
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  מי שרוצה לנהוג בהדלקת נרות כבית שמאי 
  ?כ פוחת האם מותר''דביום הראשון מדליק שמונה ואח

 והמהדרין נר ,תנו רבנן מצות חנוכה נר איש וביתו ב''א ע''שבת כ 'איתא בגמ
בית שמאי אומרים יום ראשון ,  והמהדרין מן המהדרין,לכל אחד ואחד
 ובית הלל אומרים יום ראשון ,חת והולךמכאן ואילך פו, מדליק שמנה
אמר רבה בר בר חנה אמר  ,' וכומכאן ואילך מוסיף והולך, מדליק אחת

 ואחד עשה אחד עשה כבית שמאי, רבי יוחנן שני זקנים היו בצידן
וזה נותן טעם , זה נותן טעם לדבריו כנגד פרי החג, כדברי בית הלל

  .לדבריו דמעלין בקדש ואין מורידין
  

הרי ,  כבית שמאי איך היה מותר לזקן אחד לעשות:יש להקשות
כ ''א,  שהעושה כדברי בית שמאי חייב מיתהא''א ע''ברכות י' אמרינן בגמ

א ''א שבת כ''כך מקשה הריטב, איך יכול להיות שאחד מהזקנים עשה נגד הלכה

  .וכן בספר יד נאמן, ץ שם''וכן בהגהות היעב, ב''ע
  

 דהרי, ע'' שאני הכא שמעיקרא דדינא יצא כבר לכ:א''ומתרץ הריטב
, רק כאן נחלקו בהדור מצוה בעלמא, מעיקרא דדינא די בנר איש וביתו

  .בכהאי גוונא ליכא איסורא לעשות כבית שמאי
  

א מדוע הביא '' כתב ליישב הא דהקשה הגרא''סימן תרע ביאור הלכהוכן ב
אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן שני זקנים ' ף הא דאיתא בגמ''הרי

זה נותן , שמאי ואחד עשה כדברי בית הללאחד עשה כבית , היו בצידן
וזה נותן טעם לדבריו דמעלין בקדש ואין , טעם לדבריו כנגד פרי החג

  .מ להלכה''ף אינו מביא רק מה שנפק''הרי הרי, מורידין
  

  הויאדזה לא, לומרף " הרידכוונתאפשר לומר  ד:ומתרץ הביאור הלכה
חולקים בענין  אחרי דאינם מ,ה בדינא"ל דהלכה כב"בכלל מה דקי

יוחנן על שני ' ולזה הביא מה שאמר ר,  אלא בענין הידור בעלמא,הלכה
ה זקן " ואפ,ה"זקנים ומשמע דהיו בימיו שכבר נפסק בעלמא דהלכה כב

  . ש"אחד עשה כב
  

 בשום פוסק אין בר זהאכן מדלא הוזכר ד :אבל מסיק הביאור הלכה
  .ל''א הנ''הריטבע שלא ראה את דברי ''וצ , להלכה כללבר זהלצרף ד

  

  בימות החול של חנוכה מי שיש לו רק נר אחד להדליק בבית 
  ?כדי שיהא אור האם נר ביתו עדיף

 נר ,פשיטא לי נר ביתו ונר חנוכה,  אמר רבא'מ ב''ג ע''שבת כ 'הנה איתא בגמ
  .משום שלום ביתו, ביתו עדיף

  

, תו האם רק בשבת אמרינן נר של שבת עדיף משום שלום בייש לחקור
אבל בימות החול אם אין לו אלא נר אחד אז אמרינן נר חנוכה עדיף או 

  .דילמא גם בימות החול אמרינן שלום בית עדיף
  

 נסתפק בזה האם שלום בית א'' סימן קפ'חלק ב ת הלכות קטנות"שוהנה ב
  .ע''עדיף אמרינן נמי בכל לילה או דילמא רק בשבת ומניחו בצ

  

 נר ביתו בשבתל '' שכתב וזה אמר רבא''ף בד''דפי הריא מ''ע' שבת י ן''ומדברי הר
דהכי , שלום ביתו עדיף, רותוהוא עני שאין לו כדי לקנות שמן לשתי נ

 ותזנח משלום נפשי זו הדלקת נר בשבת שבני ב''ה ע''שבת כאמרינן לקמן 
שרק בשבת אמרינן שהנר  משמע מדבריו, ביתו מצטערין לישב בחושך

  .חולאבל לא בימות ה, עדיף
  

שלום ביתו משום '  על הא דאמרינן בגמ'מ ב''ג ע''שבת כ י"רשוכן משמע מ
 זו הדלקת נר ,ותזנח משלום נפשי 'מ ב'' עה''שבת כ והכי אמרינן לקמן ל''וז

  .שבני ביתו מצטערין לישב בחשך, בשבת

  

 מאחד ב''ג ע''שבת כלפי הפירוש הנפלא שהביא במאירי : מעדני אשר
של מצד אשתו שהמצוה היינו , שום שלום ביתומהראשונים דהכוונה 
 ואם ידליק רק נר חנוכה ששייך לו יהא ,מסורה לההדלקת נרות שבת 

  .ל בודאי שזה שייך רק בנר שבת ולא בימות החול''לפי הנ, מחלוקת
  

ותזנח משלום נפשו '  על הא דאמרינן שם בגמ'מ ב''ה ע''שבת כ שפת אמתוב
 וכן הוא , לא גרס בשבת חננאלדרבינוכתב , זו הדלקת נר בשבת

 דידן נראה הכוונה דמזה למדו רסא וגם לגיז בנוסחא הישנה"ט' זוטא פא "בתדב
 אבל ותזנח משלום הוא בכל הלילות ,חכמים מצות הדלקת נר בשבת
,  שלוםה וכן התקינו נר בשבת שיהי,כשאין נרות להדליק ליכא שלום

  .כ בודאי שכל לילה אמרינן שלום בית עדיף''א
  

 שאף בימות החול 'ק ב''ח ס''סימן תרע וכן משמע להדיא מדברי המגן אברהם
  . ש''ב עי''ג ע''א שבת כ''וכן משמע מהריטב, אמרינן שלום ביתו עדיף
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בערב שבת אם נכבה נר חנוכה האם יש חיוב להדליקו עוד 

  ?הפעם כיון שנכבה קודם זמן הדלקה

אם בערב שבת נמי ל כבתה אין זקוק לה ה'' הא דקימיש לחקור

ל הכי או דילמא כיון שעכשיו עדיין אינו עיקר זמן הדלקה ''קימ

  .כבתה זקוק לה
  

הא דקיימא לן בנר נשאל ב ב''סימן ק תרומת הדשןת ''הנה בשו

 קודם קבלת רב שבת אם כבתה בע,חנוכה כבתה אין זקוק לה

  .ג או לאו"שהרי צריכים לדלוק מבעוד יום זקוק לה כה, שבת
  

ג דכתב " ואע,אי גוונא יראה דאין זקוק לה אפילו כה:ומסיק

והיינו , במרדכי שם דמצות נר חנוכה מסוף שקיעת החמה ואילך

 ,משום דשרגא בטיהרא מאי אהני ליה, צאת הכוכבים ולא קודם

אלא , כ עיקר מצות נר חנוכה אינה בשעת הדלקה מבעוד יום"וא

ך היינו  ולכ,בשיהוי הדלקה שלאחר חשיכה היא קיום המצוה

  .יכולין לומר דאם כבתה קודם התחלת קיום המצוה זקוק לה
  

ג "ואע, ו להדליק נר חנוכה" מדמברכינן מבעוד יום אקב:אמנם

 בענין אי אפשרכ היינו טעמא דמשום ד"ע, דאכתי ליכא מצוה

הכשר  דא''ע' יבמות ו כדפירשו התוספות , חשיבא הכשר מצוה,אחר

אכתי ליכא מצוה דלי בשל לי שחוט כגון מצות דכיבוד אב ואם 

ה בעי למימר התם דלידחי " אפ,עד אחר זמן שמאכילו לאביו

 הא קמן דחשיב קיום העשה בהכשר מצוה ,ת שיש בו כרת"ל

 ולהכי נמי אי כבתה אין ,ולכך מברכינן עליה, כמו במצוה עצמה

  . שהרי כבר הותחלה המצוה בהכשר, זקוק לה
  

התם להדליק בחנוכה בין  מדשרי רב :ונראה להביא ראיה לזה

בחול בין בשבת בפתילות ושמנים דאסרו חכמים להדליק בשבת 

 ומפרש הטעם משום דקסבר אסור להשתמש לאורה ,דעלמא

לא ,  דאי הוה סבר כבתה זקוק להרוש פי,וכבתה אין זקוק לה

פתילות ושמנים שאסרו חכמים  הוי שרי להדליק באותם

 דחיישינן דילמא , האורלפי שאינם נמשכין אחר, להדליק בשבת

 והכי סבר רב ,ודילמא פשע ולא מדלק בה, כבתה והוא יזקוק לה

הונא התם דאסור להדליק באותם פתילות ושמנים משום 

ד " בנלוכ יש להוכיח דאפי" והשתא ע,דקסבר כבתה זקוק לה

דאמאי שרי רב להדליק בשבת בחנוכה , כשכבתה אין זקוק לה

דילמא כבתה אחר קבלת שבת ליחוש , באותם פתילות ושמנים

וכל זמן משך בין , בין השמשות שהיה צריכא להיות קודם

ואיהו לא . השמשות אכתי ליכא קיום מצוה לדעת מרדכי דלעיל

ונמצא בטל מן , ש בין השמשות"מצי להדליק משקבל שבת כ

  .מ דכבתה אין זקוק לה''אלא ש, המצוה
  

 לפיכך אם ,הדלקה עושה מצוה ג''סימן תרע וכן פוסק המחבר

ואפילו כבתה בערב שבת , כבתה קודם שעבר זמנה אינו זקוק לה

  . אינו זקוק לה, קודם קבלת שבת שעדיין הוא מבעוד יום
  

קודם קבלת שבת ד : חולק עליו'ק ט"ג ס''אורח חיים סימן תרעז "טוב

 שעה הוה כמו ו מי יאמר לנו שאות,שיש לו עדיין היתר להדליק

 םפ שנתנו לו חכמי" ואע,א"אפשר משא ודאי אין דנין ,כ"אח

מ לא הוה אז שבת " מ,רשות לברך קודם הזמן של קבלת שבת

 ובודאי לא ,ש" ודבר זה דומה לההיא דרב צלי של שבת בע,ממש

 שעה שהקדים ו באותה שבת ממש לחייבו אם עשה מלאכהנעש

נ " ה, עשה כבר שבתהג דבתפל" ואע,כאלו עשה בשבת עצמו

א דמפלג המנחה " מביא בשם מהריב"תרע' סיסוף י "ממש כן דבב

 נדחה אי טעמאומה, ש"יכול להקדים דומיא דרב צלי שבת בע

 מההיא דשחוט לי בשל לי דחשיב ה שכתב התרומת הדשןנמי מ

 דהתם נמי כיון שרוצה להאכיל לאביו צריך ,הקיום מצו

 שוב , וזה הוה כמו אחר קבלת שבת דהכאהשישחוט לו תחל

  .ש" בעת דזקוק להדליק שני שלוםבקיצור דיניכתב ל "ראיתי שגם רש
  

ל שאין לברך שנית כשידליק אם כבתה "פ נ"עכ ד:ז''ומסיק הט

קודם קבלת שבת דהיינו כל זמן שיש עדיין היתר מחמת זמן 

קבלת שבת לפי הדין אלא יחזור וידליק בלא ברכה דהרי כבר 

א כן במי שרוצה " רמתבפ שכ"ל ברור אע"בירך בהיתר כנ

  .ל שמצד הדין יש לפסוק כן" נ,חמירלה
  

האחרונים  דז''ק כ"ג ס''סימן תרעמשנה ברורה כתב ב: ולענין הלכה

 ובפרט אם ,כתבו דראוי להחמיר לחזור ולהדליקה בכל ענין

  .ש קודם קבלת שבת"נכבה בע

  
  מדוע במילא קערה שמן ופתילות אינו יוצא חובת הדלקה 

  ?אפילו לראשון הרי כבתה אין זקוק לה

 דאם ,מילא קערה שמן והקיפה פתילות ב''ג ע''שבת כ 'גמאיתא ב

  . מפני שהוא כמדורה, אף לנר אחד אינו עולה, כליהלא כפה עלי
  

 הלא תיכף כשהדליק נר , מדוע הראשון אינו יוצא:יש להקשות

שאין כ בעוד נרות לא גרע מכבתה " ואף שהוקף אח,הראשון יצא

וכן , 'ב' ד בהוספות סי"בסוח' ירחון שערי תורה כרך גא בבחלקת יואב מוב כך מקשה, זקוק לה

  .ח''ת מנחת שלמה תנינא סימן נ"שווכן ב, ב''א ע''כ הורוויץ שבת מ''ות מהראבהגה
  

  :איכא כמה תרוצים

, דהא דאמרינן כבתה אין זקוק לה,  מכח קושיא זו יש ראיה.א

אבל אם כבה במזיד לא אמרינן כבתה , זה רק כשכבה בשוגג

כ במזיד עוד פתילות הויא ''לכן כאן שהונחו אח, זקוק זהאין 

ירחון שערי תורה כך תירץ בחלקת יואב מובא ב, ככבתה במזיד לכן לא יצא

  .'ב' ד בהוספות סי"בסוח' כרך ג

כך כתב ,  מה שכתב דבכבתה במזיד זקוק לה:מעדני אשר

 ר היטב הבאן כתב וכ, דכבתהב"א סקי"ג א" תרעמןסיי מגדים בפר

 ,ד"א ס"תרע' ק סי"כ בספר החיים להגרש"וכ גן המלך פרבשם סא "קישם ס

  .ח"חנוכה סק' מער' ת יד אלי"ובשו' ג אות ב"תק' ח סי"ת אבני נזר חאו"ובשו

 י לפי שמייר, לאחד אינו עולהלולכן בעשאה כמדורה אפי .ב

 דיצא ין הכי נמיז א" אבל בזאח,כשהדליקו בבת אחת דוקא

 הורוויץ שבת מ''ות מהראבהגהכך תירץ , לההראשון דכבתה אין זקוק 

  .מה שדן בדבריוח ''ת מנחת שלמה תנינא סימן נ"שוועיין ב, ב''א ע''כ

  
איך אפשר לצאת בשבת מצות הדלקת נרות חנוכה לבית שמאי 

  ?הרי השמן והפתילה אינו שלו

, מקשה לבית שמאי דסבירא להו שביתת כלים ב''ח ע''שבת י' בגמ

הרי יש בזה , ר מערב שבת כדי שידלק בשבתאיך מותר להדליק נ

והקשה  ,דאפקיר להו לנר' ומתרץ הגמ, איסור שביתת כלים

ש משום שביתת כלים " דבהא הא תינח לרב יוסף דטעמי"הרשב

ש משום גזירה מאי מהני דמפקיר "אבל לרבה דאמר טעמא דב

 ,אפקורי מפקיר להו' א מאי דקאמר הגמ" הרשברץותי, הכלים

ובהא לא , דמפקיר הכלים אלא דמפקיר התבשילאין הכוונה 

ח "ש נ"כ איך הדליק ב"א א"וקשה לתירוץ הרשב, גזרי רבנן

יכא ול, בשבת דודאי הדליק בשמן שהוא מצוה מן המובחר

לפי הרבה  השמן רי ה, דאפקורי מפקיר להו השמןלמימר

, כ אינו יוצא בשל הפקר"צריך להיות של המדליק אפוסקים 

מר דהמדליק עצמו יוצא אף אם השמן אינו כ צריך לו"אלא ע

  .ג מכתב יד''ת בית שערים סימן צ''כך תירץ בשו, שלו

  

החסיד הרב הגאון מביא ידידינו  ב''ח ע''שבת י ובספר דף על דף

 שבספר שאילת יוסף :ל שנפטר בשבוע הזה''אברהם נח קליין ז

  .מביא ראיה דלא בעינן לכם בנר חנוכה, מכח קושיא זו
  



  ו רק שמנים ופתילות פסולים מי שאין ל

  ?האם עדיף שידליק לפחות באלו או עדיף שלא ידליק כלל

אמר רב הונא פתילות ושמנים שאמרו  א''א ע''שבת כ 'איתא בגמ

בין , חכמים אין מדליקין בהן בשבת אין מדליקין בהן בחנוכה

 אמר רבא מאי טעמא דרב הונא קסבר כבתה ,בשבת בין בחול

  . שתמש לאורהומותר לה, זקוק לה
  

לה לעשות יהלכך צריך לכתח, זקוק לה לתקנה כבתה י''וברש

ומותר להשתמש לאורה הלכך  ,דילמא פשע ולא מתקן לה, יפה

  .שמא יטה לצורך תשמיש, בשבת אסור
  

מי , ל שאסור להדליק בשמנים פסולים'' לשיטה הניש לחקור

ן שאין לו רק  שמן פסול האם נמי לא ידליק או דילמא מי שאי

  .לו שמן כשר יכול להדליק בשמן פסול
  

דהא כל הני שמנים ופתילות  כתב 'מ א''א ע''שבת כפני יהושע הנה ב

דאם אין , דאסר רב הונא על כרחך היינו היכא דיש לו שמן אחר

  .לו שמן אחר בודאי שמותר להדליק בשמן פסול
  

דאסור להדליק בשמן פסול  דכיון דטעמא דידיה :וטעם הדבר

כ מילתא " וא,י"תה זקוק לה ושמא יפשע כפירשמשום דכב

 ,דפשיטא היא דהיכא שאין לו שמן אחר שמותר להדליק באלו

  .חמור מודאי, שמא יכבהולא יהא ספקו 
  

ל איכא למימר '' וז: חולק על זהא''שבת כאבל בחתם סופר 

דסבירא אפילו , דסבירא ליה כבתה זקוק לה וחייש שמא יפשע

, ומדליק באלו בלא ברכה, להדליקאינו מוצא שום שמן כשר 

מכל מקום לא יצא ידי , ואירע נמי שלא כבתה או שלא פשע

, דמעיקרא לא תיקנו חכמים הדלקה בהני שמנים, חובתו

 דמי שלא הדליק ורואה נר א''ג ע''שבת כמ לדאמר רבי ירמיה ''ונפק

ורואה נר , והכי נמי מי שהדליק בשמנים פסולים, חנוכה מברך

  .צריך לברך ברכה הראויה, שמן הטובחנוכה אחר מ
  

דבודאי שאף אם אין לו פתילות ושמנים  א'' שבת כש''הרשוכן כתב 

  .אחרים נמי אסור להדליק בשמנים ופתילות פסולים

  

מדוע אסור להדליק בשמן פסול מחשש שמא יכבה הר אין 

  ?גוזרין גזירות בדרבנן

צוה הויא רק מ,  כיון דמצות הדלקת נר חנוכה:יש להקשות

הרי , שמא יכבה, מדוע אסרו להדליק בשמן פסול מחשש, דרבנן

כך מקשה , דהויא גזירה לגזירה, אין גוזרין גזירות על מצות דרבנן

  .בייטב פנים על חנוכה

  

  :איכא כמה תרוצים

 דעיקר החיוב של א''ב ע''שבת כפ מה שכתב החתם סופר '' ע.א

ירה על זה כ אתי שפיר דגזרו גז''א, חנוכה הויא דאורייתא

ק האדמור מצאנז ''כך שמעתי ממורי ורבי כ ,דהויא חמור כשל תורה

ואמר ששוב מצא שכן תירץ אביו בעל הדברי , של חנוכה' א השנה בפלפול בליל ג''שליט

  .ע''יציב זי

ז מובא '' הלכות חנוכה סימן תרעפ מה שכתב בספר בספר כרם חמד''ע. ב

, א דלא גזרינן גזרה לגזרהדה' כלל ג' בשדי חמד פאת השדה מערכת ח

, היינו דווקא באיסור דרבנן שאסרו להיות משמרת לתורה

ולא להיות משמרת , אבל באיסור דרבנן שהיא מצד עצמו

  .מעדני אשר, ל אתי שפיר''לפי הנ, לתורה גזרינן גזירה לגזירה

 דיש לפעמים דגזרינן גזירה א''ד ע''חולין ק' פ מה שכתבו התוס'' ע.ג

  .מעדני אשר, ל אתי שפיר'' הנלפי, לגזירה

   מדוע בקשו היוונים שיכתבו על קרן השור
  ? וכי הדרך לכתוב על קרן של שור

 שהחשיכה "וחושך זה גלות יון" 'בראשית פרשה ב איתא במדרש רבה
כתבו על ,  שהיתה אומרת להם,עיניהם של ישראל בגזירותיהן

  .קרן השור שאין לכם חלק באלהי ישראל
  

 מדוע אומרים היוונים שיכתבו דווקא על קרן :יש להקשות
כך מקשה בבני יששכר מאמרי חודש , וכי הדרך לכתוב על קרן השור, השור

  .וכן באוהב ישראל על חנוכה, נר מצוה' כסליו מאמר ג
  

  :איכא כמה תרוצים
 היונים ידעו שכדי לאבד וקלקל את עם ישראל אז מתחילים .א

ל הקטנות לרעה אז יותר דאם מחנכים אותו מגי, עם הקטנים
ולכן אמרו דווקא לכתוב על קרן השור שהרי , קל לאבדם
י '' שבזמניהם היה התינוק שותה עב''ה ע''שבת לי ''מבואר ברש
לכן ביקשו דווקא שיכתבו על קרן השור , קרן השור

  . מעדני אשר, שהקטנים יראו את זה

הם  הם נלחמו בעיקר על המצוות דרבנן ועל מנהגי ישראל ש.ב
וזה היה כוונתם במה דאמרו , לא העיקר אלא רק תוספות
דכמו שקרן השור זה לא דבר , כתוב לכם על קרן השור

שצריך לחיות של השור דאפשר לעקרו והשור ישאר בחיים 
כ כתבו לכם על כאלו דברים שאין ''א, דזה רק תוספת בעלמא

    .מעדני אשר, לזה עיקר
ח ''אור ל''על הא דקימ :ובזה אפשר ליישב קושיא האחרונים

 שאפילו עני המתפרנס מן הצדקה שואל או מוכר א''סימן תרע
 על מצוות עשה אין רי ה,יש להקשותד,  לנר חנוכהכסותו

ל ''ולפי הנ, ומדוע בחנוכה צריך, צריך להוציא יותר מחומש
, אתי שפיר כיון דכל מלחמת היונים היה לעקור את הדרבנן

נס תיקנו את הדרבנן להראות לכן כשנצחום ועשו תקנה על ה
לכן תיקנו שמוכר את , את כחם כמה שצריך להחמיר בזה

  .מעדני אשר, כסותו

  מדור משיב כהלכה
  ברוקליןא "ידידינו הרב מרדכי זיסקינד הגר שליטי "מדור זה נודב ונערך ע

 מי שאין לו נר ויש לו רק גזרי עצים האם יכול לצאת .מדורה בנר שבת] א
ואם נאמר . שסוף סוף מאיר לו את ביתו, בהם בהדלקת נר שבת ידי חובה

שאינו יוצא ידי חובה מה יהיה בקערה של פתילות ולא כפה עליהם כלי 
  .האם זה כשר לנר שבת

ע לשיטות הראשונים שזמן ההדלקה הוא בתחילת " צ.ח"זמן הדלקת נ] ב
מבואר שהזמן שתכלה רגל ' ובגמ, והזמן שידלק הוא חצי שעה, השקיעה

י שהם מתעכבים אחרונים אחר "ופירש, מן השוק היינו רגלא דתרמודאי
ב "ו ע"מ דף ק"ב' ע דהא בתוס"וצ, שכל האנשים כבר הולכים לבתיהם

כ "וא, ם לא חוזרים מעבודתן אלא לאחר צאת הכוכביםמבואר שהפועלי
עד שכל הפועלים חוזרים לבתיהם הוא זמן יותר מאוחר מצאת הכוכבים 

כ לא יספיק להדליק מהשקיעה עד "וא, שרק אז מתחילין לחזור מעבודתן
  .צאת הכוכבים לחוד

מי שיש לו בביתו שתי חלונות ואחד פונה . לפרסם הנס לעוברי עבירה] ג
האם ידליק לכיון החלון הזה ששם , ל"ב שנוסעים שם רבים בשבת רלרחו

או דלמא מכיון שהם מחללי שבת להם אין עניין , יש יותר פירסומי ניסא
  .ע"לפרסם הנס וצ

אדם הלך ברחוב ונתקל בחנוכיה שאיש אחר , מה הדין: נתקל בנר חנוכה] ד
יפתו בשמן ונתלכלכה חל, ושבר את החנוכיה, הניחה על פתח ביתו מבחוץ

   .מי יהיה חייב למי הלכה ולמעשה
האם . ב. האם אפשר לברך בליל שבת ברכת הרואה. א. ברכת הרואה] ה

שכח בשעת . ג. אפשר לברך על נרות של בית הכנסת ברכת הרואה
ההדלקה לברך שעשה ניסים ונזכר לאחר מכן כשהנרות דולקות האם יברך 

  . לא גרע מברכת הרואה
-- ------ --------------- --------- ----- ------ --------- ----- ------ --------- ---  

  כללי השתתפות
  . 1000₪ תזכה את השולח להיכנס להגרלה על סך אפילו לשאלה אחת, כל תשובה נכונה. 1
כך שכל מי שישלח יותר תשובות , הינה זכות נוספת להשתתף בהגרלה, כל תשובה נכונה על כל שאלה. 2

  .ת סיכוייו בהגרלהלכל השאלות מגדיל א
יתקבלו אך ורק , הזוכה ייבדקו תשובותיו, בראש חודש תערך הגרלה בין כל השולחים, כל חודש. 3

  .תשובות מפורטות
  .או עד ראש חודש, ניתן לשלוח כל שבוע את התשובות של אותו שבוע. 4
במייל  או 0775558617קבלת התשובות הינה אך ורק לפקס מערכת משיב כהלכה : שימו לב. 5

com.gmail@1000s.meir]  נא לציין שם וטלפון  ] 0573154010לברורים ופרטים נוספים בטלפון
  .כ נא לציין בתחילת המכתב על כמה שאלות השיבו"כמו. על התשובות

להקפיד על כתב ברור , השולחים בכתב יד, אנו חוזרים ומבקשים   
כתב לא ברור לא יכנס . א שיהיה ברור לאחר משלוח הפקסוקרי

  .להגרלה
, ניתן לשלוח את כל התשובות של חודש כסלו כולל שאלות של שבוע זה 

  טבת' עד יום שלישי ה
 



  
  

íìåòä úåîåàî äàð÷ì åùùç àìå äëåðçä âç úà íéîëç åð÷éú òåãî 
îâá àúéàã àä ìò íéðåøçàå íéðåùàøä íùá íúù÷äù äî 'æ äìéâî ' øá ìàåîù áø øîà

îëçì øúñà íäì äçìù äãåäéúåøåãì éðåòá÷ íé ,äì åçìù , åðéìò úøøåòî úà äàð÷
úåîåàä ïéáì ,íäì äçìù ,ñøôå éãî éëìîì íéîéä éøáã ìò éðà äáåúë øáë , ùéã

íìåòä úåîåàî äàð÷ì åùùç àì äëåðçä âçá òåãî úåù÷äì ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
úì äàøð íéðôåà äîëá õøãçàä{ìë éðôì äìéâîá ïéøå÷ íéøåôáã  , åâøäù äî ÷åéãá

íéåâä ,íìåòä úåîåà úàð÷î ùùç ùé ïëì ,àùî''äëåðçá ë ,éðùä{ õøàá äéä äëåðçá 
íéé÷ äéä ùã÷îä úéáå äôé÷ú äúéä ìàøùé ãéå ìàøùé ,íéåâäî åàøé àì ïë ìò ,

àùî''íìåòä úåîåà ïéá ìáá úåìâá äéäù íéøåôá ë ,íéåâä úàð÷î åùùç ïëì ,
éùéìùä{ò '' ç÷åøá àéáäù äî ô äëåðç úåëìä ììää ïéøå÷ äîì éúáø àú÷éñô àéáäù

íéøåôá àìå äëåðçá ,úåëìî ìù äúìôîá àìà ïéøå÷ ïéàù íåùî , ìù åúåëìîå
úîéé÷ äúéä ùåøåùçà ,àå''äëåðçá àìå íìåòä úàð÷ êééù íéøåôá ÷øã øîåì ùé ë.  

  

èéìù ïåì÷ùà øéàé áøä'' à÷øá éðá  
õøúì äàøð ,àåä äàð÷ øøåòîä øáã òáèä êøãá íéðô øúñäá äéä íéøåôá ïåçöðäã ,

íéàð÷î àì ìéâø àì øáãáå íìåòä úåîåà ìëì äéä éåìâ ñð äëåðçá ïåçöðä íìåà .  
  

äøä''èéìù àøéöåçáà ãåòñî íééç óñåé ïø â'' àçî äìåôò''çåçéð çéøî ñ  
õøúì äàøð ,øúñà äù÷á íéøåôá äðäã ,úåøåãì åðåáúë , ìù íðåì÷ åá áåúëù øáãáå

íìåòä úåîåà éðôî ùùç ùé íéåâä ,àùî'' óà ù÷éá àìù ïåéëî ùùç äæá ïéà äëåðç ë
úåøåãì éðåáúë ãçà ,úåîåàä ãöî äàð÷ ìù ùùç äæá ïéà ïë ìòå , íðåì÷ áúëð àì éë

øôñ äæéàá.  
  

äøä''èéìù áåè ïîéñ éç óñåé â'' àø íéìùåøé''àô úáéùéá îçîå íåìùä ø''óñåé íøë ñ  
õøúì äàøð , øîàðù ãçà éãåäé åìéôà úî àìù íìùåî ñð åá äùòðù íéøåô éðàùã

è øúñà 'á 'íäéðôá ãîò àì ùéàå ,àùî'' éãé ìò ìàøùéî äáøä åúîå åìôðù äëåðçá ç
íéáéåàä , äëåðçä éîé úà åòá÷ àì äæ íòèîù åáúëù íéùøôîäî äîëì åðéöîù åîëå

äçîùå äúùî éîéì ,ò äìéâî úñî ìò óñåé íøë éøåáçá õåøú ãåò ïééòå''ò÷ î''à.  
  

äáä''éð øâøá ïéîéðá ç'' åïéáòùè úáéùé éøéçáî  
äëåðç úåøð éðàùã éøéàîä íùá õåøú íúàáäù äî , çô ñð ìò äçîùä åìéàë äàøðù

íéáéåàä åçöðù ìò àìå ïîùä , éîìùåøéá àúéàã àäî øéòäì ùéä ÷øô äëåñ 'à äëìä ' éîéá
è úàù ãò åì äøîàå åúùà äçìù úåøéð å÷éìãäå äëåðçá åúá äúî òùøä ñåðééâåø

êá åãøîù íéãåäéä úà ùåáëå àåá íééøáøáä úà ùáëî , íðéà íìåòä úåîåàù ïðéæç
ïîùä çô íåùî íé÷éìãîù íéòãåé.  

  

  
óéñåú ìá øåñéà ùé éøä äëåðçä âç úà ï÷úì íéîëçì øúåî äéä êéà  

ðéç úçðîä íùá íúàáäù äî êåðú äåöî'' ã êééù àì äëåðç øð íéîëç åð÷úù úð÷úáã
óéñåú ìá ,úåð÷ú ï÷úì íéîëçì úåùø äðúð äøåúä éë , àìù àìà åðéà äæä åàìä éë

äôñåä äæéà äøåú ìù äåöîá óéñåð.  
  

äøä''èéìù øãéå ìàøùé â'' à÷øàé åéð ïéì÷åøá  
èéìù ïééèù éìúôð áøä'' àùîù úéá àæìòá úéø÷  

áîøäã øéòäì ùé'' ïë äù÷ä øáë í úååöîä ïéðî øôñ óåñáæå''å ì åùãçúðù úåøçà úååöî ùé
 äìâî àø÷î ïåâë ìàøùé ìëá åèùôå íéîëçå íéàéáð ïúåà åòá÷å äøåú ïúî øçà øðå

äëåðç åëå 'ðù íøîùìå íìá÷ì åðà ïéáééç åùãçúðù úååöîä åìà ìëøîà øåñú àì 
åëå øáãä ìëî ,'äøåúä úååöî ìò úôñåú íðéàå,òå  àìå óñåú àì äøåú äøéäæä äî ì

òøâú ,á÷äù øîåìå øáã ùãçì éàùø àéáð äéäé àìù" äôéñåäì åæ äåöîá åäåö ä
úååöî äøùò ùìùå úåàî ùùä åìàî úçà øñçì åà äøåúä úååöîì, åôéñåä íà ìáà 

äøæâ êøã åà äàøåä êøã åà äð÷ú êøã äåöî ïîæä åúåàá äéäéù àéáð íò ïéã úéá, ïéà 
úôñåú åæ,ù á÷äù åøîà àì éøä"úåùòì äåö ä.  

  

äëåðç øð ú÷ìãä åà äìãáä íãå÷ úåùòì êéøö äî úáù éàöåî äëåðç  
 íãå÷ äëåðç øð ïé÷éìãî íàä úáù éàöåî äëåðçá íé÷ñåôä ú÷åìçî íúàáäù äî

äìãáä øçàì àîìéã åà äìãáä.  
  

äøä''èéìù ñøåî ñçðô â'' àçî íéìùåøé''íéãòåîäå äøåúä ìò ñçðô éðéðô ñ  
èéìù ïééèùðøá éåì áøä'' àøùà éðãòî úëøòî æëø ùîù úéá àæìòá úéø÷  

èéìù ñééåå ãåã áøä'' àíéìùåøé  
ïééöì äàøð ,öæ ãìôððåæ íééç óñåé éáø ïåàâäã'' åì äðéëä úñðëä úéáî òéâî äéäùë ì

õåçá äøåðîä úà åúùà ,÷éìãäì áééçù øîà , äøåðîäå úååöîä ìò ïéøéáòî ïéà éøäã
 úðëåî øáëõåçá åì.  

  

äøä''èéìù õéáåðéáø ïäëä ìàéìîâ éáø â'' àçî ÷øá éðá''êãåà éðà íâ ñ  
áøä úåîéùø øôñá éúàöî äðä'' ùò''ò î 'åîãàä íùá òîùù áúëù'' ÷ãö çîöä ø

éæ ùèéååàáéåìî''çàå äëåðç øð íãå÷î ÷éìãä äëåðç úáù éàöåî ìëáù ò''äìãáä ë ,
äëåðç úáù éàöåî éðù äéä íàáù ÷ø ,öåîáïåùàøä äëåðç úáù éà , øð íãå÷î ÷éìãä

çàå äëåðç''äìãáä ë ,çàå äìãáä íãå÷ äéä éðùä äëåðç úáù éàöåîáå''äëåðç øð ë.  
  

ìåëé åðéà äìéâîá òåãîå äëåðç øð úåöîá íéøçà àéöåäì ìåëé êåðéçì òéâäù ïè÷ òåãî  
îé÷ã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî'' ìøåà''òøú ïîéñ ç'' äç ä÷éìãä íà äèåù ùø

ïè÷å ,íåìë äùò àì ,êåðéçì òéâäù ïè÷á øîåàù éî ùéå ,øúåî , éàî úåù÷äì ùéã
àðù , øáçîä íúñ äìéâîä úàéø÷ éáâìãôøú ïîéñ''á óéòñ è ' àìå àöåé åðéà ïè÷î òîåùäã

àöåéù äèéù àéáä ,àöåéù äèéù àéáä äëåðçá òåãîå, íéðôåà äùîçá íúöøúå.  
  

ååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâäèéìù à'' àøúñùèðî  
õøúì äàøð ,àéöåäì úòã êéøö àéöåäì äìéâî éáâìù ,àëä øá åàì ïè÷å , øðá ìáà

àñéð éîåñøô àäéù àåä äåöîä ø÷éò äëåðç ,àñéð éîåñøô ïàë ùé éøäå.  
  

èéìù õéáåðéáø ïåéö ïá óñåé áøä'' àíééç úøåú ììåë íéìùåøé  
èéìù éñìáøè éîà áøä'' àíéìùåøé  

áã ïééöì äàøðîâá àúéà äðäã õøéú ïúð úåøåàî øôñ 'é ïéìåç'' áäáùçî åì ïéà ïè÷ã ,
éðäî åéùòî êåúî úøëéð åúáùçî ìáà , ÷ñô ïëì äùòî ïè÷ä äùåòã äëåðçá ïëìå

ùä''àéöåäì ìåëéã ò ,àùî'' ìåëé åðéà ïè÷ ïëì äùòî àìá øåáéã ÷ø àéåäã äìéâîá ë
àéöåäì ,åùá áúë ïëå''òù ïîéñ íéøòù úéá ú''ã .   

  

úå÷ìåã úåøðäù äðåùàøä äòù éöçá ìåëàì àìù ïéðò ùé íàä 
ùá àúéàã àä ìò íúù÷äù äî'' òøåà''øú ïîéñ ç''ñ ò''à ÷ ' úåùòì àìù íéùðä åâäð

 íòèäã áúë óñåé úéááå äæ âäðîá íéîòè äîë àëéàå úå÷ìåã úåøðäù ãåòá äëàìî
äøåàì ùîúùäì øåñàù øéëäì éãë äæ âäðîì ,íòè éôìã íúù÷äå úåéäì êéøö äéä äæ 

äòù éöç êåúá éîð ìåëàì øåñà ,íúöøúå.  
  

äøä''èéìù äèàø ïäëä ìàéçé äùî â'' àíéìùåøé  
èéìù ïééèù÷ò éìúôð áøä'' àíéìùåøé  

 øùéô á÷òé ìàøùé éáø ïåàâäì ìàøùé ïáà úåäâä íò äøåøá äðùîáã ïééöì äàøð
öæ''åæ àéùå÷á øéòä ì.  
  

èéìù øòðæéî ìàøùé á÷òé áøä''à ïåãðåì  
 úö÷ åá íéâäåðù íåùî àåä úå÷ìåã úåøðäù äòùá äëàìî øåñéà ùéù íòèäù äàøð

åé''è ,àå''äìéëà øåñéà æà êééù àìù øáúñî ë.  
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úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  úçð äåøé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  
  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
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