגופו משמש דאינו כיון ליכא מצוה
 מעות להרצות אך. מותר דמצוה תשמיש בו ולהשתמש קדושה משום
  מצוה". ביזוי משום אסור

שמותר  (או"ח סי' תרעג) המובאת בטור בעל העיטורוכן היא דעת 
(שם ואף השולחן ערוך  להשתמש תשמיש קדושה לאור נר חנוכה.

 כגון דושהק של תשמיש הביא דעה זו כדעה שניה: "אפילו סעיף א')
  .4"קדושה של בתשמיש שמתיר מי ויש אסור. לאורה ללמוד

  
והט"ז תמה שהרי מטעם היכר יש לאסור גם תשמיש של מצוה, ותירץ שבעל   .4

מיש של מצוה רק בדרך עראי, שאז לא שייך הטעם של היכר העיטור מתיר בתש
(כחילוק של הרא"ש שנביא לקמן). אך באמת נראה שבעל העיטור סובר כבעל 

וקציעה. וכן עוד -המאור, שכלל לא חשש לטעם של היכר, וכמו שביאר המור
אחרונים חלקו על הט"ז ופירשו שבעל העיטור מתיר לגמרי בתשמיש מצוה, כמ"ש 

  הלכה.- בביאור
והנה הראשונים הקשו על בעל המאור, אם כן צריך לאסור להדליק נר חנוכה בשבת 
בפתילות ושמנים האסורים בשבת! ויתכן שכך באמת סובר בעל המאור, שגם בזה 

הביא את דעת בעל העיטור ומ"מ  אין הלכה כמסקנת הסוגיה הראשונה. אך בשו"ע
פסק בפשטות כדעת כל הראשונים שמותר להדליק בכל הפתילות והשמנים, וא"כ 
קשה, נחשוש שישתמש תשמיש מצוה ויטה? וכן הקשה הט"ז, ותירץ כשיטתו 
הנ"ל שמותר רק תשמיש מצוה בדרך עראי. אבל אם נאמר שתשמיש מצוה מותר 

עיין  –רונים תירצו קושיה זו בכמה דרכים גם בקביעות חוזרת הקושיה. אכן האח
  מור וקציעה, יד אפרים ועוד.
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אמנם, מסיים בעל המאור שאפילו אם נאמר שמותר להשתמש לאורה 
 יהא שלא, מכל מקום "צריך נר אחרת" כדברי רבא, כדי "תשמיש כל

בעל המאור שמטעם זה ונראה מ". דאדלקה הוא לצרכו אומר הרואה
כשיטת רש"י), אלא רק שיהיה לאורה (אין לאסור להשתמש של היכר 

והיכר זה קיים גם אם ניכר שהאדם הדליק נר נוסף במיוחד כנר מצוה 
מדברי בעל המאור הללו כתב המגן אברהם ו .5הוא משתמש לאורו

"ובמאור משמע שאפילו שיש שמש אצל הנרות צריך נר (תרעג סק"ד) 
שממילא  כלומר, אע"פ –על השולחן, שלא יאמרו לצורכו הדליקן" 

נפסק שאסור להשתמש לאורה, אבל גם כשאנו מובטחים שאינו 
 משתמש לאורה מפני שמניחים שמש ליד הנרות (כמ"ש השו"ע שם

), מכל מקום צריך מלבד זה לדאוג להיכר ממשי בכך שכך נוהגים
על  (וראה מחצית השקלשיהיה נר על השולחן ששם משתמשים בפועל 

  .  )שם המג"א

  שיטת הרמב"ן
המאור, ומוכיח בעל חולק על  "ן (במלחמות ה' ובחידושיו)הרמב

שהרי"ף לא סבר כמותו שהרי הרי"ף מביא להלכה הן את הדין שאסור 
  רצות מעות. השתמש לאורה והן את הדין שאסור להל

  
והרשב"א דחה את דברי בעל המאור בזה וטען שאם מותר להשתמש לאורה ודאי   .5

לא חוששים לרואים שיאמרו לצרכו הדליקה. אך אפשר לומר כנ"ל, שמה שמותר 
אדרבה,  נר מצוה.להשתמש לאורה זה רק כיון שיש נר אחרת וממילא יש היכר שזה 

וקציעה: מכאן הכריח בעל המאור שהטעם לאסור - כמו שהסביר יפה המור
שלכאורה מניין לחדש טעם כזה  –להשתמש לאורה הוא מפני שעשאוה כמנורה 

ולא לומר שהטעם הוא מפני ההיכר, שהוא טעם המוזכר בגמרא? אלא שכיון 
כפת לנו שישתמש שמכל מקום צריך נר אחרת, כדי שיהיה היכר, אם כן מה א

לאורה, והרי סוף סוף ההיכר קיים! אלא ודאי שהטעם הוא שזה איסור עצמי כמו 
  במנורה.
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שהאיסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה בא לחדש הרמב"ן מפרש ו
שהרצאת מעות , "אסור הקל עיון אלא שאינו מעות הרצאת שאפילו"

 הוא שמרחוק ,כנהנה נראה "אינו תשמיש אלא הנאה בעלמא", "ואינו
תשמיש מצוה וקדושה ורשות אין חילוק בין תשמיש , אבל "אותן מרצה

  (כפי שיוסבר להלן). 

גם שמואל, שמתיר בהרצאת מעות, מודה עוד מסביר הרמב"ן שו
" דאדלקה הוא לצרכו אומר דהרואה משוםשאסור בשאר תשמישים "

וכן מודה שמואל שאסור לבזות  (הטעם של היכר, כשיטת רש"י לעיל),
ביזוי רק כשמשתמש בגוף הנר (כמו הדלקה את המצוה אך לדעתו יש 

  בקינסא) ולא בשימוש לאורה.

הרמב"ן (בחידושים) :"ואם אומר ומדוע יש ביזוי גם בתשמיש מצוה? 
 מלתא לאו היא? המצו דהא איכא מצוה בזויי מאי שבת בסעודת תאמר,

 דמיחזי זו, היא מצוה בזויי לאחרת זו ממצוה משתמש שאדם דכל היא,
 לא כאן ועד .אחריתי מצוה ועביד מצוה הך ליה חביבא דלא כמאן
 כלומר נינהו מצוה חדא דתרוייהו משום לנר מנר להדליק אלא שרינן
 כמבטלות נראות מצות שאר אבל בטל, אינו במינו ומין חנוכה נר מצות

  ".זו את זו

אם כן, לדעת הרמב"ן יש שני טעמים לאיסור: היכר וביזוי. בעיון קל 
(ומרוחק) כהרצאת מעות אין בעיה של היכר (לא יאמרו שלצורך זה 

גם כן סובר הרמב"ן שהדליקה), ומכל מקום יש בעיה של ביזוי. ו
[וגם כאן יש לומר כפי שכתבנו  .6בתשמיש של מצוה יש בעיה של ביזוי

  
 אסור דאמר דלמאן ן"הרמב והנה האבני נזר מסכם את דעת הרמב"ן כך: "דעת  .6

 לצורכה אומר דהרואה היכר משום אסור דמצוה תשמיש אפילו לאורה להשתמש
 גם הנאה בו שיש דמצוה ותשמיש. נרות מהכ מדליק שאדם דפעמים דאדליק הוא

 בו נוהגים מצוותם בשעת מצווה שתשמישי כן גם מצוה ביזוי משום אסור כן
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וראה קרובים זה לזה.  –היכר וביזוי  –קודם בדעת רש"י, ששני הטעמים 
  .]שנדון שוב בדברי הרמב"ן בגדר ביזוי והקצהו למצוותומה לקמן 

  שיטת הר"ן
הר"ן (על הרי"ף) אומר כדברי הרמב"ן, שאיסור הרצאת מעות בא 

א גם בתשמיש מצוה כי לחדש שאפילו תשמיש קל אסור, אך האיסור הו
המצוות נראות כמבטלות זו את זו. אלא שהר"ן פותח את דבריו בטעם 

 כל פירוש. לאורה להשתמש שכתב בעל המאור, וזה לשונו: "אסור
 במנורה שנעשה נס ידי שעל דכיון מצוה, תשמיש ואפילו תשמישין

  כלל". בה משתמשין שאין כמנורה עשאוה תקנוה

מסכים לרמב"ן שמטעם ביזוי יש לאסור כל תשמישים,  אך כיון שהר"ן
מה ההכרח לומר את הטעם שעשאוה כמנורה? ומדוע הגמרא עצמה 

יש  (לפי בעל המאור ומה הנפק"מ בין הטעמים אינה אומרת טעם זה?
חולקת על השניה באמת הסוגיה  נפק"מ לתשמיש רשות, ולדעתו

  קת).אך מהר"ן נראה שאין כאן מחלוהסוגיה הראשונה, 

  
 ביזוי הוי שבקדושה כדברים בו נוהג אינו ואם הנאה לאסור שבקדושה כדברים

 בזה. בעלמא הנאה אלא תשמיש שאינו מעות להרצות אך. לן קיימא והכי. מצוה
 ביזוי משום אסור בזה דאף ומסקנא. היכר משום לאסור ואין דמותר לשמואל ל"ס

 ואינו הנאה בו שאין מצוה של בעלמא עיון זה ולפי. דבריו תוכן כאן עד מצוה
  הטעמים". שני אזדו דבזה. מותר תשמיש

מדייק ברמב"ן שיש תשמיש, יש הנאה רגילה ויש עיון בעלמא.  כלומר, האבנ"ז
בתשמיש יש בעיה של היכר, בהנאה יש בעיה של ביזוי, ובעיון בעלמא גם יש בעיה 
של ביזוי למסקנה (ואם זהו גם תשמיש וגם הנאה יש את שני הטעמים לאסור). 

"ז ואמנם הרמב"ן אומר שגם תשמיש של מצוה אחרת נחשב ביזוי, אבל האבנ
מדייק שזה רק בתשמיש ממש ולא בעיון בעלמא. ומכל מקום צריך עיון, שלכאורה 

  אפשר ללמוד ברמב"ן שכל תשמיש ואפילו עיון בעלמא הוא ביזוי.
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ושמא יש לומר שהר"ן אינו אומר את הטעם של "עשאוה כמנורה" 
כלומר, מדוע שימוש אחר . כעומד בפני עצמו אלא כהסבר לביזוי מצוה

לא היינו  כןואם לא  י לנר חנוכה? מפני שעשאוה כמנורה,נחשב ביזו
. שהרי יש כמה דרגות וסוגים של לאורה כבזיון מחשיבים את ההנאה

אמר "וכי נר קדושה יש בה?" סבר ששימוש לאורה , ושמואל שבזיון
לא נקרא בזיון (כפי שהסביר הרמב"ן), ולכן כשאנו פוסקים להלכה לא 
כשמואל אנו אומרים שאכן "נר קדושה יש בה", דהיינו שחכמים 

וכלשון מסכת סופרים "הנרות  –מגדירים אותו כעין דבר שבקדושה 
נחשב כבזיון (ואם כן, ומשום כך השימוש לאורה  –הללו קודש הם" 

אין זה כבעל המאור, שלדעתו באמת הטעם של עשאוה כמנורה חולק 
על הטעם של ביזוי מצוה, ולכן דחהו מהלכה. אבל הר"ן שמביא את 

אכן . יש לומר שלדעתו הוא מתחבר לטעם של ביזויהטעם הזה להלכה 
בחידושיו כותב במפורש שאלו שני טעמים הרשב"א יש להעיר ש

 במנורה שנעשה נס ידי דעל משום דמילתא זה לשונו: "וטעמאשונים, ו
 כיון נמי ואי, לאורה להשתמש שאסור כמנורה עשאוה והלכך תקנו

  מצוה"). בזויי איכא בה משתמש אי מדליקה דלמצוה

על כל פנים, מזה שהר"ן מביא את הטעם שעשאוה כמנורה (לא כדעת 
ש לאורה אסור, בעל המאור שטעם זה אינו להלכה) משמע שכל שימו

  .)דייק האבני נזרללא שום היתר (וכן מ

 לי ובדברי רבא "וצריך נר אחרת להשתמש לאורה" מפרש הר"ן: "נראה
 נר דצריך פשיטא שכן וכיון לאורה להשתמש דאסור מודה דרבא דנהי

 על דמניחו) שכן( כיון הסכנה דבשעת גב על דאף ק"ה הכא אחרת
 לעשות אחרת נר צריך הכי אפילו לאורה משתמש כרחו על שולחנו
". כלומר, הר"ן סובר שגם כאשר יש נר נוסף זה נקרא בדבר היכרא

פני חנוכה, כי האור בא מצירוף הנרות (אלא שמ שמשתמש לאור נר
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, ומכל מקום הצריכו לעשות היכר). הסכנה אין ברירה והתירו להשתמש
ר שני נרות ובאמת זו מחלוקת גדולה בין הפוסקים מה דין השימוש לאו

מסתמך על הב"ח (ווהב"ח אוסר  א מתיר הרמ" –שאחד מהם נר חנוכה 
ראה טור ושו"ע  -(את פירוש רש"י בדברי רבא) כך גם מסביר והר"ן, 

פרט בפרי חדש ומור וקציעה שם. וכן סי' ונושאי הכלים סי' תרע"ג. וב
ובפשטות, . ). וכן סי' רעו, דיאור הגר"אבברסד, במג"א סק"ד ו

לשיטת הר"ן  –המחלוקת הזו תלויה בטעמי האיסור להשתמש לאורה 
שהאיסור הוא עצמי, שעשאוה כמנורה, לא מועיל נר של היתר. אבל אם 
האיסור להשתמש לאורה הוא רק מפני ביזוי והיכרא, אזי כאשר 
מוסיפים נר במיוחד הרי יש כאן היכר וגם אין ביזוי (דהיינו שעשאוה 

, וכן כאיסור חפצא, והיכר וביזוי הוא יותר על הגברא)כמנורה הוא 
. שכתב שכאשר יש גם נר של חול (תרע"ג סק"המשמע מדברי הט"ז 

מותר להשתמש שם, כיון שלא שייכים שני הטעמים, של היכר ושל 
. ביזוי. ובאמת בספר בית מאיר העיר עליו שיש לאסור מטעמו של הר"ן

אך אין זה מוכרח, כי  .)טעם זהובאמת נראה שהט"ז לא סובר להלכה כ
יש לחשוש שאין כאן היכר, כי אדם גם לפי הטעם של ההיכר עדיין 

דליק לצורכו כמה נרות (כפי שמזכיר הרמב"ן סברא זו במלחמות וכן מ
תמש גם כאשר יש נר פסק המג"א שמטעם זה לכתחילה אסור להש

 ניתןלומר שאפשר גם לפי הטעם שעשאוה כמנורה  נוסף), ומאידך
, או מותר ולא בנר של המצוהשל הנר ה ובאורלתלות את השימוש 

ויש  לשון הבית מאיר שם.זו (לומר ש"תוספת אור לא חשוב הנאה" 
ו שמזכירים הפוסקים כאן כמ ,"זה וזה גורםנושא זה לדין "לדמות 

והדבר דומה סק"ה בשם הלק"ט)  תשובה-רישעוקציעה, -(למשל מור
ראה  –מקום שגם האיסור לבדו וגם ההיתר לבדו יכולים לגרום ל

 .עמ' תרצז) ה וזה גורםאנצ"ת ערך זמקורות לזה ב
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  שיטת הרא"ש
 לאורה להשתמש דאסור לעיל דאמרינן : "דהא(סימן ו)כתב  ש"הרא
 ולא הדליקה זה תשמיש לשם אומר דהרואה קבוע תשמיש דוקא היינו
 דאף אסי רב ואשמעינן הדליקה. לא לזה עראי תשמיש אבל מצוה לשם

 לנר סמוכות שידיו לפי אסור מעות הרצאת כגון גנאי של עראי תשמיש
 קאמר ולא. חנוכה נר כנגד דקאמר לישנא משמע וכן. יפה בהן לעיין
  לאורה". מעות להרצות אסור

 –דהיינו, הרא"ש סובר כרמב"ן (וכרש"י) שיש שני טעמים לאיסור 
אומר לשם תשמיש זה הדליקה"). וגם מסכים זוי והיכר ("הרואה יב

 א חידוש, מפני שהוא "תשמיש עראי"הרצאת מעות הואיסור לרמב"ן ש
 מכל מקום אסור מטעם ביזוי מצוה.אך ולכן לא שייך הטעם של היכר 

שידיו אה שדווקא תשמיש קרוב הוא בזיון, "לפי מהרא"ש נראבל 
שהרצאת מעות היא לעיין בהן יפה" וזה הפוך מהרמב"ן  סמוכות לנר

מרחוק [דהיינו שהם חלוקים מה משמעות הלשון "כנגד נר חנוכה"]. 
 של שאינו עראי בתשמיש מדבריו וכן דייק הבית יוסף מהרא"ש "נראה

תמה הב"י ו ",שרי לנר, סמוכות ידיו להיות צריך שאינו דהיינו גנאי,
וכן פסק מדוע הטור ורבינו ירוחם לא הביאו פרט זה מדברי הרא"ש. 

 אסור מעות הרצאת כגון ארעי תשמישי "אף (שו"ת סי' פה) מהרש"ל
  .שרי" ארעי תשמישי שאר אבל הנר אל ידו שמקרב מאחר

 דאין הוסיף אך ן"כהרמב כן גם ש"הרא "דעת וכן מסכם האבני נזר:
 בקרוב לעיין שצריך מעות הרצאת כעין אלא מצוה ביזוי משום אסור

 מצוה ביזוי משום ליכא ברחוק שמשתמש תשמישים בשאר אבל. לנר
 עראי דתשמיש כן גם קולא מזה ויצא. היכר משום אלא אסור ואינו

אך מכל  הטעמים". שני שייכי לא דבזה. מותר מרחוק שמשתמשים
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אברהם לאיסור גם בתשמיש -והמגןוהט"ז הב"ח מקום, להלכה הסיקו 
  . (וכ"כ המשנ"ב) שאינו סמוך ממש לנר

 שהביןהבית יוסף נראה מ", של גנאי"תשמיש עראי  ה שכתב הרא"שומ
בין  נוסףאין חילוק (ו לנר שידיו סמוכותבעצם העובדה הגנאי הוא ש

שכוונת הרא"ש שהרצאת מעות היא אפשר לומר אבל . סוגי תשמישים)
שני תנאים: א. בצירוף ביזוי שייך רק אם כן תשמיש מגונה מצד עצמו, ו

ה (וכדעת בעל המאור). ב. כשידיו בתשמיש מגונה, ולא בתשמיש מצו
קרובות לנר. ולפי זה מותר כל תשמיש עראי מרחוק (כדעת הב"י) וגם 

(וכ"כ הראש יוסף בדעת  תשמיש עראי של מצוה, אפילו מקרוב
, ותיופבתוס עצמו הרא"שכתב וכן  .הרא"ש, וראה מ"ש בפמ"ג וצ"ע)

שביזוי מצוה שייך רק בהרצאת מעות שהיא תשמיש בזוי (אלא שנראה 
שהרא"ש בתוספותיו אינו מתאים עם דבריו בפסקיו, כמו שיובא לקמן). 
יתרה מזו, כיון שהרא"ש מדגיש "גנאי" אפשר לדייק שגם בסתם 

בדברי  הט"ז רוצה להגיהאמנם תשמיש רשות יהיה מותר (בדרך עראי). 
זוי כדעת ישגם בזה יש ב ,של גנאי" שאינו ראיהרא"ש "אף תשמיש ע

   הרמב"ן.

ור לאחר שהביא את דעת בעל העיטור שמתיר תשמיש מצוה, הטוהנה 
. דהיינו שהרא"ש אוסר "ולא נהירא לאדוני אבי הרא"ש ז"ל" כתב

ובפשטות משמע שהרא"ש אינו מחלק כלל בין מצוה  תשמיש מצוה.
מתיר גם תשמיש מצוה  אך אם נאמר שבעל העיטור לרשות ולגנאי.

ולק עליו רק בזה, , אפשר לומר שהרא"ש ח(וכדעת בעל המאור) קבוע
מותר (ואפילו רשות, שאינו  תשמיש מצוה בדרך עראיאבל מודה ש

  .), וצריך עיון (וראה ביאור הלכהגנאי)
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  עם לאיסורכטמוקצה למצוה 
כתב טעם אחר על האיסור להשתמש לאורה, שכתב  בתוספות הרא"ש

[רב אסי שאומר אסור  דסבר נראה על האיסור להרצות מעות: "ולי
 להשתמש אסור , דמאן דאמרלאורה להשתמש להרצות מעות] דמותר

 ואפילו אסור תשמיש מיני דכל קאמר מצוה בזוי משום לאו לאורה
 משום טעמיה אלא [וזה אינו ביזוי, להבנת הרא"ש] לאורה לקרות

 יוחנן' ור לרב פריך לא אמאי הכי תימא לא דאי, למצותו דהוקצה
 ודאי אלא, בו יש קדושה נר וכי לאורה להשתמש אסור דסברי דלעיל

 להרצות אסור דאמר יהודה לרב אבל, קאמרי מצוה בזוי משום לא
 דהוקצה משום לאו אלמא תשמיש שאר ושרי חנוכה נר כנגד מעות

 להכי, בזוי של תשמיש הוי מעות דהרצאת משום אלא הוא למצותו
היינו, מאן דאמר "אסור להשתמש ד – .בו" יש קדושה נר וכי ליה פריך

לאורה" הוא מפני שהוקצה למצוותו. וזה שלא כדברי הרא"ש עצמו 
  בפסקיו שפירש את הטעם שאסור להשתמש לאורה מפני היכר. 

(מה  פרק שלישי" מובא בגמרא שבת הוקצה למצוותווהנה המושג "
, ושם מבואר שהאיסור להסתפק מנויי סוכה הוא מפני שהוקצה ע"א)

וכן מבואר לגבי אתרוג שאסור באכילה מטעם שהוקצה למצוותו. 
(סוכה לז  , והדס של מצוה שאסור להריח בו כי מריחא אקצייהלמצוותו

טעם וסובר הרא"ש (בתוספותיו) ש. ב)ע"ב. סוכה מו ע"ב. ביצה ל ע"
וכן [ שייך גם בנר חנוכהבפני עצמו, לא מצד ביזוי, וטעם זה  עומדזה 

שביזוי מצוה והקצהו  ,)סי' כד( ותיותשובדברי הרא"ש במשמע גם מ
, מה בכך ביאוראלא שצריך . , עיי"שלמצוותו הם שני טעמים שונים

הקצאה שהוקצה למצוותו אם אין איסור מטעם ביזוי? וצריך לומר ש
  ]. , וצ"עשאסור בהנאה והקדשהוא כעין נדר למצוותו 
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נראה  ,נרשימוש בהראשונים שלא הזכירו טעם זה בהקשר ל שארו
שהקצהו למצוותו אינו טעם העומד בפני עצמו, אלא שכיון וברים שס

י מצוה. שהוקצה למצוותו ממילא אסור להשתמש בו מטעם ביזו
 : "אסוראו"ח כא)( הלכות ציצית שהובאו בטורוכדברי השאילתות 

 מצוה חובת ידי ביה למיפק דעביד במידי צרכיהן למיעבד ישראל לבני
 לאורוחי הושענא נמי אי מדעם ביה למיסר בטלית הקבועין חוטין כגון
 במה וכסה ושפך קרא דאמר מדם דילפינן למיכליה דמצוה ואתרוג ביה

הוא הרי  –" עליו בזויות מצות יהו שלא ברגליו יכסה שלא יכסה ששפך
להריח בהדס ולאכול הנאה ממצוות, גם איסור כל לטעם השאומר 
הוא מפני ביזוי  ,(שבהם נאמר בגמרא לשון מוקצה למצוה) אתרוג
-תוספותונראה שזו כוונת ה .(ועיי"ש בטור וב"י ובשו"ע ונו"כ) מצוה
נדפס בצד התוס') "אי נמי הכל אחד, אתקצי , בסוגייתנו( שכתבו ישנים

  . 7למצוותו משום ביזוי מצוה"

יש דין מיוחד של הוקצה וארבעה מינים שבסוכה ת נוספת: ואפשרו
, מפני (לא רק בשבת ויו"ט שיש בהם איסור מוקצה רגיל) למצוותו

ש ולכן י ב)(סוכה ט ע" שחל שם שמיים על הסוכה יש לימודשבסוכה 
, וכן באתרוג גם כל מה שהוקצה למצות סוכה (לפחות מדרבנן)לאסור 

  
וראה בתוספות בסוגייתנו (ד"ה סוכה) מה שכתבו על איסור נוי סוכה. והמהרש"א   .7

יזוי מצוה, ולכן הבין בדבריהם שבחוה"מ לא שייך המושג של מוקצה, אלא רק ב
אם נפלו בחוה"מ מותר להנות בהם. אבל הרא"ש בתשובה (סי' כד) כתב שאפילו 
נפלו בחוה"מ אסור, וכן פסק בשו"ע (או"ח תרלח, ב), וכן הבינו הט"ז (או"ח כא 

 יום טוב צירוף סק"א) והגר"א (סי' תרלח) גם בדברי התוס'. ומפרש הט"ז "דמשום
שבחוה"מ נמשך איסור מוקצה מיו"ט (ראה לבושי בחול המועד", דהיינו  גם אסור

  שרד ופמ"ג שם. וחדושי מהרי"ט בשבת כאן). 
והפני יהושע (על רש"י ד"ה אסור להשתמש לאורה) כתב שרש"י לא פירש טעם 
האיסור להשתמש לאורה משום שהוקצה למצוותו כמו אתרוג, מפני שכבתה אין 

  זקוק לה ועיקר המצוה אינה אלא בשעת הדלקה.



 אסור להשתמש לאורה ‡ יח
 

אבל בדברים  .ב)(כמ"ש רש"י בסוכה לז ע"ומדים מסוכה והדס ל
אין לאסור מה שהוקצה למצוותו אלא מפני ביזוי כנר חנוכה,  ,אחרים
  . מצוה

: פרק שלישי, שכן כתב בחידושיו בהדבר צריך תלמודהרמב"ן  ובדברי
 שאלמלא, למצותו אותם מקצה הוא עליו בזויות מצות יהו שלא משום"

 בשעת אף בהן להשתמש לו מותר היה המצות לבזות לו מותר היה
 בשעת הוקצו המצות כבוד משום אלא, הוקצה שלא נמצא מצותן
 אסור מהן ולהסתפק המצוה מן לסלקן בא אם שהוקצו וכיון, מצותן
במלחמות וכיוצא בזה כתב נופלת".  בסוכה לוואפי מוקצה משום

 וכיון מצותן בשעת שנאסרו הוא מצוה בזויי משום בסוגיין "אלא
 דהא אסור מהן ולהסתפק המצוה מן לסלקן שבא זה אף שנאסרו
 משום דאסור דכיון כלומר חנוכה לנר מעתה דן אתה וכן... לה איתקצי

 שהרי שבעולם תשמישין בכל ונאסר לגמרי מדעתו הקצהו מצוה בזוי
תהיה ש הוא הסיבה האיסור לבזותונראה מדבריו ש. למצוה" הוקצה

להשתמש עצמי יש איסור  למצוותואך לאחר שהוקצה הקצאה למצוה, 
והוא מסביר שבשעת המצוה החפץ של המצוה  מטעם זה של מוקצה!

. הוא כדבר שבקדושה (כמו ס"ת וכדו') ומצד זה אסור להשתמש בו
שתשמישי  ב)(חידושיו למגילה כה ע"ובמקום אחר מגדיר הרמב"ן 

האם  וצריך עיון ",קדושה של כבודמצוה בזמן המצוה יש בהם "
הכוונה שכל האיסור הוא לבזות ולבטל את הכבוד או שכיון שיש 

  .8"קדושה של כבוד" שוב יש איסור בשימוש לא רק בבזיון, וצריך עיון

  
 אסור אסי רב אמר הנוגע לענייננו: "דכיבמלחמות ה'  לשון הרמב"ןעוד מונעתיק   .8

 כל אסור הקל עיון אלא שאינו מעות הרצאת שאפילו ל"קמ רבותא מעות להרצות
 יוסף וכי רב ליה אמר הכי קדושה, ולפום של בין מצוה של בין אחר תשמיש שכן
 אלא הן נזרקין מצוה תשמישי והלא שירצה, כמו בו ינהוג שלא בו יש קדושה דם
 מצות יהו שלא קדושה בהן נוהגין מצותן בשעת מצותן לאחר שנזרקין פי על אף
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הביא דברי השאילתות שאסור להשתמש  (סי' ט)הנה הרא"ש בפסקיו ו
 להשתמש אסור למצוה שהוקצה לפיבשמן שנותר מנר חנוכה, והטעם "

בשולחן ערוך (תרעז, ו). אבל אם כן מדוע הרא"ש וכן נפסק ". ממנו
עצמו בפסקיו לא מביא טעם זה כטעם לאיסור שימוש לאורה? ואפשר 

היינו שכיון שכך ממילא  לומר שכוונת הרא"ש "לפי שהוקצה למצוה"
שהקצאה למצוותו אוסרת רק להנות מגוף אסור לבזות, או שנאמר 

 עם לאסור הנאה לאורו.השמן באופן שמבטל אותו מהמצוה, ואין זה ט
 הביא דעת השאילתות (בשם "מקצת גאונים")הרמב"ן ויש להעיר שגם 

" (ומשמע נאסר לו לעולם כמי שהקדישו לשמיםש"בדעתם הסביר ו
"ן עצמו חולק איסור עצמי, כמו נדר והקדש), ומכל מקום הרמבשזה 

 וכן דעת הר"ן, מפני "שכבר שלמה מצוותו" ומתיר להשתמש בנותר,
  .)וראה עוד שו"ת מנחת שלמה תניינא סי' נח אות ו(

  
 ואסורים שבקדושה כדברים בהם נוהגין[בנר חנוכה]  נמי הכא עליו בזויות

[אפשר  יוסף רב לה אתי לבזיון בזיון דדמי משום ולאו מצותן, בשעת חול בתשמישי
הדם ברגל אינו דומה לתשמיש לאור הנר. אלא שהאיסור  כסוילפרש: הבזיון של 

לבזות מלמד ש"נוהגין בהם כדברים שבקדושה" וזו הסיבה שאסור להשתמש 
לאורה, לא מטעם שמבזה. ולכן אסור גם תשמיש של מצוה וקדושה, אע"פ שאין 

 קדושה בו שיש דבר כעין אסור שמושין בכולהו חנוכה דנר שמעינןבו כ"כ בזיון], 
 כירה בפרק דאמרינן לדבר וראיה .קאמרינן תשמיש שאר שכן וכל מעות רצאתוה

 דן אתה וכן מודה שמעון רבי אפילו למצותו דהוקצה משום סוכה דעטורי דטעמא
 ונאסר לגמרי מדעתו הקצהו מצוה בזוי משום דאסור דכיון כלומר חנוכה לנר מעתה

 של דהדס ודומיא סוכה דעטורי דומיא למצוה הוקצה שהרי שבעולם תשמישין בכל
[משמע כנ"ל שהבזוי הוא טעם לכך ששייך הקצאה,  כלל בו להריח שאסור מצוה

  וכיון שמקצהו זה עצמו סיבה לאסור, אף שאין בזיון]". 
אך בדברי הרמב"ן עצמו בחידושין (בדף כא ובדף כב) נראה קצת אחרת, שבנר 

הביזוי בתשמיש מצוה, חנוכה האיסור רק משום ביזוי, ולכן הוצרך להסביר מהו 
זו". ואילו במלחמות נראה  היא מצוה בזויי לאחרת זו ממצוה משתמש שאדם "דכל

  שלא הוצרך להסביר זאת, כי ברור שאסור להשתמש גם למצוה. וצריך עיון בכל זה.
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הנה המאירי כרך את הנימוק של הקצהו למצוותו יחד עם הטעם ו
אוה כמנורה (הטעם של בעל המאור ועוד), ויחד עם דעת שעש

 בה באים השאילתות שאסור להשתמש בשמן שנותר. וזה לשונו: "ויש
 היכל ולשמן רותלנ זכר והן הואיל גמורה וקדושה הנאה איסור מטעם
 עוד ולא מצוה של הדס או סוכה כנויי הן והרי לגמרי מדעתו הקצהו

 לאחר אף שבהן כל בהנאה לאסור מדותיהם על שמפריזים אלא
למצוותו שייך רק בדברים שנחשבים כקדושה  מצותן". כלומר, הקצהו

(כמו סוכה שחל שם שמים עליה, והדס שדומה לסוכה), והדמיון 
  למנורה הוא רק טעם לכך שתהיה מוקצה לדבר זה.   

  :לסיכום

  
  רא"ש  רמב"ן  המאור  רש"י

אסור 

להשתמש 

  לאורה

  כמנורה.   משום היכר

כל תשמיש 

  אסור.

אך לא נפסק 

  להלכה.

משום לפחות 

  היכר

  

  משום היכר

דוקא תשמיש 

  קבוע

אסור 

להרצות 

מעות 

  (ביזוי)

רק תשמיש   

  רשות אסור

 אפילו עיון קל

  מרחוק.ו 

גם בתשמיש 

  ה שייך ביזויו מצ 

[בגלל בזוי 

  הקצהו למצוה]

אפילו תשמיש 

  עראי

דוקא כשידיו 

  קרובות לנר

דוקא יתכן ש 

רשות תשמיש 

  או דוקא גנאי

  



  פנימיות ההלכהפרק ב: 

שלשה טעמים עיקריים לאיסור שימוש לאור  התבאר שישבפרק הקודם 
נר החנוכה: א. משום ביזוי מצוה. ב. משום היכרא, שלא יאמרו לצורכו 

   הדליקה. ג. מפני שעשאוה כמנורה.

הטעם של הביזוי מפורש בגמרא, ומוסכם על כולם שהוא נפסק להלכה. 
אך רוב הראשונים  ,הטעם של היכר מופיע בגמרא בהקשר אחר

הטעם אילו והפוסקים מסכימים שהוא גם טעם לאסור שימוש. ו
כמו  – שעשאוה כמנורה אינו מפורש בגמרא אלא בדברי כמה ראשונים

שטעם זה לא נפסק והר"ן (אך בעל המאור עצמו סובר  בעל המאור
 יש לציין שרוב הראשונים מזכירים רק אחד או שנייםעוד . )להלכה

   .המאירי דן בשלשת הטעמים יחדורק  ,מבין הטעמים

, הוקצה למצוותו שהנר אחר לאיסור,תוס' רא"ש יש טעם פי לבנוסף, 
אך נראה שלדעת רוב הראשונים אין זה טעם העומד בפני עצמו אלא 

  .הוא קשור לטעם של הביזוי

יש  –האם אסור גם תשמיש מצוה א. בסוגיה:  הדיונים העיקרייםמתוך ו
ויש אוסרים או מפני הטעמים לשיטתם, מתירים כיון שאין בזה ביזוי 

ב. האם אסור תשמיש עראי, או  האחרים או מפני שגם זה נחשב ביזוי.
  "עיון קל". ג. האם יש הבדל בין שימוש הקרוב לנר או רחוק ממנו.



  בחנוכההנאת הגוף 

  אין הנאה לגוף הסוברים שבחנוכה
דות בחנוכה אינן סעודות מצוה אלא רשות, והנה כתבו הפוסקים שהסעו

שלא קבעום אלא להלל והודאה ולא למשתה ושמחה, כפסק הטור 
  :. וביאר הלבוש(תרע, ג)והשו"ע 

 עליהם מושל שהיה אחד מושל ביד זמן באותו ישראל נמסרו שלא ומפני

 בקשו ולא למלחמה עליהם האויבים שבאו אלא, המן בימי שהיה כמו להריגה

 כיון ...דתם על ולהעבירם ישראל על תקיפה ידם ולהיות, ההכנעה אלא מהם

 זממם הפיקו לא יתברך ובעזרתו, ו"ח בדת לכפור מזה אותנו למנוע רצו שהם

 לאלהים לנו שהיה על לו ולהודות ולשבח לחזור אותם קבעו לכך, ידינו וגברה

 את ולהשמיד להרוג הגזירה שהיתה המן בימי אבל, מעבודתו עזבנו ולא

 דתם המירו שאפילו הנפשות את ולא, ושמחה משתה ביטול שהוא הגופות

 כן גם יתברך ולשבחו להללו קבעו ממנו כשנצלו לכך, אותם מקבל היה לא ו"ח

 אלא אינן בחנוכה שעושין הסעודות ריבוי הלכך, ושמחה משתה ידי על

   . הרשות סעודות

ולפי זה מובן מדוע דווקא בחנוכה מודגש עניין זה שאין להנות 
לומדים מכאן לכל המצוות, מכל מקום כאן עיקר גם אם מהמצוה (

עיקרו של חנוכה אינו על הצלת הגוף אלא על הצלת הדין), כיון שכל 
מצוה אלא לקיים אותה רק הנפש, ולכן אין להנות שום הנאה גופנית מה

  בתור מצות ה'. 
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וידוע  –היוונים רצו "להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך" והנה 
הפירוש שהם הסכימו שנלמד תורה (ואף תרגמו בהמשך את התורה 
ליוונית), אך התנגדו לכך שאנו עוסקים בה בתור חכמה אלקית, 
"תורתך". וכן בעניין המצוות, עיקר ההתנגדות שלהם היתה כשאנו 

רצונך", ולא אכפת להם במצוות  עושים את המצוה מפני שהיא "חוקי
שאפשר לומר שנעשות לטובת האדם והנאתו הפיזית. ממילא, במצות 
הדלקת נרות ראוי לדקדק ביותר שאין בזה כל הנאה וצורך גשמי, ולכן 
אסור להשתמש לאורה. מחשבה זו של היוונים היא היא ביזוי מצוה 

 –רצון האדם הגדול ביותר, לומר שהמצוה אינה מצד רצון ה' אלא מצד 
 הידורולכן כאן מודגש העניין "שלא יהיו מצוות בזויות עליו". גם ה

 –שרק בה יש "מהדרין" ו"מהדרין מן המהדרין"  –המיוחד במצוה זו 
  מתאים עם המגמה הזו, לסתור את הבזיון.

  הסוברים שבחנוכה יש הנאה לגוף
אמנם יש פוסקים שסוברים שהסעודות בחנוכה הן סעודות מצוה, כפי 

וכן מדייקים מלשון , (בדרכי משה ועל השו"ע)שהביא הרמ"א 
יש לחלק בין הדברים, אך והלל".  שמחההרמב"ם, שכתב שאלו "ימי 

שני נסים, נס הנצחון במלחמה ("מסרת גבורים ביד בחנוכה היו שהנה 
(לקו"ש מנורה. ומבאר הרבי מליובאוויטש חלשים" וכו'), ונס הנרות ב

בחנוכה היא מפני נס  שמחהבדעת הרמב"ם שמצות  )142ח"י עמ' 
, )18(עיי"ש בהערה שסוף סוף היה נס של הצלה גשמית  - הנצחון
  בעיקר על נס הנרות. ובלשון הרבי: הוא, הללואילו ה

 לחץ ולחצוםכו'  בממונם ידם ש״פשטו, היונים מידי והצלתם ישראל ישועת

 הנוגעות ישועה והצלה — לישראל״ מלכות ״שחזרה מה זהועל דרך , גדול״

שמחה״. מה שאין  ״ימי: לגוףהנוגע  בענין היא התקנה גם זה משום, לגוף) גם(
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 ישועה שהיא המערכה כו'", מכיון נרות ממנו ש״הדליקו השמן כן הנס דפך

  הלל״. ״ימי בגללה התקינו, רוחנית

לקת הנרות היא בעיקר על נס פך השמן (וכן מזכיר ובפשטות, גם הד
שם הרבי), וממילא ברור מדוע אין להנות כלל מהנרות שבאים על 
הישועה הרוחנית. וממילא ניתן לבאר שהדעות בגמרא שמותר 
להשתמש לאורה (כרב חסדא ורב הונא) סוברים שגם בהדלקת הנרות 

מחלוקת. ובסגנון העיקר הוא נס הישועה הנוגעת גם לגוף, וזה טעם ה
אחר: המחלוקת היא האם מצות הדלקת הנרות היא על ההנאה שלנו 

ביאר בקדושת לוי שהיה בזה, וכפי ש גילוי האלוקותמהנצחון או על 
  :(דרוש לחנוכה)

 מותר אמר חד, דפליגי חנוכה בנר ל"ז חכמינו מאמר דשמיא בסייעתא ונבאר

 אדיר מלך, משל פי על. לאורה להשתמש אסור אמר וחד לאורה להשתמש

 והנה, וגדולתו עשרו כבוד רואין אדיר המלך בבוא הטבע ומדרך, עני לבית בא

 כל לפניו ראה שלא מה המלך עושר רוב בראות בדעתו משמח כן גם העני

 שראה העושר רוב על שמח אינו בדעתו החכם והעני, כזה עושר רוב ימיו

 בזה שמחתו רק, קטן דבר הוא עשירות המלך שאצל יודע כי, המלך אצל

 עושה יתברך כשהשם, הזה הדבר כן. בביתו להתאכסן בא שהמלך לכך שזכה

 עמו עושה יתברך שהשם מה גופא בהטובה שמח אחד, אדם בני עם ניסים

 יתברך שהשם שמח הוא כן, מלך של עושרו בראות ששמח העני כמו, ניסים

 העולמות כל ברא ה"שהקב יודע כי, בהניסים שמח אינו ואחד, חסד אתו גמל

 ה"שהקב רואה הנס ידי שעל בניסים שמחתו אפס, לעשות יכול כל והוא

 שהמלך שמח זה על, אדם לבני ניסים מדעושה, אדם בבני כביכול מתלבש

  . אדם בבני לבוא כביכול עצמו ויתלבש יתאכסן אדיר
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 שהשם ששמח זה נגד', לאורה להשתמש מותר אמר חד, 'הפלוגתא וזה

, טובה אתו גמל יתברך שהשם הזה עולם שמחת זה, נס עמו עשה יתברך

 אמר וחד'. 'לאורה להשתמש מותר' אמר כן גלל, ליהנות ניתנה הזה ועולם

 שיתלבש שזכה, עצמו יתברך בהשם ששמח זה נגד', לאורה להשתמש אסור

 שזכה מה רק, טובה לו שהגיע כלל עצמו חושב ואינו, אדם בבני בהירתו

 מעולם למעלה רק כלל הזה עולם חושב שאינו וכיון, בו יתברך השם שיתלבש

', זולתך אלהים ראתה לא עין'ד, ליהנות ניתנה לא הזה מעולם ולמעלה, הזה

  .'לאורה להשתמש אסור' סובר כן גלל

' ה עשה היום 'זה פתח, אבין "רבי (שה"ש רבה א, ג)וכן אמרו במדרש 
 ביום אם לשמוח במה יודעין אנו אין אבין רבי אמר בו', ונשמחה נגילה

 בך, ה"בהקב בך' ונשמחה 'נגילה ופירש שלמה בא, ה"בהקב אם
, אם ביראתך". "אין אנו יודעין במה לשמוח בך, בתורתך בך, בישועתך

(כלשון  "בהטובה גופא מה שהשי"ת עושה עמו נסים"דהיינו  –" ביום
"ששמח שמלך אדיר יתאכסן ויתלבש  –"אם בהקב"ה" , )הקדושת לוי

כביכול לבוא בבני אדם". והמסקנה: "נגילה ונשמחה בך, עצמו 
(וכן  וזה מתאים עם פסק ההלכה שאסור להשתמש לאורה –בקב"ה" 

  . ראה בקדושת לוי פרשת וירא עה"פ צחק עשה לי)

  אהבה שאינה תלויה בדבר
הוא בגדר "אהבה גשמית כל דבר שמשתמשים בו לצורך הנאה והנה 

התלויה בדבר". "כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה. 
אינה בטלה לעולם". כאשר ההנאה ('הדבר') ושאינה תלויה בדבר 

. אבל נחשךואורה  נשכחמסתיימת, כל העניין מסתיים, זכרון האהבה 
חנוכה בא להאיר את הנפש באהבה שאינה תלויה בדבר שאינה בטלה 

ים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה", ולכן אין לערב לעולם, "מ
  בהדלקת נר חנוכה כל צד של הנאה ותשמיש.
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טעמם של בית הלל (שהלכה כמותם) שבהדלקת נרות ובכך יש לבאר 
"תענוג תמידי אינו תענוג", ולכן יש חשש שלא  שהנהמוסיף והולך. 

 ענגתורגש תחושת ההתחדשות (ואז מה שהיה ענג עצו יכול להפוך מ
תענוג נוסף מלבד לנו רשות להשתמש בהם ואין , שהרי אין )נגעל

. לכן אומרים בית הלל (הלל מלשון התענוג הרוחני של עצם המצוה
מוסיף והולך, מטעם "מעלין בקדש ואין מורידין" [שאם לא תהיה אור) 

. וזהו סוד עליה יש לחשוש לירידה], ואז התענוג מוסיף ומתחדש
 –וכל שמונת ימי חנוכה הנרות הללו קודש הם" שמונת ימי חנוכה, "

כידוע ששבעה הוא שלמות הטבע ואילו שמונה הוא מעל הטבע, רומז 
לעליות עד אין סוף, מוסיף והולך, "צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם 
הזה ולא בעולם הבא [בהתחדשות ועליה תמידית]". ובדעת בית שמאי 

בכל יום, והוא התענוג  יש לומר שגם ב"פוחת והולך" יש חידוש
מהתמעטות החושך (שהחושך פוחת והולך, כפרי החג, וככל שהחושך 

  פוחת כך אין צורך בהרבה אור ולן פוחת והולך במספרם).

  : חשש מיניקת החיצוניםטעם האר"י
והנה, האר"י הקדוש ביאר מדוע אסור להשתמש לאור נר חנוכה, ואלו 

  :(פע"ח שער החנוכה. בדילוג)דבריו 

 והיא, לילה מדת היא אז כי, החמה שקיעת עם אותה מדליקין אנו כי, ודע

 טרף לתת, ולעשייה וליצירה הבריאה אל, למטה יורדת[ספירת המלכות] 

 ...למעלה לה שהיו האורות אותן לה ממשיכין אנו ואז, לנערותיה וחק לביתה

 אינה הדלקה מצות גם לכן, מועט זמן אלא אליה להמשיך יכול הזה האור ואין

 העולמות הם השוק כי, השוק מן רגל שתכלה עד וזהו, מועט זמן אלא

 עד למטה אחריה שנמשך האור מן רשימו אותו שתכלה עד, התחתונים

 אותה מעלין אנו אין כי, ההנחה ולא, מצוה עושה הדלקה לכן. מקומה

 היינו, לבד מקומה אל מלמעלה אור לה ממשיכין שאנו אלא, כלל ממקומה
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 יורד העליון הקודש אור להיות כדי כי, לאורה להשתמש אסור ולכן. ההדלקה

 חוששין ואנו, החיצונים שם מצוים אשר במקום מקומה שם אשר, למטה עד

האור מן להנות אין ולכן, העליון באור יתאחזו שלא
9
.  

כידוע, מה שמדליקים נר חנוכה בחוץ ומתחת לעשרה טפחים, הכל 
מורה על ירידת האור של חנוכה למטה, להאיר במקום החושך 

עד כילוי הקליפה הקשה של  –והקליפות, "עד דכליא רגלא דתרמודאי" 
. ולכן צריך שמירה שהחיצונים לא יתאחזו מורדת, אותיות תרמוד

החיצונים  יניקתהעבודה, החשש מבדרך ו ויקבלו יניקה מהאור הזה.
בתוך הנפש. דהיינו, שדווקא כאן בנר חנוכה יש חשש  )גםהוא (

שבעשיית המצוה תהיה לאדם תחושה פסולה של ישות, גאווה או פניה 
ולכן אין להנות כלל  –מצד הגוף והנפש הבהמית  –לשמה  כלשהי שלא

הנפש , רק מצד בטהרתהלשמה, מצוה היה מאור הנר, כדי שהמצוה ת
   .(וכדברי הבני יששכר שנביא לקמן) האלוקית

  
וישב) הוסיף לבאר לפי זה את הדין של "בשעת  ובספר עבודת ישראל (פרשת  .9

 על שגזרו מאחר הסכנה בשעת כי, הענין "ביאור – ודיו" שולחנו על הסכנה מניחו
 מבחוץ האור להמשיך כך כל בהירות בקדושה אין חלילה שלטין והדינים המצוות

 שולחן הנקרא הבינה עולם הוא שולחנו על מניחו אמרו לכן החיצונים יתאחזו פן
 על לעילא לעילא היחוד להיות וצריך החכמה שהוא ד"יו אות צירוף, ודיו. בצפון

 להשתמש אחר נר וצריך רבא אמר זה בבינה. ועל חכם בסוד ובינה בחכמה פנים כל
 וממילא, לאורה להשתמש דאסור פסוקה ההלכה הכי בלאו הלא וקשה, לאורה

 אשמעינן רבה דטעמא ואפשר. לן קמשמע ומאי אחר נר צריך שולחנו על כשמניחו
 שלא כדי לאורה להשתמש שאסור הטעם לנו גילה ל"ז י"האר כי בדבריו רמוז וסוד

 דעתך סלקא ולכן, הזה החול תשמיש ידי על האור בקדושת החיצונים יתאחזו
 ואין לעילא היחוד ועושה ודיו שולחנו על מניחו הסכנה דבשעת כיון אמינא

 שייך לא דשם כיון להשתמש מותר דאז אפשר כן אם, למטה לאור התפשטות
 כפשוטו והטעם, אחר נר צריך הכי דאפילו רבא לן משמע קא, חיצונים אחיזת
  הקדושה". של חנוכה נר הוא כי לזכור כדי מצוה ביזוי משום



 אסור להשתמש לאורה ‡ 28
 

ויש להתאים את דברי האר"י לטעם המפורש בגמרא, מפני ביזוי מצוה. 
ושלל שלוקחים באחיזתם, והוא נובע  ביזהיניקת החיצונים היא 

). הביזוי הוא בכך שיש לאדם בזמהשער  שניהםביזה ו בזוי( ביזוימה
הופכת להיות כאמצעי להנאה  שימוש והנאה מהמצוה, והמצוה

וזה עצמו אחיזת החיצונים במצוה, ולקיחת הביזה של הגוף  –הגופנית 
  והנפש הבהמית. 

והנה הוזכר לעיל שבפשטות מצות הדלקת הנרות היא בעיקר על נס 
המנורה, אולם החשש מיניקת החיצונים קשור לנס הנצחון במלחמה, 

וך נס פך השמן. וההצלה מאחיזתם היא בחינת נס המלחמה שבת
את ישראל  לבוזם הם היוונים שניסו לטמא את השמנים והחיצוני

בהדלקה אנו (כלשון הרמב"ם "ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם"), ולכן 
  נזהרים שלא לתת להם שום מקום.

  הנאה בעשיית מצוה אחרת
להשתמש לאורה שיש להתיר לכאורה נראה  האר"ילפי טעם והנה 

שהרי אין זה לצורך  כדעת המאור והעיטור),לצרכי מצוה וקדושה (
אות  מצוה נר מאמר(האדם אלא למצוה אחרת. אולם בספר בני יששכר 

  ביאר יפה:יד) 

 האור לה ממשיכין אנו להיות הוא הטעם[האר"י]  ה"זלה מרן כתבי פי על הנה

 ו"ח יבואו שלא וחיישינן, החיצונים ליניקת קרוב ושם, למקומה למטה העליון

 קט לפי הדבר אבינך והנה .לאורה ליהנות אסור כן על העליון האור מן ליהנות

 כן על( החיצונים להנאת מקום נותן הגוף הנאת בכל, נהנה שהגוף דכיון, שכלי

 רק, הזה העולם מן הגוף נהנה אשר פשע להתם הקבר לחיבוט הגוף צריך

 צריכים אינם הקדוש רבינו וכענין הזה העולם מן נהנו לא אשר הצדיקים

 מקום יתן פן, הזה האור מן האדם כשיהנה חיישינן כן על), הקבר לחיבוט
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 המאור בעל דעת תתבונן ובזה .העליון האור מן יהנו ו"וח החיצונים להנאת

 בזה ואין ניתנו ליהנות לאו כי, מותר וקדושה מצוה דתשמיש ל"דס וסייעתו

 הגוף וקדושה מצוה תשמישי גם וסייעתו ף"הרי ולדעת, החיצונים להנאת חלק

 דאשתדל כברא לבד גבוה לצורך עבודתם אשר אינון וזעירין, בעשייתן נהנה

 סוד להמבינים ארוכים והדברים, מגרמיה יתיר לון דרחים ואימיה אבוי בתר

  .האמיתיית העבודה

דהיינו, כיון שגם בתשמישי מצוה סוף סוף יש הנאה לגוף בעשייתן, 
שהאדם אינו מכוון לגמרי לשם מצוה, שהרי ההנאה  יש חששעדיין 

שודאי יש בה , וכדו' סעודת מצוהלא רק בטעם זה נכון  .קיימתהגופנית 
הנאת הגוף, אלא אפילו ללמוד בספר לאור הנר, שסוף סוף גם בלימוד 
התורה יש הנאה (וכדברי האבני נזר הידועים בהקדמת ספר אגלי טל), 

, (וכדברי האבנ"ז שם שזו עיקר המצוה) ואמנם זו הנאה טובה ורצויה
בדקות, יכולה להתאחז בזה גם קליפה של  פנים-כל-לע אך מכל מקום

    ולקמן נסביר עוד את דעת בעל המאור בפנימיות. .הנאה אישית



  שלשת הטעמים כנגד חב"ד

כנגד  , ויש לכוון אותםשלשת הטעמים העיקריים בסוגיהנחזור כעת ל
  שלש הספירות חכמה, בינה ודעת:

כנגד החכמה. נרות המנורה עצמה בבית  –הטעם שעשאוה כמנורה 
הם קודש כמובן (ככל המקדש וקדשיו), וקודש שייך לחכמה  קדשהמ

(שבת לא , "'חכמת' זה סדר קדשים" בכל מקום, "קודש מלה בגרמיה"
ובכל זאת  . אמנם שמואל אומר בגמרא "וכי נר קדושה יש בו?",א)ע"

לפי בעל המאור יש אמוראים הסוברים שאכן יש בו קדושה (ולפי הר"ן 
כן הוא להלכה), דהיינו תקנת חכמים להתייחס לנר כאילו יש בו קדושה 
כמנורה, וכן בנוסח שאומרים בהדלקת הנרות (ומקורו במסכת סופרים) 

  "הנרות הללו קודש הם". 

  בינה -ביזוי מצוה 
" ולכן יש מחשבהכנגד הבינה. הבינה נקראת " –הטעם של ביזוי מצוה 

שנותנים למצוה ועל ההמנעות מביזוי המצוה.  החשיבותבה הקפדה על 
וזה מתאים עם עצם הנטייה  –על הבינה נאמר "מינה דינין מתערין" 

להקפיד (שורש הדינים) מכל חשש ביזיון. מצד החכמה אין דינים, מפני 
 בטולימיות החכמה היא תכונת השהחכמה היא יחסית בגדר 'אין', ופנ

(כלפי "אחד האמת" השורה בחכמה), אבל הבינה היא כבר בגדר 'יש' 
(יש מאין) ומצד זה יש צורך לשמירה חיצונית על הכבוד. ידוע שתלמוד 
בבלי בכלל הוא כנגד הבינה (יחסית לירושלמי שכנגד החכמה), ולכן 

ור במיוחד עיקר הטעם המפורש בגמרא, וכן ידוע שחנוכה קשזהו 
המרכזיות  "בני בינה ימי שמונה".הנקראת "רקיעא תמינאה", לבינה, 
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של טעם הביזוי הוסברה גם לעיל בפשט הסוגיה, שנראה שגם הטעמים 
ני עצמם פעומדים לגמרי ב אינם  –היכר ועשאוה כמנורה  –הנוספים 

אלא קשורים באופן מובהק לטעם הביזוי, ורק לאחר שנלמד שאסור 
  המצוות ניתן לומר את הטעמים הנוספים.לבזות את 

והנה התבאר לעיל שהטעם הכתוב באר"י, מחשש יניקת החיצונים, הוא 
כטעם המפורש בגמרא, ביזוי מצוה. ובאמת, המושג של יניקת 
החיצונים נוגע לבינה, "מוחין דאמא", ולא לחכמה, "מוחין דאבא". 

להם יכולת האור של החכמה מסמא לגמרי את עיני החיצונים ואין 
לאחוז ולינק, וכן אין שם שבירה ואין מיתה ("ימותו ולא בחכמה"), 

דהיינו שאמנם פנימיות הבינה היא  –ואילו מהבינה מתערין דינין 
שמחה רבה בקרבת ה', אבל מחיצוניות הבינה מתעוררים דינים וממילא 

אחיזת החיצונים  –החיצונים ("יוונים נקבצו עלי" יש שם מקום לאחיזת 
  "בני בינה ימי שמונה"). ב

התורה שייכת לאור החכמה ("אורייתא  –"נר מצוה ותורה אור" 
מחכמה נפקת") אבל המצוה היא נר הבינה המכיל את אור החכמה ולכן 
יש מקום לאחיזת החיצונים. אבל בתשמיש של מצוה יש סברא גדולה 

ל סוף נר המצוה מגלה את אור התורה, אור החכמה, וכ-להתיר, כי סוף
המצוות הן "מצוות ה'" השייכים בעצם לספירת החכמה ("הוי' 
בחכמה") ולכן כשמשתמש בנר חנוכה למצוה אחרת הרי המצוות 
מוצאות זו את זו ("מצא מין את מינו") ומאירות את אור החכמה [וזו 
דעת רבי זרחיה הלוי בעל המאור, כשמו כן הוא, קשור לזריחת המאור 

  של החכמה).

  דעת -היכר 
כנגד הדעת, ההכרה שייכת לדעת הוא  ניכר שהוא נר מצוההטעם שיהא 

כמובן (והקשר ההדוק לטעם של הביזוי הוא בסוד "אם אין בינה אין 
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דעת, אם אין דעת אין בינה"). ההיכר הוא במיוחד כדי שיהא פרסומי 
דהיינו היכר לא רק לעצמו אלא גם לאחרים,  –ניסא (כמ"ש הרשב"א) 

ית הדעת היא שתתפשט כלפי חוץ דוקא, "למען כפי שרואים שתכל
דעת כל עמי הארץ כי הוי' הוא האלהים", "כי מלאה הארץ דעה את 

  הוי' כמים לים מכסים". 

והנה הוזכר שנס חנוכה נחלק לשניים, נס המלחמה והנצחון, ונס פך 
וממילא גם המושג של פרסום הנס נחלק לשני נסים אלו.  –השמן 

הנצחון מחדיר "דעת תחתון", דהיינו הכרה בכך : נס ובהקשר של הדעת
שהקב"ה מסובב כל הסיבות גם במה שנראה דרך הטבע, וכל ה"יש" 

נס  הזה הוא מרכבה ל"אין" האלוקי העליון. ואילו-התחתון של העולם
שמן שמעל הטבע מחדיר "דעת עליון", הכרה שהכל בטל כלפי ה', ה

ונה היא ה"יש" שהמציאות התחתונה היא "אין" והמציאות העלי
  האמיתי ולכן לא יפלא כל דבר. 

והנה סמוך לחנוכה קוראים בפרשת וישב שכתוב בה כמה פעמים עניין 

תמת והפתילים הכר נא למי הח ההכרה. ויש לדרוש את דברי תמר ליהודה "

פנים ואחור!) על חנוכה: החותמת רומז לפך שמן  דעת    " (=והמטה האלה

כבת כהן,  עצמהן חז"ל מגדירים את תמר החתום בחותמו של כהן גדול (וכ 

לים רמז לפתילים של הנרות, יבתו של שם שהיה כהן לאל עליון), הפת 

והמטה רמז לשמש שבעזרתו מדליקים את הנרות. והנה תמר ילדה את 

פרץ רומז למוסיף והולך כדעת בית הלל, וזרח רומז לעצם  –פרץ וזרח 

, כנגד י"ג תבות הברכה אור לשונותהאור של הנרות (זרח הוא אחד מי"ג 

, "לאיש הרהנוכה (סופי תבות ח רה נזנוטריקון  זרחלהדליק נר חנוכה), 

  אשר אלה לו אנכי הרה").



  סוגיית ביזוי מצוה

כאן מופיעה הוסבר שהטעם של ביזוי מצוה הוא כנגד הבינה. והנה 
המקור לביזוי מצוה בכל מקום העיקרית של ביזוי מצוה, שהיא הסוגיה 

רי השאילתות שהובאו לעיל. אמנם נחלקו הדעות האם האיסור (כדב
של ביזוי מצוה הוא דאורייתא או מדרבנן והפסוק הוא אסמכתא 
בעלמא, כמו שהביא הדרכי תשובה יו"ד סי' כח סקנ"א. וראה אנצ"ת 

 . וכן כתב הרמב"ם בסוף הלכות שחיטה: "וכשמכסהערך בזוי מצוה)
 מנהג בו ינהוג שלא כדי בכלי או בסכין או בידו אלא ברגלו יכסה לא

 למי אלא מצות של לעצמן הכבוד שאין, עליו בזויות מצות ויהיו בזיון
לישראל  אותם נר וערך בחשך מלמשש והצילנו הוא ברוך בהן שצוה
 לרגלי 'נר אומר הוא וכן, היושר נתיבות להורות ואור המעקשים לישר

[יש לומר שהרמב"ם רומז כאן לנר חנוכה שנלמד  לנתיבתי' ואור דבריך
 הקדוש אמר י,"רשב : "אמר(תנחומא ויגש ו)ובמדרש  מכסוי הדם]".

 אדם של ושלוחו שלוחי שהן המצות את מכבדין היו לישראל הוא ברוך
 לכבודי כאלו אותן בזית ואם כבדתני לי כאלו אותן כבדת אם כמותו
 כבוד על הרמב"ם הנ"ל: "כי ,ר"י כלץ ל,ש(וכן במגיד משנה בזית" 
 כבוד הוא הנשלח וכבוד מקום של שלוחיו שהם י"הש כבוד המצות

  .השולח")

הדם.  כסוימוזכרות שלש מצוות: נר חנוכה, סוכה ו בסוגיית הגמרא כאן
לגבי שימוש לאור נר חנוכה אומר רב יוסף שהאיסור נלמד ממה 

ויות עליו. הדם אין לכסות ברגל כדי שלא יהיו מצוות בז כסוישב
בהמשך שאלו את רבי יהושע בן לוי האם מותר להנות מנויי סוכה 

עליו "תלי והשיב שהדבר נלמד מנר חנוכה לאיסור, אך רב יוסף תמה 
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מר רב יוסף "אבוהון דכולהו דם", הכל נלמד תניא בדלא תניא" אלא א
  הדם. כסוימ

כמבואר בפנימיות, כל הסוגיה קשורה לספירת הבינה. לא רק נר חנוכה, 
"מקיפין דאמא". וכן דם  היאסוכה  הדם. כסוילעיל, אלא גם סוכה ו

, וכן א)(נדה לא ע" בא מאמולד כמ"ש שהאודם של הוו -קשור לאמא 
  ). א אה אהי אהיה= דם הוא האחוריים של שם אהיה שבבינה ( דם

  הכנעה, הבדלה, המתקה –דם, סוכה, חנוכה 
הספירות, ולכן היא שורש ספירת הבינה היא ראשית "קו שמאל" של 

המושג "עבודה", עבודת האדם הפונה מלמטה למעלה (בשלושת 
: תורה היא קו האמצעי, עבודה היא קו עומדהעולם עליהם העמודים ש

כשם ששורש העבודה היא בספירת שמאל, וגמילות חסדים קו ימין). 
הבינה, כך כל עבודה עולה עד לספירת הבינה, כמבואר על הפסוק 

הלוי הוא" שהעבודה נוגעת למקום הנסתר ("הוא"), בינה, "ועבד 
  "עלמא דאתכסיא".

קן בעבודת טוב לימד כלל גדול, שכל סדר מתו-שם-והנה מורנו הבעל
- מל-, שכנגד "חש"הכנעה, הבדלה, המתקה" ה' הוא בשלשה שלבים,

מלשון  – מלמלשון מילה, הבדלה.  - מלשתיקה, הכנעה.  - חשמל [
  כאן: בארוכן יש ל .כח) ר שם טוב אותת(כ מלול ודבור]"

. לכסות את הדם היינו להסתיר בנפש כנעההההדם רומז לעבודת  כסוי
וח הנפש הבהמית, ובפרט בירור כ כסוי ,"הדם הוא הנפש"אותו, 

מידת ההכנעה (כמבואר באריכות של בעפר  וכסויו המדמה הבהמי
בשלב  במאמר 'מצות כסוי הדם' בספר עץ פרי). יש נטייה לזלזל

ההכנעה בעבודת ה', אך באמת השלב הזה הוא הוא יסוד הכל, ולכן 
שלא  –הוא המקור לאיסור לבזות את המצוות, "אבוהון דכולהו דם" 
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לכסות את הדם ברגל אלא ביד דווקא, דהיינו להקדיש תשומת לב 
זו עבודה של 'חש', שתיקה, כמו השתקת  מכוונת לעבודת ההכנעה.

באמת, ההכנעה היא היא  ים מ'רתיחת הדמים'.הדמיונות הפרועים הבא
עיקר העבודה ושרשה, "אבוהון דכולהו דם", ואחריה באות ההבדלה 

  וההמתקה בדרך ממילא יחסית (כפי שעולה מדברי הבעש"ט).

החיות, -בנפש. לאחר שמכסים את הדם ההבדלהנוי סוכה רומז לעבודת 
 ת בצל הסוכה,בין הטוב והרע ולחסו , ניתן להבדילרבה מתוך הכנעה

העולם שאינם -לעומת אומות( "כל האזרח בישראל ישבו בסוכות"
דהיינו שהסוכה מבדילה בין ישראל  א)עבודה זרה ג ע"(חפצים בסוכה 

ראינו שבסוכה  לעמים, וכך גם בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית).
מתאים לעניין מופיע גם המושג ההלכתי של "הוקצה למצוותו", 

   .והבדלת החפץ לצורך המצוה, הקצאת ההבדלה

בשניהם האותיות  –סוכה הדם ל כסויקשר לשוני מובהק בין  יש
-כס ,אך בסדר הפוך (והמשמעות קרובה, כסוי וסכך), כסהעיקריות הן 

, לרמז שיש כאן שתי תנועות הפוכות: כסוי הדם, הכנעה, הוא סכ
 המציאות התחתונה (ואפילו' בנפש, ירידה מטה אל שוב'תנועה של 

הנפש כבר  –ואילו הסוכה, הבדלה, היא יחסית 'רצוא'  הנפולה).
לגעת כביכול 'משוחררת' וכעת היא שואפת מלמטה למעלה (רוצה 

ם להבדל בין אור פנימי ואור ). הדבר קשור ג, ברקיע הבינהבסכך
היא 'מקיפין', אור סוכה הואילו מורגשת, דם הוא חיות פנימית ה מקיף:

ביחס לחלקי הנפש המודעים, אור פנימי,  .יותמקיף שאינו נקלט בפנימ
צריך הרבה הכנעה, ואילו התחושה של החלקים הנעלים יותר, אור 

  הבדלה.היא המקיף, 

[אור נרות  ָהאֹור , "ּוָמתֹוקהמתקהלעבודת הכבר רומז  נר חנוכה
ֶמׁש"  ֶאת ִלְראֹות ַלֵ>יַנִים ְוטֹובהחנוכה]  ָ . בשלב (קהלת יא, ז)ַהׁשּ
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אור, אבל זהו ה במידה מסוימת את הנפש אמנם יכולה לחושההבדלה, 
ממש. האור המקיף הוא בעיקר בקרבה אור מקיף (כנ"ל) שאינו נתפס 

בשלב ומודע של הנפש, -בספירת הכתר (המקיפה על הראש), העל
ההבדלה עדיין אין לנפש כלים מתאימים לקלוט את האור הזה. אבל 

הם יכולים להכיל את אור כעת הזדככו וכבר בשלב ההמתקה הכלים 
גם לפי  –הכתר המופלא. האור השורה בכלים הוא הוא נר החנוכה 

מדות כנגד י"ג כידוע, יש י"ג לשונות של אור, פשוטו וגם לפי סודו. 
, המלים בברכת "להדליק נר חנוכה"הרחמים (הנמצאות בכתר), וי"ג 

פר כנגד שמונת ימי חנוכה (כמבואר בסושמונה לשונות של יופי, 
היופי הוא המגלה את האור, שכן זו מהות היופי: כלי  – 'הנרות הללו')

ההמתקה היא שלב ה'מל' השני, מלשון  יפה שמתוכו קורן אור.-מזוכך
שמונת ימי חנוכה נקבעו "להודות ולהלל" בדבור, והם כנגד וכן דבור, 
  ."ערלת השפתיים"מילת 

קה (חנוכה) המתלסוכה) דם והבדלה (הכנעה והההבדל בין שלבי ה
צדיק. אצל הבינוני עיקר העבודה היא הבינוני והמקביל להבדל בין 

של 'אתכפיא', דהיינו שמציאותו העצמית, הזהות היסודית שלו, היא 
הנפש הבהמית הנמוכה, וכל הזמן הוא צריך להבדל ממנה, לכפות את 

ב"סור  ,את הנפש האלוקיתעל גופו תאוות הנפש הבהמית ולהמשיל 
. של בינונים" "ספר ,בספר התניאבאריכות כמבואר  –מרע ועשה טוב" 

אולם הצדיק (היינו הצדיק האמיתי, ולא בשם המושאל, כמבואר 
'אתהפכא', כל הכוחות שיש בו רתומים אך ורק בכבר עוסק בתניא) 

באופן פשוט, כל אחד צריך לשאוף להיות בינוני ("הלוואי  לעבודת ה'.
דרך העבודה לרבים, ולכן אומר רב יוסף "סוכה תניא,  בינוני"), זו

סוכה, הבדלה, עבודת הבינוני, היא השנויה לרבים  –חנוכה לא תניא" 
(וגם רמז לספר התניא עצמו), ואילו חנוכה אינה עבודת הרבים אלא 

, המוסיפים והולכים, "מעלין בקודש" מחיל אל חיל, היחידים הצדיקים
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ל"ו הנרות הם כנגד ל"ו צדיקים,  וכן( יןמהדרין ומהדרין מן המהדר
  ). צדיק גבור=  חשמונאיו

אלא והנה, לפעמים עבודת ההבדלה אינה תופסת מקום בפני עצמה, 

מל", שהרי -מל-מודגשים רק ההכנעה וההמתקה. הדבר בולט בסוד "חש

הביטוי המקורי הוא "חשמל" שנדרש בפירוש בחז"ל מלשון שתיקה ודבור 

בין ), אלא שהבעש"ט הוסיף ש , חגיגה יג, בממללות" ("עתים חשות עתים

כריתה מילה, נוסף, מלשון  "מל" ה"חש" (שתיקה) וה"מל" (דבור) יש

 –והבדלה. ובענייננו, יש קשר בין כסוי הדם (הכנעה) לנר חנוכה (המתקה) 

ולכן לומדים את דין ביזוי מצוה בנר חנוכה מביזוי מצוה בכיסוי הדם. ובזה 

מובן מדוע רבי יהושע בן לוי אמר שיש ללמוד סוכה מחנוכה, למרות 

שקודם לומדים חנוכה מפני  –תמיהת רב יוסף "תלי תניא בדלא תניא" 

מכסוי הדם (שהם קרובים זה לזה בסוד "חשמל") ואחר כך חוזרים 

   יהושע מה שביאר את דברי רבי יהושע בן לוי).- לסוכה (וראה פניולומדים 

ממון, וזו ההלכה שאסור להרצות - ועוד בדרך רמז: כסוי הדם רומז לדמים

, מספר נרות חנוכה כולל השמשים 44=  דםדםדםדםמעות (דמים) כנגד נר חנוכה. 

(שיחד אתם מותר להשתמש לאורה, כדלקמן). כסוי הדם מוזכר בתורה 

יוסף (הנקראת בתורה סמוך לחנוכה, ונזכרת לעיל בגמרא  כירתבראשונה במ 

"מה בצע כי לאחיו בדברי יהודה  "'והבור רק אין בו מים, מים אין בו וכו'"),

ובכל נטלו דמים במקום לשפוך דם ( ולכן נהרוג את אחינו וכסינו את דמו",

 הסוגיה שאסור להרצות מעות פותחת בדברי רב .)זאת "גם דמו הנה נדרש"

 –יהודה וממשיכה בעיקר בדברי רב יוסף, המדגיש ש"אבוהון דכולהו דם" 

  ששימוש פסול במעות נחשב כשפיכת דם ללא כסוי. 

למנהג ישראל לתת מעות חנוכה (דמי רומז "אסור להרצות מעות" 
(לקוטי חנוכה, כסוי הדם כנ"ל), כפי שכתב רבי לוי יצחק שניאורסאהן 

שאמנם "מנהג ישראל תורה" ובכל זאת דהיינו  – )לוי"צ ח"ג עמ' שנח
אין לעשותו לאור הנרות (אלא על השולחן ששם יש נר חולין להשתמש 

 (בתחילת הל' חנוכה)לאורה). וכן יש לרמוז לדברי המגן אברהם 
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 לומר צריך ולכן ,"הפתחים על בחנוכה לסבב העניים הנערים "נוהגין
, ליד הנרות בפתחהעומד  לעני לתת כדי אפילו מעות להרצות שאסור

אלא יש להכניס את העני הביתה, להושיבו ליד השולחן  הדולקים שם,
ולתת לו לאטקעס, (כפי שרמוז בתחילת מסכת שבת "יציאות השבת" 
וכו', שאם העני עומד בחוץ ובעה"ב בפנים יש בעיה בהכנסה והוצאה 

  אלא יש להזמין את העני פנימה).

נוכה, ש"אין לנו רשות להשתמש מכל זה נוכל להעמיק בסוד נרות הח
עצמה היא תענוג עליון שאין בהן אלא לראותן בלבד". ראיית הנרות 

זהו תענוג של  –כמוהו, "ומתוק האור וטוב לעינים לראות את השמש" 
"לאסתכלא ביקרא דמלכא ולא יתיר", דהיינו דרגה של "אהבה 
בתענוגים" שבה האדם אינו חפץ בשום קבלת שכר, אהבה שאינה 

ראיית תלויה בדבר כלל, עבודה שלא על מנת לקבל פרס, אלא רק 
הנפש נמשכת ונדבקת בעצמות ה', למעלה מכל הגילויים  אלוקות,

 (כלשון השגורה בפי אדמו"ר הזקן: איני רוצה לא את הגן עדן שלך
וכל יהודי המדליק נרות זוכה לעבודת  –) עצמך , אלא רק אותךוכו'

יקים". לכן יש להקפיד מאוד שלא הצדיקים הזו, "ועמך כלם צד
להשתמש בנר החנוכה, שלא להרצות מעות כנגדה (לרצות להפוך את 

ל הנאה קלה היא ביזוי יחסית לאור ן כהאור למטבע עובר לסוחר), שכ
הנרות, "אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבזו לו". "טוב 

מאורה  וגם טוב להנות ממנה, ,לעינים לראות את השמש" הגשמית
אישית הנאה  ללאלראות בלבד, "שמש הוי'" טוב את ומחומה, אבל 

, "אלא לראותן בלבד", דהיינו לראות ולעיין ("וטוב לעינים") איך כלל
הכל הוא אור ה' ממש. זהו תכלית גילוי האור, בבחינת המתקה, אור 

  .אין סוף=  רז=  אורסופי שרואים עין בעין. -אלוקי אין
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  סוד הַשָמש 
נר של חול והנה, למעשה כתבו הפוסקים שנוהגים להוסיף בכל מקרה 

 להשתמש שאסור "ומפני(סי' תרעג) לצד נרות החנוכה, כדברי הטור 
 אותו לאור השימוש שיהא לאורה ישתמש שאם אחד נר מוסיפין לאורה

" (וראה בבית יוסף שכך הנהיגו הראשונים לעשות בכל מקום הנר
מדגיש שהמנהג הוא לא סתם להוסיף נר אלא  הרמ"או שמדליקים).

או דוקא את השמש שבו הדליקו את הנרות, ויש לעשותו ארוך יותר 
ונתנו סימן בדבר "שרפים עומדים ממעל לו", ממעל  –להניחו למעלה 

  ל"ו נרות של מצוה.-ל

השמש מצטרף אל נרות המצוה, ולמעשה כאשר אנו מביטים בנרות 
השתמש בהן אלא לראותן בלבד", אנו החנוכה, ש"אין לנו רשות ל

הַשָמש [לא  –מביטים גם בשמש, "וטוב לעינים לראות את השמש" 
ֶמׁש  ומצד שני לַשָמש  לחנם נקרא שמו ַשָמש, לרמוז מצד אחד לׁשֶ

בסעודה שמשמש את כולם]. אלא שהשמש מציל אותנו משימוש פסול 
ור לאור הנרות, שאם ישתמש לאור הנרות נאמר שהוא משתמש לא

השמש (ומ"מ לכתחילה כותבים הפוסקים שאין להשתמש לאור הנרות 
  והשמש יחד). 

ובפנימיות: לפי ההסבר שאיסור השימוש הוא כדי שלא תהיה יניקת 
החיצונים, הרי השמש מציל מהיניקה הפסולה, כיון שיש לתלות את 

לכלבים, שלא הנאת האדם בדבר המותר (כמו שזורקים במכוון חתיכה 
  אחיזה בסעודה עצמה).  תהיה להם

 – תשמיש)וחוש הכלל לאבר הברית (-הַשָמש רומז בדרך יותר מזה:
יופי הנרות הוא יופי נשי, והשמש הבולט מעורר ו'מדליק' את יפי 

אמא, -אך ליתר דיוק כאן: נרות החנוכה ככלל קשורים לבינההאשה. 
בסך הכל אבא ("יסוד אבא" המזדווג עם אמא). ו-והשמש הוא חכמה
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נרות כנ"ל), האור ש כאן שלשה מרכיבים: האור עצמו (י"ג לשונות י
נר. האור מקביל לכתר, אור לי), והשמש המחבר את ה(ח' לשונות היופ

אמא (שיש בה כלי המקבל את האור), והשמש -לבינה היפה הנר
כנגד שלשת השותפים באדם, הקב"ה (אור הכתר), אביו  -אבא -לחכמה

ושג האור למושג היופי נמצא מושג הכבוד בין מ (השמש) ואמו (הנר).
בגימטריא  כבודואכן, החכמה קשורה לכבוד ("כבוד חכמים ינחלו",  –

על כל . )השומר על כבוד הנרות(נתיבות חכמה), והוא סוד השמש  לב
אבא, לכן מותר להשתמש -פנים, היות שהשמש רומז לאור החכמה

קא לבינה, הן מצד לאורו, כפי שהוסבר שעיקר איסור השימוש קשור דו
הביזוי והן מצד יניקת החיצונים ששייכת דוקא בחיצוניות הבינה ולא 

  בחכמה.

לפי זה, הנרות היינו הנשים (כמופיע גם בלשון חז"ל שמדמים את האשה 

לנר, ראה למשל גיטין נח, א: "שתי פתילות בנר אחד"). והנה לפי ההלכה 

מותר למלך לשאת י"ח נשים (כפי שנלמד מדוד המלך), ומבואר באר"י 

שלכל אשה יש בחינת לאה ובחינת רחל (תיקון עולם המחשבה, לאה, של 

וביחד ל"ו, כמניין נרות חנוכה. לעיל  –עולם הדבור שלו, רחל) המלך, ו 

דעת עליון כנגד  –הוסבר שפרסום הנס מחדיר דעת עליון ודעת תחתון 

לאה (עלמא דאתכסיא, ה"א עילאה שבשם הוי') ודעת תחתון כנגד רחל 

תורה תורה תורה תורה = דעת לאה דעת רחל דעת לאה דעת רחל דעת לאה דעת רחל דעת לאה דעת רחל (עלמא דאתגליא, ה"א אחרונה שבשם). והנה 

פעמים  כיכיכיכי=  דעת לאהדעת לאהדעת לאהדעת לאההוא הממוצע של הביטויים), רה רה רה רה תו תו תו תו (דהיינו ש תורהתורהתורהתורה

, חנוכהחנוכהחנוכהחנוכה= ח פעמים דעת רחל דעת רחל דעת רחל דעת רחל , רמז ל"וירא אלהים את האור כי טוב", וטובטובטובטוב

כנגד שמונת ימי חנוכה ושמונה לשונות היופי (של רחל, "יפת תאר ויפת 

 מראה").


