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הגאון רבי יונה אשלג זצ"ל
הגמ' בשבת דף כ"א: אומרת מאי חנוכה דת"ר וכו' שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל, 
וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של 
כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים, לשנה אחרת קבעום 
הוזכר מצות  ולא  בהודאה',  הניסים  על  ולומר  הלל  'לקרות  ופרש"י  והודאה,  בהלל  טובים  ימים  ועשאום 
הנצחון  על  מודים  הנרות  הדלקת  לאחר  שנאמר  הללו'  'הנרות  במזמור  זאת  ולעומת  חנוכה.  נר  הדלקת 
שבמלחמה 'על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות שעשית לאבותינו', ולא מזכירים בפרטות את נס פך 

השמן.
ולכאורה ישנם ב' ענינים בחנוכה, נס הנצחון שבמלחמה שאותו אנו מזכירים בברכת ההודאה, ונס פך השמן 
המוזכר בגמ' בשבת הנ"ל, והלל והודאה נקבע על נס הנצחון ולפיכך הוזכר בעל הניסים נס הנצחון, והדלקת 
הנרות נקבע על נס פך השמן, ולפי"ז יש להבין אמאי אמרו בגמ' בשבת שקבעו הלל והודאה מחמת נס 
מציאת פך השמן ולא זכרו למצות הדלקת הנרות שהוא לכאורה תוצאה מנס פך השמן, וכמו"כ במזמור 

'הנרות הללו' שאחר ההדלקה נזכר נס ההצלה ולא נזכר נס פך השמן.
ואמנם דמדברי הרמב"ם נראה שהדלקת הנרות מישך שייכא לנס ההצלה, דהרמב"ם ]פ"ג מהל' חנוכה[  
זה התקינו החכמים שבאותו הדור שיהיו  'ומפני  ונס פך השמן, כתב בה"ג  נס ההצלה  אחרי שפירט את 
שמונת הימים האלו שתחילתן כ"ה בכסליו ימי שמחה והלל, ומדליקים בהם הנרות על פתחי הבתים בכל 
נס  לזכר  נקבע  הנרות  הדלקת  שגם  מדבריו  ונראה  הנס',  ולגלות  להראות  הלילות  ולילה משמונת  לילה 
ההצלה, וכפי שדייקנו מנוסח 'הנרות הללו' שנקבעו לזכר הניסים והנפלאות, וכן יש להוכיח מדברי המאירי 
בשבת שהקשה קושית הב"י מדוע מדליקים שמונה ימים הרי הנס היה רק ז' ימים, והשיב דהיום הראשון 
נקבע על נס ההצלה, וקשה דטעם זה מספיק מדוע נקבעו ח' ימים לשמחה, אבל אין זה סיבה להדליק בו 

נר, ומבואר דהדלקת הנרות מישך שייכא לנס ההצלה.
ולפיכך נראה לומר שגם הדלקת הנרות שהוא לפרסומי ניסא, תכלית פרסום הנס הוא בכדי להודות ולהלל 
לה' שעי"ז יתבונן חסדי ה' ונפלאותיו, וכפי שיש לבאר גם בענין 'משנכנס אדר מרבים בשמחה' שהכונה 
שיתבונן בחסדי ה' ונפלאותיו שעשה בחודש זה, וגם הדלקת הנרות הם כדי להודות לה' וכפי שאומרים 
שגם  והודאה  להלל  אלו  ימים  שנקבעו  בגמ'  אמרו  ושפיר  ההצלה,  נס  על  היא  וההודאה  הללו,  בהנרות 
הדלקת הנר הוא כדי להודות ולהלל, והוא דומה לקריאת המגילה שאמרו בגמ' ]ערכין י:[ שאין אומרים הלל 
בפורים דקריאתה זו היא הלילא, אלא דבפורים באה קריאת המגילה במקום ההלל, ובחנוכה תיקנו חז"ל 

בנוסף להלל שאומרים בכל יום הודאה ע"י פרסומי ניסא דהדלקה.
ולפי"ז יתישב גם מה שמפרש במשנ"ב ]סי' תרפ"ג סק"א[ והוא מהתוס' בתענית כח: שבכל יום ויום היה 
מתגדל הנס, ולפיכך דינו לגמור ההלל בכל יום, וצריך להבין הקשר בין נס פך השמן לאמירת הלל, הלא על 
נס שאין בו הצלה אין אומרים הלל, והיאך מה שדלקו הנרות בכל הח' ימים הוא סיבה לאמירת הלל השלם 

בכל יום, ומבואר שיש קשר בין נס ההצלה והמלחמה לבין נס פך השמן.
ונראה לבאר, דהלא מקשים העולם מה הנס הגדול של פך השמן שבגללו קבעו ימי שמחה ח' ימים, הרי 
עשרה ניסים נעשו לאבותינו בביהמ"ק )אבות פ"ה מ"ח( וגם אמרו בגמ' שבת כב: 'מחוץ לפרוכת העדת 
יערך וכי לאורה הוא צריך והלא כל ארבעים שנה שהלכו בני ישראל במדבר לא הלכו אלא לאורו אלא עדות 
היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל מאי עדות אמר רב זו נר מערבי שנותן בהשמן כמדת חברותיה 
וממנה היה מדליק ובה היה מסיים' ואמנם דאמרו בגמ' יומא ל"ט. דבזמן כהונתו של שמעון הצדיק היה נר 
מערבי דולק, מכאן ואילך פעמים דולק פעמים כבה, ועכ"פ תופעות אלו היו שכיחות בבית המקדש, ומה 

הנס המיוחד במה שדלקה המנורה ח' ימים.
והתשובה דאכן בזמן שעושים רצונו של מקום והשכינה שורה בישראל אין אמנם חידוש בניסים שנעשו 
בבית המקדש, וכדאמרו בגמ' שבת הנ"ל דנר מערבי שדלק בנס עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה 
נס מופלא, אבל בזמן שאין  ואינו  בישראל, וכשהשכינה שורה בישראל ההנהגה העל טבעית היא הטבע 
פני  על  וחושך  פ"ד[  פ"ב  ]בראשית  במדר"ר  וכפי שאמרו  כתקופת החשמונאים,  רצונו של מקום  עושים 
תהום זו מלכות יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל, שרבו המתיוונים מישראל וחיללו את המקדש וטמאו 
את ההיכל, וכשניצחו את היוונים בתחילה והצליחו להחזיר העבודה למקומה בטהרה חיכו לאות ומופת אם 
חזרה השכינה לשרות במקדש, והדלקת הנרות ע"י ניסים שנעשו להם היא היתה להם ההוכחה שהשכינה 

חזרה לשרות בישראל, וזוהי השמחה הגדולה שקבעו על נס הנצחון.
ורשעים ביד צדיקים'  'טמאים ביד טהורים  ונראה דזו הכונה במה שאומרים בעל הניסים 

נרות חנוכה-עדות ששכינה שורה בישראל

הרב שמואל מנחם כהן
חולין  בגמ'  איתא  והכן"  טבח  "וטבוח  א. 
בית  להם  ופרע  זיל  ביתו  על  לאשר  יוסף  דאמר  צא. 
השחיטה. וצ"ב דהא לא ידעו דיוסף ישראל הוא וא"כ 

הו"ל שחיטת עכו"ם דפסולה מדאו'.

להם  דאמר  דהא  כתב  שם  בחולין  רש"י  ב. 
דיפרע בית השחיטה הוא כדי שלא יאמרו בשר נחירה 
אני אוכל, ויל"ע אמאי לא כתב בפשיטות דאמר להם כן 

כדי שיסכימו לאכול ומאי אכפת ליה מה יאמרו עליו.

דשחיטה  יליף  דר"ש  פה.  חולין  בגמ'  איתא  ג. 
שאינה ראויה לאו שמה שחיטה מדכתיב "וטבוח טבח 
והכן" מה התם ראויה אף כל שחיטה בראויה. ופרש"י 
דהא דידעינן דראויה היא זהו מדכתיב כי אתי יאכלו. 
ויל"ע אמאי יליף מהך קרא דלא איירי כלל בדין שחיטה 
המתרת לאכילה דהא לא נצטוו עלה ולא קיימוה מדינא 
אלא כאינו מצווה ועושה ולא יליף משחיטה המבוארת 
בפרשת דברים כלפי היתר אכילת בשר "וזבחת ואכלת" 

דמה התם ראויה אף כל ראויה.

בעלים  ראובן  היה  היאך  יל"ע  תמית"  בני  שני  "את 
עליהם והיאך יכול למוסרם למיתה על לא עוול בכפם

הרב עקיבא איצקוביץ
והנה עמד על- ״ָחַלם״  ופרעה  ימים  ויהי מקץ שנתים 

היאר

לשון  שהוא  קמץ,  עם  ״ָחַלם״  ופרעה  צ״ל  דהיה  יל״ע 
עבר, חולם )עם חולם( משמע לשון הוה )ואולי י״ל עפ״י 

המדרש שחלם החולם כל לילה שנתיים(

רש"י, על היאור - כל שאר נהרות אינם קרוים יאורים 
יאורים  יאורים  עשויין  הארץ  שכל  מפני  מנילוס,  חוץ 
בידי אדם ונילוס עולה בתוכם ומשקה אותם, לפי שאין 

גשמים יורדין במצרים תדיר כשאר ארצות:

עי' לקמן שעלה לקראת פרעה ע"ש ברכת יעקב, ואולי 
או  פרעה.  לקראת  דווקא  דלאו  רק  עלה  ג"כ  זה  לפני 

ע"ש סופו נקרא.

לענש  סתם  האם  האחים,  את  לקחת  יוסף  רצה  למה 
אותם. פשטות הייתי אומר כדי לקיים את החלום, אבל 
יל״ע למה הוא הרגיש שהוא זה שצריך להשתדל לקיים 

החלום.

ואח״כ  מאחד,  חוץ  כולם  אמר  בהתחלה  יל״ע  ועוד 
אמר כולם הולכים חוץ מאחד, ממש הפוך. ומה שאמר 

מטעם ירא שמים אני, איזה נתינת טעם יש כאן.

ויכר יוסף וגו׳, ומפרש רש״י, לפי שהניחם חתומי זקן: 
והם לא הכירוהו. שיצא מאצלם בלא חתימת 

זקן ועכשו מצאוהו בחתימת זקן

"קושיא"

לע"נ הגאון רבי יונה ב"ר אברהם אשלג זצ"ל נלב"ע כ"ז כסליו



"קושיא" - המשך

וכבר תמהו בזה מהו הנס הגדול במה שנפלו טמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים, אלא הן הן הדברים 
שבאו חז"ל לבטא את מהות הנצחון שהיה כאן שנתגלתה מדרגה חדשה שכח הקדושה גברה על הטומאה, 
וזהו כל תכלית הנצחון שהרי כל המלחמה לא היתה על הגוף אלא על הרוח, ואם רק היו מסכימים לעזוב דת 
ישראל היו היוונים מניחים להם ומה שיצאו להלחם עמם היתה מלחמה על הרוח, וכן מה שקבעו ימים אלו 
להלל והודאה אינו משום הנצחון במלחמה דע"ז לבד אינו סיבה לקביעת חג דהרי הרבה נצחונות היו לישראל 
במהלך ההסטוריה ולא קבעו יום מיוחד אלא דקבעו ימים אלו להודות ולהלל על הנצחון של כח הקדושה 

על הטומאה.
ומובן היטב מש"כ התוס' שכל יום ויום שהוסיפו הנרות לדלוק הוא נס בפני עצמו והלכך גומרים ההלל בכל 
יום, כיון שמה שהוסיפו הנרות לדלוק הוא תוספת הוכחה שהיה כאן נצחון של כח הקדושה על הטומאה 
ושהשכינה שורה בישראל, ונס מציאת ודליקת השמן הוא סיבה להלל והודאה על הנצחון, והדלקת הנרות 

היא חלק מחובת ההלל והודאה על הנס המופלא של נצחון הקדושה על הטומאה.

בדין מי שבאפשרותו או להדליק נ"ח או לומר את ההלל הי מינייהו עדיף
הרב גד  ליכט

]בסוף גם נידון בחיוב נשים בהלל דחנוכה - נידון הנפשט מכח הכתוב כאן[
יש לדון במי שיש באפשרותו או להדליק נ"ח בלילה או לומר למחרת את ההלל הי' מינייהו עדיף. ומצאתי 
בס"ד שנידון זה דן בו כבר הגר"ש קלוגר זצ"ל בספריו, והגרש"ז חולק עליו, וזו לשון השאלה "אם אחד בדרך 
ואם ילך לאיזה כפר ישיג שם נרות בלילה אבל אז לא יוכל להגיע בבוקר למקום שמתפללין בהלל ואם ילך 
לאיזה מקום שיגיע בבוקר למקום שמתפללין לא יהיו לו נרות בלילה או היה בתפיסה ונתנו לו רשות איזה 
מצוה שירצה יקיים אם יבחר בנרות או בתפלה". לעיין המקורות לדברי הגר"ש קלוגר והגרשז"א בהליכות 

שלמה לחנוכה ]פרק יז הלכה ה' והערה ז' ובהערה 12, 14[ ואנו ננסה להציע דרך אחרת לפשוט הספק1 .
הנה בגמ' בר"ה )יח ע"ב( מובאת מח' אי בטלה מגילת תענית או לא דהיינו אי אחר שחרב הבית בטלו הימים 
הכתובים במגילת תענית ומותרין ]כהיום - אחר החורבן[ בהספד ותענית. ומקשה הגמ' מתיב רב כהנא מעשה 
וגזרו תענית בחנוכה בלוד וירד ר"א ורחץ ורבי יהושע וסיפר ]דהיינו שר"א ור' יהושע לא נהגו בתענית שגזרו 
על הציבור[ ואמרו להם ]ר"א ור' יהושע[ צאו והתענו על מה שהתעניתם, הרי דחזינן דאע"ג שהיה זה אחר 

החורבן אפ"ה ס"ל שעדיין קיימת מגילת תענית ואסור להתענות בחנוכה.
מתרצת הגמ' א"ר יוסף שאני חנוכה דאיכא מצוה, ומפרש שם הר"ח דאיכא מצות הדלקת הנר, וכונת הגמ' 
נ"ח,  מצות  בו  בגלל שיש  תענית  מגילת  כבזמן  עדיין  נשאר  חנוכה  תענית,  מגילת  אף שבטלה  דעל  נראית 
ומקשה הגמ' א"ל אביי ותיבטיל איהי ותיבטל מצותה, וכונת אביי נראית דעד כמה שסוברים דבטלה מגילת 
תענית ואין יום זה חשוב כיום טוב של מגילת תענית, א"כ א"א לומר שמחמת המצות נ"ח יהיה לחנוכה דין של 
יו"ט כאילו שלא נתבטלה המגילה ]ויהיה אסור לגזור ביום זה תענית[ דאדרבא עד כמה שאין את מהות היו"ט 
של מגילת תענית של חנוכה אזי כבר לא שייכת גם המצוה דנ"ח, דהיינו דהמצות נ"ח תלויה ועומדת עד כמה 
דאיכא יו"ט דמגילת תענית והסוברים דבטלה מגילת תענית אזי גם הדלקת הנ"ח צריכה להבטל. ע"ש בגמ' 

שלא נראה אח"כ שיש חזרה מיסוד זה. 
זה אפשר להביא מהגמ' הידועה בשבת בסוגיא דחנוכה דהגמ' שואלת "מאי חנוכה"  וכדמות ראיה ליסוד 
יומי דחנוכה תמניא  והגמ' מתרצת ומביאה את לשון מגילת תענית לענין חנוכה, "דתנו רבנן בכ"ה בכסלו 
אינון דלא למספד בהן ודלא להתענות בהון שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים... לשנה אחרת קבעום 
ועשאום ימים טובים בהלל והודאה". חזינן שעל שאלת הגמ' מאי חנוכה מביאה הגמ' את לשון מגילת תענית, 
ויש להעיר אמאי צריך להביא דוקא את מגילת תענית הרי יכלה הגמ' לתרץ זאת בלשונה ולבאר בקצרה את 
נס החנוכה, ולמה שמוכח בגמ' בר"ה א"ש, דכל המועד של חנוכה ומצות נ"ח המסתעפת ממנו תלוי בדין יו"ט 

הכתוב במגילת תענית.
נחזור לדידן שהבאנו דמוכח מהגמ' בר"ה דהמצוה דנ"ח תלויה ביו"ט דחנוכה שנקבע במגילת תענית, ולפני 
שנוסיף עוד שלב נבאר כיצד בנויה מגילת תענית - עיקר מגילת תענית כתבה חנניה בן חזקיה כמבואר בשבת 
)יג ע"ב( והיינו דברי המגילה הכתובים בה בלשון ארמית, ושאר דברי המגילה הבאים אחריהם ]לכל קטע יש 

אח"כ פירוש והרחבה בלשון הקודש[ הם שפרשו התנאים את עיקר דברי המגילה בלשון של משנה.
והנה בלשון הארמית של המגילה על המועדים השונים הכתובים בה כתוב רק דלא להתענות בהון או דלא 
למספר בהון. ואילו בכמה מקומות ברש"י בש"ס ובעוד ראשונים קורין לימים הללו הכתובים במגילה "ימים 
טובים" ]עיין רש"י )ר"ה יח ע"ב( "בטלה מגילת תענית ימים טובים שקבעו חכמים ע"י ניסים שארעו בהם, 
וכ"כ ברש"י בשבת )יג ע"ב( ובתוס' שם בר"ה )ד"ה "וירד"(, ובר"ח שם ובעוד מקומות ברש"י[. והסיבה לכך 
כתוב  הקודש,  בלשון  כיון שבדברי המגילה שפרשו התנאים  טובים  ימים  אלו  לימים  קוראים  שהראשונים 
על כל יום ויום שעשאום ימים טובים, וגדר הימים טובים הללו היינו שזה מהות של יום טוב שמכוחו נאסר 
הספד ותענית דהיינו שתקנו מועדים וחלותו וקדושתו מורה שאסור בהספד ותענית ואין זה סתם יום שנאסר 
בהפסד ותענית ]עיין ברמח"ל בדרך ה' )חלק ד' סוף שער שביעי( שעשו ימים טובים הללו לזכר התעוררות 

האור המאיר שהאיר באותו זמן בשנה שקרה להם הנס[.

1 היה אפשר לומר שספק זה תלוי במה שמביא המ"ב )סימן צ ס"ק כ"ח( וז"ל כתב בתשובת רדב"ז תפוס שהשר נתן לו רשות יום 
אחד להתפלל עם הצבור במנין איזה יום שירצה, יתפלל אותו יום תיכף, ולא יחמיץ המצוה להמתין על יוה"כ או פורים. אמנם אין 
זה פשיטות לנידון דידן דע"ש בסימן צ' בבאר היטב )ס"ק יא( דמובא בשם היד אליהו דנדון הרדב"ז היינו דוקא שיש זמן גדול 
ביניהם ואיכא חששות וכדו' אבל ביומא חדא לית לן בה עכ"ד היד אליהו. והיינו דביום אחד יכול להעדיף את המצוה המובחרת 

יותר. וע"ש במ"ב )ס"ק כח( שפוסק כיד אליהו זה. עוד הוסיף במ"ב לעיין בנשמת אדם )בסימן ס"ח(.
עוד העיר ח"א שליט"א דלכאורה אם חיוב הלל בחנוכה היינו מדברי קבלה יש לדון שאולי חיוב זה דהלל עדיף מחיוב דנ"ח דהוי 
דרבנן, וזהו נידון שצריך עוד לימוד דבשלמי תודה )עמ' קעב-קעג( מייתי דרש"י בכמה מקומות מבאר דהלל דחנוכה כיון דנביאים 
תקנוהו שיהיו אומרים אותו על כל פרק וכו' כדאורייתא דמי, ומאידך ברש"י בשבת )כא ע"ב( מבואר שהלל דחנוכה הינו מעיקר       

תקנת חנוכה שתקנו חכמים, ע"ש שנשאר בזה בצ"ע.

בעל אשה  על מת שהוא  עדים שהעידו  הדין,  מה 
פלונית כדי להתירה להינשא, והעדים מודים שלא 
זקן,  לפני שגדל  רק  הנפטר הרבה שנים,  ראו את 
האם יש לחוש שאדם זו מישהו אחר )שמעתי מר׳ 
חיים יוסף יעקבזון. ואולי אם לא מכירים יש הסבר 
לזה, אבל לא חוששים. עיין מתנות כהונה שמשוה 

סיפור עם מרי בר איסק בפרק המפקיד(. 

נהיה  אנחנו  וגם  ומת  מעבדיך  אתו  ימצא  אשר 
הוא  כן  כדבריכם  עתה  גם  ויאמר  לעבדים:  לאדני 

אשר ימצא אתו יהיה לי עבד ואתם תהיו נקים:

יהודה כאן תמוהים, איך לקח סיכון  יל״ע, שדברי 
חזק  לשון  ומת״,  מעבדיך  אתו  ימצא  ״אשר  לומר 
אצלו  הגניבה  ימצא  רק  שאפילו  ״ומת״,  ובטוח 
יכול  באמתחת,  לו  הכניסו  שכסף  ראה  הרי  ימות, 
ולא זה שתמצא אצלו  להיות שהגנב הכניס לשם 
הוא הגנב )שמעתי מר׳ חיים יוסף בן בוני גולדברג. 
עיין מושב זקנים וקהלת יעקב שהעירו על קושיה 

זו, רק עדיין יל״ע על דרך פשט(

הדין  שמצד  אומרת  המקום  על  שהמדרש  והגם 
אשר  עדיין  אבל  מיתה,  חייב  שגונב  נח  שבן  נכון, 

תמצא אתו, אינו ראיה שהוא הוא הגנב

וכן יל״ע כעי״ז ביעקב, שג״כ נקט לשון זו בתרפים, 
אחינו  נגד  יחיה  לא  אלקיך  את  תמצא  אשר  ״עם 
כי רחל  יעקב  ידע  ולא  וקח לך  הכר לך מה עמדי 
רחל  נפטר  זו  קללה  שבגלל  אמרו  וחז״ל  גנבתם״ 
מר׳  )שמעתי  כזה  לשון  יעקב  נקט  היאך  אח״כ, 

חיים יוסף יעקבזון(

לבנימין  קרה  דבר  ששום  מצינו  שלא  יל״ע  ועוד 
י״ל שגם קללה צריכים  )בפשטות  זו  בגלל קללה 
איזה שהו נדנוד חטא להיתפס, ובנימין לא היה לו 

שום חטא, כמו שאמרו חז״ל שנפטר בלי חטא(

הרב שלום הלר
חנוכה  במוצש"ק  להקדים  האם  המחלוקת  ידוע 

הבדלה או הדלקת נרות חנוכה)שו"ע סי' תרפ"א(

המשנ"ב  אומר  הדלק"נ  להקדים  האומרים  וטעם 
)סק"ב( כדי לאחר כמה שיותר בהוצאת השבת,

הוציא  הוא  חנוכה  נרות  כשמדליק  גם  הרי  וצע"ג 
אמירת  לפני  להדליק  שאסור  לפני"ז  השבת  את 
אתה  בתפילתו  הזכיר  כבר  וכן  המבדיל,  ברוך 
חוננתנו דהוי כהבדלה ומה יואיל שמאחר ההבדלה 

לשיטתם?

רצ"ג  בסי'  שבת  הוצאות  כמה  שיש  מצאנו  ואכן 
במוצש"ק  המעריב  לאחר  השו"ע  קורא  סק"א 
והמשנ"ב מוסיף שם לומר תהילים לפני מעריב כדי 

לאחר כמה שיותר את הוצאת השבת )ע"ש(

רחום  והוא  לומר  הרמ"א  פוסק  בס"ב  ולאחמ"כ 
וברכו באריכות נועם כדי להוסיף מחול על הקודש.

ובריש סי' רצ"ה שוב פוסק הרמ"א לומר ויהי נועם 
לגהינום,  הרשעים  הכנסת  לאחר  כדי  באריכות 
משום שעד שישראל לא גומרים תפילתם להרשעים 

אין גהינום שעדין נמשכת קדושת השבת,

שנסתימה  ודאי  התפילה  שכשנגמר  משמע  א"כ 
נרות  הדלקת  להקדים  למה  וא"כ  השבת  קדושת 
חנוכה להבדלה שתדירה? וגם מה הפשט בסתירה 
את  רואים  עכ"פ  יציאת השבת?  זמן  לגבי  ברמ"א 

חשיבות תוספת השבת....



לקוחה  חנוכה[  מאי  ]כתשובה לשאלה  ע"ב(  )כא  בשבת  הגמ'  והזכרנו שגם 
ממגילת תענית, וסיום הקטע ממגילת תענית הינו "ועשאום ימים טובים בהלל 
והודאה" ולשון זו לא מופיעה בכל מגילת תענית דכאמור בדר"כ על כל יום 
טובים  "ימים  שהזכרנו  הלשון  כתובה  בחנוכה  ודוקא  יו"ט,  שעשאוהו  כתוב 
בהלל והודאה". ]ואמנם במגילת תענית שהיתה לָפַני כתוב רק "קבעו שמונה 
ימים טובים" ואין תוספת של הלל והודאה, אבל בש"ס הנ"ל בשבת מובאת 
ונראה  והודאה"  "בהלל  המילים  בתוספת  במילה  מילה  תענית  מגילת  לשון 
שכך היתה הגירסא לפניהם במגילת תענית[ ואין לומר שהשינוי בזה בחנוכה 
משאר מגילת תענית כיון שרק כחנוכה באמת יש הלל והודאה דהלשון ימים 
טובים בהלל והודאה משמע שזהו גדר במהות היו"ט דחנוכה, והיינו שבדר"כ 
או  הספד  לומר  אין  היו"ט  שמחמת  לכך  גורם  תענית  דמגילת  היו"ט  חלות 
יותר דהיינו  יו"ט הינה גדולה  תענית ואילו בחנוכה מחמת גודל הנס החלות 

דגודל היו"ט דחנוכה מחייב לומר הלל והודאה.
לא  והודאה,  בהלל  טובים  ימים  עשאום  "ה"ג  כתוב  בשבת  ברש"י שם  והנה 
שאסורים במלאכה שלא נקבעו אלא לקרוא הלל ולומר על הניסים בהודאה" 
]דרך אגב חזינן מ"ה"ג" דרש"י שהוא בא להדגיש שזו הגירסא הנכונה בתוספת 
"הלל והודאה" וכנ"ל[ וכיון שהבאנו ממקומות בש"ס שרש"י קורא לימי מגילת 
תענית ימים טובים בודאי שלשון זו של ימים טובים לא זו שהוקשתה לרש"י, 
והודאה[,  ליו"ט כלל אלא רק להלל  נצרך לפרש אותה שאין הכוונה  ]שהוא 
אלא ע"כ שמה שהוקשה לרש"י זו הלשון השונה שמופיעה על חנוכה במגילת  
תענית ועל זה כותב רש"י להדגיש לנו שלא נחשוב דכיון שהלשון שונה אולי 
יש גם גדר ממש של יו"ט אלא אין זה כיו"ט שאסור במלאכה אלא זה חלות 
יו"ט דמגילת תענית לענין הלל והודאה דהיינו כמו שביארנו שחלות קביעת 

היו"ט הזה דחנוכה מחייבת ומצריכה אמירת הלל.
מבואר  ע"ב(  )ז'  בערכין  בגמ'  דהרי  ופשוטה  חשובה  נקודה  להוסיף  וצריך 
דחייבו בהלל רק אם איקרי מועד ואסור בעשיית מלאכה, והגמ' שם שואלת 
הלל?  בו  יש  ואפ"ה  מלאכה  בעשיית  אסור  ולא  מועד  איקרי  לא  דחנוכה 
ומתרצת הגמ' משום ניסא. והיינו שודאי שהיו"ט של מגילת תענית אינו מועד 
של תורה שאסור בעשיית מלאכה, אבל הוא חלות יו"ט קטן יותר דהיינו יו"ט 
והגמ'  והודאה,  והלל  ותענית  הספד  איסור  מכחו  המחייב  תענית  מגילת  של 
תקנו  הלל  עליו  לומר  שרצו  הנס  שמכח  היינו  ניסא  משום  שנתקן  שאומרת 
את היו"ט הזה במגילת  תענית שיחייב )מכח היו"ט שבו( לומר הלל ולהודות, 
ממש כלשון הגמ' בשבת )הלקוחה ממגילת תענית כאמור( שמתארת את נס 
פך השמן ואחריו אומרת שמכח נס זה קבעו במגילת תענית יו"ט זה של הלל 
והודאה. ]ואולי א"ש לפ"ז גם קושית הב"ח, שמקשה מדוע לא מוזכרת הדלקת 
על  דיברה  דמגילת תענית  לומר  ולדברינו אפשר  הנ"ל בשבת,  בברייתא  נ"ח 
עיקר חלות היו"ט והיינו הלל והודאה ומצות נ"ח נקבעה כמצוה פרטית בתוך 

היו"ט הזה[.
וא"כ אזי ממה שכתבנו שהלל והודאה הינם מעצם מהות היו"ט דמגילת תענית 
ולא מצוה פרטית הנמשכת מכח היו"ט הזה כנרות חנוכה ]כמבואר גבי נ"ח 
במעלתו  גדול  דחנוכה  שהלל  לכאורה  נמצא  בתחילה[  שהזכרנו  בר"ה  בגמ' 
מאשר הדלקת הנר וא"כ בנידון השאלה בתחילת הדברים נראה שעדיף לומר 

הלל מאשר להדליק נ"ח 
באמירת  נשים  בחיוב  האחרונים  שדנו  מה  את  יפשוט  גם  זה  שמהלך  ויתכן 
הלל בחנוכה, האם כשם שהגמ' בשבת )כג ע"א( מחייבת אותן בנ"ח שאף הן 
היו באותו הנס, ה"נ מטעם זה יתחייבו בהלל ]עיין בזה באריכות בשלמי תודה 
חנוכה עמ' קסו-קעד דהצדדים שהעלו האחרונים לפשוט והדיוקים בראשונים 
אפשר לדחותם[ ולדברינו לכאורה פשוט שהם מחויבות בהלל בחנוכה, דאם 
יו"ט  חלות  דענינו  דחנוכה  היו"ט  מהות  כל  את  שיצר  זה  הוא  החנוכה  נס 
שמחייבת הלל, והגמ' כותבת שהם היו באותו  הנס א"כ בודאי שהם מחויבות 
בהלל ואולי רק כלפי מצות נ"ח שנקבעה כמצוה פרטית בתוך היו"ט הזה היה 
צד לגמ' שא"צ כ"כ גם לחייבם בזה )או מחמת סיבות אחרות( ולכן אמרה הגמ' 
מפורש שהם חייבות אף בנ"ח שהן היו באותו הנס ]וחוץ מזה מסתימת רוב 
רובם של הראשונים והאחרונים מוכח לכאורה שהן חייבות דאל"כ בודאי שהיו 
צריכים הרבה מהראשונים והאחרונים להדגיש דבר זה שאע"ג שהגמ' מחייבת 

אותן בנ"ח מחמת שהיו באותו הנס אבל בהלל אינם חייבות[.

יצחק ויעקב, חנוכה ופורים
הרב אליהו מאיר פייבלזון

בלוח השנה של מועדי ישראל, יש לנו את חמשת המועדים שקבעה התורה, 
והם שלושת הרגלים, ר"ה ויום הכיפורים, ונוספו עליהם שני מועדים מדברי 
לארץ  ישראל  מיום שנכנסו  עברו  ופורים. כתשע מאות שנה  חנוכה  סופרים, 
שנה  מאות  תשע  אותן  בכל  הפורים.  ימי  נקבעו  שבעבורה  המן,  גזירת  ועד 
אירעו כמה וכמה מאורעות של ניסים ונפלאות לישראל, שבהם נושעו ישראל 

נשאר  לא  אלו  ממאורעות  אחד  ואף  וצרות,  אויבים  מיני  מכל  וניצלו 
וחנוכה  פורים  של  הגאולות  ורק  לדורות,  קבוע  במועד  לזיכרון 

יש  מה  תלמוד,  צריך  והדבר  ישראל.  לכל  במועדים  לדורות  זיכרונם  נקבע 
בשתי תשועות אלו, שלא היה בכל הניסים והגאולות שהיו בימי יהושע ושאר 
הנביאים? מדוע לא נקבע מועד על קריעת הירדן ועל הריגת צבא סנחריב, ועל 

גאולת פורים וחנוכה נקבעו ימי משתה ושמחה, הלל והודאה לדורות עולם?
כדי להשיב על שאלה גדולה זו, עלינו לפתוח שערי התבוננות בהבדל שמצאנו 
בין אבותינו, יצחק ויעקב. הנה יש הרבה מן המשותף בבעיות ששני אבות אלו 
שניהם  אברהם,  כזרע  בחירתם  על  שאיים  אח  היה  לשניהם  איתן.  התמודדו 
עמדו בסכנה מחמת אחיהם, ושניהם היו צריכים לשאת אישה. אמנם הדרך 
שבה נפתרו הבעיות הללו, שונה לגמרי אצל יצחק מאצל יעקב. יצחק לא נזקק 
לעשות דבר בשביל פתרון הבעיות, האנשים שמסביבו, או הקב"ה בעצמו, עשו 
את כל הדרוש כדי לפתור את הבעיות. קודם שנולד יצחק כבר אמר השי"ת 
לאברהם אביו )בראשית י"ז כ"א(, ואת בריתי אקים את יצחק, אשר תלד לך 
שרה למועד הזה בשנה האחרת. ופעם נוספת אמר הקב"ה לאברהם )בראשית 
ישמעאל  יזיק  שמא  החשש  משנתעורר  זרע.  לך  יקרא  ביצחק  כי  י"ב(,  כ"א 
ליצחק, אמרה שרה לפני בעלה )בראשית כ"א י'(, גרש האמה הזאת ואת בנה, 
כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. ומשהורע הדבר בעיני אברהם, 
יצחק  משנזקק  בקולה.  שמע  שרה  אליך  תאמר  אשר  כל  הקב"ה,  לו  אמר 
לנישואין, שלח אביו את עבדו זקן ביתו לחרן, כדי להביא משם אשה ליצחק, 

ויצחק עצמו, נראה שלא הוטרד מעניין זה כלל.
הבכורה  את  לקנות  נאלץ  בעצמו  הוא  יעקב.  אצל  מצאנו  דברים  של  היפוכן 
מאחיו, ולגנוב את ברכות אביו. משחשה אימו שחייו נמצאים בסכנה, ציוותה 
כדי  ומלחמה  לדורון, תפילה  נזקק  לארץ  וכשחזר  לברוח לארץ אחרת,  אותו 
להינצל מחמת אחיו, שבא להורגו עם ארבע מאות איש. ארבע עשרה שנה של 
עבודה קשה, הייתי ביום אכלני חרב וקרח בלילה, עבד יעקב בשתי נשיו. כללו 
של דבר, כל מה שקיבל יצחק כדבר מובן מאליו, נזקק יעקב לעמול בכל כוחו 

כדי להשיגו. ואין ספק שהבדל זה תובע מאיתנו לבארו.
ונראים הדברים, שיצחק, בכל דרכי חייו, חי חיים של הנהגה אלוקית לגמרי. 
הקב"ה מוליך אותו בכל דרכיו, ומסדר לפניו את כל עניני חייו. ואילו יעקב הוא 
הוטל לעמול  עליו  זוכה שיוליכנו השי"ת בדרכו, אלא  גלות, שאינו  איש של 

ולהלחם על חייו וצרכיו, והשכינה שורה עליו, רק על ידי מעשיו.
ורמז  שורש  להם  יש  אלא  מסברא,  ומוכרחים  נראים  רק  אינם  אלה  ודברים 
בדיבור הראשון שדיבר הקב"ה עם כל אחד מהם. ויש טעם לומר שבהתגלות 

הראשונה של כל אחד מהאבות, נטמן ונרמז תוכן חייו עלי אדמות. 
בפעם הראשונה שנתגלה הקב"ה לאברהם, אמר לו )בראשית י"ב א'(, ויאמר 
ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך.  וממולדתך  לך מארצך  לך  ד' אל אברם, 
עיקר ייעודו של אברהם הוא להעמיד דבר חדש, אמונת הייחוד ועלייה לארץ 

ישראל.  
בפעם הראשונה שדיבר בורא העולם עם יצחק, אמר לו )בראשית כ"ו ב'-ג'( 
אל תרד מצרימה, שכון בארץ אשר אומר אליך. גור בארץ הזאת, ואהיה עמך 
ואברכך. עיקר ייעודו ועבודתו של יצחק הוא לשבת בארץ כנען ולהחזיק את 
אמונת אברהם ועבודתו. וצורת הדברים היא שעל יצחק הוטל לחיות חיים של 
ביטחון והשענות על ההשגחה האלוקית. לא הוא בעצמו מסדר את ענייני חייו, 
אלא הקב"ה פועל בשבילו את הכל. וסימנך, שאפילו מסירות נפשו של יצחק 
בעקידה, לא נעשתה בפועל על ידו, אלא ע"י אביו אברהם, ועיקרה היה ניסיון 

לאברהם.
הנבואה הראשונה שזכה לה יעקב, הייתה כשברח מפני עשיו, ושם נאמר לו 
)בראשית כ"ח ט"ו(, והנה אנכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל 
האדמה הזאת, כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך. יעקב 
יוצא לגלות קשה וארוכה, וכבר ביציאתו הוא מובטח על השיבה מן הגלות. 

יעקב הוא איש הגלות והגאולה.
יחטאו  אא"כ  יעקב,  של  החיים  לצורת  מקום  אין  שלדורות  לומר,  צריך  ואין 
ישראל, ויצאו לגלות. ואלמלא חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא חמשה חומשי 
תורה, וספר יהושע בלבד, שערכה של ארץ ישראל הוא )עיין גמ' נדרים כ"ב 
יש בהם את סדרי הקיום של כנסת ישראל לפי  ע"ב(. חמישה חומשי תורה 
דפוס החיים של יצחק אבינו. המועדים הכתובים בתורה מלמדים את ישראל 
את דרכי ההנהגה שקבע הקב"ה עבור ישראל בזמן גילוי שכינה. יציאת מצרים 
היא שורש, סמל ודוגמה להנהגת הקב"ה עמנו בזמן הישיבה בארץ. הוא ית' 
נשאנו כעל כנפי נשרים ויביאנו אליו, וכך גם נהג עם ישראל באותן תשע מאות 
שנה שישבנו בארץ ישראל. כל עוד לא יצאו ישראל לגלות אין צורך בשום מועד 
דרכי ההנהגה  כל  כבר  ובמועדיה טמונים  היא,  ד' תמימה  תורת  נוסף, שהרי 
אותן השנים, משום שמועדי  בכל  מועדים  נקבעו  לא  לכן  לישראל.  הראויים 

התורה כוללים את כל המאורעות שאירעו בשנות הנבואה וגילוי השכינה.
העולם  מן  בטלו  השכינה,  מאיתנו  ונסתלקה  בבל,  לגלות  כשיצאנו  אמנם, 

דרכי ההנהגה לפי מידת יצחק. שוב אין אנו רשאים להשליך יהבנו על ד', 
ולצפות שהוא יסלול את הדרך לפנינו, אלא עלינו מוטל לפעול בכל 



לא כן הדלקת נר במקצת הזמן, יש בה קיום מצות פרסום נס. ולכן אין השיעור 
מעכב וגם במקצת שיעור הזמן ראוי  לברך.

בה  נתן  אם  רק  מברך  אינו  בפנים,  שמדליקים  שבזמן  סק"ג,  במג"א  ועי'     
וי"ל  לברכה.  מעכב  שהשיעור  בפנים  בהדלקה  החמירו  מדוע  וצ"ב  כשיעור. 
לכל  דמי  שיעור,  בו  כשאין  אזי  נס,  פרסום  בו  בפנים שאין  המדליק  שדוקא 
חצי שיעור במצוה שאין בו מצוה כלל, והרי קבעו שיעור הנר לחצי שעה, ורק 

המדליק בחוץ שיש בו פרסומי ניסא, יש ערך להדלקה במקצת לברך עליה. 
   והואיל וראינו שיש הבדל מהותי בין הדלקת חוץ ופנים לענין דין שיעור שלם. 
יברך  שלא  כפמ"ג  שפסק  הבה"ל  המ"ב.  דברי  סתירת  את  ליישב  יש  מעתה 
במקצת שיעור, דבריו אמורים בזמן שנהגו להדליק בפנים, אך דברי המג"א 
הלא ודאי איירי באופן שמדליק בחוץ, ולכך מברך אף כשאין שיעור, מפני שיש 

פרסום הנס גם במקצת זמן. 
בפנים.  במדליק  ביאר שאיירי  ולא  כפמ"ג  הבה"ל  כיצד סתם  וכי  תתמה     
מצאנו כעין זה בדין המדליק אחר הזמן: דעת הרמב"ם שאחרי זמן שכלתה 
רגל, לא ידליק. וברשב"א נקט שבדיעבד מצוותו כל הלילה, וברא"ש כתב שזה 
ספק התלוי בתירוצי הגמ', אך בזמן הזה שמדליקים בפנים, אין הזמן מעכב 
וביאר  בברכה,  להדליק  פסק  ובשו"ע  הלילה.  כל  הבית  לבני  להדליק  ויכול 
כל"ק.  הלכה  ואם  מעכב,  אם  ספיקא-  ספק  שהוא  מפני  הב"י  טעם  הפמ"ג 
]סי'  והמ"ב  והנה המג"א  זה מוסכם שמברכים על ס"ס.  והעיר הפמ"ג שאין 
תרעב ס"ק יא[ פסקו שיכול לברך אחר הזמן שכלתה רגל, וצ"ב הרי אנן נקטינן 
שאין מברכים על ס"ס ]עי' במ"ב סי' רטו סק"כ[, ומדוע פסקו כאן לברך אחר 

הזמן.
   ונראה שפסקו כך דוקא בזמנם שנהגו להדליק בפנים וכסברת הרא"ש, וא"כ 
לדידן שמדליקים בחוץ לפרסם לבני רה"ר, המדליק אחר הזמן הרי הוא תלוי 
ואין רשאי להדליק בברכה. כשם שפסקו רבים  בנידון אם מברכים על ס"ס, 
שהמדליק על שולחנו אינו יכול לברך בזה"ז. ]אמנם יש מקום להקל כאשר לא 
נסגרו החנויות בזמנינו אך ודאי לא אחר שכלתה רגל מן השוק, כמדויק ברא"ש 

שבזמן הגמ' לא מהני שמפרסם לבני ביתו[.
הנה ראינו שהמ"ב סתם דבריו, ועלינו להבין שדבריו אמורים בזמנו שהדליקו 
בפנים, ואין דבריו אמורים בהדלקה בחוץ. וא"כ י"ל שאף דברי הבה"ל שכתב 
לא לברך על  פחות מכשיעור, איירי דוקא במדליק בפנים, אך לדידן שחזרו 
אף  לברך  רשאי  כשיעור,  שמן  לו  ואין  שאנוס  מי  לרה"ר,  בפרסום  להדליק 
בפחות מכשיעור כדברי המג"א. ושמא י"ל שאף המדליק בחוץ בתחילת הזמן 
זמן  ימתין עד כדי שיעבור מקצת  אין רשאי להדליק בפחות מכשיעור, אלא 
שאז הנר יהיה ראוי לידלוק עד שתכלה רגל. ובעת הזאת פסק המג"א לברך. 
אך ודאי באופן זה שהוא אנוס, לא אמרו לו רבותינו להפסיד את הברכה. ]ואין 
לתמוה שא"כ יהיה הבדל בין אדם שיש לו שמן שאסור לברך פחות מכשיעור 
לבין האנוס שמותר לו לברך. י"ל שמצינו כעין זה בסי' תעה בשעה"צ ס"ק לט[
   ומכאן יש ליישב תמיהה על הפמ"ג שאסר להדליק נר חנוכה בערלה מפני 
מיכתת  כתותי  טמאה  שתרומה  כתב  בסוכה//  הר"ן  והנה  מיכתת.  שכתותי 
שיעורא, ולדברי הפמ"ג קשה מדברי הירולמי שמדליקין בשמן תרומה טמאה. 
וי"ל שדברי הפמ"ג אמורים במדליק בפנים שאז השיעור מעכב, אולם דברי 

הירושלמי איירי במדליק בחוץ שאז אין השיעור מעכב.
   סוף דבר. דברי המ"ב להתיר לברך אחר הזמן, והבה"ל שבלא שיעור מדליק 
בלא ברכה, נאמרו רק לדידהו שהדליקו בלא פרסום לבני רה"ר, אך לדידן מוכח 
ולהתפלל  בדעת רבותינו שהשתנה פסק ההלכה. ושמא גם המנהג להקדים 
ערבית, נקבע בחלק מתפוצות ישראל שהדליקו בפנים  כיום שנוהגים להקפיד 
על הדלקה בפרסום לרה"ר, שמא יש להקפיד יותר על תחילת הזמן ולהדליק 

קודם ערבית, וכך כתב בכף החיים.

 בענין מצות הדלקת נר חנוכה
הרב חיים הירשמן

דיון דברים שהיה לי עם מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א בענין מצות הדלקת נר 
חנוכה, וזהו מה שכתבתי לו.

לכבוד מרן שליט"א, השלום והברכה!
ראיתי בספר "דרך שיחה" בעניני חנוכה על השאלה שמרן נשאל מה עדיף: 
או  אמה,  כ'  בתוך  חנוכה  נר  מצות  לקיים  יוכל  ועי"ז  ג'  בקומה  דירה  לקנות 

לקנות דירה בקומה ד' למעלה מכ' אמה ועי"ז יוכל לקיים מצות מעקה.
מרן דן בזה משום מעקה דאורייתא ונר חנוכה דרבנן, וגם משום תדיר ואינו 

תדיר, והכריע שמעקה עדיף משום שנר חנוכה אפשר לקיים בפתח הבית.
ולענ"ד נראה דנר חנוכה עדיף ממעקה משום שאם אין לו גג, אינו חייב כלל 
בחיוב דמעקה, ולא ביטל שום מצוה משא"כ מצות נר חנוכה הוא חייב לקימו, 
רק כשהוא למעלה מכ' הוא אנוס מלקיים אותו כמצוותו, ואע"פ שהוא יכול 

לקיימו בפתח הבית, זה אינו לכתחילה וכתיקונה.
)והדבר דומה למי שיש לו כסף, מה עדיף שיקנה שמן לנר חנוכה, או 

לנו, כדרך שיעקב היה צריך להשיג  כוחנו מול המצוקות שהגלות מסובבת 
בעשר אצבעותיו את כל הנדרש. בעת הזאת אין מועדי התורה מספיקים כדי 
הנהגת  על  ללמד  כדי  מועדים חדשים,  אנו  צריכים  חיינו.  את חשכת  להאיר 

הגלות. במועדים אלה, יד ד' נראית בתוך מעשינו.
מסירות  ע"י  אלוקינו  ד'  הושיענו  בשניהם  וחנוכה.  פורים  הם  אלה  מועדים 
נפשם של אסתר המלכה ושל מתתיהו בן יוחנן ובניו, כפי שראוי לפי מידתו 

של יעקב.
בדיוק  מכוונים  היו  המאורעות  פרטי  שכל  יראה,  אסתר  במגילת  והמעיין 
ותרש, בא  ובגתן  נפלא. בדיוק בשעה שנקרא לפני המלך את מעשה מרדכי 
המן לחצר בית המלך החיצונה. בדיוק כשזעם אחשורוש על המן הרשע, בא 
חרבונא לאמור למלך על העץ אשר הכין המן למרדכי, וכן עוד פרטים רבים. 
אבל בשעה שנזקקה אסתר לבוא אל המלך אשר לא כדת, לא קרא לה המלך. 
להיפך, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלושים יום. והטעם לזה, שסוף 
כל סוף הייתה הגאולה צריכה לבוא ע"י מסירות נפשה של אסתר, כפי שראוי 

להנהגת יעקב אבינו.
ובפולמוס של יוונים, היו מתתיהו ובניו צריכים לצאת למלחמה שאין לה שום 
יד ד' להיראות  יכולה  סיכוי, במסירות נפש של ממש, שהרי רק ע"י מעשינו 

בגלות.
הקיץ.  בעונת  הם  התורה  מועדי  כל  הנה  להעיר.  לנו  יש  נפלאה  הערה  ועוד 
ויעויין בדברי חז"ל )ילקוט שמעוני במדבר רמז תשפ"ב(, שאמרו וז"ל, אמר 
ומבואר  מועד.  לישראל  ליתן  וחדש שבקיץ בקש הקב"ה  בכל חדש  לוי,  רבי 
שהמועדים שייכים, מעיקר עניינם, דווקא לקיץ. וכן בדין, שהרי הקיץ הוא זמן 
והעצים עמוסים  בגלוי. השדה מלאה תבואה  שהשפע האלוקי מאיר בעולם 
בפירות. השמש מאירה וכל היקום אומר שירה. ממש כפי שהמועד מגלה את 
יד ד' הנגלית בעולם על ישראל עמו. אבל החורף הוא זמן שהעצים עירומים 
בבתיהם,  מכונסים  אדם  ובני  בעננים,  מכוסה  השמש  ומעליהם,  מפירותיהם 
שני  אמנם  ולשמחות.  למועדים  ולא  ולגילוי,  לגאולה  המתאים  זמן  זה  ואין 
דווקא  ומתאימים  ראויים  אבינו,  יעקב  מידת  כנגד  המכוונים  הגלות,  מועדי 

לעונת החורף. 

יעשה לנו הקב"ה ניסים כפי שעשה לאבותינו בחנוכה ובפורים.

מי שאין לו נר להדלקת שיעור, האם יכול לברך 
הרב עדיאל כץ

כתב בבה"ל ]סי' תרעב ס"ב[ בשם הפמ"ג ]סי' תרעג מ"ז סק"י[ מי שאין לו שמן 
כשיעור הזה ידליק בלא ברכה. ומאידך דייק המג"א מדברי הרמב"ם והשו"ע 
שכאשר הדליק אחר תחילת הזמן א"צ ליתן שמן כשיעור חצי שעה אלא רק 
עד שתכלה רגל ]והטור חולק על כך[, ולפלא הוא שהמ"ב בסק"ה פסק להלכה 
כדברי המג"א. ומוכח שאין שיעור השמן מעכב לברכה, היפך מהכרעת הפמ"ג.
   והיה מקום ליישב ולחלק שדוקא המדליק בתחילת הזמן לא ידליק אם אין בו 
כשיעור חצי שעה. אולם אחר שכבר עבר מקצת הזמן, אזי אין תועלת בשיעור 
חצי שעה, ולהכי סגי בשיעור מועט עד כדי שתכלה רגל מן השוק, וידליקהו 
בברכה. אך א"כ נפל בבירא דינו של הפמ"ג. הרי יכול הוא להדליק בברכה, 
כאשר ימתין מעט אחר תחילת הזמן, ואז יהיה רשאי להדליק בברכה כדברי 

המג"א, ומדוע אמרו לו רבותינו להדליק מיד ולהפסיד בידיים את הברכה.
]עי' בהגהמ"י     והנה הפוסקים חלקו בנידון זה אם השיעור מעכב לברכה. 
ובש"ג ובב"ח[. וביאר הפמ"ג שזה תלוי בתירוץ הגמ' "לשיעורא" אם נפסק כן 
לדינא ואם תנאי זה מעכב. ולכן פסק שמספיקא דדינא לא יברך כשאין שיעור, 
אך אם הדליק בלא שיעור יכבהו וידליק שוב בלא ברכה, שמא יצא בהדלקתו 

הראשונה. 
   ועיין בבית הלוי שהוכיח שיש שיעור להדלקת הנר. נקטינן שנר חנוכה קודם 
לקידוש היום, ואם אכן א"צ שיעור בהדלקת הנר, למה יבטל את קידוש היום, 
הרי מספיק לו מעט שמן להדלקה. ומוכח שבלא שיעור לא יצא יד"ח. ומכאן 

תמיהה על דינו של המג"א. 
   אולם נראה להוכיח כדברי המג"א, שהרי י"א כבתה זקוק לה אף שנר זה 
שכבה ומדליקו לא יתקיים בהדלקתו חצי שעה, וכן נראה שהמג"א ביאר בדעת 
הרמב"ם שאין התירוצים חולקים, ואי לא אדליק מדליק אף שאין יכול להדליק 
בזמן זה שיעור חצי שעה ובכל זאת מברך. ונראה שדברי בית הלוי אינם סותרים 
לדעת המג"א, שגם לדבריו י"ל שהדלקה במקצת זמן היא מצוה שראוי לברך 
עליה, אך ודאי שיש יותר פרסומי ניסא בהדלקה הנר בכל זמן השיעור. וגם זה 
בכלל קדימה לקידוש- כל רגע נוסף של פרסומי ניסא בהדלקת נר קודם הוא 

לקידוש היום. ולכן עדיף שידליק חצי שעה אף שלא יהיה לו יין לקדש.   
   אך צ"ב במה שונה דין שיעור הנר שאינו מעכב, משאר שיעורי תורה שמקצתם 
אינם מצוה כלל. ]ועי' בפמ"ג סי תרע"א שהסתפק אם מדליקים בשמן ערלה 
מפני שכתותי מיכתת שיעורא[. ונראה לבאר ששיעור הנר אינו דומה לשאר 

שיעורים שבהם אין ערך למקצת המצוה, אכילה פחות מכזית אינה 
אכילה כלל וכן לולב שאין בו שיעור, אין הוא בכלל לולב. 



עוף כדי לשחטו ולקיים בו מצות שחיטה וכיסוי הדם, בוודאי נר חנוכה עדיף, 
משום שיש לו כעת חיוב לקיים מצות נר חנוכה משא"כ מצות שחיטה וכיסוי 

הדם, אין שום חיוב כשאינו רוצה לאכול את העוף(.
תשובת מרן –  אם אין לו חלון, מדליק לכתחילה בפתח ביתו.

וכתבתי לו שוב שאני רוצה לברר כמה נקודות בתשובה זו,
א(למה שכתב – מדליק לכתחילה בפתח ביתו – לכאורה הכוונה פתח שאינו 
היכן  לחלון(,  קודם  הוא  לרשוה"ר,  סמוך  הוא  )דאם  הרבים,  לרשות  סמוך 
לו חלון דהרי בגמרא  אין  לזה שיכולים להדליק על פתח הבית, אם  המקור 
מבואר, שאם דר בעליה מדליק בחלון, ואם הוא דר למעלה מכ', אינו מבואר 
כלל דינו בגמרא, ואולי הוא אינו יכול כלל להדליק, ואף שבמ"ב סימן תרע"א 
בשע"צ ס"ק מ"ב כתוב, בשם הפ"ת שאם החלון למעלה מכ' מדליק בפתח, הא 
דבריו קאי על הרמ"א שמדליקים בבית, ואף אי נימא שהמ"ב קאי גם בזמן הזה 
שמדליקים בחוץ, מהיכן הפ"ת לקח דין זה, שיכולים להדליק בפתח הבית אם 

הוא למעלה מכ', דהרי זה לא מבואר בגמרא כנ"ל.
ב(איך הדין אם יצויר שע"י שיקנה דירה בקומה ד', כדי לקיים מצות מעקה, 
לא יספיק לו כסף לקנות שמן זית לנר חנוכה, שזה מצוה מן המובחר, כמבואר 
בסימן תרע"ג, אלא רק לשמנים שאינם זך ונקי, ואם יקנה בקומה ג' הוא כן 
יכול לקנות שמן זית )כגון שהדירה יותר קטנה(, מה עדיף מעקה או מצות נר 
חנוכה מן המובחר, האם באופן זה כן אמרינן שנר חנוכה מן המובחר עדיף על 
מצות מעקה כמו שטענתי במכתבי הקודם, שאם אין לו גג ולא נתחייב במעקה 
הוא לא מבטל שום דבר, אבל אם הוא ידליק בשמן שאינו זך, הוא יקיים מצות 

נר חנוכה לא מן המובחר.
ג(מה עדיף, מצות מעקה או מזוזה, לו יצויר שיכול לקנות דירה על הגג ולקיים 
בקומה תחתונה שחייבת  לקנות  או  ממזוזה,  פטורה  היא  אבל  מצות מעקה, 

במזוזה, אבל אין לו מעקה.ותשובתו: כשתהיה אי"ה בב"ב תכנס.

בעניין שמן של מנורה
הרב חיים מרדכי שפירא

שבת כא ב, מאי חנוכה דתנו רבנן בכ"ה בכסלו יומי דחנוכה תמניא אינון דלא 
למספד בהון ודלא להתענות בהון שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים 
ובגהש"ס על אתר הראה מקום לדברי הרמב"ם בפ"ה מבה"ב  וכו'.  שבהיכל 
ה"ח, ושם הזכיר הרמב"ם ד' לשכות שהיו בעזרת הנשים, וחד מניהו לשכת 
השמנים ששם היה השמן. והמכוון להעיר, דהשמן לא היה מקומו בהיכל, כי 
אם בלשכה המיוחדת לו. ]ומקור דברי הרמב"ם הוא במדות פ"ב מ"ה, וצע"ק 
דלכאו'  וביותר  למשנה.  ולא  הרמב"ם  לדברי  מקום  הגרעק"א  הראה  אמאי 
חנוכה  הל'  בריש  שהר"מ  ליתא.  מעיקרא  קושיא  גופיה,  הרמב"ם  לשיטת 
העתיק הברייתא בלשון, ונכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור במקדש וכו', ולא 
נקט היכל. ובכלל מקדש, הוא אף הלשכות שבעזרת הנשים. ויש שדחקו דלשון 

היכל נמי כולל המקדש כולו, עיין בתשובות בתי כהונה שציין רע"א שם[.
עוד יש לעורר בעניין זה, דכל העניין מוכיח דבעינן למנורה שמן טהור בדוקא, 
נחלקו  בלילה  בלילה קדוש  כל הקרב  גבי  א  יד  דהנה בתמורה  וצ"ע הטעם. 
רש"י ותוס'. וז"ל )תוד"ה וכל(, פרש"י שילהי שתי הלחם )מנחות ק א( כגון 
שמן למנורה ולא נראה דמה קדושה שייכי ביה הא לית ביה קדושת כלי וכו'. 
וברש"י לפנינו ליתא, אולם כן הגיה בשטמ"ק שם. הרי דנחלקו אי שמן הדולק 
במנורה חשיב קרב, וממילא בעי קידוש כלי עובר להקרבתו. או"ד דאינו אלא 
לצורך קיום מצות הדלקה, ולית ביה תורת הקרבה. ולשיטת התוס' צ"ע, אמאי 
בעי שמן טהור בדווקא הא אינו קרב. ]ומש"כ התוס' דלא היה קדוש כלי בשמן, 
צ"ע ממנחות פח ב, חצי לוג מה היה משמש וכו' אמר ליה ר' שמעון ברבי שבו 
היה מחלק חצי לוג שמן לכל נר ונר. ומבואר דבעי קדוש כלי לשמן. האומנם 
דהתוס' שם ד"ה חצי לוג כבר עמדו בזה, תימה למה היה צריך לקדש השמן 

בכלי שרת. ולשיטתיהו אזלי, דס"ל דאין בשמן תורת הקרבה[.
ואשר יראה לומר בזה, דהנה בר"פ תרומה בכלל תרומת המשכן, נזכרו שמן 
למאור בשמים לשמן המשחה ולקטורת הסמים. ותמוה מה עניין שמן המאור 
ובדעת  הבניין.  צורך  שעניינה  המשכן  לתרומת  המשכן,  עבודת  מכלל  שהוא 
וכליו.  משכן  נמשחו  שבו  המשחה,  שמן  הם.  הבניין  מכלל  אלו  דכל  זקנים, 
המאור,  ושמן  לפניהם.  ביתם  שמבשמים  המלכים  דרך  שכן  הסמים,  קטורת 
דולק  דנר  ומבואר,  עכת"ד.  לפניהם,  ביתם  להאיר  המלכים  דרך  זה  שאף 
במקדש אינו רק קיום מצוה ועבודה, כי אם דהוי מצורת הבית גופיה. ]ועיין גם 
בסה"מ לרס"ג )רי"פ ח"ג פרש' נד סג(, שנראה דבכלל צורת המקדש אף אור 

המנורה. ומבואר מדבריו כנ"ל[.
האומנם נראה, דאיכא נפק"מ בין הדלקת המנורה בתורת מצות הדלקתה היא, 
ובין הדלקתה מדין צורת הבית. דהנה דבר פלא מצינו ברמב"ן סו"פ במדבר, 
דכתיב התם )ד טז( ופקדת אלעזר בן אהרן הכהן שמן המאור וקטרת הסמים 

וגו'. וכתב עלה הרמב"ן וז"ל, ועל דעת הירושלמי )שבת פ"י ה"ג( הכתוב 
בפירושי רש"י )שבת צב א ד"ה שכן( שהוא נושא אותם, יהיה משא 

המאור  ושמן  לחצאין,  פטמה  לא  רבינו  ומשה  מנה  הקטורת שס"ה  כי  גדול, 
לשנה שלימה רב מאד קפ"ג לוגין, ע"כ. וכבר נתעורר בכלי חמדה )במדבר ד(, 
דקפ"ג לוגין לשנה שלמה, אינו עולה אלא חצי לוג לכל יום ויום, וזהו שיעור 

הדלקת נר אחד, והלא במנורה ז' נרות.
והנראה בזה, דהא פשיטא דמשא אלעזר היה המשכן ולא עבודתו, שלא מצינו 
שנשא כבשים לעולות וכדו'. ועל כרחין מתבאר דמשום חובת הבית סגי בנר 
אחד לכל לילה, ורק משום מצות הדלקה דמנורה גופא, אמור דין ז' נרות. )ועיין 
כלי חמדה שם שמתחילה צידד דהיה נושא חצי לוג לנר מערבי, אולם בהמשך 
לעיכובא,  אינו  נרות  וז'  נר אחד מקיים מצוה,  דבריו התם העלה, דבהדלקת 

והביאור נראה כנ"ל(. 
ועיין מקדש דוד )כא ג( שבאר סוגיא דמנחות צט א, עשר מנורות עשה שלמה 
ולא היו מדליקין אלא בשל משה שנא' מנורת הזהב ונרותיה לבער בערב רבי 
אלעזר בן שמוע אומר וכו' ובכולן היו מדליקין שנאמר את המנורות ונרותיהם 
לבערם כמשפט לפני הדביר זהב סגור, ע"כ. ועיקרא דמילתא שעשה שלמה 
עשר מנורות תמוה, הא התורה אמרה מנורה אחת. והוכיח המקדש דוד מזה, 
ודין הבית עצמו,  מן הבנין.  היא חלק  גם  דהמנורה מלבד מצותה לעבודתה, 
הלא היה כל בית משונה ממשנהו. של שלמה משונה במידותיו משל משה, וכן 
של עזרא משל שלמה, דהכל בכתב מיד ה', שנמסר בכל זמן לנביא היאך יהיו 

מידות הבית, עכת"ד. ובהקדם מתבאר, דהמנורה מכלל הבית.
ורבנן הוו  והנה מדברי המקד"ד שם נראה שנתקשה, דסברות ר"א בן שמוע 
היינו פעם  היו מדליקין,  צידד דאף לראב"ש דבכולן  כן  ועל  סברות הפוכות. 
בזו ופעם בזו. וכנראה דבשל משה לעולם היו מדליקין. האומנם דלדרכנו יתכן 
לפתור בעניין אחר. דלת"ק בשל משה היו מדליקין כל הז' נרות, הואיל ומצות 
נעשו  לא  עיקרן  ביתר המנורות שכל  אולם  בה.  גופא אמורה  הנרות  הדלקת 
אלא מדין הבית, לא היו מדליקין בהן אלא נר אחד. אולם לראב"ש בכולן היו 

מדליקין ז' נרות, וכלישנא דקרא שהביא, ונרותיהם.
הגרי"ז  דמרן  משמיה  דמתיין  הא  עם  אחד  בקנה  עולים  דהדברים  ונראה 
זצללה"ה, שדקדק מהא דתנן )מנחות כח א( שבעה קני מנורה מעכבין זה את 
זה שבעה נרותיה מעכבין זה את זה. ונרות דתנן התם, היינו הכלי דנר הקבוע 
בראש הקנים, ולא הנר הדולק. ומשמע דהדלקת שבעה נרות אינה מעכבת. 
ואילו להלן שם )מט א( תנן שאין מחנכין את המנורה אלא בשבעה נרותיה 
בין הערבים. ומבואר דבעי הדלקת ז' נרות. ואמר הגרי"ז דמזה מוכח דלחינוך 
המנורה במסוים, הוא דבעי ז' נרות, אולם להדלקה סגי אף בחד. ונראה הביאור 
ונראה  מחנכתן.  עבודתן  דלדורות  קיי"ל,  הא  הכלים  חינוך  בדין  דהנה  בזה, 
נר  נרות. דבהדלקת  דבכדי להחשב עבודה במנורה במסוים, אכן בעי שבעה 
אחד לא מקיימא עבודה במנורה בתורת עבודתה היא, אלא מהניא ההדלקה 
הוא  אף  תלוי  היה  הבית  חינוך  דאי  ]והנפק"מ,  הבית.  צורת  מדין  במנורה 

בעבודה בו, יתכן דהיה מתחנך בהדלקת נר אחד[. 
כו(  )וישלח  השאילתות  דברי  סתירת  בהכי  לפתור  יתכן  הדברים  כנים  ואם 
בעניינא דחנוכה. שכתב שם תוה"ד, ברם צריך אי נמי מימר קאמרינן דמחייבינן 
לאדלוקי שרגא תמניא יומי דההוא לוגא דאישתכח בהיכלא והוה ביה שעורא 
יומא חד וכו'. ובסו"ד )סוף דרשה ראשונה( כתב, ומאי נר חנוכה דתניא בכ"ה 
בכסליו וכו' וכשגברו מלכי בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו שמן אלא 
פך אחד שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו להדליק אפי' יום אחד 
ונעשה להם נס והדליקו ממנו שמנה ימים, עכ"ל. ובהעמק שאלה גרס, לא היה 
יום אחד, אולם הביא בשם האשכול שגירסתו בשאילתות,  בו להדליק אלא 
הלא  המבוכה,  טעם  ידעתי  ולא  עי"ש.  אחד,  יום  אפי'  להדליק  בו  היה  לא 
שפתי השאילתות ברור מללו, דהיה בפך לוג שמן. ונחזי אנן אי לוג שמן יש בו 

להדליק יום אחד או לא. 
ונראה דבאמת לוג יש בו הדלקת נר אחד ליום אחד, ותו לא. ]ומטין הדברים 
מדליקין  ביום  פעמים  דב'  ומוספין,  מתמידין  פ"ג  הרמב"ם  כשיטת  דס"ל 
נהי  נר אחד  יום[. אלא דהדלקת  בכל  לנר  לוג  נמצא  ובערב,  בבוקר  המנורה 
דמקיים בה חובת הדלקה בבית, לא מקיים בה מצות הדלקת מנורה גופא. ועל 
כן לא היה בו להדליק אפי' יום אחד, הגם שהיה בו להדליק נר אחד באותו 

היום.
ומעתה נתנה ראש לתמיהותנו מתחילה. ונימא דהא דהוצרכו שמן טהור, אף 
אם אין בשמן תורת הקרבה. משום ששמן של מנורה, מכלל גוף הכלי דמנורה 
הוא. דהא דהמנורה חשיבא חלק מצורת הבית, הוא משום דמכלל צורת הבית 
שיהא בו נר דולק. נמצא דמכלל צורת הבית, לא אך המנורה אלא אף השמן. 
ושפיר בעינן שמן טהור דווקא, מלתא דטהרת הבית עצמו. ובפרט אם כנים 
בלשכת  ולא  בהיכל  שמן  היה  אמאי  נמי,  ויתיישב  א'.  נר  שהדליקו  הדברים 
השמנים. ונראה דשמן להדלקת כל ז' נרות אה"נ דהיה בלשכת בית שמניא. 
אולם שמן הדלקת נר אחד דהוא מחובת הבית ומדין המנורה עצמה, שפיר י"ל 

דהיה מקומו עם המנורה עצמה.



שקריאת ההלל מצוה מדברי סופרים - מברך עליו אשר קדשנו במצוותיו וצונו 
כדרך שמברך על המגילה ועל העירוב' וכו'.  וקשה טובא, הלא כבר קודם לכן 
כתב ברכת המצוה בהדלקת הנר שהיא מדברי סופרים, והיה לו לשאול זאת 
שם. והרי סוגית הגמרא המתייחסת לנידון זה, סובבת והולכת על הדלקת נר 

חנוכה ולא על קריאת ההלל. 
ועוד, הרמב"ם עצמו בהלכות ברכות )י,ג( הביא זאת במפורש לענין נר חנוכה: 
'כל המצות שהן מדברי סופרים בין מצוה שהיא חובה מדבריהם כגון מקרא 
מגילה והדלקת נר בשבת והדלקת נר חנוכה, בין מצות שאינן חובה... מברך 
על הכל קודם לעשייתן אשר קדשנו במצותיו וצונו לעשות. והיכן צונו בתורה 
שכתוב בה 'אשר יאמרו לך תעשה'. נמצא ענין הדברים והצען כך הוא: אשר 
או  חנוכה  של  נר  להדליק  שצונו  מאלו  לשמוע  בהן  שציוה  במצותיו  קדשנו 

לקרות המגילה', ומדוע כאן הזכיר זאת רק גבי ההלל. 
הוצרך  מדוע  דרבנן,  במצוה  'וצונו'  לברכת  דוגמא  הרמב"ם  כשהביא  ועוד, 

להרחיק למגילה ולעירוב ולא הביא מנר חנוכה. 
אלא שאם נעיין היטב בסוגית הגמרא נראה שיש בדבר שני נידונים; נידון אחד 
הוא כיצד אפשר לומר 'וצונו' במצוה מדברי סופרים. בזה פותחת הסוגיא גבי 
נר חנוכה בשאלה 'והיכן צונו', והביאה הרמב"ם בהל' ברכות, שציונו לשמוע 
לחכמים שהם ציוונו להדליק. ואולם ישנה שאלה נוספת, גם אם ניתן לומר 
'וצונו', האם צריך לברך ברכת המצוה על מצוות דרבנן. ובנידון זה אין הוכחה 
ממה שתקנו לברך על הדלקת נר חנוכה, כי כאמור בברכות ההדלקה יש ענין 
יחודה   ניכרת כלל  אין  ידליק בלא ברכה,  ]והרי אילו  נוסף של ברכת-הודאה 
ענין  להביא  כן דקדק הרמב"ם  על  הנס[.  על  הודאה  זו המבטא  של הדלקה 
זה שמברכים על מצוה מדברי סופרים, בהלל דוקא ולא בהדלקת הנר, והביא 
דוגמא לכך ממגילה ועירוב ולא מנרות חנוכה שענין ברכתם מיוחד הוא שיש 

בה גם עניין הודאה על הנס, ואין ממנו ראיה לשאר מצוות דרבנן.
ונראה שיסוד הדברים מבוארים בדברי הב"ח )תרעו( שכתב מסברא דנפשיה: 
'דמה שמדליקין עליו בביתו אינו בא אלא לפטור אותו מחיוב המוטל על ממונו 
להדליק נרות לפרסם הנס ברבים, אבל ההודאה על הנס וברכת שהחיינו הוא 
בשעת  שם  שעמד  לא  אם  עליו  כשמדליקין  נפטר  לא  ומזה  גופו  על  בחיוב 
ברכה וענה אמן'. וזהו ככל הנ"ל בשיטת הרמב"ם ששני דינים הם בהדלקה. 
ועוד נראה מדקדוק דבריו, שישנם בהדלקת הנרות שני חיובים השונים בגדרם, 

חיוב על ממונו לפרסום הנס, וחיוב על גופו בהודאה, ויש נ"מ בדבר ואכ"מ.

לימוד מהשמן בנס חנוכה
הרב נחום באדנער

ז"ל הגמ' שבת דף כ"א ע"ב:
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. 
בר  יוסי  ורבי  יוסי בר אבין  רבי  אמר עולא: פליגי בה תרי אמוראי במערבא, 
זבידא, חד אמר: טעמא דבית שמאי - כנגד ימים הנכנסין, וטעמא דבית הלל 
- כנגד ימים היוצאין. וחד אמר: טעמא דבית שמאי - כנגד פרי החג, וטעמא 
דבית הלל - דמעלין בקדש ואין מורידין. אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: 
שני זקנים היו בצידן, אחד עשה כבית שמאי ואחד עשה כדברי בית הלל, זה 
נותן טעם לדבריו - כנגד פרי החג, וזה נותן טעם לדבריו - דמעלין בקדש ואין 

מורידין.
וז"ל  ותירצו  ומה פשט בדברי ב"ש,  והקשו האחרונים מה הקשר לפרי החג, 
מהרש"א: ]ח"א שם[ טעמא כנגד פרי החג כו'. יש לעיין דודאי לא פליג ב"ש 
בהא דמעלין בקודש דילפינן מקרא כפירש"י ובפרי החג ודאי דאיכא טעמא 

כדאמרינן לפי שהם נגד ע' אומות עובדי כוכבים שיהיו פוחתין והולכין. 
גם בליל  א' שהיה הנס  והרא"ם בתירוץ  וי"ל דה"נ איכא טעמא כמ"ש הב"י 
היו  שמן  חלקים  ח'  נמצא  חלקים  לח'  מתחלק  מעיקרא  שהיה  לפי  ראשון 
כיון דאיכא טעמא  כנגד פרי החג  וה"ק ב"ש  והולכים מלילה ללילה  פוחתין 
לית לן למיחש להא דמעלין בקודש כו' ה"נ הכא איכא האי טעמא וק"ל: עכ"ל. 

)וכע"ז בפנ"י(.
וז"ל:  פרט,  עוד  והוסיף  )שם(  בשיעורו  שליט"א  אלישיב  הגרי"ש  מרן  וביאר 
ואף שאין קשר לפרי החג, מ"מ העיקר הוא שנוהגים להראות מיד הנס הגדול 
בכמות, שהיה ח' ימים, וא"א להדליק כל לילה ח' כי הרי היה בהדרגה, ונשתנה 
כל יום, לכן גם את זה צריכים להראות, אבל ס"ל להתחיל עם הנס הגדול. ואף 
שתמיד צריך לנהוג על פי הכלל של מעלים בקודש, הרי יש עוד מקור להפך, 
מזה של פרי החג. עכ"ל השיעור. )וכע"ז במהר"ל ספר נר מצוה חלק ב - עניני 

חנוכה(.
מבואר  הפנ"י  ולדברי  יום,  כל  שהיה  השינוי  להראות  ענין  שיש  לנו  היוצא 

שאפילו יש ענין להבליט פרט זה שמתמעט והלך, וצ"ב למה זה כ"כ חשוב 
מוסיף  אינו  שלכאורה  השמן  ירידת  ובפרט  בהנס,  פרט  כל  להדגיש 

ברכת על הניסים בנר חנוכה
הרב פנחס לוי

בגמרא )שבת כג.(: הרואה נר של חנוכה צריך לברך. והיא ברכת 'שעשה נסים 
לאבותינו' כמבואר בגמרא. ונחלקו הראשונים במי שהדליקו עליו בביתו; לדעת 
הרמב"ם )חנוכה ג,ד(, כפי שפירש דבריו המגיד-משנה, אף מי שהדליקו עליו 
בביתו, כשרואה נר חנוכה מברך. ואילו הרשב"א )בגמרא שם, והובא במ"מ( 
כתב מסברא שאם מדליקים עליו בביתו אינו צריך לברך, שלא מצינו יוצא מן 

המצוה וחוזר ומברך על הראיה. 
על מצות  זו, אפשר שנתקנה  ברכה  בגדר  ברכה שנחלקו  עמק  בספר  ופירש 
ההדלקה, שאף הרואה את הנרות הריהו כמשתתף בהדלקה, ותיקנו ברכה על 
'הדלקה זוטא' זו. כך נקט הרשב"א, ועל כן הניח כהנחה פשוטה שאי אפשר 
שיצא ידי חובת הדלקה ושוב יברך ברכה זו. והצד השני - היא דעת הרמב"ם 
ואינה  הנסים,  על  הודאה  שהיא  ההודאה,  ברכת  מכלל  הניסים  על  שברכת 
קשורה למצות ההדלקה הלכך אעפ"י שהדליקו עליו צריך לברך על הנס כל 
שלא בירך ]או שמע הברכה והריהו כעונה - שהרי זו מכלל ברכות ההודאה[ 
אלא שמ"מ צריך שיראה הנרות, כפי שמצינו בברכת הודאה על הנס ברואה 
מקום שנעשה בו נס, אף כאן תקנו ברכה זו רק כשרואה הנרות, אבל בעיקרה 

ברכת הודאה היא ואינה שייכת למצות ההדלקה. 
נמצא מבואר שלדעת הרמב"ם, מלבד מצות הדלקה ישנו דין נוסף של הודאה 
על הנס בברכת הנרות, ואף מי שיצא במצות הדלקה, כל שלא שמע הברכות 

צריך לברך ברכה זו לכשיראה הנרות. ויש לעמוד על מקור הדבר.
והנה הר"מ )חנוכה פ"ג ג( מבאר שעיקר תקנת חכמים בימים הללו שתחילתן 
כ"ה בכסלו, להיותם ימי שמחה והלל ומדליקים בהם הנרות בערב על פתחי 

הבתים, והם אסורים בהספד ותענית. 
חנוכה,  נר  בהדלקת  חייב  המגילה  בקריאת  שחייב  'כל  כתב:  )ד(  ובהלכה 
והולך  ומפרט  הן..'  ואלו  ברכות  שלש  מברך  הראשון  ביום  אותה  והמדליק 
באותה הלכה את ברכות המדליק והרואה. לאחר מכן מפרט הר"מ בכל אותו 
ימים טובים, סדרם הרמב"ם  ]כל הלכות הלל שבשאר  הפרק הלכות ההלל. 
בהל' חנוכה בפרק זה[. ובפרק הבא )ד( חוזר הרמב"ם לבאר הלכות הנרות, 
עד גמירא. ויש לתמוה, מה ראה הר"מ להכניס הלכה אחת של ברכות הנרות 
שאר  בין  סידרה  ולא  ההלל,  בהלכות  עוסק  שכולו  הראשון  הפרק  בתחילת 

הלכות הנרות בפרק הבא.
ובברייתא שנו 'בכ"ה בכסלו יומי דחנוכה תמניא אינון.. לשנה אחרת קבעום 
מדוע  מזרחי  אליהו  רבי  עמד  וכבר  והודאה'.  בהלל  טובים  ימים  ועשאום 
הושמטה מצות הדלקת הנר בברייתא. והנה רש"י פירש 'הודאה' - לומר 'על 
הנסים' בברכת הודאה, אבל הרמב"ם לא הביא כלל אמירת 'על הנסים' בהלכות 
חנוכה אלא בהלכות תפילה וברכות בלבד. וכבר כתב בהגהות מהרא"י שנראה 
מסידור דברי הרמב"ם שפירש 'הודאה' דקתני בברייתא על הדלקת הנרות ולא 
כפירש"י. תדע, שאל"כ ודאי היה לו להר"מ להביא כאן במקום שמפרש את 
עיקר תקנת הימים הללו, שצריך לומר הודאה בתפילה ובברכת המזון - אלא 
'על הנסים' שייכת לשאר הזכרות מעין המאורע   משמע להרמב"ם שהזכרת 
ימי החנוכה  ואילו תקנת חכמים שבאותו הדור שקבעו  שבתפילה ובברה"מ, 
בהדלקה,  הנס  פרסום  ענין  גופא, שמלבד  הנרות  הדלקת  פירושה  'בהודאה' 
יש בהדלקת הנר ענין הודיה על הנס, והוא ע"י  שמברך עליה הברכות, שבזה 
מורה שאין זו הדלקה לצרכו גרידא אלא הדלקת נר חנוכה על הנסים שעשה 

ה' לאבותינו.
וכן מפורש בפסקי הריא"ז, בדבריו שכך הוא מפרש דברי הברייתא 'בהודאה' 
- בהדלקת הנרות.  )עיין במנחת שלמה )תנינא נח( שעיקר התקנה בהדלקת 
הנרות, כדי להודות עי"כ על נסי הנצחונות, ועל כן כוונת הלב בשעת ההדלקה 

להודות ולהלל לד' על נסי המלחמות, היא מעיקר המצוה(.
הלשון:  בזו  הביאה  שהרי  הברייתא,  כן  שפירש  הרמב"ם  מלשון  מבואר  וכן 
'התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת ימים האלו שתחלתן כ"ה בכסליו 
ומפרש  בברייתא,  דתני  טובים'  ימים  ועשאום  'קבעום  היינו   - שמחה'  ימי 
והודאה'  'בהלל  היינו   - הנרות'  בהן  ומדליקין  'והלל,   - ימי  דהיינו  הרמב"ם 
דקתני. ואם כן מיושב במקצת קושית הרא"מ, כי אמנם לא הושמטה הדלקת 

הנרות מהברייתא אלא היינו הך דקתני 'הודאה'. 
ולא  חנוכה  מהל'  הראשון  בפרק  הברכות  דיני  את  הר"מ  שהביא  הטעם  וזה 
עם שאר הלכות הדלקת הנר, כי כאן השמיענו הר"מ חידוש זה - שההדלקה 
בברכותיה היא תקנת 'הודאה' של החכמים שבאותו הדור שקבעו הימים בהלל 
והודאה. על כן מבאר בפרק זה ענין ההלל וההודאה, ואילו בפרק הבא מדבר 
על המצוה המסוימת של הדלקת הנר שענינה פרסום הנס לאחרים, מלבד ענין 

ההודאה.
שהביא  דלאחר  חנוכה,  הלכות  בתחילת  הרמב"ם  דברי  את  לבאר  יש  ובזה 

ויום  יום  'בכל  ה(  )בהלכה  כתב  ההדלקה,  ברכות  את  ד(  )בהלכה 
משמונת הימים אלו גומרין את ההלל ומברך לפניו... אע"פ 



שיכלו היונים לאסור ללמוד תורה ולפרוץ החומות ולהכנס למקדש והיהודים 
ולא  יונית  חכמה  ולמדו  להם  שפתחו  ע"י  רק  הכל  ממנו  לצאת  צריכים  היו 
שמרו על הבדל מוחלט בין היהודים ליונים, ומידה כנגד מידה חייבום היונים 
ללמוד את חכמתם, וכנגד שלא שמרו הבדלה מהם ניתן להם כח לפרוץ פרצות 
למנוע שמירת טהרת המקדש והרחקה מגוים, לכן כשניצחום תקנו את עיקר 
בנו  ילמד  אשר  ארור  ואמרו  מוחלטת מחכמתם,  הרחקה  א.  בניזקין,  הגרמא 

חכמה יונית, ב. תזכורת לכל היהודים להודות לד' על כל פירצה שזכו לסגור.

בגדר מצות פירסומי ניסא
הרב יוסף מאיר ויספיש

בשו"ת מעשה ניסים לרבנו רבי אברהם בן הרמב''ם סימן א' כתב וז''ל, ומצות 
פרסומי ניסא, סמכו אל מאמרו ית' ולא תחלל את שם אלקיך ואמרו בספרי 
בפירושו משמע שנאמר לא תחלל אמור קדש, וע"כ נתחייב לפרסם הנסים בכל 
מקום שנעשו בו, ואמנם מה שהקשו ז"ל שבת כ"ג ע"א היכן צונו להדליק אך 
הוא ליחד זה בהדלקת נר, וכבר יתכן שיהיה זה זולת זה, או שיספיק בקריאת 
ומבואר  עכ''ל.  דברי חכמים מלא תסור  והיתה התשובה מצוה לשמוע  הלל, 
מדברות ק' דבהדלקת נרות חנוכה איכא קיום של מצות קידוש ה' ובזה יש 
לישב  אמאי תיקנו שצריך לחזר על הפתחים על מצות נר חנוכה יותר משארי 
מצות וגם מוכר כסותו ואין אומרים בזה המבזבז אל יבזבז יותר מחומש די''ל 
כיון דיש בה נמי מצות קידוש ה'  חמירי טפי כדאשכחן דמצות חילול ה' חמירי 

ביותר וכדכוותה מצות קידוש ה' הנלמדת ממנה כלשון הספרי הנ''ל. 
ולפ''ז יש ליישב את קושית רבינו הקהלות יעקב ]כתבי קה''י שבת[ שהקשה 
נר חנוכה עדיף לשיטות דקידוש הוא  ונר חנוכה  כיצד אמרינן דקידוש היום 
דאורייתא והביא תי' בשם בנו רבנו הגרח''ק שליט''א לפי הט''ז בסי' תרפ''ז 
דקריאת מגילה דוחה דאורייתא מטעם פירסומי ניסא וכתב דמ''מ יש לחלק 
י''ל דמ''מ  נ''ח, ואולי  דמגילה היא מדברי קבלה דחמירי כדאוריתא משא''כ 
אף נר חנוכה אינה חשיבי כדרבנן גרידא אלא מקימים בזה חיובא דאוריתא 
דקידוש ה' כמו שנתבאר בדברי ר'''א, ועוד הקשה הקה''י למ''ד דקידוש על 
הכוס דרבנן א''כ פשיטא דנר חנוכה עדיף וי''ל למשנ''ת דמ''מ סלקא דעתך 
דקידוש עיקרו דאורייתא וקמ''ל דגם נ''ח עיקרו דאוריתא ואף דבקידוש איכא 

נמי פירסומי ניסא. 
וכבר כתב השבות יעקב חלק ג' סימן מ"ט ליישב את מ"ש הרמב"ם סוף הלכות 
חנוכה וז"ל אפי' אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה שואל או מוכר כסותו ולוקח 
נראה  וכו'  יאכל  מה  לו  אין  אפי'  וז"ל  המ"מ  שם  וכתב  ומדליק  לנרות  שמן 
שלמדו ממה שנתבאר בפ"ז חמץ ומצה שאפילו עני שבישראל לא יפחות מד' 
כוסות והטעם משום פרסום הנס וכ"ש בנר חנוכה דעדיף מקידוש היום עכ"ל 
ודבריו תמוהים מה כ"ש הוא זה דלמא שווים הם דהלא גם בד' כוסות שהוא 
פרסום הנס בפרטות שהוא הנס דאוריית' וחנוכה הוא רק דרבנן וז''ל, דלכאורה 
קשה מה דאיתא נר חנוכה עדיף מקידוש היום דפרסומי ניסא עדיף קשה הא 
גם בקידוש היום איכא זכרון נס יותר שמעיד שהקב"ה ברא עולמו ונח ביום 
השביעי ואין לך נס גדול מזה שברא כל הבריות מאין בדיבור בעלמא וצמצם 
לנוח ביום השביעי אלא צ"ל בהא עדיף נר חנוכה שמדליק הנר מבחוץ ואיכא 
נס לציבור ברשות הרבים כדאי' בש"ס משא"כ קידוש היום הוא רק  פרסום 
בביתו וא"כ מכח זה נר חנוכה הוא סימן מט כ"ש מד' כוסות ולהכי דקדק לומר 

פרסומי ניסא כלומר שמפרסמים הנס. 
ואל תתמה ע"ז שהרי קרוב לזה מבואר להדיא בתוס' בשבת דף כ"ד ע"א ד"ה 
מה. וז"ל, להזכיר של חנוכה בברכת המזון בתפלה פשיטא לי דמזכיר משום 
דתפלה בצבור היא ואיכא פרסומי ניסא משא"כ ברכת המזון שהוא בבית ליכא 
פרסומי ניסא כולי האי עכ"ל. הרי להדיא דיש לחלק כן ומטעם זה נ"ל יפה 
פסק המ"א בא"ח סימן תרע"ח ס"ק א' דהני דינים שאמרו דעדיפא לא נאמרו 
ועכ"פ דברי  אלא שבזמן שמדליק בחוץ עדיפא משא"כ אם מדליקין בפנים 

המ"מ נכונים הם בלי פקפוק כלל  עכ''ל.

אור הגנוז 
הרב מנחם מנדל לבנטל 

למצותה  דהוקצה  דבסוכה  וצ"ב  לאורה,  להשתמש  אסור  חנוכה  דבנר  קי"ל 
להנות ממנה  אסור  חנוכה  בנר  למה  וא"כ  ולהנות מהסוכה  מותר להשתמש 

הנאה של מצוה וצ"ע. 
והענין הוא דהנה האור גדל הקשה למה אנו מדליקים בליל כ"ה והרי המה 
נכנסו בכ"ה וא"כ הדליקו בבין הערביים דכ"ה ודלק בליל כ"ו וא"כ למה אנו 
ב' פעמים בכל  ורצה ליישב לפי דעת הר"מ דמדליקים  מדליקים בליל כ"ה, 
יום וא"כ ההדלקה היא כנגד ההדלקה דיום כ"ה אלא דבגמ' זבחים י"א מוכח 

דלא כהר"מ וצ"ע. 
הקב"ה  שגנזו  הגנוז  האור  האיר  דבחנוכה  מהרוקח  שידוע  לפ"מ  ונראה 

לצדיקים לעת"ל וזה התחיל להאיר בליל כ"ה דהוא יום חנוכת המזבח 
והאיר ח' ימים ומבואר היטב הא דמדליקים בליל כ"ה, ולפ"ז 

כלל לענין הנס.
וי"ל שהיה מקום לחשוב שכיון שהגיע הנס, נהפך הכל לטובה גמורה, ומאז 
רק השתפר המצב מדרגה לדרגה, שהרי הקב"ה מסייעתם עכשיו בדרך נס. 
אמנם זה אינו, שהרי גם בדרך נס שייך ירידות, שהגם שיש ניסים, עדיין שייך 
התמודדות עם המציאות, ושייך גם הדרדרות במציאות, הגם שיש רוח והצלה. 
והוא לימוד עצום ל"ַעל ִנֶּסיָך ֶׁשְּבָכל יֹום ִעָּמנּו, ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ֶׁשְּבָכל 
ֵעת" שאף אם נראה איזה ירידה, וקשיים שמתגברים והולכים, אין זה סימן 
שנסתלק הסייעתא דשמיא, אלא שעדיין יש מצבי התמודדות מתוך הניסים, 
ותוך הירידות גם שייך מצב ניסי, ואדרבה, זה הסדר של ִנֶּסיָך ֶׁשְּבָכל יֹום ִעָּמנּו, 

שאפילו מתוך קשיים, עדיין יש ניסים וסייעתא דשמיא!

הנרות הללו קודש הם
הרב אלימלך פובידלו

בנוסח הנרות הללו איתא: 'וכל שמונת ימי החנוכה הנרות הללו קודש הם ואין 
כ"ב.(  )שבת  דחנוכה  דהא בשמעתתא  טובא  וק'  בהם'  רשות להשתמש  לנו 
אמרי' דאסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה ומק' "וכי נר קדושה יש בו" ומסיק 
הגמ' הטעם משום ביזוי מצוה, ואם כן כיצד אנו אומרים שהנרות הללו קדש 
הם ולכך אסור להשתמש בהם, והא בסוגיין מבואר להדיא דאין בהם קדושה 

ואיסור ההשתמשות בהם הוא מטעם אחר, וצ"ע. 
והנה רש"י מבאר הטעם דאסור להשתמש אורה דהרואה אומר לצורכו הוא 
אבל  הללו,  דהנרות  הנוסח  עם  כלל  מתיישב  אין  זה  טעם  ולכאו'  דאדלקה, 
שבמקדש,  כנרות  דעשאוהו  מפני  לאורה  להשתמש  דאסור  הטעם  כ'  הר"ן 
וא"כ שמא יש לפרש בדוחק שאמנם אינם קודש כמבואר בגמרא אבל עשאום 
כאילו הם של קדש, ותוס' הרא"ש פי' הטעם שאסור להתשמש לאורה מפני 
שהוקצה למצותו, וגם לפי זה יש מקום ליישב לשון קדש, והרמב"ן כת' דדינא 
דביזוי מצוה הוא שבשעת המצוה צריך לנהוג בה כמו בדבר שיש בו קדושה, 

וגם לפי' זה יש ליישב הל' בדוחק ולומר דר"ל "כ"קדש הם, ויש לעיין.
וכת'  לאורה  להשתמש  אחרת  נר  וצריך  אמרי'  דבסוגיין  עוד  בזה  לדון  ויש 
בעה"מ דאפי' למ"ד מותר להשתמש לאורה מ"מ צריך נר אחרת להשתמש 
לאורה כדי שיהא ניכר שהנר הראשון הוא של מצוה )והרשב"א חולק(, והנה 
לפ"ז יש לנו ב' הלכות, הא' שצריך שידליקנו למצוה ולא לצורכו ובזה מודו 
לאורה,  להשתמש  מותר  אם  נחלקו  למצותה  שהדליקה  דאחר  והב'  כולהו, 
ולפ"ז אם הדליקה גם להשתמש לאורה  אפי' אם לבסוף לא נשתמש לאורה 

מ"מ לא עשה ולא כלום. 
עדיף, מוכח דאפי' במקום  ביתו  נר  ביתו  ונר  נ"ח  עוד מדאמרי'  ויש להוסיף 
שא"א בענין אחר אינו יכול לצאת ידי חובתו בנר העשוי גם להשתמש לאורו, 
הלא מעתה יש לנו דרך ליישב הלשון דהנרות הללו קדש הם ואין לנו רשות 
וכו' דמעיקר דין הנרות להיותם דולקים למצוה לחוש להיותם קדש למצותם 
מיוחדים  הנרות  ובזה  חנוכה",  "נר  זה  אין  לאורה  גם  הדליקם  דאם  להאיר, 
בשביל  בסוכה  ולישב  לשבוע  גם  מצה  לאכול  שרשאי  כגון  מצוות  משאר 
ולפ"ז  בו,  ולא להשתמש  למצותו  שיהיה קדש  מצותו  חנוכה  נר  אבל  דירה, 
מה שאנו אומרים הנרות הללו קודש הם ואין לנו רשות וכו' אין זה להזהיר 
את המשתמש בהם, אלא רק לפרש שזהו דבר של מצוה ולא נעשה לאורה, 
ומתיישב הלשון יותר ויותר לפירש"י דאסור להשתמש לאורה מפני שהרואה 

אומר לצורכו הוא דאדלקה, ואכמ"ל עוד.

איסור חכמה יונית
הרב משה שכטר 

ימות  שאר  למשך  לחנוכה  חנוכה-  דיני  את  חכמים  תקנו  היוונים  כשנצחו 
יוונית. ב. תקנו  השנה אמרו שתי דברים: א. ארור מי שילמד את בנו חכמה 
במקדש כל יום 13 השתחוואות מול 13 הפרצות שפרצו היוונים והחשמונאים 
סתמו אותם, וצריך להבין, א. חכמים יכלו לגזור ולאסור ללמד חכמה יונית, 
אבל למה אמרו ארור? ב. תקנו להשתחוות לד', אבל מה העניין להשתחוות 

מול הפרצות?.
כאשר ד' שם את אדם וחוה בגן עדן היה להם שם עולם ומלואו ולא חסרו 
ויכלו להנות מהכול רק היה איסור אכילה מעץ הדעת, אפילו הנחש-  כלום 
היצר הרע לא היה שם, שהרי לא היתה לו רשות להיכנס כמו שנא' "לפתח 
וזו היתה  ודיברה עם הנחש,  יצאה מחוץ לגן עדן  חטאת רובץ". אלא שחוה 
זכות הכניסה שלו ויכול לפתותה, אח"כ כאשר גם אדם אכל ניתנה רשות ליצר 
הרע להיכנס לתוך האדם, הם פתחו לו, ומידה כנגד מידה היום הם צריכים 

לצאת מגן עדן. 
ביתו של יעקב אבינו שהיה מושלם דוגמת אדם הראשון לא היתה רשות ליצר 
הרע להיכנס, עד שכמו שחוה שיצאה מגן עדן יצאה דינה וע"י יציאתה ניתנה 

רשות לשכם בן חמרו החיוי- חויא- נחש )נשיא הארץ( לשלוט בה!  
כשנצחו החשמונאים את היונים הבינו חכמי ישראל כי כל מה 



ולא הוי הוספה על מצוות התורה שאסור משום בל תוסיף, וכיון שמצאו בק"ו 
זה סמך לעשות הודאה ושבח על הנס תקנו שידליקו נרות בחנוכה כדי להודות 

על ידי כך להשי"ת ולשבחו על הנסים שנעשו בזמן הזה.
אולם קשה שהרי הק"ו משירה זה שאם מעבדות לחירות אמרינן שירה ק"ו 
שכשיוצאים ממיתה לחיים שצריך לומר שירה ולהודות ולשבח עליהם, וזה 
שייך רק על נס פורים שנצלו מגזירת המיתה שגזר המן עליהם אבל בחנוכת 
הגזירה היתה בפשטות רק להשכיחם תורתך ולא להורגם ואיך אפשר ללמוד 
לתקן הדלקה בק'"ו משירה, ולכאורה י"ל שלגבי חנוכה הוי לימוד של במה 

מצינו בעלמא משירה אולם אין זה במשמע.
וי"ל שהט"ז בריש הלכות חנוכה כתב שגם בחנוכה היה נס של הצלת נפשות 
שהגם שמעיקרא גזרו רק גזירות שמד מ"מ אחרי שיצאו להלחם כנגדם היו 
בסכנת מיתה ליהרג במלחמה, ושפיר גם בחנוכה נקרא שיצאו ממיתה לחיים 
בנס שניצחו במלחמה את היונים שיהיה אפשר לדרוש ק"ו משירה של יצי"מ 
לתקן הדלקת נר חנוכה על נס זה, ואפשר עוד שגם על כך שניצלו מגזירות 
השמד של היונים דרשינן את הק"ו שאם מעבדות הגוף לחירות אמרינן שירה 
אמרינן  לחירות  תורתך  להשכיחם  של  רוחני  משעבוד  שיצאו  מה  שעל  ק"ו 

שירה.
אולם קשה שלפי"ז עיקר ההדלקה נתקנה בשביל נס הנצחון במלחמה מה 
שניצלו על ידו ממיתה לחיים וכן נצלו על ידי כך מגזירות השמד של היונים, 
ובפשטות אין זה כך אלא עיקר ההדלקה זה משום נס פך השמן שהיה במנורה 
וכפשטות משמעות הגמ' בשבת בסוגית מאי חנוכה שעיקר ההדלקה נתקנה 
בשביל נס פך השמן, וי"ל שאנן ילפינן מהק"ו שאפשר לתקן איזו מצוה בתור 
ואילולי  וגזירות השמד,  וההדלקה  לחיים  ממיתה  ההצלה  על  ושבח  הודאה 
שהיה נס פך השמן היו מתקנים רק אמירת הלל להודות על נס ההצלה ורק 
כיון שהיה גם נס פך השמן במנורה תקנו חז"ל מצות הדלקת נרות כדי לשבח 
הדלקת  שגם  השמן,  פך  נס  על  וגם  ההצלה  נס  על  גם  בהדלקתם  להודות 
הנרות מראה את נס הנצחון וההצלה וביטול גזירות היונים שאילולי שנצחו 
במלחמה וניצלו לחיים ונתבטלו הגזירות לא היו יכולים להדליק את המנורה 
בבהמ"ק, וכיון שנתקנה ההדלקה גם בתור הודאה על ההצלה ממיתה לחיים 
ומגזירות השמד שפיר ילפינן בק"ו משירה שיכולים לתקן מצות הדלקת נרות 

להודות ולשבח בזה גם על נס ההצלה ממיתה ומהגזירות.
כפי שביארו  דבריו הם מדברי המהר"ל  ויסוד  כתב  חיים  י"ל שבשפתי  ועוד 
שנס פך השמן נעשה כדי שעל ידו יתעוררו להכיר שגם מה שנצחו את היונים 
היה נס משמים ולא על ידי כוחם, שעל ידי נס פך השמן שהוא נס גלוי ואי 
אפשר לתלותו בדבר אחר התעוררו להכיר שגם נס הנצחון הוא נס מהשי"ת 
ולא שנצחו מחמת גבורתם, וכיון שעל ידי נס פך השמן התעוררו להבין שגם 
מה שנצחו היה נס תקנו את מצות הדלקת נרות גם בשביל נס הנצחון שעל 
ידי הדלקת הנרות שמראים ומזכירים את נס פך השמן מתעוררים להכיר את 
נס הנצחון, ולפ"ז שפיר אפשר ללמוד מק"ו לתקן את מצות ההדלקה מאחר 
לחיים  ממיתה  מחמתו  שנצלו  הנצחון  נס  על  להודות  גם  באה  שההדלקה 
ומגזירות היונים כשנ"ת שעל ידי ההדלקה שמראה את נס פך השמן מכירים 

גם בנס הנצחון.

שו"ת מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א – כסלו תשע"ב
הרב אברהם מאיר הכהן קפלן

א. ש: אם אחד שכח בשבת חנוכה לומר על הניסים בברכהמ"ז האם מותר 
דהרי  וכו',  ונפלאות  ניסים  לנו  יעשה  הוא  הרחמן  ברכהמ"ז  בסוף  לומר  לו 
אין אומרים בקשות בשבת, ושאני מכל שאר הרחמן שזה הנוסח הקבוע של 

ברכהמ"ז.
ת: מותר משום שזה נוסח התפילה. )יום ה' י"ב כסלו תשע"ב(

יותר לשמן  ודמי  כתית  שיותר  זית  להדר בשמן  טפי, האם  עדיף  ש: מאי  ב. 
שהיה במנורה, או להדר במנורה יפה יותר שגם זה דמי יותר למנורת ביהמ"ק.

ת: עדיף להדר בשמן זית הכתית יותר. )יום ד' ח"י כסלו תשע"ב(
או  אמיתי  מכסף  העשויה  מנורה  לנ"ח  לקנות  אפשרות  לו  שיש  אדם  ש:  ג. 
מנורה שרק מצופה בכסף אבל היא יפה מאד הרבה יותר מהמנורה של כסף, 

מה עדיף לקנות.
ת: המנורה המצופה כסף עדיפה כיון שיש בה הידור שהיא יפה יותר. )יום ה' 

י"ט כסלו תשע"ב(
לישון  מקום  להם  ויש  בישיבה,  סעודות  ג'  האוכלים  בישיבה  בחורים  ש:  ד. 
מקום  בתר  אזלינן  האם  בביתם,  בלילה  ישנים  הם  אבל  בישיבה,  בצהריים 

השינה בלילה להדלקת נ"ח.
ת: בודאי. וכדאי שגם יאכלו בבית.

ש: כמה שיאכלו בבית, סעודה אחת.
ת: סעודה אחת. )יום ו' כ' כסלו תשע"ב(

צורת  בה  ויש  לבית  מעבר  בה  שיש  חצר  ש:  ה. 

מיושב היטב נמי הא דאסור להשתמש לאורה דכיון שהוא מכוון כנגד האור 
הגנוז דלעת"ל אין לנו רשות להשתמש לאורה דזהו האור הגנוז שגנזו הקב"ה 

לצדיקים לעת"ל והיינו כהנ"ל וכמש"נ.

בענין המקור לתקנת מצות נר חנוכה
הרב יוסף יצחק לוי

לע"נ מורי ורבי עטרת ראשי הגאון האדיר הרב דב שורצמן 
בן הרה"ג יהושע זאב זצוק"ל

להם  נתנבאו  נביאות  ושבע  נביאים  מ"ח  ת"ר  איתא  ע"א  י"ד  במגילה  בגמ' 
לישראל ולא פיחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה חוץ ממקרא מגילה. 
מעבדות  שאם  הים  משירת  מק"ו  זה  לתקנה  שיכלו  שמה  הגמ'  ומבארת 
לחירות אמרינן שירה ק"ו ממיתה לחיים. ורש"י בד"ה חוץ הקשה שהרי גם נר 
חנוכה הותירו על מה שכתוב בתורה, ותירץ שכבר פסקו הנביאים בזמן שתקנו 
המהרש"א  וכ"כ  ובפשטות  ומלאכי,  זכריה  חגי  היו  מרדכי  בימי  אבל  זאת 
שרש"י בא לפרש מאי טעמא לא כתבה הברייתא שגם את מצות נר חנוכה 
הוסיפו הנביאים על מה שכתוב בתורה ועל כך ביאר שזה משום שלא נביאים 
תקנוה, אולם עדיין קשה שכיון שאת מקרא מגילה לא היו מתקנים בלי ק"ו 
משירת הים איך תקנו את נר חנוכה, שבפשטות א"א ללמוד אותה ק"ו משירת 
הים שרק את מגילה שיש בקריאתה הודאה שבח והלל על הנס כמ"ש רש"י 
במגילה ד' ע"א שקריאת המגילה שבח הוא שמפרסמין את הנס והכל מקלסין 
להקב"ה והוי מענין שירה שגם היא שבח וקילוס אפשר ללומדה ממנה, אולם 
מצות הדלקת נר חנוכה שהוי רק מצות הדלקה לפרסם את הנס ואינה מענין 

שירה אי אפשר ללמוד לתקנה ממנה ומנ"ל שיכלו לתקן אותה.
רמז  שמצאו  משום  זה  חנוכה  נר  הדלקת  שתקנו  שמה  כתב  והמהרש"א 
במדרשים, וי"ל כוונתו שהרמב"ן עה"ת ריש פרשת בהעלותך הביא במגילת 
סתרים לרבינו ניסים שבמדרש איתא כיון שהקריבו י"ב שבטים ולא הקריב 
וכו', אמר לו הקב"ה למשה דבר אל אהרן ואמרת אליו יש חנוכה  שבט לוי 
ניסים  בניך  ידי  על  לישראל  בה  עושה  ואני  נרות  הדלקת  בה  שיש  אחרת 
ותשועה וחנוכה שהיא קרויה על שמם והיא חנוכת בית חשמונאי, וכן מביא 
מהמדרש רבה שאמר הקב"ה למשה אמור לאהרן אל תתירא לגדולה מזאת 
אתה מוכן שהקרבנות כל זמן שבהמ"ק קיים הן נוהגין אבל הנרות לעולם אל 
מול פני המנורה יאירו, וכיון שכבר הבטיח הקב"ה למשה ואהרן שיהיה בעתיד 

מצות הדלקת נר חנוכה יכלו חז"ל לתקן אותה מכוח זה.
אולם הריטב"א על אתר כתב שכמו שדרשו מצות קריאת המגילה מק"ו משירת 
למצות  יש  שייכות  שאיזה  וקשה  זה,  מטעם  תקנו  חנוכה  נר  מצות  גם  הים 
הדלקת נר חנוכה שהוי מעשה הדלקה לפרסם את הנס לאמירת שירת הים 
שענינה אמירת שבח והלל והודאה על נס יצי"מ ולא דמי למגילה שנלמדת 

משירה שכיון שהוי קריאה שיש בה אמירת שבח וקילוס דמיא לשירה.
מפסקי  שהביא  וביתו  איש  נר  מצות  בספר  שראיתי  מה  ע"פ  כוונתו  ונראה 
הריא"ז עמ"ס שבת כ"ב ע"ב, שמבאר את הברייתא שאומרת שלשנה אחרת 
בהם  שגומרים  ימים  שמונה  ועשאום  שקבעום  זה  והודאה  בהלל  קבעום 
הדלקת  שמצות  בדבריו  וחזינן  הנרות,  בהדלקת  הנס  על  ומודים  ההלל  את 
נר חנוכה אינו רק בגדר פרסום הנס אלא עיקרה הוי בגדר הודאה ושבח על 
נס פך השמן שנעשה  נרות שמראים את  זה שמדליקים  נס חנוכה, שבעצם 
במנורה בבהמ"ק הוי הודאה ושבח על נס זה, וכן הוי בהדלקתו הודאה ושבח 
על נס הנצחון במלחמה ועל ביטול גזירות היונים שגם את זה מראים הנרות 
שרק משום שנצחו במלחמה ונתבטלו על ידי כך גזירות היונים יכלו להדליק 
את המנורה בבהמ"ק, ורק גדר התקנה של ההדלקה היתה שצריך לעשות את 
ההודאה ושבח של הדלקת נר חנוכה בצורה של פרסום הנס לרבים, ויש לדייק 
כן גם ממש"כ הרמב"ם בפ"ד מהלכות חנוכה הי"ב שמצות נר חנוכה מצוה 
חביבה היא עד מאוד וצריך אדם להזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח 
הקל והודיה לו על הניסים שעשה לנו, ומבואר שיש במצות ההדלקה גם ענין 
ולהוסיף  ומה שכתב  והודיה להשי"ת על הניסים  וגם שבח  של פרסום הנס 
והודאה,  גם בהדלקה שבח  יש  כוונתו שמחוץ ממה שאומרים הלל בחנוכה 
ומדויק לפ"ז הנוסח הנאמר בהנרות הללו כדי להודות ולהלל לשמך הגדול 

שיש בעצם הדלקת הנרות הודאה והלל.
בתור  נתקנה  חנוכה  נר  מצות  שעיקר  ס"ל  הוא  שגם  הריטב"א  א"ש  ולפ"ז 
מודה  נרות  שמדליק  גופא  שבזה  והנצחון  השמן  פך  נס  על  ושבח  הודאה 
להקב"ה ומשבחו על ניסים אלו כשנ"ת, ורק תקנו שידליקם בצורה שיתפרסם 
נר חנוכה ק"ו משירת  הנס לרבים על כך, ושפיר אפשר ללמוד לתקן מצות 
בחנוכה  גם  יצי"מ  נס  על  והודאה  בתור שבח  שירה  אמרו  הים שכמו ששם 
והנצחון,  פך השמן  נס  על  בזה  ולשבח  להודות  נרות  שידליקו  לתקן  אפשר 

והגם שבשירה ראינו רק שמשבחים ומודים להשי"ת בדיבור ולא במעשה 
ורק סמך  גמור משם  לימוד  אין הק"ו  חנוכה, מ"מ  נר  כהדלקת 

בעלמא שאפשר לעשות דבר של שבח והודאה על הנס 



דמספקא  מבואר  התוס'  מדברי  וגם  המאירי,  וכ"כ  כזבים,  שיטמאו  העכו"ם 
לי' אי כבר גזרו עלייהו ועי' במהרש"א משכ"ב, ולפי"ז הרי ע"כ מה שנטמאו 
טומאה,  שום  עליהם  היה  לא  דאכתי  העכו"ם  טומאת  מחמת  אינו  השמנים 
וא"כ יל"ע באיזה טומאה טימאו השמנים, והרא"ם שם כתב בעוד דרך עפ"י 
מה דאמרי' בע"ז נ"ב: דאנשי יון שקצו אבני המזבח לע"ז, ומדשקצום לע"ז 
מסתמא הכניסו שם ע"ז וממילא גם הכניסו תקרובת ע"ז דא"א זה בלא זה 
בע"ז  שם  כדאמרי'  כמת  באהל  מטמאה  ע"ז  ותקרובת  מ"ח:  בע"ז  כדאמרי' 
וכ"כ בלבוש ריש סי' תר"ע, ובב"ח שם  י"ג: ד"ה תקרובת,[  ]ועי' תוס' חולין 
בעינן שהפך  ומשו"ה  נטמאו באהל המת  נמי חששא שהשמנים  דהיה  כתב 
היה חתום ומוקף בצמיד פתיל שעי"ז הוא ניצל מטומאת אהל, ועי' ראש יוסף 
בשבת שם שנמי כתב דהיה חשש של טומאת מת שם, ועי' מ"א נגעים פ"ג 

מ"א.              
בגמ'  עיין  הב"ח,  דברי  על  כתב  רעק"א(  בחי'  )הובא  הרעק"א  בגליון  והנה 
דחגיגה דף כ"ה ע"א וצריך עיון ליישבו ע"כ, וכוונתו דבגמ' שם אמרי' דא"א 
ארץ  של  שרצועה  משום  ליהודה  מגליל  לביהמ"ק  ושמן  יין  בטהרה  להביא 
להביאו  אפשר  שהרי  ופריך  שנטמאו,  חשש  ואיכא  ביניהם  מפסקת  העמים 
בכלי חרס המוקף בצמיד פתיל ומשני דאין הקדש ניצול בצמי"פ עיי"ש, הרי 
מפורש בגמ' דלטהרת קודש אין הצלה של צמי"פ, וא"כ הרי לענין החשש של 
טומאת אהל לא היה מהני מה שהיה הפך חתום בצמי"פ להצילו מטומאה 
שיהא טהור להדלקת המנורה, ולכאו' היא תמי' גדולה על הנך רבוותא שפי' 
דהיה חשש של טומאת אהל, והנה לענין עיקר ההצלה מטומאת האהל היה 
אפשר לומר דהפך היה טמון בתוך הקרקע וכמו"ש הראשונים הנ"ל, ומסתמא 
היה שם טפח על טפח דבכהא"ג הוא ניצול מאהל המת דהוי כמונח באהל 
הצלה  הוי  לקודש  אף  לכאו'  ]ובזה  ה"ו,  מטו"מ  פ"כ  הרמב"ם  וכמו"ש  אחר 
וילע"ב,[ אך להב"ח והאחרונים דכתבו דניצול בצמי"פ לכאו' צ"ע טובא מהגמ' 

בחגיגה.
ולכאו' היה אפשר ליישב דהנה האחרונים הק' עוד האיך נטמאו השמנים הא 
רב קאמר בפסחים משקה בית מטבחייא דכן, דהיינו שהמשקין בביהמ"ק אין 
מקבלין טומאה, ותי' עפ"י מה דדרשינן בע"ז נ"ב: מקרא דובאו בה פריצים 
וחללוה דמכיון שבאו בה פריצים נתחלל מקדושתו ויצא לחולין, וממילא גם 
מהשמן נפקע הקדושה ושפיר מקבל טומאה, עי' שו"ת שו"מ מהדו"ק ח"ג סי' 
מ"ב, ולפי"ז לכאו' א"ש נמי מה דהפך ניצל בצמי"פ מאחר שנפקע מקדושתו, 
אמנם כבר כתב בתורי"ד בחגיגה שם שמוכח מהגמ' דאף אי אכתי לא היה 
קדוש כשמונח בכלי צמי"פ מ"מ חשיב שנטמא ונפסל לקודש, וכ"כ בטו"א 
שם עיי"ש, וא"כ אף אי נימא דהשמן שהיה בפך יצא לחולין מ"מ אינו ניצל 
בצמי"פ להכשירו לקודש דחשיב שנטמא ונפסל לקודש, אכן י"ל דמה דאינו 
ניצל בצמי"פ אף בעודו חולין היינו דוקא אם הוא בר קבלת טומאה אילו היה 
קודש דבזה חשבינן לי' כקודש שנטמא, אבל באופן שאם היה קודש לא היה 
מקבל טומאה כלל בזה שפיר ניצל בצמי"פ כשהוא חולין, וממילא א"ש דפך 
השמן ניצל בצמי"פ דהרי כאן מצד שהוא קודש אינו מקבל טומאה כלל דהא 
משקה בית מטבחייא דכן, וכל קבלת טומאתו הוא רק מצד שיצא לחולין, וא"כ 

על הטומאה מצד שהוא חולין שפיר מציל צמי"פ ולא נפסל לקודש אח"כ. 
ובאו  דמדין  כתב  שם  במלחמות  הרמב"ן  דהרי  ישוב  זה  אין  לכאו'  אמנם 
לחולין,  ויצא  נפקע קדושתו  נמי  עצמו  אף מהבית המקדש  וחללהו  פריצים 
וא"כ הרי אף אם השתא היה קודש היה מקבל טומאה דתו לא הוי משקי בית 
מטבחייא כיון דאין כאן ביהמ"ק שיצא לחולין והוי כנטמא מחוץ לביהמ"ק, 
שיצא  הוא  מעילה  ומדין  ישראל  פריצי  על  דקאי  שם  המאור  בעל  ולדעת 
לחולין וא"כ הביהמ"ק עצמו לכאו' לא יצא לחולין, הרי לשיטתו לכאו' גם פך 
השמן לא יצא לחולין כיון דלא מעלו בו, ועוד דאף אי נימא דחשיב משקי בית 
מטבחייא אכתי לא א"ש אליבי' דשמואל שס"ל דאף משקה בית מטבחייא 
מקבל טומאה ורק טהור מלטמא, וא"כ אף אי היה קודש ראוי לקבל טומאה 
וממילא אינו ניצול בצמי"פ וצ"ע, והנה לכאו' היה אפשר לומר דכל מה דאמרי' 
בגמ' דאין קודש ניצול בצמי"פ היינו דוקא במידי דהקרבה כיין לנסכים ושמן 
למנחות משא"כ שמן למנורה לא חשיב בר הקרבה ובזה ליכא המעלה שאינו 

ניצל בצמי"פ, אמנם מהרעק"א חזינן דפשיטא לי' דאין לחלק בזה וצ"ע. 

ועל המלחמות
הרב יצחק שלום ווייס

ולא  המלחמות,  על  ההודאה  ענין  טובא  צ"ב  המלחמות.  ועל  הניסים...  על 
משמע דקאי הניצחון שהרי מודה כבר על התשועות, ואכן בברייתא דמסכת 
סופרים )פ"כ ה"ד( וכן ברא"ש שבת )פ"ב סי' ח'( ובמרדכי )סי' רס"ח( ובטור 
המלחמות.  על  הניסים  על  בנוסח  כלל  נזכר  לא  ובאבודרהם  תרע"ו(  )סי' 
אמנם בסדר רב עמרם גאון )סדר חנוכה( ובמחזור ויטרי )סי' צ"ג וסי' רל"ה( 

ובסידור הרוקח גרסו על המלחמות. 
דרבים  הביא  ד'(  מאמר  כסלו  חודש  )מאמרי  יששכר  ובבני 

המלחמות,  ועל  יאמרו  שלא  כתבו  מהאחרונים 

הפתח, אבל אין בה שום תשמישין והוא גדור רק בשביל לסגור את המקום, 
האם מדליקין נ"ח בפתח החצר.

ת: זה נקרא חצר.
ש: אפי' שאין בה שום תשמישין.

ת: זה נקרא חצר וצריך להדליק בפתח החצר. )יום ו' כ' כסלו תשע"ב(
ו . ש: אחד שמדליק בפתח ביתו הפונה לרה"ר, האם יש דין שבנו ג"כ ידליק 

בפתח זה לאחר שאביו הדליק שם, או שמא בנו ידליק בחלון הפונה לרה"ר.
ת: מדוע שבנו ידליק בחלון.

ש: כיון שבפתח הבית כבר נתקיים הדין של מזוזה מימין ונ"ח משמאל ע"י 
הדלקת האב.

ת: בודאי שגם בנו ידליק בפתח הבית. )יום ו' כ' כסלו תשע"ב(

התירוץ העיקרי על קושיית הב"י 
ביום ג' אור לכ"ד כסלו תשע"א הביא מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א בשיעורו 
את תירוצו של בעל השואל ומשיב על קושייתו המפורסמת של הב"י מדוע 
מדליקין נ"ח ח' ימים והרי הנס היה רק ז' ימים, דהיה מספיק שמן ליום אחד, 
שאם היו מתקנים רק ז' ימי חנוכה היו עלולים מחמת כן לעשות מנורות של 
ז' קנים ועי"ז עוברים על הלאו דלא תעשון אתי אלהי כסף וגו', ולכן תקנו ח' 

ימים דאז אם יעשו מנורות הם יהיו של ח' קנים. 
מברכים  איך  דא"כ  למרן שליט"א,  אחד מהשומעים  השיעור הקשה  ולאחר 
בלילה הראשון ברכת שעשה נסים והרי אין תקנת יום זה קשורה לנס כלל, 
מרן  והשיב  אתי.  תעשון  דלא  בלאו  יכשלו  שלא  צדדית  סיבה  מחמת  אלא 
שליט"א בזה"ל: דבר זה קשה לפי כל התירוצים שעל קושיית הב"י ולא רק 
על תירוצו של השואל ומשיב, ובע"כ צ"ל דביום הראשון ברכת שעשה נסים 

היא על נס המלחמה ולא על נס פך השמן.
אח"כ שאל אחד את הנוכחים שם, דלכאורה לפי תירוצו של הב"י שהנס היה 
בזה שלא נתכלה כל השמן בלילה הראשון ונשאר גם ללילה שני, הא לק"מ 
דהוי נס בפך השמן ולכן מברכים שעשה נסים. ונראה דצ"ל דאמנם כן, אבל 
סו"ס הנס לא היה נצרך עבור הלילה הראשון, דלהלילה הראשון היה מספיק 
נס פך השמן  ולכן לא מקרי שהיה  וכל הנס היה לצורך הלילה השני,  שמן, 
לענין הלילה הראשון, ושוב קשה גם על תירוץ זה איך מברכים ברכת שעשה 

ניסים בלילה הראשון.
תמימה  תורה  ישיבת  ע"י  )יו"ל  שאול"  "נר  זכרון  בספר  בס"ד  מצאתי  שוב 
ארה"ב( ליקוט משיעורי מרן שליט"א בשמעתתא דחנוכה, והובא בדבריו שם 
את היסוד הנ"ל, דלאחר שהקשה על ג' תירוציו של הב"י כתוב שם בזה"ל: 
אלא עיקר התירוץ כמש"כ הפר"ח שהיום הראשון הוא על נס הניצחון שהוא 
העיקר, ונס השמן שאר שבעת הימים. ולכן נהג המהרש"ל )הובא בבאר היטב 
ובירך  י"ג( שביום שני של חנוכה הדליק בכלי חדש והדליק בו  תרע"ג ס"ק 
שהחיינו. והטעם נראה כיון שחשש למה שיש מפרשים דהוו שני ניסים, ביום 
הראשון נס של ניצחון המלחמה ובשמן לא היה נס שהרי היה פך שמן טהור 
שהיה בו כדי להדליק לילה אחד, ובלילה השני היה נס שנשאר שמן במנורה 

מלילה הראשון ודלק עד שהכינו שמן חדש, ע"כ.    

טומאת השמנים וטהרת פך השמן
הרב שמואל רבינוביץ

בגמ' שבת כא: שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה 
מלכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה 
מונח בחותמו של כהן גדול. המפרשים דנים איך נטמאו השמנים ע"י היוונים 
שיטמאו  עליהם  גזרו  שחכמים  ואף  בחיותו,  כלל  טומאה  לו  אין  עכו"ם  הא 
כזבים, הא גזירה זו היא מי"ח דבר כמבואר בשבת י"ז: ונס חנוכה היה הרבה 
קודם לכן, והרא"ם בביאורו לסמ"ג בעשה דחנוכה והפר"ח בסי' תר"ע כתבו 
דיתכן דהגזירה כבר היתה קדומה וכבר היתה בזמן חנוכה, ובי"ח דבר הוסיפו 
ידעו  יעו"ש, אלא שלפי"ז הק' דאיך  עוד בגזירת הטומאה לענין עוד דברים 
שפך השמן לא נטמא בזה שהיה מונח בחותמו של כה"ג, הא מאחר שגזרו על 
העכו"ם שמטמאין כזבים וזב מטמא ע"י היסט אף כלי חרס שחתום ומוקף 
בצמיד פתיל, א"כ אכתי איכא למיחש שמא טימאוהו בהיסט, וקושי' זו הק' 
תי' דצ"ל שהיה מונח בחותם בקרקע  ובתוס'  הראשונים בסוגי' בשבת שם, 
שלא הסיטו הכלי, וכ"כ הרשב"א  די"ל שמצאוהו בקרקע שאין לחוש להיסט, 
היו  שאל"כ  ראוהו  ולא  כלל  מצאוהו  לא  שבודאי  תי'  והר"ן  בריטב"א,  ועי' 
שוברים אותו לראות אם יש בו זהב או מרגליות, והרא"ם שם תי' והביאו הב"ח 
וכיון שאי  בו אצבעו  להכניס  יכול  צר שאינו  פיו  היה  תר"ע, שהפך  סי'  ריש 
אפשר ליטמא במגע בעודו בכלי אינו מיטמא נמי בהיסט עיי"ש, ועי' משכ"ב 

בנוב"י או"ח מהדו"ת סי קל"ז.
הפך  שטימאו  חיישינן  דלא  תי'  עוד  כתב  הרשב"א  אולם 

בטומאת היסט משום דהיה קודם הגזירה שגזרו על 



פירותיו להיות נכנע ולהכיר בכל הטובה שקיבל ולהודות לה'.
מעתה י"ל דהא דהיו מחבבים את הצרות היינו כדי לעורר בקרבם את רגשות 
ההודאה בהעלות על לבם את גודל צרותיהם וממילא את גודל הנס בהוושעם, 
ע"ד שכתב הרמב"ם שמעבודת השם הוא לזכור עתות צרתו וענייני מצוקותיו 
כשירחיב השם לו, שעל ידי כך יתנוסס הנס אצלו תמיד ויכניע לבו ויכיר בטובה 
הגדולה שקיבל מהקב"ה. ולהמבואר הוי באמת זכרון הצרה רק כהיכי תמצי 
לעורר את זכרון הנס וההטבה ביתר שאת, שעל ידי כך מתעורר להודות טפי 
להקב"ה על פדיון נפשו. ]ולפי"ז אפשר לבאר דברי רש"י והר"ח בשבת כאחד. 
האמנם דבדברי המהרש"א דכתב דהיינו הא דחייב לברך על הרעה דהוי קודם 

שנושע, לא משמע שביאר הכי[.
ד. ביאור נוסף בהא דמברכין על הרעה עצמה, כתב הבית הלוי )פ' בשלח ט"ו, 
שניצולו  זה  על  עיקר שמחתם  היה  לא  וישראל  משה  ד"השירה שאמרו  א'( 
אשר  חפץ  הכלי  להיותם  שזכו  ע"ז  היה  שמחתם  עיקר  רק  המצריים  מיד 
וכמו  נתפרסם שמו  הצלתם ממצריים  ידי  ועל  יתברך,  כבודו  נתגדל  ידם  על 
שאמרו בהתחלת השירה אשירה לד' כי גאה גאה. וא"כ הרי השירה נאמרה 
גם על השיעבוד הקדום כמו על הגאולה, דאלמלא השיעבוד לא היה מקום 
להגאולה ושמחו בהשיעבוד הקדום כמו בהגאולה של עתה וכו'. וזהו שאה"כ 
נותן לך הודיה על  בתהלים )קי"ח( אודך כי עניתני ותהי לי לישועה, כי אני 
העינוי הקודם דעי"ז באה לי הישועה ונתקדש שמך ברבים על ידי, ועל שניהם 
כאחד אני מודה לך ושניהם כאחד טובים". והיינו דנקט דההודאה על הרעה 
הוא משום היותו האמצעי לקבלת הישועה שעי"ז נתקדש שמו בעולם. ]יעוי"ע 
בישועות יעקב )סימן תרצ"ה ס"ב סק"א( ובספר קול אריה עה"ת )פרשת קרח 
אות א', מכק"ז אב"ד בערגסאז ומאד זי"ע( שביארו הא דאיתא בגיטין )נ"ז ב'( 
ובסנהדרין )צ"ו ב'( דמבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק, ומבני בניו של 
סנחריב למדו תורה ברבים, היינו משום שעל ידם נתקדש שמו בעולם. )יעוי"ע 
שכוונת  שאע"ג  טפי  חידוש  והוא  יעוי"ש.  מש"כ(  תרפ"  סי'  יעקב  בישועות 
מקבלים  מ"מ  רצונם  ונגד  כרחם  בעל  השם  ונתקדש  לרעה,  היתה  הרשעים 

שכר על כך עכ"פ לטובת בניהם[. 
מלחמת  מטרת  הא  דבאמת  המלחמות,  על  ההודאה  ענין  לבאר  יש  עוד  ב. 
במלחמה  נפשם  מסרו  אלא  הנפשות  להצלת  מלחמה  היה  לא  החשמונאים 
כנגד גזירות השמד כמוש"כ הרמב"ם באגרת תימן, וכ"כ הלבוש והב"ח )סי' 
תר"ע סק"ב( דכח היוונים היה משום שנתרשלו בעבודה, ואחר שמסרו נפשם 
על העבודה ועל המצוות גברו יד חשמונאי ונצחום, וכ"כ הפנ"י שבת )כ"א ב'( 
יעוי"ע בדרך ה' להרמח"ל פ"ד. ]ויעוין בסוכה )נ"ו ב'( בעובדא דבילגה דביזתה 
את העבודה, ופירש"י שם דהיה זה בימי מתתיהו בן יוחנן, ולאחר שגברה יד 
בית חשמונאי סתמו החלון של המשמר. וברש"י סנהדרין )מ"ו א'( ד"ה אלא 
לוחצן  רואין  שהיו  בעבירות  פרוצים  שהיו  "מפני  כתב  לכך  צריכה  שהשעה 
והיו מצוות בזויות בעיניהם"  גוזרים עליהם גזירות,  של ישראל שהיונים הם 
יעוי"ש[. אשר לכך שפיר יש להודות על עצם זה שהערה הקב"ה רוח ממרום 
בלב החשמונאים וסייע בידם להקהל ולעמוד על נפשם נגד המתיוונים בכוחם 

המועט.
והנה איתא בוזאת הברכה )דברים ל"ג, י"א( ברך יהוה חילו ופעל ידיו תרצה 
מחץ מתנים קמיו. ופירש"י "ראה שעתידין חשמנאי ובניו להלחם עם היונים 
והתפלל עליהם לפי שהיו מועטים, שנים עשר בני חשמנאי ואלעזר כנגד כמה 
ידיו תרצה". וצ"ב מאי שייך ענין ריצוי  רבבות, לכך נאמר ברך ד' חילו ופעל 

למלחמתם, לכאורה הו"ל למימר דיתברכו במעשי ידיהם.
ואשר מבואר מזה כמוש"כ הלבוש והב"ח דאחר שמסרו נפשם על המצוות ועל 
העבודה גברה יד חשמונאי ונצחום, ולהכי שפיר הוצרכו לברכת יעקב שפועל 
ידיו תרצה, היינו שיהא רצוי לפניו יתברך מלחמתם ומסירות נפשם על העבודה 
ותקובל תשובתם לתקן מעשיהם הראשונים של ישראל ויעמוד לימינם לנצח 

בכוחם הדל את הרבים.

נר מצוה ותורה אור
הרב יהודה שניידר

בנים תלמידי חכמים,  ליה  הויין  בנר  הונא הרגיל  רב  כ"ג: אמר  איתא בשבת 
ופירש"י וז"ל, דכתיב 'כי נר מצוה ותורה אור' על ידי נר מצוה דשבת וחנוכה 

בא אור דתורה, עכ"ל.
וצ"ע דברי רש"י מדוע ע"י נר דשבת וחנוכה בא אור התורה, ועוד צ"ע דמשמע 
ברש"י דהנר עצמו מביא את אור התורה, ובאמת כן משמעות דברי הגמ', דהנה 
בהמשך דברי רב הונא איתא, הזהיר במזוזה זוכה לדירה נאה הזהיר בציצית 
ומשא"כ  זוכה, דמשמע דהוא שכר,  הוי הלשון  והתם  וכו',  נאה  זוכה לטלית 
הכא אמרי' הרגיל בנר הויין ליה בנים ת"ח, דמשמע דאי"ז שכר גרידא אלא כן 

הוא הדרך הפשוט דע"י הרגילות בנר ממילא הויין ליה בנים ת"ח.
וי"ל דהנה על הפסוק בפ' תצוה 'ויקחו אליך שמן זית זך להעלות נר תמיד' 

איתא במדרש רבה, 'נר ד' נשמת אדם' אמר הקב"ה יהא נרי בידך ונרך 

וטעמם דאפילו חרב של שלום לא טוב, כמו שאמרו בתענית )כ"ב ב'( דהא 
דכתיב וחרב לא תעבור וגו' היינו אפילו חרב של שלום, יעוי"ש שדחאה.

ע"ד  "י"ל  המלחמות,  על  ההודאה  לבאר  ס"ו(  עמוד  )דרשות  החת"ס  וכתב 
כ"כ  להודות  צריך  אין  כי  קי"ח(,  )תהלים  לישועה  לי  ותהי  עניתני  כי  אודך 
על הטוב כי הקב"ה טוב ומטיב ונחת רוח לפניו אם יש הראוי לקבל טובתו, 
אך על הרוב אין ראוי לקבל טובה עד שיתייסר ביסורים תחילה, ע"ד ההעדר 
קודם להויה, ע"ד גלות מצרים טרם קבלת התורה וירושת א"י, וצרות יון טרם 
שזכו למלוכה וממשלה בבית שני, וכן גלות הרע והמר הוא ההעדר הקודם 
מצטער  כביכול  והקב"ה  בב"א,  לבוא  המעותדים  הניבאות  הטובות  להויות 
עיקר  וא"כ  באחריתם,  להטיבם  כדי  שסובל  גבורותיו  הן  והן  ישראל  בצרות 
השבח והודאה על כי עניתני, אבל על הטובה אין צריך הודאה כל כך, וה"נ על 

המלחמות אנו מודים שגרמו הניסים לבסוף כנ"ל" ע"כ.
ובאמת דמצינו כן להדיא בגמ' שבת )י"ג ב'( דאיתא שם "ת"ר מי כתב מגילת 
ופירש"י  הצרות.  את  מחבבין  שהיו  וסיעתו  חזקיה  בן  חנניה  אמרו  תענית, 
של  לשבחו  להזכירו  עליהן  חביב  והנס  מהן  שנגאלין  הצרות,  את  "מחבבין 
הקב"ה הוא וכותבין ימי הנס לעשותן יום טוב, כגון אלין יומין דלא להתענאה 

בהון כו' ע"כ. 
כן אלא שמחבבין הצרות  "ולשון את הצרות לא משמע  והקשה המהרש"א 
וביאר "אלא שמחבבין הצרות ממש כדאמרינן ביסורין חביבין עליך  ממש". 
יסורין, ולכך עושין בו ביום שנגאלו יו"ט דמתוך זה יזכור יום הצרה דחביבה 
לו. וכמ"ש כשם שמברכין על הטובה כך מברכין על הרעה, ולזה נקרא ספר 
מגילת תענית דהיו"ט הנזכרים בו עיקרן לא נתייסדו אלא ע"ש התעניות שהיו 
להם בעת צרה" ע"כ. ואכן יעוין בפי' רבינו חננאל שם עה"ג דכתב כן להדיא 
ימי  עליהם  דחביב  להדיא  והרי  בשמחה".  צרות  ימי  להזכיר  מחבבין  "שהיו 

הצרות עצמן אחר שנגאלו מהן. 
ב. והנה בביאור הענין כתב החת"ס דהוא משום דהצרה הוא המכשיר לזכות 
לקבל טובה בעוה"ז, דכך הוא הדרך דצריך קודם לסבול ע"ד ההעדר קודם 
נשמת  )בתפילת  מלצאן  להגר"י  הגר"א  בסידור  האריך  ועד"ז  כנ"ל.  להויה 
הקדמה  אלא  אינה  רעה  דכל  אב  בנין  דהוא  ישן(  ולא  ינום  לא  וה'  חי,  כל 
כשם  הרעה  על  לברך  אדם  "חייב  תנן  מ"ה(  )פ"ט  ובברכות  יעוי"ש.  לטובה 
שהוא מברך על הטובה", ופירש הרמב"ם שם "ר"ל שיקבלם בשמחה ויכבוש 
רגשותיו ויישב דעתו... וזה דבר מושכל אצל הנבונים אע"פ שלא הזהירה עליו 
תורה, לפי שהרבה דברים נחשבין לרע בתחלתם וסופם מביאים טובה גדולה, 
והרבה דברים נחשבים בראשיתם טוב ויהיה בסופם רע מאד ולכן אין ראוי 
לנבון להצטער בבוא צרה גדולה וגזירה הרת סכנה, לפי שאינו יודע התכלית". 

והובא במאירי ברכות )ס' ב'(. 
והנה במתני' התם איירי אף בשעת הרעה עצמה שעדיין אינו יודע האיך יחלץ 
מכך, ומ"מ נקט הרמב"ם דחייב לברך על הרעה משום שאינו יודע איזה טובה 
י"ל שצריך  ורווח לו  יכולה שתצמח לו מכך, א"כ כ"ש דאחר שנושע  גדולה 

להודות על הרעה גופא שהביא לו הטובה וההצלה2. 
"אמר  יוסף  על  שנתאבל  יעקב  גבי  איתא  י'(  צ"א,  )בראשית  רבה  ובמדרש 
לי"  הרעותם  למה  אומר  והוא  במצרים  בנו  את  להמליך  עוסק  אני  הקב"ה 
הודו  טוב,  כי  לה'  הודו  דכתיב  ר"ח מאי  "אמר  א'(  )קי"ח  ובפסחים  יעוי"ש. 
לה' שגובה חובתו של אדם בטובתו עשיר בשורו ואת עני בשיו יתום בביצתו 
אלמנה בתרנגולתה". ויעוי"ע נדה )ל"א א'( מאי דכתיב אודך ה' כי אנפת בי, 
וכעי"ז הרבה בחז"ל דהרעה עצמה טובה היא לאדם, אלא שלפעמים מכוסה 

הוא מעיני האדם.
ג. אמנם מדברי הרמב"ם במורה נבוכים )ח"ג פל"ט( נראה לבאר באופ"א קצת 
הענין שהיו מחבבים את הצרות עצמם, דכתב גבי מצות הבאת ביכורים "אבל 
מקרא בכורים יש בו מדת ענוה ג"כ, שהוא לוקח סל על כתפיו ומודיע חסדי 
השם וגמולותיו להודיע לבני האדם, שמעבודת השם הוא שיזכור האדם עתות 
צרתו וענייני מצוקותיו כשירחיב השם לו, וזאת הכוונה חזקה אותה התורה 
במקומות רבים, וזכרת כי עבד היית וגו', מפני שפחד מן המדות המפורסמות 
הדעות  ועזיבת  והגאוה  הבעיטה  לומר  רצוני  ובנחת,  בעושר  שגדל  מי  לכל 
האמתיות, פן תאכל ושבעת, ואמר וישמן ישורון ויבעט וגו', ומפני זאת היראה 
צוה במקרא בכורים בכל שנה לפניו יתעלה ולפני שכינתו" ע"כ. והיינו דדרך 
האדם שאינו רוצה להיות נכנע ומשועבד לאחר, ולכך אינו רוצה לזכור עתות 
וחילצו מכך, ושורשו  וענייני מצוקותיו כדי לא להתחייב למי שעזרו  צרותיו 
ביכורי  קצירה  בשעת  שנה  כל  להביא  התורה  חייבה  ולזה  הגאוה,  ממדת 

לבאר  כתב  הרי"ף(  מד'  ב'  )מ"ב  שם  ברכות  יונה  דברבינו  האמנם    2
רכ"ב(  סי'  )או"ח  ובטור  עונותיו.  כפרת  הכל  כי  שיחשוב  הרעה  על  לברך  הענין 
ביאר "כי הרעה לעובדי השם הוא טובתם ושמחתם כיון שמקבל מאהבה מה שגזר 
זו הוא עובד השם שהיא שמחה לו". ולכאורה  עליו השם נמצא שבקבלת רעה 

לדבריהם אינו ענין להודאה על הצרות אחר שנושעו.



"ולאביו שלח כזאת עשרה חמורים נושאים מטוב מצרים וכו'" )פמ"ה פכ"ג(

נוחה  ליין ישן שדעת זקנים  ופי' רש"י בפי' הא' דמטוב מצרים הכוונה 
הימנו )ומקורו הוא מהגמ' מגילה ט"ז ב'( וצ"ב מדוע היה צריך כ"כ הרבה 
יין שיהיו נושאים עשרה חמורים ובפרט דשלח כל זה לדרך והרי גם תיכף 

חזרו למצרים, וצ"ע.
הרב שמעון הרמן

"ויאמר ישראל למה הרעותם לי להגיד לאיש"

אמרו בב"ר )פצ"א ס"י( ויאמר ישראל למה הרעותם לי וגו', רבי לוי בשם 
רחב"ח מעולם לא אמר יעקב אבינו דבר של בטלה, אלא אמר הקב"ה 
אני עוסק להמליך את בנו במצרים והוא אומר למה הרעותם לי, הד"א 
נסתרה דרכי מה' ומאלקי וגו', ועי' במפרשים דהדבר של בטלה הוא מה 

דתלה הדבר בבניו למה הרעותם, ולא בטח בהקב"ה דהכל לטובה ע"ש.
שכלתם  אותי  )ל"ו(  לעיל  יעקב  להם  דאמר  הא  כן  דכמו  יתכן  ועפ"ז 
וגו', וכן הא דאמר להלן )י"ד( וא-ל ש-די יתן לכם רחמים וגו', דפרש"י 
נמי  הני חשיבי  כל  וכו',  לצרותי  די  יאמר  די  לעולם  מי שאמר  ומדרשו 
לדבר של בטלה, ומה"ט נמי דהיה לו לבטוח בהקב"ה דהכל לטובה ולא 

לומר כן ]וע"ש במפ'[.
בשמו  יעקב  הוזכר  לעיל  בכתוב,דהנה  כן  לדקדק  יתכן  הוא  כן  ואם 
הוזכר  הכא  וכן  וגו',  שכלתם  אותי  אביהם  יעקב  אליהם  ויאמר  דכתיב 
בשמו דכתיב ויאמר ישראל למה הרעותם לי וגו', וכן להלן ויאמר אליהם 
ישראל אביהם אם כן אפוא וגו', מלבד הכתוב לעיל )ב'( ויאמר אליהם 
אביהם שובו שברו לנו מעט אוכל דלא נזכר בשמו, ולמבואר י"ל דהיכא 
דאמר דבר של בטלה,בזה הוסיף הכתוב וקראו בשמו יעקב או ישראל 
למעלתו, כלומר דמשום מעלתו לפיכך היתה טענה עליו, דלמעלתו לא 
היה צריך לומר כן, וכדכתיב התם ברישא דקרא למה תאמר יעקב ותדבר 
ישראל נסתרה וגו', אבל על מה דאמר שובו שברו לנו מעט אוכל דאינו 
ולא קראו  וגו',  ויאמר אליהם אביהם  דבר של בטלה,בזה סתם הכתוב 

בשמו.
הרב יצחק זאב דיסקין

"ותאכלנה הפרות" 

כתיב  השבלים  אצל  ואילו  ותאכלנה   לשון  איתא  בפרות  אמאי  צ''ע 
אמנם  אכילה  כלי  להם  דיש  אכילה  לשון  שייך  דפרות  וי''ל  ותבלענה 
הוי בליעה דהוי כאין דרך אכילה   א''כ  בשבלים דאין להם כלי אכילה  
וז''ל הגמ', ויבלע מטה אהרן את  י''ל מה דאיתא שבת דף צ"ז.  ולפ''ז  
מטתם אמר רבי אלעזר נס בתוך נס, ופרש"י, נס בתוך נס - לאחר שחזר 
ויבלע תנין אהרן ולפי  ונעשה מטה בלען, ולא כשהוא תנין, דלא כתיב 
ויאכל משמע  ולא כתיב  ויבלע  י''ל דדייק מדכתיב  מה שהתבאר לעיל 
אחרי שנעשה מטה דאם בעדו תנין אכל  היה צ''ל ויאכל כמו דכתיב אצל 

הפרות, ודו''ק.
הרב יוסף מאיר ויספיש 

"ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר את שבע הפרות"

פירש"י דזהו סימן שתהא כל שמחת השובע נמשכת בימי הרעב, וזהו 
פתרון הבליעה, ובפסוק ל"א 'ולא יודע השבע' כתב רש"י דהוא פתרון 
ולא נודע כי באו אל קרבנה, אמנם הרמב"ן פי' באופן אחר ש"ותאכלנה 
הפרות" הוא סימן שיאכלו שני הרעב את שנות השובע, ומזה למד יוסף 
ומאי  הרעב,  לשני  הטובות  השנים  אוכל  כל  את  לקבוץ  לפרעה  לומר 
בריאות  באכילתן  היו  שלא  היינו  קרבנה',  אל  באו  כי  נודע  'ולא  דכתי' 
וטובות רק היו להם למחי' בלבד והיינו שלא מתו הפרות הרעות ברעב, 

וכמו"כ האוכל של שנות השובע הספיק לשני הרעב למחיה בלבד. 
והקשה הרמב"ן על רש"י דהרי לא ביקש פרעה מיוסף להיות יועץ המלך 
שיאמר לפרעה עצות אלא רק ביקש ממנו לפתור חלומו ותו לא, וע"כ 

שעצם החלום היה שיאכלו בשנות הרעב מתבואת שנות השובע 
ובאמת  הטובות,  את  הרעות  הפרות  בליעת  חלום  וזהו 

בידי ואיזו נרו של הקב"ה זו תורה שנא' 'כי נר מצוה ותורה אור', ע"כ. ומבואר 
דהקב"ה נוהג עם ישראל במידה כנגד מידה, דע"י קיום מצוה דנרות המערכה 
בביהמ"ק זוכין ישראל ומאיר להם הקב"ה בנרו, וזו התורה שהיא אור, ולפ"ז 
מבואר היטב דה"נ בנרות שבת וחנוכה אי"ז שכר בעלמא וכמו בזהיר במזוזה 
וציצית וכו', אלא שבמידה שאתה מודד לו הוא מודד לך, וכמו שאנו מאירים 
כביכול להקב"ה ע"י נר מצוה כמו"כ הקב"ה מאיר לנו בנרו שהוא אור תורתו 

הקדושה.
ויש להתבונן בלשון המקרא 'כי נר מצוה ותורה אור' דמשמע דהמצות כולן 
נמשלו לנר, וי"ל עפמ"ד במדרש שם 'נר ד' נשמת אדם' אמר הקב"ה יהא נרי 
בידך ונרך בידי, ומבואר דנשמת האדם היא כנר המאיר כביכול לפני הקב"ה, 
וי"ל דלכך נמשלו כל המצות לנר דכונת כל המצות כדי שהאדם ישקוד על 
להרמב"ם  בפיה"מ  מצינו  וכן  צחצחות,  באור  נפשו  תאיר  ועי"ז  נפשו  תקנת 
בסוף מכות דתנן רבי חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל 
לפיכך הרבה להן תורה ומצות, וכתב הרמב"ם וז"ל, מעיקרי האמונה בתורה כי 
כשיקיים אדם מצוה מתרי"ג מצות כראוי וכהוגן ולא ישתף עמה כונה מכונת 
העולם בשום פנים אלא שיעשה אותה לשמה מאהבה וכו' הנה זכה בה לחיי 
העולם הבא ועל זה אמר רבי חנניא כי המצות בהיותם הרבה אי אפשר שלא 
יעשה אדם בחייו אחת מהם על מתכונתה ושלמותה ובעשותו אותה המצוה 
ומבואר ברמב"ם דעיקר כונת המצות  וכו', עכ"ל.  תחיה נפשו באותו מעשה 
היא שמתוך ריבוי עסק המצות יתרגל בעבודה עד שיגיע למעלת עשיית מצוה 

בשלמות הלב ועי"ז תתעורר נפשו ותאיר לחיי עולם. 
מאיר  המקדש  נרות  דבזכות  וכמו  לנר,  נמשלו  המצות  דכל  היטב  ומבואר 
הקב"ה לישראל בתורה, כמו"כ כל המצות שישראל עושים כדי להאיר נפשם 
לפני הקב"ה הן סיבה שיאיר להם הקב"ה לישראל באור תורתו, וזה ביאורו 
של מקרא 'כי נר מצוה ותורה אור' דהיינו שכל המצות נרות הן וכנגדן מאיר 

הקב"ה בתורה.
ועוד צריך ביאור הלשון הרגיל בנר, דמה נשתנה נר שנאמר בו לשון הרגיל, 

ומשא"כ בשאר המצות שנא' בהם לשון הזהיר. 
בשבת פ"ח: א"ר יהושע בן לוי בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת 
לפני הקב"ה רבש"ע מה לילוד אשה בינינו אמר להן לקבל תורה בא אמרו 
קודם  דורות  וארבעה  ושבעים  מאות  תשע  לך  שגנוזה  גנוזה  חמודה  לפניו 
שנברא העולם אתה מבקש ליתנה לבשר ודם 'מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם 
כי תפקדנו ד' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים' 
א"ל הקב"ה למשה החזיר להן תשובה אמר לפניו רבש"ע מתיירא אני שמא 
ישרפוני בהבל שבפיהם א"ל אחוז בכסא כבודי וחזור להם תשובה שנא' 'מאחז 
פני כסא פרשז עליו עננו' וא"ר נחום מלמד שפירש ש-די מזיו שכינתו ועננו 
עליו אמר לפניו רבש"ע תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה 'אנכי ד' אלוקיך 
אשר הוצאתיך מארץ מצרים' אמר להן למצרים ירדתם לפרעה השתעבדתם 
למה תהא לכם, שוב מה כתיב בה 'לא יהיה לך אלוהים אחרים' בין עמים אתם 
שרויים שעובדים ע"ז, שוב מה כתיב בה 'זכור את יום השבת לקדשו' כלום 
אתם עושים מלאכה שאתם צריכים שבות, שוב מה כתיב בה 'לא תשא' משא 
ומתן יש ביניכם, שוב מה כתיב בה 'כבד את אביך ואת אמך' אב ואם יש לכם 
וכו' מיד כל אחד ואחד נעשה לו אוהב ומסר לו דבר שנא' 'עלית למרום שבית 

שבי לקחת מתנות באדם' וכו'.
ומבואר דעניינם של המצות הוא שע"י המצות זוכה ילוד אשה לקבל התורה, 
דהתורה בת השמים היא ואין לה שום שייכות לשוכני בתי חומר, ורק משום 
שבני האדם מקיימים המצות עי"ז זוכין לקבל התורה, דהלומד ע"מ לעשות 

יש לו רשות ללמוד את התורה גנוזת וחמדת מרומים.
ועולה לפ"ז דהמצות אינן אלא אמצעי לתורה שהיא התכלית, והיינו שהמצות 
עה"כ  ו'-כ"ג  ובמשלי  לתורה,  ולקשרו  האדם  את  ולזכך  להכשיר  כדי  ניתנו 
'כי נר מצוה ותורה אור' כתב רש"י וז"ל, כמו שהאור מאיר לעולם תמיד כך 
הנר,  כאור  שעה  לפי  מצוה  וזכות  האדם,  אל  לעולם  זכותה  עומדת  התורה 
עכ"ל. ומבואר דבאמת עיקר המטרה היא התורה שאורה קיים נצח, והמצות 

הם רק מכשיר לתורה ולכך זכותם לפי שעה כאור הנר.
ולפ"ז יש לבאר הלשון הרגיל בנר, דכונת הדברים דמי שרגיל וקבוע במושכלו 
והבנתו שענין כל המצות הוא להאיר נפשנו לפני הקב"ה, וכלומר שכונת כל 
המצות היא לרומם את האדם ולקדשו עדי יקרא עליו המקרא 'נר ד' נשמת 
אדם' וכדברי המדרש הנ"ל בפ' תצוה דע"י קיום המצות מאירה נשמת האדם 
חכמים,  תלמידי  בנים  לו  מובטח  זו  בהבחנה  ורגיל  הותיק  כל  הנה  ד',  לפני 
ומשום דכל המאיר בנרו לפני הקב"ה, הקב"ה מאיר לו בנרו שזהו אור התורה.

הערות לפרשת שבוע



עשה תרומתך קבע
תורמים לעניי העיר ורואים ישועות

ד"ת מתאימים [עד 700 מילים] אפשר להניח בצירוף שם 
מלא וטל', בתיבות "עומקא דפרשה" שבפתח אוצה"ס 

"בית יוסף" רח' שד"ח,  
ובברכפלד ליד ביהכ"נ "בני הישיבות" שד' יחזקאל.

 gal200@neto.bezeqint.net או לשלוח בדוא"ל
חומר יתקבל בכל שבוע עד יום שלישי בערב 

[ד"ת בכת"י עד יום א'].
אין המערכת אחראית להחזיר כתבים או דיסקים.

תגובות יתקבלו בציון שם מלא בלבד,
[בפרסום התגובה אפשר להשתמש בר"ת]

נושאי הגליונות הבאים

יתרו - לא תחמוד
משפטים - צער בע"ח 

תרומה - בנין בית הבחירה

9141217לקביעת חברותא
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דרושים לחברותות

קר
פתוח                                       ערב                                                           אחה"צ                                                             בו

נושא                          מקום                       שעה                טלפון

מלחמתה של תורה

תפילה  דבהל'  שנא  מאי  קכ"ד)  (בגליון  אוסטרן  אלקנה  הרב  בקו' 
שהה  אם  כג,א)  (יו"ד  שחיטה  ובהל'  מצטרפות,  השהיות  אין  (קד,ה) 
לגמור  כדי  הוי  השהיות  כל  ובצירוף  פעמים  כמה  השחיטה  באמצע 

כולה שחיטתו פסולה.
בשם  שכתב  כג  בר"ס  שור  התבואות  עפ"י  גרבר  אפרים  הרב  תירץ 
כלום,  ממנה  למדין  ואין  הללמ"ס  היא  בשחיטה  שהיה  דדין  הרז"ה 
מצטרפות  אי  בשחיטה  דשהיות  שכתב  ז'  בסעי'  בתבו"ש  ועי"ש  ע"כ. 
דין  אבל  לחומרא.  דנבילה  דאורייתא  וספיקא  בגמ'  ספק  הוי  להדדי 
שהיה בקר"ש ובתפילה כל עיקרו הוי מדרבנן, כדכתב הטורי אבן בסוף 
ר"ה, [וז"ל (בד"ה הא) ונ"ל להוכיח מכאן דלמ"ד שהה חוזר אינו אלא 
מדרבנן אפי' במצוות של תורה כגון שופר, אבל מה"ת שהה לאו כלום 
דשהיה  המצוות  בכל  הרי  ספק,  הוי  שהיות  שצירוף  כיון  וא"כ  הוא]. 

מדרבנן אמרינן דספיקא דרבנן לקולא.
והרב יחזקאל נויבירט כתב דגם אם נימא דבשחיטה עם שהיות חסרונו 
מצד נקובת הוושט אבל שהיות הוא מהלכות שחיטה דהוו הללמ"ס 
מסתבר  וע"כ  מסברא  דהוי  ובתפילה  בק"ש  משא"כ  דאורייתא  דהוי 
דאם יש כמה שהייות לא מצטרף. [ואגב העיר דלהפוסקים דרק פסוק 
ראשון דאו' יש להחמיר שלא לשהות לכתחילה שיעור דפסוק ראשון 

בפסוק ולכתחילה יתכן דשהיות מצטרפין כמו שהסתפק בירושלמי].
אליבא  קושייתו  להעמיד  הקודם)  (בגליון  אוסטרן  הרב  שטרח  ובמה 
דצד אחד בחקירת הגרא"ו (בקובץ ענינים חולין לב:) אם שהיה פוסלת 
דשהייה  די"ל  או  שבשחיטה,  המעשים  ב'  של  בצירוף  שחסר  משום 
מיוחד  דין  כאן  אין  הא'  הצד  דלפי  שחיטה.  בדין  מסויים  פסול  הוא 
בהל' שחיטה ומאי שנא תפילה מיניה. טענו הרב ב. ק. והרב א. מ. דאף 
לזה  גם  הרי  מ"מ  המעשים,  בצירוף  חסרון  שהוא  המחודש  זה  לצד 
נצרכה הללמ"ס ללמדנו על שהיה זו שפוסלת, וע"כ שהוא דין מיוחד 
אי  דאף  ודאי  אלא  הללמ"ס,  ל"ל  כללית  סברא  הוא  דאם  לשחיטה, 
נימא דפסול שהיה בשחיטה משום שחסר בצירוף, אינו כסברת הפסק 

דבכל דוכתא.
שאינה  בשחיטה  ההפסק  על  שכ'  יצחק  מהזכר  שדייק  במה  וגם 
דהמעיין  ג.  מ.  הרב  העיר  בזה",  כיוצא  בתפילה  "וכדמצינו  מצטרפת 

תפילה  דיני  את  להשוות  שבא  הכרח  שום  דאין  יראה  בפנים 
אך  הפסק,  ע"י  צירוף  לחסרון  דוגמא  שהביא  אלא  לשחיטה, 

אינו מאותו הדין, ופשוט.

גמ' נשים
גמ' בהספק שני דפים

קידושין בעיון פרק ראשון

קידושין, דף לשבוע, מדף י"ד
פתוח

גמ' פסחים, באנגלית
גמרא

שיעור דף היומי
דף היומי

פסחים גמ' רש"י
הלכות שבת

גמ' (עדיף ברכות), רש"י ותוס' 
גמ' מועד

שו"ע
אברך מחפש שילמדוהו גמ' נשים/נזיקין

דף היומי
דף היומי

בשר וחלב טושו"ע
מ"ב דרשו

לימוד עם יהודי שעובד באזור
פתוח

הלכות שבת
הלכה

דף היומי
גמ' חולין - עמוד ליום
טוש"ע שהייה והטמנה

דף היומי
מ"ב הלכות פסח
הלכות מקוואות

מ"ב, בטלפון
כתובות

מ"ב הלכות שבת
הלכה סת"ם/נדה/שבת

בבא מציעא
בחור ללמוד עם בחור תענית

מס' ברכות דף ליום
דף היומי (רצוי אברך מבוגר)

חולין בבקיאות מהירה

גמיש. להשאיר הודעה
הלכה / מוסר

דף היומי
מתקיים שיעור דף היומי

נשים או נזיקין

עדיף שד"ח

חשמונאים, בבית
כולל בית שלום

קמ"ח
זכרון משה

חפציבה, בבית
נתיבות המשפט 111

בית תפילה/משובב נתיבות
זכרון משה
ברכפלד
ברכפלד

זכרון משה
קמ"ח

משך חכמה
בביתי

זכרון משה
זכרון משה

גבעה דרומית
ברכפלד
ברכפלד

זכרון משה
כולל סורוצקין

קמ"ח
בביתי, נתיה"מ

גמיש
חפציבה

גרין פרק
חכמת התורה ברח' מסי"ש

ברכפלד
בביתי/היכל הגרי"ם

ברכפלד
חשמונאים, בבית

זכרון משה/היכל יצחק
זכרון משה
זכרון מאיר

אוה"ח 27 - חניכי הישיבות
.

בוקר או אחה"צ

שעה עד שעתיים
12:00 - 10:00

10 עד 1 בהתמדה
11:30 - 9:00

פעמיים בשבוע 11:30-1:00
7:05

7:00 - 6:00
12:00 - 11:00

12:30 - 10:00
סוף שבוע

יש ימים בוקר ויש אחה"צ

שעה מתוך 4:00-7:00
שעה מתוך 4:00-7:00

פעם בשבוע

7:00 - 5:00

5:30 - 4:00
עד 10:00

חצי שעה בין 9 ל 10
יומיים מתוך א'ב'ג'ד' 8:30-11:00
חצי שעה מתוך 9:00-11:30

10:30 - 9:00
8:45 - 7:45

10:30 - 9:30
11:00 - 9:00
10:30 - 9:30

10:00 - 9:00

7:45

052-7451481
052-7635935
052-7653089
052-7378720

9740276
054-8424322
052-7653584
054-4737360

052-7625466
057-3135605
050-4111403

9760370
052-7130901
057-3168570

9298517
057-3114454
057-3101491
052-7684038
052-7684038

9298192
052-7110851
050-4111403
052-7665106
050-4110312

9340105
9790821

054-8424322
052-7153594
054-9761746
054-8467088
057-3166988
052-7697695
050-2553310
054-8462669

9740767
050-4171130
052-8952613
054-8403599

9285124
6374394

054-8407350
052-7614024

052-7526975

לקבלת הגליון 
בקביעות בדוא"ל 

יש לשלוח בקשה לכתובת:
gal200@neto.bezeqint.net 

למען עתיד ילדיך
תכנית "שמח תשמח"
הלוואות בפריסה של 200 תשלומים
לפרטים: הרב א. ארנפרוינד 050-4150605

*לילדים עד גיל שנה.

סקרנות אויב מס' 1
אותם  כל  ואילו  בחיים  ונשארו  ממצרים  שעלו  אותם "חמושים"  נבחרו  איך  זצוק"ל  סופר  החתם  ורבנא  מרנא  שואל 

השמונים אחוז מתו במכת חושך. מה היו ה"קרטריונים" כדי לקבל ויזה = דרכון  חיים.
שני מבחנים היו צריכים לעבור בהצלחה, עונה החת"ס [המבחן הראשון נא לעיין בחת"ס], נתמקד במבחן השני שהיה 
בלילה האחרון, באמצע הלילה שומעים כל היהודים צרחות זעקות נוראיות, מפחידות ומחלחלות, וכל אחד נשאר לו 
לדוגמא עשרים ילדים מתוך מאה שהיו לו מקודם, ונשארה לו אמא בחיים. ולאחד נשאר אבא, ועוד כמה ילדים והלב 
שלו יוצא מרוב פחד, מי יודע מה קורה עכשיו לשארית הפליטה שנשארו לו בחיים ממכת חושך. [כי כמו שבמכת 
חושך היתה מכה למצרים ואעפ"כ כ"כ הרבה יהודים מתו, אולי גם עכשו במכת בכורות קורה משהו לשארית משפחתו 
או לידידיו] ואין לו פלאפון או טלפון או פקס כדי לברר מה קורה למשפחתו כי לא היה אז, אמו גרה ברחוב החמישי 
ובנו גר ברחוב השלישי, ובתו גרה ברחוב הרביעי וכו' וכו'. והוא נורא רוצה לדעת מה קורה להם, אבל יש צווי מהקב"ה 
"ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר" כל יהודי שהקב"ה חוקר לב ובוחן כליות ידע שהוא לא יהיה מסוגל לשלוט 
על רצונותיו על מאוויו ותשוקותיו לדעת מה קורה לידידיו ולבני משפחתו, ולא יהיה מסוגל להשאר בבית ולא לצאת עד 
בוקר. נלקח מראש במכת חושך בגדר "ימות זכאי ואל ימות חייב" [אלו תדה"ק בתרגום ללשון חפשי] ובמילים אחרות 
הנסיון הגדול מאד בלילה האחרון היה נסיון ה"סקרנות". ורק מי שהקב"ה ידע שיעמוד בו בגבורה עליאית הוא נשאר 
בחיים. גדולי הדורות חזרו ואמרו פעמים אין ספור. כגאולה הראשונה כך תהיה הגאולה האחרונה. אותם נסיונות, אותם 
ניסים, אלא הרבה יותר בגדול. מתקרבים אנו לגאולה האחרונה והנסיונות גדלים והולכים בעיקר במדת הסקרנות. הבה 
ננצל את הסקרנות שבנו לדברים החיוביים כשהתוס' אומרים עיי"ש, הבה נתאמץ נעיין שם, וכשהטור וב"י כותבים 

עיי"ש או כשהקצוה"ח כותב עיי"ש, נרוץ ונעיין שם ונלמד את עצמנו להיגמל מכל הסקרנויות שאינם רצויות.
שלא  מה  ושומעים  זו,  במדה  שכושלים  ישנם  הרב  לצערינו 
צריך לשמוע ומסקרנות גרידא נופלים וכמעט הם בבאר שחת, 
היו  גם  הם  להם,  יעזרו  אם  רק  אחרת,  לסקרנות  מסוגלים  הם 
הגמרא,  קושיית  בדיוק  מה  ולהסתקרן  ברוחניות  לעלות  רוצים 
לסקרנות  סקרנות  בין  מתנדנדים  הם  התוס',  תרוץ  בדיוק  מה 

ובידך להכריע.

ברגע האחרון!! לפני שיהיה מאוחר

קושיא

הקצוה"ח סי' רמ"א כתב לחדש, דקנין ממון צריך עדות קיום כעין 
דבר שבערוה כגון גיטין וקידושין דבעי עדות קיום, דילפינן מהדדי.
אמנם לא צריך עדים שיעמדו לקיים, דסגי בזה שהבעל דין מודה, 
שהרי עומד שם ורואה הקנין והוי כעדות, דהא הודאת בע"ד כמאה 
דחב  משום  בע"ד  הודאת  דין  אין  וקידושין  גיטין  ומשא"כ  עדים, 

לאחריני כמבואר בקידושין סה:
וקשה דהא כל מה דנאמן הבע"ד היינו לומר שהוציא מרשותו, אבל 
אינו נאמן לומר שהכניס לרשות חבירו, דלענין זה הוי חב לאחריני. 
לדוגמא, אם היה ויכוח בין ראובן לשמעון מי קנה, זה יאמר שמכר 
לי וזה יאמר מכר לי, לא יהא המקנה נאמן מדין הודאת בע"ד למי 

מכר. וא"כ חסר בקיום עיקר הקנין, וצ"ע.

הרב יהודה כץ

הלומדים מוזמנים לשלוח את תשובותיהם בקצרה
לפקס 1538-9151739   או למערכת

מוגש ע"י:

 ארגון "משובב נתיבות"
מרכז להצלה רוחנית

 057-3133330     057-3102044/8/9     057-3140000
ת. ד. 23399 ירושלים, מיקוד 91233

ארגון משובב נתיבות
רוחנית להצלה  מרכז 

  057-3133330     057-3102044/8/9     057-3140000

הטלפונים שבוע שעבר הודפסו בטעות

נושאי הגליונות הקרובים:
* * *

ויגש - הלבנת פנים

הודעה חשובה
כל הרוצה לקבל באופן קבוע כל שבוע 

את ה'עומקא דפרשה'
בדאו"ל חינם

יפנה לכתובת דלהלן:
shira49@gmail.com

 חידו"ת ובירורי הלכה,  ]עד 700 מילים[
יתקבלו בשמחה בדוא"ל: 

HAYM555@neto.bezeqint.net 
או בתיבת "עומקא דפרשה" 
שבכניסה לביהכ"נ חזון איש.

חומר בכתב יד יתקבל  רק עד יום שלישי 8:30 
בבוקר. 

ע"ג דיסק עד יום רביעי 8:30 בבוקר, 
ובדוא"ל עד יום רביעי 12:00 בלילה.

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

לאור הוצאות ההקלדה 
הגדולות הננו להודיע שחומר 
בכתב יד יתקבל רק בצירוף 

השתתפות בסך 10 ש"ח לעמ' 
פוליו )5 ש"ח לעמ' דפדפת(

עוד יש להקשות טפי שהרי לא נתקיים החלום שלא יודע השבע דכל מה שאכלו בשנות 
הרעב היה ממה שנקבץ בשנות השובע וזה הספיק אפי' בשביל למכור תבואה לכל העולם 
ונתעשרה אז ארץ מצרים ביותר וכמו שאמרו חז"ל )פסחים קי"ט( דכל כסף וזהב שבעולם 

הגיע למצרים כשבאו מכל העולם לקנות תבואה. 
ונראה לבאר דברי רש"י דלכאורה כשרואים את החלום נראה שהמחזה המרכזי היה שהפרות 
הרעות בלעו את הפרות הטובות ולא עוד אלא שלא נודע כי באו אל קרבנה, ובפתרון נמצא 
שזה  הטובות  הפרות  של  המציאות  עצם  היה  החלום  ועיקר  שולית  תוספת  היה  זה  שכל 
שנות השובע והרעות שזה הרעב, ורק נתוסף שלא רק יהי' רעב בלבד אלא שגם כל השמחה 
תשתכח ולא יודע השובע, אבל באמת נראה שלא כן אלא דהחלום בא להראות לפרעה יסוד 
גדול בכלכלת המדינה דלפי חשבון הפשוט אם מדינה כמו מצרים צריכה למשל מליון טון 
חיטה בשנה אז לארבע עשרה שנה צריכה ארבע עשרה מליון טון ומה זה משנה אם יש יבול 
שנתי של מליון או שבשבע השנים יש כל שנה שני מליון הרי בסופו של חשבון יש כאן ארבע 
עשרה שמספיק לארבע עשרה שנים, ולזה בא החלום לגלות שהעודף של שנות השובע לא 
נשמר באופן טבעי אלא דבעת שובע יש צריכה עודפת ואנשים מבזבזים יותר והשאר נרקב 
ובסופו של דבר לא ישאר כלום והכל נבלע ולא נודע כי באו אל קרבנה, ומשמחת השפע 
נבון  יהי' איש  ורק אם  ואף אחד אינו דואג ושומר כמו שצריך למחר,  נגרם בזבוז  והשובע 
שיקבוץ הכל ויאחסן כל התבואה יוכל לשמור לשנות הרעב, וא"כ מבואר היטב דזה גופא בא 
החלום להראות שרק ע"י איש חכם ונבון אפשר שיהי' אוכל לשני הרעב ובלי זה לא, וע"כ 
לא היתה זו סתם עצה אלא חלק עיקרי בפיתרון החלום, ולפי"ז מיושב שהכל התקיים, והבן.

הרב שלמה לאבל

תגובות

המערכה בביהמ"ק זוכין ישראל ומאיר להם הקב"ה בנרו, וזו התורה שהיא אור, ולפ"ז מבואר היטב דה"נ 
בגליון פרשת וישלח הקשיתי על דברי בעל הטורים שיעקב נתן לעשיו לדורון בהמות בעלי מומים שלא 
יקריב בהם קרבנות, דקשה דהרי מבואר בזבחים קטו: דבעל מום כשר להקרבה ורק מחוסר איבר פסול. 
ובגליון פ’ וישב תי’ על זה הרב משה אריסון שליט”א דעשיו היה לו דין ישראל מומר ולא עכו”ם, ולכן גם 

בעל מום פסול לו.
נח, אלא  בני  כוונתי להקשות מדין  והקושיא לא היתה מבוארת. לא היתה  אמנם היתה השמטה בדברי, 
ממש”כ שם בגמ’ דעד שלא הוקם המשכן היו נקרבים בעלי מומים, ואפילו לישראל. וא”כ עשיו היה יכול 

להקריבם אע”פ שהיה ישראל.
הרב חיים שולביץ

תגובה לדברי הרב שמואל מנחם כהן
על מה שהקשה הרה"ג שמואל כהן אמאי חשיבא אישות בני נח אישות למצות יבום, הנה קושיתו היא רק 
לפי מ"ש הריטב"א ביבמות ה' ע"ב שמה שקיים יהודה מצות יבום קודם מתן תורה זה מכוח מה שקיימו 
האבות ובניהם כל התורה אפילו עירובי תבשילין מדין אינו מצווה ועושה, אולם הרמב"ן עה"ת פרשת וישב 
כתב שענין יבום שקיים יהודה הגם שלא נצטוה בו, זה משום שיסוד היבום הוא סוד גדול מסודות התורה 
בתולדות האדם, שיש תועלת גדולה ביבום האח אל מי שהיתה אשתו של אחיו ועל ידו יולד בן שיקרא על 
שם אחיו, וכמו שציינו שם לאברבנאל שזה משום שעל ידי יבום אחיו מתגלגלת נשמת המת לבן הנולד 
וכשהוא נולד מאחיו שיצא מאותו אב שלא ומאשתו שהיא עצם מעצמו דומה הבן הנולד יותר לנפטר, וא"כ 

על אף שמצות יבום של התורה זה רק באישות ישראל מ"מ סוד ענין היבום שייך גם באישות של בן נח.
הרב יוסף יצחק לוי

תירוץ לקושיות הרב שמואל מנחם כהן
בקושיתו הוא מעורר על דברי מרן הגרי"ז ז"ל ובעיון קל חשבתי די"ל בפשוט דמ"מ יש בו אישות רק 
דהוא קלוש וכו )איך שנבאר את זה( אבל מ"מ יש בו אישות וע"ז שייך יבום עכ"פ למה שיש )ואולי 
קצת דמיון לזה ממה דברמב"ן מבאר דכוונת יהודה היה ליבום אף דמצות יבום הוא רק בקורבא של 

אח והינו דהמובחר הוא באח מ"מ יש ענין ביבום קלוש אף דאינו דומה להנ"ל מ"מ הענין מבואר(
הרב גימפל שעהר

הערות לפרשת שבוע - המשך


