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בס"ד ערש"ק פר' וישב א' דחנוכה תש"ע

גליון
ע"ב

הערות בענייני חנוכה

תוכן הענינים

ק

הענין בכל זה דיש לדעת דאור התורה שהוא תכלית המשכן ועיקר המשרה שכינה בישראל, בא בשפע ע"י אמצעות שני כלי קודש, היינו 
הארון והמנורה. ונשתנו פעולותיהם, הארון בא ליעוד הדברות שבכתב וגם לצווי בקבלה בע"פ, ועדיין אין בזה כח הפלפול והחידוש שיהא 
וכל  חכמות  שבע  בו  נכלל  אשר  המנורה  כח  ניתן  תלמוד,  שנקרא  הנפלא  הכח  ולזה  מקובל.  שאינו  הלכה  דבר  מעצמו  לחדש  יכול  אדם 
כוחות הנדרש לפלפולה של תורה, וכ"ז נכלל בכפתורים ופרחים... ועל כן בבית שני שרבו ישיבות והעמידו תלמידים הרבה להויות דאביי 

ורבא שהוא התלמוד, משום הכי נתחזק כח המנורה על ידי נס דחנוכה...                                                                  העמק דבר ר"פ תצוה
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נס חנוכה

נס פך השמן
מופיע  אכן  הב"י,  בשם  (המפורסם  הידועה  הקושיא  הביא  היום  סדר  בספר 
ותירץ  א',  ליום  מספיק  שמן  היה  הלא  חנוכה  ימי  ח'  קבעו  אמאי  בראשונים) 
דהדליקו מהפך כל יום, ומעט שמן שנתרוקן מהפך מילא את כל נרות המנורה. 
(ובאמת כ"מ בפש' בדברי רש"י והרי"ף בשבת כג. דניסא בכל יומא איתא, פי' שהדליקו מן 

הפך בכל יום.) ובזה מיושב שהיה שיעור בשמן בכל יום, והיה נס גם ביום השמיני. 

לפרש  ואפשר  המרובה."  את  החזיק  "ומיעוט  בלשונו,  היום  הסדר  הוסיף  אמנם 
השמן  במידת  שמונה  פי  שנכנס  נס  נעשה  זה  פך  שמלאו  שמתחילה  כפשוטו 
לשון  וקשה  עכשיו,  היה  לא  הנס  שעצם  לומר  גדול  חידוש  זה  אבל  הפך,  בתוך 
מיעוט  במורגל  דהנה  יסוד,  כאן  שיש  נראה  אלא  איתא.  יומא  בכל  דניסא  הגמ' 
מחזיק את המרובה היינו שדברים רבים נכנסים במקום קטן מהכיל אותם, כגון 
מ"ש רש"י בהוצאת המים מהסלע שכינס כל ישראל שם. וכן ברמב"ן על מקום 
צבי.  ארץ  ענין  וכן  רווחים,  ומשתחוים  צפופים  עומדים  וגם  נח,  בתיבת  הבע"ח 
ולכאורה אין ענין זה שייך לכאן בנס השמן. אלא נראה דיסוד ענין מיעוט מחזיק 
אין  שוב  וא"כ  מתבטלים,  החומר  של  והגבול  המדידה  שחוקי  הוא  המרובה  את 
גדול ולא קטן, והדבר הגדול בעיני חומר יכול ליכנס בתוך המקום הקטן. וא"כ 
י"ל דה"ה להיפך כמו כאן שמעט השמן מילא את כל הנרות, וגם הדליק יום שלם. 
מתעלה  גשמי  שדבר  הדברים  ביאור  ונראה  זה.  מעין  משמואל  השם  בשם  ראיתי  (אח"כ 

לדרגה של רוחני שאין לו גבול [בהשוואה לחומר].) ולפי"ז יתיישב מה שמקשים דאם 

נתרבה השמן בנס שוב אינו שמן זית אלא שמן נס ופסול. דבאמת לא נתרבה 
השמן כלל, אלא דע"י ביטול חוקי המדידה מילא אותו מעט השמן את כל הכלי. 
(וכ"ת דשוב אין כאן שיעור הדלקה בשמן, י"ל דאין לנו אלא מה שעינינו רואות, 
ואם הנר נראה מלא זהו השיעור המחוייב.) [ונראה דזהו גם ענין קפיצת הדרך המוזכר 

בחז"ל.]

הרב נחמיה פרנקל

ביסוד נס חנוכה
היפך  על  המורים  המצוות  שהם  וחודש,  מילה  שבת  לבטל  שגזרו  יון  ענין  ידוע 
דעת היוונים. דשבת מורה על חידוש העולם, וגם הוא מעין עולם הבא, משמע 
שעולם הזה החומרי הוא מוגבל, וטפל לעולם רוחני. ומילה מורה שטבע האדם 
ר'  עם  הרשע  בטורנוסרופוס  המעשה  כידוע  ידינו,  על  תיקון  וצריך  מושלם  אינו 
הטבע,  עניני  לקבוע  ישראל  כח  על  מורה  החודש)  קידוש  (היינו  וחודש  עקיבא. 
כידוע מהירושלמי שע"י עיבור השנה חזרו בתולי קטנה. וכ"ז היפך דעות היוונים 
יעבור  ולא  חוק  הטבע  וחוקי  עצמי,  ערך  ובעל  מושלם  והטבע  קדמון,  שהעולם 
נס  הטבע:  הגבלות  ביטול  הם  חנוכה  נסי  שני  והנה  ח"ו.  לעולם  משתנה  בלתי 
ביד  רבים  שניתנו  הנצחון  ונס  והגבול],  המקום  חוקי  ביטול  דהוא  [כנ"ל  השמן 
הענין  ונראה  והכח.  הכמות  של  הטבע  חוקי  היפך  חלשים,  ביד  וגבורים  מעטים 
דמי שמאמין בנצחיות וקביעות הטבע והגבלותיו, הרי הוא מוגבל להגבלות אלו. 
משא"כ מי שמאמין שהעולם נברא וכולו משועבד לבורא, בשבילו ניתנו הגבלות 
הטבע להתבטל בנסיבות הנכונות. וזה על דרך מ"ש בחובות הלבבות שהבוטח 

בה' מסובב בהשגחה בכל עניניו, ומי שאינו בוטח נעזב למקרי הזמן.

הרב נחמיה פרנקל

באיזה יום נמצא פך השמן
בחמשה  ואבדום  אויביהם  על  ישראל  "וכשגברו  כתב:  פ"ג)  (חנוכה  הרמב"ם 
ועשרים בכסלו וכו'", מבואר שנס מציאת פך השמן היה בכ"ה בכסלו, וזה דלא 

כשיטת המאירי בשבת שכתב שהיה בכ"ד בכסלו.

ותמה הפר"ח (סי' תרע), דלשיטת הרמב"ם היה חנוכה צריך להתחיל בכ"ו בכסלו, 
כנגד  הוא  הראשון  ויום  דאה"נ,  ותי'  זה.  בשמן  שהדליקו  הראשונה  הלילה  שזו 
נס המלחמה, וז' ימים הנוספים הם כנגד נס השמן. ולפ"ז מיושב קושיית הבית 
יוסף, שהרי יום הראשון היה כנגד נס המלחמה, ועיין במעשה רוקח מש"כ בזה. 
על  שני  בליל  שהחיינו  לברך  נהג  שהמהרש"ל  תרעג)  (סוס"י  בא"ר  כתב  וכעי"ז 
מנורה חדשה, והפמ"ג שם הסביר משום שנס השמן התחיל בליל כ"ו, ויום כ"ה 

היה עבור נס המלחמה.

שהרמב"ם  הרמב"ם,  דברי  את  לתרץ  רצה  פ"ו)  (יומא  המשניות  על  גדול  ובאור 
לשיטתו דס"ל שמצות הדלקת המנורה היתה כל יום בבוקר ובערב, ולפ"ז הדליקו 
חדשה  מנורה  שלחינוך  מבואר  במנחות  שהרי  זה,  פירוש  ודוחה  כ"ה.  ביום  גם 

בעינן הדלקה בערב, ובחנוכה היתה המנורה חדשה.

הרי  מ"מ  בלילה,  כשרה  שההדלקה  אף  שהרי  הדו"ד,  כל  הבנתי  לא  בעניי  ואני 
היו מדליקים מבעו"י, וכמו שהוכיח במקדש דוד (סי' כא), וא"כ הגם שמצאו את 
השמן בכ"ה בכסלו, הרי הדליקו בכ"ה מבעו"י. וצ"ל שהם הבינו שהגם שהדליקו 
של  הנרות  את  ביום  שמדליקים  אלא  הלילה  כמצות  נחשב  מ"מ  יום,  מבעוד 

הלילה, ולכך מסתבר להו שהיו צריכים לקבוע חנוכה בכ"ו.

הרב שמעון קרויס

"להשכיחם תורתך"
תקנו חכמים בנוסח על הניסים, "כשעמדה מלכות יון הרשעה על עמך ישראל 
את  להשכיח  היונים  בקשו  אופן  ובאיזה  כיצד  להבין  וצריך  תורתך".  להשכיחם 
התורה מישראל, [דאמנם אסרו לעסוק בתורה כמ"ש הרמב"ם בהל' חנוכה פ"ג 
היה  בזה  דרצונם  לפרש  ואין  התורה"]  "השכחת  בהכרח  אינו  לכאו'  אך  ה"א, 

לבטלם מקיום המצוות, דהרי לאחר מכן נאמר, "ולהעבירם מחוקי רצונך". 

ושמעתי מהגר"י שיף שליט"א, חתן מרן הגרי"ז זצ"ל, לפרש ע"פ מש"כ הרמב"ם, 
(הל' ת"ת פ"א ה"י). וז"ל: עד אימתי חייב אדם ללמוד תורה, עד יום מותו, שנא' 

ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, וכל זמן שלא יעסוק בלימוד הוא שוכח. עכ"ד. 

באופן  התורה  בלימוד  עוסק  כשלא  נגרמת  התורה  דשכחת  מדבריו,  ומתבאר 
תמידי, ולפי"ז יש לבאר, דבזה שהצרו היונים לישראל, ולחצום לחץ גדול, ולא 
את  שישכחו  להם  נגרם  ממילא  הרמב"ם,  כלשון  בתורה,  לעסוק  אותם  הניחו 

התורה. 

הרב אברהם ישעי' פרידליס

שיעור השמן דמצאו במקדש
א. קושיא עצומה הקשו רבותינו האחרונים בדברי השאילתות, דמחד גיסא כתב 
אחד,  יום  אפילו  להדליק  בו  היה  לא  בהיכל  שמצאו  שמן  דהפך  כ"ו)  (וישלח 
ומאידך גיסא כתב (שם בד"ה ברם צריך א"נ) דההוא לוגא דאישתכח בהיכלא 
והוה ביה שיעורא יומא חד, הרי להדיא דהיה בו ליום אחד. [ויעו"ש בשאילת שלום 
מ' ובהעמק שאלה כ"ז, וכן נחלת אריאל מס' סופרים פ"כ ה"ג, ובחשק שלמה שבת כא:,  

ובברכ"י תע"ר ס"א, ובשו"ת יוסף אומץ סי' ל"ב ד"ה ולא, ובצפנת פענח פ"ג מהל' חנוכה 

ה"ב].

(נה.  בחולין  המהרש"א  כתב  גדול  חידוש  דהנה  בעזה"י,  בזה  ליישב  והנראה  ב. 
ד"ה מסאה) דהמנורה של בית חשמונאי משברי כלי חרס היתה, דרק בכה"ג לא 
(מ.)  בב"מ  במשנה  מבואר  חרס  לענין  הא  וא"כ  יעו"ש,  טומאה  לקבל  הוכשרה 
והנפקד  חבירו,  אצל  ושמן  יין  המפקיד  גבי  התם  דאיתא  לחלוחית,  בולע  דהוא 
עירבו עם שלו, דצריך הנפקד להוציא לו עוד שתות משלו, כיון דחביותיו בלעו 

שתות, ומיירי בחביות מחרס כמבואר בסוגיא התם.

כאשר  אך  אחד,  יום  בשביל  המספיק  שמן  שיעור  מצאו  דלעולם  א"ש,  ומעתה 
דבחלל  ונמצא  מהשמן,  קצת  בלע  החרס  חרס,  כלי  לשברי  השמן  הוריק  הכהן 
המנורה נותר שיעור שמן להדלקה פחות מיום אחד, וא"כ מאי דכתב דהיה בו 
ליום אחד קאי על שיעור וכמות השמן, ומאי דכתב דלא היה בו אפילו ליום אחד 
קאי על ההדלקה, ולהדליק באמת לא היה כיון דנבלע קצת במנורה. והדברים 
מדוייקים ומזוקקים היטב בלשונו, דכשכתב דהיה בו ליום אחד, כתב והוה ביה 
"שיעורא" חד יומא, ובשיעור באמת היה, וכשכתב דלא היה בו אפילו ליום אחד, 
כתב ולא היה בו "להדליק" אפילו יום אחד, ולהדליק באמת לא היה, דהא נבלע 

קצת במנורה.

ג. ובלכתך בדרך זו, מה יונעם ליישב בזאת קושית הקושיות דהקשה הב"י, אמאי 
אלא  בו  היה  ולא  שמן  דמצאו  דכיון  ימים.  שמונה  נ"ח  שידליקו  חכמים  קבעו 
להדליק יום אחד, נמצא דכאשר הכהן יצק השמן לשברי כלי חרס, החרס בלע 
קצת מהשמן, וממילא בחלל המנורה נותר שיעור שמן להדלקה פחות מיום אחד, 

ואעפ"כ דלק כל היום, ונמצא דהיה נס גם ביום הראשון.

הרב שלמה זלמן כהן

בענין שיעור שמן במנורה
קושית הבית יוסף (סי' תר"ע) ידועה, ותירוצו הראשון שם שחילקו השמן שבפך 
לח' חלקים ובכל לילה היו נותנים במנורה חלק אחד והי' דולק עד הבוקר ונמצא 
במנורה  לתת  שצריך  הוא  הדין  דהרי  תמוה  ולכאורה  נס.  נעשה  הלילות  שבכל 
מתמידין  בפ"ג  הרמב"ם  וכמ"ש  בקר,  עד  מערב  דולקת  שתהא  שמן  מספיק 

ומוספין הי"א "וכמה שמן הוא נותן בנר, חצי לוג, שנא' "מערב עד בוקר".

ועיין במנחות פט. דת"ר "מערב עד בקר" תן לה מדתה שתהא דולקת והולכת 
עד  מערב  שכשירה  עבודה  לך  אין  בקר"  עד  "מערב  אחר  דבר  בקר.  עד  מערב 
שאר  משא"כ  הבקר  עד  משקה"ח  כשרה  הנר  הדלקת  (רק  בלבד  זו  אלא  בקר 
איכא  צפרא,  ועד  מאורתא  לוג  חצי  חכמים  ושיערו  דוקא).  ביום  הם  העבודות 
בבקר,  ונשתייר  בנר  שמן  הרבה  נתנו  (בתחלה  שיערו  למטה  מלמעלה  דאמרי 
ואח"כ פחתו עד שהגיעו לשיעור חצי לוג) ואיכא דאמרי ממטה למעלה שיערו 
(בתחלה נתנו פחות), מאן דאמר ממטה למעלה שיערו, התורה חסה על ממונן 
של ישראל (דהשיירים נשפכים) ומ"ד ממעלה למטה שיערו, אין עניות במקום 

עשירות ע"כ.

והק' הקרן אורה למ"ד ששיערו ממטה למעלה הא כשאינו דולק מערב עד בקר 
נמצא שלא קיימו מצות הדלקתה ונדחק שם בזה.

ואולי י"ל שנחלקו התנאים בברייתא בדרשא מ"מערב עד בקר". ובאמת רק לת"ק 
צריך שיעור שמן לכל הלילה משא"כ לפי המ"ד בברייתא שדורש אין לך 
עבודה וכו' נלמד מהפסוק רק שאפשר להדליק במשך כל הלילה, אבל 

הוא  אלא  הלילה,  כל  דלוק  שיהא  דין  אין  מהתורה 

נס חנוכה
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עה"פ  מהמכילתא  שהביא  בהגה"ה),  פי"א  (ש"ג  החיים  הנפש  דברי  את  ונקדים 
ורואים  הנראה  את  שומעים  שהיו  כ,טו),  (שמות  הקולות"  את  רואים  העם  "וכל 
את הנשמע. ומבאר הנפה"ח דהענינים הרוחניים נקראים "דבר הנשמע", שאינם 
הענינים  ולעומתם  האוזן,  שמיעת  ע"י  ענינם  להבין  קודם  וצריך  כ"כ,  מוחשיים 
הגשמיים הם "דבר הנראה" לעין וממשי. ולפי"ז ביאר במכילתא שבמתן תורה 
בחוש  רואים  שהיו  הגשמיים  הענינים  מציאות  שכל  עד  מאד,  השגתם  נזדככה 
הרוחניים  הענינים  ואילו  הנראה",  את  "שומעים  הפי'  וזהו  אצלם,  נתבטלו 
ונפלאה  בחוש,  וראום  אצלם  נתעלו  בשמיעה,  ענינם  להבין  צריך  היה  שתחילה 

השגתם מאד, וזהו הפי' "רואים את הנשמע",  עכ"ד. 

והנה ישנו חילוק בין חנוכה לפורים, דבפורים יש מצוה במשתה ושמחה, משא"כ 
בחנוכה, דהוא רשות, כמבואר בשו"ע, (תר"ע,ב), וביאר הלבוש הטעם, דבפורים 
היתה גזירה להשמיד ולהרוג את הגוף ולא את הנפש, ולכך כשנעשה להם נס 
קבעוהו חז"ל לימי משתה ושמחה לשמוח עם הגוף. משא"כ בחנוכה, דהגזירה 
אלא  קבעום  לא  נס,  להם  כשנעשה  ולכך  דתם,  את  שימירו  הנפש,  על  היתה 

להודות ולהלל לה', שלא עזבנו מעבודתו.

ובזה יתבארו הדברים, דכיון שבחנוכה הגזירה היתה על הענינים הרוחניים, לכן 
לא הסתפקו חז"ל בזה שיאמרו את ההלל לבד, אלא תקנו  בדוקא להדליק נרות 
חנוכה, כדי שע"י שנראה את הנרות, נזכור שהרוחניות צריכה להיות דבר מוחשי 
הרוצה  (כה:)  בב"ב  כמבואר  התורה,  לחכמת  רומזת  המנורה  דהרי  לעין,  ונראה 
בזה  הגוף,  על  היתה  דהגזירה  בפורים,  משא"כ  בדרום.  שמנורה  ידרים  להחכים 
להורות  מראיה,  פחות  שהיא  בשמיעה,  שמתקיימת  המגילה,  בקריאת  הסתפקו 
שעניני הגוף אינם צריכים להיות מוחשיים כ"כ. ואתי שפיר לפי"ז מש"כ בספר 
"עמק ברכה" דהדלקת הנר היא זכר לנס פך השמן, וקריאת ההלל היא על נס 

הנצחון במלחמה. 

הרב אברהם ישעי' פרידליס

"מסרת גבורים"
ביד  רבים  חלשים  ביד  גבורים  בחנוכה "מסרת  הניסים  על  בתפילת  חז"ל  תקנו 
מעטים וטמאים ביד טהורים וכו'", ולכאורה מה נתן לחשמונאים, מתתיהו ובניו 
את הכח להלחם, ומהיכן ידעו שיצליחו כאשר הם הולכים נגד רבים כ"כ, גבורים 

כ"כ? 

באה  ישמעאלים  "ארחת  בפסוק  יוסף  ממכירת  למדנו  וישב  פ'  בפרשתנו  הנה 
ופירש"י  מצרימה"  להוריד  הולכים  ולט  וצרי  נכאת  נשאים  וגמליהם  מגלעד 
"וגמליהם נשאים" למה פרסם הכתוב את משאם, להודיע מתן שכרן של צדיקים 
בשמים  נזדמן  ולזה  רע  שריחן  ועטרן  נפט  אלא  לשאת  ערביים  של  דרכן  שאין 
מה  יקבל  לא  צרה,  האדם  על  כשנגזר  שגם  מכאן  ולמדנו  רע.  מריח  יוזק  שלא 
כאן  שרואים  כמו  אור,  לקבל  יכול  החושך  בתוך  גם  ואדרבה  עליו,  נגזר  שלא 
שבתוך כל היסורים במכירה, קיבל יוסף ריח טוב של בשמים וראה נקודת אור. 
א"כ כשאדם מסתכל על היסורים או על תקופה קשה שעוברת עליו בצורה כזו, 
לו  נותן  זה  עליו,  שנגזרים  טובים  דברים  אור,  לראות  יכול  החושך  בתוך  שגם 
כוחות ותעצומות נפש, וע"י הסתכלות זו הוא עובר את כל המלחמות הרוחניות 

והגשמיות בצורה מופלאה ובסיעתא דשמיא גדולה. 

לפי"ז יתכן לומר שזה נתן את הכח גם למתתיהו ובניו בתוך כל התקופה הנוראה 
החושך  בתוך  שגם  ידעו  הם  אבל  תו"מ,  שומרי  מעטים  רק  שנשארו  שהיתה, 
כוחות  להם  נתן  וזה  יוסף,  אצל  שראינו  כמו  גדול  אור  לבוא  יכול  הזה  הנוראי 
ולכן  גבורים,  מול  חלשים  רבים  מול  מעטים  הם  כאשר  הטבע  נגד  אפי'  ללכת 
זכו לסיעתא דשמיא מיוחדת וגברו בית חשמונאי, להודות ולהלל לשמך הגדול.  

הרב ראובן יששכר כהן

תרגום התורה ע"י תלמי המלך
במגילה (ט.) מובא מעשה בתלמי המלך שכינס שבעים ושנים זקנים, ואמר להם 
כתבו לי תורת משה רבכם. ובמס' ספר תורה (פ"א ה"ו) מבואר שכתבוהו בלשון 
יונית, והיה אותו היום קשה לישראל כיום שעשו בו את העגל, שלא היתה תורה 

יכולה להתרגם כל צרכה. 

ויש לתמוה, איזה מטרה היה לתלמי בזה שתרגם את התורה. ועוד איזה אסון יש 
בזה, הרי כבר תרגם משה רבינו התורה בשבעים לשון ע"מ שהגוים יבואו וילמדו 

ממנה, וכמבואר בסוטה (לה.), ועוד צ"ב למה תרגמה דוקא ע"י ע"ב זקנים.

ונראה לפרש, שכ"ז היה חלק ממלחמת יון נגד התורה שבע"פ, כי באמת לצורך 
עצמם לא היו צריכים שום תרגום מהתורה, כי בטח היתה התורה כבר מתורגמת 
להם ע"י חכמי אוה"ע, אבל ישראל קדושים למדו בתורה רק בלשון הקודש, כי 
בלשון אחר אי אפשר לדייק דרשות חז"ל מלשון התורה, וא"א ללמוד בה גזירה 
שוה וכל יתור לשון וכדו', וגם אין להרבות בה פירושים בע' פנים. וידוע מדברי 

הגר"א שכל התורה שבע"פ שורשה בתורה שבכתב.

לכך רצו היוונים הזדונים לתרגם התורה ע"י ע"ב זקנים דוקא, שבכך יהא "הכשר" 
לתרגום התורה ע"י כל חכמי ישראל, וזה יגרום שישראל ילמדו מעתה התורה 

בלשון יונית, ובכך יתבטלו כל לימודי תורה שבע"פ.

הרב יצחק לוין

שיעור דרבמן, ובודאי רק ל"דבר אחר" שמדאו' ל"צ שיהא דלוק כל הלילה שייך 
לנסות כמה שמן צריך מטה למעלה, ומתורץ בזה קושית הקרן אורה.

ואולי גם תירוצו הראשון של הב"י שחילקו השמן שבפך לשמונה, הוא לשיטה 
זו שרק מדרבנן יש דין או ענין להדליק לכל הלילה, ולכן במצבם שהי' חסר שמן 

ויתרו ע"ז לקיים דין תורה ודו"ק.

וע"ע בתוס' הרא"ש שבת דף כא: שהקשה הקושי' שידוע משם הבית יוסף ותירץ בתירוצו 

הראשון ג"כ כנ"ל, ומוסיף ע"ז וז"ל "ואע"ג דאמרי' התם תן לה מדתה כדי שתהא דולקת 

מערב עד בקר היינו היכא דאפשר" ומפורש שגם לפי ת"ק הברייתא המערב עד בקר היינו 

רק לכתחילה.

הרב שרגא פפנהיים

שמחה בחנוכה
והודאה  הלל  "ימי  יהיו  חנוכה  שימי  תיקנו  שחז"ל  כתב  פ"ג)  (חנוכה  הרמב"ם 
ושמחה", ומפני כן אסור בהם הספד ותענית, וכן מבואר במגילת אנטיוכוס. ויש 
המצוות  לקיים  שוב  שזכו  נס  בו  היה  שהרי  ניחא,  והודאה  הלל  בשלמא  להבין, 

כתיקונם, אבל למה באה שמחה זו.

מי  שכל  גזרו  שהיונים  (פ"ו)  תענית  במגילת  שמבואר  מה  עפ"י  לבאר  ונראה 
שנושא אשה תבעל להגמון תחילה, ואיתא שם שלא היה אדם מבקש לישא אשה 
מפני הקסטריאות וכו'. ויש שיטה בחז"ל שבמשך ג' שנים וח' חודשים לא נשאת 
אשה בישראל, והיו בנות ישראל בוגרות ומזקינות כשהן בתולות. עוד מבואר שם 

שהיה נס שלא נטמאה אפילו אחת מבנות ישראל, וע"ע ברש"י שבת (כג.).

והנה מבואר במגילת אנטיוכוס, שתחילת המלחמה נגד היונים היתה ע"י מעשה 
בזה.  ונלחמו  ועמדו  וקמו  תחילה,  למלך  החשמונאים  מבנות  אחת  לתת  שרצו 
וע"ע  המלחמה.  נס  של  התועליות  מעיקר  היתה  הנ"ל  הגזירה  שביטול  ומבואר 

במגילה (ד.) בתוס' שם.

ומכיון שע"י היונים נתבטל "קול ששון וקול שמחה", וכל אדם שאין לו אשה שרוי 
בלא שמחה (יבמות סב:), ובנצחון החשמונאים חזרה לישראל שמחת הנישואין, 

לכך תיקנו שחנוכה יהיו ימי שמחה.

הרב יצחק לוין

ורוממתנו
קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה (שבת כא:).  

כתב השפת אמת (שנת תרמ"ה) כי מטרת הניסים שעשה עמנו הקב"ה לרומם 
ולגדל אותנו כמש"ז (תהילים ס,ו) "נתת ליראיך נס להתנוסס", ע"י הנס מתגדלים 
ע"י  מישראל,  איש  כל  על  מיוחד  אור  נשפך  אלו  ובימים  והרמה,  נס  מלשון 
על  ולהלל  להודות  יבוא  חנוכה  ניסי  על  הקב"ה  את  ומשבח  הנס  את  שמפרסם 
כל החסד שהקב"ה משפיע עליו בכל הימים ועל אף שבכל יום מודים ג' פעמים 
בשמו"ע "ועל ניסך שבכל יום עמנו" אולם בחנוכה יש כח ואור מיוחד לכך, עד 

כאן תוכן דבריו. 

ויש לשאול שהרי מטרת היוונים היתה להשכיחם תורתך ומה כ"כ הפריע להם 
אל  משה  "ויאמר  סיני  הר  במעמד  בתורה  שנאמר  לבאר  ויש  ומצוות,  בתורה 
רש"י  ופי'  י"ז)  כ,  (שמות  האלוקים  בא  אתכם  נסות  לבעבור  כי  יראו  אל  העם 
שהיה  סיני  הר  של  הנשגב  המעמד  שמטרת  ומבואר  וגדולה.  הרמה  לשון  נס 
בקולות וברקים ותקיעות שופר, כדי שנזכור את המעמד ועי"כ נתגדל ונתרומם. 
בעצרת  ביתו  מבני  שביקש  יוסף  רב  על  סח:)  (פסחים  הגמ'  דברי  ידועים  וכן 
שם  ופירש  בשוקא,  איכא  יוסף  כמה  זה  יום  לולא  כי  תילתא  עגלא  לו  להכין 
רש"י שלמדתי תורה ונתרוממתי. וגם נקודה זאת הפריעה ליוונים שעם ישראל 
מתרומם. וכשנצחנו והקב"ה עשה לנו ניסים קבעו ימים אלו להודות ולהלל, וע"י 
אלוקינו  ה'  תטשינו  "ואל  העתיד  על  מהקב"ה  ולבקש  ולהתרומם  להתגדל  כך 

לנצח".

הרב אלימלך פריליך

חטא החשמונאים
ידועים דברי הרמב"ן בבראשית (מט, י) בטעם עונשם של החשמונאים שאע"פ 
שהיו חסידי עליון ואלמלא הם נשתכחו תורה ומצוות אבל כיון שעברו על צוואת 
הזקן שאמר לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו לכן נענשו יעויי"ש בדבריו.

ולכאורה דבריו תלויים בביאור המשך הפס' עד כי יבא שילה דהאונקלוס ורש"י 
פי' דקאי על מלך המשיח אולם הרשב"ם וכן איתא ברש"י בדה"י ב (י, טו) פי' 
דקאי על רחבעם שבא לחדש המלוכה בשילה (ונראה דכוונתם דאין כאן צוואה 
את  אין  רחבעם  לאחר  וא"כ  המלוכה),  תתחלק  רחבעם  שבימי  נבואה  זו  אלא 

הצוואה שלא יסור שבט מיהודה.

הרב אהרן ש. סולברג

מהות מצות נר חנוכה
לא  מדוע  השמן,  פך  לנס  כזכר  חנוכה  נר  להדליק  חז"ל  בתקנת  להתבונן  יש 

מספיקה קריאת ההלל לפרסם הנס, ומאי שנא מפורים שמתקיים פרסום 
הנס בקריאת המגילה [שהיא במקום ההלל, עי' מגילה יד.]. 

3
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מהדרין משום הנס
מן  והמהדרין  ואחד  אחד  לכל  נר  והמהדרין  וביתו  איש  נר  חנוכה  מצות  ת"ר 
המהדרין וכו' (שבת כא:). וביאר בבית הלוי, דהא דמצינו במצוה זו הידור ויותר 
עיקר  משום  ולא  לחודא  מצוה  הידור  משום  תכליתו  הנס,  דעיקר  משום  הידור, 
המצוה, דמצד עיקר המצוה היו יכולים לעשות פתילות דקות ביותר, והיה מספיק 
הידור  משום  רק  היה  הנס  וכל  הפתילות,  לעובי  שיעור  אין  דהרי  ימים  לשמונה 
מצוה שיהיו הנרות יפים, וע"כ תיקנו חכמים במצוה זו הידורים יותר מבכל מצוה.

נר  הדלקת  סדר  ואבודרהם  מאירי,  (ע'  הראשונים  עפמ"ש  להוסיף  נראה  ועד"ז 
חנוכה), דהא דהוצרכו שמונה ימים הוא משום שהביאו השמנים מהעיר תקוע, 
ומשם עד ירושלים מהלך שמונה ימים בין הליכה לחזרה. והנה במנחות פרק ח' 
משנה ג' מבואר דאין זה לעיכובא דכל הארצות כשרות, אלא דשמן של תקוע 
הוא המובחר ביותר, וא"כ נמצא דכל הנס שדלק השמן לשמונה ימים היה רק 

משום הידור מצוה בכדי שיוכלו להדליק בשמן המובחר.

הרב צבי יהודה קראוס

גדר המהדרין 
לפי  מדליקין  והמהדרין  וביתו  איש  נר   - תרעא  סי'  בשו"ע  ונפסק  בגמ'  אי' 
ואליבא  הימים,  מספר  לפי  מדליקים  המהדרין  מן  והמהדרין  הנפשות  מספר 
אמהדרין,  קאי  לא  המהדרין  מן  מהדרין  התוס'  ולדעת  ומדליקין.  מוסיפין  דב"ה 

והמהדרין מה"מ רק מדליקין לפי מספר הימים ולא לפי מספר האנשים. 

והק' הפמ"ג (מ"ז סק"א) מה הענין של מהדרין שעושים לפי מספר אנשים ולא 
יוצא  רוב  שעפ"י  ובפרט  הימים,  מספר  לפי  טפי  יהדרו  לא  ואמאי  הימים,  לפי 
דהמהדרין  ותירץ  נשכר?  הגורע  ונמצא  נרות,  פחות  מדליקין  מה"מ  שהמהדרין 
הם אנשים שאינם מדקדקים ומבינים כ"כ. ויש להמתיק כן בלשון הריבב"ן שפי' 
במצוות  מדקדקין   - המהדרין  מן  והמהדרין  המצוות,  אחר  מחזרין   - המהדרין 
הרבה. והיינו שהמהדרין הם אלו שאינם מדקדקים כ"כ. אך ודאי הפשטות לא 

משמע הכי, וצ"ע.

והנה רש"י פירש והמהדרין - אחר המצוות. ומשמע דקאי על כל המצוות, ולא רק 
על נר של חנוכה. וכוונת המאמר הוא דהמהדרין בכל המצוות יהדרו בנר חנוכה 
אף  כן  יעשו  המצוות,  כל  בשאר  מה"מ  והמהדרין  האנשים,  מספר  כפי  וידליקו 
בנ"ח וידליקו לפי מספר הימים. אך האנשים המזלזלים בשאר המצוות, ובחנוכה 
מחמת  כן  עושים  שאין  מאחר  ענין,  בזה  אין  כהמהדרין,  לעשות  עצמם  נזכרים 
שמחבבים את המצוות ושמחים בהן. והאנשים שבשאר המצוות רק מהדרין, גם 
בנ"ח יעשו כן, אפי' אם נמצא עי"ז שידליק יותר נרות, דאין ענין שיהדרו יותר 
יחסוך  שעי"ז  החשבון  מחמת  מה"מ  כמהדרין  עצמו  שיעשה  ומי  דרגתם,  מכפי 

בהוצאת הנרות, לא יקר משו"כ בשם מהדרין מן המהדרין.

הרב יחיאל מיכאל רוטשילד

מוסיף והולך ופוחת והולך
בגמ' (שבת כא:) איתא דאמורא אחד אמר דהטעם דב"ש כנגד פרי החג (פירש"י 
ואין  בקדש  דמעלין  דב"ה  וטעמא  פנחס)  בפר'  בקרבנות  והולכים  מתמעטים 
והולך  פוחת  ע"כ  השונאים,  ממפלת  עיקר  עשו  דב"ש  חת"ס  בחי'  ופי'  מורידין. 
כנגד פרי החג שהם כנגד אומות העולם כמארז"ל, וב"ה קבעו כנגד עלייתן של 

ישראל, ע"כ מעלין בקדש. (ע"פ מהרש"א שם). 

ויש להטעים פי' זה דאזלי ב"ש וב"ה ושיטתייהו לפמש"כ המלבי"ם (בר"פ חוקת 
ששמאי  וב"ה,  ב"ש  מחולקים  היו  הזה  בענין  וז"ל  הב')  וכבר  ד"ה  אור  בתורה 
והלל  החומר.  עניני  כל  ולעזוב  בעוה"ז  למאוס  דרכם  היה  אחריו  והנמשכים 
והנמשכים אחריו היו אומרים שאין לעזוב את העולם, וכבר אמרו שב"ש וב"ה 
נחלקו אם טוב לו לאדם שנברא משלא נברא וכו'. עע"ש דברים נעלים. וע"כ בנ"ד 

א"ש מה דב"ה עשו עיקר מעליית ישראל בעוה"ז ולא כן סברו ב"ש. והבן עוד.

(ועפ"ד המלבי"ם יל"פ ג"כ התנהגות הקפדנות דשמאי וענוותנותו של הלל כמבואר בשבת 
ל: לא.).

הרב י. פישר

כתותי מיכתת שיעורא בנ"ח
שנאסרה  חמאה  ל"ח),  (סי'  אפרים  שער  שו"ת  בשם  סק"ד)  (פז  ביו"ד  הפ"ת  כ' 
בב"ח אסור להדליק בה נ"ח אף דמצות לאו ליהנות נתנו כיון דבנר חנוכה בעי 

שיעורא ובב"ח כיון שאסור בהנאה כתותי מיכתת שיעורא.

אלא  בשמן  שיעור  כלל  נאמר  לא  דלכאו'  מיכתת  כתותי  כאן  שייך  מה  ותימה 
בזמן ההדלקה וכיון שבמציאות זה דולק חצי שעה ש"ד. ואפילו את"ל דהשיעור 
וכמש"כ  שלם  שיעור  דצריך  היכא  אלא  מיכתת  כתותי  ל"א  מ"מ  בשמן,  נאמר 
בעירובין (פ ע"ב) דלחי בשיעורו בכ"ש מועיל אף באיסורי הנאה וכ' התוס' (שם) 
משום דאפשר להדביק הכתיתים בכותל, ועי' בחי' הגר"ח (הל' שבת פי"ז הי"ב) 
דמבואר בזה דאף דכתותי מיכתת מ"מ מ"ש יש כאן אלא דאין חשיבות שיעור 
שלם ובלחי אי"צ שיעור י' בחפצא של הלחי אלא במקום שכל גובה עשרה יהיה 
התחלה של מחיצה רביעית, וה"נ אף שמן מרוסק מועיל כיון שדולק ח"ש, ועי' 
פמ"ג (תרע"ג א"א ס"ק א) ונראה מדבריו דמסתפקא ליה אם יש דין שיעור בשמן. 

וע"ש במ"ב (ס"ק ב) דשומן או חלב הנאסר בב"ח אסור להדליק בהן נ"ח. 
ויש להסתפק האם טעמו מצד כתותי מיכתת או משום בישול בב"ח 

והנ"מ בשמן ערלה. וצ"ע בזה. שו"ר שכבר תמה בזה 

מצוה  עושה  דהדלקה  כיון  דס"ל  י"ל  ובדוחק  סק"ה)  תרעג  (סי'  השולחן  הערוך 
צריך להדליק בשעת הדלקה את כל שיעור השמן ולזה צריך שיעור שלם של שמן 
אבל אם כתותי מיכתת יש כאן הרבה טיפות נפרדות של שמן ונחשב כאילו כל 

רגע מדליק עוד מ"ש מהשמן ועדיין צ"ע.

הרב מאיר רבינוביץ

מקום ההדלקה בזמננו
איתא בשבת כא. נ"ח מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ ובשעת הסכנה מניחה 
על שולחנו ודיו. ויש לחקור מהו הגדר של שעת הסכנה, האם הוי תקנה מיוחדת 
ניסא,  פרסומי  משום  לעיכובא  היא  בחוץ  להניח  המצוה  רגילה  דבשנה  דאע"פ 
מ"מ בשעת סכנה תקנו תקנה מיוחדת שיוצאים יד"ח כשמדליקין בפנים. או דכל 
הענין להדליק בחוץ הוא רק לכתחילה, ולעולם יוצא גם כשמדליק בפנים, ולכן 

בשעת הסכנה תקנו לעשות כמו הדיעבד.

והנה האג"מ (ח"ד סי' ק"ה) מדייק מדלא קא' דבשעת הסכנה תקנו להניח על 
שאין  בכפר  הדר  דיחיד  מהא  גם  כן  ומוכיח  מיוחדת,  תקנה  דאינה  הרי  השלחן, 
בחוץ  ההנחה  ואי  פרסו"נ,  שם  שאין  אע"פ  להדליק,  מחוייב  מ"מ  אנשים,  שם 
היא לעיכובא משום פרסו"נ הי"ל לפטור באופן דליכא פרסום. אבל מרן הגרי"ז 
מבריסק נקט שההדלקה בחוץ היא לעיכובא, אלא שבשעת הסכנה תקנו במיוחד 
שאפשר להדליק בפנים. [עד כדי שפ"א כשהיו רוחות סוערות והוכרח להדליק בבית, 
כשפסקו הרוחות הדליק שוב בחוץ. וכן שמעתי מבנו הג"ר רפאל זצ"ל שהיה דר בקומה 
הגרי"מ  מרן  חתנו  נהג  וכן  המדרגות,  לחדר  הבנין  בפתח  להדליק  לו  הורה  ואביו  שניה 

פיינשטיין].

וכידוע שכ"ד מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, וכמו ששמעתי ממנו כ"פ שמדינא 
דהשו"ע חייבים להדליק בפתח הבנין, ואם יש חצר, מדליק בפתח החצר, ואפי' 
צוה"פ  א"צ  מ"מ  פירצה)  סתם  (ולא  הפתח  צורת  שצריך  דאע"פ  [וכלשונו  צוה"פ.  ללא 
רה"י  מרן  (כמנהג  בבית  גם  להדליק  שאולי  שאל  דרזי  וכשהגר"י  ומזוזות).  משקוף  (עם 
הגר"ש אוירבאך שליט"א) ענהו שחבל על השמן.] ומה דהשונה הלכות מציין לחזו"א 
כבעבר,  בה  משתמשים  שאין  כיון  חצר  דין  אין  דבזמננו  ומזוזה  עירובין  בהל' 
שאין  באופן  שייך  ולא  השתמשות  הוא  דהנדון  התם  דדוקא  ראיה  שאינה  דחה 
השתמשות, אבל בחנוכה מנלן דבעי חצר של השתמשות. וכן מעידים בשם מרנן 

הקה"י והאבי עזרי דלנ"ח א"צ חצר של השתמשות.  

הרב שמחה הולנדר

חשד מבני עיר אחרת
בבית שיש לו ב' פתחים ברוח אחת, די להדליק בא' מהם, כי יודעים אנשי עירו 
שמבפנים הוא בית אחד. וכ' שעה"צ (תרע"א נ"ח) ולא חיישינן לחשדא דעלמא 
וכו' דאנשים נכרים אין מצוין ברחובות משחשך היום. ולכאו' ק' למה הוצרך לומר 
"משחשך היום", הרי בירושלמי המובא בר"ש שביעית פ"ג מ"א איתא גם לגבי 
מראית העין בשדה "ביום" שלא חשו לעוברים ושבים שאינם בני עירו, ואולי סתם 

שדה היתה מחוץ לעיר, משא"כ הכא בתוך העיר מצויים בני חוץ לעיר.

הרב יצחק ליסיצין

נשים בהדלקת נר חנוכה
מ"מ  חנוכה,  נרות  ואחד  אחד  כל  להדליק  המהדרין  אשכנז  בני  גם  כידוע  הנה 
הנשים אינן מדליקות, ולגבי אשתו כתבו הפוסקים, (עי' משנ"ב סי' תרע"א סק"ט), 
שהטעם הוא משום שאשתו כגופו. אבל בבנותיו אין שיך טעם זה, ובסי' תרע"ה 
סק"ט הביא המשנ"ב משו"ת עולת שמואל דהטעם הוא מפני שהן רק טפילות 
לאנשים, וכוונתו מבוארת בדבריו דהנשים היו טפילות בנס, דעל האנשים היתה 
הגזירה שיכתבו על קרן השור אין לנו חלק באלוקי ישראל, והיו מחוייבים למסור 
מחוייבות  היו  ולא  לטפסר,  שיבעלו  הגזירה  היתה  הנשים  על  אבל  ע"ז,  נפשם 
למסור נפשן ע"ז, דקרקע עולם הן, עכ"ד. וצ"ע דהא היוונים גזרו גם על השבת 
ועל הטבילה כמבואר במדרשים , וזה שייך גם בנשים, והיו מחוייבות למסור נפשן 

ע"ז דשעת השמד היתה, וצ"ע.

ובעיקר דין הנשים יש להעיר, דהנה שיטת המרדכי ושא"ר, שאכסנאי שמדליקין 
עליו בביתו אע"פ שאינו מחוייב להדליק חייב בברכת הרואה, והובא בשו"ע סי' 
תרע"ז ס"ג, ויש ראשונים שחולקים ע"ז, וכן פסק השו"ע סי' תרע"ו ס"ג, וכתבו 
הפוסקים דספק ברכות להקל ולא יברך, ומ"מ כתב החיי אדם (כלל קנ"ד סל"ג) 
שיהדר לשמוע את הברכות מאחר, והנה לפי"ז לכאו' גם הנשים והבנות שאינן 
מדליקות יש מקום להדר שיתכוונו לצאת בברכת שעשה נסים מהמדליק לצאת 

ידי ברכת הרואה, וצ"ע.

הרב י. שטראוס

בנות הבית בהדלקת נר חנוכה
המהדרין,  דין  ולקיים  להדליק  הנשים  נהגו  שלא  בטעם  כ'  כא:)  (שבת  החת"ס 
דכיון שההדלקה בחוץ, אין ראוי לאשה לצאת החוצה משום צניעות. ודבריו צע"ג 
מדליקין  שבזמננו  משום  מדליק  אחד  שכל  מנהגנו  טעם  ביאר  הדרכ"מ  דהא 
בפנים, דבזה לא שייך טענת התוס' שאינו ניכר מספר הימים, כיון שלדרים בבית 
אדרבה  ולפי"ז  ונפרד.  מיוחד  במקום  מניח  אחד  כל  וגם  הבית  בני  מספר  ידוע 

מכיון  מדליק  אחד  שכל  כהרמ"א  נהגו  לא  כלל  בחוץ,  להדליק  שכשנהגו 
רק  נהג  מדליקים  הבית  בני  שכל  והמהדרין  הימים,  מספר  ניכר  שלא 

כשהדליקו בפנים, וא"כ שייך לנשים כמו לאנשים. 

מצות נר חנוכהמצות נר חנוכה
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ושמעתי טעם אחר בשם הגר"מ סולוביציק זצ"ל שהוא מפני העניות שלא היה 
די שמן ונרות לכל בני הבית ולכן לא החמירו על הבנות. והוא ז"ל היה נוהג שגם 

הבנות מדליקות.

הרב יחיאל מיכאל רוטשילד

חינוך קטן בנר חנוכה
קטן שהגיע לחינוך ואין לו בית בפנ"ע, לדעת הרמ"א שכאו"א מבני הבית מדליק, 
הקטן מהדר להדליק (תרעז,ב) ולדעת המאירי והש"ג א"צ לחנך הקטן להדליק 

בפנ"ע (מ"ב סקי"ג).

ויל"ע בעיקר חיוב החינוך אם הוא ג"כ על פרטי המצוה להדליק בכל יום נר נוסף, 
מהמאירי  הביא  סקי"ד]  המ"ב [תרע"ה  ובאמת  לילה.   בכל  אחד  בנר  דמהני  או 
דמחנכו רק בנר אחד [ואפי' כשיש לו בית בפנ"ע שחייב לכו"ע]. ואין להקשות 
מאי שנא מסוכה ב: במעשה דהילני המלכה שהיתה סוכתה גבוהה מעשרים אמה 
וכו' וכ' הריטב"א שם דמהא שמעינן דקטן שמחנכין אותו במצות, צריך לעשות 
לו מצוה בהכשר גמור כגדול, ז"א שהחינוך ג"כ על פרטי המצוה. דהחילוק פשוט 
דבסוכה מיירי לענין המעכב בגוף המצוה, משא"כ בחנוכה ריבוי הנרות הוא משום 

'הידור'. וכ"כ בבה"ל ד"ה ולדידן. וכ"כ לחלק הגרמ"מ קארפ שליט"א. 

שיהיו  'בשביל  (פ"ח)  ביומא  כדתנן  לשעות,  הקטנים  מחנכין  דביוה"כ  דצ"ע  רק 
רגילין במצוות' ולא מצינו נוסח זה בשאר המצוות כבסוכה ולולב, ובהכרח דרק 
אף  מרגילו  ולכן  המצוה'  'לקיים  לחנכו  ולא  במצוות'  'להרגילו  החובה  ביוה"כ 
לחנכו  וצריך  ע,ב].  או"ח  יעב"ץ  המשנת  [לפי  המצוות  בשאר  משא"כ  לשעות 

בדברים המעכבים כנ"ל.  

וא"כ מגיל החיוב של הקטן להדליק שזה 'כל אחד לפי חורפיה' כאשר יודע הנס 
(מג"א שמ"ג) צריך שיידע וידליק בעצמו דזה תנאי בכל חיובי חנוך כמ"ש בסוכה 
בשו"ע  וכ'  בציצית,  חייב  להתעטף  היודע  בלולב,  חייב  לנענע  היודע  קטן  פ"ג 
לחינוך  הגיע  לא  אא"כ  הקטן  של  מנרות  להנות  לא  ליזהר  צריך  וא"כ  'כדינו'.  
וממילא לא הוקצה למצותו. לפ"ז קשה היאך הביאו באחרונים (א"א בוטשאטש) 
ואינו  דגמרא  מדינא  דהרי"ז  שעה,  חצי  שידלקו  הקטנים  בנרות  להקפיד  דא"צ 

הידור גרידא וא"כ קטן חייב, וצ"ע.

[וכעת ראיתי בספר פניני חנוכה דדעת מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א דכדי לקיים מצות 
חינוך צריך הקטן לצאת יד"ח בהדלקת אביו, והאב יכוון להוציאו בהדלקה וגם יודיע לקטן 

לכוין, ואח"כ ידליק הקטן כמנהג.] 

הרב נתן פלד

גדר ההידור בחנוכיה נאה של כסף 
במ"ב  והובא  יכולתו.  לפי  כ"א  כסף  של  נאה  במנורה  להדר  העולם  מנהג  הנה 

תרע"ג סקכ"ח. 

ויש לתמוה בעיקר דין הידור במנורה, דלכאורה תימא מה שייך כלל הידור בזה 
והא אין ההדלקה במנורה עצמה אלא בכוסות הזכוכית המונחים בתוך המנורה, 
וא"כ המנורה אינה אלא היכ"ת בעלמא להניח בה השמן והפתילות. וכמו דאין 
דין להדר בבית של החנוכיה שיהיה מכסף, כיון שאין זה חלק מהמצוה. וביותר 
כמו דלא מצינו הידור במשקוף של הדלת שיהיה מכסף כדי שיהיה מזוזה נאה 
וע"כ משום דאין המשקוף חלק מעיקר המצוה אלא היכ"ת בעלמא להניח עליו 

ומאי שנא הכא.

ונראה בזה כמה דרכים: א', י"ל דאף דמדליק בכלי זכוכית מ"מ זה נטפל להמנורה 
של כסף והוי כמדליק בכלי כסף. 

הדרך הב', דגם אם המצוה היא רק בנרות ובשמן ובפתילה מ"מ כיון שהמנורה 
משמשת אותן והמצוה נאה בכך הוי הידור מצוה, וכדין שיראין לס"ת דבעי' נאים 
מדין ואנוהו, וכן פרוכת לס"ת שאין הפרוכת גוף המצוה דס"ת ורק מיפה אותה. 

הדרך הג', דהנה האחרונים ייסדו בהדלקת נ"ח, דחלות שם נר אין הכוונה לשמן 
ולפי"ז  נר.  שם  הוי  ביחד  דהכל  ופתילה  שמן  בכלי  הלכה  זה  אלא  לפתילה  או 
י"ל דה"ה לגבי גוף המנורה דמעשה ההדלקה הוי בגוף המנורה והוי שם הדלקה 
במנורה, וא"כ שפיר בעי' הדלקה במנורה נאה של כסף כיון דההדלקה מתיחסת 

למנורה. 

הדרך הד', לפי הנראה עוד דההידור במנורה נאה הוי דין חדש שיהיו נרות החנוכה 
דומיא דמקדש, והיינו להדר במה שאפשר שיהיו נרות חנוכה קרובים להדלקת 
א"כ  במנורה  היה  שבמקדש  נרות  שהדלקת  כיון  וא"כ  שבמקדש,  המנורה  נרות 
להדר  ענין  דיש  חידוש  נמצא  ולפי"ז  במנורה.   ולהדליק  להדר  ענין  יש  בנ"ח  ה"ה 
להדליק דוקא במנורה ולא בכוסיות נפרדות דבהכי הוי דומיא דהדלקת מנורה שבמקדש 

טפי.

הרב מאיר רותן

חנוכיה יקרה שאינה נאה
ראיתי ששאלו להגרח"ק שליט"א מה הדין באופן שישנם ב' מנורות אחת מכסף 
שערכה רב אך איננה יפה כל כך, וכנגדה יש מנורה חדשה ויפה שערכה נמוך אך 

נראית יפה, איזו עדיפה?

והשיב דהירושלמי (יומא פ"ו ה"א) כבר דן בכה"ג שיש ב' שעירים לפניו, 
כל  שמן  ואינו  טוב  מראהו  והאחר  טוב,  מראהו  ואין  שמן  שהוא  אחד 

כך מה קודם. ופשט הירושלמי מקצירת העומר ששמן 

בגופו עדיף ממראה. ולפ"ז ה"ה במנורה עדיפה זו שערכה רב הגם שמראה לא 
כל כך יפה. והקשו ע"ז (הגרי"א דינר שליט"א) מהגמרא בב"ב (דף ד') שהורדוס 
רצה לכסות את כותלי ביהמ"ק עם זהב ואמרו לו חכמים שעדיף לכסותו עם 

אבן שיש בצבע כחול שנראה יותר יפה עי"ש, ומשמע שיופי עדיף מערך?

שאנשים  כדי  היתה  המטרה  ביהמ"ק "החיצוני"  דבמראה  לחלק,  לענ"ד  ונראה 
משא"כ  מהזהב.  יפה  יותר  הכחול  הצבע  הכי  ומשום  יופיו  את  יראו  מבחוץ 
בשעירים עיקר הענין הוא כלפי שמיא ולא ביחס לבנ"א ומשו"ה דבר ערך עדיף 
וחשוב יותר מיופי, ודו"ק. אולם עיקר דברי הגרח"ק שליט"א לדמות לירושלמי 
צ"ב דהלא המנורה עצמה אינה מגוף המצוה ממש כשעירים, ומהיכי תיתי שגם 

בחנוכיה ערך עדיף מיופי, וצ"ע.

הרב יחזקאל סנדומירסקי

קניית שמן זית ביוקר
הדין  שכל  כתב  י"א  סימן  חו"מ  זי"ע]  החיד"א  של  [לרבו  בכסף  נחפה  בשו"ת 
שצריך להוסיף שליש כדי לקיים מצוה יותר בהידור, זה רק באופן שעי"ז המצוה 
תעשה בצורה נאה יותר, אולם כדי לקיים מצוה בצורה מובחרת יותר אינו צריך 
להוסיף שליש. [ולכן כותב שמי שאמר הרי עלי עולה שיכול לפטור עצמו בכבש 

ואינו צריך להביא שור שהוא מובחר יותר].

ולדבריו יוצא שלא מחויבים להוסיף שליש כדי לקנות שמן זית שהוא מובחר 
לשמן  במחירם  שווים  השמנים  ששאר  באופן  ורק  החנוכיה,  להדלקת  יותר 
שרק  מאוד  ומדוייק  זית,  בשמן  ולהדליק  המובחר  מן  מצוה  לעשות  חייב  זית 
לגבי קנית אתרוג נאה יותר כתב הש"ע שצריך להוסיף שליש, אולם לגבי שמן 
נמי  להדלקה  ואבוקה  לזימון  יין  שכוס  גם,  מצינו  זה.  דין  הוזכר  לא  להדלקה 

נחשבים למצוה מן המובחר, וגם שם לא הוזכר שצריך להוציא הוצאות. 

וכמובן שמי שיוציא הוצאות שתבוא עליו ברכה.

הרב אברהם דוב קרמר

נר ביתו ונר חנוכה ביום חול
איתא בשבת (כג:) אמר רבא פשיטא לי נר ביתו ונ"ח נר ביתו עדיף משום שלום 
ביתו. והמהר"י חאגיז (ח"ב קפא) הסתפק אם הדין כן אף בחול. ועי' רש"י שכ' 
נר ביתו - בשבת וכו' זו הדלק"נ בשבת שבני ביתו מצטערין לישב בחושך, עכ"ל. 
ומבואר דנר ביתו הוא מצות נר שבת, [וכ"מ בשו"ע תרעח]. אולם הריטב"א חולק 
דאף בחול עדיף נר ביתו על נ"ח כמבו' בלשונו שם, וס"ל דטעם דשלום ביתו הוא 

משום שב"ב מצטערין לישב בחושך, וכך פסק המג"א (תרע"ח ב).

ובדעת רש"י דדוקא בשבת נדחה נ"ח מפני נר ביתו, יתכן דס"ל דרק מצוה של 
שלום בית עדיפא על מצוה דפרסומי ניסא, אבל בחול אין בזה מצוה אלא רק 

ענין שיהיה שלום בית, ובזה מצות נר חנוכה עדיפא על ענין שלום בית.

עוד יתכן עפ"י שי' הרדב"ז [לגבי התפוס בבית האסורים ויכול לצאת רק פעם 
אפש"ל  וא"כ  זמן.  לאחר  רבה  מצוה  מאשר  עכשיו  זוטא  מצוה  שעדיפה  אחת] 
דדוקא בשבת נר ביתו קודם לנ"ח הואיל וזמן החיוב בשניהם שוה, אבל בחול 
שהדלקת נ"ח משתשקע החמה, והצורך לאור בביתו הוא רק משתחשך, א"כ מיד 

בשקה"ח מתחייב בנ"ח וא"א לדחותו מפני שלום בית שלאחר זמן.

המאירי פי' דליכא שלום בית אם ידליק נ"ח, משום דנ"ח הוא מצוה דידיה, ונר 
שבת הוא מצוה דידה ואתי לאנצויי על שגזל ממנה המצוה שלה, ולכן דין זה 
שייך רק בשבת (עפ"י מש"נ בדבריו בס' משמרת מועד). ולטעם זה מי שאין לו 
אשה ידליק נ"ח קודם אף בשבת, אבל לטעמו של רש"י שהבעיה היא הישיבה 
בחושך, א"כ אפי' הוא לבד בביתו מ"מ נר ביתו קודם לנר חנוכה. [שו"מ שכ"כ 

בס' שלמי תודה]. 

הרב יצחק קרמר

כתיבת "שמן נ"ח" להניחו לשנה הבאה
בשו"ע תרע"ז ד' הנותר ביום השמיני מן השמן כו' ושורפו בפנ"ע. ובמ"ב סקי"ט 
דלהניחו לשנה הבאה לנ"ח אסור דחיישינן לתקלה, ואפילו להניחו בכלי מאוס 
דודאי לא יבוא לאכלו, ג"כ אסור דחיישינן שמא יבוא לדלוק ולהנות ממנו עכ"ל. 
צ"ע למה לא יעצו להניחו וירשום עליו שמן נר חנוכה, כדמצינו ביבמות קטו: 
שהיו רושמים סימנים באותיות מ - מעשר, ת - תרומה. וכבביאה"ל (סי' ער"ה 
ס"א ד"ה לאור) שמותר לקרוא בליל שבת לאור הנר כשמדבקין אצלו מבעו"י 
חתיכת נייר שכתוב עליה באותיות גדולות שבת היום ואסור להדליק. וע"ע יומא 
חולשא  משום  דילמא  לר"י  ביוה"כ  מלבד  אכתיבה  סמכינן  דלכו"ע  דמסיק  נו: 

דכ"ג לאו אדעתיה.

שלכן  שיזכר  סמכינן  ובקל  היום,  ששבת  בלבו  שקבוע  לחלק  יש  משבת  ואולי 
בתוס'  ועד"ז  שם.  כבבה"ל  משונה,  קשר  בקשור  מה"ט  כדמהני  להטות,  אסור 
יזכר,  שיתלוש  עד  דודאי  בקל,  כשאינו  יתלוש  לשמא  חיישינן  דלא  ג.  ביצה 
מיירי  דהתם  שאני,  מיומא  וגם  בכתב.  יעיין  שלא  חיישינן  נ"ח  בשמן  משא"כ 
שכשיש לפניו ב' שופרות או יותר, דסמכינן שיעיין בכתוב עליהם לידע מה בכל 
על  יעלה  שלא  חיישינן  בשמן,  משא"כ  לעיין.  מבלי  סברתו  על  יסמוך  ולא  א', 

דעתו לעיין בכתב, דמהיכי תיתי לחשוב שאי"ז ככל השמנים שבביתו, ויל"ע.

הרב יצחק ליסיצין

מצות נר חנוכהמצות נר חנוכה

5 המשך



לחברותא התקשר עכשיו: 9141217

גדר דין ההדלקה
בגדר תקנת הדלקת נר חנוכה יש לחקור, האם המצוה היא לעשות מעשה הדלקה 
לפרסם הנס, או"ד דיסוד דין ההדלקה הוא דתקנו חכמים להרבות אורה ולהוסיף 
באורות, והיינו דהוא לא רק דין להדליק אלא יש ענין שיהיה אור, וכעין דין הדלקת 
נר שבת דיש ענין שיהיה אורה ומה"ט בנר שבת קיי"ל דאם יש אור בלא"ה אין דין 

הדלקה, אך הכא בנ"ח התחדש דצריך להדליק ולהרבות אורה.

ונראה דהוא נפק"מ גדולה היכא דיש לו אפשרות להדליק בפתילה עבה שאורה רב, 
דאם כל דין הדלקה הוא רק מעשה ההדלקה א"כ אין ענין בזה, אך אם דין ההדקה 
הוא להרבות אורה א"כ ודאי עדיף טפי להדליק בפתילה שאורה רב כיון דיש ענין 

להרבות כמה שיותר אורה.

[והנה מהא דמבואר בהגמ' דלא מדליקים ביום משום דשרגא בטיהרא מאי מהני 
ולכן מדליקים בשקיעה או בצה"כ אין ראיה דיש ענין להרבות ולהגדיל אורה, דהא 

במדליק ביום חסר בפרסום הנס וא"כ חסר במעשה הדלקה של פרסום]

הרב מאיר רותן

לימוד הל' חנוכה כשהגיע זמן ההדלקה
כ' במ"ב (תרע"ב י') ואפילו ללמוד אסור משהגיע זמנה. וב"מים חיים" גליון 123 
הובא מהגר"נ קרליץ והגר"ח קניבסקי שליט"א שמסתבר שכשלומד הלכות חנוכה 
יזכור שצריך להדליק, ומותר. כבשו"ע (ער"ה ז) מותר לקרות במה מדליקין לאור 

הנר שהרי הוא מזכיר איסור שבת ואיך ישכח.

ובענ"ד לא דמי, כי החשש שמא יטה הוא כי נשכח ממנו ששבת עתה שלכן אסור 
להטות. וכשעוסק בהא גופא שיש נרות שאין מדליקין בשבת מחשש הטיה, יזכור 
שעכשיו שבת ושאסור להטות. משא"כ האיסור ללמוד קודם הדלקת נ"ח, הוא כי 
אינו  חנוכה  הלכות  לימוד  וא"כ  ההדלקה,  זמן  שהגיע  יבחין  ולא  בלימודו  ימשך 

מועיל לזה, כי אין ההלכות מורות לו "הפסק והדלק".

הרב יצחק לסיצין

נר לכל אחד
כל  להדליק  דהמנהג  ססק"ג)  בבאה"ט  (והו"ד  תרע"א  ברסי'  וט"ז  הארוך  ד"מ  עי' 
אחד מבני הבית כמהדרין הוא ע"פ שי' הרמב"ם. אך הפליא לתמוה בשו"ת גליא 
ס"ל  ה"א)  (בפ"ד  דהרמב"ם  כג:)  לדף  (עה"ת  הלוי  בבית  וכן  ו')  סי'  (או"ח  מסכת 
דאחד הוא שמדליק נרות כנגד כל אחד ואחד מבני הבית. וכן הוכיחו מדברי התוס' 

(כא: ד"ה והמהדרין) ע"ש.

אבל כבר הזכירו דזכינו אנו לתשו' הגאונים (שע"ת סי' רל"ד) דפי' שם מ"ש בגמ' 
נר לכאו"א בר"ל דכל אחד מבני הבית מדליק, דלא כפי' הרמב"ם בגמ'.

הרב י. פישר

נר אחד לכל בני הבית
מוסיף  ואילך  מכאן  וכו'  מדליק  נרות  כמה  כתבו  ס"ב  תרע"א  בסי'  והשו"ע  הטור 
והולך וכו' [וכ"כ בקיצור פ' הרא"ש לבנו בעל הטור], וצ"ע אמאי לא כתבו עיקר 
הדין דבגמ' דסגי בנר א' לכל בני הבית בכל לילה. [וכבר העירו בזה החמד משה 
שם,  המו"ל  ובהערת  נ"ח)  סי'  (ח"ב  שלמה  בנין  ובשו"ת  סס"א),  (מש"ז  והפמ"ג 
והגאדר"ת (בקובץ כנה"ג. הו"ד בהע' לשו"ת רעק"א הוצ' המאור מ"ת סי"ג). ועמ"ש 

שם. וכבר כ' בהג' מהר"ם שיק ע"ד החמ"מ דל"מ כן ברו"א].

וי"ל דס"ל דלא תלו חכמים ד"ז ברצון כל יחיד ויחיד, והטעם משום האיסור דלא 
תתגודדו אפי ' בדברים של מנהג (עמשכ"ת ע"ד הבה"ל דלקמן) וע"ע בחי' הרמב"ן 
בריש מס' מגלה דתמה על השינוי דבני פרזים ומוקפים וה"נ. אלא דתלו הדבר בכל 
מקום. שכולם ינהגו שם באופן השוה. (ועכ"פ האחרונים ז"ל נקטו לדינא ל"כ, עי' 

מג"א ומ"ב (ס"ק ד' וה') ובה"ל ד"ה אפילו).

הרב י. פישר

הדלקה ע"י אשתו
במשנ"ב (תרעז יב) כתב שכשסועד אצל חבירו באקראי ואינו רוצה לזוז משם יצוה 

לאשתו שתדליק עליו בביתו, ומ"מ מצוה בו יותר מבשלוחו.

והנה על הדין להכין בעצמו צרכי שבת, כתב בערוך השלחן (או"ח ר"נ ג) ואצלנו 
נשותינו עושות ומכינות בעצמן לכבוד שבת ואשתו כגופו, עכ"ל. ובמ"ב כאן מפורש 

דאמרינן מצוה בו יותר משלוחו אפי' לגבי אשתו.

הרב יצחק ליסיצין

זמן ההדלקה 
דעת השו"ע סי' תער"ב דזמן ההדלקה שנאמר בגמרא משתשקע החמה זהו סוף 
הגמרא  כוונת  שפי'  דשבת  פ"ב  מהמרדכי  ומקורו  הכוכבים,  צאת  דהיינו  שקיעה 
לסוף שקיעה, וכתב דמתחלת שקיעתה עד צאת הכוכבים מהלך ד' מילין וזהו כשי' 

ר"ת, וכן דעת המחבר בסי' רס"א שצאה"כ הוא מהלך ד' מיל אחר השקיעה.

לענין  ר"ת  כשי'  הכוכבים  בצאת  מקפידים  אינם  שרבים  אר"י  במנהג  לדון  ויש 
ינהגו  איך  השקיעה,  לאחר  דקות  ושתים  שבעים  קודם  מלאכה  ועושים  מוצ"ש, 
הנוהגים כהמחבר בהדלקת נ"ח, דאין נראה שידליקו בצאת הכוכבים לשי' הגאונים 

דהיינו ג' רבעי מיל אחר השקיעה, דלא ראינו מי שמיקל לעשות מלאכה 13 
וחצי דק' אחר השקיעה במוצ"ש. וגם ראיתי חכ"א שכתב דהא דמפרשינן 

דברי הגמ' משתשקע החמה דהיינו סוף שקיעה זה מכח 

שיטת ר"ת כמבואר בתוס' זבחים (נו:) ומנחות (כ:), אבל להחולקים על ר"ת וס"ל 
דמיד עם שקה"ח מתחיל בין השמשות א"כ מה שאמרו בגמ' משתשקע החמה זהו 
תחילת שקיעה. ממילא אלו שאינם נוהגים כר"ת, ובהדלקת נרות חנוכה עושים 

כשו"ע ומדליקים בצאה"כ זהו תרתי דסתרי, עכ"ד החכם הנ"ל.

 50 או  דק'   40 הוא  דצאה"כ  כחזו"א  השבת  בצאת  הנוהגים  אותם  באמת  אבל 
דק' זה אתי גם כשיטת ר"ת בגמ' וכמוש"כ האגרות משה (או"ח ד' סי' ס"ב) ע"פ 
הגר"א (סי' רס"א) דענין הלוך ד' מילין משתנה בארצות לפי האופק, וכתב שם 
סתירה  שום  כאן  אין  וממילא  גמור,  לילה  הוא  דקות  חמשים  אחר  דבאמריקה 
לנוהגים כהמחבר. וידליקו נרות חנוכה 40 דק' אחר השקיעה. אבל מי שמדליק 
שלש עשרה וחצי דקות אחר השקיעה הרי זה תרתי דסתרי, דלשי' הגאונים דצה"כ 
הוא 13 וחצי דקות אחר השקיעה א"כ משתשקע החמה האמור בגמ' הוא תחילת 

שקיעה ולא צאה"כ.

הרב מרדכי הלוי שורצבורד

זמן ההדלקה בזמננו
בתוס' בשבת כא: ד"ה אי לא דנו אם אפשר להדליק אחרי שעבר הזמן בשיעור 
שתכלה רגל מן השוק, וכ' הר"י דעתה אין לחוש לזמן זה, שהרי מדליקין בפנים. 
אחרי  בפנים  להדליק  יוכל  הסכנה  בשעת  שלא  דגם  הק'  ומגילה  חנוכה  ובקונ' 
שעבר הזמן, אלא רואים דשלא בשעת הסכנה ההדלקה בחוץ היא לעיכובא, ומוכח 
מכאן כדעת מרן הגרי"ז דדוקא בשעת הסכנה הוי תקנה מיוחדת להדליק בפנים.

וכמו  ממש.  בזמן  ולהדליק  להקפיד  יש  באר"י,  סכנה  שאין  שהיום  יוצא  ולפי"ז 
שידוע שהקפידו מרן הגרי"ז ורבנו הגרא"מ שך להדליק בדיוק בשקיעה, וכך נהגו 
טעות  לנו  יש  שאולי  חושש  הגריש"א  דמרן  [ורק  בירושלים,  הגר"א  תלמידי  כל 
בזמן השקיעה, ולכן ממתין בערך שבע דק' אחרי השקיעה, וכן מרן החזו"א חיכה 
בערך עשרים דק']. ועוד יותר שמעתי ממרן הגריש"א דבני חו"ל שמנהגן להדליק 
להדליק  הוא  כאן  שהדין  כיון  קודם,  להדליק  להם  יש  בארץ  כאן  מעריב,  אחרי 

בחוץ. והוסיף, דלא נקרא משנה המנהג, אלא הוא מוסיף על המנהג.

וכן לגבי מוצ"ש אע"פ שא"א להדליק בתוך חצי שעה מצאה"כ אפי' לשומרים ר"ת 
כל השנה, וכמו שאמר לי מרן שליט"א, דאע"פ שהוא עצמו שומר זמן דר"ת כל 
השנה, מ"מ במוצ"ש חנוכה הוא מדליק חמישים וחמש דקות אחרי השקיעה. ואין 
לה"ר מהאג"מ שיש לחכות לזמן ר"ת, דבחו"ל בין כך מדליקין בפנים. וכן שמעתי 

ממרן הגרשז"א דכאן באר"י אין לחכות לזמן ר"ת בהדלקת נ"ח.

הרב שמחה הולנדר

זמן ההדלקה אחרי שקה"ח
אור  יש  אכתי  שקה"ח  דבשעת  מטעמא  לצה"כ,  שקה"ח  בין  להדליק  שנהגו  יש 
נוהגין  ולכן  אהני].  מאי  בטיהרא  שרגא  דאמרי'  [כעין  הנר  אור  כ"כ  ניכר  ולא 
להדליק אחר כ' מינוט מהשקיעה, שהוא באמצע בין שקה"ח לצה"כ, לפי מ' מינוט 

שבמסורת ממרן החזו"א זללה"ה.

ויש להעיר דאחר שמעיקר הדין י"ח מינוט אחר השקיעה הוא צאת הכוכבים, ראוי 
שידליקו מעט קודם, כט"ו מינוט אחר שקיעה, דמחד ניכר כבר אור הנר, ומאידך 
חנוכה  נר  גבי  דגמ'  דינא  טפי  בזה  ומתקיים  דמדינא,  הכוכבים  צאת  קודם  הוא 
הערה  שהיא  ואמר  שליט"א,  לחכ"א  ד"ז  והשמעתי  החמה.  משתשקע  שמצותה 
נכונה, ומי שנהג להדליק עשרים מינוט אחרי השקיעה, יכול לשנות לט"ו מינוט, 
שאין נפ"מ בזה ומרויח הסברא הנ"ל [ואף שיש הרבה דעות בענין זמן ההדלקה, 

מ"מ להנוהגין כמנהג החזו"א, אפשר שתועיל הערה זו בס"ד.]

הרב י. א. ברייזכר  

בענין אין מעבירין על המצוות בנר חנוכה
מהנר  לילה  בכל  להדליק  שהמתחיל  המ"א  בשם  סק"י)  תרע"ו  (סי'  המ"ב  כתב 
שמאל  לצד  עצמו  את  ירחיק  הקודמים,  הנרות  של  שמאל  מצד  שהוא  הנוסף 
המצוות  על  להעביר  יצטרך  ולא  תחילה  החדש  בנר  שיפגע  כדי  ההדלקה  בעת 
נגד  ידו  וישכל  הקודמין  הנרות  נגד  יעמוד  שלא  לאפוקי  דבא  הוסיף  ובשעה"צ 

הנרות האחרונות.

הנר  את  ידליק  נגד הנרות הקודמין,  עמד  זאת  בכל  שאם  משמע,  המ"ב  ומדברי 
החדש תחילה, אע"פ שמעביר על המצוות, שהרי כתב "ולא יצטרך להעביר" וכו', 

ש"מ שאם לא יעשה כן, יצטרך להעביר.

ויש להבין, מאי טעמא באמת יעביר על הנרות שעומד מולם כדי להדליק את הנר 
הראשון. וביאר בזה בני הבח' אלחנן נ"י דהוא דומיא דתפילין של ראש שהקדים 
ולקחן קודם שהניח תש"י, דעליו להניח מידיו את התש"ר ולהניח תחילה תש"י 
לאות"  "וקשרתם  המצוה  צורת  שזו  כיון  מ"מ  המצוות,  על  בזה  שמעביר  ואע"ג 
והדר "והיו לטוטפות", צריך לקיים את המצוה כצורתה. וה"ה בענינינו, כיון שצורת 
על  שמעביר  אע"ג  תחילה,  אותו  ידליק  החדש,  הנר  את  תחילה  להדליק  המצוה 

הנרות הקודמין.

אמנם, יש לעיין בדין זה, דמצינו בכהן גדול שיוצא ביוה"כ מקדש הקדשים ונותן 
מן הדם על קרנות מזבח הפנימי, דתחילה נותן על הקרן המרוחקת יותר לקיים 
"ויצא אל המזבח", עד שיצא מכל המזבח, אך אח"כ חוזר לקרן שפגע בה תחילה 

איבדה  לא  ס"ס  תחילה  בה  שפגע  דכיון  המצוות"  על  מעבירין  "אין  מדין 
מעלתה כמבואר בטורי אבן במגילה. וא"כ גם בענינינו, לאחר שהדליק את 

הנר הנוסף שהוא עיקר המצוה, יצטרך לחזור לנר שפגע 

חובת ההדלקה וזמנה  חובת ההדלקה וזמנה

המשך6 המשך
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בו תחילה דלא איבד מעלתו, אע"ג שהוצרך מתחילה להעביר עליו. אמנם מאידך 
אם יחזור לנר שפגע בו תחילה, שוב יעביר על הנרות הסמוכין לנר הנוסף. ועי' מ"ב 

סי' כ"ה סק"ה ובחזו"א זבחים סי' ט"ו סק"א.

הרב אריה אברהם קצבורג

הידור כב"ש בפוחת והולך
בביה"ל (סי' תרע"א ס"ב ד"ה וי"א) צידד לפרש בכוונת הרי"ף במשמעות דברי הגמ' 
הריטב"א  בחי'  לדינא  בהדיא  וכ"כ  ע"ש.  רשאי,  כב"ש  ההידור  לנהוג  שירצה  דמי 

שזכינו אנו לאורו.

אך הרא"ש לא העתיק את דברי הרי"ף הנז' (במש"כ המימרא דרבב"ח אריו"ח דזקן 
וכ"כ  לילה,  כל  והולך  שמוסיף  סתמו  בפסקיו  והריא"ז  והרמב"ם  כב"ש).  עשה  א' 
הטוש"ע [ונכלל במ"ש להעיר הבה"ג גופיה מסתימת הפוסקים]. (וע"ע ברמז שכ' 
האבודרהם דבא"ר סי' תר"ע סק"י ופמ"ג שם במ"ז בסוה"ס). ומשמע דס"ל דאין 
דלא  האיסור  שכתבו  מי  לפי  א"ש  דמילתא  וטעמא  בזה.  אף  כב"ש  לנהוג  רשות 

תתגודדו גם גבי מילי דמנהג [עי' שד"ח ח"ד (מע' הל'. כלל ע"ו)]

הרב י. פישר

תוספת נר שלא לפי הימים
כבר הביא במ"ב (סי' תרע"א סק"ה) בשם הח"א ותש' כת"ס דבכה"ג דבליל ג' יש 
לו רק ב' נרות ידליק רק אחד כעיקר. ודבריהם ז"ל מבוארים תכלית הבאור, דאם 
ידליק שלא כנגד הימים היוצאים וכיו"ב איזה הידור הוא אחרי שאין היכר לרמז 
חידוש  הוא  אך  יי"ח.  לא  בדיעבד  ואפי'  יקלקל  אז  דאדרבה  דס"ל  [ויש  המכוון 
גדול. ועי' ד"מ בסי' רס"ג סק"א]. ולא הבינותי מה דחלק ע"ז בס' אבי עזרי (הו"ד 

בשונ"ה) וצב"ר.

הרב י. פישר

שהייה חצי שעה אצל הנרות
בספר מקור חיים לחו"י סי' תרע"ב כ' נ"ל דעיקר מצוה הוא שיהיה המדליק אצל 
הנרות חצי שעה לראות אותם לשמוח בהם, כי הם ג"כ זכר לשמחה שהיו מדליקין 
מנורה  הדלקת  ר"ל  שלא  שנ"ל  קדשיך,  בחצרות  נרות  והדליקו  כמ"ש  הנס  אחר 
לנו  אין  מ"ש  משמע  והכי  הנסים,  בעל  הסיפור  מן  חסר  העיקר  שא"כ  נס  בדרך 
רשות להשתמש בהם אלא לראותם ולכן הרואה ג"כ מברך ולא סגי שידליק וילך 
בפנים  מדליקים  שהיו  בזמן  רק  אמורים  דבריו  ולכאור'  עכ"ל.  אחר  למקום  לו 
שהפרסומי ניסא לבני הבית, אך בזמנינו שמדליקים בחוץ [או בחלון] אטו ישאר 
בחוץ חצי שעה, סגי בפרסומי ניסא דרה"ר. ובעיקר לשונו שכ' "דעיקר מצוה הוא" 
לכאור' כוונתו עיקר "ענין" המצוה ויל"ע. וראיתי בשו"ת שב יעקב [רבו של הסד"ט] 
סי' כ"ב שכ' שלא להדליק בביתו וללכת מיד לביהכ"נ למעריב דמצוה לראותן אחר 
ההדלקה משום פרסום הנס וכ' גם דלכן בביהכ"נ מדליקים לפני מעריב ולא אחרי, 

והוא מדבר שם גם על זמן הש"ס ולא רק על זמנו שהדליקו בפנים.

הרב יוסף חיים הלוי בירנבוים

בגדר דין ההדלקה בביהכנ"ס
יש לחקור בדין הדלקה בביהכנ"ס האם הוא חובת יחיד או חובת ציבור והיינו האם 
הגדר בזה הוא דכל יחיד ויחיד חייב להדליק כשיש ציבור. או"ד דבאמת אין כאן 
חובה על יחיד אלא החובה מוטלת על הציבור כעין דינא דקריה"ת בשני וחמישי 

דהוא חובה המוטלת על הציבור. 

עוד יש לדון האם ביהכ"נ יש לו דין בית לענין הדלקה והיינו דהמנהג הוא כמו שיש 
בית של יחיד כמו"כ יש בית של ציבור ותקנו חכמים להדליק נמי בבית הציבור. 

או"ד דביהכ"נ אינו מדין בית של ציבור 

והנה הבה"ל תרע"א ס"ז, הביא דעת המור וקציעה דכיון דמה שמדליקין בביהכנ"ס 
הדלקה  בשעת  עשרה  שיהיו  דווקא  בעי'  א"כ  במקהלות  הנס  לפרסם  כדי  הוא 
דכוותה אשכחן נמי בכל פרסומי מילתא בעלמא דלא סגי בלאו עשרה וכו' ולא 
כגון  דחוקה  השעה  אם  ולכן  בלבד  בציבור  אלא  בביהכנ"ס  לשנותן  הנרות  נתקנו 
בער"ש ולא הגיעו עדין עשרה ידליק בלא ברכה. והבה"ל שם פליג דעצם ההדלקה 
שציוו חכמים על כלל ישראל הוא בכלל פרסום הנס ונהי דהדלקה זו של ביהכ"ס 
הוא אינו מצד תק"ח רק ההנהגה שהנהיגו כל ישראל כדי לפרסם הנס ברבים הרי 
עי"ז ג"כ יתפרסם הנס כשיבואו אח"כ כל הקהל בביהכנ"ס ויראו כל הנרות דלוקין 
פלוגתתם  תליא  ולכרורה  עכת"ד.  לסמוך  מי  על  לו  יש  בברכה  המדליק  ולכן  וכו' 

בהנ"ל ודו"ק

הרב מאיר רותן

כיצד מדליקים בחנוכיה עם גב 
יש לעיין למעשה מהי צורת ההדלקה במי שמדליק בחנוכיה עם גב, באופן שגב 
הנרות  כל  את  להדליק  באפשרותו  ואין  בחלון)  כשעומדת  (כגון  כלפיו  החנוכיה 
מצד השמאלי של החנוכיה, כיון שכאשר ידליק את הנרות האחרונים עלול להינזק 
מהנרות שהדליק כבר, ולכן מדליק את הנרות האחרונים מהצד הימני של החנוכיה, 
להדליק  יצטרך  האם  האחרונים,  הנרות  את  להדליק  כשמתחיל  להסתפק  ויש 
תחילה את הנר הימני ביותר שפוגע בו תחילה, או שמא גם בזה המצוה להדליק 

את הנרות כסדרן ואם כן יעביר על הנרות הקיצוניים וימשיך להדליק מהנר 
הסמוך לנר שסיים בו את הדלקת הנרות הראשונים.

הרב אריה אברהם קצבורג

ברכה לפני השקיעה ולהדליק בשקיעה
יש להסתפק, המדליק נ"ח בשקיעת החמה, אי מצי לברך הברכות לפני השקיעה, 
מצי  דלא  דילמא  או  השקיעה,  בתחילת  מיד  בזריזות  ולהדליק  להדר  יוכל  ועי"ז 

לברך על מצוה קודם זמן חיובה.

ומרגניתא טבא איכא בגליון מהרש"א (בשו"ע יו"ד הל' שחיטה סי' י"ט סעי' ה' על 
הש"ך סק"ו) דכתב בתו"ד והילך לשונו, והיכן מצינו זה שיהא יוצא במברך בעוד 
לא נתחייב, ואם יברך בערב פסח סמוך לחשיכה על אכילת מצה ויאכל כשיחשך 
רסז  סי'  ומג"א  רסט,  סי'  בתרוה"ד  וע"ע  עכ"ל.  וכו'  בברכתו  יצא  דלא  מסתברא 
סק"א בשם המרדכי, והגהות הרד"ל סוטה לט:, ובכור"י סי' תרל"ט סקכ"ב, ובתורת 

שבת סי' רס"ג סקכ"א. 

להקדים  יכול  טרוד  הוא  אם  דבדיעבד  נ"ח  דלענין  דאפשר  יל"ע,  דאכתי  איברא 
סק"ג  תרע"ב  סי'  המ"ב  וכדפסק  אז,  לברך  אפשר  ואף  המנחה,  מפלג  ולהדליק 
בשם הברכי יוסף [וצ"ע דהברכ"י תבריה לגזיזיה בפירושו כסא רחמים על מסכת 
סופרים פ"כ ה"ד] וכ"כ בפר"ח ובמחצה"ש שם סק"א, א"כ יתכן דסמוך לשקיעה 
הכי  ולבתר  המנחה  לפלג  סמוך  לברך  לפי"ז,  ברם  לברך.  לכתחילה  כבר  אפשר 

להדליק מפלג המנחה, בודאי דלא מצי, וצ"ע.

הרב שלמה זלמן כהן

דקדוק בברכת שהחיינו
מצאנו כמה שיטות בדקדוק הלשון עפ"י הניקוד שבתיבות "לזמן הזה" שבסיום 

ברכת שהחיינו, (עי' בהל' חנוכה סי' תרע"ו),  ואלו הן:

ָמן ַהזֶּה. כן דעת ר' שבתי סופר ויעב"ץ וכן מנהג תימן (על פי רוב המקומות  1. ַלזְּ
במקרא).

2. ִלְזַמן ַהזֶּה. כן דעת מהרש"ל, מטה משה, מגן אברהם, יעב"ץ, רז"ש, ערוך השלחן, 
משנה ברורה. (יעב"ץ בודאי ידע שזה לשון חכמים.  אמנם הוא מציין שגם לשטה 

זו יש מיעוט מקורות במקרא.  בין שאר הפוסקים רק מטה משה מנמק טעמו.)

והרבה  ישראל",  "עבודת  בסדורו  בער  זליגמן  דר'  רז"ה,  דעת  כן  ַהזֶּה.  ַמן  ַלזְּ  .3
סדורים ובכללם סדור מוהרש"ר הירש, אמנם סדור זה יצא לאור אחרי פטירתו, 
הוא מחבר הפרוש, ולא ברור עד כמה טקסט התפלות לשטתו.  (רז"ה טען שבזמן 
המ"ם פתוחה גם בנפרד על פי פסוק אחד בארמית - ונגד רד"ק.  יעב"ץ מעיד שכן 
הרגל ההמון המוטעה.  לפי מחקרו של המלומד מאקס וויינרייך מקור הדבר הוא 
שאחרי שהניקוד הטבריני נתקבל, העם המשיך לקרוא לקמ"ץ כאילו הוא פת"ח 

בהרבה מלים וכן זמן בכללם.)

הרב משולם קלרברג

פעמיים שהחיינו, על יו"ט ועל ההדלקה
בשעה"צ (תרעו ג') הביא מהמאירי, וז"ל, מי שאין לו להדליק ואינו במקום שאפשר 
לו לראות, י"א שמברך לעצמו שעשה נסים ושהחיינו בלילה א', ושעשה נסים בכל 
הלילות, והדברים נראים, עכ"ל וצ"ע, עכ"ל שעה"צ. מש"כ לברך שהחיינו בלילה א', 
הוא כי גם כל לילות החנוכה אינו עתיד להדליק, כי כשעתיד להדליק מחר, דומה 
למי שהדליק ושכח לברך שהחיינו, שאינו מברך עד שידליק למחר, כבמ"ב סק"ב.

ובכה"ג שבירך שהחיינו בליל א' בלי הדלקה ובלי ראיה, אם לבסוף ימצא נרות 
להדליק, באותו לילה או בלילה אחר, יל"ע שמא יברך שוב שהחיינו, כי כשבירך 
מצות  על  יברך  ועתה  הנ"ל,  כבשעה"צ  דחנוכה,  היו"ט  על  רק  בירך  נרות,  בלי 

ההדלקה. 

הרב יצחק ליסיצין

בדין ברכת השליח
הנה בכל מצוה הנעשית ע"י שליח קיי"ל דהשליח מברך ברכת המצוות, אבל לגבי 
מהר"א  מנהגי  (הגהות  בהגה"ה  מצאתי  וז"ל,  תרע"ו)  (סי'  הב"ח  כתב  חנוכה  נר 
טירנא הל' חנוכה אות י"ח), אדם שהדליק נר חנוכה יכול להדליק לאשה ולברך, 
וכגון שעומדת אצלו בשעת הברכה, אבל בענין אחר נראה למהר"ח (או"ז, וכ"ה 
בתשובותיו סי' קכ"ח ובדרשותיו סי' ז') שאין לברך, ע"כ, ונ"ל דוקא דבר המוטל 
על גוף האדם ולא על דבר הנתחייב ברכה, וראיה מחלה ותרומה שהשליח מברך 
דלא המשלח, ע"כ מצאתי, עכ"ל הב"ח. [וכן פסקו הפוסקים, עי' משנ"ב סי' תרע"ה 

סק"ג וסי' תרע"ז סק"ד]

שהרי  בדוקא,  גופו  על  מוטל  אינה  חנוכה  נר  הדלקת  דהא  צ"ב,  ההגה"ה  ודברי 
אפשר להדליק ע"י שליח, והאחרונים האריכו בכוונתו. אמנם מצאנו כדברי מהר"ח 
גם בחידושי רבינו דוד (פסחים ז' ע"ב), וביאר טעם הדבר, דכיון שאין השליח יכול 
להדליק בפתילות ושמנים שלו, ורק אחרי שהכין בעה"ב את הפתילות והשמנים 
יכול אחר להדליק, לכן אינו מברך אלא כשמוציא בזה את בעה"ב , שהוא המקיים 

את עיקר המצוה. [וע"ע בר"ן שם]. וכן יש לפרש גם בדברי מהר"ח וההגה"ה.

ובהדלקת נר שבת מבואר ג"כ במשנ"ב (סח' רס"ג סק"ל) שגם בזה אין השליח 
מברך אם לא שמוציא את המשלח, עיי"ש, וגם בזה יל"פ כנ"ל,דגם בנר שבת צריך 

שיהי' השמן שלו.

הרב י. שטראוס

ברכות ההדלקהחובת ההדלקה וזמנה  
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ברכה על ההדלקה בביהכ"נ
משום פרסומי  בבית הכנסת  ס"ז) דמדליקין ומברכים  השו"ע (תרע"א  כתב 
ניסא, והקשה החכם צבי (הביאו הבאה"ט סק"י ובשע"ת סק"ו) דהא השו"ע 
פסק בהל' ר"ח שאין מברכים על הלל בר"ח מפני שהוא מנהג, וא"כ איך פסק 

כאן שמברכים על הדלקה בבית הכנסת.                              
ונראה לומר עפ"י דברי מרן הגרי"ז בהל' ברכות  דבטעם שאין מברכין על 
ואפי'  וצונו  לומר  יכול  שאין  משום  שהוא  (מד.)  בסוכה  רש"י  כתב  המנהג 
בכלל לא תסור ליתא, אולם הרמב"ם (בהק' וכן בפ"א מהל' ממרים) כ' וז"ל 
אחד הדברים שלמדו אותם מפי השמועה וכו' ואחד דברים שעשו אותם סיג 
לתורה והם הגזירות והתקנות והמנהגות וכו' מצות עשה לשמוע להם והעובר 

עובר בל"ת, עכ"ל.
ולדבריו צ"ע אמאי אין מברכין על מנהג, וכתב הגרי"ז בדעת הרמב"ם שהוא 
עליהם  מצוה  תורת  דלאו  מנהגות,  על  ולא  מברכים  מצוות  על  שרק  מפני 
לברך, ודבר זה מפורש ברמב"ם בפ"ג מהל' חנוכה ומגילה הל"ז שכתב אבל 
בר"ח קריאת ההלל מנהג ואינו מצוה ואין מברכין עליו עכ"ל. וכתב הגרי"ז 
ותקיעת  מצה  כאכילת  בהן  הנוהגות  המצות  על  מברכים  שני  שביו"ט  דמה 
שופר אף שכל חיובו בתורת מנהג, מ"מ המצוות הנהוגות בהם תורת מצוה 
עליהם, דלא אישתני דין אכילת מצה בליל שני מאכילת מצה בליל ראשון 
אלא שחיובה מדרבנן מתורת מנהג, ולענין הברכה כיון ששם מצוה עליהם 

מברכים.
ולפי דבריו נראה לומר שאף בהדלקת נר חנוכה בביהכ"נ דהוי מנהג, אך מ"מ 
צורת המנהג היא קיום המצוה של פרסום הנס ובית הכנסת שיש פרסום גדול 
וודאי  המצוה  את  לקיים  מנהג  היא  זו  ההדלקה  וא"כ  הדלקה,  מקום  נחשב 

ששייך לברך ע"ז.  
ויתכן עוד עפי"ז במה שדנו פוסקי זמנינו האם מברכים ברכת הרואה על נר 
של בית הכנסת (עיין שלמי תודה סימן כ"ו), ולדברינו פשיטא שיברכו כיון 

דתורת מצוות עליהם.
הרב צבי רותן

ברכת שהחיינו בהדלקה בביהכ"נ
כתב הבן איש חי פר' וישב שנה ראשונה וז"ל אם חל א' דחנוכה בליל שבת, 
וכבר הדליקו כל הקהל נרות חנוכה, ובירכו שהחיינו בביתם, לא יברך שהחיינו 
בביתם  שהחיינו  בירכו  הקהל  וכל  הוא  שכבר  מפני  הכנסת,  בית  בהדלקת 
ברכות  וספק  לן  איפשיטא  ולא  מקבציאל  בספה"ק  זה  בדבר  לן  דמספקא 
להקל, עכ"ל. וציין לעיין בספר זרע אמת (סי' צ"ו) ומשמע מדבריו שגם הוא 
מודה לדעת הזרע אמת שאם לא בירכו עדיין כל הקהל יכול לברך השליח 
ציבור שהחיינו בבית הכנסת, אפילו שהשליח ציבור בעצמו כבר בירך שהחיינו 
בביתו. אבל מדברי הזרע אמת משמע שאינו סובר את החילוק של הבן איש 
חי שאפילו אם כל הקהל בירכו שהחיינו בביתם, יכול לחזור ולברך, שכתב 
בביהכ"נ  מדליק  ואח"כ  בביתו,  הראשונה  בלילה  הדליק  "שאם  אמת  הזרע 
יברך שהחיינו גם כן, ואם הדליק קודם בביהכ"נ לא יחזור לומר בביתו ברכת 
שהחיינו, אם לא שמדליק להוציא גם כן אשתו ובני ביתו". ולכאורה צ"ב מהו 
הטעם לחלק אם הש"ץ לבד כבר בירך בביתו שהחיינו, או שכל הקהל בירכו 
ואפילו  הברכות,  כל  בביהכ"נ  לברך  הנהיגו  שכך  סוברים  הם  שאם  בביתם, 
שבירך בביתו, אם כן אפילו שכל הקהל בירכו בביתם, יש לו לברך בביהכ"נ, 
ואם הוא לא סובר כן, רק שהתקנה היתה רק אם בירכו בביתם, לא תיקנו 
לברך בביהכ"נ, אם כן גם שהש"ץ לבדו בירך בביתו כבר אינו יכול לברך שוב, 
ומה מועיל אם אחרים עדין לא בירכו בביתם, והרי אין מוציא את האחרים 

בברכתו?
לברך  לחזור  שלא  חי  איש  הבן  הגאון  לדעת  לחשוש  צריך  לדינא  ולכאורה 
שהחיינו בית הכנסת אם כל הקהל כבר בירכו בביתם, כיון שכתב דמספקא 

ליה דין זה וספק ברכות להקל.

הרב פינחס צ. כהן לוין

ברכת שעשה ניסים בשבת
אם  שהסתפק  אמת  האמרי  בשם  הביא  ט)  (אות  ע"א  כג  שבת  אור  בשביב 
אפשר לברך ברכת הרואה בשבת. [ואמר לו בנו הבית ישראל דא"כ לעולם 
כשמדליק בערב שבת יברך רק להדליק, ושאר הברכות יברך כשיגיע הזמן, 
נימא  דאם  הוא  הספק  דיסוד  זצ"ל  הגר"ש  מורינו  וביאר  מרואה].  גרע  דלא 
[ז"א  המצוה,  לקיים  יכול  שאינו  למי  מיוחדת  תקנה  היא  הרואה  דברכת 
ראוי  שאינו  בזמן  תקנו  שלא  י"ל  ההדלקה]  כעין  מצוה  מקיים  זו  שבברכה 
להדלקה. אבל אם היא ברכת שבח והודאה, ורק סמכוה להדלקה או לראיה, 
לכאו' אפשר לברך גם בשבת, דלא גרע משאר ברכות השבח על הראיה. ועי' 

שו"ת התעוררות תשובה ח"א רע"א ושו"ת אפרקסתא דעניא סי' קלא.

מצות קריאת ההלל 
והודאה,  בהלל  טובים  ימים  וקבעום  עמדו  תני  חנוכה  לגבי  כא:  בשבת 
הדור  שבאותו  חכמים  התקינו  זה  ומפני  כתב  ה"ג  חנוכה  פ"ג  והרמב"ם 
ימי  בכסליו  ועשרים  חמשה  מליל  שתחלתן  האלו  הימים  שמונת  שיהיו 
מהמהר"ם  הביאו  תר"ע]  סימן  [או"ח  והשו"ע  והטור  כו'  והלל  שמחה 

מרוטנבורק שאין דין שמחה בחנוכה יעוי"ש, וצ"ע.
המצוה  דיסוד  מבואר  התוס'  בשם  לה:  בפסחים  הרמב"ן  בל'  והנה 
דולקחתם לכם ביום הראשון הוא להלל לפני ד' בלולב ובמיניו, וכן מבואר 
במדרש רבה בכ"ד, וכן מבואר בל' רבינו הבעל המאור בריש פסחים (ז:) 
אחר  הלולב  ברכת  דמברך  הראשונים  דרבותינו  הקושיא  לתרץ  דכתב 
את  לקרות  ליה  דאית  דכיון  לעשייתן,  עובר  לברך  דצריך  ואף  שהגביהו 
ההלל ולנענע שהוא שירי מצוה כעובר לעשייתן דמי, ומבואר דההלל הוי 
שירי מצות נטילת הלולב וע"כ תני התניא פ"ג למצות הלל יחד עם מצות 
לולב, והדברים מאירים ומשמחים בעזה"י, אך צ"ע דהיכן נזכר בתורה גבי 

לולב ענין הלל, וצ"ב.
הגדול  רבינו  בד'  המבואר  עפי"מ  בעזה"י  הדברים  את  להסביר  ונראה 
הגר"ח הלוי זלה"ה בלשון הרמב"ם דהמצוה דלולב היינו לשמוח לפני ה' 
בלולב ומיניו שבעת ימים וכדכתיב בקרא ולקחתם לכם ביום הראשון וגו' 
ושמחתם לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים, והרי שמחה בה' והלל והודאה 
שייכים זל"ז כמו שהביא השאגת אריה מהרמב"ן בסה"מ שורש א' לגבי 

הלל כו' ע"ש.
וכן מבואר בתשובת הר"י מיגאש זיע"א [סימן מ"ד] דההלל דליל פסח 

דבביתו בא לשמחה יעוי"ש, וע"כ בכלל ההלל דחנוכה נכלל דין שמחה.
הרב אריה שפירא

בגדר אמירת הלל ועל הניסים
שיהיו  הדור  שבאותו  חכמים  התקינו  זה  ומפני  מחנוכה  פ"ג  הרמב"ם  כ' 
בערב  הנרות  בהם  ומדליקין  והלל  שמחה  ימי  וכו'  האלו  ימים  שמונת 
מדברי  ומתבאר  עכ"ל.  וכו',  הנס  ולגלות  להראות  וכו'  הבתים  פתחי  על 
מאי  וצ"ב  הנרות.  הדלקת  לדין  שייכי  מישך  והלל  שמחה  דימי  הרמב"ם 

שייטא הא להא.
מדין  הוי  הלל  אמירת  תקנת  דיסוד  הרמב"ם  מדברי  מתבאר  והנראה 
אמירת  ע"י  גם  הוא  הנס  ולגלות  להראות  הצורה  והיינו  ניסא  פרסומי 

ההלל.
והנה הרמב"ם בשרשי המצוה מנה רק מצות הדלקת נ"ח והשמיט אמירת 
הלל והודאה, ותמהו בזה המפר' על השמטתו. ולפמש"כ א"ש דכל יסוד 
הנס   פרסום  מהלכות  והיינו  הנר  הדלקת  מהלכות  הוי  ההלל  אמירת 

להראות ולגלות הנס בהלל והודאה, וא"כ היינו הך.
ודיני אמירת על הניסים לא כ' הרמב"ם בהל' חנוכה, אלא רק בהל' תפילה 
(פ"ב הי"ג) ובברכות (פ"ב ה"ו), וצ"ב אמאי לא הביא זה בחנוכה. ולפמש"כ 
הזכרת  מדין  החנוכה  מדיני  אינו  הניסים  על  אמירת  דין  יסוד  דכל  א"ש 
מעין המאורע, אלא אמירת עה"נ הוי נמי חלק מתקנת ההלל, והיינו דתקנו 
לפרסם ולגלות הנס בכל צורה גם ע"י אמירת ההלל וגם ע"י אמירת על 

הניסים דזה עוד צורה להראות ולגלות הנס.
הרב מאיר רותן

על הניסים בבהמ"ז
כתב השו"ע (תרפ"ב א') כל ח' ימי חנוכה אומר על הנסים בברכת המזון 
בברכת הארץ ובתפלה בברכת מודים. וצ"ע למה הקדים בהמ"ז לתפלה, 
והרי להבבלי (שבת כד.) רק בתפלה תקנו לאומרו, ובבהמ"ז הוא רשות. 
והא דקיי"ל לחיובא גם בבהמ"ז הוא רק משום הירושלמי, כבלח"מ פ"ב 
מברכות ה"ו. וגם במציאות תפלה קודמת לבהמ"ז, דהא אין יכול לאכול 
קודם ערבית בתחילת החנוכה, וכן כל יום אין לאכול קודם שחרית. ועוד 
דבתפלות מחוייבים ובאכילת פת שתהיה עליה בהמ"ז אין חייבים בחול 

דחנוכה, וצ"ע.
הרב יצחק ליסיצין

ביאור בתפילת "על הניסים"
בנוסח על הניסים, מסרת גבורים וכו' וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד 
צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך, מקשים העולם, מאי רבותא דטמאים 
ינצחו  שלא  טבעית  סיבה  יש  וכי  צדיקים,  ביד  ורשעים  טהורים  ביד 
צדיקים וטהורים וכו'. אמנם באמת לא קשיא כלל, דאם התחלת הצרה 
וממילא  "הסכנה",  היא  שבמלחמה  הצרה  באמת  הרי  "המלחמה"  היתה 
בודאי עיקר הסכנה היא מחמת שהצד השני גבורים ורבים יותר, וממילא 
הצרה,  היתה  מה  בתחילה  מפרטים  הרי  אבל  כנ"ל,  לשאול  אפשר  הי' 
כן  אם  רצונך"  מחוקי  ולהעבירם  תורתך  "להשכיחם  יון  מלכות  שעמדה 

הישועה היא ההצלה מענין זה, וממילא נמצא דזה שמסר הקב"ה 
ההצלה  עיקר  ביד צדיקים" הוא  ביד טהורים ורשעים  "טמאים 

והישועה, אלא שמקדימים לומר שבדרך הטבע 

הלל ותפילות חנוכהברכות ההדלקה
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ביד  וגבורים  רבים  הקב"ה  ומסר  וכו'  גבורתם  מחמת  מאד  רחוק  זה  הי' 
אח"כ  שמפרטים  מה  היא  הישועה  שעיקר  ודאי  אבל  וחלשים,  מעטים 
והיינו שכנגד הצרה הגדולה של "להשכיחם תורתך" - ההצלה היא שנצחו 
"עוסקי תורתך", ונגד הצרה של "להעבירם מחוקי רצונך" - ההצלה היא 
שנצחו "הצדיקים" מקיימי התורה, "וטמאים ביד טהורים" רומז על הצלה 
אחרת מה שמפרטים בהמשך שבאו "ופנו את היכלך וטהרו את מקדשיך", 
והיינו שמלבד הצרה הגדולה של העברה על הדת ושכחת התורה, היתה 
עוד צרה גדולה והיא שביתת העבודה בביהמ"ק - ע"י השלטת הטומאה 
בקודש, ובודאי שהחזרת העבודה בטהרה היא הצלה גדולה שראוי להודות 
ע"ז, יותר מנס פך השמן שאין שייך לקרותו "הצלה וישועה", כי אם היו 
אנוסים כמה ימים מקיום המצוה אין כאן צרה כ"כ, כיון שחזרה העבודה 
למקדש, ולכן באמת אין מזכירים כלל בעל הניסים נס פך השמן, אלא 
שבאו לדביר ביתך "ופינו את היכלך" [והכונה מעבודה זרה וצלמים - כעין 
מה שדרשו חז"ל דפרשת חיי שרה על קרא ד"פיניתי הבית" כמובא ברש"י 
תחת  למקדש  הטהרה  שלטון  שחזרה  היינו  מקדשך"  את  "וטהרו  שם] 
"והדליקו  בעלמא  ברמז  מזכירים  ואח"כ  בקודש,  הטומאה  שלטה  אשר 

נרות בחצרות קדשך" היינו נס פך השמן, השי"ת יזכנו להודות ולהלל.
הרב י. גרינהויז

בקריאת התורה דחנוכה
על  חוזר  הישראל  האם  א'  תרפד  בסי'  והרמ"א  המחבר  מח'  בבאור 
קריאת הכהן והלוי או שממשיך וקורא יום שאחריו, מבאר הגר"א דתליא 
במחלוקתם בסי' תרסג א גבי קריאת התורה דחוה"מ סוכות בחו"ל, דלפי 
המחבר, השלישי חוזר וקורא בספיקא דיומא ולרמ"א ממשיך וקורא יום 
יום  של  מעניינו  שלא  לקרוא  שאין  ס"ל  דהמחבר  והטעם,  מכן.  שלאחר 
והרמ"א ס"ל דכמו שבמעמדות שהיו ממשיכים ה"נ הכא ואין זה נקרא 

שלא מעניינו של יום. והכריע הגאון דמוכח מתוספתא דמגילה כמחבר.
דהרי  דסוכות,  בקריה"ת  דחנוכה  התורה  קריאת  דין  דתלינן  במאי  וצ"ב 
דאין  יצא  דלא  פשיטא  החמישי  ביום  ויקרא  יטעה  דסוכות  ב'  ביום  אם 
זה מעניינו דיום, אולם בחנוכה פסק הברכי יוסף והובא במשנה ברורה 

סק"ג דיצא.
הרב אהרן ש. סולברג

דיני טעות בקרה"ת בחנוכה ר"ח
א. חנוכה ור"ח, קורין ג' ראשונים של ר"ח ורביעי של חנוכה (תרפד ג); 
טעה והתחיל לקרוא בשל חנוכה – וכבר אמר ברוך אתה ד' (בה"ל שם 
ד"ה אם), אם הוציאו רק ס"ת אחד, מסיימים כל הקריאה של חנוכה בכהן, 
ובשאר הג' קורין של ר"ח (ט"ז שם ד, מג"א סו"ס קמ, בה"ל שם ד"ה ואם; 
דלא כרמ"א), אבל אם הוציאו ב' ס"ת, קורין ג' של חנוכה, והרביעי של 
ר"ח (שערי אפרים ש"ח עג בפת"ש מט, חלקת יעקב רכט) וקריאת ר"ח 

מתחילים 'ובראשי חדשים', ולא מפרשת תמיד (פת"ש שם).
ב. אם רק "פתח" הראשון הס"ת שמיועד לחנוכה, יש לגוללה, ויקראו 
בס"ת שהוציאוהו לר"ח, ואין כאן פגם לס"ת כיון שיקראו בה אח"כ (בה"ל 

שם ד"ה אם).
'ובראשי  ונשאר  ר"ח,  כל  כמו  קריאה  בסדר  ג'  וקראו  טעו  אם  ג. 
חדשיכם', יש לקרוא הרביעי של ר"ח בספר ראשון, ובספר שני יקרא של 

חנוכה (צור יעקב קלז, ועי' שבט הלוי ח"ו פו).
ד. אם קראו ד' קרואים לר"ח, ורק הוציאו ס"ת אחת, לא קורין בשל 
חנוכה כלל, אבל אם הוציאו ב' ס"ת קורין חמישי בס"ת השני של חנוכה 
(שו"ע שם  ג), ואומרים קדיש אחר חמישי. אך אם אמרו קדיש אחר של 

ר"ח, שוב אין אומרים אחר חמישי (משנ"ב טז).
ה. אם אמרו קדיש אחר שלישי בגמר קריאת ר"ח, אומרים עוד פעם 
אחרי של חנוכה (דע"ת שם). בשבת ור"ח שקוראים שש קרואים פרשת 
השבוע ושביעי של ר"ח, אם אמרו קדיש אחר שישי, שוב אומרים קדיש 

אחר של ר"ח (פמ"ג שם א"א ד).
הרב ישראל וינמן

בענין הפטרה דנרות זכריה
כתב המשנ"ב בסי' תרפ"ד סק"ז דמפטירין בשבת חנוכה רני ושמחי ע"ש 
דהנביא  דאע"פ  הוא  פשוט  והנה  וגו'",  כולה  זהב  מנורת  "והנה  הפסוק 
לנס  זכר  מדליקין  מ"מ  דחנוכה,  במנורה  ולא  בביהמ"ק  במנורה  מיירי 
שנעשה במנורה בביהמ"ק, ויותר מזה מבואר ברמב"ן בריש פר' בהעלתך 
אהרן  את  ה'  ניחם  ובזה  בביהמ"ק,  דמנורה  המשך  היא  דחנוכה  דמנורה 

הכהן שלא השתתף בחנוכת המשכן עיי"ש.
בהמשך  שם  כתוב  והנה  דיומא,  לעניני  ההפטרה  עוד  לקשר  דיש  ונראה 
שהזיתים  זה  מה  רש"י  ופירש  וכו'"  המלאך  אל  ואמר  "ואען  הפסוקים 

נמסקים מאליהן והשמן בא אל הנרות מאליו, וענה לו המלאך "לא 
בחיל ולא בכח כי אם ברוחי וכו' " ופירש רש"י דכשם שהזיתים 

לא  כך  מאליו,  נגמר  והשמן  מאליהן  נמסקים 

ה'  אמר  ברוחי  אם  כי  ביהמ"ק,  בנין  את  תעשו  שבכם  בכח  ולא  בחיל 
צבקות, דהיינו שאתן מרוחי על דריוש ויניח לכם לבנות ולעשות כל צרכי 

בנין הבית משלו.
ואפשר דזה ג"כ מרמז על הניסים שהיו בזמן חנוכה [דהיינו נס המלחמה 
י"ב)  (שמות  ובמש"ח  ח"ב)  ריש  (נ"מ  במהר"ל  מבואר  דהנה  השמן],  ונס 
בכוחם,  היה  שזה  יאמרו  שמא  רק  דניצחון,  הנס  על  הוא  חנוכה  דעיקר 

נעשה הנס בנרות לגלות על הנס בניצחון שהוא כולו נס.
וממילא י"ל דזה שהשמן יצא לבד, מרמז על הנס בשמן, שדלק מעצמו ח' 
ימים, וזה בא לגלות דהמלחמה לא נעשה, לא בכח ולא בחיל, דהיינו בכח 
החשמונאים, אלא רק ברוחי אמר ה' צבקות. [וע"ע במלבי"ם שם פ"ג פ"ז 
רמז על קטרוג שהיה על הכהנים בימי חשמונאים, ולפ"ד יש מקור לדברי 

הב"ח הידועים, דנתעצלו בעבודה ואח"כ התחזקו].
הרב חיים רבינוביץ

הרחמן הוא יעשה לנו נסים
הרחמן  אח"כ  אומר  המזון,  בברכת  הניסים  על  לומר  ששכח  דמי  קיי"ל 
הוא יעשה לנו ניסים וכו', וידוע הקושיא איך מבקשים על נס, הרי דבר 
מגונה הוא לאדם שנשתנו לו סדרי בראשית (שבת נג:). והבכור שור תירץ 

דציבור שאני.
ונראה לומר, דבעצם הרי אין הבדל בין נס וטבע, שהכל הוא רצון ה', אלא 
הטבע הוא רצון ה' היותר מצוי, ונס הוא רצון ה' שאינו מצוי וכמו שאמר 
החזו"א. ומה שאין להתפלל על הנס, כי רצון הקב"ה להנהיג את הבריאה 
דוקא לפי דרך הטבע. והטעם שאין הקב"ה רוצה הנהגה ניסית הוא משום 
שאין זה דבר חכמה לבא לידי ידיעת ה' ע"י ניסים, ועיקר עבודתינו הוא 
לבא לידי ידיעת ה' מתוך מהלכי הטבע. וכ"ז נאמר לאדם רגיל המתפעל 
לשמן  שאמר  מי  בין  הבדל  אצלו  שאין  דוסא  בן  חנינא  ר'  אבל  מניסים, 
וידליק למי שאמר לחומץ וידליק (תענית כה.), הוא יכול לבקש גם על נס. 
המנורה,  בהדלקת  הטבע  כדרך  שלא  נס  הקב"ה  לנו  עשה  בחנוכה  והנה 
ובא זה ללמדינו שאין שום הבדל בין נס וטבע, (וכידוע שלכך מדליקים 
שמונה ימים, אע"ג שהנס היה רק ז' ימים, ללמדינו שאין הבדל בין יום א' 
שהיה טבע לז' ימים שהיה נס). וכיון שעיקר הלימוד מחנוכה הוא שאין 
הבדל בין נס וטבע, לכך בחנוכה שפיר שייך לבקש על נס, כי זה מהותו 

של החג שאין הבדל בין טבע ונס.
הרב יצחק לוין

עיקר חנוכה במצות ההלל 
מי שנמצא במאסר ונתנו לו רשות לצאת בחנוכה פעם אחת, האם עדיף 
שיצא בערב לקיים מצות נר חנוכה, או בבקר להתפלל הלל עם הציבור. 
והכריע הגרש"ק (קהלת יעקב עמ' יא) שיבחר בתפילה והלל ולא בהדלקת 
הנרות, משום דעיקר ההודאה על הנס אינה בהדלק"נ אלא בהלל. וכנוסח 
התפילה שקבעו ימי חנוכה אלו להודות ולהלל. ופי' בזה הגמ' (שבת כא:) 
בהלל  טובים  ימים  ועשאום  קבעום  אחרת  לשנה  וכו'  דת"ר  חנוכה  מאי 
והודאה. דכוונת השאלה "מאי חנוכה" היא, האם עיקר חנוכה הוא הנרות 
או ההלל, ולזה מסיק דקבעום בהלל והודאה שזהו העיקר. וכן מבואר בד' 
רש"י שם שכ' לא שאסורין במלאכה, שלא נקבעו אלא לקרות הלל ולומר 
על הנסים בהודאה. וכן מבואר בלבוש תר"ע ב' דההלל הוא עצמותו של 

חנוכה יותר משאר הודאה על הנס, עי"ש.

חומות מגדלי
נא'  דהנה  לבאר  ויש  "מגדל",  בשם  ביהמ"ק  נתכנה  צור  מעוז  בפיוט 
לפ'  שם  הרוקח  וכ'  לתלפיות"  בנוי  צוארך  דוד  "כמגדל  (ד,ד)  בשה"ש 
האי קרא דהוא על ירושלים מצד החיבור שבין העליונה לתחתונה, וז"ל 
כלומר  לופי.  בית  תרגום  כו)  (שמות  מחברת  לחיבורין,   – לתלפיות  ד"א 
בעיר שחוברה לה ירושלים העליונה ותחתונה, עי"ש. והיינו דמגדל מסמל 
ע"י גובהו את החיבור בין שמים לארץ. וזהו ענינו של המקדש, כתפקיד 
הצואר המחבר בין הראש לגוף. וכפי שמצאנו בעוד מקומות שירושלים 
נמשלה לצואר, כדכתיב בישעיה (ח, ח) "וחלף ביהודה שטף ועבר עד צואר 
יגיע", ותרגם יב"ע עד ירושלם, ועי' בביאור הגר"א שם היינו עד ירושלים 
צוארי  על  ויפל  כמ"ש  צואר  נקרא  דביהמ"ק  משום  וכן  צואר...  שנקרא 
בנימין, וכן צוארך כמגדל השן. וע"ע מ"ש הגר"א בפי' לשה"ש (א,י) עה"פ 

צוארך כמגדל השן - שהצואר הוא עיקר הגוף שעליו נשענים.
כדאי'  במנורה,  היתה  חיבור  של  זו  מציאות  על  במקדש  העדות  ועיקר 
זה  וחיבור  בישראל.  שורה  שהשכינה  עולם  לבאי  היא  עדות  כד:  בשבת 
ושאין  במקרה  מתנהל  שהעולם  נלחמו  זה  ועל  לעקור  היונים  ביקשו 
לישראל חלק באלקים, ולכן טמאו את השמנים, לבטל את עדות המנורה. 
ירושלים  היות  כלפי  דוקא  ביטוי  לידי  באה  החומות  פריצת  משו"כ 

והמקדש כמגדל.
הרב צוריאל גלעזר

הלל ותפילות חנוכההלל ותפילות חנוכה

9
המשך



לחברותא התקשר עכשיו: 9141217

בשר ויין בחנוכה
שמסגף  שמי  יעקב  בית  משו"ת  הביא  סק"כ  תקכט  יו"ט  הלכות  סוף  במשנ"ב 
עצמו מפני תשובה כל ימות השנה לא לאכול בשר ולא לשתות יין, בשבתות ויו"ט 
וחנוכה ופורים חייב לאכול ולשתות עכ"ד. וצ"ב מש"כ דבחנוכה חייב לאכול בשר 
ולשתות יין הרי בחנוכה אין חיוב סעודה, וכמש"כ בשו"ע תר"ע ריבוי הסעודות 
שמרבים בהם הם סעודות הרשות שלא קבעום למשתה ושמחה, ובפרט דהמעיין 
והרי  מהר"מ,  תשובות  הוא  לדבריו  שהמקור  יראה  בפנים  יעקב  בית  בשו"ת 

המהר"מ הוא מקור דין השו"ע שהסעודות הם רשות?

גם  ויין  מבשר  חלקית  תענית  גם  וא"כ  בתענית  אסור  חנוכה  דהא  לבאר  ונראה 
שמה תענית אפילו שאין חיוב לאכול בפועל בשר ויין אבל להתענות מבשר ויין 

אסור, [והסכים לזה הגר"ח קנייבסקי שליט"א].

הרב שמואל בלוך

אכילת מאכלי חלב
מובא בהלכה (סי' תר"ע) שנשים נוהגות לא לעשות מלאכה כשהנרות דולקות, 
שהנס  כיון  חלב  מאכלי  בחנוכה  לאכול  מנהג  יש  וכן  הנס.  באותו  היו  הן  שאף 
הרשעים  ע"י  גזירה  כשנגזרה  כה"ג,  בת  יהודית  ע"י  וגבינה  חלב  עם  התרחש 
היתה  וכשיהודית  תחילה,  הצרים]  [ראש  הנישאת  תבעל  להגמון  בתולה  שכל 
אצלו האכילתו מאכלי חלב וגבינה חמים עד שצמא והשקתהו יין [ולפי מקורות 
מסוימים: חלב] והשתכר, וכשנרדם חתכה ראשו והראתהו בחוץ וראוהו האויבים 

וברחו והתבטלה הגזרה.

השמן]  פך  [עם  חנוכה  שנס  מתגלה  ההסטוריים  במקורות  כשמחפשים  אך 
התרחש שנים לאחר גזירה זו. וכן מלבד ההפרש בשנים גם לא מוזכר שהיה זה 
בחנוכה, כי בחנוכה  אותם יונים רשעים גזרו על היהודים "כתבו על קרן השור 
אין לכם חלק בא-לוקי ישרא-ל" וטמאו השמנים והיה נס המלחמה של מתתיהו 

ובניו ביוונים ובמתיוונים ונס פך השמן. אך לא מוזכרת גזירה זו?

למאכלי  מנהג  שיש  שהסיבה  חי"  איש  ה"בן  וכן  וקציעה)  (במור  היעב"ץ  מבאר 
גבינה הוא לציין גם נס זה של יהודית אך בעצם אינו קשור בדוקא  לחנוכה אך 
כיון שזו הייתה  גזרה מהיוונים שלבסוף גם נוצחו בנס חנוכה ובוטלו גזירותיהם, 
ההצלה והישועה של נס יהודית הנ"ל היה בבחינת  "התחלת הגאולה" ולכן קבעו 

את ציון הנס הזה דווקא בחנוכה. 

ויכול להיות על פי זה, שכיוון שנס יהודית לא היה ממש בחנוכה אלא קודם, אדם 
שיש לו  ברירה לאכול דבר שמן או דבר גבינה צריך להעדיף את מאכלי השמן 
מאשר מאכלי הגבינה  שכן השמן  מהווה יותר את "פרסומא ניסא" שהוא דין 
יותר עיקרי בכל הלכות  חנוכה, רק שלפי המשך דברי ה"בן איש חי" אולי הדין 
שבת  חדש  היונים   גזרות  כנגד  גם  הוא  כי  חלב  מאכלי  שאוכלים  שכתב  שונה 

ומילה.

הרב אברהם גוטל

רוב בניו "וקניניו"
צ"ב נוסח זה, דמה שייך לומר לשון של תלייה בקנינים וחפצים, ומהו "רוב בניו 

וקניניו על העץ תלית"?

לו,  שהשתחוו  לעצמו-  שקנה  והגדולה  הגאוה  על  הכונה  דקניניו  לפרש  ונראה 
שהוא קנה אותם כביכול לעצמו, כל זה נתלה עמו, וזהו מה שאומרים "וגאותו 
נשבתה", (ואפשר שגם על ידי ריבוי בניו היה לו תוספת גאוה). וראה עוד בס' נר 

חנוכה בשם מטה יהודה מה שביאר בזה.

הרב יחזקאל סנדומירסקי

ופרצו חומות מגדלי
בכלים (פ"א מ"ח) אמרו שהיוונים פרצו י"ג פרצות בסורג. 

הענין הוא, כי הסורג הוא התחום המבדיל בין ישראל לעמים, כי מכאן והלאה 
התורה  נגד  היתה  היונים  מלחמת  שעיקר  ומכיון  למקדש,  ליכנס  לגוים  אסור 
שבע"פ, שהוא עיקר המפריד בין ישראל לעמים, וכמש"א בגיטין (ס:) שלא כרת 
ה' ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבע"פ, לכך פרצו בו י"ג פרצות, נגד י"ג 

מידות שהתורה שבע"פ נדרשת בהם.

ויתפרש לפ"ז מה שאומרים: "ופרצו חומות מגדלי", כי "חומות מגדלי" הם חכמי 
זו  חומה"  (פז.) "אני  בפסחים  וכמש"א  פה,  שבעל  התורה  את  המוסרים  ישראל 
תורה, ו"שדי כמגדלות" אלו תלמידי חכמים, כי עיקר פירצת החומה היתה נגד 

התלמידי חכמים. 

הרב יצחק לוין

ספק בענין נ.ג.ה.פ. שבסביבון
ידוע מנהגן של ישראל לשחק בסביבון בחנוכה. ובענין האותיות שכותבין עליו עי' 
טעמי המנהגים בשם בני יששכר שהן אותיות גשנ"ה (ע"ש הפסוק) ובגימטריא 
משיח. (ונ"ל שהוא בדרך רמז, דכפשוטו הם ר"ת גאנץ שטעל נישט האלב בלשון 
אשכנז, פי' הכל שים אפס חצי, שהם פקודות המשחק כידוע.) והנה בזמננו נהגו 
לעשות בא"י אות פ' במקום ש', ואומרים שהם ר"ת נס גדול היה פה, ובחו"ל נס 
תעמולה  שהוא  וחוששני  לזה,  מקור  מצאתי  לא  קצת  ובחיפוש  שם.  היה  גדול 

ציונית. אשמח לקבל הערות בזה.

נש"ר יעיר

הפיוט "מעוז צור" לא נודע מחברו, אך מובא בקדמונים, בלקט יושר (לו וקנב) כ' 
דמנהג התרוה"ד לזמרו בסעודת ליל שבת של חנוכה, [ועי' חו"י סי' ע], ובמקור 
חיים להחו"י (תרע"ו) הביא שהרמ"א הוסיף לו בית [ראה לק']. ודקדקו בו הרבה 
בכל  ונתפשט  שהתקבל  ששיר  מהאריז"ל)  שהוא  (י"א  מרבותינו  המקובל  עפ"י 

ישראל, ודאי שנתחבר ברוח הקדש [ונתקבל בשמים]. 

לך נאה לשבח
בס' תהלה לדוד או"ח סי' לו יסד דהדלקת הנרות היא לא רק לפרסם את 
הנס אלא גם להודאה, [ולכן נתקנה באופן של מהדרין וכו' להראות החביבות 
במעשה המצוה] וכיון שע"י ההדלקה בא לנו רצון להלל ולשבח את ה' על 
כל הטוב אשר גמלנו, לכן יש מקום לפרט אחרי ההדלקה את שאר הניסים 

שנעשו לנו. 

ועי' בחי' הגרי"ז בפר' יתרו דיש דין מיוחד של סיפור נסים, ועפ"ז כ' בגבורת 
בא  כך  מתוך  וא"כ  ההודאה,  מלבד  הנס  סיפור  של  דין  יש  דבחנוכה  יצחק 
לספר שאר נפלאות ה' לקיים דין סיפור נפלאות ה', וכמ"ש בשו"ע ריח ס"ה 
שאר  גם  להזכיר  צריך  לו  שנעשה  מקום  בכל  הרבה,  נסים  לו  שנעשו  דמי 

המקומות וכולל כולם בברכה.

ושם תודה נזבח
במ"ר אמור (כז,יב) אי' דלע"ל כל הקרבנות בטלים חוץ מקרבן תודה. [ועי' 
במקדש  שייקרב  דהקרבן  יתפרש  ולפי"ז  ס"ט].  נא  סי'  או"ח  הגר"א  ביאור 

לעולם יהיה תודה.

נס  על  תודה  קרבן  נקריב  המקדש  כישבנה  דלע"ל  לכאו'  הוא  פשוטו  אכן 
הגאולה, [כ"כ בגבורת יצחק]. ויל"ע אם כאו"א מחוייב בקרבן תודה משלו על 
נס הצלתו או דכל ישראל יקיימו בקרבן אחד שהוא הודאה על הצלת הכלל, 
[ומלשון נזבח בל' רבים ולא אזבח, אין ראיה דסו"ס כולם יקריבו] ומצאנו 
בקונ' צפית לישועה לח"ח שכ' בפ"ג [לגבי הצורך בידיעת הל' הקרבנות] שכל 

אחד יוצרך להביא קרבן תודה על הצלתו. 

ועי' מהר"י אבן יחייא על תהלים קטז בפס' לך אזבח זבח תודה, שפי' שאז כל 
הקרבנות יתבטלו מלבד קרבן תודה, ובשם ה' אקרא לספר כל נפלאותיו וכו', 

וכל זה בחצרות בית ה' - במקדשו העתיד שיבנה בתוככי ירושלים.

לעת תכין מטבח
בדרשות בית ישי (כח) ביאר דקאי על טביחת היצה"ר - "צר המנבח", "לעת 
כדאי'  יכבדנני  תודה  זובח  נאמר  יצרו  את  הזובח  ועל  לבא.  תכין..." -לעתיד 

בסנהדרין (מג:), וזהו "ושם תודה נזבח" ע"י "תכין מטבח מצר המנבח".

ובשם ר"ח פיינשטיין הובא (יקרא דאורייתא אסתר) דקאי על הריגת עמלק, 
ולכן נכנס כאן אחרי תכון בית תפלתי שלכאו' היה ראוי להסמיך לו את שיר 
מזמור בחנוכת המזבח, אלא דמחיית עמלק מעכבת את בנין בית הבחירה, 
כמבואר בסנהדרין כ:דג' מצוות נצטוו וכו' ולהכרית זרעו של עמלק תחילה, 
ופירש רש"י דנקט ג' מצוות  שהן תלויות זו בזו לעשותן כסדרן, מלך ועמלק 
דקודם  הדברים  בסדר  הרי  תפלתי",  בית  "תכון  הבקשה  אחרי  ולכן  וביה"ב. 
"אגמור...  אח"כ  ורק  המנבח",  מצר  מטבח  תכין  "לעת   - עמלק  מחיית  באה 

חנוכת המזבח".

אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח
עי' מש"ח פר' בהעלתך בפס' וביום שמחתכם וכו' ותקעתם בחצוצרות (י,י) 
דפשטיה דקרא הוא על חינוך המזבח או העזרה שצריך לתקוע בחצוצרות 

מדין שמחה, ולפי"ז י"ל דזהו "שיר מזמור" של "חנוכת המזבח".

והגר"א בורדיאנסקי (בנין אפרים עמ' רסב) ביאר עפ"י הרמב"ם (בית הבחירה 
ו,יב) דמוסיפין על העיר בשתי תודות וכו' ואומר ארוממך ה' כי דליתני, וכ' 
הכס"מ עפ"י רש"י דהוא מזמור שיר חנוכת הבית, וע"ז אומר כאשר "תכון בית 
תפלתי" בבנין ביהמ"ק, "שם תודה נזבח" נעשה שתי תודות, ו"אגמור בשיר 
ב"חנוכת  דין  הם  מזמור  והשיר  דהתודה  הבית,  חנוכת  שיר  מזמור" -מזמור 
המזבח". עי"ש וע"ע משכנות אפרים עמ' רטו. דמבואר יותר דהכס"מ כ' דהרמב"ם 
לא הזכיר שיר של פגעים [כבגמ'], משום שהוא רק כשיש צרים ואויבים, ולא שייך 

תכין  "עת  ויהיה  תפלתי"  בית  "תכון  כאשר  שלעתיד  הפייט  בכוונת  י"ל  ובזה  לע"ל. 

מטבח מצר המנבח" שלא יהיו צרים ואויבים, "אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח" 

שיאמרו בחנוכת המזבח רק שיר מזמור ולא שיר של פגעים.

הוא  שחנוכה  מכיון  הימים  אחרית  על  שמוסב  ג')  (חנוכה  יצחק  פחד  ועי' 
תהא  לע"ל,   - "אז"  של  המזבח  וחנוכת  המועדים,  בקביעת  האחרון  המועד 

הגמר של חנוכת בית חשמונאי, וע"ז נא' "אגמור בשיר מזמור".

שער הציון - מעוז צור ישועתימנהגי חנוכה
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לחברותא התקשר עכשיו: 9141217

רוב בניו
במגילה (טו:) נחלקו במנין בני המן, אם היו שלשים או שבעים או ר"ח, ולפי"ז 

צ"ב דהעשרה שנתלו על העץ אינם רוב בניו. 

הגרא"ז גורביץ (מובא ביקרא דאורייתא בראשית) ביאר עפ"י התוס' בשבת צב. 
המן  בני  מנין  על  קאי  דלא  י"ל  וא"כ  קטועים.  כשראשיהם  נתלו  המן  שבני 

אלא על גוף הנתלים, "רוב בניו" - רוב גופם של בני המן "על העץ תלית".

מ"ש  עפ"י  שבהם,  החשובים  כלומר  בניו  רבי  הוא  דהפי'  כ'  דקרא  ובטעמא 
הרוקח (הובא במ"ב תר"צ) שכ"א מאלו העשרה היה שר על ת"ק.

וקניניו
במגילה  הגמ'  עפ"י  יהודה  המטה  וביאר  העץ.  על  שתלו  "קניניו"  מהם  צ"ב 
(טו:) שכל גנזיו היו חקוקים על לבו, וממילא כשנתלה נתלו גם קניניו עמו. 

והרבה פי' דקאי ג"כ על בני המן, עפ"י מ"ש הרמב"ם (עבדים ט,ב) שגוי יכול 
למכור בנו ובתו, הרי דבני הגוי נחשבים קניניו. וכן מובא בשם האבי עזרי בקובץ 
ישורון יא עמ' תפה, וכ"כ בטעמא דקרא. אכן זהו רק למנ"ח (שמז) דהוא גם בבניו 

הגדולים, אך עי' זכר יצחק (ב) דהדין דיכול למכור הוא רק בבניו הקטנים. 
ובשלמי תודה (פורים סי' מד) הק' עוד דכיון שהמן היה עבדו של מרדכי פקע 
ממנו קנינו בבניו. וע"ע חשוקי חמד מגילה טו:, [והביא בשם הגר"א בורדיאנסקי 
דאין כאן כפילות דבאמת נתלו בני המן מב' סיבות, מדין מחיית עמלק ומדין קניני 

עמלק. אכן יעוי' בביאור הגרי"פ לרס"ג ח"א רסב: דלנכסי המן לא היה דין נכסי עמלק 

כיון שהרוגי מלכות נכסיהן למלך, ולכן הותר למרדכי לזכות בהם. ובס' שמעה תפלתי 

מ"ש  עפ"י  הקטנים,  הם  וקניניו  הגדולים  הם  דבניו  כפילות  דאינה  הגרח"ק  בשם  כ' 

הרמב"ם (הל' תשובה פ"ו ה"א) שבניו הקטנים הם קנינו של אדם]. 

ופרצו חומות מגדלי
הלבוש ביאר דייחודו של חנוכה שלא נקבע למשתה ושמחה, מפני שהיונים 
בשו"ת  וביאר  עי"ש.  הדת,  על  להעביר  אלא  הנפשות  את  להרוג  ביקשו  לא 
יהודה יעלה (או"ח ר) שנרמז כאן "יונים נקבצו עלי" אבל לא ביקשו נפשות 
על  להעביר  השמנים"  כל  "וטמאו  הכנעה  ובקשו  מגדלי"  חומות  "פרצו  רק 
הדת, ועיקר הנס היה "ומנותר קנקנים וכו' " [שחזרו לעבודת המקדש], ולכן 

"קבעו שיר ורננים" דוקא, דהיינו הלל והודאה [ולא משתה ושמחה]. 

וכ' עוד שהיו ב' פורעניות ע"י היונים שנקבצו עלי, הא' ש"פרצו חומות מגדלי" 
אמנם  השמנים".  כל  ש"טמאו  והב'  הקרבנות,  ובטלו  המזבח  שנתצו  והיינו 
ממה שבחזרתן נעשה הנס בנרות ולא בקרבנות, מוכח שקדושת הנרות גדולה 
יותר [ולכן נתפייס אהרן בנרות], ועל כן  נקבע חנוכה ברוחניות מצד הנרות, 
ולא בסעודה מצד חנוכת המזבח, ומשו"כ "קבעו שיר" שעי"ז הסעודה תהיה 

סעודת מצוה. עי"ש.

חומות מגדלי
החומות הוא הסורג, עפ"י המשנה במדות פ"ב מ"ג על הסורג שהיו בו י"ג 
פרצות שפרצום מלכי יון, ועי' בביאורי הגר"א שפרצו שם מכיון שנועד 

להבדיל את העכו"ם מהמקדש, וכן בתוי"ט שם. ועי' בתפא"י אות כ'.  
ועי' לבושי מרדכי עמ"ס נדרים בפתיחה שע"י שפרצו חומות מגדלי פסלו 
את ההיכל מעבודה, דמשו"כ כשנצחום הוי דין דחינוך המקדש. ולפי"ז הם 

חומות המקדש ממש דאית להו דין מחיצות.

וטמאו כל השמנים
כדאי'  טהור  מדבחיא  בית  משקה  והרי  השמן  נטמא  היאך  הק'  הגריעב"ץ 
בפסחים טז, ותי' שכיון שנכנסו היונים לביהמ"ק, חללוהו כמ"ש ובאו פריצים 
הקה"י  ביאר  ובזה  טומאה.  מקבלים  ולכן  המקדש,  קדושת  ופקעה  וחללוה 
לב)  עמ'  החנוכה  ימי  בעניני  קונטרס  רנא,  עמ'  אברהם  שדה  ח"ג,  רבנו  ארחות  (עי' 

ופקעה  המקדש  חיללו  שהפריצים  מגדלי"  חומות  "ופרצו  הפיוט  לשון  את 
קדושתו, ומתוך כך - "וטמאו כל השמנים". וכ"כ הבאר שמואל ובגבורת יצחק. 
[אמנם העירו דבגמ' בפסחים שם מבואר דטהורים רק מלטמא אחרים, אבל טומאת 

עצמן יש להם].

אינו  עכו"ם  והרי  השמן  נטמא  איך  הקו'  ליישב  דבא  כ'  ג"כ  אפרים  ובבנין 
מקבל טומאה [עי' תוס' שבת כא: ומהרש"א דהגזירה שהעכו"ם כזבים היא 
(קכג.)  בחולין  מ"ש  עפ"י  חנוכה)  (הל'  פענח  הצפנת  ותי'  יותר],  מאוחרת 
דלגיון העובר מטמא באהל משום שיש עמו קרקפלין (ראשי ההרוגים), וי"ל 
דעי"ז נטמאו השמנים. ולכן מודגש כאן "יונים נקבצו עלי" שבאו מקובצים 

בלגיונות, ולגיון יש עמו קרקפלין, ועי"ז "טמאו כל השמנים".

ומנותר קנקנים
כ'  בפך,  שמן  שנשאר  הראשון  ביום  כבר  נס  דנעשה  הט"ז  של  יסודו  עפ"י 
האחרונים דהוא מוכרח כיון שהברכה חלה דוקא באופן של 'יש מיש' [וכמו 
ובזה  נס,  היה  לא  שמן  נשאר  היה  לא  ואם  עובדיה],  לאשת  אלישע  שעשה 
ביארו דדוקא "מנותר קנקנים" דהיינו מהשמן שנשאר בפך ביום הראשון - 
"נעשה נס לשושנים". וכ"כ המהר"י אסאד בשו"ת יהודה יעלה (או"ח סי' ר 

ועי' דברי מהרי"א פר' מקץ). 

ועי' כלי חמדה פר' ויקהל (קנז) בשם החי' הרי"ם שכ"כ דע"כ נשאר כיון שאין 
הברכה חלה על כלי ריקן. והק' דהרי כאן היה נס ולא ברכה. והביא שם דע"כ 

היה ברכה דאם היה ע"י נס הרי אינו שמן זית ופסול למנורה, עי"ש.

בני בינה ימי שמונה
ביהודה יעלה שם כ' בהמשך דבריו דכיון שהנס נעשה דוקא מנותר קנקנים, 
לכן "בני בינה" שהבינו למפרע שנעשה נס גם בלילה הראשון, "ימי שמונה" 
דוקא, "קבעו שיר ורננים", כלומר דע"י שהבינו שהנס נעשה ממותר הקנקנים 

ביום הראשון, קבעו שיר ורננים ימי שמונה [ולא שבעה]. 

ובשו"ת בית יחזקאל (סי' נו) הוסיף ע"ז עפ"י קו' האבודרהם מדוע לא נעשה 
ט' ימים משום ספיקא דיומא כמו כל יו"ט, משום שהיו "בני בינה" שיודעים 
לעבר שנים ולקבוע חדשים, ולא הו"ל ספק. [עי"ש שביאר זה בצירוף הרישא 

עם תירוצו של המהרי"א עפ"י הט"ז].

בס' באר שמואל (סי' א) כ' דכיון שהטומאה היתה רק מדרבנן, הבינו שהנס שנעשה 
להם הוא להבכים לדברי חכמים, וע"ז נא' "בני בינה" שמתוך הבנה זו "קבעו" מועד 

מדרבנן. 

קבעו שיר ורננים
מתוך  נעשתה  דוקא  ורננים  שיר  דקביעת  ביאר  (שם)  יעלה  יהודה  בשו"ת 
דברי  עפ"י  קנקנים".  "מנותר   - הנרות  ע"י  שהיה  הנס  בפרסום  ההתבוננות 
הט"ז בסי' תר"ע שחנוכה לא נקבע למשתה ושמחה כמו פורים, מכיון שעיקר 
פרסום הנס היה בנרות שמורה על הודאה ולא על שמחה בעוה"ז. ולכן אע"פ 
ש"יונים נקבצו עלי" וכו' "ופרצו חומות מגדלי" וראוי לקבוע ע"ז יום שמחה, 
אלא  ושמחה  למשתה  לא  קבעוהו  קנקנים"  "מנותר  היה  שהנס  מכיון  אך 

ל"שיר ורננים".

בגבורת יצחק ביאר דשיר ורננים הם ב' הדינים שמצינו בחנוכה, דבגמ' (כא:) 
אי' שקבעום בהלל והודאה, והרמב"ם (פ"ג) הוסיף דקבעום גם לימי שמחה. 
ולפי"ז י"ל דשיר הוא הלל, ורננים היינו שמחה והודאה [עפ"י רש"י סנהדרין 
עט: דרינה היא הודאה ושמחה]. ועי' בטעמא דקרא דשיר היינו הלל ורננים 

הכוונה לעל הניסים.

יש שהק' מכאן על העמק ברכה שכ' (בענין הלל על הנס) דההלל דחנוכה הוא 
רק על נס המלחמה ולא על נס פך השמן, דהכא מבואר שקבעו שיר ורננים 

דהיינו הלל על הנס שנעשה מנותר קנקנים.

חשוף זרוע קדשך
אי' במדרש שוח"ט (לא) אומר להן הקב"ה [לישראל] לשעבר לפי שגאולתכם 
ע"י בשר ודם היום כאן ומחר בקבר, לפיכך גאולתכם גאולת שעה. ועכשיו 
אני גואל אתכם ע"י עצמי שאני חי וקיים לעולם לפיכך גאולתי גאולת עולם. 
עי"ש. ובזה ביאר בס' אורה ושמחה (פורים) דאחרי שנמנו הגלויות והגאולות 
זרוע  "חשוף  היא  הבקשה  כן  על  ונשתעבדו.  חזרו  ושוב  שליח,  ע"י  שנגאלו 

קדשך" שיגאלנו הקב"ה בעצמו.

וקרב קץ הישועה
בבנין אפרים כ' עפ"י מאחז"ל (סנהדרין צח.) זכו אחישנה, לא זכו בעתה. וע"ז 
מתפללים אם זכו "קרב קץ הישועה", ואם לא זכו, כבר "ארכה לנו הישועה" 

ושיהיה בעתה.

ובגבורת יצחק הוסיף עפ"י הגר"א (בהגש"פ, שהקב"ה חשב את הקץ) שלא 
וע"ז  ישראל.  בזכות  ותלוי  הקץ,  חשבון  מתחיל  ממתי  גלות  בזמן  נתגלה 

מתפללים "וקרב קץ הישועה" שהקב"ה יחשב את הקץ מהזמן המוקדם.

הוספות
חשוף  זו:  חרוזה  צור  מעוז  אחר  העולם שמוסיפים  דמנהג  כ'  (תרעו,ד)  חיים  המקור 
זרוע קדשך, וקרב קץ הישועה/ ונקום נקמת נפשי, מיד מלכות הרשעה/ כי ארכה לי 

השעה, ואין קץ לזאת הרעה/ בצל צלמון תרדוף אדמון, ותביא רועים שבעה.

והרמ"א (הובא במקו"ח ובקיצור של"ה) הוסיף: מעולם היית ישעי, כבודי ומרים ראשי/ 
שמע נא קול שועי, מלכי אלקי קדושי/ העבר חטאי ופשעי, גם בגלות הרביעי/ חזק 

ישראל, ותכניע ישמעאל, ומאדום תפדה נפשי.

ועי"ש במקו"ח שהביא עוד תוספת חרוזים ממוהר"ר ירמיה אב"ד ווירצבורג, ומדיליה.

שער הציון - מעוז צור ישועתישער הציון - מעוז צור ישועתי
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עלון זה כרוך בהוצאות רבות, אנא השתתפו עמנו לתועלת המשך הענין. לתרומות והנצחות: 050-4122753

ד"ת מתאימים [עד 700 מילים] אפשר להניח בצירוף שם מלא וטל', 
בתיבת "עומקא דפרשה" בפתח אוצה"ס בית יוסף רח' שדי חמד.

או לשלוח בדוא"ל הנ"ל.
חומר יתקבל בכל שבוע עד יום שלישי בערב [ד"ת בכת"י עד יום א'].

אין המערכת אחראית להחזיר כתבים או דיסקים.

נושאי הפרשיות הבאות

מקץ - תפילת הדרך (מב,לח)
ויגש - ערבות (מד,לב)

ויחי - יששכר וזבולון (מט,יג)
שמות - הזכרת שמות הק' (ג,טו)

וארא - הכרת הטוב (ז,יט ח,יב)
בא - קידוש לבנה (יב,ב)
בשלח - ט"ו בשבט 

לעילוי נשמת
אמי מורתי אסתר רחל ע"ה

בת הרב משה אריה
נלב"ע כ"ו כסלו תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

הגליון יוצא בחסות
 "רהיטי הקריה" - רח' שדי חמד 1

יישר כוחם וחילם

בית המדרש 

היכל יצחק
בית הוראה שע"י בית מדרשינו

שמחים אנו להודיע כי הרה"ג שליט"א

הגר"ד טבק שליט"א, הגרי"מ טיקוצינסקי שליט"א
הגר"א מיטלמן שליט"א, הגר"פ קירזנר שליט"א

הגר"מ ריזל שליט"א, הגר"פ שוב שליט"א

יענו לשאלות הפונים בין השעות
 8:30-9:00 בבוקר

בית המדרש 
חניכי הישיבות

בראשות הגאון 
רבי אברהם יצחק ברזל שליט"א

כוס תנחומים
מביעים אנו תנחומינו 

לרבנית ברזל תליט"א
העומדת לימין בעלה מורינו הרב שליט"א

על פטירת אחיה הגדול 
רבי יצחק דוד בן הגה"צ רבי אליעזר לופיאן זצ"ל

המקום ינחם אתכם 
בתוך שאר אבלי ציון וירושלים

בני הקהילה

לעילוי נשמת
הרבנית מינה בת הר"ר מרדכי שמואל 

אידלשטיין ע"ה
אשת הגאון הגדול רבי יעקב אידלשטיין שליט"א

נלב"ע ב' טבת תשס"ט

לעילוי נשמת
מרן הגאון רבי חיים לייב בהר"ר רפאל אלתר 

שמואלביץ זצוק"ל
נלב"ע ג' טבת תשל"ט


