
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  חנוכה מוצאי שבת מה צריך לעשות קודם הבדלה ב
  ?או הדלקת נר חנוכה

 חנוכה מוצאי שבת האם מדליקין נר חנוכה קודם יש לחקור
  הבדלה או דילמא לאחר הבדלה

  

כתב דהדלקת נר חנוכה קודם  ה''סימן קהנה בתרומת הדשן 
א  אפוקי יומב"ה ע"פסחים ק' מה דאמרינן בגמפ " ע,הבדלה

ולכן אף כאן יש לדחות , מאחרינן כי היכי דלא ליהוי עלן כטונא
   .עד לאחר הדלקת נרות חנוכה, ולאחר את ההבדלה שעל הכוס

  

 במוצאי שבת נחלקו בה קצת מפרשים  כתבב''ג ע''שבת כמאירי וב
 ונסעדים בה ,ומנהגנו להדליק קודם הבדלה, מתי להדליק

 מקדימין ,כ" כ שמאחר שנתאחרה ההדלקה,בהבדלה שבתפלה
  .אותה כמה שנוכל

  

 ראיתי מי שמברך על כתב ד"קע' בספר תמים דעים סיד ''אבל הראב
, ואני אומר שטעות הוא בידו, הדלקת נר חנוכה קודם שיבדיל

  .שאין שום עסק בעולם קודם להבדלה
  

שמאחר שפעמים אדם  : שמבדיל בתחילהויש שכתב הטעם
ל על הכוס קודם ואז צריך להבדי, שוכח להבדיל בתפילה

שלא מצינו , לכן לעולם מקדים הבדלה, שידליק נר חנוכה
  .ל הלכות חנוכה''כך כתב במהר, שפעמים יעשה כך ופעמים כך

  

ית  מדליקין נר חנוכה בבל'' קימ'ק ב''א ס''ח סימן תרפ''אורע ''ובש
ש בביתו "וכא שם הוסיף ''וברמ,  קודם ההבדלההכנסת

  .ית הכנסתבר הבדיל בבשהרי כ, כ מבדיל"שמדליק ואח
  

דאף דמצות הבדלה  כתב במשנה ברורה שם :ובטעם הדבר
 וגם ,מ כל מה דנוכל לאחר לצאת מן השבת עדיף טפי" מ,תדירה

  .לכן עדיף להקדים את נר חנוכה, בהדלקה יש פרסומי ניסא
  

שטוב כתב עוד סברא  א" תרפמןמהדורא תנינא סי ובאשל אברהם
 שלא , צד מעליותאש בזהכי י, ה קודם הבדלר חנוכהלהדליק נ

דהרי אסור לאכול קודם , ישתה מכוס של הבדלה לפני נר חנוכה
  . מה שתמה עליוז''ת שיח יצחק סימן שנ"שוועיין בהדלקת נר חנוכה 

  

 כתב דיש להקדים במוצאי שבת א''אורח חיים סימן תרפז "טאבל ב
  .הבדלה לנר חנוכה

  

 ,דתדיר קודם לאינו תדיר א''ט ע''זבחים פל ''דקימ: וטעם הדבר
 וזה ברור דכל מידי ,ויליף לה מקרא דכתיב אשר לעולת התמיד

שאין לנו הוכחה ברורה מן התלמוד לדחות התדיר משום איזה 
 דמנא לך לסתור הכלל ובזה , ליה לאו כלום עבדתנן אמרי,טעם

  .אין לך טעם לדחות התדיר
  

רי כתבו דה, הרי כאן לא שייך כלל מעלת תדיר: יש להקשות
 תדיר קודם רק א אמרינן דלה מכשיר עדיף"ה אפ"א ד"ג ע"יומא ל' תוסה

 אבל היכא דחד ,ן ומוספיןהיכא דתרווייהו שוים דומיא דתמידי
כ " א, אמרינן תדיר קודםהוי עבודת מתנה וחד עבודת סילוק לא

כך ,  והבדלה לעבודת סילוק, דמי לעבודת מתנהר חנוכהנ נ"ה

   .ו'' סימן ע'ם חלק ב" מהרשת''וכן מקשה בשו ,ו''ן החדשות סימן קנת בנין ציו"שומקשה ב
  

  :איכא כמה תרוצים
 ושאינו תדיר הוי עבודת ,רק היכא דהתדיר הוי עבודת מתנה .א

 משום דמקודם , כללא דתדיר קודםא שייך בזה ל,סילוק
 , לעשות עבודת הסילוק לסלק העבודה הקודמתםצריכי
אבל כאן הוי להיפוך דהבדלה  ,כ לעשות עבודת המתנה"ואח

 לכך צריך לעשות הסילוק מקודם דהיינו ,הוי עבודת סילוק
 מקום לומר דאפוקי שבתא עדיף לכן ה רק דהי,ההבדלה
סימן ' ם חלק ב''ת מהרש''כך תירץ בשו, ז דמעלת תדיר עדיף"הוכיח הט

  .ו''ע

 ,בשביל שבאה להבדיל בין שבת לחול לא מיסתבר לומר ד.ב
 הלא בדבר המבדיל לא שייך לא סוף , סילוקתדמה לעבודת
י הבדלה " ומה גם דכבר נסתלק שבת ע,ולא התחלה

כ פשיטא שאין להדליק בלא הבדלה ולכן אין " דאל,שבתפלה
  .ו''ת בנין ציון סימן קנ''כך תירץ בשו, לגרוע מצות הבדלה משאר מצוה

 הנה יש פלוגתא ל'' כתב וז פרשת מקץסוף מאור ושמשוב
 אם להדליק תחלה נר חנוכה ואחר ,מוצאי שבתבפוסקים ב
ר בוצינא " והנה שמעתי מאדמו,או להיפוך, כך להבדיל
ל שאמר "ק לובלין זצוק"ה יעקב יצחק הלוי מק"קדישא מו

ה שמואל שמעלקי "בשם הגאון איש אלהים המנוח מו
שבזה הלכה כטורי זהב , ק ניקלשבורג"ד דק"ל אב"זצוק

 ,וכן מנהגינו,  נר חנוכהלהבדיל תחלה ואחר כך להדליק
כי האיך ידליק תחלה , ונראה ליתן טעם לדבר על פי האמת

כי מאחר שעלתה בשבת לעליה , נר חנוכה קודם הבדלה
רק ,  אין צורך לנר חנוכה להעלותה על ידו,הגדולה והרמה

אחר שהבדיל והלכה לה קדושת שבת אז מן הצורך להעלותה 
ואחר כך , לה להבדילועל כן צריכין תח, על ידי נר חנוכה

  .להדליק נר חנוכה ולהעלותה
דבבית  'ק ג'' סא''סימן תרפמשנה ברורה  פסק ב:ולענין הלכה

 אין לשנות המנהג שנהגו בישראל להדליק מקודם הכנסת
  . ובבית דעביד כמר עביד ודעביד כמר עביד,כ להבדיל"ואח

ע "ס היה נוהג כדעת השו"מביא שמרן החתס "ובמנהגי החת
  .כ מבדיל"דליק נרות חנוכה ואחשהיה מ
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  איך היה מותר לחכמים לתקן את חג החנוכה 

  ?הרי יש איסור בל תוסיף

ל הנה כמה מצוות שהוסיפו '' כתב וזד''מצוה תנ הנה במנחת חינוך

, ל כגון נר חנוכה ונטילת ידים וכדומה שהם דברים חדשים''חז

 לחכמים כי התורה נתנה רשות, נראה דודאי לא שייך בל תוסיף

לתקן תקנות הן בקום ועשה והן בשב ואל תעשה לפי הזמנים 

ולא ראיתי בדברי הראשונים שיהיה זה בכלל זה ויתרצו 

כי הלאו הזה אינו אלא שלא נוסיף במצוה של תורה , הדברים

  .איזה הוספה
  

ה בתכלית השלמות '' דהאדון ב:וגם לפי הטעם שכתב החינוך

וזה שייך , וספת בהם חסרוןוכל ציווייו בתכלית השלמות והת

במצוות שציוה אז והוא יתברך ציוה בודאי הם בתכלית 

ל ''כ הסיבות שחז''אבל מה שלא ציוה אז ונתחדש אח, השלמות

, י הניסים בימי יונים וכדומה''הסכימו לתקן כגון נר חנוכה ע

ה ולא ''אין שום גרעון בהציווי של האדון ב, דלא היה אז זמנם

  .יףשייך כלל בל תוס
  

ל דהתורה '' ולא מיבעיא במה שתיקנו חז:ומוסיף המנחת חינוך

אלא אפילו יחיד כגון שנעשה לו איזה נס , ציותה לשמוע דבריהם

התעלה על , וקובע לעצמו שיקרא הנס בכל שנה או שעשה משתה

  .דזה אין גרעון במצוות התורה, דעתך דהוי מוסיף מצוה
  

ן חג החנוכה לא יש לתמוה על המנחת חינוך שכתב דבתיקו

ולפי דעתי ל '' וזפרשת ואתחנןן "רמבמהא דכתב ב: שייך בל תוסיף

אפילו בדא לעשות מצוה בפני עצמה כגון שעשה חג בחדש שבדא 

 'אמ ''עד ''מגילה י' בגמ וכך אמרו ,עובר בלאו ג''ב ל''א י"ממלבו כירבעם 

מאה ושמונים נביאים עמדו להם לישראל , לענין מקרא מגלה

תו ולא הוסיפו על מה שכתוב בתורה אפילו אות אחת ולא פח

חזינן להדיא מדבריו דגם  ,'חוץ ממקרא מגילה מאי דרוש וכו

ל סמך ''בהודאה על הנס יש בזה בל תוסיף אי לאו דמצאו חז

ואיך כתב המנחת חינוך שלא מצא בראשונים שיהא , מהמקרא

הגאון רבי מאיר אריק א ל''ד ע''כך מקשה בטל תורה מגילה י, בזה חשש בל תוסיף

  .ל''זצ
  

' סימן ביואב  ת חלקת''בשו שכתב מה לפי נראה לתרץ :מעדני אשר

הרי איכא , ן כלל האיך תיקנו''קשה לרמב היה לא חנוכה נר דעל

ורק על מגילה היה קשה לו יען , בל תוסיף דהרי זה רק דרבנן

שהאלימו מצוה מגילה כדאורייתא לדחות בשבילה כל המצות 

  .ש''ל א''לפי הנ, על כן היה בו משום בל תוסיף, של תורה
  

 כתב דבחנוכה נמי יש סמך במקרא א''ד ע''מגילה יא ''אבל במהרש

כ לא היו רשאים להוסיף את חג ''דאל, על תיקון חג החנוכה

חזינן דסבירא להו דגם בנר חנוכה היה בל תוסיף בלא , החנוכה

  .סמך
  

  מדוע תיקנו חכמים את חג החנוכה 

  ?ששו לקנאה מאומות העולםולא ח

אמר רב שמואל בר יהודה שלחה להם אסתר  'מגילה ז 'איתא בגמ

את מעוררת עלינו לבין   קנאה, שלחו לה,לחכמים קבעוני לדורות

 כבר כתובה אני על דברי הימים למלכי , שלחה להם,האומות

  .מדי ופרס
  

 מדוע בחג החנוכה לא חששו לקנאה מאומות :יש להקשות

  .א''ע' וכן בשפתי חכמים מגילה ז, א''ע'  מקשה במאירי מגילה בכך, העולם

  

  :איכא כמה תרוצים

שנראה כאילו השמחה על נס פח השמן ,  שאני נרות חנוכה.א

א וכן בשפתי חכמים ''ע' כך תירץ במאירי מגילה ב, ולא על שנצחו האויבים

  .'מ א''ע' מגילה ז

נה מניחו על בשעת הסכ'  גם בחנוכה חששו כמו שמבואר בגמ.ב

  .כך תירץ בשפתי חכמים, שולחנו ודיו

מדוע קטן שהגיע לחינוך יכול להוציא אחרים במצות נר חנוכה 

  ?ומדוע במגילה אינו יכול

לא ,  אם הדליקה חרש שוטה וקטןה''אורח חיים סימן תרע ל''קימ

  . מותר, ויש מי שאומר בקטן שהגיע לחינוך, עשה כלום
  

בי קריאת המגילה סתם המחבר דלג, מאי שנא: יש להקשות

 דהשומע מהקטן אינו יוצא ולא הביא שיטה 'ט סעיף ב''סימן תרפ

כך מקשה במגן אברהם  ,ומדוע בחנוכה הביא שיטה שיוצא, שיוצא

ת חכם צבי "שווכן ב, וכן בפרי מגדים, וכן במחצית השקל שם', ק ד''ט ס''ח סימן תקפ''אור

ת דברי יציב "שווכן ב, ה''ח סימן תרע''למה אורוכן בחכמת ש ,ג''תוספות חדשים סימן י

   .ו''אורח חיים סימן רפ
  

  איכא כמה תרוצים

 ,בחנוכה כיון דלאו אקרקפתא דגברא מוטל חיוב ההדלקה .א

 מדליק בפתח החצר ושוב אין שום ני הבית מכל בחדאלא א

פ שלא שמעו הברכה ולא "ב אע" מכל בהחדחיוב על שום א

כיון  א''ג ע''שבת כזירא '  אמר רהני ועדיפא מי,ראו ההדלקה

דקא מדליקי עלי , דנסיבנא אמינא השתא ודאי לא צריכנא

אמטו להכי סגי בקטן שהגיע לחנוך המדליק , בגו ביתאי

א "אבל בקריאת המגילה המוטל על כל או ,בפתח החצר

לקרות או לשמוע המגילה אין קטן אף שהגיע לחינוך מוציא 

ת חכם צבי ''כך תירץ בשו,  הדעת עלאת הרבים וחילוק זה מתקבל

  .ג''תוספת חדשים סימן י
משמע דהקטן הגיע ד ה נשים"א ד"ע'  דהמגיל' תוספ מה דמשמע ב'' ע.ב

כ לכך ''א, לחינוך אין חייב בקריאה רק בשמיעה כמו נשים

  .ט''כך תירץ באליה רבה סימן תרפ, כ בנר חנוכה''משא, אינו מוציא

 ה''רס' א על המרדכי שבת סי"דף קעורים שלטי הגבב פ מה שכתב'' ע.ג

שמא ,  אשהאף על גב דמקרא מגילה לא פטרה' שכתבו התוס

 דמשתתף א''ג ע''שבת כ' בגמנר חנוכה קולא הוא כדאמר 

כך תירץ באליה רבה , ש גם הסתירה לגבי קטן''ל א''לפי הנ, בפריטי

  .ט''סימן תרפ

 יש מי שאומר ז"ו ס" תרצמןסי לפי מה שהזכיר המחבר  יש לחלק.ד

 דלשמוח בפורים דברי קבלה  בפוריםשאונן מותר בבשר ויין

ה חזקיה "ב בד"ע' מגילה דף הובטורי אבן , נינהו שהם כדברי תורה

ק ומדברי קבלה "כתב כיון דאסתר נאמרה לקרות ברוה' וכו

ולכן , ת וספיקן לחומרא" דינן כד,ה שאר מצות הנוהגין"וה

 דכיון דהויא בשומע מקטןהחמיר המחבר במגילה שלא יצא 

כך תירץ בפרי מגדים , כדברי קבלה הויא כדין תורה דחמיר טפי

  .ו''ת דברי יציב אורח חיים סימן רפ"שווכן ב, ח''ק י''ס' פתיחה כוללת חלק א
ו " דהלל דאורייתא דלמדו קא"קס' ח סי"אוס "לדרכו של החת. ה

הוי , כ במגילה קרייתא זו הלילא"וא, ש"ממיתה לחיים לא כ

ל שלכן במגילה החמיר "ת י"ספק קריאה שלה ספק ד

כ "משא, המחבר שלא יצא בשומע מפי קטן שדינו כדין תורה

 ,ה פסולה"א בד"ב ע"לשבת כ' בחיס " והגם שהחת,בחנוכה דרבנן

מ כתב בעצמו שם שרק "מ, כ לחנוכה"הזכיר סברתו זאת ג

, והזכיר רק שחנוכה בעצם הזכרת הנס, לא יפלא לומר כן

ג "ס שם בדף כ"ועיין בחת, ל הדלקת הנרות בעצם לא מן התורהאב

 מן  אבל הלל בעצם,ש"ת עיי"ה והיכן ציונו שכתב רק שרשם מד"א בד"ע

, ת"ל דשפיר הוה מה"כ אף קריאתה זו הלילא י" א,התורה

 לא יצא בשומע לכן ו,ש כשנתפרש מדברי קבלה לקרותה"ומכ

   .ו''חיים סימן רפת דברי יציב אורח "שוכך תירץ ב, מפי קטן

 לפי מה ק יג"סימן תרעה סמשנה ברורה  כתב ב:ולענין הלכה

, דקטן אינו מוציא במגילה ב"ט ס"בסימן תרפשסתם המחבר 

משמע דלמעשה אין לסמוך שיהיה הקטן יכול להוציא 

משמע דלהלכה לא מיסתבר לחלק בין , בהדלקתו לגדולים

המשנה ברורה דלדעה שקטן ט כתב ''ע דלקמן סימן תרפ''צ, חנוכה למגילה

  . מוציא נמי במגילה, מוציא בחנוכה



פתחים ' מדוע בזמננו לא מקפידים על הלכה שמי שיש לו ב
  ?הצדדים'  בבמדליק

 צריך ,חצר שיש לה שני פתחים 'ק ח''א ס''ח סימן תרע''אורל ''קימ
   .להדליק בתרוויהו משום חשדא

  

ה שמי שיש לו  מדוע בזמננו לא מקפידים על הלכ:יש להקשות
ע בלי שום ''הרי זה הלכה בש, הצדדים' פתחים מדליק בב' ב

  .'ק ח''א ס''ח סימן תרע''' כך מקשה בפסקי תשובה אור,חולק
  

  :איכא כמה תרוצים
בזמן הזה  ד'ק ח''א ס''ח סימן תרע''אורא ''פ מה שכתב הרמ'' ע.א

אפילו , ה כלל"ואין היכר לבני ר, שכולם מדליקין בפנים ממש
 לחצר או לבית הרבה פתחים להרבה רוחות אין מדליקים יש

ואף שבימינו , ש"ל א"ולפי הנ, כ" עאלא פעם אחת בפנים
מ כיון שקיימים הרבה ''מ, ל''רבים מדליקין בחוץ כתיקון חז

, קהלות הנוהגים גם בימינו להדליק בפנים תו ליכא חשדא
ועוד שאף , שיאמרו הרואים שהוא מאלה המדליקים בפנים

ו המדליקים בחוץ אין מוסכם ביניהם היכן להדליק יש אל
המדליקים בפתח החצר ויש בפתח של חדר המדגות ויש 

' ורק בזמן הגמ, בחלון הבית וגם זמן ההדלקה אינו מוסכם
שכולם היו מדליקים באותו זמן ובמקום מסויים ומיד היה 

ימן ח ס''כך כתב בפסקי תשובות אור, ניכר שלא הדליקו כלל באותו בית

  .'ק ח''א ס''תרע

 דווקא כששתי א''ח סימן תרע''אורפ מה שכתב בחכמת שלמה '' ע.ב
הצדדים שוים בענין פרסומי ניסא שאז יש חשד אם אין 

אבל אם בצד אחד יש יותר עוברים ושבים , מדליק מצד אחד
מהצד השני אין צריך להדליק כי אם במקום שיש יותר 

ית שאין לו חזית שיותר ובימינו כמעט שאין ב, פרסומי ניסא
ח ''כך כתב בפסקי תשובות אור, נראה לעוברים ושבים משאר הצדדים

  .'ק ח''א ס''סימן תרע
  

  ל שמדליק בשני מקומות ''פתחים דקימ' מי שיש לו ב
  ?האם הנר השני מותר לקטן להדליק

האם צריך להיזהר בכל דיני '  כשמדליק בפתח הביש לחקור
י קטן או בשמנים ''להדליק עהדלקת נר חנוכה כגון שלא 

פסולים או דילמא כיון דאינו אלא משום חשד אינו צריך 
  י גדול''להדליק דווקא ע

  

 כתב 'ק ה''ב ס''ע' מ ל''ל על הלכות שחיטה ע''חידושי מהר הנה הגאון מפלאצק
בפשטות דאם הדליק בפתח שני מבעוד יום או שהדליקו חרש 

דהרי סוף סוף זה , אתו לא שייך חשד, שוטה וקטן בפתח שני
  .דולק

  

 כתב 'ק א'''ט ס'''ד סימן י''בספרו פרי תואר יור האור החיים הקדוש והנה
פתחים בעי למיעבד ככל חוקות ומשפטי חנוכה ' דהמדליק בב

  .בעי שמן זית ושיעור
  

נראה להעיר דמיסתבר דהאור החיים אינו חולק : מעדני אשר
להדליק בנר השני ל צינץ לגבי הדלקת קטן שאפשר ''על המהר

דאפשר דרק לגבי שמן והשיעור דזה ניכר , שאינו רק משום חשד
   .שאינו כדינו סובר שצריך לעשותו כדין

  

  אכסנאי שמשתתף בפרוטה והנרות גרם לשריפה 
  ?האם צריך להשתתף בהוצאות של הנזקים

הוא חייב ,  אם הניח החנוני נרו מבחוץח''חושן משפט סימן תי ל''קימ
שהיה , ואפילו הוא נר חנוכה, מי הפשתן לבעל הגמללשלם אף ד

  .לו לישב ולשמור שלא יזיק
  

אכסנאי שאין  ד' אז''ח סימן תרע''אורל '' למה דקימיש לחקור
צריך לתת פרוטה לבעל הבית להשתתף , מדליקין עליו בביתו

 אם הזיק האם חייב להשתתף נמי עמו בשמן של נר חנוכה
  .בנזקין דהויא כמו שותף

  

ש '' מביא ששאל את הגריט''מ קע''ע  בספר וישמע משההנה
ופסק לו שחייב להשתתף בהוצאות , ל''ל שאלה הנ''אליישיב זצ

  . משום שנעשה שותף

 ? האם יש ענין שלא לאכול בחצי שעה הראשונה שהנרות דולקות
 נהגו הנשים שלא לעשות 'ק א''ע ס''ח סימן תר''אור ע''איתא בש

 .דולקותמלאכה בעוד שהנרות 
  

  :איכא כמה טעמים במנהג זה
שהאכילה יהודית את האויב שהיא ,  לפי שהנס נעשה על ידם.א

ג והיתה גזירה שכל ארוסה תבעל "היתה בתו של יוחנן כ
לטפסר תחלה והאכילה לראש הצוררים גבינה לשכרותו 

  .ע''ח סימן תר''כך כתב במגן אברהם אור, וחתכה את ראשו וברחו כולם

ח סימן ''כך כתב בבית יוסף אור, יר שאסור להשתמש לאורה כדי להכ.ב

  .ויש עוד טעם במטה משה, ע''תר

 לפי טעם זה  מדוע רק הנשים נוהגות שלא :יש להקשות
ת "כך מקשה בשו, לעשות מלאכה הרי טעם זה נוהג גם באנשים

   ה''חתם סופר אורח חיים סימן קנ
נשים  אין לחלק בין א:ובפרי מגדים כתב דלפי טעם זה

וכן כתב המשנה , לנשים וגם לאנשים אסור לעשות מלאכה
ברורה שיש אומרים שגם אנשים אסור לעשות מלאכה 

  .ל''והכוונה לפי טעם הנ
ע ''וצ,  לפי טעם זה נראה דאפילו לאכול אסור:יש להקשות

ע כתב ונוהגות הנשים שלא לעשות מלאכה דמשמע ''שבש
  .דווקא מלאכה אסור

כ ''לאכה שאי אפשר לעשות בחשיכה א דשאני מ:נראה לתרץ
ניכר כשעושה מלאכה בפני הנרות אז יש מראית העין 

כ אכילה אפשר נמי ''משא, שמשתמש בזה לצורך המלאכה
 דמי שאוכל בחשיכה ב''ה ע''יומא ע' ג דאמרינן בגמ''ואע, בחושך

  .מעדני אשר, מ אפשר לאכול בחשיכה'''מ, אינו שבע

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

פתילות א "שבת דף כ' גמבעל המבואר   לכאורה קשה.ח"שמן שריפה לנ] א
  מדליקין בהם בחנוכה,ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהם בשבת

הרי דינו לישרף שמן שריפה ' לכאורו, שמן שריפהזה ואחד מאלו השמנים 
כ "וא, כ נאמר בזה כתותי מיכתת שיעוריה ואין בזה שיעור לחצי שעה"וא

  .איך יוצא בזה ידי חובה בנר חנוכה
שאסור להרצות מעות כנגד נר , א"ב ע" בשבת כ.ח"ריצוי מעות כנגד נ] ב

שזה דומה לדין שאסור ' הגמ' ותי, יש בווכי נר קדושה ' הק' והגמ, חנוכה
ע מה "וצ. נ בנר חנוכה"הכ, לכסות הדם ברגל שלא יהיו מצוות בזויות עליו

הדימיון הרי כשמכסה את הדם ברגל את גוף המצוה עושה באופן של 
לכן אסור אבל בנר חנוכה כבר יצא חובת המצוה ואינו מבזה כבר , ביזיון

  .ע"וצ, עשויהכי המצוה כבר , את עשיית המצוה
 ,ב באמצע"ל נר חנוכה משמאל מזוזה בימין ובעה"זאמרו ח .מסובב במצוות] ג

ב בטלית " הוסיפו בגירסתם שבעהא בשבת בסוגיא דחנוכה"ה בריטב"וכובשאילתות 
ג שבשאר "וצע,  והטעם לכל זה כדי שיהיה מסובב במצוות,מצויצת באמצע

מצוות ורק במצוות מצוות לא מצינו שהצריכו שיהא המקיים מסובב ב
ומה שונה מכל המצוות שלא נמצא הדלקת נרות חנוכה מצינו עניין זה 

  .עניין זה
יש להסתפק האם יוצא ידי חובה כשהדליק . ח"הרואה אינו יודע אם זה נ] ד

ולמשל , נר שהרואה אינו יודע האם זה לשם נר חנוכה או נר סתם לצורכו
בירו הדליק בצידה השני במקום חדחנוכה הדליק אחד במנורתו נר ו' ביום א

יצא האם שצורת החנוכיה אומרת שהוא מקום המיועד להדליק בו השמש 
ג לא יצא " שכהם נאמרוא. שמשזה הוא ידי חובה שהרואה חושב שהנר 

הדליקו שנים באותה חנוכיה אחד מימין ואחד שעוד יש לדון באופן 
ר מצוה או נר של הראשון ואינו נדמשמאל והרואה אינו יודע אי הוי שמש 

ג ואולי שניהם לא כי על כל נר יש ספק "מצוה לאדם נוסף אי יצא השני כה
  .אי הוי נר של מצוה

ש או מצוות נר חנוכה מה " מי שיש לפניו לקיים או מצוות קר.ח"ש או נ"קר] ה
ש ולא "ולמשל הוא עומד בדקות האחרונות של הלילה ולא קרא קר, יעשה

דהנה קריאת המגילה מצינו שמבטל אף , ההדליק נרות חנוכה מה יעש
  .האם גם כאן נאמר כן, למצוה דאורייתא משום פרסומי ניסא

------ --------- ----- ------ --------- ----- ------ --------- ----- ------ ---------  

  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

  .לכל השאלות מגדיל את סיכוייו בהגרלה
יתקבלו אך ורק , הזוכה ייבדקו תשובותיו, בראש חודש תערך הגרלה בין כל השולחים, כל חודש. 3

  .תשובות מפורטות
  .או עד ראש חודש, ות של אותו שבועניתן לשלוח כל שבוע את התשוב. 4
 או במייל 0775558617קבלת התשובות הינה אך ורק לפקס מערכת משיב כהלכה : שימו לב. 5
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ãî éì øúåî äéä êéàíðçú àì ìò øáåò éøä åéùòì úåðúî çåìùì á÷ò  
 áåúëã àä ìò ùáã úåøòéä íùá íúù÷äù äîì çìùéå úùøô''è á'' å åãéá àáä ïî ç÷éå

åéùòì äçðî ,åéùòì úåðúî çåìùì á÷òéì øúåî äéä êéà úåù÷äì ùéã ,îé÷ éøä'' ìò'' æ

ë 'ò''à î'åëòì äðúî úúì øåñàù ''íðçú àì áåúëã í ,úî íäì ïúú àìíðç úð ,
íéðôåà äùîçá íúöøúå.  

  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
õøúì äàøð ,ò'' äáø ùøãîá àúéàã äî ôò ÷øô''é ç'' á åðéáà á÷òé ïúðù úåðúîä ìëã

çéùîä êìîì ïøéæçäì íìåòä úåîåà ïéãéúò åéùòì ,àå'' ïøéæçäì ïôåñù ïåéë øîåì ùé ë
úî íù åéìò ïéàíìåòì åìöà øàùé àìù ïåéë äð ,ò õøúì äàøð ãåò'' áúëù äî ô

øéòù ïåáùçë  íééç éìòáî á÷òé çìùù ùåã÷ä íééçä øåàá ,éøèîâá''ó÷ú à , éãë
åéùò ìù åô÷åú øáùì ,à''åì òøì äéä ïåøåãä ë ,ùùç àëéì ïë ìò.  

øùà éðãòî: íé÷ñåôä ú÷åìçîá éåìú ïåùàøä õåøúã øéòäì ùé òî øôñá íéàáåîä øùà éðã

ñùú ïðçúàå ïúùøô'' èã éøëðì øéæçäì úðî ìò äðúî úúì øåñéà ùé íàäåùá'' áúë ú
 øôåñàåø''ñ ïîéñ ç'' à ÷ôúñð äæá øéáãä çúôáåîø ïîéñ''ñ å''ã ÷ ' áúëøúåîãå  ïë ãîç äãùá

ç''ò ã'' î71 ã íéøáåñã úåèéù äîë àéáäøúåî , äãåáò úãåáòá ìáàò''ë æ 'ò'' à áúë
ò äðúîã'' îåëòì úúì øåñà øéæçäì''í.  

  

äøä''èéìù äèàø ïäëä ìàéçé äùî â'' àíéìùåøé  
èéìù ïééèùðøá éåì áøä'' àøùà éðãòî úëøòî æëø ùîù úéá àæìòá úéø÷  

ø ïåàâäù àáåî ïðçìà øåà øôñáã ïééöì äàøð 'öæ ïîøñåå ïðçìà'' ÷åñôä ìò øéòä ì
øãòì øãò ïéá åîéùú çåøå ,úåðöî÷á á÷òé âäð òåãî , éãëá íéøãòä ìò óéñåä àìå

úîàá íéáåøî åéäéù ,éåâ ïéã ùé åéùòìù éðôî áéùäå , ìãúùä íðçú àìá åéìò øäæåäù
çøëää ìò óéñåäì àìå íðç úðúîá ìùëäì àì á÷òé , çìùéå úùøô äçéù êøãáå

ìàøùéë åà çð ïáë åðéã íà ïåãéð ùé åéùòáã íúáúëù åîë äæ ìò øéòä.  
  

äøä''ïøèù ìàøùé ìàåîù âèéìù '' à÷øá éðá  
õøúì äàøð ,ò'' ÷åñôá øôåñ íúçä áúëù äî ô"á÷òéì êãáòì äúøîàå "ø'' éë ì

á÷òéì øåæçì ìëä íéãéúòå ïåã÷éô ÷ø äæ ïéà éë á÷òéì êééù ìëä ,ðä éôì'' éúà ì
øéôù.  

  

äøä''èéìù ùøéä íééç íäøáà â'' àçî ÷øá éðá ììä úéá ììåë''íäøáà éøåëá ñ  
úéàã ïåéë õøúì äàøðïéîåî éìòá åéùòì çìù á÷òéù íéøåèä ìòáá à ,à'' àì ïëì ë

íðçú àì êééù äéä.  
  

 ïîà åøîàå íåìù äùåòá øîåà úåãéçéá ììôúî íãàùë òåãî  
íãàä úà íéååìî àì íéëàìîä åððîæá éøä  
 íäøáà ïâîá àúéàã àä ìò äøåú úòãä íùá íúù÷äù äîñ ïîéñ"÷ñ å" æíùá  äèî

äùîîàé ãéçéá ììôúîùë óàù ïîà åøîàå íåìù äùåò øçà ø, íéëàìîì ïë øîåàù 
åúåà íéøîåùä ,îé÷ã àäî àðù éàî úåù÷äì ùé'' ìøåà''â ïîéñ ç ' íéøîåà ïéà àúùäã

íéëàìî åðúåà ååìéù íé÷æçåî åðà ïéàù íéãáåëî åãáëúä ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

èéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðî  
õøúì äàøð , äùåòáãíéëàìîä úøéîù ùåøéôá ïéøéëæî ïéàå äìôúä çñåð åäæ íåìù ,

äæ úà íéøîåà ïéà ïëìå íéëàìîì ùåøéôá øáãî àåä íéãáåëî åãáëúä ìáà.  
  

èéìù éñáìøè ééîà áøä'' àíéìùåøé  
 øùåé è÷ìá úîàáù øéòäì ùéò ùéø''ë î'' áù ÷øù øàåáî''ïîà åøîàå øîåà õ , ãéçéáå

ïîà ìàøùé ìë ìòå íééñî.  
  

íðçú àì ìò øáåò éøä íéåâì íéáåè íéøáã ï÷úì á÷òéì øúåî äéä êéà  
îâá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî' ì úáù''âò ''á î ' øîà øéòä éðô úà ïçéå

íäì ï÷éú òáèî áø ,íäì ï÷éú íé÷ååù øîà ìàåîùå , ï÷éú úåàöçøî øîà ïðçåé éáøå
íäì ,ïë úåùòì øúåî äéä êéà úåù÷äì ùéã , éøäîé÷'' ìò''ë æ 'ò'' à úåðúî úúì øåñàã

íðçú àì øåñéà ìò øáåòã íåùî íéåâì ,íéðôåà äùìùá íúöøúå.  
  

äøä''èéìù ùèéåã óñåé â'' à÷øá éðá  
äøä''èéìù õéáå÷ùåî íäøáà ìàåé â'' àøàîèàñ ììåë íéìùåøé  

õøúì äàøð ,ò'' øùà éðãòî øôñá íúàáäù äî ôñùú ïðçúàå ïúùøô''è ìò úåù÷äì  àä
îâá àúéàã 'ç úåëøá 'ò'' á íééãîä úà éðà áäåà íéøáã äùìùá àáé÷ò éáø øîà àéðú

åëå 'îâá àúéà àä íééãîä úà çáéù êéàä úåù÷äì ùéã 'ò''ë æ 'ò'' à àì øåñéà ììëáã
ïç íäì ïúéì àìù àåä íðçú , íùá õåøéú íúàáäåøâä''âàìô ç'' é ÷ìç éç ìë úîùð åøôñá

à 'ð ïîéñ''äéøâä ïëå '' ù áéùééìàöæ''ì úåëøá ìò úåøòä øôñá ãò'' øôñì øåñàã ïðéøîà àì ë
çáùáí ,åéùòîî ãåîìéå åéøçà ÷áãé àîùã äæî äì÷ú àöåéù ïôåàá åðééä , åðééäå

éãéçé åâ çáùîá ,äëá äîéìù äîåà çáùîùë ïë àìå'' íò äáäà úåøëì êééù àì â
íìåë ,ðä éôì''äîéìù äîåàì äùò ïàë éøäã øéôù éúà ì ,ëìíðçú àì êééù àì ï.   

  

áìáù úåáùçî íéòãåé íéëàìî íàä  
íúðãù äî áìáù úåáùçî íéòãåé íéëàìî íàä íéðåøçàäå íéðåùàøä íùá , íúàáäå

áìáù úåáùçî íéòãåé íéëàìîù úåèéùìã íéðåùàøä íùá , à÷ååã á÷òé çìù ïëì
åéúåðååë äî åòãéù éãë åéùòì íéëàìî.  

  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  
øéòäì äàøð ,áìáù úåáùçî íéòãåé íéëàìî íàã ,íçìùì êéøö äéä òåãî , íðéà éëå

íãàä éðôá íéãîåò íà ÷ø íéòãåé.  
  

èéìù ãéøô äùî éáø ïåàâä'' àìéæøá ãåîìúä øåàî ììåë ùàø 
 ùáã úåøòéáã øéòäì äàøðà ÷ìç 'á ùåøã 'â ùåøã ïëå ,' á÷òé ïåéòá ïëåäðñé ïéøã'' èòàã åáúë'' â

áìáù úåáùçî íéòãåé íðéà íéëàìî íúñã ,î'' ïéáäì çåëä øñîð ìàéøáâ êàìîì î
íãà éðá úåáùçî ,ðä éôì'' êìîéìà íòåðá àúéà éøäã øéôù éúà ì çìùéå úùøô íùá

ìàéøáâå ìàôø ìàëéî äéä çìù á÷òéù íéëàìîäã ùøãîä , ìàéøáâ êàìîã àöîð
íäéðá äéä úåáùçî òãåéù,ðä éôì ''øéôù éúà ì.  

  

èéìù øòééøá éáö óñåé éáø ïåàâä'' àãåãùà  
øùôà êøãá äàøð , àì ïáì úéááù åáùåçá äîçìîì åãâðë àá åéùòù ïéáä á÷òéã

åéìò øåáâìå íçìäì åðîæ òéâäå úåöî íéé÷ àìå ãîì , íéëàìî á÷òé åéìà çìù ïë ìòå
ïáì úéáá ãîìù úååöîå äøåúî åàøáðù à÷ééã , éãé ìòåéøúù åì çéëåä íéëàìîä'' â

éúøîù úåöî , éðá úåáùçî òãéì úìåëéä íäì ïúéð úãçåéî äøèîì åçìùðù íéëàìîå
òåöéáì íäì êøöðùë íãà.  

  

äøä''èéìù õéáø÷ óñåé â'' àúéìéò ïéòéãåî  
 ãåãì ìéëùî øôñáã øéòäì ùé çìùéå úùøôáäæì äéàø àéáä , äøåúá áåúë àì éøäã

ë åéùò íà åøáã íéçåìùäùíåì ,ù àìà''åéúåáùçî äî úåàøì äéä äøèîä ìëã î.  
  

äøä''èéìù øãìëéå óñåé â'' àíéìùåøé  
ãéçä úåäâäáã ïééöì äàøð''äåæä ìò à'' ÷ úåøåà éöåöéð íùá íéàø÷ðä úåãåà øäåæä éøáã ìò

êúùà äøù äéà íéëàìîä úìàù , åäì øñîàã äî àìà àîìò éàäá éòãé àì
òãðîì , úèéùë àìã çéëåî äæîåáìáù úåáùçî íéòãåé íéëàìîù úôñåúä.  

  

èéìù èåø øæòéìà áøä'' àùîù úéá  
 ãåãì ìéëùîáã ïééöì äàøðé ÷øô''á ÷åñô ç 'øäîì íéîëç úðùî øôñ íùá àéáî'' æéâç î

æ''á÷ä àìà äá òãåé ïéà úåéìëá äáùçîäù ãåòáù ÷ìéçù ì''ä , äðåúð àéäùë ìáà
úåà íéòãåéå õåçì äàöé åìéàë àéä éøä áìáíéëàìîä ä.  

  

èéìù øòðæéî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  
ñåúä åáúëù äî ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî 'áìáù úåáùçî íéòãåé íéëàìîã ,

êúùà äøù äæéà íéëàìîä åìàùã àäî äù÷ã ,îâá éøä øéòäì ùé 'á''ô î''ò æ'' à àúéà
ìäàá äøùù åòãé íéëàìîäù ,ïë åìàùù àìà ,äìòá ìò ááçì éãë ,òéãåäì àéäù å

äòåðö .  
  

äáä''éð òéáøåá óñåé ç'' åúéìéò ïéòéãåî  
òà íéëàìîã éì äàøð''áìáù úåáùçî íéòãåé ïéàã â ,î'' íà íãàá ïéçáäì íéìåëé î

àì åà ø÷ùî ,àì åà åéùò ø÷ùî íà úòãì íéëàìî à÷ååã á÷òé çìù ïëì.  
  

èéìù ÷éìî á÷òé áøä'' àäå÷ú çúô 
õøúì äàøð ,ùîî íéëàìî çìù á÷òéã,áìáù úåáùçî íéòãåéù íåùî àì  , àìà

òùø éðô úééàøá íéøçà ìéùëäì äöø àìù íåùî.  
  

 íéëàìîì úáùá íëéìò íåìù åððîæá ïðéøîà êéà  
åðúåà ïéåìî ïéà íéëàìîä åððîæá éøä  

 íéëàìîì íëéìò íåìù øîåì åððîæá íéâäåð òåãî íéðåøçà íùá íúù÷äù äî
úáù ìéìá úñðëä úéáî íéøæåçùë ,æá éøä åîë åðúåà íééåìî ïéà íéëàìîä åððî

îé÷ã'' ìøåà''â ïîéñ ç' äîëá íúöøúå íéëàìîì íéãáåëî åãáëúä íéøîåà ïéà åððîæáã 
íéðôåà  

  

äøä''èéìù àéåìá âéìòæ ñçðô â'' àø''îäéáá î''ùîù úéá ùîù çøæî ã  
åùáã ïééöì ùé'' óñåé úðùî úå ÷ìç 'æ ïîéñ 'ðä äìàùá ìàùð éîð''ì , åîë õøúîå

á ùéã íúáúëù 'úáù ìùå ìåç ìù íéëàìî éâåñ ,òàå'' åððîæá àëéì ìåçáã â
íéëàìî ,àëéà úáùá.  

  
  

 

áãåð äæ ïåéìâò ''åðéãéãé é  

 áøä÷éøåéî åäéòùé èéìù'' à  

íéìùåøé  
 åðá úãìåä äçîù ìâøìéð" åæîá''è  

 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé
äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

äøä'' â õéáø÷ óñåéèéìù'' à  

úéìéò ïéòéãåî  
äëåðçä éîé ìâøì úåááø éåëéæì  

 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé
äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 éáø ïåàâäàååãàô ìéùòä òùåäé èéìù''à
øúñùèðàî  

ì úåááø éåëéæìäëåðçä âç ìâø  
 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé
äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  
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