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אחר שנות סבל וייסורים שסבלה באהבה
ובאמונה תמימה
ביום י' שבט תשע"ה לפ"ק
כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון
נדבת בעלה מו"ה פרץ משה הי"ו

אשת חיל מי ימצא
הלימוד בספר זה יהיה לעילוי נשמת אמה
של מלכות הרבנית הצדקנית אשת חבר
מרת רבקה דיין בת דונה ע"ה
אלמנתו של הרב הגאון רבי משה דיין
זצוק"ל
רבה של ק"ק "מקור חיים" סאן  -פאולו
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שנלב"ע ביום שמחת תורה תשע"ו
נפשה בטוב תלין וזרעה יירש ארץ
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נדבת בנה הגאון הגדול כש"ת מהר"ר
אברהם דיין שליט"א
יאריך השי"ת ימיו בטוב ושנותיו בנעימים
ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה ברבות
הטובה עדי זקנה וגם שיבה אכי"ר

הלימוד בספר זה יהיה
לעילוי נשמת
זה דודי
הר"ר משה סעדיאן זצ"ל
נתייסר מילדותו ביסורים קשים ומרים
הגה רבות בתורת אדמו"ר מהרי"ט מסטמאר
זצוק"ל
תלמיד נאמן למרן מהר"ר יעקב מוצפי זצוק"ל
הרבה לעודד נפשות נדכאים ולחזקם
ברוחניות ובגשמיות
והכל בהצנע לכת ובטהרה לשם שמים
בחצי ימיו יעזבנו כבן ששים שנה
ביום כ"ח כסליו תש"ע נר ד' דחנוכה
מתים יחיה אל ברוב חסדו
ברוך עדי עד שם תהלתו

כבד את אביך ואת אמך
חבור זה מוקדש מוקטר באהבה ויקר
לזכות הורי היקרים והאהובים
אדוני אבי רבי מרדכי שליט"א
ואמי מורתי מרת מרים תליט"א
מקור הברכות בעל הגמולות יתברך
יברכם בכל הברכות האמורות בתורה
ברוחניות וגשמיות וכל טוב סלה כל
הימים אושר עושר ברכה והצלחה אורך
ימים ושנות חיים בטוב ובנעימים מתוך
בריאות איתנה ורפואה שלימה ונחת
דקדושה מכל יוצאי חלציהם ושובע
שמחות תמיד לעבודתו יתברך עוד ינובון
בשיבה דשנים ורעננים יהיו אמן ואמן

הסכמות ומכתבי ברכה שנתנו למהדורא תליתאה
אגרת ברכה
ממרן הראש"ל רבה דירושלם דדהבא הגאון רבי שלמה משה
עמאר שליט"א

מכתב ברכה מאת ראש בית מדרשינו הרה"ג מעוז ומגדול רבי
אליהו בחבוט שליט"א
מחבר הספרים החשובים ללקוט שושנים ,שפתי שושנים,
שושנת העמקים ועוד
ט' כסלו שנת "הגאון רב יוסף חיים אוהב ציון יצ"ו" )עם התיבות והכולל -
תשע"ה( לפ"ק

מכתב ברכה
מאי חזית גברא כדכוותי איש רש ונקלה אפר מקלה לבוא ולכתוב מילי
דברכה ,והלוא זו מלאכ"ה דרבנ"ן ואיננה מסורה לילדים כגילי ינוקא בר
יומיה זבוב קצוץ ותולעת מעוכה ,אך מה אעשה כי כבודו של הגאון
המחבר שליט"א ובקשתו הוויין עלן הלכה ,ומה גם כי בראות אור זרו"ח
בחנוכה
לצדיק עצור במילין מי יוכל ה"ן משגיחין
מאי תנא דהאי ספר"א טבא הלוא איהו רב חביב"א ליש ולביא ,איש ש"ר
ואוה"ב רב רחומא"י חמדת לבבי ,קנקן חדש דאיהו הר סיני כולו יש"ן
צב"ר תחת צב"ר לתורה ולתעודה ,עוקר הרים ל"ו בעי עקירה משעה
ראשונה עי"ן תחת עי"ן בחרב חדה ,מרגלא בפומיה רג"ל תחת רג"ל בקלא
דלא פסיק מגירסא אשר לו יעדה ,בעט"ו יור"ה יורה קביע"ה תחת קביע"ה
שלחנו ערוך לכל ומוכן לסעודה ,חוב"ר חב"ר עשרו"ת ספרים הרבה
חבור"א תחת חבור"א אודם פטדה ,מאנשי מידו"ת באו עדי"ן מן המנח"ה
נפש תחת נפש היפ"ה מושב"ח ועומד בכתר נימוסין בכל מידה ומידה,
מצופה זהב מבית ומחוץ אלף אלפי דינרי ובידו פונדיון ,כגיבור משכיל
במלחמתה של תורה על כל לגיון ולגיון ,בקי בגלויים לנו ואת שאינם

גלויים לנו יושב בסת"ר עליון ,מר ניהו רב"א מבחירי בית מדרשנו הרה"ג
ר' יוסף חיים אוהב ציון ,יעומד חי ובריא עוד רבות בשנים מעלה ארוכה,
נר"ו יאיר ויזרח נר איש וביתו כבוצינא דלעילא מאור הגנוז בנרות חנוכה
מאי איריא בריש מגילתא הולך נכחו סחור סחור למילי מעלייתא דרבינו
יצחק סגי נהור כי טוב סחר"ה ,אמרי במערב"א פסקי דרז"א ושמא קגרים
דטובא נהורי איכא בנורא ,ושניים יסעו עלה בקב"ץ מכל ספרן של צדיקים
לצלול בי"ם סגול"ה אר"ש ל"ו מטוהרה ,ואל השלושה ל"ו בא במדב"ר
ׂב"ע על נוסח מה עוז צור דבר הטעון שירה ,ואת רב"ע כס פלפלי
בא"ר ש
על מימר קדישין דהרב שדה הארץ דמר אמר חד"ה בבינה יתירה ,ובהקבץ
ניירו"ת רבות אל מקום אחד הצח"ר עלה והכי קרא שמו "מאי חנוכה" זו
תורה וזו צחר"ה ,במנורה ארבעה גביעים והצד השווה שבהם דבעבידתיה
טריד על יומי
דחנוכה
מאי איכא למימר הרואה אומר ברקאי ומברך ברכת הנהנין ,כי כל דבריו
מתחילה ועד צו"ף מיני מתיקותא הסופגנין והדובשנין ,ועמה ברכת בורא
מאורי על אורה שחמה זורחת בכמה גוונין ,וגם אנא עניא הנה ברך לקחתי
ברכת הדיוט מקטני קטנין ,כה יוסיף כהנה וכהנה ולא ימיש מעשות פרי
מגדים ואפרכלי של ענבים שקדים ורמונין ,לעולמי עד דשן ורענן אלוף
דיש"ן אלוף נח"ת בשיר ורננין ,עם הברכה המשולשת חיי אריכי ובני
סמיכי וכל העולם כולו נזונין ,הון ועושר בביתו ושלוה בארמונו לא יחסר נר
חנוכה
ביתו ונר
כה דברי אדם פשוט ,קטן פעוט,
הצעיר אליהו בחבוט
ס"ט
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בהזדמנות זו הנני להודות למרן ראש הכולל שליט"א על כל מסירותו למען
אברכי הכולל בכלל ובפרט ,אשר מוסר נפשו שיוכלו לישב ולשקוד
באהלה של תורה מתוך נחת ויישוב הדעת ,יהי רצון שזכות זו תעמוד לו
להתברך בכל מילי דמיטב ,ויראה נחת דקדושה מכל יוצאי חלציו ,אכי"ר.
פי קטן המדבר המחבר
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מכתב ברכה מאת מורינו ורבינו עטרת
ראשינו צניף תפארתינו מרן מופת הדור הגאון
כמהר"ר יעקב חיים סופר שליט"א

מכתב ברכה
בס"ד .יום ראשון כ"ב כסלו תשע"א ירושת"ו.
בשדה אשר ברכו ה' ,הוא התלמוד הקדוש ]כהגדרתו המופלאה של בעל
חרדים פע"ג[ כה לימדונו רבותינו" :מאי חנוכה  -דתנו רבנן" )שבת כ"א
ב'( ,כאן השכילו רבותינו ע"ה להגדיר החפצא של המועד הקדוש והנורא
חנוכה שענינו "תנו רבנן"  -תורה שבעל פה ,וכדברי הרה"ק מטריסק זי"ע
בספרו מגן אברהם )מאמרי חנוכה דקכ"ט סע"ב(" :כשם שבחג השבועות
הוא זמן קבלת תורה שבכתב ,כמו כן החנוכה הוא זמן קבלת תורה שבעל
פה ,כי כשם שקבלת התורה שבכתב היא בחודש השלישי מחדשי הקיץ,
כמו כן קבלת תורה שבעל פה היא בכסלו שהוא חודש שלישי מחדשי
החורף" ,וזכרוני שראיתי מגדירים את המועד הקדוש חנוכה "ראש השנה
לתורה שבעל פה" ,והיינו דגילה לנו משה איש האלוקים רבינו הגדול
החתם סופר זצ"ל שבחנוכה נתגלו ונתנו למשה רבינו ע"ה סודות התורה
ככתוב בספר מנהגיו ,שחכמת האמת היא נשמת תורה שבעל פה ועיקרה,
ועיין בזה לרמח"ל ז"ל בספרו דרך חכמה ,ומאמר דרך עץ חיים ,ובספר
אבן שלמה מדברות קדשו של רבינו הגדול הגר"א זצ"ל.
ובזה מובן אצלי מדוע לא קבעוה מסכתא לחנוכה ,ואין לפנינו מסכת
"חנוכה" כמו שמצינו גבי "פורים" שיש לנו מסכת מגילה ,כי עיקר ענין
חנוכה הוא "תורה שבעל פה" ואכתי היא "בעל פה" ,וכשם שלא ניתנה
להיכתב בכ"ד ספרים כאומרם ז"ל יומא )כ"ט א'( כך לא ניתנה להכתב

כלל ,דשורשה תורה שבעל פה ונשארת תורה שבעל פה ,ועיין בזה
במאמרי הכהן הגדול מאחיו אדמו"ר הגאון רבי צדוק הכהן זצ"ל מלובלין
בספרו מחשבות חרוץ ,ובספרו רסיסי לילה ,ובספרו פרי צדיק )מאמרי
חנוכה( שהאריך בזה בנפלאות תורתו] .והגאון רבי אברהם בן הגר"א ז"ל
בהקדמת ספרו רב פעלים )דף ח'( הביא ששמע מאביו הגאון ז"ל שאכן
היתה מסכת "חנוכה" ע"ש ,ולפי הנראה בצוק העיתים ועוצם הגלויות
אבדה מאיתנו מסכת זו עוד משנים קדמוניות ,שהרי לא מצאנו מי
שיזכירנה ,ובפרט רבינו יהודה החסיד זצ"ל ותלמידי בית מדרשו
שפשפשו ומשמשו בכל חדרי תורה שבעל פה וכל רז לא אניס להו
במדרשי חז"ל על כל גווניהם ,לא הזכירו למסכת זו[.
והתבוננתי וראיתי בסוגיית חנוכה ,שבמסכת שבת פ"ב ,רבים ]ואולי רוב[
בעלי השמועות בסוגיה הם כהנים ולוים צא וראה ,כי חנוכה סוד תורה
שבעל פה ,וזה דייקא שייך לשבט לוי הכהנים כמו לבני חשמונאי הכהנים,
כדלימדנו אדמו"ר רבי צדוק הכהן זצ"ל בכל חיבורי קדשו ,ולדוגמא בספר
פרי צדיק )פרשת בראשית אות ט"ו(" :דבר זה הוא חנוכה דאהרן ,כמו
שכתוב במדרש )ר"פ בהעלותך( ,כי הוא השורש דתורה שבעל פה כמו
שכתוב יורו משפטיך ליעקב וגו' ,ונאמר ובאת אל הכהנים וגו' ,על פי
התורה אשר יורוך וגו' ,ונאמר שפתי כהן וגו' ,ותורה יבקשו מפיהו" ,ועיין
לו שם )פרשת מקץ סימן י"ג( ,ובקונטרס דברי חלומות )אות כ"ה(,
ובאריכות בפרי צדיק )מאמרי חנוכה( ועוד ועוד.
צא וראה שבכל שנה ושנה מתחברים ויוצאים לאור ספרים הרבה בעניני
חג החנוכה ,והוי כמעין המתגבר ונהר שאינו פוסק ,כי זה סוד תורה שבעל
פה עיין בפרי צדיק )לחנוכה מאמר ז'( ודוק.

נתתי שמחה בלבי בשומעי ממעלת יקירי ,שקדן וחשקן בתורה ,חריף ובקי
ומשנתו קב ונקי ,הרה"ג רבי יוסף חיים אוהב ציון שליט"א ,אשר עומד
להדפיס ספרו בעניני חנוכה ,וכבר אתמחי גברא ואתמחי חיבורא מחיבוריו
הקודמים ,וכעת נפשו איותה ויעש ספר חדש בעניני חנוכה ,הנקרא בשם
מאי חנוכה ,סובב הולך בעניני המועד הקדוש חנוכה ,ובו הראה כוחו
בבירור עניני חנוכה ,עיונים וביאורים ,הערות והארות ,עם ציצים ופרחים
במשנת רבותינו בעניני חנוכה ,ובתוספת מרובה מדיליה ,ובודאי יערבו
הדברים לפני המעיינים הי"ו.
והנני חותם בברכה נאמנה שיזכה עוד להגדיל תורה ולהאדירה ,מתוך נחת
ושלוה ובריאות איתנה ,וימצאו הדברים חן ושכל טוב בעיני אלקים ואדם
אמן ואמן.
מנאי המברך בלב אוהב
יעקב חיים סופר
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ברכת יישר כח גדול למרן מופת הדור שליט"א שבעטי'ו של נח'ץ פינה
מזמנו היקר לכתוב לנו דברי ברכה יהי רצון שיזכה להגדיל תורה
ולהאדירה מתוך נחת ושמחה בריאות איתנה ונחת דקדושה מכל יוצאי
חלציו אכי"ר.
באהבה רבה המתאבק בעפרות קדשו ,המחבר.
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בס"ד
הסכמת הגאון הגדול כבוד קדושת האדמו"ר מנאדבורנא באניא
מח"ס משמרת השבת ומשמרת המועדות

משה מאיר לייפער
בלאאמו"ר הרה"ק מנאדבורנא באניא זצלל"ה
י"ט כסלו תשע"א יומא דהילולא
רבא של מאור עינינו
רבה"ק הדו"ב ממעזריטש זיע"א ועכי"א
כבוד רב חביבי איש אשר בו רוח רב חינא ורב חיסדא יושב בשבת
תחכמוני חובר חיבורים מועילים הרה"ג רבי יוסף חיים אוהב ציון
שליט"א
שלמא רבא מן שמיא ינוחו על ראשך שהגדלת לעשות לאסוף
אמרות טהורות פרפראות ורמזים בעוצם הפלגת ומעלת וסגולת
וקדושת ימי האורה יומין דחנוכה ובשמו תקראנו "מאי חנוכה" ,ואף
שכבר נתחברו ונלקטו ספרים רבים עד למאד בהלכה ובאגדה
בדרוש ובחסידות ,מקום עדיין הניחו לך מן שמיא לערוך את הנרות
ולהיטיבם ולדשנם למען יאירו אורם ותהיה השלהבת החבויה
בלבות בנ"י הקדושים עולים ומתלהטים בראותם אמרות קודש
דנפקין פום כהני בית ה' הם הצדיקים שהעלו את הנרות נר ה' נשמת
אדם נשמות בנ"י לגבהי מרומים.

וכבר גילו לנו צדיקים שביומין דחנוכה מתגלה אור הגנוז שעתיד
להתגלות במילואו בביאת משיחנו כאשר הרשעה כעשן תכלה ,ואף
אמרתי ברמז בהקדם הידוע מזוה"ק וכתבי האריז"ל שלעתיד יתגדל
שמו ית' וביום ההוא יהי"ה שמו של הקב"ה ובשילוב השם אדנות
יעלה יפ"ה ,וכן תיבת חנוכ"ה עם האותיות והכולל ג"כ עולה יפ"ה,
דיומין אלו מקרבין ומסוגלין לצאת מן החושך אל האור שאז יעלה
הזיווג יפ"ה.
ופוק חזי היוונים שרצו להשכיחם תורתך ,אדרבה כאשר יענו אותו כן
ירבה וכן יפרוץ נתרבו פלפולים חקרי הלכות מסוגיית הש"ס
ראשונים טור ושו"ע ואחרונים בדרוש ובאגדה בנגלה ובנסתר ,ובכל
שנה ניתוסף אורות חדשים ,ולזה מצטרף שתא דא ספרך ,ויה"ר
שתזכה להרבות כבוד שמים מתוך הרחבת הדעת ונחת דקדושה
מכל יוצ"ח אבג"ד בבא"ס
ביקרא ונהור"א דאורייתא
משה מאיר לייפער
בכ"ק אאמו"ר מנדבורנה באניא זצוק"ל

בס"ד

פתיחה במילי דאגדתא למהדורא רביעאה
אודה ה' בכל לבב על אשר זכני לראות ספר זה יוצא במהדורא
רביעאה ,כן יזכני השי"ת להוציא כל חלקי תורתי לאורה מתוך נחת
ושמחה.
ואעתיק כאן מדברי הרב הקדוש רבי אברהם דוב מאווריטש בספרו
בת עין )פרשת וישב( ,שדבריו אלו הם סנגוריא גדולה בעת הזאת
אשר עת צרה היא ליעקב .וזה לשונו :ויהי כמשלש חדשים ויגד
ליהודה לאמר זנתה תמר וגו' )לח כד  -כו( .הנה איתא בכתבי האר"י
ז"ל )חמה"י לחנוכה ,ע' זח"ג רנט .ומ"ש ע"ז בס' מאיר עיני חכמים
שי"ג פ"ב( שעיקר סוף גמר החתימה היא בחנוכה .אם כן נוכל לומר
שזה מרומז בפסוקים אלו עד"ז ,ויהי כמשלש חדשים ,היינו מראש
השנה עד חנוכה ,שאז עיקר גמר חתימה.
על כן בא המקטרג על בני האדם לפני בורא עולמים ברוך הוא ,שהוא
מרומז בתיבת יהודה )ע' זח"א פט ע"ב( .לומר זנתה תמר כלתך ,היינו
כנסת ישראל שדמתה לתמר )שמ"ר לו א( ,שהיא מכונה בשם כלה
)פס"ר פ' לז( ,זנתה וסרה ממך ,והלכה אחר זנונה ,ולא די לה בזה
שהלכה אחר תאות לבה הרע ,אלא שגם היא הרה לזנונים ,הרה היא
בחינת דביקות ,היינו שמעצמה היא דבוקה תמיד בתאותה בלי שום
גורם לזה.

ויאמר יהודה ,הוא הבורא ב"ה ,הוציאוה ותשרף עבור זה ,שבלא שום
גרמא ומניעה היא הרה לזנונים רק מעצמה היא הרה ודבוקה לתאות
לבה הרע .היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה לאמר ,בהתנצלות של
אמת ,ששקר ענה השטן בזה שמקטרג על בני האדם שהמה דבוקים
בגודל תשוקה לתאוות רעות ,כי האמת הוא כך שרק לאיש אשר אלה
לו אנכי הרה ,פירוש ,שאנחנו עמו דבוקים רק בבורא עולמים ב"ה
שהוא מקור החסד ,וגמטריא אל"ה ל"ו ,ומה שאנחנו עושים לפעמים
נגד רצון הבורא ב"ה הוא רק מחמת רוב טרדת הזמן וטרדת הפרנסה
ושאר מאורעות של בני האדם ,אבל באמת בפנימיות הלב דבוקים
אנחנו בגודל חיבה ותשוקה רק לבורא עולמים ב"ה.
ותאמר עוד לבורא עולמים ב"ה ראייה אמיתית לזה ,הכר נא למי
החתמת ,מרמז על השמן של נרות חנוכה ,שהיה חתם בחותמו של
כהן גדול )שבת כא ע"ב( ,והפתילים מרמז על הפתילות של נר חנוכה,
והמטה מרמז על הכלי של נר חנוכה ,כידוע כי תיבת המט"ה עם הכולל
גימטריא כל"י .פירוש ,מהמצות נר חנוכה שאנו מקיימים כמצות רצונך
הקדוש ,היא ראייה מפורשת שאנחנו הולכים רק אחר רצונך,
וחשוקים ודבוקים רק בך ולא ח"ו וכו' ,רק מה שאנחנו עושים לפעמים
נגד רצונך הוא רק מחמת הנ"ל.
ויאמר יהודה ,הוא הבורא ב"ה ,צדקה ממני .כביכול אני חייב בזה )ע'
רש"י ז"ל( ,היינו הבורא ב"ה מודה להם שהמה צודקים ,כי אני רואה
שהאמת הוא שהמה דבקים רק בי ,ומה שהמה עושים לפרקים נגד

רצוני ח"ו ,הוא רק מחמת כי על כן לא נתתיה לשלה בני ,ר"ל תיבת
של"ה מרמז על משיח צדקנו ,כמאמר הכתוב )בראשית מט י( עד כי
יבוא שילה ,היינו מחמת שזה זמן רב שלא נתתי ומסרתי אותם לרועה
נאמן הוא משיח צדקנו שיבוא במהרה בימינו אמן כן יהי רצון ,עכ"ל.
ושמעתי מהגאון רבי גמליאל רבינוביץ' שליט"א הוספה על דברי הרב
בת עין ,הנה ידוע שגמר החתימה לפי המקובלים הוא בהושענא רבא,
אמנם לפי הנ"ל ,גמר החתימה הוא בחנוכה ,ורמז לזה" ,ל'מען י'דעו
ד'ורותיכם" גימטריא מ"ד ,רמז למ"ד נרות ,שאז הוא גמר החתימה
למה שנגזר בסוכות ,ודפח"ח.
ואכתוב כאן מה שפרשתי בספרי ברית ותורה על התורה כת"י על
הפסוק הנ"ל ,ותאמר נא הכר נא למי החותמת ,רומז למצות המילה,
כמו שאנו אומרים בברכת המילה ,וצאצאיו חתם באות ברית קודש,
ובזכות מצות המילה עתידים להגאל ,כמו שנאמר ,גם את בדם בריתך
שלחתי אסיריך ,והפתילים ,מרמזים על הציצית ,ועיין סידור עולת
תמיד )פרמישלא תרנו ,דף מד ע"ב( ,שכתב ,שבזכות מצות ציצית
נגאל ,והמטה ,מרמז לתורה כמו שכתב הרב שפתי כהן על התורה
פרשת וישב שה' מרמז על חמשה חומשי תורה ,ומ"ט מרמז שהתורה
נדרשת במ"ט פנים טהור ,ומ"ט פנים טמא ,וכבר כתב האור החייים
הקדוש פרשת תצוה שהגאולה תהיה בזכות התורה ,שאין משה רבינו
ע"ה חפץ לגאול עם בטלים מהתורה ,ע"ש.
ויהי רצון שנזכה לגאולה השלימה במהרה בימינו אמן.

מדבר קדמות
מה אשיב לה' כל תגמולוהי עלי כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא,
על כל הטובות אשר עושה השי"ת עמי ושם חלקי יושבי בה"ד וזכנו
לעסוק בתורתו הקדושה תורת אמת ולחדש חידושים בתורה מאשר
קיבלה נשמתי בסיני ובפרט אגדלה לה' בתודה על אשר זכיתי
לחמש את האר"ש בהופעת ספרי קונטרסי זה אשר שמו יקבנו "מאי
חנוכה" .
והנה ידעתי כמה ידעתי אשר כל רואי ילעיגו לי בשפה ויאמרו
הראיתם את זה אנוש מזער זעירא דלית ביה שיעורא באין מבין
שדעתו קלושה גם הוא פרש בקס"ת קנ"ה להיות עולה על מזבח
הדפוס מדפ"ס ועולה מדפ"ס ויורד ,זאת אשיב כי ידעתי מיעוט ערכי
ושפלותי ודלותי אולם שמענו נא המורים שכל דברי אלה בקונטרסי
זה מלאכה ואינה חכמי כי אם לוקטי בתר לקוטי וילקט יוסף חיים,
מפי סופרים וספרים אשר נמצאים עמי באמתחתי.
קראתי לקונטרסי זה "מאי חנוכה" דבשם זה נרמז ברמז הרומז הני
שלשה קונטרסים שנדפסו בחיבורי זה ,זה יצא ראשונה ,קונטרס
"מנורת זהב" ,והוא ביאור על קונטרס על הדלקת נרות חנוכה
להמקובל ר' יצחק סגי נהור בנו של הראב"ד ,ואשר על ידו השנ'י,
קונטרס "ישראל לסגולתו" בו יבואר סגולות ומעלות ימי חנוכה
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הקדושים ובאמת שבענין זה נשאר הרבה דיו בקולמוסי ומפאת
טרדותיי לא היה סיפק בידי לכתוב כל הסגולות ועוד חזון למועד
בעזה"י .ועד השלשה ל'ו בא ,קונטרס אזמרה לאלהי בו ליקטתי כמה
וכמה מבעלי הפרשי"ם על הפיוט הנודע שנתפשט בכל ישראל
לאמרו אחר הדלקת נ"ח מעוז צור ישועתי ,ועוד זכיתי בחיבור זה
להיות מחובר לטהור הוא מרן גאב"ד איזמיר המהוללה הגאון ר'
אברהם פלאג'י זצוק"ל ולתרגם דבריו משפת הלאדינו על עניני
חנוכה ,יה"ר שזכות הרהמ"ח תעמוד לי ולבני ולבני ביתי להתברך
בכל מילי דמיטב ברוחניות ובגשמיות לעבודתו יתברך ,אכי"ר.
ומצאתי בס"ד בספר אבני המקום להגאון משמלוי )דרוש אבן שהם,
אות כ"ו( ,דהקשה על דברי הברייתא בשבת דף כ"א ע"ב דאיתא
התם ,מאי חנוכה דת"ר יומי חנוכה אינון וכו' ונעשה בו נס והדליקו
ממנו שמנה ימים ,ויש להבין דלמה כתבו הברייתא בלשון שאלה
ותשובה הלא גם בלא שאלה ותשובה הוי מצי הברייתא למתני
דבכ"ה בכסליו יומי חנוכה ,ותירץ דאפשר לרמז בזה עפ"י מה שידוע
קושיית החכם צבי )סימן פ"ז( והפנ"י בשבת שם למה הוצרכו לנס
הא טומאה הותרה או נדחתה בציבור ,ותירצו דהקב"ה רצה להראות
אהבתו בגלוי לישראל שחפץ ומשתוקק לעבודה שלנו יעו"ש ,והנה
מצינו אצל אברהם שקראו הקב"ה "אברהם אברהם" וכן אצל יעקב
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קראו הקב"ה "יעקב יעקב" וכן "משה משה" וכתב רש"י בפרשת
וירא )בראשית כ"ב י"א ד"ה אברהם אברהם( דהוא לשון חיבה
והיינו דהקב"ה רצה להראות אהבתו להם על כן קרא אותם בכפל,
וכן היה ענין נס חנוכה אף שלא נצרך לנס כי היה להם שמן טמא
ומותר להדליק בטומאה מ"מ הקב"ה רצה להראות להם חיבתו
ואהבתו וזה נרמז בדברי חז"ל הקדושים שאמרו מאי חנוכה דתיבת
מא"י ר"ת מ'שה א'ברהם י'עקב שבאלה השלשה הראה השי"ת
להם חיבתו בפירוש וקרא בשמם בכפל וכמו כן היה ענין חנוכה וזה
ענין מאי חנוכה כמו מענין משה אברהם ויעקב ומייתי דת"ר דגם
בחנוכה היה כן שהראה לישראל חיבתו ועשה להם נס אף שלא היה
נצרך והבן ,והנה מחמת אהבתו של הקב"ה לאברהם יצחק ויעקב
ומשה הבטיח הבטחות לישראל א"כ כיון שאנחנו עדיין סובלים
צרות ואנו בגלות א"כ עדיין לא נשלם אהבה לשלשלת הרועים הנ"ל
אבל יושלם ויגמר האהבה במהרה בקרוב כאשר יגאלנו השי"ת
מהגלות הזה גאולת עולם אז יושלם ויגמר האהבה הנ"ל ובזה יש
לפרש כוונת המשורר בזמירות שב"ק ואשרי כל חוכה לתשלומי
כפל רוצה לומר תשלומי כפל הוא שלום וגמר האהבה שהראה
השי"ת לשלשת הרועים הנ"ל במה שקראם בשמם בכפל עכ"ד הרב
אבני המקום ודפח"ח .ובספר מאי חנוכה להגאון רבי אהרן וולקין
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הי"ד אב"ד פינסק )דרוש מאי חנוכה עמ' כ"ה( כתב לבאר את
שאלת הגמ' בדרך אחרת ואביא תמצית דבריו הנפלאים ,דהנה
לכאורה מנס חנוכה וממלחמת החשמונאים ומרדם במלכות
אנטיוכוס חזינן שנכון הוא למרוד במלכי אומות העולם ולהלחם
בהם ולזה מתייחסת שאלת הגמ' מאי חנוכה דחז"ל חשש שברבות
הימים יהיו כאלה שילמדו מנס חנוכה למרוד במלכות ובכך יהפך נס
חנוכה למכשול גדול שיצית את אש המרד בלבבות הצעירים ומשום
כך הקשו חז"ל מאי חנוכה דלכאורה למה קבעו את חנוכה ועשו לו
פירסומי ניסא והלא עלולה לצאת מכך תקלה נוראה והשיבו
שבאמת היו כמה ניסים בעת ההיא הן הצלת הגוף כי כלל ישראל היו
אז בסכנת נפשות נוראה והיתה גם הצלת הנפש כי היוונים ביקשו
לכפות על ישראל להמיר את דתם עד שגזרו על חודש שבת ומילה
וכן אמרו "כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל"
ומתתיהו ובניו לא לבשו את עוז גבורתם אלא כאשר ראו את צרת
הנפש אבל על צרת הגוף לא התעוררו כלל כי בשל צרות הגוף אסור
למרוד במלכות וזו כוונת השואל מאי חנוכה דבודאי אנו יודעים את
המעשה שאירע בחנוכה אולם על איזה נס קבעו את חנוכה על הצלת
הגוף או על הצלת הדת וכפי שביאר רש"י מאי חנוכה על איזה נס
קבעוהו ,עכ"ל .כי גם רש"י הרגיש שא"א לפרש את כונת השואל
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כפשוטה שהרי כל תינוק יודע את סיפור הניסים והנפלאות של
חנוכה ועל כן בהכרח לפרש שכונת השואל הית העל איזה מן הניסים
קבעו את חנוכה על הצלת הגוף או על הצלת הנפש והגמ' משיבה
מיד דת"ר בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה וכו' טמאו את כל השמנים
שבהיכל וכו' שעיקר הנס הואעל שטיהור את המקדש והשמנים
שהיוונים טימאו אותם ,וסיים הרב למדנו מכך שכל זמן שאין
העברה על הדת חלילה חלילה לנו למרוד באומות וידוע מה שהאריך
בזה כ"ק אדמו"ר מסאטמר זיע"א ואכמ"ל.
מול סו'ף הנני להודות למוסדות נדבורנא באניא בראשות כ"ק
אדמו"ר הרה"ג ר' משה מאיר לייפער שליט"א אשר רוב חיבור זה
נתחבר בתוככי בית מדרשו "היכל אהרן" ,יה"ר שיזכה להגדיל תורה
ולהאדירה מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא אכי"ר.
ונוות בית תחלק שלל נו"ב היקרה שתחי' העומדת לימיני לסייעני
בכל כחה בשמחה ובנפש חפצה ואינה חוסכת מעצמה שום טירחא
ומאמץ כדי שאוכל לשכון באהלה של תורה מתוך מנוחת הנפש
והרחבת הדעת ,ישלם ה' משכורתה מן השמים בכלל ,ובפרט על
חלקה המיוחד בחיבור הזה ,ויה"ר שיזכנו ה' יחדיו לראות את זרעינו
הולכים בדרך ה' גדולים בתורה ויראי שמים ,אכי"ר.
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ואל אל נורא עלילה אשא תפילה שאור חדש על ציון יאיר ונזכה
כולנו יחד במהרה לאורו כי כבר ארכה לנו השעה ואין קץ לימי רעה,
דחה אדמון בצל צלמון והקם לנו רועה שבעה הוא משיח צדקנו יבא
במהרה] ,וע"ע בספר מאור עינים טשרנוביל פרשת מקץ ד"ה זמן
שכתב וז"ל :ובכל שנה ושנה יש מפלת הרשעים של אומות העולם
שונאי הדת עד שיפלו ויתבטלו לגמרי ויבא משיח צדקנו ב"ב וזהו
ערכתי נר למשיחי ,מן נר חנוכה הוא הערכה שיבא משיח צדקינו
ויתבטלו כל הקליפות אכי"ר[.
המודה להשי"ת לשעבר
ומתחנן על העתיד
זעירא דמן חברייא
יוסף חיים בן לאאמו"ר
ר' מרדכי אוהב ציון
פעיה"ק ירושלים תובב"א
ליל כ"ב כסליו תשע"א

פתיחה במילי דאגדתא
דרוש לחנוכה
בנוסח על הניסים כשעמדה מלכות יון הרשעה על עמך ישראל
להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך ,ובספר דברי יואל חנוכה
)סימן ק"א ,עמ' ת"צ( ,עמד בביאור הדברים דמה שייך להשכיח את
התורה הלא השכחה הוא דבר התלוי בלב ואין זה פעולה שתלויה
בידי אדם ואיך רצו להשכיחם את התורה ,ועוד דקדק שם מה כפל
הלשון להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך הלא היינו הך
דבתורה נכלל הכל וחוקי רצונו יתברך הן מצוות התורה דלא יתכן
חוקי רצונו שאינם ממצוות התורה וא"כ במה דקאמר להשכיחם
תורתך כבר נכלל בזה ג"כ שרצו להעבירם מחוקי רצונך ולמה כפל
הענין ,וביאר שם הרב עפ"י מה דאיתא בתנחומא פרשת משפטים
דעקילס הגר בן אחותו של אדריאנוס מל עצמו ולמד תורה ושאלו
אדריאנוס מדוע נימול דהיה לומד תורה בלא למול וענה לו עקילס
לעולם אם אין אדם נימול אינו יכול ללמוד תורה שנאמר מגיד דבריו
ליעקב למי שהוא מל כיעקב לא עשה כן לכל גוי משום שהם ערלים
מבואר מזה שיסוד כל התורה והמצוות תלוי במצוות מילה ומי
שאינו נימול א"א לו להגיע לידי השגת התורה באמת ובזה יובן נוסח
הנ"ל שעמדה מלכות יון הרשעה להשכיחם תורתך ,דלכאורה הלא
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היונים לא גזרו אלא על חודש מילה ושבת כנודע וא"כ למה קאמר
שעמדו עליהם להשכיחם תורתך דקאי על כלליות התורה והמצוות
כולם ,אבל לפי האמור ניחא דכיון שגזרו שלא לימול הרי גזרו בזה
להשכיחם כל התורה כולה ,דאם לא יהיו נימולים לא תוכל להתקיים
אצלם התוה"ק דגם אם יעסקו בה לא יזכו להשגת האמת דא"א
שתתקיים התוה"ק במי שאינו נימול כנ"ל במדרש ,והנה מצות מילה
נקראת חק כמו שאומרים בברכת המילה וחק בשארו שם וזהו
שאמרו כשעמדה מלכות יון הרשעה על עמך ישראל לשכחם
תורתך ואם תאמר היאך אפשר להשכיח את התורה ע"י פעולות
בנ"א לזה בא כמפרש ולהעבירם מחוקי רצונך דע"י שגזרו עליהם
לבטל מהם מצות מילה הנקראת חק עי"ז ממילא תשתכח התוה"ק
מהם ח"ו אף אם יעסקו בה ,וע"ע להאדמו"ר ממונקאטש בספרו
דרכי אמונה )דרך פ"ה( ,דמלכות יון היא קליפת חשך אותיות שכח
כמו שאמרו במדרש )בראשית רבה פ"ב ,ד( ,וחשך זו מלכות יון,
ולפי דבריו הקדושים נראה לע"ד להסביר מדוע גזרו היוונים גם על
השבת והוא בהקדים מש"כ הגר"י פלאג'י בספרו יפה ללב ח"ג
בהשמטות ותיקונים לספרו אבות הראש )דף קל"ד ע"ב וע"ג( וז"ל
שם ,שכחה איתא במטה אהרן בשם מדרש דנתן הקב"ה את השבת
כדי לבטל את השכחה ואיתא בעמק המלך דיש קליפה הנקראת
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חשך ומזה בא השכחה כי חשך הוא אותיות שכח ולכן נ"ל דמשו"ה
לא שמש החשך בליל שבת בראשית משום דהם ב' הפכים בנושא
אחד דחשך גורם השכחה ושבת מבטלת את השכחה ,הרב שמנה
לחמו טעם כ"ב .והוסיף היפ"ל והיינו דאיתא בזוה"ק בר"מ פרשת
יתרו דף צ"ב ע"ב בפסוק זכור את יום השבת לקדשו זכור אתר דלית
ליה שכחה ולא קיימא ביה שכחה וכו' ע"ש .וזה רמז הכתוב זכור את
יום כלומר בשביל זכור אל תשכח לבטל את השכחה הוא שניתן את
יום השבת ,ולפי"ז איך היה שבירת הלוחות בשבת כמ"ש בפנים שם
סע"ב ס"ק ק"ע שהם ב' הפכים בנושא אחד דשבירת הלוחות גרם
השכחה כאוז"ל ושבת מבטל השכחה וק"ל עכ"ד בנפלאים של הרב
יפה ללב ,וראוי להוסיף בזה מש"כ השפ"א פרשת כי תשא דהתורה
שלומדים בשבת אין בה שכחה ,ועיין למו"ר הגאון ר' יעקב חיים
סופר שליט"א בספרו תורת יעקב סימן פ"ב מה שהאריך בטעם דבר
זה דהתורה שנלמדת בשבת אינה נשכחת ,ומאחר עלות כל זאת יובן
היטב מדוע רצו היוונים לבטל את השבת מישראל כיון שרצונם היה
להשכיח את התורה מעמ"י והשבת היא מביאה לידי זכירה והדברים
נפלאים ,והנני מוסיף בזה דגם ביטול מצות החודש שרצו לבטל
היונים היה מרצונם להשכיח התורה ,והוא עפ"י מה שמצאתי בספר
המטעמים מערכת חדש וראשי חדשים אות י"ב וז"ל ,הטעם
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שהקטנים והתינוקות מביאים מעות לרבם בר"ח הוא שע"י קטרוג
הלבנה נתמעטה ע"כ נתמעט הזכרון וגבר השכחה וע"כ נותנים
המעות לכפרה שיוחזר להם הזכרון ללימוד ,ולפי"ז אפשר לומר
דהיה רצונם לבטל את ר"ח כדי שלא יוכלו להגיע לכפרה זו המביאה
לידי זכירה ודו"ק ,ולפי כל האמור יובן אמאי תיקנו חז"ל להדליק
החנוכיה בשמן זית דהרי ידוע דשמן זית מביא לידי זכרון כמבואר
ובוא כדי לבטל את זממת היוונים להשכיח את התורה ,ושוב מצאתי
שכ"כ גאון עוזינו ותפארתנו הרי"ח הטוב בספרו ידי חיים סימן
תרע"ג סעי' א' וששתי שזכיתי לכוין לדברי גדול ,וע"ע לידידי הג"ר
אבישי טהרני שליט"א בקונטרס שושנת העמקים עמק חנוכה )עמ'
ס"א אות פ"ח( ,מש"כ בזה משמיה דהחת"ס.
עוד יש להוסיף מה שראיתי בספר בני יששכר )מאמרי חודש כסליו
טבת( ,אות פ"ח שהביא בשם מרן החיד"א בספרו ראש דוד פרשת
מקץ דטעמם של היוונים לבטל דוקא ג' מצוות אלו כיון דע"י ג'
מצוות אלו ניכר שישראל נקראים בנים ,מצות שבת מוכיח שישראל
נקראו בנים ,דהנה קי"ל בסנהדרין )נ"ח ע"ב( ,גוי ששבת חייב מיתה,
והטעם משום דמשתמש בשרביטו של מלך ,דהשם יתברך שבת
מכל מלאכתו ביום הזה על כן ויברך אותו ויקדשהו ונקרא קודש לה'
והמשתמש בשרביטו של מלך חייב מיתה ,וישראל שומרים את
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השבת משום דנקראו בנים והשי"ת אב להם ,והמילה אות ברית
קודש אמרו בזוה"ק )ח"ג דף קס"ה ע"ב( דאי נטרין ברית אקרון
בנים ,וקביעות החודש גם מורה שנקראו ישראל בנים ,וקביעות
החודש גם מורה שנקראו ישראל בנים ,דהרי הש"י בעצמו כביכול
שומר הקביעות שקובעין הבנים )ר"ה כ"ה( ,אתם אפילו שוגגין אתם
אפילו מזידין וכתב הגחיד"א דבזה מתורצת הקושיא שהקשו
רבותינו הקדמונים על מה ככה עשו בית דינו של חשמונאי לקבוע
המועד ח' ימים הלא לא היה הנס רק ז' ימים אלא דחז"ל רצו שיהיו
נרמזין בימי הישועה הללו כל הג' מצוות שרצו היוונים לבטל והוא
דהנה יש בימים הללו ר"ח ושבת וקבעו שמונה ימים לרמז על מצות
מילה שניתנה לשמנה ימים ,ובזה מיושב ג"כ מה שהקשו למה תיקנו
ספיקא לגלויות בימי חנוכה משום דאז היתה נפסדת הכונה ,שכוונו
לרמז דוקא ח' ימים ע"כ תוכן דברי הגחיד"א ,ובזה ביאר הבני
יששכר הנוסח שאנו אומרים בעל הניסים ובאו בניך לדביר ביתך
היינו בניך הם בני בחוניך נשארו על עמדן בתואר בנים ,ולפי כל הנ"ל
נראה בס"ד דברי הפייט במעוז צור ישועתי בני בינה ימי שמונה קבעו
שיר ורננים ,דהיינו שעמ"י הבינו את רוע מעללם של היוונים שרצו
לעקור מהם שם בנים והיינו דקאמר "בני" דייקא בינה התבוננו בזה
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והרגיש בזה ולכן ימי שמונה וכמש"כ הגחיד"א דבשמנה ימים אלו
רמוז שבת חדש ומילה וע"ז קבעו שיר ורננים.

קונטרס

מנורת זהב
והוא ביאור לדברי אותו גאון וקדוש חד מקמיא
רבי יצחק
סגי נהור בנו של הראב"ד אשר קיבל מאליהו
הנביא זכור לטוב
קונטרס זה נמצא בכתב יד על ידי הגאון רבי משה
הרשלר בספרית בית המדרש לתורה שיקאגו
וחלק ממנו הובא בספר חסד לאברהם להגאון
מהר"ר אברהם אזולאי )מעין ב ,עין הקורא אות
נח( ,ועוד יצא עתק בכמה ספרים מספרי
המקובלים ,וגם אני הקטן זכיתי להיות מחובר
לטהור לכתוב כמה הארות בדבריו ואקוה שיהיה
לתועלת המעיינים להגדיל תורה ולהאדירה
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קונטרס סוד הדלקת נרות חנוכה
מיוחס לר' יצחק סגי נהור בנו של הראב"ד
מתוך כתב יד
מצאתי כתוב בקונטרס אחד
סדר הדלקת נרות של חנוכה יש בה עשרה תנאים.
התנאי הא' .אי זה כלי ראוי לנר חנוכה.
ב' .כמה שיעור חלל הכלי.
ג' .באיזה )שיעור( שמן ראוי להדליק.
ד' .כמה שיעור השמן שחייב לתת לכל נר.
ה' .באיזה פתילה ראוי להדלקה.
ו' .שיעור כמות הפתילה.
ז' .באיזה מקום ראוי להניחה.
ח' .כמה תהיה גבוהה מהקרקע.
ט' .מאיזה נר מהח' נרות יתחיל להדליק בליל א'.
הי' .באיזה סדר ידליק הנרות בכל הח' לילות.
התנאי הא' שהוא באיזה כלי ראוי להדליק ,דע כי ט"ו כלים ראויים לנר
א
חנוכה ,וכל הקודם קודם מהם משובח ,משום זה אלי ואנוהו.
 Qמנורת זהב R

א ממש"כ רבינו וכל הקודם קודם מהם משובח משום זה אלי ואנוהו
משמע דגם בהכשר מצוה אמרינן זה אלי ואנוהו ,ומצאתי בשו"ת אז

כט
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נדברו חי"ג סימן מ"ט ואילך שדן בענין האם נקרא נר רק השמן
והפתילה והאור או המקבל ג"כ נקרא נר וכתב בספר נתיבות עולם סוף
נתיב התורה שדבר זה עלה בגמ' בתיק"ו עיי"ש .ובשו"ת אבנ"ז או"ח
סימן ת"ק כתב דנראה לדינא דהכלי מכלל הנר ואותם המדבקים נרות
של שעוה או חלב ואין משימין אותם בכלי לא יצאו י"ח וכן אותם
העושים נר מתפוחי עץ דלא חשיב כלי כמש"כ הרמב"ם וכו' וסיכם
האבנ"ז הנה ביארנו שדין זה אם הכלי מכלל הנר במחלוקת שנויה
מערכה מול מערכה ולדעת מהר"ל ז"ל בסוף נתיב התורה הוא תיקו
בגמ' עכ"ל בקיצור ,ועיי"ש עוד בסימן נ' בסימן זה ולכאורה נראה
ראיה ברורה דגם בהכשר מצוה אמרינן זה אלי ואנוהו דאיתא בגמ'
בשבת )דף קל"ג ע"ב( תניא זה אלי ואנוהו התנאה לפניו במצוות עשה
לפניו סוכה נאה לולב נאה בקולמוס נאה בלבלר אומן וכורכו בשיראין
נאין ולכאורה שיראין נאים הוי הכשר מצוה חזינן דגם בהכשר מצוה
אמרינן זה אלי ואנוהו ועתה ראיתי מש"כ בזה מרן ראש הכולל הגאון
רבי אליהו בוחבוט שליט"א בספרו שושנת העמקים שהאריך והרחיב
כיד ה' הטובה עליו בחקירה זו )מעמ' רכב ואילך( ,עיי"ש דבריו
הנעימים ועוד יש לפלפל בזה לפי דברי התוס ביבמות ו' ע"ב שכתבו
דכל הכשר מצוה שא"א לעשותו באופן אחר הוי ממש כמצוה ועיין
בזה בספר כוכבי יצחק על הירושלמי ברכות )פ"א ה"ד אות י"ד(
מש"כ בזה וע"ע בספר ליקוטי שושנים עמ' תי"ז מש"כ בזה ,ועתה
מצאתי בספר משנת אברהם סימןצ א' שכתב דיש מהדרין שהדיו שבה
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הא' כלי זהב.

ל

ב

כותבין את האותיות יהיה מונח בכלי של קריסטל וכדומה משום זה
אלי ואנוהו חזינן דגם בהכשר מצוה בעינן זה אלי ואנוהו וע"ע בענין
זה דצריך שיהיה לאדם מנורה נאה בספר בה"ט סימן תרע"ג ס"ק י"ג
ובמקור חיים שם בשם סדר היום ובא"ר שם ס"ק ט"ו ובברכ"י ס"ק ז
ובמ"ב ס"ק כ"ח.
ואגב דאירינן בענין הכוסיות יש לעיין האם צריך להטביל הכוסיות
שנותן בחנוכיה ובקונטרס גם אני אודך חנוכה לידידי הרב הגאון רבי
גמליאל רבינוביץ' שליט"א בני ברק בתשובות הגר"ח קנייבסקי אות
נא שכתב שאם לא יטבילנו הרי אין ראוי להשתמש בו אוכלין ויש
אומרים שצריך שיהיה השמן ראוי לאכילה ,ע"כ .אולם הדר תברי
לגזיזי הגר"ח קנייבסקי בתשובתו שהובאה בספר אור ישראל דרדק
)עמוד מא קרני האור הערה  ,(152שכתב ,ואע"פ שצדדתי כן אין
האמת כן ,וכשרים להדלקה בלא טבילה ,וע"ע בשו"ת באר שרים חלק
ו )סימן נג ,אות ו( ,ע"ש.
ב במש"כ רבינו דמנורת זהב קודמת לכסף צ"ב אמאי אין העולם זהירין
בזה ,ובמיוחד תקשה לפמש"כ בספר קהילות יעקב למהר"י יאליש
במערכת ז' אות זהב ,דזהב בחינת הוד והביא כן ממהרח"ו בהגהותיו
פרשת וארא )דף כ"ג ע"ב אות ה'( וידוע דחנוכה הוא בחינת הוד,
ומצאתי בספר אור ישראל להג"ר ישראל תנחום דרדק שליט"א
)בהערה  (133שכתב וז"ל :ואולי יש לומר דהפוסקים לא הביאו לקחת

לא
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הב' .כלי כסף.
הג' .כלי מתכות בזהב ממין הנחושת ודומה לגוון הזהב.
ד' .כלי נחושת ממש שהוא אדום.
ה' .כלי מתכת המכונה נחושת.
ו' .כלי בדיל.
ז' .כלי עופרת.
ח' .כלי אבנים.
ט' .כלי זכוכית.
י' .כלי עצם.
י"א .כלי חרש המצופה באבר.
י"ב .כלי חרש בלתי מצופה ,המצופה ראוי לאלף שנים ושאינו מצופה צריך
ג
שיהיה חדש בכל שנה.
חנוכיה מזהב כיון דהזהב יקר מאד ועדיין צ"ב ,ואפשר ליישב כיון
דהזהב הוא בחינת דין אין ראוי לקחת חנוכיה מזהב ועיין בענין זה
דזהב בחינת דין בשו"ת אבני לוי )אלמוג( סימן ר"ז ובספר דברי שלום
עפג'ין חלק ה' )עמ' רצ"ג( ,וע"ע בשו"ת דברי יציב ח"ה סימן נ"ב
מש"כ בענין טבעת הקידושין אם צריך שיהיה טבעת מכסף או מזהב.
ג במש"כ רבינו דהמצופה ראוי לאלף שנים ושאינו מצופה צריך שיהיה
חדש בכל שנה ,יש להעיר מדברי הטור והשו"ע סימן תרע"ג סעי' ג'
שכתב דנר של חרס שהדליק בו לילה אחת נעשה ישן ואין מדליקין בו
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י"ג .קליפת רימון.
י"ד .קליפת האגוז הנדי.
ט"ו .קליפת האלון .והג' קליפות הנז' צריך שיעשו לשם כלי.
ושישתמשו בהם לעשותם כף מאזנים או למוד בהם פלפלין וכיוצא בהם.
ואם עשאם הגדול לשם כלי אע"פ שלא נשתמש בהם אלא שחשב
להשתמש בהם מחשבת הגדול חשובה כמעשה .אבל הקטן מעשה הקטן
קרוי מעשה ואין מחשבתו קרויה מעשה עד שישתמש בהם.ד אבל קליפת
ה
הבצלים והבצים וכיוצ"ב אינן ראוים להדלקה.
לילה אחרת אלא לוקח חדשים בכל לילה ואם אין לו אלא ישן מסיקו
בכל לילה באור ועיין מש"כ בענין זה דנר חרס ידידי הג"ר גמליאל
רבינוביץ' שליט"א בני ברק בקונטרס גם אני אודך חנוכה שאלה י"ג
ובשו"ת ודרשת חקרת )ח"ד סימן פ"ח(.
ד במש"כ רבינו אבל הקטן מעשה הקטן ראוי מעשה ואין מחשבתו
קרויה מעשה עד שישתמש בהם עיין בספר ויגד יעקב להגאון מפאפא
חומש ויקרא בקונטרס מצוותיך שעשועי מצוה שכ"ו מש"כ בביאור
סוגיא זו ,ובספר סוכת שלם על הלכות סוכה )עמ' קי"ז וקי"ח(,
ובתפארת יעקב חולין דף יג ע"א ד"ה קטן יש לו מעשה.
ה מש"כ רבינו דקליפי ביצים אין מדליקין בהם עיין בשו"ת אדמת
קודש )להגאון ר' משה ניסים חיים מזרחי( ח"ב סימן ה' שנשאל אם
מותר להדליק בקליפי ביצים ותחילה נטה קו להקל בזה ושוב כתב

לג
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זה הכלל כל דבר שהוא )חשוב( חוץ מאלו הט"ו הנזכ' אינו ראוי להדלקת
חנוכה .וכל כלי מאלו הנז' שאינו יכול לעמוד מאיליו אלא שצריך לסומכו
בדבר אחר ,אינו ראוי לנר חנוכה ,ולא לנר שבת שמברכין עליו,ו שכל נר
וז"ל :אחר הדברים האלה בא אלי החכם השלם והכולל מתנהג
בחסידות ר' אברהם בן כ"ר שמואל הי"ו ובידו הספר הקדוש והנורא
חסד לאברהם ושם בנהר נ"ד כתב דקליפות ביצים ובצלים אינם ראויים
להדלקה ולכן לענין הלכה אליו שומעין ואין מדליקים בהם כלל וסוד
ה' ליראיו ,וע"ע מש"כ בזה מו"ר הגאון ר' יעקב חיים סופר שליט"א
בספרו חוקי רצונך ח"ב )עמ' כ"א הערה ב'( וע"ע בקובץ התורני דרך
כוכב מיעקב ח"ו )עמ' ל"א( מש"כ בזה הג"ר יצחק נתן קופרשטוק
וע"ע בזה בשו"ת אבני נזר סימן ת"ק ובשו"ת אמרי כהן סימן א'
ובשו"ת שבות יעקב ח"א סימן ל"ג ובשו"ת שדה הארץ )ח"ג סימן
מ"א( ובשו"ת מור ואהלות אהל מנורה הטהורה אות ד'.
ו מש"כ רבינו וכל כלי מאלו הנז' שאינו יכול לעמוד מאליו אלא
שצריך לסומכו בדבר אחר אינו ראוי לנר חנוכה ולא לנר שבת
שמברכין עליו שכל נר שאנו מברכין עליו צריך שיהיה "כלי" והכלי
שאינו יכל לעמוד על שוליו אינו ראוי להדלקה שאנו למדים נר חנוכה
מנרות בהמ"ק שהיו "כלי" מכלי בהמ"ק ,עכ"ל .הנה יש להעיר מה
שרבים וכן שלמים לוקחים כוסיות מזכוכית שפיהן רחב ושוליהן צר
ושמים במנורה כדי שלא תתקלקל המנורה שעשויה מכסף ולכאורה
לדברי ר' יצחק סגי נהור כיון שכוסיות אלו אינם יכולים לעמוד בפני
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עצמם אין זה ראוי לנר חנוכה ,ומצאתי עתה בספר הנפלא אוצר
הזמנים על חנוכה להג"ר אהרון מרדכי בריסק שליט"א שהביא מספר
יד נאמן עמ"ס שבת דף י"ד ע"א שכתב דיש להקל בזה כיון שתחילת
עשייתן הם כך דין כלי יש להם ,וכן העיר בזה בשו"ת שדה הארץ
להגאון ר' אברהם מיוחס בח"ג סימן מ"א וכתב דאין זה תמיה דהלא
כבר פסק מרן בשו"ע או"ח )סימן קנט ,סעיף ה( ,דאם מתחילה עשה
כלי בלי סמיכה להשתמש בו ע"י סמיכה דין תורת כלי עליו וכן הכא
בנ"ד כי יש להם בית מושב דמתחילה נעשו לתשמיש זה ,וזה פשוט.
ובשו"ת שבט הקהתי ח"ג סימן ר"א כתב ליישב מנהג העולם לא
להקפיד על כך ומשימים כוסיות ,כיון שהכוסיות בטלים לגוף המנורה
וכשם ששנינו במסכת כלים )פרק יג ,משנה ו( ,עץ המשמש את המתכת
מקבל טומאה ,אע"ג דפשוטי כלי עץ אינם מקבלים טומאה ,מ"מ כיון
שמשמש את המתכת בטל אליו ונעשה כמוהו ,א"כ ה"ה בנידון דידן
שנחשב כמדליק בכלי כסף ,עכת"ד ,והן עתה ראיתי בגליון מריח
ניחוח פרשת וישלח לידידי הרה"ג ריח"מ אבוחצירא מה שהאריך
בענין זה ,ושם כתב הש"ג ישי"ג ע"ד הרב שבט הקהתי ועיי"ש מה
שהאריך בזה ,ואכמ"ל ,וע"ע בספר אוצר הזמנים חנוכה )הערה (312
מש"כ בזה בשם הגרשז"א ,דכיון דהזכוכיות אינם עומדים בפני עצמם
אלא בתוך המנורה של כסף הרי זה בטל לענין זה לגבי המנורה ,ובספר
נטעי גבריאל נטה לומר שלכאורה יתן השמן בתוך המנורה עצמה
אולם שוב כתב דכיון דבמשך השנים תשתחר המנורה וא"כ עצם

לה
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שאנו מברכין עליו צריך שיהיה כלי ,והכלי שאינו יכול לעמוד על שוליו אינו
ראוי להדלקה ,שאנו למדים נר חנוכה מנרות מנורת בית המקדש שהיו כלי
מכלי בית המקדש.
התנאי הב' שהוא שיעור חלל כלי ,פי' יש לו שיעור למטה ואין לו שיעור
למעלה ,וצריך שלא יפחות מאצבע על אצבע ברום אצבע בגודל,ז וזה
השיעור יחזיק משקל ב' דרהמין וחצי משמן זית.
הג' שהוא באיזה שמן ראוי להדליק .דע כי אעפ"י שאמרו רז"ל כל שמנים
והפתילות כשרים לנר חנוכה ,עכ"ז רצוי לחזר אחר שמן זית זך ,שבשמן זית

הזכוכית נעשית בשביל כבוד המנורה שתשאר נאה ויפה ושפיר הו"ל
בכלל זה אלי ואנוהו ,ועיי"ש עוד מש"כ בזה.
ז מש"כ רבינו וצריך שלא יפחות מאצבע על אצבע ברום אצבע בגודל
עיין בספר מדות ושיעורי תורה )להגר"ח בניש שליט"א( בעמ' צ
ששיטת חכמי ספרד שמידת האגודל היא  2ס"מ עיי"ש שהביא כן
מהרב פתח הדביר ומהגר"ח פלאג'י ומהרב מסגרת השולחן וכן ס"ל
לכמה מגדולי רבני אשכנז הלא המה בעל דרכי תשובה ומהרש"ם
מברז'אן ומה שהוסיף דזה השיעור יחזיק משקל ב' דרהמין וחצי משמן
זית עיין בספר הנ"ל פרק ל' ס"מ שמשקלו של הדרהם הוא בין  2. 83ל
 3. 08גרם ועיי"ש מה שהאריך בזה ובספר חזו"ע פסח )עמ' קעז(.
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נעשה הנס.ח והיותר זך הרי משובח ,והשמן זית אעפ"י שלא יהיה זך כ"כ
יותר טוב משאר שמנים.

ח מש"כ רבינו דרצוי לחזר אחר שמן זית זך שבשמן זית נעשה הנס עיין
ברמ"א סימן תרע"ג סעיף א ובכל בו סימן מ"ד ובלבוש סימן תרע"ג
סעי' ב' ובא"ר סימן תרע"ג סעי' א ובפר"ח סימן תרע"ג סעיף א,
ובספר יפה ללב סימן תרע"ג סעי' א כתב וז"ל :ומנהג מקומינו להדליק
בשמן ובשמן זית מצוה מן המובחר אי משום שהנס היה בשמן זית
וכיון שע"י הנס שנעשה במנורה תקנו נר חנוכה צריך לעשות בם
כמנורה שהיתה בשמן זית זך וגם בשמן בו תרמוז על נס שבת מילה
חדש שרצו לבטל מהם היוונים כי שמן נוטריקון ש'בת מ'ילה נ'ר כי
הלבנה שהיא מאירה כנר היא בר"ח שאז מולד הלבנה להאיר וגם כבוד
שבת הוא בנר שמדליקין בו ומילה נמי נהגו להדליק בה נרות עיי"ש
עוד בדבריו ובספר אוצר הזמנים חנוכה )עמ' ר"ה( הביא מכ"ק זקינו
בדרוש וחידוש מהרא"ץ בריסק )סימן ה' אות ב'( שחידש שהענין
להדליק בשמן זית הוא דומיא דמקדש ,עיי"ש דבריו ,ומש"כ רבינו
והשמן זית אע"פ שלא יהיה זך כ"כ יותר טוב משאר שמנים ,עיין
בספר פניני חנוכה מהגרי"ש אלישיב שליט"א ושם בעמ' קל"ט שכתב
וז"ל :שמעתי מרבינו שליט"א יש רשימה מאחד הראשונים )הוא
רבינו( של הידור בכלים שמדליקים בהם והוא עושה חמש עשרה
מדרגות של הידור ואם בכלים שמדליק יש בהם הידור על הידור,

לז
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הד' שהוא שיעור השמן צריך שלא יפחות ממשקל ב' דרהמין ורביע בכל נר
ונר .והטעם שאמ' רז"ל שמנורת בית המקדש היו מדליקין אותה בחצי לוג
והיה מספיק בכל לילה כל נר ונר .ועוד אמרו רז"ל שכשגברה יד חשמונאי
בדקו ולא מצאו שמן אלא מה שמספיק ללילה א' ,שהוא שיעור ג' לוגין וחצי
בכל לילה לכל הז' נרות ,שהוא שעור חצי לוג בכל נר .וחצי לוג הוא משקל ג'
ביצים ,וכל ביצה שקולה י"ח דרהמים ,והג' ביצים שהם י"ח דרהמים לכל
ביצה כנז' יעלו נ"ד דרהמים לכל נר ונר ,וכשתצרף ז"פ נ"ד לז' נרות ,יעלו
שע"ח דרהמים,ט וזה היה שיעור שנמצא טהור חתום בחותמו של כ"ג ,ומונח
ועי"ש עוד שהאריך בכמה פרטי דינים בדיני שמן זית ,וע"ע בשו"ת
שבט הלוי )ח"ט סימן קמ"ג(.
ט מש"כ רבינו כמות הנרות יעלו לשע"ח דרהמים נראה לומר בס"ד
דשע"ח מלה בגימטריא ה' ארך אפים ,ועיין בספר דרכי אמונה
לאדמו"ר ממונקאטש זצוק"ל שכתב שחנוכה הוא בסוד ארך אפיים
ובספר נפלאות מתורתך עה"פ סלח נא לעוון העם ה'זה כ'גודל ח'סדך
וכאשר נשאתה לעם הזה ממצרים ועד הנה ויאמר ה' סלחתי כדבריך
וכתב לפרש הנה פסוק ויאמר ה' סלחתי כדברך שאז היתה הסליחה על
חטא העגל ונראה מכאן רמז למה שמקובל בפי חסידים שעד חנוכה יש
ארך אפיים לפני הקב"ה והדין שהתחיל בר"ה וביוהכ"פ לא נסתיים רק
בחנוכה ונרמז בר"ת חנוכה בספוק סלח נא וגו' ]שוב הראוני שכן רמז
בספר שער יששכר ,וא"ה יחא"צ ,כן הוא בספר שער יששכר אות צ"ב
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לח

בכלי חרס שאינו מקבל טומאה מגבוי אלא מתוכו ,וחלקו אותו שמן לח'
לילות ,והיו נותנים בכל לילה בכל נר ונר ז' דרהמים חסר רביע ,שזה השיעור
מספיק לשעה וחצי שהוא שמינית הלילה ,ונעשה בו נס והיה מדליק והולך
כל לילה ולילה .ודע כי כשחלק הנ"ד דרהמים לי"ד שעות שבלילה ,יעלה
שיעור משקל השמן שיספיק לכל שעה ד' דרהמים וחצי .ושיעור זמן הדלקת

וכן הוא בספר ליקוטי מוהר"ן תנינא סימן ז' אות י"א[ ,וכן משיחך
עולה בגימטריא שע"ח ויתבאר עפ"י מש"כ בספר שער יששכר מאמרי
חודש כסליו אות ח' וז"ל שם :שהעיקר להתפלל על הגאולה במהרה
דידן בפרט בחבלי משיח אלו ובש"ק וימי חנוכה אלו שהוא חינוך
והרגל לגאולה העתידה כמבואר בבני ישכר ובכל הספרים ,ובו התגלות
אורו של מלך המשיח עי"ש דבריו ,ועוד יש להוסיף דולילה כיום יאיר
הוא בגימטריא שע"ח שבחנוכה הוא בחינת לילה כיום יאיר עיין בספר
שערי המועדים לאדמו"ר מלובאוויטש זצ"ל ח"ב אות פ"ג מש"כ בזה,
עוד יש להוסיף דהעקרב בגימטריא עם הכולל הוא שע"ח ,ומצאתי
בספר בני ישכר מאמרי חדש כסליו אות ע"ט דכתב בשם האריז"ל
דעקרב הוא יוון ועיי"ש מה שרמז בזה והדברים נפלאים.
י מש"כ רבינו שהיה מונח בכלי חרס שאינו מקבל טומאה מגבו עיין
מש"כ התוס' בשבת כ"א ע"ב ד"ה שהיה ובר"ן שם מש"כ בזה וע"ע
מש"כ בה מו"ר הגרי"ח סופר שליט"א בספרו חוקי רצונך ח"א סימן
ה'.

לט
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נר חנוכה אז"ל שהוא חצי שעה ,נמצא שיספיק לכל נר מנרות חנוכה משקל
ב' דרהמים ורביע.
הה' שהוא באיזה פתילה .אעפ"י שאמ' ז"ל כל הפתילות ראויים להדלקת נר
חנוכה ,עכ"ז ראוי לחזר אחר צמר גפןיא שיהיה נסרק במסרק.
הו' שהוא שיעור כמות הפתילה .צריך שיחזיק עישור חלל הנר .כיצד ,שיעור
חלל הנר צריך שיהיה מחזיק משקל ב' דרהמין וחצי .ונותנים בתוכו ב'
דרהמין ורביע שהם ט' רביע ,ובאותו רביע היה צריך שיהיה שיעור הפתילה,
לא משקלה ,באופן שצריך חלל כל נר להחזיק עשר פתילות לא פחות ולא
יותר.
יב
הז' שהוא באיזה מקום ראוי להניחה בטפח הסמוך לפתח משמאל הנכנס.
יג
הח' שהוא כמה תהיה גבוהה מהקרקע .למעלה מג' ולמטה מי'.

יא מש"כ רבינו דראוי לחזר אחר צמר גפן כ"כ בחיי"א כלל קנ"ד אות
ח' ובקצור שו"ע סימן קל"ט סעי' ד' ובמשנ"ב סימן תרע"ג ס"ק ב',
וע"ע בספר נטעי גבריאל פרק י"ז אות א' ס"ק ב'.
יב מש"כ רבינו שההדלקה בטפח הסמוך לפתח משמאל הנכנס עיין
במסכת סופרים )פרק כ ,ה( ,ובשאילתות פרשת וישלח דהוא כי היכי
דלהוי מזוזה מימין ונר חנוכה בשמאל ובעל הבית בטלית מצוייצת
בניהן וע"ע בחידושי מהרצ"א דינוב בחידושיו לשבת )סוגיא ה' עמוד
קעד בדפו"ח(.
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מ

הט' שהוא מאיזה מקום מהנרות יתחיל להדליק .צריך להתחיל להדליק
יד
מהנר הסמוך לפתח.
הי' שהוא באיזה סדר ידליק הנרות בכל הח' לילות .הוא ,שבליל ב' יתחיל
מהנר הב' הסמוך לפתח ,ועליו יברך ,ואח"כ ידליק נר שני הסמוך לו שהוא
הסמוך לפתח ,ובליל ג' יתחיל מן הנר הקודם לאותם שני נרות שהדליק
בליל ב' ,ואח"כ ידליק אותן הב' נרות הסמוכות לפתח כסדרן ,וידליק על
יג מש"כ רבינו שתהיה גבוהה למעלה מג"ט ולמטה מי"ט עיין מש"כ
רבינו הגאון ר' יעקב חיים סופר שליט"א בחיבורו חוקי רצונך ח"ב
סימן ג' דהא דצריך להניחה למעלה מג' טפחים הוא מעכב בדיעבד
ועיי"ש ראיותיון הברורות ,וע"ע בספר יסוד ושורש העבודה )שער יב'
אות א'( ,וע"ע במש"כ בזה הגר"ח פלאג'י במועד לכל חי סימן כז' אות
ל"ד ובבא"ח פרשת וישב הלכות חנוכה סעי' ה'.
יד מש"כ רבינו שצריך להתחיל להדליק מהנר הסמוך לפתח כ"כ הכל
בו סימן מ"ד וז"ל :ונהגו להתחיל בצד הפתח וכ"כ הב"ח סימן תרע"ו
סעי' ד וז"ל :לכן נראה עיקר דלעולם הוא מתחיל בטפח הסמוך לפתח
וכשמדלק בשמאל הפתח מדליק בכל לילה בנר היותר ימיני ומדליק
כדרך שאנו בני ברית כותבין ואע"פ שאינו פונה דרך ימין אין לחוש
כיון שצריך להדליק בטפח הסמוך לפתח וע"ע בביאור הלכה סימן
תרע"ו ס"ק ו וע"ע בספר ארחות חיים ספינקא סימן תרע"ו ס"ק ט'
מש"כ בזה.

מא
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הסדר הזה כל הח' לילות ,באופן שימצא בליל ח' שמתחיל להדליקטו מנר
הח' היותר רחוק מן הפתח ,וידליק על הסדר וישלים בנר הסמוך לפתח ,שבו
הדליק בתחילה בליל ראשון.
ומ"ש רז"ל הזהיר בנר חנוכה הויין ליה בנים זכרים שיהיו ת"ח ,והרי כ"ע
מדליקין נרות חנוכה ואין כולם ולא רובם זוכין לבנים זכרים ושיהיו ת"ח ,אין
לתמוה מזה שהאמת הוא ,חכמים הם אמת ודבריהם אמת ,וכפי מה שכל
העולם מדליקין נרות חנוכה ,שרובא דרובא יוצאים ידי חובתן ,אבל מיעוטא
דמיעוטא זהירין להדליק כפי כל פרטי המצות והדיקדוקים ,שהזהיר
בהדלקתן בכל פרטיה ודיקדוקיה יקנה וישיג בכח המצוה ובסגולתה בנים
זכרים ת"ח.

טו מש"כ רבינו באופן שימצא שבליל ח' מתחיל להדליק מנר הח'
הרחוק יותר מן הפתח וידליק על הסדר וישלים בנר הסמוך לפתח שבו
הדליק בתחילה בלילה הראשון עכ"ל עיין בשו"ע סימן תרע"ו סעי' ה'
ובד"מ ס"ק ה' ובפר"ח ס שם ובא"ר שם ס"ק י' ובשו"ת חת"ס סימן
קפ"ז שו"ת מהרש"ל סימן פ"ה ובשו"ת מהר"י ברונא סימן ל"ט
ובמשנ"ב ס"ק י"א ובכה"ח סופר ס"ק ל"א ובנזירות שמשון שם וע"ע
בפרי עץ חיים שער חנוכה פרק ד' )ולא הבנתי דברי המגיה בהערותיו
על רבינו מס'  24שכתב שדבריו אינם כדברי המקובלים וצ"ע(.
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מב
טז

יסוד הענין הוא ,דע שיש חותם אחד מחותמי שם המפורש בן ט' תיבות
שעולה מספרן מ"ה ,וצורתו ותבניתו הוא לוח מרובע בט' בתים ,ובכל בית
אות אחת ,וכל א' מהג' עולה חשבונו ט"ו ,וזה החותם יוצא מספירת החכמה.
וכתב הרשב"י בתקונים ,מאי חכמה כ"ח מ"ה ,והסוד הג' .הוא שסוד בן ד'
אותיות במילואו ה'ו'י'ה' עולה בחשבונו מ"ה ,וכבר נודע כי השם הרומז
לספירת חכמה ,הוא שם י'ה' שעולה בחשבונו ט"ו ,וזהו סוד י"ה שבספירת
חכמה ,ששם י'ה' נקרא חכמה שר"ל כ"ח מ"ה ,שהוא סוד החותם הנז' שיש
בו ט' אותיות בט' בתים מרובעים וזו היא
ד
ט
ב
צורתו *:וכל ג' אותיות עולה חשבונו ט"ו כחשבון
ג
ה
ז
שם י'ה' ,באופן שכל הט'יז עולה חשבונו מ"ה
ח
א
כחשבון שם בן ד' במילואו הנז' ,וזהו סוד שם י'ה' ו
מספירת החכמה שר"ל כ"ה מ"ה .ודע כי זה החותם יש לו ח' צדדים וכל ג'
אותיות עולה חשבונו ט"ו בכל אחד מהח' צדדים ,ע"כ.

טז מש"כ רבינו וז"ל :שם המפורש בן ט' תיבות שעולה מספרן מ"ה
כונתו למש"כ לקמן בטבלה העשויה מג' נרות שורות עיי"ש.
יז מש"כ רבינו צורת הט' אותיות שעולין כחשבון מה ,עיין בשל"ה
הקדוש מסכת שבועות פרק תורה אור אות י"א ,וע"ע בספר ודרשת
וחקרת ח"ג פרשת מקץ )עמ' ק"ד( מש"כ בזה.

מג
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ודע כי נרות חנוכה הם ל"ויח בכל הח' לילות ,והזהיר בהם יזכה לחכמה,
והסוד לו חכמו ישכילו זאת ,כל הזהיר בל"ו נרות של מצות חנוכה יזכה
לבנים בעלי חכמה ,אימתי אם ישכילו זאת ,ר"ל אם יתכונו להזהר בזאת
המצוה בכל פרטיה ודיקדוקיה.
והשמן שצריך להדליק בכל אלו הל"ו נרות שיעורן משקל פ"א דרה"ם,
כחשבון "כסא" לשכינה .ולא עוד אלא שהזהיר בל"ו נרות חנוכהיט ליתן
יח מש"כ רבינו דנרות חנוכה הם ל"ו עיין בספר קב הישר סוף פרק צ"ו
הביא רמז לדבר שרפים עומדים ממעל לו ועיי"ש בביאור מאורי האש
ובפירוש קב ונקי.
יט מ"ש רבינו דהזהיר בל"ו נרות זוכה שישוב ה' מחרון אפו "ויעמוד
מכסא דין וישב על כסא רחמים" נראה דמכאן מקור נפתח למש"כ
בספרים הקדושים דגמר החתימה של יוהכ"פ הוא בחנוכה עיין בספר
תולדות אהרון להרה"ק ר' אהרון מזיאטמיר בדרושים לחנוכה וכ"כ
בספר בת עין פרשת וישב ,וע"ע בספר שער יששכר מאמר ימי האורה
אות ל"ו ובספר טור ברקת סימן תקפ"א הובא בשם מדרש עה"פ הנותן
בים דרך אלו ימים מאלול עד חנוכה] ,א.ה .ובירושלמי )פרק ב דשבת,
הלכה ו( איתא ,הנותן בים דרך מן העצרת ועד החג ,ובמים עזים נתיבה
מן החג ועד חנוכה ,ע"ש .מגנ"י ס"ט [.וע"ע בזרע קודש )דף צ"ד ע"ב(
ובספר ליקוטי מהרי"ל למהרי"ל מזאקילקאב תלמיד הנועם אלימלך
בדרוש לחנוכה ,ובספר דברים אחדים למהרצ"א מדינוב )במאמר
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מד

בהם משקל פ"א דרהם זמן ,זוכה שתתראה אליו השכינה ושישוב ה' מחרון
אפו ויעמוד מכסא דין וישב על כסא רחמים .וכל זה בסגולת המצוה של
משקל פ"א דרה"ם שמן זוכה כחשבון "אף" ,תתהפך האף לפני ה' ,ר"ל
שזאת המצוה תעמוד לפניו לפה ולמליץ ללמד עליו זכות ולשון ,אף מלשון
"אלף" אאלפך חכמה.
ואז"ל שנרות חנוכה אסור ליהנות בהם ולא להשתמש לאורן אפילו לדבר
מצוה .והזהירונו להדליק בכל לילה נר א' מיותר סמוך לנרות חנוכה ,שאם
יטעה ויהנה מאורן נמצא שנהנה מאורו של נר חול,כ ולא עבר על דברי
לחנוכה אות ד( ,ובספר צמח דוד מדינוב )דף נ"ד ע"א( ובספר אמרי
נועם מועדים )דף נ"ז( ובספר מגן אברהם להמגיד מטריסק )עמ' ק"ח
בדפו"ח( ובספר מאמר מרדכי להרה"ק ר' מרדכי מקאזמיר ,ובפלא
יועץ להגה"ק ר' מרדכי מהארנסטייפיל ובספר אמרי מ"י לחנוכה וכמו
שהובא כל זה לציון בספר נטעי גבריאל חנוכה פרק נ"ו אות א' וע"ע
להגאון הדיין המצויין מר דיינא דנחית לעומקא דדינא ר' יהושע ממן
שליט"א בספרו עמק יהושע בקונטרס שער יהושע מערכת ח' אות
חנוכה.
כ מש"כ רבינו שאם נהנה מאור השמש לא עבר על דברי חכמים עיין
מש"כ בזה בספר קב הישר פרק צ"ו ועמש"כ מורנו ורבינו זקן ויושב
בישיבה הגאון ר' עובדיה יוסף בספרו חזון עובדיה חנוכה )עמ' קב
ועמ' ק"ג( מש"כ להעיר בדברי הרב קב הישר.
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חכמים .ולכן הזהיר בנרות חנוכה צריך להקדים שני ימים קודם לתקן הנרות
ולהזמין שמן זית זך להדלקה ,ולהעלות מ"ה פתילות ,ל"ו פתילות לנרות
מצוה ,וח' פתילות של חול לח' לילות א' בכל לילה .כשתצרף חשבון הח'
פתילות עם הל"ו יעלו מ"ד כחשבון ד"ם .והכוונה שהזהיר בהם ינצל מדם,
ושישוב ה' מחרון אפו ויעמוד מכסא דין לכסא רחמים כנז"ל.
ועוד צריך לעשות פתילה אחרת ארוכה,כא כדי לקשור בה כל המ"ד פתילות,
ועמה יעלה מ"ה .וענין סוד המ"ה פתילות הוא סוד החותם הנז' שעולה מ"ה,
והוא סוד חותם ספירת החכמה שר"ל כ"ח מ"ה .ובכח זה השם נעשה הנס
בשמן המנורה בבית שני ,בשמן שלא היה מספיק אלא ללילה א' ונעשה נס
והספיק לח' לילות.
כב
וכבר התבאר למעלה שאותו השמן חלקוהו לח' חלקים  ,כדי שידליקו
ממנו ח' לילות ,ובכל לילה ולילה נעשה נס בשמן .ומטעם זה נתחייבו לגמור
כא מש"כ רבינו ועוד צריך לעשות פתילה אחרת ארוכה כדי לקשור,
כונת רבינו לכרוך את כל הפתילות באותה פתילה כדי שיעלה בסוד
מ"ה.
כב מש"כ רבינו וחלקו אותו השמן לח' לילות עיין מש"כ בענין זה מרן
הב"י או"ח סימן עת"ר ובפר"ח שם ועמש"כ בזה מו"ר הרה"ג ר' יעקב
חיים סופר שליט"א בספרו חוקי רצונך ח"א סימן ב' שכתב לאמר
שזכה מרן לכוין בכל תירוציו לדברו חד מאדירי קמאי ז"ל הוא רבינו
הרא"ש בתוספותיו לשבת )כ"א ע"ב( וע"ע להרב המאירי שם.
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ההלל בכל הח' )לילות( ימים .וטעם לנס להיותו ח' פעמים לח' לילות לא
פחות ולא יותר ,הוא מסוד החותם הנז' ,שבכל ג' אותיות עולה חשבונו ט"ו
בכל א' מהח' צדדים ,ומטעם סוד זה ולכוונה זו צריך להדליק הנרות בכל ח'
לילות חנוכה ,והזהיר באלו המ"ה פתילות הנז' היוצאים מסוד החותם הנז'
שעולה בחשבונו מ"ה ,זוכה בסגולת המצוה בכח השם בן ד' שעולה במילואו
מ"ה ,שיהיו לו בנים ת"ח.
ודע שצריך להזהרכג באותן הח' פתילות של חול שלא לזלזל בהם כמו
באותן של מצוה ,ר"ל שצריך ליתן בכל נר מהח' נרות משקל שני דרהמים
ורביע שעולין י"ח כחשבון ח"י .ובסוד כוונת הדלקתן היא השגת חיים ,ר"ל
להנצל מחיוב מיתה .כאז"ל מותר השמן והפתילות אסור' בהנאה וצריך
לעשות מהן מדורה ולשורפן ולא ליהנות מהם ,ושלא בזמן צריך להזהר כולי
האי ,כל שכן וק"ו בן בנו של ק"ו ליהנות לאורן ובזמנים שהוא אסור ,והעובר
על דברי חכמים חייב מיתה ,וע"י אותן הי"ח דרהמיםכד של שמן כחשבון
כג ומש"כ רבינו ודע שצריך להזהר באותן פתילות של חול שלא לזלזל
בהם כמו באותן של מצוה ודאי כונתו לנתינת שיעור השמן אבל לא
לאיסור השתמשות וכנ"ל ופשוט.
כד מש"כ רבינו דע"י אותם י"ח דרהמים של שמן כחשבון חי שנותן
בכל הח' נרות של חול כנזכר יקיים דברי חכמים וינצל מן המיתה
ונמצא חי עין מש"כ בזה בספר קב הישר פרק צ"ו ברש הפרק ועיין
להגחיד"א בספרו דברים אחדים דרוש ל"ב שכתב לפרש לפי"ז דזה
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ח"י שנותן בכל הח' נרות של חול כנז' ,יקיים דברי חכמים וינצל מן המיתה,
ונמצא חי.
ועוד דע כי כשתצרף חשבון הח"י דרהמים של ח' נרות של חול עם פ"א
דרהמים של ל"ו נרות של מצוה ,יעלו כחשבון צ"ט ,והכל תלוי בסוד החותם
הנז' ,שכמו שמצות הנרות חנוכה הם ח' ימים כנגד לילות שנעשו בהם נס
בשמן נרות )חנוכה( המנורה בבית המקדש בבית שני ,כנז' בסוד החותם של
שם המפורש של בן ד' במילואו שעולה חשבונו מ"ה ,וחותמו ט' אותיות בט'
בתים מרובעים ,שכל ג' מהם עולה חשבונו ט"ו ה' פעמים מח' צדדים ,כמו
כן מזה החותם יזכה סוד )החותם( המילה שניתנה לח' ימים.
וצריך אתה לדעת ,כי המתפלל צריך לכוין בפיו ובלבו ליחד ולקשר כל
הספירות ובספירה שהמתפלל צריך לה ,צריך להאריך ולכוין בה יותר כד
שירד לה שפע בשופע .שמאותו שפע יבוא אליו וישיג בקשתו ,ולפי שמדתו
של אברהם ע"ה היא מידת החסד כדכתיב ויסע אברהם הלוך ונסוע הנגבה,
וכתיב חסד לאברהם ,ומידת החסד עיקר השפעתה היא )מידת( ]מספי'[
החכמה ,שמידת החסד היא כמו בית או מלבוש לספירת החכמה ,כדאיתא
בתיקונים ]דף סג ע"א[ ז"ל יו"ד לבושא דליה חסד .ולפיכך א"א ע"ה
כשהיה מתפלל ומיחד כל הספירות יחד ,היה מצריך ומכוין ביותר בספי'
רמז הפכת מספדי למחול לי כי תיבות הפכת אויות פך ת"ה ר"ת תחנית
המתים שנתגלה פך ששמור לתחיית המתים וע"ע במש"כ בזה הגר"ח
פלאג'י בספרו נפש חיים מערכת חית אות נ"ה ואכמ"ל יותר.
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החכמה ,והכוונה היתה כדי להוריד אליה השפע מאין סוף ביותר בשפע ,כדי
שמאותו השפע יבוא למדת החסד שהוא מדתו.
ודע כי תפלת ישתבח שמך וכו' היא תפלתו של א"א ע"ה ,כי הוא סדר
אותה ,והיא התפילה שהיה אאעה רגיל להתפלל תמיד ,וסידר בה ט"ו מיני
שבח רומזים לשם י"ה שבספירת חכמה ,לפי שמשם ירד השפע למידתו
שהוא מדת החסד ,ותקן אחר חתימת תפלה זו שבח אחר של ט"ו תיבות,
חתום בחותם ר"ת שמו נחלק לה' בתים .הבית הא' מד' תיבות והן "א-ל
ההודאות אדון הנפלאות" ,ומתחיל באות אל"ף לרמוז לאות אלף של
אברהם .והבית השני מג' תיבות והיא "בורא כל הנשמות" ,ומתחיל בבי"ת
לרמוז לבית של אברהם .והבית הג' מג' תיבות ג"כ והיא "רבון כל המעשים"
ומתחיל ברי"ש לרמוז לריש של אברהם ,והבית הד' של )שתי( ]ג'[ תיבות
והיא "הבוחר בשירי זמרה" ,ומתחיל בה"י לרמוז לאות הי"א של אברהם,
הבית הה' היא של שתי תיבות והיא "מלך חי העולמים" כי חי-העולמים
הוא תיבה אחת ,והוא כי חיבור שניהם הוא שם א' של ספירת יסוד כנודע,
וכבר נתבאר סוד זה בעניין הברכה לחיים שמוסיפין בברכת מגן בעשרת ימי
תשובה ,שיש בנוסח ההוא י"ד תיבות ,ונכנסין בחשבון י"א תיבות ,בעבור כי
אל מלך חיבור שניהם הוא שם א' משמות ספירת בינה .וכמו כן אלקים
חיים ,אבל אל וחי ,חיבור שניהם הוא שם אחד משמות היסוד.
וכבר ידעת כי הלכה פסוקה שאין אדם רשאי להפסיק בין סוף חתימת
הברכה לעניית אמן .ובתפילת ישתבח אנו מפסיקים בין סוף החתימה
לעניית אמן באותן הט"ו תיבות ,והטעם הוא כי לא נפסקה אותה ההלכה
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אלא באותן תפילות וברכות שתיקנו אנשי כנסת הגדולה שהם עזרא ובית
דינו ,אבל תפילת ישתבח שהוא תיקון אאע"ה אין שום ב"ד רשאי לשנות
תיקונו ,וכל שכן חתימת שמו כנז'.
ולפי שסוד מצות המילהכה אעפ"י שהיא רמוזה באות יו"ד זעירא ,הרומזת
ליסוד נצח ,מקורה ומוצאה מאות יו"ד רבתי ,הרומזת לספירת חכמה שהיא
כ"ח מ"ה כנז' ,שהוא סוד החותם של ט"ו אותיות שעולין לחשבון מ"ה וכל
ג' אותיות עולין ט"ו מכל אחד מח' צדדין ,ולפי' ניתנה המילה לח' ,ולפיכך
לא ניתנה מצות המילה הרומזת לספירת חכמה אלא לאברהם כשמונת ימי
חנוכה ,והם סוד א' כשני אחים תאומים .ומקורם ומוצאם מחותם ]בה"ש:
סוד[ הנז' .ולכן נצטווה אברהם שימולו כל זרעו לח' ימים .וסוד שמן ח' ימי
חנוכה שהם צ"ט שרהמים הנז' ,הם סוד צ"ט שנים כשנימול אברהם ,ולכן
לא נצטווה על המילה קודם לכן.
טעם אחר למה לא נצטווה אברהם על המילה עד צ"ט שנים ,דע כי שם י-ה
הרמוז בספירת חכמה ,עולה במילואה יו"ד ה"א כ"ו אותיות ,חכמה עולה
חשבונו ע"ג ,וכשתחבר הכ"ו עם הע"ג עולין צ"ט ,ומסוד זה הצ"ט נימול
אברהם לצ"ט שנים .והכל בסוד החותם הנז' שהוא מקור לח' ימי המילה,
כה מש"כ רבינו שהמילה היא סוד עיין למהר"מ אלשיך בספרו על
התורה )עמ' קל' בדפו"ח מה שהאריך בזה( ובספר ברכת אברהם
)אלברט( פרשת שמות אות י' ובספרי ברית ותורה כת"י הארכתי בזה
יזכני השי"ת להוציאו במהרה אכי"ר.
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ולח' ימי חנוכה ,ולצ"ט שנים שנימול אברהם ,ולצ"ט דרהמים שמן נרות
חנוכה.
ועוד דע כי ב' שמות הקודש רומזים למידת החסד ,האחד שם א-ל ,והב'
שם א-לוה ,ושניהם מקורם ומוצאם ממדת החכמה .והראיה על שניהם
מפסוק חסד א-ל כל היום ,ומפסוק א-לוה מתימן יבוא ,ותימן הוא דרום,
שסוד ויסע אברהם הלוך ונסוע הנגבה וכתי' חסד לאברהם .ושם אלוק,
מקורו ומוצאו מחכמה ]בה"ש :י'ה[ ,שתמצא כי א-לוק במ"ק עולה ט"ו
כחשבון י-ה ,ושם א-ל חשבונו ל"א ומקורו ומוצאו ממדת חכמה כנז' ,בסוד
המצות שעולה חשבונו ט"ו מח' צדדים .והכוונה כי שם א-ל שעולה חשבונו
ל"א ,ח' פעמים ל"א עולים רמ"ח ,כחשבון אותיות אברהם .ומסוד זה יצאו
רמ"ח מצות עשה ממדת חסד לאברהם ,כמנין אבריו של אדם ,ואברהם
נקרא אדם שנאמר האדם הגדול בענקים.
ודע כי אותיות חכמה הב' אותיות אחרונות שהם מ"ה ,כחשבון שם
המפורש ,שם בן ד' אותיות שממנו יוצא סוד החותם בט' אותיות) ,שאז(
שחשבונם עולה מ"ה ,ואות ראשונה של חכמה שהיא חי"ת היא סוד החותם
שעולה חשבונו ט"ו מח' צדדים ,ומאות ח' יוצא סוד ח' ימי חנוכה וח' ימי
המילה .ואות שנית של חכמה ,שהיא "כ" שעולה עשרים ,היא סוד המילה
שניתנה לעשרים דורות כמו ששנינו י' דורות מאדם ועד נח ועשרה דורות
מנח ועד אברהם.
ודע כי החכמה נק' "סוד" ,וכל ענייני החכמה הם סוד וכל דברי חכמים הם
בסוד ,והוא בגי' ע' ,ועם ג' אותיות עולין ע"ג ,כחשבון "חכמה" ,הרי בפי'
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שחכמה היא סוד .ועוד סוד שהיא מדת חכמה בגימ' ע' ,ושם י"ה שבמ]דת[
חכמה עולה חשבונו ט"ו ,וכשתצטרף חשבון י'ה עם חשבון סוד ,יעלו פ"ה,
כמנין מילה .לומר לך שהמילה היא סוד ,ולכן ניתנה לאברהם הה"ד סוד ה'
ליראיו ובריתו להודיעם ,ובאברהם כתיב כי ירא אלקים אתה.
וכבר נתבאר ,כי סוד ח' ימי המילה וח' ימי חנוכה שניהם תאומים ,ומקורם
ומוצאם מסוד החותם הנ' כנז"ל ,ולכן ניתנה המילה לאברם שמידתו מידת
החסד ,ואברהם כהן היה דכתיב נשבע ה' ולא ינחם אתה כהן לעולם על
כו
דברתי מלכי צדק .כמו כן סוד נס חנוכה ניתן לבני חשמונאי כהנים,
שהכהנים הם במידת החסד.
אלו הן דברי אליהו ז"ל שמסר לרבנו יצחק סגי נהור בנו של הראב"ד ז"ל
וכתבתים על שמו.

כו מש"כ רבינו שהכהנים הם מדת החסד ,עיין בשל"ה הקדוש פרשת
תולדות אות ב' וע"ע זוה"ק פרשת נשא )דף קמ"ה ע"ב( ועיין בספר
חדשים גם ישנים למהר"י שטייף זצוק"ל בחידושיו לברכות דף ל"א
ע"ב אות ט'.
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דרוש לחנוכה
מתוך ספר "והוכיח אברהם"
לגאב"ד אזמיר המהוללה
הגאון רבי אברהם פלאג'י זצוק"ל
מתורגם משפת הלאדינו ללשון הקודש

נג
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נה

פתח דבר
על ספר "והוכיח אברהם" ומחברו
]מאת :י"ח וא"י אוהב ציון הי"ו[

ישמחו החכמים ויגילו המעיינים ,בהגלות נגלות אור יקרות ,הכא
תרגימו פרק נאה מהאי ספרא טבא "והוכיח אברהם" היוצא מלב
טהור ומידי הקודש של מרן הגאון המופלא כמהר"ר אברהם פאלאג'י
זצוק"ל ,אשר עד יומא כהאידנא תורה מונחת בקרן זוית ,והיה ספון
וטמון בלא ביאור ,כי בזמנו הדפיסו הגאון המחבר בשפת הלאדינו
למען יהגו בו כל שכבות עמך בית ישראל ,וכמ"ש הגר"ח פאלאג'י
בספר מועד לכל חי )סי' כד אות כה( אחר שהביא תפלה למעוברת
בעת שאוכלת האתרוג של ד' המינים ,וז"ל ,ובני הגדול אברהם
אוהבי נר"ו העתיק הדברים האלה בלשון לע"ז בספרו והוכיח
אברהם פרק כד כדי שתהא התפלה שגורה בפי המעוברות וכו'.
ע"כ] .וע' בס' "בית הלל" )פוסק ,עמוד עו( ,והבן[.

ענוה גדולה מכולן

נו
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המחבר זצ"ל לרוב ענותנותו ייעד במחשבתו את ספרו רק לבעלי
בתים פשוטים וכיו"ב ,ולא עלתה על דעתו שישיחו בו כל יושבי
שערים המצויינים ,וכאשר כותב גם בדברי הקדמתו לספר הגדול
"שמו אברהם" הסובב הולך על כל עניני אברהם אבינו בהלכה
ובאגדה ,כי חיבר ספר זה לבני הכפרים אשר אין הספרים מצויים
להם ,ואשר עין לו יראה כמה דברים נפלאים יש בספר הנורא הזה,
בבקיאות אדירה ודברי עיון ובינה ,ואיהו לא מחזיק טיבותא לנפשיה.
וכך עולה ומתבאר בלשון של זהורית שלו בסוף פרק יב של חנוכה
הניצב לפנינו .ע"ש .וע' בדברי פתיחה שכ' לספרו אברהם אנוכי
שמשפיל עצמו באומרו ,כי הוא ידוע שדבריו דלים ואין בהם טעם,
ומ"מ הביא הרבה מספרי המפרשים והמעיין יוציא אוכל מתוך
פסולת וכו' .ע"ש.
גם בצוואתו לבניו שהדפיס בספרו אברהם אזכור )סוף מע' צ ,דמ"ח
ע"ד( אשר בה מונה כמה ספרים השייכים למועדים שונים כגון אורה
ושמחה על פורים ועתרת החיים של אביו וכעזה"ד ,ומספרו הנחמד
"והוכיח אברהם" הוא מתעלם לגמרי .והסיבה ברורה .ובמידות
שירגיל בהם האדם אשר סידר רבינו בספר הנ"ל )מע' מ אות פד(
כתב" ,ענוה גדולה באמת ,מלב ומנפש ,כי האדם צל עובר" .ע"כ
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נז

דבריו הברורים ה יוצאים מלב טהור .וע"ש בשאר מדות נכונות
שסידר ע"ס א"ב ,וצרף למה שכתב בצוואה הנ"ל )אות יג( שבמדות
הנ"ל הוא מסכים שישבחוהו בהספדים שיעשו עליו .והבן.
לרוב ענוותו הטהורה נתקיים בו לענוים יתן חן ,וכאשר עין רואה איך
נשתעשעו גדולי ישראל בדבריו ,ולדוגמא מהערצת רבני דורו כלפיו,
נביא את לשון הגר"י בורלא בשו"ת וישב יוסף )ירושלם תרס"ה,
חאה"ע סי' ה ,דל"ג ע"ג( וכדלהלן" ,ראה ראיתי האי פסקא דדינא
דשדר לי מעלת הרה"ג סבא דמשפטים שלשלת יוחסין רב אחאי
גאון נהירו דעיינין כמהרי"צ אבולעפייא הי"ו מעיר דמשק ,ואותי
ציוני למען אפנה עצמי מכל עסק לחזות בנעם אמריו ,ואצרף עמי
חכמי ורבני בי"ד יכב"ץ בכדי להציל את האשה מכבלי העיגון ,והגם
כי באותם הימים היו ימי זמן בי"ד ,נטפלתי בענין בכדי להשיבו יפה
שעה אחת קודם ,אלא דעכ"ב היתה עד עתה ,כי הן בעון למאי דביני
ביני באה השמועה רעה מעיר ואם בישראל איזמיר יע"א ,מפטירת

הגאון מר קשישא סבא דמשפטים ארי בן ארי כמהר"ר אברהם
פאלאג'י ז"ל ,ונמס לבי והיו למים והייתי עסוק בהספדו ,כי ביום כח
טבת באה השמועה וביום כט טבת נעשה ההספד ,ודרשתי עליו והיו
עיני ברכות בחשבון עיני עיני יורדה מים ,ומרוב בכייתי לא יכולתי

נח
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לאחוז קן קולמוסא בידי ,יה"ר תנצב"ה ,ולא ישמע עוד שוד ושבר
בכל גבול ישראל כיר"א .עכ"ל] .ההספד נמצא בספר הנ"ל ,קונטרס
"שובו בנים" דרוש ח .ע"ש[ .וע"ע בפתיחת הס' פדה את אברהם
הנד"מ.
âââ

הדפסת הספר ויוקר מציאותו
הספר נדפס פעם אחת בלבד ,חלק ראשון בשאלוניקי שנת תרי"ג,
וחלק ב' נדפס באיזמיר שנת תרכ"ב ,ומהדורא שניה מספר זה יצאה
בשנת תרל"ז ,תרמ"ב] .א .יערי ,במאמר "הדפוס העברי באזמיר",
)"ארשת" כרך א ,עמ'  .(179 154וע' פרידברג" ,בית עקד ספרים"
)אות ו מס'  .(34ע"ש[ .שרי המסכים לספר זה הלא המה ,אביו שר
התורה מרן הגר"ח פאלאג'י ,וכמהר"ר חיים נסים אבולעפייא
מירושלם ,המכונה רב חנ"א .ספר זה הוזכר בכמה ספרים מרבני דורו
והלאה] ,כגון ס' "מעם לועז" אשר גם הוא חובר מלכתחלה בשפת
הלאדינו ,והגאון שדי חמד היה קובע בו שיעור יום יום לבעלי בתים,
ע' בספר היקר "אור החמה"[ ,ובפרט הוזכר לרוב עשרות עשרות
פעמים בכל ספרי מר אביו הגר"ח כאשר עין המעיין תחזה .כיום
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נט

ספר זה הוא יקר המציאות ,הן מפני רוב השנים שעברו מאז
הדפסתו ,והן מפני השפה שנכתב ואינה שגורה כלל בפי ההמון.

שם הספר מלשון הכתוב
כהרגלו של רבינו קרא את שם הספר מלשון הכתוב )בראשית כא,
כה( ,וכך עשה בקריאת שמות כל ספריו שהנם ע"פ לשונות
הלקוחים מלשון התורה ,וכאשר הביע אומר בזה בספרו וימהר
אברהם )מע' ס אות ק( שנהגו להניח שם הספר מלשון הכתוב .ע"כ.
ונוסף גם הוא כל ספריו נקראו ע"ש פסוקים בתורה שמוזכר בהם
שמו ,וכדרכו של אביו הגר"ח] .לאפוקי ס' "צואה מחיים" )איזמיר
תרכ"ח ,לדמותו של אביו( ,וס' "כבוד יעקב" )איזמיר תרנ"ב ,בענין
מאע"ל( ,שיש סיבה ברורה למה שלא הוזכר שמו עליהם כמובן[.
ועמש"כ הרפי"כ זצ"ל בטעם הענין במאמר "שמות הספרים ומזלם"
שנדפס בירחון התורני "מוריה" )שבט תשנ"ח ,עמ' קא( .וע"ע בס'
"שמות הספרים העברים" )זלאטקין ,עמ' .(32

מדתו של אברהם אבינו
וספר זה שמו נאה לו ,מלבד שעוסק בתוכחת מוסר ,עוד בו כי
אברהם אבינו גם כן מדתו היתה להוכיח את אנשי העולם והיה
מחדיר בהם אמונה כנודע .ורבינו הגדול שמא קא גרים ליה שהיה

ס
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מתהלך בדרכו של אברהם במדת התוכחה ,ועל כולנה מדת החסד
ראה לדוגמא עדות אחיו הגאון ר' יצחק נסים רחמים פאלאג'י
בפתיחת ספר יפה ללב חלק שמיני וז"ל ,ואפריון נמטייה לגדול
המזכה רב פעלים פא"ר הדור והדרו אשר המלך חפץ ביקרו הגאון
המפורסם מו"ר ניהו רבה בישראל גדול שמו אברהם נר"ו רב אחא
משבחא אפ"י מלכא משיחא פיזר נתן אשר מן הבא בידו מנחה
להוציא לאור וכו' .ע"כ .וראה בהקדמתו לספרו אברהם את עיניו
שמגלה טפח על מסירותו הגדולה בעבור הדפסת ספרי אביו] .וע'
הקדמת "חיים לראש" ,והקדמת "עיני כל חי" .ובהתנצלות המחבר
לס' "שמע אברהם" .ודו"ק[ .ובס' "ר"ח פאלאג'י וספריו" )י .חסידה,
עמ' לא( הביא שהריל"מ ביקר באזימיר אצל רבינו וקיבל ממנו את
כל ספריו במתנה ואף את רוב ככל ספרי אביו.
ורבינו הגדול זצ"ל כתב ספר שלם על אברהם אבינו ובהקדמתו שם
מרמז על שורשו הנעוץ באברהם אבינו וז"ל ,כי מיום שראו עיני
מאמרם ז"ל בפ"ק דמגילה )טז ע"ב( דדרש ר' בנימין בר יפת כמה
דרשות על בנימין בן יעקב אבינו ע"ה על סדר הפסוקים וכו' ,אמרתי
אחכמה דלא על חנם זכו ליה משמיא לר' בנימין בר יפת שיהיה נאה
דורש אלו הדרשות ,והוקבעו בתלמוד בזה אחר זה משמו הטוב ,אינו
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סא

אלא דהשם גורם דלפי שורש נשמתו אליו ל'ו יגיעו שידרוש כזה
וכזה על בעל השם קדמאה שלים ש'ם בנימין ,ומאז נטיתי לבי
דנלכה באורחותיו כמעשהו ממנו לי לשמי שם קטן משם גדול
הנאמר באברהם ,לאסף ולקבץ עד מקום אשר תשיג ידי מספרי דבי
רב הנמצאים אתי במחיצתי ,הם המדברים בכל עניני אברהם אבינו
ע"ה זיע"א ,אולי אוכל להבנות שיתוקן בזה ללקט את כל אשר פזרנו,
ולחבר את כל אשר הפרדנו שיורד על פי מדותיו וכו' .עכ"ל.
וע' בס' יפה ללב חלק תשיעי )דרוש א להספד ,דף מא ע"א( בהספדו
הגדול סמוך למלאת שלשים יום לפטירת אחיו רבינו המחבר זצ"ל,
וזה לשונו ,ויסע מלאך האלהים ההולך לפני מחנה ישראל וילך
מאחריהם ,רמז אל הלקח ארון האלהים תפארת ישראל אחי וראש
גדול הנאמר באברהם זצוק"ל ,שהיינו משתעשעים עמו בכל עת
ובכל רגע כבמזמוטי חתן וכלה ,ולבי אומר לי כי הן אמת דבכל צדיק
יוצאים לקראתו שלשה כיתות של מלאכי השרת )כתובות קד ע"א(,

הנה בארון הזה גדול הנאמר באברהם ויוסף אברהם ,נמצא אתו
שיצא לקראתו אברהם אבינו ,ונשקו וחבקו והכניסו תיכף לגן
עדנו ,אשר הוא יושב בפתח גן עדן )עירובין יט ע"א( ,על נחת רוח
וכבוד גדול שעשה לו ,שכמה טרח בחיבורו הגדול שמו אברהם

סב
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ראשון ושני בפעולותיו הטובות ,שהוא הפלא ופלא נפלאות
מתורתו ,ברוך שחלק מחכמתו וכו' .עכ"ל] .וע' ב"ק )קיא ע"ב( .ובס'
חסידים )סי' תקנט( ,ובס' קב הישר )פי"ד אות טו"ב( ,ובהקדמת נכד
המחבר לספר מגיני שלמה על הש"ס ,ובס' וימהר אברהם )מע' ס
אות קז( .ועמש"כ בס' מסעות ירושלים )עמוד קסט( בשם האדמו"ר
ממונקאטש .ואכמ"ל[ ,ועמש"כ בזה בהרחבה בשו"ת יעלת חן )ח"א,
עמ' יג בהערה(.
âââ

הדפסת ספרי רבינו
כעת נתעוררנו בס"ד להוציא את הפרק שכתב רבינו בספר הנ"ל על
עניני חנוכה ,הוא פרק יב ,אשר מדובר בו נכבדות כאשר תחזינה עיני
המעיינים ,ליהודים היתה אורה זו תורה מפוארה ,ופרק זה הוזכר
לשבח בספר מועד לכל חי )סו"ס כז( .ע"ש .והנה זה כמה שנים
שהתחילו להדפיס ספריו של רב האי גאון ובעידודו של מרן הגרי"ח
סופר שליט"א נדפסו שני ספרי השו"ת שלו הלא המה שו"ת שמע
אברהם ושו"ת ויען אברהם ,ואח"כ נדפס על ידו ס' "צואה מחיים"
אשר יד אברהם היתה בו וגם הוא תורגם מלאדינו ,ואחר שנים יצא
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סג

הספר "פדה את אברהם" ]מהדורת אבירי"ם ,יחד עם הגאון הנ"ל,
וע"ש ב"מכתב ברכה" שלו[ ,וגם אנא זעירא השתתפתי אח"כ
בההדרת ספרו "וישכם אברהם" על תהלים ,וכמו כן לאחרונה נדפס
פירוש שמו אברהם על הפסיקתא ,וכן נדפס ספרו אברהם את עיניו
ע"י ידידי ר' שמעון וענונו שליט"א ,וכן ספר ויוסף אברהם שחיברו
הוא ורב אחאי ר' יוסף פלאג'י ,ונדפס מחדש ע"י ידידי חו"ב ר'
אברהם אליעזר סופר שליט"א ,ועוד היד נטויה.
ובס"ד אנו מדפיסים חלק זה השייך לחנוכה מתוך הספר הגדול
"והוכיח אברהם"] ,כעתירתו של מורינו היח"ס שליט"א בס' זכות
יצחק ח"ב )עמ' רפה( שיתורגם ספר זה[ ,ואנו ליה וליה עינינו
ותפלתנו על חכנו ,תן בנו כח להמשיך הלאה בעבודת הקודש
ולעשות להגהמ"ח נחת רוח ,כי תורת רבינו אברהם ,יש בה מתיקות
נפלאה ,שהניח את ברכתו בכל חלקי התורה ממש ביאורים על תנ"ך
ע"ד הפרד"ס ,וחיבורים על מדרשי חז"ל ,וספר שלם על תלמוד
בבלי וירושלמי ,וספרי פלפול בהלכה ושו"ת ,וספרי דרושים לכל
זמן ,וספרי מערכות בכל עניני התורה ,ודברי מוסר המעוררים את
הלב ,ונתקיים בו ואברהם זקן שקנה חכמה ,בא בימים ,וה' ברך את
אברהם בכל ,שנתן את ידו בכל חלקי התורה.

סד
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אחרית ימיו של רבינו
ובהיותינו בזה ראינו להביא פרט מעניין על רבינו ,אשר כתב כמה
ימים קודם פטירתו בפתיחת ספרו "ואברהם זקן" וז"ל ,המביא תנין
דאפיסת הכוחות דין גרמא ,להיות שמעתתא ואגדתא בעירוב
פרשיות מערי"ב ערבי"ם שלא בחכמה ,ולא דבר ריק הוא דכך סידר
ספריו הנעימים הרב השקדן בתורה בספר טהרת המים בשיורי
טהרה ,בלול בכל תורת ה' תמימה וכו' .עכ"ל .וע"ש שמרמז כמעט
בבירור על יום מותו כי קרוב הוא ,ורוח ה' דיבר בו כי ממש אחר
שבוע ימים הלך לבית עולמו] .הקדמתו נכתבה ביום ט"ז טבת
תרנ"ט ,ונח נפשיה ביום כג טבת תרנ"ט[ .וכבר ידוע מה שכתוב בזהר
כי הצדיקים יודעים שלושים יום קודם פטירתם כי הגיע עתם.
]ורבינו זצ"ל לא זכה לראות בהופעת ספרו הנ"ל ,ויש בידינו עותק
מהספר הנ"ל ובראשו הקדשה להגאון ראשון לציון יש"א ברכה
וחתים עליה ר' שלמה פאלאג'י בן עט"ר הגאון המחבר זצוק"ל ,וזה
עד ממהר להשערתינו הברורה שלא ראה את ספרו ,ובניו הם
ששלחו את ספרא טבא הדין לרבני הדור .ולזה העיר ידידינו ר'
חזקיה בהגרי"ח סופר שליט"א[.
âââ
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ראינו כי טוב לסיים את הסקירה הקצרה הזאת בלשונו של רבינו
בסיום צוואתו בס' אברהם אזכור שם אשר יש בה הרבה חיזוק
לפע"ד ,וזה לשון קודשו" ,מיום שעמדתי על דעתי מה שבא לידי
להתגבר על יצרי הרע ,וקמיה שמיא גליא את עוניי ואת יגיע כפי ואת
כל התלאה כדי לעבוד את ה' ,ושלא לבא לידי חטא עד יכולתי,
אלהים אתה ידעת .וימצאו לי מליצי יושר ,על כי כוונתי ומגמתי
שיהיה הקב"ה מרוצה ממני ,ולא להכעיסו ,ובוחן לבות וכליות אלהים
צדיק ,דכל ימי שבתי וקומי היו עיני ולבי לעשות רצון אבינו שבשמים.
ובכן הנני חוזר בתשובה שלמה על כל חטאותי ועונתי ופשעי ,ותהא
מיתתי לאחר אריכות ימים ושנים כפרה על הכל ,ולא יזכרו ולא
יפקדו שום עוון ואשמה ורשע ,ועם נברא יהלל יה אמן" .ע"כ.

סו
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תדפיס מתוך ספר
והוכיח אברהם
אזמיר תרל"ז
פרק י"ב חנוכה
יתהלל היוצר ויתפאר הבורא על הנסים ונפלאות שעשה עמנו השי"ת
בימים האלה ובזמן הזה בחודש כסלו וקבעו שמונה ימי חנוכה אלה
בהלל ובהודאה .ועיקר הכל הוא לתת הדעת לעשות הדלקת נרות
חנוכה כתקונן .ויום אחד לפני חנוכה יבקש לקחת בידו שמן זית זך
בקנקן ,מופרש עבור שמונה לילות ולא יקמץ בשל היוקר ,כי מצווה
מן המובחר היא בשמן זית ,ורמזו על כך בסמיכות של סדר תרומה
לסדר תצוה :וכל יתדות החצר נחשת ,ואתה תצוה את בני ישראל
ויקחו אליך שמן זית זך – שתיבת "נחשת" היא נוטריקון :נ'רות
ח'נוכה ש'מונה ת'דליק".ואתה תצוה" שיהיה זה משמן זית זך וצריך
שיבקש במקום שהוא היותר זך.
ובלקיחת כלי מיוחד זוכה לשלושה דברים:
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האחד ,שבעת שעושה הכנה והזמנה בעניין של מצווה תשרה
קדושה ,וכך היה עושה הרב כנסת הגדולה ז"ל בקידוש והבדלה .היה
לו בקבוק מיוחד לכך.
הב' הוא ,שיעשה זכר לנס ,שכך היה הדבר בבית המקדש,
שהצלוחית ]=קנקן[ שנחתמה בידי הכהן הגדול נעשה בה נס
להדליק ח' לילות.
השלישי ,כאשר מפריש כלי מיוחד ,אין חשש שיקחו מן השמן הזה
לבשל בו ,מאחר שהוא מופרש כבר .ולא כן הדבר כאשר אינו
מופרש ,ובא הדבר לידי כך שיקחו מן השמן ההוא לבשל בו,
וכשיבוא בעל הבית בערב והנה לא נותר די שמן להדליק ויש חשש
כי תפרוץ קטטה בין איש לאשתו ,במקום להדליק הנרות בשמחה
ובטוב לבב .ומביא לשם הסטרא אחרא במקום השראת שכינה.
לכן הטוב והמובחר הוא שיהיה לו קנקן נפרד להדליק נר חנוכה .ויש
להכין גם כן את הפתילות כדי שיהיו מזומנות לכל שמונה הלילות,
כדי שלא יהיה עליו לטרוח בשעת ההדלקה ולא ייעצב אל ליבו.
וראוי והגון להזהיר בעלי הבתים שטרודים מאוד בעסקי העולם,
שבימי החנוכה יבואו אל ביתם מוקדם ויקיימו מצוות הדלקת נר
חנוכה בזמנה .שזמנה הוא עד שתכלה רגל מן השוק .ואפילו אם יש

סח
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לו מישהו אחר שמדליק בעבורו ,מכל מקום ,מצווה בו יותר
מבשלוחו .חוץ מזה ,כשעושה ההדלקה בעצם ידו ,סגולה היא שינצל
מהריגת דם שזהו מספר נרות חנוכה ארבעים וארבע ,כפי מה שכתב
בספר חמדת ימים .וכן זוכה שיהיו לו בנים תלמידי חכמים כפי מה
שכתב בספר שיורי ברכה יע"ש .ובספר שם טוב קטן כתב שאחרי
ההדלקה טוב לומר ויהי נועם יושב בסתר עליון עד סוף המזמור ז'
פעמים בכל לילה .ובזה יהיה בטוח שהשי"ת ישמרהו ויצילהו
משריפה ודליקה יע"ש.
ובעת שבעל הבית עצמו אינו נוכח בבית ,מפסיד כל זאת ,מפני
שאדם אחר המדליק בעבורו לא יבטא המלים באופן שלם ,ונראה
לדעתי כדי לנמק הסגולה הזו ,במה שהודיע הרב חיד"א ז"ל בספר
מדבר קדמות על הטעם שנקראים ]הימים האלה[ חנוכה על פי מה
שמביא בספר בן גוריון פרק י"ב שכאשר חזרו בני חשמונאי לנצח
במלחמה ובאו לירושלים ,תקנו את המזבח ורצו להקריב קרבנות לא
מצאו אש של קדושה ויזעקו אל ה' ,מפני שחפצו באש של קדושה,
ויצאה אש מבין אבני המזבח עד הגולה השלישית ועשו חנוכת
המזבח באש הזו שיצאה .על כן ראוי הוא לקראו חנוכה משום שעשו
חינוך ]=חנוכת[ המזבח באש ו"מנורה" בגימטריא היא "אש",
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שנעשה נס במנורה ובאש ,עד כאן לשונו] .א.ה .יחא"צ עיין
להגחיד"א בספרו מדבר קדמות סוף מערכת ח ובספרו מחזיק ברכה
א"ח סימן תרע ,ס"ק א[.
ובזה רמז עט"ר הרב מר אבי נר"ו הפסוק בסדר נשא :וזאת חנוכת
המזבח ביום המשח אותו .ו"זאת" היא נוטריקון של :ז'עקו א'ש
ת'צא" .ביום המשח" נוטריקון :ביום ה'חזרת מ'לחמה ש'נצחו
חשמונאים .אלו דבריו הי"ו .ומאחר שכך ,ראוי לומר ויהי נועם ה' ז'
פעמים לפני נרות החנוכה ,כי בהיות שהיתה השליטה אז נתונה בידי
שר של אש ובדרך נס לא גרם כל נזק ,לבד מאשר ]הוציא אש[
לצורך הקרבן ,על כן השעה ההיא הינה שעת רצון לגרום לכך
שאפילו לא תצא אש בבתינו לעולם לעשות נזק בשום עת וזמן,
ונשמר מכל רע אמן.
והאיש אשר יעשה לו סגולה זו ,צריך שיזהר בערב שבת של חנוכה
להדליק נר חנוכה מוקדם כדי שתמצא לו השעה לומר בישוב הדעת
ז' פעמים ויהי נועם ואחרי כן להדליק נר של שבת .כי לפי הדין צריך
לומר תחילה מנחה ואחר זאת נרות חנוכה ולבסוף נר של שבת .אינו
יכול לשנות מן הסדר הזה .וגם במוצאי שבת אינו יכול להדליק נר
חנוכה ,אלא אומר הבדלה על הכוס ואחר ההבדלה ,קודם שיאמר

ע
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ויתן לך ויתר הפסוקים ,יקום להדליק נר חנוכה תכף אחרי אומרו
ברכה על הגפן ,ואל יאחר לבל ישכח .ואחרי אומרו שבע פעמים ויהי
נועם,מיד סמוך להדלקה ,יחזור למקומו לומר ויתן לך ,כנהוג בכל
מוצאי שבת.
עוד זאת אדרוש לבית ישראל :מי יתן והיה ,שזה אשר חנן אותו
השי"ת בעושר ,שיתקין לו נרות חנוכה ]=חנוכיה[ מכסף ואשריו
ואשרי חלקו אם עושה כן ,שמקיים בכך מצוות זה אלי ואנוהו –
התנאה לפניו במצוות .חסרון גדול הוא לאדם ,שיהא מתהדר
בתכשיטים שעונדות אשתו וכלותיו ובנותיו ,המהלכות מקושטות
בתכשיטים ,ויש לו מגש וספל וקנקן וקערה  -כולם מכסף ,וכיוצא בו
"בהראותו את עושר כבוד מלכותו את בני אדם" ,כזה הנתון כולו
להבלי העולם ,ובכל הנוגע לשי"ת לדבר מצווה ,ושהוא פרסומי
ניסא ,אינו דואג שיהיו מכסף .וארמון יש לו מצובע היטב ,ורהיטי
הבית מאוד משובחים ומתוקנים כבהיכל מלך ,ונותן במגוריו אלה
חנוכיות אחדות שבינו לבין היותר עני בישראל אין כל הפרש .ודומה
הוא לזה הלובש בגדי מלכות לגוף הנגוף ,ומשלם הרבה כדי להלך
בבגד מגוהץ היטב ,והטלית גדול וטלית קטן שהם לבוש לנשמה
"כבודה בת מלך פנימה" הראויים להיות עשויים ממשבצות זהב
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לבושה ,הם אצלו מאוד ירודים! בוודאי גמור הוא שעוונו גדול מאוד.
והוא הדבר ,בזה שיש לו עושר גדול וארמונות מלך ואינו נותן
המזוזות בתיק כסף .ופעמים הרבה בעומדו לפני המזוזה ,מוציא
קופסת כסף לטבק לקחת ממנה קמצוץ ,ובאותו רגע מושיט ידו
לנשק המזוזה ,לצאת ולבוא ,והמזוזה נתונה בתוך פח ]פשוט[ .ולא
מאת השם הוא זה .כי הושטת היד למזוזה מקורה בפסוק "זה אלי
ואנוהו" ,כמו שכתב בספר רוח חיים יו"ד סי' רפ"ח ,והכיצד זה שלא
יקיים את הדרש של הפסוק הזה בעצמו ,שהוא :התנאה לפניו
במצוות.
ואמינא ולא מסתפינא ,שזה הנזהר לעשות בעושרו הידור מצווה,
בוודאי יתקיים בו שעושרו יימשך לדורי דורות ולא ימוט לעולם,
מפני שהעושר ניתן מידי השי"ת לאדם כדי לקיים בו מצוות ,שהרי
רוב מצוות התורה אינן נעשות בלי מעות ,ויש מצוות שנדרש בהן
כסף רב ,ואם נותן כספו בהבלי העולם ,עד מהרה יאבד .עלית על
כולנה היא הצדקה והמחזיק ביד לומדי התורה ,שכפי שעושה כן
ימצא .ולי ,הפחות שבישראל ,נראה ,כי כל אדם מישראל ראוי
שיהיה מתנדב בחנוכה כפי יכולתו לעילוי נשמת ר' מאיר בעל הנס
ז"ל ,שהזמן הזה ראוי לעשות בו כן ,ושיתן הכסף ביד גבאי קופת ר'

עב
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מאיר בעל הנס .ואם אין לו יכולת לתת כסף ,שייקח לפני היכל ה'
מעט שמן או נר וידליק לעילוי נשמתו של הצדיק .ואת זה למדתי
ממה שכתב מהרש"א ז"ל בח"א בפ'ק רע"ז ששאל שם כיצד היה
מייחד עליו ר' מאיר את שם בורא עולם בימי חייו ,מאחר שמקובלים
אנו שאין הקב"ה מייחד שמו על הצדיקים בחייהם ,שכן כך אומר
הפסוק" :אלהי אברהם ופחד יצחק"? וענה על כך ,שלא אמר אלהא
דמאיר אלא בתור סימן בעלמא בשמו ,ולא היתה לו כוונה כלל
בעבור עצמו אלא בעבור השי"ת ,שביקש לומר אלהא דמאיר לארץ
ולדרים עליה הוא יעננו; או שביקש לומר :אלהא דמאיר לנו במלכות
יוון בנס של נרות חנוכה ,כמו שאמר הפייטן :ומי יאיר לך מאיר הוא
יעננו להציל אותנו בנס מידם .ע"כ.
מוכח מכאן ,שהנוסח הזה ,לומר בשעת מצוקה "אלהא דמאיר עננו",
מתוקן הוא בעבור נס חנוכה ,ובזה ראוי בימי החנוכה להיות מתנדב
לעילוי נשמת הצדיק ,לעורר זכותו עלינו ועל כל ישראל אחינו .וכך
היא המידה ,שמי שאינו תולה הזכות בעבור עצמו ,תולים אחרים
הזכות בעבורו ואשר סבר שר' מאיר ביקש לתלות בזכותו ,צריך היה
שאיש לא יהיה תולה בזכות ר' מאיר ח"ו ,אלא האמת היא ,שר'
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מאיר לא היה תולה בזכותו .לכן זכה שיהיו הכל תולים בזכותו ,כדי
להודיע לכל העולם הטועים לחשוב שהיה תולה בזכותו.
ומזה הלשון של מהרש"א מוכח גם כן שאין צריך לומר "אלהא דר'
מאיר עננו" ,אלא "אלהא דמאיר עננו"] ,א.ה .יחא"צ עיין להגאון רבי
עובדיה יוסף זצוק"ל בספרו הליכות עולם ח"ח )פרשת ראה ,אות ב(,
מ"ש בזה[ ,והוא כפי שכתב הרב רבנו שמשון ז"ל בספר קרנים כי על
פי הסוד הגימטריא של הלשון הזה "אלהא דמאיר ענני" פעמיים היא
כמניין הכלבים הנדבקים תחת קליפות טבת ,שהם תתקמ"ד ע"ש.
ולפיכך ,מה טוב שהנדבה הזו או השמן למאור יעשהו בראש חודש
טבת ,שהוא חנוכה ,לפי הפשט של מהרש"א וטבת לפי הסוד של
רבנו שמשון ,להכניע הקליפות .ודבר בעיתו מה טוב.
ובראש החודש הזה צריך לעשות כבוד רב ]=לכבדו[ יותר מאשר כל
ראש חודש במאכל ומשתה ובכסות נקיה ועניים ותלמידי חכמים
לשולחנו כפי יכולתו ,מאחר שהנס היה שביקשו לבטל ר"ח ומילה
ושבת ,כמו שאמרו רבותינו כנודע ,ונראה לי ,שרמוז הדבר בנוסח
של על הניסים שבפינו" :ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך ולעמך
ישראל עשית תשועה גדולה" כי תיבת "שם" היא נוטריקון ש'בת
מ'ילה .הן השבת והן המילה יש להם תואר גדול ,כל אחד בפני עצמו.

עד
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כמו שאמרו רבותינו בפסוק "כי הגדלת על כל שמך אמרתך" ועל כן
אמר "שם גדול".
השלישית היא ,כי שראש החודש רמוז במה שאומר "וקדוש
בעולמך" ,שהוא בעבור קידוש החודש .שמתוך קידוש החודש הוא
מורה כי עולמך אינו כסברה הכוזבת שאומרים כי העולם קדמון הוא.
לפיכך הקפיד לומר "לך עשית" .שאלו שלושת הדברים נוגעים
לשי"ת במצוותיו ובנוסף על כך בנו" ,ולעמך ישראל עשית תשועה
גדולה" שהושיענו מסכנת נפשות .ברוך פודה ומציל.
נמצא שבתוך אמירת על הניסים ,אנו נותנים הודאות בעבור אלה
שלושת הדברים ,וצריך שיזהר היטב ושיתן דעתו הרבה יותר בימים
האלה שלא להכשל בשום מכשול כלל בשום דין בשלושת אלה:
חודש ושבת ומילה ולבל יהיה עושה כבוד של חנוכה בדברים
הנוגעים לקיבתו ,ולשמוע למה שאמר רבנו נסים ,שטוב להכין
מאכלי גבינה בחנוכה ,זכר לנס שנתנה לו יהודית לאכול ולשתות
חלב לצר .בשל כך בזמן הזה ,יושבים חבורות חבורות לאכול מיני
מטעמים של גבינה מבצק טוב ובוריקאס וכיוצא בהם ויין ושיכר
הרבה ומשתכרים יותר מן השיעור ,ולפעמים ח"ו לא יבצר מן
הכיעור ומן הדומה לכיעור .והעוון בימים האלה הינו הפגם הרב
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עה

ביותר ,כמו שמביא בספר חמדת ימים .ולא יאבה ה' אלה העושים
בלילות חנוכה משתאות רעים עד אור הבוקר באכילה ושתיה
ושירים ונגינות ומשתכרים ומשתעשעים אלה עם אלה .אכלו רעים
שתו ושכרו דודים .וגם אם אינם מחוללים שום פגם ,אין מי שיחזיר
מה שיחסיר מהליכת בית הכנסת בבוקר השכם לומר תפילה והלל
בציבור ולשמוע קריאת ס"ת.
ואשרי איש ירא ה' ששמחתו היא שמחה של מצווה על הנסים
שעשה עמנו השי"ת ומבקש לקרוא כאשר ידע ,יותר מאשר בלילות
אחרים ,שהרי ביקשו לבטל גם כן לימוד התורה וזה רמוז בפסוק
האומר "כי נר מצוה ותורה אור" להיות עוסק בתורה שהיא נר חנוכה
וצריך גם כן "ותורה אור" רוצה לומר כי "נר מצוה" שהוא נר חנוכה,
נזקק גם כן ל"ותורה אור" להיות עוסק בתורה ,כנגד זה שרצו לבטל
תלמוד תורה .לכן ,חיבר נר מצוה לתורה אור .ליהודים היתה אורה,
זו תורה .ושאינו יודע לקרוא ,יש לו תיקון ודרך חיים תוכחות מוסר.
שייקח ספר כלשהו של מוסר בלאדינו ושיקרא להביא אליו חכם,
שיקרא לו מוסר ועל ידי כך יש לו חיים בעולם הזה ובעולם הבא.
אורך חיים עולם ועד .אמן כן יהי רצון.
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קונטרס

ישראל לסגולתו
אגב גירסא'י ליקטתי גריסי'ן של פעולי'ן
פעולות וסגולות רפואות הנפש ורפואות
הגוף מפי סופרים וספרים הנמצאים
באמתחתי אס'ף המזכיר מגדולתם של
ימי החנוכה הנפלאים

עז

עח
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אור הגנוז
בספר אמרי פנחס שער השבת )אות י"ז( ,כתב וז"ל ,בשם הרב ז"ל,
בשעת הדלקת נרות יורד אור הגנוז ולכך יש לכל אדם לישב אצל
הנרות שלו אחר ההדלקה כל החצי שעה ולכן יש ל"ו נרות נגד ל"ו
שעות ששימש אור הגנוז לאדם הראשון והוא האור של ל"ו
מסכתות ,ועיי"ש בהערות אות ט' מש"כ בזה.

אמונה
כתב בספר עטרת ישועה דיז'קוב במאמריו ליום ז' דחנוכה דבחנוכה
באים לאמונת אלוקי עולם כי אותיות אחר חנוכה עולה אמונה כי
אחרי הנון בא ג"כ נון פשוטה וע"ע במש"כ בזה לעיל במאמריו ליום
א' דחנוכה אות י'.

אתרוג
בספר פניני חסידות )עמוד קכח( ,כתב שהאדמו"ר בעל ישמח
ישראל מאלכסנדר שאל פעם בחנוכה את הרב רבי שרגא פייביל
זצ"ל הי"ד בן אחיו בעל התפארת שמואל זי"ע האם היה לו אתרוג
מהודר בחג ,ואמר בקדשו כי בחנוכה יכולין להתפלל לזכות לאתרוג
הדר.
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עט

ביטול הקליפות
בספר אמרי פנחס להגאון הנורא ר' פנחס מקוריץ מאמרי חנוכה
)אות ס"א( כתב וז"ל ,וזה נעשה בכל חנוכה ביטול הקליפות ומחנוכה
נשאר הרשימו לכל השנה.

בנים תלמידי חכמים
איתא בגמ' בשבת כ"ג ע"א הרגיל בנר הווין ליה בנים ת"ח ,ועיין
להאדמו"ר ממונקאטש במאמר ימי אורה ]אות כ"ח ואות ל"ט ואות
מ' ואות ע"ו ואות צ"ז ואות ק' ואות ק"מ[ ,עיי"ש בארוכה כל רמזיו
הנפלאים ,והיום יום יא' חשון תשע"א ראיתי בספר מאור עינים
טשארנאביל בפרשת מקץ )עמ' קכ"ט( שכתב וז"ל ,זמן שיעור
הדלקת נר חנוכה עד שתכלה רגל מן השוק כי מאן דרגיל בנר חנוכה
זוכה "לבנים זכרים" תלמידי חכמים ובודאי ת"ח אינם יוצאים לשוק
כי אם עוסקים בתורה וזהו שתכלה רגל מן השוק עד שתכלה רגלי
דתרומדאי ,והגר"ח פלאג'י בספרו מועד לכל חי )סימן כז אות כ"ה(,
כתב ,ולפי מה שאמרו חז"ל דהרגיל בנר חנוכה הווין ליה בנים ת"ח
כמו שאמרו בשבת דהוא כמו סגולת נר שבת א"כ שייכא לאשה טפי
סגולה זו ותהא זריזה לתקן הפתילות וליתן השמן ומכל שכן אם
מדלקת ברצון בעלה דתועיל במקצת לבניה שיהיו ת"ח ומה גם
דהנס היה על ידי אשה יהודית כנודע ,עכ"ל ודבר חידוש הוא .וע"ע

פ
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בספר פלא יועץ )ערך נר חנוכה( ,ולהגאון יעב"ץ בסידורו חלק ב
)פרק נרותיה שבעה ,נר ה אות ז( ,ובחמ"י חנוכה )פרק א ,ד"ה
ומטעם דנ"א ע"א( ,ובספר עמק חנוכה )עמוד סב(.

גאולה
כתב האדמו"ר הקדוש ממונקאטש במאמר ימי האורה אות צ"ג
דבימי חנוכה אין לנו לשתוק מלהתפלל ולזעוק על הגאולה השלימה
שאז הוא זמן התגלות אור הגנוז אורו של משיח ב"ב על כן הוא העת
רצון לפעול שיבוא לגאלנו באמת ב"ב ועיי"ש מה שהאריך בזה
ברמזים נפלאים כדרכו בקודש.

זווג
בספר אביעה סגולות )עמוד  (218סגולה לרווק או לרוקה שימצאו
את זווגם באותה שנה שבעת ששורפים את כל הפתילות יחד יעבור
מעליהם הרווק או הרווקה שבע פעמים בשעת שריפתם ,ובסידור
רבי שבתי מראשקוב זצ"ל כתב שהשורף הפתילות והשמן אחר
החנוכה ינצל מהריגת דם בעז"ה.

זכרון
כתב החתם סופר בספרו תורת משה על התורה )פרשת מקץ
לחנוכה דף קעט ע"ב( ,שהדקלת נר חנוכה מביאה לאדם הצלחה
בתורה הן לחדודי כפתור ופרח בתורה והן לאוקמי גרסא להיות זכרן
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בתורה ,ועיי"ש עוד מה שהוסיף בזה ,וכן כתב בספר ליקוטי עצות
)ערך מועדי ה' ,חנוכה אות ב( ,וע"ע בספר עמק חנוכה )עמוד סא,
הערה פח( .וכן כתב בספר חמרא טבא שמצות הדלקה בשמן זית
בחנוכה הוא סגולה לזכרון .וע"ע בשפת אמת )פרשת מקץ תרמ,
ד"ה בזהר( ,שההסתכלות בנרות חנוכה היא סגולה לזכרון ,וע"ע שם
)בד"ה כשעמדה( ,מה שהביא משם מו"ז החידושי הרי"ם ,וע"ע
בספר פרדס אליעזר )חנוכה א ,עמוד רסג(.

חיים
בספר עטרת ישועה במאמריו ליום א' דחנוכה אות ד' כתב וז"ל,
איתא בהאריז"ל שצריך למדוד מ"ד דרה"ם על נר חנוכה והוא
להנצל מהריגת דם וכן הוא בסידור ר' שבתאי כוונות חנוכה )דף צ"ט
ע"ב( ,והענין כי קין ראש לרוצחים והרג את הבל אחיו בחנוכה
כמבואר במדרש )ב"ר פרשה כ"ב אות ד'( ,ולזאת בחנוכה התיקון
לחטא קין ועל כן המצוה למדוד מ"ד דרה"ם להנצל מהריגת דם
]ומ"ד דרה"ם הוא  132גרם דהדרהם הוא  3גרם כמש"כ מרן הגר"ע
יוסף בספרו חזו"ע פסח[ וכן במאמריו לזאת חנוכה אות יח' כתב
וז"ל על כן ביום זה דייקא )יום זאת חנוכה( יזל שפעת הצלחה
וממשיכין גם חיים לנו ולכל ישראל .וע"ע בספר והארכת ימים
לידידי הגאון רבי יעקב חזקיה פיש שליט"א בהוספות שהביא רמז

פב
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לזה מדברי הגמרא שבת )כג ע"ב( ,דהנחה עושה מצוה ו"הנחה"
גימטריא "חיים" ע"ש.

יראת שמים
בקונטרס אור הגנוז )עמוד קט( ,הביא מהספר הקדוש בית ישראל
ששמע מכבוד אביו שאמר שחנוכה הוא מסוגל ליראת שמים וכתיב
כי נר מצוה ותורה אור על ידי אור התורה בא נר מצוה והתורה
מוציאה מהחשכות.

כפרת עוונות
כתב בספר ליקוטי עצות )חנוכה אות ד'( וז"ל :כפי מה שזוכה כל
אחד לפעול ביוהכ"פ בבקשת סלח נא וכו' ,כמו כן הוא זוכה לקדושת
חנוכה כי קדושת חנוכה נמשך על ידי הסליחה של יוהכ"פ כי חנוכה
הוא בחינת חנוכת הבית המקדש שעל ידי מצות חנוכה אנו
ממשיכים על עצמינו קדושת בהמ"ק ועי"ז זוכין לסליחה על העוונות
שפועלין ביוהכ"פ עכ"ל.

מיתוק הדינים
כתב בספר עטרת ישועה במאמריו לחנוכה אות ז' דעל ידי הדלקת
שמן של מנורה ממתיקין דיני יצחק וכוללין אותו ביעקב ומספר
יצחק יעקב עולה שמן רומז אשר בהשמן ממתיקין דיני יצחק על ידי
יעקב ,וכ"כ בספר אמרי נועם במאמריו לחנוכה אות מ"ד וז"ל ,ועל
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פג

ידי נר חנוכה ממתיקין כל גזר דין ונמתק הכל ונהפך לרחמים ועיי"ש
שהאריך בזה ברמזים נפלאים.

סגולה לזכרון
כתב בספר עטרת ישועה במאמריו ליום א' דחנוכה אות ט' וז"ל,
בנוסח להשכיחם תורתך הנה היוונים רצו לגרום שכחה בתורה אכן
ע"י השמן זית שהוא מבחינת חכמת התורה וכדאיתא במנחות דף
פ"ה ע"ב תקוע אלפא לשמן שמרמז לחכמה וזאת מבטל השכחה
ועוד הוסיף במאמר שמן ששון לחנוכה )פרק א' אות ג'( וכתב וז"ל,
ולאשר מלכות יון רצתה להשכיח התורה מישראל כמו שאנו
אומרים נוסח ההודאה להשכיחם תורתך שכן שכחה אותיות החשך
וקליפת השכחה הוא ריב כנודע )ועיין בספר ניצוצי שמשון למהר"ש
מאסטראפליע זיע"א בפרשת בא על הפסוק החודש הזה לכם(,
ולכך אנו אומרים רבת את ריבם לבטל קליפת ריב.

עבירות נהפכות לזכויות
בספר פרי צדיק להגאון הנורא כהנא רבא ר' צדוק הכהן מלובלין
מאמרי חנוכה )עמ' שפ"ט( ,כתב וז"ל ,ובכל שנה בחנוכה הוא זמן
שיהיו נחשבין כזכויות שאם יפתח פתח אחד של תשובה כחודה של
מחט בהתעוררות מצידו ,השי"ת מוכן לעזרו שיעשה תשובה
שלימה ]א"ה הכונה מאהבה[ המהפכת זדונות לזכויות ,ע"כ.

פד
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עשירות
כתב החידושי הרי"ם והובא בספר אבן בוחן חנוכה )עמ' ל"ג(
דחנוכה סגולה לעשירות שהרי נרות חנוכה מדליקין בשמאל וכתוב
בשמאלה עושר וכבוד וזהו גם הרמז של דמי חנוכה.

פקידת עקרות
כתב בספר בני יששכר מאמרי חודש כסליו )מערכת ב' אות י'( וז"ל:
מרגלא בפומייהו דרבנן רבותינו כת הקדמונים אשר בחנוכה יש
מקום פקידת עקרים כענין ר"ה ובמיוחד ביום האחרון דחנוכה
שנקרא "זאת חנוכה" ,וע"ע בספר סגולות ישראל מערכת ח' אות
ל"ט וע"ע מש"כ בזה ידידי הדיין המצוין ר' אבישי טהרני בספרו
עמק חנוכה בלב העמק אות עד.

פרנסה
כתב האדמו"ר ממונקאטש בספרו שער יששכר מאמרי חודש
כסליו )מאמר ימי אורה אות מ"ב( וז"ל ,ולפי"ז חנוכה הוא עת
המשכת פרנסה בעת שיורדת המלכות לתת טרף לביתה ועכ"ז אין
זה מהדרך להזכיר זה בפירוש בפיו צרכי מעות ופרנסה כי הר"ז
בבחינת נהנה מאור נ"ח וזהו שארז"ל אסור להרצות מעות היינו
לבטות בשפתיו בפירוש בשעת הדלקת נ"ח כדי שימשיך מעות
ופרנסה ולהרצות מעות הוא כמו לרצות על המים לדבר ולהתפלל
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על זה אכן ממילא נמשך כל הישועות במזונו רויחי וצרכי גשמיות
בשעה שיורדת לתת טרף לביתה וחוק לנערותיה עכ"ד .וכ"כ בספר
עטרת ישועה יום ה' דחנוכה אות ח' ואות ו' עיי"ש .וכ"כ במאמריו
לחנוכה אות יז' ושם רמז דהנה שור הוא בחינת יוסף ונאמר ורב
תבואות בכח שור שעל ידו נשפע פרנסה בישראל ועל כן היוונים רצו
לבטל זאת וגם מלך יוון ציוה לישראל כתבו לכם על קרן השור שאין
לכם חלק באלוקי ישראל היינו שציוה שיכתבו עצמם שאין חפצים
בהרמת קרנם בעניני עוה"ז הרמוזים בשור וזהו שאין לכם חלק
באלוקי ישראל כי שם יעקב מכונה בשם שפלות וישראל כשהוא
בשררה כמו שנאמר כי שרית עם אלוקים ועם אנשים וזהו שנאמר
שאין לכם חלק באלוקי ישראל דייקא והשי"ת הפר עצתו ונעשה נס
בנ"ח ונשפע פרנסה וכל טוב ,וע"ע מש"כ בזה בספר אמרי נועם
בליקוטים בסוה"ס באות מ"ו.

פרנסה ב.
כתב בספר ערוגות הבושם והובא בספר פניני חסידות עמוד קכג
דנרות חנוכה מסוגלים לפרנסה טובה על דרך מה שנאמר כי באור
פניך נתת לנו תורה וחיים אהבה וחסד וכו' ורמז על זה דראשי תיבות
של ע'מך י'שראל צ'ריכין פ'רנסה הוא בגימטריא "נר" וכן הוא מרומז
בפסוק כי למחיה שלחני אליכם ראשי תיבות שלחנו ל'הדליק נ'ר

פו
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ח'נוכה ש'מונה י'מים .ובספר אביעה סגולות )עמוד  ,(217הביא רמז
מהפסוק לחם לפי הטף ד"טף" בגימטריא חנוכה.

קדושה לכל השנה
כתב בספר פרי צדיק להגר"צ הכהן מלובלין )עמ' שס"ג( ,וז"ל,
וחנוכה הוא לשון חינוך שימי חנוכה מחנכים לנו הקדושה על כל
השנה כענין מה שנאמר חנוך לנער עפ"י דרכו גם כי יזקין לא יסור
ממנה וכן ימים אלו חינוך על כל השנה.

רפואה
כתב האדמו"ר הקדוש ממונקאטש בספרו שער יששכר מאמרי
חודש כסליו )מאמר ימי אורה אות י"ד( ,שימי חנוכה מסוגלים
לרפואה ובפרט ליל ה' ובזה ביאר מה שאמרו חז"ל )שבת כ"ג ע"א(,
אכסנאי משתתף בפרוטה היינו שאז הזמן להמשיך גם צרכי פרטיות
לבנ"י "ישועות ורפואות" וכתב המג"א ריש הלכות חנוכה שמסבבים
הנערים על הפתחים בחנוכה רמוז אם כי הוא מעשה נערות לבקש
צרכי פרטיות בימי החנוכה זמן אור הגנוז וניסים כאלו עכ"ז ממלאים
צרכנו ובקשתינו גם בענין פרטיות "ובפרט בעניני רפואה" ובאות ע"ב
שם הוסיף וכתב ,דסעודות חנוכה נקראו בשו"ע סימן תר"ע סעי' ב'
סעודות הרשות ויש לרמז בזה עפ"י מה שאמרו חז"ל בברכות ס'
ע"א מכאן שניתן רשות לרופא לרפאות וע"ע יוכלו להמשיך
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מסעודות חנוכה רפואה כי על כן נקראת סעודות הרשות כנזכר עכ"ד
האדמו"ר ממונקאטש .ומצאתי בדברות קודש מהאדמו"ר מטלנא
זצוק"ל בד"ק על נר ו' שכתב שהנר השישי מכוון כנגד בורא רפואות
ורמז זאת בגימטריא דהמילים "זה הנר השישי" בגימטריא ברא
רפואות ועוד הוסיף דאחת הרפואות הטובות ביותר לכל המחלות
היא השמחה וכדכתיב )משלי יח ,יד( ,רוח איש יכלכל מחלהו ורוח
נכאה מי ישאנה ,וביאר רש"י שם רוח איש שהוא גיבור ואינו נותן
דאגה בלבו ומקבל כל הבא עליו בשמחה ובחיבה יכלכל מחלהו -אין
כחו סר מעליו נמצא שימי חנוכה הם ימים המסוגלים לרפואה כדברי
הרמב"ם בהלכות חנוכה )פ"ג ה"ג( ויום זה שהוא כנגד בורא רפואות
הוא מסוגל לכך ביותר ועיי"ש עוד מה שהאריך בזה בדברים נפלאים
ובעצם מש"כ דימי חנוכה הם ימי שמחה עיין בזה בשו"ת דברי יציב
חאו"ח ח"ב סימן רפ"ג שהביא עוד דעות בראשונים כהרמב"ם ,וע"ע
למו"ר הגאון ר' יעקב חיים סופר שליט"א בקונטרס חוקי רצונך סימן
ח' מש"כ בזה.
ועתה מצאתי בספר עטרת ישועה במאמריו לזאת חנוכה אות ז'
שכתב דהמילים להדליק עם זאת חנוכה עולה רפואה שלימה עם
הכולל ועיי"ש עוד באות ט' ובאות י"ח וע"ע בספר אמרי נועם
במאמריו לחנוכה אות ל"ט מש"כ בזה.

פח
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רפואה ב.
בספר נפלאות מתורתך מסקאליע )עמ' י"ט( כתב וז"ל :ברמב"ם
הלכות חנוכה )פ"ד הלכה י"ב(כתב נר חנוכה מצוה חביבה היא עד
מאד כי נר חנוכה הוא אור התורה ואחז"ל )עירובין נ"ד( ח'ש ב'ראשו
י'עסוק ב'תורה ראשי חבי"ב וכן כתוב רפאות תהי לשריך כן נר
חנוכה מרפא כל גופו של אדם.

רפואה ג.
בספר נפלאות הסבא קדישא ראדשיץ )עמוד טו( ,כתב הנותר
מהשמן של נר חנוכה הוא רפואה לחולי הלב והריאה רח"ל.

רפואה ד.
בשם הרה"ק הרמ"מ זי"ע מקאצק סגולה לשושנה )רויז( ליקח שמן
הנותר בקנקנן מנרות חנוכה ולמשוח ע"ג השושנה ואמר רמז על זה
מנותר קנקנים נעשה נס לשושנים ודייקא מן הקנקן השמן הנותר,
ע"כ) .יש להזהר שישתמש רק בשמן שנותר לאחר שעבר חצי
שעה(.

שידוכין
איתא בספר מהרי"ל )הלכות חנוכה סעי' א'( וז"ל :מנהג מהר"י סג"ל
שהדליק נרותיו מיד כשיצא מבהכ"נ וכו' כי הרב הנזכר היה דר בבית
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לבד עם הבחורים אצל בית אשתו הרבנית ובניה עמה בביתה ולא
היה נהנה מנכסי אשתו בחייה פרוטה וכו' ומחיית הרב לגופו הרוב
היה שכר שדכנות שהיה שולח מכתב ידו בכל המדינה לזווג בתולות
ונערים כי כל הארץ היו מקשיבים וכו' עכ"ל עיי"ש ,ואפשר שיש
לדרוש סמוכים שהובא ענין זה שהמהרי"ל התפרנס בשידוכין
בהלכות חנוכה דייקא כי ימי חנוכה מסוגלות לשידוכין שכן בתיבת
שידוכין יש אתוון שד"י כ"ן ,נר חנוכה הוא הארת אור הראשון
שנקרא כן )עיין בספר הקדוש תוספות חיים פרשת בהעלותך( ועל
המזוזה יש שם שדי שע"י שתי מצוות הללו וסגולתם אפשר לזכות
לזיווג טוב .וע"ע בספר ליקוטי עצות )ערך מועדי ה' ,חנוכה אות ג(.

שמירה
סגולה לשמירה לומר בכל לילה אחר ההדלקה שבעה פעמים ויהי
נועם ומזמור יושב בסתר עליון ,עיין להגר"ח פלאג'י בספרו מועד
לכל חי ובבא"ח שנה ראשונה פרשת וישב הלכות חנוכה אות כ"ג
וכה"ח סופר )סימן תר"ע ס"ק ו'( ,ובאו"ח ספינקא )סימן תרע"ו ס"ק
ה'( ,והיינו שיאמר מפסוק ויהי נועם עד סוף מזמור יושב בסתר עליון
שבע פעמים כמו שכתב ידידי הגרי"ח מזרחי נר"ו בסידורו עוד יוסף
חי ,ע"ש.

צ
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תחיית המתים
איתא בספה"ק בני יששכר שהגוף שמדליק נרות בעוה"ז יזכה
לעמוד בתחיית המתים והדברים הללו אמורים גם על הרשעים
שבחייהם קרויים מתים שבנרות חנוכה יש גילוי אור הגנוז היינו אור
הגנוז בפנימיות איש ישראל ואף מי שחשב עצמו כמיואש ואבוד
מלהסתפח בנחלת ה' רואה שיש אור הגנוז בקרבו ובכן הרואה האור
שמתגלה בקרבו נרות חנוכה מברך ברוב שמחה שהחינו כי אף
שחשב עצמו כמת נרות חנוכה מגלים שעודנו בקרבו ניצוץ אלוקים
חיים ,עכ"ל ספר נר דוד סקאליע קונטרס נפלאות מתורתך )עמ'
מ"ב(

תיקון הברית
כתב בספר פרי צדיק במאמריו לחנוכה )יום ו' דחנוכה ור"ח טבת
עמ' ת"ד( ,וז"ל ,וזהו ענין קדושת נר חנוכה שעל ידי ראיית הנרות
נפעל בזה האור זרוע לצדיק בלב נפשות ישראל וכמו שאמרנו
שמצות ראיית נר חנוכה פועל להארת תיקון הברית בנפש וכמו
שאמרו )שבת כ"ב( ,נר של חנוכה שהניחה למעלה מעשרים אמה
פסולה הגם שהדליק כדין בכל דקדוקי מצוה והדלקה עושה מצוה
מכל מקום פסולה משום דלא שלטה בה עינא וזהו עיקר מצוה של
נרות חנוכה לראותם בלבד ועל ידי זה נקבע הארה בלב מאור זרוע
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לצדיק ,עכ"ל .וע"ע בספר עטרת ישועה מדיז'קוב בחידושיו ליום ה'
דחנוכה אות ב' ואות ח' ובחידושיו ליום א' דחנוכה אות טז' ובאות י'
שם ,ובחידושיו לחנוכה אות ד' מש"כ בזה.

תיקון לפגם העינים
כתב בספר עטרת ישועה במאמר שמן ששון אות א' וז"ל ,ע"י נר
חנוכה אנו מתקנים חוש הראיה שבעיניים וזהו הטעם דאין לנו רשות
להשתמש בהם אלא לראותם בלבד לזאת היו אומרים הכהנים אז
מזמור ויהי נועם שיש בו ק"ל תיבות כמנין הכהנים עיין מג"א סימן
רצ"ב כי הוא במספר עין ,וגם קורין פרשת הנשיאים בחנוכה כי
בקרבנותיהם היה נטמן כונה זו שכן הקריבו מזרק אחד שהיה
משקלה שבעים שקל שהוא מספר ע' וכף אחת עשרה זהב רומז
לאות י' שבתיבת עין והקערה היה משקלה שלשים ומאה העולה
מספר עין וע"ע בדבריו ליום א' דחנוכה אות ו' ובמאמריו לחנוכה
אות יז'.

תיקון חטא מכירת יוסף
בספר עטרת ישועה דז'יקוב במאמריו ליום ה' דחנוכה אות ו' כתב
וז"ל ,להבין מדוע חנוכה ניתקן רק להודות ולהלל ולא לאכול
ולשתות נראה עפ"י הידוע מהספרים הקדושים אשר חנוכה הוא
לתקן חטא מכירת יוסף ועיין במגלה עמוקות פרשת מקץ )דף ס'

צב
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ע"ב( ובבני יששכר מאמר ד' ממאמרי כסלו טבת אות ל"ד והחטא
שם היה ע"י אכילה ושתיה לזאת "לתקן זאת" הוצרך רק להודות
ולהלל ולא לאכול ולשתות.

תיקון פגם גיד הנשה
כתב בספר עטרת ישועה דז'יקוב במאמריו ליום א' דחנוכה אות י"ג
והנה חנוכה מרמז על מחשבה טובה כי הוא לתקן פגם גיד הנשה
שהוא במספר מחשבה טובה.

קונטרס

אזמרה לאלהי בעודי
והוא ביאור על הפיוט הנפלא מעוז צור
ישועתי
אשר נתפשט סדר אמירתו אחר
הדלקת נרות
חנוכה בכל תפוצות ישראל

צד
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פתיחה
הפיוט מעוז צור השגור בפי כל בית ישראל נזכר בספרי גדולי אשכנז
זה יצא ראשונה בספר לקט יושר כתב שרבו המובהק רבי ישראל
איסרלאן בעל תרומת הדשן היה שר את מעוז צור בחנוכה עיין
בחלק א )עמוד  ,(36ע"ש .בעל חוות יאיר מעלה אפשרות שכבר
המהר"ם מרוטנבורג גם הכיר פיוט זה.
בזהותו של מחבר פיוט זה נתחבטו רבים שמו היה רבי מרדכי בן
יצחק אמנם לא ידוע לנו מי היה ועיין בהמעיין )טבת תשסו ,עמוד
 ,(29במאמרו התורני של דניאל ליפסון מש"כ בזה בארוכה .ובספר
קיצור של"ה כתב שבזמר הנ"ל הוזכר גלות מצרים גלות בבל ומדי
וגלות יון ולא הוזכר כלום מגלות אדום וישמעאל שבה אנו נמצאים
כעת ,ובאמת בקיצור של"ה ובמקור חיים העבר חטאי ופשעי גם
בגלות הרביעי ,משום שלפי החשבון אנו נמצאים כעת בגלות
הרביעי משום שגלות מצרים אינה מן החשבון כמו שכתב הרב בני
יששכר במאמרי חודש כסלו )מאמר ב ,אות כה( ,שגלות מצרים הוא
שורש לכל הד' גלויות ואם כן גלות בבל היא הראשונה ,גלות מדי
היא שניה ,גלות יון היא שלישית ,וגלות אדום וישמעאל היא רביעית,
וכבר נחלקו חכמי הסוד האם ישנם ג' גלויות או ד' גלויות ,עיין
בזוה"ק מדרש הנעלם פרשת בראשית מאמר יהי אור ובבעל
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הטורים )דברים לב ,טל( ,וברד"ק )ישעיה יב ,ה( ,ובמצודת דוד
)הושע ו ,ב( ובנועם אלימלך פרשת ויגש )ד"ה ואת יהודה( ,וע"ע
בספר פני המנורה זוטשקא )עמוד יד(.
âââ

מעוז צור ישועתי לך נאה לשבח תכון בית תפלתי ושם תודה
נזבח לעת תכין מטבח מצר המנבח אז אגמור בשיר מזמור חנוכת
המזבח.
בספר שער יששכר לאדמו"ר ממונקאטש במאמר ימי האורה אות
א' האריך בביאור פזמון זה ונכתוב את תמצית דבריו ,דהנה ישנם ב'
טעמים לסעודות שעושים בחנוכה א .שהסעודות המה מחמת
הצלת נפשות שנצולו מעטים נגד רבים דבני חשמונאים היו רק י"ג
אנשים כמו שפירש"י בפרשת ברכה על הכתוב ברך ה' חילו וע"ע
בספר יוסיפון על גודל הנס בהצלת ישראל מהיוונים הרבים לאלפי
אלפים רק דטעם זה הוא טפל להלל והודאה שנתקן בחנוכה העיקר.
ב .טעם שהביא הרמ"א בזה משום חנוכת המזבח עוד הביא מש"כ
במטה משה להראשונים ז"ל שמקובל בידו בפרשת מקץ עה"פ
וטבוח טבח והכן ה'ח מטבח והכהן אותיות חנוכה סמך לסעודות
שעושים בחנוכה ועפ"ז יובן המשך דברי הזמר לחנוכה מעוז צור
ישועתי לך נאה לשבח דהיינו שאז בחנוכה נתקן הלל והודאה

צו
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להודות ולהלל לה' תכון בית תפלתי ושם תודה נזבח ,וגם עתה בעת
הגלות אנו אומרים בבהכ"נ שהוא בית תפלה הלל שלם והודאה
ותפילות במקום תמידים ותודות על כן נקרא גם עתה הקרבת תודה
בבית התפילה ושם תודה נזבח בהלל והודאה לעת תכיןו מטבח,
היינו על דרך הכתוב וטבוח טבח והכן ,וע"ז מתרץ ומפרש ב' טעמים
הנ"ל להסעודות הראשונה מצר המנבח שהצוררים היונים הרעו לנו
בהריגת נפשות שנסובב אז רק שהוא טפל ועוד טעם ב' אז אגמור
בשיר מזמור חנוכת המזבח שאז נגמר חנוכת המזבח בזמן
החשמונאים כנ"ל מהרמ"א.
קבעו שיר ורננים  -כתב הגאון רבי יעקב חיים סופר שליט"א בספרו
הדר יעקב ח"ב )סימן אות ד'( לבאר דברי הפייט על פי מה שאמרו חז"ל
בשבת דף כ"א ע"ב דלשנה אחרת קבעום בהלל והודאה דהיינו לומר על
הניסים בהודאה כדפירש רש"י ולקרות הלל והנה שיר היינו הלל כמבואר
בערכין )דף י ע"ב( וז"ל הגמרא שם :כתיב השיר יהיה לכם כליל התקדש
חג ,לילה המקודש לחג טעון שירה ושאינו מקודש לחג אינו טעון שירה
ופירש ז"ל ,שיר הלל ,ורננים היינו הודאה כנוסח שקבעו חז"ל בברכה
האחרונה של ההלל כולם "ברינה יודו" הרי לנו שרינה דהיא רננה יחד עם
הודאה אזלא ובני חדא ביקתא אינון וככתוב במזמור התודה על הניסים
והנפלאות בספר תהילים )ק"ז כ"ב( "יודו" לה' חסדו ונפלאותיו לבנ"א
ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברינה וכמו שנתבאר דרננים היינו הודאה
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צז

על הנס ,והוסיף הרב שליט"א שמצא בספר טעמא דקרא מהדורא ט'
בביאורים לחנוכה )דף ל ע"ב( שכתב בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים
נראה דשיר היינו הלל כמש"כ השיר יהיה לכם כליל התקדש חג דנדרש על
ההלל )פסחים דף צ"ה ע"ב( ורננים היינו תפילת על הניסים כמש"כ רננו
צדיקים בה' וכאן אומרים מסרת רשעים ביד צדיקים עכ"ל ודפח"ח.

בני בינה ימי שמונה  -כתב מו"ר הגאון ר' יעקב חיים סופר שליט"א
בספרו הדר יעקב ח"ב )סימן א' אות ג'( דכאן רמז הפייט למידת
הבינה וכמובא בספר תיקוני הזוה"ק )דף ס"א ע"ב( בינה דאיהי
תמינאה ועיין מה שגילה בזה המלאך הדובר במרן ז"ל בספר מגיד
מישרים )פרשת ויצא ופרשת וישב ופרשת צו( ונודע דימי שמונה
יש בזה רמז לשמונה ימי המילה דהחשמונאים תיקנו ענין קדושת
הברית שנפרץ למאד אז בימי היוונים והמתייונים וכמו שביאר הרב
שליט"א בחיבורו הנפלא חוקי רצוניך )סימן א' אות ג' והערה י"א(
ולכן בני חשמונאי גזרו הבא על הגויה חייב משום נשג"ז כאומרם
במס' ע"ז )לו ע"ב( ועיין בחיבורי חוקי רצוניך שם )הערה ל"א
עיי"ש(.
וראיתי בס"ד כי דברי הפייט ז"ל "מנותר קנקנים נעשה נס לשושנים"
עולה בגימטריא מה שאמר אליהו הנביא מלאך הברית "ויאמר קנא
קנאתי לה' אלהי צבאות כי עזבו בריתך" ובריתך היינו קדושת הברית

צח
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עיין רד"ק ז"ל שם ובשם הזוה"ק )ח"א דף ס"ו ע"ב ודף צ"ג ע"ב(
עכ"ד הרב שליט"א.
ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים  -כתב הגאון המובהק ר' יהודא
אסאד בספרו שו"ת יהודה יעלה או"ח )סימן ר'( ואלו דבריו ז"ל ,על
דברי הט"ז )סימן תר"ע( שתירץ קושית הב"י ז"ל למה תקנו שמנה
ימים דגם ביום נעשה נס שנשתייר קצת ועי"ז היה נס אח"כ ע"ש,
ולענ"ד נראה דעל כוונה זו יסדו בשיר מעוז צור ישועתי ומנותר
קנקנים דייקא מעוז צור ישועתי ומנותר קנקנים דייקא נעשה נס וכו'
לכן בני בינה שהבינו למפרע שנעשה בלילה הראשון ג"כ נס ימי
"שמנה" דייקא קבעו שיר ורננים.
ועוד יש לפרש עפ"י מש"כ הט"ז לתרץ הקושיא הידועה מדוע
בפורים תקנו משתה ושמחה ובחנוכה לא ותירץ הט"ז דעיקר פרסום
הנס בנרות היה וזה מורה הודיה על שמחת העוה"ב ולא על שמחת
העוה"ז לכן תקנו רק להלל ולהודות ,וזהו שאמרו דאף יונים נקבצו
עלי אזי וכו' ופרצו וכו' מ"מ רק כי מנותר קנקנים נעשה נס לשושנים
בפרסום לכן בני בינה ימי שמנה קבעו שיר ורננים דייקא להודות
ולהלל ולא למשתה ושמחה עכ"ד הרב יהודא יעלה אסאד והובאו
דבריו בספר הדר יעקב ח"ב סימן א' למו"ר הגאון ר' יעקב חיים סופר
ושם הביא שגם בספרו דברי מהרי"א פרשת וישב דיבר בזה עיי"ש.
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צט

נעשה נס לשושנים  -צ"ב מדוע הכתיר כאן הפייט את ישראל
בתואר שושנים וביאר מו"ר הגאון ר' יעקב חיים סופר שליט"א
בספרו הדר יעקב )ח"ב סימן א' אות ב'( דהתואר שושנים נופל על
בעלי תשובה כדאיתא בילקוט שמעוני רמז תרע"א ורמז תשמ"ו,
והנה בספר שאילתות דרב אחאי גאון הנדפס מכת"י )ח"ב שאילתא
לחנוכה דף קפ"ח( כתב וז"ל :והיו ישראל בזמן החשמונאים באימה
ופחד גדול "וחזרו כולם בתשובה לפני הקב"ה" והיו רודפים אחר
גמ"ח והיו עוסקים בתורה יומם ולילה ,ע"ש ,ומבואר שעם ישראל
בזמן החשמונאים חזרו כולם בתשובה שלימה ולכן בדין הוא שיקרא
שמם שושנים וכמו שלימדונו רז"ל דהשבים בתשובה נקראים
שושנים וכנ"ל ודו"ק היטב.
עוד פירש הרב שליט"א שם ,דשושנים היינו בני חשמונאי הכהנים
והוא עפ"י מש"כ רבי אברהם סבע בספרו צרור המור )ויקרא י ,ה(
שכתב וז"ל :בני אהרון הכהנים הצדיקים הדומים לשושנים ומבואר
דהכהנים בני אהרון נקראים בשם שושנים ,ומינה לנידון דידן ודו"ק.
רעות שבעה נפשי  -בספר גבורות יצחק סורוצקין על חנוכה הקשה
מדוע אנו מזכירים את כל השעבודים והגלויות שעברו על כלל
ישראל בימי חנוכה דהן אמת שיש חיוב לספר הניסים שעשה לנו ה'
כמש"כ בכתבי מרן הרי"ז הלוי פרשת יתרו אבל לכאורה נראה דחיוב

ק
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הסיפור הוא רק בנס שאירע לנו אבל בנס שאירע לאבותינו כמו
בחנוכה ליכא חיוב סיפור על הנך ניסים ותירץ דבדין המיוחד של
סיפור נפלאות ה' ישנו ענין שכל שמספר את הנס יספר את כל
הניסים שאירע לו וזהו מאי דכתיב שיחו "בכל" נפלאותיו ,ולפי"ז
את"ש שמזכירין כל הצרות והגלות והישועות שעברו על כל ישראל
כדי לספר על הניסים שנעשו לישראל ולקיים הדין של סיפור
נפלאות ה' וראיתי הבספרים שנהגו רבים מישראל שבימי חנוכה
נהגו לספר בניסים שנעשו לישרא ויש לומר ביסוד הדבר מפני
דבחנוכה חל החיוב לספר על הנס של חנוכה וממילא מספרים על
שאר הניסים שנעשו לישראל ,עכת"ד.
חיל פרעה וכל זרעו  -בספר שמעה תפלתי )ביאורים מהגר"ח
קנייבסקי על התפילה עמ' שי"ז( נשאל מנא לן שגם כל זרעו של
פרעה ירדו אבן במצולה ,דלכאורה רק חיל פרעה שרדף אחרי בנ"י
טבעו בים ותירץ בזה"ל ,כל זרעו של החיל דהיינו החיילים הקטנים
ועיי"ש בהגהת המחבר דהביא מדבריהרמב"ן פרשת עקב שכתב
בזה"ל ,כי ה' איבד הרודפים בים ואיבד זרעם במצרים ולא נשאר
להם שם ושאר וע"ע בספר טעמא דקרא פרשת עקב וע"ע בביאור
הגר"א באהע"ז סימן ד' ס"ק יח'.
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קא

רוב בניו וקניניו על העץ תלית  -בספר טעמא דקרא למרן הגר"ח
קנייבסקי שליט"א בסוף מגילת אסתר ביאר קטע זה עפ"י דברי
הרמב"ם )ריש פ"ט מהלכות עבדים( דגוי רשאי למכור את בניו
ולפי"ז קניניו קאי גם כן על בניו שהם קניניו למוכרם ובהערה שם
הביא דהרב שליט"א הוסיף בע"פ דבניו הם הגדולים וקניניו הם
הקטנים ,וציין לרמב"ם בהלכות תשובה )פ"ו ה"א( שבניו שלא דם
הקטנים כקנינו הם ,אך הקשה הרב ממה דאיתא במגילה )ט"ו ע"ב(
שהיו לו ר"ח בנים ולא תלו אלא עשרה ותירץ דרוב בניו היינו רבי
בניו דהיינו החשובים וכמש"כ המ"ב בסימן תר"צ בשם הרוקח שאלו
העשרה היו כל אחד שר על ת"ק אבל שאר בניו הדיוטות היו וכ"כ
האבן עזרא בפסוק ויספר המן לזרש אשתו את רוב בניו דהכונה
לחשיבות של בניו ובספר צמח דוד מדינוב בליקוטי אמרים לחנוכה
מצאתי שפירש דידוע דמרדכי היה גלגול יעקב בחינת דעת דקדושה
והמן מזרע עמלק דעת דסט"א )ויש להוסיף שהיה גלגול עשו
ועמש"כ בזה בספרי עתה באתי עמ'( ואמרו חז"ל דעת חסרת מה
קנית דעת קנית מה חסרת ,נמצא דעיקר קניני האדם הוא הדעת
שיש בו ולזאת בעת שהפיר ה' עצת המן הרשע מזרע עמלק הוא דע
דסט"א ע"י דעת דקדושה נשאר המן בלי דעת א"כ גם קניניו בטלים
כי דעת חסרת מה קנית והדברים נפלאים.

קב
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ומצאתי בספר אשישות חיים להגאון רבי חיים פאנט )עמוד קמג(,
שביאר על פי דברי הגמרא במגילה )טו ,(.שכל אוצרותיו של אותו
רשע היו חקוקין לו על לבו ,וממילא יש לומר שגם רח בניו היו
רשומים וחקוקים על לבו וכשנתלה בפרוזבולי או בוטי שלו אם כן
בכתב כולם נתלו ,ועוד כתב שרוב במספר קטן הוא עשרה.
וחכם אחד בעת שכרותו בפורים אמר לבאר שכיון שחתכו את
ראשם של בני המן אם כן לא תלו את כולם רק רובם ,ודו"ק.
חשוף זרוע קדשך וקרב קץ הישועה  -בספר נר דוד מסקאליע
ביאר זאת עפ"י דברי הבני יששכר במאמרי השבתות שהביא בשם
הרבי מלובלין דיש שני מיני צדיקים יש צדיק הממשיך נס ע"י תפילה
ובקשה ויש צדיק שממשיך נס בלא תפילה ובקשה ,והנ"מ דנס
שנעשה ע"י תפילה ובקשה קיים לעד אבל נס שנתעורר בלא תפילה
אינו אלא לזמנו בלבד ,ועוד כתב הבני"ש )מאמר חודש אלול אות
טו"ב( דיש נס בבחינת עזר ונס בבחינת ישועה ,בחינת עזר הוא אע"פ
שלא עשה שום השתדלות שיהיה נס ובכל זאת נעשה נס זהו בחינת
עזר ובחינת ישועה הוא שעשה השתדלות שיהיה נס ונעשה נס זהו
בחינת ישועה וכדכתיב כי בשדה מצאה צעקב הנערה ואין מושיע לה
הרי דכיון דצעקב והיינו השתדלות נקרא מושיע ,נמצא דעזר הוא נס
בלא תפילה ובקשה ואינו אלא לשעתו אבל אינו מתעורר עוד אבל
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קג

ישועה הוא ע"י השתדלות ונמשך לדורות ,עכ"ד .והנה הבני יששכר
כתב דנס חנוכה היה בבחינת עזר כיון דהיוונים לא הניחום לבא לבתי
הכנסת להתפלל ולא הניחום לקיים שום מצוות והנס היה בבחינת
עזר אמנם אעפ"כ נראה דבשעת הנס זכו להפך מבחינת "עזר"
לבחינת "ישועה" ולזה אומרים ולעמך ישראל עשית "תשועה"
גדולה והיינו לדורות וזהו חשוף זרוע קדשך וקרב קץ "הישועה"
דייקא "ישועה" שתהיה לדורות.
וקרב קץ הישועה  -בספר שפתי חכמים על מגילה דף ג' ע"א הקשה
דהיה לו לומר וקרב הגלות ולמה אמר וקרב קץ הישועה ותירץ דהנה
גם בגלות הלא הקב"ה עוזר ומושיע לישראל אלא דהעזרה והישועה
אינה ישועה גמורה אלא מזמן לזמן בין ליחיד בין לכלל ישראל,
ומשל לאחד שהיה חייב אלף זהובים וסבר שירויח בסחורתו וישלם
משלו ולבסוף לא הרויח ואדאג מהיכן ישלח ובא חבירו ובא חבירו
והלוה לו מעות לל' יום ולסוף ל' יום עדיין לא הרויח משלו ועדיין
דאג מהיכן ישלם ובא חבר אחר והלוה לו לב' חדשים ושמח גם
בישועה זו כון הלך ובא הרבה פעמים ולבסוף התפלל ואמר רבש"ע
הן אמת שאתה הרבה פעמים עוזר ומושיע ומגן אבל למה לך כל
זאת ואיני מרויח משלי אלא אתה מושיע בזה שאתה נותן חיני בעיני
אחרים המושיעים ורק מזמן לזמן שמתוך כך אין לישועה קץ לכן

קד
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מוטב שתושיע ישועה גמורה ושארויח משלי ויהיה קץ ישועה כי
ארכה לי הישועה.
דחה אדמון בצל צלמון  -בספר ממלכת כהנים )עמ' שכ"ז( ביאר
דאדמון הכונה לאדמון ומצאנו שעשו נקרא אדמון עיין רש"י ויצא
)בראשית ל ,כב( ,ושם הביא עוד לפרש דצלמון ענינו מלשון צלם
דהיינו צלם של ע"ז וזהו שאמר דחה שחוסים בצל של עבודה זרה -
צלמון.

תדפיס
מתוך שו"ת "שדה הארץ"
להגאון רבי אברהם מיוחס זצ"ל
על הלכות חנוכה
עם הערות "משמני הארץ"
יהי מושב והנה סולם
מוש'ב ארצה וראשו
מגיע לדברות קודש של
ספר יוחסי'ן ספר שדה הארץ
וכולא מילתא אתיא
תו'ך תו'ך תוקפו של יוסף
מתורת כמוהר"ר עובדיה יוסף זיע"א
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קו
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תולדות הגאון בעל שדה הארץ

קז
1

הגאון רבי אברהם ב״ר שמואל מיוחס ,2היה מרבני ירושלים
באמצע המאה השמונה עשרה ,הורתו ולידתו ,בקדושה ובטהרה,
בתוככי ירושלים עיר הקודש והמקדש )לערך בשנת תנ"ו -ת"ס,
ורושמי הדורות נחלקים לגבי שנת הולדתו המדוייקת(.3
בהיות רבינו כבן שנתיים ימים ,נפטר על פניו אביו בדמי ימיו
)עודו בן כ"א שנים( עוד קודם שהספיק להתחנך על ברכיו .יחד

 1נערך על ידי ידידנו הרה"ג רפאל אברהם שלום מעלם שליט"א מח"ס
כף הזהב ועוד .זכות הרב המחבר תגן בעדו באלף המגן.
 .2הגאון רבי שמואל מיוחס היה תלמיד חכם חשוב כשלעצמו ,ודבריו
מובאים בספרי רבני דורו ,ובספרי בנו המחבר זצ"ל.
 .3בה פעל בערך כשישים שנה ,עד הלקח הארון האלוקים ביום כ"ט
כסלו שנת תקכ"ח.

קח
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עימו בספינה אחת ,וגורל אחד ,אחים לצרה היו ,עימו בצר לו,
אחיו רבי רפאל מיוחס ,בן שלש שנים.4
 .4אורחותיו בקצרה :רבי מיוחס רפאל בכר שמואל נולד בשנת תס"ה
) ,(1705נפטר בשנת תקל"א ) .(1771התייתם בהיותו ילד בן שלש בעת
שאביו רבי שמואל נפטר בהיותו רק בן עשרים ואחד שנים ,הוא גדל מאז
אצל סבו רבי מיוחס ,חרף תלאות היתמות והעוני ,וכפי שהוא מעיד על
עצמו "כד הוינא זוטרי" כבר שית כבר שבע שמתי פני למגמר שמעתתא
לגלויי מסכתא אחרי הגלות לא מנעתי את עצמי מבית המדרש מכי
השחר עלה אפילו שעה אחת ימים ולילות" היינו הילד היתום בגיל שש
שבע בא לבית מדרשו של רבי אברהם יצחקי רבה של ירושלים ולא מש
מהאהל ולמד בעיון עמוק מסכת אחר מסכת.
הוא בא בברית הנישואין עם בתו של מהר"ר חיים מרדכי זאבי מרבני
חברון שהיה חתנו של מהר"י חאגיז שהיה נשוי לבתו של מהר"ם
גאלנטי .כמה וכמה פעמים מזכיר רבי מיוחס את מ"ז המג"ן וכונתו
למהר"ם גאלנטי שהיה סב אמו.
ספר "פרי האדמה" יצא לאור בחיי מחברו ולפיכך אין איזכור לשמות
בנים או חתנים ,מפורסם מאד שהניח אחריו בן כמותו רבי משה מרדכי
יוסף מיוחס אשר גם מילא את מקומו לאחר כמה שנים מעת פטירתו.
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קט

את ראשית דרכו וקנינו בתורה ועבודת ה' ,קנה רבינו זצ"ל
במדרש "בית יעקב" בהיותו כבן שש שנים ,כבר אז הסתופף בין
האריות ,מצוקי תבל ,תלמידי חכמים מופלגים ,וינק מהם את
דרכי העבודה הצרופה .באותם ימים שימש הגאון רבי ישראל
מאיר מזרחי זצ"ל בעל "פרי הארץ" ,כראש בית המדרש ,וממנו
קיבל רבינו את דרך ההוראה ,ואת ערכי התורה והיראה.
כמו"כ קיבל רבינו תורה בטהרתה ,מפי כהן גדול ,הגאון רבי יצחק
הכהן רפפורט זצ"ל בעל "בתי כהונה" ,אשר קירב את רבינו כבנו

מהקדמת בנו הנ"ל לספרו "ברכות המים" ניתן ללמוד על בן נוסף שהיה
לרבי מיוחס כי הוא מספר שם מורי ורבותי שני המאורות הגדולים וכו'
דחזיתיה לרבי הרב המובהק מרביץ תורה בישראל מר אחי מר שמואל
זלל"ה.

קי
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ממש ,ולא זזה ידו מתוך ידו .5בין רבותיו ,נמנה ג"כ הגאון רבי
עזריא אשכנזי.
בית נאמן
לימים נשא רבינו לאשה את מרת ג'אמילה בתו הצנועה של
"טוביה הרופא" ,הוא ניהו רבי טוביה הכהן ,חכם ורופא ,ששימש
כאב"ד ק"ק מיץ ואגפיה .יחד זכו ובנו את ביתם בית הקודש ,וזכו
לזרע קדוש ,ואלה שמותם :רבי שמואל יצחק מיוחס ,רבי יוסף

 .5וכפי שכתב רבינו בספרו שדה הארץ חלק ב' דף ק ע"א" ,ואני בהיותי
ברי בחיובא בי עשר ידות לי במלך ,וכאב את בן מאז ירצני" ,עי"ש
באריכות.
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קיא

יעקב מיוחס ,6ור' בנימין משה מיוחס .וגם הבת ירושלים ,מרת
לונה.7
מידות שאמרו חכמים
הוא היה מונה שבחיו ,בנו של מלך ,רבי יוסף יעקב מיוחס ,וזה
הכתב והמכתב ,אותיות הקודש ,מסכת מידות ,בלשונו לשון
הקודש" :תמיד כל הימים אף לילות יושב בישיבה פרוש ביראה,
פרוש מאהבה ,אץ יוצא ואץ בא ,לעומת המסגרת צניע ומעלי .רץ
למצוה מצוה קלה כבחמורה .ושונא מתנות תרומות ומנות כל
שלחנות שמנים ויינות ,לא נהנה מן העולם במלאת ספקו המעט
הוא פת במלח וקיתון של מים ,מואס במותרות ,והוא מחולל
מפשעינו כל יסורי עולם חבילות חבלות נזיקין וחבלות וברכיים
 .6הוא הגבר הוקם על ,אשר היה אמון על הדפסת ספרי רבינו לאחר
פטירתו ,ממה שהשאיר אחריו ברכה) .ראה אודותיו בספר הקהילה
"זכרון שאלוניקי" חלק ב עמ' .(76
 .7ראה בהקדמה לשדה הארץ חלק ג' ,שנפטרה לב"ע בקשותה בלידתה.

קיב
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כושלות ...כל כי האי ריתחא ולו הכל לשמחה ...דחביבי ליה.
ובכל זאת תורתו קבע מאז הבקר ותעבור המנחה .אף לילות לא
מזיג רישיה אבי סדיה ...דלא ליתי לאתרשולי ,כדי שלא יפסיק
למודו מטה על צדו הזרוע והלחיים על הברכיים ועל השוקיים...
ועפעפיו תנומה כמלא נימא ...ויקם אברהם ...על מחלת לענות...
וקינות הן הדמע שתים עשרה עינות ...ועמדו קינים הלא ברחל
)תיקון רחל( ...בוכה ומבכה איידי דנפיש אבליה ,ותגש גם לאה
)תיקון לאה( בהלל ובהודאה ...עד עלות הבקר מתעסק
בקדשים״ .8עכל"ק.
במילותיו הספורות ,מונה מרגליות ,אחד לאחד ,משרטט הוא
בקולמוסו את דמותו רבת ההוד וההדר ,של אביו הגדול ,נראה כי
על כל תג ותג ,למדים אנו מוסר ,תורה מה היא ,יראה מה היא,
עבודה מה היא.
 .8עד כאן ,מלשונו הזהב של בן רבינו זצ"ל ,בהקדמתו לשדה הארץ חלק
ג'.
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קיג

כתבי הקודש
שדה הארץ -בין ספריו של רבינו הקדוש ,מתנוסס לתפארה ספרו
היקר ״שדה הארץ״ הכולל בקרבו שלושה חלקים.
חלק א -סובב בחידושי תורה על הפרשיות ,בחומשים בראשית
שמות )שאלוניקי תקמ"ד(.
חלק ב -על שאר החומשים ,ויקרא במדבר דברים )שאלוניקי
תקנ"ח(.
חלק ג -חלק השו"ת ,שאלות ותשובות שהריץ רבינו לשואליו
הרבים ,להטעימם צוף אמריו ,דברים חדים ומחודדים ,על שולחן
ערוכים ,להשיב דבר הלכה כיאה וכיאות .ספריו אלו נדפסו לאחר
מותו על ידי בניו ונכדו בשאלוניקי בשנות תקמ״ד  -תקנ״ח
) (798 -1784ובליוורנו בשנת תקמ״ח ).(1788
דגלי אהבה -פירוש ופלפול על הספר הקדוש דרך עץ החיים ,ובו
לקט חידושי גאוני הקבלה שקדמוהו מתוך חיבוריהם שבכת"י.

קיד
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אלו מכלל החיבורין שנדפסו ,אולם מחיבוריו נשארו גם בכתב
יד.9
קורות חייו
בהקדמת רבנו לחלקו הראשון של שדה הארץ ,הוא מספר
ומגולל את הקורות אותו ,במילים ספורות :״אני הגבר ראה עוני
בהיותי מדוכא ביסורין בכמה הרפתקי דעדו עלי׳ ,וכור עוני קשה
מכולם .ועל כולם מאד אנחתי גדלה כי כהו מאור עיני והשיגוני
עונותי ולא יכולתי לראות ולברר תלמודי את אשר בינותי בימי
חרפי בין שלשים לכ״ח ולהסיר המכשולות ,לפחות את הגם הגם
תחילה ,רק קבצתי הכל כאשר נמצא התבן עם הבר לאיש אשר
כמוני ,וידבר אברהם באזני עם הארץ״ .אחר שנתעוור רבינו ,קרה
אותו נס עצום שנרפאה אחת מעיניו ,וכפי שהעיד בן אחיו,

 .9ראה באריכות במבוא לספר "דגלי אהבה" עמ'  .56 54הוצאת אהבת
שלום.
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קטו

שנפקחה עינו האחת וחזר לשנות פרקו .ומיני אז היה מבקש על
עינו השניה "שיאיר עיני" וכו'.10
באותה הקדמה מתנה רבינו הקדוש ,את צרותיו וצרות ירושלים,
״מבן שתי שנים יתום עזבני אדוני אבי ...המדוכא ביסורין ,ונפטר
לב״ע בן כ"א שנים כמה״ר שמואל .בכ״ר מיוחס תנצב״ה ,כי
פתאום נרו כבה על כל צרות רבו סבבוהו בצער'יך ירושלים ,דשו
אותו כדבילה וסף תם ממכות הארץ ותחלואיה אשר חילה ה' בה
ותישחת הארץ״ .ועל אמו יאמר :״אדונתי אמי אשר מתה כמו כן
על צרת הבת ירושלים ,כי אם תם הכסף ,כי היתה למאכל
ולביזה״.
עודו בחיים חיותו נודע כקדוש עליון ,וכל העם מעידים עליו
שהיה דומה למלאך ה' צבאות ,ולא נהנה מהעולם הזה אפילו
באצבע קטנה ,ולפלא היה נחשב בעיני בני דורו ,ומה גם שיחיד
 .10ראה בהקדמה לדגלי אהבה עמ' .45

קטז
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היה בענותנותו והחזיק עצמו כעפר לפני כל ,וכפי שמצאים רבות
בספריו ביטויי ענוה מופלגים.
רבינו נפטר לבית עולמו ביום כ"ט כסלו שנת תקכ"ח ,ונטמן ארון
האלוקים ,בהר הזיתים .11מסביב לקברו נטמנו גם כן בניו
הקדושים.

 .11וזה נוסח מצבתו :קברת ארץ ,אחד המיוחד פרוש מאהבה בעל שדה
הארץ ,ציון מאור עינים המדוכה ביסורים בעל דגלי אהבה אחד בארץ,
מצבת המאור הגדול שקדן בתורה בעל מאור הקטן ,להאיר על הארץ,
גניזת קדש הוא הקדוש המקובל האלקי בעל זרע הארץ .ה"ה הרב הכולל
כמה"ר אברהם בכ"ר שמואל מיוחס ,נפשו בטוב תלין וזרעו ירש ארץ,
והיתה מנוחתו יום כ"ט לחדש כסליו ש' התקכ"ח .ע"כ.
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קיז

בס"ד

שדה הארץ הלכות חנוכה
סימן לג
שאלה ,כתב רש"י בפרק במה מדליקין )שבת כ"ב ע"ב( גבי נרות ההיכל
דכי עייל בהיכל דבההוא נר דפגע ברישא הוה ליה להתחיל אי לאו
דכתיב יערוך אותו לפני ה' משום דאין מעבירין על המצוות) ,יומא ל"ג
ע"א פסחים ס"ד ע"א( אם כן למדנו מדבריו דכי עייל איניש לביתה
בההוא נר דפגע ברישא איבעי ליה להתחיל דאין סברא לחלק בין בית
להיכל דקי"ל )יומא ט"ו ע"ב סוטה ט"ו ע"ב זבחים ס"ב ע"ב( כל פינות
וכו' ,אם כן בשלמא כשאנו מדליקין מצד שמאל הפתח ואמור רבנן
דבההוא נר הנוסף צריך להתחיל כדי להורות דבתוספת הימים ניתוסף
הנס אם כן שאנו מדליקין בצד שמאל הפתח בפנים אנו מקיימין שניהם
אין מעבירין על המצוות וכל פינות וכו' דלעולם נר הנוסף הו"ל נר קמא
דפגע ברישא וגם פונה לצד ימין ,אמנם מי שאין לו מזוזה בפתחו דקי"ל
דמדליק בימין הפתח איך יעשה אם ליל א' ידליק אותו שסמוך לפתח
ואח"כ מוסיף והולך ג"כ נר אחד סמוך לו אם כן כשיתחיל להדליק בנר
הנוסף נהי דפונה לצד ימין אבל אין מקיים אין מעבירין דבנר קמא הו"ל
להתחיל ואם בליל א' ידליק הרחוק יותר מן הפתח וכל לילה יוסיף אחר
סמוך לו א"כ בשאר לילות כשיתחיל להדליק בנר הנוסף נהי דמקיים אין
מעבירין דמתחיל בנר דפגע ברישא מ"מ אינו פונה לצד ימין אלא לצד

קיח
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שמאל א"כ היכא דאי איפשר לקיים הני תרי מילי דאמור רבנן מי נדחה
מפני מי.
תשובה ,הנלע"ד דבודאי הא דאין מעבירין על המצות ידחה מפני הך דכל
פינות שאתה פונה וכו' ,והטעם לפי דבשלמא התם גבי נרות דהיכל דכל
נר ונר וכל אחד מהם הוא חלק משבעה חלקים של המצוה כי כן כתיב
יאירו שבעת הנרות ,אבל הכא דמצות נר חנוכה היא נר א' איש וביתו
אלא דאנן דעבדינן הידור המצוה ומוסיפין בכל לילה א' באופן שבליל ח'
יאירו שמונה נרות ,אבל באמת עיקר המצוה בכל לילה ולילה היא הנר
הנוספת ועלה דוקא מברכינן על הנר הנוסף דאפילו לסברת הר' יונה
והביאו הב"י ז"ל בסי' תרע"ו דס"ל דכל הלילות מדליק הראשון ,ומברך
עליה ברכה אחת אבל מודה הוא דברכה שניה דעל הניסים אינו מברך כי
אם על הנוספת כי היא עיקר הנס וחלק עליו מהרי"ק )שורש קפ"ג( וכו',
יע"ש .וכיון שכן לעולם הדין שוה דאפילו דמדליק בימין הכניסה לעולם
יתחיל בנוספת וכה יברך וכמ"ש מרן הב"י שם בסיום וז"ל ,ונראה שמנהג
בני ריינו"ס הוא הנכון וכפי מ"ש בשם מוהר"י קולון ואין לחלק בין היכא
שהנרות בימין הכניסה להיכא להנרות בשמאל הכניסה וכן אנו נוהגים
עכ"ל .הרי להדיא דכתב ז"ל דאף אם מדליק בימין הכניסה כמ"ש על
מנהג בני אוסטריי"ך שהיו מדליקין בימין הכניסה מ"מ אין להדליק כל
לילה מהנר הראשון כמנהג בני אוסטריי"ך אלא כל לילה ידליק מן הנר
הנוספת ואח"כ יפנה לצד ימינו וידליק הקודמים והוי זה לצד ימין והוי
ככתיבה יונית דוקא כי כת הקודמים חלקו בזה ואמרו דנטיית ימין היינו
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ככתיבת בני ברית מ"מ כבר כתב מוהרדב"ז חלק ד' סימן ט"ו )אלף פ"ט(
ועיין מ"ש הפר"ח בסי' תרע"ו וגם בסי' קכ"ח הל' נשיאות כפים ס"ק י'
יע"ש .ואין כאן חשש לטעמא דאין מעבירין על המצות וכדכתיבנא לעיל
דכיון דנר חנוכה היא נר אחד איש וביתו בכל לילה אם כן לגבי נר הנוספת
דהיא עיקר המצוה לאותה לילה היא המצוה העיקרית והאחרות אינם
מחלקי המצוה כמותה דאין אנו מדליקין אותם אלא מפני הידור המצוה
שבהדלקת אלו הקודמים יבחן נר הנוספת כמה ימים עברו מהנס אבל
המצוה היא דוקא נר א' דאי סלקא דעתך כי כל נר ונר היא חלק מהמצוה
א"כ כל לילה היא מצוה בפני עצמה כיון דאינם שוין ותו לא ,אלא ודאי
כמש"ל ותו אם כן איך אנו מברכין שהחיינו בלילה הראשונה ,והרי כתב
מהרלב"ח דמה טעם אין מברכין שהחיינו על ספירת העומר לפי דכל
לילה אינו אלא חלק אחד מחלקי המצוה ההיא ואנו אין לנו לברך
שהחיינו כי אם על קיום המצוה בשלימות וכיון שכן אף הכא בחנוכה
המצוה היא נר א' לחוד ולכן בליל א' מברכינן שהחיינו וכן כל לילה עיקר
המצוה היא נר א' לחוד והו"ל כמו סוכה וכיוצא בה דאף דאנו חייבין
לישב בה ז' ימים מ"מ ברכת שהחיינו לא אמרינן כי אם בלילה הראשונה
לבד ואם כן טעמא דאין מעבירין על המצות ליתא והראיה ממ"ש מרן
הב"י ז"ל על מנהג בני אוסטריי"ך דהיו מדליקין כל לילה בצד ימין
הכניסה ומתחילין כל לילה מנר הראשון ואח"כ הנוספות והליץ בעדם,
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יע"ש .וסוף )דבריו( כתב דצריך להתחיל מהנוספות בכל לילה והענין
1
פשוט לענ"ד.
 Qמשמני הארץ R
 1בסימן זה דן רבינו באדם שיש לפניו או לקיים הכלל דאין מעבירין על המצוות
או את הכלל כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא לימין הי מינייהו עדיף .ודן ידין
בזה גם בשו"ת חת"ס או"ח סימן קפ"ז ד"ה ועתה )עמ' שמ"ז בנדמ"ח( וכתב שם
בזה"ל ונראה פשוט וכו' דהפנאה לימין עדיף מאין מעבירין על המצוות .ועיי"ש
שהכריח זאת .וכ"כ בשו"ת צ"צ מליובאוויטש או"ח סימן ס"ז אות א' ובליקוטי
הערות לשו"ת חת"ס מהגאון ר' יששכר גולדשטיין כתב שבקובץ תל תלפיות שנת
תרע"א מחברת י"ט מכתב ח' סימן ל' אות ד' כתב שהקשה חכם אחד אמאי עדיף
הפנאה לימין מאין מעבירין על המצוות ,הא אין מעבירין ילפינן מדאורייתא
מקרא דושמרתם את המצות ,וכל פינות שאתה פונה יהיו לימין ילפינן מדברי
קבלה מקרא דיחזקאל בזבחים דף ס"ב ע"ב .ואף אם נאמר כשיטות דאין מעבירין
הוא מדרבנן וקרא הוא אסמכתא בעלמא ,עכ"פ זה אסמכתא מדאורייתא וזה
אסמכתא מדברי קבלה .ועוד הביא שם שחכם אחד בקובץ הנ"ל )דף ס"ט טור ד'(
כתב לתרץ שאין זה ענין כלל לאלימות חדא ילפותא כנגד חברתה ,דלאו בביטול
איזה מהם עסקינן אלא שהדעת נותנת דבשביל מעלה גדולה כזו לפנות לצד ימין
לא הקפידה תורה כלל שלא להעביר על המצוה הקודמת ,דהוא רק משום זלזול
ובכה"ג אין כאן זלזול כיון שנתייפית ונתעלית אופן קיום המצוה באופן זה .וציין
למש"כ בזה החת"ס בספרו תורת משה ספר שמות דף ס"ז ע"ב בסוגיא דתדיר
ומקודש ד"ה אין מעבירין .וע"ע שו"ת שבט סופר סימן ר"א ובשו"ת אבן שתיה
להג"ר אליעזר דון יחייא סימן ט"ו מש"כ בזה .ועתה ראיתי מש"כ בזה בספר
מעשי למלך זילברשטיין על הרמב"ם פ"ה מהלכות מעשה הקרבנות הלכה י"ד.
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סימן לד
שאלה ,מי שהוא במקום שאין שמן מצוי וכן אם אין לו לכל הח' לילות
ולא היה לו כי אם שיעור כדי הדלקת לילה אחת היאך יעשה מי אמרינן
ידליק לילה הראשונה ויעשה המצוה כתקנה שהוא שיעור חצי שעה עד
שתכלה רגל מן השוק אעפ"י שבשאר לילות יתבטל מן המצוה שהרי
אנוס הוא ורחמנא פטריה ,או דלמא כיון דבזמן הזה ליכא היכר אלא לבני
הבית דמטעם זה הקלו האחרונים בזמן הזה בכמה דברים א"כ יחלק
השמן שיש לו לח' חלקים ויקח חלק א' וידליק בליל א' וכן יעשה בשאר
)לילות( כדי שלא תשתכח מצות נר חנוכה כל ח' דהא מיהא איכא
פירסומי ניסא לבני הבית כמדובר .והנה הקשו המפרשים ז"ל דהא ביום
א' לא היה בו נס דהא באותו הפך היה בו שיעור לילה אחת והרבה
תירוצים נאמרו בו ואחד מן התירוצים שרשום בזכרוני הוא שהשמן של
אותו פך חלקוהו לח' חלקים ולקחו חלק א' וחלקוהו לשבעה חלקים
והשליכו בנרות המנורה לילה אחת וכן ע"ז הדרך בשאר לילות והיה
נעשה בו נס כל לילה ולילה שאותו מעט שמן שמשליכים היה דולק עד
אור הבקר הא קמן שאע"פ שהתורה אמרה תן לה מדתה שתהא דולקת
מערב עד בוקר עכ"ז נמנו וגמרו ב"ד של חשמונאי שיותר טוב לעשות
וע"ע לידידי מהרש"א פיש בספרו משברי ים עניני חזקה בפתיחת הספר )עמ' ל'(
מה שכתב בזה.
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כדבר הזה אעפ"י שלא היו מקיימין המצוה בשום אחת מהלילות כדי
שלא יתבטלו מן המצוה מכל וכל בשאר לילות ואם כן בנ"ד דאיכא
למימר הכי וכמ"ש ,אמנם עדין יש מקום לומר דאין משם ראיה דנהי
דקי"ל בעלמא דלא סמכינן אניסא וכמ"ש הרמב"ם בה' קרבן פסח )פ"א
הי"א( גבי נעלו דלתות העזרה וא"כ איך סמכו לומר שיעשה להם נס
והלא אילו לא יעשה להם נס לא היו מקיימין המצוה כתקנה בשום לילה,
די"ל דלעולם טעמא דהתם משום שסמכו על הנס דודאי יעשה להם נס
וכמ"ש בס' יד אהרן על שם מוהרב הלוי ז"ל וז"ל ,ולכן הצד היותר פשוט
כי אחרי ראותו ית' שמסרו גופם על קדושת שמו יתברך ראוים הם לנס
ועשה להם נס ע"י הפך ההוא כדי שלא ידליקו בטומאה להראות חיבתם
לפניו עכ"ל ,ע"ש .וא"כ אף אנו נאמר שודאי סמכו על הנס כיון שהוא ית'
התחיל לעשות עמהם נס וכענין זה יעשה להם עד גמר המצוה כי
המתחיל במצוה אומרים לו גמור .עוד אגיד טעם אחר שסמכו על הנס
דודאי הוא ית' יעשה נס בענין זה שהרי התורה העידה על נר מערבי
שכשהם מרוצים וחביבים לפניו יעשה להם נס בנר מערבי להודיע
שהשכינה שורה בישראל ואם כן כיון שבאותו זמן היו חביבין לפניו ית'
כמ"ש אם כן בודאי שיעשה להם נס לגמרי כמדובר ,וכן היה שבכל
הלילות היו משליכין מעט שמן בנר והיה דולק כל הלילה ונר מערבי
לילה ויום באופן שאין להביא ראיה לנ"ד מנרות בית המקדש כנז' ואם כן
2
י"ל דמותר להדליק לילה אחת כתקנה ולא כל הלילות ושלא כתקנן.
2

מה שהסיק רבינו דידליק בלילה אחת כתקנה ולא כל הלילות שלא כתקנן .הנה
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סימן לה
שאלה ,עוד יורנו המורה אם עשה הנרות מעץ חזק וקשה שאין האור
שולט בו אם יש לו דין מתכת ואין צריך להחליף כל לילה ולילה שלא
אמרו אלא בנר של חרס שאינו יוצא מידי דופיו ומאיס ולא בשל עץ כמו
שמצינו דמהני בו הגעלה והיה נראה להביא ראיה מהא דכתב בספר יד
אהרן ע"ש מוהרב הלוי ז"ל וז"ל ,וי'ל שעשאוה מעץ קשה וחזק שאין
בספר נטע שורק )חידושי סוגיות פרשתת תצוה דף ע"ג ע"ב( להג"ר שרגא
טננבוים זצ"ל כתב שע"פ תירוצו של הב"י שהנס היה כל שמונת ימי חנוכה,
שחילקו את השמן שבפך לשמונה חלקים וכל לילה נעשה בו נס ,יש ללמוד למי
שאין לו שמן לכל שמונת ימי חנוכה אלא רק ללילה אחד יחלקהו לשמונה חלקים
וכל לילה ידליק מעט שמן ,ואף דקיי"ל שצריך שיתן שמן כשיעור חצי שעה ,זהו
רק למצוה מן המובחר ולא לעיכובא .וכ"כ בספר דברי צבי שניידמיל על שו"ע
או"ח סימן תרע"א בדברי המג"א ס"ק א' כדברי הרב נטע שורק .ומרן פאר הדור
הגרע"י זצוק"ל בספרו הבהיר חזו"ע חנוכה )עמ' כ"ח כ"ט( הביא דבריהם וכתב
לדחותם דאין ראיה מדברי הב"י לגבי פך השמן שמצאו בבהמ"ק ,דבבהמ"ק היו
נסים רגילים כדאיתא ביומא כ"א .וכדברי השדה הארץ שידליק הכל בלילה אחת
כ"כ בשו"ת לחם שלמה להגרש"ז אהרנרייך )חאו"ח סימן קי"ז אות ב'( ומהר"י
נג'אר בספרו מועדי ה' )דף קי"א ע"ג( ד"ה קבעום וכ"כ בשו"ת אמרי שפר להג"ר
נפתלי הירץ בוימל ושם הוסיף דבשאר הלילות הוי בגדר אונס רחמנא פטריה
וכ"כ בשו"ת שאילת יצחק ח"ג )סימן נ"ח אות ג'( .וע"ע במש"כ בזה מו"ר
הגרע"י זצוק"ל במאור ישראל ח"ג )עמ' שי"ג( מש"כ בדברי השדה הארץ.

קכד
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האור שולט בו וכו' ,ע"ש .ואם בנרות בית המקדש לא היו מחליפין כל
לילה ולילה כ"ש בנרות חנוכה דידן אלא שיש לדחות ולומר דאין דנין
אפשר משאי אפשר טרחא להו מילתא טפי ואפשר שאין דבר זה מעכב
אלא לכתחילה ושעת הדחק כדיעבד ועל הכל יבא המורה נר"ו
ושכמ"ה].מתוכן הדברים נראה שהרב שדה הארץ השיב גם על השאלה
בסי' ל"ד וכמו שיחזה הקורא והתשובה הנזכרת לעיל היא מהרב
השואל[
תשובה ,הנלע"ד בקיצור דהנה הרב השואל האריך וצידד צדדין על
שאילות הנז"ל ואני אענה חלקי הנלע"ד להיכן הדין נוטה ואומר דעל
שאלה הראשונה נל"ל ברור דמוטב דידליק לילה ראשונה אותו השמן
שיש לו ויקיים המצוה של אותה לילה בשלימות ולא ידליק בכל הלילות
בחלקים המועטים כנזכר בשאלה דנמצא דלא קיים מצות חנוכה בשום
לילה ועל מה שצידד הרב השואל יצ"ו דכיון דאנו בזמן הזה דליכא
פירסומי ניסא רק לבני הבית יכול לחלק ההוא ל ח' חלקים וידליק חלק
אחד בכל לילה וכונתו לומר דלא בעינן שיעור הדלקה בחצי שעה ולא
ידעתי כונתו דהלא בין בזמן התלמוד בין בזמן הזה אנו צריכין שיעור
בשמן כהדלקת חצי שעה ואפילו שהקלו בכמה דברים מזמן התלמוד
לזמנינו היינו דוקא שידליק מבפנים וכיוצא לא לענין שיעור השמן
ואדרבא מרן בש"ע א"ח סי' תרע"ז דין ב' כתב דכיון דהדלקה עושה
מצוה צריך שיתן שמן בנר כדי שיעור קודם הדלקה ואם עשה להפך לא
יצא י"ח וכתב הרב פר"ח וז"ל לא יצא י"ח פי' וצריך לכבותה ולחזור
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ולהדליקה בברכה עכ"ל .מכאן מבואר דכל שלא נתן שמן מתחילה
אע"פ שנתן אחר כך אפילו הכי לא יצא י"ח מכ"ש היא דאינו נותן כלל
כשיעור חצי שעה מכ"ש דלא קיים מצוה וכן כתב הרפ"ח סי' תרע"ב
ס"ק ב' וז"ל צריך ליתן בה שמן כזה השיעור ומיהו מסתברא שאם איחר
מלהדליק שלא נשאר אלא רביע שעה או פחות עד שתכלה רגל מן
השוק אין צריך לתת שמן אלא כשיעור זה וזהו לדין התלמוד שההכר
הוא לעוברים ושבים אבל האידנא לעולם בעינן שיעור הידוע ,עכ"ל.
)לשון הרב פר"ח א"ח סי' תרע"ב(.
ואני הדיוט לא זכיתי להבין דבריו דהלא בש"ס מס' שבת פרק במה
מדליקין דף כ"ה ע"ב אמרו וכבתה אין זקוק לה ורמינהי מצותה
משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק מאי לאו דאם כבתה הדר
מדליק לה לא דאי לא אדליק מדליק ,ואי נמי לשיעורא ,עכ"ל הש"ס.
והנה נודע כי הנפקותא דדינא דאיכא בין הנהו תרי שינויי הוא ,כי לתירוץ
הראשון אין כונת הברייתא לאשמועינן כמה הוא שיעור השמן עצמו רק
אשמועינן כי זמן הדלקתו היא משתשקע החמה וכו' וא"כ נמצא דאם
כלתה רגל מן השוק ולא הדליק שוב לא ידליק עוד באותה לילה כי עבר
זמן חיובא ,וכפי תירוץ השני דאתא לאשמועינן שיעור השמן ולא איירי
הברייתא בזמן ההדלקה א"כ אעפ"י שכלתה רגל מן השוק ידליק כל
אותה לילה וכמה יהיה שיעור השמן אשר ידליק משתשקע החמה וכו',
וא"כ איפה דברי הפר"ח על מה אדניו הוטבעו אם כפי תירוץ הראשון
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של הש"ס ולכן כתב דאם עבר ולא הדליק אלא סמוך לשתכלה רגל מן
השוק דאין צריך לתת שמן רק כפי אותו שיעור עד שתכלה רגל מן
השוק ותו לא מידי ,א"כ איך כתב אח"כ שלזמנינו זה לעולם בעינן שיעור
הידוע והלא כפי תירוץ הראשון לעולם לא ידעינן מהברייתא רק זמן
ההדלקה לא לענין שיעור השמן וכיון שכן מנין לנו להחמיר בזמן הזה
ולומר דאעפ"י שהדליק אחר שכלתה רגל מן השוק שצריך לתת שיעור
השמן הידוע והלא שיעור לא למדנו כלל מהברייתא ,ותו ,דהרי שני
התירוצים שנאמרו בש"ס ודאי כי שניהם עולים יפה אף לזמן התלמוד
באופן כי אין לומר כי תירוץ הראשון לזמן התלמוד ותירוץ השני לזמן זה,
דאין להעלות זה על דעת כלל ומאחר כי השני תירוצים צדקו על זמן
התלמוד א"כ איך נתפוס את תירוץ הראשון לקולא ולומר שאם איחר
ולא הדליק רק קרוב לשתכלה רגל מן השוק רביע שעה או פחות שאין
צריך לתת שמן רק כשיעור המועט ההוא והלא יש לנו לתפוס כתירוץ
השני ולהחמיר דאעפ"י שידליק באיזה זמן שידליק עכ"פ צריך שלעולם
יתן שמן כשיעור ההוא הידוע וכמו שנבאר לקמן מדברי התוס' .ולכאורה
היה נלע"ד להליץ בעד הרפ"ח והוא דהרפ"ח סבר שיטה אחרת בש"ס
והנפקותא דאיכא בין התרי תירוצים אינו כנז"ל אלא הכונה כן היא דכפי
תירוץ הראשון אין שיעור בשמן כלל ואפילו הדלקת רגע א' יספיק רק
דכונת הברית' להודיענו כי הדלקה זו באיזה זמן היא ואמר דזמן שלה
הואי משתשקע וכו' ,אמנם לתירוץ השני ודאי דמודה דכבתה אין זקוק
לה ואם עבר זמן דכבר כלתה רגל מן השוק שוב לא ידליק כתירוץ

ı¯‡‰ ‰„˘ â äëåðç éàî

קכז

הראשון אלא דהוסיף נופך דנשמע ג"כ מהברייתא הלזו דין אחר
דהמדליק בעת מצותו ממש דהיינו בעת שקיעת החמה כמה שמן יתן
בהם ואמר דהיינו משקיעת החמה עד שתכלה רגל מן השוק ולעולם
דמודה על תירוץ הראשון דאם לא הדליק אלא סמוך לשתכלה רגל מן
השוק דאין צריך לתת אז רק שמן מועט כפי זמן ההוא משהדליק עד
שתכלה רגל מן השוק ואם כן כפי זה צדקו דברי הרפ"ח ז"ל כי איהו פסק
כתירוץ השני דילפינן מהבריתא הנזכר שיעור השמן כנז"ל אלא דאם
איחר ולא הדליק וכו' אין צריך לתת שמן רק כפי שיעור ההוא זהו לזמן
התלמוד אבל לזמנינו זה לעולם יתן בשיעור הידוע דכיון דאינו תלוי בזמן
כמו בהדלקת זמן התלמוד דאם כלתה רגל מן השוק שוב לא היה מדליק
לא כן בזמן הזה דמדליק והולך כל הלילה לכן צריך לתת לעולם שמן
כשיעור הידוע כי כל זמן שידליק הוי זמן מצותו כמו שהיו מדליקין בזמן
התלמוד בשקיעת החמה שאמרו דלפי תירוץ השני היה צריך לתת
שיעור ההוא הידוע כן הוא בזמנינו בכל עת שידליק וא"כ דברי הרפ"ח
ז"ל נכונים) .קושי' בדברי הרב פר"ח א"ח סי' תרע"ב( וכל זה איננו שווה
לי בעת אשר ראיתי מ"ש הרפ"ח עצמו שם סי' תרע"ב ס"ק ב' וז"ל ומ"ש
מדליק והולך כל הלילה וכו' אבל רש"ל כתב עד חצי לילה וכו' ואין לחוש
לדבריו והעיקר כפסק הרב המחבר וכו' וכתבו התוס' בשם הר"י פורת
דכיון דאיכא תרי שינויי לשינוייא דאי לא אדליק מדליק משמע דדוקא
עד שתכלה רגל מן השוק ומשם ואילך עבר הזמן ,ולשינוייא בתרא הוי
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לשיעור השמן וכיון דברייתא לא מיירי בזמן ההדלקה א"כ מסתמא הויא
כל הלילה וכו' עכ"ל .הרי דאיהו כתב להדיא דס"ל כס' התוס' דכפי תירץ
השני פליג אתירוץ ראשון וס"ל דהברייתא לא אתא לענין שיעור לחוד
וא"כ אית לן למיחש לתירוץ השני ואפילו עבר הזמן דכבר כלתה רגל מן
השוק אפ"ה מדליק והולך וכמ"ש התוס' וא"כ איך כתב הרפ"ח ז"ל
שלזמן התלמוד מסתברא אם איחר רביע שעה וכו' דאין צריך לתת שמן
רק כאות שיעור המועט וכו' כנז"ל והלא גם תירוץ השני פשיטא דלזמן
ההוא נאמר ואם כן לעולם צריך שיעור הידוע כי כל זמן שידליק כל
אותה הלילה הויא זמנו דכתירוץ השני עבדינן לחומרא ודברי הרפ"ח
צל"ע .ואין להקשות על מה הוצרך הרפ"ח לאשמועינן האי דינא מאחר
דאינו כן בזמנינו דלא קשיא דאם יהיה עיר שיכולים לקיים הדלקת נר
חנוכה בזמן התלמוד ואיחר מלהדליק הדין כן כמ"ש הוא ,אבל לפי ענ"ד
כבר כתבתי דאין הדין כן אלא לעולם צריך לתת שיעור הידוע ואף אם
ידליק אחר שתכלה רגל מן השוק ומ"מ נקטינן לענין נ"ד דבזמנינו זה
לכ"ע צריך לתת שמן כשיעור הידוע ואם לא נתן כן לא יצא י"ח וא"כ יצא
הדין בנ"ד דידליק אותו שמן שיש לו בלילה אחת ויעשה המצוה כתקנה
ולא יחלקנו לח' חלקים חלק א' לכל לילה דא"כ נמצא דלא קיים מצות נר
חנוכה כלל .ואף כי סברא זו דס"ד דהרב השואל דבזמן הזה קיל נמי לענין
שיעור השמן כמו שהקלו לכמה ענינים אמרה גדול הדור הוא הסמ"ג ז"ל
)עשה דרבנן ה'( וכן כתב הרפ"ח וז"ל על מ"ש מור"ם בהגהה וי"א שבזמן
הזה שמדליקין בפנים אינו צריך להדליק קודם שיכלה רגל מן השוק כן
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עיקר .ומ"מ גם האידנא בעינן שיעור בשמן ודלא כהסמ"ג עכ"ל הרפ"ח.
מ"מ אנן לא נקטינן כס' הסמ"ג רק כמו שכתב הרפ"ח וכן היא סברת מרן
הש"ע שאף לזמנינו גזר אומר דצריך לתת שיעור השמן הידוע וזה פשוט.
וכן כתב הרב מגן אברהם ז"ל סי' תרע"ה וז"ל ,ומי שאין לו שמן הרבה
יתן באחד שמן כשיעור והמותר יחלק לכולם שאם יעשה לכולם בשוה
לא ידליק אפילו אחד כשיעור וכו' עכ"ל .הרי מבואר דצריך דוקא ליתן
שמן כשיעור ואם לאו לא יצא י"ח .וקודם בואי לשאת ולתת בדברי מרן
השואל יצ"ו ראיתי לבאר צד אחד שבשאלתינו זאת עדין יש לבעל דין
לחלוק ולומר דאעפ"י דכבר ביארנו דאי לחלק שמן ההוא כיון דאינו אלא
כשיעור הדלקת לילה אחת מ"מ עדין יש להסתפק איך יעשה אם ידליק
שמן זה המצוי אצלו בלילה אחרונה שבחנוכה ובזה יהיה פרסום הנס
יותר ממה שידליק בלילה הראשונה יען דאם ידליק השמן ההוא בלילה
הראשונה אין בידו רק מצוה אחת כי יפרסם הנס שנמצא שמן טהור וכו'
אמנם כאשר הוא יקדש ימי חנוכה בהלילא רבה וביום אחרון שבכולם
ידליק אותו שמן ,יותר יתפרסם הנס כי יורה שהספיק אותו שמן מועט
שנמצאו להדליק בו עד ליל ח' כי כל ימים שיתרבו יתרבה ויתגדל הנס
ונמצא כי קיים ג"כ מצות הדלקת נר חנוכה לילה אחת דכל לילה ולילה
מצוה להדליק .או נימא ידליק לילה ראשונה ולא יחמיץ את המצוה
ואעפ"י שהדלקת נר ביום הח' עדיף כנז' מ"מ יעשה המצוה הראשונה
שבאה לידו .וגם בזה ליכא ספיקא שודאי ידליק לילה א' שהיא המצוה
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שבאה לידו תחילה דכיון דמצות ההדלקה אחת היא על כן יקיימנה ולא
יניחנה עד למחר וראיה על זה ממ"ש מוהרדב"ז ז"ל בתשובה )ח"ד( י"ג
יע"ש .ועיין מ"ש הרב משנה למלך בה' מגילה פ"א דין י"א והנה במקום
אחר הארכתי בלשון זה יע"ש במקומו) .לשון הרב המגיד פ"ד מהלכות
חנוכה דין ה'(.
ואגב אורחין ראיתי לעמוד במ"ש ה"ה ז"ל בפ"ד מה' חנוכה דין ה' וז"ל,
מצותה משתשקע החמה וכו' אי נמי לשיעורא ,ובהלכות שני פרושים
היתה דולקת והולכת עד השיעור הזה ורצה לכבותה או להשתמש
לאורה הרשות בידו ,והשני ,שצריך ליתן לתוכן שמן כדי שתהא דולק
והולך עד השיעור הזה ושניהם כתבם רבינו ,עכ"ל .ואני הדיוט לא זכיתי
להבין דבריו דמי הזקיקו לומר כי זה שכתוב בהלכות אף הם שני
פירושים ואף כי מצאנו חבר לה"ה הוא המרדכי יע"ש .והלא אינו אלא
פירוש אחד וכמו שאבאר לקמן ,ועוד אם הם השני פירושים הרי הם
הפכיים זה מזה דכפי פי' הראשון אין צריך לתת שיעור שמן משתשקע
החמה עד שתכלה רגל מן השוק דוקא רק יתן כפי שיעור זמן שמדליקה
עד שתכלה רגל מן השוק כנז"ל ,אלא דאתא להודיענו דאם אירע
שהיתה דולקת והולכת אחר שתכלה רגל מן השוק מותר לכבותה וכו',
ולפי' השני דאתא לאשמועינן שיתן שמן כשיעור הידוע א"כ אם אירע
שהיתה דולקת והולכת אחר שכלתה רגל מן השוק אין יכול לכבותה
וא"כ איך כתב ה"ה ושניהם כתב רבינו והלא הם הפכיים זה מזה .ועל כן
נלענ"ד דמה טוב ומה נעים שיאמר ה"ה כי כולה חדא מילתא והוא פי'
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אחד לחוד שבתחילה פי' אי נמי לשיעורא כלומר שצריך ליתן שמן
לתוכו כדי שתהא דולק והולך השיעור הזה ,ואח"כ כתב דכפי זה
שאמרנו דאין צריך לתת שמן רק כשיעור הנז"ל א"כ יצא לנו דין דאם
אירע שהיתה דולקת והולכת אחר שכבר כלתה רגל מן השוק דנמצא
שנתן שמן יותר מן השיעור לכן מותר לכבותה או להשתמש לאורה
ונמצא דהכל פי' אחד ולכן פסקם הרמב"ם ז"ל ,ואפשר לומר דהוצרך
לומר כי הם ב' פירושים יען כי לא היתה גירסתו כגירסתנו ,גירסתו בלשון
ההלכות תחילה היה לו האי דהיתה דולקת והולכת וכו' לכן כתב לפי' א'
ואח"כ פי' הב' דצריך לתת שמן כשיעור הידוע וכו' ומזה הלשון הוכרח
לומר דמ"ש הרי"ף היתה דולקת והולכת וכו' הוא פי' לאי נמי לשיעורא
יען הוא תחילת דיבור ואח"כ כתב הא דצריך לתת שיעור שמן וכו' ,אבל
סוף סוף קשה לה"ה איך הבין הוא ז"ל שהם שני פירושים ושניהם פסקן
רבינו וכמו שהקשתי לעיל .והאמת יורה דרכו כי הגירסא הנכונה כגירסת
הרי"ף שלפנינו והכל הוא פי' אחד וכנז"ל .והרב שלטי גיבורים הגבורים
כתב וז"ל ,לדברי התוס' והסמ"ג לדידן שאנו מדליקין בפנים אין צריך
לדקדק לתת שמן בנר כדי שידליק שיעור כדי שתכלה רגל מן השוק
ורבינו והרמב"ם כתבו להפך וכן הוא דעת הטור סי' תרע"ב עכ"ל .ולענ"ד
לא מצאתי לתו' סברא זו רק אמרו בד"ה אי לא אדליק מדליק וכו' ולר"י
נראה דעתה אין לחוש מתי מדליק דאנו אין לנו היכרא רק לבני הבית
שהרי מדליקין בפנים ,עכ"ל .ולא כתבו לענין שיעור השמן כלל אלא
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אדרבא ממ"ש ר"י כן על תירוצא דאי לא אדליק מדליק וכו' ולא כתבו כן
על תירוץ שני דלשיעורא משמע להדיא דס"ל לתוס' דאפילו לזמנינו זה
צריך שיתן לעולם שיעור שמן הידוע לפי תירוץ השני של הש"ס ונמצא
כי הסמ"ג יחידי בסברא זו ואנן לא קי"ל כותיה וכמ"ש לעיל .גם מאי
דסיים הרב שלטי הגבורים דלזה נוטה הטור סי' תרע"ב בס' הרמב"ם
לענ"ד קשה דהרי כתב הטור וז"ל ,אבל אנו שאנו מדליקין בבית אין
להקפיד על הזמן וכו' ונראה דאף לדידן צריך לדקדק בשיעור שאעפ"י
שמדליקין בפנים וכו' עכ"ל .הרי להדיא כתבו הטור ואיך כתב נוטה
ודברי השלטי גבורים צ"ע אם אין בהם טעות.
כתב עוד ה"ה וכתב רבינו עבר זמן זה אינו מדליק וכן לשון הגמרא מוכיח
דקאמר אי לא אדליק מדליק אלמא אחר זמן זה אינו מדליק דאי לא
שיעור זה מה הועיל לנו עכ"ל .וקשה לענ"ד דהרי לעולם דאי לא אדליק
מדליק הועיל לנו למצוה כתקנה וכמו שאפשר אח"כ בע"ה .ועוד דלו
יהיה כמ"ש ה"ה אפילו הכי אין שום סעד להרמב"ם מדבר זה דהרי כיון
שנאמרו שני תירוצים בש"ס אית לן לחוש לתירוץ השני כמ"ש
התוספות והרא"ש ולזמנינו זה העלה הרפ"ח דמדליק והולך בברכה עד
שיעלה עמוד השחר והכי נקטינן .ומנין לו להרמב"ם לפסוק כתירוץ
הראשון דוקא ולדחות תירוץ הב' בשתי דידים וכן קשה על ריא"ז שכתב
כסברת הרמב"ם וז"ל ,ובתוך שיעור זה יכול להדליק וכו' אבל מכאן
ואילך אינו יכול להדליק והרי ביטל המצו' עכ"ל .דמנין לו דין זה דאפשר
דתירוץ השני עיקר ונמצא דכללן של דברים דאזלינן לחומרא בכולהו
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תירוצי וכמ"ש מרן הב"י בסי' תרע"ב בשם הרא"ש ז"ל דאף לפי תירוץ
שני דש"ס אעפ"י כן יש להחמיר כתירוץ הא' ולהדליק נר חנוכה בתחילת
הלילה ומ"מ לא מפני כן אם עבר ולא הדליק עד שכלתה רגל מן השוק
מפני זה יתבטל ממצותו רק מדליק והולך כל הלילה משום דאפשר
דתירוץ השני עיקר) .לשון מרן הב"י א"ח סי' תרע"ב(
והנה מרן הב"י ז"ל הקשה על הטור דאיך כתב ודלא כהרמב"ם וכו'
מאחר שאף לדברי האומר מדליק אינו מדליק אלא מספק ,עכ"ל .ואני
הדיוט לא הבנתי כונת מרן דהלא מה בכך כיון דלהרמב"ם אין צריך
להדליק אחר שכלתה רגל מן השוק כלל ולסברת שאר המפרשים צריך
להדליק מה לי אם הדלקה היא משום ספק מה לי אם היא הדלקה בחיוב
סוף סוף צריך להדליק וא"כ שפיר כתב הטור ודלא כהרמב"ם וכו' ודברי
מרן הב"י צל"ע .ולמה שהקשתי אני הדיוט לעיל לסברת הרמב"ם דמנין
לו וכו' היינו יכולין לומר דפסק הרמב"ם כתירוץ הראשון דש"ס דבדרבנן
אזלינן לקולא ולכן אם עבר הזמן דרגל מן השוק שוב אינו מדליק ,אלא
דלא נוכל לתרץ כן דא"כ דהרמב"ם פסק כתירוץ הא' של הש"ס ולקולא
משום דהוא דרבנן כנז"ל א"כ למה פסק הרמב"ם דצריך לתת שיעור
השמן כך וכך והלא זהו כתירוץ הב' דאמרו אי נמי לשיעורא .אלא הנכון
לע"ד לומר בעד הרמב"ם דס"ל שיטה אחרת בש"ס והיא דמר אמר חדא
ומר אמר חדא ולא פליגי ותירוץ שני קאי נמי על תירוץ ראשון ושניהם
כאחד טובים דתרתי דינים ילפינן מן הברייתא ההיא חדא ,דאין להדליק
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רק עד שיעור זמן שתכלה רגל מן השוק ותו לא .ושנית ,דמעיקרא קודם
ההדלקה צריך לתת שמן כשיעור שידליק משקיעת החמה עד שתכלה
רגל מן השוק) .קושי' בדברי הרב שלטי הגבורים( ותמהתי על רבינו
ישעיה האחרון בלע השלטי גבורים שכתב וז"ל ומימוני כתב בפ"ד מה'
חנוכה להדיא דכיון דעבר זמן זה שאינו מדליק יותר באותה לילה וכן יש
לדקדק מדברי רבינו עכ"ל .כי לע"ד לא מצאתי סמך ורמז בדברי הרי"ף
דס"ל כהרמב"ם בענין זה .ואדרבא מרן מוהריק"א כיון דראה שהרי"ף
לא ידענו סברתו בענין זה והרמב"ם הוא יחידי בס' זו כנגד הטור והרא"ש
דסברי דמדליק והולך כל הלילה וע"כ פסק כן בשלחנו הטהור דלא
כהרמב"ם בענין זה ואילו הוו הרי"ף והרמב"ם בחדא שיטה הוה מרן
פסיק כוותיהו כמ"ש מרן מוהריק"א בהקדמתו לבית יוסף ,אלא ודאי
דאין בדברי הרי"ף רמז סברתו בענין זה ודברי הרב השלטי גיבורים
צל"ע.
כתב עוד ה"ה שם וז"ל ,ויש מן המפרשים נדחקין ואומרים דודאי אם לא
הדליק בתוך שיעור זה מדליק והולך כל הלילה דהא כל שמצותו וכו'
אלא שלא עשה מצוה כתקנה אבל תוך זמן זה עשה את המצוה כתקנה
אלו דברים ז"ל ולשון דאי לא אדליק קשה לפי' זה דמצוה כתקנה אינו כל
הזמן הזה דא"כ הוה להו למימר לאדלוקי ,עכ"ל.
ואני הדיוט לא ידעתי מי הם מפרשים הללו אם הם התוס' והרא"ש הם
ז"ל כתבו דמספק צריך להדליק כל הלילה ואינו בודאי שאזי אינו עושה
מצוה כתקנה אלא אפשר שעושה ג"כ מצוה כתקנה כפי תירוץ שני של
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הש"ס אלא דהדלקה היא מספק ,ואם הרי"ף הרי כתבנו לעיל כי לא
ידענו מה היא סברת הרי"ף בדבר זה .ואם הר"ן הרי הר"ן כתב שם
בסברת התוס' דעכשיו שמדליקין מבפנים כל שעתא ושעתא זמניה הוא
אלא דזריזין מקדימין למצוות ,ואם ריא"ז הרי כתבנו לעיל דס"ל כס'
הרמב"ם .וראיתי שכתב הרפ"ח ז"ל שם סי' תרע"ב ס"ק ב' וז"ל אבל
המ"מ כתב בשם קצת מן המפרשים וכו' וזו היא דעת הטור ,עכ"ל.
ולדעתי הדל לא ידעתי היכן רמוז בדברי הטור שהמדליק אחר שכלתה
רגל מן השוק דאינו עושה מצוה כתקנה דדברי הטור סתומים כאשר
יראה המעיין בדבריו ואדרבא כתב דבזמנינו אין להקפיד על הזמן וכונתי
דכל שעתא ושעתא זמניה ובודאי דיודה דזריזין מקדימין למצות
משקיעת החמה ממש ודברי הרפ"ח צריכין ביאור היכן מצא בדברי
הטור דסובר כן .איך שיהיה לקושיא שהקשה ה"ה ליש מפרשים דאם
כפי פירושם הו"ל לש"ס לומר לאדלוקי וכו' כנז"ל) .תירוץ למ"ש ה"ה
בפ"ד מה' חנוכה דין ה'( ונלע"ד לתרץ דאפשר דג' חילוקים בדבר אחר
שכלתה רגל מן השוק אין כאן מצוה כתקנה וקודם לכן היא מצוה כתקנה
אמנם מצוה מן המובחר אינו רק המדליק בסוף שקיעת החמה ממש
דלא מקדים ולא מאחר כמ"ש בשופר של ראש השנה ,ואי הוה אמר
בש"ס לאדלוקי הוה אמינא דאין שום תועלת ויתרון למדליק אחר
שקיעת החמה ממש למדליק אחרי כן ושניהם שוין או גם אין לומר זריזין
מקדימין למצוות דכל אותו שיעור זמן דמשקיעת החמה עד שתכלה רגל
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מן השוק כולו שוה לטובה והיא היא זמן ההדלקה לאפוקי דלא נימא הרי
אמרו בש"ס דאי לא אדליק מדליק לומר דלכ"ע המקדים להדליק ה"ז
משובח וזריז ונשכר.
עוד כתב ה"ה שם וז"ל ,נשארה דולקת וכו' זהו פי' הראשון שכתבתי
למעלה בשם ההלכות ומכאן למד הרמב"ן ז"ל שדעת ההלכות שמותר
השמן שבנר חנוכה מותר לכל צורכי חול ונראה לומר אפילו כבה תוך
זמנו שלא כדברי קצת מהגאונים שמותר השמן ישרף וכו' ודעת רבינו
וההלכות לדמותן לעצי סוכה ונוייה וכו' וכ"ש שאפילו בעודו דולק תוך
שיעורו לא נאסר להשתמש ממנו אלא משום ביזויי מצוה וכן עיקר,
עכ"ל .ונמצא דמלשון הרי"ף נלמד שמותר השמן דנר חנוכה והיינו
כשדלק כבר מנורה )אולי כוונתו שאחר שדלקה כשיעור היינו חצי שעה
אז מותר להשתמש בנותר( דולקת והולכת אזי מותר להשתמש מאותו
השמן אלא שהרמב"ן הוסיף נופך משלו ואמר דאפילו כבה תוך זמנו נמי
מותר ולא אמר שהרי"ף סובר כן) .תירוץ למה שהקשה השלטי גיבורים
על הרמב"ם( ובזה שכתבתי סרה תלונת הרב השלטי גיבורים שכתב שם
פ' במה מדליקין וז"ל וצ"ע בדברי הרמב"ן שהביא המ"מ פ"ד מה' חנוכה
שכתב בשם רבינו שאפילו כבה הנר תוך זמנו שמותר להשתמש ממנו
ומדבר רבינו לא משמע כן עכ"ל .ובמ"ש ניחא דהרמב"ן הוא אמרה להאי
מלתא דכבתה תוך זמנה נמי דמותר אבל הרי"ף ס"ל להפך דכן נ"ל
לדקדק מדבריו דקאמר היתה דולקת והולכת וכ' משמע דוקא בענין זה
שכבר דלקה זמן מצותה אזי מותר להשתמש ביתר השמן הנותר לא כן
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אם כבתה תוך זמנה אעפ"י שאין זקוק לה מ"מ הרי הוקצה להידלק בעת
מצותה ולא דלקה .והנה מ"ש הר"ן ז"ל שם וז"ל ,פי' הרי"ף שאם היתה
דולקת והולכת וכו' ונראה מדבריו שאם כבתה שמותר להסתפק מן
השמן וכל דכן הוא וטעמא דמלתא לפי שלא הקצה אותה אלא למצותה
דהיינו כל זמן שדולקת והולכת בתוך זמן מצותה הא אם כבתה מותר
דומיא דעצי סוכה וכו' עכ"ל) .ביאור דברי הר"ן פ' ב"מ( נלעד"נ דכונת
מ"ש הר"ן ונראה מדבריו שאם כבתה שמותר וכו' היינו אם כבתה אחר
זמן מצותה וע"ז כתב דכ"ש הוא דהשתא ומה בדולקת והולכת מותר
לכבותה ולהשתמש לאורה מכ"ש דכבתה מעצמה אחר זמן מצותה
דמותר להשתמש לחול בשמן ההוא ,דאם נימא דכונת הר"ן היא דכבתה
נמי אתוך זמנה והיינו כמ"ש ה"ר בשם הרמב"ן קשה לי טובא חדא
דבדברי הר"ן תיפול בחוזק קושית הרב השלטי גיבורים דמדברי הרי"ף
לא משמע הכי וכדכתיבנא לעיל .ותו דא"כ תיקשי להר"ן מפסיקתא
רבתי כמ"ש הרפ"ח ז"ל להרמב"ן בסי' תרע"ז ס"ק ד' ,ותו דא"כ תיקשי
איך הוא כ"ש דשאני התם בדולקת והולכת שכבר דלקה כל זמן מצותה
לא כן בכבתה תוך זמנה דלא דלקה זמן מצותה ,ועוד ,אפילו אם נאמר
דיהיו שוין מטעם דלא הוקצית רק כל עוד שדולקת והולכת בזמן מצותה
וכמ"ש הר"ן סוף סוף כ"ש אינו .ומ"ש ה"ה דדעת הרמב"ם וההלכות
לדמותו לעצי סוכה כנז"ל כבר כתב הר"ן טעם לשבח וחילק יפה לסברת
קצת גאונים דלא דמי עצי סוכה לחנוכה יע"ש .והנה מרן הב"י בסי'
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תרע"ז הקשה להטור ולאביו הרא"ש ז"ל דכיון דהם כתבו בסי' תרע"ב
דאם היתה דולקת והולכת וכו' דמותר להשתמש לאורה א"כ איך פסקו
דהמותר מן השמן ישרפנו ביום הח' ותירץ תחילה תירוץ של מוהר"י
אבוהב ואח"כ תירץ תירוצו וכתב הרפ"ח שכן תירץ הגהות מיימוניות
וכ"כ המרדכי ,וכן תירץ הרב השלטי גיבורים יע"ש .אלא שנסתפק אם
אדם נתן השמן כשיעור זמן המצוה בצמצום ואירע שהדליק הנר עד
לאחר חצי שעה אם מותר להסתפק ממנו אי לא והניחו בספק) ,התר
ספק אשר נסתפק הרפ"ח( ,ולע"ד נל"ל דכפי תירוץ מוהרי"א פשיטא
דאסור להשתמש יען דכיון דהוא נתן השמן בצמצום השיעור דוקא ולא
יותר הורה כי דעתו ששמן זה כבר הקצהו למצותו ומעולם לא עלה על
דעתו שידליק שיעור זה יותר מחצי שעה ולכן אם אירע שדלק יותר
מחצי שעה אסור להשתמש לאורה אלא אם כן בעת שנתן השמן בנר
אם אמר אם ידליק יותר מחצי שעה איני מקצהו אזי ודאי דמותר
להשתמש בו ,ולתירוץ מן הב"י נראה דסברא הוא דאסור להשתמש
לאורה כיון דזה שדולק והולך הוא משיעור זמן המצוה וכן יש לדקדק
קצת מלשון ההגהות מיימו' שכתבו וז"ל ,ומורי מוהר"ם כתב דהיינו
כשהשים בנר יותר מכשיעור אבל אם השים כשיעור אסור להשתמש
במותר וכו' ,עכ"ל .איך שיהיה נבוא לדברי מרן השואל דמ"ש שאיך
חלקו את השמן לח' חלקים והלא תן לה מדתה מערב עד בקר ואין
סומכין על הנס ,הנה הרב פר"ח הקשה כן בס' תר"ע ס"ק ב' יע"ש.
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קלט

באופן דקם דינא דצריך להדליק אותו השמן הנמצא איתו בלילה
ראשונה ולא יחלקנו לחלקים וכנז"ל ,ואף כי יש מן הת"ח שאמרו
שיחלקנו יען כי פירסום הנס עדיף וגם דבמנורה אמרו תן לה מדתה וכו'
למצוה ואני על סברתי אעמודה.
ולשאלה השנית אם עשה נרות חנוכה על עץ אם צריך להחליפם בכל
לילה ככלי חרס נ"ל דדינו ככלי מתכות והראיה דדוקא בכלי חרס אמרו
שצריכים חדשים בכל לילה או ישרפם ויחדשם ועיקר דין זה כתבו הטור
בשם מוהר"ם מרוטנבורק דהכי איתא במס' סופרים אין מדליקין בנר
ישן אין לו רק ישן מלבנו יפה וסתם נר הוא של חרס וכו' יע"ש .וא"כ בעץ
ודאי שדינו כשל מתכת לכל מילי ואין חילוק ביניהם כלל וכן לענין
הגעלה דין כלי עץ הוא כדין כלי מתכות.
ועל מה ששאלו על ענין אם דולקין בפינגאני"ס שהם כלי חרס ממש
אלא שהם מצופים בזכוכית אם צריכים להחליפם חדשים בכל לילה גם
זה פשוט דאעפ"י דלענין הגעלה פסק מרן בש"ע א"ח סי' תנ"א סעי' כ"ג
כלי חרס המצופים בהיתוך זכוכית דינם ככלי חרס ,מ"מ כבר הורה זקן
הוא הטור ז"ל בסוף סי' תרע"ג וז"ל ,הלכך בשל מתכת אין צריך חדש
ושל זכוכית וחרס מצופה דינו כמתכת ,עכ"ל.
כללן של דברים שנרות של מתכת או עץ או זכוכית וכל כיוצא בהם לא
מאיס ולכן אין צורך להחליפם כלל חוץ מכלי חרס ממש בלי ציפוי
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קמ

דמאיס בתשמישו פעם א' וצריך להחליף חדשים בכל לילה או לשורפן
3
באור וחוזרים ומתחדשים וצור ישראל יצילנו משגיאות.

סימן לו
שאלה ,לפי שכתב הרב הלבוש ז"ל כי מ"ש רז"ל כל פינות שאתה פונה
לא יהיו אלא לצד ימין היינו כדרך כתיבה שאנו ●כותבין מימין לשמאל,
●
ולכן אתא ראובן לצאת י"ח סברא הלזו והניח● נרות חנוכה כשורה
מלמעלה למטה כזה כי בזה אין דרך לנטות ימין ושמאל ונמצא דיצא
י"ח כל הסברות מי אמרינן כיון דנר חנוכה הוא זכר למנורה שבמקדש
שנעשה נס ומנורה שבמקדש היתה בין מזרח למערב או בין צפון לדרום
למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה א"כ ראובן הלז לא עבד לא כמר ולא
כמר ולא יצא י"ח או דילמא לא בעינן אלא שיהא זכר לנס שנעשה בנרות
ולא בעינן שיהיה ממש כמנורה שבמקדש תדע דהא במנורה שבמקדש
היו כל הנרות פונין למול האמצעי ואנן לא עבדינן הכי וא"כ שפיר דמי
למעבד כדעבד ראובן הנז' לצאת י"ח כל הסברות דכגון זה נמי איכא
פירסומי ניסא ואת"ל דשפיר דמי למעבד הכי ,אכתי תבעי לן היכי נעביד
מלמטה למעלה או מלמעלה למטה ר"ל שבליל א' יניח א' למטה ובליל
ב' יניח א' למעלה הימנה ובה יתחיל לברך שהיא הנוספת ,וכן בליל ג'
 3מה שכתב רבינו כללן של דברים דנרות של מתכת או עץ או זכוכית וכל כיוצ"ב
לא מאיס .עכ"ל .יש לציין בזה למש"כ חד מן קמיא הגאון ר' מנחם בן זרח בספר
צידה לדרך )מאמר רביעי פרק ב'( וז"ל מצוה מן המובחר להדליק בשל זכוכית או
בשל חרס מצופה כדי שינקה ולא יראו מטונפין .עכ"ל.
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יניח א' למעלה משתיהן ובה יברך וכן עד"ז בכל הלילות ונמצא לפי זה
מדליק והולך מלמעלה למטה או דילמא בליל א' יניח למעלה ובליל ב'
יניח א' למטה הימנה ובה יתחיל לברך וכן עד"ז בכל הלילות ושכמ"ה.
תשובה ,הנלע"ד בקיצור דהנה ודאי ראובן הנז"ל אינו אלא טועה מדרך
השכל לשנות את אשר כבר נהגו כל העולם לפנות דרך ימין ככתיבה
יונית ובפרט כי כבר נפסקה ההלכה כן כמ"ש מרן בש"ע סי' תרע"ו דין ה'
ונתקבלו הוראותיו ז"ל כמשה מפי הגבורה ואין לנטות מדבריו ימין
ושמאל ,ועוד ,דבסברא זו עומדין רוב בנין ורוב מנין הוא הרב מוהרדב"ז
ז"ל בתשובותיו הנדפסות תשו' ע"ז יע"ש .וכן כתב מוהר"י קולון בשורש
קפ"ד ,והמרדכי ב"פ במה מדליקין בשם רבינו מאיר ,ועיין בפרי חדש
סימן תרע"ו דין ה' וז"ל ,המנהג הנכון הוא כמנהגינו וכמ"ש המחבר ואל
תשגיח במי שמפרש דכל פינות וכו' דהוי כדרך דאנו בני ברית כותבין
שהוא פי' משובש ומפני זה ראובן שרצה לחוש לאותה הסברא הדחויה
אינו אלא טועה דכל המוסיף גורע אבל איננו טועה בסיבת דאינם כסדר
המנורה לא כמר ולא כמר אלא העיקר כמ"ש הרב השואל ה"י דלא בעינן
רק שידליק נרות זכר לנס ולא בעינן ממש שיהיה כסידור הנחת נרות
המנורה שבמקדש וכו' והראיה ממה שפסק מרן הש"ע סי' תרע"ה דין ד'
דאם מילא קערה שמן והקיפה פתילות וכפה עליה כלי כל פתילה עולה
בשביל נר א' והרי התם דהנרות הם בעיגול ולא דמו לנרות המנורה שהיו
במקדש כי שם היו עומדים בשורה ואפ"ה שפיר מצי להדליק הנרות

קמב
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דחנוכה בעיגול כנז"ל ואעפ"י שכתב שם מור"ם דיש להזהר ולהעמיד
הנרות בשורה בשוה ולא בעיגול לאו היינו בסיבת דבעינן דלהוו מיושרין
כנרות המקדש רק הטעם הוא כמה דסיים שם משום דמחזי כמדורה,
והראיה דאמר שם דמותר להדליק בפמוטות מאחר שכל נר מובדל
מחבירו ואעפ"י דהם בעיגול ,ועוד ראיה ממ"ש מרן בשלחן ערוך שם
סוף סי' תרע"ג דין ד' דאין חוששין לפתילות להחליפם עד שתכלה מה
שאין כן בנרות דמקדש דחייב להטיב את הנרות בכל יום ולהסיר אותה
הפתילה וגם השמן אם נשאר וליתן הכל מחדש כמ"ש הרמב"ם פ"ג מה'
תמידין ומוספין דין י"ב ,ותו כי נרות דמקדש קבועין ואלו אינם קבועין
ותו דנרות דמקדש בשמן זית כתית לעיכובא והכא בשמן זית למצוה ,ותו
דנרות דמקדש הוו עומדות למעלה מן הארץ י"ח טפחים כגובהה של
מנורה ואלו עומדין למעלה מג' טפחים ,ואם מעט לך ראיות אלו אוסיפה
לך כהנה וכהנה באופן דאם מפני דלהוו דמיין לנרות דמקדש לא חיישינן
כנז"ל אלא טעמא הוא בסיבת כי ראובן משנה המנהג וההלכה וכנז"ל,
ואם כבר הדליק כן ודאי דיצא י"ח וכמו שיתבאר לקמן ,ומעתה נבא
לשאלה השנית אם ידליק מלמטה למעלה או מלמעלה למטה דלכאורה
נראה דכך לי מלמעלה למטה כמו מלמטה למעלה כיון דכולהו עומדין
לפניו בשוה זה למטה מזה והראיה ממה שאמרו בש"ס פרק ה' דמס'
יומא דף כ"ח ע"ב מחלוקת ת"ק ור' אליעזר בהזיית הדם דעל מזבח הזהב
דלסברת ת"ק דס"ל דהקפה ברגל היה מקיף את המזבח נמצא כי כל קרן
וקרן עומד לפניו ממש ועל כן בכולם מחטא ויורד דהיינו שהיה נותן
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מלמעלה למטה וכמ"ש רש"י שם בד"ה מחטא וכו' דמלמטה למעלה אי
איפשר וכו' כדי שלא יזוב הדם על בית יד דכתונת שלו ,אבל לס' ר"א
דסובר דבמקומו היה עומד ומחטא על כולן מלמטה למעלה כיון דאינו
סמוך להם חוץ מהקרן זו שהיתה לפניו שבה היה נותן מלמעלה למטה
ומטעם האמור שלא יזוב הדם על כתונתו וכו' נמצא אנו למדין דדוקא
מפני סיבה ההיא דלא יזוב הדם על כותנתו לכן הוא נותן מלמעלה למטה
בקרן הסמוך ועומד לפניו לכ"ע ,הא לאו הכי הוה אמינא דיתן ממטה
למעלה וא"כ לכאורה דון מינה הכא לנ"ד כי גם הכא יעשה כן וידליק
ממטה למעלה .ומיהו אחר העיון נראה דלאו מילתא היא הדא ראיה יען
דהתם המזבח היה גבוה שתי אמות וכל המתן דמים אשר יתן בכל אורך
חודה של קרן מראש ועד סוף כולה חדא מצוה היא ואין כאן טעמא דאין
מעבירין על המצות וא"כ כך לי מלמעלה למטה כמו ממטה למעלה ואם
לא היה הדם זב על כותנתו יותר היה מקום לומר דצריך להזות ממטה
למעלה יען כי העיקר הוא נתינת הדמים במזבח וכל כמה דקריב לקרנות
המזבח הוא קודם לעליון ממנו ועיין שם בלשון רש"י דמשמע מדבריו כן,
אבל הכא בנרות דחנוכה דהנר היותר עליון מכולם ודאי דעומדת תוך
עשרה טפחים והיינו אמה וחצי באמת בת ששה טפחים ונמצא הנר הא'
עומדת נגדו ובה פגע ברישא וא"כ איך ידליק ממטה למעלה ונמצא עובר
מליל ב' ואילך על אין מעבירין על מצות יען כי כל אחת מצוה באפי
נפשה היה להורות על הימים היוצא וכס' בית הלל ,ואעפ"י שעיקר

קמד
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המצוה היא הנר הנוספת בכל לילה ולילה דבה מתחילין להדליק ומברכין
ושאר הנרות גרועים ממנה וכמ"ש מור"ם בהגהה סי' תרע"ד דין ב' וז"ל,
ונהגו להחמיר בנרות חנוכה דלא להדליק אפילו מנר לנר דעיקר מצותו
אינו אלא נר אחד והשאר אינו למצוה כל כך לכן אין להדליק זה מזה כס'
הגהות מיימוניות והמרדכי וא"כ אף אם נאמר דידליק ממטה למעלה אין
בזה משום אין מעבירין על המצוות יען דהמצוה היא בנר הנוספת
והשאר בטלי לגבה ,הא ליתא חדא דהעיקר קי"ל כמו שפסק מרן ריש
סי' תרע"ד דמדליקין מנר לנר דכולן שוות לענין קדושתן רק שכדי
שיתפרסם הנס דבתוספת הימים ניתוסף הנס לכן פסק מרן שם סוף סי'
תרע"ו דתמיד מברך על הנוסף יע"ש .אבל לעולם דכולן שוין בקדושתם
ולכן מדליקין מנר לנר ,ועוד ,דאפילו לפי סברת מור"ם בהגה הנז"ל אם
ידליק ממטה למעלה יקרא שפיר מעביר על המצוות מליל שני ואילך
דהלא לא כתב מור"ם ז"ל דהשאר אינם מצוה כלל רק שאינם מצוה כל
כך ולעולם דנרות מצוה מקרו ושנו חכמים בלשון המשנה והוי זהיר
במצוה קלה כבחמורה ואיך יעבור על המצוה להתחיל להדליק ממטה
למעלה מליל שני ואילך ,ועוד יש לדקדק כן בדברי מור"ם עצמו דגם הוא
סובר כי כולן שוין והוא דאם כונת מור"ם היא דדוקא בנר הנוספת בכל
לילה ולילה קדושתה למעלה מקדושת שאר הנרות אבל שאר הנרות
שוין א"כ איך פסיק ותני דאין מדליקין מנר לנר דמשמע דנר מנר אחר
דחנוכה לא יודלק לעולם והלא אם בליל ג' בדרך משל ידליק נר שני מנר
ראשון מה בכך הלא שוין הם ועיקר מצות ליל ג' הוא נר ג' שנתוסף
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באותה לילה וממנו דוקא לא ידליקו אבל משאר הנרות מ"ט לא וא"כ
היתה כונת מור"ם ,הו"ל לומר כן ונהגו להחמיר בנרות חנוכה שלא
להדליק מנר לנר והיינו דוקא מנר הניתוסף בכל לילה ולילה יען דעיקר
מצותו הוא נר אחד וכו' אבל בשאר הנרות דאין בהם מצוה כ"כ מותרין
להדליק זה מזה יען כי כולם שוות וכמו שמדליקין נרות של בית הכנסת
זו מזו ומה טעם אסר בסתם אלא ודאי דכונת מור"ם מבוארת כמ"ש
לעיל כי כל הנרות הם שוין בקדושתם ולכן אמר בסתם ונהגו להחמיר
בנרות חנוכה אפילו להדליק מנר לנר וכו' ,ולע"ד ק"ל בדברי מור"ם הללו
דהלא שם נאמר כי סברא זו היא מתורתו של המרדכי והגהות מיימוניות
והוא מ"ש התוס' שם במס' שבת דכ"ג ע"א בד"ה שמא מינה וכו' וא"כ
מותר להדליק מנר לנר ומ"מ כיון שנהגו העולם להחמיר אין לשנות
המנהג וכן פסקי התוס' שם סי' צ"ח יע"ש .וכן בהגהת מרדכי שם דף
קע"א ע"ג בסי' רע"א וכן בהגהות מיימוניות תפסו בדברי התוס' הנ"ל
ופסקו בסתם דאין מדליקין מנר לנר והיינו אפילו מנר שאינה מצות
אותה לילה לנר שכמותה שאינה מצוה באותה לילה כגון ליל ג' להדליק
נר ראשונה מנר שניה כי כולם הם שוות דאינם מצות של אותה לילה
ואפ"ה אסור להדליק מזו לזו וא"כ צריך להבין דברי מור"ם בטעם
שהוסיף משלו שאמר כי עיקר מצותו אינה אלא אחד והשאר אינו
למצוה כ"כ דזה הטעם אינו אלא לאסור להדליק מנר הניתוסף באותה
לילה לשאר הנרות ואפילו מנר לנר שלא על ידי קנסא אסור כיון דאין

קמו
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מצותן שוות אבל לשאר הנרות מה טעם אסורין להדליק זו מזו) .ישוב
למה שקשה בדברי מור"ם בהגהה סי' תרע"ג דין ב'( ונראה לי לומר
בדוחק דהנה מור"ם ודאי דכן ס"ל כי בכל הנרות נהגו איסור מלהדליק
מנר לנר אלא שנראה לו כי היא כהלכתא בלי טעמא ולכן הוסיף נופך
משלו ונתן טעם לשבח דהטעם הוא דכיון דמצות נר חנוכה היא נר איש
וביתו אלא שהשאר אינו למצוה כ"כ על כן נהגו איסור להדליק מנר לנר
דבכל חדא וחדא אני אומר זו היא הנר של המצוה והשאר אינם כמותם
ואעפ"י שלענין ברכה והתחלת ההדלקה אנו מתחילים בכל לילה מנר
הנוסף באותה לילה כי היא עיקר הנס זהו כדי להורות שבתוספת הימים
ניתוסף הנס וכמ"ש מרן בש"ע ומ"מ לענין שנהגו העולם איסור להדליק
מנר לנר הדין שוה בכולם יחד ואין מדליקין מזו לזו ואפילו מן השאר זה
נראה לי לומר בדוחק בכונת דברי מור"ם) ,קושי' בדברי השלטי גיבורים
פ' ב"מ(.
ואגב אורחין קשיא לי בדברי הרב שלטי גיבורים הגבורים שם פ' ב"מ דף
ק"ו ע"א אות ג' וז"ל ,דהרמב"ם והרא"ש והטור ס"ל דמדליקין מנר לנר
דוקא ולא ע"י קינסא וסמ"ג וס' התרומה והר"ן והראב"ד והמרדכי התירו
אפי' ע"י קינסא והתוס' כתבו שיש להחמיר ולצאת ידי כולם ולא ידעתי
איך נתפשט המנהג שמדליקין נרות בבית הכנסת זו מזו על ידי קינסא
ולכן טוב ליזהר להדליק אותו קינסא שמדליקין בו את נרות בית הכנסת
מנר חול חוץ מבית הכנסת וכו' עכ"ל .וקשה לעניות דעתי חדא דהתוס'
לא אמרו דאסור וכדי לצאת ידי כולם וכו' דא"כ לא יהא אסור רק ע"י
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קינסא אבל מנר לנר ממש בזה מותר יען כי בנר מנר שלא ע"י קינסא לא
נחלקו בו יען דכבר נפסקה הלכתא בש"ס דמדליקין מנר לנר אלא
אדרבא כתבו בתוס' דכיון דנהגו העולם איסור להדליק מנר לנר דאין
לשנות המנהג וא"כ אפי' שלא ע"י קנסא אין להדליק ומלשון השלטי
גיבורים אינו נראה כן וכנז"ל מאחר שהביא מחלוקת הפוסקי' כתב בשם
התוס' שיש לצאת ידי כולם וא"כ מנר לנר ממש מותר וזה אינו וכנז"ל
ולפי זה שכתבתי ניתרצה התמיהה שלו על נרות בית הכנסת שנוהגין
להדליק ע"י קינסא יען דכן הוא ההלכה דאפילו ע"י קינסא מותר להדליק
זו מזו ומנהג כשר הוא כפי פסק ההלכה דכן אמרו בירושלמי )הובא בבלי
ברכות מ"ה ע"א( אם ההלכה רפופה בידך פוק חזי מאי עמא דבר ומכ"ש
הכא שהמנהג אתי שפיר כפסק ההלכה דפסקו בש"ס דמדליקין מנר לנר
ואפילו על ידי קינסא אלא דשאני הכא בחנוכה כיון דאין כולם שוין
כמ"ש מור"ם על כן יש מן הפוסקים שפסקו דדוקא ע"י קינסא אסור
ומנר לנר מותר והם הרמב"ם והטור ואביו הרא"ש ז"ל ויש מהם פסקו
דנהגו איסור ואפילו מנר לנר ממש והם התוס' ורבינו שמשון משנץ
וסיעתייהו וכמ"ש הרב המפה ,משא"כ בנרות בית הכנסת כי כולם שוין
בקדושתם ולכן נהגו להדליק אפילו ע"י קינסא ,ומיהו נלע"ד דנכון
להזהיר את העם שידליקו הקנסא מנר דחול כי יש חשש שיכבה נר של
חול קודם שידליק נר אחר של בית הכנסת וכמ"ש מרן מוהריק"א בש"ע
ריש סי' תרע"ד אבל כפי מ"ש מור"ם בהגהה שם הלכות בית הכנסת סי'

קמח
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קנ"ד סעי' י"ד יע"ש .על זה נהגו העולם להתיר בכל הדברים מטעם לב
ב"ד מתנה וכו' יע"ש .וכן מצאתי שכתב הרב כנה"ג שם כהגהת הב"י.
נמצינו למדין מכל האמור דלכ"ע קדושת נרות חנוכה שוין הם כי כולם
נקראין נר מצוה וא"כ בנ"ד ודאי דאין לו להדליק ממטה למעלה יען דהוי
עובר על המצוה אלא צריך להדליק ברישא את נר דפגע ברישא והיא
הנר העליונה שע"ג כולם וכן כתב רש"י שם בפ' במה מדליקין דף כ"ב
ע"ב בד"ה ובה היה מסיים וכו' ונראה בעיני דאמור רבנן קביעותא בנר
שני משום דאין מעבירין על המצוות וכי עייל בהיכל בקמא פגע ברישא
וביה לא מצי לאתחולי דכתיב יערוך אותו לפני ה' צריך שיהא א' חוצה לו
וכו' יע"ש .וכן פה בנ"ד צריך לאדלוקי בנר דפגע ברישא והיינו מלמעלה
למטה ונמצא מקיים תרי מילי דאמור רבנן חדא דהרי אינו מעביר על
המצוות אלא מדליק מנר דפגע ברישא והיא הנוספת באותה לילה כנז'
בשאלה ,ועוד ,דכפי זה מקיים מעלין בקדש ולא מורידין דאילו ידליק
מלמטה למעלה הרי הוא מוריד בקדש כי הנר של התוספת של אותה
לילה דהיא עיקר המצוה מניחה מתחת נר של הלילה שעבר וכן עד"ז
בכל הלילות ואף כי אותה הנוספת מדליק תחילה והדלקה עושה מצוה
ולא הנחה מ"מ בהיותו מדליק מלמעלה למטה מקיים את שתיהם כי
בכל לילה ולילה מעלה את הקדש אם בהנחה שנר הנוספת היא ע"ג
כולם בכל לילה וגם בהדלקה כי ממנה מתחיל להדליק הנרות הללו
קודש הם ואין לצדד ולומר כי אדרבא בהיותו מדליק ויורד מלמעלה
למטה הרי הוא יורד בקדש ,הא ליתא כי הנר של לילה שעברה במקומה
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עומדת אלא שהלילה ניתוסף עוד נר אחד על גביו ועל כן צריך להתחיל
ממנו אבל לא מפני כן יקראו האחרונה העומדות תחתיה בהדלקתה
אחריה מוריד בקדש ואם לחשך אדם דע"כ לא אמרו בנרות דהיכל דאין
מעבירין על המצות וכדכתב רש"י לעיל אלא דוקא התם דהיו סדורות זו
אצל זו ולא זו תחת זו על כן כי עייל בהיכל פגע ברישא בנר הראשון הוא
נר המזרחי ואחריו פוגע בנר אחד שאחריו ועל כן שייך שפיר התם דאין
מעבירין על המצות אלא ידליק נר דפגע ברישא והוא נר השני למזרחי
וכנז"ל ,אבל פה בנ"ד כיון דכולן עומדות זו תחת זו הוה ליה פוגע בכולן
יחד תחילה כי כולם לפניו אף אתה אמור לו כי אפי' בעומדות זו תחת זו
יקרא העליונה שבכולן דפגע ברישא יותר מן האחרות וכן היא הסברא,
וראיה לזה ממ"ש הרב כנה"ג סי' תרע"ג בהגהת הב"י וכן בשיירי כנה"ג
בשם הרב בנימין זאב סי' קס"ח והב"ח בשם מוהרי"ל ומטה משה בסי'
תתקפ"ז דצריך להניח השמש למעלה משאר הנרות וסי' שרפים עומדים
ממעל ל"ו כמנין נרות חנוכה חוץ מן השמש וכן בעטרת זקנים וכיון דהוא
ממעל לנרות חנוכה בודאי שאם בא להשתמש לא ישתמש כי אם במאי
דפגע ברישא והוא השמש והרי מבואר דאף בזו תחת זו לא יקרא דפגע
ברישא רק העליונה שבה ,וא"כ קם דינא להדליק באופן זה לצאת י"ח כל
הסברות כנז"ל בשאלה ולכתחילה לא יעשה כן לסדרן זו תחת זו דאין לנו
אלא דברי מוהריק"א וכנז"ל ואם עשה כן בדיעבד יצא וזה פשוט דנר
חנוכה עיקרו אינו אלא נר איש וביתו והראיה ממ"ש בבאר היטב בסי'
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תרע"א בס"ק ב' מי שאין לו שמן הרבה וכו' ,יע"ש .ומיהו בדיעבד הרויח
ג"כ ראובן הנז"ל כי כל הנרות הם בטפח הסמוך לפתח וכדמיון מ"ש
המגינים בשם רש"ל והכנה"ג בשם מטה משה שיניחם באורך במזוזה,
ועיין שם במגן דוד )ט"ז( שם סי' תרע"ו ס"ק ו' יע"ש .כללן של דברים
דלא יעשה כן לכתחילה ואם עשה כן בדיעבד ידליק מלמעלה למטה
דהיינו שבליל ראשון ידליק נר אחד ובליל שני ישים נר א' על גבי נר
הראשון ועל דרך זה בכל הלילות ונמצא מדליק תמיד בנוספת והיינו בנר
4
דפגע ברישא והוי מעלין בקדש כנז"ל.

סימן לז
שאלה ,ראובן שנפטר לבית עולמו יום חנוכת המזבח הוא יום אחרון של
חנוכה ואותו יום היה יום שני לחדש טבת כסדר רוב השנים שר"ח טבת
הוא ב' ימים ונמצא כי יום מיתה וקבורה היה יום ב' לחדש טבת יען כי
יום ראשון של ר"ח נחשב מן החדש שעבר ומיום ב' של ר"ח יתחיל מנין
 4מה שדן רבינו בענין חנוכה העשויה בשורה מלמעלה למטה כעין זו מצאתי
להגאון המופלא ר' אהרון לוין מרישא הי"ד בספרו שו"ת אבני חפץ סימן נ"ה
שדן במנורה כעין זו ,עיי"ש צורתה .וכתב שאין קפידא בזה והביא בזה אומ"ר מן
החדש באות ג' שם ,שמצא בשו"ת מהר"י ברונא סימן ל"ט שכתב וז"ל,
וכשמדליק בנרות שעוה נכון לקבוע כל אחד גבוה מחבירו על דרך מעלין בקודש
ואין מורידין עיי"ש .הרי דלא די שאין קפידא שיהיו הנרות שוים אלא אדרבא
עדיף שנר אחד יהיה גבוה מחבירו שזה בכלל מעלין בקודש וכמו שיש מעלה
בנרות כמו כן יש מעלה בקני מנורה אם אחד גבוה מחבירו.
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ימי החדש שנכנס ואח"כ בשנים שאח"כ אירע דר"ח טבת לא היה רק
יום אחד ר"ח כשנתינו ה' אלפים תצ"ט לפ"ג ונמצא עתה יום אחרון של
חנוכה והיה יום ג' לחדש טבת ובא חנוך בן ראובן לשאול באיזה יום חייב
לעשות כבוד אביו או יום אחרון של חנוכה כי יש לו שם בפני עצמו או
יום ב' דחדש טבת שהוא יום שביעי דחנוכה יורנו המורה ושכמ"ה.
תשובה ,הנה שאלה זו כבר עמד עליה הרב מגן דוד ז"ל בא"ח סי' תקס"ח
ס"ק ד' וז"ל ,וכן אם מת לו מת בימי חנוכה אין היארצייט באותו יום
בחנוכה אלא בתר יום הר"ח אזלינן כמה בחדש היה יום המיתה וכן תהיה
היארצייט כ"נ פשוט ,עכ"ל .והרי תשובה מבוארת דבתר ימי החדש
אזלינן ולא בתר ימי חנוכה ,ואם כן יצא הדין בנ"ד כנז"ל בשאלה וכן
להיפך היכא דמת ראובן ביום חנוכת המזבח והיתה שנה חסירה כי ר"ח
טבת היה יום א' בשנתינו התצ"ט לפ"ג ונמצא יום חנוכת המזבח יום ג'
לחדש טבת ואח"כ בשנים האחרות יהיה חנוכת המזבח ביום ב' לחדש
טבת ודאי כי לא יתענה רק בג' בחדש טבת ואף כי בשנה שמת ראובן
אבי חנוך היה ביום חנוכת המזבח והיה פטור מן התענית מ"מ כפי דברי
המגן דוד דדוקא אחר ימי החדש אזלינן ודאי כי יוקבע יום מיתת אביו
לכל השנים שאח"כ ביום ג' לחדש טבת ,והנה זה הדין הוא לסברת הרב
מגן דוד כנז"ל אבל כפי ס' הרב מגן אברהם אין הדין כן בהחלט כמ"ש
הרב מגן דוד דבתר ימי החדש אזלינן בין אם השנה שמת ראובן אבי חנוך
היה כסליו מלא או חסר וכן השנה ראשונה שאח"כ בין שהיה חסר או

קנב
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מלא לעולם אזלינן בתר ימי החודש ,אלא ס"ל להרב מגן אברהם דאילו
מת ראובן אבי חנוך ביום א' דר"ח כסליו ושנה שאח"כ היה ר"ח כסליו
יום אחד לחוד ונמצא חשון חסר שיתענה ביום כ"ט לחשון וכן לעולם
ואם שנה ראשונה שאח"כ היתה מלאה שחשון היה מלא וכגון שהיו שני
ימים ר"ח לחדש כסליו דאזי הוי כמו נדר ויוקבע תענית חנוך ביום ר"ח
כסליו יע"ש .וממילא אנו יודעים דכן ס"ל ג"כ בשאלתינו בחנוכה,
)תמיהה על הרב מגן אברהם( ויש לתמוה עליו דהיכי קאמר פעמים ג'
ויתענה בר"ח והלא בר"ח אינו חייב להתענות אלא ידחה למחר וכמו
שפסק מרן שם דין ט' והרב מור"ם אשכנזי ז"ל כתב דאין להתענות כלל
ודבריו צ"ע אם אין שם טעות ,איך שיהיה לענין דינא נקטינן כמ"ש הרב
מגן אברהם וכנז"ל יען דאיפשר כי גם הרב מגן דוד ס"ל הכי ואף דכתב
בסתם דאזלינן בתר ימי החדש דוקא ולא פירש ענין זה הטעם כי לא
כתב כן רק בנ"ד שהיה שנה שאח"כ חסירה וחשון היה כ"ט יום וכן ס"ל
להרב מגן אברהם אבל אם שנה שנייה היה חשון מלא בשנה שמת בו
ודאי דכ"ע ס"ל דהוקבע ביום ר"ח משום נדר וכמ"ש הרב מגן אברהם
5
ז"ל.
 5מש"כ רבינו במחלוקת הט"ז והמג"א ,לכאורה צ"ב דהרי אסור להתענות
בימי חנוכה וכמו שהאריך בזה מו"ר ג"ע בספרו חזו"ע )עמ' ס"א( דאבל
שחל יום פקודת השנה י"ב חודש על אביו או אמו באחד מימי חנוכה אסור
לו להתענות בחנוכה לכבוד אביו ואמו ושוב מצאתי במשנ"ב סימן תקס"ח
ס"ק מ"ב שהביא מחלוקת האחרונים בזה וכתב שם בסוגריים ולא
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סימן לח
שאלה ,ראובן היה לו פמוט של נחושת שקורין אותו חנוכיה והאומן
עשה הנר הנוסף שאנו קורין אותו שמש בעבור שזה הנר הוא שאם יבא
להשתמש לאור הנרות לא ישתמש לאור נרות עיקר המצוה שהוא אסור
להשתמש לאורן אלא ישתמש לאור הנר הלז הנוסף כמ"ש מרן ז"ל
בש"ע ובעבור זה כתב הרב ז"ל שמניחין אותו רחוק משאר נרות עיקר
המצוה ולכן האומן עשה הנר הנז' הנוסף למעלה משאר נרות אמנם
עשאה מכוונת על הנר החיצונה שהוא לצד שמאל המדליק וראובן זה
בעבור ששמע אומרים שהדין נותן כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא
לצד ימין נתחכם ובירך בליל ראשון הג' ברכות והדליק בתחילה הנר
הנוסף ושהה בה יותר מכדי דיבור בהדלקתה ומיד אמרו לו שטעה שהיה
לו להדליק תכף ומיד אחר הברכות הנר של עיקר המצוה ואח"כ ידליק
הנר הנוסף אעפ"י שלפי זה נמצא פונה לצד שמאל צריך לחזור ולברך
כיון שהפסיק בין הברכה להדלקת הנר העיקרי בהדלקת הנר הנוסף או
דילמא כיון שזה הנר הנוסף היא באה לצורך עיקר נרות חנוכה כדי שלא
להתענות בו דהא אין מתענין בר"ח אלא להדליק לו נר ולומר קדיש
ובביאוה"ל סימן תרפ"ד סעי' ג' כתב וז"ל מי שיש יארצייט בחנוכה לא
יחשוב לפי ימי חנוכה אלא לפי ימי החודש שהרי לפעמים ר"ח טבת יום
אחד ולפעמים שני ימים.
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יבא להשתמש לאור נרות המצוה הו"ל כההיא דטול ברוך וכו' )ברכות מ'
ע"א( דלא חשיב הפסק בין ברכת המוציא לאכילה דחשיב מענין
האכילה ה"נ חשיב מענין עיקר הנרות כיון שהיא לצורך הנרות כמדובר,
ואת"ל דצריך לחזור ולברך אכתי תיבעי לן אם צריך לחזור ולברך כל הג'
ברכות או דילמא שאינו צריך לחזור אלא ברכת להדליק נר חנוכה ,ובכלל
שאלה הלזו היא זו הנר הנוסף איזה הוא מקום מושבו מי אמרינן כיון דזה
הנר הנוסף עשויה לצורך נרות עיקר המצוה כנז' הו"ל כעיקר נרות המצוה
וא"כ הנר הלז צריך לקבוע לה מקום מושבה למעלה מכוונת כנגד הנר
היותר פנימי שהוא לימין המדליק לא כמו שעשאה האומן הזה דא"כ
הו"ל פונה לצד שמאל בכל הלילות דהא צריך להדליק תחילה תכף ומיד
אחר הברכות נרות של עיקר המצוה ואח"כ הנר הנוסף ונמצא פונה לצד
שמאל כשבא להדליק הנר הנוסף ,אמנם אי אמרינן שנר הנז' לא חשיב
כלל מעיקר המצוה אלא כנר של חול הוא חשוב לא שייך בו לומר כל
פינות וכו' כמבואר ויכול לקובעו בכל מקום שירצה ,ואת"ל דשייך בו כל
פינות וכו' ,וצריך לקובעה כנגד הפנימית דכל שהוא עסוק בהדלקת עיקר
נרות המצוה גם זו בכלל המצוה דחשיב כגמר המצוה אמנם אם מדליקה
קודם התחלת המצוה או אחר גומרה ושהה קצת לא שייך בו כל פינות
כדבעינן למימר בע"ה הלכך נר הנוסף הלזו שהיא צורך הנרות צריך
לקובעה כנגד הפנימ' שהיא לצד ימין המדליק שנמצא לעולם כשבא
להדליק הנר הנוסף אחר שהדליק נרות עיקר המצוה הוא פונה לצד ימין
בנ"ד שכבר טעה האומן ועשאה מכוונת כנגד הנר החיצונה שהיא לצד
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שמאל המדליק שבזה נמצא שלעולם כשבא להדליק הנר הנוסף הוא
פונה לצד שמאל צריך לעוקרה ממקומה ולקובעה מכוונת כנגד נר
הפנימית כדי לקיים גם בנר הלז כל פינות וכו' ואעפ"י שנר זה אינה
מעיקר המצוה מ"מ כיון שהיא עשויה לצורך ותיקון עיקר המצוה קפדינן
בה ג"כ שיהיה פונה לצד ימין דהו"ל כמו מצות לולב דאעפ"י דמצות
לולב כיון דהגביהו לשם מצוה יצא י"ח והנענועים שאנו עושים אינו אלא
כדי לעצור רוחות רעות וטללים רעים ואם לא נענע כלל כבר יצא י"ח
ועכ"ז כתב מרן ז"ל בש"ע סי' תרנ"ז שיקיף בנענועו לצד ימין וה"נ
דכוותה וא"כ צריך לעוקרה בנ"ד ולקובעה על הצד היותר פנימית כנז' או
דילמא בנ"ד כיון דטריחא ליה מלתא יש תקנה לדבר דהיינו שקודם
שיברך שום ברכה ידליק הנר הנוסף ואח"כ יברך וידליק הנרות של עיקר
המצוה דנמצא לעולם פונה לצד ימין ,אי נמי יש תקנה אחרת שאחר
שידליק נרות של עיקר המצוה לא יפנה תכף ומיד לצד שמאל וידליק נר
הנוסף דכיון דהפסיק בנתים נמצא הדלקת נר הנוסף מלתא אחריתי היא
ולא שייך בזה לומר כל פינות וכו' ועל הכל יבאר המורה לצדקה דברו
הטוב בעט"ו ושכמ"ה.
תשובה ,הנלע"ד בקיצור כי הנר הזה הנוסף אינו מעיקר נרות המצוה של
חנוכה אלא הוא נר נוסף כדי שאם יבא להשתמש לאורם ישתמש לאור
הנר הזה הנוסף ובערך נרות דמצוה הו"ל נר זה כנר דחול ממש דהלא אם
יש לו נר על שולחנו אין צריך להדליק נר נוסף וכמ"ש הרב פר"ח ז"ל
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א"ח סי' תרע"ג פיסקה המתחלת ומ"ש ונוהגין להדליק נר נוסף וכו'
יע"ש .ונמצא דאין לו שייכות כלל ועיקר עם נרות דמצות חנוכה ,ועוד
כתב דכיון דמותר להשתמש לאורו אסור לעשות מפתילות ושמנים
הפסולים בשבת וכ"כ בס' ב"ח עכ"ל .והיינו דוקא בשבת דאילו בחול מה
בכך אם יטה הנר ההוא ,ועוד ראיה שהרי באשכנז אין נוהגין להוסיף
כמ"ש שם הרב המפה יע"ש .באופן כי נר הנוסף הלז אפילו במקום
שנוהגין להוסיף אינו שייך כלל לנרות המצוה ואפילו בשם שמש דנרות
חנוכה לא תקרא וכמ"ש הטור א"ח סי' תרע"ד וז"ל ,תשובה לאחי רבינו
יחיאל נרות חנוכה שמדליקין אחד יתר בסתמא לשמש ולא פי' איזה
מהם ,יכול לברר אח"כ איזה שירצה להיות שמש אפילו הראשון או מן
האמצעיות או דוקא אחרון והכי מסתבר ,תשובה ,נרות חנוכה אין
להפסיק בהם דלכך האחרון יהיה שלא לשם נר חנוכה שאם ישתמש
לאורה ישתמש לאור אותו הנר ואין שם שמש עליו כי השמש הוא
המדליק בו הנרות עכ"ל .הרי להדיא כי נר זה הנוספת אפילו שם שמש
דמצוה אין לו אלא הרי הוא כנר דחול ולכן אין להפסיק בנרות חנוכה בו
וכנז"ל.
ובנדון של רבינו יחיאל הועילו לו למדליק ההוא הברכות שבירך
בהדלקתם שמעיקרא לא יברר בדעתו איזה נר יהיה לתוספת אלא הניח
ההכר תלוי בדעתו לברור אח"כ את אשר יכשר בעיניו והורה כי אינו יכול
לברור רק אחרון שבהם וזה בא לאפוקי שלא יברור אחד מן האמצעיות
מטעם דאין להפסיק בנרות דמצוה אבל כדי שלא יברור בנר הראשון
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והוא אשר הדליק בראשונה תכף אחר שבירך הברכות לזה לא הוצרך
רבינו יחיאל להשיב יען כי זה פשוט כי איך יברר את הראשון שבהם א"כ
נמצא כי כל הברכות כולם בירך על נר דחול ולא על נר דמצוה אלא כתב
דאין יכול לברור לנוסף רק אחרון דוקא ולא יברור אפילו מן האמצעיות
יען דאין להפסיק בהם ומכ"ש דאינו יכול לברור בנר הראשון כנז"ל ולכן
לא הוצרך להזכיר זה ,ותו כי ה"ר יחיאל לא הוצרך להשיב על זה יען כי
בנ"ד כבר היו כל הנרות דלוקים אלא שבא לברור אחת מהם לנוסף ואזי
אין שם נפקותא דדינא לענין הברכות שכבר בירך יען דאפילו אם היינו
אומרים דהיה יכול לברר הנר שהדליק ראשון מצד הדין מ"מ לא מפני כן
היה צריך לברך פעם אחרת כיון דהברכות היו על נר דחול הוא הראשון
שבירר והויא הפסק לפי דכיון דבאותו נדון כבר הדליק כל הנרות
הצריכים לאותה הלילה וברכות אינם מעכבות דאילו אדם שהדליק נרות
חנוכה ולא בירך כלל אטו מי אמרינן דיחזור וידליק בברכה לא ,כיון
דברכות אינם מעכבות ,אמנם בנ"ד שהשואל בא לשאול קודם הדלקת
נרות דמצוה להורות לו את הדרך ילך בה אם יברך פעם אחרת או לא
כנז"ל בשאלה ודאי כי מצד הדין נראה דהוה צריך לחזור ולברך קודם
הדלקת נרות דמצות חנוכה כיון שהוא כבר ידע מתחילה וגמר בדעתו
בעת הדלקת נר הראשון שהוא שלא לשם נר חנוכה אלא לשם נר הנוסף
כנוהגים להדליק מפני החשש ושהה יותר מכדי דיבור עד שהדליק נרות
המצוה ודאי כי הברכות ההם היו לבטלה וה' הטוב יכפר בעדו כיון שנר
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זה הנוסף אין לו שייכות כלל במצוה ואפילו לשם שמש לא זכה כנז"ל,
והו"ל נר דחול ממש והוי הפסק גמור ,ואינו דומה לההיא שהביא מרן
השואל שיחיה מטול ברוך דלא הוי הפסק בין ברכה להמוציא כנז"ל
בשאלה יען דהתם הוא מענין השייך לענין פרוסת המוציא לס' רש"י
והמרדכי והטור והתו' וכמ"ש מרן בב"י א"ח סי' קס"ז דף קי"ד ע"ב
יע"ש .וא"כ בנ"ד דאינו שייך כלל מענין מצות נרות חנוכה כלל מצד הדין
היה נראה דודאי דצריך לברך פעם אחרת קודם הדלקת נרות חנוכה,
אמנם מיראי ההוראה אני והנלע"ד דהראוי להורות להלכה ולמעשה
שלא יברך פעם אחרת דכיון דמרן הכריע שם בסי' הנז"ל מדברי
הרמב"ם דלאו דוקא מענין פרוסת המוציא אלא אפילו אם הוא מענין
אכילה לחוד ואינו שייך כלל לענין פרוסת המוציא כגון תנו לפלוני לאכול
דלא משמע מלישניה שאומר להאכילו מפרוסת המוציא כיון דספק
ברכות הוא נקטינן להקל ולא יברך וכן פסק בס' הקצר בש"ע שם דין ו'
דכל שהוא מענין שמברכין עליו אינו צריך לברך עליו וכיון שכן בנ"ד כיון
שהנר הנוסף הזה אע"פ שאינו מכלל נרות דמצות חנוכה ואינו שייך
לעיקר הברכות שבירך כלל מ"מ כיון שהוא מענין ההדלקה ולגדר וסייג
הדלקת נרות דמצות חנוכה וגם יש בזה הנר קצת צורך לענין נרות דמצו'
חנוכה דהרי שם באותו מקום כבר נהגו להדליק זה הנר הנוסף כנהוג לכן
יראה דלא יחזור לברך דהו"ל ספק ברכות ולקולא ואעפ"י שיש מקום
לדוחה לדחות דשנייא ההיא שכתבו הרמב"ם ומרן בש"ע דאעפ"י
שאמר תנו לפ' לאכול דאינו מענין דפרוסת המוציא דאפ"ה דאינו צריך
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לברך מ"מ הם דקדקו בלשונם הזך ואמרו כל שהוא מענין שמברכין עליו
דייקא אינו צריך לחזור ולברך אמנם פה בנ"ד בנר הזה הנוסף מלבד דאינו
שייך לענין הברכות שבירך דאינו מכלל נרות חנוכה אלא דאף אינו מענין
שמברכין עליו כלל כי בהדלקתו אין בו ברכה כלל וכיון שכן הו"ל הפסק
גמור מ"מ כבר כתבתי כי מיראי ההוראה אני ובפרט בענין ספק ברכות
דח"ו איפשר שיבא לישא שם שמים לבטלה בברכה שאינה צריכה דהא
כבר ברך ואם יחזור לברך הו"ל שתים רעות אם אינו חייב מצד הדין
לברך חדא על הברכות שבירך כבר דאם יברך פעם אחרת יהיו ברכות
הראשונות לבטלה ממש ,וגם הברכות שיברך אח"כ הו"ל ברכה שאינה
צריכה ואם כן קם דינא דאינו חוזר ומברך ,ומעתה נבא לפרטים האחרים
הנז"ל בשאלה כי הנה מ"ש מרן השואל שיחיה דאת"ל דצריך לחזור
ולברך אם יברך כל הג' ברכות או ברכה דלהדליק לחוד וזה לע"ד לא
זכיתי להבין אמרותיו ה"י דהלא אם נאמר דמצד הדין חייב לחזור ולברך
א"כ כל הג' ברכות כולם חייב לברך דהלא כתב הרב מגן אברהם בא"ח
סי' תרנ"א ס"ק כ"ה בשם הא"ח דאם נטל לולב ובירך וראה שלא היה בו
ערבה דאח"כ נוטל ערבה ומברך על נטילת ערבה ושהחיינו נמי משום
ערבה יע"ש .והשתא ומה התם מפני חלק אחד מהמצוה לחוד חוזר
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לברך שהחיינו מכ"ש הכא דלא קיים כלל מצות הדלקת נרות חנוכה דאם
6
אמרינן דחוזר לברך מצד הדין יברך כל הג' ברכות וזה פשוט לע"ד.

סימן ט"ל
שאלה ,אשה אלמנה הניזונית מנכסי יתומים אם חייבים לתת לה
היורשים דמי שמן לקנות לנרות חנוכה מי אמרינן מזונות דוקא הוא
שחייבין לתת לה ושאר דברים לא כי מצוה זאת וחיובא מוטלת עליה
ולא עליהם או דילמא כיון דבחיי בעלה היה בעלה מחויב לתת לה שמן
לחנוכה ולכל דבר מצוה או כל קרבן שהיא חייבת כנזכר בסוף מס' נגעים
כן יהיה דין היורשים או לא ושכמ"ה.
 6בדבר השאלה אם הדליק השמש קודם שאר הנרות אם הוי הפסק וצריך
לחזור ולברך האריך בזה ג"ע זצוק"ל בשו"ת יביע אומר חלק ה' חאו"ח
סימן ד' בתשובה למרן ראש הישיבה הגר"ע עטיה זצוק"ל גבי מי שהניח
תפילין של יד ובין תפילין של יד לתפילין של ראש נתן צדקה לעני אם הוי
הפסק ושם הביא ראיה מדברי רש"י בעירובין דף נ ע"ב דמעשה הוי הפסק
כמו דיבור וכתב דזה הוי סייעתא לדברי הרב שדה הארץ דמעשה הדלקת
השמש הוי הפסק אמנם למסקנא שם כתב דלא יחזור לברך .וע"ע בזה
בחזו"ע סוכות )עמ' רמ"ד רמ"ה( מה שפלפל בזה אם הוי מעשה הוי הפסק
כדיבור וע"ע בספר אור ישראל דרדק )עמ' קמ"ז הערה  (618שכתב ג"כ
בשם הגרח"ק שליט"א דלא הוי הפסק בדיעבד ובספר דבר משולם הלכות
חנוכה סימן ר"ז מש"כ בזה ובילקוט יוסף )עמ' קנ"ג( ובמעדני יו"ט )זנגר(
סימן ס"ו מש"כ בזה ואכמ"ל.
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תשובה ,יציבא מילתא לפני כל יודעי דת ודין ,היושבים ראשונה במלכות
היושבים על מדין ,ושפטו את העם בין ד"ם לד"ם ובין דין לדין ,המה יורו
את העם את הדרך ישרה בפ' נגמר הדין ,נראה לפי ענ"ד כי ודאי
היורשים חייבים לה דמי שמן לנרות חנוכה וכל דבר שהיא חייבת וכדתנן
במס' נגעים בפי"ד משנה י"ב ר' יהודה אומר אף ע"י אשתו מביא קרבן
עשיר וכן כל קרבן שהיא חייבת עכ"ל .ופי' מוהר"ש שדוקא בקרבן
טהרה כגון לידה וזיבה וסוטה חייב הבעל להביא על אשתו אבל אם
אכלה את החלב או שחללה שבת אין הבעל חייב ותניא בספרי זוטא וכו'
יע"ש .שדוקא קרבנות שהם באים לטהרה חייב ולא קרבנות שהם באים
לכפרה ,וכן משמע לכאורה דהרמב"ם נמי ס"ל הכי דכן כתב שם בפי'
המשנה בסוף מ' נגעים וז"ל ,וכן כל קרבן שתחייב ר"ל קרבן זבות ויולדות
וכו' עכ"ל .משמע דאתא לאפוקי כל שאר מיני קרבנות שהיא חייבת כגון
אם חללה שבת או אכלה חלב וחייבת קרבן אשם או חטאת אין בעלה
חייב עליה אלא דוקא קרבנות הבאים לטהרה ולא הבאים לכפרה וכמ"ש
מוהר"ש ז"ל כנז"ל אבל רש"י ז"ל כתב שם במסכת מציעא פרק המקבל
דף ק"ד ע"א וז"ל ,כל קרבנות שלא בנדר ונדבה כגון קרבן זיבה ואשם
וחטאת אשר עליה וכו' עכ"ל .וכן כתב הרא"ש שם וז"ל ,וכן כל קרבנות
שהיא חייבת כשהיא מחוסרת כפרה או אכלה חלב או אם חייבת אשם
אבל לא אם נדרה קרבן דא"כ תידור בצל יום וכו' עכ"ל .וא"כ קשה על
רש"י והר"ן והרא"ש מההיא שאמרו בספרי זוטא והביאו מוהר"ש ז"ל
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כנז"ל דכל קרבן דכפרה אין בעלה מחויב עליה כי אם דוקא בקרבן
המטהר אותה כגון זיבה ונידה ויולדת וסוטה כנז"ל.
שוב ראיתי מ"ש התוס' במס' מציעא דף ק"ד ע"א בד"ה הכי גרסי'
בתוספתא דכתובות אדם מביא קרבן עשיר על אשתו וכן לכל קרבנות
שהיא חייבת שכך כתב לה אחריות וכו' פי' וכו' ודוקא שהם חובה
לכפרתה וכו' והכי איתא בירושלמי בפ' נערה דקתני התם אפילו אכלה
חלב או חיללה שבת משמע דדוקא בהני קרבנות שצריכה להביא אבל
קרבנות שנדרה ונדבה קודם נישואין וכו' עכ"ל .והנה לשון התוספתא
דכתובות שהביאו הם ז"ל אינו בספרים שלנו אלא כך היא גירסתנו שם
בתוספתא דכתובות פ"ד דף תקנ"ב ע"ב דרש ר' יהושע מביא אדם על
אשתו כל קרבנות שהיא חייבת אפילו אכלה את החלב ואפילו חללה את
השבת שכך כתב לה וכו' עכ"ל .והוא ממש כלשון הירושלמי אלא דשם
בירושלמי פ' נערה הלכה ח' דף כ"ט ע"א כתבו זה בשם ר' יהודה וז"ל ,ר'
יהודה עבד כתובה מדרש דרש ר' יהודה אדם מביא על אשתו כל
קרבנות שהיא חייבת אפילו אכלה חלב אפילו חללה שבת עכ"ל) .ישוב
לקושי' שיש על הרא"ש ורש"י והר"ן( נמצא כי הרא"ש והר"ן ורש"י
טעמם ונימוקם עמם דכתבו כי הבעל חייב בכל קרבן שהיא חייבת
ואפילו קרבן דכפרה חוץ מנדרים ונדבות וכמ"ש בתוספתא דכתובות
ובירושלמי וכנז"ל ולכן לא חשו לדברי הספרי זוטא כיון דהתוספתא
והירושלמי כתבו להפך ,וכן הסכימו התוס' ז"ל בפ' המקבל ובפסקי
התוס' שם סי' שע"ו וז"ל ,אדם מביא וכו' יע"ש .וטעות נפל בספרים
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וצ"ל כן ,אדם מביא קרבן על אשתו כל קרבנות שהיא חייבת של צרעת
או נזירה או אכלה חלב או חללה שבת אבל קרבנות שנדרה וכו' לא,
ונמצא כי ה"ר שמשון ז"ל שכתב בפי' המשנה דסוף מס' נגעים כדברי
הספרי זוטא הנז"ל כמדומה שח"ו לא ראה את דברי התוספתא
דכתובות ולשון הירושלמי הנז"ל דאילו ראה זה היה מסכים לעיקר
ההלכה כדברי הירושלמי וכמ"ש רש"י והרא"ש והר"ן והתוס' כנז"ל ,וגם
הרמב"ם ז"ל אעפ"י שממה שפי' בפי' המשנה דסוף מס' נגעים משמע
שהוא כדברי הספרי זוטא וכמו שדקדקתי מלשונו לעיל אמנם בחיבור
היד החזקה משמע שחזר בו מדכתב שם בה' שגגות פ"י דין ו' וז"ל ,כל
קרבנות שהאשה חייבת בעלה מביא על ידיה וכו' עכ"ל .הרי משמע
להדיא כי כל מין קרבן שהיא חייבת בעלה מביא על ידיה ונקט הך לישנא
דחייבת לאפוקי נדרים ונדבות ,נמצינו למדין דלפום קושטא דמילתא
הבעל חייב בכל דבר שאשתו חייבת בו חובת הגוף וכן כתוב בהגהות
אשרי דמס' מציעא דף קנ"ד ע"ג אדם מביא קרבן עשיר על אשתו וכן כל
קרבן שהוא חובת הגוף שנתחייבה וכו' אבל נדרים ונדבות אין חייב
לפרוע עכ"ל מוהרי"ח .ומרן בכ"מ כתב על דברי הרמב"ם שם וז"ל ,וכל
קרבנות שהאשה חייבת וכו' עד ומאכילן בזבחים בסוף נגעים ואע"ג דברי
היינו רבי יהודה קתני לה משמע דליכא מאן דפליג עליה ומייתי מתני'
בפ"ד דנדרים ובפ' המקבל עכ"ל .והר"ן כתב בפ"ד דנדרים דף ל"ד ע"ב
וז"ל ,ה"ג דתניא אדם מביא קרבן עשיר על אשתו וכו' והא דאמר הכא
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שכן אדם מביא על אשתו כר' יהודה לאו דוקא ר' יהודה דהא תני רישא
סתמא אדם מביא קרבן עשיר על אשתו אלא משום דלא ידעינן מאי ניהו
ת"ק ור' יהודה איירי בה תלינן לה לדידיה עכ"ל .והקשו דהלא סוגיא
ערוכה היא במס' נזיר דף כ"ד ע"א מאן תנא דבעל לא משועבד לה אמר
רב חסדא רבנן היא וכו' יע"ש .דבין לאיכא דאמרי א' ,או לאיכא דאמרי
שני הנאמר שם לכ"ע משמע להדיא דרבנן פליגי עליה דר' יהודה וס"ל
דהבעל אינו משועבד לה לאשה להביא קרבנות שהיא חייבת וא"כ סוגיא
זו קשיא בין להר"ן ז"ל בין למרן הכ"מ ,והנה להר"ן לחודיה יש לתרץ
ולומר כי הוא יאמר דכיון דבמתני' דסוף נגעים מיתנייא בשם ר' יהודה
אומר אף על ידי אשתו וכו' וכן כל קרבנות שהיא חייבת משמע דרבנן
פליגי עליה וסברי דהבעל אינו משועבד לה להביא קרבנותיה ולכן מביא
עליה אם ירצה קרבן עני ואעפ"י שהבעל עשיר כיון דלא משתעבד לה
להך מילתא ויביא עליה קרבן עני כיון שהיא ענייה ולכן אמרו שם במס'
נזיר דרבנן פליגי עליה דר' יהודה וס"ל דאינו משועבד לה להביא
קרבנותיה כל זה הוא מה שלמדנו מההיא משנה דסוף נגעים ,אבל מן
הברייתא דמתנייא סתם דאדם מביא קרבן עשיר על אשתו וכן כל
קרבנות שהיא חייבת משמע דת"ק דבריתא נמי ס"ל נמי שהבעל מחויב
בקרבנות אשתו כסברת ר' יהודה דמתני' נמצא דהברייתא מסייעת לר'
יהודה אלא דר' יהודה בברייתא הוסיף נופך דאם פטרתו דפטור דכן
כותבת לו בשובר וכו' ולפי שר' יהודה דורש לשון הדיוט כדאמרינן בפ'
המקבל ,ונמצא כי דברי הר"ן הם על הברייתא כפי זה קשה דא"כ תהיה
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הבריתא הפך המשנה ,ולקמן יתבאר יותר ,אבל לדברי מרן הכ"מ לא
יועיל תירוץ זה יען כי הוא השוה ההיא מתני' דסוף נגעים עם סוגיא
דנדרים ופ' המקבל דהכל דבר אחד ואפילו הכי כתב דליכא מאן דפליג
על ר' יהודה וא"כ ההיא סוגיא דנזיר הכחישתו וכנז"ל) .תירוץ למה
שקשה על מרן הכ"מ בה' שגגות( ולכן נלע"ד לתרץ בעד מרן הכ"מ והוא
דהאמת כי רבנן פליגי עליה דר' יהודה וס"ל דהבעל אינו מחויב להביא
הקרבנות שאשתו חייבת וכמו שמשמע מההיא סוגיא דנזיר ומ"מ אם
רוצה הבעל להביא קרבנות שאשתו חייבת אף אם היא עניה צריך להביא
עליה קרבן עשיר אם הוא עשיר ובענין זה הוא מ"ש במשנה דסוף נגעים
אמר ר' יהודה אף על ידי אשתו מביא קרבן עשיר וכן כל קרבן שהיא
חייבת ולא איירי שם במ"ש לאשמועינן שחייב בקרבן אשתו או אינו
חייב דהלא רישא דההיא מתני' תוכיח כי לא איירי בחיובא דקתני מביא
אדם ע"י בנו ע"י בתו ע"י עבדו ושפחתו קרבן עני ומאכילן בזבחים
ובהנהו אינו חייב מן הדין להביא קרבנות שהם חייבים דהלא בניו אפילו
במזונותיו אינו חייב כי מזונותיו הם בתורת צדקה ודוקא בקטנים אלא
כונת מתני' היא דאילו הוא רוצה להאכילם בזבחים יכול להביא עליהם
קרבן עני ואתא ר' יהודה ואמר דאף ע"י אשתו מביא קרבן עשיר וכמ"ש
הרב תי"ט דארישא מהדר דקתני עשיר שהביא קרבן עני לא יצא ולזה
אמר דאף על אשתו מביא קרבן עשיר ואפילו היא ענייה כיון דהוא עשיר
ודלא כסברת ת"ק דאמר דמביא עליהם קרבן עני כיון דהם עניים קרינן
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בהו אם לא תשיג ידו וכו' ולא למביא בעבורם ולכן אף אם הוא עשיר
מביא עליהם קרבן עני ור' יהודה אמר כנז"ל וכל זה אם הוא רוצה מדעתו
להביא קרבן כפרתה או כל קרבן שהיא חייבת צריך שיקריב עליה קרבן
עשיר דוקא כיון דהוא עשיר ואשתו כגופו ולענין זה הוא מ"ש מרן הכ"מ
ז"ל דאע"ג דר"י מתני לה משמע דליכא מאן דפליג עליה ר"ל על ענין
הזה דוקא דאם בא להקריב בעדה צריך להקריב קרבן עשיר כאמור ועל
זה סיים מרן הכ"מ ואמר דענין זה נאמר בסוגיא דמס' נדרים ובפ' המקבל
ולעולם דלענין אם חייב הבעל בחיוב גמור להקריב קרבנותיה או לא בזה
לא איירי המשנה דמס' נגעים אלא דבר זה שמעינן ליה מן הסוגיא
דהמקבל כנז"ל ומן הברייתא כי בזה פליגי רבנן עליה דר"י וס"ל דהבעל
אינו משועבד מן הדין להקריב קרבנותיה ,וכן אמרו בסוגיא דנזיר הנז"ל
והיינו שגירסת הברייתא היא כגירסת ר' שמשון.
תניא בת"כ זאת תורת וכו' מלמד שמביא אדם ע"י בנו וכו' יכול אף ע"י
אשתו יביא קרבן עני ת"ל זאת דברי ר' יהודה אמר ר' יהודה לפיכך אם
פטרה וכו' יע"ש בלשון מוהר"ש ומדקאמר דברי ר' יהודה ולא קאמר
אמר ר' יהודה משמע דאלו הם דברי ר"י אבל רבנן פליגי עליה וס"ל
דלענין החיוב אין הבעל חייב מן התורה להקריב קרבנות שאשתו חייבת
וכן משמע מסוגיא דפ' המקבל דף ק"ד ע"א ר' יהודה דורש לשון הדיוט
ור"ל דאף דלא כתב כן הו"ל כאילו נכתב כיון דהורגלו ההדיוטות לכתוב
כן והרי הוא חייב בזה כאילו נעשה תנאי בפירוש ונכתב וכמ"ש התו' שם
בד"ה היה דורש לשון הדיוט וכו' יע"ש .וכל זה דוחק דא"כ לפי האמת

ı¯‡‰ ‰„˘ â äëåðç éàî

קסז

ס"ל לרבנן דהבעל אינו חייב מן הדין להקריב בעבור אשתו קרבנות
שהיא חייבת והלא הרמב"ם כתב שם בפסקיו פ"י דה' שגגות דין ו' כל
קרבנות שהאשה חייבת בעלה מביא על ידיה אם היה עני וכו' ואף שלזה
יש לדחות ולומר דמ"ש מביא אינו בריא בחיובא אלא הרוצה אם ירצה
והוי דומיא דעל ידי בנו וכנז"ל אבל מאי דקשה הוא מ"ש הרמב"ם בפי'
המשנה דסוף נגעים וז"ל ,ר"ל קרבן זבות ויולדות הנה הוא מחויב אליו
ולא יקרבנו קרבן עני בעבורה אם היה עשיר והלכה כר' יהודה עכ"ל.
קתני מיהא כי הוא מחויב בדבר ,ומ"מ קושטא דמילתא לפי פסק ההלכה
כי הבעל חייב בכל קרבנות שהאשה חייבת חוץ מנדרים ונדבות דהלכה
כר' יהודה שכן הם דברי ר"י שם בסוף נגעים בלי חולק וגם המשנה דמס'
נזיר פ"ד מתוקמא כר' יהודה בין לאיכא דאמרי קמא בין לאיכא דאמרי
בתרא כנז' שם יע"ש .ולכן פסק הרמב"ם בסתם דהבעל מביא על ידי
אשתו כל קרבנות שהיא חייבת בחיוב חוץ מנדרים ונדבות והלכה כר'
יהודה דדריש לשון הדיוט שכן כתב כל אחריות דאיתא ליך עלי מקדמת
דנא והפירוש דהאי מלתא כתבו כל המפרשים ז"ל רש"י בפ' המקבל
והר"ן והרא"ש במס' נדרים ורבינו שמשון במשנה דמס' נגעים פירשו
דהגירסא היא אמר ר' יהודה לפיכך אם פטרה וכו' והיא כותבת לו כן
בשובר וגירסת הספרים כתב רש"י בפ' המקבל דלא ידע לפרשה כראוי,
וכן כתבו התוס' במס' נזיר כגירסת רש"י בד"ה הכי גריס רש"י וכו' יע"ש.
ולאפוקי מגירסת הספרים דגרסי שכן כתב לה הבעל והיינו בכתובה.

קסח
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)תמיהה על הרב גדליה בפי' הילקוט( וא"כ מן התימה על הרב גדליה שם
בפי' לילקוט סדר טהרה )פרשת תזריע( דף רע"ח ע"ב שקיים הגירסא
הזאת וז"ל ,שכך הוא כתב לה האחריות דאית ליך עלי מן קדמת דנא
כלומר אחריות דאית ליך עלי לשלומי כל מאי דמחייבת מקדמת דנא
דהיינו כל זמן דהויא ברשותי דמחייב באחריות ולא אם פטרה עכ"ל.
ולשונו אינו מובן כלל מעיקרו דאם הבעל כותב לה כן והיינו בכתובתה
א"כ מקדמת דנא פירושו הקרבנות שהיתה חייבת קודם נישואיה ואין
האמת כן דהלא כתבו התוס' במס' נזיר בד"ה אמר ר' חסדא וכו' וסיימו
וז"ל ,ואומר ר"י דדוקא אותה שנתחייבה משנישאת ואילך ולא אותם
שנתחייבה קודם שנישאת עכ"ל) .קושיא על התוספות פ' המקבל דף
ק"ד ע"א(.
שוב ראיתי מ"ש התו' כי הם עצמם כתבו להפך מזה שם בפ' המקבל דף
ק"ד ע"א בד"ה הכי גרסינן וכו' וז"ל ,פירוש שהיתה חייבת קודם
שנישאת לו יביא בעבורה שכן כתב לה אחריות שיש ליך שאת חייבת
קודם שנישאת דנא אפילו חובות שקדמו לנישואין כגון וכו' עכ"ל .וכן
משמע שם שם בפסקי התוס' סי' שע"ה יע"ש .וא"כ דברי התו' קשים
להולמם וצ"ע .וא"כ הרב גדליה שרצה לזכות שטרא לבי תרי כי רצה
לקיים גירסת הספרים כמ"ש התו' בפ' המקבל אבל פי' מקדמת דנא
דהיינו בעודה תחתיו כאילו הכתיבה הזאת תהיה שכותב לה הבעל כן
בשעת הגירושין כדי שיוצדק לישנא דמקדמת דנא ואין זה נכון סוף דבר
כי אין דבריו מובנים אצלי ,איך שיהיה נמצינו למדין מכל האמור כי הבעל
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קסט

חייב לתת לאשתו כל דבר שהיא חייבת חובת הגוף וכן אלמנתו אשר
היא ניזונית מנכסיו חייב לתת לה גם שמן לנר חנוכה ויין לד' כוסות ולכל
מצות דהיא חייבת דהא אפילו מסים וארנוניות שעליה חייבין היורשים
לפרוע בעדה וכמו שפסק מרן בש"ע א"ה סי' צ"ד דין ז' וז"ל ,חייבים
לפרוע בשבילה כסף גולגלתה ומס שעליה כדרך שפרע בעלה בשבילה
אבל אין חייבין בפדיונה ולא ברפואתה שיש לה קצבה ולא בקבורתה
עכ"ל .וכתב בחיבורו בית יוסף דכן כתוב במישרים נתיב כ"ג חי"א יע"ש.
ואם כן קל וחומר הדברים דהשתא ומה אם כסף גולגלתא ומס שעליה
חייבין היורשים לפרוע בעדה שהם חיובים זרים ,מכ"ש וק"ו בן בנו של
ק"ו חיובי תורה שעליה מצד הדין דודאי שהיורשים חייבים לתת לה כמו
שהבעל היה נותן לה חוץ מנדרים ונדבות דאפילו בעלה היה פטור וכנז"ל
ותו כי שמן לנרות חנוכה ויין לד' כוסות אפילו עני המתפרנס מן הצדקה
חייב למכור כסותו ולקנותם וא"כ גם אלמנה זו כמו כן והיורשים חייבים
בכסותה ולפי כבוד בעלה כנודע ואם כן ודאי דקם דינא דהיורשים
7
חייבים לתת לה כל מצות שהם לחובת הגוף וכנז"ל כן נלע"ד.
 7במה שדן רבינו האם יתומים צריכים לתת לאמם האלמנה נר אחד ,או
דלמא גם את נרות ההידור.
הנה מו"ר זצוק"ל בחזו"ע )עמ' ס"ו וכ"ז( האריך בזה ,ונביא תו"ד .בספר
בית עובד )הלכות חנוכה אות י"ט דף קנ"ח ע"ב( כתב שאפשר שאין

˘„äëåðç éàî â ı¯‡‰ ‰

קע

סימן מ
שאלה ,ראובן ושמעון שהיו דרים בחצר אחת ובתיהם פתוחים לחצר
ושורת הדין נותנת שידליקו על פתח בתיהם מבחוץ כיון שפתוחים
לחצר ובתיהם היו סמוכים זה אצל זה אלא שכותל אחד היה מפסיק
ביניהם באופן שפתחי בתיהם סמוכים זה אצל זה ועובי הכותל מפסיק
לכפות על היתומים ליתן כל מה שהיא רוצה לעשות כמנהג המהדרין,
מכיון דמדינא אין חיוב להדליק יותר מנר אחד בכל לילה ,וסיים בזה"ל
וצריך להתיישב בזה לדינא .והגר"ח פלאג'י במועד לכל חי )סי' כ"ז אות
נ"ב( כתב לחלוק על דברי הרב בית עובד הנ"ל וכתב שחייבים היורשים
לתת שמן גם לנרות ההידור ,דקיי"ל בכתובות )ס"א ע"ב( עולה עמו ואינה
יורדת ,וכ"כ בשו"ת אקים את יצחק להג"ר יצחק אברהם שלמה )סי' מ"ד,
ובירחון תורה מציון )שנה י' סי' ד' אות ג'( .בהערות הרי"ח טוב מפראג
כתב וז"ל ,כיון שנהגו כל ישראל כב"ה גם היא תנהוג .ובחזו"ע שם הוסיף
מו"ר זצוק"ל דבפרט לפי מש"כ הגאון חמד משה שמנהג המהדרין מן
המהדרין נעשה כעיקר המצוה ,וכ"כ הרב גליא מסכת )דף פ"ב סוף ע"ב(
שענין ההידור בתוספת נ"ח אף שקראוהו חז"ל בשם מהדרין אינו דומה
לשאר עניני הידור מצוה אלא נחשבים כולם לעיקרי המצוה .ע"ש .וכ"כ
הכת"ס )בחאו"ח סי' קל"ה( וכ"כ בספר תורת חיים סופר )סי' תרע"א על
המג"א סק"א( לפי"ז ראוי לתת לה שמן באופן שתוכל לנהוג כמנהג
המהדרין שנהג בה בעלה בעוגה בחיים ,עכ"ד רבינו זצוק"ל .וע"ע במש"כ
בזה ידידנו הרה"ג ר' פנחס רז שליט"א בקובץ בתורתו חנוכה הנדפס ע"י
חברי בית מדרשינו )מעמ' תק"ה ואילך( דברים נפלאים ומאירים .ואכמ"ל.
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בין פתח לפתח ואחד מהן לא היה לו מזוזה בפתחו ושורת הדין נותן
שידליק מימין ובעובי הכותל אם יניחו נרות חנוכה יהיו בטפח בסמוך
לפתח לזה כמו כמו לזה מי אמרינן דסגי בנר א' לשניהם וישתתפו בשמן
ויצאו שניהם י"ח בזה או דילמא שייך חשדה בזה שהרואה יאמר שמא
הנרות הללו אינן אלא של אחד מהם ויחשדו לאחד מהם שאינו מדליק
נרות חנוכה שהרי מצינו לרז"ל שחששו בנר חנוכה לחששה זו בחצר
שיש לו שני פתחים או דילמא דנ"ד שאני דהי מינייהו מפקת ויבואו
שניהם דשקולין הם ושכמ"ה.
תשובה ,הנלע"ד בקיצור כי ודאי נראה כי לפי מ"ש הרפ"ח בסי' תרע"ה
דין ה' ובסי' תרע"ז דין א' בשם הרב המגיד דכל שהם חלוקים בעיסתם
אפילו שנכנסים בפתח א' אפילו שהוא בן עם אביו דלא מהני שיתוף רק
שכל אחד צריך להדליק מכ"ש בנ"ד דלא מהני שיתוף רק כל א' ידליק
לעצמו זה למטה מזה וכמ"ש שם הרפ"ח בסי' תרע"א דין ה' בשם ה"ה
האי נדון זה בעצמו יע"ש ובודאי כי מרן השואל לא נסתפק בזה דודאי
שידליקו בשוה אם מקום של עובי הכותל אשר ביניהם מספיק ליתן
ברוחבו ט"ז נרות ואם לאו שאין מקום להעמיד ט"ז נרות יניחו זה תחת
זה כי למעלה מג' טפחים עד עשרה הוי מצוה מן המובחר ומכ"ש בזמן
הזה שאנו מדליקין בפנים ממש בתוך הבתים ולא מצד חוץ ואפילו
שהבתים כולם פתוחים לחצר ודאי שידליקו כל אחד מבפנים ומי שיש
לו מזוזה ידליק מצד שמאל והאחר שאין לו מזוזה מצד ימין באופן שאין

קעב
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כאן ספק אבל אי איכא לאיסתפוקי הוא בזמן הזה שהרוצה להדליק מצד
חוץ של הבית והיינו כשפתוח לחצר ולדעת הרב דרכי משה שכתבו
בשמו כי בזמן הזה מותר להשתתף כ"כ הרב באר היטב בשמו ריש סי'
תרע"ז מאי אם ישתתף או לא אם איכא חששה או לא כנז"ל בשאלה,
ונלע"ד דיכול להשתתף וליכא חשדא ולא מטעם הנז"ל בשאלה דהי
מינייהו נפקת וכו' דהלא ממה נפשך אחד מהם יהא נחשד אלא הטעם
הוא דכיון דהם מרוח אחת ליכא חשדא דהו"ל כשני פתחים דחצר דאם
הם מרוח אחד דאינו מדליק אלא באחד מהם דאמור יאמרו רשות אחד
הוא ועד כאן לא פסק הרב החבי"ב )כנסת הגדולה( שם בסי' תרע"ז
בהגהת הטור באכסנאי שפתח פתח לעצמו דחייב להדליק ואפילו שהם
מרוח אחת אלא מן הטעם שכתב הוא ז"ל שגילה דעתו שאינו רוצה
במצות בעל הביתנ וכו' אבל הכא שגילה דעתו להפך והרי נשתתפו יחד
נמצא דליכא חשדא אם הם מרוח אחד כנז"ל וגם שיאמר נשתתפו יחד
ואם הם משני רוחות דאיכא חשדא ואזי אין מקום לספק הנז"ל בשאלה
דהלא הפתחים הם משני רוחות והכותל המפסיק בניהם הוא הקרן זוית
נמצא דאין הנרות יכולות להיות בשוה בטפח הסמוך לפתח לזה ולזה
יחד באופן כי אין מקום שאלה לנ"ד אם לא כמש"ל וא"כ יכולים
להשתתף וליכא חשדא כנז"ל אם הם מרוח אחד דאפילו מי שידע שהם
שתי רשויות ליכא חשדא כי אמר יאמר דודאי נשתתפו דהרי נרם סמוך

ı¯‡‰ ‰„˘ â äëåðç éàî

קעג

לפתחם כדין משא"כ בשני פתחי החצר משני רוחות שאומרים לא
8
הדליק כלל.

סימן מא
שאלה ,אם קליפי ביצים כשרים לנר חנוכה ע"י שיחליפם בכל לילה כדין
כלי חרס או לא יורינו המורה לצדקה את המעשה אשר יעשון ויבא
שכמ"ה.
תשובה ,ידוע הדבר ומפורסם הטעם דכלי חרס צריך ליקח חדש בכל
לילה או ללבנו באור דהוו כמו חדשים כמ"ש הטור א"ח ס"ס תרע"ג
בשם הר"ם מרוטנבורק ע"ש .והעיקר ממ"ש במס' סופרים פרק כ' הלכה
ג' וז"ל ,אסור להדליק בנר ישן אם אין לו אלא ישן מלבנו באור יפה יפה
ומותר ,עכ"ל .וכתב הטור דסתם נר הוא כלי חרס ודקדקו לומר ומלבנו
באור יפה יפה כדי שישתנה דינו ויקרא חדש ולא חדש ממש וכמ"ש
הטור דהוי כמו חדשים ,כמו דייקא יען דאין כלי חרס מתחדש עד
 8מש"כ רבינו לענין שני שכנים יש לציין כאן מה שפסק הגריש"א זצוק"ל
והובא בספר פניני חנוכה )עמ' ע"א – ע"ה( וז"ל ולהשתתף עם שכנו
שמדליק בפתח הבנין אין זה מועיל לכתחילה ואף לשיטות הסוברות
שמועילה שותפות של שני בעלי בתים הדרים בבית אחד כיון שכאן אינו
דר עם שכינו באותו בית ורק אם אין מקום לשניהם להדליק בפתח הבנין
יכול הוא להשתתף עמו ולסמוך על כך שבאופן זה יצא בדיעבד.

קעד
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שיחזירוהו לכבשן כנז' בטור ובש"ע הל' פסח סי' תנ"א יע"ש .אמנם הכא
ודאי דלא הצריכוהו להחזירו לכבשונות אלא כונתם ז"ל היתה שילבן
אותו בבית יפה יפה ר"ל מבחוץ ומבפנים עד שתהא השלהבת עולה
להם מכל צד דע"כ לא הצריכוהו להחזירו לכבשונות רק התם דחייס
עלייהו דילמא פקעי כנזכר שם אבל פה בנר חרס השוה פרוטה או פחות
לא ,ודיו בהסקה מעליא וכתבתי זה כי ראיתי מה שכתב הרב המופלא
כמוהר"ר משה מזרחי יצ"ו בתשובתו על שאלה זו וז"ל ,דממ"ש במס'
סופרים ומלבנו באור יפה יפה ב' פעמים הכריחו דבנר חרס מיירי דבעינן
ליבון עד מאד שיחזרם לכבשן האש וכמ"ש הרא"ש וכו' דבחזרת
כבשונות וכו' פנים חדשות באו לכאן עכ"ל .דמשמע דהצריכן לנרות
הללו ליבון דכבשונות ולדעתי נ"ל דאין צריך להחזירם לכבשונות וכמו
שדקדקתי לעיל מדברי הטור ,ופוק חזי מה עמא דבר ששורפין אותם
בבית הם עניי ירושלים אנן בדידן דטעם הדבר דצריך חדש כל לילה או
ליבון הוא מטעם מיאוס כ"כ הרב כנה"ג א"ח סי' תרע"ג בהגהות הטור
בשם רש"ל תשובה פ"ה וכ"כ הלבוש וז"ל ,עד שיסיקנו באור מפני
מיאוס והוי ביזוי מצוה וכו' ונר של מתכת או של חרס מצופה אין צריך
חדש שאינו מאוס כ"כ עכ"ל .ובודאי דמ"ש דאינו מאוס כל כך קאי לכלי
חרס מצופה דאילו לכלי מתכת לא ממאיס כלל נמצא כי כל כלי מתכות
שוין לטובה בזה דאין להחליפן אבל מ"מ יש במתכת עצמו הדרגה אחת
שכ"כ הרב כנה"ג בשייריו בהגהת הטור בשם הר"י מברונה דאעפ"י
שאמרו אלא בכלי מתכת מצוה מן המובחר בכלי נחשת דלא בלע ולא
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מימאיס עכ"ל .הרי משמע מזה כי שאר מיני מתכת בלע ומימאיס אלא
דאינו נמאס כ"כ כמו הכלי חרס ולכן בכל מיני מתכת אין צריך להחליפן
נמצינו למדין דלענין נ"ד דכל דבר שאינו בולע הרבה ומימאיס כ"כ כמו
הכלי חרס שעינינו הרואות שמשתנה מראיתו תכף ומיד בהשתמש בו
פעם אחת משא"כ בקליפי ביצים לשעת הדחק שאינו משתנה
בהשתמש בו כמה פעמים ואעפ"י שקליפת הביצה ספוגי כנודע מכמה
מקומות חדא מדין ביצה שלימה שנתבשלה עם אחרות והיה בה אפרוח
או דם אוסרת כולם כמ"ש מרן בש"ע יורה דעה סי' פ"ו דין ה' יע"ש .וגם
כי ביצה שלימה המתבשלת באיזה צבע ימצא תוכה צבוע ג"כ וכיוצא
במופת ביצה מליאה טל שתעלה באויר כמ"ש רש"י ריש פרשת בשלח
כנודע וגם מדין המליחה כנודע באופן כי קליפת ביצה היא ספוגיית
ובולעת ופולטת וכן בכל כלי מתכת אמנם אינו ככלי חרס ולכן מן הדין
אין צורך להחליף כנז"ל וכמ"ש הרב יצ"ו והביא סוגיא דמס' שבת דף
פ"ט ע"ב דשאני לן בין קליפת ביצה לכלי חרס דקליפת ביצה לא מאיס
ככלי חרס וצריכי וכו' ,יע"ש .וכן כתב הרמב"ם בפי' המשנה כי כלי חרס
מטונף ומאיס ,משא"כ בקליפת ביצה ואתי לאיסתפוקי מיניה וכו' ,יע"ש.
ותפשוט מזה לנ"ד דאין חיוב להחליפה ,אמנם בראיה הב' שהביא ממס'
כלים פי"ז משנה י"ד וביצה נעמית המצופה וכתב הרמב"ם שם בפי'
המשנה ובחיבורו ריש הל' כלים הלכה ב' דביצה נעמית המצופה דינה
ככלי עץ ומקבלת טומאה וכתב הרב יצ"ו דלאו דוקא ביצת הנעמית אלא
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אפילו ביצת התרנגולת וכמ"ש בתוספתא שם והביאו הר"ש הרי כי
שפופרת מתייחס עם כלי עצם וכו') .קושיא על הראיה הב' אשר הביא
כמה"ר משה מזרחי יצ"ו בפסקיו על זה הענין( נלע"ד דאחר המחילה לא
צדק בזאת הראיה דהנה טעות נפל בדברי הר"ש וכן הוא לשון התוספתא
דמס' טהרות בבא מציעא פ"ז ביצת תרנגולת המצופה טהורה לפי
שאינה אלא כמעמד ר"ש בן אלעזר אומר משם ר"מ אף ביצת תרנגולת
המצופה מקבלת כל שהוא טמאה ולא הוזכרו כנף העוף וביצה נעמית
אלא בהווה עכ"ל .והר"ש הביא דברי ת"ק והוא אמר כי ביצת התרנגולת
שמצופה טהורה ואין הלכה כר"ש בן אלעזר אלא כחכמים ודוקא ביצת
הנעמית המצופה אמרו ולא ביצת תרנגולת וכמ"ש הרבינו עובדיה שם
בפי' המשנה וז"ל ,וביצת הנעמית וכו' ורבנן גזרו טומאה בביצתה כשהיא
מצופה כיון דבלא ציפוי נמי עומדת אבל בשאר ביצים אפילו במצופה לא
גזרו כיון דבאינה מצופה לא קיימא כלל וכ"כ הרב תי"ט שם במס' פרה
פ"ה משנה ו' ביצת תרנגולת ר"מ ור"י מכשירין וחכמים פוסלין וז"ל,
ונקט תרנגולת למעוטי בת היענה וכו' יע"ש באורך .ובשם הר"ש הביא
ג"כ דשאני ביצת התרנגולת מביצת היענה והלכה כחכמים דפוסלין
בביצת התרנגולת יע"ש .ואין הלכה כר"מ וכמ"ש אני הדיוט לעיל דאין
הלכה כר"ש בן אלעזר בשם ר"מ אלא כת"ק וכנז"ל הרי להדיא דביצת
התרנגולת אינה כביצת הנעמית וכיון שכן אין דינא כעצם ואין מכאן
ראיה אלא אדרבא יש מכאן ראיה לפסול שפופרת של ביצה להדליק בו
נר של חנוכה וכמ"ש לקמן בע"ה) .ביאור דברי הרב חסד לאברהם(
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ומצאתי שכתב הרב כמוהר"א אזולאי ז"ל בס' חסד לאברהם מעין ב' נהר
נ"ד דף כ"ה ע"ב וז"ל ,דע שט"ו כלים ראוים להדלקת נר חנוכה וכל
הקודם קודם משובח משום זה אלי ואנוהו ,זהב ,כסף ,נחושת קלל,
נחושת אדום ,ברזל ,בדיל ,עופרת ,זכוכית ,עץ ,חרס מצופה אבר ,חרס
חדש ,עצם קליפת רימון ,קליפת אגוז ,קליפות אילן ,ואלו הקליפות צריך
לעשות כלי כמו לעשות כף מאזנים או למוד בהם פלפלין וכיוצא אבל
קליפות בצלים ובצים וכיוצא אינם ראוים להדלקה וכל הט"ו כלים הנז'
שאינם יכולים לעמוד בלא סמיכה אינם ראוים לנר חנוכה עכ"ל .והנה
מאחר כי רבינו זלה"ה הורה שלא להדליק בקליפת ביצים וכיוצא בו מי
יבא אחר המלך להתיר אמנם צריכין אנו לעמוד ולהבין תוכן אמריו ומנין
לו דינים הנ"ל ,והנה למ"ש בתחילה דקודם קודם משובח משום זה אלי
ואנוהו זה פשוט והראיה כי מוהרש"ל היה מדליק במנורת כסף בליל ב'
ומברך שהחיינו ,וגם מ"ש כלי עץ זה פשוט דמדליקין ככתוב אצלי
במקום אחר דאם העץ חזק ואינו נשרף דמדליקין בו וכמ"ש הרב יד
אהרן בא"ח וכתבתיו לעיל בקונטריסי זה יע"ש .והראייה ממנורה של עץ
שהדליקו בה חשמונאי בימי חנוכה כנודע ,ומ"ש דכל הכלים הנ"ל אם
אינם עומדים בלא סמיכה אין להם תורת כלי וע"כ אין מדליקין בהם
והוא הדין והוא הטעם לקליפת ביצים כי הם כדוריים דאינם עומדין
מאליהן ואין עליהן תורת כלי כלל וכמ"ש הרבינו עובדיה כנז"ל דביצת
תרנגולת אפילו מצופה אין לה תורת כלי כיון דבאינה מצופה אינה
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עומדת בפני עצמה והכא בנר חנוכה בעינן כלי כל דהוא שיחזיק שיעור
השמן שהם ו' דרה"ם חסר רביעית כמ"ש הרב חסד לאברהם יע"ש
באורך ,וכיון דאינו עומד בפני עצמו ע"כ אין להדליק בקליפת בצים
ואגוזים שלנו ובצלים אלא בדבר העומד בפני עצמו כמו רימון וכיוצא וכן
כתוב בתוספתא שם לענין טומאה וז"ל ,העושה כלים בדבר שהוא
מעמד טמא ומדבר שאינו מעמד טהור באופן כי אעפ"י שמותר להדליק
נר חנוכה בשעוה או שמן קרוש ולא בעינן כלי כלל מ"מ אם בא להדליק
בשמן מהותך וצריך כלי כל שהוא כנז"ל בעינן שיהיה ביה תורת כלי
וכעין מ"ש שם במ' פרה פ"ה דאעפ"י שבכל הכלים מקדשים כנזכר שם
במשנה ה' ואפילו בדבר שאינו מקבל טומאה כמו כלי גללים וכיוצא מ"מ
כלי כל דהוא בעינן שיקבל בו שיעור המים שמקדשין בו ולכן פסלו רבנן
בביצת התרנגולת ובדפנות כלים וכיוצא כנזכר שם וכמו כן הכא בנ"ד
בעינן כלי כל דהוא זה נלע"ד בכוונת דברי הרב חסד לאברהם באופן כי
יצא לנו מכל האמור דאע"ג דקליפת הביצה אין בה מיאוס כמו בכלי חרס
מהראיות הנז"ל ואעפ"י דבראיה הנז"ל יש מקום ק"ו דהלא הך כלי חרס
דקאמר דמאיס בסתם כלי חרס מיירי והיינו בין חדש בין ישן וכיון שכן
אף בכלי חרס חדש מאיס להדיוט ולא תהא כהנת כפונדקית כי להדיוט
מאיס מכ"ש לשמים במצות נר חנוכה ,ויש ליישב ואין כאן מקום
להאריך זולת כלל העולה דאין להדליק בקליפת ביצים ובצלים וכיוצא
כאשר הורה גבר הוא האדם הגדול הוא אברהם ז"ל וטעמו ונימוקו עמו
כנז"ל כפי ענ"ד ואל תתמה במה שנוהגין העולם להדליק בפמוטות של
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זכוכית ונקראין חאנוקייא"ס ואין יכולין לעמוד בפני עצמן ודלא כמ"ש
הרב חסד לאברהם דאין זה תמיהא דהלא כבר פסק מרן בש"ע א"ח סי'
קנ"ט ס"ק ה' דאם מתחילה עשה כלי בלי סמיכה להשתמש בו ע"י
סמיכה דין תורת כלי עליו וכן הכא בנ"ד כי יש להם בית מושב דמתחילה
9
נעשו וזה פשוט וצור ישראל יצילנו משגיאות אמן כן יהי רצון.
 9במה שדן רבינו האם קליפי ביצים כשרים לנר חנוכה ,כבר דנו אחרונים
חביבים אם בעינן כלי לנר חנוכה ,וג"ע מרן זצוק"ל בספרו חזון עובדיה
)חנוכה ,עמ' לד (,כתב וז"ל :ולכאורה נראה שלכתחילה צריך ג"כ להדליק
נר חנוכה בכלי ,ולא כאלה שמדביקים נר שעוה על חתיכת רצפה ,כיון
שאין זה כלי .וי"א שהכלי מעכב במצוות הדלקת נר חנוכה ,וכ"כ בשו"ת
אבני נזר )סימן תק( ,וכ"כ השדי חמד במערכת חנוכה )אות ז'( בשם הרב
יד הנאמן דמה שכתב החסד לאברהם אזולאי בשם רבינו יצחק בן הראב"ד
לפסול קליפות ביצים או בצלים לנר חנוכה ,מפני שאין עליהם תורת כלים,
ואין כאן נר ,יש לחוש לדבריו ,וע"ע בברכ"י )תרע"ג ס"ק ו( .אך יש לומר
שזהו דוקא למי שמדליק בשמן משא"כ למי שמדליק בנר שעוה.
אולם בשו"ת חכם צבי )סימן מה( דן ידין במדביק נרות שעוה בכותל
להדליקן נרות חנוכה ,ומוכח מדבריו דשפיר דמי אף בלא כלי .וכ"כ
הפמ"ג )סימן תרע"א מש"ז סק"ב( ,וכ"כ בשו"ת שער שלמה זוארפה )סוף
סימן נא( .ומהר"א פוסק בספרו מור ואהלות )דף ס"א ע"ג( כתב שכל כונת
החסד לאברהם בשם ר' יצחק סגי נהור הוא רק מחמת דבעינן זה אלי
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סימן מב
שאלה ,כתב מרן בשלחן ערוך בסי' תרע"א יש מי שאומר שכיון
שהדלקה עושה מצוה צריך שיתן שמן בנר כדי שיעור קודם הדלקה אבל
אם בירך והדליק ואח"כ הוסיף שמן עד כדי שיעור לא יצא י"ח ע"כ .ולפי
זה יש מקום שאלה אם ראובן בשאר לילות חוץ מהראשונה לא היה לו
שמן כי אם לנר אחד ונתן אותו בנר ובירך עליו ואח"כ קרה מקרה
שהביאו שמן הראוי לשאר נרות אם יכול לחזור ולברך עליהם ולא הוי
ברכה לבטלה או לא ,מי אמרינן כיון דמצות נר חנוכה נר איש וביתו
והשאר אינו אלא משום הידור כבר יצא י"ח ושוב לא יברך וכמ"ש הר' יד
אהרן וז"ל ,נ"ל דאם יש כדי להדליק בכל לילה נר אחד אין צריך לחזור
על הפתחים או למכור כסותו מאחר דיצא י"ח מן הדין וכו' ואם יש לו
שמן בצמצום ולחבירו אין לו כלל מוטב שידליק בכל לילה א' ויתן
לחבירו דהא מדינא אין צריך כי אם נר אחד ,ע"כ .או דילמא התם שאני
משום דגדול כבוד הבריות שצריך לחזר על הפתחים או למכור כסותו
וכן כדי שיזכה חבירו במצוה דכל ישראל ערבים זה לזה ,אמנם בנ"ד
לענין ברכה כולהו חדא מצוה נינהו כיון שקבלו עליהם כל ישראל הידור
ואנווהו ודרשינן התנאה לפניו במצוות ,וע"ע שו"ת ארץ טובה )סימן כח
אות ו' והלאה( ,ובשו"ת אבני ישפה )חאו"ח סימן קכט( .ובשו"ת שיח
יצחק וייס מווערבוי )סימן שמ"ב( ,ובספר חוט שני קרליץ )חנוכה ,עמ'
שכא( ,ובקובץ ישורון )חלק יד ,עמ' קפו( בהערות הדובב מישרים ,ובספר
שלמי תודה )פלמן ,חנוכה סימן י(.
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זה למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה שוינהו אנפשייהו חובה וכולם שוין
לטובה לענין ברכה ,זכר לדבר תפילת ערבית שהיא רשות ועם כל זה
שוינהו אנפשייהו חובה ומברכין .והנה לענין שימוש לכאורה כתב בספר
גן המלך וז"ל ,לאו דוקא אותם שמדליקין למצות נר חנוכה אלא אפילו
שמוסיפין המהדרין בכל לילה אסור להשתמש לאורה ובסי' תרע"ו כתב
הרב יד אהרן אם הדליק נר אחד ולא בירך יש לו לברך על השאר וכל זמן
שעוסק בהידור יש לו לברך ,ע"כ .אמנם בנ"ד יש לחלק וכיון שיש פנים
לכאן ולכאן תיבעי לן ויבא דברו בעיט"ו ושכמ"ה.
תשובה ,י'גע ה'אדם ו'ימצא ה'תשובה בספרי הקדש כי מימיהם אנו
שותין והנה לשאלה הנז"ל הקורא קורא ופושט ממ"ש הרפ"ח בא"ח סוף
סי' תרע"ב וז"ל ,נשאלתי על מי שהוא עומד בליל ז' והי"ל להדליק ז'
וכסבור שהיה ליל ו' והדליק ששה ואח"כ נודע לו שהיה ליל ז' וצריך
להדליק נר אחד אי בעי לברוכי או לא ,והשבתי דכיון דמצות חנוכה נר
לאיש וביתו ואינך דמדליק הוא משום הידור לא בעי לברוכי ,ועוד ,שהרי
כתב בבית יוסף בשם א"ח מי שלא הדליק בליל ג' אלא ב' נרות זה היה
מעשה בלוניל והסכימו שידליק מה שחסר להדליק ואין צריך לברך פעם
אחרת ואפילו לדעת תרומת הדשן שכתב דאכסנאי נמי אם רצה להדליק
בברכה משום הידור שפיר דמי מודה הכא וכ"ש שאין דבריו מחוורין
וכמ"ש בסי' תרע"ז בדין ג' עכ"ל .הרי להדיא דאין לברך על הנוסף משום
הידור וכאשר יתבאר עוד לקמן .אמנם לכאורה נראה כי אין זה מוסכם
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שהרי הרב מגן אברהם ז"ל כתב בסי' תרנ"א ס"ק כ"ה שכתב וז"ל ,כתוב
בא"ח מעשה בהר"ם שנטל לולב ובירך ואח"כ ראה שלא היה בו ערבה
ואח"כ חזר ונטלו עם הערבה ובירך על נטילת ערבה ושהחיינו משום
ערבה ונהי שאין צריך ליטול אלא הערבה בלבד מ"מ מצוה מן המובחר
ליטול הד' מינים בבת אחת וכן כתב הראב"ד ,עכ"ל .וצ"ע דבסי' תרע"ב
כתב בשם א"ח אם לא הדליק בליל ד' אלא ג' נרות יחזור וידליק א' ולא
יברך כי הברכה שעשה בתחילה על חיוב כל הנרות עשאה ,עכ"ל .וכתב
סי' ר"ו ס"ה וקע"ו ס"ד דאעפ"י שלא היה לפניו בשעת ברכה כיון שדעתו
עליו וכו' ולכן נ"ל דהא"ח והראב"ד לשיטתם אזלי דס"ל דצריך לברך על
כל א' בפני עצמו אבל לדידן אין צריך לברך אלא אם כן סח בינתים וכו'
וכ"כ הרד"א בשם הרמב"ם שאם בשעה שהדליק נר הראשון היתה
כונתו להדליק אחרות אין צריך לברך ואם בירך והדליק ואח"כ נזדמנו לו
נרות מברך בכל פעם ,עכ"ל .והנה מ"ש בשם הרד"א בשם הרמב"ם
שאם הדליק נר ראשון והיה דעתו וכו' או אח"כ נזדמנו לו דהוי כדמיון
שאלתינו ואמרו דכיון דמעיקרא כשבירך לא היה בדעתו על הנר זה אלא
אח"כ נזדמנה דיברך נמצא דהוי הפך ממ"ש הרפ"ח ז"ל ואין לומר דלא
פליגי דשאני דינו של הרפ"ח דכיון דמתחילה בירך על כל חיוב הנרות
הצריכין להדליק באותה לילה רק ששכח מנין הלילות ועל כן כשנודע לו
ובא להדליק נר האחרת אין צריך לברך יען כי מתחילה בירך על השלמת
מצות אותה לילה וכמ"ש מרן הב"י בסי' תרע"ב בשם א"ח וז"ל ,ואין
צריך לברך פעם אחרת כי הברכה שעשה בתחילה על חיוב כל הנרות
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עשאה ,עכ"ל .אבל מ"ש רמ"ה בשם הרד"א שחייב לחזור ולברך היינו
דבשעה שבירך לא היה דעתו עליו כי הרי אח"כ נזדמנו הנרות אחרות
וידע כי הוא חייב להדליק נרות אחרות מ"מ אין בידו לקיימם ואדרבא לא
כיון עליהם וכפי זה דלא פליגי יצא הדין בנ"ד דיחזור ויברך דנ"ד הוי
כמ"ש המגן אברהם בשם הרד"א כיון שאח"כ נזדמנו לו נרות אחרות ,אין
לומר זה אלא כפי טעם הב' שכתב הרפ"ח שנסתייע מלשון מרן הב"י
שכתב ,ועוד ,שהרי כתב הב"י וכו' אבל כפי טעם הא' שכתב הרפ"ח
דכיון דמצות חנוכה היא נר אחד לאיש וביתו ואינך דמדליק משום הידור
ולא בעי לברוכי בזה לכאורה נראה דפליגי דלסברת המגן אברהם בשם
הרד"א דאף על נרות ההידור אם אח"כ נזדמנו לו מברך ולסברת הרד"א
אין צריך לברך על נרות ההידור כיון דכבר בירך על המצוה עצמה וקודם
בואינו להבין דברי המגן אברהם בפרטות הדין נוטה כמ"ש הרפ"ח במ"ש
הוא ז"ל דאפילו הרב תרומת הדשן שכתב דאכסנאי המדליק מפני הידור
דיברך הכא בנ"ד זה יודה דלא יברך על ההידור דשאני התם דכיון
דאכסנאי זה אינו רוצה לצאת י"ח עם מה שמדלקת אשתו בביתו לכן חל
עליו חיוב ההדלקה בבברכה דהא קי"ל עשרה עושים מצוה אחת אחד
מברך לכולם ואפ"ה מעשים בכל יום דכל אחד מברך על טלית בבית
הכנסת יען דאינו רוצה לצאת בברכת חבירו כמו שכתב הרב החבי"ב
בשיירי כנה"ג בהגהת הטור סי' תרע"ז בפסקה א' משם מוהר"י ברונא
יע"ש באורך) .פלפול עם הרב שיירי כנסת הגדולה בסי' תרע"ז על מה
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שהביא ראיות ממוהר"י ברונא( ויש מקום עיון בהנך ראיות שהביא
מוהר"י מברונא דלעניות דעתי דאין בהם כדי שביעה דשאני חבירו
מאשתו כי אשתו כגופו היא והרי מממונו מדלקת ובביתו של אכסנאי
כבר מדליקין ואיך לא ירצה לצאת י"ח ע"י הדלקת אשתו כדי שיביא על
עצמו חיוב דאטו אם היה בביתו הוא ואשתו היו כל אחד יכולין לברך
לעצמו כפי מנהגינו הספרדים ולכן חלקו על הרב תרומות הדשן שאין דין
זה עולה יפה אלא לא יברך אבל אדם עם חבירו דדרך להקפיד שאינו
רוצה לצאת י"ח ע"י חבירו אלא הוא רוצה לזכות על ידי עצמו ולכן
מעשים בכל יום שמברכין על הטלית כל אחד בפני עצמו באופן שאין
ראיות אלו שמביא מוהר"י מברונא דומים לדינו של הרב תרומת הדשן,
אבל בנדון של הרפ"ח ונדון דידן כי הוא עצמו כבר בירך והדליק נר חנוכה
רק שחיסר נר אחד מן ההידור או מפני ששכח או מפני כי לא היה לו
בתחילה שמן בזה יודה הרב תרומת הדשן דלא יברך על הידור וכמ"ש
הרפ"ח .וכן מה שהביא מרן השואל בסיום השאלה דברי הרב יד אהרן
דכל זמן שעוסק בהידור יכול לברך הטעם הוא כנז"ל דכיון דלא בירך
בתחילה לכן יכול לברך כל זמן שעוסק במצוה או בהידורה משמע מזה
הא אם כבר בירך בתחילה ואח"כ נזדמן לו נר ההידור כגון נ"ד לא יברך.
)קושיא על הרב כנה"ג סי' תרע"ז מה שהקשה על הרב ב"י(
ואגב אורחין ראיתי מ"ש הרב כנה"ג בסי' תרע"ז בהגהת הב"י שהקשה
עליו דאיך דחה דברי הא"ח וכתב דאין לסמוך וכו' דהלא תשו' מוהרי"ל
היא להדיא דאינה ברכה לבטלה ,ותירץ ,דיש לדקדק בין אומרו ברכה
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לבטלה או ברכה שאינה צריכה כי מוהרי"ל כתב דאינה ברכה לבטלה וכן
הוא האמת אלא שמרן אמר כי אף שאינה ברכה לבטלה מ"מ הוי ברכה
שאינה צריכה ,עכ"ל .ולע"ד יש לומר כי אף כי מרן ראה תשובת מוהרי"ל
מ"מ לא סמך עליו יען כי בתשובת רש"ל כתוב להפך כמו שהביאה הרב
החבי"ב עצמו שם בהגהות הטור פסקה ב' ,יע"ש .ואפשר כי לכן הרפ"ח
ז"ל בסי' תרע"ז ס"ק ג' כתב דהוו ברכות לבטלה ולא אמר דהוי ברכה
שאינה צריכה לגופה ומטעם הנז"ל) .קושי' על הרב מ"א סימן תרנ"א
ס"ק כ"ה שהקשה על הב"י מדברי הא"ח( ומעתה נבוא לכונת דברי הרב
מגן אברהם הנז"ל כי דבריו לע"ד קשים להולמן במה שהקשה למרן
הב"י בתחילה דברי הא"ח ממעשה דמור"ם שנטל אח"כ הלולב עם
הערבה ובירך על הערבה וצ"ע כי הוא הביא דברי הא"ח וכו' שאמרו
שידליק ולא יברך עכ"ל .ולעד"נ הלא דשאני התם כמעשה דמור"ם
שראה שלא היה באגידת לולב ערבה והוא חלק המצוה מן התורה והוא
חיוב גמור וע"כ בירך פעם ב' אבל הכא בהדלקת נרות חנוכה דמעיקרה
מצותה נר א' לאיש וביתו והשאר אינם בחיוב רק להידור בעלמא וכמ"ש
הרפ"ח וע"כ לא יברך עליהם ואין כאן קושיא למרן הב"י מדברי הא"ח
לדברי הא"ח ומכיון שהמגן אברהם הקשה שהם דברים הפכיים מזה
משמע שחולק בזה על הרפ"ח וס"ל כי בכל הנרות יש בהם חיוב וכל א'
הוא חלק מהמצוה כיון דהידור זה קיבלוהו חובה וכמו שצידד מרן
השואל יצ"ו ואפשר שדקדק הרב מגן אברהם מלשון הא"ח עצמו
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שהעתיק מרן הב"י וז"ל ,דלא יברך מטעם כי הברכה שעשה בתחילה על
חיוב כל הנרות עשאה תיבת חיוב דייקא ר"ל חיוב ולא הידור לחוד דאילו
ס"ל דהוי הידור ולא חיוב ואינם שוין היה לו לומר טעם זה דלא יברך כיון
דקיים מצות נר חנוכה וזה הנר הנוסף הידור לחוד הוא אלא ודאי מדנקיט
חיוב נראה כי כולן שוין לטובה דחובה נמי נינהו אבל העיקר היא עדיף
ולכן ביקש לו טעם אחר זהו הכרח סברת המגן אברהם ולכן הקשה וכו'
כנז"ל אבל לס' הרפ"ח נוכל לומר דאין זו ראיה דכונת הא"ח היא לומר
דאפילו אם יהיו כולם שוין בריא בחיובא נר הא' כמו שאר הנרות אפ"ה
לא יברך אם שכח מלהדליק אחד משאר הנרות יען כי מתחילה כבר
בירך על כל הנרות הצריכים להדליק באותה לילה ואמרו טעם זה דעדיף
מינה ואין הכי נמי כי ודאי כי אין כל הנרות שוין בחיובם כי נר א' מצוה
והשאר הידור כנז"ל אבל המגן אברהם לא ס"ל הכי רק כי כולם שוין
בחיוב ועל כן הק' הצ"ע כנז"ל סוף סוף הרואה יראה כי לצ"ע שהקשה
והם דברי הא"ח עם דברי הא"ח לא ניתורץ כאשר יתבאר לפנים .עוד
הביא הרב מגן אברהם דברי הרב הלבושים סי' ר"ו ס"ה וקע"ו ס"ד
דאעפ"י שלא היו לפניו בשעת ברכה כיון שדעתו עליו אין צריך לברך,
ואחר זה תירץ כי הא"ח והראב"ד אזלי לשיטתייהו וכו' כנז"ל נמצא כי
הצריך עיון בדברי דברי הא"ח אהדדי לא ניתורץ ,ותו כי הך תירוצא לע"ד
לא הבנתיו דהלא הרב הלבושים במקום שהוא ז"ל רמזם לעיל בסימנים
הנ"ל דכל שדעתו עליו אפילו שאינו לפניו לא יברך שזו היא כדברי הא"ח
בענין נרות חנוכה הוא עצמו הביא דין זה שם בה' לולב בהך עובדא
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דמוהר"ם דאח"כ יטול אותו המין שחסר מאגודת לולבו ויברך עליו יע"ש
באורך בסי' תרנ"א ס"ק י"ג ושם ביאר ג"כ שאין מברכין על כל א' בפני
עצמו כי הם חלק מצוה ואין מברכין אלא על מצוה שלימה וכו' יע"ש.
וא"כ איך כתב המגן אברהם כי טעם הא"ח והראב"ד שכתבו דכשלוקח
אח"כ המין שחסר מאגודתו שיחזור ויברך דהיינו דאזלי לשיטתייהו
דס"ל דצריך לברך על כל אחד בפני עצמו וכו' ,והרי ממקום שבא כי הרב
הלבושים דלא ס"ל הך דיברך על כל א' בפני עצמו ואפ"ה פסק כהך
עובדא דמוהר"ם והטעם מבואר שם כיון שלא היה מצורף עמהם
בתחלה הוא לא היה בדעתו שיטלנו אח"כ שהרי לא ידע שהיה חסר לא
נפטר בברכה ראשונה עכ"ל .באופן כי דברי המגן אברהם צל"ע כי נראה
ח"ו דאישתמיטתיה מ"ש הרב הלבושים שם והוא הלך להביא ממקומות
אחרים .ועוד הקשה על הרב מגן אברהם מורי ורבי המאיר עיני חכמים
בהלכה יצ"ו במ"ש המגן אברהם וז"ל ,וכן כתב הרד"א בשם הרמב"ם
שאם בשעה שהדליק נר הראשון וכו' שהנה פשט הלשון משמע דאיירי
על אדם אחד כגון שהיה לו להדליק ג' נרות ביום ג' אם כשבירך בתחילה
על נר הראשון היתה כונתו על אחרות אין צריך לברך ואם לאו שבשעה
שבירך לא היה לו רק שני נרות ולא כיון בברכתו על נר השלישי ואח"כ
נזדמן לו נר ג' חוזר ומברך כמו נדון דידן והקשה מורי ורבי דאם כונת הרב
מגן אברהם היא כן ח"ו לא רק דהרי שאלה זו דהרמב"ם הביא הרב
כנה"ג בשם הרד"א סי' תרע"ו בהגהת הטור פסקה ב' כי משם בארה כי
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שאלת הרמב"ם היא על אדם א' שבירך והדליק בביתו ואח"כ מוטל עליו
להדליק נרות אחרות בבית אחר או באותו בית על אדם אחר כמנהג של
האשכנזים שהולכין בשיטת הרמב"ם נסתפקו אם יחזור לברך או לא ועל
זה השיב כי הכל תלוי בכונתו וכו') .ישוב למה שהרב מורי ורבי כמוהר"ם
מזרחי על הרב מ"א בסי' תרנ"א( ואני אומר דח"ו לומר דהמגן אברהם
טעה בהך מילתא אלא דיפה כיון בהבנת תשובת הרמב"ם כמו שהוא
האמת ולא קאי אנרות דהידור אלא אנרות דעיקר המצוה דאחרים כנז"ל
וכונתו ז"ל הוא כי הוא הביא לעיל מזה דברי הרב הלבושים דאעפ"י שלא
היו לפניו בשעת ברכה כיון שדעתו עליו אינו חוזר ומברך ולעזר וסיוע
לזה הביא המגן אברהם שכן כתב הרד"א בשם הרמב"ם שאם בשעת
הברכה היה בדעתו להדליק אח"כ נרות אחרות ואף שהם במקום אחר
זולתי מקום שבירך אפ"ה אינו חוזר ומברך ואם לאו חוזר ומברך כי הכל
תלוי בכונתו כנז"ל ,ודברי המגן אברהם בזה ברור מללו אמנם מה
שהקשה לעיל צל"ע .נמצא כי לענין נ"ד אין כאן חולק על דינו של
הרפ"ח כי אין צריך לברך על הדלקת הנרות הנוספות של הידור המצוה
וכמ"ש לעיל דלטעם הב' שנסתייע הרפ"ח יפה דן בדינו דלא יברך כיון
דכשבירך בתחילה הוה על כל נרות שהוא חייב להדליק באותה ליה וכיון
שכן אף שנודע לו אח"כ שחיסר נר א' חוזר ומדליקו בלא ברכה דכן
סיימו שם בהגהות המרדכי בגיליון בפ' במה מדליקין וז"ל ,מי שלא
הדליק ביום ג' וכו' ואין צריך לברך פעם אחרת כי הברכה שעשה
בתחילה על חיוב כל הנרות עשאה א"כ קמייתא פתר בתרייתא עכ"ל.
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אבל לענין נ"ד אדרבא מכאן ראיה דחייב לחזור ולברך עתה שנזדמן לו
שמן יען כי מתחילה לא נתכון להדליק נר זו שנזדמנה לו עתה ואין כאן
טעם דקמיתא פוטרת בתריתא כנז"ל ,אבל כפי טעם שכתב הרפ"ח דכיון
דמצות חנוכה נר איש וביתו והשאר הידור מצוה לא יברך עליו יצאה
דינה בת לאה בנ"ד דלא יברך על ההידור לחודיה וכנז"ל .ואין לתמוה
דהלא אם אינו עושה המצוה עצמה רק דמיונה אינו מברך וכמ"ש
בהגהות מרדכי פרק במה מדליקין דף קע"א ע"ב ס"ק ג' כגון נולד
כשהוא מהול דאפילו למ"ד צריך להטיף ממנו דם ברית אפ"ה לא יברך
עליו וא"כ גם בנ"ד אפילו שקבלו חובה כל ישראל הידור זה לא יברך
עליו דהשתא ומה דהתם דעיקר המצוה דמילה לא נעשית כלל כי נולד
מהול והטיפת דם ברית הצריכוהו רבנן במקום מצות המילה ואפ"ה לא
יברך מכ"ש הכא דעיקר מצות נר חנוכה כבר קיימה ובירך עליה א"כ אף
אם יהיה הידור זה חיוב אין צריך לברך עליו.
ומורי ורבי המאיר עיני חכמים בהלכה יצ"ו הביא ראיה לזה שאין צריך
לברך על נר זה הנוסף ממ"ש מרן בש"ע בסי' תרע"ג דין ב' דאפילו כבתה
בע"ש קודם קבלת שבת והוא מבעוד יום אינו זקוק לה והיא תשובת
תרומת הדשן סי' ק"ב ותוכן תשובתו היא דהכשר המצוה הוא כמו
המצוה עצמה וכבר נתקיים המצוה מהתחלת הכשרה כי בע"ש צריך
להדליק מבעוד יום ולכן אפילו כבתה קודם קבלת שבת אין זקוק לה
וכמו כן בנ"ד נאמר דכיון דכבר התחיל והדליק נר אחד שהיה מזומן אצלו
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הרי התחילה המצוה ואף אם יהיו שאר המצות נמי מכלל המצוה ממש
אין צריך לברך עליה דכיון דכבר התחילה המצוה הריני קורא עליו כי כבר
קיים המצוה) .קושי על הראיה שהביא מוהר"מ מזרחי מ"ש ממרן ש"ע
סי' תרע"ג( ואני אומר כי אחר שאלת המחילה כדת אין משם ראיה
דהתם התחילה המצוה כתקנה ואם לא כבתה מעצמה היתה הולכת
ודולקת עד גמר המצוה וכל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו כי אינו
חסר שום מעשה כלל והמצוה היתה נגמרת מאליה אם לא היתה נכבית
ברוח ועל כן קורא אני עליו כי כבר קיים מצותו ואינו צריך להדליקה עוד
וכמ"ש הרפ"ח שהוא לאפוקי ממ"ש רש"ל שידליקנה בלא ברכה דליתא
אלא אין זקוק לה אבל הכא בנ"ד כשהתחילה המצוה לא התחילה
המצוה בשלימותה יען כי לא היה בידו רק שיעור שמן לנר אחד ואם
נאמר שנרות החסרים הם חלק מחלקי המצוה הרי בעת הברכה
כשהדליק נר הראשון לא היתה מצוה שלימה וחסר מעשה ,והראיה דאם
אח"כ נזדמן לו שמן לית דינא ולית דיינא דיאמר דאינו צריך להדליק
הנרות החסירות בתחילה אבל בנידון של הרב תרומת הדשן הנז"ל אמור
אין זקוק לה כנז"ל.
עוד הקשה מורי המאיר על מ"ש הרב כנה"ג א"ח סי' תרע"ג בהגהת
הטור פסקא ב' וז"ל ,ונראה בעיני שאם הדליקה בפני הרוח וכבתה צריך
לחזור וכו' כמו שלא נתן בה שמן כשיעור ז"ל ריא"ז אמר המאסף ואין
צריך לחזור ולברך דמצות הדלקה הא עבדא כמ"ש הרשב"א בתשובה,
עכ"ל .והקשה מורי ורבי יצ"ו דהלא תשובת הרשב"א היא בשוגג דהיינו
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שבא לתקנה וכיבה אותה בשוגג על כן אמר דאינו חייב להדליקה וכו'
אבל כאן כיון שהדליקה בפני הרוח הו"ל מזיד ועל כן אמר ריא"ז דחייב
להדליקה דהוי כמו לא נתן בה שיעור שמן והתם כ"ע מודו דלא יצא י"ח
וחוזר ומדליק בברכה כמ"ש הרפ"ח ז"ל בסי' תרע"ז דין ב' יע"ש .ואיך
הרב כנה"ג השוה דין זה לההיא דתשובת הרשב"א דההיא בשוגג וזו
במזיד ואח"כ ראיתי כי קושיא זו הקשה בס' יד אהרן שם בהגהת הטור
סי' תרע"ג והניחה בצ"ע והביא שם כי המגן אברהם ס"ק י"ב כתב דאין
צריך לחזור כמ"ש הרב החבי"ב .אבל בס' גן המלך סי' מ"ג כתב להפך
דצריך לחזור ולברך וא"כ דברי הרב החבי"ב צ"ע) .ישוב למה שהק'
כמור"ם מזרחי להרב כנה"ג סי' תרע"ג( ואפשר לומר דהרב החבי"ב
דקדק בדברי ריא"ז ממ"ש וצריך לחזור ולהדליקה במקום שאין רוח וכו'
ולא כתב ולהדליקה בברכה או לא יצא י"ח מזה משמע כי לא דומה נידון
דידיה לההיא דלא נתן בה שמן כשיעור אלא לענין דצריך לחזור
ולהדליקה ולא הוי כמו כבתה מאליה דאין זקוק לה ואין חייב להדליקה
ולא לענין הברכה .אמנם בספר גן המלך עשה עיקר הראיה והדמיון גם
לענין הברכה ולענין הלכה הוי ספק אם יברך או לא כי הוא מחלוקת
כנז"ל ולא יברך דספק ברכות להקל ,גם בנ"ד כיון דמידי ספק לא נפיק
לא יברך דספק ברכות להקל בדרבנן.
ועוד מצאתי ראיה לנ"ד שלא יברך על ההידור דעיקר מצות נר חנוכה
היא נר אחד לאיש וביתו ממ"ש מר"ן בסימן תרע"ח וז"ל ,אם אין לו לנר
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חנוכה וליין קידוש היום יקנה נר חנוכה משום פירסום הנס וכתב המגן
אברהם שם ס"ק ג' לנר חנוכה היינו נר אחד והמותר ליין קידוש ,עכ"ל.
והרי מכאן ראיה כי נרות הנוספות אינם אלא הידור בעלמא ולא אמרינן
עלייהו בלחוד שום ברכה והא ראיה מכאן כי יין קידוש היום עדיף
מינייהו ונדחים מפניו ואילו היה ס"ד דשאר נרות נמי כולם שוין לטובה
לנר הראשון ובעי ברכה עלייהו כגון נ"ד א"כ הו"ל לדחות את יין קידוש
היום כי זה וזה מדרבנן ונר חנוכה עדיף משום פירסום הנס ואין כאן
מקום לדחות כמו שדחה מרן השואל ה"י כמ"ש הרב יד אהרן דלא ישאל
על הפתחים אם יש לו נר אחד מפני כבוד הבריות או כמו שדחה לההיא
דכתב המגן אברהם דאם אין לחבירו שמן וכו' ומטעם הערבות כנז"ל
בשאלה ואף כי אין דחיות הללו עיקר דהלא למה לא ימכור כסותו
למצוה שעליה לחודה אפשר לברך וכגון נ"ד שאח"כ נזדמן לו וכו' וגם
טעם הערבות לה האיר בי אדם קרוב אצל עצמו ויקיים הוא מצוה כתקנה
ואם יוותר יתן לחבירו ואם לא כיון דהנרות אחרות הוה ס"ד דהוו חלק
מחלקי המצוה ולפעמים מברך עליהם לחוד אלא ודאי דהעיקר הוא כי
מעיקרא שאר הנרות אינן שוין לנר הראשונה כי אינם אלא הידור בעלמא
ואין אומרים ברכה עליהם ,ואין חוזרין עליהם על הפתחים ,ואין למכור
כסותו בעדן ואינם קודמין לנר העיקרי של חבירו כנז"ל ,ואינם קודמין
ליין קידוש היום וליין הבדלה כמ"ש הרב המפה והרפ"ח יע"ש כן נלע"ד.
גם מ"ש הרב השואל כי זכר לדבר מענין תפילת ערבית יפה אמר זכר
לדבר כי התם שאני כי אנשי כנה"ג תיקנו הברכות רק אומרם רשות
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מחיוב התורה כנודע ואין חיוב הברכה תלויה באומרם דבר זה יהיה חובה
כי הרי אמרו מים אחרונים חובה ואין בהם ברכה וכמ"ש בהגהות
המרדכי בפ' במה מדליקין דף קע"א ע"ב בגיליון יע"ש) .אמר המגיה
נמצא גם זה בתוס' כה ע"ב ד"ה חובה ולא ידעתי למה הביא ממרחק
לחמו( ובזה יתיישב מה שדקדקתי לעיל בלשון הא"ח שהביא מרן הב"י
בסי' תרע"ב כי הברכה שאמר בתחילה על חיוב כל הנרות אמרה ודיקינן
תיבת חיוב כנז"ל דל"ק דלפעמים אומרים ז"ל זה חיוב וחובה ואין באותו
דבר ברכה ולפעמים אף שאמרו שהוא רשות יש ברכות כמו ערבית.
כלל העולה מכל הנז"ל לנדון דידן דאינו חוזר ומברך על נרות אחרות
שהם של ההידור כנז"ל ועיקר הטעם הוא כי הוא ספק וספק ברכות
להקל וכן העלה למסקנא דמלתא מורי ורבי המאיר עיני חכמים בהלכה
יצ"ו ,ועוד נ"ל ראיה לנ"ד דהרי אמרו מדליקין מנר לנר ופסקה מרן בש"ע
בסי' תרע"ד וכתב הרב המפה דנהגו להחמיר בנרות חנוכה שלא להדליק
אפילו מנר לנר דעיקר מצותו אינו אלא נר אחד והשאר אינו למצוה כ"כ
עכ"ל .הרי להדיא כי נרות האחרות אין דינם שוה לנר הראשון ולכן אין
מדליקין נר ההידור מנר העיקרי אבל נר הידור מנר הידור ודאי דמדליקין
ואעפ"י דלענין שאסור להשתמש לאורה גם נרות ההידור אסורים וכן
לענין שאסור להדליק נר חול מהם כיון דחומרא הוא מחמרינן וכן אם לא
בירך כשידליק נר הראשון מברך כל זמן שהוא עוסק בהידור וכמ"ש
בשאלה מ"מ לענין ברכה אין לברך על ההידור לחוד כנז"ל וגם להדליק
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נר ההידור מנר העיקרי אין מדליקין דלחומרא אמרינן דהוו נרות דהידור
כנר חול ולקולא לא ,כן נלע"ד ,נמצא כי הדין בנ"ד דידליק בלא ברכה
כנז"ל ,גם אם הדליקה במקום הרוח וכבתה כיון שהוא מחלוקת כנז"ל
ידליק ולא יברך ואסור להשתמש לאור נרות ההידור והיינו אפילו אם
כבתה נר העיקרי דאין זקוק לו והאחרים דולקים .גם מ"ש דנר שבת ונר
חנוכה נר שבת עדיף מפני שלום הבית אם היו דרים ד' או יותר בבית א'
איך יעשו עיין במרדכי בפרק במה מדליקין דף קע"א ע"ב דכל שאין שם
10
טעם דשלום הבית להדליק וכו' יעש"ב.

סימן מג
שאלה ,לעיין במה שפסק מרן בשולחנו הטהור א"ח סי' תרע"א סעי' ו'
וז"ל ,ואם הניחו למעלה מכ' אמה לא יצא אם דין זה נוהג אף בזמן הזה
שאנו מדליקין בפנים כדמשמע מדברי הרב הלבושים וכסתם דברי מרן
בש"ע וע"כ לא הגיה הרב המפה כאן בדין זה כמו שהגיה בסעיף ז' דבזמן
הזה אין לחוש דהתם דוקא בטפח הסמוך לפתח וכו' וכן בסי' תרע"ב
בהגהת דין ב' כי בזמן הזה אינו צריך להזהר להדליק עד שתכלה רגל מן
 10מש"כ רבינו זצ"ל בענין מי שלא היה לו שמן אלא רק לנר אחד והדליקו
בברכה ,ואחר כך נזדמנו לו נרות ההידור ,שלא יברך שוב .כ"כ גאון עוזנו
בספרו חזון עובדיה חנוכה )עמ' ל'( ,והוסיף שכ"כ הגאון רבי ישראל מאיר
מזרחי בשו"ת פרי הארץ )ח"ג סימן ב'( ,ומהר"א נחום ,הובאו דבריו
בברכי יוסף )סימן תרע"א סק"א( ,וכן בשו"ת מהר"י אסאד )חאו"ח סימן
רה( ,וע"ע בספר שלמי תודה )חנוכה סימן יא(.
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השוק וכו' יען כי הכא בנ"ד כ"ע מודו דאף בזמן שאנו מדליקין בפנים
בעינן שיהיה נר חנוכה למטה מעשרים אמה כי היכי דתשלוט ביה עינא
או דילמא דכונת הרב המפה תהיה לו להגיה על כל הנז"ל וחדא מינייהו
נקט וכמו דבענין טפח הסמוך לפתח וקודם שתכלה רגל מן השוק אינו
עיכובא בזמן הזה וכמ"ש הרב המפה כן יהיה ג"כ בדין למעלה מכ' אמה
דכיון דאנו מדליקין בפנים שלטי ביה עינא דבני הבית אפילו למעלה מכ'
אמה משא"כ באותו זמן שהיו מדליקין ברה"ר ועוברים ושבים כיון
דהולכים הם לדרכם אינם משגיחין יותר מכ' אמה ועל הכל יבא דברו
ושכמ"ה.
תשובה ,י'צא ה'דין ו'תתברר ה'הלכה הזאת מספרי הקדש דהנה דבר זה
כבר נפתח בגדולים דכתב הטור בשם הר"ר יואל הלוי דזהו דוקא
כשמניחין נר חנוכה בחוץ אבל כשמניחו בבית אפילו למעלה מעשרים
כשרה כדאמרינן גבי סוכה וכו' ונ"ל שאין הנדון דומה לראיה דהתם בעינן
דתשלוט העין בגג וכו' והכא בעינן דישלוט העין הנר וכו' עכ"ל .וכתב
מרן בבית יוסף שם בשם מוהרי"א שהליץ בעד רבינו יואל וכו' יע"ש.
והקשה הרב מגן אברהם שם ס"ק ד' וז"ל ,תימא לי דאם כדבריו דעיקר
הפיסול בגבוה למעלה מעשרים אמה משום שיש שם אויר המזיק
לעינים למה הצריכו בש"ס לרבא למצוא התר דוקא בדפנות המגיעות
לסכך הא מצינו התר בלא"ה דהיינו כשיש קצת דופן סמוך לסכך באותו
שיעור שהוא למעלה מכ' אמה וכו' יע"ש) .תירוץ למה שהקשה הט"ז

קצו
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למוהרי"א( ולעד"נ דהנה מוהר"י גם הוא בעי דפנות ממטה למעלה כדי
שע"י הדפנות יעלה כח הראות עד למעלה וכמ"ש המג"א עצמו לדעת
הטור אבל הוא אמר כי איפשר שטעם רבינו יואל יהיה כי האויר הגבוה
יותר מכ' אמה יזיק לעינים ולכן אין העין שולט שם אבל האויר שהוא
למטה מכ' אינו מזיק כיון שהוא קרוב לו ושלטא ביה עינא ואין הכי נמי
דאם הדפנות מגיעות לסכך ואין שם הפסק והדפנות קצרות ואינם
מגיעות עד למטה כשרה ואפשר דזהו שאמרו בש"ס דבדפנות מגיעות
שלטא ביה עינא ר"ל דכל שהם מגיעות לסכך די בזה ושלטא ביה עינא
אבל אם אין שם דפנות רק במה שהוא למעלה מכ' אמה ודאי דלא
שלטא ביה עינא כיון דאין הדפנות יורדות בתוך הכ' אמה כמ"ש רש"י
ז"ל דדרך הדפנות שלטא ביה עינא באופן כי מ"ש הט"ז דמצינו התר
בלאו הכי וכו' דזה עצמו נוכל לפרש דברי הש"ס במה שאמרו דפנות
מגיעות לסכך ואין כאן קושיא על מוהרי"א .גם במ"ש הט"ז וז"ל ,ולס'
הטור ניחא דאין ראות האדם הולך למעלה אלא א"כ יש מלמטה למעלה
דפנות וכו' ולע"ד אינו דהלא אם הדפנות אינם מגיעות עד למטה מה
בכך הלא כל שיש בהם עשרה טפחים אמרינן גוד אחית מחיצתא ודבריו
אלו אינם בדיוק) .קושיא על דברי הרפ"ח בא"ח סי' תרע"א(
והנה הרפ"ח ז"ל כתב שם הך סברא דרבינו יואל וכתב דאע"ג דלא קי"ל
הכי גבי סוכה היינו טעמא וכו' והוא טעם נכון וברור וסיים וז"ל ,אבל
בתוס' מס' סוכה דף ב' ע"ב דכיון דדפנות מגיעות לסכך משלט שלטא
ביה עינא ולא דמי לנר חנוכה וקורת מבוי דלא חשיב הכר למעלה
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מעשרים אמה אעפ"י שהקורה ע"ג הכותלים דהתם קורה טפח לא
שליט ביה עינא כמו בסוכה דרחבה טובא וכ"כ הר"ן וזה הפך דעת ה"ר
יואל וגם הטור השיג עליו וכו' עכ"ל .ואני הדיוט אחר שאלת המחילה
כדת מהרפ"ח אדון לפני הדום רגליו דלעד"נ דאדרבא כלפי לייא דמדברי
התוס' הללו יש מקום להביא ראיה לדברי מוהר"ר יואל במה שנבין
בדברי התוס' שהם הקשו מתורת מבוי ונר חנוכה ולא תירצו רק בתורת
מבוי שהיא רחבה טפח וכו' וה"ה לנר חנוכה שאין רחבו כרוחב גג הסוכה
הרחבה טובא וקיצרו דברים ז"ל .והתוס' איירו בנר חנוכה לפי דין הגמרא
שהיו מדליקין מצד חוץ ועל כן ההולכים ושבים בדרך הילוכם אין ראות
עינם שולט רק עד עשרים אמה כיון דאין רוחבו כרוחב גג סוכה אבל
בזמן הזה שאנו מדליקין בפנים ובני הבית הדרים שמה בישיבת קבע
לאכול שמה או לישן שם ודאי כי שלטי עינם בכל הבית ואפילו למעלה
מכ' אמה כי הם יודעים מקום שהניחו בו הנר חנוכה ואיכא ודאי הכר
פירסומי ניסא לבני הבית והוי נ"ח בזמן הזה מעין דין הסוכה דכמו
שכתבו התוס' שכיון דרוחב הגג טובא שלטא ביה עינא כן בנר חנוכה
בזמן הזה כנז"ל כי רוחב גג הבית רחב טובא ואפילו לדחיות הטור הנז"ל
מ"מ אין דברי התוס' הפך סברת הר' יואל ודברי הרפ"ח צ"ע .ולענין
הלכה לנ"ד כבר הורו הגאונים והם הטור והב"ח והלבוש והט"ז דאף בזמן
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הזה למעלה מעשרים לא יצא וכמו שכתב הרפ"ח ז"ל דהכי נקטינן
11
להלכה כן נלע"ד ועיין בס' פנים מאירות סי' מ"ח.
 11מש"כ רבינו במחלוקת הראבי"ה ורבינו יואל אם מדליק בפנים ,אם
מותר להדליק למעלה מעשרים אמה ,הנה מרן ג"ע זצוק"ל בספרו חזו"ע
ע"מ )ל"ה ל"ו( האריך בזה ,והעלה לדינא דעכ"פ בבית הגבוה כמה קומות
והדירה נמצאת בקומה חמישית או קומה שישית שהוא למעלה מעשרים
אמה מקרקע רה"ר ,מדליק בבית שהוא פרסומי ניסא לבית ,ואם ירצה יכול
להדליקה בחלון הבית ,שאף לעוברים ושבים ברה"ר איכא פרסומי ניסא
לדברי רבינו יואל ,כיון שהדפנות מגיעות אל החלון .ומכל שכן אם יש עוד
בנין גבוה מעל הבית הנזכר והדיירים שבקומה החמישית או השישית
שממולו יכולים לראות את הנרות החנוכה שבחלון ביתו שפיר הוי פרסומי
ניסא אף לדידהו ועדיף טפי להדליק נרות החנוכה בחלון ביתו בברכה ועי'
בספר שלמי מועד ,ויש להשיב על דבריו .ובעיקר מחלוקת רבינו יואל
והראבי"ה כתב מרן זצוק"ל וז"ל ומכאן שדעת רבינו יואל שבזה"ז
שמדליקין בפנים אפילו למעלה מכ' אמה כשרה לענין ברכה נקטינן דסב"ל
ואם הדליקה למעלה מכ' אמה והדפנות מגיעות אליה יכבנה ויורידנה לתוך
עשרים אמה וידליקנה שני בלא ברכה דסב"ל .וע"ע בפמ"ג )א"א סימן
תרע"א סק"ז( ובתשובה מאהבה )ח"ב סימן רפ"ו( וע"ע בענין זה בספר
שיח מנחם על מסכת עירובין סימן ז' אם מהני אמלתרא בנ"ח ובספר שבות
יצחק דרזי ח"ה )עמ' י"א( ובספר שונה הלכות תורת המועדים )עמ' רפ"ו(
ובספר זכר שמואל גריינמן נגעים )עמ' ט"ו( ובהליכות שלמה חנוכה )פרק
י"ד הלכה ז' ובהערות שם( ,שוב מצאתי בזה בקובץ בית אהרן וישראל
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עיין השמטה שבסוף הספר מה ששייך לכאן.

)שנה כ"ג גליון ב'( מה שכתב הרה"ג ר' יצחק נתן קופרשטוק )מעמ' ס"ה
והלאה( ,ע"ש בדבריו הנפלאים ,ואכמ"ל עוד בזה.
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קונטרס

מכתבי תורה
מכתבים וחדושי תורה
מאת החברים הי"ו

קצט
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מכתב מידידי הרב הגאון המופלא היושב על כיף ימה של טבריא
ח'ד בדרא בקי באורייתא חריפא ופלפלתא נודע לשם טוב ולתהלה
בתוככי עם סגולה
מהר"ר דוד ברדא שליט"א יחשל"א
מח"ס שו"ת רביד הזהב ב"ח וספר ברית דוד ועו"ס
בס"ד
עה"ק טבריא ת"ו .יום ט' בכסלו תשע"א.
מכתב ברכה ותהלה מגליל העליון ,אל הר הקודש ועיר ציון ,לכבוד
הרי"ח הטוב אוהב ציון.
לכבוד ידידנו היקר והנעלה ,מיחידי סגולה ,לו נאוה תהילה ,איש ח"י
רב פעלים ,פריו קודש הילולים ,איש חמודות ,מלא וגדוש בטוב
המדות ,צורבא מרבנן חביב ,ונוגה לו סביב ,לא ימיש מתוך האהל,
אהלות דרבנן ,דעסיק באורייתא תדירא ,כחשיכה כאורה ,זך השכל
והרעיון ,במיטב ההגיון ,הרה"ג רבי יוסף חיים אוהב ציון שליט"א .אשר
מימי בחורותו שוקד על לימודו ,יום ולילה לא ישבות .נרו יאיר אור
בעד אור ויזהיר ,כאור שבעת הימים באור בהיר ,בעושר ואושר וכל
מילי דמיטב וברוב פאר אמן.
שמחתי על האי ספרא נהר דנא די דובשא וסולת נקיה ,שעומד מר
נר"ו להוציא לאורה ,ונהנים ממנו עצה ותושיה ,הספר שעוסק במצות
נרות כהלכה ,הכי קרא שמו" ,מאי חנוכה" .על חג המאורות ,אמרות
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טהורות ,נס חנוכה והגבורות .יהי רצון שעוד יוסיף להפיץ מעיינותיו
חוצה ,להגדיל תורה ולהאדירה ,לאורך ימים ושנות חיים ,שובע
שמחות ורוב הצלחות ,וכמו שעשה לאבותינו ניסים ונפלאות ,כך
יעשה לנו בימים ההם בזמן הזה בקרוב דידן אמן.
בענין הדלקת נר לכבוד התנא האלקי רבי מאיר בעל הנס זיע"א
בראש חודש טבת
בס"ד :עה"ק טבריא ת"ו .יום ג' שבט תשס"ג.
נשאלתי אודות מה שכתב גאון עוזנו מאור ההלכה ,רבנו יוסף חיים
זיע"א בספרו בן איש חי )שנה א' ,פרשת וישב ,הלכות חנוכה אות
כח(" :ירבה בסעודת שבת של חנוכה יותר משאר שבתות ,וכל שכן
אם חל בו ראש חודש גם כן .וכן ירבה בראש חודש טבת שהוא בתוך
ימי חנוכה בשביל פרסום הנס ומנהגנו להדליק שמן למאור לכבוד
נשמת רבי מאיר בעל הנס זיע"א ביום ראש חודש" ע"ש .דלכאורה מה
הקשר להדלקת נר בראש חודש טבת לרבי מאיר בעל הנס זיע"א.
והנני להשיבו עד כמה שידי מגעת בס"ד.
א( הנה כך כתב בשמו גם תלמידו הגאון רבי יעקב חיים סופר בכף
החיים )סימן תרע אות יג( והוסיף" :ורצה לומר להדליק נר בבית
הכנסת בליל ראש חודש טבת לכבוד נשמת רמב"ה זיע"א" ע"כ .וגם
הוא לא ביאר טעמו ,מה ענין ראש חודש טבת ,לתנא רבי מאיר בעל
הנס זיע"א .ומצאתי להגאון מהר"ח פלאג'י בספרו מועד לכל חי )סימן
ז"ך אות עו( שהביא בשם בנו הגאון רבי אברהם פלאג'י בספרו והוכיח
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אברהם )פרק יב דמ"ז ע"א( דראוי והגון לכל בר ישראל שיתנדב בימי
חנוכה ובפרט ביום ראש חודש טבת לקופת התנא האלהי רבי מאיר
בעל הנס זיע"א ,וישלחו המעות לאדמת קדש קרתא דשופריא טבריה
ת"ו ,והוא בדוק ומנוסה דאשר הם מבני היכלא דמלכא יש להם הארה
גדולה מהצדיק וכו' ע"ש .הא קמן ,דיש שייכות בין ראש חודש טבת
לתנא רבי מאיר בעל הנס זיע"א.
ב( אולם עדיין צריכים אנו למודעי ,וטעמא בעי ,מה שייכות יש לראש
חודש טבת עם התנא רמב"ה זיע"א .והנה בגמרא עבודה זרה )יח(.
ובקהלת רבא )פ' ז אות יא( איתא ,מעשה בבתו של רבי חנינא בן
תרדיון זיע"א ,שלקחוה ואסרוה בבית הבושת .הלך רבי מאיר לפני
שומר בית הסוהר ,ואמר לו ,שחרר לי את זו ,אמר לו ,מפחד אני
מהשלטונות ,אם יתפשוני יהרגוני ,אמר לו ,קח לך קביים של דינרים.
קב אחד בשבילך ,והשני לשחד את המבקר מטעם השלטונות .אמר לו
השומר :ומה יהיה כשיתמו הדינרים במה אשחדנו? ענהו רבי מאיר,
"אל תירא ואל תחת ,אמור "אלהא דמאיר ענני" ותינצל מכל צרה.
שאלו השומר" :ומי יאמר שתפלה זו אכן תעזור לי? ענהו רבי מאיר,
עתה תראה .היו שם בבית הסוהר כלבי שמירה גדולים ,עזים וטורפי
אדם .נטל רבי מאיר אבן ,וזרקה עליהם .הללו הסתערו על רבי מאיר,
ורצו בחמת זעם לטורפו נפש .רק התקרבו אליו ,קרא רבי מאיר ואמר:
"אלהא דמאיר ענני" ומיד נסתלקו וברחו הכלבים למרחוק .ע"ש.
והגאון מהרש"א )שם( הקשה ,דאיך ייחד רבי מאיר שמו של הקב"ה
על עצמו בחייו שהרי אמרו אין הקב"ה מייחד שמו של הצדיקים

רד
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בחייהם .ותירץ שתי תירוצים :דכוונת אומרו אלהא דמאיר ענני ,היינו
לשמו יתברך שמאיר לעולם כולו בכבודו ]ודוד הוא הקטן ,נלע"ד
בס"ד" ,אלהא דמאיר ענני" עולה בגימטריא "מהמאיר לעולם" בדיוק,
והוא כתירוץ המהרש"א[ ואינו על עצמו ,אלא המאיר לארץ ולדרים
עליה הוא יעננו .ותירוץ השני ,שאמר אלהא דמאיר ענני ,כלומר ,אלוה
שמאיר לישראל בגלותם במלכות יון הקודמת בנס הנרות של חנוכה,
כן יעשה עמו נס .וכמו שייסד הפייט" :ומי יאיר לך מאיר וכו' הוא יעננו
להציל אותנו בנס מידיהם ע"ש .ומתירוצו השני ,שכוונתו שהאיר
בנרות חנוכה ונס שנעשה בהם ,הוא טעם נכון למה שכתב מרן
החיד"א בקונטרס כף אחת )סימן לב( שלכל צרה ולכל דבר ,יתנדב
שמן לכבודו של התנא האלקי רבי מאיר בעל הנס זיע"א ויועיל לו
בעז"ה .וע"ע להגאון רבי יהודה אסאד בשו"ת יהודה יעלה ח"א )חיו"ד
סי' שטו( מה שכתב על הדלקת הנר לכבודו של התנא רבי מאיר בעל
הנס ע"ש.
ג( והאידנא הן כל יקר ראתה עיני אור הברקי ,להגאון המקובל האלקי,
רבי בכור חיים דוד סתהון ,מחכמי ודייני עה"ק טבריא ת"ו ,בספרו טל
תורה הנספח לספר קרבן אליצור )טבריא תרצ"ו ,דל"ז אות ז( צדיק
עתק דברי המהרש"א הנ"ל וכתב" :ויצא מזה סמך גדול למ"ש הרה"ג
כמהר"ח פלאג'י זיע"א בספרו הקדוש דבחודש טבת טוב לידור לעילוי
נשמת רבי מאיר ,כי הוא ביטל "קליפת טבת" ,והיא קליפת כלב כאשר
מפורש כל זה בספרי הראשונים הובא דבריהם בילקוט ראובני פרשת
בשלח .ולדידן אתי שפיר דהוא ג"כ זכר לנרות חנוכה שמדליקין בראש
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חודש טבת .על כן טוב וישר בימי חנוכה ימי נס המאורות לידור שמן
לעילוי נשמתו ולהדליק נרות ועל ידי זה יהיה לו נס בנס חנוכה ע"ש.
הא קמן ,שהדלקת נר בראש חודש טבת יש בה שייכות לרבי מאיר
בעל הנס זיע"א .וכן מצאתי להגאון מלא הרועים בספרו קהלת יעקב
)ערך טב ,דכ"ט ע"ד( שכתב" :יש בחינת קליפה הנקראת טבת .והיא
באה מצינור השמאל שבבינה דדינין מתערין מינה .ובה נדבקין
תתקמ"ד מיני חיצונים הנקרא כלבים .ו]תתקמ"ד[ הוא בגימטריא
"רשת דם" ,ויש בזה סודות נפלאים וסכנה הוא לגלותם כאשר כתב
בזה בעל קרנים ע"ש.
ד( שוב מצאתי להגאון רבי אברהם ראובן הכהן סופר בספרו ילקוט
הראובני השלם כרך א' )פ' בא דנ"א אות לח( שכתב ,דכוונת רבי מאיר
בגמרא דחלק שנתן רבי מאיר סימן כשתאמר אלהא דמאיר ענני ב'
פעמים .ויש נוסחאות בתלמוד דידן שגורסים שני פעמים" :אלהא
דמאיר ענני ענני ,אלהא דמאיר ענני ענני ,והכוונות אלהא דמאיר ענני
אלהא דמאיר ענני" גימטריא שלו עולה ממש תתקמ"ד .כמנין הכלבים
הנדבקים תחת קליפת טב"ת ע"ש .ולפ"ז אתי שפיר ,מה שהסתערו
אותם כלבים גדולים ,עזים וטורפי אדם ,ורצו בחמת זעם לטורפו,
וכשאמר "אלהא דמאיר ענני" ברחו הכלבים למרחוק וכו' ,הנה טעמו
הוא ,כי בבחינת הקליפה שנקראת טבת יש בה את החיצונים
שנקראים "כלבים" ,והכלבים עזי נפש .ויש לרמוז "טבת" בגימטריא
"בחיצונים כלבים גדולים" בדיוק] .ועיין בזוה"ק )פנחס דרנ"ט ע"א(
החודש העשירי דא טבת דהא כדין ימי הרעה הוו ע"ש ודו"ק[.

רו
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אולם רבי מאיר שידע את הסוד של הכוונה שיש בתוך אותה קליפה
וביטל אותה .ממילא לא יכלו הכלבים להתקרב אליו וייראו מגשת
אליו] .גם "טבת" בגימטריא "הכל הולך אחר הכונה"[ .ועיין להגאון
קהלת יעקב )ערך מאיר ד"נ( שכתב" :מאיר :ראשי תיבות אילי מואב
יאחזמו רעד .מאיר חכם כשרואין אור החכמה אזי הקליפות שנקרא
"אילי מואב" מתרעדים ומתפחדים כנודע" ע"כ .ולכן יש להבין את
הקשר שיש בראש חודש טבת ,לתנא רבי מאיר בעל הנס זיע"א,
שהקב"ה שמר ועזר לו לבטל את הקליפה שנקראת טבת ,שיש בה את
החיצונים שנקראים "כלבים" ולכן פחדו ממנו .ויש לרמוז" :אלהא
דמאיר ענני" בגימטריא "וה' הוא ההולך לפניך הוא יהיה עמך".
ה( ולזה יובן מה שנהגו להדליק נר בראש חודש טבת שהוא בחנוכה,
שהקב"ה מאיר לישראל בגלותם ,והוא לכבודו של התנא האלהי ,רבי
מאיר בעל הנס זיע"א ,ואע"פ שחודש כסלו משמעותו להאיר את אור
החנוכה ,גם כאן יש להדליק נר למאור לכבודו של אותו המאיר הוא
רבי מאיר .ואם תימא הכי ,הול"ל להדליק בתחילת חנוכה ,ומדוע
דוקא בראש חודש טבת לזה קאמר ,שכוחו של רבי מאיר הוא ,שביטל
קליפת טבת שהיא קליפת הכלב .וע"ע בילקוט ראובני )פ' לך לך,
דקס"ט אות קלב( שאברהם אבינו נפטר בטבת כנודע מספר
המקובלים סוד תקבר בשיבה טובה למפרע טבת וכו' ,והוא המבטל
קליפה כנגדו .פירוש שקליפה ג"כ הנקראת טבת בסוד ובת טבת הנזכר
בספר דניאל והוא בא מצד צינור שמאל שבבינה ,שדינין מתערין מיניה
וכו' ,וראשי הקליפה טבת הולך דרך חסד אז נכנעת ונשפלת ואין
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לקליפה תקומה כלל ע"ש .ולכן טוב להדליק ולידור לזכותו ולנשמתו
של התנא המאיר לארץ זיע"א" .מאיר" ראשי תיבות למפרע :משם
רועה אבן ישראל וכאמור בס"ד.
שוב מצאתי בשו"ת חתם סופר קובץ תשובות )סי' פה ,ד"ה והנה(
שכתב ,והיות ופאר תלמיד רבי עקיבא הוא רבי מאיר ,שזכה לסתום
המשנה אליבא דרבי עקיבא )סנהדרין פו (.סתם מתניתין רבי מאיר
וכו' ,וכולהו אליבא דר"ע .על כן רמז שם ראשי תיבות :מ'שם ר'ועה
א'בן י'שראל אותיות מאיר ע"ש .וגם הלום ראיתי אחרי רואי בספר
קרניים ודן ידין )פרק מו( דראש חודש טבת הוא באמצע ימי החנוכה
ובחודש טבת מתעוררים ח"ו הכלבים זינין בישין ר"ל ,ובבחינת "אלהא
דמאיר ענני" שעומד לנגדם מכניעים ומבטלים אותם ע"ש .וכתב
הגאון רבי חיים אלעזר שפירא ,אב"ד מונקאטש ,בספרו שער יששכר
ח"ב )עמוד תעא אות קכב( דלכן הקדים השי"ת רפואה למכה כי
מבחינת אור הגנוז המגיד מראשית אחרית הוא התחלת החודש טבת
בימי החנוכה כדי להאיר מתוך חשכה בבחינת "רבי מאיר" ,שמבטל
אלו הקליפות בסוד הכלבים הנ"ל ,והוא שמו "מאיר" ,שמאיר בתוך
חושך לילי טבת הארוכים ,ומכניע ומבטל את ש'ר הכלבים ע"ש .וע"ע
בספרו דברי תורה מהדורא תניינא )אות מה( ע"ש .והנלע"ד כתבתי
בס"ד ,בכוונת הגאון הוד יוס'ף פני מלך חיי'ם זיע"א.
כה דברי ידידו נאמן אהבתו
הצב"י דוד ברדא ס"ט

רח
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מכתב מאת רב אחאי גאון ידידי ורעי בקי בכל חדרי תורה זך השכל
והרעיון דבריו נאמרים במיטב הרעיון
רבי אברהם יקותיאל שליט"א
רב ומו"צ בעיה"ק טבריא ומח"ס זכר עשה ושו"ת יעלת חן ועוד
בעזהי"ת .ריש מר חשון התשע"א.
כבוד רב אחאי ,אהובי ויקירי ,יוסף בחירי ,גיבור בתורה כארי ,אשר
יחדיו נמתיק סוד ,מהר"ר יוסף חיים יצ"ו ,נעימות בימינכם נצח.
המפורסמות אי"צ ראיה גודל זיכוי הרבים שיש בחיבוריו היקרים אשר
יד הכל ממשמשת בהם הקטנים עם הגדולים ,ואשריו שמטריח עצמו
לאלף בינה לאחרים .וע' בשו"ת תירוש ויצהר )סי' כו אות כט( שכ'
לפרש מ"ש בברכות )ה ע"ב( אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד
שיכון ליבו לשמים ,דממעיט היינו שמחסר מלימודו כדי ללמד
אחרים ,ומה' ישא ברכה בעמלו ולא יחסר מזמנו .ע"ש .וע"ע בפתח
עינים )מנחות קי ע"א( .וכיו"ב כתב בשו"ת משנה שכיר )ח"ב חאו"ח
סי' ריא( בדרך דרוש ,במה שנחלקו )שבת כב ע"א( רב ושמואל אם
מדליקין בנר חנוכה מנר לנר ,שהנר הוא צורבא מרבנן דעסיק
באורייתא ומלמד לחברו ,ומחמת זה נפחת מדרגתו ,והוי כמדליק מנר
לנר דרב סבר אין מדליקין משום כחשא) ,ופרש"י דמחזי כמאן דשקיל
נהורא ,ושואב קצת מלחלוחית שמנו( ,ושמואל לא חייש לכחשא
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וקימ"ל כשמואל ,וה"ה למלמד את חברו של יחוש לכחשא ,והלומד
על מנת ללמד מעלתו חשובה .עכ"ד.
וכיון דבשעשועי חג החנוכה עסקינן אביא בזה גם מש"כ מרן הגרצ"א
שפירא בסה"ק בני יששכר )מאמרי חנוכה מאמר ג אות יא( בביאור
כבתה אין זקוק לה ,על לימוד התורה ,כי מצוי אצל לומדי התורה
שמבעירים את מדורת הפלפול ולבסוף נפל פיתא בבירא ,כלהבה
גדולה שכבתה ,אך אין זקוק לה ויי"ח ,ר"ל דקוב"ה חדי בפלפולייהו
דבנוי] ,כמובן באופן שאינם מורים הוראה שלא כדת[ ,המתלהבים
בעסק תורתו .ע"ש .ודורשי רשומות אמרו אדם לעמ"ל יולד ר"ת
ללמוד על מנת ללמד) .מהרש"א בחידושי אגדות סנהדרין צט ע"ב(.
וע"י הוצאת ספר איכא למצות ללמד בהידור טובא כנודע .אשר על כן
הנה אנכי אחיו יקטן בא בזאת להביא לפניו מהני מילי דאיתא בידאי
מילי מילי קטני בעניני חג החנוכה ,להגדיל תורה ולהאדירה ,ואודה לו
על רוב חסדו עמנו שנותן בעין יפה מקום בספריו להניח כל דבר תורה,
וזכות גדולה היא בעבורי ,ומן השמים יבורך בתשלומי כפילא ארבעה
וחמשה ,ויזכה לעסוק יומם וליל בתורה הקדושה ,אבן הראשה,
במנוחה שאננה ,יפרח כשושנה ,עד מאה ועשרים שנה .אכי"ר.
באהבה ויקר
אברהם יקותיאל ס"ט
פעיה"ק טבריה ת"ו

רי
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א .נס השמן נעשה לעם ישראל להורות את עמלם הנמרץ בתורה
שעל ידה יש ביד האדם לשנות את סדרי הטבע ,וע"כ יש להרבות
ולהתאמץ ביותר בעמלה של תורה בימים הללו.
א .ידועה קושיית הרא"ם ואחריו כל האחרונים דהלא טומאה הותרה
בציבור וא"כ מה ענין הנס שנעשה להם כשאין בזה ענין לעיכובא .וכתב
בשו"ת חכם צבי )סו"ס פז( דקושייה זו אינה כלום משום שרצה הקב"ה
להראות חיבתם לפניו וע"כ עשה להם נס זה .עכ"ד .וכ"כ בס' יד אהרון
אלפאנדארי )סי' עתר( בשם ר' בנימין הלוי ,והו"ד בשו"ת שדה הארץ
)חאו"ח שלהי סי' לד( .וכ"כ גם בס' פנ"י )שבת כא ע"ב ,ד"ה מאי(.
ואמינא ליישב בס"ד כי מודעת זו דגזירת היונים היתה להשכיחם תורתך,
אך הגבורים והקדושים אשר בימים ההם מסרו עצמם בחירוף נפש למען
התוה"ק ,ולא הסכימו לעזוב שום דבר גדול וקטן הימנה כ"א לעובדה
ולשמרה בכל עידן ובכל ענין ,וע"כ כח התורה אהני להו לדבר זה ,ויובן
בהקדים מש"כ האוה"ח בענין עובדא דרפב"י בחולין )ז ע"א( דקרע
לגינאי נהרא ולא נתפעלו ממנו כ"כ ואילו משה רבינו אדון הנביאים
וגדול הרועים נתפעלו ממה שנקרע על ידו ים סוף.
וכתב הרב אוה"ח זיע"א כי אצל מש"ר אכתי לא נתנה תורה וע"כ יש
לעשות פרסום לנס זה אך ברפב"י שכבר היה בידו כח התורה א"כ אין
בזה נס כי העולם כולו משועבד לתוה"ק .וזה שרצה הקב"ה להראות
לעם ישראל כי ע"י שמסרו נפשם למען התורה ,נתקיים בהם נפש עמל
עמלה לו ,והתנהג עמהם קוב"ה בהנהגה מעל הטבע לאות כי התורה
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ב .מלכות יון גזרו על הנשים שלא יטבלו כדי למונעם מפריה ורביה
ונעשה להם נס ונזדמן להם מקוה לכל אחד ואחד .ומזה יש ליתן
היא המוציאה והמביאה בכל עניניהם .ויתכן שכל זה נתינת טעם לשבח
בדברי הגאונים הנ"ל ,ודו"ק.
ב .בשו"ע סי' עתר ס"א איתא ,ונוהגות הנשים שלא לעשות מלאכה בעוד
שהנרות דולקות .וכ' הבאר היטב )סק"א( בשם מטה משה בטעם הדבר
לפי שנעשה הנס על ידיהן .ובס' יפה ללב חלק השביעי )דכ"ה ע"א(
הביא דברי בעל הטורים )בראשית כו כב( אמאי דכתיבַ ,ויַּעְ תֵּ ק ִמשָּׁ ם
ַויּ ְַחפֹּ ר בְּ אֵ ר אַחֶ רֶ ת וְ א רָ בוּ עָ לֶיהָ ַויִּ ְקרָ א ְשׁמָ הּ ְרחֹ בוֹת ַויֹּאמֶ ר כִּ י עַ תָּ ה
הִ ְר ִחיב ה' לָנוּ וּפָ ִרינוּ בָ אָרֶ ץ ,וז"ל בעה"ט שם ,כנגד יון שגזרו שלא יטבלו
כדי למונעם מפריה ורביה ונעשה להם נס ונזדמן להם מקוה לכל אחד
ואחד וזהו ופרינו בארץ .ע"כ .והיינו דאמרי' בנוסח על הנסים וטמאים
ביד טהורים .עכ"ד היפ"ל .ועמש"כ עפי"ז לקמן )אות ג( בשם שבט
הקהתי.
ודברי בעה"ט צריכין לי תלמוד דלכאו' איך נטהרו ע"י מים של נס ,והלא
דברה תורה במים הנמצאים בעולם ע"י ירידת גשמים .ואין מזכירין
מעשה נסים .וצ"ל דהמים באו דרך ניסית ממקום למקום ולא שהיתה
כאן יצירת יש מאין לגמרי ,ובכגון דא ליכא חשש לקיים מצוה ושפיר
יי"ח עי"ז .דלא גרע ממקום הידוע שיש בו מעין לטבול ,אך קיר גדול
סותם את הפתח ואין פורץ אותו ,וע"י נס נפרץ דפשיטא שאין חשש
לטבול בו ולהטהר ,וכן מי שהיה בדרך רחוקה וע"י נס קפיצת הדרך בא
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למקום שיש לולב וככיו"ב .ודו"ק .וגם מציאת פך השמן הוגדרה נס ולא
עלה ע"ד חד מינייהו לומר שאין יי"ח הדלקת המנורה בשמן נס מצד זה.
וכיו"ב כ' מהרצ"פ פראנק בס' מקראי קודש )חנוכה סי' ג( אהא דאיתא
בתרגום יונתן שענני השמים הביאו מגן עדן שמן זית למנורה ,דלא חשיב
מעש"נ כי י"ל דעצם השמן טבעי היה רק שהגיעו אל המקדש ע"י
העננים .ועמש"כ בדבריו במקו"א .שו"ר להגאון המופלא רממ"ש
זצוק"ל בס' אגרות קודש )חכ"ח עמוד כד( שנתעורר בזה ,ומזה כתב
להוכיח כדבר מוחלט דטבילה מהניא גם במים הנוצרים ע"י נס.
ולפמש"כ אינו מוכרח כלל] .ובפרט שיש בידינו ראיות דלא מהני לקיים
מצוה ע"י פעולה נסית כדלקמיה[.
וכן מבואר יסוד זה בספר כורת הברית )סי' רסד נחל כרית סק"א( בשם
הרב דרך פיקודיך )מ"ע א אות ח( ,על מי שהוליד דרך נס דלא קיים
מצות פו"ר .עי"ש .וכיו"ב כתב בס' ברכת אהרון מרישא )מאמר ו( לענין
ס"ת שנכתב ע"י השבעת קולמוס וכיו"ב .וע"ע שפת אמת )מנחות סט
ע"ב( .ושו"ת דברי מלכיאל ח"ז )סו"ס יב( .ובס' מקראי קודש )חנוכה
סי' ג( בשם הגר"ח מבריסק זצ"ל .ובס' הנחמד דבר תורה )עמוד קלז(.
ואכמ"ל .ורב אחאי אהובי הרה"ג ר' יוסף חיים שליט"א העיר שכיו"ב
מצא בס' אור שמח ח"א )בהשמטות להל' מעילה ,דצ"א ע"ג( ,וע"ע בס'
עלי תמר )ר"ה פ"ד ה"ד( .עכ"ד.
וכבר מצינו בכת ראשונים ענין זה כאשר עין רואה ברבינו חננאל )חגיגה
טז ע"א( שכתב בביאור דברי הגמרא )שם יד סע"ב( בדין בתולה
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עוד טעם למנהג שהובא בפוסקים שנוהגות הנשים שלא לעשות
מלאכה בעוד שהנרות דולקות.
ג .מנהג ישראל קדושים ליתן מים בבזיכים שעליהם נותנים את
השמן ,ויש לזה כמה טעמים כאשר תחזינה עיני המעיין בהערה.
שעברה ,דאם עברה באמבטי זה מעשה נסים הוא זה ואיני קורא בה אשה
כי תזריע וילדה זכר .וכן מבואר בתוספתא עה"פ )מלכים ב ,ד ז( וַתָּ בֹא
וַתַּ גֵּד לְ אִ ישׁ הָ אֱהִ ים ַויֹּאמֶ ר לְ כִ י ִמכְ ִרי אֶ ת הַ שֶּׁ מֶ ן וְ שַׁ לְּ ִמי אֶ ת נִשְׁ יֵ וְ אַ תְּ
וּבָ ַניִ תִ ְחיִי בַּ נּוֹתָ ר .וכד אתרחיש לה ההוא ניסא אמרה ליה לנביא דה',
אית עלי עשור מהאי משחא או לא ,אמר לה ,בעליך זן נביאי ה' במילתא
דליכא עליה עשרא ,ואף את לית על משחך עשורא דמן ניסא הוא .ע"כ.
והובאה בפירוש הרד"ק ובכלי יקר לנייאדו שם .הרי דליכא חיוב מעשר
על שמן שבא בדרך נס .ובמקו"א הרחבתי למאד בסוגיית נסים והיבטם
ההלכתי .ואכמ"ל.
ג .הנה ידוע מנהג ישראל קדושים ליתן מים בבזיכים שעליהם נותנים את
השמן ומהרי"צ פאלאג'י בספר יפה ללב ח"ב )סי' תרעא אות ב( כתב
שהטעם בזה הוא להורות על הנס שבו שגברו ישראל שנמשלו לשמן על
האומות שהם מים הזדונים .ע"כ .וידידינו הרה"ג ר' שמאי גרוס שליט"א
בשו"ת שבט הקהתי )ח"ג סי' רו( כתב טעם חדש ונחמד עפי"ד בעל
הטורים )הנ"ל באות ב( דנעשה מקוה לכל אחד ,ובכדי לעשות זכר
לאותו נס נותנים מים תחת השמן לרמז ולזכור את הענין הזה .והרה"ג ר'
בצלאל טוביה וטנשטיין בירחון אור ישראל )עמוד צה( כתב בביאור
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ד .ידועים דברי הלבוש בטעם שלא קבעו משתה בחנוכה] ,ועמש"כ
בהערה לפלפל בס"ד בדבריו[ ,ולכן יש להזהיר את ההמון של ירבו
המנהג בפשיטות לפמש"כ המג"א )סי' תרעב סק"ב( בשם הדרכי משה
וז"ל ,אבל אין מצוה בנרות ארוכות וכו' ,ונ"ל דודאי בנר של שמן אין
הידור מצוה בין רב למעט וכו' .ע"כ.
אמנם המהר"ם שיק בחיבורו על תרי"ג מצות )מצוה צח( כתב דאם יש
להמנורה בית קיבול גדול יש הידור למלאותו לגמרי .וכ"כ בשו"ת
התעוררות תשובה )ח"א סי' מב( .ועוד .וא"כ מובן דבדרך כלל הבית
קיבול מחזיק יותר משמן הנצרך לחצי שעה ולפי המג"א אין שום הידור
למלאתו ואדרבה יש בזה בל תשחית וע"כ נותנים מים שעי"ז השמן
קרוב אל הפתילה ויוצאין ידי שני הענינים .ובזה מובן הא דבע"ש אין
נותנין מים ,כיון דבלא"ה מרבים בשמן כדי שידלק כשיעור בלילה
שיגיע .עכת"ד] .ולפמש"כ כמה אחרונים שיש להדליק זמן רב במקום
דשכיחי שיירות עד זמן מאוחר בלילה יתכן דעדיף נתינת שמן מנתינת
מים כי נתינת המים אין לה יסוד מוצק בהלכה כ"כ .ודו"ק[.
ד .בשו"ע )סי' עתר ס"ב( כ' ,שלא קבעום למשתה ושמחה .ובט"ז סק"ג
הביא מ"ש הלבוש בטעם הדבר כי בפורים רצו לכלות הגופים להשמיד
להרוג ולאבד טף ונשים ,ואפילו יהודי שרצה להמיר דתו אחד דתו
להמית ע"כ עושים סעודה שהיא הודאה ע"י הנאת הגוף לא כן בחנוכה
שרצו להמיר דתם להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך ומי שהיה
מעביר דתו היה ניצל ע"כ השמחה היא באמירת הלל וכו' .עכ"ד .וכתב
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ע"ז הלבוש שאינו נכון כי כבר אמרו דגדול המחטיא את האדם יותר מן
ההורגו .ע"כ.
ולפע"ד דברי הלבוש נכונים בטעמם כי כבר אמרו כעין זה )מגילה טז
ע"ב( גדול ת"ת יותר מהצלת נפשות ואטו אדם שעוסק בת"ת אינו מצווה
אהצלת נפש אדרבה חסיד שוטה יתקרי אם ילמד ולא יציל ,ומ"ש דגדול
ת"ת היינו לענין היכא דיכולה ההצלה להעשות ע"י אחרים ויש בידו
בחירה או ללמוד או להציל דבזה ישב וילמד ,וכן לענין השכר בשמים
ממעל ת"ת כנגד כולם .וה"נ אם כי הצלת הנפש יש בה מעלה טפי
מהצלת הגוף מ"מ היכא דאם יציל נפשו יכניס גופו לסכנה בודאי דגופו
חשוב טפי כדאמר קרא וחי בהם ,וכן בדין שאם אומרים לאדם חטוא או
שיהרגוהו יעבור ואל יהרג ,ולא יאמר גדול המחטיאו וכו' ,וכן אם יש
ביד אדם להציל את חבירו ממות ע"י שיגרום לו לעבירה בודאי שכן
יעשה ולא יחוש כי זה רצון התורה להחיות נפש כל חי .שו"ר שכ"כ
להציל דברי הלבוש מהשגת הט"ז בס' אדני פז )סק"ג ,דף ל סע"א(.
ובאליה רבה )ס"ק יד( הלך בדרכא אחרינא ליישב דברי הלבוש דגדול
המחטיאו נאמר במחטיאו במזיד לא כן הכא דהיו אנוסים .והביא סמוכין
לדבריו .ע"ש .ובאמת שיש להכריח כביאורו דאי נימא כמ"ש לעיל יקשה
ע"ז דהא הכא רצו להחטיאם בהמרת הדת שע"ז קיי"ל יהרג ואל יעבור,
נמצא שהיו צריכין לבא ב"מ לידי מיתה ,וא"כ אכתי יש לנו לשמוח גם
בחנוכה כשמחת הפורים .ולפי"ד הא"ר כיון דסו"ס אם היו ממירים דתם
מחמת אונס הוא ונפק"מ שאם עבר ולא הרג קרינן ליה אנוס ואינו חייב
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אע"פ שחילול ה' מיהא עביד וכמבואר ביו"ד )סי' קנז( .נמצא דאכתי אין
כאן כ"כ גדר גדול המחטיאו יותר מן ההורגו.
ובשו"ת כתב סופר )חאו"ח סי' קלז( כתב ,והנה אם כי דברי אליה רבה
זכורים לטוב ,ולבש מדא דרבנן להקים דברי הלבוש ,בכ"ז אני תמה עליו
ועל הט"ז ,דבלא"ה לק"מ ודברי הלבוש צדקו בעצמותם ,דכוונתו רצויה
בפורים היה הצלת הגופני וראוי לשמוח שמחת מצוה בעניני הגופני כמו
שמחת י"ט פסח וסוכות ויותר שהיה ממיתה לחיים ,אבל בחנוכה לא
היה לגוף חלק בו כי אם היו רוצים להכנע ולעזוב הדת היו נצולים
והסכינו בנפשם על קדוש ה' וקיום תורתו ואין לגוף חלק בו כי זהו עצמו
הטעם דגדול המחטיא יותר מן ההרגו משום שההורגו מאבדו מן העוה"ז
מעולם עובר ולא מחיי נצחיים אבל המחטיא מאבדו מחיי עוה"ב ומה"ט
אבידת רבו קודם לאבידת אביו שהאב מביאו לחיי עוה"ז ורבו לחיי
עוה"ב וכ"ז מי ששומר התורה וחי בהם וזה תכלית היותו בעוה"ז כדי
שיזכה לחיי העוה"ב ,והיא היא תועלת והנאה רוחני שאין לגוף עפר מן
האדמה חלק בו ,ולשמחה מה זו עושה בחנוכה בריבוי אכילה ושתיה
והנאה הגופני ,והדברים פשוטים וברורים ,עד שאני תמה על הט"ז וא"ר
שלא נחתו לדבר פשוט כזה .ע"כ .וכיו"ב כ' בקיצור בהגהות "בגד
ללבוש" על הלבוש שם.
ועמש"כ בענין הזהירות ממסיבות של בטלה וכיו"ב ,כבר ידוע מה שכ'
הפוסקים בדיני תשעת הימים שאין אוכלים בשר כ"א בסעודת מצוה כגון
סיו"ם ,שאם אותו אדם בעלמא לא היה בא לסיו"ם ועתה בא רק מפני
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במסיבות של ביטול ,ומה שיש נתלים בעשיית סיום מסכת ובזה
חושבים שהותרה הרצועה ,אין לזה יסוד אמיתי בכל מקרה ,וע"כ
יש להתייעץ עם חכם בכל ענין.
ה .מי שיש לו שיעור שתי נרות ידליק ביום הראשון א' כדינא וביום
השני ג"כ מדליק אחד דמעיקר הדין סגי בחד לכל יומא .וכלפי
השאר אנוס הוא.
שנפשו תאוה לבשר אין כאן היתר .ויש להעיר עוד בזה ,דהנה בהגה שם
כ' הרמ"א ,ונוהגים לומר זמירות ותשבחות בסעודה שמרבים בהם ואז
הוי סעודת המצוה .ע"כ .ועבמג"א )סק"ד( .וצ"ע איך תהפך הסעודה
למצוה ע"י שירה .שו"ר שכן העיר בנזירות שמשון ,הובא באורחות חיים
ספינקא )ס"ק ט( .אכן זה ברור דהכא כיון דבלא"ה יש אומרים דסעודת
חנוכה מצוה היא בלי שירה א"כ כונת הרמ"א בזה לתוספת על העיקר
והיינו דעצם הסעודה של חנוכה יש בה חשיבות ובתוספת השירה הו"ל
מצוה גמורה .וכ"מ למעיין במשנ"ב )סק"ט( .אכן מה שכ' המג"א דה"ה
בסעודת בת ת"ח לע"ה ,ד"ז צ"ע טובא ,כמ"ש בנזירות שמשון שם.
ע"ש.
ה .ולאפוקי ממש"כ מהרי"צ נסים רחמים פאלאג'י בס' יפה ללב חלק
השביעי )דכ"ה ע"א( שמדליק ביום הראשון אחד והנר השני יניחנו ליום
האחרון .ובמחכ"ג הרמה אין דבריו נכונים מתרי טעמי ,חדא הלא ביום
השני יש לפניו מצוה ואין מעבירין עה"מ .מה גם דמי יודע מה ילד יום
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ושמא ירווח לו וביום השמיני יוכל להדליק מנר אחר ונמצא למפרע
דעקר מצות יום שני בכדי .וטענה ראשונה עיקר וסגי בה.
וכיו"ב עולה ומתבאר ממ"ש החיי אדם )כלל קנד סכ"ה( שאם יש לאדם
ט' נרות בלבד ,ידליק בליל שני ב' נרות ,ואם יש לו עשרה ,לא ימתין
לליל שלישי להדליק בו ג' בהידור ,אלא ידליק מיד בליל שני ב' נרות,
לקיים מצות הידור בעידנא ולא יחצימנה ,והאחד הנותר לא ידליקנו
בליל ג' ,אלא ידליק בו נר א' בלבד .עכת"ד .והביאו המשנ"ב )סק"ה(
להלכה] .והסברא בסיום דבריו ,כיון דמצות ההידור בליל ג' היא בג'
נרות ואם חיסר אחד מהם נמצא שפוגם בהוספתו ושוא"ת עדיף ,ע"כ סגי
ליה בחד כעיקרא דדינא .וע' בספר אבי עזרי )פ"ד מחנוכה ה"א( דפליג
ע"ז וס"ל דמדליק מה שיש לו הגם שאינו בדיוק כמספר היום .וע' בס'
חזו"ע )חנוכה ,עמוד לא( .ועכ"פ לית מאן דפליג דבליל שני ידליק ב'[.
וכ"מ בשעה"צ )שם סק"ח( בשם שו"ת בנין עולם )סי' לד(.
וכבר ידועים דברי הדרב"ז בתשו' )ח"ד סי' יג( והחכם צבי )סי' קו(
אודות אדם שניתן לו רשות מהשר לצאת יום אחד מבית האסורים שיצא
מיד ביום שיש בידו לעשות מצות ולא ימתין על יום מאוחר יותר כדי
לעשות בו יותר מצות ,והחכם צבי שם בתחילה ירה חיציו נגד הרדב"ז
מההיא דמנחות )מט ע"א( ושוב כתב דרואה הוא דבר זה מפורש
בתלמוד מו"ק )ט סע"א וע"ב( ,ודחי לראיה ממנחות דחשיבי התם
כחדא .ע"ש .ונמצא שלמעשה לא נחלקו ודלא כאחרונים הרבה שייחסו
נידון זה כמחלוקת בין הרדב"ז לחכם צבי .וע' שאלת יעב"ץ )ח"א סי'
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חי( .וקצוה"ח )סי' קד ססק"ב( .ובבאר היטב )סי' צ סקי"א( מהאחרונים.
ובתוספת ביכורים לבכור"י )סי' תרנא( בנידון ב' סוגי אתרוגים .ע"ש.
ובחידושי מהרצ"ה חיות )מו"ק שם( .ועמש"כ במשנת הרדב"ז בס'
מנחה טהורה )מנחות מט ע"א( ,ובביאור הענין בארוכה בס' בן ימין שם.
ועמש"כ הגאון ממונקאטש בס' נמוקי או"ח )סי' תרצה ס"ב סק"ד(.
ושו"ת אהל משה קאצנלנבוגן ממעזריטש )סי' טז( ואכמ"ל יותר.
ומש"כ היפ"ל להביא סעד לדבריו ממה שכתב המג"א )סי' תרע סק"ב(
בשם מהרי"ל ושלטי גיבורים שיש לבטל מנהג הנשים שאינן עושות
מלאכה בכל ח' ימי חנוכה ,ודי להם שימנעו ממלאכה ביום ראשון
ושמיני .ע"כ .לא ידעתי מה ראיה יש בזה ,ובדאי שלא משום חשיבות
יום שמיני טפי משאר ימים אמרו כן ,רק שכך היה מנהג נשים מסוימות
ואת המנהג הזה שמעו ואשרו החכמים ,וכיו"ב כתב באורחות חיים )הל'
חנוכה סי' כא( שיש נשים שנוהגות להמנע ממלאכה יום ראשון ואחרון,
ודי להן בזה ,כדין תורה בפסח וסוכות .ע"כ .נמצא שלענין דינא אין
מעלה כלל ביום ח' טפי משאר ימים שלפניו .וע"כ מאי דאית ליה
למיעבד מיד יעשה ולא יחמיצנה .ועל כגון דא יאה להמליץ בהדי כבשי
דרחמנא למה לך וכו' )ברכות י סע"א( .ודו"ק .ובעיקר הענין אנן מסתיין
לנהוג כמ"ש מרן שהנשים לא עושות מלאכה בעת ההדלקה ,והיינו בחצי
שעה ותו לא] .והיינו מלאכה חשובה ,כגון הני דאסירי בחוה"מ ,וכמ"ש
בספרי האחרונים[.

רכ
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ו .נמצא במיצר ויש לו רק חצי שיעור להדלקת נר חנוכה טוב
שידליקנו ותבא עליו ברכה.
ו .יש לו שמן כשיעור הדלקת רבע שעה בלבד ,הגם דדינא הוא ששיעור
הדלקתה חצי שעה ,ואם נתן שיעור פחות מזה לא יי"ח ואפילו הוסיף
אח"כ בעת שדולקת לא מהני אלא צריך לחזור ולהדליק שוב בעת שכל
השיעור מונח לפניו בעת ההדלקה ,מ"מ נראה לי שידליק השיעור שיש
לו ,דבכה"ג יש לחוש למא"ד דהעיקר כמא"ד בשבת )כא ע"ב( דאי לא
אדליק מדליק ,ויש אומרים דלית ליה כלל להאי מא"ד הא דאמרי' אי נמי
לשיעורא ,ולפי"ז נמצא דגם במעט שמן ישנו בכלל המצוה ,ואם כי לא
קיי"ל הכי לענין לכתחילה שעת הדחק כגון דא שאני .מה גם שדבר ברור
הוא דמי שיש בידו לאכול כזית מצה בט"ו בניסן ואינו אוכל כ"א חצי
כזית דהרי הוא מבטל עשה דאורייתא ,אך אם יש לו רק חצי כזית לא
אמרי' ליה הואיל ואידחי מכזית אין ענין שיאכל החצי ,דסו"ס חצי
שיעור מיהא אית ליה ויאכלנו ,וכדכתבו כמה אחרונים דאיכא דין ח"ש
בעשה ,ומרובה מדה טובה ממדת לאו דאית ביה לכו"ע דין ח"ש
כמבואר ביומא )עד סע"א( .והדברים עתיקים .שו"ר שכ"כ הפמ"ג )סי'
תרעב( דמדליק בלא ברכה .והו"ד בביאוה"ל )שם ,ד"ה כזה(.
אכן יש לדון דהכא לאו בכלל ח"ש הוא כלל ,ודמי לאיסור בל תשחית
שלא נאמר בו דין ח"ש ,וביארו האחרונים דגדר השחתה לא חל כלל
כ"א מכזית ומעלה ,דומיא דמש"כ המאירי בענין הוצאת ב' אמות ברה"ר
דאין בזה איסור מה"ת משום ח"ש משום דהו"ל חצי מעשה ,וה"נ י"ל
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ז .הגיע לביתו בימי החנוכה עשרים דקות קודם עלוה"ש וכיו"ב,
הגם שלא נשאר לו זמן חצי שעה של חיוב ,מ"מ יש לו להדליק
באותו עת בברכה.
דפחות מחצי שעה הו"ל בגדר חצי מעשה ,אך לאו מילתא פסיקתא היא
כלל ,דהא אשכחן דכבתה אין זקוק לה וחשבי' ליה דקיים המצוה,
משמע דיש אופן שמתקיימת המצוה גם בפחות מחצי שעה ,אלא שיש
לומר דדין כבתה נובע מחמת דהוא הדליק כדבעי למצוה שלימה וחז"ל
פטרוהו מן המצוה ברגע שקיים ההדלקה ,והראיה דגם בכבתה בע"ש
דאכתי ממא הוא מ"מ אין זקוק לה ,וע"כ דלאו מדין ח"ש בהדלקה אתו
עלה .ומ"מ דברי הפמ"ג עיקר לדינא ,דמהיות טוב וכו'.
ז .לאור האמור לעיל סי' ה נראה שיש נפק"מ למי שהגיע לביתו בימי
החנוכה עשרים דקות קודם עלוה"ש וכיו"ב ,דהגם שלא נשאר לו זמן
חצי שעה של חיוב ,מ"מ יש לו להדליק באותו עת ,אך כאן נראה
שמדליק בברכה ,וכפשטות לשון השו"ע )סי' תערב( שידליק כל הלילה
שזה כולל כל הלילה ממש ,וכמבואר ג"כ במג"א ובמשנ"ב שם והכי
מסתברא .וכמבואר בשו"ת שבט הלוי למהרש"ה וואזנער שליט"א )ח"ח
סי' קנו אות ב( .ע"ש .והביא דבריו גאון עזינו ראשון לציון מוהרע"י
שליט"א בספר חזון עובדיה )חנוכה ,שלהי עמוד סז( .ולא דמי למש"כ
הפמ"ג במי שיש לו ח"ש דמדליק אך בלא ברכה.
וביאור ענין זה דהגם שלא יהיה פרסומי ניסא מהדלקה זו כ"א רבע שעה
דמעלו ה"ש שרגא בטיהרא לא אהניא מידי ,מ"מ כיון שזה הזמן הנותר

רכב
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ח .רבי יצחק סגי נהור ]בנו של הראב"ד[ כתב ,שכל כלי שאינו יכול
לעמוד בפני עצמו אינו ראוי לנר חנוכה .ולפי דבריו ה"ה שאינו ראוי
למצות הדלקת נר שבת.
מן הלילה וגברא בר חיובא הוא נמצא דדין רבע שעה זו כדין ח"ש
דתחילת הלילה הוא .ולא נאמר קלישות בנותן שמן לפחות מחצי שעה,
כ"א היכא דיש בידו לקיים ההדלקה בשיעור חצי שעה בזמן לילה .וגם
לזה אין קשר עם דין ח"ש בעשה כי יש כאן השיעור השלם כמו
שנתבאר .ועמש"כ בשו"ת יעלת חן ח"א )חיו"ד סו"ס נו( .ובס' בירורי
חיים )ח"ב עמ' תמא( חשב שיסוד הענין כאן הוא מחמת שהתחיל
בהיתר והיינו דסו"ס מדליק בזמן לילה .וליתא ,ואי"צ לזה .וק"ל.
ועמש"כ הגר"י ארגואיטי בס' זכר עשות )מע' ח אות זך( בדין מי שגר
בין הגויים ואין יכול להדליק כ"א זמן מועט שלא כשיעור הנצרך לפי
ההלכה .ע"ש.
ח .הנה מצינו למהר"א אזולאי בספר חסד לאברהם )מעין שני עין הקורא
אות נח( שמצא בספר כתיבת יד אשר בו כתוב לאמר בזה"ל ,בסוד
הדלקת נר חנוכה דע כי בנרות חנוכה יש תנאים ,האחד באיזה כלי ראוי
לנר חנוכה .דע שט"ו מיני כלים ראוים לנר חנוכה להדלקה וכל הקודם
קודם מהם משובח משום זה אלי ואנוהו .הא' כלי זהב ,הב' כלי כסף ,ג'
נחושת קלל דומה לזהב ,ד' נחושת אדום ,ה' של ברזל ,ו' של בדיל ,ז'
עופרת ,ח' כלי זכוכית ,ט' כלי אבנים ,י' כלי עצם ,י"א כלי חרס מצופה
מאבר י"ב כלי חרש בלתי מצופה וצריך שיהיה חדש ,י"ג קליפות רמון,
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י"ד קליפות אגוז הנדי ,ט"ו קליפות האלון .ואלו קליפות צריך לעשותם
כלי כמו כף מאונים או שראוי למוד בהם פלפל וכיוצא .אבל קליפת
בצלים ובצים וכיוצא אינם ראוים להדלקה .וכל הט"ו כלים הנזכרים
שאין יכולין לעמוד מאליו בלא סמיכה אינם ראויין לנר חנוכה וכו' .ע"כ.
ומבואר יוצא דדבר שאינו ראוי לעמוד בפנ"ע כ"א ע"י סמיכה ,אינו כשר
להדליק בו נר חנוכה .וע' ברכ"י )סי' תערג אות ו( .ושדי חמד )ח"ט ,מע'
חנוכה ,אס"ד אות ז(.
ומריש הוה מסתברא לי דהני מילי לנר חנוכה אך בשבת כשר ,וההבדל
בין שבת לחנוכה כי בחנוכה הדין הוא בתוצאה והעיקר שיהיה אור
כמ"ש במקו"א ,לא כן נר חנוכה שיש דינים טפי בעצם ההדלקה .אכן
שוב ראיתי כי מקור הכתב יד אשר משם שאב מהר"א אזולאי את דברי
הוא מ"סדר הדלקת נרות חנוכה" של ר' יצחק סגי נהור בנו של הראב"ד,
שנדפס מכתב ידו בספר הזכרון להגרי"צ הוטנר ]בעל פחד יצחק ,וע"ש
במבוא שכתב הגר"מ הרשלר[ ,ובתחילת הקונטרס הנ"ל מונה במספר
את ט"ו מיני הכלים ,וכותב ע"ז ,וכל כלי מאלו חנז' שאינו יכול לעמוד
מאליו ,אלא שצריך לסומכו בדבר אחר ,אינו ראוי לנר חנוכה ולא לנר
שבת שמברכין עליו ,שכל נר שאנו מברכין עליו צריך שיהיה כלי ,והכלי
שאינו יכול לעמוד על שוליו אינו ראוי להדלקה ,שאנו למדים נר חנוכה
מנרות מנורת בית המקדש ,שהיו כלי מכלי בית המקדש .עכ"ל .הרי דלא
ס"ל לחלק בין נ"ח לנ"ש .ומשמעות דבריו דכיון שבנוסח הברכה אמרי'
להדליק "נר" של שבת דהיינו כלי ,וכלי לא חשיב אלא דבר העומד
בפנ"ע ,ע"כ גם בנ"ש שייך דין זה.

רכד
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וכ"כ מדנפשיה בשו"ת אבני נזר )חאו"ח סי' תק אות ו( וז"ל ,על כן נראה
לדינא דהכלי מכלל נר ,ואותן המדבקים נרות של שעוה או חלב ,ואין
משימין אותם בכלי ,לא יצאו ידי חובתם לפי דברי ספר חסד לאברהם
הנ"ל .ע"כ .וע"ש מה שפלפל בזה בראיות אי הכלי בכלל נר ,ומסיק
דפלוגתת הראשונים היא ולא הכריע דעתו לענין מעשה .ובאמת שיש
לדון בזה כפי שיראה כל מעיין ישר ,דשמא כל מאי דבעי כלי הוא
כשמדליק בשמן ,דממילא בעי בית קיבול ,וע"ז קאמר דלא מהני בית
קיבול שאינו בגדר כלי ,לא כן היכא דמדליק בשעוה דמעיקרא לא בעי
כלי ,כי כן דרך הנר להיות דולק כשהוא עומד בכל מקום ,נמצא דאין כאן
חסרון כלל] .ודכוותא אשכחנא בדוכתי טובא כנודע[.
ובס' בני יהודה )רוזנבוים ,עמוד קסא( כתב ,והנה איתא ברמב"ם )פ"ד
מהל' חנוכה הי"ב( אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה שואל או
מוכר כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק .ושמעתי ממו"ר הגרא"ז גורביץ
זצ"ל דמוכח מהרמב"ם דצריך כלי להדלקה ,וזה כונת הרמב"ם שמן
ונרות דנרות פירושו כלים להדלקה .ע"כ .ולפע"ד כל כהאי מילתא לא
היה משמיענו הרמב"ם ברמיזה ,ופשטות הדברים דכיון שא"א לשמן
בלא נרות דהיינו כלי ע"כ צריך ג"כ לקנות הכלים וזה מכלל החיוב ,הגם
דהעיקר הוא השמן והנר הוא הכשר למצוה .וא"כ אדרבה אין כל הכרח
לומר כן בדעת הרמב"ם .שו"ר להגה"צ מהר"ר בנימין זילבר זצוק"ל
בשו"ת אז נדברו חי"ג )סי' מט( שדחה דברי הנ"ל בדרכא אחרינא .ע"ש.
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ט .מנהג ישראל קדושים להדר בקניית מנורת כסף טהור או זהב
כולה ,בכדי להדליק בה את נרות חנוכה ,ואשריהם ישראל

ט .הנה לפמשנ"ת לעיל )סי' ז( מדברי רי"צ סגי נהור ,שצריך שיהיה כלי
שיכול לעמוד בפנ"ע ,יש לעיין בענין מאי דנהוג ישראל קדושים להדר
במצות נר חנוכה לקנות מנורה עשויה מכסף וכיו"ב אשר בראשה שמונה
גביעים ונותנים בתוכם בזיכים עשויים מזכוכית להכיל השמן ,והרי אין
בזיכי הזכוכית ראויין לעמוד בפנ"ע כ"א ע"י נתינתם בתוך קני המנורה.
ובר מן דין ראיתי למאן דהו שכתב כי זו חסידות ושוברה בצדה כי כל
ההידור בהדלקה בתוך בזיכי הכסף עצמם ,ואם נותנים השמן בזכוכית
נמצא מאבדים ההידור] .כ"כ להעיר הגר"ד אביטן שליט"א בס' פאת דוד
הנד"מ )סי' תרעג( ,וכן העיר בזה ידי"נ הרב עבדיאל ישראלי שליט"א
בקונטרס "אור שמונת הימים" )עמוד ח( עפ"י דברי סדר היום )ענין
חנוכה( ומהר"ח פאלאג'י בס' מל"ח )סי' כז אות טו( .ע"ש[ .נמצא שגם
לולי דברי החס"ל בזה יש כאן לכאורה פסידא דלא הוי הד"ר.
וראיתי למהרח"א מיראנדה בספר יד נאמן )די"ד סע"א מדפה"ס(
שהבי"ד החס"ל וכתב שלפי דבריו דדבר שאינו יכול לעמוד בפנ"ע אין
עליו תורת כלי יש לחוש לאלו עששיות שאנו מדליקין בהן שאין להם
בית מושב ואינם ראויים כלל לעמוד מאליהן ,ושוב כתב דנראה לו שאין
לחוש לזה לפמש"כ במתני' )פ"ד דכלים מ"ג( שולי קורפיות ושולי
קוסים הצידוניים אע"פ שאינם יכולים לישב שלא מסומכין טמאין שלכך
נעשו מתחילתן .ע"כ .אלמא דכל שנעשה מתחילתו ע"ד צורה זו כלי

רכו
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מיקרי .עכ"ד .וע"ש בפיהמ"ש להרמב"ם .וה"ה בנידו"ד .עכת"ד הגאון
יד נאמן.
ועין רואה שדבריו חיים וקיימים גם בכוסות של זכוכית המצויים בימינו
שעשויים ליתן בהם השמן ומניחים אותם שיעמדו יפה בתוך בזיכי הזהב
או הכסף ואין כל חשש .ונמצא ממילא דה"ה נמי לענין ההידור ,דכיון
שאין הנר של זכוכית עומד בלעדי מנורת הזהב וכיו"ב ,נמצא דשפיר יש
כאן הידור מצוה ,ומקיימים זה אלי ואנוהו כדבעי ,והנח להם לישראל
אם אינם וכו' .ועמש"כ בשו"ת שבט הלוי )ח"ח סי' קנז( .וממוצא
הדברים הנ"ל יש לדחות גם הטענה הנ"ל ,דליכא זה אלי ואנוהו אלא
היכא דנותנים השמן בבזיכי הכסף עצמם ,לא כן הנותנים בזכוכית
המונחת בבזיך .ע"כ .ולהנ"ל שפיר דמי וחשיב כנותן ממש בבזיך דליכא
שום חשיבות לזכוכית בפנ"ע ,ומיועדת לכך .שו"ר שכ"כ הגאון חכימא
דיהודאי כמהרש"ז אוירבך בס' הליכות שלמה )עניני חנוכה עמ' רפה(.
וששתי] .וכעין הטענה הנ"ל אמר הגרי"ש אלישיב שליט"א על אותם
המהדרים בקניית קופסא יקרה לאתרוג ,דאם כי יש בזה חיבוב מצוה אך
אינו נכלל בגדר ז"א ואנוהו ,דאינו משמש מוכרח כלל לאתרוג ,ומה
שאמרו ואנוהו היינו על החפצא דמצוה כגון ההיא דשבת )קלג ע"ב(
לולב נאה וכיו"ב .והו"ד בס' אשרי האיש הנד"מ] .וקצ"ב ממ"ש שם
וכורכו בשיראין נאין[.
אגב נהגו העולם לקרוא למנורה "חנוכיה" ,ושמעתי מידידי ר"א חורי
נר"ו שהעיר ,כי מילה זו אין לה מקור כלל ,והמציאה אותו אדם שהמציא
כמה וכמה מילי .ובאמת שבדקתי ולא מצאתי מילת חנוכיה במקורות
קדומים יותר משבעים שנה האחרונות] ,שו"ת בית מרדכי )ח"א סי' לט,
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שמחבבין המצות ,ויש מי שערער על הנותנים כוסות של זכוכית
בתוך בזיכי המנורה שבזה נפסד ההידור מצוה כי כל ההידור הוא
במה שדולק השמן הגוף המנורה ,שהרי אין הכוסות יכולות לעמוד
בפנ"ע ,ואין דבריו מוכרחים כמבואר בהערה.
י .יש בידו מעות להדר במספר הנרות לפי כל יום אך בנרות של
שעוה ,עדיף שיעשה כן מאשר ידליק כל יום נר אחד בשמן ,ובודאי
שאם יש בידו להדר בשמן או במנורה יפה דשמן עדיף שהוא עיקר
החיוב.
יא .יש מי שאומר דלהדקת נר חנוכה בעינן שמן הראוי לאכילה,
ונהגו העולם להדליק בשמן למאור שאינו ראוי לאכילה ,ויש להם
על מה שיסמוכו לכתחילה.
מ( .ועוד מזמנו והלאה[ .אך כעת ראיתי בשו"ת שדה הארץ )חאו"ח סי'
לח( שכתב אודות המנורה שקורין "חנוקיה" .ע"ש .נמצא שענין ישן
הוא .וכתבתי למזכרת.
י .מש"כ בתחילה בענין שמן או שעוה ,כ"כ במשנ"ב )סי' תרעא סק"ז(
בשם החיי אדם .וע"ש בשער הציון סק"ח בשם הבנין עולם .והיכא דיש
בידו להדר בשמן דצליל נהוריה ,או במנורת זהב וכיו"ב ,ההידור בשמן
עדיף דהוא בגוף המצוה טפי .וכ"כ בס' עוזר ישראל )חנוכה עמוד צט(.
ופשוט.

יא.
בענין "שמן למאור" אם ראוי לכתחילה להדלקת נ"ח

רכח
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שמועה נפוצה בשנים האחרונות משם חד מגדולי ההוראה בדורינו
]הגאון הנורא מהרי"ש אלישיב שליט"א[ ,שיש להדליק נרות חנוכה
בשמן זית הראוי לאכילה ולא בשמן המצוי האידנא הנקרא שמן למאור,
כיון שהשמן למאור אינו חשוב לאכילה כלל ואדרבה מזיק הוא וכבר
כתיב הקריבהו נא לפחתך הירצך או הישא פניך .מה גם דבבית המקדש
היו מדליקין בשמן זית וכל כמה דאפשר לדמות המצוה לנרות שהיו
בביהמ"ק עדיף טפי שיש בזה יותר זכר לנס .עכ"ד .אכן הנה בגמ' שבת
)כג ע"א( איתא ,אריב"ל כל השמנים כולן יפין לנר ,ושמן זית מן
המובחר .אמר אביי מריש הוה מהדר מר אמשחא דשומשמי ,אמר האי
משך נהורי טפי .כיון דשמע לה להא דרבי יהושע בן לוי מהדר אמשחא
דזיתא ,אמר האי צליל נהוריה טפי .ע"כ .הרי שכל מה שראו מובחר
בשמן זית הוא משום דצליל נהוריה טפי משאר שמנים ,וא"כ אם המצא
תמצא שמן דצליל נהוריה טפי משמן זית אה"נ שעדיף לדלוק בו .ועינינו
הרואות שאין הבדל בין שמן למאור לשמן הראוי לאכילה וצליל
נהורייהו באותו דרגה ,וא"כ נראה שאין בזה ענין.
ומה שטוען דסו"ס בביהמ"ק היה שמן זית הראוי לאכילה ,מקום יש
לסייע לדבריו ,ממ"ש הרשב"א והר"ן בשבת )כא ע"א( ,דהא דקיי"ל
שאסור להשתמש בנרות חנוכה ,משום שתקנו מצוה זו מפני הנס שנעשה
בביהמ"ק ,ועשאוה כמנורה שאסור להשתמש לאורה .וכ"כ בעל המאור
שם] .אמנם הרא"ש והרמב"ן כתבו בטעמא דמילתא שלא יאמרו לצורכו
הוא דאדליק[ .וכן מצאנו להדיא במאירי )ר"פ במה מדליקין( שכתב,
ממה שכתבנו למדת שנרות של שעוה מותרות לנר חנוכה ,ומ"מ נויי
מצוה הוא לעשות בשמן ,אחר שהנס היה בשמן ,והוא שאמרו למטה כל
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השמנים יפים לנר ושמן זית מצוה מן המובחר ,ואע"פ שקצת מפרשים
פירשוה לענין שבת ,בתוספות פירשוה לענין חנוכה ומטעם שכתבנו.
עכ"ל .וע"ע בספר פתחי שערים )בחידושיו לשבת כא ע"א( .ודו"ק .וד'
המאירי צ"ב הלא בגמ' איתא דהטעם משום דצליל נהוריה ,וכן בתוס' כ'
דנפיש נהוריה וע"כ הוא מובחר ,אך לא מבואר כלל הענין דזכר לנס.
וצ"ע .ועכ"פ הרואה יראה דבביהמ"ק המציאות שהיה השמן ראוי
לאכילה משום דציותה התורה כתית למאור ,והרי זכר לזה אין אנו
עושים ליקח טפה ראשונה בלבד מכל זית ,וא"כ גם אי נימא דעושים זכר
בשמן זית דייקא עכ"פ סגי בזה שהשמן למאור עשוי משמן זית] .ובאמת
המציאות הוכיחה דמאי דצליל נהוריה קיים גם בשמן למאור[.
וחזי הוית למרן הגרי"ח מבבל זיע"א שכתב בספר בן איש חי )פרשת
וישב אות יב( ,שמן זית מצוה מן המובחר ,ואם הניח השמן תחת המטה,
לא ידליקו בו נר חנוכה ,ולא נר שבת ,משום דכל מידי דאכילה ,שורה
עליו רוח רעה תחת המטה .וכיון דנמאס לאכילה .נמאם למצוה ,משום
הקריבהו נא יפחתך ,אבל אם השמן הוא מר ,דאינו בר אכילה ,אינה
שורה עליו רוח רעה .ע"כ] .ולפי"ד נפיק לן דכל מידי דאינו ראוי
לאכילה ל"ש ביה רו"ר ואם יניח אדם תחת המטה תבלינים וכיו"ב לא
יאסרו .וצ"ע[ .ומתוך דבריו יתבאר לן דשמן למאור לית ביה חששא,
כיון דלא גרע משמן מר דעם כל מרירותו אכשריה לאכילה ,והסברא בזה
משום דסו"ס הוא ראוי להאיר ולא איכפ"ל דהוא מר ,ועמש"כ בס'
מעדני אשר לונצר )עמוד שצד( ,ובספר פני שבת גליק )ח"ג עמוד סו(.
לא כן שמן שהיה ראוי ושהה תחת המיטה ,דאידחי ונמאס ממה שהיה
קודם.

רל
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וכן כתב חילוק זה הגרח"פ בס' פתח הדביר ח"ג )סי' רסד אות ח(
שהביא מה שהעיר בס' חיי עולם )או"ח סי' קנד( עמש"כ הפמ"ג )שם
א"א סקי"ט( דשמן מאוס פסול לנר שבת וחנוכה ,כההיא דכתב בשו"ע
שם סי"ב דשמן שנפל בו עכבר לא ידליקו בו בביהכ"נ .דא"כ מהו
דאמרי' במתני' ובגמ' שבת )כד ע"ב ,כה ע"ב( אין מדליקין בעטרן משום
שמא יצא והלדקת נר שבת חובה ,ומדוע לא קאמר משום הקריבהו נא.
ועל זאת השיב הפתה"ד בשינויא בתרא וז"ל ,דהקריבהו לא שייך אלא
בדבר שנפסל ושנתקלקל שאם לא היה מתקלקל הוה חזי כגון שמן שנפל
בו עכבר דאל"ה השמן כשר וכו'.
וכן ראיתי להרה"ג המפורסם אב"ד חיפה כמהר"י רוזינטל זצ"ל בס'
משנת יעקב )זמנים מהדורא אחרונה ,עמוד  3אות ט( שכתב ,השנה
יצאה הוראה מחכם גאון אחד ,שאין להשתמש לנר חנוכה בשמן זית
שרשום על הבקבוק שהוא רק להדלקה ,ומשום הקריבהו נא לפחתך,
ולדעתי אין שום סיבה לאסור בזה ,מאחר שהשמן דולק טוב מאוד,
ואצלי משתמשין בזה בנרות שבת ,וכן בנרות חנוכה ,ואין שום סיבה
לאסור זה .ע"כ .וכן העלה בס' פסקי משה )פרזיס ,פ"ב סט"ו( שאין ענין
ועדיפות בשמן הראוי לאכילה אא"כ דולק יותר טוב .ע"ש .וכן הוא
מנהג רבים וטובים כנודע .ועמש"כ הגאון מהר"מ קליין שליט"א בספר
ימי שמונה )סי' קלג ,עמוד שעו( ,דבנר שבת לא חיישי' אם נתנו השמן
תחת המטה ,דהעיקר שיהיה אור .עי"ש .ובשו"ע )סי' רסד ס"ו( כ' ,שאר
כל השמנים חוץ מאלו )המוזכרים לעיל מיניה שפסולים( ,מדליקין בהם,
ומ"מ שמן זית מצוה מן המובחר .ע"כ .והטעם משום ששמן זית הוא
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יב .כששכח על הנסים בברכת המזון כשמגיע להרחמן יאמר
הרחמן יעשה לנו נסים ונפלאות כשם שעשית לאבותינו בימים
היחיד דצליל נהוריה ,ודון מינה דאי איכא שמן אחר דצליל נהוריה טפי,
דיש לו דין קדימה ,ולא איכפת לן אם אין בו אפשרות לאכילה.
יב .סימן תרפב ס"ב .כתב הרמ"א י"א כששכח על הנסים בברכת המזון
כשמגיע להרחמן יאמר הרחמן יעשה לנו נסים ונפלאות כשם שעשית
לאבותינו בימים ההם בזמן הזה בימי מתתיהו וכו' .ע"כ .וכ"ה ברמ"א
לעיל )סי' קפז ס"ד( .ע"ש .וה"ה בתפלה שיאמר כן קודם יהיו לרצון
כמבואר באחרונים .וידועה הערת הבכור שור )שבת כא ע"ב ,ד"ה
ועשאום( דהא איתא בברכות אין מזכירין מעשה נסים הרי שלא יאות
להתפלל בנוסח זה .וכתב לחלק בין יחיד לרבים דיחיד מאן יימר דראוי
לניסא לא כן רבים דנפיש זכותייהו ושפיר הוא נוסח הרחמן שנאמר
בלשון רבים וכו' .עוד כתב לחלק בין נס של טבע העולם כגון מלחמות
החשמונאים שהיה נס דרך טבע העולם ,לא כן ההיא דברכות שתוחלף
הנקיבה לזכר דזה נס גמור היוצא מטבע העולם] .ושאני הני קדישי
כרחב"ד וחבריו שהיו מתפללין על נס גמור דחסידי הוו ועליהם נאמר
ותגזר אומר ויקם לך[ .ע"כ.
ועל ביאורו הראשון של הבכור שור יש להעיר ממה שאמרו בירושלמי
)פ"ג דתענית ה"ב( תני מתריעין על האילן בפרס הפסח לבורות לשיחין
ולמערות בפרס העצרת מעתה אפילו יותר מיכן יותר מיכן מעשה ניסים
ואין מתריעין על מעשה ניסים .ע"כ .והתם בציבור מיירי .וכן העיר בזה
הגאון אדר"ת קודש בספר תפלת דוד הנד"מ )לשכת חשאים אות כז(

רלב
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ההם בזמן הזה בימי מתתיהו .והגם שאין מזכירין מעשה ניסים אין
חשש בנוסח זה כמבואר בהערה.
וכתב דאפשר שיש לחלק בין כלל ישראל לרבים מתוך הכלל .והיינו
דהרב בכור שור אמר למילתיה גבי כלל ישראל ,דנוסח הרחמן הנ"ל
נתקן לכל ישראל ,לא כן ההיא דתענית דמיירי בקבוצת רבים אך לא
בכלל כולו .ובס' חזון עובדיה )חנוכה עמוד קצז( הביא שכ"כ הגר"ר
מרגליות בהגהותיו ניצוצי זהר )ח"א דר"ל ע"ב( .וע"ש מה שהביא עוד
בזה] .וכבר ביססתי בס"ד חילוק זה בין רבים דכלל ישראל לרבים
דציבור מסויים ,בשו"ת יעלת חן ח"א .ע"ש מכמה מקורות תלמודיים[.
ועמש"כ התבואות שור לחלק בין נס המעוטף באיצטלת הטבע לנס גמור
כגון להפוך נקיבה לזכר ,צ"ל שכונתו דהגם דענין רבים ביד מעטים
וגבורים ביד חלשים וכו' ,אינו ענין טבעי כלל ,הרי עכ"פ היתה מלחמה
ובאו אלו על אלו ,ונמצא דבדרך כל הארץ בא הנצחון רק שהיה כאן ענין
נוסף שהלוחמים המעטים לא היו אמורים לנצח ע"פ רוב ככל הסיכויים.
לא כן ההיא דהחלפת מין העובר שבזה אין שום ענין טבעי וכולו נס
פלאי וע"ז אין להתפלל.
ועמש"כ בסיום דבריו דהני קדישי שאני כבר ביארנו בס"ד יסוד זה
בכמה דוכתי וגם במאמר שמן נס הניצב בחיבור זה דברנו בס"ד ביסוד
זה ,ועמש"כ בכמה דוכתי בענין זה ואכמ"ל] .ובעצם דבר זה מבואר
בברכות שם שאין להקשות מלאה שהתפללה על נס כיון דשאני מעשה
נסים שאין מזכירין ,ועל כרחין דלאה שאני שלגי דידה לא היה זה נשגב
כ"כ כי עליה נאמר ותגזר אומר .ועמש"כ להוכיח כן מלשון רשב"ם
בב"ב .ואכ"מ[.
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שעשועין דאורייתא בענין
"שמן נס" אי כשר למנורת ביהמ"ק
א .חזי הוית להגאון מהרצפ"פ בס' מקראי קודש )חנוכה סי' ג( שכתב
בשם הגר"ח מבריסק שאמר דנס חנוכה שהיה בביהמ"ק בענין השמן,
על כרחין שלא היה בכמות השמן אלא בעצמת כח השמן ,משום דאם
נעשה נס בריבוי הכמות שוב הוי ליה שמן נס ולא שמן זית וא"כ מה
הרויחו בזה הלא אמרה תורה שמין זית זך כתית למאור וכו'] .ובביאור
כונת דבריו נראה ברור דמילתא דפשיטא היא שא"א לקיים את
מצותיה של תורה באופן ניסי ,כי לא על זה דברה תורה ,וכאשר ביארנו
בס"ד בכמה דוכתי .ועמש"כ לעיל סי' עתר .והגם דאכתי נס הוא
שדבר האמור לדלוק ע"פ טבע שעה ידלוק כמה ימים .צ"ל דכיון
דסו"ס ליכא יצירת יש מאין ,ע"כ כל כמה דאין כאן דבר חדש שלא
היה בעולם ,לא איכפ"ל בריבוי איכותו ,ושפיר יוצאים בו י"ח[.
והגרצ"פ שם הביא שהגאון מהרש"י זוין הביא סיוע לזה ממ"ש
בתוספתא דשמן הנוצר ע"י נס פטור ממעשר] .ועמש"כ בזה בס"ד
בחידושי לסימן עת"ר ס"א[ .אלא שהעיר מצד אחר מהמבואר
בתרגום יונתן )שמות לה ,כז כח( על פסוק È≈¿·‡« ˙≈‡ e‡Èƒ·‰≈ Ìƒ‡Nƒ¿p‰«¿Â
«Ì‚¯˙ÓÂ .ÌÈƒnq«‰« ˙∆¯Ë…¿˜ƒÏ¿Â ‰»ÁL¿ nƒ‰« Ô∆ÓL∆¿Ïe ¯…Â‡»Ó¿Ï Ô∆ÓM» ‰« ˙∆‡¿Â ,'ÂÎÂ Ì«‰M… ‰
‡»ÓN¿ ea ˙«È Ô»nz«Óƒ ÔÈƒ·Ò¿«¿Â Ô∆„≈Ú Ô«‚¿Ï ÔÈƒÏ¿Ê»‡¿Â ‡»È«ÓL¿ È≈»¬Ú ÔÈƒ·È¿È«˙¿Â ,Ì˘ Ô˙ÂÈ
‡»˙e·¿¯ Á«LÓ¿ƒÏ ‡»È¿Î«„ ‡»ÓÒ¿¿¯«Ù‡« ˙«È¿Â ‡»˙e¯»‰¿‡«¿Ï ‡»˙È≈Ê¿„ ‡»ÁL¿ Óƒ ˙«È¿Â ‡»¯ÈƒÁ¿a
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 ,‡»È«ÓÒ¿ea ˙∆¯…ÂË¿˜ƒÏ¿Âע"כ .הרי שנשתמשו בביהמ"ק בדבר הבא ע"י נס.
]וע' בס' שערי אורה )להגרמ"צ ברגמן ,עמוד קכז( שנתעורר ג"כ בזה,
דהו"ל שמן נס ופסול ,ומכח זה כתב ,דהנשיאים הביאו זיתים והכהנים
כתשו ועשו את השמן .והוא דוחק הנראה לעין בתרתי ,חדא דמאן
יימר ליה ואדרבה בפשטות משמע ששמן ממש בא ,ותו הלא גם
זיתים משם חשיבי בכלל הענינים הניסיים .וע' כלי חמדה )ח"א דקנ"ז
ע"א( .ודו"ק .ובס' אילת השחר עה"ת )שם ,עמוד רד( כתב דהיה לזה
דין שמן טבעי ,ושכן יש להוכיח מסנהדרין )נט ע"ב( .ע"ש דבריו[.
ב .והגרצ"פ שם כתב ליישב לפמש"כ במדרש רבה ע"פ והנה עלה זית
טרף בפיה דעלה זית זה הביאתו מגן עדן הרי דגודל בג"ע עץ זית ,וא"כ
השמן שהביאו הענני שמיא מג"ע הוא שמן טבעי הנוצר מעץ הזית
ושפיר כשר למנורה ורק שמן שנוצר באופן נסי לגמרי הוא דפסול.
ע"כ .ולפע"ד יש להעיר ע"ז בתרתי ,חדא דמאן יימר ליה דעץ הזית
שנמצא בג"ע חשיב טבעי ,וע' ב"מ )קיד ע"ב( שקול מהני טרפי,
ואדרבה מסתבר דגם מין העץ הנמצא שם אינו שייך כלל לעצים
הנמצאים בהאי עלמא .ותו דגם למטוניה דמר שהוא עץ טבעי ,מאן
יימר כלל שמאותו עץ הביאו העננים את השמן ,אטו אין בגן עדן שמן
ממוצא אחר שכולו ניסי ,ובתרגום הנ"ל לא מבואר שום קשר בין
השמן לאותם עלים .וראה עוד להגרשי"ז הנ"ל בספרו המועדים
בהלכה )חנוכה ,עמוד קנ( שהביא השמועה הנ"ל משם הגר"ח
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מבריסק .וכתב שהגר"ח אמר ליישב עפי"ז לקושיית הב"י הידועה )סי'
תרע( .וכ"כ הגרי"מ פרצוביץ באוצרות ירושלים )חוברת מה ,סי'
תקפב( .ע"ש בהרחבה מעט.
וכיו"ב ראיתי בס' תולדות חיים ברויין עה"ת )בדרושים לחנוכה ,סימן
ז ,עמוד פא( שהביא קושיית האדמו"ר מהרי"ד רוקח מבעלזא על דברי
הב"י בתירוץ השלישי שהניחו כל השמן ביום הראשון ובאו ביום השני
ומצאו כל השמן ניצב על בזיכי המנורה כבראשונה ולא חסר ממנו
כלום ,דהלא בזה הפסידו מצוה רבה דקיי"ל במנחות )פח ע"ב( דהשמן
הבא אל המנורה צריך להתקדש בכלי שרת∗( ,ועתה ביום השני
והלאה לא היה קידוש לשמן .והו"ד מהרי"ד בשו"ת חבצלת השרון,
∗( ובעיקר דין זה ע' תוספות שם )פט ע"א ,ד"ה חצי לוג( שהקשו ,תימה
למה היה צריך לקדש השמן בכלי שרת .עכ"ל .ובביאור קושייתם כתב
בצאן קדושים ,דכיון דהמנורה עצמה היתה כלי שרת ,א"כ למה בעיא
קדוש של חצי לוג .ובטהרת הקודש כתב עוד ,דאי אמרת דהיה השמן
צריך קדוש קודם שנתנוהו למנורה ,היה צריך לקדש כל הג' לוגין ומחצה
שהוא צריך למנורה בכלי א' דהא חדא מצוה ,וקי"ל כלי שרת אין
מקדשים אלא מלאין כמש"כ בזבחים )פה ע"א ,ורש"י שם( שיהא בהן
שיעור שלם הצריך לאותו דבר ,ואף דאמרינן התם דבדעתו להוסיף
ראשון ראשון קדוש היינו כשדעתו להוסיף באותו כלי עצמו אבל בכה"ג
דמיירי כאן בחצי לוג לא מתקדש כלל השמן .עכ"ד .ועמש"כ לפלפל
בביאור ענין זה מרן הגרשה"ו שליט"א בשו"ת שבט הלוי )ח"א סי' רג(.
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וכתב התולדו"ח ליישב דהקב"ה השפיע שפע מיוחד מלמעלה שהאש
לא תכלה השמן ונמצא דאותו שמן דלק כל הח' ימים .ובזה כתב
ליישב ג"כ הקו' המפורסמת בשם הגר"ח מבריסק .ע"כ] .והאמת
שכעין זה יישב הגר"ח מבריסק דאותו שמן הוה והקב"ה נתן בו כח
איכותי שידלוק זמן רב .אכן תי' התולדו"ח הוא מצד האש שבה היה
נס שלא היתה מכלה .וכבר כ' לעיל דכונת הגר"ח דהגם שגם זה נס
מ"מ לא הוי יש מאין .אכן לדברי התולדו"ח ארוחנא טפי פורתא.
ודו"ק[.
ג .ולפענ"ד יש ליישב בדרכא אחרינא הכל בחדא מחתא ,בהקדים מה
שכתבו האחרונים לדון באדם שיש לו שמן המספיק למעט מימי
חנוכה אי ידליק מה שיש בידו או שמלכתחילה יחלקנו לשמונה
חלקים ויקיים מעט מן המצוה בכל יום .והמסקנה בזה היא דטוב מעט
בשלימות מהרבה בחסרון .וידליק מה שיש בידו להדליק והשאר
אונסא הוא ופטור .וכן העלה מהר"א מיוחס בשו"ת שדה הארץ
)חאו"ח סימן לד ,דט"ז סע"ד( שעמד בחקירה זו ומתחילה רצה להביא
ראיה דעדיף לקיים בכל יום מצוה מועטת וחסירה ,ממ"ש המפרשים
)ב"י סי' תרע ועוד( אמאי עושים זכר לנס חנוכה ח' ימים והלא ליום
ראשון היה שמן וא"כ ז"י הוי ניסא ולא ח' ,וכ' ליישב שחילקו השמן
כבר מלילה הראשון לח' חלקים ונתרבה .נמצא דכבר ביום הראשון בא
הנס .הרי דהגם שמדין תורה קיי"ל תן לה מדתה מבוקר עד ערב ס"ל
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לבני חשמונאי דבכה"ג עדיך לחלק .ולפי"ז ה"ה בנדו"ד דמוטב לחלק
השמן לח"י.
שוב דחה הג' שד"ה דשאני בני חשמונאי שהיו בטוחים לאור הנהגת
השי"ת עמהם שימשיך לעשות עמהם נס גם בענין זה .עכת"ד .וע"ש
בהרחבת דבריו] .ועמש"כ לדון בחידושי לסי' תרעא אי איכא דין ח"ש
בנ"ח ,ואי נימא דאיכא ח"ש בזה ,עלינו לחקור בכל מצוה שיש לפני
האדם לקיים מצוה אחת בשלימות או תרתי בחצי"ש ,ונראה דטוב
מעט בכונה ובשלימות .ועמש"כ הגר"י ענגיל בספר לקח טוב )כלל טו(
ובמש"כ בגליון הספר שם בארוכה .וע"ע בשו"ת אבני חפץ לוין )סי' ז,
ח ,יג( .ושו"ת עזרת מצר פינסו )סי' כא( .ועטרת ישועה מדזיקוב )סי'
ב( ,וכ"ה בהסכמת הגר"י מדזיקוב הנ"ל ללקח טוב הנ"ל .וראה עוד בס'
נטע שורק )חידושי סוגיות ,דע"ג ע"ב( .ואכמ"ל בזה[ .מה גם דשאני
ביהמ"ק שהיו מלומדים בו בנסים בכמה וכמה מילי וכדאיתא במתני'
עשרה נסים נעשו לאבותינו בביהמ"ק .ובפרט דלדעת אביי )בפסחים
סד ע"ב( סמכינן אניסא בביהמ"ק] .אכן רבא שם פליג עליה והרמב"ם
)פ"א מקר"פ הי"א( הכריע כרבא[.
ד .ומעתה יש לומר שאני בית המקדש דגם אי נימא דלא סמכינן ביה
אניסא לכתחילה כההיא דפסחים שם דאמר רבא נועלים תנן ,מ"מ
היכא דכבר נעשה הנס שפיר דמי לצאת על ידו במצות התורה
בביהמ"ק .וע"כ שפיר יצאו ידי חובת הלדקת המנורה באותם ימים ע"י
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הנס שאירע .ואי"צ להגיע לזה שהנס היה באיכות .וכבר העיר במקראי
קודש שם דבב"י )סי' תרע( מבואר שהנס היה בריבוי .וכן יש להעיר
ע"ד התולדו"ח הנ"ל שהנס היה באש שלא היתה מכלה ובזה יישב
שיטת הב"י אכן משמעות הב"י לא כותיה .ושוב ניסה במקראי קודש
לומר דשאני נס דחנוכה משום דסו"ס הנס חל על דבר טבעי שהרי
שמן מועט היה שם ,לא כן דבר שכולו נס גמור ,וכדכתב כיו"ב בספר
כלי חמדה )פ' ויקהל אות ה( בשם חידושי הרי"ם גבי חטים שירדו
בעבים .ע"ש.
ושוב הקשה המקראי קודש על יסוד זה דא"כ למה שמן דאלישע
עשה בו נס פטור ממעשר הא היה בו יסוד טבעי .והותיר מילה בצל"ע.
והאמת היא שכבר בכלי חמדה שם העיר מההיא דאשת עובדיה
והשיב דאותו שמן שהיה לה שעליו חל הברכה מסתמא כבר היה
מעושר וממילא כל הברכה שבאה על זה דינה כעיקר השמן דפטור
כבר .ואמנם לפי דברינו עליונים למעלה הכל מבואר בס"ד היטב
בהבדל יחיד דבית המקדש שאני ,כי ההנהגה הניסית בביהמ"ק אינה
מוגדרת נס כבשאר חלקי העולם .ובזה מיושב ממילא למה לא הוצרך
מעשר בשמן דאלישע עשה בו נס ,דשאני התם שהנס היה אצל אשה
ולא בביהמ"ק כלל .ובזה מבואר ג"כ דברי התרגום יונתן בפשיטות.
ובספר אור אברהם גורביץ )הלכות מגילה וחנוכה ,עמוד מז( כתב וז"ל,
אלא דבזכרוני כד הוינא טליא הקשה לי אבי מו"ר ז"ל על מה שנאמר

‰¯Â˙ È·˙ÎÓ â äëåðç éàî

רלט

בשם הגר"ח ז"ל מהא דאיתא בהוריות )יא ע"ב( דקאמר התם תניא
אידך ויקח משה את שמן המשחה וימשח את המשכן ואת כל אשר
בו ,רבי יהודה אומר שמן המשחה שעשה משה במדבר כמה נסים
נעשו בו מתחלה ועד סוף ,תחלתו לא היה אלא שנים עשר לוגין ,ראה
כמה יורה בולעת וכמה עקרים בולעים וכמה האור שורף ,ובו נמשח
משכן וכליו ואהרן ובניו כל שבעת ימי המלואים ,ובו נמשחו כהנים
גדולים ומלכים ,ואפילו כהן גדול בן כהן גדול טעון משיחה וכו' ,ואותו
שמן קיים לעתיד לבוא שנאמר שמן משחת קדש יהיה זה לי
לדורתיכם זה בגימטריא שנים עשר לוגין הוו .ע"כ.
וכן ע"ש בברייתא שלפני זה דקאמר וכולו קיים לעתיד לבוא .ולפי"ד
הגר"ח ז"ל קשה בזה דהרי גם בעשיית שמן המשחה נאמר להדיא
בקרא )פ' כי תשא ,ל כד( שצריך לעשותו משמן זית ואם כן הרי נמצא
דהני י"ב לוגין שנשארו כולן ואע"פ שנשתמשו בהן וכנ"ל הרי למעשה
היה זה שמן נס ולא שמן זית וא"כ איך הוכשרו להשתמש בו .וצ"ע.
וע"ש ששוב ניסה לחלק דהתם סו"ס היה הנס חל על טבע ,ונסתרה
דרכו מההיא דאלישע דאותו שמן נפטר ממעשר הגם שחל על דבר
טבעי ,ושוב הוכרח להמציא חילוק בין דיני שמן דמנורה לדיני מעשר.
ולדברינו אי"צ לכל זה כלל .ואדרבה ההיא דשמן המשחה סיועין
לדברינו דגבי עבודות ביהמ"ק מעשה נסים חשיב טבע.
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ה .וזה כמה שהיה קשה לי ההיא דמנחות )סט ע"ב( ,בעי ר' זירא חיטין
שירדו בעבים מהו ,למאי ,אי למנחות אמאי לא ,אלא לשתי הלחם,
מאי ,ממושבותיכם אמר רחמנא לאפוקי דחו"ל דלא ,אבל דעבים
שפיר דמי ,או דלמא ממושבותיכם דווקא ,ואפילו דעבים נמי לא .וכ'
התוס' )שם ד"ה חיטין( ,פירש בקונטרס ששתו באוקיינוס ובלעו
ספינה מלאה חיטין וקשה לר"ת דאי מחוצה לארץ וכי הותרו לשתי
הלחם בשביל שהיו בעבים מ"מ ממושבותיכם בעינן וליכא ,ואי מארץ
ישראל וכי נאסרין הן על ידי כך ,אלא נראה לי דעל ידי נס ירדו בעבים
כי הנהו אטמהתא דפרק ד' מיתות )סנהדרין דף נט ע"ב( .עכ"ל .והנה
מדברי התוס' מבואר דפשוט דמהני מעשה נסים למנחות דבהא לא
איבעי לגמ'.
וזה פלא דלפי"ד התוספתא בעינן דוקא מעשה ידים ולא נס .ואולי
מטעם זה נייד רש"י מלפרש כן .וכן מצאתי בשפת אמת שם שהעיר
כעין זה דמנלן דהוי כסולת חטים שבארץ .והרמב"ם )פ"ח מהל'
תמידין ומוספין ה" (...פסק ,חטים שירדו בעבים יש בהם ספק אם אני
קורא בהם ממושבותיכם או אינם ממושבותיכם ,לפיכך לא יביא ואם
הביא כשר .עכ"ל] .ומדבריו אין כ"כ ראיה וקושיה די"ל שהוא מפרש
כפרש"י .וק"ל[ .הרי דכל הספק הוא רק לענין אי קרינן ביה
ממושבותיכם ,ולא איכפ"ל בזה שמעשה נסים הוא .שו"ר שכן העיר
בשו"ת דברי מלכיאל ח"ז )סו"ס יב( .והגרמ"מ שניאורסון זצ"ל בס'
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שערי מילה )עמוד קסג( .ע"ש .וכן העיר בזה בס' רנת יצחק סורוצקין
)ח"א עמוד קלז( בשם הגרי"ד סולוביצ'יק .ולהנ"ל מבואר הדבר יפה
ולקמ"ד ,דביהמ"ק שאני היכא דכבר נעשה בו נס.
ו .וביומא )כא ע"ב ,לט ע"ב( איתא ,שהיו הכהנים נהנים מעצי זהב
הגדלים בביהמ"ק] ,ומהרש"א הבין בפשיטות שהיה נס וגדל זהב
בעצים .וע' בחידושי הגיעב"ץ ובס' ניצוצי אור שם[ .ויש להעיר איך
נהנו ממעשה נסים ,ובשלמא לד' הרי"ח הטוב מבבל בס' בן יהוידע
שם שפי' דהיו פירות ממש ,רק מראיהן של זהב ,ניחא שפיר ,וע' כיו"ב
בחולין )צ ע"ב( ובתמיד )כט ע"א( ,גפן של זהב היתה עומדת על פתחו
של היכל ומודלה על גבה וכו' .ע"ש .אך לשאר מפרשים צל"ע .וע"ע
בתפארת ישראל )מידות פ"ג מ"ח( .ובספר ידי חיים )בהשמטות רב
פעלים סי' ט( ,ולהגר"י ענגיל זצ"ל בגליוני הש"ס תענית )כד ע"ב(
שהעיר מההיא דיומא .ובמש"כ הגר"י שאלל בשו"ת גבעת הלבונה
)קונט' נס על הגבעה אות ד( .ודפח"ח.
ולהנ"ל דבית המקדש שאני לענין לציי"ח בדבר הנוצר ע"י נס י"ל
דה"ה לענין הנאה דלא אמרי' אין נהנין ממעשה נסים במקום המקודש
הזה אשר שם גילוי השכינה קבוע וקיים בכל עת ואין הנס דבר היוצא
מן הכלל כ"כ .והשפת אמת בחידושיו ליומא שם העיר על יסוד דברי
הגרי"ח מבבל הנז' ,דהא כתיב באורייתא לא תטע לך אשרה כל עץ
אצל מזבח ה' אלהיך ,ומכח קושיה זו הכריח בסוגיין דמיירי בשל זהב
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ממש ,דאי לאו הכי עבר אדאורייתא וכו' .עכ"ד .וביאור הדברים
דאע"ג דאיכא עץ ,מ"מ לא אסרה תורה אלא עץ טבעי .וע' בשו"ת
להורות נתן ח"ג )סי' לג אות ג( .וילע"ד .והרבה יש לסלסל בענין זה
מענין לענין אך הזמן קצר ,והשי"ת יתן בנו יישוב הדעת ללמוד וללמד
לשמור ולעשות ,כדרכם של אבותינו במסירות נפש אכי"ר.
âââ
וכשדברתי בס"ד כל הדברים הנ"ל במקהלות עם בחג החנוכה
אשתקד ,עלה בלבי מתוך הדברים הללו עידוד נפלא לכל עובדי ה'
הנאמנים שאין להם להתייאש כלל מחמת מיעוט כח השגתם ,כי מיום
שחרקב ביהמ"ק אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד"א של הלכה ,נמצא
דעולם התורה הוא בחי' המקדש ,וכיון שכן נמצא דסיעתא דשמיא על
טבעית נשפכת תמיד על העוסקים בתורת ה' ,ואין בזה גדר נס כ"א
טבע ,שכך היא דרכה של תורה ,וכן היא המציאות שע"י ניצול כל הכח
לעבודת ה' יראו העובדים בבית ה' כח מיוחד שאינו לפי כח טבעי
שבהם ,תן לחכם ויחכם עוד.
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מכתב מאת ידידנו הרב הגאון רבי אברהם מימון הלוי שליט"א
מו"צ בעיר תל ציון ומחבר הספרים מי באר משנת אברהם דרך
האתרים ועוד
בס"ד
י"ד כסלו תשע"ה
הדלקת נרות חנוכה כשאין לו שמן כשיעור חצי שעה
לכבוד ידידי הרה"ג המופלג בתורה ,וביראת ה' טהורה ,אוצר כלי
חמדה ,בעיון ובסברא ישרה ,צנא מלא ספרי ,רבי יוסף חיים אוהב ציון
שליט"א ,מחבר הספרים החשובים עתה באתי ,סמא דחיי ,ועוד.
שלום רב לאוהבי תורתך!
ארי נעשה שוא'ל ובא בשאלת חכם באדם שיש לו שמן בשיעור
הדלקה לרבע שעה בלבד ,האם יש ענין שידליק נרות חנוכה ,או לא.
ואכתוב לו כחותה על הגחלים בקצרה את אשר נראה לי בענין זה.
הנה לכאורה שאלה זו תלויה במה שכבר הארכתי בעניותי בספרי מי
הבאר )סימן א( במה שנחלקו האחרונים באדם שיש לו חצי כזית מצה
האם מקיים בזה מצוה מצד דין חצי שיעור .ואערכם בקצרה מערכה
לקראת מערכה :הסוברים שיש חצי שיעור במצוות עשה – ספר יד
המלך )הלכות חמץ ומצה פרק ו ,הלכה א( ,ורבינו החיד"א בספר ברכי
יוסף )סימן תפב ,ס"ק ד( ,ובספר יעיר אוזן )מערכת ה ,אות לח(,
ובשו"ת יהודה יעלה )סימן קלז( בדעת כוונת השאגת אריה )סימן ק,
אך ראה מה שכתבנו על דבריו בספרי עמוד נא( ,ושו"ת שארית יעקב
)סימן ב( ,ושו"ת ארץ צבי )סימן א ,וראה מה שתמהנו על דבריהם
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בעמוד נב( ,ושו"ת ביכורי יעקב )סימן יד( .ורבינו הקדוש הגרי"ח זיע"א
בשו"ת רב פעלים )חלק ג ,אורח חיים סימן לב( ,ועוד עיין בשו"ת רב
פעלים )חלק א ,יורה דעה סימן מד( ,ועוד ראה לו בשו"ת תורה לשמה
)אורח חיים סימן קלו ,ובהערה הארכנו מפי ספרים וסופרים להוכיח
שאכן השמש זורחת בצהרים – ,ומה נעשה ,בדורינו גם על זה צריך
הוכחה – וספר תורה לשמה הוא של אדונינו ורבינו קדוש ישראל רבי
יוסף חיים זיע"א( ,וכן צידד רבינו בשו"ת חזון עובדיה )סימן כח( לומר
שמקיים מצוה בחצי שיעור.
ואילו הסוברים שאין חצי שיעור במצוות עשה – שו"ת שבות יעקב
)סימן יח( ומה שביאר את דבריו בספר כלי חמדה )פרשת פקודי דף
קסב( ,ובספר בני חיי )סימן תעה( ,ובשו"ת כפי אהרון )חלק אף אורח
חיים סימן יב(.
ועוד עיין בפירוש המשנה לנשר הגדול הרמב"ם )אבות פרק ד ,משנה
ב( ובמה שכתב על דבריו החקרי לב )בספרו מערכי לב דרוש כב,
ובספר כונן לחקר בסוף ספר חקרי לב חלק א מיורה דעה( ,ובספר קול
יהודה )שיעור ד ,ד"ה אמנם( ,ובשו"ת אור לציון )חלק א ,אורח חיים
סימן לז( .ועוד ראה לרבינו זצ"ל בשו"ת חזון עובדיה )שם( .ובמה
שהארכנו בכל זה.
ויש לבאר את יסוד מחלוקתם )כפי מה שביארתי בעניותי בספרי( לפי
מה שכתב הגאון החריף רבינו הצפנת פענח )סימן מח ,מט( שכתב
לחקור בדין חצי שיעור אם הוא איסור עצמי היינו שם של איסור חדש
ואין לו את אותו שם של האיסור השלם ,או שאיסור חצי שיעור הוי
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איסור כשיעור השלם והוא מתייחס לשיעור השלם ויש לו את אותו
שם של האיסור השלם .ואם כן לסברא שאיסור חצי שיעור הוא
כאיסור השלם דהיינו כאותו שם של איסור ,מסתבר לומר דגם
במצוות עשה יש ערך לחצי שיעור .אבל אי נימא שאיסור חצי שיעור
הוא איסור חדש ,מסתבר לומר שרק באיסורים שיש על זה ריבוי דכל
חלב איתרבאי איסור זה) .ואם ימחול לנו כת"ר לעיין בספרי הנ"ל
בסימן ג ,יראה שם שתלינו בחקירה זו ל"ו מחלוקות בנידונים שונים,
והדברים מתוקים ומשמחים עד מאוד .וכן יש לציין שישנה חקירה
דומה לחקירתו של הצפנת פענח בדין לפני עור ,האם האם לפני עור
הוא איסור עצמי והמכשיל בכל איסור באשר הוא עובר אלפני עור ,או
שהוא איסור לפי סוג המכשול היינו כמכשיל באיסור דם ,לך ראה נא
בספר שערי שלום שהאריך בזה טובא ,וכן בספרי בעמוד רט .ויש
לציין שיש חקירה דומה לשתי החקירות שהזכרנו ,והוא שחקר הגאון
האדיר הגרמ"מ מליובאוויטש זצ"ל באחת משיחותיו לענין שליחות,
האם שליחות הוא גדר עצמי של שליחות ,או שנכלל בדבר השליחות
היינו שליחות לגט או לתרומה .ותליתי בדבריו דברים עצומים,
ובמקום אחר אעלה אותם על מזבח הדפוס אי"ה(.
והנה כשנבוא אל שאלת כת"ר הרי שיש לתלות את שאלתו במחלות
האחרונים הנזכרת האם יש מצוה בחצי שיעור או ליכא מצוה.
ויש עוד להוסיף בכל זה ממה שכתב בשו"ת זכר יהוסף )סימן קכ(
שכתב להביא ראיה דאיכא חצי שיעור במצות עשה ,לפי קושיתו
המפורסמת של רבינו הבית יוסף )סימן תרע( בהא דקבעו שמונה ימי
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חנוכה אף שבשמן היה כדי להדליק לילה אחת ,וכתב הבית יוסף
שחלקו השמן שבפך לח' חלקים ובכל לילה היו נותנים במנורה חלק
אחד והיה דולק עד הבוקר .והרי במנורה היה צריך להדליק כל הלילה
)כדאיתא במנחות פט ,ע"א ,וביומא טו ,ע"ב( ,ואף על פי כן היו
מחלקים לח' חלקים ,אף שלא היו סומכים על הנס שתדלק עד הבוקר,
ואם כן מבואר בדברי הבית יוסף דאיכא מצוה בחצי שיעור ועדיף טפי
לעשות המצוה בחצי שיעור כמה פעמים ,אף שאם היה דולק כל
השמן בפעם אחת היה מתעביד המצוה באותו הפעם כמצוותה
בשלמותה .וכן הביא בשם שו"ת אמרי שפר שדן במי שאין לו שמן כי
אם להדליק נר אחד של חנוכה ואם יחלק לח' חלקים לא יגיע ללילה
אחת כשיעור ,וכתב בשם הגאון אב"ד קראטשין לפשוט דבר זה
מתירוצו של הבית יוסף הנ"ל ,דעדיף לחלק לח' חלקים אף שלא היה
מגיע לשיעור כל הלילה דבעינן שתהא דולקת מערב עד בוקר שהוא
חצי לוג .עיי"ש.
וחזינן שיש התייחסות מפורשת בדברי האחרונים לבוא ולהביא ראיה
מדברי הבית יוסף שיש חצי שיעור במצוה ושפיר ניתן להדליק גם
בפחות מכשיעור .אך בעניותי כבר דחינו את דבריו בספרי הדל מי
הבאר )עמוד ס( בהקדים שכבר העירו על מרן הבית יוסף מהגמרא
במנחות )שם( שיש חיוב ליתן לה כמידתה שתהא הולכת ודולקת כל
הלילה ,ואם כן מי התיר להם לחלק את השמן לשמונה חלקים.
ובאמת שכבר עמד על כל הנ"ל אחד מן הראשונים הוא רבינו אשר
בתוספות הרא"ש )שבת כא ,ע"ב ד"ה ונעשה נס( שכתב וז"ל :וא"ת
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ולמה קבעו שמונה ימים והלא הנס לא היה כי אם שבעה ימים ,כי היה
בו שיעור ללילה אחד ,וי"ל שחלקו את הפך לשמונה והדליקו בכל
לילה השמינית ,ואף על גב דאמרינן התם תן לה מדתה כדי שתהא
דולקת מערב עד בקר ,היינו היכא דאפשר .אי נמי נתנוהו בלילה
ראשונה כולו בתוך המנורה ולא דלק ממנו בכל לילה כי אם השמינית.
אי נמי לאחר שהריקו השמן מן הפך בלילה ראשונה נשאר הכלי מלא
וניכר הנס אף בלילה ראשונה .עכ"ל .ומבואר בתירוצו הראשון דדין
תן לה כמידתה אינו לעיכובא ,וזה דלא כהחזון איש )קדשים סימן ל(.
ואם נימא שהבית יוסף סובר כדברי תוספות הרא"ש שאין מעכב
המידה נפלה לה הראיה של הזכר יהוסף .דו"ק.
אלא שנראה לחדש ולומר )דבר זה התחדש לי כעת ולא כתבתיו
בספרי( שגם להסוברים שאין חצי שיעור ,יש 'ענין' להדליק גם אם
אינו כשיעור ,לפי המבואר בדברי הגמרא במסכת סוכה )לא ע"ב(
לענין מצות לולב שאם לא מצא אתרוג לא יביא רמון ולא פריש ולא
דבר אחר ,פשיטא ,מהו דתימא ליתי כי היכי דלא תשתכח תורה
אתרוג קמ"ל זימנין דנפיק חורבא מיניה דאתי למיסרך .וראה שם שכל
החשש דילמא אתי למיסרך הוא רק בנטל רימון ,אך אם נטל לולב
פסול מבואר בברייתא שאף לרבנן שפוסלים לולב היבש ,מכל ס"ל
דבמעשה דבני כרכין שהיו מורישין את ללולביהן לבני בניהם
מעמידים בשעת הדחק ,וחזינן שבשעת הדחק ניתן ליטול ארבעת
המינים פסולים .וכן נפסק בשולחן ערוך )סימן תרמט ,סעיף ז( .וכתב
המשנה ברורה )ס"ק נד( שהטעם הוא בכדי שלא תשתכח תורה

רמח
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מישראל .עיי"ש .וכיוצא בזה מבואר בשולחן ערוך רבינו זלמן )סימן
תעג ,סעיף לא( שכתב וז"ל :ואם אין לו ירק שיש לו שרף ופניו
מכסיפין ,טוב שיאכל איזה ירק אחר שיש בו מרירות קצת לזכר
בעלמא וא"צ כזית וכן מי שהוא חולה או איסטניס ואינו יכול לאכול
מרור טוב שילעוס מעט עד שירגיש טעם מרירות בפיו לזכר בעלמא
בלא ברכה וזהו כשאי אפשר לו כלל אבל חייב אדם לדחוק את עצמו
לקיים מצות חכמים לאכול כזית שלם אף אם יכאוב עליו .עכ"ל) .אלא
שאין כל כך ראיה ממרור שבמרור יש גם את זכר של וימרורו את
חייהם( .ואם כן לפי זה יש לומר שיש ענין להלדיק גם אם אין לו שיעור
של חצי שעה בכדי שלא תשכח התורה לגמרי.
ועוד יש לומר לענין מעשה ,אף ששאלת כת"ר רק למ"ד דאי לא
אדליק מדליק ,שלמעשה לכאורה איכא הכא ספק ספיקא ,ספק,
שהרי ישנם ראשונים שסוברים דכלל לא בעינן שיעורא וכמו שכתב
בהגהות מיימוני )הל' חנוכה פ"ד ה"ה אות ב( ,והסמ"ג בהל' חנוכה
בשם ר"י ,שנהגו העם כלישנא קמא ,דלא בעינן שום שיעור .וראבי"ה
הלכות חנוכה )סימן תתמג ,עמוד תקעט( ,שמצא בשם רבינו תם,
"דבהני תרי לישני אזלינן לקולא ,בשיעורא ,ובדלא אדליק ,דבשל
סופרים הלך אחר המיקל" .וכ"כ האור זרוע ח"ב )סי' שכב( וז"ל:
והאידנא דלא קפדינן אשיעורא דנר חנוכה ,שמא סמכינן אלישנא
קמא ,דשנינן דאי לא אדליק מדליק ,ולא בעינן שיעורא .ע"ש .הביא
את כל זה רבינו בספרו חזון עובדיה .וכן יש אחרונים רבים שסוברין
דאיכא דין חצי שיעור במצוות עשה ,הרי שיש לנו ספק ספיקא ספק
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שמא הלכה שלא בעינן כלל שיעור ,וגם אם תמצי לומר דבעינן שיעור,
הרי יש לומר כמו האחרונים שיש מצות חצי שיעור במצות עשה.
דו"ק) .והתעוררתי לזה מידידי הרה"ג רבי אליהו סעאדה( .ועכ"פ אין
לברך כמו בשאר ספק ספיקא.
ממני ידידו דורש שלומו כל הימים
אברהם מיימון הלוי
מחבר הספרים משנת אברהם על אבן העזר ,ומי הבאר בדיני חצי
שיעור ,וספר דרך האתרים ועוד.

רנ
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בס"ד
מכתב מאת ידידי הרה"ג המפורסם
רבי נהוראי יוסף אוחנה שליט"א
מחבר הספרים
מח"ס נהורא מעליא ב"ח ,זהב לבושה ,עין במשפט ,משפט הגט ועוד
יח במרחשון התשע"ד
לכבוד ידידנו הגאון המפורסם ,חד וחריף כתער ומלא בסברות כמו
יער ,עמלן נדיר ושקדן תדיר ותורה לרבים מאדיר ,תורת ה' בקרבו ,כי
"חכם לב יקרא נבון ומתק שפתים יוס'ף לקח" ,ה"ה מהר"ר יוסף חיים
אוהב ציון שליט"א ,מחה"ס עתה באתי ,וספר יומא דעצרתא ועו"ס
חשובים .השלום והברכה.
מידי עוברי בספריכם "מאי חנוכה" מהדורא תנינא ,ראיתי מה שכתבם
בעמוד קה ,שיש מעלה לעשות חנוכיה מכסף או מזהב ,ובהערה
הבאתם דברי הגרי"ש אלישיב באשרי האיש על אותם המהדרים
בקניית קופסא יקרה לאתרוג ,דאם כי יש בזה חיבוב מצוה ,אך אינו
נכלל בגדר "זה אלי ואנוהו" ,דאינו משמש מוכרח כלל לאתרוג .ומה
שאמרו זה אלי ואנוהו היינו על החפצא דמצוה ,כגון ההיא דשבת
)קלג (:התנאה לפניו במצוות ,לולב נאה ,ספר תורה נאה וכו' .כיע"ש.
והנה הדבר מפורסם שרבים מגדולי ישראל העריכו מאוד את הדלקת
נרות החנוכה במנורה מפוארת ,וכמו שכתב המטה משה )סימן
תקפט( שהגאון מהרש"ל קנה מנורת כסף ובליל שני של חנוכה בירך
עליה שהחיינו וכו' .ע"ש] .וראה בשו"ת יביע אומר ח"ד חאו"ח סימן
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כד סוף אות י[ .וראה בספר ירים משה ח"א )עמוד רה( שהגאון בעל
הבני יששכר היה לו עששית של כסף עם זכוכית מד' צדדיה ,ובתוכה
מנורת כסף להדליק נר חנוכה ,ואמר כי תהיה לו לצורך בעת ביאת
גואל צדק וכו' .ע"ש .וכ"כ בספר נימוקי או"ח מהגאון ממונקאשט
)סימן תרעג( ,ובשו"ת ציץ אליעזר חי"ט )סימן נו ,ריש עמוד קנג( .ואף
לכתחילה כתבו הפוסקים שיעשה מנורה מכסף ,וכ"כ בבאר היטב
)סימן תקעג ס"ק יג( ,ובברכי יוסף )ס"ק ז( ,ובקיצור ש"ע גאנצפריד
)סימן קלט סעיף ה( ,והגר"ח פאלאג'י במועד לכל חי )סימן כז סעיף
טו( .וראה בסדר היום )סדר חנוכה ,ד"ה ובענין הנרות( שכתב :וה' יודע
כמה דאגתי על ענין זה ]להשיג מנורת כסף[ ולא עלה בידי לקצר
ההשגה ,אבל בטחתי בחסד אלקים שיגמור בידי לעשות כונתי,
ולפחות מי שאין בידו לעשות כל החי"ת נרות כסף יעשה אחד מהם
כסף ,ויהיה אותה שמחדש בכל לילה זכר לנס ,עכ"ד .וכ"כ באליה רבה
)סימן תרעג ס"ק טו בשמו( ,וכ"כ ביוסף אומץ יוזפא )אות תתרע(.
וכ"ה בשו"ת חוקי חיים ח"ב )סימן קנג אות ב( ,ובמקור חיים )סימן
תרעג ד"ה באם( .וכן כתב המשנה ברורה )סימן תרעג סעיף ג ס"ק
כח( ,וזה לשונו :כתבו הספרים ,שטוב לכל אחד לטרוח לעשות לו
מנורה יפה לפי כוחו ,וכן הנרות יעשה יפה .ע"ש.
ובשו"ת אבקת רוכל חיו"ד )סימן קעה( כתב :והירא את דבר ה' ירחיק
עצמו מהמנורות שמצויירין צורות חיות ועופות וכו' .ע"ש) .ראה
בתוספות יומא נד :ד"ה כרובים( .ובשו"ת שאילת יעב"ץ ח"א )סימן
קמט( הביא סברת האדמת קודש )ח"ב סוף סימן ו ,דף ט ע"ב( בשם

רנב
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החסד לאברהם )מעין שני עין הקורא אות נח( ,שאין מדליקין בקליפי
ביצים וקליפי בצלים ,שאינם ראויים לנר חנוכה .ע"ש .וכתב ע"ז הגאון
יעב"ץ ,שלכן עדיף יותר להדליק נר חנוכה בפח שיש לו דפנות של
זכוכית שאין הרוח שולט שתכבה מהר .ע"ש .וכ"כ בשערי תשובה
)סימן תרעג ס"ק יג( .והמעיין בשו"ת אבני נזר חאו"ח )סימן תכח(
יראה שכתב שגם הכלי הוא בכלל הנר ,וממילא הוא בכלל מצות נר
חנוכה ,וכל כלי שאינו ראוי לעמוד מאיליו בלא סמיכה אינו ראוי
למצות נר חנוכה ,ואותן המדבקין נרות של שעוה או חלב ואין משימין
אותם בכלי ,לא יצאו ידי חובתן .וכן אותם שעושין נרות מתפוחי עץ,
דלא חשיב כלי .כיע"ש) .וזה דלא כמ"ש הגרי"ש אלישיב הנ"ל( .וראה
בשו"ת שדה הארץ ח"ג )סימן מא ,דף כב ע"ב( שאף שאפשר להדליק
נר חנוכה בשעוה או בשמן קרוש ולא בעינן כלל כלי ,מכל מקום אם
בא להדליק בשמן מהותך וצריך כלי ,בעינן שיהיה ביה תורת כלי ,ולכן
קליפי ביצים אין מדליקין בהם .עכ"ד.
ובספר זכר שלמה )שנדפס לזכרו של הרה"ג שלמה גולדשטוף ,חתן
הגאון מטשעבין ,סימן ט עמוד תמ( הובא מאמרו של הגאון מטשעבין,
אם נכון לעשות כלי לנר חנוכה מקליפי ביצים ,והביא ראיה ממשנה
מסכת פרה )פרק ה משנה ו( שאין מקדשין מי חטאת אלא בכלי ,ואם
קידש מי חטאת בקליפת ביצת התרנגולת ,רבי מאיר ורבי יהודה
מכשירין ,וחכמים פוסלים .והלכה כחכמים ,שאינה נחשבת ככלי.
ע"ש] .ותימה ,שהרי ראיה זו הביאה גם בשו"ת שדה הארץ ח"ג )סימן
מא( .וראה במצות נר איש וביתו ,פרק ז[.
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ובאמת בשו"ת מר ואהלות )אהל מנורה הטהורה ,סימן ד( גם דייק כן
מהקונטרס "הדלקת נרות חנוכה" המיוחס לרבינו יצחק סגי נהור בנו
של הראב"ד )שראיתי שהבאתם את דבריו בעמוד קג( ,שקליפת
הבצלים והביצים אינן ראויים להדלקה ,והביא דברי האבני נזר הנ"ל,
וסיים ,שאם אכן אנו למדים כן ממנורת בית המקדש ,נמצא שיש ענין
במנורת זהב או כסף דוקא .כיע"ש] .וזכיתם לכוין לדעת גדול[.
ואגב ,ראה במכתב מאליהו ח"ד )עמוד רכה( שכתב ,וזה לשונו :ראינו
בעינינו שיש אנשים המכבדים את כל המצוות ,למשל עושים מנורת
כסף יקרה לחנוכה ,אבל אינם חוששים כלל להתבונן בתוכן ענין נס
חנוכה ולהוסיף אמונה בה' וכדומה ,כי התוכך הרוחני נשאר אצלם
מזולזל ,ודי להם להטעות את עצמם במה שנותנים ערך רב לכלי
המצוה החיצוני ,אמנם יש ענין של "זה אלי ואנוהו" והידור מצוה ,אבל
זה נאמר כדי להדר את המצוה ,היינו להרבות את ערכה בליבנו ,ולא
כשכל הערך ניתן לכלי החיצוני ולמצוה עצמה וענינה ולא כלום .עכ"ד.
ואסיים בברכה לידידי הגאון שליט"א ,שבעז"ה יזכה ויפוצו מעינותיו
חוצה ,ויתבדרון שמעתתיה בבי מדרשא ,ומלאה הארץ דעה את ה'
כמים לים מכסים .אמן.
ידידך דו"ש באה"ר כהי"מ
נהוראי יוסף אוחנה ס"ט
מח"ס נהורא מעליא ב"ח ,זהב לבושה ,עין במשפט ועוד

רנד
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מכתב מאת ידידי וחביבי הרה"ג משה יוחאי רז שליט"א
בעמח"ס תפארת הברית תפארת הפדיון ושא"ס
בס"ד .כ"ג מרחשון התשע"ד ,פעיה"ק ירושלם ת"ו
לכבוד רב רחומאי ,הרב הגדול ,מעוז ומגדול ,נודע בשערים ,חובר
חיבורים ,חריף ובקי ,משנתו זך ונקי ,כמהר"ר יוסף חיים אוהב ציון
שליט"א ,מחבר הספר היקר "עתה באתי" וכמה ספרים טובים
ונכבדים
שלום וברכה רבה
מה נכבד היום אשר כת"ר מוסיף והולך כבית הלל ,ומוציא לאור עולם
חיבורו היקר "מאי חנוכה" סובב הולך בכמה ענינים נפלאים מגדולת
הימים הטובים "יומין דחנוכה" .ולחיבת הקודש כבוד הרב הגאון
המחבר ,אציגה בזה כמה מילין דאורייתא טבין מענינא דיומא ,ואקוה
שימצאו הדברים חן בעיניו ובעיני הלומדים.

אם יש דין "שואלין ודורשין" קודם חנוכה
א( הנה לענין חג הפסח אמרו )פסחים ו (.שואלין ודורשין בהלכות
הפסח קודם הפסח שלשים יום .וכתב הבית יוסף )רס"י תכט( לחד
תירוצא דדוקא פסח שהלכותיו מרובות .ע"ש] .וע' פני יהושע מגילה
ד .שהאריך להקשות בדברי הב"י ,ואכמ"ל[ .וי"א שבזמן שהיה בית
המקדש קיים היו שואלין ודורשין בכל שלשת הרגלים ,כמ"ש הגר"ז
בש"ע שלו )סימן תכט( .ואמנם לענין שאר מועדים דרבנן ,לא נאמר
כן .ומ"מ נראה דבכל חג ומועד ,יש ללמוד ההלכות המעשיות
השייכות לזמן ,כדי שידע המעשה אשר יעשה ,ולא עם הארץ חסיד.
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ואפילו לענין הכנת נוסח התפילה פסק מרן הש"ע )סימן ק( שצריך
לסדר תפלות המועדות וראשי חדשים קודם שיתפלל כדי שיהיו
שגורות בפיו .וה"נ דכותה ,אם לא ילמד ,היאך ידע כדת מה לעשות
בחג .ופשוט.
ונראה ראיה לזה מדברי רש"י בעירובין )נד (.אהא דאמרו שם :אימתי
שמחה לאיש במענה פיו  -בזמן שדבר בעתו מה טוב .ופירש"י בזמן
שיודע לדרוש הלכות חג בחג .ע"כ .וכונתו שכיון שיודע להשיב בא
לידי שמחה ,וזה שייך בכל חג ומועד] .וע' מהרש"א שם[.
ב( אלא שראיתי להגה"ק מאונגוואר זצ"ל בשו"ת משנה הלכות חי"א
)סימן תקמז( שכתב שבפורים וחנוכה אין צריך לדרוש קודם ולא תקנו
לזה .ושכן מבואר בתוספות )מגילה ד .ד"ה מאי איריא( לענין פורים
שאין דורשין בו שלשים יום קודם ,ופשוט דחנוכה לא עדיף מינה לענין
זה ,ואין דורשין בו מקודם שלשים יום .ע"כ .אולם נראה שגם הוא
יודה שיש ללמוד ההלכות למעשה מקודם החג ,רק דס"ל דתקנת
"שואלין ודורשין" לא נאמרה באלו .ואפשר לתת לזה כמה טעמים,
עפי"ד הב"י שם.
ג( גם אנכי הרואה למרן הגרא"י ולדינברג זצ"ל בשו"ת ציץ אליעזר
חי"ז )סימן א אות ה( שהביא דברי התוספות דמגילה שאין חיוב
שואלין ודורשין בפורים ,וכתב :ולענין חנוכה לא נזכר אם יש בו
מחיובים אלה ,וראיתי בספר יבין דעת )בחסדי אבות שבסוף הספר
סימן יז( שנשאל אי גם בחנוכה שואלין ודורשין ל' יום קודם ,והשיב
דאין מקום לשום ספק ואין בו חיוב על כך ,דאפילו בפורים דהוא
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מדברי קבלה ונקרא "יום טוב" ,מ"מ אין חיוב כזה .ע"ש .אך הוא מדבר
רק בנוגע להחיוב של שואלין ודורשין ל' יום קודם ,אבל לענין החיוב
השני ,אי ישנו בחנוכה כמו בפורים לדרוש מיהת מעניניו של יום מזה
לא דיבר .ומה שכתב ק"ו מפורים שנקרא יום טוב ,יש להעיר מדברי
הגמרא בשבת )כא (:דאיתא גם לענין חנוכה שעשאום "ימים טובים".
אלא שרש"י שם מדגיש לכתוב ולפרש שזה שעשאום ימים טובים
"לא שאסורים במלאכה שלא נקבעו אלא לקרות הלל ולומר על
הנסים בהודאה" ,זאת אומרת שמפרש שזה דאיתא בגמרא בלשון
"קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה" הכוונה היא שעשאום
ימים טובים לענין זה שיקראו בהם את ההלל ויאמרו על הנסים
בהודאה .עכ"ד הציצ"א .ושוב הביא ראיה מדברי רבנו ירוחם ואביאנו
בסמוך.
ד( וכ"כ אאמו"ר שליט"א בספר "ימי קודש" חנוכה )פ"א סעיף ד(,
וז"ל :יכין אדם עצמו לפני החג ע"י "לימוד ההלכות" השייכות לחג ,הן
הנאמר בגמרא במסכת שבת ,הן מה שנפסק בשו"ע ובספרי ההלכה
השונים .ע"ש.

לימוד הלכות חנוכה בחנוכה
ה( עוד יש ללמוד דבר זה מדין לימוד הלכות חג בחג ,דהנה בשלהי
מגילה )לב (.אמרו :משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשין
בענינו של יום ,הלכות פסח בפסח ,הלכות עצרת בעצרת ,הלכות חג
בחג .ופירש"י :מלמד שהיה מדבר עמהן הלכות כל מועד ומועד בזמנן
להודיע חוקי האלהים ותורותיו .עכ"ל .ותקנת משה ודאי לא נאמרה
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על חנוכה ופורים שעדיין לא נתקנו .ומ"מ ודאי דראוי ללמוד בו עניני
הזמן ,מאותו הטעם ,שהוא לידע חוקי האלקים ותורותיו] .וע"ע
בשאילתות )וישלח שאילתא כו ,ובהעמק שאלה אות כח([.

הסוברים דאין צריך ללמוד הלכות מועד במועדו
ו( אלא שמסוגיא דמגילה )ד (.משמע דאין צריך ללמוד הלכות שאר
החגים במועדם ,דאמרו שם :אמר ריב"ל פורים שחל להיות בשבת,
שואלין ודורשין בענינו של יום .והקשו :מאי איריא פורים ,אפילו יום
טוב נמי ,דתניא משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו
של יום הלכות פסח בפסח ,הלכות עצרת בעצרת והלכות חג בחג.
ותירצו :פורים איצטריכא ליה ,מהו דתימא נגזור משום דרבה ]דגזר
שלא לקראה שמא יעבירנה ,ונגזור דרשה אטו קריאה[ ,קא משמע לן.
וכתבו התוספות )ד"ה פורים( :דווקא בשבת לפי שאין קורין המגילה
משום גזירה דרבה ,אבל בחול אין צריך ,שהרי קורין המגילה וטפי
איכא פרסומי ניסא .עכ"ל .משמע דמצד לימוד ההלכות א"צ כלל ורק
משום פרסומי ניסא ,ובשבת שאין פרסומי ניסא ידרשו עכ"פ בענין
היום בכדי להשלים החסרון של פרסום הנס .וכן משמעות לשון רש"י
)ד"ה שואלין( שכתב :לדרוש "אגרת" פורים .ע"כ] .וע' פנ"י לרש"י[.
ונראה שכן היא גם דעת הרמב"ם )מגילה פ"א הי"ג( שכתב :אם חל
זמן קריאתה בשבת שואלין ודורשין בהלכות פורים באותה שבת כדי
להזכיר שהוא פורים .ע"כ .משמע דכשהוא בחול אין צריך .וכ"כ
בדעתו הרב מעשה רוקח ,ודייק זאת מלשונו שכתב "כדי להזכיר
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שהוא פורים" .ע"ש .ולכאורה לפי זה גם בחנוכה אין ענין לימוד הלכות
המועד.

דברי הלחם משנה והשגות ע"ד
ז( והנה הרב לחם משנה כתב :מלשון רבינו משמע דמשום דהוא נדחה
וקראו המגילה אתמול וישכחו שהיום הוא פורים ,לכך הצריכו לדרוש
בעניינו של יום ,אבל אם לא היה נדחה שקראו המגילה היום ,לא היה
צריך ,ובגמרא לא מוכח הכי ,דאמרו שם בפ"ק על מימרא דריב"ל
פורים שחל וכו' והקשו שם מאי איריא פורים אפילו יום טוב נמי
דתניא משה תקן להם לישראל וכו' ,מהו דתימא נגזור משום דרבה
קמ"ל ,משמע דרבותא הוא לאשמועינן דמזכירין כאן וכל שכן כשלא
היה נדחה .ע"כ .ומבואר לדעתו יש ללמוד הלכות הפורים במועדו,
וביאר זאת גם בדעת הרמב"ם .ע"ש.
ח( ואמנם כל המפרשים אחזו שער דדבריו המה דלא כדברי התוספות
הנ"ל דבחול א"צ לדרוש .ומהר"א גאטיניו בספר יצחק ירנן שם כתב
דלמה נשווי פלוגתא בין התוספות להרמב"ם .ובחידושי מעשה ניסים
למוהרנ"ך )על הרמב"ם שם( הוסיף ראיה לזה מדלא הוזכר דין זה
בשום פוסק ,ולמה לא השמיעונו חידוש כזה ,כמו שהשמיעונו
שדורשים הלכות חג בחג כן ישמיעונו שדורשים הלכות פורים
בפורים ,כמו שאמרו שחייב לבסומי בפוריא ,אלא ודאי שאין חיוב זה
אלא כשחל בשבת לעשות זכר לפורים ,וכפשט לשון הרמב"ם .ע"כ.

בירור שיטת הרי"ף והרא"ש
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ט( כל קבל דנא נראה שלדעת הרי"ף והרא"ש שוים כל המועדים בזה,
ויש ללמוד בהם הלכות מועד במועדו .דהנה הרי"ף במגילה )ד"ב ע"ב(
כתב :אמר ריב"ל פורים שחל להיות בשבת ,שואלין ודורשין בענינו
של יום ,דתניא וידבר משה את מועדי ה' משה תקן להם לישראל
שיהו שואלין ודורשין הלכות פסח בפסח הלכות עצרת בעצרת הלכות
חג בחג .ע"כ .ולשון הרא"ש )מגילה פ"א סימן ה( ודורשין בענינו של
יום הלכות פורים כדאמרינן דורשין הלכות הפסח בפסח וכו' .ע"כ .הרי
שאע"פ שלפי פשט הסוגיא נראה דאין דינא דריב"ל שוה לתקנת
משה רבנו ,מ"מ הביאו תקנת משה כמקור לדין זה ,נראה דס"ל דאין
חילוק ביניהם.
וכי תימא למה כתבו דינם רק על פורים שחל בשבת ,הא לא קשיא,
דאה"נ גם בחול יש לדרוש ,ומה שלא כתבו אלא שבת הוא לפי
שהעתיקו דינא דריב"ל דאיירי בשבת ,וא"ת למה ריב"ל לא השמיע
דינו בחול ,י"ל דר"ל דאע"ג דאיכא למגזר משום דרבה וא"כ לא היה
ראוי לדרוש בשבת זו הגם דבשאר פורים דורשין ,קמ"ל שדורשין
בשבת זו כדי להזכיר שהוא פורים ,וכ"ש שכשחל בחול שאין חשש
גזרה יש לדרוש הלכות היום] .וזה כמו שפירש הלח"מ בדעת
הרמב"ם ,ואע"ג שהקשו עליו ,היינו משום דמלשון הרמב"ם שכתב
"כדי להזכיר שהוא פורים" ,משמע דרק מטעם זה ולא משום ידיעת
ההלכות ,אבל בלשון הרי"ף והרמב"ם אין לדחות כן ,ואדרבה אילו היה
סבירא להו דא"צ לדרוש ,לא היה להם להזכיר כלל ענין תקנת משה
רבנו[.
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גם מדברי הרשב"א )מגילה ד (.נראה דאין חילוק בין פורים שחל
בשבת לכשחל בחול ,וכמו שביאר בשו"ת מנחת יצחק )ח"ז סימן נ(.

ראיה מדברי רבנו ירוחם
י( והנה רבינו ירוחם )תא"ו נתיב ט דס"א ע"ב( כתב :בימי יונים בכ"ה
ימים של כסלו נכנסו להיכל וטמאו כל שמן שבהיכל וכו' וקבעום
לדורות להיותם ימים טובים לקרות בהם ההלל ולהזכיר דינם ולהודות
עליו והם שמונה ימי חנוכה כך פשוט בשבת .עכ"ל .ובאמת כל דבריו
לקוחים מסוגיא דשבת מלבד התוספת "ולהזכיר דינם" .ומזה דייק
הגאון ציץ אליעזר )שם( דכונתו לומר שזה שקבעום לדורות להיותם
ימים טובים הוא גם לענין "להזכיר דינם" ,ומהו זה להזכיר דינם ,בודאי
הכוונה לדרוש בהם מענינו של יום כמו בשאר ימים טובים ,וא"כ
למדנו מזה שגם בחנוכה ישנו חיוב דרישה בענינו של יום דקבעוה
לענין זה כמו שאר ימים טובים .ע"כ.
ואם כנים אנו בזה יש להביא ראיה שכן היא דעת הרא"ש וכמו
שדייקתי מלשונו ,שהרי מדברי רבנו ירוחם נדע דעת הרא"ש כנודע,
]וכמ"ש הש"ך יו"ד סימן קצ ס"ק יא ,ובספרי הכללים[ .וא"כ יש לומר
דכך ס"ל למרן הש"ע שהשמיט )בסימן תרפח ס"ו( דינא דריב"ל,
והיינו משום דסבר דרק משום הרבותא קאמר ריב"ל דדורשין בשבת,
ובאמת חול ושבת שוין בזה] ,ובפרט אם כן היא דעת שני עמודי
הוראה הרי"ף והרא"ש[ .ושו"ר שכ"כ הגר"א )סימן תרפח שם( בדעת
הש"ע וששתי] .ועיין בשו"ת מנחת יצחק )שם( שפלפל בזה[.

דברי האחרונים בזה
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יא( והגאון מהרי"ח בספר בן יהוידע )עירובין נד (.פירש אהא דאמר
שם רבא עשה מועדים לתורה :נראה לי בס"ד הכונה שתלמוד הלכות
פסח בפסח ,הלכות עצרת בעצרת ,הלכות ר"ה בר"ה ,הלכות יוה"כ
ביוה"כ ,הלכות חג בחג" ,הלכות חנוכה בחנוכה" ,הלכות פורים
בפורים ,דאם לומד הלכות בעיתם חשיב לימודו הלכה למעשה ועל
ידי כך יתייסדו בלבו ולא ישכחם .עכ"ל.
ובספה"ק של"ה )יומא פרק דרך חיים אות רג בדפו"ח( כתב :גם בכלל
'תן לו מעין ברכותיו' ,לעשות דבר בעתו .כמו שמזכירים בכל יום
'פרשת התמיד' לקיים 'ונשלמה פרים שפתינו' ,ככה בבוא פרשת
שקלים ,ראוי שילמוד משניות של מסכת שקלים ,ובפרשת פרה -
מסכת פרה ,וקידוש החודש  -בפרשת החודש .וכן מסכת פסחים -
בפסח ,ומסכת יום טוב וחגיגה ומועד קטן .וכן בכל זמן וזמן המסכתות
השייכות וכו' .ע"ש .וכתב ע"ז הגרי"ח סופר בכה"ח )סימן תכט אות ו(:
והטעם לזה ע"פ מה דאיתא בסנהדרין )דף קא :(.אמר לה הקב"ה
לתורה ,ביתי בשעה שאוכלין ושותין במה יתעסקו .אמרה לפניו:
"רבש"ע ,אם בעלי מקרא הן ,יתעסקו בתורה ובנביאים ובכתובים .אם
בעלי משנה הן ,יעסקו במשנה בהלכות ובהגדות .ואם בעלי תלמוד הן,
יעסקו בהלכות פסח בפסח ,בהלכות עצרת בעצרת ,בהלכות חג בחג".
העיד רבי שמעון בן אלעזר משום רבי שמעון בן חנניא כל הקורא
פסוק בזמנו מביא טובה לעולם שנאמר )משלי טו ,כג( "ודבר בעתו מה
טוב" .וכ"כ במסכת סופרים )פי"ח הלכה א( כל המזכיר פסוק בעונתו
מעלה עליו הכתוב כאילו בונה מזבח חדש ומקריב עליו קרבן .ע"כ.

רסב
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ואאמו"ר שליט"א בספר אור שבעת הימים ח"א )פ"ד הערה  (16הביא
דברי כה"ח ,והוסיף בזה"ל :וכן שנינו במגילה )ל :לא (.בפסח קורין
בפרשת מועדות ,בעצרת וכו' שנאמר 'וידבר משה את מועדי ה' אל
בני ישראל' .ופירש"י" :ללמוד מכאן שמצוה לקרות ביום המועד
מעניני המועדות" .ע"כ .וכתב בספר חסידים )סימן קנד( :כמו שיש
לדרוש במעשה המועדים לפני המועדים ,כך בענין שבת ידרוש לפני
שבת בדיני שבת .עכ"ד .הרי לנו דבין בתורה שבכתב בין בתורה
שבע"פ ,יהיה העסק בכל מועד ועניינו .והנה תורה שבכתב )היינו
חומש( אנחנו קורין בציבור בס"ת ,אך תורה שבעל פה )משנה ותלמוד
וכו'( זהו שצריך לעסוק בכל מועד.
עוד הביא שם שהיו גדולים שהיו מסיימים כל המסכתא בבלי .כגון
לקראת ר"ה את מסכת ר"ה ,וכן כך בענין מסכת יומא לכיפור ,וכן
סוכה בחג הסוכות .ויש מי שנהג ללמוד תלמוד "הירושלמי" בימי
חגים ,כפי הענין :מסכת מגילה בפורים ,וסוכה בסוכות וכו' .ובמנהגי
החתם סופר )עמוד כג( כתוב ,שהיה לומד עם תלמידיו מסכת
"שבועות" בין פסח לעצרת .ועוד כתוב )שם( שמר"ח אדר עד ר"ח
ניסן למד מסכת "מגילה" כולה .ע"ש .ובשו"ת כתב סופר )חא"ח סי'
מח( כתב על עצמו :בכל שבת קודש כאשר קדמו עיני אשמורות אני
לומד משניות מסכת שבת ועירובין .ע"כ.
והשל"ה הקדוש )מסכת שבועות נר מצוה אות צז בדפו"ח( אחר
שהביא מ"ש בסנהדרין שם כתב :על כן בניי ,הזהרו ללמוד בימי ניסן
פרק ערבי פסחים וכו' ,וכן בחנוכה הלכות חנוכה ,ובפורים מסכת
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מגילה .כי זו התורה היא ביותר חביבה ,ומביאה לידי מעשה כהוגן,
ותורה זו חביבה במאוד מאוד לפני הקדוש ברוך הוא ,כי יפה היא
ובזמנה היא .ע"כ.
וכן כתב הפני יהושע )מגילה ד .ד"ה בפרש"י( שלפי קושיית הגמרא
שם יוצא שגם בחנוכה מצוה לדרוש בענינו של יום .ע"ש .וכן השיב
הגרי"ח זוננפלד בשו"ת שלמת חיים )או"ח סימן רסה( :פשיטא
שבחנוכה יש חיוב ללמוד דיני חנוכה כמו בכל החגים .ע"ש .והגה"צ
רבי יהודה זרחיה סגל זצ"ל בספר ראשית העבודה )עמוד קמג( הקשה
ע"ד מד' התוספות הנ"ל ועוד ,והאריך לבאר שיש בתקנת משה רבנו
ללמוד הלכות חג בחג שני ענינים ,האחד ,כדי להמשיך ברכה לעולם,
והשני ,תזכורת על מנת לקיים הלכותיו .עש"ב .והובא בספר ילקוט
יוסף הלכות חנוכה )תשע"ב סימן תרע הערה ד( ,וכתב שם דכיון
שהטעם הוא להודיע ההלכות ,א"כ ה"ה לחנוכה ופורים ,דזיל בתר
טעמא שגם בהם יש הלכות שצריך להודיע לרבים .רק דא"צ ל' יום
כיון שאין הלכותיהם מרובות כשל פסח .והאריך בזה עוד .ע"ש.

מאימתי מתחיל החיוב
יב( ודע כי יש שפירשו שמה שאמרו בשלהי מגילה הלכות חג בחג
וכו' ,אין הכונה רק ביום החג עצמו אלא בזמן החג ,והוא כשהחג
ממשמש ובא ,והוא כמו שרגילים לומר דיני חמץ בפסח שאין פירושו
בפסח גופיה אלא הדינים השייכים קודם לפסח ,ונקרא הענין על שם
יסודו ומקורו ,וכמו שכתב הרב תורה תמימה )ויקרא כג ,מד הערה
קפ( ,והעיר שם דהגם שבמגילה )ד (.משמע שצריך לדרוש ביום החג
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גופיה ,י"ל דאין ה"נ שמתחילין מקודם הפסח וממשיכין עד עצם ימי
החג .ושו"ר להב"ח )סימן תכט( שכתב :נראה עיקר דהא דתנן מצותן
שיהו קורין אותן כל אחד ואחד בזמנו ,לאו למימרא שיהו דורשין
במועד עצמו ,אלא הכי קאמר דאע"ג דכבר למד הרבה פעמים כל
התורה והמצות ,מכל מקום כשיגיע המועד חייב לשאול ולדרוש
בהלכות כל מועד ומועד בזמנו להודיע חוקי האלהים ואת תורותיו,
ופשיטא דצריך לדרוש שבת אחת או שתים קודם המועד אלא
דבפסח בעינן שלשים יום .ע"כ] .וכיו"ב כתב בביאור הלכה רס"י תכט
בשם ביאור הגר"א[.

טעם שקוראים "ברכת כהנים" בחנוכה
כתב הטור )סימן תרפד( :ויש מקומות שמתחילין בברכת כהנים,
ומנהג יפה הוא לפי שנעשה הנס על ידי כהנים .ע"כ .ושורש טעם זה
מדברי רבנו דוד אבודרהם )חנוכה דנ"ה ע"א(.
ולפע"ד יש ליתן טעם בס"ד ,דהנה הלא הטעם שקורין קרבנות
הנשיאים בחנוכה הוא מפני שמלאכת בניית המשכן נשלמה ביום כ"ה
בכסליו .וכמ"ש הטור )שם( בשם הפסיקתא )רבתי ,פרשה ו( .וכן הוא
בילקוט מלכים א' )רמז קפד( :א"ר חנינא בכ"ה בכסליו נגמר מלאכת
המשכן ועשה מקופל עד אחד בניסן ,כמו שכתוב ביום החדש הראשון
באחד לחדש תקים את משכן ,והיו ישראל ממלמלין על משה לומר
למה לא הוקם מיד שמא דופי אירע בו ,והקב"ה חשב לערב שמחת
המשכן בחדש שנולד בו יצחק ,ומעתה הפסיד כסליו שנגמרה בו
המלאכה אמר הקדוש ברוך הוא עלי לשלם ,מה שלם לו הקדוש ברוך

‰¯Â˙ È·˙ÎÓ â äëåðç éàî

רסה

הוא חנוכת חשמונאי .ע"כ .והנה אם היה המשכן נחנך בכ"ה בכסליו
היתה נאמרת גם ברכת כהנים בו ביום ,כי הלא יום חנוכת המשכן נטל
עשר עטרות ואחד מהם ברכת כהנים ,וכמו שאמרו בשבת )פז ,(:וכיון
שלפי האמת היתה ברכת כהנים ראויה להאמר ביום כ"ה בכסליו ,לכך
נהגו להתחיל מברכת כהנים כדי להחזיר ליום כ"ה בכסליו אבידתו.
ובצאתי חפש'י ראיתי כעין זה בשו"ת שיח יצחק וייס )סימן שלה(
שכתב שיש עוד טעם בדבר ,ממדרש רבה בהעלותך )פרשה טו
פיסקא י( :י"א שבטים הקריבו וכו' חוץ מנשיאו של לוי וכו' ,אמר לו
הקדוש ברוך הוא למשה לך אמור לו לאהרן ,אל תתירא ,לגדולה מזו
אתה מתוקן ,לכך נאמר 'דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלותך את
הנרות' ,הקרבנות כל זמן שבית המקדש קיים הם נוהגים ,אבל הנרות
לעולם .ועיין ברמב"ן )במדבר ח ,ב( ,ומאחר דגם ברכת כהנים ניתנה
לאהרן ,כמו נרות חנוכה ,שלא יבטלו לעולם ,לכך קורין ברכת כהנים
ביום א' דחנוכה .ע"כ] .וכיו"ב נראה כונת הרב השואל בשו"ת חתם
סופר )חאו"ח סימן קפח( ע"ש[.
יהי רצון שנזכה לקדושת הימים הגדולים האלה וסגולותיהם ,ויזכה
כת"ר למלאות חפצו בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה ,מתוך הרחבת
הדעת ,ובמהרה דידן אור חדש על ציון יאיר ,ויכון בית תפילתנו ושם
תודה נזבח .אכי"ר.

כ"ד ידידו הדוש"ת ,ביקרא דאורייתא
משה יוחאי רז
בלאאמו"ר הגאון רבי אלעזר רז שליט"א
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מכתב מאת ידידנו החריף הרה"ג רבי משה שאלתיאל שליט"א
מו"צ בעיר בית שמש יע"א
לכבוד ידיד נפשי ,חריף ובקי טובא ,כל רז לא אניס ליה ,מגלה כל
תעלומות ,הגאון רבי יוסף חיים אוהב ציון שליט"א.
הנה ספריו הבהירים והמאירים אינם צריכים לא לדידי ולא לדכוותי,
ודבריו הנפלאים ברורים וזכים בכל הארץ יצא קוום ,אשריו ואשרי
חלקו .ובעוברי על ספרו הנפלא "מאי חנוכה" נתעוררתי בכמה הערות
ולא אמנע טוב מבעליו.

בענין המאמר המיוחס לרבי יצחק סגי נהור
הנה רבו הספרים מאחרוני דורנו שהביאו את המאמר המיוחס לר'
יצחק סגי נהור בן הראב"ד ,ובנו עליו תילי תילים של הלכות ודיוקים
וביאורים ,ולענ"ד יש להעיר במאמר זה כמה הערות שמהם נראה
שלא יצאו הדברים מהרב הנזכר ,אלא שהוא כנראה העתקה מאחד מן
האחרונים ,משום שישנם כמה דברים תמוהים מאוד במאמר זה
ואפרט שיחתי:
הנה בתנאי הראשון ביאר באיזה כלים יותר ראוי להדליק בהם ,ואח"כ
כתב" :זה הכלל ,כל דבר שהוא חוץ מאלו הט"ו הנזכרים ,אינו ראוי
להדלקת נר חנוכה .וכל כלי שאינו ראוי לעמוד מאליו ,אלא שצריך
לסומכו בדבר אחר ,אינו ראוי לנר חנוכה ,ולא לנר שבת שמברכים
עליו ,שכל נר שאנו מברכים עליו צריך שיהיה כלי" .עכ"ל.
והנה דבריו תמוהים ,שאף אם נאמר שבנר חנוכה צריך שיהיה כלי,
]משום דומיא דמקדש וכו' שגם זה אינו ברור שמעכב[ מ"מ מנ"ל
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לומר שבנר שבת בעינן "כלי" ,והלא עיקר מצות נר שבת היא כדי
שיאכל את סעודתו עם נר ותהיה סעודה חשובה ,או שלא יכשל ,והיכן
כתוב בגמ' ובשו"ע שצריך "כלי" .והארכתי במקום אחר להוכיח
שיוצאים י"ח נר שבת אף במדורה ,כדמוכח בגמ' שבת )כא (.וכן
הוכיח בהגהות בני חיי על הטור או"ח )סימן רנה( ע"ש .וכ"כ בביה"ל
)סימן תרע"א( עפ"ד האו"ז ע"ש .ובשפת אמת )שבת כג (:וראה למרן
עט"ר ע"ה ביביע אומר )ח"ב סימן ט"ז( שדחה דברי האומרים שאין
יוצאים י"ח נר שבת בחשמל משום שא"ז כלי ,והעלה שא"צ שיהיה
כלי ,וכן העלו כל פוסקי דורנו שיוצאים י"ח בחשמל .ואכמ"ל] .וכן
ראיתי עתה בס' חשוקי חמד )שבת כא (:שהעלה שיוצאים י"ח נר
שבת במדורה[
מה שכ' שם בתנאי ב' שצריך שיהיה "שיעור" לכלי שנותנים בו שמן
שיחזיק כך וכך שמן ,הוא ג"כ תמוה ,שהעיקר הוא שידלק חצי שעה,
ומה הענין לתת "שיעור" לזה ,ויכול לעשות פתילות דקות ועי"ז ידלק
יותר זמן.
מה שכ' בתנאי ג' שצריך שידליק בשמן זית דווקא" ,והשמן אע"פ
שלא יהיה זך כ"כ ,יותר טוב משאר שמנים" .ומשמע ששמן זית טוב
יותר משאר שמנים אע"פ שהם זכים יותר .ודברים אלו הם נגד גמ'
מפורשת ,שהרי בגמ' )שבת כג (.אמר אביי ,מריש הוה מהדר מר
אמשחא דשומשמי ,אמר האי משך נהורי טפי ,כיון דשמע לה להא
דרבי יהושע בן לוי מהדר אמשחא דזיתא ,אמר האי צליל נהוריה טפי.
ופרש"י משוך נהוריה .אינו ממהר לכלות כשמן זית .צליל נהוריה .צלול

רסח

äëåðç éàî â ‰¯Â˙ È·˙ÎÓ

ומאיר .וכ' התוס' שם" ,נראה דאנר חנוכה קאי ,ומשום טעמא דמסיק
דנפיש נהוריה טפי ,אבל לנר שבת פשיטא דשמן זית מצוה מן
המובחר ,לפי שנמשך אחר הפתילה טפי מכולהו .ע"כ .והמעיין
בראשונים יראה שעיקר המעלה היא שיהיה אור צלול] ,ורק אח"כ
הביאו חלק קטן מן הראשונים את הענין שיהיה "שמן זית" דומיא
דמקדש[ ,ואעפ"כ העדיף רבה בתחילה שמן שומשומין .וא"כ איך
אפ"ל שעדיף שמן זית אפי' אם אינו צלול כשאר שמנים .וראיתי שכ"כ
ג"כ בדברות משה שהעיקר הוא שיהיה אור צלול ולא אכפת לחז"ל
המעלה ששמן זית היה בבית המקדש .וכבר קדמו בס' עולת ראי"ה
ולא הניח פינה וזוית בזה .וזה הראני ידי"נ אחיו הרה"ג סוע"ה חו"ב רבי
יקותיאל נר"ו וכן העלה הג"ר אשר ווייס שליט"א בקובץ דרכי הוראה
כסלו תשס"ו ע"ש.
סוף דבר נלע"ד שאין קונטרס זה מהראשונים אלא מאחד מהאחרונים
המקובלים ]ובסוף דבריו מזכיר מדברי "הרשב"י בתיקונים" ועד כמה
שידוע לענ"ד ,הראשונים לא הזכירו דברים מעין אלו ,וסגנון הדברים
מתאים לאחרונים מאחרי תקופת האריז"ל מאחרי החמדת ימים ויד
הממשמשת בו יראה ברור שאין זה סגנון הראשונים[ ואח"כ הראני
ידי"נ הרה"ג אוריאל עוקשי שליט"א בירחון "קולמוס" לפני כמה שנים
שג"כ הביאו כמה הוכחות שאין מאמר זה מר' יצחק סגי נהור ואינו
תח"י כעת.

בענין "שמן נס"
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ועוד ראיתי במאמרו של ידי"נ הג"ר יקותיאל שליט"א שם בספרו שדן
על מה שכ' מרן הגרצ"פ פראנק זצ"ל שהשמן שנעשה בו הנס במקדש
היה מגן עדן ,ולכן לא היה זה שמן נס ,אלא שמן זית מעצי גן עדן .וע"ז
הקשה" ,מנ"ל שזה חשיב שמן טבעי ,ואדרבה ,מסתבר שגם העץ
הנמצא שם אינו שייך כלל לעצים הנמצאים בהאי עלמא" .עכ"ד.
והנה נראה שכיון שגן עדן נמצא בעולם הזה ,כמ"ש ונהר יוצא מעדן
וגו' ומשם יפרד וגו' א"כ הוא בעוה"ז וכן מבואר בתלמוד בכמה
מקומות שהוא נמצא בעוה"ז ראה ובמס' תמיד )דף לב (:במעשה
באלכסנדר מוקדון ,ובגמ' בב"מ )קיד (:במעשה באליהו ורבה בר רב
הונא ,ומפורסמים דברי המדרש הגדול שיצחק הלך להתרפאות אחרי
העקידה בגן עדן ,וע"ז נאמר ויצחק בא מבוא ,ובפרקי דר"א פרק כ'
אמרו ששער גן עדן סמוך להר המוריה .ועוד כהנה וכהנה מדרשים
מפורשים שגן עדן נמצא בארץ ,וכבר דן באריכות בשו"ת רב פעלים
ח"ב סימן א' היכן הוא היום מקומו ואיך לא מוצאים אותו.
וכ"כ הרמב"ן בשער הגמול "ענין גן עדן ,שכל מה שיוצא מפשוטי
המקראות הכל אמת ,ואין מקרא יוצא מידי פשוטו ,ואנשי המידות
יאמרו שהוא תחת קו המשוה" .והקשה הרמב"ן שאם ג"ע הוא מקום
גשמי א"כ מה הענין לנשמות שהן רוחניות בג"ע? וביאר ,שבכל שנים
עשר חודש עדייין הנשמה היא גשמית ,ולכן עדיין קשורה בעוה"ז,
וכמו שאמרו חז"ל כל שנים עשר חודש גופו קיים ,ואין הענין כפשוטו
שהוי ודאי שמתכלה לפני כן ,וכן פעמים שהיו שורפים את הגוף בסיד,
אלא הכוונה שעדיין קשור בעוה"ז ,ולכן יש לה סוג של הנאה מענינים
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של העוה"ז .ומבואר שעדיין זקוקות הנשמות למקום שהוא בגדר
"גשמי" בתקופת המעבר הראשונה.
ובתורת משה להאלשיך פרשת בראשית ביאר שמקום זה הוא בין
גשמי לרוחני ,אולם כאשר מוציאים דבר משם ה"ז הופך לגשמי
לחלוטין .ולכן היה מקום להניח בגן עדן את אדם הראשון שהוא גשמי,
אולם אדה"ר קודם החטא היה יחסית מאוד רוחני והיה לו מקום
ואפשרות להיות בגן עדן .ובפרשת וירא ביאר האלשיך ,שגם האיל
ששחט אברהם אבינו בעקידה גדל מששת ימי בראשית בגן עדן .והוא
היה איל גשמי.
ומכל זה נראה שגן עדן הוא מקום מתאים לעולם הגשמי שלנו ,אלא
שהוא באיכות גדולה מאוד ,והוא גשמי ,והראיה שמה שיוצא משם
הופך להיות גשמי לחלוטין ולכן ה"ה לשמן זית שבא משם הוא גשמי
שאינו נקרא שמן נס .ואף שאינו מחזיק מקום בעוה"ז ,ה"ז דרך נס ,כמו
שהארון לא היה מחזיק מקום והוא היה ודאי גשמי.
ואברכו ברכת הדיוט ,שיזכה לשבת בבית ה' כל ימיו ברוב נחת ושלוה
וכל טוב סלה ,ויוציא לאור כל חידושי תורתו הנפלאים והבהירים,
המברכו מקרב לב ,ידידו עוז ,נאמן אהבתו.
משה שלתיאל
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מכתבי תורה שנתקבלו למהדורא רביעאה
מכתב מאת ידידי הגאון הגדול רבי אשר ברגר שליט"א
מח"ס אשרי לב
לכבוד ידידי הגאון הגדול וכו' מורינו הרב יוסף חיים אוהב ציון שליט"א
נפלאתי מאוד מספרך "מאי חנוכה" מגודל הבקיאות וההקף והאוצר
הגדול שגנוז בו ,ובודאי שזה סייעתא דשמיא מיוחדת היורדת משמיא
בכל שנה בימי חנוכה מפני שבימים הללו מתגלה ומתנוצץ האור
הגנוזיג .דהלא ידוע מה שגילה לנו הבעש"ט )עיין בספר בעש"ט על
התורה פרשת בראשית אות ל"ב מה שמביא בשם ספר חינוך בית
יהודא פרק ה'( וז"ל ,שמעתי בשם רבינו הריב"ש זצוק"ל בענין מה
שדרשו רבותינו ז"ל שהקב"ה גנז האור הזה )בראשית רבתי פרק ג'
ועיין עוד פרק י"א( ,והאיך גנזו ,אחר שהוא אור גדול שהיה מלא כל
העולם ואדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו ,ואמר הבעש"ט ז"ל
שגנזו בתורה ,שהתורה הוא גדול יותר מאוד כמה אלפים פעמים מן
העולם )עירובין דף כ"א ע"א( ,ומי שלומד תורה לשמה זוכה לאור
הגנוז הלז ודפח"ח ,עכ"ל.
יג עיין ברוקח )רוקח הגדול סי' רכ"ה( שמבאר הטעם למה נתקנו להדליק ל"ו נרות בחנוכה,
שהוא כנגד ל"ו אור ונר ומאורות שנזכרו בתורה ,והוא רמיזת אור הגנוז ששימש ל"ו שעות
לאדם הראשון ואחר כך נגנז ונתכסה בתורה ,עיי"ש .ועיין עוד בספר בני יששכר )מאמרי
חדשי כסלו טבת מאמר ב אות ח' והלאה(.
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וא"כ דייקא בימי חנוכה כל אחד מקבל הכח להשיג בלימוד התורה
הרבה יותר ממה שיש בכחו להשיג בשאר ימות השנה ,ויש רשות לכל
אחד ואחד לחפור וליכנס בגנזי המלך ולגלות נסתרים מאור תורתו
ית"ש .ובודאי שהשי"ת ישלם לך כפלי כפליים על כל הטורח והעמל
והיגיעה כדי להוציא ספרך הנפלא לאור עולם כדי לזכות את הרבים.
והנה אמרו חז"ל במסכת כלים )פרק י"ב משנה ב'( כל המחובר לטהור
טהור ,עיי"ש .ואין לך טהרה יותר מדברי תורה כמו שאמרו חז"ל
במדרש רבה )שיר השירים א' י"ט( וז"ל ,מה המים מטהרים את האדם
מטומאה שנאמר )יחזקאל ל"ו( וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם.
כך תורה מטהרת הטמא מטומאתו שנאמר )תהלים י"ב( אמרות ה'
אמרות טהורות .ומה המים מטהרים הגוף שנאמר )ויקרא י"ז( ורחץ
את בשרו במים ,כך תורה מטהרת הגוף שנאמר )תהלים קי"ט( צרופה
אמרתך מאד ,עיי"ש.
ובפרט בימי חנוכה שטיהרו את הבית המקדש שנטמאו ע"י היוונים,
ובודאי שזה עולה בקנה אחד עם מה שרצו היוונים להשכיח תורת ה',
דהלא כל זמן שכלל ישראל עוסקים בתורה ,הרי זה מטהר את האדם
)וכן מטהר כל העולם כולו( ואי אפשר לטמא את הבית המקדש ,ורק
ע"י שמשכיחים תורת ה' מבני ישראל ,יש כח להסט"א לטמא הבית
המקדש.
ולכן דייקא בימי חנוכה שהוא זמן חנוכת וטהרת הבית המקדש,
צריכים להתחזק מאוד בלימוד התורה ,דהלא הסט"א עושה כל
התחבולות למנוע מבני ישראל ללמוד תורה ה' ,דהלא הוא יודע שזה
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הוא עיקר הכח ללחום נגדו ,וכמו שאמרו חז"ל במסכת קידושין )דף ל
ע"ב( ...כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל ,בני בראתי יצר הרע
ובראתי לו תורה תבלין ,ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים
בידו שנאמר הלא אם תטיב שאת ,ואם אין אתם עוסקין בתורה אתם
נמסרים בידו שנאמר לפתח חטאת רובץ ,עיי"ש.
וא"כ בימי חנוכה שיורד משמים טהרה עילאה לטהר נשמות בני
ישראל ,מן הראוי להתאמץ מאוד בלימוד התורהיד ,שהרי אין לך כלי
קיבול יותר הגון לקבל טהרה מלימוד התורה .וא"כ מן הראוי לכתוב
כמה מילים זעירים בדברי תורה ,כדי לזכות לטהרה עילאה היורדת
יד עיין מה שכתב בספר השל"ה הקדוש )מסכת תמיד פרק דרך חיים תוכחת מוסר( וז"ל,
תוכחת מוסר לחנוכה ,יחשוב שעיקרו נתקן להלל ולהודות להשם יתברך ,על כי היונים
חשבו לבטל תורה ומצות ,אם כן הימים הקדושים האלה ראוים ביותר להתמדת תורה
מבשארי הימים ,כי תלמוד תורה כנגד כולם .ובעוונותינו הרבים רוב העולם נוהגים בהם
בטול תורה והולכים אחר ההבל .ומה שרבותינו הקדמונים פסקו ישיבה בימים ההם ,עשו
בשביל הנערים שיחזרו ויחזרו על תלמודם מה שלמדו שיהיה שגור בפיהם ,על כן השומע
ישמע ויתעורר בימים ההם ביתר שאת בתורה ובמצות ,עכ"ל.
ועיין מה שכתב החידושי הרי"ם )לחנוכה( שהזהיר מאוד שלאחר ששוהים אצל נרות
החנוכה כמו חצי שעה' ,מיד' ילכו ללמוד ויעסקו בתורה הקדושה )עיין שם ביאורו שנותן
טעם לזה(.
ועיין עוד מה שכתוב בביאור הלכה )סימן תר"ע ד"ה ונוהגין( וז"ל ,עיין בתשובת מהרש"ל
)סימן פ"ה( שכתב שראוי שהשמחה תהא מעורבת ובלולה בשמחת תורה ואל תבטל
מקביעותך ,עכ"ל ,ובעו"ה יש אנשים שתחת זמירות ותשבחות שראוי להלל להש"י על
הניסים שעשה לנו הם מרבים בשחוק הקרטין והרבה הרעישו הסה"ק ע"ז והשומר נפשו
ירחק מזה ,עכ"ל.
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אלינו בימי חנוכה ,ובעזרת השי"ת כולנו נזכה להתחבר להשי"ת ע"י
לימוד התורה הק' ולטהר כל העולם הזה הגשמי ,ועי"ז נזכה בקרוב
להגאולה שלימה ולביאת משיח צדקנו ,דהלא על ימות המשיח כבר
אמר הנביא )יחזקאל ל"ו כ"ד–כז"( ולקחתי אתכם מן הגוים וקבצתי
אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם .וזרקתי עליכם מים
טהורים וטהרתם מכל טמאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם .ונתתי
לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרתי את לב האבן
מבשרכם ונתתי לכם לב בשר .ואת רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את
אשר בחקי תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתם .ובפרט בימי חנוכה
במתנוצץ קצל גילוי מאור המשיח וכמו שכתוב )תהלים קל"ב י"ז(
ערכתי נר למשיחי .ולכן כדי להתחבר לקדושת ימי חנוכה יש להתחזק
מאוד בלימוד התורה כדי לזכות לטהרה ,שהוא האור דלעתיד.
וא"כ אין דבר יותר טוב לעשות לקראת הכנה לימי חנוכה מלכתוב
קצת חידושי תורה ,ועי"ז בודאי נזכה בקרוב לטהרה עילאה שיבא
עלינו בעת משיח צדקינו במהרה וימינו אמן.
וזה החלי בעזרת השם יתברך שמו.
הנה במה שהבאת בספרך בחלק ישראל לסגולתו )ערך חיים( שכתב
בספר עטרת ישועה )במאמריו ליום א' דחנוכה אות ד'( וז"ל איתא
בהאריז"ל שצריך למדוד מ"ד דרה"ם על נר חנוכה והוא להנצל
מהריגת דם ,וכן הוא בסידור ר' שבתאי בכוונות חנוכה )דף צ"ט ע"ב(,
והענין כי קין ראש לרוצחים והרג את הבל אחיו בחנוכה כמבואר
במדרש רבה )כ"ב ד'( ולזאת בחנוכה התיקון לחטא קין ,ועל כן המצוה
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למדוד מ"ד דרה"ם להנצל מהריגת דם ,עיי"ש] .ועיין בזה גם במאמריו
לזאת חנוכה )אות י"ח( ,ובספר אמרי נועם לחנוכה מה שכתב לבאר
על זה[ .ועיין עוד בספה"ק שנרות חנוכה עם השמשים הם מ"ד נרות,
שזה הוא סגולה להנצל מהריגת ד"ם ,וגם ד"ם אד"ם בגימטריא
חנוכ"ה.
ויש לבאר הענין עפ"י מה שנקדים בדברי קדשו של המגיד ממעזריטש
זי"ע בספרו מגיד דבריו ליעקב )סימן רכ"ז( על מה שאמרו חז"ל במסכת
ברכות )דף י' ע"ב( מאי דכתיב לא תאכלו על הדם ,לא תאכלו קודם
שיתפלל על דמכם .וזל"ק ,פירוש דכתיב כי נפש כל בשר דמו בנפשו
הוא ,נמצא עיקר האדם הוא על שם דמו שבו ,ולמה נקרא אדם ולא
דם ,אלא כשמדבק את עצמו בבורא יתברך וממשיך בקרבו אלופי של
עולם ,נתחבר האל"ף אליו ונקרא אדם ,וזהו לא תאכלו על הדם ,רצה
לומר שעדיין לא חיבר לאלופי של עולם ,רק אחר התפילה כשחיבור
דמו לאלופי של עולם ,ואז נקרא אדם ,מותר לו לאכול ולא קודם,
עכל"ק.
וכעין דברים הללו מובא ג"כ במאור עינים פרשת יתרו )ד"ה במסכת
שבת( ונעתק את לשונו הקדוש ,מה ששמעתי ממורי זללה"ה על מה
שאמרו חז"ל על פסוק ואתנה צאנו צאן מרעיתי אדם אתם ,אתם
קרויים אדם ואין אומות העולם קרוים אדם )יבמות דף ס"א( עיי"ש.
ונתן טעם לזה ,דנודע שהדם הוא הנפש ,שמשכן הנפש הבהמי של כל
הנבראים שיש להם נשמה שהוא חלק א-להי ממעל ,חלק אלקים
ממש ,כך עוד שאינו מופסקת משרשה שהוא הבורא ב"ה שהוא א'
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אלופי של עולם כנודע ]וכמו שמבאר להלן ריש פרשת תרומה ,וז"ל,
א' שהוא אלופי של עולם וכמש"ה )ירמיהו ג' ד'( אלוף נעורי אתה,
שאות אל"ף הוא ראשון לכל האותיות ,כך השי"ת הוא ראשון לכל
הנמצאים[ ונעשין חלקיו ממש כמ"ש )דברים ל"ב ט'( כי חלק ה' עמו,
ונעשין אחדות עמו יתברך ונתחבר בבחינת אל"ף אל בחינת דם שהוא
נפש הבהמי המלבוש בדם של כל ישראל ,ונעשה כסא לבחינת אל"ף
ונעשה אדם שהוא אותיות אל"ף דם .משא"כ באומות ,שאין להם
בחינת אל"ף רק בחינת נפש הבהמי שבהדם ,ולכך אינם נקראים אדם
ודפח"ח ,עכל"ק.
ונראה לבאר את דבריהם הקדושים ,דהנה בדרך עבודה האופן איך
שיכול האדם לחבר את האל"ף לד"ם ,הוא ע"י שמקדש את הגשמיות,
שזה הוא אחד מן הדברים העקריים שבחסידות ,שהאריכו לבאר שאי
אפשר לברוח מן הקב"ה ,והשי"ת נמצא בכל מקום ובכל רגע ,וע"י
שמתבונן בענין זה ,הרי זה גורם שהאדם יעבוד את ה' ולירא ממנו בכל
עת ,וזה הוא הביאור הפשוט בכתוב )תהלים ט"ז ח'( שויתי ה' לנגדי
תמיד.
ומשמעות דברים הללו הוא ,שגם כשאדם אוכל ושותה וכדו' ,צריך
לדעת שהקב"ה עמו ,ואסור לחשוב דכאשר אינו נמצא בין כותלי
ביהמ"ד ,הותרה הרצועה ויכול לעשות כל מה שרוצה רח"ל .אלא גם
כשעוסק בדברים גשמיים יש לעבוד את השי"ת במלוא המובן,
כדכתיב )משלי ג' ה'( "בכל דרכיך" דעהו ,היינו גם כשעוסק "בדרכיך"
הכוונה הוא על עניני גשמיות גם שם יש לדעת איך לעבוד את השי"ת.
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רעז

וע"י שהאדם מקדש הגשמיות עי"ז נעשה החיבור בין האות אל"ף עם
אותיות ד"ם ,היינו שמקשר את הקב"ה )שהוא אלופו של עולם( גם
בגשמיות.
והנה האדם נמשל לנר כדכתיב )משלי כ' כ"ז( כי נר ה' נשמת אדם.
וכתב במאור עינים )פרשת מקץ( שהאדם הוא רומז ל'פתילה' של
הנר ,עיי"ש .ולפי"ז נראה להוסיף שהכוונה הוא על חלק ה'דם' שבאדם
היינו על חלק הגשמי שבאדם ,משא"כ השלהבת הוא האות אל"ף
שבאדם ,שהוא החלק האלקות והנשמה שבאדם .וע"י הדלקת נר
חנוכה נעשה החיבור בין האותיות אל"ף לדם ,ונעשה 'אדם' ,ע"י
שמחבר השלהבת עם הפתילה] .ועיין ברש"ש בנהר שלום על חנוכה
)דף מ"א עמוד א'( שכתב בזה"ל "ותכוין שלא להפרידה )השלהבת(
מהגחלת" עכ"ל ,ואע"פ שכוונתו לענין אחר לגמרי ואכמ"ל ,אבל יש
לבאר דבריו גם לפי דברינו ,והבן[.
וזה הוא עבודת ימי החנוכה ,להדליק את הנר ולחבר ולקשר השלהבת
לפתילה ,היינו האל"ף לדם .דהלא זה היה עיקר מלחמת היוונים שהם
לא הבינו איך אפשר שיבוא האדם ויעסוק בדברים גשמיים לשם
שמים ,ולכן רצו להחריב את הבית המקדש ,שהלא שם היה הכל נבנה
עם כל היופי של עולם הזה ,דהלא הבית המקדש היה הבנין הכי נאה
שבעולם כמבואר במסכת בבא בתרא )דף ד' ע"א( וכן היה הכהן גדול
מלובש עם הבגדים הכי יפים שבעולם ,ושם היה העבודה שהכהנים
אוכלים בשר בהמה ובעלים מתכפרים וכדו'.

רעח
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והיוונים לא היו יכולים להבין זאת ,וזה מה שרצו לעקור ,ולכן קבעו
חז"ל שעבודת ימי החנוכה הוא ע"י הדלקת נר חנוכה היינו לחבר
האל"ף לד"ם ,ע"י הד"ם נרות "עם השמשים" דייקא ,היינו לקדש את
כל הרשות גם הפחותים שבפחותים ,ולהדליק עליה השלהבת
ולהכניס את כל הגשמיות תחת כנפי השכינה .דהלא הנרות הללו
קודש הם ואין לנו רשות להשתמש בהם וכו' ,משא"כ השמשים אינם
קדושים ומותר להשתמש לאורה.
ונראה דזה הביאור שנר חנוכה הוא סגולה להנצל מהריגת ד"ם ,שהלא
הריגת דם בא ע"י שמפריד האות אל"ף מאותיות ד"ם ע"י שלא קידשו
הגשמיות כראוי ,וזה גורם להריגת דם ,דע"י שמפריד הרוחניות בכל
הגשמיות עי"ז גורם שגם הרוחניות הפרטות שלו שהוא הנשמה ,יפרד
מהגוף שהוא הגשמיות ,ורח"ל גורם להריגת דם .ולכן ע"י שמשתדל
לקדש הגשמיות ומחבר ומקשר האות אל"ף לאותיות ד"ם ,עי"ז זוכים
לחיים ,והכוונה על שניהם ,חיים רוחניים וגם חיים גשמיים עם כל
הברכות וישועות ,אכי"ר.
ועפי"ז נבין ג"כ מה שכתב במגן אברהם )ריש סימן תר"ע( שנוהגין
הנערים העניים לסבב בחנוכה על הפתחים ,ע"כ .ויש לבאר מה ענין
צדקה אצל חנוכה )עיין בני יששכר מאמרי חודש כסלו טבת מאמר ד'
אות צ"ו ,ועיין עוד בעטרת ישועה פר' וישב( ויבואר על פי מה שכתב
בהקדמת ספר הזוהר )דף י"ג ע"ב( שמבאר הקרא בפרשת בראשית
"נעשה אדם" שזה קאי על העושר ,שאמר הקב"ה להעושר אני אברא
אדם ואתה תפרנסו ,עיי"ש .היינו שעיקר עבודת העושר הוא דאפילו
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רעט

שיש לו הרבה כסף שהוא דבר גשמי ,העבודה מוטלת עליו לקדשו
ולטהרו ולהכניסו לתוך הקדושה ,ולכן ע"י שנותן ממעותיו לצדקה,
עי"ז מחבר ומקשר אות אל"ף לאותיות ד"ם ,ועי"ז יקרא לו "אדם",
ולכן בימי חנוכה יש לזכות הרבים לצרף האות אל"ף עם אותיות ד"ם,
ולכן נוהגין הנערים העניים לסבב בחנוכה על הפתחים.
ואולי כאן המקום להתעורר ולהתחזק בזמן שקליפת ישמעאל
מתגברת עלינו ורוצים להשמיד ולהרוג ולאבד כל היהודים ,ומרצחים
ושופכים דם ,ומכאן הבן שואל איך ניתנו להם רשות מלמעלה שיהיה
להם שליטה בנשמות ישראל שהוא כולו קודש ,שכל עבודת בני
ישראל הוא לקשר ולאחד האות אל"ף עם אותיות דם ,ולעשות אדם,
וא"כ איך שייך דדייקא בבני ישראל שעסוקים בחיבור של 'אדם',
דייקא עליהם ישלום קלי' ישמעאל ויעשה פירוד וישפך דם.
ואולי יש מקום לומר שזה רמז מן השמים שצריכים מאוד מאוד
להתחזק בהקשר להשי"ת ולקדש הגשמיות ועניני רשות ,ובפרט בבית
המדרש שהוא עיקר המקום שהאדם מקשר עצמו עם השי"ת )היינו
החלק של ה'דם' מתקשר עם האות אל"ף( ]שלא לדבר שיחות חולין
בבית המדרש ,וכל שכן דברים אסורים וליצנות וכדו' ,ולהגיע 'קודם'
הזמן שמתחילים להתפלל ,ולא להגיע באמצע התפלה ,וגם לא לרוץ
החוצה באמצע תפלה ,וגם לכווין בתפלה עצמה וכדו'[ ואולי ע"י
שנקפיד בקדושת בית המדרש ובחיבור האל"ף לד"ם ,עי"ז יפסק
לגמרי כל שפיכת דם.

רפ
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ואולי מפני כן נוהגין להדליק נר חנוכה דייקא בבית המדרש )חוץ ממה
שמדליקים בבית( ,דדייקא בבית המדרש צריכים להתחזק בענין
החיבור בין האל"ף עם ד"ם ,שלא לזלזל בקדושת בית המדרש ,וכמו
כן גם בבית שהוא מקום רשות ששם אוכלים ושותים וכדו' ,לכן דייקא
בשתי מקומות הללו מדליקים נרות חנוכה ,והבן.
וכדי להביא כאן דברים נוראים מה שכתב הגה"ק הנודע ביהודה בספרו
דרשות הצל"ח )דרושים לחגים ומועדים דרוש ל"ה לחנוכה( וז"ל,
...וא"כ בימים הללו ראוי ליתן לב לתקן כל הדברים הגורמים לשכינה
שתסתלק מישראל שזה היה כוונת היוונים ,והנה בעונותינו הרבים
בעת הגלות אפס מקום להשראת השכינה כי חרב בית מקדשנו
והקב"ה ברחמיו השאיר לנו שאלית ,וכתיב ואהיה להם למקדש מעט
אלו בתי כנסיות ושם השכינה שורה ואלו המדברים בבית הכנסת אין לך
מורד במלכו של עולם בהיכלו ולפניו גדול מזה ,וזה מטמא אויר הקדוש דוגמת
היוונים שטימאו המזבח ,כי זה מעמיד צלם בהיכל ,כי בכל עבירה נעשית
קליפה ורוח הטומאה ,ובעוה"ר נתפרץ הדבר מאד ,עכ"ל.

ונסיים בברכה שבודאי שע"י שנתחזק בקדושת בית המדרש ולקדש
כל עניני רשות ועניני גשמיות עי"ז בודאי נזכה לאריכות ימים ושנים
וכל טוב סלה ,ונזכה בקרוב ממש להגאולה שלימה במהרה וימינו,
אמן.

********
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רפא

סוד עבודת החנוכה להכליל האצילות לתוך עולמות בריאה יצירה
ועשיה
א .בגמרא )שבת דף כ"א ע"ב( נחלקו בית שמאי ובית הלל ,כיצד
מדליקין הנרות חנוכה .דבית שמאי סוברים שביום הראשון מדליקים
כל השמונה נרות ,ובכל יום פוחתים והולכים ,ולדעת בית הלל שביום
א' מדליקים רק נר אחד ,ובכל יום מוסיף והולך .ונראה לבאר ביאור
פנימי בהמחלוקת.
ב .איתא בשו"ע הלכות חנוכה )סימן תר"ע סעיף ב'( שסעודת שעושין
בחנוכה אין להם דין של סעודת מצוה ,אבל ע"י שירות ותשבחות
שמזמרין נעשית הסעודה לסעודת מצוה .וגם זה נראה לבאר עפ"י
דרך החסידות.
ג .ידוע דהיונים גזרו בעיקר על שלשה דברים שהם ,שבת ,חודש,
מילה ,וכן גזרו שכל אשה צריך שתבעל לטפסר תחילה )שבת דף כ"ב
ע"ב( .וצריך ביאור למה דייקא בדברים אלו גזרו שלא יקיימוה יותר
משאר תרי"ג מצוות.
ד .איתא בספה"ק )עיין בכף החיים סימן תרע"א אות ל"ב .וכן בספר
אור המאיר לחנוכה( שיש מנהג ליתן במנורה "מים" והשמן צף )יעלה(
למעלה מן המים ,וכן נהגו להדליק הנר בתוך כלי זכוכית ,שבמקורו
נעשה מעפר ,נמצא שבהדלקת המנורה יש הרכבה של כל הארבע
יסודות ,דאש הוא השלהבת .מים ,הוא מה שנותנים שיהיה למטה מן

רפב
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השמן .רוח ,כידוע שאי אפשר לאש שיהיה בלא אויר ,וכשאין כלל
אויר אזי השלהבת נכבית מאליה ,נמצא דאם יש שלהבת אז יש גם
רוח .ועפר הוא הכלי זכוכית .וצריך לבאר עומק הענין בזה.
ה .ידוע שכלל ישראל נמשלו ליונה ,כדכתיב )שיר השירים ה' ב'( יונתי
תמתי ,עיין גמרא ברכות )דף נ"ג ע"ב( .ועיין בזוה"ק )חלק ג' דף ס"ג
ע"א( עה"פ )שיר השירים ב' י"ד( יונתי בחגוי הסלע ,יונתי ,דא כנסת
ישראל .והשם "יון" הם דומה לתיבת יונה רק שחסר אות ה"א .ונראה
לבאר בתוך הדברים כי יונה ויון קשורים ושייכים להדדי.
ו .גם צריך לבאר למה קבעו חז"ל שימי חנוכה מתחילים דייקא בכ"ה
כסלו ,דבודאי אין זה מקרה אלא כוונה עמוקה יש בה )ודברי חז"ל
ידועים ודברי תורה כפטיש יפוצץ סלע ,ושבעים פנים לתורה(.
ז .ידוע דהנס של נרות החנוכה היה ,שלא היה בו להדליק אלא יום אחד
ונעשה נס והדליקו ממנו שמונה ימים .וכבר נודע בישראל קושית
הקדמונים המובא בבית יוסף )סימן תר"ע( למה עושים חנוכה שמונה
ימים ,הלא ליום אחד היה בו להדליק ,וא"כ לא היה נס כי אם לשבעה
ימים.
ח .וכן צריך לבאר למה לא כתבו אגרת )מגילה( כמו שכתבו בפורים
)מגילת אסתר(.
ט .ידוע דכל המצות עושים דייקא בימין ,וא"כ יש להבין למה דייקא
בנר חנוכה קבעו שהמנורה יהיה בצד שמאל.
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רפג

ה"אור" וה"כלים" ,באורות שבאצילות אין שבירת הכלים
ולבאר כל זאת נראה להקדים ,דהנה כל מה שברא הקב"ה בעולמו
נוצר באופן של "אור" ו"כלי" ,האור הוא החיות האלקות המחיה
ומהוה אותו ,וה"כלי" הוא זה שאמור להכיל את האור ולהביאו לאופן
שיוכל להאיר בעולם התחתון .וכידוע שבשעת בריאת העולם הייתה
"שבירת הכלים" ,וזה היה מחמת שהיו האורות גדולים במעלתם
הרבה יותר מהכלים ,עד כדי כך שלא יכלו הכלים לסבול את האור
הגדול ונשברו ונפלו הכלים אל עולמות בי"ע )=בריאה יצירה עשיה(,
והאור שהיה בכלי עלה להיות תלוי למעלה בעולם האצילות ,עד
לתיקונו והעמדתו הנכונה בכלים הנכונים שיכולים לקבל את האור.
אבל האור ללא כלים אין בו יכולת להאיר למטה ,שזהו כמו אש ללא
פתילה ,וק"ו שאותם הכלים הנשברים שהם בבחי' מיתה ,אין בהם עוד
יכולת לקבל את האור.
עולם "אצילות" הוא הגדרה למקום שלא שלטו שם שבירת הכלים,
דהיינו שהאורות הנמצאים שם מיושבים היטב בכלים ,עד כדי כך
שהכלי והאור מתאחדים כאחד ממש ,כך שהכלי עצמו נחשב ג"כ כמו
אור .כלומר ,דהכלים שהם המידות ,מיוחדים ומאוחדים שם בתכלית
באלוקותו ית"ש ,וזה נקרא בזוהר )הקדמת תיקו"ז ג (:איהו )הוא(
וחיוהו )ועצמותו( וגרמוהי )ומידותיו( חד הם )כולם אחד ממש( ,ואין
שם שום פירוד בין זה לזה .משא"כ בג' עולמות בי"ע שם הם מקום
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של הכלים הנשברים ,ונראים כנפרדים .וזהו עבודת בני ישראל
להעלותם ולתקנם ולהשיבם שגם הם יהיו מאוחדים באחדותו ית"ש
בלי שום פירוד כלל.

שתי דרכים בהנהגת וכוונת האדם בשעת האכילה
וכל זה שייך לחיי היום יום לעובדא ולמעשה .כי הנה שני עובדי ה'
יושבים בסמוך למאכל ומזון המונח ומוגש לפניהם .הנה לכל אחד דרך
עבודה משלו ,האחד עמל לזכור שיש שני מיני מציאויות ,ישנה
מציאות רוחנית ,וישנה מציאות גשמית ,והעבודה המוטלת היא
להימלט ולברוח מן הגשמי ,ולרוץ להדבק ברוחני .שהגשמי הוא בחי'
בי"ע הנפרד ,והרוחני הוא בחינת אצילות ,וכיון שהמזון שהוא אוכל
הוא גשמי ,על כן הוא מתאמץ מאוד להתרומם הימנו שלא יתגשם ח"ו
ע"י האכילה הזאת .ובכל העת הוא מחפש היכן יש אור רוחני שאפשר
לתפוס אותו ,כגון בשעת האכילה יחשוב רק מחשבות של תורה ,כדי
שלא יפול אל הבור הגשמי הפתוח תחתיו ,ולכן הוא נלחם בכל כוחו
למהר מאד באכילתו .ולמעט הנאת טעם המאכל שמושך להנות
מהעולם הגשמי ,יתכן שהוא מוסיף הרבה מלח ,או אינו נותן מלח
ותבלין בכלל לתוך מאכלו ,כל זה כדי להטיל עצמו בכל כוחו לאורות
הרוחניים בחי' אצילות בשעת האכילה ,כדי שינצל מליפול לעולם
הגשמי.

‰¯Â˙ È·˙ÎÓ â äëåðç éàî

רפה

דרך זו נקרא העלאת בי"ע אל אצילות ,שמושך ומעלה את הכלים אל
האור ממטה למעלה ,כלומר שאין עסקו בעניני בי"ע ,אלא אדרבה
רוצה לברוח אל אצילות.
אבל הדרך של העובד השני הוא ,אשר גם הוא עובד ה' וגם הוא רוצה
לאכול בדרך עבודה ,אבל הוא בוחר דרך אחרת לגמרי ומביט אל
המזון באופן אחר .הוא מכיר במיני המזון שהם בחינת "כלים שבורים"
ללא אורות ,דהלא אין ניכר בהם עצמם אור ה' המחיה אותם ,אבל
באמת הם משתוקקים להתאחד עם האור שאינו מיושב בהם עדיין,
והם מייחלים ומצפים להיתקן ע"י שיתכללו באדם ויתנו לו כוחות
לעבודת השי"ת ]עיין בתניא )פרק כט( שעצם האכילה הוא יחוד
עיי"ש[ ,ועי"ז יהפכו משברי כלים לכלי שימוש עבור גילוי אור השי"ת
בעולם .ולשם כך הוא נוטל את המזון ,ומתבונן ומבחין בו שבהיותו
סועד את לבו ונבלע בדמו ,אזי בא המזון אל תיקונו ,אבל אם תהא
מחשבתו נתונה במזון לשם הנאת הגוף ,ולא כדי לתקן המאכל ,אז
ימשך אחר המאכל ,ואז לא יתעלה ע"י האכילה שצריך להיות,
שהמאכל יעזור להאדם להתפלל וללמוד ביתר שאת וביתר כח .ומפני
כן בכדי שלא יבזבז את ההזדמנות של קירבת ה' ,הוא זוכר כי גם במזון
יש ניצוץ אלוקי המהווה את שברי הכלים ,ואותו ניצוץ שבמזון שואף
בכיסופין עזים להתחבר עם האורות אשר נמצאים בתוך האדם ,ואז
יהיה בבחי' מצא מין את מינו וניעור .ובשביל כך כח המשיכה החזקה
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להתחבר אהדדי מביאו אפוא אל פיו להחיות נפשו ,ובזה מביאו על
תיקונו ,ע"י שמקבל ממנו כוחות לעבודת קונו.
נמצא שזה השני עמלו אינו ע"י הפחתת הטעם של המאכל ובבריחה
אל היכלי האור ,אלא עובד במחשבתו להוריד את האור "כאן למטה"
ולגלותו בתוך תוכו של המזון ,היינו לפענח מה מתרחש כאן כאשר
המזון "יש בו טעם" ,וגם האדם שהוא גוף גשמי יסודו מעפר וסופו
לעפר ,ויש בו רעב ותאוה ,ונכספים זה לזה ,ושואפים להיות אחד ,והוא
מתבונן ומכיר שניצוצי האורות עם כליהם השבורים ,הן הניצוצות
שבגופו והן הניצוצות שבמזון ,שניהם כאחד מתגעגעים להיות נכללים
ובטלים באור ה' .א"כ מגלה שהמזון והגוף הגשמי ,אשר נראה מבחוץ
שהם נלחמים עם הרוחני ,היינו דוקא מכיון שמסתכל על זה בהבטה
חיצוניות ,אבל באמת בפנימיות הם כולו רוחניות ,והמאכלים כמו
צועקים "אנן בעינן למיהוי קריבא לגבי מלכא" ,שזמן האכילה הוא
עסק של קירוב רוחני אל רוחני ,ובזאת העבודה הוא עוסק במחשבתו
בתוך סעודתו.

הורדת האצילות על עולמות בריאה יצירה ועשיה
ודרך זו השנית נקראת בחינת הורדת אצילות אל בי"ע .היינו שמושך
והוריד את האור העליון אל הכלים מלמעלה למטה ,ומעתה יהיה כל
הבי"ע נכלל בעולם האצילות ,ע"י שנטל את הגשמי וגילה בהם את
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האור הרוחני .וזוהי תכלית בריאת העולם ובריאת האדם לעשות לו
יתברך דירה "בתחתונים" )עיין מדרש תנחומא פרשת נשא(.
וכמו אב השולח את בנו למקום פלוני ,אבל הבן שב וחזור אל אביו,
האב תמה עליו ואומר לו ,הרי שלחתיך לשם ,וא"כ מדוע אתה חוזר
לכאן ובאת אלי? וכך הוא ג"כ כאשר נצטוו ישראל להוריד אורות
דאצילות לבי"ע ,שזו עיקר המעלה והתפקיד של בני אדם ,הרבה יותר
מן לברוח מן בי"ע לאצילות ,דהלא הרי נשלחו למטה ,וא"כ שואלים
מדוע עלו?
ואפשר להבין זאת עפ"י משל מדרכו של עולם .משל לילד קטן הניצב
על סולם וכפות רגליו שעל הסולם נמצאים בגובה ראשו של אביו
העומד על הקרקע ,אז איש לא יטעה לומר עליו שגבוה הוא מאביו ,אף
שכעת המציאות שהוא עתה גבוה יותר .וזאת משום שהגובה אינו
נמדד לפי מקום הימצאות הראש כי אם ממקום עמידת הרגליים ,אילו
יעמוד הילד על הקרקע סמוך לאביו ,תתברר האמת שאביו גבוה
הרבה יותר מן הילד.
והנמשל הוא :הקב"ה אינו חפץ שנעלה על הסולם )היינו אצילות(
ונחיה שם עם דרגות בי"ע שלנו ,דגובה כזה אינו גובהו של האדם ,כי
אם של הסולם של אצילות ,אלא העיקר הוא להיות נטועים כאן למטה
בבי"ע .ועפי"ז יתברר עד היכן מגיע הראש ,ומה הוא גובה האמיתי,
היינו מה שזכינו להאיר אור של אצילות כאן למטה ,זהו אשר רגליו

רפח

äëåðç éàî â ‰¯Â˙ È·˙ÎÓ

הוא על הקרקע בשעת האכילה ,ובשעת התעסקות בדברים גשמיים,
ואם גם אז מגיע ראשו השמימה ,זהו אשר מילא את תפקידו בעולם
הזה!
וזה מה שהיה בזמן שבית המקדש היה קיים ,שהשכינה היתה שורה
כאן בעולם הזה ,בבית שנבנה ע"י עצים ואבנים גשמיים וזהו כל
העבודת היהודי בעולם ,וכאשר יתמלא כל או"א את תפקידו אז יבא
משיח צדקינו ,ויתגלה האור האצילות בפועל ממש על אדמתינו.
ויתכן לבאר זאת בכוונת מאמרם ז"ל )ילקוט שמעוני ישעי' אות ס'(
עתידה ארץ ישראל להתפשט בכל העולם ,היינו שאז לא יהיה ארץ
ישראל ,שהוא בחי' אצילות כלפי חוץ לארץ שהוא בבחי' בי"ע ,אלא
כל הבי"ע יתבטל ויכנוס ויתדבק אל אצילות ע"י הורדת האצילות
)ארץ ישראל( בתוך החוץ לארץ.

היוונים התנגדו לדרך העבודה של גילוי אור אלוקי בתוך הגשמי
ועתה נחזור לענין נס חנוכה והעבודה הנלמדת מזה .דהעיקר מה שלא
יכלו היוונים לסבול הוא ,האיך אפשר לגלות אור אלקי בתוך הגשמי,
הלא הגשמי נראה מבחוץ שהוא הדבר הנפרד מרוחניות ,וא"כ איך יש
רשות לבני ישראל להתערב זר במחנינו ולהוריד אצילות בתוך בי"ע.
והנה ידוע דהמציאות של "בית" הוא כדי שיכניס האדם לתוכו לגור
שמה ,וכן הוא ג"כ בבי"ע ,דעיקר תכלית בי"ע הוא שיכנוס וירד אצי'
בתוכם ויאיר שמה .היינו שעולמות בי"ע הם כמו בית ו"היכל"
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לאצילות .וידוע דאצי' נקרא בשם הוי"ה ,ובי"ע שהם ההיכל להוי"ה,
נקרא בשם אדנ-י ,דהלא היכ"ל בגמט' אדנ-י .ובפרטות הוא כזה,
אל"ף דשם אדנ-י הוא ההיכל לאות יו"ד דשם הוי"ה ,וכן דל"ת הוא
ההיכל לאות ה"א ראשונה ,ונו"ן לוא"ו ,ויו"ד לה"א תחתונה .וזה
הביאור מה שאומרים קודם כל מצוה לשם יחוד קוב"ה )הוי"ה(
ושכינתיה )אדנ-י( ,ואז צריכים לשלב שם הויה עם אדני .כזה "יא-הד-
ונ-הי" .והכוונה בזהו לייחד אצילות בבי"ע .שיתכללו זו בזו.
וידוע שעכשיו אין השם שלם ואין הכסא שלם ,כדכתיב )שמות י"ז
ט"ז( כי יד על כס י-ה .דעכשיו יש פגם בשני אותיות אחרונות של
השם הוי"ה ,שהוא "ו-ה" והם בגלות )שכינתא בגלותא( ,ושמו של
הקב"ה הוא עכשיו רק "י-ה" ]השני אותיות ראשונות י"ה ,אי אפשר
לפגום בהם לעולם ,ורק כלפי שתי אותיות אחרונות תלוי לפי
ההתנהגות של כלל ישראל ,דאם עושים רצונו של מקום ,אזי אין
אחיזה לקליפות גם בשתי אותיות אחרונות ,ואז שמו של הקב"ה הוא
שלם .אבל אם ח"ו אין עושים רצונו של מקום דבר זה גורם פירוד,
ונתחלק שמו של השי"ת לשניים .ועבודת בני ישראל להחזיר השם "ו-
ה" לשמו של הקב"ה[.
ולפלא יובן עפ"י הקדמה זו למה נמשלו בני ישראל ליונה ,דתיבת
"יונה" בא משתי האותיות אחרונות של השם הוי"ה ושני אותיות
אחרונות של השם אדנ-י )עיין בספר עצי עדן פרשת נח( .וזה כדי
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להזכיר לנו בכל עת מה חובותינו בהאי עלמא ,שהוא להחזיר אותו
האותיות לשמו יתברך.
וכמ"ש לעיל ,זה היה עיקר המחלוקת והמלחמה של שורש קליפת
היוונים ,שטענו שאין להכניס את אור האצילות ואור השי"ת כאן
בעולם הזה ,ולכן גם הם נלחמו מצד הקליפה ,כדי לצוד ולתפוס
ולטמא את האותיות אחרונות של השילוב הוי"ה באדנ-י.

המלחמה העיקרית של היוונים כנגד אות ה' של השם הקדוש
ומשם בא הנצחון
וזהו ביאור דברי חז"ל )שבת דף כ"א ע"ב( שכשנכנסו יוונים ל"היכל",
טמאו כל השמנים "שבהיכל" ,וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום,
בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן
גדול וכו' ,עיי"ש .ולפי הנ"ל מובן באופן נפלא ,דהלא אמרנו ד"היכל"
בגימט' אדנ-י ,היינו שהיוונים כבשו רח"ל את האותיות אחרונות של
אדנ-י" ,וטמאו" אותו רח"ל ]היינו שתי האותיות אחרונות שהם נ' י'
שהרי בשתי אותיות הראשונות אי אפשר לפגום כנ"ל[ .וכן רצו
לעשות כן גם עם שתי אותיות אחרונות של שם הוי"ה )שהן אותיות
ו"ה( ,וכמעט שהצליחו .אבל נשאר פך אחד חתום בחותמו של הכהן
גדול ,פירוש ,שהיוונים כבר כבשו את האות וא"ו מהשם הוי"ה ,אבל
הם לא היה בכח לשלוט ולתפוס גם את אות ה"א אחרונה.
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ועיין בבני יששכר )מאמרי חדש כסלו טבת ,ד' י"א( שמביא מהזוהר
חדש וז"ל ,איתבדרין ישראל לארבע רוחות לקביל ד' גלויות ,אות חד
בגלותא עמהון ,בבבל אות יו"ד ,במדי אות ה"א ,ביון אות וא"ו ,באדום

אות ה"א אחרונה ,עיי"שטו .הרי מבואר מכאן ,שהיונים היו נגד אות
וא"ו דשם הוי"ה .ובאמת הם רצו לכבוש גם כל השם הוי"ה ,ועלה
בידם להגיע רק עד הוא"ו ,אבל את אות ה"א אחרונה לא היו יכולים
לגעת בה בכלל ,ונשאר אות ה"א בקדושה .ולכן מובן באופן נפלא
מהיכן בא השם "יון" דהלא זהו השתי אותיות אחרונות של שם אדנ-י
ואות וא"ו של שם הוי"ה ,משא"כ באות ה"א אחרונה לא היה בהם
שליטה.
טו וזה לשונו ,איתבדרין ישראל לד' רוחות לקביל ד' גליות ,אות חד בגלותא עמהון ,בבבל
אות י' ,במדי אות ה' ,ביון אות ו' ,באדום אות ה' אחרונה ,עיי"ש ,אם כן אחר גלות יון
שנשלם תיקון ג' אותיות יה"ו ,על כן היה שם ראש הדור אשר נעשה הנס והגאולה על ידו
מתתיה"ו ,רצ"ל מתת יה"ו ,שהנשמה הזאת הבאה בדור ההוא ,מתנה לעולם להשלים
החפץ הנרצה ,עד כי בהשלמת הגלות החל הזה יושלם התיקון הגדול והיה הוי"ה למלך על
כל הארץ ביום ההוא יהיה הוי"ה אחד ושמו אחד ,עכ"ל .ועיין עוד בבני יששכר )מאמרי
חדשי כסלו טבת מאמר ב אות כה ועיין עוד במאמרי חדש אדר מאמר ג' דרוש ד'( וז"ל,
והארבע מלכיות הם כנגד הד' סטרין המבוארין בזהר הממונין על ד' מיתות על המפרידין
את עצמם בחטאם מן דביקות השם הנכבד ,וגלות בבל היה לתקן הפגם של אות י' ,מדי
לתקן ה' ראשונה ,יון לתקן אות הו' ,אדום לתקן ה' אחרונה ,והוא דבר מפורסם בדברי
המקובלים עיי"ש ,עד בא יום המקווה ב"ב ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו
והיתה להוי"ה המלוכה )עובדיה א כא( ,והיה הוי"ה למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה
הוי"ה אחד ושמו אחד )זכריה י"ד ט'( ,עכ"ל.
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והנה מזה האות ה"א אחרונה בא הנס של חנוכה ,ומאות זה נתחזקו
החשמונאים ,ועשו מלחמה עם היונים וכבשו בחזרה את כל שאר
אותיות ,והורידו את אצילות בבי"ע והתחילו להאיר כל השמונה
אותיות של השילוב הוי"ה באדנ"י .ולכן קבעו ימי חנוכה דייקא
"שמונה" ימים לזכר הנס שנשאר פח אחד שהוא נגד האות ה"א
אחרונה ,ועי"ז כבשו בחזרה אל הקדושה כל השמונה אותיות .דה"א
אחרונה הוא מלכות כידוע .ולכן פ"ך בגימטריא "ימלך" שאותו פך
אחד שנשאר טהור נתן כח להחזיר כל האותיות אל הקדושה ,וזה
האיר לשמונה ימים היינו שבכח הה"א אחרונה התחילו להאיר כל
השם הוי"ה ואדנ"י.

ימי חנוכה ימי הודאה
ועפ"י הנ"ל אפשר לבאר באופן נפלא ,למה קבעו שימי החנוכה הם
"ימי הודאה" יותר מכל שאר ימים טובים .וכן יש לבאר למה קבעו
לומר על הנסים דייקא בברכת מודים ולא ברצה ]שהלא בכל ימים
טובים וראש חודש מוסיפים יעלה ויבא בברכת רצה ,וא"כ למה שונה
חנוכה שמוסיפים בברכת מודים ודברי חז"ל ידועים והתורה כפשיט
יפוצץ סלע ושבעים פנים לתורה[ .ונראה לבאר זאת עפ"י מה דאיתא
בפרי עץ חיים )ומקורו בתיקוני זוהר תיקון ל"ה( וזל"ק ,צריך שתדע לכוין
לשם הוי"ה שזוקף לאדנ-י באופן זה ,כי בכריעה ראשונה יכוין שיו"ד דהוי"ה
זוקף לאל"ף דאדנ-י ,ובברוך הב' יכוין שהוא הדין דהוי"ה זוקף לד' דאדנ-י,
ובמודים יכוין שוי"ו דהוי"ה זוקף לנ' דאדנ-י ,ובסוף יכוין שה' אחרונה של
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הוי"ה זוקף ליו"ד דאדנ-י ,ומי שאינו מכוין בו אמרו בתיקונים ,עליו נאמר
)איכה א' י"ד( נתנני ה' בידי לא אוכל קום ,עכ"ל.

הרי מבואר מכאן דברכת הודאה הם האותיות יונ"ה הנ"ל .ויבואר דלכן
קבעו שימי חנוכה הם ימי הודאה ,שבחנוכה יש תקומה לאותיות יונ"ה
משם הוי"ה ואדנ-י ,ולכן דייקא בברכה זו תיקנו לומר על הניסים.

סוד הדרייד"ל )הסביבון(
ונראה להוסיף עפ"י הנ"ל מה שנהגו כלל ישראל לשחוק עם דרייד"ל
שנכתב עליו "נס גדול היה שם" ,ורבו בספה"ק לבאר הרבה רמזים
באותיות אלו .ולפי הנ"ל יתבאר לנו חידוש נפלא ,ונקדים שאם יצרף
שלשה שמות של הקב"ה בסדר של זה למטה מזה ,יתגלה לנו הסוד
בס"ד ,היינו באופן כזה:
א-ה-י-ה
י-ה-ו-ה
א-ד-נ-י
הנה אם נצרף האות השלישית של כל שם אז ימצא אותיות י'ו'ן' ,ואם
נצרף כל אות אחרונה מהנ"ל ,אז ימצא אותיות ה'י'ה' .והביאור הוא
דהלא נתבאר כי היוונים כבשו האות השלישי של שם הוי"ה ,ולא יכלו
לכבוש גם את האות האחרונה ]ולפי בחינה זו צ"ל ,דכל אות שלישי
מכל השמות נכללת תוך אות וא"ו דשם הוי"ה ,והיוונים היה להם
שליטה עליהם ,משא"כ באותיות אחרונות של כל השמות שנכללו

רצד
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בתוך אות ה"א ,דשם הוי"ה לא היו להם שליטה ,ולכן קלי' זו נקרא יון
לעומת כלל ישראל שנמשלו ליונה ,וכתב הרמ"ק בספרו אור נערב
)חלק שביעי חלק הכינויים( יונה הוא במלכות ,היינו דעיקר כח של
כלל ישראל הוא האות ה' אחרונה שהוא במלכות ובזה נצחו
המלחמה[.
ואם כנים הדברים הללו ,יתפרש לנו הסוד של הדרייד"ל ,דעיקר הנס
הוא בזה שנשאר לנו פך אחד שלא נטמאו שהוא ה"א אחרונה .ועי"ז
כבשו בחזרה כל השם כנ"ל ,וזה כתוב על הדרייד"ל שנס גדול "היה"
שם ,שעיקר ה"נס הגדול" הוא בזה שנשאר לנו שם של "היה"
]האותיות אחרונות של השמות[ ,שזה היה "שם" נטמן בחותמו של
הכהן גדול.
ולכן מובן מה שפסק מרן בשלחן ערוך )סימן תר"ע ס"ב( שהסעודה
שעושין בחנוכה ,אינה נקראת סעודת מצוה .דאדרבה התכלית הוא
להאיר האצילות גם בתוך הבי"ע ,היינו בתוך הפירוד ובתוך "הרשות".
דאם היה הסעודה מצוה אז היתה זאת בבחי' אצילות ,ולכן אמרו
שהסעודה היא דייקא סעודת הרשות ,וע"י שירות ותשבחות עושין
ומהפכים מהסעודת רשות לסעודת מצוה.

מזוזה בימין ונר חנוכה בשמאל
ויש להוסיף לבאר למה תיקנו חז"ל להדליק המנורה דייקא בצד
שמאל ,הלא כל המצות הוא בימין ולא בשמאל ,ויש לומר דגם המנורה
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נקבע להיות בצד 'ימין' ,היינו דקביעות מזוזה הוא בצד ימין של
'הכניסה' מבחוץ לתוך הבית .משא"כ קביעת המנורה נקבע גם כן בצד
הימין של האדם היוצא מן הבית לחוץ ,ועפי"ז יוצא שהוא בצד השני של
המזוזה ,אבל האמת הוא ששניהם נקבעו להיות בצד 'ימין' ,אלא
החילוק הוא באיזה צד האדם העומד.
והביאור בזה הוא דכתב האריז"ל )עיין ליקוטי הש"ס מסכת שבת(
דאצילות הוא מקום האחדות ואין שום פירוד כלל והוא נקרא 'רשות
היחיד' ,משא"כ עולמות בי"ע שהוא מקום הפירוד נקרא רשות
הרבים .והנה כאשר האדם נכנס לבית ,הרי הוא בבחינת עליה
מעולמות בי"ע לאצילות ,שהרי הוא יוצא מרשות הרבים ונכנס לרשות
היחיד .ולפי"ז מובן למה בקביעות מקום להדלקת המנורה קבעו חז"ל
שיהיה בצד ימין של היוצא מביתו לרשות הרבים ,שהרי זה כל עבודת
ימי חנוכה להאיר ולהוריד האור של אצילות לעולמות בי"ע ולכן קבעו
דייקא שצד הימין הוא כאשר פניו פונה לצאת לחוץ ,והבן.

ביאור בגזירותיהם של היוונים
ועפי"ז מובן ג"כ למה דייקא גזרו היונים על שבת ,חודש ,ומילה .דהלא
בכל שלשה אלו נוהגין בני ישראל לאכול סעודה ,אע"פ שאינו מצוה
מדאורייתא ,ואעפ"כ אוכלים בני ישראל את הסעודה בקדושה וטהרה
ומורידים בחינת קדושת האצילות לתוך עולמות בי"ע )וגם סעודת
יו"ט נכלל בר"ח ,דאי אפשר לשמור את יו"ט אם לא יודעים מתי הוא

רצו
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ר"ח( .ולכן גזרו ג"כ שכל אשה צריך שתבעל לטפסר תחילה ,שהלא
גם בחתונה נוהגין לאכול סעודה וכנ"ל .וכן ידוע דאותיות מאכ"ל הם
בגימט' כמספר צ"א ,שהוא כמנין שילוב הוי"ה באדנ-י ,שזוהי העבודה
של אכילת בני ישראל שגם הגשמיות יעשו לשם שמים ,כדכתיב
)משלי ג' ו'( בכל דרכיך דעהו .וזהו מה שרצו היוונים לעקור מבני
ישראל.
ועפי"ז מובן ג"כ למה גזרו לכתוב על קרן השור שאין לנו חלק באלקי
ישראל ,היינו דווקא בקרן "השור" שמורה על אכילה וגשמיות ,דייקא
שם רצו היוונים לעקור שלא יאירו שם )בתוך בי"ע( את אור האצילות.
ועפי"ז מובן מה שאיתא בהרבה ספה"ק שהדלקת המנורה היא דייקא
בלילה ,ודייקא סוף חודש ,ולמטה מעשרה טפחים )שמעולם לא ירדה
שכינה למטה מעשרה טפחים( ,ומדליקים בחוץ ,ובצד שמאל .דהכל
הוא בסוד הזה שהזכרנו לעיל ,שבחנוכה יורד את האצילות בתוך בי"ע
ומאיר למטה וכדאיתא בפירוש בפרי עץ חיים )שער חנוכה פ"ד( וזל"ק:
אור הקדוש העליון יורד עד למטה אשר שם מקומה )של המנורה( במקום
אשר מצויים שם החיצונים עכל"ק] .היינו שיורד אצילות לתוך בי"ע
ששם נמצאים החיצונים והקליפות כנ"ל[.
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מחלוקת בית שמאי ובית הלל אם העבודה מלמעלה למטה או
מלמטה למעלה
ועפ"י הנ"ל מובן מאד המח' בין בית שמאי לבית הלל אם פוחת והולך,
או מוסיף והולך .דהלא אצילות היא מקום האחדות הגמור ואין שם
שום פירוד כלל .וזה נקרא בזוהר )הקדמה לתיקוני זוהר דף ג' ע"ב(
איהו )הוא( וחיוהו )ועצמותו( וגרמוהי )ומידותיו( חד הם )כולם אחד
ממש( ,והוא בבחי' רשות היחיד וכנ"ל ,אלא בבי"ע מתחיל הפירוד,
דבעולם הבריאה מתחיל הפירוד ושם הוא רק קצת פירוד ,ועולם
היצירה שהוא יורדת עוד יותר למטה שם יש יותר פירוד .היינו שיש
שם יותר פרטים ,ויותר דברים נפרדים ,ועולם העשיה הוא עוד יותר
פירוד מעולם היצירה והוא בחי' רשות הרבים וכנ"ל.
וכבר כתבנו בתחילת דברינו שיש שתי דרכים בעבודת ה' ,או להעלות
ממטה למעלה ,היינו מעשיה ליצירה ומשם לבריאה ,עד שעולה
לאצילות ששם אין פירוד כלל ,אבל יש דרך אחרת שהיא העיקר,
בדרך של ממעלה למטה ,ולגלות האצילות בתוך בי"ע ובתוך הפירוד
)עד שנתגלה שגם שם אין שום פירוד בכלל ,והוא בחי' עשיית 'עירוב'
שמהפך הרשות הרבים לרשות היחיד ואכמ"ל( .היינו להוריד מן
האחדות לתוך הפרטים ולאחד כל הפרטים בסוד עושה שלום
במרומיו )אצילות( הוא יעשה שלום עלינו )בי"ע(.

רצח
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ולכן ב"ש סוברים דהעבודה היא בדרך של מלמטה למעלה ,שביום
ראשון מדליקין כל הנרות שהם פרטים רבים ,שהוא בחי' עשיה.
ומשם עולים למעלה ,עד שביום השמיני מדליקין נר אחד ,שהוא
אצילות ,ששם הכל הוא באחדות גמור ,היינו שמעלה את עולמות
בי"ע למעלה תוך אצילות .אבל על זה חולקים בית הלל ואומרים,
שאדרבה התכלית הוא לגלות האצילות כאן למטה ,ולכן מתחילים
ממעלה למטה ,וביום הראשון מדליקים רק נר אחד ]אצילות[ ואח"כ
מורידים את אצילות בתוך הפרטים ,בתוך בי"ע.
ואח"כ בזאת חנוכה שכבר מאירים כל הנרות ,ומאירות כל שמונת
האותיות של השילוב שם הוי"ה באדנ-י ,אזי נוטלים כל הפתילות של
כל ימי חנוכה )היינו כל הפרטים( ,ועושין מהם מדורה אחת .להורות
שבאמת אין כאן פירוד בכלל והכל הוא אלקות ,וכל הפתילות ,היינו כל
הפרטים מתאחדים ,ונתגלה שגם בבי"ע אין בו אלא האור של אצילות
דכבר מאיר אצילות בכל הבי"ע .ולכן קורין אותו "זאת" חנוכה,
להראות שזהו עיקר הכוונה של חנוכה ,לגלות בתוך הפירוד שבאמת
אין כאן פירוד כלל.
ולכן חנוכה הוא בכ"ה כסלו ,שהוא בדיוק שלשה חדשים לאחר זמן
בריאת העולם שהיתה בכ"ה אלול ,דאז היתה הארץ תוהו ובוהו ,בלי
שום גילוי אלקות ,דאצילות אינו מאיר בבי"ע .אבל בכל חודש
מורידים אצילות לתוך עוד עולם ועוד עולם ,עד שבכ"ה בכסלו יורדת
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האצילות בכל שלשה עולמות בי"ע ,אבל עד כ"ה כסלו אינו מתגלה
כלום ,בסוד העיבור )דהכרת העיבור היא רק לאחר שלשה חדשים(.
ובכ"ה בכסלו מתגלה כל העבודה שנעשו בחודש תשרי וכמבואר
בבוצינא דנהורא )לחנוכה( להגה"ק הרבי ר' ברוך'ל ממעזיבוז זצוק"ל
וז"ל ,כי נר מצוה ותורה אור )משלי ו' כ"ד( ידוע שלשלשה חדשים
ניכר העיבור ,ומתשרי עד חנוכה שהוא כשלשה חדשים ,ניכר העיבור
מנר מצוה שמדליקין נרות של חנוכה ,עכל"ק .ולכן דייקא בזאת חנוכה
הוא בגמר החתימה ,והבן.
ארבע אותיות ,ארבע יסודות ארבע צדדים

וידוע דארבעה יסודות אש מים רוח ועפר ,הם נגד הארבע אותיות
משם הוי"ה .אש הוא נגד ה"א ראשונה ,ומים הם כנגד אות יו"ד ,ורוח
כנגד אות וא"ו ,ועפר נגד אות ה"א אחרונה .ולכן יש במנורה כל
הארבעה יסודות ,להראות שמאיר כל השם הוי"ה ביחד בלי פירוד
אותיות י'ה' עם האותיות ו'ה' ,אלא כל הארבעה יסודות שהם כנגד
ארבע אותיות הוי"ה כולם ביחד מסייעים ונוטלים חלק בהדלקת
המנורה.
ועל פי זה יש לבאר מנהגן של ישראל לשחק עם דרייד"ל )סביבון(,
דהלא הדרייד"ל יש לו ארבע צדדים )מזרח ,מערב ,דרום ,וצפון( שהם
נגד שם הוי"ה )כמבואר בבני יששכר בשם הזוהר חדש ]במאמרי חדש
אדר מאמר ג' דרוש ד'[ וז"ל ,והארבע מלכיות הם כנגד הד' סטרין(
ונגד אצילות ובי"ע .ובעת שמסבבים עם הדרייד"ל אז מערבים

ש
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ומשתלבים צד הצפון לצד המזרח ,וצד המזרח לצד הדרום וכו'
להורות שאצילות יורד "ומתערב" עם בי"ע.
והנה ידוע דאותיות הם בחינת 'צמצום' ,משא"כ אצילות הוא לבנינות
העליון ,והוא כולו לבן ,והוא למעלה מאותיות )כמו שכתב הגר"א
בפירושו על תיקוני זוהר .ועיין בזה גם בפרי קודש הילולים להמרצ"ה
מזידטשוב זיע"א ואכמ"ל( .ומטעם זה יש לבאר למה לא נכתבה
מגילה בחנוכה כמו שכתב מרדכי בפורים )מגילת אסתר( ,דהרי ע"י
שנתגלו אצילות בעולמות בי"ע ,מתבטל כח הצמצם וממילא מתבטל
גם צמצום של צורת אותיות ,ולכן אי אפשר לכתוב מגילה ,והבן.

********
כל נרות חנוכה שאנו מדליקים בעולם הזה ,נדלק גם נר למעלה בעולמות
העליונים
איתא בכתבי אריז"ל )שער הכונות דרוש א' לחנוכה( וזל"ק ,ענין כוונת
ברכות הדלקת הנר הם סובבים על יחוד א' עליון ושלם הנקרא נר ...כי
שלשה בחי' של יחוד יש לזו"ן ,אחד הוא בבחי' הוי"ה אהי-ה ומספרו
מ"ז ,הב' הוא בבחי' הוי"ה אלה-ים ומספרו יב"ק .הג' הוא בבחי' הוי"ה
אדנ-י ומספרו צ"א ,ולפעמים מתייחדים בבחי' א' ,ולפעמים בשתיהם,
ולפעמים בשלשתם ,ואז הוא היחוד הגמור ואז הנוק' נקרא נ"ר כמספר
ו' שמות הנזכרים ,ועיי"ש שמאריך ביחוד זה לכוין זאת כמה פעמים,
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עכתו"ד .הרי מבואר דבחנוכה מאיר שמות הללו של הוי"ה אהי-ה,
והוי"ה אלקים ,והוי"ה אדנ-י .והנה אע"פ שדברים הללו הם קודש
קדשים ואי אפשר לבר נש להבין הסודות הללו ,אבל עם כל זאת
התורה ניתנה לכל אחד ואחד ,וא"כ בודאי מותר להתבונן בו כדי להבין
מזה התעוררות בעבודת השי"ת.
דהנה איתא בקדושת לוי )דרושים לחנוכה ד"ה בחנוכה( וז"ל ,בחנוכה
אנו מדליקין ל"ו נרות ,ובעובדא דלתתא איתער לעילא ,כנגדו נדלק
למעלה ל"ו נרות ,ול"ו דלמעלה עם ל"ו דלמטה הוא ע"ב ,כנגד שם
ע"ב ברוך הוא .ועם השמש שבכל לילה נרות חנוכה הם מ"ד ונגדם
למעלה מ"ד ,הרי למעלה ולמטה פ"ח .הרמז בזה הפ"ח נשבר ואנחנו
נמלטנו )תהלים קכד ,ז( על ידי הפ"ח שנשבר מלכות אנטיוכוס אנו
גורמים להדליק למטה ולמעלה פ"ח נרות ,ולכן כתב האר"י ז"ל
שראשי תיבות נ'פשינו ח'כתה ל'ה' )שם לג ,כ( הוא פ"ח ,וכן ל'הדליק
נ'ר ח'נוכה ראשי תיבות פ"ח עיי"ש ,משום הכי ראשי תיבות דברכות
נר חנוכה פ"ח רמז לפ"ח נרות כנ"ל ,עכל"ק.
הרי מבואר שבכל נר שאנו מדליקים כאן למטה בעולם הזה ,הרי גם
נדלק נר למעלה בעולמות העליונים .והנה שם בעולמות העליונים הרי
הכל הוא "נצחיות" ואין שם את הגבולים והצמצום שיש בעולם
הגשמי ,דרק כאן בעולם הזה ,יש גבול לכל נר ונר ,והם מגובלים לתוך
זמן ומקום ,היינו שיש גבול לכמה זמן זה דולק ,וכן יש גבול להאיר רק

שב

äëåðç éàî â ‰¯Â˙ È·˙ÎÓ

למקום שקרוב אליו ,ואי אפשר לנר אחד להאיר לכל העיר ובודאי לא
לכל העולם.
משא"כ הנר שדולק למעלה בעולם העליון שהוא נצחיות ואינו מוגבל
במקום ובזמן ,ולכן נר זה דולק מסוף העולם ועד סופו ובכל העולמות
העליונים .וגם הנר הזה לא נכבה מעולם ,אלא הוא מאיר עד לעולם,
ולכן אנו נקטינן להלכה דכבתה לא זקוק לה ,מכיון דמיד כשמדליקים
הנר חנוכה למטה בעולם הזה ,מיד נדלק גם נר למעלה ,וכמבואר לעיל
ששם אין הנר נכבה לעולם ,ולכן אע"פ שהנר שלמטה נכבה ,עם כל
זאת כבתה לא זקוק לה ,מכיון שבאמת עדיין דולק הנר שלו למעלה,
ולכן אינו זקוק להדליק את הנר עוד הפעם בעולם הזה הגשמי.
ומזה יכולים להתעורר בימי חנוכה דכל מה שעושים כאן למטה ,כמו
כן נעשה בדיוק גם למעלה ,ולכן מובן שע"י שאנו חושבים טוב בעד
כלל ישראל ,הרי עי"ז גם הקב"ה חושב טוב בעד כלל ישראל ,וע"י
שאנו עושים חסד עם הזולת ,עי"ז מתעורר דגם הקב"ה יעשה חסד
עמנו ,וכל מעשינו נעשים גם למעלה) .וכן הוא ח"ו להיפך דאם אנו
עושים דבר שאינו כ"כ טוב ,הרי גורמים גם שלמעלה לא ישפיע
השפעות טובות רח"ל(.
ונראה דזה היה המלחמה בפנימיות בין החשמונאים עם שורש קליפת
היוונים ,דהיוונים טענו שאין בכח ביד האדם שישלוט גם בעולמות
העליונם ,דאין שייך שהאדם הגשמי שיסודו מעפר וסופו לעפר שהוא
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יהיה השולט בכל בעולמות העליונים .ונגד זה טענו החשמונאים,
שאכן הקב"ה נתן לנו את הכח שכל מה שאנו עושים כאן למטה
בעולם הזה ,הרי מפעולה זו נתעורר גם בעולמות העליונם.
ולכן גזרו היונים דייקא על קידוש החודש ,דזה הוא הדבר שמסמל את
הענין דיש לכלל ישראל השליטה בעולמות העליונים ,דרק ע"י
הסנהדרין שיושבים כאן למטה בעוה"ז ואומרים מקודש מקודש ,עי"ז
נקבע אותו היום לראש חודש ,וכל המועדים תלויים בקביעת החודש
של הסנהדרין ]וכן ידוע מדברי הירושלמי שקטנה בת שלשה
שנבעלה ,ואם החליטו הסנהדרין לעשות אדר ב' ,הרי חוזר הבתולים,
היינו דגם בטבע האדם היה הסנהדרין שולטים[.
וידוע דשמן רומז לחכמה ,כמו שאמרו חז"ל )מנחות דף פ"ה ע"ב(
דמקום שמצוי שם שמן זית ,חכמה מצוי שם) .ולכן ביאורו בספה"ק
דלכן מדליקים המנורה דייקא בשמן )ולא בשעוה וכדו'( כדי לבטל את
החכמות חיצונית של יון( וענין קנין החכמה כבר אמרו חז"ל )אבות ד'
א'( איזהו חכם הלומד מכל אדם ,היינו אפי' ממי שקטן ממנו ,אעפ"כ
הוא נוטה אוזנו ומשפיל עצמו כדי לשמוע ממנו מה שהוא אומר .וזה
נגד השכל הגשמי ,דהלא העכו"ם סוברים דאם רוצים לקנות חכמה,
צריכים ללכת דייקא אצל הפלסופים והחכמים הגדולים ויקשיב
וישמע מה שהם אומרים ,ודייקא לא לשמוע לכל אחד ולא ללמוד
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מכל אדם ,ואדרבה אם ישמע לכל אדם לא עוד שלא יחכם אלא גם
יטפש.
וזה היה עיקר המלחמה בין החשמונאים עם היונים ,דהיונים רצו
שילמודו חכמות חיצוניות ויבין וישכיל כל דבר על בוריו ,וילך דייקא
אצל החכמים הגדולים כדי ללמוד מהם חכמת חיצוניות .משא"כ
החשמונאים עמדו וטענו כנגדם שהעיקר הוא חכמת התורה הקדושה
ולכן צריך ללמוד מכל אדם כדברי חז"ל איזהו חכם הלומד מכל אדם.
וזה הוא מה שאנו רואים אצל הנרות של חנוכה ,שמדליקים את הנרות
חנוכה דייקא מן השמש ,ואסור להדליק את הנרות זה מזה כמבואר
בשו"ע[ ואע"פ שהשמש הוא יותר פחות במדריגה ואין בו קדושה,
ולכן מותר להשתמש לאורו של השמש ,אעפ"כ כיון שהשמן רומז
לחכמה ואיזהו חכם הלומד מכל אדם ,ולכן הוא משפיל עצמו גם למי
שהוא יותר נמוך ממנו ,ולוקח את האור דייקא מן השמש שהוא פחות
ממנו.
ולפי הנ"ל שכל מה שעושים למטה בעולם הזה ,מזה נתעורר אותו ענין
גם למעלה בעולמות העליונם ,נמצא דע"י שמכניע עצמו ושומע ולומד
מכל אדם ,הרי כמו כן מתעורר גם למעלה ,והשי"ת גם כן יכניע עצמו
]כביכול[ וישמע לכלל ישראל.
ועפי"ז מובן מה שאמרו צדיקי אמת שבשעת הדלקת נר חנוכה הוא
זמן מסוגל לקבלת תפילות ביותר ,דהענין הוא כנ"ל דע"י שאנו רומזין
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בזה שהשמן מקבל אורו גם ממי שקטן ממנה ,ומזה אנו לוקחים לקח
מוסר וגם אנו מקבלים להיות חכם הלומד מכל אדם ,ולכן נעשה כן גם
למעלה שהקב"ה מכניע עצמו כביכול אלינו ומקבל בדחמים וברצון
את תפילתנו.
וזה ביאור דברי אריז"ל הנ"ל לכוין בתיבת "נר" ,הוי"ה אהי"ה ,הוי"ה
אלקים ,הוי"ה אדנ-י ,וכיודע שהוי"ה אהי"ה ,הוא נגד חב"ד .והוי"ה
אלקים ,הוא נגד חג"ת .והוי"ה אדנ-י ,הוא נגד נה"י .ונראה דהשלשה
פעמים הוי"ה הוא רומז על הקב"ה ,ואהי"ה אלקים אדנ"י ,רומז על
כנסת ישראל ,והרמז בזה הוא כנ"ל דכמו שאנו נוהגים עם החב"ד
וחג"ת ונה"י שלנו ,כמו כן יתעורר גם למעלה שהקב"ה ישפיע לנו שפע
מאלו המוחין ומדות קדושות האלו.
דהיינו דבחי' חב"ד וחג"ת ונה"י ,הם מיני השפעות טובות שיורדים
למטה ,וחב"ד וחג"ת ונה"י ,הם גם כנגד פרצוף האדם דחב"ד הוא בחי'
חכמה ובינה ודעת של האדם .ואם האדם מקדש את החב"ד שלו
ומשתמש בהם רק כדי לחשוב מאלקות ומדברי תורה ותפלה ועבודת
השי"ת וכו' הרי הוא זוכה שגם הקב"ה ישפיע לו כל ההשפעות של
בחי' חב"ד ,וכן בדרך זו הוא בחי' חג"ת ,שאם ישתמש עם מידת חסד
גבורה ותפארת רק כדי לעשות נחת רוח להשי"ת ,דהיינו לעשות
גמילות חסדים ולאהוב את השי"ת ולאהוב כל יהודי ולאהוב את
התורה ומצות וכדו' ,וישתמש עם מידת הגבורה ומתיירא מהשי"ת
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שלא לעשות נגד רצונו ,ומתיירא מלעשות איזה צער ליהודי ,ומתיירא
מלבטל מלימוד התורה ,וישתמש במידת התפארת כדי להתפאר
עצמו שהוא יהודי והולך בדרכי ה' ושומר תורה ומצות וכדו' .זוכה
שגם הקב"ה ישפיע לו השפעות של בחי' חג"ת ,וכן על דרך זה בנה"י,
שינצח את היצה"ר ולהודות לה' ולקשר עצמו בקשר חזק לה' ,הרי
הוא יזכה להשפעות טובות של בחי' נה"י .וזה ביאור הכוונה הוי"ה
אהי"ה ,הוי"ה אלקים ,הוי"ה אדנ-י ,דכל מה שאנו עושים למטה ,כמו
כן בדיוק יעשה בעולם העליון.
וזה ביאור בדברי הבעש"ט שפירש הכתוב )תהלים קכ"א( ה' צלך,
שהקב"ה הוא הצל של האדם ,והוא כנ"ל דכל מה שהאדם עושה ,כמו
כן בדיוק עושה הצל ,שאם האדם מגביה את ידו ,הרי גם בצל אנו
רואים שמגביה ידו .והנה הצל נעשה ע"י שיש אור והאדם הולך סמוך
להאור ועי"ז מסתיר את הנר מלהאיר ועי"ז נעשה צל ,ולפי דברי
הבעש"ט שהקב"ה הוא הצל של האדם ,א"כ צריכים להבין מה הוא
האור שמזה נעשה צל .ואולי יש לומר דאור נעשה מן הנרות של
חנוכה ,דשם נתגלה לנו את הענין הזה שיש לנו כח גדול מאד ,שאנו
שולטים גם בעולמות העליונים ,וכל מה שאנו עושים כאן למטה נעשה
גם למעלה.
וזה הוא מה שנלחמו החשמונאים עם היונים ,דהם לא היה יכולים
להבין איך אפשר שבני ישראל כאן למטה בעולם הגשמי הלזו יכולים

‰¯Â˙ È·˙ÎÓ â äëåðç éàî

שז

לשלוט בעולמות העליונים ,ולכן גזרו שצריך לכתוב על קרן השור
שאין להם "חלק" באלקי ישראל ,שזה הוא מכיוון שלא היו יכולים
לסבול שבני ישראל שולטים על העולמות העליונים ויש להם חלק
בכל העולמות.
ולכן כשאדם מדליק את הנרות חנוכה בעולם הזה הגשמי צריך לדעת
שגם למעלה הקב"ה דולק נר כנגד נרו ,ולכן יתבונן ,דאין הכי נמי שהוא
אדם גשמי ואינו יכול לעשות המצוה בתכלית השלימות ולכוין את
הכוונת הנכונות ,הרי אעפ"כ צריך לדעת שכנגד נר שלו ,הקב"ה דולק
ג"כ נר למעלה ,ושם אכן נדלק הנר עם כל השלימות ועם כל ההידורים,
ואכן זה הוא מה שהקב"ה רוצה ,וכמו שאמרו חז"ל )שיר השירים רבה
ה' ,ג'( על פסוק )מלאכי ג' ,ז'( שובו אלי ,אמר הקב"ה בני עשו לי נקב
כחודה של מחט ואני אעשהו גדול כפתחו של אולם .וזהו שאמר התנא
אלקי )אבות ב' ט"ז( לא עליך המלאכה לגמור .היינו שזה דייקא מה
שה' רוצה ,שהאדם יעשה מה שהוא יכול ואח"כ הקב"ה כבר ידלוק נר
למעלה.
וכדי להעתק כאן מה שהקשה הבעל ויגד יעקב מפאפא זיע"א ,על
הנוסח הנרות הללו אנו מדליקים ,והקשה למה גם בלילה הראשונה
אנו אומרים הנרות הללו הלא אין אנו מדליקים בליל א' רק נר אחד
וא"כ איך שייך לומר הנרות הללו בלשון רבים ,ותירץ כנ"ל דזה הוא
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מכיון שע"י שאנו מדליקים נר כאן למטה ,עי"ז נדלק נר גם למעלה,
ולכן גם בלילה הראשונה שייך לומר בלשון רבים הנרות הללו.
ויש להעמק יותר בענין זו עפ"י מה שנקדים מה שכתב רבינו האריז"ל
בשער מאמרי רשב"י )שער ב' פרשת נח דף ט"ו( ומובא ג"כ בבניהו בן
יהוידע על מסכת ראש השנה )דף ט"ז ע"ב( .ונקדים מה דכתב הבניהו
בן יהוידע וזה לשונו ,יש פליאה גדולה שנתחבטו בה המפרשים ז"ל
איך קאמר רשעים גמורים נכתבים לאלתר למיתה ,והלא אנו רואין
שנשארים בחיים ויהיה להפך בצדיקים גמורים .אמנם עשה אזנך
כאפרכסת ושמע דברים המוצדקים אשר המה בנויים על פי דברי
רבינו האר"י ז"ל שקיבל מאליהו זכור לטוב ולא שזפתם עיני צדיקים
הם המפרשים אשר נתחבטו בדבר זה שכל אחד לדרכו פנה.
והוא מה שכתב רבותינו ז"ל בשער מאמרי רשב"י וזה לשונו ,ענין תרין
רוחין אילין שיש לכל צדיק יובן כמו שאמר הכתוב )בראשית י"ז י"ד(
ונכרתה הנפש ההיא ,ויובן כמו שאמרו רז"ל דנשמת הרשע יורדת אל
רגליו בסוד )רות ג' ז'( ותגל מרגלותיו ותשכב ,כנזכר בספר הזוהר
ובספר התיקונין .והענין הוא כי הרשע כאשר הוא חוטא מוריד נשמתו
בגיהנם בהיותו בחיים כי בעת יצירתו נופחה נשמתו בקרבו ובהיותו
חוטא מוריד נשמתו דרך מרגלותיו ונשקעת בגיהנם ,וכפי בחינת
עונותיו יורדת נשמתו כך מדרגות ולכן בחייו קרוי מת וכאשר היה רשע
גמור ,גמר להפיל נשמתו בגיהנם .ואם תאמר והרי אנחנו רואין אותו
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שהוא בחיים ואיך הוא נקרא מת כמו שהקשו על מה שאמרו בגמרא
דהרשע נכתב ונחתם למיתה בראש השנה והרי אנחנו רואין אותו
שהוא חי.
אבל התשובה היא עם הנזכר כי שתי בחינות נשמה יש באדם,
התחתונה נכנסת בפנימיותו והעליונה נשארת בבחינת צלם מקיף על
ראשו כמו שאמר הכתוב )תהלים ל"ט ז'( אך בצלם יתהלך איש,
כנודע ,ובעת שהוא חוטא ויורדת נשמתו מדריגה התחתונה ממנה אל
תוך גיהנם ,כך נכנסת בפנימיותו המדריגה התחתונה של נשמתו
העליונה הנקראת צלם וכפי הבחינות שיורדת נשמתו התחתונה
בגיהנם כך בחינות מדרגות יורדות מנשמתו העליונה אל תוך גופו
להחיותו וכאשר גמרה התחתונה לצאת מתוכו ולרדת בגיהנם נגמרה
גם נשמתו העליונה ליכנס בגופו ממש ,ונשאר בלתי צלם על ראשו,
ואם עוד יוסיף לחטוא עוד גם הצלם ההוא יורד מטה מטה לגיהנם
מדריגה אחר מדירגה כפי גדר החטא שחוטא ואז גם הצלם נגמר
לרדת ולצאת דרך מרגלותיו אל גיהנם ואז עליו אמר הכתוב )ישעיהו
נ"ט ב'( כי אם עונותיכם היו מבדילים וכו' ,ועליו נאמר )בראשית י"ז
י"ד( ונכרתה הנפש ההיא ,כי כל בחינות נשמתו תמו נכרתו שירדו
לגיהנם ונפסקה אחיזתם מלמעלה ולא נשאר להם שורש למעלה.
ואמנם הצדיקים נשמתם התחתונה שוכנת תוך גופם ונשמתם
העליונה עומדת צל על ראשו בסוד אור מקיף ומשם שואבת לו חיים

שי

äëåðç éàî â ‰¯Â˙ È·˙ÎÓ

מלמעלה תמיד ומריקה אל נשמתו אשר בתוכו ויש לו תמיד תרין
רוחין חד בעלמא דאתי היא העליונה שהיא בסיתום למעלה מן החזה
וחד בעלמא דין מן החזה ולמטה במקום הנגלה אשר שם בנין הנקבה
מלכות הנקראת עולם הזה ,וזה סוד משה משה שמואל שמואל וכו',
עד כאן לשונו ז"ל )של האריז"ל( יעיין שם.
ולפי זה נמצא יש גיהנם בחיים .ונראה דעל זה מתפללין בכל יום
בברכות השחר שיצילינו מדינה של גיהנם .והשתא לפי דברי רבינו
האר"י ז"ל מה שאמרו כאן בספרים של ראש השנה של צדיקים
גמורים לחיים ושל רשעים גמורים למיתה לאו בחיים ומות של הגופים
איירי הכא אלא איירי בחיים ומות של הנשמה שיש לאדם גיהנם
בחיים שהיא מיתת חלקי נשמתו שירידתם לגיהנם זו היא מיתתם ואף
על פי שגופו עודנו בחיים בעולם הזה והשארת חלקי נשמתו
בשלימותם בקרבו זו היא חיים שלהם וביום ראש השנה נגזר על
הרשע כפי שיעור עונותיו כמו כן חלקים יורדים מחלקי נשמתו
לגיהנם ,וצדיקים גמורים נכתב עליהם שישארו כל חלקי נשמתם
אצלם ולא ירד מהם כלום אפילו ממדרגה עליונה למדרגה שתחתיה
והשארה זו שתהיה בשלימותה אצלם זו היא החיים שלהם דעל זה
אמרו נכתבים לחיים לאלתר והבינונים תלויים בדבר זה עד יום
הכפורים ,עכ"ל הבניהו בן יהוידע.
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ויש לבאר כל דברי הנ"ל לענין הדלקת נר חנוכה ,דהנה כידוע דחנוכה
הוא תיקון מידת ההוד שהוא רומז על רגל שמאל ,וכידוע מספה"ק דנר
חנוכה מאיר במקומות החשוכים ביותר ,בלילה ,בסוף החודש ,בצד
שמאל ,למטה מעשרה טפחים ,בחוץ ,וכדו' ,שהוא בחי' תיקון
הרגליים שרומז על המקמות הנמוכים ביותר .והוא ענין להאיר
ולהעלות הנשמות שירדו פלאים לעמקי הקליפות ,וע"י נר חנוכה אנו
מאירים להם שם במקומם הנמוך ,ומתקנים ומעלים אותם משם
ומכניסים שוב בחזרה לצד הקדושה.
ולפי דברי האריז"ל במאמרי הרשב"י ,הכוונה הוא לאותם הרשעים
שנשמתם ירדו אל רגליו בסוד )רות ג' ז'( ותגל מרגלותיו ותשכב,
וכאשר הוא חוטא הרי הוא מוריד נשמתו בגיהנם בהיותו בחיים ,כי
בעת יצירתו נופחה נשמתו בקרבו ובהיותו חוטא מוריד נשמתו דרך
מרגלותיו ונשקעת בגיהנם כנ"ל ,וגם מורד את הצלם אלקי שבנשמתו
שהוא חלק המקיף של נשמתו שנמצא למעלה בשמים ומשם שואב
האדם חיים שהנשמה הנמצא למעלה תמיד ומריקה אל נשמתו
הנמצא למטה בתוכו גוף האדם ,וזה סוד משה משה שמואל שמואל,
כפי שכתב האריז"ל ,היינו שהרשע מוריד את נשמתו הנמצא למעלה
גם כן אל רגליו ומשליכו לגיהנום.
וזה סוד נר חנוכה המאיר למקומות הנדחים ביותר ומאיר לאלו
הנשמות ומעלה אותם מגיהנום ,וכמו כן מאיר אל חלק הנשמה שלהם
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שצריך להיות בשמים ,דהרי כבר כתבנו את דברי הקדושת לוי ,דכל נר
שאנו מדליקים כאן למטה בעוה"ז ,נדלק גם למעלה נר בשמים ,ולפי
הנ"ל הכוונה כדי להאיר לחלק הנשמה הנמצא שם למעלה בסוד
מקיף.
וראה מה שכתב בבני יששכר )מאמרי חדשי כסלו טבת  -מאמר ב'
אות ו' ועיין עוד באות כ"ד( דלפי חשבון תיבות בועל הניסים יש ק"ח
תיבין ,לרמז שהמצוה הזאת מצלת מן דינה של גיהנ"ם בגימ' ק"ח.
והנה איתא בזוהר )פרשת ויחי דף רל"ח ע"ב( אמר ר' יהודה כתיב לא
תירא לביתה משלג כי כל ביתה לבוש שנים )משלי ל"א כ"א( האי קרא
רבי חזקיה חברנא אוקים ביה דאמר דינא דחייבי דגיהנם תריסר ירחין,
פלגא מינייהו בחמה ופלגא מינייהו בתלגא וכו' והיכן מישתלמי
נפשייהו בשלג וכו' ,יכול אף ישראל כן תלמיד לומר לא תירא לביתה
משלג ,מאי טעמא בגין דכל ביתה לבוש שנים ,אל תיקרי שנים אלא
שנים ,כגון מילה ופריעה ,ציצית ותפילין ,מזוזה ונר חנוכה וכו' עכ"ל
הזוהר .הרי לנו מדברי הזוהר שעל ידי קיום מזוזה ונר חנוכה ניצולין
ישראל מן דין גיהנם ,ובזה תמצא טעם לנוסחתינו בהודאה עם נוסח
על הניסים יש בהן ק"ח תיבין מנין גיהנ"ם ,לרמז מצות חנוכה מציל מן
גיהנם ,עכתו"ד הבני יששכר.
ולפי דברינו הנ"ל מובן שפיר ,דהענין נרות חנוכה הוא תיקון הרגליים
ששם יורד נשמת הרשע לגהינם כנ"ל ,ונרות חנוכה מאירים גם
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במקומות הנמוכים הללו ,ומחזיר ומעלה אותן הנשמות ,וממילא מציל
מן גהינם כדברי הזוהר והבני יששכר.
והנה ידועה העבודא שראה הגה"ק החוזה מלובלין זצוק"ל בפתקא של
איש שהיה מסור ומלשין שהיה מאיר בכל העולמות ,ונתוודע אח"כ
שזה היה בשעה שהדליק נרות חנוכה ,כמבואר בשפתי צדיק לחנוכה
)אות ג'( שאמר ששמע סיפור זה מזקינו החידושי הרי"ם אשר היה
אצל החוזה בשעת מעשהטז.
והענין מובן כנ"ל דזה גופא ע"י שמדליקים נר חנוכה עי"ז מוציאים
נשמות כאלו שנפלו למקומות הנדחים ביותר ,ועד כדי כך שנשמתו
מאיר בשמים בכל העולמות ,ולפי העובדא זו יוצא לנו חידוש ,דגם
הרשע בעצמו יכול להוציא את עצמו מגהינם ע"י שמדליק נר חנוכה,
הרי לנו דכל אדם בשעה שמדליק נר חנוכה הרי הוא מאיר אל נשמתו
הנמצא במקום שנמצא ,ויש בכח להעלות את נשמתו עד כדי כך שזה
יאיר בשמים בכל העולמות עליונים .ולפי"ז מובן מה שכתב הגה"ק רבי
ר' ברוכ'ל ממעזיבוז זיע"א ועוד צדיקים על הא דתיקנו לומר בימי
טז והוסיף ששאלו את בנו של החוזה הגה"ק ר' יוסף והוא היא אשר אמר להנוכחים
שבאותו זמן היה המסור מדליק נר חנוכה ,ולא שהחוזה בעצמו אמר כן וז"ל ,השפתי צדיק,
כאשר שמעתי מפה קדוש זקיני ז"ל שהיה אצל רבי מלובלין ז"ל שהובא לפניו פיתקא
ממסור שהיה מצער רבים ,כשהביט בפיתקא אמר זה מאיר בשמים בכל העולמות עליונים,
והיה תמיה רבה .אח"כ שאלו את בנו ר' יוסף ז"ל ,אמר באותו העת שהגיש לפניו הפיתקא,
הדליק הנ"ל נר חנוכה ,כשמעי נמס לבי ,שפחות כערכו מאיר כל כך כעשיית מצוה ,עכ"ל.
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מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי על הניסים וקשה למה תקנו
להזכיר בחנוכה את יוחנן כהן גדול ,הלא החשמונאים היו כולם צדיקים
וקדושים ,ויוחנן הוא ששימש בכהונה גדולה שמונים שנה ולבסוף
נעשה צדוקי ,כמבואר במסכת ברכות )דף כ"ט ע"א( ובמסכת יומא
)דף פ"ו ע"א( ,אלא הענין הוא דבחנוכה יש תיקון גם ליוחנן כהן גדול
עכתו"ד .ולפי הנ"ל מובן שפיר ,שזה ענין הדלקת נר חנוכה שהוא בסוד
תיקון הוד שהוא ברגליים ,שהוא מתקן גם לאלו הרשעים שירדו
נשמותיהם לרגליהם וכנ"ל.
ועפי"ז יתבונן האדם על חסדי השי"ת שהאריך לנו את גמר החתימה
של הדין עד זאת חנוכה ,כפי שגילה לנו הגה"ק רבי ר' ברוכ'ל ממעזיבוז
זיע"א ועוד צדיקים )עיין בספר גדולת מרדכי חנוכה עמוד  ,(446ולפי
דברי האריז"ל הנ"ל שביאר דברי חז"ל דרשעים גמורים נכתבים
לאלתר למיתה והלא אנו רואין שנשארים בחיים .ותירץ דלאו בחיים
ומיתה של הגופים איירי הכא ,אלא איירי בחיים ומות של הנשמה
שיש לאדם גיהנם בחיים שהיא מיתת חלקי נשמתו שירידתם לגיהנם
זו היא מיתתם וכנ"ל .והנה נמצא דבראש השנה כבר נפסק לכל אחד
האם בשנה זו יהיה נשמתו בגהינם או לא ,ועל זה גילה לנו צדיקי אמת
שהגמר החתימה של יום הדין נעשה בזאת חנוכה ,וזה הוא מגודל
רחמי השי"ת שע"י נרות חנוכה יש לנו הכח להעלות נשמתנו מכל אלו
המקומות הנדחים ולהעלותם עד שיאיר בשמים בכל העולמות ,ולכן
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אח"כ בזאת חנוכה כבר יהיה הפסק דין שונה לגמרי מהפסק דין שיצא
לנו בראש השנה.
החותם לכבוד התורה ולומדיה
אשר לעמל בן הגה"צ מורינו הרב דוד בערגער שליט"א
פה ירושלים עיה"ק תובב"א
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מכתב מאת אחד המיוחד מחשובי בית מדרשינו
הגאון רבי מאיר דביר שליט"א
בענין נר חנוכה בבניני מגורים
בס"ד
ת"ר נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ .אם היה דר בעליה
מניחה בחלון הסמוכה לרשות הרבים )שבת כא.(:
ומבואר להדיא דחז"ל קבעו מקום להדלקה ,ואית ביה תרי הלכות .א(.
סמוך לפתח הבית .ב( .מבחוץ משום פרסומי ניסא.
ונפ"מ דאם יניחנה אפי' מבחוץ ואפי' סמוך לכותלי ביתו ממש אך לא
הניחה סמוך לפתח ,הוא שלא כדין .וכן להיפוך ,הניחה סמוך לפתח
אך מבפנים באין רואה מבחוץ ,ג"כ לאו שפיר עבד .אך הדר בעליה
דאין לו פתח מדידיה ,מ"מ יניחנה בחלון הפונה לרה"ר משום פרסומי
ניסא.
ביסוד הדין דפתח
ויש להבין משום מה צריך להניחה דוקא על הפתח ,ואמאי לא סגי
דיניחנה ליד כותלי ביתו ממש בכל מקום אחר ,ולא דוקא סמוך לפתח.
דבשלמא הדין דיניחנה מבחוץ הוא משום פרסומי ניסא כדכתב רש"י,
אך ההלכה דפתח צ"ב מאי טעמא ומהו יסוד הדין.
וביאור הענין נראה משום דהפתח הוא המזהה והמבדיל בין בית לבית
לעיני הרואה .וממילא כשחז"ל אמרו שיניחנה על הפתח ,היינו שאמרו
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שיניחנה בסמוך לדבר המזהה והמתחיל את הבית .דאז מינכר דנר זה
שדולק משום הבית הוא.
ויסוד הדין ,דלא סגי בפרסומי ניסא בלחוד ,אלא דצריך ג"כ דיהא
מינכר הבית המפרסם.
וביתר הבהרה ,דלא סגי שידעינן שיש כאן מפרסם ,דלאו בידיעה
תליא מילתא .אלא דבזה דחזינן נר סמוך לפתח ,היינו דקא חזינן
פרסומי ניסא שעומד מאחריו מפרסם.
והגם שנחלקו הראשונים דלדעת רש"י יניחנה בתוך החצר סמוך לכל
בית ובית ,ולתוס' יניחו כולם בפתח החצר ,מ"מ גם לתוס' עכ"פ ניכר
דמאחורי כל הדלקה עומד מפרסם ,כיון דכל הדלקה אית לה פתח
בית הניכר מפתח החצר ,ושפיר חזינן דאיכא לפנינו בית מפרסם.
והעולה דהצריכו חז"ל ב' הלכות :א( .מבחוץ משום פרסומי ניסא .ב(.
פתח ביתו דיהא מינכר הבית המפרסם.
והשתא נמי מבואר היטב דהדר בעליה וביתו פתוח לבית של מטה לא
ידליק בפתח החצר ,וכתב ב"י ]תרעא ה"ה[ הטעם ,וז"ל :דלא מינכר
דמשום עליה הוא .ע"כ.
והן הן הדברים ,דיסוד דין פתח הבית הוא משום דבעינן שיהא ניכר
דהוא משום הבית המפרסם .וזהו שכתב הב"י דלא מינכר דמשום
עליה הוא.
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א"כ הא דבעל העליה לא מדליק ג"כ בפתח החצר ,אין הפשט משום
דאין לו פתח בפני עצמו לחצר ,אלא משום דאין פתחו ניכר ולא קא
חזינן מפרסם.
בנין מגורים דהיום
ונפ"מ בכל זה לבניני המגורים המצויים כיום ,דכל בית יש לו פתח
בפני עצמו לחצר ,ומאידך גיסא אין הפתחים ניכרים לחוץ כבעבר ,ואם
ידליק בפתח הבנין לא קא חזינן מפרסם.
והנה יש מגדולי פוסקי דורנו דס"ל דבבניני מגורים דהיום יניח בפתח
הבנין ,וטעמם ונמוקם עימם דהיות ובשו"ע ]תרעא ה"ה[ הלכה פסוקה
היא דבתים הפתוחים לחצר יניחו בפתח החצר ,אזי היום דהבתים
פתוחים לחדר מדרגות יניחנו בפתח חדר המדרגות שהוא פתח הבנין.
אמנם לפמשנ"ת דיסוד ההלכה דפתח הוא משום דלא סגי בפרסומי
ניסא בלחוד אלא בעינן נמי שיהא ניכר שיש כאן מפרסם ,א"כ חלוקים
המה חצרות דאז ,מחדר מדרגות דהיום ,וכדלקמיה.
דהנה בחצרות דאז ,פתחי הבתים ניכרים היו לעומד בפתח החצר,
וממילא קא מינכר דכל הנרות הללו הם משום פתחי הבתים העומדים
לפנינו .משא"כ מציאות דהיום אין פתחי הבתים ניכרים לעומד
בכניסה לבנין ,ולא קא חזינן לפנינו מפרסם.
והנה נחלקו אחרוני זמננו אם חצרות דהיום דינם כחצרות דזמן חז"ל
אם לאו ,דהחזו"א ס"ל דהיום אין תשמישים בחצר תדיר וממילא
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החצר ליכא עלה שם בית ולא חשיב דמדליק על פתח ביתו ,ולפיכך
לא ידליק בפתח החצר .אולם הגרי"ז ס"ל דלא שנא ,וחצרות דהיום
נמי ידליק בפתח החצר.
אולם לפמשנ"ת לעיל ,אף אם נאמר דלא שנא חצרות דהיום לא שנא
חצרות דאז ,ידליק בפתח החצר ,היינו דוקא בבתים הפתוחים לחצר
ממש ,דהפתחים נראים מפתח החצר וקא מינכר דהנרות משום
הבתים הם .אבל בתים הפתוחים לחדר מדרגות ,דאין פתחי הבתים
נראים ,לא קא מינכר המפרסם .וממילא אם יניח בפתח הבנין לא הוי
כדין ,אפי' אם לא נלמד כהחזו"א ,וכ"ש לדעת החזו"א.
ואין לומר דגם בפתח הבנין חשיב מינכר כיון דכו"ע ידעי דיש כאן
דיורין בבנין .דמסתבר דגם בית ועליה ידעי אם יש כאן עוד דיורין
בעליה ,ולא כתב ב"י דלא ידליק בפתח החצר משום דלא ידעי שדרים
בעליה ,אלא לשונו מדוקדק דלא מינכר דמשום עליה הוא ,וכפשנ"ת.
ולאו בידיעה תליא מלתא אלא במינכר תליא מלתא.
ובאמת בספר אור לציון )ח"ד פמ"ב ה"ה( פסק דההלכה דפתח ביתו
הוא רק כשהפתח ניכר לעוברים ושבים.
אולם כשנשוב ונתבונן יראה דהוא חידוש גדול לומר בכונת ב"י שכל
נר יהיה ניכר לו במקביל פתח ואם לא ניכר הפתח ל"ח דניכר
המפרסם ,דיצא חידוש גדול לדינא דבכהאי גונא דפתח הבית לכיוון
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מזרח ופתח החצר לכיוון מערב וכשידליק בפתח החצר לא יהא ניכר
פתח הבית אזי לא ידליק בפתח החצר ,וזאת לא שמענו.
ומלבד זה נראה בסברא דיש להבדיל בין הדין דיניחנה מבחוץ שהוא
משום פרסומי ניסא ,לדין ההלכה דיניחנה על פתח הבית ,שיסודה
משום שיהא ניכר הבית המפרסם ,דההלכה של פרסומי ניסא ,זו הלכה
כלפי העוברים ושבים ,שיהא להם פרסום הנס ,אולם הדין שיהא ניכר
הבית המפרסם אינו דין כלפי העוברים ושבים דיהא ניכר להם
המפרסם ,אלא הוא דין כלפי המפרסם עצמו דאם לא ניכר א"כ במה
חשיב דהמדליק הוא המפרסם.
וכיון שכן לא בעינן דחזינן נר ופתח יחדיו אלא סגי בזה דהמתבונן ידע
דיש כאן עוד בית בחצר ואפי' שאין פתח ביתו ניכר בראיה בעלמא
אלא רק ע"י דיכנס לחצר יראה דיש עוד פתח מהרוח הב' וסגי בזה.
וא"כ לא דמיא הדר בעליה דאז לבנין מגורים דהיום כיוון שהרי בעליה
כיון דפתוח רק לבית של מטה אין פתחו ניכר מבחוץ כלל ,וכלל ,ולא
שייך במציאות לייחס את הנר לבעל העלייה אפי' אם יכנסו לחצר
ובמה בעל העלייה חשיב מפרסם וזהו דברי הב"י דלא מינכר.
משא"כ בבית הפתוח לחדר מדרגות דעכ"פ הבתים ניכרים מתוך
החצר ,אז סגי בזה להחשיב המדליק למפרסם ,ולא בעינן דפתחי
הבתים יהיו ניכרים בפתח הבנין כיון דלא הוי דין כלפי העוברים ושבים
אלא כלפי המדליק ,כי היכי דליחשיב למפרסם.
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וא"כ לפי"ז גם בבנין מגורים דהיום נצטרך להניח הנר בפתח הבנין,
משום שלא בעינן שפתחי הבתים יהיו ניכרים לעוברים ושבים.
באור דעת החזו"א
אולם נראה ,דמ"מ יש מקום גדול לחוש לדעת החזו"א דלא להניח הנר
בפתח הבנין ,משום דחדר מדרגות דהיום לא הוו כחצרות דאז,
דחצרות דאז היה תשמישן בחצר תדיר וחשיבי כביתו ,ולכך כשתוס'
אמרו דצריך להניחן בפתח החצר כנגד רה"ר ,היינו משום דגם החצר
חשיב בית והוי בגדר פתח ביתו ,משא"כ חצר דהיום .וכן חדר מדרגות
דאין תשמישין שם ל"ח בית ,וא"כ לא מקיים הדין דיניחנה על פתח
הבית .וסברא זו צריך לחוש לה כדלקמן.
דהנה בספר הליכות שלמה )פי"ד ה"ד -הערה ו'( ,הקשה על החזו"א
דבפשטות הא דמניחים על פתח החצר הוא משום פרסומי ניסא ,ולא
משום דלחצר יש שם בית  ,וסגי דבחצר יש תשמיש קל וממילא הדבר
מורה דפתח החצר מתייחס לבית .ואף דחדר מדרגות משמש רק
מעבר לבתים ,סגי בהכי להורות דהפרסום מתייחס לבתים ,ולכך ס"ל
להניח בפתח הבנין ,גם היום.
עוד מקשים העולם ,דמי גילה רז זה להחזו"א ,דחצר לענין נר חנוכה
תליא אם משתמשים בה תשמישים תדיר ,ואמאי לא סגי בזה דחזי'
דהחצר מייחס הנר לבתים היוצאים ממנו .וצ"ע.
ולפי מה שנתבאר לעיל דברי החזו"א בהירים ,דכיוון דיש ב' הלכות,
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א .דיניחנה מבחוץ ,משום פרסומי ניסא.
ב .דיניחנה על פתח הבית ,שיסודו שיהא ניכר הבית המפרסם.
א"כ אפשר דתמה החזו"א דבשלמא לדעת רש"י שמניח הנר על פתח
הבית ממש ,א"כ שפיר ניכר הבית המפרסם ,אולם לתוס' דס"ל דמניח
הנר על פתח החצר ,א"כ במקום דיש כמה בתים הפתוחים לחצר
היאך ניכר המפרסם בכל בית ובית.
ומזה למד החזו"א ,דהבית המפרסם הוא החצר עצמו המשותף
לתשמישים לכל דיירי החצר .וע"כ שפיר מתקיים ההלכה דיניחנה על
פתח הבית דכך ניכר הבית המפרסם שהוא החצר המשותף.
א"כ הא דמניח על פתח החצר ,אינו משום דפתח החצר מייחס הנר
לפתחי הבתים ,אלא משום החצר גופיה שהוא הבית המשותף.
וע"כ חדר מדרגות דהיום דמשמש רק מעבר או חצרות דאית בהו
תשמיש קל ,אין עליה שם בית ,וגם אם נתקיים ההלכה דיניחנה
מבחוץ ,הדין דיניחנה על פתח הבית לא נתקיים ,והוי כמניח בשוק.
ויסוד לזה מדברי הטור )סי' תרע"ז( דאם יש כמה בתים בחצר אחת
שורת הדין דסגי להו בנר א' בפתח החצר לכולם ,ומה שכל בית ובית
מדליק הוא משום הידור מצוה .ע"כ.
ובפשטות מבואר דס"ל דהחצר המשותף הוא הבית המפרסם דאי לא
תימא הכי אלא דהנר מתייחס לבתים ,א"כ כל בית ובית צריך להדליק
מדינא ולא משום הידור מצוה.
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וא"כ על אף דדעת הסוברים דיניחנו בפתח הבנין ברורה ,מ"מ אין
הדבר פשוט כלל ויש לחוש לסברת החזו"א ,ולא להניח בפתח הבנין
כיון דיתכן דלא יוצא יד"ח דחשיב כמאן דמניח הנר בשוק והולך לו.
ולמעשה אם הברירה בידינו להניח בפתח הבנין ושמא לא מקיים עיקר
הדין כלל ,או להניח בחלון ועיקר הדין יקיים בודאי רק דיתכן דלא
עשה הדין כצורתו לגמרי ,עלינו לבחור בצד ב' ולהניח בחלון.
חלון הגבוה מעל כ'
אולם במצב שדר באחת הקומות העליונות ,וחלונו גבוה מעל כ' אמה,
אז צריכים אנו בזה לדיון מחודש אם יניח בפתח הבנין או שמא בחלון
וכדלקמיה.
דהנה כתב הריטב"א )שבת כא (:וז"ל אם דר בעלייה מניחה בחלון
הסמוכה לרה"ר ,פי' וסתמא קאמר אע"פ שהיא גבוהה לבני רה"ר
למעלה מעשרים אמה ,דבדידיה משערינן כיון דלא אפשר אלא בהכי
כדאמרינן .ע"כ.
ומבואר להדיא ,דמי שהוא בעל עלייה ,כיון שבמצבו הנוכחי א"א לו
באופן אחר ,לא מודדים כ' אמה מרה"ר אלא ממנו .ע"כ.
ודבריו צריכים ביאור ,דכיון דמעל כ' אמה לא שלטא ביה עינא ,א"כ
מדוע אמרו לבעל העלייה להניח בחלון.
ןעוד צ"ב מה שכתב בסוף דבריו "כדאמרינן" .וצ"ע היכן אמרינן כלל
זה דהיכא דלא אפשר סגי בהכי.

שכד

äëåðç éàî â ‰¯Â˙ È·˙ÎÓ

ונראה דסבר הריטב"א ,דמכלל דברי הברייתא אנו למדים יסוד אחד
הקובע בדינים ובהלכות של מקום ההדלקה.
והיסוד הוא ,דכך היה אופן התקנה ,דעבדינן לפרסומי ניסא בכל מה
דאפשר כפי המצב והנסיבות ,ואם מצב מסויים לא מאפשר לעשות
פרסומי ניסא בשופי ,יעשו עכ"פ מה שאפשר ,ולא הוי דין של דיעבד,
אלא דין של לכתחילה במצב זה.
הלכך ,אם דר בבית ,יקיים גם הדין דפתח ,וגם פרסומי ניסא .ואם לא
מתאפשר לקיים שניהם ,כגון שגר בעלייה מ"מ לכל הפחות יקיים
הפרסום לרבים ,דרך החלון ,ואם גם זה לא שייך ,מחמת שהוא שעת
סכנה ,יקיים פרסומי ניסא לבני ביתו לכל הפחות.
ומיזה למד הריטב"א ,דה"ה הדר בעלייה שחלונו גבוה בעל כ' ,מ"מ
לכל הפחות יעשה כן ,מאשר שלא יניח בחלון כלל ]דגם מעל כ' יש
קצת היכר לרה"ר כמבואר בפרי מגדים )במש"ז סק"ה([ וזהו שכתב
"כיון דלא אפשר אלא בהכי כדאמרינן" והיינו בברייתא.
נמצאנו למדים דההיתר של הריטב"א בחלון מעל כ' הוא לבעל העלייה
בלבד משום דלא אפשר ליה אלא בהכי ,אבל מי שלא דיינינן ליה
כבעל העלייה ומניח הנר בחלונו שמעל כ' עושה שלא כדין.
ולפי"ז בנידו"ד במי שהוא דר באחת הקומות העליונות וחלונו מעל כ',
הגענו לדין ,דאם חשבינן ליה לבעל העלייה ,א"כ שפיר יוכל להניח
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בחלון ,אולם אם חשבינן ליה כדר בבית הפתוח לחצר א"כ לא יוכל
להניח בחלון מעל כ'.
וא"כ הגענו לבעיה של ממש ,דהלא לדעת הסוברים דיניח בפתח
הבנין ,א"כ אין לדרים בקומות העליונות דין עלייה ,ולפי"ז אם יניח
בחלון מעל כ' יעשה מאוד שלא כדין ]על אף דעכ"פ יצא יד"ח ,דמ"מ
יש היכירא לבני הבית[ .אולם לדעת החזו"א דאין לחצירות דהיום דין
חצר ,א"כ הדרים בקומות העליונות חשבי' להו כדרים בעלייה ,ויוכלו
להניח בחלון מעל כ'.
וכיון שלא מוכרע הדבר ,אם לדרים בקומות העליונות יש להו דין של
בעל העליה ,א"כ מה שחששנו לעיל לסברת החזו"א דאין לחצירות
דהיום דין חצר ,א"כ כל כהאי גונא דהחלון מעל כ' ,הוא חומרא דאתי
לידי קולא.
א"כ ,להניח בפתח הבנין אי אפשר משום דיש לחוש לסברת החזו"א,
ולהניח בחלון מעל כ' ,גם לא נוכל ,משום שיתכן דלית להו לקומות
העליונות דין עלייה ,וממילא אין להם את ההיתר להניח הנר למעלה
מכ' .ונמצא לכא' דאנו במבוי סתום בהלכה זו.
הנחה בחדר המדרגות סמוך לפתח ביתו
ויש לדון ,אם הדרים בקומות העליונות ,יוכלו להניח הנר בחדר
המדרגות סמוך לפתח הבית.
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והנה מלשון חז"ל נראה ,דעיקר חשוב במצוה זו הוא שיהא פרסומי
ניסא לעוברים ושבים ברחובות ,וכאומרם ז"ל ,עד שתכלה רגל מן
השוק ,או עד דתיכל ריגלא דתרמודאי ,וכן הא דהדר בעליה יניחנה
כנגד חלון הפונה לרה"ר.
והנה בפתח חדר המדרגות על אף דיש שם עוברים ושבים מ"מ מי
יימר דחשיב הדלקה כנגד מקום רבים .ונהי דבכהאי גוונא דלא מדליק
כנגד הרבים כגון בשעת הסכנה ,אזי מניחו באופן שעכ"פ יש היכר לבני
הבית ,אולם בחדר המדרגות לא מבעיא דלא הוי כנגד מקום רבים .גם
היכירא לבני הבית ליכא.
ומה שנכנסים ויוצאים בני הבית צריך מקור לזה להגיד דחשיב זה
להיכירא ,שהרי הלכה זו שמניחה על פתח ביתו לאו משום שיהא
היכירא לבני הבית ,אלא משום שיהיה נכר המפרסם כמו שמבואר
בל' הב"י.
הנחה בפנים סמוך לפתח ביתו
הנה כתב הפרי חדש ]תרע"א סק"ה[ וז"ל דבר ברור הוא ,שאם החלון
למעלה מעשרים אמה ,שמניחה על פתח ביתו עכ"ל ,וכן כתב בחיי
אדם ]כלל קנ"ד סעיף ט"ז[ וגם במ"ב ]בשעה"צ ס"ק מ"ב[ פסק כך
להלכה.
והורו כן למעשה הגרב"צ ]באור לציון פרק מ"ב ה"ה בהערות[
והגרי"ש זצ"ל ]חשוקי חמד חנוכה סי'[
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אולם בשבט הלוי ]ח"ד סי' סה'[ הורה מחמת ג' צרופים להניח בחלון.
א .דגם מעל עשרים אמה יש קצת היכר כמ"ש בפרי מגדים במש"ז
]תרע"א סק"י[ ,ב .דיש בבנינים שממול דיירים שרואים .ג .שמעיקר
הדין יוצא בכל אופן דיש היכרא לבני הבית.
אולם יתכן שהוראתם של גדולי דורנו היתה לפני שיצא לאור חדושי
הריטב"א )חדשים( על הש"ס ,דלפמשנת' לעיל בדברי הריטב"א,
דהיכא דלא אפשר יוכל להניח בחלון הגבוה מכ' ,ולא כתב דיניח ליד
הפתח מבפנים ,א"כ מבואר היפך מדברי הפרי חדש ,ולכאו' במקום
שבאנו לידי מח' הריטב"א והפרי חדש יש לנו לילך אחר דברי
הריטב"א שהוא מהראשונים.
וא"כ גם מי שחלונו גבוה מכ' יניח הנר בחלון מאשר פתח מבפנים אפ'
בלא דיירים בבנין שממול ,ולא צריך להני צרופים דשבט הלוי.
ובאמת בספר הליכות שלמה )פר"ד( להגרש"ז מבואר ג"כ דעדיף
להדליק בחלון מעל כ' מאשר בפתח ביתו מבפנים ,ובהערות )אות יב'(
מבואר דחזר הגרש"ז להורות כן משום דברי הריטב"א הנז'.
אולם עדיין לא מצאנו מזור ,למי שהוא גר בקומה עליונה איך יניח מעל
כ' אמה אם אין לו דין של בעל עליה.
בדין אמלתרא בנר חנוכה
אולם נראה דמי שחלונו גבוה מכ' יש לו להשים בחלון דבר המושך
את העין ,כשם שהגמ' )ערובין( אומרת לגבי מבוי ,ונפסק בשו"ע
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)שס"ג הכ"ו( וא"כ ה"ה לגבי נר חנוכה ,דתרוויהו טעם א' להם משום
היכירא.
ובספר הליכות שלמה )פי"ד ה"ז הערה יד( מובא בשם הגרש"ז ,דלא
מהני אמלתרא בנר חנוכה ,דהא נר חנוכה גופיה הוי אמלתרא ,ולא
מהני כשהוא למעלה מכ' ,וחזינן מנר חנוכה גופיה דאמלתרא לא מהני.
אולם מסתבר ,דכל זה הוא בכהאי גונא דהאמלתרא עביד היכרא כמו
הנר ,אבל בכהאי גונא דמושך העין הרבה יותר מאור הנר ]כגון שמניח
אורות מהבהבים[ יתכן דגם אליבא דהגרש"ז מהני.
והנה בספר חשוקי חמד ]חנוכה[ מבא בשם הגריש"א זצ"ל ג"כ דבנר
חנוכה לא מהני אמלתרא משם דנר חנוכה עיקרו בלילה.
אולם מסתבר ,דזה היינו דוקא באמלתרא דגמ' ,שהוא ציורים וכיורים
דלא ניכר בלילה ,משא"כ אם יניח אורות מהבהבים יהני גם אליבא
דהגריש"א.
ובאמת בספר תשובות והנהגות ] [ פסק להדיא דמהני אמלתרא בנר
חנוכה .וא"כ לפ"ז אפ' להסוברים דפליגי על החזו"א וס"ל דלא חשבינן
לדרים בקומות העליונות כדרים בעליה מ"מ מסתבר דמהני אמלתרא
לכל הפחות לענין דין זה .דלא חשיב למעלה מכ'.
העולה מהדברים
א .בבניני המגורים דהיום ,יש להניח הנר בחלון ,על אף דמפשטות
דברי השו"ע היה מן הראוי להניחו בפתח הבנין ,מ"מ יש מקום גדול
לחוש לדעת החזו"א דחצרות דהיום שאני.
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ב .לא שנא הדרים בקומות עליונות ,לא שנא הדרים בקומה ראשונה
יניחו בחלון דטעם א' להם דחצרות דהיום שאנו.
ג .מי שפתח ביתו פתוח ישירות לרה"ר ,יניח בפתח ביתו מבחוץ.
ד .הגר בקומה עליונה וחלונו גבוה מכ' ,יש לו להשים אמלתרא באופן
שמושך את העין יותר מהנרות עצמם.
ה .גם מי שאין לו אלמתרא ,ואפ' אין לו דיירים בבניין שממול ,עדיף
שיניח מעל כ' בחלון הפונה לרה"ר ,מאשר שיניח על פתח ביתו
מבפנים.
ו .להניח בחדר המדרגות סמוך לפתח ביתו ,לא ברור שאפשר להניח
שם נר חנוכה ,ונראה דפתח ביתו מבפנים עדיף.

של
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מכתב תורה מאת ידידי הגאון רבי יעקב ישראל רווח שליט"א
מח"ס צלי אש
שיטת השו"ע בדין מהדרין בהדלקת נ"ח
כבוד ידידי ורעי ,חריף ובקי ,סוע"ה כש"ת מיקירי קרתא דשופריא,
הגאון רבי יוסף חיים אוהב ציון שליט"א.
קבלתי מנחתו אשר שדר לן מטיבותיה ,ספרו מאי חנוכה ,גלייה
לדרעיה ונפל נהורא ,והואיל וראתי גובריה דמר בהלכות חביבות
דחנוכה ,אמרתי אציגה נא מהמעט שבתרמילי לפני כת"ר אולי יישר
בעיניו.
וידעתי גם ידעתי מך ערכי ,ואיך אוכל לבאר דעתו של מרן הב"י
ולכלל הוראה לא באתי בעוה"ר ,אולם לא אמנע מלומר את אשר
עלה במצודתי ,ויראה כת"ר ועמו תופסי התורה אם לרחק או לקרב.
איתא בגמ' )שבת כא (:תנו רבנן מצות חנוכה נר איש וביתו ,והמהדרין
נר לכל אחד ואחד ,והמהדרין מן המהדרין -בית שמאי אומרים יום
ראשון מדליק שמנה מכאן ואילך פוחת והולך ,ובית הלל אומרים יום
ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך.
והנה בביאור סוגיא זו כבר נשפכו נהרות דיו ,וכמש"כ הרמב"ם )סוף
הל' חנוכה( דמצוה חביבה היא עד מאד ,ובודאי חביבה היא לתופסי
התורה ,שהוא חג אור התושבע"פ כנודע .אך מ"מ כיון שבדברים
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הבאים לא ראיתי להפוסקים או המחברים שנגעו בזה ,אמרתי אף אני
אענה חלקי .וזה החלי בס"ד.
הנה פשטות הסוגיא היא ,דאיכא ג' דרגות של הידור ,וכמש"כ
הרמב"ם וכן ביארו רוב הראשונים .אך עי' בתוס' )ד"ה והמהדרין( שכ'
וז"ל :נראה לר"י דב"ש וב"ה לא קיימי אלא אנר איש וביתו ,שכן יש
יותר הידור דאיכא היכרא כשמוסיף והולך או מחסר שהוא כנגד ימים
הנכנסים או היוצאים .אבל אם עושה נר לכל אחד ,אפי' יוסיף מכאן
ואילך ליכא היכרא ,שיסברו שכך יש בני אדם בבית.
וחזי' בדבריהם ,דלשיטתייהו אין המהדרין מן המהדרין תוספת על
ההידור ,אלא הוא קאי אעיקר הדין דנר איש וביתו .וכ' ב"י )תרעא(
דנהגו לעשות כהתוס' .וכבר הק' הרא"ם בתוספותיו )הו"ד בברכ"י
שם ,ועיי"ש מה שנדחק ליישב( דהא לשי' הרמב"ם מנהג ספרד דלא
כמאן .ותו כ' הבאה"ט שהוא חידוש שהספרדים נוהגין כתוס'
והאשכנזים כרמב"ם ,והעירו עליו )עי' כה"ח( שהרי גם הרמב"ם הביא
שהספרדים לא נוהגין כן ,וא"כ אין כאן חידוש.
עוד יל"ע שמרן בשוה"ט לא הביא כלל להך חילוק דמהדרין וכו',
ולכאו' אף לשי' התוס' הנ"ל עדיין איכא למהדרין שעושין בכל לילה,
וכן איכא עיקר הדין רק שהממ"ה הם תוספת לעיקר הדין ,וא"כ אמאי
לא מייתי כלל השו"ע להך דינא.

שלב
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תו ילה"ק לשי' התוס' מאי מהני המהדרין מה"מ לענין היכר היום,
דסו"ס כיון שיש אחרים שמדליקים כדין מהדרין לבד ,א"כ אף
כשידליק בביתו ג' נרות ,לא יהא ניכר לעוברים ושבים איזה יום
נמצאים ,כיון שיתכן שבעה"ב הוא מהמהדרין ,ויש שם ג' בני בית.
והיא קושיא אלימתא.
והנראה לבאר בפשיטות דהתוס' ס"ל שלשי' ב"ש וב"ה אין כאן כלל
חלוקה של הידורים ,אלא דס"ל שכ"ה עיקר הדין .וכן מדוייק
בדבריהם שכ' דב"ש וב"ה 'לא קיימי אלא' היינו דאינהו ס"ל שיש רק
דין של מוסיף והולך לבעה"ב) ,ונהירנא שכעי"ז ראיתי בחמד משה זה
כמה שנים ואינו תח"י ,ושם כ' לבאר לפי"ז שתנא דברייתא הוא
דקאמר שהממ"ה יעשו כמו שאמרו ב"ש וב"ה בעיקר הדין ,ולא שב"ה
וב"ש נחלקו בדין ממ"ה ,והכי מסתבר טפי(.
ולפי"ז א"ש שכיון דפסקי' כב"ה א"כ יש כאן רק דין של מוסיף והולך
לבעה"ב ,ואין כלל דין של מהדרין ,והשתא אם יראה ההולך ברה"ר ג'
נרות ודאי יבין שהיום הוא היום השלישי ,שהרי אין כלל לדינא
דמהדרין ,והוא ברור ונהיר.
וסמך לזה יש להביא מהתוס' )שם ד"ה מצוה( שכתבו לחלוק על רש"י
בדין הדלקה בפתח החצר ,וכתבו להוכיח דשפיר מדלקינן בפתח
החצר ,מדאמרי' )כג (:נר שיש לו ב' פיות עולה לב' בנ"א ,ומשמע לשני
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בתים ,ואם היו מניחים בתוך החצר היה לזה מימין ולזה משמאל ,א"ו
שמדליקין בפתח החצר ,עיי"ש.
והנה רש"י )שם ד"ה שתי פיות( לשיטתו כ' דהיינו למהדרין המדליקין
נר לכל א' ,ולכאו' בזה נדחית ראיית התוס' ,די"ל שלשני בנ"א ,היינו
שמדליקין בפתח הבית ,אך הם נוהגים כמהדרין וכמש"כ רש"י .ומה
הראיה שמדליקין בפתח החצר .אע"כ צ"ל דלשי' תוס' אין כלל לדין
של מהדרין ,ולכן אין הכ"ת שידליקו ב' אנשים אם לא שידליקו בפתח
החצר .דוק כי הוא נפלא.
ועפ"ז י"ל שמנהג ספרד הוא דוקא לשי' תוס' ,דס"ל שיש רק דין של
ב"ה דמוסיף והולך ,וזהו עיקר הדין ,וע"כ לא הביא כלל השו"ע דרגות
בזה משום דס"ל כנ"ל ,שהנר איש וביתו מתקיים דוקא במוסיף והולך
ולא בגוונא אחרינא.
ובזה א"ש גם שהשו"ע כ' נר שיש לו שתי פיות עולה לו בשביל שנים,
היינו לאדם א' המדליק ב' נרות בלילה השני ,וכד' ודייק לישנא ד'עולה
לו' דייקא) .ודלא כמש"כ המ"ב שם שהוא למהדרין ,וזהו רק לשי'
הרמ"א( .וכ"א בב"י שכ' לדקדק בדברי הטור שכ' מליל ראשון ואילך
וז"ל :וזהו שכתב כגון מליל ראשון ואילך כלומר דאילו בליל ראשון לא
משכחת לדידן שיצטרך לעלות במקום שנים .עכ"ל .הרי לך ממש"כ
דלא משכח"ל ,שאין דין של מהדרין כלל.

שלד
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ובאמת לפי"ז צ"ע הרמ"א שפסק כהרמב"ם ,אך כ' שיתנו כ"א נרותיו
במק"א כדי להרויח שיהא ניכר היום כהתוס' וכמש"כ הביאוה"ל שם,
ולכאו' אי ס"ל דיש למהדרין ,א"כ עדיין לא יהא ניכר ,דדלמא הוא
מהמהדרין ,וצ"ע.
ומכל הלין עולה ,דד' השו"ע שממ"ה אינו הידור ,אלא עיקר הדין ,ובזה
יש לדקדק נמי מש"כ בב"י )תרעב( וז"ל :וכתוב בארחות חיים )הל'
חנוכה אות י( מי שלא הדליק בליל שלישי אלא שתי נרות או בליל
רביעי אלא שלשה זה היה מעשה בלוני"ל והחמירו שידליק מה שחסר
להדליק ואין צריך לברך פעם אחרת כי הברכה שעשה בתחלה על
חיוב כל הנרות עשאה .עכ"ל .ומשמע דלולי הך סברא שהברכה על
חיוב כל הנרות עשאה ,היה צריך לברך שנית .ומוכח שאי"ז הידור
בעלמא ,דא"כ הול"ל שאין לברך על הידור ,א"ו דהוא מעיקר הדין
וע"כ היה צריך לברך ,לולי הך סברא.
]ע"ע שדי חמד מערכת חנוכה סק"י אות ד' שכתב דמצד המנהג
הוכרעה הלכה כמהדרין מן המהדרין ,וא"כ תו אין לנהוג כלל כמהדרין.
עיי"ש[
וקיצרתי בכ"ז ,ותן לחכם ויחכם עוד.
אשאר בברכה מרובה יגדיל תורה ויאדיר
ידידו,
ישראל יעקב.
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עוד אציגה נא כמה הערות ,על דברי רב אח'א הגאון רבי יקותיאל
שליט"א מחשובי רבני עיה"ק טבריה מש"כ בסוה"ס ב'שעשועין
דאורייתא'.
א .מש"כ באות א' שם ,קושיית הגר"ח המפורסמת דאם הוי נס בכמות
א"כ הוי שמן נס ,חשבתי ליישב ע"פ מדרש שראיתי )ואיני זוכר
מקורו( שכאשר מילא הכה"ג הכד בשמן ,נעשה נס ובכל פעם שמילא
את הכד ראה שנותר ריק ,ומילא עוד ושוב נותר ריק עד ז' פעמים ,ואז
הבין שיש דברים בגו ,ורצון ה' שישמר זה לעתיד ,וע"כ גנז את הכד
)ובזה מיושב למה הוצרך להסתירו( .נמצא שאף שהיה נס בכמות אי"ז
שמן נס ,אלא שנשמר בדפנות הכלי דרך נס שהחזיק מועט את
המרובה ,אך שמן עצמו היה שמן זית ממש.
ב .מה שהעיר שם באות ב' על הגרצ"פ שיישב שעלה הזית מג"ע
חשיב טבעי ,דמאן יימא ליה ,והקשה מב"מ )קיד .(:והנראה ליישב
בפשיטות שבג"ע התחתון ודאי הוי עץ טבעי ,וע"כ מה שהביאה היונה
עלה טרף הוא מג"ע התחתון והתם היו עצים טבעיים ,אך בג"ע העליון
י"ל שהעץ שם הוא דרך נס.
אך יש להביא ראיה לדברי הגרצ"פ ממ"ש בגמ' )סנהדרין נט (:גבי
בשר היורד מן השמים שדנה הגמ' אם הוא כשר או לא )ועיי"ש
בערול"נ דה"ה לגבי שחוטה( וקמ"ל שאין לו דין ניסי אלא טבעי .שו"ר
שהביא )באות א( מהגראי"ל באילת השחר שכ"כ ,אך יל"ע משם
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דהגמ' הקשתה למ"ד שלא הותר לאדם הראשון לאכול בשר ,ותי'
דהתם בשר היורד מן השמים ,משמע שיש לו דין אחר ואין לו דין
בשר ממש ,וראיתי שכ"כ האמרי אמת מגור )מכתבי תורה יב( שמכאן
מוכח שהוא דין נס עיי"ש .אך מ"מ ניתן להוכיח מהגמ' מנחות )סט(:
שדנה גבי חיטים שירדו בעבים אי כשרי למנחות ,והגמ' דנה אי חשיב
ממושבותיכם ,אך לעצם החיטים לא חשיבי חיטי דנס ,ואכמ"ל
בדברים מפורסמים.
ג .שם באות ג' ד"ה שוב ,הביא דחיית השדה הארץ ההוכחה מבני
חשמונאי שהדליקו בכל יום מעט אף שאינו מספיק ,דאפשר שאדם
שיש לו מעט שמן ידליק בכל יום מעט ,וכתב ששאני בני חשמונאי
שסמכו על הנס .אך צ"ע דחייתו ,דאף שסמכו על הנס ,מ"מ אינהו לא
קיימו לפי"ז מצותה ד'תן לה מידתה' ,שהרי נתנו פחות מכשיעור,
אע"כ שאם יש מעט החיוב הוא ליתן מעט בכל יום ובזה יוצאים יד"ח
תן לה מידתה ,וא"כ שפיר יש להוכיח מהתם.
הנ"ל.
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שלז

השמטה מעמוד קצט
אמלתרא
שאלה מ"ג  -מש"כ רבינו במחלוקת הראבי"ה ורבינו יואל אם מדליק בפנים,
אם מותר להדליק למעלה מעשרים אמה ,הנה מרן ג"ע זצוק"ל בספרו חזו"ע
ע"מ )ל"ה ל"ו( האריך בזה ,והעלה לדינא דעכ"פ בבית הגבוה כמה קומות
והדירה נמצאת בקומה חמישית או קומה שישית שהוא למעלה מעשרים
אמה מקרקע רה"ר ,מדליק בבית שהוא פרסומי ניסא לבית ,ואם ירצה יכול
להדליקה בחלון הבית ,שאף לעוברים ושבים ברה"ר איכא פרסומי ניסא
לדברי רבינו יואל ,כיון שהדפנות מגיעות אל החלון .ומכל שכן אם יש עוד
בנין גבוה מעל הבית הנזכר והדיירים שבקומה החמישית או השישית
שממולו יכולים לראות את הנרות החנוכה שבחלון ביתו שפיר הוי פרסומי
ניסא אף לדידהו ועדיף טפי להדליק נרות החנוכה בחלון ביתו בברכה ועי'
בספר שלמי מועד ,ויש להשיב על דבריו .ובעיקר מחלוקת רבינו יואל
והראבי"ה כתב מרן זצוק"ל וז"ל ומכאן שדעת רבינו יואל שבזה"ז שמדליקין
בפנים אפילו למעלה מכ' אמה כשרה לענין ברכה נקטינן דסב"ל ואם
הדליקה למעלה מכ' אמה והדפנות מגיעות אליה יכבנה ויורידנה לתוך
עשרים אמה וידליקנה שני בלא ברכה דסב"ל .וע"ע בפמ"ג )א"א סימן
תרע"א סק"ז( ובתשובה מאהבה )ח"ב סימן רפ"ו( וע"ע בענין זה בספר שיח
מנחם על מסכת עירובין סימן ז' אם מהני אמלתרא בנ"ח ובספר שבות יצחק
דרזי ח"ה )עמ' י"א( ובספר שונה הלכות תורת המועדים )עמ' רפ"ו( ובספר
זכר שמואל גריינמן נגעים )עמ' ט"ו( ובהליכות שלמה חנוכה )פרק י"ד הלכה
ז' ובהערות שם( ,שוב מצאתי בזה בקובץ בית אהרן וישראל )שנה כ"ג גליון
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ב'( מה שכתב הרה"ג ר' יצחק נתן קופרשטוק )מעמ' ס"ה והלאה( ,ע"ש
בדבריו הנפלאים ,ואכמ"ל עוד בזה .ועוד עיין מה שכתב בזה בספר חשוקי
חמד חנוכה הנדפס מקרוב.

לאקמא שכינתא מעפרא
לרפואת ר' רחמים בן זוליכה ורבקה בת שרח
ולהצלחת אוריאל בן רבקה
ואשתו שושנה בת לאה רזואן מרים
יזכו לראות נחת דקדושה מכל יוצאי חלציהם
ובכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו מתוך בריאות
איתנה ונהורא מעליא
RQ
זווג הגון לדוד בן רבקה
ויחזקאל בן רבקה
RQ

לעילוי נשמת
ראובן בן שרח
ושלמה בן זוליכה עדנה בת מרוורי
תנצב"ה
RQ
ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת
ברכות שמים מעל למוסדות "פסגת התורה"
אשר הרימו תרומה נכבדה להדפסת הספר
יהי רצון שיזכו עוד להפיץ את אור התורה מתוך
נחת ושמחה ושפע גדול
נודב על ידי ידידי הרב א .ג .הי"ו

לעילוי נשמת הגבאי הנאמן
רבי גאולה בן שרח
תנצב"ה
RQ
הלימוד בספר זה יהיה לרפואת הרב אליהו
חיים בן חיה רייזל
ישלח הקב"ה רפואה שלימה במהרה ברמ"ח
אבריו ושס"ה גידיו
נדבת אחיו ידידנו הרה"ג משה חבר שליט"א
יזכה לראות נחת דקדושה מכל יוצאי חלציו
אכי"ר

למעלת ידידנו הרב יואל מיכאל בן בויה
יזכה לזווג הגון במהרה כפי שורש נשמתו
RQ
לעילוי נשמת האשה הכשרה כרמה יונה בת
יהודא טובים
תנצב"ה
ולהצלחת בנה שיבדלחט"א רבי יהודה בן
יונה
יזכה לראות נחת דקדושה מכל יוצאי חלציו
מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא
RQ

לעילוי נשמת המנוח היקר באדם מוקיר ורחים
רבנן רודף צדקה וחסד בגופו ובממונו
רבי מרדכי שרגא בן שרה ז"ל
RQ
ברכות שמים מעל
לידידנו איש החסד נעים זמירות ישראל
רבי מרדכי משיח בן נעימה הי"ו
זכות התורה תגן בעדו
שיזכה להתברך בכל מילי דמיטב
בבריאות איתנה ונהורא מעליא
אורך ימים ושנות חיים בטוב
ובנעימים
אמן כן יהי רצון

וכן לידידנו היקר והנעלה רבי יעקב הלל בן
נעימה הי"ו
ולזוגתו עליזה בוליסה בת שרה
זכות התורה תגן בעדם להתברך במהרה בזרע
קודש של קיימא פרנסה טובה וכל טוב סלה
RQ
להצלחת איש החסד רבי אהרן בן מלכה קצין
הי"ו
הונצח על ידי ידידי היקר והנעלה
רבי רפאל ישראל לסרי בן שרה
יזכהו הקב"ה בקרוב לזווג הגון במהרה

ברכות שמים מעל
לידידנו רבי ראובן משה בן שהלה רבקה
וזוגתו חנה בת פרחה פאני
זכות התורה תגן בעדם להפקד בזרע קודש
של קיימא בקרוב
ויתמלאו משאלות לבו לטובה בכל הענינים
אכי"ר
RQ
ולהצלחת יצחק בן שהלה רבקה
יזכה לזווג הגון בקרוב ממש
ובכל אשר יפנה ישכיל ויצליח לעבודתו
יתברך
ולהצלחת מור אביו אהרן בן נוסרת
ומרת אמו שהלה רבקה בת שרה

לעילוי נשמת האשה הכשרה שנזדככה ביסורים
קשים
מרת גולסטון בת בולור שרגא ז"ל
ולרפואת בעלה ר' שמואל חיים בן מולא חנניה
שרגא הי"ו
ישלח לו הקב"ה רפואה שלימה ברמח אבריו
ושס"ה גידיו
נדבת בנם היקר ר' בנימין הי"ו
יהי רצון שימלא הקב"ה כל משאלות לבו לטובה
ולברכה ויראה נחת דקדושה מכל יוצאי חלציו
מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא ,אורך ימים
ושנות חיים בטוב ובנעימים

z
ציון לנפש יקרה
לזכרון עולם בהיכל ה'
נר זכרון לזכרו הטהור של איש חמודות הגה"צ רבי יהושע
גרינוואלד זצלה"ה
אשר האיר עיני התלמידים באהבתו העזה לדברי תורה
ובריתחא דאוריתא ,וילן יהוש'ע בלילה בעומקה של הלכה
בהתמדה עצומה,
אוצר כלי חמדה אשר נועם הליכותיו זרחה
כשמש בבית המדרש בחכמתו הגדולה ובחביבות יתירה
לתלמידיו הקרויים בניו ,בלבת אש קודש הכניס רגשי
התעוררות ושמחה של מצוה בקרב לבבות עם ישראל ,שפך
כמים לבו בתפלותיו הנעימים ,ועל כולם אצילות נפשו הטהורה
בענוות חן ונמיכות רוח נעים ונחמד לשמים ולבריות ,ותמיד
עודדני והמרצני לקרב אל המלאכה לחבר חיבורים מתוך אהבה
וחיבה
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים ,ובגנזי מרומים יעזור ויגן
ויושיע לכל מוקירי זכרו הטוב אשר לעולם לא ימוש מפיהם,
עדי נזכה כולנו בקרוב לראות בישועת ישראל ויקיצו וירננו
שוכני עפר ,אז ימלא שחוק פינו ולשונינו רינה במהרה בימינו
אמן
נדבת חתנו הרה"ג רבי נפתלי וויס שליט"א

RQ

להצלחת ידידי ועמיתי בתורה זך השכל
והרעיון דבריו נאמרים במיטב ההגיון
הרה"ג רבי שלמה מימון הלוי שליט"א
אשר היה לי לאחיעז'ר ואחיסמ'ך בהגהת
הספר
יהי רצון שימלא השי"ת כל משאלות לבו
לטובה ולברכה ויראה נחת דקדושה מכל
יוצאי חלציו אכי"ר
RQ
להצלחת נעים זמירות ישראל
גדול החזנים בארץ ובעולם
רבי יחיאל נהרי הלוי הי"ו
ימלא השי"ת כל משאלות לבו לטובה ולברכה
באהבה גדולה
המחבר

התודה והברכה
לאיש חי רב פעלים לתורה ולתעודה
ראש עירית בית שמש
הרב משה אבוטבול שליט"א
שהרים תרומתו להוצאת הספר
יהי ה' אלהיו עמו ועוד יזכה להגדיל ולהרחיב
גבולות הקדושה בעם ישראל מתוך נחת
ושמחה
ידידו המחבר
RQ

