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èøåôî íéðééðò çúôî 

  פרק א
 עניני חודש חשון

ב "תעניות בה. השתדלות במצוות בחודש זה. ח"תענית ער
 éè ......................... כסלו' ט חשון או א"הנולד בכ.  א חשון"י. וטעמם

 פרק ב
 שאלת גשמים בברכת השנים

נוסח הבקשה . טעם תקנת שאלת גשמים אחר רפאנו
 ëâ .....................להומקומה בברכת השנים או בשומע תפי, לפרנסה

àá äìàùä úìéçú ïîæ"äæá úåéåòèå é .................... ëæ 
טעם ]. ושאין לשנות מנוסח אבותיו[נוסח הברכה למנהגינו 

דברי המדרש והראשונים במנהג ו[, מרחשון' התקנה להמתין לז
. מרחשון' טעה ושאל קודם ז]. לעלות לירושלים גם אחר החורבן

ה בערבית ליל טע. מרחשון' מרחשון ונזכר בליל ז' חיסר מנחה בו
ואם צריך תנאי [, לשון התנאי בנדבה. מרחשון ולא שאל מטר' ז

 ].  כפול
åçá íéîùâ úìàù éðéã"ì ,äæá úåéåòèå.................... ìå 

ל הצריכות מטר "ארצות חו. שראוי להכריז קודם. לתקופה' יום ס
טעה ושאל שם גשמים בברכת . י או גם בימות החמה"כא

' טעה ושאל קודם ז. קופהלת' ל ושאל קודם ס"טעה בחו. השנים
ארצות . טעה ולא שאל בערבית ראשונה ששואלים בה. מרחשון

. י או להיפך"ל הנמצא בא"בן חו. י"ל שהעונות הפוכות מא"חו
ל המגיע "או בן חו, לתקופה' מרחשון קודם ס' י אחר ז"היוצא מא

וטעה , חל יום השאלה בשבת. י בזמן זה ודעתו לחזור מיד"לא
 . ת חוליחיד ואמר תפיל

íéîùâ úìàù çëåùä éðéã........................................ æð 
או אחר שהתחיל , ונזכר בתוך ברכת השנים, טעה ולא שאל
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שכח גם . או אחר שהתחיל תקע, או אחר שחתם, לחתום
או , או בין הברכות, בשומע תפילה ונזכר אחר שהתחיל לחתום

נזכר בסוף תפילתו קודם שסיים תחנוניו או . אחר שהתחיל רצה
ונזכר בליל , ש"שכח במנחה של ע. טים בזהוכמה פר, באמצעם

 . טעה ונמשך בשבת לתפילת חול ולא שאל גשמים. שבת
øîà äî ÷ôåñîä éðéã............................................... áò 

אם נקבע . ובאיזה אופן נאמר, יום בחזקת מה שהוא רגיל' כל ל
מי שלא התפלל . מ בזה"וכמה נ, יום או לפי מנין פעמים' לפי ל

או , יום' גל בפחות מלמי שמתר. יום אלו' חלק מהתפילות בל
, או נסתפק וחזר, יום אלו' מי שודאי טעה בתוך ל. יום' ביותר מל

י אלו ואמר בשמע "טעה בל. יום' אם איבד חזקתו שלאחר ל
אם מוכח שאין לו , יום ולא שאל מטר' טעה אחר ל. תפילה
באיזה נוסח צריך . פעמים כתיקנו' הרגיל לשונו לומר צ. חזקה

ואם ראוי , ה פעמים"יל עצמו לומר כן מהרג. להרגיל לשונו
 . לעשות כן

 פרק ג
 עניני חודש כסלו

טבילה . במנחה ערב חנוכה. בערב חנוכהותחנון תענית 
 åô .....................................................................................בערב חנוכה

äëåðç éðéðòì äçéúô................................................. æô 
הבטחת . ופיוס אהרן בנס זה, ה כסלו"גמר מלאכת המשכן בכ

].  היה הנסמתיו. [טעם תקנת ימי חנוכה. ה לימי יוונים"הקב
ומנין , למה הוצרכו לנס. י ברכת משה"נצחון בני חשמונאי ע

סגולת הרגיל . ל"ימים בחו' טעם שאין ט, ]י"וקושיית הב[הימים 
והטעם שמועיל לצרף [, שיש סודות נוראים בכל פרט בנרות. בנר

 ].ד המכוונים"כוונתנו ע
ðçá íéðéã éèøô äëå.................................................. åö 

. עבר והתענה. תענית קודםע "קיבל ע. הספד ותענית ואבלות
. מנהג הנשים לימנע ממלאכה. לילך על הקברות. תיקון חצות

חיוב . הסעודות בחנוכה מצוה או רשות. שלא יכשילו ברחובות
והחיוב להחזיק [צדקה בחנוכה . מאכלי חלב. הודאה על הנס

 .חיזוק בלימוד התורה]. תורה
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 פרק ד 
 המחוייבין בהדלקה

íéðè÷å íéùð éðéã...................................................... ÷ä 
 . קטן שהגיע לחינוך. אם אשה מוציאה

àîåñ ,éðò ,øäåñä úéáá øéñàå ïðåà......................... æ÷ 

 פרק ה 
 דיני נר איש וביתו

úåøðä ïéðî................................................................. è÷ 
קטן שלא הגיע לחינוך . ומנהג בני אשכנז, מנהג בני ספרד
בן אשכנז ובן ספרד . להרחיק הנרות זה מזה. ושהגיע לחינוך

 .הדרים בבית אחד
ù ä÷ìãä éðéã úéáä éðáì úøèåôä úéáá................... ãé÷ 

אם יכול לכוון שלא לצאת . גם מי שמדליקין עליו ישמע הברכות
אם מקדים להדליק . ]ובאורך בביאור הדבר [בהדלקת ביתו
הורים . כל בר חיובא שמדליק בביתו פוטרו. קודם בני ביתו

הדלקת ביתו פוטרת גם ביש . שיצאו למקום אחר וילדיהם בבית
. חילוק בין רווק לנשוי]. והראיות לזה[, רלו בית במקום אח

רק הדלקה בפועל פוטרת לשאר בני . כשאין זמן ההדלקה שוה
בן נשוי הסמוך על . או בבית יולדות, כשהאשה בבית אביה. הבית

הנמצא . הדלקת הבית פוטרת רק בבית המשותף. שלחן אביו
 ]. ובביאור הדבר[, במקום נכרים מדליק אף שמדליקין בביתו

éãäîåãëå úåáéùé éøåçá ï.......................................... ÷ð 
אם יכוונו ]. ובביאור הדבר[, שעיקר דירתם בזמננו בבית ההורים

. בחורים שבפנימיות או שהוריהם חילונים. שלא לצאת
כשזמן ההדלקה . כשההורים נפטרים מהדלקה במקום אחר

. ספק אם מדליקין בביתו]. מ בזה"וכמה נידונים ונ[שונה 
 . מה בחורים יחד באותו החדרכ. כשההורים מאחרים להדליק

äëåðç éîéá òñåðäå åîå÷î äðùîä........................... ÷çð 
. משנה מקומו לחלק מן הימים. הניח ביתו לגמרי לכל ימי חנוכה
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שוהה שם זמן רב כגון לסעודת . נמצא באקראי בבית חבירו
הנהגה הראויה . מתארח לכל השבת. אם גם ישן שם. שבת

תן וכלה ביום ח. במשנה מקומו בחנוכה וכמה פרטים בזה
שאין חיוב הדלקה אלא במי . העובר דירה בימי חנוכה. חופתם

הנוסע בזמן . ודין הנמצא במטוס ורכבת וכדומה, שיש לו בית
 .  ההדלקה ממקום למקום

 פרק ו
 דיני אכסנאי

éèéøôá óúúùîä éàðñëà......................................... ÷åò 
ולמה מועיל [איך קונה . בכמה משתתף. במה צריך להשתתף

ואם , אכסנאי שלא השתתף. ריך להוסיף שמןאם צ]. קנין כסף
ובדברי [צ "רשאי שלא להשתתף ואין בזה גורם ברכה שא

שני בעלי בתים . איש ואשתו המתארחים יחד]. ג בזה"הכנה
 . בבית אחד

ãùçä éðôî ÷éìãîä éàðñëà.................................... ÷ôã 
ואיך החדר , כשהבית חלוק מתוכו. רק ביש לו פתח בפני עצמו

. נז יש חשד גם באין לו פתח לעצמולמנהג בני אשכ. מושאל לו
כשלא נשתתף ולא . אכסנאי המדליק מפני החשד אם מברך

 . שבזמננו אין חשד. הדליקו בביתו
åéáà ìöà ïñëàúîä ïá............................................. ÷çô 

ודברי הראשונים בזה [כשדרים בקביעות . בן או חתן המתארח
בן הסמוך על שלחן אביו . כשיש משום חשד]. ובביאורם באורך

כשרוצה להדר ולהדליק ]. ובדין חשד[,  לעצמוויש לו פתח
, ב לגמרי אם צריך להשתתף"הסמוך על שלחן בעה. בעצמו

 ]. וביאור בדברי הגן המלך בזה[

 פרק ז
 מקום ההדלקה

øöçä çúô åà úéáä çúôá ä÷ìãä........................... æø 
חקירות [. ד הסוד"ומקום ההדלקה ע, ר או לחצר"בית פתוח לרה
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פתחים ' יש לו ב]. ראשונים בזהוה' י ותוס"בביאור פלוגתת רש
 .ר או לחצר"עליה הפתוחה לרה. ר"לרה' לחצר וא' א
ã íéøåâî éðéðáå åððîæáù øöç ïé................................ çéø 

וחדר , דין חצר שבזמננו]. והמקורות[ל "מהי חצר שבימות חז
חצר הראויה לשימוש . והיכן ידליק בכמה אופנים בזה, מדרגות

 .ואינה מיועדת לו, צנוע
úñôøî éðéã............................................................... øì 

אם . או כשאין, ר"ויש ממנה פתח לרה, כשראויה לשימוש צנוע
מרפסת . ר"או כשלא ניכר ברה, א להדליק בסוף המרפסת"א

 . בקומת קרקע ובקומות הגבוהות, שאין ראויה לשימוש דיורין
 çúôá äçðää úøåö.................................................. ìøå 

. דלתות' פתח העשוי מב. בימין או בשמאל. טפח הסמוך לפתח
 .  ההנחהצורת. מניח בחלל הפתח

äøì äðåôä ïåìçá ä÷ìãä"ø...................................... èìø 
ובביאור , י בזה"ובדברי הב, ובאיזה אופן איירי[הדר בעליה 

', חלון למעלה מי. עוד אופנים שמדליק בחלון]. י"שיטת רש
חלון . ר"כ רה"חלון שמאחריו יש חצר ואח. חלונות' וכשיש ב

ואם מדליק במוט ארוך היוצא [, שיש בו סורגים בולטים
 . כיבוי החשמל]. ומרשות

 ä÷ìãä íéðôáåðçìù ìò........................................... øçî 
]. ולימוד זכות על המנהג[וכשיש רק איבה , מהו שעת הסכנה

ובביאור דינא [, כשיכול להדליק בחוץ והדליק בפנים אם יצא
שהדלקה בחוץ עדיפה מכל הידור ]. דלצורכו אדלקה להלכה

 . שידליק סמוך לפתח פנימי. אחר
íéçúô éðùá ä÷ìãä.................................................. øðá 

במקום . בית חלוק מתוכו. אם רשאי לברך. איזה אופן יש חשדב
 .שמדליקין בפנים
úåøðä äáåâ................................................................ øðã 

שעדיף פרסום . כשיש ילדים שיזיקו הנרות. טפחים' פחות מג
להיכן . אמה' דין למעלה מכ. ט"ר מלהניח תוך י"הנס לבני רה
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בניני . והורידה' הדליק למעלה מכ]. וטעם הדבר[אמה ' מודדין כ
אם לפרסם לבני הבנינים . ורים שיש מולם בנינים אחריםמג

 . ר"מרה' בית נמוך כ. ממול עדיף על הנחה בפתח
úåáéùé ,øäåñ éúáå ïåìî éúá.................................... øðè 

 .ל"מקום ההדלקה בהנ

 פרק ח 
 דיני הנרות

úåìéúôäå ïîùä âåñ................................................. øñá 
. נורות חשמליות. פתילות מצופות שעוה. עדיפות בשמן זית

שמן האסור ]. דומיא דמקדש' ואי בעי, י גז"עבדין נרות ש[
שמן . תערובת איסור והיתר]. ובדיני מן המותר בפיך[, באכילה

שמן . נ"ושמן של איסוה] ש"ובע[שמן תרומה שנטמאת . גפת
ובביאור השיטות [שמן של שביעית . מאוס וששהה תחת המטה

שיעור . חומר הפתילה]. ובדין מצות לאו ליהנות ניתנו, באורך
 . נר השמש. במה מדליקין בליל שבת חנוכה. פתילהה

ïîùä úåîë............................................................... øâô 
ם חצי שעה או "ובביאור לשון הרמב[שיעור כלתה רגל מן השוק 

 .סגולה להכין כל השמן. המאחר הדלקתו. לא נתן כשיעור]. יותר
íäéøåãéäå úåøðä úøåö............................................. øçô 

שינוי הנרות זה . קערה שכפה עליה כלי ושלא כפה עליה כלי
, סדר ההידורים בכלים שמדליק בהם. זה והרחקתם זה מזהמ
. מצוה לטרוח במנורת כסף]. וכלי שנעשה לעמוד בסמיכה[

 . הכנת הפתילות והחלפתם. מנורה של כסף והכוסיות זכוכית
úåøðä úãîòä øãñ................................................... øåö 

שינוי האופנים בין מדליק ]. ולדעת האחרונים[, ע"לדעת השו
 .מבחוץ למדליק בפנים
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 טפרק  
 זמן ההדלקה
úéáøò ïéãå äìéçúëì ä÷ìãää ïîæ........................... àù 

מנהגינו להדליק כרבע שעה אחר . עדיפות מתפילה בציבור
איסור ]. ע"ובביאור טעם הדבר שכן עדיף לכו[, השקיעה הנראית

סדר . חצי שעה קודם הזמן. אכילה ושינה קודם ההדלקה
 ].וטעם שאין בזה תדיר קודם[הדברים בערבית והדלקה 

ã÷ää÷ìãää úî....................................................... éù 
וביאור החישוב [מהו זמן פלג המנחה . הדליק קודם פלג המנחה

ובענין חישוב . וביאור ההכרעה לחומרא, לפי השיטות השונות
ובזמן חצות , כ או מזריחה לשקיעה"ש לצה"שעות היום מעה

כמה שמן צריך ליתן . אם רשאי לברך קודם פלג המנחה]. היום
 . במקדים להדליק
ìãää øåçéàä÷......................................................... ëù 

. עד שתכלה רגל מן השוק. עבור תפילה בציבור או שלום בית
ואם  צריך להקיץ בני , כלתה רגל מן השוק. המדליקין בפנים

ואם , ]ובדעת הטור, ובביאור הא דמדליק עד עלות השחר[, ביתו
 . הדר יחידי. רשאי לברך

  יפרק
 יני ההדלקהד
äåöî äùåò ä÷ìãäù................................................ àìù 

בדין הדלקה עושה מצוה . [שה מצוהמ בזה שהדלקה עו"הנ
אחז בידו והדליק ]. ובדין הדליקה זר, ק"בנרות המנורה שבביהמ

 . ו והניחה גדול"הדליקה חש. והניח
 úåëøáä éðéã]äàåøä ïéãå[......................................... äìù 

רמזי . כוונת הברכות ובבגדי כבוד. נוסח לשם יחוד. טהרת ידים
גר . ינושלא יפסידו ברכת שהחי. הברכות ודקדוקים בנוסחיהן

מדליק . שכח שהחיינו בלילה ראשון. חולה שעושה שליח. צדק
כ מדליקים "אם מברכים כל הברכות ואח. בעצמו רק ביום השני
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הדליק פחות . שכח לברך כל הברכות]. ובמנהג המקובלים בזה[
 .  דין הרואה. מהנצרך

äîöò ä÷ìãää éðéã................................................... ùèî 
שיעמדו . שיתעורר מחביבות הנס. שהמצוה להדליק בעצמו

, להדליק ברוב היוצא. י נר שעוה"שמדליקין ע. אשתו ובניו שם
נוסח . כבתה אין זקוק לה. הדלקה מנר לנר]. ואם הוא לעיכובא[

. ליתן לבניו להדליק השמש. מקום השמש וצורתו. הנרות הללו
 .י הנרות ולפרסם הנס לבני ביתו"לשהות ע. סגולה לשמירה

äì ÷å÷æ ïéà äúáë éðéã............................................. ùñ 
ואם יש להוכיח לזה מקערה שהקיפה [תה בשוגג או במזיד כב

הדליק במקום . לא היה שמן כשיעור. ש"כבתה בע]. פתילות
המדליק בתיבת זכוכית המגינה מן הרוח ובהדלקתו היא . הרוח

 ].ואם דמי למדליק בשמן פחות מכשיעור[, פתוחה
 פרק יא

 דיני השתמשות בנרות 
. בדרך עראי. ורך מצוהלצ. מניית מעות. האיסור להשתמש
ואם מותר להנות רק , הדלקת השמש להתיר. הליכה לאור הנרות

 ùñã .......................................... אחר חצי שעה. דבר הצריך עיון. לאורו

äëåðç úåøðî øàùðä ïîù éðéã................................. ùáò 
נתן . נתערב בשמן אחר. האיסור להשתמש ושאסור לשומרו

מותר השמן . נתערב במקצת מיום אחר. שמן יותר מכשיעור
 .יתשבצלוח

íé÷ìåã úåøðäùë äëàìîî òðîéì âäðîä................. ùò 
. צרכי הבית. יצאו מן הבית. שיעור הזמן שנמנעים. טעם הדבר

 . אם אנשים נמנעים
 פרק יב

 ק"ק ובמוצש"דיני ההדלקה בעש
נר שבת . מקום ההדלקה שלא יכשלו בחילול שבת. כמות השמן
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 .איש או אשה שהדליקו נר חנוכה תחילה. קודם נרות חנוכה
ש "במוצ. שתפילת מנחה קודמת. שאין להקדים מפלג המנחה

שלא יברך בורא מאורי האש . אם יקדים ההבדלה או ההדלקה
זמן . שטוב להשתמש בנר ההבדלה לנרות חנוכה. על נרות חנוכה

 ùåò ........................................................................ש חנוכה"ת במוצ"ר

 פרק יג
 דיני ההדלקה בבית הכנסת

 מניינים כשיש כמה. בתי מדרשות. כשאין עשרה. בטעמי הדבר
. אם המתפללים כבר הדליקו במקום אחר. או כמה חדרים
 ùàô ....................או להיפך, ס אם חוזר ומברך בביתו"המדליק בביהכנ

ðëäéáá úåøðä íå÷î"÷éìãîä úãéîòå ñ.................. ùæô 
עמידת המדליק לשיטת מרן . מקום וצורת הנחת המנורה

 . גובה המנורה. במקום שארון הקודש לדרום. ע"השו
á ä÷ìãää ïîæðëäéá"ñ............................................. ùö 
 .במוצאי שבת. כשהשעה דחוקה. בין מנחה לערבית

íéðéã éèøô................................................................ ùàö 
ל אם רשאי . בנר השמש. שימוש לאורם. אם להדליק בבוקר ֵ           אב   

 .בשאר מקומות קיבוץ אנשים. לברך

 פרק יד
 דיני התפילות בימי חנוכה

íéñéðä ìò éðéã.......................................................... ùâö 
. ת לא לשכוחזהירו]. ובטעם הדבר[, שאין מוסיפין בברכת שלש
, טעה ואמר ברצה. דקדוקים בנוסח. שלא ידלג להספיק קדושה

 . שכח שבת וחוזר. או שכח
ììäå úåìéôúä éðéã.................................................... ùöè 

נוסח . קריאתו מעומד. טעימה לפניו. זמנו. טעם שגומרים ההלל
אמר . שהה בו. קרא וטעה. אופן אמירתו. ואם שכח, הברכה
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, ץ" אבל אם יעלה ש.קטן אם מוציא. מסופק אם אמר. בדילוג
חלוקת ]. ובביאור הדבר באורך[, נשים בחיוב הלל. ובבית האבל
 . שיר של יום ומזמור לחנוכה. טעו בקריאות. ת"הקריאות בס

ø éðéã"úáè ç............................................................ æéú 
טעו . חלוקת הקריאה. וסדרם על הבימה, ספרים' הוצאת ב

להרבות . טעו ופתחו תחילה ספר של חנוכה. 'והוציאו ספר א
 .ח"ת רבסעוד

äëåðç úáù éðéã........................................................ ëú 
. ח טבת בשבת"חל ר. סדר קריאת התורה. מדלגין במה מדליקין

 .טעו וקראו בשני בשל חנוכה

 פרק טו
 בדין פת הבאה בכיסנין וסופגניות

 ïéðñéëá äàáä úô..................................................... áëú 
ומחלוקת , כמה דעות בביאור פת כיסנין. מנהגי המאכלים

, ע כדברי כולם"והכרעת הש. ם"א בדעת הרמב"ע והרמ"השו
האוכלה לקינוח בסעודה אם ]. ובביאור הסברא דפליגי אהדדי[

 . ואיך יפטור בשאר דברים, מ"רשאי לברך במ
êéôù ÷öáå êø ÷öá ïéã.............................................. ìú 

 ïâåèî åà ìùåáî ÷öá ïéã......................................... àìú 
ע "והכרעת השו, מחלוקת הראשונים בעיסה שבשלה או טיגנה

 .ד"ח וביו"באו
úåéðâôåñ ïéã ,âðéôñ 'åñ÷éøô" ä................................ ãìú 

מ "אם רשאי לברך עליהם במ. ברכת הסופגניות חוץ לסעודה
זהירות מבישולי נכרים . חזרו וחיממום בתנור. בתוך הסעודה

ואם [, וכשנעשים במכונה אם הוי בישולי נכרים, ]ומחלל שבת[
מה נכלל לפטור בברכה . ]בישולי נכרים בטלי ברוב בעלמא

ומאכל הנקרא ', נקרא ספינגדין מאכל ה. ובדין אורח, ראשונה
 .ה"פריקס

ðä íé÷öáî äìç úùøôä éðéã"ì................................ çîú 
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 פרק טז
 חודש טבת ותענית עשרה בטבת

úáè ùãåç éðéðò ,ëå ' úáè........................................ áðú 

úáèá äøùò úéðòú.................................................. âðú 
 .חל בערב שבת. באיזה ימים יוכל לחול. טעם התענית

äò íãå÷ äìéëàå úéðòúä úìéçú"ù........................ ãðú 
אם אסור . דין שתיה. ק"ולדעת הזוה, השחראכילה קודם עלות 

 .ש"להתחיל תוך חצי שעה לעה
úéðòúä ïî ïéøåèôä.................................................. úæð 

חולה שאין בו . דין קטנים וזקנים. חיוב התענית על כל הבריאים
מי שעבר . חולה שהבריא ממחלה קלה או קשה. סכנה וגדרו

. שאר נשים. יולדת ומפלת. מעוברות ומניקות. חולה נפש. ניתוח
 .ן וכלהחת

 úøåôñúå ïééåðéò äùîç........................................... úàñ 
טעימת . בליעת הרוק. טעה ואכל. טעה ובירך על דבר מאכל

. רחיצת פיו. שיעור הטעימה. 'תבשיל ולעיסת עצי בשמים וכדו
מציצה . תספורת. מ"תה. רחיצה וסיכה וטבילה. בליעת רפואות

 .ריקודים. הרחת בשמים. במילה ביין
áéö úåéðòúá úåìéôúä éâäðî øå............................... úäñ 

. צ"אמירת אבינו מלכנו בת. ץ או עולה לתורה שאינו מתענה"ש
וענין תפילין של , הנחת תפילין במנחה. אם יש חתן או בעל ברית

 . נשיאות כפים במנחה. שימושא רבה
 úæò ............................................מגילת אנטיוכוס 
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 בפתח השער
 

 äâéâçá àúéà)áé (.á÷ä åàøáù øåà" íãà ïåùàø íåéá ä

ìåòä óåñî åá äôåöåôåñ ãòå í ,á÷ä ìëúñðù ïåéë"åëå ä '

àåáì ãéúòì íé÷éãöì åæðâå ãîò . ùøãîá àúéàå) äáø úéùàøá

àé äùøô( ì ùîéù äæ øåàù"å úåòù, é" áìù áøò úáù ,éå"á 

ìù éìéì úáù éå"á ìù úáù ,úáùä øçà àìà æðâð àìù .

ì úåøðä ïéðî êñ äëåðçá äðäå"úåøð å ,äôñáå" áúë ç÷åøä ÷

 ãâðë íåð÷úùì" íãàì ïåùàøä øåà ùîéùù úåòù å

àøäïåù .æå" øôñä ìøëùùé éðá : åìà íéîéì åàø÷ äëåðç

äãéúòä äìåàâì êåðéç àåäù ,æåðâä øåà äìâúéù . éîé ìëá

éùä åðì øéàä äàåáðä ä÷ñôðù åðéðåò" æåðâä øåà úøàä ú

ò äøåúá"äëåðç øð úåöî é , ïéèéáî æåðâä øåàäù úòãé øáëå

 ãòå íìåòä óåñî åáåôåñ , ïî äøàä àéä äëåðç øð úøàäå

è÷ èòîá àåää øåàä , äøåúá èéáäì ïéìåëé åðçðà äãé ìòå

äá æåðâä øåà øùà ,ïáäå ,ëò"ì . 

äøåúá àåä øåàä úæéðâ íå÷î éë åðééäå , åìîò éôë ãçà ìëù

 íéðåéìòá áåùçìå íìåòä óåñî èéáäì ìëåé äøåúá

íéðåúçúáå ,îåì øùà åîà éòîá ÷åðéúäù òãåðëå äøåúä ã

êàìî éôî äúøäèá ,éò" ãòå íìåòä óåñî èéáîå äôåö æ

åôåñ ,æç åøîàù åîë" äãðá ì)ì(. . äëåðçä éîéá øùà éøçàå

êúøåú íçéëùäì íéðåéä ïéðò äéä , íùôð åøñîù ïîæ àåäå

äøåúä íåé÷ ìò ,]úåéîùâá àìå úåéðçåøá äúéä äðëñäù[ ,

éáø äùîì äøåúä úåãåñ íäá åøñîð øùà íéîéä íäåò åð"ä ,

îë"úçá ù" ñ)à èô íéâäðî( , äðùå äðù ìëá åìà íéîéá ïë ìò
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úàù øúéá äøåúá æåðâä øåàä äìâúîå øæåç , äðëä íäå

äãéúòä äìåàâä ìò ãéúòì ìâøäå êåðéçå , éåìéâì äëæð æàù

úåîéìùá æåðâä øåà , áéúëã éàîë)ñ äéòùé 'èé( êì äéäé àì 

åëå íîåé øåàì ùîùä ãåò 'ä êì äéäå 'àìíìåò øå. 

ïë ìò ,åìà úåøåàä ïî èòî âéùäì éãë , õîàúäì êéøö

 úåáäìúäá äëåðç øð ú÷ìãä úåöî éèøô ìëá øåæçìå

äøéúé äçîùå , àäúù ãò äìéúôá äèîìî ÷éìãéù åøîàå

 äéìàî äìåò úáäìù)ë úáù .äááå"ã âòøú ì"äëáå ä÷ìãä ä" ç

ð÷ñ íù"â( ,äèîìî åîöò øøåòéù åðéúåáø äæá åæîøå ,òå" é

àúúìã àúåøòúàá èòî åîöò ùã÷îù , åîöò ÷éìãé

 äìåò úáäìù àäúù ãò äåöîä úùåã÷ úáäìù úáäìá

àìéòìã àúåøòúàì äëæéù äéìàî ,äáøä åúåà íéùã÷îå .

 åðéúåáø åæîø äæìå)àá"á úåà áùéå ç ( ÷åñôá' äúëç åðéùôð

äì ''çð íù úåáéú éùàø àåä"ì , úåáéú éùàøë' øð ÷éìãäì

äëåðç ,'î êéùîäìò íéîçøå äòåùé òôù òáåð ìçð" é

éùä úáø÷ ù÷áîå äëçîå ÷÷åúùîù"ú , ÷åñòùë íâå

éùäá úå÷áãî åùôð úãøôð àì åéðéðò øàùá"ú , àéäå

úìçâá äøåù÷ä úáäìùë ,îëå"áîøä ù" í)ñá 'äøåîä( 

 õøàä éðéðòá íé÷ñåò íäù äòùá åìéôà íéùåã÷ä úåáàäù

éùäá úå÷áãî íúáùçî äãøôð àì"ú . 

ä ïøî äðäååù" ò)ñ àòøú"á( äëåðç úåøð ú÷ìãä ïéãá àéáä 

ïéøãäîä ïî ïéøãäîì íåé÷ä ïôåà ÷ø , êìåäå óéñåî àäéù

íåé ìëá , øð ïé÷éìãîù åúéáå ùéà øðã ïéãä ø÷éò àéáä àìå

úéáä éðá ìëì íåé ìëì ãçà ,äæá åäîú íéðåøçàäå , íðîà

äæá úøàåáî ïøî úòã éë äàøð , àåä øåãéää äëåðç éðéãá éë

éòîäåöîä úøåö ø÷ , àìà àöåé åðéà øåãéäá íéé÷î åðéà íàå
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à÷åã ãáòéãá ,]ïåàâ éàãåäé áøì úåáåö÷ úåëìäá àåä ïëå .[

 øãäì åöøù äî çëî ÷ø äùòð ñðä ìë íâù éôì äæá íòèäå

øåáéöá äøúåäù äàîåèá ÷éìãäì àìå ,îë"ðôá ù" é) úáù

àë (:ò"ù .ïàë ùé æîøå ,úàöì ùôð úøéñî úùøãðù øåãá éë 

äøåú ìù íééçì íéèåùôä íééçä ïî , øãäì äæì äöòä äðä

øùôàã éàî ìëá ,åìå÷äå"ïåìãçé ú ,îëå"ìùä ù" ùåã÷ä ä

)á úåà àë óã äîëç úéá( ïåùîù úåãìåú øôñáå )îò" úåáà ñ

ô ùéø"â ,åä"ìîá ã"éñ ç 'ç úåà åè( , íéøáåâ íéðåöéçäù úòá éë

íéøñåàä éøáãë äëìä ,î åäæå"îâá ù ')ãé úáù(:  øåæâ

åäééðéî åìáé÷å íéðåøçà øåæâå åäééðéî åìáé÷ àìå íéðåùàø ,

 êøåö éôì ùîî ïéã àåä úåøîåç øåã ìëá ùãçúîù äî ìëù

äòùä ,ò"ãåò ù. 

 åðìîâ øùà áåèä ìë ìò àéîù éôìë äàãåäá äæá åððäå

åî éãéîìúî úåéäì åðëéæå" äøåúä ãåîò ìåãâä ïåàâä ø

äììæ ìåàù àáà ïåéö ïá éáø äàøéäå"ä , åðá òéôùä øùà

äøùé äâäðäáå ãåîéìä êøãá äøåøá äðáäå íééçå äøåú , äéäå

íã÷ éðá ìëî ìåãâ àåää ùéàä ,åðîò éç åðãåòá ïäå , òâøá

äëìää ÷îåòå ïéãä éåöéî äøåàì äìéôàî àéöåî äéä è÷ ,

åî éøàä úéååâî äãøù äîî äæ ìëå" éáø äáéùéä ùàø ø

äìì÷åöæ äééèò àøæò" éîëç éìåãâî äáåö íøà éðáøåàú "å ,

íéðåøçàä úåøåãá íéðééòîä éìåãâî äéä øùà , çåúô åáìå

ãåîìúá ïåéòá íìåàë ,ïäéáâ ìò äìåò åúåùéøôå åúåãéñçå ,

åúâäðäî äîà íééôìà äñëîå çôè äìâî ,åîå" úåéäì äëæ ø

åéãéîìú éãéçé ïéá , åðîî ìáé÷ åãáì àåäù åðéðôá ãéòäù ãò

éàå éì íé÷ éðéãå ÷ñôä éììëåîò ãåò ï , ææ àìå åëéøãäå åáøé÷å

åááçî .äå"ååòá ï"éùä åç÷ì éë åððéàå ÷áù ïðáøì íééç ï" ú
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íéîåøî éæðâá åîò òùòúùäì åéæðâ úéáì , åðúåà øéúåäå

äåòá äëìää øåà äëùçå éîúéã éîúé"ø . 

íå÷î ìëîå ,ùîùîå íåøîá ãîåò åðãåò ,åðéãòá ïâî åúåëæå ,

 åøá÷ ìò äáéùé åðãîòäù'בנין ציוןישיבת ' , íéáùåé äá øùà

äøåúá íéìîòå íéîù úàøéå äøåúá íéðéåöî íéøåçá , ãåòå

 ìù äìäàá íîöò íéúéîîä íéðéåöî íéëøáàì ììåë äá

íôøöìå íøøáì èôùî ïùåçá úå÷åîò úåéâåñ éãåîéìá äøåú ,

åî úù÷áë äæå"äììæ ø" å÷ñòéù íéëøáàì ììåë íé÷äì ä

íé÷åîòä úåðåîî éðéãá ïåéòä ÷îåòá , íéëøáàì ììåëì óñåðá

ôâ ãåîéìá íé÷ñåòä íéøéòö"ïåùåøãé íåé íåé ú , èòî éë

éðôì äéä øùà ,áåøì õåøôéå ,ñá"ã. 

éùä åðòééñ äðäå" íéøéàî íéâäðîå úåëìä íéøîåàá è÷ìì ú

íéøéäæîå , íé÷ñåôä éøáãá íéøåàéáå úåøé÷ç úåáøì íâå

éùä åððçù äîî"ú ,éìãù äîî ø÷éòä ìò äáåøî úôñåúáå åð

åî éøáãî"äììæ ø"ä , ìë åðì áéúëäù åéôî åàá øùà íäî

ä÷åéã ìò äãéîòäì äëìää øåàéáá äìéî , åðòîùù äî íäîå

òáå íéøåòéùá åéôî"ô , íéöá÷ ïîå÷î åäæéàá áúëù äîî ïëå

 íéùåã÷ä åéøôñáå íééðøåú'ïåéöì øåà ,' áúëáù äøåú äæáå

òáù äøåúå"íéãîöð åàá ô . 

æòá åðòâé úåòéâé äîëå" ìù åç÷î øøáì íéøáç ÷åáéãá ä

íéùåã÷ä åéøáã ÷îåòå ÷éãö , øçàì ÷ø íéîòô äîë øùà

æ åéøáã úðååëá åðæîøð ïåéòá àéâåñä ãåîéì"ì , äúàù ïîæ ìëå

íòè íäá àöåî äúà íäá ùîùîî ,êðåùì úçú áìçå ùáã ,

éùå÷ äæéà áùééì àáù ,ïéðò äæéà øéàäì åà , äòã øåúñì åà

ú÷ìåçä ,â ìãåâì ìëäå äæéîøá ñðåë øö÷ ïåùìá åúåðåà

äæéîøá àéöåîå , åéäéù éãë åéøáã øàáìå ùøôì åðìãúùäå
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íåúçä øôñë åéäé àìå äìîùë íéøååçî íéøáãä ,] íâ óàå

 äëìä íéáøì åøñîðù åéøåòéùî úåèì÷ä åðàöåä úàæ

äùòîì , íéàìôð íéøáã ùãç äæ äàø øîàé òîåùä ìë øùà

íéùãåçî íéáåùéå[ , åéäé øùà ïòîì úåááåã åéúåúôù

àùøãî éáá äéúúòîù ïøãáúîå . 

åæ äøåãäîáå ,åøøáúðù íéðéã äîëå äîë ãåò åðôñåä , äîëå

åî éøáãá åðì åùãçúðù íéøåàéá"äììæ ø"ä , äæéà íäîå

øåãäîá øåöé÷á åøëæðù íéðéðòúåøáòù å , øùà íéèøô äîëå

ø÷éò äðåøçà äðùî , äîë åðåøéòä øùà úåøòää åðöáù íâå

ú"îìúî çåî éãé"äììæ ø"ä , íéîùä ïî ìåôë íøëùå

æòá ïúúéîà ìò íéøáã ãéîòäì"ä. 

åðàáå àéáäì äæá éðôá úä"ç äîçì äðééå ìù äøåú äîî 

äìòù åðéãéá, ååðéúåå÷ú éòù"æ åøøáúé íéøáãä îäéáá"ã, 

úàå éðô éùä"ú äìçð àìù àöú äì÷ú úçúî åðéãé, ìáà íà 

àöîä àöîú úåòè äæéàá øáã, ïä àøîâá åà àøáñá, åà 

àúðáåàá àáéìã, ìåôëð äù÷á åøéàéù úà åðéðéò åðåãéîòéå 

ìò úîàä, éë éî øîàé éúéëéæ éáéì, úåàéâùå éî ïéáé. 

 éëøöá íé÷ñåòä ìëì úåãåäìå êøáìî àìëð àì åðéúôù

äðåîàá øåáéö , íçåë ìëá íéìãúùîä íéîéë úåìéì íéùåòå

äáéùéä úð÷ú ìò ãå÷ùì ,äìéä÷äå íéììåëä ,ùàøáå áøä í

øåéðñ ïá íééçèéìù "à ,èéìù áøä åðéøåîì ïá"à ,åðå"á ,

á÷ä íëæé"úååöîáå äøåúá íé÷ñåò íéðá éðáå íéðá ìãâì ä ,

ä êøá òøæ' ,áèéîã éìéî ìëå úçðå úåàéøá êåúî ,ìå ìéãâä

äøéãàäìå äøåú , ïåöø úåùòìå åðøöåéì çåø úçð úåùòì

éëà åðàøåá"ø. 

 המערכת / מוסדות בנין ציון
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Ú˙Ó" Á�‰ ,¯ ·¯Ú· Ì‚ ÌÈ�Ú˙‰Ï ÌÈ‚‰Â�ÂÁ ˘‡¯ ·¯Ú· ˙Â„˘ .א
ÔÂ˘Á¯Ó ,Ú‡"ÔÂ�Á˙ Â· ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡˘ È¯˘˙ ˘„ÂÁ· ‡Â‰˘ Ù.1 

‡ÂÓÈÏ·Â ÌÈÓ˘ ˙‡¯È· ¯˙ÂÈ· ıÓ‡˙È ÔÂ˘Á¯Ó ˘„ÂÁ·Â ‚Á‰ ¯Á„  .ב
‰Ó˘Ï ‰¯Â˙ ,‰�˘‰ ÏÎÏ ·ÂË ÔÓÈÒ ÈÂ‰Â ‰�˘‰ ˙ÏÈÁ˙ ‡È‰ ÈÎ , ‰˙ÚÂ

¯˘ÚÏ ‡Â‰ ·Â¯˜ ÈÎ‰·Â˘˙ ÈÓÈ ˙ ,˙Â‡¯‰ÏÂ ˙Â¯Â‰Ï ÍÈ¯ˆ, ‰Ó ÏÎ ÈÎ 
ÌÂÏ˘Â ÒÁ ÌÈ�ÙÏ ‰È‰ ‡Ï ‰˘Ú˘ , ÏÂÚ ˜Â¯ÙÏ ÏÈÁ˙È ‰˙Ú Ì‡Â

‰ ˙„Â·ÚÓ Ï˘¯˙ÈÂ ,'ÌÂÏ˘Â ÒÁ ‰È‰È ÔÂˆ¯Ï ‡Ï . ‰˘ÚÈ ‰·¯„‡ ÔÎÏ
‰�˘‰ ÏÎÏ ·ÂË ÔÓÈÒ ,‰ „ÈÎ ‰ÂˆÓ‰Â ‰¯Â˙‰ ˜ÒÚ· ¯Â·‚Î ıÂ¯È '

ÂÈÏÚ ‰·ÂË‰.2 

ÂÏÈÓ‚· ˙Â·¯‰Ï ‰Ê ˘„ÂÁ· ¯˙ÂÈ· Â¯‰ÊÈ ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÌÈ„ÒÁ˙  .ג
‰Ê‰ ˘„ÂÁ‰ ˙�ÈÁ· ÈÙÎ ‰�˘‰ È˘„Á ¯‡˘Ó ¯˙ÂÈ Ì�ÂÓÓ·Â ÌÙÂ‚· ,

‰ ˙‡ÓÂ 'Ì˙¯ÂÎ˘Ó È‰˙.3 

ÈÁ·Ó ‡Â‰ ‰Ê ˘„ÂÁ , ¯ˆÈ‰ ÏÚ ¯˙ÂÈ· Â· ¯·‚˙È ÔÎ ÏÚÂ�Â·‚ ˙¯‰ .ד
‡ËÁÈ ‡Ï˘ Ú¯‰ ,Â‡¯Â· ˙„Â·ÚÏ ÌÈÎ˘‰Ï È¯‡Î ¯·‚˙ÈÂ , Â�ÓÊ ‡· ÈÎ

                                    
' בסי[ח "מ כתב בכה"מ, שהוא חודש מרובה במועדות, ואף דאין מתענים בתשרי .1

לא , ואף שאין אומרים בו נפילת אפיים, דתענית זה צריך להתענות ]ז"תיז סקט

לא מתענים עד ב "ואף שגם תעניות בה. משום זה חמירי כולי האי כמו בניסן

לא כן בתענית של ערב , שאני התם שאין קבוע להן זמן, שיעבור כל החודש

ובפרט שגם בערב . כ אין לבטלו בשביל זה"שעתה הוא זמנו וא, ראש חודש

ח הטוב "ידי חיים לרבינו הרי' כ בס"וכ, ח אייר שהוא בניסן יש הרבה מתירים"ר

 . והבו דלא לוסיף עלה, ל"כנ, א"זיע

 .ט אות רחצ' ב סי"א במו"חידמרן ה .2

 .כו אות א' פ מועד לכל חי סי"ע .3
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˙¯ÂÓ˘‡· ÌÂ˜Ï] .Â‚¯Â‰Ï ÌÎ˘‰ Í‚¯Â‰Ï ‡·‰ Â¯Ó‡Â ,˘Â¯ÈÙ ¯ˆÈ 
Â‚¯Â‰ÏÂ Ì„‡‰ ÏÈ˘Î‰Ï ‡·˘ Ú¯‰ ,Ú" ÂÈÏÚ ¯·‚˙È ¯˜Â·· ÌÈÎ˘È˘ È

ÂÁˆ�Ï4 .[ÈÏ˙Ù� Ë·˘ „‚�Î ‡Â‰ Ì‚ , ¯·„Ï Â· ıÂ¯Ï ·ÂË ÔÎ ÏÚÂ
‰ÂˆÓ ,‰ÁÂÏ˘ ‰ÏÈ‡ ÈÏ˙Ù� ˙„ÓÎ.5 

, · ‡ ˘È˘ "˙ÂÎÂÒ ¯Á�Ú˙‰Ï ÌÈ‚‰Â�Â˘‰ Ô¯Ó ·˙Î"Ú6‰· ˙Â .ה
È¯˘˙ ¯Â·ÚÈ˘ „Ú ÌÈ�È˙ÓÓÂ , Â· ÔÈÚ·Â˜ ÔÈ‡Â ˙Â„ÚÂÓ Â·Â¯˘ ÈÙÏ

˙‰ÏÈÁ˙ÎÏ ˙È�Ú .˙È�Ú˙‰ ÌÚËÂ ,È"Ï‚¯· Â‡ËÁ ‡Ó˘ ¯·Ú˘Ï ÏÚ ‡,7 

                                    
 .א"מרן החיד .4

 .כו אות ה' מועד לכל חי סי .5

 .תצב' סי .6

, סקבא דשתא ריגלא'  על מה שאמרו שם בגמ.]פא[שלהי קידושין ' בתוס' עי .7

] שיש[ פירוש ריעוע של ימות השנה לייחוד ולעבירה כלומר ימות הרגל :ל"וז

א לכך נהגו " וי.בוצות אנשים ונשים לשמוע הדרשה ונותנין עין זה על זהק

שאפילו שהיתה , ואתה צא ולמד. כ"ע. להתענות לאחר פסח ולאחר סוכות

והיו נפרדים , מגמת אסיפתם למצוה לדברי תורה ולשם שמים לשמוע הדרשה

עם , וגם בזמנם היו כל הנשים היו מכוסות מכף רגל ועד ראש, כל אחד במקומו

ועל כן , כל זה כיון שישנם אנשים ונשים שנכנסים ויוצאין נותנים עין זה על זה

ו כשאינם "ש וק"מעתה כ, תעניות לכפר עליהם' אמרו שצריך להתענות ג

ומביאים עצמם לידי עבירה בידים לילך על הימים ועל , הולכים לדבר מצוה

כמה ,  בצניעותואין הנשים הולכות, הנהרות ובמקום קיבוץ אנשים ונשים

ל "וז, ם שגם בבתים יש ליזהר מן התערובת"ברמב' וע[, ז"יצטרכו להתענות ע

וכן יזהירו בדבר זה ' וכו ברגלים שוטרים להעמיד בית דין ייביןח: ]א"ט הכ"ו מיו"פ[

 ימשכו ביין ולא לשמחה 'בבתיהם'לכל העם כדי שלא יתערבו אנשים ונשים 

וכל אדם יתן לב להתבונן ]. ד"ע תקכט ס"וה בש"וכ. שמא יבואו לידי עבירה

 לך לך .]שבת יג[וכמו שאמרו , שיש להתרחק מכל ספק ונסיון בזה כמטחוי קשת

ו בעריות שנפשו של אדם "וק, אמרינן לנזירא סחור סחור לכרמא לא תקרב

 אין לך דבר שקשה לרוב ]ח"ב הי"ב מאיסו"פכ[ם "ש הרמב"וכמ, :]חגיגה יא[מחמדתן 

ובפרט שלוקח עמו בניו הקטנים ומכשילם . 'פרוש ממנו כעריות וכוהעם ל

שהם ובניהם , ורבים עברו ונענשו בזה, בראיות אסורות הסתכלות בנשים

ולא ראו אור , ל"ר' ז טעם הלימוד ומתיקות התורה ועבודת ה"מפסידים עי

וכל זה משום שהיו הם עצמן גרמא בנזיקין ואפסידו , תורה כי טוב הוא
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ÈÂ" „È˙Ú‰ ÏÚ ‡ÌÈÓ˘‚ ˙¯ÈˆÚ ‡‰˙ ‡Ï˘,8 È„Î Â‡  È�ÙÓ ÂÏÁÈ ‡Ï˘
¯ÈÂ‡‰ ÈÂ�È˘.9‰Ê· Â‚‰�È ÔÎ Â˘Ú ‡Ï˘ ˙ÂÓÂ˜Ó· Ì‚˘ ·ÂË ‰ÓÂ  ,

ÎÚ ÂÈ‰È˘"Ï‰˜‰ ÏÎ „Ú· ÌÈ�Ú˙Ó ‰¯˘Ú Ù , ÏÏÙ˙‰Ï ÏÎ‰ Â‡Â·ÈÂ
˙ÂÁÈÏÒÂ ‰Á�Ó Ì‰ÓÚ ,ÏÎÓ Ì‰ÈÏÚ Ô‚‰Ï‡Â·˙ ‡Ï˘ ‰¯ˆ  , ‰È‰ÈÂ
˙Â�Ú¯ÂÙ‰ È�Ù· ÒÈ¯˙Î.10 ˙ÂÈ�Ú˙ ˙Â�Ú˙‰Ï ‡Ï˘ „¯ÙÒ È�· ‚‰�ÓÂ 

‰·"ÂÏÏ‰ ·,11 ¯ ·¯Ú· Ì˙¯ÂÓ˙ ÌÈ�Ú˙ÓÂ"Á. 

È·‡ ·˜ÚÈ Ô· „‚ ˙„ÈÏ ‡Â‰ ÔÂ˘Á"‰ , ˘È˘ ÌÂÈ ‡Â‰Â�È ÌÂÈ 'Ú Â .ו
 ‰˘ÂÚ‰ ÏÎÏ ·ÂË ÏÊÓ Â· Â·¯·„ ,ÌÂÈ‰ ÏÎ ÂÈÏÚ ÛÙÂÁ „‚ ˙ÂÎÊ ÈÎ.12  

· ˙„ÈÏ ‡Â‰ ÔÂ˘Á ‡ ÏÁ¯ ‰˙Ó ÌÂÈ· Â·Â ˜È„ˆ‰ ÔÈÓ�È ÌÂÈ"È .ז
Â�Ó‡ ,È ÏÈÏ· ‰ÈÙÂ�Î· ÏÂ„‚ „ÂÓÈÏ Â˘ÚÈ˘ ÔÂ‚‰Â ÈÂ‡¯Â" ÔÂ˘Á ‡

‰˙¯Â·˜ ˙·ˆÓ ÏÚ ÂÓÂÈÂ ,‰È�· ÏÚ ‰Î·Ó ÏÁ¯„ ‡˙ÂÎÊ ¯¯ÂÚÏ È„Î ,
ÈÚ ÌÈÂ˜ÈÂ"ÌÏÂ·‚Ï ÌÈ�· Â·˘Â Ê.13¯‚‰ ·˙Î˘ ‰Ó Ú„Â� ¯·ÎÂ "‡ 

 ‰Ê‰ ÔÓÊ·˘ ¯˜ÈÚ ˙ÈÈ¯˘ÏÁ¯ ¯·˜· ‡È‰ ‰�ÈÎ˘‰.14 

ÓÏÈ ‰¯Â˙‰ ÈÒÙÂ˙˘‰ È¯Ó‡ÓÓ ÌÂ˜Ó ÏÎ· ‰Ê ÌÂÈ·" Ò„  .ח
Â�Ó‡ ÏÁ¯· ÌÈ¯·„Ó‰ ÌÈ˘¯„Ó‰Â ,·ÂË ‰Ó Â˙Ú· ¯·„.15 

˙È ÌÈÈÂˆÓ Ï‡¯˘È˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ·˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ�ÏÁ¯ ˙ÙÂ˜Ï Â·„  .ט
Â�Ó‡ ,Â„È ˙�˙ÓÎ ˘È‡ , ˙Ú· ‰�˘ ÏÎ· ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ÏÂ„‚ ¯·„ ‡Â‰Â

                                                                                      
 .י"ה, וגם נפש בניו הוא חובל, הואנפשיי

 .רכז' ספר חסידים סי .8

 .תצב' לבוש סי .9

 .כו אות ג' מועד לכל חי סי .10

, ח מרחשון"אמנם כאשר מתענים בערב ר.  בשם שלחן גבוה]ח"תצב סק' סי[ח "כה .11

 .ב"יבקשו רחמים גם עבור הענינים שנתבארו בטעמי התעניות דבה

 .ת הכו או' מועד לכל חי סי .12

 .כו אות ד' מועד לכל חי סי .13

דא " בדרך", ועוד: ולשונו שם, ב"ט ע"דף כ' ג על תיקוני הזוהר תיקון ו"ביאוה .14

 .כנודע] של השכינה' פי[רוצה לומר ששם עיקר שרייתה , קבורת רחל

 .כו אות ד' מועד לכל חי סי .15
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‰˙„Â˜Ù.16 

‚ ˘�˘·Â" ¯· ‰˘Ú�‰ 'ÔÂ˘Á ,‡ ‡Â‰˘ '¯„"ÂÏÒÎ Á ,È ˙�Ï· „ÏÂ .י
ÒÁ ÔÂ˘Á ‰ÂˆÓ¯ ,Â¯" ‡Â‰ ÂÏÒÎ Á ˜¯‡· 'ÂÏÒÎ,17  ¯· ‰˘Ú� Â�È‡

Î· ‰ÂˆÓ"ÔÂ˘Á Ë ,· ‡Ï‡‡ 'ÂÏÒÎ¯ ‡Â‰˘ "Á.18Â  ÔÈ„‰ ÔÎ ‰·˜�·
È ˙�˘·"·.19 

˘·Â�‰¯·" ‡Â‰˘ ÂÏÒÎ Á‡ '¯ÒÁ ÔÂ˘Á ‰È‰˘Î ÂÏÒÎ , ˙�ÏÂ„  .יא
È"‡ÏÓ ÔÂ˘Á ‰ÂˆÓ ¯· ‰˘Ú�˘ ‚,¯ ÌÈÓÈ È�˘ ˘ÈÂ "ÂÏÒÎ Á,20  ‰˘Ú�

 ÌÂÈ· ‰ÂˆÓ ¯·Ï'‡ ‡Â‰˘ ÔÂ˘Á  '¯„"ÂÏÒÎ Á ,Ú‡" ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ Ù
‡· Â˙„ÈÏ ÍÈ¯‡˙ ÚÈ‚‰ 'ÂÏÒÎ.21 È ˙�˘· ‰·˜�· ‰Ê· ÔÈ„‰ ‡Â‰Â" ·

‰Ï˘.22 

²�± 

                                    
 .כו אות ד' מועד לכל חי סי .16

ובה חשון , ב"שנעשה בר מצוה בשנת תשע, ט"חשון תשנ' וכגון אם נולד בל .17

 .חסר

משום דבעינן , והטעם פשוט. בשם האחרונים, ס"ח סק"וכה, ה"נה סקמ' ב סי"מ .18

 .ג שלמות"י

ובה , ב"שנעשית בת מצוה בשנת תשע, ס"חשון תש' וכגון אם נולדה בל. פשוט .19

 .חשון חסר

ובה חשון , א"שעשנעשה בר מצוה בשנת ת, ח"כסלו תשנ' כגון שנולד בא .20

 .מלא

, ודין זה מחודש יותר]. ח טבת"ח שם כתב הדין בזה לענין ר"ובכה[, ב שם"מ .21

' א"שהוא , מ יש לו תאריך נוסף"מ, כסלו' פ שלא הגיע תאריך לידתו בא"שאע

 .ג שלמות"חשיב שעברו י, וכיון שזה הגיע, "ח כסלו"דר

ובה , ע"מצוה בשנת תששנעשית בת , ח"כסלו תשנ' כגון שנולדה בא. פשוט .22

ובה , ד"שנעשית בת מצוה בשנת תשע, ב"כסלו תשס' או נולדה בא. חשון מלא

 .חשון מלא
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 ˘‰˜È˙˘ ÌÚË�ÌÂÈ‰ ¯„Ò ¯ÙÒ· ·˙Î,1 ¯Á‡ ÌÈÓ˘‚ ˙Ï‡˘ Â .א
Â�‡Ù¯ ˙Î¯· , ÈÙÏÔÂÊÓ‰ ÏÚ ˘˜·Ó Â�È‡ ‰ÏÂÁ Ì„‡‰˘Î˘ , Ï·‡

Â˙Ò�¯Ù ¯Á‡ ˘˜·Ó ‡Ù¯˙�˘ ¯Á‡,Â‚ ‡È¯·‰Ï ¯ÂÊÁÏ Â˘Ù�Â ÂÙ .
Ï‡ ˙‡Ó ˘˜·Ï ÔÈÂÎÏ ÍÈ¯ˆÂ˜Â�È ,]˘[ Â�È˙Â�ÂÊÓÂ Â�È˙Ò�¯Ù Â�Ï ÔÈÓÊÈ

¯Úˆ· ‡ÏÂ ˙Á�· ,¯ÂÒÈ‡· ‡ÏÂ ¯˙È‰· , ¯˘· ˙�˙Ó È„ÈÏ ‡Â·� ‡ÏÂ
Ì„Â,‰·Â¯Ó Ì˙Ù¯ÁÂ ‰ËÂÚÓ Ì˙�˙Ó˘ ,‰ „ÈÏ ‡Ï‡  ' ‰‡ÏÓ‰

‰·Á¯‰Â ,ÂÏÏÎ· ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ ˙‡ Ò�¯ÙÓÂ ÔÊ ‡Â‰ ÈÎ, È�¯˜Ó 
ÌÈ�Î ÈˆÈ· „ÚÂ ÌÈÓ‡¯,ÔÎÂ  ‰Èˆ ¯·„Ó· Ì˙ÂÈ‰· Â�È˙Â·‡Ï ÔÈÓÊ‰ 

ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ÌÁÏÂ ÔÓ ‰·¯ÚÂ, „È· ‡ÏÂ ÔÂÊÓ‰Â ‰Ò�¯Ù‰ Á˙ÙÓ Â„È·Â 
¯Á‡ ,Â‚Â Í„È ˙‡ Á˙ÂÙ ·È˙Î„Î' . ÍÂ˙·Â]˙Î¯· [ Â�‡ ‰Ò�¯Ù‰

‰ÏÚ˙ÈÂ Í¯·˙È ‡¯Â·‰ ˙‡Ó ÌÈÈÁ ÌÈ˘˜·Ó , ‰Ò�¯Ù‰Â ÔÂÊÓ‰ ¯˜ÈÚ ÈÎ
ÌÏÂÚ‰ ÔÓ ˙Â�‰˙‰Ï Â�È‡,‰ ˙‡ „Â·ÚÏ ‰ÈÁ�˘ È„Î ‡Ï‡  'Ï‡˜�ÈÂ, 

Â˙¯Â˙· ˜ÂÒÚ�Â,ÂÈ˙ÂÂˆÓ ÌÈÈ˜�Â ,Ì„‡‰ ÏÎ ‰Ê ÈÎ , Â�ÈÓˆÚ ÔÈÎ‰Ï 
ÌÈ˜ÊÁÂ ÌÈ‡È¯· Â�È˙ÂÈ‰Ï,‰�Â‚‰Â ‰ÓÏ˘ ‰„Â·Ú „Â·ÚÏ ÏÎÂ�˘ È„Î , 

·Ú¯· ÌÈ˙ÓÂ ÌÈ˘ÂÏÁÂ ÌÈÏÂÁ ‰È‰�˘ ‡ÏÂ .Ú"˘. 
¯Ù ÍÈ¯ˆ ‰È‰ Ì‡ Ú , ˙Î¯·· ‰ÈÏÚ ˘˜·Ó�Â˘‰ Ô¯Ó ·˙Î"‰Ò .ב

ÌÈ�˘‰ . ˙Î¯·· ˘˜·È ‰Ò�¯ÙÏ Í¯ˆ�˘ ÈÓ ˜¯˘ Â�ÈÈ‰ÂÌÈ�˘‰ , Ï·‡
Â˙Ò�¯Ù È„Î ÂÏ ˘È˘ ÈÓ ,„È˙Ú‰ ÏÚ ˘˜·ÓÂ , ÚÓÂ˘· ˜¯ ˘˜·È

‰ÏÈÙ˙.2‰· Â�ÂÁË· ˜ÊÁÏ È„Î Â�ÈÈ‰Â  'Í¯·˙È.3 ‰Ò�¯ÙÏ Í¯ˆ�‰Â ,

                                    
ריש מתיבתא דעין זיתים , ר יהודה מכיר"להרב החסיד המופלג רבי משה ב .1

 .סדר תפילת העמידה, י"בזמן מרן הב

 .ד"ג וסק"ח סק"א ובכה"ב סק"ובמ, א"ע קיט ס"שו' עי .2

גם ראוי לשאול על מזונותיו בברכת : ל" וז]דרושי העמידה דרוש ו[כ "שעהש ב"כמ .3
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 ˘˜·È ÌÈ�˘‰ ˙Î¯· ÍÂ˙·˘¯‰ ¯Â„ÈÒ· ÒÙ„�‰ ÁÒÂ�·"˘ :di" x
d jiptln 'e`"` ,eppgly lr mikenqd lkle epizia ipa lkle epl ozzy ,

meie mei lkae meid ,ceaka mdizepefne epizepefn , lecbd jny zekfa
] q  ep  x  wi  c ̈ Ÿ  §  ̈  ¦ "`4 [dqpxtd lr dpennd.Ú "Î.5  ‰Ê ÛÈÒÂÈ Û¯ÂÁ·Â Ì„Â˜

 ¯Ó‡È˘ÂÎÂ ÂÊ ‰�˘ ‰ÏÈˆ‰Â ‰¯Ó˘ ,' Ì„Â˜ ıÈ˜·Â ¯Ó‡È˘ ‰˙‡ ÈÎ
ÂÎÂ ·ÈËÓÂ ·ÂË'. 

 ˘¯Ù‰ ÏÚ Â˙·˘ÁÓ· ÏÏÙ˙È�Â·˙ÎÊÈ¯‡‰ È¯Â‚"Ï, ˙Î¯·· ‰Ò  .ג
ÌÈ�˘‰ , ÚÓÂ˘· ˘Â¯ÈÙ· Ï‡˘ÈÂ‰ÏÈÙ˙.6 ÌÈÓÚÙ È�˘ ˘˜·Ó˘ ‰ÓÂ ,

                                                                                      
 ל דרך ע, אשר בידו מזון לכל חי,ברך להורות שהוא בוטח בו ית,שומע תפלה

ה "וכ. ל"עכ.  בשלחרשת בפכרתפלת רב ייבא סבא בכל יום קודם אכילתו כנז

 .]ט"שער העמידה פי[בפרי עץ חיים 

 שיכוון ]פרשת בשלח אות יג[בעוד יוסף חי ' ועי, א יוציאנו בפיויהרהר השם בליבו ול .4

 .ב" עמטריאגיבדותיו ונקו, ך"חתשם  מטריאגישם זה בש

פרשת בשלח אות [ח בספרו עוד יוסף חי "בדברי הבא' ועי, ט שער העמידה"ח פי"פע .5
רצון י יה: ל"וז, והאריך בו מעט יותר,  שהביא מהשלמי ציבור נוסח דומה לזה]יג

 היום ובכל יום ,שתזמין פרנסתינו ומזונותינו לי ולכל אנשי ביתיא "או' מפניך ה

 ולא אצטרך , בנחת ולא בצער, בכבוד ולא בביזוי, בריוח ולא בצמצום,ויום

 , אלא מידך הרחבה הפתוחה והמלאה,למתנות בשר ודם ולא לידי הלואתם

 .כ"ע.  הממונה על הפרנסה]דיקרנוסא[בזכות שמך הגדול 

תפילת [ומקור הדברים במשנת חסידים , ג"ח סק"ובכה, ב"י קיט סק"הובא בברכ .6
אם רצה להוסיף בכל ברכה : ]א"קיט ס[ע כתב "והנה מרן השו. ]האצילות פרק י

היה לו חולה מבקש עליו רחמים , כיצד. מוסיף, מהאמצעית מעין הברכה

 ומקורו מדברי .יםמבקש עליה בברכת השנ,  היה צריך פרנסה,בברכת רפאנו

 ,פ שאמרו שואל אדם צרכיו בשומע תפילה"אע: ל"שאמרו וז, .]ז ח"ע[' ל בגמ"חז

אומר  - ואם צריך לפרנסה ,אומר בברכת חולים -אם יש לו חולה בתוך ביתו 

שבברכת , ל"ז דברי גורי האריז"א הביא ע"ומרן החיד. כ"ע. בברכת השנים

. ישאל מזונותיו בפירושומע תפילה ובש, במחשבתו על הפרנסההשנים יתפלל 

לא יבקש בברכת השנים אלא , שגם מי שנצרך לפרנסה, משמע' ז לכאו"ולפ

ע "ובשו' ולא כהמבואר בגמ, ודוקא בשומע תפילה יבקש בפירוש, במחשבה

נאמרו ' דדברי הגמ, היה נראה ליישבולכאורה @@. שיבקש בברכת השנים

, ש בפיו בפרטות בבררכת השניםשהוא מבק, רק במי שנצרך ודחוק לפרנסתו
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, נאמרו בכל אדם, י שיבקש בברכת השנים רק במחשבתו"ודברי גורי האר

שאז מן הדין אינו צריך להוסיף ולבקש על , ואפילו כשאינו דחוק בפרנסתו

שראוי , י"מ הורו גורי האר"ומ, מזונותיו לא בברכת השנים ולא בשומע תפילה

, מצד שנצרך לבקש במיוחד על פרנסתוולא , שיבקש במחשבתו על מזונותיו

מ התפילה במחשבה על מזונותיו היא חלק "מ, פ שאינו דחוק"אלא אע

ואין המחשבה דבר נפרד הנצרך רק למי שדחוק , מתפילתו בפיו בנוסח המתוקן

ועוד הורו גורי . שנצרכת לכל אדם, אלא הוא ככוונת המילות, בפרנסתו

, ת"כדי להורות בטחונו בהשישיבקש בפירוש בשומע תפילה , ל"האריז

ז נמצא שאיש "ולפ. ולהתפלל על המשכת השפע הקדוש לעולמות העליונים

ש "וכמ, הוא יבקש בפירוש על מזונותיו בברכת השנים, עני הדחוק בפרנסתו

גם ' אלא שעדיין יש לו לבקש דרך כלל על המשכת השפע וכו, ע"ובשו' בגמ

ל הוא "דדברי גורי האריז, לסייע לזהויש . ל"כדברי גורי האריז, בשומע תפילה

דברכת [ובתוך ברכה זו : "ושם כתוב רק, ]תפילת האצילות פרק י[בספר משנת חסידים 

ומשמע שאינו אלא בגדר ראוי ולמי , "ראוי שישאל פרנסתו במחשבתו] השנים

צריך לבקש , דלעולם מי שדחוק ונצרך להתפלל על פרנסתו, ל"וי, שאינו דחוק

א דברי "דגם מה שהביא מרן החיד, נמצאז "ולפ@@. רכת השניםבפיו ממש בב

ע "בהקשר לדברי מרן השו] שיבקש במחשבתו בברכת השנים[ל "גורי האריז

שיש בדברי גורי , דעות' אין כוונתו להעמידם כב, ]שיבקש בפיו בברכת השנים[

ל במי "פ האריז"אלא הוסיף הנהגה טובה ע, ע"ל נטיה מדברי מרן השו"האריז

שיתפלל במחשבה בברכת השנים וגם יוסיף , ינו נצרך ודחוק לפרנסתושא

וגם [', ש בגמ"אבל הנצרך לפרנסתו מוסיף בפירוש בברכת השנים כמ, ת"בש

]. ל"ת בקשה כללית להורות בטחונו ושפע לעולמות כגורי האריז"מוסיף בש

כל  שיכול להוסיף ב]יז' סי[א בעצמו בקשר גודל "ש מרן החיד"וכן משמע ממ

ל אין ראוי להוסיף "ולא העיר שלדברי גורי האריז, ברכה מעין אותה ברכה

הנה גם לגבי חולה , אמנם@@. כן היה נראה לכאורה ליישב הדברים. בפיו

וכתב , ע"והובא בדברי מרן השו,  שמבקש עליו בברכת רפאנו]שם[' אמרו בגמ

על החולה בברכת טפי עדיף להתפלל : ל"וז, ]א"סק[י "א בברכ"ז מרן החיד"ע

ולפי דברי . ט"י סימן ק"ר מולכו בתשובותיו כ"הרב החסיד מהר. להישומע תפ

ויתפלל עליו בפירוש , הרב טוב שיכוין במחשבתו על החולה בברכת רפאינו

ואני שמעתי מפום רבנן קדישי שהיו מתפללים על חולה בברכת . בשמע קולנו

כתב ] שהוא ספר מאוחר יותר [ובקשר גודל. כ"ע. וכן אני הצעיר נוהג. רפאנו

ובשומע , טוב שיכוין במחשבתו על החולה בברכת רפאנו: ל" וז]טו אות יב' סי[

רוש על החולה יויש מן הגדולים שהיו מתפללים בפ, לה יאמר בפירושיתפ
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‡·‰ ˘¯ÈÙ"Á , Â˙Ò�¯Ù ÈÎ¯ˆ ÏÚ ˘˜·Ó ÌÈ�˘‰ ˙Î¯··˘] ‡Â‰ Ì‡
Í¯ˆ�[ ,È˘‰· Â�ÂÁË· ˙Â¯Â‰Ï È„Î ‡Â‰ ‰ÏÈÙ˙ ÚÓÂ˘·Â"˙ , ‡È‰Â

ÌÈ�ÂÈÏÚ‰ ˙ÂÓÏÂÚÏ ÚÙ˘‰ ÍÈ˘Ó‰Ï ÏÏÎ Í¯„ ÏÚ ‰˘˜· , ‰ÈÂ‡¯Â
Ì„‡ ÏÎÏ .ÔÎ ÏÚÂ ,ÌÈ�˘‰ ˙Î¯·· ˘˜È·˘ Â˙Ò�¯ÙÏ Í¯ˆ�‰ Ì‚ ,Ó" Ó

· Ì‚ ˘˜·Ó‰ÏÈÙ˙ ÚÓÂ˘.7  

                                                                                      
ולא כמו שנהג , י מולכו"ונראה שנטתה דעתו כדעת מהר. כ"ע. בברכת רפאנו

' ז אמרו בגמ"אשר ע, שיש לו חולה, ום צורךשגם במק, ז"ומבואר מכ. בתחילה

י "א ממהר"ז כתב מרן החיד"עכ, ע"פ השו"וכ, בהדיא שיאמר בברכת רפאנו

דגם גבי , נראה מזה' ולכאו". במחשבה"שיתפלל רק " יותר טוב"מולכו ש

שאם ' פ שאמרו בגמ"דאע, א"ל למרן החיד"ס, בקשת הפרנסה בברכת השנים

ז "ל יש לבקש ע"פ דברי גורי האריז"מ ע"מ, יםנצרך לפרנסה אומר בברכת השנ

י "ל ומהר"מאיזה טעם נטו גורי האריז, ב"הדברים צ' ולכאו. דוקא במחשבה

שכיון שאם מוסיף בקשה בברכות , ל"ושמא י. בזה' מולכו מן המבואר בגמ

כ בשומע תפילה רשאי "משא, הפרטיות צריך לאומרה בנוסח קצר ומתוקן

י "ל ומהר"על כן הורו גורי האריז, ריכות לשוןלומר בכל נוסח שירצה ובא

ובברכות , מולכו דמוטב שיבקש על הפרנסה ועל החולים בשומע תפילה

 . ע"וצ. הפרטיות לא יבקש אלא במחשבה

גם : ל"ו וז" הביא מדברי מהרח]בשלח אות יג' פ[ח "בספר עוד יוסף חי לרבינו הבא .7

 להורות שהוא בוטח בו יתברך ,ראוי לשאול על מזונותיו בברכת שומע תפלה

ל שבברכת השנים "א הנ"כ הביא דברי מרן החיד"ואח, אשר בידו מזון לכל חי

וכבר כתבתי לעיל : ז"וכתב ע, ובשומע תפילה יבקש בפירוש, יבקש במחשבה

 ,שלא זכיתי לכוין טעם כעיקר לשאול בברכה הפרטית במחשבה לחוד

ושוב . שאול בברכה אחת לחוד דדי והותר ל,יאמרנה בפירושומע תפילה ובש

אלא , לה פרטית לפי צרכויתפדהבקשה בשומע תפילה אינה , הביא לבאר

ולהורות [, להמשיך שפע קדוש בעולמות העליוניםהיא תפילה דרך כלל 

בברכת ז "יבקש ע ,אם איש עני הוא, ולענין צרכי ביתו, ]ת"בטחונו בהשי

שיתפלל בשתי בזה ניחא ו,  ושם ישאל בפרט כל צרכו לחם לפי הטף,השנים

, הברכות' ט מבקש בב"שלא נתקשה אלא מ, ונראה מדבריו. ד"עכת. הברכות

דהבקשה , ולזה יישב, א בפיו בשומע תפילה"ופ, א במחשבתו בברכת השנים"פ

שהיא בקשה דרך כלל להורות בטחונו , בפיו בשומע תפילה נצרכת לכל אדם

 השנים היא דרך פרט רק אבל הבקשה בברכת, ולהמשיך השפע בכל העולמות
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·˘‰ ˙Î¯·· ÌÈÓ˘‚ ÏÂ‡˘Ï ÌÈÏÈÁ˙Ó ÔÂ˘Á¯Ó�Ê ÏÈÏÓ ' ÌÈ .ד
Ï‡¯˘È ı¯‡· .Ú Â�È‚‰�ÓÂ"ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯ ˙Ú„ Ù" ˙Î¯· ÁÒÂ� ˙Â�˘Ï Ï

Û¯ÂÁÏ ıÈ˜‰ ÔÈ· ÌÈ�˘‰ ,· Á˙ÂÙ ıÈ˜·˘"‰ Â�Î¯· 'Â�È˜ÂÏ‡ "ÂÎÂ ,'
 Á˙ÂÙ Û¯ÂÁ·Â"‰ Â�ÈÏÚ Í¯· 'Â�È˜ÂÏ‡ "ÂÎÂ' . Ê�Î˘‡ È�· ‚‰�ÓÂ

Â�ÈÏÚ Í¯·· ÌÏÂÚÏ ÁÂ˙ÙÏ , ıÈ˜ ÔÈ· ‰Î¯·‰ ÁÒÂ� ÍÂ˙· ÌÈ�˘ÓÂ
Û¯ÂÁÏ , ÌÈ¯ÓÂ‡ Û¯ÂÁ·˘"‰Î¯·Ï ¯ËÓÂ ÏË Ô˙Â."8ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ  , Ô·

                                                                                      
ח סובבים הולכים על המבואר "מ עדיין כל דברי הבא"ומ, למי שנצרך לה

איש עני אם "ש "ומ, שמבקש בברכת השנים רק במחשבה, ל"בדברי גורי האריז

 ושם ישאל בפרט כל ,הוא שהתפלה לצרכו ללחם ביתו תהיה בברכת השנים

כ "וא. [ שמבקש בדיבורולא, כוונתו שמבקש במחשבה, "ףצרכו לחם לפי הט

" אומר"ז "דבנצרך לפרנסתו ה', ש בגמ"ק לעיל ממ"אין בדבריו ישוב למשה

דלהמבואר לעיל דהטעם , ואפשר]. והיינו מבקש בפיו בפירוש, בברכת השנים

ל בלשון קצר "משום שבאומר בפיו צ, לבקש במחשבה בברכות הפרטיות

אמת עיקר מקום הבקשה שב, פ"ט מבקש ב"ח מ"ק קושיית הבא"כ ל"א, ומתוקן

אלא שכיון שאין הכל יודעין לשון קצר ', ש בגמ"וכמ, הוא בברכות הפרטיות

שיבקשו בברכות הפרטיות רק ] י מולכו"ומהר[ל "הורו גורי האריז, ומתוקן

. ועל כן חוזרים ומבקשים בפירוש באמירה בפה בשומע תפילה, במחשבה

 .ועיין

 אלא אומרים בימות ,נז אין משנין בה כללובאשכ:  שכתב]קיז' סי[בטור ' עי .8

 והכי משמע לישנא , ובימות החמה ותן ברכה,הגשמים ותן טל ומטר לברכה

 אלא ששואלין בה , אלמא אין משנין אותה,דגמרא שאלה בברכת השנים

 ]א"טז סק' סי[ ובספרו קשר גודל ]א"קיז סק[י "א בברכ"אמנם מרן החיד. ל"עכ. מטר
וכתב , כמנהגינו, ל שיש לשנות כל נוסח הברכה"ינו האריזכתב בשם גורי רב

ש מרן "מובעיקר [@@. שכן מנהג רוב ערי הספרדים, א שם"עוד מרן החיד

דרושי עלינו [הנה הוא מפורש בשער הכוונות , ל"א דבר זה בשם גורי האריז"החיד
יאמר ברך בקיץ יאמר ברכנו ובחורף : ל"וז, ]ג"דף נא ע, לשבח ונוסח התפילה דרוש א

ח "בכה' ועי.  בחורף שלא כאותם שנהגו לומר ברך עלינו בין בקיץ בין,עלינו

, י עצמו"י ולא בשם האר"א בשם גורי האר" שתמה למה כתבו מרן החיד]א"סק[

א בספרו "ש החיד"במ, ז יש לתמוה להיפך"וכעי. כ"אחר שהוא נמצא בשעה

יין שהוא מדברי ששם צ, שבברכת השנים יבקש במחשבה, קשר גודל לעיל
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ויש שרצו לומר . י"ש בברכ"כמ, ל"ובאמת אינו אלא בגורי האריז, ל"האריז

, ז"ולפ. הלכות אלו קרובות זו לזו בספר קשר גודל' כי ב, שנתחלפו השורות

ובדין בקשה במחשבה , ל"ל שהוא בשם האריז"בענין נוסח ברך עלינו בחורף צ

מנם אין זה יישוב אלא א. ל"ל שהוא בשם גורי האריז"בברכת השנים צ

, ח במקומה עומדת"אבל עיקר קושיית הכה, א בקשר גודל"ללשונות מרן החיד

ל אחרי שהוא מבואר "י כתב דין ברך עלינו בחורף בשם גורי האריז"ט בברכ"מ

ל "י האריז"אחר שאינו מכת, כ"דגם ספר שעה, ל"ושמא צ. כ"בהדיא בשעה

גורי "א בשם " בלשון מרן החידכ נקרא"ג, א"ו זיע"רק מכתיבת מהרח, עצמו

פ "א מראה מקום לדין ע"אפשר שיכתוב מרן החיד, וכן להיפך, "י"האר

ואינו , ל"כ אלא בדברי שאר גורי האריז"פ שאינו בדברי שעה"אע, ל"האריז

 שכתב בענין שינוי ]ד"ע' שם דף נ[עוד בשער הכוונות ועיין @@]. אלא קיצור לשון

 מר ליבענין הזה א: ל"וז', מנהג ספרד ואשכנז וכובין והברכות לות ינוסח התפ

 וכל שבט ושבט עולה ,ב שבטים"ב חלונות כנגד י"ל שיש ברקיע י"מורי ז

.  בסוף יחזקאלכריםב שערים הנז"יוא סוד  וה, מיוחד לוחדתפלתו דרך שער א

ב חלונות " לא היו צורך לי,לות כל השבטים היו שוותיתפי אם והנה אין ספק כ

 שכיון , אלא ודאי מוכרח הוא,וכל שער יש לו דרך בפני עצמו ,ושערים

 כי כפי , לכן צריכים שערים מיוחדים לכל שבט ושבט,לותיהם משונותישתפ

ולכן ראוי לכל .  כך צריך להיות סדר תפלתו,רש ומקור נשמות השבט ההואוש

תנו יודע י לפי שאין א,לתו כמנהג אבותיוי להחזיק כמנהג סדר תפחד ואחדא

 אולי , וכיון שאבותיו החזיקו במנהג ההוא, הוא משבט זה ומי הוא משבט זהמי

ואין תפלתו " , ועתה בא לבטלו,הוא מן השבט ההוא הראוי לו אותו המנהג

א "והביא דבריו מרן החיד. ל" עכ."עולה למעלה אם לא בדרך הסדר ההוא

ם "ב עוד בשם מהרשד כת]שם ובאות יא[א "החידומרן @@. ]יב אות ט' סי[בקשר גודל 

ובשם , כי הכל בלשון צח וברור, כי נוסח הספרדים הוא הנכון, בעל משא מלך

 .ש"ע, ב שערים" מיחדעולה בכל אשהתפילה בנוסח זה , ל כתב"רבינו האריז

 .יב' בשם שער אפרים סי, א שם אות י"מרן החיד .9

אלא , מיםשמשמיני עצרת ואילך כבר צריכין לגש, לכאורה כן הוא הפשטות .10

אמנם בספר . שאיחרו הבקשה כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת
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, ואיכא למבעי: ל" כתב וז]ג' הובא בקובץ שיטות קמאי לתענית עמ, יג' תפילה סי' בהל[האשכול 

מאי שנא שתקנו חכמים להזכיר גבורת גשמים מיום טוב האחרון של חג 

, וטעם דבר זה. בתקופה' ה עד סובגול, במרחשוון' ושאלה אינה אלא בז, ולהלן

פ שעדיין אין צריכין "אע, מפני שמיום האחרון של חג ולהלן זמן ימות הגשמים

כיון שהחג זמן גשמי שנה ושנוי העתים החורף מן , עד לפנים] לעולם[גשמים 

ולהודות בעת שינוי הזמן ופירוד זה , ה"צריכין אנו לשבח לפני המקום ב, הקיץ

פ שהם "שאע, והיינו. ל"עכ. שבחו להיות ריצוי לשאלהואנו מזכירין , מזה

מ "מ, ז"ת ע"כ ראוי לרצות ולשבח להשי"וע, מן החג ואילך" ימות הגשמים"

ועדיין באמת אין העולם צריך לגשמים , אינו אלא הקדמת ריצוי קודם הבקשה

ר זמן  שעיק]והובא דבריו בסמוך, .תענית י[א "ז מבואר גם בריטב"וכעי. במרחשון' עד ז

הלכות [ ובאורחות חיים .]תענית י[ד "ה בפסקי הרי"וכ, מרחשון' הגשמים הוא מז
 .ש"עי, ]קט' תפילה סי

, כלומר קודם ביאת מים לנהר פרת: ז"י שכתב ע"ש ברש"וע, .]י[תענית ' גמ .11

ולכאורה משמע קצת מלשונו דאין הענין מצד גשמים . שהוא רחוק יותר

וכן הוא בהדיא , קודם שיבואו מים ויציפו בנהר פרתאלא , שיעכבוהו בדרכו

א "בריטב' ועי. כ עד שלא יוכלו לעבור"ולא ירבו מימיו כ: במאירי שכתב

לעולי רגלים שלא יעצרם הגשם ' שכתב דטעם הדבר דחיישי, דמשמע לא כן

ל הוסיפו "ז אוירבאך זצ"ובשם הגרש. [ ונמצאת מכשילן לעתיד לבא,בחזרתם

מפני , ו יום קודם פסח"שלא הפסיקו מלשאול גשמים גם טשטעם הדבר , בזה

משום שכשיוצאין בימות הגשמים לובשים כראוי , עולי רגלים שיוכלו לבוא

כ העולים לסוכות בימות החמה לא הכינו עצמם "משא, ומוכנים לגשמים

שבחזרה יש יותר , ועוד יש לחלק בין יציאה לעלות לרגל לחזרה. [לגשמים

]]. וכן יש לחלק בין להפסיק לשאול לבין שלא להתחיל, ל"חשש דמכשילן לעת

והיינו לנשארים [, ו יום להילוך מירושלים עד נהר פרת"טובשיעור @@

מ "ן בב" וברמב:]כג[ה "בר' בתוס' עי, ]ש הראשונים"כמ, בירושלים עד סוף החג

, יום' י הוא מ" א שהקשו דמהלך]ף"בדפי הרי. שם ב[ן " ובר]בתענית שם[א " ובריטב.]כח[

ומירושלים ,  ביוםפרסאות' יומהלך אדם בינוני , פרסה' פרסה על ת' שהיא ת

' ז היה ראוי להמתין להם כ"ולפ, יום לכל רוח' י יש מהלך כ"שהיא באמצע א

' כדאי', דמן הירדן לירושלים מהלך יום א, ן"והרמב' ועוד הקשו התוס. יום

הראשונים וכתבו @@. רושלים לצד מערבט יום מי"כ נשארו ל"וא, .]ה[בביצה 
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וטעם הדבר משום , או יותר במהרה, ו יום גם בלילות"שהיו הולכין ט, ליישב

על כן , שהוא זמן רביעה בינוניתבחשוון ' תתאחר השאלה מזשלא רצו ש

ויגיעו , או ילכו קצת בלילה, הטילו עליהם שילכו במהרה יותר מאדם בינוני

ו יום לא היו " משמע דבבית שני דהצריכו ט]מ שם"ב[' ואמנם בגמ. ו יום"בט

, ורק בבית ראשון שהיו שיירות גדולות הלכו גם בלילה, הולכין בלילות

' ן שם כתב לדחוק דאין כוונת הגמ"אכן ברמב, ]ן"ד הר"א הקשה כן ע"ובשפ[

אלא רק להקשות דלא בעינן כולי האי לא , שם שהלכו ממש בימים ובלילות

ושמא . [כ בזה"ק מש"ע גם בשטמ"וע, ש"ע,  במקדש שניבמקדש ראשון ולא

, י והמאירי שהחשש מצד שירבו המים בפרת ולא יוכלו לעבור"ל דלפירש"י

ה גם בקיץ "כי בלא, צ שיהיו הימים בדקדוק חשבון ההליכה כלל"ד א"כ לפ"א

רק שלא רצו לשאול גשמים מיד אחר החג משום שעד שיגיעו , יש מים בפרת

ועל @@]. אבל בקצת ריבוי לא חששו, ם יתגברו המים מאדעולי רגלים לש

דעם ליישב ' כתבו התוס, ט יום מירושלים לצד מערב"דאיכא ל' ק התוס"משה

ז "וכעי, כרמים ויערים היה ארבע מאות פרסה אבל מישוב לא היה כל כך

ולכאורה ]. ש"ע, ה הניחו כל הדבר בקושיא"בר' אכן בתוס[, ש"ע, ן"ברמב

י והמאירי דהחשש מצד שלא יוכלו לעבור נהר "ר מדברי רשנראה דלהמבוא

ל דמירושלים לצד מערב "די, ניחא, ולא מצד שיעצרם הגשם בהליכתם, פרת

' ועי@@. כ שבאם ירדו שם גשמים לא יוכלו לעבור בהם"אין נהרות גדולים כ

שמירושלים לקצה ,  שפירש החשבון באופן אחר]ג"א מ"תענית פ[ט "עוד בתויו

, וכתב שם עוד. ו יום במהלך אדם בינוני"נ פרסאות שהם מהלך ט" קהגבול

י "י בורגנין או ע"הרי אפשר שילך גם בהם ע, פ שיש גם שבתות באמצע"שאע

ו יום "שיעור ט שיערו חכמים ב,והואיל ואפשר להיות כן, עיבורי עיירות

ולהמבואר מדברי . השבתות מעכבותלא יהיו כיון שאפשר ש, לעולם

ו יום אינו "ה שיעור ט"דבלא,  לכאורה לא קשיא מחסרון השבתותהראשונים

כ נוכל לומר דימהרו "וא, ויש להם למהר כפי הצורך, פרסאות' מדויק למהלך י

 .]ה יח"ר[נ "ע בערל"וע. [או ילכו בלילות גם כדי להשלים חסרון השבתות

לים והוכיח מזה דלא דרו ישרא, ו יום בלא השבתות"דפשיטא ליה דהולכין ט

 ].ש"ע, אלא במהלך כזה מן המקדש בלא ימי השבתות

, מרחשון' בראשונים נחלקו אם אחר החורבן נשאר הדין לשאול הגשמים בז .12

ו נעקר מכל העולם לאחר "ג שהוא בט"ונמצא זמנו של ר: א שכתב"בריטב' עי
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, בתקופה כחנניא' ובני בבל בס, שבני ארץ ישראל שואלין לאלתר, החורבן

, תפילה שער ראשון' הל[ה בספר השלחן "וכ. כ"ע. י או כבבל"ת או כבני אושאר ארצו
, ג אלא מחמת עולי רגלים"דלא אמר ר, ן" בשם הרמב]נה' הובא בקובץ שיטות קמאי עמ

ן "אכן הר. ט"ועתה בעוונותינו שאין שם עולי רגלים מבקשין מיד במוצאי יו

י רק לאחר " הגשמים באל דגם לאחר החורבן שואלין"ף דס"הוכיח מדברי הרי

' י שואלין בז" מבואר שבא]ז" הטתפלהמב "פ[ם "וכן מדברי הרמב, במרחשון' ז

וכן פסק מרן , ש"וכן נראה מדברי הרא, והיינו אף בזמננו אחר החורבן, מרחשון

 .]א"קיז ס[ע "השו

דכי אפסיקא ל "דלדעתם צ, ם ודעימיה"ן בתענית כתב לבאר שיטת הרמב"בר .13

 לפי שהיו מתאספים בכל הסביבות ,ג היינו אפילו לאחר חורבן"רהלכתא כ

 ומפני עולים הללו ראוי שנאחר ,ברגל לירושלים כמו שעושין גם היום

שהיו , ן בזה"דברי הרובעיקר @@ .ד"עכ.  שהיא היתה עיקר התקנה,השאלה

מה  ]על הפסוק עיניך יונים' פרשה א[במדרש שיר השירים ' עי, עולין גם אחר החורבן

כך ,  אין מנחת שובכה לעולם, נוטל גוזליה מתחתיה]ה[פ שאת"יונה זו אע

ובאמת משם . פ שחרב בית המקדש לא בטלו שלש רגלים בשנה" אע,ישראל

שאולי יש לפרש על עצם מצוות , אין ראיה ברורה דאיירי על עלייתן לרגל

פ שהיא " צורה זו אעמה ]'פרשה ח על הפסוק ואם דלת היא וגו[אבל איתא שם עוד , החג

פ שחרב בית המקדש לא בטלו ישראל פעמי "כך אע,  מקומה ניכר,מטשטשת

ושם מבואר בהדיא דקאי על עלייתן לרגל , כ"ע, פעמים בשנה' רגלים שלהם ג

י "מחכמי א,  מן הראשונים אשתורי הפרחילרבי[בספר כפתור ופרח גם @@. אחר החורבן
נוהגין כן בדמשק וארם צובה ומצרים  כתב ש]פרק ו, בתחילת האלף השישי

ואמנם שם כתב שהוא כדי [ם בחגים ובמועדים ילעלות לירושלואלכסנדריה 

שעשו ריבוי עגמת נפש דוקא , ולכאורה דבר חידוש הוא, עגמת נפשלהרבות 

שהביא קצת סמך שעדיין קדושת , ]רא' ג סי"ח[ץ "הוא בתשבוכן @@]. ברגלים

ש במדרש שיר "כמ, עדיין ישראל עולין לרגליםממה ש, המקדש והעיר קיימות

 ,סים שהיו בירושליםי כי עדיין נשאר מהנ,אמרוו: וכתב עוד, ל"השירים הנ

 הם , כי בבית הכנסת שבירושלים,שלא אמר אדם לחבירו צר לי המקום

 ומתמלאת פה על פה בעת התקבץ שם בחג ,צריכים לאנשי המקום כל השנה

 ויושבים ,לם הם נכנסים שםו כ,מאות איש'  החוגגים יותר מג,השבועות

וגם @@. ל"עכ. וזה סימן גאולה שלישית,  כי עדיין היא בקדושתה,רווחים

 הביא דעת ]ג פרק כד אות יב צויין מקורו בטעות בסימן קיד"צ ח"ובאול, קלד' א סי"ח[ט "במהרי
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 ,והיינו בעולה להשתקע, ז"י גם בזה"ן שיש מצוה דאורייתא ביישוב א"הרמב

ומפני כך היו נוהגים בזמן שהשנים ", ז"פ שכתב המדרש שעולים גם בזה"ואע

ז "דלפ, והיינו, "כתקנן שהיו עולים בני מצרים וסוריא ובבל ברגלים לירושלים

מכל מקום חיבוב ארץ ישראל היא , פ שאינו להשתקע"מבואר שהיו עולין אע

ן זכאי שאף שהיה אחר  הביא על רבי יוחנן ב]י אות א"מערכת א[ח "ובשד@@. זו

ואשריהם : מ ברגלים היה עולה לירושלים וכתב"מ, החורבן ודירתו ביבנה

ישראל מקיימים מצוה זו בכל דור ודור בשמחה רבה והולכים מידי שנה בשנה 

כנפות הארץ הקרובים והרחוקים לא יחוסו על הוצאות רבות ולא על ' מד

,  ובסוסים אורח ברגליו יעבורומי שאין ידו משגת לילך ברכב, טילטולא דגברא

מ "ומ@@. כ"ע. 'כאשר ראיתי בעיני כי רצו עבדיך את אבניה ועפרה יחוננו וכו

רק , שאין בזה משום מצוות עליה לרגל או ממצוות ראיית פנים, יש להעיר

, פ שמי שיש באפשרותו ראוי לנהוג במנהג זה"ואע, י"מנהג יפה של חיבוב א

כל זה באופן , ל"כנ, ברי רבותינו הראשוניםוהובא בד, שמשובח מפי המדרש

וגם אינו גורם , שאינו נכשל בדרכים בשום ראיה אסורה או סרך איסור אחר

ה "וכמו שיבוא בזה בעז, אבל בלא זה העדרו טוב ממציאותו, לביטול תורה

ש עוד במה "וע. ש באורך"ע, ט וחג השבועות"בקונטרס נר ציון להלכות יו

 .ל"ואכמ, "ולא יחמוד איש את ארצך"בטחת התורה שנתבאר באורך בענין ה

שאם טעה במנחה שלפני יום ,  מבואר בשם השלמי ציבור]ז"קיז סקי[ת "בשעהנה  .14

ובאמת הוא . צריך לחזור ולהתפלל ערבית שתים, השאלה ושאל גשמים

אהבת ' הוצח ב"ו בנדמ"ת' ועמ, י"ב בדפו"שלמי יחיד דף קעד ע[מדברי הרב המגיה בשלמי ציבור 
דמי שטעה בתפילת מנחה שלפני יום שאלת , נראה לי פשוט: ל שם"וז, ]שלום

ובלילה , ולא חזר מפני שנאנס, שהיה צריך לחזור תפלתו, המטר ושאל מטר

דמפני המחלוקת יתפלל ', וד' ז דומה ודאי לדלעיל סעיף ג"ה, היא השאלה

דהא פשיטא , היינוו. ל"עכ. ומיהו יתפלל השניה בתורת נדבה, ערבית שתים

אלא , ליה דמחוייב לחזור על מנחה שטעה ושאל בה גשמים קודם הזמן

האם מועיל מה שחוזר ומתפלל , שהנדון באופן שנאנס או נזכר רק בערבית

ערבית עם שאלת גשמים להשלמת מנחה שהחסרון שבה ששאל בה גשם 

 יתנה ,]כנודע[ג "שמפני מחלוקת הראשונים בכל כה, ובזה כתב, שלא כדין

כ איירי בטועה "וא, י"צ וגם הרב המגיה היו מבני א"והנה הרב בעל ש. בנדבה

. ופשיטא ליה להרב המגיה דחוזר ומתפלל, י"במרחשון בא' במנחה של ו



 ציון øôá - íéîùâ úìàù éðéã÷  נר 
 בזה וטעויות י"בא השאלה תחילת זמן

לג

˘¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ Â�È‡.15 Â‰‡¯� , ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ˘ÂÏÏÙ˙‰Ï ,˘ ‡Ï‡ ‰�˙È
 ·ÈÈÁ Â�È‡ Ì‡˘ Â˙ÏÈÙ˙ Ì„Â˜Ï ‡‰˙˙ÏÈÙ˙‰·„� .16 

                                                                                      
 שהשואל במנחה שלפני יום ]ד"קיז סק[ח "הדבר מבואר בהדיא בכהוכן @@

וגם הוא כתב הדין , ]מיה "ו בד"קח סקנ[וכן הוא בדבריו לעיל , השאלה צריך לחזור

שכן מבואר מדברי רוב הפוסקים בענין בן , ועיין עוד בסמוך. ופשוט, י"לבני א

ז "ה, במרחשון' דאם טעה ושאל קודם ז, לתקופה' ל שטעה ושאל קודם ס"חו

שחוזר , א"וכן מטו משמיה דמרן החזו. י"נ דכוותה בא"וה, צריך לחזור

ב " והמ]ט"קח סק[י "א בברכ" החידמרןוהנה @@. כמבקש גשם בקיץ, ומתפלל

 הביאו דין דומה לזה רק באופן ששכח ולא התפלל לגמרי ]ה ואם"ל ד"ו ובבה"קח סקל[

, ולא הזכירו גם אופן זה שהתפלל מנחה ושאל בה גשמים, מרחשון' מנחה בו

צ "דאי הוו פליגי וסברי שא, אבל נראה ברור שאינו משום דפליגי בפרט זה

פשוט שהיו מפרשים הדבר , י"ל גשמים קודם הזמן גם באלחזור בטעה ושא

' ל שטעה ושאל קודם ס"משום דבבן חו, ומה שהשמיטו אופן זה, בהדיא

י "אבל לעולם בבן א, ת להלן"וכמשי, לתקופה הדבר תלוי במחלוקת אחרונים

 .ע לא פליגי שחוזר ומתפלל"מרחשון כו' שטעה ושאל קודם ז

אם צריך , לתקופה' שטעה ושאל מטר קודם סל "נחלקו האחרונים בבן חו .15

, ורבים סוברים שאינו צריך לחזור, ]בארץ הצריכה מטר באותו הזמן[לחזור 

על כן , שכיון שאין הגשמים אז סימן קללה, וטעמם משום, ]וכמו שיתבאר להלן באורך[

י "ה בטועה ושואל בא"דה, ולפי טעם זה נמצא. אם טעה ושאלם אינו חוזר

אלא שנמנעו מלבקשם , כיון שאין הגשמים אז סימן קללה, רחשוןמ' קודם ז

כ גם בזה אם יטעה וישאל "א, כדי שיספיק אחרון שבישראל להגיע לנהר פרת

 ]ז אות לא"ב פ"ח[צ "ועל כן כתבו באול. לא יוצרך לחזור, מרחשון' גשמים קודם ז
 .ל"ז אוירבאך זצ"שוכן מטו משמיה דהגר.  שאינו חוזר]טו' ח סי"ה או"ח[א "וביבי

שלא מצינו בהדיא בדברי ,  במה שיתבאר בזה באורך]ל"בדיני בני חו[להלן ' עי .16

, ואדרבה, מרחשון אינו צריך לחזור' הפוסקים שאם טעה ושאל גם קודם ז

' ל שלא יחזור בטעה ושאל קודם ס"בדברי רוב הפוסקים שהורו לבן חו

' ז" אחרי"לתקופה ' ושאל קודם סמבואר בהדיא שאינו אלא בטעה , לתקופה

אבל , ]או בעוד מקומות[, י"ומשום דבאותו הזמן כבר שואלים בא, מרחשון

משמע , י לא התחילו לשאול מטר"מרחשון שעדיין גם בא' ז" קודם"בטועה 

וגם האחרונים שלא הזכירו בהדיא דאיירי . בהדיא מדבריהם שצריך לחזור

' קודם ס"כ לדון לענין "מ ממש"מ, הלתקופ' מרחשון ואילך עד ס' מלאחר ז

אינו חוזר לפי " אחר החג"ולא סתמו לומר כל הטועה ושואל גשמים , "לתקופה
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א "ביביועיין @@. דבזה פשיטא להו שצריך לחזור, נראה, שאינם סימן קללה

שהורה לחזור [ל "ד השלמי ציבור הנ" שכתב לתמוה ע]קח אות סא' ח סי"ט או"ח[

ז והאחרונים שהורו שאינו חוזר אם "מדברי הרדב] חשוןמר' בשאל גשמים בו

ז "צ עצמו פסק כדברי הרדב"שהרי הש, לתקופה' טעה ושאל גשמים קודם ס

אלא דוקא בטעה , דלא הורו האחרונים שאינו חוזר, ולפי המבואר ניחא. בזה

וכמו שיתבאר להלן באורך [, מרחשון' לתקופה לאחר ז' ושאל קודם ס

אבל אם טעה , י כבר שואלין הגשמים"ומשום דבא, ]ש" ע,מלשונות האחרונים

כ צדקו דברי "וא, בזה לא הורו האחרונים שאינו חוזר, מרחשון' ושאל קודם ז

ולא נעלמו ממנו באותה שעה דברי גדולי , צ שבזה צריך לחזור"הש

דגם בבן , ]ל"שם בדיני בני חו[נתבאר להלן עוד @@. ואין סתירה בדבריו, האחרונים

' סי[ל "הרי הוראת הבה, ]מרחשון' אחר ז[לתקופה ' ל עצמו שטעה קודם ס"חו
וכן , שצריך לחזור ולהתפלל ולהתנות בנדבה, פ כמה אחרונים" ע]ה הצריכים"קיז ד

בטועה ושואל מטר , כ כל שכן בנידון דנן"וא, ש"ע, ע"דקדקו בדעת מרן השו

ובדבר @@. בנדבהשצריך לחזור ולהתפלל ולהתנות , מרחשון' י קודם ז"בא

מה שיש לטעון דלפי הטעם המבואר באחרונים שכיון שאין הגשמים סימן 

ן "להלן במה שיתבאר שכבר עמד הר' עי, קללה באותו הזמן אין להחזירו

לענין שואל ,  בקושיה כעין זו]ד"קיד ס' י סי"והובאו דבריו בב, ה תו"ף ד"בדפי הרי: א[בתענית 

דלא פלוג רבנן בין זמן שאין , ויישב, סןמטר לאחר הפסח קודם שיצא ני

והשוו הדין שבכל אותו , הגשמים סימן קללה לשאר הזמן שאינו שואל בו

ל "ן בזה להאחרונים דפליגי בבן חו"להלן בביאור דברי הר' ועי[, הזמן חוזר

פ מדברי רוב האחרונים "ועכ, ש בזה"ובדברי מהרח, לתקופה' ששאל קודם ס

דגם , יש להעיר, ואמנם@@]. ת להלן"וכמשי, דברינומוכרח שפירשו בדבריו כ

, אם היה הדבר פשוט ומוסכם מפי כל רבותינו האחרונים בהדיא שצריך לחזור

י "שבא, שהרי דעת כמה ראשונים, נראה שעדיין היה צריך להתנות בנדבה

ל יש להכריע שלא "כ מדין סב"וא, ל"וכנ, שואלים הגשמים מיד אחר החג

, ל"מחמת דסב, שאינו יכול להתנות בנדבה, ועל כן בשבת [,יחזור בלא להתנות

אינו רשאי , שכל שבידו לחזור ולהתנות, מ בכל זה"מ נפ"אבל מ, ]לא יחזור

לצאת מחשש ברכה , אלא שיתנה בנדבה, וצריך לחזור ולהתפלל, לבטל

 . לבטלה לכל השיטות

 .ח"צ סקי"ד ובשעה"ב רלג סקי"מ' ועי, ו אות ד"ב פט"צ ח"אול' עי .17
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 Ì‚˘ ‰‡¯�Â Ì‡ Â‡�˙ ÏÙÎ ‡Ï- ÏÈÚÂÓ.23 ÎÂÏÎ˘ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â·˙ 

                                    
 .]ו"שם סקנ[ח " ובכה]ו"שם סקל[ב " ובמ]ז"שם סקי[ת " ובשע]ט"קח סק[י "ה בברכ"כ .18

ז "ת הביא שהקשו ע"אמנם בשע. ב שפסקו דבדיעבד יצא"י ובמ"ש בברכ"ע .19

אם שכח , ח שמתפלל שחרית שתים"א דהשוכח ערבית בליל ר"מדברי המג

, פ שמשלים עבור ערבית"עא, יעלה ויבוא בתשלומין צריך לחזור ולהתפלל

מ בערבית "מ, צ לבקש בה גשם"פ שמשלים עבור מנחה שא"אע, נ דכוותה"וה

פ שלא "ואמנם לעיקר ההלכה כתבו רוה. ז יחזור אם שכח"ולפ, צריך להזכיר

, ח"וכמבואר בזה בדברינו בקונטרס נר ציון להלכות ר, ח"א גם בר"כדברי המג

קח [ב "במ ו]כב אות כז' סי[ג "א בקש"חידה ו]ט"ח סקק[ח "פרה ו]תכב' סי[ג "כנהד ה"שכ
כ ודאי "וא, ]ב אות ד"ג פ"ח[צ "פ באול"וכ, ]ל"ו ולעיל בסימן קח סקט"תכב סק[ח " ובכה]ו"סקכ

 .ה דכוותה שלא יחזור"דכ

 בשם ]ה ואם"ד[ל "ה בבה"וכ, ש"ץ ומחהצ"ת שם בשם ש"ח ובשע"כ בכה"כ .20

כמה וכמה אחרונים שראה שמפני  לפטור ב סתם"וכתב שם שבמ, ח"דה

 .דעביד כמר עביד ודעביד כמר עבידו: ז"וסיים ע, שיצאח "סוברים כהפר

לפי שאינו דומה לליל , וטעם הדבר, ד"י סק"א בברכ"ומרן החיד, ו"ב קיז סק"מ .21

אין מקדשין ששם הוא מטעם ש, ח שאם שכח יעלה ויבוא אין מחזירין אותו"ר

ב שהביא שיש חולקים "ש עוד במ"וע. אן אינו שייךוכ, דש בלילהואת הח

א שהעירו עליו "כ מרן החיד" מש]טז אות יב' סי[ע בקשר גודל "וע. ז פסק כן"ועכ

 .ש מה שהשיב"וע, שלא הזכיר דעות החולקים

 .י"ח סק"כה .22

ולכאורה משמע , ל" כתב כנוסח הנ]ה הצריכים"ל קיז ד"ובבה, ג"קח סקל[ב "הנה המ .23

שבועות ' דבגמ, אכן נראה דלאו דוקא קאמר,  לפרש דוקא תנאי כפולשצריך

ב "ן בב"וברמב, מ מכלל לאו אתה שומע הן" מסקינן דבאיסורא אית ליה לר:]לו[

 , הני מילי כיוצא בו, כי גמרינן מתנאי בני גד ובני ראובן,ויש אומרים:  כתב:]קכו[
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‰·„�· ‰�˙ÓÂ ˜ÙÒ ˙ÓÁÓ ¯ÊÂÁ˘ ,È‡Ô¯·„ ‰· ˘„ÁÏ ÍÈ¯ˆ .24 

åçá íéîùâ úìàù éðéã"ì ,äæá úåéåòèå 

 ‡È‡˘ Ï,25 ÔÈ�ÂÁ·"Ï‡¯˘È ı¯‡· ÂÓÎ ÌÈÓ˘‚Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Ì .י
È¯˘˙ ˙ÙÂ˜˙ Â· ‰ÏÙ�˘ ÌÂÈÓ ÌÂÈ ÌÈ˘È˘ „Ú ÌÈÓ˘‚‰ ÌÈÏ‡Â˘ ,

]Ï‡ÂÓ˘ ˙ÙÂ˜˙ Â�ÈÈ‰Â26 .[ ‰ÙÂ˜˙‰ Â· ‰ÏÙ�˘ ÌÂÈÂ]‰Ï‡˘‰ ÌÂÈÂ [
ÌÂÈ ÌÈ˘È˘‰ ÏÏÎÓ ‡Â‰ , ¯Á‡˘ ÔÂ˘‡¯‰ ‰ÏÈÏ‰ ÔÓ˘ Â�ÈÈ‰Â ÌÈ˘È˘

˘‚‰ ÔÈÏ‡Â˘ ‰ÙÂ˜˙‰ ÔÓÊÓ ÌÂÈÌÈÓ , ‰È‰ ‰ÙÂ˜˙‰ ÔÓÊ˘ „·Ï·Â
ËÚÓ ‰ÏÈÏ‰ Ì„Â˜.27Ú ÊÈ¯Î‰Ï ÈÂ‡¯Â " È„Î Ì„Â˜ ÌÈÈÓÂÈ Â‡ ÌÂÈÓ Ê

                                                                                      
 בכל ענין הוי ,ין עצמו אבל תנאי שבינו לב,רוישהוא תנאי שבין אדם לחב

הילכך אף ,  שהרי מדעתו התנה ורוצה הוא לקיים תנאו,והטעם נותן, תנאי

ה "וכ. ש"ע, ]ריח' סי[ד "י ביו"והובא דבריו בב.  ונכון הוא,תנאי כפול לא בעינן

' ובחי. ם בזה" בדעת הרמב]י"ג ה"זכיה ומתנה פ' הל[מ "בלח' ועי. ]קצה' סי[ש "בריב

עוד ברב ' ועי. כ דאינו אלא בבין אדם לחבירו" פשיטא ליה ג.]כז[ם ם לנדרי"הרי

מ אין "מ, פ שכאן אינו נדר"ואע,  לענין תנאי כפול בנדר]כד' ד סי"ד יו"ח[פעלים 

שהרי הוא , צ כמשפטי התנאים"דכל שאינו תנאי שבין אדם לחבירו א, חילוק

 דכל תנאי שבינו לבין ,ל"ן הנ"וכמבואר ברמב, עצמו מתנה מדעתו ויודע רצונו

ב בלשון זו של תנאי "ש המ"דמ, ואפשר. צ לעשותו כמשפטי התנאים"עצמו א

, פ צריך לפרש בהדיא שאם יצא מכבר תהא זו לתפילת נדבה"לפי שעכ, כפול

עדיין , שאם לא יצא תהא לתפילת חובה, כי אפשר שאם יאמר רק צד השני

 .ב בהלא פירש עיקר הדבר שתהא לנדבה אם אינו מחויי

שכיון שחוזר מספק שמא לא יצא אין לך , ב"ב שם סקל"ובמ, א"ע קח סי"שו .24

 .חידוש גדול מזה

וצריכה לגשמים ביותר , שהיא ארץ הרים וגבעות ולמטר השמים תשתה מים .25

 .ה"ב סק" מ-כ בארצות אחרות "משא

 ד"קלח סק' ח סי"א או"ובחזו, קח' א סי"ץ ח"בתשב' עי .26

יום אחר התקופה כתב ' וזמן ס. ג"ח סק"ד וכה"ב סק"ובמ,  קיז'א סי"ע ורמ"שו .27

ב "שהוא ברוב שנים ביום כ, ]קכג' ג סי"ח[ץ "ה בתשב"וכ, י בשם האבודרהם"הב

ג "שאז יתחילו לשאול מליל כ, ט יום"מלבד אם היו בפברואר כ, בנובמבר

 ימי ז לפי הלוח הלועזי שהיה נהוג בימי הראשונים עד סוף"אמנם כ. בנובמבר

מ "בחוה[אבל אחר ששינו , אשר בימיהם עדיין לא תקנו הטעויות שבו, י"הב
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¯Â·Èˆ‰ ¯ÈÎÊ‰Ï , ÚÂ·˜ ÔÓÊ ÔÈ‡˘ ÈÙÏÏÂ˙¯ÈÓ‡ ˙ÏÈÁ˙ „ÚÂÓ.28  ÔÎÂ
˘‰ ÊÈ¯ÎÈ ÌÈÓ˘‚‰ ‰· ÌÈÏ‡Â˘˘ ‰�Â˘‡¯‰ ˙È·¯Ú È�ÙÏ" ı" ÏË

¯ËÓÂ" ,¯Â·Èˆ‰ ¯ÈÎÊ‰Ï È„Î .ÓÂ" Ó Ì‚·ÎÚÓ Â�È‡ ÊÈ¯Î‰ ‡Ï˘Î ,
Ï‡˘ÈÂÌ�È„Î ÌÈÓ˘‚‰ Â.29 

‡ÂÓÎ ¯ËÓ ˙ÂÎÈ¯ˆ‰ ˙Âˆ¯‡Ï‡¯˘È ı¯,30  ¯ËÓ ˙ÂÎÈ¯ˆ˘ Â ·‡ .יא
 ‰ÓÁ‰ ˙ÂÓÈ·]‡·˘Ï‡¯˘È ı¯ ,ÍÏÈ‡Â ÁÒÙ‰ ¯Á‡Ï Â�ÈÈ‰„[ , ˜ÒÙ

Â˘‰ Ô¯Ó"‰ÓÁ‰ ˙ÂÓÈ· ÌÈ�˘‰ ˙Î¯·· ÌÈÓ˘‚ ÂÏ‡˘È ‡Ï˘ Ú , ‡ÏÂ
 Ì„Â˜ ÌÈ˘È˘ ÌÂÈ‰ÙÂ˜˙Ï ,‡ ÚÓÂ˘· ÌÈ„ÈÁÈÎ ˜¯ ÂÏ‡˘È ‡Ï
‰ÏÈÙ˙.31  

                                                                                      
לתקנו כפי שנהוג ] ח"תרע'או באדר ה, ג"תקי'ת ה"או בעשי, ג"שמ'סוכות ה

הוא ]  יום28אשר פברואר הסמוך לאחריו יהיה בן [נמצא שברוב השנים , היום

, ] יום29ו יהיו שבפברואר הסמוך לאחרי[ובמיעוט השנים , בדצמבר' בליל ה

 .ע"וצ, ]יז' ה סי"ח ח"או[מ "באג' וע. בדצמבר' הוא בליל ו

 .ה"ח סק"כה .28

 .ג"ב סק"מ .29

רבא שבתוניס נהגו לשאול כמו ' שבאי ג]קסח' ג סי"ח[ת שואל ונשאל "בשו' עי .30

יהודה ורבנן עד היכן '  דפליגי ר.]ח[בגיטין ' בגמ' ועי. י"והוא מכוון כנגד א. י"בא

והיינו כל , י"י הוא כא"יהודה שכל מה שכנגד א' ודעת ר, י בתוך הים"יא אה

 ]'ה' סי[בספר מעשה ניסים ' ועי. ועיין. שם' כמבואר בגמ, י"האיים שבים שנגד א
 .י"שהביא כל המקומות הללו שעושין כמו א

בני לתקופה ל' נאמר דין ס'  שהאריך בזה שבגמ]אות י' כלל ד[ש בתשובה "ברא' עי .31

אבל מקומות שצריכין מטר קודם , והם אינן צריכים מטר עד לאותו הזמן, בבל

דאין טעם לילך לפי מנהג בבל בשאר , י"למה לא ישאלו הגשמים כמו בני א

אשר עבדינן כתלמוד בבלי , ל אלא בדבר התלוי במחלוקת בשיקול הדעת"חו

צ גשמים " אאשר בני בבל, אבל בדבר התלוי במציאות, ולא כתלמוד ירושלמי

וכתב . י"יש להם לשאול הגשמים כבני א, י"ל צריכין כא"ובני שאר חו, עד אז

אבל בחיבורו ,  משמע כוותיה]ג"א מ"תענית פ[ש "ם בפיהמ"שם עוד שמדברי הרמב

ל בשישים "שואלים כבני חו'  כתב שגם בסוריא ומצרים וכדו]ז"תפלה הט' ב מהל"פ[

ש שבני "כתב הראעוד @@. ז"לא יסתרו זלש מה שביאר דבריו ש"וע, לתקופה

שמע במונפישליר , דרך פרובינצאוכשיצא משם ועבר , אשכנז לא נהגו כדבריו
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ואמר להם שתירצו , ווישר מאוד בעיני, במרחשון' שהיו מזכירים הגשמים בז

ויש מי שאומר שאין :  שכתב.]י[וכן הוא במאירי בתענית . ל"לו קושייתו הנ

 אבל אם בבל טבעני , בבל אלא במה שטבעי הארצות שויןנוהגים כמנהג בני

 אף אנו מקדימים , ושלנו יבשני וצריכה מטר,ואינה צריכה למטר כל כך

כ "אמנם אח. כ"ע.  וכן המנהג בכל גלילותינו,במרחשון' לשאול ושואלים בז

יש עיירות שהן צריכות מטר בכל שנה אפילו בתקופת תמוז : ל" וז:]יד[כתב 

לשאול אף בימות הקיץ נגמר הדין עליהם שלא ישאלו בברכת השנים וצריכים 

. אלא בשומע תפלה שדינם כיחיד השואל שאינו שואל אלא בשומע תפלה

שכיון שידוע שארץ אשכנז צריכה מטר גם , ]שם[ש "כתב הראעוד @@. כ"ע

נראה שישאלו , וכמה ארצות זהו רוב גשמיהם, אחר הפסח עד העצרת

ש עצמו שלא מלאו "ומיהו כתב שם הרא. נים עד העצרתהגשמים בברכת הש

א היתה עצירת גשמים גדולה עד "רק פ, לבו לשנות המנהג ולשאול עד עצרת

, וסבר שאז יקבלו ממנו', ג מידות אפילו בשבתות וכו"שהזכירו פסוקי הגשם וי

ובראותי כי הטו את לב הקהל לבלתי קבל : וכתב שם, אבל לא עלתה בידו בזה

גם אני חזרתי בי מלשאול ולהזכיר בבית הכנסת שאני , רי אלהים חייםממני דב

כיון שצורך רבים , פ שאני יחיד"אע, פ שהייתי יכול לשאול"אע, מתפלל בו

ש "והיינו דגם הרא. ל"עכ. מכל מקום לא רציתי לעשות אגודות אגודות, הוא

י "והבגם הטור , ועל כן. ולא היה שואל גשם אחר עצרת, עצמו משך ידו מזה

' לא הביאום אלא לענין להקדים שאלת הגשמים לז, ש"כשהביאו דברי הרא

אבל לא הביאו דבריו , לתקופה' ולא לאחרה כבני בבל עד ס, י"מרחשון כבני א

ע "השוומרן @@. גם לענין המשך שאלת הגשמים גם לאחר הפסח עד העצרת

 . בשומע תפילהוהורה שישאלו רק כיחידים, ש" פסק שלא כדברי הרא]ב"קיז ס[

, דאם טעה ושאל גשם בזמן שדינו לשאול טל, י אבוהב"י הביא מדברי מהר"בב .32

ולא שייך בזה חורבה דאגודות [, ש"ד הרא"לפי שיש לסמוך בזה ע, שאינו חוזר

 שכיון שלא נתקבלו ,ד היה נראה"ולע: ל"ז וז"י כתב ע"ומרן הב]. ש"ע, אגודות

 ,ש" הוי ליה סוגיין דעלמא דלא כהרא, וכל העולם לא נהגו כן,ש"דברי הרא

והילכך הטועה ושאל גשם צריך לחזור אפילו בארץ שכולה בכללה צריכה 

 מי יקל ראש , כיון שהרב ספק עלינו את הדבר, ומכל מקום,גשם בימות החמה

וכן . ל"עכ,  ולכן ראוי לצאת מידי ספק ולחזור ולהתפלל בתורת נדבה,כנגדו
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ÂÁ Ô·"Â˙ÏÈÙ˙· Ì˘‚ Ï‡˘Â ‰ÚË˘ Ï Ì„Â˜  ÌÈ˘È˘ ÌÂÈ .יג
‰ÙÂ˜˙Ï ,ÔÓÊ‰ Â˙Â‡· ¯ËÓ ‰ÎÈ¯ˆ‰ ı¯‡ ‡È‰ Ì‡ ,¯ÊÂÁ Â�È‡.34  ·ÂËÂ

                                                                                      
יחיד שטעה בארצות אלו ושאל מטר בברכת השנים  ש]ב"קיז סק[ע "פסק בשו

 .חוזר ומתפלל בתורת נדבה

אלא שראוי , ש"ודלא כהרא, י לא מבואר בהדיא אם עיקר הדין דחוזר"הנה בב .33

או שעיקר הדין שלא יחזור , ש"שיתנה לצאת מחשש ברכה לבטלה לדעת הרא

, רוצה לחזורמ במי שאינו "ונ[, וראוי שיחזור ויתנה מפני החולקים, ש"כהרא

דהיינו דוקא אם רוצה , ע"א הוסיף על דברי מרן השו"והרמ]. אם רשאי ליבטל

והיינו דעיקר ההלכה , אבל אינו מחוייב, יוכל לחזור בתורת נדבה, לחזור

הובא [, ר כתב בזה"אבל במאמ. וטוב לחזור לצאת לסברת החולקים, ש"כהרא
אלא מחייבו לחזור , ר כהוספה זול אינו סוב"ע ז"דמרן השו, ]ג"ח סקכ"דבריו בכה

אלא , ש"והיינו דעיקר ההלכה דלא כהרא, וראוי שיתנה מספק, ולהתפלל

ודוקא לדעת , ש"שטוב שיתנה לצאת מחשש ברכות לבטלה לסברת הרא

בארץ אחת כולה "ע "לשון מרן השווהנה @@. א הדבר תלוי ברצונו"הרמ

 דקדקו ]ה הצריכים"ד[ל "ובבה ]ד"סק[א "ובמג', וכו" הצריכים מטר בימות החמה

פ "אע, אבל במקום שלא נעצר, דאיירי דוקא באופן שנעצר שם המטר, מזה

ונראה כוונת דבריהם דאז [, מ מחזירין אותו"מ, שאין הגשמים שם סימן קללה

א "או דגם הרמ, ע"מחזירין אותו אפילו בלא תנאי בנדבה לדעת מרן השו

ש "שהרי דברי הרא, כתבו לתמוה בזהו]. מודה דאז מחוייב לחזור ולהתפלל

פ "ס הם צריכין למטר אע"דסו, נאמרו גם במקום שלא היתה עצירת גשמים

יחזור ויתפלל , ל שכיון שהוא ספיקא דדינא"ועל כן הורה הבה, שלא נעצר

ע "ומזה נראה דלהבנת האחרונים בדעת השו. [בכל גווני ויתנה בתורת נדבה

יחזור אפילו בלא להתנות , רת גשמיםאם טעה ושאל במקום שלא היתה עצי

 .ע בסמוך בזה"וע]. ל דמספק יתנה"כ פסק הבה"וע, בנדבה

' ל קודם שיעברו ס"ש דהשואל גשמים בחו" הביא דדעת מהריק]ג"סק[י "בברכ .34

שפסק מרן , דינו כשואל גשם בימות החמה בארץ הצריכה מטר, לתקופה

וכן הוא דעת הקרבן [, דבהע שצריך לחזור ולהתפלל ולהתנות בתורת נ"השו

לתקופה ' שכתב שהשואל קודם ס, ]אות ד, ש"בדברי הרא' ד' א דתענית סי"פ[נתנאל 

ומרן , צ לחזור כלל"אלא שא, ז אינו כן"אמנם דעת הרדב]. מחזירין אותו

ה בקיצור בספרו קשר גודל "וכ, ש"ע, ז"י הכריע כדברי הרדב"א בברכ"החיד
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ש "ת תורת חיים למהרח"ע הביא כן משו"א בגליון השו"עוכן הגר. ]טז אות יא' סי[

' ש כתב דאם שאל מטר לאחר החג אף קודם ס"ת מהרח"בשו: ל"וז, ]ג' ג סי"ח[

 .ומשמע שהסכים לדבריו. כ"ע, אין מחזירין אותו, דאחר התקופה

 כי עיקר סברת,  פסק שיחזור ויתפלל בתורת נדבה]ה הצריכים"ל ד"ובבה, ג"סקי[ב "המ .35

ומדברי כמה , ז ודעימיה משום שבאותו הזמן אין הגשמים סימן קללה"הרדב

ע דהשואל "כי כתבו דגם דינא דהשו, אחרונים מבואר שלא סברו כסברא זו

הוא רק , מטר בימות החמה במקום שצריכין מטר חוזר ומתפלל ומתנה בנדבה

 בלא ומשמע אפילו[, חוזר מדינא, אבל כשלא נעצרו, במקום שנעצרו הגשמים

פ שהגשמים אינם סימן "שאע, ומבואר מזה דנקטי, ]ל"וכנ, להתנות בנדבה

ועל , ]אם לא בעת עצירת גשמים[מ מדינא צריך לחזור "מ, קללה באותו הזמן

ואמנם מהכרעת מרן . ל שצריך לחזור ולהתנות בנדבה"כן מסקנת הבה

ז "באלא הכריע כרד, ל מבואר שלא הורה לחזור ולהתנות בנדבה"א הנ"החיד

לצאת , ועל כן כתבנו שטוב שיתנה בנדבה, א"וכן משמע מדברי הגרע, לגמרי

אינו ] א"להכרעת מרן החיד[אבל , ל"ידי סברת האחרונים המובאים בבה

 .מחוייב בזה

דעיקר הטעם משום , ז מבואר"א בהכרעתו כהרדב"מדברי מרן החידהנה  .36

, ג"ר ושכנה" בשם הא]ח"סק[ח "וכבר עמד בזה בכה, דהארץ ההיא צריכה מטר

אבל אם , אלא באופן זה, צ לחזור"ז שא"דלא נאמרו דברי כל הפוסקים כהרדב

צריך , לתקופה בארץ שאינה צריכה מטר באותו הזמן' שאל גשמים קודם ס

דגם ,  כתב]ו"סק[ט "בבאהאמנם @@. ]י"ב בדפו"דף קל ע[צ "ה דעת הש"וכ, לחזור

ח כתב בשם "ובכה, צ לחזור"פוסקים שאצ גשמים סבירא להו לה"במקום שא

ז "אבל הנה המעיין בלשון הרדב. ש"ע, ר לדחות דבריו בשתי ידים"מאמ

דאיירי שאין הארץ ההיא צריכה מטר אלא ,  יראה]אלפים נה' ו סימן ב"ח[שלפנינו 

ואין זה סימן קללה אפילו לבני מצרים אם : ל שם"כי ז, שאינו סימן קללה לה

ומזה .  אלא שאין להם בו צורך, שהרי זמנו הוא,בחשוון' זירדו להם גשמים ב

 אין מחזירין ,יום לתקופה במצרים'  שאם שאל גשמים בתוך ס,הטעם אני סובר

, ט"ומבואר כדברי הבאה. ל"עכ,  לפי שאין הגשמים בזמן הזה סימן קללה,אותו

ח "וגם בפר, אינו חוזר, כל שאינו סימן קללה, פ שאינה צריכה מטר"שאע

אלא שכתב לנטות מזה ולחלק בין אם צריכין , ז"מע שהבין כן בדברי הרדבמש

ובאמת שגם , ועל כן כתבנו שצריך להתנות בנדבה. צ מטר"מטר או שאי
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אלא שנימק מצד שאין פסידא בזה , ח עצמו כתב להורות כן למעשה"בכה

ולא יחזור [ולהמבואר נראה שצריך בדוקא להתנות , ח כל השיטות"ויצא יד

דלדעת כמה פוסקים אינו צריך לחזור גם בארץ שאינה צריכה , ]להתנותבלא 

 .ל"וכנ] כל שאינו סימן קללה לה[מטר 

' י אם טעו ושאלו קודם ז" שכתב כן לענין בני א]ז אות לא"ב פ"ח[צ "באול' עי .37

 שכל שאין הגשמים סימן קללה ]הובא דבריו בסמוך[ז "ולמד מדברי הרדב, במרחשון

דגם בהם שייך הטעם שאין הגשמים , ל"ז הוא הדין לענין בני חו"ולפ, אינו חוזר

פ "שע, בספר תהלה לדוד שכבר עמד בזה' ועי. ואינו צריך לחזור, סימן קללה

כ היה נראה "א, ש שיש מקומות שצריכין לגשמים מתשרי"דברי הרא

ודומיא דהשואל , צ לחזור בדיעבד"מרחשון א' ל גם קודם ז"שהשואל שם בחו

אמנם כתב שם בהדיא . לתקופה שאינו חוזר' ל קודם ס"מרחשון בחו' ר זאח

, ולא קודם, מרחשון' ש מבואר שאין הנידון אלא על אחר ז"שמדברי הרא

 . ש"ע

ל ושואל "ל דבטועה בחו"ש הנ"דלדעת מהריק, צ לפנים"הא פשיטא ואהנה  .38

וכן . שון חוזרמרח' ש דבטועה ושואל קודם ז"כ, לתקופה צריך לחזור' קודם ס

ולהורות שהטועה יחזור ויתפלל , ש"ל לחוש לדעת מהריק"ל הנ"למסקנת הבה

כי מדברי כמה אחרונים מבואר דצריך לחזור גם כשאין הגשמים סימן , בנדבה

, מרחשון' ש אם טועה קודם ז"ה וכ"ודאי דה, ]אם לא בעצירת גשמים[קללה 

דמה , ע"ון מרן השושהאחרונים דקדקו מלש, נתבאר לעילעוד @@. שחוזר

ל שטעה ושאל גשמים בברכת השנים "שהורה לחזור ולהתנות בנדבה בבן חו

הוא דוקא בארץ הצריכה מטר ונעצרו שם , ]ת"ולא שאל כיחידים בש[

אלא שאין הגשמים שם סימן , אבל בארץ שלא היתה עצירת גשמים, הגשמים

]. א תנאי בנדבהוהיינו אפילו בל[ע דצריך לחזור "ל למרן השו"בזה ס, קללה

ולהורות שגם במקום שאין , ע"ומקצת האחרונים כתבו לנטות מדברי השו

ל הכריע שעל כן יתנה "והבה, כיון שאינם סימן קללה לא יחזור, עצירת גשמים

ע נקטי "פ בדעת השו"דעכ, ומבואר מזה. בנדבה לחוש לכל השיטות

ייבו לחזור אם אינו סיבה שלא לח, שמה שאין הגשמים סימן קללה, האחרונים
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צ גם "וא, ע חוזר מעיקר הדין"דאז להשו, ומשמע מדבריהם, הזכיר שלא כדינו

דלא איירי , יש מקום לדחוק ולחלקואמנם [@@. ת"וכמשנ, להתנות בנדבה

אשר , אלא דוקא בשואל גשם באמצע ימות החמה] והאחרונים בדעתו[ע "השו

י אינו "שגם בא, רחשוןמ' אבל בשואל מאחר החג ועד ז, י הוא סימן קללה"בא

ע שאפילו בלא עצירת גשמים אינו צריך "בזה יודה מרן השו, סימן קללה

ש והטור בנדון זה "דעיקר דברי הרא, י יראה"אכן הנה המעיין בב. לחזור

לא נאמרו למעשה אלא לענין הקדמת שאלת , ל הצריכות מטר"דארצות חו

אול תוך ימות החמה כי לש[, אחר התקופה' מרחשון במקום בס' הגשמים לז

אפילו במקום שעיקר גשמיהם בין פסח , ש עצמו משך ידו"ממש אפילו הרא

ע בזה "כ אם דין השו"וא, ]ש"ע, ש עצמו"וכמבואר בתשובת הרא, לעצרת

אשר בזה לא דיברו הטור [, נאמר דוקא באופן ששואל בימות החמה ממש

, ]י"רו הטור והבאשר בזה דיב[, מרחשון' ולא במקדים לשאול מז] י כלל"והב

הנה עוד @@]. פ לאחרונים לחלק בזה"ע או עכ"נראה פשוט שהיה למרן השו

, שמדברי הרב המגיה בשלמי ציבור, ]י"בדיני זמן שאלת הגשמים בא[כבר נתבאר לעיל 

מרחשון ושואל ' דפשיטא להו דהטועה קודם ז, מבואר, ח"והכה, ת"והשע

נה בנדבה מפני דעת הראשונים אלא שטוב שית[, צריך לחזור, י"גשמים בא

שגם , ז פשוט"ולפי, ]י מיד לאחד החג"ז שואלין הגשמים בא"דסברי דבזה

ומה @@. וצריך לחזור, י"אינו עדיף מטועה בא, מרחשון' ל קודם ז"הטועה בחו

ל ושאל קודם "שהורו שבטעה בחו, ז"לדעת הפוסקים כרדב, שיש לנו לדון הוא

מרחשון או דוקא ' ם בטעה ושאל קודם זאם הוא ג, לתקופה אינו חוזר' ס

שכתבו הדין בבני , שהדבר מבואר בדברי הפוסקים, ונראה. מרחשון' לאחר ז

, אינו חוזר, לתקופה' קודם ס" מרחשון ואילך' מליל ז"ל שאם טעה ושאל "חו

, לתקופה אינו חוזר' ז דבטעה קודם ס"ג דנקטי כהרדב"דאע, ומבואר מדבריהם

בדיעבד אם : ]ג"קיז סק[ר "לך לשון האוהא @@. שון חוזרמרח' מ טעה קודם ז"מ

 אין צריך לחזור אף ,"מרחשון ואילך' מליל ז"טעה ואמר ותן טל ומטר 

שבבל היה ,  מאחר שאין ענין לחלק בין ארצינו לארץ ישראל,בארצותינו

שפסק , ומבואר. ל"עכ.  אבל ארצות הללו צריכין מים כמו ארץ ישראל,מצולה

פ שדיבר בארצות "ואע, מרחשון ואילך' ש אך ורק מליל ז"הראלצרף סברת 

 ]ב"סק[וכן הוא בלשונו באליהו זוטא . י שצריכות מים באותו הזמן"שהם כא
בדיעבד אם טעה ש ]'י' סי' כלל ד[ש "יש לסמוך על הרא: שכתב, בשם עולת תמיד

דקודם , ומבואר. ל"עכ.  שאין צריך לחזור"מרחשון ואילך' מליל ז"ושאל מטר 

. ש"שהרי בזה דיבר הרא, י"ואפילו בארצות הצריכות מטר כא, מרחשון חוזר' ז

מרחשון עד ' שאם טעה מז, ]י אות ד"קיז הגהת הב' סי[ג "וכן הוא מבואר בלשון הכנה
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' מרחשון ואילך עד ס' ודקדק להגביל הזמן דוקא מז, לתקופה אינו חוזר' ס

: ]א"קיז סוף ס[ע הרב "הנה זה לשון שום ג@@. מרחשון' אבל לא קודם ז, לתקופה

 אינו "במרחשון ואילך' מז"ה אם בארצות אלו טעה היחיד ושאל מטר "וה

הא קודם לכן , מרחשון ואילך אינו חוזר' ומבואר דדוקא מז. כ"ע. מחויב לחזור

ע " שכתב לנטות ממשמעות השו]ד"קיז סק[ה "וכן הוא מבואר בדברי מחצ. חוזר

ז אפילו ליכא "ולפ: וכתב, צירת גשמים אין מחזירין אותודרק בדאיכא ע

היה ראוי שלא יהיה " חשון ואילך' מז"עצירת גשמים אם טעה יחיד ושאל 

מרחשון ואילך '  דבטועה מז]שם[ל "וכן הוא בלשון הבה. צריך לחזור ולהתפלל

 'דקודם ז, ומבואר מדבריו, יחזור ויתפלל ויתנה, ל הצריכות מטר"במדינות חו

ויש שרצו לדקדק . [ש בכל דבריו"ע, ל דחוזר ואינו צריך להתנות"מרחשון ס

' ל ששאל גשם קודם ס" דלעולם בן חו]טז אות יא' סי[ג "א בקש"מלשון מרן החיד

דמעיקר מה שכתב , וזה אינו, מרחשון' משמע גם קודם ז, לתקופה אינו חוזר

מוכח , מרחשון' דם זי וקו"ולא בבן א, לתקופה' ל ואחר ס"הדין רק בבן חו

ובאמת @@]..מרחשון' אבל לעולם הוא אחר ז, לתקופה' דדוקא קתני קודם ס

' ו סימן ב"ח[אשר זה לשונו , ז עצמו"כ במקור הדברים בדברי הרדב"שכן הוא ג
' ואין זה סימן קללה אפילו לבני מצרים אם ירדו להם גשמים בז: ]אלפים נה

 שאם ,ומזה הטעם אני סובר. להם בו צורך אלא שאין , שהרי זמנו הוא,בחשוון

 לפי שאין , אין מחזירין אותו,יום לתקופה במצרים' שאל גשמים בתוך ס

 שהרי יש כמה מקומות שאינם מארץ , תדע.הגשמים בזמן הזה סימן קללה

והנה אמנם יתכן שאין . ל"עכ. ישראל ששואלין את הגשמים בשבעה בחשוון

, פ אתה תחזה"אבל עכ, מרחשון' דם זהגשמים סימן קללה במצרים גם קו

אם ירדו להם : "שהרי כתב בהדיא, מרחשון ואילך' ז דיבר רק על ז"שהרדב

וגם בסוף דבריו הוכיח מכמה מקומות , " שהרי זמנו הוא,בחשוון' גשמים בז

דכל הנידון בדבריו , ומבואר, י"כמו בא" מרחשון' בז"ל ששואלים גשמים "בחו

' אבל לא איירי כלל בדבריו קודם ז, שון ואילךמרח' לתקופה מז' קודם ס

יש עוד @@. מרחשון' כ אין מדבריו שום ראיה לענין קודם ז"וא, מרחשון

האם [ש "ז ומהריק"א כשהביא מחלוקת הרדב"דהנה מרן החיד, להוכיח כן

ל בימות "לתקופה לשאר השואל מטר בחו' לדמות הטועה ושואל קודם ס

דשאני יחידים הצריכים מטר בימות , ז"הרדבל כדברי "ונ: ל"כתב וז] החמה

אבל הכא אם צריכים , בור בברכת השניםידאין בעולם מי ששואל בצ, החמה

כיון דארץ , אין צריך לחזור, ומה גם דרוב העולם צריכים מטר בחשון, בעיר

כיון דבעיר ההיא , צ לחזור"אף שהוא יחיד א, ג"ישראל בכללה שואלים בכה

, ומבואר מדבריו בהדיא. כ"ע. רץ בכללה צריכה מטרש דהא"וכ, צריכי מטר
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, י כבר שואלים מטר"הוא משום שבא, ז"דעיקר סמיכת דבריו לפסוק כרדב

' שיש מקומות ששואלים מטר בברכת השנים מז, ז בעצמו"כ רדב"וכעין מש

שבכל העולם אין שואלים מטר , מרחשון' דקודם ז, ומבואר מזה, י"מרחשון כא

] ז עצמו"ה גם דעת הרדב"ל נראה שכ"ולהנ[י " להברכל"ס, בברכת השנים

והנה @@. ל"ה הנ"ע הרב ומחצ"ר ושו"וכהמבואר בדברי הא, שצריך לחזור

 כתב להקשות על הדין ]ד"קיד ס' י סי"והובאו דבריו בב, ה תו"ף ד"בדפי הרי: א[ן בתענית "בר

 בימות ואיכא למידק: ל"וז, בקיץ] בברכה שניה[שמחזירין מי שהזכיר גשם 

 והלא אינו סימן ,החמה נמי למה מחזירין אותו כל שלשים יום אם הזכיר גשם

 ולא עוד אלא שרבי יוסי אמר בשאלת גשמים עד ,'כ יצא ניסן וכו"קללה אא

מ אם עבר והזכיר אינו סימן " מ, ונהי נמי דלית הלכתא כוותיה,שיצא ניסן

 הרי מעביר ,א נתקןפ שהוסיף ואמר מה של" ואע. ולמה מחזירין אותו,קללה

 שכיון שרוב ,ל" י. וכי אמר אין מחזירין אותו,הרוח ומפריח הטל שלא נתקן

 ואמרי שמשעה , לא פלוג רבנן,הזמן שפוסק מלהזכיר גשם הוא סימן קללה

שכיון , ומבואר מדבריו. ל"עכ.  אם הזכיר מחזירין אותו,שפוסק מלהזכיר גשם

גם אם טעה להזכירו , על כן, להשרוב הזמן שאינו מזכיר גשם הוא סימן קל

פ שעתה "אע, נ דכוותה"ז ה"ולפ, ז חוזר"עכ, בעת שהגשמים אינם סימן קללה

מ כיון שרוב הזמן שאינו מבקשם הוי "מ, אחר החג אין הגשמים סימן קללה

והוא כהמבואר באחרונים וכדברינו , לא פלוג רבנן ולעולם חוזר, סימן קללה

ן ראיה גם " היה מקום לומר שיש מדברי הרז לכאורה"שלפ, ובאמת@@. ל"הנ

לתקופה ' חשון קודם ס' וגם אחר ז, ש"אלא כדברי מהריק, ז"שלא כדברי הרדב

. מפני שרוב הזמן שאין שואלין הגשמים הם סימן קללה, ל"יצטרך לחזור בחו

ן נאמרו בזמן שבכל העולם אין שואלין "דכל דברי הר, אמנם זה יש לדחות

, פ שבמיעוט הזמן שאין שואלין אינו סימן קללה"ן דאעובזה אמרינ, הגשמים

מרחשון ' אבל בין ז, דלא פלוג רבנן, מ דין חזרתו בטועה נקבע לפי רוב הזמן"מ

ז "בזה קיימא סברת הרדב, י שואלין הגשמים"שכבר בא, יום אחר התקופה' לס

וגם בזה המקום , שכיון שיש מקומות שכבר שואלים הגשמים, א"ומרן החיד

וזהו עומק דבריהם שהוצרכו [, בזה שוב אין מחזירין אותו, ים למטרנצרכ

מ מבואר מדברי "ומ] ן"כ הר"וכמש, ה נימא דלא פלוג"משום דבלא, לסברא זו

, ]י כבר שואלים הגשמים"דבא[ן דהא מיהת לכל הפחות בהעדר סברא זו "הר

ם ת תורת חיי"הנה בשואמנם @@. ז חוזר"ה, פ שאין הגשמים סימן קללה"אע

ל שטעה ושאל גשמים קודם שעברו " כתב לדון לענין בן חו]ג' ג סי"ח[ש "למהרח

לפי שבאותו הזמן הגשמים אינם סימן , וצידד שאינו חוזר, מן התקופה' ס

וכתב שיש ראיה לזה . וכדמוכח ממה שמזכירין אותן בברכה שניה, קללה
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 שמשעה ,להיפךוהכא הוא : ל"כ כתב וז"ואח, וציטט לשונו, ל"ן הנ"מדברי הר

ולהכי אם ,  אינו סימן קללה, שהוא ממוספין של חג ואילך,שפסק מלהזכיר טל

ן "דהר, ונראה כוונת דבריו. כ"ע. הזכיר גשם בברכת השנים אין מחזירין אותו

ז נקבע הדין שגם "ועי, שרוב אותו הזמן הגשמים סימן קללה, איירי אחר הפסח

שרוב , אבל הוא איירי אחר סוכות, רמ חוז"מ, עד סוף ניסן שאינו סימן קללה

ועל כן יש לקבוע הדין שגם במיעוט הזמן , אותו הזמן הגשמים סימן ברכה

כ דיבר בבן "ש עצמו ג"מהרחוהנה @@. מ לא יחזור"מ, שאין שואלים הגשמים

א שהביא "ה גם בגליון הגרע"וכ[, לתקופה' ל שטעה ושאל מטר קודם ס"חו

וכן יש [, מרחשון' ז" אחר"ו רק בטועה ויש מקום להעמיד דברי, ]דבריו

ולא כלל וכתב בסתמא דכל , "לתקופה' קודם ס"משמעות ממה שדיבר על 

וכמבואר לעיל גם מתוך דברי , ]ושואל גשמים אינו חוזר" אחר החג"הטועה 

פ אז קיימא "ומשום דעכ, ל דרק באופן זה אינו חוזר"י הנ"ז והברכ"הרדב

אבל , ל"אין מחזירין אותו בחו, כת השניםי שואלים בבר"הסברא שכיון שבא

דלא , ובזה ארווחנא, ש דחוזר"מרחשון מודה גם מהרח' לעולם בטועה קודם ז

' דפשיטא להו דבטועה קודם ז, ל"ש יחידאה נגד כל הפוסקים הנ"ליהוי מהרח

ן "ש מדברי הר"דמראיית מהרח, יש מקום לבעל דין לחלוק, אכן. מרחשון חוזר

על כן , שכיון שברוב החורף אין הגשמים סימן קללה, רלכאורה משמע שסוב

דהנה , איברא@@. מרחשון' והרי סברא זו שייכא גם בטועה קודם ז, אינו חוזר

ן לא נראה כלל "כי מדברי הר, ב"ן נראה דצ"ש מדברי הר"עיקר ראיית מהרח

שאז נוכל [', באותה תקופה'שקבע הדין של מיעוט הזמן לפי רוב הזמן ההוא 

ולא יחזור גם במיעוט , דבחורף נקבע הדין לפי רוב הזמן, ש"כדברי מהרחלומר 

ועוד דאז אין טעם הדבר משום דלא , חדא דאין זה במשמעות דבריו, ]הזמן

מבואר דכוונת , ן פירש בהדיא שהוא מצד לא פלוג"ואחר שהר, פלוג רבנן

,  קללההוא משום שהיא סימן' ברוב הזמן שנמנעים מן ההזכרה'שכיון ש, דבריו

גם במיעוט הזמן שאינו סימן קללה לא פלוג לומר שלא , ועל כן דינו אז שיחזור

  הוא סימן קללה"שפוסק מלהזכיר גשם"שכיון שרוב הזמן : ן"וכלשון הר[, יחזור

, דגם לענין אחר סוכות, ן להיפך"דיש ראיה מדברי הר, ז הדר דינא"ולפ]. 'וכו

כמו ברוב הזמן ,  אם טעה חוזרמ"מ, פ שהגשמים עתה אינו סימן קללה"אע

. דלא פלוג רבנן, שנמנע מן השאלה לפי שהיא סימן קללה ודינו לחזור

שהרי , ן"ש ודאי פירש כן בדברי הר"פ המהריק"שעכ, מוכרחוהדבר @@

, ן"ש בדברי הר"ולהבנת מהרח, לתקופה חוזר' לדעתו כל שטעה ושאל קודם ס

ה לדעת "וכ[,  אין לו לחזורהרי כיון שרוב החורף אין הגשמים סימן קללה

פ שאין הגשמים סימן "דסברי דאע, ל וחשש להם"האחרונים שהביאם הבה
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גם , ומעתה]. מ כל ששאל שלא כתיקנו צריך לחזור"קללה באותו הזמן מ

י או בשאר מקומות "ש מצד שבא"י שהכריעו דלא כמהריק"ז והברכ"הרדב

מבואר ,  סימן קללהולא מצד דרוב החורף אין הגשמים, כבר שואלים המטר

ש "וכ, ש"פ הבנת מהרח"ן לא נתבאר חידוש זה שיצא ע"דסברי שבדברי הר

' ל אינו חוזר רק מליל ז"שכתבו הדין שבן חו, ל"ה הנ"ע הרב ומחצ"ר ושו"שהא

ונמצא דאם לא , ן"ש בביאור דברי הר"ודאי נקטי דלא כמהרח, מרחשון ואילך

לא די דהוי , מרחשון' ז" חרא"ל דהדין אמת רק בטועה "ש ס"נימא דמהרח

אלא גם הוי יחידאה בפירוש דברי , ל בעיקר הדין"יחידאה נגד כל הפוסקים הנ

באופן שיש ראיה לסתור , ן בהיפך"ל פירשו בדברי הר"כי כל הפוסקים הנ, ן"הר

דדוקא , ן באופן אחר"שרצו לדקדק מדברי הרויש @@. ש"כל דברי מהרח

אבל בזמן , אזי כשטעה חוזר, ה שניהקאמר דבעת שאינו מזכיר גשם בברכ

צ "גם אם טעה בברכת השנים ושאל גשמים א, שמזכיר גשם בברכה שניה

כ כשם "וא, ן לא איירי כלל לענין ברכת השנים"דהר, ונראה דזה אינו. לחזור

ורוב הימים שנמנע ממנה , שלענין ההזכרה עצמה אמרינן דלא פלוג רבנן

הוא , ל"וכנ, חוזר, אם טעה להזכירה] ללהשאינו סימן ק[גורמים שגם במקצתן 

אחר שברוב הימים שאינו אומרה הוו הגשמים סימן , הדין לענין השאלה

וגם במקצת הימים שאינו סימן קללה , זה עצמו גורם דלא פלוג רבנן, קללה

 .מ אם טעה ושאל גשמים צריך לחזור"מ

 מן הפוסקים שלא מצינו בהדיא בדברי שום אחד, מן הדברים שנתבארו עולה .39

מדברי רוב , ואדרבה, מרחשון אינו צריך לחזור' שאם טעה ושאל גם קודם ז

כ הדר דינא דהשואל קודם "וא. ל באורך"וכנ, הפוסקים מבואר בהדיא להיפך

אשר בזה , ל הוי כשואל בימות החמה בארצות הצריכות מטר"מרחשון בחו' ז

או שרשאי , בנדבהא אם מחוייב לחזור וראוי שיתנה "ע והרמ"נחלקו השו

ר מה שפירש "ח בשם מאמ"וכמו שהובא לעיל מכה, לחזור ולהתנות בנדבה

ע צריך לחזור משום "נ דכוותה להשו"וה, א"ע והרמ"המחלוקת בזה בין השו

, ש בלא להתנות"א להקל נגד הרא"אלא שא, ש"דסוגיין דעלמא דלא כהרא

 .ואם חוזר מתנה בנדבה, א רשאי שלא לחזור"ולהרמ
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ÍÙÈ‰Ï ÔÎÂ ,‡·˘ Û¯ÂÁ‰ ˙ÂÓÈ· Ì‡Ï‡¯˘È ı¯]  ıÈ˜‰ ˙ÂÓÈ Ì‰˘

Ì‰Ï˘[ ,Ì‰Ï ÌÈ˜ÈÊÓ ÌÈÓ˘‚‰ ÔÈ‡ ,ÌÈ�˘‰ ˙Î¯·· ÌÈÓ˘‚ ÂÏ‡˘È, 
‡· ÂÓÎÏ‡¯˘È ı¯.41 ‡·˘ ‰ÓÁ‰ ˙ÂÓÈ·ÂÏ‡¯˘È ı¯ , Ì‰ ÌÏˆ‡˘

Û¯ÂÁ‰ ˙ÂÓÈ , ‰ÏÈÙ˙ ÚÓÂ˘· ˜¯ ÌÈÓ˘‚ ÂÏ‡˘È ˙Î¯·· ‡ÏÂ
ÌÈ�˘‰,42 „ÈÁÈ ÏÎ Ï˘ ˘ÁÏ ˙ÏÈÙ˙· ˜¯ ‰Ê Ì‚Â , ˙¯ÊÁ· ‡Ï Ï·‡

˘‰"ı.43ÌÈ‚‰Â� ˘ÈÂ  ,˘‰˘" ÁÒÂ�· ‡Ï Í‡ ‰ÏÈÙ˙ ÚÓÂ˘· ¯ÈÎÊÓ ı
¯ËÓÂ ÏË Ô˙Â ,˙Â�Â˘Ï ¯‡˘Â ÌÈ˜ÂÒÙ· ‡Ï‡ , È¯Â„ÈÒ· ÒÙ„�Î

ÂÁ"Ï.44  

Âˆ"Ì‰Ï ÌÈ˜ÈÊÓ ÌÈÓ˘‚‰˘ Ï , ÌÈÓ˘‚ ÂÏ‡˘È ‡Ï˙ ‰�·‡¯ .יז
ÌÈ�˘‰ ˙Î¯·· , ‰ÏÈÙ˙ ÚÓÂ˘· Â¯Ó‡È˘ ·ÂË ‡Ï‡" ¯ËÓÂ ÏË Ô˙Â

‰˘Â„˜‰ Â�ˆ¯‡· ‰Î¯·Ï ."ÂÁ ˙Âˆ¯‡ ·Â¯·Â" Â¯·Ò ÂÏÏ‰ Ï
                                    

ע מנפילת " בטור בשם אבי העזרי שהביא מירושלמי דמונין עד מעל'עי .40

 שהביא ]ה בתפילת"ד[ל "בבה' ועי, ז שאין נוהגין כן"ש כתב ע"אכן הרא, התקופה

לא ] ע"או כל שלא עבר מעל[א דבדיעבד אם טעה בערבית "ח והח"בשם הפר

 פ מחוייב לחזור"ועכ, ג כתב שאין הלכה כאבי העזרי"אבל בפמ, יחזור

א במחזיק ברכה "ל שנוטה כמרן החיד"ונראה ממסקנת הבה, ולהתנות

ח הביא "אכן בכה. א שאין לחלק בזה"ומשמעות דרך החיים וביאור הגר

כ שיחדש בה "וטוב ג, הדעות בזה ונראה מסקנת דבריו שיחזור ויתפלל בנדבה

א שהיא רשות מספק "ה י"ש עוד בסוף דבריו שבתפילת ערבית דבלא"וע. דבר

 .לחזורצ "א

 .ז אות ל"ב פ"צ ח"אול .41

 .ב"ע קיז ס"שו .42

 .בשלח אות יב' א פ"ח ש"בא .43

 .ג ושאר אחרונים"ט בשם הפמ"ב סק"מ .44
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Ì‰Ï˘ ıÈ˜‰ ÈÓÈ· Ì‰Ï ÌÈ˜ÈÊÓ ÌÈÓ˘‚‰˘ , Â�Î¯· ¯ÓÂÏ Â‚‰� ÔÎ ÏÚÂ
‰�˘‰ ˙ÂÓÈ ÏÎ,45Â Ì‚‰‰Ï ÌÈ˜ÈÊÓ ÌÈÓ˘‚‰ ÔÈ‡˘ ¯¯·˙� ‰˙Ú˘ Ì,46 

Ú ¯·„‰ ÌÎÒÂ‰ ‡Ï˘ ÏÎ" Í¯· ¯ÓÂÏÂ ˙Â�˘Ï Ì˘ ˙ÂÏÈ‰˜‰ È�·¯ ÏÎ È
Ì‰Ï˘ ıÈ˜‰ ˙ÂÓÈ· Â�ÈÏÚ ,‚‰�Ó‰ ˙Â�˘Ï ÔÈ‡.47  

, ‰ È"ÔÓÊ ‰ÊÈ‡Ï Ï ,Ê Ì„Â˜ Ì˘Ï ‡ˆÈÂ 'ÔÂ˘Á¯Ó�Ô·"ÂÁ· ‡ˆÓ ‡ .יח
„ÈÁ‰ Ô¯Ó ˙Ú¯Î‰" ÌÂ˜Ó‰ Â˙Â‡ ‚‰�ÓÎ Ï‡Â˘ ‡Â‰ ÌÏÂÚÏ˘ ‡

‰˙Ú Â· ‡ˆÓ�˘ ,]ÌÈ�˘‰ ˙Î¯·· ÌÈÓ˘‚ Ï‡˘È ‡Ï˘ Â�ÈÈ‰Â Ì„Â˜ 
‰ÙÂ˜˙Ï ÌÂÈ ÌÈ˘È˘[.48 ÓÂ" ÁÒÂ�· ‰ÏÈÙ˙ ÚÓÂ˘· Ï‡˘È˘ ÔÂÎ� Ó

                                    
 .י"ובחורף שלהם הוא קיץ בא, שבקיץ שלהם הגשמים מזיקים להם .45

 .ט סימן קמח"ת שבט הלוי ח"בזה גם בשו' עי .46

 .ז אות ל"ב פ"צ ח"אול .47

ח שאם דעתו לחזור תוך שנה למקומו " שהביא דדעת הפר]ה"סקקיז [ב "במ' עי .48

שואל , ואם דעתו לחזור אחר שנה, שואל כמנהג מקומו הראשון, הראשון

. פ שיש לו אשה ובנים במקומו הראשון"אע, כמנהג המקום שנמצא בו כעת

קב ת אהלי יע"שו[ש " הביאו בשם מהריק]א"סקי[ח " ובכה]ב"סק[ח "ובפר. ג"ד הפמ"וכ
הרי שואל כמנהג מקומו , שכל שדעתו לחזור, ]ע"ובספרו ערך לחם על השו, פז' סי

ולא חילק אם דעתו לחזור , פ שאין דעתו לחזור בזמן הגשמים"ואע, הראשון

ם חאגיז בספרו "ובמהר. ולא אם יש לו אשה ובנים, תוך שנה או אחר שנה

 ,י" אשה ובנים באוליש ש שאם " כתב בשם מהריק]עד' א סי"ח[הלכות קטנות 

' ב' ו סי"ח[ז "ודעת הרדב. י"י שאין דעתו לחזור בזמן הגשמים שואל כבני א"אעפ
שאז , שיש לחלק אם דעתו לחזור בעת שאלת גשמים, ]ח"ח ובכה"הובא בפר, אלפים נה

ועיין . י"לעולם שואל כבני א, י"וכן אם יש לו אשה ובנים בא, י"שואל כבני א

, וכתב הרב המגיה שם,  שהביא מחלוקת הפוסקים בז]ד"כט עדף ק[בשלמי ציבור 

' ל שטעה ושאל גשמים תוך ס"לפי שאף בן חו, י"שנראה לו שישאל כבני א

 שינהג ]ח"הובא בכה, שכג' סי[דעת הדבר שמואל אכן @@. לתקופה אינו חוזר

ם  בש]קיז' קונטרס אחרון לסי[ה בספר פתח הדביר "וכ. כמנהג המקום שנמצא בו

ובבית עובד , ע כאן"וכן פסקו החוות יאיר במקור חיים בשו. ו"תשובת מהרש

ז "מהר בשם ]ה"סק[י "א בברכ"וכן הסכים מרן החיד, ]קיד אות יד' סי[ובחסד לאלפים 

ה בסתם "וכ. ח"ז והפר"ודלא כהרדב, א יצחקי" ומהרי מולכו"גוטה ומהר

ובביאור הדבר כתב . ח"סקנת כהוכן משמע מ, ]טז אות יג' סי[בספרו קשר גודל 

הוא צריך לחיי שעה באותם הימים י "הנמצא באל "דבן חו, א"מרן החיד
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"‰˘Â„˜‰ Â�Èˆ¯‡· ¯ËÓÂ ÏË Ô˙Â."49 ‰ÚË Ì‡ „·ÚÈ„· ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ 
ÊÓ ÌÈÓ˘‚ Ï‡˘Â 'ÍÏÈ‡Â ÔÂ˘Á¯Ó ,¯ÊÂÁ Â�È‡.50 

Ó ÍÏ‰ Ì‡"È ÂÁÏ"ÌÈ„Â‰È ·Â˘ÈÈ Ì˘ ÔÈ‡˘ ÌÂ˜ÓÏ Ï , Â˙Ú„Â‡ .יט
‰�˘ ‰˙Â‡· ¯ÂÊÁÏ ,‡ ‚‰�ÓÎ ÏÂ‡˘Ï È‡˘¯˘ ‰‡¯�"È,ÈÏÓ Ê Ï '

ÔÂ˘Á¯Ó·ÍÏÈ‡Â  . Â¯·ÚÈ˘ Ì„Â˜ ¯ÂÊÁÏ Â˙Ú„ Ì‡ ÔÎ˘ ÏÎÂ ÌÈ˘È˘
‰ÙÂ˜˙‰ ÔÓ ÌÂÈ.51 

                                                                                      
ועיין @@ .ואין היחיד שואל, ל"הוא יחיד בחול "הנמצא בחוי "וכן בן א, עמהם

ל "ט משמע דדברי הרבנים הנ"וכתב שמדברי הבה, א"ב שהביא דברי החיד"במ

יש לעיין בגוף דברי הדבר שמואל והיד וציין ש, נאמרו כשאין דעתו לחזור

 שכתב דמשמע שיש ]קב' ב סי"ח[מ "באג' ועי. [ד"עכ. אהרן שהם מקור הדברים

ב בהגהות "דף לא ע, לרבי אהרן אלפנדרי[והנה בספר יד אהרן ]. ג"ח והפמ"לנהוג כהפר
א "כ הביא ששמע ממהר"ואח, ש"י חאגיז בשם מהריק" הביא דברי מהר]הטור

, ש"ז גוטה וכמה גדולים חלקו על מהריק"י מולכו שמהר"מע ממהריצחקי שש

ח וראיתי "ועתה חדשים מקרוב באו ספר פר: ושוב כתב. וכן פסק הדבר שמואל

ונראה . ד"עכת, י"שכל שדעתו לחזור תוך אותה שנה שואל כבני א, שכתב שם

ש ופסקו ששואל כמנהג "ד מהריק"דאמנם הרבנים הנזכרים חלקו ע, מזה

ל "אבל מסקנת היד אהרן נראה דס, בדעתו לחזור'  שנמצא בו עתה אפיהמקום

ז "א הכריע כדברי הרבנים הנזכרים ושלא כרדב"מ מרן החיד"ומ. ח"כהפר

ש "וע]. כ בזה" מש]לח' ו סי"ח[ת ציץ אליעזר "ע בזה בשו"וע. [ח"ש ופר"ומהריק

כדעה ראשונה והיה שהנוהג  ]ידג אות "ח ובקש"י סק"בברכ[א "עוד בדברי מרן החיד

, ונעשה יום אחד שליח צבור ולאו אדעתיה, חשוןמרב' זגשמים משאל ל ו"בחו

 שאם יצא ]ז"סק[י "ש עוד בברכ"וע. ל"ובחזרה כבני חו, י"בלחש ישאל כבני א

פ שלא הגיע לעיר "אע, ל"מרחשון הוא בתחום חו' ובז, מרחשון' י קודם ז"מא

 .לתקופה' ל גשמים עד סל שלא לשאו"ז נוהג כמנהג חו"ה, ממש

מ ישאל בשומע " שמ]כלל טז אות כה[ר דוד פארדו "במנחת אהרן לרבי יעקב ב' עי .49

שהוסיף , ל במדינת פנמה"ה בהיותו בחו"צ זללה"ר הגרב"וכן נהג מו. תפילה

 ".ותן טל ומטר בארצינו הקדושה"בברכת שומע תפילה בנוסח 

' ל שטעה ושאל גשמים אחר ז"ן חו בגםד, ה פשוט"וכ, ה במנחת אהרן שם"כ .50

 .וכמו שנתבאר, לתקופה עיקר ההלכה שאינו חוזר' מרחשון קודם ס

 סברות הדבר שמואל גםו, י"דבאופן זה לדעת רוב הפוסקים שואל כמנהג בני א .51

וכשהוא במקום שאין , ו נראה דעיקרם מצד שלא ישנה מן הציבור"ומהרש
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 Ô·Ï‡¯˘È ı¯Ê· ‰È‰˘  '‡· ÔÂ˘Á¯Ó·ı¯, ÏÂ‡˘Ï ÏÈÁ˙‰Â ‡ .כ
ÌÈÓ˘‚ ,Á‡Â"ÂÁÏ ‡ˆÈ Î"Ï ,Ú‡"ÚÈ‚‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ ÙÂ  ÌÈ˘È˘ ÌÂÈ

Ï‰ÙÂ˜˙ ,„ÈÁ‰ Ô¯Ó ‰¯Â‰"ÌÈÓ˘‚‰ ÏÂ‡˘ÏÓ ˜ÈÒÙÓ Â�È‡˘ ‡.52  ˘ÈÂ
ÌÈ˜ÏÂÁ.53˘ Â¯Â‰˘ ˘ÈÂ ÂÁ· Â˙ÂÈ‰·˘ ·ÂË" ˜¯ ÌÈÓ˘‚‰ ˘˜·È Ï

                                                                                      
 .יישוב יהודי אין זה שייך

ה בחסד לאלפים "וכ. טז אות ט' ה בקשר גודל סי"וכ, ו"י סק"א בברכ"דמרן החי .52

פירש מרן , וטעם הדבר. ]ד"דף קכט ע[צ "וכן הסכים הרב המגיה בש, ]קיז אות יד' סי[

י ויפסיק "דאם התחיל בא, וכוונת דבריו, דלא ליהוי כחוכא ואיטלולא, א"החיד

הוי כחוכא ואטלולא שהתחיל , לתקופה' ויחזור לבקש בהגיע ס, ל"בבואו לחו

ומדברי מרן . לתקופה' וחזר לבקש שוב בהגיע ס, ל"והפסיק בחו, י"לבקש בא

, פ שעיקר המנהג דלעולם שואל כמקום שנמצא שם"דאע, א מבואר"החיד

עדיפא ממה שישאל כמנהג המקום , מ סברא זו דלא ליהוי כחוכא ואטלולא"מ

ל עדיין "פ שבני חו"י אע"בני אשואל גשם כ, ל"כ בהיותו בחו"וע, שנמצא בו

שהורה להמשיך לשאול בברכת , ועוד מבואר מדבריו. אינן שואלים הגשמים

, ולא הורה להפסיק לשאול בברכת השנים ולשאול רק בשומע תפילה, השנים

מ עדיין "מ, פ שישאל בשומע תפילה"אע, שאם יפסיק מלשאול בברכת השנים

' י מז"בהיותו בא[רכת השנים שבתחילה שאל בב, יש בזה חוכא ואטלולא

ושוב חזר ושאל , ]לתקופה' ל קודם ס"בהגיעו לחו[ושוב פסק , ]מרחשון ואילך

והיינו דהחוכא אינה מצד כלל תפילתו אם מבקש בה ]. לתקופה' בהגיע ס[שם 

 . אלא מצד שינוי כמה פעמים בנוסח ברכת השנים, גשמים או לא

ראובן דר : ל"ו וז" הביא מתשובת מהרש] קיז'קונטרס אחרון לסי[בספר פתח הדביר  .53

ל ולא הגיע זמן שאלתם "כ הלך לחו"חשון ואח' והתחיל לשאול בז' י וכו"בא

אך שאלת גשמים ', ואין זה דומה לדין מגילה בן עיר שהלך לכרך וכו. 'וכו

והשאלה תלויה בארצות ולא בבני , ל כל ארץ לפי המצטרך לה"תיקנו חז

י שהם "שהתחיל לשאול מטר בא' כ אפי"וא, א אזלינןובתר סדנא דארע, אדם

אדרבה תפילתו , ואם שאל", לא ישאל, צ לה"ל שא"והלך לחו, צריכין לה

ורי 'נ כד"ובספר מעשה ניסים להגר. כ"ע". פוגמת להביא מטר שלא בעיתו

שנוכל לומר דגם מרן " אפשר"ומכח זה כתב לצדד ד,  הביא דבריו]'ה' סי[ל "זצ

א שכן הורה גם "וי. ו היה מודה לדבריו" היה רואה דברי מהרשא אילו"החיד

דהנה לשון פתח , נראה שיש לעיין בזהאמנם @@. ה"צ זללה"ר הגרב"מו

תפילתו פוגמת להביא מטר "שאם ישאל גשמים , ו הוא"הדביר בשם מהרש

אינו טוב , ל קודם הזמן"שאם שואל גשמים בחו, וכוונתו מבוארת, "שלא בעיתו
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ת "ו בשו"וגם בגוף תשובת מהרש. כי עתה אינם צריכים גשמים, ל"לבני חו

כמפורש , אשר דברי הרב פתח הדביר הם קיצור ממנה []'ה' סי[באר מים חיים 

שמסברא , אלא שהאריך לבאר" תפילתו פוגמת"לא נזכר כלל תיבות , ]בדבריו

כ הוא מזיק את הגרנות ואת "דאל, צריך לבקש כפי המקום שנמצא בו

ובטלה דעתו , ולא משגחינן ברווחא דיחיד במקום פסידא דרבים, םהדרכי

שאם , ו נקט כדבר פשוט"דמהרש, ז"ונראה מכ. ולא יפרוש מן הציבור, אצלם

הרי תפילתו סובבת הולכת על ירידת , ל"מבקש על הגשמים בהיותו בחו

ז הוקשה לו היאך דוחה טובת הציבור מפני טובתו "וע, "בחוץ לארץ"הגשמים 

הנה רוב רבותינו גדולי האחרונים פליגי בזה בעיקר אכן @@. 'וכושלו 

כולהו סבירא , ט והיד אהרן"ח והלק"ש והפר"ז ומהריק"דהלא הרדב, הסברא

ונראה , ]אלא שנחלקו באיזה אופן דעתו לחזור[, י"י שואל כבני א"להו שבן א

על הרי דעתו ותפילתו הם , י"שמי שהוא בעיקרו בן א, שטעמם ונימוקם עמם

או , או לשנה הבאה, אשר שם יהיה בקיץ, "בארץ ישראל"ירידת הגשמים 

, ]מ ביסוד הסברא כולם שוין"ומ, כל חד כדאית ליה[, שהניח שם אשה ובנים

כי אינו מבקש כלל על ירידת הגשמים , ל"וממילא אינו מקלקל כלום לבני חו

ת שצמיח[, כי אינם נצרכים לו לזמן שמתארח שם, "בחוץ לארץ"עתה 

וכמו , ]מ מיידית לזמן היותו שם"ואין בעצירת הגשמים נ, התבואה היא בקיץ

. גם לו אינם נצרכים בהיותו שם בימים אלו, ל"שאינם נצרכים אז לשאר בני חו

היאך תבוא טובת היחיד ותדחה , ו"לא חיישי הפוסקים לטענת מהרש, ועל כן

ה טובה שירדו גשמים כי גם לו אינ, דאין כוונתו בתפילתו לזה, טובת הציבור

ועוד . [אלא בקשתו על עיקר צורכו ומקומו בארץ ישראל דוקא, ל"עתה בחו

, מ גם אינו סימן קללה"מ, לתקופה' ל גשמים קודם ס"צ בחו"דהגם שא, ל"י

כ אינו "וא, ל שהקדים ושאל אינו חוזר"וכבר נזכר כן בפוסקים שעל כן בן חו

ואחר שכלפיו יש תועלת בזה , תהז ע"אלא שאינם צריכין לבקש ע, פוגם להם

שהביא , א"גם מרן החיד, זאת|-גם|-ואף@@]. ניחא, י"בגשמים שירדו בא

, א יצחקי שיאמר כמקום שנמצא שם"י מולכו וממהר"ז גוטה וממהר"ממהר

דלעולם כיון , והיינו, ל שנצרך לגשם"משום שהוא יחיד בחו, ביאר סברתם

שכיון , אלא, "שבארץ ישראל"ו היה ראוי שיתפלל כפי צרכי, י"שהוא בן א

, א לו לבקש לבדו"על כן א, ]הנצרך לגשם בארץ ישראל[ל "שהוא יחיד בחו

ולכן לא , ]ל שהוא מקומו עתה"ו שתפילתו על חו"וזה דלא כסברת מהרש[

ורוב רבותינו הפוסקים , אחרי שהדבר תלוי במחלוקת גדולה, ומעתה. יבקש

להו שבקשתו בתפילתו היא על עיקר וכולהו סבירא , י"נקטי ששואל כמנהג א

א שהמנהג כהוראת "כ גם כאשר פסק מרן החיד"א, י"מקומו וצרכיו שבא
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בדאיכא חוכא ואטלולא פסק , מ"מ, שמואל שיבקש כמקום שנמצא-הדבר

, י"דסברא זו מכרעת להורות כדברי רוב הפוסקים ששואל כעיקר מקומו בא

א היה חוזר בו "רן החידכ מעתה אין הכרח לדברי הרב מעשה ניסים דמ"א

ו בשם "ובשלמא אם היה מבואר דעת מהרש. [ו"אילו ראה מדברי מהרש

ו יראה שאין "אבל המעיין בגוף תשובת מהרש, ל כן"י, ד הסוד"ו ע"מהרח

ו בספר "ואפשר דהמעשה ניסים ראה רק קיצור דברי מהרש. הדברים כן

 באמת תיבות אבל, ד הסוד"סבר שהוא ע" תפילתו פוגמת"ומלשון , ד"פתה

, ל"ל מצד שמזיק לבני חו"רק הסברות הנ, ו כלל"אלו לא נזכרו בלשון מהרש

, ו"א בהיפך מדברי מהרש"בפתח הדביר שציין שדברי מרן החיד' ועי. ל"וכנ

ל דמרן "ולא ס, ונראה מדבריו שסובר שעדיין מחלוקת במקומה עומדת

 ]. ו"א היה חוזר בו מפני תשובת מהרש"החיד

א שלעולם צריך "וי, שכיון שהדבר תלוי במחלוקת הפוסקים,  בזהטעם הדבר .54

כ אם יבקש הגשמים בברכת השנים "א, לבקש כמנהג המקום שנמצא בו כעת

' מרחשון קודם ס' ל שביקש אחר ז"ומיהו גם בבן חו[, נכנס במחלוקת הפוסקים

ואם יבקש הגשמים רק בשומע , ]לתקופה נחלקו הפוסקים אם קלקל תפילתו

הרי , י"דלהסוברין שמחוייב לבקש כמנהג א, ע"אז יצא ידי חובתו לכו, תפילה

ל "הרי אמר נוסח ברכת השנים כמנהג חו, ולהחולקין, ביקש בשומע תפילה

שאל בשומע תפילה ככל , י"אלא שכיון שהוא נצרך לגשמים בא, באותו הזמן

 .יחיד הנצרך לגשם במקום שאין הציבור צריכין לו

בזה אינו עושה כהוגן לא לדעת מרן ' דלכאו, על הוראה זויש להעיר ' לכאו .55

א דאיכא משום חוכא בשינוי "דלדעת מרן החיד, ו"ולא לדעת מהרש, א"החיד

ל "כ עדיין סברא זו קיימת גם אם בהיותו בחו"א, ל"וכנ, הנוסח בברכת השנים

ס הרי שינה נוסח "דסו, לתקופה' מרחשון עד ס' יבקש רק בשומע תפילה מז

, מרחשון' י ביקש גשמים מז"שבתחילה בהיותו בא, פעמים' השנים גברכת 

וכן . לתקופה' ושוב חזר לבקש בהגיע ס, ל"ושוב הפסיק מזה בהגיעו לחו

לפי שאינה , ל"ו שלא לבקש בזמן שאין הגשמים נצרכים בחו"לסברת מהרש

כ נראה שאין תועלת שיבקש בשומע תפילה ולא בברכת "א, טובת הציבור שם

ולא על עיקר צרכיו , ל"ס אם תפילתו חוזרת על מקומו עתה בחו" דסו,השנים

ל שלא "פוגם להם להביא מטר בחו, כ גם בבקשו בשומע תפילה"א, י"שבא

אמנם הנה אם יאמר . כ יפרש שמבקש הגשמים לארץ ישראל"אא, בזמנו

נמצא ששוב אין , "ותן טל ומטר לברכה בארץ ישראל"בשומע תפילה בנוסח 
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ויש מורים ]. א"אמנם עדיין אינו כהוראת מרן החיד. [ו"מהרשחשש מטענת 

. ממילא מתפרש רק במקום שהארץ צריכה להם, "לברכה"שכיון שאומר 

כ גם במבקש בברכת השנים "דא, ו לא סבירא ליה הכי"ומיהו נראה דמהרש

 .ע"וצ. 'מפרש בהדיא רק על גשמי רצון וברכה וכו

ל לאיזה "ם איירי דוקא במי שיצא לחוא לא נתבאר א"הנה בדברי מרן החיד .56

אשר בזה יש לצרף גם סברת הפוסקים שאם דעתו לחזור [, ודעתו לחזור, זמן

ולכאורה יש , או דאיירי גם בעוקר דירתו לשם, ]אומר כמנהג מקומו הראשון

א שכתב "אבל מסוף דברי מרן החיד. מקום לומר דבעוקר דירתו ישתנה הדין

מצד שהתחיל , מבואר דהחוכא ואיטלולא הוא, הטעם דהוי כחוכא ואיטלולא

ושוב יחזור לשאול , ]לתקופה' ל קודם ס"בהגיעו לחו[ומפסיק ] י"בא[לשאול 

ז יש בנותן טעם דגם בעוקר "ולכאורה לפ, ]לתקופה' ל אחר ס"בהיותו בחו[

 שעמד בזה וכתב ]לח' ו סי"ח[ת ציץ אליעזר "ושוב נמצא בשו. דירתו דינא הכי

וגם מטעמו דתליא בחוכא ואיטלולא , י שלא חילק בזה"ון הברכדמסתימת לש

אמנם . ל"וכנ, משמע דדין זה אמת אפילו בהולך לדור שם ואין דעתו לחזור

דבאופן זה , ]]פרק כג[הובא בספר אשי ישראל [ל "ז אוירבאך זצ"דעת הגרש

' פוסק מלשאול עד הגיע ס, לתקופה' מרחשון לס' ל בין ז"שעקר דירתו לחו

ל שהורו דדוקא "ונראה הטעם משום דהלא מדברי כל הפוסקים הנ. תקופהל

פשיטא , דאם דעתו להשתקע שם, מבואר, י"בדעתו לחזור שואל כמנהג בני א

ל "שהרי בזה לא שייכא סברא הנ, ה מן הסברא"וכ[, ל"להו דשואל כבני חו

י הר, ל"שהרי עתה שעקר דירתו לחו, י"שתפילתו חוזרת על עיקר צרכיו שבא

וקשה , לתקופה אינו נצרך לגשמים' וקודם ס, ל"צריך לגשמים רק כבני חו

ל "כ נמצא דבאופן כזה שעקר דירתו לחו"וא, ]י"לומר שיבקש על הגשמים בא

ח "ט והפר"ז והלק"ש ורדב"דגם מהריק[, ל"דעת כל הפוסקים שישאל כבני חו

א יחדש "חידולא נראה דמרן ה, ]בזה מודו, ו"ד הדבר שמואל ומהרש"דפליגי ע

ובפרט דבאופן שהחליף דירתו גם , מסברא זו דחוכא ואטלולא לחלוק עליהם

וכשעקר דירתו , י היה נצרך לגשמים"דבאמת בהיותו בא, נראה דליכא חוכא

 . ל לגמרי"ל הוא כבני חו"לחו
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 שהביא ]שם[ב "במ' עי, ל"כ במחלוקת הפוסקים הנ"דין זה תלוי ג' הנה לכאו .57

, י"ל שבא לא"ובין לענין בן חו, ל"י שיצא לחו" לענין בן אח בין"דברי הפר

א כשהביא "וגם מרן החיד. ל שאין חילוק כלל בין המקרים"ומשמע דס

ש "וכ. ז"ל דתלויין זב"משמע דס, האופנים בהדיא' פירש לב, המחלוקת בזה

שהדין כן , ל דלעולם הוא שואל כמקום שנמצא בו עתה"ו דס"לדעת מהרש

י "ל שבא לא"אלא גם בבן חו, לתקופה' ל קודם ס" שיצא לחוי"לא רק בבן א

 .ל"ו בתשובתו הנ"וכמו שמפורש בדברי מהרש, בזמן זה

הנה בעיקר דברי רבותינו הפוסקים שנחלקו אם שואל כמנהג מקומו הראשון  .58

לא נתבאר מה דינו באופן שצריך להחליף הנוסח כמה , או כמנהג מקומו עתה

מרחשון ' ל בין ז"י לחו"א נתבאר שאם יצא מא"החידורק בדברי מרן , פעמים

, כ שואל כמנהג מקומו עתה"פ שבד"שאע, בזה יש שינוי בדין, לתקופה' לס

משום דלא ליהוי כחוכא , י"מ בזה ממשיך לשאול כמו שהתחיל בא"מ

ושוב חזר לשאול , ל"וחזר ופסק בהגיעו לחו, י"שהתחיל לשאול בא, ואטלולא

י לזמן "ונוסע לא, ל"יש לדון באופן שהוא בן חומעתה ו@@. לתקופה' בהגיע ס

כיצד , ל"לתקופה לחו' ודעתו לחזור קודם ס, לתקופה' מרחשון לס' בין ז, קצר

י יתחיל "שאין לומר שבהיותו בא, והא מיהא נראה. ינהג בבקשת גשמים

' ל קודם ס"וגם בהגיעו לחו, י"לשאול הגשמים בברכת השנים כמנהג בני א

י שוב אינו "א שאם התחיל בא"ש מרן החיד"וכמ, מ ימשיך לבקש"מ, לתקופה

פ "א ע"דעד כאן לא הכריע מרן החיד, דזה אינו. ל משום דהוי חוכא"פוסק בחו

אלא כאשר דינו תלוי במחלוקת הפוסקים אם צריך , הסברא דלא ליהוי כחוכא

ובזה דוקא כתב מרן , לשאול כמנהג מקומו עתה או כמנהג עיקר מקומו

ז "מ אם עי"מ, פ שהמנהג כסוברין ששואל כמקום שנמצא עתה"שאע, א"החיד

הלא , אבל בנידון דנן. ינהג כהפוסקים ששואל כמנהג עיקר מקומו, יגרום חוכא

ל "ובן חו, ל היה"שהרי הוא בן חו, ד שצריך לשאול"ל ליכא למ"בהגיעו לחו
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סברת ל מכח "כ היאך ישאל עתה בחו"וא, י"ורק לאיזה ימים היה בא, נשאר

. א. אופנים בזה' עדיין יש לדון בבומיהו @@. אשר זה דלא כחד, חוכא

, ל יפסיק מלבקש"וביציאתו לחו, י"שיתחיל לבקש בברכת השנים בהגיעו לא

הרי נמצא מקיים לעולם , ובאופן זה, לתקופה' ויחזור לבקש רק כאשר יגיעו ס

הלא כתב , אמנם מאידך. דעת הסוברים שבכל אופן מבקש כמנהג מקומו עתה

לא יפסיק לבקש , מרחשון' ל אחר ז"י לחו"שבאופן שיצא מא, א"מרן החיד

דגם בנידון , היה נראה' ז לכאו"ולפ, משום דהוי חוכא ואטלולא, ל"בהגיעו לחו

ל "ושוב יפסיק בחזרתו לחו, מרחשון' י אחר ז"אם יתחיל לבקש בהיותו בא, דנן

. הוי כחוכא ואטלולא, לתקופה' ושוב יתחיל לבקש בהגיע ס, לתקופה' קודם ס

מ לא "מ, מרחשון' י לאיזה ימים אחר ז"שגם בהיותו בא, נוכל לומר. ב@@

ל וגם יגיע יום "ורק בהגיעו לחו, ל"אלא ינהג כמנהג חו, יתחיל לבקש הגשמים

שהרי מרן , והטעם בזה. ל"אזי יתחיל לשאול כמנהג בני חו, לתקופה' ס

ם אם שואל כמנהג מקומו עתה או דאחר שנחלקו הפוסקי, א הורה"החיד

פ שהמנהג לשאול לעולם "אע, כמנהג מקומו הראשון שעתיד לחזור לשם

מ בהצטרף סברא זו דהוי חוכא ואטלולא שישנה "מ, כמקום שנמצא בו עתה

סברא זו מכרעת להורות שבאופן זה מוטב , הנוסח בברכת השנים כמה פעמים

דלעולם ] ח והיד אהרן"ט והפר"ז והלק"ש ורדב"מהריק[שינהג כדעת הפוסקים 

י תלוי "הלא בהיותו בא, כ גם בנידון דנן"וא. שואל כמנהג עיקר מקומו

אבל , ואמנם המנהג לבקש כמנהג מקומו עתה, במחלוקת אם יבקש כאן או לא

אלא יסמוך , א שלא יעשה כן"הורה מרן החיד, ז יגרום חוכא"הלא באופן שעי

כדי שלא יגרום חוכא , כ"ה האיש גוז, על הסוברים שיבקש כמנהג מקומו

י לא יתחיל "כ מעיקרא גם בהיותו בא"ע, ל"בהפסקתו מלשאול בחזרתו לחו

אלא יסמוך על הפוסקים שדינו לבקש רק כמנהג מקומו , לבקש הגשמים

]. וכבר נתבאר שמדברי הפוסקים מוכח שלא חילקו בין הדברים[, ל"בחו

שהיה , א"דבגוונא דמרן החיד, שאין משקל הדברים שוה, שרצו לומרויש @@

, לתקופה' ל קודם ס"כ יצא לחו"ואח, חשון והתחיל לבקש הגשמים' י בז"בא

אשר הם נצרכים לו , ל"הרי סברת חוכא מכרעת שיבקש גשמים בהיותו בחו

קשה להורות , אבל בנידון דנן, ל"ואינם מזיקין לבני חו, י"לעיקר מקומו שבא

י הוא נצרך לגשמים " שהרי בהיותו באלפי, י"שלא יבקש גשמים בהיותו בא

. מכריע יותר מן הסברא דחוכא, והסברא בצורך חיי שעה שלו, י"ככל תושבי א

דבאופן זה לא מצינו בהדיא בספרי הפוסקים הקדמונים שיבקש כמנהג , ועוד

והלא בדברי , ]ל"י שיצא לחו"בבן א, כי דיברו על אופן הפוך[, עיקר מקומו

גם באופן זה יש לו לבקש כמנהג המקום שנמצא בו ו נתבאר בהדיא ד"מהרש
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˘‡Ï‡˘‰ ÌÂÈ ÏÁ˘ÎÂÁ"˙·˘· Ï , ÔÈÏ‡Â˘ ¯Â·Èˆ‰ ÔÈ‰ · .כב
˙·˘ È‡ˆÂÓ „Ú ÌÈÓ˘‚‰ ,ÏÂÁ Ï˘ ˙ÂÎ¯· ÏÈÁ˙‰Â ‰ÚË Ì‡ , ÍÈ˘Ó‰Â

ÌÈ�˘‰ ˙Î¯· „Ú ,‰ÚˆÓ‡· ¯ÎÊ�Â , ‰Î¯· ‰˙Â‡ ÌÈÈÒÏ ÍÈ¯ˆ˘ ÔÈ„‰˘
Á‡Â"˙·˘ Ï˘Ï ¯ÂÊÁÏ Î ,ÌÈÓ˘‚ ‰· Ï‡Â˘ Â�È‡ , ¯Â·Èˆ‰˘ ÈÙÏ

                                                                                      
ל "ובחזרתו לחו, י יבקש על הגשמים"כ יש להכריע שבזמן היותו בא"וא, עתה

דהלא אחר , נראה שאינו מוכרחומיהו @@. לתקופה' וימתין עד ס, יפסיק

מבואר דנקטי דסברת רוב הפוסקים , ז"א השוו הדינים זל"ב ומרן החיד"שהמ

חשובה ומכרעת יותר מסברת הצורך , כמנהג עיקר מקומושלעולם הוא מבקש 

וגם מבואר דנקטי דאין חשיבות [, ו"ולא נקטי כלל כסברת מהרש, בחיי שעה

דהלא לולא סברת חוכא היה מורה מרן , ל"י לקבוע צורת אמירתו גם בחו"בא

]. י"פ שהתחיל בא"אע, ל לא ישאל"שבהיותו בחו] בגוונא דידיה[א "החיד

כ "מ כ"י אין לו נ"משום דבמקצת הימים שמתארח בא, נימוקםונראה טעמם ו

, מ לצמיחת התבואה והפירות בקיץ"דעיקר הנ, בירידת הגשמים או בעצירתם

כ "ממילא אין לו צורך כ, ל"לתקופה לחו' וכיון שדעתו לחזור עוד קודם ס

, ולפי המבואר לעיל דסברת רוב הפוסקים היא. י בימים אלו"בגשמים בא

ועל כן היא מתייחסת על , ילת האדם חוזרת על עיקר צרכיושלעולם תפ

, ל"והרי עיקר צרכיו בחו, ד אין חילוק"כ גם בנידו"א, המקום אשר שם ביתו

ואחר , ל"ועדיין לדעת רוב הפוסקים יש לו לשאול רק כמנהג עיקר מקומו בחו

פ "אע[, א דבאופן דאיכא חוכא ואטלולא כן ראוי להורות"שהורה מרן החיד

גם בנידון דנן , ]ליכא חוכא מורינן שיאמר כמנהג המקום שנמצא בו עתהדבד

וכמדומה . ל"וצריך לשאול כמנהג עיקר מקומו בחו, נראה דשייכא סברא זו

כמדומה שהדרך המוציאתו מידי ספק היא , ומיהו@@. שכן הורו חכמי הזמן

 ,י יבקש על הגשמים רק בשומע תפילה"שבהיותו בא, באופן שכתבנו למעלה

לפי שאינו משנה מנוסח ברכת השנים כמה , ז נמצא דליכא חששא דחוכא"ועי

הרי , י"ומה שמבקש גשמים בשומע תפילה בהיותו בא, פעמים לכאן ולכאן

. ויוצא בזה להסוברים שיש לו לבקש על חיי שעה, הוא כשאר שאלת צרכיו

 .י"אס הרי מבקש גשמים בזמן היותו ב"דסו, ו"וגם יוצא בזה גם לסברת מהרש

 .ש"ע, ז"ל להנוהג כהרדב"א הנ"פ דברי מרן החיד"ע .59
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יום אחר ' דיתכן שיפול ס, ל"ודין זה אינו שייך אלא בבני חו. ה עד"ל קיז ד"בה .60

 .ק"אינו חל לעולם בש, מרחשון' י ששואלין מליל ז"אבל בא, התקופה בשבת

 .ד"ע קיז ס"שו .61

 .ה במקום"קיד ד' ל סי"בה' ועי. ו"ב סקט"מ .62

וטעם הדבר כדי שלא ייחשב מה שאמר עד עתה , ז אות לא"ב פ"צ ח"אול .63

ש לבטלה "וכן שלא יהא נמצא כמזכיר ש, תוספת על הברכהאלא כ, כטעות

 .'אלוקינו וכו' בתחילת ברכתו כשאמר ברכנו ה

וסיים , ]אך לא קלקל[במי שחיסר הזכרה באחת הברכות , הראשוניםנחלקו  .64
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האם דינו כעומד , ועדיין לא התחיל ברכה שלאחריה, חתימת אותה הברכה

בטור [ה "ודעת הראבי, או דינו כעומד בברכה הבאה, באותה ברכה שסיים עתה
או , דבשכח הזכרת גשמים, ]י שם"בב[ש והמרדכי והגהות מיימוניות " והרא]קיד' סי

ורבינו . רשאי לאומרם בין הברכות, או יעלה ויבוא בתפילה, שאלת גשמים

דאם , .]ה בדעה ראשונה ברבינו יונה ברכות כ"וכ, רצד' ובטור סי: ברכות ל' ד בתוס"הו[לחנן כתב א

וסיים הברכה , ח"או יעלה ויבוא בליל ר, או על הניסים, שכח אתה חוננתנו

פ "ואע[, וחוזר לתחילתה, חשיב עדיין שעומד באותה ברכה, ולא פתח באחרת

בין בדברים שאם , ומבואר דלשיטה זו]. מ בהתחיל אחרת"ה, דאמרו שאין חוזר

מ כל שלא התחיל בברכה "מ, צ לחזור"ובין בדברים שא, שכחן צריך לחזור

בדברים שאם שכח צריך , ועל כן, חשיב עדיין שעומד באותה ברכה, שאחריה

ובדברים שאם שכח , צ לחזור"ז א"ועי, מועיל דחשיב שאמר במקומו, לחזור

אמנם @@. א באותה ברכה כדי לחייבו לחזורמועיל דחשיב שהו, צ לחזור"א

דאם שכח אתה חוננתנו , ד רבינו יונה בשם רבו"וכ, ]שם' בתוס[י הזקן "דעת ר

ושוב אינו חוזר ברכת , דיינינן ליה כהתחיל אחרת, פ שלא התחיל השיבנו"אע

ומה , ז"ש מה שהוכיח רבינו אלחנן מדין שוכח הזכרה בברהמ"וע, אתה חונן

ה גבי הזכרת ושאלת " הביא דברי הראבי]קיד' סי[הטור והנה @@ .שדחו ראייתו

אבל לענין אתה , ]תכב' בסי[ח "וכן כתב לענין ר, ולא נחלק עליהם, ח"גשמים ור

ש "כ הביא דברי הרא"ואח, ל" הביא דברי רבינו אלחנן הנ]רצד' סי[חוננתנו 

רכה הוי כסיום גם סיום הב, דכל היכא דבעקר רגליו אינו חוזר, ז"לחלוק ע

דרבינו אלחנן , דלכאורה הדברים סתרי אהדדי, י עמד בזה"ובב. ואינו חוזר

ד "ה ונחלק ע"והיאך הסכים הטור לדברי ראבי, ה אזלי בחד שיטתא"וראבי

ה " הביא דברי ראבי]א"א ס"פ[ש בתענית "דגם הרא, וכתב לבאר. רבינו אלחנן

ורק , לא נחלק עליהם כללו, ח"גבי הזכרת ושאלת גשמים ויעלה ויבוא בר

כגון אתה ,  דברי רבינו אלחנן גבי דברים שאין חוזר]ז"ד סי"פ[כשהביא בברכות 

וכן הוא ברמזים שעשה [, בזה נחלק עליהם, ח"חוננתנו ועל הניסים וליל ר

דדוקא , ש"ל להרא"י דס"הדבר פירש הבוטעם @@]. ש"הטור לדברי הרא

אבל  ,טעות ואינו חוזרסיים בם הברכה כבדברים שאין מחזירין אותו חשיב סיו

דגם , י עוד"ז פירש הב"ולפ. טעותסיים בבדברים שמחזירין אותו לא חשיב כ

דכל שלא התחיל ברכה שאחריה יכול לומר , ח" לענין ר]תכב' סי[כ הטור "מש

אבל בערבית שאם שכח אינו , הוא דוקא בשחרית ומנחה, שם יעלה ויבוא

וכן פסק . אינו מוסיף יעלה ויבוא בין הברכות, ודיםאפילו לא התחיל מ, חוזר

דבדבר שמחזירין אותו יכול לומר בין , ש"י להלכה כדעת הטור והרא"הב

מ גבי הזכרת גשמים במקום "ונ. [אך לא בדבר שאין מחזירין אותו, הברכות
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וגבי שאלת גשמים במקום ששכח גם בשומע תפילה ונזכר , שאין מזכירין טל

ויש @@]. וכן גבי אתה חוננתנו ועל הניסים, ח"וגבי ר, הקודם שהתחיל רצ

ע בין דברים "י והשו"ש והטור והב"מהו טעם החילוק בזה בדברי הרא, לדון

ויש מקום לומר שהוא מצד חשש , שמחזירין אותו לדברים שאין מחזירין אותו

ואם לא נתירנו לומר בין , שבכל מקום שאם שכח צריך לחזור, ספק ברכות

, על כן מקילינן לסמוך על רבינו אלחנן ודעימיה, יצטרך לחזורהברכות 

חיישינן לשיטת רבינו , צ לחזור"אבל במקום שאם שכח א, שיאמר בין הברכות

שאינו מצד ספק , ויתכן לומר באופן אחר. א לומר בין הברכות"יונה שא

י שפסק "כ גם הב"וא, ש והטור"שהרי ענין זה לא נזכר כלל בדברי הרא, ברכות

שבמקום , ש"ל להרא"דס, אלא ביאור הדבר, אינו מצד ספק ברכות, כמותם

ולכן , ולא נפטר מחיובו לאומרה, שצריך לחזור הרי הברכה עדיין לא נשלמה

, צ לחזור"כ במקום שא"משא, כ לתקן"וממילא יכול ג, עדיין לא נסתלק ממנה

, רכהועל כן בסיומה נסתלק מחובת אמירת אותה ב, הרי כבר נשלמה הברכה

במי ששכח , לענין דידן, והנה@@. ושוב לא יוכל להוסיף בה עוד דברים

כמעט כל , שאלת גשמים בברכת השנים ונזכר קודם שפתח בתקע בשופר גדול

וכן , א"ה בדברי הלבוש והמג"שכ, רבותינו הפוסקים הורו שיאמר בין הברכות

וכן הוא , ל"חסא ו"ע הרב וח"ח ושו"ג ודה"ר ופמ"י וא"א והנוב"דעת מרן החיד

ונראה [, ע" בדעת השו]ד"סקל[ח "ה בכה"וכ.  בפשיטות]וישלח אות יח' א פ"ש[ח "בבא

: ז"וסיים ע, י הביא הדין לומר בין הברכות בשכח בשומע תפילה"כי הב, כוונתו

אומר בין ברכת השנים , שאם שכח בברכת השנים, ה"ש הטור בשם ראבי"כמ

ה לומר בין "ואדרבה דיניה דראבי,  ביניהםומבואר שהבין שאין חילוק. לתקע

עד שהביא ממנו , היה יותר פשוט בעיניו, ברכת השנים לתקע בשופר גדול

 כתב ]ה בלא"קיד ד[ל "בבהאמנם @@]. ראיה לנידון שלו בשכח גם בשומע תפילה

וכן הוא [, והכריע לחוש לסברת החולקים שנחשב שסיים הברכה, לפקפק בזה

שיכול לומר שם ,  כן הורה דמוטב שימתין לשומע תפילהועל, ]ע"בקיצור שו

ל דלא פסקו כזאת דלכתחילה "ולכאורה מדברי כל האחרונים הנ. ע"לכו

מבואר דסבירא , יכול לשאול שם' ג דמדינא דגמ"אע, ישאל בשומע תפילה

פ בדבר "ה לומר בין הברכות עכ"ד ראבי"להו דאפילו לכתחילה סמכינן ע

דאין הכרעת הדינים בזה , נראה דסברתם כהמבוארו, שאם לא הזכיר חוזר

שבדבר שמחזירין אותו חשיב שלא , אלא דעיקר ההלכה כן הוא, ל"מכח סב

כ בדבר שאין מחזירין "משא, נסתיימה הברכה לפי שלא נפטר מחיובו לאומרה

מ בעומדו אחר ברכת "מ, ומה שיש לו תקנה לאומרה בשומע תפילה. אותו

עדיין לא נסתלק מחיוב אמירת ברכת , שופר גדולהשנים קודם שפתח בתקע ב
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ואמירה , שהרי חיסר בה בקשת גשמים, וכביכול עדיין לא סיימה, השנים

שלא " תפילתו"אלא תיקון ל, "ברכת השנים"בשומע תפילה אינה תיקון ל

להלכה לא די , שאם נזכר אחר רצה, וראיה לזה. [החסיר בה בקשת גשמים

דההשלמה , מ"ש, ריך לחזור לברכת השניםאלא צ, שיחזור לשומע תפילה

ועל , ]ועדיין היא חסרה קצת, בשומע תפילה אינה תיקון גמור לברכת השנים

ז מזכיר "כן נקטי הפוסקים שהוא בכלל ההוראה דכל מקום שמחזירין אותו ה

ח "ועיין עוד בסמוך במה שהבאנו מקונטרס נר ציון להלכות ר. [בין הברכות

מ בזה לענין אמירת למדני חוקיך בנזכר אחר "ש גם נשי, בדיני יעלה ויבוא

, ע בדעת האחרונים"ז יל"ומה שלפ, שהזכיר שם שמים בחתימת ברכת רצה

דהנה , ל"ע כדברי הבה"שרצו לדקדק שדעת מרן השוויש @@]. ש באורך"וע

ש לומר בין הברכות לענין אם שכח שאלת " לסברת הרא]ה"קיז ס[פ שהביא "אע

 לענין ]ו"קיד ס[וכן הביאה , ונזכר קודם שפתח ברצה, ולינוגשמים גם בשמע ק

 ]א"תכב ס[ח "וכן בדיני ר, אם שכח גשם ולא הזכיר טל ונזכר לפני אתה קדוש
מ לענין דידן ששכח "מ, לענין שכח יעלה ויבוא ברצה ונזכר בין הברכות

לא הזכיר האפשרות שישאל , בברכת השנים ונזכר קודם תקע בשופר גדול

דדוקא באופנים , ל"ואולי הוא משום דנקט כהבה, שמים בין הברכותהג

ד המתירין לומר "סומך ע, שאם לא יאמר בין הברכות יצטרך לחזור, הנזכרים

, ע"אבל בנידון דנן שיש לו אפשרות לשאול בשומע תפילה לכו, בין הברכות

גם ויש שאמרו כן . ה"לחוש לסברת הראבי, מוטב שיזכיר שם ולא בין הברכות

ש "ע לפסוק כדעת הרא"פ שדעת מרן השו"שאע, ה"צ זללה"ר הגרב"בשם מו

, ז אומר בין הברכות"י דבכל דבר שמחזירין אותו ה"וכמו שפירש בב, והטור

רק שבמקום שאם לא יוכל לומר בין , מ לא דחה דעת רבינו יונה לגמרי"מ

 חסרון ולעולם יש בזה, ה"בזה סמכינן על שיטת ראבי, הברכות יצטרך לחזור

ע "ז בנידון דנן שיש לו תקנה לצאת לכו"ולפ, ל"אלא דסב, ע"שאינו יוצא לכו

י "אכן כבר נתבאר דבב. [מוטב שיאמר בשומע תפילה, לומר בשומע תפילה

ה "צ זללה"ר הגרב"א בשם מו"וכן י. ל"ח כנ"וכן הבין בכה, מ כן"לכאורה ל

]. ע"ל והקיצור שו"וכן מוכח בדברי כל האחרונים מלבד הבה. י"בדעת מרן הב

ח ששכח בה "דלענין ערבית של ר, דהנה יש שהקשו, יש להוסיף בזהעוד @@

 שלא יאמר יעלה ויבוא בין ]א"תכב סק[י "א בברכ"כתב מרן החיד, יעלה ויבוא

שכל מקום ,  לגבי אתה חוננתנו]ד"רצד ס[ע "פ דברי מרן השו"והוא ע, הברכות

ומה שאינו חוזר באתה חוננתנו לפי , תשאינו חוזר אינו מזכירו בין הברכו

הלא לענין שאלת גשמים הורה מרן , קשה' ולכאו. שיכול לאומרה על הכוס

פ "ז אע"וכ, ל"וכנ, ע"וכן נראה דעת מרן השו, א שיאמר בין הברכות"החיד
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, ומה בין מי שיכול לומר הבדלה על הכוס, שיש לו תקנה לומר בשומע תפילה

להמבואר ביסוד אמנם @@. גשמים בשומע תפילהלבין מי שיכול לומר בקשת 

, י בין מקום שמחזירין אותו למקום שאין מחזירין אותו"החילוק שחילק הב

, לומר בקשת גשמים בשומע תפילה" תפילתו"דגם מי שיש לו תקנה ל, ניחא

עדיין , מ עדיין בעומדו אחר ברכת השנים קודם שפתח בתקע בשופר גדול"מ

וכביכול עדיין , לפי שלא שאל בה גשמים, "השניםברכת "לא נסתלק מחיוב 

לכן עדיין גם , וכיון ששאלת גשמים הוא דבר שמחזירין אותו עליו, לא סיימה

כ "משא. י שבדבר שמחזירין אותו יאמר בין הברכות"הוא בכלל מה שפסק הב

אינו חלק מחיוב צורת , ח"ש יעלה ויבוא בר"וכ, אתה חוננתנו בברכה רביעית

כל שיש לו כוס ואינו , ועל כן,  הוא חיוב להזכיר מעין המאורעאלא, הברכה

, מיד ביציאתו מאותה ברכה, ח"או בערבית של ליל ר, צריך לחזור כששכח

שהרי , כבר נסתלק מכל חיובו לאומרה, פ שלא פתח ברכה שלאחריה"אע

ש "מובעיקר @@. כ שוב אינו רשאי להוסיף בה דברים"וא, אמרה כתיקנה

נראה , ושש שישכח לומר בשומע תפילה יאמר בין הברכותצ דאם ח"באול

ס "שהרי סו, בשומע תפילה" גם"מ עדיין יש להורות שיאמר "מ, שגם באופן זה

ומבואר בדבריהם דסברי [, יש הסוברים שאינו מועיל להזכיר בין הברכות

ולא רק שהוא מצב ממוצע ואיכא משום , דחשיב כהתחיל בברכה אחרת

ח "ובודאי ראוי לצאת יד, ]עבד לא מועיל להזכיר שםאלא דגם בדי, הפסק

כ "שזהו ג, אפשרושמא @@. ואין הפסד בזה שיאמר גם בשומע תפילה, ע"לכו

דהנה יש שהעידו , צ"ה בהוראתו שהובאה באול"צ זללה"ר הגרב"כוונת מו

י שאם שכח בשומע תפילה יאמר "בשמו שהיה מורה ומצטט לרבים מדברי הב

, ה לומר בין ברכת השנים לתקע בשופר גדול"הראביש "וכמ, בין הברכות

ודלא , ע דמזכיר בקשת גשמים בין הברכות"והיינו דפשיטא ליה למרן השו

שאם יודע שיזכור לומר בשומע , צ כתבו שהורה"ומאידך באול. ל"כהבה

אלא מוטב לומר , ומשמע דאינו לכתחילה לומר בין הברכות, תפילה יאמר שם

וכן יש , ורק אם חושש שישכח יאמר בין הברכות, ל"בשומע תפילה כהבה

ושמא יש . ל"וכנ, ע לא דחה לגמרי שיטת רבינו יונה"שאמרו בשמו דמרן השו

ה דעיקר ההלכה "צ זללה"ר הגרב"דלעולם היתה דעת מו, ליישב הדברים

מ הורה שיאמר "אבל מ, צ במקורות"וכנזכר גם באול, להזכיר בין הברכות

וזהו כוונת דבריו , ח גם לשיטת רבינו יונה"לצאת ידכדי , בשומע תפילה" גם"

שאין זו הוראה , "אם יזכור יאמר בשומע תפילה"צ ש"במה שכתבו בשמו באול

, שהעיקר לומר בשומע תפילה ורק אם חושש שישכח רשאי לומר בין הברכות

בשומע " גם"ואם יזכור יאמר , אלא כוונת הדברים דלעולם יאמר בין הברכות
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והיינו אין עיקר ההוראה להחושש שישכח . [לשיטת רבינו יונהתפילה לחוש 

שיאמר גם בשומע , אלא עיקר ההוראה להזוכר, שרשאי לומר בין הברכות

 ].מלבד מה שאמר בין הברכות, תפילה

אפשרות זו לסיים למדני חוקיך קודם חתימת ברכת השנים כדי לחזור הנה  .65

, ו הפוסקים האחרונים בשום מקוםכמדומה שלא נזכרה בדברי רבותינ, ולתקן

וכנראה , ונראה שאין מקורה אלא מדברי כותבי ההלכות בסידורים השונים

א שאם שכח להזכירו "ששם י, שלמדוה מדברי הפוסקים לענין יעלה ויבוא

יוכל לסיים ולומר למדני חוקיך ולחזור לומר יעלה , ונזכר בחתימת ברכת רצה

ע "ש השו"ול להזכיר בין הברכות כמפ ששם יכ"שאע, ומשמע מזה, ויבוא

מ התירו חלק מהפוסקים לומר יעלה ויבוא כדי שלא יזכיר "מ, ]א"תכב ס[בהדיא 

. ד יאמר למדני חוקיך כדי שלא יזכיר בין הברכות"נ בנד"כ ה"וא, בין הברכות

שאין מסיים לומר , ]כלל כד אות ח[הנה הדבר מבואר בהדיא בחיי אדם אמנם @@

שאז לא מועיל להוסיף טל [,  אלא בטעה וקלקל לומר גשם בקיץלמדני חוקיך

אבל כל שחיסר , ]מ ברכתו מקולקלת וצריך לתקנה"שהרי מ, בין הברכות

, ומבואר. אלא יאמר מה שחיסר בין הברכות, לא יאמר למדני חוקיך, בלבד

, ל שאם נזכר אחר שחתם יאמר בין הברכות"פ לשיטת רוב האחרונים הנ"דעכ

הורות שגם לא יפסיק באמירת למדני חוקיך כדי שלא יאמר בין ודאי יש ל

ומה אם במקום שיכול לומר , ש הוא"וכ. [אלא יאמר בין הברכות, הברכות

ש הכא שנכנס בחשש "כ, הורו שיאמר בין הברכות, ע"בשומע תפילה לכו

מצינו ז "וכעי@@]. הפסק שיש להורות שיאמר בין הברכות ולא יעשה הפסק

] ולא הזכיר טל[ לענין שוכח הזכרת גשמים ]א"צ סקכ"ל ובשעה"ד סקקי[ב "גם במ

ע אינו אומר למדני "ב דלדעת השו"שכתב שם המ, ה"ונזכר אחר שאמר בא

ל לשיטתו "ורק להבה, אלא מסיים הברכה ואומר ההזכרה בין הברכות, חוקיך

. ע דיסיים ויאמר בין הברכות"דדעת השו, ומבואר דנקט, ל למדני חוקיך"צ

כיון שאם יסיים , ולא דמי למי שקלקל והזכיר גשם בימות החמה. [נ דכוותה"הו

התירו לו לסיים למדני חוקיך כדי , ]ולא רק חסרה[נמצאת ברכתו מקולקלת 

, והוא העיקרועוד @@]. כ הכא"משא, שלא יצטרך לחזור לראש התפילה

בר ע להתיר הזכרה בין הברכות גם בד"דאפילו אם נצדד לומר דהכרעת השו
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ודלא כהבנת כל האחרונים [, ולא לכתחילה, שמחזירין אותו רק מכח ספק

או לומר , אפשרויות' ז בדבר שיש לפניו ב"מ כ"מ, ]ל"אלא ננקוט כהבה, ל"הנ

ע להזכיר "כ לכו"ד שיכול ג"אבל בנד, או לומר למדני חוקיך, בין הברכות

 להתיר לו אין טעם, ולא ליכנס בשום ספק ובשום חשש הפסק, בשומע תפילה

ל לשיטתו לא יורה לומר למדני "ופשוט דהבה, לסיים ולומר למדני חוקיך

כמו שלא התיר לומר לכתחילה בין הברכות , ת"אלא יורה לאומרו בש, חוקיך

כ נמצא דהוראה זו לומר "וא. ע"ת ולצאת לכו"מחמת שיכול להמתין לש

,  כחדהיא דלא, למדני חוקיך בברכת השנים ולתקן שאלת גשמים שחיסר

ואפילו אם . ת"ל ימתין לש"ולהבה, פ יאמר לכתחילה בין הברכות"דלרוה

לא מצינו שהותר לומר איזה פסוק באמצע התפילה כדי , ת"חושש שישכח בש

כ "עוד במשועיין @@. כ להזכיר איזו הזכרה במקומה"שלא ישכח אח

ם שאפילו הוראת חלק מהאחרונים להתיר לסיי, ח"בקונטרס נר ציון להלכות ר

ב ממה שלענין שאלת גשמים כתבו כולם בפשיטות "צ, ח"למדני חוקיך בר

אם לענין שאלת גשמים התירו , ו"ולכאורה הדברים ק, שישאל בין הברכות

פ שיש תקנה לומר "אע, ה"לכתחילה לומר בין הברכות ולא חששו לדעת ראבי

ר ה והתירו לומ"ח חששו לסברת ראבי"ט בר"מ, ל"ע בשומע תפילה כהבה"ככו

ובעיקר . פ שנכנס בחשש הפסק"אע, למדני חוקיך כדי שלא יאמר בין הברכות

כ גם "א, ח בין הברכות"ה שלא יזכיר בר"דאם חיישינן לסברת הראבי, ב"צ

בשומע " גם"פ "ודאי יש להורות לו שיזכיר עכ, בשואל גשמים בין הברכות

 ,ה שלא מועיל מה ששאל גשם בין הברכות"ח הראבי"לצאת יד, תפילה

אף בדבר , ומשמע דלא חיישי כלל לדעתו, והאחרונים לא הזכירו דבר זה כלל

ח התירו ליכנס בחשש הפסק מחמת "ט בר"כ מ"וא, שאין בו חשש הפסד כלל

דלכאורה , ל"הובא שם בקונטרס נר ציון הנעוד @@. ע"וצ, ה"דעת הראבי

 אף שהתיר לומר למדני חוקיך, א בתענית"מקור דברי האחרונים הוא מהריטב

, א יראה"אך הנה המעיין בדברי הריטב, ל כהמתירין לומר בין הברכות"דס

ולעולם למתירין , שלא הוצרך לזה אלא להסוברין דאין לומר בין הברכות

לומר בין הברכות אין מקור להתיר לומר למדני חוקיך כדי שלא לומר בין 

דני דלא הותר לומר למ, לכאורה יש ראיה להיפך משם, ואדרבה, הברכות

, ה שאין צורך"כ לרבינו אלחנן וראבי"וא ,חוקיך רק היכא דיש צורך בדבר

 שכתב ]צג' ד סי"ח[מ "באג' ועי. לאסור יש, משום שיוכל להזכיר בין הברכות

אך אין . ש"ע, א"ד הריטב"ותמה ע ,לדחות לגמרי ההיתר לומר למדני חוקיך

ז " אבל להמבואר כ,הביאוהו ובפרט שהפוסקים, א"ד הריטב"בידינו לחלוק ע

ע "וע. ע"וצ .ה"ל כראבי"דקיי ואין ראיה מזה למאי, י הזקן"אינו אלא לשיטת ר
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 ,Ú‡" ÏÈÁ˙‰ ‡Ï˘ Ù�ÏÂ„‚ ¯ÙÂ˘· Ú˜˙ ˙Î¯· ÏÈÁ˙‰˘ ¯Á‡ ¯ÎÊ .כו
 ˙·È˙ ‡Ï‡'Ú˜˙ ,'Â˙Î¯· ˜ÈÒÙÈ ‡Ï ,ÂÎÏÂ" ÚÓÂ˘· ¯ËÓÂ ÏË Ï‡˘È Ú

‰ÏÈÙ˙ ,¯Ó‡ÈÂ :'‰Î¯·Ï ¯ËÓÂ ÏË Ô˙Â , ÏÎ ˙ÏÈÙ˙ ÚÓÂ˘ ‰˙‡ ÈÎ
‰Ù ,'ÓÈ˙Á‰ ÔÈÚÓ ‡‰È˘ È„Î‰ÓÈ˙ÁÏ ÍÂÓÒ ‰.66 ˘˘ÂÁ Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â 

‰ÏÈÙ˙ ÚÓÂ˘· ¯ËÓ ÏÂ‡˘Ï ÁÎ˘È ‡Ó˘ , ˙Î¯·Ï ¯ÂÊÁÏ È‡˘¯ Â�È‡
ÌÈ�˘‰ , ÚÓÂ˘· ¯ËÓÂ ÏË ÏÂ‡˘ÏÂ Â˙ÏÈÙ˙· ÔÂÂÎÏ ¯‰ÊÈ ‡Ï‡
‰ÏÈÙ˙.67ÌÂÈ‰ Â˙Â‡· ‰�Ú˙Ó ‰È‰ Ì‡Â  , ÚÓÂ˘· Â��Ú Ì‚ ¯ÓÂÏ ÍÈ¯ˆÂ
‰ÏÈÙ˙ , ÁÒÂ� Ì„Â˜ ¯ËÓÂ ÏË Ô˙Â ¯Ó‡È ˙ÏÈÙ˙Â��Ú.68  

Ù˙ ÚÓÂ˘Ï ÚÈ‚‰Ì˘ Ì‚ ÌÈÓ˘‚‰ ÏÂ‡˘Ï ÁÎ˘Â ‰ÏÈ , ÏÈÁ˙‰Â .כז
ÌÈÓ˘ Ì˘ ¯ÈÎÊ‰Â ‰Î¯·‰ ˙ÓÈ˙Á· ,Ó‰ ·˙Î" ÍÈ˜ÂÁ È�„ÓÏ ÌÈÈÒÈ˘ ·

ÂÎ¯„Î ÌÂ˙ÁÏÂ ÌÈÓ˘‚‰ ˘˜·Ï ¯ÂÊÁÈÂ,69ÂÓ ˙Ú„Ï ‰‡¯� ÔÎÂ " ¯
·¯‚‰"‰ÏÏÊ ˆ"‰.70  ÔÈ· ¯ÈÎÊ‰Ï Â¯È˙‰˘ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ·Â¯ ˙Ú„ÏÂ

                                                                                      
 דאמירת פסוק באמצע התפילה לאו מילתא זוטרתא ]קלב' ח סי"ח[בשבט הלוי 

 .ואין לך בו אלא חידושו בדבר המעכב ממש, היא

 .ז"ח סקל"ו וכה"ב סקט"מ .66

 .ו"ת סק"והובא גם בשע, י"א בברכ"ומקורו ממרן החיד, ה"ח סקל"כה .67

 .ח שם"ובבא, ה"א קיז ס"רמ .68

 .ב"ח סקמ"והעתיקו בכה, ט"ב קיז סקי"ה במ"כ .69

ע "פ שדעת מרן השו"שאע, ]כפי שמסרו תלמידיו[ה "צ זללה"ר הגרב"הנה דעת מו .70

ז "י דבכל דבר שמחזירין אותו ה"וכמו שפירש בב, ש והטור"לפסוק כדעת הרא

רק שבמקום שאם לא , מ לא דחה דעת רבינו יונה לגמרי"מ, רכותאומר בין הב

ולעולם , ה"בזה סמכינן על שיטת ראבי, יוכל לומר בין הברכות יצטרך לחזור

ד צדדי "נמצאו בנד, ומעתה, ל"אלא דסב, ע"יש בזה חסרון שאינו יוצא לכו

, הוי הפסקת "לשמחד גיסא אם יאמר למדני חוקיך ויחזור : באופן זה הספק

' עי[, לא יועיל לומר למדני חוקיך, א שכיון שנתכוון לסיים הברכה"שי ,ועוד

שאל וי, ז היה עדיף שיסיים החתימה"ולפ, ]מ" בשם המ]ג"סק תכב[ת "בשע

הלא ההזכרה בין הברכות תלויה , אכן מאידך גיסא. הברכות ביןהגשמים 

וקיך ויכנס כ מוטב שיאמר למדני ח"וא, ה יצא"ורק לראבי ,במחלוקת הפוסקים

י הזקן "שלו מוסכמת גם לדעת רשאלת גשמים תהיה  אבל, בחשש הפסק

שלא , בין הברכותשאל הגשמים ויסיים הברכה וי מאשר שיחתום, ורבינו יונה
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˙ÂÎ¯·‰ , Ô‡Î Ì‚˘ ‰‡¯�ÈÂ ÂÎ¯„Î ÌÂ˙Á‡È ¯Ó'¯ËÓÂ ÏË Ô˙Â ' ÔÈ·
‰˙ÂÎ¯·.71 

                                                                                      
ועיין עוד לעיל מה . [ה ודעימיה"לשיטת הראבי תהיה הזכרתו מועלת אלא

 ].צ"שנתבאר שאפשר לפרש בהוראת האול

 ]קיד' ל בסי"הנ[ל "פ מה שהעלה בבה"ור דבריו הוא עב מבואר דמק"הנה במ .71
אבל בשאר אחרונים לא נמצא , שפקפק באפשרות להזכיר בין ברכה לברכה

שאם לא יאמר למדני , ב לשיטתו"ז כתב המ"דכ, ונראה שהטעם פשוט, כן

ב "והמ, יצטרך לסמוך על השיטות שיכול לתקן בין ברכה לברכה, חוקיך ויסיים

ל שהתירו לתקן בין "אבל לדעת רוב ככל האחרונים הנ, ילהפקפק בזה לכתח

צ לומר למדני "א, כ אפילו נזכר לפני חתימת שמע קולינו"א, ברכה לברכה

ולומר אחריה ותן , ויכול לסיים הברכה כתיקנה בלי ליכנס בחשש הפסק, חוקיך

ע בכעין זה בענין "ב בדעת השו"וכבר נזכר לעיל דכן מבואר במ. [טל ומטר

, שדינו לסיים הברכה ולומר מיד, ש"להזכיר גשם ונזכר אחר הזכרת ששכח 

ת בזה בקונטרס נר ציון "ועיין עוד במשנ. נ דכוותה"וה, ולא לומר למדני חוקיך

ח בדברי הפוסקים בזה לענין שוכח יעלה ויבוא ונזכר קודם חתימת "להלכות ר

זכר בין דלעיל בענין מי שנ, ח"ע בדברי הכה"לכאורה צז "ולפ@@]. רצה

,  שיזכיר בין הברכות]ד"סקל[ח "הכריע הכה, ברכת השנים לברכת תקע בשופר

ד "והיינו שהתיר לכתחילה לסמוך ע, י"וכתב שכן מוכח בב, וכרוב האחרונים

וכאן לענין מי שנזכר בחתימת , ע"ת ככו"פ שיכול להזכיר בש"ה אע"ראבי

ש הפסק ולומר ב שהתיר ליכנס בחש"ח דברי המ"הביא הכה, שמע קולינו

ולכאורה , ה"כדי שלא יצטרך להזכיר בין הברכות כראבי, למדני חוקיך

שהרי בשוכח בברכת השנים סמיה בידיה להזכיר בשומע , ל להיפך"מסברא צ

דדוקא בברכת השנים הכריע דלכתחילה יוכל , ושמא יש לחדש. תפילה

וזה , ששם היא מקום שאלת הגשמים, להוסיף אחריה קודם תקע בשופר גדול

ע ובין הברכות הוא רק "ת הוא לכו"פ שבש"אע, עדיף מאמירתו בשומע תפילה

אבל אחר ברכת שמע קולינו שאינה מקום שאלת הגשמים אלא , ה"כראבי

בזה מוטב שיכנס בחשש הפסק ויאמר תוך ברכת , שאפשר לתקן ולהוסיף בה

אפשר ז "ולפ. ה"משיסיים הברכה ויאמר בין הברכות רק כראבי, שומע תפילה

, דגם שאר הפוסקים שהורו לעיל לומר בין ברכת השנים לתקע בשופר גדול

ת מלאומרו אחר "מ כאן יורו להעדיף לומר למדני חוקיך ולהזכיר תוך ש"מ

ע התיר לומר בין "שהרי מרן השו, אכן הוא דבר מחודש. ת בין הברכות"ש

 שבאופן ולא מצינו רמז בספרי הפוסקים, הברכות בסיים לגמרי שומע תפילה
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 ,ÂÎÏ" ˙Ï‡˘ Ì˘ ¯Ó‡È Ú�ÏÈÙ˙ ÚÓÂ˘ ˙Î¯· ÌÈÈÒ˘ ¯Á‡ ¯ÎÊ‰ .כח
˙ÂÎ¯·‰ ÔÈ· ÌÈÓ˘‚ ,ÌÈ�˘‰ ˙Î¯·Ï ¯ÂÊÁÈ ‡ÏÂ.72  

È‡Â�˘‰ ˙Î¯·Ï ¯ÊÂÁ . ˜¯ ¯ÂÊÁÏ È‡˘¯ Â�Î¯· ÏÈÁ˙‰ ,ÌÈ˙ ¯ˆ‰ .כט
Ì˘ ¯ÈÎÊ‰ÏÂ Â�ÏÂ˜ ÚÓ˘Ï , ˜¯ ¯ÓÂÏ ¯ÂÊÁÏ ‡Ï Ì‚Â'¯ËÓÂ ÏË Ô˙Â '

ÏÂ„‚ ¯ÙÂ˘· Ú˜˙ ˙Î¯· È�ÙÏ ,· Í¯·ÓÂ ¯ÊÂÁ ‡Ï‡ ÌÈ�˘‰ ˙Î¯
‰�˜È˙Î ,¯ÂÊÁÏ Í¯ˆÂ‰˘ ÔÂÈÎ˘ ,Â�˜È˙Î ¯ÓÂÏ Â˙Â‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ.73 

Â�ÏÂ˜ ÚÓ˘Ï ¯ÊÁÂ ‰ÚË „·ÚÈ„· Ì‡ Ì�Ó‡Â ,ÌÈÓ˘‚ ‰· Ï‡˘Â , ·Â˘
ÌÈ�˘‰ ˙Î¯·Ï Â˙Â‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡.74 

 , ÚÈ‚‰Â�ÔÂˆ¯Ï ÂÈ‰È ¯Ó‡˘ Ì„Â˜ ÌÂÏ˘ ÌÈ˘ ¯Á‡ „ÈÓ ¯ÎÊ .ל
˘‰"„˜Ï ıÂÎ¯·Ï Â‡ ‰˘Â„˜Ï Â‡ ˘È ,Âˆ¯Ï ÂÈ‰È ¯Ó‡È ‡Ï˘ ·ËÂÓ Ô

 ˙Â�ÚÏ È„Î¯Â·Èˆ‰ ÌÚ ,ÈÚ˘" Â�È‡ÎÂ ‰ÏÈÙ˙‰ ÔÓ Â˙Ú„ ÁÈÒÓÎ ÈÂ‰ Ê
Â˙ÏÈÙ˙ ¯Á‡ ÌÈ�Â�Á˙ ¯ÓÂÏ ÏÈ‚¯ ,]˘ ‰Ó ÏÈÚÂÈ ‡ÏÂÈÁ‡ ¯Ó‡" ·Â˘ Î

¯Âˆ� È‰Ï‡ ,�Ú˘ ÈÙÏ‰ ,ÂÎÒ‰È˙Ú„ Á‰ÏÈÙ˙‰ ÔÓ Â[ , ¯ÂÊÁÏ Í¯ËˆÈÂ
‰ÏÈÙ˙‰ ˘‡¯Ï , ÚÓ˘ÈÂ ˜Â˙˘È ‡Ï‡Ó˘‰"ı, ‰ÏÈÙ˙· „ÓÂÚ ÔÈ„Î ,

                                                                                      
וגם הרי לא נזכר בספרי [, זה גרע ממזכיר בין ברכת השנים לתקע בשופר גדול

ועוד ]. ל"ל דאזיל לשיטתו כנ"ב והבה"רק בדברי המ, הפוסקים כלל תקנה זו

דגם במשקל הסברא קשה לחדש דסברא זו עדיפא ליכנס מחמת כן , נראה

וקיך אינו מזכיר ס גם באומר למדני ח"דסו, לחשש הפסק באמירת למדני חוקיך

 .ע"וצ, ת"כתיקנו ממש אלא רק בש

משום דאמנם נכנס בזה , ב לא נחלק בזה"וגם במ, ה"ע קיז ס"ה בשו"כ .72

מ כיון שאין לו "מ, שלא להקל בזה' ל חיישי"ולהבה, למחלוקת הראשונים

שאם ירצה לתקן גם לדעת האוסרין לומר בין הברכות יצטרך , תקנה אחרת

ה שיכול לומר בין "מפני דעת הראבי, וזה אינו רשאי, לחזור לברכת השנים

 .על כן אין בידו אלא לומר שם שאלת גשמים ולסיים תפילתו, הברכות

, ת ולהזכיר שם"ואמנם דעת הירושלמי שיוכל לחזור לש. ט"ד וסקל"ח סקל"כה .73

י הכריע כהראשונים דנקטי "אבל הב, ודעת כמה ראשונים להכריע כן לדינא

 .ומחזירין אותו לברכת השנים, ל הירושלמי בזהשהבבלי חולק ע

דלענין דיעבד סמכינן על הירושלמי והראשונים , כג' ה בשבט הלוי חי סי"כ .74

 .דסברי דהבבלי לא פליג בזה
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ÂÎÈÂÈÔ‰·ÂÁ È„È ˙‡ˆÏ ,75Â Á‡" ÏÂ‡˘Ï ÌÈ�˘‰ ˙Î¯·Ï ¯ÂÊÁÈ Î
ÌÈÓ˘‚‰. 

, Ú‡" ¯Ó‡ ‡ÏÂ ÂÈÏ‚¯ ¯˜Ú ‡Ï˘ Ù�Â˙ÏÈÙ˙ ÌÈÈÒ˘ ¯Á‡ ¯ÎÊ .לא
ÂÎÂ ÌÂÏ˘ ‰˘ÂÚ ,'‰ÏÈÙ˙‰ ˘‡¯Ï ¯ÊÂÁ.76„ ÍÂÏÈ‰ È„Î ÔÈ˙ÓÈÂ  '

˙ÂÓ‡ ,ÏÏÙ˙ÈÂ ¯ÂÊÁÈÂ.77‰ ˜ÂÒÙ ¯ÓÂÏÂ ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ Â�È‡Â  ' È˙Ù˘

                                    
 .נ דכוותה"וה, ח"ג לענין ר"ח קכב סקי"כה .75

א "שדחו דברי הח, מ"ח סק"ובכה, ה כעקורים"ל ד"ש בבה" וע.ה"ע קיז ס"שו .76

 . עקירת רגליו ממששהצריך

שצריך להמתין  ]סימן קה[ע "שכתב מרן השו ,תפילות זו אחר זו' וככל מתפלל ב .77

וכמבואר , א כדי שתהא דעתו מיושבת עליו להתפלל בתחינה"כדי הילוך ד

ה גם בסיים תפילתו ולא עקר רגליו ונזכר שטעה וצריך "דכ ]ג"סק[ב "שם במ

שהוא בכל חוזר  ]ג"סק[ח "ה בכה" וכ,לחזור ולהתפלל שימתין כשיעור זה

א "דלא יצוייר האופן שממתין ד ]א"סק[ב לעיל "כ המ"ע מש"ז קצ"ולפ. [ומתפלל

כי , ז"או בשחרית ומוסף הסמוכות זל, אלא בשכח מנחה ומתפלל ערבית שתים

במשלים ערבית בשחרית או במשלים שחרית במנחה יש לו לומר אשרי 

יצוייר כן בכל אופן שטועה וחוזר  ]ג"בסק[כי להמבואר , ]ב"ע קח ס"ש בשו"כמ[ביניהם 

ז "תפילות זאח' ע שכתב המתפלל ב"ב דבלשון השו"נ כוונת המ"וכפה. תפילתו

וזה לא יצוייר אלא , תפילות' רק בסתם ב, לא משמע דאיירי דוקא בטועה

דאם עקר  ]ב"סק[ב "ש עוד במ"וע]. בשחרית ומוסף או במשלים מנחה בערבית

א צריך להיות מאחרי שעקר רגליו "השיעור של כדי הילוך ד, רגליו ופסע

שלום מצטרף  שאין הזמן שעקר ופסע ואמר עושה' פי[, ואמר עושה שלום

ודאי ' ר וכו"אבל זמן אמירת יה, א שצריך להמתין"לשיעור כדי הילוך ד

ויש שרצו לומר דאם המתין מלפסוע מחמת שהיה אדם מתפלל  ].דמצטרף

ג דאפילו "הביא מפמ ]ב"סק[ח "אבל בכה, צ להמתין אחר שפסע"שוב א ,אחריו

עוד . שסיים לפסוע א אחרי"מ ממתין כדי הילוך ד"מ, שהה כמה אחר תחנוניו

ה חייב להמתין "שאם רוצה לחזור למקומו הראשון בלא ]ד"סק[ב "כתב שם במ

, ]ב"קכג ס'  בסיכמבואר[א אם מתפלל ביחיד "או כדי הילוך ד, ץ לקדושה"שיגיע ש

מ "מ, אלא שאפילו אם רוצה להתפלל תפילה השניה במקום שכלו פסיעותיו

ע בספר אשי ישראל בתשובה "וע. ]ד"סק[ח "ה בכה"וכ, א"ימתין כדי הילוך ד

תפילתו שטעה  "באמצע"דהנזכר  ]תשובה קלה[א "ח קניבסקי שליט"ממורינו הגר

 .א"ך דצ להמתין כדי הילו"א, וצריך לחזור לראש
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Â‚Â Á˙Ù˙'.78 

 ‡ÓÏ ¯Á� È‰Ï‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÌÂÈÎ Ï·Â˜Ó‰ ‚‰�Á˙Â ¯Âˆ�Â�ÌÈ .לב
Â˙ÏÈÙ˙ , ÔÂˆ¯Ï ÂÈ‰È ˜ÂÒÙ Ì‰È�ÙÏ ¯ÓÂ‡ ÂÏÈÙ‡] ˙Â�ÚÏ ÏÎÂÈ˘ È„Î

ÂÈ�Â�Á˙ ÚˆÓ‡· ‰˘Â„˜„ ÈÏÈÓ , ¯ÓÂ‡Â ¯ÊÂÁ Ì¯ÓÂ‚˘ ¯Á‡ÏÂ ·Â˘
ÔÂˆ¯Ï ÂÈ‰È79[ , ÌÈÈÒ ‡ÏÎ ÈÂ‰ È�˘‰ ÔÂˆ¯Ï ÂÈ‰È ¯Ó‡Â ÌÈÈÒ ‡Ï˘ ÏÎ

Â˙ÏÈÙ˙ ,Ï ¯ÊÂÁÂÌÈ�˘‰ ˙Î¯·.80  

 Ó,81�Á˙ ÛÈÒÂÓÂ ÏÏÙ˙Ó‰‰¯Â�Â�ÓÏ ÔÂ‚Î ÌÈ�· Áˆ�È‚�ÂÈˆ· ˙Â¯ ‰ .לג
·¯ ˙ÏÈÙ˙ Â‡,82 ˙È˘ÈÏ˘ ÌÚÙ ÔÂˆ¯Ï ÂÈ‰È ¯ÓÂ‡Â ¯ÊÂÁÂ,83  ‡Ï˘ ÏÎ

Â˙ÏÈÙ˙ ÍÂ˙· „ÓÂÚÎ ·˘Á� ÔÂ¯Á‡‰ ÔÂˆ¯Ï ÂÈ‰È ¯Ó‡ , Ì˘ ¯ÎÊ� Ì‡Â
¯ËÓ Ï‡˘ ‡Ï˘ ,ÌÈ�˘‰ ˙Î¯·Ï ¯ÊÂÁ. 

‰�ÚÏÂ ˜ÈÒÙ‰Ï ÏÂÎÈ ÔÂ˘‡¯‰ ÔÂˆ¯Ï ÂÈ‰È ¯Á‡ ‡ˆÓ�È„˜ ˙Â˘  .לד
ÂÎ¯·Â ‰˘Â„˜Â ,] ‰ÏÈÁ˙ÎÏÂÚÂÒÙÏÂ ÂÈ�Â�Á˙· ¯ˆ˜Ï ÂÏ ˘ÈÁ‡Â " Î

˙Â�ÚÏ.[84 ¯ËÓ Ï‡˘ ‡Ï˘ Ê‡ ¯ÎÊ� Ì‡ Ì�Ó‡ ,˙Â�ÚÏ ˜ÈÒÙÈ ‡Ï È„Î 
 ‡‰È ‡Ï˘ Â˙ÏÈÙ˙ ÌÈÈÒÓÎ ·˘Á�˘‡¯Ï ¯ÂÊÁÏ Í¯ËˆÈÂ , ˜Â˙˘È ‡Ï‡

˘‰ ÔÓ ‰˘Â„˜‰ ÚÓ˘ÈÂ"ı‰·ÂÁ È„È ˙‡ˆÏ ÔÂÂÎÈÂ  ,Á‡Â" ¯ÂÊÁÈ Î
ÌÈ�˘‰ ˙Î¯·Ï.85  

·¯˘‰[ ,Ï ¯ÊÂÁÂ ˜ÒÂÙ ˙Î�]È�ÔÂˆ¯Ï ÂÈ‰È ˜ÂÒÙ ÚˆÓ‡· ¯ÎÊ  .לה

                                    
א סימן יז אות "ג למרן החיד"ה בקש"וכ, ו"ח סקט"ב אות יב וכה"ח ויקרא ש"בא .78

צ "ראשונות אף דחוזר לראש א' דהטועה בג :]ג[א בתענית "פ הריטב"והוא ע, ז

 .ד ששכח בקשת גשמים"ה בנד"וה, שפתי תפתח' לחזור גם פסוק ה

 .ב"ח סקי"ג וכה"ב שם סק"ובמ, ב"קכב ס' ע סי"בשו' עי .79

 .מ"ח קיז סק"ח וכה"צ תכב סק"שעה .80

 .ל" בשם רבינו האריז]בשלח אות כג[ח "ש רבינו הבא"כמ .81

 .אחד עשר פעמים חייםלפי שיש בה , ח שם שהוא מנהג יפה"ש הבא"כמ .82

 .ח שם"ש רבינו הבא"כמ .83

 .א"קכב ס' ע סי"ש מרן השו"כמ .84

 .ל"וכנ, ח"ז לענין ר"ג בכעי"ח קכב סקי"פ כה"ע .85
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ÌÈ�˘‰.86‡Â ÂÏÈÙ‡  Ï ÔÂÈ‚‰Â ˙Â·È˙ ¯Ó‡ Ìƒ                    ‰ ÍÈ�ÙÏ È· ,'¯ÎÊ�Â ‡Ï˘ 
¯ËÓ Ï‡˘,  ‰‡¯�Ú‡˘" ˜ÂÒÙ‰ ÌÈÈÒÓ˘ Ù] È„Î Ì˘ ¯ÈÎÊ‰Ï ‡Ï˘

‰ÏË·Ï ÌÈÓ˘[ , ·˘Á� Â�È‡‰ÁÎ˘· Â˙ÏÈÙ˙ ÌÈÈÒÎ , ¯ÂÊÁÏ ÏÂÎÈÂ
ÏÌÈ�˘‰ ˙Î¯·.¯ÂÊÁÏ Â˙Ú„ Ô˙� Ì‚ Ì‡ Ë¯Ù·Â  , ¯ÓÂÏ Â˙Ú„Î ‰Ê È¯‰

ÌÈ�Â�Á˙ „ÂÚ ,ÌÈ�˘‰ ˙Î¯·Ï ¯ÂÊÁÏ È‡˘¯Â.87 

                                    
, כ הפוסקים דאמירת יהיו לרצון השני חשיבא סיום התפילה"נ פשוט דמש"כ .86

ה "וכ, פוסק וחוזר לרצה אבל נזכר באמצע, היינו דוקא כשסיים לומר הפסוק

 . 'יהיו לרצון השני "סיים"כל שלא  ']ח"תכב סק[צ "בהדיא בלשון השעה

ח דהסיח דעתו מן ז מוכ"מצד שעי, לפי שכל הטעם שבסיים הפסוק חוזר לראש .87

אבל כאן שסיום הפסוק , ושוב אינו יכול לתקן, פ שלא עקר רגליו"התפילה אע

ולא סיים תפילתו , ש לבטלה בחצי פסוק"אינו אלא כדי שלא יהא כמזכיר ש

ואף [כ אין בזה הוכחה שסיים תפילתו והסיח דעתו מן התפילה "א, בשכחה

ס סיים תפילתו "דסו, ר קודםדאילו היה עוקר רגליו ודאי דלא יועיל מה שנזכ

, פ שלא עקר"מ בדין זה דסיום תפילתו חשיב כעקירה אע"אבל מ, בלא הזכרה

כ בזה שלא סיים "א, שהוא דבר התלוי בדעתו וברגילותו לומר תחנונים

כ יוכל "וא, ]ל כדעתו לומר עוד תחנונים אחר יהיו לרצון"ל דהו"י, בשכחה

ס הרי סיים "וסו, לומר דזה אינואם תמצא ואפילו @@. לחזור לרצה ולתקן

הנה נראה שאם היה מכוון בדעתו בהדיא לומר עוד , תפילתו בלא הזכרה

ואם היה נזכר אז בתחנוניו שלא , שרשאי, תחנונים אחר יהיו לרצון השני

כ השתא נמי כשנזכר קודם "וא, הרי ודאי דיוכל לחזור לרצה, ח"הזכיר ר

, ו לומר עוד תחנונים אחר יהיו לרצוןתיבות צורי וגואלי הרי יוכל ליתן דעת

 ]ח"קפח סקי[צ "בשעה והנה@@. ח"ואז שוב יוכל לחזור לרצה ולתקן להזכיר ר
' בונה'הביא שנחלקו הפוסקים בנזכר שחיסר הזכרה בברכת המזון אחר תיבת 

ר והמגן גיבורים שיאמר שם רצה "דדעת הא', ירושלים'קודם שאמר תיבת 

ל דלא חיישינן במה שאין לברכתו "וס, ת ירושליםוהחליצנו בלא לסיים תיב

ודעת ', והא עדיפא משיסיים הברכה ויצטרך לברך ברוך שנתן וכו, משמעות

ולכאורה מדברי שניהם מוכח . א שיש לו לסיים הברכה ולברך ברוך שנתן"הח

מאחר , דהלא להמבואר נמצא שאפילו אם יסיים הברכה, ל"דלא סברי כהנ

, ש בלא משמעות"ינו מסיימה אלא כדי שלא יזכיר ששנזכר קודם סיומה וא

ואין , נראה דזה אינואמנם @@. לא חשיב סיים הברכה ויוכל לחזור ולתקן

ורק , דשם הנדון האם סיים ברכת בונה ירושלים או לא, ד"משם ראיה לנד
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Á˙ ¯ÓÂÏ ,]‚ ÌÈÈÒÂ" ÂÈ‰È ˜ÂÒÙ Î�Â�ÌÈÈÒ„ÂÚ ¯ÓÂÏ Â˙Ú„ ÔÈ‡Â ÂÈ  .לו
È�˘‰ ÔÂˆ¯Ï88[ ,¯ÎÊ�Â ,Ú‡"ÂÈÏ‚¯ ¯˜Ú ‡Ï˘ Ù , ˘‡¯Ï ¯ÊÂÁ

‰ÏÈÙ˙‰.89 

 Ó ¯Á‡ ¯ÊÁÏ ·ÂË˘ ‡.90�È"¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ· ÔÈ .לז

                                                                                      
אם  ,ועל כן, צ לברך ברוך שנתן"כשלא סיימה יכול לומר רצה והחליצנו וא

דזה דמי , ע לא יוכל לומר שוב רצה"לכו ,ויסיים הברכה 'יםירושל'יאמר תיבת 

ס סיים "דסו, שאף אם זכר קודם לכן לא מהני, ח"לעקירת רגליו בלא להזכיר ר

הרי סיום תפילתו באמת הוא עקירת , ח"אבל בדברינו גבי תפילת י, תפילתו

אלא שנתחדש שגם בלא עקר רגליו חשיב כסיום אם דעתו שלא לומר , רגליו

ולא במציאות הסיום שהיא , וכיון שחידוש זה תלוי בדעתו,  תחנוניםעוד

ל "כ הו"א, ל דאם נזכר קודם ודעתו שלא לסיים"כ בזה שפיר י"א, העקירה

, יש להוסיףעוד @@ .כדעתו לומר עוד תחנונים ויוכל לחזור לרצה ולתקן

] ו בתחנוניםא[לענין העומד אחר שים שלום  ]ונזכרו לעיל, ג"קכב סקי[ח "דמדברי כה

כ שאין "נראה ג, שלא יענה קדושה עם הציבור כדי שלא יצטרך לחזור לראש

כי , היסח הדעת מן התפילה דשאני התם שענייתו היא הגורמת, ד"להוכיח לנד

מ לכתחילה "ומ[, כל מה שרשאי לענות היינו מצד דחשבינן ליה כסיים תפילתו

עדיין הוא עומד לפני משום ד, כ לענות"יש לו לקצר ולסיים ולפסוע ואח

ש "רק מסיים הפסוק כדי שלא להזכיר ש, אבל הכא דאינו עונה כלום, ]המלך

. ל דליכא הכא היסח הדעת כלל ויוכל לחזור לברכת השנים"י, בחצי פסוק

לא נזכר בדברי , דין זה שרשאי לחזור לברכת השנים גם באופן זהואמנם @@

, כאן היסח הדעת וסיום התפילהס אין "דסו, ל"אבל נראה עיקר כהנ, הפוסקים

אם יכוון בהדיא לומר עוד תחנונים אחר , פ הא מיהא פשוט"ועכ. ורשאי לחזור

ודאי שיוכל לחזור לברכת השנים ולהשלים מה שחיסר , יהיו לרצון השני

, אלא גם נתן דעתו לחזור, ולכן כתבנו שאם לא רק שנזכר שם, בקשת הגשמים

ובזה בודאי פשוט שיכול לחזור לברכת , ניםל כגמר בדעתו לומר עוד תחנו"הו

 . השנים

ח "ובבא ,ד"תכב סקי' מ וסי"ח קיז סק"וכה, ח"צ תכב סק"ח ושעה"ב קיז סקי"מ .88

 .א אות יח"בשלח ש

א "שדחו דברי הח, מ"ח סק"ובכה, ה כעקורים"ל ד"ש בבה"וע, ה"ע קיז ס"שו .89

 .שהצריך עקירת רגליו ממש

 .ל"ז אויערבאך זצ"בשם הגרש .90
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Â�Ó ˙ÏÈÙ˙· ÌÈÓ˘‚‰ Ï‡˘ ‡ÏÂ ‰ÚË , ¯ÎÊ�Ú Ï˘ ‰Á¯· ˘·˙ .לח
˘ ÏÈÏ·" ˜]ÌÈÓ˘‚ Ï‡Â˘ Â�È‡ È¯‰ ˙È·¯Ú·Â[ ,˘¯ Â�È‡ È‡ ÏÏÙ˙‰Ï

ÌÈ˙˘ ˙È·¯Ú ,‰·„� ˙¯Â˙· ÏÏÙ˙‰Ï È‡˘¯ Â�È‡ Ì‚Â , ‰·„� ÔÈ‡˘
˙·˘·.91˘ ·ÂËÂ ÎÚ"˘‰Ó ÚÓ˘È Ù" ˙‡ˆÏ ÔÂÂÎÈÂ Ú·˘ ÔÈÚÓ ˙Î¯· ı

‰·.92 

Â�ÏÂÁ ˙ÏÈÙ˙ ÏÈÁ˙‰Â ÌÈÓ˘‚‰ ˙ÂÓÈ·˘ ˙·˘· ‰ÚË , ‰· Í˘Ó .לט
ÌÈ�˘‰ ˙Î¯· ÌÂÈÒ „Ú ,¯ËÓ ‡Ï· ÏË ˜¯ ‰· Ï‡˘Â , ÌÈÈÒ˘ ¯Á‡Â

 ¯ÓÂÏ ÍÈ¯ˆ˘ ¯ÎÊ� ÌÈ�˘‰ ˙Î¯·˙·˘ ˙ÏÈÙ˙ ,‡" ˙Î¯· ·Â˘ ¯ÓÂÏ ˆ
¯ËÓ ‰· ÏÂ‡˘ÏÂ ÌÈ�˘‰ ,‡ Ì‚Â" ÔÈ· ¯ËÓÂ ÏË Ô˙Â ¯ÈÎÊ‰Ï ˆ

                                    
ד "ש שם פ"ה טעה וברא"ד: בברכות כו' תוס' עי[הראשונים נודע מה שנחלקו רבותינו הנה  .91

, ח אם יוכל להתפלל ערבית שתים"ח ונזכר במוצאי ר"רכשלא הזכיר  אם ]ב"ס

וטעמי . אין לו להשלים, ח בערבית"ה אינו מזכיר של ר"או שכיון שבלא

ב להתפלל ערבית שתים כ חיי"וא, לא התפלל כללכחשיב האם , הצדדים

, ד חשיב תפילה אלא שחיסר אזכרה"או, פ שלא ישלים ההזכרה שחיסר"אע

 ]א"קח סי' סי[ע "ומרן השו. ח אין טעם שיתפלל שוב"כ בערבית שבמוצאי ר"וע
ועצם מה שמתפלל אותה לצאת מן הספק חשיב , פסק דיתפלל לערב שוב

 בשם רבינו יונה ]ב"קח סקנ' סי[ל ח לעי" ובכה]ג"סקל[ב "ש במ"וע, כמחדש בה דבר

ש עוד "וע. שמפני מחלוקת הראשונים בזה יתנה שאם אינו מחוייב תהא נדבה

אך הוא לפי סברתם , ע שלא יתפלל שתים"שוור ציא והק"ח שדעת הח"בכה

, אבל לדידן דבמקום ספק עבדינן נדבה שפיר דמי, ז"שאין להתפלל נדבה בזה

קיז [ח "ז כתב בכה" וכעי.שיחדש בה דבר ויתנהמ כדי לצאת גם לדעתם טוב "ומ
תלוי , שאם נזכר בליל שבת שחיסר במנחה,  גם לענין שאלת גשמים]ג"סקל

שאין , כ לא יוכל לחזור ולהתפלל ולהתנות בנדבה"וא, במחלוקת הראשונים

 .נדבה בשבת

 שאם התפלל של חול ולא ]ג"רסח סי[ע "כ בשו"פ מש"ע, ב אות ז"ג פ"צ ח"אול .92

צ ברכה מעין שבע מראש "הזכיר של שבת או שלא התפלל כלל ושמע מש

ל לא יסמוך "שלדעת רבינו האריז ]ד"קכו סקכ[ח "כ בכה"ואף למש. ועד סוף יצא

מ בשכח יעלה "מ, ץ על מה שחוזר מעין שבע אם טעה בתפילת הלחש"הש

ייננו נ בענ"וה, ה ליחיד בזה"וה, ויבוא הסכים שם שיוכל לסמוך על מעין שבע

 . ל כן"י
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˙ÂÎ¯·‰ ,ÂÈ„Â ˙·˘ ˙ÏÈÙ˙Ï „ÈÓ ¯ÊÂÁ ‡Ï‡.93 

øîà äî ÷ôåñîä éðéã 

Ê ¯Á‡ ˜ÙÂÒÓ‰ '¯ËÓ Â‡ ÏË ¯Ó‡ Ì‡ ÔÂ˘Á¯Ó ,Ï ÏÎ ' ÌÂÈ .מ
ÍÎ· Â˙ÂÏÈ‚¯˘ ‰Ó ¯Ó‡˘ ˙˜ÊÁ· ,‰ÓÁ‰ ˙ÂÓÈ· ÂÓÎ Â�ÈÈ‰„ , ÍÈ¯ˆÂ

¯ÂÊÁÏ.94‡  „ÈÓ Â‡ Â˙ÏÈÙ˙ ˙Ú· ˜Ù˙Ò�· ‡Ï‡ Â�È‡ ‰Ê ÏÎ Ì�Ó

                                    
ג בימות החמה ושאל מטר "א שאם טעה כה" שהביא שי]ז"סקכ[ח "בכה' עי .93

יחזור תחילה ברכת השנים , כ שצריך להתפלל של שבת"ונזכר אח, בשבת

ת "ה בשע"וכ, כ יחזור לתפילת שבת"ואח, לאומרה כתיקנה לומר בה רק טל

, ז" לחלוק ע]כלל כח אות ז[א " ובח]שם[ח "וכתבו בכה. ט" בשם תשובת הלק]ז"סק[

דכל הטעם שצריך לחזור בחול משום דהגשמים סימן קללה וכאילו לא 

מה לנו אם , צ כלל לומר ברכות של חול"ה א"כ בשבת דבלא"וא, התפלל

ואדרבה אם יחזור לומר ברכת השנים שוב כתיקנה יש , נאמר שלא התפלל

, אם אירע להיפךח ד"ח עוד מתו"ז הביא בכה"ועפ. חשש ברכה לבטלה

ונזכר אחר סיום ברכת , שבימות הגשמים טעה ונמשך לתפילת חול בשבת

אלא ששם יש תקנה שיוסיף , אינו צריך לחזור, וטעה לומר בה רק טל, השנים

, ח"ז בכה"וכתב ע. קודם שחוזר לתפילת שבת, לומר ותן טל ומטר בין הברכות

ודיו במה שהפסיק , ףולמעוטי בהפסקה עדי, צ"שנראה שגם לומר הברכות א

דבזה מודה גם בעל , ונראה להוסיף. אלא יחזור מיד לשל שבת, עד כאן

אלא , דעד כאן לא קאמר שצריך לחזור ברכת השנים אפילו בשבת, ט"הלק

ט שכיון שכבר "ל להלק"וס, שברכתו מקולקלת, במזכיר גשם בימות הקיץ

כ אם "א,  שבתכ לחזור לתפילת"התחיל ברכת השנים ודינו לסיימה ורק אח

כ יחזור "הזכיר בה גשם נחשב שהתחיל בה וצריך להשלימה כתקנה ורק אח

פ "אע, שלא קלקל ברכתו, אבל במזכיר טל בלבד בימות הגשמים, לשל שבת

רק שחיסר , מ כיון שלא קלקל ברכתו"מ, שבחול צריך לחזור כדי להזכירו

ושפיר יוכל , םכ חשבינן ליה כעדיין לא התחיל ברכת השני"א, שאלת הגשמים

 .ועיין. לחזור לשל שבת גם בלא לתקן ברכת השנים

 אמר רבי ,תני נתפלל ואינו יודע מה הזכיר: ]א"א ה"פ[ה בירושלמי בתענית "כ .94

 מיכן והילך מה שצורך , כל שלשים יום חזקה מה שהוא למוד הזכיר:יוחנן

להזכיר גשם צ "של, ונחלקו הראשונים אי איירי בעומד אחר פסח. כ"ע. יזכיר

שצריך להזכיר גשם , או דאיירי בעומד אחר סוכות, וספק אולי הזכיר וקלקל
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‰È¯Á‡ , ¯ËÓÂ ÏË ÏÂ‡˘Ï Â˙Ú„· ‰È‰ ÏÏÙ˙‰˘ ‰Ú˘· Ì‡ Ï·‡
ÔÈ„Î ,Ô‚Â‰Î ¯Ó‡ ‡Ï ‡Ó˘ Â˙Ú„· ˜Ù˙Ò� Â˙ÏÈÙ˙ ÌÈÈÒ˘ ÔÓÊ ¯Á‡Â ,

¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ Â�È‡.95  

· ‰Ê ÔÈ„˘ , ¯Á‡˘ ÈÓ�È¯Â„ ÈÓÎÁ Â¯Â‰ „ÂÚ ,‡Ó˙Ò· ˜¯ ¯Ó‡�Â .מא
¯Ó‡ ‰Ó ÏÏÎ Ú„ÂÈ Â�È‡ Â˙ÏÈÙ˙ ,‰Â Â˙ÂÏÈ‚¯Î ¯Ó‡˘ ˙Ú¯ÎÓ ‰˜ÊÁ

Ú‡ ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆÂ"Ï˜‰Ï ˙ÂÎ¯· ˜ÙÒ˘ Ù . ˜ÙÒÂ „ˆ ÂÏ ˘È˘ ÈÓ Ï·‡
Â�˜È˙Î ¯Ó‡ ‡Ó˘ È˙ÈÓ‡ ,Ú‡"ÏÂ˜˘‰ ˜ÙÒ Â�È‡˘ Ù ,‰Ê ÏÏÎ· Â�È‡ ,

ÏÏÙ˙ÈÂ ¯ÂÊÁÈ ‡Ï˘ ÚÈ¯ÎÓ Ï˜‰Ï ˙ÂÎ¯· ˜ÙÒÂ.96 

, �Â¯Á‡‰ Â˜ÏÁ� ¯·„‰ ¯˜ÈÚ Ì‡ ÌÈ�Ó ÈÙÏ Ú·˜�ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘ ÔÈ .מב
Â‡˘ ˙ÂÏÈÙ˙‰ ÔÈ�Ó ÈÙÏ Â‡Â�˜È˙Î Ì‰· ¯Ó ,ÚÂ" ÌÈÚ˘˙ ¯Ó‡È˘ È

 ÌÈÓÚÙ]ÌÈÓÚÙ „Á‡Â ‰‡Ó Â‡ [ÂÎ¯„Î ¯ÓÂÏ ‰ÚÂË Â�È‡ ·Â˘,97 

                                                                                      
ל שאין מזכירין בקיץ "זה יתכן רק למנהג חו' אמנם פי, וספק שמא לא הזכיר

דמחלוקת ' י שפי"בב' ועי, ]מ אינו חוזר"כי במזכיר טל מ[, לא טל ולא גשם

 דנקט ]קיד' סי[עוד בטור ' יוע. ל תלויה בחילוק המנהגים בזה"הראשונים הנ

ה לענין "ולמד מזה דה, ]ל"וכמנהג חו[דאיירי לענין הזכרת גשם לאחר סוכות 

 הביא הדין לענין עומד אחר ]שם[ע "ובשו, חסרון הזכרת טל ומטר אחר הפסח

ל שאין מזכיר טל "ה למנהג חו"א הוסיף דה"והרמ, פסח וספק שמא הזכיר גשם

הרי אם אמר , חר סוכות וספק אם הזכיר גשםדאם עומד א, בימות החמה

ב "ש במ"וע, כרגילותו בימות החמה לא הזכיר לא טל ולא מטר וצריך לחזור

א לא הזכירו דין זה גם לענין שאילת טל ומטר "ע וברמ"פ שבשו"ואע. ]ה"סקל[

, ה לענין זה" הביא בשם ספר אוהל מועד דה]שם[י "מ בב"מ, בברכת השנים

 .עוד בסמוך בענין זה' ועי,  בשם כל האחרונים]ט"שם סקמ[ח "ה בכה"וכ

 .ח"ח שם סקמ"ח וכה"ב קיד סקל"מ .95

 .עוד בזה להלן בהערות' ועי. ועוד, א"נ קרליץ שליט"ר הגר"בשם מו .96

י חזקתו "דלאו דוקא אחר ל, ם מרוטנבורג למד מדברי הירושלמי"מהרהנה  .97

, ]בזה להלן' עי[, ביום אחד שפיר דמיפעמים ' אלא גם באומר צ, שהזכיר כדרכו

דאם הירושלמי איירי בהזכרת טל , א ועוד אחרונים"ח והמג"מ והב"והקשו הד

מלבד מוסף , שבתות' מוספים בד' הלא יש ד, ל"ש הראשונים כנ"וכמ, ומטר

ואם נאמר דהירושלמי איירי . פעמים' יום יש יותר מצ' כ בל"וא, ח"של ר

דהלא בשבתות אין אומרים ברכת , פעמים' אין צכ "כ ג"בשאלת טל ומטר א
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דהירושלמי איירי בין בהזכרת טל ומטר ובין , מ לבאר"הדודעת @@. השנים

. ם"וזה גופא הוא מקור דברי מהר, יום דקאמר לאו דוקא הם' ול, בשאלתם

פ שדיבר גם "דמעצם מה שהירושלמי לא חילק אע, וביאור דבריו נראה

, י דקאמר אינו אלא לדוגמא בעלמא"שמנין למוכרח , בהזכרה וגם בשאלה

נקט מנין , פעמים מרגילין האדם לומר כתיקנו' ובמקום שיאמר הירושלמי דצ

ם "וזה גופא ראיית מהר, יום רגילים' וכוונתו כמנין התפילות שיש בל, יום' ל

ז באמת אין "ולפ. פעמים' אלא לצ, יום' דעיקר כוונת הירושלמי אינה לל

, מ"הד' על קו' ח מה שתי"בב' ועי[, פעמים' רק למנין צ, ימיםמשמעות למנין ה

]. י"פעמים ולא בל' מ דהענין תלוי בצ"מ בעיקר הדבר מסכים לדברי הד"ומ

, דדוחק להעמיד הירושלמי גם בשאלה, מ"ד הד"כתב לחלוק עא "ובמג@@

כ פעמים כמו "אלא כתבו שיאמר כ, פעמים' וגם הראשונים לא כתבו שיאמר צ

דהעיקר , ה"ג ובמחצ"א כמו שביארו בפמ"ונראה כוונת המג, י"ם בלשאומרי

ז יש לנו לבדוק כמה פעמים "ולפ, י"תלוי במנין הפעמים שנאמרת ההזכרה בל

זהו דוקא מנין הפעמים שמרגיל , א פעמים"ואם הוא ק, י"מזכיר גשמים בל

ים א פעמ"יהיה צריך להרגיל לשונו ק, וגם כשנבוא לדון לענין שאלה, הלשון

י לא איירי "כ הירושלמי דקאמר ל"וע[, כדי לצאת מחזקת מה שהוא רגיל

, צריך לחזור, ד ימי חול"דבאמת לענין שאלה כל שנסתפק עד ל, בשאלה

ס "דעת החתוגם @@]. א פעמים לשאול הגשמים"דעדיין לא הרגיל לשונו ק

וביאר , יקנוא תפילות שיאמר בהם כת" דבעינן ק]א"ב קיד סקמ"הובא במ, כ' א סי"ח[

ט ראשון "יום נמנים גם יו' ובכלל הל, משום דהירושלמי איירי בימי פסח, דבריו

' כ נפחתו ב"וא, פ שבערבית ושחרית עדיין אמרו משיב הרוח"אע, של פסח

ח אמר "וריו[, ימים' ל שעושין פסח ח"ומאידך הירושלמי איירי בחו, פעמים

פעמים ' כ נוספו ח"וא, ]הו מקומןבאיז' פ בתוס"כמו שמצוי כמ, ל"הדין לבני חו

שבתות הנשארות באותו חודש ' תפילות לג' וכן יש להוסיף עוד ג, מוספין' לח

ח ניסן "דר, ח"תפילות מוסף דר' וכן יש להוסיף עוד ב, ו אייר"מאסרו חג ועד ט

ל דהשונה "ש חז"וסייע לזה גם ממ. א הזכרות"כ ק"נמצא סה, לעולם מלא

' א להחזיר אחר בצ"ומיהו כתב דלמעשה א. [וכחא פעמים אינו ש"פרקו ק

א "ודברי המג, ס"ב הביא דברי החת"דהמ, ע קצת"ויל]. [ע"פעמים נגד השו

ל " שהביא שיטת החס]ח"סקנ[ח "ע בכה"וע]. כ כוותיה לא הביא כלל"ל ג"דס

ט ראשון "אבל לא הפחיתו ערבית ושחרית של יו, ס"כ כהחת"ל שחישבו ג"והיפ

. ג פעמים"כ הגיעו לסך של ק"וע, ] בהם מוריד הטלפ שלא אמרו"אע[

עיקר הדבר תלוי במספר , נמצא דלכל השיטות הנזכרותולהמבואר @@

א "אלא שהמג, מ"וכדברי הד, ולא במנין הימים, הפעמים שאומר הנוסח הנכון
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, פעמים' מ די בצ"דלהד, מ במנין הפעמים הנצרך"ס נחלקו עם הד"והחת

. ג פעמים"ל בעינן ק"ל והיפ"ולהחס, א פעמים"ס בעינן ק"א והחת"ולהמג

דכל פעם ופעם נוספת שהרגיל , ז נמצאו כמה דינים מחודשים"לפ, אכן@@

ץ ורגיל "ומי שהוא ש, ז ישתנה הזמן שיצא מחזקתו לומר כדרכו"עפ, לשונו

צריך למנות מנין התפילות של שחרית ומנחה שאמר בהם , לחזור התפילה

וכן מי . מים שחוזר כשנסתפק בתפילת לחש שלוולמעט מנין הי, ץ"חזרת הש

וכן מי . י"יצטרך לחזור גם בנסתפק אחר ל, שחיסר איזה תפילות מן הימים

ובשתי הפעמים שאל גשמים , ח ושכח יעלה ויבוא וחזר תפילתו"שטעה בר

ויצא מחזקתו קודם , נמצא שהרגיל לשונו פעם נוספת לומר כדרכו, כתיקנו

רק נזכר , רה מי שטעה ולא שאל בברכת השניםוכן לכאו. לשאר בני אדם

א מהרגל "לכאורה נמצא שחיסר פ, באמצע תפילתו ושאל בשומע תפילה

. ז מחודש מאד"וכ. ויצא מחזקתו אחר שאר בני אדם, לשונו לנוסח הנכון

וליישב דברי , מ"ד הד"א לחלוק בעיקר הדבר ע"ז והגר"זה דעת הטומכח @@

אלא במנין הימים , נין הפעמים שמזכירדאין הדבר תלוי כלל במ, ם"מהר

ז אין חילוק כלל בין שאלה "ולפ, שעוברים מאז שיודע שצריך להזכיר

, וביארו בדבריהם. י"ולעולם יוצא מחזקת מה שהוא רגיל אחר ל, להזכרה

וכן , יום' לל' כגון לענין ברכות הראיה שהם א, ז מצינו בכמה דברים"דכעי

וכן שואלין בהלכות החג , ום שצריך לסדרהי' לענין תפילה שלא אמרה כל ל

כ "ואח, י זוכר מה שראה או אמר"כי כל ל, י ולא יותר"קודם החג דוקא ל

וכן מצינו . י נשכחת מליבו ההזכרה הקודמת"נ דכוותה רק אחר ל"וה, שוכח

', לענין אכילת השלו דאמר קרא עד חודש ימים עד אשר יצא מאפכם וכו

י בדבר "אלא ודאי דעיקר משך ל, כמו המן, תפ שלכאורה לא ירד בשבתו"אע

 שאין ]'ג' ביונה ג[א "הגר' ז לענין תקיעות באלול כ"וכעי. אחד גורם הרגילות אליו

והקשו הלא אין תוקעין , י וכיון דדש דש"ה משום דאז יהיו ל"תוקעין בער

י מהני גם כשאין "א לשיטתו דל"א דהגר"ק שליט"ר הגרח"ויישב מו, בשבתות

ד "הנה האחרונים הקשו מאד עאכן @@. דומיא דטל ומטר,  בפועלהזכרה

ם מכח הירושלמי "שהרי מעיקר חידושו דמהר, ם"ז מעיקר דברי מהר"הט

מבואר שאין הדבר תלוי במנין הימים , מהני' פעמים ביום א' ה אם אמר צ"דה

שכחת 'כ עיקר הסברא בזה תלויה ב"ז א"ואם כדברי הט, אלא במנין הפעמים

ז אין מקור כלל "ולפ', זכירת ההזכרה החדשה'ולא ב',  הקודמתההזכרה

שאמר דבריו , ז"ז קושיא אלא לדברי הט"אי, ומיהו. ם"מהירושלמי לדברי מהר

א "ב הביא דברי הגר"ועל כן המ[, ק"א ל"אבל לדברי הגר, ם"גם בדעת מהר

א לא פירש כן "דהגר, ]ז כתב דרבים מפקפקין"ועל דברי הט, והסכים להם
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‰Ê· ‰�ÈÓ ‡˜Ù�Â , ‡ˆÈ ‡Ï ÌÈÓ˘‚ ˙Ï‡˘ ÔÈ�ÚÏ ‰È�˘ ‰Ú„Ï˘
ÏÂÁ ÈÓÈ ÌÈ˘Ï˘ Â¯·ÚÈ˘ „Ú Â˙˜ÊÁÓ ,]È „Ú Â�ÈÈ‰Â"‡-È"ÂÏÒÎ ‚ ,

ÈÂ" ‡34ÏÂÁ ÈÓÈ  ,Ë „Ú"Â-È"ÂÏÒÎ Ê98[ , ˜ÏÁ ¯ÒÈÁ Ì‡ ÔÈ„‰ ‡Â‰Â
˙‰ ÔÓÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘ Ì˙Â‡· ˙ÂÏÈÙ ,Â˙˜ÊÁÓ ‡ˆÈ ‡Ï ÔÈÈ„Ú .Í„È‡ÓÂ ,

ˆ ÏÏÙ˙‰ Ì‡ 'ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘Ó ˙ÂÁÙ· ÏÂÁ Ï˘ ˙ÂÏÈÙ˙ ,] ‡Â‰˘ ÔÂ‚Î
˘"ı ,˙¯Á‡ ˙ÂÚË ˙ÓÁÓ Â˙ÏÈÙ˙ ¯ÂÊÁÏ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ Í¯ˆÂ‰˘ Â‡[ ,

ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘Ó ˙ÂÁÙ· Ì‚ ‰ÓÁ‰ ˙ÂÓÈ· ÂÎ¯„Î ¯ÓÂÏ Â˙˜ÊÁÓ ‡ˆÈ .
 Ï˜‰Ï ˙ÂÎ¯· ˜ÙÒ ÁÎÓ˘ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â·˙Î ‡�È„ÏÂ ‡ÏÂ˜Ï Ô�ÈË˜�

ÌÈ„„ˆ‰ È�˘Î ,¯ÊÂÁ Â�È‡ ·Â˘ ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘ Â¯·Ú˘ ÏÎ˘ , ÏÎ ÔÎÂ
ˆ ¯Ó‡˘ '¯ÊÂÁ Â�È‡ ·Â˘ Ì�˜È˙Î ˙ÂÏÈÙ˙.99ÙÏÂ " ¯‰ÊÈÏ „‡Ó ÈÂ‡¯ Ê

�‰ ˙˜ÂÏÁÓ· ÈÂÏ˙˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ·"Ï ,]È „Ú ÔÂ‚Î" ˙˘˜·· ÂÏÒÎ Ê
Ì„‡ ÏÎ· ÌÈÓ˘‚ ,ÏÓ ˙ÂÁÙ·Â '˘ ‡Â‰˘ ÈÓ· ÌÂÈ"ı[ , ÁÎ˘È ‡Ï˘

ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ˙˜ÂÏÁÓ· Ò�ÎÈÂ.ÁÎ˘ Ì‡Â  , ÏÏÙ˙ÈÂ ¯ÂÊÁÈ˘ ÈÂ‡¯˘ ‰‡¯�
‰·„�· ‰�˙ÈÂ.100 

                                                                                      
 שהביא ]ט"קיד ס[כמבואר בדבריו , ם"ד מהר"ואדרבה נחלק ע, ם"ת מהרבדע

כ ממה דהזכרת גשמים ושאלת "והוכיח ג, ם"ד מהר"שרבינו פרץ חלק ע

ועוד יש . [ש"ע, מ אין תלוי במנין הפעמים אלא במנין הימים"ש, גשמים שוין

י שיעברו "ז העיקר תלוי בשכחת ההזכרה הקודמת ע"פ שלהט"דאע, להוסיף

כ אין דבר המנגד הזכרה הקודמת "דאל, מ הצריך שיתפלל ברוב הימים"מ, י"ל

לא מצאנו שיתרגל ] מהשלו והתקיעות[וגם בדוגמאות דלעיל , כדי שישכחנה

 ].פ ברוב הימים"לזה אלא כשהיה כן עכ

ד "דעד שיעברו כשיעור ל, א פעמים"ס דסברי דבעינן ק"א והחת"ה להמג"כ .98

 .א תפילות של בקשת גשמים"תפלל קימים לא יגיע החשבון שי

 .ז"ב קיד סקל"ה במ"כ .99

ל מחודשת "ס והחס"א והחת"מ והמג"דמחד גיסא שיטת הד, כבר נתבאר .100

א "ודברי הגר, ם"ז קשה ליישבם עם דברי מהר"ומאידך גם דברי הט, מאד

א "כ לכאורה א"א, ם"ע כמהר"ל בשו"ואחר דקיי, ם"בודאי אינם כדברי מהר

אלא , ג שאין הכרעה ברורה"ובודאי דכל כה, א"כדברי הגרלפסוק לגמרי 

יש ליזהר מאד שלא ליכנס בספק ברכות , ל"דמקילינן כשתי הדעות מכח סב

שיחזור ויתפלל ויתנה , וגם ראוי מאד שאם שכח. ובספק חסרון תפילה
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‡ "ÂÏ‡ ÌÂÈ ÌÈ˘ÂÏ˘·˘ ˙ÂÏÈÙ˙‰ ÔÓ ˜ÏÁ· ÏÏÙ˙‰ ‡Ï˘ ÈÓ ,È .מג
�‰ ‰˜ÊÁ ÂÏ ˘È ˙ÂÏÈÙ˙‰ ·Â¯· ÏÏÙ˙‰˘ ÏÎ"Ï ¯Á‡Ï˘ Ï ' ¯Ó‡ ÌÂÈ

Â�˜È˙Î,101‰Ê· Â˜Ù˜Ù˘ ‰·¯‰ ˘ÈÂ .102‰Ê ÔÙÂ‡· ˜Ù˙Ò�· ÔÎ ÏÚÂ  ,

                                                                                      
ח "הורה כן בכה' שגם במחלוקות שנטיית הדעת נוטה יותר לצד א, בנדבה

 .ש הכא"וכ,  וכדלעיל,כדי לצאת בכל ספק

א בקשר "וכן פסקו מרן החיד, ]ז"שם סקל[ב "הובא במ, ]ג"קיד סקי[ז "ה דעת הט"כ .101

מכח , ל"ז הוא כהנ"ומקור דברי הט. ]נ"קיד סק[ח " ובכה]ב"יד אות טו' סי[גודל 

ם מרוטנבורג היאך למד מדברי הירושלמי דמהני "ד מהר"קושית האחרונים ע

ובשאלה , פעמים' הלא בהזכרה יש יותר מצ, פעמים'  בצגם להרגיל עצמו

ז דאין הדבר תלוי כלל במנין התפילות "כ חידש הט"וע, פעמים' פחות מצ

]. ז"ק האחרונים ע"ועיין לעיל בטעם שיטה זו ובמשה[, אלא במנין הימים

דבירושלמי , א"ה גם דעת הגר"כ, יום' ובעיקר הדבר דתלוי במשך הזמן דל

פ "אע, יום בין לענין שאלה ובין לענין הזכרה' וי במשך למוכח דבדבר תל

ה דעת "וכ, תפילות' ובהזכרה יש יותר מצ, תפילות' שבשאלה יש פחות מצ

 . לענין שאלת גשמים] ]ח"סקכ[צ "והובאו בשעה, המגן גיבורים

ז מכח השגות "ב נראה שדחה דברי הט"אמנם מדברי המוהנה @@. ב שם"מ .102

ם שמועיל "דהנה לענין דינו דמהר, ב"רה הדברים צאבל לכאו, האחרונים

' נחלקו האחרונים אם נקבע לפי מנין צ, פעמים כדי להרגיל לשונו' לומר צ

ב הביא קושית "ובמ, ]לעיל כמה שיטות באחרונים בזה' עי[, יום' פעמים או לפי מנין ל

ת וכתב דדע, פעמים לא בשאלה ולא בהזכרה' יום אינו צ' האחרונים הלא בל

והכריע דאזלינן לקולא , א דאינו תלוי במנין הפעמים אלא במנין הימים"הגר

לעולם אמרינן , יום' ובין אם עברו ל, תפילות' דבין אם עברו צ, בשניהם

' ז דגם בלא התפלל מהני ל"כ הביא דברי הט"ואח. חזקתו שהזכיר כתיקנו

ב לקולא "דאם בעיקר הנידון הכריע המ, ע"ויל, ונראה כדוחה דבריו, יום

ז "ט בדין מי שלא התפלל כלל לא סמך ע"מ, תפילות' י סגי בלא צ"דבעברו ל

כולם נחלקו , ב שם"דכל האחרונים שציין להם המ, ועוד, י"להקל בעברו ל

והם סוברים שתלוי במנין , ז בעיקר דבריו דתלוי במנין הימים"ד הט"ע

י אינו חוזר אף "עברו לב דב"כ אחר דפסק המ"וא, ]וכמו שנתבאר לעיל[, התפילות

ט "מ, ז"ולא חשש לדברי כל האחרונים שחלקו ע, תפילות' כשלא היו צ

הנה , ואמנם@@. ז"ז נצרף דעתם לדחות דברי הט"כשנבוא לדון בדברי הט

ז דין זה "ולפ, הרי הוא מבואר בירושלמי, י אינו חוזר"עיקר הדין דאחר ל

ז "א והט"ב כהגר"סק המט פ"ק מ"כ ל"וא, ע"עצמו מוכרח שיהא מוסכם לכו
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ÏÏÙ˙‰Ï ¯ÂÊÁÈ˘ ÈÂ‡¯ , Â�È‡ Ì‡˘ ‰�˙ÈÂ ·ÈÈÂÁÓ‡‰˙ ˙¯Â˙· ˜¯ 
‰·„�.103 

                                                                                      
ב להקל גם "ז הסכים המ"דהלא עפ, ע"אבל עדיין צ, י אינו חוזר"דאחר ל

פ "ואע, תפילות' פ שלא עברו צ"אע, י אינו חוזר"בשאלת גשמים שאחר ל

פ שדעת כל "ואע, ]לענין שאלה[שדין זה עצמו אינו מבואר בירושלמי 

, תפילות' ו עדיין צי משום דלא עבר"ל דבזה חוזר גם אחר ל"האחרונים הנ

י לחוד מהני "ז דמה שעברו ל"כדברי הט] ל"פ מסב"עכ[' כ מוכח דנקטי"וא

ב להקל כדברי "כ למה כאשר לא התפלל כלל לא הסכים המ"וא, שלא יחזור

שחסרון ההזכרה בה אינו ממעט מנין ' שבת בראשית'מה בין , והיינו[, ז"הט

שחסרון ההזכרה בהם כן , לבין מי ששבת ונמנע מחלק מן התפילות, י"הל

שביאר , ב"ל בדברי המ"צולכאורה @@]. ב"י לדעת המ"ממעט מנין הל

יום הוא ' ל דל"יום נקבע מצד הסברות הנ' ז דעיקר האי דינא דל"בדברי הט

ואחר , ]ולאו דוקא בהרגל לשונו[, משך זמן לחילוף ההרגל בדעת האדם

ועל ,  תפילות או פחות'לא פלוג רבנן בין אם יש בהם צ, כ"ה השיעור בד"שכ

ז חידש "והט, י אינו חוזר"וכל שעברו ל, כן גם לא חילקו בין הזכרה לשאלה

יום ' ס במשך ל"דסו, דגם אם חיסר חלק מן התפילות לית לן בה, פ זה"ע

ל דלא שייכא סברת "ב ס"אכן המ. הורגל בדעתו לשנות ממה שהיה רגיל

י בכל הזמנים " במשך להירושלמי דלא פלוג אלא במי שמתעסק בשינוי זה

אבל מי שחיסר ', פ שאינו מתעסק בשינוי בשבתות וכו"אע, המיועדים לזה

ז "ב לשיטת הט"פ שהסכים המ"אע, ועל כן. אינו בכלל הזה, חלק מן התפילות

. ז"מ בדין מי שלא התפלל דחה לדברי הט"מ, י קובע הדין"א דמשך ל"והגר

, ולא כל האחרונים, ז"ה דברי הטב לבדו הוא הדוח"ז המ"כי לפ, אכן זה דוחק

ב אינו "ובזה המ, ז"שהם דחו לפי שיטתם דפליגי לגמרי על כל שיטת הט

דזהו טעם הדבר דמרן , ואפשר. ע שציין לדבריהם"כ קצ"וא, פוסק כמותם

שלא , ז לקולא גם בשכח ולא התפלל כלל"ח פסקו כדברי הט"א והכה"החיד

י שלא התפלל "או ע, י השבתות"פעמים ע' חילקו בדבר בין חיסר ממנין הצ

 .ל"וכנ, כלל

דהנה לענין מה שנסתפקו האחרונים לעיל אם תלוי ברגילות האדם עצמו או  .103

פ שהיתה "ואע, ח שיחזור להתפלל בתורת נדבה"הכריע הבא, יום' בחלוף ל

ח בכמה "ז מצינו בדברי כה"וכעי, דעתו נוטה להסוברין דתלוי ברגילות האדם

ונוטה יותר ,  אשר גם כשאין צד הספק שקול]צתם הובאו לעילומק[פרטי דינים 

דבזה יוצא ידי כל , ז הורה שראוי להתפלל ולהתנות בנדבה"עכ, צ לחזור"שא
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, Ï ¯Á‡ Ì‚˘ ÂÓˆÚ· ¯ÈÎÓ˘ Ì„‡ 'Â˙ÏÈÙ˙· ‰ÚÂË ÔÈÈ„Ú ÌÂÈ .מד
ÌÈÓ˘‚‰ Ï‡˘ Ì‡ ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘ ¯Á‡ ˜Ù˙Ò�Â , ÂÓˆÚ· ¯ÈÎÓ˘ Â‡
ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘Ó ˙ÂÁÙ· Â�˜È˙Î ¯ÓÂÏ Ï‚¯˙Ó˘ , ÍÂ˙ ÂÏÈÙ‡ ˜Ù˙Ò�Â

Â�˜È˙Î ¯Ó‡ Ì‡ ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘ , ˙ÂÏÈ‚¯ ÈÙÏ ÈÂÏ˙ Ì‡ ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â˜ÏÁ�
 Ú·˜� ÌÏÂÚÏ Â‡ ÂÓˆÚ Ì„‡‰ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘ ÈÙÏ .‰˘ÚÓÏÂ , ¯ÎÊ� Ì‡

¯ÊÂÁ Â�È‡ Â˙ÏÈÙ˙ ÚˆÓ‡· ,Ï˜‰Ï ˙ÂÎ¯· ˜ÙÒ˘ , Â˙ÏÈÙ˙ ÌÈÈÒ Ì‡Â
˜Ù˙Ò�Â , ‰�˙ÈÂ ÏÏÙ˙ÈÂ ¯ÂÊÁÈ·‰·„�.104 

, ˜È˙Î ‡Ï˘ ¯Ó‡Â�È‡„Â· ‰ÚË ÂÏ‡ ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘ ÍÂ˙·˘ ÈÓ ,Â .מה
‰ÏÈÙ˙‰ ¯ÂÊÁÏ Í¯ˆÂ‰Â , ¯Á‡ ‰˜ÊÁ ÂÏ ˘È Ì‡ ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â˜ÏÁ�

Â�˜È˙Î ¯Ó‡˘ ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘,105 ÏÚÂ  ÔÎ ÈÂ‡¯ ¯ÂÊÁÈ˘ ÏÏÙ˙‰Ï ‰�˙ÈÂ

                                                                                      
ב נראה "והמ, ז"ד הט"ש הכא דרוב הפוסקים חלקו ע"ונראה דכ, השיטות

 .שצריך לחזור ולהתפלל ולהתנות בנדבה, כדוחה דבריו

ונראה נטיית דעתו ,  שהביא מחלוקת האחרונים בזה]ב"קיד סקנ[ח "בכה' עי .104

 נטה לדברי ]יז' ח סי"ב או"ח[ומאידך ברב פעלים , דהכל תלוי ברגילות האדם

דכל ספק , ש למעלה"ועל כן הסיק שם כמ, יום' הסוברים שהעיקר תלוי בל

ואחר תפילתו יחזור ויתנה , כ באמצע תפילתו לא יחזור"וע, ברכות להקל

דכל דין זה נאמר רק באינו , עוד בסמוך בהוראת חכמי דורינו' ועי, בנדבה

אפילו כשאינו , אבל כשנראה בדעתו שיתכן שאמר כדינו, יודע כלל מה אמר

דמי שיודע , ז הא מיהא נמצא"ולפ, ז אינו חוזר"עכ, יותר מספק השקול

כ עיקר הדין שאינו צריך "א, יום' בעצמו שמתרגל לומר כתיקנו בפחות מל

כי כמדומה שכן הוא ברוב , ע בעיקר דין הירושלמי"ז קצ" ושמא לפ.לחזור

לפי שעדיין הלשון רגילה , יום' שמתרגלים לומר כתיקנו בפחות מל, העולם

כ למי אמרו "וא, לומר גם הנוסח השני מימות החורף של שנה שעברה

 .יום חזקה שהזכיר כמו שהוא רגיל' בירושלמי שכל ל

וסיים שמא , וכתב דלכאורה איבד חזקתו,  בזהה שכתב להסתפק"במחצ' עי .105

וכשטעה , יום רצופין' אם בעינן ל, וכן נסתפק בזה בעל הבית דוד. יש לחלק

והובאו דבריו , יום מהני בכל ענין' ד ל"או, איבד חזקתו וצריך למנותם מחדש

 וישלח אות 'א פ"ש[ח "ודעת רבינו הבא. ]יז' ח סי"ב או"ח[ וברב פעלים ]ב"קיד סקנ[ח "בכה
לא הוחזק שלושים שכיון ש,  שבאופן זה צריך לחזור גם אחר שלשים יום]טו

חזקה ו אין ל, ברור לו שטעה בתוך השלושים יוםוהיינו ש, יום שהזכיר כהוגן
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 .וכל שהוא מסתפק הרי זה חוזר,  אמר כתיקנושיםושלשאחר 

, הסתפק בזהח כתב להוכיח מגוף דברי הירושלמי שאין מקום ל"בכההנה  .106

', ומשמע דבאותו אדם איירי, אינו חוזר' ואחר ל, יום חוזר' דהלא אמרו כל ל

, י"פ שטעה בתוך הל"דאע, ומבואר, לא יחזור' יחזור ואחר ל' דבנסתפק תוך ל

]. פ היכא דחזר תפילתו כשטעה"ועכ[י חזקתו שאמר כתיקנו "מ אחר ל"מ

דבירושלמי לא , ל"ים הנז ראיה גמורה לספק האחרונ"ואמנם הנה לכאורה אי

' ובזה אמרו תוך ל, אם טעה' נסתפק'אלא במי ש', יודע שטעה'במי ש' איירי

אכן נראה דביאור . ואפשר דביודע שטעה שאני, אינו חוזר' חוזר ואחר ל

ואם בזה , שטעה בודאי' מוכרח דנקטי, דהלא מדהורו דיחזור, ראייתו פשוט

מ "מ, י"פ שטעה תוך ל" מוכח דאעכ"א, אינו חוזר' האיש עצמו אמרו דאחר ל

פ שאפשר "שאע, ולכאורה היא ראיה ברורה. י"לא איבד חזקתו אחר ל

כ היה להירושלמי או "דאל, ה הפשטות"מ כ"מ, לדחוק דלאו בחד גברא מיירי

ל שגם מי "ז הנ"דהנה לדעת הט, יש להוסיףעוד @@. להראשונים לחלק בזה

כ "וא, י"לו יש לו חזקה אחר ליום א' שלא התפלל כלל בחלק מהתפילות בל

פ "ואע, י"ז גם בטעה ואמר שלא כתיקנו לא יוגרע חזקתו אחר ל"לכאורה לפ

, כי הרגיל לשונו לומר בטעות, שכיון שטעה קלקל יותר ממי שלא אמר כלל

והרגיל , מ גם כנגד זה הרי הוצרך לחזור התפילה וחזר ואמר כתיקנו"הלא מ

ל "ז הנ"ח פסקו לקולא כדברי הט"והכהא "ומאחר דמרן החיד. לשונו בטוב

כ לכאורה מבואר דסברי דגם בטעה "א, יום' דגדר הדבר נקבע לעולם בל

ל יש להורות שלא יחזור "פ מסב"ועכ, לא איבד חזקתו] וחזר תפילתו[

דגם , יש להוסיף בזהועוד @@. פ יזהר להתנות בנדבה"או שעכ, להתפלל

 שאין חזקה למי שלא התפלל ונראה שסובר, ז"ב שפקפק על דברי הט"להמ

מ כתב שאם טעה ולא שאל בברכת השנים ונזכר תוך תפילתו ושאל "מ, כלל

, י יש לו חזקה שהזכיר כתיקנו"יום ואחר ל' מהני לעלות לו למנין ל, ת"בש

ז "מ עי"ד בזה משום דמ"וטעה, ז"ומבואר שם שהוא אפילו להחולקין על הט

, ]בזה להלן' עי[לא הרגיל לשונו כן פ ש"אע, י שצריך לשאול הגשמים"נזכר ל

, דמהני לדעתם, ש במי שהתפלל וטעה וחזר כל תפילתו"ה וכ"ז נראה דה"ולפ

גם באמת הרגיל לשונו , י לשאול על הגשמים"דבזה מלבד שנזכר בדעתו ל

כ נראה דדעת "וא, הרי חזר ותיקן כשחזר תפילתו, א"ומה שטעה פ, י"בטוב ל

 .ח בזה"אפ שלא כדברי רבינו הב"רוה
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ÓÂ" ÂÏ ¯˘Ù‡ Ì‡ Ó˘ ·ÂË‰·„� ˙¯Â˙· ˜¯ ÏÏÙ˙ÈÂ ¯ÂÊÁÈ.107 

Â�˘‰ ˙Î¯·· ÌÈÓ˘‚ Ï‡˘ ‡ÏÂ ÂÏ‡ ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘· ‰ÚË , ¯ÎÊ�ÌÈ .מו
 Ï‡˘Â Â˙ÏÈÙ˙ ÍÂ˙‰ÏÈÙ˙ ÚÓÂ˘· ,˘ ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â·˙Î ‰˜ÊÁ ÂÏ ˘È

Â�˜È˙Î ¯Ó‡ ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘ ¯Á‡˘ ,Ï ¯Á‡ ˜Ù˙Ò� Ì‡Â ' Â�È‡ ÌÂÈ
¯ÊÂÁ.108 ‰ÈÓ˙˜ÂÏÁÓ· ÈÂÏ˙ ‰Ê ÔÈ„ Ì‚˘ ‰‡¯� Â,109  ·ÂË ÔÎ ÏÚÂ

‰·„�· ‰�˙ÈÂ ¯ÂÊÁÈ˘. 

                                    
 .ח לזה מגוף דברי הירושלמי כבר נתבארה"וראיית כה, ח שם"ה בבא"כ .107

ומבואר , י"שבזה עולה לו למנין ל,  בשם המגן גיבורים]ז"קיד סקל[ב "ה במ"כ .108

ז שגם בלא התפלל כלל "ד הט"דדין זה נכון אפילו להחולקים ע, מדבריו שם

אמנם לענין מי שלא התפלל ד, ביאור הדבריםונראה @@. י"עולה לו למנין ל

אבל , י אינו חוזר"ש בירושלמי דאחר ל"פ שאינו בכלל מ"סבירא להו לרוה

, פ שלא הזכיר בברכת השנים"אע, ת"מ מי שהתפלל והזכיר גשמים בש"מ

מ נחקק "מ', רפאנו'אחר ברכת ' ברך עלינו'לא הורגלה לומר ' לשונו'ו

, ת"י שאלה בש"שה גם עוזה נע, י שצריך לשאול הגשמים"במשך ל' דעתו'ב

פ שלכאורה יש מקום לומר "שאע, זה נראהומטעם @@. ולכן מועיל

ס כשחזר "כי סו, ת"שהטועה וחוזר על תפילתו עדיף ממי שטעה ושאל בש

ותיקן בזה אותה הפעם , תפילתו הרגיל לשונו לומר ברך עלינו אחר רפאנו

ברכנו אבל זה שטעה ואמר , שהרגיל לשונו לומר ברכנו אחר רפאנו

הרי לא תיקן כלל להרגיל לשונו , ת"כ שאל גשם בש"ואח, כרגילותו בקיץ

י "ס במשך ל"דסו, מ לפי המבואר ניחא"מ, לומר ברך עלינו לאחר רפאנו

י דחזקתו אמר "וזה יועיל לו לאחר ל, נחקק בדעתו שצריך לשאול הגשמים

רק לא , ב בזה"דלדעת המגן גיבורים והמ, נראה עודז "ולפ@@. כתיקנו

אלא גם בטעה לגמרי ונזכר רק לאחר , ת מהני"בנזכר תוך תפילתו ואמר בש

י "דהלא עיקר הטעם מצד שע, כ מהני"ג, והוצרך לחזור כל התפילה, תפילתו

נ באופן זה נחקק "כ ה"וא, ימים שנזקק להזכיר גשמים נחקק הדבר בדעתו' ל

י רבינו וזה לכאורה שלא כדבר, ואולי אפילו מועיל יותר, הדבר בדעתו

, י"יום אין לו חזקה שאמר כתיקנו אחר ל' ל דמי שטעה בתוך ל"ח דס"הבא

 .ת בזה לעיל"וכמשנ

, להסוברים שאם טעה בודאי ואמר שלא כתיקנו וחזר כל התפילה' דלכאו .109

ש בזה "כ, פעמים לשנות' פ שהרגיל לשונו צ"אע, יום' אין לו חזקה אחר ל

 .ועיין.  כפי הצורךפעמים לומר' שבאמת לא הרגיל לשונו צ
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Á‡˘ ÈÓÏ '¯ËÓ ‡Ï· ÏË ˜¯ Ï‡˘Â ‰ÚË ÂÏ‡ ÌÂÈ , Í¯ˆÂ‰Â¯  .מז
Â˙ÏÈÙ˙ ¯ÂÊÁÏ ,‰ÏÈÙ˙· ˜Ù˙Ò� ÌÈÓÈ ‰ÓÎ ¯Á‡Â˙¯Á‡  , Ú„ÂÈ Â�È‡Â

¯Ó‡ ‰Ó ,Â˙˜ÊÁ „·È‡ ‡Ï ,¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ Â�È‡Â.110 ÈÓ· ÔÂ„Ï ˘ÈÂ 
‚ ‰ÚË˘ Ú„ÂÈ˘ ' ¯Á‡ Ì‚ ÌÈÓÚÙÏ 'ÌÂÈ ,Â˙˜ÊÁ „·È‡ Ì‡ , Ì‡Â

 Ì‰È¯Á‡ ˙¯Á‡ ‰ÏÈÙ˙· ·Â˘ ˜Ù˙ÒÈ]‚ ¯Á‡ ¯Ó‡ ‡Ï˘ ÏÎ ' ˙ÂÈÂÚË
‚ Ì‚ 'Â�˜È˙Î ÌÈÓÚÙ[ ,Ï ¯Á‡ Ì‚ ¯ÂÊÁÏ Í¯ËˆÈ'ÌÂÈ .111 

˜ 'ÌÈÓÚÙ ,Ú‡" ÔÎ ‰˘Ú˘ Ù�Â˘Ï ÏÈ‚¯‰˘ Ì„‡ˆ Â�È˙Î ¯ÓÂÏ Â .מח
„Á‡ ÌÂÈ· ,Ï ÍÂ˙· Ì‚ ˜Ù˙ÒÈ Ì‡ ÍÏÈ‡Â Ô‡ÎÓ ' Í¯ËˆÈ ‡Ï ÌÂÈ

¯ÂÊÁÏ.112ıÈ˜·Ó Û¯ÂÁ· ‰�Â˘ ÌÈ�˘‰ ˙Î¯· ÁÒÂ�˘ Â�È‚‰�ÓÏÂ  ,
                                    

, א שאין לו חזקה שאמר כתיקנו"פ שי"ואע. וישלח אות טו' א פ"ח ש"בא .110

 .ח"מ כן הכריע הבא"מ, שהרי מוכח שטעה גם אחר שלשים יום

, ם דימה דין ההזכרה ודין שור נגח"והרי מהר, הנה בתלת זימני הוי חזקה .111

דומיא , זר לקלקולומ בתלת זימני ח"מ, יום כתיקנו' כ אפילו אם אמר ל"וא

ז דבלא התפלל חלק מן התפילות "ואפילו לדעת הט. דשור תם ונעשה מועד

פ "ועכ, מ מי שהתפלל וטעה גרע"מ, י"ז יש לו חזקה לאחר ל"יום עכ' בל

לשון ' ועי. לכאורה דינו שצריך לחזור, פעמים לומר כתיקנו' קודם שתיקן ג

פעם 'וברור לו שטעה , ה אם נזדמן דאחר שלושים יום טע:ח שם"רבינו הבא

כתבתי , ואחר כך נזדמן בפעם אחרת שנסתפק, להי וחזר התפ',םיאו פעמי

אף על גב , כיון דכבר הוחזק שלושים יום שלא טעה בהם, ק מקבציאל"בסה

ויש לעיין אם דקדק לומר דוקא . לא איבד החזקה, דאחר שלושים יום טעה

או , וכדברינו, ד חזקתואבל ביותר מזה דינו שאיב, שטעה פעם או פעמיים

 .ועיין. דלאו דוקא נקט

יה רגיל לומר בשמיני עצרת שה, ם מרוטנבורג" בשם מהר]קיד[ה בטור "כ .112

יום '  כנגד ל,ברכת אתה גבור תשעים פעמים עד משיב הרוח ומוריד הגשם

ולמד כן  .צ לחזור" ועכשיו אם היה מסופק א,פעמים בכל יום' שאומר אותו ג

ה אם ביום אחד התרגל "וה, י מסתמא אמר כתיקנו"חרי למהירושלמי שא

יהודה בעינן '  דגבי שור מועד לר.]כד[ק "ב' והוכיח כן מגמ. י יחד"כמו כל הל

דאם , ומסברא, שלשה פעמיםמ די שהעידו בו "ולר, שהעידו בו שלשה ימים

ע "וכן פסק השו, ר"ש ורוה"ד הרא"וכ. ש"קירב נגיחותיו כ, ריחק נגיחותיו חייב

י מה שדחו הראיה "בב' עי, ם"ד מהר"ואמנם יש בראשונים שחלקו ע. [פ"ורוה

ח לדחות "כ הב"מש' ועי, ושיש לדחות, פנים' פ טעמם בב"ש שיל"וע, ק"מב
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].  מה שפירש במחלוקת הראשונים בזה]כט' סי[ק "י בב"בקה' ועי, דעתם

ל "חומשום שנהג כמנהג , ם הוצרך לחידושו בשמיני עצרת"מהרוהנה @@

, ועל כן אם יאמר כן גם בימות הגשמים, שבקיץ אין מזכירין לא טל ולא מטר

אפילו אם יאמר כן גם , אבל לדידן דמזכירין טל כל ימות הקיץ, יצטרך לחזור

 ]ט"קיד ס[ם "ע הביא דינא דמהר"מרן השו, ועל כן, בימות הגשמים אינו חוזר
אתה גבור עם מוריד הטל של פסח ברכת ' ט א"שאם אמר ביו, רק לענין פסח

יועיל לו שלא יצטרך לחזור בנסתפק אחר הפסח שמא הזכיר גשם , פעמים' צ

ע שכתב "ד השו" מה שתמה ע]ח כלל א סימן כא"או[בגנת ורדים ' ועי. [בקיץ וקלקל

ם אלא לענין משיב הרוח שצריך "ל דלא אמר מהר"וס, הדין לענין פסח

אכן תלמידו ,  לעקור הזכרה אחרתכ"ולא במקום שצריך ג, להוסיף הזכרה

 הרבה להשיב על דבריו וליישב דעת ]ח כלל א סימן ב"או[ת פרח שושן "בשו

, ם"ל וכמהר"א שנהג כמנהג חו"והרמ]. ל"ואכמ, ש מילתא בטעמא"ע, ע"השו

עוד @@. ם עצמו"וכעיקר דברי מהר, הוסיף לכתוב הדין גם לענין החורף

, ההתרגלות הנדרשת בתחילת ימות החמהכ "א, ל"דלמנהג חו, א"הוסיף הרמ

א דגם "ל להרמ"וס, פעמים אתה גבור בלא טל ובלא מטר' שיאמר צ, היא

 שהביא מהאחרונים שחלקו ]ג"סקמ[ב "ש במ"וע, פעמים' לזה מועיל שיאמר צ

ם אלא במרגיל לשונו לומר נוסח אחר בקום "דעד כאן לא אמר מהר, ז"ע

ר "בא' ועי. ז מועיל"ח טל ומטר איאבל במה שנמנע ושותק מנוס, ועשה

עד שימשמשו בו , י שלא יגח"דלא נעשה תם בג, שהוכיח כן מדיני שור מועד

, ששם הנידון אם נעקר ממנו טבע הנגיחה, ב"ולכאורה הדברים צ. ולא יגח

ם דטבע "אבל כאן לאחר דסבירא לן כמהר, ובשתיקתו לא ראינו אינה ראיה

בלא טל ובלא מטר ' ואומר'אם משמיט כ ודאי ש"א, הלשון כדבר המורגל

' ועי[@@. ס נתרגלה לשונו לומר כמו שנדרש בלא טל ובלא מטר"דסו, מועיל

, א"ד הרמ"שכתב להעיר ע, ]א הערה רח"שמות פכ[עוד דבר פלא בתורה תמימה 

, ם אלא במרגיל עצמו בפסח שלא לומר משיב הרוח"דעד כאן לא אמר מהר

א דגם בשמיני עצרת "כ הרמ" לא חידש גם כמשאבל, והיינו לפרוש מרגילותו

ז קושית "כ ליישב לפ"ש מש"וע, יוכל להרגיל עצמו לומר משיב הרוח

והדברים . מ"יהודה בשור מועד ולא כר' ל כר"ם מדקיי"ד מהר"האחרונים ע

, ם נאמרו בשמיני עצרת"עיקר דברי מהר, דהרי היפך הדברים הוא, תמוהין

ק "ץ ובסמ"וכמבואר בספר האגור ובתשב[, במרגיל עצמו לומר משיב הרוח

א הוא לחדש דמועיל גם בשותק ואינו אומר "ומה שהוסיף הרמ, ]ובטור בשמו

אבל על עיקר מה , א"ד הרמ"ובזה פליגי האחרונים ע, לא טל ולא מטר

ע שכתב הדין "בהיפך מדברי השו, א דין זה בעומד בסוכות"שכתב הרמ
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נ בעל התורה "וכפה, ם"עיקר דברי מהרדזהו , לית מאן דפליג, בעומד בפסח

 ].ולא ראה באותה עת מקורי הדברים, תמימה כתב דבריו מן הזכרון

 שצריך להרגיל לשונו לומר מחתימת ברכת רפאנו עד ]ס"קיד סק[ח "בכה' עי .113

רופא חולי עמו ישראל ברך "דהיינו שיאמר , שאלת הגשמים בברכת השנים

ישמיט , פעמים' וכשמרגיל לשונו צ, ד בכללוע" עד ותן טל ומטר' עלינו וכו

שהרי אם יתחיל , ופירש שם. הזכרת שם שמים שבתחילת נוסח ברך עלינו

כי , לא יועיל, להרגיל לשונו רק מלשון ואת כל מיני תבואתה לטובה

, גם ימשיך בה כדרכו ויאמר רק טל, כשיאמר בתפילתו ברכנו בשגרת לשונו

א "ומאידך בזמן שמרגיל לשונו א, ברכהכ צריך שירגיל עצמו מתחילת ה"ע

דלכאורה מאותו , ח"ע בדברי כה"ילולכאורה @@. ש לבטלה"להזכיר ש

די שירגיל , כ גם לאידך גיסא"א, ימשיך בו' ברכנו'טעם שחשש שאם יתחיל 

וכבר בזה , ולא ימשיך כלל, "רופא חולי עמו ישראל ברך עלינו"עצמו לומר 

פ שלא שינן גם נוסח שאלת "ואע, הגשמיםהרגיל לשונו להמשיך כמו בימות 

ובזה ', ח שיאמר עד ותן טל ומטר וכו"כ למה הצריך כה"וא, הגשמים עצמה

 כתב ]א"תקפב סק[א "במגוהנה @@. ע"וצ. ש"נכנס לדון מה יעשה בהזכרת ש

פעמים כדי ' דלא מהני להרגיל לשונו צ, ת"לענין חתימת המלך הקדוש בעשי

, ש לבטלה בעת שמרגיל לשונו"לא יוכל להזכיר ששהרי , שלא יצטרך לחזור

ש "כ בתפילתו כשיאמר עם הזכרת ש"א, ש"ואם ירגיל עצמו לומר בלא ש

י בדין הזכרת "ונסתייע מדברי מרן הב, יטעה לחתום כדרכו האל הקדוש

ש במי "ח שישמיט ש"הצעת הכה' ולכאו. [ש"ע, גשמים בשם האבודרהם

 שחשש שאז בתפילתו יטעה לומר ,א"אינה כדברי המג, שמרגיל לשונו

, ז" כתב לתמוה ע]ג"שם סק[י "א בברכ"אכן הנה מרן החיד]. כרגילותו הקודמת

ם "ד מהר"ל פליג ע"משום דהוא ז, דאין מדברי אבודרהם ראיה לסתור

ל שיועיל גם במרגיל עצמו לומר "כ י"א, ם"ל כמהר"אבל למאי דקיי, לגמרי

ש "בחתימתו בתפילתו בהזכרת ששגם , המלך הקדוש' השם'ברוך אתה 

ומעתה @@. כ"ע. ח"ה דעת הפר"והביא שכ, יחתום המלך הקדוש, ממש

רופא 'ד יוכל לומר "גם בנד, ח"א והפר"דלדעת מרן החיד, נמצא לכאורה

בלא הזכרת ', חולי עמו ישראל ברך עלינו השם אלוקינו את השנה הזאת

שאמנם לא , ל"א יוטעם הדבר בסבר. ויועיל לו להרגיל עצמו, ש ממש"ש

אבל כיון שחזר , ש ממש"הרגיל לשונו לומר המלך הקדוש אחר הזכרת ש
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Â¯Á‡‰ Â˜ÒÙ�Î ¯Ó‡"Ó ÍÒ Ï"ÌÈÓÚÙ ‰ , ÌÈ�Â˘Ï ÏÈ‚¯‰˘ ÈÓ�Â Â .מט
Ë ¯Á‡Ï˘" ˙ÂÓÈ· ÏÈ‚¯ ‡Â‰˘ ‰Ó ¯ÓÂÏ Â˙˜ÊÁÓ ‡ˆÈ ¯·Î ÌÂÈ Â

‰ÓÁ‰ ,˜Ù˙Ò� Ì‡Â ,¯ÊÂÁ Â�È‡ ·Â˘.114ÙÏÂ " ÂÓˆÚ ÏÈ‚¯‰ Ì‡ Ê
ÌÈÓÚÙ ˙ˆ˜Ó ,¯Ó‡È˘ ÌÈÓÚÙ ÍÒ ÏÎ , Í¯ËˆÈ˘ ÌÈÓÈ‰ ÔÈ�ÓÓ ˙ÈÁÙÓ

¯Ó‡ ‰Ó ˜Ù˙ÒÈ˘Î Ì‰· ¯ÂÊÁÏ .ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ‡Ï˘ ÈÂ‡¯˘ ‰‡¯�Â,115 
 ÏÚÂ Â�˜È˙Î ¯ÓÂÏ ÂÓˆÚ ÏÈ‚¯È Â‡ ÔÎ„Á‡Â ‰‡ÓÌÈÓÚÙ  , Í¯ËˆÈ ‡ÏÂ

¯ÂÊÁÏ,116ÏÏÎ ÂÓˆÚ ÏÈ‚¯È ‡Ï˘ Â‡  ,Ï ÏÎ ¯ÂÊÁÈ ˜Ù˙Ò�· Ê‡Â '
ÌÂÈ.117 
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זה עצמו מועיל לחקוק בדעתו שצריך לחתום , פעמים' וכפל הדבר בפיו צ

ג דאפילו בטועה ונזכר "ת לעיל בסברת המג"וכעין משנ, המלך הקדוש

הם יש לו יום שאחרי' ז מהני למנין ל"עכ, ת"בתפילתו ושאל גשמים רק בש

פעמים רק ' מ כבר נתבאר שנראה שגם אם יאמר צ"ומ. [חזקה שאמר כתיקנו

 .ועיין]. יועיל שלא יטעה' לכאו, "רופא חולי עמו ישראל ברך עלינו"לשון 

 .ת"ב בפשיטות בשם השע"ב קיד סקמ"ה במ"כ .114

אם הדבר תלוי במנין , שכבר נתבאר לעיל שהדבר תלוי במחלוקת האחרונים .115

 .א פעמים שאומר כתיקנו"פעמים או ק' או במנין ציום ' ל

לעולם הדבר , ם"ל כמהר"א עצמו דלא ס"דאמנם לדעת הגר, לרוב הפוסקים .116

, ז"ה גם לדברי הט"ולכאורה כ, ואפילו הרגיל עצמו לא מהני, יום' תלוי בל

פ שמקצת ראשונים חלקו עליו "ואע, ם"ר פסקו כמהר"ע ורוה"אבל הלא השו

 .בדינו

כי להסוברין דתלוי במנין , ע"לא יצא מן הספק לכו' לאחר ל, נם גם בזהואמ .117

וזה נמשך , א תפילות חול"תפילות חול או ק' צריך שיגיע למנין צ, הפעמים

לכאורה יועיל , וכדי לצאת מן הספק גם בזה, ז כסלו"עד ט] בחלק מן השנים[

 .ועיין. קנוא פעמים כתי"ירגיל לשונו לומר עוד י] כסלו' ז[' אם ביום הל
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åìñë ùãåç éðéðò 

Î ‡Â‰ ÂÏÒÎ ˘„ÂÁ ,ÈÚÂ" ÂÏÊÓ ÌÈ¯‰Ï ÁÏˆÂÓ ‰È‰È Ê�Ë·˘ „‚ ‚„ .א
ÂÈ�ÈÈ�Ú ÏÎÏÂ ÂÈ˜ÒÚ ÏÎÏ.1˙¯‡Ù˙ ˙�ÈÁ·Ó ‡Â‰ Ì‚  , ÏÚÂ Â· ¯‰ÊÈ ÔÎ

ÏÈÎ¯ ÍÏÈ ‡Ï˘ ¯˙ÂÈ· ,¯ÂÒÈ‡ ˙ÏÈÎ‡·Â ‰·È�‚Â ÏÊ‚ Í¯Ò ÔÈ�Ú· ÔÎÂ .
‰�˘‰ È˘„Á ¯‡˘Ó ¯˙ÂÈÂ ¯˙ÂÈ ÂÓ‡Â ÂÈ·‡ „Â·Î· ¯‰ÊÈÂ.2 

 Á,3�Ú˙ „ÈÁÈ ·¯Ú· ‰ÎÂ�Ú˙‰Ï ˙È�Ú„ Ô¯Ó Â˘‰"Ú ¯˙ÂÓ˘ ˙Â˙ .ב
ÔÎÂ ÔÈ¯˙ÂÓ „ÙÒ‰·. ˘ÈÂ ÌÈ�Â¯Á‡‰Ó ÌÈ¯ÒÂ‡˘ ˙Â�Ú˙‰Ï.4 ÏÎÓÂ 

ÌÂ˜Ó ÌÈ‚‰Â�‰ ˙Â�Ú˙‰Ï ·¯Ú Â�Á‰Î ˙¯ÂÓ˙ ˙È�Ú˙ Ï˘ ·¯Ú ¯"Á 
˙·Ë, ÔÈ‡˘¯, ÔÈ‡Â ˙Â�˘Ï Ì‚‰�Ó, Ï·‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ‡Ï Â‚‰�È ÔÎ.5 

ÔÈ‚‰Â�Â ÌÈ„˜‰Ï ˙È�Ú˙‰ ÌÂÈÏ Î"‚ ÂÏÒÎ Ì„Â˜ ‰ÎÂ�Á, Ì‡Â ÏÁ ˙·˘· 
Â‰Â˘ÚÈ Î·"‡ ÂÏÒÎ. ÏÎÓÂ ÌÂ˜Ó ·¯Ú· ˘‡¯ ˘„ÂÁ ÔÈ¯ÊÂÁ ¯ÓÂÏ 

ÌÈÏÈ‰˙‰ ˙Ú˘· ‰Á�Ó ¯‡˘Î ÌÈ˘„ÂÁ‰ ÌÈ¯ÓÂ‡Â ‰È"¯ Ï˘ ¯"Á.6 

  ˘ÈÎ· ˙Â¯˜Ï ÔÈ"· ˜¯Ù È‚Á ¯ÙÒ· ÂÏÒÎ „ '¯ÙÒ‰ ÛÂÒ „Ú.7�Â‰‚ .ג

                                    
 .כו אות ה' מועד לכל חי סי .1

 .כז אות א' שם סי .2

ש " והרא]ה רב"ד. יח[בתענית ' פ דעת תוס"והוא ע, א"ותרפו ס, ע תקעג"שו .3

ב "במ' ועי, ]ג"ג מחנוכה ה"פ[ם "כ הרב המגיד בדעת הרמב"וכ, ]ח' א סי"פ[במגילה 

 .מ לגזור תענית ציבור ודאי אסור"א דמ"תרפו סק

ד "וכ, ]ה ולענין"ד, ף"בדפי הרי: ו[ן בתענית "והר, ק דמגילה"ה פ"ף והרז"ד הרי"כ .4

ש "וע, א"ב שם סק"הביא דבריהם במ, ח"ח והפר"וכן פסקו הב, :]שם יח[המאירי 

 .מ ההספד גם לדידהו שרי"ב דמ"צ סק"בשעה

 .ב שם"מ .5

 .כז אות ב' מועד לכל חי סי .6

 .ו שכתב הטעם לזה"תכט סק' ש סי"וע, ו"ח תרע סקכ"וכה, ח וישב אות כג"בא .7
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 Ó· ,ÂÌÈ¯ÓÂ‡ ˙È¯Á˘·.8�Á ·¯Ú Ï˘ ‰Á�Á˙ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡ ‰ÎÂ�ÔÂ .ד

  Á ·¯Ú·.9�È ÌÈ˜„˜„Ó ÏÂ·ËÏ‰ÎÂ˘  .ה

äçéúôäëåðç éðéðòì  
, ‰ · ÂÏÒÎ�È˙Â·¯ Â¯Ó‡"ÔÎ˘Ó‰ ˙Î‡ÏÓ ‰¯Ó‚�Î·˘ ˘¯„Ó· Â .ו

¯ „Ú Ì˜Â‰ ‡ÏÂ"ÔÒÈ� Á ,·˜‰ ‰ˆ¯˘ ÈÙÏ"Î˘Ó‰ ˙ÁÓ˘ ·¯ÚÏ ‰ Ô
˜ÁˆÈ Â· „ÏÂ�˘ ˘„ÂÁ· ,ÂÏÒÎ ˘„ÂÁ „ÈÒÙ‰˘ ÔÂÈÎÂ ,·˜‰ ¯Ó‡" ‰

Ï ÌÏ˘Ï ÈÏÚÂ ,È‡�ÂÓ˘Á ˙È· ˙ÎÂ�Á· ÂÏ ÌÏÈ˘Â.10  

·¯˜· ÈÂÏ Ë·˘ ‰È‰ ‡Ï˘ ÈÙÏ , ÂÒÈÈÙ�‰ ˙Â�Â¯Ó‡ „ÂÚ ,˘ÌÈ‡È˘ .ז
·˜‰"Ú Ò� ‰˘ÚÈ˘ ‰Ó· Ô¯‰‡Ï ‰"˙¯Á‡ ‰ÎÂ�Á· ÂÈ�· È , ‡È‰Â

È‡�ÂÓ˘Á ˙È· ˙ÎÂ�Á ,Ï ÌÈ�‰Î ˙Î¯· ˙˘¯Ù ÍÈÓÒ‰ ÍÎÈÙÏÂ ˙˘¯Ù
Á·ÊÓ‰ ˙ÎÂ�Á.11  

                                    
 .ו"ח תרפג סק"כה .8

והוא מכלל ,  שגם חנוכה נקרא רגל]ד"כ דף קח ע"שעה[ל "פ דברי רבינו האריז"ע .9

ומקור דבריו מתיקוני זוהר . ויש בו תוספת קדושה יותר ממי החול, המועדים

 מאי. אלה ברא מי איתמר בגינה עילאה משכן:  דאיתא שם]א"ח ע"ב דנ"ח[חדש 

 וחג המצות חג :אינון אלין ,'ה מועדי אינון ומאן ','ה מועדי אלה' אלין 'אלה'

. פורים חנוכה השנה ראש :אוחרנין תלת. תלת הרי ,הסוכות וחג השבועות

 אלה איקרון אחרנין תלתא ,קדש מקראי ואינון ,'ה מועדי איקרון מנהון תלתא

 עם שלש פעמים אל יפעל אלה כל הן ]לג איוב[ איתמר ולקבליהון ,מועדי הם

ה בפלא יועץ ערך טהרה שנכון לטבול בהגיע ימים שיש בהם "וכ. כ" ע.גבר

ראוי שיטבול , וכיון שיש בימי חנוכה תוספת קדושה. כ"ע. תוספת קדושה

 .לקבל קדושת הימים הללו

בר שנגמרה ועיקר הד. ש"ע, ]רמז קפד' מלכים א[ה מבואר בילקוט שמעוני "כ .10

 .]יא' פקודי פ[ה בכסלו נתבאר גם במדרש תנחומא "מלאכת המשכן בכ

י מהמדרש שחלשה " שהביא דברי רש]פסוק ב' במדבר פרק ח[ת "ן עה"ה ברמב"כ .11

אבל ענין : ל"וכתב לפרש וז, ה שלך גדולה משלם"דעת אהרן ואמר לו הקב

שהיתה בבית שני על  ,כה של נרותו לדרוש רמז מן הפרשה על חנ,ההגדה הזו

ובלשון הזה מצאתיה . רצוני לומר חשמונאי כהן גדול ובניו, ידי אהרן ובניו

 כיון ,ראיתי במדרש,  שהזכיר האגדה הזו ואמר,במגלת סתרים לרבינו נסים
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˙ ˘‚È˙ÂÏ‚ ˙Ú· Ì�ÁÈË·‰˘" Â�È˙Â·¯ Â¯Ó‡ „ÂÚ ,È˘‰ Â�Â .ח
Á Â�Âˆ¯ ÏÚ ¯Â·Ú�˘"Â ,Ó"ÌÏÂÚÏ Â�·ÊÚÈ ‡Ï Ó , ÏÚ Ì‚ ‰Ê· ÂÊÓ¯Â

ÌÈ�ÂÂÈ‰ ÈÓÈ.12 

                                                                                      
ה למשה "אמר לו הקב', שהקריבו שנים עשר שבטים ולא הקריב שבט לוי וכו

 ואני , שיש בה הדלקת הנרות,כה אחרתויש חנ, דבר אל אהרן ואמרת אליו

והיא , כה שקרויה על שמםו וחנ,עושה בה לישראל על ידי בניך נסים ותשועה

. ל"כת המזבח עכוולפיכך הסמיך פרשה זו לפרשת חנ, כת בני חשמונאיוחנ

ה "אמר לו הקב, ]טו ו[ וכן במדרש רבה ]תנחומא בהעלותך ה[וראיתי עוד בילמדנו 

הקרבנות כל , לגדולה מזאת אתה מוכן,  תתיראלך אמור לאהרן אל, למשה

אבל הנרות לעולם אל מול פני המנורה , זמן שבית המקדש קיים הן נוהגין

והנה דבר .  וכל הברכות שנתתי לך לברך את בני אינן בטלין לעולם,יאירו

 אף הנרות , שכשאין בית המקדש קיים והקרבנות בטלין מפני חורבנו,ידוע

 שהיא נוהגת אף לאחר ,כת חשמונאיואלא לנרות חנאבל לא רמזו , בטלות

, כת הנשיאים נוהגת לעולםווכן ברכת כהנים הסמוכה לחנ. נויחורבן בגלות

 בכבודו של אהרן שלא ,כת הנשיאים מלפניה ומלאחריהודרשו סמוכין לחנ

' סי[וענין סמיכת הפרשיות נזכר גם בדברי הרוקח . ן"ל הרמב"עכ. נמנה עמהם
 בגימטריא זאת יהיה "זאת חנוכת המזבח: "ל"וז, עוד רמזים בזה והוסיף ]רכה

ביום " . בגימטריא אז שמנת ימי המזבח"זאת חנוכת המזבח" .בימי חשמונים

להעלות נר .  בגימטריא חנוכה ביום עשרים וחמשה בכסליו"המשח אותו מאת

 לכך סמך זאת , לפי שחייב להדליק נרות בחנוכה,תמיד בפרשת ואתה תצוה

 לכך סמך , ולפי שעל ידי כהנים נעשה,ת המזבח בהעלותך את הנרותחנוכ

 .כ" ע. המזבחתבברכת כהנים דבר אל אהרן ואל בניו לחנוכ

 ,"לא מאסתים ולא געלתים לכלותם: " דאמר שמואל]יאץ[במגילה ' ה בגמ"כ .12

 - "לכלותם" ,בימי אספסיינוס - "ולא געלתים" ,בימי יוונים - "לא מאסתים"

בימי גוג  - "אלהיהם' כי אני ה" ,בימי רומיים - "להפר בריתי אתם" ,מןבימי ה

 שהעמדתי להם דניאל , בימי כשדים-" לא מאסתים" : במתניתא תנא.ומגוג

 שהעמדתי להם שמעון , בימי יוונים-" ולא געלתים" .חנניה מישאל ועזריה

העמדתי  ש, בימי המן-" לכלותם" .הצדיק וחשמונאי ובניו ומתתיה כהן גדול

 שהעמדתי להם של , בימי פרסיים-" להפר בריתי אתם" .להם מרדכי ואסתר

 שאין כל אומה , לעתיד לבוא-" אלהיהם' כי אני ה" .בית רבי וחכמי דורות

 .ולשון יכולה לשלוט בהם
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˘ ˙È·· ,Ï‡¯˘È ÏÚ ˙Â¯Ê‚ Â¯Ê‚ ,Ì˙„ ÂÏË·Â , ‡ÏÂ�ÔÂÈ ÂÎÏÓ˘Î È .ט
˙ÂÂˆÓ·Â ‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÏ Ì˙Â‡ ÂÁÈ�‰ , Ì�ÂÓÓ· Ì„È ÂË˘ÙÂ

Ì‰È˙Â�··Â ,ÏÎÈ‰Ï ÂÒ�Î�Â ,˙Âˆ¯Ù Â· Âˆ¯ÙÂ ,˙Â¯‰Ë‰ Â‡ÓËÂ.  ¯ˆÂ
Ì‰È�ÙÓ „‡Ó Ï‡¯˘ÈÏ Ì‰Ï ,ÏÂ„‚ ıÁÏ ÌÂˆÁÏÂ , Ì‰ÈÏÚ ÌÁÈ¯˘ „Ú

Â�È˙Â·‡ È‰Ï‡ ,ÌÏÈˆ‰Â Ì„ÈÓ ÌÚÈ˘Â‰Â , ÌÈ�‰Î‰ È‡�ÂÓ˘Á È�· Â¯·‚Â
ÌÂ‚¯‰Â ÌÈÏÂ„‚‰ ,Ì„ÈÓ Ï‡¯˘È ÂÚÈ˘Â‰Â ,ÌÈ�‰Î‰ ÔÓ ÍÏÓ Â„ÈÓÚ‰Â ,

 ÌÈ˙‡Ó ÏÚ ¯˙È Ï‡¯˘ÈÏ ˙ÂÎÏÓ ‰¯ÊÁÂ‰�˘ ,È�˘‰ Ô·¯ÂÁ‰ „Ú .
ÂÂ¯·‚˘ÎÌÂ„·‡Â Ì‰È·ÈÂ‡ ÏÚ Ï‡¯˘È ,Î· "Á· ‰Â‰È‰ ÂÈÏÒÎ ˘„, 

 ‡ÏÂ „Á‡ ÍÙ ‡Ï‡ ˘„˜Ó· ¯Â‰Ë ÔÓ˘ Â‡ˆÓ ‡ÏÂ ÏÎÈ‰Ï ÂÒ�Î�Â‰È‰ 
 ‰Î¯ÚÓ‰ ˙Â¯� Â�ÓÓ Â˜ÈÏ„‰Â „·Ï· „Á‡ ÌÂÈ ‡Ï‡ ˜ÈÏ„‰Ï Â·

¯Â‰Ë ÔÓ˘ Â‡ÈˆÂ‰Â ÌÈ˙ÈÊ Â˘˙Î˘ „Ú ÌÈÓÈ ‰�ÂÓ˘. È�ÙÓÂ ‰Ê 
Â˙Â‡·˘ ÌÈÓÎÁ Â�È˜˙‰¯Â„‰ ,ÂÏ‡‰ ÌÈÓÈ‰ ˙�ÂÓ˘ ÂÈ‰È˘ , Ô˙ÏÁ˙˘ 

Î ÏÈÏÓ"ÂÏÒÎ· ‰,ÏÏ‰Â ‰ÁÓ˘ ÈÓÈ , Ô‰· ÔÈ˜ÈÏ„ÓÂ ˙Â¯�‰ ÏÚ ·¯Ú· 
ÌÈ˙·‰ ÈÁ˙Ù,˙ÂÏÈÏ‰ ˙�ÂÓ˘Ó ‰ÏÈÏÂ ‰ÏÈÏ ÏÎ· , ˙ÂÏ‚ÏÂ ˙Â‡¯‰Ï 

Ò�‰,‰ÎÂ�Á ÔÈ‡¯˜�‰ Ô‰ ÂÏ‡ ÌÈÓÈÂ .13  

‰ , ‰˘Ó Ï˘ Â˙Î¯· ÁÎÓ ‰È�· ÔÂÁˆ�ÂÓ˘Á È�ÔÂÈ ˙ÂÎÏÓ ÏÚ È‡ .י
Ú Â�È·¯"‰ ,‚ÂÈÊ˘ÔÂÈ ˙ÂÎÏÓ „‚�Î ÈÂÏ Ë·˘ .14  

                                    
שאם נכנסו , ז"ח שהעיר ע"בפר' ועי. ב"א וה"ג מחנוכה ה"ם פ"לשון הרמב .13

אלא בליל , יעו למצוות הדלקת נרות המנורהכ לא הג"א, ה בכסלו"למקדש בכ

ז "ולפ, לילות' רק זל להדליק "הופ מאי דקשיא לן ד"וכתב ליישב ע, ו בכסלו"כ

לילות האחרות הוא '  והז,משום הנצחוןבאמת רק דלילה הראשונה הוא , ניחא

א "בדברי מרן החיד' ועי, ח"ד הפר"אכן במעשה רוקח העיר ע. משום הנס

ה במאירי ובסדר הדורות ובספר "ח והביא שכ"ברי הפרר שהסכים לד"במחב

 .ש"ע, יוחסין

יהודה כנגד ,  שמשה רבינו זיווג שנים שנים]ויחי פרשה צט' פ[ה במדרש רבה "כ .14

ובנימין כנגד . כ מלכות בבל נופלת בידי דניאל שהוא מזרע יהודה"וע, בבל

ויוסף כנגד . נימיןכ מלכות מדי נופלת ביד מרדכי שהוא מזרע ב"וע, מלכות מדי

ל נופלת מלכות אדום ביד משוח מלחמה שבא מזרע "כ לעת"וע, מלכות אדום

זה שבט שלישי וזו מלכות , לוי כנגד מלכות יון: ואמרו שם לענין לוי. יוסף
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ÈÁ ÔÂ˘Ï , ÈÎ�Á ÔÂ˘ÏÂ ÍÂ�˙È·‰ ˙ÎÂ�Á "Ó Ì‚ ¯Ê‚�ÔÂ˘Ï"‰ÎÂ  .יא
ÁÈ˘Ó‰ ÔÓÊÏ ÊÓÂ¯ ‡Â‰ ,˘„˜Ó‰ ˙È· Í�ÁÏ ÔÈ„È˙Ú Â�‡˘.15 

‡ ÙÓ�Ï ÂÎ¯ˆÂ‰˘ ‰Ó ,È" ÔÈÎÈ¯ˆ ÂÈ‰˘ È�ÂÓ˘ ˜Ï„È˘ Ò�ÌÈÓÈ ‰ .יב
 ‡È·‰Ï¯˘‡ Ï˘ Â˜ÏÁ· ‡È‰˘ ÚÂ˜˙Ó ¯Â‰Ë ÔÓ˘,16 ˜Á¯Ó· ‡È‰Â 

Ï‰· ÌÈÓÈ ‰�ÂÓ˘ ÍÏ‰Ó‰¯ÊÁÂ ‰ÎÈ.17 ÈÂ" ÌÈ˙Ó È‡ÓË ÂÈ‰˘ ÌÂ˘Ó ‡
Ê ÔÈÎÈ¯ˆ ÂÈ‰Â '¯‰ËÈÏ ÌÈÓÈ ,ÔÓ˘‰ Ô˜˙Ï „Á‡ ÌÂÈÂ.18 ÈÂ" ÌÂ˘Ó ‡

                                                                                      
אלו תוקעי קרנים ואלו , זה אותיותיו משולשין וזו אותיותיה משולשין, שלישיה

אלו לובשי מכנסים , אלו לובשי קיסיםאלו לובשי כובעים ו, תוקעי סולפירים

באו , סיןוסין ואלו מועטין באוכלואלו מרובים באוכל, ואלו לובשי פמלליא

 מחץ ]דברים לג[באיזו זכות מברכתו של משה שאמר , מרובים ונפלו ביד מועטין

ועיין . ביד מי מלכות יון נופלת ביד בני חשמונאי שהם משל לוי, מתנים קמיו

מי זאת הנשקפה כמו " על הפסוק ]בא פרשה טו' פ[ במדרש רבה עוד במה שאמרו

, חמה, לבנה, שחר [ארבעה דברים של שבח יש כאן לישראל, 'וכו" שחר

יות שעמדו על ישראל לא כפרו ו שבארבע גל,יותו כנגד ארבע גל,]נדגלות

 ,בתקופת תמוז מי יוכל לעמוד כנגד השמש,  במלכות יון,ברה כחמה. ה"בהקב

 ומתתיה הכהן ובניו עמדו ,כך במלכות יון הכל ברחו ממנו, חים ממנוהכל בור

 . וברחו מפניהם האוכלוסין של יון ונהרגו כולן,ה"באמונתו של הקב

 .ערך נר חנוכה, רבינו בחיי בספרו כד הקמח .15

  תקועה אלפא לשמן:]פה[וכמו שאמרו במנחות  .16

ונה ימים לפי שהיה להם שמן טהור  שנתעכבו שמ]ף"בדפי הרי: ט[ן בשבת "ה בר"כ .17

ימים בין ' והוצרכו ח, שהשמן נתון בחלקו של אשר בגליל, ימים' בריחוק ד

י מלוניל "י ובאורחות חיים ובאשכול ובר"ה בנימוק"וכ, הליכה וחזרה

 ].וכבר עמדו בזה דהא איכא שבת בנתים[, ובאבודרהם בשם הירושלמי

ומפני שהיו כל ישראל בחזקת : ל הלבוש" וז.]ריש תרע[י "וכן בב, ה באשכול"כ .18

ולא היה אפשר ,  וגוי מטמא במגע, שהרי נגעו בהרוגי גוים,טמאי מגע מתים

ויום אחד , להם לתקן שמן טהור עד שיעברו עליהם שבעה ימים לטהרתם

ובין כך ובין כך היתה נשארה , תים ותקונן להוציא מהן שמן טהורילכתישת ז

ה נס שהדליקו באותו פך שמצאו "לי שעשה להם הקבלו, המנורה בלתי דולקת

ם "א דמלשון הרמב"וי. ל" עכ.כל השמונה ימים עד שהיה להם שמן טהור

 .י"שכתב עד שכתשו והוציאו שמן טהור משמע כוונתו כפי שפירש בב
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˙¯˘ ÈÏÎÂ Á·ÊÓ‰ ÔÈ�·· ÌÈÓÈ‰ ˙Ú·˘ ÏÎ ÔÈ„Â¯Ë ÂÈ‰˘.19 ÈÂ" ‡
ÂÈ ¯ÂÚÈ˘Î ‚Á‰ ‡‰È˘ È„Î ‡Â‰˘"˙Â„ÚÂÓ‰ ÏÎ·˘ ÍÂ¯‡‰ Ë ,] ‡Â‰˘

ÁÓ˘ ÌÚ ˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á"˙.[20 ÈÂ"˜Ó·˘ ÌÈ¯·„ ‰ÓÎ „‚�Î ‡Â‰˘ ‡ ˘„
‰�ÂÓ˘ ÔÂ·˘Á· Ì‰˘.21 ÁÈ˘Ó‰ ˙ÂÓÈÏ ÊÓÂ¯ ‰�ÂÓ˘ ¯ÙÒÓ ÈÎ „ÂÚÂ ,
˙‚‰�‰ ÏÚÓ ‡Â‰˘Ú·Ë‰ ,22  ‰Ó ÏÚ ÌÈˆÂ¯È˙ ‰ÓÎ ‰¯Ú‰· ÔÈÈÚÂ

Á ‰ÎÂ�Á ÔÈ˘ÂÚ˘ 'Ú‡ ÌÈÓÈ"‡ ÌÂÈ ˜ÈÏ„‰Ï È„ ÔÓ˘· ‰È‰˘ Ù'.23 

                                    
 רש פי, ימיםהוהא דנעשה נס שהיה דולק שמונ: ל"וז, שכא' ב סי"ז ח"ה באו"כ .19

ימים בבנין המזבח '  משום שהיו טרודים כל ז,ר יצחק" יהודה בנומורי רבי

 .ובכלי שרת

לא נעשה נס ]ו[: ל"וז,  והובא בקובץ שיטות קמאי:]כא[י מלוניל בשבת "ה בר"כ .20

לפיכך , שאילו פרעה לא גזר על המצות ויון הרשעה גזרה, כזה לישראל

. סלהזכיר בהם הנ, שהוא שמונה ימים, האריכו אלו הימים כשיעור החג

כמו כן היו שמחים ומזכירין מעשה נסים , ואפילו לא היה נעשה בהם בשמן

אלא , אך לא היו מדליקין נרות כלל, כשיעור יום טוב הארוך מכל המועדות

הוסיפו , וכשבא ונכפל להם נס בשמן, מהללים ומרוממים כשאר מועדות

 .כ"ע. להדליק הנרות להזכיר כפילת הנס

בגדי ' הכהן הגדול לובש חש, ]ערך נר חנוכה[ד הקמח כ רבינו בחיי בספרו כ"כ .21

בשמן ' ד, דברים של ריח טוב במקדש' וח, כלים' משוררים בחוהלוים כהונה 

וכן . 'ואף בקרבנות נאמר מיום השמיני והלאה ירצה וגו, בקטורת' המשחה וד

ושמונה מחיצות , ושמונה חוטין בציצית, מצות מילה היא ליום השמיני

 .לנבואה

מן זרמז ל'  והוא כי חשבון ח,ועוד יש בזה טעם אחר: ל"וז, כ שם רבינו בחיי"כ .22

במעלת ' נה הוא אחר הזווידוע כי חשבון שמ, נהו שהוא על מעלת שמ,המשיח

ולפי שהעולם הזה הוא ',  וכו ובזמן המשיח יחזרו כל האומות לאמונתנווהאחד

חייבה החכמה , נרות'  ומזה היתה מנורת המשכן והמקדש בז,על מעלת שבעה

 כי בו תהיה מעלה יתירה ותוספת השגה ,'להיות זמן המשיח על מעלת ח

וכן הביא מה שאמרו רבותינו . כ"ע. י על כל הזמנים שעברו"בידיעת הש

, נימין' ושל ימות המשיח של ח, נימין היה' כנור של מקדש של ז :]יג[בערכין 

 .למנצח על השמיניתשנאמר 

נה ושמן שבפך לשמהשחילקו  .א: אופנים'  וכתב לתרץ בג,י הקשה כן"בב .23

 ונמצא , והיה דולק עד הבוקר,במנורה חלק אחדנתנו  ובכל לילה ,חלקים
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ז נתנו פחות מכשיעור הנצרך "דלפ, ע בתירוץ זה" ויל.שבכל הלילות נעשה נס

והיינו ששפכו כל , שלאחר שנתנו שמן בנרות המנורה כשיעור .ב. להדלקה

ע " ויל.ניכר הנס אף בלילה הראשונהכ "וא, להיהפך מלא כבתח נשאר ,הפך

כל פעם לצורך הדלקת כל הלילה , פעמים' כ אירע כן רק ז"דא, בתירוץ זה

שהרי למחר , לא הוצרך הפך להתמלא מחדש, ובפעם שמינית ששפכו, הקרוב

שלא נעשה הנס , והדרא קושיא לדוכתא, כבר נשתמשו בשמן שהביאו מחדש

כ "א, ואם החג נעשה כנגד הנס בעצם הדלקת השמן של הנס. םפעמי' אלא ז

 .ג. שהרי דלק מכח השמן הרגיל שהיה בפך, ביום הראשון אינו בכלל הנס

 ובבוקר מצאו הנרות , ודלקו כל הלילה,שבליל ראשון נתנו כל השמן בנרות

שלא נעשה , ל"ק כנ"גם בזה ילה' ולכאו.  וכן בכל לילה ולילה,מלאים שמן

רק בבוקר אחר , שבלילה הראשון לא דלק מכח הנס, פעמים'  זהנס אלא

כדי , פעמים' כ זה אירע רק ז"וא, ההדלקה נתגלה הנס שנוצר שמן חדש בנרות

בבוקר יום , ואחר הדלקה שמינית, לילות חוץ מלילה ראשונה' להדליק עוד ז

כי לערב כבר הדליקו בשמן , לא הוצרך נס שיתחדש שמן בנרות, תשיעי

 דשמן הנשאר בנר אין :]פח[מנחות ' ע ממה שאמרו בגמ"גם יל. הביאוהחדש ש

והיאך הדליקו בשמן , דנידשן השמן ונידשנה הפתילה, מדליק בו למחר

אינו השמן שהיה , דהשמן שמצאו בנרות בבוקר, ומיהו זה יש ליישב. הנשאר

אלא , ולא היה הנס בזה שהשלהבת לא כילתה כלום מן השמן, בלילה בנרות

, אלא שנתחדש בבוקר שמן חדש דרך נס, ולם השמן שהיה בנרות נתכלהלע

שרב אחא גאון גרס , מצינו בזהעוד @@. 'ש נידשן השמן וכו"ואינו שייך למ

כ גם ביום "וא, יום אחד'  שלא היה בשמן שבפך להדליק אפי]וישלח' שאילתות פ[

ב שבלילה ראשון  כת:]שבת כא[והמאירי . האשכול' והובא בס, הראשון נעשה נס

ה "וכ, מברכין על הגאולה ועל הודאת מציאת השמן, שלא היה נס בשמן

 כתב שביום הראשון מודים על חנוכת הבית ]חנוכה ב[ובאורחות חיים . ח"בפר

ח כתב עוד שמיד בתחילת שפיכת "ובפר. וחידוש העבודה שביטלוה היוונים

כ נעשה נס גם ביום "וא, השמן בלילה הראשון נמתלא כל הבזך שמן כשיעור

 כתב שבשנה שנכנסו בני חשמונאי ]ד"ז ע"כ, לחנוכה[ס "ובדרשות החת. הראשון

ימים דלקה ' וכיון שנעשה הנס רק ז, היה כסלו חסר] א תרכא"ג[להיכל 

אלא שאם יהא כסלו מלא וידליקו , טבת ועד בכלל' ימים עד ליל ב' המנורה ז

ל שיהא חנוכה שוה לזמן "ורצו חז,  טבת'נמצא שיסיימו חנוכה בליל א, ימים' ז

ז שנראה לו "וכתב ע, ימים' כ קבעו לעולם שיעשו ח"ע, שעשו בימי חשמונאי

ס פעמים כסלו חסר "פ שסו"שאע, ל"וצ. שזה נכון יותר מכל מה שנאמר בזה

כ בהכרח לא יפול יום אחרון של חנוכה בשוה למה שהיה "וא, ופעמים מלא
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ÂÁ· ÔÈ˘ÂÚ ÔÈ‡˘ ‰Ó"Ë Ï ' ¯‡˘· ÂÓÎ ‡ÓÂÈ„ ‡˜ÈÙÒÓ ÌÈÓÈ .יג
ÌÈ„ÚÂÓ ,È"ÔÂÈÎ˘ ‡ ‡Ï Ì‰È¯·„Ó ‡Â‰ ‰ÎÂ�Á˘ Î Â· Â¯ÈÓÁ‰"Î.24 

ÈÂ"Á ÔÓ˘‰ ˜Ï„˘ Ò�‰ ¯ÈÎÊ‰Ï ÌÚË‰ ÏÎ˘ ÔÂÈÎ˘ ‡ 'ÌÈÓÈ , ÔÂÎ� ÔÈ‡
ÌÂÈ „ÂÚ ÛÈÒÂ‰Ï ,‡˘Ó"ÂÈ ¯‡˘· Î"˘„Â˜ ÌÂÈ‰ ‡Ó˘ ÔÈ˘˘ÂÁ Ë.25 

  , ÚÈ„Â‰Ï ‰· ¯‰Ê‰Ï ÍÈ¯ˆÂ�Á ¯�ÂˆÓ„‡Ó „Ú ‡È‰ ‰·È·Á ‰ÎÂ˙ .יד
 ÌÈÒÈ�‰ ÏÚ ÂÏ ‰È„Â‰Â Ï‡‰ Á·˘· ÛÈÒÂ‰ÏÂ Ò�‰‰˘Ú˘Â�Ï .26  

· ÂÏ ÔÈÂÂ‰ ¯.27  ˘¯ÈÙÂ�ÏÈ‚¯‰ ‡¯Ó‚· Â¯Ó‡ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ ÌÈ ·� .טו
¯ÂË‰28 "¯�· ¯È‰Ê‰",‰ÙÈ Â˙Â˘ÚÏ Â· Ï„˙˘‰Ï . ·˙Î ıÚÂÈ ‡ÏÙ·Â 

                                                                                      
 שיום אחרון שחגגו בימי המקדש יהא בתוך ימי ל"מ רצו חז"מ, בימי המקדש

ומה @@. ודוחק. מ לא איכפת לן אם יוסיפו יום נוסף אחריו"ומ, חנוכה שלנו

ח "כתב הב, פ שטומאה הותרה בציבור"אע, והוצרכו לנס, שחיפשו שמן טהור

ואינה דוחה , שעשיית השמן היא ממכשירי ההדלקה, ם" בשם הרא]תרע[

ח תירץ דכיון שגזרו "ובפר. י מילה שאין דוחין השבתדומיא דמכשיר, טומאה

ע אם "ויל[, גבי טומאת זב לא נאמר שהותרה בציבור, על הנכרים להיות כזבים

או גם בטומאת הנכרים שגזרו עליהן , הוא רק בזבין שטומאה יוצאה מגופן

תבו ס ובבית הלוי כ"ובגליוני הש, ]ה מאי חנוכה"ד: שבת כא[י "ובפנ]. להיות כזבים

י שמעיקר הדין שמן זה כשר "לתרץ דהם רצו לעשות בהכשר היותר גדול אעפ

ועל כן זכו , לפי שרצו שחינוך המנורה לא יעשה בשמן שאינו טהור, למנורה

 .להודיע להם שחיבת המקום עליהם, לנס

 .ה באבודרהם סדר חנוכה בשם ספר העיתים"כ .24

 .ט"תרע בהגה' ג סי"ה בכנה"כ .25

ולא על עיקר הנצחון ,  ומה שתיקנו רק על נס השמן.ב"מחנוכה היד "ם פ"רמב .26

 לפי שבשאר הניסים יש פתחון ]עמוד העבודה תתקעז[כתב המטה משה , במלחמה

אבל נס פך השמן , דיש שנופלים רבים ביד מעטים, פה למינים לומר מקרה הוא

כו אות ' סי[ח "ובמל. היתה זאת' והכל יודו דמאת ה, ד מקרה"אין לומר שהוא ע
, ל על יון שהחשיכה עניהים של ישראל בגזירותיה" כתב שכיון שאמרו חז]עח

 .י אור שנעשה בפך השמן"על כן בא הנס ע

 שכיון שהיא מצוה מתקנת ]ב"ח' כלל ד' נר ג[, במנורת המאור' ועיי, :שבת כג .27

 .כ הזהיר בה יזכה לבנים תלמידי חכמים"ע, חכמים

 .פ שאין חיוב בזה"ח שעושהו יפה אע"ש בב" וע.רסג' סי .28
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 ˜ÈÏ„È˘Â È˜�Â ‰‡� Â· ˜ÈÏ„Ó˘ ÈÏÎ‰ ‡‰È˘ ‡Â‰ ˙Â¯È‰Ê‰ ÔÈ�Ú˘
ÍÊ ˙ÈÊ ÔÓ˘·.‡¯˜‡ ‰ÂÎÓÒ‡Â 29¯Â‡ ‰¯Â˙Â ‰ÂˆÓ ¯� ÈÎ  ,˘¯ÈÙÂ"È30 

Ú" È‰¯Â˙„ ¯Â‡ ‡· ‰ÎÂ�ÁÂ ˙·˘„ ‰ÂˆÓ ¯� .‡ Ì‡˘ Â�ÈÈ‰Â ¯· Â�È
ÂÓˆÚ· ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ ˙ÂÈ‰Ï ÈÎ‰ ,ÎÚ˘ ‰ÎÊÈ" È„ÈÓÏ˙ ÂÈ�· ÂÈ‰È Ù

ÌÈÓÎÁ.31ÊÁ ˙ÁË·‰ Ì�Ó‡ " ÈË¯Ù ÏÎ· ÔÈ˜„˜„Ó‰Ï ‡Ï‡ ‰�È‡ ÂÊ Ï
‰È˜Â„˜„Â ‰ÂˆÓ‰ ,Ì˙Ò· ˜ÈÏ„Ó‰ ÏÎÏ ‡ÏÂ.32 Ì„‡ ÏÎÏ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÏÚ 

˜ÂÈ„· ‰˜Ï„‰‰ ÔÓÊ· Â˙È·· ˙ÂÈ‰Ï , ÈÂ‡¯‰ ÌÂ˜Ó· ÂÓˆÚ· ‰˜ÈÏ„‰ÏÂ
Â�È„Î Ò�‰ ÌÂÒ¯ÙÏ ,Ê ÔÓ˘·‰‡� ‰ÏÈ˙ÙÂ ÍÊ ˙È , ‰ÓÏ ˙ÂÎÊÏ È„Î

Ê Â�È˙Â·¯ Â¯Ó‡˘"Ï. 
                                    

 .משלי ו כג .29

 .ה בנים"שם בשבת ד .30

כ בשם הלבוש שפירש שלא אמרו "ש מש"וע, ח"א בשם הב"ח תרעא סק"כה .31

ה גם "וכ, לפי שמדובר באדם שכבר הוא בשלימות, ח"שהוא עצמו יהיה ת

מ משמע דגם "ומ, דאיירי במי שאינו בר הכי, והוסיף עוד אופן, ח"בפר

ע בבן " וע.היא סגולה גם לעצמו, לדבריהם אם הוא בר הכי ואינו מושלם בזה

בחנוכה עיקר ש כ"הל בשע"רבינו האריזפ דברי "יהוידע שכתב לפרש בזה ע

אמרו לכן , התוספת וההארה למעלה הוא בשורש האשה ולא בשורש האיש

ן ש בפסוק גבי ב"מכ,  שתשמח בהם האשה יותר מן האיש,ח"יהיה לו בנים תש

שהוסיף גילה לאם על ,  ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך]משלי כג כה[חכם 

 .כ"ע.  אבל האם שמחה וגילה, מה שאין כן באב אמר שמחה בלבד,השמחה

הובא בקובץ [, ד מראשוני המקובלים"י מרבינו יצחק בנו של הראב"ה בכת"כ .32

ב המעתיק ובסוף כתב היד כת, ב"ירושלים תשס, חנוכה/ מוריה על המועדים 

ל הזהיר בנר "אמרו רבותינו ז: ל"וז, ]ל"שהוא ממה שקיבל מאליהו הנביא זכ

ע מדליקין נרות חנוכה ואין כולם "והרי כו, ח"חנוכה הויין ליה בנים שיהיו ת

שהאמת הוא , אין לתמוה מזה, ח"ולא רובם זוכים לבנים זכרים ושיהיו ת

ם מדליקין נרות וכפי מה שכל העול, שהחכמים הם אמת ודבריהם אמת

אבל מיעוטא דמיעוטא זהירין להדליק , רובא דרובא יוצאין ידי חובתן, חנוכה

שהזהיר בהדלקתן בכל פרטיה ודיקדוקיה , כפי כל פרטי המצות והדיקדוקים

ש שהקדים לזה "וע, ד"עכ, ח"יקנה וישיג בכח המצוה ובסגולתה בנים זכרים ת

א במקומו "והבאנום כ, ות חנוכהעשרה עניינים בפרטי הדינים שיש לדקדק בנר

 .להלן כמו שיתבאר
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Ú� ˙ÂˆÓ ÔÈ�Á ¯�ÈÚ· ‰Ï˜ È‰˙ Ï‡ ÂÊ ‰ÎÂ�ÙÓ ÍÈ�È¯·„Ó ‡È‰˘ È  .טז
ÌÈ¯ÙÂÒ, ˙Â‡¯Â�‰Â ˙ÂÏÂ„‚‰ ÔÓ ‡È‰˘ ,·˜‰ ‰Ê‰ ÔÓÊ· ÈÎ" Â�ÏÓ‚ ‰

˙ÂÂÓÓ Â�˘Ù� ÏÈˆ‰Â ·ÂË ·Â¯ , È˘˜·Ó „È· Â�ÈÏ‚¯ ËÂÓÏ Ô˙� ‡ÏÂ
Â�È˙Ú¯ .Î ‰‡¯� ‰Ê ÔÈ�Ú· ÏÊÏÊÓ‰ ÏÎÂ Â�ÓÚ ·ÈË‰˘ ·ÂË· ¯ÙÂÎ

Í¯·˙ÈÂ ‰ÏÚ˙È Â�È˜ÂÏ‡ , ˘˘ÂÁ Â�È‡Â Ï‡¯˘È ˙ÁÓ˘· ÁÓ˘ Â�È‡Â
Á Ô˙ÓÁ�Â Ô˙ÏÂ‡‚·"Â.33  

 ˙˜Ï„‰ ˙ÂÂˆÓÓ Ë¯Ù ÏÎ·˘ Â·Ï Ï‡ ÌÈ˘È�Á ˙Â¯�Â· ˘È ‰ÎÂ  .יז
ÌÈ�ÂÈÏÚ ˙Â„ÂÒ ,¯ÓÂ˘ ‰Â·‚ ÏÚÓ ‰Â·‚ ,Ì‰ÈÏÚ ÌÈ‰Â·‚Â.34  ÈÎ ˘È

‰ÏÈ˙Ù‰ ˙ÈÈ˘Ú· ˙Â�ÂÂÎ ,ÔÓ˘· ,Â¯ÂÚÈ˘·Â ,‰ÏÈ˙Ù‰ ˙Á�‰·¯�·  ,
ÔÓ˘‰ ˙Á�‰· ¯�· ,‰¯Â�Ó‰ ˙Á�‰ ÌÂ˜Ó· ,‰‰·Â‚· , Â„È ˙ÏÙ˘‰·

˜ÈÏ„‰Ï ,‰ÓˆÚ ‰˜Ï„‰· ,˙·‰Ï˘‰ „ÂÒ· ,‰˜Ï„‰‰ ÔÓÊ·Â , Â�ÈÈ‰„
‰�Â˘‡¯ ‰Ú˘ ÈˆÁ ÍÂ˙ .Ë¯Ù ÌÂ˘· ˘‡¯ Ï˜È ‡Ï ÔÎ ÏÚ , ‰˘ÚÈ ‡Ï‡

‰ÓÂˆÚ ‰�ÂÂÎ·Â ÏÂ„‚ ˜˘Á· ˙ÂÓÈÏ˘· ‰ÂˆÓ‰ , ¯˙ÂÈ Â· ‰ÂˆÓÂ
ÂÁÂÏ˘·Ó ,Ó ˜ÏÁ ÌÂ˘ „ÈÒÙÈ ‡Ï˘ È„Î‰ÂˆÓ‰ Ô ,ÈÚÂ" ÌÈ�·Ï ‰ÎÊÈ Ê

„ È„·ÂÚ ÌÈ˜È„ˆ 'Ê Â�È˙Â·¯ ˙ÁË·‰Î ˙Ó‡·"Ï . ÏÎ‰ ‰˘ÂÚ˘ ÔÂÂÎÈÂ
·˘¯ ˙Ú„ ÏÚ"Ú È"ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯Â ‰"Ï , ÂÏ˘ ‰ÂˆÓ‰ ‰˘ÚÓ Û¯ËˆÓÂ

Ì˙�ÂÂÎÏ.35  

                                    
 .י"ריש מתיבתא דעין זיתים בדור מרן הב, מכיר' ספר סדר היום לרבי משה ן .33

 .הוא מלשון הכתוב בקהלת פרק ה פסוק ז .34

צ אבא שאול "ר הגרב"כ בקונטרס נר ציון לימים הנוראים בשם מו"עיין במש .35

שאומרים לו הוי יודע  .]כה[ דאיתא בנדרים כעין מאי, ה דמקור הדבר בזה"זללה

ם "וכתב הרמב, שלא על דעתך אתה נשבע אלא על דעתינו ועל דעת המקום

כ היה בליבי " דהנשבע על דעת אחרים אינו יכול לומר כו]ו"שבועות הט' ב מהל"פ[

והכא נמי מועלת מסירת המודעה , שליבם של אלו במקום ליבו קם', וכו

 שהוכיח מזה לענין ]כד' ד סי"א יו"ח[צ "אולב' ועי, 'ונתם וכושתהא כוונתו ככו

כ "ועל ידי זה אינו יכול לומר כו, דאם מהני לצרף אמירתו לכוונתם, מעשרות

פ "ש שיועיל לומר שיחולו מעשרות כפי הנוסח שברשותו אע"כ, היה בליבי

 .שאין בידו כעת לומר הנוסח
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á íéðéã éèøô éîéäëåðç 

 ÈÈ‰Â�ÙÏ Â�Ù· ÌÎÁÏ „·ÏÓ ,37 È�Á ÈÓÈ,36ÂÈ�ÙÒ‰· ÔÈ¯ÂÒ‡ ‰ÎÂ„ .יח
‰¯Â·˜‰ ,‰È¯Á‡Ï ‡ÏÂ.38˘ ÌÂÈÂ ÈÓ„ ÂÈ�Ù·Î ‰ÚÂÓ , ‰ÚÂÓ˘· ÂÏÈÙ‡
‰˜ÂÁ¯.39‰È�Ù· „ÈÙÒ‰Ï ¯˙ÂÓ Ì‡ ˜Ù˙Ò‰Ï ˘È ¯·Á ˙˘‡·Â  , ·˘Â

ÛÈ„Ú ‰˘Ú˙ Ï‡Â.40 

 Á ÈÓÈ,41 ˙„ÂÚÒ· ¯Á‡˙Ó‰ ÔÎ ÏÚ�Ú˙· Ì‚ ÔÈ¯ÂÒ‡ ‰ÎÂ�È˙ .יט
¯˜Â·‰ ,˙ÂˆÁ Ì„Â˜ ¯·„ ‰ÊÈ‡ ÌÂÚËÏ ¯‰ÊÈ ,‰�Ú˙ÓÎ ‡‰È ‡Ï˘.42  

 Ú˙Ó ÔÈ‡.43 Â‰ÈÓ�ÂÓ‡ Â‡ ÂÈ·‡ Â˙Ó˘ ÌÂÈ· ÂÏÈÙ‡ Ì‰· ÌÈ .כ
‡· ˙ÂÏ·" ‚‰Â� ÓÌ‚‰ÎÂ�Á· ,44‰ÎÂ�Á· Ï·‡‰ ˙‡ ÔÈ¯·Ó Ì‚Â .45 

Ú˙‰Ï ÂÓˆÚ ÏÚ Ï·È˜˘ ÈÓ , ÂÏ‡ ÌÈÓÈ ÂÏÁÂ�ÌÈÓÈ ¯ÙÒÓ ˙Â .כא
‰ÎÂ�Á· ,‡ÓÏÚ· ‰Ï·˜· Ï·È˜ Ì‡ , ÈÓÈ ÏÚ ÏÂÁÏ ÁÎ Â˙Ï·˜· ÔÈ‡
‰ÎÂ�Á ,‰¯˙‰ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¯„� ÔÂ˘Ï· Ï·È˜ Ì‡ Ì�Ó‡ , ¯Ó‡˘ ÔÂ‚Î

˙È�Ú˙· È�È¯‰ Â‡ ÈÏÚ È¯‰ ,ÌÎÁ ˙¯˙‰ ÍÈ¯ˆ ,Â ÂÏÈ‡˘ ‰Ë¯Á· Á˙ÙÈ
Ï·˜Ó ‰È‰ ‡Ï ‰ÎÂ�Á· Â˙È�Ú˙ ÈÓÈ ÂÏÂÁÈ˘ Ú„ÂÈ ‰È‰ ,‚ ÂÏ Â¯È˙ÈÂ '

Ì„‡ È�· .·Ó¯‰ ˙Ú„Â"ÂÏ Â¯È˙È ‡Ï ÂÏÈÙ‡˘ Ì ,ÏË· Â¯„� , ‰ÎÂ�Á˘
ÌÈ¯ÙÂÒ È¯·„Ó ,‰¯Â˙ Ï˘Ó ¯˙ÂÈ ˜ÂÊÈÁ Ì‰· Â˘ÚÂ ,]Ú‡Â" Ù

                                    
 .א"ע תרע ס"שו .36

 .ג"ע שם ס"שו .37

 .ה"צ זללה"ר הגרב"ומ .38

 .ח"ח תרע סקי"כה .39

 .ה"צ זללה"ר הגרב"מו .40

 .א"ע תרע ס"שו .41

ואפילו הוא מסגף עצמו מפני תשובה בכל ימות :  שכתב]כ"תקכט סק[ב "ע במ"וע .42

 בשבתות ויום טוב וחנוכה ופורים ,השנה שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין

 .כ"ע. חייב לאכול ולשתות

 .א שם"רמ .43

 .כ"ח סק"ב וכה"ב תרע סקי"מ .44

 .ט"ח סקי"כה .45
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˙Â�Ú˙‰Ï ÍÈ¯ˆ ÂÏ Â¯È˙‰ ‡Ï Ì‡ ÌÈ·ÂË ÌÈÓÈÂ ˙Â˙·˘·˘ , ‰ÎÂ�Á·
‰�Ú˙Ó Â�È‡.[46 

ˆ¯Ú˙‰Â ¯·Ú˘ ÈÓ]¯· Â‡"Á[ , ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÍÈ�Á· ‰�ÎÂ‰  .כב
ÂÏ‡ ÌÈÓÈ· ‰�Ú˙‰˘ ‰Ó ÏÚ ÂÏ ¯ÙÎÏ ÛÒÂ� ÌÂÈ ˙Â�Ú˙‰Ï.47  

‡Á ÈÏÈÏ ˙ÂˆÁ· ÏÁ¯ ÔÂ˜È˙ ÔÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡ , ˜¯ Â¯Ó‡È ‡Ï�ÎÂ‰ .כג
‰‡Ï ÔÂ˜È˙ ,„ Í�ÚÈ ˜¯Ù Â¯Ó‡È ‡ÏÂ 'ÂÎÂ ,' ‰�‡ „Ú ˜ÂÒÙ Â‚Ï„ÈÂ

Â‚Â' .‰‡Ï ÔÂ˜È˙ ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú· ÌÓÂ˜Ó ÌÈ�˘Ó ÔÈ‡Â.48 

Á ÈÓÈ· ˙Â¯·˜‰ ÏÚ ÔÈÎÏÂ‰  ,] Ì‰· ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡ ÔÎÂ�ÔÈ‡‰ÎÂ .כד
ÔÈ„‰ ˜Â„Èˆ[ ,‰ÎÂ�Á Ì„Â˜ ÍÏÈ ËÈÈˆ¯‡È ÂÏ ˘È˘ ÈÓ ÂÏÈÙ‡Â.49 Ì�Ó‡ 

¯˙ÂÓ ÌÈ˜È„ˆ‰ ˙Â¯·˜Ï , Ô‰Î Ú˘Â‰È ¯·˜Ï ÍÏÈÏ „„‚·· Â‚‰� ÔÎÂ
‰ÎÂ�Á· ˘„ÂÁ ˘‡¯ ·¯Ú· ÏÂ„‚.50 

˘ ÈÓ , Ì‡ ˜Ù˙Ò‰Ï ˘È�Á ÈÓÈ· Â˙ÂÏÈ·‡ ÈÓÈ ˙Ú·˘ ÂÓÈÈ˙Ò�ÎÂ‰ .כה
ÏÚÏ ¯˙ÂÓ‰ÎÂ�Á· ¯·˜Ï ˙Â.51 

‰" ‡ÏÂ Á�Á· Ô‰È„‚· ÛÈÏÁ‰Ï ˙ÂÎÈ¯ˆ ÌÈ˘�Â ÌÈ¯ÂÙÂ ‰ÎÂ¯ .כו
ÏÂÁ È„‚·· Â¯‡˘È ,ÌÈÓÈ‰ ÂÏ‡· ÌÂ„�ÚÈ ·‰Ê ÈËÈ˘Î˙ Ì‰Ï ˘È Ì‡Â.52 

 ˘È�‰ Â˘ÚÈ ‡Ï˘ ÔÈ‚‰Â�ÏÎ· ËÁÓ ‰˘ÚÓÂ ÒÂ·ÈÎ‰ ˙Î‡ÏÓ ÌÈ˘  .כז

                                    
 .ב שם"תקע ומ' ע סי"שו .46

 .ח"ת בזה בקונטרס נר ציון להלכות ר"משנ' ועי, ב שם"ומ, ע תקע ותקסח"שו .47

שצריך לישב על , וישלח אות יא בסדר דיני תיקון חצות' א פ"ח ש"עיין בבא .48

אלא שכאשר אומרים , ]ח" ציון להלכות רבשאר פרטי הדברים בזה בקונטרס נר' ועי[', הארץ וכו

 .ואומרו במקום ישיבתו הקבוע, צ לשנות ממקומו"רק תיקון לאה א

 .כז אות יא' ג ומועד לכל חי סי"ח תרע סקכ"ובכה, ח וישב אות כב"בא .49

 .ח שם"ח וכה"בא .50

 .ה"צ זללה"ר הגרב"מו .51

רות על יתרון ימים ויש להו, לפי שבימים אלו יש יתרון ומעלה בבחינת הנשים .52

אות , א"ח זיע" כתר מלכות עטרת תפארת לרבינו הגרי-אלו בבחינתם למעלה 

 .רו
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צח

‰ÎÂ�Á Ï˘ È�ÈÓ˘ ÌÂÈÂ ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ ,¯‰ÊÈÏ ·ÂËÂ , ÌÈ˘�‰ „·ÏÓ
¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈ‡ ‰Ê· ˙ÂÒ�¯Ù˙Ó˘.53 Ô¯Î˘ ‡ˆÈ ‡Ï˘ Â¯‰ÊÈ Ì�Ó‡ 

ÈÚ Ì‡ Ô„ÒÙ‰·"ÌÈ¯Á‡ ÂÏÈ˘ÎÈÂ ˙Â·ÂÁ¯· Â··ÒÈ Ê.54 

· ˙Â·¯Â ¯Á‡Ó , ¯È‰Ê‰Ï „Á‡ ÏÎ ‰‡¯È�Á‰ ÈÓÈ· ˙Â‡ˆÂÈ ˙Â�ÎÂ‰ .כח
ÌÂÈ ÏÎ· ‰˘‡ ‡ˆ˙ ‡Ï˘ Â˙ÂÁ‡Â Â˙·Â Â˙˘‡ ,‰‡ˆÂÈ ‰˘‡ ‰Ó·Â ,

‰·¯‰ Ë˘˜˙˙ ‡Ï˘,˙Â„ÂÓÁ È„‚·· ‡ÏÂ  , ÍÏÓ ˙· ‰„Â·Î ÏÎÂ
‰ÓÈ�Ù ,· ·ËÈ‰ ‰ÒÂÎÓ ‡‰˙˘ ‰ËÓÏ ‰È�ÈÚÂ ÏÂ„‚ ˙ÂÚÈ�ˆ· ‰˙ÎÈÏ‰

‰· Â‡ËÁÈ ‡Ï˘ ÌÈ·˘Â ÌÈ¯·ÂÚ· ‰È�ÈÚ ‡˘˙ ‡ÏÂ ı¯‡· , ‰˜È�Â
‡È‰‰ ‰˘‡‰ ÔÂÂÚÓ ˘È‡‰.55 ÊÁ Â¯Ó‡˘ ÂÓÎÂ"‰¯Ï ‡ˆ˙ ‡Ï˘ Ï" ¯

ÔÈËÈ˘Î˙· ,‰˙È· ÍÂ˙· ËÂ˘È˜Ï ‡Ï‡ ÔÈËÈ˘Î˙ ‰Ï Â�˙� ‡Ï˘.56  Ì‡Â

                                    
 כתב ]וישב אות כז[ח "ובבא.  שהביא מחלוקת הפוסקים בזה]ט"תרע סק[ח "בכה' עי .53

א השיב "ש עוד שהגאון החסיד רבי אליהו מני זיע"וע. כמו שכתבנו למעלה

אלא שיש להם ,  לעשות מלאכה בכל הימיםי"ח שמנהגם בא"לרבינו הבא

יום או , קבלה שאשה שנפלה בסכנה תדור נדר שלא תעשה מלאכה בחנוכה

מ הנשים הבאות "ומ, ]י"ח תרע סק"כ בכה"והובא ג[, ז תנצל"ועי, יומיים כפי רצונה

ע באורחות חיים ובכלבו ובשלטי גיבורים "וע. ל אינן משנות מנהגן בזה"מחו

כי , אבל טוב לבטל מנהגן, ימים' עושות מלאכה כל החשיש נשים שאין 

כ המנהג לימנע בימים "והביאו ג, ]ה"ב תרע סק"והובא במ[, ל"הבטלה הרחיקוה חז

 .ש"ראשון ושמיני ע

 .א מחנוכה מה שהאריך בתוכחות בזה"י פ"בחמ' עי .54

 והנך רואה שמלבד ימי חנוכה אשר היו מבקרים. כז אות ה' מועד לכל חי סי .55

לא , ]כמפורש שם בדבריו[ז נמצאו סיעות נשים ברחובות "בהם לקרובים ועי

ומכאן . כי לא היה מצויות כך בשווקים כלל, הצריכו רבותינו להזהיר בזה

אזהרה שמענו לזמננו לכל ימות השנה שלא יניח אדם לבנות ביתו לילך 

ימים ובפרט בשבתות ו, שלא יחטיאו הרבים, בשווקים בקיבוץ נשים או בנות

 .טובים

לצאת בהן ] לאשה[ אמרי אף בחול אסור רבנן: ]ה"וישלח פ[ל במדרש תנחומא "וז .56

שלא ,  ופגם הוא לאשה, מפני שהעם מסתכלין בה,שות הרביםלר] בתכשיטין[

 שאין נותנין , בהן לתוך ביתהמתקשטת אלא שתהא לאשה תכשיטיןנתנו 

 .ש"ע',  וכולפני הכשראפילו פרצה 
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צט

˙ÂÚÈ�ˆ· ‚‰�˙‰Ï ˙¯‰Ê� ‰�È‡ ,ÈÚÂ"‰˙ÈÈ‡¯· ÔÈÏ˘Î� Ê , ‡È‰ È¯‰
˘�Ú�‰· ÌÈÏÎ˙ÒÓ‰ ÔÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎ ˘�ÂÚ· ˙ , ¯È‰Ê‰˘ ÂÓÎÂ

‰�ÂÈ Â�È·¯Â˙¯‚‡·  ,Ú„Â�Î.57 

˘Á·˘ ˙Â„ÂÚÒ‰˘ Ú , ‡Ï�Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„"˙Â˘¯ ˙Â„ÂÚÒ Ì‰ ‰ÎÂ .כט
‰ÁÓ˘Â ‰˙˘ÓÏ ÌÈÓÈ‰ ÂÚ·˜ ,‰‡„Â‰ÏÂ ÏÏ‰Ï ‡Ï‡,58 ‡Ï˘ ÈÙÏ 

ÌÙÂ‚ ÏÚ ‰¯ÈÊ‚‰ ‰˙È‰ ,Ì˙Ó˘� ÏÚ ‡Ï‡.59·Ó¯‰ ÔÂ˘Ï Ï·‡ " Ì
‰ÁÓ˘Ï Ì‚ ÌÈÓÈ‰ ÂÚ·˜˘ ÚÓ˘Ó,60ÈÂ "ÔÈÈÂ ¯˘·· ‡Â‰˘ ‡,61 ÔÎÂ 

                                    
 שתהא צנועה ונזהרת שלא ]האשה[וצריכה : ל"וז, ]אות עו[שובה אגרת הת  .57

 שהמסתכלים בפניה או בידיה יורדין , חוץ מבעלהי אדםיסתכלו בה בנ

 ולא , מפני שהחטיאה אותם, והיא ענושה בעונש כל אחד ואחד מהם,לגיהנם

 . כ" ע.נהגה בצניעות בעצמה ונכשלו בה

 .ב"ע תרע ס"שו .58

א "ר ומרן החיד"ח בשם המאמ"ש עוד בכה"וע. א"סקיח "ו וכה"ב סק"מ .59

י סעודת אסתר "שבפורים נעשה הנס ע, ר לחלק בין פורים לחנוכה"במחב

, כ לפי שבפורים קיבלו התורה מאהבה"עו. כ בחנוכה"משא, ואחשורוש והמן

כ שבפורים השמחה כפולה כי נעשה הנס מעצמו "עו. וכתיב לכו לחמו בלחמי

,  פלאות שמלך נכרי נתן רשות להרוג מבני עמובלתי מלחמה והיה פלא

 .כ בחנוכה נלחמו ונצחו"משא

ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו : ]ג"ג מחנוכה ה"פ[ם "זה לשון הרמב .60

והלל ומדליקין בהן הנרות בערב על פתחי ' שמחה'שמונת הימים הללו ימי 

ה "ר: ]ו"ג מחנוכה ה"פ[ם "שכתב הרמב, ועוד. להראות ולגלות הנס' הבתים וכו

. פ אין בהם הלל לפי שהם ימי תשובה ויראה ופחד לא ימי שמחה יתירה"ויוהכ

ובמקום דאיכא שמחה יתירה אמרינן , ומשמע דהלל ושמחה תליא הא בהא

ח ימים דגומרים בהם "שהם מי .]י[בערכין ' כ בחנוכה שאמרו בגמ"וא, הלל

' ג סי"פ[ק "ש במו" וכן משמע מדברי הרא.מוכח דאיכא דין שמחה יתירה, ההלל
שאין אומרים צידוק הדין בחנוכה לפי שהם ימי שמחה ובכל אחד מהם  ]פז

ומבואר דאמירת הלל ושמחה , נגילה ונשמחה בו' אומר הלל זה היום עשה ה

ע במגילת אנטיוכוס שמבואר "וע. ]ה הלכה"ד: יח[בתענית ' ע בתוס"וע, ז"תלויין זב

וגם , ונראה שהיא מוסמכת, וכבר הובאה בראשונים, לימי שמחהשתיקנום גם 

' ועי. ש"ע, ם שהיתה לפניו כשכתב אודות ענייני חנוכה"נראה מדברי הרמב

 שיהיו הדור שבאותו חכמים התקינו זה מפני : שכתב ]סימן מד[עוד בלשון הכלבו 
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Ó¯‰ ˙Ú„" ÂÈ‰˘ ÈÙÏ ‰ÂˆÓ ˙ˆ˜ ÂÏ‡ ˙Â„ÂÚÒ· ˘È˘ ÌÈ�Â¯Á‡‰Â ‡
Á·ÊÓ‰ ˙ÎÂ�Á ÈÓÈ,62 ˙Â¯ÈÓÊÂ ‰¯Â˙ È¯·„ Ì‰· ÌÈ¯ÓÂ‡ Ì‡ Ë¯Ù·Â 

È˘‰ ÈÒÈ� ÌÈ¯ÙÒÓÂ ˙ÂÁ·˘˙Â"‰ÂˆÓ ˙„ÂÚÒ ÈÂ‰ ˙.63 ÔÈ‚‰Â�‰ ÔÎ ÏÚÂ 

                                                                                      
 .והלל ושמחה "משתה" ימי ושנה שנה בכל הימים אלה עושין

ל "ם שם דמדקרי להו ימי שמחה משמע דס"עשה רוקח על הרמבה במ"כ .61

 ]ח"ט ה"ו מיו"פ[ם "דהסעודות באלו הימים אינם רשות אלא מצוה דהא פסק הרמב
במה שנתבאר בזה בקונטרס נר ציון להלכות ' ועי. [דאין שמחה אלא בבשר ויין

ה "ללהצ אבא שאול ז"ר הגרב"וכן דעת מו]. ט בבשר ויין"ט בדיני שמחת יו"יו

ם " ויש שכתבו דכוונת הרמב.]כן דרש במסיבת הודיה לרפואתו[, ם"בביאור דברי הרמב

ולא שקבעום גם , לפי שאסורין להתעצב בהם, לנמק מדוע אין מספידים בהם

 . ע"וצ, לימי משתה ושמחה

ט משום " אמרו שקבעו יו]פרק ט[ הביא שבמגילת תענית ]א"תרע סק[בדרכי משה  .62

כ "וע, ה כסלו ולא הוקם עד ניסן"שנסתיימה מלאכת המשכן בכ[זבח חנוכת המ

הלכות חנוכה [ז "כ האו"וכ, ]ז"ב סק" מ–ה לכסלו בשמחת בית חשמונאי "פרע הקב
וליישב מה , ]פיסקא חנוכה[ וכן משמע בפסיקתא רבתי פרשת בהעלותך ]שכא' סי

אבל , שום הנסדלהודות ולהלל קבעו מ, כתב, שנקבעו משום הנס' שאמרו בגמ

. ב"ע תרע ס"פ בהגהתו בשו"וכ, משתה ושמחה קבעו משום חנוכת המזבח

דאיכא , ]ד"סק[ז " ובט]לז' ז סי"פ[ק "ש בב" וביש]פה' סי[ל בתשובותיו "ה במהרש"וכ

 שהביא דבמדרש בהעלותך איתא ]ג"סק[א "במג' ועי. [מצות שמחה בחנוכה

 ]ג"א סק"א[ג "ובפמ, שכן בזמן הזהשקבעום למשתה ושמחה שנגמרה מלאכת המ
ובאמת שלהמבואר בדברי ]. כ"ש מש"תמה דהרי המשכן נחנך בניסן ועי

, ם גם השמחה נתקנה מחמת הנס"דלהרמב, ם"א אינו לגמרי כהרמב"הרמ

' עי[, א השמחה מצד חנוכת המזבח בבית שני"ולהרמ, ל"וכמבואר בלשונו הנ
אכן . ]כ שם"ד ונו"תרפ' ובטור סי, ה בחנוכה בנשיאים"ב ד"ע' ילה לי מג"וברש, יז-בעזרא פרק ו פסוקים טז

אבל לא בימי בית שני אלא בימי , ם הוא מצד חנוכת המזבח"ל דגם להרמב"י

 דמצאו המזבח משוקץ וסתרוהו ]ו"ג מ"פ[ט במגילה "ש בתויו"וכמ, החשמונאים

י "ואעפ, ]ג"סקא "ג א"וכן משמע בפמ[, ה בכסלו"ובנאוהו מחדש וחנכו אותו בכ

ש דגברו ישראל על "ל דנכלל במ"ם לא הזכיר חנוכת המזבח י"שהרמב

 .'אויביהם וכו

ה בסעודות שמטרתם לעודד "דה, ועוד אמר. ה"צ זללה"ר הגרב"בשם מו .63

 .וכן המנהג, הרי הם סעודות מצוה', וכדו, ללימוד התורה
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‰ÎÂ�Á Ï˘ ÌÂÈ ÏÎ· ‰„ÂÚÒ ˙Â˘ÚÏ ,Á·Â˘Ó ‰Ê È¯‰.64 ‡‰˙˘ „·Ï·Â 
ÁÓ˘‰‰¯Â˙ È¯·„· ‰ÏÂÏ· ‰,Ó ÏË·È ‡ÏÂ  È�ÓÊ„ÂÓÏÏ Â˙ÂÚÈ·˜ , ÏÎÂ

Â„ÎÂ ÌÈ˜Á˘Ó È�ÈÓ· ÂÏË·˙È ‡Ï˘ ÔÎ˘'.65  

‡ ˘˘ ÌÂÈ· „ÚÂÓ ÌÂÈ ÔÈÚ·Â˜˘ ‰Ó ¯˜ÈÚ� Â· ‰˘Ú�È" ÔÓ ‡Â‰ Ò .ל
‰¯Â˙‰ ,Ô�·¯„Ó ‡Â‰ Ì‰· ˙Â˘ÚÏ ‰Ó ÌÈ�È„‰ ÈË¯Ù ˜¯Â , ¯·ÂÚ‰Â

‡˙ÈÈ¯Â‡„ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·ÂÚ Ò�Ï ¯ÎÊ ÌÂ˘ ‰˘ÂÚ Â�È‡Â.66 

                                    
לרבי [ועיין בזכר דוד . א מחנוכה"י פ"ה בחמ"וכ, ג"ג בשם הכנה"ח תרע סקי"כה .64

ב "ח[ שכתב להביא קצת סמך לזה ממה שאמרו בתיקוני זוהר חדש ]דוד ממודינא
 חג המצות וחג השבועות וחג :נוןי אלין א,'נון מועדי היומאי א: ל" וז]א"ח ע"דנ

תלתא מנהון .  פורים,כהו חנ, ראש השנה:תלת אחרנין.  הרי תלת,כותוהס

.  מועדיתלתא אחרנין אקרון אלה הם. דשואי ק ואנון מקר,'אקרון מועדי ה

 . כ"ע

  .ב"א במו"כ בזה מרן החיד"בסמוך מש' וע, ה ונוהגין"ל תרע ד"בה .65

ו "קביעת יום מועד ביום עשיית נס הוא ק: ]ה וכבר"ג ד"ס רל"סו[ד "ס חיו"ל החת"ז .66

 בן יהושע' ר חייא בר אבין אמר ר"א .]יד[דאמרינן במגילה , דאורייתא הוא

ד "ולפי ענ. קרחה ומה מעבדות לחרות אמרינן שירה ממיתה לחיים לא כל שכן

אם לשלוח , אך מה לעשות בהם, ז יום פורים וימי חנוכה דאורייתא הם"לפי

והעובר ואינו עושה . זהו דרבנן, או לעשות זכר אחר, או להדליק נרות, מנות

אך העושה שום , תאעובר על מצות עשה דאוריי, שום זכר לימי חנוכה ופורים

ואפילו לא הדליק נרות ולא , פ ביום אחד מימי חנוכה"עכ, זכר יהיה מה שיהיה

ואפשר קריאת הלל . אינו אלא עבריין דרבנן, שלח מנות בפורים וכדומה

ו דאורייתא לומר שירה כמו שצוה בפסח לספר ביציאת מצרים "ומגילה הוה ק

ח "ועיין בשד. כ"ע. ה דוקאבפה הכי נמי ממות לחיים חייב לומר שירה בפ

גם בהעמק שאלה ' ועי. ו אינו מדאורייתא"שהביא חולקים שהק ]כלל כט' מערכת פ[

אבל , ו מדאורייתא הוא רק על שעת ההצלה ממש"דהק ]שאילתא כו אות א[

ג "פ[ע במגיד משנה "וע, לעשות זכר לנס לדורות בכל שנה הוי רק חיוב דרבנן
א "רעיא מהימנא שמות דף מ[ק "ועיין עוד בזוה. ]רח' סי[ח "ס או"ת חת"ובשו ]ו"מחנוכה ה

, ת על הניסים שנעשו לו"שיש חיוב על האדם להודות תמיד לפני השי ]א"ע

: ק"ל הזוה"וז, והוא לנחת לפניו יתברך, וכמו שיש חיוב לספר ביציאת מצרים

 ,ואה בריך קודשא קמי תדיר לאשתעי נש בר על איהו חובה ,דא כגוונא

 .ש עוד"ע. כ"ע, דעבד ניסין אינון בכל ניסא ולפרסומי
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ÈÓ˘ ÌÂÈ· ‰„ÂÚÒ· ˙ˆ˜ ˙Â·¯‰Ï ÔÈ‚‰ , ÈÙÏ�Á Ï˘ È� ˘È‰ÎÂ�Â .לא
‰ÂˆÓ Ï˘ ‰¯Ó‚ ‡Â‰˘.67 

˘ ÈÙÏ" È�‰ ‰˘Ú� ,Ú Ò�Á· ·ÏÁ ÈÏÎ‡Ó ÏÂÎ‡Ï ÔÈ‚‰Â�ÎÂ‰ .לב
·ÈÂ‡Ï ·ÏÁ ‰ÏÈÎ‡‰˘ ˙È„Â‰È.68Ú‡Â " ‰ÎÂ�Á Ò�Ï Ì„˜ ‰Ê Ò�˘ Ù

ÌÈ�˘ ‰ÓÎ· È¯˜ÈÚ‰ , ÔÂÈ ÈÎÏÓÓ ‰È‰ ‡Â‰ Ì‚Â ÏÈ‡Â‰ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ
 ¯ÎÊ ÔÈ˘ÂÚ Ì˙„ ÏÚ Ì¯È·Ú‰Ï ‰ˆ¯Â‚ ‰Ê Ò�Ï"‰ÎÂ�Á ÈÓÈ· Î.69 ÈÂ‡¯Â 

ÂÏ‡ ÌÈÏÎ‡ÓÓ ‰ÎÂ�Á ÈÓÈÓ ÌÂÈ ÏÎ· ÏÂÎ‡Ï Ï„˙˘‰Ï , ÏÂÎ‡Ï Â‡
„ÁÂÈÓ ‰�È·‚ Ï˘ ÏÎ‡Ó ,‚‰�Ó‰ ˙ÓÁÓ ÏÎÂ‡˘ ¯ÎÈ� ‡‰È˘ È„Î .

‰�È·‚Ï ¯˘·Ó ‰„ÂÚÒ‰ ¯˜ÈÚ ÍÂÙ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ.70 

  ,‰ÊÏ ÌÚË ˘ÈÂ.71 ÏÚÂ�Ú‰ Â‚‰�Á· ÌÈÁ˙Ù‰ ÏÚ ··ÒÏ ÌÈÈ�ÎÂ‰ .לג
ÔÈ�˙Â�‰ „ÂÒ‰ ÈÙ ‰ÓÎÏ ‰ÏÂÚÓ ÔÂ˜È˙ ‡Â‰ ÂÏ‡ ÌÈÓÈ· ‰¯Â˙ ÈÏÓÚÏ 
ÌÈ¯ÂÓÁ ˙Â�ÂÂÚ.72ÌÈ¯ÂÙ· ÂÓÎ ÂÈ�· Ï˘ „ÓÏÓÏ Ô˙Â�‰ È¯˘‡Â  , ÔÎÂ

                                    
 כתב שנוהגין לשמוח ולעשות סעודה ומשתה בשמחת תורה ]תרסט' סי[א "ברמ .67

. ר דהוא הדין לגמרה של מצוה" בשם הא]ו"סק[ב "ש במ"וע. של תורהלגמרה 

 באחרונים שיש נשים נוהגות שלא לעשות מלאכה ביום הראשון וביום' ועי[

 ].נראה שיש בו חשיבות יותר משאר ימים, השמיני

 .ן והכלבו"ב בשם הר"א תרע ס"רמ .68

ב שיש אומרים שתחילת הנצחון "ח תרע סקטו"בכה' ועי. ח וישב אות כד"בא .69

והאכילתו , י בת יוחנן כהן גדול שנלקחה לאויב"דנס חנוכה עצמו נעשה ע

 .ש"ע, ז הרגתו"ועי' תבשיל גבינה כדי שיצמא וכו

 .ה"צ זללה"ר הגרב"מו .70

ושם כתב הטעם , כז אות עג' ד ובמועד לכל חי סי"ח סק"א וכה"ב תרע סק"מ .71

עמודי עולם הם תורה ' ג דג"ע בפמ"וע. דדמי לפורים שנעשה בו נס בו ביום

כ יש לחזק "וע, והיונים ביקשו לעקור מישראל תורה ועבודה, ח"ועבודה וגמ

 .כל הענינים

: ה"ם די לונזאנו ע"חנוכה מה שהאריך בזה והביא לשון מהרג מ"י פ"בחמ' עי .72

וראוי שתדע כי כשהיינו על אדמתינו היה באומתנו שבט מיוחד לזה והוא 

 כי לפי שהיה העסק בתורה גדול ונחמד ,ובפרט מן הפרט הכהנים, שבט לוי

ה לתת להם כל צרכם כידוע מעשרים וארבע " ציוה את שבטי ית"יבעיני הש
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¯˙ÂÈ· ÔÈÎ¯ˆ�‰ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Ï ,Â˙È·· ÔÈÏÈ‚¯Ï ˙ÂÁÙÏÂ.73  

ÛÒÎ Ï˘ ˙ÂËÂ¯Ù ‰‡Ó ‰ÏÈÁ˙ ˘È¯ÙÈ˘ ·ÂË , È„ÈÓÏ˙Ï Ì˜ÏÁÈÂ .לד

                                                                                      
ואל . כל מחסורם עלינו רק שיעסקו בתורה תמיד לא יחשוו, המתנות כהונ

ת לתת לשבט לוי היה חלף עבודתם "תתעקש ותאמר כי כל מה שציונו השי

ציונו אלא  ,כי באמת אין הדבר כן, זולת זהללא וק "המיאשר הם עובדים בב

ת לתת להם התרומה והמעשר כדי שלא יפנה לבבם לעסקי העולם כלל "השי

, ד"עכ, וכשיהיו פנויים מן העבודה יעסקו בתורה, ש בעת העבודהויעבדו במקד

ועוד כתב שאחרי שידענו זה יש לנו לקיים , ]ש שהוכיח כן מכמה ראיות"וע[

ואין יוצאין ידי . ולעסוק בתורה' לעבוד את ההמצוה באלו שקיבלו על עצמם 

כל אלא שנייחד אנשים שיהיו לומדים ,  צערםנושאלונו ויודיעוחובתנו כשי

עוד . ולא נגרע ממה שנהגו המצרים כן בכוהניהם, ימיהם וכל מחסורם עלינו

ז נדבק בשכינה בסוד "ושעי, ק בזה"י והביא מדברי הזוה"האריך שם החמ

יש לעשירי עם על כן : ל"וכתב וז, וניצול ממיסים וארנוניות, החיים הנצחיים

התלמידים על מול ולמנהיגי הקהל והגבאים ולראשיהם לפקוח עיניהם לח

ובפרט לאותם שהגיעו למדרגה טובה בלמוד , שהתחילו להצליח בלימודם

מוד בלי יושאם יתמידו בל' עד שכל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך ה, ובעיון

ועל . ספק יהיו אנשים גדולים בתורה חכמים ונבונים מורי הוראות בישראל

בודאי עוד הכל לאלו אשר מלבד מה שניכר ונראה בהם שיצליחו בתורה 

ואינם לומדים לקנטר רק , נראו בהם סימני טהרה וקדושה וסימני יראת שמים

ש ובתפלה ומדקדקין במצוות ושונאים החנופה "והם זהירים בק, לשמה

על אלו וכיוצא באלו יהיה חוזק ההשתדלות .  כל מן דין סמוכו לנא,והליצנות

 שיוכלו להתמיד והזהירות ושימת עין לתמכם להכינם ולסעדם להחזיק בידם

מכשלה הזאת תחת יד הגדולים עשירי עם אשר הו. 'וכובעסק התורה ולהאיר 

 ולא פנו להחזיק ידים רפות אוי להם ,כל חשוקיהם כסף למלאות אמתחותיהם

באשר המה נתנו כתף סוררת ,  רפאים בל יקומו, עליהםהאויה להם אה

 לאתתקפא לההוא מלהחזיק ביד תופשי התורה וסמכין דלעילא חלשין וגרמין

ומאחר שבימי החנוכה יש תיקון . כ"ע. ש בזוהר"ו כמ"דלית שוקין ורגלין ח

ז "יותר בצדקה זו ובפרט למי שחטא בגלגול זה או בגלגולים אחרים בעוון נשג

ויאחז צדיק , על כן היה מסבב לגבות מעות לצרכי בני התורה, והדומים לו

 .דרכו להחזיק בכל עוז בזה

ג מחנוכה שצריכין התינוקות "י פ"ה בחמ"וכ, כז אות עג'  סימועד לכל חי .73

 .להוליך מעות לרבם בחנוכה



 ציון øôâ - åìñë ùãåç éðéðò÷  נר 
 חנוכה בימי דינים פרטי

 קד

ÌÈÂ�Ú ÌÈÓÎÁ ,Á‡Â" ˙ÂËÂ¯Ù Ú·¯‡Â ÌÈÚ·¯‡ „ÂÚ ˘È¯ÙÈ Î]Î ÏÎ ÔÈ�Ó
‰ÎÂ�Á ˙Â¯� [ Ï˘ ˙Â¯�‰ ÔÈ�Ó ÈÙÎ ÌÂÈ ÏÎ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Ï Ì˜ÏÁÈÂ
ÌÂÈ‰ Â˙Â‡ , ·È¯˜‰ ÂÏ˘ ‡È˘�‰˘ Ë·˘ Â˙Â‡ „Â·ÎÏ ÌÂÈ ÏÎ· ÔÂÂÎÈÂ

Â· ,ÈÚÂ"ÌÓÂ˜ÓÏ ÂÏ˘ ˘„Â˜‰ ˙ÂˆÂˆÈ� ÏÎ ÂÏÚÈ Ê.74 

Ú Ì‰· ˘È ÂÏ‡ ÌÈÓÈ� Ì‰·˘ ÈÙÏ ÏÂ„‚ ÔÈ�Â˙‰ ˙Â„ÂÒ Â¯ÒÓ¯‰  .לה
Ú Â�È·¯ ‰˘ÓÏ"‰,75 È‡Ó ‰·Â˘˙‰ ˙Â¯Â‡Â ‰ÎÂ�Á‰ ÈÓÈ „Ú ÔÈ¯

Á‡Â"ÌÈÊ�‚� Î,76 ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ· „ÈÓ˙‰Ï Ì„‡ ÏÎ ‰‡¯È ÔÎ ÏÚ 
ÂÏ‡ ÌÈ˘Â„˜ ÌÈÓÈ· ‰˜„ˆ· ˙Â·¯‰ÏÂ , ‡ÏÂ‡ÈˆÂÈÌ ˙ÂÏ˜Â ˜ÂÁ˘· 

˘‡¯ ,Í¯·˙È ÂÓ˘Ï ˙Â„Â‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ˘ ÌÈÒÈ� ÈÓÈ· ÈÎ , ‰„Â·Ú ‡È‰Â
·Ï·˘,77 ÍÈ‡ Ì˘‡Â ‡ËÁÈ ‰‡„Â‰ ÌÂ˜Ó·. ˜ÈÙÒÈ ·Ï ÂÏ ˘È˘ ÈÓÏÂ 

‰Ê.78 

                                    
 .כז אות עז' מועד לכל חי סי .74

 .ס מנהגים פט א"חת .75

 .בני יששכר .76

 .ח"ב .77

ויש להעיר בזה על אודות הרפיון . א במורה באצבע אות שג"מרן החיד .78

ד גודל מעלת הימים ורוב אשר כנג, שנעשה בלימוד התורה בימי החנוכה

וכבר רמזו [, ר לבטל תורה מישראל כעצת מלכי יון"כן מתחזק היצה, קדושתם

וחנוכה , ט דסיום התורה"ת יו"ושמח, ט דקבלת התורה"בזה דשבועות הוא יו

א יראה לעצמו להתחזק ולעמוד על נפשו בזה "וכ, ]ט דמסירות נפש לתורה"יו

, ר למנהגינו פטורין מלהדליק בחדריהםובני הישיבות אש[, וליטול שכר כולם

ז אין להם להניח "שלפ, ה"צ זללה"ר הגרב"העיר בזה מו, ]פרק ה[ת לעיל "כמשנ

וכבר הביאו איך היה ]. ותלמוד תורה כנגד כולם, כלום מלימודם בסדר שני

שעד ההדלקה למדו כולם , סדר ההדלקה בישיבת ראדין אצל מרן החפץ חיים

ומרן , דלקה קמו כולם והדליקו וחזרו מיד ללימודםובעת הה, בבית המדרש

ואף , אשרי עין ראתה כל אלה, ח היה רץ למקומו לחזור ללימודו מיד"הח

, הנה אינו מן הדין, שנתפשט המנהג לישב אצל הנרות חצי שעה לפרסום הנס

אבל בדאיכא , והוא בעיקר במקום שמדליקין בתוך הבית ממש מפני הסכנה

ובודאי לימוד התורה שהוא חיוב , ר לא נזכר כן בפוסקים"פרסום הנס לבני רה

 .מעיקר הדין עדיף
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‰‰ Ì‚Â,1 Û‡˘ Ô‰  Â˙Â‡· ÂÈ�· ÔÈ·ÈÈÁ ÏÎ‰ ,ÏÏÎ· ÌÈ˘�Á ¯�ÎÂ‰ .א
Ò�‰.2  

                                    
כל שחייב בקריאת המגילה  ]ד"ד מחנוכה ה"פ[ם "ולשון הרמב. ב"ע תרעה ס"שו .1

והכל חייבים : ]א"א ממגילה ה"פ[וגבי מגילה כתב , חייב בהדלקת נר חנוכה

 .בקריאתה אנשים ונשים וגרים ועבדים משוחררים

ונחלקו הראשונים אם כוונת הדבר מצד שגזרו עליהן . .]כג[בשבת ' ה בגמ"כ .2

שגזרו : י שם שכתב"ברש' עי. או שנעשה התשועה על ידי אשה, בנישואיהן

יוונים על כל בתולות הנשואות להיבעל לטפסר תחלה ועל יד אשה נעשה 

מצד שנעשה ' י דעיקר כוונת הגמ"א דנקט בדעת רש"בריטב' ועי. הנס

ז דלשון "והקשו ע. ם" בשם רשב:]קח[בפסחים ' ה בתוס"וכ. י אשה"התשועה ע

ועל , אלא שהיו טפילות בזה, לא משמע שעיקר הנס נעשה על ידן' אף הן היו'

פ כן "י יל"ושמא גם דברי רש[, כן פירשו שהוא מצד שגזרו עליהן בנישואיהן

מ "וכ, י אשה" הנס עועוד שנעשה, דגזרו עליהן בנישואיהן, ותרי ענייני קאמר

', שגזר ההגמון וכו', אף הם היו כו: ן שכתב"ה בדברי ריבב"וכ, ]י"סק[ב "קצת במ

 ]ף"בדפי הרי. י[ן בשבת "ע בר" וע.]י חנה ויהודית"פירוש אחר עיקר הנס בא ע
שגזרו יונים על כל הבתולות הנישאות : ל"וז, הענינים' כ צירוף ב"שכתב ג

 דאמרינן במדרש דבתו של יוחנן ,י אשה נעשה נס"וע ,שיבעלו להגמון תחילה

 ועל , וחתכה את ראשו וברחו כולם,האכילה לראש האויבים גבינה לשכרותו

כ בזה בספר כפות תמרים "ע במש"וע. כ"ע. זה נהגו לאכול גבינה בחנוכה

ה הביא בזה שהאחרונים הקשו למה לן "צ זללה"הגרבר "ומו@@. .]לח[בסוכה 

איכא בזה , הלא כיון דאיכא מצוה מדרבנן, יו באותו הנסטעמא דאף הם ה

נשים , פ שהוא בחיוב שהזמן גרמא"ובלאו דרבנן אע, משום לאו דלא תסור

דלולא , ה דקושיא מעיקרא ליתא"צ זללה"ר הגרב"ז מו"והשיב ע. חייבות בו
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· ‡ÈˆÂ‰Ï Ì‚ ‰ÏÂÎÈ ‰˘‡ , ‰Î¯·‰ ÂÚÓ˘ÈÂ�Ì˙·ÂÁ È„È ‰˙È· È .ב
‰ÈÙÓ ,Â‡ˆÈ ÔÓ‡ Â�Ú ‡Ï ÂÏÈÙ‡ „·ÚÈ„·Â.3  ‰ÏÚ·˘ ÌÂ˜Ó· Ì�Ó‡

ÊÁ Â¯Ó‡ ‡ˆÓ�"ÂÏ ÔÈÎ¯·Ó ÂÈ�·Â Â˙˘‡˘ ÈÓÏ ‰¯‡Ó ‡Â·˙ Ï,4 
Í¯·Ï Ú„ÂÈ Ì‡ ÂÁÂÏ˘·Ó ¯˙ÂÈ Â· ‰ÂˆÓÂ,5  ‰ÏÈÙË ‡È‰Â ‡Â‰ ˜ÈÏ„ÈÂ

ÂÏ,6 Â˙¯ËÂÙÂ ˙˜Ï„Ó ‡È‰ ‡ˆÓ� Â�È‡˘Î ˜¯Â,7  ‡È‰˘ ‡È‰ ˜ÈÏ„˙Â
‡·ÂÈÁ ˙· ,‡·ÂÈÁ ¯· Â�È‡˘ ÔË˜ ‡ÏÂ.8  

ÈÈ‰ Ú�ÈÁÏ ÚÈ‚‰˘ ÔË˜.9 Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„ÏÂ" Â�ÈÏ„‰Ï ·ÈÈÁ ÍÂ˜ .ג
ÂÓˆÚ È�Ù· ˙È· ÂÏ ˘È˘Î ,ÔÎ ‡Ï Ì‡˘ È¯‰ ‰˜Ï„‰· ¯ËÙ� Ï˘ 

‰Ú·"· ,Ó¯‰ ˙Ú„Ï Ï·‡"ÂÈ·‡ Ïˆ‡ Ô·Î ‡Â‰ ‡,10 ‡ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ" ˆ
ÂÎÂ ÔÈ¯„‰ÓÎ ˜ÈÏ„È˘ ¯ÈÓÁ‰Ï '‰ÏÈÏ ÏÎ· „Á‡ ¯� ˜ÈÏ„È˘ È„Â.11 

Ì˙·ÂÁ È„È ÌÈ¯Á‡ ‡ÈˆÂÓ Â�È‡ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ.12 

                                                                                      
לא היו מתקנים כלל חיוב לנשים להדליק נר , הטעם שאף הם היו באותו הנס

דמעיקרא , כ לא שייך לומר דאיכא בזה לא תסור מדרבנן גם לנשים"וא, חנוכה

על כן , ורק משום טעמא דאף הם היו באותו הנס. לא היו מתקנים גם להם

 .  כ בנר חנוכה"תיקנו לחייבם ג

 .ט"ח וסקי"ח סקי"ט וכה"ב שם סק"מ .3

 .:ברכות כ .4

 .כ"ח סק"כה .5

 .ט"ותרעה סק, ט"ב תרעא סק"מ .6

 . אשהה"ל ד"בה .7

 .א"ח סקכ"כה .8

 .ג"א תרעה ס"ורמ, ב"ע תרעז ס"שו .9

צ "ש דיש חולקין דגם למנהג בני אשכנז א"וע, ב"ח סקכ"ג וכה"ב תרעז סקי"מ .10

 .ע"לחנכו אלא כשיש לו בית בפ

,  דאמנם יש חיוב לחנכו]ה ולדידן"ד[ל "ש בבה"וע. ח"ח סקכ"ד וכה"ב תרעה סקי"מ .11

וכן הביא מלשון , ינו אלא הידור אין חיוב לחנכואבל בדבר שגם אצל הגדול א

 .ש"ע, המאירי

ג כתב שיש מתירין בקטן שהגיע לחינוך שהדליק והניחה גדול "ע תרעה ס"בשו .12

ב משמע דאין "תרפט ס' ע בסי"כ השו"ג כתב דלמש"ב סקי"אבל במ, במקומה
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àîåñ ,éðò ,ïðåà ,øäåñä úéáá øéñàå 

ÓÂÒ"Ï ,ÂÈÏÚ ˙˜Ï„Ó Â˙˘‡ . ˙È·· ¯„Â ‰˘‡ ÂÏ ÔÈ‡ Ì‡Â‡ ¯ .ד
˜ÈÏ„È ÂÓˆÚ È�Ù·‰Î¯· ‡Ï·Â ¯Á‡ ÚÂÈÒ·  ,] ‡ÈˆÂÈ ‡Ï˘ ÔÎ˘ ÏÎÂ

ÌÈ¯Á‡ .[‰ËÂ¯Ù· Û˙˙˘È ÂÓˆÚ È�Ù· ˙È·· Â�È‡ Ì‡Â.13 

Ú ÂÏÈÙ‡ , ÌÈ‡·‚‰ ÏÚ ·ÂÈÁÂ�¯Ù˙Ó‰ È�Ê· ·ÈÈÂÁÓ ‰˜„ˆ‰ ÔÓ Ò‰ .ה
˜ÈÏ„‰Ï ˙Â¯� ÂÏ Ô˙ÈÏ .ÌÈÁ˙Ù‰ ÏÚ Ï‡˘È ÂÏ Â�˙� ‡Ï Ì‡Â , Â‡

˜ÈÏ„‰Ï ÔÓ˘ ˙Â�˜Ï È„Î ÂÓˆÚ ¯ÈÎ˘È Â‡ Â˙ÂÒÎ ¯ÂÎÓÈ ÂÏÈÙ‡ ,ÌÂ˘Ó 
‡ÒÈ� ÈÓÂÒ¯Ù .ÌÂÈ ÏÎ· „Á‡ ¯� ÔÈ�ÚÏ ‡Ï‡ Â�È‡ ‰Ê ÏÎ Ì�Ó‡.14 

ÔÈ¯„‰Ó‰ ÔÓ ÔÈ¯„‰ÓÎ ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÏÎ‰˘ Â��ÓÊ·Â , Ì‚ ÂÏ Ô˙ÈÏ ÍÈ¯ˆ
˙Â¯�‰ ¯‡˘ Í¯ÂˆÏ.15  

 Â‡"‰Î¯· ‡Ï· ˜ÈÏ„Ó Ó ,Ú ˜ÈÏ„È˘ ÛÈ„ÚÂ"ÁÈÏ˘ È.16�Ô · .ו
ÌÈÏÂ„‚‰ ÂÈ�·Â Â˙˘‡ ÔÂ‚Î ‡·ÂÈÁ ¯· ˙È·‰ Â˙Â‡· ˘È Ì‡ Ì�Ó‡Â , ˘È

„‰Ï ·ÂÈÁ Ì‰ÈÏÚ˜ÈÏ , ÔÂÂÎÈÂ ÚÓ˘È ‡Â‰Â ‰Î¯·· Ì‰ Â˜ÈÏ„ÈÂ
˙‡ˆÏ.17 

                                                                                      
 יט ח וישב אות"וכן הוא בבא, לסמוך שיהא קטן כזה מוציא אחרים ידי חובתם

 .ו"ח סקכ"ובכה

 .ג"ח סקכ"ח וישב אות טו וכה"ט ובא"ב תרעה סק"מ .13

 .ה"ד וסק"ג וסק"ח סק"וכה, ה ואפילו"ל ד"ב ובה"ב סק"א ומ"ע תרעא ס"שו .14

שאפילו , כוסות'  שהוא מדיני ד]ב"ד מחנוכה הי"פ[ומקור הדין כתב המגיד משנה 

ר ש בנ" וכ,מי ניסא והטעם משום פרסו,כוסות' עני שבישראל לא יפחות מד

כוסות בכולם יש ' דהלא ד, ז"מ שתמה ע"בלח' ועי. עדיף מקדוש היוםש חנוכה

כ מדמצינו דאפילו עני שבישראל לא יפחות מהם אין "וא, בהם פרסומי ניסא

אלא הוא רק מצד דהוא הדין , ש לדיני חנוכה מצד דעדיף מקידוש היום"מזה כ

 .  בנר חנוכה

 .ד מחכמי דורינוה בספר חוט שני ועו"כ .15

 .כז אות ט' ח וישב אות ג ומועד לכל חי סי"בא .16

 .כ"ח תרע סק"כה .17
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ÌÈ¯ÈÒ‡ ˙È··  ¯‰ÂÒ‰]Â˙È·· Ì‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡˘[ , ÌÈ·ÈÈÁ .ז
‰ÎÂ�Á ¯� ˙˜Ï„‰·.18] ÔÏ‰Ï ÔÈÈÚÂ  ÔÎÈ‰ ‰˜Ï„‰‰ ÌÂ˜Ó È�È„·

Â˜ÈÏ„È ,„ÁÈ· ‰ÓÎ ÂÙ˙˙˘È Ì‡ È‡�ÒÎ‡ È�È„· ÔÏ‰ÏÂ .[ 

 

 

                                    
. ]ד"ונדפס בקובץ מבקשי תורה כסלו תשס, במה שפרסם בקובץ זכרון יהודה[ה "צ זללה"ר הגרב"מו .18

אם חייב שם בהדלקת נרות , בענין אסיר בבית הסוהרלדון |-יש@@: ל"וז

 נחלקו הפוסקים אם בית האסורים חייב במזוזה או והנה לענין מזוזה. חנוכה

דדירה בעל כורחו שמה ,  כתב שחייב במזוזה]פג' סי[ת שער אפרים "שבשו, פטור

 כתב שבית האסורים פטור ממזוזה משום שאינו ]רפד' ד סי"יו[ובבית הלל . דירה

ם וכתב לצדד לפטור את בית האסורי, ובברכי יוסף שם דן בדבריו. דירת כבוד

שאף אם נפטור את , ונראה@@. ש"ע, מחיוב מזוזה משום דחשיב דירת עראי

מכל מקום יש לחייב את האסורים שם בהדלקת , בית האסורים מחובת מזוזה

,  שלענין הדלקת נרות חנוכה בעינן בית]לקמן[י שנתבאר "שאעפ. נרות חנוכה

 שנאמר מכל מקום שאני דין בית, ומי שאין לו בית פטור מהדלקת הנרות

שהרי בית שהוא פחות מארבע אמות על , במזוזה מדין בית שנאמר בחנוכה

ואילו בנר חנוכה , ]יג' רפד סעי' סי[ד "ע יו"כמבואר בשו, ארבע אמות פטור ממזוזה

אלא כל שהוא דר בבית צריך , לא מצינו פטור לבית שאין בו שיעור זה

ת חנוכה אף למי שהוא כ יש לחייב בהדלקת נרו"וע, להדליק שם נרות חנוכה

שהרי אין כאן בעל בית שהאסיר , ואין לדון כאן מדין אכסנאי. בבית האסורים

ואין כאן מי , אלא שהרשות נותנת לו אוכל ושאר צרכים, סמוך על שלחנו

שאין לדון את , וכמו בחורים בישיבה, שיפטור אותו מהדלקת נרות חנוכה

כ צריך "וע, מוכים על שלחנוהנהלת הישיבה כדין בעל בית שבני הישיבה ס

 . כ"ע. האסיר להדליק נר חנוכה בבית הסוהר
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 ÈÈ‰Â�Á,1 ‰˜Ï„‰‰ ·ÂÈÁ ¯˜ÈÚ˘ Â� ‰ÎÂ�ÂˆÓÂ˙È·Â ˘È‡ ¯˙ �¯  .א
˙È· ÏÎ· ˜ÈÏ„‰Ï ‡Â‰,2  ÔÎ ÏÚÂÂ˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„"Ú‡˘ Ú" È�·˘ Ù

‡ ¯�Ó ¯˙ÂÈ Â˜ÈÏ„È ‡Ï ÔÈ·Â¯Ó ˙È·‰ ' ‰ÏÈÏ·‰ÔÂ˘‡¯ ,Á‡Â" ÛÈÒÂÓ Î
ÌÈÓÈ‰ ÔÈ�ÓÎ ÌÂÈ ÏÎ· ÍÏÂ‰Â,3 ˘ ÈÙÏ ¯Á‡ ÔÈ¯¯‚� ˙È·‰ È�· ÏÎ

                                    
 .:שבת כא' גמ .1

 .א"ד מחנוכה ה"ם פ"רמב .2

ה "ד: כא[בשבת ' והוא כביאור התוס. ח וישב אות טז"ב ובא"ע תרעא ס"שו .3
באחרונים והנה @@. ש"ה בטור וברא"וכ,  בדינא דמהדרין מן המהדרין]והמהדרין

ע רק דינא דמהדרין מן המהדרין ולא הזכיר עיקר "הזכיר מרן השותמהו למה 

. והמהדרין נר לכל אחד ואחד, לכל בני הבית' דנר א' הדין שאמרו בגמ

והנראה בזה דדעת מרן דכיון דמצינו בהידור דנר חנוכה חידוש שלא מצינו 

דבשאר הידור מצוה לא מצינו שיהא תוספת למצוה . א, בשאר הידור מצוה

או אגד , אלא מהדרין את המצוה עצמה כגון לולב נאה, יה חדשהעוד עש

כ בנר חנוכה "משא. אבל לא מצינו שיטול עוד לולב להידור מצוה. 'לולב וכדו

שבשאר . ב. שהוא עשיה נוספת, ל שהמהדרין נר לכל אחד ואחד"מפורש בחז

כמו , ל בעיקר סוגיין"מצוות לא מצינו מהדרין מן המהדרין שקבעוהו חז

ל בהדור "דהרי קיי. ג. ינו בנר חנוכה שמוסיף והולך כנגד ימים היוצאיםשמצ

 והכא ההידור הרבה יותר ]א"תרנו ס' ע סי"ובשו: ק ט"ב[מצוה עד שליש במצוה 

ע דעיקר דינא דנר חנוכה "למד מרן השו, וכיון שכך. ]ק שם"ח ב"ר' ועי[משליש 

 דוקא הוא דיצא אלא דבדיעבד, ל הוא מהדרין מן המהדרין"מתקנת חז

ולכן הביא בשלחנו , ובדיעבד יותר מקיים בנר איש וביתו, במהדרין בלבד

כזאת ומצינו @@. הטהור רק אופן הקיום העיקרי שהוא מהדרין מן המהדרין
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‰Ú·"· ,ÂÈ˙¯˘ÓÂ ÌÈÏÂ„‚‰ ÂÈ�· ÂÏÈÙ‡Â ,˘ ÈÙÏ Â�ÁÏ˘ ÏÚ ÔÈÎÂÓÒ
˙ÂÚÈ·˜·.4˜· ËÂ˘Ù ‚‰�Ó‰ ÔÎÂ "ÌÈ„¯ÙÒ ˜ ,·Ó¯‰ ·˙Î˘ ÂÓÎÂ"Ì5 

„¯ÙÒ È¯Ú ÏÎ· ‚‰�Ó‰ ÔÎ˘. 

 ·Ó „Á‡ ÏÎ„ ‡,6�Ó¯‰ ˙Ú„"ÍÏÂ‰Â ÛÈÒÂÓÂ ˜ÈÏ„Ó ˙È·‰ È .ב

                                                                                      
בחנוכה חייב : ל" וז]פא' ב עמ"ירושלים תש[בספר הלכות קצובות לרב יהודאי גאון 

ה שניה שתים ויוסיף אחת בכל אדם להדליק נר אחת בלילה ראשונה בליל

לילה עד שמונה ימים ואם רוצה לעשות נר אחד בכל לילה ולילה כלילה 

ומבואר . ש" ע]'נ' סי[והובא בשבלי הלקט הקצר , כ"ע, הראשון יצא ידי חובה

. ומוסיף והולך הוי עיקר דינא, להדיא בדבריו דנר איש וביתו הוי דיעבד

ה בבית "וכ, ]ה מאי חנוכה"ד: שבת כא[י "פני ה"הדבר בזה יש לבאר עפוטעם @@

.  טומאה הותרה בציבור:]יומא ו[שהקשו מדוע הוצרכו לנס הרי לרב נחמן , הלוי

ותירצו דהם רצו לעשות . וכן יש להוסיף מדוע הוצרכו לחפש שמן טהור

לפי שרצו , י שמעיקר הדין שמן זה כשר למנורה"בהכשר היותר גדול אעפ

להודיע להם , לכן זכו לנס,  יעשה בשמן שאינו טהורשחינוך המנורה לא

ל "כ כיון דעיקר הנס נעשה על הידור ראו חז"וא. כ"ע. שחיבת המקום עליהם

 שבזה יש לפרש גם מה ]פרק י[ע להלן "וע. [לקבוע את ההידור כעיקר הדין

א דרק "ש הרמ" להדליק מנר לנר ולא חשש למ]א"תרעד ס[ע "שהתיר מרן השו

דלשיטתיה כל הנרות , וא עיקר המצוה והאחרים לגביו כנר של חולה' נר א

 דבזה ניחא גם מה שהורה מרן ]פרק ח[גם נתבאר עוד להלן . של מצוה הן

ולא חשש לקושיית ,  להתחיל תמיד בהדלקה בנר הנוסף]ה"תרעו ס[ע "השו

דלשיטתיה כל הנרות , א דאיך יברך על ההידור ולא על עיקר המצוה"הגר

כ ודאי שעדיף להתחיל בנר הנוסף שמורה על "וא,  במעלתם לטובהשוין

שכוונת מרן במה , ה אמר עוד בזה"צ זללה"הגרבר "ומו@@ .]חידוש הנס

ם שכן המנהג להדליק "ללמד שאחר שהביא הרמב, שהביא רק דין המהדרין

אין אדם רשאי לומר שאינו חפץ לנהוג כן ולקיים , כך כמהדרין מן המהדרין

כ הוא עני ואין ידו "אא, אלא יש לו לנהוג כמו שנהגו הכל, הדיןרק עיקר 

 .משגת יותר מנר אחד בכל לילה

 .ד"ח סקי"ח וכה"ב סק"מ .4

 .ג"ד ה"פ .5

פ דברי "א כתב מקור לזה שהוא ע" ובביאור הגר.י"ב סק"ומ, ב"א תרעא ס"רמ .6

 . בסמוך' ועי, ם"הרמב
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ואפשר דאפילו לדידן : ל" שכתב וז]ח"סקתרעז [א "במג' ועי. תרעה' א סי"ה ברמ"כ .7

ה שכתב בטעם הדבר שאין חינוך "מחצ' ועי.  קטנים פטורים,שכל אחד מדליק

 .א"אמנם המנהג כדברי הרמ. אלא בדבר שהגדול מחוייב בו מדינא

', שהספרדים עושים כדברי התוס,  שכתב שנמצא כאן חידוש]א"סק[ז "בט' עי .8

 ]ו"סק[ח "אמנם בכה. לא מצינו כן כבשאר מקומותו, ם"והאשכנזים כדברי הרמב
 שמנהג פשוט ]ג"ד מחנוכה ה"פ[ם עצמו כתב "כי גם הרמב, ז דאינו חידוש"כתב ע

כ הוא "וא, כמנהג הספרדים' בערינו בספרד להדליק כל בני הבית נר אחד וכו

עוד @@. ם"ומנהג הספרדים כמנהג הרמב', ם ותוס"מנהג מוקדם קודם הרמב

, ם"דגם מנהג בני אשכנז אינו כדעת הרמב, ה בזה"צ זללה"ר הגרב" מוהוסיף

ב מדליק כמנין בני "ם רק בעה"לדעת הרמב. א: ושונה מדבריו בכמה פרטים

א "ומנהג בני אשכנז שכ, ולא כתב שכל אחד מבני הבית מדליק ומברך, ביתו

ם בעל הבית מדליק גם עבור "להרמב. ב. מבני הבית מדליק בעצמו ומברך

בדברי . ג. ומנהג בני אשכנז שאין האשה מדלקת וגם אין מדליקין עליה, אשתו

ומשמע שאף , ב מדליק כנגד כל בני הבית"ם מבואר בהדיא דבעה"הרמב

אלא הבנות אין מדליקות בפני עצמן , ואין מנהג בני אשכנז כן, הנקבות בכלל

דברי נראה של. ד]. אלא אפילו הרווקות, ולא רק הנשים הנשואות[, כלל

גם עבור בני הבית שאינם , מבני הבית' ב מדליק נר לכל א"ם בעה"הרמב

ובטעם @@. ולמנהג בני אשכנז רק הנמצאים בבית מדליקין, נמצאים כאן

 הביא בשם ]ט"תרעז סק[א "הנה במג, א מבני הבית מברך"המנהג דבני אשכנז שכ

, עליופ שאשתו מדלקת "ל לענין מי שמדליק במקום שנמצא שם אע"מהרי

 ממילא , כיון שאינו רוצה לצאת בשל אשתו,ומשום ברכה לבטלה ליכא: ל"וז

א "א[ג "אבל בפמ, ואמנם שם איירי במדליק במקום אחר. כ"ע. חל חיובא עליה
א היינו שמתכוונים שלא לצאת בשל "ומהדרין נר לכ: ל" כתב וז]א"תרעא סוסק

ה בדברי "וכ. אותו הביתונראה דאיירי גם במהדרין שמדליקין ב. כ"ע. חבירו

 דאין להוכיח שמברכין על ההידור לחוד ממה שכל ]יג 'ב סי"ח[א בתשובה "הגרע

שכיון שרצונו להיות מן , ]למנהג בני אשכנז[בני הבית מדליקין ומברכין 

ומבואר ". וממילא מחוייב מדינא", כוונתו שלא לצאת בשל המדליק, המהדרין

ויש @@]. עוד לקמן בענין זה' ועי. [תו ביתשסובר שכן הוא גם במדליקין באו

שבזמן , ע"א בפ"שרצו לומר עוד טעם למה שנהגו בני אשכנז להדליק כ

צריך ליתן הנרות ' והי, ובמקומות שהיו רשאין להדליק בחוץ כעיקר הדין

וכל ', צריך לסדרן באופן שלא יכבו מן הרוח וכדו' וגם הי, בטפח הסמוך לפתח

על כן נהגו , ר שבפתח כל בית יהודי דלקו נרות"הפרסום הנס היה לבני ר
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אבל בזמנים ובמקומות . וכמנהג ערי ספרד, להדליק רק מנורה אחת לכל הבית

, ]א שכן נהגו בזמנו"ש הרמ"וכמ[, והוצרכו להדליק בפנים, שהיו בסכנה

וגם פרסום הנס היה , ולא לחשוש מן הרוח, צ לצמצם בטפח הסמוך"וממילא א

' ועי. [אזי שינו לנהוג להדליק כל אחד ואחד בעצמו, ית עצמםמתייחס לבני הב

מחלוקת ובעיקר @@]. בסמוך לענין מנהג הנשים שאין מדליקות בפני עצמן

ר "ומו, כ בזה" מש]א"תרעא ס[א "בביאור הגר' עי, בזה' ם ובעלי התוס"הרמב

נקטו שעיקר תוספת הנרות בתוספת ' שהתוס, ה ביאר עוד"צ זללה"הגרב

כ אם יהיו מדליקין כל בני "וא, ר"כ מכלל פרסום הנס לבני רה" הוא גהימים

ם נקט דדוקא הנר הראשון "כ הרמב"משא, הבית לא יהיה ניכר תוספת הימים

אבל תוספת הנרות בשאר הימים הוא להודות , ר"הוא לפרסום הנס לבני רה

ליקו פ שיד"כ אע"וא, ר שנתווספו ימים"ואינו לפרסם לבני רה, על תוספת הנס

 .אין חשש בזה, ר"גם שאר בני הבית ולא יהא ניכר תוספת הימים לבני רה

שאין הנשים מהדרות בזה ומה @@ .א"ז ובתרעה סקכ"ח סקט"ט וכה"ב סק"מ .9

הנה , להדליק בפני עצמן למנהג בני אשכנז שכל בני הבית מדליקין, כ"ג

 והמהדרין מן ,אחדוהמהדרין במצוה נר לכל : ל" כתב וז]פה' ת סי"שו[ל "במהרש

 וכן ,ם"הרמב'  כמו שפי, וגם נר לכל אחד,המהדרין מוסיפין נר בכל לילה

 ,י שסבר שלא ידליקו יותר מבני הבית אלא נר אחד" ולא כדברי ר,המנהג

ונראה מדבריו דגם למנהג בני . כ"ע. ואיש ואשתו בודאי מספיק להם נר אחד

. יש ואשתו די להם בנר אחדמ א"מ, אשכנז שמוסיפין נר לכל אחד מבני הבית

ט למנהג בני אשכנז אין הנשים נוהגות "מ,  שעמד בזה]מב' סי[בשער אפרים ' ועי

והביא שם מדברי תרומת הדשן שהתיר לאיש אכסנאי , להדליק בפני עצמן

וכתב שטעמו משום שסובר , שאשתו מדלקת עליו להדליק במקומו ולברך

נראה ' ולכאו, א מבני הבית מדליק"ם דלהמהדרין מן המהדרין כ"כדברי הרמב

יש להם הידור " באותו הבית"ד גם איש ואשתו "שלדעת תה, מדבריו שהבין

איש ואשתו '  שכתב שאפי]א"תרעז סק[ז "נ בדברי הט"וכ[, ע"א בפ"להדליק כ

ודימה לקטן , אינו יודע איסור בזה, באותו בית ואינו רוצה לצאת בברכתה

אמנם ]. והיינו מצד דינא דמהדרין,  בברכהשהגיע לחינוך שמדליק לעצמו

א מבני "שכשם שיש הידור לכאו, ד עצמו נראה שכתב באופן אחר"מדברי תה

, "בשני מקומות"כן יש הידור באיש ואשתו כשהם , הבית גם כשהם בבית אחד

דגם בדברי , ועוד". באותו הבית"ל שיש הידור באיש ואשתו "אבל לא ס

ב "אלא שבעה, ע"א מבני הבית בפ"ליק כאום לא נתבאר הידור שיד"הרמב

פ בדברי השער אפרים לא נמצא טעם "ועכ. ע"וצ. מדליק נרות כמנין בני הבית
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·Ó ÔË˜ , ÂÓˆÚ· ˜ÈÏ„‰Ï ‰ˆÂ¯Â�ÈÁÏ ÚÈ‚‰ ‡Ï˘ „¯ÙÒ È�ÍÂ .ג
Ú‡" ˜ÈÏ„Ó ÂÈ·‡˘ Ù]Ê�Î˘‡ È�· ‚‰�ÓÎÂ[ , ˙Â¯� ÂÏ ˙˙Ï ÂÈ·‡ È‡˘¯

‰Î¯·· Ì‰ÈÏÚ ˜ÈÏ„È˘ ‰ÎÂ�Á .ÍÂ�ÈÁÏ ÚÈ‚‰ Ì‡ Ï·‡ , ‡Ï˘ ·ËÂÓ
ÂÓˆÚ È�Ù· Í¯·È ,„¯ÙÒ È�· ‚‰�ÓÎÂ .ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ ,‡ ÏÂ„‚ Í¯Âˆ ˘È Ì

‰Ê· ,Í¯·ÏÂ ÂÓˆÚ È�Ù· ˜ÈÏ„‰Ï ‰ÊÎ ÏÈ‚· Ì‚ È‡˘¯.11 

                                                                                      
וכמדומה שסוף התשובה [, ט אין הנשים מדליקות בכלל המהדרין"לדבר מ

ד "ותמה ע,  כתב שהוא משום דאשתו כגופו]ג"תרעב סק[ר "אמנם בא]. נאבד

, א מבני הבית להדליק"סוברין שיש הידור לכאודודאי גם ה, השער אפרים

מקומות ' ד שיש הידור באיש ואשתו הנמצאים בב"אינם סוברים כהתה

מיהו אין בזה יישוב אלא לענין . ש"ע, ומשום דאשתו כגופו, ע"א בפ"להדליק כ

: ל" שכתב וז:]שבת כא[ס "בחת' ועי. ולא לענין הרווקות, הנשים הנשואות

 ונמצאו בישראל מהדרין ,איש וביתו על פתח ביתו מבחוץלה כשתקנו נר יבתח

 אז לא נמצא , של בעל הביתהשיצאו לחוץ והדליקו בעצמם נוסף על הדלק

 שות הרבים כי אין כבודה לצאת בחוץ בר,ן מהמהדריהשום אשה שתהי

 מוטל ה נהי אם אין האיש בביתו ועלי,לעתותי ערב ולהדליק בין האנשים

 ,מ אם יש כאן זכר המדליק" מ,תצא לחוץ להדליקה ח על כר,מצות הדלקה

 , והשתא,אין מן החסידות שתחמיר על עצמה בזה ותביא עצמה לידי חשדא

אמנם . [כ"ע. מ מנהג הראשון לא זז ממקומו" מ,ג שכולם מדליקין בפנים"אע

אבל אם כדברי , א מבני הבית מדליק בעצמו"ז למנהג בני אשכנז שכ"כ

, כ הרי לעולם לא הוצרכו לצאת חוץ לביתן"א, גדןב מדליק כנ"ם דבעה"הרמב

 ].ב הוא המדליק עבורן בחוץ"דבעה

ובאחרונים כתבו בזה , דדוקא באשתו כגופו פטר, ב לא הזכיר פטור לזה"ובמ .10

 הביא מהעולת שמואל שהנשים טפילות ]ט"תרעה סק[ב "ובמ, טעמים קלושים

ס "ירוף סברת החתושמא הוא בצ, ז פטר גם את הבתולות"ולפ, לאנשים

, ג"ע שהז"ב דלהנוהגין לברך על מ"כ במ" ועו.מ כך פשט המנהג"ומ. הנזכרת

פ שמדינא "והיינו כמו דשאר בני הבית מדליקין ומברכין אע, ע"תוכל לברך בפ

עוד בזה ' ועי. גם האשה יכולה לנהוג כן ולברך, ב"נפטרין בהדלקת בעה

 .ל"ח זוננפלד זצ"ת שלמת חיים להגרי"בשו

 שיש להתיר ]ו אות ח"ב פכ"ח[צ "פ המבואר באול"וע, ה"צ זללה"ר הגרב"מו .11

 .לקטנים מבני ספרד במה שנוהגין בני אשכנז להקל לכתחילה
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 ‡· ˙È·‰ ÔÈ˜ÈÏ„Ó Â¯‰ÊÈ Ô˙ÈÏ ÏÎ „Á�‰ Ì‚˘ ¯‡˘ È�ÔÈ‚‰Â .ד
ÂÈ˙Â¯� ÌÂ˜Ó· „ÁÂÈÓ È„Î ‡‰È˘ ¯ÎÈ‰ ‰ÓÎ ˙Â¯� ÔÈ˜ÈÏ„Ó,12 
ÂÏÈÙ‡Â ‰ÏÈÏ· ‰�Â˘‡¯ ˘È ¯‰ÊÈÏ ‰Ê·,13 ]ÏÎÓÂ ÌÂ˜Ó ˙Ú˘· 
˜Á„‰ ˘È Ï˜‰Ï ‰ÏÈÏ· ÔÂ˘‡¯‰14.[ ÔÈ‡˘¯Â Ï„‰Ï˜È ÌÈ�˘ ‰¯Â�Ó· 
˙Á‡ È�˘· ‰È˙Âˆ˜, ÔÂÈÎ˘ ÔÈ‡˘ ˙Â¯�‰ ÔÈÎÂÓÒ ¯ÎÈ� Ì‰˘ Ï˘ È�˘ 
È�· Ì„‡.15 

¯˘‡Ï „Á‡ ÏÎ È�Î˘‡ Ô· , ‚Â‰�ÙÒ Ô· Ï˘ ˙È·· ¯„‰ Ê¯„ .ה
Â„„Â‚˙˙ ‡Ï ÌÂ˘Ó ‰Ê· ÔÈ‡Â Â‚‰�ÓÎ.16 

úéáä éðáì úøèåôä úéááù ä÷ìãä éðéã 

 Â˙È·· ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÈÏ„Ó˘ ÈÓ ,Â˙È··˘ ‰˜Ï„‰· ‰·ÂÁ È„È ‡ˆÂÈ.17 .ו
ÏÚ‰˜Ï„‰‰ ˙Ú· Â˙È·· Â�È‡˘ ÈÓ ÔÎ  ,Â˙È·· ÂÈÏÚ ÌÈ˜ÈÏ„Ó˘ Ú„ÂÈÂ ,

                                    
א "ובאופן זה שכל אחד מדליק במקום נפרד י. י"ב סק"ומ, ב"א תרעא ס"רמ .12

ם דעה  דטע]ה לא ידליקו"ד[ל "בבה' עי, ע יכולין להדליק יותר"דגם לדעת השו

ראשונה משום דאם יתנו הנרות במקום אחד לא יהא ניכר ביום השני שהוסיפו 

, ]ה ויזהרו"ד[ל "כ כתב בבה"וע, אלא יאמרו שישנם עוד בני בית, לזכר תוספת הנס

אשר הם מקור דעת [א במקום מיוחד גם התוספות "דבאופן שנותנין הנרות כ

 .מודו דיכולין להדליק יותר] ע"השו

ז "צ סקט"כמו שביאר בשעה, והיינו משום לא פלוג, ה כדי"ל ד"ובה, ב"יב סק"מ .13

וליכא , פ שבלילה הראשונה הכל מדליקין נר אחד"שאע, א"בדעת המג

 .מ משום לא פלוג לא ידליקו במקום אחד"מ, למיטעי

ט "ח סקי"ש עוד בכה"וע. א"ר חולק בדינא דהמג"לפי שהא, ו"צ סקט"שעה .14

  .ז"שבשעת הדחק יש להקל בכ

קצותיה שרי ' ב כתב דין זה דבמנורה אחת בב"והנה המ. ב"ח סקכ"ב שם וכה"מ .15

אמנם לכאורה גם בלילה , א"כהמג, כ לחוש גם בלילה הראשונה"אחר מש

בני אדם בשני קצות המנורה הרי ניכר שהם של שני בני ' השני אם מדליקין ב

הדליק כן אלא ס אין דרך אדם אחד ל"דסו, ואולי גם בלילה השלישי, אדם

 . ע"וצ, ז"כסדרן בזאח

 .ז"ח תרעא סק"כה .16

 .שבת כג' גמ .17
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]˘ Ú„ÂÈ˘ È„Â ÌÈÚ„ÂÈÈ¯ˆ˘ Â˙È··Í˜ÈÏ„‰Ï 18 , „ÈÓ ˜ÈÏ„‰Ï ÌÊ¯ÊÈÂ
ÔÓÊ·[ ,‡"ÂÓˆÚ· ˜ÈÏ„‰Ï ˆ ,‡ È‡�ÒÎ‡ ‡Â‰ Ì‡Â" ÌÚ Û˙˙˘‰Ï ˆ
‰Ú·"· ,Â˙È· È�· ˙˜Ï„‰· Â˙·ÂÁ È„È ‡ˆÈ ¯·Î˘.19Â  ·ÂË ÌÂ˜Ó ÏÎÓ

˜ÈÏ„Ó˘ ÈÓ Ïˆ‡ „ÂÓÚÈ˘ , ÚÓ˘ÈÂÂ�ÓÓ ˙ÂÎ¯·‰ ,] ˙Ú„ È„È ˙‡ˆÏ
Ú‡ ˜ÈÏ„‰ ‡Ï˘ ‰‡Â¯‰˘ ÌÈ¯·ÂÒ‰"·ÈÈÂÁÓ Â�È‡˘ Ù , ÌÂ˜Ó ÏÎÓ

‰‡Â¯‰ ˙ÂÎ¯· Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ.[20  ÂÏ ¯˘Ù‡˘ ÌÂ˜Ó· ‡ˆÓ� Ì‡Â
˜ÈÏ„‰Ï,ÂÓˆÚ· ˜ÈÏ„‰Ï ¯„‰Ï ·ÂË ,Í¯·È ‡Ï˘ „·Ï·Â .21  

 ‡, ÔÂÂÎÏ È‡˘¯ Ì�Â˙È·· ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÈÏ„Ó˘ ÈÓ· ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ .ז
„Ó˘ ‰Ó· ‰·ÂÁ È„È ˙‡ˆÏ ‡Ï˘Â˙È·· ÔÈ˜ÈÏ , È�Ù· ‰Î¯·· ˜ÈÏ„‰ÏÂ

‡ˆÓ�˘ ÌÂ˜Ó· ÂÓˆÚ .Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„ ÈÙÏ˘ ‰‡¯�Â" ÔÈ‡ Ú ‰ÏÈÚÂÓ
 ‡Ï˘ Â˙�ÂÂÎÂ˙·ÂÁ È„È ˙‡ˆÏ‰Ê·  , ˜ÈÏ„‰Ï ‰ˆ¯È Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ÔÎ ÏÚÂ

ÂÓˆÚ È�Ù·,Í¯·Ï È‡˘¯ Â�È‡  ,Ï˜‰Ï ˙ÂÎ¯· ˜ÙÒ ÔÏ ‡ÓÈÈ˜„.22 ÏÎÓÂ 

                                    
 .דחזקה שיעשו חובתם כדין, ד"צ תרעז סק"שעה .18

פרק [אמנם עיין להלן . ]ועיין עוד להלן בזה מדברי הלקט יושר[, ב"ב סק"א ומ"ע תרעז ס"שו .19
והיינו ,  החשדג מפני" שיש אופנים שכתבו הפוסקים שצריך להדליק גם בכה]ו

 .עיין להלן בזה, במקום שיש חשד

: ל"וז, ]במה שפרסם בקובץ תורני שם[ה "צ זללה"ר הגרב"פ מו"וכ, ח שם"ב וכה"במ .20

ע "כמבואר בשו, פטור מהדלקת נרות חנוכה, אכסנאי שמדליקין עליו בביתו

כדי שלא להפסיד את , ומכל מקום טוב להיות נוכח בשעת הברכות. שם

 וטעם הדבר .]ק ד"ז ס"בסימן תרעה במש[ג " ובפמ]בסימן תרעז[ח "ראה עוד בבו. הברכות

ם "וכן הוא דעת הרב המגיד בדעת רבינו הרמב, פ דעת מקצת הגאונים"בזה ע

פ שמדליקין עליו "אע, שהרואה נר חנוכה שלא הדליק בעצמו, ]ד"ג מחנוכה ה"פ[

בין , ינו מדליק בעצמוועל כן כל מי שא, צריך לברך ברכות הרואה, בביתו

טוב שיעמוד אצל מי , י הדלקת בעל הבית"או ע, י הדלקת אשתו"שנפטר ע

 .שמברך וישמע הברכות ויכוון לצאת ידי חובה

דחיישינן שמא , בשם חיי אדם, ה ולהדליק"ל תרעז ד"ובה, ה"ח תרעו סקכ"כה .21

בזה ' יוע, מ לענין ברכה לא יוכל לברך"ומ, בביתו לא ידקדקו להדליק בזמן

 .עוד להלן

 בדין המכוון שלא לצאת בהדלקה שמדליקין בביתו   .22
וראינו לנכון להאריך , ]שם, במה שפרסם בקובץ תורני[ה "צ זללה"ר הגרב"כן הורה מו
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שיש , מ למעשה לבני הישיבות מבני ספרד"אחרי שהוא נ, בביאור הדברים

, מדליקין בביתםי שיכוונו שלא לצאת במה ש"שרצו לחייב עצמם בהדלקה ע

, ה שאינם רשאים לברך"צ זללה"ר הגרב"ובאמת גם באופן זה הורה מו

]. ה"ר עזרא עטיה זצוקללה"ע מרן הגאון ח"ע כתב שכן הסכים גם ג"ובחזו[

 להדליק רשאי אם נשוי אכסנאי לענין כתב ]קא סימן[ הדשן|-בתרומת@@

 ואף ,בברכה קלהדלי דרשאי ונהג הורה הגדולים שאחד ,לביתו חוץ בברכה

 ,מחייב דלא היינו ,צריכנא לא ודאי השתא אמינא דנסיבנא בתר 'בגמ שאמרו

 .המהדרין בכלל נמי דהוי ,לבטלה ברכה הוי ולא ,להדליק מצי בעי אי אבל

 ואמר ,תלמידו מהגדולים אחד עליו ונחלק .'וכו אשתו תשכח שמא ועוד

 ש"וכ ,יעשה אם טהדיו נקרא היה כ"א ,הדבר מן ופטור צריך ולא דהואיל

 הדשן ובתרומת .בתלמוד זה מהדרין אשכחן דלא כיון ,לבטלה ברכה דהוי

 לחוש שאין וסיים ,אשתו תשכח שמא מצד הדבר טעם ש"מ לדחות האריך

 אפשר מהדרין מטעם אמנם :עוד וכתב .לבטלה ברכה בספק ליכנס ש"כ ,לזה

 אחד לכל בנר הידור דיש היכא דכי ,ג"כה בברכה להדליק דמי שפיר ויתכן

 והתנא .מקומות בשני לאשתו ונר לאיש בנר הידור יש נ"ה ,אחד בבית ואחד

 דאשכחן וכיון .האי כולי שכיחא דלא ,מהדרין הך למיתני ליה פסיקא לא

 שהוא התלמוד על כמוסיף זה אין ,המהדרין מן ומהדרין ,מהדרין בתלמוד

 ולברך להדליק ילאכסנא שהתיר גדול אותו בדברי גם והנה@@ .ל"עכ .גורע

 ,מהדרין בכלל שהוא מצד להתיר שהסיק הדשן התרומת בדברי וגם ,לעצמו

 ,מהדרין בכלל נמי דהוי מצד אלא ,להתיר אחר טעם מצאו שלא ,מבואר

 בהדלקת לצאת שלא האיש שיכוון מה מועיל דאין להו דפשיטא מזה ונראה

 ברכה אינהד דיינא ולית דינא לית כ"א ,דמהני להו סבירא דאילו ,אשתו

 ,אשתו בהדלקת לצאת ולא בעצמו להדליק שרוצה עתה שהרי ,כלל לבטלה

 דלא האוסר ש"ומ[ .ההידור מצד לברך שרשאי לבאר צ"וא ,מדינא מחוייב

 משום ליה פסיקא לא דהתנא ד"תה ז"ע והשיב ,בתלמוד כזה מהדרין אשכחן

 פטור אכסנאי 'בגמ אמרו לא ט"מ להקשות האוסר דכוונת נראה ,שכיח דלא

 התנא הוסיף לא למה שהקושיא הבין ד"והתה ,מדליקין המהדרין כ"ואעפ

 ולזה ,באכסנאי ,הידור של אופן עוד המהדרין מן ומהדרין דמהדרין בברייתא

 יושר הלקט בעל ש"במ מוכח וכן ].שכיחא דלא משום ליה פסיקא דלא יישב

 בית להם כשאין ,ותנר 'בב חייבין ואשתו איש ל"דמשכח ,]קנב 'עמ ,ד"תה תלמיד[

 כלל ל"משכח לא משותף בית להם דביש משמע ,מקומות בשני והם משותף

 .אשתו בהדלקת לצאת שלא לכוון מהני דלא משום ,נרות 'ב שיתחייבו

 מ"מ ,בביתו עליו שמדליקין באופן שגם כתב ]קמה 'סי[ ל"מהרי הנה אמנם@@
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 הדלקת על שסמך זירא רבי ממנהג לחלק וכתב ,עצמו בפני במקומו מדליק

 חצירות פתחי על אלא מדליקין היו דלא זירא 'ר בימי ושמא :ל"וז ,ביתו אנשי

 הוא אם להכיר מפיס מי ,הבית לבני דהיכירא השתא אבל ,לחוש אין והבתים

 ,הבית בני כמנין הדליקו כ"ג זירא רבי בימי אם דגם :כוונתו נראה[ .לא או נשוי

 אינו הבית מבני 'שא במה ר"רה בנימ חשדא ליכא ,בחוץ שהדליקו שכיון

 אסקי ולא ,הבית בזה דרים א"בנ כמה ר"רה לבני ניכר שאין לפי ,מדליק

 ויודעין ,הבית לבני שההיכר בפנים במדליקין כ"משא ,למיחשדיה אדעתייהו

 שהוא מפיס דמאן ,הדליק שלא למיחשדיה אתו ,עמהם דרים א"בנ כמה

 אחד כל נר להדליק האידנא דנהוג ולמאי :ל"וז ל"מהרי כתב ועוד ].נשוי

 אתו כ"א ,כשמוסיף וביתו איש בנר הידור דיותר י"ר שפסק כמו ודלא ,ואחד

 לא ,הבית בני לכל 'א נר מדליקין אם דבשלמא :כוונתו נראה[ .הלמחשדי

 להדליק שנוהגין עתה אבל ,נשתתף שלא ל"דמנ ,באכסנאי חשדא שייך

 המנהג י"שע והיינו ,למיחשדיה ואתו ,מדליק אינו שזה ניכר הרי ,א"כאו

 ].בסמוך 'ועי[ ,קודם שייך היה שלא חשד של מצב נתחדש א"כאו להדליק

 ,מדליק אינו שזה ניכר ,בפנים שמדליקין דכיון ,הראשון טעם בצירוף והוא

 ניכר היה לא מ"מ ,א"כאו מדליקין היו 'אפי ,בחוץ מדליקין היו אם כ"משא

 דאין כיון ,כאן אין לבטלה ברכה ומשום ].כאן דרים א"בנ כמה ר"רה לבני

 דהא ,ראיה אין זירא ביומר .העלי חיובא חל ממילא ,אשתו בשל לצאת רוצה

 דקשיא :'פי[ .משתתפין אין דעלמא רובא והאידנא ,מעיקרא משתתף ההו קמן

 דהא ,יישב ולזה ,ע"בפ להדליק חשש לא זירא רבי הלא ס"דסו ל"למהרי

 א"כאו להדליק עתה שנוהגין כמנהג נהגו אל זירא רבי דבימי מוכח מיהא

 נשתתף אלא ,בעצמו הדליק לא בחור בהיותו גם מתחילה שהרי ,בעצמו

 בני כל כנגד מדליק ב"בעה דלמהדרין ם"הרמב ש"דלמ ,ואפשר[ ,בפריטי

 נ"א .כלל זירא לרבי שייכת ואינה ,ב"בעה על ההידור מצוות כ"א ,הבית

 הדליק לא אילו גם פ"ועכ ,כנגדו נוסף נר ב"בעה עליו הדליק פרוטה כשנתן

 א"שכאו עתה כ"משא ,מהדלקה נמנע שהוא ניכר דאין ,חשד היה לא ,עליו

 עתה כ"משא ,]למיחשדיה ואתו מדליק אינו שזה ניכר ,ממש בעצמו מדליק

 'אפי חשדא דשייך נראה וטעמא ].חשדא איכא ,ע"בפ א"כאו להדליק שנוהגין

 דברי שהביא ]ט"סק תרעז[ א"במג 'ועי[ .ל"עכ .ןלשיעורי דבריהם נתן דלא ,לדידן

 מדליקין אם יודע מי ,חדוא אחד כל מדליק דהשתא כיון :ל"וז בקיצור ל"מהרי

 ,ל"מהרי שכתב השני טעם רק שנקט ונראה .כ"ע .למחשדיה ואתי בביתו עליו

 היה שלא חשד של מצב נתחדש ,ממש בעצמו א"כאו להדליק שנוהגין י"שע

 שיתחייב אופן יש הדין מעיקר שגם ,ל"מהרי מדברי מבואר פ"ועכ ].מתחילה
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 ד"תה כמשמעות ודלא ,אשתו בהדלקת לצאת שלא מכוון אם כגון ,להדליק

 'סי ,וייל י"ומהר ד"תה תלמיד[ מברונא י"מהר ת"בשו גם@@ .ההידור מצד אלא שאינו
 ןשמדליקי הטעם ונימק ,חנוכה נרות קנה ולא 'א חכם אצלו שהתארח כתב ]נ

 ידליק שלא אחר לאדם שהורה הדשן תרומת בעל בבית ושמע ,בביתו עליו

 לברכה לחוש דיש משום ,נשוי שאינו מי עם בפרוטה ישתתף אלא עצמו בפני

 ד"תה בדברי כהמבואר שלא הוא 'ולכאו[ .בביתו עליו שמדליקין אחר לבטלה

 .ההידור בכלל דהוי משום ע"בפ לברך לסמוך שיש שהסיק ,בספרו עצמו

 דברי ליישב רק והוא ',וכו "דמי שפיר ויתכן אפשר" ד"התה לשון ואמנם

 שלא בידו שהרי ברונא י"מהר ז"ע ותמה ].כן הורה לא למעשה ואולי ,המתיר

 'ואפי .לברך ויוכל מדינא בהדלקה יתחייב ואז אשתו בהדלקת לצאת לכוון

 וכתב .יוצא אינו בודאי לצאת שלא מכוון אם מ"מ ,כוונה צ"א מצוות ד"למ

 ה"ואפ ,לכולן מברך אחד ביחד מצוה העושין עשרה שהרי ,לזה דוגמא

 יוצא ואינו ,הכנסת בבית שלו טלית על מברך אחד שכל יום שבכל מעשים

 להתכוון האדם ביד דיש נקטי ברונא י"ומהר ל"דמהרי ומבואר .חבירו בברכת

 נםאמ .ולברך ע"בפ להדליק מדינא יתחייב ואז ,אשתו בהדלקת לצאת שלא

 וכן[ ,כדבריו שלא מוכח ד"התה שמהוראת ,ברונא י"מהר בזה הרגיש כבר

 בכלל דהוי מצד להתיר שהוצרך ,ד"בתה לפנינו להמבואר גם מוכח הוא

 גם 'ועי[ .אשתו בהדלקת לצאת שלא להתכוון האדם ביד דאין ,]ההידור

 ,המהדרין על לברך דרשאין ראיה שאין שכתב ]יג 'סי ב"ח[ א"הגרע בתשובת

 ,מדינא מחוייב ממילא לצאת שלא דכשמתכוון ל"ממהרי א"המג ש"מ פ"ע

 מצד שמברך בהדיא פירש ד"התה שהרי ,ד"תה כדברי שאינו ,ומבואר

 וגם .מדינא כעת שמחוייב אלא ,ז"ע מברך שאינו ל"ס א"והגרע ,מהדרין

 שאשתו פ"אע ולברך ע"בפ להדליק רשאי ט"מ א"הרמ הוראת כשנימק א"במג

 הביא כ"ואח ,מהדרין בכלל ל"דהו ,ד"התה דברי בתחילה הביא ,עליו מדלקת

 טעמים 'ב והם ,מדינא מחוייב לצאת שלא שמתכוון ז"שעי ל"מהרי דברי

 ל"הנ הדשן תרומת דברי הביא י"הב מרן והנה@@ ].אהדדי דפליגי נפרדים

 :ז"ע וכתב ,ההידור בכלל דהוי ,ולברך עצמו בפני להדליק שרשאי ,במסקנתו

 :כתב מ"בד אבל .צריכה שאינה ברכה לברך ז"ע לסמוך שאין הנרא ולי

 וכן .ל"מהרי בתשובת הוא וכן ,עמו ונימוקו וטעמו י"מהרא כדברי והמנהג

 אם ,הנרות ורואה יהודים אצל הנמצא אכסנאי 'דאפי ]ג"ס תרעז[ א"הרמ פסק

 ,עליו מדלקת שאשתו פ"אע עצמו בפני ולהדליק עצמו על להחמיר רוצה

 במחשבתו שיכוין ובלבד :ז"ע הוסיף ]א"ס תרעז[ והלבוש .ברךלו דליקהל רשאי

 לא שאם ,בביתו עליו שמדליקין במה לצאת ירצה שלא ההדלקה שעת קודם
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 דברי הביא ]יג 'סי א"ח[ וחסד חיים ובספר[ .כ"ע .לבטלה ברכה ברכתו היה כן

 לע לתמוה וכתב ,ל"ומהרי ד"התה ד"ע למעשה לסמוך שרצה דוד הבית

 נהג 'ואפי ,טועה אלא אינו המברך מרן הוראות שקבלנו דלדידן והסיק ,דבריו

 ]מב 'סי[ אפרים|-ובשער@@ ].בידו למחות ויש טעות מנהג הוא ,שנים כמה כן
 כמנין להדליק שההידור ם"הרמב כדברי ל"ס ד"דהתה ,מחלוקתם לבאר כתב

 להדליק ידורה להם יש הבית באותו ואשתו כשהאיש שגם וכיון ,הבית בני

 האנשים הבית בני כמנין נרות שמדליקין ם"הרמב בדברי וכמבואר ,בנפרד

 ,הידור בהו שייך מקומות בשני ואשתו איש דגם ד"להתה ל"ס כן על ,והנשים

 בבית דגם דפשיטא ד"מתה דקדק דבריו שלפי אפרים בשער שמפורש ש"וע[

 כתב ט"מ לו שההוק ז"ולפ ,ע"בפ א"כ ואשתו האיש שידליקו הידור יש אחד

 כ"ג כתב ולא ,ידליק לחינוך שהגיע קטן גם ,מדליק א"שכאו דלמנהגם א"הרמ

 ערי וכמנהג 'התוס כדברי ל"ס י"הב כ"משא ,]ע"בפ מדלקת אשה גם ז"דלפ

 וממילא ,הימים במנין הנרות בהוספת רק וההידור ,מדליק ב"בעה שרק ספרד

 במקומו ידליק שהאיש בזה הידור שייך לא כן ועל ,בזה נפטרין הבית בני כל

 כתבו ]ב"סק[ י"ובברכ ]ד"סק תרעז[ ר"ובא@@ .בביתו עליו מדלקת כבר אשתו אם

 'סי[ משה ומטה ]פה סימן בתשובה[ ל"מהרש דהלא ,אפרים השער ד"ע לתמוה
 ,ע"בפ מדליק הבית מבני א"דכאו ,אשכנז בני כמנהג פסקו כולם ה"ושל ]תתקעז

 בעצמו יברך לא עליו מדלקת שאשתו שאכסנאי י"הב כדברי פסקו ז"ועכ

 חשש שאין הטעם כתב ל"מהרי דהלא ,לתמוה ר"הא כתב ועוד .במקומו

 מחוייב ממילא ,אשתו בשל לצאת שלא שמתכוון שכיון משום לבטלה ברכה

 ממילא ע"בפ א"כאו להדליק שנוהגין שכל ,אפרים השער כדברי ואם ,מדינא

 דמחוייב זה לטעם הוצרכו מה כ"א ,ז"ע לברך ורשאי ,ההידור בכלל הוי

 גם :ר"הא והוסיף .ביתו אנשי שאר כמו המהדרין מן דהוא ליה תיפוק ,מדינא

 זוטא ובאליה .דמיין אחד דכגוף ,מהדרין בכלל אינו ואשתו דאיש כתבתי

 ואשתו דאיש ,ד"התה דברי על שנחלק י"הב טעם הוא שכן ,עוד פירש ]ג"סק[

 השער כדברי ולא ,בנפרד להדליק הידור בהו שייך ולא דמיין אחד כגוף

 מה על מיוסדים ד"התה שדברי הדבר עיקר דהנה ,בזה לבאר ויש@@ .אפרים

 ,ד"תה בלשון בהדיא מבואר הוא הלא ,ע"בפ א"כאו להדליק להדר שנוהגין

 יש נ"ה ,אחד בבית ואחד אחד לכל בנר הידור דיש היכא דכי :ל"וז ש"וכמ

 ר"הא נחלקו לא ז"וע .כ"ע .מקומות בשני ולאשת ונר לאיש בנר הידור

 ,מדבריו שנראה במה הוא ,אפרים השער על דפליגי מאי אלא ,י"והברכ

 אבל ',כהתוס מהדרין 'בפי ל"דס משום רק ד"התה מדברי נטה לא י"דהב

 ,ואשתו באיש גם הידור יש ודאי כ"א ,מדליק הבית מבני א"שכאו להסוברין
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 בדינא 'פי ם"שהרמב אמת דהן ,דבריהם ונתםכו ונראה .כן שאינו הקשו ז"וע

 ואחד האנשים אחד הבית בני כל כמנין נרות מדליק ב"שבעה דמהדרין

 סובר ד"התה היה אילו פ"עכ ,אפרים השערי דברי צדקו 'לכאו ז"ולפ[ ,הנשים

 פ"שאע ,כן אינם ד"התה ודעת אשכנז בני מנהג מ"מ ,]ם"הרמב כדעת לגמרי

 שאין ספרד ערי כמנהג ולא ,הבית מבני א"כאו מדליקין שהמהדרין שפירשו

 ,ע"בפ מדליקות הנשים שגם נהגו לא מ"מ ,הימים כמנין אלא נרות מוסיפין

 איש בהדלקת הידור שיש ל"ס לא עצמו ד"התה דגם ,נקטי י"והברכ ר"והא

 ]צז 'סי א"ח[ אמת זרע ת"בשו שדקדק וכמו ,אחד בבית כשהם לעצמו א"כ ואשתו
 כשם :כתב אלא ,"אחד בבית" ואשתו לאיש הידור מצא אשל ,ד"התה מלשון

 שני"ב "ואשתו באיש" הידור יש כן ,בית באותו "הבית בני שאר"ל הידור שיש

 לומר יתכן דלא ,אפרים השער מדברי י"והברכ ר"הא נטו ז"ועפ ".מקומות

 כשהם ע"בפ א"כ להדליק ואשתו באיש הידור שיש כשם אשכנז בני דלמנהג

 מודה דהלא ,בתים בשני כשהם ע"בפ א"כ להדליק הידור יש כן ,אחד בבית

 פ"דעכ שחידש אלא ,ע"בפ א"כ מדליקין אין אחד בבית שבהיותם ד"התה

 דוקא לסבור צ"א מדבריו לנטות כדי כ"וא ,הידור בזה יש בתים 'בב בהיותם

 ,ולומר מדבריו לנטות מקום יש אשכנז בני למנהג 'אפי אלא ,ספרד ערי כמנהג

 ד"התה מודה אחד בבית שבהיותם וכשם ,אחד כגוף הם לעולם תוואש דאיש

 .בזה הידור אין מקומות בשני בהיותם גם ,ע"בפ א"כ להדליק הידור להם שאין

 בין הבית בני כמנין להדליק הידור דיש ם"הרמב לדעת 'דאפי ,ואפשר[

 ש"וכמ ,באכסנאי לא ,ממש בבית שדר במי ז"כ מ"מ ,הנשים ובין האנשים

 ר"הא קושית ז"ולפ ].ש"ע ,בזה י"הב בדעת 'הג בביאורו ]א"סק תרעא ז"מש[ ג"בפמ

 נמי ד"דהתה ]שם[ אמת בזרע ש"מ אבל ,אפרים השער ד"ע אלא אינה י"והברכ

 אבל ,א"כאו מדליקין דהמהדרין ל"דס למאי אלא ,כן לחדש קאמר לא

 רשאי אכסנאי ואין הידור שייך דלא ד"התה מודה ,ספרד ערי ולמנהג 'להתוס

 ר"הא קושיית תיקשי לא ז"ע ,עליו מדלקת ואשתו מביתו חוץ כשהוא להדליק

 מבואר פ"ועכ@@ .ל"וכנ ,ד"התה לשון בגוף מבוארים דדבריו ,י"והברכ

 בכל הידור שיש שכשם לחדש ל"דס בזה יחידאה ד"דהתה ל"דס ,ר"הא מדברי

 לברך רשאי וגם ,בתים בשני ואשתו באיש הידור יש כך ,בית באותו הבית בני

 'דאפי ,בזה פליגי כולהו ה"ושל משה ומטה ל"ומהרש י"וב ל"ומהרי ,ז"ע

 באיש הידור דשייך לחדש מקור זה אין מ"מ ,ע"בפ א"כאו להדליק לנוהגין

 הוצרך כ"וע ,צריכה שאינה ברכה דהוי י"הב כתב כן ועל ,בתים בשני ואשתו

 ד"התה דגם ,מינהו .לצאת שלא שמתכוון י"ע מדינא דמחוייב לסברא ל"מהרי

 כלל ליה סבירא לא ,בתים 'בב ואשתו באיש הידור דיש לחדש שהוצרך
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 נצרך היה לא דאז ,מדינא מחוייב לצאת שלא מתכוון שאם ל"מהרי מסברת

 ל"מהרי דברי הביא ]י"הגב[ הגדולה בכנסת והנה@@ .ל"וכנ ,זה לחידוש כלל

 שהביא ממה חכדמוכ[ ל"מהרי לדברי שראה ,י"הב מרן על לתמוה וכתב

 ברכה ולברך ז"ע לסמוך שאין כתב והיאך ,]אלו בסימנים פעמים כמה דבריו

 ,ליישב וכתב .צ"שא ברכה משום כאן שאין כתב ל"שמהרי אחרי ,צ"שא

 משום דאיכא כתב י"הב ומרן ,ליכא לבטלה ברכה דמשום כתב ל"דמהרי

 ל"רימה שכתב מטעם ,ליכא לבטלה ברכה דמשום דאף ,והיינו ,צ"שא ברכה

 משום מ"מ ,מדינא מחוייב ממילא אשתו בהדלקת לצאת שלא שנתכוון שאחר

 .ד"עכת .רצה ולא אשתו בהדלקת לצאת יכול שהיה כיון ,איכא צ"שא ברכה

 לצאת שלא יכוון אם הנה ,י"הב מרן ש"למ דגם ,דנקט מדבריו ומבואר

 איסורא דעביד אלא ,ולברך להדליק דצריך דמילתא קושטא ,אשתו בהדלקת

 פשוט 'לכאו דהנה ,לעיין יש ומיהו@@ .צריכה שאינה ברכה שגרם בזה

 לנהוג יש שכן להורות כוונתו ,לבטלה ברכה משום בזה שאין שכתב ל"דמהרי

 ,כן לעשות שאין הורה בודאי י"הב ומרן ,בדבריו כמבואר ,ולמעשה להלכה

 מרן לדברי ל"מהרי דברי בין ג"הכנה שחילק החילוק לאחר גם ס"סו כ"וא

 ט"מ ,עומדת במקומה קושייתו עדיין 'ולכאו ,ביניהם פלוגתא איכא עדיין ,י"הב

 .בזה חשש שאין כתב ל"במהרי הלא ,ד"תה ד"ע לסמוך שאין י"הב מרן כתב

 דנקט או ,ל"ומהרי ד"תה כסברת שלא מדעתו הכריע י"הב דמרן נימא ואם

 רכהב" בין לחלק הכרח אין גם כ"א ,כן משמע לא ראשונים שאר שמדברי

 ואפשר ,י"הב דנקט "צריכה שאינה ברכה" לבין ,ל"מהרי דנקט "לבטלה

 .לגמרי ל"מהרי ד"ע ופליג ,לבטלה ברכה נמי דהויא י"הב למרן ל"ס דלעולם

 וכתב ג"הכנה דברי שהביא ]ומתוך ה"ד ,יג 'סי[ א"ח וחסד חיים בספר 'ועי[ .ע"וצ

 מרן גם ובזה ,לבטלה ברכה שאינה טעם ליתן אלא בא לא ל"מהרי ז"דלפ

 דבזה מדבריו ונראה ,צריכה שאינה ברכה משום שחושש אלא ,מודה י"הב

 שיתבאר להלן ועיין ].ל"מהרי מדברי כן מ"דל ,ע"וצ .יודה ל"מהרי שגם אפשר

 ברכה דהויא אלא ,ג"כנה כדברי שלא י"הב מרן בדעת נקטי האחרונים דרוב

 ]פה 'סי ת"בשו[ ל"ומהרש@@ .בזה יחידאה ג"שהכנה וכמדומה ,ממש לבטלה
 אינו אם ,הנשוי ואכסנאי .אחד נר להם מספיק בודאי ואשתו ואיש :ל"וז כתב

 שהיא בבירור יודע אם אבל ,ולברך להדליק יכול ,עליו מדליקה שאשתו יודע

 ,ידליק הרואה ומשום יחידי בבית שהוא לא אם ,לדלוק לו אין ,עליו מדלקת

 ,לילה באותו ובא ,עליו הדליקה אשהי ידע שלא והיכא .יברך לא מ"מ אבל

 שאינו היכא אבל ,חכמים חובת עליו שחל לפי ,ולברך ולדלוק לחזור צריך

 כמיניה כל דלא נראה ,בבית עליו שמדלקת אשתו של בהדלקה לצאת רוצה
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 להשתתף שלא עצמם על מחמירים הבחורים שהאידנא ומה .לברך יכול ואינו

 הטפל שמגביהין אשכנז מנהג זהו ,אזיר מרבי לדעתייהו ועדיפי בפריטי

 תרעז[ ז"ובט@@ .כ"ע .החמורות במצות יקילו שלא והלואי ,העיקר ומניחין
 רשאי דודאי ,ד"התה דברי להצדיק שנראה וכתב ,ל"מהרש דברי הביא ]א"סק

 ש"וכ ,דוכתי בכמה וכדמצינו ,לעצמו ולברך חבירו בברכת לצאת שלא אדם

 יוצא איני מרלו שיוכל ,הברכה שומע ואינו אשתו אצל שאינו כיון ,כאן

 הוא אם 'ואפי .נןבעי ומשמיע שומע דעת דהא ,בפני שלא אשתי בברכת

 בדבר איסור יודע ואינש ז"הט כתב ,אשתו בברכת לצאת רוצה ואינו בביתו

 פ"אע ,בברכה לעצמו שמדליק ,לחינוך שהגיע קטןד ודומיא ,לעצמו יברך אם

 מוכח ז"הט ומדברי@@ .בית באותו מועי שמברך אביו בברכת לצאת שרשאי

 שרשאי או אשתו בברכת לצאת מוכרח אם נחלקו ל"ומהרש ד"שהתה ,שהבין

 ורשאי חבירו בברכת לצאת מחוייב אדם שאין ז"הט הוכיח ז"וע ,לעצמו לברך

 לצאת שלא לכוון רשאי אם בסברא דן לא ז"הט אמנם ,לעצמו לברך

 מחיוב נפטר ממילא בביתו ועלי הדליקו שכבר שכיון או ,אשתו בהדלקת

 ,אחד בבית ואשתו דאיש ,ז"להט ליה פשיטא דהא ,מזה ונראה ,ההדלקה

 ואחר ,ולברך שניהם להדליק רשאין הרי ,ע"בפ א"כ להדליק דנהיגי למאי

 ,ע"בפ א"כ לברך רשאין בבית יחד שבהיותם כשם ממילא ,בפשיטות הניח שכן

 נראה אכן .יחד כשאינם ש"כ ,חבירו בברכת לצאת מחוייב מהם אחד ואין

 שלא לכוון לאדם א"דא מבעיא דלא וסובר ,הדבר בגוף פליג ל"דמהרש

 בית באותו כשהוא ש"וכ ,אחר בבית כשהוא 'ואפי ,אשתו בהדלקת לצאת

 עימה כשהוא ש"וכ אחר בבית כשהוא גם ,כלל הידור הוי לא גם אלא ,עימה

 שייך אין בית אותודב ליה פשיטא דהא נראה ד"תה בדברי וגם .בית באותו

 באותו הבית בני בשאר הידור שיש שכשם אלא ,ואשתו איש שיברכו הידור

 דגם ליה דפשיטא ז"כהט ודלא ,בתים בשני ואשתו באיש הידור יש כן ,בית

 .כאמור ז"הט ד"ע להשיב ,ר"המאמ בזה עמד וכבר .הידור שייך בזה

 עליו מדלקת דאם שכתב מהו ,ע"שיל נראה ל"מהרש דברי פירוש ובעיקר@@

 בהדלקת לצאת שלא שיתכוון מועיל שלא דבריו כוונת האם ,"לדלוק לו אין"

 לסברת ל"מהרש מודה דמילתא דלקושטא או ,לבטלה ברכה והויא ,אשתו

 כן לעשות ראוי שאין אלא ,מהני אשתו בשל לצאת שלא יכוון שאם ל"מהרי

 ג"כנהה שפירש וכמו ,צ"שא ברכה דגורם משום ,עליו שמדלקת כשיודע

 שאשתו "יודע אינו" שאם ל"מהרש כתב דבריו בתחילת והנה .י"הב מרן בדעת

 שמדלקת ויתכן ספק יש 'דאפי ומשמע ,ולברך להדליק רשאי ,עליו מדליקה

 לצאת שלא יכוון דאם ל"דס מזה נראה 'ולכאו ,בברכה להדליק רשאי ,עליו
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 הוי ולא ,לבטלה ברכה הויא ולא ,ע"בפ להדליק שיתחייב מועיל ,בהדלקתה

 אם מסופק לבין שמדלקת יודע בין החילוק ניחא ובזה ,צ"שא ברכה גורם אלא

 הוי לא ,מסופק ואם ,צ"שא ברכה שיגרום אסור ,שמדלקת יודע שאם ,מדלקת

 בלבושי פירש וכן[ ,שרי ,הספק מן לצאת שנצרך דכיון ,צ"שא ברכה גורם

 דלא משום עליו כשמדלקת לבטלה ברכה דהויא ל"ס אילו כ"משא ].שרד

 שלא להורות לו היה ,מדלקת אם במסופק גם כ"א ,לצאת שלא שיתכוון מהני

 דברי הלא ,גיסא מאידך אמנם .לבטלה ברכה לחשש יבוא שלא ,מספק יברך

 אשתו בהדלקת לצאת רוצה אינו דאם ,דבריו בהמשך מיללו ברור ל"מהרש

 לצאת שלא ןשיתכוו מועיל דאינו משמע ,לברך יכול ואינו "כמיניה כל לאו"

 ועתה עבד דעבד דאיסורא רק ולא ,לברך רשאי יהא ולא ,אשתו בהדלקת

 דאינו ל"מהרש דברי בסוף פירש שרד ובלבושי[ .ולברך להדליק מדינא מחוייב

 הלשון שאין וכמדומה ,צריכה שאינה ברכה דהוי משום כן לעשות רשאי

 אינו דאם דבריו בהמשך ל"מהרש ש"דמ ,לפרש שרצו ויש@@ ].כן משמע

 באופן קאי לא ,לברך רשאי ואינו כמיניה כל לאו אשתו בהדלקת לצאת רוצה

 דוקא ז"וע ,אשתו עם בית באותו הוא כאשר אלא ,אחר במקום אכסנאי שהוא

 לעולם אבל ,אשתו בהדלקת לצאת שלא לכוון לו א"שא ל"מהרש כתב

 קלהדלי שיתחייב יועיל ,אשתו בשל לצאת שלא יכוון אם ,אחר בבית כשהוא

 ברכה דגורם משום כן לעשות רשאי שאין אלא ,]ל"מהרי וכסברת[ ,בעצמו

 ].ל"מהרי מדעת ל"מהרש נטה ובזה ,י"הב בדעת ג"הכנה וכפירוש[ ,צ"שא

 אבל ,אחר שבבית באכסנאי ל"מהרש איירי דבריו בתחילת דרק ,יתפרש ז"ולפ

 ובאות הכל איירי ואילך משם ,עליו שהדליקו ומצא שבא במי לדון כשכתב

 עליו חל עדיין ,עליו שהדליקו ומצא לביתו בא שאם ,לחלק כתב ולזה ,בית

 היה אם כ"משא ,]הדבר טעם לעיל ת"וכמשנ[ ,ויברך וידליק ,חכמים חובת

 שאין הבחורים נ"וה .לצאת שלא לכוון כמיניה כל לאו ,ההדלקה בעת בבית

 יש ודאי ,שמדליקין בית באותו שהם כיון ,בעצמן ומדליקין בפריטי משתתפים

 איש בין לחלק זו סברא והנה@@ .בעצמם להדליק צ"וא ,להשתתף להם

 ,ל"הנ ד"התה בדברי מצאנוה ,מקומות בשני ואשתו לאיש ,בית באותו ואשתו

 מבני א"בכאו הידור שיש כמו מקומות בשני ואשתו באיש הידור שיש שכתב

 הנה ,םואמנ .הידור ליכא הבית באותו ואשתו דבאיש מדבריו ומשמע ,הבית

 בנפרד להדליק הידור שיש ל"ס ולא ,בזה ד"כהתה ל"ס לא בודאי ל"מהרש

 לו אין" עליו מדלקת שאשתו יודע שאם הורה שהרי ,אחר בבית האיש בהיות

 ,צריכה שאינה ברכה חיוב דגורם משום לברך שאסור רק כתב ולא ,"לדלוק

 נרצה אם כן ועל .הידור משום נמי דליכא ומבואר ,להדליק כלל צ"שא אלא
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 ,ההידור לענין ד"כתה ל"למהרש ל"ס דלא דאף ,ל"צ ,ל"הנ כביאור לבאר

 להדליק כלל צורך לו אין ,אשתו בהדלקת לצאת שלא מכוון אינו וכאשר

 דאם ,עצמו הדין בעיקר בזה חילוק שיש ל"למהרש ל"ס מ"מ ,האחר במקומו

 כ"משא ,בהדלקתה לצאת שלא לכוון לו א"א ,אשתו עם הבית באותו נמצא

 שאין שסובר אלא ,בהדלקתה לצאת שלא לכוון יכול ,אחר בבית כשנמצא

 לצאת שלא מכוון שאינו ואחר[ ,צ"שא ברכה גורם משום כן לעשות

 שידליק הידור בזה אין כי ,כלל להדליק צורך לו אין גם ממילא ,בהדלקתה

 נראה אמנם@@ ].אחר בבית שהוא פ"אע ,אשתו בשל שיצא אחרי בנפרד

 בבית כשהם ואשתו איש בין לחלק זו סברא מצינו לא כאן דעד ,אינו שזה

 ל"י דבזה ,ד"בתה ש"וכמ ,ההידור לענין אלא ,בתים בשני כשהם לבין אחד

 פליגי בזה וגם ,ע"בפ בהדלקתו הידור שיש גורם אחר בבית שהוא דמה

 ,הדין בעיקר גם זו כסברא לחדש כלל מקור מצינו לא אבל ,ל"וכנ ,הפוסקים

 אחר בבית ובהיותו ,אשתו בהדלקת כורחו בעל יוצא הבית אותוב דבהיותו

 זו שאין נראה החיוב עיקר דכלפי ,אשתו בהדלקת לצאת שלא שיכוון מועיל

 מוכח ,בה יוצא בודאי אשתו בהדלקת לצאת שלא יכוון לא שאם דכיון ,סברא

 במקום ביתו דעיקר משום ,כלל מחייבו אינו אחר במקום אכסנאי שהוא שמה

 מועיל זה שאין כל ,לצאת שלא נתכוון כאשר גם כ"וא ,אשתו עם דירתו

 נידון ס"דסו ,אחר במקום אכסנאי בהיותו להועיל לו אין גם ,בביתו דר בהיותו

 נימא אם ובין ,להדליק הבית על מוטל שהחיוב נימא אם ובין .בביתו כדר

 שלא לכוון א"שא כיון ס"סו ,הבית בני לשאר המדליק שליחות מצד שהוא

 ודוחק[ .אחר במקום אכסנאי כשהוא יועיל ט"מ ,בביתו כשהוא בזה לצאת

 כעוקר הוי אשתו בהדלקת לצאת שלא ומכוון אחר במקום שכשהוא לומר

 ש"ממ ק"ילה וגם .מאשתו למתגרש ודמי ,שם מתאכסן שהוא למקום דירתו

 ,רההידו על דמברכין ראיה אין המהדרין הבית בני דמברכת ]יג 'סי ב"ח[ א"הגרע

 ,מדינא מחוייבים וממילא לצאת מכוונים שאינם ל"כמהרי ל"דקיי משום

 לנמצאים בבית הנמצאים בין כזו כוונה מועלת אם לחלק שיש דלהמבואר

 איירי ל"דמהרי ,א"הגרע לדברי ללמוד אין ל"מהרי מדברי כ"א ,אחר בבית

 מוכח א"הגרע ומדברי ,הבית באותו בנמצאין א"והגרע ,אחר בבית בנמצא

 ,מבואר האחרונים רבותינו מדברי ,מקום|-ומכל@@ ].בזה חילוק שאין נקטד

 בבית לנמצא אשתו עם אחד בבית נמצא בין לחלק ל"מהרש בדעת נקטי דלא

 שלא יכוון אם מועיל אינו אחר בבית בהיותו דגם בדבריו פירשו אלא ,אחר

 דלאו אלא ,צריכה שאינה ברכה גורם דהוי רק ולא ,אשתו בהדלקת לצאת

 הדבר וכן .לבטלה ברכה הויא יברך ואם ,לצאת שלא לכוון כלל כמיניה כל
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 שאינם וכתב ,ל"מהרש דברי שהביא ]צז 'סי א"ח[ אמת הזרע בדברי מבואר

 ,חבירו בברכת חובה ידי יוצא לענין ז"הט שדימה מה ודחה ,ל"מהרי כדברי

 אשתו בהדלקת יוצא כבר וזה ,ההדלקה חיוב על שהברכה" כיון ודאי דהכא

 הויא וידליק יברך ואם ,ואשתו הוא שניהם יברכו היאך ,מיותרת והדלקתו

 האופן באותו איירי ל"דמהרש ,אמת הזרע דנקט ומבואר ".לבטלה ברכה

 שיכוון מועיל לא ,אחר בבית כאכסנאי כשנמצא גם והיינו ,ל"מהרי בו שדיבר

 .הבית באותו אשתו עם כשנמצא רק ולא ,אשתו בהדלקת לצאת שלא

 דהכא ותדע :ל"מהרש ד"ע שחלק ז"הט ד"ע בתשובתו ר"המאמ לשון וזה@@

 ואפילו ,שם עומד ואינו הברכות שומע אינו שהרי ,לתאימ תליא בכוונה לאו

 דמיא לא וממילא ,פוטרתו אשתו הדלקת חכמים אמרו ,כמה הם רחוקים

 פטרוהו ,עליו מדלקת שאשתו כל אלא ,ל"ז ז"ט הרב בידיה דאייתי להנהו

 לצאת רוצה איני למימר כמיניה כל ולאו ,הוא חיובא בר ולאו ,םחכמי

 ל"ז ז"ט הרב שכתב - ל"ז ל"רש כוונת היתה שזאת ונראה .אשתי בהדלקת

 ל"ז ז"ט כהרב ודלא ,אשתו בהדלקת לצאת שלא כמיניה כל דלאו - בשמו

 אכסנאי שהוא במי איירי ר"דהמאמ ,ומבואר .כ"ע .עליו התימא שהגדיל

 לצאת שלא לכוון כמיניה כל דלאו ל"מהרש כתב ז"ע דגם ונקט ,אחר במקום

 שהשווה ,]א"סק תרעז[ שלום הנהר בדברי מבואר הדבר וכן@@ .אשתו בהדלקת

 בהדלקת לצאת רוצה שאינו לומר כמיניה כל לאו" בלשונו ל"מהרש דעת

 ,דנקט ומבואר ,במקומו לברך רשאי אינו שאכסנאי י"הב מרן לדברי ,"אשתו

 אין דאז ,בית באותו אשתו עם הנמצא על רק נאמרו לא בזה ל"הרשמ דדברי

 דברי אלא ,אחר במקום אכסנאי בהיותו דאיירי י"הב לדברי כלל שייך הדבר

 כמיניה כל לאו בזה דגם ,אחר במקום הנמצא אכסנאי על גם נאמרו ל"מהרש

 ר"הא בדברי משמע הדבר וכן@@ .אשתו בהדלקת לצאת רוצה שאינו לומר

 שאשתו פ"אע אכסנאי בהיותו לברך שרשאי א"הרמ דברי שהביא ,ל"הנ

 ,אשתו בהדלקת לצאת שלא שיכוון ז"ע שכתב הלבוש ודברי ,עליו מדלקת

 מדלקת אם מסופק כ"אא ,יברך שלא י"הב כדברי פסק ל"שמהרש ז"ע וכתב

 .לצאת שלא יכוון שלא ולא ,יברך שלא היא שההוראה ,מדבריו ונראה .עליו

 ואחר ,אשתו בהדלקת לצאת שלא לכוון שמועיל סובר ר"אה היה אם והנה

 כן לעשות שאין אלא ,ולברך להדליק מחוייב באמת לצאת שלא שנתכוון

 לכוון שלא שיזהר לומר ראוי היה ,צ"שא ברכה לגרום שלא כדי לכתחילה

 ברכה כ"אח יגרום שלא ,האיסור עיקר דזהו ,אשתו בהדלקת לצאת שלא

 מ"מ ,לצאת שלא ונתכוון הלבוש כדברי עשה 'ידאפ ,משמע ומלשונו ,צ"שא

 כ"וע ,יברך שלא ,האיסור עיקר דזהו ומשמע ,יברך שלא ל"מהרש הורה
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 ברכה ספק פ"עכ או ,לבטלה ברכה דהוי ל"מהרש בדעת ל"דס משום הטעם

 לו שמותר ,עליו מדלקת אם מסופק בין ל"מהרש שחילק ומה@@ .לבטלה

 נימא ואם ,יברך לא שאז ,עליו דלקתשמ בבירור יודע לבין ,ולברך להדליק

 אם המסופק ט"מ ב"צ אשתו בהדלקת לצאת שלא לכוון לאדם א"שא ל"דס

 ,לבאר כתב ע"בחזו הנה ,לבטלה ברכה ספק הוי ולא לברך רשאי הדליקה

 אם הפוסקים שנחלקו דאחר ,ספיקא ספק מכח היא בזה ל"מהרש דסברת

 רשאי אינו בודאי קמספ כ"ע ,אשתו בהדלקת לצאת שלא שיכוון מועיל

 ספק יש שאם אלא ,כורחו בעל דיוצא להסוברין לבטלה ברכה דהוי ,לברך

 והנה@@ .לברך ורשאי ספיקא ספק ל"הו בזה ,בביתו הדליקו לא באמת שמא

 ביאור בתוספת[ ל"וז וכתב ,ל"מהרש לדברי הביא ]ג"סק ז"מש תרעז[ ג"בפמ

 ספק ג"אע ,מברך - ]עליו שמדלקת[ יודע ינושא היכא פסק ל"ורש ]:במוסגר

 לצאת שלא לכוין רשאי ]כאן מ"מ ,לקולא ברכות דספק ג"ואע :'פי[ ,לקולא

 דברי שפירש ראיה מדבריו אין ומיהו .כ"ע .שמסופק מאחר ,בהדלקתה

 ראוי שאין אלא ,אשתו בהדלקת לצאת שלא לכוון מועיל דודאי ל"מהרש

 ל"דמהרש לפרש תכןי דלעולם ,ספק במקום התיר ולזה ,צ"שא ברכה לגרום

 ולא[ ,לבטלה ברכה ספק דהוי משום אשתו בהדלקת לצאת שלא לכוון אסר

 ,אשתו בשל לצאת שלא לכוון כלל מהני דלא א"י כי ,]צ"שא ברכה גורם רק

 .ל"וכנ ,ספיקא ספק דהוי משום ,כן לעשות רשאי שמסופק שבמקום אלא

 באותו ובא יועל שהדליקה ידע לא דאם ש"במ ,ל"מהרש בדברי ע"יל עוד@@

 להתכוון לאדם א"שא ל"למהרש ל"דס ואחר ,בברכה להדליק צריך ,לילה

 יצא וכבר ,להדליק הבית על רק שהחיוב מצד ,אשתו בהדלקת לצאת שלא

 ומצא ובא עליו שמדלקת ידע שלא באופן ט"מ כ"א ,אופן בכל חובתו ידי

 בדברי שנפר אם גם יקשה וזה[ .בברכה ולהדליק לחזור צריך בזה ,שהדליקה

 גם ס"דסו ,הבית באותו אשתו עם שנמצא במי איירי דבריו דבסוף ל"מהרש

 ,בית באותו עימה שנמצא ג"בכה איירי עליו שהדליקה ומצא שבא באופן

 ב"צ ל"מהרש דדברי ]שם[ ג"בפמ בזה עמד וכבר ].אחר מקום אכסנאי ואינו

 גם יברך ולא ,ןמוכרחי ל"מהרש דברי שאין כתב ]תרעז ריש[ א"המג וגם ,בזה

 ,בית בכל שידליקו מוטל החיוב דלעולם ,לפרש יש ושמא .ש"ע ,זה באופן

 באופן ז"כ אמנם ,מחיובם נפטרין הבית בני כל ז"עי מיד ,בבית מדליקין וכאשר

 אחר אדם שיהיה מוכרח דאז ,בעצמו שם להדליק ויכול רוצה ב"בעה שאין

 יכול ב"בעה שאין תבבי הנמצאים לפטור כדי ,בבית מדליק הבית מבני

 נעשה גם ,הבית לבני מועלת שההדלקה שמוכרח כיון וממילא ,לפוטרם

 איני לומר ב"דבעה כמיניה כל ולאו ,חובתו ידי והוציאו ב"בעה של שלוחו
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 כ"א ,להדליק לביתו לבוא עתיד ב"בעה אם כ"משא ,זו בהדלקת לצאת רוצה

 'ואפי ,בבית הנמצאים הבית בני לפטור כדי אחר אדם כאן שידליק מוכרח אין

 לא גם ואולי[ לפוטרו ב"בעה של שלוחו נחשב אינו ,והדליק אחר הקדים

 חכמים חובת ועדיין ,]ב"מבעה רשות בלי ,הבית בני לשאר שליח נעשה

 כתב ]ב"סק תרעז[ י"בברכ א"החיד ומרן@@ .ולברך להדליק ב"בעה על מוטלת

 ,אשתו בהדלקת לצאת רוצה אינו זה אםד ,ביאור צריכה י"הב מרן שסברת

 אינו והוא המצוה דמקיים מאחר ,יברך לא למה ,בעצמו המצוה לקיים ורוצה

 בהדלקת לצאת כפוף להיות לזה חייבו ומי ,אשתו בהדלקת לצאת רוצה

 שאחד פ"שאע ]ד"ס 'ו 'סי[ מרן כתב השחר ברכות לגבי דהנה ,עוד וכתב .אשתו

 רשאין ,בברכתו לצאת רוצים איןש כיון מ"מ ,אמן ועונין שומעין והשאר מברך

 ומברכת יוצר מברכת ז"הט ק"משה וכעין .דכוותה נ"וה ,ע"בפ א"כאו לברך

 זו בין לחלק ואפשר :ל"וז ,ליישב א"החיד מרן וכתב .המזון ומברכת המוציא

 לכוין דצריך ,בו תלוי הדבר ,הברכה חבירו אמירת בשעת הנך דכל ,הני לכל

 ,להוציאו המברך ןושיכו אף ,יצא לא ןויוכ לא ואם ,חבירו בברכות לצאת

 שאינה ברכה הוי לא ,לעצמו ובירך לצאת ןוכיו לא אם ,תלוי הדבר שבו וכיון

 ,אשתו בהדלקת לצאת ןויכו ובין ,כלל נתוובכו תלוי שאין הכא אבל ,צריכה

 רווחא שבקי ולא ,יוצא הוא וממילא ,ביתו בהדלקת ועטיר פטיר ,ןויכו לא בין

 .צריכה שאינה ברכה דהוי מרן סבר הא בכי ,לצאת כוונה יבעידל לדידיה

 אם י"הב מרן דלדעת ל"ס האם ,א"החיד מרן בדעת לחקור|-ויש@@ .ל"עכ

 ממילא פטור הוא ועדיין ,כלל יועיל לא אשתו בהדלקת לצאת שלא יכוון

 א"החיד פירש שמא או ,לבטלה ברכה הויא יברך ואם ,בביתו אשתו בהדלקת

 א"החיד מודה לעולם אבל ,צריכה שאינה ברכה שהיא י"הב כתב ט"מ רק

 ועומד מחוייב ז"ה ,אשתו בהדלקת לצאת שלא נתכוון שאם י"להב ל"דס

 וכהבנת ,צריכה שאינה ברכה ולגרום כן לעשות שאין אלא ,ע"בפ להדליק

 ג"הכנה דברי א"החיד מרן הביא דבריו בסוף והנה .י"הב מרן בדעת ג"הכנה

 ,ל"ממהרי מרן על הקשה ג"כנה והרב :ל"וז וכתב ,י"הב מרן בדעת ל"הנ

 ואין ,היטב ודוק .חזינא לא ופירוקא וקושיא חזינא רבא וגברא .ש"ע .ותירץ

 ואין ,י"הב דעת ה"כ דודאי כוונתו האם ,דבריו בכוונת ע"ויל .כ"ע .להאריך

 מכוון דאם ג"להכנה א"החיד מסכים ז"ולפ ,ותירוץ קושיא מזה לעשות מקום

 מרן כוונת ,שמא או .ע"בפ להדליק מתחייב - אשתו בשל לצאת שלא

 קושייתו מכח י"הב בדעת ג"הכנה ש"למ כלל מסכים שאינו ,להיפך א"החיד

 דלא וסובר ל"מהרי על שחולק ד"תה כסברת ל"ס י"דהב משום ,ל"מהמהרי

 ,אהדדי פליגי דודאי ל"וכנ[ ,אשתו בשל לצאת שלא שיתכוון מה כלל מהני
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 הנידון כל כ"וא ,]לזה בסמוך א"החיד מרן שהביאו ר"בא שמדוקדק וכמו

 מרן כתב ז"וע ,מהדרין בכלל ל"הו מקומות 'בב ואשתו דבאיש ל"י אם ד"בתה

 .לברך רשאי ואינו ,מהדרין בכלל דהוי ד"התה חידוש על לסמוך דאין י"הב

 לצאת שלא מכוון דאם י"הב מרן בדעת א"החיד למרן ל"ס לעולם ז"ולפ

 אלא[ ,לבטלה ברכה הוי מברך ואם ,ז"עי מתחייב ואינ אשתו בהדלקת

 ]'נ 'סי ב"ח[ פעלים רב ת"בשו והנה@@ ].ההידור על לברך רשאי ד"תה שלדעת
 ,האכילה בחדר בברכה מדלקת האשה אם שבת נר ברכת לענין לדון כתב

 ל"הנ א"החיד מרן לדברי והביא ,השינה בחדר בברכה להדליק רוצה והאיש

 שתדליק קודם והדליק הבעל הקדים אם ,דבריו שלפי כתבו ,חנוכה נר לענין

 מצי דשפיר יודה י"הב מרן גם ,אשתו בברכת נפטר להיות רוצה ואינו ,אשתו

 תלוי זה דאין לומר יש ,אשתו של ברכה אחר מדליק אם דבשלמא ,לברך

 החדרים כל כי ,אשתו בברכת ועטיר פטיר ,יברך לא בין יברך דבין ,בכוונתו

 אבל ,אשתו של הברכה י"ע ממילא הברכה מן נפטרו כבר קההדל הצריכים

 .ייפטרו איך החדרים בשאר להדליק ירצה אם ,אשתו ברכה לא עדיין אם

 בביאור א"החיד מרן דברי שלפי שהבין ,בזה ח"הבא מדברי ומבואר .ד"עכת

 בעל נפטר מ"מ ,אשתו בהדלקת לצאת שלא מכוון הוא 'אפי ,י"הב מרן דעת

 ע"בפ להתחייב מועיל דלעולם י"הב מרן בדעת ג"הכנה כדברי רק ולא ,כורחו

 .צ"שא ברכה גורם דהוי משום כן לעשות איסור שיש אלא ,ג"בכה

 ולא ,"צריכה שאינה" ברכה ז"עי דמברך י"הב מרן שכתב הלשון ולעיקר@@

 שאין א"החיד בדברי שהבין ח"הבא מדברי שנראה אחר[ ,"לבטלה ברכה" נקט

 חילוק שאין שסובר א"החיד מרן מלשונות להוכיח נראה הנה ,]ביניהם חילוק

 ודלא ,"צריכה שאינה ברכה" בלשונו נקראת "לבטלה ברכה" וגם ,בזה

 אם לדון כתב ]ו"סק מו 'סי[ י"בברכ דהנה .הלשונות בין שחילק ג"הכנה כדקדוק

 בשם וכתב ,ברכות מאה מנין השלמת לצורך בשבת בברכות להרבות מותר

 סעודת לחלק שמותר ]ד 'סי כב כלל[ בתשובה ש"הרא ש"ממ קדקשד הלוי ש"מהר

 ידיו וליטול ולחזור ,ז"בהמ ולברך ,חצות לאחר שנמשכה בשבת שחרית

 ממידת רק הוא ,צריכה שאינה ברכה עבדינן דלא דהא ,שלישית לסעודה

 בתשובת שמבואר ממה דבריו לדחות כתב א"החיד ומרן .איסור ואינו ,חסידות

 וכן ,תורה איסור הוי צריכה שאינה ברכה דאיסור ]קה 'סי הדור רפא[ ם"הרמב

 ]ג"ס רצא[ ע"השו מרן שהתיר ומה ,לשוא שמים שם כנושא דהוי ]ד"ס רטו[ ע"בשו
 כגון ,לגמרי צריכה שאינה ברכה במברך דדוקא משום ,ש"הרא כדברי לנהוג

 שלא או ,זו מברכה ח"י יצא שכבר ,מברך שהוא בשעה כלל בה חייב שאינו

 צריכה שאינה ברכה הגורם אבל ,גמור איסור דהוי הוא בזה ,בה נתחייב
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 ז"בהמ הרי מ"מ ,לזה עצמו שהכניס פ"אע ,שבת סעודת דחלוקת כההיא

 גמור חיוב היא כ"אח שמברך המוציא ברכת וגם ,לגמרי כדין היא שמברך

 ועצמ למנוע יכול שהיה אלא ,הראשונה מסעודה ונסתלק ז"בהמ שבירך אחר

 מצות קיום לצורך והתירוהו ,בלבד חסידות מידת הוא ובזה ,כך לידי מלבוא

 שאינה ברכה גורם אם דגם וכתב שחזר דבריו בסוף ש"וע[ .שלישית סעודה

 לברך מחוייב שעתה פ"אע ,ב"וכיוצ השחיטות בין שח כגון ,זה באופן צריכה

 בדידע קר לשנים שבת סעודת לחלוק הותר ולא ,איסורא עביד ,מדינא שוב

 מ"ומ ].מאד גדול חיובה אשר ,שלישית סעודה כלל יאכל לא ז"שבל בנפשיה

 שמכניס באופן נאמר "צריכה שאינה ברכה גורם" דלשון ,מבואר דבריו מכלל

 "צריכה שאינה ברכה" ולשון ,ממנו לימנע בידו שהיה ברכה לחיוב עצמו

 ז"ולפ .לכל בה נתחייב שלא כגון ,לבטלה הברכה שמברך במקום גם נאמר

 שלא לכוון יועיל שלא י"הב מרן בדעת א"החיד למרן ל"דס פ"דאע ,ניחא

 שאינה ברכה מברך" ז"שעי לשון י"הב נקט מ"מ ,אשתו בהדלקת לצאת

 .ממש לבטלה לברכה אלא ,"צריכה שאינה ברכה גורם"ל כוונתו ואין ,"צריכה

 שאינו מיש שכתבו מהאחרונים יש :ל"וז כתב ]א"סוסק תרעז[ ח"בפר והנה@@

 ,עליה חיובא חל דממילא ,בברכה להדליק יכול ,אשתו בהדלקת לצאת רוצה

 שאכסנאי א"הרמ דברי על ]ג"סוסק[ כ"אח עוד כ"וכ .ל"עכ .בידם הוא וטעות

 ]א"הרמ[ ש"ומ :ל"וז ,עליו מדלקת שאשתו אף ולברך במקומו להדליק רשאי

 יברך שאיך ,עיקר ןוכ ,זה על לסמוך שאין כתב י"בב ,עליהם ומברך מדליק

 לא ,ביתו בני בהדלקת לצאת רוצה אינו אם 'ואפי ,מצווה אינו הוא והרי וצונו

 דאם הדברים כוונת דאין ,בהדיא מדבריו ונראה .ל"עכ .בסמוך ש"וכמ ,יברך

 איסורא דעביד אלא בעצמו להתחייב מהני אשתו בשל לצאת שלא נתכוון

 ועל ,טעות היא ז"עי מתחייבד הסברא עיקר אלא ,צריכה שאינה ברכה שגרם

 לא מ"מ ,אשתו בשל לצאת רוצה אינו אם דגם ,היא למעשה ההוראה כן

 ,ממש לבטלה ברכה דהויא ,י"הב מרן כוונת כ"ג הוא שכן ח"הפר ונקט ,יברך

 .בסמוך לעיל כן כבר שכבר לציין כתב כדבריו שפסק אחר שהרי

 ד"תה לדברי כיםשהס ז"הט דברי הביא ]ה"סק תרעז[ מרדכי|-ובמאמר@@

 :ל"וז ז"ע וכתב ,חבירו בברכת לצאת מחוייב שאין דוכתי מכמה והוכיח

 שהאדם דבמה ,הוא ופשיטא דפשיטא ,ל"ז מרן לדברי סתירה מזה אין ד"ולענ

 ולברך ליפטר שלא בידו שהרשות ,חבירו בברכת עצמו את לפטור ויכול חייב

 מכוין ואיהו ,ומשמיע ומעש כוונת דבעינן דכיון ,עצמו מצד פשוט וזה ,לעצמו

 ברכה חשש כאן ואין ,ברוכי ובעי חיובא עליה חל ממילא ,לצאת שלא

 ,בכוונתו תלוי הדבר אין הכא ברם .חבירו בברכת לצאת חייב דאינו ,לבטלה
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 במקום להדליק חכמים חייבוהו לא ,ביתו בתוך עליו מדלקת שאשתו כל אלא

 לצאת שלא שיכוין מרלו אין והלכך ,מלתא תליא בכוונה ולא ,שהוא

 שאינו פ"אע אשתו בהדלקת שנפטר ממה כן והוכיח[ ',וכו ,אשתו בהדלקת

 בר ולאו ,חכמים פטרוהו ,עליו מדלקת שאשתו כל אלא ,]הברכות שומע

 .ל"עכ .אשתי בהדלקת לצאת רוצה איני למימר כמיניה כל ולאו ,הוא חיובא

 לא ,אשתו בהדלקת לצאת שלא יכוון אם דגם י"הב מרן בדעת דנקט ומבואר

 .לבטלה ברכה הויא מברך ואם ,עתה חיוב שום עליו מוטל שאין לפי ,מהני

 לברך ד"תה ד"ע לסמוך דאין י"הב דברי הביא ]א"סק תרעז[ שלום בנהר גם@@

 לצאת שלא כמיניה כל דלאו ל"מהרש ד"שכ וכתב ,צריכה שאינה ברכה

 שלא אדם שאישר ממה ל"מהרש ד"ע ז"הט השגת והביא ,אשתו בהדלקת

 דודאי ,משם ראיה דאין נראה ד"ולע :ל"וז ז"ע וכתב חבירו בברכת לצאת

 אם ,חבירו בברכת לצאת הוא יכול כי אף ,דברכה חיובא עליה דרמיא היכא

 ברכה לא ,הכא אבל ,בידו הרשות עצמו בפני לברך ורוצה לצאת שלא בא

 ברבי גמראב כדאיתא רבנן פטרוהו ומזה ,ההדלקה מעשה אלא ,שחייב הוא

 ,אשתו בהדלקת להפטר רצונו שאין לומר כמיניה כל לאו ומסתמא ,זירא

 במעשה לצאת כוונה שייך דלא ,רבנן פטרוהו נתוווכו דעתו משום דלאו

 מברכת אפילו והרי ,הוא הדליק כאילו אשתו הדלקת שעשו אלא ,מצוה

 האיש שמדליק כל ובשלמא .'וכו אשתו עליו שמדלקת כל פטור הראיה

 ידי עצמה לפטור כדי היינו לאו ,עצמה בפני להדליק היא ]ה[ובא ,תובבי

 הוטל ולא[ ם"הרמב 'פי לפי המהדרים מן כמהדרין לעשות אלא ,חובתה

 הבית בני כמנין נרות שידליק הבית בעל אלא ,עצמם הבית בני על ההדלקה

 כ"ג הוא ושידליק ,בביתו בשבילו היא שתדליק אבל ,]שדים יונקי על 'ואפי

 דגם ,הוא דבריו ותורף .ל"עכ .מכרחת ראיה לנו אין ,ויברך שהוא מקוםב

 הדליק לא האיש אם מ"מ ,ביתו בני כל עבור מדליק דהאיש ם"הרמב ש"למ

 אבל ,רשאית ,כמהדרין להיות בעצמה להדליק רוצה והיא ,אשתו עבור

 להדליק ולהתחייב אשתו בשל לצאת שלא לכוון שיועיל לומר החיוב לעיקר

 הכוונה דאין ,ל"מהרש ובדעת י"הב בדעת ל"דס והיינו .אינו זה ,ע"בפ בברכה

 ברכה הוי כן כיוון אם 'אפי כ"וא ,אשתו בהדלקת ח"יד ייצא שלא מועלת

 ב"המ בדברי מוכח כן ,ל"ומהרש י"הב בדעת אלו דברינו וככל@@ .לבטלה

 י"ע והופטר ל"דחז אחרי ,שסוברין הפוסקים מן ויש :ל"וז שכתב ,]ז"סקט תרעז[

 וידליק ,אשתי בשל לצאת רוצה איני לומר כמיניה כל ולא ,אשתו הדלקת

 סתם וכן ,ל"ומהרש י"הב דעת הוא שכן ]ה"סקכ[ צ"בשעה ז"ע וציין .ברכה בלא

 ואחרי ,ח"והפר ל"ומהרש י"הב דעת שהשווה מדבריו ומבואר .ח"הפר
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 לקתבהד לצאת שלא להתכוון מועיל שלא שסובר מבואר ח"הפר שבדברי

 דעת הוא שכן ב"המ דנקט מוכח ,]צריכה שאינה ברכה שגורם רק ולא[ ,אשתו

 הלבושי כהבנת ודלא ,י"הב בדעת ג"הכנה כהבנת ודלא ,ל"והמהרש י"הב

 ה"ד ,כד 'סי ,אלקלעי[ לאברהם חסד בספר כ"ג מוכח וכן .ל"המהרש בדעת שרד
 מועיל אשל הדבר ובטעם@@ .ח"הפר ודעת י"הב מרן דעת שהשווה ]באופן

 על אינו החיוב שצורת שכיון ל"י ,אשתו בהדלקת לצאת שלא אדם שיתכוון

 כאשר כן על ,נרות ידליקו ובית בית שבכל אלא ,עצמו בפני ואיש איש כל

 אי 'ואפי[ .בעצמו ולהדליק לצאת שלא לכוון שייך אין ,האדם בבית הדליקו

 ,כוונה בלא 'אפי שליחות מדין דמהני ל"י אכתי ',וא 'א כל על דהחיוב נימא

 י"ע הוא אשתו בהדלקת לצאת שלא הדבר שצורת ל"מהרי מלשון קצת מ"וכ

 בלא 'אפי יצא ,לצאת שלא נתכוון לא אם משמע ,לצאת שלא שיתכוון

 ].ש"ע ,בדבר שמסופק נראה ברונא י"מהר ומלשון .לצאת בהדיא שיתכוון

 מדליק ובית בית לכ שיהיה מצותה :]א"ה מחנוכה ד"פ[ ם"הרמב לשון זה והנה@@

 ,אחד אדם אלא בו היה שלא בין מרובין הבית אנשי שהיו בין ,אחד נר

 בין ,ואחד אחד לכל נר ,הבית אנשי כמנין נרות מדליק המצוה את והמהדר

 לכל נר מדליק ,המובחר מן מצוה ועושה זה על יתר והמהדר ,נשים בין אנשים

 .כ"ע .אחד נר ולילה לילה בכל והולך ומוסיף ,הראשון בלילה ואחד אחד

 'ואפי ,הבית על אלא ,דגברא אקרקפתא נתונה אינה המצוה דעיקר ,ומבואר

 מנין אלא ,המצוה צורת עיקר נשתנה לא ,המהדרין מן ולמהדרין למהדרין

 כ"ג ם"הרמב דמלשון ,ה"זללה צ"הגרב ר"מו מזה דקדק כ"וע ,לחוד הנרות

 שכבר דכיון ,אשתו בהדלקת לצאת שלא להתכוון לאדם א"שא נראה

 .עצמו בפני שוב להתחייב שייך אין ,בביתו נרות שיודלקו המצוה נתקיימה

 אקרקפתא דלאו כיון חנוכה :]יג 'סי חדשות בתשובות[ צבי החכם לשון וזה@@

 ,החצר בפתח מדליק הבית ניב מכל חדא אלא ,ההדלקה חיוב מוטל דגברא

 הברכה שמעו שלא פ"אע ,הבית ניב מכל חדא שום על חיוב שום אין ושוב

 לא תו אמינא דנסיבנא כיון זירא ביר אמר המיני ועדיפא ,ההדלקה ראו ולא

 ש"מהר ת"בשו כ"ג כתב ז"וכעי .כ"ע .ביתאי בגו עלי קמדלקי דהא ,צריכנא

 שלא המכוון בדין ל"הנ מכל והעולה@@ .ש"ע ,]נא 'סי ג"ח דעת ביחווה הובא[ הלוי

 יתחייב ז"שעי מהני דלא ד"התה דעת .א :בביתו שמדליקין בהדלקה לצאת

 להדליק שלהמהדרין שסובר אלא[ ,לבטלה ברכה הויא יברך ואם ,עצמו בפני

 כלפי פ"ועכ ,א"במקו אכסנאים בהיותם גם בזה הידור להם יש ,ע"בפ א"כאו

 כשהם כן מהדרין דאין לדידן מ"ומ ,ז"ע חלקו האחרונים רוב ואשתו איש

 י"ומהר ל"מהרי ודעת ].אחר במקום כשהם בזה הידור להם אין גם ,בית באותו
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 .ע"בפ שיתחייב מועיל ,שבביתו בהדלקה לצאת שלא יתכוון שאם ברונא

 כתב י"הב מרן .ב .הבית על מוטל שהחיוב ,ד"כהתה נראה ם"הרמב ודעת

 שאינה ברכה גורם משום שהוא בדעתו לפרש ג"הכנה ודעת ,כן לעשות שלא

 להדליק צריך ,כן ועשה עבר שאם מ"ונ[ ,לבטלה ברכה אינה אבל ,צריכה

 י"הב מרן בדעת ב"והמ שלום והנהר ר"והמאמ ח"הפר דעת אבל ].בברכה

 .שבביתו בהדלקה לצאת שלא לכוון מהני דלא ,לגמרי לבטלה ברכה שהוא

 א"הרמ דעת .ג .י"הב מרן דברי בפירוש א"החיד מרן בדעת ח"הבא נקט וכן

 ,מהני אחד בבית ואשתו באיש 'דאפי הוסיף ז"והט ,ל"כמהרי ז"והט והלבוש

 בשאר מצינו לא וזה ,]הידור בזה דשייך ד"תה 'בד ל"ס אפרים והשער[

 לצאת שלא שיתכוונו מהני בית שבאותו הבית דבבני הוסיף א"והגרע .פוסקים

 עליו כשמדליקין לברך רשאי שאינו ל"מהרש דעת .ד .ויברכו מדינא ויתחייבו

 ר"בא אבל ,צ"שא ברכה גורם מצד שהוא תובדע פירש שרד והלבושי ,בביתו

 .ה .לבטלה ברכה דהויא בדבריו הבינו ב"ובמ שלום ונהר ר"ומאמ אמת וזרע

 דברי וגם ]הבית מבני א"בכאו כמו הידור דהוי[ ד"התה דברי גם הביא א"המג

 ,א"הרמ לדעת כנימוק ]אשתו בשל לצאת שלא במכוון דמהני[ ל"מהרי

 מהדרין דאין לדידן ז"ולפ ,הסברות 'ב צירוףב אלא לברך התיר דלא ,ואפשר

 שאף כתב ]ז"סקט[ ב"במ גם .ו .לברך לסמוך אין ,הבית מבני א"כאו להדליק

 ולברך אשתו בהדלקת לצאת שלא לכוון א"כהרמ הנוהג ביד למחות שאין

 ,אמן ויענה ,לצאת ויכוון ,מאחר הברכות שישמע יותר טוב מ"מ ,עצמו בפני

 הויא ומברך כן שהמכוון שלום והנהר ר"והמאמ ח"פרה הכרעת .ז .וידליק

 ,ולברך להקל כלל מקום אין לדידן שלמעשה פשוט ז"כ ולפי .לבטלה ברכה

 .ה"זללה צ"הגרב ר"מו שהורה וכמו

 ל"מהרי ולדעת מאחר מ"מ ,ל"וכנ ל"סב משום לברך שאין שפסקנו פ"שאע .23

 לצאת שלא נתכוון אם א"והגרע ז"והט והלבוש א"והרמ ברונא י"ומהר

 ,בעצמו להדליק מחוייב ,כך נתכוון שאם דינא הדר ,יצא לא אשתו בהדלקת

 מרן דעת דגם שסובר ג"הכנה לדעת לחוש יש וכן ].לברך רשאי שאינו אלא[

 ברכה שגרם במה איסורא דעבד אלא ,יצא לא לצאת שלא נתכוון דאם י"הב

  .ל"הנ וככל ,ל"מהרש בדעת שרד הלבושי דעת הוא וכן ,צריכה שאינה



 ציון øô ä- åúéáå ùéà øð éðéã÷  נר 
 הבית לבני הפוטרת שבבית הדלקה דיני

קלג

ÔÈÎ¯·ÓÂ,24ÓÂ " Ì‚˘ ¯˙ÂÈ ·ÂË Ó Ì‰ ÈÙÓ ‰Î¯·‰ ÚÂÓ˘Ï Â¯„‰È
¯Á‡ ,˙‡ˆÏ Â�ÂÂÎ˙ÈÂ ,ÔÓ‡ Â�ÚÈÂ ,Á‡Â"˙Â¯�‰ Â˜ÈÏ„È Î.25 

 ‰È˙ÓÈ˘ ‰È�Â˙È·Ï ‡Â·È˘Î ˜ÈÏ„‰Ï Â˙Ú„· ‰È‰˘ ÈÓ ,¯Â·ÒÂ Â .ח
Â¯Â·Ú ,Â˜ÈÏ„‰ ¯·Î˘ ‡ˆÓ Â˙È·Ï ‡·˘ÎÂ , ÍÈ¯ˆ ˜ÈÏ„‰ÏÂ ¯ÂÊÁÏ
ÂÓˆÚ· , Â˙Ú„· ‰È‰˘ ÈÙÏÂ ÂÓˆÚ· ˜ÈÏ„‰Ï Â˙·ÂÁ È„È ˙‡ˆÏ ‡Ï

Ì˙˜Ï„‰·.Í¯·È ‡Ï ‰Î¯· ÔÈ�ÚÏ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ  ,Ï˜‰Ï ˙ÂÎ¯· ˜ÙÒ„.26 

 È‡Â�Ï„Ó Â˙˘‡˘ ÔÓÊ‰ Ì„Â˜ ˜ÈÏ„‰Ï ÌÈ„˜Ó Ì‡, ‰ˆÂ¯ Â˜˙ .ט
‰˙Î¯·· Â˙·ÂÁ È„È ˙‡ˆÏ ,È‡˘¯ ÂÓÂ˜Ó· ˜ÈÏ„‰ÏÂ Í¯·Ï.27Â  È¯·„·

‡·‰" ¯‡Â·Ó Á·‰ Ô¯Ó ˙Ú„Ï Ì‚˘" ˙ÏÚÂÓ ÂÊ ‰ˆÚ È È‡˘¯ ‡‰È˘
 Í¯·ÏÏÂÓˆÚ ,ÌÈ�Â¯Á‡‰ È¯·„Ó ‰‡¯� ÔÎÂ.28  

                                    
  .]שם תורני בקובץ שפרסם במה[ ה"זללה צ"הגרב ר"מו פ"וכ ,ז"סקט תרעז ב"מ .24

 .ה"השל בשם ר"א בשם שם ב"מ .25

 במה[ ה"זללה צ"הגרב ר"מו פ"וכ .ז"סק ח"וכה ,א"המג בשם ב"סק תרעז ב"מ .26
 .י"הברכ מדברי למעלה שנתבאר כמו בזה הטעם ופירש ,]שם תורני בקובץ שפרסם

 .ל"מהרש בדעת בזה שנתבאר במה לעיל ועיין

  .ה"סקכ ח"וכה ז"סקט ב"מ .27

  ע"להשו גם מועיל אשתו לפני ומקדים לצאת לא כשמכוון אם  .28

 בהדלקת לצאת שלא לכוון א"כהרמ ינהג שלא ל"י טעמים 'מב לכאורה הנה

 שאינה ברכה דהוי י"הב כ"מש חדא ,במקומו עצמו בפני ולברך ביתו בני

 לצאת שלא לכוון כמיניה כל דלאו י"הברכ ש"כמ אחר טעם עודו ,צריכה

 כל דלאו י"הברכ כ"מש לענין והנה .ל"כנ ,הבית על מוטל שהחיוב מאחר

 אבל ,כבר כשהדליקה דוקא זה דכל ל"י ,אשתו בהדלקת לצאת שלא כמיניה

 וחיובו נפטר לא ההדלקה בעת הרי ,היא שמדליקה קודם להדליק מקדים אם

 .לברך כ"ג שיוכל דמי שפיר ,והדליק לה שקדם וכיון ,שתדליק עד עליו מוטל

 לדון שכתב ]'נ 'סי ב"ח[ פעלים רב ת"בשו ח"הבא רבינו בדברי מבואר וכן@@

 רוצה והאיש ,האכילה בחדר בברכה מדלקת האשה אם שבת נר ברכת לענין

 נר לענין ל"הנ א"החיד מרן לדברי והביא ,השינה בחדר בברכה להדליק

 ,אשתו שתדליק קודם והדליק הבעל הקדים אם ,דבריו שלפי וכתב ,חנוכה

 ,לברך מצי דשפיר יודה מרן גם ,אשתו בברכת נפטר להיות רוצה ואינו



 ציון øô ä- åúéáå ùéà øð éðéã÷  נר 
 הבית לבני הפוטרת שבבית הדלקה דיני

קלד

                                                                                      
 ,בכונתו תלוי זה דאין לומר יש ,אשתו של ברכה אחר מדליק אם דבשלמא

 הצריכים החדרים כל כי ,אשתו בברכת ועטיר פטיר יברך לא בין יברך דבין

 עדיין אם אבל ,אשתו של הברכה י"ע ממילא הברכה מן נפטרו רכב הדלקה

 נאמר ואם .ייפטרו איך החדרים בשאר להדליק ירצה אם ,אשתו ברכה לא

 על ,אשתו בברכת שייפטרו שנתכוון דאמרינן משום היינו כרחך על ,שנפטרים

 אלא ,לפטרם רוצה שאינו מכוון אם הנה ,מילתא תליא דידיה דבכוונה כיון כן

 לפי ז"כ אמנם@@ .ד"עכת .אותו נמנע טעם מאיזה ,בעצמו הוא לברך הרוצ

 ,אשתו בברכת חובתו ידי יוצא כרחו דעל ,א"החיד מרן בדברי המבואר הטעם

 שלא לכוון שיכול פ"שאע ,י"הב דעת בביאור ג"הכנה שכתב הטעם לפי אבל

 יש שמא כ"א ,צריכה שאינה ברכה גורם ליה הוי מ"מ ,אשתו בשל לצאת

 ס"דסו ,בביתו שמדליקין הזמן קודם מעט במדליק גם לחוש דיש לומר מקום

 ,לבטלה ברכה אינה כי אף[ ,צריכה שאינה ברכה לברך אלו במעשיו גורם

 א"החיד מרן שמדברי ,נמצא לעיל להמבואר מיהו@@ ].שם ג"בכנה וכמבואר

 משום הדבר טעם כל אלא ,ג"הכנה כדברי נקטי דלא נראה האחרונים ורוב

 להדליק מקדים אם אבל ,אשתו בהדלקת נפטר שכבר אחרי לבטלה ברכה

 ,להדליק מדינא מחוייב שמברך בעת עתה הרי ,אשתו שהדליקה קודם

 אשתו שאם אלא ,אשתו במקום ולא ,במקומו להדליק חייב אכסנאי שבאמת[

 ומה .צריכה שאינה ברכה חשיב לא גם כ"וא ,]בהדלקתה נפטר מדלקת

 חובתו ידי שייצא ממתין היה אם ממנה ליפטר דובי שהיה ברכה עתה שמברך

 שאין נקטי האחרונים דרוב נראה ,מה זמן איזה בעוד אשתו שתדליק מה י"ע

 דדוקא ,כלל איסור אין זה שבאופן מודה ג"הכנה דגם ,ואפשר .איסור בזה

 שאינה ברכה גורם ליה הוי אחריה ומדליק אשתו מהדלקת עצמו במוציא

 כ"ג רשאי זה שבאופן נראה כן ועל .למיחש ליכא יהלפנ במקדים אבל ,צריכה

 שלא האחרונים כתבו צריכה שאינה ברכה גורם לענין הנה ואמנם@@ .לברך

 דגורם משום ,ידים נטילת קודם הסעודה בתוך הבאים דברים איזה על יברך

 מחוייב בודאי לאוכלם עתה רוצה שאם פ"שאע ומבואר ,צריכה שאינה ברכה

 להרבות לו אין ,המוציא בברכת שנפטרים כיון מ"מ ,עליהם לברך מדינא

 לחוש מקום יש דנן בנידון גם ז"לפ 'ולכאו ,עצמם בפני עליהם ולברך בברכות

 קודם שעתה פ"אע ,אשתו הדלקת קודם ולברך להדליק יקדים שלא

 בהדלקת וליפטר מעט להמתין שבידו לפי ,מדינא להלדליק מחוייב שהדליקה

 וברכות בשבט ו"ט להלכות ציון נר בקונטרס בזה עמדנו כבר אכן@@ .אשתו

 ,הסעודה בתוך לאוכלם שדרך בדברים ודוקא ,בדבר דרגות כמה שיש ,]א פרק[

 בזה ,הסעודה בתוך ולאוכלם לסעודה ידיו ליטול עומד ותיכף ,לפניו ועומדים
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 עצמם בפני עליהם לברך להקדים הכלל מן יוציאם שלא האחרונים כתבו

 בין ישיח שלא דשוחט ודומיא[ ,צ"שא ברכה גורם דהוי שוםמ הסעודה קודם

 שכל היא הקבועה שהדרך אחר ,צריכה שאינה ברכה יגרום שלא ,השחיטות

 צורך אין ,בזה קבוע סדר בו שאין בדבר אבל ,]אחת בברכה נפטרות השחיטות

 אחר ימתין שאם פ"שאע ,ל"י ומעתה .בברכות שימעט באופן דוקא לנהוג

 להדליק יצטרך ולא ,הדלקה מצות חובת ידי יצא ביתםב אשתו שתדליק

 הסעודה קודם לעומד דומה ז"אי ,שהדליקה קודם כשעומד מ"מ ,ולברך

 הדבר ששם ,הסעודה בתוך שיאכל מה על לברך ומקדים לפניו ערוך והשלחן

 בזה כ"משא ,נצרך שאינו לחיוב עצמו ומכניס ,לחינם בברכות שמרבה ניכר

 ,חדש לחיוב במעשיו עצמו מכניס ואינו ,להדליק עומדו מחוייב הוא כבר הרי

 להמתין מחוייב אינו כ"וע ,אשתו הדלקת י"ע מחיובו ליפטר לו שאפשר אלא

 ויש[@@ .לצורך שלא בברכות מרבה נחשב ז"ואי ,בהדלקתה ליפטר כדי

 האיש יקדים אם דגם לומר מקום יש שבת נר גבי אם דאפילו ,עוד להוסיף

 לכאורה הרי ס"סו ,האכילה בחדר אשתו הדלקת דםקו השינה בחדר לברך

 שהורה ]ב אות[ [נח 'פ ש"ש ח"בבא 'ועי[ ,צריכה שאינה ברכה לאשתו גורם ז"עי

 ומיהו .להקדים שיוכל הביא ולא ,השינה בחדר הדלקה על יברך לא שהאיש

 ,צריכה שאינה ברכה האשה ברכת הוי ולא ,דמי שפיר במקדים דלעולם ל"י

 ח"הבא רבינו דברי וניחא ,שם הדליקו לא ועדיין עיקר אכילהה דמקום היות

 לחוש אין ודאי חנוכה בנר אבל ,שבת בנר לדון יש זה כל מ"מ ,]פעלים ברב

 שהרי ,צריכה שאינה ברכה אשתו ברכת שתהא יגרום להדליק יקדים שאם

 שהוא מה אבל ,המשותף בביתם אשתו בהדלקת נפטר הוא דדוקא פשוט

 להדליק רשאית היא בודאי כן ועל ,בביתם לאשתו פוטר נואי במקומו מדליק

 מאיר ישראל רבי ירושלים גאון חיברו ,ט 'סי ח"או א"ח[ הארץ פרי ובספר@@ ].ולברך אחריו
 נוסדה אשר ,יעקב בית ישיבת ראש והיה ,אברהם זרע בעל ,יצחקי אברהם רבי הגאון של תלמידו ,ה"ע מזרחי

 מרן בדעת לפרש כתב ]לדורותם ירושלים רבני גדולי בה ולמדו ,ירהפיר ישראל יעקב רבי הנדיב י"ע

 לחוש שיש משום ,אשתו בהדלקת לצאת שלא להתכוון יכול שאינו ע"השו

 דגם ,מבואר ז"ולפ .נפטר כבר כ"וא ,שהדליק קודם אשתו הדליקה כבר שמא

 ,בברכה להדליק הוא ירצה אם ,הדליקה שלא זמן כל ע"השו מרן לדעת

 כי ,זה בכל להעיר ויש[ .בהדלקתה חובתו ידי לצאת מתכוון נושאי ,רשאי

 נהגו כתב הסימן בריש ברמזיו מ"מ ,לברך שלא י"הב מרן שכתב פ"אע

  .]ע"וצ ,יברך שלא הזכיר ולא ,בביתו עליו שמדליקין פ"אע מדליק שאכסנאי
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‰Ê· ,Â˙È·Ï ¯ÊÂÁ ‰˜Ï„‰‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ï ˜¯Â , „ÈÙ˜È˘ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ÈÂ‡¯
Â˜ Â˙È·Ï ¯ÂÊÁÏÂ ÌÈ„˜‰Ï È„Î ‰˜Ï„‰‰ ÔÓÊ Ì„È˘ ˜ÈÏ„ ‡Â‰ ÂÓˆÚ

ÔÓÊ· . Â˙È·Ï ıÂÁÓ ¯‡˘� Ì‡ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ] Â‡ Â˙„Â·Ú ÌÂ˜Ó·
‰Ê· ‡ˆÂÈÎÂ Â„¯˘Ó· Â‡ Â˙Â�Á· [‰˜Ï„‰‰ ÔÓÊ· , ˜ÈÏ„‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡

ÏÏÎ Ì˘ ,‰˜Ï„‰‰ ÔÓÊ· Â˙È·· ÂÈÏÚ ˜ÈÏ„˙ Â˙˘‡ ‡Ï‡ ,Í¯·˙Â ,
‰˙˜Ï„‰· Â˙·ÂÁ È„È ‡ˆÂÈ ‡Â‰Â.29 

, �Ù· ‰˜Ï„‰Ó ¯ËÙ�ÚÂ·˜‰ Â˙È·· ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÈÏ„Ó˘ ÏÎ ,ÂÓˆÚ È .יא
Â˙È·· ˙˜Ï„Ó Â˙˘‡ Ì‡ ˜ÂÏÈÁ ÔÈ‡Â , Â‡ Ì‡ ¯Á‡ Ì„‡ Â˙È· È�·Ó

]·¯‡·ÂÈÁ [Â˙È·· ˜ÈÏ„Ó .30 ˘Ú ÂÏÈÙ‡Â ÁÈÏ˘ ‰ ˙È·· ˜ÈÏ„‰Ï
Ì˘ ˜ÈÏ„‰Ï ·ÈÈÁ˘ ,Â˙·ÂÁ È„È ‡ˆÂÈÁÈÏ˘‰ ˙˜Ï„‰·  , ¯· ‡Â‰˘ ÏÎ

‡·ÂÈÁ ,Ú‡Â"Ì˘ ¯¯Â‚˙Ó Â�È‡ ÁÈÏ˘‰˘ Ù.31 

                                    
 ,מעט מתעכב האיש שאם בשמו אמרו עוד .ל"זצ אויערבאך ז"הגרש מרן בשם .29

 מוטב ,לו תמתין ולא ההדלקה בזמן מיד תדליק אשתו אם להקפיד ועלול

 להדליק תדקדק קודם שתדליק מרשה הוא אם ורק ,תדליק ולא לו שתמתין

 .בזמן

 שבת ס"עמ קמאי שיטות בקובץ והובא ,]קנב סימן[ הפרנס בספר בהדיא כמבואר .30

 חובתו ייד האדם את מוציאין "ביתו ובני" ואמו אביו שגם ,]שסח עמוד[

 הוא ואם :הלשון ]רלח 'סי[ ויטרי ובמחזור ]רכט 'סי[ התרומה ובספר .בהדלקתם

 אם בנר ליתן צריך אין אורח או לביתם חוץ ללמוד הבאים כגון אחר במקום

 בעינן דלא מוכח פ"ועכ .כ"ע ,במקומן מדליקין "ואמו אביו או" שאשתו יודע

 בשאר בהדיא הדבר הוזכר שלא פ"שאע ומסתבר .כגופו אשתו דוקא

 דגם נותנת הדעת ,פוטרתו אשתו דדוקא הוזכר שלא אחר מ"מ ,ראשונים

 ויש .וכדבסמוך ,שליח גם דמהני בראשונים וכמבואר ,זה בכלל ביתו בני שאר

 כגופו אשתו סברת שנאמרה מצינו אשכנז בני שלמנהג פ"שאע ,בזה להוסיף

 כאשר עצמה בפני להדליק מהדרת אינה האשה כן ועל ,חנוכה נר בהדלקת

 מצינו זה כל מ"מ ,להדליק מהדרין הבית בני שאר כ"משא ,מדליק בעלה

 הבית מבני א"כ ודאי החיוב דלעיקר ,החיוב עיקר לענין ולא ,ההידור לענין

 .הבית בני כל את פוטר

 או ח"נ הדלקת על מברכין אם הברכה נוסח לענין[ בהדיא בראשונים כמבואר .31

 גם שהוא ומשמע ,שליח י"ע לקיימה אפשר ח"נ שמצות ]ח"נ להדליק
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·�‰Â Ì‰È„ÏÈ] È�Á È , ÂÁÈ�‰ ÌÈ¯Â‰‰ÎÂ�ÓÈ ÏÎ ¯Á‡ ˙È·· ÌÈ‡ˆÓ .יב
˙ÂÂˆÓ [Ì˙È·· ,˙È·· Ì‰È„ÏÈ ÔÈ˜ÈÏ„Ó˘ ‰Ó· Ì˙·ÂÁ È„È ÔÈ‡ˆÂÈÌ.32 

]Ì˘ ÌÈ‡ˆÓ�˘ ˙È·· ˜ÈÏ„‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ „˘Á ˘È˘ ÌÂ˜Ó· Â‰ÈÓÂ , È�ÙÓ
„˘Á‰ ,ÂÎ¯·È ‡ÏÂ ,„˘Á ÔÈ‡ Â��ÓÊ·˘ ‡Ï‡33 .[ ÌÈ¯Â‰‰ Â˜ÈÏ„È Ì‡Â

Ì˘ ÌÈ‡ˆÓ�˘ ÌÂ˜Ó· ,‰Ê· ÌÈ¯ËÙ� ˙È··˘ Ì‰È„ÏÈ ÔÈ‡ ,Ú‡"‰˘ Ù Ì
Ì‰È¯Â‰ ÔÁÏ˘ ÏÚ ÔÈÎÂÓÒ ,˙È·· Ì˙¯È„ ÌÂ˜Ó ¯‡˘� È¯‰ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,

Ì˙È·· ˜ÈÏ„‰Ï Ì‰ÈÏÚ ·ÂÈÁ‰Â.34 

, �¯‡‰ ˘�Â˙È·· ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÈÏ„Ó˘ ÈÓ ,˜ÈÏ„‰Ï Â·ÂÈÁ ¯˜ÈÚÓ ¯ËÙ .יג
¯Á‡ ÌÂ˜Ó· È�ÓÊ ÔÙÂ‡· Â„·Ï ¯¯Â‚˙Ó˘ ÔÙÂ‡· Ì‚ ,] ·ÊÚ ‡Ï˘ ÏÎ

Û˙Â˘Ó‰ ˙È·‰ ˙‡ È¯Ó‚Ï[ ,Â ¯ÓÂÁÂ Ï˜ÌÈ¯Á‡ ˙È·· Á¯‡˙Ó ¯˘‡Î .
Ï ÚÒ�˘ ÈÓ ÔÎ ˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ Â¯ÁÒÓ ÈÎ¯ÂˆÏ‰Ê· ‡ˆÂÈÎÂ ,Â Ì˘ ÂÏ ˘È

 ‰¯È„ÏÂÓˆÚ ,Ú‡"‰ÎÂ�Á ÈÓÈ ÏÎ Ì˘ ‡ˆÓ�˘ Ù , Â‡ ‰ÙÂ˜˙ ÂÏÈÙ‡

                                                                                      
 מפני בביתו להדליק איש כל דרך מ"דמ ז"ע שכתבו[ בביתו אינו ב"כשבעה

 נקט וכן ,בביתו כשאינו הוא שליח י"ע לקיים שהאופן ומבואר ,הנס חביבות

 דנו הברכה לענין שדוקא ,באחרונים הוא וכן ,]]רצד 'סי ד"יו ב"ח[ [ס"בחת בפשיטות

 להוציא שליח יוכל ברכה בלא הא ,ב"בעה בפני כשאינו לברך ליחש יוכל אם

 חיובא שבאמת באופן זה שכל וכמובן[ ,כלל בביתו כשאינו אף ב"לבעה

 כאן להדליק חיובא בר שאינו שליח וגם ,]הבית באותו להדליק ב"דבעה

 .ל"הנ והאחרונים הראשונים במשמעות וכמבואר ,מוציאו

 ,שם ההדלקה י"ע נפטרין ההורים הרי ,יתםבב הבית בני שנשארו שכיון .32

 בהדלקה לאדם פוטרין הבית בני שאר שגם הראשונים מדברי לעיל ת"וכמשנ

 יכול הבית באותו כלל חיובא בר שאינו מעלמא שליח ואפילו ,שבביתו

 אבל ,מכאן הבית עיקר שנעקר שנחשב לומר מקום היה ואולי .שם לפוטרם

 ידליק שלא אופן שצייר ]תרעז 'סי[ ל"בהב שהובא ח"הפר מדברי כן משמע לא

 להדליק לו אין ואז ,חמיו או לאביו משפחתו וכל הוא הולך אם רק בביתו

 ,שם ממשפחתו מקצת מניח היה שאם ומשמע ,אדם שם שאין משום בביתו

  .זו בהדלקה נפטר והיה שם להדליק צריך היה עדיין

 .החשד מפני המדליק אכסנאי בדיני ]ו פרק[ להלן כמבואר .33

 לו כשיש פוטרו אינו אחרים שלחן על סמוך שאדם דמה בסמוך שיתבאר וכמו .34

 .הבית באותו ממש אצלם מתארח כאשר רק ,עצמו בפני בית
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¯˙ÂÈ ‰ÎÂ¯‡ , ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ ˙ÂÈ‰ È¯Â‚Ó ÌÂ˜Ó· ‡Â‰ È¯˜ÈÚ‰ Â˙È·
Â˙ÁÙ˘ÓÂ Â˙˘‡,  Â˙·ÂÁ È„È ‡ˆÂÈ·Â˙È·· ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÈÏ„Ó˘ ‰Ó.35 

                                    
  אחר במקום בית לו שיש מי גם פוטרת הבית הדלקת אם  .35

 בביתו עליו שמדליקין "אכסנאי"ד מצינו 'הגמ בלשון דהנה ,הדברים כוונת 

 ואינו עצמה בפני בדירה דר באם דינו מה לחקור ויש ,"מלהשתתף" טרנפ

 מקום והיה .לא או ,בביתו שמדליקין במה נפטר האם ,אחרים אצל מתארח

 ,לביתו נטפל להיות לו אפשר בזה ,אחרים אצל שמתארח מי דדוקא ,לומר

 שם שמתארח למקום נטפל להיות לו ואפשר ,]בביתו עליו מדליקין אם[

 נפרדת דירה לו שיש מי אבל ,]בביתו עליו מדליקין לא אם[ ,בפריטי ולהשתתף

 כן ועל ,מביתו ועקר ,לבדו כאן דדירתו לדון יש ,זמן איזה שם ודר ,עצמה בפני

 היא דירתו עיקר כזה באופן דגם נראה מ"מ אבל .אשתו בהדלקת נפטר אין

 כל ,ועצמ בפני בדירה כאן נמצא צורך שלאיזה פ"ואע ,ובניו אשתו במקום

 אינו וכאן ,עמהם "דירתו" עיקר הרי ,ומשפחתו מאשתו ממש נפרד שלא ג"כה

 שמדליקין בהדלקה חובתו ידי יוצא כן ועל ,"נמצא" או "מתאכסן" אלא

 ע"בפ פתח לו שיש דאכסנאי כתבו הראשונים וכל ף"הרי והנה@@ .בביתו

 הפתח ובאות להדליק צריך ]בפריטי משתתף וגם[ בביתו עליו שמדליקין פ"אע

 מפני דדוקא מזה להוכיח נראה היה ולכאורה ].יברך לא ג"ובכה[ ,החשד מפני

 פתח לו שיש פ"אע פוטרתו שבביתו ההדלקה הדין מעיקר אבל ,מחוייב החשד

 .אחר בבית מלהדליק גם פוטרתו ביתו דהדלקת כדברינו ומשמע ,ע"בפ

 ]י"בב ד"והו[ חיים בארחות ש"ממ ז"כעי ראיה להביא יש לכאורה גם@@
 וקשיא ,בעצמו להדליק צריך ,במקומו כלל שמדליק מי ואין בספינה שהנמצא

 נרות כלל רואה שאין שכיון ותירץ ,ונפטר עליו מדליקין בביתו הלא ליה

 .אחרים הדלקת י"ע הנס פרסום לו שיש לאכסנאי דמי ולא ,להדליק מחוייב

 ,להדליק חוייבמ היה לא ,אחרים נרות רואה שאינו זאת דלולא מזה ומבואר

 .ארוך זמן למשך בספינה בית לו שיש פ"ואע ,עליו מדליקין שבביתו לפי

 בית לו כשאין זה בכל דאיירי לפרש יש כי ,לדחות יש אלו ראיות אכן@@

 אחרים ברשות מתארח אלא ,הספינה על הבעלים ואינו לעצמו נפרד

 דליהוי וםמש או ,נפרד בפתח חשד משום שחיובו אמרו בזה כן ועל ,כאכסנאי

 שמדליקין פ"אע ,עצמו בפני לגמרי נפרד בית לו שיש שמי יתכן ולעולם ,רואה

 דוקא המקום באותו דר שנחשב משום ,בזה חובתו ידי יוצא אינו ,בביתו עליו

 בשם ]תרעז 'סי[ [ל"בבה כ"ממש ראיה אין גם טעמא ומהאי[@@ .בביתו ולא

 חמיו לבית או אביו לבית ךוהול חנוכה ימי 'ח לכל מביתו עוקר דאם ח"הפר
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 מבני חלק משאיר היה שאם ומשמע ,בביתו ידליק שלא ,משפחתו וכל הוא

 להתארח הולך הרי כ"ג ששם ,ידיהן על ונפטר שם עליו מדליקין היו משפחתו

 בתשובת והנה@@ ].לבדו עצמו בפני בבית דר ואינו חמיו או אביו בבית

 ,חמיו בבית משפחתו וכל הוא כלשאו מי על נשאל ]תקמב-תקמא א"ח[ א"הרשב

 :ל"וז א"הרשב והשיב .לא או נשוי כאכסנאי דינו אם ,עצמו בפני פתח לו ויש

 צריך אינו ,עצמו בפני בבית שוכב אפילו ,הבית בעל שלחן על שאוכל מי גם

 בשמן חלק הבית בעל לו שיקנה או להשתתף צריך מקום מכל אבל ,להדליק

 ,עליו הדליקו כבר דהתם ,ביתו בתוך ליקשמד לאכסנאי דמי ולא .ופתילות

 דצריך ,אחר במקום בית לו שאין כאכסנאי ,להדליק הוא צריך זה אבל

 ,עצמו בפני ופתח בית לו שיש במי דאיירי ומבואר .ל"עכ .בפריטי לאשתתופי

 מי אין כאן כי ,הנפטר לאכסנאי דמי ולא היות להשתתף שצריך השיב ז"וע

 דהוי דיניה הדר ,בביתו עליו מדליקין היו שאילו ומשמע ,בביתו עליו שמדליק

 .עצמו בפני ופתח בית לו שיש פ"אע ,מלהדליק בזה שנפטר אכסנאי ככל

 ס"דסו ,דנן לנידון ראיה אין מזה גם לכאורה ,שנתבאר מה לפי אמנם@@

 מ"מ ,עצמו בפני ופתח בית לו שיש פ"ואע ,חמיו בבית שאוכל במי שם איירי

 בפני דירה לו שיש מי כמו לגמרי עצמו ברשות ינווא ,אחרים ברשות הוא

 בבית גם[ אחרים ברשות במתארח דדוקא ,ל"י ושפיר ,לעצמו ברשות עצמו

 לו ביש אבל ,חשד משום אלא שם חיובו ואין ,להם נטפל הרי ,]נפרד ופתח

 .מדינא ויתחייב שם דר שנחשב ל"י ,לגמרי עצמו ברשות והוא נפרד בית

 החשד טעם שפירשו במה ,הראשונים מדברי וכיחלה נראה לכאורה עוד@@

 בקובץ ד"הו[ מלוניל יהונתן רבינו לשון וזה ,עצמו בפני פתח לו שיש באכסנאי
 ליה וחשדי ,בעיר ובנים אשה לו שיש ]י[דסבר ,חשדא משום :]שסד 'עמ קמאי שיטות

 שיאמרו החשד אופן לצייר מהוצרך והנה .כ"ע .נפשיה באפי מדליק לא אי

 שיחשדו פירש ולא ,]כאן עמו דרים שמא והיינו[ בעיר ובנים אשה ול שיש

 ידוע היה שאם מבואר ,אחרת בעיר ובניו שאשתו פ"ואע ,כאן גר לבדו שהוא

 אשתו בהדלקת נפטר שהרי ,לחושדו להם אין ,אחרת בעיר ובניו שאשתו

 פתח יא אבל :ל"וז ]שסז 'עמ ק"בקש ד"הו[ ן"ריבב בדברי מצינו ז"וכעי@@ .ובניו

 של חשדא משום ,חייב ,בביתו אשתו שמדלקת נשוי הוא אפילו ,לנפשיה בבא

 .כ"ע .אחר במקום דירה לו שאין וסבורין ,ביתו דשם שיאמרו ושבים עוברים

 יש אם הא ,אחר במקום דירה לו אין שיאמרו מפני החשד שכל ,מבואר הנה

 היה ואם ,שם רנפט דכבר ,חשדא ליכא ,ביתו אינו וכאן ,אחר במקום דירה לו

 ,המשותף בביתם מדלקת שאשתו פ"אע מחוייב ע"בפ דירה לו שיש שמי הדין

 דהלא ,אחר במקום דירה לו שאין שיאמרו מצד החשד שצורת לומר אין ודאי
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 כאן דעד ,ולומר לדחוק יש שמא בזה גם ומיהו@@ .גווני בכל חשדא איכא

 אלא ,כאן בדר גם ביתו לאנשי דנטפל ן"והריבב יהונתן רבינו בדברי מצינו לא

 שאין אמרו ובזה ,]ע"בפ פתח לו יש ומיהו[ ,אחרים ברשות מתארח רק כשהוא

 עצמו זה באופן אבל ,עימו דרים ובניו אשתו וגם היחיד ביתו זהו כ"אא חשד

 נפטר היה ,ובניו לאשתו אחר במקום בית לו היה אם ,]אחרים ברשות שהוא[

 עצמו בפני בדירה שהוא במי ריאיי דלא ,ל"י עדיין ולעולם .בהדלקתם

 ,אחר במקום ובנים ואשה בית לו כשיש שגם ל"י שבזה ,לגמרי עצמו וברשות

 עצמו ברשות נפרדת דירה כאן לו שיש לפי ,ביתו לאנשי נטפל אינו ז"עכ

 לבאר כתב ]ג"סק תרעז א"א[ ג"בפמ דהנה ,בזה להוסיף יש ואמנם@@ .לגמרי

 ליפטר לו והיה ב"בעה שלחן על סמוך שהוא פ"שאע ,אכסנאי בדין דנתחדש

 כן ועל ,"לביתו הולך שלמחר לפי" הבית מבני נחשב אינו מ"מ ,הבית בהדלקת

 שאין דיחשדוהו ן"ריבב שכתב מהו ,קשה ז"לפ ולכאורה .בהדלקתם נפטר אינו

 דר שהרי ,כלל חשד ליכא תו ,הוא כן באמת אם הלא ,אחר במקום בית לו

 ,לביתו למחר הולך ואינו ,ב"בעה שלחן על סמוך שהוא וכיון ,בקביעות כאן

 ביה שייכא לא דתו ,הבית בני כשאר הבית בהדלקת לפוטרו דיש דיניה הדר

 שיש במי דוקא איירי ן"דריבב ,להוכיח נראה היה זה ומכח@@ .ג"הפמ סברת

 הכי דאפילו מדבריו להוכיח נחזור ז"ולפ ,לגמרי עצמו ברשות נפרד בית לו

 יקשה ז"לפ אמנם@@ .בהדלקתם נפטר ,אחר במקום ובנים ואשה בית לו ביש

 רק לו שיש באכסנאי חשד משום שחייבו הפוסקים שאר דיברו אופן באיזה

 שאם ,כלל חשד בזה ליכא דברינו כנים אם הלא ,ב"בעה ברשות ע"בפ פתח

 .ל"וכנ ,הבית בן מדין לפוטרו סיבה זו הרי ,אדרבה ,כאן רק שדר יחשדו

 מבני אינו ה"ואפ בקביעות כאן שדר מי ל"משכח דשפיר ,אינו דזה איברא@@

 מה כל על דמים משלם אבל בקביעות כאן שדר ,המצוי אכסנאי והוא ,הבית

 אחר במקום בית לו שאין פ"דאע פשיטא ובזה ,בפרוטרוט ב"מבעה שנוטל

 דיברו ובזה ,הבית בהדלקת ליפטר הבית מבני אינו מ"מ ,הקבועה דירתו וכאן

 עבור גם ולשלם להשתתף מוכרח ע"בפ פתח לו דבאין ,פוסקים ושאר ן"ריבב

 כאן שדר יחשדוהו שמא ,בו להדליק צריך נפרד פתח לו יש ואם ,השמן

 ב"בעה עם שנשתתף ידעי ע"כו ולאו ,אחר במקום שפוטרו מי ואין בקביעות

 בבית שדר במי דוקא איירי ן"דריבב ראיה אין דשוב נמצא ז"ולפ@@ .בפריטי

 ברשות ע"בפ בפתח דאיירי לך אימא ולעולם ,עצמו ברשות לגמרי נפרד

 ומדליקין אחר במקום בית לו היה דאילו דבריו משמעות קיימא ובזה ,אחרים

 .ביתו לבני נטפל אינו שמא עצמו ברשות גמור בבית ולעולם ,נפטר היה עליו

 ן"וריבב יהונתן רבינו דברי להעמיד דוחק נראה שזה מה מלבד מיהו@@
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 פוטרתו אשתו דאין לפרש להו דהוה נראה גוונא כהאי דכל ,זה פןבאו דוקא

 ראיה מצינו עוד ,לזה רמז הפוסקים בדברי כלל נזכר לא הנה וגם ,זה באופן

 ואשתו שאיש פעמים :]קנב 'עמ[ ל"וז ,הדשן תרומת לתלמיד יושר בלקט לדברינו

 ומבואר .כ"ע .יחד שניהם ואין מיוחד בית להם שאין כגון ,חנוכה בנר חייבין

 שניהם ואין מיוחד בית להם כשאין אלא ואשתו האיש לחייב אופן מצא שלא

 .ז"זא מוציאין הרי יחד שניהם שאין פ"אע ,מיוחד בית להם כשיש אבל ,יחד

 ,אחרים ברשות אכסנאי ואינו לגמרי עצמו בפני בבית שהנמצא הדין היה ואם

 נמצא והוא ,מיוחד בית להם ביש אפילו ל"משכח כ"א ,פוטרתו אשתו אין

 מ"מ ,המיוחד בביתם מדלקת שאשתו פ"שאע ,אחר במקום עצמו בפני בבית

 דבתרי יושר הלקט דכוונת לומר ואין[@@ .שם שנמצא במקום מדינא מחויב

 שניהם כשאין "או" ,מיוחד בית להם בשאין 'הא ,חייבים ששניהם מצינו גווני

 אין יחד שניהם דכשאין ,ל"קמ גופא דהא ,להיפך דבריו ביאור 'יהי ז"ולפ ,יחד

 נמצאים כאשר אפילו ז"זא פוטרין אין ואשתו דאיש נמצא וגם[ ,ז"זא פוטרין

 ודאי יחד שאינם ואשתו איש שהרי ,אינו זה ,]המשותף בביתם כשאינם יחד

 נאמר דלא זה דין עיקר לחדש כוונתו היה ואם ,באכסנאי פ"עכ ז"זא פוטרין

 כ"א ,עצמו בפני בית לו ביש ולא אחרים ברשות במתאכסן אלא אכסנאי דין

 בתר :ל"וז כתב ]שסח 'עמ ק"בקש ד"הו[ ד"רי בפסקי והנה@@ ].מדבריו חסר העיקר

 דסמיך מילי והני ,ביתאי בגו עלי מדלקי דקא ,צריכנא לא אמינא דנסיבנא

 פירש ולא .ל"עכ .מחייב דנסיב ג"אע לנפשיה ופתח ביתיה אגר אבל ,מיסמך

 ,ח"בנ חייב אכסנאי :ל"וז ]שסה 'עמ שם[ ז"ריא בפסקי הוא וכן .חשד משום שהוא

 ואם .במצוה משותף ולהיות שמן של נר לקנות ביתו בעל עם במעות ומשתתף

 להשתתף צריך ואינו בביתו עליו מדלקת אשתו הרי במקומו אשה לו יש

 במקום לעצמו פתח לו ויש לעצמו דירה השכיר ואם .עומד שהוא במקום

 דאם משמע הדינים ומסדר .כ"ע .הפתח באותו להדליק חייב ,דעומ שהוא

 פירש ולא ,להדליק חייב עליו מדלקת אשתו אפילו לעצמו דירה השכיר

 ואם :]שסג 'עמ שם[ מועד אוהל 'ס בלשון קצת משמע וכן .חשד משום שהוא

 בביתו להדליק צריך לעצמו מיוחד חדר לו יש ואם ,צ"א בביתו עליו מדליקין

 שאר בדברי כן נזכר שלא מאחר אמנם@@ .כ"ע .בביתו מדליקיןש פ"אע

 לו דביש פירשו ולא ,וביתו אשתו בהדלקת נפטר דאכסנאי וסתמו ,ראשונים

 נראה ,בזה חילוק שאין מבואר יושר הלקט מדברי וגם ,נפטר אינו לחוד בית

 הדין כתבו רק ,זה דין לחדש כונתם היתה לא ז"וריא ד"הרי שגם ,ברור

 גם ולעולם ,ע"בפ מדליק לעצמו פתח לו דביש ,הפוסקים בכל המבואר

 מטעם שהוא בהדיא פירשו ולא שקיצרו פ"ואע ,חשד משום אלא אינו לדעתם
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]„˘Á‰ È�ÙÓ ÂÓÂ˜Ó· ˜ÈÏ„Ó˘ ‡Ï‡ ,È ‡ÏÂÍ¯· , ÔÈ‡ Â��ÓÊ·Â
„˘Á36 .[ Â˙È· È�·Â Â˙˘‡ ˙‡ ˙¯ËÂÙ Ì˘ Â˙˜Ï„‰ ÔÈ‡ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ

Û˙Â˘Ó‰ Ì˙È·· ÌÈ‡ˆÓ�‰ , ˜ÈÏ„‰Ï Ì‰ÈÏÚ ÏËÂÓ ·ÂÈÁ‰ È¯‰˘
Ì˙È··.37 

 ‰˘‡· Â‡ ,] Ì‡ ˜ÂÏÈÁ ÔÈ‡Â� Ì„‡·  ,‰‡Â˘�Ó‡‰Ê ÏÈÂ˘�Î Ì .יד
¯Á‡ ÌÂ˜Ó· ˙È�ÓÊ ¯¯Â‚˙Ó ˘È‡‰ ,‰˘‡‰ Ì‡ Â‡[ , Ì˙È· ÌÏÂÚÏ˘
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ÂÓˆÚÏ ,Ú‡" ÙÂÈ¯Â‰ ÈÙÒÎÓ ÌÏ˘Ó˘ ,Ú‡Â"Â˙Â‡ ÔÈÒ�¯ÙÓ˘ Ù , Ì‚Â

˙È·Ï ¯ÊÂÁ ÌÈÓÚÙÏÌ ,ÓÌÂ˜Ó ÏÎ ˘ ÏÎÂÓˆÚ È�Ù· ¯Á‡ ˙È· ÂÏ ˘È ,
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ÂÓˆÚÏ ˙È· ÂÏ,38 ÔÏ‰Ï ¯‡·˙È˘ ÂÓÎÂ˙Â·È˘È È¯ÂÁ· ÔÈ�ÚÏ . 

                                                                                      
 בלשון אכסנאי דיני שכתב ם"הרמב מלשון לדקדק יש כן ולכאורה[ .חשד

 שנמצא היינו "אכסנאי" לשון משמעות 'ולכאו ,ס"הש מלשון ושינה ,אורח

 ועל ,לעצמו בית לו ביש גם מתפרש "אורח" ולשון ,אחרים ברשות באכסניא

 אכנסאי ואינו לעצמו בית לו שיש באורח דגם ללמד ,בזה ם"הרמב דקדק כן

 חייב אינו לעצמו בית לו וכשיש ,פטור בביתו עליו שמדליקין כל ,אחרים אצל

 ו"ח נפרד אם דדוקא ,לדינא נראה כן ועל@@ ].החשד מפני אלא בהדלקה

 בזה ,עצמה בפני בדירה לדור המשותף מביתם ועקר ומשפחתו יתווב מאשתו

 אם אפילו ,כזה באופן שאינו כל אבל ,בהדלקתם יוצא ואינו שם כדר נידון

 הוא ביתו עיקר מ"מ ,ששם בדירתו ומשתמש ,במסחרו רב זמן נמצא למעשה

 ולשבר[ .לשם טפילה השניה דירתו ולעולם ,ומשפחתו אשתו מגורי במקום

 אחת ולכל ,נשים 'ב לו שיש באופן רק בזה ספק מקום שיצוייר ראהנ ,האוזן

 ביתו היכן לדון יש שאז ,מהן אחת לכל קבוע זמן ואין ,עצמה בפני בית

 ].העיקרי

 .ש"ע ,החשד מפני המדליק אכסנאי בדיני ]ו פרק[ להלן כמבואר .36

 גורריםמת אינן אם לפוטרם מועיל אינו ומפרנסם שלחנו על סמוכין שהם ומה .37

 אך דירתם כל שהם ופשוט ,הבית לפי נקבע ההדלקה חיוב שגדר ,הבית באותו

 לצרכי בו מתגורר שהאב לבית שייכות שום להם ואין ,הקבוע בביתם ורק

 .'וכדו מסחרו

 ,זירא 'ר בדברי 'בגמ מוכח הוא לכאורה ,לנשוי הרווק בין בזה החילוק עיקר .38
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‡ÂÓ ˙Ú„"·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ ˆ"‰ ,˘ ÏÎ ˙¯ËÂÙ ˙È··˘ ‰˜Ï„‰‰ ÔÈ .טו
‡‡ ˙È·‰ È�·" ÔÓÊÏ ‰Â˘ Ì‰Ï˘ ‰˜Ï„‰‰ ÔÓÊ˘ ÌÂ˜Ó· ÌÈ‡ˆÓ� Î

Ì˙È·· Ì‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÈÏ„Ó˘ ‰˜Ï„‰‰ , ¯� ˙˜Ï„‰ ·ÂÈÁ ÌÏÂÎÏ ˘È Ê‡˘
‰Â˘· ‰ÎÂ�Á , Ì˘ ‰˜Ï„‰‰ ÔÓÊ˘ ˙¯Á‡ ‰�È„Ó· Â˙È· Ì‡ Ï·‡

‡ˆÓ�˘ ÌÂ˜Ó· ‰˜Ï„‰‰ ÔÓÊÓ Ì„˜ÂÓ ,¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó Â‡ , ‡ˆÂÈ Â�È‡
Â˙È··˘ ‰˜Ï„‰· Â˙·ÂÁ È„È.39 ÙÏÂ" Ê‡Ì„ÂÁ· ‡ˆÓ�‰ " ÏÂ Â˙˘‡

· ÂÈÏÚ ˙˜Ï„Ó·˘ Ì˙È·‡"È , Ì˙È·· Ì‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÈÏ„Ó˘ ÌÈ¯ÈÈ˙ Â‡

                                                                                      
 היה כ"ואח ,בפריטי להשתתף במחויי היה אשה שנשא קודם לימודו שבעת

 שמסתמא פ"אע בבחרותו מחוייב שהיה הטעם והנה ,אשתו בהדלקת נפטר

 עצמו בפני ודר הוריו מבית ויוצא נעקר שהיה משום ,בביתם הדליקו הוריו

 ההולכין בחורים לענין ל"מהרש מתשובת האחרונים ש"וכמ ,לימודיו במקום

 בדורות שנהגו כמו שהוא ]להלן[ ונתבאר ,בפריטי להשתתף שצריכין ללמוד

 חשיב כן ועל ,לגמרי ההורים בית ולעזוב הלימודים למקום לילך הקודמים

 אלא ,ע"בפ שם בהדלקה ומתחייב ,הוריו בבית ולא שם שנמצא במקום דירתו

 זירא 'ר כשהיה ,ממש האופן ובאותו ,ב"בעה עם בפריטי להשתתף שרשאי

 עיקר נחשב אשה שכשנשא ,מבואר והחילוק ,אשתו בהדלקת נפטר היה ,נשוי

 ז"ולפ .לימודו במקום נמצא השנה שרוב פ"אע ,אשתו מגורי בבית דירתו

 דירה לו שיש נשוי מאדם שונה ,לעצמו דירה ששכר רווק בחור דנן בנידון

 ועל ,הוריו מדירת דירתו שנעקרה נחשב שבבחור ',וכדו מסחרו לצרכי נוספת

 להדליק מחוייב ודאי עמו להשתתף ב"בעה דליכא ע"בפ בדירה דדר היכא כן

 ומה@@ .ומשפחתו אשתו מגורי בבית דירתו עיקר הנשוי כ"משא ,ע"בפ

 מפרנסים כאשר וגם ,הוריו מכספי דירה שכר כאשר אפילו שהוא שנתבאר

 הבית שבני הדבר טעם שאין משום הוא ,בהדלקתם נפטר אינו ז"עכ אותו

 ,במזונות שלחנו על סמוכיןו להם שמפרנס מצד הבית בעל בהדלקת נפטרים

 בהדלקת נפטרים ממילא שם דרים וכאשר ,ביתם זהו אם תלוי הכל אלא

 .בהדלקתו לפוטרם כדי שמפרנסם במה כלל תועלת אין אבל ,הבית

 ,ל"חו תושבי ישיבה בחורי לענין ה"זללה שאול אבא צ"הגרב ר"מו דעת כן .39

 ,שונה ההדלקה מןז אם מקום מכל ,הוריהם בבית הוא ביתם שעיקר פ"שאע

 אשה כגון ,שבבית בהדלקה חובה ידי היוצאין לכל הדין והוא ,בזה נפטרין אין

 במה ]'וכדו ישיבות בחורי בדין[ להלן ועיין .אשתו בהדלקת ובעל בעלה בהדלקת

  .בזה שיתבאר
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ÂÁ·˘"Ï ,‰�Â˘ ‰˜Ï„‰‰ ÔÓÊÂ , ÌÂ˜Ó· ‰Î¯·· ÌÓˆÚ È�Ù· Â˜ÈÏ„È
˙ÚÎ ÌÈ‡ˆÓ�˘,40˘ ·ÂËÂ  ÔÈ˜ÈÏ„Ó˘ ‰˜Ï„‰· ˙‡ˆÏ ‡Ï˘ Â�ÂÂÎÈ

Ì˙È··.41 

· ¯‡˘Ï ˙¯ËÂÙ ˙È" ˜ÈÏ„Ó Î�·Ó‡‡ ˙È·‰ È�Ï„‰ ÔÈ‡ '·‰ È˜˙ ‡ .טז
 ˘ÓÓÛ˙Â˘Ó‰ ˙È·· , ‰Ó Ï·‡ È‡�ÒÎ‡Î Â˙·ÂÁ È„È ‡ˆÂÈ˘ ÌÂ˜Ó·
¯Á‡ ,˙È·‰ È�· ¯‡˘Ï Ì‚ ‰·ÂÁ È„È ‡ÈˆÂ‰Ï ¯¯Â‚ Â�È‡ . ÌÈ¯Á‡‰Â
È¯ˆÏ„‰Ï ÌÈÎ ‡�È„Ó ˜È· Â‡ ˙È··ÓÂ˜ÓÌ.42

 

È‡ ˘È‡‰˘Î ,‰È·‡ ˙È·· ‰˘‡‰Â , ˘È‡‰ ˜ÈÏ„È�ÔÎ ÏÚ ,Â˙È·· Â .יז
ÂÓÂ˜Ó· Â¯„Á· , Â�È‡Â· ¯ËÙ� ˙È·· ‰˙·ÂÁ È„È ˙‡ˆÂÈ Â˙˘‡˘ ‰Ó

‰È·‡.43ÌÈÈÂÒÓ ˙È·· Â‡ ¯„Á· ‡ˆÓ� Â�È‡ Ì‡Â  , ˜ÈÏ„‰Ï ÏÎÂÈ ‡Ï

                                    
  .בשיעור ה"זללה צ"הגרב ר"מו בשם .40

 שיכוונו ,ל"הנ וריםהבח לענין ה"זללה שאול אבא צ"הגרב ר"מו כ"מש פ"ע .41

 שלא זו כוונה דמהני השיטות בזה שיצרפו ,שבביתם בהדלקה לצאת שלא

 שנפטרים וסוברין לחולקים בזה לחוש הדבר וטעם .לברך שיוכלו כדי ,לצאת

 זמן אם מ"ומ@@ .שונות השעות כאשר גם שבביתם בהדלקה אופן בכל

 נתבאר כבר ואל לדעות גם הרי ,בביתו שמדליקין לזמן קודם שלו ההדלקה

 ,דמי שפיר העיר באותה אפילו לאשתו קודם להדליק מקדים שאם לעיל

 ברב ח"הבא רבינו מדברי וכמבואר ,לברך כ"ג יוכל י"הב מרן לדעת ואפילו

 .ש"ע ,פעלים

 בני את גם הפוטרת שבבית וההדלקה ,"וביתו איש נר" להדלקת החיוב שגדר .42

 "ביתאי בגו" עליה מדלקי קאד 'הגמ כלשון רק היינו ,בבית שאינם הבית

 או המיוחד בביתם דדוקא ,לעיל הנזכרים יושר הלקט בדברי מבואר וכן .דוקא

 שאינו מי ואמנם .חייבים ושניהם ,לא הכי לאו הא ,אהדדי פטרי יחד כשהם

 שאחרי אמרינן ולא ,בו שמתאכסן אחר במקום גם להדליק יכול ,בביתו

 מחוייב יהיה כ"א ,]שם ידליקו אם רנפט כן ועל[ בביתו הדלקתו חיוב שעיקר

 עליו מדליקין אם נפטר אכסנאי שהרי ,אינו זה ,שליח י"ע דוקא שם להדליק

 מדליק בביתו עליו מדליקין אין אם ז"ועכ ,העיקרי ביתו שהוא ומשום ,בביתו

 .עצמו בפני במקומו

 אשתו אם להסתפק יש :ל"וז ]שם תורני בקובץ שפרסם במה[ ה"זללה צ"הגרב ר"מו .43

 ,אביה של חנוכה נרות בהדלקת שם ונפטרת אביה לבית ההדלקה בזמן הלכה
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ıÂÁ· ,Â�‡ÈˆÂ˙Â ˜ÈÏ„˙Â Ì˙È·Ï Â˙˘‡ ¯ÂÊÁ˙˘ ·ÂË ‰Ê ÔÙÂ‡·Â ,
‰Ú˘ ÈˆÁ Ì˘ ‰‰˘˙Â ,Á‡Â"Ô˘ÈÏÂ ÏÂÎ‡Ï ‰È·‡ ˙È·Ï ¯ÂÊÁ˙ Î.44 

È‡ ‰ÏÚ·Â�‰ ˙„ÏÂÈ· ‰Ê· ÔÈ„‰ ÔÎÂ , Â�ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ˙‡ˆÓ .יח
È··Ì˙ ,È�˘‰ ˙‡ ¯ËÂÙ Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡,45 Â˙·ÂÁ È„È ‡ˆÈ ‰ÏÚ· ‡Ï‡ 

Á¯‡˙Ó˘ ÌÂ˜Ó· ,ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ‰ÓˆÚ· ˜ÈÏ„˙ ‡È‰Â,46 ˙Ú· Â‡ 
˙Â¯Á‡ ÌÚ Û˙˙˘˙ Í¯Âˆ‰] . È¯ÂÁ· È�È„· ÔÏ‰Ï ¯‡·˙È˘ ÂÓÎÂ

                                                                                      
 נמצאת אשתו שאין שכיון ונראה .לא או זו בהדלקה נפטר הבעל גם האם

 בעל אביה להדלקת נטפלת אלא ,עצמה בפני שם מדליקה ואינה בביתה

 שכיון .שם נפטרת שהיא במה בעלה יפטר זה באופן שאף מסתבר לא ,הבית

 עמה לגרור תוכל לא ,הבית בעל הדלקת אחר נגררת אלא אינה עצמה יאשה

 ולהמבואר .ד"עכ .שם שנמצא במקום בעלה ידליק זה באופן ולכן ,בעלה את

 הדלקת "ביתאי בגו" דדוקא 'הגמ לשון ומדקדוק ,יושר הלקט מדברי לעיל

 במה יוצא שהאיש לומר שאין פשוט לכאורה כ"א ,פוטרת הבית מבני א"כ

 .ועיין .אביה בבית נפטרת ושאשת

 יכול אינו ,בחוץ הנמצא :ד"וזת ,]שם תורני בקובץ שפרסם במה[ ה"זללה צ"הגרב ר"מו .44

 בבית אלא חנוכה נרות הדלקת מצות מקיימים שאין ,חנוכה נרות להדליק

 כן ועל ,]בחנוכה מקומו המשנה בדיני[ להלן בזה שיתבאר וכמו ,בית שאינו במקום ולא

 כיון ,שהיא סיבה מאיזו שם שנמצא במקום להדליק יכול הבעל אין אם

 ,חמיה או אביה בבית כשהיא לפוטרו יכולה האשה שאין שמסתבר שנתבאר

 שם ותדליק ,לביתה הנרות הדלקת בזמן האשה שתלך ,שאפשר במקום טוב

 ,שעה חצי שם ותשהה ,בעלה את זו בהדלקה ותפטור ,בברכה חנוכה נרות

 או אביה בבית ולישן לאכול ללכת תוכל מכן ולאחר ,בהחיו זמן משך שהוא

 .חמיה בבית

 ,דירתו מקום זה שאין ,פוטרו אינו בודאי היולדות בבית מדלקת שהיא שמה .45

 מדליק שהוא מה וגם ".ביתאי בגו" אלא לבעלה פוטרת האשה הדלקת ואין

 לעיל המבואר וככל ,ביתה אינו שם שגם ,לפוטרה מועיל אינו שנמצא במקום

 המשותף בבית שמדליקין באופן רק ז"זא פוטרין דאין ,יושר הלקט מדברי

 דרכה והיא ,הוריה אצל נמצא אם שאפילו ונראה[ .יחד שנמצאים או ,להם

 עד פ"עכ ,להם המיוחד ביתם זה אין מ"מ ,הוריה לבית הלידה אחר לבוא

  ].בהדלקתו נפטרת ואינה ,לשם באו שלא

  .תדליק היכן ]ז פרק[ להלן ועיין .46
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˙Â·È˘È.[ 

· Ô�Â‡· ÂÓÚ ¯„Â ÂÈ·‡ ÔÁÏ˘ ÏÚ ˙ÂÚÈ·˜· ÍÂÓÒ‰ ÈÂ˘˙‰  .יט
‰¯È„‰ ,Ú‡"ÂÓˆÚÏ ¯„Á Ô·Ï ˘È˘ Ù ,˘ ÔÂÈÎÔÈ‡ ¯·„ ÌÂ˘· ÔÈ˜ÂÏÁ 

Ì‰È�È�Ú ÏÎ· ,·Î ÌÈ·˘Á�„Á‡ ˙È· È� , ˙È·‰ È�·Ó „Á‡ Ï˘ ‰˜Ï„‰Â
ÌÏÂÎÏ ˙¯ËÂÙ,Â¯È·Á Ïˆ‡ È‡�ÒÎ‡Î ÔÂ„È� Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â .47 

] È�Ù· „Á‡ ÏÎ Í¯·Ï ‰ÊÓ ‰Ê ÌÈ˜ÏÁ� ˙È·‰ È�· ÔÈ‡˘ Â�È‚‰�ÓÏÂ
ÂÓˆÚ , Ì‚ÂÓˆÚÏ „Á‡ ÏÎ Í¯·Ï Â„¯ÙÈÈ ‡Ï ÂÏ‡48 .[ Ì‚ ÔÎ ÏÚÂ

 ÔÙÂ‡·‡ˆÓ�˘‡  'È�·Ó ˙È·‰ ¯Á‡ ÌÂ˜Ó· , ÔÂ‚Î‡ ¯˘‡Î ' ÌÈ˘�‰
˙„ÏÂÈ ,˙Â„ÏÂÈ ˙È·· ˙‡ˆÓ�Â , ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ‰˜Ï„‰· ˙¯ËÙ�

                                    
 ובאורחות במאירי מבואר שכן ,]אכסנאי בדיני ו פרק[ להלן באורך שנתבאר כמו .47

 וכן ,]בקביעות בבית שדרים זרים בחורים לענין גם א"במג הוא וכן[ ,חיים

 בחדר להדליק מהדר אינו אם שגם ,פעלים ברב ח"והבא צ"הזב מדברי משמע

 א"הרשב תשובת מדברי סתרנ זה ואין .להשתתף שצריך הורו לא מ"מ ,ע"בפ

 איירי א"דהרשב ,בפריטי להשתתף חמיו אצל בחתן שחייב ]תקמב א"ח[

 סברת ביה ושייכא ,אחר במקום בית לו ויש ,בלבד הפרק באותו במתארח

 ,לביתו ילך שלמחר משום הבית בעל בהדלקת נפטר אין אכסנאי דכל ג"הפמ

 ,בתמידות שם במתגורר דיברו ח"והבא צ"והזב ]א"והמג[ ח"והא המאירי אבל

 בחצר ע"בפ חדר לו מייחדין אשה כשנשא שהבן ,בימיהם נהוג שהיה וכמו

 ,לגמרי אביו שלחן על ענייניו בכל סמוך ונשאר ,אשתו עם שם לדור ,הוריו

 ]המאירי שהביא 'תוס דעת מלבד[ ע"לכו בזה כן ועל ,רווק בעודו שהיה כמו

 ז"כ ת"וכמשנ ,הבית בעל הדלקתב לגמרי ויוצא ,כלל הבית מבני נפרד אינו

 ולענין המלך הגן דברי לענין שנתבאר במה עוד שם ועיין[ .להלן בארוכה

 ].זה בנידון חשד

י אם איש "י והכנסת הגדולה בדעת הב"כבר נתבאר לעיל שנחלקו הברכ .48

ז בפני עצמו או "המתכוון שלא לצאת בהדלקת אשתו מועיל לו להתחייב עי

ו בכל אחד מבני הבית אם יועיל לו להחלק ולברך נ דכוותה יחלק"וה, לא

ל "משום דהו, אין ראוי לעשות כן לכתחילה, ג דמהני"מ גם להכנה"ומ. לעצמו

ועיין עוד במה שיתבאר בזה להלן . וכמבואר לעיל, גורם ברכה שאינה צריכה

 . בדיני אכסנאי]פרק ו[
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˜ÈÏ„Ó˘ ˙È·· ÌÈÛ˙Â˘Ó‰.49] Â‰¯Ï ‰ÓˆÚÏ Á˙Ù Ì˘ ‰Ï ˘È Ì‡"¯ ,
„˘Á ˘È˘ ÌÂ˜Ó· ,‰Î¯· ÈÏ· ˜ÈÏ„‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ , Â��ÓÊ· ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ

„˘Á ÔÈ‡50.[ 

Â˙˘‡Ï ˙¯ËÂÙ ˘È‡‰ ˙˜Ï„‰ ÔÈ‡ ,‰ÏÚ·Ï ‰˘‡‰ ‡ÏÂ ,‡‡" Î .כ
„ÓÛ˙Â˘Ó‰ Ì˙È·· ÔÈ˜ÈÏ , ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ¯ËÂÙ „ÁÈ ÌÈ‡ˆÓ� Ì‡ Â‡

Û˙Â˘Ó‰ Ì˙È·· ‡Ï˘ ÂÏÈÙ‡ , ˙È·· ‡ˆÓ� Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ ¯˘‡Î Ï·‡
¯Á‡ ,Û˙Â˘Ó‰ Ì˙È·· Ì‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡Â , ˙‡ ‰Ê ÔÈ¯ËÂÙ ÔÈ‡
‰Ê.51 

‰ ˙„ÏÂÈ , ‰¯È„· ¯Â‚Ï ÍÏ‰ ‰ÏÚ·Â�ÔÎ ÏÚ ,ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ˙‡ˆÓ .כא
 ‰ÓˆÚ È�Ù·]Û˙Â˘Ó‰ Ì˙È· ‰�È‡˘ , ÔÂ‚ÎÔÂÏÓ ˙È··[ , ÂÁÈ�‰ ‡ÏÂ

‡·ÂÈÁ È�· ÌÈ„ÏÈ Ì˙È·· ,Ú‡" ÌÂ˜Ó· Í¯·ÓÂ ˜ÈÏ„Ó ˘È‡‰˘ Ù
ÔÒÎ‡˙Ó˘ ,‰Ê· ‰˙·ÂÁ È„È ˙‡ˆÂÈ ‰˘‡‰ ÔÈ‡.52 ¯˘‡Î ÔÈ„‰ ‡Â‰Â 

                                    
 הטעם לפוטרה אין, פ המבואר נמצא שכשהאשה יולדת ונעדרת מן הבית"שע .49

דנימא אכסנאי הוא אצל אביו וכשנפטר [, מצד שבעלה יצא ידי חובתו

-אלא הטעם שפטורה מצד שבביתה, ]בהדלקת אביו אין פוטר וגורר לאשתו

 .ומה לי בעלה הדליק ומה לי אחר, היא הדליקו עליה

כ "ש עוד במש"וע. [ בדיני אכסנאי המדליק מפני החשד]פרק ו[כמבואר להלן  .50

 ].פר גן המלך לענין חשד בבן אצל אביובס

, דפעמים שאיש ואשתו חייבין בנר חנוכה, ל"ז מבואר מדברי הלקט יושר הנ"כ .51

ומבואר מדבריו דדוקא בצירוף . כגון שאין להם בית מיוחד ואין שניהם יחד

ת "וכמשנ, שאינם יחד וגם אין להם בית מיוחד מצא מקום לחייב לשניהם

 .לעיל

כגון שבהיותה בבית [, דור במקום שהוא דירתם המשותפת מעתהכ הלך ל"אא .52

אבל בית , שאז היא נפטרת בהדלקתו שם] היולדות עברו לגור בדירה אחרת

ז בכלל המבואר "ה, אחר שהאיש דר בו רק בפני עצמו ואין לו שייכות לאשה

. ז רק בביתם המשותף או כשהם ביחד"בדברי הלקט יושר שאין פוטרין זא

והיא דרכה לנוח שם לאחר , פילו הלך להתאכסן אצל הוריהשא, ונראה

ואינה , אין זה נחשב ביתם המשותף, מ כל שלא באו לדור שם יחד"מ, הלידה

ודרו , אמנם אם כבר חזרה מבית היולדות לבית הוריה. נפטרת בהדלקתו שם
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ÌÈ„¯Ù� ÔÂÏÓ È˙· È�˘· ÌÈ�ÒÎ‡˙Ó Ì‰È�˘ ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ¯ËÂÙ ÔÈ‡˘. 

Â˘‰ Ô¯Ó ·˙Î"Ú :È"Ú‡˘ ‡" Ì‡ Â˙È· ÍÂ˙· ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÈÏ„Ó˘ Ù .כב
· ÔÈ‡˘ ÌÂ˜Ó· ‡Â‰˙ÂÎ¯·· ˜ÈÏ„Ó Ï‡¯˘È Â,53 ÌÈ�Â¯Á‡‰Ó ˘ÈÂ 

                                                                                      
ושב חזרה , וכל ענייניהם נעשים שם, שם יחד באופן שנחשב שעברו לדור שם

, בזה הדלקת האיש תפטור גם לאשתו, או בבית החלמה, ית היולדותלהיות בב

שאם , ואפשר. שכבר נחשב שבית הוריה הוא מקום דירתם המשותפת עתה

גם כשעדיין לא באה מבית , הדבר מוחלט שיעברו לדור עתה בבית הוריה

ורק כשאין הדבר , ותיפטר שם בהדלקת בעלה, היולדות נחשב ביתם המשותף

 . ועיין. ין כדלעילמוחלט יהא הד

  .ג"ע תרעז ס"שו .53

 שמדליק ומברך אף שמדליקין בביתו, בדין הנמצא במקום שאין ישראל

ע דאין הרואה "פסק השו ]ג"תרעו ס[דלעיל , ע"ד השו"האחרונים הקשו עהנה  

ש "ן והרא"י והר"י בשם רש"ה בב"וכ, מברך אלא כשאין מדליקין עליו

מ ההולכין ליריד "דמ] י הוא בשם המרדכי"ובב[ כאן כ היאך כתב"וא, והמרדכי

דמדברי , בזהוהנראה @@. צריכין לראות ולברך אף שמדליקין עליהן בביתם

הרואה מברך רק כשלא הדליקו עליו , משמע דשני דינים הם ]רסז' סי[המרדכי 

והאכסנאי שלא שמע הברכות , בביתו וגם הוא לא ידליק באותו הלילה

מ "מ, כ נפטר מחיוב ההדלקה בזה"ליקין עליו בביתו ואאף שמד, ב"מבעה

מעיקר מה שיש ברכה על הראיה במי שלא הדליק מבואר שיש דין שכל אדם 

פ שרואה נר חנוכה אצל "י הדלקה ממש או עכ"או ע, יקיים פרסום הנס לדידיה

א כ אכסנאי הנמצא במקום של גוים ול"וע, ]ב אות טו"ז שבת פ"פסקי ריא' עי[, אחרים

ומחמת זה יברך , ראה הנרות כלל חל עליו חיוב להדליק כדי לראות הנרות

אבל באמת אילו היה רואה נרות לא היה צריך , כמדליק שחייבוהו בהדלקה

, ע"השו' ר בד"פירש במאמוכן @@. לפי שמדליקין עליו בביתו, לברך כלל

פ מצטרף לזה מה שרואה הנרות "דההדלקה בביתו מועלת דוקא היכא דעכ

ואחר , אבל כשאינו רואה כלל מחוייב לראותם ולברך על הראיה, של אחרים

. א"צ סקכ"והובא בשעה, שנתחייב להדליק כדי לראותם יברך כבר בהדלקתם

ן דמי שהדליקו עליו בביתו "י לעיל כתב דדעת המרדכי כהר"ואמנם הנה הב[

שלא שמע  ולהמבואר הלא בדברי המרדכי איתא דגם אכסנאי, צ לברך"א

. ן"ודלא כהר, מ צריך לברך על הראיה"ברכות אף שמדליקין עליו בביתו מה

', הברכה שמע שלא אכסנאי כגון': י לא גרס בדברי המרדכי תיבות"ל דהב"וצ

]. היטב ש"עיי ,גרס כן במרדכי שלא ]צט 'סי[ א"הרמ ת"וכן מבואר בשו
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Í¯·È ‡Ï˘ Â˘˘Á˘.54 ‰�˙È ‰ÊÎ ÌÂ˜Ó· ‡ˆÓ� Ì‡˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÏÚ 
Â˙˘‡ ˙˜Ï„‰· ˙‡ˆÏ ‰ˆÂ¯ Â�È‡˘.55 

                                                                                      
שכתב בשם  ]תרעז[י לקמן "שדבר זה מתבאר גם מדברי הבובאמת @@

 בליל שם ולן ישראל בו שאין לכפר שהלך מי: ]יג אות חנוכה 'הל[הארחות חיים 

 להדליק נוהג היה משולם ר"שה שמענו מיוחד בית לו שאין פי על אף חנוכה

 מדליק גויים בבית שהוא או בספינה שבא מי ]יח אות[ שם ועוד .לנס זכר ולברך

 בגו עליה מדליקין דאי ינןדאמר לאכסנאי דמי ולא שולחנו על ומניחה בברכות

 ".אושפיזו בהדלקת הנס פרסום שיש התם דשאני לאשתתופי בעי לא ביתיה

 מי בין ,ל"הנ בזה החילוק מבואר. ]סימן מד[ה לשון הכלבו "וכ, י"הב ל"עכ

 לבין', לנס זכר 'בברכה להדליק שצריך כלל ח"נ רואה שאינו במקום שנמצא

ז "צ שאין לסמוך ע"מ כתב השעה"ומ [.לברך צ"שאי עליו שמדליקים אכסנאי

ח "ובכה ]ד"סקי[ב "ה במ"וכ, כ התנה שלא לצאת בהדלקת אשתו"למעשה אא

 וכל: ]ד"ה מחנוכה ג"פ[ם "דהנה לשון הרמב, יש להוסיף בזהעוד @@]. ]ד"סקכ[

משמע דגם מי שהדליקו עליו בביתו כל , שתיים מברך ברך ולא אותה הרואה

 לא ושהחיינו הניסים על דברכות ל"דס ונראה. איהמברך על הר שלא בירך

כ כל שלא בירכם בהדלקה מברך "וע, ההדלקה אלא על הנס על נתקנו

שכתבו שבשאר  ]ה הרואה"ד. מו[ בסוכה' וכן נראה לפרש בדברי התוס. בראיה

ועוד כתבו , רק בחנוכה משום חביבות הנס, מצוות לא תיקנו ברכת הראיה

 כ"ג יברכו כ"דא זה טעם ודחו 'וכו בתים להם שאין בני אדם כמה משום שיש

לברך על  שתיקנו כיון דלדעתם ונראה .ניחא ראשון לטעם כ"משא ,מזוזה על

יש לו , וכל שלא בירכם בהדלקת עצמו, כ אינו ענין להדלקה"א, חביבות הנס

 בביתו עליו שמדליקין דמה ]ג"סק תרעו[ח "וכבר נמצא כן בב .לברכם בראייתו

 ,ברבים הנס לפרסם נרות להדליק ממונו על המוטל פוטרו אלא מחיוב אינו

 נפטר לא ומזה ,גופו על בחיוב הוא שהחיינו וברכת הנס על ההודאה אבל

 .ל"ומבואר כהנ, אמן וענה הברכה בשעת שם שעמד לא אם ,עליו כשמדליקין

  .ד"ב סקי"במ' עי .54

מה שמכוון שלא לצאת ע לא מועיל "דאף להמבואר לעיל דלדעת השו, נראה .55

ע לברך גם בלא "מ כאן שיש לצרף דדעת השו"מ, בהדלקה שמדליקין בביתו

כ בזה יוכל לסמוך "א, כמו שנתבאר בסמוך, ואין זה נסתר מדבריו לעיל, זה

ל "כ לקמן לגבי בחורים בני חו"וכעין מש, לכוון שלא לצאת ולברך בעצמו

 לצאת מועילה שיוכלו שכשיש לצרף טעם נוסף יש לסמוך שכוונה זו שלא
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 .להדליק בברכה

 ח בישיבה"כ בחורי ישיבות פטורין מהדלקת נ"בביאור טעם הדבר שבד  .56

יש לדון בענין בחורים : ]במה שפרסם בקובץ תורני שם[ה "צ זללה"ר הגרב"מולשון |-זה

האם נחשבים , ההולכים ללמוד בישיבה ומתגוררים בפנימיה וכיוצא בזה

או כיון שעיקר זמנם ,  על שולחן הוריהם ונפטרים בהדלקתםשעדיין סמוכים

וצריכים להדליק שם נרות , מקום זה נחשב ביתם, הוא במקום הלימודים

ומזמן , ולא הלכו אלא ללמוד, ונראה שכיון שלא עזבו לגמרי את ביתם. חנוכה

', וכגון בזמן שאין לימודים בישיבה או כשהם חולים וכדו, לזמן חוזרים לביתם

ואפילו אם אינם שבים לבתיהם אלא . שובים הם סמוכים על שלחן הוריהםח

וכיון שהוריהם מדליקים , בית הוריהם נחשב ביתם, פעם בשישה חודשים

וכן היה מורה הגאון מורינו . פטורים הם מהדלקת נרות חנוכה, עליהם בביתם

כ "משלהוסיף בזה דויש @@. ד"עכ. וכן מנהג בני ספרד, ל"רבי עזרא עטיה זצ

,  דבחור שאינו בביתו ידליק או ישתתף בפריטי]ריש תרעז[ל והובא בפוסקים "רש

וכמו שהיו נוהגים בדור , הוא באופן שאינו סמוך מזמן לזמן על שלחן הוריו

ולא היו חוזרין , והמרחק היה רב מאד, שהלכו ללמוד לזמן רב מאד, שלפנינו

והיו צריכין להיות ,  שניםלבית הוריהם אלא אחת לשנה או אפילו אחת לכמה

וגם לא היו סמוכין בשום דבר על , אחראים לעצמם למצוא מקום להתאכסן בו

ג ודאי "ועל כן כל כה, שהיו מתקיימים במזונות בכוחות עצמם, שלחן הוריהם

ולא בבית , י הישיבה"דעיקר ביתם של הבחורים ההם היה במקום דירתם שע

ל "דין זה רק בבחורי ישיבות מבני חומצוי , ודומיא דהכי בזמננו, הוריהם

ואינו ענין כלל . 'י ושוכרים דירה לעצמם וכו"הבאים ללמוד בישיבות בא

. לשאר בני הישיבות תושבי הארץ שעיקר ביתם לעולם הוא בבית הוריהם

] י"תושבי א[ע מודו דבזמן שהבחורים "שהרי נראה דכו, וקצת ראיה לדבר

אין דנים אותם כאורחים שצריכין , חנוכהחוזרים לבית הוריהם לאיזה ימים ב

א "ואם אינן נוהגין כהרמ, אלא נטפלין לגמרי לבית הוריהם, להשתתף בפריטי
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ונראה מזה שאין עיקר דירתם , אינם מדליקין כלל, א מבני הבית"להדליק כ

ביאר עוד @@. ועל כן נטפלין להדלקת הוריהם, אלא בבית הוריהם, בישיבה

 שרצו לומר שהבחורים נחשבים סמוכין על שלחן דהנה יש, ה"ר זללה"מו

אבל , י הישיבה"ועל כן נפטרים בהדלקה שע, הישיבה ולא על שלחן הוריהם

לא , שהרי פשוט שאם האב אחראי לכך שאדם אחר מאכיל את בנו, זה אינו

אלא אכתי הוי סמוך על , חשיב הבן סמוך על שלחן אותו הפלוני שמאכילו

שיבה האב טורח ואחראי לזה שיכניסו את בנו לישיבה והרי גם בי, שולחן אביו

והרי אם ישלחו אותו מהישיבה יחזור לאביו וישוב ויטפל , ויתנו לו כל צרכיו

, דגם בהיותו בישיבה כל הוצאותיו הפרטיות כקניית חליפה, זאת ועוד. בו

ואם , הכל על חשבון הוריו, ]ל"או הוצאות רפואיות רח[' נסיעות וכדו, מגבעת

ו אם ההורים משלמים סכום "וק, כ טוב הרי חוזר לנוח בבית"ו מרגיש כאינ

ודאי , נכבד בכל חודש להחזיקו בפנימיה כפי שמקובל היום ברוב הישיבות

אלא חשיב סמוך על שולחן אביו ודינו , דלא חשיב סמוך על שלחן הישיבה

הוא שפ "ואע@@. ואפילו להדר אין צריך בזה, כדין מי שמדליקים עליו בביתו

ה " וכ:]כתובות י[' שאמרו בגמ, יש להוכיח כן מדיני אמה עבריה, דבר פשוט

 דהאב זכאי .]שם מז[והרי אמרו ,  שמציאתה לאביה]ג"ז מגזילה הי"פי[ם "ברמב

משום דחייב במזונותיה ואם תהא מציאתה ' י פי"ורש, במציאתה משום איבה

בה דמסר לה למנוול ומוכה פירשו מצד אי' ואמנם תוס[, שלה תו לא זיין לה

ש "אבל בפיהמ, כ בזה"גם במאירי מש' ועי, ם"הרמב' מ בד"כ הכס"וכ, שחין

ומבואר שאף , ]ם שהוא משום דכל שבח נעורים לאביה" כתב הרמב]ד דכתובות"פ[

, ז חשיבא סמוכה אצל אביה"עכ, כשהיא אצל האדון והוא המחוייב במזונותיה

ון שהעמיד לה אדון לזונה מיקרי סמוכה על בזה במעשה רוקח דהוא מכי' ופי

חשיבא כל , ל שכיון שסופה לצאת מן האדון ולחזור לבית אביה"וגם י, שלחנו

באם ישלחוהו מן , נ בענייננו תרוויהו איתנהו"וה, זמנה סמוכה אצל אביה

ואם הוריו משלמים עבור החזקתו בישיבה , הישיבה הרי חוזר לבית הוריו

דגם באופן , יש להוסיף בזהעוד @@. כ"ע.  שלחנםפשיטא דחשיב סמוך על

מלבד [ואין שם מדליקין כלל , שכל בני הישיבה נפטרים בהדלקת הוריהם

 ]א"תרעז ס[א "כ הרמ"פ מש"חדא ע, מ ליכא למיחש לחשדא"מ, ]ד"בביהמ
פ שנראה "אע, כ בזמננו"וא, דבמקומות שמדליקין בפנים ליכא למיחש לחשד

כ "וא, מ רבים נוהגים להדליק בפנים"מ, הדליק בחוץשמעיקר הדין צריכין ל

ל דבמקום הידוע כל ימות השנה שאין שם "די, ועוד. הדר דינא דליכא חשד

, ל דליכא חשדא"אלא קיבוץ אכסנאים הסמוכין על שלחן הוריהם לגמרי י

דאיכא חשדא לא יועיל שיפרסם הדבר באופן ' ודוקא במי שאמרו עליו בגמ
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, אבל בזה נראה שאין חשש, משום דלא פלוג רבנן, קהי הדל"אחר אם לא ע

דלא נאמר , ]]לד' נג וחלק יא סי' ג סי"ח[בספר אז נדברו ' עי[, שרצו לומרויש @@. 'ועי

אבל בנסעו מן הבית , דינא דנר איש וביתו אלא כשבני הבית נמצאים בבית

, תוודוקא האיש נפטר בהדלקת אש, אינן נפטרים בהדלקת הבית, למקום אחר

ומיהו גם בחורים [, אבל לא שאר בני הבית, לפי שמדליקין בביתו מממונו

אם הם מכלל בני הבית באכסניא נפטרים בהדלקה , שאינם מבני המשפחה

כמבואר בהדיא בדברי ספר , וזה אינו כלל]. וכמבואר באחרונים, שמדליקין שם

ומי : ל"וז, ]ד שסחעמו[ס שבת "והובא בקובץ שיטות קמאי עמ, ]סימן קנב[הפרנס 

, או בני ביתו, או אביו ואמו, אשתו, ויודע שמדליקין עליו בביתו, שהוא אורח

 ]רלח' סי[ובמחזור ויטרי . אז אין צריך לתת להם מעות להשתתף במקום שהוא
 אין , או אורח, כגון הבאים ללמוד חוץ לביתם,ואם הוא במקום אחר: הלשון

ר "כדא,  מדליקין במקומן"או אביו ואמו" אם יודע שאשתו ,צריך ליתן בנר

 ]רכט' סי, במפתח הסימנים[וכן הוא בספר התרומה . כ"ע', זירא כי הוינא בי רב וכו
 או , כגון תלמידים הבאים ללמוד חוץ מביתם,ואם הוא במקום אחד: ל"וז

 מדליקין , או אביו ואמו, או בניו, אם יודע שאשתו, אין צריך ליתן בנר,אורח

 , מרישא הוינא משתתף בהדי אושפיזאי, כדאמר רבי זירא, במקומובשבילו

ומבואר דגם . כ"ע.  דקא מדלקו עלאי בגו ביתאי,כיון דנסיבנא לא צריכנא

והראשונים דימוהו , פ שאינו בביתו כלל"אע, בחור נפטר בהדלקת הוריו

. ש"ע, ע דברי הסוברים כן"וכמו שכבר דחה כן בחזו. בהדיא לההיא דרבי זירא

, דספר התרומה איירי במדליקין עבורו נר בפני עצמו, שרצו לדחותויש @@

ז באין מדליקין נר נפרד עבורו "ולפ, "מדליקין בשבילו במקומו"ונתלו בלשונו 

 שכתב לפרש לשון מדליקין ]א"תרעז סק[ר "ונסתייעו מדברי המאמ. אינו יוצא

אמנם . ומד שםכאילו הוא ע, היינו שמדליקין נר נוסף בשבילו, בשבילו

ולא יתכן , כמדומה שלא מצינו מקור לסברא זו בדברי הראשונים בשום מקום

רק ] א מדליקין עליו נר נוסף ומיוחד"שאינו יוצא אא[שיירמז דין חשוב כזה 

באמת , במקומו" בשבילו"ובפרט שגם הלשון מדליקין , בדקדוק לשון קל כזה

ודברי . הפרנס אין זו הלשוןוגם בדברי המחזור ויטרי ו, אין בו כדי דקדוק

ב מדליק כנגד כל אחד ואחד מבני "ם שבעה"לדעת הרמב: ר כך הם"המאמ

ל דמדליקין עליו בביתו היינו שמוסיפים נר אחד עבורו כאילו הוא "י, הבית

והוא יוצא , ולדעת שאר פוסקים יתפרש שאשתו מדלקת נר אחד, עומד שם

ד ושאר אחרונים לא "רי התהר דמדב"ועוד כתב המאמ. ידי חובתו בהדלקתה

ר לא כתב לחדש "דגם המאמ, ומבואר. וסיים שאינו מוכרח, משמע שפירשו כן

ב מדליק כנגד כל אחד "ם שמנהג המהדרין הוא שבעה"כן אלא לדעת הרמב



 ציון øô ä- åúéáå ùéà øð éðéã÷  נר 
 וכדומה ישיבות בחורי דין

קנג

, ‡‰ ÂÏ‡ Âˆ¯ Ì‡ ÂÏÈÙ�Ù· ˜ÈÏ„‰ÏÂ ¯ÈÓÁ‰Ï ÌÈ¯ÎÊ�ÌÓˆÚ È .כד
Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„Ï"Í¯·Ï ÔÈ‡˘¯ Ì�È‡ Ú , ˙‡ˆÏ ‡Ï˘ Â�ÂÂÎÈ Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â

Ì‰È¯Â‰ ˙˜Ï„‰·.57„Ó‰ ˙È·· Â‰ÈÓÂ ‰Î¯·· ÔÈ˜ÈÏ„Ó˘ È‡„Â ˘¯. 
 ˙È·· ‰˜Ï„‰‰ ˙ÂÎ¯· ÂÚÓ˘È Ì‰È¯Â‰ ˙˜Ï„‰· ÌÈ¯ËÙ�‰ ÏÎ˘ ·ÂËÂ

˘¯„Ó‰.58 

‡ ·ÌÈ‡˘¯Ó¯‰ ˙Ú„ ÏÚ ÍÂÓÒÏ " ‰Î¯·· ˜ÈÏ„‰ÏÂ�Î˘‡ È�Ê  .כה
Ú‡"Ì˙È·· Ì‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÈÏ„Ó˘ Ù.59 ÓÂ" Â¯„‰È Ì‰ Ì‚˘ ¯˙ÂÈ ·ÂË Ó

¯Á‡ ÈÙÓ ‰Î¯·‰ ÚÂÓ˘Ï ,˙‡ˆÏ Â�ÂÂÎ˙ÈÂ ,ÔÓ‡ Â�ÚÈÂ ,Á‡Â" Â˜ÈÏ„È Î
˙Â¯�‰.60 

·È‡ ‰·È˘È· ÌÈ„ÂÓÈÏ ÔÈ‡˘Î Ì‚˘ ÌÈ¯ÂÁ�È·Ï ÌÈ¯ÊÂÁ Ì˙  .כו

                                                                                      
, ז מדליקין בשבילו היינו מוסיפין נר בשבילו"ז כתב דלפ"וע, ואחד מבני הבית

ומהדר להוסיף נרות , ב לבדו מדליק"בעהרק , אבל למאי דאין אנו נוהגין כן

ח "וכשמדליקין בביתו יוצא יד, כ אין מקור לסברא זו כלל"א, לפי מנין הימים

ר שמדברי "ם כתב המאמ"ואף גם לדעת הרמב[, גם בלא שהוסיפו נר עבורו

ר לענין "ז כתב המאמ"דכ, ועוד נראה]. ד והאחרונים לא משמע כדבריו"התה

ורצה ליישב [, י הדלקת ביתו גם מדינא דמהדרין"עשיהא זה האכסנאי יוצא 

אבל אם בני ביתו , ]ם"הרמב' לדינא דמהדרין לפי' בזה מנהג רבי זירא אפי

ר דגם לדעת "מודה המאמ, ומדליקין רק נר אחד כעיקר הדין, אינם מהדרין

כ נראה פשוט "וע. פ שלא הדליקו עבורו נר נוסף"יוצא בהדלקתם אע, ם"הרמב

 .ז ליכנס בחשש ברכה לבטלה"ובודאי שאין לסמוך ע, יה זושאין ממש בדח

בדיני הדלקת הבית הפוטרת [לעיל ' ועי. ]במה שפרסם בקובץ תורני שם[ה "צ זללה"ר הגרב"מו .57
 . מה שכתבנו באורך בזה]לבני הבית

פ דעת מקצת "ע,  וטעם הדבר כבר נתבאר לעיל.ה בשיעור"צ זללה"ר הגרב"מו .58

, ]ד"ג מחנוכה ה"פ[ם "וא דעת הרב המגיד בדעת רבינו הרמבוכן ה, הגאונים

צריך , פ שמדליקין עליו בביתו"אע, שהרואה נר חנוכה שלא הדליק בעצמו

י "בין שנפטר ע, ועל כן כל מי שאינו מדליק בעצמו, לברך ברכות הרואה

טוב שיעמוד אצל מי שמברך וישמע , י הדלקת בעל הבית"או ע, הדלקת אשתו

 . יכוון לצאת ידי חובההברכות ו

 . ]במה שפרסם בקובץ תורני שם[ה "צ זללה"ר הגרב"מו .59

 .ה"ר בשם השל"ז בשם א"ב תרעז סקט"מ .60
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Ì‰È¯Â‰ ÔÁÏ˘ ÏÚ ÔÈÎÂÓÒ ,ÂÁ È�· ÌÈ¯ÂÁ· ÔÂ‚ÎÂ"Ï , ÌÈ‰Â˘‰ Â‡

Â„ÎÂ ‰˜ÂˆÓ· ¯ÚÂ�Ï ˙ÂÈÓÈ�Ù· ,'ÌÓˆÚ È�Ù· ‰˜Ï„‰· ÔÈ·ÈÈÂÁÓ.61 
ÓÂ ‰¯Â˙ È¯ÓÂ˘ Ì�È‡ Ì‰È¯Â‰˘ ÌÈ¯ÂÁ· ÔÎÂ˙ÂÂˆ ,ÌÈÓÂ˙È Â‡ ,] ÏÎÂ

ÂÓˆÚ È�Ù· ‰¯È„· ¯¯Â‚˙Ó‰ ˜ÂÂ¯ ¯ÂÁ· ÔÎ˘[ , ˜ÈÏ„‰Ï ÌÈ·ÈÈÂÁÓ
ÌÓÂ˜Ó· ‰Î¯··.62 

‡È‡ ÌÓˆÚ·Ì˙È·· , ÌÈÁ¯‡˙Ó ‡Ï�ÌÈ¯Â‰‰ Ì‡ ÔÈ˜ÈÏ„Ó Ì  .כז
Ú Ì˘ ÌÈ¯ËÙ�Â ¯Á‡ ÌÂ˜Ó·"ÈËÈ¯Ù· ˙ÂÙ˙˙˘‰ È , ˙‡ ÔÈ‡ÈˆÂÓ Ô�È‡

 ˙ÂÈÓÈ�Ù· Â‡ ˙Â·È˘È·˘ Ì‰È„ÏÈÌ˙·ÂÁ È„È ,‰ ‡Ï‡ ÌÈ„ÏÈ ÔÈÎÈ¯ˆ

                                    
 שאין בזמן שאף בחורים :ל"וז ]תורני שם בקובץ שפרסם במה[ ה"זללה צ"הגרב ר"מו .61

 שלחן על כסמוכים חשובים אינם ,הוריהם לבית חוזרים אינם בישיבה לומדים

 ז"ולפ .ד"עכ .בו שנמצאים במקום חנוכה נר בהדלקת וחייבים ,הוריהם

 'וכדו במצוקה למשפחות לילדים פנימיה כגון ,הישיבה על יהבם שכל בחורים

 מכח אלא תדיר חוזרים אינם חוזרים אם אפילו או ,לביתם חוזרים שאינם

 מבוגרים בחורים וכן .הישיבה שולחן על סמוכים נחשבים הרי ,ההכרח

 לענייני כמו ,לבדם ענייניהם בכל ומסתדרים בישיבה רבות שנים נמצאיםש

 לרוב כ"א ,עצמם בפני שעושים מדברים הכנסה להם ויש ,צרכים ושאר ביגוד

 וחייבים ,הוריהם בבית ולא בישיבה ביתם נחשב בישיבה שדרים השנים

 ז"שעפ ,ה"זללה צ"הגרב ר"מו כ"עו@@ .האחרונים ש"כמ בברכה בהדלקה

 בחדרם להדליק בארץ ללמוד לארץ מחוץ הבאים את להצריך כ"ג נראה

 שבני לעיל נתבאר דאמנם ,לארץ בחוץ בביתם מדליקים שהוריהם אף בברכה

 בששה אחת פעם רק שחוזרים אף ,אחר במקום ללמוד ההולכים הישיבה

 שאין בזמן שהרי ,הוריהם שלחן על סמוכים נחשבים מקום מכל ,חודשים

 אלא אינו זה שכל לומר יש אולם .לביתם הם חוזרים וליםח שהם או לימודים

 אף הרי ,לארץ בחוץ נמצאים הוריהם אם אבל ,בארץ מתגוררים שהוריהם

 להשאר יוכלו לא סיבה מאיזו אם ואף ,לביתם חוזרים אינם וכדומה יחלו אם

 דלא לומר יש כ"וא ,אחר מקום יחפשו אלא ,לביתם יחזרו לא ,ישיבה באותה

  .ד"עכ .בברכה במקומם ידליקו ולכן ,הוריהם שלחן על כיםכסמו חשיבי

 . היכן ידליקו]פרק ז[ ועיין לקמן .]במה שפרסם בקובץ תורני שם[ה "צ זללה"ר הגרב"מו .62
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ÏÌÓˆÚ È�Ù· ˜ÈÏ„‰ÌÓÂ˜Ó· .63 

·Â˘ ‰˜Ï„‰‰ ÔÓÊÂ , Ì‡ ÔÈ�ÂÁ· ÌÈ¯¯Â‚˙Ó ÂÈ¯Â‰˘ ¯ÂÁ·"Ï ,‰ .כח
‡· ÔÓÊ‰Ó Ì„˜ÂÓ"È ,¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó Ì‡ ÔÈ·Â ,ÂÓ ˙Ú„"·¯‚‰ ¯" ˆ

‰ÏÏÊ"˘ ‰‡ ‰Î¯·· ˜ÈÏ„‰Ï ÍÈ¯ˆÚ"ÙÌ˙È·· ÌÈ˜ÈÏ„Ó ÂÈ¯Â‰˘ . 
Â ÌÂ˜Ó ÏÎÓÌ˙˜Ï„‰· ˙‡ˆÏ ‡Ï˘ ÔÂÂÎÈ˘ ·ÂË.64 

                                    
 ]פרק ז[ועיין להלן . ש"ע, ]בענין הדלקה שבבית הפוטרת לבני הבית[וכמו שנתבאר לעיל  .63

 .היכן ידליקו בישיבה

בחור שהוריו :  וזה תוכן דבריו]במה שפרסם בקובץ תורני שם[ה "צ זללה"בר הגר"מו .64

נראה שאם אין השעות , או להיפך, מתגוררים בחוץ לארץ והוא נמצא בארץ

צריך להדליק , ואין זמן חיוב ההדלקה שווה, שוות ויש שינוי בקו האופק

ו זמן כיון שהזמן שהם מדליקים אינ, בברכה אף אם הוריו מדליקים בביתם

ואין חילוק בזה אם הוריו נמצאים במקום . אינו נפטר בהדלקתם, החיוב אצלו

שהלילה מוקדם , ]פרס[וכגון אם נמצאים באיראן , שהלילה שם יותר מוקדם

או שנמצאים , ועד זמן הדלקת הנרות בארץ יכבו הנרות שם, שם בכשעה וחצי

ן הדלקתו וזמ, שהלילה שם מאוחר מארץ ישראל, באירופה או באמריקה

בכל , ואם כן עדיין לא הדליקו עליו, בארץ ישראל הוא לפני שהם מדליקים

כדי , וטוב שיכוין שלא לצאת ידי חובה בהדלקתם. אופן ידליק בחדרו בברכה

א שאם מכוון שלא לצאת ידי "הרי י, שאף אם נאמר שפוטרים אותו בהדלקתם

צ "ר הגרב"ד מו"עכת. ויברך במקומו בברכה, וכמו שנתבאר לעיל, חובה מהני

דלכאורה היה , חדא, ל"כמה פרטים נתחדשו בדבריו זוהנה @@ .ה"זללה

אינו מצד שנחשב שבאותו , דהפטור במי שמדליקין עליו בביתו, מקום לומר

אלא , ז שמדליקין עליו בביתו"זמן שמגיע החיוב אצלו הוי כמדליק בעצמו עי

ולכאורה זה , נפטר בזה, והוא שייך לאותו הבית, שכיון שבביתו מדליקין

פ שהוא "י ההדלקה בבית הוריו אע"דעד כמה שנפטר ע, הפשטות יותר

, ונפטר במה שהדליקו שם, כ גם נחשב שעיקר מקומו שם"א, מתגורר כאן

כ שנמצא "ואפילו אם שונה כ, ז אין חילוק כלל אם זמן ההדלקה שונה"ולפ

ביום הראשון [ עליו או שמדליקין, שמדליקין עליו רק כאשר במקומו כבר יום

מ נפטר במה שמדליקין "מ, קודם הזמן שהגיע אצלו ימי חנוכה כלל] של חנוכה

, אלא נקט דגדר הפטור הוא, ל כן"ה מבואר דלא ס"ר זללה"ומדברי מו. בביתו

ועל כן הצריך , אף הוא נחשב כמדליק כאן עמהם, ז שמדליקין עליו בביתו"דעי

והורה , ר מדבריו שחשש לסברא זוואמנם מבוא. [שיהא זמן ההדלקה שוה
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ש בתוך "במ, יש לדקדקעוד @@]. מ יכוונו שלא לצאת בהדלקת הוריהם"דמ

, שזמן השקיעה מוקדם בכשעה וחצי, דבריו דכשהורי הבחור נמצאים באיראן

ב "דלכאורה צ, ודאי חייב להדליק, "י כבר יכבו הנרות"ועד זמן ההדלקה בא"

אשר משמע מזה שאם יהיו , שיכבו הנרותלמה הוצרך לסברא זו לחייבו מצד 

ונרות אלו הודלקו , ל הדלקה עושה מצוה"הלא כיון דקיי, דולקים שפיר דמי

כ מה שממשיכים לדלוק "א, י"שעה ומחצה קודם זמן החיוב שהגיע אצלו בא

אבל כלפיו , דנהי נמי דאצל ההורים הוי המשך המצוה[, אינו מועיל לו כלום

, עודונראה @@]. מה מועיל מה שדולקים עדיין, שההדלקה היתה קודם הזמן

אין , י הדלקת הוריו"דהנה אם גדר הדבר מצד שנחשב כמדליק במקומו ע

אלא אפילו שההפרש קטן , צורך שיהיה ההפרש בזמנים יותר מחצי שעה

, אפילו בדקה אחת, כל שזמן ההדלקה אצל הוריו מוקדם לזמן הדלקתו, מאד

י "הרי נמצא שהדליק ע,  בדקה הראשונהוהם הדליקו מיד בתחילת הזמן

כל , ואמנם. ולא יצא כלל ידי חובתו, הדלקת הוריו קודם זמן החיוב שאצלו

ל "נמצא שי, שזמן הדלקת הוריו הוא בזמן שאצלו הוא מפלג המנחה ואילך

ואמנם . שיצא ידי חובתו בדיעבד מצד שנחשב כמדליק מפלג המנחה ואילך

, והדליקו הם בפלג המנחה שבמקומם, ביתםשאם הקדימו הוריו ב, מ בזה"נ

כ אפילו "א, י"י הדליקו קודם פלג המנחה שבא"ז נמצא שביחס לא"אשר לפ

לא יצא בנם ידי חובתו , י"הקדימו בדקה אחת קודם פלג המנחה שבא

ש "בענין מ, יש להוסיף בזהעוד @@. וצריך להדליק בזמנו בברכה, בהדלקתם

י מוקדם מזמן "ה כאשר זמן הדלקתו באדהנ, בבחור שהוריו נמצאים בצרפת

, ת בזה לעיל"וכמשנ, ודאי שיכול להדליק לפניהם ולברך, הדלקת הוריו

. רשאי להדליק ולברך, אפילו באותה העיר, שאכסנאי המדליק קודם אשתו

ויודע שכעת כבר הדליקו , כאשר הבחור איחר הדלקתו, ומה שיש מקום לדון

או שמא כבר נפטר , י"יק ולברך באהאם יוכל להדל, בבית הוריו בצרפת

ל דגדר הפטור "ה דס"ר זללה"ולכאורה גם לדברי מו. בהדלקתם שבצרפת

, מ באופן זה"מ, מצד שנחשב כמדליק כאן במקומו בעת שמדליקים עליו בביתו

לא עדיף מה , וכבר הדליקו בביתו, י"שלמעשה בא להדליק אחר הזמן בא

כ לא יוכל להדליק ולברך "וא, תושידליק כאן ממה שהדליקו עליו עתה בבי

יש ושמא @@. דבאותה העת שבא להדליק כבר הדליקו עליו בביתו, י"בא

ל דטעם הדבר שאינו נפטר בהדלקת "דס, ה"ר זללה"מקום לחדש בדעת מו

נחשב שני חיובים , משום דכל שהזמן שונה, הוריו כאשר זמן ההדלקה שונה

, י הוריו"שה המצוה שנעשה עא שייפטר במע"ועל כן א, ז"שונים לגמרי זמ

ז יתכן שישתנו הדינים "כ לפ"וא, דכלפיו כמעט שנידון שאינו הדלקת נר חנוכה
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‡È‡ ÌÈ¯Â , ˙‡ˆÓ ˙ÂÚ˘ ‰ÓÎ ¯Á‡ ‡Ï�Ì‡‰ÔÓÊ· ÌÈ˜ÈÏ„Ó Ì ‰ .ל
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ויודע שכעת הדליקו , דגם כאשר הבחור איחר הדלקתו כאן, חדא, דלעיל

לפי שלא יתכן שייפטר , עדיין יוכל להדליק ולברך כאן, הוריו בצרפת

דדוקא אם ההפרש בזמן ההדלקה ז נמצא "דלכאורה לפ, ועוד. בהדלקתם שם

בזה יתכן לומר שחיובו להדליק כאן וחיובם להדליק , הוא למעלה מחצי שעה

אבל כאשר ההפרש פחות , ואין פוטרות זו את זו, מצוות שונות' שם הם ב

בחלקו משתווה , ]שהוא חצי שעה[ומשך החיוב של ההדלקה , מחצי שעה

ובכל אופן ייפטר הבחור ,  שונותמצוות' לא יתכן לומר שהם ב, בשני המקומות

מלבד שאינו מבואר כלל , עיקר הדבר לומר כןאמנם @@. בהדלקת הוריו

דכשם שכאשר הזמנים שונים רק בדקה , גם קשה להולמו, ה"ר זללה"בדברי מו

כ כל דין אכסנאי הנפטר "משום דאל, וזה מוכרח[, או שתים אינו חיוב שונה

ודאי משמע שהיה גם ' ובגמ, מקום קרובי הדלקת ביתו יתקיים רק בהולך ל"ע

קשה , ]פ באופן שהזמן מתאחר או מקדים בדקה או שתים"ועכ, במקום רחוק

מצוות שונות לגמרי ' ז יותר נעשו כב"לומר שמחמת שהזמנים מתרחקים זמ

ש בתחילה בגדר הפטור דאכסנאי "ועל כן יותר נראה כמ. ז"ואין פוטרות זא

 .וכמבואר, יהיו הדינים כדלעילז "ולפ, שמדליקין עליו בביתו

נראה שכיון שהדבר תלוי : ל" וז]במה שפרסם בקובץ תורני שם[ה "צ זללה"ר הגרב"מו .65

אין , ]ל"וכנ[, בספק אם אפשר לכוין שלא לצאת ידי חובה ממי שמדליקים עליו

אבל אם נמצא מחוץ . לנו להחמיר אלא כשידוע בודאי שמדליקים עליו

וכן בחור , ואינו יודע אם אשתו מדליקה בביתו או לא, וכגון בצבא, לביתו

יכול לכוין שלא , שנמצא בישיבה ומסופק אם הוריו מדליקים בביתו או לא

שכיון שאין זה . וידליק במקומו בברכה, לצאת ידי חובה במה שמדליקים עליו

יש להקל כשאינו יודע אם מדליקים , אלא ספק גורם בברכה שאינה צריכה

שהוא מצאת הכוכבים עד חצי , שידליק בזמן הראוי להדלקהובלבד , עליו

 .ד" עכ.שעה לאחר מכן
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‰ÏÈÏ‰ ÏÎ ‰˜Ï„‰‰ ,‡" Ì‰È¯Â‰ ˙˜Ï„‰· ‰·ÂÁ È„È Â‡ˆÈ˘ ¯˘Ù‡ Î
˙¯ÁÂ‡Ó‰ ,‰Î¯· ‡Ï· Â˜ÈÏ„È ÔÎ ÏÚÂ.66 ‡Ï˘ ÌÈ�ÂÂÎÓ Ì‡ Ì�Ó‡ 

ÌÈ¯Â‰‰ ˙˜Ï„‰· ˙‡ˆÏ ,Ì‰È�ÙÏ ˜ÈÏ„‰Ï ÌÈÓÈ„˜Ó Ì‚Â ,‚ ÌÈ‡˘¯" Î
ÌÓˆÚ· Í¯·Ï.67  

 · Ì‡ ¯„Á‰ Â˙Â‡· ˜ÈÏ„‰Ï ÌÈ·ÈÈÂÁÓ‰ ÌÈ¯ÂÁ�ÓÎ ÌÈ‡ˆÓ‰ .לא
ÂÓˆÚ È�Ù· ‰ÎÂ�Á ˙Â¯� ˜ÈÏ„‰Ï „Á‡ ÏÎ È‡˘¯ , „Á‡˘ ·ÂË ÌÏÂ‡

ÌÏÂÎ ¯Â·Ú Í¯·È . ÔÎÂÌÈ‡˘¯ ˙Â¯� ˙˜Ï„‰· „ÁÈ Û˙˙˘‰Ï ÌÏÂÎ 
‰ÎÂ�Á ,ÌÏÂÎ ¯Â·Ú· ˜ÈÏ„ÈÂ Í¯·È „Á‡Â.68 ÏÎ Â˜ÈÏ„È˘ ÛÈ„Ú Ì�Ó‡ 

ÂÙ˙˙˘È ‡ÏÂ ÂÓˆÚ È�Ù· „Á‡.69 

á òñåðäå åîå÷î äðùîä éðéãäëåðç éîé 

Ó‰ , ¯Â„Ï Â˙ÁÙ˘Ó ÏÎÂ ‡Â‰ ÍÏÂ‰Â�Á ÈÓÈ ÏÎÏ Â˙È· ÁÈ�ÎÂ‰ .לב
¯Á‡ ÌÂ˜Ó· Ô˘ÈÏÂ ÏÂÎ‡Ï ,Ú‡"È‡¯Ú ˙ÏÈÎ‡ Â˙È·· Ì‚ ÏÎÂ‡˘ Ù ,

                                    
בחורים שהוריהם אמנם : ל" וז]במה שפרסם בקובץ תורני שם[ה "צ זללה"ר הגרב"מו .66

אלא לאחר כמה שעות , אך שאינם מדליקים בזמן ההדלקה, מדליקים בביתם

זמן עיקר החיוב שהוא הרי לכאורה כיון שאינם מדליקים ב, מצאת הכוכבים

, ]ב"א וס"בסימן תרעב ס[ע "כמבואר בשו, מצאת הכוכבים עד חצי שעה לאחר מכן

אלא כיון שיש אומרים . כ צריכים בחורים אלו להדליק בחדרם בברכה"א

כ מן הראוי "א, שבזמנינו שמדליקים בתוך הבית זמן ההדלקה הוא כל הלילה

 .כ" ע.שידליקו בלי ברכה

פ שלדעת מרן אינו רשאי "שאע, ר לעיל לענין איש ואשתווכמו שנתבא .67

מ היכא דמכוון "מ, להתכוון שלא לצאת בהדלקת אשתו ולברך בפני עצמו

כ "וכ, כתבו האחרונים שרשאי לברך, שלא לצאת וגם מקדים לברך לפניה

 .נ דכוותה"כ ה"וא,  אפילו לדעת מרן]נ' סי[ח ברב פעלים "רבינו הבא

' וציין לעיין בברכי יוסף בסי. ]במה שפרסם בקובץ תורני שם[ה "להצ זל"ר הגרב"מו .68

ששם איירי בכמה בעלי בתים הנמצאים יחד , ח וישב אות יז"ובבא, ד"תרעא ס

א מהם לפחות "ח שם שידליק כ"מ כתב הבא"ומ, בבית אחד שרשאין להשתתף

 .וכמו שנתבאר לעיל, לילה אחד בעצמו

 .עורה בשי"צ זללה"ר הגרב"בשם מו .69
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˙ÂÚÈ·˜· Ì˘ Ô˘ÈÂ ÏÎÂ‡˘ ÌÂ˜Ó· Â˙¯È„ ¯˜ÈÚ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ , ˜ÈÏ„ÓÂ
Ì˘ ‡˜Â„ .ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡ Á¯‡˙Ó Ì‡Â , ÔÏ‰Ï ¯‡·˙È˘ È‡�ÒÎ‡Î Â�È„

ÂÎÂ Û˙˙˘‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÙÂ‡ ‰ÊÈ‡·'.70Â˙È·· ÔÏ Ì‡Â  ,Â˙È·· ˜ÈÏ„È.71  

· ÔÎ ÏÚ ,] ˙È· ÔÂ‚Î�‰ ‚ÂÊ È�Á‰ ÈÓÈ ÏÎ ÌÈ‡ˆÓ�ÒÎ‡· ‰ÎÂ�È‡ .לג
ÔÂÏÓ ,˘ÙÂ� ˙¯È„ Â‡[ ,Ì˘ ÌÈ�ÏÂ ÌÈÏÎÂ‡Â , ˙ˆ˜Ó ÂÁÈ�‰ ‡ÏÂ

 Ì˙ÁÙ˘ÓÓ]‡·ÂÈÁ È�· [˙È·· , ‡È�ÒÎ‡· ‰Î¯·· ˜ÈÏ„‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ
Ì‰Ï˘ ,Ì˙È·· ˜ÈÏ„‰Ï ÁÈÏ˘ ÂÁÏ˘È˘ ÏÈÚÂÓ ‡ÏÂ , ‰¯˜Ú�˘ ÈÙÏ

ÓÏ Ì˙¯È„‰˙Ú Â· ÌÈ‡ˆÓ�˘ ÌÂ˜.72]  ÌÈ�˘Ó ‰ÎÂ�Á ÈÓÈ ÍÂ˙· Ì‡Â
Ì˙È·Ï ÔÂÏÓ‰ ˙È·Ó ÌÓÂ˜Ó ,ÔÏ‰Ï ÔÈÈÚ.[ 

�Á‰ ÈÓÈÓ ÌÈÓÈ ‰ÓÎ ¯Á‡ ÌÂ˜Ó· ¯Â„Ï ÍÏÂ‰‰ , ÈÓÎÁ Â˜ÏÁ�ÎÂ‰ .לד
 Â˙È·· Â˙¯È„ ¯˜ÈÚ ·˘Á� Ì‡ Â�¯Â„]ÁÏ ¯˜Ú ‡Ï˘ ÏÎ 'ÌÈÓÈ[ , Â‡

Ì˘Ï ÍÏÂ‰˘ ÌÂ˜Ó· ,]ÈÂ"„ ˙ÂÁÙÏ ÍÈ¯ˆ˘ ‡ ' È„Î ÌÂ˜Ó ÏÎ· ÌÈÓÈ
·˘ÁÈÈ˘Â˙È·Î .[73Â ÂÓ È¯·„Ó"·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ ˆ"˘ ‰‡¯� ‰¯˜ÈÚ‰ 

                                    
 .ח"בשם הפר, ב"ח סקטו"וכה, ה במקום"ל תרעז ד"בה .70

 יוצא מ"מ עיקר אכילה שמקום שאף דמוכח ח"סק תרעז ב"במ 'ועי .שם ח"כה .71

 .להלן ויתבאר ,לחוד לינה במקום חובתו ידי

 .המלון בבית ידליקו היכן ]ז פרק[ להלן ועיין ,ח"מהפר ל"הנ ל"הבה פ"ע .72

 ימי לכל ביתו מניח כאשר ,בביתו מדליק שאינו ופןהא צייר ח"בפר הנה .73

 פ"עכ[ ,אחר למקום מדירתו שנעקר נחשב אינו מזה שבפחות ויתכן ,החנוכה

 לשלוח ויצטרך ,בביתו להדליק מחוייב עדיין ז"ולפ ,]ממש דירה עבר כשלא

 לברך יוכל אם ע"צ לכאורה ז"דלפ ,להעיר ויש[@@ .שם עבורו שידליק שליח

 ,בביתו חיובו עיקר שהרי ,שם שמתאכסן במקום שמדליק מה על לכתחילה

 גם הלא ,ההידור מצד מברכים הבית בני שכל אשכנז בני למנהג ואפילו

 מה וכל ,הבית בני כל עבור ומברך מדליק ב"שבעה מבואר ם"הרמב בדברי

 כמתכוונים ל"דהו משום האחרונים ש"כמ הוא לעצמו לברך א"לכ שהותר

 והרי ,עצמן בפני ולברך להדליק שיוכלו כדי ב"בעה בהדלקת לצאת שלא

 האיש זה אבל ,בו להדליק חייבים אשר בבית כ"אח בעצמם הדליקו ס"סו

 לצאת שלא מכוון אם הרי ,שם להדליק שליח ושולח בביתו חיובו עיקר אשר

 שיוכל כתב א"הרמ ואמנם ,חיובו עיקר הפסיד הרי שבביתו השליח בהדלקת
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‰Ê· ,˘ ‚ÏÙÓ ÌÂÈ Â˙Â‡· Â· ‡ˆÓ�˘ ÌÂ˜Ó‰ ÈÙÏ Ú·˜� ˜ÈÏ„‰Ï Â·ÂÈÁ
ÍÏÈ‡Â ‰Á�Ó‰,74Â˙È·Î Â�Â„Ï ˘È˘ „·Ï·Â  , ÈË¯Ù ÔÏ‰Ï ¯‡Â·È˘ ÈÙÎÂ

                                                                                      
 בעצמו ולברך אשתו בהדלקת לצאת שלא להתכוון ברכה לענין לסמוך

 שאין פ"שאע שכתב ,לכתחילה דאינו משמע ב"במ אבל ,שנמצא במקום

 נ"וה ,מאחר הברכות ולשמוע להדר יותר טוב מ"מ ,המקילין ביד למחות

 לעקור שייך שאין ח"הפר מדברי להכריח שקשה נראה מאידך@@ ].דכוותה

 ,חנוכה ימי רוב לפי דנקבע מרלו שרצו יש כן ועל ,ימים 'מח בפחות מדירתו

 הימים במיעוט כשנמצא גם שם חיובו הרי ,הימים ברוב בביתו נמצא שאם

 דירת נקבע יהיה טעם דמאיזה ,ברור אינו ז"ג אמנם .להיפך וכן ,אחר במקום

 לקבוע כדי הנצרך ימים סך שיש נימא ואפילו ,"חנוכה ימי רוב" לפי האדם

 מנין אם שגם ,חנוכה בימי דוקא ל"צ זה ןאי מ"מ ,זמני באופן דירתו שהחליף

 לקבוע יועיל לכאורה כ"ג ,חנוכה אחרי או שלפני הימים בצירוף יהיה הימים

 פ"שאע ,הוריה אצל ימים שבועיים המתאכסנת יולדת וכגון ,דירתו היכן

 דירתה החליפה הרי לכאורה מ"מ ,ממש חנוכה ימי בסוף תהיה שתחילתם

 יום בכל ודירתו מקומו לקבוע רשאי דםשהא ,נראה והפשטות@@ .לגמרי

 באותה בביתו נמצא שאינו שמי ,שבת לענין שמצינו וכמו ,אחר במקום

 חשיב יומו בן פרוז מגילה לענין וכן ,בעירוב נשתתף לא אם אוסר אינו ,השבת

 לקרות אפשר במגילה שגם פ"ואע[ .פרוז היה הזמן מתחילת אם פ"עכ ,פרוז

 ,המנחה בפלג שהייתו מקום לפי דינו נקבע לא ז"ועכ ,המנחה מפלג בדיעבד

 שהוא הפורים ביום דירתו מקום לפי הוא חיובו קביעת דבמגילה ,לחלק יש

 הדלקת של החיוב ברגע דירתו מקום לפי נקבע נרות בהדלקת אבל ,למחר

 משמיה מטו וכן ].למחר שידור ממה עתה עתה שדר במה תלוי ויותר ,הנרות

 אוכל אם מ"ומ .עצמו בפני יום בכל גם דירתו יבדחש ,ה"זללה א"החזו דמרן

 להדליק לילך וצריך בביתו נשאר חיובו עיקר ,בעלמא באקראי חבירו אצל

 והובא ,ב"סק[ ז"הט ובדברי ב"במ וכמבואר ,שם להדליק שליח לשלוח או שם
 מועלת אינה ,שם אוכל אם אפילו ואקראית מועטת ששהייה לפי ,]בסמוך

 .בביתו מחוייב נשאר אלא ,כאן דירתו שמקום לקבוע

 דאם ,נמצא שם ולהמבואר ,חנוכה בימי זה זמן בחישוב ]ט פרק[ להלן ועיין .74

 אות ו"פט ב"ח צ"באול כמבואר[ ',ד 13.5 של כ"צה קודם ורביע שעה המנחה פלג נחשב
 בימי המנחה דפלג נמצא ,זה כ"לצה ש"מעה היום שעות נחשב וגם ,]בביאורים ו

 שעה המנחה פלג נחשב ואם .הנראית השקיעה קודם דקות 57-כ הוא חנוכה

 נחשב היום שעות וגם ,]ח אות שם צ"באול כמבואר[ ',ד 25 של כ"צה קודם ורביע
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‰Ê· ÌÈ�È„‰.75 

‰ , ¯ÂÊÁÏ Â˙Ú„·Â�Â¯È·Á ˙È·· ‰˜Ï„‰‰ ˙Ú· È‡¯˜‡· ‡ˆÓ .לה
¯ˆ˜ ÔÓÊ ¯Á‡Ï Â˙È·Ï ,ÂÈÎ˘ ‰‡¯�Â˙È·· Â·ÂÈÁ ¯˜ÈÚ˘ Ô , ÏÈÚÂÈ ‡Ï

ÂÓÚ Û˙˙˘È Â‡ Â¯È·Á ˙È·· ˜ÈÏ„È˘ ‰Ó ,Â˙È· Â�È‡˘ ÈÙÏ.76  ÔÎ ÏÚÂ
                                                                                      

 קודם דקות 46-כ הוא חנוכה בימי המנחה דפלג נמצא ,זה כ"לצה ש"מעה

 לשקיעה הנראית מהזריחה היום שעות נחשב אם אכן .הנראית השקיעה

 דהא ,הנראית השקיעה קודם ורביע שעה יהיה המנחה פלג גם ז"פל ,הנראית

 .הנראית השקיעה לפני דקות 62-כ חנוכה בימי זמנו יהיה ז"ולפ ,תליא בהא

 צ"הגרב ר"מו לדעת להדליק חיובו היכן הספק מן לצאת שכדי ,ז"מכ ונמצא

 63-כ של מזמן ,בו שמדליק המקום באותו נמצא שיהא לדקדק יש ,ה"זללה

   .הנרות הדלקת זמן עד ,הנראית השקיעה לפני דקות

 דינים כמה הנה כי ,בזה ה"זללה צ"הגרב ר"מו דברי מכלל ללמוד נראה כן .75

 ,שם שישתתף מועיל לא חבירו בבית באקראי שהנמצא .א .בדבריו נתבארו

 ].בביתו להדליק צריך באקראי חבירו אצל שהאוכל ב"במ ז"וכעי[ ,ביתו דאינו

 ,מסויים דירה בבית ההדלקה בשעת ונמצא ,בערב למקום וםממק נוסע אם .ב

 אחר שעה חצי וישהה ,ההדלקה בעת בו שנמצא מקום אותו לפי חיובו נקבע

 בביתם וישנים ק"ש בליל הוריהם אצל לסעודה המתארחים .ג .ההדלקה

 יוצאים ואם ,ההורים אצל ידליקו המנחה פלג קודם יצאו אם תלוי ,הקבוע

 כז 'סי[ חי לכל במועד מצינו דין עוד[ .בביתם ידליקו נחההמ פלג אחר מביתם
 משום יברך לא ,אחר במקום וישן ואוכל מיד ויוצא בביתו מדליק שאם ]'ל אות

 להתעכב ודעתו ,אחרים אצל בשבת המתארח .ד ].לבטלה ברכה ספק

 שיחזור טוב השחר עלות קודם לביתו מגיע ואם ,עמהם שם מדליק ,ש"במוצ

 דדעת לומר נראה ,זה עם זה הללו הדינים כל לבאר וכדי .ברכה בלא להדליק

 בעת האדם מקום לפי נקבע הדבר שגדר להכריע ה"זללה צ"הגרב ר"מו

 מזמן נקבע ההדלקה וזמן ,ענין לאיזה כביתו לדונו שאפשר ובלבד ,ההדלקה

 ז"ועפ .בדיעבד פ"עכ להדליק שייך ואילך הזמן שמאותו לפי ,המנחה פלג

 .עצמו בפני טעמו ודין דין כל דלהלן הדינים בכל ביארנו

 שנמצא במי להסתפק יש :ל"וז ,]שם תורני בקובץ שפרסם במה[ ה"זללה צ"הגרב ר"מו .76

 האם ,מה זמן לאחר לביתו לחזור ובדעתו ,הנרות הדלקת בשעת חבירו בבית

 ,ולכאורה .לביתו כשיחזור ידליק או ,להדלקה הראוי בזמן חבירו בבית ידליק

 ,שם בהדלקה שיתחייב לענין ביתו חשיב לא ,שם להשאר בדעתו שאין ןכיו

 בלקט בזה וראה .עמו שישתתף או שם להדליק נרות ממנו שיבקש מועיל ולא
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Â˙È·· ˜ÈÏ„‰ÏÂ ÍÏÈÏ ÍÈ¯ˆ .˙È·· Â˙È· È�· Â‡ Â˙˘‡ ÁÈ�‰ Ì‡Â ,
Ì˘ Â˜ÈÏ„È˘ Ì‰Ï ‰ÂˆÈ ,Â˙·ÂÁ È„È ‰Ê· ‡ˆÈÂ , ¯˙ÂÈ Â· ‰ÂˆÓ˘ ‡Ï‡

ÂÁÂÏ˘·Ó.77 ‰˜Ï„‰‰ ˙Ú· ÌÈ¯Á‡ ˙È·· ˙Â‰˘ÏÓ Ú�Ó‰Ï ·ÂËÂ , ÈÙÏ

                                                                                      
 ולמעשה .א"סקכ שם ח"ובכה ,ב"סק תרעז בסימן ז"ובט ,חנוכה בהלכות יושר

 פעם לךוהו בעיר דירה לו שיש מי :]ב"סק[ ז"הט לשון זה והנה@@ .ד"עכ .ע"צ

 שהוא בבית וידליק ביתו יניח שלא פשיטא ,חבירו אצל וסועד לביתו חוץ 'א

 אחזו ואם ,שם ולהדליק לביתו לילך צריך אלא ,חבירו אצל 'א פעם שם אוכל

 עליו שידליקו ביתו לבני יצוה ,עכשיו משם לזוז רוצה ואינו האכילה תאות

 עליו שמדליקין איכאכסנ אלא דינו אין שם סועד שהוא בית דאותו ,בביתו

 רשאי דאכסנאי בסמוך ש"למ ואפילו ,שהוא במקום מדליק אינו והוא ,בבית

 כ"משא ,שם שכיבתו גם תהיה שעכשיו היינו ,שם שהוא במקום גם להדליק

 שידליק לומר סברא שום אין ,למקומו וישוב שתים או שעה כאן שיאכל בזה

 דאין ,העיר רחוב על הדלקה בשעת עומד כאילו הוה דזה ,בביתו ולא שם

 בסעודה שאוכלים בשעה אדם בני קצת שראיתי הגם]ו[ .הדלקה שם לו שייך

 נרותיהם שמביאין ',פי[ שם ודולקים נרותיהם אחר שולחים ,אחר אדם אצל

 מבינים ואינם ,בידם הוא טעות ,זו ה"הג על וסומכים ,]שם שאוכלים למקום

 דעתו שהיתה ,בזה ה"זללה צ"הגרב ר"מו מדברי ונראה@@ .כ"ע .זה דבר

 להסתפק מקום מצא כן ועל ,מועט לזמן אפילו דירתו לעקור שאפשר נוטה

 עוקר בכלל זה גם אם ,]שם אוכל ולא[ ההדלקה בעת חבירו בבית שנמצא במי

 שנמצא משום שהוא ונראה ,כן שאינו לומר נטה בזה פ"שעכ אלא ,דירתו

 ,למקום ממקום הנוסע דיןמ שאני ובזה ,בו לדור לו מושאל ואינו חבירו בבית

 שם דר שאינו פ"אע ,הטיסות בין בינים בחניית המלון בבית בחדר הנמצא כגון

 להלן 'ועי[ המקום באותו שידליק ה"זללה ר"מו הורה מ"מ ,קצר לזמן אלא

 בין לחלק יש וגם ].הלילה באותו לביתו יגיע לא האיש שאותו איירי מ"דמ

 ,חשובה סעודה שם אוכל ולא ,ביותר זמני באופן חבירו בבית שנמצא דנן נידון

 שבבית בהדלקה להפטר יכול ואינו שם ביתו שאינו הדברים נטיית כן ועל[

 שישנים פ"שאע ,ההורים אצל שבת ליל בסעודת המתארחים לבין ,]חבירו

 ה"זללה צ"הגרב ר"מו הורה ,מביתם המנחה פלג קודם יצאו אם מ"מ ,בביתם

 זמן ונמצאים חשובה סעודה אוכלים םשש לפי ,ההורים בבית שידליקו

 לדונו יתכן ולא מאד ארעי באופן נמצא אלא שאינו להכא דמי ולא ,ממושך

 .ביתו שכאן

 ר"מו בדעת המבואר פ"וע .א"סקכ ותרעז ג"סקי תרעא ח"וכה ב"סקי תרעז ב"מ .77
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Ì˘ Û˙˙˘‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ˘ÂÁÏ ˘È˘.78 
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‡Ï Â‡ ‰˜Ï„‰‰ ˙Ú· ÚÂ·˜‰ Â˙È·· ‡ˆÓ� Ì‡ ˜ÂÏÈÁ , ‡ˆÂÈ Ì‡˘

‰Á�Ó‰ ‚ÏÙ Ì„Â˜ Â˙È·Ó ,ÌÈÁ¯‡Ó‰ ˙È·· ‡ˆÓ� ‰Ú˘ ‰˙Â‡ÓÂ ,
Ú‡"Â˙È·· ÔÂÏÏ ¯ÊÂÁ˘ Ù ,ÌÈÁ¯‡Ó‰ ˙È·· ‡Â‰ Â·ÂÈÁ ÌÂ˜Ó . ÏÎÓÂ

È˘ ·ÂË ÌÂ˜Ó‰Î¯· ‡Ï· Â˙È·· ˜ÈÏ„‰Ï ¯ÂÊÁ.79 Â˙È·Ó ‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ 
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‰˜Ï„‰‰ ÔÓÊ „Ú ÔÈ˙Ó‰Ï ÂÏ ˘È ‰ÏÈÁ˙ÎÏÂ ,Â˙È·· ˜ÈÏ„‰ÏÂ ,Á‡Â" Î
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 ÔÎ ÏÚ ,˙·˘ ÏÈÏ ˙„ÂÚÒÏ Ì‰È¯Â‰ ˙È·Ï ÌÈÎÏÂ‰‰ ,Ï ÌÈ¯ÊÂÁÂÂÏÔ .לז
‰„ÂÚÒ‰ ¯Á‡Ï Ì˙È·· , Ì‡‡ˆÂÈÌÈÓ  Ì˙È·‰Á�Ó‰ ‚ÏÙ È�ÙÏ , ·ÂÈÁ

˙˜Ï„‰ Ì ‡Â‰ È˘È˘ ÌÂÈ·ÌÈ¯Â‰‰ ˙È·· . Ï·‡ ‚ÏÙ ¯Á‡Ï ÌÈ‡ˆÂÈ Ì‡

                                                                                      
 נמצא כשלא אלא זה דין נאמר שלא היתה דדעתו ,נראה ה"זללה צ"הגרב

 אבל ',וכדו באקראי ארעית בסעודה רק או ,ואילך המנחה מפלג חבירו בבית

 באותו חיובו הרי חשובה סעודה באוכל או ,ואילך המנחה מפלג שם בנמצא

 ילון כ"ג אם שתלוי ז"הט דברי כמשמעות ולא[ ,שם לן שאינו פ"ואע ,המקום

 ,בביתם ללון וחוזרים שבת בליל הוריהם בבית במתארחים שפסק וכמו ,]שם

 מקום ושם שם דרים חשיבי ,המנחה מפלג כבר המארחים יתבב היו שאם

 .שיתבאר וכמו ,בביתם ללון כ"אח שחוזרין פ"אע ,חיובם

 .מחייבו ההדלקה בשעת דמקומו ל"די ,ה"זללה צ"הגרב ר"מו .78

 שהיה פ"שאע ,ש"במוצ המתארח לענין ה"זללה צ"הגרב ר"מו שהורה וכמו .79

 עלות קודם לביתו מגיע אם מ"מ ,ההדלקה בעת שם והיה השבת כל שם דר

 ש"ע ,להלן בזה דבריו והובא ,ברכה בלא שם וידליק שיחזור טוב ,השחר

 .דכוותה נ"וה ,הדבר בטעם

 הוריהם אצל המתארחים לענין ה"זללה צ"הגרב ר"מו בדברי מבואר הוא כן .80

 נתבאר וכבר .בסמוך שיובא וכמו ,בביתם לישן וחוזרים שבת ליל בסעודת

 ה"זללה צ"הגרב ר"מו שהורה ,באקראי חבירו בבית הנמצאל דומה ז"שאי

 .שם להשתתף יכול שאינו

 .ההדלקה זמן בדיני ]ט פרק[ להלן והובא ,ע"בשו בזה שנתבאר וכמו .81
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‰Á�Ó‰ ,‰Î¯·· Ì˙È·· Â˜ÈÏ„È.82  

, ˘È�Ì‰È¯Â‰ ˙È·Ï ÌÈÎÏÂ‰‰˘ ÏÈÏ·"˜ ,ÂÂ ÌÈÏÎÂ‡ÌÏˆ‡ ÌÈ  .לח
Ú‡"‰Á�Ó‰ ‚ÏÙ ¯Á‡ Ì˙È·Ó ÔÈ‡ˆÂÈ˘ Ù , Â‡ˆÈÂ Ì˙È·· Â˜ÈÏ„È ‡Ï
„ÈÓ ,‰ÏË·Ï ‰Î¯· ˜ÙÒ ÈÂ‰ ‰Ê·˘.83  Â‰˘È Ì‡˘ ‰‡¯�Â ‰Ú˘ ÈˆÁ

                                    
 דאם משום דהיינו דבריו וביאר ,]שם תורני בקובץ שפרסם במה[ ה"זללה צ"הגרב ר"מו .82

 שביתם הרי ,שם לישן לילהב לביתם חוזרים וגם המנחה פלג אחר יוצאין

 קודם שם חנוכה נרות להדליק וצריכים ,העיקר הוא שבת בליל בו שישנים

 פלג לפני יוצאים אם אבל .]'ב ק"ס שם ז"ובט ',ז ק"ס תרעז בסימן א"במג גם וראה[ ,שיצאו

 ידליקו ולכן ,בביתם נמצאים אינם הנרות הדלקת חיוב שבזמן הרי ,המנחה

 הדינים בפרטי לקמן ועיין .ד"עכ .אכסנאי וכדין ,לשם שהולכים במקום

 הם הרי המנחה פלג אחר שכשיוצאים פ"שאע ,בזה להוסיף ויש .דאכסנאי

 לברכה ה"זללה ר"מו כאן חשש לא מ"מ ,מיד ויוצאין ומברכין מדליקין

 דברי נאמרו ולא ,בו לישן חוזרין וגם ,העיקרי ביתם זהו שבאמת לפי ,לבטלה

 ויוצא במדליק לבטלה לברכה לחוש ]בסמוך דבריו והובא ,ל אות כז 'סי[ חי לכל המועד

 זה ומטעם .בדבריו בהדיא וכמבואר ,אחר במקום ולישן לאכול בהולך אלא

 שלא נמצא המנחה בפלג שהדליקו אחר מיד שכשיוצאין פ"שאע ,נמי ניחא

 גם הנרות י"ע שישהו בזה ר"מו חשש לא מ"מ ,משחשיכה כלל בביתם היו

 שאינו לומר אין שוב ,בו לישן חוזרין וגם העיקרי ביתם וזהו שהיות ,משתחשך

 החדר מן שמסתלק ויוצא ומדליק מלון שבבית בחדר לנמצא דמי ולא[ .ביתם

 ].ביציאתו לגמרי

 ר"מו בדעת להמבואר דגם ,ונראה@@ .]ל אות כז 'סי[ חי לכל במועד ה"כ .83

 המנחה פלג מזמן האדם של מקומו לפי נקבע החיוב שמקום ה"זללה צ"הגרב

 שעה חצי לשהות הזכיר ולא[ ,ק"ש בליל המתארחים לענין ש"וכמ ,ואילך

 ונמצא למקום ממקום בנסיעה הערב בשעות הנמצא לענין רק ,ההדלקה אחר

 שאינו לפי ,לגריעותא סברא יש שבזה ,הנרות הדלקת בזמן מסויים דירה בבית

 באופן נאמרו בזה ה"זללה ר"מו דברי כל הנה מ"מ ,]שם הקבוע ביתו

 אבל ,בביתם לישן וחוזרים ,שבת ליל לסעודת רק ההורים אצל שמתארחים

 שבעת מה י"שע ה"זללה ר"מו פירש לא בזה ,ההורים בבית שישנים באופן

 מיד שיוצאים פ"אע לבטלה לברכה לחוש אין שוב בביתם נמצאים ההדלקה

 שבאופן חי לכל המועד כ"למש שיסכים נראה ולכאורה ,אחר במקום וישנים

 .לבטלה ברכה חשש משום ,יברך לא אך בביתו ידליק זה
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Ú‡ ‰˜Ï„‰‰ ˙Ú· ÌÓÂ˜Ó ÈÙÏ Ú·˜�" ÏÎ Ì˘ ÌÈ�Ï Ì�È‡˘ Ù

                                    
 אין שוב מיד ויוצא מדליק אינו שאם חי לכל המועד דברי משמעות דהנה .84

 בזמן מסויים דירה בבית ונמצא למקום ממקום בערב הנוסע לענין וכן .לחוש

 ר"מו הורה ]הטיסות בין בינים בחניית מלון בבית בחדר כגון[ ,ההדלקה

 יציאתו קודם ההדלקה אחר שעה חצי להמתין לו שיש ה"זללה צ"הגרב

 שעה חצי ישהו אם דנן בנידון הדין הוא כ"וא ,]בסמוך דבריו והובא[ ,אחר למקום

 לא כאן דעד ,בזה לפקפק מקום יש אמנם@@ .לחוש שאין נראה בביתם

 אלא ,שם שוהה אם דמהני ה"זללה ר"מו ובדברי חי לכל במועד משמע

 כבר שעה חצי שם ששהה אחרי שהרי ,משתחשך החיוב זמן בעיקר מדליקב

 שישהו פ"אע הנה ,המנחה מפלג שבת בערב במדליקין אבל ,חיובו כל נתקיים

 אמרו בזה והרי ,ההדלקה זמן עיקר הגיע לא עדיין מ"מ ,שעה חצי שם

 לה זקוק שחשיכה קודם כבתה שאם הדין עיקר ואילך המנחה בפלג שהמדליק

 כדי בו ואין ,שעה חצי שידלק כדי רק בנר שמן נתן אם וכן ,ולהדליקה לחזור

 שמן ולהוסיף לכבותה שמחוייב הדין עיקר ,משחשיכה שעה חצי לדלוק

 גם כ"וא ,משחשיכה הוא החיוב זמן עיקר דבאמת משום ,ולהדליקה ולחזור

 מה פ"ע ,לחלק יש מיהו@@ .יום מבעוד ששוהים מה יועיל שלא אפשר כאן

 נפרד זמן תיקנו שבת שבערב ]יב פרק לקמן[ ה"זללה ר"מו בדברי רשנתבא

 באמת שבת בערב המנחה פלג אחר שעה חצי כששוהים ז"לפ כ"וא ,להדלקה

 .משתחשך שהו שלא פ"אע יועיל ולכן ,החיוב זמן בעיקר גם בביתם שהו הרי

 ,המנחה מפלג מדליקים אם ימים דבשאר ,לדינא מינה נפקא ז"לפ ואמנם

 לדברי לחוש שיש דינא הדר ,שם ולישן ולאכול אחר למקום לצאת םורוצי

 יועיל ולא ,לבטלה ברכה חשש משום ולצאת להדליק שלא ,חי לכל המועד

 צריכין אלא ,החיוב זמן לעיקר נכנסו לא שעדיין לפי ,שעה חצי שם שישהו

 .ע"וצ .משתחשך ההדלקה עיקר זמן שיגיע אחר עד לפחות לשהות
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‰ÏÈÏ‰,85] Û˙˙˘‰Ï Â‡ Ì˘ ˜ÈÏ„‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆÂ86 .[ Â¯ÊÁ ÛÂÒ·Ï Ì‡Â
Ì˙È·Ï ,‰˜Ï„‰‰ ÔÓÊ ÍÂ˙ ÂÏÈÙ‡ ,‡ ˜ÈÏ„‰Ï ‡�È„Ó ÌÈ·ÈÈÂÁÓ Ì�È

·Â˘ .‰Î¯· ‡Ï· ˜ÈÏ„‰Ï Â¯ÊÁÈ˘ ·ÂË Â‰ÈÓÂ ,˜ÙÒ ÏÎÓ ˙‡ˆÏ È„Î.87 
 ¯ÂÊÁÏ Â˙Ú„·˘Î ˙·˘· Á¯‡˙‰ÏÓ Ú�Ó‰Ï ·ÂË ¯˘Ù‡˘ ÌÂ˜Ó·Â

˙·˘ È‡ˆÂÓ·.88  

                                    
 במי להסתפק יש והנה :שם ל"וז .]שם תורני בקובץ שפרסם במה[ ה"זללה צ"הגרב ר"מו .85

 היכן ,שבת במוצאי לביתו לחזור ובדעתו ,השבת כל למשך להתארח שהולך

 שחוזר בביתו או ,שם מדליק הבית שבעל בזמן שנמצא במקום האם ,ידליק

 עיקר שהוא ,שם לישן שחוזר בביתו שידליק יותר ונראה .לילה באותו לשם

 לביתו לחזור כשבדעתו שאף פעמים ,מקום ומכל .לעיל שנתבאר וכמו ,החיוב

 יודע אם ולכן ,שם ולישן להשאר אותו שמעכבים הוא מצוי ,שבת במוצאי

 לעיל נתבאר כבר והנה@@ .ד"עכ .בהדלקה עמם ישתתף ,שם ויתעכב שיתכן

 ארנתב וגם ,הימים מן בחלק בביתו שאינו מי לדון היאך בזה הצדדים עיקרי

 נסתפק עדיין מ"ומ ,דבריו מתוך ה"זללה צ"הגרב ר"מו בהכרעת שנראה מה

 שלכאורה ,לביתו ש"במוצ לחזור ודעתו אחר למקום השבת לכל שהולך במי

 אם מאידך אמנם ,שם שמתארח במקום היה בשבת ביתו עיקר הרי להמבואר

 ר"מו כתב בזה כן ועל ,בביתו דירתו עיקר הרי ,לביתו ש"במוצ מיד חוזר

 שכשחוזר ודאי שהרי ,בביתו ידליק ,לביתו ש"במוצ מיד חוזר שאם ה"זללה

 אינו אחרת בדירה ]בשבת[ אתמול שהיה ומה ,דירתו עיקר הוא שם לביתו

 לאחר חוזר אם ומאידך ,העיקרי מקומו אינו הקבוע ביתו עתה שגם לומר גורם

 בה השהי מדירתו נעקר לא עדיין ההדלקה בעת הרי ,ש"מוצ ליל במשך זמן

 תוך לביתו הלך כ"אח אם ואפילו ,שמתארח במקום חיובו עיקר ולכן ,בשבת

 שוב שידליק מוטב מ"דמ אלא ,ולברך להדליק יוכל לא מ"מ ,ההדלקה זמן

  .בתמידות הקבוע ביתו וזהו היות ברכה בלא

  .ש"ע ,אכסנאי בדיני ]ו פרק[ להלן שיתבארו הדינים פרטי פ"וע .86

 חוזר לבסוף ואם :ל"וז ,]שם[ תורני בקובץ שפרסם במה ה"זללה צ"הגרב ר"מו .87

 .ספק כל מידי יצא ובזה ,ברכה בלא להדליק יחזור ,לביתו ערב באותו

 בו והדליק בזה שהיה בתים 'ב לו שיש למי דומה שאינו ,בזה הוסיף ובשיעור

 מחיובו שנפטר ספק בלי ששם לפי ,כלל בו מדליק שאינו השני לביתו והלך

 .בביתו שחיובו לצדד יש כאן כ"משא ,שוןהרא בבית

 .]שם[ תורני בקובץ שפרסם במה ה"זללה צ"הגרב ר"מו .88
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Á ÈÓÈ· ÌÈÁ¯‡˙Ó‰ ,] ˙¯È„· Â‡ ÔÂÏÓ‰ ˙È·· ÔÂ‚Î�ÒÎ‡· ‰ÎÂ�È‡ .מ
‰Ê· ‡ˆÂÈÎÂ ˘ÙÂ�[ ,Â˙· Ì˙È·Ï ¯ÂÊÁÏÂ ÌÓÂ˜Ó ˙Â�˘Ï ÌÈˆÂ¯Â ÈÓÈ Í

‰ÎÂ�Á , ˙ÂÏÚ „Ú ‰Á�Ó‰ ‚ÏÙ ÔÓÊÓ Â‡ˆÈ ‡Ï˘ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ÈÂ‡¯
¯Á˘‰,89Ì˙È·Ï ¯ÂÊÁÏ ÌÈˆÂ¯ Ì‡ ‡Ï‡  ,ÌÂÈ‰ ˙ÂÚ˘· ‡˜Â„ ÔÎ Â˘ÚÈ ,

‰˜Ï„‰‰ ÔÓÊ Ì„Â˜ Ì˙È·Ï ÂÚÈ‚È˘ ,Ì˙È·· Â˜ÈÏ„ÈÂ.90  

�¯‡‰ ˘¯‡Ó‰ ‚ÏÙ ¯Á‡Ï ˙‡ˆÏ ÂÎ¯ˆÂ‰ Ì‡ , Â·ÎÚÈ˘ ÈÂ�Á‰ .מא
‰ÎÈ˘Á˘ ¯Á‡ „Ú Ì˙‡ÈˆÈ ,·· ‰˜Ï„‰‰ ÔÓÊ· Â˜ÈÏ„ÈÂÔÂÏÓ‰ ˙È,91 

                                    
 חנוכה נרות להדלקת השייך זמן שהוא[ ואילך המנחה מפלג היו שאם לפי .89

 וכמו[ ,להדליק חיובם מקום הוא ששם לומר יתכן ,המלון בבית ]בדיעבד

 שבת בליל המתארחים עניןל ה"זללה צ"הגרב ר"מו מדברי לעיל שנתבאר

 מקומם נחשב ,המנחה פלג קודם שבת בערב מביתם יצאו שאם ,הוריהם אצל

 להדליק שליח יעשו אם גם יועיל לא כ"וא ,]ש"ע ,ההורים בבית להדליק

 ל"י הרי ,החיוב זמן בתוך לביתם ועוברים יוצאים אם הרי ,ומאידך .בביתם

 ,המלון בבית קודם ידליקו אם ואפילו ,חיובם עיקר הוא לשם שהולכין שמקום

 זה אין משחשיכה ההדלקה זמן עיקר שבעת נמצא כי ,בזה נפטרין שאינן ל"י

 שאם ,בשבת המתארחים לענין ה"זללה צ"הגרב ר"מו הורה ז"וכעי .ביתם

 בו שנמצאים במקום מדליקין הדין מעיקר ,ש"במוצ המארחים אצל מתעכבים

 הורה מ"ומ ,בביתם ללון לשובו מכאן לצאת שעתידין פ"אע ,ההדלקה בעת

 כתבנו כן ועל .ספק מכל לצאת כדי ,לביתם כשיבואו שוב שידליקו שטוב

 עלות עד המנחה פלג מזמן כלל יעברו שלא לכתחילה הראויה שהדרך

 .השחר

 והגיעו היום בשעות לביתם וחזרו שעברו לפי ,ספק מכלל יצאו זה באופן כי .90

 לדברי ואפילו .בביתם להדליק חיובם דאז ודאי והרי ,החיוב זמן קודם לביתם

 מ"מ ,שם להדליק שליח לעשות צריך ימים 'מח פחות ביתו שבמניח הסוברים

 לעשות צריך שאין פשוט נראה ,לגמרי ממנו ונעקר המלון שבבית חדרו בהניח

 .ממנו שנעקר לאחר כלל ביתו זה דאין ,יועיל לא וגם ,שליח שם

 שהו אם אפילו ,שחשיכה קודם ויוצאין נחההמ בפלג מדליקין יהיו אם הנה .91

 המנחה בפלג המדליק שהרי ,מהני דלא לומר מקום יש ,הנרות י"ע שעה חצי

 וכן ,ולהדליקה לחזור לה זקוק שחשיכה קודם כבתה שאם הדין עיקר ואילך

 שעה חצי לדלוק כדי בו ואין ,שעה חצי שידלק כדי רק בנר שמן נתן אם

 ,ולהדליקה ולחזור שמן ולהוסיף לכבותה בשמחויי הדין עיקר ,משחשיכה
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‰˜Ï„‰‰ ¯Á‡ ‰Ú˘ ÈˆÁ Â‰˘È Ì‚Â ,Á‡Â"Ì˙È·Ï ¯ÂÊÁÏ Â‡ˆÈ Î.92 
                                                                                      

 אם דנן בנידון הדין הוא כ"וא ,משחשיכה הוא החיוב זמן עיקר דבאמת משום

 וילכו יצאו כ"ואח שעה חצי רק שם וישהו ,המנחה בפלג המלון בבית ידליקו

 ביתם זה היה לא ואילך משחשיכה החיוב זמן שבעיקר נמצא הרי ,לביתם

 שלעולם נאמר אם ואפילו[ .שלהם נרות שם שדלקו מה יועיל מה כ"וא ,כלל

 ,אחר במקום ולישן לאכול שיוצא קודם הנרות אצל שעה חצי לשהות יש

 'ל אות כז 'סי[ חי לכל במועד ש"וכמ ,לבטלה ברכה בספק יכנס שלא מועיל ז"ועי
 ויוצא המנחה בפלג למדליק גם מועלת זו ששהייה נאמר אם ואפילו ,]לעיל ד"והו

 לה השייך בזמן המצוה הותחל דכבר דנימא משום ,שתחשך ודםק מביתו

 פ"שאע ,האדם של הקבוע בביתו לומר יתכן זה כל מקום מכל ,בדיעבד

 אבל ,כביתו מלהחשב לגמרי מתבטל אינו אחר במקום ולישן לאכול שהולך

 ביתם אינו שוב משם שנעקרים שמשעה ,שתחשך קודם המלון מבית בנעקרים

 נראה לא ,כלל בביתם הנרות דלקו לא החיוב זמן בעיקרש ונמצא ,וכלל כלל

 כן ועל ].שתחשך קודם המנחה פלג אחר שעה חצי שם שישהו מה שיועיל

 וידליקו ,שתחשך עד עוד יתעכבו ,המנחה פלג אחר לצאת הוצרכו שאם ראוי

 .המלון בבית ביתם שעדיין לפי ,משתחשך החיוב זמן בעיקר

 הדלת וסוגר בביתו שהמדליק ,]לעיל והובא ,ל אות זכ 'סי[ חי לכל במועד ש"וכמ .92

 ולכאורה ,לבטלה ברכה ספק משום ,יברך לא אחר בבית ולישן לאכול והולך

 הוא השני שמקום לומר יתכן ,אחר במקום וישן שאוכל ז"שעי משום הוא

 לדעת דגם ,ונראה@@ .לבטלה ברכה ספק הויא כאן ברכתו כ"וע ,היום דירתו

 הרי ,בביתו נמצא ההדלקה בעת שאם לדינא שהעיקר ה"להזל צ"הגרב ר"מו

 ק"ש בליל המתארחים לענין שהורה וכמו ,הזמן אותו לפי נקבע חיובו מקום

 ,בברכה בביתם ידליקו ,המנחה פלג אחר מביתם יוצאים אם ,ההורים אצל

 הערב בשעות הנמצא לענין רק ,ההדלקה אחר שעה חצי לשהות הזכיר ולא[

 שבזה ,הנרות הדלקת בזמן מסויים דירה בבית ונמצא קוםלמ ממקום בנסיעה

 ר"מו דברי הנה מ"מ ,]שם הקבוע ביתו שאינו לפי ,לגריעותא סברא יש

 ,שבת ליל לסעודת רק ההורים אצל שמתארחים באופן נאמרו בזה ה"זללה

 ר"מו פירש לא בזה ,ההורים בבית שישנים באופן אבל ,בביתם לישן וחוזרים

 לברכה לחוש אין שוב בביתם נמצאים ההדלקה שבעת מה י"שע ה"זללה

 שיסכים נראה ולכאורה ,אחר במקום וישנים מיד שיוצאים פ"אע לבטלה

 ברכה חשש משום ,יברך לא אך בביתו שידליק חי לכל המועד כ"למש

 בימים המלון בבית כאן מתגוררים שהיו דנן בנידון הדין והוא .לבטלה

 לאחר שעה חצי להמתין מחוייבין אינםש לומר מקום שהיה פ"אע ,הקודמים
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Ú‡Â"Ì‰Ï˘ ‡È�ÒÎ‡· Â˜ÈÏ„‰˘ Ù , ˙ÂÏÚ Ì„Â˜ Ì˙È·Ï Â¯ÊÁ Ì‡
¯Á˘‰ ,‰Î¯· ‡Ï· Ì˙È·· ·Â˘ Â˜ÈÏ„ÈÂ Â¯ÊÁÈ˘ ·ÂË.93  

, Ó‰ ‚ÏÙ ÔÓÊ Ì„Â˜ Ì˙È·Ï ¯ÂÊÁÏ�ÌÈ‡ˆÂÈ Ì‡ ÔÂÏÓ‰ ˙È·Ó‰Á  .מב
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Ì˙È·· Â˜ÈÏ„È ¯Á˘‰ ˙ÂÏÚ Ì„Â˜ ÂÚÈ‚È˘,94 ÁÈÏ˘ ÂÁÏ˘È˘ ÈÂ‡¯Â 
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Ì˙È·· Ì‰ÈÏÚ ˜ÈÏ„‰Ï ÁÈÏ˘ ˙Â�ÓÏ.96  

                                                                                      
 בבית שנמצא שיצא ממי ועדיפי[ ,כביתם נידון שיהא כדי משתחשך שהדליקו

 לכל המועד כ"למש לחוש שיש נראה מ"מ ,]ביותר קצר לזמן רק מסויים דירה

  .מיד יצאו שלא חי

 שאם ,בשבת המתארחים לענין בזה ה"זללה צ"הגרב ר"מו שהורה וכמו .93

 לפי ,שם להדליק חיובם שעיקר פ"אע ,המארחים בבית ש"צבמו מתעכבים

 לצאת ,בביתם שוב להדליק שיחזרו טוב מ"מ ,ההדלקה בעת מקומם ששם

 .ספק כל מידי

 עלות עד והולך שמדליק ,ההדלקה בעת בביתו שאינו מי בכל שנתבאר וכמו .94

  .]ט פרק[ לקמן בזה הדינים פרטי שיתבאר וכמו ,השחר

 כל והולך שמדליק פ"שאע ,ההדלקה בעת לביתו לבוא יכול נושאי אדם וככל .95

 ההדלקה בזמן בביתו שידליק שליח לשלוח לו יש לכתחילה מ"מ ,הלילה

  .לכתחילה העיקרי

 המלון שבבית חדרם אין שוב ,המלון מבית המנחה פלג קודם יוצאים אם הנה .96

 ביתם ותלהי חוזר הקבוע שביתם נחשב אם לדון שיש אלא ,כלל ביתם נחשב

 ,לומר ונראה .ממש לביתם כשיגיעו דוקא או ,המלון מבית כשנעקרו מיד

 המלון בבית דרים שהיו פ"אע ,המנחה פלג קודם המלון מבית יוצאים שאם

 חוזרים מיד ,לביתם לחזור משם ונעקרו שם מגוריהם כשסיימו מ"מ ,בתחילה

 שליח שימנו יועיל כן ועל ,שם להדליק וחיובם ,הקבוע בביתם כדרים לדונם

 מי או ,חופתו ביום חתן בין בזה לחלק שיש ,עוד ונראה@@ .שם להדליק

 לא ועדיין ,הקבוע מביתו היא עקירתו דשם ,חנוכה בימי לדירה מדירה שעובר

 ,]בחתן[ ה"זללה צ"הגרב ר"מו הורה בזה כן ועל ,החדש בביתו מעולם דר היה
 עד החדש בבית כדר חשבנ שאינו לחוש יש מ"מ ,הישן מביתו שנעקר פ"שאע



 ציון øô ä- åúéáå ùéà øð éðéã÷  נר 
 חנוכה בימי והנוסע מקומו המשנה דיני

 קע

·Â ÂÈ·‡ ˙È�˘ ‡ˆÓ�Â˙ÙÂÁ ÌÂÈ· Ô˙Á ,ÌÂÈ· ‰ÙÂÁ‰ Ì‡ ,Ó ¯˜Ú .מג
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‰ÏÈÏ· Â· ¯Â‚Ï .‰ÏÈÏ· ‰ÙÂÁ‰ Ì‡ Ï·‡ , Ì„Â˜ ˘„Á‰ Â˙È·Ï ÍÏÈ
‰ÙÂÁÏ ÍÏÈ˘ , Ì˘ ‰‰˘ÈÂ]‰Á�Ó‰ ‚ÏÙ ÔÓÊÓ[ , ˙Â¯� Ì˘ ˜ÈÏ„ÈÂ

‰˜Ï„‰‰ ÔÓÊ· ‰ÎÂ�Á.97‰‡¯�Â  , ÁÏÂ˘Â ÌÂÈ· ‰ÙÂÁ‰˘ ÔÙÂ‡·˘

                                                                                      
 ,בביתם הוא הקבוע ביתם הלא ,אלו כ"משא ,הנרות הדלקת בעת שם שיהיה

 מ"מ ,זמן לאיזה דירתם היה המלון שבית פ"ואע ,ישובו ולכאן יצאו ומכאן

 כדרים לדונם נחזור שמיד נראה ממנו כשנעקרו כן ועל ,כביתם קבוע אינו

 לביתו לילך לו א"א שאם ה"זללה ר"מו הורה בחתן דאפילו ,ועוד .בביתם

 שהניח שמי ,עוד נראה גם@@ .לו ויועיל שם להדליק שליח ישלח ,החדש

 נימא אפילו ,ימים וכך לכך כלל כביתו נדון שאינו במקום לשהות ויצא ביתו

 ,שם עבורו להדליק שליח לשלוח יוכל ולא ,הימים באותם ביתו נחשב דאינו

 ,שאני כאן מ"מ ,לשם בפועל חזורשי עד ביתו להיות חוזר דאינו נמי ונימא

 כאשר אלא מביתם להמנע החליטו לא המלון בבית להתארח שההולכים

 כשנעקרו מיד כן ועל ,משם נסתלקו כשכבר ולא ,אחר במקום מתגוררים

 שליח למנות להם ויועיל ,הקבוע בביתם כדרים שוב נחשבים ,המלון מבית

 קודם המלון מבית יצאו אם שאפילו כתבנו כן|-ועל@@ .שם עבורם שידליק

 משך שבכל נמצא ז"ועי ,השחר עלות לאחר רק לביתם ויבואו ,המנחה פלג

 כי ,שם להדליק שליח לשלוח להם יועיל הרי מ"מ ,להדליק יכלו לא החיוב

 עליהם להדליק שליח למנות מחוייבין כ"וא ,חיובם מקום ועיקר ביתם שם

  .בביתם

 שבליל בחתן להסתפק יש :ל"וז .]שם תורני קובץב שפרסם במה[ ה"זללה צ"הגרב ר"מו .97

 עד שלחנו על שסמוך אביו בבית ידליק האם ,לביתו אביו מבית עובר חופתו

 ,אביו בהדלקת שנפטר שכתבו ויש .ההדלקה בליל בו שיגור בבית או ,החתונה

 זה ושמקום ,החנוכה ויום בליל שם שישהה המקום בתר דאזלינן שכתבו ויש

 שמדליק אביו בהדלקת שנפטר נראה היה ומעיקרא .דלקהבה המחייבו הוא

 ורק .לילה באותו בביתו להדליק צריך ואינו ,החופה לפני הנרות הדלקת בזמן

 ,אביו שלחן על סמוך אינו הנרות הדלקת שבשעת ,ביום נערכת החופה אם

 ,שעה באותה בעצמו להדליק יכול שאינו וכיון ,בביתו הנרות בהדלקת חייב

 בשעה שידליק מה על יסמוך ולא ,חנוכה נרות בביתו לו שידליק שליח ימנה

 לפני בו שיגור לביתו ילך ,בלילה שכשהחופה ,נראה שוב אולם .מאוחרת

 ובזה ,חנוכה נרות שם וידליק ,חנוכה נרות הדלקת בזמן שם וישהה ,החופה
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Â˙È·· ˜ÈÏ„‰Ï ÁÈÏ˘ ,ÁÈÏ˘‰ È‡˘¯‰˜Ï„‰‰ ÏÚ Í¯·Ï Ì‚ ,98 Ï·‡ 
 ¯˘‡Î˘ ‰ÏÈÏ· ‰ÙÂÁ‰ ‰ÙÂÁ‰ Ì„Â˜ ˘„Á‰ Â˙È·Ï ÍÏÂ‰ Ô˙Á‰

Ì˘ ˜ÈÏ„ÓÂ , ‰Á�Ó‰ ‚ÏÙÓ Ì˘ ‰‰˘ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ Í¯·Ï È‡˘¯ Â�È‡
‰˜Ï„‰‰ ÔÓÊ ¯Á‡ „Ú ÍÏÈ‡Â.99 

‡ÚÏÂ , ˘„Á‰ Â˙È·Ï ÍÏÂ‰ Ô˙Á‰Â ‰ÏÈÏ· ‰ÙÂÁ‰ Ì�ÏÎ‰ ÔÈ‰ .מד
Â· ˜ÈÏ„ÓÂ ,Ì˘ Â¯Â·Ú ˜ÈÏ„È˘ ÁÈÏ˘ ‰�ÓÓ Â‡ ,‰ Ì‚˘ ÈÂ‡¯ ‰ÏÎ

ÂÁÂÏ˘ ˙‡ Â‡ Ô˙Á‰ ˙‡ ‰�Ó˙ ,‰¯Â·Ú ÁÈÏ˘ ˙ÂÈ‰Ï.100 ÔÙÂ‡· Ì�Ó‡ 

                                                                                      
  .ד"עכ .כהלכתה חנוכה נרות הדלקת מצות מקיים ודאי

 שכיון ,ז"ע וכתב ,כלל נסתפק שלא ה"זללה ר"מו דברימ נראה זה באופן שהרי .98

 בהדלקה חייב ,אביו שלחן על סמוך אינו כבר הנרות הדלקת שבשעת

 ].ע"וצ ,לשם שיכנס עד כביתו נחשב שאינו לדון יש ושמא[ .שבביתו

 חיוב דמקום ה"זללה ר"מו מדברי נתבאר לעיל דהנה ,זה בדין ע"יל לכאורה .99

 ההדלקה בעת שם שנמצא המקום לפי נקבע ,החנוכ נרות בהדלקת האדם

 אשר[ ,בלילה החופה כאשר כ"וא ,כביתו לחושבו שיש ובלבד ]המנחה מפלג[

 שידליק הורה ושוב ,אביו בבית שנפטר 'תחי וסבר ,ה"זללה ר"מו נסתפק בזה

 זה שאין נדון ולמה ,אביו בבית דר עדיין היה ההדלקה שבעת ,נמצא ,]בביתו

 כיון בחתן דכאן נאמר אם ואפילו .מעולם משם נעקר לא עדיין הלא ,ביתו

 מקום יותר יש ,]'וכו במזוזה שם נתחייב כבר וגם[ החדש בביתו חפציו שכל

 בבית שמתארח ממי גרע דלא ודאי מ"מ ,החדש בביתו חיובו שעיקר לדון

 בביתם אלא ,כאן אינם 'וכו וחפציהם ביתם ועיקר[ ,קודש בשבת אחרים

 חיובם עיקר ,ש"במוצ מיד יוצאים אינם שאם ה"זללה ר"מו שהורה ,]הקבוע

 מבית נעקר לא שמעולם החתן כ"וא ,בשבת שמתארחים במקום להדליק

 ואמנם .ביתו שאינו נחוש למה ,שעות כמה בעוד לעקור שעתיד אלא ,אביו

 הדין עיקר אם שאפילו ,שליח י"ע או בביתו גם שידליק בזה חשש אין לדינא

 הדלקת י"ע גם נפטר הרי מ"מ ,לביתו נחשבת ינהא עדיין החדשה שדירתו

 על החדש בביתו לברך רשאי יהא שלא נמצא ז"לפ ומיהו .אביו בבית אביו

 ,ההדלקה זמן אחר עד ואילך המנחה מפלג שם ישהה כ"אא ,עצמו הדלקת

 בביתו לדור ועבר ,החיוב זמן קודם כבר אביו מבית שנעקר לדון יש שאז

 .לברך רשאי יהא כן עלו ,ואילך המנחה מפלג החדש

 ,הכלה על לדון יש כן ,להדליק חיובו היכן החתן על לדון שיש כמו הנה .100

 ,אביה בהדלקת נפטרת אינה ,החדש בביתה דירתה עיקר נחשב אם שהרי



 ציון øô ä- åúéáå ùéà øð éðéã÷  נר 
 חנוכה בימי והנוסע מקומו המשנה דיני

קעב

ÌÂÈ· ‰ÙÂÁ‰˘ ,˘„Á‰ Ì˙È·· ˜ÈÏ„‰Ï ÁÈÏ˘ ÁÏÂ˘ Ô˙Á‰Â , ˙¯ËÙ�
ÂÊ ‰˜Ï„‰· ‰ÏÎ‰ Ì‚.101  

ÈÈ‰Â�Á ÈÓÈ· Â˙¯È„ ÛÈÏÁÓ‰ , ‰¯È„Ó È¯Ó‚Ï ‰¯È„ ¯·ÂÚ˘ Â�ÎÂ‰ .מה
˙¯Á‡ ‰¯È„Ï ÂÊ ,Ì˙È·Ï ÔÂÏÓ‰ ˙È·Ó ÌÈ¯ÊÂÁ‰ ÔÈ„Î Â�È„˘ ‰‡¯� ,

‡Ï˘ ÈÂ‡¯˘ ÔÓÊÓ ˙¯Á‡‰ ‰¯È„Ï ¯Â·ÚÏ Ì˘ ‡ˆÓ�˘ ÂÓÂ˜ÓÓ ‡ˆÈ 
¯Á˘‰ ˙ÂÏÚ „ÚÂ ‰Á�Ó‰ ‚ÏÙ , Â· ‡ˆÓ�˘ ÌÂ˜Ó· ˜ÈÏ„‰Ï ÏÎÂÈ Ê‡Â

˙Â˜ÙÒÏ Ò�Î‰Ï ‡Ï·.102‰Á�Ó‰ ‚ÏÙ È�ÙÏ Ì„Â˜‰ Â˙È·Ó ¯˜Ú� Ì‡Â  ,
 ˙ÂÏÚ ¯Á‡Ï ˜¯ ÍÏÈ‡Â Ô‡ÎÓ Â˙¯È„ Ú·Â˜ Ì˘˘ ˘„Á‰ Â˙È·Ï ÚÈ‚ÈÂ

¯Á˘‰ , ÁÈÏ˘ ˙Â�ÓÏ ÍÈ¯ˆ˘ ‰‡¯�Â˙È·· ÂÏ ˜ÈÏ„È˘ ˘„Á‰.103 

·˘ ÈÓ· ‡Ï‡ ˙È· ‡Â‰˘ ÌÂ˜Ó�ÍÈÈ˘ ‰˜Ï„‰ ·ÂÈÁ ÔÈ‡ , ‡ˆÓ .מו

                                                                                      
 ועל ,אביה בבית עדיין שחיובה אפשר ,בלילה נערכת והחופה היות ומאידך

 ,הספק מן לצאת כדי ,ולהדליק החדש לביתו לילך צריך שהחתן כשם ,כן

 ,החדש בביתה ולהדליק ,זה לספק לחוש צריכה באמת הכלה שגם נראה

 כ"וא ,לו נשואה אינה עדיין שהרי ,פוטרתה חתנה הדלקת אין ,ואמנם

 באותו בהדלקה עצמה בפני היא גם מחוייבת הספק שמצד ל"י לכאורה

 ,הבית באותו להדליק אחר שליח שתשלח צורך אין באמת אכן .הבית

 להדליק גם שליח עצמו הוא להיות כ"ג יוכל שם שמדליק חתנה ובודאי

 ,לומר מקום יש ושמא ,דמהני פשיטא לזה שליח אותו כשממנה כ"וא ,עבורה

 הצד שכל כיון מ"מ אבל ,בהדלקתו נפטרת אינה לו שנשאת קודם דאמנם

 גם הדליקו שם שהדליקו כל כ"א ,בלילה שם שתתגורר מצד שם לחייבה

 .ועיין .מהני נמי בהדיא שליחות מינוי בלא פילווא ,עבורה

 וכתב ,החתן לענין כלל נסתפק שלא ה"זללה ר"מו מדברי נראה זה שבאופן .101

 חייב ,אביו שלחן על סמוך אינו כבר הנרות הדלקת שבשעת שכיון ,ז"ע

 החדש בביתם דחיובה ודאי ,הכלה לגבי גם כ"וא ,שבביתו בהדלקה

 שהוא במה שנפטרת נמצא ,החיוב בזמן בעלהל נשאת שכבר וכיון ,המשותף

 .ואשתו איש וככל ,המשותף בביתם להדליק שליח שולח

 .הדברים בטעמי בזה שנתבאר מה ש"וע .102

 זה אין ולכאורה .חופתו בליל חתן לענין ה"זללה צ"הגרב ר"מו שהורה וכמו .103

 ,דחתן ודומיא ,החדש בביתו נמצאים כבר תשמישו וכלי שחפציו באופן אלא

 .ע"צ ועדיין ,עדיין דירתו עיקר אינו לכאורה ז"בל אבל
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‰¯È„ , Ï·‡ ¯� ˙˜Ï„‰ ˙ÂˆÓ Â· ÍÈÈ˘ ÔÈ‡ ÏÏÎ ˙È· ÂÏ ÔÈ‡˘ ÈÓ
‰ÎÂ�Á.104ÔÎ ÏÚÂ  , Â�È‡ ‰˜Ï„‰‰ ˙Ú· ˙·Î¯· Â‡ ÒÂËÓ· ‡ˆÓ�‰ Ì‚

                                    
 בפתח או הבית בפתח או אלא הנרות הנחת מקום ל"בחז מצינו לא הנה .104

 ניכר שיהא כדי ,לפתח הסמוך בטפח דיניחה אמרו ועוד ,בחלון או החצר

 ר"מו הוכיח וכן .וביתו איש נר חנוכה מצות אמרו וגם ,שם הניחו ב"שבעה

 מחנוכה ד"פ[ שכתב ם"הרמב מדברי ]שם תורני בקובץ שפרסם במה[ ה"זללה צ"הגרב
 פטור ,בית לו שאין שמי ומבואר ,"מדליק ובית בית כל שיהיה מצותה" ]א"ה

 ,]הרואה ה"ד .כג[ בשבת י"רש מדברי ם"מהרש ת"בשו דקדק וכן .מלהדליק
 ,בית דבעינן משום והיינו חנוכה נרות להדליק יכול אינו בספינה שהיושב

 הראוי מקום חשיב דספינה שמבואר ח"א בשם י"בב עיין ומיהו[ ,ש"ע

 כ"משא ,דירתם מקום זהו שבאמת ,בספנים איירי שם ואולי ,להדלקה

 .]מו[ בסוכה 'בתוס מוכח וכן ].שם שדרים נחשב אין ארוך בזמן גם הנוסעים

 לא וסוכה לולב כגון מצות בשאר"ד ,דמברך חנוכה נר דרואה בהא שכתבו

 להם שאין אדם בני כמה שיש משום ,חנוכה נר גבי אלא לרואה לברך תקנו

 .המצוה לקיים שייך לא בית דבלא ,ומבואר ,"המצוה לקיים בידם ואין ,בתים

 או בית לו שאין מי :שכתב ,]דשבת ב"פ[ המרדכי שעל הגבורים בשלטי ה"וכ

 כהסוברין והוא[ ',וכו שתים מברך בביתו עליו שמדליקין פ"ואע בעירו שאינו

 אין בית לו שאין דמי מבואר פ"ועכ ,בביתו שהדליקו פ"אע מברך דהרואה

 בבית הדלקה שתקנו הטעמים 'דא כתב ]תרעא[ י"בב וכן ].המצוה קיום בו שייך

 'בסי ז"בט גם 'ועי ,בו להדליק בית להם שאין האורחים מפני הוא ,הכנסת

 מציאות לפרסם" בסתם בהחיו צורת שאין ,זה מכל ונראה@@ .ב"סק תרעז

 ניכר שיהא צריך היה לא וגם ,מקום בכל הדלקה לחייב לנו היה אז כי ,"הנס

 שיהא והיינו ,"היהודים בבתי" הנס לפרסם המצוה צורת אלא ,הדליקו מי

 היוונים על הנצחון בנס ומודים השמחים כשרים יהודים דרים כאן שגם ניכר

 היתה היוונים גזירת דגם מה דכנג הוא ואולי[ ,הטהור השמן פך ומציאת

 במדרש וכדאיתא ,הבתים דלתות לנעול שאסרו י"ע הצניעות מהם לבטל

 בית כל שבפתח המצוה צורת העמידו כשנצחום ולכן ,אנטיוכוס במגילת

 צורת העמידו ,בה לפרסם ר"ברה דלת לו שאין ומי ,נרות ידליקו יהודי

 ,בחלון והיינו ,ר"רה יןלב בינו והקשר החיבור שהוא במקום שיפרסם המצוה

 ז"ולפ ].ר"לרה הפרטי הבית בין והקשר החיבור מקום שהיא דדלת דומיא

 על הוא שהחיוב ,חנוכה נר מצות לקיים כדי בית לו שיהיה דצריך ,ברור

 ].דמזוזה ודומיא ,בבית להדליק הבית בני על והיינו[ ,הגברא על ולא הבית
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Í¯·ÏÂ ˜ÈÏ„‰Ï È‡˘¯.105 Â˙È·· ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÈÏ„Ó Ì‡ Ì�Ó‡Â ] ˙Ú„ÏÂ
ÂÓ"·¯‚‰ ¯"‚ ‡‰È˘ ÍÈ¯ˆ ˆ"„‰‰ ÔÓÊ Î‰Â˘ ‰˜Ï106[ , È„È ‡ˆÂÈ È¯‰

‰Ê· Â˙·ÂÁ . 

‡È� Â�‰ ‰˜Ï„‰‰ ÔÓÊ·ÌÂ˜ÓÏ ÌÂ˜ÓÓ ,Â ÔÓÊÓ Â˙È·· ‡ˆÓ�ÚÒÂ  .מז
‰Á�Ó‰ ‚ÏÙ ÍÏÈ‡Â ]Â˙È·· ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡Â , ‰˜Ï„‰‰ ÔÓÊ˘ Â‡

‰Â˘ Â�È‡[ ,¯Á˘‰ ˙ÂÏÚ È�ÙÏ ÚÂ·˜‰ Â˙È·Ï ÚÈ‚‰Ï „È˙Ú˘ ÏÎ , È¯‰
Â˙È·· ˜ÈÏ„‰Ï Â·ÂÈÁ.Â˙È·· ÂÈÏÚ ˜ÈÏ„Ó˘ ÈÓ ÔÈ‡ Ì‡Â  ,ÎÏ ‰ÏÈÁ˙

‰˜Ï„‰‰ ÔÓÊ· Â˙È·· ˜ÈÏ„‰Ï ÁÈÏ˘ ‰˘ÚÈ˘ ÈÂ‡¯.ÔÎ ‰˘Ú ‡Ï Ì‡Â  ,
Â˙È·Ï ‡Â·È˘Î ‡Â‰ ˜ÈÏ„È.107  

                                                                                      
 י"אעפ וביתו איש בנר דיוצאין דמה :]כא שבת[ י"בפנ זאת לבאר הפליא וכבר

 נר מצות שאני ,שליח לעשות יכול ואין חייב אחד כל שבגופו המצוות שבכל

 צ"חכ ת"בשו ע"וע ,הגברא על המוטלת חובה ולא ,הבית חובת שהוא חנוכה

 .כהמבואר וכוונתם ,כן כתב כ"שג ]יג 'סי בהוספות[

 ,בית נחשבים שאינם כבתר או שמטוס משום והיינו ,ה"זללה צ"הגרב ר"מו .105

 מצות לקיים יכול שאינו בית לו כאין הוי הנרות הדלקת בזמן שם והנמצא

 שם מדליק ברכבת שהנמצא לומר שרצה כמי דלא ז"וכ .חנוכה נרות הדלקת

 ימים בהם ששוהים ברכבות בדוחק דבריו להעמיד יש ואולי[ .חנוכה נרות

 באותם ברכבת נוסעיםשה לומר מאד קשה בזה ואפילו ,ארוכים ושבועות

 הרכבת מעובדי במי רק כן ל"י ושמא .ברכבת אז שדרים נחשבים ימים

  ].הקבועה דירתו וזהו תמיד בה הנמצא

 .'וכדו ישיבות בחורי בדין לעיל בזה עיין .106

 ממקום שהנוסע ,]שם תורני בקובץ שפרסם במה[ הורה ה"זללה צ"הגרב ר"מו הנה .107

 ,בהדלקה שם להתחייב ששייך[ דירה יתבב ונמצא ,ההדלקה בעת למקום

 שם שנמצא המקום לפי נקבע חיובו ,]בזה וכיוצא רכבת או מטוס ולאפוקי

 או[ ,בביתו עליו מדליקין שאין במי דאיירי פשוט נראה אמנם .ההדלקה בעת

 במדליקין אבל ,]שונה החיוב שזמן משום ביתו בהדלקת נפטר אינו פ"שעכ

 דאיירי ,נראה בדבריו לעיל המבואר לפי םג .כלום צ"א בזה ונפטר בביתו

 בביתו היה שאם ,ואילך המנחה פלג מזמן בביתו נמצא שאינו במי דווקא

 המתארחים לענין שהורה וכמו ,בביתו להדליק לו יש הרי ,המנחה בפלג

 לביתו יגיע שלא במי דוקא דאיירי ,בזה נראה עוד .ההורים אצל ק"ש בליל
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 חיובו שעיקר פשוט נראה ,הלילה באותו לביתו מגיע שאם ,הלילה באותו

 בזמן אחרים בבית חשובה סעודה כשאוכל איירי לא גם[ .בביתו הוא להדליק

 לענין לעיל שנתבאר למה דינו דומה שאז ,הלילה לסוף המנחה פלג שבין זה

 המנחה פלג קודם מביתם יוצאין שאם ,שבת בליל הוריהם אצל האוכלים

 ].ההורים בבית הוא להדליק חיובם מקום מ"מ ,בלילה לשם שחוזרים פ"אע

 ידליק ,בלילה לביתו להגיע עתיד שאם ,ז"עפ למעלה הדין כתבנו כן ועל

 העיקרי ההדלקה בזמן בביתו שידליק שליח למנות לו שראוי אלא ,בביתו

 להלן שיבואר וכמו ,לשם כשיגיע בביתו ידליק ,כן עשה לא ואם .לכתחילה

 .בזה הדינים פרטי ]ט פרק[

 פ"שאע ,בזה הדבר וטעם .]שם תורני בקובץ שפרסם במה[ ה"זללה צ"הגרב ר"מו .108

 ,ביתו נחשב אינו מעט שם אוכל ואפילו באקראי חבירו בבית שהנמצא

 שאין התם דשאני נראה מ"מ ,לעיל וכמבואר ,בביתו להדליק בחיובו ונשאר

 ,דבר וםלש לו מושאל ואינו חבירו בית הוא שהרי ,כלל ביתו לחושבו שייך

 ,למדינה ממדינה שטס וכגון ,לגמרי לו מושאל שהבית איירי כאן אבל

 בבית בחדר שעות לכמה ומתאכסן ,אחר במקום בינים בחניית כעת ונמצא

 אוכל שאינו פ"אע ביתו שנחשב ה"זללה ר"מו הורה דוקא בזה כן על ,המלון

 כדי םא ,מיד יצא ולא ,שעה חצי שם לשהות שצריך ,הוסיף מ"ומ .שם וישן

 חי לכל המועד לדברי לחוש כדי ואם ,כביתו לחושבו כאן שהותו ענין לחזק

 חשש יש אחר במקום וישן ואוכל ]הקבוע מביתו אפילו[ מיד ויוצא שבמדליק

 .לבטלה ברכה



 ציון øô å- éàðñëà éðéã÷  נר 
 בפריטי המשתתף אכסנאי

קעו

 

 פרק ו

 éàðñëà éðéã 

éèéøôá óúúùîä éàðñëà 

ˆ¯ÒÎ‡ , ÔÓ˘‰ ÈÓ„· Û˙˙˘‰Ï ÍÈ�Â˙È·· ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡˘ È‡ .א
˙Â¯�‰ Ï˘,1 ÈÂ"˙ÂÏÈ˙Ù‰ ÈÓ„· Ì‚ ‡.2  ˙ÂÎ¯·‰ ÚÓ˘È˘ ÍÈ¯ˆÂ

‰Ú·Ó"‰·ÂÁ È„È ˙‡ˆÏ ÔÂÂÎÈÂ · ,ÔÓ‡ ‰�ÚÈÂ.3  

ÈÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ Û˙˙˘Ó‰ÔÓ˘‰ ˙Â‡ˆÂ‰Ó ÈˆÁ Ô , Û˙˙˘È˘ È„Â˙ .ב
‰ËÂ¯Ù·,4 ‰Ú· Ì‡ ÔÈ„‰ ‡Â‰Â" ‰�˙Ó· ÔÓ˘· ˜ÏÁ ÂÏ ‰�˜Ó ·
ÏÈÚÂÓ,5  ‰¯ÈÓ‡· ÏÈÚÂÓ ÔÈ‡ ‰¯Â‡ÎÏ ÌÏ˘Ó Â�È‡˘ ‰Ê ÔÙÂ‡· Â‰ÈÓÂ

‡ÓÏÚ· ,ÌÈ�È�˜‰ ÈÎ¯„Ó „Á‡· Â‰�˜È˘ ‡Ï‡.6 

                                    
 .א"ע תרעז ס"שו .1

,  ובאבודרהם:]ז[ברבינו דוד בפסחים ' ועי, א"ח בשם תשובת הרשב"ח סק"כה .2

ולא סגי ,  שכתב דלכאורה בעינן שמן ופתילה יחד]ג" תרעח סקא"א[ג "בפמ' ועי

 .ע"והניח בצ, בכל אחד מהם לחוד

, פ דעת מקצת הגאונים"ע,  ויש להוסיף בטעם הדבר.ב"ח סק"ד וכה"ב סק"מ .3

שהרואה נר , ]ד"ג מחנוכה ה"פ[ם "וכן הוא דעת הרב המגיד בדעת רבינו הרמב

צריך לברך ברכות , יקין עליו בביתופ שמדל"אע, חנוכה שלא הדליק בעצמו

או , י הדלקת אשתו"בין שנפטר ע, ועל כן כל מי שאינו מדליק בעצמו, הרואה

טוב שיעמוד אצל מי שמברך וישמע הברכות ויכוון , י הדלקת בעל הבית"ע

 .לצאת ידי חובה

 .ד"ח סק"ג וכה"ב סק"א ומ"ע תרעז ס"שו .4

 .ח שם"ב וכה"מ .5

 .ט"צ סק"שעה .6

 ן השתתפות אכסנאי בפריטי היאך קונה במעותבעני

ב משמע דדוקא במקנה לו חלק במתנה העיר דבעינן שיקנה "מדברי המהנה  
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ע בטעם "ויל. אבל במשתתף בפריטי סגי בנתינת המעות לחוד, בדרכי הקנינים

ולמה לא נזכר , ]קצח' מ סי"חו[ל קנין כסף במעות לחוד "הלא ביטלו חז, הדבר

כ למשוך או לעשות "סקים דמלבד מה שמשתתף בפריטי צריך גבספרי הפו

דהנה , וזה יצא ראשונה, ליישב בזה בכמה פניםונראה @@. 'קנין סודר וכדו

י שקנו ממנו "כ אפילו ע"פרקים בשנה משחיטין הטבח בע'  בד.]פג[אמרו בחולין 

 שהעמידו  שהוא משום:]שם ובעירובין פא[' ופירשו בגמ, במעות לחוד בלא משיכה

ל " הביא דברי מהרי]ג"קצט ס[מ "א בחו"וברמ. דבריהם על דברי תורה בזה

ג העמידו דבריהם על "דכל כה, ה הנותן מעות על יין לקידוש"שלמד מזה דה

ז הוא הדין הנותן פרוטה לנחתום על חלת " דלפ]ב"סק[ח "ש בקצוה"וע, דין תורה

ולכאורה . ]רסט' ח סי"א באו"ה במג"וכ[, משום דהא מקדשין אף על הפת, לחם לשבת

כ גם "א,  נר חנוכה וקידוש היום נר חנוכה עדיף:]כג[ז אחר שפשטו בשבת "לפ

 כתב ]ו"סק[א "בביאור הגראמנם @@. בנר חנוכה יהא הדין כן דסגי בקנין כסף

 דלא מהני נתינת מעות עבור פת לעירוב ]שם[ז דממה שאמרו בעירובין "ע

ל דשאני "ואמנם י,  מצוה לא חזרו לומר דקנין כסף מהנימבואר שאף בדבר

א דדברי "ומיהו סיים הגר, פרקים בשנה' כ כמו בשר בד"התם שאינו חיוב כ

א לאו כללא הוא שהעמידו "פ נמצא דלדעת הגר"ועכ. ל אינן מוכרחים"מהרי

אמנם עדיין נוכל לומר . הדין בקנין לדבר מצוה על דין תורה דכסף לחוד מהני

אבל מודה , פרקים בשנה' ל דלא דמי לד"ד מהרי"א בעירוב פליג עדדוק

ח "כ גבי נ"וא, ת דמהני קנין כסף"לעיקר הדין דבחיוב גמור העמידו הדין אד

דגבי , ועדיף מינה[, ודאי הוי ליה כההיא דמשחיטין' דמחוייב למכור כסותו וכו

. א ניחא" הגרכ גם לדברי"וא, ]פרקים הללו אין מחוייב למכור כסותו' בשר בד

ושם כתב , ]לרבי יעקב אלפנדרי הזקן[ת מוצל מאש "א בגליון ציין לשו"הגרעאכן @@

 שאין טעם הדבר דמשחיטין הטבח בעל ]ז"ט מכירה ה"פ[ם "לדקדק מדברי הרמב

אלא מפני שכל העם צריכין , כרחו משום דביטלו קנין כסף לצורך דבר מצוה

 שהוא משום שכל אדם רוצה ]ף"בדפי הרי. כח[ן בחולין שם "וכן משמע בר, לבשר

א שלא יהא הדין כן לענין קניית יין לקידוש "ז ציין הגרע"ולפ, שייגמר קניינו

פ שהוא חיוב "ז הדרא קושיא לדוכתא דהכא אע"ולפ. ל"ודלא כמהרי', וכו

מ אין כל העם אכסנאין שיצטרכו לקנות במעות בלא משיכה שיבטלו "גמור מ

ש "פ מ"והוא ע, א"יש ליישב באופאמנם @@. בטל קנין כסףל ל"בזה תקנת חז

או ,  שאם היה בית הלוקח שהחפץ בתוכו מושכר למוכר]ה"מ קצח ס"חו[ע "הטושו

בזה , ]ו"ך סק"ש' עי[ה אם שואל המקום "וה, שהיה שוכר המקום שהמטלטלין שם

 ,לפי שטעם הדבר שמא יאמר לו נשרפו חיטיך בעליה, לא ביטלו קנין כסף

ש הכא "ל דכ"ומעתה י. וכשהוא מצוי שם או שהם בביתו ליכא למיחש
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‡Î ÂÏ ‰ÎÊÈ Â�ÏÈÏ ÏÎ Ï˘ ÔÓ˘‰ ÈÓ„· Û˙˙˘‰Ï ¯‰ÊÈ , „‚‰ .ג
ÂÏÈÏ‰ ÏÎ Ï˘ ÔÓ˘· ˜ÏÁ ‰ËÂ¯Ù‰˙ , ÔÙÂ‡· ÂÙ˙˙˘È ‡Ï Ï·‡

Ô˙ˆ˜Ó· ‰ÊÂ ˙ÂÏÈÏ‰ ˙ˆ˜Ó· ‰Ê ˜ÈÏ„È˘.7  

                                                                                      
דלא שייך הכא , ב"ושאר השמן של בעה, שהאכסנאי קונה רק חלק מן השמן

ובודאי , ב"שהרי רוב השמן של בעה, לחוש שיאמר לו נשרפו חיטיך בעליה

הנה בשער מיהו @@. ת דמעות קונות"כ העמידוהו בזה אד"וע, טרח לאצוליה

אבל בקנה מקצת מן ,  כתב דדוקא הקנהו מקום בחצירו מהני]ג"שם סק[ משפט

וגם בזה ביטלו קנין , דלא פלוג רבנן, ב לא מהני"החפץ ומקצתו נשאר של בעה

 דאם התנו בהדיא דיועיל ]ה"קצח ס[א "כ הרמ"פ מש"ע, א"ל באופ"ז צ"ולפ. כסף

, לצאת ידי חובהל דאכסנאי המשתתף בפריטי "נ י"וה, קנין כסף לחוד מהני

אנן סהדי בדעת בני אדם , ח"ה מדליקו למצות נ"ב בלא"והוא שמן שבעה

שם [ך "ואמנם להש. ל כהתנו"והו, שדעת שניהם מסכמת שיקנה בכסף לחוד
גם יתכן . משלשת התירוצים הנזכרים לעיל' ל שיתרץ כא"צ,  דפליג בזה]י"סק

שמן שלו ממש בדיני לומר שאין כוונת הדין שישתתף בפריטי כדי שיהיה ה

ועל כן לזה די , אלא צריך שתהא ההדלקה מתייחסת אליו באיזה אופן, קניינים

בזה כתב , ב נותן לו במתנה"ודוקא היכא דבעה, בעצם השתתפותו במעות

ב יהא מכין נרות "באם בעה, ודוגמא לדבר. ב דלא מהני בדיבור בעלמא"המ

ועיל אם האורח לא נשתתף קשה לומר שלא י, לפני האורח ונותן לו להדליק

ז באופן שהאורח "ולפ. ס הרי עיקר ההדלקה נעשית על ידו"דסו, במעות

, פתחים מפני החשד' ב מדליק בב"וכגון שבעה, ב"מדליק בעצמו אצל בעה

פ "כ בזה אע"א, ומכבד לאורח שידליק בצד השני, ובצד אחד הדליק בעצמו

ה בספר חוט "וכ. ליומ הרי כל ההדלקה מתייחסת א"מ, שלא נשתתף האורח

 דבעינן :]ז[יש שרצו לדקדק מדברי רבינו דוד בפסחים והנה @@. שני ועוד

כ שם שאם השליח מדליק בשל "והוא ממש, שיהיו השמן והפתילות שלו ממש

ודוקא כשהכין המשלח את השמן והנרות , עצמו אינו מוציא למשלח בזה

, מנם החילוק מבוארא. בזה מועיל שישלח שליח רק למעשה ההדלקה, משלו

והשליח גם נותן עבורו , דדוקא כאשר המחוייב בהדלקה אינו פועל כלום

בזה נאמרו דברי רבינו דוד דלא מהני , השמן והפתילות וגם מדליק עבורו

, ב"אפילו אם השמן והפתילות שייכות בדיני ממונות לבעה, אבל הכא, למשלח

א שההדלקה מתייחסת פשיט, מ כיון שהאכסנאי הוא עצמו המדליק בהם"מ

 .ופשוט. ובזה לא דיבר רבינו דוד כלל, אליו

דכנגד פרוטה אחת יכול ,  ומשמע.ב"ח סק"ה להשתתף וכה"ל תרעז ד"בה .7
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 .צ פרוטה בפני עצמה לכל לילה"וא, להקנותו חלק בשמן לכל הלילות

א שצריך "ח שם שי"ח ובכה"צ סק"ש בשעה"וע. ד"ח סק"ג וכה"ב תרעז סק"מ .8

ח "אמנם מסקנת כה. ח שאין להוסיף כלל"ודעת הפר,  חצי שעהלהוסיף

ומבואר שם , להיכר בעלמא, שמדברי הפוסקים משמע דסגי במוסיף מעט

ועל כן מועיל , בריש דבריו טעם הדבר משום חשד שלא יאמרו שלא נשתתף

מי ששיתף חבירו עמו לנר : ל"ושוב נמצא כן באגודה וז. גם כשמוסיף מעט

, פ צריך להוסיף"ומשמע דעכ. כ"ע, יף מה שיתן לו חבירומצוה צריך להוס

 .אבל כיון שמשתתף בפרוטה די שיוסיף מעט

וכמו שאמרו , שהרי המחוייב להשתתף באמת מחוייב להדליק, כן נראה פשוט .9

ואם לא נשתתף , אלא שרשאי להשתתף, בנר חנוכה" חייב"אכסנאי ' בגמ

, ח"תרעז סק[ב "וכבר נתבאר כן במ, רכהוגם לא יתכן לפוטרו מן הב, בודאי מחוייב
פ שנחלקו הפוסקים אם "שאע,  לענין אכסנאי המדליק מפני החשד]ז"צ סקי"ובשעה

וכיון שהוצרך להדליק , מ אם אין מדליקין עליו בביתו"מ, יוכל לברך שם

ממילא הדר דינא , ב"לא נשתתף בפרוטה עם בעה, בפתחו מפני החשד

 . כ לברך"יב גע ומחוי"שמחוייב להדליק בפ

 ,גם זה נראה שהוא פשיטא: ל"וז, ]ג"תרעז סק[ה בהדיא בדברי המאמר מרדכי "כ .10

דמאחר שחייב להדליק ולא נפטר מחיוב מצותו כיון שאין מדליקים עליו 

 ממילא יש לו להדליק , והוא אינו רוצה להשתתף בהדי בעל הבית,בביתו

 . ואין כאן חשש ברכה לבטלה,ולברך

 נסת הגדולה בענין גורם ברכה שאינה צריכהבדברי הכ

 האריך שהמנהג שבן הסמוך על שלחן אביו ]בהגהת הטור, תרעז[הגדולה |-בכנסת

וכתב לדון שהבן אצל אביו לא , ע אפילו ביש לו פתח לעצמו"אינו מדליק בפ

י גבי איש שאשתו מדלקת עליו בביתו "כ הב"על פי מש, יברך בפני עצמו

וכתב , וון שלא לצאת בהדלקתה ולהדליק ולברך בפני עצמושאינו רשאי לכ

והויא ברכתו ברכה , י הדלקת אשתו"דשם בודאי פטור ע, לדחות דיש לחלק

ועל כן לא הוי , ע"כ הכא הרי יש מחייבין אותו להדליק בפ"משא, לבטלה
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דבאמת גם באיש , ]י"בהגהת ב[כ בסמוך "פ מש"ע, ושוב כתב. ברכה לבטלה

שהרי מכוון שלא , ל"ש מהרי"וכמ,  עליו אינו ברכה לבטלהשאשתו מדלקת

י הוא דיש לחוש מצד ברכה שאינה "כ הב"אלא דמש, לצאת בהדלקתה

, ז הסיק בסוף דבריו שבין בבן הסמוך אצל אביו ובין בשאינו סמוך"ועפ. צריכה

אפילו אם מכוון שלא לצאת בברכת אביו יש להסתפק אם יכול לעשות כן 

, דבריו' לפי מה שכתב בתחיוהנה @@. ד"עכת. רבה בברכותדהא מ, לכתחילה

לאיש הנפטר " שיש מחייבין אותו"דיש לחלק בין בן הסמוך אצל אביו 

היה עולה לדינא דאיירי דוקא באופן שהבן , ע פטור"בהדלקת אשתו שלכו

וכמבואר בדבריו שם , נפטר בהדלקת אביו ואינו מדליק אלא מפני החשד

אשר בזה נחלקו , ב"לגמרי על שלחן בעה" מוכיןהס"דאיירי בבן וחתן 

ג "ובזה דן הכנה, ]וכמו שיתבאר להלן[, האחרונים אם יברך במדליק מפני החשד

, מ עדיף מאיש שאשתו מדלקת עליו"ומ, לומר שיש לחוש לברכה לבטלה

כגון כשאינו , אבל אם היה הבן מחוייב לגמרי מדינא, פ הכא יש מחייבין"דעכ

בזה לא יסתפק , ואין אביו מזכה לו במקצת השמן, אביומשתתף כלל עם 

ע חייב "דפשיטא דלכו, ג אם יש לדמותו לאיש שאשתו מדלקת עליו"הכנה

ואין לומר בו שיימנע מלהסתלק , כ"ובודאי חייב לברך ג, להדליק בפני עצמו

ג פשיטא "דבכה, משום דהוי ברכה לבטלה, משיתוף עם אביו ולברך בעצמו

, י"לכאורה למסקנת דבריו בדעת הבאמנם @@. ה לבטלהדליכא משום ברכ

, ע האיש יוצא בהדלקת אשתו"פ שלכו"ל דאע"ג כמהרי"ל להכנה"מבואר דס

היה מחוייב להדליק , מ אם היה האיש מכוון שלא לצאת בהדלקת אשתו"מ

י משום "ז חשש הב"אלא דעכ, "לבטלה"ולא הויא ברכתו ברכה , בפני עצמו

דעצם מה שבידו ליפטר בהדלקת אשתו ומכוון שלא , "ברכה שאינה צריכה"

וזה אינו [, צ"הרי גורם בזה ברכה שא, לצאת ומביא על עצמו חיוב הדלקה

דלדעתם אינו יכול לכוון , י בזה"כהבנת רוב ככל האחרונים בביאור דברי הב

נ "ז ה"ומעתה לפ, ]דממילא בעל כרחו נפטר בהדלקת אשתו, שלא לצאת

שהיות , לכאורה יהיה העולה לדינא, אצל אביו" ו סמוךשאינ"גם בבן , דכוותה

אין ראוי לכתחילה שיסתלק מן , ובידו להשתתף וליפטר בהדלקת אביו

כדי לגרום לעצמו חיוב הדלקה , השיתוף ויכוון שלא לצאת בהדלקת אביו

ודומיא דאיש שאשתו , צ"ס גורם בזה ברכה שא"דסו, ע"כ בפ"שיוכל לברך ג

ג איירי במי שנפטר בהדלקת הבית גם בלא "ומר דהכנהואין ל[, מדלקת עליו

וכמו , על שלחן אביו בקביעות" אינו סמוך"דהא איירי שם גם ב, שישתתף

א "ש וברשב"ומבואר ברא, ש באינו סמוך"א והרא"שהעמיד שם דברי הרשב

, ע"ג דאינו מחוייב בפ"וכל מה שהאריך שם הכנה, ג מחוייב להשתתף"דבכה
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]. ת בזה באורך להלן"וכמשנ,  שלחן אביו בקביעותהיינו במי שסמוך על

שגם כל אכסנאי שיכול להשתתף , ג"נמצא מבואר מדברי הכנהז "ולפ@@

שלא , כדי לברך ולהדליק בעצמו, לא יסתלק מן השיתוף, ב"בפרוטה עם בעה

שלא שמענו שראוי לכתחילה לאכסנאי , וזה דבר חידוש, צ"יגרום ברכה שא

והלא . כדי שלא יהא מרבה בברכות, דליק בעצמוב ולא לה"להשתתף עם בעה

ל שלא יעשה "דדוקא באיש הנפטר בהדלקת אשתו י, יש חילוק ברור בזה

לפי , מעשה להוציא עצמו מהדלקתה ולכוון שלא לצאת ולגרום לעצמו חיוב

אלא , הרי הוא מחוייב ועומד להדליק, כ האכסנאי"משא, צ"שגורם ברכה שא

ובזה לא אמרינן שהוא כגורם ברכה , צמושרשאי להשתתף כדי לפטור ע

ג "מדברי הכנהולכאורה @@. צ במה שאינו משתתף אלא מדליק בעצמו"שא

שהביא מדברי הפוסקים שאפשר לכוון שלא לצאת , יש ללמוד שלא חילק בזה

, ]נ יוכל לכוון שלא לצאת בברכת אביו"כ ה"וא[, ח הבדלה בבית הכנסת"יד

, והיינו[, בדיל בביתו להוציא בני ביתווכתב לדחות דשאני התם שרוצה לה

אבל , ]כדי שיישאר בר חיובא להוציאן, דלכן התירו שם לכוון שלא לצאת

דלולא חילוק זה , ומבואר. ד"עכת, ל מרבה בברכות"הכא לא שייך טעם זה והו

, היה מדמה דין נר חנוכה לדין הבדלה, ששם צריך להוציא בני ביתו בהבדלה

כדי שלא יהא מרבה ,  ידי חובתו בבית הכנסתוהיה מורה גם שם שיצא

ולכאורה לא שמענו שמחוייב , פ ששם מוטל עליו חיוב הבדלה"ואע, בברכות

, .]פסחים קיג' ועי[, לצאת מאחרים ולא להבדיל בעצמו כדי שלא ירבה בברכות

פ "י הוכיחו מדברי מרן לענין ברכות השחר שאע"ז והברכ"ואדרבה הרי הט

ז "ועכ, ]ש"ע, וכמבואר לעיל[, ורשאי לברך בעצמו, כוון לצאתצ ל"ששומע מאחר א

לצאת ממה ששומע ולא , ג שכן היה ראוי לעשות לענין הבדלה"משמע בכנה

ג שראוי שישתתף "דגם כלפי אכסנאי יסבור הכנה, ומשמע מזה, לברך בעצמו

דלגודל , איברא@@. כדי שלא יהא מרבה בברכות, ב"ולא יפרד מבעה

יותר נראה לבאר כוונת דבריו באופן , ג"ז בדברי הכנה" עפהחידוש שנמצא

דבאמת במי שמוטל עליו חיוב להדליק אלא שרשאי להשתתף , והוא, אחר

ג שאין עדיפות שישתתף ולא ידליק "פשיטא דמודה הכנה, ח"כדי לצאת יד

י דאיכא "ודוקא באיש היוצא בשל אשתו בלא שום מעשה חידש הב, בעצמו

ז איכא משום ברכה שאינה "דלפ' ג בתחי"כ הכנה"גם משו, צ"משום ברכה שא

שיוצאין בלא שום מעשה בהדלקת , היינו בסמוכין דוקא, צריכה גם בבן וחתן

ג בסוף דבריו "כ הכנה"ומש, ועל כן אין להם לגרום לעצמם חיוב נפרד, הבית

איירי התם באופן שכבר נשתתף בפריטי עם , לכלול בזה גם בן שאינו סמוך

ובזה כתב אם , ע משום חשד"כ רוצה לחוש ולהדליק בפ"לא שאחא, ב"בעה
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כ ואם "ומש, ואם לאו ידליק בלא ברכה, ב יסמוך"אפשר לסמוך על ברכת בעה

אין כוונתו , ב יש לדון מצד מרבה בברכות"יתכוון שלא לצאת בברכת בעה

מ רוצה "מ, אלא לעולם אחר שכבר נשתתף, ז לא ישתתף מעיקרא"באופן שעי

" בברכת"וזהו שדקדק לומר אם מתכוונים שלא לצאת [, ברך בעצמוכעת רק ל

ונהי נמי , ]ב"בהדלקת בעה" להשתתף"ולא כתב אם רוצים שלא , אביו או חמיו

כי אחר שמדליק ואינו מתכוון [, י הדלקתו זו נמצא שנסתלק מן השיתוף"שע

 ,ז יהיה נצרך באמת לברך"ועי, ]ב אינו נפטר בעל כרחו"לצאת בהדלקת בעה

מ "אבל מ, ]ג לברכה לבטלה"ועל כן לא חשש הכנה[, ולא הוי ברכה לבטלה

ובהדלקתו דוקא יסתלק מן השיתוף ויחזור , בעת שבא להדליק הוא פטור

ז דומה לאיש המוציא עצמו מהדלקת אשתו וגורם "וה, ויגרום חיוב לעצמו

וגם . [צ"י שיש לחוש משום גורם ברכה שא"שכתב הב, לעצמו חיוב ברכה

נראה שנשמר בדבריו ולא , ג בזה"רי החסד לאברהם שדן בכל דברי הכנהבדב

אלא שהיות והיה די לו , ג היתה שלא יסתלק מן השיתוף"כתב שהוראת הכנה

ולשון זה , ח בברכת אביו"ל ברכה שאינה צריכה אם לא ייצא יד"הו, בשיתוף

 ולא שמורה לו עתה להשתתף, "שכבר נשתתף"יתכן לפרשו שדי לו בשיתוף 

ומשמע דלולא , ג מדיני הבדלה"שהביא הכנהומה @@]. ע"במקום להדליק בפ

היה מורה שגם שם יכוון לצאת , שרוצה לישאר בר חיובא להוצאת בני ביתו

, ץ ההבדלה"הנה גם שם הרי איירי במי ששומע מהש, ס"בהבדלה שבביהכנ

חובתו ייצא ידי , ח"ואם לא יכוון דוקא שלא לצאת יד, והדרך שהכל יוצאין בה

וגורם , ז מוציא עצמו בידים מן הפטור"כ כשמכוון לא לצאת ה"וא, ממילא

ג דלולא הסברא דרוצה לישאר בר חיובא "ולכן כתב הכנה, לעצמו חיוב חדש

 . ץ"היה ראוי לו להפטר בהבדלת הש, להוציא בני ביתו

ר פעמים שאיש ואשתו חייבין בנ:  שכתב]קנב' עמ[כן משמע מדברי הלקט יושר  .11

ומבואר מדבריו . כגון שאין להם בית מיוחד ואין שניהם יחד, חנוכה

ומבואר מזה שאין , ז גם כאשר אינם בביתם המיוחד"דכששניהם יחד פוטרין זא

ז בהדלקה "וכמו שפוטרין זא, "המשפחה"אלא על " הבית"גדר החיוב על 

ז גם "כן מסתבר שפוטרין זא, פ שאינה בביתם המשותף"אע, עצמה

, ב או האשה"ונראה שאין חילוק אם האיש יתן הפרוטה לבעה. תבהשתתפו
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‰Ú·Ï Ì‰È·‡ Ô˙�˘"· , ˙ÙÒÂ� ‰ËÂ¯Ù ÌÓˆÚ È�Ù· Ô˙ÈÏ ÔÈÎÈ¯ˆ Ì�È‡Â

‰Ú·Ï"·.12  

‚ÓÏ , Ì�· ‚‰�Î˘‡ È�·Ó „Á‡ ÏÎ˘ Ê�ÂÓˆÚÏ ˜ÈÏ„Ó ˙È·‰ È .ז
 ÌÈÚÂ·˜‰ ˙È·‰ È˙¯˘ÓÂ È‡�ÒÎ‡‰]Ì˙È·· Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡˘ [

ÔÓˆÚ È�Ù· ˜ÈÏ„‰Ï ÔÈ¯„‰Ó.13 

 �˘˙ÂÙ˙Â˘· „Á‡ ˙È·· ÌÈ¯„‰ ,14 ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ�ÌÈ˙· ÈÏÚ· È .ח
˙ÂÙ˙Â˘· Â˜ÈÏ„È˘ ÏÈÚÂÓ Ì‡ ,ÂÏÈ˜‰ Á¯Â‡· ˜¯˘ ¯˘Ù‡˘ . ¯˜ÈÚÓÂ

 ÔÈ„‰ÛÂ˙È˘· È„ „Á‡ ˙È·· Ì‰˘ ÔÂÈÎ˘ ‰‡¯�,15 ]Â ·ÂË Â‰ÈÓ ÏÎ˘
ÂÓˆÚ· ˙Á‡ ÌÚÙ ˙ÂÁÙÏ ˜ÈÏ„È Ì‰Ó „Á‡16[ , Â˜ÈÏ„È˘ ¯˙ÂÈ ·ÂËÂ

ÂÙ˙˙˘È ‡ÏÂ ÂÓˆÚ È�Ù· „Á‡ ÏÎ.17Ú„Î Â�È‚‰�ÓÏ ‰Ê ÏÎÂ  Ô¯Ó ˙
Â˘‰"Ú ,Ó¯‰Î ÔÈ‚‰Â�Ï Ï·‡" ÂÏÈÙ‡ ˙È·‰ È�·Ó „Á‡ ÏÎ ˜ÈÏ„‰Ï ‡

˘ÓÓ ‰ÁÙ˘Ó‰ È�·· ,ÂÓˆÚÏ „Á‡ ÏÎ ˜ÈÏ„È ‰Ê·˘ ÔÎ˘ ÏÎ.18 

                                                                                      
 .כשם שאין חילוק מי מהם ידליק שם שיפטור את חבירו

, שאין גדר החיוב על הבית אלא על המשפחה, פ המבואר לעיל"כן מסתבר ע .12

ולא מצינו שתיאמר סברת אשתו . והרי משפחה זו משתתפת בהדלקת הנרות

ורק לענין [, טרה מעיקר החיוב יותר משאר בני הביתכגופו לענין נר חנוכה לפו

גם שאר בני , ועל כן כשם שהיא נפטרת בהשתתפות בעלה, ]ההידור אמרו כן

 .ל"ז אויערבאך זצ"וכן הוא דעת הגרש. ביתו נפטרים באותה ההשתתפות

 .ו"ה וסק"ח סק"א וכה"ג וסק"ב סק"מ .13

שהם דרים כמה ביחד ]  להדליקבאופן שצריכין[ומצוי יותר כגון בבחורי ישיבה  .14

 .שנמצאים כמה יחד בחדר אחד, וכן באסירים בבתי הסוהר. בחדר אחד

צ "ר הגרב" וכן הורה מו.ח וישב אות טז"וכן הכריע בבא, ה עמו"ל תרעז ד"בה .15

 . ה לענין אסירים בבית הסוהר שכמה אסירים יחד רשאין להשתתף"זללה

 .ח שם"בא .16

, ה בשיעור לענין בחורי ישיבות החייבין בהדלקה"צ זללה"ר הגרב"בשם מו .17

 .נ דכוותה"וה

 .ב"ח תרעא סקי"כה .18
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ãùçä éðôî ÷éìãîä éàðñëà 

‡ÒÎ‡ , ÂÏÈÙ�Ù· Á˙Ù ÂÏ ˘È˘ È‡�ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯Ï ÁÂ˙Ù‰ ÂÓˆÚ È .ט
‰Ú· Ï˘ ÂÁ˙Ù ‰·˘ ÁÂ¯ ‰˙Â‡Ï Á˙Ù‰ Ì‡"·,19  Â˙Â‡ Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â

¯ „ÁÂÈÓ ¯„Á‰‰�È˘Ï ˜ ,Â˙È·· ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÂÏÈÙ‡Â,20  ÍÈ¯ˆ
ÂÁ˙Ù· ˜ÈÏ„‰Ï,21 „˘Á ÌÂ˘Ó , ¯Á‡ ˘È‡ Ì˘ ¯„˘ ÌÈÚ„ÂÈ˘Î˘

‰ÎÂ�Á ¯� ˙˜Ï„‰ ˙ÂˆÓ ÌÈÈ˜ ‡Ï˘ Â„˘ÂÁÏ Â‡Â·È.22 ÔÎ ÏÚÂ , ÔÈ·
‰¯Ï ‰�ÂÙ‰ ÔÂÏÁ· ÔÈ˜ÈÏ„Ó˘Î" ˙È·‰ Á˙Ù· ÔÈ˜ÈÏ„Ó˘Î ÔÈ·Â ¯

¯ˆÁÏ ÍÂÓÒ‰ ,ÂÓˆÚ È�Ù· ˜ÈÏ„‰Ï ÍÈ¯ˆ.23 ] ‰�ÂÙ˘ ÔÂÏÁ‰ Ì‡Â
¯Ï‰"ÎÓ ÍÂÓ� ¯ 'Ì˘ ˜ÈÏ„È ‰Ó‡ ,ÂÁ˙Ù· ˜ÈÏ„È ¯˙ÂÈ ‰Â·‚ Ì‡Â.[24 

‡È�ÒÎ‡˘ ‰Ê ÔÈ„ , Â�Ù· Á˙Ù ÂÏ ˘È˘ È‡�ÂÁ˙Ù· ˜ÈÏ„Ó ÂÓˆÚ È .י
ÂÎÂ˙Ó ˜ÂÏÁ ˙È·‰˘Î ‡Ï‡ ,È‡�ÒÎ‡‰ ˘Ó˙˘Ó ¯„Á‰ Â˙Â‡·Â.25 

Ï‡˘ÂÓ ¯„Á‰ ‡‰È˘ ÍÈ¯ˆÂ ÂÏ È¯Ó‚Ï ÂÎ¯ÂˆÏ ,ÔÈ‡Â ÌÈ¯Á‡ 
ÌÈ˘Ó˙˘Ó Â· ÏÏÎ, ÈÒ�Î� ˙È·‰ È�· ¯‡˘ ÔÈ‡ Â�ÈÈ‰Â Ì˘Ó ÏÂËÈÏ Ì

˙Â�Â¯‡‰Ó ÌÈˆÙÁ È‡�ÒÎ‡‰ ÔÓ ˙Â˘¯ ˙ÏÈË�· ‡Ï‡ ‰ÓÂ„ÎÂ .Ì‡ Ï·‡ 
ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˘Ó˙˘Ó ÂÏÈÙ‡ ¯„Á‰ Â˙Â‡· È„Î ˜¯ ˙Á˜Ï ÌÈ„‚· 

Â„ÎÂ Ì˘ ÌÈ‡ˆÓ�‰ ˙Â�Â¯‡‰Ó,' ‡Ï ·˘Á� ¯„Á‰˘ Ï‡˘ÂÓ ÂÏ, Â�È„Â 
È‡�ÒÎ‡ ¯‡˘Î Û˙˙˘Ó˘ ÈËÈ¯Ù· ÌÚ ÏÚ· ˙È·‰ .Ì‡Â ‰ˆÂ¯ Ì‚ 

ÔÙÂ‡· ‰Ê ˜ÈÏ„‰Ï Â¯„Á·, È‡˘¯ ‰Ï‰Î¯· ‡Ï· ˜ÈÏ„. ·ÂËÂ ÚÓ˘È˘ 

                                    
 .י"ח סק"ו וכה"ב סק"מ .19

 .ט"ח סק"ה וכה"ב סק"מ .20

 .א"ע תרעז ס"שו .21

 . ד"ב וסקי"ח סקי"ה וכה"ב סק"מ .22

שגם במדליק בפתח הבית הפונה לחצר יש חשד מעוברים ושבים , ב"ח סקי"כה .23

 . ולענין ברכה עיין להלן.ש"וכמבואר בטור בשם הרא, חצרשאינם בני ה

 .]במה שפרסם בקובץ תורני שם[ה "צ זללה"ר הגרב"מו .24

ה פתוח כתב להסתפק אם מיירי דוקא בחלוק מתוכו ויש לו "ל תרעז ד"בבה .25

וכתב שמלשון . או שגם ביש לו זוית אחת שהאורח משתמש בה, חדר מיוחד

 .  לו חדר מיוחדע משמע שהוא רק ביש"השו
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˙ÂÎ¯·‰ ÏÚ·Ó ˙È·‰ ˜ÈÏ„ÈÂ „ÈÓ Â¯„Á·.26  

, ˘·Ó „Á‡ ÏÎ�Ù· ˜ÈÏ„Ó ˙È·‰ È�ÓÏ ,ÂÓˆÚ È�· ‚‰�Î˘‡ È�Ê .יא
È"ÌÈ�Ù· ˜ÈÏ„‰Ï Â‚‰�˘ ÌÂ˜Ó·˘ ‡ , ÂÏ ˘È˘ Á¯Â‡ ÏÎ· ˘ÂÁÏ ˘È

ÂÓˆÚ È�Ù· ¯„Á] Ú‡"ÂÓˆÚ È�Ù· Á˙Ù ÂÏ ÔÈ‡˘ Ù[ , È�· Â‰Â„˘ÁÈ˘
‰˜Ï„‰‰ ˙ÂˆÓ ÌÈÈ˜Ó Â�È‡˘ ˙È·‰, ÔÈ˜ÈÏ„Ó˘ ÌÈÚ„ÂÈ Ì�È‡˘ ÈÙÏ 

 Â˙È·· ÂÈÏÚ]‰Ú· ÌÚ Û˙˙˘�˘ ÂÚ„È „ÈÓ˙ ‡Ï Ì‚Â"·[ . ÏÎ· ÔÎ ÏÚÂ
‰Ú· ÌÚ Â˙ÂÙ˙˙˘‰ ÏÚ ÍÂÓÒÈ ‡ÏÂ Â¯„Á· ˜ÈÏ„‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÙÂ‡"·.27 

Ì‡ Ì�Ó‡ ÂÓˆÚ È�Ù· ¯„Á ÂÏ ÔÈ‡ , ÔÈ˜ÈÏ„Ó˘ ‰Ó ÏÚ ÍÂÓÒÏ È‡˘¯
Â˙È·· ÂÈÏÚ ,‰Ú· ÌÚ Û˙˙˘‰Ï Â‡"·.28 

‡· ˙˜Ï„‰· , ÂÏ ˘È˘ ‡Ï�ÒÎ‡Â˙È· È�Â˙·ÂÁ È„È ‡ˆÈ ¯·Î˘ È‡  .יב
¯‡Â·Ó‰Î „˘Á‰ È�ÙÓ Ì˘ ˜ÈÏ„ÓÂ „¯Ù� Á˙Ù ,È" ÏÚ Í¯·È ‡Ï˘ ‡

ÂÊ ‰˜Ï„‰,29 ‰Ú·Ó ˙ÂÎ¯·‰ ÚÓ˘È ˜ÙÒ‰ ÔÓ ˙‡ˆÏ È„ÎÂ"·.30  Ì‡Â
                                    

ומבואר דנקט  [.]שם[ה בשיעור ובמה שפרסם בקובץ תורני "צ זללה"ר הגרב"מו .26

 ].דאף דינא דחשד אינו אלא בחדר מיוחד ומושאל לצרכו ואין אחרים עמו

כ אם אין לו פתח "א, ר"דדוקא כשמדליקין בחוץ שהחשד מפני בני רה, והיינו .27

ע איכא "ואם יש לו פתח בפ, י שמשתתף"ונפטר ע, ר"ע ליכא חשד מבני רה"בפ

ע "אבל במדליקין בפנים הרי אין תלוי אם יש לו פתח בפ, ע"חשדא וידליק בפ

וכמו , ע הרי בני הבית חושדין אותו שלא הדליק"וכל שיש לו חדר בפ, או לא

לפי שאינם יודעין [ר "ע איכא חשד מבני רה"שבמדליקין בחוץ ויש לו פתח בפ

הוא הדין במדליקין , וצריך להדליק ולא סגי שישתתף, ]תושמדליקין עליו בבי

שאין יודעין שמדליקין עליו [איכא חשד מבני הבית , ע"בפנים ויש לו חדר בפ

צ "ז ושעה"ג וסק"ב תרעז סק" מ-וצריך להדליק ולא סגי שישתתף , ]בביתו

 . ה פתח"ל ד"ובבה, י"סק

 .ה לעצמו"ל ד"ז ובה"ב סק"מ .28

ג "ב הביאו שכן דעת הכנה"ח סקי"ז וכה"צ סקט"ושעהח "ב תרעז סק"במ .29

פתחים ' ב בב"ח לדמות הדלקת אכסנאי הזו שמפני החשד להדלקת בעה"והפר

גם , ן שאינו מברך בפתח השני"וכמו שמבואר שם בדברי הר, מפני החשד

י פירש בזה "ובברכ, א שיש לחלק" אמנם דעת המג.האכסנאי דהכא אינו מברך

 . לא בירך כללכ הכא"משא, ך על פתח אחדשכבר מברדשאני התם 

וטעם הדבר . ]במה שפרסם בקובץ תורני שם[ה "צ זללה"ר הגרב"פ מו"וכ, ח שם"כה .30
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Ú·Ó ÚÓ˘ ‡Ï‰"· , È�Ù· Í¯·Ï È‡˘¯ Â�È‡˘ ‰‡¯�ÂÓˆÚ , ˜ÙÒ„
Ï˜‰Ï ˙ÂÎ¯·.31 

 È‡Â�Ù· Á˙ÙÂ ÂÁ˙Ù· ˜ÈÏ„Ó Â�ÒÎ‡ ,ÂÏ ˘È Ì‡ ÂÓˆÚ È�Ê È‡‰ .יג
˘ÓÛ˙˙ ˙È·‰ ÏÚ· ˙˜Ï„‰· ‰ËÂ¯Ù· , Ì‡ ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡ Ì‚

Â˙È·· ,ÍÈ¯ˆ ÂÓˆÚÏ Í¯·Ï ,˜ÈÏ„‰Ï ·ÈÂÁÓ ˙Ó‡· È¯‰˘ , ‡Ï‡
Û˙˙˘‰Ï È‡˘¯˘ ,Û˙˙˘Ó Â�È‡˘ÎÂ ,˜ÈÏ„‰Ï Â·ÂÈÁÏ ¯ÊÂÁ.32  

                                                                                      
פ שמדליקין עליו "אע, א שכל שלא הדליק בעצמו"שי, כמו שנתבאר לעיל

יעמוד אצל , וכדי לצאת גם לשיטות אלו, צריך לברך ברכות הרואה, בביתו

 .ותב וישמע הברכ"בעה

א "והוא כדעת המג,  הביא משולחן גבוה שיוכלו לברך בעצמם]ו"סקט[ח "בכה .31

, אמנם מאחר ונחלקו בזה הפוסקים. ח"ג והפר"ודלא כהכנה, ל"י הנ"והברכ

 ]כד' סי, אלקלעי[וכבר בחסד לאברהם . [ל"נראה עיקר שלא יברכו משום דסב
א היכא " הרמובפרט דלדעת]. הביא דברי השולחן גבוה ונחלק עליהם

ע אף בלא שמע הברכות לא יוכל "ולכו, דמדליקין בפנים ליכא חשד כלל

ויועיל לו ,  ואין לומר שיכוון בדעתו שלא לצאת בהדלקת בני ביתו.לברך

כ "א, א ליכא חשד בזמננו"ס לדעת הרמ"שהרי אחר דסו, שיהא רשאי לברך

לו לסוברין דאפי[, ע"מצד מה שמדליק מפני החשד ודאי לא יוכל לברך לכו

א "וא, א בזמננו ליכא חשד"הלא להרמ, דמברך על הדלקה שמפני החשד

כ כל מה שרוצה לסמוך ולברך מצד מה שמתכוון "וא, ]לצרפם להקל לברך

ולהמבואר לעיל אין רשאי לעשות כן בלא , שלא לצאת בהדלקת בני ביתו

 .שום צירוף

, ז"צ סקי"עימו בשעהוהסכים , ב פרנקל"פ הכרעת הגאון ר"ע, ח"ב שם סק"מ .32

שבודאי , ב"ג לא פליג באופן זה שנסתלק משיתופו עם בעה"ונראה דגם הכנה[

ג איירי באופן "אלא דהכנה, כ לברך"ע וממילא חייב ג"חייב להדליק בפ

ג "שבזה חשש הכנה, ב"או כשכבר יצא בהדלקת בעה, שמדליקין עליו בביתו

ליק בעצמו ממילא ז שמד"משום שעי, פ שאין לחוש לברכה לבטלה"שאע

ל דמועלת כוונתו "וס[, ב"מתכוון שלא לצאת בשל אשתו או בשל בעה

ז גורם לעצמו חיוב "מ כיון שעי"מ, ]'להוציאו שלא ייפטר בהדלקת ביתו וכדו

י גבי איש "ש הב"כמ, ל גורם ברכה שאינה צריכה"הו, חדש שהיה פטור ממנו

 משמע שבכל מדליק מפני  שלכאורה]ב"סקי[ח "כה' ועי]. שאשתו מדלקת עליו

אמנם נראה שכוונתו . ב"ועל כן ישמע הברכות מבעה, החשד יש ספק אם יברך
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, ‡·Ó „˘Á ÔÈ�˘ ÌÂ˜Ó· ,ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯ È�Ù· ˜ÈÏ„‰Ï ÔÈ‚‰Â�ÌÈ .יד
· Ì‰ÓÚ Û˙˙˘Ó Â‡ ÌÈ�Ù· ˜ÈÏ„Ó˘ ÔÈÚ„ÂÈ ˙È·‰ È�· È¯‰Â‰ËÂ¯Ù.33 

ÌÈ�Ù· ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÌÈ·¯˘ Â��ÓÊ· ÔÎ ÏÚÂ , ˙Â˘¯ È�·Ó „˘Á ÔÈ‡ ·Â˘

                                                                                      
דאז חיובו להדליק בפתחו אינו אלא , ב בפרוטה"באופן שגם משתתף עם בעה

, ב"ע בפתחו אינו משתתף עם בעה"ז שמדליק בפ"אבל באופן שעי, משום חשד

ח להלן "כ בכה"וגם מש. ע"בזה פשוט שמדליק בברכה לכו, ב"ש המ"וכמ

כ ישמע מאביו וידליק "ז בן האוכל אצל אביו יש ספק אם מברך וע" שעפ]ו"סקט[

ז באופן שאוכל אצל אביו בקביעות ומדינא יצא בהדלקת "ל דכ"כ צ"ג, בפתחו

אשר זהו הרבותא שנזכרה בדברי , אביו ולא נשאר עליו חיוב אלא מצד חשד

מחוייב מדינא כגון שאינו אוכל בקביעות אבל ב, ש בן אצל אביו"ע במ"השו

אז ודאי , אצל אביו ואין מדליקין עליו בביתו וגם אינו משתתף בפריטי עם אביו

 .מחוייב לברך בפני עצמו

ר במקום "דלא שייך חשד כלל מבני רה, א"מ וברמ"עיקר הדין מבואר בד .33

ג " סקיח"א ובכה"ב סקי"וכתבו במ. ר"שמדליקין בפנים ואין ניכר לבני רה

שלא , ע"מ כן הוא גם לדעת השו"מ, א"א בלשון י"פ שנכתב ברמ"שאע, ט"וסקי

פ בחצר כשניכר "הורה לחוש לחשד אלא לפי המנהג להדליק בחוץ או עכ

ידליק "א שכתב "לשון הרממ "ומ@@. ולא במדליקין בפנים לגמרי, ר"לבני רה

דליק שכל אחד מבני הבית מ, הוא דוקא למנהג אשכנז" במקום שאוכל

, ]ה פתח"ד[ל " ובבה]ז"סק[ב "ו המובאת במ"וחשש בזה לשיטת מהרי, לעצמו

כ לעולם כל אכסנאי צריך "א, א מדליק בעצמו"שבזמננו למנהג אשכנז שכ

ע "אבל לדעת השו, להדליק בפנים שמא יחשדוהו שאינו מקיים המצוה

כ גם "א, ןה כל בני הבית אינן מדליקי"ובלא, ב לבדו מדליק"ולמנהגינו שבעה

, ב"ויתלו שנשתתף עם בעה, ע לא יחשדוהו"כשהאכסנאי לא ידליק בפ

י דכל החשד בזה אינו אלא למנהג "צ סק"ב שם ובשעה"וכמבואר בהדיא במ

ו היה לו "ל כמהרי"א דאי ס"ד הרמ"ל ע"שתמה בבהומה @@. בני אשכנז

 ,ו"א לא חשש ולא הביא כלל לשיטת מהרי"אין כוונתו שהרמ', להגיה וכו

, ולכן כתב ידליק במקום שאוכל, ו"אלא שלאחר שנראה שחשש למנהג מהרי

, ע"ז החיוב גם כשאין לו פתח בפ"שלפ, כ להגיה"כ למה לא הוסיף ג"א

פ שנראה שחשש "נראה שאע, ע"א על הציור המבואר בשו"ומהוספת הרמ

ו אין חילוק "ובאמת למהרי, ר"מ אינו אלא ביש לו פתח פתוח לרה"מ, ו"למהרי

ר לא "כ גם ביש לו פתח פתוח לרה"א, ו"ל כלל כמהרי"ואי לא ס[, ה כללבז

 .ל"וזו קושיית הבה, ]א להצריכו להדליק בפנים במקום שאוכל"היה להרמ
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ÌÈ·¯‰ .„ÂÚÂ ,‰˜Ï„‰‰ ÔÓÊ· ÌÈ�Â˘ ÌÈ‚‰�Ó ˘È˘ , ÏÎ‰ ÔÈ‡Â
ÔÓÊ‰ Â˙Â‡· ÔÈ˜ÈÏ„Ó ,˜ÈÏ„‰ ‡Ï˘ Â‡¯È˘Î Ì‚Â , ÔÓÊ· ˜ÈÏ„Ó˘ ÂÏ˙È

¯Á‡.34]  ıÂÁ·Ó ÔÈ˜ÈÏ„Ó Ì˘ È„Â‰È‰ ·Â˘ÈÈ‰ ÏÎ˘ ÌÂ˜Ó· ‡Ó˘Â
‰Â˘ ÔÓÊ·Â ,˜Ó ˘È˘ ÔÈ„‰ ¯ÊÂÁ„˘ÁÏ ÌÂ.[ 

åéáà ìöà ïñëàúîä ïá 

È‡Â� Ô· Ì‚ ,ÂÈÓÁ Ïˆ‡ Ô˙Á Â‡,  ÔÈÎÂÓÒ Ì�‰ ÈÂ˘�ÂÈ·‡ Ïˆ‡ ‡ˆÓ .טו
‰Ú· ÔÁÏ˘ ÏÚ"·,35Ú‡ "‰Ú· ÔÁÏ˘ ÏÚ ÌÈÏÎÂ‡ ÌÈ˙ÈÚÏ˘ Ù"· ,

È‡�ÒÎ‡Î ÌÈ�Â„È� ,‰ËÂ¯Ù· Û˙˙˘‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆÂ.36  

È‡Â�ÂÈ·‡ Ïˆ‡ ˙ÂÚÈ·˜· ¯¯Â‚˙Ó‰ Ô· Ï·‡ , ¯·„ ÌÂ˘· ˜ÂÏÁ Â .טז
ÂÈ·‡ ÔÁÏ˘Ó ,Â„È� Â�È‡Û˙˙˘‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ È‡�ÒÎ‡Î Ô , ÔÙÂ‡ ÏÎ·Â

˙È·‰ ÏÚ· ˙˜Ï„‰· ¯ËÙ‰Ï ˙È·‰ È�·Ó „Á‡Î ÔÂ„È�.37 ‰‡¯�Â 

                                    
 .ה"צ זללה"ר הגרב"בשם מו .34

ובמה שנתבאר באורך דגדר , ועיין להלן במה שיתבאר בזה מדברי גן המלך .35

 .כשמתגוררים שם בקביעותהוא , המבואר בדברי האחרונים" סמוך"

דחתן אצל חמיו צריך , י"א שהובא בב"עיקר הדבר מבואר בתשובת הרשב .36

שדימו בן אצל , ע"ש ובטור ובשו"וכן משמע בתשובת הרא. להשתתף בפריטי

ע חייב "פ שכתבו כן לענין שאם יש לו פתח בפ"ואע, אביו לשאר אכסנאי

כלל הדברים משמע שאין מ, ולא כתבו בהדיא שנידון כאכסנאי, משום חשד

א הללו ובביאור "ועיין בסמוך במה שיתבאר בארוכה בדברי הרשב. חילוק בזה

 .א"דברי גן המלך שלא ייסתרו מדברי הרשב

  בדין בן המתגורר אצל אביו בקביעות  .37

מ גם "ובפרט שיש בזה נ, נראה שיש להאריך קצת, כדי לבאר זה העניןהנה  

כתב בשם  ]תרעז[הטור @@: וזה החלי. ענין אכסנאילהבנת דברי הראשונים ב

האוכל אצל אביו או האוכל אצל חבירו ויש לו בית  ש בתשובה שבן"הרא

א "ז שהרשב"י הביא ע"ומרן הב. מיוחד לשינה צריך להדליק מפני החשד

צ להדליק אבל צריך "בתשובה כתב שהאוכל אצל חבירו או אצל אביו א

י אבוהב "וכתב מהר: ל"א וז"י אחר דברי הרשב"ועוד הביא מרן הב. להשתתף

בן גדול בבית אביו ואינו סמוך על שולחן אביו הרי הוא , ל בשם ארחות חיים"ז

והוא הדין בחתניו היכא דאין להם בית שידליקו , כאכסנאי וצריך להשתתף
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, יד-יא' חנוכה סי' הל[ל הארחות חיים במקור הדברים "זוהנה @@. ל"עכ, בעבורם

הרי הוא , גדול בבית אביו ואינו סומך על שלחן אביו: ]א"ק שבת כג ע"קשד ב"הו

. ל"עכ. דאין ידו כיד אביו, א דאפילו סומך הרי הוא כאכסנאי"וי. כאכסנאי

על שלחן אביו אינו נידון " וסמוך"ומבואר שלשיטה ראשונה גדול שבבית אביו 

שהרי אפילו , ונראה שנחשב מבני הבית ממש ואינו צריך כלום, כאכסנאי

וכבר דקדק [, צ"כ בסמוך אפילו שיתוף א"וא, באינו סמוך לא בעינן אלא שיתוף

כ לדעה שניה אפילו "משא]. וכדבסמוך, ח"מדברי הא ]ריש תרעז[א "כן במג

ודמי לשאר , לפי שאין ידו כיד אביו, כשסמוך נחשב אכסנאי וצריך להשתתף

ב הכריע כדעה ראשונה י אבוה"ומשמע דמהר. שני בעלי בתים הדרים יחד

 .]כג[במאירי בשבת  מצינועוד @@. ולכן השמיט דעה שניה, שבאורחות חיים

חכמי התוספות כתבו ששני בעלי בתים הדרים בבית אחד וסמוכים על : ל"וז

וזו . צריך להדליק או להשתתף, אפילו בן גדול ונשוי בבית אביו', שולחן א

ו הדברים אלא בזרים שאינם מכלל שלא נאמר, השניה מיהא אינה נראית כלל

ועתה יש . ל"עכ. אבל כל שהוא מכלל בני הבית אינו צריך כלום, בני הבית

, ז"ואם נחלקו בדבריהם זע, ל"עלינו לבאר באיזה אופן דברו כל הראשונים הנ

נראה ברור דהמאירי איירי באב ובנו הדרים כל השנה והנה @@. או לא

דבריו לדון בשני בעלי בתים הדרים בבית וכמו שהתחיל בריש , בשיתוף גמור

, שזהו ביתם המשותף כל ימות השנה דמשמע, אחד וסמוכין על שלחן אחד

וכן משמע במה , ]ובזה נחלק המאירי, השוו ביניהם לבין אב ובנו' והתוס[

ל להמאירי "ג ס"ודוקא בכה, ממש" מכלל בני הבית"שחילק בסוף דבריו שהם 

לפי שכאן כל בני הבית המתגוררים שוים , ר בזהוטעם הדב. שאינו צריך כלום

, ודינא דהדלקת הבית פוטרת לבני הבית אינו דוקא באיש ואשתו, בחשיבותם

אינם נידונים כשני בעלי , שכל שאינם נפרדין בעניניהם, אלא גם באב ובנו

אלא הנהגתם כאן , בתים ששיתופם רק בעצם התגוררותם תחת קורת גג אחת

. כולם נפטרים בהדלקתו, מהם שמדליק' על כן כל או, היא כמשפחה אחת

]. ומיהו בעלי התוספות חלקו שגם אב ובנו נחשבים כשני בעלי בתים נפרדים[

לבין מי שהוא " זרים שאינם מכלל בני הבית"שחילק המאירי בין ומה @@

נראה שאין הכרח שכוונתו לחלק בין קרובי משפחה , "מכלל בני הבית"

אלא היותם מבני ,  שאין קירבת המשפחה גורמת הענין,ושאינם קרובי משפחה

, ועל כן, "בני הבית"ובודאי שגם בן חורג או מאומץ נכלל בגדר , הבית או לא

שהרי הם בכלל דברי , ל"לא מבעיא דשני אחים המתגוררים יחד באופן הנ

אלא אפילו , ]ואין כוונת המאירי דוקא לאב ובנו[, המאירי שאינן צריכין כלום

, כל שהם דרים יחד בבית כמשפחה אחת,  שאין ביניהם קרבת משפחהאנשים
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ודוקא שני בעלי , ואינם צריכין כלום" בני הבית"הרי כל המתגוררים שם בכלל 

פ שבמקרה עתה "אע, ואינן נוהגין כמשפחה אחת, שהן נפרדים במהותם, בתים

ומחוייבין , לענין נר איש וביתו" בית אחד"אין זה נחשב , סמוכין על שלחן אחד

אם כוונת המאירי לפטור , שדבר זהובאמת @@. א להדליק בפני עצמו"כ

, ל שנחלקו בו האחרונים"כבר נזכר בדברי הבה, דוקא בבני משפחה אחת

דבחורים ההולכים ללמוד צריכין  ]סימן פה[ל כתב בתשובה "דהנה מהרש

ריהם והיינו כמו שהיה בדורות הקודמים שעזבו בית הו[, להשתתף בפריטי

י ושוכרים דירה "ל הבאים ללמוד בא"וכמצוי היום בעיקר בבני חו, לגמרי

דאפשר , והוסיף, ל"הביא דברי מהרש ]ריש סימן תרעז[א "ובמג, ]'לעצמם וכו

ב הוא מכלל בני הבית ונפטר "אבל סמוך על שלחן בעה, ע"דדוקא באוכל בפ

ונסתייע , ]שכנזכמנהג בני א[כ רוצה להיות מן המהדרין "בהדלקת הבית אא

א בזה "ד המג"ח שחלק ע"הביא מהפר ]שם[ל "ובבה. ל"מדברי הארחות חיים הנ

א מדברי הארחות "וכתב לדחות ראיית המג, ל דבכל גווני צריכין להדליק"וס

משום שבמאירי הביא בשם חכמי התוספות לחייב אפילו בבן אצל , ל"חיים הנ

א "ח דבדינא דהמג"ל להפר"מ ס"מ, פ שהמאירי עצמו נחלק עליהם"ואע, אביו

דפירש בדברי המאירי , ונראה כוונתו. תתףודאי מודה המאירי דצריך להש

, ד בעלי התוספות לפוטרו בסמוך על שלחן אביו"דדוקא בבן אצל אביו נחלק ע

אפילו סמוכין , וכגון הבחורים הבאים ללמוד, אבל במי שאינם קרובין משפחה

יש לנו לבאר גם ז "ועפ@@. ב לגמרי אינן נפטרין בהדלקתו"על שלחן בעה

דגם שם איירי במתגורר אצל אביו  ,י האורחות חייםמחלוקת השיטות בדבר

ולדעה ראשונה דוקא אינו סמוך על שלחן אביו , ]א"וכהבנת המג[, בקביעות

צ "ל כאחד מבני הבית ממש וא"הו, אבל אם סמוך, ל כאכסנאי ובעי שיתוף"הו

ל "אמנם דעה שניה סוברת דאפילו כשהוא סמוך הו, וכדעת המאירי, כלום

, בעלי בתים הדרים בבית אחד' ודמי לב, אין ידו כיד אביומשום ד, אכסנאי

לדון בדברי וכשנבוא @@. שהביא המאירי' ולכאורה הוא כדעת התוס

ע שהורו שבן "ש והטור והשו"הנה לכאורה מדברי הרא, א"ש והרשב"הרא

שהרי שם חייבוהו , אין ראיה לנידון דנן, ע"אצל אביו מדליק ביש לו פתח בפ

ע נפטר "אפשר דלעולם בעיקר חיובו היכא דאין לו פתח בפכ "וא, משום חשד

אלא שביש לו פתח לעצמו , ח"וכדברי המאירי והא, צ כלום"בהדלקת הבית וא

אבל הנה אפילו למאי דמשמע , ]ועיין בזה להלן בדיני אכסנאי[, חייב משום חשד

, ע"צ להדליק בפתח בפ"וא, ש דליכא משום חשד"ד הרא"א פליג ע"דהרשב

שאינו נידון כאחד מבני הבית להפטר , פ מתבאר מדבריו"הא מיהא עכמ "מ

א "ולכאורה נראה דדברי הרשב, שהרי הצריכו להשתתף, בהדלקת הבית
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שהרי לדעתם הסמוך אצל אביו בקביעות , ל"ח הנ"פליגי על דברי המאירי והא

. א הורה דחתן האוכל על שלחן חמיו צריך להשתתף"והרשב, פטור מכלום

ח דלא קאמר המאירי לפטור אלא בקרובי "ם נאמר כדברי הפרואפילו א

. ז הצריך להשתתף"ועכ, א איירי בקרובי משפחה"מ הלא גם הרשב"מ, משפחה

א "דלאו בחד גוונא איירו הרשב, להמבואר האמת יורה דרכואמנם @@

ודוקא , ל"וכנ, דהמאירי איירי במי שדר עם אביו בשיתוף כל השנה, והמאירי

א איירי במי שיש לו בית "אבל הרשב, מבני הבית'  המאירי כאבזה חשיב ליה

, אלא שבימי חנוכה הלך להתארח אצל חמיו, לעצמו לכל ימות השנה

ואין דרך לומר כן על מי , "מי שאוכל בבית חמיו", וכדמשמע לשון השאלה

מלשון  ]שם[וכבר דקדק כן בכנסת הגדולה , שדר שם כל השנה בתמידות

וכן הסכים בחסד , א באינו סמוך"הרשב ז העמיד גם דברי"ועפ, ש בזה"הרא

בביאור  ]התשובה' כד בתחי' סי,  שנה250-מרבני שאלוניקי לפני כ, לרבי אברהם אלקלעי[לאברהם 

א שכיון שאין מדליקין עליו בביתו "כ דוקא בזה כתב הרשב"וא, א"דברי הרשב

אשר , תארח שםרק מ, לפי שבאמת אינו מבני הבית, צריך להשתתף בפריטי

ולא אמרינן דמחמת שסמוך על , זהו עיקר הטעם לחייב אכסנאי להשתתף

לפי שאורח , ב הרי הוא כאחד מבני הבית ליפטר בהדלקת הבית"שלחן בעה

דיש , עוד ונראה@@. ]ג"א תרעז סק"א[ג "ש בפמ"וכמ, "ומחר ילך לביתו", הוא

, ל"י הנ"ברי מרן הבגם מד, ח"ד המאירי והא"א לא פליג ע"ללמוד כן דהרשב

דבן הדר אצל , ל כהמאירי"דהנה להמבואר דדעה ראשונה באורחות חיים ס

כ "א, י"י אבוהב שהביאו הב"וכוותה הכריע מהר, אביו בקביעות פטור מכלום

א גם על דברי "וממילא נחלק הרשב[, א והמאירי פליגי אהדדי"אילו היו הרשב

ו בסתירת "ד זה ולא הרגיש חי העתיקם זה בצ"נמצא דמרן הב, ]ל"ח הנ"הא

א ודאי איירי דוקא במתארח אצל "דהרשב, אמנם להמבואר ניחא. הדברים

י גם אוכל אצל "ועל כן דימה לזה מרן הב[, ולא דר שם בקביעות, חמיו

אבל , ועל כן מחוייב להשתתף, ]שגם הוא אינו דר שם בקביעות, "חבירו"

ומשמע דבסמוך אינו , אכסנאיל כ"האורחות חיים שכתב דדוקא באינו סמוך הו

ועל כן הרי , ודאי דהיינו דוקא בדר שם בקביעות, וכדברי המאירי, צריך כלום

לומר דלעולם אף ואין @@. הוא מכלל בני הבית ונפטר בהדלקת הבית

ומה , ד המאירי"ופליג ע, א איירי בסמוך על שלחן חמיו בקביעות"הרשב

,  הוא כדי לומר עצם דבר זהא"ח לאחר דברי הרשב"י לדברי הא"שהביא הב

אבל בסמוך , א וחייב להשתתף דווקא באינו סמוך"ד הרשב"ח פליג ע"דהא

דאילו היתה כוונתו , י"דדבר זה ודאי אינו במשמע כלל בדברי מרן הב, פטור

ח מבואר "אבל בדברי הא: ולומר, לזה היה לו לפרש כדרכו בכל מקום



 ציון øô å- éàðñëà éðéã÷  נר 
 אביו אצל המתאכסן בן

קצב

                                                                                      
ומדלא  .מוך פטור מכלוםושמע מינה דהס, דכשאינו סמוך חייב להשתתף

דכל , ]שם[ת חסד לאברהם "וכבר עמד בזה בשו. ל כן"פירש כן מבואר דלא ס

 והנה@@. אין בידינו לומר דפליגי, ח פליגי"א והא"דלא חזינן בהדיא דהרשב

: ל"כתב וז ]לז' ח סי"חלק או, ח"רבו של רבינו הבא, להגאון רבי עבדאללה סומך[ת זבחי צדק "בשו

ולהדליק בחדר שהוא , לעשות לפנים משורת הדין וירצה, הבן נשוימיהו אם 

, אבל אינו יכול לברך, יכול להדליק, משום הדור מצוה, ישן שם בו עם אשתו

ח "ז כתב רבינו הבא"וכעי. כ"ע, וידליק בלא ברכה, אלא יסמוך על ברכת אביו

 להדליק ומדלא הזכירו שאם אינו מהדר. ש"ע ]'נ' ב סי"ח[ת רב פעלים "בשו

שיכול לצאת , משמע, חוזר להיות מוכרח להשתתף עם אביו בפריטי, בחדרו

שאין דבריהם , נראה ברור, ולהמבואר. ידי חובתו לגמרי בהדלקת אביו

, ל שהצריך לחתן אצל חמיו להשתתף בפריטי"א הנ"נסתרים מדברי הרשב

 ויש לו בית דירה במקום, א איירי במתארח שם באותו פרק לחוד"דהרשב

ח דיברו כפי מה שנהגו בזמנם שהאב ובנו דרים "צ והבא"כ הזב"משא, אחר

ייחדו לו חדר נפרד בחצר ההורים לדור , כי כשהבן נשא אשה, בקביעות יחד

ואין לו דירה נפרדת , ועדיין הוא סמוך על שלחן אביו כל השנה, בו עם אשתו

רח להשתתף מ אינו מוכ"מ, ע"ולכן גם כשאינו מהדר להדליק בפ, במקום אחר

שדימו , כ משמע כן"ומלשונם ג. ורשאי לצאת בהדלקת אביו, בפריטי עם אביו

וכמו שהבן הרווק בפשטות איירי במתגורר , בן רווק שאצל אביו לבן הנשוי

ובזה כתבו דמדינא שניהם פטורין , כן הוא גם בבן הנשוי, אצל אביו בקביעות

. לברך דין ואין יכוליםאלא שהנשואים יש מדליקין לפנים משורת ה, לגמרי

וסמוך על , שבן הדר בקביעות עם אביו בבית אחד, כל זה נמצאולפי @@

ח פטור בהדלקת הבית ואינו "לא מבעיא דלדעת המאירי והא, שלחנו לגמרי

ג דליכא אפילו "ודעת הכנה, א כן הוא"אלא גם לדעת הרשב, צריך להשתתף

פ להלכה "צ עכ"זבד החסד לאברהם וה"וכ, ש"משום חשד גם לשיטת הרא

מלבד מה שפקפק בחסד לאברהם שבנשוי אפילו סמוך בקביעות על [, למעשה

נמצא דגם , ג בזה"פ חילוקו של הכנה"וע, מ אין מציאתו לאביו"שלחן אביו מ

מ למעשה לא ניחא ליה לחלק "אבל מ, הוא אינו יוצא בשל אביו בלא שיתוף

אבל , ]ת להלן"וכמשי[, ג"בכהא פליג בזה שיש חשד גם "ואמנם המג, ]בזה להלכה

א "הלא גם המג, מ לעיקר הדברים אם בעיקר החיוב נפטר בהדלקת הבית"מ

. ל"וכנ, ב בקביעות"כתב דין זה לענין בחורים הלומדים אם סמוכין אצל בעה

מ "מ, דברי המאירי לענין בחורים' א בפי"ד המג"ח דפליג ע"וגם לדעת הפר

, ל"וכדמשמע בבה, צ להשתתף"רי דאל להמאי"בבני משפחה אחת מודה דס

וזהו [, הוא דפליגי בזה' ודוקא בעלי התוס, ל"כנ, צ"וכן משמעות דברי הזב
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ÂÈ·‡ ˙˜Ï„‰· ˙‡ˆÏ ‡Ï˘ ‰ˆ¯È ÂÏÈÙ‡ ‰Ê ÔÙÂ‡·˘ , È�Ù· ˜ÈÏ„‰ÏÂ
ÂÓˆÚ , Í¯·Ï È‡˘¯ Â�È‡] È�Ù· ÔÈÎ¯·Ó ˙È·‰ È�· ÔÈ‡˘ Â�È‚‰�ÓÏ
ÔÓˆÚ .[ÂÈ·‡ Ì„Â˜ ˜ÈÏ„‰Ï ÌÈ„˜È Ì‡Â ,Í¯·Ï Ô·‰ È‡˘¯ , ¯ÂËÙÈÂ

·˙È·‰ È�· ÏÎÏ ‰Ê ,Á‡ Í¯·Ï È‡˘¯ ‡‰È ‡Ï ·‡‰Â"Î.38]  ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ

                                                                                      
וצריכין , ח דאב ובנו אין רשאין להשתתף"בשם הפר ]ז"סקט[ח "כ בכה"מש

ח העלה "וגם בכה, אבל המאירי דחה דבריהם, להדליק כל אחד בפני עצמו

בעלי בתים ' ח דאפילו בב"א והבא"ם מרן החידבש ]ב"תרעא סקי[לדינא לעיל 

ועיין עוד בסמוך ]. [ח"ל כהפר"ש שבאב ובנו לא קיי"ז כ"ולפ, יוצאין בשיתוף

 ].א ובדברי האחרונים בזה"ש והרשב"מה שנתבאר עוד בדברי הרא

ב מחוייב "שאם לא נשתתף עם בעה, פ שנתבאר לעיל לענין אכסנאי"שאע .38

שאין [ושכן הוא הדין בכל אכסנאי , כ לברך"גואז מחוייב , להדליק בעצמו

או שמהדר להדליק , ומדליק בפני עצמו מפני החשד] מדליקין עליו בביתו

לפי , שאינו נצרך לו, כ במקצת השמן"ב מזכה לו ג"ל שאין בעה"שאז י, בעצמו

אבל , ע"ויש לו חיוב בפ, ז כשנידון משום אכסנאי"מ כ"מ, שכבר הדליק בעצמו

והרי הוא כאחד , אין שייך כל זה, וא כאחד מבני הבית ממשבנידון דנן שה

דלמנהגינו אינם רשאים לכוון שלא לצאת , ב"מבניו הרווקים של בעה

ל "דס, י"ז לדעת הברכ"הנה כואמנם @@. ב ולברך בפני עצמם"בהדלקת בעה

, י שהאיש אינו יכול לכוון שלא לצאת בהדלקת אשתו"לבאר בדעת הב

ג "אבל לדעת הכנה. ועל כן גם בזה דינא הכי, דלקתהדממילא פטיר ועטיר בה

ע "יועיל לו שיתחייב להדליק בפ, אילו יכוון שלא לצאת בהדלקת אשתו

י "אלא שהב, ולא הוי ברכה לבטלה, ע"ואז גם יתחייב לברך בפ, מעיקר הדין

פ "אע, ד"כ גם בנ"וא, צ"חשש שלא יעשו כן לכתחילה משום גורם ברכה שא

באמת , מ אילו יכוון שלא להשתתף בהדלקת אביו"מ, מששהוא מבני הבית מ

אלא שאין ראוי לעשות כן , וגם יהא מחוייב לברך, ע"יהא מחוייב להדליק בפ

ועל כן בכנסת הגדולה בסוף דבריו מבואר דבבן . צ"מצד דהוי גורם ברכה שא

הסמוך אצל אביו לכתחילה לא יכוון שלא לצאת בברכת אביו כדי לברך 

, אבל לא חשש מצד ברכה לבטלה, צ"הוי גורם ברכה שאבעצמו משום ד

' י דלא מהני כוונת א"מאחר ודעת הברכמ "ומ@@. דלשיטתו אין חשש בזה

גם כאן מכח ספק ברכות להקל , מבני הבית שלא לצאת בהדלקת בעל הבית

ז נמצא דגם אם יקדים ויברך "ולכאורה לפ, ע"כתבנו הדין שאין רשאי לברך בפ

א "י א"ולדעת הברכ, כיון שהדלקת כל אחד מבני הבית פוטרתהרי , לפני אביו

 .כ שוב לא יוכל אביו לברך"א, לכוון שלא לצאת בזה
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ÂÓˆÚ· ˜ÈÏ„‰Ï ·‡‰ ¯·Ò Ì‡ ,ÂÈ�ÙÏ Â˙È·· Â˜ÈÏ„‰ ¯·ÎÂ , ÍÈ¯ˆ
˜ÈÏ„‰ÏÂ ¯ÂÊÁÏ .[ 

, ÙÓ�‰ [„˘Á‰ È�ÒÎ‡Ï ·ÂÈÁ ˘È˘ ÔÓÊ·]„¯Ù�ÂÁ˙Ù· ˜ÈÏ„‰Ï È‡  .יז
ÂÈÓÁ Ïˆ‡ Ô˙ÁÂ ÂÈ·‡ Ïˆ‡ Ô· Ì‚ ,ÔÓˆÚ È�Ù· Á˙Ù Ì‰Ï ˘È Ì‡ ,

Ó Ì˘ ˜ÈÏ„‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ„˘Á‰ È�Ù , ÌÈÚ„ÂÈ Ì�È‡ ÌÈ‡Â¯‰˘ ÈÙÏ
‰Ú· ÔÁÏ˘ ÏÚ ÔÈÏÎÂ‡˘"·.39] „˘Á ÔÈ‡ Â��ÓÊ· Â‰ÈÓÂ.[ 

                                    
ב "א ומ"ע תרעז ס"וכן פסק השו, ש שהובאה בטור"כן מבואר בתשובת הרא .39

 .ח"ח סקי"י וכה"ד וסק"סק

 בדין חשד בבן שאצל אביו

אבל , מיו לא ידליק בפני עצמוא שחתן אצל ח"י הביא תשובת הרשב"בבהנה  

ש "ומשמע מדבריו שהטיל מחלוקת בין הרא, ישתתף עם חמיו בפריטי

א שם משמע דהא דפטרו "ולכאורה הנה בתשובת הרשב, א בזה"להרשב

, הוא משום דליכא חשד כלל בזמן שמדליקין בפנים, ע"א מלהדליק בפ"הרשב

מה דין חתן אצל '  ב,אם יש חשד בזמנם' א, השאלות נכתבו שם בבת אחת' דב

דגם חתן אצל חמיו ' ב, דליכא חשד' א, ז באו התשובות בבת אחת"וע, חמיו

ש משום חשד גם "ומאידך מה שחשש הרא. צ להדליק"ע א"ששוכב בבית בפ

וכתב דאפשר , א"מ הביא שם תשובת הרשב"ובד, במדליקין בפנים אינו מבואר

 זמנם שמדליקין על פתח רק כפי מנהג, ש חייש לחשד במדליקין בפנים"דהרא

, ש שם"וכמבואר בלשון הרא, וניכר לעוברים ושבים בחוץ, החצר מצד הפנימי

אבל במדליקין בפנים על , שהשכנים עוברים לפני הפתח ורואים שלא הדליק

שהרי אינם רואים , ש דלא שייך חשד העוברים ושבים"שלחנו ממש מודה הרא

ז לכאורה "ולפ. ב"א ובמ"יטות במגה בפש"וכ, כלל מי מדליק ומי אינו מדליק

ש איירי "דהרא, א"ש והרשב"היה מקום לומר דליכא פלוגתא כלל בין הרא

. א איירי במדליקין בפנים ממש ועל כן ליכא חשד"והרשב, בניכר בחוץ

וכן נקטו בכנסת , י משמע דאיכא פלוגתא בינייהו"מדברי מרן הבאכן @@

כ "וע, ]כד' סי,  שנה250-מרבני שאלוניקי לפני כ, עילרבי אברהם אלקל[הגדולה ובחסד לאברהם 

מ "מ, דאפילו באופן שמדליק בפנים אחר פתח סגור, ביאר שם בחסד לאברהם

, ש חשש לחשד מן הזמנים שנפתח הפתח לפעמים ויראו שאין שם נרות"הרא

ש יש לחוש "נ להרא"א. כ מאחר דרוב הזמן הפתח סגור"א לא חייש כ"והרשב

 להם פנאי ויכולת להתבונן היטב אם הודלק בתוך הבית או מן השכנים שיש

כ ניכר בהעברה בעלמא גם לעוברים "א לא חייש לחשד אא"אבל הרשב, לא
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, ÂÈ·‡ ÔÁÏ˘ ÏÚ ˙ÂÚÈ·˜· ÍÂÓÒ‰ Ô· ,ÂÓˆÚÏ ÁÂ˙Ù Á˙Ù ÂÏ ˘ÈÂ .יח
ÈÂ˘� ‡Â‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ,Â· ˜ÈÏ„‰Ï ÍÈ¯ˆ Â�È‡ , ÌÂ˘Ó ÂÏ ÔÈ˘˘ÂÁ ÔÈ‡Â

„˘Á ,ÂÈ·‡ ÔÁÏ˘ ÏÚ ÍÂÓÒ ‡Â‰˘ ÌÈÚ„ÂÈ ÌÈ‡Â¯‰˘ ÈÙÏ.40ÈÂ " ‡
ÔÙÂ‡·˘ÂÓˆÚÏ ÁÂ˙Ù Á˙Ù Ô·Ï ˘È˘  ,Ú‡" ÂÈ·‡ Ïˆ‡ ÏÎÂ‡˘ Ù
˙ÂÚÈ·˜· ,„˘Á‰ È�ÙÓ ÂÁ˙Ù· ˜ÈÏ„‰Ï ÍÈ¯ˆ.41 Â„ÈÚ‰ ÌÈ�Â¯Á‡‰Â 

                                                                                      
 .ושבים ברחוב שלא הודלקו נרות באותו הבית

ה "וכ, ]ל"הנ[וכן הסכים בחסד לאברהם , ]ד בסמוך"והו, ט"הגה[ג "כן הוא בדברי הכנה .40

' ח סי"חאו, ה"רבו של רבינו יוסף חיים ע, מקים עולה של תורה בבגדד, בדאללה סומךלרבי ע[בזבחי צדק 
ח "וכן פסקו בבא. ש" ע]'נ' ח סי"ב או"ח[ח ברב פעלים "ה בדברי רבינו הבא"וכ, ]לז

 .]ו"תרעא סקט[ח "ובכה, ]פרשת וישב אות טז[

יו צריך להדליק אפילו בן אצל אב, ש כתב שאם יש לו פתח לעצמו"בראהנה  .41

ש אם איירי בבן האוכל אצל אביו "ולא נתבאר בדברי הרא, בו מפני החשד

ז קאמר דאינו נפטר "וע, באופן שהיה חיובו מעיקר הדין להשתתף בפרוטה

או דאיירי בסמוך ממש , ואיכא חשד, ע"בהשתתפות זו מאחר שיש לו פתח בפ

קה שמדליקין באותו ב באופן שמן הדין היה צריך ליפטר בהדל"על שלחן בעה

ז "ה, ע ואיכא משום חשד"ז מאחר ויש לו פתח בפ"ועכ, הבית אפילו בלי שיתוף

שאין העולם "ש שכתב "ומלשון הרא. צריך להדליק באותו הפתח משום חשד

י שאוכל במקום אחר "דיתכן לפרש שע, אין ראיה, "יודעין שאוכל במקום אחר

. יה רשאי להשתתף בפרוטהז ה"ויתכן לפרש שעי, נפטר שם בהדלקת הבית

האריך לבאר בזה דלא שמענו ולא ראינו בן הסמוך הגדולה |-ובכנסת@@

ועל כן הסיק שאין כוונת , ע"ע אפילו כשיש לו פתח בפ"אצל אביו שמדליק בפ

אלא איירי , ג גם בבן הסמוך על שלחן אביו בתמידות"ש לחייב בכה"הרא

א כתב "אבל במג, ]ת בזה"ש במשנ"ע, והובא דבריו לקמן[, דוקא במי שאינו סמוך

כ אין לחלק בין "א, ובודאי כיון שהטעם משום חשד, ג האריך בחינם"שהכנה

שאם סמוך נפטר בהדלקת , ז שייך לענין גוף החיוב"דכ, סמוך לשאינו סמוך

אבל לענין חשד מה בין סמוך , הבית ואם לאו צריך להדליק או להשתתף

. א" הסכים לדברי המג]י"סק[ב "ובמ. ס איכא חשד"הלא סו, לשאינו סמוך

וגם מזה , ג שם משמע דמיירי גם בבן שאינו נשוי"מכלל דברי הכנהוהנה @@

נראה שלפי דעת , א דחה דבריו"ומעתה אחרי שהמג, הוכיח שאין נוהגין כן

כל שיש לו פתח , אפילו בן רווק המתגורר אצל אביו בקביעות, ב"א והמ"המג

ונראה שאין לדקדק . [וזה נראה דבר חידוש,  החשדז מדליק בו מפני"ע ה"בפ

" סמוך"ולעולם ב, אצל אביו בקביעות" אוכל"א שחייב דוקא ב"מלשון המג
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ג בשתי "א לדחות דברי הכנה"כ לא היה צריך המג"דאז א, אצל אביו פטור

א גם בבן "ל דלדעת המג"צושמא @@]. שהרי מסכים לדבריו במקצת, ידים

ושאר בני הבית אינם [, אין אותו נכנס ויוצא בפתחושלפי שרו, רווק יש חשד

וגם אין יודעין שהוא בן , אין יודעים שאוכל אצל אביו, ]נכנסים באותו הפתח

ואינו , ויחשדו שהוא אדם זר שדירתו כאן נפרדת מבני הבית, ב"של אביו בעה

ז גם למנהג בני אשכנז "ולפ. ע"ועל כן הורה דגם באופן זה ידליק בפ, מדליק

מ אם יש "מ, וגם הבנים הרווקים בכלל, ה כל אחד מבני הבית מדליק"לאשב

' א אין מועיל שידליק סתם בא"הרי לדעת המג, הבנים הרווקים פתח נפרד' לא

ושמא . מפני החשד, אלא צריך להדליק דוקא באותו הפתח, החלונות שבבית

ברי ע למה דחה ד"ז צ"אלא שלפ[, א דליכא חשד"יש לחלק דברווק מודה המג

 ].ג לגמרי"הכנה

 .ל"ה בדברי האחרונים הנ"כ .42

יעמוד אצל : ל" שכתב וז]וישב אות טז[ח "ה בבא"וכ, ל"ה בדברי האחרונים הנ"כ .43

. ואחר כך הולך ומדליק בחדרו, ויכוין לברכות של אביו, אביו כשהוא מברך

פ שאינה מחוייבת לשמוע "אע, ולענין האשה. ז"ח תרעא סקט"ה בכה"וכ

ויעמדו אשתו ובניו בשעת : ]שם אות א[ח "מ זה לשון הבא"מ, ת כללהברכו

ה "צ זללה"ר הגרב"ה בלשון מו"וכ. כ"ע. ובשעת הדלקת כל הנרות, הברכה

אף באופנים שאין חייבים להדליק , ומכל מקום: ]במה שפרסם בקובץ תורני שם[

, רכוובלבד שלא יב, רשאים, אם רוצים להדליק בפני עצמם בחדרם, בחדרם

  .כ"ע. אלא ישמעו את הברכה מבעל הבית

 הביא בתחילת דבריו ]במה שפרסם בקובץ תורני שם[ה "צ זללה"ר הגרב"הנה בדברי מו .44

ג "וציין לדברי הכנה, ע חייב להדליק בו מפני החשד"שאם יש לו פתח בפ

שאם יש לו , כתב, ובסוף הענין בדינים העולים למעשה, ל"ח הנ"צ והבא"והזב

ידליק , בפני עצמו ומושאל לו לגמרי שאין אחרים נכנסים בו בלא רשותחדר 
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פ "שאע, והנראה בביאור הדבר. ב"מ טוב שישמע מבעה"ומ, בו בברכה

ב "מ כבר נתבאר במ"מ, שנתבאר באחרונים שהמדליק מפני החשד אינו מברך

ז אם לא נשתתף וגם אין "עכ, ב"פ שאכסנאי נפטר בשיתוף עם בעה" שאע]ח"סק[

ועוד נתבאר , הרי ודאי שמחויב להדליק בעצמו ולברך, מדליקין עליו בביתו

שאם הוא סמוך על שלחן אביו לגמרי ויוצא , שכתב, ג"לעיל מדברי הכנה

ורוצה כעת לחזור ולהדליק בפני , ב"או אם כבר נשתתף עם בעה, בהדלקתו

יש להסתפק שמא לא יעשה כן לכתחילה שלא לסמוך על , עצמו מפני החשד

י שהאיש לא יכוון שלא "כ הב"משום דדמי למש, ע"אביו ולברך בפ" ברכת"

שבדבר זה , ונראה, ל ברכה שאינה צריכה"משום דהו, לצאת בהדלקת אשתו

, ורצונו לומר, ג"ה שלא כספיקו של בעל הכנה"צ זללה"ר הגרב"הכריע מו

 הא, ע מפני החשד"י מה שמדליק שם בפ"הרי ע, ע לגמרי"שאם יש לו חדר בפ

ב לזכות "ואפילו אם היתה דעת בעה, ב"גופא מוכיח שאינו משתתף עם בעה

, ועל כן הדר דינא, ע שוב אינו צריך לזה"מ כשמדליק בפ"מ, לו מקצת השמן

ושמא הוא [, ב"שיכול לברך בפני עצמו ככל אכסנאי שלא נשתתף עם בעה

ועל , ]א דאפילו מפני החשד לחוד צריך לברך"י ומג"בצירוף מה שדעת הברכ

פ "ומיהו אע. כן כתב לדינא שביש להם חדר נפרד לגמרי מדליקין בו בברכה

ל שהעיקר שיוכל לברך "ה להכריע כנ"צ זללה"ר הגרב"שכן היתה דעת מו

וחשש , ע"ל שכתבו שלא יברך בפ"מ ציין לדברי האחרונים הנ"מ, ע"בפ

ליק ב ויד"מ יותר טוב שישמע מבעה"ולכן סיים דמ, לדבריהם לענין לכתחילה

 .מיד בחדרו

דאפילו איש היוצא בהדלקת , ]בדיני הדלקת הבית הפוטרת לבני הבית[ת לעיל "כמשנ .45

ח ברב "מ מבואר בדברי הבא"מ, י לברכה שאינה צריכה"אשתו שחשש בו הב

ושמא גם , י"י בב"פ להבנת הברכ"עכ[, פעלים שאם יקדים ליכא למיחש

ג שמא "לכל היותר נסתפק הכנהד, נ דכוותה"וה, ]ל שם"וכנ, ג"להבנת הכנה

ועל כן במקדים להדליק לפני אביו נראה שאין לחוש , י שם"דומה לנידון הב

 .כלל

 כתב בדין אכסנאי ]בעל הגנת ורדים, ד מצרים"אב, לרבי אברהם הלוי, סימן מא[גן המלך בספר  .46

ו בפריטי ואם יש לו חדר לעצמ ב"והא דאכסנאי מחייב להשתתף עם בעה: ל"וז
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דהיינו דוקא באכסנאי שנותן היציאה  ד נראה"לענ ,צריך להדליק לעצמו

 ,ואם יש לו חדר לעצמו מחייב להדליק לעצמו ,דאז מחייב להשתתף ,ב"לבעה

 ,ומפתו יאכל ומכוסו ישתה ,לגמרי ב"אבל אם האכסנאי סמוך על שלחן בעה

ה לו גם דקמהני ליה בכל צרכו הלא הוא גם הוא יזכ ב"כי בעה ,צ לזה כלל"א

קא  ב"וליכא בזה חשדא כלל כיון שידוע הוא דאתכא דבעה ,בקצת דמי הנרות

 ,ב"להקל אפילו שיש לו בית שאינו מתוך ביתו של בעה ועוד נראה. סמיך

כיון שידוע הוא  ,פתחים' ולא דמי לבית שיש לו ב ,וליכא בזה חשדא

רי הפוסקים ודבריו הובאו בספ. ל"עכ. שהאכסנאי הזה הוא מתארח בבית פלוני

ה "צ זללה"ר הגרב"וכן הביאו מו, ]כה אות מט' סי[ה במועד לכל חי "וכ. האחרונים

, בעיקר לשונו של הגן המלךלעיין |-ויש@@. ]שם[במה שפרסם בקובץ תורני 

, חייב" ב"שנותן היציאה לבעה"דדוקא אכסנאי , דהנה בראש דבריו מבואר

ובפשטות משמע דהכי , פטור' וכו" ב לגמרי"הסמוך על שלחן בעה"אבל 

, אבל אכסנאי שאינו משלם, דוקא אכסנאי שמשלם חשיב אכסנאי: קאמר

ונפטר בהדלקת , הרי הוא כאחד מבני הבית, ב"ואוכל בחינם מפתו של בעה

ב שנותן כל צרכו "שבעה, אכן בהמשך דבריו כתב. הבית גם בלא שישתתף

דיין יש צורך לזכות ובלשון זה משמע שע, "ודאי יזכה לו גם מקצת השמן"

מ "מ, אלא שמסתמא גם כשלא ישתתף, השמן לאכסנאי הזה שמדבר בו

ז נידון כאחד "ואם היה כוונתו שאכסנאי זה אוכל בחנם ועי, ב יזכה לו"בעה

ב יזכה "כ מדוע הוצרך לומר שמועיל מצד דמסתמא בעה"א, מבני הבית ממש

כמו לשאר בני הוה ליה למימר דפטור משום שהדלקת הבית פוטרתו , לו

י מה "אלא משום שנפטרו ע, ב זיכה להם בשמן"דאין זה משום שבעה, הבית

 .ח בזה"ת מדברי הכה"ועיין בסמוך במשנ. שהדליקו בבית שנמצאים בו

ה בכסא אליהו ובשולחן " אחרי שהביא דברי גן המלך ושכ]ג"תרעז סק[ח "בכה .47

ב בחשבון כל מה שאוכל "רצונו לומר שאם אוכל אצל בעה: ל"הוסיף וז, גבוה

כ ליום או "אבל אם אוכל אצלו בקבלנות כו, זהו שצריך ליתן פרוטה, ושותה

ב כל "ה אם נותן לו בעה"ונראה דה. צ לתת פרוטה"בכל מה שנצרך א, לשבוע

ונראה מדבריו שפירש דעיקר דברי גן . ל"עכ. צ ליתן פרוטה"צרכו בחינם דא

ז "וע, "בקבלנות"אלא שמשלם , ועבור אכילת" שמשלם"המלך נאמרו על מי 

ונראה שהוצרך ". בחינם"בנותן לו " גם"ח הוסיף מדעתו שנראה שהוא "הכה
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כי בתחילת דבריו לכאורה משמע דעיקר , ל"לזה מכח סוף דברי גן המלך הנ

 .ועיין להלן. ל"וכנ, החילוק שבאוכל בחינם לגמרי הרי הוא כאחד מבני הבית

צרכיו בחינם ובין במשלם בקבלנות יותר טוב שבין במקבל , ח שם"ה בכה"כ .48

ובעל הבית , זכי לי קצת שמן בנרות חנוכה שלך, לומר בפירוש לבעל הבית

שאם דברי גן המלך נאמרו , ומיהו יש להעיר. ש"ע', אומר הריני מזכה לך וכו

וכמבואר להלן , ז כאחד מבני הבית"ונידון עי, רק במתגורר שם בקביעות

ב שיזכה לו במקצת " טעם בזה להצריכו לומר לבעהכ"כ אין כ"א, באורך

והרי נפטר במה שהדליקו בביתו גם , לפי שנידון כאחד מבני הבית ממש, השמן

 . בלא שיזכו לו במקצת השמן

  ובאיזה אופן איירי, בביאור דברי הרב גן המלך  .49

 ,יש לעיין באיזה אופן חידש הגן המלך דאכסנאי זה נפטר בהדלקת הביתהנה 

ז קאמר דדוקא "וע, כי שם ביתו, האם איירי דוקא במי שמתגורר שם בקביעות

ולדברינו , ח בפרוטרוט"לכה[ב על אכילתו ושתייתו "אם היה משלם לבעה

הרי זה עצמו גורם שהוא מחוייב בנר חנוכה בפני , ]שמא אפילו בקבלנות

כוסו ב ושותה מ"אבל אם אוכל מפתו של בעה, ואינו נטפל לבני הבית, עצמו

ב "ולדברינו שמא דוקא באוכל משל בעה, אפילו משלם בקבלנות: ח"לכה[

או דלמא דאיירי אפילו במי שאינו דר שם . נפטר לגמרי מלהשתתף] בחנם

ועתה אינו אלא מתארח כאן לאיזה , אלא יש לו בית במקום אחר, בקביעות

ח "ולהכה[ב ושותה מכוסו "ז חידש גן המלך דאם אוכל מפת בעה"ועכ, ימים

בדברי גן המלך מבואר פ "ועכ@@. פטור מלהשתתף, ]אפילו משלם בקבלנות

אבל , ב היציאה"דעיקר חיוב האכסנאי אינו אלא בנותן לבעה, האחד, דינים' ב

והוא דין השייך , והיינו דאז פטור מלהשתתף, באוכל מפתו ושותה מכוסו לא

ציאו מכלל דין ולהו, לגדרי הדלקת הבית מי נכלל בה ליפטר כאחד מבני הבית

שייך לדיני חשד , ודין שני. שחייב להדליק או להשתתף' אכסנאי שנתבאר בגמ
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מדליק , פ שאכסנאי רגיל אם יש לו פתח בפני עצמו"שאע, שחידשו הראשונים

מ אם אוכל מפתו "מ, מפני החשד, אפילו מדליקין עליו בביתו, בו בלא ברכה

צ "וא, ע ליכא משום חשד"אפילו יש לו פתח בפ, ב ושותה מכוסו"של בעה

הדינים מצינו בדברי הראשונים ' ולכאורה לפום ריהטא נראה דבב. להדליק

ל שלא "ויש עלינו לטרוח לבאר דבריו ז, לא כמו שנתבאר בדברי גן המלך

 הביא ]תרעז' סי[בטור הנה @@. ה"וכמו שיתבאר בעז, יסתרו לדברי הראשונים

 לו ויש ,חבירו אצל האוכל או ,אביו אצל האוכל בן: ל"ש וז"בשם תשובת הרא

 והעולם לשינה מיוחד בית לו שיש שכיון ,להדליק צריך ,לשינה מיוחד בית

 יודעין העולם שאין ,מדליק אינו אם חשדא איכא ,בו ויוצא נכנס אותו רואין

 חצר בני ומסתמא ,בפנים מדליקין שאנו לדידן ואפילו .אחר במקום שאוכל

 לפני ושבים עוברים השכנים כי ,חשד שייך ה"אפ ,אחר במקום שאוכל יודעין

, ע"ש נפסקו להלכה בשו"ודברי הרא. כ"ע .מדליק שאינו ורואים ,הבית פתח

, שהדרך הוא שאוכל מפתו ושותה מכוסו, ומבואר בדבריו דגם בן אצל אביו

ולכאורה הוא , מפני החשד, ע"ז יש עליו חיוב להדליק כשיש לו פתח בפ"עכ

י "הבומרן @@. ג ליכא חשד"ן השני שחידש גן המלך דבכהדלא כהמבואר בדי

אבל צריך , שכתב שאינו צריך להדליק, א"הביא בזה מתשובת הרשב

מי שאוכל בבית חמיו הוא : ]תקמב-א תקמא"ח[א בתשובה "ל הרשב"וז, להשתתף

גם : תשובה. ואשתו ובניו אפילו פתח בבא לנפשיה דינו כאכסנאי נשוי או לא

שלחן בעל הבית אפילו שוכב בבית בפני עצמו אינו צריך מי שאוכל על 

או שיקנה לו בעל הבית חלק בשמן  ,אבל מכל מקום צריך להשתתף. להדליק

 ,דהתם כבר הדליקו עליו ,ולא דמי לאכסנאי שמדליק בתוך ביתו. ופתילות

דצריך  ,כאכסנאי שאין לו בית במקום אחר ,אבל זה צריך הוא להדליק

דחתן הנמצא אצל חמיו , א"ומבואר מדברי הרשב. ל" עכ.לאשתתופי בפריטי

, או שיקנו לו חלק בשמן ובפתילות, פ צריך להשתתף"עכ, ואוכל על שלחנו

וגם לא אמרינן , ולא אמרינן הרי הוא  כאחד מבני הבית ליפטר בהדלקת הבית

, ב מזכה לו חלק בשמן ופתילות כמו שנותן לו שאר צרכיו"דמסתמא בעה

א "ואין לומר דכוונת דברי הרשב. [ה אינו כדברי הגן המלךולפום ריהטא ז

דפשיטא שהמחוייב להשתתף הוא מצד שמחוייב , צ להדליק כלל"שהחתן א

ופשיטא דאם לא הספיק להשתתף , אלא שרשאי לצאת בהשתתפות, להדליק

א בסוף דבריו דלא "כ הרשב"וכמש, חייב להדליק בעצמו, ב"עד שהדליק בעה

א "אלא דכוונת הרשב', וכו" אבל זה צריך הוא להדליק "',דמי לאכסנאי וכו

דהנה בכנסת , איברא@@]. ע מפני החשד"שאין לחייבו להדליק בפתחו בפ

ש דבן אצל " הביא שנחלקו החכמים בביאור דברי הרא]ט"בהגה, שם[הגדולה 
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האם איירי בבן הסמוך על , ע מפני החשד"אביו צריך להדליק ביש לו פתח בפ

או דלמא איירי בבן הנמצא , ע"ש להדליק בפ"ז חייב הרא" ועכ,שלחן אביו

ז באמת בן הסמוך פטור "ולפ, באקראי אצל אביו ואינו סמוך שם תמיד

ש דנקט בן האוכל אצל אביו "וכתב שמלשון הרא. ש"מלהדליק גם לפי הרא

ל בן היושב אצל אביו או בן אצל אביו "כ הול"דאל, משמע שאינו סמוך

שהיה מקום להוכיח מסדר דברי מרן , ם בתחילת דבריועוד כתב ש. סתמא

צ להדליק אלא "א כתב שא"ש הביא שהרשב"שאחר דברי הרא, י בזה"הב

, ל כאכסנאי"כ הביא מדברי הארחות חיים דבאינו סמוך הו"ואח, להשתתף

א דפליג איירי באינו "כ גם הרשב"א, ש איירי באינו סמוך"ואם נימא דהרא

ולא , א"ח בלשונם אחר דברי הרשב"י דברי הא"הבכ למאי הביא "וא, סמוך

וגם , ש איירי בסמוך"אבל אם נאמר דהרא. ח"כתב רק שכן הוא דעת הא

ח נתבאר יותר מדברי "שבדברי הא, ניחא, א דפליג עליה איירי בסמוך"הרשב

אכן . ע"צ להדליק בפ"ל רק כאכסנאי וא"דאפילו באינו סמוך הו, א"הרשב

ח נתחדש יותר "י דבא"דלעולם אין כוונת הב, ה זוג לדחות ראי"מסקנת הכנה

י אבוהב בלשונו כדי להוסיף דין החתנים "אלא שהביא למהר, א"מדברי הרשב

א "דהלא באמת כן נתבאר ברשב, ויש להעיר[, א"שלא נתבאר בדברי הרשב

ג לעיקר "ועל כן נקט הכנה]. א"דין חתן אצל חמיו שאין מדליקין עליו במקו

וגם בחסד , א היינו בבן שאינו סמוך על שלחן אביו"הרשבש ו"דמחלוקת הרא

י ודאי משמע דבסמוך "לאברהם כתב דאחר דבדברי האורחות חיים שהובא בב

ח "אין לנו להטיל מחלוקת בין הא, על שלחן אביו נפטר אפילו מלהשתתף

ועל כן יש להעמיד דברי , א אפילו בסמוך חייב"א ולומר דלהרשב"והרשב

. וקא בשאין הבן או החתן סמוכין על שלחן הוריהםא ד"ש והרשב"הרא

נוכל לומר , אם באנו ליישב דברי הגן המלך עם דברי הראשוניםז "ולפ@@

וגם , ובזה פטרו מלהשתתף, ב"דהגן המלך איירי דוקא בסמוך על שלחן בעה

א קאמר שיש חיוב "כ הרשב"משא, ע מפני החשד"פטרו מלהדליק בפתח בפ

ש לא חייב בן מפני "וגם הרא, ו סמוך על שלחן חמיוהדלקה על החתן רק באינ

ש דצריך להדליק "ומה שכתב הרא. [החשד אלא כשאינו סמוך על שלחן אביו

א "פשיטא שאינו סותר לדברי הרשב, ומשמע דמדינא אינו מחוייב, מפני החשד

דאכסנאי כזה באמת יש לו חיוב , דמי שאינו סמוך מחוייב מדינא להדליק

, א דחייב להשתתף"וזהו שכתב הרשב, אי להשתתףאלא שרש, הדלקה

אלא היה די , ע"פ שמדינא לא היה מחוייב להדליק בפ"ש קאמר שאע"והרא

, ע מפני החשד"ע חייב להדליק לגמרי בפ"מ כשיש לו פתח בפ"מ, שישתתף

" סמוך"יש לדון בעצם גדר הדבר מהו הנקרא , אכן@@]. ולא סגי שישתתף
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והנה נתבאר , "אינו סמוך"ומהו הנקרא , רהםג והחסד לאב"לפי דברי הכנה

או שאינו כאן , לעיל דהכל סובב הולך אם כאן במקום זה זהו דירתו הקבועה

 לפטור משיתוף בן הסמוך אצל .]שבת כג[כ המאירי "ובזה ביארנו מש, אלא אורח

כי שם , דאינו אלא בדר שם תמיד, אביו משום שנידון כאחד מבני הבית לגמרי

דדוקא באינו סמוך [, י"ל שהובא בב"ח הנ"ה דעת הא"ונתבאר שכ, עביתו הקבו

א "ז נתבאר עוד דהרשב"ולפ]. אבל בסמוך פטור מכלום, הצריך להשתתף

רק , שחייב חתן אצל חמיו איירי דוקא במי שאינו מתגורר שם בקביעות

כ "ז נתבאר ג"ועפ, א להשתתף"ועל כן חייבו הרשב, מתארח שם באותו הפרק

] צ מדינא להשתתף"שבן אצל אביו א[ח "צ והבא"רי הזבמשמעות דב

נמצא דכדי , ואם כנים אנו. ש"ע, א"שדבריהם אינם נסתרים מדברי הרשב

ל דדברי הרב גן המלך "צ, ש"א והרא"ליישב דברי גן המלך עם דברי הרשב

ז קאמר דאם "ודווקא ע, וזהו ביתו הקבוע, אמורים דווקא במי שדר כאן תמיד

הרי הוא כאחד מבני הבית לגמרי ואינו צריך , ב ושותה מכוסו"אוכל מפת בעה

אלא שמתארח כאן באותו הפרק , כ במי שאינו דר כאן תמיד"משא, כלום

ג דמחמת מה שלמחר הולך לביתו אינו נכלל "בזה שייכא סברת הפמ, בלבד

, והרי דינו כשאר כל אכסנאי שחייב להדליק או להשתתף, בהדלקת הבית

מ מחוייב "מ, ב"פ שהחתן אוכל על שלחן בעה"שאע, א"ובזה איירי הרשב

דלא קאמר גן המלך לפטור , מ לדינא"ז נמצא נ"לפומיהו @@. להשתתף

ואיירי דוקא במי שזו , ב"אכסנאי שהגיע רק לכמה ימים להתארח אצל בעה

ז נמצאו דבריו כדברי המאירי והארחות חיים לענין בן "ולפ, דירתו הקבועה

ב "דבריו דאיירי באוכל משל בעה' אר יותר משמעות תחיובזה יבו, אצל אביו

 לענין בחורים ]ריש תרעז[א "או לכל היותר נוכל לפרש דבריו כדברי המג. בחנם

ואזי יתאים , שנפטרים בהדלקת בעל הבית, ב"המתגוררים בקביעות בבית בעה

דמסתמא גם הבחורים , ח בדבריו דאיירי במשלם בקבלנות"יותר להבנת הכה

וגם , וגם ניחא יותר שהוצרך גן המלך לחדש כן מדעתו, שילמו בקבלנותההם 

שכיון , ח שהוא גם באוכל בחינם"ז כמו שהוסיף כה"ניחא נמי שיש להוסיף ע

ועוד . ודאי כשאוכל בחינם לא גרע ממי שמשלם בקבלנות, שהוא קבוע כאן

 על ג האריך לומר דלא שמענו ולא ראינו בן הסמוך"דהנה הכנה, ז"נמצא לפ

והוכיח מזה דודאי גם , ע כשיש לו חדר בפני עצמו"שלחן אביו שמדליק בפ

ונראה דנקט דלא [, ש לא קאמר לחייב מפני החשד אלא בשאינו סמוך"הרא

א בדעת "אבל דעת המג, ]ק"וצע, א"מסתבר שהוא משום דנהגו הכל כהרשב

מפני ע חייב להדליק בו "אם יש לו פתח בפ, דגם מי שנמצא בקביעות, ש"הרא

ולפי המבואר . א"פ המג" ע]ח"סק[ב "וכן פסק במ, ג"ודחה דברי הכנה, החשד
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ב ושותה "שפטר באוכל מפת בעה, פ דברי גן המלך בדינו השני"דעכ, נמצא

אבל , ג והחסד לאברהם"אינם אלא כדברי הכנה, ע"מכוסו גם ביש לו פתח בפ

ב להדליק ש דאפילו נמצא בקביעות מחויי"ב הלא דעת הרא"א והמ"להמג

הנה כמדומה שמורגל בפי העולם שלפי דברי גן אכן @@. בפתחו מפני החשד

, המלך יש לפטור כל מי שמתארח אצל חבירו ואוכל מפתו ושותה מכוסו

ובאמת שכן משמע קצת בתשובת חסד לאברהם . ואפילו אינו דר שם בקביעות

 לא פ שחילוק זה"וכתב שאע, שהביא דברי גן המלך, ל בסוף התשובה"הנ

דמעולם לא ראינו ולא , מ חזינן דהכי נהיגי עלמא"מ, ראינוהו בשאר פוסקים

ומבואר דנקט שדברי גן המלך . 'שישתתפו בפריטי וכו" באורחים"שמענו 

ל הרי דברי גן המלך "ולדברינו הנ, מחודשים ולא נמצאו בדברי שאר פוסקים

משמע , דנקט" יםאורח"וגם לשון ', א וכו"ח והמג"מבוארים בדברי המאירי והא

, אמנם לפי ביאור זה בדברי גן המלך. קצת דכולל גם המתארחים באופן זמני

א מבואר "שבדברי הרשב, א"ל מדברי הרשב"הנה קמה וגם ניצבה הקושיה הנ

ע על החסד לאברהם "וקצ[, שהחתן המתארח אצל חמיו מחוייב להשתתף

ולא ביאר כל מ בדברי גן המלך קיצר "מ, פ שהאריך והרחיב בדברים"שאע

לביאור זה על כרחנו נאמר חילוק אחר בין דברי גן ולכאורה @@]. הצורך

ג והחסד "ושמא היה מקום לומר שגם זהו כוונת הכנה, א"המלך לדברי הרשב

א איירי בחתן "דהרשב, והוא, "אינו סמוך"א ב"לאברהם שהעמידו דברי הרשב

משום , א להשתתף"ועל כן חייבו הרשב, האוכל אצל חמיו ומשלם על אכילתו

אבל גן המלך איירי במי שסמוך על שלחן , ב"על שלחן בעה" אינו סמוך"ש

ויתפרש דהסמוך היינו שאוכל משל , ב לגמרי ועל כן פטור מלהשתתף"בעה

ז "ולפ. דאז הרי הוא כבני הבית ואינו צריך להשתתף, בעל הבית בלא תשלום

 ולעולם אפילו ,אין הדבר תלוי כלל באם מתגורר שם בקביעות או לא

, שאם מתארח ומשלם על אכילתו חייב להשתתף, במתארח יש חילוק בזה

ת לעיל "ז גם במשנ"ולפ. [ואם מתארח ואינו משלם דמים פטור מלהשתתף

אין החילוק בין , דלא פליגי אהדדי, א"לחלק בין דברי המאירי לדברי הרשב

ם ואוכל שם אלא דהמאירי איירי בדר ש, מתגורר בקביעות שם לבין מתארח

יש מובן גם ז "ועפ@@]. א איירי בנותן דמים"והרשב, ב"בחינם על שלחן בעה

, דבזמננו לא דמי בן הנשוי לאורחים, לדברי מי שרצה ליישב דברי הגן המלך

כ רוב העולם מקבלים "משא, שדרך העולם שהבן נפרד משלחן אביו לגמרי

ונראה שבאו . כ"ע, ואם האורח משלם קלא אית לה, אורחים חנם אין כסף

ע "ש והטור והשו"ליישב בזה דלא תיקשי לדברי גן המלך מדברי הרא

חלק , ד דמשק"ראב, ת פני יצחק לרבי יצחק אבולעפיא"בשו' עי[. שהצריכו הדלקה בבן אצל אביו



 ציון øô å- éàðñëà éðéã÷  נר 
 אביו אצל המתאכסן בן

רד

                                                                                      
דהלא כשם , ולפום ריהטא הדברים תמוהים. ]א אות נב"ד ע"דף ל, עניינים נפרדים', ו

גם מאכילין בן הנשוי בחינם לפחות כשבא , בחינםשמאכילין את האורחים 

יהא גרוע , מחמת שדרכו ליפרד משלחן אביו, ולא יתכן דבן הנשוי, להתארח

ואם באורח כתב הגן המלך , ב בכל ענייניו"מאורח המזדמן שנפרד מבעה

ולמה חייבו , ש שבבן ליכא חשד"כ, דמסתמא אוכל בחינם, דליכא חשדא

דהעיקר , ל"נראה דנקטי כהנאמנם @@. ע" בפש להדליק ביש לו פתח"הרא

ז פירשו "ולפ, ולא אם מתגורר שם בקביעות, תלוי אם משלם מעות או לא

, אלא שאינו סמוך, ש איירי אפילו בבן המתגורר שם בקביעות תמיד"דהרא

כ גן המלך איירי באורח "משא, שמשלם לאביו מעות על מאכליו שם, פירוש

, ]המתגורר בקביעות[דבן נשוי , ל"זה חילקו כנוב, זמני המתארח לאיזה ימים

כ האורח "משא, הדרך שנפרד משלחן אביו ואינו אוכל שם בלא לשלם דמים

]. ואין כוונתם שהבן המתארח גרוע מן האורח הזר[, דרך לקבלו בחינם] הזמני[

אתו שפיר גם לדעת ' דדברי גן המלך בדין הב, ז שמא נוכל לומר עוד"ולפ

מ "מ, א איכא משום חשד גם במתגורר בקביעות"המגפ דל"דאע, א"המג

ומודה , ב סמיך"ע ידעי דאתכא דבעה"ב כו"באורח הסמוך על שלחן בעה

א שהחתן "הנה מלבד שלשון הרשבמיהו @@. א דליכא נמי משום חשד"המג

נעשה על " מעשה האכילה"לא משמע כלל שרק , "ב"אוכל על שלחן בעה"

גם , וכמו שמצוי, ממש" ב"משל בעה"אלא הפשטות שאוכל , ב"שלחן בעה

ח שהבין בדברי גן המלך דאיירי במשלם על אכילתו "הנה לדברי הכה

א נוכרח "כ כדי ליישב דברי גן המלך עם דברי הרשב"א, ז פטור"בקבלנות ועכ

על כל פת " בפרוטרוט"א איירי שהחתן משלם לחמיו "לדחוק ולומר דהרשב

וכל זה נכריח כדי . [להולמואשר זה ודאי דבר שקשה , ופת שאוכל שם

, מה שאינו נזכר כלל בדבריו, להעמיד דברי הגן המלך אף במי שמתארח לחוד

וגם דברי , ולכאורה טוב לנו להניח דברי הגן המלך כפשוטם רק בדר בקביעות

א כפשוטם דאיירי אפילו באוכל משל חמיו אלא שאינו דר שם "הרשב

ג והחסד לאברהם עצמם "הדגם מדברי הכנ, תחזה|-ואתה@@]. בקביעות

מבואר שאין כוונתם לחלק בין נותן מעות , שכתבו לחלק בין סמוך ואינו סמוך

אלא כוונתם , ב"לבין מי שאינו נותן מעות ואוכל משל בעה, ואוכל משל עצמו

לבין מתארח שם , שהחילוק בין מתגורר שם בתמידות, כמו שביארנו בתחילה

חילת דבריו כשכתב שיש מי שפירש דהנה בכנסת הגדולה בת, באופן זמני

ש בבן "ויש מי שפירש תשובת הרא: ל"ש רק באינו סמוך כתב וז"דברי הרא

באותו הפרק " באקראי"אלא שבא אצלו , "תמיד"שאינו סמוך על שלחן אביו 

, כ"ע', על שלחן אביו וכו" הסמוך"ומתוך כך פטר לבן הגדול , ואוכל אצל אביו



 ציון øô å- éàðñëà éðéã÷  נר 
 אביו אצל המתאכסן בן

 רה

                                                                                      
אינו סמוך אם נמצא שם תמיד או שמתארח ומבואר שהחילוק בין סמוך לש

ש רק באינו סמוך הוא מכח "וגם כל מה שהכריע לפרש דברי הרא. באקראי

, ע"מה דפוק חזי מאי עמא דבר דכל בן הסמוך על שלחן אביו אינו מדליק בפ

וכן ראה לגדולי הדור בקושטא שהיו להם בנים גדולים הסמוכין על שלחנם 

דלא , ונראה מתוך הדברים. ע" הדליקו בפועם שהיה להם חדר מיוחד לא

, וכמו שהיה נהוג בימיהם[, אלא בדרים שם בקביעות, איירי במתארחים

דהיינו חדר נפרד לדור בו עם , ע"הכינו עבורו בית בפ, שכשהבן נשא אשה

ואין לו דירה נפרדת במקום , ועדיין הוא סמוך על שלחן אביו כל השנה, אשתו

כ הפשטות "וא, ם כלל דאיירי בבנים נשואיםשלא הזכיר ש, ועוד]. אחר

ל לומר "וזהו דלא ניח, שהבנים הרווקים דרים אצל ההורים בקביעות

וכבר . [משום דלא ראינו ולא שמענו כן, ע"ג חייבין להדליק בפ"ש בכה"דלהרא

להביא ראיה לזה מתוך ויש @@]. צ"נתבאר לעיל שכן משמע גם בדברי הזב

בריו אחר שכתב שמנהג הכל שאין הבן הסמוך דהנה בהמשך ד, ג"דברי הכנה

מ יש שנהגו שחתן אצל חמיו מדליק "הביא דמ, ע"על שלחן אביו מדליק בפ

דבן אצל , ויישב, וקשיא ליה מה בין בן אצל אביו לחתן אצל חמיו, בפני עצמו

והנה אם נימא . כ חתן אצל חמיו מציאתו לעצמו"משא, אביו מציאתו לאביו

אבל , היינו שאינו נותן דמים" סמוך אצל אביו"כ "במשדעיקר כוונת דבריו 

כ מהו שנתן טעם "א, לעולם מיירי אפילו במי שאינו מתגורר שם בתמידות

הלא דבר פשוט הוא שהמתארח אצל , שאינו מדליק משום דמציאתו לאביו

לא מפני , אפילו אוכל ושותה באותו הזמן משל אביו בחינם, אביו באופן זמני

ומדתלה , ]כ היה סמוך על שלחנו בכל דבר"אא[, תו לאביוזה נעשית מציא

מבואר , ע משום דמציאתו לאביו"ד דבן הסמוך אינו מדליק בפ"ג טעה"הכנה

מ "ובזה כתב דמ, דאיירי בדר שם בתמידות וגם אוכל שם בחינם משל אביו

ג מציאתו לעצמו ועל כן יש מקום "ואפילו בכה, חתן אצל חמיו אינו כן

שכתב להוכיח , ל"עוד בחסד לאברהם הנ' ועי. ק בנפרדלהצריכו להדלי

וזה אינו אלא , ל דמציאת הבן לאביו"מדכתב כנ, ג איירי בבנים רווקים"דהכנה

ש "כמ, אין מציאתו לאביו, כי הנשוי אפילו דר אצל אביו בקביעות, בבן רווק

שלחן ז רצה לומר עוד שגם הסמוך על "ועפ, ]ב"ר סק"סימן ע[מ "ג עצמו בחו"הכנה

וגם מזה , יהא מוכרח להשתתף, כיון שהוא נשוי ואין מציאתו לאביו, אביו

שהרי , ג איירי במתגורר אצל אביו בקביעות דוקא"משמע דבכל דברי הכנה

ז איירי בכנסת "דלפ, עוד כתב שם בחסד לאברהם. [ת"וכמשנ, דיבר בבן רווק

שוב , טל דמיםדאם נו, הגדולה בשאין האב נוטל דמים מבנו על מה שזן אותו

וגם מזה משמע דגדר סמוך ואינו , "ל דינו כאינו סמוך"והו", אין מציאתו לאביו
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ולא אם נותן דמים , סמוך בדברי האחרונים הוא אם דר שם בתמידות או לא

יש להוכיח גם @@]. אלא שאם נותן דמים חוזר דינו להיות כאינו סמוך, או לא

שכתב שלפי הנראה לבאר , כן מדברי החסד לאברהם בתחילת תשובתו שם

ח דבן צריך להשתתף "כ הפר"כ גם מש"א, א דאיירי בלא סמוך"בדברי הרשב

פ "ואע, אבל הסמוך פטור מלהשתתף, ז איירי דוקא בשאינו סמוך"כ, עם אביו

א "ח שאם אינו סמוך וחלוקים בעיסתם לא מהני שיתוף ומדליק כ"שכתב הפר

 שעכשיו אוכל על שלחן אביו אלא וכאן איירי, שם איירי באינו סמוך, ע"בפ

. צ שיתוף"אבל הסמוך תמיד א, ז קאמר דצריך שיתוף"וע, שאינו סמוך תמיד

על שלחן אביו בקביעות ואין " סמוך"אם , דרגות הן' דג, ומבואר מדבריו

אבל עתה אוכל , ואם אינו סמוך בתמידות, ז פטור מכלום"ה, חלוקין בעיסתן

, ואם אינו סמוך וגם חלוק בעיסתו, יו ודיוהרי זה משתתף עם אב, על שלחנו

ז דגדר סמוך ואינו סמוך בפי החסד לאברהם "ומבואר מכ. לא מהני שיתוף

אשר זה נקרא בפיו חלוקין , ולא אם משלם או לא, פירושו תמידי או ארעי

ג והחסד "דמדברי הכנה, נראה ברורזה |-ומכל@@. ופשוט, בעיסתן או לא

א דוקא במשלם דמים לאביו "עמיד דברי הרשבלאברהם ודאי שאין מקור לה

דהמתגורר בקביעות נפטר בהדלקת , אלא כוונת דבריהם כהמבואר, או לחמיו

פ "שאע, ז הדר דינא"ולפ. ז מחוייב להשתתף"ה, אבל אם הוא דייר ארעי, הבית

או שנותן דמים , ואינו נותן דמים, שאוכל ושותה שם משל בעל הבית

גורם , מתארח כאן באופן זמני ולמחר הולך לביתומ עצם היותו "מ, בקבלנות

ועד כאן לא פטר גן . ומוכרח להשתתף בפריטי, שאינו נפטר בהדלקת הבית

לא , ב אלא במתגורר שם בקביעות"המלך אכסנאי האוכל ושותה משל בעה

א דוקא בנותן "ואפילו נרצה לדחוק מדעתנו ולהעמיד דברי הרשב. באורח זמני

אשר [, כל להעמיד דברי הרב גן המלך גם בדייר עראיכדי שנו, דמים לחמיו

דאיירי במשלם , ח נצטרך לדחוק מאד"הנה לדברי הכה, ]אין לזה רמז בדבריו

ח נקט דגן המלך איירי "פ הכה"כ נראה יותר דעכ"וע, על כל פת ופת בפרוטרוט

ולא יוצרך , א"ובזה יחלק בין דבריו לדברי הרשב, במתגורר שם באופן קבוע

ח "וכבר נתבאר דגם עיקר מה שהוסיף הכה. שנותן דמים בפרוטרוטלדחוק 

אתי שפיר טפי , ב בחינם הוא בכלל דינא דהגן המלך"דגם האוכל משל בעה

ולא אם נפרש דאיירי גם , אם נפרש דאיירי דוקא במתגורר שם בתמידות

פ דברי גן המלך גם "ועל כן נראה שקשה להקל ע. במתארח באופן זמני

 . וכמו שנתבאר,במתארח עראי
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וכן בערוך השלחן [,  שתמה בזה למה אין מדליקין בחוץ]שכג אות ב[ז "באו' עי .1

צ " משמע דא.]שבת כב, ח"הנדמ[א "ואמנם לשון הריטב, ] נתקשה בזה]ד"תרעא סכ[

מ בדליכא נמי איבה ודאי לא "אבל מ, כ"דוקא סכנת נפשות אלא כל איבה ג

 שאחר שנהגו להדליק ]עשרת הדברות הלכות חנוכה[ ואמנם לשון בעל העיטור. אמרו

ומי שיכול : אבל בעל העיטור סיים שם, ]אהל מועד' ה בס"וכ[, בפנים נהגו

. ]לה' סי[ה בתניא רבתי "וכ. ואם לאו על פתחו, להניחה בחוץ מניחה מבחוץ

ע בכל "וכן מדברי השו. שבמקום האפשר הדר דינא להדליק בחוץ, ומבואר

ל דבלא סכנה הדר דינא לעיקר הדין להדליק "לקה מבואר דסאופני ההד

וכן בדיני , ]ה"תרעא ס[ה בהדיא בדבריו בעיקר חיוב ההדלקה בחוץ "שכ, בחוץ

ואין זה אלא , פתחים כתב שידליק בשניהם מפני חשד' חצר שיש לה ב

י ע דמדליק מפנ"ל פתח בפ" שי]א"תרעו ס[וכן נמי לענין אכסנאי . במדליקין בחוץ

א שם דלמדליקין בפנים אין "ש הרמ"כמ, ואין זה אלא במדליקין בחוץ, החשד

ש "והגרי, ל"ז אויערבאך זצ"והגרש, ה"צ זללה"ר הגרב"וכן דעת מו. מ"נ

, שגם בזמן הזה צריך לעשות פרסום הנס לבני רשות הרבים, ל"אלישיב זצ

זה לשון והנה @@. ולא ידליק בפנים, והיכן שאפשר צריך לקיים דינא דגמרא

בענין חנוכה סדר הדלקת הנרות היה נוהג : ]כ ריש דרוש חנוכה"שעה[ל "רבינו האריז

 כי ,והוא. ל על הטורים וגם בספר שולחן ערוך"כנוסח הכתוב בבית יוסף ז

'  שהוא היותר רחוק מן הפתח מכל ז, ידליק הנר שבצד ימינוראשוןבלילה ה

 יותר מן ,יותר סמוך אל הפתח שהוא , לושני ידליק נר השני ובליל .נרות

כל שאר ז הדרך "ן ע וכ.ראשון וידליק הנר ה,כ יפנה אל ימין" ואח,ראשוןה

 עד שנמצא כי בלילה האחרונה מדליק הנר שבצד שמאלו שהוא הנר ,הלילות
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 , ונפנה לצד ימינו הקרוב קרוב קודם, ומתחיל בו,היותר קרוב וסמוך אל הפתח

 נדלק אחרון בלילה ,וא בצד ימין המדליקמכולם שהראשון ונמצא כי הנר ה

ל סובר שיש להדליק "דרבינו האריז, ויש שרצו לדקדק מזה. ל" עכ.אחרונה

שהרי רק באופן זה יניח המנורה בצד ימין שלו שהוא צד שמאל של , בפנים

ויימצא הנר שבצד ימינו הרחוק יותר מן , ]שהמזוזה בצד ימין של הנכנס[הפתח 

לפי , פ הסוד יש להדליק בפנים"ואין הכרח מזה שע, ו זה אינאמנם@@. הפתח

וגילה , ל ביאר רק אופן הדלקת הנרות להנוהגין להדליק בפנים"שרבינו האריז

ולא נחית לפרש אם , ע"דעתו שסדר הנחת הנרות והפניה לימין היא כמרן השו

ל לאופן זה שביאר "דבאמת משכח, ועוד. מקום ההדלקה הוא בפנים או בחוץ

שאז , וכגון אם הוא פתח חצר שאין בו מזוזה, ל גם במדליק בחוץ"אריזרבינו ה

ואינו מניחה באופן שעומדת בתוך חלל [מניח המנורה בצד ימין של הפתח 

שהוא , ועתה נמצא שנר הימני ביותר, ]אלא צמוד לכותל מימין לפתח, הפתח

, הוא המרוחק ביותר מן הפתח, לימין המדליק בעומדו בחוץ טרם הדלקתו

וחוזר ופונה לימין לנר שהדליק , ולמחר מתחיל בנר השני שקרוב יותר לפתח

הרי בדברי , פ הסוד יש סכנה מן החיצונים"א שע"ומה שי. ד"וכעזה, אתמול

להמשיך האור גם למקומות , ל מבואר שזהו עיקר עניין חנוכה"האריז

, א"ר מרדכי שרעבי זיע"ר ח"ובאמת שכן היה המנהג פשוט אצל מו. הנמוכים

 .ועוד, ל"ר ציון ברכה זצ"וכן נהג ח, שהדליק בחוץ

, א והטור" והרשב]בתוספותיו[ש "והרא' פ שיטת תוס"והוא ע, ד"ע תרעא ס"שו .2

י "ולא כדברי רש, ר על פתח החצר"דכשיש חצר לפני הבית מדליק ברה

ואמנם דעת . ]ה פתח"ד[ל "ש בבה"וכמ, שבאופן זה מדליק בחצר על פתח הבית

וכן משמע , י"י כשיטת רש" בשם ר]'עשין דרבנן ה[ג " והסמ]ד אות ל"חנוכה פ[י "הגמ

והוא , ה בשיעורו"צ זללה"ר הגרב"וכן אמר מו[, ם"בהרב המגיד בדעת הרמב

ע "וע[', כצורתה ולא העמידה בציור שכתבו התוס' ם הביא הגמ"משום שהרמב
ומשמע , ן"וכן נראה דעת הר, י"י רשכדבר ]שכג' א סי"ח[ז "וכן הוא באו, ]]להלן בזה

בלא ' ש הביא הברייתא כצורתה בגמ"וגם הרא. [ף"שפירש כן גם בדעת הרי

 ]כ"תרעא ס[ועיין בערוך השלחן ]. 'מיהו בתוספותיו כתב כהתוס', דברי התוס
ושוב . איך לא הביאו דעתם כלל, י"ל כרש"שתמה בזה שכיון דהרבה פוסקים ס

נר חנוכה  ]ה"כ ה"פ[דאיתא שם ', ואר כדברי התוסשבמסכת סופרים מב, כתב

כוונתו דמשמע דלאו דוקא '  ולכאו,מצוה להניחו בפתח הסמוך לרשות הרבים
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, אלא גם באופן המצוי שיש חצר לפני הבית, ר"בדאיכא בית הפתוח לרה

הוכיחו כדבריהם מדאיתא ' התוסוהנה @@. ז ראיה מוכרחת"אי' ומיהו לכאו

ומוכח שהיו מניחין בפתח , נרות' פתחים צריכה ב' ר שיש לה ב דחצ.]כג[לקמן 

פיות '  נר שיש לה ב:]כג[מדאיתא לקמן , ועוד הוכיחו. ולא בתוך החצר, החצר

ואם היו מניחין בפתחי הבתים היה , ומשמע לשני בתים, בני אדם' עולה לב

, אבל אם מניחין כל בני החצר בפתח החצר, עולה לזה מימין ולזה משמאל

א ובמור וקציעה "במהרש' אמנם עי. הרי שניהם מניחין בשמאל כתיקנה

פיות ' דההיא דנר שיש לה ב, י"ה שכתבו ליישב בשיטת רש"ובחידושי הגראמ

בני אדם באותו ' ואיירי בב[, איירי במהדרין המדליקין באותו הבית כמה נרות

חצר שיש ועל ההיא ד]. בתים' דמשמע שהוא לב' ולא כמו שכתבו תוס, הבית

, י שם"פ מה שפירש"ע, ש ובמלא הרועים"הרא' פתחים כתבו בתוס' לה ב

ולכאורה הלשון . ש"ע. פתחים פתוחים לחצר' שיש לבית ב' דכוונת הגמ

ועיין עוד בסמוך במה שהוכיחו . כ בזה" מש]ה"תרעא סק[י "ע בברכ"וע, דחוקה

 .  מבחוץהראשונים מההיא דגמל טעון פשתן דמוכח דמדליקין נר חנוכה

 במקום ההדלקה בפתח הבית או בפתח החצר' י ותוס"בביאור מחלוקת רש

ונחלקו ,  דנר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ:]כא[שבת ' בגמאיתא 

אם כשיש בית וחצר לפניו מדליק בפתח הבית הפונה לחצר או ' י ותוס"רש

ודעת , ית שבחצרי להדליק בפתח הב"דדעת רש, ר"בפתח החצר הפונה לרה

הוא רק ' להתוס, פתח ביתו' ש בגמ"ומ[, ר"להדליק בפתח החצר שברה' תוס

]. אבל כשיש חצר לפניו מדליק בפתחה, ר ממש"כשיש בית הפתוח לרה

וסובר שהמדליק בפתח ', ד התוס"י נחלק בסברא ע"האם רש, לחקור|-ויש@@

ירש שמקום ופ' ולכן נטה מדברי התוס, ר לא יצא ידי חובתו"החצר שברה

י דהמדליק בפתח החצר "או שמא מודה רש, ההדלקה בפתח הבית שבחצר

אלא שיש חסרון מסויים בהדלקה שבפתח החצר , ר יצא ידי חובה"שברה

, ופירש שההדלקה בפתח הבית שבחצר' ולכן נטה מדברי התוס, ר"הפונה לרה

אלא , ר"י דמקום ההדלקה העיקרי בפתח החצר שברה"מודה רש, או שמא

ז גם "מ בכ"ויש נ. [יקר דבריו לחדש דגם במדליק בפנים יצא ידי חובתושע

ז נדון "ולפ, י"ד רש"ע' לברר מאיזה טעם פליגי התוס', ל כהתוס"לדידן דקיי

דדבר זה תלוי במחלוקת , ונראה@@]. 'וכדו, במקומות שלא יהא שייך טעם זה

איתא י מד"א כתב להקשות לדברי רש"דהנה ברשב, י"הראשונים בדעת רש

 רבי יהודה אומר בנר חנוכה ,הניח חנוני את נרו מבחוץ חנוני חייב :]כא[לקמן 

, י"ואם מקום ההנחה בתוך החצר כדברי רש, פטור מפני שהוציאה ברשות

וכתב . הלא אין זה מקום הנחת הנרות, מאיזה טעם פטור החנווני כשהניח בחוץ
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ם הניחה בפנים כדברי אבל לעול, דאם נימא שהניחה כנגד חוץ, א"עוד הרשב

ונראה כוונתו אפילו בנר [כ לעולם יהא בעל הגמל חייב וחנווני פטור "א, י"רש

, י"א לדברי רש"ומכח זה דחה הרשב. שהרי ניזק ברשות המזיק, ]של רשות

ש "הרא' בתוסאכן @@. ופירש דמה שאמרו מניחה מבחוץ היינו כפשוטו ממש

' שבתוס, א שאין תירוציהם שויןאל, א"א כתבו ליישב קושיית הרשב"ובריטב

ועל , פניור ואין חצר ל"ש כתב ליישב דהתם איירי בחנות הפתוחה לרה"הרא

כ שאין "דגם מש, י"ד רש"א כתב ע"ובריטב, ר"כן הוא מניחו בחוץ ברה

אלא , כדמוכח בההיא דגמל, ר קאמר"לאו למיסר ברה, ר"מדליקין בחוץ ברה

אלא הוא הדין סמוך לחוץ , וץ ממשלא סוף דבר שמצוותו בח"י ד"כוונת רש

א "דשיטת הריטב, ומבואר@@. ד"עכ". ר"בענין שיכירו בני רה, מבפנים

צ דוקא פתח החצר "ושא, בחצירו" גם"י להכשיר "דעיקר כוונת רש, ברורה

פ כן הוא "או עכ[ולעולם עיקר המצוה , אבל לא שזהו עיקר המצוה, מבחוץ

וזהו מה שהניח חנווני נרו מבחוץ , ושיניח על פתח חציר, ]הידורה לכתחילה

שכתב להסתפק , א"ז גם בשפ"כעי' ועי. יהודה לפי שהניח ברשות' ופטרו ר

דאולי עיקר , כ יצא"גמדליק בחצר שלא בפתח ביתו כלל י אם "לשיטת רש

ועוד נתחדש בדברי [ .ר"דוקא ברהי שלא הטריחוהו להדליק "כוונת רש

סמוך "אלא , חו דוקא סמוך לפתח ביתוי שיהא מני"דאין כוונת רש, א"הריטב

אלא שעדיין הוא תוך , ר"והיינו סמוך לסוף החצר לצד רה, "לחוץ מבפנים

]. ]י בזה"ע להלן בענין דר בעליה בשיטת רש"וע[, ר"ואינו מוציאם דוקא לחוץ לרה, החצר

מההיא ' א נראה דגם לא קשיא מה שהוכיחו התוס"לפי דברי הריטב, ואמנם

י "דבאמת גם לרש, פתחים' פיות ומההיא דחצר שיש לה ב' בדנר שיש לה 

אלא שבא רק להכשיר , ר"עיקר מקום ההדלקה לכתחילה בפתח החצר שברה

מדברי הראשונים , אכן@@. גם בצד הפנימי של הפתח הנמצא תוך החצר

' ומההיא דחצר שיש לה ב, פיות' י מההיא דנר שיש לה ב"שהקשו על דברי רש

" עיקר המצוה"י "מוכח דנקטי בבירור דלרש, מל וחנווניומההיא דג, פתחים

דאם , ולא שגם באופן זה יצא, ושם היו מניחין לכתחילה, היא על פתח ביתו

דלעולם אף שרשאין להניח , לא קשיא מידי מכל מה שהקשו, א"כדברי הריטב

' ל בפשיטות נר שיש לה ב"ומשכח, מ הניחו בפתח החצר"מ, גם בפתח הבית

' וגם לכאו. 'וגמל שדלקה פשתנו בנר חנוכה וכו, פתחים' שיש לה בפיות וחצר 

ל מצוה "י נראה יותר שמה שפירש הוא גופא מה שאמרו חז"פשטות דברי רש

אלא שהוסיף , והיינו כפשוטו שידליק בפתח ביתו ממש, להניחו על פתח ביתו

דיש , י"רש' ר סברי בד"ומבואר דשא, ר ממש אלא בחצר"י שאינו ברה"רש

אלא שעדיין יש לחקור , ר"רון מסויים בהדלקה שבפתח החצר הנמצא ברהחס
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או רק להעדיף ההדלקה בפתח הבית , אם הוא מעכב לפסול ההדלקה שם

דהנה מדברי , שגם דבר זה תלוי במחלוקת הראשונים, ונראה@@. שבחצר

י מיירי בחנות "שיישב בההיא דגמל וחנווני דאליבא דרש, ש"הרא' תוס

י שמדליק בפתח "ובזה מודה רש, ואין חצר לפניה,  להדיאר"הפתוחה לרה

וכן יש . ר"י לפסול הדלקה ברה"ל לרש"מבואר דלא ס, ר"החנות שברה

בחצר או "שמקום ההדלקה , ]ה מצוה"ד. כב[שכתב , י עצמו"להוכיח מדברי רש

ל "י משכח"דגם לרש, ומבואר', וכו" ברשות הרבים בטפח הסמוך לפתח

' ל כדברי תוס"עכצ' י שלא יסתור לדבריו כאן לכאווכד, ר"הדלקה ברה

. ר"י מדליקין בפתח הבית שברה"ר ממש גם לרש"דבבית הפתוח לרה, ש"הרא

כ "והקשה דא, י"ם בדעת רש" שהביא כן מדברי הרא]ה"תרעא סק[ח "ע בפר"וע[

' ועי. ולא מניחה מבחוץ, י שמדליק בחלון מבפנים"למה בדר בעליה פירש

א הקשה מההיא דגמל וחנווני ולא "הנה הרשבאמנם @@]. זהת ב"להלן במשנ

' ומשמע דלא ניחא ליה בתירוץ התוס, י"ומכח זה דחה דברי רש, יישב כלום

, פ שהוא תירוץ פשוט"ואע, ר בלא חצר"ש דאיירי בחנות הפתוחה לרה"הרא

, דבשלמא בבית דרך העולם שיש לפניו חצר, וגם אינו דחוק כלל להעמיד כן[

, נראה מזה' ולכאו]. ר מיד" כמדומה שהדרך יותר שפתוחה לרהאבל חנות

אינו מדליק , ר"י אף באופן זה שהפתח פונה לרה"א דלשיטת רש"ל להרשב"דס

י "ולשון רש. [ר בכל גווני פסולה"י דהדלקה ברה"ל לרש"משום דס, ר"שם ברה

י הפתח "י בתוך החצר ע"דכוונת רש, א יש לדוחקו"שמא לדברי הרשב, ל"הנ

ולעולם אינו מדליק , ]ל"כנ, י"א בדעת רש"ש הריטב"וכמ[, ר"ונה לרההפ

י בדעת "שכן נראה דנקט הב, ועיין עוד להלן בדיני הדר בעליה. [ר ממש"ברה

ודלא [, י"להבנת שאר ראשונים בדברי רש, יש לחקורומעתה @@]. י"רש

ולא בפתח , שעיקר מקום ההדלקה דוקא בפתח הבית שבחצר, ]א"כהריטב

יש ] איזה פסול: א"או למשמעות דברי הרשב[איזה חסרון , ר"שברההחצר 

הלא נראה ברור דיותר יש פרסום הנס , ר"בהדלקה בפתח החצר שברה

מאשר כשמונחים בתוך החצר על פתח הבית , ר ממש"כשמונחים הנרות ברה

אינו מדרך הראוי להסתכל לחצר ' ובפרט שלכאו[, ר"ברה" גם"וניכרים קצת 

, ר"היה מקום לומר דהחסרון בהדלקה בפתח החצר שברה' כאוול@@]. חבירו

לא יהיה ', אם ידליקו כולם בחוץ כדברי התוס, שכיון שיש כמה בתים בחצר

י דמקום ההדלקה בפנים סמוך לבית "כ נקט רש"וע, ניכר מי ומי המדליקין

' י לדברי התוס"ז בבית יחידי בחצר יודה רש"דלפ, אכן נראה דזה אינו. דוקא

דהנה , ומדברי הראשונים מוכח לא כן, ר"להדליק בפתח החצר שברהשיש 

ולא יישב דאיירי באופן , י מכח הקושיה מגמל וחנווני"א דחה דברי רש"הרשב
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ומוכח דנקט דגם , זה דרק החנות לבדה נמצאת בחצר בלא דיורין אחרים

א שנדחק "וכן הריטב. שבחצר] או החנות[י מדליק בפתח הבית "באופן זה לרש

לא יישב , י פתח החצר"ל להעמיד הנרות בחצר מבפנים ע"י דס"דברי רשב

א גם סמוך לשער החצר מבפנים אין ניכר "דלהריטב, ועוד[, דאיירי באופן זה

ל דזה טעם הדבר שלא "ומוכח דלא ס, מי הדליק כשיש כמה בתים בחצר

ש שיישב דאיירי בחנות הפתוחה "הרא' וגם בתוס]. 'י כדברי התוס"פירש

, לא יישב דאיירי באופן שהחנות יחידה בחצר, ר ואין חצר לפניה"יא לרהלהד

י גם באופן זה מדליק דוקא על פתח הבית "ומשמע דכולהו נקטי דלרש

י מלפרש "ועל כרחנו דלא זהו הטעם שנמנע רש', ולא כדברי התוס, שבחצר

י פרסום הנס הוא רק לבני "דלדעת רש, שרצו לומרויש @@. 'כדברי התוס

ועל כן לא אכפת , ]הכל ביחס לבני החצר', אמה וכו' ז גם דינא דכ"ולפ[, החצר

 דעושין שער לפתח :]ז[ב "ובפרט שהרי איתא בב, ר"לן שאין הנרות ניכרים ברה

אמנם . ר"אין הנרות שעל פתח הבית בחצר ניכרין כלל ברה' כ לכאו"וא, החצר

, רסום לבני השוקמוכיח דהפ" מן השוק"דשיעור כלתה רגל , אין זה מסתבר

ולא , ר"דהלא הדר בעליה מדליק בחלון הפונה לרה, ועוד. ולא לבני החצר

ואפילו אם נדחק דכליית רגל מן השוק היא רק , אמרו שיניח על שלחנו ודיו

וגבי חלון נדחק דשאני התם שאין לו , לסימן שגם בחצר אין בני החצר קיימים

שכתב לענין , עצמו מוכח לא כןי "הנה בדברי רש, אפשרות לפרסם לבני החצר

וכן . ורואה באחד החצירות דולק" בשוק"העובר : ]ה הרואה"ד. כג[הרואה נר חנוכה 

שהחשד מבני עיר אחרת , ]ה חשדא"ד, שם[י "פתחים פירש' לענין חצר שיש לה ב

י היו העוברין בשוק רואין הנרות "דלשיטת רש, ומבואר". בשוק"העוברין משם 

]. י"א בדעת רש"ח והשפ" עוד להלן שכן מוכח גם בדברי הפר'ועי. [שבחצר

י שם מקום הנחת "שלשיטת רש, ל שגם פתח הבית הפונה לחצר"ועל כרחנו צ

אם , אם משום שהשער לחצר פתוח[, ר"גם הוא היה ניכר קצת לבני רה, הנרות

ר "כ כמו במניחן ברה"אלא שאינו ניכר כ, ]משום שברוב חצירות אין שער

, י דעיקר מקום ההדלקה דוקא בפתח הבית שבחצר"ה הוא דפליג רשובז, ממש

סברות נוכל לומר ' דגונראה @@. ויש לברר הטעם, ר"ולא בפתח החצר שברה

ל מוכח שעיקר המצוה נאמרה "מכיון שמדברי חז. א. י בזה"בביאור דעת רש

והיינו שיהיה ניכר שגם הדרים בבית , "בבתי היהודים"באופן של פרסום הנס 

ל "על כן ס, ]ש"ע, וכמו שנתבאר בזה עוד לעיל[, ה שמחים בנס ומודים עליוז

לפי שמדליק , י דדוקא במדליק בפתח הבית שבחצר מקיים המצוה"לרש

ר נמצא שמדליק בפועל ברשות "אבל אם ידליק בפתח החצר שברה, ברשותו

פ בדעת "עוד יל. ב@@. ל"ואין זה צורת פרסום הנס שתיקנו חז, שאינה שלו
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שגם בבית זה דרים יהודים , י הבית"שכיון שצורת פרסום הנס הוא ע, י"שר

והבית פנימי ומרוחק הרבה מן , כל שיש חצר לפני הבית, שמודים על הנס

אפילו אם יהיו הנרות ברשותו , ר"אם יניח הנרות בפתח חצירו שברה, הנרות

, החצראין ניכר לעוברים והשבים שהנרות מתייחסים לבני הבית שבתוך , שם

ודוקא במניח על פתח , ודומיא דאמרו שלא להרחיקה יותר מטפח מן הפתח

דבעינן , י"פ בדעת רש"עוד יל. ג@@. ביתו ממש ניכר שהנרות מבני הבית

כ "וע, ר"לבני הבית הדרים בו ולא רק לבני רה" גם"שיהא פרסום הנס ניכר 

מדליק כ אם "משא, דוקא במדליק בפתח ביתו שבחצר ניכר גם לבני הבית

ר "אין הנרות ניכרין לבני הבית אלא ביציאתן לרה, ר"בפתח החצר שברה

י "ל לרש"וס[, ואין די בזה לפרסום הנס הנצרך להם, ובכניסתן משם לחצר

עד שהוא טעם למעט קצת , כ"דהצורך בפרסום הנס לבני הבית חשוב כ

כ "י ג"ם דלרש"ש והרא"הרא' מדברי תוסוהנה @@]. ר"הפרסום לבני רה

י "רש' נראה דנקטי בד, ר כשאין חצר לפניו"ליק בפתח הבית שברהמד

ר "מצד ששם ניכר יותר לבני רה, דהסברא להעדיף ההדלקה בפתח הבית

ר שמרוחק מן "כ במדליק בפתח החצר שברה"משא, שהנרות של בני הבית

דכשפתח , י"רש' ש בד"ל להרא"כ ס"ואשר ע, ]וכסברא שניה דלעיל[, הבית

לפי שכיון שהנרות צמודים לבית , יכול להדליק שם, ר להדיא"הבית פונה לרה

ל כלל "י לא ס"ואמנם אפשר שאין זה הכרח גמור דרש. ניכר שהם מבני הבית

ל כלל דבעינן "או דלא ס, ]וכסברא ראשונה דלעיל[דבעינן הדלקה ברשותו 

דגם אם נימא , ]וכסברא שלישית דלעיל[הדלקה המפרסמת גם לבני הבית 

פ אינן מכריעות שמחמתן כשיש לו רק "אפשר דעכ, י מסברות אלו"ל לרש"דס

י "ל לרש"דס, ר יבטל ההדלקה בפתח ביתו וידליק בחלון"פתח מן הבית לרה

ר לבין הדלקה "דמיעוט פרסום הנס ביחס שבין הדלקה בפתח הבית שברה

' אשר לכאו, א"דברי הרשבוממשמעות @@. מכריע יותר מסברות אלו, בחלון

ואפילו כשהבית פתוח , ר בכל גווני"י לפסול הדלקה ברה"רש' בדל "נראה דס

י אינה "ל לבאר דסברת רש"מוכח דס' לכאו, ר ואין חצר לפניו"להדיא לרה

מצד שאין הנרות ניכרים שהם של בני הבית כאשר הבית מרוחק מהם ויש 

ר שפיר "פשיטא דבבית הפתוח לרה, י"דאילו זו היתה סברת רש, חצר לפניו

או מצד דבעינן הדלקה , הסברות הנותרות' מב' י כא"א סברת רשאל, דמי

א "ל להרשב"וס, או מצד דבעינן הדלקה המפרסמת גם לבני הבית, ברשותו

ר אינו "כ גם במי שביתו פתוח לרה"ואשר ע, י סברות אלו לעיכובא"דלרש

שדקדק דגם , י"רש'  בד]ל"הנ[ח "וכן נראה דנקט הפר. ר"רשאי להדליק שם ברה

', נבוא לחקור בשיטת תוסועתה @@. י שמדליק מבפנים"דליק בחלון פירשבמ
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ד "ולא ביארו אם נחלקו ע, י מכח הראיות"כתבו לנטות מדברי רש' דהנה התוס

ונקטי שהמדליק בפתח הבית הפונה לחצר אינו מקיים , י בסברא לדינא"רש

 או שמא לעולם מודו דגם במדליק בפתח הבית שבחצר יצא, מצוות הדלקה

י שעיקר מקום ההדלקה הוא בפתח החצר "ד רש"אלא שהעירו ע, ידי חובתו

שכדי , א שהוכיח מההיא דגמל וחנווני אין ראיה"ומדברי הרשב. [ר"שברה

צ לומר שהדלקה בפתח הבית הפונה "להתיר לחנווני להניח הנר מבחוץ א

הפשטות נראה ' ולכאו]. ודי אם נאמר שיש הידור להניח בחוץ, לחצר פסולה

אינו מקיים מצות , ל כלל"שמי שמדליק נרות במקום שאינו מתקנת חז, יותר

מ "מ, דמקיים בדיעבד' פ אפילו אם נדחק לומר דמודו התוס"ועכ, הדלקה

וכמו שיישבו , כ"אינם מכריעות כ' בודאי הפשטות נראה שכיון שראיות התוס

י " רשלא ניחא להו בדברי' כנראה שהתוס, י"הראשונים והאחרונים דברי רש

ונראה @@. ויש לחקור בדעתם מהו החסרון שבהדלקה שבחצר, גם מסברא

דבהדלקה בפתח הבית הפונה לחצר אין פרסום . א. פנים' דיתכן לומר בב, בזה

ודוקא , ר אלא בדוחק אם יביטו לתוך החצר"לפי שאינו ניכר לבני רה, כ"הנס כ

לעין כל גם אשר שם יהיו הנרות ניכרים , ר"אם מדליק בפתח החצר שברה

. בזה דוקא יש פרסום הנס, ר בלא להביט אנה ואנה"בדרך הילוכם ברה

מ יניח בחלון הפונה "מ, דמי שאין בידו לפרסם באופן זה' מודו התוס, ואמנם[

ר מאשר בפתח הבית "שעדיין בחלון הנרות ניכרים יותר לבני רה, ר"לרה

תוך חצר של אחר צ להתבונן ב"וא, לפי שבחלון הנרות גבוהים, הפונה לחצר

י משום שבהדלקה "נטו מדברי רש' שמא יתכן לומר דהתוס. ב]. כדי לראותם

שכיון שהיו , שבפתח הבית בחצר אין ניכר לגמרי שהיא לצורך פרסום הנס

' כ נקטי התוס"וע, ל שהמדליק שם נר לצורכו הדליק"י, דיורין ושימושים בחצר

, ימוש מצוי לבני הביתששם אין ש, ר"דדוקא אם מדליק בפתח החצר שברה

, דכיון שמדליקין הנר תוך עשרה, ז נראה"ומיהו אי. [בזה ניכר שמפרסם הנס

שלא , כ שיאמרו לצרכו אדלקה"נראה שאין לחוש כ, כ לצורכו"ואינו מאיר כ

כ נראה דעיקר מה שנטו "וע. מצינו כן אלא במדליקו בפנים והוציאו לחוץ

]. ר"כ לבני רה"בחצר אין ניכר כד, י הוא כסברא ראשונה"מדברי רש' התוס

י מלפרש "הסברות שנתבארו לעיל אשר מחמתם נמנע רש' גולענין @@

או מצד דרק במדליק , או מצד שהצריך הדלקה ברשותו דוקא', כדברי התוס

או מצד דבעינן הדלקה המפרסמת גם לבני , בחצר ניכר שהנרות מבני הבית

י הדלקה ברשותו "הצריך רשמה ש. א: ל כך"בזה י' הנה בדעת התוס, הבית

צ שתהא ההדלקה דוקא "וסברי שא' פליגי התוס, לגלות שהוא המפרסם הנס

ל "והסברות הנ, וכל שסמוך לרשותו שפיר דמי, ברשות שהיא שלו ממש



 ציון øô æ- ä÷ìãää íå÷î÷  נר 
 החצר או הבית בפתח הדלקה

רטו

¯ˆÁ‰.3  

‰‡˘‰Â ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯Ï „Á�˘ ÂÏ ˘È˘ ˙È· , ¯ˆÁÏ È�ÌÈÁ˙Ù È .ג
ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯Ï ‰ÁÂ˙Ù‰ , ˙Â˘¯Ï ‰�ÂÙ‰ ˙È·‰ Á˙Ù· ˜ÈÏ„È˘ ·ËÂÓ

ÌÈ·¯‰ ,ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯Ï ‰�ÂÙ‰ ¯ˆÁ‰ Á˙Ù· ‡ÏÂ.4  

                                                                                      
י שיהיו "ל שהצריך רש"מה שי. ב. ר ממש"מכריעות להעדיף ההדלקה ברה

וסברי ' פליגי התוס, וםהנרות סמוכין לבית כדי שיהא ניכר שבני הבית הדליק

' ולכאו, דגם בבית המרוחק מפתח החצר עדיין ניכר שהנרות מבני הבית

וכיון שהחצר משמשת , ד משום דבני הבית מצויין ומשתמשין בחצר"טעה

ר ניכר שהנרות מבני "כ גם במדליק בפתחה שברה"ע, להרבה משימושי הבית

ל "ובמה די. ג. ממשר "ל מכריעות להעדיף ההדלקה ברה"והסברות הנ, הבית

פליגי לגמרי על ' דהתוס, ל"י, י הדלקה המפרסמת גם לבני החצר"דהצריך רש

' דסברת התוס, כ"אבל אפשר ג, סברא זו להצריך פרסום הנס גם לבני הבית

כ גם כשהנרות "א, שכיון שבני הבית מצויין ומשתמשים הרבה בחצר, לומר

פ "ועכ, ית בהיותם בחצרניכרים קצת לבני הב, ר"נמצאים בפתח החצר ברה

ל יכריעו להעדיף להדליק "ודי בזה שהסברות הנ, ממקומות מסויימים בחצר

 . מ לדינא בכל זה בכמה אופנים"להלן שיש נ' ועיי. בחוץ

דכמה , דנר שיש לה שני פיות' שהרי בזה העמידו הגמ', כן הוא לשיטת התוס .3

 .ל"וכנ. דיורין בחצר ומדליקין על פתח החצר

נאמר במי , "על פתח ביתו"שמדליק ' עיקר הדין שנאמר בגמ' לדעת תוסהנה  .4

אין ' דלדעת תוס, ומבואר מזה, ר ואין חצר לפניו"שיש לו פתח הפתוח לרה

, "ברשות הרבים"אלא עיקר הענין שידליק , "בפתח החצר"ענין חיובי בהדלקה 

יש חצר אלא שכאשר , "בפתח ביתו"הוא ' עיקר החיוב גם להתוס, ואדרבה

ומן הסברות המבוארות [, לפני הבית אין אפשרות לקיים כן ולפרסם כהוגן

להדליק בפתח ' על כן הורו התוס, ]י"מדברי רש' לעיל שמחמתן נטו התוס

וגם פתוח לחצר והחצר פתוחה , ר"ד שהבית פתוח לרה"גם בנד, ז"ולפ. החצר

, ר"פונה לרהאין עדיפות שידליק בפתח החצר ה' בודאי שלשיטת תוס, ר"לרה

דבין כך ובין כך עיקר הענין שידליק , ר"יותר משידליק בפתח הבית הפונה לרה

דבאופן זה גם , אלא נראה להיפך, וזה מתקיים בשני הפתחים בשוה, ר"ברה

משידליק בפתח , ר"יותר יש להעדיף שידליק בפתח הבית הפונה לרה' להתוס

. ל"וכנ, להדליק בפתח ביתו' דבזה מקיים עיקר דינא דגמ, ר"החצר הפונה לרה

י "הנה כבר נתבאר שנראה מדברי הראשונים דלרש, י בזה"רשובדעת @@
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ולא בפתח החצר , עיקר מקום ההדלקה הוא דוקא בפתח הבית הפונה לחצר

' דעת תוס, ר ואין חצר לפניו"ומיהו כאשר יש פתח מן הבית לרה, ר"שברה

וכן [, ר" הפונה לרהג מדליק באותו פתח הבית"דבכה, י"ש בדעת רש"הרא

א בדעת "ורק מדברי הרשב, ]י"ם בדעת רש" בשם הרא]ה"תרעא סק[ח "הביא הפר

א "ולדעת הרשב. ר"ל דבאופן זה לא ידליק בפתח הבית שברה"י נראה דס"רש

אבל , ר"ג לא ידליק בפתח הבית הפונה לרה"י פשוט דגם בכה"בשיטת רש

האחד , פתחים'  שיש לבית בי יש לחקור באופן"ש בשיטת רש"הרא' לדעת תוס

האם יש עדיפות , ר"והשני פתוח לחצר הפתוחה לרה, ר"פתוח להדיא לרה

ל בביאור "שהדבר תלוי בסברות הנ, ונראה@@. או דלא שנא, היכן ידליק

, י להעדיף ההדלקה בפתח הבית שבחצר"דאם סברת רש, י בזה"דעת רש

כ אם יניח "משא[, הסמוךי בני הבית "משום שבזה ניכר יותר שהנרות הודלקו ע

כ כאשר פתח הבית פונה להדיא "א, ]בפתח החצר שהבית מרוחק הרבה משם

וגם , ר"ויוכל להדליק בפתח הבית הפונה לרה, שוב אין חשש בזה, ר"לרה

ר יותר מאשר "היות ובזה יש פרסום הנס לבני רה, נראה שיעדיף להדליק שם

להעדיף ההדלקה בפתח י "אכן אם סברת רש. אם יניח בפתח הבית שבחצר

, הבית שבחצר משום דבעינן הדלקה המפרסמת גם לבני הבית המצויין בחצר

ר והשני לחצר הפתוחה "פונה לרה' הא, פתחים' כ גם באופן זה שיש לו ב"א

ולא בפתח הבית , י ידליק בפתח הבית הפונה לחצר"עדיף שלשיטת רש, ר"לרה

. ס גם לבני הבית שבחצרשכאשר הנרות בחצר יש פרסום הנ, ר"הפונה לרה

וכשיש לו , י הדלקה ברשותו"ש דלא הצריך רש"הרא' דגם לתוס, ואפשר@@

ז לענין שלא לבטל "מ אפשר דכ"מ, ר התיר להדליק שם"רק פתח הפונה לרה

י דבחלון "ל לרש"ומשום דאפשר דס, ההדלקה בפתח ולהורות שידליק בחלון

, ר" הבית הפונה לרהר ביחס להדלקה בפתח"ממעט הרבה הפרסום לבני רה

י שיש חסרון מסויים בהדלקה שלא "ל לרש"אבל אין ראיה מזה דלא ס

או להדליק בפתח הבית , אפשרויות' דאם יש בפניו ב, ועדיין אפשר, ברשותו

וידליק , ר"או להדליק בפתח הבית הפונה לרה, וידליק ברשותו, שבתוך החצר

, ח הבית הפונה לחצרי דיעדיף להדליק בפת"ל לרש"אכתי ס, שלא ברשותו

דעדיין מה שמדליק ברשותו מכריע , ר"פ שממעט בזה קצת הפרסום ברה"אע

, ז"מכונמצא @@. בכל הענין' י מלפרש כדברי התוס"וכמו שנטה רש, יותר

הנה הא , ר"לחצר הפתוחה לרה' וא, ר"לרה' א, פתחים' דבבית זה שיש לו ב

מקום ההדלקה אלא דשם אינו , פשיטא שאינו מדליק בפתח הבית שבחצר

אבל כשנבוא לדון באיזה , ר"דצריך להדליק ברה' ל כהתוס"וקיי, י"לשיטת רש

יש עדיפות בפתח הבית הפונה ' הנה נתבאר שלדעת תוס, ר יעדיף"פתח לרה
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י "וגם לחלק מן הביאורים בשיטת רש, ר"ר יותר מפתח החצר הפונה לרה"לרה

 ולא בפתח הבית הפונה ר"יש עדיפות קצת להדליק בפתח הבית הפונה לרה

', יש להעדיף אופן הראוי יותר לשיטת תוס', ל כהתוס"ובודאי אחר דקיי, לחצר

 שכבר :]כא[עוד בשפת אמת לשבת ' ועי. י"ואפשר שמרויח בזה גם לשיטת רש

משום , ר"כ מוטב שידליק בפתח הבית הפונה לרה"י ג"עמד בזה שלשיטת רש

, ]כן גם מהא דדר בעליה מניחה בחלוןודקדק [, ר"דשם מפרסם יותר לבני רה

וגם מדבריו [', י ותוס"ודוקא בדאיכא או פתח הבית או פתח החצר פליגי רש

. ש"ע, ]ר"י עיקר פרסום הנס הוא לבני רה"מבואר דפשיטא ליה דלרש

צריך , י אם מדליק בחלון" כתב שלדעת רש]ה"תרעא סק[ח "בפרוהנה @@

' דבב' והיה נראה לכאו, לון הפונה לחצרולא בח, ר"להדליק בחלון הפונה לרה

דלעיל ', ז ק"ולפ, ר מפתח הפונה לחצר"כ יעדיף פתח הפונה לרה"פתחים ג

דבעינן הדלקה המפרסמת גם , א"י כדברי הרשב"רש' ח נקט בד"נתבאר דהפר

שיעדיף פתח הבית , וכאן נראה להיפך, או דבעינן הדלקה ברשותו, לבני הבית

כי מלבד שאין ללמוד , אמנם זה אינו. הפונה לחצרר מפתח הבית "הפונה לרה

ר מחלון "ח להעדיף חלון הפונה לרה"גם הנה דברי הפר, כלל מחלון לפתח

ר מחמת "הפונה לחצר הוא רק כאשר שהחלון הפונה לחצר אינו ניכר ברה

כ אין מזה "וא, ]ח"וכמו שיתבאר עוד בזה להלן בדברי הפר[, מחיצות החצר

ח "דלעולם בזה יעדיף הפר, פונה לחצר' ר וא"פונה לרה' פתחים שא' ראיה לב

משום דבעינן הדלקה , ר"ולא בפתח הפונה לרה, שידליק בפתח הפונה לחצר

דבבית , שרצו לומרויש @@. ק"ודו. ברשותו והדלקה המפרסמת גם לבני הבית

מלפניו , חצירות' או בבית שיש לו ב, ר"ושניהם פונים לרה, פתחים' שיש לו ב

יש לו פתח החצר הפונה ' או בבית שמצד א, ר"ושתיהם פונות לרה, ומאחריו

בכל אלו עיקר מקום ההדלקה הוא , ר"ר ומצד שני פתח הבית הפונה לרה"לרה

ואפילו אם באותו צד יש פרסום הנס פחות , בפתח הבית הראשי והעיקרי

, ר פחות מבצד השני"ואפילו אם מיקום הנרות שם ניכר לבני רה, מבצד השני

 .הוא חידוש' כאוול

' י דלשיטת תוס"ש הב"והוא ממ, ח שם"ז וכה"צ סקכ"ג ושעה"ב תרעא סקכ"מ .5

כ גם הדר בעליה שיש "א, ]וכמבואר, ע"וכן פסק השו[דמדליקין בפתח החצר 
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וכן נמי אם יש לו פתח , לו פתח לחצר יוכל להדליק בפתח החצר מבחוץ

בדיני דר בעליה המדליק ועיין עוד להלן . ר יוכל להדליק בפתח ביתו"לרה

 .בחלון מה שנתבאר בענין זה

ל היו נוהגין להעמיד תנור וכירים " מבואר שבימות חז.]נז[ב "בב' בגמהנה  .6

ובין , בין טחינת החיטים, פ מקום הכנת המאכלים"שעכ, והיינו, וריחים בחצר

ז "ובזמנם היה ד[, הכל היה נעשה בחצר, ובין בישול הקדרות, אפיית הפת

' ובגמ]. וכפי הנראה היה בחלק גדול מאד מן היום, נעשה במשך זמן ארוך מאד

לפי שהאשה צריכה , דמקום אפיית הפת הוי מקום צנוע,  מבואר.]מח[ק "בב

דחצר שלהם היתה ראויה ומיועדת גם לשימוש , ומוכח, לגלות זרועותיה בזה

וגם זה היה , כ בחצר" שמקום הכביסה היה ג.]יז[ב "בב' עוד משמע בגמ. צנוע

 דבית בלא חצר לא עבידי :]כו[בעירובין ' עוד בגמ' ועי. נעשה בזמן ארוך מאד

וכן הדבר מבואר . ומשמע שהיא חלק עיקרי משימוש הבית, אינשי דדיירי

". רוב תשמישיהן בחצר" שכל חצרות ששנו חכמים .]ב[ב "י בב"בהדיא ברש

בערתי "ג דכתיב " חצר קובעת למעשר אעח" דלריו.]פח[מ "בב' ועיין עוד בגמ

ע במשנה במעשרות "וע, משום דהחצר משתמרת כמו הבית, "הקודש מן הבית

-ובדרכי@@. ל"ומבואר כהנ,  כמה דעות איזהו חצר הקובעת למעשר]ה"ג מ"פ[

חצרות שלנו  שכתב ד]צד' סי[ל בתשובה " הביא מדברי מהרי]ד"ד רפו סק"יו[משה |

' בגמ הלי' וכדחשבי, מוקצהאלא כגדר , נם בכלל חצראיאחורי הבתים 

 נקט ]קסח' ד סי"ויו, ו"טל סק' מנחות סי[א "ובחזו. שלא הוקף לדירה .]כד[בעירובין 

וכתב . ל"מדבריו דכיון שחצרות שלנו רחבות ואינן לדירה אינן בכלל חצר דחז

ושאר דבחצר שלהם היו משתמשים בטחינה ואפיה ובשטיחת פירות , שם עוד

אבל , צרכים וגם לפעמים אוכלים וישנים שם כדרך החקלאים בימים ההם

כ גם לענין "וכ, ש"ע, מ בזה שם לענין מזוזה"ונ, אצלנו אינם אלא לאויר

, דבעינן עיקר תשמיש הבית שם, ]ט"קי סקי' וסי, ב"סה סקנ' סי, ג"סקכ' צ' ח סי"או[עירובין 

ק "א וס"ק קל"סימן שח ס[ב "ע במ"וע. ש"ע, ל באופקים החמים"וכמו שהיה בימות חז
דלא התירו בשבת טלטול דבר טינוף להוציאו חוץ לחצר , כ משמע כן" דג]א"קמ
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הנה רוב , הדלקת נר חנוכהולענין @@. ל"וכנ, אלא בחצר שיושבין ודרים בה

, אינם מקום צנוע כלל, ]פ מצוי יותר בבתים המשותפים"ועכ[החצרות שבזמננו 

אם משום שאין שם , ת ואינם ראויות לשימוש דיורין כללואינם מיועדו

ואם משום שבזמננו נהגו לעשות כל תשמישי , מחיצות גמורות סביב החצר

ואם משום שדיירי הבתים אינם מסכימים שיניחו חפצים , הבית רק בבתים

דבבית שיש לפניו חצר מדליקין ' ל כדעת תוס"אחר דקיי, ויש לדון. בחצר

, י שמדליקין בפתח הבית בתוך החצר"ולא כדברי רש, צרר על פתח הח"ברה

האם גם לזה בעינן דוקא בפתח החצר אשר שימושה דומה לשימוש חצר 

ר במקום שנכנסים "וכל שמדליק ברה, או דלאו דוקא בעינן, ל"שבימות חז

 הביאו ]פרק כג[א "דינים והנהגות ממרן החזוובספר @@. ממנו לבית שפיר דמי

אבל בחצירות , ל" לענין נר חנוכה בעינן דוקא חצר כבימות חזשגם, בזה בשמו

ר "וכן הורה מו. שלנו שאין עשויות אלא לאויר אין מדליקין בפתח החצר

שחצר שבזמננו שאינה משמשת אלא למעבר , ה בשיעוריו"צ זללה"הגרב

ז "אמנם מטו משמיה דמרן הגרי. אין לה דין חצר להדליק בפתחה, בלבד

ל דגם רחבה שלפני "ע אם ס"ויל,  בחצר כזו מדליקין בפתחהל דגם"ה דס"זללה

, שפיר דמי להדליק בפתחה] ל"שלא היתה נידונית כחצר גם בימות חז[הבית 

ד "או, משום דדי בזה שנכנסים משם לבית כדי שיהא שם מקום ההדלקה

, ה בזה"צ זללה"ר הגרב"א ומו"סברת מרן החזוובביאור @@. ברחבה מודה

' וג, בזה' י ותוס"ה כבר הארכנו לעיל בביאור פלוגתת רשדהנ, נראה לומר

י "דבעינן שיהא ניכר שפרסום הנס נעשה ע. א, י"אופנים נתבארו שם בדעת רש

ר אין הנרות "דאם ידליק בפתח החצר שברה. ב, בני הבית הדרים כאן

דבעינן לפרסם . ג, לפי שהבית מרוחק הרבה מן הנרות, מתייחסים לבני הבית

ועוד . ולא די לזה במה שרואין הנרות בכניסתן ויציאתן, ני הביתהנס גם לב

משום דבמדליק תוך . א, י"מדברי רש' סברות למה נטו התוס' נתבאר לעיל ב

ל "משום דבמדליק תוך החצר י. ב, ר"החצר אין הנרות ניכרין בקל לבני רה

, נמצא, כשנבוא לדון לענין חצרות שבזמננו, ומעתה@@.  דלצורכו אדלקה

ואמנם יש להקדים ', י ותוס"הדבר תלוי ביסודי הסברות בפלוגתת רש' לכאוש

לימנע מהדלקה בחצר רק משום דיאמרו לצורכו ' דהנה אם סברת תוס, בזה

שהיו בני הבית משתמשים ודרים בה , ל בחצר שבימיהם"ז י"כ כ"א, אדלקה

 אבל בחצר שבזמננו שאין בה שום שימוש לבני הבית אלא, ברוב תשמישיהם

' גם לדעת התוס' ולכאו, אין לחוש שיאמרו לצורכו אדלקה שם, למעבר בלבד

דמלבד שיש , איברא. י"כמו לשיטת רש, יוכל להדליק בפתח ביתו שבחצר

גם הנה , דאפשר דגם לצורך מעבר בחצר ידליקו בני הבית נר, לפקפק בזה
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ר מצד ששם הנרות "להעדיף ההדלקה ברה' נראה פשוט דעיקר סברת התוס

, ל"וכנ[, ר בקל בדרך הליכתם בלא להתבונן בחצר"כרים יותר לבני רהני

פ גם אם חיישי "ועכ, ]דסברת לצורכו אדלקה היא חלושה לעומת סברא זו

נראה שלא יתכן לומר , גם לסברא זו דלצורכו אדלקה במדליק בחצר' התוס

א "כ למעשה א"וא, ר הנרות ניכרין יותר"ל שברה"כ לסברא הנ"דלא חיישי ג

יודו ] כגון בחצר שבזמננו[ומר שבאופן שאין לחוש לסברת לצורכו אדלקה ל

לסברא שבחצר אין הנרות ' כי עדיין ודאי שיחושו התוס, י"לדברי רש' התוס

כ אין עלינו לדון אלא האם בחצר שבזמננו "וא, ר"ניכרין להדיא להולכין ברה

ות ניכרים מצד דבזה הנר, ר"להדליק בפתחה שברה' כ תעמוד הוראת התוס"ג

או דכשאין בחצר שימושי דיורין , וזה עדיף מהחסרונות שבהדלקה זו, יותר

, והנה@@. וכמו שיתבאר, יש לחוש לחסרונות בהדלקה זו' וגם לתוס, שאני

רק האם יש עדיפות להדלקה ' י לתוס"אם נימא דנקודת המחלוקת בין רש

כ גם בחצר "א, ר"ברשותו או עדיפות לזה שיהיו הנרות ניכרין בקל ברה

, כדי שידליק ברשותו, י ידליק בחצר"דלרש, שבזמננו תעמוד המחלוקת בעינה

אכן אם נפרש דנקודת . כדי שיהיו הנרות ניכרין בקל, ר"ידליק ברה' ולתוס

י עדיף לחוש שבנרות המרוחקות מן הבית "דלרש', י לתוס"המחלוקת בין רש

 דאין לחוש בזה משום נקטי' והתוס, אין ניכר שבני הבית הם המפרסמים הנס

, וניכר שהם המפרסמים הנס בפתח החצר, שבני החצר משתמשים תדיר בחצר

כי אז נוכל לדון , ז דוקא כשבאמת יש שימושי דיורין בחצר"דכ, ל"כ ודאי י"א

אלא , ר"שלעולם החיוב להדליק בפתח הבית באופן שיש פרסום הנס לבני רה

וחשיב , כחלק מן הביתהרי היא , שהחצר כאשר ראויה לתשמיש צנוע

אבל כאשר אינה ראויה ואינה עומדת , שנתרחב הבית עד לסוף החצר

לא יהא ניכר , י שאם ידליק בפתחה"הדר דינא שיש לחוש לדברי רש, לשימוש

ודמי למי שידליק הנרות על עמוד , ר שבני הבית הם המפרסמים הנס"לבני רה

רוך המרוחק מאד מחלון או בסוף מוט א, ]אמה' תוך כ[גבוה מאד מעל ביתו 

ל לפרסם "מ לא קיים תקנת חז"מ, פ שבודאי הוא המדליק שם"שאע, ביתו

ואין אחרים דרים עימו , וגם בחצר שיש בה רק בית אחד. [בפתח או בחלון ביתו

ולא משום שיתלו שאחר , ר"י שלא להדליק ברה"מ גם בזה חשש רש"מ, שם

ואחר , ן הפרסום צמוד לביתאלא שאין זו צורת פרסום הנס כאשר אי, הדליק

י בזה אלא כאשר יש תשמיש "לא פליגי על סברת רש' דאפשר דגם התוס

לא מהני להדליק ' גם להתוס, כ בחצרות שבזמננו שאינו כן"א, דיורין בחצר

', כהאופן הג' י ותוס"נפרש בפלוגתת רשואם @@]. ר"בפתח החצר שברה

פנים ' ל בב"אכתי י,  פליגי בזה'והתוס, י בעינן פרסום הנס גם לבני הבית"דלרש
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פליגי לגמרי דלא בעינן פרסום הנס לבני הבית ' דיתכן לומר דהתוס', התוס' בד

יהא מקום ' מ להתוס"ז גם בחצר שבזמננו שאין בה תשמיש דיורין מ"ולפ, כלל

פ שבני הבית אין רואים הנרות כלל רק בכניסתם "אע, ר"ההדלקה ברה

שכיון שבני הבית מצויין ודרים ' דסברת התוסכ לומר "אבל יתכן ג, ויציאתם

, ר יהיו ניכרים להם קצת"גם במניח הנרות בפתח החצר שברה, הרבה בחצר

ודי בזה כדי שלא לקבוע מקום ההדלקה , פ ממקומות מסויימים בחצר"ועכ

ז נמצא דבחצר שבזמננו שאין בה "ולפ, ר"בתוך החצר ולמעט הפרסום לבני רה

רות ניכרין כלל לבני הבית אלא בכניסתן ויציאתן ואין הנ, תשמיש דיורין

ר יחסר "י דאם ידליק בפתח החצר ברה"לסברת רש' בזה יודו התוס, ר"לרה

י "דלביאור השני במחלוקת רש, ז"מכונמצא @@.  בפרסום הנס לבני הבית

ודאי דאין לדמות חצר שבזמננו לחצר , ]אשר נראה שהוא העיקרי[', ותוס

' ולביאור השלישי יש להסתפק בסברת התוס,  נר חנוכהל גם לענין"שבימות חז

ז "ולפ, אין חשש כלל בפרסום הנס לבני הבית' ומיהו נוטה יותר דלהתוס[, בזה

ורק לביאור הראשון אין גריעותא כלל בחצר , ]גם חצר שבזמננו שפיר דמי

כדי להכריע שגם בחצר שבזמננו , ומיהו. ל"שבזמננו משאר חצר שבימות חז

אין די לומר שנקודת המחלוקת בין , ר"שידליקו בפתחה שברה' דעת התוס

אלא גם יש להכריע דשני , היא אי בעינן הדלקה ברשותו או לא' י לתוס"רש

לא בעינן שיהיו הנרות ' חדא דלדעת תוס, הסברות האחרות אינם נכונות

ז בקל "כדי שיכירו עי] או לחצר שיש בה רוב שימושי דיורין[סמוכות לבית 

, לא בעינן פרסום הנס לבני הבית כלל' דלדעת תוס, ועוד, בני הביתשהם מ

מ אכתי יש לחוש "אבל מ, לא הצריכו הדלקה ברשותו' נהי נמי דהתוס, כ"דאל

לפי ששם אין ניכר כלל , ר"לסברות אלו שלא להדליק בפתח החצר שברה

טי דעל כן נק, ונראה. וגם אין ניכרין כלל לבני הבית, שהם מבני הבית והחצר

שבחצירות שבזמננו לא יורו , ל"ה כנ"צ זללה"ר הגרב"ה ומו"א זללה"מרן החזו

 .ועיין בסמוך היכן ידליקו. וכמו שנתבאר, ר"להדליק בפתחן שברה' התוס

שאז אין עוברין ושבין , ובפרט אם יש מעלית בבנין, ואינו אלא כבית שער .7

 .ה"צ זללה"ר הגרב" בשם מו-מצויים כלל בחדר המדרגות 
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צ שבפתח חצר כזו לא שייכא הוראת "ר הגרב"א ומו"הנה לדעת מרן החזו .8

ודאי , ר"פשוט שאם יש לו פתח אחר הפונה מן הבית לרה, להדליק שם' התוס

ואפילו למאי דמטו בשם מרן . ולא בפתח החצר, יש לו להדליק באותו הפתח

מ "מ, ר"להדליק בפתחה שברה' ז דגם בחצר כזו תעמוד הוראת התוס"הגרי

ר "לחצר הפתוחה לרה' הא, פתחים' כבר נתבאר לעיל שכאשר יש לבית ב

' בזה יורו התוס, ר להדיא"והשני פתוח לרה, ]ל"אפילו היא חצר שבימות חז[

כי זהו עיקר מקומו כשאין חצר , ר"להעדיף להדליק בפתח הבית הפונה לרה

צר שבימות ז דדין חצר שבזמננו כדין ח"גם להגרי, נ דכוותה"ז ה"ולפ, לפניו

בודאי שידליק שם ויקיים , ר"מ כשיש לו פתח נוסף מן הבית לרה"מ, ל"חז

 .ע"המצוה בהידור גמור לכו

בזה , ר"והחצר פתוחה לרה, והוא מן הבית לחצר, כאשר יש רק פתח אחדהנה  .9

דלמאי , ל בדין חצר שבזמננו"הדבר תלוי בהוראות רבותינו האחרונים הנ

בכל ' וכשיטת תוס, ר"דיין מדליק בפתח החצר שברהז ע"דמטו משמיה דהגרי

, ע היכן ידליק"ולדידהו יל, צ אינו כן"ר הגרב"א ומו"ולהוראת מרן החזו, חצר

להדליק ' ל עד כאן לא התירו התוס"די, כי בפתח החצר אינו מקום ההדלקה

, ל"ושייכי בה הסברות הנ, בפתח החצר אלא בחצר שנידונית כחלק מן הבית

וניכר שנעשו על ידו , פתחה הרי הנרות סמוכין לסוף רשותושכשמדליק ב

אבל , וגם אפשר שניכרין קצת גם לבני הבית בשהותם בחצר, לפרסום הנס

ואם יניח שם הנרות אינם , שמרוחק מן הבית ומן הדיורין, בפתח חצר שבזמננו

בזה הוי כמדליק רחוק , ר"ניכרים כלל לבני הבית אלא בכניסתם ויציאתם לרה

כ "בפתח הבית הפונה לחצר ג, ומאידך. שאינו מקיים המצוה, ה מרשותוהרב

ר בדרך "אם משום שאינו ניכר להדיא לבני רה, אינו מקום ההדלקה' להתוס

דינים ובספר @@. ל"וכנ, ואם משום דיאמרו לצרכו אדלקה, הילוכם בחוץ

נהגו והיה מ, שדירתו היתה מוקפת חצר,  כתבו]פרק כג[א "והנהגות ממרן החזו

ולא היה למרפסת [, ר בטפח הסמוך לפתח הבית"להדליק במרפסת הפונה לרה

ועוד שגם , ]ל"כהנ[' שבזמננו אין להדליק בפתח החצר וכו, ואמר, ]פתח לחוץ

שכיון שבזמננו אין , ל"נראה מזה דס' ולכאו. כ"ע. ר"פתח הבית נראה ברה

, ]להלן בזה' ועי, ר"וגם לא היה פתח מן המרפסת לרה[, מדליקין בפתח החצר

ובאופן שניכר לעוברים , הדר דינא שידליק בפתח הבית הפונה למרפסת



 ציון øô æ- ä÷ìãää íå÷î÷  נר 
 מגורים ובניני ,שבזמננו חצר דין

רכג

„ˆ ÏÎÓ ‰ÁÂ˙ÙÂ ‰ÈÂÏ‚ ¯ˆÁ‰˘Î , ˙Â¯�‰Â ˙È·‰ Á˙Ù˘ ÔÙÂ‡·
‰¯· ÌÈ¯·ÂÚÏ ÌÈ¯ÎÈ�" ¯]ËÚÓÎ [ ˜ÈÏ„Ó ‰È‰ ÂÏÈ‡ ÌÈ¯ÎÈ� ÂÈ‰˘ ÂÓÎ
‰¯·˘ ¯ˆÁ‰ Á˙Ù·"¯ ,Ï·‡‰·Â¯· Â‡ ‰˜ÏÁ· ˙¯„Â‚Ó ¯ˆÁ‰ Ì‡  ,

‰¯· ÌÈ„ÓÂÚÏ ˜¯ ÌÈ¯ÎÈ� ˙Â¯�‰Â ˙È·‰ Á˙ÙÂ"¯ˆÁ‰ Á˙Ù ÏÂÓ ¯ , Â‡
¯˙ÂÈ ËÚÓ ˜¯ ,˘ÂÁÏ ˘È˘ ‰‡¯� ‰Ê· , ‰�ÂÙ‰ ÔÂÏÁ· ˜ÈÏ„‰ÏÂ

‰¯Ï"¯.10] ÈÚÂ 'ÔÂÏÁ È�È„· ÔÏ‰Ï „ÂÚ.[ 

                                                                                      
, שהורה, ה"צ זללה"ר הגרב"מצאנו בכתבי תלמידים בשם מווכן @@. ר"ברה

אם פתח ביתם נמצא במקום שההדלקה תהא ניכרת , שהדרים בבנייני מגורים

ז כתבנו הדין " ועפ,]וכדלהלן, כ אינו כן"אלא שבד[, ידליקו שם, ר"לבני רה

 .בסמוך' ועי. למעלה

מדברי ' דאמנם אם נפרש דמה שנטו התוס, להמבואר לעיל נמצא' לכאוהנה  .10

נוכל לומר , י הוא רק משום שאם ידליק בחצר יאמרו לצורכו אדלקה"רש

יסכימו ' וגם התוס, דבזמננו שאין שימושי דיורין בחצר ליכא למיחש בזה

אבל בודאי אין לומר שרק ,  הבית הפונה לחצרי להדליק בפתח"לדברי רש

לא ניחא להו שידליקו בפתח ' שהתוס, אלא הפשטות', לסברא זו חששו תוס

ר בדרך הילוכם אם "משום שאז אין הנרות ניכרים לבני רה, הבית הפונה לחצר

גם , כ"וא, ]'ח בדעת תוס"להלן שכן מוכח בפר' ועי[, לא יתבוננו בתוך החצר

או יש ,  הבית רחבה שאינה נידונית כחצר להדליק בפתחהד שיש לפני"בנד

שאם מדליק בפתח הבית הפונה לחצר או ' מ יאמרו התוס"מ, גינה לפני הבית

שאין הנרות ניכרין להם בדרך הילוכם , ר"חסר בפרסום הנס לבני רה, לגינה

ומה [, י"אשר זהו טעם דבריהם שנטו מדברי רש, אלא אם כן יתבוננו בחצר

ס אין בה "דסו, ר"עדיין אינו גורם לדונה כרה,  אינה נידונית כחצרשרחבה זו

י לא היו הנרות "שאין לומר דלשיטת רש, וכבר נתבאר]. פ"וז, הילוך רבים

י עיקר "דבודאי גם לרש', ובזה דוקא הוא דפליגי התוס, ר"ניכרין כלל לבני רה

יש , ]ל"הנ[אלא דסבירא ליה דמכח סברות אחרות , ר"פרסום הנס הוא לבני רה

ובזה גופא , ר"פ שמתמעט קצת הפרסום לבני רה"להעדיף להדליק בחצר אע

ובעינן , ר"דאין בכח סברות אלו להעדיף למעט הפרסום לבני רה' פליגי התוס

' נ דכוותה יסברו התוס"כ ה"וא, שיהא ניכר להם להדיא בלא התבוננות בחצר

בית אינה נידונית פ שהרחבה שלפני ה"ר אע"שיש להרבות הפרסום לבני רה

שהרי להמבואר אין , וכיון שלהדליק בפתח הרחבה ממש אינו רשאי, כחצר

. ר אלא כשידליק בחלון"כ לא יוכל לקיים הפרסום לבני רה"א, דינה כחצר
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' ולכאו, ר"פ שהנרות ניכרין קצת לבני רה"כי אע, יש להוסיף בזהועוד @@

, ח הבית גם באופן זהי יהא מקום ההדלקה בפת"פ לדעת רש"ז נמצא דעכ"לפ

כי , י אינו מקיים המצוה"מ להמבואר יש לחוש דהמדליק שם גם לשיטת רש"מ

ולא בפתח [י שהעדיף ההדלקה בפתח הבית שבחצר "אם נפרש בסברת רש

כ "א, משום ששם ניכר גם לבני הבית השרויים ודרים בחצר, ]ר"החצר שברה

רות אלא בכניסתם ואין רואים הנ, ד שאין בני הבית שרויין בחצר"בנד

ז "ולפ@@. ל"וכנ, י לא יהא מקום ההדלקה בפתח הבית"גם לרש, ויציאתם

עד , פ במגודרת ברובה"או עכ, פ באופן שהחצר מגודרת בחלקה"שעכ, נמצא

אין הנרות ניכרים אלא לעומדים , שכאשר מדליק בפתח הבית הפונה לחצר

, צדדים אינו ניכראבל לעומדים מן ה, מול פתח החצר המכוון נגד פתח הבית

, לא יהא מקום ההדלקה בפתח הבית] י"ואולי גם לרש[' כ בזה להתוס"א

כ אין לו מקום "א, וכמבואר, ומאחר שגם בפתח החצר אינו מקום ההדלקה

ששם ודאי יצא ידי , ר"ר אלא בחלון הפונה לרה"להדליק ולפרסם לבני רה

 שראויה לשימוש להלן שאם החצר מגודרת באופן' ומיהו עי. [ע"חובתו לכו

]. ר"מדליק בפתחה שברה' ל שלדעת תוס"ל דדינה כחצר שבימות חז"י, צנוע

ששם היה , ל אין ראיה שלא כדברינו"א הנ"דגם ממנהג מרן החזו, ונראה@@

כאשר הדליקו בפתח , וכיון שכן, הבית מוקף בחצר שאינה מגודרת בגובה

וזהו מה , ר מכל צד"היו הנרות ניכרים לעוברים ברה, הבית הפונה למרפסת

כמו שהיה ניכר , והיינו שניכר לכל, ר"שנימק שהרי פתח הבית ניכר גם ברה

פ אין להוכיח מזה לאופן שהחצר "ועכ. ר"אם היה מדליק בפתח החצר שברה

כי באופן זה , ל"וכנ, מגודרת ורק לעומדים מול הפתח ניכר פתח הבית והנרות

ויצא , ועל כן יש לו להדליק בחלון, י"מפירש' נראה דזהו עיקר מה שנטו התוס

י שהורה להדליק "מפירש' דעד כאן לא נטו התוסלומר |-ואין@@. ע"לכו

ר שיש בו פרסום "אלא לומר שידליק בפתח החצר שברה, בפתח הבית שבחצר

דבפתח הבית הפונה לחצר יש יותר ' אבל לענין חלון יסברו התוס, הנס מרובה

דאיירינן הכא באופן , ועוד, סתבר כללחדא דאין זה מ, פרסום הנס מבחלון

ובזה ודאי , ר אלא כשעומדים מול הפתח"שפתח הבית אין ניכר להולכים ברה

שהרי אין , ועוד, כי ניכר לעומדים מכל הצדדים, דבחלון יש יותר פרסום הנס

כ כשמדליק "משא, ואם אינה נכונה הפסיד קיום המצוה, זו סברא מוחלטת

ח " ובכה]ל"צ סק"ח ובשעה"סקל[ב "עוד במ' ועי. ע"ו לכובחלון ודאי יצא ידי חובת

אפילו ,  שכתבו להעדיף להדליק בחלון למעלה מעשרה טפחים]ד"ט וסקס"סקל[

ומשום , במקום שיכול להדליק בטפח הסמוך לפתח למטה מעשרה טפחים

להקשות ואין [@@. ש"ע, ר"דעיקר הענין בפרסום הנס לבני רה, ל"הסברא הנ
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ולא ציירו , לומר דהדר בעליה ידליק בחלון' כ למה הוצרכו בגמ"אד, לדברינו

' שלדברינו להתוס, האופן גם בדר בבית רגיל ובאופן שיש רחבה או גינה לפניו

ל "דהפשטות נראה שבזמן חז, זה אינו. דינו להדליק בחלון] י"ואולי גם לרש[

ית בלא חצר לא  דב:]כו[ש בעירובין "וכמ[, היה בהווה רק בית שיש לפניו חצר

אבל הרחבות , ר ממש"בית הפתוח לרה] 'ש התוס"כמ[או , ]דיירי אינשי

. ועל כן רק בדר בעליה אמרו שידליק בחלון, והגינות היו עושים אחורי הבתים

ל והראשונים להדיא על בית "מדלא דברו חז, ל כן"ה צ"דבלא, ואתה תחזה

, רחבה או בפתח הביתאם מקומו להדליק בפתח ה, שיש לפניו רחבה או גינה

 ].מ שלא היה מצוי בימיהם כלל"וש

א "פ הכרעת מרן החזו"וע, הנה כשיש לפני הבית רחבה שאין לה דין חצר .11

כ כשאין לו חלון הפונה "א, ל באורך"וכנ, צ אין מדליקין בפתחה"ר הגרב"ומו

נמצא שאין לו , אמה ואינו רשאי להדליק בחלון' או שאינו תוך כ, ר"לרה

אלא , אמנם לא נראה כן. יהא מדליק על שלחנו ודיו' ולכאו, הדליקמקום ל

, וטעם הדבר. ידליק שם, ר"העיקר שבאופן זה כל שפתח ביתו ניכר קצת ברה

י והורו להדליק בפתח החצר "מפירש' משום שנראה שעיקר מה שנטו התוס

ז "כ כ"וא, ל"וכנ, ר"הוא כדי להרבות יותר פרסום הנס לבני רה, ר"שברה

מדליק בפתח ] ר"שניכר קצת לבני רה[ר תחת ההדלקה בפתח הבית כאש

אבל כאשר תחת ההדלקה , ר"שניכר הרבה לבני רה, החצר או מדליק בחלון

ולא יהא ניכר , יצטרך להדליק על שלחנו] ר"שניכר קצת לבני רה[בפתח הבית 

עדיף , ר"פ קצת לבני רה"שכדי לפרסם עכ' ודאי יודו התוס, ר"כלל לבני רה

י ובין "ונמצא שבאופן זה מקיים המצוה בין לשיטת רש. [דליק בפתח הביתשי

ומה שאמרו מניחה בחלון : ל" כתב וז]ה"תרעא סק[ח "בפרוהנה @@]. 'לשיטת תוס

שמניחה , דבר ברור הוא שאם החלון למעלה מעשרים אמה, ר"הסמוכה לרה

 לא ניכר כלל שאין כוונתו באופן שפתח ביתו, ונראה ברור. כ"ע, על פתח ביתו

' פ שלדעת תוס"שאע, אלא איירי במי שפתח עלייתו פונה לחצר, ר"לבני רה

מ כאשר "מ, ומוטב שידליק בחלון, אין להדליק בפתח הבית הפונה לחצר

דזה , כ"פ שאינו ניכר כ"אע, חוזר להדליק על פתח ביתו, אמה' החלון גבוה מכ

 אין ניכר כלל לבני דבהני, או על שלחנו' עדיף משיניח בחלון למעלה מכ

, דרגות הן' דד, ל"ונמצא דכל עיקר דבריו באו להורות ככל דברינו הנ, ר"רה

ולמטה , ר"למטה ממנו חלון הפונה לרה, ר למעלה מכולן"פתח החצר שברה
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 .ולמטה מכולם מניח על שלחנו, מהם פתח הבית שבחצר

 שבחצר דאפשר שהצריך להדליק בפתח הבית, י"הנה נתבאר לעיל בדעת רש .12

, ונתבאר עוד, כדי שיהיו הנרות ניכרים גם לבני הבית הנמצאים ושרויין בחצר

לא פליגי בעיקר , ר"שהורו להדליק בפתח החצר שברה' דאפשר דגם התוס

אלא דסבירא להו שכיון , הסברא דבעינן הדלקה המפרסמת גם לבני הבית

מ "מ, ר"אף כשהנרות בפתח החצר שברה, שבני הבית שרויין ודרים בחצר

פ די בזה כדי "ועכ[, פ במקומות מסויימים מן החצר"ועכ, ניכרים להם קצת

ד "ז גם בנד"כ לפ"וא, ]ר"שלא להדליק בפנים ולמעט מאד הפרסום לבני רה

נראה שטוב לדקדק שיהיו , מדליק בפתח הבית' דמצינו אופן שגם להתוס

, שרויין בחצרדבזמננו שאינם [הנרות ניכרים גם לבני הבית בעת שהותם בבית 

כ טוב שיניחו דלת הבית פתוחה "וא, ]צריך שיראו הנרות בעת שהותם בבית

פליגי לגמרי ' ואפילו אם נאמר דהתוס. בחצי שעה של עיקר זמן ההדלקה

מ בדברי "מ, ולא הצריכו כלל הדלקה המפרסמת גם לבני הבית, בסברא זו

ל שיכול בקל כ, י"ואחר שדעת הרבה פוסקים כדעת רש, ל כן"י ודאי י"רש

 .בודאי ראוי לעשות כן, לצאת ידי חובתו גם לדעתם

שבפתח הבית אינו ניכר כלל לבני , שהרי להמבואר אין לו מקום להדליק בחוץ .13

ואם ידליק שם נראה דגרע [, אינו מקום ההדלקה' י ובין לתוס"ובין לרש, ר"רה

לן בדין בניני וכמו שיתבאר לה, שהרי שם גם אינו ניכר לבני הבית, מעל שלחנו

א "פ הכרעת מרן החזו"ע, החיצונית] הרחבה[וכן על פתח החצר , ]מגורים

כ דינו כאשר "וא', י ובין לתוס"בין לרש, צ אינו מקום הדלקה כלל"ר הגרב"ומו

במה שהבאנו ' ועי. שמניחו על שלחנו ודיו, ר"מי שאין לו פתח ולא חלון לרה

 .ת בדבריו"ובמשנ, ח בזה"לעיל מדברי הפר

כדי לקיים הענין שיהא מסובב , וכמו כל מדליק בפנים שראוי שידליק באופן זה .14

ועיין עוד . ה"צ זללה"ר הגרב" מו-ד הסוד "במצוות ושאר הענינים שנתבארו ע

 .להלן במה שנתבאר בזה
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י "ר ע"וזה מצוי רק בדיירי קומת קרקע שאין פתח ביתם מוסתר מההולכין ברה .15

 .קירות חדר המדרגות

שאין רשאין להדליק בפתח החצר , ל" וטעם הדבר כהנ.ה"צ זללה"ר הגרב"מו .16

. הדר דינא שידליקו שם, ר"וכל שפתח ביתם ניכר ברה, העשויה לאויר בלבד

 ].ע"וצ, ויש שכתבו שבאופן זה רשאין להדליק גם בפתח חדר המדרגות[

חצרות ה "צ זללה"ר הגרב"א ומו"וכמו שנתבאר לעיל באורך דלדעת מרן החזו .17

 .ש"ע, שבזמננו העשויות לאויר אין בהם דין חצר להדליק בפתחם

דמלבד שאינו פתח החצר , ובזה נראה דגרע טפי, ל"גם בזה טעם הדבר כהנ .18

גם אם נדון החצר כחצר של ימות [' ח לשיטת תוס"ר ולא יצאו יד"ואינו ברה

,  הביתשהרי אינו פתח, י לא יצאו"דגם לשיטת רש' עוד נראה לכאו, ]ל"חז

 .והוי כמדליק באמצע חצרו

שמדליקין על ' דלדעת תוס, ל"וביאור דבריו כהנ, ה"צ זללה"ר הגרב"בשם מו .19

אין רשאין להדליק על פתח ביתם הפונה לחדר , ר"פתח החצר שברה

י "וגם לשיטת רש, ר ממש"דהא בעינן על פתח החצר שברה, המדרגות

ז "מ כ"מ, ר"בינו לבין רהפ שיש חצר "דבעלמא מדליקין על פתח הבית אע

אבל באופן שאין פתח , ר"להעומדין ברה] דרך החצר[בבתים שפתחן ניכר קצת 

ב אף למאי דנקט "כ בחו"וכ[, לא יוכלו להדליק שם, ר"הבית ניכר לבני רה

מ "דמ, י יוכל להדליק בפתח המדרגות שמן החצר לעליה"י משמע דלרש"שבב

, ]ש"ע, מדרגות שבבנין משותףולא ב, ז אלא במדרגות לעליה פרטית"אי

, ר"כ מניחה בפתח החצר סמוך לרה"י ג" דלרש]ח"הנדמ[א "ש בריטב"ובפרט למ

רק לשלול שלא ידליקום מחוץ , י להצמיד הנרות לפתח הבית"ואין כוונת רש

ר "פירש מוז "ועפ@@. ר"דודאי בעינן דוקא שניכרין לבני רה, ר"לחצר ברה

דחוששין , זהו טעם המדליקין בזמננו בפניםה בשיעור דאפשר ש"צ זללה"הגרב

ובזמננו דליכא פתח הבית , ם דבעינן דוקא פתח הבית"י והרמב"לשיטת רש

משום שפתחי הבתים הפונים לחדר המדרגות אינן ניכרין לבני , ר"הפונה לרה

. ודומיא דהדר בעליה, ר"כ ידליקו בפנים או בחלון הפונה לרה"לכן ע, ר"רה

א "ה הורה שבישיבות ובבתי מלון ובבתי חולים שא"ללהר ז"הנה מוומיהו @@

, ר"פ שאין הפתח ניכר לבני רה"ואע, ידליקו על פתחי החדרים, להדליק בחדר
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ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯Ï.20] Âˆ¯È Ì‡Â , Á˙Ù· Ì‚ ˜ÈÏ„‰Ï ‡¯ÓÂÁ ˙¯Â˙· ÂÏÎÂÈ
˙È·‰.21ÔÂÏÁ·˘ ‰˜Ï„‰‰ ÏÚ ‰ÏÈÁ˙ ÂÎ¯·È˘ ‰‡¯�Â  ,Á‡ ˜¯Â" Î

˙È·‰ Á˙Ù· Ì‚ Â˜ÈÏ„È22 .[‰¯Ï ‰�ÂÙ‰ ÔÂÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡ Ì‡Â"¯ , Ì�È„

                                                                                      
דחדר מדרגות בבנין מגורים הוא מקום מעבר פרטי לדרי , אמנם החילוק בזה

שהרי אין מצויין , ר כלל"מ אין לדונו כרה"מ, ואף שיש שם כמה דיורין, הבית

וגם מוחין ביד זרים הנכנסים שם שלא , או הבאים לצורכם, דרי הביתאלא 

ש בבתי מלון ובבתי "וכ, כ בבנייני הפנימיה שבישיבות"משא, לצורך בני הבית

ומצויין שם הרבה שאינם מדרי , הרי רגל הרבים דורסת שם תמיד, חולים

ינה לפי שא, וגם אין מוחין ביד כל הנכנס שם, אותם החדרים שבאותה הקומה

א "ולכן כשא, ]כמו בשכני הבנין[רשות מיוחדת לקבוצת בני אדם מסויימת 

מחמת שאין רשות מן ההנהלה או , ר"לקיים הדין להדליק בחלון הפונה לרה

בגזוזטראות ע "ויל[@@ .ידליקו על פתח החדר ושפיר דמי, אמה' שגבוה מכ

 איזה חיצוניות העשויות לכניסת דיירים רבים וגם משתמשין בהם להנחת

פ דמו לפרוזדורי בתי "או עכ, ר"שמא בזה יש לצדד דחשיבי טפי כרה, דברים

לפי שאין נראין כחלק מן הבנין כמו [מלון ובתי חולים שמהלכין בהם רבים 

או , ויוכלו להדליק בפתחי הבתים הפונים לגזוזטרא, ]בחדרי מדרגות רגילים

חילת הגזוזטרא ויוכלו להדליק בפתח בת, שמא יש לצדד דדמו קצת לחצר

 ].ר"הפונה לרה

 .ה"צ זללה"ר הגרב"מו .20

ה היה "ר זללה"מ מנהג מו"ומ. ה"צ זללה"ר הגרב"כתבי תלמידים בשם מו .21

, ז"ומבואר מכ]. כנודע, שהיה דר בעליה[, ר"להדליק רק בחלון הפונה לרה

אלא צריך , שבאופן זה אין מקום ההדלקה בפתח הבית, דזהו עיקר ההלכה

יוכל להדליק גם בפתח הבית ואינו מן , ואם ירצה לחוש, וןלהדליק בחל

 .המתמיהין

שבאופן זה אין ההדלקה בפתח , ה וממנהגו מבואר"צ זללה"ר הגרב"מדברי מו .22

, וכמו שנתבאר לעיל, כ עיקר ההדלקה היא בחלון"וא, הבית אלא מחומרא

ולא , ע"ובודאי צריך לברך על ההדלקה שיוצא בה לכו, ושם יוצא ידי חובתו

. לברך על ההדלקה שאינה אלא בתורת חומרא ועיקר הדין שאינו יוצא בזה

' ה שכשיש ב"ז זללה"הנה מטו בבי מדרשא בשם מרן הגריואמנם @@

שיש , והשני ודאי כשר ואינו מהודר, מורכב-אתרוגים האחד מהודר וספק

כבר , משום שאם ינענע תחילה את הכשר, מורכב-לנענע תחילה את הספק

, כ באתרוג השני"יצא ידי חובתו ולא יוכל להוסיף הידור על מצוותו אחודאי 
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ÌÈ�Ù· ˜ÈÏ„‰Ï ,�ÎÂ"Ï.23 ÔÏ‰Ï ÔÈÈÚÂ ]˙Â¯�‰ ‰·Â‚ ÔÈ„· [ ÔÂÏÁ‰ Ì‡·
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ÙÏ˘ ¯ˆÁ ,ÈÚÂ" „‡Ó ‰ÈÂ‡¯ Ê�Â·‚ ¯„‚· ˙Ù˜ÂÓ‰ ˙È·‰ È‰‰ .ט
ÚÂ�ˆ ˘ÂÓÈ˘Ï , È˘ÈÓ˘˙Ï ‰· ÌÈ˘Ó˙˘Ó ˙È·‰ È�· ÔÈ‡ ÏÚÂÙ· Ï·‡

ÔÈ¯ÂÈ„ ,‰‡¯� , ¯ˆÁ· ˘Ó˙˘‰Ï ÌÂ˜Ó‰ Â˙Â‡ È˘�‡ ·Â¯ Í¯„˘ ÏÎ˘
ÌÈÚÂ�ˆ ÔÈ¯ÂÈ„ È˘ÈÓ˘˙Ï ‰Ê ‚ÂÒÓ ,ÊÁ ˙ÂÓÈ·˘ ¯ˆÁ ¯‡˘Î ‰�È„"Ï ,

                                                                                      
, שקיים המצוה בהידור, כ אם יצא מה טוב"מורכב א-כ במנענע הספק"משא

ז "לפ' ולכאו. ומנענע השני שבודאי כשר ואינו מהודר, ואם לאו לא עשה כלום

, ם יצאוכיון שספק א, היה מקום לומר שידליק תחילה בפתח הבית, ד"גם בנד

ולא יוכל , כי אם יקדים להדליק בחלון ודאי יצא, כ שוב בחלון"ידליק אח

אכן @@. להוסיף הענין של פתח הבית בהדלקתו השניה אחר שיצא ידי חובתו

אלא , דשם ההידור אינו פרט מדיני צורת עשיית המצוה, נראה שיש לחלק

, בהידורובאפשרותו לקיים המצוה , שבאפשרותו לקיים המצוה בלא הידור

אבל , לא שייך להוסיף הידור על מעשה שאינו מצוה, ואחר שקיים המצוה

אלא הוא פרט , הענין שיהא מסובב במצוות אינו הידור במצות ההדלקה, הכא

ויש מצוה להדליק , ואם רוצה לחוש שענין זה מעכב, מדיני צורת המצוה

ומרא אשר זהו רק חשש לח[, ר"פ שאינו מפרסם לבני רה"בפתח הבית אע

ר במה שהדליק בחלון עדיין לא יצא ידי "כ במה שפרסם לבני רה"א, ]בעלמא

כ בהדלקתו כעת "וא, ולא רק בהידורה, וחסר בגוף המצוה, צורת המצוה

שכיון שעיקר ההלכה , אלא. בפתח הבית זהו מעשה המצוה שנצרך לעשות

ו ר באות"שמעלת ההדלקה בפתח הבית מותנית בכך שיש פרסום הנס לבני רה

אין כל מצוה , ר"ז פרסום לבני רה"ואם לא יבוא עי, וזהו עיקר הענין, מקום

על כן פשוט שעיקר ההלכה שאין מקום ההדלקה בפתח , בהדלקה בפתח הבית

דבודאי , כ להדליק במקום אחר"ואינו רשאי להדליק שם ולברך ואח, הבית

 אלא ,שהיא העיקרית, הדלקתו שם הויא הפסק בין ברכתו להדלקה שבחלון

. כ אם ירצה יוסיף להדליק גם בפתח הבית"ואח, מדליק תחלה בברכה בחלון

, דבאתרוג לא שייכא תוספת הידור אחר קיום המצוה, ושמא יש לחלק עוד

כ שייך בזה תוספת גם אחר "וע, אבל בנר חנוכה יש פרסום הנס בכל הדלקה

 .ודוחק, קיום עיקר המצוה

 .ה בשיעורו"צ זללה"ר הגרב"מו .23
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‰¯Ï ‰�ÂÙ‰ ‰Á˙Ù· ˜ÈÏ„‰Ï ˘È˘"¯.24 
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ˆ ÌÈ˘ÂÓÈ˘Ï ‰ÈÂ‡¯‰ ˙ÒÙ¯Ó ,] ÔÈ‡˘ ÔÂ‚ÎÂ�‰ ÌÈÚÂ�ÏÈÚÏ ÌÈ¯ÎÊ .י
ÌÈ¯Á‡Ó ‰È‡¯ ˜ÊÈ‰ Ì˘[ ,¯ˆÁÎ ‰�È„ .‰‡¯�Â , ·Â¯ Í¯„ ‰Ê·˘

ÌÈÚÂ�ˆ ÌÈ˘ÂÓÈ˘Ï ‰· ˘Ó˙˘‰Ï ÌÏÂÚ‰ , ˙È·‰ È�· Ì‡ Ì‚ ÔÎ ÏÚÂ
ÂÏ‡ ÌÈ˘ÂÓÈ˘Ï ‰· ÌÈ˘Ó˙˘Ó Ì�È‡ ‰Ê‰ ,¯ˆÁÎ ‰�È„ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ.25 

                                    
וכגון , ל"ל חצר שהיא כחצר של ימות חז"דגם בזמננו משכח, נראה פשוטהנה  .24

, או במרפסת בקומה אחרונה, בבתים פרטיים המוקפים חצר מגודרת בגובה

וכגון גם אכילת , שבני הבית משתמשים שם לכמה וכמה תשמישים צנועים

יא חצר ג הו"וכל כה, ב"או לשחיה בבריכה וכיוצ, או נמנום, סעודות גדולות

ואם ידליק בחצר כזו בפתח הבית ', ר לדעת תוס"גמורה להדליק בפתחה שברה

אמנם @@. 'ל כהתוס"ולא למאי דקיי, י"אינו מקום ההדלקה אלא לשיטת רש

אבל בפועל אינה מיועדת לו מאיזה , יש לדון בחצר שראויה לשימוש כזה

אם , ל" חזשגם בימות, ונראה. ל או לא"האם דינה כחצר של ימות חז, סיבה

לא מפני זה , היו בני בית אחד נמנעים מלהשתמש בחצר למה שהיתה מיועדת

כל שהחצר מיועדת לשימושים , גם בזמננו, ועל כן, היה מתבטל דינה כחצר

מ לא בטל "מ, פ שבני אותו הבית אין משתמשים בה מאיזה סיבות"אע, צנועים

ואינו , ר"וח לרהכ מי שיש לו חדר לפני פתח ביתו הפת"וכמו. דינה כחצר

פשיטא דמפני זה לא ישתנה דינו שלא ידליק בפתח , משתמש בו לשום דבר

יש לדון כאשר המנהג אם להשתמש בחצר ועדיין @@. ר"הבית הפונה לרה

ותלוי באורח חייהם הכללי של , אינו מוחלט, לשימושים צנועים כאלו ואחרים

כי באופן זה , תה חצרלפי מה נדון לאו, בני אותו המקום או בני אותו הבית

ולא רק , לשימושים צנועים" אינה ראויה"להנמנעים מלהשתמש נחשב יותר ש

שהדבר נקבע ' ונראה לכאו. לשימוש" אינה מיועדת"שמפני איזה סיבה פרטית 

שאם מנהג רובם להשתמש בחצר למטרות , פ מנהג רוב בני אותו המקום"ע

ם מנהג רובם שלא להשתמש וא, עדיין דינה כחצר, פ שיש שנמנעים"אע, אלו

מ עתה חשיבא שאינה "מ, ל"פ שראויה לשימושי חצר כבימות חז"אע, בה לזה

 .ועיין. ואין דינה כחצר, ראויה לזה

כ בזה לענין חצר שבזמננו אם די שתהא ראויה לשימוש "לעיל בסמוך במש' עי .25

 ונתבאר דנקבע לפי דרך רוב אנשי אותו, צנוע או שצריך שתהא מיועדת לו
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‰¯Ï"¯ ,˙ÒÙ¯Ó‰ Á˙Ù· ˜ÈÏ„‰Ï Â�È„ , ¯Á‡ ÔÂÏÁ ÂÏ ˘È Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â

‰¯Ï ‰�ÂÙ‰ ˙È··"¯ , ÌÂÒ¯Ù ¯˙ÂÈ Â· ˘È ÔÂÏÁ‰ „ˆ Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â
Ò�‰.26  

�¯‡‰ ˘ÒÙ¯Ó‰Ó ÔÈ‡ Ì‡"‰¯Ï Á˙Ù Ï"¯ , ÛÂÒ· Â˜ÈÏ„È˙ ‰� .יב
‰¯Ï ‰�ÂÙ‰ ˙ÒÙ¯Ó‰" ¯]Î ÍÂ˙ ‡Â‰˘ ÏÎ '‰¯ Ú˜¯˜Ó ‰Ó‡"¯ [

ÎÈ�‰ ÌÂ˜Ó·‰¯ È�·Ï ¯"¯ ,]˙ÒÙ¯Ó‰ ‰˜ÚÓ ÏÚ ÔÂ‚Î .[ Â˜ÈÏ„È ‡ÏÂ
˙ÒÙ¯ÓÏ ˙È·‰ ÔÓ˘ Á˙Ù· ,‰¯ È�·Ï Ì˘ Ì‚ ¯ÎÈ� Ì‡ ÂÏÈÙ‡"¯.27  

                                                                                      
ונראה דבמרפסת הראויה לשימוש כזה דרך רוב אנשי העולם , המקום

ועל כן גם אם בני בית אחד אין דרכם בזה מאיזה , להשתמש בה באופן זה

נקבע הדין , ]אלא מטעמים אחרים, כל שאינו משום שאינה ראויה לזה[, סיבה

 .לפי מנהג אנשי רוב העולם

מקומו ' ולשיטת תוס, ר"ח לרהלמי שיש לו פתח פתו' ה עיקר דינא דגמ"שכ .26

שמלבד מה , ובודאי שזה עדיף על הדלקה בחלון, להדליק על פתח החצר

גם זהו עיקר צורת התקנה ', שמרויח בזה גם העניין של מסובב במצוות וכו

ר שיש בה יותר עוברים "ואפילו במקום שהחלון פונה לרה. 'כמבואר בגמ

בודאי שאינו , ם באותו הפתחר ג"מ כל שיש פרסום הנס לבני רה"מ, ושבים

 . צריך לחזר אחר פרסום הנס לאנשים רבים יותר ולשנות עיקר צורת התקנה

נראה דחשיב , הנה מאחר שהמרפסת ראויה לשימוש צנוע ונידונית כחצר .27

מדליקין בפתח החצר ' שלשיטת תוס, ר"כבית הפתוח לחצר הפתוחה לרה

אינו ניכר , בית שבתוך החצרמשום שאם ידליקו בפתח ה, ר דוקא"העומד ברה

וכמבואר לעיל שנראה , או משום שיאמרו לצורכו הדליקה[ר "כ לבני רה"כ

י נאמרו באופן "פ שגם דברי רש"ואע, ]י"מפירש' שמחמת סברות אלו נטו התוס

י עיקר "דפשיטא דגם לרש, ל"וכנ[, ר"שפתח הבית הפונה לחצר ניכר ברה

, ל"והכי קיי, י"נטו מדברי רש' התוסז "מ הלא עכ"מ, ]ר"פרסום הנס לבני רה

מ בסוף "מ, ר"דנהי נמי דפתח הבית למרפסת ניכר ברה, נ דכוותה"כ ה"וא

שאם ידליקו בפתח הבית , ויש להדליק בסופה, ר"המרפסת ניכר יותר לבני רה

יש , ואמנם@@. ל"וכנ, י"ח אלא לשיטת רש"הפונה למרפסת לא יצאו יד

אבל בחצר , לפי שנכנס ויוצא שם, חצרה" פתח"שרצו לומר דבעינן דוקא ב

דעיקר , אין הדברים ניראין, אכן. א להדליק בסופה מדין חלון"א, שאין בה פתח



 ציון øô æ- ä÷ìãää íå÷î÷  נר 
 מרפסת דיני

רלב

‡ÒÙ¯Ó‰ ÛÂÒ· ˜ÈÏ„‰Ï ¯˘Ù‡ È‡ Ì‡" ÏÔÙÂ‡ ÌÂ˘· , ÂÏÈÙ˙ ‰� .יג
ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯ È�·Ï Ì‚ ¯ÎÈ� ˙ÒÙ¯ÓÏ ˙È·‰ ÔÓ ‰‡ÈˆÈ‰ Á˙Ù Ì‡ , ÏÎÓ

ÌÂ˜Ó ,È�·Ï ÌÈ¯ÎÈ�‰ ÔÂÏÁ Â‡ ¯Á‡ Á˙Ù ÂÏ ˘È˘ ÏÎ ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯ - 
Ì‰· ˜ÈÏ„È ,˙ÒÙ¯ÓÏ ˙È·‰ ÔÓ˘ Á˙Ù· ‡ÏÂ.28 ÌÂ˜Ó ÂÏ ÔÈ‡ Ì‡ ˜¯Â 

                                                                                      
ולא כדי , ר"להצריך בפתח הבית והחצר הוא כדי לפרסם לבני רה' דברי הגמ

ר עדיף "פ בודאי שהפרסום לבני רה"ועכ, לפרסם לבני הבית הנכנסין והיוצאין

ששם [, פ שעיקר המצוה בפתח הבית"דאע, וזה מוכח, ביתעל הפרסום לבני ה

, ]ומרויח גם פרסום לבני הבית בכניסתן ויציאתן, ר"מפרסם ביותר לבני רה

ר "ומשום דשם ניכר היטב לבני רה, ז למי שאין פתח הורו להדליק בחלון"עכ

ל שצריך להדליק "ולא נזכר בחז, וגם אין לומר דהניח שם הנרות לצורכו

דהפרסום לבני , ומבואר, א באופן שהנרות ניכרין גם בתוך הביתבחלון דוק

פירשו דפתח הבית שאמרו ' כ מעתה גם במה שהתוס"וא, ר הוא העיקרי"רה

, יהיו הדינים כמו בפתח הבית, היינו פתח החצר כשיש חצר לפני הבית' בגמ

וגם לבני , ר"דאמנם בפתח החצר יש תועלת להרבות פרסום הנס לבני רה

עדיף לפרסם , א לפרסם באופן זה"מ כשא"אבל מ, ניסתם ויציאתםהבית בכ

ועל כן גם מי שאין לו פתח מן החצר , ר יותר מלפרסם לבני הבית"לבני רה

והיינו על המעקה , יהא מקום הדלקתו בחלון המרפסת, וכגון במרפסת זו, לחוץ

 . ולא בפתח הבית הפונה למרפסת, ר"במקום שניכר לרה

, י"תח הבית הפונה למרפסת אינו יוצא אלא לשיטת רשפ המבואר דבפ"ע .28

ר "כ ודאי שכשיש לו פתח הבית הפונה לרה"א, ר"ואפילו בניכר גם לבני רה

ואפילו אם אין לו פתח . וכמו שנתבאר גם לעיל בדין חצר, צריך להדליק שם

מ להמבואר זהו מקום "מ, ז להדליק בחלון"ויוצרך עי, ר"מן הבית הפונה לרה

ובפתח , אינו יכול להדליק] על מעקה המרפסת[דבסוף החצר , ג"כהההדלקה ב

וכבר . ח"ורק בחלון בודאי יצא יד, ר"חסר בפרסום לבני רה' הבית להתוס

י שהורה להדליק בפתח "מפירש' דאין לומר דלא נטו התוס, נתבאר לעיל

ר שיש בו פרסום הנס "אלא לומר שידליק בפתח החצר שברה, הבית שבחצר

דבפתח הבית הפונה לחצר יש יותר ' ל לענין חלון יסברו התוסאב, מרובה

, שהרי אין זו סברא מוחלטת, ועוד, דאין זה מסתבר כלל, פרסום הנס מבחלון

כ כשמדליק בחלון ודאי יצא ידי "משא, ואם אינה נכונה הפסיד קיום המצוה

 שכתבו ]ד"קסט וס"סקל[ח " ובכה]ל"צ סק"ח ובשעה"סקל[ב "עוד במ' ועי. ע"חובתו לכו

אפילו במקום שיכול להדליק , להעדיף להדליק בחלון למעלה מעשרה טפחים

דעיקר הענין , ל"ומשום הסברא הנ, בטפח הסמוך לפתח למטה מעשרה טפחים
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‰ ÂÈ‰È ‡Ï Ï�ÂÙ‰ ˙È·‰ Á˙Ù· ˜ÈÏ„È˘Î Ì‡" ˙Â¯�ÒÙ¯ÓÏ ‰˙ ‰� .יד
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 .ש"ע, ר"בפרסום הנס לבני רה

בעינן ריבוי פרסום ' דאמנם להתוס, כבר נתבאר לעיל בדין חצר שבזמננו בזה .29

וגם , ר ולא בפתח הבית שבחצר" ידליק בפתח החצר שברהועל כן, ר"לבני רה

מ כשאין לו גם חלון "מ, להמבואר לעיל כשאין לו פתח לחצר ידליק בחלון

אלא ודאי דבאופן זה יודו , לא מפני זה ידליקנה על שלחנו ודיו, להדליק שם

פ יניח בפתח הבית מבחוץ באופן שניכר קצת לבני "י שעכ"לדברי רש' התוס

 .'י ובין לשיטת תוס"שבאופן זה מקיים המצוה בין לשיטת רש, מצאונ. ר"רה

ולהמבואר באופן זה שאין לו מקום אחר [, י"שהרי זהו מקום ההדלקה לפירש .30

פ שהנרות ניכרים גם "אע, כ אם ידליק בצד הפנימי"וא, ]מודו בזה' גם התוס

כ " וא,]כגון שהדלת בין המרפסת והבית שקופה או פתוחה[ר "באופן זה ברה

 .מ עיקר מקומו להדליק בחוץ"מ, ר"לא הפסיד הפרסום לבני רה

י בעינן הדלקה "דאפשר דלדעת רש, ת לעיל בדיני חצר שבזמננו"כמשנ .31

ועל כן טוב , מודו קצת בזה' ואפשר דגם התוס, המפרסמת גם לבני הבית

ידליק ] ר"וניכר קצת ברה[שבאופן זה שמדליק בפתח הבית הפונה למרפסת 

והיינו שיניח ,  שיהיו הנרות ניכרים גם לבני הבית בעת ישיבתם בביתבמקום

ובזה , בחצי שעה של עיקר זמן ההדלקה] או שקופה[דלת המרפסת פתוחה 

ודינו להניח על , סברי דאין זה מקום ההדלקה כלל' דאפילו אם התוס, ירויח

 .מ כיון שמדליק במקום שניכר גם לבני הבית לא הפסיד כלום"מ, שלחנו

פשיטא ' הנה להתוס, ר"דבאופן שאין פתח הבית למרפסת ניכר כלל לבני רה .32

, י זהו מקומו"וגם לרש, ר"דדינו להדליק בסוף המרפסת במקום הניכר לבני רה

ד "י לחלוק ע"דעיקר סברת רש, ועוד, ר"חדא דאין לו פתח הבית הניכר ברה

 גם לבני או דבעינן הדלקה המפרסמת, מצד דבעינן הדלקה ברשותו' תוס
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, ר"במקום הניכר לבני רה] ג המעקה וכדומה"ע[ובמדליק בסוף המרפסת , הבית

וגם הנרות ניכרים , ר"דהרי מדליק ברשותו ולא ברה, הרי ליכא למיחש למידי

כ אין לו מקום "א, אלא שאם מאיזה טעם אינו יכול להדליק שם, גם לבני הבית

 .נו ודיווהדר דינא דמניחו על שלח, להדליק כדינו בחוץ

, ה במדליק בפנים בשעת הסכנה"צ זללה"ר הגרב"ת להלן בשם מו"וכמשנ .33

 .ת בזה"ש במשנ"וע

צ "ר הגרב"א ומו"פ הכרעת מרן החזו"כבר נתבאר לעיל בדין חצר שבזמננו ע .34

כ גם "וא, שכיון שאינה ראויה לשימושי דיורין אין בה דין חצר, ה"זללה

א "א' י ובין לתוס"ובין לרש, ביתמרפסת זו הוי כרחבה בעלמא שלפני ה

וכן מבואר ממה שנתבאר לעיל , ר"הפונה לרה] או בסופה[להדליק בפתחה 

ר ולא הדליק בסוף "שהיתה מחדרו מרפסת הפונה לרה, א"מהנהגת מרן החזו

ומשמע דנקט שאינה נידונית , אלא בפתח הבית הפונה למרפסת, המרפסת

 .כחצר להדליק בפתחה

 .יאורי הדיניםש כל מקורי וב"ע .35

דאפשר דעד כאן לא , ל"שמא דינה כחצר של ימות חז, יש לדון במרפסת זו .36

אלא משום שכיון שאין בה שימושי חצר אינה , נימא דחצר שבזמננו שאני
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לפי שמרוחקים , ואין מועיל מה שיניח הנרות בפתחה, משמשת כחלק מן הבית

מ בעינן "מ, חו הנרותואף אם מוכח שבני הבית הני, הרבה מסוף רשות הבית

, ל"או סמוך לסוף החצר שבימות חז[שיהיו הנרות סמוך לסוף רשות הבית 

, ז הוי כמדליק בסוף מוט ארוך היוצא מרשותו"ובל, ]שהיא כהרחבת הבית

]. ע בזה להלן בדין סורגים הבולטים"ע[, שאף שמוכח שהוא המדליק לא מהני

פ "או עכ, ת קרקעפ כשאינו בקומ"ועכ[אבל במרפסת הצמודה לבית 

א להשתמש בה שימוש "גם כשא, ]ר"כשהמשתמשים בה אינם ניכרים לבני רה

מ לא דמיא למי שהדליק "מ, ]מחמת היזק ראיה מהשכנים הגבוהים יותר[צנוע 

אבל , ס שם באויר אינו סמוך לרשותו"דסו, במוט ארוך הבולט מרשותו

 מצויין בה לשאר פ בני הבית"ועכ, פ היא סוף רשות הבית"המרפסת הרי עכ

נראה שגם במרפסת , וגם אי בעינן הדלקה המפרסמת גם לבני הבית, שימושים

, והנרות ניכרים להם היטב, מ בני הבית מצויין בה"שאין בה שימוש צנוע מ

י מקום ההדלקה בפתח "דלדעת רש, ל"כ יהא דינה כחצר של ימות חז"וא

מקום ההדלקה ' עת תוסולד, ר"ובלבד שניכר גם לבני רה, הבית הפונה אליה

יש להדליק בסוף ' ל כהתוס"ז למאי דקיי"ולפ, ר"בסוף המרפסת הפונה לרה

. ר"פ שגם פתח הבית הפונה למרפסת ניכר ברה"אע, ר"המרפסת הפונה לרה

כ אין בה "ונראה דנקט שהמרפסת ג, מ כן"ל' א לכאו"ואמנם ממנהג מרן החזו[

ועל , ר" גלויה גם לבני רהאבל שמא המרפסת שהיתה בביתו היתה, דין חצר

וסוף רשות הבית נקרא דוקא בפתח הבית הפונה , כן לא היה בה שום שימוש

מ "מ, גם כשאין בה שימוש צנוע, אבל במרפסת שבקומה גבוהה יותר, אליה

]. ויוכלו להדליק שם, וסופה הוא סוף רשות הבית, בני הבית משתמשים בה

 .ע"וצ

ולהמבואר , כ הויא כרחבה"א, בסופהדלהצד דלא חשיבא כחצר להדליק  .37

כי בחלון ניכר יותר מפתח ', פ לשיטת תוס"ועכ, ג יש להדליק בחלון"לעיל בכה

ר רק "אמנם כאן שהחלונות ניכרין לבני רה. הבית הפונה לחצר או למרפסת

אין עדיפות לחלונות יותר מפתח הבית הפונה , כמו פתח הבית למרפסת

י הוא עיקר "ולרש. [ח הבית הפונה למרפסתולכן מוטב שידליק בפת, למרפסת

ואמנם להצד שנדון ]. מחמת שאין מקום טוב מזה' ולתוס, מקום ההדלקה

צריך להדליק בסוף ' ל כתוס"כ למאי דקיי"א, מרפסת כזו כחצר להדליק בסופה

ובפתח הבית הפונה למרפסת בודאי , אבל מחמת שאינו אלא ספק, המרפסת
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ואם יניח בסוף המרפסת אפשר שלא ', להתוסואולי גם , י"יוצא לשיטת רש

על כן מוטב שידליק בפתח הבית הפונה , ]אם אינה נידונית כחצר[ע "יצא לכו

 .למרפסת

 .ל"וכנ, הרי מקום ההדלקה בסופה, שבזה ירויחו שאם נדון המרפסת כחצר .38

אין מקום ההדלקה ' מ לשיטת תוס"מ, שאם נדון המרפסת כחצר של זמננו .39

לנטות מדברי ' דעיקר סברת תוס, ת לעיל"וכמשנ, הפונה למרפסתבפתח הבית 

ועוד , כ"ר כ"משום דבפתח הבית הפונה לחצר אין הנרות ניכרין לבני רה, י"רש

ז נתבאר לעיל דגם בפתח הבית הפונה "ולפ, דשמא יאמרו לצורכו אדלקה

ס אין זה ניכר "דסו, להדליק שם' לא יורו התוס] שהיא חצר שבזמננו[לרחבה 

אם המרפסת , ד"ז גם בנד"ועפ. להדליק בחלון' אלא יורו התוס, ר"כ לבני רה"כ

שאין להדליק בפתח , הרי היא כרחבה שלפני הבית, ל"אינה כחצר של ימי חז

, ובזה איכא נמי לסברא דשמא יאמרו לצורכו אדלקה[, הבית הפונה אליה

רחבה דבפתח הבית הפונה ל, ובזה גרע ממדליק בפתח הבית הפונה לרחבה

, משום דאין בני הבית מצויין ברחבה, ליכא לסברא זו דלצורכו אדלקה

ששם הנרות , ר"אלא ידליקו בחלון הפונה לרה, ]כ הכא מצויין במרפסת"משא

שאין דרך להניח , וגם ליכא למימר לצורכו אדלקה, ר"ניכרין יותר לבני רה

נו להדליק ל ודי"וגם אם נדון המרפסת כחצר של ימות חז. נרות בחלון כלל

כ פרסום "ר לא מיעט כ"כ ניכר היטב לבני רה"מ כשהדליק בחלון שג"מ, בסופה

 .הנס

 .ז"ע תרעא ס"שו .40

 .ו"ח סקנ"ב וכה"ב סקל"מ .41

 .ה"ח סקנ"א וכה"ב סקל"מ .42
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 Ì‡ ‡ˆÈ ‡Ï „·ÚÈ„·Á˙ÙÏ ÍÂÓÒ‰ ÁÙË· ‰ÁÈ�‰ ‡Ï.43  

‰Ï ‰ÂˆÓ , ÔÈÓÈÓ ‰ÊÂÊÓ ‡‰˙˘ È„Î�Á˙Ù‰ Ï˘ Ï‡Ó˘ „ˆ· ‰ÁÈ .יח
Ï‡Ó˘Ó ‰ÎÂ�Á ¯�Â Ò�Î�‰ ,˙ÂÂˆÓ· ··ÂÒÓ ‰È‰ÈÂ,44 ˙ÈÏË ÛÂ¯Èˆ·Â 

‚ Ì‰ È¯‰ ÂÈ„‚·· ˘·ÂÏ˘ ÔË˜ 'Óˆ Ì‰Ï˘ ˙Â·È˙ È˘‡¯˘ ˙ÂÂˆÓ"Á ,
˜„ˆ Ï‡Â‚ ˙‡È· ¯‰ÓÈ ‰Ê ˙ÂÎÊ·Â ,ÁÓˆ ÂÓ˘ ¯˘‡.45 ·ÂË ÔÎ ÏÚÂ 

ÂÁ ˜Â„·È˘‰˜Ï„‰ Ì„Â˜ ˙ÈˆÈˆ‰ ÈË.46 

 Â Â‡ˆÂÈ�Î�˘Ó ˙Â˙Ï„ ˙Â„ÂÓˆ ÂÊ ÂÊÏ, Ò�ÈÓ Á˙Ù˘ Â˙È· ÈÂ˘Ú È .יט

                                    
" מצוה"ע "פ שלשון השו"ואע. [מ"ד בדעת המ"ד מחנוכה ה"מ פ"ה בלח"כ .43

מ נקט שהוא "והלח', לשון הגמהלא כן הוא גם , להניחה בטפח הסמוך לפתח

ע בסדר " דאף שלדעת השו]ה ובליל"תרעו ד[ל לקמן "לשון הבה' ועי]. לעיכובא

העמדת הנרות ופנייתו מימין לשמאל נמצא שאינו מתחיל מטפח הסמוך לפתח 

ויש שרצו לומר שהוא רק משום ששם . ומשמע קצת שאינו מעכב, אין לחוש

ז ניחא במדליק בימין הנכנס " אמנם כ,יש נרות אחרים בטפח הסמוך לפתח

אבל המדליק , או במדליק בשמאל הנכנס בימים האחרונים, ]בכל הימים[

ע מדליק רק הנר הימני ביותר "בשמאל הנכנס ביום הראשון הרי לדעת השו

והוא מרוחק ואינו בטפח הסמוך לפתח ] מצד העומד תוך הבית ופניו לחוץ[

, ע לזה"ז לא חשש השו"ועכ, מוך לפתחוגם אין נרות אחרים בטפח הס, כלל

]. ולהתחיל בנר הנוסף' ז יוכל לקיים למחר הא דכל פינות וכו"פ היכא דעי"עכ[

ע די שתהא המנורה מונחת "אמנם נתבאר להלן בהערה דאפשר דלדעת השו

למקום ' כ לא חיישי"וע, ב"ז ניכר שהניחה בעה"דשוב עי, בטפח הסמוך לפתח

הא מיהא שתהא המנורה בטפח הסמוך לפתח הוא ז אפשר ד"ולפ, כ"הנרות ג

 .ע"וצ, מ"וכהלח, ע"לעיכובא גם להשו

 .ג"ב סקל"ז ומ"ע תרעא ס"שו .44

, י" ובספר הפרדס לרש]וישלח שאילתא כו' פ[ה בשאלתות "וכ, ח וישב אות ד"בא .45

ויש . ]'מ' סי[ל "ן ובעיטור ובתשובות מהרי"ובחידושי הר, ]לה' סי[ובתניא רבתי 

' ב בטלית מצוייצת משמע שהם ג"להעיר כי מלשון הפוסקים שיבוא בעה

ע "וע. ודי בזה, כ מצות מילה"כ היה להם למנות ג"דאל, מצוות הניראות

של [מצות אלו יקויים והחוט ' י ג" שע]ז"סקנ[ח "בכה' ועי. ד השאלתות"ב ע"בנצי

 .המשולש לא במהרה ינתק] ציצית

 .הכז אות ע' מועד לכל חי סי .46
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˙Ï„· ˙È�ÓÈ‰, ˙ÈÏ‡Ó˘‰Â ˙Á�ÂÓ ‰¯Â‚Ò Í¯„· ÏÏÎ, ÁÈ�È ˙Â¯�‰ 
ÍÂÓÒ· ˙Ï„Ï ˙ÈÏ‡Ó˘‰, ‡È‰˘ ˙·˘Á� Ï˙ÂÎÎ. Ì�Ó‡ Ì‡ ¯·„‰ 
‰˘˜ ÂÈÏÚ, È‡˘¯ ÁÈ�‰Ï Ì‚ ÍÂÓÒ· Ï˙ÂÎÏ ¯Á‡˘ ˙Ï„‰ 

˙ÈÏ‡Ó˘‰.47  

 È�Ó Ì‡ÂÓˆÚ Á˙Ù‰,48 Ï˘ ÈÏ‡Ó˘‰ ÈˆÁ· ÁÈ�ÏÏÁ· ‰ÁÈ  .כ
‰ÒÈ�Î‰,49È�˘‰ „ˆ· ÌÈ¯Èˆ‰Â ‰ÊÂÊÓ‰ „ˆÓ ˙Á˙Ù� ˙Ï„‰˘Î ÔÈ·  ,

ÍÙÈ‰Ï ÔÈ·Â,50ÈÏ‡Ó˘‰ ÈˆÁ· ‰ˆ¯È˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ· Â�ÈÈ‰Â  .ÈÂ" ‡
Ï˙ÂÎÏ ÍÂÓÒ ÔÂ¯Á‡‰ ÈÏ‡Ó˘‰ ‰ˆ˜· ‰ÁÈ�‰Ï „ÈÙ˜È˘.51 

 ·Ó· ÔÈ�Ó,52 ‰ÁÈ�Á˙Ù‰ Â˙Â‡· ‰ÊÂÊÓ ÔÈ‡ Ì‡ ,ÔÈÓÈ „ˆ· ‰ÁÈ .כא
Ó· ÔÈ·Â ÂÓˆÚ Á˙Ù·Á˙Ù‰ „ˆ· ‰ÁÈ�,53 ÛÈ„Ú ‰ÂˆÓ ¯·„ ÏÎ˘ 

ÔÈÓÈ· ,Ú˘ „ÂÚÂ"Ò�‰ ÌÂÒ¯Ù ¯˙ÂÈ ˘È ÔÈÓÈÏ ÌÈ�ÂÙ ÏÎ‰˘ È.54 

Ó‰ , ‡ÏÂ�‰Ï ‚‰�Ó‰ ÁÈ�Ï„Ï ÏÈ·˜Ó ‰Î¯Â‡˘ ÔÙÂ‡· ‰¯Â˙ .כב
„ÂÙ˘Î ÛÂ˜˘Ó‰ È·ÂÚÏ ‰Î¯Â‡˘.55 

                                    
 .ה"צ זללה"ר הגרב"בשם מו .47

ע שמתחיל מנר הימני יש להדר " דלדעת השו]ט"תרעו סק[ב לקמן "במ' עי .48

כ מה שאמרו שמתחיל בנר הנמצא בטפח הסמוך "להעמיד כן כדי לקיים ג

 .לפתח

 .ז"ע תרעא ס"שו .49

 .ט"צ סקל"שעה .50

 .ב"ח סקס"ו וכה"ב סקל"מ .51

 .ע שם"שו .52

ע להניח בחצי שמאלי של הכניסה "כ השו"דמש, ס"ח סק"הה וכ"ב סקל"פ מ"ע .53

 .במניחה בדלת עצמה קאי אריש הסעיף דיש מזוזה בפתח

 .ט"ח סקנ"ד וכה"ב סקל"מ .54

, ש"ע,  בענין סדר העמדת הנרות]ה"תרעו ס[כן משמע מדברי הפוסקים לקמן  .55

 או ע"א אלא כהשו" שאם אינו נוהג כהגר]ט"שם סק[ב לקמן "במ' אמנם עי

ז יהיו כל הנרות שוין בטפח הסמוך "יש הידור שיניח באופן זה כדי שעי, ז"כהט

 . שכבר הזכיר למנהג זה]קו' סי[ד "בתה' ועי, ג"ז והפמ"וכן נהגו הט, לפתח
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‰„¯ ·ÁÂ˙Ù‰ ¯ˆÁÏ ‡ÏÂ ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯Ï Á˙Ù ÂÏ ÔÈ‡Â ‰ÈÏÚ‰  .כג
‰¯Ï"¯ ,ÏÁ· ÂÁÈ�ÓÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯Ï ÍÂÓÒ‰ ÔÂ.56Ú‡Â "ÈÚ˘ Ù" Â�È‡ Ê

                                    
 .ג"ב סקכ"ה ומ"ע תרעא ס"שו .56

 י בזה"ובדברי הב, באיזה אופן איירי, בדין דר בעליה שמדליק בחלון

דאיירי בשאינה פתוחה , דין זה דהדר בעליה מניחה בחלוןבטור כתב בהנה 

דמקום ההדלקה ', משום דנקט כדברי תוס, י דהוצרך לזה"ופירש בב, ר"לרה

ועל כן אילו היתה העליה , ולא בפתח הבית שבחצר, ר"בפתח החצר שברה

ואילו היתה העליה פתוחה לחצר היה , ר היה מדליק בפתחה"פתוחה לרה

לא יוכל להניחה , כ השתא דהעליה פתוחה לבית"משא, מדליק בפתח החצר

לא על פתח הבית ולא על פתח החצר משום דלא מינכרא מילתא דמשום 

ובאמת דהנה בטור לא נזכר דאיירי באין . כ מניחה בחלון"וע, עליה היא

ל גם לשיטת "ולכאורה זה צ, ר"רק דאינה פתוחה לרה, העליה פתוחה לחצר

י מדליק בפתח "ר לכאורה גם לרש"וחה לרהס אילו היתה פת"דסו, י"רש

י "הנה כבר נתבאר לעיל כמה צדדים בביאור מחלוקת רשאמנם @@. העליה

י דיש לפסול הדלקה בפתח "ת שם דאפשר דסברת רש"ולמשנ, בזה' ותוס

ז צורת פרסום "ז אי"ובל, ר משום דבעינן הדלקה ברשותו דוקא"החצר שברה

ר לא יוכל להדליק בפתח "ה הפתוחה לרהכ גם בדר בעלי"א, ל"הנס שתיקנו חז

שכיון שאין , ]וניכר שהוא הדליקם, פ שאין הנרות מרוחקין מפתחו"אע[העליה 

על כן בכל אופן על כרחו ידליק , ובעינן הדלקה ברשותו דוקא, לו מקום בחצר

י כן הוא "אף דלרש, ז מה שאמרו דוקא בדר בעליה שידליק בחלון"ולפ[, בחלון

משום דכל בתים שבימיהם היתה , ר ממש"בית הפתוח לרהבכל מי שיש לו 

ר אלא בעליה שאין לו "ל בהווה בית הפתוח לרה"ולא משכח, חצר לפניהם

ד הטור דהוצרך להעמיד "י בביאו"כ הב"ניחא משז "ולפ@@]. מקום בחצר

י גם כשתהא "דהנה לרש', ל כהתוס"ר משום דס"שהעליה אינה פתוחה לרה

' ודוקא לדעת תוס, ר"לם אין רשאין להדליק ברהר לעו"העליה פתוחה לרה

לזה הוצרך הטור לומר , ר סמוך לפתח הבית"דבכל גווני רשאין להדליק ברה

י עוד דאילו היה "הבכ "ומש@@. ר"דאיירי באופן שהעליה אין לה פתח לרה

נראה ביאורו דגם באופן , פתח העליה פתוח לחצר היה מדליק בפתח החצר

ואין , י אחר שאין החצר של בעל העליה"דלשיטת רש', י ותוס"כזה פליגי רש

כ "א, ]שאין לו מקום בחצר: וכלשונו[לו רשות אלא לעבור בה לפתח עלייתו 

ש שלא יוכל "וכ, לא יוכל להדליק שם בפתח הכניסה לעליה הנמצא בחצר
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פ שפתח "אע[ר "דלעולם אין מדליקין ברה, ר"להדליק בפתח החצר ברה

כ "משא. ועל כרחו ידליק בחלון, ]ר"כר גם לעוברין ברההעליה הפתוח לחצר ני

כ "א, דכל הבתים הפתוחים לחצר מדליקין על פתח החצר מבחוץ' לשיטת תוס

ל "ה צ"ומשו, גם בעל העליה שיש לו פתח בחצר מדליק בפתח החצר מבחוץ

ה דהיינו "צ זללה"ר הגרב"מו' ופי[, איירי כשהעליה פתוחה לבית' דלשיטת תוס

ועל כן אם ידליק בפתח החצר או בפתח הבית , ]ולם מן הבית לעליהשעולה בס

והיינו דנקט . ועל כרחו ידליק בחלון, לא מינכרא מילתא דמשום עליה הוא

ואפילו כשיש כמה בתים , להדליק בפתח החצר' י דעד כאן לא התירו תוס"הב

בל א, ]ר"ואולי ניכרין גם לבני רה[אלא כשניכרין פתחי הבתים בחצר , בחצר

, הדר בעליה הפתוחה לבית ועולה אליה בסולם שאין פתח עלייתו ניכר בחצר

. דבזה לא מינכרא מילתא דמשום עליה הוא, אינו רשאי להדליק בפתח החצר

וכן , וכן נקט הרב המגיד בדעתו[י "ל כשיטת רש"ם נראה דס"הרמבוהנה @@

הזכיר ונראה שהראיה לזה שהרי לא , ]ה בשיעור"צ זללה"ר הגרב"אמר מו

ולא הגביל , כצורתה דהדר בעליה מדליק בחלון' וגם הביא הגמ, חצר כלל

כ "י ג"והנה אם נימא דלרש. ש הטור"ר כמ"הדין דאיירי רק כשאין לו פתח לרה

או שאם העליה פתוחה לחצר , ר"מדליק בפתח העליה כשהוא פתוח לרה

 הדר ם יש להגביל הדין דאין"כ גם להרמב"א, מדליק שם בכניסתו לעליה

אבל למה , ר או פתח לחצר"כ אין לו פתח לרה"בעליה מדליק בחלון אא

, שום אוקימתא' צ להעמיד בגמ"י א"נמצא שלשיטת רש, י"שביארנו בדברי הב

ר ובין "בין פתוחה לרה, דבכל גווני ממש מדליק בעל העליה דוקא בחלון

 הוסיף כצורתה ולא' ם הביא הגמ"ט גם הרמב"דמה, ז ניחא"ולפ, פתוחה לחצר

י "ב ללמוד מדברי הב"ש בחו"וזה דלא כמ. [וכהמבואר, להעמידה באיזה אופן

דדוחק ' ז הק"ולפ, י ביש פתח מן העליה לחצר יוכל להדליק שם"דגם לרש

כ בין פתח עליה "והוצרך לחלק ג[רק בנכנס מן הבית לעליה ' להעמיד הגמ

י אלא "ברי הבז לא נתבאר בד"דכ, ]פרטית לפתח חדר מדרגות שבבנין משותף

י "וכפשט דברי הב, י בכל גווני אינו מדליק שם"אבל לדעת רש', לדעת תוס

דהנה כבר , איברא@@]. 'דכל האוקימתא בזה לא הוצרכה אלא להתוס

אבל בדברי , י"א בדעת רש"ל לפי משמעות דברי הרשב"ז י"דכ, נתבאר לעיל

ר "ליק ברהמד, שכשאין חצר לפני הבית, י מבואר"ש אליבא דרש"הרא' תוס

 שכתב ]ה מצוה"ד. כב[י עצמו לקמן "וכן משמע בדברי רש, על פתח הבית מבחוץ

ומבואר שיש אופן להדליק , ר"שמניחה בטפח הסמוך לפתח ביתו או ברה

צ להעמיד ההיא "י שא"היאך כתב הב, ז הדרא קושיא לדוכתא"ולפ, ר"ברה

י "יון דמודה רשהלא כ', ר רק אליבא דהתוס"פ לרה"דדר בעליה כשאין לו פ
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ג הפתוחה "כ הוא הדין בעליה כה"א, ר ממש"דמדליקין בפתח בית הפתוח לרה

י הא דקתני דהדר "ועל כרחנו דגם לרש, ר ממש יכול להדליק בפתחה"לרה

ל בזה "צולכאורה @@. ר"פ לרה"בעליה ידליק בחלון הוא רק בשאין לו פ

 דמדליק בטפח י לקמן"כ רש"דגם מש, י"י אליבא דרש"א והב"בדעת הרשב

אלא כוונת דבריו , ר ממש"אין כוונתו ברה, ר"הסמוך לפתח בביתו או ברה

משום דלעולם אינו , ולעולם מבפנים איירי, ר"בסוף החצר בצד הסמוך לרה

ואף . [י"א בדעת רש"כ הריטב"וכעין מש, רשאי להדליק במקום שאינו רשותו

כ "סבירא ליה דמשו, י לעיל בחצירו"כ רש"א כתב לפרש דזהו מש"דהריטב

]. א פליג בזה ודחק להיפך"עדיין נוכל לומר דהרשב, ר היינו כפשוטו"כאן רה

ח מפני "שכתב לענין טלטול נ, .]מה[י לקמן "ובאמת שכן מבואר גם בדברי רש

בטפח "כדאמרינן בפרקין דלעיל דנותנו , "בחצר"שלא יראוהו : ל"הנכרים וז

. כ"ע. והם גזרו שלא להדליק, בו נרוידעו שהדליקו , "הסמוך לרשות הרבים

מבחוץ בפתח החיצון הסמוך מדליקו ", י"כ רבינו ירוחם בשם רש"ז כתב ג"וכעי

ושמא כן יש לדקדק ]. ]ה"תרעא סק[ח "בזה בפר' ועי[, "ר אבל הנרות מבפנים"לרה

שכתב דמניחה מבפנים כנגד החלון , י לענין מדליק בעליה"גם מדברי רש

אלא שיהא במקום ,  דבעינן דוקא הדלקה ברשותומשמע, ר"הנראה לרה

שנדחק , .]כג[פתחים  ' י גבי חצר שיש לה ב"מיהו מדברי רש. [ר"הניכר לרה

משמע דמקום ההדלקה דוקא על פתח , פתחים' לפרש דאיירי בבית שיש לו ב

דאפילו , ל"יגם @@]. ע"וצ, ל"א הנ"ולא כדברי הריטב, הבית הפונה לחצר

ש "וכמ, ר"ר כשהבית פתוח לרה"י להתיר הדלקה ברה"שכ דעת ר"נימא דע

ם "אבל הרמב, י"ז בדעת רש"מ אכתי אפשר דכ"מ, ש בדעתו"הרא' בתוס

נ דאין "ועל כן לשיטתו אה, ר כלל"ל כהמבואר שאין הדלקה ברה"לעולם ס

ה בבית הפתוח "וה[דבכל גווני הדר בעליה , צריך להעמיד בשום אוקימתא

י לא משמע דכוונתו "מ בב"ומ. [יק בחלון ולא בפתחמוכרח שידל] ר ממש"לרה

אבל , ל כדבריו"צ' ל להטור כתוס"דדוקא למאי דס, לפרש בדברי הטור כן

ושמא @@]. י לפרש כוונתו"ג היה לו להב"דכל כה, ם ניחא"ל כהרמב"אילו ס

' י ובין לתוס"דלעולם בין לרש, י אליבא דהטור"ד הב"עוד יש לדחוק בביאו

, ר בעצמה"לאוקמא לההיא דדר בעליה שאין פתוחה לרהפשיטא דבעינן 

ג ודאי דמדליק "דכל כה, ר ועולין ממנו לעליה"והיינו שאין סולם עומד ברה

משום דפשיטא , ויתכן דזה אף לא הוצרך הטור לומר, ע"בפתח העליה לכו

ואילו היתה כוונת [, ר לעלות ממנו לעליה"דאין הדרך כן להעמיד סולם ברה

: ולא, ר"לרה' שאינה פתוחה'ואם הוא דר בעליה : ה כותב בלשוןהטור לזה הי

אלא כוונת הטור לדון על חדר המדרגות שעולין ]. ר"לרה' שאין לו פתח פתוח'
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˙ÂÂˆÓ· ··ÂÒÓ ‡‰È˘ ÔÈ�Ú‰ ÌÈÈ˜Ó , ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯ È�·Ï Ò�‰ ÌÂÒ¯Ù
ÛÈ„Ú.57˙È·‰ È�·Ï ÌÈ¯ÎÈ� ˙Â¯�‰ ÔÈ‡ Ì‡ Ì‚˘ ‰‡¯�Â  ,] ÔÈ‡˘ ÔÂ‚Î

ÛÂ˜˘ ÔÂÏÁ‰[ ,‰Ê· ˘ÂÁÏ ÔÈ‡.58  

¯‡ÙÏÂ ‰ÈÂ�È‡˘ ‰·Á¯ ˘È ˙È·‰ È�Ú˜¯˜ ˙ÓÂ˜· ¯„‰ , ‰ .כד
 ˘ÂÓÈ˘ÏÊÁ ˙ÂÓÈ·˘ ¯ˆÁÎ"Ï, ÌÈ¯·ÂÚÏ Ï˜· ¯ÎÈ� Â�È‡ ˙È·‰ Á˙ÙÂ 

‰¯·"¯ ,‰¯·˘ ¯ˆÁ‰ Á˙Ù· ˜ÈÏ„È ‡Ï"¯ ,¯ˆÁ·˘ ˙È·‰ Á˙Ù· ‡ÏÂ ,
‰¯Ï ‰�ÂÙ‰ ÔÂÏÁ· ˜ÈÏ„Ó ‡Â‰ Ì‚ ‡Ï‡"¯.59  

                                                                                      
, אופנים' ונכלל בזה ב, ר"ועליו קאמר שאין לו פתח הפתוח לרה, ממנו לעליה

, ועוד, ר ממש"חדא שאין חדר המדרגות הזה מסתיים בפתח העומד ברה

לזה , אשר על כן. ר"אינו מסתיים בפתח העומד בחצר במקום הניכר לבני רהש

משום ', י בדברי הטור דזה לא הוצרך לו אלא למאי דנקט כהתוס"פירש הב

ר היה "אילו היה פתח חדר המדרגות הזה מסתיים ברה' דדוקא לדעת תוס

וכאן פתח ביתו הוא , י בעינן על פתח ביתו דוקא"כ לרש"משא, מדליק שם

ר מחמת שמכוסה במבנה של "ואינו ניכר לבני רה, למעלה בסיום המדרגות

אילו היה פתח חדר המדרגות הזה מסתיים בחצר , וכן נמי. חדר המדרגות

ככל בני , היה מדליק בפתח החצר' הנה לדעת תוס, ר"במקום הניכר לבני רה

י אין הדלקה "כ לרש"משא, החצר שפתחי בתיהם בחצר ומדליקין בפתח החצר

ל דאיירי באופן שפתח חדר המדרגות "צ' ועל כן לדעת תוס. בפתח חצר כלל

, ר"ואינו ניכר כלל לבני רה, של העליה מסתיים לתוך בית אחר העומד בחצר

כי אם ידליק על פתח אותו הבית שלשם , דרק בזה מוכרח להדליק בחלון

ום לא מינכר שהוא מש, או על פתח החצר מבחוץ, מסתיים חדר המדרגות שלו

, י גם בלא להעמיד באופן כזה מוכרח להדליק בחלון"כ לרש"משא, העליה

 .ל"וכנ

ט "ח סקל"ובכה, ל"צ סק"ח ובשעה"ב סקל"עוד במ' ועי. ח"ח תרעא סקמ"כה .57

 .ד"וסקס

דאפשר דבעינן הדלקה המפרסמת גם ' י ותוס"ת במחלוקת רש"לעיל במשנ' עי .58

 שיהיו הנרות ניכרים גם לבני ז אפשר שבמדליק בחלון צריך"ולפ, לבני הבית

מבואר שבודאי אינו , אבל מאחר שלא נזכר הדבר בפוסקים כלל, הבית

והטעם , כ מדליק בחלון"ג, וגם כשאין הנרות ניכרין לבני הבית כלל, לעיכובא

 .ר עדיף"כמבואר משום שפרסום הנס לבני רה

צ "ר הגרב"א ומו"שברחבה כזו דעת מרן החזו, לעיל במה שנתבאר בזה' עיי .59



 ציון øô æ- ä÷ìãää íå÷î÷  נר 
 ר"לרה הפונה בחלון הדלקה

רמג

ÌÈÁÙË ‰¯˘ÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Â·‚ ÔÂÏÁ‰˘ ÔÙÂ‡· Ì‚ Ú˜¯˜Ó  .כה
‰ÈÏÚ‰ ,Â· ÔÈ˜ÈÏ„Ó ,ÌÈÁÙË ‰¯˘Ú ÍÂ˙ ˙È·‰ Á˙Ù· ‡ÏÂ , È„Î

‰¯ È�·Ï ÌÒ¯ÙÏ"¯.60Â  ÏÎÂÈ Ì‡ Ì�Ó‡ ÌÈÁÙË ‰¯˘Ú ÍÂ˙ Â„ÈÓÚ‰Ï
 ËÈÚÓÓ ÔÈ‡ÂÈÚ" Ê‰¯ È�·Ï Ò�‰ ÌÂÒ¯ÙÓ"¯ , È�˘ ÂÏ ˘È˘ ÔÂ‚Î Â‡

‰¯ „ˆÏ ˙Â�ÂÏÁ"¯ ,˙È·‰ Ú˜¯˜Ó ÌÈÁÙË ‰¯˘ÚÓ ‰Â·‚ „Á‡‰ ,
ÌÈÁÙË ‰¯˘ÚÓ ÍÂÓ� È�˘‰Â , È‡„ÂÌÈÁÙË ‰¯˘Ú ÍÂ˙ ‰�„ÈÓÚÈ , È„Î

ÂÎÏ Ô˜Â˙Ó‰ ÔÙÂ‡· ‰ÂˆÓ‰ ÌÈÈ˜È˘"Ú.61 

ÙÏÓ ¯ˆÁ� ˘È ¯˘‡Î ÂÈ�Â· ÔÈ˜ÈÏ„Ó˘ ‰Ê ÔÂÏÁ , Ì‚ ‡Â‰˘ ‰‡¯ .כו
È· ˙˜ÒÙÓ‰ ÔÂÏÁ‰ ÔÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯Ï ,‡ÂÍÈ¯ˆ ÔÈ‰¯ ‡‰˙˘ "„ÈÓ ¯.62 

                                                                                      
ונראה שגם בפתח , ר"להדליק בפתח החצר שברה' דלא שייכא הוראת התוס

לפי שאינו ניכר בקל לבני ', הבית שבחצר אינו מקום ההדלקה לשיטת תוס

לפי שאינו ניכר לבני הבית אחר , י אינו מקום ההדלקה"ואולי גם לרש[, ר"רה

ש "ע, הדליק כדינור יוכל ל"ועל כן רק בחלון הפונה לרה, ]שאינם דרים בחצר

 .באורך

א להעדיף להדליק "ה דעת המג" שהביא שכ]ל"סק[צ "בשעה' ועי. ז"ב סקכ"מ .60

מאשר להדליק בטפח הסמוך לפתח , ט"ר אפילו למעלה מי"בחלון הסמוך לרה

, ג פקפק בזה"והביא שהפמ. ר"ז יש פרסום לבני רה"לפי שעי, ט"למטה מי

, ט"הסמוך לפתח דהוי תוך ידאפשר שיש להעדיף יותר להדליק בטפח 

והאי דינא , ע"לכו' ר מקורו בגמ"דענין ההיכר לבני רה, צ דחה דבריו"והשעה

 .דתוך עשרה טפחים יש ראשונים שדחאוהו מן ההלכה

ג פקפק בדברי "שהפמ, ל"צ כנ"פ המבואר בשעה"וע, ח"ח סקמ"וכה, ב שם"מ .61

ת באופן שאינו כ אם יכול לעשו"וא, ל דמעלת תוך עשרה עדיפא"א די"המג

וגם . בודאי כן צריך לנהוג, ר בזה שמניחה תוך עשרה"מפסיד הפרסום לבני רה

 .ד הסוד יש טעם בהעמדת הנרות תוך עשרה טפחים"ע

מי שיש חצר לפני ביתו אינו מדליק בפתח הבית ' דאמנם לדעת תוס, והיינו .62

 אבל נראה דבגוונא דדינו להדליק, ר"אלא בפתח החצר שברה, שבחצרו

אין לו לחוש במה שהחצר מקיפה גם לאותו הכותל שהחלון קבוע בו , בחלון

י והורו שלא "מדברי רש' דעד כאן לא נטו התוס, ר"ומפסקת בין החלון ולרה

כ שימוש לבני הבית "אלא משום שכיון שיש ג, ידליק בפתח הבית שבחצר

דינו ועל כן כיון שעיקר , הרי היא נידונית כהרחבת הבית עד סופה, בחצר

דמקום ' להכי נקטי התוס, ר"להדליק בסוף ביתו באופן שניכר ביותר לבני רה
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˙Â‰Â·‚ ˙ÂˆÈÁÓ ˙Ù˜ÂÓ ¯ˆÁ‰ Ì‡ Ì�Ó‡ , ˙Â¯�‰ ÂÈ‰È˘ ÍÈ¯ˆ
                                                                                      

ר ההולכין לפי דרכם ואין "ששם ניכר לבני רה, ר"ההדלקה בפתח החצר שברה

הנה , אבל כאשר נדון במדליק בחלון, מתבוננים ברשות חבריהם בתוך החצר

ובודאי , ל לחצרפשוט שאין שימוש לבני הבית בגובה האויר שאחרי החלון מע

ר גם בלא התבוננות "והוא ניכר לההולכין ברה, שסיום הבית הוא בחלון

ועל כן בזה ליכא למיחש , כאשר יראו כותלי הבית מבחוץ, לרשות חבריהם

והראשונים כלל ' מדלא הזכירו התוס, וכן מוכח. שהוא כמדליק בתוך החצר

ורי הכותל ולא תהא ר מיד אח"שבמדליק בחלון יש ליזהר שתהא רה, מענין זה

וטעם הדבר נראה פשוט , מ דליכא למיחש בזה"וש, ר"חצר מפסקת בינו לרה

י "ומסתברא דלדעת רש: ל" כתב וז]ה"תרעא סק[ח "בפרוהנה @@. כמו שנתבאר

 אפילו שיש לו , וכגון שהוא בעלייה,כל שאינו מניחו על פתח ביתו מבחוץ

ש לדעת שאר " וכ.ה"ך לר לא יניחנו אלא בחלון הסמו,חלון פתוח לחצר

' ולכאו. כ"ע. ה מבחוץ" שלא יניחנו אלא בחלון הסמוכה לר,ל"המפרשים ז

יש ליזהר שיהא , דגם במניח בחלון, ל"שבא לומר דלא כדברינו הנ, היה נראה

, אמנם נראה דאין זו כוונת דבריו. ר ולא שיהא פונה לחצר"החלון פונה לרה

וכשמניח בחלון הפונה לחצר אין , ותאלא איירי באופן שמחיצות החצר גבוה

שהחמירו בפרסום ' דלא מבעיא לדעת תוס, ולזה כתב, ר"הנרות ניכרין ברה

ר ולא בפתח הבית "והורו להדליק דוקא בפתח החצר שברה, ר"הנס לבני רה

ר שיהיו הנרות "דפשיטא דצריך להדליק בחלון הפונה לרה, הפונה לחצר

, תיר להדליק בפתח הבית הפונה לחצרי שה"אלא אפילו לרש, ר"ניכרין ברה

משום דאם פונה לחצר , ר ולא די שיפנה לחצר"מ בחלון צריך שיפנה לרה"מ

שזה מוכח מתוך , ונראה@@. לא מהני מידי, והמחיצות מסתירות הנרות

היה מקום לומר שכוונתו לומר ', דאם היה כותב הדין רק אליבא דהתוס, דבריו

ר מיד "בעינן שיהא פונה לרה, ר"מן החלון לרהדגם בניכר , ל"דלא כדברינו הנ

, י"ח כתב הדין גם אליבא דרש"אבל אחרי שהפר, ר"כ לרה"ולא לחצר ואח

כ מאיזה טעם "א, י עיקר מקום ההדלקה בפתח הבית שבחצר"אשר לדעת רש

, ומזה נראה. ר"בחלון יש לחוש שלא להדליקו בפונה לחצר ונראה גם ברה

י לא התיר "וכיון שגם רש, ר"אינו נראה לרהדאיירי בחלון הפונה לחצר ו

אם אינו ניכר , כ גם בחלון"ע, ר"בפתח הבית הפונה לחצר אלא בניכר גם ברה

ח "ז גם בפר"ולפ. [ר"וצריך שיפנה לרה, לא מהני מה שפונה לחצר, ר"ברה

' וגם מוכח דהתוס, ר"י דבעינן נמי פרסום הנס לבני רה"מוכח דנקט בדעת רש

ה "ולזה פשיטא ליה שכ, ר"מפני החסרון בפרסום לבני רהי "נטו מדברי רש

 ].ק"ודו. י"יותר מלדעת רש' לדעת תוס
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‰¯ È�·Ï ÔÈ¯ÎÈ� ÔÂÏÁ·˘"Ï˜· ¯ , ÔÓ ‰Â·‚ ÔÂÏÁ‰ ‰È‰È˘ Â�ÈÈ‰Â
˙ÂˆÈÁÓ‰.63Ú˜¯˜ ˙ÓÂ˜· ¯„‰ ÔÎ ÏÚÂ  , ‰�È‡˘ ‰·Á¯ Â˙È· È�ÙÏÂ

 ¯ˆÁÎ ˙È�Â„È�]Î ÏÚÂ Ô‰Á˙Ù· ˜ÈÏ„Ó Â�È‡. Á˙Ù· ˜ÈÏ„Ó Â�È‡ Ì‚Â 
˙È·‰ ,‰¯· Ï˜· ¯ÎÈ� Â�È‡˘ ÈÙÏ"¯ ,�ÎÂ"Ï[ , ÔÂÏÁ· ˜ÈÏ„‰Ï ˜„˜„È
‰Â·‚ ,‰¯ È�·Ï Ï˜· ÌÈ¯ÎÈ� ˙Â¯�‰ ÂÈ‰È˘ È„Î"¯ . ‰ÊÈ‡· ˜ÂÏÈÁ ÔÈ‡Â

˜ÈÏ„È ÔÂÏÁ ,‰¯Ï ‰�ÂÙ ÔÂÏÁ‰˘ ÏÎ˘" Ï˜· Ì˘ ÌÈ¯ÎÈ� ˙Â¯�‰Â ¯
ÈÓ„ ¯ÈÙ˘.64 

                                    
, באופן שהחלון הפונה לחצר נמוך מהן, ואם מחיצות החצר גבוהות. פשוט .63

, ששם אין מחיצות החצר קיימות, ר"פשוט שצריך להדליק בחלון הפונה לרה

 .ל"ח הנ" זהו ביאור דברי הפר'שלכאו, וכבר נתבאר, ר"והנרות ניכרין ברה

לפי , להמבואר לעיל שבאופן זה אינו מדליק בפתח הבית הפונה לרחבההנה  .64

כ יש שרצו לומר "א, ]פ כשהרחבה מגודרת"עכ[ר "שאינו ניכר בהדיא לבני רה

לא , שאם ישנה מקום ההדלקה לחלון הפונה לאותה רוח שבה פתח הבית

 אינו מדליק בפתח הבית משום שאינו דכשם שלהמבואר לעיל, הועיל כלום

מה יועיל שיעביר הנרות לחלון שבאותה , ר דרך הילוכם"ניכר בהדיא לבני רה

ז רצו לומר שרק אם "ולפ, ר"הלא עדיין אינם ניכרים בהדיא לבני רה, רוח

, נראה שזה אינואכן @@. ר מרוח אחרת שפיר דמי"ידליק בחלון הפונה לרה

, ר"ק בפתח הבית לפי שאינו ניכר בקל לבני רהדכיון דטעם הדבר שלא ידלי

שאין דרך בני ' דסברת התוס, ז באופן שמניח הנרות נמוכים בתוך החצר"כ כ"א

אבל אם מניח , כ אין הנרות ניכרין בקל"וא, אדם להתבונן בחצר חבריהם

הרי כבר נתבאר שאין לחוש במה שיש חצר או רחבה מפסקת בין , בחלון גבוה

כ מה "וא, ר שמפרסם הנס"ס ניכר בקל לבני רה"כי סו, ר"ההכותל והחלון לר

מ בחלון גבוה שבאותה "מ, לנו שבפתח הבית באותה רוח אין הנרות ניכרים

דהנה באופן שיש , להוסיף בזהויש @@. וליכא למיחש, רוח ניכרים היטב

וכגון שראויה , ל"לחוש שהרחבה שלפני ביתו נידונית כחצר של ימות חז

אלא ] לעיל בדיני מדליק בפתח החצר בפרטי הדינים בזה' עי[, לשימוש צנוע

וגם אינו [, ועל כן מחמת הספק אינו מדליק בפתח החצר, שאין הדבר מוחלט

ואינו מקום ההדלקה אלא , ר בקל"מדליק בפתח הבית לפי שאינו ניכר לבני רה

בזה היה נראה שלא יועיל להדליק ' לכאו, ]'ל כהתוס"י ולא למאי דקיי"לרש

שהרי להצד שהרחבה שלפני הבית , חלון שבאותו כותל שהפתח נמצא בהב

אשר , ]או בין הבית והחצר[ז כמדליק באמצע החצר "כ ה"א, חשיבא חצר
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משום , נראה דגם זה אינואכן @@. אינו מקום ההדלקה' ל כהתוס"למאי דקיי

גם בשאר חלונות הבית לא יהא , ז אם החצר מקיפה להבית מכל צדדיו"דלפ

דגם שאר , ס נמצא שלעולם הוא מדליק באמצע חצירו"דסו,  להדליקרשאי

שמסתימת , וכבר נתבאר לעיל, ל"צדדי הרחבה משמשים כחצר של ימות חז

הפוסקים שלא הזכירו ליזהר בזה שהמדליק בחלון ידליק בחלון שאין חצר 

ונתבאר . ל"ואפילו בחצר גמורה של ימות חז, שאין חשש בזה, מוכח, לפניו

י לחוש שאין הנרות ניכרין "מדברי רש' פ שנטו התוס"משום שאע, ברטעם הד

ומשום שהחצר , ז במניח הנרות נמוכים"מ כ"מ, אם יניחם בחצר שלפני ביתו

אבל במניח , כ אין דרך בני אדם להתבונן שם"כ לדיורי הבית ע"משמשת ג

ר "ואין מניעה לבני רה, בחלון גבוה שלעולם שימוש הבית מסתיים בחלון

דשפיר ניכרים , תו ליכא למיחש למידי, סתכל על כותלי הבית מבחוץלה

 .ר גם בדרך הילוכם"הנרות בקל לבני רה

אבל , כן יש שלמדו מדינא דמדליק בפתח הבית שמניח בטפח הסמוך לפתח .65

 .א להדליק שם"כ אינו נחשב סמוך לרשותו וא"האויר שאח

ייכא סברא זו שלא יהא נראה שיש מקום לומר דדוקא בפתח הבית והחצר ש .66

לפי ששם אינו רשותו ואינו מקומו , ב הניחו אם ירחיק יותר מטפח"ניכר שבעה

, ב"ודאי ששטח הבליטה הוא ברשות בעה, אבל בסורגים הבולטים, ב"של בעה

ולא רק שניכר , ]אינו תלוי בזה, ואף אם לאו, ושמא אף לענין קנין חצר שם[

ולכן עשו הסורגים [, ם באותו מקוםאלא שכיון שמשתמשים ש, שהוא הניחן

, וכל מה שיש לדמות בזה לפתח הבית. ודאי שהנרות מתייחסים אליו, ]בולטים

ל שכיון "ששם י, ]הבולטים או הרגילים[לסורגים " מחוץ"כאשר יתלה הנרות 

דזה הוי ממש , כל שירחיק טפח שוב אינו מועיל, שאינו ברשותו ואינו בשימושו

 .ביותר מטפחכמניח רחוק מן הפתח 

 מ"מ ,לשם להגיע היכול אחר שאין ,תלאם שהוא שמוכרח פ"אע זה שבאופן .67

 הנרות אין ,לרשותו טפח תוך סמוך אינו וגם ,מקומו ואינו רשותו שאינו כיון

 בעיקר לבאר ויש@@ .ל"חז שאמרו ההדלקה צורת ואינו ,אליו מתייחסים

 ,החצר מפתח או ביתה מפתח מטפח יותר הנרות מרחיק אם דהנה ,בזה הדבר

 הדבר וטעם ,כתיקנה המצוה מקיים שאינו ודאי פ"ועכ ,פסולה שהדלקתו א"י
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 ושהיהודים נס שהיה לפרסם רק אינו הנס פרסום דצורת ,לעיל כהמבואר ל"י

 זה בבית שגם ניכר שיהא והיינו ,"היהודים בבתי" לפרסם אלא ,עליו מודים

 גמור בבירור ניכר שיהא מוכרח ,כן ועל ,בנס ומודים השמחים יהודים דרים

 טפחים 'ב ירחיק אם שגם נמי ונהי ,כאן הנרות הניחו כאו הדרים הבית שבעלי

 פתחים עוד כאן שאין לפי ,כאן הנרות הניח ב"שבעה מאד מסתבר יהא

 ,בעלמא קלה בהעברה המסתכל לעין ניכר אינו מ"מ ,לנר קרובים שיותר

 ברגע נקלט שיהא הפרסום הותוממ ,]ז"ע לחשוב קטן רגע עוד צריך אלא[

 הנרות מניח 'להתוס דהנה ,כן לדקדק יש 'ולכאו@@ .קלה בהעברה אחד

 הסמוך בטפח הנרות להניח זה דדין ,פשוט ונראה ,ר"לרה הפונה החצר בפתח

 מרוחק השניה החצר ופתח ,מאד גדולה חצר שיש במקום גם נאמר לפתח

 הנרות יהיו כאשר כ"או ,רחוב באותו אחרת חצר כלל כשאין גם או ,מאד

 ולא ,שם הניחם זו בחצר דהדר יאמרו ודאי ,החצר לפתח טפחים 'ב סמוכין

 לשיטת גם וכן .לפתח הסמוך בטפח דוקא בעינן ז"ועכ ,אחר באדם כלל יתלו

 הראשונים דמדברי נתבאר כבר ,לחצר הפונה הבית בפתח שמדליקין י"רש

 ונראה ,בחצר יחיד יתב הוא אם גם ההדלקה מקום הוא שם י"שלרש ,מוכח

 שבכל פ"ואע ,לפתח הסמוך טפח דבעינן הדין נאמר זה באופן דגם פשוט

 ל"ועכצ ,נר והניח לכאן שנכנס אחר באדם יתלו ולא ,אחד דייר רק יש החצר

 שנידונית החצר עם 'להתוס או[ הבית עם ביחד רק נקבע הנס שפרסום ,ל"כהנ

 צורת אינו משם מעט שמתרחק וכל ,]בה שמשתמשים לפי הבית כהרחבת

 ארוך מוט ג"ע הנרות שיתלה מי דגם ,מזה ללמוד לנו יש ,ומעתה@ .המצוה

 מוכח יהא ובודאי ,שם להדליק היכולים אחרים שאין פ"אע ,מרשותו היוצא

 ,ח"יד יצא לא שגם ונראה ,כתיקנה המצוה קיים לא מ"מ ,המדליק שהוא מזה

 גם ונקלט ניכר שיהא המצוה צורת אבל ,פרסם שהוא מוכח שאמנם לפי

 סמוך טפח דעד ל"חז שקבעו ואחר ,פרסם שהבית כמימריה ברגע בהעברה

 ז"ה ,מטפח יותר מבחוץ הנרות שתולה כל כן על ,יותר ולא ניכר לפתח

 יצא לא שגם א"וי ,המצוה צורת מקיים שאינו ,הפתח מן מטפח יותר כמרחיק

 .חובתו ידי

מננו שיש אורות חשמל בחדרים נראה לפי שבז, ה בשיעור"צ זללה"ר הגרב"מו .68

ר "ובכתבי תלמידים ממו [.ואם יכבום יועיל, שקשה להבחין בנרות החנוכה

מגובה ' ואפילו כשהדליק בפחות מכ, ה מובא שכן היה מנהגו"צ זללה"הגרב
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ÂÈ„Â,69 ˙Âˆ¯‡·Â ÂÁ" ÏÌÈÂ‚‰ ÔÓ ‰·È‡Ï ˘˘Á ˘È˘ ,Ì‚ Î ÔÈ‡˘

‰�ÎÒ ,ÍÂÓÒÏ ÈÓ ÏÚ ÂÏ ˘È ÌÈ�Ù· ˜ÈÏ„Ó‰.70  

                                                                                      
 ].כדי שיראו הרואים היטב לפרסם הנס, ר"רה

 .ה"ע תרעא ס"שו .69

ה "וכ,  אלא בשעה שגזרו על המצוהן מבואר שאינו"י והר"שאף שבדברי רש .70

מכל מקום הנה , בשעת הסכנה שאינו רשאי לקיים המצוה: ע שכתב"לשון השו

מ במגיד משנה "וכ, ]תתמג[ה "ה בראבי"וכ, א פירש שכל איבה בכלל זה"הריטב

ז "וכעי,  שכל שהגוים מקפידין על הדבר חשיב שעת הסכנה]ח"ד מחנוכה ה"פ[

ה בסידור רב עמרם "וכ, ום שהגוים יכבום מדליקין בפנים שבמק]מד' סי[בכלבו 

חנוכה ' א הל"וישב ש[ח "וגם בבא,  דגם מפני פחד הליסטים בכלל זה]סדר חנוכה[גאון 
ה אמר כמה "צ זללה"הגרבר "ומו@@.  כתב שבזמננו מדליקין בפנים]אות ד

כנה שסוברים שאחר שהיה זמן של ס. א, טעמים ללמד זכות על הנוהגין כן

שנשאר , ונראה כוונתו[, בטל החיוב להדליק בחוץ, ואמרו להדליק בפנים

ודלא כמי שרצה לומר שאחר שהיתה , רשות להדליק בפנים גם כשאין סכנה

ע כתב "דהלא מרן השו, דזה אינו כלל, שעת הסכנה נעקר הדין להדליק בחוץ

ברי כ מד"וכדמוכח ג, כ שלא נתבטל הדין"וע, הדין למעשה להדליק בחוץ

ויותר . ל שנשאר רשות להדליק בפנים"אלא לכל היותר י, ל"הראשונים הנ

שכיון שהיה זמן סכנה , ל"ש אלישיב זצ"נראה לומר כמו שביאר בזה הגרי

ל יכול עדיין לבוא קצת לידי איבה "מ כיון שבחו"מ, פ שעתה אינו כן"אע, ממש

וגשמים לכבות שכשמצוי רוחות . ב]. לא נעקרה הרשות להדליק בפנים', וכדו

ש בערוך "וכמ, ואינו מחוייב להדליק בעששית, א להדליק בחוץ"הנרות א

דלא משמע , י בזמן קדמון"ז דאיך נהגו בא"ואמנם תמה ע. ]ד"תרעא סכ[השלחן 

, ולא משמע שעשו פתילות עבות מאד שלא יכבו ברוח, שהדליקו בעששית

, פן של יכבה מהרוחואולי כיוונו נתינת הנר בפמוט באו, דזה דמי למדורה

ל "ש אלישיב זצ"והגרי,  שעמד בזה]קמט' א סי"ח[ץ "ע בשאילת יעב"וע. [ע"וצ

כ היו "דע, י למשך חצי שעה"הוכיח מעיקר המציאות להדליק בימי טבת בא

ם "י והרמב"ל דנקטי כשיטת רש"י. ג]. מדליקין בעששית באופן שלא יכבה

כהיום שאין פתח הבית ניכר ו, דמצוותה להדליקה בפתח הבית הפונה לחצר

אולי . ד]. ז יכולים להדליק בחלון"אכן לפ. [ר הדר דינא להדליק בפנים"ברה
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פ יכול להסתעף "וזה דמי קצת או עכ[, חששו מגניבת הנרות או המנורה

ונראה שהוא נכון [, ועל כן הסיק שהנוהגין כן יש להם על מי שיסמוכו]. לאיבה

 ]. ל"וכנ, ל דוקא"יותר בחו

ד הדלקה עושה "ולמ, אמרו דהדליקה בפנים והוציאה לחוץ לא יצא' בגמהנה  .71

 :]כא[ובשפת אמת . ח משום דהדלקה במקומו בעינן"הטעם דלא יצא יד, מצוה

כ מה בכך "דאל, לא יצא, והדליק בפנים, דאם דינו להדליק בחוץ, דקדק מזה

מייתי לה ' בגמ והנה@@. ס הדליק בפנים ושפיר דמי"סו, דהדלקה עושה מצוה

ל משום דהרואה אומר לצורכו "ודחינן די, להוכיח דהדלקה עושה מצוה

נשאר הטעם ' לכאו, ל להלכה דהדלקה עושה מצוה"ולמאי דקיי. אדלקה

צ לומר "וא, מצד דהדלקה במקומו בעינן, לפסול בהדליק בפנים והוציא לחוץ

 כתבו ]א"תרעה ס[ע "דבטור ושו, איברא@@. 'כדדחינן מצד דהרואה אומר וכו

. משום דהרואה אומר לצורכו אדלקה', ש במסקנת הגמ"הטעם לפסול בזה כמ

ל הדלקה עושה מצוה לא בעינן לטעם "דלמאי דקיי, ז עמדו בזה"ח ובט"ובב

פ "אע' דלמסקנת הגמ, ע"ש והטור והשו"דמוכח מדברי הרא, וכתבו, זה

עם לפסול רק אלא הט, מ לא בעינן הדלקה במקומו"דהדלקה עושה מצוה מ

, כתב לתמוה על דבריהםח "ובפר@@. מצד דהרואה אומר לצורכו אדלקה

דאי הדלקה עושה , בתחילה' ל לדחות הסברא הפשוטה שאמרו בגמ"דמנ

ל דכיון דבין כך ובין כך לא עשה "ועל כן כתב דצ, מצוה הדלקה במקומו בעינן

עושה ע לומר הטעם מצד דהדלקה "ש והטושו"כ לא דקדקו הרא"ע, כלום

ע "דהטושו, כתב ליישב באופן אחרא "ובמג@@. כ נכון"פ שהוא ג"ואע, מצוה

והיינו דבזמן כזה ההדלקה בפנים נמי , כתבו כן למה שנהגו להדליק בפנים

אבל משום , כ אי מצד הדלקה במקומו בעינן ליכא למיחש"וא, מקומה היא

אלא , ח בתירוץ שני"כ הב"וכ. דהרואה אומר לצרכו אדלקה איכא למיחש

ולא רק הטעם דהרואה , הטעמים' ע להביא ב"ז היה להטושו"ז דלפ"שהקשה ע

מ צריך "ומ: ע"דהנה לשון השו, ז"א כתב להקשות ע"הגרובביאור @@. אומר

, לא יצא, שאם הדליקה בפנים והוציאה לחוץ, שידליקנה במקום הנחתה

הוי ליה , םדאיירינן במי שמדליק בפני, א"ואם כדברי המג',  וכושהרואה אומר

משום דצריך , שאם הדליקה בחוץ והכניסה לפנים לא יצא, למימר להיפך

א לבאר "ולכן כתב הגר. ולא בחוץ, להדליקה בפנים שהוא מקום הנחתה
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 שהיו מדליקין בפנים בפתח ]תרעב' ש בסי"וכמ[דאיירי לפי מנהג זמנו , בדברי הטור

ה לא "דבלא, פנים נמי יצאמ אם הדליק ב"ומ, ר"והיה ניכר גם לבני רה, הבית

דאם הדליק בפנים והוציא , ולזה כתב הטור, להדליק בחוץ' עשו כדינא דגמ

. א"ד הגר"עכת. 'ל דלא יצא משום דהרואה אומר וכו"ז י"לחוץ לפתח ע

דהדליקה ' א, הלכות באותה הלכה'  הביא ד]ט"ד מחנוכה ה"פ[ם "הרמבוהנה @@

היה ' ג, הדליק בביתו והוציא' ב, או לא עשה כלום עד שידליק בר חיוב"חש

דלא מהני הדלקת ' והנה בדין א, עששית שהיתה דולקת' ד, תפוש ועומד

בהדיא דטעמם משום ' מבואר בגמ, דעששית שהיתה דולקת' וכן בדין ד, ו"חש

' מבואר בגמ, דהיה תפוש נר חנוכה ועומד' ודין ג, דהדלקה עושה מצוה

 ודחינן שאני התם דהרואה אומר ,מוכח מזה דהנחה עושה מצוה' דלכאו

' בזה אנו דנים אם למסק, דהדליקה בפנים והוציאה' ודין ב, לצורכו נקיט לה

או , דהדלקה עושה מצוה בעינן לטעמא דהרואה אומר לצרכו אדלקה' הגמ

, ם טעמו"אחרי שבדין הראשון לא פירש הרמב, והנה. דלא בעינן לטעם זה

ומאידך רק בדין השלישי הוצרך , ביעיושם מוכרח לומר דטעמו כמו בדין הר

ד הדלקה "הוצרכו לטעם זה דוקא למ' והוא משום שבגמ, ם ליתן טעם"הרמב

נראה , ם ולא פירש כלום בטעם הדבר"ובדין השני סתם הרמב, עושה מצוה

' וכדמוכח בגמ, שכוונת דבריו ללמד דדוקא בדין שלישי בעינן לטעמא, יותר

ן הראשון והשני יהיה טעמם כמו שמבואר אבל די, ד הדלקה עושה מצוה"למ

ושוב נמצא שכבר . שהוא מצד הדלקה עושה מצוה, בסוף דבריו בדין הרביעי

. ש"ע, ש והטור בזה"ל כהרא"ם לא ס"דהרמב, ]ריש תרעה[ח "דקדק כן בב

ל דלמסקנא קיימא האי "ם דס"דלדעת הרמב, ל"נמצא לפי כל הנ, ומעתה@@

ל "ח דס"וכן לדעת הפר, לקה במקומו בעינןסברא דאי הדלקה עושה מצוה הד

, כ טעם אחר"אלא שיש ג, ע קיימא סברא זו למסקנא"ש והטור ושו"דגם להרא

שאם דינו ' דמוכח בגמ, ל"א הנ"נמצא דהנה קמה וגם ניצבה ראיית השפ

וגם . משום דהדלקה במקומו בעינן, להדליק בחוץ והדליק בפנים לא יצא

משום ' תבו הסברא מצד דהרואה אומר וכוע כ"א שיישב דהטושו"לדעת המג

מ במי שדינו "דמ, מבואר, ]כ גם בפנים הוא מקומו"וא[דאיירו במדליקין בפנים 

לא יצא ידי ] בפנים[קיימא הסברא דאם מדליק שלא במקומו , להדליק בחוץ

א שפירש דאיירו במדליקין בפנים על הפתח וניכר "וכן נמי מדברי הגר. חובתו

מ מבואר מדבריו דטעם היחידי שיצאו ידי חובתם "מ, ל" הנבחוץ כדברי הטור

והיו מדליקין על ', ה לא עשו כדינא דגמ"רק משום דבלא, במדליקין בפנים

א "ל להגר"ס, והדליק בפנים, אבל מי שדינו להדליק בחוץ', פתח הבית וכו

ע דסברי "ש והטושו"ז בשיטת הרא"ח והט"ורק לדעת הב, דלא יצא ידי חובתו
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ıÂÁ· ˜ÈÏ„‰Ï ÂÏ ,ıÂÁ· ˜ÈÏ„‰ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ.72 

ÈÏ ÍÈ¯ˆ ıÂÁ· ˜ÈÏ„‰Ï È„Î Ì‡ ˙·È˙ ‡Ï˘ È„Î ˙ÈÎÂÎÊ˙�‰ · .לא
ÁÂ¯‰ ÔÓ ‰·Î˙ ,Ú ˙Â‡ˆÂ‰ ‡ÈˆÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ È‡„Â" ÌÈÈ˜Ï È„Î Ê
‰˙ÎÏ‰Î ‰ÂˆÓ‰.73  Ì‡ ÔÎÂÈÚ"È˘ Ê Ú�ÓÈÈ ÛÒÎ ˙¯Â�Ó· ˜ÈÏ„

ÓÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÎ ıÂÁ· ‰˜ÈÏ„‰Ï ,ËÂÓ · ˙ÂÈÒÂÎ· ıÂÁ· ˜ÈÏ„È˘
‰¯ È�·Ï Ò�‰ ÌÒ¯ÙÏ Â˙¯ÂˆÎ ÔÈ„‰ ÌÈÈ˜ÈÂ ˙ÂËÂ˘Ù"¯ , ˜ÈÏ„È˘Ó

ÌÈ�Ù· ˙¯„Â‰Ó ‰¯Â�Ó·.‰Â ÔÈ„‰ ‡ÂÌÈ¯Â„È‰ ¯‡˘· .74 

, ¯‡Ù‰ ˙È·‰ ÈÁ˙ÙÓ „Á‡· ˜ÈÏ„È˘ ÈÂ�Ù· ˜ÈÏ„Ó‰ Ì‚ ,ÌÈÈÓÈ�ÌÈ .לב
]È¯˜ÈÚ‰ ¯„Á· ‡‰È˘ ·ÂËÂ[ ,ÎÚ ÌÈÈ˜Ï" ··ÂÒÓ ‡‰È˘ ÔÈ�Ú‰ Ù

˙ÂÂˆÓ· ,ÂÁÙË· ‰¯Â�Ó‰ ÁÈ�È‚Ó ‰ÏÚÓÏÂ Á˙ÙÏ ÍÂÓÒ‰  ' ÌÈÁÙË
ÌÈÁÙË ‰¯˘Ú ÍÂ˙.75 

                                                                                      
לדידהו דוקא נמצא שיש , א נדחה טעם זה דהדלקה במקומו בעינןדלמסקנ

. ל כסברא זו להלכה"משום דבאמת לא קיי, א לדינא"לדחות ראיית השפ

שאם דינו להדליק , בודאי יש לחוש מאד, ואחרי דדעת רוב הפוסקים לא כן

 .ל"וכנ, שלא יצא ידי חובתו, בחוץ והדליק בפנים

ם יש בראשונים דאונס גמור חשיב כשעת אמנ. ה"ז זללה"בשם מרן הגרי .72

ז אפשר דאם מחמת הגשמים והרוחות "ולפ. הסכנה שרשאי להדליק בפנים

נראה שרשאי , ]'וגם לא בעששית וכו[, א בשום אופן להעמיד המנורה בחוץ"א

 .מדינא להדליק בפנים

ובו  דמשמע שחי]ג"ז סק"תרעא מש[ג "בפמ'  ועי.ופשוט, ל"ש אלישיב זצ"בשם הגרי .73

שדקדק מהא , ע שם"א לשו"בגליון הגרע' ועי. ז עד חומש מנכסיו"להוציא ע

 .דעני מוכר כסותו דחייב אפילו ביותר מחומש

ז שמדליק בחוץ ידליק רק נר " והיינו אפילו אם עי.ל"ש אלישיב זצ"בשם הגרי .74

או גם אם בחוץ יוכרח . ואם ידליק בפנים ידליק כמהדרין מן המהדרין, אחד

 .ב"וכל כיוצ, ובבית יוכל להדליק בעצמו, י שליח" עלהדליק

ואף . ד הסוד"וכדי שיקיים גם הענינים שנאמרו בזה ע, ה"צ זללה"ר הגרב"מו  .75

ולא אמרו שיניחנה ,  אמרו מניחה על שלחנו ודיו:]כא[בשבת ' שבלשון הגמ

', נראה שהוא משום שבזמנם היה כל הבית חדר א, בפתח חדרי ביתו הפנימיים

נ שמא בשעת הסכנה היינו "א. לא היו בו חדרים חדרים המחולקים בפתחיםו
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˘ Ì‰Ï ˘È˘ ˙È· Â‡ ¯ˆÁ�˘Ï ÌÈÁ˙Ù È�Â˘ ÌÈ„„ˆ È�Á¯ÊÓ ÌÈ  .לג
ÌÂ¯„Â ÔÂÙˆ Â‡ ·¯ÚÓÂ ,„˘Á‰ È�ÙÓ Ì‰È�˘· ˜ÈÏ„‰Ï ÍÈ¯ˆ , ‡Ï˘

 ˜ÈÏ„‰ ‡Ï ÂÊ· ˜ÈÏ„‰ ‡Ï˘ ÂÓÎ Ì‰Ó ˙Á‡· ÌÈ¯·ÂÚ‰ Â¯Ó‡È
˙¯Á‡·.76 Á ÔÈ„ ÔÈ‡ ˙Â�ÂÏÁ È�˘· Â‰ÈÓÂ„˘.77  

‡È�˘· ˜ÈÏ„Ó‰ , „Á‡· ‡Ï‡ Í¯·Ó Â�ÙÓ ÌÈÁ˙Ù È�Á‰ È˘„ .לד
Ì‰Ó.78 Â ‰Î¯·· „Á‡‰ Á˙Ù· Â¯Â·Ú Â˜ÈÏ„‰ Â˙È· È�· Ì‡] ¯Á‡Ó

Â˙È·· ‰È‰ ‡Ï˘[ ,Â˙È·Ï ÚÈ‚‰ È�˘‰ Á˙Ù· Â˜ÈÏ„‰˘ Ì„Â˜Â ,È" ‡
˘‰Î¯·· È�˘‰ Á˙Ù· ˜ÈÏ„‰Ï È‡˘¯,79ÌÈ˜ÏÂÁ ˘ÈÂ  . ÔÈ‡˘ ÔÂÈÎÂ

ÌÎÒÂÓ ¯·„‰ ,Ï˜‰Ï ˙ÂÎ¯· ˜ÙÒ ,‡Ï· ˜ÈÏ„ÈÂ‰Î¯· .80  

                                                                                      
' ואז כל שיניח בא, .]מה[בשבת ' ש בתוס"כמ, שגזרו שלא לקיים המצוה

ודוקא במניחה על שלחנו יסברו , כ יהא ניכר שעושה לשם המצוה"הפתחים ג

ומיהו . [ש" ע]ג"תרעא סק[ז "ש הט"וכעין מ, שהניחה לצורכו לאורה ויניחוהו

,  משמע דשעת הסכנה היינו מכי אתו חברי לבבל:]כא[בסוגיא דחנוכה ' בתוס

ז "ולפ, ז שלהם"ויש להם יום איד שאין מניחין לדלוק שום נר אלא בבית ע

ר "ושו]. כ לחפש בבתים"דאין רגילות כ, מ בבית עצמו לא יטלו הנר"ביארו דמ

דבשעת הסכנה אין '  בגממשמע' דלכאו, ]שם[א בשבת "שכבר עמד בזה בשפ

, ל דעל שלחנו לא יהא ניכר שעושה לצורך המצוה"ויישב כהנ, מעלה לפתח

וכתב , ל"בסוגיא דחנוכה כנ' ושוב דחה מדברי התוס, כ אם יניח בפתח"משא

אם נימא כדברינו ' ולכאו. דגזרו שלא לקיים המצוה ניחא' דרק לדברי התוס

 .ועיין, ניחא,  חדריםדבזמנם לא היה הבית חלוק חדרים, מתחילה

 .ד"ח סקפ"א וכה"נ וסקנ"ב סק"ח ומ"ע תרעא ס"שו .76

 .ה"צ זללה"ר הגרב"מו .77

 .א שם"רמ .78

והובאו דבריו , ד פארדו דן בזה והכריע שיוכל לברך"ת מכתם לדוד לר"בשו .79

 . צ"ח סק"בכה

, ן"הוא מדברי הר, הנה מקור הדברים שאין מברכין על הדלקה שמפני החשד .80

 שמברכין על שחיטת בן ]ה"תקכ[א " הביא מתשובת הרשב]ב"יג ס' ד סי"יו[ח "רוהפ

שם [ודעת הפרי תואר , פ ששחיטתו רק מדרבנן מפני מראית העין"אע, פקועה
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ל שנגזרה מפני "א אם מברכין על תקנת חז"ן והרשב" דנחלקו בדבר הר]יט' סי

יג ' סי[י "א בברכ"ן החידאמנם מר, א מברכין"הרשב' ולד, החשד או מראית העין
, ן איירי דוקא בשכבר בירך על פתח אחד"דהר,  כתב לחלק בין הדברים]ה"סק

כ בשחיטת בן פקועה כששוחטו "משא, ולכן בפתח השני לא יוכל לחזור ולברך

ז "ולפ. פ שהיא מדרבנן מפני מראית העין"בפני עצמו מברך על שחיטתו אע

יוכל , ובא קודם שהדליקו פתח השני, נמצא שאם לא בירך על פתח הראשון

 לדברי ]א"תרעא סקי' סי[ז הסכים גם בהלכות חנוכה "ועפ, להדליק שם בברכה

ד "א חיו"ח[ח ברב פעלים "אמנם רבינו הבא. ג יוכל לברך"הרב מכתם לדוד שבכה
,  הביא שיש נידון בזה גם לענין מילה בקטן המסורבל בבשר]מ' ד סי"ד חיו"לז וח' סי

 ועוד ]ד רמח"יו[ס "והביא שדעת החת, ין לחזור ולמול מפני מראית העיןשצריכ

ושיש לחלק בין , פוסקים שאין מברכין על מצוה מדרבנן כזו הנעשית מפני העין

, אופנים אלו לבין הוחזקה נדה בשכנותיה שאפילו תתן אמתלא לא מהני

, נמי ברכהכ איכא "וע, דבאופן זה דוקא חייבו רבנן לטבול דחשבי לה טמאה

ל לא חשבוהו שלא "פתחים או במילה הנ' כ בבן פקועה או במדליק בב"משא

רק הורו לשחוט שוב או , הדליק או לא נשחט אגב אמו או שאינו מהול

א "והביא שגם מרן החיד[, ועל כן בזה אין מברכין, להדליק שוב או למול שוב

, ת בן פקועהבספרו טוב עין נראה כמפקפק אם למעשה יוכל לברך על שחיט

וכגון שכבר , ולפי דבריו נמצא שגם במדליק רק בפתח אחד, ]ש טעמו"ע

ועל כן לדינא נראה , שוב אינו רשאי לברך, הדליקו בני ביתו בפתח השני

 .ל"דסב

 .ב"ב סקנ"ח ומ"ע תרעא ס"שו .81

 .ו"ח סקפ"ח וכה"צ סקנ"שעה .82

 .ה"ח סקפ"כה .83
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˜ÈÏ„‰ ‡Ï Ì‰Ó „Á‡Â Ì„‡ È�· È�˘ Ï˘ ‡Â‰˘ ÌÈ„˘ÂÁ ¯ÈÚ‰.84 

 Ù· ÔÈ‡ ÔÈÎÈ¯ˆ ˘ÂÁÏ ÏÎ· ‰Ê, ÈÙÏ� ˜ÈÏ„‰Ï ÌÈ�ÌÂ˜Ó· ˘ÌÈ‚‰Â .לז
ÏÎ·˘ ÔÙÂ‡ ÔÈ‡ ÔÈ¯·ÂÚ‰ ÔÈ·˘Â ÔÈ‡Â¯ ˙‡ ˙Â¯�‰.85 ÏÚÂ ÔÎ Â��ÓÊ· 

˙ÂÓÂ˜Ó· ÌÈ·¯˘ ÔÈ‚‰Â� ˜ÈÏ„‰Ï ÌÈ�Ù·, ·Â˘ ÔÈ‡ „˘Á È�·Ó ˙Â˘¯ 
ÌÈ·¯‰. „ÂÚÂ, ˘È˘ ÌÈ‚‰�Ó ÌÈ�Â˘ ÔÓÊ· ‰˜Ï„‰‰, ÔÈ‡Â ÏÎ‰ ÔÈ˜ÈÏ„Ó 
Â˙Â‡· ÔÓÊ‰, Ì‡Â Â‡¯È ‡Ï˘ ˜ÈÏ„‰, ÂÏ˙È ˜ÈÏ„Ó˘ ÔÓÊ· ¯Á‡.86 

úåøðä äáåâ 

 '‰Ï ÍÂ˙ È�È ¯˙ÂÈ ‚Ó' ÌÈÁÙË Ú˜¯˜Ï, ‰ÂˆÓÂ ‰ÁÈ�ÁÈ�‰ .לח
ÌÈÁÙË,87 ÔÈ¯Ú˘ÓÂ ÈÙÏ ‰·Â‚ ˙·‰Ï˘‰.88 ÚÂ"Ù „ÂÒ‰ ‰ÂˆÓ ‰ÁÈ�‰Ï 

ËÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÊÓ' ÌÈÁÙË.89 ‰È·‚‰ ÈÓ' ÌÈÁÙË Â‡ ÍÈÓ�‰ ‚Ó' ÌÈÁÙË 
‡ˆÈ.90 

 È�È˘Î ÌÂ˜Ó· ‰˜Ï„‰‰ ÌÈ„ÏÈ ‰˘˜˘ Á˜ÙÏ Ì‰ÈÏÚ, ÂÌ‡ ÁÈ˘ .לט
˙Â¯�‰ ÍÂ˙ ‰¯˘Ú ÌÈÁÙË, ˘È ˘˘Á Â˜ÈÊÈ˘ �‰˙Â¯ ÌÂ·ÎÈÂ, ·ËÂÓ 

                                    
ב שיש מקילין אם הם "ש במ"וע. ט"ח סקפ"ס וכה"צ סק"ג שעה"ב תרעא סקנ"מ .84

 .ח משמע שהעיקר כהמחמירין"אבל בכה, של אדם אחד

 .ב"ח סקצ"ד וכה"ב סקנ"ח ומ"א תרעא ס"רמ .85

 .ה"צ זללה"ר הגרב"בשם מו .86

 .ח וישב אות ה"ו ובא"ע תרעא ס"שו .87

 .ב"ח סקנ"כה .88

 שאין כ בזה"ו מש"ח תרעא סקמ"בכה' אמנם עי. ח שם"ג ובא"ת תרעא סק"שע .89

אבל רבינו ', ל שיש עדיפות להניחה ביותר מז"ראיה מדברי רבינו האריז

 .ל"ר כתבו דיש מקום לזה בדברי רבינו האריז"א במחב"ח ומרן החיד"הבא

ח "ח סקמ"ז וכה"ב סקכ"ש עוד במ"וע. נ"ח סק"ו וכה"ב סקכ"ע שם ומ"שו .90

ה "שבלאלפי , שהמדליקין בפנים יש שאין נזהרין בזה להניחה תוך עשרה

פ דברי "וכן הוא ע, ע סתמו בזה"אבל אחר שהטור והשו, ההיכר לבני הבית

 .וכן נהגו כל המדקדקין, ודאי יש ליזהר בזה, ל"רבינו האריז
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ÁÈ�È˘ Ì‚ ‰ÏÚÓÏ ‰¯˘ÚÓ ÌÈÁÙË, ÔÙÂ‡· ‡Ï˘ ÂÚÈ‚È ÌÈ„ÏÈ‰ ˙Â¯�Ï.91 

‡ÂÏ ˘È˘ ÈÓ '˜ÈÏ„‰Ï ÏÎÂÈ˘ ˙ÂÓÂ˜Ó , ÌÈÁÙË ‰¯˘Ú ÍÂ˙ Â · .מ
‰¯ È�·Ï ÌÒ¯ÙÓ Â�È‡Â"¯ ,‰¯ È�·Ï ÌÒ¯ÙÈÂ ‰¯˘ÚÓ ‰ÏÚÓÏ Â‡"¯ ,

‰¯ È�·Ï ÌÒ¯Ù˙È˘ ÌÂ˜Ó· ˜ÈÏ„‰Ï ÛÈ„Ú˘ È‡„Â"¯ ,Ì‚‰ ‡Â‰˘ 
ÌÈÁÙË ‰¯˘ÚÓ ‰ÏÚÓÏ.92  

 ‰Ó ÌÈ¯˘ÚÓ‡ ‡ˆÈ ‡Ï ‰,93 ‰·Â‚ ÈÙÏ ÔÈ¯Ú˘ÓÂ�ÏÚÓÏ ‰ÁÈ‰ .מא
˙·‰Ï˘‰,94Ì˘ ÌÈ·˘Â ÌÈ¯·ÂÚ˘ ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯ Ú˜¯˜ ÈÙÏÂ .95 ‰Ê ÔÈ„Â 

ıÂÁ· ˜ÈÏ„Ó· ÔÈ·Â ˙È·· ˜ÈÏ„Ó· ÔÈ·.96 ˙È·· ˜ÈÏ„Ó· Ì�Ó‡Â 
Î ‰·Â‚ ÈÙÏ ÔÈ¯Ú˘Ó ˙È·‰ È�·Ï ¯ÎÈ‰‰ ¯˜ÈÚ˘ '˙È·‰ Ú˜¯˜Ó , ‡Ï‡

Á˙Ù· ˜ÈÏ„È˘ ÛÈ„Ú Ê‡˘.97 

 ‡‰‡ ÔÈ¯Ú˘Ó˘ ÈÙÏ ˙Â˘¯ ÌÈ·¯‰ ‰·Â¯˜‰ Ï�ÂÚÈ˘ Î' ‰Ó‡, ¯¯ .מב

                                    
ויש לדון אם כוונת דבריו היתה רק למדליק . ה"צ זללה"ר הגרב"בשם מו .91

ורק , פחיםצ להעמידה תוך עשרה ט" שא]ז"ב תרעא סקכ"במ[דדעת המרדכי , בפנים

או דגם במדליק בפתח ביתו כעיקר דינא , פ הסוד יש לו להדליק תוך עשרה"ע

, הוי ליה כמדליק במקום רוח מצויה, מ כשמצוי שהילדים יכבו הנרות"מ', דגמ

שהרי הנחתה תוך עשרה אינה אלא , ומוטב שיגביה הנרות ויצא ידי חובתו

שרי להניחה , א לו" כשאכ"וע, ]ו"תרעא ס[ע "ש בשו"כמ, ולא לעכב, למצוה

 .למעלה מעשרה אף במניחה בפתח

א " שהביא דדעת המג]ל"תרעא סק[צ "בשעה' ועי. ה"צ זללה"ר הגרב"בשם מו .92

מאשר להדליק , ט"ר אפילו למעלה מי"להעדיף להדליק בחלון הסמוך לרה

ודחה דבריו משום , ג פקפק בזה"והביא שהפמ, ט"בטפח הסמוך לפתח למטה מי

 .ש"ע, ר עדיף"סום הנס לבני רהדענין פר

 .ו"ע תרעא ס"שו .93

 .ב"ח סקנ"ג וכה"צ סקל"שעה .94

 .ח"ח סקמ"כה .95

א שבמדליק בבית שההיכר לבני הבית יש להקל "וי. א"ח סקנ"ח וכה"ב סקכ"מ .96

ס ונדפס אפילו "ויש שם ט[ג בשם רבינו יואל "צ סקל" שעה-' גם בלמעלה מכ

 .ח שם"וכה, ]ט"למעלה מי

 .ב"צ סקמ"ז בשעה"וכעי, ח" סקמח"כה .97
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˙È·‰, Â‡ ÎÚ"Ù ˙Â˘¯· ÌÈ·¯‰ ˙È·‰˘ ¯ÎÈ� ‰·, Ï·‡ Ì‡ ˜ÂÁÈ¯· 
ÌÂ˜Ó ‰·¯‰ ˘È ‰¯"¯ ˙¯Á‡ ‰�È‡˘ ‰‰Â·‚ Î' ‰Ó‡ ÔÓ ˙Â¯�‰, Ú‡"Ù 

˙Â¯�‰˘ ÌÈ¯ÎÈ� Ì˘, ÏÎ ÔÈ‡˘ ˙È·‰ ¯ÎÈ� Ì˘Ó ÏÏÎ, Â�È‡ ÏÈÚÂÓ.98 

, ˜ˆ¯ÎÓ ‰ÏÚÓÏ ˜ÈÏ„‰ 'ÈÏ„‰ÏÂ ¯ÂÊÁÏÂ ‰„È¯Â‰ÏÂ ‰˙Â·ÎÏ ÍÈ .מג
‰ÂˆÓ ‰˘ÂÚ ‰˜Ï„‰„ ÌÂ˘Ó,99‚ ÍÈ¯ˆÂ "Í¯·ÏÂ ¯ÂÊÁÏ Î,100 Ì‡Â 

                                    
שמשמע מדברי הראשונים שצורת קיום המצוה נאמרה באופן , כבר נתבאר .98

והיינו שיהיה ניכר שגם הדרים בבית זה , "בבתי היהודים"של פרסום הנס 

 שמי שאין לו בית .]סוכה מו[' כ התוס"שכן מוכח ממש, שמחים בנס ומודים עליו

ה "וכ. אלא על כל הבית כאחד, קרקפתא דגבראושאין החיוב א, אינו מדליק

וכן .  מדליק נר אחד"כל בית ובית" מצותה שיהיה ]א"ד מחנוכה ה"פ[ם "הרמבלשון 

אשר טעמו משום שרק בזה ניכר , נראה מדינא דמניחה בטפח הסמוך לפתח

ומבואר שצורת המצוה , ב הניחו שם"להדיא גם בהעברה בעלמא שבעה

א לעיקר פרסום הדבר שהיה נס והיהודים מודים עליו ול, ל שהבית יפרסם"כהנ

דמי שיש לו מגרש ריק או אפילו דירה ריקה , וכן נמי פשיטא. י הדלקת נרות"ע

ואם ידליק שם ידעו , פ שהכל יודעים שהוא שלו לגמרי"אע, שאין דרים בה

או אינו דר בדירה , מ כיון שאין במגרש בית דירה"מ, הכל שהוא פרסם הנס

מקום "ז דגדר המצוה ש"מוכח מכ. ין זה מצורת קיום המצוה כללא, הריקה

שיהא ניכר שגם בבית זה דרים , ל"והיינו כנ, "מגורי היהודים יפרסם הנס

צ "שגם אם נרצה לומר שא, ועל כן נראה. יהודים השמחים בנס ומודים עליו

ונראה , ע"ז צ"וג[, ר הסמוכה לבית ממש"אמה דוקא לרה' שיהיו הנרות תוך כ

ר "אבל היכא דרה, ר"מ בעינן שיהא גם הבית ניכר היטב ברה"מ, ]מחודש

, עד שהנרות לבדם ניכרים, מרוחקת מאד מן הבית' שהנרות ניכרין בה תוך כ

דבזה נמצא ', בזה אינו מועיל מה ששם הוא תוך כ, והבית אינו ניכר בקל

ח פ שמוכ"שאע, טפחים מן הפתח' או כמפרסם בריחוק ב, כמפרסם בלא בית

, מ צורת המצוה שהבית יפרסם"מ, שהדליקו כאן נרות חנוכה לפרסום הנס

ועדיין . כ באופן זה הדר דינא דידליק על שלחנו ודיו"וע, וזה לא נתקיים, ל"וכנ

 .ע בזה"צ

 .ו"א תרעא ס"רמ .99

ויש להסתפק אם חוזר רק ברכת . ה"צ זללה"ר הגרב"וכן הורה מו, ט"ב סקכ"מ .100

כ "ח ג"או דכשהנר פסול ל, ם יצא דלא גרע מרואהלהדליק אבל שעשה ניסי

 .מ שהחיינו לכאורה לא יברך שוב"ומ, כרואה
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·Â˘ Í¯·È ‡Ï˘ ÔÈ˜Ù˜ÙÓ ˘È ÌÈ�Ù· ÔÎ ˜ÈÏ„‰,101 ÁÈÒ‰ Ì‡ Ì�Ó‡ 
Á‡Â Â˙Ú„"Í¯·Ï È‡˘¯ ÏÂÒÙ· ˜ÈÏ„‰˘ ÂÏ Ú„Â� Î , ÂÏ Ú„Â�· ‡˜Â„Â

Í¯·È ‡Ï ˙Ú„ ÁÈÒ‰˘ Ì„Â˜ ÛÎÈ˙.102 

‡Â ‰Ó�‰Â ‰ÏË�Î ÍÂ˙ ‰˜ÈÏ„‰ ' ÍÂ˙ ‡Â‰ Ì‚˘ ¯Á‡ ÌÂ˜Ó· ‰ÁÈ .מד
Î '‰Ó‡ ,‡ˆÈ ,ÌÈ¯˘Î ˙ÂÓÂ˜Ó‰ È�˘˘ ÈÙÏ.103 

‡ÎÓ ¯˙ÂÈ ˙Â‰Â·‚‰ ˙ÂÓÂ˜· ÌÈ¯„‰ '‰¯Ó ‰Ó‡"¯ , Ì·È·Ò ˘È Ì .מה
ÌÈ‰Â·‚ ÌÈ˙· , Ì‰‰ ÌÈ�È�··˘ ÌÈ�Î˘Ï ˙Â¯�‰ ÔÈ‡¯È�Â]Î ‰·Â‚ ÔÈ‡Â '

ÂÏ˘ ˙Â¯�Ï Ì‰‰ ÌÈ�È�·‰ ˙Â�ÂÏÁ ÔÈ· ‰Ó‡104[ ,È" ÌÈ‡˘¯˘ ‡
ÔÂÏÁ· Ì˘ ˜ÈÏ„‰Ï.105‰Ê· ÔÈ˜Ù˜ÙÓ ˘ÈÂ ,106 ÔÙÂ‡· ˜ÈÏ„È ÔÎ ÏÚÂ 

                                    
 .ב שם ציין לדבריו"וגם במ, ג"ג בשם הפמ"ח סקנ"כה .101

 .ג"ח סקנ"כה .102

 .ד"ח סקנ"ל וכה"ב סק"מ .103

 .ה"צ זללה"ר הגרב"מו .104

ליק בחלון לפי  כתב דהדר בעליה משערינן בדידיה ומד]ח"הנדמ[א "הנה בריטב .105

' ואולי הסברא בזה דדוקא במגביה הנר לחוד כ, שאי אפשר לו באופן אחר

, אמה שפיר דמי דניכר לעין' אבל בבית גבוה כ, אמה לא שלטה ביה עינא

ז " בדין קורת מבוי דאם איכא אמלתרא שעי.]עירובין ג[וכעין מה שמצינו [

נ העין נמשכת "וה, יםנמשכת העין לראות הקורה שפיר דמי גם ביותר מעשר

ה אמר טעם "צ זללה"הגרבר "ומו@@. ב שבת שם"וכן פסק בחו, ]י הנרות"ע

, שאם יש בנינים כנגדם הרי איכא פרסום הנס לבני הבנינים ההם, אחר בזה

ז הוא "ולפ[, ל דגם זה בכלל פרסומי ניסא"מ י"מ, פ שאינם אלא יחידים"שאע

ובדרך ]. אופן משערינן בדידיהא שבכל "ולא כדברי הריטב, דוקא באופן זה

והפתח ,  דנכרי שיש בביתו יין.]סא[ז "בע' רמז ודרש הזכיר בזה מה שאמרו בגמ

, דמי ר"כרה וחלון: 'ובתר הכי אמרו בגמ, ר מירתת ואינו מנסכו"פתוח לרה

והיינו דגם בזה מירתת הנכרי לנסך , דמי ר"כרה ודיקלא, דמי ר"כרה ואשפה

פ שהעולה בדקל יחידי "דאע, ויש לדקדק, ויראנושמא יעלה הישראל בדקל 

שהוא הלשון , ר"דהוי כפתח הפתוח לרה' מ אמרו בלשון הגמ"מ, הוא

ומשמע קצת דגם ביחידי סגי דליהוי כפרסום , שנאמרה גם גבי נרות חנוכה

 .ר"הנס לבני רה

ולא חילקו , ר אף בעומד בבנין"מקרקע רה' כי בפוסקים נראה שחישבו גובה כ .106
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 ˘È˘˙È·‰ È�·Ï Ò�‰ ÌÂÒ¯Ù Ì‚ ,ÈÚÂ"‰Î¯·· ˜ÈÏ„‰Ï È‡˘¯ Ê.107 
˙Â¯�‰ ‰‡¯È˘ ÈÓ ‰·Â‚· Â�ÂÏÁ ÏÂÓÓ ÔÈ‡ Ì‡Â , ˜ÈÏ„‰Ï Â�È„ ¯ÊÂÁ

ÌÈ�Ù· .‡· ˜ÈÏ„È˘ ·ÂËÂ„ÁÌÈÈÓÈ�Ù‰ ˙È·‰ ÈÁ˙ÙÓ  , ‡‰È˘ È„Î
ÂÎÂ ˙ÂÂˆÓ· ··ÂÒÓ'.108 

 ·Ï� Â˙˜Ï„‰ Ì‚ È�Ì‡ ÈÏÎÂ ˜ÈÏ„‰Ï ˙È·· ÔÙÂ‡· ‰È‰È˘ ¯ÎÈ .מו
ÌÈ�È�·‰ ÌÈ‰Â·‚‰ È·È·Ò˘Â, Ï·‡ ‡Ï ‰È‰È Ú"È Á˙Ù‰, Â‡ ˜ÈÏ„È˘ Ú"È 
Á˙Ù‰ ‡ÏÂ ‡‰È ¯ÎÈ� ‡Ï‡ È�·Ï ˙È·‰, ·ËÂÓ ˜ÈÏ„È˘ ÔÙÂ‡· ¯ÎÈ�˘ 
È�·Ï ÌÈ�È�·‰ ÌÈÎÂÓÒ‰, Ú‡"Ù ÈÚ˘"Ê ‡Ï ‡‰È ··ÂÒÓ ˙ÂÂˆÓ·.109 

 Ì˙È·˘ ˙ÂÓÂ˜Ó· ÌÈ¯„‰"Î ¯ '‰Ó‡ , ÚÏˆ· ÔÂ‚ÎÂ�Ó ÍÂÓ¯‰ .מז
¯‰‰ ,ÎÓ ¯˙ÂÈ ÌÈ˙·‰Ó ‰‰Â·‚ ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯˘ '‰Ó‡ ,˜ÓÚ· ˙È·‰Â, 
ÙÚ‡" Î ÌÈ‡˘¯Ì˘ ˜ÈÏ„‰Ï , ‡Ï‡ ˙ËÏÂ˘ ÔÈÚ‰ ÔÈ‡˘ Â¯Ó‡ ‡Ï˘

ÎÓ ¯˙ÂÈ ‰Â·‚˘ ÌÂ˜Ó· '‰Ó‡ ,Î ÍÂÓ�˘ ÌÂ˜Ó· ‡ÏÂ '‰Ó‡.110 

                                                                                      
ולא , ר"וגם כשיש בנינים ממול בפשטות חיוב הפרסום נאמר לבני רה. ל"כהנ

ע באיזה שיעור מרחק חשיב דרואים פרסום הנס "וגם יל, לרבים שבביתם

רק כפי מה , אמה' ל כתבו דבזה אין שיעור כ"ש אלישיב זצ"ובשם הגרי[

 .]שנראה בפועל

שכשדר בקומות , ה היה"ר זללה" ומנהג מו.ה בשיעור"צ זללה"ר הגרב"מו .107

באופן שניכר גם לשכנים , היה מדליק בפנים במרפסת, אמה' הגבוהות מכ

כ סברא "וצירף ג, ז בירך על ההדלקה ככל מדליק בפנים"ועי, שבבנינים ממול

 .זו שיש פרסום הנס לבני הבנינים שממול

 .ת בזה"לעיל משנ' ועי. וכמו בכל מדליק בפנים, ה"צ זללה"ר הגרב"מו .108

 ."השמש"ה במה שפרסם בחוברת "צ זללה"ר הגרב"ה מדברי מוכן נרא .109

וענין מסובב , א דינו להדליק בחלון"פ להריטב"והטעם משום דבזה עכ

ומוטב שירויח עיקר , במצוות אינו מדינא כלל כאשר אין בזה פרסום הנס

משירויח ענין מסובב , פ שאינו עיקר ההלכה"אע, א"פ להריטב"הדין עכ

 .ו מעיקר הדיןע אינ"במצוות שלכו

 .ל"ש אלישיב זצ"בשם הגרי .110
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úåáéùé ,ïåìî éúá,øäåñ éúáå  

‡Ù· ˜ÈÏ„‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ‰ ‰·È˘È È¯ÂÁ· , ÏÎÂ‡‰ È¯„Á Ì�ÌÓˆÚ È .מח
„Á‡ ÔÈ�·· ÌÈ‡ˆÓ� ‰ÈÓÈ�Ù‰ È¯„ÁÂ ,ÏÎÂ‡‰ ¯„Á· Â˜ÈÏ„È , ·ÂËÂ

˙Ú˘· Ì˘ ÂÏÎ‡È˘‰˜Ï„‰‰  . ÌÈ‡ˆÓ� ‰ÈÓÈ�Ù‰Â ÏÎÂ‡‰ È¯„Á Ì‡Â
ÌÈ„¯Ù� ÌÈ�È�·· ,ÏÎÂ‡‰ ¯„Á· ‡ÏÂ ‰�È˘‰ È¯„Á· Â˜ÈÏ„È , ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡Â

Ì˘ ÂÏÎ‡È˘ .‰¯Ï ‰�ÂÙ‰ ÔÂÏÁ‰ Ì‡Â"Î ÍÂ˙ ¯ 'Â· Â˜ÈÏ„È ‰Ó‡ , Ì‡Â
¯˙ÂÈ ‰Â·‚ ,Ì˘ ˜ÈÏ„‰Ï ‰Ï‰�‰‰Ó ˙Â˘¯ ÔÈ‡˘ Â‡ , Á˙Ù· Â˜ÈÏ„È

¯„Á‰ıÂÁ·Ó .111 

                                    
 .]במה שפרסם בקובץ תורני שם[ה "צ זללה"ר הגרב"מו .111

 בענין מקום ההדלקה בבחורי ישיבות הצריכין להדליק

ההדלקה בבחורי  לענין מקום: ה בזה"צ זללה"ר הגרב"תוכן דברי מוזה  

אבל  ,האכילה במקום קלהדלי שיש ]א"ס תרעז[ כתב א"הרמ הנה אמנם, ישיבה

 שנראה משום ,שינה במקום בחדרם ידליקו ישיבה שבחורי נראה מקום מכל

 בזמן אלא שם שוהה אין שהרי ,כביתם האוכל חדר בנין את להחשיב שאין

 והרי .במקום להמצא הישיבה לבני רשות אין האכילה בזמן ושלא ,האכילה

 במסעדה אוכל תיוארוחו את ואולם ,בית וישן שם לו שיש למי זה דומה

 ואינו, המסעדה מקום קביעותו אלא רק מקום אכילה שאין שודאי ,ציבורית

 נ בישיבה אין חדר האוכל נחשב מקום"ה כ"וא .חנוכה נרות שם מדליק

 הנחשב הוא אלא חדרם ,]ד"בביהמ הבחורים של מקומם ואדרבא [קביעות

 לאכול צריך ואין, השינה בחדר ידליקו ולכן ,להם בפרטיות המושאל הבית

דמקום שינה לחוד נמי , ב כן"בסמוך מה שיש להוכיח גם מדברי המ' ועי[, שם

 אבל ,בחלון ידליקו ,אמה מעשרים גבוה אינו בחדר וכשהחלון ].שפיר דמי

 .החדר בפתח וידליקו ,ניסא פרסומי שם אין ,אמה מעשרים גבוה החלון אם

 בפתח ידליקו ,שריפה מחשש בחדר להדליק מרשה ההנהלה אין אם וכן

 שישנים הפנימיה כשבנין אלא אינו זה שכל ,נראה ואולם@@. מבחוץ החדר

 נפרד האוכל חדר שבנין שכיון ,נפרדים בנינים שני הם אוכל החדר ובנין שם

 חדרי אם אבל ,הבחורים של ביתם נחשב האוכל חדר בנין אין ,הפנימיה מבנין

 אחד ובבית ,כביתם חשוב זה שבנין הרי ,אחד בבנין הם האוכל וחדר הפנימיה

 וטוב ,אוכל בחדר וידליקו ,חנוכה נרות להדלקת עיקר הוא בו שאוכל מקום

א "להוכיח כן דאף להרמויש @@. ד"עכת, ההדלקה בשעת שם שיאכלו
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 ‰„˘ÈÂ Ì˘, ‡Â‰Â ÔÈ�Á, ÌÈÏÎÂ‡Â ÌÈ�ÌÈ‰Â˘‰ ˙È·· ÔÂÏÓ ÈÓÈ· ‰ÎÂ .מט
ÌÈÊÙ˘Â‡Ó‰ ‰È··"Á ]ÔÈ‡˘ ÔÈ˜ÈÏ„Ó Ì‰ÈÏÚ Ì˙È··[, ÔÈÎÈ¯ˆ ˜ÈÏ„‰Ï 

‰Î¯·· Ì¯„Á· ÔÂÏÁ· ‰�ÂÙ‰ ‰¯Ï"¯, Ì�È‡Â ÔÈ‡ˆÂÈ È„È ‰·ÂÁ Ì‡ 
ÔÈ˜ÈÏ„Ó ¯„Á· ÏÎÂ‡‰. Ì‡Â ÔÈ‡ Ì‰Ï ÔÂÏÁ ‰�ÂÙ‰ ‰¯Ï"¯, Â‡ ‰Â·‚˘ 

ÎÓ' ‰Ó‡, Â‡ ÔÈ‡˘ ˙Â˘¯ ˜ÈÏ„‰Ï ÌÈ¯„Á·, Â˜ÈÏ„È Á˙Ù· „Á‰¯.112 

                                                                                      
, כ להדליק ולברך במקום שינה לחוד"מ רשאי ג"מ, דמקום אכילה עיקר

פ "אע, ע" לו פתח פתוח בפדאם יש ]ה"תרעז ס[ע "דהנה בדיני אכסנאי כתב השו

ע מפני "מדליק שם בפ, ב"שאותו חדר מיוחד רק לשינה ואוכל על שלחן בעה

כ אין "אא, מ המדליק מפני החשד לא יברך"דמ ]ח"סק[ב "ז המ"וכתב ע, החשד

ב בפריטי ודאי ידליק "שאז כיון שאינו משתתף עם בעה, מדליקין עליו בביתו

פ דקאי על "ואע, ע בפתח שלו ומברך"בפדאז מדליק , והיינו. כ"ע, בברכה

, ב"ואוכל על שלחן בעה, ע דאותו חדר אינו מיוחד אלא לשינה"גוונא דהשו

לפי שלא הדליקו עליו בביתו וגם לא , פ דקאי על חיוב הדלקה גמור"ואע

ואמנם מטו . אלמא שפיר דמי להדליק במקום שינה לחוד ולברך, נשתתף

, מר שידליקו בחדר האוכל שבישיבהא שהיה דעתו לו"משמיה דמרן החזו

ודנו לפניו לומר שחדר האוכל בישיבה אינו אלא כמסעדה והחדר הוא 

. ל"ב יש להוכיח כנ"אבל מדברי המ, מ יאכלו בחדר"והורה להם שמ, העיקרי

ה שאם אין רשאין להדליק בפנים או "צ זללה"ר הגרב"מוכ "ומש@@

וגם ירויחו בזה ענין , ץמבחו[אמה ידליקו בפתח החדר ' שהחלון גבוה מכ

נראה שדעתו שאם אין יכולין , ]ההדלקה בפתח להיותם מסובבין במצוות

פ "ידליקו על פתח החדרים ויפרסמו עכ, ר"לקיים פרסומי ניסא לבני רה

ר לפי שרבים מצויין "דגם זה חשיב כרה, להעוברים ושבים בבנין הפנימיה

ועדיף , ביד כל העוברים שםוהוא מקום ציבורי ומעבר לרבים ואין מוחה , שם

ואין , מחדר המדרגות של בנין מגורים שאינו אלא מעבר פרטי להדיירים שם

כ בשם רב שר שלום לענין "מש ]תרעז[בטור ' ועי. רשות לזרים לעבור בו

 .ע אם יש להוכיח משם"וצ, אנשים הרבה הדרים בחצר אחת

והוא כמו שנתבאר לענין , ]במה שפרסם בקובץ תורני שם[ה "צ זללה"ר הגרב"מו .112

, אלא מדליקים בחדר השינה, שחדר האוכל אינו נחשב ביתם, בחורי ישיבה

שמקומו , והוא הדין במי שנמצא בבית מלון או בבית החולים בימי החנוכה

שאין מי , ואין לו להדליק בחדר אוכל, המושאל לו הוא חדרו שישן שם

כל שכן שאסור לברך שם על ו. ולא נפטרים בהדלקה זו, שחייב שם בהדלקה
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, ]ÂÒ‰ È˙·· ÌÈ‰Â˘‰ ÌÈ¯ÈÒ‡]Ì˙È·· Ì‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡Â‰¯  .נ
Ì¯„Á· ˜ÈÏ„‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ] .ÈÚÂ ' ˙ÂÙ˙˙˘‰ ÔÈ�ÚÏ È‡�ÒÎ‡ È�È„· ÏÈÚÏ

„ÁÈ .[ÂÌÈ¯„Á· ˜ÈÏ„‰Ï ¯‰ÂÒ‰ ˙È· ˙Ï‰�‰Ó ˙Â˘¯ ÔÈ‡ Ì‡ , Â˜ÈÏ„È
¯„Á‰ Á˙Ù· .˙Â˘¯ ÔÈ‡ ‰ÊÏ Ì‚ Ì‡Â , Ì‰Ï ÔÈÁÈ�Ó ÏÎÂ‡‰ ¯„Á· ˜¯Â

˜ÈÏ„‰Ï , ÌÈ‡˘¯ Ì�È‡ Í¯·ÏÌ˘.113 ¯„Á· Â˜ÈÏ„È ‰ÊÎ ÔÙÂ‡·˘ ·ÂËÂ 
˙ÈÏÓ˘Á ‰ÏÏÂÒ ÏÚ ÏÚÂÙ‰ Ò�Ù·.114 ˙Ò�Î‰ ˙È·· ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ 

¯‰ÂÒ‰ ˙È··˘ ,ÌÈ¯„Á· ÌÈ˜ÈÏ„Ó˘ ‰Ó „·ÏÓ ‰Î¯·· ÔÈ˜ÈÏ„Ó ,
˙Ò�Î‰ È˙· ÏÎÎÂ.115 

                                                                                      
לענין [ת לעיל בזה "במשנ' כ שידליקו בפתח החדר עי"ובמש. [ד"עכת. ההדלקה
ה שיש חילוק "ר זללה"שנראה מדברי מו, להוסיף בזהויש @@]. ]בחורי ישיבה

שבבני הישיבה אם היה חדר , בזה בין בני הישיבה למתארחים בבית מלון

דאמנם , הורה שידליקו בחדר האוכל, האוכל וחדרי הפנימיה באותו מבנה

אבל כשהכל במבנה אחד , חדרם הוא המושאל להם ולא חדר האוכל

ודוקא [, והדר דינא דמקום אכילתם עיקר, חשבינן לדירתם בכל המבנה

כ במתארח "משא, ]כשחדר האוכל במבנה אחר הורה שידליקו דוקא בחדרם

חדרו נמצאים באותו וגם כשחדר האוכל ו, בבית מלון נראה שאין חילוק בזה

ש שלא ידליק בלובי של המלון "וכ[, אין לו להדליק בחדר האוכל, מבנה

כי חדר האוכל בישיבה , והסברא בזה]. שהוא מושאל לכל באי שער המלון

שבודאי אינו נתון , יותר נחשב מושאל לבחורים מחדר האוכל בבית המלון

סעדה ציבורית ושם ודאי דומה יותר למ, לשימושם האישי של המתארחים

ז "לפלדון |-ויש@@. שאין האוכלים שם נחשבים דרים שם בשום פנים

ויש לכל אחד חדר פרטי המיוחד לו , בקבוצה ששכרו מלון שלם לשימושם

ואין חדר האוכל משועבד לאורחים אחרים , וגם אוכלים ביחד בחדר האוכל

 נראה דבזה, ורשאין לעשות בו ככל שיחפצו, ולא לסדרי המלון, חוץ מהם

פ כשחדר האוכל והחדרים "ושמא עכ, יותר שדומה לחדר אוכל שבישיבה

 .ע"וצ, הפרטיים באותו מבנה יוכלו להדליק בחדר האוכל

וכאן אפילו כשיהיה חדרו [, ז לעיל לענין המתארח בבית מלון"ת כ"כמשנ .113

לפי שאינו מושאל , וחדר האוכל באותו מבנה לא יוכל להדליק בחדר האוכל

 .]לו כלל

 .ח" שיוצאין בזה ידי חובת הדלקת נ]פרק ח[ת לקמן "וכמשנ .114

 .ה"צ זללה"ר הגרב"מו .115
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 Ó˘‰ ÏÎ,1¯Á·ÂÓ‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ˙ÈÊ ÔÓ˘Â .2�Ï„‰Ï ÌÈ¯˘Î ÌÈ˜‰ .א
Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â‰ÙÈÂ ÏÂÏˆ Ì¯Â‡ ‰ÂÚ˘‰ ˙Â¯�  , ¯ÎÊ ˙ÈÊ ÔÓ˘· ‰ÂˆÓ

Ò�Ï.3  

 ÈÊ ÔÓ˘ ÂÏ ÔÈ‡ Ì‡ ,‰ÂÚ˘· ˜ÈÏ„‰ÏÓ ¯Á‡ ÔÓ˘ ÛÈ„ÚÈ.4 ÏÎÓÂ˙ .ב
Ú‡ ¯Á‡ ÔÓ˘ ÏÚ ÛÈ„Ú ˙ÈÊ ÔÓ˘ ÌÂ˜Ó"¯˙ÂÈ ÍÊ ¯Á‡‰˘ Ù.5 

„ÎÂÓ ˙ÂÏÈ˙Ù· ÔÈ˜ÈÏ„Ó‰ , ˙Ú�ÔÈÙ¯Ù· Â‡ ‰ÂÚ˘· ˙ÂÙÂˆÓ‰ ˙Â .א
ÂÓ"·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ ˆ"˘ ‰ ‰˜Ï„‰‰ Ì„Â˜ Ô·‰·‰Ï Â˜„˜„È È„Î

                                    
 .א"ע תרעג ס"שו .1

 .]ע"ע למה לא הזכיר הדבר גם מרן השו"וקצ[, ח וישב אות יב"א שם ובא"רמ .2

 וסמיך ליה ,אל בני ישראל' וידבר משה את מועדי ה: ]רכה' סי[וזה לשון הרוקח 

 . רמז לחנוכה שמן זית זך מן המובחר,מת זית זך כתית למאורויקחו אליך ש

א כתב שנוהגין בשל שעוה כי אורם צלול כמו "דהנה הרמ, והיינו. ד"ב סק"מ .3

ד "אשר גם הוא כתב כן כתוספת ע, ח"ומקורו מהפר[ב "ז כתב המ"וע, שמן

כ מבואר שגם "א, זכר לנס, מ מצוה בשל שמן יותר משעוה"דמ, ]א"הרמ

. מ יש מצוה יותר בשל שמן"מ, רות השעוה אורם יפה וצלול כמו שמןכאשר נ

 .ופשוט

' סי[י ברונא " משם מהר]ד"סק[צ "ובשעה, ח" ובפר]פה' סי[ל בתשובה "ה במהרש"כ .4
לפי , שאם אין לו שמן זית עדיף שידליק בשאר שמנים ולא בנרות שעוה, ]לט

ממה : משמע לשון המאיריוכן . שהנס נעשה בשמן והוי יותר דומיא דהנס

ומכל מקום נוי מצוה , שכתבנו למדת שנרות של שעוה מותרות לנר חנוכה

והוא שאמרו כל השמנים יפים , אחר שהנס היה בשמן" בשמן"הוא לעשות 

 .ושמן זית מצוה מן המובחר, לנר

 .ד"י רבינו יצחק בן הראב"מכת .5
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Ì‰·˘ ‰ÂÚ˘‰ ÒÈÓ‰Ï ,˙ÈÊ ÔÓ˘· ·ËÈ‰ Ô‚ÈÙÒ‰Ï Â‡ ,ÔÎ ‡Ï Ì‡˘ ,
˘ ‡ˆÓ� È¯‰ ‰˜Ï„‰‰ ‰˘ÚÓ Â˘Ú‰ÂÚ˘ ˙Â¯�·.6  

                                    
 ומיד ,מצוה שהעו דהדלקה משום והיינו .ה"זללה צ"הגרב ר"מו בשם .6

 לימשך שמן התחיל לא שמדליק עת ובאותה ,המצוה נעשית כשהדליק

 המובחר מן מצוה לקיים הרוצה כ"וא ,שבה השעוה מכח ודולקת ,בפתילה

 היטב יספיגם פ"עכ או ,כמבואר מהן השעוה להסיר לו יש ,זית בשמן להדליק

 בשעוה ותמצופ אינן שהפתילות ,המצוי באופן והיינו .ההדלקה קודם בשמן

 ז"ולפ .בראשן שמן סופגות ,בשמן מניחן אם כן ועל ,בראשיהן ולא ,סביבן רק

 שנספג הצד באותו ידליק ,בשמן הפתילות של אחד צד רק הניח שאם נכון

 אינה האש לעולם ,נר הדלקת בכל באמת דהנה ,בזה לבאר ויש@@ .בשמן

 כ"ואח ,פתילהשב החומר ג"ע נתפסת רק ,עצמו בפני הנוזלי השמן ג"ע נתפסת

 ,יכלה שלא שבפתילה החומר להחזיק בעירה חומר להיות השמן ממשיך

 עד זמן איזה ועובר ,ארוכה בפתילה מדליק אם שגם פשוט נראה ,מקום ומכל

 ודאי מ"מ ,לתוכה להישאב השמן ומתחיל שלה העליון חלק שמתכלה

 ,ישאנ הכא ומיהו .עולם של דרכו היא שכן לפי ,זית בשמן מדליק שנחשב

 ,שתחתיה השמן מלבד ,נוסף בעירה חומר בעוד מצופה שהפתילה שכיון

 שתחילת נמצא הרי ,הדלקתה בתחילת יפה שתידלק מועלת והשעוה

 בשלב והיינו ,שבפתילה החומר ג"ע האש תפיסת שלאחר בשלב[ ,ההדלקה

 בה נמשכת ,]האש מן נכלית אינה ז"ועי בה לימשך בעירה חומר שמתחיל

 בשעוה הדלקתו תחילת ונמצא ,השמן ולא ,בעירה מרכחו תחילה השעוה

 אחר דגם ,בשמן הפתילות להספיג יועיל אם לדון יש ז"לפ ואמנם .בשמן ולא

 נמשך בחומר האש תפיסת אחר מיד אז אם לדון יש ,בשמן ספוגה שהפתילה

 המצופה השעוה נמשכת שתחילה או ,בתחילה בעירה חומר להיות השמן

 הוא ,הפתילה בעובי וספוג ,מכבר נוזלי שהוא כיון שהשמן ,ל"י ושמא .סביבה

 שהאש שצריך ,השעוה ולא ,לאש הבעירה חומר להיות תחילה נמשך

 כלתה ז"עי ודאי ,באש תחילה הפתילות מהבהב אם פ"ועכ .תחילה תמיסנה

 בעירה חומר להיות נשאב השמן ההדלקה בתחילת ומיד ,שסביבן השעוה כל

 ,חיציו משום דאישו דאחר ]ף"הרי בדפי .י[ ק"בב י"הנימוק כתב והנה@@ .בפתילה

 משום ,השבת כל והולך ודולק ש"בע נר להדליק מותר מ"דמ ,לבאר יש

 באותה ,ידו מתחת החץ שיצא שבשעה ,החץ כזורק חיציו משום חיובו שהרי"

 אתחיל וכי ',וכו ולהבא דמכאן מעשה ליה חשבינן ולא ,הכל נעשה שעה

 גם ע"יל ז"ולפ .כ"ע ".עידנא בההוא בידים ריהדאגמ וכמאן ,אתחיל ש"מע
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È� ˜È·„‰Ï ÏÈÁ˙‰ , ‰ÂÚ˘‰ ÁÈ�ÈÊ ÔÓ˘ ÂÏ Â‡È·‰Â ‰ÂÚ˘ ˙Â¯˙ .ג
˙ÈÊ ÔÓ˘· ˜ÈÏ„ÈÂ ,] ¯‡˘· ˜ÈÏ„‰Ï È„Î ‰ÂÚ˘‰ ˙Â¯� ÁÈ�È ‡Ï Ï·‡

ÌÈ�Ó˘ ,˙ÂÂˆÓ‰ ÏÚ ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡„ .[‚ ÏÈÁ˙‰" Í¯·Ï ÎÁ‡Â" Â‡È·‰ Î
˙ÈÊ ÔÓ˘ ÂÏ ,‰ÂÚ˘‰ ÁÈ�È ‡Ï.7 

� ÏÓ˘Á‰ Ì¯ÊÏ ˙¯·ÂÁÓ‰ ˙ÈÏÓ˘Á ‰¯Â�È„È ÔÈ‡ˆÂÈ ÔÈ‡˘ ‰‡¯  .ד
‰˙˜Ï„‰· ‰·ÂÁ ,‰ÏÏÂÒ Â‡ ¯·ˆÓÏ ˙¯·ÂÁÓ‰ Ï·‡ ,] ‰¯Â� ‡È‰Â

˘‡Î Ë‰Ï˙Ó‰ ˙Î˙Ó ËÂÁ ‰· ˘È˘[ , Ê‚ ÏÚ ˙ÏÚÂÙ‰ ‰¯Â�Ó ÔÎÂ
]˙Á‡ ‰·‰Ï ˜¯ ‰· ˘ÈÂ[ , ¯� ˙·ÂÁ È„È Ì˙˜Ï„‰· ˙‡ˆÏ ¯˘Ù‡

                                                                                      
 שבעת שנחשב כיון מ"מ ,שעוה פתילת בו שיש פ"אע ,שמן בנר במדליק

 ז"ולפ[ .שמן בנר מדליק חשיב ,המעשה כל ונגמר הכל נעשה מיד הדלקתו

 ,שמן תחתיה ורק ,הנר בתחילת שעוה ממשות יש אם דגם לדון יש שמא

 ,המעשה כל נעשה הדלקתו בעת ס"דסו ,שמן בנר מדליק דחשיב אפשר

 משך זמן לענין דדוקא ,לחלק ויש@@ ].השמן וגם השעוה גם והדליק

 אבל ,י"הנימוק ש"וכמ ,הדלקתו בעת המעשה כל דנגמר חשבינן ההדלקה

 תירוצי 'ב אם ובפרט .בשמן ולא בשעוה עשאו הרי ,ההדלקה מעשה לעיקר

 שיעור אין כ"א ,ליקמד אדליק לא דאי קמא ולתירוץ ,אהדדי פליגי 'הגמ

 כל דנגמר ואף[ ,בשעוה נעשה וזה ,אחד רגע של בהדלקה ודי ,השמן בכמות

 משך זמן לענין אלא אינו זה ,השמן גם דהדליק ל"י כ"וא ,מיד המעשה

 שאין להצד דגם נניח אם ואף ].ל"וכנ ,ההדלקה מעשה לענין ולא ,ההדלקה

 לא דזה ,תחתיה שמן ללא פתילה רק להדליק מועיל אין מ"מ בשמן שיעור

 בה כשיש מ"מ ,]לפקפק יש ז"וג[ "פתילה שריפת" רק ,כלל "נר הדלקת" נחשב

 נר הדלקת וחשיב ,בעירה חומר מעט עם פתילה כאן יש הרי ,שעוה מעט גם

 אויערבאך ז"הגרש ובשם .בזה ש"מ ]קנז 'סי ח"ח[ הלוי בשבט 'ועי .בה שיוצאין

 הדלקה נחשב שהכל לפי ,בזה חשש שאין ]ד אות ו"פט שלמה הליכות[ כתבו ל"זצ

 שההדלקה שכיון ,טעם ליתן ויש .שמן של נר הדליק והרי ,אחד בנר אחת

 ג"ע שהוא כל שעוה ציפוי כשיש וגם ,בו שנעשה לנס זכר נעשית זית בשמן

 בזה מתקיים כ"א ,אחד ענין שהכל לפי ,זית בשמן מדליק נקרא עדיין ,הפתילה

 צריכין דבריו ואין ,למעלה ש"כמ ה"זללה צ"הגרב ר"מו דעת מ"ומ .לנס הזכר

 .חיזוק

 .ו"ח סקט"כה .7
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 שיעור דבעינן משום הדבר טעם ופירש ,בשיעור ה"זללה צ"הגרב ר"מו בשם .8

 כשיעור כאן שיש חשיב לא החשמל בזרם כ"וא ,שעה חצי שתדלק שמן

 סוללה על בפועלת כ"משא ,רגע בכל מתחדש שהוא לפי ,שעה חצי שתדלק

 .ד"עכ ,דמי ושפיר שעה חצי כשיעור להדלקה חומר כאן יש הרי ,גז על או

 ,חשמל בנרות חנוכה נר הדלקת לאסור שיש דנראה ]ט"סקי תרעג[ ח"בכה 'ועי

 כוונתו ונראה[ ,ממשות תפיסת אין ובזה ופתילה שמן י"ע היה דהנס חדא

 כמו ממשות הבעירה בחומר גם צריך מ"מ ,ממשות יש שבפתילה שאף

 ועוד ,מכונה י"ע וכאן אדם י"ע נדלקת היתה שהמנורה ועוד ,]ןבשמ

 דברי מ"ומ ,אחד כנר אפילו עולה ואינה כאבוקה והויא אור מלאה שהמנורה

 בה שיש ,ליבון בנורת ז"כ ומיהו[ .היטב הטעם מיישבים ה"זללה צ"הגרב ר"מו

 אין ,בתוכה אש בה שאין פלורוסנטית נורה אבל ,באש הלוהט מתכת חוט

 ].כלל בה צאיןיו

 ואי בעינן דומיא דמנורה שבמקדש, י גז"בדין נרות חנוכה הבוערים ע

 אין גז על הפועלת שבמנורה ג"דאע ,בשיעור לומר הוסיף ה"זללה ר"מו 

 ,לפסול טעם זה אין מ"מ ,פתילה בעינן שבמקדש במנורה והרי ,כלל פתילה

 משום שבת נר קתלהדל הפסולין ופתילות בשמנים בחנוכה מדליקין שהרי

 ,שבמקדש למנורה לדמותה 'חיישי דלא ומוכח ,הפתילה אחר נמשכין שאין

 כ"ג פסולות שבת לנר הפסולות פתילות דהא ,דבריו ביאור ונראה .ד"עכ

 הפסולה גרועה דפתילה ל"י כ"וא .]כא[ בשבת וכדאיתא ,שבמקדש למנורה

 דלא מ"ש ,לוא לפתילות אף ח"בנ ומדמכשרינן ,דמי דליתא כמאן במקדש

 .בזה שבמקדש למנורה לדמותה חיוב אין כ"וע ,כלל פתילה לדין בעינן

 דוקא דבעינן נמצא דמנורה דומיא ח"נ בעינן אי דהנה ,בזה להוסיף ויש@@

 ,חובתו ידי יצא לא כלי בלא בכותל שעוה נרות ידבק ואם ,בכלי הנרות שיהיו

 דבנרות כתב ]מה 'סי[ צ"בחכ אבל ,כן שכתב ]כח 'עמ מצוה נר[ ל"במהר 'ועי

 תרעא[ ב"במ גם 'ועי ,כלי צריך בשמן פ"דעכ אפשר אבל ,דמי שפיר מודבקים
 וכן ,]י"שבו בשם תרעג 'סי ט"בבאה 'ועי[ ,בכותל נרות לדבק שמועיל שמבואר ]ח"סקי

 ,נאה בכלי הנרות ליתן הידור שיש שאף ,ה"זללה צ"הגרב ר"מו בשם הביאו

 בעינן אי ,זאת גם ואף .בכלי נתונים כשאינם גם מצוהה מקיימים מדינא מ"מ

 שמן יתן אם וכן ,סמיכה בלא מאליו העומד כלי דוקא בעינן ,דמקדש דומיא

 ג"דכה ,ח"יד יצא לא ידלק ז"ועי הפתילה על מנטפת שתהא ביצה בשפופרת

 ,דוקא שבמקדש דמנורה דומיא בעינן דלא להוכיח ויש .מהני לא במנורה
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 מקשה בעינן דבמנורה ועוד ,כשרה חנוכה ובשל ,פסולה חרס של מנורה דהנה

 מנורה נמי וכן ,גווני בכל כשר ח"ובנ ,לעיכובא דהוי משמע ן"ולהרמב ,דוקא

 שדן ]תק 'סי[ נזר באבני 'ועי@@ .דמי שפיר חנוכה ובשל ,פסולה הגרוטאות מן

 מןש של קיבול כלי הוא ל"בחז 'נר' דשם משום ,ח"נ בהדלקת מעכב הכלי אם

 ביומא ש"ממ להוכיח וכתב .כלל מדליק חשיב לא כלי ובלא ,בו שמדליקין

 ,ומינה ,עבודה עוד אחריה שיש אלא לחייבו לנו היה הנרות שסידר דזר :]כד[

 אין אם כי ,עבודה חשיב הנרות סידור ולכן ,בכלי דוקא פירושה נר דהדלקת

 רק ,מתנה דתעבו אינו ופתילה שמן שנותן מה כ"א ,ההדלקה מעיקר הכלי

 בחינוך כ"מש פ"ע לדחות יש לכאורה אכן .שרת כלי ג"ע להדליק שהמצוה

 נמי דנהי ל"י כ"וא ,הם מצוות 'ב והדלקתם הנרות דהטבת ]צח מצוה[ ח"ובמנ

 עוד@@ .דוקא בכלי עניינה עיקר אין ההדלקה אבל ,דוקא בכלי דההטבה

 והוציאם כהן הטיב דאם ]ז"ה מקדש מביאת ח"פ[ ם"הרמב כ"ממש ז"באבנ שם הוכיח

 ,וידליק בחוץ יתקן שלא בהדיא כ"בתו ש"ממ וקשה ,להדליקן זר יכול בחוץ

 ,בחוץ יקבע שלא כ"בתו אמרו ז"וע ,הנרות קביעת המצוה דעיקר ל"ועכצ

 שמחזיק הכלי כרחינו דעל ,ומינה ,ם"הרמב ש"כמ דמי שפיר בפנים קבע אבל

 כ"מש פ"ע לדחות שיש נראה זה וגם .והמצוה ההדלקה מעיקר הוא השמן

 השמן נתינת על היינו בחוץ יתקן שלא כ"בתו ש"דמ ]ח"סק ל 'סי מנחות[ א"בחזו

 הנה אמנם@@ .הכלי קביעת על דקאי ל"ואצ ,ם"להרמב ק"ל ז"ולפ ,והפתילה

 לאברהם ובחסד ,בכלי השמן שיהיה דוקא הצריך ד"הראב בן יצחק רבי י"בכת

 העומד כלי דוקא להצריך הפוסקים הביאו ומשם ,הדינים פרטי משם העתיק

 דומיא בעינן דלא דאף ,נראה כן ועל .'וכדו ביצים קליפות ולפסול ,עצמו בפני

 בכלי נתון השמן שיהא בעינן מיהא הא מ"מ ,ל"וכנ ,לגמרי שבמקדש דמנורה

 שבזה ,ממנו ששואב י"ע והולך ודולק לשמן מחובר הנר ושיהא ,הנר שתחת

 ,כן ועל .ההדלקה במשך להתכלות העומד השמן כלל גם מתייחסת ההדלקה

 ,המכילו בכלי אצור הגז ס"דסו ,כשרים ,פתילה בהם שאין אף ,גז של נרות

 ,הלהבה שדולקת מקום עד ]הגז[ השמן ומביא הגז למיכל מחובר והצינור

 אינו הפתילה וחסרון[ ,שבמקדש ולהדלקה רגילה הדלקה לכל במהותו ודמי

 שבזה ,מהני לא הפתילה על המנטפת ביצה שפופרת ןבנות אבל ,]מהותי דבר

 ואינו ע"בפ העומד כלי היא שהרי ,שבביצה השמן לכל ההדלקה לייחס א"א

 כדי הפתילה מעל מטפטף שהשמן רק ,ממנו שתשאב ללהבה כלל מחובר

 .שבמקדש ההדלקה מצורת במהותו שונה ז"ועי ,האש לקיים



 ציון øô ç- úåøðä éðéã÷  נר 
 והפתילות השמן סוג

רסז

‰ÎÂ�Á ˙Â¯�] .‰ÏÈÎ‡· ¯˙ÂÓ‰ ÔÓ˘ Á˜ÈÏ ·ÂË˘ ‰‡¯� ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ ,
˘„˜Ó‰ ˙È·· ‰¯Â�Ó‰ ˙Â¯�· ÂÓÎÂ.[9  

                                    
  י מן המותר בפיךבדין שמן הנעשה מאיסורי אכילה ובדינ  .9

, לא הוכשרו למלאכת שמים אלא עור בהמה טהורה בלבד .]שבת כח[אמרו הנה  

כל השופרות  .]כו[הוכיח תחילה מזה דמה שאמרו שם  ]ף"בדפי הרי. ו[ה "ן בר"ובר

כיון דלזכרון , דהא שופר מלאכת שמים היא, כשרים אינו בשל בהמות טמאות

זר ודחה דממה שאמרו בשבת מאי הוי תחש אמנם ח. קאתי כלפנים דמי

מבואר דאפילו משכן גופיה לא ילפינן דבעינן , ונסתפקו אם טהור הוא אם לאו

תקפו [א "אמנם הרמ. ע"ן דלפיכך הדבר צ"וסיים הר, דוקא בעור בהמה טהורה
דטעמא משום  ]ג"סק[א "המג' ופי, הכריע לפסול שופר של בהמה טמאה ]א"ס

מקשינן כל  .]לה[ובקידושין , דבעינן מן המותר בפיך :]שבת כח[ דבתפילין דרשינן

כ גם "וא, ג נשים פטורות"ע שהז"מינייהו דכל מ' התורה לתפילין לענין דילפי

 ]ג' ב סי"ח[י "בנובאמנם @@. מתפילין לכל התורה' לענין מן המותר בפיך ילפי
או גם בתי , זוזותז דוקא בדבר שהוא תורה עצמה כקלף התפילין והמ"כתב דכ

ל דמקשינן כל "ג י"ורק בכה, והרצועות שנטפלין להם, ן"התפילין שיש בהם שי

' ח סי"או[ס "ה בחת"וכ, ]ש"ע. ז איתא במכות יא"וכעי[, ד"אבל לא בשא, התורה לתפילין
כתב דדוקא בדבר  ]'ס' סי[ז מלובלין "ת תורת חסד להגרש"ובשו. א"דלא כמג ]טל

, בזה בעינן מן המותר בפיך, ג"כגון תפילין ושופר וכה, מהשמצוותו מן הבה

צ "ד דא"אבל בשא, המותר בפיך' מין'דבעינן  ]ה איזה"ד. קח[בשבת ' ש תוס"וכמ

דפיל כשר  .]כג[ש בסוכה "וכמ, צ שיהיו מן המותר בפיך"שיהיו מבהמות א

דן לאסור  ]רח' סי[ל "ש קלוגר זצ"ת שנות חיים להגר"בשווהנה @@. לדופן סוכה

ולכאורה , ל"א הנ"פ דברי המג"ע, שמן הנעשה משומן אסור לנר חנוכה

ן שנסתפק בזה "הר' וגם לד, ח ודאי אין לאסור"י והתו"להמבואר נמצא דלהנוב

ן שאינו אלא בשופר דכיון דלזכרון "הרי מבואר בר, א שהחמיר בזה"והרמ

ל "א י" לדברי המגואפילו, ח שאינו כן אין לחוש"אבל בנ, קאתי כלפנים דמי

, אבל במצוה דרבנן לא בעינן מן המותר בפיך, ז אינו אלא בדאורייתא"דכ

 ]כה אות נו' סי[במועד לכל חי ' וע, שהאריך בזה ]יד' מערכת חנוכה סי[ח "ע בשד"וע
ל ב ֶ  שאסר להדליק בחמאה שנתערבה בח   ֵ אבל נראה ששם הוא משום איסור ,                            

 דמצוה מן המובחר שיקח שמן הראוי ,ומכל מקום נראה. בישול בשר בחלב

שנעשה משמן המותר בפיך , דומיא דנרות המנורה בבית המקדש, לאכילה

 .ועיין עוד בסמוך בזה לענין שמן שיש בו רעלים. וראוי לאכילה
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 ]ס תרכו"סו[ח "וכתב שם דהנה הב. קפה' ת תורה לשמה סי"ח בשו"רבינו הבא .10

, שאם חבטן ועירבן ברוב שפיר דמי' בגמהביא לענין סיכוך בסכך פסול שאמרו 

ותירץ בתירוץ שני שאחר , ה הלא אין מבטלין איסור לכתחילה"הראבי' והק

כשאינו להנאה אלא לצורך מצוה ומצוות לאו ליהנות , שאינו אלא מדרבנן

ח "אמנם כתב הבא. ז היה נראה להתיר גם בעניינו"ולפ. ניתנו לא גזרי רבנן

, כ כשידליק" נעשית וניכרת מיד בביטולו רק אחדיש לחלק דהכא אין המצוה

. כ התם מיד נכשרת הסוכה"משא, ודלמא אתי אחר שמבטל ליהנות ממנו

וגם בנר בית , ח אחר שכלתה רגל מן השוק מותר להנות ממנה"שהרי בנ, ועוד

 .על כן יש לאסור, ל להנאה"והדר הו, הכנסת הציבור קורין לאורו

, ד"ושוב נמצא כן בדברי רבי יצחק בן הראב, רה בשיעו"צ זללה"ר הגרב"מו .11

 .והיותר זך הרי משובח: ל"וז

ל שמן זית " אמר ריב.]כג[שבת ' בגמוהנה @@. ל"ש אלישיב זצ"ד הגרי"וכ .12

ושוב שמע , העדיף אביי שמן שומשמין דמשיך טפי' ומתחי, מצוה מן המובחר

ה "ד[' בו שם תוסוכת, ל והעדיף שמן זית משום דאורו צלול יותר"להא דריב
אייזיק ' ז כתב בדרכי משה בשם ספר המנהגים לר"ועפ.  דקאי אנר חנוכה]מריש

א מפראג וטעמא כי "וכתב ר, טירנא דשעוה מצוה מן המובחר כמו בשמן זית

 דעדיף שמן זית ]מד' סי[אבל דעת הכלבו . בודאי צליל נהוריה טפי מכל השמנים

ל דדברי אביי "ז צ"ולפ. ]ז' חנוכה סי' הל[ה בארחות חיים "וכ, שבו נעשה הנס

ל "ש ריב"אבל עיקר מ, הוא טעם נוסף, להעדיף שמן זית משום דצליל נהוריה

ומעתה @@. מתחילה דשמן זית מצוה מן המובחר הוא משום שבו נעשה הנס

ז אינו ראוי לאכילה "הנה כשנבוא לדון בשמן שיש בו חומצות ורעלים שעי

ה אם עיקר הטעם להעדיף שמן זית משום דצליל הנ, ושתיה אלא להבערה

. ואין גריעותא במה שאינו ראוי לאכילה, כ גם בזה צליל נהוריה"א, נהוריה

ש האחרונים דשמן "וכמ, וכן נמי להטעם דבעינן שמן לפי שבשמן נעשה הנס

אמנם אם הטעם . כ אף זה שמן שמו ושפיר דמי"א, מכל סוג עדיף על שעוה

כ "א,  חיים דבעינן שמן הדומה לשמן שנעשה בו הנסש בכלבו ובארחות"כמ
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שהרי הדליקו רק בשמן כתית מטיפה , שמן כזה אינו כשר להדלקה במנורה

ואין להקשות [,  וצריך שמן זית הראוי לאכילה.]פו[ראשונה כמבואר במנחות 

ל דכל מה שאפשר למיעבד "די, כ היה לנו להצריך שמן כזה כמו במנורה"דא

כ לכאורה אם רוצה להדר בשמן זית לכל השיטות יקח דוקא שמן "וע, ]עבדינן

ז גם יהדר ליקח הנקרא כיום שמן כתית ולא שמן הנעשה "ולפ, הראוי לאכילה

ואף שיש לומר דכל שמן זית מין . [כ תהליכי זיקוק"גם מגפת הזיתים שעבר אח

א אף שהו, מ הוי זכר לשמן שנעשה בו הנס"וגם כשיש בו חומצות מ, אחד הוא

, ה שיש הידור במזוכך יותר"ר זללה"פ הכרעת מו"מ ע"מ, עצמו פסול למנורה

מבואר שיש להדר אחר שמן הקרוב , ד"וכן הוא בדברי רבי יצחק בן הראב

 .]יותר לשמן שכשר במנורה

י קורקוס "ובמהר. ]ח"א מתרומות הי"פי[ם "וברמב .]ט"דנ[ה בירושלמי סוף תרומות "כ .13

כ "וא, טעם ההיתר לישראל לפי שאסור ליהנות מנרות חנוכהכתב ד ]ט"שם הי[

צ לבזבז שמן "פ משתרשי ליה שא"דעכ, ע"ויל[, לא חשיב נהנה מן התרומה

דשם , אינו ראיה להתיר] כשהיא שלו[ומה שרשאי למוכרה , אחר להדליק

אבל הכא שמאבדה לגמרי , כי התרומה קיימת בעולם, אינו הנאה של כילוי

י "ל למהר"ואולי ס. הוי נהנה הנאה של כילוי' יה לכאוז משתרשי ל"ועי

ע להלן בזה "וע, ושרי, ח הנאה מן התרומה אלא מדבר צדדי"קורקוס דזה ל

כתב שהטעם דאין  ]ד"ב מתרומות הי"פ[מ "ובמל]. כ בענין שמן של שביעית"במש

 .ובמקום ביטול מצוה לא גזרו, הנאה של כילוי אסורה לישראל אלא מדרבנן

אבל בערב שבת אסור , ז שם שכתב דדוקא בימות החול מדליקין בו"ברדב' יע .14

אמנם דבריו .  אין מדליקין בשמן שריפה:]שבת כ[דהא לא עדיף מנר ביתו ותנן 

בתחילה שהאיסור להדליק בו '  פירשו למתני:]שבת כג[' שהרי בגמ, ע רב"צ

כ "רכינן אופ, בשבת משום שמצוה עליו לבערו ושמא יטה למהר שריפתו

אמר רב חסדא ' אבל למסק. ט אטו שבת"ותירצו גזירה יו, ט לישתרי"ביו

ש עסקינן ודוקא בזה אסור "ט שחל בע"והכא ביו, דלשמא יטה לא חיישינן

והא דתני רישא אין מדליקין בשמן שריפה , ט"משום דאין מבערין קדשים ביו

דאין מדליקין , ט מה טעם קאמר"ותני סיפא אין מדליקין בשמן שריפה ביו

, ומייתינן נמי תניא כוותיה, ט"ט לפי שאין שורפין קדשים ביו"בשמן שריפה ביו

, ף רק כרב חסדא"וכן פסק הרי', ט לא אסרו כלל למסק"ש שאינו יו"כ בע"וא
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ז כתב "הנה גם בפסקי ריאאכן @@. כ גם בערב שבת חנוכה אין לאסור"וא

שאין ,  אפילו בשבת חנוכהדאין מדליקין בשמן שריפה, ז"כעין דברי הרדב

ושבת של חנוכה כשאר , ט"איסורו שמא יטה אלא שאין מבערין קדשים ביו

ט אסור ולא "דדוקא ביו' ולכאורה זה דלא כהמבואר בגמ, שבתות השנה

 שחזר בו ]מהדורא תליתאה[ד בשבת שם "אמנם שוב נמצא דדעת התורי. בשבת

, בכל שבתות השנה אסורונקט ש, ל מתחילה להתיר בשאר שבתות"ממאי דס

ה בהדיא "וכ, ה בפסקיו"וכ', ופירש כן בגמ, ט"גזירה משום שבת שאחר יו

ל "נ כן ס"וכפה, ד לאסור בכל שבת"ז והתורי"כ שיטת האו"וא, ז"בפסקי ריא

שם ' שלדעת רבה בגמ] ל"בשם רבינו הרב ז[א "וכבר נמצא כן ברשב, ז"להרדב

ט נכנס "ומה, כ גם בשבת חנוכה לא"וא, כ"אין מדליקין בשאר שבתות השנה ג

מ לדינא אחר דשאר כל "ומ. ש"ע, הנידון בשמן שריפה באמצע הלכות חנוכה

ש "וכתבו בהדיא דאין גוזרין בשאר שבתות אטו ע, הראשונים לא פירשו כן

ה "פ[ם "ברמב' ועי@@. ל"ודאי דהכי קיי, ט הוא דאסור"ודוקא ביו, ט"שחל ביו
ט שחל "אפילו לא ביו,  האיסור להדליק בשמן שריפה שלא נזכר כלל]א"משבת הי

ם האיסור "פ שבדין השמיט הרמב"שאע, ש שם"וכבר עמד בזה באו, ש"בע

ל כרב חסדא דלא אסיר אלא "להדליק בשמן שריפה בערב שבת משום דקיי

אף , ט"מ פלא שלא הזכיר עיקר הדין דאין מדליקין בשמן שריפה ביו"מ, ט"ביו

א "ברשב' ועי. ]ח"ט ה"ג מיו"פ[ט גבי עיסה "פין קדשים ביושהביא הדין דאין שור

לשריפת קדשים שאין , שכתב לחלק בין שריפת תרומה שיש הנאה בשריפתה

, ז כתב לסברת אביי ורבא"אמנם כ, ]ח"הנדמ[א "ה בריטב"וכ, הנאה בשריפתן

דהא מיהא , ט אסרו להדליק"ש שהוא יו"פ בע"כרב חסדא דעכ' הגמ' ומסק

ש "כ האו"ש במש"וע. ם"כ קשיא למה השמיטו הרמב"וא', בואר במתניודאי מ

 .ם"ליישב דעת הרמב

י קורקוס דטעם ההיתר לישראל משום דאסור "פ המבואר במהר"הנה ע .15

כ בנר השמש דמותר "א, ליהנות מנרות חנוכה ומצוות לאו ליהנות ניתנו

הנות ניתנו מ דאף כי מצוות לי"וגם להמבואר בדברי המל. בהנאה יש לאסור

ז לעיקר "הרי כ, מ איסור ההנאה בזה מדרבנן ובמקום ביטול מצוה לא גזור"מ

אבל נר השמש , ]ח"ואולי גם להידורים אשר הם מעיקר המצוה בנ[, המצוה

והכא אם ידליק נר שמש , אלא כדי שלא ישתמש לאור הנרות, כ"אינו חיוב כ

כ אין טעם "וא, אסיריותרויהו , הרי גם לאורו אסור להשתמש, משמן התרומה

 .להתירו
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שהרי לא הותר רק משום דמצוות לאו ליהנות ניתנו או דבמקום ביטול מצוה  .16

י קורקוס "ל ממהר"וכנ, לא גזרו לאסור ההנאה לישראל מתרומה טמאה

 .פ ודאי דאסור להנות"ועכ, ואחר זמן החיוב ליכא מצוה, מ"והמל

 .'וכגון חתניו או נכדיו וכדו .17

 ]ואיסורי הנאה[ה בשמן של תרומה טמאה בדין הדלק

 ז"וברדב ,שריפה בשמן מדליק לו שאין מי ופשטו בזה נסתפקו בירושלמי הנה 

 לכהן דהא ,לישראל להתיר הירושלמי חידוש כל כרחנו דעל ז"ע כתב ]שם[

 הירושלמי כ"וע ,אחר לו כשיש אפילו שרי דלכהן ל"י וגם[ ,דשרי פשיטא

 שהיה כתב ]ומי ה"ד שם[ ההלכה בביאור אמונה בדרך םאמנ ].בישראל מיירי

 דמקצה מצד לאסור טעם שאין ואף ,לכהן בירושלמי שההיתר לפרש מקום

 ד"דס ל"י מ"מ ,טמאה בתרומה שימור מצות שאין לפי ,כמאבדו והוי למצוה

 לו בשאין רק שרי ולזה ,חבילות חבילות מצות דעושה מצד לאסור בירושלמי

 ל"דס משום ,כן פירש לא ם"שהרמב מה אכן .בכהן רק יריאי ולעולם ,אחר

 דהנדון ל"צ כ"וע ,חבילות חבילות מצות לעושה 'חיישי לא דרבנן דבמצוה

 ופשטינן ,מצוה בדבר כילוי של הנאה ליה שריא אי ונסתפקו ,ישראל לגבי

 אמונה בדרך שם הקשה ז"לפ מיהו@@ .ושרי ניתנו ליהנות לאו דמצוות

 דמצוות ם"להרמב ל"דס לומר ואין ,אחר לו בשאין רק התירו ט"מ כ"דא

 ביטול ובמקום מדרבנן רק לישראל כילוי הנאת דאיסור אלא ניתנו ליהנות

 לישראל ת"מה דאיסורו ל"ס ם"להרמב דהא ,מ"המל ש"כמ ג"ל דרבנן מצוה

 הגורן מן נוטל שהישראל דמיירי שם פירש כן ועל .]ז"ה ט"פ לעיל בדבריו בזה 'עי[

 דהוי אסור ודאי אחר ליה בדאית כ"וע ,הכהן רשות בלא ,לכהן שנתן קודם

 שלא לכהנים ניחא דמסתמא משום התירו ליה בדלית ורק ,השבט ממון

 אמרינן לא פסידא בדאיכא דהלא ז"ע והקשה חזר אכן .המצוה תתבטל

 דאכתי השבט ממון בין וחילק ,בממוניה מצוה דתיעביד לאיניש ליה דניחא

 .האדם ממון לשאר מועט שהפסדה טמאה תרומה הוא וגם הןכ ליד אתי לא

 דמהני ותירץ ,נתינה מצות זה בשמן נתקיימה היאך כ"דא שם הקשה עוד

 .ש"ע ,דמי שפיר ח"נ מצות בזה שיקיימו להשבט דניחא דאחר או ,ערב מדין

 הא על לכתחילה סומכין שאין א"די ,בתחילה ש"כמ טפי ניחא ולכאורה@@

 נראה נ"א .התירו דוקא אחר לו בשאין כן ועל ,ניתנו ותליהנ לאו דמצוות

 שדלקה אחרי שהרי משום אחר לו כשיש לכתחילה התירו דלא לומר
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 לו באין ורק ,בדין שלא אז מהן יהנה ושמא ,בהנאה הנרות מותרין כמצוותה

 ,תורה איסור הוא ם"להרמב אמונה בדרך שם ש"דלמ ובפרט[ ,הקילו אחר

 אין כהן ברשות שלא ם"הרמב ש"דמ פ"צל ז"ולפ .]הרחקה בו עשו ובודאי

 מצות מצד יקשה דאז[ רשותו בלא ונוטל הכהן בה זכה שלא תרומה כוונתו

 אלא ,]פסידא בדאיכא 'וכו לאיניש ליה ניחא אמרינן דלא וממה ,נתינה

 שאין ,כהן אמו אבי מבית לישראל שנפל טמאה תרומה בשמן איירי לעולם

 ברשות שלא ם"הרמב כ"ומש ,השבט ממון גזל ששח בו ואין נתינה מצות בו

 בריש שפסק מה וכעין ,כהן דליכא במקום גם להדליק שמותר היינו כהן

 שלא האפלים ובמבואות מדרשות ובבתי כנסיות בבתי דמדליקין ההלכה

 ]רצא ק"ס ל"ובצהה קסז ק"ס[ אדם הבינת בשם אמונה בדרך 'פי ששם ,כהן ברשות
 ,הכהן רשות בלא נוטל אין גורנו בתרומת אבל ,אדוק כזו בתרומה דאיירי

 בשמן אפילו דאיירי כהן ברשות שלא 'פי ]קעג ק"ובס שם[ אמונה בדרך ואמנם

 ד"והנלע ,אדם כהבינת טפי דניחא נראה להמבואר אבל ,לכהנים השייך

 קדשים שורפין שאין מצד כאן לחוש שאין בזה להוסיף יש עוד@@ .כתבתי

 לאסור שכתב השואל הרב דברי שדחה ]צו 'סי ח"או תנינא[ י"בנוב ש"וכמ ,בלילה

 דדוקא שם וכתב ,בלילה קדשים שורפין שאין מדין בלילה טמאה חלה לשרוף

 מותר טמאה תרומה שמן ש"וכ קדשים שאר אבל ,בלילה בשריפה אסור נותר

 אמנם לצורכו שריפה שמן מדליק שכהן שאמרו מה ומעיקר .בלילה לשרוף

 כי ,בלילה מדליק כ"וע מהניא מאי בטיהרא דשרגא מצד כחתמו ראיה אין

 ש"במ פ"יל ז"וכעי ,בלילה ודולק והולך י"מבעו במדליק אלא שרי דלא ל"י

 בנו בהגהת ש"וע[ ביום בהדליקו דוקא שהוא ,האפלים במבואות מדליקין

 כל הרי ממש בלילה מיירי ואי ,האפלים מבואות מדקתני מ"דכ שכתב

 ,שריפה בשמן ח"נ הדלקת דשרי בירושלמי שאמרו ממהו .אפלים המבואות

 דזמן להסוברין אבל ,ניחא השקיעה מן ההדלקה דזמן להסוברין הנה

 יש ומיהו ,בלילה אף להדליק דשרי מוכח הרי הכוכבים מצאת ההדלקה

 ביטול ובמקום קדשים אטו גזירה מדרבנן אלא בזה האיסור דאין לדחות

 בהדלקת דוקא בזה לאסור :]כג שבת[ 'בגמ ד"דסמ הוכיח י"בנוב אכן ].ג"ל מצוה

 לבערו דאסור נימא ואי ,יטה שמא לבערו עליו שמצוה מתוך שמא שבת נר

 למהר יטנו שמא בלילה ודולקת י"מבעו מדליק בכל גם לגזור יש כ"א בלילה

 איסור דליכא ודאי אלא ,בלילה קדשים שריפת איסור על ויעבור שריפתו

 ת"בשו ש"כמ דלא וזה[ ,תרומה בשמן ולא דשיםק בשאר ולא בנותר אלא

 דתרומה משמע ].לב[ בפסחים 'בגמ והנה@@ ].ש"ע ]תרעג 'סי ריש[ יעקב ישועות

 ה"וכ ,לשורפה חיוב דאין ומבואר ,כלבו לפני מריצה כהן רצה אם טמאה
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 ,לכלבים להאכילה דמותר ]חלה ה"ד :כז[ ובביצה ]כיצד ה"ד .מו[ בפסחים י"ברש

 ]לפי ה"ד :כד[ בשבת 'בתוס דקדקו וכן ,התקלה מפני אלא אינו שריפתה דין ז"ולפ
 ]ועל ה"ד שם[ בביצה 'בתוס אבל .מדרבנן אלא בשריפתה עשה דאין י"רש מדברי

 ,נטמאה שלא חמץ בתרומת איירי לכלב ליתנה דמותר בפסחים ש"דמ כתבו

 בהדי לה שבינןח :]לב[ ובתמורה ,דוקא בשריפתה עשה איכא בנטמאה אבל

 היתר דליכא טעמא ל"ל הקשו ]לפי ה"ד .לה[ בסוכה 'בתוס והנה .הנשרפין

 מיכתת כתותי ואמרינן הנשרפין מן הוא הלא ,ערלה של באתרוג אכילה

 תרומה גבי דגם והוסיפו ,בשריפה ערלה הוי ת"מה דאפילו ואפשר ,שיעוריה

 רק בו ונחלקו ,אכילה דהיתר לטעם צ"דא נ"דאה ויישבו ,כן קשיא טמאה

 מן שהוא דבר 'תוס דלשיטת מבואר@@ .שני מעשר דיני ממנו ללמוד

 ,בשריפה דינו ת"מה אם פ"עכ ,שיעוריה מכתת כתותי ביה אמרינן הנשרפין

 יוכלו לא ז"לפ כ"א ,בשריפה ת"מה דינה טמאה דבתרומה 'לתוס ל"דס ואחר

 ז"וכעי ,קהשו מן רגל שתכלה דכדי שיעור ליכא ז"דעי ,ח"נ בה להדליק

 בו ובנתערב ערלה בשמן מדליקין דאין הפוסקים בשם ]א"סק תרעג[ ת"בשע

 דדוקא לומר נראה היה ויותר@@ .שיעוריה מיכתת דכיתותי משום ח"בב

 שמותר דבר אבל ,שיעוריה מיכתת כתותי ל"י בשריפה דדינם הנאה באיסורי

 שצריך מה רמעיק שיעוריה מיכתת דכתותי ביה אמרינן לא בשריפתו בהנאתו

 פ"אע בהנאה מותרת הלא טמאה דתרומה ניחא ז"לפ כ"וא ,לשורפו

 כ"ג שאסורין לפי לאסור יש בחלב ובשר ערלה ודוקא ,בשריפה שמצוותה

 ,כן לא דנקט מבואר ]ת"וא ה"ד ,ד"להראב לולב להלכות בהשגות[ ן"ברמב אמנם .בהנאה

 מ"בשעה 'ועי@@.ע"וצ .שיעוריה מיכתת כתותי חשיב טמאה בתרומה ואפילו

 תרומה שורפין אם דנחלקו ]ק"סופ[ בפסחים ש"עמ שהקשה ]ב"ה מגירושין ד"פ[

 טמאה תרומה דדין אחר והלא ,דמטמאתה משום הטמאה עם טהורה

 אינו מכביצה פחות והלא ,כביצה וליכא ,שיעורה מיכתת כתותי כ"א בשריפה

 דכתותי א"ל נאהה היתר לה שיש דכיון ,ניחא כדברינו ואם .אחרים מטמא

 הטהורה התרומה לטמאות כביצה שיעור בה יש ושפיר ,שיעורה מיכתת

 מסייעין שריפה בשמן ח"נ להדליק דשרי הירושלמי דברי ולכאורה .שעימה

 מיכתת כתותי לסברת 'חיישי דלא ,א"באופ לומר יתכן אמנם@@ .לדברינו

 סוכה 'בתוס 'עי[ 'דווכ ושופר אתרוג וכגון ,שיעור דין בו שיש בדבר אלא שיעוריה
 ידלק שבפועל רק בשמן שיעור אינו השמן כמות דין הכא אבל ,]משום ה"ד .ל

 .שעה חצי שדולק לפנינו המציאות הרי ג"כה וכל ,הנס ויפרסם שעה חצי

 רק שיעוריה מיכתת כתותי לסברת 'חיישי דלא ]קכד 'סי[ גיטין בתורת ז"וכעי

 אוכלין טומאת גבי אבל ,בשלימות יחד מחובר השיעור כל שיהא כשצריכין
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 'תוס כתבו ז"וכעי ,שיעוריה מיכתת כתותי שייך לא מטמא מפורר דאפילו

 מדבק היה דאם משום אשירה בשל אפילו שרי דבלחי ]אבל ה"ד :פ[ בעירובין

 בביצה 'התוס לדברי ק"דל ניחא מעתה ז"ולפ .דמי שפיר נמי בכותל הכתיתין

 שייכא לא ח"דבנ ,שריפה בשמן ח"נ דליקלה להתיר בירושלמי ש"ממ בזה

 ,ז"עפ ליישב יש ל"הנ מ"השעה קושית וגם ,שיעוריה מיכתת כתותי סברת

 מ"מ לשריפה דאזלא משום כמפוררת טמאה התרומה שנדון פ"אע א"טו דגבי

 ושל ערלה של בשמן גם להדליק מותר יהא ז"לפ אכן@@ .א"טו איכא אכתי

 תרעג[ ג"שבפמ נמצא ושוב .לאסור סקיםהפו שכתבו כמו ודלא ,ח"בב תערובת
 שסג 'לסי כוונתו וכנראה ,בעירובין 'ולתוס שסה 'לסי וציין ,בזה עמד ]א"סק א"א

 להדליק התיר כ"אח כתב שם ואמנם .ל"הנ 'ולהתוס ,אשירה מעצי לחי לדין

 במצוה ואפילו ,ניתנו ליהנות לאו דמצוות ומשום ,הנאה איסורי של בשמן

 איסור ומשום ,הפוסקים אסרי וחלב בבשר דוקא ז"ולפ ,כן אמרינן דרבנן

 ,ש"ע ,ג"הפמ פקפק בזה וגם ,בזה שהאריך ת"בשע 'עי ,בחלב בשר בישול

 יש עוד@@ .בזה ע"צ ועדיין ,]כט אות סוף[ ח"לאו כוללת בפתיחה כ"במש ע"וע

 להדליק דאין ]מלולב ח"פ[ ש"האו כתב שבמקדש מנורה גבי דהנה ,בזה להוסיף

 דהוי ג"אע טמא חולין ושמן[ ,ישראל ממשקה הוי דלא משום שריפה ןבשמ

 ]א"המג לבעל[ רענן בזית ש"כמ ,חשמונאי בני בו הדליקו לא מ"מ ישראל ממשקה
 ,]בהנאה דנאסרה ז"ע לתקרובת שחששו משום דהוא ]אמור 'פ[ ת"עה

 דשמן דומיא דבעינן משום זית שמן דבעינן דלהטעם לעיל ולהמבואר

 דיני מצד בו להדליק מותר אם רק הנדון דכל ל"צ כ"א ,הנס בו שנעשה

 לנרות כשר שאינו לפי ,מהודר זה אין ל"הנ לטעם נ"אה אבל ,שבו תרומה

 שיהא דדי משום ד"ש שמן דכל או ,נהוריה דצליל לטעמים ורק ,שבמקדש

 דכל ,ל"כנ ל"י שמא אכן .לכתחילה בו להדליק ד"ש 'בשמן' שנעשה לנס זכר

 נרות להדלקת בעצמו שפסול שריפה שמן כשהוא וגם ,הוא אחד מין זית שמן

  .זית בשמן הנעשה לנס זכר בו יש מ"מ ,שבמקדש שבמנורה

 .ג"ב תרעג סק"מ .18
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וטעם הדבר דדוקא באוכלין שהיו תחת . א"ח סקי"וכה, ח וישב אות יב"בא .19

אבל שמן מר שנפקע משם מאכל ולא , המטה אמרו שחלה עליהן רוח רעה

ויש לדון בדברי מאכל הצריכין . עיל לו תיקון לא חשיב אוכל ואין לחושיו

שעדיין אינן ראויין לאכילה אבל עתידים ' א וכדו"תיקון כגון קמח או תפו

אם גם הם בכלל מה שאמרו שחלה עליהם רוח , לתקנם להכשירן לאכילה

 ואחר שאין ראיה להתיר, או שאין הרוח שורה אלא באוכלים מתוקנים, רעה

 . מסתמא יש לחוש בכל גווני

 ,]להלן שיתבאר וכמו[ ,ל"זצ אוירבאך ז"הגרש ד"וכ ,]ז אות ב"פ[ שביעית צ"באול ה"כ .20
 דהנה ,בזה לבאר כתב צ"ובאול .קודש מקראי בספרו ל"זצ פרנק פ"הגרצ ד"וכ

 להדליק חולין לו שאין דישראל ]בירושלמי ומקורו ,ח"הי מתרומות א"פי[ ם"הרמב פסק

 ז"הרדב ופירש ,הכהן ברשות שלא טמאה תרומה של בשמן מדליק חנוכה נר

 ,מזה ומשמע ,ניסא פרסומי משום להדליק לישראל שהותר הדבר שטעם

 ,בהדלקתם שנהנה דחשיב משום להדליק לישראל אסרינן זה טעם דלולא

 ,ב"צ זו ראיה 'לכאו ואמנם@@ .הנאה חשיבא חנוכה נר דהדלקת וחזינן

 לא דלכתחילה רק ,הנאה דחשיבא כלל ז"הרדב בדברי רנתבא לא שהרי

 ובדברי בירושלמי גם מוכח וזה ,ניסא דפרסומי טעמא בלא לישראל הותר

 ראיה זו אין ועדיין ,חולין לו כשאין מדוחק אלא התירו דלא ,ם"הרמב

 משום שהוא ואפשר ,מהו נודע ולא ,לאסור טעם שיש אלא ,הנאה דחשיבא

 ,מצוה במקום התירו אחר לו כשאין ז"ועכ ,שלו נהאי התרומה אם השבט גזל

 כשיש התירו לא שלו בתרומה דגם ל"י גם .לכהן ליה ניחא דמסתמא משום

 שאיסורו א"וי[ ,בתרומה כילוי של הנאה לישראל דאסירא דכיון ,אחר לו

 שאחר כיון מ"מ ,הנאה ח"ל ח"לנ שדולקים הזמן דבעיקר ג"אע כ"א ,]ת"מה

 ישתמש לא שלכתחילה להרחיק שיש ודאי ,נאתםבה מותר שוב שעה חצי

 מתרומות ב"פ[ מ"המל מדברי שם לדקדק כתב עוד@@ .טמאה בתרומה הישראל
 ]כהן אמו מאבי שירש[ הישראל בבעלות שהיא בתרומה דגם שכתב ,]ד"הי

 של דהנאה משום ,כהן ברשות שלא האפלים במבואות להדליקה אסור מ"מ

 הראשונים רבותינו בדבר שנחלקו ,שם וכתב ,לישראל אסורה מתרומה כילוי
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 מדשרינן ,מדרבנן אלא שאינו ראיה והביא ,מדרבנן או ת"מה זה איסור אם

 ובשלמא ,חולין לו כשאין טמאה תרומה בשמן חנוכה נר להדליק לישראל

 האיסור אם אבל ,גזרו לא מצוה דבמקום ,ניחא מדרבנן אלא אינו האיסור אם

 יש דשמא ,מ"המל וכתב .דרבנן מצוה מחמת התור איסור התירו איך ת"מה

 נהנה ולא ,הנאה ליכא כ"א ,לאורה להשתמש דאסור דכיון ,הראיה לדחות

 בנר מ"מ ,ת"מה כילוי של הנאה דאיסור ג"אע ולכן ,בשריפתה הישראל

 להדליק לישראל שרינן הוה כ"דא משום ,זה ודחה וחזר .שרי חנוכה

 שיש מוכח אחר בדליכא מדוחק רק ומדשרינן ,טמאה תרומה בשמן לכתחילה

 ובמקום ,מדרבנן לישראל האסורה כילוי של הנאה והיא ,בהדלקה הנאה

 נר דהדלקת דנקט מוכח מ"המל שמדברי ,אמת|-והן@@ .גזרו לא מצוה

 האסורה כילוי של הנאה בכלל דחשיב הנאה בה יש תרומה של בשמן חנוכה

 רחמנא דאמר "לאכלה" בכלל שהיא הנאה דחשיבא ראיה אין אבל ,לישראל

 להלן שיתבאר וכמו ,כן לומר תמוה שהדבר שנראה וכיון ,שביעית בפירות

 ,מתרומה כילוי של בהנאה ישראל שנאסר דמה ,לחלק שיש נראה ,באורך

 ליה דמשתרשי בזה וכגון ,הדבר גוף מחמת שלא הבאה בהנאה גם הוא

 הנאה אדאיכ מ"המל דנקט וזהו ,ח"נ בו להדליק אחר שמן לבזבז צ"שא

 שיהנה "לאכלה" דבעינן שביעית בשמן אבל ,ח"לנ תרומה של שמן בהדלקת

 השמן דלעולם ,אחר שמן מפסיד אינו ז"שעי מה הנאה חשיב לא ,הדבר מגוף

 שמאבד למי דומה ז"וה ,אחר רווח ז"עי לו שבא אלא ,הופסד שביעית של

 כזו אההנ דודאי ,אחרים בפירות המחיר עליית להרויח כדי שביעית פירות

 תרומה פירות המאבד בישראל ג"דכה ונראה ,ואסורה "לאכלה" בכלל אינה

 כילוי של הנאה נהנה חשיב אחרים בפירות המחיר עליית להרויח טמאה

 ל"דס נראה ]ט"הי מתרומות א"פי[ קורקוס י"מהר מדברי ,ואמנם@@ .לו האסורה

 בזה ת"וכמשנ[ ,בתרומה לישראל האסורה כילוי של הנאה חשיבא לא זו דהנאה
 ל"דס בהדיא מדבריו מבואר גם גיסא לאידך אבל ,]טמאה תרומה שמן בדין לעיל

 להדליק לישראל דשרינן ט"וה ,כלל הנאה חשיבא לא חנוכה נר דהדלקת

 איסור בגדר פליגי ושמא ,בזה מ"המל ד"ע דפליג ומבואר ,תרומה בשמן

 נר להדליק ורלאס ל"דס מוכח פ"ועכ[ ,לישראל האסורה כילוי של הנאה

 לישראל שרינן דלא ומה ,]הנאה שאינו נקט דהא ,שביעית של משמן חנוכה

 גזל ומשום כהן בשל דאיירי ,לעיל שנתבארו כהטעמים ל"עכצ ,לכתחילה

 באורך להלן עוד ועיין .שעה חצי אחר יהנה ושמא בשלו גם או ,השבט

 .'הגמ מן לדבריהם גדולה ראיה יש 'ושלכאו ,בזה החולקים דעת בביאור

 להשתמש דאסור משום ,בזה לאסור ]ט"ה ה"פ[ השולחן בפאת ז"הרידב דעת .21
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 אריק מ"ר הגאון ד"וכ ,להפסד ולא לאכלה אמרה והתורה ,חנוכה נר לאור

 תורת בספרו ל"ז קלירס מ"ר הגאון ד"וכ ,]ק 'סי א"ח[ יושר אמרי ת"בשו ל"ז

 מאבד חשיב כ"וא ,ניתנו נותליה לאו דמצוות ומשום ,]ואילך מ אות ח"פ[ הארץ

 מדברי מבואר שכן לעיל נזכר וכבר .ואסור להנאתו שלא שביעית פירות

 ,דינא האי ובביאור@@ .הנאה חשיבא לא חנוכה נר דהדלקת קורקוס י"מהר

 וכן ,הנדחת עיר בעפר הדם דמכסין .]פט חולין[ 'בגמ איתא דהנה ,להקדים יש

 אמרו וכן ,נ"איסוה שהוא פ"אע ,בקבר עירוב להניח דמותר .]לא עירובין[ אמרו

 או מחבירו הנאה המודרו ,יצא ושלמים עולה של בשופר דהתוקע .]כח ה"ר[

 עליו מזה מחבירו הנאה המודרו ,מצוה בתקיעת ידו על לצאת יכול ,משופר

 בו טובל ממעין הנאה המודר וכן ,החמה בימות ולא הגשמים בימות חטאת מי

 לאו דמצוות משום ז"וכ ,החמה בימות ולא גשמיםה בימות מצוה תטביל

 כוונת אם ,ניתנו ליהנות לאו דמצוות סברא בהאי לחקור ויש .ניתנו ליהנות

 שלא אלא הנאה דחשיבא או ,הנאה חשיבא לא מצוה דהנאת הדברים

 הנאה חשיבא דלא שפירש נראה דוכתי בכמה י"רש מדברי והנה@@ .נאסרה

 קיומם להיות לישראל - ניתנו ליהנות לאו מצוות :ל"וז כתב ]שם[ ה"שבר ,כלל

 עירובי קנית לענין :]עח[ ובעירובין .ניתנו צואריהם על לעול אלא ,הנאה להם

 עירוב קניית אלא מקיברא מיתהני דלא ואישתכח :ל"וז כתב בקבר תחומין

 אלא בתחומין מערבין דאין התם כדמפרש ,"היא הנאה לאו וההיא" ,לחודיה

 ולא ,היא להנאתו חצירות עירובי אבל ,ניתנו ליהנות לאו ומצות ,מצוה לדבר

 הנאה מצוה הנאת חשיבא דלא משמע .כ"ע ".הנאה והויא" ,מצוה לדבר

 לולב נטילת לענין :]לא[ בסוכה כ"וכ .הדבר מגוף שאינה מצד רק ולא ,כלל

 וגם .כ"ע .לרבו עבד עבודת אלא ,הגוף הנאת מצות קיום אין :ל"וז ,ז"ע של

 דמצות ,היא הנאה לאו חליצה ,הנאה איסור משום ואי :ל"וז כתב :]קג[ ביבמות

 הנאה חשיבה לא דהא ,:]טז[ בנדרים י"בפירש גם ה"וכ .ניתנו ליהנות לאו

 ]שם[ ביבמות א"והרשב ן"הרמב דעת נראה וכן .הנאה בשביל ניתנו דלא מצוה
 משום ואי .נתנו תליהנו לאו מצות ,הנאה איסורי משום ואי :ל"וז שכתבו

 ,היא עליה דרמיא מצוה משום עכובה מ"מ ,בכך לעלמא שנתרת שנהנית

 אינה" דחשיבא משום הסברא שעיקר ומבואר .כ"ע ".היא הנאה לאו ומצוה"

 הנמשכת תועלת ואפילו ,המצוה קיום היא ההנאה כאשר כי "כלל נהנית

 כתב ]שם ה"בר[ א"בריטב אמנם@@ .כלל שנהנית נחשב לא זה כל ,ממנה

 לאו דמצוות ,חשיבא הנאה לאו דהא טעמא נקטינן ולהכי :ל"וז ,אחר בנוסח

 עם ההיא הנאה אין ,עלמא בהאי מצות שכר דאיכא ג"דאע 'פי ,ניתנו ליהנות

 שהמעשה אלא ,עשייה בשעת בעשייתה הוא שיהנה ,ממש המצוה עשיית
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 מגוף הכשההנא אלא ,הנאה באיסורי הנאה חשיבא לא והא ,טובה לו גורם

 לו שגורם פ"שאע ,במעין בטובל הוא שכן ,להוכיח וכתב .כ"ע .האסור הדבר

 וכן .המים מן שאינה ,נאסרת זו הנאה אין ,לטהרה מטומאה להעלותו טובה

 פ"ואע ,כשרה חליצתה ז"ע של בסנדל דהחולצת :]קג[ ביבמות ש"ממ הוכיח

 מתייבמת ינהוא ,כתובתה וגובה ,לשוק שניתרת בחליצה רבה הנאה לה שיש

 .ד"עכ .דסנדל מגופו ההנאה שאין ,בה לן לית לה מ"מ ,הגון שאינו ליבם

 משום הסברא שעיקר מדבריהם ונראה .שם ה"בר המאירי גם כתב ז"וכעי

 אין כן ועל ,הנאסר הדבר מגוף אינו מ"מ ,בדבר והנאה רווח שיש פ"שאע

 לחדש ושרצ שיש הביא ]ח"סק תקפו[ ח"ובפר@@ .הנאה במודר לאוסרו

 הוא אבל ,להוציאו בו יתקעו שאחרים אלא מותר אינו משופר הנאה דהמודר

 ,מחוור זה ואין :ח"הפר ז"ע וכתב ,בתקיעתו ומתגאה שנהנה משום ,לא עצמו

 תקע ואם בו יתקע לא ם"עכו של או עולה של דשופר בגמרא אמרינן האד

 אמיקרי לא" המצוה קיום שהנאת 'פי ,ניתנו ליהנות לאו דמצוות משום יצא

 ודאי משמע ,ניתנו צואריהם על לעול אלא הניתנ להכי לא כי ,"הנאה

 נהנה היכי ,הנאה איכא הגופי דבתוקע איתא ואם ,יצא עצמו התוקע שאפילו

 הנאת הוי לא דהתקיעה ,לומר כ"ע אלא ,יצא דלא ל"והיל ,ם"ועכו מקדשים

 בכוונת דנקט ארומבו .כ"ע .מצוה לשם אלא ,לשיר מתכוין שאינו כיון ,הגוף

 והמצוות ,לשיר תוקע הוי ולא ,המצוה קיום מעצם שההנאה שכיון הדברים

 בדברי הפשט עומק שזהו ונקט ,לאסור אין כ"ע ,ניתנו ליהנות לאו עצמם

 וזה ,הגוף הנאת אינו שעליו העול מן שנפטר רוחנית הנאה שהנהנה ,י"רש

 ספרים קניית על מברכין שאין ]ה"סק רכג[ א"במג ע"וע[ .כלל הנאה חשיב לא

 ,ל"כהנ כ"ג ל"דס ומשמע ,ניתנו ליהנות לאו דמצוות משום שהחיינו חדשים

 דאז[ ,הנאה באיסורי נאסרה שלא רק ולא ,כלל הנאה אינה מצוה דהנאת

 על החולקים וגם ].שהחיינו יברך המצוה מן שנהנה כאן פ"שעכ לומר לנו היה

 הגוף הנאת כאן יש הרי ס"דסו מצד שהוא ברור נראה ,בזה א"המג דברי

 יש אבל ,הנאה ז"אי המצוה דמצד נמי ונהי ,לשימושו חדשים כלים דקנה

 חנוכה נרות הדלקת לענין לדון כשנבוא ,ומעתה@@ ].בשימושו הגוף הנאת

 ,לא או שביעית פירות הפסד איסור משום בזה יש אם ,שביעית של בשמן

 ,א"והמג ח"הפר נמי נקטיוכד ,א"והרשב ן"והרמב י"רש כדברי נימא אם הנה

 בשמן חנוכה נרות שהמדליק ודאי כ"א ,כלל הנאה חשיבא לא מצוה דהנאת

 זהו ,ההדלקה מחיוב נפטר ז"שעי שנהנה מה כי ,מפסידו ז"ה שביעית של

 ,כלל הנאה חשיבא לא ניתנו ליהנות לאו דמצוות ואחר ,בלבד מצוה הנאת

 להבנת שאפילו ,עוד ונראה .לעצמו הנאה בלא השמן שהפסיד ונמצא
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 שאין אלא ,המצוה מכח שנהנה למה הנאה חשיבות דיש והמאירי א"הריטב

 הדלקת גבי מ"מ ,הדבר מגוף שאינה משום הנאה באיסורי האסורה הנאה זה

 דכיון ,טעמא והיינו ,לאסור יש להפסידו שאסור שביעית של משמן חנוכה נר

 נמצא ,המצוה קיוםב שכר שיקבל ז"עי מרויח רק ,הדבר מגוף אינה שההנאה

 ,אחר ממקום צדדי דבר הרויח ז"שעי אלא ,להפסד אזיל השמן גוף שבאמת

 הדבר למה משל[ ,שביעית בפירות רחמנא דאמר "לאכלה" בכלל זה ואין

 דבודאי ,אחרים פירות מחיר שיעלה כדי הפירות בהפסד שנהנה למי ,דומה

 של המחיר תבעליי הרבה שמרויח פ"אע שביעית בפירות האסור הפסד הוי

 מקרא דמרבינן לאו דאי ,איתא .]פד[ במנחות 'בגמ והנה@@ ].פירותיו שאר

 ,הקומץ את ולשרוף בשביעית העומר את להביא אסור היה ,דלדורותיכם

 של דבהמה :]יב[ בבכורות איתא ז"עיוכ ,לשריפה ולא דלאכלה דרשא משום

 ,לגבוה סלקי בכור של דאימורים משום ,הבכורה מן פטורה שביעית דמי

 ,אסור ה"אפי מצוה דקעביד ג"ואע ,לשריפה ולא רחמנא אמר ולאכלה

 מצוה שקיום ל"חז קבעו ,דנים אנו עליה אשר עצמה שביעית דגבי ,ומבואר

 שרצונו פ"ואע ,הפסד חשיב ,לאדם הנאה גורם שאינו כיון ,שביעית בפירות

 תורת בספר חהוכי  ומזה .מעליו העול שנסתלק ז"עי ומרויח ,המצוה לקיים

 ראיה ובודאי ,שביעית של בשמן חנוכה נרות הדלקת לאסור ל"הנ הארץ

 לדחות האריך ]מב 'סי א"ח[ שלמה|-ובמנחת@@ .הימנה ונלמוד היא גדולה

 ,עצמו לאדם שימוש בהם שיש ,ת"וס תפילין לענין שם דבריו ועיקר ,הראיה

 כ"שומ .נתיישב לא ,כלל בהם להשתמש שאסור חנוכה בנרות אבל

 בעת שמדליק כיון ח"ובנ ,כשורפו חשיב בהעלאתו מיד הקומץ שבהקטרת

 ,כלל מובן אינו ,הנאה חשיב ולכן שיכבה ומצפה יושב אינו ליהנות שראוי

 כוונת ואולי .עצמו לצורך ולא 'ד רצון לקיים רק מדליקן בתרויהו ס"דסו

 יש אבל ,בשריפה דרכו אין דעומר וקומץ ,בהדלקה דרכו דשמן ,לחלק דבריו

 ,המצוה קיום לצורך רק ,כלל לצורכו עושה אינו זו שהדלקה דכיון ,לדחות

 השמן כמדליק ל"והו ,כלל הנאה אינה מצוה שהנאת שאמרו מה בכלל זהו

 הדלקה דהוי ודאי ,בהדלקה שמן שדרך פ"שאע ,לדרכו והולך ויוצא בביתו

 של משמן נר שמדליק ממי גרוע זה דאין ,עוד שם כ"ומש@@ .ואסור לאיבוד

 ,לפרסמה כדי חנותו י"ע נרות שמרבה ממי או ,לאורו תורה ללמוד שביעית

 ממי או ,לאורו דבר איזה להשחית כדי שביעית של משמן נר שמדליק ממי או

 הנה ,]לנכרים ולא לכם 'דדרשי ג"אע[ דשרי לנכרי מאכל לתקן כדי שמדליק

 מצוה הוא עצמו שהלימוד פ"אע ,ללמוד כדי דהמדליק ,רב ע"צ הדברים

 גמורה הנאה היא בספרים לימודו לקרות שיכול ההנאה מ"מ ,נ"לל ומצוות
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 וכן ,לצורכו גמורה הנאה שהיא פשיטא חנותו לפרסם נרות והמדליק ,לעצמו

 איזה הנר לאור להשחית המדליק ה"וה ,צרכיו לכל בשמן הדלקה דרך הוא

 הוי ,רצונו ושזה עתה מ"מ ,איסורא דקעביד ג"אע ,בזה שרצונו מחמת ,דבר

 הנאה נהנה הוא הרי ,לנכרי מאכל לתקן המדליק ה"וה ,לצורכו גמורה הנאה

 לכל להדלקה עומד והשמן ,לנכרי המאכל לתקן שרצונו מחמת ,גמורה

 לצורך מדליקם אינו ,לאורם להשתמש שאסור חנוכה נרות כ"משא .צרכיו

 ושפיר ,הנס לפרסם המצוה שקיים ממה אלא הנאתו אין כ"וא ,כלל עצמו

 כן על ,עלן דרביע וכאריה עלינו לעול שהמצוות שכיון י"רש דברי בזה שייכי

 השמן כמאבד ל"הו והדר ,כלל הנאה חשיבא לא המצוה בקיום העול הסרת

 שאנסוהו מי דהנה ,תחזה|-ואתה@@ .לצורכו הנאה שום בלא ומפסידו

 לאכול שמצליח ממה מאד שנהנה פ"אע ,גסה אכילה לאכול מיתה באונס

 ,הופסדו שאכל שהפירות פשיטא מ"מ ,ממיתה ולינצל האנס מן ליפטר כדי

 "לאכלה" בכלל שייחשב כלום מועיל אינו "אכילה פעולת" בהם שעשה ומה

 ,חיין תרדין אכילת ]ב"ה ח"פ[ שביעית בירושלמי דאסרינן דומיא ,רחמנא דאמר

 ויפתוה אם שאפילו ,עוד פשוט ונראה .אכילה פעולת בהם שעשה פ"אע

 בממון שחפץ מחמת ועתה ,חיין תרדין או ,גסה אכילה שיאכל רב בממון

 פ"אע ,לאכלה בכלל ואינו ,הפסד הוי אכתי ,זה באופן לאכול בעצמו רוצה

 או מיתה באונס שיאנסוהו מי ,דכוותה נ"וה .כך לאכלם חפץ סיבה שמאיזה

 ,רדב איזה הנרות י"ע לפרסם כדי שביעית של שמן ידליק לא אם אחר עונש

 ,האונס מן ליפטר כדי רק ,הענין אותו בפרסום בעצמו חפץ אינו שהוא כל

 רב בממון יפתוהו אם שאפילו ,ונראה .שביעית פירות מאבד דחשיב נראה

 פירות מאבד הוי מ"מ ,דבר איזה יתפרסם האש י"שע שביעית פירות שישרוף

 ותלהעל כדי למאבדם ודומה ,צדדי רווח הוא ז"עי שבא והרווח ,שביעית

 י"ע דבר איזה לפרסם בממון יפתוהו אם ,ואמנם .אחרים פירות של מחיר

 חפץ בממון שרצונו מחמת ועתה ,שביעית של בשמן הרבה נרות הדלקת

 כדי זו בהדלקה ורצונו ,להדלקה מיועד ששמן שכיון ,שרי דוקא בזה ,להדליק

 של משמן נרות בריבוי חנותו כמפרסם והוי[ ,דמי שפיר ,עצמית הנאה לקבל

 מה שהרי ,חנוכה בנרות כן להתיר טעם זה שאין פשוט ,ומיהו ].שביעית

 ומה ,אופן בשום הנאה ז"עי ח"דל אנס ככל הוי זה ,המצוה ביטל אם שיענש

 ולולא[ ,הנאה נחשב שאינו אמרו גופא ז"ע ,המצוה עשיית על שכר שיקבל

 קבלושי פ"אע ,שביעית של מעומר קומץ לשרוף 'אסרי ,להתיר מקרא 'דדרשי

 שלמה במנחת שם כתב עוד@@ ].ל"וכנ ',ית הבורא מאת גדול שכר ז"ע

 תרומה שמן להדליק לאסור שצידד .]לד וקידושין :כג שבת[ י"הפנ מדברי להוכיח
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Í˘ÂÁ· ÍÏÈ ‡Ï˘ ÂÏ ÌÈ¯È‡Ó˘ ÌÂ˜Ó· ,]ÈÂ"˙¯˙ÂÓ ÂÊÎ ‰‡�‰˘ ‡22[ ,
ÂÎÏ˘ ¯˘Ù‡"˙ÈÚÈ·˘ Ï˘ ÔÓ˘· Ì˜ÈÏ„‰Ï ¯˙ÂÓ Ú.23  

                                                                                      
 כ"דע ,דקדק ומזה ,בלילה הנאתו בזמן להדליקו דאפשר משום ,ביום טמאה

 אלא ושלמיביר נסתפקו ולא ,לכהן תרומה בשמן חנוכה נר הדלקת מדשרינן

 בשבת[ י"שהפנ דמלבד ,לתמוה ויש .הנאה דחשיב י"להפנ ל"דס מוכח ,לישראל
 כן לפרש רוצה שאינו כתב דבריו וסוף ,כן לומר דאפשר לצדד רק כתב ]שם

 מבואר :]כד[ בשבת 'בתוס הנה גם ,הקדמונים כן פירשו שלא משום שם 'בגמ

 ליהנות תורה התירהש אלא ,הנאה בלא גם בשריפה מצוותה טמאה דתרומה

 דלא אלא ,בזה איסור שאין 'תוס מדברי בהדיא ומבואר ,שריפה בשעת

 כלל שמענו ולא ,בשריפתה ליהנות שיכול כיון ,חנם אדם שישרפנה ל"משכח

 לכהן שהתירו ממה כ"וא ,להפסד ולא להנאה דין טמאה תרומה בשמן שיש

 בנרות נאהה דיש כלל ראיה מזה אין תרומה של בשמן חנוכה נר הדלקת

 שאינו ג"אע ,טמאה תרומה בשמן להדליק לישראל שרינן דלא והא[ .חנוכה

  ].באורך ש"ע ,בזה הדבר טעם לעיל נתבאר כבר ,ממנה נהנה נחשב

 במה שנתבאר בדיני השתמשות ]פרק יא[להלן ' ועי, א"צ תרעג סקי"שעה' עי .22

 .בנרות

ונפסק ,  משום שלום ביתואיתא דנר שבת ונר חנוכה נר שבת עדיף' הנה בגמ .23

ז שמדליקין בפנים "דבזה, א" בשם המג]ב"סק[ב "וכתב שם המ, ]א"תרעח ס[ע "בשו

דדוקא אם מדליק בחוץ נמצא , והיינו משום, א שיעדיף לקנות נר חנוכה"י

אבל , ושלום ביתו עדיף, שאם יקנה רק נר חנוכה יהא יושב בביתו בחושך

כ "וא, חנוכה נמצא שלא יישב בביתו בחושךי נר "כ גם ע"א, כשמדליק בפנים

השתא הוי , ח"פ שאסור להשתמש לאור נ"ואע. ז"לא נתבטל שלום ביתו עי

 ]ה"סק[צ "והוסיף בשעה. ליה כשעת הסכנה שהתירו להניחה על שלחנו ודיו
הוא כדי שלא , פ שאמרו שם וצריך נר אחרת להשתמש לאורה"דאע, לבאר

אבל מדינא גם כשאין לו נר , ] מצד בזיון המצוהוהיינו[, יאמרו לצורכו אדלקה

. ד"עכת. פ שעל כורחו נהנה לאורה"אחרת מותר להניחה על שלחנו ואע

והנאה זו אינה , דבאופן שמדליק הנרות במקום שמאירים דרכו, ז נמצא"ולפ

וגם בשמן של , כ יש לו תועלת עצמית מאורם"א, ]פ למקילין"עכ[אסורה 

גם בדברי רבינו ' ועי. אלא שהדליקו גם לצורכו, שביעית לא חשיב דמפסידו

 של בתוספת אורם ומשתעשע  שהאדם נהנה]קפו סימן[ח בתורה לשמה "הבא

, עליו נאסר לאורם תשמיש ורק ,עליו אסורה אינה זו והנאה ,בלילה הנרות

ח איירי במי "אכן בפשטות רבינו הבא. ז שמא יש לבאר סברת המתירים"ולפ
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 Ï„‰Ï ˙Â¯˘Î ˙ÂÏÈ˙Ù‰ ÏÎ,24 ÔÙ‚ ¯Óˆ· ¯Á·ÂÓ‰ ÔÓ ‰ÂˆÓÂ˜‰ .יג
Ô˙˘Ù ÈËÂÁ· Â‡.25  Ì‰Ó ˙Â˘ÚÏ ÂÏ·˘ ˙ÈˆÈˆ ÈËÂÁ· Â˘Ó˙˘È ‡ÏÂ

˙ÂÏÈ˙Ù ,ÂÚ ˙Â¯ˆÂÈÓ‰ ˙ÂÏÈ˙Ù· ˘Ó˙˘‰Ï ÔÈ‡ ÔÎ" Â‡ ÌÈ¯ˆÂ� È
Ì¯Â·Ú Â¯ˆÂÈ˘ ,‰ÂˆÓÏ ˙ÂÒÂ‡Ó Ì‰˘.26  

ÈÈ‰Â�ÂÚÈ˘Ó ‰¯˘ÚÓ „Á‡ ‰ÏÈ˙Ù‰ ¯ÂÚÈ˘ ‡‰È˘ ·ÂË , Â¯ ‰�¯ .יד
ÂÏ‡Î ˙ÂÏÈ˙Ù ‰¯˘Ú ˜ÈÊÁ‰Ï ÏÎÂÈ ¯� ÏÎ˘ ,¯˙ÂÈ ‡ÏÂ ˙ÂÁÙ ‡Ï.27 

Ó˘‰ ÏÎ· ˜ÈÏ„‰Ï ¯˙ÂÓ Î�Á ˙·˘ ÏÈÏ·" ÏÎ·Â ÌÈ�ÎÂ‰ ‚ .טו
˙ÂÏÈ˙Ù‰ ,Ì‚Â¯ÂÒ‡‰ Ì˙Â‡ ˙·˘ ¯� ˙˜Ï„‰Ï ˙,28 ˘ÂÁÏ ÔÈ‡˘ ÈÙÏ 

Â¯Â‡ ·ÈËÈ‰Ï ¯�‰ ‰ËÈÂ ‰ÏÈ˙Ù‰ ¯Á‡ ‰ÙÈ ÔÓ˘‰ Í˘ÓÈ ‡Ï ‡Ó˘ ,
‰¯Â‡Ï ˘Ó˙˘‰Ï ¯ÂÒ‡ ‰ÎÂ�Á ¯�„.29 ˜¯ ÔÓ˘ Â· Ô˙Â�· ‰Ê ÏÎ Ì�Ó‡ 

Â˙ÂÂˆÓ ¯ÂÚÈ˘Î ,‰¯Â‡Ï ˘Ó˙˘‰Ï ¯˙ÂÓ È¯‰ ÔÓ˘ ¯˙ÂÈ Ô˙Â�· Ï·‡ 

                                                                                      
אבל כשיש תאורת חשמל ואין הנרות מוסיפים לו , מלשאין לו תאורת חש

ד " שכתב דרוב הפוסקים חולקים ע]שם[ב "ועיין עוד במ. לא שמענו, תועלת

כמפורש , א"הוא רק לדעת המג, ל"צ כנ"וגם ההיתר שכתב בשעה[, א"המג

א לא התיר אלא במי שאין ידו משגת לקנות גם נר שבת "וגם המג, בדבריו שם

 ולא שמענו מדבריו היתר לכתחילה ליהנות מן הנרות בהליכה ,וגם נר חנוכה

וגם יש לדון במי שלא היה מדליק הנרות ]. אלא דגם באופן זה מדליק, לאורם

אלא שגם , ונמצא שבאמת אינו מדליקן אלא לצורך נר חנוכה, לצורך הנאה זו

ס נהנה קצת "לפי שסו, ח הפסד"ג ל"האם בכה, נהנה מהם קצת לילך לאורם

רק שהוכרח לזה מצד מצות , או דלמא כיון שלא היה עושה כן להנאתו, מהם

 .ע"וצ, והדר דינא דהוי הפסד, לא חשיב שמדליקן לצורכו, נר חנוכה

 .א"ע תרעג ס"שו .24

ד כתב שעדיף ליקח מצמר "י רבי יצחק בן הראב"ובכת, ג"ח סק"ב וכה"ב סק"מ .25

 .גפן סרוק

 .ה"צ זללה"ר הגרב"בשם מו .26

 .ד" רבי יצחק בן הראבי"מכת .27

 .א"ע תרעג ס"שו .28

 .ה"ב סק"ע שם ומ"שו .29
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‰˙ÂÂˆÓ ¯ÂÚÈ˘Î ‰˜Ï„˘ ¯Á‡ ,‡Â"¯�‰ ‰ËÈ˘ ˘ÂÁÏ ˘È Î,30 Ô„È„ÏÂ 
˘ ÏÎ· ˜ÈÏ„‰Ï ¯È˙‰Ï ˘È ÔÓÊ‰ ¯ÂÚÈ˘ ¯Á‡ Ì‚ ÔÈ˘Ó˙˘Ó ÔÈ‡

ÌÈ�Ó˘‰.31 

�¯ ‰˘Á ˙·˘· Â˜ÈÏ„‰Ï ÔÈ‡ ˘Ó�Ó˘Ó ‰ÎÂ�ÂÏÈ˙ÙÂ ÌÈ˙  .טז
˙·˘ ˙Â¯�Ï ‰˜Ï„‰Ï ˙Â¯ÂÒ‡‰ ,Â¯Â‡Ï ˘Ó˙˘‰Ï ¯˙ÂÓ˘ ÈÙÏ˘ , ·Â˘

‰ÙÈ ˜Ï„È ‡Ï˘Î Â�ËÈ˘ ˘ÂÁÏ ˘È.32ÈÂ " ‡Ï ÏÂÁ‰ ˙ÂÓÈ· Ì‚˘ ‡
ÂÏ‡· Â�˜ÈÏ„È ,Ó˙˘‰Ï ‡Â·ÈÂ ÔÓÊ‰ ÍÂ˙ ‰·ÎÈ ‡Ó˘ ˙Â¯� ¯Â‡Ï ˘

‰ÎÂ�Á.33 

ïîùä úåîë 

ˆ¯Â˘‰ Ô¯Ó ·˙Î"Ú : „Ú ˜Ï„˙˘ ¯ÂÚÈ˘Î ÔÓ˘ ‰· Ô˙ÈÏ ÍÈ .יז
˜Â˘‰ ÔÓ Ï‚¯ ‰ÏÎ˙˘ ,‰Ú˘ ÈˆÁ ÂÓÎ ‡Â‰Â.34 ‡Â‰ ‰Ê ¯ÂÚÈ˘ Ì�Ó‡ 

‰ÚÈ˜˘‰ ¯Á‡ ˜Â˘‰ ÔÓ Ï‚¯ ‰ÏÎ˙˘ ÔÓÊ , ‰ÚÈ˜˘‰ ÔÓÊ˘ ¯Á‡ÓÂ
ÔÈÚÏ ˙È‡¯�‰ ‰ÚÈ˜˘‰ ¯Á‡ ‰Ú˘ Ú·¯Î ‡Â‰ È¯˜ÈÚ‰,35‡ " ÔÓÊ‰ Î

‰ ÔÓ Ï‚¯ ‰ÏÎ˙˘Á‡ ˙Â˜„ ˘ÓÁÂ ÌÈÚ·¯‡Î ‡Â‰ ˜Â˘"Î , ˘ÂÁÏ ˘ÈÂ
‰Ê ¯ÂÚÈ˘Î ÔÓ˘ Ô˙ÈÏÂ.36¯˙ÂÈ ÔÓ˘ Ô˙ÈÏ ÔÈ¯„‰Ó ˘ÈÂ  , ˜Ï„˙˘ „Ú

¯Ï ÌÈ·ÎÂÎ‰ ˙‡ˆ ÔÓÊ ¯Á‡ ‰Ú˘ ÈˆÁ"˙.37 

, ‚ÂÚ˘ ‰ÓÎ ¯Á‡Ï „Ú ˜Â˘‰ ÔÓ Ï‚¯ ‰˙ÏÎ ‡Ï˘ ˙ÂÓÂ˜Ó· Ì˙ .יח

                                    
 .ו"ב סק"א ומ"א תרעג ס"רמ .30

 .ה"ח סקכ"כה .31

 .ב"ח סק"ג וכה"ב תרעג סק"מ .32

 .ב"ב והזכיר כן גם בתרעג סק"ח תרעא סקמ"כה .33

פ נר אחד "ידליק עכ, ואם אין לו כשיעור זה בכל הנרות. ב"ע תרעב ס"שו .34

ח " כה–ואם אין לו שמן כשיעור זה גם לנר אחד ידליק בלא ברכה , בשיעור זה

 .ה כזה"ל ד"ח ובבה"תרעב סקי

 .ת בזה" משנ]פרק ט[לקמן ' עי .35

 .ה"צ זללה"ר הגרב"בשם מו .36

 .ה בשיעור"צ זללה"ר הגרב"מו .37
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 Â˙Â‡· ˜Â˘‰ ÔÓ Ï‚¯ ‰ÏÎ˙˘ „Ú ÔÓ˘ Ô˙ÈÏ ·ÈÈÁ ÔÈ‡˘ ¯˜ÈÚ‰
ÌÂ˜Ó‰,38ÒÂ ÌÈ˜ÏÂÁ ˘ÈÂ  Ï‚¯ ‰ÏÎ˙˘ „Ú ÔÓ˘ Ô˙ÈÏ ÍÈ¯ˆ˘ ÌÈ¯·Â

ÌÂ˜Ó Â˙Â‡ Ï˘ ˜Â˘‰ ÔÓ.39 

                                    
 .ה בשיעור"צ זללה"ר הגרב"מו .38

 דשיעור ]ה"ה ד"פ[ ם"מבהר דברי פ"ע ה"זללה הלוי ז"הגרי דמרן בשמיה מטו כן .39

 דכל ללמד "יותר או" כ"דמש ,יותר או שעה חצי כמו השוק מן רגל שתכלה

 כן לדקדק שאין שהורה ,להיפך בשמו שהעידו יש אמנם .עניינו לפי מקום

 כשתכלה התפילין חליצת דזמן .]לו[ במנחות ש"ממ והוכיח ,ם"הרמב מדברי

 זמן הוא ובודאי ,מקומו לפי מקום כל נקבע זה דזמן יתכן ולא ,השוק מן רגל

 ח"הנדמ[ א"הריטב בדברי בהדיא זו כסברא נמצא שוב ומיהו .מקום בכל קצוב
 תמה בשיעוריו ה"זללה צ"הגרב ר"ומו@@ .מקומו לפי מקום דכל :]כא שבת

 או בתיבות לרמזו ולא בהדיא לבארו ם"להרמב לו היה כזה מחודש דדין ,בזה

 שבת בערב דהנה ,כן נקטי דלא הפוסקים רימדב הוכיח עוד .בלבד יותר

 רק שמן נותן אז דגם לומר צידד ]א"סק תרעב[ ג"ובפמ ,השקיעה קודם מדליקין

 הדין נשתנה לא ש"בע גם ,השמן שיעור תיקנו שכך שכיון ,שעה חצי כשיעור

 ,שמן יותר ליתן 'ליזהר ראוי'ש ]ב"סק תרעט[ הסיק ואמנם ,שמן ביותר להדליק

 עד שמן בה ליתן דצריך ,]ב"סק תרעט[ ב"ובמ ]לה אות קנד כלל[ אדם בחיי ה"וכ

 ,החול בימות כמו נשאר החיוב דשיעור ,הכוכבים צאת אחר שעה חצי שיעור

 החיוב דשיעור נלמד כולם מדברי מ"ומ .קודם שמדליק מה י"ע נשתנה ולא

 אם לכל לדון מקום היה לא דאז ,השוק מן רגל נכלית שבפועל מה כפי אינו

 צאת אחר שעה חצי כשיעור שמן דנותן א"להח ואפילו ,הדין משתנה ש"בע

 ששיעור אלא ,אז עד בשבת נכלית רגל אין דבפועל מצד נחלק לא הכוכבים

 נקטי דלא ומבואר ,נשתנה ההדלקה זמן ורק ,לחול משבת נשתנה לא החיוב

 או שעה חצי' כשיעור שכתב ם"הרמב לשון ובביאור@@ .ז"הגרי כדברי

 יוסי 'ור יהודה 'ר פליגי דהלא ]ט פרק[ לעיל המבואר פ"ע לפרש נראה ',יותר

 הוי אז ועד ,יוסי 'דר ש"ביה אתי יהודה 'דר ש"ביה שלים וכי ,השמשות בבין

 מקום וכבכל ,יוסי 'לר כעיקר פסק ם"שהרמב שנראה נתבאר וכבר ,גמור יום

 ,יוסי 'ור יהודה 'ר פליגי לא השוק מן רגל שנכלית בזמן והנה ,יוסי 'כר ל"דקיי

 רגל שכלתה כשאמרו כ"וא ,המציאות פ"ע אחד זמן הוא דלתרוייהו ובודאי

 כ"וא ,יוסי 'דר השקיעה אחר הוא מהשקיעה שעה חצי אחר השוק מן

 כי ,שעה מחצי יותר ארוך שיעור להדליק לו יש יהודה 'דר בשקיעה המדליק

 ומעתה ,יוסי 'ר דברי עם חדא בזמן הוא השוק מן רגל דכליית יהודה 'ר מודה
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  Ì‡]ÏÈÚÏ„Î[ ,‰ÂˆÓ ‰Ê· ÔÈ‡.40�ÍÈ¯ˆ‰ ¯ÂÚÈ˘Ó ¯˙ÂÈ ÔÓ˘ Ô˙Â  .יט
                                                                                      

 שמדליק תחילה כתב דהרי ,יותר או שעה חצי שיעור ם"הרמב כ"מש ניחא

 והוא ,יוסי 'דר שקיעה או יהודה 'דר שקיעה פירש ולא ,החמה שקיעת עם

 דצריך כ"אח כתב לזה אבל ,שירצה שקיעה באיזה להדליק דיוכל משום

 יוסי 'דר בשקיעה הדליק שאם וכוונתו ,יותר או שעה חצי שיעור עד להדליק

 זמן להאריך לו יש יהודה 'דר בשקיעה הדליק אם אבל ,שעה בחצי די

 טעם ליתן ויש[@@ .ה"זללה צ"הגרב ר"מו ד"עכת .כמבואר ,עוד ההדלקה

 פ"ע ,השוק מן רגל כלתה שלא זמן כל להדליק חיוב יהיה לא ט"מ קצת

 מ"מ אבל ,יהראבט שרגא הוי לא קצת שהחשיך דאחר ]רעד[ ביראים כ"מש

 ואיכא היא מצוה שמחמת ויודעין ,יום בעוד נר שרואין מתמיהין הרואין

 יש שעדיין לשקיעה סמוך דדוקא ]כז 'עמ מצוה נר[ ל"במהר ז"וכעי .ניסא פרסומי

 הרואה כ"אח אבל ,חנוכה נר למצות הנרות שהדליקו הדבר מינכר קצת אור

 רגל שתכלה עד נמשך החיוב אין כן ועל ,הודלק הרגיל שימוש לצורך אומר

 .]מקום באותו השוק מן

 שלהסוברין שאין ]ו"תרעב סוף סק[ר "בא' ועי. ח"ח סקי"ו וכה"ב תרעב סק"מ .40

' ולכאו, אפשר שיש מצוה גם בהרבה שמן, להשתמש בנרות גם אחר חצי שעה

שהוא מצד הרואין שאין יודעין , ר עצמו"דהטעם מבואר שם בדברי הא, ע"יל

כ אינו מצד "וא, ויטעו ללמוד מזה שמותר להשתמש לאורו, מןשעבר הז

ויש שהביאו בשם הנזירות שמשון שיש . דבאמת חיילא קדושה בכל השמן

ל דיש להן "שכתב די, ]ד' א סי"ח[ץ "גם בשאילת יעב' ועי. מצוה גם ביותר שמן

ואפשר דמצוותה להיות דולקת , אבל אין להן שיעור למעלה, שיעור למטה

ומה שיש שרצו לומר שבזמן הזה . [דומיא דמנורה, ת כל הלילהוהולכ

ואינו תלוי , לפי שהפרסום לבני הבית, המדליקין בפנים צריכין ליתן שמן יותר

ל והראשונים כשהדליקו "דהלא בימי חז, ע"יל, במה שתכלה רגל מן השוק

לא מצינו מעולם שהיתה הוראה שיש להרבות , בפנים מפני שעת הסכנה

מ לא חייבו "מ, ומוכח דלעולם גם כשמדליקין בפנים, שמן מפני זהשיעור ה

ויש שרצו ]. ל פרסום הנס יותר משיעור הפרסום בחוץ שהוא חצי שעה"חז

 אהא דאמר אביי דמתחילה הידר בשמן .]כב[י בשבת "להוכיח כן מדברי רש

, י אינו ממהר לכלות כשמן זית"שפירש, שומשמין משום דמשיך נהוריה טפי

י "א פירש שם דע"אכן בשפ. א משמע שיש הידור שאינו מתכלה מהראלמ

וגם [, ולא מצד עצם הדבר שדולק יותר, שהאש מכלה רוב שמן אינו דולק יפה

, י לפרש שהעדיף אביי כן משום התועלת הפשוטה"ה אפשר שכוונת רש"בלא

ולעולם דלקו אצלו רק , דבשמן זה די ליתן פחות שמן כדי להדליק אותו שיעור
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˙ÂÎÂ¯‡ ÂÈ‰È˘ ‰ÂˆÓ ¯Â„È‰ ˘È ‰ÂÚ˘ ˙Â¯�·Â ,È‡„Ó ¯˙ÂÈ ‡Ï Í‡.41 

ˆ¯ ‡Ï Ì‡ , Ô˙ÈÏÂ ‰˙Â·ÎÏ ÍÈ�ÈÏ„‰ ¯·ÎÂ ¯ÂÚÈ˘Î ÔÓ˘ ‰· Ô˙˜‰ .כ
˜ÈÏ„‰ÏÂ ¯ÂÊÁÏÂ ¯ÂÚÈ˘Î ÔÓ˘ ,„‰·˘ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ‰�Â˘‡¯ ‰˜Ï

Â˙·ÂÁ ,‰˙Ú ÔÓ˘ „ÂÚ ÛÈÒÂÈ˘ ÏÈÚÂÈ ‡ÏÂ , ‰˘ÂÚ ‰˜Ï„‰˘ ÈÙÏ
‰ÂˆÓ.42‰È�˘‰ Â˙˜Ï„‰· Í¯·È ‡Ï Ì�Ó‡ .43 ¯‰ÊÈ Ì„‡ ÏÎ ÔÎ ÏÚÂ 

¯ÂÚÈ˘Î ÔÓ˘ ‰· ˘È Ì‡ ˜ÈÏ„È˘ Ì„Â˜ ˜Â„·Ï , ÈÎÏ ÌÈÓÚÙÌ‚ Â�˙�˘ 

                                                                                      
כ שיש מצוה בתוספת שמן " שמצדד ג:]שבת כא[ס "בגליוני הש' ועי]. חצי שעה

, ודימה להא דמילה דכל שהוא עוסק במילה חוזר אף על ציצין שאין מעכבין

ל דאיכא "אבל הכא מנ, פ גם כשאין מעכבין הוי הידור"ויש לדחות דשם עכ

 .ע"וצ, הידור כלל

 . ים יותר כשהם ארוכים יותרלפי שהם נא,  וטעם הדבר.ח שם"ב וכה"מ .41

 .ח וישב אות ח"ובא, ח"ב סק"ב ומ"ע תרעה ס"שו .42

א משום דגם במנורה "וטעם הדבר בזה י. ז"ח סקט"ח שם וכה"ב ובא"מ .43

כדאיתא , שבמקדש לא היה נותן שמן מתחילה כדי שתדלק כל הלילה

אני מנורה דש, ה בשיעור חילק בזה"צ זללה"ר הגרב"אמנם מו. .]פט-:פח[במנחות 

ולכן אף שלא , להדליק הנרות ושיהיו דולקות עד הבוקר, שיש בה שני עניינים

ח "כ בנ"משא, כ"יוכל להוסיף אח, היה מתחילה שמן כדי צרכה עד הבוקר

ואם אין שיעור כזה חסר בעיקר , כ זמן לפרסום הנס"המצוה בשביל שתדלק כו

ח המצוה בעת "דבנ, ז" שחילק כעי]א"תרע סק[במקור חיים ' ועי, ההדלקה

ולכן גם צריך שיהא כל השיעור באותה , כ כבתה אין זקוק לה"ההדלקה וע

, כ כבתה זקוק לה"וע, כ במנורה המצוה גם שתדלק כל הלילה"משא, הדלקה

 ]ז"ל סק' מנחות סי[א "בחזו' אמנם עי[, כ"ולכן מקיים המצוה גם בהוספת שמן אח
כ לא קיימו "רו מלמטה למעלה דאשהוקשה לו על מה שאמרו במנחות ששיעו

, שעשו כן בנר של חול' ופירש בגמ, כלל מצות הדלקה כי לא היה בה כשיעור

, לפרש עוד טעם למה אינו מברךויש @@]. ל"ומשמע דנקט שאין לחלק כהנ

' ש והטור נחלקו התירוצים בגמ"והרא' פ מה שנתבאר להלן שלדעת תוס"ע

א אדליק מדליק או מצד שיעור מ בכלתה רגל מן השוק מצד דאי ל"אם נ

אבל , כ לתירוץ בתרא דוקא צריך להיות שיעור שמן כחצי שעה"א, השמן

רק שאם לא הדליק מדליק תוך זמן , לתירוץ קמא לא נתבאר דין בכמות השמן

 .כ לא יברך"וע, ל דסגי בשמן מועט ביותר"ולעולם י, זה
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 ÍÙ˘� ¯ÂÚÈ˘Î ‰·Ú" ‰ÊÈ‡ È‰ÓÂ„ÎÂ ‰¯˜Ó.44  

ÔÓÊ‰ ˙ÏÈÁ˙ ¯·Ú˘ ¯Á‡ ˜ÈÏ„Ó‰ ,‡ ÔÓ˘ ‰· Ô˙ÈÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ .כא
‰Ú˘ ÈˆÁ ¯ÂÚÈ˘Î , ÔÓÊ‰ Â˙Â‡Ó ˜Ï„˙˘ ¯ÂÚÈ˘Î ÔÓ˘· È„ ‡Ï‡

˜Â˘‰ ÔÓ Ï‚¯ ‰ÏÎ˙˘ „Ú ˜ÈÏ„Ó˘.45 ÌÈ�Ù· ÔÈ˜ÈÏ„Ó‰ Ì�Ó‡ 
                                    

 .ו"ח סקט"ח שם וכה"בא .44

 והנה@@ .בשיעור ה"זללה צ"הגרב ר"מו הורה כןו ,ו"סקט ח"וכה ה"סק ב"מ .45

 דאי מצד או ,השוק מן רגל שתכלה בשיעור מ"נ למאי לישני תרי אמרו 'בגמ

 והטור ש"והרא 'תוס ודעת ,השמן לשיעור מ"דנ או ,מדליק אדליק לא

 הטור כדנקט ולא[ ם"הרמב בדעת י"הב דעת נ"וכ ,אהדדי פליגי דהתירוצים

 הדין נאמר לא בתרא לתירוץ כ"וא ,]]ט פרק[ קמןל ת"וכמשנ ,ם"דהרמב בדעת

 לו יש שמדליק זמן בכל ולעולם ,השמן כמות על רק ,כלל ההדלקה זמן על

 אחר השוק מן רגל שתכלה שיעור שהוא שעה חצי כשיעור שמן ליתן

 משך הוא כזה זמן ששיעור בעלמא לסימן הוא רגל שתכלה ושיעור ,השקיעה

 .ה"זללה צ"הגרב ר"מו ביאר ז"וככ ,קשמדלי עת בכל המחוייב הזמן

 זמן לענין שני כתירוץ החמיר ע"השו שמרן דמאחר ,ע"יל ומעתה@@

 עלות עד מדליק השוק מן רגל שכלתה קודם הדליק לא אם שגם ,ההדלקה

 ,השמן כמות לענין גם זה כתירוץ להחמיר יש לכאורה ז"לפ כ"א ,השחר

 בדברי הפוסקים ש"כמ ולא ,שעה חצי כשיעור ליתן מחוייב אופן שבכל

 שמן שיעור שיתן די הזמן מתחילת שעה רבע שעבר אחר שהמדליק ע"השו

 שמן נותן הלילה בחצות שהמדליק כשם דלכאורה ,שעה כרבע שתדלק

 אחר במדליק גם כ"א ,עיקר בתרא תירוץ דלמא מחומרא שעה חצי כשיעור

 רןמ בדעת בזה לבאר והנראה@@ .כן לחוש יש הזמן מתחילת שעה רבע

 קמא דלתירוץ חדא ,בתרתי בתרא אתירוץ פליג קמא תירוץ דאמנם ,ע"השו

 מדליק בתרא ולתירוץ השקיעה שאחר שעה בחצי רק מוגבל ההדלקה זמן

 ודי ,שעה כחצי שידלק שמן בשיעור חיוב אין קמא דלתירוץ ,ועוד ,הלילה כל

 רוץתי אבל ,שעה חצי כשיעור שיתן מוכרח בתרא ולתירוץ ,ביותר קצר בזמן

 אתירוץ פליג ,]נמי ואי בלשון רק אימא איבעית בלשון נאמר שלא[ בתרא

 ואילו ,השוק מן רגל שתכלה הזמן אחר גם להדליק לו דיש ,בהא רק קמא

 דאילו ,קמא לתירוץ מודה מיהא בהא אבל ,שעה חצי כשיעור נותן אז מדליק

 ודי ,שעה חצי כשיעור שמן ליתן אופן בכל צריך אינו הזמן תוך מדליק

 לתירוץ שחייבו מה דכל ,לא ותו השוק מן רגל שתכלה שיעור עד שידליק

 רגל כלתה שלא בזמן ממש מפרסם אינו כאשר הוא שעה חצי שיעור בתרא
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 רפח

˙È·‰ È�·Ï ˜¯ ¯ÎÈ‰‰˘ ,ÚÂ„È‰ ¯ÂÚÈ˘Î ÔÓ˘ ‰· Ô˙Â� ÌÏÂÚÏ ,
˜Â˘‰ ÔÓ Ï‚¯ ‰˙ÏÎ˘ ¯Á‡ ˜ÈÏ„Ó Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â.46 ÔÈÈ„Ú˘ ˙ÂÓÂ˜Ó·Â 

Á ¯Á‡ ˜Â˘‰ ÔÓ Ï‚¯ ‰˙ÏÎ ‡Ï‰Ú˘ Èˆ ,‡" ÔÓ˘ Ô˙ÈÏ ÍÈ¯ˆ Î
ÔÓÊ‰ ˙ÏÈÁ˙· „ÈÓ ˜ÈÏ„‰ ‡Ï Ì‡ Ì‚ ‰Ú˘ ÈˆÁ ¯ÂÚÈ˘Î.47 

‰È"˘ ‡ „ÁÂÈÓ ÈÏÎ ÔÈÎ‰Ï ¯Á·ÂÓ‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ˘ ˜ÈÊÁÓ .כב
 ˜ÂÏ„ÏÎ"˙ÂÚ˘ ·, Â ‰ÏÈÏ ÏÎ· ˜ÏÁÏ ˙Â¯�‰ ÏÎÏ]ÂÌ‚˘Ó˘‰ ¯�Ï  [

‰Ú˘ ÈˆÁ ¯ÂÚÈ˘,Â ÈÚ" Â‡ˆÓ� ÊÓ"ÌÈ¯ÂÚÈ˘ „ , Ïˆ�ÈÏ Ô˙ÏÂ‚ÒÂ
Ì„ ˙‚È¯‰Ó.48 

ä úøåöíäéøåãéäå úåøð 

 ÈÏÎ ‰ÈÏÚ ‰ÙÎ ‡ÏÂ ˙ÂÏÈ˙Ù „È¯Ù‰Ï�Ú˜˙˘ ÔÓ˘  ‰ÓÎ ‰· Ô˙¯ .כג
˙Â·‰Ï˘‰ ,„Á‡ ¯�Ï ÂÏÈÙ‡ ‰ÏÂÚ ‰�È‡ ,‰¯Â„ÓÎ ‡È‰˘ ÌÂ˘Ó. Ì‡Â 

ÈÏÎ ‰ÈÏÚ ‰ÙÎÈÚÂ "˙Â„¯Ù� ˙Â·‰Ï˘‰ Ê , ¯�Ï ‰ÏÂÚ ‰ÏÈ˙Ù ÏÎ
„Á‡.49 

                                                                                      
 מוכרח בתרא כתירוץ לילה בחצות המדליק דאמנם ,ניחא ומעתה .השוק מן

 עד בהדלקה לו די הזמן תוך המדליק אבל ,שעה חצי כשיעור שמן ליתן

 .הפוסקים וכדברי ,השוק מן רגל השתכל

 .ח שם"ב וכה"מ .46

דאמנם נתבאר לעיל שהעיקר שאין מחייבין אותו להדליק עד שתכלה רגל מן  .47

דהיינו שאם דר במקום שיש עוברים ושבים עד שעה , השוק באותו מקום

, מאוחרת אינו צריך להדליק עד שיעור כמה שעות שתכלה רגל מן השוק שם

דומיא דמדליק , הדר דינא שידליק חצי שעה, רסום הנסמ אם יש פ"אבל מ

 .בביתו שנותן שמן לחצי שעה בכל זמן שמדליק

כז ' סי[ובמועד לכל חי , ל"ה בסידור האריז"וכ,  בשם המקובלים]א מחנוכה"פ[י "חמ .48
וסך החישוב , ד"י רבי יצחק בן הראב"כ בכת"ועיקר הרמז בזה נמצא ג. ]אות יט

הוא עם שיעור שמן להדלקת חצי שעה גם בנר השמש בכל ד שיעורין "של מ

שגם בנר השמש יש ליתן שמן כבשאר , וכמבואר שם בכתב היד, הלילות' ח

 .ולא ליתן בו פחות, הנרות שיעור חצי שעה

 .ד"ע תרעא ס"שו .49
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 בדין קערה שכפה עליה כלי ושלא כפה עליה כלי

 דדווקא נראה: ז"כתב ע ]:שבת כג[ל "מ הורוויץ זצ"בהגהות הגראהנה  

. לה זקוק אין כבתה ד"למ הראשון יצא זה אחר בזה אבל אחת בבת כשהדליקו

כ הראשון יצא "ל כבתה אין זקוק לה א"ומבואר דקשיא ליה דלמאי דקיי. כ"ע

. ולזה העמיד בהדליקו בבת אחת, ורק הבאים אחריו לא יצאו, ידי חובתו

ז לא יצא "ידליקו אחרים אחריו עכמשמע שגם כש' דהרי בגמ, וביאור דבריו

מ בכיבו "מ, כ אפילו נימא דבמכבה בעצמו במזיד לא יצא"וא, ידי חובתו

כ קשיא אמאי לא עלתה אפילו לראשון "וא, אחרים ודאי דהוי ככיבתה הרוח

ד "ולמ, הלא הדלקת השני בלא כפיית כלי הויא ככיבוי לראשון, שהדליק

דהלא המעמיד , נראה לומראכן @@. וכבתה אין זקוק לה כבר יצא ידי חובת

במקום שבודאי תכבה מן הרוח וכבתה צריך לחזור ולהדליק מדינא משום 

ל דהמדליק בקערה שמדליקין בה כמה "כ י"וא, דהוי כלא נתן בה שמן כשיעור

, ל כמדליק במקום הרוח שבודאי תכבה"מ הו"מ, אף כי מדליקין אחריו, א"בנ

צ "או אפילו אם המכבה במזיד א, ]אומר מותרד[שוגג  ועל כן אפילו אי חשיב

דומיא דמדליק במקום , מ בזה לא עלתה אפילו לראשון"מ, לחזור ולהדליק

מ "ל מדליק ע"דהו, זקוק לה אין ועל כן אין שייך כאן דינא דכבתה, הרוח

, ואם לאו לא מהני, ז צריך לכפות הכלי קודם ההדלקה"ולפ, לכבות תיכף

ל "הגאון רבי שמואל סלנט זצוהנה @@. ב וגם לברךוצריך לכבות ולהדליק שו

מ הרי הראשון "מ, דגם כשכפה כלי על הקערה דלא הוי כמדורה, הקשה

ג בדיני נזיקין "וכה, שהדליק תחילה היתה האש שלו ראויה לכלות כל השמן

חשיב , פ שהוסיף שני"אע, כ"ל דאם אש של ראשון היתה ראויה לשרוף כו"קיי

נ גם כשיש שמן כשיעור לשניהם היאך יצא "כ ה"וא, כלראשון המזיק לשלם ה

ל "ס זצ"ומכח זה חידש הגרש. הלא כל השמן חשיב של ראשון, שני בהדלקתו

, ועל כן ההדלקה מתייחסת לשניהם, דאיירי דוקא בהדליקו שניהם בבת אחת

ה תמה "צ זללה"ר הגרב"מואמנם @@. ז אינה עולה אלא לראשון"אבל בל

א "שהרי א, לומר דהכא איירי כשהדליקו בבת אחתא "דא, ז בשיעור"ע

לפי , וגם אם יבואו יחד ממש אין זה בידם שידליקו שניהם באותו רגע, לצמצם

מ הורוויץ "ש הגרא"וזה דלא כמ[כ בחימום הפתילה עד שנדלקת "שתלוי ג

ה דיש חילוק "ר זללה"ל ביאר מו"ס זצ"עיקר קושיית הגרשוביישוב @@]. ל"הנ

י שהלכה האש "דבנזיקין דאתינן לחייבו על תוצאת מעשיו ע, יםגדול בין הדינ

ל דכל דבלאו שני הוה אזלא הרי "בזה י, למרחוק והזיקה והוי אשו משום חיציו

אבל היכא , והכל מתייחס לראשון, ואין מעשה השני מוסיף, חיציו דראשון הן

שאם הדליק ראשון בקצה , כ"ולא על המתחדש אח, שהנדון על מעשיו עתה
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אין אנו דנים שעשה הראשון כל הפעולה , אחד של הבגד וחבירו בקצה השני

אלא שניהם עשו , לבדו וכל הבגד חשיב כנשרף בשעת הדלקת הראשון

כ גבי "וא, פ שהדלקת הראשון קדמה מעט להדלקת השני"פעולת הנזק יחד אע

, י הראשון או לא"אלא אם הודלק כל השמן ע, ח שאין הנידון על התוצאה"נ

ולא חשבינן שכבר נתכלה , כ יצא ידי חובתו"ה גם כשיבוא השני להדליק אחבז

ק "דהלא אמרו בב, ה בזה"ר זללה"הוסיף מועוד @@. י הראשון"כל השמן ע

י פירש "ורש, דמנא תבירא תבר, זרק כלי מראש הגג ובא אחר ושיברו פטור :]יז[

ירא אלא ל דלא חשיב מנא תב"ונראה מדבריו דס, שם דאיירי בכלי שלו

ז שהשליכו וכלפיו הוי מנא תבירא אין המשברו "דעי, בשהכלי של הזורק

אבל אם השליך ראובן כלי של שמעון ואפשר להצילו ובא לוי , באמצע חייב

נ בנידון דנן "ז ה"כ לפ"וא, ח מנא תבירא כיון שניתן להצילו"דל, ושברו חייב

 אפשר לכבות לא חשבינן לכל השמן כנשרף בהדלקת הראשון לפי שעדיין

דהנה גבי שבת ודאי שנר , ה באופן אחר"ר זללה"תירץ מועוד @@. ולהצילו

פ שחיוב "אע, שהדליקו ראובן ובא שמעון והטהו הרי המטה חייב משום מבעיר

משום דבלאו שני נמי הוה , תשלומי הנזק של השמן מתייחס לראשון בלבד

 הכל הולך אחר פ שבדיני תשלומי נזק"כ דחשיב שני מבעיר אע"וע, אזלא

שאף שלענין נזקין הראשון חייב בכל , נ לענין חנוכה דכוותה"וה, הראשון

ע "וע[, מ חשיב שני מדליק בפני עצמו לצאת ידי חובתו"מ, תשלומי נזקי השמן

יש לדון בזה במדליק כמה פתילות בקערה עוד @@]. בזה ]י"ס[במקראי קודש 

מ כשהדליק "אבל מ,  שעהז נמצא שלא ידלקו חצי"ועי, וכפה עליה כלי

ואין בו ' פ שבמדליק נר א"שלכאורה אע, הראשון היה לו שיעור לדלוק כדינו

, ולא מועיל להוסיף עתה שמן, שמן כשיעור צריך לכבותו ולחזור ולהדליק

י שגם שאר נרות מסתפקים מן "מ בזה שבאמת יש שמן כשיעור רק שע"מ

כ לכאורה יועיל "א,  שעההשמן מתמעט מהר ואינו מספיק גם לראשון לחצי

ז יחזור לכמות שהיה "שעי, פ יועיל לכבות הנרות הנותרים"או עכ, להוסיף שמן

קתני מילא קערה שמן והקיפה ' בלשון הגמוהנה @@. בהדלקתו הראשונה

מ לעיקר "ז נ"הלא אי, ע אמאי נקט שמילאו הקערה שמן בתחילה"ויל, פתילות

משום דבדליכא , דוקא נקט רבא כןונראה ד. הנדון אם חשיב כמדורה או לא

פ "ואע, שמן כשיעור להדליק שם כל הנרות לית דינא ולית דיינא דלא יצא

ג לא מועיל להוסיף שמן "משום דכל כה, שבהדלקת הראשון היה שמן כשיעור

כ כדי "עדיין יש לדון אם יועיל לכבות הנרות הנוספים אחומיהו @@. כ"אח

, ה תמה בזה"צ זללה"ר הגרב"ומו. ו לאא, להחזיר הדלקה הראשונה לתיקנה

 משמע שצריך לכבות כולה ולחזור ולהדליקה ]ד"תרעא סק[ח "שבדברי הפר
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˘˘ Â¯Ó‡È ‡Ï�‰ ˙ˆ˜Ó ˜ÈÏ„È ‡Ï , È�ÂÚ˘Ó Ô˙ˆ˜ÓÂ ÔÓ˘· ˙Â¯‰ .כד
ÌÂ˜ÈÏ„‰ ÌÈ˘�‡ ,‡ Ì‚Â‰ÂˆÓ ¯Â„È‰ Â�È.50 ÏÎ ˜ÈÏ„‰Ï ÔÈ‚‰Â�‰ Ì�Ó‡ 

ÂÓˆÚ È�Ù· ˙È·‰ È�·Ó „Á‡ ,‰ÂÚ˘· ‰ÊÂ ÔÓ˘· ‰Ê ˜ÈÏ„‰Ï ÔÈ‡˘¯.51 

 ‰ ÏÎ ÂÈ‰È˘ ·ÂË,52 ‡ÏÂ�ÈÓÂ Ô‰È‡¯ÓÂ ÔÏ„Â‚· Ì‚ ÔÈÂ˘ ˙Â¯�Ì .כה
‡ˆÂÈ „Á‡Â Ò�Î� „Á‡ ‰È‰È ,ÍÂÓ� „Á‡Â ‰Â·‚ „Á‡ ‡ÏÂ.53 ¯� Ì�Ó‡ 

˙Â¯�‰ ¯‡˘Ó ‰�Â˘Ó Â˙Â˘ÚÏ ·ÂË ˘Ó˘‰ ,ÎÈ� ‡‰È˘ È„Î Â�È‡˘ ¯
‰ÎÂ�Á ˙Â¯� ÏÏÎÓ,54˙Â¯� ¯‡˘Ó „ˆ‰ ÔÓ Â‡ ‰ÏÚÓÏ ÂÁÈ�Ó Ì‡Â  ,

‚ÂÒ‰ Â˙Â‡Ó ÈÂ˘Ú ÂÏÈÙ‡ ,¯ÎÈ� ÂÓÂ˜Ó È¯‰.55 

 ·‡‰ ÂÈ‰È˘ ÍÈ¯ˆ,56 ˙·‰Ï˘ ÏÎ ‡‰˙˘ ÔÙÂ�ÊÓ ‰Ê ÔÈ„¯ÙÂÓ ˙Â¯‰ .כו
‰ÓˆÚÏ ˙¯ÎÈ�,57˙Â·‰Ï˘‰ ÔÈ· Ú·ˆ‡ ¯ÂÚÈ˘· È„Â ,58 ¯‰ÊÈÏ ˘ÈÂ 

‰Ê· ,ÊÏ ‰Ê ÔÈÎÂÓÒ ÌÈ�˜‰˘ ‰ÎÂ�Á ˙Â¯� ÔÈÈÂˆÓ ÈÎÚÈ˘ ÔÈ‡Â ‰Â ¯
˙Â·‰Ï˘‰ ÔÈ· Ú·ˆ‡ .ÔÈÎÂÓÒ Ì„ÈÓÚÈ ‡Ï ‰ÂÚ˘ ˙Â¯�· ˜ÈÏ„Ó Ì‡Â ,

                                                                                      
 אבל אם ,צריך למהר לכפות עליה כלי קודם שידליקנה: שכתב, בברכה

 וצריך לכבותה ולחזור ,ם לא עשה כלו,כ כפה עליה כלי"הדליקה ואח

אבל הנר , ת האחרים שהדליקדי שיכבה הנרו' ולכאו. ולהדליקה בברכה

ואם נימא דחשיב מעיקרא . [ע"וצ. הראשון יחזור לתיקנו גם בלי לכבותו

 ].נראה דניחא, כמדליק במקום הרוח שבודאי תכבה

א "ש שאף שמרן החיד"וע, א"ח סקכ"ח וישב אות יג וכה"ב ובא"ב תרעג סק"מ .50

ם אין לו די וא. מ בדאפשר יש לימנע משום הידור מצוה"מ, פקפק להקל בזה

וטוב יותר שיעשה השאר בשאר , בשמן זית והשאר בשעוה' שמן ידליק א

 .שמנים שלא יהא ההפרש ניכר

 .ב שם"מ .51

 .ג"ח תרעג סקכ"ח וישב אות יג וכה"בא .52

 .ח"ח סקכ"ו וכה"ב תרעא סקט"מ .53

 .ח שם"בא .54

 .ח שם"כה .55

 .ד"א תרעא ס"רמ .56

 .ד"ב סקי"מ .57

 .ד"ח סקל"כהח ו"ז וסקי"ב סקט"מ .58
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Â˙·ÂÁ È„È ‡ˆÈ ‡ÏÂ ÌÈÏÙÂ�Â ÌÈÏÙÎ� ÔÈÓÓÁ˙Ó˘Î Ê‡ ÈÎ.59 ÍÈ¯ˆÂ 
ÔÈÎÂ¯‡ ˙Â¯�‰ ‰˘ÚÈ˘.60 

· Ô˙È˘ ·ÂË ,‰ÏÚÓÏ ÔÓ˘‰ ‰È‰È˘ , ¯·‚ ÈÎ ÊÓ¯Ï È„Î�ÌÈÓ ˙Â¯ .כז
ÌÈ�Â„ÈÊ‰ ÌÈÓÏ ÂÏ˘Ó�˘ ˙ÂÓÂ‡‰ ÏÚ Ï‡¯˘È.61 ÈÂ"‰ÏÈÁ˙ Ô˙È˘ ‡ 

ÈÏÎ· ‰ÏÈ˙Ù‰ ,Á‡Â"ÔÓ˘‰ Ô˙È Î.62 

, ÈÓ :·‰Ê ,ÛÒÎ�Â„È‰‰ ÈÙÏ Ì‰· ˜ÈÏ„‰Ï ÔÈÈÂ‡¯‰ ÌÈÏÎ È¯ .כח
·‰ÊÏ ‰ÓÂ„‰ ÏÏ˜ ˙˘ÂÁ� ,ÌÂ„‡ ˙˘ÂÁ� ,ÏÊ¯· ,ÏÈ„· ,˙¯ÙÂÚ ,

˙ÈÎÂÎÊ ,ıÚ ÈÏÎ ,ÌˆÚ ÈÏÎ ,˙¯ÙÂÚ ‰ÙÂˆÓ Ò¯Á , ÈÂÙÈˆ ‡Ï· Ò¯Á ÈÏÎ
]˘„Á ‡‰È˘ „·Ï·Â63[ ,ÔÂÓÈ¯ ˙ÂÙÈÏ˜ ,ÊÂ‚‡ ˙ÂÙÈÏ˜ , ÔÂÏ‡‰ ˙ÂÙÈÏ˜
]ÂÌ‰· „ÂÓÏ ˙ÂÈÂ‡¯Â ÛÎ ÔÈÓÎ ÂÈ‰È˘ ÍÈ¯ˆ ˙ÂÙÈÏ˜· .[ ÈÏÎ ÏÎÂ

‰˜Ï„‰Ï ÈÂ‡¯ ÔÈ‡ ‰ÎÈÓÒ ‡Ï· „ÂÓÚÏ ÏÂÎÈ Â�È‡˘.64 Ì‡ Â‰ÈÓÂ 
¯·„ ÏÎÏ ÈÏÎ ·˘Á� ‰ÏÈÁ˙Ó ÍÎÏ ‰˘Ú�.65 

                                    
 .ה אפילו"ל ד"ה ובה"ח סקל"כה .59

 .ב"ח סקטו"כה .60

 .ל"ב בשם יפ"ח תרעא סקל"כה .61

, לענין נר שבת,  בשם ספר גליא רזא]רסג' סי[ה במקור חיים לבעל החוות יאיר "כ .62

כ "ואח, כ נתינת הפתילה בתוכו"ואח, פ הסוד יש להקדים נתינת הכלי"שע

,  שכן היה סדר הטבת הנרות בבית המקדש:]כד[א ביומ' בגמ' ועי. נתינת השמן

גם גבי חנוכה מה טוב אם יוכל ' ולכאו. כ נותנין השמן"שנותנין הפתילה ואח

 .לעשות כן

 .ג"ע תרעג ס"שו .63

 .א"ח סקס"כה .64

ז הוא הדין בכוסיות "ולפ. ש"ע,  לענין דיני נטילת ידים]ה"קסא ס[ע "וכמבואר בשו .65

, ואינם יכולות לעמוד בפני עצמן, ג המנורות"ין אותן עשמניח, זכוכית קטנות

וכן . לפי שנעשו מתחלתן לכך, כ כשרות להדלקה"שאעפ, מפני חידודן למטה

ומשברים חלקם העליון , במה שמצוי היום כלי זכוכית קטנים עם שמן ופתילות

פ שאינם ראויין לעמוד בפני עצמן בלא סמיכה "שאע, ומוכנים להדלקה

ואין לחוש בהם מצד שנעשו . לפי שנעשו מתחילה לזה, הכשרים להדלק

, ]ז אינו מוסכם"וג', שיש האומרים שאינו כלי לקידוש וכדו[, לשימוש חד פעמי
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‰ÎÂ�Á ,ÌÏÈ·Ë‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡.66 

Ó ÂÏ ˙Â˘ÚÏ Ì„‡ ÏÎ Á¯ËÈ˘ ÈÂ‡¯ , ˙‚˘Ó Â„È˘ ÈÓÂ�ÙÈ ‰¯Â‰ .ל
ÛÒÎ Ï˘ ‰¯Â�Ó ‰˘ÚÈ,67 Ì‡ Ë¯Ù·Â  ˜„˜„Ó ‰Ê‰ ÌÏÂÚ È�ÈÈ�Ú·
ÌÈ‡� ÌÈÏÎ· ˘Ó˙˘‰Ï ,ÎÔÎ˘ Ï Ï„˙˘È˘ ÍÈ¯ˆ ‰ÂˆÓ ¯·„Ï˘ 

ÛÒÎÓ ‰¯Â�Ó ˙Â˘ÚÏ.68  

ÈˆÓ�Â˘‡¯· Â�· ‰˜Ï„‰‰ ˙ÂˆÓ ¯˜ÈÚ˘ ÌÈ�Á ¯�Î‰· ‡È‰ ‰ÎÂ�˙  .לא
ÌÈ�Ó˘‰Â ˙ÂÏÈ˙Ù‰,69Ï· Ú·˜È ˙ÂÂˆÓ· ˜Â„˜„‰ ÈÎ ¯ÂÎÊÈÂ · È�· ˙Â·

                                                                                      
ומה שבני אדם נוהגים בפזרנות , לפי שמכל מקום הם ראויות לשימוש חוזר

ודוגמא . אינו גורם לבטל מהם חשיבות כלי גם קודם שנזרקו, ומשליכין אותם

פ שמשליכין אותם "שאע, או קופסאות שימורים, ר בקבוקי מיץ ענבים וייןלדב

מ "ואין בזה נ[, פשוט שהם כלים גמורים קודם שנזרקו, מיד לאחר שימוש יחידי

 .נ דכוותה"וה, ]ל"ואכמ, אלא לענין טבילת כלים

, צ להטביל" דאם אינו לוקחו לצורכי סעודה א]ח"קכ ס' סי[ד "ע יו"בשו' עי .66

ך שם "ובש, מ אסור להשתמש בו לצרכי סעודה בלא טבילה"א שם דמ"וברמ

אם נמלך להשתמש בו לדבר שאינו צרכי ,  דאפילו לקחם לצורכי סעודה]ז"סקי[

 .מותר להשתמש למה שאינו צרכי סעודה, סעודה

 ויש עדיפות למנורה עשויה כולה מכסף והיא .ד"ח סקס"ח וכה"ב תרעג סקכ"מ .67

לפי , פ שמבחוץ נראות שוות ביופיים"אע,  מברזל ומוכספתיותר ממנורה, קטנה

 בשם -ומנורה מכסף קטנה חשובה הרבה יותר , שההידור הוא בחשיבות הדבר

 . ל"ש אלישיב זצ"הגרי

יודע כמה דאגתי על ' וה: ובספר סדר היום כתב. כז אות טו' מועד לכל חי סי .68

סד אלוקים שיגמור בידי אבל בטחתי בח, ענין זה ולא עלה בידי לקוצר ההשגה

 .לעשות כוונתי

ל דמצות נר חנוכה ודאי אינה "וי: ל" וז:]ז[ בפסחים ]ן"תלמיד הרמב[ברבינו דוד ' עי .69

שאם קנה אדם פתילות ושמנים והדליק בשביל חבירו ודאי לא , י שליח"ע

אלא כמי שהניח תפילין ונתעטף בציצית , עשה כלום ואינו ראוי לברך כלל

ב בביתו השמנים והפתילות יכול אחר "אבל אחר שהכין בעה, בירובשביל ח

, שהברכה על עיקר ההדלקה היא, שיברך במקומו הוא שומע ויוצא ידי ברכה

 .ל"עכ, רוצה לומר התקנת השמן והפתילות
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Ú ˜¯ Â˙È·"‰Ê· ‰·‰‡· ˜ÒÂÚ Â‰Â‡¯È˘ È .Ú ‰‡¯ ‡� ÍÏÂ" Ô„ÂÒ Ù
 Ë¯Ù ÏÎ· ˘È ÌÈ‰Â·‚ ÌÈÊÓ¯Â ˙Â˘Â„˜ ˙Â�ÂÂÎ ‰ÓÎ ÌÈ¯·„ Ï˘

˙Â¯�‰Ó ,Â�È„Î ‰˜Ï„‰‰ ÌÂ˜Ó·Â ˙·‰Ï˘·Â ˙ÂÏÈ˙Ù·Â ÔÓ˘·,70 ÏÚÂ 
Ë¯Ù ÌÂ˘· ‰Ê· ÏˆÚ˙È ‡Ï ÔÎ ,ÌÈÓ˘ Ì˘Ï ÂÈ˘ÚÓ ÏÎ ‰˘ÚÈÂ .ÈÂ" ‡

‰ ˙¯˜Ú ‰˘‡‰ ‰˘Ú˙˘ ·ÂË ÔÓ˘‰ ˙�Î‰Â ˙Â¯�‰ ˙·Ë‰ ÈÎ˙È·.71  

‰ÂÎÂ ÛÒÎ Ï˘· ˜ÈÏ„‰Ï ¯Â„È‰‰˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È ,' ÔÙÂ‡· ‡Â .לב
ÛÒÎ Ï˘ ‰¯Â�Ó· ‡ˆÓ� ÂÓˆÚ ÔÓ˘‰˘,72 È·‚ ÏÚ Ô˙Â� Ì‡ Ï·‡ 

ÈÂˆÓÎ ÔÓ˘‰ Â· Ô˙Â�Â ˙ÈÎÂÎÊ ÈÏÎ ‰¯Â�Ó‰ ,˙ÈÎÂÎÊ· ˜ÈÏ„ÓÎ ·˘Á� ,
Â ÌÈÈ˜Ó˘ Ì‚‰ ‰Ê·'Â‰Â�‡Â ÈÏ‡ ‰Ê'‰¯Â�Ó·  , ¯„Ò ÌÂ˜Ó ÏÎÓ

�‰ ˙ÂÓÈ„˜‰"˘ÓÓ ÌÎÂ˙· ˜ÈÏ„Ó· ‡Â‰ Ï.73 ÂÓ ˙Ú„Â"·¯‚‰ ¯" ˆ
‰ÏÏÊ"‡˘ ‰"˘ÓÓ ÛÒÎ ˙ÂÈÒÂÎ· ˙Â¯�‰ ÂÈ‰È˘ ¯„‰Ï ˆ . 

ÔÙ‚ ¯ÓˆÓ ÂÓˆÚ· ˙ÂÏÈ˙Ù‰ ‰˘ÂÚ Ì‡ , ˙ÂÏÈ˙Ù ˙Â˘ÚÏ ˜„˜„È .לג
˙Â·ÚÂ ˙Â‡� ,ÊÁ ÂÁ·˘˘ ÂÓÎÂ"˙Â„ÈÙÏ ˙˘‡ ‰¯Â·„ ÔÈ�Ú· Ï.74 

                                    
 .א"ש זיע"ל ורבינו הרש"בזה בדברי האריז' עי .70

  .ש"ע, כז אות כה' מועד לכל חי סי .71

 .מקום המחזיק השמן עצמו, ס"שבשכי כן הוא נר  .72

 שעץ ]ו"ג מ"פי[ש בכלים "ממ, ושמא יש להביא ראיה לזה. קנז' ח סי"שבט הלוי ח .73

והכא נמי הרי החנוכיה משמשת מקום , המשמש את המתכת מקבל טומאה

ושמא יש לדחות דהכא . ונמצא שהעיקר הוא הזכוכית, להעמדת הכוסיות

אלא שהזכוכית משמשת לה שלא , הכסףבאמת נחשב עיקר ההדלקה במנורת 

דהתם שמא איירי רק , ושמא יש לחלק מההיא דכלים. ודוחק, תתלכלך

 .ועיין. ג זה"כלים המונחים זה ע' ולא בב, החלקים לכלי אחד' בנתחברו ב

, רץאמעיד אני עלי את השמים ואת ה: ל" וז]פרשה י[ה בתנא דבי אליהו רבה "כ .74

 הכל לפי מעשה ,איש ובין אשה בין עבד בין שפחהבין גוי ובין ישראל בין 

, בעלה של דבורה עם הארץ היה, אמרו,  כך רוח הקודש שורה עליו,שעושה

מה אם ,  בוא ועשה פתילות והולך לבית המקדש שבשילה:אמרה לו אשתו

והוא היה עושה ,  ותבוא לחיי העולם הבא,יהא חלקך עם אנשים כשרים

ה בוחן "הקב. לפיכך נקרא שמו לפידות,  מרובהכדי שיהא אורן, פתילות עבות

 ועשית פתילות עבות כדי תה אתה נתכוונ, דבורה:אמר לה, לבות וכליות הוא
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 , ‡·Ó Ï�È‚‰�ÏÈÏ ÏÎ· ˙ÂÏÈ˙Ù‰ ÛÈÏÁ‰Ï ·ÂÈÁ ÔÈ‡,75ÛÈÏÁ‰Ï Â‰ .לד
˘„Á˙Ó Ò�‰ ‰È‰ ‰ÏÈÏ ÏÎ˘ ÈÙÏ ,· Ì‚Â ÂÈ‰ ˘„˜Ó‰ ˙È··˘ ‰¯Â�Ó

‰ÏÈÏ ÏÎ· ÔÈÙÈÏÁÓ.76 

                                                                                      
, ארבה אותך בישראל וביהודה ובשנים עשר שבטי ישראל, שיהא אורן מרובה

 דבורה :אמרו, ומי גרם לו ללפידות שיהא מבני אדם כשרים ויבוא לעולם הבא

 : כיוצא בה ועל הדומות לה ועל העושה כמעשיה הוא אומר עליה ועל.אשתו

י שהיתה " שע.]יד[א במגילה "במהרש' ועי. כ"ע. חכמות נשים בנתה ביתה

זכתה לנבואה ולאור התורה שהיתה שופטת עושה פתילות למאור במקדש 

 .את ישראל

 .'ש כן במסכת סופרים פרק כ"פ מ"והוא ע, ד"ע תרעג ס"שו .75

ובאורחות חיים , ו בשם אבודרהם"ה בדרכי משה תרעג סק" וכ,ב"ח סקע"כה .76

ובמאירי , ]ר"והובא בא[, לה' ה בכלבו ובתניא רבתי סי"וכ', ה' הלכות חנוכה סי

ד שלקח בכל לילה "ה בלקט יושר בשם התה"וכ,  שהוא דרך הידור.]כא[בשבת 

 להדליק כשבא: ל" שכתב וז]סדר חנוכה[ה בספר סדר היום "וכ. פתילות חדשות

 ויסיר מותר השמן והפתילות , ייטיב את הנרות קודם שידליק,ליל שני

 וישים בהם שמן כשיעור ,ויקנח הנרות,  ויתנם בכלי אחד מיוחד,שנשארו

ומה שכתב להסיר השמן . כ"ע. וכן יעשה בכל לילה ולילה, ופתילות ראויות

נר  :]חות פחמנ[ל "פ מה שגם במנורה שבמקדש אמרו חז"נראה שהוא ע, הנותר

כשם שהפתילה שכבתה אין י ד"ופירש, שכבתה נידשן השמן נידשנה הפתילה

 כך השמן שנשאר בנר הרי הוא כדשן ואין לו , שהרי היא כדשן,לה תקנה

 ונותן בה שמן ופתילה אחרת ,משליך כל מה שבנר לחוץועל כן , תקנה

 נר שכבה מסיר הפתילה כל: ]ב"ג מתמידין ומוספין הי"פ[ם "וכן פסק הרמב. ומדליקה

 ושמן אחר במידה והוא חצי , ונותן בו פתילה אחרת, ומקנחו,וכל השמן שבנר

וזה שהסיר משליכו במקום הדשן אצל המזבח עם דישון המזבח הפנימי , לוג

בליל ראשון ש, ]תרע' סי[י "הנה לתירוץ שלישי שכתב מרן הב, ואמנם. והחיצון

 ובבוקר מצאו הנרות מלאים , כל הלילה ודלקו,בנרותשבפך נתנו כל השמן 

נמצא שבימי חנוכה שאירע בהם הנס לא החליפו השמן הנותר בבזיכי , שמן

ורשאי להדליק בו , צ להסיר השמן הנותר"ועל כן גם בנרות חנוכה א, המנורה

הנותר מן השמן והפתילות בליל ראשון ד, ]תרעז' סי[וכמבואר בטור , לילה אחרת

ומה שלתירוץ זה . [ז הדרך בלילות הבאים"וכן ע, 'ק בליל במוסיף עליו ומדלי

ל שאין כוונת הדברים שהשמן "נראה די, לא חששו במקדש מצד דנדשן השמן

, אלא שלאחר סיום השמן הראשון, הראשון לא נתכלה וכולו נשתייר בבזיכים
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 · Â˜Ï„È˘ È„Î ˙ÂÏÈ˙Ù‰ È˘‡¯ ÍÂ¯ÁÏ ¯Â„È‰ ˘È.77�Ï˜ .לה

úåøðä úãîòä øãñ 

: È·¯Â Ú"‚ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˘È˘ Ï 'ÌÈË¯Ù�Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„"ÊÈ¯‡‰ Â .לו
‡ ( ÏÈÁ˙È ÌÏÂÚÏ˘ ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ·È�ÓÈ‰ ¯�· .· (˘ ÌÈÓÈ‰ ¯‡˘· ‡‰È

 ‰˙‡˘ ˙ÂÈ�Ù ÏÎ˘ Â˙˜Ï„‰· ÔÈÓÈÏ Ï‡Ó˘Ó ‰�ÂÙÔÈÓÈÏ ÂÈ‰È ‰�ÂÙ .
‚ (Ò�‰ ˙ÙÒÂ˙ ÏÚ ÊÓÂ¯˘ ÛÒÂ�‰ ¯�‰ ÌÂÈ ÏÎ ˜ÈÏ„‰Ï ÏÈÁ˙È˘ . ÏÚÂ

ÔÎ ,‰¯Â�Ó‰ ÁÈ�Ó˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ·Â ÔÙÂ‡ ÏÎ· , ¯�· ˜ÈÏ„Ó ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ·
 ¯˙ÂÈ· È�ÓÈ‰]˜ÈÏ„Ó‰ ÈÙÏÎ˘[ ,ÂÏ˘ Ï‡Ó˘ „ˆ· ¯� ÛÈÒÂÓ ¯ÁÓÏÂ ,

ÛÒÂ�‰ ÔÓ ÏÈÁ˙ÓÂ ,ÏÂÓ˙‡ ˜ÈÏ„‰˘ ¯�Ï ÔÈÓÈÏ ‰�ÂÙÂ ¯ÊÂÁÂ , ÏÚ ÔÎÂ
„‰ ÂÊÌÈÓÈ ¯‡˘· Í¯.78˙Â¯Á‡ ˙ÂÚ„ ÌÈ�Â¯Á‡· ˘ÈÂ ,79 ÔÙÂ‡ ÏÎ·Â 

                                                                                      
 ]. כ אינו בכלל מה שאמרו דנדשן השמן"וא, י נס"מיד נתחדש שם שמן חדש ע

ושונה משבת שהוא חובה לחרכם או להטבילם [, ט יושר הלכות חנוכהלק .77

 .]צ שיהא אור יפה כמו בשבת"לפי שבחנוכה א, בשמן

ולהמבואר כאן . [ה ובליל"ל ד"ובבה, ח וישב אות ד"פ בבא"וכ, ה"ע תרעו ס"שו .78

, ע דכל פניות שאתה פונה לימין היינו שהולך משמאל לימין"שדעת מרן השו

, שיסיטוה משמאל לימין,  פתיחת הפרוכת בארון הקודש יעשו כןכ גם לענין"א

ר הגאון רבי יהודה צדקה "מו, וכן נהגו בקודש בישיבת פורת יוסף, ולא להיפך

ת או שלשה על הבימה לקריאת "ז גם כשמניחים שני ס"ולפ. ל ודעימיה"זצ

 ת"ומימין לו לס, נותנים הספר שקוראין בו ראשון בצד שמאל ביותר, התורה

 .]ומימין לכולם הספר השלישי, השני

ע שיש להקפיד להתחיל תמיד בנר "להסכים לדברי מרן השוז "הט|-דעת .79

אבל נחלק לפרש שהפניה לימין היא לענין , ושיש לפנות לימין, הנוסף

ובזה נחלקו בני אוסטרייך ובני ריינוס [, שמתחיל מימין ומשם ילך לשמאל

, תו בכל אופן ובכל מקום שמניח המנורהועל כן לדע, ]ד"כמבואר בתרומה

ולמחר מוסיף נר לימין , ]שכלפיו[מתחיל ביום הראשון בנר השמאלי ביותר 

. ז הדרך בשאר ימים"וכן ע, ומתחיל בימני הנוסף וממשיך לשמאלי, הנר הקודם

 בשמו שבמדליק בשמאל הכניסה מסדר בלילה ]ה כדי"ד[ל "ז ובבה"כ הט"ומש

היינו שמדליק מבפנים בצד שמאל של הכניסה , תחהראשון הנר צמוד לפ

ז "וע, אבל באמת הוא לימין הדלת מבפנים, כדרך שנכנסים בה מן החוץ לבית
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„·ÚÈ„· ·ÎÚÓ ÔÈ‡ ,È‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ÔÈ�ÚÏ Â˜ÏÁ�ÂÍ ¯˙ÂÈ ÔÂÎ� 
Ì„ÈÓÚ‰Ï.80ÓÂ ÌÂ˜Ó ÏÎÂ˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„Î ËÂ˘Ù Â�È‚‰�Ó "Â Ú Â�È·¯

ÊÈ¯‡‰"Ï,81ÎÂ ‡Â‰ ÔÌÏÂÚ‰ ‚‰�Ó ÔÎ˘ ÌÈ�Â¯Á‡· .82 

                                                                                      
לצד חלל 'ולמחר מוסיף נר , קאמר דנר הראשון שמאלי ביותר צמוד לפתח

אלא לצד , היינו לאפוקי לצד שמאל של המדליק לכיוון חלל הפתח', הבית

ז מה שהאריך "ולפ. [ מתחיל וממנו ממשיך לשמאלובו, ימין של המדליק

באמת , ס"ל לבאר היאך מדליק בפתח ואיך בחלל הפתח ובחלון ובביהכנ"הבה

כ ביום "א, אם מדליק מבפנים והנרות בשמאל הנכנסז "ולפ@@]. כל גווני שוין

כ הא דמדליק בטפח "וקיים ג, הראשון מתחיל בנר השמאלי הקרוב לפתח

וכן להיפך , ום השני ואילך אינו מתחיל בסמוך לפתחאבל בי, הסמוך לפתח

כ ביום הראשון מדליק בשמאלי ביותר המרוחק מן "א, כשהנרות בימין הנכנס

וכל יום מוסיף נרות לימינו ומתחיל מהם עד שרק ביום השמיני מתחיל , הפתח

וכן להיפך בכל זה אם מדליק [, מהנר הסמוך לפתח וממנו הולך לשמאליים

שיש להקפיד שיתחיל תמיד להדליק בטפח , א"הגר|-דעתו@@]. מבחוץ

, ולא להתחיל מנרות ההידור, שהוא הנר העיקרי שיוצאין בו, הסמוך לפתח

הכל תלוי במקום ז "ולפ@@. ]ד"צ סקי"שעה[ולדעתו אין לחוש כאן לפניה לימין 

כ לעולם הנר הראשון "א, שאם מדליק מבפנים בשמאל הפתח, העמדת הנרות

וממנו מתחיל , ]לצד המדליק העומד בבית ופניו לחוץ[י ביותר הוא השמאל

, ואם מדליק בימין הפתח, בכל הימים ומוסיף נרות לימינו והולך משמאל לימין

וממנו מתחיל כל הימים ומוסיף , כ לעולם הנר הראשון הוא הימני ביותר"א

כ "א, ואם מדליק מבחוץ בשמאל הפתח. נרות לשמאלו והולך מימין לשמאל

] לצד המדליק העומד בחוץ ופניו לבית[עולם הנר הראשון הוא הימני ביותר ל

, וכל יום מתחיל בו ומוסיף נרות לשמאלו והולך מימין לשמאל, הסמוך לפתח

כ לעולם הנר הראשון הוא "א] כשאין מזוזה[ואם מדליק מבחוץ בימין הפתח 

. משמאל לימיןוכל יום מתחיל בו ומוסיף נרות לימינו והולך , השמאלי ביותר

 שבימין הפתח לעולם הימני ראשון ובשמאל הפתח לעולם ]ט"סק[ב "כ במ"ומש[

במדליק בחלון ומיהו @@]. וכמבואר, השמאלי ראשון הוא להמדליקין בפנים

, א שיעמיד הנר הראשון בשמאל"שאין שייך בו טפח הסמוך לפתח מודה הגר

ז יקיים הענין של "ועי, וד נרותויוסיף כל יום מימינו ע, וממנו מתחיל בכל הימים

 .כ"צ סק"א ושעה"ב סקי" מ-פניה לימין ויברך בכל יום על עיקר המצוה 

 .ג"ח סקל"ל שם וכה"בה .80

 .א"ח סקל"כה .81
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˘„È�Ù· 'Ú"‰ÊÂÊÓ Â· ˘È˘ Á˙Ù È , Â� Ê'ÌÈ�ÙÏ" ˜ÈÏ„Ó‰˘ ‡ˆÓ .לז
˜ÈÏ„‰ÏÒ�Î�‰ Ï‡Ó˘·  ,‡" ¯˙ÂÈ· È�ÓÈ‰ ‡Â‰ ÔÂ˘‡¯‰ ¯�‰ Î] „ˆÏ

ıÂÁÏ ÂÈ�ÙÂ ˙È·‰ ÍÂ˙ „ÓÂÚ˘ ˜ÈÏ„Ó‰ [Á˙Ù‰ ÔÓ ˜ÁÂ¯ÓÂ , ÌÂÈ ÏÎÂ
ÓÈÏ ‰�ÂÙÂ ˘„Á‰ ¯�‰Ó ÏÈÁ˙ÓÂ ¯�‰ Â˙Â‡ Ï‡Ó˘Ó ˙Â¯� ÛÈÒÂÓÔÈ ,

 ‰�ÂÙ Â�ÓÓÂ Á˙ÙÏ ÍÂÓÒ‰ ÈÏ‡Ó˘‰ ¯�Ó ÏÈÁ˙Ó È�ÈÓ˘‰ ÌÂÈ·˘ „Ú
˙Â¯�‰ ¯‡˘Ï ÔÈÓÈÏ .Â· ÔÈ‡˘ Á˙Ù·ÂÒ�Î�‰ ÔÈÓÈÏ ˜ÈÏ„Ó˘ ‰ÊÂÊÓ  ,

‡" ¯˙ÂÈ· È�ÓÈ‰ ‡Â‰ ÔÂ˘‡¯‰ ¯�‰ Î] ÂÈ�ÙÂ ˙È·‰ ÍÂ˙ „ÓÂÚ‰ „ˆÏ
ıÂÁÏ[ ,Á˙ÙÏ ¯˙ÂÈ· ÍÂÓÒÂ , ÏÈÁ˙ÓÂ ÂÏ‡Ó˘Ï ˙Â¯� ÛÈÒÂÓ ÌÂÈ ÏÎÂ

ÔÈÓÈÏ ‰�ÂÙÂ ¯ÊÂÁÂ Ì‰· , ˜ÁÂ¯Ó‰ ¯�Ó ÏÈÁ˙Ó È�ÈÓ˘‰ ÌÂÈ·˘ „Ú
˙Â¯�‰ ¯‡˘Ï ÔÈÓÈÏ ‰�ÂÙÂ Á˙Ù‰ ÔÓ ¯˙ÂÈ·.83 

,  ·‰ Ï‡Ó˘· ‰ÊÂÊÓ Â· ˘È˘ Á˙Ù�Î�Ó‡'ıÂÁ·Ó'Ò�ÈÏ„Ó‰ Ì˜  .לח
‡" ¯˙ÂÈ· È�ÓÈ‰ ‡Â‰ ÔÂ˘‡¯‰ ¯�‰ Î] ıÂÁ· „ÓÂÚ˘ ˜ÈÏ„Ó‰ „ˆÏ

˙È·Ï ÂÈ�ÙÂ [Á˙ÙÏ ÍÂÓÒ‰ ‡Â‰Â ,ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ· ÏÈÁ˙Ó Â�ÓÓÂ ,
ÔÈÓÈÏ ‰�ÂÙÂ ÏÈÁ˙Ó Â·Â ÂÏ‡Ó˘· ¯� ÛÈÒÂÓ ¯ÁÓÏÂ , ÌÂÈ·˘ „Ú
Á˙Ù‰ ÔÓ ˜ÁÂ¯Ó‰ ¯˙ÂÈ· ÈÏ‡Ó˘‰ ¯�· ÏÈÁ˙Ó È�ÈÓ˘‰ , ‰�ÂÙÂ ¯ÊÂÁÂ

ÈÓÈÏÁ˙ÙÏ ¯˙ÂÈ· ÍÂÓÒ‰ ÔÂ˘‡¯‰ ¯�Ï ÚÈ‚Ó˘ „Ú Ô.84  

                                                                                      
 .ע"ש ובקיצור שו"ס וערוה"ר ובחת"ח ובא"ה בפר"כ .82

ש שזה "וע. ע"ב לדעת מרן השו"א וסקל"ח תרעו סקל"ח וישב אות ד וכה"בא .83

ל שבמדליק בימין הפתח מתחיל מן הנר הסמוך לפתח "ת מהרששלא כדע

 .ופונה מימין לשמאל

, שהאחרונים חישבו לפי מדליק בפנים, והיינו. ה בשיעור"צ זללה"ר הגרב"מו .84

ונמצא לדבריהם שבמדליק בשמאל הנכנס מתחיל בנר הסמוך לפתח רק ביום 

,  ביום הראשוןובמדליק בימין הנכנס מתחיל בנר הסמוך לפתח רק, השמיני

שאם הוא בשמאל הנכנס מתחיל רק ביום , אבל למדליק בחוץ הוא להיפך

ואם הוא בימין הנכנס מתחיל רק ביום האחרון , הראשון בנר הסמוך לפתח

ע "שסדר ההדלקה הזה כדעת מרן השו, אתה למדומכאן @@. מהסמוך לפתח

 הוא הוא ',מבחוץ'ל וכעיקר דינא דמדליקין על פתח הבית "ורבינו האריז

: ל"שכתב שם וז, ]אשר היה מראשוני המקובלים[ד "הנמצא בדברי רבי יצחק בן הראב

כ ידליק נר שני "ואח, ועליו יברך, הסמוך לפתח' יתחיל מהנר הב' בליל ב
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‡ ¯‡Â·Ó‰Ï˘ ÈÙ ÏÚ Û�È‡ ÌÈÓÈ‰ ÏÎ· ËÚÓÎ˘ ‡ˆÓ�ÏÈÁ˙Ó Â  .לט
Á˙ÙÏ ÍÂÓÒ‰ ¯�‰ ÔÓ ,Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ"ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯Â Ú" Ï

]·‡¯‰ Ô· ˜ÁˆÈ È·¯Ó „È ·˙Î· ‡Â‰ ÔÎÂ"„ [¯‡Â·Ó‰Î ‚Â‰�Ï ˘È˘.85 
ÈÂ"ÏÎÂÈ Ì‡˘ ‡ , Á˙Ù‰ ÏÏÁ ÍÂ˙ ‰¯Â�Ó‰ „ÈÓÚÈ]Ï ‰Î¯Â‡ È·ÂÚ

                                                                                      
יתחיל מן הנר הקודם לאותם שני ' ובליל ג. הסמוך לו שהוא הסמוך לפתח

. נרות הסמוכות לפתח כסדרן' כ ידליק אותן הב"ואח', נרות שהדליק בליל ב

שמתחיל להדליק ' באופן שימצא בליל ח, לילות' וידליק על הסדר הזה כל הח

, וידליק על הסדר וישלים בנר הסמוך לפתח, היותר רחוק מן הפתח' מנר הח

, וכיון שלא הזכיר שמדליקין בפנים. ל"עכ. שבו הדליק בתחילה בליל ראשון

ובזה סדר הדלקתו ,  על פתח הבית מבחוץודאי דאיירי כעיקר הדין שמדליקין

ודלא כמו , ל"ע ורבינו האריז"פ מרן השו"מתאים לגמרי לסדר ההדלקה שע

והוא משום דנקטי דאיירי במדליקין , שיש שרצו לומר שמבואר מדבריו להיפך

 .וזה אינו, בפנים

ע דאיך יניח עיקר "ד מרן השו"א העיר בזה ע"הגרוהנה @@. ה ובליל"ל ד"בה .85

ועוד דמשום פנות לימין יבטל עיקר המצוה , צוה ויברך על תוספת ההידורהמ

ע " במה שנתבאר דדעת השו]פרק ה[לעיל ' ועי. להדליק בטפח הסמוך לפתח

ועל כן לא הביא עיקר הדין דנר איש , ח ההידור הוא מעיקר המצוה"דבמצות נ

, ז ניחא"פול, רק אופן ההידור למהדרין מן המהדרין, וביתו בשלחנו הטהור

א "א[ג "ע בפמ"וע[, דגם נרות ההידור מעיקר המצוה ושפיר דמי לברך עליהם
ועל כן לא ,  דהברכה קאי על כל הנרות]ריש תרעב[י " שכתב דמשמע בב]ג"תרעו סק

ט השמיט "ויש להוסיף דאפשר דמה. יאמר נוסח הנרות הללו עד גמר ההדלקה

תרעא [א "אשר הביאו רק הרמ, כ לדינא דיכול אחר לסיים ההדלקה"ע ג"השו
ק "ומשה@@]. א"הגר' ובזה נמי ניחא קו, ל דנר האחרון הוא העיקר"נ ס"א, ]ז"ס

אשר עדיין לא [א היאך מבטל המצוה להדליק בטפח הסמוך לפתח "הגר

צ "ע דא"ל להשו"ה בשיעור דס"צ זללה"ר הגרב"יישב מו, ]ל"נתיישבה בהנ

אלא כל שהמנורה נתונה גם , תחשיהיה הנר עצמו דוקא בטפח הסמוך לפ

. ה"ל עד"ד רבינו האריז"מ גם עפ"ולכאורה כ, ד"בחלקה בטפח הסמוך לפתח ש

צריך לקרבם עד טפח ' ז במדליק בלא מנורה אלא בכוסות קטנות וכדו"ולפ[

ל משמע דבעינן דוקא מנורה הרומזת "ומדברי רבינו האריז, הסמוך לפתח

 .]למלכות שמים כנודע
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ÛÂ˜˘Ó‰ ,„ÂÙ˘Î [ÈÚÂ"Á˙ÙÏ ÍÂÓÒ‰ ÁÙË· ÌÏÂÎ ÂÈ‰È Ê,86 ‡Ï Ï·‡ 
 ¯ÁÓÓÂ Á˙ÙÏ ÍÂÓÒ‰ „ˆ·˘ ¯�‰ ˙‡ ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ· ˜ÈÏ„‰Ï ‰�˘È

· Ô˙ÈÏÂ ÍÂÙ‰Ï 'ÌÈÈ�ÓÈ‰ ˙Â¯�‰.87  

˘ ÌÂÈ·˘ ¯‰ÊÈÏ ·ÂË�Ï‡Ó˘ „ˆÏ „ÂÓÚÏ ÂÓˆÚ ˜ÈÁ¯È ÍÏÈ‡Â È  .מ
¯˙ÂÈ ,Â· ÏÈÁ˙Ó˘ ¯�‰ „‚�Î ,˙Â¯�‰ Ï˘ ÔÈÓÈ „ˆ· „ÂÓÚÈ ‡ÏÂ ,È„Î 

ÌÈÈ�ÓÈ‰ ˙Â¯�‰ ÏÚ ‚Ï„ÏÂ ˙ÂÂˆÓ‰ ÏÚ ¯È·Ú‰Ï Í¯ËˆÈ ‡Ï˘.88 

 

                                    
, ז"וכן נהג הט, ג בעצמו"וכן נהג הפמ, ג"ה בפמ"וכ, ל"שם מהרשט ב"ב סק"מ .86

ובזה ]. אמנם לא ראינו נוהגין כן[, כ מנהג זה" שהביא ג]קו' סי[ד "בתרומה' ועי

. ]ז"סקט[צ "ח שם ובשעה"כמבואר בכה, ל הנזכרת לעיל"מהרש' יצא גם לד

או , נרותכדי שלא יכבו ה, אמנם יצטרך ליזהר שלא יפתח הדלת בחצי שעה[

 .]בדלת שהמשקוף צר יצטרך להשאיר הדלת פתוחה כל זמן ההדלקה

פ שביום הראשון עדיין אין שייך "והיינו שאע. ה בשיעור"צ זללה"ר הגרב"מו .87

כ היה מקום "וע, ולא ענין הברכה על תוספת הנס, עניין פניה משמאל לימין

רק צמוד לפתח , לומר שביום הראשון לא יתן הנר היחיד בצד ימין של המנורה

או במדליק , להיפך ממה שנותן בשאר ימים במדליק משמאל לפתח מבפנים[

וגם ביום , ה שלא יעשה כן"ר זללה"לזה הורה מו, ]מימין הפתח מבחוץ

פ שאינו מניחו בטפח "אע, הראשון יתן הנר הראשון במקום שנותנו בשאר ימים

 .ל"הסמוך לפתח באופנים הנ

 .ט"צ סקי"א ושעה"ב סקי"מ .88
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 פרק ט

 ä÷ìãää ïîæ 

äìéçúëì ä÷ìãää ïîæ ,øò ïéãåúéá 

, Ó¯‰ ·˙Î ‰˜Ï„‰‰ ÔÓÊ·"ÔÈÓÈ„˜Ó ‡ÏÂ ÔÈ¯Á‡Ó ‡Ï Ì· .א
Â˘‰ Ô¯Ó Â˜È˙Ú‰Â"Ú,1‰�ÓÊ· ˜ÈÏ„‰Ï „‡Ó ˜„˜„È ÔÎ ÏÚ  . ÂÏÈÙ‡Â

ÈÚ Ì‡"¯Â·Èˆ· ˙È·¯Ú ˙ÏÈÙ˙ „ÈÒÙÈ Ê ,È˘ ·ËÂÓ˙Â„ÈÁÈ· ÏÏÙ˙ ,
‰˜Ï„‰‰ ÔÓÊ „ÈÒÙÈ˘Ó.2 

 Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„"‰ÓÁ‰ ˙ÚÈ˜˘ ÛÂÒ ÌÚ ‰˜Ï„‰‰ ÔÓÊ„ Ú,3 .ב
ÌÈ·ÎÂÎ‰ ˙‡ˆ· Â�ÈÈ‰„ ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â˘¯ÈÙÂ,4 ÌÈ·˘Â ÌÈ¯·ÂÚ Ê‡˘ 

‡ÒÈ� ÈÓÂÒ¯Ù ‡ÎÈ‡Â ˜Â˘· ÔÈÈÂˆÓ.5 ‰Ú˘ Ú·¯Î ˜ÈÏ„‰Ï Â�È‚‰�ÓÂ 
˙È‡¯�‰ ‰ÚÈ˜˘‰ ¯Á‡ ,Ì˙ Â�È·¯ ÔÓÊ· ‡ÏÂ.6Â  Ì‚‡ÔÈ Á‡Ó¯ÌÈ 

„Ú ‰˜Ï„‰‰  ÌÈ·ÎÂÎ‰ ˙‡ˆ]25‰ÚÈ˜˘‰ ¯Á‡ ˙Â˜„ ÂÊ ‰�ÂÚ· .[7 

                                    
, ולא רק משום זריזין מקדימין, ע הוא מעיקר הדין"ומבואר שלדעת מרן השו .1

 דמצד :]שבת כא[א "לקמן מה שהובא לשון הרשב' ועי. ת בזה בסמוך"וכמשנ

 .ח"ז אמרו שיזכה לבנים ת"וע, זריזין ודאי צריך להקדים

 .ה"צ זללה"ר הגרב"בשם מו .2

 .א"ע תרעב ס"שו .3

 .ב"ח סק"וישב אות ז וכהח "א ובא"ב סק"מ .4

 .ח שם"ב וכה"מ .5

ר הזמן"שאין מקילין לנהוג כר .6 ֵ       ת לאח  כאשר לפי עיקר הדין מפסידים זמן ,     

' ועי. ה בשיעור"צ זללה"ר הגרב" מו-ובפרט שהוא מצוה דרבנן , ההדלקה

 .ת"ש הורה לחוש לדעת ר"להלן דבמוצ

כ הוא "וך דעיקר צהדאף להמבואר בסמ, והיינו. ה"צ זללה"ר הגרב"בשם מו .7

וטעם . מ די להדליק בכרבע שעה אחר השקיעה"מ,  דקות אחר השקיעה25-כ

 @@.ת בזה"ש במשנ"וע, הדבר יתבאר בסמוך
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Â˘‡¯ ‰·¯‰ ˙Ú„ , ‡Â‰Â�ÚÈ˜˘‰ ˙ÏÈÁ˙· ‰˜Ï„‰‰ ÔÓÊ˘ ÌÈ‰ .ג
ÌÈ·ÎÂÎ‰ ˙‡ˆ Ì„Â˜ ‰Ú˘ Ú·¯Î.8 Ì�Ó‡ ÂÓ ˙Ú„"·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ ˆ" ‰

ÂÊ ‰Ú„Ï Ì‚˘ ,˙È‡¯�‰ ‰ÚÈ˜˘‰ ¯Á‡ ‰Ú˘ Ú·¯Î Â˜ÈÏ„È˘ ÈÂˆ¯, 
 ¯˘Ù‡˘‰ÚÈ˜˘‰ ÔÓÊ ¯˜ÈÚ ‡Â‰ Ê‡˘,ÂÎÏ ‰·ÂÁ È„È Â‡ˆÈÂ "Ú. ÔÈÈÚÂ 
‰¯Ú‰·.9 

                                    
 .ה עם"ל ד"א ובה"ב סק"מ .8

 ."השמש"ה בשיעוריו ובמה שהורה לפרסם בקובץ "צ זללה"ר הגרב"מו .9

 קיעהע לכרבע שעה אחר הש"ביאור הטעם שיש לאחר ההדלקה לכו

דהנה , ]'י' ד סי"ויו' כ' ח סי"או[א "צ ח"ש באול"כמ, ביאור עיקר הענין בבין השמשות 

יהודה מן השקיעה ' דלר, יוסי בבית השמשות' יהודה ור'  נחלקו ר.]לה[בשבת 

יוסי בין השמשות ' אבל לר, הנראית ועד צאת הכוכבים חשיב בין השמשות

יהודה ' דכי שלים בין השמשות דר' רו בגמואמ, כהרף עין זה נכנס וזה יוצא

עוד . יוסי' אבל עד אז הוי יום גמור לר, יוסי כהרף עין' אתי בין השמשות דר

, והיינו לחומרא, יוסי' יהודה וגם כר' ל להלכה גם כר"דקיי' אמרו שם בגמ

ש אין "אבל במוצ, יהודה' ש דר"דטבילת כהנים לאכילת תרומה רק קודם ביה

אבל , י פירש שהוא מכח ספק"ואמנם רש, יוסי' כ דר"ד צאהעושין מלאכה ע

ל "וכמו דקיי, יוסי' ל דעיקר ההלכה כר"ם יש פנים להראות דס"בדעת הרמב

, יהודה' בשבת גם לשיטת ר' אלא דלחומרא חיישי, יוסי' בכל מקום הלכה כר

 ם"ח הקשה על הרמב"מהרלבוהנה @@. ]ג"ובביאוה, ה ושיעור"ל רסא ד"בבה' ועי[

, ]ט"ה ה"פ[ להלכות קידוש החודש ]ד"ה ה"פ[שלכאורה סתר עצמו מהלכות שבת 

כוכבים בינונים הוא בין ' משתשקע החמה עד שיראו ג: שבהלכות שבת כתב

ומשמע . ז לילה ודאי"כוכבים אלו הבינונים ה' ומשיראו ג, השמשות בכל מקום

ש "חודש כתב מובהלכות קידוש ה, דמיד בשקיעת החמה מתחיל בין השמשות

והלא , כוכבים לילה' ג, שני כוכבים בין השמשות,  כוכב אחד יום:]שבת לה[' בגמ

ועל כרחנו שהכוכב הראשון אינו , מעולם לא נראה שום כוכב מיד בשקיעה

' ש בהל"וזה דלא כמ', עד שיהיו ב, ועדיין הוא יום, אלא זמן מה אחר השקיעה

דלעולם עיקר , להמבואר ניחאאכן @@. ש"שבת שמיד בשקיעה נעשה ביה

יוסי כהרף ' ש דר"יהודה אתי ביה' ש דר"ורק כי שלים ביה, יוסי' ההלכה כר

, יום' קידוש החודש כוכב א' ם בהל"כ הרמב"וזהו מש, ועד אז הוי יום גמור, עין

ש "כוכבים שהוא ביה' עד שיראו ב, יוסי גם אחר השקיעה הוי יום גמור' דלר

, יוסי' כוכבים ויהיה לילה כר' ומיד ייראו ג, ]ג"צ רצג סק"בשעהז "כעי' עי[כהרף עין 
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כי מעולם לא נראו כוכבים ביום , יוסי' ודין זה על כרחנו לא אתי אלא כר[

שייראה אז , ל דהוי יום גם אחר השקיעה"ועל כרחך דמשכח, קודם השקיעה

ה יהודה דמיד בשקיע' כ גבי שבת מחמירינן לחוש לדברי ר"משא, ]'כוכב א

יהודה דמשתשקע ' ם רק כר"שבת כתב הרמב' ועל כן בהל, ש"נעשה ביה

אף להסוברין דזמן , הנה גם בנידון דנןומעתה @@. ש"החמה מתחיל ביה

לא יצאו ידי , הרי אם מדליקין בשקיעה הנראית ממש, ההדלקה בשקיעה

ל שהשקיעה האמיתית מאוחרת ובאה אחר כל בין "דס, יוסי' חובה אליבא דר

ומאידך אם מדליקין כרבע שעה אחר השקיעה יצאו ידי , יהודה'  דרהשמשות

, יהודה בדיעבד' וגם יצאו אף אליבא דר, יוסי' חובה לכתחילה אליבא דר

ולכן נראה שעדיף גם לבני אשכנז , ס הרי זה תוך חצי שעה לזמן ההדלקה"דסו

נודע שיש כמהלך שלשת ' פ הגמ"דהנה ע, יש טעם בזהעוד @@. לנהוג כן

 דהילוך ]ב"תנט ס' סי[א "ע והרמ"ולדעת מרן השו, כ"עי מיל מהשקיעה לצהרב

ז מוכח לעינינו שאין "ולפ,  דקות13.5כ שלשת רבעי מיל הוא "א,  דקות18מיל 

 דקות מן השקיעה מעולם לא נראו 13.5כי הרי אחר , אנו בקיאין בדבר

וזה [,  דקות אחר השקיעה הנראית26-27-ולכל המוקדם נראו בכ, כוכבים

ז שלשת רבעי "ולפ,  דקות24ז דהילוך מיל "ע הגר"מתאים בדוחק רק לדברי שו

 24-כ כ"כ נמצא צה"א,  דקות6-ל לאחר השקיעה בכ"וגם ס,  דקות18מיל 

או שהשקיעה , ועל כרחנו נוכיח חדא מתרתי, ]דקות אחר השקיעה הנראית

חולשת או שהעדר ראיית הכוכבים הוא מ, הנראית אינה שקיעה האמיתית

והנה הראשונים נחלקו אם זמן ההדלקה בשקיעה ממש או בצאת . עינינו

וכן הוא , ודעת כמה ראשונים דזמן ההדלקה עם שקיעת החמה ממש, הכוכבים

ע פירשו האחרונים דסבירא ליה "אבל בשו[, ם ודעימיה"פשט דברי הרמב

להצד שהשקיעה , ומעתה]. כשאר ראשונים דזמן ההדלקה בסוף השקיעה

כ כשממתין כרבע שעה אחריה כבר ודאי "א, אית אינה השקיעה האמיתיתהנר

 דקות מאז כבר ניראין 13-כי אחרי עוד כ, הגיע זמן השקיעה האמיתית

ולהצד שהשקיעה , פ יוצא ידי הדעות שצריך להדליק בשקיעה"ועכ, הכוכבים

כ באותו זמן "א, והעדר הכוכבים מחולשת עינינו, הנראית היא האמיתית

פ יוצא ידי "ועכ, תלינן לומר שישנם כוכבים]  שעה אחר השקיעהכרבע[

דהנה יש לחקור אם , יש להוסיף בזהגם @@. הדעות להדליק בצאת הכוכבים

או שמא הם עצמם , כוכבים לילה הוא עדות וגילוי שהגיע הלילה' הא דג

אבל ברירא , מ בזה באופן שאין אור הכוכבים נראה"ונ, יוצרים מציאות הלילה

דאם אינו אלא סימן , שעבר זמן כדי מהלך שלשת רבעי מיל מן השקיעהלן 

, מ כבר נעשה לילה"מ, פ שלא נראה כוכבים בעינינו"כ אע"א, וגילוי ללילה
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. לא חשיב לילה עד שיהיו כוכבים, אבל אם הם יוצרים מציאות הלילה

ים  כתב להוכיח שהכוכבים אינם יוצר]ק אות ב"פ[בפסחים שיעורים -ובקובץ@@

שהרי במעשה בראשית נבראו , ואינם אלא סימן וגילוי ללילה, מציאות הלילה

ה נאמר גם בימים ראשון ושני ושלישי ויהי ערב ויהי "ואפ, הכוכבים ביום רביעי

. ואינם אלא גילוי וסימן, אלמא דחשיב לילה גם בלא הכוכבים, בוקר

יתה דאמנם קודם שנבראו הכוכבים ה, דלכאורה יש לדחותאיברא @@

מאותו , שאחר שנבראו ונתלו ברקיע, ל"אבל י, מציאות לילה גם בלעדיהם

ולכאורה יש להוכיח כצד . לא חשיב לילה אלא בדאיכא כוכבים, הזמן ואילך

, אלא שיצאו הכוכבים בפועל, שאין די שיבוא זמן הראוי ליציאת הכוכבים, זה

יום גמור היה נחשב , שבעת העמדת השמש בימי יהושע, ממה שנראה פשוט

פ שעברו כמה וכמה שעות שכבר היו הכוכבים ראויין "ואע, בכל אותו הזמן

חשיב יום לכל , ז כיון שלא שקעה החמה ולא נראו הכוכבים"עכ, להראות

וחסר בעצמות ומהות , ומשמע דלא חשיב לילה בלא יציאת הכוכבים, דבר

ות לחוש שיהיו כוכבים ז מחמירינן בכל המצו"כ לפ"וא, ]ז"ב רצג סק"במ' ועי[הלילה 

 דקות מן 26-27ואין סומכין שהגיע זמן צאת הכוכבים אלא עד , ניראין ממש

מוכח מזה דנקטינן דהשקיעה הנראית אינה אלא ' ולכאו, השקיעה הנראית

כ כשממתין כרבע "וא, כ"ובאמת עיקר זמנה יותר מעשר דקות אח, מחומרא

. ע"ח לכו"ויוצא יד, שעה אחריה כבר ודאי הגיע זמן השקיעה האמיתית

דנראה פשוט דלהסוברין דזמן , ב"הדברים צומיהו @@.  ה"ר זללה"ד מו"עכת

ואין מקום , ודאי כוונת הדברים בשקיעה הנראית לעינינו, ההדלקה בשקיעה

כי הדבר מפורש , לספק שמא שקיעת החמה אינה בכיסוי גוף השמש מעינינו

ינינו היא השקיעה האמורה שבהתכסות גלגל השמש מע, בלשונות הפוסקים

שכתב בשם רבי אברהם בן ] צו' סי[ם אלשקר "כמבואר בלשון מהר, בכל מקום

 והוא' וכו הלילה מן בו ויש היום מן בו יש השמשות ובין: ל"וז, ם"הרמב

 השמש שתערוב וקודם ',וכו בינוניים םכוכבי' ג שיראו ועד השמש משתערוב

 נשאר ולא ,באופק השמש עגולת רוב ששקע ואפילו ', וכוודאי יום הוא הרי

 ותערוב בכללה ההעגול כל תשקע שלא עוד כל ,מועט דבר אם כי הממנ

 וכשיראו ,היום חצי כמשפט ומשפטו ,יום הוא הרי ,האופק עגולת תחת השמש

 ערובת בין שיש והזמן ,לילה ודאי הוא השמש ערובת אחר בינוניים כוכבים' ג

 הלילה מן או היום מן הוא אם ספק הוא ,נייםהבינו הכוכבים ראיית ובין השמש

, ג"ב רסא סקכ"ובמ, ב"ד רסט סק"ג ביו"ה בביאוה"וכ. השמשות בין זמן והוא

ת "אלא שר[, ולא מצינו מי שפקפק לאחר הזמן, ]ה מתחלת"ל שם ד"ובבה

אבל לעולם לשון , חידש שהיא השקיעה הראשונה ויש אחריה עוד שקיעה
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, ÔÂ˘ÈÏ Â‡ ÏÂÎ‡Ï ¯ÂÒ‡ ‰˜Ï„‰‰ ÔÓÊ ÚÈ‚È˘Ó ,„ÂÓÏÏ ÂÏÈÙ‡Â .ד
 ÏÈÁ˙‰ Ì‡ Ì‚Â-˜ÒÂÙ .10ÙÏÂ " ‰ÚÈ˜˘· ‰˜Ï„‰‰ ÔÓÊ˘ ÌÈ¯·ÂÒ‰Ï Ê

‰ÚÈ˜˘‰ Ì„Â˜ ‰Ú˘ ÈˆÁÓ ÏÂÎ‡Ï ÔÈ¯ÂÒ‡ , „ÂÓÈÏ ÔÈ�ÚÏ Ï·‡ ÌÈ‡˘¯
ÌÈ·ÎÂÎ‰ ˙‡ˆ· ‰˜Ï„‰‰ ÔÓÊ˘ ˙ÂËÈ˘‰ ÏÚ ÍÂÓÒÏ.11 

‡Ï ¯ÂÒ‡Ï ˘È ÔÓÊ‰ Ì„Â˜ ‰Ú˘ ÈˆÁ Ì‚ÏÈÁ˙ ,] ÈÎ‰ Â‡Ï·˘ ‡Ï‰ .ה
˙È·¯Ú Ï˘ ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ È�ÙÓ ¯ÂÒ‡.[12 ¯˙È‰· ÏÈÁ˙‰ Ì‡ Ì�Ó‡ 

ÂÊ ‰Ú˘ ÈˆÁ Ì„Â˜ , ÚÈ‚‰· Â˙�˘Ó ÌÂ˜Ï Â‡ ˜ÈÒÙ‰Ï ·ÈÈÂÁÓ Â�È‡

                                                                                      
ז שאיחר "וגם הגר. כ"ולא אח, ש מעינינושקיעה פירושו בהתכסות השמ

ל דאזלינן בכל מקום בתר המקומות הגבוהים "היינו משום דס, השקיעה

והיא , מ מודה דלשון שקיעה הוא כיסוי השמש מעינינו"אבל מ, י"שבא

ל דאיחור ראיית הכוכבים הוא "כ עכצ"וא, ]השקיעה האמורה שבכל מקום

המאיר יותר ויותר מנרות , שמל חזקאחר שהורגלנו לאור ח[, מחולשת עינינו

 שעין :]נד[בבכורות ' ועי[, ולא שאנו טועים להקדים השקיעה, ]שהיו בזמנם

 ].ז"וכהיום נחלשה הראות מאד מאד לפ, ז מיל"הרועה שולטת בעדרו עד ט

ודאי פירושו בשקיעה הנראית , כ להסוברין דזמן ההדלקה בשקיעה"וא

וגם @@. ס לא קיים דבריהם"ה אחריה סוואם מאחר להדליק רבע שע, לעינים

דנראה פשוט , ע"יל' לכאו, והראיה מיהושעץ שיעורים עיקר חקירת הקובב

אלא שיש לדון אם ההחשכה , דאין הכוכבים עצמם יוצרים מציאות הלילה

כדכתיב קרא ולחושך קרא ו, הראויה להראות בה כוכבים היא הגורמת הלילה

כ "פ שאין החשכה כ"משקיעת החמה אעכ "או עצם מה שעבר זמן כו, לילה

ולזה אין . מ כשעבר הזמן ולא ניראין הכוכבים"ונ. הראויה לראות בה כוכבים

דודאי שם ליכא החשכה הראויה , י יהושע"ראיה מההיא דהעמדת השמש ע

שהרי לא , וגם לא עבר הזמן הראוי ליציאתם משקיעת החמה, ליציאת כוכבים

 אנו דנים על אחר שקיעת החמה בזמן שידוע אבל, כ ודאי הוי יום"וע, שקעה

. ומאידך אין החשכה הראויה לראות בה כוכבים, לנו שראוי לצאת בו כוכבים

 .ע"וצ

 שהוא ]ו"סקט[צ "בשעה' ועי, ד"ח סק"ח וישב אות ז וכה"י ובא"ב תרעב סק"מ .10

דזמן ההדלקה רק בחצי שעה שאחר ' משום דיש לחוש לתירוץ קמא בגמ

 .פ שהוא מדרבנן"אע, מיקרי אין שהות ואפילו התחיל פוסקכ "השקיעה וא

 .ד"צ סקי"שעה .11

 .ח שם"ד וכה"צ סקי"שעה .12
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‰˜Ï„‰‰ Ì„Â˜˘ ‰Ú˘ ÈˆÁ , ÈˆÁ ÍÂ˙· ¯ÂÒÈ‡· ÏÈÁ˙‰Â ¯·Ú ÂÏÈÙ‡Â
ÂÊ ‰Ú˘ ,‰˜Ï„‰‰ ÔÓÊ ÚÈ‚‰˘ Ì„Â˜ ˜ÈÒÙ‰Ï ·ÈÂÁÓ Â�È‡˘ ‰‡¯�,13 

‡ ÏÎ· ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ ÔÓÊ ˙ÏÈÁ˙ ÚÈ‚‰˘Î „ÈÓ ˜ÈÒÙ‰Ï ·ÈÈÂÁÓ ÔÙÂ
‰˜Ï„‰‰ ,·ÎÚ˙‰Ï È‡˘¯ Â�È‡Â ,Ú‡"‰Ú˘ ÈˆÁ ÍÂ˙ ˜ÈÏ„È˘ Ù.14 

                                    
פ שנחשב שאין שהות ובזה אפילו התחיל בהיתר גמור פוסק אפילו "שאע .13

ש בהתחיל באיסור בתוך חצי שעה "וכ, ]ו"ב שם סקט"רלב ובמ' ע סי"כמבואר בשו[, בדרבנן

ולא בחצי שעה , נראה שדי שיפסיק בהגעת הזמן ממשמ "מ, שקודם ההדלקה

ב שהתחיל פוסק מדברי "כי מקור דברי המ, דזאת לא מצינו, שקודם ההדלקה

וכן , ז אמר פוסק ומדליק"ושם משמע דאיירי במתחיל בשהגיע הזמן וע, ח"הב

ע "וגם בשו, ז כתב התחיל פוסק"ח משמע דאיירי בהגיע הזמן וע"בלשון הבא

 .ש לא מצינו שיפסיק גם בחצי שעה שלפני הזמן" קב שם לגבי"ובמ

פ " דמחוייב להפסיק מיד אע]ב"רלב ס[ע "הנה בדליכא שהות ביום מבואר בשו .14

אבל לא נתבאר בדבריו בהדיא אם הוא גם בהתחיל בהיתר , שעוד היום גדול

א שהוא אפילו בהתחיל " כתב כהמג]ו"שם סקט[ב "ובמ, או דוקא בהתחיל באיסור

ח דאם התחיל בהיתר " הביא מדברי דה]ה ואפילו"שם ד[ל "אמנם בבה, בהיתר

אלא די , פ שאין שהות ביום אינו מחוייב להפסיק מיד בתחילת הזמן"אע

, ודוקא בהתחיל באיסור מחוייב להפסיק מיד, שיפסיק זמן מועט קודם סוף הזמן

תו עלולה דגם כל הישן הרי שנ, ש דאורייתא"ולכאורה כן הוא אפילו בק[

ז לא שמענו "ועכ, ל כאין שהות ביחס לשנתו"והו, ש"לימשך עד אחר סוזק

אכן כתב שם , ]ודי שיקום קודם סוף הזמן, ש"לחייבו לקום מיד בתחילת זמן ק

א משמע שגם בהתחיל בהיתר גמור אם אין שהות ביום "ל שמדברי הרמ"הבה

דאמנם כאן , ראהז היה נ"לפולכאורה @@. מחוייב להפסיק מיד כשיגיע הזמן

ח יש לו "אם התחיל באיסור תוך חצי שעה שקודם ההדלקה גם לדעת דה

אבל בהתחיל , ולא להמתין לסוף זמנה, להפסיק מיד בהגיע זמן ההדלקה

ח אם מפסיק מיד בהגיע הזמן או "א ודה"בהיתר לכאורה תליא בפלוגתת הרמ

לפי , נחלקודדוקא גבי מנחה , העיקר דזה אינואמנם @@. קרוב לסוף הזמן

, שאין המצוה בהקדמתה בתחילת הזמן יותר מבסופו אלא מצד זריזין מקדימין

ע "ם והשו"הרמב' וכל, ח שיש חיוב מעיקר הדין להדליק בתחילת הזמן"אבל בנ

ע מחוייב להפסיק אפילו בהתחיל "כ לכו"א, שאין מקדימין ואין מאחרין

תלא [ע " שפסק מרן השו,להוכיח כן מדמצינו לענין בדיקת חמץויש @@. בהיתר
א שם חלק שהעיקר "והרמ, צ להפסיק"י א" דאם התחיל ללמוד מבעו]ב"ס

ד שהוא משום דעיקר "פ דברי הראב" ע]א"סקי[ב "במ' ופי, שצריך להפסיק
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ג שתיקנו כן החיוב "ומבואר דכל כה, המצוה תקנו חכמים בתחלת הלילה

, ע אלא בבדיקת חמץ"וועד כאן לא פליג מרן הש. להפסיק בכל גווני מיד

, וסבירא ליה שההקדמה אינה מעיקר התקנה רק מדין זריזין, שזמנה כל הלילה

, ש אין מאחרין"וכמ, ע עיקר זמנה מיד בתחילת הזמן"אבל בנרות חנוכה לכו

ואין רשאי להתעכב ולסמוך על מה שידליק , ע צריך להפסיק מיד"כ לכו"וע

 .כ תוך חצי שעה"אח

א הקיל לאכול פירות קודם " הביא שהמג]ה ולא"תלא ד[פסח ' ל בהל"הנה בבה .15

ש ותפלה שאין "ז דומה לק"ז דאי"ב תמה ע"והמ, הבדיקה ואפילו הרבה

כ "משא, כ שרי בפירות שאינם סעודה קבועה"וע, הזמן' מצוותם דוקא בתחי

כ השהיה גופא אסורה "וא, בדיקת חמץ מצוותה דוקא תיכף בתחילת הלילה

 ועל כן כתב דדוקא בחצי שעה שקודם הזמן מותר לאכול ,אף בלא אכילה

 ]ג"רלה ס[ע "ש כתב מרן השו"ואף דגם גבי ק. [ולא משהגיע הזמן, הרבה פירות
דהא דזמן , אמנם עדיין החילוק ברור, דלכתחילה מצוותה מיד בצאת הכוכבים

, רק מדין זריזין מקדימין, ש לכתחילה בצאת הכוכבים אינו מעיקר הדין"ק

כ בדיקת חמץ הקדמת הזמן היא מעיקר "משא, ]ו"סקכ[ב שם "ש במ"מוכ

ח שהחיוב להדליק בתחילת הזמן הוא "ז נמצא דגם גבי הדלקת נ"ולפ]. התקנה

יש לאסור לאכול , ]ולא רק בגדר דלכתחילה מצד זריזין מקדימין[, מעיקר הדין

 כבר התיר, אמנם בחצי שעה שקודם. פירות הרבה משהגיע זמן ההדלקה

 .ח דרבנן"ש בנ"וכ, ב אפילו בבדיקת חמץ"המ

פ שמדינא האב אסור " דאע]א"רסב ס[ד "ע יו"בנחלת צבי על הגליון בשו' עי .16

וכמו בנטילת לולב וכיוצא , קודם המילה לפי שמצווה עליו למול' לאכול וכדו

מותר , אבל אם כבר מינה מוהל שליח למול, ז כשהוא מל בעצמו"מ כ"מ, בזה

 שכאשר תענית בכורות ביום שקודם בדיקת ]א"תע סק[א "כן כתב המגו. לאכול

 או יצוו לאחר ,יכולין לטעום קודם שיבדקו, חמץ אם קשה למתענים לבדוק

א "וכן משמע במג. [ומבואר שאחר שמינו שליח לבדוק רשאין לאכול, לבדוק

יקה ואחר הבד,  דסבירא ליה דזמן בדיקת חמץ קודם צאת הכוכבים]ה"תלא סק[

יתן , שמי שלא בדק חמץ עד אחר צאת הכוכבים, וכתב שם, יתפלל ערבית
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שכשמינה , ומבואר, ]ח"שם סק[ב  "והביא דבריו המ, לאחר לבדוק והוא יתפלל

 ].שוב אינו חושש, שליח

 שכן נהגו ]א"רלג ס[א "ה בדברי הרמ"וכ, כן היה מנהג ישראל ברוב מקומותיהם .17

פ שהיו " שאע]א"סקי[ב "ש במ"וע, מפלג המנחהגם באשכנז להתפלל ערבית 

מ בציבור הקלו להתפלל גם "מ, מתפללין מנחה כשיטת רבנן אחר פלג המנחה

משום הקושי לקבץ , ולא חששו למה דהוי תרתי דסתרי, ערבית סמוך לה

 .הציבור פעמיים

וכן ינהג מי שמתפלל ערבית [לפי שסיימו ערבית סמוך לתחילת זמן ההדלקה  .18

 .ה בשיעור"צ זללה"ר הגרב" מו-] י"ומבע

וגם היא מצות עשה , תדיר קודם, דסבירא להו שכיון שהגיע זמן ערבית .19

 דאם נתעכב מלהדליק והגיע זמן צאת הכוכבים ]א"סק[ב "ד המ"וכ, דאורייתא

ג "ה שהביא מהכנה"ח תרעב סק"בכה' ועי. כ ידליק"יתפלל תחילה ואח

ושוב , כ נהג להדליק קודם ערבית"ואח, תשבבחרותו נהג להדליק אחר ערבי

ואף בפירסומי ניסא הדין כן דתדיר . כ משום דתדיר קודם"חזר בו להדליק אח

לפני [ח "ומה שמקדימים לקרות בשל ר "]ה הדר"ד: כג[בשבת ' כ התוס"כמש, קודם

משום דבקריאת התורה כיון דמצי למיעבד תרוייהו תדיר ופירסומי ] חנוכה

 ."רוייהו ותדיר קודםניסא עבדינן ת

 .ו"ח סק"א וכה"ב סק"מ .20

 זמן צריך דאין ,קודם מדליק ערבית התפלל שלא דמי שכתב ג"סק א"במג 'עי .21

 שהיה דאף ,ה"במחצ דבריו וביאר .ערבית ישכח שמא למיחש וליכא ,כך כל

 יתפלל שאם לחוש שיש לפי תחילה ידליק מ"מ ,התדירה ערבית להקדים צריך

 מן רגל שתכלה דעד זמנה יעבור גם ואולי ,להדליק ישכח אשמ להדלקה קודם

 אין כך כל זמן לזה צריך דאין כיון חנוכה נר קודם ידליק אם כן שאין מה ,השוק

 אמרינן דהא בזה עוד לומר אפשר ולכאורה@@ .ערבית ישכח שמא לחוש
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 תניא היו לפניו שתי תפילות אחת של מוסף ואחת של מנחה .]כז[בברכות 

 אומר יהודה 'ר ,תדירה אינה וזו תדירה שזו מוסף של כ"ואח מנחה  שלמתפלל

 ה"ד[ י"וברש .עוברת אינה וזו עוברת שזו מנחה של כ"ואח מוסף של מתפלל
 מנחה של כמו היום כל המוספים תפילת דאמרי לטעמייהו רבנן :כתב ]מתפלל

 לא וות שעות שבע עד מוספין דאמר לטעמיה יהודה ורבי קודם תדיר הלכך

 .ל"עכ .המנחה פלג עד שהות עוד לה יש מנחה ושל עוברת מצוה לה והויא

 ,שוה זמנם כשסוף דווקא קודם תדיר דאמרינן הא דכל י"רש מדברי ומבואר

 אלא[ ,ע"לכו יותר קצר שזמנה למצוה מקדימים שוה אינו זמנם סוף אם אבל

 חנוכה נר הדלקת מןז הרי דידן בנידון כ"וא ].המוספין זמן סוף מתי פליגי דרבנן

, בעינן בזמנה עם סוף שקיעתה לא מאחרים ולא מקדימים דלכתחילה עובר

כ "משא, כ או עד שתכלה רגל מן השוק"וסוף זמנה הוא כחצי שעה אחר צאה

' סי[ע "ש עד חצות כמו שפסק מרן בשו"וזמן ק, זמן תפילת ערבית הוי עד הבוקר
 .דם שיתפלל ואין בזה דין תדיר קודםכ ברור שידליק נר חנוכה קו"וא, ]ג"רלה ס

א שהמקדים להדליק לפני ערבית לא הפסיד שמא אם "כן הכריע מרן החיד .22

והובאו , יתפלל תחילה יעבור זמן ההדלקה שהוא חצי שעה מדינא דגמרא

 .]ה לא מאחרים"ל ד"ע בבה"וע[. ה"ח סק"ב וכה"ת תרעב סק"דבריו בשע

 ערבית להתפלל שמקפידין שבזמננו ,בזה ביארו ,בשיעור ה"זללה צ"הגרב ר"מו .23

 כ"א ,לעין הנראית השקיעה אחר דקות וחמש כעשרים שהוא הכוכבים בצאת

 לנו אין ג"כה וכל ,ההדלקה זמן יעבור כ"דאל ,תחילה להדליק שצריך ודאי

 או דאורייתא אם המצוה חשיבות לפי ולא ,תדיר ושאינו תדיר גדרי לפי לדון

 זמן לרבנן דהנה ,בזה ל"י עוד@@ .עוברת במצוה מרנא לא זה שכל ,דרבנן

 פ"שאע נמצא ,כ"בצאה כ"ג ההדלקה דזמן ולהשיטות ,הכוכבים בצאת ערבית

 אינו כ"אח והמדליק ,כ"בצאה לכתחילה הזמן עיקר מ"מ ,כ"אח להדליק שיכול

 כי ,עצמו ערבית בזמן ההדלקה זמן ל"חז שתיקנו יתכן לא כ"וא ,בדיעבד אלא

 יהא לא המצוה קיום וכל ,תדיר מדין קודמת תהא ערבית ילתתפ לעולם אז

 .ד"עכת ,ערבית קודם מעט ההדלקה שתקנו בהכרח אלא ,בדיעבד אלא

 על מה שאמרו שם :]ב[ברכות ' דמקור לסברא זו מצינו בתוס, להוסיףויש @@

ש של ערבית משעה שהעני נכנס לאכול פיתו במלח עד "ד דזמן ק"דאיכא למ

 תימא עני גופיה ]ה משעה"ד[' והקשו התוס, פטר מתוך סעודתושעה שעומד לי

ש "מתי יתפלל דהא אמרת זמן אכילתו היינו זמן קריאת שמע וכיון שבא זמן ק
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ל דזמן תפילה הוי קודם לזמן "וי. אסור להתחיל בסעודה עד שיתפלל ברישא

. ל"סעודה דלאו דווקא משהעני נכנס לאכול אלא פורתא מעיקרא קאמר עכ

וכן היה . דזמן הדלקת נר חנוכה מעט קודם זמן ערבית, ל בענייננו"ג י"הוכ

ל שאחר תפילת מנחה "ר מרדכי שרעבי זצ"ר המקובל ח"המנהג פשוט אצל מו

 .ח וחוזרין לתפילת ערבית"היו כל הציבור חוזרין לבתיהם ומדליקין נ

 .ה"ח סק"כה .24

 .א"ח תרעב סקי"כה .25

 מה שהביא ]ה שהוא"רסא ד[ל "בבה' ועי, לדעת רב יהודה :]כו[בברכות ' בגמ' כדאי .26

 .מהאחרונים בכעין זה אם הוי בשעות זמניות

כ או מן "ש לצה"כבר נודע מה שנחלקו הפוסקים אם מחשבים שעות היום מעה .27

 ]ג"תמג סק[ז " והט]א"תלא סק[ח " והב]'סימן א[שדעת תרומת הדשן , הזריחה לשקיעה
ודעת השלטי , כ"ש לצה" לחשב מעה]א"תמג סוסק[ח " והפר]ה" רסז סקסימן[ר "והא

,  לחשב מהזריחה לשקיעה]ב"תנט ס[א " והגר]ב"א ורסז ס"רלג ס[ והלבוש [...]גיבורים 

פסח ' ובהל, ושוב פקפק בה,  הביא בתחילה ראיה לדעה זו]ג"רלג סק[א "והמג[

חומשי ' ם מהזריחה לשקיעה הוא ב כתב דשיעור מיל למחשבי היו]ג"תנט סק[

, ש"ע מנינן מעה" דהתם לכו]א"נח סק[ש כתב "ולענין ק, ולא דחה דבריהם, שעה

ז כתב בהלכות "וגם הגר. ע"ויל. דבשאר מקומות לא הכריע' ומשמע לכאו

 ]א"פט ס[ש ותפילה כתב "ובהלכות ק,  דמשערינן מן הנץ לשקיעה]ד"תמג ס[פסח 
' לכל הדינים שנתבאר בגמ, בזהמ "ונ@@]. ע" ויל,כ"ש לצה"שהוא מעה

, וזמן מנחה גדולה, וסוף זמן תפילה, ש"כגון סוף זמן ק, שתלויין בשעות היום

 ]ח"רלג סק[צ "בשעה' ועי. [ב"וכל כיו, וסוף זמן אכילת וביעור חמץ, ומנחה קטנה
. ע"והניח בצ, שצידד שהוא גם לענין חצי שעה שאחר חצות למנחה גדולה

ג דלענין שאר דברים נקטינן לחשב " שכתב דאע]ד אות ח"ב פ"ח[צ "באול' יוע
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לפי , מ לענין חצות היום הוא בחצות שבין הזריחה לשקיעה"מ, כ"ש לצה"מעה

וזה מתאים ,  שהוא בזמן שחמה בראש כל אדם.]צד[בפסחים ' שאמרו בגמ

ר שלום ש בנה"וכן הוא בדברי רבינו הרש, בחישוב חצות מהזריחה לשקיעה

מרן ובדעת @@]. ע בדבריו להלן"וע, ש"ע, ]א וישלח אות ד"ש[ח " ובבא]ב"ו ע"דפ[

' מט דעיקר זמן תפילת מנחה ]א"רלג ס[הנה לענין זמן מנחה כתב , ע בזה"השו

ולרבי יהודה עד פלג המנחה שהוא , שעות ומחצה ולמעלה עד הלילה לרבנן

פלג המנחה הוא שעה ורביע קודם דגם , ומשמע, א שעות חסר רביע"עד סוף י

ה "וכ,  מדבריו]ד"רלג סק[ב "וכן דקדק המ, כ"והיינו קודם צה, הלילה ממש

שעה ורביע קודם "שלשון פ "ואע@@. ]ה ופלג"בביאורים ד' ח אות ט"ב פי"ח[צ "באול

ש "הרא'  ובתוס]א"א ס"פ[ש בברכות "ברא' כדאי, מבוארת גם בראשונים" הלילה

ולהסוברין דחישוב השעות מהזריחה , ]רלג ורלה[ובטור , ]שכב' סי[באגור  ו.]שם ב[

וכמבואר , לשקיעה יתפרש הדבר שהוא שעה ורביע קודם שקיעת החמה

ת דגם אחר " כר]ב"רסא ס[ל "ע דס"מ בדעת השו"מ,  ועוד]א"רסז ס[בהדיא בלבוש 

 ודאי דכשכתב עד ,מילין ורביע' שקיעת החמה הוי יום גמור עד שיעור מהלך ג

ע גם "ב שכתב שכן סתם השו"ש עוד במ"וע. [הלילה פירושו עד הלילה ממש

, ל בסימן תנט"ואולי צ, ש"ע, י כוונת דבריו"ול, תמג' בהלכות פסח בסי

 שיש ]ו אות ד"ב פ"ח[צ " ובאול]ה להקדים"רסא ד[ל "כתב בבהעוד @@]. וכדלהלן

 18 דשיעור מיל ]ב"תנט ס[שכתב , ע לענין שיעור מיל"ללמוד כן מדברי השו

פי חשבון מהלך אדם בינוני עשר  שהוא ל]קכג' סי[[ ומקורו מתרומת הדשן , דקות

וכל פרסה היא ,  דקות720והיינו שביום כזה יש , שעות 12פרסאות ביום שהוא 

א "ובמג.  דקות למיל18שהם ,  דקות720- מיל ב40נמצא שהולך ,  מילין4

אבל למחשבי , שהוא דוקא לדברי תרומת הדשן, ז" כתבו ע]ב"סק[ ח" ובפר]ב"סק[

' כי אמרו בגמ, וביאור דבריהם, ד דקות"היום מהזריחה לשקיעה הוא כ

 5כ "וכן משקיעת החמה לצה,  מילין5ש לנץ החמה מהלך " שמעה.]צד[בפסחים 

ואם נחלק ,  מילין30נמצא שנשארו למשך היום מזריחה לשקיעה רק , מילין

ואמנם דעה זו .  דקות24נמצא שכל מהלך מיל הוא ,  מיל30- דקות ל720

וכן , ש לנץ החמה" מיל מעה4ומסקינן התם שיש רק ', אינה מוסכמת בגמ

וכשנחלק ,  מיל32ז נמצא שהולך מזריחה לשקיעה "ולפ, כ"מהשקיעה לצה

].  א"וזו שיטת הגר[,  דקות22.5-נמצא שהולך כל מיל ב,  מיל32- דקות ל720

על ,  דקות18ע שפסק דשיעור מיל "דלדעת מרן השו, ז מבואר"פ מכ"ועכ

 ]ו אות ד"ב פ"ח[צ "כ כתב באול"וע. כ"ש לצה"ל לחשב היום מעה"כרחך דס
ש "שעות בשעות זמניות שמעה' שלכתחילה יש ליזהר שלא לעבור זמן ד

 .בסמוך במה שכתבנו בזה' ועי. כ"לצה
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„ÈÁ‰ Ô¯Ó ÂË˜� ÔÎÂ"‡28‡·‰ Â�È·¯Â "Á.29ÙÏÂ " ‰Á�Ó‰ ‚ÏÙ ÔÓÊ Ê
Ú·¯Â ‰Ú˘ ‡Â‰˙È�ÓÊ ÌÈ·ÎÂÎ‰ ˙‡ˆ Ì„Â˜ .30È Ï·‡ " ÌÈ·˘ÁÓ˘ ‡
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ודע דשעות אלו מתחילין : ל" שכתב וז]ח אות על' ב סי"ח[ה בספרו חיים שאל "כ .28

 מנחת פרבס' י וע,ל" כמו שהסכימו האחרונים דלא כהרב הלבוש ז,ש"המע

 .ל"עכ.  בכל המקומותה וכן פשטה ההורא,ץ"ולחם שמים להרב יעבק "וכהן ומ

 דמשערין ,ל בשעות"ערו חזיוכל מקום שש: ל" שכתב וז]ויקהל אות ד[ח "בבא' עי .29

 מהנץ א"וי, כ"העד צש "היש אומרים דמשערין מע, לו שהם זמניותבשעות א

ש "הדחיישינן לחומרא לשער מע, וסברא ראשונה עיקר, החמה עד שקיעתה

כי , כ"העד צש "הלשער מע, א"עוכן המנהג פשוט פה עירנו בגדאד י, כ"העד צ

 .ל"עכ. ב בעיר זו"שליש שעה אחר קריאת המגרכ "האצלינו חושבים צ

 .ל"צ הנ"ב והאול"אר מדברי המוכמבו .30

ע ומרן "מ דעת השו"ומ.  מה שהאריך להוכיח כן]ב"תנט ס[א "בביאור הגר' ועי .31

ז דוקא למאי דנקטי "אך הנה יש להוכיח דכ. ל"ח מבוארת כנ"א והבא"החיד

אבל , ב דקות אחר השקיעה הנראית הוי יום"דעד ע, ת"לעיקר הדין כסברת ר

כרחין אנו לומר דחשבון השעות הוא מזריחה מו, ל הכי"לדידן דלא קיי

 ]ה אנן"ה מכי וד"ד[י שם " וברש.]כח[ביומא ' בגמהנה @@.  וכמו שיתבאר, לשקיעה
נמצאת החמה בדיוק באמצע , בדיוק] בזמן חצות' פי[דבתחילת שבע , מוכח

ושני צדדיו חשוכים , עד שמאירה את עובי הכותל העליון בלבד, הרקיע

אחר חצות ' פ רגע א"ועכ, ]ה עליונה שבכותל בולטת מעט יותרפ אם שור"ועכ[

קודם חצות היום היה צד ' ורגע א, היום נעשה צד מזרח של הכותל מוצל

ק שהיו רחבים למטה וצרים "ושאני כותלי ביהמ, מערב של הכותל מוצל

עד שתימשך החמה עוד למערב עד ] בצד מזרח[ועל כן לא החשיכו , למעלה

כי ינטו צללי "וגבי תמיד שיש דין להקריבו מ, ילת שבעחצי שעה אחר תח

. ק בצד מזרח"על כן מעכבין שחיטתו עד שישחירו גם כותלי ביהמ, דוקא" ערב

 איתא דבחצי שש וחצי שבע חמה בראש כל .]צד[בפסחים ' בגמואמנם @@

שקשה להם , ש בפסחים היינו לפי הניכר לבני אדם"דמ, ל"אבל עכצ, אדם

אבל בכותל ישר הדבר ניכר בהדיא דחצות היינו ,  העין בעלמאלדייק במראית

, וככל שהכותל יותר צר, והחמה באמצע הרקיע בדיוק, דוקא בתחילת שבע

 שהביא סתירת .]סג[נ בנדה "בערל' ועי. [נוכל לדקדק יותר רגע חצות בדיוק

ופירש , אם מסוף שש נטו צללי ערב או מחצי שבע] י"בדברי רש[הדברים 

כ גם לנו ניכר בכותל "א, ק שאני דרחבים"דלתירוץ קמא דכותלי ביהמ, ז"כעי
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ולתירוץ שני שאמרו שאני אברהם דאיצטגנינות היתה , ישר דיוק נקודת חצות

ת "בענין מחלוקת רוהנה @@]. כ לא ניכר לנו אלא בחצי שבע"א, בליבו

 שמלין חדא, ואפילו לקולא, ע"ת והשו"ל דלא כר"אנן קיי, והגאונים בסוף היום

ת הוי "ולר, תינוק שנולד בליל שבת כחצי שעה אחר השקיעה לשבת הבאה

ש אחר "שאין חוזרין לקרות ק, ועוד. דמצוותו למולו ביום שישי, חילול שבת

ל "הלא בזה לא קיי, י"ל דאפשר לקרות מבעו"ת עצמו ס"ואף דר[, ת"זמן ר

א להו כזמן ע דסביר"כ יש לנו לחוש לדעת שאר ראשונים והשו"וא, כוותיה

ש שעל "ואף שאפשר לצאת בק. י"ת לקרוא מבעו"ל כקולת ר"ת ולא ס"ר

ת "שלדעת ר, ועוד]. ש דאורייתא"מ אם לא כיוון לא יצא והפסיד ק"מ, המטה

משום [,  דקות לפני השקיעה הנראית5-לא יבוא פלג המנחה ביום קצר רק כ

שעה זמנית ואמנם בלוחות חישבו ש, דפלג המנחה שעה ורביע קודם הלילה

אבל , ז כשנחשב שעות היום מזריחה לשקיעה"אבל כ, ביום קצר'  דק50היא 

 72[,  דקות למשך היום144נמצא שנוספו , ת"כ דר"ש לצה"כשנחשב מעה

,  דקות נוספות לכל שעה זמנית12והיינו , ] לאחר השקיעה72-ו, קודם הנץ

ת "כ דר" צהוכשנקדים שיעור זה קודם,  דקות77ושעה ורביע זמניות יהיו 

ל ולא "ולית דחש לה לומר סב, ] דקות קודם השקיעה הנראית5נמצא שהוא 

אלא הכל ,  דקות קודם השקיעה5לברך על הדלקת נרות שבת רק במדליק 

ז משום דנקטינן לעיקר לגמרי "וכ, מברכין גם חצי שעה ויותר קודם השקיעה

ת נראים לעין "רמחמת שהרבה קודם זמן , ת"כהגאונים דסוף היום קודם זמן ר

 בשם הגנת ]א"רסא סק' סי[י "א בברכ"ש מרן החיד"וכמ, כל הרבה כוכבים ברקיע

הנה המוחש לא יוכחש כי חצות היום , ומעתה@@. ש"ע, ח"ורדים ומהרלב

, הוא בדיוק בחצי הזמן שבין הזריחה לשקיעה, המדוייק שהחמה באמצע ממש

 72נראית מוסיפים עוד דסברי דגם אחר השקיעה ה, ע"ת והשו"ובשלמא לר

ל דחצות היום כשהחמה בדיוק "ביומא הנ' יבואו דברי הגמ, דקות למשך היום

 דקות בין קודם 72לפי שנוספו , כ"ש לצה"גם אם נחשב היום מעה, באמצע

ואין חילוק אם נחשב שעות היום מזריחה , הזריחה ובין לאחר השקיעה

. חצות יבוא באותו הזמןלעולם זמן , כ"ש לצה"או אם נחשבם מעה, לשקיעה

 דקות אחר 72-ומוסיפים ליום פחות מ, ל הכי"אבל אחר דאנן לדידן לא קיי

קודם הנץ ] או יותר[ דקות 72ש מוסיפים "ומאידך בעה, השקיעה הנראית

, כ"ש לצה"אלא מעה, שאם לא נחשב השעות מזריחה לשקיעה, נמצא, החמה

' פ המבואר בגמ" לא יתכן עוזה, אלא יוקדם מזה, לא יבוא חצות היום בזמנו

ש "א לחשב השעות מעה"ע ומרן החיד"שגם דברי מרן השו, ונמצא@@. לעיל

רסא [ע "ש מרן השו"וכמ[, ת"הכל הוא משום דאזלי לשיטתם לפסוק כר, כ"לצה
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אבל אנן , ]ש"ע,  שחזר ודחה דברי הגנת ורדים]י שם"בברכ[א "ד מרן החיד"וכ, ]ב"ס

ש "ל שאין בידינו לחשב השעות מעה"הנ' וכח בגממ, ל הכי"לדידן דלא קיי

ל "ח הוא דס"ודוקא רבינו הבא. ל"וכנ, כי אם מזריחה לשקיעה, כ"לצה

אחר השקיעה '  דק20-כ בכ"ל דצה"ג דס"כ אע"ש לצה"דהעיקר לחשב מעה

לשער " דחיישינן לחומרא"ל כתב "והוא ז, ]ב"שהיא בעת קריאת המגר[

. ל"כנ. 'דבאמת הוא נסתר מן הגמואפשר שהוא משום , כ"ש לצה"מעה

פ שלענין כל שעות היום " כתב שאע]ד אות ח"ב פ"ח[צ "באול, ואמנם@@

מ לענין חצות היום מחשבים חצות מזריחה "מ, כ"ש לצה"מחשבים מעה

רביע "ו" שליש היום"ל "שאם במה שאמרו חז, ב"אלא שהדבר צ, לשקיעה

למה במה , כ"ש לצה"עהכוונת הדברים שליש ורביע מהשעות שבין " היום

, נפרש שהכוונה חצי מהשעות שבין זריחה לשקיעה" חצות היום"שאמרו 

ע שנחשב "פ שבודאי מודו כו"ואע. [ולכאורה הפשטות שבכולם החישוב שוה

ש ולא "כ לא בעה"מ מאחר שאינו ניכר כ"מ, ש לכל דיני התורה"יום גם מעה

ניכר לעין כל אדם גם בלא פ ה"ל ע"י חז"על כן שיעורי היום נאמרו ע, כ"בצה

שכבר , אמת-והן@@]. וזהו בזריחה הנראית ובשקיעה הנראית', חישובים וכדו

נמצא , כ"ש לצה"שכיון שמחשבים מעה, ]ב"רלג סק[ר "עמד בכעין זה במאמ

 ]א אות ד"וישלח ש[ח "ע בבא"וע, חצות מוקדם בכחצי שעה מזמן חצות הידוע
, וכתב,  הוא שעה קודם שנראית השמששהביא דעת הרב בית דוד דנץ החמה

ג "ח[צ "ובאול. ואינו בזמן שהחמה בראש כל אדם, ז גם זמן חצות יוקדם"שלפ
 .]צד[ש בפסחים "ל דמ"ופירש בדבריו דס, ר" הביא דברי המאמ]בביאורים' א אות ד"פי

אלא שמתחלת ליכנס , שחמה בראש כל אדם אינו ממש בראש כל אדם

]. ל"ז יש ליישב לדבריו גם לשיטת הרב בית דוד הנ"וכעי[, לאמצע הרקיע

ששם לא נתבאר אלא שבחצי שש וחצי שבע , ש בפסחים"ז יישוב למ"כ, ואמנם

ל "ביומא הנ' אבל בגמ, ר"מ משם לדברי המאמ"כ לק"וא, חמה בראש כל אדם

ושלא כדברי , מוכח שחצות הוא בדקדוק גמור שחמה בדיוק באמצע הרקיע

ר "היה מקום לדחוק וליישב דברי המאמושמא @@. ר והבית דוד"המאמ

יהודה מיד ' דלר, יוסי בזמן בין השמשות' יהודה ור' דהנה נחלקו ר, באופן אחר

ש "יוסי עדיין הוי יום גמור כל ביה' ולר, ש"בשקיעת החמה הנראית מתחיל ביה

ומיד , יוסי כהרף עין' ש דר"יהודה אתי ביה' ש דר"וכי שלים ביה, יהודה' דר

דבאמת מה שנחלקו האחרונים אם מחשבים שעות , ל"ז שמא י"ולפ,  לילההוי

, יוסי' יהודה ור' כ מחלוקת ר"הוא ג, כ או מזריחה לשקיעה"ש לצה"היום מעה

, כ"ש לצה"יוסי הכל נקבע מעה' ולר, יהודה הכל נקבע מזריחה לשקיעה' שלר

צע ביומא שבחצות היום החמה באמ' שמה שמוכח בגמ, ז נוכל לומר"ולפ
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, ל דמחשבינן מזריחה לשקיעה"דס, יהודה' הכל הוא אליבא דר, הרקיע ממש

יוסי שהכל נקבע ' אבל לר, כ הוא באמצען של שעות אלו ממש"ולכן חצות ג

אלא , כ גם זמן חצות אינו בדיוק כשחמה באמצע הרקיע"א, כ"ש לצה"מעה

' ה מהגמנמצא שאין ראי, יוסי' ל עיקר ההלכה כר"ואחר דקיי. מעט קודם מזה

דעיקר הדבר , איברא@@. ל"ר והבית דוד הנ"וזה טעם דברי המאמ, לדידן

' יהודה ור' תמוה ביותר לומר שמחלוקת האחרונים בזה תלויה במחלוקת ר

יוסי חישוב הזמנים ' משום דלא לישתמיט שום תנא דלימא לן דלר, יוסי

, ועוד. או דלימא לן שחצות אינו בזמן שהחמה בראש כל אדם, כ"ש לצה"מעה

ל "נמצא דצ, דאם נקשר המחלוקת בענין סוף היום גם לכל חישוב שעות היום

ש "אלא כמו שבסוף היום חשיב ליה ביה, ש"יהודה תחילת היום אינו בעה' דלר

ומדלא , ש עד רגע הנץ החמה"גם בשחרית ייחשב ביה, מרגע השקיעה ואילך

ן סיום היום קשורה שאין מחלוקתם בזמ, מוכח, יהודה' שמענו כזאת אליבא דר

יוסי ' יהודה ור' פ דלא פליגי ר"ואע, כלל למחלוקת בענייני חישוב הזמנים

ז פליגי מתי קבעה תורה "עכ, ש"ע מתחיל היום בעה"ולכו, בשאר ענייני היום

ר "ז אולי נוכל ליישב בדעת המאמ"דכ, והוא העיקרועוד @@. שיסתיים היום

אבל , יוסי' יהודה ולא לר' בא דרביומא רק אלי' שיעמידו הגמ, והבית דוד

ש "וכמ, וכן אנו נוהגין למעשה, אחר דרוב הפוסקים לא סבירא להו הכי

ש בנהר שלום "אלא כדברי הרש, ח שאין נוהגין כן בירושלים ובבגדד"בבא

ורק המדקדק [, פ הזריחה והשקיעה הניראין"שחצות הוא בחצי היום ממש ע

וכן המדקדק , הבית דוד' גם לפי דח שיזהר "להיות ניעור בחצות כתב הבא

 כתב ]ו אות כב"ג פט"ח[צ "וגם באול, ]הבית דוד' די שיזהר כן כד, בעונה אחר חצות

ולעולם , שהוא זכר לדאורייתא, ר רק לענין אפיקומן"לחוש לדברי המאמ

ביומא אתיא ' כ מוכח מזה דנקטינן דהגמ"א, עיקר ההלכה כרוב הפוסקים

דחצות היינו כפשוטו כשהחמה בדיוק , ה ולמעשהכפשטה לעיקר הדין להלכ

' דמוכח בגמ, כ הדרא קושיא לדוכתא"וא, ש"וכדברי הרש, באמצע הרקיע

אין בידינו לחשב שעות היום רק מזריחה , ע"ת והשו"דאם לא נימא כר

ע גם במה "ל צ"דמכח כל הנ, תחזה-ואתה@@. כ"ש לצה"לשקיעה ולא מעה

 דקות 7- דיש לאחר זמן חצות היום בכ]ו אות ב"ופט, ד אות ח"ב פ"ח[צ "שכתבו באול

ש "פ דלכל חישובי היום אזלינן מעה"דאע, וביארו שם, מהנרשם בלוחות

מוכח דלענין , בפסחים דבחצות חמה בראש כל אדם' מ מכח הגמ"מ, כ"לצה

, יוסי' דכיון דעיקר דינא כר, מ הוסיפו לומר"ומ, חצות אזלינן מזריחה לשקיעה

,  דקות13.5על כן נמצא שנוספו למשך היום , יהודה יממא הוי' ש דר"דכל ביה

ולהמבואר .  דקות7-שהוא כ, כ יש לאחר גם זמן חצות היום בחצי מזה"וא
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בפסחים דבחצות חמה בראש כל אדם ' שהרי אם מוכח בגמ, ע"הדברים צ

בפסחים שהוא ' ואם אין הכרח מן הגמ, יוסי' מה לנו בהארכת היום כר, בדיוק

ש "כ אין ראיה מזה לנטות מהמקובל לחשב שעות היום מעה"א, בדקדוק

שאמרו רק חצי , בפסחים ליכא ראיה' דמהגמ, קושטא דמילתא' ולכאו. כ"לצה

ביומא מוכח שחצות הוא ' אבל מהגמ, שש וחצי שבע חמה בראש כל אדם

כ כשם "וא, ל"וכנ, ש"וכדברי רבינו הרש, כשחמה באמצע בדקדוק גמור

אלא מזריחה הנראית , כ"ש לצה"אין מחשבים מעה] ותפ לענין חצ"עכ[ש

. יוסי אחר השקיעה' מ כלל במה שנתארך היום כר"גם אין נ, לשקיעה הנראית

כ גם יש "א, כ"שאם נחוש לזה שיש דין יום גם אחר השקיעה עד צה, ובפרט

ואז יוקדם זמן חצות , ח"ש לנה"לנו להוסיף למשך היום את כל הזמן שמעה

, פ אם נאמר דתלוי במידת האור ברקיע"או עכ, ר"דברי המאמוכ, בכחצי שעה

כ יש "א,  דקות אחר השקיעה הוי יום גמור מפני האור הגדול שברקיע13.5וכל 

שגם אז יש אור גדול ברקיע במידה , ח כשיעור זה"לנו להוסיף גם קודם הנה

ושוב , ושוב נמצא שנתארך היום בין בתחילתו ובין בסופו בשיעור שוה, שוה

 .ע"וצ. צ לאחרו כלל"וא, יבוא זמן חצות למקומו כנרשם בלוחות

 .ל"ב הנ"וכמבואר מדברי המ .32

והוא תלוי , הנה זמן פלג המנחה הוא שיעור שעה ורביע קודם הלילה .33

, כ"ש לצה"במחלוקת הידועה אם לחשב היום מן הזריחה לשקיעה או מעה

ל שהוא "ע דס"רי מרן השוב מדב"ושם דקדק המ, ]ד"רלג סק[ב "וכמבואר במ

ו אות "ע בפט"וע, ה ופלג"בביאורים ד' ח אות ט"ב פי"ח[צ "ה באול"וכ, שעה ורביע קודם הלילה
ברוב [כ "פ שיש לחוש שזמן צה" כתב עוד שאע]שם[צ "ובאול. ל"וכנ, ]בביאורים' ו

, ]שם אות ח[צ "ת גם באול"וכמשנ,  דקות אחר השקיעה הנראית25הוא ] השנה

מאידך .  דקות אחר השקיעה13.5כ "מ לענין פלג המנחה נוהגין לחשב צה"מ

 דמשערין פלג המנחה ]'ח אות ט"ב פי"ח[צ "לענין הדלקת נרות שבת כתב באול

, והנה@@.  דקות אחר השקיעה הנראית25כ שהוא "שעה ורביע קודם זמן צה

וני נמצא שביום בינ,  דקות אחר השקיעה הנראית25כ הוא "אם נדון דצה

קודם ] שהם שעה ורביע[ דקות 75כשנקדים , ] דקות60-ששעה זמנית היא כ[

כ שם "וזהו מש,  דקות לפני השקיעה50-יפול זמן פלג המנחה על כ, הלילה
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 דקות קודם 50-צ שביום בינוני אין לברך על הדלקת נרות שבת רק כ"באול

שבין פלג שמח, אמנם לפי המבואר בדבריו לענין זמן מנחה. השקיעה הנראית

נמצא ,  דקות אחרי השקיעה13.5כ של "המנחה בהקדמת שעה ורביע קודם צה

כ של "שחישבנו שהוא בצה[ דקות קודם הלילה 75שביום בינוני כשנקדים 

ע "וצ.  דקות לפני השקיעה הנראית62-יפול זמן פלג המנחה על כ, ]' ד13.5

 משום חשש ואולי לענין ברכת הדלקת נרות נקט לחומרא. בסתירת הדברים

ולא קודם ,  דקות קודם השקיעה50-כ הורה לברך רק מ"וע, ברכה לבטלה

אשר הם בימי החורף , לדון לפי חישוב זה לענין ימי חנוכהוכשנבוא @@. לכן

 25כ "ואם נחשב זמן צה,  דקות50-נמצא ששעה זמנית היא כ, הקצרים ביותר

נמצא דזמן , ]זמניותשעה ורביע [ דקות 62.5ונקדים ממנו , דקות אחר השקיעה

ורק אם הדליק מזמן זה ,  דקות קודם השקיעה הנראית37-פלג המנחה הוא כ

 דקות אחר 13.5כ רק "אמנם אם נחשב זמן צאה. ואילך יצא ידי חובתו בדיעבד

 דקות קודם 49-נמצא דזמן פלג המנחה כ,  דקות62.5ונקדים ממנו , השקיעה

דכל , איברא@@. חובתו בדיעבדוכבר משיעור זה יצא ידי , השקיעה הנראית

דגם שיעור שעה זמנית תלוי במחלוקת הידועה , עיקר החשבון אינו מדוקדק

וכאשר נקטינן לחשב , כ"ש לצה"אם לחשב היום מן הזריחה לשקיעה או מעה

אשר זהו כל הטעם לחשב גם פלג המנחה שעה ורביע קודם [כ "ש לצה"מעה

גם שיעור , כ"חלט לנו זמן צהכ כל שאין מו"א, ]הלילה ולא קודם השקיעה

כ "ההפרש בזה בין אם נחשוב צה, ואמנם. שעה זמנית משתנה לפי אורך היום

כי , כ לענין קביעות שיעור שעה זמנית"מ כ"אינו נ,  דקות13.5 דקות או 25

דאחר דחשבינן שיעור היום , אבל עוד יש לתמוה בזה. ב שעות היום"יתחלק לי

ועוד , ש עד הזריחה" דקות מעה72 היום עוד כ נוספו למשך"א, כ"ש לצה"מעה

" יום בינוני"וב, ושיעור שעה זמנית מתארך יותר, כ" דקות מן השקיעה לצה25

] שעה ורביע זמניות[ דקות 85ואם נקדים ,  דקות68-יהא שיעור שעה זמנית כ

 דקות 60נמצא דזמן פלג המנחה יהיה ,  דקות אחר השקיעה25כ של "קודם צה

ומשיעור זה ואילך יהיו רשאים לברך על הדלקת [, נראיתקודם השקיעה ה

תהיה שעה ,  דקות אחר השקיעה13.5כ של "פ צה"ואם נחשב ע]. נרות שבת

ש "ז מ"ולפ. [ דקות קודם השקיעה70-ופלג המנחה יהיה כ,  דקות67-זמנית כ

 דקות קודם השקיעה אינו 50-צ שיש לברך על נרות שבת רק מ"באול

 60-רשאים לברך מ, אחר השקיעה'  ד25-כ ל"ר צהדאפילו נאח, מדוקדק

יפול , אחר השקיעה'  ד35-כ לכ"ורק אם נאחר צה, ל"וכנ, דקות לפני השקיעה

אשר אם , חנוכה שהם קצרים ביותרובימי @@]. לפניה'  ד51-פלג המנחה בכ

 50נמצא שהיא , ב ביום בין הזריחה לשקיעה"מי' נחשב בהם שעה זמנית א
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ומשיעור זמן זה קודם השקיעה יהיו ,  דקות63ביע הם כ שעה ור"א, דקות

-נמצא שתהא שעה זמנית כ, כ"ש לצה"כאשר נחשב מעה, מ"מ, רשאין לברך

קודם זמן ]  דקות71-שהם כ[וכשנבוא להקדים שעה ורביע זמניות ,  דקות57

 דקות קודם השקיעה 46-נמצא שזמן פלג המנחה הוא כ,  דקות25כ של "צה

נמצא שפלג ,  דקות13.5כ של " שעה ורביע מזמן צהואם נקדים. הנראית

גם ' שלכאופ "ואע[@@.   דקות קודם השקיעה הנראית57-המנחה הוא כ

שכתב שביום קצר שיעור , צ"ל באול" נמצא כעין הנ]א אות ח"ויקהל ש[ח "בבא

, זה אינו, כ"ש לצה"פ שחישב שם שעות היום מעה"אע,  דקות50שעה זמנית 

שיש בו עשר שעות מעמוד "א שחישוב זה הוא ביום קצר שהרי כתב שם בהדי

י ובבגדד לא יימצא לעולם שיהא היום בן עשר שעות "ובאמת בא, "השחר

ועל , רק יימצא יום קצר שיש בו עשר שעות מזריחה לשקיעה, כ"ש לצה"מעה

כ שגם "שהיום קצר כ, וזה יתכן רק בארצות אחרות, ח דוגמא נקט"כרחנו הבא

ואכן שם יהיה שיעור , עדיין יהיו בו רק עשר שעות, כ"לצהש "אם נחשב מעה

לדעת מרן ואמנם @@]. כ"ש לצה" דקות גם אם נחשב מעה50שעה זמנית 

וכמבואר ,  דקות אחר השקיעה הנראית72-ל דלילה חשיב רק ב"ע דס"השו

יהיה שיעור שעה זמנית , כ נמצא שאפילו ביום קצר ביותר"א, ]ב"רסא ס[בדבריו 

שהוא [ דקות קודם סוף היום 77-ז שעה ורביע זמניות הוא כ"ולפ, ת דקו61-כ

 דקות לפני השקיעה 5-ונמצא שהוא רק כ, ]אחר השקיעה הנראית'  ד72-ב

אמנם זה ודאי . ע עצמו"וזהו פלג המנחה האמיתי לשיטת מרן השו, הנראית

שהרי מברכין על נרות , ע בזה"ת ומרן השו"ל כדברי ר"דלא קיי, לא עבדינן

ועבדינן נגד דעתם אפילו לקולא ,  דקות לפני השקיעה הנראית5בת גם קודם ש

שהרי תינוק שנולד כחצי שעה ויותר אחר השקיעה הנראית , בחילול שבת

ע חשיב "ת ומרן השו"פ שלדעת ר"אע, מלין אותו לשבת הבאה, בליל שבת

ז "וכ, והמל אותו בשבת לדעתם מחלל שבת באיסור תורה, שנולד ביום שישי

ת "פ הרבה קודם זמן ר"ומשום דעכ, משום דנקטינן עיקר ההלכה כהגאונים

מ גם לדעת הגאונים "אבל מ, כבר נראים לעין כל כוכבים רבים מאד ברקיע

כ ישתנה החשבון כפי כל "ש לצה"כשנחשב שעות היום מעה, ולמנהגינו

ש "פ שאם נחשב שעות היום מעה"שאע, באנו לומרואם @@. המבואר לעיל

 דקות לפני 57 או 46-נמצא זמן פלג המנחה בימי חנוכה הקצרים ככ "לצה

כדי שלא ידליק בזמן שהוא ספק , מ לא נוכל להקל כן"מ, השקיעה הנראית

פ לחומרא יש לנו לחשוב שעות היום מהזריחה "כ עכ"וא, פלג המנחה

ושעה ורביע קודם הלילה ,  דקות50ז נמצא ששעה זמנית "ולפ, לשקיעה

אכתי ,  דקות קודם השקיעה הנראית40הוא ] בימי חנוכה, קות ד25כ של "בצה[
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ÓÊ· ˜ÈÏ„‰Ï ÏÎÂÈ ‡Ï˘ „Â¯Ë˘ ÈÓ ,Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„Ï Ì‚" Ú�‰ .י
‰Á�Ó‰ ‚ÏÙÓ ˜ÈÏ„‰ÏÂ ÌÈ„˜‰Ï È‡˘¯.34 ‡Ï˘ ˘ÂÁÏ ˘È Ì�Ó‡ 

Í¯·È.35ÏÎÓÂ ‰ÚÈ˜˘· ˜ÈÏ„‰Ï ÌÈ„˜‰˘ ÏÎ ÌÂ˜Ó  , Â�È‚‰�ÓÏ Ì‚
Í¯·Ï È‡˘¯.36  

                                                                                      
, דאם חיישינן לחומרא לחשב שעות היום מהזריחה לשקיעה, אינו מדוקדק

כ גם יש לנו לחשב כדעה זו עצמה גם זמן פלג המנחה שעה ורביע קודם "א

וגם אם , דפשיטא דהא בהא תליא[, כ"ולא שעה ורביע קודם צה, "השקיעה"

מ לא יתכן כלל לחשב שעות היום "מ, חומרא לכל הצדדיםנרצה לחוש ל

ולחשב פלג המנחה שעה , מזריחה לשקיעה רק לענין קביעת אורך שעה זמנית

אבל ,  דקות50דאמנם שעה זמנית נחשב רק , ז נמצא"ולפ, ]כ"ורביע קודם צה

, לפני השקיעה הנראית] שהם שעה ורביע[ דקות 62-פלג המנחה יהיה כ

דלכל היותר מה שנוכל להחמיר , ז"מכונמצא @@.  יותרונמצינו מקילין

שלא ידליק בזמן [, ולאחר זמן פלג המנחה ככל היותר, ולחוש לכל הצדדים

 46-שיהא שיעור פלג המנחה בימי חנוכה כ, הוא] שהוא ספק פלג המנחה

כ "ש לצה"וזה מתאים לחישוב שעות היום מעה, דקות לפני השקיעה הנראית

וכדעת ,  דקות אחר השקיעה20כ של "או גם לצה[, קיעה דקות אחר הש25של 

ח הנזכרים "א ורבינו הבא"פ דעת מרן החיד"וכן הוא ע. ל"וכנ, ]ח"רבינו הבא

שפלג המנחה , ל"ח הנ"פ דעת הבא"ל ע"ורי ז'נ כד"וכן הוא בלוחות הגר, לעיל

 .ל"וכנ,  דקות קודם השקיעה הנראית46-בימים קצרים הוא כ

 . ט"ח וסק"ח סק"ג וכה"ב וסק"ב סק"ומא "ע תרעב ס"שו .34

ג כתב שהמדליק קודם "י וסק"ח סק"אבל בכה, כ לברך"ג שיוכל ג"ב סק"במ' עי .35

כי , ובאמת הוא מחלוקת ראשונים אם יוכל להדליק קודם. [שקיעה לא יברך

ן דגם לכתחילה "ודעת הר, ף דבדיעבד אפשר להדליק מפלג המנחה"דעת הרי

 –ח "ם דהמדליק קודם השקיעה לא יצא יד"עת הרמבאבל ד, יוכל להדליק אז

 .]ה בשיעור"צ זללה"ר הגרב"מו

בפרי עץ חיים ' וע[ם והרבה ראשונים שהזמן עם שקיעתה "שהרי להרמב .36

, ע יש לצדד שכוונתו כן"וגם בדעת מרן השו, ]כ בשקיעת החמה"שהלשון ג

ר " מווגם, ]כ סוף שקיעתה אפשר דכוונתו כשסוף גלגל חמה שוקע"ומש[

ה נראה שרמז לזה בדבריו בשיעורו שאין הכרח גמור בדעת "צ זללה"הגרב

, ע"ע בצ" שהניח דברי השו]ה ולא"ד[ל "בבה' ועי. ע שהוא בצאת הכוכבים"השו

ם שאין מקדימין ואין "וצירף ללשון הרמב, שכתב כהטור דהזמן בסוף השקיעה
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ˆ¯Ó‰ ‚ÏÙÓ ˜ÈÏ„Ó‰ , „Ú ˜Ï„˙˘ ÔÓ˘ ‰· Ô˙È˘ ÍÈ�ÍÏÈ‡Â ‰Á .יא
ÔÓÊ‰ ÛÂÒ ,ÌÈ·ÎÂÎ‰ ˙‡ˆ ¯Á‡ ‰Ú˘ ÈˆÁ ‡Â‰˘,37 ÏÈÚÏ ¯‡Â·Ó‰ÏÂ 

 ¯Á‡ ‰Ú˘ ÈÚ·¯ ˙˘Ï˘ „Ú ˜Ï„˙˘ ÔÓ˘ ‰· Ô˙È˘ ˘ÂÁÏ ˘È
˙È‡¯�‰ ‰ÚÈ˜˘‰.38 ¯Â‡Ó ˙Â�‰ÈÏ ¯ÂÒ‡ ÔÓÊ‰ Â˙Â‡ ÏÎÂ ˙Â¯�‰.39 ‡Ï 

˜ÈÏ„‰Â ‰Ê ¯ÂÚÈ˘Î Ô˙� ,Â˙·ÂÁ È„È ‡ˆÈ Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ� , ÔÎ ÏÚÂ
‰˜ÈÏ„‰ÏÂ ¯ÂÊÁÏÂ ‰˙Â·ÎÏ ÍÈ¯ˆ ,Í¯·È ‡Ï Ï·‡.40 ‰˙·Î Ì‡ ÔÎÂ 

‰ÚÈ˜˘‰ Ì„Â˜ ,‰˜ÈÏ„ÓÂ ¯ÊÂÁ ,·Â˘ Í¯·È ‡Ï Ï·‡.41  

ä÷ìãää øåçéà 

 Â·Èˆ· ‰ÏÈÙ˙ Í¯ÂˆÏ ÂÏÈÙ‡ ‰˜Ï„‰‰ ÔÓÊ ¯˜ÈÚÓ ¯Á‡È ‡Ï,42¯ .יב

                                                                                      
מקדים קודם ם שההדלקה בשקיעה ניחא דה"והלא בשלמא להרמב, מאחרין

אבל להטור דהזמן בצאת הכוכבים אין גריעותא אם יקדים , לא מהני מידי

פ במקדים כך משקיעת החמה גם "ז מבואר דעכ"ולפ, כ"מהשקיעה ועד צאה

 .ע אינו מפסיד הברכה"להשו

 .ד"ח סקי"ב וכה"ע תרעב ס"שו .37

 .ת בזה" משנ]בדיני כמות השמן, פרק ח[לעיל ' עי .38

 .לבדה וב"ל ד"בה .39

 .א"ח סקי"ד וכה"ב סק"מ .40

 .ה ובלבד"ל ד"בה. י"ד דהותחל המצוה מבעו"ז אמרינן בשעה"דע .41

ש שלא יסדרו ביקורים אצל קרובי משפחה "וכ. ה"צ זללה"ר הגרב"בשם מו .42

ש כאן שחיוב "וכ, ז עלולים להפסיד עיקר זמן ההדלקה לכתחילה"בזמן שעי

ז "וכבר העירו שבענייני עוה. ל"וכנ, ההדלקה בזמן המדוייק הוא מעיקר הדין

' כמה השתדלות עושים כדי שיהיו כמה עניינים בביתו וכליו ומלבושיו וכו

, ש ריבוי ההידור בהם"וכ, אף שרבים מהם אפילו עיקרם אינו נצרך, לכתחילה

ודי , ב הנצחיים המוכרחים לנפשו אין חוששין לעשות לכתחילה"ובענייני עוה

רק , ב הוא העיקרי"פ שאין חסרון בידיעה שעוה"ז אע"וכ[, במה שכשר בדיעבד

ת כמה "וכמה פעמים אדם מבקש מהשי]. ז"הוא מהתגברות חושך העוה

ת "וכמה גבר חסד השי, עניינים גשמיים שיהיו באופן היותר טוב לכתחילה

 .והבן, עליו שאינו מודד לו כמידתו ליתן לו בצמצום רק מה שנצרך לו בדיעבד
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‡ Ì‚Â"Ï ÔÈ˙Ó‰Ï ˆÂ Â˙˘‡ÏÂÈ�· ,˙˜ÂÏÁÓ ‰ÊÓ Ì¯‚È ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡.43 

·„ÓÊ· ˜ÈÏ„‰ ‡ÏÂ „ÈÊ‰ Â‡ ÁÎ˘ , „Ú ÍÏÂ‰Â ˜ÈÏ„Ó „·ÚÈ�‰ .יג
˜Â˘‰ ÔÓ Ï‚¯ ‰ÏÎ˙˘.44 

Ù· ÔÈ˜ÈÏ„Ó‰ , ÍÂ˙ ‡˜Â„ ˜ÈÏ„‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓ�ÌÈ .יד
‰Ú˘ ÈˆÁ ,ÂÌÈ‡˘¯˙È·‰ È�· Âˆ·˜˙È˘Î ˜ÈÏ„‰Ï  , Ì‡ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ

È·˘Â ÌÈ¯·ÂÚÏ ¯ÎÈ�Â ˙È·‰ Á˙Ù· ÔÈ˜ÈÏ„Ó ˜ÈÏ„‰Ï Â¯‰ÊÈ˘ ·ÂË Ì

                                    
ויש ליתן דעתו דנר חנוכה ונר שבת נר ביתו עדיף . ה"צ זללה"ר הגרב"בשם מו .43

ש שבאיחור מועט "כ, ח לגמרי"ואף כשמתבטל ממצות נ, משום שלום ביתו

או , ]כי יוכל להדליק כל זמן שבני ביתו נעורים, ה אינו מפסיד הברכה"שבלא[

במי שנעשה בר , לדוןויש @@ .שימתין שלא תגרם מחלוקת, איזה דבר אחר

דכל בין השמשות , ת לעיל דעיקר דינא כרבי יוסי"ולמשנ, בלילות חנוכהמצוה 

 דקות אחר 13.5כ לא נעשה גדול עד לכל הפחות "א, דרבי יהודה הוי יום

נמצא שבעת הדלקת אביו , ואם אביו נוהג להדליק בשקיעה, השקיעה הנראית

, נאובצאת הכוכבים נתחייב בהדלקה מעצמו מדי, היה מחוייב רק מדין חינוך

, והרי היא דלוקה ועומדת, דהדלקה עושה מצוה, וכבר אינו יוצא בשל אביו

נ כוותה הוא קודם זמן החיוב "דה, והוי לגביו כהודלקה קודם פלג המנחה[

ז בנעשה בר "ולפ. [ז יצטרך לחזור ולהדליק שוב בצאת הכוכבים"ולפ, ]כלפיו

, לא יצא כלל, כ"והוא מתחייב רק אח, שמדליקין מבעוד יום, מצוה בליל שבת

, שכיון שהחיוב מוטל על הבית, ל"ושמא י]. ואולי יצטרך לברך ברכות הראיה

מ נכנס בחיובו מיד לבית שכבר הדליקו "מ, פ שנתחייב אחר שהדליקו"כ אע"א

ה שאין הדלקת "צ זללה"ר הגרב"מו' ע בזה לד"ואולי יל[, בו ופטור מאיליו

]. ר לעיל לענין בחורי ישיבותוכמבוא, הבית פוטרת אלא כשזמן החיוב שוה

 . ועיין

מ "בשבת כתבו שהמדליקין בפנים אין להן נ' ואמנם תוס. ב"ע תרעב ס"שו .44

ע "אבל כבר נתבאר שהשו, לפי שהפרסום לבני הבית, בכלתה רגל מן השוק

, ש גבי חשד"וכן מוכח ממ[, ר" שמדליק על פתח ביתו לרה]ה"תרעא ס[פסק 

כ מבואר דהדר דינא דמעיקר "וא, ]פנים אין לחושא הגיה דלמדליקין ב"והרמ

ואם שכח או , ע כאן דאין מאחרין"כ פסק השו"וע, הדין יש להדליק בזמן דוקא

ויש . [ורק בדיעבד ידליק כל הלילה, הזיד מדליק עד שתכלה רגל מן השוק

ם המדליק אחר הזמן לא עשה כלל "להוסיף עוד כי להטור בדעת הרמב

 .]יתבאר בסמוךוכמו ש, כתקנת חכמים
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˜Â˘‰ ÔÓ Ï‚¯ ‰ÏÎ˙˘ Ì„Â˜ ÔÓÊ‰ ÍÂ˙,45 ÌÈ„˜‰Ï ˘È ‰Ê ‡Ï· Ì‚Â 
˙ÂˆÓÏ ÔÈÓÈ„˜Ó ÔÈÊÈ¯Ê „ˆÓ.46 

 ÏÎ Ï‚¯ ÔÓ ˜Â˘‰, „·ÚÈ„· È‡˘¯ ˜ÈÏ„‰Ï ÏÎ ‰ÏÈÏ‰, „Ú˙‰ .טו
„ÂÓÚ ¯Á˘‰,47 Ï·‡ ‡Ï Í¯·È, ‡‡"Î È�· Â˙È· ÌÈ¯ÂÚÈ�.48 Ì‡Â ÂÈ‰ 

                                    
 .ד"ג וסקכ"ח סקכ"מ וכה"ה ומ"ל ד"י ובה"ב סק"ב ומ"א תרעב ס"רמ .45

י שאפשר להדליק עד שתכלה רגל מן " דאעפ:]שבת כא[א "לשון הרשב' עי .46

דהא איכא , ובזמן שמדליקין בבית בפנים כל שעה ושעה זמניה הוא, השוק

ה להדליק מיהו לכתחילה מצו, פירסומי ניסא לאותם העומדים בבית

 רב הונא :]כג[דזריזין מקדימין למצוות ואמרינן לקמן , משתשקע החמה מיד

: 'ולפנינו בגמ[אבין נגרא חזא דהוה רגיל בשרגא ' הוה רגיל וחליף אפתחא דר

י "מבואר מדבריו דע. כ"ע. אמר תרי גברי רברבי נפקי מהכא, ]בשרגי טובא

 .ח"הדקדוק והזריזות להדליק בזמן יזכה לבנים ת

 .ב"ע תרעב ס"שו .47

 מדליק בביתו עד עמוד השחרהבדין 

כ למה אמרו מצותה "ופרכינן א,  אמרו דכבתה אין זקוק לה:]שבת כא['  בגמהנה 

מ דאי לא אדליק "ומשנינן נ, משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק

ש ליזהר ז י" דלפ]ה דאי לא אדליק"ד[' וכתבו התוס. ואי נמי לשיעור השמן, מדליק

. משום תירוץ שני, כ מספק"מ אם איחר ידליק אח"ומ, להדליק בלילה מיד

מ "ולתירוץ קמא נ, דשני התירוצים פליגי אהדדי' והיינו דחידשו התוס

אבל מאידך לא נתבאר שיעור לכמות , שמדליקין רק עד שתכלה רגל מן השוק

נאמר זמן אבל מאידך לא , מ רק לענין כמות השמן"ולתירוץ בתרא נ, השמן

כ כתבו דלכתחילה יש ליזהר להדליק "וע, ויוכל להדליק כל הלילה, להדלקה

משום תירוץ , כ"אבל בדיעבד ידליק גם אח, מיד לצאת ידי חובה לתירוץ קמא

ת " שכתב בשם ר]תתמג[ה "בראבי' ועי[, ל"משום דספק כאיזה תירוץ קיי, שני

דבשל סופרים הלך , אדליקבשיעורא ובדלא , דאזלינן כתרויהו לקולא, להיפך

י נראה דעתה אין "ולר: ל"וז'  תוסכ"עו@@]. ח"ה בפסקי מהרי"וכ, אחר המיקל

 שהרי מדליקין , דאנו אין לנו היכרא אלא לבני הבית,לחוש מתי ידליק

דגם לתירוץ קמא יוכלו לכתחילה להדליק אחר שכלתה , והיינו. כ"ע .מבפנים

 פירש יותר .]שבת כא[א  "וברשב. תמשום שהפרסום לבני הבי, רגל מן השוק

אבל , דמעיקרא לא נאמר השיעור אלא למדליקין בחוץ', בדעת התוס

 ]טו' הלכות חנוכה סי[ובאורחות חיים . למדליקין בבית כל שעה ושעה זימניה הוא



 ציון øô é- ä÷ìãää ïîæ÷  נר 
 ההדלקה איחור

שכג

                                                                                      
, לא חיישינן לרגל מן השוק', ז שמדליקין בפנים מפני וכו"דבזה: ל"כתב וז

 צ"א דלדידן: ]תרעב[ה בלשון הטור "וכ. כ"ע". כתחילהל"ומברכין אחר זמן זה 

 ,בחוץ מדליקין שהיו ,להם אלא נתנוהו שלא ,שיעור ל"חז שנתנו בזמן לדקדק

 אלא היכירא ואין ,בבית שמדליקין אנו אבל ,ושבין עוברין אין הזמן זה ולאחר

א "י: ]ב"שם ס[א הביא זה להלכה "והרמ. כ"ע. הזמן על להקפיד אין ,הבית לבני

. צ ליזהר להדליק קודם שתכלה רגל מן השוק"ז שמדליקין בפנים א"שבזה

, הרי מקורו מדברי הטור עצמו, ז"א דטוב ליזהר גם בזה"והגם שסיים הרמ[

 בפתח שמדליקין כיוןמשום שאף שמדליקין בפנים , שפירש בהדיא הטעם

 והנה@@].ל"והובא בבה, ושבים לעוברים היכירא יש פתוח והוא הבית

ד "וכ[,  פסק דאחר זמן שכלתה רגל מן השוק לא ידליק]ה"ד מחנוכה ה"פ[ם "הרמב

כ הביא הדין "ואח, ]האי גאון'  בשם ר]רגל' ת סי"שע[ת הגאונים "ע בשו"וע, ג"בה

דזמן , התירוצים אמת לדינא' ונראה מזה שפסק דב, ליתן שמן כשיעור

ולזה [, ן שמן כשיעור זהוגם יש לית, ההדלקה מוגבל עד שתכלה רגל מן השוק

וגם אמרו ואי נמי , ולא בלשון איבעית אימא, אמרו בלשון ואי נמי לשיעורא

וכן נקט ]. ]כו' נר מצוה עמ[ל "ה במהר"וכ, ה"צ זללה"ר הגרב" מו–ו החיבור "בוי

ולהורות שגם אחר הזמן , ז"ועל כן כתב הטור לחלוק ע, ם"הטור בדעת הרמב

כ יש להדליק "וא, דהתירוצים פליגי אהדדי, ש"והרא' משום דנקט כתוס, ידליק

כתב על דברי הטור דלא היה לו לכתוב י "ובב@@. מספק גם אחר הזמן

משום דגם לדברי האומר מדליק הוא , ם"דמדליקין גם אחר הזמן ודלא כהרמב

, ]ם"מעשה רוקח בדעת הרמב' וכן ביאר בס[ולכאורה כוונתו . כ"ע, מספק

ולתירוץ בתרא מדליק , ם פליגי התירוצים אהדדי"בדלעולם אפשר דגם להרמ

משום , היינו דאינו מחוייב להדליק, ם דאינו מדליק אז"ש הרמב"ומ, אחר הזמן

ואף דדרך [, וגם אם בא להדליק אינו רשאי לברך, דספיקא דרבנן לקולא

, ה"צ זללה"ר הגרב"ביארו בזה בשם מו', ם לפסוק כתירוץ בתרא שבגמ"הרמב

בזה אין העיקר , איבעית אימא רק בלשון אי נמי' א אמרו בגמל שכאן של"די

ש דזמן ההדלקה "יתכן לפרש בדעת הטור דמושמא @@]. כתירוץ שני דוקא

, בסוף דבריהם' ש בתוס"וכמ, היינו לפי מה שנהגו להדליק בפנים, כל הלילה

אמנם . ליכא למיחש כלל בכלתה רגל מן השוק, דכיון דפרסום הנס לבני הבית

, ונראה מזה, ל בזה"הנ' כ דברי התוס"בהמשך דברי הטור הביא אחהנה 

אלא , הללו' אינו מכח דברי התוס, דבתחילת דבריו שכתב שזמנה כל הלילה

לפרש בדעת הטור והנראה @@. בתחילת דבריהם' ש התוס"וכמ, מצד הספק

ד דאי לא אדליק מדליק עד "דגם למ, :]שבת כא[שכתב בזה , א"ל כהרשב"דס

דכל שמצוותו בלילה , כ לא ידליק"לאו למימרא דאח,  רגל מן השוקשתכלה
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וזריזין מקדימין בשקיעת , אלא שלא עשה מצוה כתיקונה, כשר כל הלילה

עד שתכלה רגל מן השוק היא , זריזין בשקיעה: זמנים הם' והיינו דג. החמה

ח והמאמר "וכן פירשו הפר. כ קיים מצוה אך לא כתיקונה"ואח, מצוה כתיקנה

 . מרדכי בדעת הטור

ז אינו "ולפ, י אינו מדליק בזה אלא מחמת הספק"הנה להמבואר בדברי הב .48

וגדולי : ל" וז:]שבת כא[וכן הוא במאירי . דספק ברכות להקל, רשאי לברך

.  ויש אומרים שמדליק שלא בברכה,המחברים כתבו בה שאינו מדליק כלל

דליכא , כ לא ידליק"ואחר זמן זה ג: ל" וז]טו' חנוכה סי' הל[ה בארחות חיים "וכ

ד דקודם זמן זה ואחריו "ואיכא מ, שהרי נכנסו כל העם לבתיהן, פרסומי ניסא

. ]רלו' סי[א "ה במעשה רב להגר"וכ. כ"ע. כ אם הדליקו אין מברכין"ג

ז אין "ולפ, י מבואר שהוא מצד ספיקא דדינא"שבב,  כתב]ו"סק[א "ובמג@@

א "ויש לדון אם כוונת המג.  בסתמא דיוכל לברךע משמע"אבל בשו, לברך

, לרבי יצחק חי טייב[בערך השלחן ' ועי. ומאיזה טעם, י"ש בב"ע חזר בו ממ"דהשו
ז "ש הטור והראשונים דבזה"פ מ"ע, ע לברך"דכאן סתם השו,  שכתב]ד"סק

ואפשר דגם כוונת . כ"ע. שמדליקין בפנים הוי זמנה לבני הבית עד עמוד השחר

ומיהו דוחק . [ע לברך משום שיש פרסום לבני הבית"דמשמעות השו, כןא "המג

ח כתב "ובפר]. לקמן' ועי. שלא הזכיר בהדיא דבעינן שיהיו בני הבית ניעורין

כ אינו רשאי "וא', בתחילה דאם רוצה לברך תליא בפלוגתא דתרי שינויי בגמ

 דלא א דאחר הזמן הוי רק חסרון"ובסוף דבריו הביא שלדעת הרשב, לברך

ל דלדידן שמדליקין בפנים וההיכר "הנ' ולדעת התוס, עשה מצוה כתיקונה

ז יש לו להדליק בברכה עד שיעלה עמוד "וסיים ולפ, ליכא קפידא, לבני הבית

מ לא נתבאר בהדיא בדברי הערך השלחן ובדברי "ומ. [והכי נקטינן, השחר

הוי זמנה לבני "ולשון הערך השלחן . ח אם צריך שיהיו בני הבית ניעורים"הפר

אפשר דמשמע קצת דאיכא בני הבית ניעורין לפרסם " הבית עד עמוד השחר

כיון : ל" וז]ה"ד מחנוכה ה"פ[מ שכתבו "א בשם הג"הביא המגולדינא @@]. להם

 ,א לבני הבית" ואין כאן פרסום נס כ,שאין אנו מדליקין אלא בבתים מבפנים

. סום נס אפילו עד עמוד השחר צריך פר,כ כל זמן שאין בני הבית ישנים"א

. אין לברך עליהם, שאם הם ישנים, א שכן נראה להורות"והסיק המג. כ"ע

, "כל זמן שאין בני הבית ישנים"מ שכתב "ונראה שכוונתו לדקדק מלשון ההג

ג "וכן הוא מבואר בהדיא בלשון הסמ. דדוקא בניעורים יברך, אשר מוכח מזה

 מאחר שאין אנו מדליקין כי ,אנו צריכים לשיעוראין שמא : ל" וז]עשין דרבנן ה[

 ,וכל זמן שאין בני הבית ישנים",  ואין כאן פרסום נס אלא לבני הבית,אם בפנים

ומבואר בהדיא שהוא דוקא . כ"ע". שייך פרסום נס אפילו עד עמוד השחר
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ר "ה בא"שכ, א פסקו רוב האחרונים"וכדברי המג. א"וכדברי המג, בניעורין

וישב הלכות [ח " והבא]א"סקי[ב "וכן פסקו המ, יי אדם ובערוך השלחןח ובח"ובדה
בלשונות והנה @@. ה"צ זללה"ר הגרב"וכן הורה מו, ]ו"סקכ[ח " והכה]חנוכה אות ז

אבל כן נראה מלשון , א"כ כדברי המג"שאר הראשונים אין הדבר מפורש כ

 כל שעה ושעה ,עכשיו שמדליקין בבית מבפנים: שכתב, :]שבת כא[א "הרשב

ה "וכ. כ"ע, "דהא איכא פרסומי ניסא לאותם העומדים בבית" ,זימניה הוא

שהטעם רק משום דאיכא פרסום הנס , ומשמע. ]ף"בדפי הרי. שבת ט[ן "בלשון הר

ליכא טעמא , כ כשהם ישנים דליכא פרסום הנס"וא, "אותם העומדים בבית"ל

:  שכתב]רלח' סי[מחזור ויטרי וכן משמע בלשון ה. דכל שעה ושעה זימניה הוא

, " איכא היכירא לבני הבית עד שעלה עמוד השחר, בפניםןאנן דמדליקי"

והני מילי לקדמונים שהיו :  שכתב]רכט' סי, במפתחות[ז בלשון ספר התרומה "וכעי

 אבל , וליכא פירסום נס לאחר שכלה רגל מן השוק,מדליקין ברשות הרבים

ומשמע . כ"ע. הכירא לבני הבית עד עמוד השחר הוי ,אנן דמדלקינן בפנים

ואם הם ישנים לא שייך , דבאמת איכא היכר ופרסום לבני הבית, מדבריהם

ל "אצ' לכאו, ואם היו סוברים דדי בפרסום הנס להמדליק עצמו. [בהו היכירא

איכא היכירא עד שעלה עמוד "אלא די לומר , "לבני הבית"שיש היכר 

 בשם מקצת הגאונים ]שם[שון האורחות חיים וכן משמע קצת בל"]. השחר

והוי זמנה לבני הבית , מברכין אחר זמן זה לכתחילה"ז שמדליקין בפנים "דבזה

והוסיף , "הוי זמנה עד עמוד השחר"ומדלא כתב בסתמא , "עד עמוד השחר

דדוקא בדאיכא שם בני בית , א"כ כדברי המג"משמע קצת ג, "לבני הבית"

לדידן דמדליקין : ]רפ' סי[ק "ולשון הסמ. לא באופן שישניםו, ניעורין דינא הכי

.  יכול להדליק כל הלילה עד עמוד השחר,בפנים ליכא פרסום אלא לבני הבית

אבל מאחר והטעם מצד , ולא נזכר בדבריו אם צריך שיהיו ניעורים או לא. כ"ע

דברי וכ, נראה דאינו שייך אלא בניעורים ולא בישנים, פרסום הנס לבני הבית

אנן דמדליקינן בפנים :  בשם בעל התרומות:]שבת כא[א "וזה לשון הריטב. א"המג

. כ"ע. יכול להדליק כל הלילה ועד עמוד השחר, ואין היכר אלא לבני הבית

ק דאי לא אדליק " ולפי פירוש זה יש לפרש דה:ל"א וז"ז הריטב"והוסיף ע

, ק אלא בפניםאבל בתר הכין אינו מדלי, מדליק בחוץ עד ההיא שעתא

דלדידהו נמי ודאי משום דלא מצי למעבד היכירא לרשות הרבים לא נפטר 

שלא נפטר  ומלשונו בסוף דבריו. כ"ע. מלעשות היכירא לו ולבני ביתו

אלא , משמע דאין די שידליק לעצמו בביתו, "לו ולבני ביתו"מלעשות היכר 

. ולא בישנים, יעוריןוזה אינו שייך אלא בנ, "לבני ביתו"צריך לעשות היכר גם 

ואמנם יש מקום לדקדק מלשון הגהת רבינו פרץ שאין צורך לעיכובא שיהיו 
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 ]שם[כי באורחות חיים , אבל באמת אין הנוסח בזה מוחלט, בני הבית ניעורים

פ כתב ונכון להדליק "והר: "ל" כתבו הנוסח בשם רבינו פרץ בזה]מד' סי[ובכלבו 

מ נכון להדליק "ה כתב ומ"ובס: "ה בלשון הטור" וכ,"כל זמן שבני הבית ניעורים

דאינו אלא בגדר נכון לעשות כן להדליק , ומשמע". בעוד בני הבית ניעורין

אבל . גם כשהם ישנים] ולברך[אבל מדינא יכול להדליק , כשהם ניעורים

ונכון להדליק בעוד : "ל" כתוב בזה]שם[ק "בנוסח הגהת רבינו פרץ עצמו בסמ

אבל , ניעורין" כולם"ז מתפרש שנכון שיהיו "ולפ, "ית ניעוריןשכל בני הב

, פ יהיו מקצתן ניעורין"אבל בעינן מדינא שעכ, צ שיהיו כולם ניעורין"מדינא א

ד "צ הביא קושיית החמד משה ע"דהנה בשעה, איברא@@. כדי שיוכל לברך

אם כ "א, דלדבריו שגם במדליק בפנים צריך שיהיו בני הבית ניעורים, א"המג

ולא , ידליק בלא ברכהנמצא ש ,יהיה אדם במקום שאין איש מאנשי הבית שם

ז דאף אם הוא בין "ואדרבה השלטי גבורים כתב בשם ריא, ראינו זה בפוסקים

, בברכהגם שידליק , ומשמע מדכתב כן בפשיטות, הנכרים לבדו צריך להדליק

י ליכא אבל א, עדיף - דאם יכול לפרסם ההדלקה בפני רבים ,אלא ודאי

. וסיים החמד משה שכן נוהגין העולם .בשביל זה לא יבטל המצוה, אנשים

והיינו שלא יברך אם בני הבית , ספק ברכות להקלצ ד"ז השעה"מ כתב ע"ומ

מכל מקום מי שרוצה לנהוג צ ד"אלא שסיים השעה. א"וכדברי המג, ישנים

. אין מוחין בידו ,והיינו לברך גם כשאין בני הבית ניעורין,  דהחמד משהכוותיה

דאין הפרסום אלא , ג בהדיא"מ והסמ"הנה להמבואר בדברי ההג, אכן@@

ד "אלא ע, א"ד המג"כ קושיית החמד משה אינה ע"א, כשבני הבית ניעורין

שלא יתכן שהנמצא במקום לבדו , ומאידך בודאי ראייתו מוחלטת. הראשונים

ל " בין הנכרים יואף אם נניח דבנמצא. ואין איש עימו אינו צריך להדליק

מ הדר במקום יחידי לגמרי לא יתכן "אבל מ, דאיכא פרסומי ניסא גם כלפיהם

מי שאין איש עימו , וגם לא יתכן שבזמן שמדליקין בפנים. שפטור מהדלקה

, יהא פטור מהדלקה משום דליכא פרסום הנס לבני ביתו, בבית אלא הוא לבדו

 שרצו ויש@@. בהדיאדדין חשוב כזה פשיטא שהיה להראשונים לפרשו 

ומדליק בזמן שתיקנו , דודאי מי שדר יחידי בבית, ליישב קושיית החמד משה

מ עושה כתקנת "דמ, פ שאין אחרים עימו"מחוייב להדליק ולברך אע, ל"חז

אבל כשבא להדליק בפנים אחר , ]ה"צ זללה"ר הגרב"וכמו שהורה מו[, חכמים

בזה לא יוכל לברך אם אין , תולסמוך על פרסום הנס לבני הבי, הזמן שתיקנו

שאם בני הבית ישנים ואינו , א"ז הדר דינא דצדקו דברי המג" ולפ.עמו אחרים

דהלא עתה קיימינן , יש לעיין בזהואמנם @@.  אינו רשאי לברך, מקיצם

, ל שיעור זמן להדלקה אלא במדליקין בחוץ"לשיטת הראשונים דלא אמרו חז
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אלא כל שיש , ל זמן מוגבל להדלקה" חזאבל במדליקין בפנים מעולם לא נתנו

, מצד תקנת נר חנוכה[ואין שום עדיפות , פרסום הנס לבני הבית שפיר דמי

אם מדליק בחצי שעה קודם ] מלבד ענינא דזריזין מקדימין כמו בכל המצוות

וגם המדליק בפנים כל , או אם מדליק בכל שאר הלילה, שכלתה רגל מן השוק

וכמבואר בלשונות הראשונים לעיל , כצורתההלילה מקיים תקנת חכמים 

ט המדליק בחצי ראשונה עדיף ממי שמדליק בשאר "ב מ"כ צ"וא, בהדיא

פ "אע, שכיון שאין לו בני בית, שרצו ליישב בזה ויש@@. הלילה והוא יחידי

וזה . הדר דיניה להתחייב בהדלקה בחצי שעה ראשונה דוקא, שמדליק בפנים

והלא , מאי שייטיה לזמן של המדליקין בחוץ, יםדאחר שהוא מדליק בפנ, אינו

שעל המדליקין בפנים לא , זהו כל עיקר דברי הראשונים העומדים בשיטה זו

ולא כתבו שאף , ורשאין לכתחילה להדליק כל הלילה, כלל' נאמר דינא דגמ

משום דפשיטא להו מסברא ', מ ידליקו בזמן המבואר בגמ"שמדליקין בפנים מ

.  כלל להגביל זמן ההדלקה בפנים לפי הילוך הרבים בחוץמוכרחת דאין שייך

, אין חילוק בין אם יש עימו בני בית או כשהוא יחידי, כ לענין סברא זו"וא

ז "ולפ. כלל הגבלת זמן להדלקה' ס על הדלקה בפנים לא אמרו בגמ"דסו

למדליק בפנים בני בית ניעורין ' דאם בעי, הדרא קושיית החמד משה לדוכתא

חייב ] גם תוך חצי שעה[ט המדליק בפנים יחידי "מ, א"וכהמג, לעיכובא

ביישוב קושיית שמא היה מקום לומר  'ולכאו@@. והיאך יוכל לברך, בהדלקה

דודאי דהנמצא יחידי בביתו ומדליק בפנים רשאי להדליק ולברך , החמד משה

אבל , דבאיש כזה צורת קיום התקנה היא באמת לפרסם רק לעצמו, כל הלילה

הרי הוא מחוייב לפרסם הנס גם לבני , ומדליק בפנים, שיש עימו בני ביתמי 

וכשם שבמקום [. כ מקיצם"אינו רשאי לברך אא, ועל כן אם הם ישנים, ביתו

ואם הדליק בפנים הפשטות , ר לעיכובא"שמדליקין בחוץ הוי הפרסום לבני רה

כן גם , וזהו חיובם שמברכין עלי, אף שבמקומות שמדליקין בפנים, שלא יצא

פ שמי שאין לו בני בית "אע, בזה שיש לו בני בית הוי לעיכובא שיפרסם להם

שמשתנה , ע רב אם יתכן לומר כן"אמנם עיקר הדבר צ]. מברך גם ביחידי

שמי שיש לו בני , עד כדי שנאמר, החיוב בין מי שיש לו בני בית למי שאין לו

מקיים , לכו למקום אחרואילו ה, בית ונרדמו אינו רשאי לברך מבלי שיקיצם

, ז קמה וגם ניצבה קושיית החמד משה"ומאידך בל, המצוה ביחידות בלעדיהם

 .מ למעשה בזה במדליק יחידי בפנים"ועיין עוד להלן מה שיש נ. ג"וצע

 .ב שם"מ .49
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ה "צ זללה"ר הגרב"ומדברי מו. מלבד המדליקשנים והיינו , ח שם"ח וכה"בא .50

ע אם טעם דבריו "ויל,  אנשים מלבד אשתו'שטוב שיהיו ב, בשיעור נראה

או מצד דאשה אינה , בני אדם מלבד המדליק' משום דסבירא ליה דבעינן ג

 עוד הביאו .ע"וצ, ]שהרי מחוייבת כהאיש לגמרי, וטעם זה דחוק[, מצטרפת

ניעורים שוכגון , נכריםבה לדון אם שייך פרסום הנס "צ זללה"ר הגרב"בשם מו

או דנכרים לא מהני , צ להקיץ את בני ביתו"די בזה וא האם, נכרים' עמו שם ב

י "ועיין ברש. ומסקנת דבריו שאין לצרף נכרים לפרסום הנס. מידי לפרסום הנס

 שפירש דכליא רגלא דתרמודאי שהם אומה מלקטי עצים ומוכרים :]כא[בשבת 

ז "ומשמע קצת ממה שהוצרך לבאר שבני השוק קונים מהם ועי, לבני השוק

שהם , שאין פרסום הנס אלא מכח העוברים והשבים,  עוברים ושביםמצויין

 . אבל התרמודאי עצמם שהם נכרים אינם מועילים לפרסום הנס, יהודים

א "ועיין לעיל במה שנתבאר מדברי המג. ה בשיעור"צ זללה"ר הגרב"מו .51

שאם בני , א"פ שעיקר הדין כהמג"ואע, צ בשם החמד משה"ומדברי השעה

מ הנה אם מדליק "מ, ל"וכנ, אינו רשאי לברך אם אינו מקיצםביתו ישנים 

כ מאי גרעי בני "א, ר בשעה שעדיין לא כלתה רגל מן השוק"בחלון הפונה לרה

ואף שאפשר דלמאי דלא . [ס איכא פרסומי ניסא"סו, ר מבני ביתו שיקיצם"רה

, ]ילת לע"כמשנ[ל לחייב ההדלקה עד שתכלה רגל מן השוק בזמננו ובמקומנו "קיי

ר אינו אלא בחצי שעה הסמוכה "פרסום הנס לבני רה, תקנות הם' כ ב"א

לזה ו, אבל צריך שיהיו עמו, ופרסום הנס לבני ביתו אינו מוגבל בזמן, לשקיעה

 .]ויוכל להדליק בברכה, מ אין זה נראה"מ, לא יועילו עוברי דרכים

 .קנו' ח סי"שבט הלוי ח .52

 שמי שדר יחידי ומדליק בפנים לאחר שהורה, כן מוכח מדבריו בשיעור .53
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 .משמע הא אם מדליק תוך הזמן מברך, לא יברך, שכלתה רגל מן השוק

בני ' א דבעי"דהנה החמד משה הקשה דאם כהמג, יש לעיין בזהאמנם @@

המדליק יחידי בפנים ד נמצא, בית ניעורין לעיכובא כדי להתיר לברך בפנים

אכן . צ בני בית ניעורין לעיכובא"ח דאומכח זה הוכי. ואינו רשאי לברך, פטור

א לו "דאם אין בני הבית ניעורין א, א והאחרונים"צ פסק כהמג"ר הגרב"מו

דקושיית החמד משה אינה מכרחת לומר דרשאי ' דנקטימשום  והיינו ,לברך

כשבני ביתו ולעולם המדליק בפנים אינו רשאי לברך , לברך בלא בני בית

ז "כ לפ"וא. ה בפנים בלא פרסום לבני הביתדלא שייכא הדלקמשום , ישנים

שהמדליק יחידי בביתו תוך חצי שעה רשאי לברך אף בלא , הוראה זוע ב"יל

לעיל לא שייכא הדלקה בפנים בלא פרסום לבני ' למאי דנקטיהלא , בני בית

מ אין "מ, פ שההיתר לברך לא נאמר אלא במדליק תוך חצי שעה"אעו [.הבית

 נןלדעת הראשונים דנקטיד, לעילכבר נתבאר ש, לומר שזהו טעם הדבר

לא מעולם הוא משום דבמדליק בפנים , כוותייהו לברך בפנים אחר חצי שעה

יותר מדליק תוך חצי שעה בכ אין עדיפות "וא, ל זמן מוגבל להדלקה"נתנו חז

גם , כ אינו רשאי לברך בלא פרסום לבני הבית"ואם אח, כ"מדליק אחמאם 

דדוקא במדליק אחר , לבארויש @@]. ל" וכנ,א רשאיתוך חצי שעה זו לא יה

דהלא לפי שיטת , בזה ההוראה שלא יברך, חצי שעה ואין בני ביתו ניעורין

וגם לדעת הראשונים , ]י" בב'משדוכ[ם אינו רשאי לברך כלל אחר הזמן "הרמב

 נןלמאי דנקטי[, הוא דוקא במפרסם לבני ביתו, שרשאי לברך אחר הזמן

כ "משא. ם ולא להראשונים" דאינו רשאי לברך לא להרמב,ונמצא, ]א"כהמג

תוך ' נהי נמי דלדעת הראשונים מוכרח שיהיו עימו בני בית אפי, בנידון דנן

מ לדעת "מ, ]לקושיית החמד משה' א ולא חיישי"כמג' נקטיד חרא[חצי שעה 

ם דבמדליק "ולא הזכיר הרמב[, דהלא מדליק תוך הזמן, ם רשאי לברך"הרמב

כ בזה יש להורות "וא, ] בעת הסכנה מוכרח לפרסם לבני ביתועל שלחנו

דאחר דלמעשה מורינן שאם לא , אכתי לא איפרק מחולשאומיהו @@. שיברך

ם אינו רשאי "פ שלהרמב"אע, הדליק בזמנו מדליק כל הלילה בפנים וגם מברך

ש "ודלא כמ, ע"שכן מוכח מסתימת השו, א והערך השלחן"ש המג"וכמ[, לברך

לעיקר כדעת רוב הראשונים ' דנקטי, נמצא, ]וא רק מספיקא דדינאי שה"בב

ל לחוש "סב' והא דלא אמרי[, דסבירא להו שהמדליק בפנים אין לו זמן מוגבל

פרסום ' דבעי, א"ומיהו נקטינן בדעתם כהמג, ]משום שכן נהגו, ם"לדעת הרמב

 ,כ מעתה"א, לקושיית החמד משה' ולא חיישי, "לעיכובא"הנס לבני בית 

הראשונים  כרוב 'דנקטי דלמאי ,נמצא ,בפנים יחידי מדליק על לדון נבוא כאשר

, פ שמדליק בזמן"אע, אינו רשאי לברך, א"בדעתם כהמג' ולמאי דנקטי, ל"הנ
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ואמנם לדעת . דלדעתם אין שום עדיפות למדליק בזמן ממדליק בשאר הלילה

, כל אופןם נראה שיש עדיפות לחצי שעה ראשונה שרשאי לברך בה ב"הרמב

' כבר נקטי, אבל הלא בעיקר מאי דשרינן לברך כל הלילה במדליק בפנים

והיאך כאן , לעיקר כדעת רוב הראשונים דהמדליק בפנים אין לו הגבלת זמן

ר "ביאור זה בדברי מוולפי @@. ל"לא לענין סב' אין אנו חוששין לדעתם אפי

הוא יחידי ומדליק ם מן הימי' באו, דמי שמדליק בפנים, נמצא ה"צ זללה"הגרב

ם שיש עדיפות למדליק "ויסמוך על שיטת הרמב, ידליק ויברך, תוך חצי שעה

ולמאי [פ שלדעת שאר ראשונים "אע, תוך חצי שעה שרשאי לברך בכל אופן

 יש ביום אחרואם . אינו רשאי לברך משום דליכא בני בית] א"כהמג' דנקטי

ולסמוך על שיטת הראשונים , רשאי להדליק כל הלילה ולברך, עימו בני בית

. ם ונקטי שאין עדיפות למדליק בפנים בחצי שעה ראשונה"ד הרמב"דפליגי ע

כדברי '  אילו לא נקטי,והנה@@. כקולי תרוייהו דסתרי אהדדיהוי ' לכאוו

או אם נתרץ [, פרסום לבני בית לעיכובא' דלא בעי, אלא כהחמד משה, א"המג

דלעולם גם לדעת הראשונים , מ"לק, ]ל"כנ, קושית החמד משה באופן אחר

, ועל כן. [לא נמצא מקיל כקולי תרוייהוכ "או, במדליק יחידיגם רשאי לברך 

כ להאי דינא "ם להדליק בזמן והביא ג"ע שהביא לדברי הרמב"מדברי מרן השו

ד "ם לחוד וגם ע"ד הרמב"אין ראיה שהתיר לסמוך גם ע, דמדליק כל הלילה

שהרי לא פירש שהמדליק כל הלילה , דדיהראשונים לחוד אף דסתרי אה

ש הטור דנכון להדליק כשהם "וגם השמיט מ[, מוכרח שיהיו עימו בני בית

ממה שחשש , א"ל כהמג"וגם אילו ס. ל כהחמד משה"ואפשר דס, ]ניעורין

ז גם לענין ברכה "ם אין שום ראיה שהתיר לסמוך ע"הרמב' לכתחילה גם לד

א "כהמג' אבל למאי דנקטי]. והוא יחידילברך תוך חצי שעה במדליק בפנים 

שלא יברך במדליק בפנים , ה"צ זללה"ר הגרב"וכן הורה מו, ורוב האחרונים

היאך מדליק יחידי בפנים בתוך חצי , ע"בזה צ, בלא פרסום הנס לבני הבית

כוותייהו שכל ' ולמה אינו חושש להראשונים דנקטי, שעה רשאי לברך

 . ע"וצ. וייב אם אינו מפרסם לבני הביתשמדליק בפנים בכל זמן אינו מח

 .ב"א תרעב ס"ע ורמ"שו .54

 .ח"ט בשם רו"ח סקכ"כה .55
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ÂÓ˘ ÌÂ˜Ó· ‰˜ÈÏ„‰Ï ¯˙ÂÓ ÔÎ ÏÚÂ�ÂˆÓ ‰˘ÂÚ ‰˜Ï„‰ , ˙Á‰ .א
‰ÎÂ�Á ¯� ˙ÂˆÓÏ Ì˘ ‰Á�Â‰ ‡Ï˘Î ÂÏÈÙ‡ , ‰Ó ÏÈÚÂÓ ÔÈ‡ Í„È‡ÓÂ

‰ÓÂ˜Ó· ˙˜ÏÂ„ ‰˙È‰˘ ,‰ÎÂ�Á ¯�Ï ÏÂÓ˙‡Ó ‰Â˜ÈÏ„‰ ÂÏÈÙ‡Â ,
Â ¯ÂÊÁÏÂ ‰˙Â·ÎÏ ÍÈ¯ˆÂ‰˜ÈÏ„‰Ï.1 ÏÚ ·Â˘ ¯�‰ ¯È·Ú‰ Ì‡ Ì‚Â 

·Â˘ ˜ÈÏ„ÈÂ ‰�·ÎÈ˘ „Ú ÌÂÏÎ ‰˘Ú ‡Ï ‰ÏÈ˙Ù‰ , Ê‡ Í¯È· ÂÏÈÙ‡Â
·Â˘ Í¯·ÓÂ ¯ÊÂÁ , „ÂÚ· Ì‡ Ï·‡ Â˙Ú„ ÁÈÒ‰· ‡Ï‡ ‰Ê ÔÈ‡ Â‰ÈÓ

 ÔÎ ‰˘ÚÂ ·Â˘ ˜ÈÏ„‰ÏÂ ˙Â·ÎÏ ÍÈ¯ˆ˘ Â‰Â¯ÈÎÊ‰ ‰· ˜ÒÚ˙Ó ‰È‰˘
Í¯·Ï ¯ÂÊÁÈ ‡Ï.2  

, Ù�‡ÈˆÂÈÂ ÌÈ�˜ÈÏ„È ‡ÏÂ‰�‰ ÌÂ˜Ó· ‰˜ÈÏ„‰Ï ÍÈ¯ˆ ,· ‰�Á˙‰ .ב
‰˜ÈÏ„‰ ÂÎ¯ÂˆÏ ¯ÓÂ‡ ‰‡Â¯‰„.3‰Ú· Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ÔÎ ÏÚÂ " ‡Ï ‰ÏÂÁ ·

                                    
 .א"ע תרעה ס"שו .1

 .ח"ח סק"כה .2

 .א"ע תרעה ס"שו .3

 ובדין הדליקה זר, בענין הדלקה עושה מצוה בנרות שבמנורה

 ,בזרכשרה המנורה הדלקת נרות  ד]ז"ט מביאת מקדש ה"פ[ם פסק "הנה הרמב 

.  מותר לזר להדליקן,לפיכך אם הטיב הכהן את הנרות והוציאן לחוץו

ובאחרונים . אלא שאם הדליק זר כשר, ד השיג דאינו מותר לכתחילה"והראב

בשבת ' בגמ'  דהנה גבי נרות חנוכה מסקי]ח מצוה צח אות ט"מנ' עי[ז "כתבו לתמוה ע

, ו והוציאה לחוץ לא מהניועל כן אם הדליקה בבית,  דהדלקה עושה מצוה.]כג[

, כ גם גבי נרות המנורה"וא, :]כב[שם ' וכלשון הגמ, דהדלקה במקומו בעינן

ח "ובמנ. לא יועיל אם ידליקוה בחוץ ויכניסוה למקומה, דהדלקה עושה מצוה

כדאשכחן ,  שכתב גבי הדלקה עושה מצוה]ה אי"שם ד[י "הביא מלשון רש

שאפשר , לא היתה הדלקתה דוחה שבתכ "משום דאל, והוכיח לזה. במנורה
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פרשה יג , אמור' פ[כ "דאיתא בתו, ועוד הקשה. ש ובשבת יגביה ויניח"להדליק מע

 ,שלא יתקן בחוץ ויכניס בפנים', יערוך אותם לפני דמקרא ד'  דדרשי]ביפיסקא 

ם "שביארו בדעת הרמבויש @@. ד"עכ. כ מבואר דלא מהני להדליק בחוץ"וא

ד להוכיח דהדלקה עושה מצוה מדינא דהדליקה בפנים "ס' דהנה בגמ, בזה

דהדלקה במקומו , ב הדלקה עושה מצוה ניחא"דאא, והוציאה לא עשה כלום

שאני התם ' ודחי, ט לא עשה כלום"אלא אי אמרת הנחה עושה מצוה מ, בעינן

ד הנחה עושה "דדוקא למ, ובפשטות מבואר, דהרואה אומר לצורכו אדלקה

ל דהדלקה עושה "אבל למאי דקיי', רואה אומר וכול טעם זה דה"מצוה צ

. אלא הטעם משום דהדלקה במקומו בעינן, צ לטעם דהרואה אומר"א, מצוה

שפסקו הדין כמו , ע מבואר לא כן"ש והטושו"ף והרא"אכן הנה בדברי הרי

ז פירשו הטעם דלא מהני במדליקה "ועכ, דהדלקה עושה מצוה' ל בגמ"דקיי

דגם , ומשמע מזה דנקטי, רואה אומר לצורכו אדלקהבפנים ומוציאה משום דה

אלא פסלינן , מ לא בעינן הדלקה במקומו"מ, למסקנא דהדלקה עושה מצוה

ומיהו [, בהדליקה בפנים והוציאה דוקא משום דהרואה אומר לצורכו אדלקה

יש מקום ז "ולפ@@].  מה שנתבאר כמה שיטות באחרונים בזה]פרק ז[עיין לעיל 

הדליקו מבפנים : ל" וז]ט"ד מחנוכה ה"פ[דהנה כתב , ם כן" הרמבלומר דגם דעת

 אחז .והוציאו דלוק והניחו על פתח ביתו לא עשה כלום עד שידליקנו במקומו

עששית . הנר בידו ועמד לא עשה כלום שהרואה אומר לצרכו הוא עומד

שהיתה דולקת כל היום כולו למוצאי שבת מכבה ומברך ומדליקה שההדלקה 

דדוקא בדין האחרון דעששית הוצרך , ומשמע. כ"ע. מצוה ולא ההנחההיא ה

אבל בדין דהדליקו בפנים והוציאו לא הזכיר , לטעמא דהדלקה עושה מצוה

ונוטה לומר שמה שפירש הטעם בדין אחז , שהטעם מצד דהדלקה עושה מצוה

, קאי נמי לדין הדליקה בפנים', שהוא מצד דהרואה אומר וכו', הנר בידו וכו

ורק , דמצד דין הדלקה עושה מצוה אין מוכרח שידליק במקומה דוקא, היינוו

וכדברי , מצד דהרואה אומר לצרכו אדלקה לזה בעינן שידליק דוקא בחוץ

, ם במנורה"ק האחרונים לדברי הרמב"ק משה"לומעתה @@. ש"ף והרא"הרי

ורק מצד , דכיון דמדין הדלקה עושה מצוה אין הכרח שידליק במקומה

ק דצורתה "אבל במנורה בביהמ, ז שייך בנר חנוכה"כ כ"א, ה אומרדהרוא

כ שוב אפילו הדליקה בחוץ והכניסה בפנים "א, מוכחת שעושה לקיים מצוותה

נראה יותר דבאמת אמנם @@. דלא יאמר הרואה לצרכו אדלקה, שפיר דמי

ם "הלכות נשנו ברמב' דהנה ד, ש בזה"ף והרא"ם כדברי הרי"אין כוונת הרמב

' ב, ו לא עשה כלום עד שידליק בר חיובא"דהדליקה חש' א, ה הלכהבאות

והנה , עששית שהיתה דולקת' ד, היה תפוש ועומד' ג, הדליק בביתו והוציא
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, וכן בדין רביעי דעששית שהיתה דולקת, ו"בדין ראשון דלא מהני הדלקת חש

ודין שלישי דהיה , בהדיא דטעמם משום דהדלקה עושה מצוה' מבואר בגמ

, מוכח מזה דהנחה עושה מצוה' דלכאו' מבואר בגמ, וש נר חנוכה ועומדתפ

ודין שני דהדליקה בפנים , ודחינן שאני התם דהרואה אומר לצורכו נקיט לה

דהדלקה עושה מצוה בעינן לטעמא ' הגמ' בזה אנו דנים אם למסק, והוציאה

ין אחרי שבד, והנה. או דלא בעינן לטעם זה, דהרואה אומר לצרכו אדלקה

, ושם מוכרח דטעמו כמו בדין הרביעי, ם טעמו"הראשון לא פירש הרמב

' והוא משום שבגמ, ם ליתן טעם"ומאידך רק בדין השלישי הוצרך הרמב

ם "ובדין השני סתם הרמב, ד הדלקה עושה מצוה"הוצרכו לטעם זה דוקא למ

שכוונת דבריו ללמד דדוקא בדין , נראה יותר, ולא פירש כלום בטעם הדבר

אבל דין , ד הדלקה עושה מצוה"למ' וכדמוכח בגמ, ישי בעינן לטעמאשל

שהוא מצד , הראשון והשני יהיה טעמם כמו שמבואר בסוף דבריו בדין הרביעי

ל "ם לא ס"דהרמב, ח"ושוב נמצא שכבר דקדק כן בב. הדלקה עושה מצוה

ל "דאם ס, ז הדרא קושיא לדוכתא"לפאכן @@. ש"ע, ש והטור בזה"כהרא

כ "א,  דדינא דהדלקה עושה מצוה מכריח להדליק דוקא במקומהם"להרמב

ח "רובחידושי @@. ק התיר להדליקה בחוץ ולהכניסה"היאך במנורה דביהמ

ם " כתבו לבאר בדעת הרמב]ח"סק' ל' מנחות סי[א " ובחזו]ז"ט מביאת מקדש ה"פי[הלוי 

 מעשה ל דעיקר המצוה בנרות המנורה אינה בעצם"דס, שהתיר לזר להדליקה

ועל כן ההדלקה אינה , אלא עיקר המצוה שיהיו הנרות דולקים, ההדלקה

דבר זה מוכח ' ולכאו, א הכשיר אפילו הדליקן קוף"ובחזו, עבודה וכשרה בזר

ם דכשם שאמרו כן "ונקט הרמב,  דהדלקה לאו עבודה היא:]יומא כד[' ש בגמ"ממ

ואולי [, ה בהדלקה"ה, ה בזר דלאו עבודה היא ועל כן כשר:]זבחים יד[גבי שחיטה 

, ונראה כוונת דבריהם]. דומיא דשחיטה, על כן נקט שהוא גם לכתחילה

, ומשום דכבתה אין זקוק לה, ל הדלקה עושה מצוה"דדוקא גבי נר חנוכה קיי

מוכח דאין ההדלקה עיקר , ק דאם כבתה זקוק לה"אבל גבי מנורה דביהמ

ז ניחא נמי מה שהקשו "ולפ. אלא שיהיו הנרות דולקות ועומדות, המצוה

מוכח ' הלא בגמ, ם היאך מהני להדליק המנורה בחוץ"ד הרמב"האחרונים ע

ק "ל במנורה דביהמ"דלהנ, דאי הדלקה עושה מצוה בעינן הדלקה במקומה

כ "ח להוכיח דודאי הדלקה עושה מצוה מדאל"המנכ "ומש@@. אינו כן

 לא אמרינן הדלקה ז למאי דנקט דאי"הנה כ, ש ויגביהו בשבת"ידליקו בע

כ "ולזה הקשה ג, אין מצוה אלא שיהיו הנרות דולקים ועומדים, עושה מצוה

, ל"אבל י, כ דלא יתקן מבחוץ וידליק"ש בתו"ד ממ"ם והראב"לדברי הרמב

דלא , מ"ז לק"ולפ, ז יהיו דולקין"דעיקר המצוה להיטיב הנרות ולתקנם ושעי
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, א מצוה לתקן ולהיטיב כל יוםדהל, ש ומניחין בשבת"יתכן שיהיו מדליקין מע

היינו שלא ייטיב , כ שלא יתקן מבחוץ"ש בתו"וגם מ. ש"א לעשות מע"וזה א

ם דאם הטיבה "וזהו שדקדק הרמב, אבל להדליק מבחוץ שפיר דמי, מבחוץ

. דמשמע שההוצאה אחר ההטבה, כהן והוציאן לחוץ מותר לזר להדליק

דלא קתני שלא , כ"התום מ"לכאורה יש קצת סיוע לדברי הרמב, ואדרבה

והיינו דוקא שלא יעשה , אלא שלא יתקן מבחוץ ויכניס, ידליק מבחוץ ויכניס

כ "ש שנוטה יותר לפרש דמש"ע, ח"י שהביא המנ"ולשון רש. [ההטבה בחוץ

ולא לענין דהדלקה עושה , היינו דמדליקין מנר לנר' כדאשכחן במנורה'

ולא שנכנס , רה לחוץם באופן שהוציאו המנו"ומה שצייר הרמב]. מצוה

כבר עמדו באחרונים שלא מצינו איסור מפורש על , הישראל להדליק בפנים

 דאין ישראלים נכנסים לעזרה ]ח"א מ"פ[ש בכלים "אבל ממ, כניסת זר לעזרה

ם "ועל כן דקדק הרמב, מבואר דבסתמא אין ישראל נכנס, אלא בשעת צרכיהן

דדברי רבותינו , איברא@@. לומר שהוא באופן שהוציאו המנורה לחוץ

מ אם "דעוד יש נ,  מבואר:]כב[בשבת ' דהנה בגמ, ל צריכין ביאור"האחרונים הנ

אם רשאין להדליק הנרות מנר , הדלקה עושה מצוה או אם הנחה עושה מצוה

, ואם הנחה עושה מצוה אין מדליקין, דאם הדלקה עושה מצוה מדליקין, לנר

,  דמדליקין מנר לנר]ג"ג מתמידין ומוספין הי"פ[ם "ק פסק הרמב"והנה גבי נרות ביהמ

כ "דאל, ק הדלקה עושה מצוה"ל דגם בנרות ביהמ"מוכרח מזה דקיי' ולכאו

היאך זר מדליק והיאך , ז הדרא קושיין לדוכתא"ולפ, היאך מדליקין מנר לנר

דהנה אין לאסור להלדיק , בזהוהנראה @@. שרינן להדליק בחוץ ולהכניס

משום שכאשר מדליק מנר , ל דהנחה עושה מצוה דוקא"ייכ ק"מנר לנר אא

דרק , לאו מצוה קעביד, נמצא שבעת שהנר בידו קודם שהניחו במקומו, לנר

, ונמצא מדליק נר של חול מנר של מצוה, כשיניחו במקומו הנחה עושה מצוה

ואם , רק להדליקם, שאין מצוה בעצם היותם דולקין, ז שייך בנרות חנוכה"וכ

אבל גבי נרות , אין המצוה מתחלת אלא כשיניח הנר,  מצוההנחה עושה

, כ גם אם אין ההדלקה עושה מצוה"א, שיש מצוה בעצם מה שדולקין, ק"ביהמ

מ כל דלא אמרינן הנחה עושה "מ, ועיקר המצוה להיטיב הנרות ושיהיו דולקין

כ גם בעת "וא, ס כל רגע שהנר דולק הוא נר של מצוה"דסו, שפיר דמי, מצוה

ק מה שהתיר "ועל כן ל, מיד כשנדלק הוא נר של מצוה, ליקו מנר אחרשמד

, ק"פ דאין ההדלקה עיקר המצוה בנרות ביהמ"ם להדליק מנר לנר אע"הרמב

, נמצא חידוש' לכאוז "ולפ@@. ק"ז בנרות ביהמ"דאין הדברים סותרין זל

דמיד כשידליק , בזה שרינן להדליק מנר לנר, דדוקא במדליק המנורה במקומה

כיון דבאותו הזמן , ם שהדליקה זר בחוץ"אבל בגוונא דהרמב, הוי נר של מצוה
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‰Ú·"¯„Á‰ Â˙Â‡· ÂÈ�ÙÏ ˜ÈÏ„Ó Ì‡ ‰˜Ï„‰‰ ÏÚ Í¯·Ï ·.  
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‰˜Ï„‰‰ ÔÓÊ ÏÎ ‰ÊÁÂ‡· ˜¯ ‡Â‰ Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ�Â , ‰ÁÈ�‰ Ï·‡

Á‡"‡ˆÈ Î ,¯ÂÒ‡ ÔÙÂ‡ ÏÎ·˘ Â‡ , „Ú ˜ÈÏ„‰Ï ‡Ï Â¯‰ÊÈ˘ ·ÂËÂ
ÔÓÂ˜Ó· ÔÈÁ�ÂÓ ÂÈ‰È˘ , Ï‚¯ ‰ÏÎ˙˘ ¯ÂÚÈ˘ „Ú ÏÏÎ ÌÂÏËÏËÈ ‡ÏÂ

˜Â˘‰ ÔÓ.5· Â‰ÈÓÂ ‰¯Â�Ó ÔÈ‡Â ‰ÎÂ�Á ˙ÂˆÓÏ ‡È‰˘ ÏÎÏ ‰ÚÂ„È‰ 
ÓÏÏÎ ‰· ÌÈ˘Ó˙˘ , Â„È· ÔÓÊ‰ ¯ÂÚÈ˘ ÏÎ ‰ÊÁ‡ Ì‡ Ì‚˘ ‰‡¯�

‡ˆÈ „·ÚÈ„· ,‰ÂˆÓ‰ Ì˘Ï ‡Ï‡ ÂÎ¯ÂˆÏ Â�È‡˘ ¯ÎÈ�˘ ÈÙÏ.6 

‰˘ Ù , ‡Ï�ÔË˜Â ‰ËÂ˘ ˘¯Á ‰˜ÈÏ„‰ ,Ú‡"‰ÓÂ˜Ó· ÏÂ„‚ ‰ÁÈ .ד
Â˙·ÂÁ È„È ‡ˆÈ ,‰Á�‰‰ ‡ÏÂ ‰ÂˆÓ ‰˘ÂÚ ‰˜Ï„‰˘.7 

 úåëøáä éðéã]äàåøä ïéãå[ 

 · Í¯·È˘ È„Î.8�ËÏ ÂÈ„È ÏÂËÈÏ ÈÂ‡¯ ˙ÂÎ¯·‰ Ì„Â˜ ,˙ÂÈ˜‰¯‰ .ה

                                                                                      
, נמצא שבעת שמדליקין הנרות עדיין הם נרות של חול, אין המנורה במקומה

בין לכהן [יהא אסור , ]דהוי נר של מצוה[דלוק מתחילה ' כ אם יהיה נר א"א

מצוה עד שיכניסם דבחוץ אינם נרות של , להדליק ממנו נרות אחרים] ובין לזר

דולק מתחילה ' גם נר שהי, דמיד שהוציאו המנורה לחוץ, ל"אכן י. בפנים

דומיא דנר חנוכה לאחר חצי , נעשה כעת נר של חול ומותר להדליק ממנו

, ואפילו להמחמירין שם דכל שדולק הוי נר מצוה. [דמותר להדליק ממנו, שעה

 ].ןנראה שבנרות המנורה שיצאו לחוץ לא שייך לומר כ

 .א"ע תרעה ס"שו .4

א שאם עקרה ממקומה תוך "א שי"ח סקי"ע בכה"וע. ב"ח סקי"ו וכה"ב סק"מ .5

 .דהרואה אומר מתחילה לצורכו הדליקה, ח"הזמן אפשר שלא יצא יד

 .ח"ג בשם הפר"ח סקי"כה .6

 .ב"ב סקי"ב ומ"ע תרעה ס"שו .7

 הגאון רבי יהודה ר"ומו]. א שיביא עצמו לחיוב נטילה"וי[, קב הישר פרק צו .8

כדי , היה נוהג קודם כל ברכה ליטול ידיו, ל ראש ישיבת פורת יוסף"צדקה זצ
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]‚ ÏÂ·ËÏ ÌÂ˜Ó ˘ÈÂ"Ú‡ ‰ÂˆÓ‰ Ì„Â˜ Î"¯˜Â·· Ï·Ë˘ Ù9 .[ ¯Ó‡ÈÂ
 ÁÒÂ�·Â˜ „ÂÁÈ Ì˘Ï"ÂÎÂ ‰È˙�ÈÎ˘Â ‰',10Ô‡Î Â‰Â�¯„ÈÒÂ  .] מנוסח

רבי אלימלך שפירא מדינוב ל ,"משפט וצדק"עם הוספות מספר , ה"להלח ז"ריגה
 .]ל"זצ

w cegi mylezpikye `ed jixa `ycid ,)יאהדונהי(a enigxe eligc 
i zeize` `cgil "ea d" d,)איההיוהה(  eligce enigxe,)יאההויהה(

 mily `cegia)יהוה(,l`xyi lk mya  ,wl `a ikp` dpdi zevn mi
pg xp wilcdl mixteq ixacn dyredk ,y owzle ef devn yx

oeilr mewna.  dedi jiptln oevx idie)יאהדונהי( izea` idl`e idl` 
zr dzr `diyoevx  ,wne daeyg didzee zevn jiptl dievxe zla
pg xp zwlcdewl oken ip` xy` dkidzr mi, eli`k jiptl dlrie 

kd lka izpekeekl zeie`xd zepee dliztd znydae dlizta o
xpd jeza ,`keik elekd lka izpeeekl zeie`xd zepee znyda o

onyd ,ga xy`i` zeize` sel"a z" my `ed y) ְט  ָי  ָב (pa inw cew" u
nw"pae uiay cew"`,`ke ik elekd lka izpeeekl zeie`xd zepee o

ilrae dliztd zwlcdaidifnxe dizeceqe zadlyd z.  dlrie
 dedi jiptl)יאהדונהי(`k izea` idl`e idl` iek ele lka izp

kdeekl zeie`xd zepeezy zekxaa oig epl epwf" l devn lr jxal
g xp zwlcd ly efpe mipeilrd zexe`e mdifnxe mdizeceqe dk

mdici lr mikynpd ,xe` dbp epkxc lre. dedi l` )יאהדונהי( x`ie 
epl,miigd xe`a xe`l miig jln ipt xe`a .  dedi jiptl dlrie

ek el`k izea` idl`e idl` e ly micegid zylya izp)יאהדונהי(
ied zpiga"id` d"n mxtqny d" f)יאההויהה( ,eied zpiga" d

                                                                                      
 .להזכיר שם שמים בנקיות

, ]כז אות יז' ד סי"חלק יו[ת תפארת צבי לרבי צדוק הכהן מלובלין "כן הביאו משו .9

, ל"וכן הביאו שנהג הדברי חיים מצאנז זצ. שיש לטבול לפני קיום כל מצוה

 .טבול כל לילה מלילות חנוכה קודם הדלקת הנרותל

 . נוסח יפה ומתוקן]ערך נר[ע בפלא יועץ "וע. ח"ח תרעו סק"כה .10
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idl`"ai mxtqny m" w)יאהלוההים( ,ied zpigae"pc` d"i mxtqny 
v" `)יאהדונהי( ,k md mzylye"zeize` d,p xtqn milery "x 

pg xpa mifnxpdedk ,`k jiptl dlriei yecwd mya izpek el
gp `xwpd"xa fenxd l zeaiz iy`mitl`l cqg xvp , fnxpe

xazeaiz iy`pg xp wilcdl edk. `k jiptl dlrieik ele izpe
 m`elna l` l` zeny ipy mdy mipeilrd miptd zx`d zkynda

y xtqn milery "r ,y zeize`a mifnxpe" r)ד"ף למ"ד אל"ף למ"אל(
p dyry lyimiq , e`elna midl` my mda wznzie)י "ד ה"ף למ"אל

, y xtqn "d)אלהים( zeheytd eizeize` yng mr dlery )ם"ד מ"יו
xpey zeize`a fn"p dyry ly dimiq. epilr epidl` ipc` mrp idie 

edppek epici dyrne epilr dppek epici dyrne. 

 dedi jiptln oevx idie)יאהדונהי(izea` idl`e idl`  , dzr didiy
pg xp zwlcd zevn dler zeidl jiptl oevx zre`k dki izbyd el

da minezg md xy` mi`xepd zeceqd lk ,e mr jiptl dlrz
ke lk mipeknd jicici ipa ici lr ziyrpd z`f devn dyrn zpe

ef dwlcda `al mie`xd miyecwd jizeny ,fe cegi milrndi bee
zepeilrd zeyecwd zecn ,r zpikya xi`dlee zexe`nd jf

milecbd ,e jcar ip` il rty rtyi myn)פ"פב( xe`a xe`l 
miigd, dedi ixp xi`z dz` ik )יאהדונהי(ikyg dibi idl`  , gly

egpi dnd jzn`e jxe`pi,nlle jny z` dad`le d`xil e cnlle c
dyecwd jzxez z` ,dt lray dxeze azkay dxez , dcnzda

dlrzie jxazi jny ceakle dlecb. kaeebq gepg xp zle dk
pnkgzijzxez xe`a  ,p`irxfe irxf rxfe i ,wiee `xwn ia mi
aezky :ni `l dedi xn` jrxf rxf itne jrxf itne jitn eye

 mler cre dzrn . ]mixkf mipa ciledl ipkfe[, irxf eidie)יאהדונהי(
miciqge minkg icinlz irxf rxfe , micngpe dlrnl miaed`

dhnl ,aehd jpevxa lkd dceare dxezl maal z` wfgze ,
e dxeza miwqer mipa ipae mipa ze`xl dkf`ea zevnzn`a , lb
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e ipir`dyecwd jzxezn ze`ltp dhia,kl en`l oei dxez ly dz
dizeceqe ,ze`ltp ep`xd eipae lecb odk edizzn zekfae, jxe`ae 

xe` d`xp ,jzcearl epaal z` xdhe ,nn epwigxdei zerx zec
zexf zeaygne , jzelrda mingxa oeivl jaeya epipir dpifgze

zexpd z` ,ia jcarp myencw mipyke mler inik d`xezeip. eidi 
 dedi jiptl ial oeibde it ixn` oevxl)יאהדונהי(be ixev eil`: 

jizevna epycw ,jzxeza epwlg oz ,jaehn epray, epytp gny 
jzreyia ,l xdheizn`a jcarl epa.ln ek mlerd lk lr je el
jceaka,jxwia ux`d lk lr `ypde  ,r oe`b xcda rtedeef lr j

jvx` laz iayei lk , xevi lk oiaie ezlrt dz` ik lert lk rcie
ezxvi dz` ik ,t`a dnyp xy` lk xn`ie" e)ה"כונח' יגב(edi " d

dl`"`xyi i"ln l"zeklne j"ka e"lyn l" d)ה "ו פעמים חנ"כ' בגי
 `on ,)ו"י ובני"ל חשמנא"ן גדו"ן כה"ן יוחנ"ו ב"מתתיה'  ובגי.ה"אותיות חנוכ

gvpcre dlq .p idie e dppek epici dyrne epilr epidl` ipc` mr
 edppek epici dyrne epilr)פ"ב(. 

¯‡ÈÁ˙· Ê‡ ¯È˙ÚÈ˘ ÈÂ�· ‰�· ÏÚ ÌÈÓÁ¯ ˙˘˜· ÁÒÂ�ÂÈ‰È˘ ÂÈ  .ו
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â ÌÈ˜È„ˆ.11 

 ÁÓ˘ ÍÂ˙Ó Ì¯Ó‡ÈÂ ˙ÂÎ¯·· ·ËÈ‰ ÔÂÂÎÏ ¯‰ÊÈ Ï„Â‚ ÏÚ ‰ÓÂˆÚ‰ .ז
Ò�‰ ,„ÂÚÂ , ‰·È·ÁÂ ‰�˘· ˙Á‡ ÌÚÙ ‰ÂˆÓ‰˘‰˙Ú˘· , ‰ÓÎ Ì‚Â

ÂÊ ‰ÂˆÓ ÏÈ·˘· ˙È·Ï ÌÈ‡· ÌÈ˘Â„˜ ÌÈÎ‡ÏÓ , ‡Â‰˘Î ˜ÈÏ„È ÔÎ ÏÚÂ

                                    
י דהיינו בנר "ופירש, ח" דהזהיר בנר הויין לו בנים ת:]כא[פ מה שאמרו בשבת "ע .11

 שתתפלל האשה אחר ראוי לכך:  כתב]ב"רסג סק[ב "ובמ, שבת ונר חנוכה

. כ"ע, ה בנים זכרים מאירים בתורה"הדלקה והברכה שיתן לה הקבשתגמור ה

ח ראוי להמדליק להעתיר עבור בניו שיגדלו "ז הוא הדין בעת הדלקת נ"ולפ

א "וכבר נודע נוסח לשם יחוד שתיקן מהרצ. כי היא עת מסוגלת לזה, ח"לת

 .ורבים ושלמים נהגו לאומרו בכוונה גדולה, ל"וכנ, ל"מדינוב זצ
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˙Ò�Î‰ ˙È·Ï ÂÓÚ ÍÏÂ‰˘ ÔÂÈÏÚ‰ „‚··.12 ˙·˘ È„‚· Â˘·ÏÈ˘ ·ÂËÂ 
‰È¯Á‡ ‰Ú˘ ÈˆÁÂ ‰˜Ï„‰‰ ˙Ú· ¯˜È „‚· Â‡.13 

‚ Î ˙Â·È˙ ‚" ÔÏÈÎÓ� ˜ÈÏ„‰Ï ˙Î¯··È ˘È"È „‚�Á ¯�ÎÂ‰  .ח
ÈÓÁ¯„ ,ÏÂÏÎ‰ ˙Á‡ ‰„ÈÓÏ ÔÂÂÎÈ ‰ÏÈÏ ÏÎ·ÂÈ‰ ÏÎÓ ‰"˙Â„ÈÓ ‚ .

„ÒÁ ¯ˆÂ� „‚�Î ‡Â‰˘ È�ÈÓ˘‰ ÌÂÈ·Â , ¯‡˘ ÏÎ Â· ÌÈÏÏÎ�˘ ÔÂÂÎÈ
˙Â„ÈÓ‰.14‰¯ÂÓ‚ ‰�ÂÂÎ· Í¯·Ï ¯¯ÂÚ˙ÈÂ  , ÌÈÓÁ¯‰ ˙Â„ÈÓ ¯¯ÂÚÏ È„Î

Ú ÌÏÂÚ·"Â˙Î¯· È. 

˘ ˜ÈÏ„‰Ï ,' ˙Â·È˙‰ È˘‡¯· ÊÓ¯ Â· ˘È�Á ¯�Ó'‰ÎÂ�È‚‰�ÓÂÏ Â¯  .ט
Á� ˘Â„˜ Ì˘Ï"Ï ,‚ ÊÓ¯ÓÂ"‰Ï ‰˙ÎÁ Â�˘Ù� ˙Â·È˙Ï Î ,'˘ ÂÏÂˆÈ�

Ú"È˘‰· ÂÁË·˘ È"˙.15 

                                    
 ]ב"משמרת החודש פ[י "בחמ' ועי.  ויפה ללב]צו' סי[ח בשם קב הישר "רעו סקח ת"כה .12

שיש , "חמש חליפות שמלות" שהביאו רמז בפסוק ]לד אות כא' סי[י 'ח פלאג"ובכה

ח סופר "בכה' ועי. ש"ת חמ"ר, ולשבת, למועדים, ח"לייחד בגדים מיוחדים לר

וכתב שהשלישי יהיה מיוחד , בגדיםמיני '  שהביא לענין זה שיהיו ג]ו"תיט סק[

 .ש"ע, מ וחנוכה ופורים"ח וחוה"לר

. שהאור הנגנז מתגלה עתה בזמן זה, לפי שבאותה עת יש הארה מיוחדת .13

, לפי שאז ההארה בכל היום, ושונה בזה מפורים שלובשין בגדי שבת בכל היום

 ]ף תסהד ד"פ[ח שער חנוכה "ש בפע"וכמ, כ בחנוכה הוא רק בעת ההדלקה"משא
 .ש"ע, ואין האור הזה יכול להמשיך אליה אלא זמן מועט

שער [עוד ביסוד ושורש העבודה ' ועי, והוא בקב הישר פרק צו, ט"ח סק"כה .14
 . באורך]א"המפקד פ

 ]א"תרעו סק[ב "ובמ, תיבות להדליק נר של חנוכה' ובפוסקים איתא בב' הנה בגמ .15
ג שאין העולם "וכתב הפמ, חתל שלחנוכה בתיבה א"ל שצ"הביא ממהרש

 כתב שמברכין להדליק נר ]וישב אות ב[ח "אבל בבא. ל"נזהרין לומר כמהרש

המשכילים יזהרו שלא  ש]א מחנוכה"פ[י "ע בחמ"וע[, ל"ויש בה רמזים כנ, חנוכה

ד במועד לכל חי "והוב, לשנות ממטבע זה כי מגרעות הוא נותן בקדשי שמים

ס "ט שנוסחת הש"ג ולק"ח והשו" בשם הפר]א"תרעו סק[ח " בכהה"וכ, ]]כז אות כ' סי[

צ "ר הגרב"וכן פסק מו, והפוסקים שכתוב בהם נר של חנוכה אינה עיקר

וחלוק , כ"ל בשעה"ב שכן הוא נוסח רבינו האריז"ח סק"ש עוד בכה"וע. ה"זללה

, כ נר חנוכה אסור להשתמש לאורו"משא, מנר שבת שהנר נעשה לאור לנו



 ציון øô é- ä÷ìãää éðéã÷  נר 
 ]הרואה ודין[ הברכות דיני

שמ

‰˘ ÈÙÏ� ‰˘Ú˘ ˙Î¯· , Ò�ÂÓ˘ ÏÎ ‰˙Â‡ ÔÈÎ¯·Ó ÌÈÒÈ�ÌÈÓÈ‰ ˙ .י
ÌÂÈ ÏÎ· ˘„Á˙Ó ‰È‰.16  ÂÊ ‰Î¯·· Ì‚ÂÈ ˘È"˙Â·È˙ ‚ ,Â ÔÈ�Ó

· Ï˘ Ì‰È˙Â·È˙ 'Î ‰ÏÂÚ ˙ÂÎ¯·‰"Â ,ÈÂ‰ Ì˘ ÔÈ�ÓÎ"· ‰"‰.17  

Ú˘ ˙Î¯··È ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈÒ'‰Ê‰ ÔÓÊ· Ì‰‰ ÌÈÓÈ· ,' ‡ÏÂ˘‰ � .יא
'‰Ê‰ ÔÓÊ·Â'.18 

˙ ˘‚·¯ ÈÏÚ�ÈÈÁ‰˘" Â�Î¯··È˘‰Ï ‰È„Â‰ Ô˙ÈÏ „‡Ó ÔÂÂÎÈ Â˙  .יב
ÂÊ ‰�˘· Ì‚ ÂÏ‡ ÌÈ˘Â„˜ ÌÈÓÈÏ Â�ÚÈ‚‰Â Â„ÒÁ , ÌÈ·¯‰ ÂÈÓÁ¯·˘Â

‰Ê‰ ÔÓÊÏ „Ú ÂÈ�· ÈÈÁÂ ÂÈÈÁ ÍÈ¯‡‰.19 

·Ï ¯È‰ÊÈ�ÈÈÁ‰˘ Í¯·Ó˘ ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ· , ÂÏˆ‡ „ÂÓÚÏ Â˙È· È�Â .יג
‰Î¯·‰ ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú· ,]˙Ò�Î‰ ˙È·· ÂÚÓ˘È˘ Â‡ ,ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡ Â‡[ ,

 ˘È˘ ÈÙÏ ÏÚ ‡Ï‡ ‰ÂˆÓ‰ ÏÚ ˜¯ ‰�È‡ Â�ÈÈÁ‰˘ ˙Î¯·˘ ÌÈ¯ÓÂ‡
ÌÂÈ Ï˘ ÂÓÂˆÈÚ , ˙Î¯· Â„ÈÒÙÈ Â�ÈÈÁ‰˘ ˙Î¯· ÂÚÓ˘È ‡Ï Ì‡Â

ÂÏ‡ ÌÈÓÈ ÏÚ Â�ÈÈÁ‰˘.20  

 Ó'‰Ê‰ ÔÓÊ Ï       «  'ÓÏ‰ ˙Á˙ Á˙Ù·"„.21�‚‰�ÓÂÏ Â¯  .יד

                                                                                      
ועוד הביא ממרן . מרים נר חנוכה להורות שאינו אלא לחנוכהכ או"וע

אבל בחנוכה הנר , ולא רק הדלקת נרות, דשבת יש בה כמה ענינים, א"החיד

' ה וב"ה ב"ו כשם הוי"הברכות כ' ט שמנין התיבות בב"כ בסק"עו. הוא המצוה

 .'של'וזה סניף שלא להוסיף תיבת , ג מידות"פעמים י

 .ף"בדפי הרי: טף בשבת דף "כ הרי"כ .16

 .פרי עץ חיים שער חנוכה פרק ד .17

 .ה בשיעור"צ זללה"ר הגרב"פ מו"ה וכ"ח סק"א וכה"ב תרעו סק"מ .18

 .פ יסוד ושורש העבודה"ע .19

שנראה שסבר שהברכה , עיין בהערות הסמוכות מה שנתבאר מדברי המאירי .20

 .על עיצומו של יום

 שכתבו שנכון לומר ]כז אות סח' סי[ ומועד לכל חי ]ו"סק[ח " וכה]א"תרעו סק[ב "במ' עי .21

ז גם יאמרו בברכה שניה בימים ההם בזמן הזה "ואולי לפ[, ד"בחיריק תחת הלמ

והנכון לומר , פ הדקדוק אינו כן"אמנם כבר נודע שע, ]ת דבזמן בחיריק"בי

ר "וכן הורה מו, ]קלא' עמ[ש בלקט יושר לתלמיד תרומת הדשן "כמ, בפתח
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 È˙Â·‡Ï ÌÈÒ,22 ‰ˆ¯È Ì‡Â� ‰˘Ú˘ Í¯·Ï ÎÈÂ�È‡˘¯‚" ‚¯ ˆ„˜  .טו
 ¯Ó‡È� ‰˘Ú˘ÈÏ‡¯˘ÈÏ ÌÈÒ.23  

È‡˘ ‰ÏÂÁ ˜ÈÏ„‰Ï ÁÈÏ˘ ‰˘ÂÚÂ ˜ÈÏ„‰ÏÂ Â˙ËÈÓÓ ÌÂ˜Ï�ÏÂÎÈ Â  .טז
˙Â¯�‰ ˙Á�‰Ï ÈÂ‡¯‰ ÌÂ˜Ó· ,ÂÓˆÚ· Í¯·Ï È‡˘¯ , ˜ÈÏ„È ÁÈÏ˘‰Â
„ÈÓÂ ÛÎ˙ ¯„Á‰ Â˙Â‡· ÂÈ�ÙÏ.24

 

                                                                                      
 .וכן מנהגינו פשוט, ה"צ זללה"הגרב

 דיכול לומר שהנחלת ]ד"קצט ס' סי[ע "ש בשו"פ מ"והוא ע, ד"ב תרעה סקי"מ .22

 .לאבותינו בברכת המזון

 .ד"ח תרעו סק"ובכה, ם"א בשם איגרת הרמב"ת תרעו סק"שע .23

 שאין לברך לאחר ]ב"תרעו סקי[ח "ה בכה"וכ, ט"ח סק"וכה' ח וישב אות ו"בא .24

א חולק שהמדליק דוקא " שאף שהרמ]ג"בסקי[ש עוד "וע, ומד אצלואלא כשע

וברב . ב יברך והשליח ידליק"מ דעת האחרונים להתיר שבעה"מ, הוא יברך

ב לברך " כתב הטעם דכל היכא שצריך שליחות רשאי בעה]יד' ח סי"ד או"ח[פעלים 

שה את בזה מברך דוקא מי שעו, ורק בדבר שלא צריך שליחות, והשליח יקיים

ס גם בלא שליחות נטהר "ועל כן בטבילת כלים או עשיית מעקה דסו, המצוה

אבל לענין , ב רשאי לברך"אין בעה, ב מחובתו"הכלי ונתקן המעקה ונפטר בעה

בזה יוכל גם השליח , דבעינן שליחות דוקא, עירוב תבשילין ולענין נר חנוכה

ב "דיש טעם אחר שיוכל בעה ]א"שלוחין פי[א "ואמנם גבי מעקה כתב במחנ. לברך

ז דאינו "א שנחלק ע"ש בהגהת הרע"אכן עי, ב"לברך משום דיד פועל כיד בעה

כמו דלא מהני פועל , ולא דחשיב ידו ממש', אלא לענין שאילה בבעלים וכדו

ח "ע שם ברב פעלים שהביא דברי הפר"וע. ב לענין הפרת נדרי אשתו"דבעה

ב אינו בודק כלום יוכל לברך על " אם בעהל דגם" גבי בדיקת חמץ דס]תלב' סי[

והביא שם חילוק בין היכא דעושה השליח מצוה שהכל חייבין , בדיקת השליח

 .ש"ע, ב זה"בה כמו בדיקת חמץ להיכא שאין המצוה מוטלת אלא על בעה

ש שכתב "וע[ שהשליח מברך ]י"תלב סק[ב "שכתב המ, בדיני בדיקת חמץ' ועי

כמבואר , וכן המנהג, ]ד בזה"ויל,  לענין הברכהשהוא מצד דהוי שלוחו גם

ב יוכל לברך על בדיקת חמץ "ח דבעה"ודעת הפר. ]ז אות ג בביאורים"ג פ"ח[צ "באול

ששם המל , ולדעתו יש לחלק בין מצות בדיקת חמץ למצות מילה, של השליח

כ בחמץ החיוב מוטל על "משא, לפי שהמצוה על כל ישראל למול, מברך

ורשאי לברך , ב"נ בנרות חנוכה המצוה על בעה"ז ה"ולפ. שלוב שהחמץ "בעה

ע בראשונים לענין "וע. מ אינו אלא במדליק לפניו"ומ, על הדלקת השליח
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 ‰ ÏÚ .25�ÈÈÁ‰˘ Í¯·˙Â¯�Ì‚· Ï·‡" ÓÈÂ  .יז

‡˘ ÏÈÏ· Í¯·È , Â�Á Ï˘ Ô ,È�ÈÈÁ‰˘ Í¯È· ‡Ï‰ÎÂ�Â˘‡¯ ÏÈÏ· Â .יח
¯ÂÎÊÈ˘Î,26Ï„‰‰ ˙Ú· ˙ÂÏÈÏ‰ ¯‡˘· ¯ÂÎÊÈ˘Î Â�ÈÈ‰Â ‰˜.27 Â‰ÈÓÂ 

 ÌÈ˜ÏÂ„ ˙Â¯�‰˘ ˙Ú·] ‰Ú˘ ÈˆÁ ÍÂ˙‰˜Ï„‰‰ ÔÓÊ ˙ÏÈÁ˙Ó [ È‡˘¯
 ‰ÏÈÏ· Ì‚ Í¯·ÏÔÂ˘‡¯‰ ,Ê‡ Í¯·Ï ÏÂÎÈ˘ ‰‡Â¯‰ ÔÓ ÚÂ¯‚ Â�È‡˘.28 

 ˙Â¯�‰ Â·Î ¯·ÎÂ ‰˜Ï„‰‰ ¯Á‡ È�ÈÓ˘ ÏÈÏ· ¯ÎÊ� Ì‡Â] ‰¯·Ú˘ Â‡
Ó ‰Ú˘ ÈˆÁ ˙ÏÈÁ˙‰˜Ï„‰‰ ÔÓÊ[ , ˜ÙÒ‰ ˙ÓÁÓ ·Â˘È‡˘¯ Â�È‡ 

                                                                                      
שם [י " וברכ]לד' סי[ז "י אהע"בב' ועי, שולח שליח לקדש לו אשה שהשליח מברך

 .]ו"תלב סק' סי[א " ומג]ד"סק

 בדיני ]פרק יג[ועיין להלן . ז"ג ותרעו סק"ח תרעא סקע"ח וישב אות ג וכה"בא .25

 .הדלקה בבית הכנסת לענין ברכתו בציבור

 .ח וישב אות ג"א ובא"ע תרעו ס"שו .26

 .ט בשם הלבוש"ח סקי"ב וכה"ב סק"מ .27

ד הלבוש שאם נזכר אחר ההדלקה אינו מברך בלילה "ב שם הוסיף ע"הנה במ .28

בעת שהנרות דולקים לא ולכאורה משמע שאחר ההדלקה אפילו , זו עוד

ב שאם נזכר אחר שהדליק כולם לא " כתב המ]ח"סק[אמנם הנה לקמן . יברך

, ושעשה ניסים] אם לא בירך לילה ראשונה[אבל יברך שהחיינו , יברך להדליק

ומבואר שגם אחר ההדלקה יוכל ,  משום דלא גרע מרואה]ח"סק[צ "בשעה' ופי

ולא משמע להעמיד [,  בו טעמא דרואהלברך שהחיינו כל שהנרות דולקים ויש

ב להתיר " שצדד המ]ג"סק[צ "כ בשעה"פ מש"כ שם דוקא בליל שמיני ע"מש

 פשיטא ליה ]ח"סקי[ח "וגם בכה]. לברך גם אחר הזמן כדי שלא יתבטל הברכה

כ הלבוש שיברך כשיזכור "ומש, דבעת שהנרות דולקים יוכל לברך ככל רואה

וכן , וונתו לאפוקי אם נזכר אחר שכבו הנרותבשאר הלילות בעת ההדלקה כ

דאם , ב כן"כ ברור דגם כוונת המ"וע. ש"ע, ]ט"בסקי[פירש בהדיא לדברי הלבוש 

אבל , נזכר אחר ההדלקה היינו אחר שכבו הנרות אינו מברך בלילה זו עוד

מ ממה "בסמוך שכ' וע, בעת שהם דולקים ודאי דלא גרע מרואה ומברך

מ כל מה דמהני לברך כשהנרות "ומ.  מדברי המאירי]ג"סק[צ "שהביא השעה

דאף הרואה אינו רשאי לברך , דולקים אינו אלא תוך חצי שעה מזמן ההדלקה

ב שהנזכר אחר "כ המ"פ דגם מש"ז יל"ולפ, ת בסמוך"וכמשי, אלא בזמן זה

 .כוונתו אחר חצי שעה מזמן ההדלקה, ההדלקה אינו מברך בלילה זו עוד
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Í¯·Ï.29  

˘‰ ÌÂÈ·Â�Ï„‰ ÏÚ ÍÓÒÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ· Â , ˜ÈÏ„Ó È˜˙ ‡˘˙ .יט
ÂÓˆÚ· ,Ú‡"ÏÂÓ˙‡ Í¯È· ‡Ï˘ Ù ,Â�ÈÈÁ‰˘ Í¯·È ‡Ï , È„È ‡ˆÈ ¯·Î˘

Â˙˘‡ ˙Î¯·· Â�ÈÈÁ‰˘ ˙·ÂÁ.30 

                                    
פ דברי המאירי שמי שלא "ע,  כתב לצדד שיוכל לברך]ג"סק[צ "הנה בשעה .29

ומבואר ', יוכל לברך לעצמו שעשה ניסים ושהחיינו בליל א, הדליק ולא ראה

ב לא הזכיר דאיירי "ואמנם במ. דשהחיינו ניתקן גם על עיצומו של יום לחוד

ב לאסור לברך אחר ההדלקה "אבל להמבואר שכל כוונת המ, כשכבו הנרות

כ גם "א, ל דלא גרע מרואה"אבל בעת שדולקין ס,  אחר שכבו הנרותהיינו

, ש כאן לצדד לברך אחר ההדלקה בליל שמיני כדי שלא תתבטל הברכה"מ

ובזה ניחא מה שהביא , ]או אחר חצי שעה[היינו אפילו אחר שכבו הנרות 

', שגם מי שלא הדליק ולא ראה יוכל לברך שהחיינו ביום א, צ מהמאירי"שעה

, ודאי יוכל לברך משום דלא גרע מרואה,  איירי שעדיין הנרות דולקיןכי אם

 ]ב"סקי[ח "בכה' ועי. דמי לגוונא דהמאירי] או אחר חצי שעה[ורק כשכבר כבו 
ולא אמרו , ח דשהחיינו זה לא נתקן אלא בהדלקה או בראיה"שהביא מהפר

רי רק בכבו ח איי"ונראה דגם הפר, דיכול לאומרו אפילו בשוק אלא בזמן הרגל

ולזה דקדק , כ הרי הוא בכלל מה שתיקנו לברך על הראיה"דאל, הנרות

מאחר שבמאירי אמנם @@. ח"צ להביא מהמאירי לסתור דברי הפר"שעה

וגם לדעתו לכאורה יהיו הכל חייבין [ נמצא סתירה לדבריו בזה .]מגילה ד[עצמו 

, ו לא שמענווז, מדינא לעמוד אצל המדליק ולשמוע ברכת שהחיינו בעצמם

ת בסמוך דמדברי הפוסקים משמע שגם כשאינם שומעין "כ נימא כמשנ"אא

וגם משמעות , ז"ח בהדיא לחלוק ע"וגם דעת הפר, ]יוצאין אף בעיקר הברכה

ה "וכ, ז"ולא אח, דברי הלבוש שאינו מברך אלא בעת ההדלקה בשאר הלילות

י מתחילה שאם "ב בברכשכת, א" בשם מרן החיד]ה ושהחיינו"תרצב ד[ל לקמן "בבה

, מ באחרונים כתבו שלא יברך שהחיינו"וסיים דמ, אין לו מגילה יברך שהחיינו

כ נראה דנקטי דברכת שהחיינו שנתקנה במועדים דרבנן אינה נאמרת אלא "א

לפי שלא נאסר , ולא על עיצומו של יום, בעשיית המצוות שתקנו חכמים

, ל ולא יוכל לברך"כ למעשה סב"וע, במלאכה ואין ניכר שינויו משאר הימים

צ "ר הגרב" וכן הורה מו.]ע למעשה"צ כאן הניח בצ"ל שם ובשעה"וגם בבה[

 .שבחנוכה ופורים לא תיקנו הברכה על עצם היום, ה"זללה

ח "בכה' ועי. כה אות נט' ו ובמועד לכל חי סי"ח סקכ"ז וכה"ב תרעו סק"מ .30
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·È˘ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â·˙ÎÁ‡Â ‰ÏÈÁ˙ ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎ Í¯·" ÎÈ˜ÈÏ„ , ÔÈ .כ
˙ÂÏÈÏ ¯‡˘· ÔÈ·Â ÔÂ˘‡¯‰ ‰ÏÈÏ· ,Ô˙ÈÈ˘ÚÏ ¯·ÂÚ Ô�ÈÚ·„ ÌÂ˘Ó , ÔÎÂ

‚‰�Ó‰.31Â ‰ ÌÈ�ÂÂÎÓ‰ ÌÈÏ·Â˜Ó‰Ú ÌÈ‚‰Â�"˘¯‰ Â�È·¯ È¯·„ Ù" ˘
 ÌÈ‚‰Â� ˜ÈÏ„‰Ï „Á‡ ¯�˜ÈÏ„‰Ï ˙Î¯· ¯Á‡ „ÈÓ ,Á‡Â" ÌÈÎ¯·Ó Î

˙Â¯�‰ ¯‡˘ ÌÈ˜ÈÏ„ÓÂ ˙ÂÎ¯·‰ ¯‡˘.32 

                                                                                      
ע צריך "קו עליו בביתו לכוח שמי שהיה בספינה והדלי" שהביא מפר]ו"סקט[

ר "בא' ועי. [ו"כ בסקכ"ע דלכאורה סותר למש"וצ, ]ח"ד הב"וכ[לברך כשידליק 

, דמשמע דדין זה תליא באם הרואה מברך שהחיינו אף שמדליקין עליו בביתו

אבל להסוברין שאינו מברך גם , דלהסוברין שמברך ניחא דגם כאן יוכל לברך

, לכאורה הם חידוש, קר דברי הפוסקים בזהעיואמנם @@]. כאן לא יוכל לברך

מ "מ, מברך ביום השני, פ שהמדליק ולא בירך שהחיינו ביום ראשון"שאע

משום שכל , כ שהחיינו בעצמו"הדלקת בני ביתו מוציאתו עד שכאילו בירך ג

ב שם "ו ובמ"א תלב סק"במג' ועי[, ב ואף ברכת שהחיינו בכלל"המצוה מתייחסת לבעה
כ נמצא דגם אשה שלא שמעה "ה הוא משום דאם לא נימא כן אולכאור, ]י"סק

ועוד לכאורה גם , הברכה בליל הראשון נצריכנה לברך בלילה שני שהחיינו

, וזו לא שמענו, נצריך מדינא לכל בני הבית לשמוע ברכת שהחיינו בעצמם

 .ע"וצ, ב"י הדלקת בעה"ועל כרחך דנפטרין גם בעיקר ברכת שהחיינו ע

, א"ח סקכ"וכה, וישב' ח פ"ובא, ה ויברך"ל ד"ובה, ד"ב סק"ומ, ב" סא תרעו"רמ .31

 .ה בשיעור"צ זללה"ר הגרב"וכן הורה מו

שהובא שם , ]ב"ע' דף ל, ש"נ לרבינו הרש"נו[, ח גאגין"בספר שמח נפש להרב שמ' עי .32

ץ "ק בית אל יכב"חנוכה מנהג ק: ל"וז, ]ן"יג[הגהה מבן המחבר הרב יצחק גאגין 

, בסידור של תפילה, ]ש"רבינו הרש[ל "ז הרב שר שלום ז"ר מו"טהביא ע

כ יברך ברכת שעשה ניסים "ואח, דכשגומר ברכת להדליק מדליק נר הראשון

שהקדים לברך ברכת להדליק קודם נר הראשון , מבואר מדבריו. ד"עכ. 'וכו

וכן . ואחר הדלקת נר ראשון יברך שאר הברכות וידליק שאר הנרות, בלבד

כ מברכין "שמדליקין ואח, ]'אות ק[פר דברי שלום במנהגי בית אל הוא בס

. ל"ר הגאון רבי מרדכי בן שמעון זצ"וכן הנהיג מו. וכדלהלן, שעשה ניסים

, הובא דבריהם בדרכי משה, כבר נזכר כן ברבותינו הראשוניםובאמת @@

דם א לברך ברכה ראשונה שהיא ברכת המצוה קו"שי, .]שבת כג[א "ה בריטב"וכ

שיהיה רואה הנר , אבל השתים האחרות אחר שהתחיל להדליק, ההדלקה

 בשם ]'א' ט[ה ברבינו ירוחם "וכ, מ במאירי"וכ, ויברך עליו כעין ברכת הרואה
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ושעשה ניסים אחר , שביום שני מברך להדליק לפני ההדלקה, רבינו יונה

והובאו , ן כןז ולא ראיתי נוהגי"וכתב ע, הדלקת נר ראשון קודם הדלקת נר שני

כ בלקט יושר "וכ. ]כז אות כב' סי[ובמועד לכל חי , דברי רבינו יונה גם באבודרהם

י "ולאחר שאמר הברכה בא: ל" וז]א עמוד קנא ענין ה"ח[לתלמיד תרומת הדשן 

 ושאר ברכות אמר , היה מדליק מיד,צ להדליק נר שלחנכה"ה אקבו"אמ

 שמשמע שאומר ]ו"ה' פרק כ[פרים ועיין עוד במסכת סו. כ"ע. בשעת הדלקתן

וגם משמע [, קודם שמברך ברכת שעשה ניסים ושהחיינו' נוסח הנרות הללו וכו

א בספר כסא רחמים "ומרן החיד, ]ש"ע, שם דשהחיינו קודם לשעשה ניסים

שכיון , ל ניחא טפי"ש הנ"אבל למנהג רבינו הרש, ס"כתב שמא יש שם ט

וזמן ברכת שעשה ניסים ,  ראשוןשאומרים הנרות הללו אחר הדלקת נר

. נמצא שאומר הנרות הללו קודם שאר הברכות, ושהחיינו הוא לפני נר שני

היינו דוקא במדליק , ל"כ בספרי המקובלים הנ"דכל מש, שרצו לומרויש @@

הברכות האחרות אחר ' וב, שמברך להדליק קודם ההדלקה, ביום הראשון

אינו מברך שעשה , וד נרות להדליקשיש לו ע, אבל בליל שני ואילך, ההדלקה

אז , אלא רק לאחר שיסיים הדלקת כל הנרות, ניסים בין נר ראשון לנר שני

המנהג : שכתב, שכן משמע מלשון ספר דברי שלום, וכתבו. יברך שעשה ניסים

וכן , כ מברכין שעשה ניסים ושהחיינו"ואח, לברך תחילה נר חנוכה ומדליקין

היינו כל " מדליקין"כ "דמש, ונקטו, ד"עכ, יסיםבשאר הלילות מברכין שעשה נ

דלעולם ברכות שעשה ניסים ושהחיינו מקומם , ופירשו בכוונת דבריו, הנרות

כ "ע, אלא שכיון שאין מברכין שהחיינו אלא ביום הראשון, אחרי כל ההדלקה

ובשאר ימים רק שעשה , כתב דביום הראשון מברך שעשה ניסים ושהחיינו

ובודאי יש לפרש , דאין הכרח כלל שזו כוונת הדברים, איברא@@. ניסים

וכוונתו לומר דביום הראשון מברך , כ מדליקין היינו נר הראשון"ברווח דמש

ובשאר לילות רק , אחר הדלקת נר ראשון גם שעשה ניסים וגם שהחיינו

ולא נרמז בדבריו שברכת שעשה ניסים בשאר לילות היא רק , שעשה ניסים

ל נראה יותר שכוונתו "ומדברי ספר שמח נפש הנ. תאחר הדלקת כל הנרו

כ יברך "ואח, דכשגומר ברכת להדליק מדליק נר הראשון: "שלשונו, כדברינו

שיש עוד נרות לפניו , "נר הראשון"ומשמע מדכתב , "ברכת שעשה ניסים

כ ברכת שעשה "ז כתב שמברך אח"ועכ, והיינו שעומד בשאר ימים, להדליק

אלא , מתין מלברכה עד אחר סיום הדלקת כל הנרותומשמע שאינו מ, ניסים

דמקור המנהג מצאנו , ובהכי ניחא לן טפי. מברכה מיד אחר הדלקת נר ראשון

שכתבו לברך ברכת שעשה ניסים אחר , ל"כנ, ראינו גם בדברי הראשונים

וכן מבואר בהדיא בדברי רבינו , ולא אחר כל ההדלקה, להדליק" שהתחיל"
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‡ Ì� ÔÈÈ„Ú ÂÏ ¯‡˘�Ï„‰‰ Ì„Â˜ Í¯·Ï ÁÎ˘ , ˜ÈÏ„‰Ï „Á‡ ¯˜‰ .כא
]˘Ó˘‰ „·ÏÓ[ ,˙ÂÎ¯·‰ ÏÎ Í¯·Ï È‡˘¯.33  Ì‡Â¯ÎÊ� Ï ˜¯ ¯Á‡

                                                                                      
ואמנם מדברי הלקט . [שמברכה בין נר ראשון לשני, ל"נירוחם ורבינו יונה ה

היה מברך " שאר ברכות"שכתב ד, אין ראיה אלא ליום הראשון' יושר לכאו

דגם ביום , אבל הפשטות מדלא הזכיר שינוי בזה ביום השני, בעת ההדלקה

ואין לחוש מצד [, ולא לאחריה, השני היה מברך שעשה ניסים בעת ההדלקה

ומלשון המסכת סופרים ]. דזהו המצוה עצמה,  הברכהשעושה תשמיש בעת

, אבל אין גם ראיה דבשאר הימים אינו כן, כ אין ראיה אלא ליום הראשון"ג

מאחר שגם בספרי , ומיהו@@]. כ הפשטות משמע שאין חילוק בזה"וג

פ דברי "ש כוונות פרטיות שע"כי בסידורי הרש, המקובלים אין הדבר ברור בזה

רחובות "שאול דוויק הכהן ראש ישיבת המקובלים ' ח [ל"ה זצ"רבינו השד

וכן בסידורי המקובלים מארם צובה מצינו שכתבו שידליק אחר כל "] הנהר

על כן רק , וכן המנהג פשוט, ח ובשאר פוסקים"ה בבא"וכ, שלשת הברכות

שיש לו מקור בדברי רבותינו הראשונים , ל"פ הנ"המקובלים המכוונים יעשו ע

 .ל"כנ

. ה"צ זללה"ר הגרב"י ומו"ח סק"ח וישב אות י וכה"ד ובא"תרעו סקב "מ .33

 נסתפק בזה אם יוכל לברך גם ברכת ]יג' ב סי"ח[א בתשובה "הגרעוהנה @@

' כ התוס"והביא שם ממש, אבל הכריע להתיר בצירוף כמה סברות, להדליק

, תוח בהגבה"פ שיצא יד"אע, שכל שלא נענע,  גבי לולב]ה לצאת"ד: ז[בפסחים 

צ "הגרבר "ומו@@. ומוכח דגם על ההידור לחוד יש לברך, מ יוכל לברך"מ

בדעת ' אבל לכאו, ל"מוכח כנ' שאמנם מדברי התוס, ה אמר בזה"זללה

 גבי סוכה וציצית ותפילין ]ה"א מברכות ה"פי[שכתב , ל הכי"ל דלא ס"ם י"הרמב

ומשום , תרשאי לברך כל זמן שעשייתן קיימ, שאם שכח לברך קודם עשייתן

' צ לחדש כדברי התוס"ם א"ז נמצא שלדעת הרמב"ולפ. שהמצוה נמשכת

, כי כיון שמצוות נטילת הלולב נמשכת, שרשאין לברך גם על ההידור לחוד

. מ רשאי לברך על הנענועים"מ, פ שיצא ידי חובתו בהגבהה"על כן אע

מעיקר ח ההידור הוא "ע דבנ" דדעת מרן השו]פרק ה[להמבואר לעיל והנה @@

, כ להדליק נרות ההידור מנר החיוב" שהתיר ג]לעיל פרק י[ז נתבאר "ועפ, המצוה

שגם , שכל שלא סיים הדלקת כל הנרות רשאי עדיין לברך על ההדלקה, ניחא

צ "ר הגרב"ולמעשה הורה מו. ההידור בנרות חנוכה הוא מעיקר המצוה

דעת , אשוניםכבו הנרות הרואם @@. ה שהמברך יש לו על מי לסמוך"זללה

דמאחר שנחלקו הפוסקים אם אפשר לברך על , א ששוב לא יוכל לברך"הגרע
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 ˙Â¯�‰ ÏÎ ˜ÈÏ„‰Ï ÌÈÈÒ˘]Ú‡"ÈÏ„‰ ‡Ï˘ Ù˘Ó˘‰ ˙‡ ÔÈÈ„Ú ˜[ - 
˜ÈÏ„‰Ï Í¯·È ‡Ï ,Â�ÈÈÁ‰˘Â ÌÈÒ� ‰˘Ú˘ ˜¯,34]  Â�ÈÈÁ‰˘ ˙Î¯·Â

ÔÂ˘‡¯‰ ‰ÏÈÏ· Í¯È· ‡Ï˘ ÔÙÂ‡· Â�ÈÈ‰35 .[ ÍÂ˙ ¯ÎÊ�· ‰Ê ÏÎ Â‰ÈÓ
 ‰Ú˘ ÈˆÁ‰˜Ï„‰‰ ÔÓÊ ˙ÏÈÁ˙Ó ,Á‡ Ï·‡"ÏÂÁ Ï˘ ¯� ¯‡˘Î ÈÂ‰ Î ,

Â˙ÈÈ‡¯ ÏÚ Í¯·Ï ÔÈ‡Â.36 

, ‰ ÏÚ Í¯È·Ô˙È�Â ÔÓ˘ Ì‰· ˘È˘ Â·˘ÂÁ· ˙Â¯�Ï ÂÁÎ˘˘ ‡ˆÓ .כב
]ÏÏÎ ˜ÈÏ„‰ ‡ÏÂ ,˜ÈÏ„‰Ï ¯ÊÁÂ ÔÓ˘ Ô˙� ‡Ï‡37[ , ÔÓ˘‰ ‰È‰ Ì‡

È ÂÈ�ÙÏ"Í¯·ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡˘ ‡ ,Ï˜‰Ï ˙ÂÎ¯· ˜ÙÒ„ ÌÂ˘Ó.38 

                                                                                      
כ דוקא היכא שעדיין נרות "א, ח שלא לברך"ודעת הפר, הידור לחוד

ל דנחשב מצוה הנמשכת שאם לא בירך עליה עובר "הראשונים דולקים י

אבל כשכבו הראשונים ורוצה לברך רק מכח הסברא , כ"לעשייתה מברך אח

. ]ה"סק[צ "והביאו השעה, ל ואין לברך"בזה יש לחוש לסב, שמברכין על הידור

ח דכל שעוסק " וכה]ט"בהגה[ והיד אהרן ]'ג' א סי"ח[ט "אבל משמעות דברי הלק

ומשמע דאפילו כשכבו נרות הראשונים כל שעדיין לא , בהידור יכול לברך

 .ל"מ סב"ומ, סיים להדליק

צ "ש בשעה"וע. ה"צ זללה"ר הגרב"ב ומו"בסקכח שם ו"ח וכה"ב ובא"מ .34

ז סותר "לעיל דאי' ועי, דהטעם שיכול לברך שהחיינו משום דלא גרע מהרואה

 .דכוונתו שם אחר שכבו הנרות, ב לעיל שאין לברך אחר ההדלקה"כ המ"למש

 .ז"צ סק"שעה .35

 .בסמוך' ועי, ה בשיעור"צ זללה"ר הגרב"מו .36

מעט זמן כדי כילוי הפתילה הרי אפשר ' יק אפימשום דאם הדל', ל לכאו"כצ .37

כ נימא דהמדליק "אא. משום דאין שיור בשמן כלל, יצא' דלחד תירוצא בגמ

. ע"וצ, רק שורף פתילה, פתילה בלא שמן כלל לא חשיב מדליק נר כלל

, מוטב שידליק הפתילה בלא שמן, ואפשר שאם תאחז האש בפתילה מעט זמן

משום , כשלא היה השמן לפניו' ואפי, ברכהכ יחזור ליתן שמן בלא "ואח

תחול ברכתו , ולהצד דפליגי התירוצים אהדדי', דבאופן זה לחד תירוצא בגמ

ואפשר שאינו רשאי שלא להדליק כלל , על מה שדלקה הפתילה איזה זמן

דאז גורם , ]משום שלא היה לפניו[ולילך להביא שמן אחר ולחזור ולברך 

 .ע"וצ. ע"רכה לבטלה לכובידים שתהא ברכתו הראשונה ב

 שצריך ,ח שהוא כדיני המברך על פרי זה ואבד"הרומא שהביא "ח סקי"כה' עי .38

ע "בשו' אמנם עי. צ לברך שוב"אבל כשיש עוד לפניו א, לברך על האחר שוב
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Î‰· ÂÚË˘ ÔÂ‚Î� ˜ÈÏ„‰ , Ì˙�‰Ó ˙ÂÁÙ ˙Â¯�ÌÂÈ‰ Â˙Â‡· Í¯ˆ .כג
Í¯È·˘ „Ú ˘È‚¯‰ ‡ÏÂ ,Ì˜ÏÁ ÂÎÙ˘�˘ Â‡ ,ÁÈ˘È ‡Ï , „Ú ÔÈ˙ÓÈ ‡Ï‡

 ÌÈÏ˘‰Ï ÔÈÎ¯ˆ�‰ ˙Â¯� ÂÏ Â‡È·È˘¯ÂÚÈ˘‰ .Á˘ Ì‡Â , Â˙Ú„ Ô˙�˘ Â‡
ÔÓÊ ¯Á‡ ˜¯ ,ÙÚ‡" ¯ÂÊÁÈ ‡Ï ÎÏÍ¯·.39 

¯˜ ‡ÈÈ‰Â  Â˜ÈÏ„‰ ‡ÏÂ ˜ÈÏ„‰ ‡Ï Ì� ‰‡Â¯‰,40 Â�Á ¯�Í¯·Ó ‰ÎÂ .כד
 ˜ÈÏ„‰Ï „È˙Ú Â�È‡Â ÂÈÏÚ·‰ÏÈÏ Â˙Â‡.41 Í¯·Ó ‰�Â˘‡¯ ‰ÏÈÏ·Â 

Â�ÈÈÁ‰˘Â ÌÈÒÈ� ‰˘Ú˘ ,ÌÈÒÈ� ‰˘Ú˘ ˜¯ Í¯·Ó ˙ÂÏÈÏ ¯‡˘·Â .
¯‡˘· ˜ÈÏ„ÓÂ Â˙È·Ï ¯ÊÂÁ˘ ÔÙÂ‡·Â ·Â˘ Í¯·Ó Â�È‡ ˙ÂÏÈÏ 

                                                                                      
ואפילו להסוברים שהביא ,  שיש כמה דעות בזה]ה רק"ד[ל שם "ו ובבה"רו ס' סי

מ נראה "מ, היכא שהיה לפניו אינו חוזר ומברךל בסוף דבריו דבכל "שם הבה

 מסיח דעת , כמצוותןשמן בנרותסבר שנתנו כי אחר ש, שבשמן דהכא גרע

ולא דמי לאכילה ושתיה שדרך האדם ליכנס , לגמרי משאר השמן שלפניו

, יש מקום לחלק בזה בין מצוה להנאה' ולכאו. מאכילה קטנה לאכילה גדולה

אבל , כל פרי יש בו חיוב ברכה בפני עצמו, ושבפרי שמברך עליו ונפל מיד

מ באיזה "ומאי נ, הרי הוא על מה שעומד לקיים המצוה, כשמברך על מצוה

ואחר שבירך נמצא , במי שהיה סבור שנתן שמן בנר, מ בזה עוד"ונ. שמן מקיים

ז "כעי' ועי. שגם בזה לא יצטרך לברך שוב, והחליף ונתן שמן, שהוא חומץ

 .נין מי שבירך על תקיעת שופר והוצרך להחליף השופרבדברי הפוסקים לע

 ותרעה כ"וסק ט"סקי תרעב ח"וכה י אות וישב ח"ובא א"סק תרעו ט"האב .39

 .ב"סקטו

טעמים בדבר למה בשאר '  שכתבו ג.]מו[בסוכה ' בתוס' ועי. .]כג[שבת ' ה בגמ"כ .40

. ביבות הנסמשום ח. א. אלא דוקא בנר חנוכה, מצוות לא תיקנו ברכת הרואה

אין ש. ג. משום שיש כמה בני אדם שאין להם בתים ואין בידם לקיים המצוה. ב

והיינו , שאין העושה מברךמה לרואה בשאר דברים ברכה שייך לתקן 

ולא תיקנו ברכה מיוחדת , שהברכה שמברך העושה אינה שייכת ברואה

וגם , אהשייכת גם ברו] ושהחיינו[ורק בחנוכה שברכת שעשה ניסים , לרואה

 .כ הרואה"בזה תיקנו שיברך ג, המדליק מברכה

בביתו  עליו מדליקין שאם א"שי ]ד"סקכ[ ח"ובכה ]ו"סק[ ב"במ ש"וע ,ג"ס תרעו ע"שו .41

א "אבל אחר שמרן החיד, כ לברך"אבל לא השתתף בהדלקה אחרת יוכל ג

ודאי שאין , מ שיסמוכו"א דסברת החולקין אין להם ע"הביא מדברי הרשב

 . שישמע ברכות מאחר]א"תרעז סקכ[ח "ע בכה"וע, ל"ל סב"ה הא קיי"ובלא, רךלב
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Â�ÈÈÁ‰˘.42 ‰Ú˘ ÈˆÁ ÍÂ˙ ‰‡¯· ‡Ï‡ Í¯·Ó ‰‡Â¯‰ ÔÈ‡ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ 
‰˜Ï„‰‰ ÔÓÊ ˙ÏÈÁ˙Ó ,Á‡ Ï·‡"Í¯·Ï ÔÈ‡Â ÏÂÁ Ï˘ ¯�Î ÈÂ‰ Î.43 

äîöò ä÷ìãää éðéã 

Ï„‰‰ ÔÓÊ ÚÈ‚Ó˘ ˙Ú· Ì„ÂÓÈÏ ÏÚ ÌÈ„˜Â˘‰ Ì‚ , ‰ÂˆÓ˜‰ .כה
ÌÓˆÚ· ˜ÈÏ„‰Ï ÂÎÏÈ˘ , ˘ÂÁÏ ÔÈ‡ Ì„‡‰ ÏÚ ˙ÏËÂÓ‰ ‰ÂˆÓ ÏÎ·˘

È·Ï‰¯Â˙ ÏÂË , „ÂÓÈÏ‰ ˙ÈÏÎ˙ ÏÎ˘‰Ï‰˘ÚÓ È„ÈÏ ‡È·.44 

                                    
 .מ אין לברך"ק נטה לומר שיברכו מ"ח שאף שהמו"ש בכה"וע, ג"ע תרעו ס"שו .42

שהורה שהשוכח לברך קודם , ה בשיעור"צ זללה"ר הגרב"כן מוכח מדברי מו .43

ו בחצי שעה והיינ, הדלקה יוכל לברך שעשה ניסים ושהחיינו כהרואה

ומבואר דגם ברואה אינו מברך אלא בחצי , כ"שמתחילת זמן ההדלקה ולא אח

ואין כוונת הדברים תוך חצי שעה מזמן . [שעה ראשונה מתחילת זמן ההדלקה

ואם , דהלא זמן המצוה הוא בחצי שעה ראשונה מתחילת הזמן, שהדליק הוא

 שתדלק עד זמן מן הדין אינו צריך ליתן שמן אלא כשיעור, מאחר ההדלקה

ואף . ז"כ אינו מחוייב מדינא לסמוך לברך ע"ואח, שתכלה רגל מן השוק

מ גם לדעתם "מ, להסוברין דבסתמא כל השמן שניתן בנרות הוקצה למצוותו

, אלא רק שלא להשתמש בו לדבר אחר, אין מחוייב להדליקו באותו הלילה

זמן שכלתה רגל כ היום אינו נר של מצוה לאחר ה"וא, ורשאי להדליקו למחר

פ שלא נזכר הדבר "ובאמת אע]. ואין הרואה רשאי לברך עליו, מן השוק

וכנראה משום דהיו נוהגין להדליק רק חצי [ברבותינו הפוסקים הקדמונים 

ת התעוררות תשובה "ובשו, ]ט אות ב' סי[ח מערכת חנוכה "ה בשד"מ כ"מ, ]שעה

ה בספר מקראי "וכ, י"כתא ב"וכן הביאו דמשמע מתשובת הגרע, ]תסח' סי[

דאחר חצי , וטעם הדבר פשוט, ]בהליכות שלמה[ל "א זצ"וכן הורה הגרשז, קודש

 .שעה שכבר מותר להשתמש לאורה לא הוי נר של מצוה כלל

 דאף דאפשר בשליחות אורחא דמילתא ]י"ס[ק דפסחים "ש בפ"לשון הרא' עי .44

פ "אע: ]ו"ל משבת ה"פ[ם "מבל הר"וז. שכל אדם מדליק בביתו מפני חביבות הנס

שהיה אדם חשוב ביותר ואין דרכו ליקח דברים מן השוק ולא להתעסק 

 שזה הוא , חייב לעשות דברים שהן לצורך השבת בגופו,במלאכות שבבית

 ומהן מי ,חכמים הראשונים מהן מי שהיה מפצל העצים לבשל בהן. כבודו

 ומהן מי שהיה ,יק נרותשהיה מבשל או מולח בשר או גודל פתילות או מדל

. פ שאין דרכו בכך"יוצא וקונה דברים שהן לצורך השבת ממאכל ומשקה אע

מצוה בו יותר  .]מא[ש בקידושין "ז דהוא ממ" כתב ע]ה ישתדל"רנ ד[ל "ובבה
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לא היו מבטלים כל הני ם אין חיוב בזה דאם בזה "וסברת הרמב, מבשלוחו

בזה ומר לדלא שייך  ]ט"סק[צ "שעהש ב"וע. ש"ע, אמוראים תורתן עבור זה

, י אחרים אין מבטלים התלמוד אפילו לזמן מועט"ת עומצוה שיוכל לעשד

מוטל כבוד שבת כ "משא, אמרינן כןמצוה שאין מוטלת על גופו בל דדוקא "יד

כ שם דאפשר דדוקא "וגם למש. מבשלוחו וממילא מצוה בו יותר ,על גופו

וגם , ]ש"ע, ח"ז כתב רק בת"וג[, שאר מצוותאמרינן כן ולא ב לענין כבוד שבת

מ במצוה חביבה "מ, ז"לשון חיוב ע' ל כתב דגבי כבוד שבת לא מצינו בגמ"בבה

ל גם למי שאין לו מה יאכל "אשר חייבו בה חז, ויקרה כהדלקת נר חנוכה

נראה שבודאי הוא בכלל מה , למכור כסותו או להשכיר עצמו ולהדליק

ובספר הליכות . פ שהוא בעת לימודו"וחו אעשאמרו מצוה בו יותר מבשל

פ שלפי שורת הדין יוצא "ל כתב בזה עוד שאע"ז אויערבאך זצ"שלמה מהגרש

י וחביריו שלא הפסיקו מתורתם לשאר "מ אין אנו כרשב"מ, בהדלקת אשתו

כן יש לנו לבטל , וכמו שאנו מבטלים לשאר צרכים ולצרכי חולין, דברים כלל

 .ה"צ זללה"ר הגרב"וכן דעת מו, הכדי לקיים המצוה כתיקנ

 .ח"א פכ"ע בלב דוד למרן החיד"וע, א"יסוד ושורש העבודה חנוכה שער יב פ .45

 .חיי אדם כלל קנד אות כ .46

 .ח וישב אות א"בא .47

תלמיד רבינו , ה בספר טור ברקת מקור חיים לרבי חיים הכהן מארם צובה"כ .48

י נר של "כל שכן אם מדליק נר חנוכה עומ: ל" וז]ב"חנוכה תרעד סק' הל[ל "האריז

, ה"ע ואותיות ו"ה אותיות ש"כי שעו, שהוא עושה בה הארה גדולה, שעוה

וממשיך אותם ' ע נהורין עילאין שהם סוד הפנים וכו"כלומר כי הוא ממשיך ש

, ואמנם שם אפשר שיש לפרש שכוונת דבריו על עיקר נרות חנוכה. כ"ע. ה"לו

פ שכבר כתב לעיל במקומו שיש "ואע[, יק על ידוולא על הנר האמצעי שמדל

, ]א מחנוכה"פ[ י"מיהו בחמ. ש היטב בכל דבריו"ע, ]להדר להדליקם בשמן זית
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אנו חוזרים וממשיכין לה ' שעשה נסים לאבותינו וכו' ובברכה ב: ל"כתב וז

כי על . אורים גדולים ומעולים מן הברכה הראשונה, לאור באור פני מלך חיים

כ על "וע. ע נהורין אשר יהי למאורות בה"משך ש" ה"שעש"ר בנוסחתה כן יאמ

ע "אשר שם רמז והן מספר ש, וה"י נר של שע"רמז זה נכון להדליק נר חנוכה ע

אלא שהנרות עצמן צריך להיות . ה ושכינתיה"קב, ה"ע לו"להמשיך הש, ה"ו

, ומבואר. כ"ע, מפני הנס שנעשה בו סוד שמן משחת קדש כנודע, בשמן

. ש"ע, י אמצעי בנר של שעוה"אבל ידליקם ע, שהנרות עצמם יהיו משמן זית

,  לענין נר הבדלה]סימן תעה[ת תורה לשמה "ח בשו"הביאה הבאל "הנוכוונה 

יש לכוון לשני שמות " שעשה ניסים" שבברכת ]דרוש חנוכה[כ "שעהע ב"וע. ש"ע

, ו"אדם צרה חש עוד בתורה לשמה שאם יש ל"וע. [ע"ל העולים מספר ש"א

 ויכוון הכוונות הנזכרות, ס לכבוד בית השם"ידליק שני נרות שעוה בביהכנ

  ].המקטרגים מעליו להסיר ויועיל ,ושכינתיה ה"לקב נהורין ע"ש שממשיך

 דמוסיפין להדליק ]א"תרעג ס[ע כתב "והנה השו. ה בשיעור"צ זללה"ר הגרב"מו .49

לא להניח אצל הנרות השמש שבו א כתב שלא נהגו להוסיף א"והרמ, נר נוסף

י רבי יצחק "פרטים אלו בכת' וכן מבוארים ב. ע"ומנהגינו כהשו, הדליקו הנרות

פתילות של ' ו לנרות חנוכה ועוד ח"ל, ה פתילות"שזירז להכין מ, ד"בן הראב

והכוונה שהזהיר בהם ינצל , ם"ובצירוף שניהם יעלה למספר ד, לילות' חול לח

ושאינו הנר , כ יהא כשאר הנרות משמן זית"ר השמש גומבואר שנ. כ"ע, מדם

 .שמדליק בו את הנרות

ל " והנה ז.ג"ח תרעג סקנ"וכה, נח אות טו' ח פ"ובא, ה הדלקה"ל תרעג ד"בה .50

חשיב כאילו , שאם לא ידליק אלא ראש הפתילה ויסלק ידו ממנה: ח"הבא

ה של וכן היה בנרות המנור, ואינו מקיים מצוה בהדלקה, דלקה מאליה

ומשמע שאינו יוצא ידי . כ"ע. וצריך להזהר בזה גם בנרות חנוכה. ק"המבי

' אמנם לכאו. ]ס רסד"סו[ע "ל על השו"וכן הוא בחס. ז"חובתו בהדלקה בל

 עם :]שבת כ[[' דמקור הדין להדליק ברוב היוצא מבואר בגמ, ב רב"הדברים צ

ן על "וכן הוא בר, דיני הדלקה בקנים וחותלות שאין האור נאחזת בהם יפה
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ה בהדיא "וכ, ומשמע שהוא מצד שבלא זה אין האש נאחזת יפה, ף שם"הרי

 ,מאי טעמא:  שכתב]ה דמחייבין"פרשת תצוה שאילתא סד ד[גאון דרב אחאי בשאלתות 

 הביא ]ו"סקכ[ב "ובמ. ל"עכ ,דילמא לא בדרא נורא וכביה ולא מיתכיל ליה

כ "וא, ק"פה בסילוק ידו כמו בביהממהלבוש שהוא כדי שיהא הלהב עולה י

ק "ל דבביהמ"ולכל היותר י, ק"ואפילו בביהמ, ז בודאי דאינו לעיכובא כלל"לפ

אבל בנר שבת פשיטא דעיקר , י דבר אחר"שאני דיש דין מיוחד שלא תעלה ע

ה "וה, ומה לנו באיזה אופן הדליק', הדבר שיהא ביתו מואר שלא יכשל וכו

ולא מסתבר דלדעת . י הדלקת הנרות"רסום הנס עבחנוכה עיקר הדבר שיהא פ

שיהא , ח אם משך ידו קודם שדלק רוב היוצא ונזכר לאחר זמן"ל והבא"החס

 .ע"וצ, צריך לכבותה ולחזור ולברך ולהדליקה

, ע היינו מיום השני ואילך"א דלדעת השו"ב סק"ש במ"וע, א"ע תרעד ס"שו .51

 גם במדליק אחד מנרות של ל"ולנוהגין שגם שאר בני הבית מדליקין משכח

כ יש להדליק אחר שמונחין "אמנם מאחר שהדלקה עושה מצוה א, חבירו

. ז הקיל אם עובר רק זמן מועט בין ההדלקה וההנחה"אלא שהט, במקומן

ל דמושך הפתילה "ל דמשכח"ז בזה צ"ולדעת שאר פוסקים שנחלקו על הט

ד דכיון "צ סק"בשעהש עוד "וע, מנר הראשון ומדליק ממנה הנר השני במקומו

כ "ומיהו ממש[, שאינו מסיר הפתילה לגמרי מן הנר הראשון אין לחוש

דשם ,  דעושין כן גבי נרות שבמקדש אין ראיה]ג"ג מתמידין ומוספין הי"פ[ם "הרמב

ג אם "ע דבכה"אכן יל. ח"כ בנ"משא, כ להכניסה"יכול להדליקה בחוץ ואח

כ חשיב הדלקה אחרת "ירה אחומה שמחז, ימשוך הפתילה בשבת חשיב מכבה

ל במטלטל "ר יישב עוד דמשכח"ובא]. ע"וצ, פ שהיתה ספוגה בשמן תמיד"אע

ידי ' ח בס"כ רבינו הבא"וכ, הנר הראשון ומגיעו למקום הנר השני ומדליק ממנו

הרי הטעם משום , ח"ואף שכתבו הפוסקים דאין לטלטל נ, תרעד' חיים סי

. מטלטל לצורך הדלקת נר חנוכה אחרוכאן ניכר ד, שיאמרו לצורכו אדלקה

א במקום מיוחד לא "י סתם וכתב שבשנים המדליקין כ"ח סק"אמנם בכה

, ע מנר לנר של אותו המדליק"ל דכוונת השו"ועכצ, ל להדליק מנר לנר"משכח

 .בסמוך' ועי, ל בקל יותר"ובזה משכח

 .ב"ח סק"ב וכה"ב סק"מ .52
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משום דעיקר המצוה , לנר כללא שהחמיר בזה שלא להדליק מנר "ברמ' עי .53

ע לא "אבל מרן השו, כ השאר נחשבים לגביו כנר של חול"וא, להדליק נר אחד

והיינו , ולא נראה שכוונתו להתיר להדליק רק מיום שלישי ואילך, חילק בזה

דכולהו שוין מצד , א שרי"בזה גם להרמ' אשר לכאו[, נר שלישי מנר שני

, מירו בכולן אטו ידליק מן הראשוןכ נימא דהח"אא, ההידור ולא מחיוב

ובודאי , דכל כי האי גוונא היה לו לפרש, אבל לא נר שני מנר ראשון, ]ודוחק

וביישוב . פשטות לשונו משמע שהתיר גם ביום שני להדליק נר שני מנר ראשון

ז אחרי שהראשון נר של חיוב והשאר רק של "הדבר היאך הותר להדליק מזל

ח ההידור "ע דבנ"ת דסבירא ליה למרן השו" במשנ]הפרק [לעיל ' עי, הידור

ועל כן לא הביא עיקר דינא דנר איש וביתו רק אופן הקיום , מעיקר המצוה

דכל הנרות שוין דחשיבי נר של , כ הכא נמי ניחא"וא, למהדרין מן המהדרין

אם השני אינו , א מדליקין בבית אחד"ויש להעיר דגם באופן שכמה בנ. [מצוה

ודאי דאין יכול להדליק מנר לנר מנרות של חיוב ,  מהדר להדליקמחוייב רק

 .]ופשוט, ע אסור"ובזה גם להשו, ב"של בעה

אם לא יכבה הנר של חול [ואף שיש מתירין , ע שם כדעה ראשונה בסתם"שו .54

ח וישב "וכן פסק בבא. מ הרי הלכה כסתם"מ] קודם שידליק ממנו הנר חנוכה

 .ח"ח סק"ע בכה"וע, אות יט

 .ז"ו וסק"ח סק"ג וכה"ב סק"מ .55

ב "מ - שכבר נגמרה מצוותו והוי ליה מדליק נר של חול מנר מצוה ואסור .56

 .ד"ח סק"ב וכה"תרעד סק

 .א"ח סקי"ז וכה"ב שם סק"מ .57

 .ח"ח סקכ"ח וישב אות א וכה"ח ובא"ב סק"מ, ד"ע תרעו ס"שו .58
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ÏÂÎÈÂ ¯ÓÂÏ ÁÒÂ�‰ ¯Á‡ ˜ÈÏ„‰˘ ÏÎ ˙Â¯�‰.59  

˙Â˘‡¯ ˙Â·È�‰ ˙Â�·Ï Ì" ˙Â·È˙ Â]· „·ÏÓ ' ˙Â¯�È ‰Ê ÁÒÂ˘� .לג
ÂÏÏ‰[ ,Ï „‚�Î"‰ÎÂ�Á ˙Â¯� Â,60 Â· ¯ÈÎÊÓ Â�È‡ ÔÎ ÏÚÂ ' ÏÚÂ

˙ÂÓÁÏÓ‰ ,' ‡ÏÂ'˙ÂÓÁ�‰ ÏÚ ,' ¯ÓÂ‡Â' ˙Â¯�‰ ‰ÎÂ�Á ÈÓÈ ˙�ÂÓ˘ ÏÎÂ
˙Â˘¯ Â�Ï ÔÈ‡Â ˘„Â˜ ÂÏÏ‰ 'ÂÎÂ ,' ¯Ó‡È ‡ÏÂ'Ì‰ ˘„Â˜ ,' ÌÂÈÒ·Â

ÍÈ˙ÂÚÂ˘ÈÂ ÍÈ˙Â‡ÏÙ� ÍÒÈ� ÏÚ ¯ÓÂ‡ ÁÒÂ�‰ ,‡ÏÂ'  ÏÚÂ ÍÒÈ� ÏÚ
ÍÈ˙ÂÚÂ˘È ÏÚÂ ÍÈ˙Â‡ÏÙ� 'ÂÎÂ'.61 

  ÈÎ�Á ¯� ˜ÈÏ„‰Ï ÍÈ¯ˆ,62 ‰ÎÂ� ¯�Â˙ÂˆÓÎ ˜ÈÏ„‰˘ ¯Á‡ ,ÛÒÂ .לד
‰¯Â‡Ï ˘Ó˙˘‰Ï ¯ÂÒ‡.63 Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â Ó Â�È‡‰¯Â‡Ï ˘Ó˙˘,  ÔÈ‚‰Â�

¯Á‡ ¯� ˜ÈÏ„‰Ï,‰ÂˆÓ Ì˘Ï ÔÂ˘‡¯‰˘ ¯ÎÈ‰Ï  .Ú‡Â" ˘˘Á ¯˜ÈÚ˘ Ù
Â�ÁÏ˘ ÏÚ ˜ÈÏ„Ó· ÍÈÈ˘ ‰Ê ,Â Â�È‡Â Á˙ÙÏ ÍÂÓÒ ÂÁÈ�Ó· ˘Ó˙˘Ó

¯ÎÈ‰ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ ‰¯Â‡Ï,64 ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ‰ ‚‰�ÓÛÒÂ� ¯� „ÈÓ˙ ˜ÈÏ„‰Ï ,
                                    

 .ח שם"ב וכה"מ .59

 .ח"ח סקכ"הח וישב אות א וכ"ח ובא"ב תרעו סק"מ .60

דאז , ר שיאמר הנרות הללו קודש ולא יאמר הם" בשם א]ג"סקי[צ "בשעה' עי .61

, ]עם תיבות הנרות הללו[א תיבות "והנה בנוסח הטור יש מ. ז תיבות"נעשו ל

וכמובן , ]ל"וכוונתו בלא תיבות הנ[ל תיבות "ח שיש בו ט"ז בכה"וכבר העיר ע

בלא תיבות [ח תיבות "די שיהיו לכ', הם'שזהו שהעירו הפוסקים שלא לומר 

תיבות ' והנה בנוסחים הנדפסים בסידורי נוסח אשכנז ונוסח ספרד יש נ]. ל"הנ

על ידי 'ותיבות ' ועל המלחמות'ויש משמיטין תיבות , ולא ידענו מקורו, כ"סה

ח "ז נעשו ל"ועי' הם'וגם תיבת ' כהניך הקדושים וכל מצות שמונת ימי חנוכה

ובסידורי הספרדים הנוסח מתוקן . ב"רות הללו כדברי המתיבות עם תיבות הנ

כ "פ[ומקורו ממסכת סופרים ,  ובעיקר הנוסח שאומרים שהנרות קודש.כהוגן
 וכי נר קדושה .]כב[בשבת ' ה ממה שאמרו בגמ"צ זללה"ר הגרב"הקשה מו, ]ו"ה

ומה , שאין הנרות הקדש כמו נרות בית המקדש' שכוונת הגמ, וביאר. יש בה

שהם קדושים , אמרו בנוסח שהם קודש היינו ביחס לשימושינו אנו בנרותש

 .בעינינו ואין אנו רשאין להשתמש בהם

 .ה"ע תרעא ס"שו .62

 .א"ע תרעג ס"שו .63

, דבשעת הסכנה מניחה על שלחנו ודיו, ז"שנסמכו הדינים זל', כן מוכח בגמ .64
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‰˜Ï„‰‰ ˙Ú· ÏÓ˘Á‰ ˙¯Â‡˙ ˙Â·ÎÏ ÔÈ˜„˜„Ó Ì‡ Ë¯Ù·Â.65 

                                                                                      
צ להדליק " אוגם אמרו דאם יש לו מדורה, וצריך נר אחרת להשתמש לאורה

דההיכר , י בסוגיא"מ ברש"וכ. ]ח"ד מחנוכה ה"פ[ם "מ מדברי הרמב"וכ. נר אחרת

 .ה במאירי וברבינו ירוחם"וכ, נצרך רק שלא יהא נראה כמשתמש לאורה

וכן הזכיר , ואפילו במדליקין בחוץ, הנה מנהג העולם להדליק תמיד נר שמש .65

 ]א"סקמ[ח " ובכה]ה וצריך"תרעא ד[ל "אמנם הנה בבה. ה בשיעור"צ זללה"ר הגרב"מו
, מניחה סמוך לפתחולא ב,  צריך נר אחרתדוקא במניחה על שולחנוד, כתבו

 דבכל נר חנוכה ,מנהג העולם וכן מנהג רבותינואבל הביאו לשון המאירי ד

 שלא , אפילו לא היה צריך לתשמיש,המודלקת בתוך הבית צריך נר אחרת

דגם , ]ד"שם סקל[ח " וכה]ד"תרעג סקי[ב "גם במ'  ועיי.כ"ע. יאמרו לצרכו הדליקה

צ להדליק "דמדינא א, במדליק על שלחנו ויש שם נר אחר שמשתמש לאורו

שפירש כן , ח"ומקור דבריהם מהפר. כ נר השמש"מ נוהגין להדליק ג"מ, שמש

שכוונת דבריו שמדליקין נר ', ע שכתב ונוהגין להדליק נר נוסף וכו"בלשון השו

ף לשמש גם כאשר מניח על שלחנו וכבר יש על השלחן נר אחר להשתמש נוס

ל "הנה בלשון המאירי הנ, מיהו@@]. דנראה דפליג, ג"ש בביאוה"וע[, לאורו

ולא על , "בתוך הבית"מבואר דגם מנהג זה נאמר על נר חנוכה המודלק 

 טעם"דגם מנהג זה אינו מצד שסובר המאירי שיש , ומוכח, מודלק בחוץ לגמרי

כ מצד חשש שישתמש לאור "אלא הוא ג, להדלקת שמש בכל מקום" עצמי

ח שנוהגין להדליק "כ הפר"וגם מש. ועל כן אינו שייך במדליק בחוץ לגמרי, ח"נ

או , פ טעם הדבר שמא יטעו וישתמשו בנר חנוכה"יל, שמש גם כשיש נר אחרת

כדי , ולאו שנהגו כן לסלס, שמא יכבה נר שלו שהדליק לצורכו ולאו אדעתיה

. שגם בפעמים שלא יהיה נר אחר לצורכו לא יכשל בשימוש לאור נרות חנוכה

צ נר "ע דאם יש לו מדורה א"ובשו' דהנה מבואר בגמ, לדקדק כןויש @@

ושם לא נזכר בראשונים או באחרונים דיש מנהג להדליק שמש מכל , אחרת

 שמש בכל בהדלקת נר] ד הנגלה"פ ע"עכ[דאין טעם עצמי , ונראה מזה, מקום

ואין דרך שום אדם להשתמש לאור , ז בזמננו שיש תאורת חשמל"ולפ. אופן

אין מקור מדברי הראשונים והפוסקים ' כ לכאו"וא, ל כיש לו מדורה"הו, הנרות

ז המנהג לא נאמר במקום "דכ, ל לומר שיש מנהג להדליק תמיד נר נוסף"הנ

וגם . [ל"וכנ, ח"רק במקום שיש קצת חשש שמא ישתמש לאור נ, שיש מדורה

צריך , א בשם בעל המאור דגם במדליק של שלחנו ומדליק שמש"כ במג"מש

, הוא מטעם הסברא שלא יאמרו כל הנרות לצרכו הדליק, נר אחרת על שלחנו

ועל כן כתבנו דעיקר המנהג קיים בנוהגין ]. וזה אינו שייך כשיש תאורת חשמל
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˘ÚÈÂ�,66  ÍÂ¯‡ Â�‰ ¯�‰Ï ˘È ÛÒÂ�‰ ¯‡˘Ï ˙ˆ˜ ˜ÂÁ¯Ó ÂÁÈ�Â¯˙ .לה
˙Â¯�‰ ¯‡˘Ó,67 ˙Â¯� ¯‡˘Ó ‰�Â˘Ó Â�˘ÚÈ Â‡68 ‰ÓÎ ¯ÎÈ� ‡‰È˘ È„Î 

ÌÂÈ‰ ÔÈ˜ÈÏ„Ó ‰ÂˆÓ ˙Â¯�,69 ˘Ó˙˘Ó˘Â Â¯Â‡Ï ‡˜Â„.70 Â�È‚‰�ÓÏÂ 
Â˘‰ Ô¯ÓÎ"‰˜Ï„‰· ÔÈÓÈÏ Ï‡Ó˘Ó ˙Â�ÙÏ Ú , ÏÎÏ ÔÈÓÈ „ˆÓ Â�ÁÈ�È

˙Â¯�‰ ,Ï‡Ó˘Ï ¯ÂÊÁÏ Í¯ËˆÈ ‡Ï˘ È„Î , ‰ÏÚÓÏ Â�ÁÈ�È˘ ¯˙ÂÈ ·ÂËÂ
ÌÏÂÎÓ,71Á‡ Â�˜ÈÏ„ÈÂ " Î]‰ÂˆÓ‰ ˙Â¯� ÚˆÓ‡· ‡ÏÂ[ ,‡ Ê‡Â" ˆ

˙Â¯�‰ ¯‡˘Ó ÍÂ¯‡ ‡‰È˘.72 

 ÈÈ‰Â�·Ï Ô˙ÈÏ ·ÂË ,]˘Ó˘‰ Â�Ë˜‰ ÂÈ�‰ ˜ÈÏ„‰Ï ÌÈ�‰ ¯�ÛÒÂ .לו
‡˜Â„73[ ,˙ÂˆÓ· ÌÎ�ÁÏ È„Î ,˙ˆ˜ ‰ÂˆÓ ˘È ‰Ê ¯�· Ì‚˘ . ‡Ï Ï·‡

·ÂÈÁ Ï˘ ˙Â¯�Ó ˜ÈÏ„‰Ï Ì‰Ï Ô˙È ,¯Â„È‰‰ ˙Â¯�Ó ‡ÏÂ.74 ÂÈ�·ÏÂ 

                                                                                      
 ]פרק צו[בקב הישר ' הו עיומי. לכבות תאורת החשמל בעת הדלקת נרות חנוכה

, ושיבח לנוהגין שלא להזיזו כלל, שיש מעלה וקדושה יתירה גם בשמש

ח שיש מחמירין שלא להשתמש גם לאור הנר "ז כתב בבא"וכנראה שעפ

 . ע"וצ, ומשמע קצת שיש בו ענין עצמי, הנוסף

 .א"ע תרעג ס"שו .66

 .א"א תרעג ס"רמ .67

 .ח וישב אות יג"בא .68

 .מ"ח סק"ז וכה"ב סקט"מ .69

 .ח שם"ו וכה"צ סקט"שעה .70

 מן הפסוק ]פרק צו[ וכן בקב הישר ]ב"ח סקמ"הובא בכה[ל "ורמז בזה בדרשות מהרי .71

שיהא השמש גבוה משאר ', לו' שרפים עומדים ממעל ]ו פסוק ב"פ[בישעיה 

 .ו"הנרות שמניינם ל

 .ה"ב וסקמ"א וסקמ"ח סקמ"כה .72

 .ה"צ זללה"ר הגרב"ומו, ג"ח תרעא סקפ"כה .73

ש "ודלא כמ[, ה"צ זללה"ר הגרב"ב ומו"ח תרעא סקפ"ח וישב אות יח וכה"בא .74

. לפי שמפסיד בזה מעלת מהדרין מן המהדרין, ]]כה אות לו' סי[בזה במועד לכל חי 

, ח אף ההידור מעיקר המצוה"ע דבנ" דדעת מרן השו]פרק ה[ולהמבואר לעיל 

, כ ודאי שדינם שוה"א, רות ההידור מנר הראשוןז ניחא שהתיר להדליק נ"ולפ

, גם נרות ההידור הם מעיקר המצוה, וכשם שנר החיוב אין ליתן לקטן להדליק

ה הוסיף בזה שאם אינם "צ זללה"ר הגרב"ומו [.ב בעצמו"וידליקנו בעה
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¯Â„È‰‰ ˙Â¯�Ó Ì‚ Ô˙ÈÏ ÏÂÎÈ ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓ ÌÈÏÂ„‚‰.75 

Á ¯È˘ ¯ÂÓÊÓ ¯Ó‡È� ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ , ˙È·‰ ˙ÎÂ�‰ ÁÒÂ�ÂÏÏ‰ ˙Â¯ .לז
Â‚Â ,'Â‚Â ˙Â�È‚�· Áˆ�ÓÏÂ'.76ÂÎÈÂ  ˙ÎÂ�Á ¯È˘ ¯ÂÓÊÓ Ï˘ ‰‡„Â‰· ÔÂ

È˘‰ Â�ÓÚ ‰˘Ú˘ ‰ÚÂ˘˙‰ ÏÚ ˙Â„Â‰Ï ˙È·‰"ÂÏ‡ ÌÈÓÈ· ˙.77  

                                                                                      
, והם רק יסייעו לו בנרות ההידור, יאחז הנר בידו, מתפייסים בהדלקת השמש

שיזהר שלא להפלות בין בניו , עוד העיר בזה. מדליקשבזה נחשב הוא ה

 ]. לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים:]שבת י[וכדרך שאמרו , בהדלקה בזה

ט כתב דגם בביתו אם נזדמן לו דבר נחוץ יוכל אחר "ב תרעא סקמ"במ .75

ש ביומא "ל הוכיח ממ"ורש, ט הביא שהלבוש אסר"ובבאה. להשלים בשבילו

 הביאו ]ב"סקפ[ח "ת ובכה"אכן בשע. דשרי, מירק אחר שחיטה על ידו קרצו ו:]לא[

שהואיל ורוצה להיות מן המהדרין אינו בדין שיהא , ק דבעל נפש יחוש"ממו

רק כדי לשתף בניו , ז בניכר שאינו כמשאוי"ולפ. עול המצוה עליו כמשאוי

 וסברא זו הזכירה המועד לכל חי שם אף לגבי בניו[, אין לחוש, במצוה

ולפי תוספת הימים לפיהן תרב : ל" שכתב וז]א מחנוכה"פ[י "ע בחמ"וע]. הקטנים

וגם באדם יתוסף הארה עצמה בעצמו יום , גדולת הארות העליונות למעלה

כי מצוה בו , י בניהם ונשותיהן"כי על כן לא יפה הם עושים הדולקים ע. יום

כל הנרות ולא כמו ואף גם זאת יגמור בעד . יותר מבשלוחו להאיר את נשמתו

כי אף כי לפי הדין . ואת היותר ביד אחרים, שנהגו להדליק המברך נר אחד

מכל מקום האיש המשכיל , ]והיינו בגדולים [והנותר ביד אשתו ובניו, בחד סגי

 ',וכו, ויודע כי כל אחד מהנה שורש הארתן רמוזות במדות העליונות למעלה

ליונה על כל המדות העליונות כי לפי תוספת הימים כך מתוספת הארה הע

 על כן מצוה בו יותר מבשלוחו כדי שיושפע מתוספת השפע ,בתוספת מרובה

 .י נר הנוסף גם בו ועל ידו"שע

מה : ל" כתב וז]אות יח' ב' סי[א בספרו צפורן שמיר "ומרן החיד. ל"ח תרעו סק"כה .76

כרו רב ל שש"וכתבו ז, מאד הפליגו באמירת למנצח בנגינות בציור מנורה

ובספרו .  לראשונים בזה בסודותיו ותועלותיותב ידוראיתי קונטריס בכ. ועצום

ה ולדוד "ה למשה רבינו ע" כתב שהראם הקב]אות כב' מערכת ד[מדבר קדמות 

ה חקקו "ודוד המלך ע, ה מזמור זה על טס זהב עשוי בצורת המנורה"המלך ע

ז היה נוצח אויביו והיו "עיוכשהיה יוצא למלחמה היה מכוון סודו ו, על מגינו

 .כ"ע. נופלים לפניו

 .ש"ע, א"יסוד ושורש העבודה שער יב פ .77



 ציון øô é- ä÷ìãää éðéã÷  נר 
 עצמה ההדלקה דיני

שנח

  È‰ÈÂ ÌÈÓÚÙ', ¯ÂÓÊÓÂ�ÈÓ˘Ï ‰ÏÂ‚Ò,Á‡ ¯ÓÂÏ "Ê Î 'Â‚Â ÌÚÂ¯‰ .לח
Â‚Â ¯˙Ò· ·˘ÂÈ'.78Ê Â¯ÓÂ‡‰Â  '‰ÏÈÏ ÏÎ· ÌÈÓÚÙ , Ïˆ�ÈÈ˘ ÁË·ÂÓ

‰�˘‰ ÂÊ· ÌÈ‚¯Ë˜ÓÂ ÌÈ·ÈÂ‡Â ÌÈËÒÈÏ È�ÈÓ ÏÎÓ.79 

 ‰ ÈˆÁ ‰Ú˘ Ì˙Â‡¯Ï�È"‡ ¯˜ÈÚ˘ ‰ÂˆÓ‰ ‰˘Ï˙Â Ïˆ‡ ˙Â¯ .לט
ÁÂÓ˘ÏÂ Ì‰·.80 Â�ÈˆÓÂ Â�È˙Â·¯· ÌÈ�Â˘‡¯‰ Â�‚È�˘ ËÂÈÙ ÊÂÚÓ 

                                    
ו בשם המועד לכל חי בסימן כז "ח תרע סקכ"ח וישב אות כג ובכה"ה בבא"כ .78

ולא נזכר גם מזמור יושב , פ"ז" ויהי נועם"ואף ששם נזכר אמירת [, אות יג

 שכתב ]רכה' סי[בספר הרוקח ' ועי]. נראה דנקטי בפשיטות שהכל בכלל, בסתר

 לומר כמו שהיה ברכה בחינוכו', אשביעהו וכורך ימים ואפסוק כופלין ש

 כן יהיה ,]י בחומש שאמר להם משה שתשרה ברכה במעשה ידיהם"כדפירש[

ובסידור . דגם בזמנו נהגו לומר מזמור זה ונראה. יא בית חשמונתבחנוכ

ש שכתב שבני חשמונאי היו "וע, ן"מבל לרבי שבתאי מביא כן בשם הר"האריז

 .ז היו נוצחין"ועי' כופלין פסוק אורך ימים וגו

 .מאמר שלישי לחנוכה, ]נדפס בליוורנו, לרבי דוד זכות מודינא[ה בזכר דוד "כ .79

ל שעיקר המצוה היא "נ: ל" וז]ב"תרעב סק[במקור חיים לבעל החוות יאיר ' עי .80

ולא סגי ', עה לראותם ולשמוח בהם וכושיהיה המדליק אצל הנרות חצי ש

', ר ישראל איסר מפוניבז"להר[ז כתב בספר מנוחה וקדושה "וכעי. כ"ע. שידליק וילך לו
 שהדין נותן להתעכב איזה זמן אחר ההדלקה עם בני ביתו ]ין'ח מוואלוז"תלמיד הגר

ולפחות כל הזמן שהנרות , כדי לשמוח על פטרוננו העומד לנו בעת צרותינו

גם הנה רבים נוהגים , ואמנם מלבד שלא נזכר כן בשאר פוסקים. כ"ע. ולקותד

ויוצאין להתפלל תוך חצי שעה מן , להקדים ההדלקה לפני תפילת ערבית

.  שכן ראוי לנהוג במי שאינו מתפלל בשקיעה]פרק ט[ונתבאר לעיל , ההדלקה

וך חצי פ ת"או עכ, וכן בערב שבת נוהגים להדליק ולצאת לבית הכנסת מיד

כי מה , ל"ולכאורה משמע מזה שלא נקטו כדברי החוות יאיר הנ, שעה

, כ לאחר ערבית הוא כבר לאחר חצי שעה של עיקר החיוב"שחוזרין אח

וכל מה שדנו הפוסקים להניח הנרות . [ומדינא כבר רשאי שיכבו הנרות

אבל לא , ומצד שיש לחוש שאין זה ביתו, היינו לעקור דירתו משם, ולצאת

ועיין בלשון רבינו . ע"וצ]. י הנרות חצי שעה"כירו ענין חיוב זה לשהות עהז

 הנה ,חנוכה בנר להשתמש דאסור דנהי:  שכתב]סימן קפו[ח בתורה לשמה "הבא

 ,הנרות של באורם ומשתעשע נהנה הוא פ"ועכ ,הנרות את לראות חייב הוא

 אלא ,עליו אסורה אינה זו והנאה ,בלילה הנרות בתוספת הנאה לאדם יש כי
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¯Âˆ.81 ÈÂ‡¯Â ÍÈ¯‡‰Ï ÌÈ¯È˘· ÌÈËÂÈÙÂ „Ú Í˘Ó ÈˆÁ ‰Ú˘,82 ¯ÙÒÈÂ 
È�·Ï Â˙È· È�ÈÈ�Ú Ò�‰ ÈÙÓ ÌÈ¯ÙÒ ÌÈ¯ÙÂÒÂ,83 ÈÎ ‡Â‰ ÏÏÎÓ ‰ÂˆÓ‰ 

ÌÂÒ¯Ù· Ò�‰ ¯ÙÒÏ ÂÈ�·Ï ÂÏÈ�· Â˙È· È„ÒÁ È˘‰"˙ Â�ÓÚ ÌÈÓÈ· ‰‰Ì 
ÔÓÊ· ‰Ê‰, È„Î Â�˙È˘ Á·˘ ‰‡„Â‰Â ÂÓ˘Ï ÏÂ„‚‰ Ú"Ê, ˜ÊÁÏÂ Ì·ÈÏ· 

˙Â¯ÈÒÓ ˘Ù� ÌÂÈ˜Ï ‰¯Â˙‰ ˙ÂÂˆÓ‰Â, ÂÓÎÂ È‰˘‰ Ì�ÓÊ· Â‡·Á˙�˘ 
˙Â¯ÚÓ· ÌÈÙÏ‡ Ï‡¯˘ÈÓ È„Î ÌÈÈ˜Ï ˙ÂÂˆÓ ‰' ‡ÏÂ ÏÂÙÈÏ ˙ÚÙ˘‰· 

ÌÈ�ÂÈ˙Ó‰.84 

                                                                                      
ז אסר לערב "ועפ. כ"ע. עליו נאסר לאורם תשמיש ורק לראותם חייב אדרבא

 .ש"ע, בהם איסורי הנאה

 מנגנין היה] הללו [הנרות שאמר לאחר:  שכתב]קנב' א עמ"ח[ה בלקט יושר "כ .81

 אמר ש"בע כשהדליק וזכורני. בדילוג אותו אמר לפעמים. ישועתי צור מעוז

 .ל"עכ. מזמורים שאר עם השלחן על שבת בליל יישועת צור מעוז הזמר

 .בסמוך' ועי.  שראוי להאריך כחצי שעה]א"שער יב פ[ה ביסוד ושורש העבודה "כ .82

וחיובנו לעבוד  ו לבניהם סיפור הנסרויספ:  שכתב]פרק כח[א בלב דוד "מרן החיד .83

א הנמשך הנה לתועלת הענין הנפל:  שכתב]ב מחנוכה"פ[י "ה בחמ" וכ.עבודתו

 אציג לפניך , כמו שיתבאר בענין סיפור יציאת מצרים,'מסיפור ניסי האל ית

ולמען ילמדו , כי נורא הוא'  למען תספר באזני בנך את מעשה ה,סיפור הנס

כ העתיק מגילת "ואח. [את עבדיו' ליראה את השם הנכבד והנורא ונודעה יד ה

 והדפסנוה לקמן בסוף ,אשר יש שנהגו בימות הראשונים לקרותה, אנטיוכוס

צ "ר הגרב"וכן הורה מו. ה ביסוד ושורש העבודה שם"וכ]. ש"ע, הקונטרס

ש ואני "וכמ, והזכיר רמז לדבר תיבת חנוכה לשון חנוך לנער, ה בשיעור"זללה

 .וחנוכה בגימטריא טף, ה"והנער נלכה עד כ

דרשים ואין אנו נ, וגם בכוחות הנפש הטמונים בנו' ובזה יתבוננו בחסדי ה .84

ולא לישן , רק להתאמץ יותר מן הרגילות, למסור נפשותינו ממש כבזמניהם

שהיציאה מן החיים הפשוטים , א באגרתו"ש מרן החזו"וכמ, בתרדמת ההרגל

ועוד יש להתבונן בזה איך בני . לחיים של תורה היא היא מסירת הנפש

פ "אעמתתיהו הצדיקים נתמלאו עוז רוח וגבורה לשמוע בקול אביהם הזקן 

מצד המתיונים אשר נמשכו ' וקושי מלחמתם כידוע הי, שהיה נגד לכל הגיון

וסוף , והם עמדו כצור חלמיש ולא נתביישו מן המלעיגים, אחרי השפעות הזמן

וחולשת הדעת של , ת מעל לדרך הטבע בדרך נפלא ונורא"שעזרם השי

נסחפו כ "וע, המתיונים אשר היו בטוחים שמלכות יון תכריח הכל להשתנות
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 ˆ"‡ ,·˘Î Ì„Â˜ ‰˙ÏÎ˘ Ï‚¯ ÔÓ ˜Â˘‰, Â‡ ‰·ÈÎ˘ ‚‚Â·˙‰ .מ
¯ÂÊÁÏ ‰˜ÈÏ„‰ÏÂ, ‰ÂˆÓ‰„ ¯·Î ‰ÓÈÈ˜˙�.85 ÈÂ"‡ ÈÂ‡¯˘ ¯ÈÓÁ‰Ï 
¯ÂÊÁÏ ‰˜ÈÏ„‰ÏÂ,86 ‰˘ÂÚ‰Â ÔÎ ‰ÎÂÊ ‰ÂˆÓ· ‰ÓÏ˘ Ì‚Â ÍÂ¯· 
‰È‰È,87 Â‰ÈÓÂ ‡Ï Í¯·È.88 ‰·ÈÎ „ÈÊÓ·, ¯ÂÊÁÈ ‰˜ÈÏ„‰Ï, ‡ÏÂ Í¯·È.89 

                                                                                      
והוא חיזוק גדול לדורינו בין בנסיונות העומדים , ראה מה עלה בסופה, אחריה

ובפרט בענייני צניעות הלבוש , לאנשים ובין לנסיונות העומדים לנשים והבנות

 .והחכם יראה לנצל זמן זה לחזק בני ביתו בזה, כידוע', וכדו

 .ח וישב אות ט"ב ובא"ע תרעג ס"שו .85

 .ז"ב סקכ"מ .86

 .ח שם"ו ובא"ח סקנ"כה .87

 .א שם"רמ .88

משמע קצת דאם , ע שכתב ואם כיבה בשוגג אינו זקוק לה"הנה מלשון השו .89

צ " והובא בשעה]ב"א סקי"א[ג "ה בפמ"וכ, כיבה במזיד צריך להדליקה שוב

מ בכלתה " אם נ:]שבת כא[' משום דנחלקו התירוצים בגמ, אמנם לא יברך, ]ב"סקל[

ולפי , מ לשיעורה כמה תדלק"צד דאי לא אדליק מדליק או דנרגל מן השוק מ

כ כיבה במזיד צריך "א, תירוץ בתרא דצריכה לדלוק עד שתכלה רגל מן השוק

כ גם כיבה "א, מ רק דאי לא אדליק מדליק"אבל לתירוץ קמא דנ, להדליק שוב

ועל , צ לחזור ולהדליק"במזיד קודם שדלקה כשיעור זה כבר קיים המצוה וא

 :]כג[' אמרו בגמוהנה @@. ל"וסב, ל כשני התירוצים לחומרא"דקיי, א יברךכן ל

דמילא קערה שמן והקיפה פתילות ולא כפה עליה כלי הויא כמדורה ואפילו 

שהרי הראשון שהדליק , ב"וצ. ]ד"תרעא ס[ע "ה בשו"וכ, לאחד אינה עולה

ולכאורה , כ ליהוי ככבתה אין זקוק לה"ואח, בהכשר קודם שנעשית מדורה

ועל כן גם הדלקת פתילות , מוכח מזה דבכיבה במזיד מחוייב להדליקה שוב

בהגהות אמנם @@. נוספות הוי ככיבה במזיד ועל כן לא יצא אף בנר הראשון

נראה דדווקא כשהדליקו בבת אחת אבל בזה : ז"ל כתב ע"מ הורוויץ זצ"הגרא

, ל להיפך" דסומשמע. כ"ע. ד כבתה אין זקוק לה"אחר זה יצא הראשון למ

והא דהתם לא יצא אינו אלא בהדליק , דבאמת גם כיבה במזיד אין זקוק לה

דגם , יש לדחותמיהו @@. ולכאורה הוא חידוש, כל הפתילות בבת אחת

אבל קושייתו מצד , ה מודה דכיבה במזיד חייב לחזור ולהדליקה"הגראמ

 קשיא כ"וא, א"דבלא כפה כלי אינה עולה אפילו לכמה בנ' המבואר בגמ
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Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„" Ì„Â˜ ÌÂÈ „ÂÚ·Ó ˙·˘ ·¯Ú· ‰˙·Î ÂÏÈÙ‡˘ Ú .מא
‡ ˙·˘ ˙Ï·˜"‰˜ÈÏ„‰ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ˆ.90‡‰ ˙Ú„Â  ÏÂÎÈ˘ ‰Ê·˘ ÌÈ�Â¯Á

·Â˘ ˜ÈÏ„È ˜ÈÏ„‰Ï ÔÈÈ„Ú ,‰Î¯· ‡Ï·Â,91¯ÈÓÁ‰Ï ÔÂÎ� ÔÎÂ .92 Ì‡Â 
Ï·È˜ ‡Ï ÔÈÈ„Ú Â¯È·ÁÂ ˙·˘ Ï·È˜ ¯·Î ,‰˜ÈÏ„‰Ï ÂÏ ¯ÓÂÏ È‡˘¯.93 

ˆ¯ÎÂ ¯ÂÚÈ˘Î ÔÓ˘ ‰· ‰È‰ ‡Ï Ì‡ , ÔÓ˘ ‰· Ô˙ÈÏ ÍÈ·˙‰ .מב
˜ÈÏ„‰ÏÂ ¯ÂÊÁÏÂ ¯ÂÚÈ˘Î .Í¯·È ‡Ï ‰Ê· Ì‚ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ.94  ‡Â‰Â

„‰Ó ÏÏÎ· Â�È‡˘ ÔÈ„‰ ‰˜Ï„‰‰ ˙Ú· ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ ÔÈ¯„‰Ó‰ ÔÓ ÔÈ¯
ÔÈ˜ÏÂ„ ÌÂÈ‰ Â˙Â‡· ÔÈÎ¯ˆ�‰ ˙Â¯�‰ ÏÎ ÂÈ‰ , „Á‡ ‰·Î Ì‡ ÔÎ ÏÚÂ

‰˜Ï„‰‰ ÌÈÏ˘‰˘ Ì„Â˜ ˙Â¯�‰ ,Â˜ÈÏ„‰ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ.95  

Â˙·ÂÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ‰˙·ÎÂ ÁÂ¯‰ ÌÂ˜Ó· ‰˜ÈÏ„‰ , ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆÂ .מג
‰˜ÈÏ„‰ÏÂ ,Í¯·È ‡Ï Ï·‡,96‰·Î˙˘ ˙Â‡„Â ÔÈ‡˘ ÈÙÏ .97 Ì‡ Ï·‡ 

˜ÈÏ„‰˙ÂÏÈ˙Ù· ˘‡‰ ÊÁ‡˙ ‡Ï È‡„Â·˘ ÔÙÂ‡·  , ¯ÂÊÁÏ ‡�È„Ó ÍÈ¯ˆ
‰·Î˙˘ ¯Á‡ ‰˜ÈÏ„‰ÏÂ.98 

                                                                                      
צ "מ אם חבירו כיבה א"מ, דאפילו אם המכבה במזיד צריך להדליק שוב

כ אמאי לא עלתה אפילו לראשון "וא, דהוי ככבתה הרוח, להדליק שוב

ד "ולמ, הלא הדלקת השני בלא כפיית כלי הויא ככיבוי לראשון, שהדליק

ו ה דאיירי בדהליק"לזה השיב הגראמ, כבתה אין זקוק לה כבר יצא ידי חובתו

. א"וכן מדוקדק בלשונו דקאי אכמה בנ, ח"ולכן לא יצאו יד, כולם בבת אחת

 .ת ליישב בעיקר דבריו" משנ]פרק ח[ע לעיל "וע

 .ב"ע תרעג ס"שו .90

 .ו"ב סקכ"מ .91

 .ז"ח סקנ"כה .92

 .ג ומה שתמהו בזה"כ בזה הפמ" מש]פרק יב[לקמן ' ועי, ב שם"מ .93

 . וישב אות חח"ובא, ח"ב סק"ב ומ"ע תרעה ס"שו .94

 .ה אם"ל תרעג ד"בה .95

 .ד"ח סקנ"ח וישב אות ט וכה"ה ובא"ב תרעג סקכ"מ .96

 .ל"צ סק"שעה .97

ג דבמדליק בפתילות שאין האור נאחזת "דאע,  פירש]א"סקל[צ "ובשעה, ב שם"מ .98

ה "וכ, ש"ע, הכא דבודאי לא תאחז האש גרע, בהם יפה אין מחויב מן הדין
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ˆ ÈÎÂÎÊ ˙·È˙· ÁÂ¯‰ ÌÂ˜Ó· ˜ÈÏ„Ó‰ ,‡" ‰È‰˙˘ ˜„˜„Ï˙ .מד
Â˙˜Ï„‰ ˙Ú· Ì‚ ‰¯Â‚Ò ‰·È˙‰ ,Ú‡˘" Â·ÎÈ ‰ÁÂ˙Ù ‰�ÁÈ�È Ì‡˘ Ù

‰ÈÂˆÓ ÁÂ¯· ˙Â¯�‰ , ¯Á‡ ‰·È˙‰ ¯Â‚ÒÏ Â˙Ú„˘ ÔÂÈÎ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ
Â˙˜Ï„‰ ,˜Ó· ˜ÈÏ„‰˘ ·˘Á� ‡Ï˙Â¯�Ï ÌÂÈ˜ Â· ÔÈ‡˘ ÌÂ.99  

                                                                                      
שהרי להצד דתירוץ קמא ,  לכאורה גם בזה לא יוכל לברךמ" ומ.]ה"סקנ[ח "בכה

ואפילו כיבה מיד או שבודאי , כ די בהדלקה בזמן מועט ביותר"א, עיקר' שבגמ

ב משמע שאינו מחויב "דבלשון המ, ויש לדקדק. ל"וסב, מ יצא"מ, תכבה מיד

פ שהיה בודאי לו "אע, אבל קודם שכבתה, להדליק שוב אלא אחר שכבתה

מ יצא ידי "מ, ]צ"ל בשעה"וכנ, ולא רק ספק[, אש בפתילותשלא תאחז ה

 . ועיין בזה בסמוך. חובתו

דהנה המדליק בלא שמן כשיעור לא , וביאר בזה, ה"צ זללה"ר הגרב"בשם מו .99

ויש שרצו , ]ב"תרעה ס[ע "וכמבואר בשו, וצריך לכבות ולחזור ולהדליק, ח"יצא יד

כי , ין קיום לנרות למשך חצי שעהכיון שבעת שמדליק א, ד"ה בנד"דה, לומר

צ "ר הגרב"אמנם ביאר מו. פ שחזר וסגר התיבה לא מהני"אע, יכבו מן הרוח

מועיל שנחשב , כ"שכאן שדעתו לסגור מיד אח, דלא דמו להדדי, ה"זללה

שבהדלקת נר עם מעט , ל"כוונת דבריו זונראה @@. שהדליק במקום הראוי

כ "ומה שמוסיף אח,  שהשמן מספיקשמן הרי יש כאן הדלקה רק לאותו הזמן

מ רק השמן "מ, וגם אם היה בדעתו להוסיף, עוד שמן הוא פעולה חדשה לגמרי

אבל נר שהודלק במקום שהרוח , הראשון מתייחס אחר ההדלקה הראשונה

, כי עיקר הדלקתו מקולקלת, נהי נמי שכשיכבה צריך לחזור ולהדליקו, מצויה

ואם תפסוק , דלקה מתייחס למדליקמ כל שלא כבה בודאי שכל משך הה"מ

פ שהיה נראה שיכבו "יצא ידי חובתו אע, הרוח המצויה מאיזה טעם שיהיה

י הרוח הוא פעולה חיצונית יותר "וטעם הדבר משום שהכיבוי ע, ברוח המצויה

כל שדעתו לסגור התיבה , ועל כן, ממיעוט השמן שהוא קלקול בגוף ההדלקה

ב "פ שהמ"שאע, יש להוכיח כן' ולכאו@@. שפיר דמי, ז לא יכבו הנרות"ועי

מ אין "מ,  כתב לדמות מניח במקום הרוח למי שלא נתן שמן כשיעור]ה"תרעג סקכ[

ע שצריך לכבות "שהרי בנותן שמן מועט פסק השו, כוונתו לדמותם לגמרי

ומשום שעדיין לא קיים המצוה , והיינו אף קודם שכבה הנר, ולחזור ולהדליק

אלא שרק אם , ב שיכבה וידליק"ברוח מצויה לא הצריך המאבל במניח , כלל

ואם לא כבתה , צ לחזור ולהדליק"שכל שלא כבתה א, ומשמע, כבתה זקוק לה

וגם לענין מדליק בפתילות שבודאי לא תאחז בהם . יצא ידי חובתו, מאיזה טעם

צריך לחזור ,  שכיון שבודאי לא תאחז בהם האור]שם[ב "כתב המ, האור
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וזה [, צ לחזור ולהדליק"ומבואר דקודם שכבו א,  לאחר שכבוולהדליקם

שכאן שהפתילות מקולקלות הוא קלקול , מחודש יותר מדין מניח ברוח מצויה

ב שאם לא "ז משמע במ"ועכ, ודמי טפי לנתן שמן פחות מכשיעור, בגוף הנר

פ צד "כי יש עכ, דבזה עדיף מנתן שמן מועט, ל"ועכצ, צ לחזור ולהדליק"כבו א

כ בנתן שמן מועט לא יתכן כלל שימשיך לדלוק "משא, לוש שתאחז האשק

פ שלענין סוכה נראה שמי שעשה "שאע, להוסיף בזהויש @@]. אחר הזמן

אפילו אם בפועל לא , סוכה במקום שהרוח מצויה וישב בה לא יצא ידי חובתו

 כי לענין סוכה, אין להוכיח מזה לענין נרות חנוכה' מ לכאו"מ, נפלה סוכתו

ואחרי שעשויה ליפול ברוח , צורת המצוה שיבנה דירה הראויה לדור בה

ומה שלא נפלה לא משנה מהותה להיות , אינה ראויה לדירה כלל, מצויה

אלא שכאשר , והרי הדליק, כ הכא צריך להדליק נר"משא, ראויה לדירה

. אבל כל שלא כבתה שפיר דמי, הדלקתו מקולקלת אמרינן כבתה זקוק לה

, שכיון שעיקר התקנה משום שלום ביתו, ונראה, נרות שבת יש לדוןולענין [

פ "אע, כ אם הדליק נר שאינו דולק ברוח מצויה"א, שלא יכשל מחמת החשכה

]. מ לא קיים התקנה לשמור עצמו מלהכשל בחשיכה"מ, שסוף דבר לא כבה

, ל"שאפילו אם נחוש ולא נאמר כהנ, ה בזה"צ זללה"ר הגרב"אמר מועוד @@

יון שבעת הדלקתו הוא עצמו עומד בפני הרוח ומגן על הנרות שלא מ כ"מ

כ "ומה שאח, כ"די בזה שנחשב שמדליק במקום שאין הרוח שולטת כ, יכבו

וכמו שמצינו , אין בכך כלום, מסתלק בעצמו ומניח דבר אחר למנוע הרוח

פ "אע, על הפתח ומלאהו וישב השני בצידו' שאם ישב א, לענין צידה בשבת

דעיקר המעשה , הראשון חייב והשני פטור ומותר, ראשון והניח השנישהלך ה

מה , י כלל מעשיו מנע מהרוח לכבות הנרות"נ דכוותה ע"וה, מתייחס לראשון

ועל כן אין לחוש בזה שנחשב . לי בעמידתו הוא ומה לי באם הניח דבר אחר

ם יש לדון א, לפי טעם זה' ולכאו@@. ד"עכת. כמדליק במקום שהרוח שולטת

אינו מועיל אלא באופן שמניח הזכוכית להגן מן הרוח קודם שסילק גופו 

י "אבל אם היה זמן בנתים שלא הגין מן הרוח לא בגופו ולא ע, מלהגן

או , מ הוי כמניחן במקום שיכבו מן הרוח"מ, פ שלא כבו הנרות"אע, הזכוכית

היה פ ש"אע, י גופו"שמא כל שבעת ההדלקה היו הנרות מוגנים מן הרוח ע

מ "מ, בדעתו להסתלק משם לאיזה רגעים עד שיניח הזכוכית להגן מן הרוח

' מ לפי טעם הראשון נראה לכאו"ומ. אינו נחשב כמניח במקום שהרוח שולטת

מ כל "מ, דאפילו אם בעת הדלקתו לא היו הנרות מוגנים מן הרוח, שאין חילוק

יר הוי הדלקה כי כל שדולקים שפ, די בזה, שבדעתו למנוע מן הרוח לכבותם

 .ז"ע בכ"וצ. כשרה דידיה
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 .א"ע תרעג ס"שו .1

 .ו"ח סקכ"ז וכה"ב תרעג סק"מ .2

 שלא יהיו .]שבת כב[' ובאמת מלבד מה שאמרו בזה בגמ. ל"ח סק"א וכה"ב סקי"מ .3

 ]ן ובמלחמות שם"ע בחידושי הרמב"וע[, א"וכן פירשו במאירי וברשב, מצוות בזויות עליו
י פירש שהוא כדי שיהא ניכר שהוא נר "ברש. א: ם בראשוניםמצינו עוד פירושי

ה גם "וכ, ומשום שאם משתמש בו הרואה אומר לצורכו אדלקה, מצוה

מ שכיוון "א ובבעה"כ ברשב"עו. ב. ן במלחמות ובמאירי"א וברמב"ברשב

עשאוה כמנורה שבמקדש שאין משתמשים , שתיקנוהו מחמת נס המנורה

א שהוא משום איסור הנאה וקדושה גמורה "כ במאירי שי"עו. ג. לאורה

 .שהקצהו מדעתו לגמרי והרי הן כנוי סוכה או הדס של מצוה

 שהענין בחנוכה ]ד דף תסה"שער חנוכה פ[ח "ש בפע"וכמ, ח וישב אות יד"בא .4

ולזה אמרו עד שתכלה רגל , שוק' להמשיך אור עד למטה במקום שהוא בבחי

 כי האור הקדוש יורד עד למטה במקום כ אסור להשתמש לאורה"וע, מן השוק

 .אשר נמצאים החיצונים ואנו חוששים שלא יתאחזו באור העליון

 .א"ע תרעג ס"שו .5

ל להתיר בתשמיש "ה ויש דדעת רש"ל ד"בבה' ועי. ז"ח סקכ"י וכה"ב סק"מ .6

 .אבל לא בהרצאת מעות כשמתקרב לנרות, עראי
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 .א"ע תרעג ס"שו .7

והנה . ב"ח סקל"ח וישב אות יד ובכה"פ בבא"וכ, ע"א בשו"ככל סתם וי .8

כ מה ביזוי יש "משום ביזוי מצוה א'  הקשה דאחר דאסרי:]שבת כא[א "הרשב

ותירץ בתחילה דגם בדליכא ביזוי מצוה כדהכא יש לאסור . בתשמיש מצוה

וגם בדליכא משום חסרון בהיכר [, ח"ז לא ניכר שהדליק למצות נ"משום דעי

ועוד כתב ]. אסור, כגון מרצה מעות בריחוק מן הנרות, לחודואיכא משום ביזוי 

דנראה דמצוה זו , דגם במשתמש למצוה אחרת איכא ביזוי, א לתרץ"הרשב

מ בזה אם משתמש לצורך מצוה "ונראה דנ. אינה חביבה עליו ועושה אחרת

דגם בריחוק איכא [, איכא, דאם כתירוץ בתרא דמשום ביזוי, בריחוק מן הנרות

ז אין ניכר "ואם כתירוץ קמא דעי, ]א גבי הרצאת מעות"ש הרשב"מכ, ביזוי

 .א"וכמבואר ברשב, כ במתרחק ליכא למיחש"ח א"מצות נ

אבל בדרך קבע , ז דלא נחלקו אלא בדרך עראי"דדעת הט, ה ויש"ל ד"בבה' עי .9

ז לדידן דהעיקר כדעה ראשונה יש לאסור אפילו "ולפ, גם לדעה שניה אסור

, ר וחמד משה דלדעה שניה גם בדרך קבע מותר" דעת האאמנם. בדרך עראי

 .ז אפשר דבדרך עראי גם לדעה ראשונה מותר"ולפ

 . א"ב סיים דבשעת הדחק יש לסמוך על הי"ח סקל"וגם בכה. ל שם"בה .10

ג דאם הוצרך לעיין בדיני מדיני "ח סקל"ובכה, כה אות טל' מועד לכל חי סי .11

 ואולי אין הכוונה בזה אלא באופן .תירנרות חנוכה ואין לו נר אחר יש לה

 .עראי

פ שאמרו "א אע" שי]ב"תרעח סק[ב "עוד במ'  ועיי.ל"ח סק"א וכה"ב תרעג סקי"מ .12

ז שמדליקין "מ בזה"מ, נר חנוכה ונר שבת נר שבת עדיף משום שלום ביתו

אם אין לו כדי לקנות , ז שידליק נרות חנוכה לא ישב בחושך"ועי, בפנים

הוי כשעת הסכנה , פ שאסור להשתמש לאורה"ואע, ה נרות חנוכהיקנ, שניהם

, פ שאמרו צריך נר אחרת" שאע]ה"סק[צ "והוסיף בשעה, דמניחה על שלחנו ודיו

פ "אבל מדינא גם באין לו נר אחרת מדליקה על שלחנו ואע, היינו להיכר
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 .נ דכוותה"וה, שנהנה ממנה שאינו יושב בחושך

 .ש" ומקור הדין ממהריק,ח שם"א וכה"צ סקי"שעה .13

 בדין הליכה לאור נרות חנוכה

 במי שזכה לתרום את המזבח שמקדש ידיו ורגליו בכיור ]ד"ק מ"פ[איתא בתמיד  

ולכאורה . שנכנס בלא נר בידו אלא מהלך לאור המערכה, שבין האולם לכבש

ל "י דקי"ואעפ. ב הרי אסור ליהנות מהקדש ואיך מהלך לאור המערכה"צ

ש "ועי, .]כו[הרי איסורא איכא כמבואר בפסחים , אה אין בו משום מעילהדמר

ולכאורה היה נראה דמוכח מזה .  בדעת הירושלמי בזה.]נג[סוכה ' ובתוס' בתוס

יש אמנם @@. דלילך לאור הנרות לא חשיב תשמיש, ש"כדברי מהריק

בפסחים ' כי בתוס, א"דוב איסר קוק שליט' ג ר"וכדהעירנו בזה הרה, לדחות

כ כשהוא לצורך כגון " כתבו שכיון שאין האיסור אלא מדרבנן א]ה ותסברא"ד[שם 

ז גם "ולפ, לתקן בית קדשי הקדשים סברא הוא דאפילו איסורא דרבנן ליכא

מ הלכות "ע שעה"וע[, ל דליכא אפילו איסורא דרבנן"בהא דנכנס לקדש ידיו ורגליו י
א השיבנו בזה שכיון שמצווה "סקי שליטח קניב"הגרומורינו @@. ]י"ז ה"ז פ"ע

דהא , להכנס לקדוש ידים ורגלים אין לו לחוש על זה שנהנה מאור המערכה

, ש"כ אין להוכיח משם לדינא דמהריק"ז ג"ולפ, רחמנא אמר ליה הכנס

. אלא דשאני התם דרחמנא אמר ליה הכנס, ל דחשיב הנאה"דלעולם י

,  כתב להשיג על הפייט דאתה כוננת]פ"בסדר עבודת יוהכ[ש ביומא "בראוהנה @@

ואמרו עד שלא , צ"משום שבירושלמי משמע דא, ל טמטם עיניו ויצא"דאצ

ל גם שם "וצ. ומשניטל היה מגשש, ניטל ארון היה נכנס ויוצא לאורו של ארון

ליכא למיחש משום דרחמנא אמר ליה הכנס כתשובת , דאף שנהנה מהקדש

. א דרבנן ובדאיכא צורך עבודה לא גזרואו משום דאינו אל, א"ח שליט"הגר

רק כוונתו , ל עוד דגם מחבר הפיוט לא כתב כן מצד איסור הנאה מהקדש"וי[

' ועי[,  טמטם עינוהי דלא לאסתכלא במאי דלא איצטריך.]ג קב"ח[ק "ש בזוה"כמ
ש תלוי "נראה דדינו של מהריקולכאורה @@]. ]ה וכי לאורה"ד: שבת כב' תוס

צ נר אחרת להשתמש "דהנה במאירי כתב דמדינא א, ניםבמחלוקת ראשו

וכבר היו כמה רבנים נוהגים לעמוד שם ולדבר , לאורה רק במניחה על שלחנו

 כתב דצריך נר אחרת שלא ]ח"הנדמ[א "אבל בריטב, עם חבריהם בלא נר אחרת

ומבואר , ואפילו לשוח בפתח לאור נר חנוכה אסור, ח כלל"ישתמש לאור נ

מקום שאינו בא להשתמש להדיא לאור הנרות לא מיקרי דלהמאירי ב

 .ד עוד"ויל, א אפילו לשוח לאורה אסור"כ להריטב"משא, תשמיש
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 , ¯Â‡Ï ‰È‰È ‰¯Â‡Ï ˘Ó˙˘È Ì‡˘ È„Î� ˜ÈÏ„‰Ï ÌÈ‚‰Â� ¯�ÛÒÂ .ה
ÛÒÂ�‰ ¯�‰,14 Ì‡Â ÂÎ¯ÂˆÏ ÔÁÏ˘‰ ÏÚ ¯Á‡ ¯� ˘È,È " ¯˜ÈÚÓ˘ ‡

‡ ÔÈ„‰"ÛÒÂ� ¯� ˜ÈÏ„‰Ï ˆ,15Â˜ÈÏ„‰Ï ÔÈ‚‰Â� ‰Ê ÏÎ ÌÚ Ï·‡ .16 ˘ÈÂ 
ÛÒÂ�‰ ¯�‰ ¯Â‡Ï Ì‚ ˘Ó˙˘‰Ï ‡Ï˘ ÔÈ¯ÈÓÁÓ.17  

 ˜ÈÏ„Ó˘Î Ì‚˘ Ú , ˘Ó˙˘‰Ï ¯˙ÂÓ� ¯�Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„"ÛÒÂ .ו
Â¯Â‡Ï ‡˜Â„ ,˙Â¯�‰ ¯‡˘ ¯Â‡Ó Ì‚ ˙Â�‰ÈÏ ‡Ï Ï·‡.18Ó¯‰ ˙Ú„Â " ‡

                                    
 .א"ע תרעג ס"שו .14

אמנם נראה שהדבר . והראשונים'  בזה ממשמעות הגמ]פרק י[ת לעיל "כמשנ .15

, תלוי במחלוקת הטעמים הנזכרים בטעם האיסור להשתמש בנרות חנוכה

כ דוקא במניחו על שלחנו יש "עם כדי שיהא היכר לנר של מצוה אשאם הט

אמנם אם הטעם מצד איסור . דבלא זה ליכא היכר, חיוב להדליק נר נוסף

או משום ביזוי , או שעשאום כנרות שבמנורה שבמקדש, ההנאה מן הנרות

כ גם במדליק בחלון או "א, והיינו שחששו שישתמש להדיא לאורן, מצוה

מ עדיין יש להצריכו שידליק נר נוסף כדי שלא ישתמש לאור "מ, בפתח הבית

 .ח"נ

פ המבואר "ע, ה צריך"ל תרעא ד"ובבה, ד"ח סקל"ד וכה"ב תרעג סקי"ה במ"כ .16

 דבכל נר חנוכה המודלקת ,מנהג העולם וכן מנהג רבותינושכתב ד, במאירי

כו  שלא יאמרו לצר, אפילו לא היה צריך לתשמיש,בתוך הבית צריך נר אחרת

ע דנוהגין להדליק נר "ש השו"ח שפירש דמ"פ המבואר בפר"וכן ע. הדליקה

ש "וע[, נוסף היינו גם במניח על שלחנו ויש לו נר אחרת להשתמש לאורו

ז במקום שיש עדיין קצת " דכ]שם[אמנם עיין לעיל ]. דנראה דפליג, ג"בביאוה

בל במקום א, או שיאמרו לצורכו הדליקה, חשש שישתמש לאור נרות חנוכה

או , וליכא למיחש כלל שישתמש לאור נרות חנוכה, שיש תאורת חשמל

, צ נר אחרת"דאם יש לו מדורה א' ש בגמ"ל כמ"הו, שיאמרו לצורכו הדליקם

מ רבים "ומ. ובזה לא נזכר בדברי רבותינו שיש מנהג להדליק בכל אופן נר נוסף

 . נוהגים להדליק שמש גם באופן זה

 .ח וישב אות יד"בא .17

ויש . ן"ח וכן מוכח דעת הר"כ הב"וכ, ע"ה פשט לשון השו"ה יהיה שכ"ל ד"בה .18

וכן לשון ', לאורו'ם שמדליק נר אחר להשתמש "ה לשון הרמב"להוסיף שכ

משמע שאין הנר הנוסף מתיר ההנאה ', לאור אותו הנר'הטור שיהא השימוש 

וצריך נר אחרת כדי  :]שבת כא, ח"הנדמ[א "ה בלשון הריטב"וכ, כ"משאר הנרות ג
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Ú„"Á‡ ¯� ˘È˘ ÈÂ¯Â‡· ÂÏ È„Â ÏÂÁ Ï˘ „ , ¯Â‡Ï Ì‚ ˘Ó˙˘‰Ï ¯˙ÂÓ
‰ÂˆÓ‰ Ï˘ ˙Â¯�‰ ¯‡˘,19ÈÚ˘ ÈÙÏ "‰ÂˆÓ ÈÂÊÈ· Ô‡Î ÔÈ‡ Ê , ÂÏ È„ ÈÎ

ÏÂÁ Ï˘ ¯�‰ ¯Â‡· ÂÎ¯ÂˆÏ.20ÎÚÂ " ‡Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏ„ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â·˙Î Ù
„ÁÈ ˙Â¯�‰ ÏÎ ¯Â‡· ˘Ó˙˘È ,„ÂÁÏ ˘Ó˘‰ ¯Â‡Ï ˜¯ , ÌÈÓÚÙ ÈÎ

ÂÎ¯ÂˆÏ ˙Â¯� ‰ÓÎ ˜ÈÏ„Ó Ì„‡˘ ,„‰ ÂÎ¯ÂˆÏ Â¯Ó‡ÈÂÌ˜ÈÏ.21 È„ Ì‡Â 
ÛÒÂ�‰ ¯�‰ Ï˘ ¯Â‡· ÂÏ ,ÂÈÏ‡ ÂÓˆÚ ‰ËÓÂ , ıÙÁ Â�È‡˘ ¯ÎÈ�Â

‰ÂˆÓ‰ ˙Â¯� Ï˘ ¯Â‡· ˘Ó˙˘‰Ï ,Ú‡ ÈÊ‡" ˙ÙÒÂ˙ ÂÏ ÌÈÓ¯Â‚ Ì‰˘ Ù
‰· ÔÏ ˙ÈÏ ¯Â‡.22ÈÂ " ‡Ï „ÂÁÏ ˘Ó˘‰ ¯Â‡· Ì‚ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ„ ‡

˘Ó˙˘È ,˙Â¯�‰ ¯‡˘Ó ‰�Â˘Ó˘ ¯ÎÈ� ÔÈ‡˘ ÌÈÓÚÙ ÈÎ.23  

 ÍÈ¯ˆ˘ ÔÂÈÚ ·¯, ‡ÏÂ È„ ÂÏ ¯Â‡· ˘Ó L‰  «  , ÈÏÂÎÏ ‡ÓÏÚ „·¯ .ז
¯ÂÒ‡ Â˙Â˘ÚÏ ¯Â‡Ï ˙Â¯�‰ ÂÏÈÙ‡ ˘È˘Î ˘Ó L  « , È¯‰˘ ‰�‰� ¯Â‡Ó ¯� 

                                                                                      
 .'כלל'שלא ישתמש לאור נר חנוכה 

 .א"א תרעג ס"רמ .19

 .ט"ח סקל"וכה, ה יהיה"ל ד"בה .20

, ]שהתיר נגד השמש לחוד[ה שאם "ל ד"ובה, ט"ו וסקל"ח סקל"ו וכה"ב תרעג סקט"מ .21

 .ש"ע, ג שאסר"ודלא כפמ

טעמי דלכאורה הדבר תלוי ב, ובביאור הדעות בזה נראה. ד"ת סוסק"שע .22

, דאם הטעם מצד דהוו דומיא דנרות המנורה, האיסור להשתמש לאור הנרות

וכן , י נר נוסף הנאה משאר הנרות"אין להתיר ע, או משום שהוקצו למצוותן

אף שהיה נראה שכשיש נר אחר של חול , י"ש רש"אם הטעם משום היכר כמ

הראשונים ז כתבו "עכ, לפי שכבר יש היכר, מותר להנות גם מאור שאר הנרות

וזהו דעת , ל לצורכו הדליק כמה נרות"ס י"משום דסו, דאין זה מועיל

, אמנם אם הטעם מצד ביזוי מצוה. ח"ע והב"פ השו"וכ, ל"הראשונים דאסרי כנ

וזהו , כ כשיש נר אחר תו ליכא ביזוי מצוה אף שנהנה גם מנרות המצוה"א

, ]רך לעיון גדולמלבד בנצ[ח "א והפר"ב פסק כן להקל כהמג"ובמ, א"דעת הרמ

אבל חשש לכתחילה לדעה ראשונה שגם כשיש נר אחר ליכא היכר אם 

ת ומטה עצמו לנר "ש בשע"ועל כן נראה שאם עושה כמ, משתמש בכולם

 .החול וניכר שאינו חפץ באור נרות המצוה שפיר דמי גם לכתחילה

 .ח שם"כה .23
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‰ÎÂ�Á.24 

 Â‚Ó ˘ÈÓ˘˙  «                                               .25�Ó L‰ ¯Â‡Ï Ì‚ ÔÈ¯ÂÒ‡ ˘‡¯ ˙ÂÏ˜Â ˜ÂÁ˘ Â‡ ‰˘ .ח

 Á‡ ‰˙ÏÎ˘ Ï‚¯ ÔÓ ˜Â˘‰ ‡Â‰˘ ÈˆÁÎ ‰Ú˘, È‡˘¯ ˘Ó˙˘‰Ï¯ .ט
¯Â‡Ï ˙Â¯�‰.26 ¯‡Â·Ó‰ÏÂ ÏÈÚÏ ˘È˘ ˘ÂÁÏ ˜Ï„˙˘ „Ú ÈˆÁ ‰Ú˘ 
¯Á‡ ‰ÚÈ˜˘‰ ÈÚ‰˙È¯˜, ‡"Î Ì‚ ¯˙È‰ ‰‡�‰‰ ‡Â‰ ˜¯ ¯Á‡ 

ÌÈÚ·¯‡Î ˘ÓÁÂ ˙Â˜„ ‰ÚÈ˜˘‰Ó ˙È‡¯�‰.27 ]ÔÈÈÚÂ ÔÓ˜Ï ÔÈ„· ÔÓ˘‰[. 

. ˘ ÔÓ˘‰ ÏÎ˘ ÔÈ¯ÈÓÁÓ ˘È�· ‡Ó˙Ò· Ô˙�Â˙ÂÂˆÓÏ ‰ˆ˜Â‰ ˙Â¯ .י
 ÈˆÁ ¯ÂÚÈ˘Ï ÔÓ˘ ‡Ï‡ ‰ˆ˜Ó Â�È‡˘ ‰ÏÈÁ˙Ó ˙Â�˙‰Ï ·ÂË ÔÎ ÏÚÂ

‰Ú˘ ,ÈÚ˘ È„Î"‰Ú˘ ÈˆÁ ¯Á‡Ï ˙Â¯�‰ ¯Â‡Ó ˙Â�‰ÈÏ ÏÎÂÈ Ê.28 
Ó‡Ì¯Â‡Ï ˘Ó˙˘È ‡Ï ÔÈ˜ÏÂ„ ˙Â¯�‰˘ „ÂÚ·˘ ÔÈ¯ÈÓÁÓ ˘È Ì� , È�ÙÓ

˘ ÔÈÚ„ÂÈ ÔÈ‡˘ ÔÈ‡Â¯‰ ¯·ÚÔÓÊ‰.29 ÙÏÂ"ÈÙ‡ ÊÂÏ�Î ‰�˙‰ " Â�È‡ Ï
ÏÈÚÂÓ ,ÈÙ‡ ÔÈ˜ÏÂ„ Ô„ÂÚ· ˙Â¯�‰ ÏËÏËÈ ‡Ï Ì‚ÂÂÏ ÏÔÓÊ‰ ¯Á‡.30 

 ‰Ê· ¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈ‡ ‰˘Â„˜ ˘ÈÓ˘˙Â „ÂÓÈÏ ÔÈ�ÚÏ„ ¯˘Ù‡ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ
Ú·˜ Í¯„· ‰˘ÂÚ˘Î ÂÏÈÙ‡ .ÂÈ ·ÂËÂ ‰�·ÎÈ ¯Á‡ ¯� ÂÏ ÔÈ‡ Ì‡˘ ¯˙

                                    
 .ח"ה יהיה בשם הפר"ל ד"בה .24

 .ו"קמח ס"ז וכה"ט תרעג סק"באה .25

 .ח וישב אות יד"פ בבא"וכ, ב"ע תרעב ס"שו .26

דמה שאמרו שבכחצי שעה נכלית רגל מן השוק הוא אחר השקיעה העיקרית  .27

יוסי כהרף ' יהודה ואתי בין השמשות דר' כי שלים בין השמשות דר, יוסי' דר

 .יוסי' ועיקר ההלכה כר, עין

 .ז"ב תרעב סק"מ .28

, ר"א וא"ל שהביאוהו מג" לדברי רש]א"סקי[צ "וציין בשעה, ח"ב תרעז סק"מ .29

אבל , ז דדוקא בעוד שדולקין מכח הדלקה ראשונה אסור"משמע לפ' ולכאו

וכמו , ל"וכמבואר בהדיא בדברי רש, לכבות ולהדליק שוב ולהשתמש מותר

ב שהוא מפני "אמנם בטעם הדבר כתב המ. ]ב"א וסקכ"סקכ[ח "שהביא בכה

יש לאסור גם בכיבה וחזר ' ז לכאו"ולפ,  הזמןהרואים שאין יודעין שעבר

 .ע"וצ. ס הרואה אינו יודע שכיבה וחזר והדליק"דסו, והדליק

 . ש"ע, ב"ח סקכ"וכה, ח"ב בשם דה"צ סקי"ח ושעה"ב סק"מ .30
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‰¯Â‡Ï „ÂÓÏÏ ‰�˜ÈÏ„ÈÂ ¯ÂÊÁÈÂ ÔÓÊ‰ ¯ÂÚÈ˘ ¯Á‡.31 
 Á‡ ¯·Ú˘ ¯ÂÚÈ˘ ‰ÏÎ˙˘ Ï‚¯ ÔÓ ˜Â˘‰, ÔÂÈÎ ˙Ú„Ï˘ Ô¯Ó¯ .יא

Â˘‰"Ú ˙Â¯�‰ ÔÈ¯˙ÂÓ ‰‡�‰·, Ì‚ ¯˙ÂÓ ˜ÈÏ„‰Ï Ì‰Ó ¯� Ï˘ ÏÂÁ.32 
˙Ú„ÏÂ ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â¯ÈÓÁ‰˘ ‡Ï˘ ˘Ó˙˘‰Ï Ì‰· ÏÎ ÔÓÊ ÔÈ˜ÏÂ„˘, 

‡"Î Ì‚ ÔÈ‡ ˜ÈÏ„‰Ï Ô‰Ó ¯� Ï˘ ÏÂÁ, Ï·‡ ¯�· Ï˘ ‰ÂˆÓ ÔÈ‡ ¯ÈÓÁ‰Ï.33 

äëåðç øðî øàùðä ïîù éðéã 

˘‰ ÔÓ�· ¯‡˘� ˙˜Ï„‰Ï Â· ˘Ó˙˘‰Ï ¯˙ÂÓ ˙Â¯�Á ˙Â¯�ÎÂ‰  .יב
ÂÈ¯Á‡˘ ÌÈÓÈ· , ¯ÂÒ‡Â Â˙ÂˆÓÏ ‰ˆ˜Â‰ È�ÈÓ˘ ÌÂÈ· ¯‡˘�‰ Ï·‡

Â�ÓÓ ˙Â�‰Ï ,ÂÓˆÚ È�Ù· ÂÙ¯Â˘Â ‰¯Â„Ó ÂÏ ‰˘ÂÚÂ . È‡˘¯ Â�È‡Â
‰‡·‰ ‰�˘Ï ‰ÎÂ�Á ˙Â¯�Ï ÂÁÈ�‰Ï ,‡Â ÒÂ‡Ó ÈÏÎ· ‡Ï ÂÏÈÙ] ÔÈ‡˘

ÂÏÎÂ‡Ï ‡Â·È˘ ˘˘Á[ ,˙¯Á‡ ‰˜Ï„‰· Â�ÓÓ ‰�‰ÈÂ ÁÎ˘È ‡Ó˘.34  
ÂÏÈ˙Ù‰ È¯ÈÈ˘ Ì‚ ÛÂ¯˘Ï ˘È ‰Ê ÏÏÎ·.35  ˙‡Ê „Ú Ì¯È‡˘ÈÂ˙ .יג

‰ÎÂ�Á ,È�ÈÓ˘ ÏÈÏ· ÔÓ˘‰ ÔÓ ¯‡˘�‰ ÌÚ ÌÙ¯˘ÈÂ ,‰ÏÂ‚Ò ‡È‰Â 
ÊÚ· ÂÊ ‰�˘· Ì„ ˙‚È¯‰Ó Ïˆ�ÈÏ"‰.36  ÏÎ ÛÂÒ‡Ï Â‚‰�˘ ˙ÂÏÈ‰˜ ˘ÈÂ

˘ ˙ÂÏÈ˙Ù‰Â ÔÓ˘‰ÌÚ ·Â¯· ‰¯Â„Ó· ÌÙ¯Â˘ÏÂ Â¯‡˘�,37 ÌÈ¯¯Â˘ÓÂ 
                                    

 .ה ויש"ל תרעג ד"בה .31

 שלא החמיר שלא ]ב"תרעב ס[ע מבוארת לעיל "ודעת השו. א"א תרעד ס"רמ .32

 .הזמןלהשתמש בהם אחר 

 .ב"ח סקי"ח וכה"ב סק"מ .33

בשבת ' בתוס'  ועי.ט"ו וסקכ"ח סקכ"ט וכה"ז וסקי"ב סקי"ד ומ"ע תרעז ס"שו .34

משום דנר שבת להנאתו ,  שפירשו מה בין זה לשמן של נר שבת שמותר.]מד[

עיקרו לא להנאתו בא אלא כ נר חנוכה "משא, ויושב ומצפה שיכבה, בא

לגמרי ו  אלא מקצה,נס אינו מצפה שיכבה ה ומשום חביבות,לפרסומי ניסא

 . ותולמצו

אבל בראשונים מבואר בהדיא דגם , ע לא הזכיר אלא דין השמן"הנה בשו .35

ה "שכ, ]וכדבסמוך, והינו בדלקה רק כשיעור מצוותה[הפתילות בכלל 

 .י"ר שהובאו גם בב"באבודרהם ושא

 .פרק צא' זכר דוד מאמר ג .36

ברבינו מאיר המעילי ובספר המאורות שנהגו ' עיו, כן מנהג ארצות המערב .37
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È˘‰Ó ÌÈ˘˜·ÓÂ" ÌÈÏ˘Â¯ÈÂ ÔÂÈˆÏ ·Â˘Ï ÌÏÂÚ ˙ÏÂ‡‚ Â�Ï‡‚È˘ ˙
˘„˜Ó‰ ˙È·Ï ,˙ÂÂˆÓÏÂ ‰¯Â˙Ï. 

 , ¯Á‡‰ ÔÓ˘· ÌÈ˘È˘ ÔÈ‡Â�˘ ‰Ê ÔÓ˘ ·¯Ú˙�Á‡ ÔÓ˘· ¯Ò‡¯ .יד
ÂÏË·Ï È„Î ,¯Ò‡� ÏÎ‰ . È„Î ¯˙È‰ ÔÓ˘ ˙·Â¯Ú˙‰ ÏÚ ÛÈÒÂÈ ‡Ï Ì‚Â

ÂÏË·Ï.38˙ÂÓ ‚‚Â˘· ·¯ÈÚÂ ¯·Ú ¯ , ÈÓÏ Â‡ ÂÏ ¯Ò‡� „ÈÊÓ· ·¯ÈÚ Ì‡Â
ÂÏÈ·˘· ‰˘Ú�˘ ,¯˙ÂÓ ÌÈ¯Á‡Ï Ï·‡.39 

, ‡Ó�˘ ÈÓ· ‰Ê ÏÎ Ì�· Ô˙�Ï„‰Ï ·ÈÈÂÁÓ‰ ¯ÂÚÈ˘Î ÔÓ˘ ˙Â¯˜‰ .טו
ÔÓÊ‰ ÚˆÓ‡· ˙Â¯�‰ Â·ÎÂ ,¯˙ÂÈ Ô˙� Ì‡ Ï·‡ ,¯ÈÈ˙˘�Â , ¯˙ÂÓ
 ¯‡˘�‰ ÔÓ˘· ˘Ó˙˘‰Ï]˙ÂÏÈ˙Ù·Â [‰ÏÈÁ˙ÎÏ , ¯ÂÚÈ˘ ¯Á‡ È¯‰˘

Ï ¯˙ÂÓ ˜Â˘‰ ÔÓ Ï‚¯ ‰˙ÏÎ˘È ˙Â�‰‚ ÌÔÓˆÚ ˙Â¯�‰ ÔÓ.40Â  ˘È
‰Ê· ÔÈ¯ÈÓÁÓÂ˙ÂÂˆÓÏ ‰ˆ˜Â‰ ˙Â¯�· Ô˙�˘ ÔÓ˘‰ ÏÎ˘ ,Â Ï ·ÂË ˘ÂÁ

Â Ì˙Ú„Ï˘ ‰ÏÈÁ˙Ó ˙Â�˙‰Ï ‰ˆ˜Ó Â�È‡¯ÂÚÈ˘Î ‡Ï‡ , È‡˘¯ ‡‰È Ê‡Â
Ô˙ÂÂˆÓ ¯ÂÚÈ˘Î Â˜Ï„˘ ¯Á‡ ¯‡˘�˘ ‰Ó· ˘Ó˙˘‰Ï.41 

                                                                                      
לפרסם הנס שנעשה בשמן , פ קדמוננו לשרוף שיירי כל השמן והפתילות"ע

 . ש"ע. ק שאסור בהנאה"ביהמ

 .ד"ע תרעז ס"שו .38

האם , ע באופן שנבלע שמן ממותר השמן שבנר באיזה כלי" ויל.א"ח סקל"כה .39

מא אין האיסור אלא במשתמש או דל, נחשב איסורי אכילה וצריך להגעילו

אבל הבליעות , ז מפקיעו ממצוותו"ועי, בשמן לצורכו לדבר אחר שאינו מצוה

. שמא אין בהם איסור, לא למצוה ולא לצורך האדם, שאינן ראויות לכלום

, לבטל שמן הנותר מן הנר שנתערב בשמן אחר' ואין להוכיח ממאי דבעינן ס

והרי נהנה משמן , וי השמןדשם אחרי שנתערב יש לאדם תועלת בריב

, ולזה הוצרכו לדין ביטול בשישים, שהוא ראוי לשימוש למצוותו, הארסור

ע אם בדין "גם יל. שמא אין דינו כאיסורי אכילה, אבל היכא דאינו ראוי לכלום

וגם למצוה אחרת החשובה ממנה , הוקצה למצוותו היינו דוקא לאותה המצוה

 . ע"וצ. יאו דלמא בזה שפיר דמ, אסור לקחתו

 .ו"ח סקכ"ח וכה"ב תרעז סקי"מ .40

ובזה  [.ה בשיעור"צ זללה"ר הגרב"ה בשם מו"וכ, ח שם"ח וכה"ב תרעז סקי"מ .41

, לא שייכא סברת המחמירין לעיל שנאסר להשתמש לאור הנרות מפני הרואין

ולא לאור , דהכא משתמש בשמן הנשאר, ]ל"וכנ, אם התנה' ואז לא יועיל אפי[
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ÈÓ˘ ÏÈÏ· ÂÈÏÚ ÛÈÒÂ‰Â�‰ Â·Î , È�ÔÓÊ‰ ÚˆÓ‡· ÈÚÈ·˘ ÏÈÏ· ˙Â¯ .טז
‰Ú˘ ÈˆÁ ¯ÂÚÈ˘Ó ¯˙ÂÈ ,Ú‡" ÛÂÒ ¯Á‡ ˙Â¯�‰ Â·Î È�ÈÓ˘ ÏÈÏ·˘ Ù

ÔÓÊ‰ ,ÏÂÓ˙‡Ó ¯Ò‡�˘ ÔÓ˘ Ì‚ ·¯ÂÚÓ ¯‡˘�‰ ÔÓ˘· È¯‰ , ÏÎ‰Â
‰‡�‰· ¯ÂÒ‡ , ÌÈ˘È˘ ÈÙ Ô˙�˘ ÔÓ˘‰ ˙ÙÒÂ˙· ‰È‰ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡

ÈÚÈ·˘ ÏÈÏÓ ¯‡˘�‰Ó ,ÌÈ˘È˘· ÏË·˙� Ê‡˘.42 ÔÈ¯ÈÓÁÓ‰ ˙Ú„ÏÂ 
¯Ò‡� Ì˙Ò· Ô˙�˘ ÔÓ˘‰ ÏÎ˘ ,¯ÂÚÈ˘‰ ¯Á‡ ‰·Î ÂÏÈÙ‡Â ,‡" Î

˘� ‡Ï ÂÏÈÙ‡¯ÂÒ‡ ÈÚÈ·˘ ÌÂÈÓ ÏÏÎ ¯‡,43 �Î ‰�˙‰ Ì‡˘ ‡Ï‡" Ï
¯ÂÚÈ˘Î ‡Ï‡ ¯ÂÒ‡È ‡Ï˘ , ÌÂÈ· ˙Â¯�‰ Â·Î˘ ÔÙÂ‡· ‡Ï‡ ˘˘Á ÔÈ‡

ÔÓÊ‰ ÚˆÓ‡· ÈÚÈ·˘. 

ÓÓ ÍÙ˘˘ ˙ÈÁÂÏˆ·˘ ÔÓ˘‰ ¯˙ÂÓ , ÈÏÂÎÏ�Ï ‰�Á ˙Â¯�ÎÂ‰ .יז
¯Ò‡� Â�È‡ ‡ÓÏÚ.44  

íé÷ìåã úåøðäùë äëàìîî òðîéì âäðîä 

 ‰ÔÈ˜ÏÂ„ ,45 ÈÙÏ� ÌÈ˘�ÓÈÏ ˙Â‚‰Â�‰˘ ÔÓÊ· ‰Î‡ÏÓÓ Ú�Â¯˙ .יח
Ô„È ÏÚ Ò�‰ ‰˘Ú�˘.46‚ ‰Ê· ˘ÈÂ "Ú ÌÚË Î"„ÂÒ‰ Ù.47 Ï˜‰Ï ÔÈ‡Â 

                                                                                      
 שכתב שיש מקום לומר שאם עושה ]מב' א סי"ח[ן במנחת שלמה ועיי]. הנרות

קודם שכלתה רגל , "תוך הזמן"מועיל גם לענין שמן שנשאר אם כבתה , תנאי

דגם אזיל לשיטתו , :]כא[ואמנם אין לזה ראיה מדברי המאירי בשבת [, מן השוק

]. תוך הזמן' בלא תנאי אין נאסר מותר השמן אחר שכבתה אפי' ל דאפי"דס

אלא שהתנאי מועיל רק , מ כתב שמסתמות הפוסקים ודאי לא משמע כן"ומ

והיינו אחר שתכלה רגל , "אחר שדלקה כשיעורה"שלא ייאסר השמן שנשאר 

מ לא מהני "מ, פ שאין זקוק לה"אע, הזמן הזה" קודם"אבל כבתה , מן השוק

 .תנאי להתיר השמן הנשאר בהנאה

 .ז"קכח ס"וכה, ה מן השמן"ל תרעז ד"בה .42

 .ח שם"כה .43

 .ח"ח סקכ"וכה, ה הצריך"ל תרעז ד"בה .44

 .א"ע תרע ס"שו .45

ומה שהוא בעת שהנרות דולקות ]. בזה בסמוך' מיהו עי[, ו"ח סק"ג וכה"ב סק"מ .46

נ כדי שלא להסיח דעת מן הנס "א, כדי שיהא היכר שאסור להשתמש לאורה

, ת שנעשו להאירנ שמא יכבו הנרו"א, ט"כיו] לפחות אותה שעה[עשאוהו 
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‰Ê·.48‰Î‡ÏÓ ˙Â˘ÂÚ ÌÈ˘�‰ ÔÈ‡˘ ÔÓÊ‰ Â˙Â‡·˘ ·ÂËÂ  , Â·˘È
˙Â¯�‰ ÌÂ˜Ó· ,Ò�‰ È�È�Ú· ˘È‡‰ ¯ÙÒÈÂ.49 

·˘ ˘È�Ó Â‰ÈÏ‡ È·¯Ó"Ï , ÌÈÏ˘Â¯È È�È·¯" ‡È·‰ ÁˆÊ È�Â ‰·‡ .יט
‰�ÎÒ· ‰ÏÙ� ‰˘‡ Ì‡˘ ‰Ï·˜ Ì‰Ï , ¯Â„˙�Ï ‡Ï˘ ¯„ ‰Î‡ÏÓ ˙Â˘Ú

Ïˆ�˙Â ‰ÎÂ�Á· ,„Á‡ ÌÂÈ ÌÈ¯„Â� ˘ÈÂ ,ÌÈÓÈ È�˘ ÌÈ¯„Â� ˘ÈÂ , ‰Ó ÈÙÎ
Âˆ¯È˘.ı¯‡Ï ıÂÁÓ ˙Â‡·‰ ÌÈ˘�‰ Í‡  , ‰�˘Ó ‰�È‡ ‰˘‡ ÏÎ ‰ÓÓ

ÂÁ· ‰‚‰�˘"Ï.50 

‰ÈÈ�‰˘ ÔÓÊ ¯ÂÚÈ˘ , ˜ÂÏ„Ï ÔÈÎÈ¯ˆ˘ ÔÓÊ‰ ¯ÂÚÈ˘Î Â�ÔÈ˜ÏÂ„ ˙Â¯ .כ
Â˙È·· ,‰ÚÈ˜˘‰ ¯Á‡ ‰Ú˘ ÈˆÁÎ ‡Â‰Â.51 ˘È˘ ÏÈÚÏ ¯‡Â·Ó‰ÏÂ 

                                                                                      
 .ז"ח סק" כה–ח "וישתמשו לאור נ

מלכות ' והיינו מפני שהנשים מושרשין בבחי. ח וישב הלכות חנוכה אות כז"בא .47

על כן עשו תוספת לעצמן להתקדש בזה , שיש לה תוספת קדושה בחנוכה

 .ע בספרו ידי חיים"וע, לימנע ממלאכה בשעת הדלקת הנרות

 .ה"צ זללה"ר הגרב"מו .48

 .ה"צ זללה"ר הגרב"ומ .49

 .ש שמנהג בני ירושלים לעשות מלאכה"וע, וישב חנוכה אות כז' ח פ"בא .50

, ס דולקות"ב שהביא שיש נוהגין עד זמן שנרות ביהכנ"ט תרע סק"בבאה' עי .51

ח כתבו שהוא רק "ח סק" ובכה]ז"צ סק"ושעה[ד "ב סק"אבל במ, והיינו עד חצות

טעם שנמנעים ממלאכה משום היכר לפי הוהנה @@. כפי שיעור חצי שעה

וכן לפי הטעם שמא יכבה נר שלו וישתמש לאור , לאיסור ההנאה מן הנרות

כי אז פסק , כ אין טעם לימנע ממלאכה אחר חצי שעה שדלקו הנרות"א, ח"נ

אמנם נראה שטעם המחמירין .  דמותר ליהנות מן הנרות]ב"תרעב ס[ע "מרן השו

משום דסבירא להו , ת דולקות בבית הכנסתלאסור עד חצות שהוא זמן שהנרו

ט שלהן לפי שהנס "דעיקר הטעם לימנע ממלאכה משום דעשאוהו הנשים כיו

כ כל "א, ועל כן כמו שבבית המקדש היה זמן ההדלקה עד חצות, נעשה על ידן

אבל המקילין סברי דעיקר הטעם משום , ט שלהם"אותו הזמן חשיב להו כיו

כ רבינו "וגם למש. [כ אחר חצי שעה אין לאסור"וע, איסור ההנאה מן הנרות

רק , ט"מ לא הזכיר שמחמת כן עשאוהו כיו"מ, פ הסוד"ח שיש טעם ע"הבא

ולעולם , המלכות' שיוסיפו הנשים להתקדש בזה לפי שיש תוספת קדושה בבחי

 .]אין זה אלא בשעת הדלקת הנרות בביתו דוקא
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¯ÈÓÁ‰Ï˙È¯˜ÈÚ‰ ‰ÚÈ˜˘‰ ¯Á‡ ‰Ú˘ ÈˆÁ „Ú ˙Â¯�‰ Â˜Ï„È˘ ,52 
‡" ‰ÚÈ˜˘‰ ¯Á‡ ˙Â˜„ ˘ÓÁÂ ÌÈÚ·¯‡Î „Ú ‰Î‡ÏÓÓ ÂÚ�ÓÈ Î

ÔÈÚÏ ˙È‡¯�‰. 

�¯‡‰ ÓÈÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡˘ ¯˜ÈÚ�˘ ˙Ú· ‡Ï‡ ‰Î‡ÏÓÓ Ú�ÌÈ‡ˆÓ  .כא
˙È·· ,˘ÂÁÏ ÔÈ‡ Â‡ˆÈ˘Î Ï·‡.53  

˘ ‰Ó�Ó�ÈÙ˙Â ‰‚È¯ÒÎ ˙ÂÎ‡ÏÓÓ ˜¯ ‡Â‰ ‰Î‡ÏÓÓ ÌÈÚ¯‰  .כב
ÒÂ·ÈÎÂ ,‰ÈÙ‡Â ÏÂ˘È· Ï·‡ÔÈ¯˙ÂÓ ˙È·‰ ÈÎ¯ˆ ¯‡˘Â .54 ÔÎ˘ ÏÎÂ 

                                    
רגל מן השוק היינו חצי לפי שמה שאמרו שבחצי שעה אחר השקיעה נכלית  .52

, שהיא כרבע שעה אחר השקיעה הנראית לעין, שעה אחר השקיעה העיקרית

, יוסי כהרף עין' יהודה ואתי בין השמשות דר' כי שלים בין השמשות דר

 .שעיקר ההלכה כמותו

, פ המבואר לעיל במה שנחלקו האחרונים בטעם הדבר שנמנעו ממלאכה"שע .53

דאם , ש לימנע ממלאכה גם כשיצאו מן הביתכ האם י"נראה שבזה תלוי ג

וגם , ודאי שביוצא מן הבית אין לחוש, הטעם משום שמא ישתמשו לאורן

, י הנרות"להטעם דמשום היכר לנרות המצוה נראה שאינו שייך כשאינו ע

, כ מה לי בבית ומה לי במקום אחר"א, ט"אבל אם הטעם מצד דעשאוהו כיו

 זו אין עושות מלאכה עד חצות שהוא זמן שהרי לשיטה, וממקומו הוא מוכרע

ומעתה אחרי . פ שאין הנרות לפניה"ואע, הדלקת הנרות בבית הכנסת

צ לימנע ממלאכה אלא בחצי שעה כפי "שהכרעת הפוסקים שגם הנשים א

אלא , ט"מ דאין עיקר הטעם מפני שעשאוהו כיו"ש, שדולקין הנרות בבית

ז ביוצאין מן הבית "ולפ, ורהמטעם היכר לנרות המצוה או שמא ישתמשו לא

מ לא הזכיר שמחמת "מ, פ הסוד"ח שיש טעם ע"כ רבינו הבא"וגם למש [.שרי

רק שיוסיפו הנשים להתקדש בזה לפי שיש תוספת קדושה , ט"כן עשאוהו כיו

, ולעולם אין זה אלא בשעת הדלקת הנרות בביתו דוקא, המלכות' בבחי

 ].שמתאים גם לשאר הטעמים

ושם מבואר דאינו מכל , ח"תב שנמנעות ממלאכה כמו ברח שכ"בב' עי .54

צ "ר הגרב"ומו. ותלוי במנהג, רק שלא יהא כחול לגמרי, המלאכות ממש

ט "וכל שמותר ביו, עבודה נאסרה" מלאכת"ה בשיעור הורה דרק "זללה

ולכאורה היה נראה שהדבר תלוי . ובמועד מותר גם בעת שהנרות דולקות

כ מלאכת "א, ט" הטעם מצד דעשאוהו הנשים כיודאם, בטעמי המנהג הנזכרים

אבל אם הטעם מצד שמא , מ"ולכאורה גם לא עדיף מחוה, אוכל נפש מותרת
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Ë ÏÈÏ·˘"Â„ÎÂ ÁÂÏÈ‚Î ˙ÂÎ¯ˆ�‰ ˙ÂÎ‡ÏÓ‰ ÏÎ· ÔÈ¯˙ÂÓ Ó ,' ÈÎ¯ˆÏ˘
Ú�ÓÈÏ ÂÏ·È˜ ‡Ï ‰ÂˆÓ. 

. ˘ ÔÓÊ· Ì‚ ˙¯˙ÂÓ�ÎÓ ˙·È˙Î ,‰Î‡ÏÓ ˙Â˘ÚÏ ‡Ï˘ ˙Â‚‰Â˙· .כג
Ú‡Â"˙¯˙ÂÓ ‰ÒÈ·Î ˙�ÂÎÓ ˙ÏÚÙ‰ Ì‚˘ ¯˘Ù‡˘ Ù , ‰· ÔÈ‡˘ ÈÙÏ

˙Â‰˘ ,Ó"Ú˘ ÈˆÁ ˜¯ ‡Â‰ ¯ÂÒÈ‡‰ ÔÓÊ˘ ÔÂÈÎ Ó‰ , Ì‚ Ú�Ó‰Ï ˘È
ÔÓÊ‰ ¯Â·Ú „Ú ‰ÊÓ.55 

 ‡ Ì‚˘ ˙ÂÓÂ˜Ó ˘È.56 ÏÎÓÂ� ÌÈ˘�Î‡ÏÓ ˙Â˘ÚÏ ‡Ï˘ ÔÈ¯‰Ê‰ .כד
˙È·· ‰˜Ï„‰‰ ¯˜ÈÚ ÔÓÊ· ‡Ï‡ ¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈ‡ È‡„Â ÌÈ˘�‡· ÌÂ˜Ó ,

Â˙È·· ‡Â‰˘Î ˜¯Â.57 

                                                                                      
כשם שכל , כ לכאורה יש לימנע מכל המלאכות"א, ח"ישתמשו לאור נ

, ולפי הטעם שהוא משום היכר לנר המצוה, ח"המלאכות אסורות לאור נ

אמנם @@. ז איכא היכר"ס עי"דסו, אפשר דסגי שנמנעים ממקצת המלאכות

מבואר דגם לטעמים אלו לא , אחר שבאחרונים כתבו להתיר במלאכות הבית

ולא השוו הדין לימנע מכל המלאכות שאסור , קיבלו אלא במקצת המלאכות

 .לעשותן לאור הנר

 .ה"צ זללה"ר הגרב"מו .55

ין מלאכה דהנה להטעם דאין עוש, ויש לבאר בזה. ו"ח סק"ג וכה"ב תרע סק"מ .56

וכן להטעם דשמא יכבה הנר , כדי שיהא היכר שאסור להשתמש לאורם

, ז אין טעם לחלק בין אנשים לנשים בזה"כ לפ"א, האחר שמשתמשין לאורו

ואף שטעמים אלו נזכרו בפוסקים , שהרי האיסור להשתמש לאורה שוה לכל

תן ל דדיברו בנשים לפי שמצויות יותר בבית ומלאכ"י, כטעם למנהג הנשים

וכבר [, אבל ודאי שיש לחוש ולהחמיר גם באנשים, כ באנשים"משא, בבית

מדהגבילו זמן , נתבאר שנראה הכרעת הפוסקים דטעמים אלו עיקריים יותר

אמנם לפי הטעם הנזכר באחרונים שאין הנשים עושות ]. המנהג עד חצי שעה

 ומשום זה עשאום ,]לעיל בזה לענין מאכלי חלב' עי[, מלאכה לפי שנעשה הנס על ידן

, ל"פ הסוד כנ"ח דהטעם ע"כ בבא"וכן למש. כ אין זה שייך באנשים"א, ט"כיו

 .אין זה שייך באנשים

פ המבואר דאין הטעם להחמיר באנשים אלא מצד שמא ישתמש או להיכר "ע .57

כ בזמן שכבר מותר "א, ט"ולא שייך בהו טעמא דעשאוהו כיו, לנרות המצוה

 .אין להחמיר, ל"שאין לחוש לטעמים הנ, ו בביתואו כשאינ, להשתמש בנרות
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 פרק יב

òá ä÷ìãää"ùöåîáå "ù 

·· ÔÓ˘ Ô˙ÈÏ ÍÈ¯ˆ ˙·˘ ·¯Ú�Ú˘ ÈˆÁ „Ú Â˜Ï„È˘ È„Î ˙Â¯‰  .א
Î‰ ˙‡ˆ ¯Á‡ÏÌÈ·ÎÂ.1‰Ê ¯ÂÚÈ˘Î Ô˙� ‡Ï Ì‡Â  , Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ�
Â˙·ÂÁ È„È ‡ˆÈ , ¯ÂÊÁÏÂ ¯ÂÚÈ˘Î ÔÓ˘ Ô˙ÈÏÂ ‰˙Â·ÎÏ ÍÈ¯ˆ ÔÎ ÏÚ

˜ÈÏ„‰ÏÂ ,Í¯·È ‡Ï Ï·‡.2  

˘‰ Ô˙ÈÏ Â¯‰ÊÈ Á˙Ù· ÌÈ˜ÈÏ„Ó‰ , ‡Ï�ÁÂ¯‰ ÔÓ Ô‚ÂÓ ÌÂ˜Ó· ˙Â¯ .ב
‰˙¯È‚ÒÂ ˙Ï„‰ ˙ÁÈ˙Ù· ‡˘È¯ ˜ÈÒÙ· ˙Â¯�‰ ÈÂ·ÈÎ ÂÓ¯‚È,3 ÔÎ˘ ÏÎÂ 

Â¯�‰ ÂÚ·˜È ‡Ï˘‰ÓˆÚ ˙Ï„· ˙ , Â‡ ‰˜ÈÁ¯Ó ˙Ï„· ‰ÚÂ�˙ ÏÎ˘
Â ¯�Ï ÔÓ˘‰ ˙·¯˜ÓÌ‚ Â‡ ÈÂ·ÈÎ„ ‡˘È¯ ˜ÈÒÙ ÈÂ‰ ‰ÊÏ ÔÂÂÎÓ Â�È‡˘Î 

‰¯Ú·‰ ,ÂÌ‚˙Á�· Á˙ÂÙ· .4‰Ê· ¯ÂÒÈ‡ ÔÈ‡ ‰ÂÚ˘ ˙Â¯�·Â .5 

  Î,6 ÈÙÏ� ÔÈ˜ÈÏ„Ó ˙·˘ ·¯Ú·"˙·˘ ¯�Á ¯�Á‡Â ‰ÏÈÁ˙ ‰ÎÂ .ג
‰Î‡ÏÓÓ ¯Ò‡� ·Â˘ ‰˜Ï„‰· ˙·˘ Ï·È˜˘Î˘ ÌÈ˜ÒÂÙÏ ÌÈ˘˘ÂÁ˘,7 

                                    
 .ו"ח סק"ב וכה"ב תרעט סק"מ .1

 .ב"ח תרעב סקי"כה .2

 .ד דהכל לפי הענין"ש עוד בסו"ג וע"ח סק"ב וכה"ב סק"ומ, א"ע תרפ ס"שו .3

 .ח"ה וסק"ח סק"ד וכה"ב סק"ב ומ"ע תרפ ס"שו .4

 .ח שם"ד וכה"צ סק"שעה .5

 .ע תרעט"שו .6

דעות אם מועיל תנאי '  הביא ב]י"רסג ס[ע "פ שבשו"ואע. א"ח סק"וכהא "ב סק"מ .7

מבואר כאן שהחמיר כהשיטות שלא לעשות תנאי , שלא לקבל שבת בהדלקה

ח "וגם נ, כי מצד הסברא היו צריכין להקדים נר שבת מצד דתדיר קודם, בזה

, ז כתב מרן להקדים"ועכ, הם כנגד נרות המנורה אשר הדלקתן מאוחרת יותר

, ומכאן שגם בכל ערב שבת יש להמנע מלהתנות שלא לקבל שבת בהדלקה
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‚ÂÚ ¯·„· Ì‚Ù ˘È Ì"Á‡Â ˙·˘ Ï˘ ‰ÏÈÁ˙ ˜ÈÏ„È Ì‡ „ÂÒ‰ Ù" Ï˘ Î
‰ÎÂ�Á.8 ÌÈ¯˘Ú „Ú ÌÈ¯˘ÚÎ ÂÊ ˙·˘· ˜ÈÏ„‰Ï ÌÈÏ˘Â¯È· Ì‚ ÔÈ‚‰Â�Â 

‰ÚÈ˜˘‰ È�ÙÏ ˙Â˜„ ˘ÓÁÂ.9 ‰·¯‰ ˙Â¯� ˘È˘ ÌÈ�Â¯Á‡‰ ˙ÂÏÈÏ·Â 
‰ÎÂ�Á· ,ÌˆÓÂˆÓ ÔÓÊ‰Â , ¯Á‡ „ÈÓ ˙·˘ ˙Â¯� ˜ÈÏ„‰Ï ‰˘‡‰ ÏÎÂ˙

‰ÎÂ�Á‰ ˙Â¯�Ó „Á‡ ¯� ÏÚ·‰ ˜ÈÏ„‰˘.10  

, ÏÈÁ˙ ˙·˘ Ï˘ ˜ÈÏ„‰Â ÁÎ˘ ,Â˙·˘ÁÓ· ˙·˘ Ï·È˜ ‡ÏÂ‰ .ד
Á‡ ‰ÎÂ�Á ¯� ˜ÈÏ„‰Ï È‡˘¯"Î .˜ÈÏ„Ó‰ ˘È‡· ‰Ê ÏÎÂ , ‰˘‡‰ Ï·‡

‰˙˜Ï„‰· ˙·˘ ˙Ï·˜Ó ‡Ó˙Ò· ,Â ˙È‡˘¯ ‰�È‡Á‡ ˜ÈÏ„‰Ï" ˙Â¯� Î
‰ÎÂ�Á ,‰¯Â·Ú ˜ÈÏ„È˘ ¯Á‡Ï ¯Ó‡˙ ‡Ï‡ , ÏÚ Í¯·È ‡Â‰Â

‰˜Ï„‰‰,11 ÌÈÒÈ� ‰˘Ú˘ ˙Î¯· Ï·‡ ]‡ ÏÈÏ· Â�ÈÈÁ‰˘Â' [ ÏÎÂ˙

                                                                                      
 ,]ח אות ט"ב פי"ח[צ "כמבואר באול, ורק לצורך מצוה וכיוצא בזה יוכלו להתנות

 .ש"ע

 .ד האמת"ח שם דיש טעם בזה ע"וגם בכה, ח וישב אות כ"בא .8

מ אין "ומ]. ל"ז אוירעבאך זצ"וכן נהג הגרש[, ה בשיעור"צ זללה"ר הגרב"מו .9

מ שיש לפרוש "לדעת הרא] בכל שבת[כי יש להורות לחוש , מאחרין יותר

ב רסא "וכמבואר במ, ממלאכה כעשרים דקות או רבע שעה לפני השקיעה

 .ג"סקכ

 .ה בשיעור"צ זללה"ר הגרב"פ מו"וכ, ח שם"בא .10

ז דכל מידי דלא מצי עביד לא "ג שהקשה ע"בפמ' ועי. ג"ח סק"א וכה"ב סק"מ .11

וכבר תמהו בזה דאין זה אלא כשהמשלח מופקע לגמרי מן , צי משוי שליחמ

ודאי יוכל לשלוח , אבל במחוייב אלא שנאסר מסיבה צדדית לעשותה, המצוה

אבל בדבר , דאין זה אלא בדבר דאילו עביד גם דיעבד לא מהני, ועוד. שליח

, ליחודאי דמצי משוי ש, שיש עליו איסור לעשותו ואם עשאו הועיל בדיעבד

מ קיימה מצות "ג דעבדא איסורא מ"ח אילו תדליק בעצמה אע"נ בנ"וה

מ " גבי מילה דאפילו מל בשבת באיסור מ.]קלז[ש בשבת "וכמ, ח"הדלקת נ

ב חולה יכול השליח "ח שאם בעה"דהנה דעת הבא,  ויש להוסיף.מצוה קעביד

 זה שאין, מ נראה לכאורה"ומ, ב יברך"ובעה, להדליק לפניו באותו החדר

אלא שהוא חלוש ואינו , ב רשאי להדליק מן הדין"ששם בעה, דומה לנדון דנן

אבל כאן שהאשה אינה רשאית , ר"יכול לבוא להדליק בחלון הפונה לרה

פ "ג שעכ"בזה תועיל סברת הפמ, מפני שקיבלה שבת, מדינא להדליק כעת
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‡È‰ Í¯·Ï.12 ¯Á‡ ˜ÈÏ„‰ ‡ÏÂ ˙·˘ ‰Ò�Î�Â ÔÓÊ‰ ¯Á‡˙� Ì‡Â 
‰¯Â·Ú , ˙Î¯· Í¯·ÏÂ ÌÈ¯Á‡ ˙Â¯� ˙Â‡¯ÏÂ ÍÏÈÏ ‰ÎÈ¯ˆ˘ ‰‡¯�
‰‡Â¯‰.13  

Ú‡"ÏÂ„‚ ÌÂÈ‰ „ÂÚ· ˙·˘ ·¯Ú· ÔÈ˜ÈÏ„Ó˘ Ù , Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó .ה
ÌÈÓÈ ¯‡˘· ÂÓÎ.14 

ÈÈ‰Â�Ó‰ ‚ÏÙ Ì„Â˜ ˙·˘ ·¯Ú· ‰˜Ï„‰‰ ÌÈ„˜‰Ï ÔÈ‡ , Â�Á‰ .ו
‰ÏÈÏ‰ Ì„Â˜ ÚÈ·¯Â ‰Ú˘.15Ì„Â˜ ˜ÈÏ„‰ Ì‡Â ,˙Â·ÎÏ ÍÈ¯ˆ , 

ÔÓÊ· ·Â˘ ˜ÈÏ„‰ÏÂ,Í¯·ÏÂ .16  

˘Ó�Î ‰Á�Ó ‰ÏÈÁ˙ ÏÏÙ˙È˘ ÍÈ¯ˆ"˜ÈÏ„È Î , „ÈÓ˙ „‚�Á‡Â ‰Á .ז
ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ· Ï˘ ,ÂÈ¯Á‡ ‰˙È‰ ˙Â¯�‰ ˙˜Ï„‰Â,17 ˙˜Ï„‰·˘ „ÂÚÂ 

‰ÏÈÏÏ ˙ÚÎ ÔÓÊ‰ ·È˘ÁÓ˘ ‰‡¯� ‰ÎÂ�Á ˙Â¯� , ‰‡¯� Â˙ÏÈÙ˙·Â

                                                                                      
 .   ולכן מורינן שדוקא השליח יברך, היא עצמה לא תוכל לברך

 .דלא גרעא משאר רואה, ד"ח סק" שם וכהב"מ .12

דרק שם מצינו חיוב [, ע לענין הנמצא אצל הנכרים"וכעין מה שנתבאר בשו .13

 .ש הכא שלא הדליקה כלל"וכ, ]לראות הנרות

ה בשיעור הביא שיש שהקשו לדברי "צ זללה"ר הגרב"ומו. א תרעט"רמ .14

ח "צאין בהדלקת נהיאך יו, ח במדליק קודם השקיעה"ם דאין יוצאין יד"הרמב

, ח"ש תיקנו זמן אחר להדלקת נ"ם בע"ל דלדעת הרמב"כ צ"אכן ע, ש"בע

 ]ה ולא מקדימין"תרעב ד[ל "ונראה שנתכוון בזה לומר שלא כדברי הבה. מ"ולק
מ המקדים "ע שההדלקה בצאת הכוכבים מ"ש שגם להשו"שהוכיח מהדלקת ע

, ע דאין מקדימין"השוש "ה דקות אינו בכלל מ"עד רבע שעה או אפילו עד כ

ה אין "ר הרב זללה"ולדברי מו, ש"כ איך נתקיימה המצוה בע"משום דאל

בלשון המאירי שכתב דבערב ' ועי. ש תיקנו זמן אחר"כ לע"דע, להוכיח מזה

 .ומשמע כהמבואר, שבת משום דלא אפשר שאני

ני הקדמת בדי, פרק ט[ ועיין לעיל .ה"א ותרעט סק"ח תרעב סקי"ב וכה"ב תרעט סק"מ .15
 מה שנתבאר בחישוב זמן זה כמה דקות הוא קודם השקיעה הנראית ]ההדלקה

 . בימי חנוכה

 .ח שם"כה .16

 .ט"ח תרעא סקע"כה .17
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ÌÂÈÏ Â·È˘ÁÓ˘ ,È¯˙Ò„ È˙¯˙ ÈÂ‰Â.18  

, ]ÈÈ‰Â� ˜ÈÏ„‰Ï ¯˙Â, ]ÈÚˆÓ‡ ‡Ï· Â�Ó ˙·˘ ¯�Á ¯�È"˘ ‡Ó‰ÎÂ .ח
‰ÂˆÓ Ï˘ Ì‰È�˘˘ ÈÙÏ.19  

, ]˘‡˘ ˘È]‰˜Ï„‰‰ ¯Á‡ ˙Â‰˙˘‰Ï ÔÓÊ ÔÈ�Ú·˘ Â‚‰¯· ˘·˙  .ט
ÌÈ¯ÂÓÊÓ ¯‡˘ ÌÚ ÔÁÏÂ˘‰ ÏÚ ˙·˘ ÏÈÏ· ¯Âˆ ÊÂÚÓ ¯ÓÊ‰ ÌÈ¯ÓÂ‡.20  

·‰„ ˙·˘ È‡ˆÂÓ· ‰˜Ï�ÙÓ ‰ÏÈÁ˙ ÏÈ„·È Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ�È  .י
‰¯È„˙ ‡È‰˘ ,ÏÈÁ˙ ˜ÈÏ„È Â‡ ˙·˘‰ ÔÓ ‰‡ÈˆÈ‰ ¯Á‡Ï È„Î ‰

 Ò�‰ ÌÂÒ¯Ù ÌÈ„˜‰ÏÂ] ÏÈ„·Ó‰ ÍÂ¯· ¯Ó‡È Â�˙��ÂÁ ‰˙‡ ÁÎ˘ Ì‡Â
Á‡Â"˜ÈÏ„È Î21[ , ¯˙ÂÈ ‰�ÂÎ�‰ Í¯„‰Â]˙È·· [Á‡Â ÏÈ„·È˘" Î

˜ÈÏ„È.22 

,   ÏÚ ˘‡‰ È¯Â‡Ó ‡¯Â· Í¯·È ‡Ï�Á ˙Â¯�ÈÏ„‰Ï ÌÈ„˜Ó‰,‰ÎÂ˜ .יא

                                    
 ובמרן ]'וישב אות כ[ח "ובבא]. ]י"א תרעב סק"א[ג "ע בפמ"וע[, ב"ב תרעט סק"מ .18

 שאין זה ]ז"קס[צ "ע בשעה"וע. א ובמועד לכל חי כתבו שהוא מנהג בורים"החיד

 .אלא במדליק הרבה קודם השקיעה

דדוקא ,  שיש חולקים בזה]ג"סקי[ח " ובכה]ט"סק[ב "ש במ"וע, ב"ע תרעד ס"שו .19

' אבל בב, בנרות חנוכה עצמם רשאי להדליק מנר לנר שכולם מצוה אחת

 .מצוות שונות נראות כמבטלות זו את זו ואסור

 לאחר: ל"תלמיד תרומת הדשן שכתב על רבו וז ל]קנב' א עמ"ח[ה בלקט יושר "כ .20

. בדילוג אותו אמר לפעמים. ישועתי צור מעוז מנגנין היה] הללו [הנרות שאמר

 השלחן על שבת בליל ישועתי צור מעוז הזמר אמר ש"בע כשהדליק וזכורני

 .מזמורים שאר עם

 .ג"ח סק"ב וכה"ב סק"מ .21

ועל כן ,  שנחלקו בזה הראשונים והאחרונים]ה מדליקין"ל ד"ג ובה"תרפא סק[ב "במ' עי .22

אבל בבית דעביד , ס אין לשנות המנהג וידליקו קודם הבדלה"כתב שבביהכנ

 בשם מרן ]ד"סק[ח " ובכה]וישב אות כא[ח "אמנם בבא. כמר עביד ודעביד כמר עביד

כ "א הכריעו שאף שאין למחות הדרך הנכונה יותר בבית להבדיל ואח"החיד

 שהגם כי הבדיל בתפילה עדיין נשארת בו ]א מחנוכה"פ[י "ע בחמ"וע, להדליק

, כ להדליק"כ נהגו החברים להבדיל ואח"וע, הארת שבת עד סעודה רביעית

 .ואין לשנות
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¯Â‡‰ ÔÓ ˙Â�‰ÈÏ ÍÈ¯ˆ È¯‰˘ ,Â¯Â‡Ï ˘Ó˙˘‰Ï ¯ÂÒ‡ ‰ÎÂ�Á ¯�Â.23 
Ì�Ó‡¯˙ÂÓ ¯ÂÚÈ˘Î ˜Ï„˘ ¯Á‡  , ˘ÂÓÈ˘‰ ¯ÂÒ‡Ï ÔÈ¯ÈÓÁÓ‰Ï „·ÏÓ

ÔÓÊ‰ ¯Á‡ Ì‚ ˙Â¯�·.24 

 ‰ Â˙Â‡ Á˜È˘ ·ÂË�ÏÈ„·‰Ï ÌÈ„˜Ó‰, ‡¯Â· ˙Î¯·Ï ˜ÈÏ„‰˘ ¯ .יב
˘‡‰ È¯Â‡Ó ,Â�·ÎÈÂ ,‰ÎÂ�Á ˙Â¯�Ï Â�˜ÈÏ„ÈÂ ¯ÂÊÁÈÂ , ˙È˘Ú�˘ ¯Á‡˘

˙ÙÒÂ� ‰ÂˆÓ Â· ‰˘ÚÈ˘ ·ÂË ˙Á‡ ‰ÂˆÓ Â·.25Â  ¯˙ÂÓ ÔÎ ˜ÈÏ„‰Ï
Â�ÓÓÚ Ì‚ "ÈÚˆÓ‡ È ,Â‰ÂˆÓ Ï˘ ¯�Ó ˜ÈÏ„Ó „ˆÓ ¯ÂÒ‡Ï ÔÈ‡ ,

Â˙ÂÂˆÓ ‰¯·Ú ¯·Î ÏÈ„·‰˘ ¯Á‡˘.26 

�Ú‡"ÌˆÓÂˆÓ ‰˜Ï„‰‰ ÔÓÊ ¯˜ÈÚ˘ Ù , ˙·˘ È‡ˆÂÓ· ÌÈ¯‰Ê .יג
¯ ˙ËÈ˘Ï ˙·˘‰ ˙‡ˆ Ì„Â˜ ˜ÈÏ„‰Ï ‡Ï˘"˙.27 ·ÂË ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ 

˙·˘ ·¯ÚÓ ¯·Î ˙·˘ È‡ˆÂÓÏ ˙ÂÏÈ˙Ù‰ Â�ÈÎÈ˘ , ÂÎ¯ËˆÈ ‡Ï˘ È„Î
˙·˘ È‡ˆÂÓ· Ì˙�Î‰· ˙Â‰˘Ï.28 

 

 

 

                                    
 .א"ע תרפא ס"שו .23

 .א"ח סק"כה .24

 .א"ח תרפא סק"ב וכה"מ .25

 .ב"ח תרעד סקטו"כה .26

מ "מ, ה דאפילו אם הוי ספקוביאר הטעם בז, ה בשיעור"צ זללה"ר הגרב"מו .27

וכמו , ש תיקנו באופן שיוכל להדליק אחר שבודאי יצאה שבת"פשיטא שבמוצ

, ש יוצאין"ז בע"ם אין יוצאין בהדלקה שקודם השקיעה ועכ"שלדעת הרמב

 ועל כן .ש"ל גם במוצ"נ צ"ה, ש"ועל כרחינו משום שהוא תקנה בפני עצמה לע

 . צ להקל בזה בשבת זו"מ א"מ, ראת מדינא רק מחומ"גם מי שאינו חושש לר

 .ה"צ זללה"ר הגרב"בשם מו .28
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 פרק יג

úñðëä úéáá ä÷ìãä 

  ÈÓÂÒ¯Ù ÌÂ˘Ó.1�Î‰ ˙È··  ,‡ÒÈ�ÔÈÎ¯·ÓÂ ÔÈ˜ÈÏ„ÓÌ‚˙Ò  .א

                                    
 .ו"ע תרעא ס"שו .1

 בטעמי ההדלקה בבית הכנסת

 כתב שהוא כדי ]מד' סי[בכלבו . א: הנה ארבעה טעמים מצינו בזה בפוסקים 

לפרסם הנס בפני כל העם ולסדר הברכות לפניהם שיש בזה פרסום גדול 

 .]שבת כג[א "וכן הוא בריטב, ברכין אותו במקהלותת וקידוש שמו כשמ"להשי

המנהג הזה להדליק :  כתב]קיא' סי[ש בתשובה "בריב. ב. .]פסחים קא[ובמכתם 

בבית הכנסת מנהג ותיקין הוא משום פרסומי ניסא כיון שאין אנו יכולים לקיים 

המצוה כתיקונה להדליק כל אחד בפתח ביתו מבחוץ מפני שיד האומות 

ז "אלא שנהגו כך ע:  כתב]קמח' הלכות חנוכה סי[בספר המנהיג . ג. ל"עכ, התקיפ

שהנס בא במקדש בית עולמים ועושים כמו כן במקדש מעט בגולה לפרסם 

י כתב שנראה שתיקנו כן מפני "בב. ד. ל"עכ. הנס לפי שכולם מתקבצים שם

 משום וכמו שתיקנו קידוש בבית הכנסת, האורחים שאין להם בית להדליק בו

י אינו שייך "הטעם שכתב הבוהנה @@. אורחים דאכלו ושתו בבי כנישתא

 דעכשיו דלא ]א"רסט ס' סי[ע "ס כתב בשו"שהרי גם גבי קידוש ביהכנ, בזמננו

כ גם "וא, נ"אכלי אורחים בבי כנשתא יותר טוב להנהיג שלא לקדש בביהכ

וגם .  להיות כנידוןודיו לבא מן הדין, צ להדליק בזמננו דליכא אורחים"ח א"בנ

כ בזמננו שמדליקין "א, ש שהוא משום שאין מדליקין בחוץ"טעמו של הריב

ורק הטעמים שכתבו . בפתחי הבתים אין צורך שוב להדליק בבית הכנסת

מ לדינא "ומ, המנהיג והכלבו שהוא זכר למקדש או לפרסום הנס שייכי בזמננו

ק סברת הכלבו שהוא מצד ע הביא ר"לפי שבשו, מדליקין ומברכין גם בזמננו

 דכיון ]קפה' סי[ש בשבלי הלקט "ודלא כמ, ודבר זה שייך בכל זמן, פרסום הנס

ה "וכ[, נ בית דירה לאורחים אין להדליק בברכה"דהשתא ליכא בביהכ

 ]ו"תרעא סק[י "בברכ' ועי, ]ס לא היה מברך" שרבו החת]שעד' ד סי"יו[ם שיק "במהר
 ,]אשר הוא קיצור ספר שבלי הלקט[=ש בספר תניא "אין לחוש למ: ל"שכתב וז

 וכמה רבנים שליחי ,שיש שנמנע מלהדליק בבית הכנסת כדי שלא לברך עליה
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 Î‰ ˙È·· ‰¯˘Ú ÔÈ‡ Ì‡.2 ÂÚÈ‚‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú Ì‡Â�ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ˙Ò .ב
‡Â·Ï ÔÈ„È˙ÚÂ ‰¯˘Ú ,ÌÈ‡˘¯ ‰¯˘ÚÏ Û¯ˆÏ  ˙‡ Ì‚ ˙Â„ÓÂÚ‰ ÌÈ˘�‰

ÌÈ˘�‰ ˙¯ÊÚ·.3ÂÓ ˙Ú„Â "·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ ˆ" ÌÈ˘�‰ ÔÈ‡˘ ‰

                                                                                      
כ מברכין כל הברכות ומדליקין "ציבור היו מדליקין ומברכין בבית הכנסת ואח

, י הברכה"דמלשון הכלבו משמע דהפרסום ע, יש להוסיף בזהעוד @@ .בביתם

 לדעת ]ז"א ס"ובביאור הגר, תרעא' בכנסת הגדולה סי' עי[ק האחרונים " משהובזה יש ליישב

ש בתשובה "הרי בלשון הריב, ס"ע אמאי מברכין על ההדלקה בביהכנ"השו

י שאינו "ז כמו שמברכין על הלל דראש חדש אעפ"ומברכין ע: הנזכרת כתב

ח "ל הלל בר דאין מברכין ע]ב"תכב ס' סי[ע "ואחר דדעת השו, כ"ע, אלא מנהג

דהכא עיקר המנהג נעשה , ולהמבואר ניחא. כ אף בהלל דחנוכה לא יברכו"א

ע דיש "כ ודאי דמודה השו"וא, ש הכלבו"וכמ, י הברכות"לצורך פרסום הנס ע

והברכה אינה , ח עיקר המנהג הוא לומר ההלל"כ בהלל דר"משא, לברך

ת "ן זה כתב בשווכעי. ע דאין מברכים על מנהג"ובזה דעת השו, מעיקר המנהג

ה ביאר "צ זללה"ר הגרב"ומו. ש"עיי, ומיושב מה שהקשה שם, ]פח' סי[חכם צבי 

אבל הכא שהמנהג , דדוקא בדבר שכל עיקרו מן המנהג אין מברכין עליו, בזה

בזה רשאין לברך גם על , להרחיב מצות פרסום הנס שהיא מצוה חיובית גמורה

 .החלק שהוא רק ממנהג

ק שאין מדליקין בפחות "שהביא דעת המו, ]ה ויש"ד[ל "בבה' ועי. ב"ח סקע"כה .2

ל הכריע דיש פרסום "והבה, דבעינן עדה בשעת הפרסום בהדלקה, מעשרה

ולא נזכר בדברי הפוסקים דבעינן , כ ויראו הנרות דולקין"הנס גם כשיבואו אח

, מ לסמוך"כ כתב שהמברך גם בפחות מעשרה יש לו ע"וע, דוקא עשרה

 כתב ]ח"סקע[ח "אמנם בכה. טוב אם נקל לו לקבץ מנין בהדלקה מה טובומהיות 

ר " וכן הורה מו.ל אפילו כנגד הרוב"ל סב"ז משום דקיי"ז שאין לסמוך ע"ע

 .ה"צ זללה"הגרב

 הביא שיטת בעל העיטור דנשים אין מצטרפות לעשרה ]תרפט[הנה בטור  .3

ברכת המזון מזמנות כמו שב, פ שחייבות בשמיעתה"ואע, בקריאת המגילה

ן שנחלק בזה דדוקא "י שם הביא מדברי הר"ובב. לעצמן ואין מצטרפות

אבל הכא אי , משום דאין מוציאות האנשים בברכתן, ז אין מצטרפות"בברכהמ

ז סברת "ולפ. אפשר שמוציאות אנשים ידי קריאה ואין מצטרפות עמהם למנין

ה שאמרו כן בברכות דומיא דמ, בעל העיטור מבוארת שהוא משום פריצותא

 ]ק דמגילה"פ[א "אמנם הנה בהג. ]ח"סוסקי[ח " ובפר]שם[ח "ה בב"וכ, ז" גבי ברהמ:]מה[
,  כתבו להסתפק אם בעינן עשרה בני מצוה בקריאת המגילה]שע' ב סי"ח[ז "ובאו
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‰¯˘ÚÏ ˙ÂÙ¯ËˆÓ.4 ¯˘‡Î ÔÎÂ È¯Î� ˘Ó˘‰ , ÂÙ¯ˆÏ ÔÈ‡˘¯ ÔÈ‡
Ò�‰ ÌÂÒ¯ÙÏ ‰¯˘ÚÏ.5  

                                                                                      
או שכיון שהוא משום פרסום הנס סגי גם , ככל דבר מצוה דבעינן עשרה

א דיש להסתפק " כתב בשם הג]ח"תרצ סי[א "וברמ. צוהבעשרה שאינם בני מ

א נסתפק "ז דבהג" העיר ע]ד"סקכ[א "אמנם במג, בנשים אם מצטרפות לעשרה

ג "ובפמ. ן"ל בין בעל העיטור והר"אבל בנשים היא פלוגתא הנ, דוקא בקטנים

ועל כן אחר , א דבעינן דוקא חיוב בסגנון שוה"פ גם בהג"ז דשמא יל"כתב ע

על כן אין , שנשים חייבות רק בשמיעת המגילה ולא בקריאתהא "שי

אלא שכל שסגנון החיוב שונה , ולפי דבריו אינו רק מטעם פריצותא, מצטרפות

אבל בנר חנוכה שחיובן , ז אינו שייך אלא במגילה"אכן כ. ל דאין מצטרפות"י

ועל , כ אין טעם שלא יצטרפו לבד מהטעם דפריצותא"א, שוה לאנשים לגמרי

 דאין מניעה לצרפן ]סב' ח סי"ב או"ח[א ברב פעלים "ח הטוב זיע"ן הסיק רבינו הריכ

וכגון אם עומדות , והיינו היכא דליכא משום פריצותא. למנין עשרה לזה

 .בעזרת הנשים

בשעת " עדה"ק דבעינן דוקא "וטעם הדבר נראה משום שחשש לדעת המו .4

לברך בהדלקה בבית הכנסת וכיון שעיקר הדין , פרסום ככל דבר שבקדושה

והטעמים שנזכרו בדבריהם בחלקם לא , רק ממנהג ראשונים' אינו מדינא דגמ

נקטינן , שכל שיש ספק אם לברך, על כן הבו דלא לוסיף עלה, שייכי בזמננו

דרק בעשרה שנתקבצו לדבר , ויש שרצו לומר עוד. [ועיין. שלא יברכו

, ואמנם. ב"ללימוד בלבד וכיוכ בנתקבצו "משא, שבקדושה מדליקין ומברכין

או , אם הוא על המקום, להלן שיש לדון בגדר החיוב להדליק בבית הכנסת' עי

מ "שהנ, ז נמצא"ולפ, ב"וכיו, מ בכמה מנינים באותו מקום"ונ, על המתפללים

, בחידוש זה רק באופן שמאיזה סיבה לא הדליקו כלל בבית הכנסת כאן

יו בהדלקה ברבים בבית הכנסת במקום והם לא ה, ונתקבצו בו עשרה ללימוד

שמא , ל דשוב אין מברכין"י, דאם הדליקו כאן בבית הכנסת בזמן ערבית[, אחר

ואם המתקבצים היו בהדלקה בבית , ס וזה כבר נתקיים"גדר החיוב על ביהכנ

וזה כבר , שמא גדר החיוב על המתפללים, ל דשוב אין מברכין"י, הכנסת אחר

, ועתה יש לדון, ]ל ששני הצדדים לא נתקיימו"ל משכח"ורק באופן הנ, נתקיים

, ואם די בקיבוץ עשרה, אינם מברכין, דאם בעינן שיתקבצו לדבר שבקדושה

מ אם בעינן קיבוץ לדבר שבקדושה נראה דודאי נשים "ומ. ועיין. רשאין לברך

 ].אין מצטרפות

, ני נכריםה הביאו שיש לדון אם שייך פרסום הנס בפ"צ זללה"ר הגרב"בשם מו .5
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È„˙ Ì˘ ÔÈÏÏÙ˙Ó˘ ‰·È˘È Â‡ ˘¯„Ó ˙È· , ÂÓÎ Ì‰· ÔÈ˜ÈÏ„Ó¯ .ג
˙Ò�Î‰ ˙È··.6 ÈÓÚÙ „Á ÔÙÂ‡· Ì˘ ÌÈÏÏÙ˙Ó Ì‡ Ï·‡ , ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡
‰Î¯·· Ì˘.7 

 Â˜ÈÏ„‰Â�Ó· ˙Â¯�Î‰ ˙È· , ÔÈ�Ó ‰ÓÎ Â· ÌÈÏÏÙ˙Ó˘ ˙Ò�È�ÌÈ .ד
ÔÂ˘‡¯ ,È¯ÁÂ‡Ó ÌÈ�È�Ó ÏÏÙ˙‰Ï ÌÈ‡·˘ÎÂ ˙Â¯�‰ Â·Î ¯·Î Ì

ÔÂ˘‡¯‰ ÔÈ�Ó Â˜ÈÏ„‰˘ , ÌÈ¯ÁÂ‡Ó‰ ÌÈ�È�Ó· ¯Â·Èˆ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ˘ ‰‡¯�
·Â˘ ˜ÈÏ„‰Ï.8 ÂÓ ˙Ú„Â"·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ ˆ"·Â˘ ÂÎ¯·È ‡Ï˘ ‰.9 

                                                                                      
ומסקנת דבריו שאין לצרף נכרים . או דנכרים לא מהני מידי לפרסום הנס

 שפירש דכליא רגלא דתרמודאי שהם :]כא[י בשבת "ועיין ברש. לפרסום הנס

ומשמע קצת ממה , אומה מלקטי עצים ומוכרים לבני השוק הצריכין להם

שאין , ביםז מצויין עוברים וש"שהוצרך לבאר שבני השוק קונים מהם ועי

אבל התרמודאי עצמם , שהם יהודים, פרסום הנס אלא מכח העוברים והשבים

או , ומיהו מי שדר יחידי לגמרי. [שהם נכרים אינם מועילים לפרסום הנס

פ "ודאי שמדליק ומברך אע, ומדליק בביתו כתיקנו, במקום שיש נכרים בלבד

ר "ואר מדברי מווכמב, פ שאין רואין כלל"או אע, שרק נכרים רואים הנרות

מ בדין זה שאין לצרף נכרים לפרסום הנס רק "ולא יהא נ, ה"צ זללה"הגרב

או שמדליק מאוחר אחר שכלתה רגל , ס"ל לצירוף עשרה בביהכנ"באופן הנ

שאינו רשאי לסמוך , נכרים ניעורים' ועמו ב, ויש לו בני בית ישנים, מן השוק

ת לעיל "וכמשנ, י ביתואלא צריך לעורר את בנ, על הנכרים לפרסום הנס

 ].ש"ע, ]בדיני איחור ההדלקה[

 .]במה שפרסם בקובץ תורני שם[ה "צ זללה"ר הגרב"ומו, ה"ח תרעא סקס"כה .6

 .ה"צ זללה"ר הגרב"מו .7

ודאי שכיון , ת ברוב עם"הנה לפי הטעם שהוא לפרסום הנס ולהודות להשי .8

לא נתפרסם הנס ברוב עם ו, שכלפי בני המנין האחרון עדיין לא נתקיים המנהג

כמו שבירכו במנין , כ לברך"וממילא צריכין ג[, צריכין לחזור ולהדליק, שלהם

וגם לפי הטעם שתיקנו כן מפני שיד האומות ]. שאין כל חילוק ביניהם, הראשון

, אין חילוק בזה בין בני המנין המוקדם לבני המנין המאוחר יותר', תקיפה וכו

פ אין חילוק בזה בין מנין ראשון "מ עכ"מ,  אינו שייךוהגם שבזמננו רוב פעמים[

כל שבאו לכאן ציבור , וכן לפי הטעם שתיקנו כן מפני האורחים]. למנין שני

פ שבזמננו "ואע[, הרי שייך בהם הטעם כמו שהיה שייך במנין המוקדם, אחר

]. מ אין חילוק לגריעותא בזה במנין שני יותר מבמנין ראשון"מ, ליכא אורחים
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‡Î‰ ˙È· ,Á‡Â"˙È·¯Ú ÌÈÏÏÙ˙Ó Î , Ì�ÂÚÈ˘ Â· ÌÈ¯ÒÂÓ˘ ˙Ò¯ .ה
¯Á‡ ÌÂ˜Ó· ‰Á�Ó ÂÏÏÙ˙‰ ¯ÂÚÈ˘‰ ÈÙ˙˙˘Ó , ˙Â¯� Ì˘ Â˜ÈÏ„‰Â

‰Á�Ó È¯Á‡ ‰ÎÂ�Á ,ÂÁ Ì�È‡˙È·¯Ú È¯Á‡ ·Â˘ Ô‡Î ˜ÈÏ„‰Ï ÌÈ¯Ê .
¯Á‡ ÌÂ˜Ó· ‰Á�Ó È¯Á‡ ˙Â¯� Â˜ÈÏ„‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ , ˜ÈÏ„‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ

˙È·¯Ú ¯Á‡Ï ‰Î¯·· ,ÂÂÏÈÙ‡ÌÈ·ÎÂÎ‰ ˙‡ˆÓ ‰Ú˘ ÈˆÁ ¯Á‡Ï  ,
ÚÂ·˜ ÔÙÂ‡· ˙È·¯Ú Ì˘ ÌÈÏÏÙ˙Ó˘ „·Ï·Â.10 

,  Î‰ ˙È·· ˜ÈÏ„Ó‰ Ì‚,11Í¯·ÏÂ�Â˙È·· ˜ÈÏ„‰ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ ˙Ò .ו
· ‰˜Ï„‰Ó Ú�ÓÈÏ ÌÚË ÔÈ‡Â·Â˘ Í¯·Ï ‡Ï˘ È„Î ˙Ò�Î‰ ˙È·.12 

˙Ò�Î‰ ˙È·· ÔÂ˘‡¯‰ ‰ÏÈÏ· Â�ÈÈÁ‰˘ Í¯È· Ì‡ Ì�Ó‡ , ·Â˘ Í¯·È ‡Ï
Â˙È·· Â�ÈÈÁ‰˘ ,ÂÈ�·Â Â˙˘‡ Ì˘ ‡ÈˆÂÓ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡,13 Ï·‡ 

                                                                                      
, ז יש לדון"לפ, ק לפי הטעם שכתב המנהיג שתיקנו כן דומיא דבית המקדשור

וכיון שכבר , אלא על בית הכנסת, דשמא גדר החיוב אינו על המתפללים

צ לחזור "א, פ שנתקבצו כאן אנשים אחרים"שוב אע, הדליקו בבית הכנסת כאן

דבית עיקר הענין להדליק דומיא , שגם לדברי המנהיג, אמנם נראה. ולהדליק

וכמפורש בסוף , כ משום פרסום הנס במקום קיבוץ האנשים"הוא ג, המקדש

נמצא דכלפי בני המנין המאוחר עדיין לא הדליקו בבית , וכיון שכך, דבריו

ולכן , וקשה לומר שגדר החיוב אך ורק על בית הכנסת, הכנסת לפרסם הנס

 .נראה שלמעשה צריכין להדליק גם באופן זה

 משום דכל עיקר הדבר להדליק ולברך בבית הכנסת אינו ונראה שטעם הדבר .9

, ובזמננו לחלק מן הטעמים אינו שייך, רק מדברי הראשונים' מדינא דגמ

דרק הטעם דבעינן פרסום הנס ברבים והטעם דדומיא דמקדש קיימי , וכמבואר[

ואחר דיש לדון דלהטעם דדומיא דמקדש אפשר דאין גדר החיוב אלא , ]בזמננו

נקטינן , שכל שיש ספק אם לברך, כ  הבו דלא לוסיף עלה"א, נסתעל בית הכ

 . ועיין, ס"ועל כן אין לברך פעמיים באותו ביהכנ, שלא יברכו

 .ה"צ זללה"ר הגרב"בשם מו .10

 .א שם"רמ .11

 .א"ח תרעא סקע"כה .12

, ומשמע מזה דאף שהוא כבר יצא בברכת שהחיינו[, ד"ח סקע"ה וכה"ב סקמ"מ .13

ז לא חשיב הפסק בין ברכת להדליק ושעשה "עכ, צד ערבותומברך להם רק מ

כ בזה וסיים דטוב שהאשה " מש]צו' סי[בזרע אמת ' ועי, ]ק"ודו, ניסים להדלקתו
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·Â˘ Í¯·È ‡Ï È‡�ÒÎ‡‰.14 È‡˘¯ ÌÈÒÈ� ‰˘Ú˘ ˙Î¯· ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ 
·Â˘ Í¯·Ï.15  

                                                                                      
 .ג"תברך שהחיינו בכה

 דאורח שהדליק ]ו"סקע[ח " וכה]ב"סקנ[צ "ע בשעה"וע. ח וישב אות יא"בא .14

וכוונתם , להדליק שוב באכסניאצ "ס ומדליקין עליו בביתו לכאורה א"בביהכנ

כ "א, א דכל אחד מבני הבית מדליק כדי שיקיים המצוה בגופו"להנוהגין כהרמ

ע דאין "אבל לדעת השו[, צ להדליק שוב"בזה שכבר הדליק בבית הכנסת א

צ להדליק באכסניא וגם "ה א"כ אם מדליקין בביתו בלא"א, ע"א בפ"מדליק כ

אין מועיל , ד חשד שיש לו פתח נפרדואם חיובו באכסניא מצ, לא להשתתף

 .]ס"לזה מה שהדליק בביהכנ

וכפי שנדפס בקובץ פסקי הלכות משיעורים , ה"צ זללה"ר הגרב"כן הורה מו .15

ודקדק כן , ל"ר ששון מזרחי זצ"י ח"אשר נערך ע, ו"שמסר ברבים בירושלים ת

שלא הזכיר מניעת הברכה אלא לענין ברכת , ח"גם מלשון רבינו הבא

' סי[וגם הנה בזרע אמת . משמע דלענין ברכת שעשה ניסים אין לחוש, יינושהח
ודימה לברכת [, שהיא על עיצומו של יום,  דן בזה רק לענין ברכת שהחיינו]צו

התורה שאם היה עומד קודם ברכת התורה וקראוהו לתורה ובירך שוב אינו 

. עשה ניסיםולא נזכר שם הדין לענין ברכת ש, ]מברך ברכות התורה לעצמו

 הביא דברי המאירי שגם מי שאינו מדליק ]ג"תרעו סק[צ "בשעהוהנה @@. ל"וכנ

ובשאר ימים , ואינו רואה נר מברך שהחיינו ושעשה ניסים על עיצומו של יום

כ נתקנה על היום "ומבואר דנקט דברכת שעשה ניסים ג, מברך שעשה ניסים

סים לא יוכל לברך שוב בביתו ז היה מקום לדון דגם ברכת שעשה ני"ולפ, לחוד

דדוקא ברכת , שוב נראה דזה אינואמנם @@. אם לא להוציא בניו ובני ביתו

מ כל "מ, כ על ההדלקה"לפי שאף שתיקנוה בד, א לברכה פעמיים"שהחיינו א

, ס היתה מצד המנהג"ועל כן אף שהברכה בביהכנ, עיקרה על עיצומו של יום

כ ברכת שעשה "משא, א שיברכה פעמיים"מ א"מ, ובביתו היא על עיקר החיוב

ועל כן , ניסים נתקנה גם על עיצומו של יום וגם על עשיית מעשה המצוה

אמנם כתב המאירי שיוכל לברכה גם בלא להדליק ובלא לראות מצד עיצומו 

. דגם על המצוה לחוד רשאין לברכה, אבל אכתי איכא בה תרתי, של יום

שהרי למנהגינו אין מברכין עליה , הלהוכיח כן מדיני קריאת המגילויש @@

, ז ברכת שעשה ניסים מברכין פעמיים"ועכ, שהחיינו אלא בלילה ולא ביום

שיתכן לברכה , ויש בשעשה ניסים מה שאין בשהחיינו, אלמא לא דמו להדדי

ואין לומר דשאני שעשה [, פ שכבר בירך על היום"גם על המצוה בלבד אע
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ÈÈÁ‰˘ Í¯È·Â Â˙È·· ‰ÏÈÁ˙ ˜ÈÏ„‰ ,Â˘‡¯ ÏÈÏ ÏÁ Ì‡ ÔÂ‚ÎÂ Ô�Â .ז
˙·˘· ‰ÎÂ�Á Ï˘ , ˙È·Ï ÌÈ‡·Â Ì˙È·· ‰ÏÈÁ˙ ÔÈ˜ÈÏ„Ó Ï‰˜‰ ÏÎ˘

˙·˘ ˙Ï·˜Ï ˙Ò�Î‰ ,˙Ò�Î‰ ˙È·· ‰˜Ï„‰· Â�ÈÈÁ‰˘ ÂÎ¯·È ‡Ï , ÈÙÏ
Ì˙È·· ÂÎ¯È· ¯·Î Ï‰˜‰ ÏÎÂ Í¯·Ó‰˘.16Â˙È·· Í¯È· ‡Ï Ì‡ Ì�Ó‡  ,

È‡�ÒÎ‡ ‡Â‰˘ ÔÂ‚Î ,˙Ò�Î‰ ˙È·· ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎ Í¯·Ï È‡˘¯.17  

ðëäéáá úåøðä íå÷î"éìãîä úãéîòå ñ÷ 

�‰‚ÌÂ¯„ Ï˙ÂÎ· ‰Â„ÈÓÚÈ ,ÌÂ¯„ „ˆ·˘ ÔÁÏ˘ ÏÚ Â‡ ,Â ¯„ÒÏ Â .ח
·¯ÚÓÏ Á¯ÊÓÓ ‰È˙Â¯� ,˘„˜Ó‰ ˙È··˘ ‰¯Â�ÓÏ ¯ÎÊ.18  ‰¯Â‰ ÔÎÂ

ÂÓ"·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ ˆ"‰.19 Â·Ó¯‰ ˙Ú„Ï" ‰ÈÓÈÚ„Â Ì ˙È·· Ì‚˘
ÌÂ¯„Ï ÔÂÙˆÓ ÔÈ¯„ÂÒÓ ˙Â¯�‰ ÂÈ‰ ˘„˜Ó‰ , ¯„ÒÏ ˘È ‰ÎÂ�Á ¯�· Ì‚

ÔÎ,20Â ˙ÂÏÈ‰˜ ‰ÓÎ· Â‚‰� ÔÎ ,ÂÎ ÔÈ‚‰Â�‰ ÔÌ‚‰�Ó Â�˘È ‡Ï.21 

                                                                                      
דבפורים דוקא הוא גם על המצוה , םניסים דחנוכה משעשה ניסים דפורי

ס על "נ בנידון דנן אף אם בירכה בביהכנ"כ ה"וא, ]דמאי שנא, ובחנוכה לא

 .צ להוציא בני ביתו"פ שא"יוכל לחזור ולברכה בביתו אע, ההדלקה

ח ציין "אמנם בבא, ב שיוכל לברך"א במח"ז בשם מרן החיד"ת סק"בשע' עי .16

ח "ה בכה"וכ, ל ולא יברך"בזה אמרינן סבלדבריו בזה והכריע שמאחר שנחלקו 

 .ה"צ זללה"ר הגרב"וכן הורה מו, ה"תרעא סקע

 .ה"צ זללה"ר הגרב"מו .17

י שהמנהג "ט והביא מהב"ח סקס"מ וכה"ב סק"ו ומ"א תרעא ס"ע ורמ"שו .18

 .מ שכן נהגו בגלילותם"כ בד"וכ, הפשוט כן

 מסודרת בין ק היתה"ם שהמנורה שבביהמ"פ שדעת הרמב"שאע, ואמר עוד .19

מ כיון שלא נהגו "מ, ל כן"ז גם בנרות חנוכה שבבית הכנסת צ"ולפ, צפון ודרום

 .אזלינן בתר המנהג, כן

, ב שהביא דעות אלו וכתב שהנוהגין כן אין למחות בידם"צ סקמ"בשעה' עי .20

 .ובמועד לכל חי כתב שכן עיקר לסדר

ה "וכ, ]ש"וע[ן מנהג ירושלים  שכ]תקי' ג סי"ח[ז "ה ברדב"ובאמת כ. ט"ח סקס"כה .21

, ק מצפון לדרום"ל דהעמדת הנרות בביהמ"ם דס"בנהר מצרים דנהגו כהרמב

 .ז"ארצות המערב דנהגו במקומם כהרדב' ה בס"וכ
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ÈÏ„Ó‰ ˙„ÈÓÚ :Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„Ï" ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ· ÏÈÁ˙Ó Ú˜ .ט
‰¯Â�Ó‰ ÔÈÓÈ· ˜ÈÏ„‰Ï , ¯�‰ Ï˘ Ï‡Ó˘ „ˆ· ¯� ÛÈÒÂÓ ¯ÁÓÏÂ

Ì„Â˜‰ ,ÔÈÓÈÏ ‰�ÂÙÂ ÛÒÂ�‰ ¯�‰ ÔÓ ˜ÈÏ„‰Ï ÏÈÁ˙ÓÂ .‡Â" ÌÂ˜Ó· Î
·¯ÚÓÏ Á¯ÊÓÓ ÌÈ¯„ÂÒÓ ˙Â¯�‰˘ , Á¯ÊÓ· ÔÂ˘‡¯‰ ¯�‰Â] ÔÂ¯‡ „ˆÏ

˘„Â˜‰22[ ,‰ÂÓ ÌÈÙÒÂ�‰ ˙Â¯� ÌÈÈ·¯ÚÂ�ÓÓ , „ÂÓÚÏ ˜ÈÏ„Ó‰ ÍÈ¯ˆ
ÔÂÙˆÏ ÂÈ�ÙÂ ÌÂ¯„Ï ÂÈ¯ÂÁ‡ , ÏÈÁ˙È˘ È„Î]ÌÈÓÈ‰ ¯‡˘· [‰ ¯�·ÛÒÂ� 

Á¯ÊÓÏ ÔÈÓÈÏ ‰�ÂÙÂ È·¯ÚÓ ¯˙ÂÈ‰.23  „ÓÂÚ ˜ÈÏ„Ó‰˘ ÌÈ‚‰Â� ÌÈ·¯Â
ÌÂ¯„Ï ÂÈ�Ù ,·¯ÚÓ „ˆ· ÔÂ˘‡¯‰ ¯�‰ ÌÈ�˙Â�Â ,Ú‡" „ˆÏ Â�È‡˘ Ù
˘„Â˜‰ ÔÂ¯‡ , ÏÂÓ˙‡ Ï˘ ¯�‰ Ï‡Ó˘Ï ¯� ÛÈÒÂÓ ¯ÁÓÏÂ]‡Â‰Â ¯˙ÂÈ 

˘„Â˜‰ ÔÂ¯‡ „ˆÏ[ ,Â· ÏÈÁ˙ÓÂ ,·¯ÚÓ „ˆÏ ÔÈÓÈÏ ‰�ÂÙÂ ÍÏÂ‰Â.24 

                                    
 .ג"ב תרעא סקמ"מ .22

א לעמוד כשפניו "ואם א. ק בהדלקת הנרות"וכן היתה עמידת הכהן בביהמ .23

כגון שהמנורה מונחת על מדף , רק כשפניו לדרום, לצפון ואחוריו לדרום

לכאורה מוטב שיבטלו הענין שיהא נר הראשון לצד , הצמוד לקיר הדרומי

ועל כן יעמידו המנורה , ע"כדי לקיים פניה לימין כדעת מרן השו, ק"ארוה

ועומד פניו לדרום , מרוחק מצד ארון הקודש, כשנר הראשון לצד מערב

ובשאר הימים מתחיל , ערבי ביותרוביום ראשון מדליק רק המ, ואחוריו לצפון

ופונה לימין לנרות , מן הנוסף שהוא מזרחי יותר ומקורב יותר לצד ארון הקודש

בסמוך שרבים נוהגים כן גם באופן שאפשר לעמוד ופניו ' ועי, המערביים יותר

 . לצפון

ומדליק ,  כתב שיעמוד המדליק כנגד המנורה ופניו לדרום]ט"סקס[ח "הנה בכה .24

והנה אם נרצה לקיים הענין שיהא הנר הראשון לצד , מין ממזרח למערבדרך י

שמתחיל , א"ח בסדר ההדלקה הם כדברי הגר"נמצא שדברי כה, ארון הקודש

כ מתחיל לעולם במזרח שהוא צד ארון "וע, תמיד בנר שהתחיל בפעם ראשונה

ע שמתחיל "אבל לא נתקיימו כאן דברי השו, הקודש וממשיך לימינו למערב

כי אם נבוא לקיים עמידת הנרות ממזרח למערב וגם , ל יום בנר החדשבכ

, על כרחנו יצטרך לעמוד להיפך, להתחיל כל יום בנר החדש ולפנות לימין

ח דממזרח למערב היינו שהנר הראשון "ז אם נפרש בכה" אמנם כ.ל"וכנ

לצד [כ הענין שיהא המזרחי "ז יתקיים ג"ועי, ולמחר מוסיף במערב, במזרח

ח "כ כה"ופירשו דמש, אבל רבים אין נוהגים כן, הנר הראשון] ן הקודשארו
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Ó" „ˆ· Î�Ó‰ ÔÈÁÈ�ÌÂ¯„ „ˆ· ˘„Â˜‰ ÔÂ¯‡˘ ˙ÂÓÂ˜Ó· ,‚ ‰¯Â .י
ÌÂ¯„ ,˘„Â˜‰ ÔÂ¯‡ ÔÈÓÈÏ .Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„ÏÂ" Â�ÈÈ‰ ÔÈÓÈÏ ‰È�Ù‰˘ Ú

ÔÈÓÈÏ ‰�ÂÙÂ Ï‡Ó˘· ÏÈÁ˙Ó˘ ,] Á¯ÊÓ ÔÈ· ˙Â¯�‰ ¯„ÒÏ Ì‚‰�ÓÂ
·¯ÚÓÏ[ ,˘‡¯‰ ¯�‰ Â¯„ÒÈ˘ ÈÂ‡¯¯˙ÂÈ· ÈÁ¯ÊÓ ÔÂ , ÔÂ¯‡ „ˆÏ
˘„Â˜‰ ,˙Â¯� „ÂÚ ·¯ÚÓ „ˆÏ ÂÙÈÒÂÈ ÌÈÓÈ‰ ¯‡˘·Â , ÔÙÂ‡·

ÔÂÙˆÏ ÂÈ�ÙÂ ÌÂ¯„Ï ÂÈ¯ÂÁ‡ ‰¯Â�Ó‰ È¯Á‡ „ÂÓÚÈ ˜ÈÏ„Ó‰˘ , ˜ÈÏ„ÈÂ
˘„Â˜‰ ÔÂ¯‡Ï ÍÂÓÒ‰ ÈÁ¯ÊÓ‰ ¯�‰ Â˙Â‡ ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ· , ÌÈÓÈ ¯‡˘·Â

È·¯ÚÓ ¯˙ÂÈ‰ ˘„Á‰ ¯�· ÏÈÁ˙È ,ÌÈÈÁ¯ÊÓ‰ ˙Â¯�Ï ÔÈÓÈÏ ‰�ÙÈÂ .
Ì‡ Ì�Ó‡ÔÎ ¯„ÒÏ ¯˘Ù‡ È‡  ,] È‡Â ¯È˜Ï ‰„ÂÓˆ ‰¯Â�Ó‰˘ ÔÂ‚Î

‰È¯Á‡ „ÂÓÚÏ ¯˘Ù‡[ ,¯˙ÂÈ· È·¯ÚÓ ÔÂ˘‡¯‰ ¯�‰ Â¯„ÒÈ˘ ·ËÂÓ ,
Ú‡"˘„Â˜‰ ÔÂ¯‡ „ˆÏ Â�È‡˘ Ù , ÂÏ‡Ó˘Ï ˙Â¯� ÂÙÈÒÂÈ ÌÈÓÈ ¯‡˘·Â

Á¯ÊÓ „ˆÏ ,ÌÂ¯„Ï ÂÈ�ÙÂ ˜ÈÏ„Ó‰ „ÂÓÚÈ˘Î˘ ÔÙÂ‡· , ‰ÏÈÁ˙ ˜ÈÏ„È
¯˙ÂÈ· ÈÁ¯ÊÓ‰ ˘„Á‰ ˙Â¯�‰ ,¯�Ï ÔÈÓÈÏ ‰�ÙÈÂÌÈÈ·¯ÚÓ‰ ˙Â. 

 È˘ ·ËÂÓ� ÂÁÈ� Ì‡Â,25 ¯�‰ ¯„ÒÏ ÌÈ‚‰Â�ÌÂ¯„Ï ÔÂÙˆÓ ˙Â¯ .יא
¯˙ÂÈ· ÈÓÂ¯„‰ ÔÂ˘‡¯‰ ,˘„Â˜‰ ÔÂ¯‡ „ˆÏ ¯˙ÂÈ ‡Â‰˘ , ¯ÁÓÏÂ

ÔÂÙˆ „ˆÏ ÂÏ‡Ó˘Ï ˙Â¯� ÂÙÈÒÂÈ , Á¯ÊÓÏ ÂÈ¯ÂÁ‡ ˜ÈÏ„Ó‰ „ÂÓÚÈÂ
]˘„Â˜‰ ÔÂ¯‡ „ˆ· ,˘„Â˜‰ ÔÂ¯‡ ÈÙÏÎ ÂÈ¯ÂÁ‡ ÂÈ‰È ‡Ï˘ [ ÂÈ�ÙÂ

·¯ÚÓÏ ,‰ ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ· ˜ÈÏ„ÈÂ‰¯Â�Ó‰ ÔÈÓÈ· ¯˙ÂÈ· ÈÓÂ¯„‰ ¯� ,

                                                                                      
ולעולם ביום , ממזרח למערב היינו סדר ההליכה בנרות מיום שני ואילך

ולמחר , פ שאינו לצד ארון הקודש"הראשון מדליקין רק הנר המערבי אע

מוסיפין בשמאלו והולכין ממזרח למערב משמאל לימין כשהמדליק פניו 

ומנהג בני , ה שכן הוא מנהג הספרדים"צ זללה"ר הגרב"וכן הורה מו. לדרום

, ת מתחילה"כמשנ, ]ל בענין פניה לימין"ע והאריז"פ כהשו"הנוהגים עכ[אשכנז 

ומדליק ביום הראשון הנר שבצד , שהמדליק עומד בין הכותל הדרומי למנורה

, ןובכל לילה מוסיף נר לשמאל הנר הראשו, ימין שהוא לצד ארון הקודש

ופונה ממנו לימינו למזרח לנרות , ומתחיל בנר הנוסף החדש שלצד מערב יותר

 .שהיו בימים הקודמים

מ יש אפשרות לעמוד בין מצד מזרח "ז גם כשיקבעוה בקיר הדרומי מ"ועי .25

 .למנורה ובין מצד מערב למנורה כדי להדליק
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È�ÂÙˆ ¯˙ÂÈ‰ ˘„Á‰ ¯�· ÏÈÁ˙È ÌÈÓÈ ¯‡˘·Â , ˙Â¯�Ï ÔÈÓÈÏ ‰�ÙÈÂ
ÌÈÈÓÂ¯„‰. 

‚· Ì�Î‰ ˙È· ˙Â¯� ˙Ò�Ú ÍÂ˙ Ì„ÈÓÚ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‰‡¯˘¯‰  .יב
ÌÈÁÙË,26ÔÎ Â�È‡ ‚‰�Ó‰ Ì�Ó‡  ,‰Â·‚ ÌÂ˜Ó· Ì˙Â‡ ÔÈ�˙Â� ‡Ï‡.27 

ðëäéáá ä÷ìãää ïîæ"ñ 

, ‰Ó ÔÈ· ÔÈ˜ÈÏ„ÓÌ˘ ÌÈˆ·Â˜Ó ÌÏÂÚ�ÙÓ ˙È·¯ÚÏ ‰Á�Ê‡˘ È  .יג
 ˜ÈÏ„‰Ï ¯‰ÓÏ ÔÈÎÈ¯ˆ˘ ÈÙÏ ˙È·¯Ú ¯Á‡ ¯Â·Èˆ‰ ·ÎÚÏ ÔÂÎ� ÔÈ‡ Ì‚Â

Ì˙È··,28‡·‰ ÌÂÈ‰ ˙ÒÈ�Î ˙ÏÈÁ˙ ‡È‰ ˙È·¯Ú˘ „ÂÚÂ .29 ˙È·· Ì‚Â 
 ˘¯„Ó‰]˙È·¯ÚÂ ‰Á�Ó ˙ÂÚÈ·˜· Â· ÔÈÏÏÙ˙Ó˘ [ÔÎ Â˜ÈÏ„È.30 

¯˘‡ÚÈ˜˘‰ Ì„Â˜ ˙È·¯Ú ÌÈÏÏÙ˙Ó˘Î Ì‚ , Ì„Â˜ ˜ÈÏ„‰Ï ÔÈ‰ .יד
˙È·¯Ú ,È„˜È ‡Ï˘ „·Ï·Â‰Á�Ó‰ ‚ÏÙ È�ÙÏ ˜ÈÏ„‰Ï ÂÓ.31 

 Ó Â‡Â·È˘ Ì„Â˜ Ì‚ ˜ÈÏ„‰Ï ,32�ÂÁ„ ‰Ú˘‰ Ì‡ÌÈ‡˘¯ÔÈ˜‰  .טו
ÎÚÂ"ÂÎ¯·È ‡Ï Ù.33˜ÁÂ„ ÔÓÊ‰Â ˜ÈÏ„‰Ï ¯Â·Èˆ ÁÈÏ˘‰ ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â  ,

‰˜Ï„‰‰ ÌÈÏ˘‰Ï ¯Á‡ È‡˘¯,34 Â˘ÚÈ ‡Ï ‰˜ÂÁ„ ‰Ú˘‰ ÔÈ‡˘· Ï·‡ 
ÔÎ ,ÂÂÓˆÚ· ¯ÂÓ‚È˘ ·ÂË ¯˙ÂÈ.35 

                                    
 .ט"ח תרעא סקמ"כה .26

 .ז"ב סקכ"ח שם ומ"כה .27

, ז לענין ערב שבת"ב סקמ"א ובמ"ש עוד ברמ"וע, ו"ב סקמ" ומו"א תרעא ס"רמ .28

 .ש קודם ההדלקה"וכבר נתבאר לעיל דיש להתפלל מנחה בע

 .ז"ח סקע"כה .29

 .]במה שפרסם בקובץ תורני שם[ה "צ זללה"ר הגרב"מו .30

 .ה"צ זללה"ר הגרב"מו .31

 .ח"ח סקע"ז וכה"ב סקמ"מ .32

ל הכריע שהמברך "ובבה[, ה"צ זללה"רבר הג"ח ומו"לעיל שכן הכרעת כה' עי .33

 .]מ לסמוך"גם בפחות מעשרה יש לו ע

 .ו"א תרעא ס"רמ .34

 .פ"ח סק"ח וכה"ב סקמ"מ .35
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  ÔÈ˜ÈÏ„Ó ˙·˘ È‡ˆÂÓ·‰Ï„·‰ Ì„Â˜,36�Á ¯�Î‰ ˙È·· ‰ÎÂ�Ò˙  .טז
Á‡Â ÏÈ„·Ó‰ ÍÂ¯· ¯Ó‡È Â�˙��ÂÁ ‰˙‡ ÁÎ˘ Ì‡Â"˜ÈÏ„È Î.37 

íéðéã éèøô 

„Ó„ ‡ÈÓÂ� ˘È , ‰¯Â�Î‰ ˙È·· ˜ÈÏ„‰Ï ÔÈ‚‰Â�Â·· Ì‚ ˙Ò˜¯ .יז
˘„˜Ó·˘.38 ¯˜Â··˘ ‰˜Ï„‰· ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ Ì�Ó‡. 

· Ì‚ , Â˜Ï„ ‡Ï˘ ÏÎÂ�Î‰ ˙È· ˙Â¯�Ì¯Â‡Ï ˘Ó˙˘‰Ï ¯ÂÒ‡ ˙Ò .יח
Ì¯Â‡Ï ˙È·¯Ú ÂÏÏÙ˙È ‡Ï ‰Ú˘ ÈˆÁ.39ÔÂÎ�Â  ÔÏËÏËÏ ‡Ï˘ ¯‰ÊÈÏ Ì‚ 

‰Ú˘ ÈˆÁ ¯Â·Ú˙˘ „Ú ÌÓÂ˜ÓÓ.40 

 · Ì‚ ‰Ê ÏÏÎ� ,Â¯�Î‰ ˙È· ˙Â¯� ÌÏÂÎ È·È˘Á ˙Ò�ÂˆÓ Ï˘ ¯‰ .יט
˘Ó˘‰ ,ÏÂÁ Ï˘ ¯� Â�ÓÓ ˜ÈÏ„‰Ï ÔÈ‡ ÔÎ ÏÚÂ,41 ¯˙ÂÓ Í„È‡ÓÂ 

                                    
 .ח וישב אות כא"ב ובא"ע תרפא ס"שו .36

 .ב"ב סק"מ .37

ה בנהר "וכ, תערב' ובמקור חיים להחוות יאיר סי, א"א תרע סק"ג א"פמ .38

וידוע שנחלקו הראשונים אם מדליקין . ה"הצ זלל"ר הגרב"וכן הורה מו, מצרים

ג מתמידין "פ[ם "ושיטת הרמב, המנורה בבית המקדש רק בין הערבים או גם בבוקר
 דישון: ]י"ה[וכמפורש שם בלשונו ,  שגם בבוקר היו מדליקין נרות המנורה]ומוספין

כ "ואח', וכו שנאמר עשה מצות הערבים ובין בבוקר הנרות והטבת המנורה

 שבנר השמן וכל הפתילה מסיר שכבה נר כל, המנורה דישון מהו: ]ב"הי[כתב 

 נר ומדליק', וכו לוג חצי והוא במידה אחר ושמן אחרת פתילה בו ונותן ומקנחו

' ועי. כ" ע.מתקנו כבה שלא שמצאו ונר, הטבתם היא הנרות והדלקת, שכבה

ס שנעשה שכתב שבזמן הנ, ]פרשת בהעלותך, א"לבעל המג[בספר זית רענן 

ל דגם בבית הכנסת "ז י"ועפ, היתה המנורה דולקת גם בימים, בימי חנוכה

ם דבמנורה " שהזכיר שיטת הרמב]ג"ג מחנוכה ה"פ[ש "באו' ועי. [מדליקין גם ביום

ז בהדלקת נר חנוכה "וכתב דעכ, שבבית המקדש היו מדליקין גם ביום

 .למאי מהנימשום דשרגא בטיהרא , אין מדליקין גם ביום] שבבתים[

 .ג"ב תרעג סקי"מ .39

 .ו"ב תרעה סק"מ .40

 .ז"ב תרעד סק"מ .41



 ציון øô âé- úñðëä úéáá ä÷ìãä÷  נר 
 דינים פרטי

שצב

˙Â¯�‰ ¯‡˘Ó Â˜ÈÏ„‰Ï.42 

‡ÈÈ‰Â"ÂÓ‡ÏÂ ÂÈ·‡Ï ˘„ÂÁ · , ÌÈ˘Ï˘ ÍÂ˙ Â�Ï·‡"Ó ,È ÍÂ˙ Â · .כ
ÌÈ·Â¯˜ ¯‡˘Ï ÌÂÈ,43È " ‡Ï˘ ‡ ‰ÏÈÏ· ˙Ò�Î‰ ˙È·· ˙Â¯�‰ ˜ÈÏ„È

Â�ÈÈÁ‰˘ ˙Î¯· ˘È˘ ÔÂ˘‡¯‰ , È‡„Î ÔÈ‡Â ‰ÁÓ˘ ˙Ú ‡Â‰ Ê‡˘
‡Â‰ ˜ÈÏ„È˘,44‰Ê· ÔÈ¯‰Ê� ÔÈ‡˘ ˘È Ï·‡ .45  

 ‡ ıÂ·È˜ ˙ÂÓÂ˜Ó ¯‡˘· ,˜ÈÏ„‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡,46 Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â�ÌÈ˘ .כא
Ì˙È·· Ì‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡Â Â˜ÈÏ„‰ ‡Ï˘ ÌÈ˘�‡ Ì˘ ˘È . ÏÎÓÂ

‰Î¯· ‡Ï· ˜ÈÏ„‰Ï ÔÈ‡˘¯ ÌÂ˜Ó.47 

 

 

 

                                    
 .א"ח סקי"כה .42

 .נ"צ סק"שעה .43

 .ג"ח סקע"ד וכה"ב תרעא סקמ"מ .44

ש שיש חילוק בין שהחיינו על "וע, לב' ח סי"ד או"ברב פעלים ח' ועי, ח שם"כה .45

 .הפירות שהוא רשות לבין שהחיינו דהכא שהוא חיובי

ס אינו מבואר "לפי שדין ההדלקה בביהכנ, ה"צ זללה"ר הגרב"רה מוכן הו .46

, ואחר שחלק מהטעמים אינם שייכים בזמננו, ונתחדש בדברי הראשונים', בגמ

. נ"שאין לברך בכל מקום שיש קיבוץ אנשים אלא בביהכ, הבו דלא לוסיף עלה

ובפרט לדברי המנהיג שאין הענין אלא במקדש מעט זכר למקדש ולא בכל 

מ לא "מ, שאף שרשאין להדליק משום פרסום הנס גם במקומות אלו, קוםמ

ד "וכ, ]ד"ז ה"הליכות שלמה מועדים פי[ל "ז אויערבאך זצ"וכן הורה הגרש. יברכו

 .א"ש וואזנר שליט"והגר, ל"ש אלישיב זצ"הגרי

 .ה"צ זללה"ר הגרב"מו .47
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 פרק יד

á úåìéôúääëåðç 

íéñðä ìò éðéã 

‡·‰ ÏÚ ‰‡„Â‰· ÔÈÙÈÒÂÓ,1ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯··Â ‰ÏÈÙ˙·  , Ï�ÌÈÒÈ .א
ÔÈ¯ÈÎÊÓ ÔÈ‡ ˘Ï˘ ÔÈÚÓ ˙Î¯··.2 

                                    
יותר ממנין יוחנן ' א, בותה תי" שיש בו קכ]רכה' סי[ברוקח '  ועי.א"ע תרפב ס"שו .1

ומפני ענוותנותו הוסיף בו תיבה אחת יותר על , לפי שהוא תיקנו, ד"שהוא קכ

 .מנין שמו

 שכתב טעם הדבר לפי שעל הניסים הודאה ]שם[בלבוש ' ועי. ב"ע רח סי"שו .2

שאין אומרים נודה לך כמו [ובברכה זו שאין אומרים בה לשון הודאה , היא

בסוף ' וכו" ונודה לך"ומה שאומרים , ן מקום להזכירהאי, ]בברכת המזון

הוא לאחר הטוב והמטיב ואינו אלא כדי לסיים סמוך לחתימה מעין , הברכה

ח שהזכרת מעין המאורע " כתב בשם הל]ח"רח סקי' סי[ה "ובמחצ. החתימה

ואפשר , ושם לא נזכר חנוכה ופורים, בברכת מעין שלש נזכרה רק בירושלמי

שכיון , א" ביאר בשם הגר]ט"שם סקנ[ב "ובמ. לא נזכרו בתורההטעם משום ש

 דאינו מזכיר של .]כד[' וכמו שאמרו בגמ[, ז רק ממנהג"שאינו מחוייב גם בברהמ

. כ בזה ליכא מנהג"ע, ]ואם בא להזכיר מזכיר בהודאה, חנוכה בברכת המזון

הקשה , לשמלבד ענין זה שאין מזכירין חנוכה ופורים בברכת מעין שוהנה @@

ט "למה מזכירין שבת ויו, ה בענין ברכת מעין שלש"ח הלוי זללה"עוד מרן הגר

הלא בברכת המזון מקום ', וכו" כי אתה טוב"אחר שמזכיר בונה ירושלים קודם 

גם יש . ולא לאחריה, ט הוא קודם חתימת ברכת בונה ירושלים"הזכרת שבת ויו

 דמזכירין בברכת מעין שלש רק ]ג"ג מברכות הי"פ[ם "להקשות למאי דמשמע ברמב

. ח"ט לר"מה טעם יש לחלק בזה בין שבת ויו, ח"ולא הזכיר גם ר, ט"שבת ויו

: יט[פ מאי דאיתא בתלמידי רבינו יונה בברכות "ע, ל ביאר בזה"זח "והגר@@
 דיש ליתן טעם בדבר שאין מזכירין הבדלה בתפילת הביננו לפי ]ף"בדפי הרי

ואם היו אומרים , אלא שכוללין אותה באתה חונן, שאינה ברכה בפני עצמה

כ למדנו יסוד "א. מעין הבדלה בהביננו היה נראה שהיא ברכה בפני עצמה

וכיון שההבדלה אינה ברכה " ברכות"הדברים דבברכה כוללת כוללים רק 
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‰ ÏÚ ÁÎ˘È ‡Ï˘ Ê¯„ÊÈÂ ¯‰ÊÈ�Î¯·· ÔÈ·Â ‰ÏÈÙ˙· ÔÈ· ÌÈÒ˙  .ב
ÔÂÊÓ‰,3ÂÏ ÏÈÚÂÈ ¯ÙÒ‰ ÌÚ ¯Ó‡È Ì‡Â .4 ·ÂË ÔÓÈÒ Â�È‡˘ „·ÏÓÂ 

ÁÎÂ˘˘Î ,˙Î¯·· ‰�‰˜ÙÒÏ ÂÓˆÚ ÒÈ�ÎÓ Ì‚ ÔÂÊÓ‰  , ÈÎÚ‡"Ù 
¯ÊÂÁ Â�È‡˘ ,¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ˘ ˙ÂÚ„ ˘È.5 

‰ �‰ ÏÚ Â¯ÓÂ‡·" ÌÈÒÈ�‡¯‰˘ ‰ÓÂˆÚ ‰ÁÓ˘· ÔÂÂÎÈ ÌÈÒÈ�Â ‰˜· .ג
˙Â··¯Â ÌÈÙÏ‡Ï Â‚¯‰ È‡�ÂÓ˘Á È�· ˙˘ÓÁ˘ ÌÈ‡¯Â� , ÔÈ‡˘ È‡„Â·Â

Ú·Ë‰ Í¯„· , ÌÈÏÂ„‚‰ ÂÈÓÁ¯Â Í¯·˙È ÂÈ˙Â¯Â·‚Ó ıÓ˘ ÈÂÏÈ‚ ˜¯

                                                                                      
דגם , ל"ז י"ועפ. א להכניסה בתפילת  הביננו"א, ע רק נכללת באתה חונן"בפ

וכעין הביננו שכוללת [, יא כוללת כמה ברכות בקיצורבברכת מעין שלש שה

. אין כוללין בה אלא דברים שיש להם ברכה בפני עצמם, ]ח ברכות"י

דדוקא רצה והחליצנו ויעלה ויבוא שהם הוספות , ניחא הכלז "ולפ@@

ע אם שכח לאומרם במקומם ונזכר אחר חתימת בונה "שתיקנו להם ברכה בפ

, כ חנוכה ופורים"משא, ור גם בברכת מעין שלשעל כן נכללו בקיצ, ירושלים

ועל כן גם , מ לא תיקנו להם ברכה בפני עצמם"מ, פ שנזכרין בברכת המזון"אע

דמקום קביעת , וגם מטעם זה ניחא. אין נכללים בקיצור בברכת מעין שלש

הוא קודם הטוב והמטיב אחר סיום עניני , ט במעין שלש"הזכרת שבת ויו

לפי ששם , ז עצמה קודם חתימת ברכה שלישית"ברהמולא כמו ב, ירושלים

, ם"ז גם ניחא שיטת הרמב"ולפ. הוא מקום הברכה שמברך אם שכח מלהזכיר

אינו חוזר לאומרה בברכה בפני , ח"ל דאם שכח יעלה ויבוא בר"דכיון דס

ח "על כן גם לדידיה אין לומר הזכרת ר, עצמה אחר ברכת בונה ירושלים

ל דאומרה בברכה בפני עצמה כששכחה " דסכ הטור"משא, במעין שלש

ז בספר "עיין בכ[. ט"וכמו שבת ויו, ח בברכת מעין שלש"ל דמזכיר ר"גם ס, במקומה
 . ]עו' אשר לשלמה תנינא סי

 .ב אות שא"א במו"מרן החיד .3

 .כז אות טז' מועד לכל חי סי .4

 דבריו והובא. והטעם לפי שאי אפשר בלא אכילה, תתמג' ה סי"ד הראבי"כ .5

וכן , ]י"הגב[ובשיורי כנסת הגדולה , ]ב מברכות"פ[מ "ובהגה, ]רעט' סי[במרדכי שבת 

ופירשו , אמרו אם בא להזכיר מזכיר' ואמנם בגמ. ]סימן תרפב אות א[ח "הסכים הב

ועוד שאף שאסור להתענות , מ שאינו חוזר"ונ, הראשונים שאין ההזכרה חובה

פ "ועכ, ועל כן לדינא אינו חוזר, ]ז ועוד"או[ני מגדים בחנוכה הרי יכול לאכול מי

 .יזהר שלא יכניס עצמו לספק
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Â�ÈÏÚ.6  

‰ ÏÚ ¯Ó‡È Ì‡Â ‰Ï�Ù˙· „ÓÂÚ ‰È‰ ‰˘Â„˜ ˙¯ÈÓ‡ „ÈÒÙÈ ÌÈÒÈ .ד
¯Â·Èˆ‰ ÌÚ ,˜ÈÙÒ‰Ï ÏÎÂÈ ‚Ï„È Ì‡Â ,Ú‡" Ù ÏÚ ÁÎ˘ Ì‡ „·ÚÈ„·˘

¯ÊÂÁ Â�È‡ ÌÈÒÈ�‰ ,Ó" Â‚Ï„Ï È‡˘¯ Â�È‡ Ó ‰ÏÈÙ˙‰ ¯„Ò ˙Â�˘ÏÂ
ÊÁ ˙�˜˙Ó"‰˘Â„˜ ¯Ó‡È˘ ÏÈ·˘· Ï.7 

 ·‰ ÏÚ 'ÈÂ ‡Ï·"Â, ˙Î¯·· ÔÈ·Â ‰ÏÈÙ˙· ÔÈ�Ó'ÌÈÒÈ�È‚‰�ÓÂÏ Â¯  .ה
ÔÂÊÓ‰ .‰ ÏÚ ¯Á‡Â ¯ÓÂ‡ ÌÈÒÈ�'Â' ÌÏÂÎ ÏÚ]‰ÏÈÙ˙·[ , Â‡'Â' ÏÎ‰ ÏÚ

]Ó‰¯··"Ê.[8 ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÎÂ :' ÔÓÊ· Ì‰‰ ÌÈÓÈ· Â�È˙Â·‡Ï ˙È˘Ú˘
‰Ê‰'.9 

 Ó ‰È˙˙Ó ˙·È˙"Â ,È˙‰Â"˜È¯ÈÁ· Â.10�È‚‰�ÈÂ ‡Ï· ‰¯ÓÂ‡Ï Â .ו

                                    
 .פ יסוד ושורש העבודה"ע .6

 שאין :]כה[י בסוכה "כ רש"פ מש"ע, ת צמח דוד שער המילואים סימן יא"שו .7

ובפרט שכאן הוא , לדחות מצוה קלה שבידך מפני החמורה העתידה לבוא

 .ה"צ זללה"ר הגרב" וכן הורה מו.כמיםמשנה ממטבע שאמרו ח

וכן , ח כתבו על הניסים"ע ובבא"אבל בשו, ל ועל הניסים"א שצ"ב סק"מ' עי .8

ה שהורה לומר "צ זללה"ר הגרב"א בשם מו" וי.פ סידורים דווקנים"מנהגינו ע

 .ע"וצ, ו"ועל הניסים בוי

שגור בפי אבל הנוסח ה, א שעשית עמנו ועם אבותינו"ש שי"וע, א"ח סק"כה .9

 .ו"אבל העיקר לומר בלא וי, א בימים ההם ובזמן הזה"וי. כל אינו כן

 כתב דשם מתתיהו נמצא ]רלג' סי[והנה בתרומת הדשן . ד"ח תרפב סקי"כה .10

ז לענין גט "ועכ, ו" בוי]א"ה פכ"א פכ[ובדברי הימים , ו" בלא וי]פרק י פסוק מג[בעזרא 

א "ה בביאור הגר"וכ. ו" העולם מתתיהו בויאזלינן בתר ימי חנוכה ששגור בפי

 ]ג"סקמ[ש "בב' ועי. ]'אות מ[מ בסדר השמות "ובד, פ מנהג אשכנז ופולניה" ע]'אות ק[
 כתב ]ס קכט"ז סו"אהע[י "אבל בב. גיטין' ו היה מסתפק בדבר ונותן ב"דמהרי

ה " וכ,ו"נ בגיטין יעשו בלא וי"ו ה"דלדידן דאמרינן בחנוכה מתתיה בלא וי

כ "אא, ו"ה בספר גט פשוט דבמגרש ספרדי כותבין בלא וי"וכ, ]ד"קכט ס[ע "בשו

פ מבואר "ועכ. חותם עצמו מתתיהו אזלינן בתר חתימתו לו ולזרעו אחריו

בנוסח [וכן הוא במגילת אנטיוכוס , ו"ל מתתיה בלא וי"דלדידן פשוט דצ

 .ו"אמנם מנהג בני אשכנז לומר מתתיהו בוי]. המקורי
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Ï‡‰ ¯Ó‡È È‡�ÂÓ˘Á ˙·È˙"˜È¯ÈÁ· Û.11 ˙·È˙ ÔÎÂ '‰Ú˘¯‰ 'È¯‰" ˘
˜È¯ÈÁ·.12' ÔÂÈ ˙ÂÎÏÓ ‰„ÓÚ˘Î 'ÂÎÂ ,'Ó‡È ‡ÏÂ ¯' ‰„ÓÚ˘Î
Ì‰ÈÏÚ'.13'  Í �Âˆ¯ È˜ÂÁÓ Ì¯È·Ú‰ÏÂ  Í ̇  ̄ Â˙ ÌÁÎ˘Ï¿ »                    ¿ » »         ,'14'  ˙È˘Ú ÍÏ

ÏÂ„‚ Ì˘ 'ÂÎÂ'.15' ‰Ê‰ ÌÂÈ‰Î Ô˜¯ÂÙÂ ‰ÏÂ„‚ ‰ÚÂ˘˙ ' ÁÒÂ�‰ ‡Â‰
ÏÎ ÈÙ· ¯Â‚˘‰.16' ‰‡„Â‰·Â ÏÏ‰· ÂÏ‡ ‰ÎÂ�Á ÈÓÈ ˙�ÂÓ˘ ÂÚ·˜Â'.17  

, ‰ ÏÚ ¯Ó‡Â ‰ÚË�È‡ Â˙ÏÈÙ˙ ÌÈÈÒÂ ‰ˆ¯ ˙Î¯·· ÌÈÒÈ�ÊÂÁ Â¯ .ז
˜ÒÙ‰Î ·È˘Á ‡ÏÂ.18  

 ·Â˙Â‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ ÏÏÎ ¯ÈÎÊ‰ ‡ÏÂ ÁÎ˘,19 ÔÈ·Â ‰ÏÈÙ˙· ÔÈ .ח
ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·· . ÏÂÎ‡Ï ·ÈÈÂÁÓ˘ ˙·˘· Ì‚Â]˙·˘‰ „ˆÓ [ Â�È‡

¯ÊÂÁ.20ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·· ‰ˆ¯ ÁÎ˘ Ì‡ Ì�Ó‡  ,¯ÂÊÁÏ Í¯ˆÂ‰Â , ÍÈ¯ˆ
¯ÊÂÁ˘Î ‰È�˘ ‰Î¯·· ÌÈÒÈ�‰ ÏÚ ¯ÈÎÊ‰Ï ,Ú‡" ÌÚÙ· ¯ÈÎÊ‰˘ Ù

‰�Â˘‡¯‰.21  

                                    
' ח סי"ומל, א"ח תרפב סק"ובכה, לא' ד סי"וברב פעלים ח, ח וישב אות כה"בא .11

 .כז אות סח

ע " וצ.ש בחטף פתח"י הביא מאורחות חיים לומר הרי"ש שבב"וע, ח שם"כה .12

ולא , כי כמדומה שבכל הסידורים נדפס בשווא נח או בשווא נע, במנהג בזה

 .בחיריק

ואם אינו משמיט תיבת עליהם יאמר . 'על עמך ישראל'כ "לפי שאומר אח .13

 .ב שם"ח שם ומ" כה–' ועל עמך ישראל'כ "אח

 .ולא לשכחם מתורתך, ח שם"וכה, ח וישב אות כה"בא .14

 .ודלא כמועד לכל חי שם, ח שם" כה–' וכו' ולך עשית'ולא יאמר  .15

 .ח שם" כה-' כהיום הזה'א שאין מוסיפין "אף שי .16

וגם לא יוסיף לומר . ח שם" כה– תיבת שמונה והיינו שלא ישמיט, ח שם"בא .17

 .'בהלל גמור'

 .ח"ח סק"ב וכה"צ תרפב סק"שעה .18

 .א"ע תרפב ס"שו .19

 .ז"ח סק"ג וכה"ב סק"מ .20

צ לחזור להזכיר "ז דשבת א" דאם שכח רצה בברכהמ]ק יג"קפח ס' סי[א "במג' עי .21

 כתב שלא העתיקו ]א"שם סקכ[צ "אבל בשעה, גם על הניסים כשחוזר ומברך שוב
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 È‡.22 ‰ÚË�È‡˘Î ¯ÂÊÁÏÂ ¯ÈÓÁ‰Ï ‰ˆÂ¯·ÈÈÂÁ ,È‡˘¯ Â�Ì‚‰Ó Â  .ט
¯ÊÁÂ ,¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ Â�È‡˘ ÔÈ„‰˘ ¯ÎÊ�Â ,‰Î¯· ÚˆÓ‡· ÂÏÈÙ‡ ˜ÒÂÙ.23 

 ‡·,24 Ì‡ Ï�ÊÂÁ ÌÈÓ˘ Ì˘ ¯ÈÎÊ‰˘ Ì„Â˜ ‰Î¯· ‰˙Â‡· ¯ÎÊ¯ .י
ÍÈ˜ÂÁ È�„ÓÏ ¯ÓÂÏ ¯ÂÊÁÈ ‡Ï ÌÈÓ˘ Ì˘ ¯ÈÎÊ‰,25 ÌÈÈÒ Ì‡ ÔÎ˘ ÏÎÂ 

‡ ‰Î¯·‰Ú"Ù‰È¯Á‡˘ ‰Î¯·· Á˙Ù ‡Ï˘  ,¯ÊÂÁ Â�È‡ ·Â˘˘.26 ¯ÎÊ� 
ÌÈÈÒ˘ Ì„Â˜ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·  , ˙Â‡ÏÙ�Â ÌÈÒÈ� Â�Ï ‰˘ÚÈ ÔÓÁ¯‰ ÛÈÒÂÈ

Ì‰‰ ÌÈÓÈ· Â�È˙Â·‡Ï ‰˘Ú˘ Ì˘Î ,ÁÒÂ�‰ ÏÎ ÍÈ˘ÓÈÂ.27 Ì‡ ÔÎÂ 
Â˙ÏÈÙ˙ ÌÈÈÒ˘ Ì„Â˜ ¯ÎÊ� ,ÔÂˆ¯Ï ÂÈ‰È Ì„Â˜ ¯Ó‡È. ÌÈ�Â¯Á‡‰ ˙Ú„Â 

                                                                                      
דאמנם , והיינו. ג"וכמו שהעיר בפמ, מאחר ואין הדברים מוכרחים, ב"במ

אם בא להזכיר ' א שהוא משום שאמרו בגמ"ג פירש טעם דברי המג"בפמ

בחיי ' ועי. ע"ג שהדברים צ"ז הפמ"מ סיים ע"אבל מ, ומשמע שאינו חיוב, מזכיר

רכת המזון הראשונה נתבטלה א וסובר שב"ד המג" שחלק ע]ט"כלל קנד סקל[אדם 

 .ועל כן כשחוזר בפעם השניה צריך להזכיר גם על הניסים, לגמרי

 .ה"ח סק"כה .22

 .'ח אות ח"ג פי"צ ח"אול'  ועי.ו"ח סק"כה .23

 .א"ע תרפב ס"שו .24

 .ה"צ זללה"ר הגרב"וכן הורה מו, ט"ח סק"כה .25

' סי' עי, הברכותומשמע שם שגם לא יאמרנו במקום שנזכר שם בין , י"ח סק"כה .26

 .ח שם"ה בכה"ד וס"רצד ס

' פ שבגמ" דאע]ב"קפז ס' סי[ת "בשע' וע. י"והובא בב, בשם הכלבוא שם "רמ .27

וכנראה , ע לא מצאתיו שם בהדיא"ולע[, בברכות מוכח שאין מתפללין על נס

שאינו מתפלל ,  על הצועק לשעבר כגון היתה אשתו מעוברת.]נד[ש "כוונתו למ

יוסי דמן יוקרת על בנו '  שהקפיד ר.]כד[בתענית ' עוד בגמ' ועי. כרשיתהפך לז

א שאומרים "מ בחנוכה כתב הרמ"מ, ]שעשה נס בהוצאת תאנים שלא בזמנם

או , משום שאומר בלשון רבים', הרחמן הוא יעשה לנו ניסים כמו שעשה וכו

בריו ונראה כוונת ד. משום דניסים שהיו בימי בני חשמונאי היה בדרכי הטבע

וגם יש , ה הוא בדרך נס"דקיום עם ישראל בין האומות בלא, בתירוץ ראשון

וגם הרי אנו . [כ לא דמי כלל למבקש נס לעצמו"וא, ת"ז הבטחה מהשי"ע

י ניסים ונפלאות שלא "והכל יהיה ע, מתפללין על ביאת משיח וגאולת ישראל

 אין שייך כ דלרבים או לכלל ישראל או לצורך כבוד שמים"וע, בגדר הטבע

 ].ענין זה שלא לבקש על הנס
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‰˘˜· ÁÒÂ�· ¯Ó‡È˘ ,‡··Â"˘ ·˙Î ÁÌ˘‰‡„Â‰ ÔÂ˘Ï· ¯Ó‡È .28 
ÏÚ ¯Ó‡È , ילהבל Á Ï˘ ÔÂ¯Á‡ ÌÂÈ· ÏÎÂ‡, Â˙„ÂÚÒ ÌÈÈÒÂ�ÎÂ‰‰ .יא

ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·· ÌÈÒÈ�‰ ,‰„ÂÚÒ‰ ˙ÏÈÁ˙ ¯Á‡ ÍÏÂ‰ ÏÎ‰˘.29 

                                    
ז "ומקורו מדברי הט,  כתב שגם בתפילה אם שכח יאמר בסופה]ד"סק[ב "מב .28

ה "וכ. ש בתפילה אם שכח שיאמר נוסח זה "א דכ"ד הרמ"שכתבו ע, ר"והא

, "דרך בקשה"ב כתב שיאמר "ובמ. ש בתפילה יאמר קודם יהיו לרצון"ר דכ"בא

דעות אם יאמר ' י הביא ב"דהנה הב, ז"ושם פירש הט', גז ציין לסעיף "לפי שהט

י דחה "והב, אחרונות' א שהטעם דאין לבקש צרכיו בג"וי[', כשם שעשית וכו

דהלא גם רצה ושים שלום הם בקשות , וכן נראה[, דבלשון רבים אין חשש בזה

, ]הוא הטעם משום דברכת הודאה הוי לשעבר' ופי, ]אלא שהם לצרכי רבים

א כתב בשם "ואחר שהרמ, י דעביד כמר עביד ודעבד כמר עביד"הב' ומסק

מ "מ, ]שקבעו על הניסים בברכה ובלשון הודאה[הכלבו דגם בברכת המזון 

ש לענין תפילה כשאומרו באלהי "כ כ"א, רשאי לאומרו בנוסח בקשה בהרחמן

, ז"ר כתב ע"ובמאמ. ז"ג בדעת הט"ה בפמ"וכ. שרשאי לומר בלשון בקשה, נצור

ד דבתפילה אומר כשם "א באו רק למ"ז נראה דדברי הרמ"י הטשמדבר

, ד שבתפילה במקומו אינו אומר כשם שעשית"אבל באמת גם למ, שעשית

ומזכיר דרך [ע יכול לומר בלשון בקשה "מ כשאומרו באלקי נצור ודאי לכו"מ

' משום דלא שייך טעמא דלא ישאל צרכיו בג, ]ת לשבח והודאה"אגב ניסי השי

. שהרי אינו אומרה בברכת הודאה, ]י"לא גם טעמא דהב' ולכאו[, אחרונות

לה אומר אחר יבתפ דאם שכח ]אות יד[ח כתב לענין פורים "בבאאמנם @@

ובברכת המזון יאמר ', סים וכויעל הנא "וא'  נודה לך ה: בנוסחאלהי נצור

. ונראה דבדוקא נקט. הרחמן יעשה לנו נסים כשם שעשה לאבותינו: בנוסח

הלא כבר , אחרונות' דאם מטעם ששואל צרכיו בג,  מאיזה טעם כתב כןע"ויל

ר "ג והמאמ"ז והפמ"וגם הט, י דאינו שייך כלל במבקש בשביל הציבור"כתב הב

אחרונות באלהי נצור ' דהלא אחר ג, ועוד, כתבו בהדיא שאומר לשון בקשה

" למגדו"ולענין @@. ע"וצ. פ"כסדר של יוהכ' ע מודו שרשאי לומר אפי"כו

 גבי ]ר חוקת אות יט"ש[ח "ובבא, ח"ט ור" גבי יו]קפז' סי[ר "בא' עי, ז"בסוף ברהמ

ז "ולפ, תמידית כל היוםבפורים הארה המתגלית ושם הטעם לפי שה, פורים

,  כתב גם בסעודת חתן וסיום מסכת]א"קפט סקי[ח "ובכה, נראה דבחנוכה אינו כן

 .  ומה שאין נוהגין לומר מגדולוכמד. ושמא יש לחלק. ה בחנוכה"ז ה"ולפ

וכן מבואר , א דהמנהג כסברא זו"כ הרמ"וכ, ]ג"תרצה ס[ע בסתם "כ מרן השו"כ .29

ואף דדעת , ]ד"סקלשם [ב "ה במ"וכ, ]סימן קפח[ע לענין שבת "בדברי מרן השו
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‰ ÏÚ Î ,Ú‡" Ù�ÈÎÊÓ ˘„ÂÁ ˘‡¯ Ï˘Â ˙·˘ Ï˘ ÛÒÂÓ·"ÌÈÒÈ¯ ‚ .יב
‰ÎÂ�Á· ÛÒÂÓ ÔÈ‡˘.30  

ììääå úåìéôúä éðéã 

Á· ˙È¯Á˘· ¯Â·Èˆ ÁÈÏ˘Î ÏÏÙ˙È ‡Ï , ÈÙÏ�Ï·‡"Ó ,‰ÎÂ · .יג
ÏÏ‰ ÌÈ¯ÓÂ‡˘,31 È·¯ÚÂ ‰Á�Ó· ¯Â·Èˆ ÁÈÏ˘ ˙ÂÈ‰Ï È‡˘¯ Ì�Ó‡˙.32 

¯Á‡ ¯Â·Èˆ ÁÈÏ˘ ÔÈ‡ Ì‡Â ,˘Î ÏÏÙ˙‰Ï Ï·‡‰ È‡˘¯" Ì‚ ı
˙È¯Á˘·.33 Â�ÓÓ ÛÈ„Ú ¯Á‡ ÔÈ‡˘ ÏÎ ÔÈÏÈ˜Ó ˘ÈÂ.34  Ì‚˘ ¯˘Ù‡Â

˘ ‡Â‰˘Î"ÂÏË·Ï ÔÈ‡ ¯Â·ÈˆÏ ‰ˆÂ¯ÓÂ ÚÂ·˜ ı.35 

                                                                                      
אין מזכיר המאורע באופן  ד]ג"ותרצה סקל, ג"שם סקמ[ח " והכה]חוקת אות כב[ח "הבא

ם בן " למהר]ד' סי[ת קול גדול "כמבואר בשו, נהגו בירושלים כדעת מרןמ "מ, זה

ר עזרא עטיה "ע מרן הגאון ח"וכן הורה ג, ]קח' סי[וכן הוא בנתיבי עם , חביב

ובלבד שאכל כזית , ]ב אות ח"ג פ" ח,א אות י"ב פכ"ח[צ "באולוכן הכריע , ה"זצללה

 מה שהאריך בביאור ]ב"קפח סקי[י " בברכא"ע בדברי מרן החיד" וע.מבעוד יום

ש "דאם התחיל סעודתו בע, ]ו"רעא ס[כ גבי שבת "וביישוב מש, ע בזה"דעת השו

 .ש באורך"ע, ז"ונמשכה עד הלילה צריך להזכיר של שבת בברכהמ

 .ב"ע תרפב ס"שו .30

 .ה"ח תרפד סק"וכה, ז"ותקפא סק, ד"ב תרעא סקמ"מ .31

י שיש נוהגין שאבלי אב "א בברכ"שהביא ממרן החידב "ח תרע סקכ"בכה' ועי .32

ז שהוא מנהג "ב כתב ע"אמנם בשיו, ואם אין אומרים קדיש יתום בימי החנוכה

 .גרוע אלא דאי נהוג אין משנין אותו מפני המחלוקת

ומקורו ,  לענין ימים נוראים]ד"סק[א "ובמג, ח" לענין ר]ז"תקפא סק[ב "ה במ"כ .33

אכן בדליכא שם : ושם לשונו, ]קלו' א סי"ולא כמו שצוין במג, קכח' יס[ל "מתשובת מהרי

ה "ולכאורה ה. כ"ע. ר גרשון"חזן אחר ולא אפשר ראיתי שהתיר מורי ורבי הר

 .בזה לענין חנוכה

ו לענין " בשם תשובת מהרי]ג"תקפא סק[ז "ובט, ]שעו' סי[ד "ה בדרכי משה ביו"כ .34

 מותר ,ה וליכא דעדיף מיני,מ" אבל בחדאם א: ז"ל הט"וז. ימים נוראים

' ולכאו. ]ג"תקפא סקל' סי[ח "והובאו בכה. ]ד"שעו סקי' סי[ד "ך ביו"ה בש"וכ. להתפלל

 .ה לענין חנוכה"ה

י " שהביא מהנוב]ג"תקפא סק[ר "א במחב"וציין לדברי מרן החיד. ח שם"ה בכה"כ .35

 .בר רק מנהגא בעלמאבראש השנה ויום הכפורים אין שמץ איסור בד' שאפי
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·‡ÂÓ‡Â ˙Ó‡ ˙Î¯·· ˙È·¯Ú· Â¯ÓÂ� ‰�Ï‡Â‚‰ ÁÒÂ�ÎÏÓ Â�ÛÎÓ Â  .יד
ÌÈˆÈ¯Ú ÏÎ ,È˘‰Ï ‰‡„Â‰Â Á·˘ Ô˙ÈÏ Â˙Ú„· ÔÂÂÎÈ"ÈÒÈ�‰ ÏÚ ˙ Ì

‰Ê‰ ÔÓÊ· Ì‰‰ ÌÈÓÈ· Â�È˙Â·‡Ï ‰˘Ú˘ ˙Â‡ÏÙ�‰Â , ‰ÚÂ˘˙‰ ÏÚÂ
ÌÈ�ÂÂÈ‰ „ÈÓ Ï‡¯˘ÈÏ ‰˘Ú˘ ‰ÏÂ„‚‰.36 

‡˙ÈÏ„ ÈÎ , ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ�ÍÓÓÂ¯‡ ¯ÂÓÊÓ· '˙È¯Á˘· ÌÈ¯ÓÂ‡˘ È ‰ .טו
„Â„Ï ˙È·‰ ˙ÎÂ�Á ¯È˘ ¯ÂÓÊÓ ˜ÂÒÙ· ‰ÎÂ�Á· ÏÈÁ˙‰Ï , ‡Ï‡

‰�˘‰ ˙ÂÓÈ ¯‡˘·Î ÔÈÏÈÁ˙Ó.37  

  ÌÂÈ ÏÎ·˘ ÈÙÏ�ÂÓ˘ ÏÎ,38 ÛÒÂ�Á ÈÓÈ ˙�ÏÏ‰‰ ˙‡ ÌÈ¯ÓÂ‚ ‰ÎÂ .טז
˘„Á Ò� ,Ì‰È˙Â¯�· ÔÈ˜ÂÏÁ˘ „ÂÚÂ , ‰‡È¯˜ ÌÂÈ ÏÎ· ˘È˘ „ÂÚÂ
˙˘„ÂÁÓ.39ÔÂ�Á˙ Ì‰· ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡Â .40  

‡Ó�˜˙Î , Ì�È¯Á˘ ¯Á‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ÏÏ‰‰ ˙¯ÈÓ‡ ÔÓÊ ,ÌÈÓÎÁ ˙˙ .יז
ÂÓÂ˜Ó· ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡ ,ÂÏÂÎ ÌÂÈ‰ ÏÎ Â¯ÓÂ‡Ï È‡˘¯. 

ÓÈÏ ‡È¯· Ì„‡Ï ÈÂ‡¯ÏÏ‰‰ ˙‡È¯˜ Ì„Â˜ , Ï·‡ ÈÓ�ÌÂÚËÏÓ Ú  .יח
˘ÌÂÚËÏ È‡˘¯ ˘ÂÏÁ Â·ÈÏ ,‡ ˙Â„ÈÒÁ ˙„ÈÓÓ ÂÏÈÙ‡ÂÍÈ¯ˆ ÔÈ 

Ú�ÓÈÏ.41 

                                    
 .פ יסוד ושורש העבודה"ע .36

 .ח וישב אות כה"בא .37

 .ע תרפג"שו .38

 .א"ח סק"ב וכה"מ .39

 .א שם"רמ .40

ושם הביא מתשובת שאילת , ה"י סק"א בברכ" בשם מרן החידל"ח סק"כה .41

פ שלא נאסרה הטעימה אפילו לפני "שאע, ומבואר שם', ץ סימן מ"יעב

וגם לכאורה , ר טעימה קודם הלל בספרי הפוסקיםולא נתבאר איסו, התפילה

להעדיף מעט מ יש מקום לומר "מ, לא גרע ממה שאוכלין בין שחרית למוסף

דההלל ' והוכיח כן מהמבואר בגמ, כח ההלל על תפלת המוספין לענין זה

וכשם שקודם , ונראה שהוא נידון כמותה ועימה, נסמך לתפילת שחרית

ל דחשיב דלא נסתיימה תפילת שחרית "די, הללכן לפני , שחרית אסור לאכול

 ]. אלא דגם טעימה קודם שחרית אינה איסור ברור[, עד אחר ההלל
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את

 Ï ˙Â„Ú ‡Â‰˘ ÈÙÏ�ÂˆÓ„ÓÂÚÓ ÏÏ‰‰ ˙‡È¯˜ ,42 ÌÂ˜Ó‰ ˙Â‡ÏÙ˙ .יט
Â�ÓÚ.43 ÏË�È Ì‡˘ ¯·„ ÏÚ ÍÂÓÒÈ ‡Ï ‡È¯·‰ Ì„‡ ÔÎ ÏÚ  ¯·„ Â˙Â‡
ÏÂÙÈ,44ÓÂ ÌÂ˜Ó ÏÎ Ì‚ ‡ˆÈ „·ÚÈ„· ·˘ÂÈÓ Â¯Ó‡ Ì‡.45 

·˘„˜ ¯˘ ÂÈ˙ÂÂˆÓ�"Ú ,‡ Â�Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„Ï ÏÏ‰‰ ˙Î¯· ÁÒÂ .כ
 Â�ÂÂÈˆÂÏÏ‰‰ ˙‡ ¯ÂÓ‚Ï.46  

Â ‰Î¯· ‡Ï· ÏÏ‰‰ ¯ÓÂÏ ÏÈÁ˙‰ , ÌÂ˜Ó· Í¯·È�Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ˘ ¯ÎÊ .כא
¯„Ò‰ ÏÚ ÍÈ˘ÓÈÂ ¯ÎÊ�˘.47 

˘‡ÂÂÎ·Â ‰·¯ ‰ÁÓ˘· ÏÏ‰‰ ¯Ó‡È , ÔÈ‡ ÁÒÙ‰ ‚Á· ÂÏÈÙ�‰ .כב
¯ÂÓ‚ ÏÏ‰ ÌÈ¯ÓÂ‡ ,ÌÈÓÈ ˙�ÂÓ˘ Â˙Â‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ Ô‡ÎÂ.48 ÍÈ¯ˆ ÔÎ ÏÚ 

 Â¯ÓÂ‡ÏÈ˘‰Ï ˙Â„Â‰Ï ··Ï ·ÂË·Â ‰ÁÓ˘·"Ú ˙ ¯˘‡ ÂÈ„ÒÁ ÏÎ Ï
Â�ÏÓ‚.49‰ˆÂ¯Ó· Â�¯Ó‡È ‡ÏÂ  ,˙ÂÈ˙Â‡Â ˙Â·È˙ Â· ÚÈÏ·È ‡Ï˘ ¯‰ÊÈÂ ,

                                    
 .ז"ע תכב ס"שו .42

 .ח"ב סקכ"מ .43

ז דבדרבנן אין "מ השיג ע"אבל בב, א דאין לסמוך"ל שהביא ממג"בבה' עי .44

יפול פ סיים דבסמיכה מועטת שאם ינטל לא "ועכ, ל"וכן נטיית הבה, לחוש

 .ודאי דמותר

 .ה"ח סקנ"ח וכה"ב סקכ"מ .45

ש "וכן הוא ברא, ה"ג מחנוכה ה"ם פ"וכסברת הרמב, א"תרמד ס' ע סי"שו .46

 ]בביאורים' ג אות ב"ג פ"ח[צ "באול' מ עי" ומ.תפח' י סי"ש בב"וכמ, ושאר ראשונים
 .שאם בירך לקרות יצא

 .ג"ח סק"כה .47

שטעם הדבר שגומרין ההלל בימי וכתב האבודרהם . ח וישב אות כח"בא .48

כ בימי "משא, ט לעצמו"וכל יום נחשב יו, לפי שהימים חלוקים בנרות, חנוכה

שכל יום נעשה בו נס בפני עצמו בשמן , ועוד. הפסח שאין חלוקין בקרבנו

וכל , שקוראים בחנוכה פרשת הנשיאים, ועוד]. וברבות הימים נתרבה הנס[

ומרן . והיה גומר בו את ההלל בו ביום, ט"ונשיא שהקריב היה לו אותו היום י

 .ש"ע, לפי שמתחדשת קריאה בכל יום, י כתב טעם נוסף"הב

במה שהבאנו מדבריו ' עיו, ת"ע מה"ההודאה היא מ ]רלג' א סוף סי"ח[ס "החת' ולד .49

 .לעיל
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בת

Ú ÌÈ�ÊÁ‰ Ì‚ ¯È‰Ê‰Ï ˘ÈÂ"Ê.50 
 È‡ Ì‡ÏÏ‰‰ ˙¯ÈÓ‡·  ,·˙Î‰ ÍÂ˙Ó Â¯ÓÂ‡Ï ¯‰ÊÈ,51�ËÈ‰ ÏÈ‚¯ Â· .כג

‰Ù ÏÚ· ¯ÓÂÏ Ï˜‰Ï ˘È ¯Â„ÈÒ ÂÏ ÔÈ‡˘Î ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ.52  
 -ÈÚÈÓ˘‰ -ÏÏ‰·  , ·¯Ú ÍÏÂ˜ ÈÎ�ËÂ˜ÏÈ· Â¯Ó‡53 ÍÏÂ˜ ˙‡ È .כד

„Ï Â„Â‰· '·ÂË ÈÎ ,ÂÏ‡ ÌÈ˜ÂÒÙ· ¯ÓÊÏ ‚‰�Ó‰ Ô‡ÎÓÂ.54ÈÂ " ‡
‰ÓÈÚ�· ÏÏ‰‰ ÏÎ ˙Â¯˜Ï ÍÈ¯ˆ˘.55

  
                                    

ואין , ת על הניסים"ז שהרי נתקן להודות להשי"ועורר ע, ה"צ זללה"ר הגרב"מו .50

 שכתב ]ערך רינה[וציין לדברי הפלא יועץ .  להודות בחפזון ובמהירותראוי כלל

ובפרט שירת הים , וכן התפילה צריך לאומרה בנועם ובשמחה בקול רינה: ל"וז

ולא כמנהג איזה , וקריאת ההלל עיקרם הוא לאומרם בקול רינה ותודה

יון וכדי בז, מקומות שהרצים יצאו דחופים בקריאתם כקריאת עשרת בני המן

וכן . הירצך או הישא פניך, שירה והלל זה הקריבהו נא לפחתך', וקצף יאמר ד

אמירת התפילה ושאלות ובקשות וברכות במהירות הוא גנאי גדול אפילו אם 

וכל שכן לפני מלך בשר ודם שבודאי יקצוף על קולו , ידבר כן איש אל רעהו

 .ש עוד"ע, שאין זה מבקש ותחנונים מדבר, ומתחייב בנפשו

 ]ג"ב סק"הובא בטור שם ובמ[ם מרוטנבורג " כסברת מהר]א"תפט ס[א "הנה דעת הרמ .51
שמברכין לקרות את ההלל משום שאם יברך לגמור וידלג אפילו אות אחת 

 ]ג"תפח סק[צ "אמנם כתב השעה]. כ במברך לקרוא"משא[, נמצא שבירך לבטלה
מ "וכ, אמירת הללמ אם ידלג לא יצא ידי חובת "דגם למברכים לקרות מ

פ אם אינו בקי בו היטב מתרי " שאין לקרותו בע]ה כגון"סימן מט ד[ל "בדבריו בבה

ח אין "כ גם למנהגנו שבר"וא, וגם תהא ברכתו לבטלה, ח"שלא יצא יד, טעמי

 .כ יש ליזהר לאומרו בדקדוק"וע, מ המדלג לא יצא ידי חובתו"מ, מברכין כלל

כ אין בו חשש מצד דדברים "פ דההלל שגור בפיו וא" דאע]מט' סי[ל "בבה' עי .52

כ יש ליזהר "ע, מ כיון שיכול לטעות בו"מ, פ"לאומרם בעסור שבכתב א

 שגם בדבר השגור בפיו אם אינו שגור בפי ]ד"סק[ב "ש במ"וע. לאומרו מן הכתב

 שבדבר שאינו מוציא את ]ב"סק[ומיהו כתב עוד . ע"וכן מבואר בשו, הכל אסור

 .ועל כן יש להקל בשעת הדחק, פ"ידי חובתן רבים מקילים לומר בעהרבים 

 .ב"ש פ"שה .53

  .ו"תעט סק' חק יעקב סי .54

 לקיים , בנעימה ההללצריך לקרות שאמרו ש]פרק כ הלכה ט[במסכת סופרים ' עי .55

. ש"ע, משמע שם שהוא בכל ההלל' ולכאו, מה שנאמר ונרוממה שמו יחדיו
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 גת

 Ó¯Â·Èˆ ÁÈÏ Â„Â‰ È˜ÂÒÙ ¯ÓÂÏ ÔÈ¯ÊÂÁ Ï‰˜‰Â�‚‰�ÔÈ‡˘ Â ‰˘ .כה
‰Ï 'ÂÎÂ Â„ÒÁ ÌÏÂÚÏ ÈÎ ·ÂË ÈÎ ,'ÔÎ¯„Î ÌÈ¯ÓÂ‡ ˜¯.56 

ÚËÂ ‡¯˜ ,˜¯Ù‰ ˘‡¯Ï ¯ÊÂÁ,57  Â‡ ˜ÂÒÙ Â‡ ‰·È˙ ‚ÏÈ„ Ì‡Â‰ .כו
¯Ó‡ Ì‡ ˜Ù˙ÒÓ˘ ,Ï¯ÎÊ�˘ ÌÂ˜Ó· Â�ÓÈÏ˘È ‡ , ÔÈ‡ˆÂÈ ÔÈ‡˘

Ú¯ÙÓÏ Â˙‡È¯˜·,58  „Ú ÍÏÈ‡Â ‚ÏÈ„˘ ˜ÂÒÙ Â˙Â‡Ó ‡¯˜ÈÂ ¯ÂÊÁÈ ‡Ï‡
ÏÏ‰‰ ÛÂÒ.59ÈÂ "‡ˆÈ ‡Ï Ú¯ÙÓÏ ÌÈ˜¯Ù‰ ¯„Ò ‡¯˜· Ì‚˘ ‡.60Â  ÏÎÓ

ÌÂ˜Ó‡ˆÈ ÏÏ‰‰ ÛÂÒ· ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ÏÂÙÎÏ ÁÎ˘ Ì‡˘ ¯·˙ÒÓ  , ÈÙÏ
‚‰�Ó ‡Ï‡ Ì�È‡˘.61  

, ÚˆÓ‡· ‰‰Â˘‰ ˙‡È¯˜ ÂÏÈÙ‡ ÏÏ‰‰ ‰‰˘ È„ÎÏÂÎ ˙‡ ¯ÂÓ‚ÏÂ  .כז
¯ÊÂÁ Â�È‡˘‡¯Ï .62 

                                                                                      
, היא בכל ההלל" נעימה"דה, ל"י החק יעקב הנומיהו אין זה שלא כדבר

 .ל"הוא רק בפסוקים הנ" לזמר"והמנהג 

והקהל עונים אחריו ' ץ קורא לבדו הודו וכו"בטור שכתב שנוהגין שהש' עי .56

 כתב דכל מקום ]ג"ס[ע "אבל בשו', ד ביאמר נא ישראל וכו"וכעזה', הודו וכו

ג "אע' הושיעה נא וכו'  דאנא ה ובענין מה שפוסקין הפסוק.יעשו כמנהגם בזה

, א"בנ'  שהוא משום דאמרוהו ב:]לח[בסוכה ' כתבו התוס, דלא פסקיה משה

 הביא מהכלבו דאין האיסור אלא ]ח"תכב סק[א "ובמג. .]קיט[בפסחים ' וכדאי

א דכל היכא דאיכא " כתב די]'י' ח סי"או[ס "ובחת. ולא בכתובים, בתורה ובנביאים

א כלל ה "ח[ובנשמת אדם . ש שדחה דבריהם"וע, קטון מותר לפסוקאתנח או זקף 
 .]יא' ח סי"א או"ח[ע ברב פעלים "וע.  כתב דכל שאומר בדרך תחינה שרי]אות ב

 תמה דבטועה אין לחייבו לחזור לראש ]ה למקום"ד[ל "אמנם בבה. ו"א תכב ס"רמ .57

דאורייתא ולא ש "ז שייך אלא בק"ואפילו במברך תמוה דאי, אלא במברך

 .ע"והניח בצ. בהלל דרבנן

 . ז"ב סקכ"ע שם ומ"שו .58

 .מקרא' בגמ' כדילפי, ובזה שטעה וקרא למפרע ודאי דלא יצא. ב"ב תפח סק"מ .59

גם לפי ששם , פך הפרשיות יצאיבהדש "ד לק"ול, נ"ח סק"ו וכה"ב סקכ"מ .60

 .בתו יצא ידי חוןדריכ אם היפך ס"וע, בתורה אינם כסדר שאנו אומרים

 .ב אות טז דאינם אלא מנהג"ח ויקרא ש"ג ובבא"ע תכב ס"כמבואר בשו .61

 .ט"ח סקמ"ה ובכה"ב סקכ"ש במ"וע, ה"ע תכב ס"שו .62
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 דת

ÂÏÈ„· ÏÏ‰ ¯Ó‡Â ‰ÚË ,ÏÏÎ ÏÏ‰ ¯Ó‡ ‡ÏÎ ‡Â‰ È¯‰ , ¯ÊÂÁÂ‚ .כח
ÌÏ˘ ÏÏ‰ ¯ÓÂÏ.63 

‡ÚÓ˘ ˙‡È¯˜· ÔÈ˜ÒÂÙ˘ Í¯„Î ‡Ï‡ ÏÏ‰· ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÔÈ  .כט
‰È˙ÂÎ¯·Â,64 ˙È·· ÌÂÏ˘ ·È˘‰Ï Â‡ ÏÂ‡˘Ï ÔÈÏÈ‚¯ ÔÈ‡˘ Â��ÓÊ·Â 

˙Ò�Î‰ ,ÌÈ˜¯Ù‰ ÔÈ·· ÂÏÈÙ‡ ·È˘‰Ï Â‡ ÏÂ‡˘Ï ‰ÏÈÏÁ.65 ÔÈ�ÚÏÂ 
Ú‰˘Â„˜·˘ ¯·„ ˙ÈÈ� , ˘È„˜Ï ˜¯Ù‰ ÚˆÓ‡· ÂÏÈÙ‡ ˜ÒÂÙ] ‰˘ÓÁ

ÌÈ�Â˘‡¯ ÌÈ�Ó‡[ , ‰˘Â„˜ÏÂ]„·Ï· ÍÂ¯·Â ˘Â„˜ È˜ÂÒÙ[ , ÂÎ¯·ÏÂ
]‰¯Â˙Ï ‰ÏÂÚ‰ ÈÙÓ˘ ÔÈ·Â ‰ÏÈÙ˙·˘ ÔÈ·[ , ÌÈ„ÂÓÏÂ]‚ ' ˙Â·È˙

˙Â�Â˘‡¯[,66 ÍÂ¯· ˙ÈÈ�ÚÏÂ ˘È„˜·˘ ÌÈ�Ó‡ ¯‡˘Ï ˜ÈÒÙÈ ‡Ï Ï·‡ 
ÌÈ˜¯Ù‰ ÔÈ·· ÂÏÈÙ‡ ÂÓ˘ ÍÂ¯·Â ‡Â‰.67�ÚÏÂ  ¯˜ÈÚ‰ ˙ÂÎ¯·„ ÔÓ‡ ÔÈ

ÌÈ˜¯Ù‰ ÔÈ· ˜ÈÒÙ‰Ï È‡˘¯˘ ,˜¯Ù‰ ÚˆÓ‡· ‡Ï Í‡.68  

                                    
ל שאם סיים והסיח דעתו שמברך "ולכאורה קמ[, ל"ש אלישיב זצ"בשם הגרי .63

 .]שוב

ז מעיקר הדין היה רשאי להפסיק באמצע "ולפ, א"ותרמד ס, א"ע תפח ס"שו .64

, ולהשיב שלום לאדם נכבד, ]מובהק[הפרק כדי לשאול בשלום אביו או רבו 

, ובין הפרקים היה רשאי להפסיק לשאול אדם נכבד ולהשיב שלום לכל אדם

 .]ז"ש עוד בסק"וע[, ה"ב שם סק"א ובמ"סו ס' ש סי"פ המבואר בדיני ק"ע

 .ב"סו סק' ב סי"מ .65

 .כ"ח וסק"ז וסקי"ב סקי"ג ובמ"ע סו ס"פ השו"ז ע"כ .66

 .ה בהלל בימים אלו"וכ, ז שיש ברכה לפניהם ולאחריהם"דלא גרע מפסוד .67

' י סי"ש בב"עי, ש נחלקו הפוסקים אם יוכל לענות אמן דברכות"הנה לענין ק .68

אמנם . ח הביא שנחלקו בזה והכריע דבין הפרקים יוכל להקל"ב סקי"ובמ, סו

היחיד גומר ההלל בין פרק לפרק  דבימים ש.]ברכות יד[' לענין הלל אמרו בגמ

ש ללמוד מזה שבימים שגומרין "ודעת הרא, פוסק באמצע הפרק אינו פוסק

 כתב שבימים שגומרים ]ט"ג מחנוכה ה"פ[ם "אבל הרמב, ש לגמרי"ההלל הרי זה כק

ובמגיד , ההלל יש לו להפסיק בין פרק לפרק אבל באמצע הפרק לא יפסיק

ד שאר ראשונים דסברי שבימים " עם בזה"משנה שם כתב שנחלק הרמב

ם "אלא להרמב, ש ממש ומפסיק רק לדברים הידועים"שגומרין ההלל הוי כק

הלל ' ם שלא דימו בגמ"ל להרמב"והיינו דס. מפסיק בין פרק לפרק לכל דבר

ז נראה שאף "ולפ. ]מ"ע בלח"וע[, ש לגמרי אפילו בימים שגומרין ההלל"לק
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 È‡.69�ÏÏ‰ ¯Ó‡ Ì‡ ˜ÙÂÒÓ‰ ,Â¯ÓÂ‡ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ Â .ל
, ÈÁÏ ÚÈ‚‰˘ Ù ,‰˘‡ ÔÎÂ�È‡ ÍÂ�Ú‡ ÔË˜"ÏÏ‰· ÏÂ„‚ ‡ÈˆÂÓ Â .לא
‡ÔÎ Ì‡ ‡ÏÏÏ‰‰ ÏÎ Ì‰È¯Á‡ ‰�ÂÚ ,70ÊÁ Â¯Ó‡Â "‰¯‡Ó ÂÏ È‰˙ Ï.71  

, �Î‰ ˙ÏÏ‰Ï ÍÂÓÒ ,¯Ó‡È¯Â·Èˆ‰ ÌÚ Â�È"È·Ï ‡·‰˘ ‡ ˙Ò .לב
Á‡Â"Î ÏÏÙ˙È.72 ÂÚ"Ù Â�È·¯ ÊÈ¯‡‰"Ï ÔÈ‡ ¯ÓÂÏ ÌÈ¯·„ ‡Ï˘ Ô¯„ÒÎ.73 
‡ ‚Ï·‡‰ ˙È·· Ì‚ ÏÏ‰ Â¯Ó‡È.74Â  ˙Ú„Ï„ÈÁ‰ Ô¯Ó" Ï·‡‰ Ì .לג

¯Ó‡È ÂÓˆÚ.75 

‚ ,ÂÂÓ ˙Ú„Ï"·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ ˆ" ‰ Ì�Á· ÏÏ‰· ˙Â·ÈÈÁ ÌÈ˘�ÎÂ‰ .לד
ÂÈÏÚ ˙ÂÎ¯·Ó,76 Â‚Ï„È ‡ÏÂ ˜Â„˜„· ÂÏÂÎ Â¯Ó‡È˘ Ô¯È‰Ê‰Ï ˘ÈÂ 

                                                                                      
מ אחרי "מ, ש"מרין ההלל הוי כקש שבימים שגו"ע פסק כהרא"שהשו

ש "א שאפילו בק"וגם י, ם בין פרק לפרק יוכל להפסיק לכל דבר"שלהרמב

ז "כ בין הפרקים דהלל נוכל לסמוך ע"א, פוסק בין הפרקים לעניית אמן דברכות

ג "ח[צ "ז באול" וכמבואר כ.]אך באמצע הפרק אין להקל[, ולענות אמן דברכות
 . שיוכל לעלות, אם קראוהו לתורה ואין כהן אחרה " ה'ז לכאו"ולפ. ]ג אות ג"פ

להלן ' ואמנם עי. ט"ח תפח סק"והובא בכה, ט"סט אפילו גבי יו' שאגת אריה סי .69

ז המסופק צריך "ולפ, א דחיובו מדברי קבלה"וכן י, ת"א דחיוב הלל מה"די

 .ע"וצ, לחזור

 .ח"ז וסקכ"ח סקכ"כה .70

ח " כה– לעשות שלוחין אלו להודאתו ואם למד שמבזה את קונו, שלא למד .71

 .ח"סקכ

 .ז"ש עוד לענין פסוד"וע, ח"ח סקל"ז וכה"ב סקט"מ .72

 .כ בזה"ח מש"ג מר"י פ"ע בחמ"וע, ח שם"כה .73

ר "א במחב"והכרעת מרן החיד, א שנחלקו הפוסקים"ת תרפג סק"בשע' עי .74

 .ד"ח תרפג סק"ה בכה"וכ, שפשוט שיאמרו

ד הביא "ח סק"אבל בכה, בל עצמו בודאי לא יאמרא שהא"ב תרפג סק"במ' עי .75

ס והאבל חייב בכל המצוות ודאי "א דאחר שהיא מצוה מד"ממרן החיד

 .כ"שיאמרנו ג

י "במסיבת חנוכה שנערכה ע[, מ"ה בשיעור בשנת תשד"צ זללה"ר הגרב"מו .76

פ שיש שכתבו שלא "ואע]. לאחר שנתרפא] באולם וגשל[ב "ת בב"ארגון בב
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כמו שהוכיח , ה בלישנא בתרא"צ זללה"ר הגרב"א מסקנת דברי מוכן הו, יברכו

 .וכמו שיבואר להלן, באותו השיעור

את הלל ' לגמור'פ המבואר לעיל שיש חשש ברכה לבטלה אם מברכין "ע .77

 .ומחסרין ממנו

 בעיקר חיוב הלל ובדין נשים בהלל
ש דאורייתא פוסק "ק,  אמרו מהו להפסיק בהלל ובמגילה.]ברכות יד[' הנה בגמ 

אמר  :]תענית כח[ועוד איתא . הלל דרבנן מבעיא או דלמא פרסומי ניסא עדיף

 ]דניסן דחי קרבן עצים' ח דא"דהלל דר' מדלא קתני במתני[רבא זאת אומרת 

יום בשנה יחיד גומר בהן ח "י' וכו דאמר ,הלילא דבריש ירחא לאו דאורייתא

ב איקלע לבבל חזינהו דקא קרו הלילא ר', א יום וכו"כובגולה ' וכואת הלל 

בריש ירחא סבר לאפסוקינהו כיון דחזא דקא מדלגי דלוגי אמר שמע מינה 

 נביאים ,הלל זה מי אמרו .]פסחים קיז[אמרו מאידך @@. מנהג אבותיהם בידיהם

שביניהן תקנו להן לישראל שיהו אומרין אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה 

ועוד אמרו  .'וכו, ולכשנגאלין אומרים אותו על גאולתןוצרה שלא תבא עליהן 

ונראין , משה וישראל אמרוהו בשעה שעלו מן היםא ד" די:]ובפסחים צה[שם 

ילת לולביהן פסחיהן ונטשהרי ודאי שבשחיטת  ,דוד אמרודבריו ממאן דאמר ד

פ בחלק מן הימים אמירת "בברכות משמע דעכ' דבגמ, ונמצא. אמרו שירה

אלא [ת "ח אינו מה"בתענית נתפרש דהלל דר' ובגמ, דרבנןההלל רק מ

ח לאו דאורייתא אבל בשאר ימים הוי "וגם משמע דדוקא הלל דר, ]ממנהג

פסחים נראה שכבר בעלייתן מן הים ביציאת מצרים היו ' וגם בגמ, ת"מה

, ויש לבאר במה שאמרו בפסחים דנביאים שביניהם תקנו להם, אומרים אותו

, בדבר רבותינו הראשוניםונחלקו @@. ת או מדרבנן" מהאם יתפרש לחיוב

,  דאמירת ההלל בכל זמן אינה אלא מדרבנן]ו"ג דחנוכה ה"פ[ם "דדעת הרמב

ד השיג שהוא מדברי "ש שהראב"וע, ואפילו בימים שגומרין בהם את ההלל

ח ימים שגומרים "ג למנות מצות קריאת ההלל בי"אכן הנה דעת בה. קבלה

ם בריש ספר "והרמב, ומכללם ימי חנוכה, ע דאורייתא"למ, בהם ההלל

 האריך לבאר דעיקר ]שורש א אות י[ן בהשגותיו "והרמב, המצוות תמה עליו

ואפילו אם , החיוב להודות ולומר שירה על הניסים כבר נאמר למשה בסיני

, וכמו תפילה וברכת המזון[, ת"מ עיקר חיובו מה"מ, כ"נתקן ונסדר הנוסח אח

וכן מוכח ממה שאמרו נביאים ]. ת"אבל החיוב מה, ת"בע הברכות מהשאין מט

ל דלא יתכן ששחטו פסחיהם ונטלו "וממה דפשיטא לחז', שביניהם תקנוהו וכו
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ת "או דהוי מה, אופנים' ל בב"די, ן"וביאר הרמב. לולביהן ולא אמרו שירה

אים ונבי, מ להודות על הניסים"היינו שיש חיוב מהלמ[ ,כה למשה מסיניהלמ

 או שהוא בכלל השמחה שנצטוינו בה, ]שביניהם תקנוהו בנוסח ההלל

וכמו , עיקר השמחה בפה באמירת הלל, והיינו דגם כשאין קרבנות, במועדים

 ,אלהיך בשמחה ובטוב לבב' תחת אשר לא עבדת את הל בקרא ד"שדרשו חז

ב ז ייש" ועפ. הוי אומר זו שירה,אי זו היא עבודה שהיא בשמחה ובטוב לבב

בערכין ' דהנה בגמ, יש להוסיף בזהולכאורה @@. ל"ג הנ"ן שיטת בה"הרמב

כ בעשיית "ובלבד שנאסר ג, ט דאיקרי מועד בקרא אמרינן הלל" איתא דביו:]י[

ופרכינן דהא ', מקרא דהשיר יהיה לכם כליל התקדש החג וכו' וילפי, מלאכה

משנינן משום ו, חנוכה דלא איקרי מועד ולא נאסר במלאכה ואמרינן הלל

הפשטות משמע דטעם זה הוא טעם נפרד ושונה מהטעם דלעיל ' ולכאו, ניסא

. ובחנוכה משום הנס, מקרא' דבמועדים הוא מדדרשי, דאמרינן הלל במועדים

דהלא , ל שאינו כן"ל בפירושו השני צ"ן הנ"אמנם להמבואר מדברי הרמב

יבה תורה שחי, ן גם ההלל במועדים חיובו מצד הודאה על הנס"להרמב

, ג"ורק מטבע הלשון תיקנו נביאים שביניהם או אנשי כנה, להודות על הניסים

הוא רק כסימן , ל דגם הא דבעינן שיהא היום נאסר במלאכה"וצ[, ל"וכנ

ש דבחנוכה "פ דמ"וצל, ]שנקבע המועד לזכר נס גדול המחייב לומר שירה

צ "א, זכר הנסהיינו דבחנוכה שנקבע כולו להודאה ול, אמרינן משום ניסא

, וגם בלא זה יש בו חיוב לומר הלל, צ שייאסר במלאכה"שייקרא מועד וא

ש בברכות "ן עצמו חזר והקשה לזה ממ"הנה הרמבואמנם @@. ודוחק

אבל אפשר שעל ימי חנוכה ועל הימים שאין : וכתב, ובתענית דהוי דרבנן

לת לולב אבל הלל דאכילת פסחים ונטי', היחיד גומר בהן את הלל נאמר וכו

, ן דהלל דחנוכה הוי דרבנן"ומבואר דמסקנת הרמב. כ"ע. 'ת וכו"יהיה מה

ג מצוות "מצד שמנה בכלל תרי, ג היתה"ם לדברי בה"אולם הנה השגת הרמב

וכדי , ומשמע דאף חנוכה בכלל, ח ימים שגומרים בהם ההלל כחדא"כל י

ל דחנוכה אין הכרח לומר דגם הל, דאיכא הלל דרבנן' ליישב הא דמשמע בגמ

ולעולם הלל דחנוכה , ודי לומר שבימים שאין גומרין ההלל הוי דרבנן, דרבנן

ח ימים כחדא וכתב "שכלל כל י, ג"ובזה ניחא טפי דעת בה, הוי דאורייתא

ן דבחנוכה וימים שאין גומרים "כ הרמב"כל מש' וגם לכאו. [ת"שחיובן מה

,  מכלל מצות השמחהדחיוב ההלל, ניחא רק לפירושו השני, ההלל הוי דרבנן

אבל , ל דליכא מצות שמחה בחנוכה ובימים שאין גומרין ההלל"ובזה י

כ גם בחנוכה דאיכא "א, מ להודות על הניסים"לפירושו הראשון שהוא מהלמ

נראה שכן הוא שיטת רבי דניאל ובאמת @@]. מ"נס הוי דאורייתא מהלמ
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ס דף -עשין נט[, ג"י פערלא לרס"הגר' הובא דבריו בפי, הבבלי מן הראשונים

ש "וע. ת"דאף הלל דחנוכה מה, ג"י פערלא שם בדעת רס"כ הגר"וכ, ש"ע, ]רנח

וכתב שם [, ן והחולקים הדק היטב"עוד במה שהאריך בביאור כל דברי הרמב

ן דהלל דחנוכה דרבנן משום שכבר עשו זכר לנס בהדלקת "ש הרמב"דמ

אלא , מ כן"ם ל"מ בדברי הרמב"ומ[, ש"ע, ת"ז הוי מה"אבל בל, הנרות

ד "חיו[ס "וכן הוא לדעת החת]]. וההלל להודאה עליו, שההדלקה לפרסם הנס
מ עיקר "מ, דאף כי מצוות ההדלקה ואופן ההודאה מדרבנן, ]ה וכבר"ס רלג ד"סו

ש " והרא]ף"בדפי הרי: שבת יא[ף "הריוהנה @@. ת"החיוב להודות על הנס הוא מה

ח לאו דאורייתא "אבל הלל דר",  גומרין את ההללח ימים" כתבו די]ז"ב סי"שם פ[

, "אלא מדלגי דלוגי, לא גמרינן ביה הלילא "ומשום הכי", אלא מנהגא הוא

רק נתבאר ' דבגמ, ל"בתענית הנ' שהוסיפו על מה שנתבאר בגמ, ונראה. כ"ע

והיינו באופן דהוי סימן ולא [, ת אלא ממנהג"מוכח שאינו מה, דאם מדלגין

ף "ומדכתבו הרי,  נתבאר דזהו הטעם והסיבה שמדלגיןאבל לא, ]סיבה

מוכח , דכשאין מדלגין, משמע, ת"ש דטעם הדילוג מפני שאינו מה"והרא

ח "דדוקא הלל דר, ל"נראה דנקטי כהשיטות הנ' ז לכאו"ולפ, ת"דחיובו מה

 :]תענית כח[י "גם הנה ברש. ת"אבל בחנוכה דגומרין ההלל הוי מה, ת"אינו מה

ויש במשמעות ,  דהלל דחנוכה נביאים תיקנוהו הוי כדאורייתאדכיון, כתב

ש בפסחים נביאים שביניהם תיקנוהו "דמ, ל"כ כהשיטות הנ"דבריו שפירש ג

 ]מ שם"בסה[ ובמגלת אסתר ]סט' סי[א "בשאג' ואמנם עי. [הוא כחיוב דאורייתא
ל אבל שם אזלי לשיטתם שהאריכו לחלוק על כ, י"שלא פירשו כן בדברי רש

י "ל דגם רש"שפיר י, ן ברור מיללו"ומאחר דדברי הרמב, ל"ן הנ"דברי הרמב

,  כתבו:]קח[בפסחים ' בתוסוהנה @@]. ע בסמוך בזה"וע. ג"ל כן כדעת בה"ס

דבעשה דאורייתא אין לחייבן , פ שהיו באותו הנס"דנשים פטורות מסוכה אע

. בן מכח סברא זויש לחיי, כוסות' כגון בד, ודוקא במצוה דרבנן, מסברא זו

דאם נימא כהסוברין דחיובו , נמצא, כשנבוא לדון לענין הלל בחנוכה, ומעתה

ומה שאף הן , ע שהזמן גרמא"יהיו הנשים פטורות מצד דהוי מ' לכאו, ת"מה

ודומיא , ג"ע דאורייתא שהז"אינו טעם וסיבה לחייבן במ, היו באותו הנס

אכן אם נימא דחיובו . [וכהדיציאת מצרים דהיו באותו הנס ופטורות מן הס

ולא , ומהניא בהו סברת היו באותו הנס, יהיו נשים חייבות' לכאו, מדברי קבלה

, שהרי חיוב קריאת המגילה מדברי קבלה, דמי לחיוב דאורייתא דפטרינן להו

ז נמצא דאפילו נפרש בדברי "ולפ. ומהניא בהו סברת היו באותו הנס לחייבן

כ נשים "וג, מ הוי מדברי קבלה"מ, א לגמריל דלא הוי כדאוריית"י הנ"רש

אמאי ,  הקשה בדיני ביכורים]ת"ה וכ"ד: כ[א במגילה "הנה בטואכן @@]. חייבות
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 דמן החג ואילך מביא ]ו"א מ"ביכורים פ[הלא אמרו בהם , נשים חייבות בהבאתן

דמה שאין , ותירץ. ג"ע שהז"כ הוי מ"וא, ומחנוכה אינו מביא כלל, ואינו קורא

אינו משום דהזמן אינו , ביאין מחנוכה ואילך ומה שאין קורין מהחג ואילךמ

ואין שמחה אלא בעת , אלא דמהות המצוה להביא בזמן שמחה, מחייב המצוה

כ שם "ועו[, כ היו מביאין בכל זמן"שמחה גם אח' ואילו הי, לקיטה וקצירה

ואותו , דכיון דהמצוה בהבאתן חד פעמית, ק"דממה שאין מביאין בלילה ל

כ הלילות מפסיקין ואין "א] ולא מצוה אחרת[החיוב עצמו חוזר כל בוקר 

צ "ר הגרב"דקדק בזה מוז "ועפ@@. ג"ע שהז"ולעולם לא הוי מ, ]מבטלין

, ג משום דתליא בשמחה"ע שהז"ח מ"דכמו דגבי ביכורים ל, ה בשיעור"זללה

 הודאה משום דגדרו ומהותו, ת"להסוברין דחיובו מה, גם גבי הלל דחנוכה

משום דגם בהלל , ג ולפטור נשים"ע שהז"אין לומר דהוי מ, בשמחה על הנס

אלא , ג"ע שהז"לאו משום דהוי מ, מה שאין אומרין אותו אלא בזמנים ידועין

כ "וא, וכל שאין שמחה אין טעם לאומרו, משום דחיובו לאומרו בשעת שמחה

דכיון , ג"שהזע "דלא כתבו כן אלא במ, ל"הנ' לא שייכי בזה דברי התוס

אבל , מה שהיו באותו הנס אינו סיבה לחייבן, ג"ע שהז"דפטרתן תורה מכל מ

וגם הנשים היו באותו הנס , וכמבואר, ג"ע שהז"אחר דחיוב הלל אינו מ

ושפיר יש , כ שייכא בהו שמחה כבאנשים"א, שניצולו מגזירות מלכי יון

דאחר שיש , בזהע "צ' לכאוומיהו @@. ת כאנשים"לחייבם באמירת ההלל מה

כ אף הנשים שלא "א, ג"ע שהז"והוא אינו מ, חיוב עצמי של הודאה על הנס

מכל , ג"ע שהז"משום דהויא מ] פ שהיו באותו הנס"אע[נתחייבו במצוות סוכה 

והיו באותו , ג"ע שהז"שהרי ההלל עצמו אינו מ, מקום ליחייבו בהלל דסוכות

דלהמבואר , ל"וי. ת על הנסויש להם חיוב גמור להודו, הנס דיציאת מצרים

כ נהי נמי דנשים היו באותו "א, ן שהוא מכלל מצות השמחה שבמועדים"ברמב

פ "אע, ג"ע שהז"משום דהוי מ, מ כיון דפטרתן תורה ממצות המועדים"מ, הנס

כ בהלל דחנוכה "משא, מוכח דפטרתן תורה גם מן ההודאה, שהיו באותו הנס

ואדרבה חייבות בהדלקה , ג"ע שהז"דאין גילוי לפטור נשים מצד דהוי מ

. ממילא גם בהודאה שעל הנס חייבות, כאנשים משום דהיו באותו הנס

ל דלעולם חיוב הלל רק מדברי "ם דס"כשנבוא לדון לדעת הרמבאמנם @@

אלא מדרבנן תיקנוהו , ל"כ אין נראה שהוא תלוי בזמן שמחה כהנ"וא[, סופרים

ו גבי נשים שחייבות בנר חנוכה ע אם מה שאמר"מעתה יל, ]לזמנים ידועים

' כי לכאו, כ לחייבן באמירת ההלל או לא"כולל ג, שאף הן היו באותו הנס

דבמידי דרבנן מהניא סברת אף הן היו , משמע' להמבואר לעיל מדברי התוס

 .]לח[סוכה ' בגמוהנה @@. אף הלל בכלל זה' כ לכאו"וא, באותו הנס לחייבן
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ו קטן מקרין אותו עונה אחריהם מה שהם אמרו דמי שהיו עבד או אשה א

, שם שהוא משום דנשים פטורות מהלל דסוכות ודעצרת' ודעת תוס, אומרים

צ "ר הגרב"אמנם דקדק מו. ועל כן אינן מוציאות האיש וצריך לומר בעצמו

 מנהג ]ב"ד מחנוכה הי"פ[כי בתחילה כתב , ם אינו כן"ה דנראה דדעת הרמב"זללה

והביא דין התלמוד ', מים הראשונים כך היה וכוקריאת ההלל בימי חכ

ושוב הביא דין המשנה דמי , הושיעה נא וחוזרין אחריו' שהמקרא אומר אנא ה

שהיו עבד או אשה או קטן מקרין אותו עונה אחריהם מה שאומרים מילה 

ויש .  זה הוא המנהג הראשון ובו ראוי לילך]ד"הי[וסיים , במילה בכל ההלל

ולא אחר , וא המנהג הראשון אחר דין הקראת נשים וקטניםש שה"לדקדק במ

ומשמע מזה דנקט שגם דין זה שעונה אחריהם מה שהן ', הדין לכפול אנא ה

למדו ' שאף שבגמ, ויש להוסיף בזה[, אלא ממנהגא, אומרין אינו מדינא

ללמוד ' ם שם לא הביא כל מה שאמרו בגמ"הנה הרמב, מהמנהג כמה דינים

ואחר דין הקראת אשה וקטן , ]מ שעמד בזה"ש בלח"וע[מנהג כצורתו רק אופן ה, מזה

דגם הא , ומסדר ההלכות משמע', ל זהו המנהג הראשון וכו"סיים כהנ

ר "פירש מו, ם בזה"של הרמבוטעמו @@]. דהקראת אשה וקטן בכלל זה

א "פ[ם בהלכות ברכות "פ מאי דסבירא ליה להרמב"שהוא ע, ה"צ זללה"הגרב
ומשמע , כ מחוייב מן התורה כמותו"ן המברך מוציא השומע אא דאי]א"הי

ה "פ[כ שם "ועו, ואפילו קטן מוציא גדול, דבשניהם חייבים מדרבנן שפיר דמי
ולא ,  דגדול שלא אכל כדי שביעה שחיובו מדרבנן יכול קטן להוציאו]ז"ו וט"הט

עה דהוי חילק אם אכל הקטן כדי שביעה דהוי חד דרבנן לבין לא אכל כדי שבי

 :]מגילה יט[' ודלא כדעת תוס, ל אתי תרי דרבנן ומפיק חד דרבנן"וס, תרי דרבנן

דנשים וקטנים ' ש תוס"ם לא יתכן לפרש כמ"ז להרמב"ומעתה לפ. שחילקו בזה

ואחר , ס הקטן מחוייב בהלל מדרבנן"שהרי סו, אין מוציאין לפי שאין חייבין

כ מה דהוי הקטן תרי "א, בנןם אינו אלא מדר"דכל חיוב הלל לדעת הרמב

ל "ועל כרחך צ, ז שלא יוכל להוציא הגדול"ם דגרע עי"ל להרמב"דרבנן לא ס

ה "וה, דמה שאמרו עונה אחר הקטן מילה במילה לאו מדינא אלא ממנהגא

ל דמה שהקטן אינו "ז צ"ולפ. [דהא גבי הדדי תני להו, פ כן"גבי נשים נמי עכצל

במגילה שם לחילוקם בין חד דרבנן '  התוסאשר מזה הוכיחו[, מוציא במגילה

ם "ש הרמב"רק כמ, הוא משום ששם אין חיובו אפילו מדרבנן, ]לתרי דרבנן

אנשים ונשים וגרים ,  הכל חייבין בקריאתה]א"א ממגילה ה"פ[בדקדוק לשונו 

לפי דרכינו למדנו ומעתה @@]. הקטנים לקרותה' מחנכין'ו, ועבדים משוחררין

כ "ויוכלו ג, ם דנשים חייבות גם בהלל דסוכות ועצרת"ל להרמב"ז דס"מכ

. נ דמעיקר הדין גם רשאות להוציא האיש ידי חובתו"ואה, לברך בכל הלל
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ל "ז נמצא דס"דלפ, ויש להוסיף בזה. ה בשיעור"צ זללה"ר הגרב"ד מו"עכת

רצא [י "ה בברכ" וכ]שם בדעתו' וכן נקטי תוס: כ[י בברכות "ם כדמשמע מרש"להרמב
דבמצוות דרבנן ליכא פטור , ת" בשם ר]לא' ציצית סי[ בשם אורחות חיים ]ד"סק

, ח"ועל כן מעיקר דינא היתה רשאית להוציא איש יד, ג"ע שהז"לנשים מצד מ

ז והוכיחו " חלקו ע]בברכות שם[' ובתוס. אלא דוקא ממנהגא הוא דאין מוציאה

, כ משום דפטורות"עו, ז נשים אין מוציאות"מעיקר דינא דהלל דרבנן ועכ

והוכיחו מדאיצטריך [ובפסחים כתבו הטעם משום דכעין דאורייתא תקון 

ז פטורות מצד "אלמא בל, כוסות משום דהיו באותו הנס' טעמא לחייבן בד

דמהא דנשים אין , ם ניחא"הרמב' ולהמבואר בד, ]ע דרבנן"ג אף דהוי מ"שהז

ל דאינו מדינא "עולם ידל, ג"ע דרבנן שהז"מוציאות אין ראיה דפטורות ממ

דגם אילו סבירא , ם"לומר באופן אחר בדעת הרמבויתכן @@. אלא ממנהגא

מ בהלל דחנוכה "מ', ליה דנשים פטורות מהלל דסוכות ודעצרת כדעת תוס

, ט דאיקרי מועד בקרא אמרינן הלל" איתא דביו:]י[בערכין ' דהנה בגמ, חייבות

ופרכינן , מקרא דהשיר יהיה לכם' וילפי, כ בעשיית מלאכה"ובלבד שנאסר ג

ומשנינן משום , דהא חנוכה דלא איקרי רגל ולא נאסר במלאכה ואמרינן הלל

או , ט"או משום יו, סיבות איכא לאמירת הלל' דב, והפשטות משמע, ניסא

 בשם שבלי ]תצ[י "ש במדרש והובא בב"וכן משמע ממ. משום הודאה על הנס

משום דבשביעי של פסח טבעו , י הפסחימ' ט דלא אמרינן הלל בו"הלקט דה

ט אחרון לא "מ יאמרו וביו"ולא הגון שבחוה, ואין ראוי לומר שירה, המצרים

ז "משום דאין ימי הפסח חלוקין זמ, נתבאר טעם אחר' ואמנם הרי בגמ, יאמרו

ובזה בעינן , ט"איירינן בהלל דמצד יו' דבגמ, ל ניחא"אכן להנ, בקרבנותיהם

, אבל במדרש איירינן בהלל דמצד הודאה על הנס', וכוחלוקין בקרבנותיהם 

' מצינו גם בתוסז "וכעי@@. 'פ אין ראוי לומר וכו"ולזה אמרו דבשביעי ש

שכתבו דאף דנשים פטורות מהלל דסוכות ודעצרת משום דהיא , ]שם[בסוכה 

משום דשאני הלל ', מ בהלל דלילי פסחים משמע דמחייבי וכו"מ, ג"ע שהז"מ

וביאור , אבל כאן לא על הנס אמור, נס בא ואף הן היו באותו הנסדפסח דעל ה

הלל הנאמר במועדים דיש בהם מצוות . א: סוגי הלל' דיש ב, ל"דבריהם כהנ

שכיון שנעשה נס , הלל הנאמר על הנס. ב. ותיקנו בימים אלו לומר הלל, היום

ות בסוכות דמצ, ועל כן, באותם ימים תיקנו לומר הלל כחלק ממצוות היום

מדין מועד ולא כחלק [כ לומר הלל "מינים אלא שתיקנו ג' היום היא הסוכה וד

אבל בליל פסח דאיכא נס וכל מהות ההלל , נשים פטורות] ממצוות היום

ז "ולפי@@. בזה ההלל חלק ממצות היום ואף נשים חייבות בו, הודאה על הנס

לשון וכ[, אשר נתקן מצד הודאה על הנס, דגבי הלל של חנוכה, נמצא
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ימי שמחה ' התקינו חכמים שבאותו הדור וכו] היינו הנס[ומפני זה : ם"הרמב

כ הנשים "א, ]'להלל ולהודות קבעו משום הנס'ד, ה במרדכי הארוך"וכ, והלל

כ בהלל מאותו "אף הן חייבות ג, שחייבות בנר חנוכה משום שהיו באותו הנס

הגדה שיש לומר ולא רק הלל שב[, ודומיא דהלל דלילי פסחים ממש, הטעם

דהנס הוא , ]אלא אף הלל שבבית הכנסת מברכות בו, כוסות' שחייבין בו אגב ד

, פ שבהלל דמועדים פטורות"ואע. וממילא אף ההלל בכלל, סיבת מצות היום

דאף הנשים שאין חייבות בהלל , ע"ז צ"ואמנם לפ. [מ בהלל דחנוכה חייבות"מ

הלל מתקנתא דרבנן דיש מ ליחייבו ב"מ, ט"דמועדים אשר הוא מצד היו

אשר האנשים חייבין לומר בהן הלל , דבימי המועדים, ל"וצ. להודות על הנס

ל תקנה מיוחדת לנשים שיאמרו הלל מצד ההודאה "לא תיקנו חז, ט"מדיני יו

ותיקנו לומר הלל רק מצד , ט"ורק בימי חנוכה דליכא חיוב מצד יו, על הנס

שרצו ויש [@@. לומר הלל כאנשיםבזה הושוו נשים לאנשים וחייבות , הנס

אמנם , ובזה אין נשים שייכות, לומר שההלל נתקן להודאה על ניסי המלחמה

 שתיקנו לומר הלל על כל צרה וצרה שנגאלו .]פסחים קיז[שהרי אמרו , ניחזי אנן

ז לכאורה מסברא היה נראה לומר שאת חיוב ההלל תיקנו על "ולפ, ממנה

ז "ולפ, ב ההדלקה תיקנו זכר לנס שבבית המקדשואת חיו, ההצלה מן הצוררים

אמנם הרי זהו , דלא שייכי במקדש, היה לנו לפטור נשים מן ההדלקה

ואפילו חיוב ההדלקה נתקן זכר לנס שנצלו מן , שאינו כן' שנתחדש בגמ

, לפי שהיו באותו הנס, כ אמרו דגם נשים חייבות בהדלקה"וע, הצוררים

ומעתה לכאורה פשוט דכל שכן ,  בנישואיהןי שניצלו מגזירת ההגמון"ופירש

כ על ההצלה הכללית מן הצוררים ולא רק באנשי "שחיוב ההלל נתקן ג

ג "פ[ם "לשון הרמבואמנם @@ ].י"ש רש"וזה ודאי שייך גם בנשים כמ, המלחמה
י "אעפ', בכל יום ויום משמונת הימים האלו גומרים את ההלל וכו: ]ו"ה-ה"מחנוכה ה

ולא הלל של חנוכה בלבד הוא ', ס מברך עליה וכו"צוה מדשקריאת ההלל מ

אלא קריאת ההלל לעולם מדברי סופרים בכל הימים , שמדברי סופרים

', ושמונה עשר יום בשנה מצוה לגמור את ההלל וכו. שגומרים בהם את ההלל

ואם היה המקרא את ההלל קטן או עבד או אשה עונה :  כתב]ד"הי[כ "ואח

ולכאורה אם נימא . ל"עכ, ומרין מילה במילה בכל ההללאחריהם מה שהן א

ועל כן , דאשה פטורה' ם לדעת תוס"דבשאר הלל דסוכות ועצרת מודה הרמב

י אשה דאינה "ם דין הקראת ההלל ע"כ אחר שכתב הרמב"א, אינה מוציאה

ולא רק בהלל דסוכות , משמע דקאי אכולהו בשוה, ]כי אינה חייבת[מוציאה 

ל לחייב נשים "ודלא כדברינו דס, אלא גם בהלל דחנוכה, אהועצרת אינה מוצי

ם יראה דחלוק הלל "הנה המדקדק בלשון הרמבאכן @@. בהלל דחנוכה לחוד
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ס אלא כל "שכתב שלא רק הלל דחנוכה מד, דחנוכה משאר הלל דמועדים

, ח ימים גומרים את ההלל"ואם היה עניינם שוה היה לו לומר י, קריאת ההלל

דהלל דחנוכה , ומדחילקם משמע כהמבואר, ס מברכין עליו"דפ שהוא מ"ואע

ז "וע, כ הלל דמועדים אינו כן"משא, על הנס הוא בא והוי חלק ממצות היום

אלא גם הלל , ס ככל מצות חנוכה"קאמר דלא רק הלל דחנוכה הוא מד

ד דאם המקרא אשה או קטן עונה אחריו "כ בסו"ל דגם מש"ומעתה י. דמועדים

ולא על הלל , קאי רק על הלל הרגיל שהוא ההלל דמועדיםכל מה שאומר 

ויכולה אשה , דלעולם בשל חנוכה שוה חיוב האיש והאשה בזה, דחנוכה

ל "דאף דס, יתכן לומר באופן אחרעוד @@. להוציא האיש ידי חובתו

משום , ז אינם מוציאות מדינא"עכ, ם דנשים חייבות בהלל דחנוכה"להרמב

ומצד דיני , מצד שהיה נס בכל יום ויום, לומר ההללטעמים ' דבחנוכה איכא ב

' ז משמע בתוס"ושמא כעי[, ש עשאום ימים טובים בהלל והודאה"ט כמ"יו

 דבחנוכה דינא הוא לגמור ההלל דכל יום היה הנס מתגדל והיה :]כח[בתענית 

, מצד הודאה על הנס, ומיהו גבי נשים ליכא אלא חד טעמא, ]ט"כל יום ויום יו

ט אשה פטורה ככל שאר "דכלפי חיוב זה דהוי כשאר יו, ט"ד דיני יוולא מצ

מ "מ, ועל כן אף שהנשים חייבות בהלל דחנוכה מדינא, הלל דסוכות ועצרת

. ]א"כב סק' א סי"ע בביאור הגר"וע[, דבאיש אית ביה תרתי, אין מוציאות האנשים

' רו בגמדהנה גבי מגילה אמ, להוכיח דנשים חייבות בהלל בחנוכהויש @@

ג מחנוכה "פ[ם "ה ברמב"וכ,  דלא תיקנו הלל משום דקריאתה היא ההלל.]מגילה יד[
 .]מגילה ד[' ש בגמ"כמ, והרי בקריאת המגילה אנשים ונשים חייבין בשוה, ]ו"ה

, ומבואר דאף דקריאת המגילה אתיא מדין הלל, ]א"א ממגילה ה"פ[ם "ה ברמב"וכ

ולא מדין , לומר דאינן חייבות אלא מדין קריאתהואין . ז נשים חייבות בה"בכ

ז לא היתה אשה יכולה להוציא איש ידי חובתו "כ לפ"דא, ההלל שבה

 ]ב"א ממגילה ה"פ[והרי כתב במגיד משנה , דהאיש אית ביה תרתי, בקריאתה
ם מוכח דנשים מוציאות אנשים "דמסתמות הרמב, ]תרפט' סי[י "והובא בב

דלעולם חיובן , ל"ומוכח מזה כהנ, ]א"ש בטו"וע, ה נשים"ד.  במגילה ד'ודלא כתוס[, במגילה

כ אף דמעיקר הדין מוציאות האנשים "וע, שוה בהלל דחנוכה ובמגילה דפורים

כ "משא, מ בהלל איכא מנהגא שלא יוציאו אשה וקטן"מ, בהלל ובמגילה

ז ניחא אם נימא בדעת "לכאורה כאכן @@. במגילה ליכא מנהגא ומוציאות

דבאמת חיוב נשים שוה לאנשים בהלל , ה"ר זללה"ם כמו שפירש מו"הרמב

כ אין מוציאות "אבל אם נימא דבאמת בחנוכה ג, אלא שאין מוציאות ממנהגא

וחיוב הנשים , ט"מצד הנס ומצד היו, לפי שיש בו שני טעמים לחיוב, מדינא

מצד , כ לכאורה גם בפורים איכא תרתי"א, ט"אינו אלא מצד הנס ולא מצד יו
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‰ ·ÂÈÁ ¯‡Â·Ó‰Ï˘ Ù , ÌÂ˜Ó ÏÎÓ�‡Ï ‰Â˘ ÏÏ‰· ÌÈ˘�Ú‡"ÌÈ˘ .לה
„ÂÁÏ ‰ÚÈÓ˘· Â˙·ÂÁ È„È ˘È‡ ‰‡ÈˆÂÓ ‰˘‡ ÔÈ‡.78  

˙ ·¯˜· ÔÈ¯Â˜Â�È„˜ ÈˆÁ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÏÏ‰‰ ¯Á‡,79Ò ÔÈ‡ÈˆÂÓÂ " ˙Â˘ .לו
ÌÈ‡È˘�‰,80Î· ‰È‰ ÔÎ˘Ó‰ ˙Î‡ÏÓ ¯Ó‚˘ ÈÙÏ "ÂÏÒÎ· ‰.81  

  Ó,82Ô‰ÎÏ ˙Â¯˜ÏÂ�È‚‰�‰Î ˙Î¯·Ó ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ· ÏÈÁ˙‰Ï Â�ÌÈ .לז
 „Ú'ÔÎ˘Ó‰ È�ÙÏ Ì˙Â‡ Â·È¯˜ÈÂ ']„ÂÁÏ ÌÈ�‰Î ˙Î¯· ‡¯˜È ‡ÏÂ ,

                                                                                      
דחיובן רק , כ לא יוכלו הנשים להוציא האנשים במגילה"וא, ט"הנס ומצד יו

כ נחדש דדוקא בחנוכה איכא תרתי דקבעום "אא[, ט"ולא מצד היו, מצד הנס

אבל בפורים לא נקבעו לימים טובים וחיוב ההלל רק מצד , כ לימים טובים"ג

 כתב דנשים ]ה"כב סקת' סי[א "במגוהנה @@]. ע"וצ, כ נשים מוציאות"וע, הנס

ג ולפיכך אין יכולות להוציא אחרים "ע שהז"מפני שהיא מ', מכל הלל'פטורות 

, ולא לכל הלל, ה שם דכוונתו לרוב הלל"אבל כבר כתב במחצ, ידי חובתם

 .דהא בהלל דלילי פסחים וכדומה חייבות

כבר נתבאר דלא הוי , ת"הנה אמנם לדעות הפוסקים דחיוב הלל דחנוכה מה .78

פ "וע, ם אינו כן"אבל לדעת הרמב, ג משום דתליא בזמן שמחה"ע שהז"כלל מ

פ "אע, ה בדעתו"צ זללה"ר הגרב"המבואר לעיל נמצא דלפי מה שפירש מו

מ "מ, שחיוב הנשים שוה לאנשים בין בהלל דחנוכה ובין בהלל דשאר מועדים

ה ולפי מ. ממנהגא אינה מוציאה האיש בלא שיענה אחריה בכל מילה ומילה

דבהלל דשאר מועדים פטורות ואין מוציאות מדינא ורק , א"שנתבאר באופ

או דבאמת רשאות , אופנים' ם בב"פ דברי הרמב"כ יל"א, בהלל דחנוכה חייבות

ם דאין "ודוקא בשאר מועדים כתב הרמב, להוציא איש בהלל דחנוכה

או דגם בחנוכה אין מוציאות משום דבאיש אית ביה תרתי ובאשה , מוציאות

 .ל"ליכא אלא חדא כנ

והיינו דאין אומרים קדיש תתקבל אחר הלל כמו , ב"ח סק"א וכה"ב תרפג סק"מ .79

אבל , כי שם יש קדיש תתקבל נוסף אחר מוסף, בשאר ימים שיש הלל ומוסף

בחנוכה שאין מוסף אומרים קדיש תתקבל אחר קדושה דסידרא כמו בשאר 

 .ימות החול

 .א"ע תרפד ס"שו .80

 .א" סקח"ב וכה"מ .81

ש "כמ, י כהנים"והטעם לפי שנעשה הנס ע, ד"ב וסק"ח סק"ע ובכה"ד השו"כ .82

 .א להתחיל מביום כלות משה"ודעת הרמ. באבודרהם ובטור
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‡ˆÈ „·ÚÈ„· Ì�Ó‡ ,ÔÎ ÔÈ‚‰Â�· ˙ÂÁÓÏ ÔÈ‡Â83[ , ˜ÂÒÙ „Ú ÈÂÏÏÂ' È‰ÈÂ
ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ· ·È¯˜Ó‰ ,'ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ· ‡¯Â˜ Ï‡¯˘ÈÂ.84Á‡Â " ¯ÓÂ‡ Î

˘È„˜ ÈˆÁ. 
˘‰ ÌÂÈ· , ÌÂÈ ÛÂÒ „Ú Ì˘Ó ÈÂÏ‰Â�ÂË˜ ‰‡ÏÓ „Ú Ô‰Î ‡¯Â˜ È¯˙ .לח

È�˘ ,Á Ï‡¯˘È‰ÂÈ�˘‰ ÌÂÈ· ‡¯Â˜Â ¯ÊÂ , ¯‡˘· Í¯„‰ ‰Ê ÏÚ ÔÎÂ
ÌÈÓÈ.85  

  ˙˘¯Ù· ‡¯Â˜ È˘ÈÏ˘‰˘ ‡.86 ÔÎÂ�Ó¯‰ ˙Ú„"¯ÁÓ Ï˘ ‡È˘ .לט
ÂÁ· Ê�Î˘‡ È�· ‚‰�Ó"Ï .„¯ÙÒ Ô· È˘ÈÏ˘Ï Â‡¯˜ Ì‡Â , ˙ÂÏÚÏ È‡˘¯

Í¯·ÏÂ ,Ú‡"¯Á‡ ‡È˘� ˙˘¯Ù· ÌÈ‡¯Â˜ Â�È‚‰�ÓÏ˘ Ù.87  

‡˘ ÌÂÈ· Â‡¯˜Â ÂÚË Ì�Á Ï˘ È� Ï˘ Ô·¯˜‰ ˙˘¯Ù ‰ÎÂ�È˘‡  .מ
È˘ÈÏ˘Ì‰Ï ‰˙ÏÚ  ,ÌÈÓÈ· ‡„ÈÙ˜ ÔÈ‡˘,88]  Ô¯„ÒÎ ÌÈ‡¯Â˜ ¯ÁÓÏÂ

Â‚ÏÈ„˘ ‰ÓÏ ÔÈ¯ÊÂÁ ÔÈ‡Â .[ ÂÈ�ÙÏ ÁÂ˙Ù ¯ÙÒ‰ ÔÈÈ„Ú˘Î Â¯ÎÊ� Ì‡Â
‰Î¯· ‡Ï· ÌÂÈ Â˙Â‡ ˙˘¯Ù ˙Â¯˜Ï Â¯ÊÁÈ˘ ·ËÂÓ.89 

ÈÓ˘‰ ÌÂÈ· , ‰‡ÏÓ „Ú Ô‰Î ‡¯˜ÈÂ�ÈÓ˘‰ ÌÂÈ·Ó ÔÈÏÈÁ˙Ó È�È .מא
˙¯ÂË˜ ,ÈÚÈ˘˙‰ ÌÂÈ· „Ú ÈÂÏÂ ,˙ÏÈÁ˙Ó ‡¯Â˜Â ¯ÊÂÁ Ï‡¯˘ÈÂ ÌÂÈ 

 ÔÎ „Ú Í˙ÂÏÚ‰··˘ ‰�Â˘‡¯ ‰˘¯Ù ÌÚ ‰˘¯Ù‰ ÛÂÒ „Ú È�ÈÓ˘‰
‰¯Â�Ó‰ ˙‡ ‰˘Ú.90È�ÈÓ˘‰ ÌÂÈ· ÛÂÒ „Ú ˜¯ Ï‡¯˘È ‡¯˜Â ÂÚË  ,] Â‡

                                    
 .ז"ו וסק"ח סק"כה .83

והלוי , א שהכהן קורא עד ביום הראשון"ודעת הרמ. ה"ח סק"ע שם וכה"שו .84

 .קורא מביום הראשון והישראל חוזר וקורא כהלוי

מ בשבת לא "ומ, א דישראל קורא ביום שלמחרת"ודעת הרמ. א"ע תרפד ס"שו .85

 .י"ח סק" כה–יקראו אלא נשיא השייך ליומו 

 .א"א תרפד ס"ה ברמ"כ .86

והוא משום דבדיעבד אם קראו בפרשת נשיא אחר . ה"צ זללה"ר הגרב"מו .87

 .יצאו ידי חובה

 .ח"ח סק"ב וכה"ב תרפד סק"מ .88

 .ח שם"כה .89

, א שהישראל קורא ביום של מחר"ולדעת הרמ. א"ח סקי"א וכה"ע תרפד ס"שו .90



 ציון øô ãé- äëåðçá úåìéôúä÷  נר 
 וההלל התפילות דיני

 טזת

ÈÚÈ˘˙‰ ÌÂÈ ÛÂÒ „Ú [Í¯È·Â ,‡ˆÈ . ‡¯˜È ÂÈ�ÙÏ ÁÂ˙Ù ¯ÙÒ‰ Ì‡Â
‰Î¯· ‡Ï· ‰‡È¯˜‰ ÛÂÒ „Ú ¯‡˘‰.91  

‰˘ÌÂÈ Ï˘ ¯È˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ·˜ÚÈ ˙È· ¯Á‡ , ˙Â·È˙ ÔÈ‚Ï„ÓÂ' ¯È .מב
È‰˘ÔÎÂ„‰ ÏÚ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈÈÂÏ‰ Â ,' ˙ÎÂ�Á ¯È˘ ¯ÂÓÊÓ Â¯Ó‡È ÂÈ¯Á‡Â

„Â„Ï ˙È·‰.92 ]¯ ÔÈ�ÚÏ ÔÓ˜Ï ÔÈÈÚÂ"Á.[ 

                                                                                      
 .ח שם" כה–יקרא בישראל מיום התשיעי עד סוף הקריאה 

ע שתחילת קריאתו מביום השמיני יצא גם ביום "והיינו להשו. ב"ח סקי"כה .91

 .א שמתחיל מיום התשיעי יצא ביום תשיעי לחוד"ולהרמ, השמיני לחוד

מקורו ממסכת סופרים , ר שיר של יום והמזמורים לפי העניןהנה המנהג לומ .92

ואמרו שם שכל המזכיר פסוק בעונתו כאילו בנה מזבח והקריב עליו , ]ב"ח ה"פי[

 ]קלג' סי[וכן הוא בטור . 'וכו' ואיתא שם שבחנוכה אומרים ארוממך ה, קרבן
ומר רק  הביא שבחנוכה נהגו ל]שם[אמנם בכנסת הגדולה . ובשאר ראשונים

כז ' סי[וכן הוא במועד לכל חי [, ולא אמרו שיר של יום, מזמור שיר חנוכת הבית
ל "ומבואר דס[, למה משנים משיר שהיו אומרים הלויים, ז"ותמה ע, ]ש" ע]אות יב

אלא שיר של יום , שהלוים לא היו אומרים בבית המקדש מזמור זה בחנוכה

 ]כה' סי[ע מפאנו "ת הרמ"ז בשו"ע' עיו. שלכן הנהיג לומר שניהם, וכתב, ]הרגיל
 המתחלת ]תמיד דסוף[ המשנה בלשון צ"ש יפתח שלא במקומי מנעתי אני: שכתב

 מכוון הוא שאם, המזמור מראש יתחיל אלא ,'וכו "אומרים הלוים שהיו השיר"

 ממזמור גרע לא ,לאו ואי ,מוטב ,ההיא בעת אומרים הלוים שהיו מה עם

משמע שנסתפק בדבר אם ' ולכאו. [כ"ע. שקר פיומ מוציא ואינו בעלמא

בחנוכה אמרו בבית המקדש מזמור של חנוכה או שיר של יום כמו בשאר ימות 

ופה : ל"וכתב שם וז,  לומר שני המזמורים]וישב אות כו[ח "וכן הוא בבא]. החול

ולא מזמור של , היה מנהגם שלא לומר בחנוכה בית יעקב, א"עירנו בגדאד יע

ל עשיתי המנהג "ומזה כמה שנים ת, לא אומרים מזמור חנוכה דוקאא, היום

וברב . כ"ע. ונתישב זה המנהג, ל"כנ, ומזמור היום גם כן, לומר בית יעקב

שכתב , ל שהיו אומרים מזמור זה על הדוכן" משמע דס]ה' ח סי"ג או"ח[פעלים 

 נאמר ',ציוןל ובא' אחר היום שיר עם אבל: ל"וז', לענין הפסוק מזמור שיר וכו

. ש"ע, "חנוכה בימי הדוכן על זה פסוק אמרו כן כי", הבית חנוכת שיר פסוק גם

וכתב שהכל תלוי במנהג ,  שהביא המנהגים בזה]שם[גם במועד לכל חי ' ועי

איזה מזמור ולענין @@ .המקום ואל ישנה אדם ממנהג בית הכנסת שלו
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úáè ùãåç ùàø éðéã 

ÈÓ ÏÏ‰‰ ¯Á‡ Ï·˜˙˙ ˘È„˜ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˙·Ë ˘„ÂÁ ˘‡¯· , ‡ÏÂ„ .מג
‰ÎÂ�Á ÈÓÈ ¯‡˘·Î ,Á‡ ˘È˘ ÈÙÏ"‚ Î" ‰È¯Á‡ ˘ÈÂ ÛÒÂÓ ˙ÏÈÙ˙ Î
ÛÒÂ� Ï·˜˙˙ ˘È„˜.93 

¯ �˙È�ÔÈ‡ÈˆÂÓ 'ÌÈ¯ÙÒ ,„ÒÂ Â‡¯˜È˘ ÔÙÂ‡· ‡Â‰ ‰ÓÈ·‰ ÏÚ Ì˙ · .מד
ÈÏ‡Ó˘‰ ¯ÙÒ· ‰ÏÈÁ˙ ,È�˘‰ ¯ÙÒÏ ÔÈÓÈÏ Â�ÙÈ Ì˘ÓÂ , Ô¯Ó ˙Ú„ÎÂ

Â˘‰"ÔÈÓÈÏ ‰È�Ù ÔÈ�ÚÏ Ú .]ñ úàöåä éâäðîå éðéã ìë øàùå"äøåúä úàéø÷å ú ,

ø úåëìäì ïåéö øð ñøèðå÷á êøåàá åøàáúð"ç ,íùî åðç÷.[ 

 ÂÁ ˘‡¯ Ï˘· ÌÈÏÂÚ ‰˘Ï˘ ÔÂ˘‡¯ ‰¯Â˙ ¯ÙÒ· ÔÈ¯Â˜ ˘„,94 .מה
ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ·¯ „Ú Ô‰Î‰ ‡¯˜ÈÂ , ‰ÎÒ�Â „Ú ÈÂÏ‰Â] ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡Â

Ó'Ì‰ÈÏ‡ ˙¯Ó‡Â'95[ ,ÂÎÒ�Â „Ú È˘ÈÏ˘‰Â,96 È�˘ ¯ÙÒ· ‡¯˜È ÈÚÈ·¯‰Â 
‰ÎÂ�Á Ï˘·.97ÌÂÈ‰ Â˙Â‡ Ï˘ ‡È˘�‰ ˜¯ ‡¯Â˜Â  , ‡È˘�‰ Â�ÈÈ‰„

È˘È˘‰ ,¯ Ï˘ È�˘‰ ÌÂÈ·Â"ÈÚÈ·˘‰ ‡È˘�‰ ˜¯ ÌÈ‡¯Â˜ Á.98 ÔÈ‡Â 
Â˘‡¯ ¯ÙÒ ÔÈ· ˘È„˜ ÌÈ¯ÓÂ‡È�˘Ï Ô , ÔÈ�Ó ÂÓÈÈÒ ‡Ï˘ ÈÙÏ

                                                                                      
לשון האבודרהם משמע הנה ב, אם שיר של יום או שיר של חנוכה, מקדימין

וכל שמונת ימי חנוכה אומר לאחר התפלה : שכתב, שיקדימו מזמור של חנוכה

ג כתב "ובשכנה. כ" ע. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד'תפלה לדוד'במקום 

מלבד , שבשאר הזמנים יקדים שיר של אותו היום בשבוע לשיר של המאורע

וכמו שהביא , סום הנסמפני פר, בחנוכה יקדים של של חנוכה לשיר של יום

ח "אמנם בלשון הבא. ]הערה קמג, קב' א עמ"ח[ט גאגין "דבריו בכתר שם טוב לרבי ש

יאמרו , בכל שמונת ימי חנוכה: ]שם[שכתב , מבואר שמקדימין מזמור של היום

והטעם משום דתדיר . כ"ע. ומזמור שיר חנוכת הבית, ומזמור היום, בית יעקב

 . וכן המנהג. ]קלב' סי[עם ה בספר נתיבי "וכ, קודם

 .ופשוט, ה בשיעור"צ זללה"ר הגרב"מו .93

 .ג"ע תרפד ס"שו .94

 .ה בשיעור"צ זללה"ר הגרב"מו .95

 .א"ח סקכ"ב וכה"ב סקי"מ .96

 .ג"ע תרפד ס"שו .97

 .י"ח סק"ו וכה"ב סק"מ .98
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ÌÈÏÂÚ‰,99˘È„˜ ÈˆÁ ¯ÓÂ‡ ÈÚÈ·¯‰ ‡Ï‡ . 
ÂÚË ‡ÏÂ Â‡ÈˆÂ‰ ·' ÌÈ¯ÙÒ, Â‡¯˜Â „' Ï˘· ¯"Á, ‡" ˆ ˙Â¯˜Ï .מו

¯˙ÂÈ ,¯˘ ÈÙÏ"¯˜ÈÚ Á .· Â‡ÈˆÂ‰ Ì‡ Ï·‡ 'ÌÈ¯ÙÒ , Â‡¯˜ ÂÏÈÙ‡
ÔÂ˘‡¯· ‰Ú·¯‡ ,‰ÎÂ�Á Ï˘· È�˘ ¯ÙÒ· È˘ÈÓÁÏ ˙Â¯˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ,

¯ÙÒ‰ Ï˘ ÂÓ‚Ù È�ÙÓ,100˘È„˜ Â¯Ó‡ÈÂ È˘ÈÓÁ‰ ¯Á‡ ˜¯  .Ì‡Â ÂÚË 
Â¯Ó‡Â ‚"Î ˘È„˜‰ ¯Á‡ ÈÚÈ·¯‰, ‡Ï Â¯Ó‡È ·Â˘ ¯Á‡ È˘ÈÓÁ‰.101  

 Ì‡ ÂÏÈÙ‡ , ¯Â·ÚÈ ‡Ï�ÈÚÈ·¯ ˙‡È¯˜ ÚˆÓ‡· Ì˙ÂÚË· Â¯ÎÊ .מז
È�˘ ¯ÙÒ· ‡Â‰ ˙Â¯˜Ï ,¯· Â˙‡È¯˜ ÌÈÈÒÈ ‡Ï‡" ‰ÏÚÈÂ Í¯·ÈÂ Á

‰ÎÂ�Á Ï˘· ‡¯˜ÈÂ È�˘ ¯ÙÒ· È˘ÈÓÁ.102  
Á Ï˘· Â˙‡È¯˜˘ ˙ , Â‡¯˜ÈÂ Â‰Â¯‚ÒÈ�Ò ‰ÏÈÁ˙ ÂÁ˙ÙÂ ÂÚË"‰ÎÂ .מח

¯ Ï˘ ‰ÏÈÁ˙"Á ,¯ÙÒ‰ Ì‚Ù È�ÙÓ ‰Ê· ˘ÂÁÏ ÔÈ‡Â , ÔÈ¯ÊÂÁ˘ ÈÙÏ
Á‡"Â· ÔÈ‡¯Â˜Â Î.103ÈÂ " ÔÈ„‰ ÌÈÈ˜Ï ÛÈ„Ú˘ ÌÈ�Â¯Á‡‰ ˙ÂÚ„Ï˘ ‡

¯È„˙‰ ÌÈ„˜‰Ï ÔÈ„‰ ÔÓ ˙ÂˆÓ‰ ÏÚ ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡˘ ,‡" Ì‡ Ì‚ Î
¯ ˙‡È¯˜Ï ÏÂÏ‚Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ ‰ÏÈÁ˙ ‰ÎÂ�Á ¯ÙÒ‰ Ï˘ ÂÁ˙Ù"Á ,] ‡Ï‡

ÔÎ˘ ÔÈ‚‰Â� ÌÏÂÚ‰.[ ÏÎÓÂ ÌÂ˜Ó ¯Á‡ ¯·Î˘ Í¯È· ÔÈ‡ ˜ÈÒÙ‰Ï.104  
‡Á Ï˘ ‰‡È¯˜· ÂÏÈÁ˙‰ ¯·ÎÂ Ï , ÏÈÁ˙‰ ˜¯ ÂÏÈÙ�Î ÂÚË"‰ÎÂ‰� .מט

Â˙Î¯· Ô‰Î‰ ,‰ÎÂ�Á Ï˘· ‰ÏÂÎ Ô‰Î‰ ˙‡È¯˜ Â¯Ó‚È , Â‡¯˜ÈÂ Â¯ÊÁÈÂ
¯ Ï˘· ÌÈÏÂÚ ‰˘Ï˘"Á ,‡Â"‰ÎÂ�Á Ï˘· ˙Â¯˜ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ˆ.105 

                                    
 .ה בשיעור"צ זללה"ר הגרב"מו .99

ח "סיף על ארבעה ברומוטב לבטל מה שאמרו שלא להו, ג"ע תרפד ס"שו .100

 .ג"ח סקכ"ד וכה"ב סקי" מ–מלפגום הספר 

 .ד"ח סקכ"ז וכה"ב סקט"מ .101

 .והטעם לפי שאין מדלגין בתורה בשני ענינים, ג"ח סקכ"ד וכה"ב תרפד סקי"מ .102

 .ו"ח סקכ"ה ואם וכה"ל תרפד ד"בה .103

 .ג"א זבחים סימן טו סק"חזו .104

וצריך הכהן לברך שוב על , ח" בשל ר שיפסיקו ויקראו]ג"תרפד ס[א "הנה הרמ .105

, אבל הרבה אחרונים פסקו שכיון שהתחיל בזה, ]ה ואם צריך"ל ד"בה[ח "ת של ר"ס

ר "ו וכן פסק מו"ח סקכ"ובכה, ה ואם טעה"ל שם ד"ה בבה"וכ, אינו מפסיק
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Ò ÔÈ¯ÈÊÁÓ ‰‡È¯˜‰ ¯Á‡"ÂÓÂ˜ÓÏ ˙ ,] ˙˘Â„˜ ¯Á‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ˘ÈÂ .נ
ÂÔÂÈˆÏ ‡· .[ È¯˘‡ ÌÈ¯ÓÂ‡Â]Í�ÚÈ ¯ÂÓÊÓ ÔÈ‚Ï„ÓÂ[ ,ÔÂÈˆÏ ‡·Â , ˙È·

·˜ÚÈ , ˙Â·È˙ ÔÈ‚Ï„ÓÂ"ÌÈÂÏ‰ ÂÈ‰˘ ¯È˘‰ "ÂÎÂ ,' Ï˘ ¯È˘ ÌÈ¯ÓÂ‡Â
ÚÂ·˘· ÌÂÈ‰ Â˙Â‡ ,]Â Ì˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ˜„˜„Ó‰ ˙ÎÂ�Á ¯È˘ ¯ÂÓÊÓ Ì‚

„Â„Ï ˙È·‰,106ÌÂÈ Ï˘ ¯È˘ ¯Á‡Ï .107È Ì�Ó‡ "Á‡ Â¯ÓÂ‡Ï ‡" Î
È˘Ù� ÈÎ¯· ¯Á‡Ï ,„Â˜ ¯È„˙„Ì108[ ,Á‡Â"˘È„˜ ÈˆÁ ÌÈ¯ÓÂ‡ Î ,

¯ Ï˘ ÛÒÂÓ ÔÈÏÏÙ˙ÓÂ ÔÈÏÈÙ˙‰ ÔÈˆÏÂÁÂ"Á ,ÌÈÒÈ�‰ ÏÚ Â· ÔÈÙÈÒÂÓÂ ,
˘‰ ˙¯ÊÁ ¯Á‡Â"Ï·˜˙˙ ˘È„˜ ÌÈ¯ÓÂ‡ ı ,È˘Ù� ÈÎ¯· , ‡‰È ˘È„˜

‡ÓÏ˘ ,‰ Ï‡ ‰Â˜ ,'‡Ó˙È ˘È„˜ ,Á·˘Ï Â�ÈÏÚÂ . 
 Â ˜ÈÏ„‰Ï�‰, ÔÈ‚‰Â�Á ˙·Ë ‰·¯È ‰„ÂÚÒ· ÏÈ·˘· ÌÂÒ¯Ù ¯"·¯ .נא
Â· ÌÂÈ· ¯� ÈÂÏÈÚÏ Ó˘�˙ È·¯ ¯È‡Ó ÏÚ· Ò�‰ ÚÈÊ"‡.109 ·ÂËÂ 

·„�˙‰Ï Â· ˙ÂÚÓ ÈÂÏÈÚÏ Â˙Ó˘�, ÔÁÏ˘ÏÂ ÔÂÚÓÏ Â˙·˘.110 Ë¯Ù·Â 
˙¯·ÂÚÓ‰ ˘È¯Ù˙ ‰˜„ˆ ˜ÈÏ„˙Â ¯� ÔÓ˘ „Â·ÎÏÂ.111  

                                                                                      
 .ה בשיעור"צ זללה"הגרב

לומר , בצפת הביא שכן נהגו ]כט' סי[בספר ויקרא אברהם לרבי אברהם אדאדי  .106

ושיבח , ואחר מוסף אומרים ברכי נפשי, ת מזמור של חנוכה"בעת הכנסת ס

, ועל כן אומרים אותו אחר מוסף, ח"משום דברכי נפשי הוא מחמת ר, המנהג

ועל , ובא מחמת ימי חנוכה, כ מזמור שיר חנוכת הבית אינו שייך למוסף"משא

בריו בספר ארץ חיים והובא ד. כן אומרים אותו אחר שחרית עם שיר של יום

בכל שמונת ימי  ]וישב אות כו[ח "והנה לשון הבא. ]ג"תרפד ס' סי[, ח סתהון"למהר

 וקודם .ומזמור שיר חנוכת הבית, ומזמור היום, יאמרו בית יעקב, חנוכה

ח אומרים "דגם בימי ר' ומשמע לכאו. 'וכויאמר היום יום פלוני , מזמור היום

וכמו , ולא לאחר ברכי נפשי, מוך לשיר של יוםשיר חנוכת הבית במקומו בס

 . וברכי נפשי אחריו, דשיר של יום נאמר לפני מוסף, ח"שנהגו בכל ר

 .ל"כנ, ח שם"כן מבואר בבא .107

 .ה"ח תרפד סקכ" והובא בכה]ה וכל שמונת"ד[ה באבודרהם סדר חנוכה "כ .108

 .ש"ע, ג"ח תרע סקי"והובא בכה, ח וישב אות כח"בא .109

 .כז אות עו'  לכל חי סימועד .110

 .'ובמועד לכל חי אות ז', ג' בספר כף אחת סי' עי .111
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 Á ˙·˘ ·¯Ú·,112 ˘È˘ ÈÙÏ�ÔÈ˜ÈÏ„Ó ‰Ó· ˜¯Ù ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡ ‰ÎÂ .נב
‰ÎÂ�Á· ÔÈ¯˙ÂÓ‰ ÌÈ�Ó˘ ÏÂÒÙ Â·.113Ì‰Ï ˘È Ï‡¯˘È ÏÎ ¯ÓÂÏ Â‚‰�Â  

‡·‰ ÌÏÂÚÏ ˜ÏÁ ,ÔÈ˜ÈÏ„Ó ‰Ó· ÔÈ‚Ï„ÓÂ , ¯ÊÚÏ‡ È·¯ ¯Ó‡ ÌÈ¯ÓÂ‡Â
ÂÎÂ'. 

ÊÁ ¯Á‡ ‰Î¯·· ÌÏ˘ ÏÏ‰ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˙È¯Á˘·"ı , ÂÈ¯Á‡ÏÂ¯˙ ‰˘ .נג
Ï·˜˙˙ ˘È„˜ . ÔÈ‡ÈˆÂÓÂ· 'ÌÈ¯ÙÒ ,Ù· ÔÈ¯Â˜ ÔÂ˘‡¯·˙˘¯ ÚÂ·˘‰ Ê '

ÌÈ‡Â¯˜ ,˘È„˜ ÈˆÁ ÌÈ¯ÓÂ‡Â , ‰ÎÂ�Á Ï˘· ¯ÈËÙÓ‰ ‡¯Â˜ È�˘·Â
 ÌÂÈ‰ Â˙Â‡ Ï˘ ‡È˘�‰ Ô·¯˜]‡Â‡ ÌÂÈ ÏÁ Ì ' ÏÈÁ˙Ó ˙·˘· ‰ÎÂ�Á„

ÌÈ�‰Î ˙Î¯·Ó ÂÎ¯„Î114[ ,‚ ¯ÓÂ‡Â"Î˘È„˜ ÈˆÁ  , È�¯ ÔÈ¯ÈËÙÓÂ
ÈÁÓ˘Â .‰ÎÂ�Á· ˙Â˙·˘ È˙˘ ÂÏÁ Ì‡Â , Ì¯ÈÁ ˘ÚÈÂ ‰È�˘· ÔÈ¯ÈËÙÓ

ÌÈÎÏÓ·.115  

ÏÁ"ÌÈ¯ÙÒ ‰˘Ï˘ ÔÈ‡ÈˆÂÓ ˙·˘· ˙·Ë Á , ‰˘˘ ÔÈÏÂÚÂ ¯ .נד
ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ù· ÔÂ˘‡¯ ¯ÙÒ· ÌÈ‡Â¯˜ , ‡Ï˘ ÈÙÏ ˘È„˜ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡Â

˘�ÌÂÈ‰ ˙·ÂÁ ÌÏ ,Á‡Â" È�˘ ¯ÙÒ· ÌÈÏ˘Ó‰ ‡Â‰˘ ÈÚÈ·˘‰ ‡¯Â˜ Î
¯ ˙˘¯Ù·"Á ,Ó ÏÈÁ˙ÓÂ'˙·˘‰ ÌÂÈ·Â ' „Ú'ÂÎÒ�Â ,' ÈˆÁ ¯ÓÂ‡Â

˘È„˜ ,‰ÎÂ�ÁÏ ÌÂÈ‰ Â˙Â‡ Ï˘ ‡È˘� ¯ÈËÙÓ‰ ‡¯Â˜ È˘ÈÏ˘ ¯ÙÒ·Â ,
]˘È„˜ ÈˆÁ ÂÈ¯Á‡ Ì‚ ÌÈ¯ÓÂ‡Â116[ ,ÈÁÓ˘Â È�¯ ÔÈ¯ÈËÙÓÂ.117 ÔÈ‡Â 

                                    
 .ב"ע ער ס"שו .112

ץ "ואמנם כתב היעב. כג' חנוכה סי' והוא מאורחות חיים הל, ד"ב שם סק"מ .113

דחו , אבל מאחר שהוא מנהג בעלמא לאומרו, בסידורו שהוא טעם קלוש

א ברב פעלים "ח הטוב זיע"הריוהביא דבריו רבינו , אמירתו בטעם כל שהוא

 .לד' ח סי"ד או"ח

 .א מביום כלות משה"אבל להרמ, ע"והיינו להשו. ג"ח סקי"כה .114

 .ו"ה וסק"ב סק"ב ומ"ע תרפד ס"שו .115

 שלמנהגינו ]פרק ג[ח "ש בזה בקונטרס נר ציון להלכות ר" ועיין במ.ט"ח סקי"כה .116

ת אחד וגוללין אותו "ת הוא גם כשיש רק ס"שאומרים חצי קדיש על כל ס

 ובתשובת הגאונים החדשות ]שכ' ג סי"ח[ץ "ושכן מוכח בתשב. מקריאה לקריאה
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¯ Ï˘· ÔÈ¯ÈËÙÓ"Á , ÔÈ�Ú ÔÈÁÂ„ ÔÈ‡˘ ÈÙÏ È�ÙÓ Ò�‰ ÌÂÒ¯Ù‰¯È„˙ ,
‰ÎÂ�Á ÔÈ�Ú ‰�Â¯Á‡· Â‡¯˜ È¯‰˘ „ÂÚÂ.118 ÛÈÒÂ‰Ï ÔÈ‚‰Â� Ì�Ó‡ 

¯ ˙¯ËÙ‰ Ï˘ ÔÂ¯Á‡Â ÔÂ˘‡¯ ˜ÂÒÙ"È‡ÒÎ ÌÈÓ˘‰ Á , ¯ÂÎÊÏ È„Î
¯ ÌÂÈ‰˘"Á.119 

¯˘‡˘Â ÔÂ˘‡¯ ¯ÙÒ· ‰˘ÓÁ ˙Â¯˜Ï ÔÈ�˘ ¯ÙÒ· ÌÈ�Âˆ¯ Ì‡ , È .נה
È˘ÈÏ˘· Â‡ ,Â ÔÎ ÔÈ‡˘¯ ÔÈ„‰ ÔÓ ¯ÙÒ· ‰Ú·˘Ó ¯˙ÂÈ ÛÈÒÂ‰Ï

ÔÂ˘‡¯.120  

, ˜Ì‡· ‡Ï‡ Ì‰Ï ÔÈ‡  'ÌÈ¯ÙÒ ,ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ù ÔÂ˘‡¯· ÔÈ¯Â .נו
¯ Ï˘ È�˘·Â"Á ,‰ÎÂ�Á ˙‡È¯˜Ï ÔÂ˘‡¯‰ ÔÈÁ˜ÂÏÂ ÔÈ¯ÊÂÁÂ.121 

, Á Ï˘· Â‡¯˜Â ÂÚË ,¯ Ï˘·Â"È˘ÈÏ˘ ¯ÙÒ· Á�˘ ¯ÙÒ· ‰ÎÂ�È .נז
 ‡ÏÂ ÈÁÓ˘Â È�¯ ÔÈ¯ÈËÙÓ·¯"Á .ÂËÙ‰ Ì‡ „·ÚÈ„·È¯Â ·¯"Â‡ˆÈ Á.122 

¯Á ˙·˘· ,Ù ÏÈ·˘· ÌÂÒ�Â˙·˘ ¯‡˘Ó ¯˙ÂÈ ‰„ÂÚÒ· ‰·¯È ‰ÎÂ˙ .נח
Ò�‰ .„ÁÈ ˘„ÂÁ ˘‡¯Â ˙·˘ ÂÏÁ Ì‡ ÔÎ˘ ÏÎÂ.123 ˙·˘·˘ ‰‡¯�Â 

˙Â˙·˘ ¯‡˘Ó ¯˙ÂÈ „Á‡ ÏÎ‡Ó ÛÈÒÂÈ ‰ÎÂ�Á ,¯Â ˙·˘·Â" ÛÈÒÂÈ Á
ÌÈÏÎ‡Ó È�ÈÓ È�˘ . 

 
±�²

                                                                                      
 .ש באורך" ע]סימן לה,  עמנואל-אופק [

 .ג"ע תרפד ס"שו .117

 .כ"ח סק"א וכה"ב סקי"מ .118

 .ש"ע, ב לענין הפטרת מחר חודש"ע תכה ס"וכעין המבואר בשו .119

 ]יינו במקום שנוהגין כןוה [.ב"ח סקטו"ט וכה"ב סק"מ .120

 .ז"ח סקט"כה .121

 והטעם דמפטירין בחנוכה משום דפרסומי .ז"ח סקכ"כה, ה ואם טעה"ל ד"בה .122

 .ניסא עדיף

 .ח וישב אות כח"בא .123



 ציון øôåè- úåéðâôåñå ïéðñéë úô éðéãá÷  נר 
 כיסנין פת יןבד

 כבת

 

 פרק טו

úåéðâôåñå ïéðñéë úô éðéãá 

ïéðñéë úô ïéãá 

 .1�Á· ÏÂÎ‡Ï ÔÂÓ„˜ ÔÓÊÓ Â‚‰�‚ÂËÓ‰ ÌÈÏÎ‡Ó ‰ÎÂ�ÔÓ˘· ÌÈ .א
Î ‡È·‰Ï Â�È‡¯Â ÔÈ„·Â ÔÈ�ÒÈÎ· ‰‡·‰ ˙Ù ÔÈ�Ú· ÌÈ�È„‰ È¯˜ÈÚ Ô‡

ÌÈÏÎ‡Ó ¯‡˘Â ˙ÂÈ�‚ÙÂÒ‰ ˙Î¯· , ÍÂ˙ Ì‰ÈÏÚ Í¯·Ï ÔÈ‡˘¯ Ì‡Â
‰Ê· ‡ˆÂÈÎÂ ‰„ÂÚÒ‰. 

ÒÈÎ· ‰‡·‰ ˙Ù�ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡˘ ‰˙ÏÚÓÓ ‰„¯È˘ ˙Ù ‡È‰ ÔÈ‰  .ב
‡Â‰˘ ÏÎ· ‡ÈˆÂÓ‰ , ˙Ù Í¯„Î ‰„ÂÚÒ ‰ÈÏÚ ÚÂ·˜Ï Í¯„ ÔÈ‡˘ ÈÙÏ

‰ÏÈ‚¯ .Î Â�È‡˘ ËÚÓ ‰�ÓÓ ÏÎ‡˘ ÏÎÂ‰„ÂÚÒ ˙ÂÚÈ·˜ ¯ÂÚÈ˘ , Í¯·Ó
                                    

ה "שנדפס בירושלים שנת תש] אוסף כתבי ידות ישנים[בקובץ שריד ופליט  .1

בינו מיימון בן יוסף כתב ר: ל"ר מאיר טולידאנו וז"י רבי יהודה ב"העתיק מכת

אין להקל בשום , בפירושו על ענין חנוכה, בחיבורו על התפילות בלשון ערבי

ויתחייב כל נכון לו עשות משתה ושמחה ומאכל , ואפילו מנהג קל, מנהג

, ת עמנו באותם הימים ופשט המנהג לעשות סופגנין"לפרסם הנס שעשה השי

והוא מנהג , האיסקריטיןוהם הצפחיות בדבש ובתרגום ', בערבי אלספינג

שהתברך השמן ' פי[, זכר לברכתו, משום שהם קלויים בשמן, הקדמונים

כי בכל מנהגי , וכתב רבינו ניסים במגילת סתרים]. במקדש ונעשה בו נס

החלב בפורים ובמוצאי , והראש בראש השנה, כמו זה, האומה באלו המנהגות

ומי , אין לנו לבזותםואותם המנהגים , והפולים ביום הושענא רבה, פסח

, ולא יבוזו במנהג האומה, כי הם מעיקרים נעשים, שהנהיגם זריז ומשתדל הוא

. ל"עכ. דת אומתך אל תעזוב, ה ואל תטוש תורת אמך"וכבר אמר הנביא ע

ל טעם "ז אוירבאך זצ" בשם הגרש]פרק יז סעיף יז[עוד כתבו בספר הליכות שלמה 

כ "משא, אשר מוזכר בה ענין המזבח', ן גלפי שברכתם מעי, למנהג הסופגניות

פ "שאע, וזה זכר למה שנצטערו בני חשמונאי, בברכת המזון אינו מוזכר בהדיא

מ הוצרכו לגנוז אבני מזבח ששקצום "מ, שטיהרו כל הכלים שבבית המקדש

 .ש" ע:]נב[ז "וכדאיתא בע, מלכי יון
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˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓ ‡¯Â· ‰È�ÙÏ ,˘Ï˘ ÔÈÚÓ ˙Î¯· ‰È¯Á‡ÏÂ.2 ˙ÂÚ„ ‰ÓÎÂ 
ÔÈ�ÒÈÎ· ‰‡·‰ ˙Ù Â‰Ó ÌÈ�Â˘‡¯· Â¯Ó‡� :‰�Â˘‡¯ ‰Ú„ , ‡Â‰˘

ÔÈÒÈÎ ÔÈÓÎ ‰ÈÂ˘Ú‰ ‰ÒÈÚ ,‰˜È˙Ó È�ÈÓ· ‰˙ÈÈÙ‡ Ì„Â˜ ˙‡ÏÂÓÓÂ ,
ÔÈÏ·˙ È�ÈÓ Â‡ ÌÈ„˜˘ Â‡ ÌÈÊÂ‚‡ Â‡ ¯ÎÂÒÂ ˘·„,3 ÈÂÏÈÓ‰ ÌÚËÂ 

‰ ˘‚¯�‰·¯.4‰È�˘ ‰Ú„  :Ï·Â˙Ó Â‡ ˜Â˙Ó ˜ˆ· ‡Â‰˘,5 Ô¯Ó ˘¯ÈÙÂ 
                                    

כל שלא אכל ממנה [דפת הבאה בכיסנין '  דמסקי.]מב[בברכות ' ה בגמ"כ .2

ף "וכתבו הרי, אין מברכין עליה המוציא, ]כשיעור שאחרים קובעין עליו

, ולענין ברכה לאחריה נחלקו הראשונים, מ"ש דמברך עליה בתחילה במ"והרא

קסח [ע "וכן פסק מרן השו, א דמברך מעין שלש"ש והרשב"ם והרא"ודעת הרמב
 .]ו"ס

עשוי כמין הפת שפירש שהוא , ם רבינו חננאל בש.]ברכות כט[ה ברבינו יונה "כ .3

שם [א "ה בדברי הרשב"וכ, ושקדים ואגוזים ומיני תבליןוממולא בסוכר כיסין 
 דאיירי בנתמלאה ]ח"סקכ[ב "במ' ועי.  בדעה ראשונה]ז"קסח ס[ע "והובא בשו, :]מא

ועיין בזה להלן לענין הופלים . קודם האפיה ונאפית יחד עם המילוי

 .ניותוהסופג

א בדעה שניה שצריך שיהיו המי פירות "כ הרמ" כתב על מש]ג"סקל[ב "במ .4

בעינן שיהא המילוי הרבה , דגם בדעה ראשונה דבעינן ממולא, והדבש רוב

 שהביא ]ח"סקכ[צ "ש בשעה"וע. ז יהיה נרגש הטעם הרבה מאד"כ עד שעי"כ

א "כ דהרמ"במשז "כ דברי הט"והביא אח, ה פשוט"ושכ, ח"מקור הדברים מהב

ע עצמו בדעה ראשונה "ופירש כוונתו שגם השו, לא פליג על דעה ראשונה

שכיון שכתב שהעיסה ממולאת מהם מסתמא נרגש הטעם הרבה , סובר כן

ומשמע , ז" שהביא דברי הט]ט"סקנ[ח "בכה' ועי. מאד ולא רק טעם כל שהוא

 דהוי לחם גמור א"כ הרמ"והיינו דכל מש, ז כפשוטו"מדבריו שהבין כוונת הט

הוא דוקא לחלוק ', ע שעירב בעיסה קצת דבש ומי פירות וכו"בציור של השו

אבל על דעה ראשונה ועל דעה , ע"על דעה שניה באותו האופן שביארה השו

כ "ז לא סתרי למש"ז נמצא דודאי דברי הט"ולפ, א"שלישית לא נחלק הרמ

הוא באופן שטעם  שכתב דמסתבר ש]ח"סקכ[ב "ע במ"וע. ח"ב בשם הב"המ

ומיהו שאני בזה [, ע גם לדעה שניה"כ השו"וכעין מש, "בעיסה"המילוי ניכר 

ולדעה זו הוא בצק , דלדעה שניה הבצק מתחילת עשייתו מתוק, מדעה שניה

ונראה ]. רק שבאפייתו יחד עם המילוי קיבל מעט טעם מן המילוי, רגיל לגמרי

ח אין הכרח " שבדברי הבאכן כמדומה, ש"ע, ח"ב למד כן מדברי הב"שהמ

וגם בדברי הראשונים ושאר פוסקים לא נזכר כלל מענין תנאי זה שיהיה , לזה
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Â˘‰"Â„ÎÂ ˙Â¯ÈÙ ÈÓ Ï˘ ˙ËÚÂÓ ˙·Â¯Ú˙· È„˘ Ú ,' ˙˘‚¯�˘ „·Ï·Â
˙Ù· ˙Â˜È˙Ó ,˘‚¯� ÔÈÏ·˙‰ ÌÚË Â‡,6]  ÈÂ�È˘ ˜¯ ˘‚¯�˘ È„ ‡ÏÂ

ÏÈ‚¯‰ ÌÁÏ‰ ÌÚËÓ7 .[Â˘‰ Ô¯ÓÎ „¯ÙÒ È�· ‚‰�Ó ÔÎÂ"Ú.8 ˙Ú„Â 

                                                                                      
ועיין עוד בזה להלן לענין הופלים . ע"וצ". בעיסה"טעם המילוי מורגש 

 .והסופגניות

בדבש או בשמן או בחלב או שהוא עיסה שנילושה , ]ט"ג מברכות ה"פ[ם "ה ברמב"כ .5

 .ע בדעה שניה" והובא בשו.תבלין ואפאהשעירב בה מיני 

' בדבש וכו" שנילושה"דלשונו עיסה , ם"י כתב לדון בדעת הרמב"מרן הב .6

בזה חשיב , והמים הוו מיעוט' משמע דדוקא כשנתן בה הרבה דבש ושמן וכדו

אכן , אבל בנילושה במים שנתן בהם גם מעט שמן ודבש לא, פת הבאה בכיסנין

והוכיח כן , משמע שהוא גם בתערובת מועטת" תבליןשעירב בה מיני "כ "ממש

, פ שחייבת בחלה משום דחשיבא פת"שאע, גם מדין פת שנילושה במי פירות

ל שהטעם משום שלא קבעו לברך המוציא "וצ, ז אין מברכין עליה המוציא"עכ

אבל כל שיש בעיסה תערובת מי , אלא בלחם שעיסתו נילושה במים בלבד

. מ"הוי פת הבאה בכיסנין ומברך עליה במ, טעמם ניכרכל ש, פירות או תבלין

בה דבש או " שעירב"כתב שהוא עיסה , ם"ע כשהביא דעת הרמב"וגם בשו

והוא , והוא שיהא טעם תערובת המי פירות או התבלין ניכר בעיסה', שמן וכו

אלא , צ שיהיו רוב מי העיסה ממי פירות"שא, ם"י בדעת הרמב"כהכרעתו בב

כל שיש תערובת ניכרת של שאר דברים הנותנים טעם ,  מיםאפילו היה הרוב

 .הוי פת הבאה בכיסנין, אחר

. והורה שהוא תלוי בכל אדם לפי טעמו והרגשתו הוא. ב אות ה"ב פי"צ ח"אול .7

מועיל ', כ שגם בבצק רגיל שנתערב ונבלע בו רסק ותבלינים וכו"ש עוד מש"וע

חשיבי ' דאין הרסק וכדו, צהמ למאכל הנקרא פי"ונ[, להחשיבו פת כיסנין

אבל אם נבלע בבצק מהני , לפי שדרך ללפת בו הפת, כמילוי שקדים ואגוזים

ם "ע מלשון הרמב"ודקדק ממה ששינה השו, ]מצד דהבצק מתוק וטעמו שונה

, ע"ולכאורה יל". עיסה שעירב בה"וכתב לשון , "עיסה שנילושה"שכתב 

ודחה הדקדוק מלשון , י"ם בב"ברמב' פ מה שפי"ע הוא ע"דשינוי לשון השו

ם "י לזה הוא מסוף דברי הרמב"מ כל ראיית הב"אבל מ, "עיסה שנילושה"

ועדיין לא מצינו , די בזה, פ שהוא מועט"שאע, מעיסה שנילושה עם תבלין

י "ובפרט אם הספיגה רק ע, שמועיל גם אם נתן עליה למעלה ונספג בה קצת

שהבצק שונה , ם"בדברי הרמבהרי לכאורה חסר בזה עיקר הסברא , האפיה

ולכאורה אין בכלל זה , כ"וגם גדר נבלע אינו ברור כ, במהותו משעת עשייתו
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Ó¯‰"‡ ,ÈÎÂ ÔÓ˘Â ˘·„ ‰·¯‰ ˘È˘ ÔÙÂ‡· ˜¯˘Â" Ì‰ ËÚÓÎ˘ „Ú ·
¯˜ÈÚ‰ ,‰ÒÈÚ‰ ÌÚËÓ ¯˙ÂÈ ÌÓÚË ˘‚¯�˘ Â�ÈÈ‰„ , ‰�È„ ‡˜Â„ ‰Ê·

ÔÈ�ÒÈÎ· ‰‡·‰ ˙ÙÎ.9ÔÈ�ÒÈÎ· ‰‡·‰ ˙Ù· ˙È˘ÈÏ˘ ‰Ú„  , ¯·„ ‡Â‰˘
ÒÒÎ�Â ˘·È.10Â˘‰ ˜ÒÙ ‰˘ÚÓÏÂ "‡ÏÂ˜Ï Ô�·¯„ ˜ÙÒ ÁÎÓ Ú ,

 ÌÈ�ÙÂ‡‰ ÔÓ „Á‡ ÏÎ ÌÂÈ˜· ˙Â�ÂÊÓ Í¯·Ï ÌÏÂÎ È¯·„Î ‰ÎÏ‰˘
�‰"Ï.11 

                                                                                      
דזה , ]כמו שמצוי בפיצה הנעשית בבית[מה שידחקו איזה דברים בעומק הבצק 

 .ע"ויל. ם"לא עדיף מממולא דלכאורה לא מהני להרמב

שכל שטעם הפירות או , ע" דמנהג הספרדים כדעת מרן השו]ח"סקנ[ח "ה בכה"כ .8

אמנם הביא שם שיש שכתבו . מ ומעין שלש"מברכין במ, התבלין ניכר בעיסה

או , ש יזהר שלא לאכול מזה אלא בשיעור קביעות סעודה ולברך המוציא"דיר

ונראה כוונתו רק [, לאכול בתוך הסעודה אחר שבירך המוציא על לחם גמור

 אבל אוכלן בדרך קינוח הוי ספק ,דבזה נפטר בהמוציא, לאוכלם בדרך שביעה

 .ח דכן ראוי לנהוג"ז כה"וסיים ע]. וכדבסמוך, מ ולא נפטר בהמוציא"במ

שבאופן שנילושה ברוב מים והוסיפו , וסובר, י"ד מרן הב"א חולק בזה ע"הרמ .9

ורק כשיש בה , חשיב לחם גמור, ]פ שטעמם ניכר"אע[' בה גם מי פירות וכדו

. בזה חשיב פת הבאה בכיסנין,  שכמעט הם העיקר'הרבה תבלין או דבש וכדו

" יותר"ז יהיה ניכר טעם התבלין או הדבש " דגדר הדבר שעי]ג"סקל[ב "במ' ופי

 .ע יהא טפל לטעם השמן והדבש"וטעם העיסה בפ, מטעם הקמח

בין , שהוא כעין כעכים יבשים שכוססין אותם, ב האי גאוןבשם רה בערוך "כ .10

 .ע בדעה שלישית"והובא בשו, אם אינו מתובלאם הבצק מתובל ובין 

ובכולם , דספיקא דרבנן הוא נקטינן כדברי כולם להקלדכיון , י"כ מרן הב"כ .11

שלכל אלו הדברים נותנין להם דינים שאמרנו , ע"וכן פסק בשו, מ"יברך במ

ש "ע דיר"ט לא פסק השו"מ, ז"א כתב להקשות ע"והגרע. בפת הבאה בכסנין

וכעין , מ"מ רק בדברים שלדעת כולם ברכתם במ"ויברך במ, יצא ידי כולם

ה "ד[ל "ובבה@@.  במחלוקת הפוסקים בעיסה עבה שנתבשלה]ג"סי[כ לקמן "מש
 הביא בשם המאמר מרדכי דיש ליישב דבאמת כל אלו הדעות לא פליגי ]והלכה

דבאמת אין , ז ניחא"ולפ, מהם נקט מה שהיה מצוי במקומו' אלא כל א, אהדדי

דאין מחלוקת בין , התנאים' מ רק על מה שיש בו ג"טעם להחמיר לברך במ

א והבנת שאר הפוסקים משמע "מלבד דמקושיית הגרע, אכן@@. השיטות

ב פרק יב אות "צ ח"באול[ה "צ זללה"ר הגרב"גם הנה מו, דנקטי דפליגי הדעות אהדדי
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שהרי , גי אהדדיל דהדעות פלי"י דס" דקדק מלשון מרן הב]ה אלא"בביאורים ד' י

ומבואר דשקל , כדברי כולם להקל נקטינן 'ספיקא דרבנן הוא'דדכיון : כתב

ומה שלא כתב מרן [, אלא שפסק בדרבנן לקולא, הענין כספק בין השיטות

ולכאורה כן יש לדקדק קצת מדברי ]. ]ד"סקס[ח "בכה' עי, להחמיר כדברי כולם

שהוא פת "שכתב , א נכססע כשהביא שיטת רבינו האי דבעינן שיה"מרן השו

, "בין מתובלת ובין שאינה מתובלת שעושים אותה כעבים יבשים וכוססין אותם

ם "משמע דאתא לאפוקי משיטת הרמב, ומדפירש דאין מעלה בתיבול העיסה

הדבר שיש מקום לומר דהשיטות וטעם @@. דתלוי בתיבול ומתיקות העיסה

מעורב בה הרבה שמן ל שהיא עיסה ש"ם דס"דהנה להרמב, פליגי אהדדי

משום שהבצק , ל דהוי פת הבאה בכיסנין"יש טעם בדבר דדוקא בזה ס, ודבש

כ באופן שהוא בצק רגיל "משא, עצמו שונה מחמת טעמו מבצק העשוי לפת

ל "וכן י. הרי הבצק שוה לבצק של פת, שמילאו בו סוכר ודבש ומיני אגוזים

לעשותו פת הבאה ם דמה שכוססין את המאכל אינו סיבה "ל להרמב"דס

ואין די באופן עשייתו קשה ונכסס , משום שגם הוא בצק שוה לשל פת, בכיסנין

דהסוברין דנכסס הוי פת , ל להיפך"וכן י. להוציאו לגדר פת הבאה בכיסנין

, ז אין אוכלין ממנו הרבה"אפשר דנקטי דרק משום דנכסס ועי, הבאה בכיסנין

או לישת , וי מתוק בבצק רגילכ מיל"משא, בזה דוקא הוא דיצא מתורת פת

כיון שאין בו שינוי מהותי הגורם שלא יוכלו לאכול , בצק רגיל בטעם מיוחד

ב "עדיין צומיהו [@@. ז מועיל להוציאו מתורת פת"אי, ממנו הרבה כמו פת

לא מהני בצק שנילוש , ט להסוברין דממולא מהני אפילו בבצק רגיל"מ, קצת

דדי , ם"ע בדעת הרמב"א כמרן השוובשלמא אם נימ. 'בשמן ודבש וכו

, ל דלדעת הסוברין דבעינן ממולא"י, בתערובת מעט שניכר טעם המי פירות

שעדיין הוא לחם גמור , אין בשינוי הטעם בפני עצמו סיבה לשנותו מתורת פת

נפיק ' וסברי דדוקא בממלאין אותו מיני מתיקה וכדו, אלא שטעמו שונה מעט

ח "ם ל"דלדעת הרמב, א" אבל אם נימא כהרמ.מתורת פת לתורת מיני מתיקה

כ מאיזה טעם הסוברין "א, פת כיסנין אלא בשהדבש והשמן הם כמעט העיקר

. ובעינן דוקא ממולא, ז לומר שעדיין הוא פת גמור"דבעינן ממולא יחלקו ע

שלא , א"א ברכה רבי ישראל אבוחצירא זיע"ר היש"אדמוומנהג @@]. ע"וצ

לחוש לדברי כל , ע"מ לכו"ברים שברכתם במלאכול מיני מזונות אלא בד

 .השיטות
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‰„ÂÚÒ,12˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓ ‡¯Â· ‰È�ÙÏ Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓ ,13 Ì�Ó‡ 
ÔÈ�ÒÈÎ ˙Ù Â‰Ó ˜ÙÒ ˘ÈÂ ¯Á‡Ó ,�ÎÂ"Ï , ‰ÏÈÁ˙ÎÏ˘ ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â¯Â‰

                                    
כיון שגם חוץ לסעודה היה ,  דבאוכל שיעור קביעות סעודה]ב"סקמ[ב "במ' עי .12

כ שוב נפטר בזה בברכת המוציא שבירך "א, ז"ז המוציא וברכהמ"צריך לברך ע

 .תחילה

, הם בסתמאנתבאר מה דין פת הבאה בכיסנין רק לענין ברכה שלפני' הנה בגמ .13

ולא להשביע [ז גם כשאוכלם בתוך הסעודה לקינוח "אבל לא נתבאר אם עי

ברכות [ובירושלמי . מ משום שלא נפטרו בברכת הפת"מברך לפניהם במ] רעבונו
 הכיסנין אחר המזון טעונה ברכבפת הבאה  אמרו בשם רבי חייא ד]ה"ו ה"פ

כשאכל שם אם נחלק רק ונחלקו , ח פליג"ואמר רבי אמי דריו ,לפניה ולאחריה

 שנחלקו באופן :]ברכות מא[א "הרשב' ופי. ז"או אפילו בל, באמצע המזוןממנה גם 

, ]לשובע או ללפת הפת[שאכל מקצת מן פת הבאה בכיסנין תוך הסעודה 

ח "א דהצריך ריו"ובזה י, גם לאחר הסעודה] לקינוח[ונמשך לאכול ממנה 

דאם אוכל מפת הבאה , ריוומשמע מדב, א שלא הצריך"ברכה לפניה וי

רבי : כ בסמוך"ש אח"וכמ, צ לברך"ודאי שא, בכיסנין רק לקינוח אחר הסעודה

 פת הבאה כיסנין ,מנא אמר משום רבי יודה שאמר משום רבי יוסי הגלילי

התם דלית הלכתא ' ג דמסקי"ואע .לאחר המזון טעונה ברכה לפניה ולאחריה

. אבל לפניה טעונה ברכה, ריההיינו לענין שאין טעונה ברכה לאח, הכי

דינם שוה לגמרי לפת הבאה " לחמניות" מבואר עוד ד]ברכות שם[' בגמוהנה @@

. ורק אם קובע סעודתו עליהן מברך המוציא, ]שם' ז בגמ"שהקשו מזל[בכיסנין 

,  וכתב]ח"קסח ס[ע "ובזה הוסיף השו. להלן בזה' עי, ונחלקו הראשונים בפירושו

ז "ולפ, ז מברך לפניהם בורא מיני מזונות"ה, "לקינוח"ודה שאם אכלן תוך הסע

, ז"הושוו זל' שהרי בגמ, ה הדין גם לענין פת הבאה בכיסנין"דבאמת כ, נמצא

כל שאינו אוכל מהם [מ "שאם ברכת פת כיסנין במ, ה מוכרח"וגם מסברא כ

ולא נפטרו בברכת , כ אינם חלק מן הסעודה"א, ]שיעור קביעות סעודה

דכל שהוא , וכן הדבר מבואר בראשונים בהדיא דחד דינא אית להו. המוציא

אם אכלן תוך הסעודה , מ"שברכתם במ, פת הבאה בכיסנין או לחמניות

ע "פ שלא כתב כן בשו"ואע. לפי שאין הפת פוטרתן, מברך לפניהם, לקינוח

ש "י בשם הרא"מ כן הוא מבואר בב"מ, בהדיא גם לענין פת הבאה בכיסנין

, :ברכות מא[א "ה ברשב"וכ, ]קנט' סי[ל " ושה]ט"ד מברכות ה"פ[מ " והגה]ל' ו סי"ברכות פ[
ע לענין לחמניות דבאוכלן תוך "ש השו"א דמ"וכבר עמד בזה במג. ]ש"ע

 .ה לענין פת כיסנין דלעיל"ה, מ"הסעודה לקינוח מברך לפניהם במ
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ÔÈ�ÒÈÎ ˙Ù ÏÚ ˙Â�ÂÊÓ ˙Î¯· ‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ , ÌÈ¯·„· ‡Ï‡
‚ Ì‰· ˘È˘ '�‰ ÌÈ‡�˙‰"Ï , ˜Â˙Ó ˜ˆ·‰˘]˙Ó Â‡Ï·Â[ ,‡ÏÂÓÓÂ ,

ÒÒÎ�Â ,]˙Ù ¯‡Â˙ ÂÏ ÔÈ‡Â ÈÂÙ‡ Â�È‡˘ ¯·„ Â‡.[14 ‰‡¯� Â��ÓÊ·Â 
ÌÈÏÙÂ ‡¯˜�‰ ÏÎ‡Ó· ‡Â‰˘ ,Â‡Ï˜‡· ‡¯˜�‰ Â‡" ÔÙÂ‡· ÈÂ˘Ú˘Î ‰

ÒÒÎ�˘.15ÈÏÒÈ· ‡¯˜�‰ ÏÎ‡Ó· ÔÈ„‰ ‡Â‰Â  , ˙Ù ˙¯Â˙ Â· ÔÈ‡˘

                                    
כ " שפת הבאה בכיסנין גל"א הנ"ד המג" שכתב להעיר ע]ה וטעונים"ד[ל "בבה' עי .14

, דאמנם כן נמצא בראשונים כדבריו, מברך עליה תוך הסעודה באוכלה לקינוח

אבל אחר דמספקא , ]כ בירושלמי"ל לכאורה הוא מפורש ג"דלהנ, ע קצת"ויל[

ע כדברי כולם "ולא פסק השו, ל בביאור פת הבאה בכיסנין"לן בין השיטות הנ

מ "ל לקולא הוא לענין ברכת במ"ייכ כל מה דק"א, ל בדרבנן"אלא מכח סב

ז אחריה או "ומשום שכאשר הספק אם לברך המוציא לפניה וברכהמ, שלפניה

, לקולא שיברך מזונות ומעין שלש' נקטי, מ לאחריה ומעין שלש אחריה"במ

כ "א, בזה אם נדון הדבר כספק, מ"אבל לענין לברך עליהם תוך הסעודה במ

דשמא לשאר שיטות בזה כבר נפטר , מ"נמצא דספק אם רשאי לברך עליה במ

מ בתוך הסעודה אלא "ועל כן למעשה אין רשאים לברך במ, בברכת המוציא

ל "שם דאם ס' וכ. [בדבר שנתקיימו בו כל התנאים להיותו פת הבאה בכיסנין

וככל דבריו כתב ]. ל דלא פליגי השיטות אהדדי ניחא"ר הנ"א כהמאמ"להמג

לחוש לשיטות שאין , א"ח זיע"רבינו הבאדעת ו@@. ש"ע, ]א"סקע[ח "כ בכה"ג

ועל כן גם בדבר , מ על פת כיסנין הנאכלת לקינוח בתוך הסעודה"מברכין במ

ח "בא' עי. [ע יזהר לפוטרו בדבר אחר שברכתו שהכל"שהוא פת כיסנין לכו

מ על פת כיסנין גמורה "ע מי האוסרין לברך במ"וצל. ]פנחס אות כב' א פ"ש[

פ " כתב שאע]י"ה ואעפ"שם בביאורים ד[צ "אמנם באול]. לקינוחשאוכלה בסעודה 

שרשאים לברך , מכל מקום עיקר הדין כדברי כל האחרונים, שעצה זו מועלת

ומנהג . כשאוכלה לקינוח, ע"מ על דבר שהוא פת כיסנין לכו"תוך הסעודה במ

שמעולם לא הביאו עוגות , א"א ברכה רבי ישראל אבוחצירא זיע"ר היש"אדמו

וכדעת רבינו , כדי שלא ליכנס בספק ברכות, בתוך הסעודות לקינוח סעודה

 .ל"ח הנ"הבא

פ שנתינת המלוי בתוך " שאע]ה ועל"ד[ש בביאורים "וע. ב אות י"ב פי"צ ח"אול .15

ולכאורה . מ כיון שדרכם בכך חשיב ממולא"מ, הופלים נעשית אחר האפיה

ושמא עיקר הסברא בזה . ךע בסברא זו מה עיקר המכוון בזה שדרכם בכ"יל

ע "אמנם עדיין יל. נעשו כגוף אחד ונידון כממולא, שמאחר שקשה להפרידן

כ בופלים "א, "בעיסה" שנטה לומר שטעם המילוי ניכר ]ח"סקכ[ב "להמ
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ÏÏÎ,16Ê ÌÈ‡¯˜�‰ ÌÈÏÎ‡Ó· ÔÈ„‰ ‡Â‰˘ ‰‡¯�Â 'ÈÈ·Ï"ÈÈ˜·˘Â ‰" ‰
ÂÏ‡ÂÊ‡ÙÂ"Ò . 

˘˘‡¯ ÈÓ�ÒÈÎ· ‰‡·‰ ˙Ù È� Ê‡ˆ , ÍÂ˙ ÏÎ‡È ‡Ï ÔÈ�ÙÏ"Ó .ד
ÁÂ�È˜Ï ‰„ÂÚÒ‰,17‰ÊÏ ‰ˆÚ‰Â  :‡ . ËÚÓ ÏÚ ‰„ÂÚÒ‰ Ì„Â˜ Í¯·È

‰„ÂÚÒ· ÏÎ‡È˘ ‰Ó ¯ÂËÙÏ ÔÂÂÎÈÂ ˙Â�ÂÊÓ .· . ˙Î¯·· ¯ÂËÙÏ ÔÂÂÎÈ
‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙ ÏÎ‡È˘ ÔÈ�ÒÈÎ ˙Ù Ì‚ ‡ÈˆÂÓ‰.18‚  . ‡Ï˘ ˘Â¯ÈÙ· ÔÂÂÎÈ

‡ÈˆÂÓ‰ ˙Î¯·· Â¯ËÙÈÈ ,Â· Ì‰ÈÏÚ Í¯·Ï È‡˘¯ Ê‡Â ˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓ ‡¯

                                                                                      
מ כמדומה "מ, אף שדרכן בכך וקשה להפרידן, שממלאים אותם אחר האפיה

, ח ממולא"גם אם הופלים ל, ומיהו. שאין טעם המילוי ניכר בעיסה בפני עצמה

, משום שאין בהם תורת פת כלל, ע"מ ברכתם מזונות גם תוך הסעודה לכו"מ

מ לא " שאפילו יאכל מהם שיעור קביעות סעודה מ]ח"ב סקל"במ[ש הפוסקים "וכמ

 דאם עירב ]ה אלא"שם בביאורים ד[צ "עוד באול' ועי@@. ז"יברך המוציא וברכהמ

ב "ולכאורה להמבואר במ. ז בכלל ממולא" בעיסה גשקדים שלמים או חצויים

נראה לכאורה שקשה לומר כן ,  דבעינן שיהא טעם המילוי מורגש מאד]ג"סקל[

ודוקא במילוי של הרבה שקדים או אגוזים , גם בפיזור מעט שקדים בעיסה

ב שצריך שיהא טעם "ובפרט למה שנטה המ, שייך לומר שטעמם מורגש מאד

כ בפיזור שקדים נראה שקשה לומר שניכר טעמם "א, "הבעיס"המילוי ניכר 

דלחם שנותנים בו זעפרן לנאותו , ג" בשם הפמ]ל"סק[ב "ע במ"וע. בעיסה

ע אם "ויל. ע לחם גמור הוא"לכו, או שנותנין בו מעט צימוקים, ולהטעימו

ב לענין דלא "ואף דשם איירי המ. [נתינת שקדים עדיפא מנתינת צימוקים

ח "ומבואר דגם ל, ע הוי לחם גמור"מ הא קאמר דלכו"מ, ז" עיחשיב בצק מתוק

 ].ע"וצ, ז ממולא"עי

פ שאין בהם תורת "אע' שקדי מרק'ש עוד ש"וע. ]ה אולם"ד[צ שם בביאורים "אול .16

פ שאוכלם עתה בפני "מ תוך הסעודה אע"מ אין מברך עליהם במ"מ, פת

 .לפי שהם מדברים הבאים לעיקר הסעודה, עצמם

דלכתחילה גם אין רשאים לאכול , ל ובאחרונים נמצא" לפי המבואר בבההנה .17

דעד כאן לא , מ"מאלו הדברים התלויין במחלוקת השיטות בלא ברכת במ

ס "אלא משום דסו, מ"התרנו לעיל להקל לאוכלם חוץ לסעודה ולברך במ

, ] בשם האחרונים]ג"סקס[ח "וכמבואר בכה[, ונפטר בדיעבד, מ"ז במ"מברך ע

 .]א"סקע[ח שם "ש בכה"וכמ, לאכול בלא ברכה מספק לא הותראבל 

 .וטעם הדבר לפי שאם בירך המוציא על פת כיסנין יצא, א"ח סקע"כה .18
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‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙·.19ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ  , ÏÚ ‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙· ˙Â�ÂÊÓ Í¯·Ó‰
 ÌÈ‡ÏÂÓÓ‰ ÔÈÒÈÎ]ÁÂ�È˜Ï ÌÏÎÂ‡·[ ,„ÈÒÙ‰ ‡Ï,20 Ì‚ Ì‡˘ ÔÎ˘ ÏÎÂ 

‰˜È˙Ó È�ÈÓÂ ˘·„Â ÔÓ˘· ˘ÂÏÈ� ˜ˆ·‰ ,Ú Í¯·Ó‰˘" ‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙ Ê
ÍÂÓÒÈ˘ ÈÓ ÏÚ ÂÏ ˘È. 

 ïéãêéôù ÷öáå êø ÷öá 

Â" È�‰ ÌÈ˜„ ÌÈÏÎ‡Ó‰Î¯ ,Ú ÌÈ˘Ú�ÏÈÏ·· ˜ˆ·Ó ÌÈ˘Ú‰  .ה
ÌÈÓ ‰·¯‰· ÁÓ˜ ËÚÓ ÔÈ·¯ÚÓ˘ , ÔÈ·¯ÚÓ˘ ‰ÒÈÈ„ ÔÈÚÎ ‰˘Ú�Â

ÛÎ· ‰˙Â‡ ,ÔÓ˘ ‡Ï· ˙·ÁÓ· ‰˙ÂÙ‡Ï ‰˙Â‡ ÔÈÎÙÂ˘Â ,Ú Â‡" ÈÏÚ ‚
¯Â�˙· ˙Â˜¯È ,˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓ ‡¯Â· Ì‰ÈÏÚ ÌÈÎ¯·Ó , ıÂÁ ÔÏÎ‡· ÔÈ·

‰„ÂÚÒÏ ,ÁÂ�È˜Ï ‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙ ÔÏÎ‡· ÔÈ·Â . Ì‰ÈÏÚ Ú·˜ Ì‡ Ì�Ó‡
‰ Ì‰ÈÏÚ Í¯·Ó ‰„ÂÚÒÓ‰Î¯·Â ‡ÈˆÂÓ"Ê.21 ÔÂ‚Î Ì‰ Â��ÓÊ·˘ ‰‡¯�Â 

ˆ�ÈÏ· ‡¯˜�‰ ÏÎ‡Ó"Ò ,] ˘ÂÏ˜ Â�È‡Â È·ÂÚ ˙ˆ˜ Â· ˘È˘ ÔÙÂ‡·
¯˙ÂÈ·[ ,ÈÈËÚ ‡¯˜�‰ Â‡"Û ,ˆ�ÈÏ·‰ Í¯„Î ‰˘Ú�˘" Â˙Â‡ ÌÈ‡ÏÓÓÂ Ò

Á‡"‰˜È˙Ó È�ÈÓ· Î , ¯ÎÂÒ ÈÓ· ÔÈÏ·ÂËÂ]¯ËÚ .[ 

‰ ÌÈÏÎ‡Ó , Ì˙Â‡ ÔÈÎÙÂ˘˘ÎÂ�ÂÈ· ÍÈÙ˘Â ÏÈÏ„ ˜ˆ·Ó ÌÈ˘Ú˙¯ .ו
¯‰ ÔÈË˘Ù˙Ó‰· ,„‡Ó ÌÈ˘ÂÏ˜ Ô˙ÈÈÙ‡ ¯Á‡ ÌÈ˘Ú�Â , ÏÎ‡ ÂÏÈÙ‡

Ó‰Î¯·Â ‡ÈˆÂÓ‰ Ì‰ÈÏÚ Í¯·Ó Â�È‡ ‰„ÂÚÒ ˙ÂÚÈ·˜ ¯ÂÚÈ˘Î Ì‰Ó"Ê ,
˘Ï˘ ÔÈÚÓÂ ˙Â�ÂÊÓ Ô˙Î¯· ÌÏÂÚÏÂ.22 ‡¯˜�‰ ÏÎ‡Ó· ‡Â‰ Â��ÓÊ·Â 

                                    
ש שביאר שכיון שעושה כדי לצאת "וע. ב פרק יב הלכה י בביאורים"צ ח"אול .19

ח "א או"צ ח"ש באול"וכמ, מן הספק אין בזה משום חשש ברכה שאינה צריכה

 .ש"ע, יז' סי

 .ש"ע, דרוב הראשונים סוברים דממולא הוי פת כיסנין, ל שם"ה בבה"כ .20

ולא , ש"שהם ניבלי, ש בביאור לחמניות"והרא' וכדעת תוס, ח"ע קסח ס"שו .21

ועיין . שהוא לחם גמור לדעת רוב הראשונים, ש"י שהוא אובליא"כשיטת רש

 .עוד בזה להלן

 החילוק בין ]ח"סקל[ב "וכבר ביאר במ, וזהו דין הטריתא, ו"ע קסח סט"שו .22

דהטריתא מתפשט באפייתו , ת למעלה"כמשנ, ל"הטריתא לבין הלחמניות הנ

פ שהם בלילה "ל אע"הנ] ש"ניבלי[כ הלחמניות "משא, ונעשה דק וקלוש מאד
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ÌÈÏÙÂ.23  

 ïéãïâåèî åà ìùåáî ÷öá 

‡ ,˙Ù Ï˘Î ‰·Ú ‰ÒÈÚ ˘Ï˘ ÈÓ· , ‡Ï�Â˘‡¯‰ Â˜ÏÁ�ÌÈ .ז
ÔÓ˘· ‰�‚ÈË Â‡ ‰Ï˘È·˘˜ÂÓÚ  , Â˙Î¯·Â ˙Ù ˙ÏÚÓÓ „¯È ‰Ê· Ì‡‰

˙Â�ÂÊÓ,24‰ÚÈ·˘ È„Î ÏÎ‡Â ‰„ÂÚÒ ÂÈÏÚ Ú·˜ ÂÏÈÙ‡Â ,25 ¯‡˘�˘ Â‡ 

                                                                                      
 .כ"מ אינה קלושה כ"מ, רכה כדייסה ונשפכת

ד "א חולק בזה ע" שהמג]צ"סק[ב "עוד במ' ועי. ו"צ סקל"ח ובשעה"ב סקל"במ' עי .23

' אמנם עי, ז"ע וסובר שבקובע סעודה על הטריתא מברך המוציא וברהמ"השו

א "גם להמג, בוופלים שהם רקיקים דקים מאד, כ" שאעפ]ד"סקל[בבאר היטב 

 .אפילו בשיעור קביעות סעודה מברך מזונות ומעין שלש

שאם היה , ]ב' ב סי"פ[ם ש בפסחי"ה ברא"וכ, ]ה"א מ"פ[ש במשנה בחלה "דעת הר .24

 בשם :]לז[ן בפסחים "וכן דעת הר[, דעתו מתחילה לבשל או לטגן פטור מחלה

 בשם ]שכט[ד "ה בטור יו"וכ, ]ג"ו מביכורים הי"פ[ם "וכן נראה דעת הרמב, ן"הרמב

ונמלך , אבל אם היה דעתו מתחילה לאפות העיסה כדרכה]. ש"ם והרא"הרמב

ומיהו כתבו . ש שכבר נתחייבה בחלה"ש והרא" הרכתבו, לבשלה או לטגנה

דגם באופן זה שכבר נתחייבה , ורבינו ירוחם, :]לז[תלמידי רבינו יונה בברכות 

. מ"ברכתה במ, מ אחר שבישל או טיגן העיסה"מ, ש וסיעתו"בחלה גם להר

הביא כדעה ראשונה את דברי ,  כשהביא הדעות בזה]ג"קסח סי[ע "ומרן השו

מ אחר "מ, ע"שאפילו כשנתחייבה בחלה לכו, ינו יונה ורבינו ירוחםתלמידי רב

 .ש" ע]א"סקע[ב "וכמו שפירש בזה במ, מ"הבישול או הטיגון ברכתה במ

מ הוי "מ, ז סעודתו"ע שלדעה ראשונה אפילו אכל הרבה וקבע ע"ב סק"במ' עי .25

ו הבישול  דלדעה ז]ו"סקע[צ "ה בשעה"וכ, מ ומעין שלש"ז במ"כדייסה ומברך ע

או הטיגון בשמן עמוק מבטל תורת לחם מן העיסה ואפילו קבע אין מברך 

וטעם הסברא לחלק בזה מפת הבאה בכיסנין שאם אכל שיעור . המוציא

דבפת הבאה בכיסנין סיבת הדבר , ז"קביעות סעודה יברך המוציא וברכהמ

,  פתולא לשובע כאכילת, שירדה למזונות לפי שדרך לאוכלה לקינוח ולתענוג

הדר דינא שיחזור , כל שהוא עצמו אוכל כעת בשיעור קביעות סעודה, ולכן

סיבת , אמנם בעיסה שנתבשלה או נטגנה. ז"להתחייב בברכת המוציא ובברהמ

דאין לחם אלא האפוי , דלא יתכן שתיחשב פת, ש ודעימיה"הדבר לדעת הר

ם מהותה דעצ, ועל כן לא יועיל שיאכל ממנה כשיעור קביעות סעודה, בתנור
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‡ÈˆÂÓ‰ ·ÂÈÁ·.26˙Â�ÂÊÓ Ì‰ÈÏÚ Í¯·Ï ÌÏÂÚ‰ ‚‰�ÓÂ .27Â˘‰ Ô¯ÓÂ " Ú
‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙ ˜¯ ‰Ê ÔÈÓÓ ÏÂÎ‡Ï ¯ÈÓÁÈ ÌÈÓ˘ ‡¯È˘ ·˙Î , Â˘¯ÈÙÂ

Ú·Â˘Ï ÌÏÎÂ‡˘ ÔÙÂ‡· Â�ÈÈ‰„ ÌÈ�Â¯Á‡‰ ,ÁÂ�È˜Ï ‡ÏÂ.28‡  Ì�Ó

                                                                                      
או בעשה , ומה שנתחייבה בחלה בהיה דעתו מתחילה לאפות. [אינו פת

 ].הוא מגזירה דרבנן, מקצתה באפיה

ע "והובא בשו, ש"ע, ד המאירי בברכות שם"וכ, ת בתוס בפסחים שם"כן דעת ר .26

 .כדעה שניה

 שהוא אפילו ]ה"סקע[ב "ובמ, ג"א קסח סי"וברמ, ה ורבינו ירוחם"י ד"ה בב"כ .27

 .אכל כדי שביעה אם היה מתחילה דעתו לטגן או לבשל העיסהב

והרי נתבאר שאפילו יקבע [, ש דחשיב מזונות מעצם מהותה"הנה לדעת הר .28

, כ גם תוך הסעודה ברכתה מזונות"א, ]ש אינו מברך המוציא"ז סעודה להר"ע

ס "סו', פ שאינה מתוקה ואינה ממולאת וכו"ואע[, ולא נפטרה בברכת המוציא

עיקר מציאותה כמבושלת או מטוגנת בשמן עמוק מהפכה מתורת פת לתורת 

ה דאיירי " שהביא בשם השל]ה וירא שמים"ד[ל "בבה' ועי]. דהוי כדייסה, מזונות

ועל כן נפטרת , באופן שאינה ממולאת בשום דבר וגם לא נילושה במתיקות

 עצת מה מועיל, ל"וביאר דבריו משום דקשיא ליה כהנ, בברכת המוציא

הלא עדיין הוא בספק אם נפטרה בברכת המוציא , ע שיאכל תוך הסעודה"השו

ש החושש לדברי שני הדעות לא יצא מן "ויר, מ"או שצריך לברך עליה במ

ה שאינה מתוקה ואינה "השל' כ פי"וע, י שאוכלה תוך הסעודה"הספק ע

, ז"ע הקשה ]ה"סקל[א "המגאכן @@. וממילא נפטרת בהמוציא', ממולאת וכו

, דהלא גם כעכים יבשים לא נילושו בדבש ואינם ממולאים ובלילתם עבה

, ש ברכת עיסה שנתבשלה הוא מזונות"נ להר"כ ה"וא, ז ברכתם מזונות"ועכ

, ל"ולכאורה עיקר הקושיה כנ[, ומה לנו שאינה מתוקה או אינה ממולאת

ין צ ראיה לזה מד"וא, ש עצם הבישול מורידה לגמרי מתורת פת"דלדעת הר

כ הכא "משא, ר דשאני כעכין שאוכלן לקינוח"ע ביישוב הא"ז קצ"ולפ. הכעכין

ואם , ש"אלא מעיקר שיטת ר, דהלא אין הקושיה רק מכח הכעכין, אוכל למזון

ואפילו , ה כלל"כ לא קשיא קושית השל"א, ע איירי באוכל למזון"עצת השו

רץ דעצת תיא "ובמג@@]. במתוקה וממולאת אם אוכלה לשובע אינו מברך

כ בא למזון "וא, מדברים שמלפתים בהם הפת' ע איירי בממולא בשר וכדו"השו

מ אם "מ', ז דגם אם אינו ממולא בבשר וכדו"ל הוסיף ע"ובבה, ולא לקינוח

ע "וזהו עצת השו, מכוון לאוכלו לשובע ולא לקינוח לתענוג שוב אין חשש

. רכת המוציאואז ודאי דנפטר בב, שיאכלם בתוך הסעודה לשובע, ש"ליר
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 Â‡ ‰Ï˘·Ï ˙Ú„ ÏÚ ‰ÒÈÚ ˘Ï‰˘ ˙ÂËÈ˘Ù· Ô¯Ó ˜ÒÙ ‰ÏÁ ÔÈ�ÚÏ
‰ÏÁÓ ‰¯ÂËÙ ‰�‚ËÏ,29ÂÓ ˙Ú„Â "·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ ˆ" Ô¯Ó ˙Ú¯Î‰˘ ‰

‰ÏÁ È�È„· ÂÈ¯·„Î , ÂÈÏÚ Í¯·Ï È‡˘¯ Â�‚ÈË Â‡ ÂÏ˘È·˘ ˜ˆ· ÏÎ˘
˙Â�ÂÊÓ ,‡Â"‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙ ÂÏÎÂ‡Ï ¯‰ÊÈÏ ˆ,30ÎÚÂ " ÔÎ ÔÈ„‰˘ È‡„Â Ù

 Â‡ ‰Ï˘·Ï ˙Ú„ ÏÚ ‰˘ÂÏÈ�˘ ‰ÒÈÚ·‰�‚ËÏ.31Â‰ÈÓ  , ÔÈ�ÚÏ ‰Ê ÏÎ

                                                                                      
ש גם בקובע סעודה על עיסה מבושלת או "פ שלשיטת הר"שאע, ומבואר מזה[

ז תוך "ל שייפטר מלברך ע"מ משכח"מ, ל"וכנ, מטוגנת יברך מזונות ומעין שלש

, וזה לא מצינו בפת כיסנין, אם אוכלה לשובע, י ברכת המוציא"הסעודה ע

ם דגם חוץ לסעודה משו, שהרי שם מה שנפטרת תוך הסעודה באוכלה לשובע

וכאן , ז"מברך המוציא וברכהמ, אם אוכל כשיעור קביעות סעודה לשובע

 ].ע"וצ, עדיף

 וגלגלה על דעת לבשלה ,שבלילתה עבהעיסה :  שכתב]ג"שכט ס[ד "ע יו"בשו' עי .29

. כ"ע . פטורה, ועשה כן,או לטגנה או לעשותה סופגנין או ליבשה בחמה

 .ת"ולא כדברי ר, ם"בש והרמ"ומבואר שפסק כדברי הר

שמרן חזר בו ממה שפסק , ה ואגב"ב אות ה בביאורים ד"ב פי"צ ח"ה באול"כ .30

 .ש"ע, ד"ש ביו"ופסק כמ, ח"באו

ש ודאי דנקטינן "ש נקטי כהר"ם והרא"ח כתב דכיון שהרמב"י גם באו"הנה בב .31

ולא כמו דפשיטא , ש יצא ידי שניהם"ע כתב דיר"ע שבשו"ז קצ"ולפ, כוותיהו

ש "ד פסק בפשיטות לפטור מחלה ולא הזכיר שיר"שביו, ע"וגם צ. י"יה בבל

דהנה כבר נתבאר , ולכאורה יש לבאר. ודוחק לומר שחזר בו, יצא ידי שניהם

ש לפטור מחלה בעיסה שדעתו "ע אינה דברי הר"דדעה ראשונה שבשו

 שהוסיפו, אלא היא דברי רבינו ירוחם ותלמידי רבינו יונה, לבשלה או לטגנה

כגון שהיה דעתו לאפות , ש"שגם מה שנתחייב בחלה גם להר, ש"ד הר"ע

. ת"ע היא דעת ר"ודעה שניה בשו, מ"מ ברכתו במ"מ, העיסה ונמלך לבשלה

ש במי שגלגל על דעת לבשל "ת והר"דלעולם במחלוקת ר, ומעתה נוכל לומר

וכמבואר , ש"ם והרא"ש והרמב"ע לגמרי כדעת הר"בזה פסק השו, או לטגן

דשם איירי במי שגלגל , ד"ע ביו"וכמו שפסק בשו, ד"ח וגם ביו"י גם באו"בב

אבל במה שהוסיפו , ועשה כמחשבתו, לבשלה או לטגנה" על דעת"עיסה 

שאפילו באופן שנתחייבה מתחילה , ש"ד הר"רבינו ירוחם ותלמידי רבינו יונה ע

, ח"ע באו"אשר בזה איירי השו, מ הבישול מוציאה מברכת המוציא"מ, בחלה

אלא עיסה שבשלה או , שלא צייר באופן שגלגל העיסה על דעת לבשלה[
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‰„ÂÚÒÏ ıÂÁ ÌÏÎÂ‡Ï Ì˙Î¯· , ˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓ ‡¯Â· Ì‰ÈÏÚ Í¯·Ï Ï·‡
·ÒÏ ˘ÂÁÏ ˘È ÔÈÈ„Ú ‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙"Ï , ÌÈÎ¯„‰ ˙Á‡· Ì¯ËÂÙÏ ˘ÈÂ

ÔÈ�ÒÈÎ· ‰‡·‰ ˙Ù ÔÈ�ÚÏ ÏÈÚÏ Â¯‡·˙�˘.32 

·‚ÙÂÒ‰˘ , ˜ˆ·Ó ˙ÂÈÂ˘Ú Ì‡ ÔÈ�ÓÊ· ˙ÂÈ�� ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ ,Â�ÓÏ„ .ח
 ÏÈ‚¯]‚‰ ˙ÂÈÙ‡Ó· ˙ÂÏÈ‚¯‰ ÈÙÎ˙ÂÏÂ„[ , ˜ˆ·Ó ˙ÂÈÂ˘Ú Ì‡ ÔÈ·Â
˜Â˙Ó ,˜ÂÓÚ ÔÓ˘· ÌÂ�‚ÈË˘ ÏÎ ,Â˘ÂÏÈ� ÔÎ ˙Ú„ ÏÚÂ , ˙�˜ÒÓÏ È¯‰

Â˘‰ Ô¯Ó"˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓ ‡¯Â· ‰„ÂÚÒÏ ıÂÁ ÌÏÎÂ‡˘Î Ì˙Î¯· Ú , Ì‚
‰„ÂÚÒ ˙ÂÚÈ·˜ ¯ÂÚÈ˘ Ì‰Ó ÏÎ‡È Ì‡.33¯ÈÚ‰Ï ˘È ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ  ,

‰Ù‡Ó‰ È˙·· ˙Â˘Ú�‰ ˙ÂÈ�‚ÙÂÒ ˘È˘ ,˜ÂÓÚ ÔÓ˘· ˙Â�‚ÂËÓ Ì�È‡˘ ,
‡ ˜¯Ì‰ÈÏÚ ÔÓ˘ ˙Ê˙‰· ¯Â�˙· ˙ÂÈÂÙ , Ì˙Î¯· ˜Â˙Ó ˜ˆ·Ó Ì‰˘ÎÂ

ÔÈ�ÒÈÎ· ‰‡·‰ ˙Ù ÔÈ„Î ˙Â�ÂÊÓ,34 ˙ÂÚÈ·˜ ¯ÂÚÈ˘Î Ì‰Ó ÏÎ‡È Ì‡Â 
                                                                                      

כי בזה דברי דעה ראשונה , ת"ע לשיטת ר"בזה דוקא חשש השו, ]טגנה

, וכבר מצינו בפוסקים שחילקו בסברא זו אם היה דעתו לטגן. [מחודשים יותר

ד " עכ" במש]ה"סקע[ב "במ' עי, ולא רק לענין חלה, גם לענין ברכת המוציא

אלא דבנילושה על דעת , ע חזר בו"ל שהשו"דאצ, ז ניחא"ולפ]. א"א והגר"המג

, ש"ם והרא"ש והרמב"לבשלה או לטגנה הוי ודאי מזונות ופטורה מחלה כהר

ויש , בזה חייבת בחלה, ובנילושה על דעת לאפותה ונמלך ובישלה או טיגנה

ה אלא תוך ש לא יאכלנ"כ יר"וע, כ המוציא"ת שברכתה ג"לחוש לשיטת ר

 .'הסעודה וכו

 .ועיין בסמוך ביאור הדברים. ]ה ועל כל פנים"ב אות י בביאורים ד"ב פי"ח[צ "ה באול"כ .32

ז נאמר גם בבצק שאינו "ופשוט שכ, כל פרטי הדינים והמקורות מבוארים לעיל .33

 שאפילו יאכל מהם כשיעור קביעות ]ו או ט"ב פמ"ח[צ "ה גם באול"וכ. מתוק

 .ז"נו מברך המוציא וברכהמסעודה אי

כ די במה שהם מבצק מתוק "וא, ע הלכה כדברי כל השיטות להקל"שפסק השו .34

ובאמת אם . ולהתיר לברך עליהם מזונות חוץ לסעודה, כדי לפוטרם מהמוציא

י הסוכר שעל "אלא עשויות מבצק רגיל ומתוקות ע, גם אינם מבצק מתוק

פ שממלאים בהם "ואע, כתם המוציאבר, ומיני המרקחת שמזריקין בהם, גביהם

ואם . וכבר נתחייבו בתורת פת, הרי מילוי זה נעשה אחר האפיה, מיני מרקחת

יהיה דינם , שנרגש טעם המתיקות אבל אינו מתוק מאד, הבצק מתוק מעט

ג חשיב מתוק להיות פת כיסנין "א אם בכה"ע והרמ"תלוי במחלוקת מרן השו
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ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·Â ‡ÈˆÂÓ‰ Í¯·Ï ·ÈÈÁ ‰„ÂÚÒ. 

Ó‡] ÌÈ‡·˘Î�ÚÏ Ì�ÂÊÓ Ì‰ÈÏÚ Í¯·Ï ÔÈ�ÂÚÒ‰ ÍÂ˙· ˙Â„‰  .ט
ÁÂ�È˜Ï[ ,ÏÈ‚¯ ˜ˆ·Ó ˙ÂÈÂ˘Ú Ì‡ ‰�‰ , ÍÂ˙ Ì‰ÈÏÚ Í¯·Ï ÔÈ‡ ˜ÙÒÓ
„ÂÚÒ‰‰ .˜Â˙Ó ˜ˆ·Ó ˙ÂÈÂ˘Ú Ì‡Â ,˜ÂÓÚ ÔÓ˘· ˙Â�‚ÂËÓÂ , ·Â¯Ï

˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓ ‡¯Â· Ì‰ÈÏÚ Í¯·Ï È‡˘¯ ˙ÂÚ„‰ . ‡Ï˘ ÈÂ‡¯ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ
Ì‰ÈÏÚ Í¯·Ï ,‚ Â· ÌÈÓÈÈ˜˙Ó˘ ¯·„ ÏÚ ‡Ï‡ '�‰ ÌÈ‡�˙‰" ˙Ù· Ï

ÔÈ�ÒÈÎ ,ÒÒÎ�Â ‡ÏÂÓÓÂ ˜Â˙Ó ‡‰È˘.35 ˙Á‡· ‰Î¯·Ó Ì¯ËÙÈÂ 
                                                                                      

 .וכמבואר לעיל, או לא

 שנתבאר מה דלמרות כתב ]פנים כל ועל ה"ד בביאורים י אות ב"פי ב"ח[ צ"לבאו הנה .35

 לברך א"א מ"מ ,מטוגן בצק בענין ש"כהר לגמרי פסק ע"שהשו לעיל בדבריו

 .]ג"בסי[ ע"בשו במחלוקת תלוי הדבר שעדיין לפי ,הסעודה תוך עליהם
 מה אחתה ,לעיל בהנזכר מצינו מחלוקות 'ב דהנה ,נראה הדברים וביאור@@

 שנחלקו מה והשנית ,בכיסנין הבאה פת בביאור הראשונים שנחלקו

 כדברי לקולא ע"השו פסק כיסנין בפת ובמחלוקת ,שטיגנה בעיסה הראשונים

 דהוי ד"ביו הכרעתו נראה שטיגנו בבצק ובמחלוקת ,מזונות לברך כולם

 שהלכה כסנין בפת ע"השו למסקנת דגם ,לעיל נתבאר כבר ,והנה .מזונות

 אם הנידון שכאשר ,לסעודה חוץ ברכתה לענין ז"כ מ"מ ,להקל כולם בריכד

 נבוא כאשר אכן ,מזונות שיברך מכריע ל"סב דין ,המוציא או מ"במ לברך

 בברכת נפטר אם הנידון בזה אשר ,לקינוח הסעודה תוך באוכלה לדון

 וגם[ יברך שלא מכריע ל"סב דין בזה ,מזונות ולברך לחזור שצריך או המוציא

 תוך מזונות שברכתו השיטות לכל שמוסכם בדבר אלא ,]ברכה בלא יאכל לא

 .ל"וכנ ,האחרונים בשם ]וטעונין ה"ד[ ל"הבה בזה שביאר וכמו ,הסעודה

 ,ש"והר ת"ר במחלוקת ד"ביו מרן הכרעת אחרי דגם ,נמצא ומעתה@@

 לשובע לאוכלן לדקדק ליזהר צ"וא מזונות הוי כ"וא ,ש"כהר ההלכה דעיקר

 יברך אם הנידון אשר ,לסעודה חוץ ברכתן לענין ז"כ עדיין מ"מ ,הסעודה תוך

 ההלכה דהכרעת ודומיא ,מזונות שיברך מכריע ל"סב ודין ,מ"במ או המוציא

 בצק על מזונות לברך רשאי אם לדון כשנבוא אבל ,כיסנין בפת לקולא

 ההכרעה שאין דינא הדר בזה ,לקינוח בסעודה באוכלו מטוגן או מבושל

 ,ת"הר לדברי כלל לחוש ולא ,הסעודה תוך מזונות ולברך להקל כ"כ רורהב

 אלא ]ברכה בלא יאכל לא וגם[ מזונות יברך שלא מכריע ל"סב דין ועדיין

 כ"מש ביאור וזהו .מזונות עליו לברך שיוכל ת"לר גם מוסכם שהוא בדבר
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 לגמרי ופסק בו חזר דמרן לעיל בדבריו המבואר שלמרות שם צ"באול

 לחוש יש עדיין ,לקינוח באוכלן הסעודה תוך מזונות ברכת לענין מ"מ ,ש"כהר

 יש באמת ומיהו@@ .]ג"בסי[ ע"בשו במחלוקת תלוי הדבר ס"שסו מפני ל"לסב

 על הסעודה תוך מזונות לברך שלא החשש כל להמבואר דהנה ,בזה לדקדק

 אהמוצי בברכת ויצא המוציא הוי דשמא ,ת"ר שיטת מצד הוא ,מטוגן בצק

 דחיוב ל"ס ת"ר אמנם שהרי ,תשובה יש לדין אם ולכאורה ,תחילה שבירך

 וטיגן בישל אפילו כן ועל ,העיסה גלגול שעת לפי נקבע המוציא וברכת חלה

 הבאה פת דין שיש מוכרח הלא מ"מ אבל ,מ"במ לברכת להורידה מהני לא

 סבורי ,מעיקרא בתר דאזלינן לשיטתו ת"דלר ,הסברא ומן ,ת"לר גם בכיסנין

 מעת כבר אשר ,בטעמו השונה בצק הוא בכיסנין הבאה דפת ם"הרמב כשיטת

 ב"במ מבואר הדבר וכן .פת מעיסת במהותה שונה היתה כבר העיסה גלגול

 וגם מתוק בצק לשו דכאשר ,נמצא ז"לפ כ"וא .ש"ע ,ת"ר בדעת ]ב"סקפ[

 ההסעוד תוך באוכלו גם מזונות עליו לברך שלא חשש אין שוב ,טיגנוהו

 בצק היה ואפילו[ ,מקרה בכל מזונות דהוי ש"להר מבעיא לא דהלא ,לקינוח

 כיון אבל ,מזונות לברכת מורידו אינו הטיגון אמנם ,ת"לר אפילו אלא ,]רגיל

 .למיחש ליכא ותו המוציא ברכת בחיוב היה לא מעיקרא ,מתוק בצק שהוא

 שלא צ"באול שהחמיר הוא בזה ,רגיל מבצק העשויות בסופגניות דוקא ז"ולפ[

 ].דמי שפיר ,מתוקה בעיסה אבל ,הסעודה תוך מזונות עליהם לברך

 מזונות הסופגניות על לברך אין שלכתחילה ,אמת הדין דעדיין ,איברא@@

 ,מתוק מבצק העשויות בסופגניות ואפילו ,לקינוח באוכל גם הסעודה תוך

 אההב פת דנעשה ליה סבירא לא ת"דלר נראה אמנם דהנה ,טעמא והיינו

 זה ובצק ,מעיקרא בתר אזלינן לשיטתו ת"לר דהלא ,שממולא י"ע בכיסנין

 בישול י"ע פת מתורת ירד שלא וכשם ,גמורה פת של בצק היה מעיקרו

 ,ם"כהרמב ל"דס נראה ויותר ,מילוי י"ע פת מתורת ירד שלא ש"כ ,וטיגון

 וקאד היינו כיסנין דפת ,גאון האי רב כשיטת ל"ס דלא הכרח אין באמת אולם

 ובישול ,אזלינן מעיקרא דבתר ת"לר ל"דס ג"דאע ,הדבר וטעם ,הנכסס דבר

 אינם אשר ,טיגון או בבישול ז"דכ ,ל"י עדיין ,פת מתורת מוריד אינו טיגון או

 שישאר יתכן ועדיין ,הדבר מאותו הרבה לאכול הדרך יהא שלא גורמים

 ,וקשה סנכס נעשה האפיה י"שע בדבר אבל ,לשובע ממנו לאכול פת כדרך

 ת"ר יודה בזה ,ותענוג לטעם רק לשובע ממנו לאכול דרך אין שלעולם עד

 שאין ,נמצא ז"ולפ .מזונות לתורת פת מתורת העיסה מורידה כזו דאפיה

 אפשר ולעולם ,כסנין דפת דינא לקיים כדי ם"הרמב כדעת ת"ר שיסבור הכרח

 ודוקא ,ןכיסני פת לעשותה מועלת אינה מעיקרא העיסה מתיקות דגם ל"דס
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 מתוקה עיסה גם ת"ר דלדעת דינא הדר שוב כ"וא ,כיסנין פת הוי בנכססת

 גם מ"במ הסעודה תוך עליה לברך א"א ושוב ,המוציא בחיוב נשארת שנטגנה

 ].מתוק מבצק בסופגניות גם ל"הנ צ"האול דברי ניחא ז"ולפ[ .לקינוח באוכלה

 ]שם[ ב"והמ א"מהר מדברי ולהוכיח ,לחלוק דין לבעל מקום שיש פ"ואע@@
 ,פת מתורת ירדה שוב מתוקה שהעיסה דכל ,ם"כהרמב לגמרי סובר ת"דר

 תוך מ"במ הללו הסופגניות על ולברך לכתחילה להקל בידנו אין עדיין

 שגם ע"בשו מבוארת האי רב שיטת דהלא ,ט"וה ,לקינוח באוכלן גם הסעודה

 כיון ,מעתהו ,כיסנין פת לעשותה כדי נכסס שיהא בעינן ,מתובל בבצק

 או במתובל וגם האי רב לשיטת 'חיישי הסעודה תוך מ"במ ברכת שלענין

 'לג דבעינן ובאחרונים ל"בבה וכמבואר ,בנכסס אלא מברכין אין מתוק

 ולכתחילה ,דנכסס התנאי חסר מתוק שבצקן אלו בסופגניות גם כ"א ,התנאים

 ולא ,הבאפי איירי גאון האי רב ואמנם .הסעודה תוך עליהם לברך אין

 ש"כהר ל"דס גאון האי רב מדברי גילוי לנו אין הלא אבל ,וטיגון בבישול

 ל"דס אפשר ולעולם ,פת מתורת מוריד הטיגון אם ת"ור ש"הר במחלוקת

 ,מהני נכסס דדוקא ל"וס ,פת מתורת להוריד כלום מועיל הטיגון שאין ת"כר

 מ"במ דלענין ןוכיו ,המוציא הללו הספוגניות ברכת עדיין דלדעתו דינא והדר

 תוך לברך אין אלו בסופגניות גם ,לדעתו לכתחילה 'חישיי הסעודה תוך

 .הסעודה

או יכוון , או יכוון לפוטרם בהמוציא, שיאכל מעט מזונות קודם הסעודה ויברך .36

, או יברך על דבר אחר שהכל תוך הסעודה ויפטרם, שלא לפוטרם בהמוציא

וכשאינו עושה באחד מאופנים . ה"הצ זלל"ר הגרב"וכן הורה מו. ל"וככל הנ

 .מחמת הספק, טוב לימנע מלאכול סופגניות תוך הסעודה, אלו

 כתב לענין פת הבאה בכיסנין דלדינא אחר שדעת ]ה וטעונים"ד[ל "הנה בבה .37

, על כן המברך עליהם תוך הסעודה לא הפסיד, פ דממולא הוי פת כיסנין"רוה

סופגניות , ז"ולפ]. לחוד הורה שלא לברךורק על נכסס לחוד או בצק מתוק [

מ לכאורה יש להם דין פת כיסנין "מ, פ שעשויות מבצק רגיל"אע, הממולאות

ת דהטיגון אינו מורידה "ואפילו אם נחוש לשיטת ר, פ מצד המילוי"לרוה
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מ הלא גם פת כיסנין הממולאת איירי בנאפה בתנור כדרך כל "מ, מתורת פת

ש בזה דיש לצרף גם "וכ, ל דהמברך לא הפסיד"יז מחמת המילוי קי"ועכ, פת

דהלא כל , ע בזה"ילאמנם @@. ש דעצם הטיגון מורידן מתורת פת"שיטת הר

ז "אבל בל, האי דינא דממולא חשיב פת כיסנין אינו אלא בנאפה עם המילוי

, וככל פת גמורה שעטף בה או נתן עליה מיני מתיקה, ודאי אינו מועיל כלל

ז כיון שמילוי הסופגניות "ולפ, מ"רת פת לברך עליה במז מתו"שלא ירדה עי

והדר , אין לנו לחושבם כלל כממולא, במיני מרקחת נעשה אחר גמר הטיגון

ת שהטיגון אינו "דלענין לברך תוך הסעודה יש לנו לחוש לסברת ר, דינא

הנה לענין ופלים אכן @@. ל יכריע שלא לברך"ודין סב, מורידה מתורת פת

חשיב , כיון שדרך בכך ליתן בהם המילוי לאחר האפיהצ ש"כתב באול

, נ דכוותה"ז נוכל לומר דה"ולכאורה לפ, פ שניתן אחר האפיה"כממולא אע

וחשיב כממולא לדין פת הבאה , גמר עשיית הסופגניות הוא בהזרקת המילוי

, ד בעיקר הסברא בזה"עיין לעיל שגם בדין הופלים ילמיהו @@. בכיסנין

דכל ,  לצדד דבעינן שיהא טעם המילוי ניכר בעיסה]ח"סקכ[ ב"ש המ"ובפרט למ

ג שאין המילוי משפיע על טעם העיסה אינו בכלל ממולא דחשיב פת "כה

שכמדומה שיש בשווקים גם סופגניות שאינם ממולאות במיני , ובפרט. כיסנין

פ "ועכ, וקשה לומר שגמר עשיית הסופגניות הוא דוקא אחר המילוי, מרקחת

כן -ועל@@. ינו דומה לופלים שאין גמר עשייתם אלא אחר המילויבודאי שא

שאין לנו טעם לברך עליהם מזונות אלא מצד , דבעשויות מבצק רגיל, נראה

בזה , ש דהטיגון עצמו הורידם מתורת פת"ומצד שיטת הר, מה שממולאות

ושאין זה בכלל , ת שהטיגון אינו מורידם מתורת פת"עדיין יש לחוש לשיטת ר

אשר בזה לשיטת , אבל בעשויות מבצק מתוק. י הגורם דהוי פת כיסניןמילו

וגם יתכן דחשיב , ת נראה דהוי מזונות"וגם לשיטת ר, ם ודאי הוי מזונות"הרמב

ל דהמיקל לברך עליהם "בזה י, ממולא וגם לדעה ראשונה חשיב פת כיסנין

 .מ תוך הסעודה באוכלן לקינוח לא הפסיד"במ

מ "ומ, כ אפאה בתנור" מה שדן בזה באם טיגן העיסה ואח]ז"כה ו"ד[ל "בבה' עי .38

ועשייתן נגמרה , נראה שבנידון דנן שאין מכניסין אותם לתנור אלא לחימום

ז "ה בשם הגרש"וכ. אין החימום בתנור גורם לשנות דינם, י הטיגון"לגמרי ע



 ציון øôåè- úåéðâôåñå ïéðñéë úô éðéãá÷  נר 
 מטוגן או מבושל בצק דין

לטת

˘Â‚ÈË˘ ÔÂÈÎ�‚ÙÂÒ· ¯‰ÊÈÏ ˘È „ÂÚ , Ì� ÈÏÂ˘È·Ó ˙ÂÈ�ÌÈ¯Î .יא
˜ÂÓÚ ÔÓ˘· ,Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„Ï" ¯Â�˙‰ ˙˜Ò‰ ‰Ê· ÏÈÚÂÓ ÔÈ‡ Ú] Â‡
˘‡‰ ˙˜Ï„‰ [Ú" Ï‡¯˘È‰ È]˙Ù ˙ÈÈÙ‡· ÏÈÚÂÓ˘ ÂÓÎ[ , ÍÈ¯ˆ ‡Ï‡

¯Â�˙· ˙·ÁÓ‰ Ï‡¯˘È‰ Ô˙È˘ ,Ú ÏÎ‡Ó‰ ÌÚ ‰¯„˜‰ Ô˙È˘ Â�ÈÈ‰„" ‚
‡‰˘ ,Ú ‰Á�Â‰˘ ¯Á‡ ‰¯„˜· ÏÎ‡Ó‰ Ï‡¯˘È‰ Ô˙È˘ Â‡"˘‡‰ ‚ .

Ó¯‰ ˙Ú„ÏÂ" ˘‡‰ ˙˜Ï„‰ ‰Ê· Ì‚ ÏÈÚÂÓ ‡] ÌÈÏÁ‚· ÈÂ˙ÈÁ Â‡
ÈÚ ÏÂ˘È·‰ ¯‰ÓÓ˘ ÔÙÂ‡·"Ê .[ ¯‰ÊÈÏ ÌÈÎÈ¯ˆ „¯ÙÒ È�· ÔÎ ÏÚÂ

 È¯Î� ÔÁÈ�‰ Ì‡ ˙ÂÈ�‚ÙÂÒ ÏÂÎ‡ÏÓ]‡ÈÒ‰¯Ù· ˙·˘ ÏÏÁÓ Â‡ [
˙·ÁÓ·.39  

                                                                                      
 .ל"אוירבאך זצ

כ "מש' ג' א סי"ז ח"רדב' ועי, ט"ך סק"וש, א שם"ז וברמ"ד קיג ס"ע יו"שו' עי .39

פולין ואפונין ועדשים :  שכתב]ח"ז ממאכלות אסורות הי"פי[ם "לשון הרמב' ועי. בזה

ם "ם ומוכרין אותן אסורין משום בישולי עכו"וכיוצא בהן ששולקין אותן העכו

ם בכל "ומשום גיעולי עכו, במקום שעולין על שלחן מלכים משום פרפרת

 וכן הסופגנין ,או בקדרה שבישלו בה בשר, שרמקום שמא יבשלו אותן עם הב

ומבואר . ל"עכ. ם" משום גיעולי עכו"אף"ם בשמן אסורין "שקולין אותן העכו

' סי[ש "וכן הוא מבואר בהדיא בדברי הריב. דיש משום בישולי נכרים בסופגנין
א "בדברי מרן החיד' ועי. ]בסוף הדיבור, א"ד הרמ"ו ע"קיב ס[ח "ה בפר"וכ, ש" ע]כח

 שבמצרים היו נוהגים שסופגנין הנעשים מעיסה רכה ]א"קיב סקי' סי[ב "בשיו

באופן , לוקחין אותן גם מן הנכרים, ומטגנין אותם בשמן ואוכלים אותם בדבש

והביא שם שיש מתירין בזה משום שכל , שישראל יושב שם ומחתה באור

דדעת הגנת אמנם הביא . שאינו בא ללפת הפת אין בו משום בישולי נכרים

והנה . דגם מה שאינו בא ללפת הפת יש בו משום בישולי נכרים, ורדים לאסור

דבר שאינו : ]א"קיג ס[שכתב , ע נראה שמבואר כדברי האוסרים"מלשון מרן השו

 או ,ולה על שלחן מלכים ללפת בו את הפתעגם ו, נאכל כמו שהוא חי

אסור משום , אלאפילו בכלי ישראל ובבית ישר, ג"שבישלו עו, לפרפרת

דגם העולה רק לפרפרת בלבד יש בו , ומבואר. כ"ע. בישולי עובדי כוכבים

א דגם המתירין התירו רק "וכתב עוד שם מרן החיד[, איסור בישולי נכרים

ויש ]. והיינו שרק מחמתו נתבשל המאכל, בישראל מחתה מתחילה ועד סוף

בזה שלא יהא בישולי כי ישנם ועדות כשרות אשר אין מקפידין , ליתן לב בזה
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ÍÂÓÒÏ ‰Ó ÏÚ40[ ,ÌÓˆÚ È�Ù· ˙ÂÈ�‚ÙÂÒ‰ ¯‡˘ Ï·‡,ÂÓ ˙Ú„Ï " ¯

                                                                                      
ולדעת , ומסתפקים בזה שהישראל מדליק האש, ע"נכרים גם לדעת מרן השו

וכן יש לעורר בזה על מה שיש שאין נזהרין בזה בבישול . מרן אין זה מועיל

מצד איסור , ובני ספרד צריכין להזהר בזה שלא לאוכלם, קופסאות השימורים

מי שמחלל שבת ולענין @@]. וךועיין עוד בזה בסמ[, ל"וכנ, בישולי נכרים

משום דהכא ליכא , ]ועוד, א"ת קיב סק"פ' עי[באחרונים שדנו בזה ' עי, בפרהסיא

: ל" כתב וז]ו"ל משבת הט"פ[ם "אבל הנה הרמב, דבנותיהם מותרות, משום חתנות

 לכל כגוים ושניהם ,זרה עבודה כעובד הוא הרי בפרהסיא שבת מחלל

ב פרק כ אות ה "ח[צ "באול' ועי. כנכרי לכל דברומשמע שהוא . כ"ע. דבריהם
וצוין , ל"ם כנ"ה מלשון הרמב"צ זללה"ר הגרב" שהביאו מה שהוכיח מו]בביאורים

צ "ר הגרב"ונראה שראיית מו. ]ז"ב הט"פ[עירובין ' ם בהל"שם לדברי הרמב

ם איירי "שכיון שהרמב, ששם יש לדחות, ה לא היתה מהלכות עירובין"זללה

אבל , רק לענין שאין מערבין עמו, שאינו כגוי לכל דבריו, ין צדוקיגם לענ

אבל , הענינים' על כן גבי המחלל שבת כתב שהוא כגוי לב, מבטל רשות

ועל כן . לכאורה יש ראיה ברורה, ל"ם בהלכות שבת הנ"מלשון הרמב

אם נמנע מלחלל , ומכל מקום. לכתחילה ודאי שיש לחוש לדברי האוסרים

וכמבואר בדברי , אינו בכלל מחלל שבת בפרהסיא, דם גדולהשבת בפני א

 . ג פרק יט אות ג בביאורים"צ ח"ע באול"וע. ל"ואכמ, הפוסקים

הסופגניות הראשונות הוו חתיכה הראויה להתכבד ודבר שבמנין ' הנה לכאו .40

ורק אם יזהרו להשליך , יאסרו הכל' ואם יתערבו באחרות לכאו, ולא בטיל

יש בזה עצה להתיר כל השאר גם אם מפעילי , ות הראשונותתמיד הסופגני

ז באופן שהסופגניות שנפלו בתחילה יצאו קודם "ומיהו כ. [המכונה נכרים

וכשנבוא לבטלם כבר , ]בהמשך הפעלת המכונה[שבאו הסופגניות שבכח שני 

אבל אם באו הסופגניות השניות כשעדיין הראשונות , הם ראויות לאכילה

כ אז עדיין לא הוו חתיכה הראויה "א, ראויות לאכילהואינם , במחבת

ומיהו כמדומה שבמכונות הדבר נעשה באופן , ויתבטלו ברוב נגדם, להתכבד

פ נפרדות זו מזו ואינם "או עכ, שכל קבוצה או כל יחידה נעשית בפני עצמה

כיון , הנה יש דעות בפוסקים דאיסור בישולי נכריםאמנם @@]. מעורבות כלל

ד קיב "יו[א כתב "דהנה ברמ, ל ובדבר שבמנין בטל ברוב"גם בחה, ת"שאינו מה
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בין , בטל ברוב, כל מקום שנתערבה פת של עובד כוכבים בשאר מאכל ד]ד"סי

 שהוא ]ג"סקכ[ך "וכתב שם הש. אבל אסור לערב כדי לאוכלו, בלח בין ביבש

ולא , שה שהוא גם בבישולי נכרים ממ"ועוד כתב בשם האו, אפילו בדבר חשוב

א "דהנה ברשב, ובאמת היא מחלוקת ברבותינו הראשונים. רק בפת נכרים

ן דכל איסור של " הביא מדברי הרמב:]בית ד שער א דף יז[בתורת הבית הארוך 

והזכיר דגם בישולי נכרים , ת בטל ברוב בעלמא"דבריהם שאין לו עיקר מה

וסיים , הצורךז דאינו מחוור בעיניו כל "א כתב ע"אמנם הרשב. בכלל זה

 ולא בשאר האיסורין ,בלבדל "אפשר שלא הקלו אלא בתרומה וחלה שבחוד

ראוי לחוש ולהחמיר בהן להצריכן ששים כשאר האיסורין על כן ו. של דבריהם

, ]ז"קטו סקי[ך "והובא דעתו גם בש, ש"כ דעת הר"כתב שכן הוא ג ו,של דבריהם

 כתב ]ג"ד סקכ"קיב שפ[ג "פמדהנה ב, ע בזה"בדעת מרן השולדון -ויש@@. ש"ע

] פת ממולאת בשר[ה " דאינפנד]ג"קיג ס[ע "ך מדברי מרן השו"ד הש"להעיר ע

משום שהשומן נתבשל בה , אסורה גם למקילין בפת נכרים, שאפאה נכרי

 דאסור לאכול אפילו מן הפת ]ו"קיב ס[ע "וכן הוא בהדיא לעיל בשו, ונבלע בפת

והביא . ך הלא השומן נתבטל ברוב הפת" והשה"ואם כדברי האו, שלה לחוד

גם ' ועי, ש"ע, ופקפק בתירוץ זה, ג ליישב דשאני התם דהשומן ניכר"הפמ

, ע דגם בנבלע ואינו ניכר אסור" שדקדק מלשון השו]ח"קיג סק[א "בביאור הגר

כ מרן דאפילו הפת לבדה "ע אם יש ליישב כן דאיירי בניכר גם במש"וגם יל[

 דירקות ]ג"קיג ס[ע "מדברי מרן השו, ג להוכיח"תב הפמועוד כ]. אסורה

מפני שומן הבשר הנבלע , שנתבשלו עם בשר אסורין אפילו היו נאכלין חיין

יש עוד @@. ומוכח דאינו מתבטל ברוב, ושם ליכא למימר שהשומן ניכר, בהם

 שכתב בסתם דכלים שבישל בהם נכרי ]ז"קיג סט[ע "מדברי מרן השו' לעיין לכאו

, צ"והביא דיש אומרים שא, דבר שיש בו משום בישולי נכרים צריכין הכשר

בביאור ' וע, צ הגעלה"וא, ך הלא הבליעה נתבטלה בכלי"ואם כדברי הש

 שכתב בטעם דעה ראשונה שהוא משום דגם איסורי דרבנן ]מ"ל וסק"סקט[א "הגר

 משמע ]ד"קיב סי[א לעיל "מדברי הרמ' והביא דלכאו', אוסרין תערובתן בס

. ש"ע, מוכח לא כן, ]ל"כנ[ש "ע בפאנדי"אכן מדאסר השו, כדעה שניה

וגבי פת ממולאת , שיטות' ע ב"ובאחרונים הקשו למה בנדון זה הביא השו[

. הלא בתרויהו איכא רק משום בליעת בישולי נכרים, כתב בפשיטות לאיסור

, כ"ו אחוכתבו לחלק דהכא קליש דנבלע בכלי ומן הכלי לתבשיל שיבשלו ב

]. ל"ואכמ, אמנם מדברי הטור מוכח שאין חילוק בזה. וכולי האי לא גזרינן

ה ומדין ירקות "ג מדין אינפנד"מה שהוכיח הפמ' הנה לכאואמנם @@

דדוקא במקום שיש בליעת טעם , שמא יש מקום לחלק, שנתבשלו עם בשר
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ל או דבר "אבל בתערובת יבש לבטל חה, ת"דטעם כעיקר מה, ממש החמירו

ך הקילו "ה והש"ואמנם האו[, ע להתיר"בזה אפשר דמודה מרן השו, שבמנין

ולא , ע פליג אלא בלח"אין ראיה דמרן השו' פ לכאו"ועכ, בין בלח ובין ביבש

' לכאו, ומה שהבאנו לדקדק מדין הגעלת כלים שבלעו בישולי נכרים]. ביבש

כ "וא, בטלרק דבנתערב , ך אין היתר לכתחילה לערב"ה והש"דגם להאו, ק"ל

, ך"ה והש"ד האו"ז ראיה דפליג ע"אי, ע בסתם דיש להגעיל"מה שפסק השו

ע דינא דלכתחילה "ואפשר דגם מרן השו, דגם לדידהו יש להגעיל לכתחילה

ע דבדיעבד אם "ד השו" שכתב ע]א"שם סקכ[ך "גם בש' ועי, קאמר להגעילם

, צ שישים"וא, ריש] כנגד הכלי[בישלו בכלי זה בלא הגעלה ויש רוב בתבשיל 

והיינו דגם לדעה , ך ביש רוב נגדו"דלענין דיעבד דוקא התיר הש, וכדברינו

ודעה שניה סבירא לה דלא שייך [, מ בדיעבד שרי"מ, ראשונה דבעינן הכשר

שכח [ב "במ' ועי, צ הגעלה"ג וליכא למיסר כלל ואף לכתחילה א"חתנות בכה
 שבישלו בהם בשבת לחולה לא  שכתב דהסומך על דעה זו לענין כלים]ג"סקס

 כתב בתחילה דפשיטא להתיר ]י"קיג סק[ב "א בשיו"החידומרן @@]. הפסיד

ואפילו לו היתה , ם מחמיר בדבר"דרק מהרשד, ם"כשיש רוב נגד הבישולי עכו

 דכל ספק בישולי נכרים מותר דהוי ]א"קיג סי[א "כבר פסק הרמ, מחלוקת שקולה

 שהכריע להחמיר ולהצריך ]ז"צט סקי[ח "דברי הפראמנם שוב ראה ב. ספק דרבנן

ודברי מרן , וכתב דעל כן מידי פלוגתא לא נפקא, שישים גם בבישולי נכרים

. כ בזה" מש]צט' ד סי"יו[א "ע בביאור הגר"וע]. ל"וכנ[, ע אין בהם הכרע"השו

פ שאסור "אע, אם נכריע דמהני ביטול ברוב גם בבישולי נכרים, והנה@@

מ כיון דלבני אשכנז לא חשיבי הסופגניות בישולי "מ, תחילה ולבטללערב לכ

, ז שוב הותרו כל הסופגניות גם לבני ספרד"ועי, כ לדידהו שרי לערב"א, נכרים

ע להחמיר בזה כדעת "ומיהו אם נחוש דדעת מרן השו. מ כבר נתבטלו"דמ

פ שעירבום "אע, דלא מבטלינן ברוב גם בבישולי נכרים דרבנן, א"הרשב

משום דאין קולא בביטול , מ יש לחוש דלא מהני"מ, ביטלום בני אשכנז בהיתרו

ל ואפילו אם "והדר דינא דהוו דבר שבמנין וחה, בישולי נכרים משאר דברים

דהוי מידי , מ נראה דהמיקל יש לו על מה לסמוך"ומ. עירבום בהיתר לא בטלי

 .ס"ש הכא דאיכא ס"וכ, דרבנן וספיקו לקולא

י " ביאר שכח החשמל המתחדש בייצורו כל רגע ע]ב פרק לו אות טז"ח[צ "להנה באו .41

, ופנים חדשות באו לכאן, כיון שאינו קיים בעולם כלל ברגע ההדלקה, מכונה
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, על כן דוקא מה שנעשה בכח ראשון מתייחס למפעיל המכונה החשמלית

, לאינם מתייחסות למפעי, כ"אבל כל הפעולות הנעשות על ידי המכונה אח

, י מצבר או סוללות"ורק כאשר המכונה מופעלת ע[, והוי כמעשה קוף בעלמא

]. בזה גם ההמשך מתייחס למפעיל המכונה, שכל כח הפעולה נמצא לפנינו

לפי , יעדיף לבשל בחשמל מלבשל בגז, שהמבשל בשבת לחולה, ז הורה"ועפ

יר אבל בבישול בחשמל מבע, מבעיר ומבשל, מלאכות' שבבישול בגז איכא ב

א "שא,  גם לענין נרות שבת]ב פרק יח אות יג"ח[הורה וכן @@. איכא ומבשל ליכא

דדמי למדליק נר , לצאת ידי חובת הדלקתם בחשמל המחובר לזרם הכללי

וכאילו נדלק מאליו , כ נוסף בו שמן מעצמו"ואח, שיש בו שמן רק לרגע אחד

, י הגנרטור"על שהחשמל מתהווה בכל רגע מחדש "מטעם הנ, בכל רגע ורגע

גם , ועל כן הורה דמעיקר הדין מותר לברך על הדלקת נרות שבת רגילים[

גם @@]. ח"דבאור החשמל אין יוצאין יד, כאשר אור החשמל דולק בבית

דלא מיחשב אפיית ישראל ,  לענין אפית מצות מצוה]ג פרק יא אות ו"ח[ז "הורה כעי

, רק ברגע הראשון, יו כללדלא חשיב מעש, כשנעשית בתנור או בגריל חשמלי

, ואין בו כדי לאפותה, והוי כישראל שהדליק רק קיסם קטן לאפות המצה

פ שהישראל "דאע, כ הוסיף נכרי או קוף עצים הרבה עד לאפיית המצה"ואח

ולא דמי [, ולא הוי אפיה לשמה, מ אין במעשיו כדי לאפותה"מ, נתנה בתחילה

ומה , אש כלל לולא המשך הייצורדהכא אין קיום ל, למניח פת על אש בוערת

]. כ אינו בכלל פעולתו הראשונה שהניח המצה שם"שנתחדש ובא לעולם אח

שאם נכרי הפעיל , שכן הדברים גם לענין בישולי נכרים, ז נמצא"כולפי @@

כיון שאין בכח ראשון של החשמל לבשל המאכל ברגע , מכונה לבשל מאכל

, הוי כנעשה מאליו, ור החשמלוכל הבישול נעשה רק מכח המשך ייצ, אחד

ע אם יש "אכן יל. [דהוי כבישול קוף בעלמא, ולא הוי בישולי נכרים כלל

דאם הסופגניות , ע"ילומיהו @@]. לסמוך על סברא זו להקל לכתחילה

גם השמן שבמחבת נאסר ' כ לכאו"א, הראשונות נאסרו והוו בישולי נכרים

ובודאי , ות בשמן שנאסרנטגנ, כ למחבת"והסופגניות הנכנסות אח, מהם

. מ עביד לטעמא בסופגניות"מ, ויש רוב נגדו, פ שהשמן מועט בסופגניה"שאע

אכן דבר זה תלוי במה שנתבאר לעיל שנחלקו הפוסקים אם יש קולא בבישולי 

 .ועיין. נכרים לבטל ברוב בעלמא גם דבר שבשאר מקומות אינו מתבטל
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‚ÙÂÒ‰ ,Ú‡" Ù�ÈÎÓ˘ ÔÓÊ· ˙ÂÈ�ÏÚ Í¯·Ó‰„ÂÚ Ì‰Ó ÌÈ  .יג
Á‡ ÏÎ‡È˘ ˙ÂÈ�‚ÙÂÒ‰˘"‰�Â˘‡¯‰ Â˙Î¯· ˙Ú· ÌÏÂÚ· ÂÈ‰ ‡Ï Î, Â‡ 

‰ÏÈÎ‡Ï ˙ÂÈÂ‡¯ ÂÈ‰ ‡Ï˘ , ÏÎÏ ˙¯ËÂÙ Â˙Î¯· ÌÂ˜Ó ÏÎÓ
˙ÂÈ�‚ÙÂÒ‰.43 ÂÈ�Ù· ˙ÂÈ�‚ÙÂÒ‰ ÂÈ‰ ‡Ï ÂÏÈÙ‡Â ,Â˙È·· ÂÈ‰˘ ÏÎ ,

                                    
וכל , ה ממש נחשבת פעולת הנכריהרי רק פעולת המכונה הראשונ, שבאופן זה .42

שנעשו רק מכח המשך זרם , המשך הפעולות חשיבי מעשה קוף בעלמא

לא היה המשך , ואילו היה זרם החשמל מפסיק, כ"החשמל שנתהווה אח

, כ גם פעולת הכנסת הסופגניות הראשונות למחבת"וא, לפעולת המכונה כלל

.  לאסור כללז אין"ולפ, אלא מכח החשמל, אינה נעשית מכח הנכרי

, י מכונות דברי מאכל המתבשלים"גם בכל המפעלים שמייצרים ע, ז"ולפ@@

, כל שאין המאכל נכנס לתנור מיד ברגע הראשון שהנכרי מפעיל המכונה

ואם , כגון שהמכונה גם מוליכה המאכלים לתנור, אלא יש זמן מועט בנתים

 המאכלים לא היו, אחר ההפעלה הראשונה' היה זרם החשמל מפסיק רגע א

י הנכרי בהפעלת "שוב נמצא שההכנסה לתנור לא נעשתה ע, נכנסים לתנור

. כ בכל רגע"אלא רק מכח זרם החשמל המתחדש ומתהווה אח, המכונה

כ "ואח, שאפילו באופן שהמאכלים כבר הוכנסו תחילה לתנור, נראהועוד @@

ו ואינ, כל שהתנור פועל על זרם חשמל המתחדש בכל רגע, הפעילו הנכרי

, נמצא שפעולת הנכרי היתה רק לבשל רגע אחד, פועל על גז או נפט וכדומה

כ כל הבישול "וא, שוב לא היה במעשיו כלום, ואילו היה זרם החשמל נפסק

. ולא הוי בישולי נכרים, י זרם החשמל דחשיב כמעשה קוף בעלמא"נעשה ע

, ליםגם מפעילי הגנרטורים בחברת החשמל לא נחשבים המבש, ואף גם זאת[

מ יצירת החשמל שהיא המבשלת "מ, פ שהוסיפו חומרי בעירה לגנרטור"שאע

ל דכיון שאינם עושים פעולה בתבשיל "וגם י, י המכונה"נעשתה מעצמה ע

 .ע"וצ]. אין לאסור אפילו אם נדון שהם המבשלים, כלל

 כתב דהניעורין בלילה ודרכם לשתות קפה כמה פעמים ]ח"קסט סקי[ח "הנה בכה .43

ובשעת , כיון שמרתיחים ומבשלים הקפה בכל פעם מחדש, במשך הלילה

לא מהני ברכה ראשונה גם , ברכה ראשונה לא היה הקפה השני בעולם כלל

פ שיש שיטות שכל שהיה בדעתו נפטר בברכה "ואע, כ"למה ששותים אח

וכן מצינו באורח שמברך ברכה אחת ופוטר , פ שלא היה בפניו"ואע, ראשונה

ז כשהיה אותו המאכל בעולם בעת ברכתו "מ כ"מ, כ"יאו לפניו אחכל מה שיב
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ז באופן שמטגנים "ולפ. לא מהני, אבל כשאינו בעולם כלל, הראשונה

לדעת , ומתחילין לאכול מן הראשונות קודם שנעשו האחרונות, סופגניות

משום דבעת , ח לא תועיל הברכה על הראשונות לפטור גם האחרונות"כה

הנה לא מצינו כחילוק אמנם @@. ויות לאכילה בעודן בצקברכתו לא היו רא

דכלפי , נראה פשוט' דלכאו, ונראה שיש להוכיח לא כן, זה בשאר פוסקים

שכבר הוא בעולם לקיים בו מצות , לא חשיב דם שבעוף החי, מצות כיסוי הדם

ם יהודה אם שחט חיה ועוף לא יכס'  אמרינן דלר:]חולין פו[' והנה בגמ, כיסוי הדם

, י דלענין ברכה אינו מברך שוב"מ מודה ר"ומ, ע"א בפ"אלא כ, בבת אחת

משום ', ופירשו בגמ, והיינו שאינו מברך על השחיטה השניה שאחר הכיסוי

' נראה מפשטות הגמ' ולכאו. כ"ע. דמצי לכסות בידו אחת ולשחוט בידו השניה

כ אינו "י גדגם לענין ברכת המצוה דכיסוי הדם השנ, שלא הזכירו חילוק בזה

פ שרק אחר ברכה ראשונה שחט "ואע, וסומך על ברכה ראשונה, מברך שוב

, ]כלפי המצוה[פ שדם עוף השני לא היה בעולם "דאע, ומבואר, שחיטה השנית

מ מועלת ברכתו הראשונה לפטור גם "מ, שהרי בעת ברכתו היה העוף חי

, ע"בשומבואר גם והדבר @@. שנתחדשה רק אחר השחיטה, מצות כיסוי זו

דבר בין שחיטה ישלא יזהר , רוצה לשחוט הרבה שאם ]ה"יט ס' ד סי"יו[שכתב 

צריך לכסות דם שחיטה , ואם דיבר, לשחיטה בדבר שאינו מצרכי השחיטה

. כ"ע, שני לא יברךהכסוי האבל על ,  השניהעל השחיטהשוב  ולברך ,ראשונה

, יסוי שבעוף השנידברכתו הראשונה מועלת לפטור גם מצות כ, ל"ומבואר כהנ

י שהביא מדברי הראשונים "ש בב"וע[, פ שהיה חי בעת כיסוי הראשון"אע

י דמדברי "ש עוד בב"וע, ]ג"סקי[א "ה בביאור הגר"וכ, ל"הנ' שדקדקו כן מהגמ

עוד ]. ל"אלא שהראשונים נחלקו והכי קיי, י נראה דמברך על כיסוי שני"רש

 דבברכה ]ד"תנד ס[[ז "ע הגר"שושכתב ב, מצינו כן לענין ברכת הפרשת חלה

בודאי שכלפי , כ"ראשונה נפטרות גם החלות שיפריש מעיסות שילוש אח

כ מועלת "ואעפ, מצות הפרשת חלה לא חשיב דישנה בעולם קודם לישה

פ דבאופנים אלו איירינן "ואע. [ל"ח הנ"ודלא כדברי הכה, ברכתו לפטור

מ אין נראה כלל לחלק "מ, ח איירי בברכת הנהנין"בברכת המצוות ובכה

, ל"ח הנ" הביא דברי כה]ה והנה"ב פרק יב אות יז בביאורים ד"ח[צ "וכן באול]. ביניהם

שכל שבידו לעשותו אין בו חסרון במה שאינו , וכתב שאין נראה לחלק בזה

 .כ"ויכול לפטור בברכתו הראשונה כל מה שישתה אח, מוכן

ח "ע או"ז בשו"וכמבואר כ, גדולהשדרך האדם ליכנס מאכילה קטנה לאכילה  .44
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‡·È‡ Ï�È‡˘ ‰ÏÈÏ·Ó ÈÂ˘Ú‰ , ‰�‰ ÏÎ‡Ó ,'‰·Ú ‰�ÈÙÒ ‡¯˜�‚ .יד
ÎÙ˘�˙ ,Á‡Â"‰˙Â‡ ÌÈ�‚ËÓ Î ,‰ÓÂ„ÎÂ ˘·„· ÔÈÏ·ÂËÂ , ‡Â‰ Ì‚

�‰ ÌÈ�Â˘‡¯‰ ˙˜ÂÏÁÓ· ÈÂÏ˙"Ï.48È¯Ó‚Ï ˙ÂÈ�‚ÙÂÒÎ Â�È„ ‰˘ÚÓÏÂ  ,

                                                                                      
 .ש"ע, ה"רו ס' סי

 .א שם שנחלקו בזה"ה וברמ"ח קעז ס"ע או"בשו' עי .45

 .ט"ח קעז סקי"ובכה, נשא אות יב' ח שנה ראשונה פ"ובא, ה"א רו ס"רמ .46

ז אם נשאר לפני "ח דכ"מיהו הוסיף שם הכה. ל"כ בשם החס"ח קעט סק"כה .47

ג דוקא "ובכה, ב להביא עוד ממין זה"בעהאו שדעת , האורחים מעט ממין זה

אבל אם לא נשאר לפניהם כלום מאותו , נפטר גם מה שיביאו להם מבית אחר

כיון שלא היתה דעת שניהם , ב להביא עוד ממין זה"המין ואין דעת בעה

 .ע"וצ. צריכין לחזור ולברך, לזה] ב"האורח ובעה[

ולא נתבאר , בה כשל פתש נאמרה באופן שלש בצק ע"ת והר"הנה מחלוקת ר .48

אבל מלשון , ש בצק עבה היינו לאפוקי נשפך"או דמ, אם כן הוא גם בבצק רך

משמע שאין עיקר הדבר ,  שכתב שכל שגלגל נתחייב]סימן רסז[ת בספר הישר "ר

ולא בדרך ערבוב , אלא כל שנעשה בדרך לישה וגלגול, שיהא הבצק עבה

. ונתחייב בחלה ובהמוציא, צק עבההרי זה בכלל דבריו דחשיב ב, כדרך דייסה

ש "שהם ניבלי, כ הראשונים לפרש גבי לחמניות"וכן יש לדקדק ממש

פ "ואע. [ומשמע שרק בזה הסכימו שאינו המוציא, שבלילתם רכה עד שנשפכת

ע דבלחמניות "ומבואר בשו, שגם הטריתא הוא בלילתה רכה ונשפכת

ובטריתא יברך לעולם , ז"אם קבע סעודה יברך המוציא וברהמ] ש"הניבלי[

שהטריתא דק , ל"כנ,  החילוק ביניהם]ח"סקל[ב "כבר ביאר במ', מ ומעין ג"במ

דבאמת , ואפשר]. ש"כ הניבלי"משא, וקלוש ביותר כעין בצק הופלים שבזמננו

, לחלק בין בצק עבה כדרך פת, ש"י שפירש דלחמניות הם אובליא"שיטת רש

ק הראשונים דהלא " ממשהובזה יתבארו דבריו קצת, לבצק רך יותר
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 ÔÈÚÓÂ ˙Â�ÂÊÓ Í¯·Ó ‰„ÂÚÒ ˙ÂÚÈ·˜ ¯ÂÚÈ˘Î Â�ÓÓ ÏÎ‡ ÂÏÈÙ‡Â
˘Ï˘.49˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓ ‡¯Â· ÂÈÏÚ Í¯·Ï ÔÈ‡ ‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙· Â‰ÈÓÂ  ,

Ï˜‰Ï ˙ÂÎ¯· ˜ÙÒ˘ ÌÂ˘Ó ,]ÓÓ Â�È‡ Ì‚ ‡Â‰Â‡ÏÂ[ , Â�¯ËÙÈ ‡Ï‡
ÏÈÚÏ ÌÈÎ¯„‰ ˙Á‡·. 

, ˘‰È‡˘ ‰·Ú ‰ÒÈÚ ‡Â�‰ ÏÎ‡Ó"‰ ,‰˜Â˙Ó ‰�Ò˜È¯Ù ‡¯˜ .טו
˜ÂÓÚ ÔÓ˘· ˙�‚ÂËÓ‰ ,Á‡Â"Â„ÎÂ ÌÈˆÈ·Â ÌÈ‚„ È�ÈÓ Â· ÌÈ‡ÏÓÓ Î ,'

�‰ ÌÈ�Â˘‡¯‰ ˙˜ÂÏÁÓ· ÈÂÏ˙ ‡Â‰ Ì‚"Ï , ÔÈ„Î ‰˘ÚÓÏ Â�È„Â
È¯Ó‚Ï ˙ÂÈ�‚ÙÂÒ‰ ,˙Ù ˙¯Â˙Ó Â„È¯ÂÓ ÔÂ‚ÈË‰˘ , ‡¯Â· ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·ÓÂ

�ÈÓÔÙÂ‡ ÏÎ· ˙Â�ÂÊÓ È . ÂÈÏÚ Í¯·Ï ÔÈ‡ ‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ
˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓ ‡¯Â· ,˙ÂÈ�‚ÙÂÒ‰ ÔÈ�ÚÏ ÏÈÚÏ ¯‡·˙�˘ ÂÓÎÂ] . ‰Ê·Â

Ú‡"ÌÈÏÎ‡Ó È�ÈÓ Â· ÌÈ‡ÏÓÓ˘ Ù ,ÔÈ�ÒÈÎ ˙ÙÎ ·˘Á� Â�È‡ , ÈÙÏ
ÔÂ‚ÈË‰ ¯Á‡ ‰˘Ú� ÈÂÏÈÓ‰˘,50 ˙ÙÏÏ Í¯„˘ ÌÈ¯·„Ó ‡Â‰˘ „ÂÚÂ 

˙Ù‰ ˙‡ Ì‰· ,‰˜È˙Ó È�ÈÓ· ‡ÏÂ51.[ 

                                                                                      
י לא קאמר להקל בבצק עבה שהוא "דגם רש, ש הם לחם גמור"האובליא

ז "וזהו מה שנחלקו הראשונים דג, רק בבצק רך שאינו שפיך, כדרך פת גמורה

וכן הוא , ש חשיב מזונות"ודוקא בבצק שפיך שהוא הניבלי, דינו כבצק גמור

 .ע"וכמו שפסק מרן השו, ר"העיקר כדעת רוה

ש אפילו בקביעות סעודה דינו " דלשיטת הר]ע"סק[ב "ת לעיל מהמ"וכמשנ .49

 .ש"ע, כדייסה

, היינו בנאפה יחד, ד דממולא חשיב פת כיסנין" דגם למ]ז"סקכ[ב "וכמבואר במ .50

ש עוד "וע]. כ אינו משנה מהות הפת כלל"והדבר פשוט דמילוי הנעשה אח[

 .כ בזה"לעיל במש' ועי, בעיסה דבעינן שהמילוי יתן טעם ]ח"סקכ[ב "במ

 שפסק שפשטידא הממולאת בבשר או דגים או גבינה ]ז"קסח סי[ע "בשו' עי .51

 דשאני מפת כיסנין משום שהמילוי ]ג"סקצ[ב "ופירש במ, ברכתה המוציא

 שחשש לדברי ]פנחס אות כ' ר פ"ש[ח "בבא' ועי. מדברים שמלפתים בהם הפת

ה "ד[ל "אבל בבה, ל יברך מזונות"ופסק דמכח סב, הפוסקים שגם בזה הוי מזונות
 כתב שדוקא ברקיקין קטנים שניכר שנעשו לקינוח סעודה יש לחוש ]פשטידא

העיקר דאין המילוי מבשר , אבל בדבר שנעשה לאכילה גמורה, ז"לדברי הט

לא יועיל , ז גם במאכל זה שנעשה לשובע"ולפ, מ"ודגים מורידו לברכת במ
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úùøôäðä íé÷öáî äìç "ì 

‡ÚÏÂ , Â˙Ú„ ‰È‰ ‡Ï ‰˘ÈÏ ˙Ú˘· Ì�ÏÁ ˙˘¯Ù‰ ·ÂÈÁ ÔÈ‰ .טז
‰�‚ËÏ Â‡ ‰ÒÈÚ‰ Ï˘·Ï ,Á‡Â"ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ÍÏÓ� Î , ‰ÒÈÚ‰ È¯‰

 ‰Î¯·· ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓ ‰ÏÁ· ˙·ÈÈÁ]·ÈÈÂÁÓ‰ ¯ÂÚÈ˘Î ˘Ï˘Î.[52 Ì‡Â 
˜ˆ·‰ Ï˘·Ï Â‡ Ô‚ËÏ Â˙Ú„ ‰È‰ ‰ÏÈÁ˙Ó , ˙˜ÂÏÁÓ· ÈÂÏ˙ Â�È„ È¯‰

�‰ ÌÈ�Â˘‡¯‰"Ï,53Â˘‰ Ô¯ÓÂ "Ú‰ÏÁÓ ‰¯ÂËÙ˘ ˜ÒÙ .54 ‚‰�Ó‰Â 
‰Î¯· ‡Ï· ‰ÏÁ ˘È¯Ù‰Ï.55  

 Î ÏÚ�ÒÈÚ‰ ÏÎ ˙‡ Ô‚ËÏ Â‡ Ï˘·Ï Â˙Ú„ ‰È‰ ,Á‡Â" ÍÏÓ‰ .יז
˜ÏÁ‰¯Â�˙· Â˙ÂÙ‡Ï  ,Ú‡"˘ ˜ÏÁ‰ Â˙Â‡·˘ ÙÈ ·ÂÈÁ ¯ÂÚÈ˘ ÔÈ‡ ‰Ù‡
‰ÏÁ ,Ó"Â‡Ù‡˘ ¯Á‡Ï Ó ,ÏÎ‰ ÔÓ ‰ÏÁ ˘È¯Ù‰Ï ·ÈÈÁ˙� , ÁÈ�ÈÂ
ÂÙ‡‰‰ÒÈÚ‰ Ïˆ‡ È ,Ì‰È�˘Ó ËÚÓ ˘È¯ÙÈÂ.56 ‚ È‡˘¯ÂÌ·Ï Í¯.57 

                                                                                      
גם ' ועי. אפילו אם היה ניתן לפני הטיגון, תו פת כיסניןהמילוי כלל לעשו

שכל ,  שכתב שהעיקר כדברי האחרונים בזה]ב אות ה בביאורים"ב פי"ח[צ "באול

 .ש"ע, אין זה בכלל ממולא, שהמילוי מדברים שמלפתים בהם ונאכלים לשובע

 .ש"ע, ג"ד שכט ס"ע יו"כמבואר בשו .52

 .י שם"כמבואר בטור וב .53

ש מסכימים לדעה אחת הכי "ם והרא"י דכיון שהרמב"וכמבואר בב, ע"שושם ב .54

 .נקטינן

 .שמיני אות ד' ש פ"ח ש"בא, א"ת שכט סק"פ .55

שלמדו  ]טז' ב סי"פסחים פ[ש " והרא]ה"א מ"חלה פ[ש " הביא מהר]ד שכט"יו[י "בב .56

מעט לקח ממנה ודעיסה שעשאה על דעת סופגנין  ]ד"א ה"חלה פ[ מהירושלמי

על כולה או על שיעור מלך י דחיישינן שמא , נתחייבה כל העיסה,לאפותה

שנראה שאינו מתחייב אלא לאחר , י"וכתב מרן הב. חלה לאפותו בתנור

עדיין לא , פ שבדעתו לאפות"אע, קודם שאפהאבל , כשאפה אותו מעט

. והבו דלא לוסיף עלה, אחר שאפאה אינו אלא משום גזירהדאפילו , נתחייב

כבר נתחייב , וסובר דגם בדעתו לאפות לחוד, י"ד מרן הב"ח נחלק ע"נם הבאמ

בעוד כל העיסה לה יפריש חלה ילדקדק דלכתחז יש "וכתב דלפ, הכל בחלה

לה יאם לקח תחח ש"ומיהו מודה הב, המעט שרוצה לאפותואחר כך יקח , בצק
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Î"Ï[ , ˘È¯Ù‰Â Ì„Â˜ ‰ÒÈÚ‰ ÔÓ ‰ÏÁ�]�Ó ˙ÂÙ‡Ï ÍÏÓ˜ˆ˙‰  .יח
‰Ù‡˘‰˙ˆ˜Ó  , ˘È¯Ù‰Ï ¯ÂÊÁÈ ‰ÏÁ‰Ù‡˘ ¯Á‡ , Ì‚Â ÈÂÙ‡‰ ÔÓ Ì‚

                                                                                      
 אלא ,צריך גם כן להפריש אחר כך חלה מכל העיסהש ,מעט ואפאוהאותו 

 ]ה"שם סק[ך "ובש. ויפריש ממנו ומן העיסה, שאז יניח החלק האפוי אצל העיסה
 שפירש ]ס טז"ב סו"פ[ש בפסחים " הביא מדברי הרא]ד"סק[ז "ובט. הסכים לדבריו

ה בקיצור פסקי "וכ, קודם שאפה אותו המעט כבר נתחייב בחלה' בהדיא שאפי

שם רמז [אמנם במרדכי , להדבדעתו לאפות מקצת סגי לחייבה כולה בח, ש"הרא
. דחיוב חלה אינו אלא לאחר שאפה מקצת העיסה, י" מבואר כדברי הב]תקמד

דהיכא דהיה מתחילה דעתו בגלגול העיסה לבשל את , ז"ועל כן חילק הט

בזה אינו מחוייב בחלה עד שיאפה , כ הפריש מעט ממנה לאפותו"ואח, כולה

ע שכתב דנתחייב רק "ז דגם השו"טוכתב ה[, ובזה איירי המרדכי, אותו המקצת

אבל היכא דמתחילה בעת הגלגול היה בדעתו , ]איירי באופן זה, לאחר שאפאו

ז "ולפ. בזה מחוייב בחלה מיד, וחלקה האחר לאפות, לבשל רק חלק מן העיסה

ונמלך ליטול חלקה , דבאופן שהיה דעתו מתחילה לבשל כל העיסה, נמצא

ח "ודעת הב, ו מתחייב אלא לאחר האפיהז אינ"י והט"לדעת מרן הב, לאפיה

פ "ואע. ך דמחוייב כבר מעת הלישה שנמלך ליטול מקצת העיסה לאפיה"והש

ע "כיון שלדעת מרן השו, שלדעתם מוטב שיפריש מן העיסה קודם האפיה

ז אם יפריש קודם האפיה לא יועיל לפוטרו מחיוב חלה אחר "ולדעת הט

כ יצטרך לחזור ולהפריש לאחר "א, כיון שאז עדיין לא גזרו לחייבו, שאפה

על כן נראה שלמעשה יפריש לאחר , שרק אז חל החיוב מגזירה דרבנן, שאפה

אלא שכיון שנחלקו . ך אין הפסד בזה בדיעבד"ח והש"דגם להב, האפיה

ח "ש הב"על כן ינהג כמ, הפוסקים אם מועיל להפריש מן האפוי על העיסה

 .ז ויפריש משניהם"ך שיסמיכם זל"והש

ל "ח הביא ממהרי"אמנם הב, ז"ל שאינו מברך ע"הדרישה הביא מדברי מהרש .57

מ "מ, אף שהוא מטעם גזירה, שכיון שהוא מבואר בירושלמי, כ לברך"שצריך ג

א דגם בעיסת ארנונא שחייבת "וכן הביא מדברי הרשב. הוא תקנת האמוראים

יב הרי מחוי, בחלה רק משום גזירה דלית לה קלא ואיכא משום הרואין

דכל שהצריכו חכמים להפריש או לשחוט מאיזה טעם , להפריש בברכה

על ספק '  או אפי ועל מצוה של דבריהם, מצוה של דבריהם היא,שאמרו

דאין ' ה מעשרין אמרו בגמ"ודוקא בדמאי דאיכא רוב ע[,  מברכיןדדבריהם

 .ש"ע, ]ה"סק[ז " והט]ו"סק[ך "וכן הסכימו הש]. מברכין
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‰ÒÈÚ‰ ÔÓ ,‰Î¯· ‡Ï·.58 ˙‡ˆÓ� ‰�Â˘‡¯‰ ‰ÏÁ‰ ÔÈÈ„Ú Ì‡Â , ÏÂÎÈ
·Â˘ ‰ÏÁ Ì˘ ‰Ï ‡Â¯˜Ï ,ÈÂÙ‡‰ ÔÓ Ì‚ ËÚÓ Û¯ˆÈÂ.59 

„·¯ È�Ó ˙ÂÙ‡Ï ‰ÒÈÚ‰ ÏÂ‚Ï‚ ˙Ú˘Ó Â˙Ú„ ‰È‰ ,Ó ‰‡¯˜ˆ˙‰ .יט
·· Ô¯Ó"‰ÈÙ‡‰ Ì„Â˜ ·ÈÈÁ˙Ó Â�È‡ ‰Ê· Ì‚˘ È ,ÈÂ" Â˙Ú„Ï Ì‚˘ ‡

ÈÙ‡ ·ÈÈÁ˙Ó ‰Ê· '‰Ù‡È˘ Ì„Â˜.60 Â˜ÙÒ‰ ˙ÓÁÓ˘ ‰‡¯� Í¯·È ‡Ï 
 ˘È¯ÙÓ Ì‡‰ÈÙ‡‰ Ì„Â˜ , ¯Á‡Ï „Ú ˘È¯Ù‰ÏÓ ÔÈ˙ÓÈ ‡Ï‡ ‰Ù‡È˘

 ˙ˆ˜Ó ÔÓ‰ÒÈÚ‰ ,„ÁÈ ‰ÒÈÚ‰ ÔÓÂ ÈÂÙ‡‰ ÔÓ ˘È¯ÙÈ Ê‡Â ,Í¯·ÈÂ.61 

Ó ÏÚ ‰ÒÈÚ ‰˘ÂÚ‰ Ô‚ËÏ Â‡ Ï˘·Ï ˙‡‰ÒÈÚ‰ ·Â¯ , ‰ÏÎÂ‡ÏÂ�˙  .כ
ÌÂÈ‰ ,¯Á‡ ÔÓÊ· ˙ÂÙ‡Ï ‰˙ˆ˜Ó ÁÈ�ÓÂ , ‰ÒÈÚ‰ ÔÓ ˘È¯ÙÈ˘ ‰‡¯�

‰Î¯· ‡Ï· ÌÂÈ‰ ÏÎÂ‡˘ , ÔÓ ˘È¯ÙÈ ‰˙ˆ˜Ó ‰Ù‡È˘ ¯Á‡Ï Ì‚Â
ÈÂÙ‡‰ ,Í¯·È ‡ÏÂ.62  Ï˘È· ¯·Î ‰ÒÈÚ‰ ˙ˆ˜Ó ‰Ù‡˘ Ì„Â˜ Ì‡ ÔÎÂ

                                    
, ז מה שהפריש תחילה לא הועיל"י ולדעת הט"י לדעת מרן הבבאופן זה הר .58

וכיון שיש ספק . [כ צריך לחזור ולהפריש אחר שאפה"וע, שאז עדיין לא נתחייב

ך "ח והש"ש הב"על כן ינהג כמ, אם מועיל להפריש מן האפוי על העיסה

ך הועיל מה "ח והש"ומיהו מאחר ולדעת הב]. ז ויפריש משניהם"שיסמיכם זל

ובודאי שעל . [ל ולא יברך על הפרשתו עתה"ל סב"נראה שי, ש אזשהפרי

שהרי לדעת מרן עדיין לא , כ לא היה רשאי לברך"הפרשתו הראשונה ג

 ].נתחייב אז

ואם לא נתחיב אלא , אם היה חייב מתחילה הרי הופרשה אז, דממה נפשך .59

 .הרי עתה קורא לה שם, עתה

ז פשטות "אי' ומיהו לכאו. אר לעילוכמבו, ע"ז בדעת מרן השו"ה דעת הט"כ .60

 .ל"דברי מרן ז

וכבר נתבאר לעיל שהסכמת רוב הפוסקים שיוכל , ע"דעתה בודאי מחוייב לכו .61

 .פ שהוא מחמת גזירה דרבנן"לברך אע

ואמנם דעת מרן , ך כבר נתחייב משעת גלגול"ח והש"הרי לדעת הב, באופן זה .62

יסה לא יתחייב עד שיאפה פ באופן שהיה דעתו לבשל כל הע"ע שעכ"השו

ויש לדון אם לאחר שאפה למחר נתחייב למפרע גם על , מקצתה בפועל

או דלא שייכא גזירה זו אלא כשנשאר מן העיסה חלק , העיסה שאכל היום

ומחמת הספק נראה שיפריש היום מן העיסה , כ"שיכול לימלך עליו ולאפותו ג
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‰ÒÈÚ‰ ¯‡˘ Ô‚ÈË Â‡ , ‡Ï· ÈÂÙ‡‰ ÔÓ Ì‚Â Ï˘Â·Ó‰ ÔÓ Ì‚ ˘È¯ÙÈ
‰Î¯·.63 
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‰ÏÈÏ„ ,˙È�·˙· ˙ÈÙ‡�˘ ÔÂÈÎ ,‰ÈÙ‡‰ ¯Á‡Ï ‰ÏÁ ˙˘¯Ù‰· ˙·ÈÈÁ.65  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      
 להצד שלמחר יתחייב וגם, ך"ח והש"ח גם לדעת הב"ובזה יצא יד, שמבשל

שהרי לדעת מרן עדיין אינו , מ לא יברך"ומ, למפרע גם על שיאכל היום

שאפשר , וכן למחר לאחר שאופה יפריש חלה מן האפוי. מחוייב בהפרשה

שאפשר שלאחר שכבר נאכל שאר , מ לא יברך"ומ, שעתה מתחייב לדעת מרן

ו שמא יימלך לא שייכא גזירה ז, רק נתבשל שאר העיסה' או אפי, העיסה

 .ויאפה כשיעור חלה

יוכל ' כ לכאו"וא, ך נתחייב באופן זה כבר משעת גלגול"ח והש"לדעת הב .63

וכיון , י לא נתחייב עד שיאפה"אבל הלא לדעת מרן הב, לברך על הפרשתו

אפשר דלא שייכא עתה הגזירה , שבשעת אפייתו כבר שאר העיסה מבושלת

 .ל"דסב, ראה שלא יברךכ נ"וע, שמא יימלך ויאפה כשיעור חלה

 .ה"ע שם ס"שו .64

ד אם דומה לשאר פת כיסנין שאין "יל, מ תוך הסעודה"ולענין לברך עליה במ .65

ע לברך עליהם "ש שפסק השו"או דדמי לניבלי, תנאים' מברכין אלא בדאיכא ג

 .מ תוך הסעודה"במ
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 טזפרק 

úáèá äøùò úéðòúå úáè ùãåç 

ëå úáè ùãåç éðéðò 'úáè 

Î ‡Â‰Â.1  ·ÂËÂ�Á ‰˘˜ ‡Â‰ ˙·Ë ˘„ÂÁ"Â ,ıÈ˜· ÊÂÓ˙ ˘„ÂÁ „‚ .א
‰Ï Ô�Á˙‰Ï ÌÂÈ ÏÎ· ÚÂ·˜Ï ' Ï‡¯˘È ÏÎÏÂ Â˙È· È�· ÏÎÏÂ Â‰ÏÈˆÈ˘

ÂÎ ˙ÂÈ�Ú¯ÂÙ È�ÈÓ ÏÎÓ' . ÌÂ˜Ó ˙˙Ï ‡Ï˘ ÂÈÎ¯„· ¯‰ÊÈÏ ÍÈ¯ˆÂ
Á ÂÈÏÚ ÔÈ„‰ ËÂÏ˘È˘"Â.2  

Â„ÂÓÏ˙Ó ˜ÈÒÙ‰Ï ‡Ï˘ ‰Ê ˘„ÂÁ· ıÓ‡˙È ,È ‡ÏÂ ÏÂËÈ· ‰˘Ú .ב
‰¯Â˙ , ‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÏÂ ‰¯Â˙ È�·Â ÌÈÈ�Ú ÌÚ „ÒÁ ÏÂÓ‚Ï Ï„˙˘ÈÂ

‰�˘‰ ˙ÂÓÈ ¯‡˘· ¯‰Ê�˘ ‰ÓÓ ¯˙ÂÈ ‰Ê ˘„ÂÁ· ‰Ó˘Ï . ıÓ‡˙ÈÂ
Á „ÂÓÏÏ ÂÓˆÚ ˜ÂÁ„Ï"ÌÂÈ ÏÎ· ‰�˘Ó È˜¯Ù È , ‡Â‰ ‰Ê ˘„ÂÁ˘

¯˘‡ „‚�Î ,˙ÂÈ�˘Ó‰ „ÂÓÈÏ ÔÓÊ· Ì�‰È‚ Ï˘ ‰�È„Ó ÂÏÈˆÓÂ , „ÂÚÂ
ÏÂ„‚ Ì�Â˜È˙ ÂÏ‡ ÌÈÓÈ·˘.3 

,  ˙·Ë�ÏÈÏÎ '‡È˜È„ˆ„ ‡ÏÂÏÈ‰ ˙Â˘ÚÏ ˙ÂÓÂ˜Ó ‰ÓÎ· Â‚‰  .ג
·Ó¯‰ Â�È·¯ Ï˘ Ì˙Â˜Ï˙Ò‰ ÌÂÈ ‡Â‰˘" ‡¯ÈˆÁÂ·‡ ·˜ÚÈ È·¯ Ï˘Â Ì

Â�ÈÏÚ Ô‚˙ Ì˙ÂÎÊ , ˙Â„ÂÚÒ· ˙ÂÚÂ˘È ‰ÓÎ ÂÈ‰ ÌÈ˜È„ˆ‰ Â�È˙Â·¯ Ïˆ‡Â
ÂÏ‡ ‰ÂˆÓ.4 

                                    
א "יעא ז"ן למרן החיד"ש בהגהות יש מאי"וע, שמות  דף יב' ק פ"עיין בזוה .1

 . ובמועד לכל חי סימן כח אות ח

 .אות דש' א במורה באצבע סימן ט"מרן החיד .2

 .מועד לכל חי סימן כח אות ו .3

א אמר פעם אחת "א ברכה רבי ישראל אבוחצירא זיע"ר האדמור היש"ומו .4

ואפילו המתים יוכלו , וכל מי שיבקש יוכל לקבל, שהיא עת רצון, בהילולא זו

ורק שמשו רבי אליהו אלפסי אזר חיל ,  כן תמהו על העניןוכולם ראו, לחיות
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 בטבת עשרה תענית

נגת

úáèá äøùò úéðòú 

ÈÎ˘‰ ˙ÂÏ‚ ÏÚ Â·Ï Ô˙È˘Î Â˘‡¯ ÏÚ ‰ÏÚÈ ‡¯ÂÓ�Ï‡¯˘È ˙ÂÏ‚Â ‰  .ד
Â¯ˆ‰ ·Â¯Â˘„˜Ó‰ ˙È· Ô·¯Á Ê‡Ó ˙ÂÈÂ�Ú¯ÂÙ‰Â ˙ , ÔÈ‡˘ ÌÂÈ ÔÈ‡˘

¯ Â¯È·ÁÓ ‰·Â¯Ó Â˙ÏÏ˜"Ï , ÌÈ˘ÚÓÂ ‰·Â˘˙· ‡Ï‡ ÈÂÏ˙ ¯·„‰ ÔÈ‡Â
ÌÈ·ÂË . ˘Â·ÏÂ Ìˆ Â„ÂÚ·˘ Ï‡ÂÈ ‡È·�‰ ‰˘ÚÓÎ ˙Â˘ÚÏ ÏÎÂÈ Ì‡Â

Ô·¯ÂÁ‰ ÏÚ ¯Ù‡Â ˜˘ ,È˘‰Ó ˘˜È·" ÔÚÓÏ Ï‡¯˘È ÂÓÚÏ ÁÏÒÈ˘ ˙
ÌÈÂ‚· ÂÓ˘ ÏÏÁ˙È ‡Ï,5Â ˙ÂÁÈÏÒ· ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÂÓÎÂ ‰ ‰˙Ú ' Â�È˜ÂÏ‡

ÂÎÂ ˙‡ˆÂ‰ ¯˘‡' . 

ÍÏÓ ÍÓÒ Â·˘ ˜ÂÒÙ· ¯‡Â·Ó‰ È¯È˘Ú‰ ÌÂˆ ‡Â‰ ˙·Ë· ‰¯˘Ú  .ה
ÌÈÏ˘Â¯È ÏÚ Ú˘¯‰ ¯ˆ�„ÎÂ·� Ï·· ,‚ ˙�˘· ˜ÂˆÓ·Â ¯ÂˆÓ· ‰‡È·‰Â '

Ï˘ ÌÈÙÏ‡"Á.6ÈÚ Â‚¯‰� ‰ÓÎ Â·ÈÏ Ï‡ ÌÈ˘ÈÂ " ‡Óˆ·Â ·Ú¯· Ê
ÏÎ ¯ÒÂÁ·Â. 

Ú˙‰ ¯‡˘]Ë 'È ·‡·"‰ÈÏ„‚ ÌÂˆÂ ÊÂÓ˙· Ê [ ‰¯˘Ú „·ÏÓ�ÂÈ˙  .ו
˙·Ë· ,˙·˘· ÂÏÂÁÈ˘ ¯˘Ù‡ ,ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈÏ ÔÈÁ„�Â , ˙·Ë· ‰¯˘Ú Ï·‡

Ú"˙·˘· ÏÏÎ ÏÂÁÈ ‡Ï Â�È�ÙÏ˘ ÌÈ�˘‰ ˙ÂÚÈ·˜ Ù ,] ÏÂÁÈ ‡Ï Ì‚Â
È�˘ ÌÂÈ· .[�‰ ˙ÂÈ�Ú˙‰ ¯‡˘ ÔÎ ÂÓÎÂ" ÌÂÈ· ÂÏÂÁÈ˘ ¯˘Ù‡ È‡ Ï

È˘È˘ ,È˘È˘ ÌÂÈ· ÏÂÁÈ˘ ¯˘Ù‡ ˙·Ë· ‰¯˘Ú ˜¯.7]  ‡Â·È ÈÎ „Ú
Ú ˘„˜�Â ‰ÏÈ˘"‰È‡¯‰ Ù,È ÂÎÙ‰È Ê‡Â ‰ÁÓ˘ÏÂ ÔÂ˘˘Ï ÂÏ‡ ÌÈÓ.[ 

Ú˙Ó�È˘È˘ ÌÂÈ· ˙·Ë· ‰¯˘Ú ÏÁ , ˙‡ˆ „Ú ÔÈÓÈÏ˘ÓÂ ÌÈ .ז

                                                                                      
 .א"ש רבי חיים בן עטר זיע"ונקרא ע, ונולד לו באותה שנה, וביקש בן זכר

 .עיין יואל פרק ט .5

 .ע"ופסקו כר, ש אם היה בעשירי או בחמישי בטבת"ע ור"ונחלקו בזה ר .6

ע תכח "כמבואר בשו, ק"וביום ש' ח טבת שלא יחול כלל ביום ה"פ קביעות ר"ע .7

, וכתב האבודרהם שאם היה חל בשבת היו מתענים בשבת לרוב חומרתו. ג"ס

את עצם היום ,  בן אדם כתוב לך את שם היום]ד"יחזקאל פכ[שהרי הכתוב אומר 

והוא כלשון הכתוב ביום , הזה סמך מלך בבל אל ירושלים בעצם היום הזה

 . ש"ע, ז לא ידעתי מנין לו זה"תב עוכ, קנ' י בסי"והביא דבריו הב. הכיפורים
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ÌÈ·ÎÂÎ‰ ,ÌÈ·ÎÂÎ‰ ˙‡ˆ Ì„Â˜ ÏÂÎ‡Ï ¯ÂÒ‡Â ,Ú‡" ˙·˘Ï Ò�Î�˘ Ù
‰�ÂÚÓ.8 ˙ÏÈÙ˙· Â��Ú ÌÈÙÈÒÂÓÂ ‰Á�Ó· ÏÁÈÂ ‰¯Â˙· ÌÈ‡¯Â˜ ÔÎÂ 

È"˙ÂÈ�Ú˙ ¯‡˘·Î Á ,ÌÈÙ‡ ˙ÏÈÙ�Â ÈÂ„ÈÂ ‰Á�Ó· ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡ Ï·‡.9 

å úéðòúä úìéçúäò íãå÷ äìéëà"ù 

˙ÂÏ‡ ˙ÂÓÂˆ]È"ÊÂÓ˙· Ê ,‚ 'È¯˘˙ ,È '˙·Ë·[  „ÂÓÚÓ Ì˙ÏÈÁ ' ‚ .ח
¯Á˘‰.10  ‡Â‰ Â�ÓÊ ¯˜ÈÚÂ72‰ÓÁ‰ ı�‰ Ì„Â˜ ˙ÂÈ�ÓÊ ˙Â˜„  , ‡Ï‡

ÌÈ˜ÏÂÁ ˘È˘ ÔÂÈÎ˘ ,Ì„˜ÂÓ‰ ÔÓÊ‰ ÈÙÏ ¯ÈÓÁ‰Ï ·ÂË , ‰Ú˘ Â�ÈÈ‰„
‰ÓÁ‰ ı�‰ Ì„Â˜ ˙ÂÈ�ÓÊ ÈˆÁÂ.11 ÌÈ·ÎÂÎ‰ ˙‡ˆ· ÌÂˆ‰ ÌÂÈÒÂ ,

 ıÈ˜‰ ÈÓÈ· Â�ÈÈ‰„Î-27 Î Û¯ÂÁ·Â ‰ÚÈ˜˘‰ ¯Á‡ ˙Â˜„-25 ˙Â˜„ 
‰ÚÈ˜˘‰ ¯Á‡,12  ‡�„ ˙Ó„˜Ó Ï‡¯˘È ı¯‡· ËÂ˘Ù‰ ‚‰�Ó‰˘ ÚÂ„ÈÂ

ÔÓÊÓ˘ ÌÈ�Â‡‚‰ ˙ËÈ˘Î ˜ÂÒÙÏ  ‡È‰ Â�È�ÈÚÓ ˘Ó˘‰ ˙ÈÒÎ˙�˘
‰ÚÈ˜˘‰.  

˘ ‰Ó�Ú˙‰˘ ¯‡·˙�ÔÙÂ‡· ˜¯ ‡Â‰ ¯Á˘‰ ˙ÂÏÚ· ‰ÏÈÁ˙Ó ˙È  .ט
Ô˘È ‡Ï˘ ˙È�Ú˙‰ ÏÈÏ· ,Ô˘È Ì‡ Ï·‡ Ú·˜ ˙�È˘, Ú‡" Ì„Â˜ Ì˜˘ Ù

¯Á˘‰ ˙ÂÏÚ, ¯ÂÒ‡ ‰È˙˘Â ‰ÏÈÎ‡·,  Ô˘È˘ Ì„Â˜ ‰�˙‰ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡
˙Â˙˘Ï Â‡ ÏÂÎ‡Ï ¯ÂÊÁÏ Â˙Ú„˘ . ‰ÏÈÎ‡· ÔÈ· ¯ÂÒ‡ È‡�˙ ‡Ï· Ï·‡

‰È˙˘· ÔÈ·Â,13 „¯ÙÒ È�·Ï ÔÈ„‰ ÔÎ .Ó¯‰Â"‰È˙˘· ˜¯ Ï˜ÈÓ ‡  Ì„Â˜
¯Á˘‰ ˙ÂÏÚ ,Ì‚È‡�˙ ‡Ï· .14  

Ú˙· ÂÈÙ·, ·Ï‰ ˙·˘ÁÓ· È‚Ò ‡ÏÂ . ‡ÏÂ�È˘ ÍÈ¯ˆ ¯Â·Èˆ ˙ÂÈ˙�‰ .י
                                    

ע גם בתענית יחיד מתענה "דלסברת מרן השו, א שם"וברמ, ד"רמט ס' סי' עי .8

 .פ בתענית ציבור מתענה ומשלים"א עכ"הרמ' ולד, ומשלים

 .תקעט' י סי"בב' עי .9

 .ע תקסד"שו .10

 .א אות ב בביאורים"ג פל"צ ח"אול .11

 .ט אות כה"שם פכ .12

 .תקסדע "מרן בשו .13

 .שם .14
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È„ ˙·‰·¯‰ ˙ÂÈ�Ú˙Ï ˙Á‡ ÌÚÙ È‡�, ˘„ÁÓ ‰�˙È ˙È�Ú˙ ÏÎ· ‡Ï‡.15 

˜ ‰È˘ Ô˘È˘ ¯Á‡ ÏÎÂ‡‰ Ì„‡· „‡Ó ¯ÈÓÁ�ÂÊ‰" ‰ÏÈÏ· Ú·˜ ˙‰ .יא
Â˙ËÓ ÏÚ ,˙È¯Á˘ ÏÏÙ˙È˘ „Ú ÏÎ‡È ‡Ï˘ ,ÂÏÈÙ‡  ‰·¯‰ ÌÈÎ˘‰

˙È¯Á˘ ÔÓÊ Ì„Â˜ ,ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯ ˙Ú„ ÔÎÂ"Ï.16 ‰Ê· ¯‰Ê‰Ï ˘È ÔÎ ÏÚ .
‰�˘‰ ˙ÂÓÈ ÏÎ ‚‰Â� ‰Ê ÔÈ„Â . Â‡ ‰ÏÂÁ· ˜¯Â ÂÈÏÚ ‰˘˜˘ ÈÓ·

ÏÎ‡È ‡Ï Ì‡ ˙È�Ú˙‰, È¯·„ ÏÚ ÍÂÓÒÈ ÌÈ�Ë˘Ù‰,  ‰�˙È˘ „·Ï·Â
�Î Ô˘È˘ Ì„Â˜"Ï.17 

˘‡Â ‰Ù˜ Â‡ ÌÈÓ ˙È˙˘ , ˜¯ ·Ï‰ ˙‡ „ÂÚÒÏ Ì˙Â‡ ÔÈ˙Â˘ ÔÈ˙‰ .יב
˙Ú„‰ ·Â˘ÈÈÏ ,‰ÂÊ‰ ˙Ú„Ï Ì‚"¯ÂÒÈ‡ Ì‰· ÔÈ‡ ˜] . ‰˙Â˘˘Î Â�ÈÈ‰Â

¯ÎÂÒ ‡Ï·18 .[ÌÈ„ÚÂÒ˘ ˙Â‡˜˘Ó Ï·‡ ·Ï‰ ,‰¯È·Â ·ÏÁ ÔÈÈ ÔÂ‚Î ,
· Ì‰¯ÂÒÈ‡‰ ÏÏÎ.19 

 Ú˙ ÌÂÈ· Ì‚˘ ‡ ÏÈÁ˙‰Ï ‰„ÂÚÒ ¯˙ÂÈ ‰ˆÈ·ÎÓ ˙Ù�È"¯ÂÒ‡ ˙È .יג
ÈˆÁÓ ‰Ú˘ Ì„Â˜ ˙ÂÏÚ ¯Á˘‰,] Ï·‡ ‡Ï· ˙ÏÈÎ‡ ˙Ù, Â‡ ˙ÂÁÙ· 

‰ˆÈ·ÎÓ, Â‡ ÏÈÁ˙‰˘ Ì„Â˜, ¯˙ÂÓ ÏÂÎ‡Ï „Ú ˙ÂÏÚ ¯Á˘‰.[ ˘ÈÂ 
                                    

 .א אות ב"ג פל"צ ח"אול .15

י "ברכ'  ועי.ז אות ח"ב פ"צ ח"ואול, ח"ח שם סקכ"ח וכה"פט סקכ' ב סי"מ' עי .16

 דבאשמורת ,ל"ו זצ"ואל תשגיח במה שכתבו קצת בשם מהרח:  שכתב]א"פט סק[

ל לא עשה "ו זצ" ופשוט דמהרח,דאין לסמוך על זה, היה אוכל מיני תרגימא

 . ' וכוהרב חולהשהיה  ואולי ,ק"וההז ר גמור הוא לדברידאיסו, כזאת

 .א אות ב"ג פל"צ ח"לוא .17

א שהתיר למי שאין "ח סקל"בכה' ועי. ב"י פט סק"א בברכ"כ במרן החיד"כ .18

מ "ומ. שישתה גם עם סוכר, דעתו מיושבת עליו ואינו יכול לשתותו בלא סוכר

ודוקא ,  בודאי יש לאסור,שאם ממתיק הקפה באופן שהסוכר סועד ליבו, נראה

 שאסר לשתות קודם ]ז אות ז"ב פ"ח[צ "ועיין באול. לבטל מרירות הקפה התירו

ודחה דברי , ]ואפילו מעט, ש עם חלב"וכ[, התפילה קפה או תה עם סוכר

דלכאורה הוא הדין לענין שותה , ודון מינה ואוקי באתרין, ח"המקילין שבכה

 . התעניתקפה עם סוכר קודם עלות השחר ביום

ש דמי שמחמיר שלא לשתות אפילו מים משעלה "וע. ג"ל וסקל"ח פט סק"כה .19

 .ב"תע, ]בשאר ימות השנה[עמוד השחר 
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ÔÈ¯È˙Ó ÌÂÈ· ˙È�Ú˙‰ ÏÂÎ‡Ï „Ú ¯Á˘‰ ˙ÂÏÚ .ÔÎÂ ÚÓ˘Ó ˙ÓÈ˙ÒÓ 
ÌÈ˜ÒÂÙ‰.20 

                                    
צ "ש א" כתב שאם התחיל לאכול קודם חצי שעה מעה]ב"תרנב ס[א "הנה ברמ .20

 ]ז"פט סקכ' סי[ב "ובמ, ]לפי שיש שהות ביום[, פ שחייב בנטילת לולב"להפסיק אע
ש אסור להתחיל "א לדקדק מזה דתוך חצי שעה מעה"א מדברי הגרעהבי

דגם בימי , ז לכאורה נמצא"ועפ. ש"משום ק, לאכול פת יותר מכביצה בכל יום

יש ליזהר שלא יתחיל אכילתו תוך חצי , התענית אם אוכל קודם עלות השחר

. וכמדומה שכן נזהרין העולם, ש"משום ק, שעה שקודם עלות השחר

עד 'ושותה  איתא דבליל התענית אוכל .]יב[בתענית '  בגמהנהאמנם @@

א "פ[ש " ורא]בדפיו: ג[ף " ורי]ח"א מתענית ה"פ[ם " וכן הוא ברמב,'שיעלה עמוד השחר
ולא נזכר כלל , ש"העד שיעלה ע דאוכלין ]א"תקסד ס[ע " ובטור ושו]ד"דתענית סי

התחיל אכילתו תוך חצי בספרי הפוסקים ואף לא בדברי האחרונים לימנע מל

וסתימת הדברים לכאורה לא משמע להעמיד , ש"משום ק, ש"שעה מעה

מדלא עמדו , או דוקא בממשיך סעודתו, דאיירי דוקא באוכל פחות מכביצה

דדוקא , ל"צושמא @@. ולכאורה משמע דאין חילוק, בזה הפוסקים כלל

יתחיל תוך שאם ' בזה חיישי, בשאר ימים המותרין באכילה מצד עצם היום

דסובר שיש לו , ש או לולב"ש יימשך בסעודתו ויתבטל מק"חצי שעה לעה

ה יש זמן מוגבל "אבל בימי תענית דבלא, ש"ד ישכח ק"וסו, שהות הרבה

תו ליכא , ש מצד איסור האכילה בתענית"שמוכרח להפסיק אכילתו בעה

 ועל כן שרי להתחיל אף תוך חצי שעה, ש"י אכילתו מק"למיחש דיתבטל ע

לא מצינו שצריך להתחיל , ועיקר הדבר שאוכל סמוך לזמן האיסור. [ש"לעה

]. פ דוקא יותר מחצי שעה קודם השקיעה"סעודה המפסקת בערב יוהכ

ש אלישיב " הובא מכתב הגרי]א"י כולל חזו"ל ע"היו[שימוש חכמים ובקובץ @@

ומצד שעיקר , נ קרליץ"וכן שמענו בשם הגר. ש ואזנר להתיר בזה"והגר

אמנם לכאורה יש מקום . ולא יטעה, אכילתו מוכחת שנזהר ביום התענית

 שדן לענין סעודת ]ה סעודת"תמד ד[ל "בבה' אבל עי, לומר דלא פלוג רבנן בזה

כ "א, ]פ"דמצה אסור לאכול בער[שכיון שאוכל בה חמץ , אירוסין בערב פסח

,  שיימשךועל כן לא חיישינן בזה, מוכרח שיפסיק כדי לבער בשעה רביעית

ז מוכח "דשם עי, ושמא יש לדחות. ג לא אמרינן לא פלוג"ומשמע דבכה

 .ועיין. אבל כמדומה שהוא דוחק, שאינה סעודה גדולה
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úéðòúä ïî ïéøåèôä 

Ú˙ ,¯„‚ ıÂ¯ÙÏ ¯ÂÒ‡Â.21  ÏÚ˘ ÈÓ ÂÏÈÙ‡Â�ÌÈ·ÈÈÁ ÏÎ‰·ÂÏ‡ ˙ÂÈ  .יד
Â„ÂÓÈÏÓ ÏË·È ÍÎ È„È ,˙Â˜Â�È˙ È„ÓÏÓ Â‡ .ÎÂÔÎ˘ Ï ÌÈ˘�‡ 

‰Ê· ‡ˆÂÈÎÂ ‡ÓˆÂ ˘‡¯ È·‡Î ÌÈ˘Á˘ ÌÈ�ÚÂËÂ ÌÈ„·ÂÚ˘ , ÂÈ‰ Ì‡Â
ÌÂˆÏ ÌÈÏÂÎÈ ÂÈ‰ ‰ÁÂ�Ó·Â ‚ÊÂÓÓ ÌÂ˜Ó· Ì˙È·· ÌÈ·˘ÂÈ , ÌÈ·ÈÈÁ˘

‰Ê· , ‰ÎÂÊ ÌÈÏ˘Â¯È ÏÚ ¯ÚËˆÓ‰ ÏÎÂ· ‰‡Â¯Â‰˙ÁÓ˘.22 

· ˘�Ú˙· ÌÈ·ÈÈÁ ÌÈ�˘ " ˙È�È ÏÈ‚Ó „ÏÈ"‚È ÏÈ‚Ó ˙·Â ÌÈ .טו
ÌÈÏÂ„‚Î ,ÔÎÏ Ì„Â˜ ‡ÏÂ.23ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ  ,Ï·‡˙‰Ï ˙Ú„ Â· ˘È˘ ÔË˜ ,

Ú‡" Ù˙ÂÚ˘ ˙È�Ú˙· ‡Ï ÂÏÈÙ‡Â ‰ÊÏ ÂÎ�ÁÏ ·ÂÈÁ ÔÈ‡˘ , ‡Ï˘ ÈÂ‡¯
ÛÂ‚‰ ÌÂÈ˜ È„Î ÌÈÏÎ‡Ó ˜¯ ÏÎ‡È ,ÌÈ�„ÚÓ ‡ÏÂ.24 ÔÈ‡˘ ÌÈ�Ë˜ Ï·‡ 

Ï·‡˙‰Ï ˙Ú„ Ì‰· ,È‡ÔÚ�ÂÓÏ Ô. 

  ˜Ê ÂÏÈÙ‡ ÌÈ¯ÂËÙ Ì‡ÌÈ‡ÏÂÁ Ì‰Ï ÔÈ‡.25�ÌÈ‚ÏÙÂÓ ÌÈ  .טז

' ÎÒ Â· ÔÈ‡˘ Ù ,„Ó ¯ÂËÙ�ÂÙÂ‚· ˘ÁÂ ˘ÂÏÁ˘ ‰ÏÂÁ ÏÎ ,Ú‡"‰ .יז
˙ÂÈ�Ú˙ ,Ô�·¯ Â¯Ê‚ ‡Ï ÈÏÂÁ ÌÂ˜Ó·˘.26 ÏÚ ¯ÈÓÁ‰Ï ‰ˆ¯ ÂÏÈÙ‡Â 

È‡˘¯ Â�È‡ ÂÓˆÚ.27ÂÈÏÎ‡Ó ÌÂ‚ÙÏ ÍÈ¯ˆ Â�È‡Â  , ˙ÂÁÙ ÏÂÎ‡Ï ‡ÏÂ
¯ÂÚÈ˘ÎÓ ,ÂÎ¯„Î ÏÎÂ‡ ‡Ï‡.28Ó ÏÎÓÂ  ¯˘·· ÂÓˆÚ ‚�ÚÈ ‡Ï ÌÂ˜

ÔÈÈÂ ,ÂÏ ÍÈ¯ˆ‰ ÈÙÎ ÏÎ‡È ˜¯.29  

, Ó ‰ÏÚÓÏ ÂÙÂ‚ ÌÂÁ ‰ÏÚ˘ ÈÓ-37.5˙ÂÏÚÓ  ,‰˘ÏÂÁ ˘È‚¯ÓÂ .יח

                                    
 .א"ע תקנ ס"שו .21

 .:תענית ל' גמ .22

 .תקנ' ל ריש סי"בה .23

 .ה"ב שם סק"מ .24

 .ק ו"ח תקנ ס"כה .25

 .א"ב סקי"ו ומ"ע תקנד ס"שו .26

 .ז"ח סק"ד וכה"ב תקנ סק"מ .27

 .ט אות ה"ג פכ"צ ח"ואול, ד"ח תקנד סקל"כה .28

 .ה"ב סק"מ .29
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˘‡¯ È·‡Î ˙ÓÁÓ ÚÈÊÓ˘ ÈÓ ÔÎÂ ,] ˙ÂÁÙ ÂÓ„· ÏÊ¯·‰ ˙Ó¯˘ ÈÓ ÔÎÂ
Ó-9˙Â„Â˜� 30 [˙È�Ú˙‰ ÔÓ ¯ÂËÙ . ˙ÈÓÈ�Ù ‰ÏÁÓ ÂÏ ˘È Ì‡ ÔÎ˘ ÏÎÂ

‡Â‰˘ ‚ÂÒ ÏÎÓ ,È˘ ‰ÏÂÁ ·˘Á� ÌÈÓÚÙ ·Â¯·˘‰�ÎÒ Â· ˘ , È‡„Â·Â
˙Â�Ú˙‰ÏÓ ¯ÂËÙ˘.31 

 Ï˜ ‰ÏÁÓÓ ‡È¯ ·‰˘ ‰ÏÂÁ             ¿         ,]Ï ÂÙÂ‚ ÌÂÁ ‰ÏÚ˘ ÔÂ‚ÎÂ-38‰ .יט
ÌÈÓÈ ‰˘Ï˘ Í˘Ó· ˙ÂÏÚÓ ,‰Ê· ‡ˆÂÈÎÂ[ , ˘ÂÏÁ ‡Â‰ ÔÈÈ„Ú Ï·‡

‰ÏÁÓ‰ ˙ÓÁÓ ,‚ Í˘Ó· ˙È�Ú˙‰ ÔÓ ¯ÂËÙ '‡È¯·‰˘ ¯Á‡ ÌÈÓÈ .
·ÈÈÁ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ ,‡‡"˙„ÁÂÈÓ ‰˘ÏÂÁ ˘È‚¯Ó Î.32 

 ÂÈ ‰˘˜ ‰ÏÁÓÓ ‡È¯ ·‰                  ¿   ,]Ï ÂÙÂ‚ ÌÂÁ ‰ÏÚ˘ ÔÂ‚ÎÂ-39-40˙¯ .כ
ÌÈÓÈ ‰˘Ï˘ Í˘Ó· ˙ÂÏÚÓ ,¯˙ÂÈ ˙Â˘˜ ˙ÂÏÁÓ ÔÎ˘ ÏÎÂ[ , ÏÎ

˘ÏÁ ‡Â‰ ÔÈÈ„Ú˘ , ¯Á‡ ÌÈÓÈ ‰Ú·˘ Í˘Ó· ˙È�Ú˙‰ ÔÓ ¯ÂËÙ
‡È¯·‰˘.33 

‡ÂÁÂÎ·˘ ÂÓˆÚ· Ú„ÂÈÂ ‡È¯· ÂÓˆÚ ‰‡Â¯Â Â˙ÏÁÓÓ ‡È¯·‰ Ì  .כא
˙Â�Ú˙‰Ï ,˙Â�Ú˙‰Ï ÍÈ¯ˆ.34 ÔÓ ¯ÂËÙÏ ÈÏÂÁ Â�È‡ ‡ÓÏÚ· ˘ÂÁÈÓ ÔÎÂ 
˙È�Ú˙‰.35 

 ÔÂ‚Î[ , ÔÓ ¯ÂËÙ� ¯·Ú˘ ÈÓ]‰ÓÂ„ÎÂ ¯·˘ ÁÂ˙È�Ï˜ ÁÂ˙È  .כב
‚ Í˘Ó· ˙È�Ú˙‰ 'ÂÈ¯Á‡ ÌÈÓÈ ,‰˘ÏÂÁ ÔÈÈ„Ú ˘È‚¯Ó Ì‡Â , „Ú ¯ÂËÙ

ÂÈ¯Á‡ ÌÈÓÈ ‰Ú·˘ . ‰˘˜ ÁÂ˙È� ¯·Ú Ì‡Â]Â„ÎÂ ÒÂ˜ÏÂ‡Ï ÔÂ‚Î'[ ,
ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘ „Ú ¯ÂËÙ . ‰˘ÏÂÁ ˘È‚¯Ó ÔÈÈ„Ú Ì‡ ÔÎÓ ¯Á‡Ï Ì‚Â

                                    
 .ש"ע, ט אות ב בביאורים"ג פכ"צ ח"פ האול"ע .30

 .ט אות ה"ג פכ"צ ח"אול .31

 .ט אות ו"ג פכ"צ ח"אול .32

 .צ שם"אול .33

" חולה שצריך לאכול"ע "כ השו"דזהו מש, ט"צ סקי"ב ושעה"ב תקנד סקי"מ .34

 .ל"ולאפוקי באופן הנ, ו צריך לאכולדהיינו שמחמת מחלת

 .ט אות ה"ג פכ"צ ח"אול .35
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¯ÂËÙ.36 

 ·˙˘Ú˙‰ Ô ,ÂÂÏÈÙ‡ ‰Ú� ‰ÏÂÁ ,Ó ¯ÂËÙ˙ÂÈ�ÍÏÂ‰Â ‡È¯·Ó‰ ˘Ù .כג
‰�Ú˙È ‡Ï ·‡·.37  

ÏÎ‡˙ ‡Ï˘ ÈÂ‡¯Â�ÓÂ ˙Â¯·ÂÚÓ , ‰�Ú˙‰ÏÓ ˙Â¯ÂËÙ ˙Â˜È�Â˙ .כד
È„Î ‡Ï‡ ‚Â�Ú˙Ï ÌÂÈ˜ „ÏÂ‰,38 Ì‡Â Ì‰ ˙Â˘ÂÏÁ Â‡ ˙Â¯ÚËˆÓ˘ 

‰·¯‰ ,˙Â¯ÂÒ‡ ¯ÈÓÁ‰Ï.39 

˘Ó�ÈÈ‰ ˙¯·ÂÚÓ , ˙¯·ÂÚÓ ‡È‰˘ ¯¯·˙�Â·ÈÚ ÈÓÈ ÏÎ· Â¯‰ .כה
‰¯Â¯· ‰˜È„·· ,ÌÂÈ ÌÈÚ·¯‡ ÍÂ˙ ÂÏÈÙ‡Â ,˘ ÈÙÏ ‰ÈÓÈ ˙ÏÈÁ˙·

ÂÓ‡Ï Ì‚ ÔÎÒÓÂ Â„ÈÒÙÓ Ï˜ ÈÂ�ÈÚÂ ¯˙ÂÈ· ˘ÂÏÁ ¯·ÂÚ‰.40 

ÂÈ ÂÏÈÙ‡Â�ÈÓ , ÌÈÏ˘ÓÂ ·ÏÁ ËÚÓ ˜�ÈÈ‰ ˙˜�Ó· Â�ÏÚÂÙ· ‰˜È .כו
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÎ‡ÓÓ .˜È�‰Ï ‰˜ÒÙ Ï·‡ ,Î ÍÂ˙ ÂÏÈÙ‡" ‰ÎÈ¯ˆ ˘„ÂÁ „

˙Â�Ú˙‰Ï , ‰„ÈÏÏ ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘ ÍÂ˙ „·ÏÓ]‰ÏÙ‰Ï Â‡[, ˘ ‰�È‡
‰�Ú˙Ó.41 

                                    
 .צ שם"אול .36

 .י"ב תקנד סק"מ .37

דאם אין מצטערות נהגו להתענות , א"א תקנ ס"וברמ, ה"ע תקנד ס"שו .38

 .מחומרא

 .ז"ו וסק"ח סק"ג וכה"צ סק"ה ושעה"ב סק"מ .39

והוסיפו ,  משהוכר עוברה כתבו דהיינו]ה"סק[ח " ובכה]ג"סק[ב תקנא "הנה במ .40

אבל , כ פטורה אם מרגשת צער"יום ליצירת הולד ג' דאפשר דאפילו אחר מ

. כ מצטערת הרבה או שמרגשת חולשה"יום הרי היא ככל הנשים אא' קודם מ

גם ,  כתב דמלבד דסתם מעוברת מצטערת היא]ה אות ז"ג פכ"ח[צ "אמנם באול

ובפרט , ק שיהא צורך קיום לולדר, הנה נראה דלא בעינן כלל שהוכר עוברה

ק דודאי המיקל נשכר משום דבתחילת ימיה " בשם מו]ב"סק[צ "כ בשעה"למש

ן "וגם דעת הרמב, העובר חלוש ביותר ועינוי קל מפסידו ומסכן גם לאמו

 .על כן למעשה יש להקל כל ימי העיבור, י"דמחללין שבת על עבור פחות ממ

מעוברת אף שאינה  בשם הישועות יעקב ד שהביא]ד"תרפו סק[ב "במ' עי .41

גם '  אך ביולדת כל ל,חמיר בזהר כתב שה"ובשם הא, מצטערת אינה מתענה
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‰¯È ÌÈ˘Ï˘ ÍÂ˙ ˙ÏÙÓ Â‡ ˙„ÏÂÈÌÂ , Â· ÔÈ‡˘ ‰ÏÂÁÎ Ô‰ È .כז
‰�ÎÒ, ˙Â�Ú˙Ó Ô�È‡Â.42 ‰‡È¯· ‰ÓˆÚ ‰‡Â¯ ˙„ÏÂÈ‰ Ì‡ Ì�Ó‡ 
È¯Ó‚Ï ,˙Â�Ú˙‰Ï ‰ÁÂÎ·˘ ˙Ú„ÂÈÂ ,˙Â�Ú˙‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ.43 

ÓÏ ÔÈÏÈ˜Ó ˘ÈÂ�Ó , ÌÈ˘Ï˘ ˙Â�ÂÓ ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘ ÔÈ�ÈÏ‰ ÌÂÈÓ ÌÈ„‰ .כח
˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÂÈ.44 

‡ˆÓ ‡ÏÂ� Ì˙Ò , ÂÏÈ˜È˘ Â� Â‡ ÌÈ˘�Ú˙‰Ó Ì¯ËÂÙÏ ÔÈ‡ ˙Â¯Ú�È˙ .כט
Â‡ ÌÈ˘�ÏÔ‰ ˙Â˘ÏÁ˘ ¯ÓÂÏ ˙Â¯Ú�Ï  ,‡Ï‡ Ì„‡ ÏÎÎ Ô‰ È¯‰.45 

                                                                                      
ומבואר דנקט ', ולא לאחר ל, מיקל' דדוקא תוך ל, ומשמע מדבריו. הוא מיקל

'  שדחה ד]ה אות ז"ג פכ"ח[צ "גם באול' ועי. ד חודש"דיולדת אינה פטורה כל כ

דשם מיירי ,  דאיבריה מתפרקין.]ט[ש בנדה "ד חודש ממ"ם שהקל כל כ"מהרש

ומשמע , ע שכתבו שתאכל כדי קיום הולד"ודקדק מלשון הטושו. לענין וסתות

הראיות '  וא.שיש באכילתה צורך לקיום הולד, דדוקא במינקת בפועל איירי

 דהמעוברות ומניקות היו ]ב"ב הי"פ[ש בתוספתא דתענית "הוא ממ, שהביא לזה

ולא , תעניות ושאר תעניות ציבור לא היו מתענות' ובג, ב"כ וט"ענות ביוהמת

ומזה , שיעדנו את עצמם בתפנוקים אלא שאוכלות ושותות כדי קיום הולד

ולא , והיינו רק במניקה בפועל, משמע דאין ההיתר אלא משום צורך הולד

' ואף ששמא יש מקום לומר דמאי דנקט במס. כ"ע, משום חולשת האשה

כ היו היולדות "דבד, רים כדי קיום הולד הוא לפי מה שהיה מצוי בזמנםסופ

אבל , ז אמרו הדין שלא יתעדנו רק כדי קיום הולד"וע, ד חודש"מניקות עד כ

פ לא מצינו "דעכ, הוא דוחק ואינו נראה, לעולם הדין אמת גם בפסקה להניק

, ן וסתותשאינו אלא לעני, ד חודש"מקור מדין פירוק איברים לפוטרה כל כ

 .כ הדר דינא דנפרש דברי הברייתא כפשטן שהוא רק לצורך קיום הולד"וא

, י"ומכאן נלמד שאין ליולדת לברך הגומל עד שיעברו ל. ו"ע תקנד ס"שו .42

 .שהחולה אינו מברך הגומל עד שיחזור לבוריו, שיוצאת מכלל חולי

 .ב"ב תקנד סקי"מ .43

ימים שפטורה ' ע דג"ה שם פסק מרן השווהנ, ג"ב סקי"ד ובמ"ע תריז ס"בשו' עי .44

ימים ' והאחרונים הקילו שלא תתענה עד ג, ע"פ אין נמנין מעל"מתענית ביוהכ

. יש לחוש, יום שאינו ספק נפשות' ולכאורה לענין ל, ע משום ספק נפשות"מעל

 .ולכן יש מקילין, וכאן אינו אלא מדרבנן, אמנם מאידך שם הנידון דאורייתא

 .ס כה בביאורים"וג ס"צ ח"אול .45
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 ותספורת עינויין 'ה דיני

סאת

Ú˙ ÈÓÈ· Ì‰Ï˘ ˙ÂÎ¯· Ú·˘ ÈÓÈ ÂÏÁ˘ ‰ÏÎÂ Ô˙Á , ÔÎÂ�ÂÏ‡ ˙ÂÈ .ל
 ˙È¯·‰ ÈÏÚ·]Ô·‰ È·‡, ÂÓ‡, ˜„�Ò‰Â Ï‰ÂÓ‰[ , Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ�

Â�Ú˙È ,˙Â�Ú˙‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ˘ ¯˜ÈÚ‰Â,46  Ï‚¯ ‰ÁÂ„ ÌÈ·¯ Ï˘ ˙ÂÏÈ·‡˘
„ÈÁÈ Ï˘ , ÌÈÏ˘Â¯È ˙‡ ‰ÏÚ‡ ‡Ï Ì‡ ·È˙Î„ „ÂÚÂ ˘‡¯ ÏÚ

È˙ÁÓ˘.47  

ä éðéã 'úøåôñúå ïééåðéò 

ÎÈ ‡Ï�ÒÈ�Ú˙· Á˜ÏÂ ‰ÚË , Â�ÂÈÏÚ Í¯È·Â ÏÎ‡Ó ¯·„ ¯Â·Èˆ ˙È .לא
ÏÏÎ ÂÈÙÏ ,ÚÏ·È ‡ÏÂ ËÂÏÙÈ ÂÈÙÏ ÂÒÈ�Î‰ Ì‡ ÔÎÂ , „ÈÓ ¯Ó‡ÈÂ

ÏÓÎ˘·"Â.48  

 Ú˙· Ì‚˘ ‡.49�È"Í¯ÂˆÏ ‡Ï ÔÈÏÎÂ‡· Ú‚ÈÏ ÔÈ‡ ÂÏ‡ ˙ÂÈ .לב

 ‡Ú˙ ÌÂÈ· ÏÎ‡Â ‰ÚË ,Ú‡"È„Î· ˙ÈÊÎ ÏÎ‡˘ Ù ˙ÏÈÎ�Â·Èˆ ˙È¯ .לג
Ò¯Ù ,¯ÂÚÈ˘Î ‰˙˘ Â‡ ,˙È�Ú˙‰ ÌÈÏ˘‰Ï ·ÈÈÁ ,‚ È‡˘¯Â" ¯ÓÂÏ Î
Â��Ú ,˙È�Ú˙ ÌÂÈ ‡Â‰˘ ÈÙÏ.‡ ÔÈ„‰ ÔÓÂ "¯Á‡ ÌÂÈ ˙Â�Ú˙‰Ï ˆ.50   

                                    
 שהביא מחלוקת הפוסקים ולא ]ר אות יז"שופטים ש[ח "בבא'  ועי.ה"ב תקכט סקל"מ .46

 . וכתב שמנהג בגדד שלא להתענות, הכריע

בקונטרס נר ציון להלכות פורים '  ולענין תענית אסתר עי.א סוף תענית"ריטב .47

 . וחודש אדר

ואף בזה , ם בתענית יחיד שלובאחרונים שהאריכו לדון במי שטעה וטע' עי .48

ג "ח[צ "כ באול"כ. ע יפלוט"ובתענית ציבור נראה דלכו, נראה מדבריהם דיפלוט
 בשם ]א"תקסח סק[[י "א בברכ"כ מרן החיד"ומש. ]כט אות ג' סי[ח "במל'  ועי.]א אות ה"פל

 שיבלע פחות מכזית ועלתה לו ]ל"רבי יונה נבון ז[רבו הרב בעל נחפה בכסף 

הנה המעיין בדברי הנחפה בכסף יראה דאיירי בהדיא במי שקיבל , התענית

וגם , ע בתענית יחיד"י שם איירי בכל אותו הסימן בשו"וגם הברכ, תענית יחיד

ת מטה "ה בשו"וכ. ע צריך לפלוט"צ ודאי דלכו"אבל בת, בזה הביא פלוגתא

 .  ש"ע, ל בשם כמה פוסקים"ובזכ, וערך השלחן, יהודה

 .ע אי הוי גזירה לגזירה"וצ. ולמד מחמץ נוקשה בפסח, ח"ז סק"תריב משג "פמ .49

 .ג"ב סק"א ומ"ע תקסח ס"שו .50
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 Ú˙· ˜Â¯‰ ÚÂÏ·Ï ¯˙ÂÓ.51 ˘È ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ·Â�Â·Èˆ ˙ÂÈ¯ .לד
ÔÈ¯ÈÓÁÓ.52 

Ú˙ ¯‡˘·˘ Ú] ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ „·ÏÓ�Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„" ¯Â·Èˆ ˙ÂÈ .לה
·‡· ‰Ú˘˙Â [„ ÌÂÚËÏ ¯˙ÂÓËÂÏÙÏÂ ÏÎ‡Ó ¯· , ‡Ï‡ ¯Ò‡� ‡Ï˘ ÈÙÏ

ÌÈÏÎ‡Ó‰ ÔÓ ‰‡�‰ ‡ÏÂ ‰È˙˘Â ‰ÏÈÎ‡ .Ó¯‰ ˙Ú„Â" ÏÎ· ¯ÂÒ‡Ï ‡
¯Â·Èˆ ˙È�Ú˙.53 ÔÂÓ�˜ ÈˆÚ ˙ÒÈÚÏ ÔÈ�ÚÏ Ì‚ ‰Ê· ‰�ÈÓ ‡˜Ù� „ÂÚ ˘ÈÂ 

Â�Â¯‚ ÁÏÁÏÏ ‰ÓÂ„ÎÂ ,ÌÂÏÎ ÚÂÏ·Ï ‡Ï˘ ¯‰Ê�˘Î ,ÏÎ‰ ËÂÏÙÏÂ ,
Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„Ï˘"Î‰ÂÈ· „·ÏÓ ˙ÂÈ�Ú˙‰ ÏÎ· ¯˙ÂÓ Ú"Â Ù ‰Ú˘˙

··‡ ,Ó¯‰ ˙Ú„ÏÂ"¯ÂÒ‡ ¯Â·Èˆ ˙È�Ú˙ ÏÎ· ‡.54 

�ÓÈÚË‰ ¯ÂÚÈ˘ , ËÚÓ ˜¯ ÌÚËÈ˘ Â¯È˙‰ Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ‰ .לו
ÌÚÙ ÏÎ· ,ÌÂÈ‰ ÏÎ· ˙ÈÚÈ·¯ ¯ÂÚÈ˘Ï ÚÈ‚È˘ „Ú,55 È‡˘¯˘ Â‡ 

 ˙Á‡ ÌÚÙ· ˙ÈÚÈ·¯ Ì‚ ÌÂÚËÏ] ÚÏ·È ‡Ï˘ ÂÓˆÚ· Ú„ÂÈ˘ „·Ï·Â
ÌÂÏÎ.[56‰Ê· Ï˜‰Ï È‡˘¯ Í¯Âˆ‰ ÌÂ˜Ó·Â ,57 ‰ÓÎ Ì‚ ÌÂÚËÏÂ 

ÈÚÈ·¯ ÌÈÓÚÙ ÌÂÈ‰ Í˘Ó· ˙]ÏÎ‰ ËÂÏÙÏÂ .[ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ , ¯˙ÂÈ
ÌÂÚËÏ ¯ÂÒ‡ ˙ÈÚÈ·¯Ó ,ÌÂÈ· ˙Á‡ ÌÚÙ ÂÏÈÙ‡Â.58 

                                    
 .ג"ב תקסז סקי"מ .51

 .ת בזה בקונטרס נר ציון לימים נוראים"משנ' עי .52

וגדר תענית . ל שם בטעמי השיטות"ב ובבה"ובמ, א"א תקסז ס"ע ורמ"שו' עי .53

א כל תענית ציבור שאין צריך לקבלה על הו, א לטעום בה"ציבור שאסר הרמ

 .עצמו אלא מחוייבים בה מן הדין

 .ב"ח סקטו"כה' ועי. ג"ב סקי"מ .54

 .ז"ב סק"ב ומ"ע תקסז ס"שו .55

 .ע שם בדעה שניה"שו .56

 ]ח"סק[ב "וכן צידד המ, א בתרא"א הלכה כי"א וי"ע י"דאף דכשמביא מרן השו .57
מ לכתחילה יש "מ, ם" בדעת הרמב]ו"סק[צ "ה בשעה"וכ, ע"בדעת מרן השו

 .ורק במקום הצורך יש להקל בזה, לחוש גם לדעה ראשונה

 .ט"ב סק"מ .58
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Ú˙· ÂÈÙ ıÂÁ¯Ï ¯˘Î ÔÈ‡]˙Â·Â˙Î‰59[ , Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â�Â·Èˆ ˙ÂÈ¯  .לז
¯˜Â· ÏÎ· ‰Ê· ÏÈ‚¯.60ÈÂ "˙ÈÚÈ·¯Ó ¯˙ÂÈ· ıÁÂ¯· ˜¯ ‡Â‰˘ ‡.61 

¯È˙‰Ï ˘È ¯Úˆ ÌÂ˜Ó· ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ ,]·‡· ‰Ú˘˙· ÂÏÈÙ‡Â[ , „·Ï·Â
· ¯‰ÊÈ˘‰ËÓÏ ÂÈÙÂ Â˘‡¯ ÛÂÙÎÏ ¯˙ÂÈ ,Â�Â¯‚Ï ÌÈÓ‰ Â‡Â·È ‡Ï˘.62 

�‰ ÔÙÂ‡· ÂÈ�È˘ ÁˆÁˆÏ È‡˘¯ ¯Úˆ ÂÏ ˘È˘ ÈÓ ÔÎ ÏÚÂ" Ì‚ Ï
˙ÂÈ�Ú˙·.63¯ÂÒ‡ ‰Ê ÔÙÂ‡· ÂÏÈÙ‡ ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ·Â .64 

‡‰ ,¯Ó ÌÓÚË˘ ÏÎ , ÔÈ‡˘ Â�Ú˙‰ ÌÂÈ· ˙Â‡ÂÙ¯ ÚÂÏ·Ï Í¯ˆ�È˙ .לח
ÌÚË Ì‰· ,Ì˙Â˙˘Ï ¯˙ÂÓ .ÌÈÓ ËÚÓ ‰ÊÏ Í¯ˆ� Ì‡Â ,„ Ì‰· Ô˙È ¯·

¯Ó ,Â„ÎÂ ‰˙ ˙ÈˆÓ˙ ÔÂ‚Î ,' ˙ÓÁÓ ÌÂ˙˘È ‡Ï Ì„‡ È�· ·Â¯˘ „Ú
Ì˙Â¯È¯Ó.65˜Â˙Ó ÌÓÚË˘ ˙Â‡ÂÙ¯ ÚÏ·È ‡ÏÂ  ,‡‡" ‰ÏÂÁ ‡Â‰ Î

È¯Ó‚Ï ˙È�Ú˙‰ ÔÓ ¯ÂËÙÂ . 

 Ú˙'66 ÔÎÂ�ÔÈ¯˙ÂÓ ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓ 'ÂÎÂ ‰ÎÈÒ·Â ‰ˆÈÁ¯· ÂÏ‡ ˙ÂÈ ·‚ .לט
ËÂ˘Ù ‚‰�Ó‰.67 ÔÈÓÁ· ÂÙÂ‚ ÏÎ ˙ˆÈÁ¯· ¯ÈÓÁÈ ˘Ù� ÏÚ· Ï·‡ 

                                    
 .י"ב סק"מ .59

 . ג"ע תקסז ס"שו .60

ל לאסור טעימה "והוא ס, הקשה דדין זה מקורו מתרומת הדשן] ו"סק[א "במג .61

 ביותר ותירץ דהכא איירי, אין לאסור רחיצת פיו, ע שהתיר"אבל לשו, בתענית

, ע"דהתם דינא קאמר מרן השו, ק"ל דל"י' ולכאו]. ב"ולא הובא במ[, מרביעית

דאין , והכא מידת חסידות קאמר, דשרי טעימת מאכל ופליטתו בשאר תעניות

ולא , פ"ב ויוהכ"ע כן אלא בת"ויש שרצו לומר דלא כתב השו. כשר לרחוץ פיו

מת מאכל לגבי שאר ע דין טעי"שהרי באותו הסימן כתב השו, משמע כן כלל

, כ כתב דאין כשר לרחוץ פיו"ואח, פ"ב ויוהכ"והוציא מן הכלל ת, תעניות

 .פ"ב ויוהכ"ולא רק בת, ומבואר דאיירי אף בשאר תעניות

 .א"ב סקי"מ .62

 .קט' ד סי"ת מנחת יצחק ח"בשו' עי .63

 .א"ב סקי"מ .64

 .ט אות יא"ג פכ"צ ח"אול .65

 .ב"ע תקנ ס"שו .66

 .י"ב .67
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 ‰ÎÈÒ·Â]‡Ï Í‡Ï„�Ò‰ ˙ÏÈÚ�· [ ,˙È�Ú˙‰ ÏÈÏÓ.68 ÔÈ‡ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ 
ÌÂÈ „ÂÚ·Ó ˜ÂÒÙÏ ¯ÈÓÁ‰Ï ÍÈ¯ˆ. 

‡·ÓÏ ˘È Ï�ÈÓÁ‰Ï ÔÈ‡ ÂÎ¯„Î ÏÂ·ËÏ . ÂÏ‡ ¯Úˆ ÈÓÈ· ÚÂ¯ .מז
˙ÂÎÈ¯··Â ÌÈÓÈ· ‚�Ú˙‰Ï Ô·¯ÂÁ‰ ÏÚ ÔÈ�Ú˙Ó˘,ÔÈ��Âˆ ÌÈÓ· ÂÏÈÙ‡Â  ,

‡‡"˙Â‡È¯· ÈÎ¯ÂˆÏ ÌÈÎÏÂ‰ Î. 

 ÙÓ „Â·Î�ÈÁ¯· ¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈ‡ ˙·˘ ·¯Ú· ˙·Ë· ‰¯˘Ú ÏÁ ,Èˆ‰ .מ
˙·˘‰.69Ë Í¯ÂˆÏ ÔÈ„‰ ‡Â‰Â "Í¯ˆ�‰ ÏÎÂ ÔÈÓÁ· ‰ˆÈÁ¯ ˙¯˙ÂÓ Ó.70  

�Ó�ˆ‰Â ÌÈÚ�Ú˙· Ó , ÌÈÚÂ�ÂÒÈ‡ ÔÈ‡ ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓ"ÂÏ‡ ˙ÂÈ¯ ·˙‰ .מא
È ÏÈÏ" ÊÂÓ˙· Ê] ˙ÂÈ�Ú˙ ¯‡˘ ˙ÂÏÈÏ ÔÎÂ ¯Â·Èˆ˙ ÏÈÏÂ·‡· ‰Ú˘ 

˙·˘· ÏÁ˘[,‡Ï˘ ‰ÓÎÁ· ‰˘ÚÈ Ì„‡ ÏÎÂ  Á ÂÏÂ˜ Â¯ÓÂÁ ‰È‰È"Â.71 
Ë ÏÈÏ ÏÁ Ì‡Â"‡ ˙ÂÈ�Ú˙· ÓÂÏ , Â‡‰�ÂÚ ·ÂÈÁ ‡Â‰˘ ,˘Â¯ÙÈ ‡Ï.72  

‡·È„Ó , ÈÂ‡¯ ÔÈ‡ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ Ï�Ú˙· ˙¯ÂÙÒ˙· ÔÈ¯˙ÂÓ ‡�ÂÏ‡ ˙ÂÈ .מב
˙È�Ú˙‰ ÏÈÏÓ Ì‰· ¯Ù˙Ò‰Ï.73 ˙·˘ ·¯Ú· ˙·Ë· ‰¯˘Ú ÏÁ Ì‡Â 
                                    

וכתב , ז אוסר ברחיצה" דהט]ח"סק[צ "ש בשעה"וע, ]י"סק[ח " וכה]ו"סק[ב "מ .68

ה בפנים מאירות "וכ, ל דשרי" דהיינו דוקא בחמין אבל בצונן י]ו"ז סק"מש[ג "הפמ

. יג[בתענית ' ומקור הדין בתוס. וכן פניו ידיו ורגליו אפילו בחמין שרי, ]מט' ב סי"ח[
ל "ע בבה"וע. ז בתמוז ואביו רבינו יואל אסר"צה ביה התיר רחי"שראבי, ]ה וכל"ד

ז בתמוז ועשרה "ג דאפשר דיש להחמיר בי"ר ופמ" שכתב בשם א]ריש תקנא[

ומשמע דהוא גם לענין , ]ט"ח תקנא סקי"וכן העתיק בכה[, ח ועד התענית"בטבת כמו מר

כי , ר יראה דהוא טעות הדפוס"אבל הנה המעיין בא. 'בגדים חדשים וכדו

' ונכפלה מילה במילה בריש סי, ורה זו מקורה בסוף סימן תקן לענין דבר אחרש

ר דבכל אופן לא יתכן לייחסו לדינא "ה מוכח שם בא"ובלא, תקנא בטעות

מ נראה ברור "מ, ל"ג העתיק כמו בבה"ואף שבפמ. ש"ע, דרישא דממעטין

 .ש"ע, ]דין לח[וכבר העיר בזה בשונה הלכות , ס"שהוא ט

 .ח שם"הב וכ"מ .69

 .ק' ח סי"כתב סופר או .70

 .מועד לכל חי סימן י אות כז .71

 .]ובכלל זה יוצא לדרך ומרציא ארצויי קמיה[, י"ח סק"ו וכה"ב תקנא סק"מ .72

' ועי, דרבינו יואל אסר ברחיצה ותספורת, ]ה וכל"ד. יג[בתענית ' בתוס' עי .73
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˙·˘ „Â·ÎÏ ¯Ù˙Ò‰Ï ¯˙ÂÓ. 

Ú˙·  , ÌÂÈ· ˜¯Â�ÂÓ ‰ÏÈÓ‰ ¯Á‡ ÔÈÈ· ‰ˆÈˆÓÌ‚ÂÏ‡ ˙ÂÈ˙¯˙  .מג
¯ÈÓÁ‰Ï ˘È ·‡· ‰Ú˘˙Â ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰.74 

Ú˙‰ ÈÓÈ· ÔÈ¯ÂÒ‡ ¯ÓÊ ÏÂ˜ ÈÚÈÓ˘ÓÂ ˙ÂÏÂÁÓÂ�ÌÈ„Â˜È¯ ˙ÂÈ  .מד
Ì‰È˙ÂÏÈÏÂ ,¯˙ÂÓ˘ ÔÈ‡Â˘È� ˙ÁÓ˘ Í¯ÂˆÏ ‡Â‰ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡. 

  Ú˙‰ ÏÎ· ÌÈÓ˘· ÁÈ¯‰Ï ¯˙ÂÓ ,]·‡· ‰Ú˘˙· „·ÏÓ.[75�ÂÈ˙ .מה

 .Ú˙‰ ÌÂÈ· ˙ÂÎ¯· ‰‡Ó ÌÈÏ˘‰Ï Â·ÈÏ Ï‡ ÌÈ˘È�È˙ .מו

øåáéö úéðòúá úåìéôúä éâäðî 

˘È‡ Ì˙ÁÂ ÁÎ� ÛÈÒÂÓ „ÈÁÈ‰ , Ì‡Â Â�Ú ÁÒÂ��ÏÈÙ˙ ÚÓÂ˘· Â‰ .מז
¯ÊÂÁ ,˙ÂÎ¯·‰ ÔÈ· ‰¯ÓÂ‡ Â�È‡Â ,¯Âˆ� È‰Ï‡· ‰ÏÏÂÎ ‡Ï‡.76 

                                                                                      
א "ח[בלקט יושר ' ועי. ]תקנא' ריש סי[י "והובא דבריו בב,  בשמו]תתנד' ג סי"ח[ה "בראבי

ונראה דכיון , פ שרבינו יואל אוסר" דרבו היה מסתפר בתענית אסתר אע]תקנז

 .שאינו על צער החורבן קיל טפי

, תקסז דשרי לטעום התבשיל כדי רביעית ובלבד שיפלוט' דהנה מרן כתב בסי .74

ג דמי " עוד בסש"ועיי. צ"א אוסר בכל ת"והרמ, ב דאסור"פ ות"מלבד ביוהכ

א "ב סקי"במ' ועי, צ לא אריך למיעבד הכי"שדרכו לרחוץ פיו בשחרית בת

ב רק שיטה ראשו "צ ואפילו בת"דבמקום צער יש להתיר רחיצה במים בכל ת

' ל שהי"ד מהרי" הב]ה"סק[ט "ובבאה, כ"ע, פ יש להחמיר"וביוהכ, שלא יבלע

דנן דחייב מדינא למצוץ כדי כ בנידון "וא. כ"ע, פ"רוחץ פיו לעולם חוץ מיוהכ

ש בשבת דאומנא דלא מייץ מעברינן "וכמ, להוציא הדם ממקומות הרחוקים

' ש בפ"וע, לך לך' בליקוטים פ[ל "ש רבינו האריז"ויש צורך מצוה למצוץ ביין כמ, ליה
ב שימצוץ "פ ות"כ יוכל למצוץ כדרכו ביין חוץ מיוהכ"א, ]תזריע התועלת לתינוק בזה

 ]רסה' ד סי"יו[י "ובברכ. י אסד"שטו בשם מהר' ם שיק סי"ש במהר"מוכ, בלא יין
 .ב"שאסר גם בת, ]צח' סי[ הביאו דברי הדבר שמואל אבוהב ]ג"תריב סק[ת "ובשע

ש "וע,  מברכין על הבשמיםב אין"ז דאפילו במילה בת"ע תקנט ס"בשו' עי .75

ש שהוא "דוקא במוצא אסור " שהביא דלהמג]א"תקנו סק[צ "בשעה' ועי. ב"במ

 .פ מוכח דבשאר תעניות ודאי מותר"ועכ. ]ב"רסה סקי[ד "ך ביו"ד הש"וכ, ב"ליל ת

 .ו"ב תקסה סק"מ .76
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˙È¯Á˘· Ì‚ ¯Â·Èˆ ˙ÂÈ�Ú˙· Â¯ÓÂ‡Ï Â�È‚‰�ÓÂ,77 ÔÈ‡ ‰ÏÈÏ· Ï·‡ 
ÌÈ¯ÓÂ‡.78 .[Ó¯‰ ˙Ú„Î Ê�Î˘‡ È�· ‚‰�ÓÂ"‡ , ˜¯ Â¯ÓÂ‡ „ÈÁÈ‰˘
‰Á�Ó· ,]‰ÏÂ„‚ ‰Á�Ó· ÂÏÈÙ‡Â79[ ,˘‰ ˜¯Â" Â¯ÓÂ‡ ı]˘‰ ˙¯ÊÁ·" ı
‡˜Â„ [˙È¯Á˘· Ì‚.80 

, Ù· ‰Î¯· ÛÈÒÂÓ ı�‡Ù¯Ï Ï‡¯˘È Ï‡Â‚ ˙Î¯· ÔÈ· ‰ÓˆÚ È�Â"‰˘ .מח
‰¯ˆ ˙Ú· Ï‡¯˘È ÂÓÚÏ ‰�ÂÚ‰ Ì˙ÂÁÂ .Ì˘ Â¯ÓÂ‡Ï ÁÎ˘ Ì‡Â , ¯Ó‡È

‰ÏÈÙ˙ ÚÓÂ˘· „ÈÁÈÎ ,‰ÓˆÚ È�Ù· ‰Î¯·· ÌÂ˙ÁÈ ‡ÏÂ , Ì˙ÂÁ ‡Ï‡
‰ÏÈÙ˙ ÚÓÂ˘·.81  

 Ú˙· ı.82 Ì‡Â�È‡˘ ÈÓ ,˘ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÚÈ ‡Ï"¯Â·Èˆ ˙ÂÈ�Ú˙Ó Â�‰ .מט
‰ÏÚ , ¯Ó‡È˘ ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â·˙Î‰ÏÈÙ˙ ÚÓÂ˘· Â��Ú,83ÂÓ ˙Ú„Â " ¯

                                    
 ביום עננו למימר שפיר שייך ויאכל בולמוס יאחזנו דאפילו, ג"ע תקסה ס"שו .77

 .בו להתענות חכמים שתיקנו כיון, הזה התענית צום

צ אומרים אותו בכל התפילות הוא אפילו "תש מרן דב"ט דלמ"ב סק"במ' עי .78

ב הביא דמנהג בני ספרד שלא לאומרו "ח שם סקטו"אבל בכה, בתפילת ערבית

, כ בשאר תעניות"משא, בערבית אלא בתשעה באב שגם מתענים מבערב

 .ש"ע

 .ו"ב סק"מ .79

 .ח שם"וכה, א שם"רמ .80

 .ג"ב וסק"ב תקסה סק"מ .81

  .ה"ע תקסו ס"שו  .82

אלא , הלא אינו אומר ביום צום תעניתי,  שתמה למה לא יוכל לעלותבטור' עי .83

י פסק כרב "אמנם הב. ובודאי הוא יום תענית לאחרים, ביום צום התענית הזה

עמרם ורב יהודאי גאון שאינו רשאי לעלות וכתב שדבריהם דברי קבלה ואין 

ר שיוכל וכן אם אין אח,  כתב שאם אירע ועלה]ז"סק[א "ובמג. לזוז מדבריהם

 בשם ]א"סקמ[ח "כ בכה"וכ, ץ שאינו מתענה בשומע תפילה"יאמר הש, לעלות

קכד ' סי[י "א בברכ"וכן הוא בדברי מרן החיד, ר וחיי אדם וסידור בית יעקב"הא
כלל קלב [ובחיי אדם . ]ח"סקי[ב "וכן פסק המ, ]ש שתמה על החולקין בזה"ע []ג"סק

דאם פסק דבדיעבד , א שיאמר בשומע תפילה"ש המג"ס הוא מ" כתב דט]אות לג

לפי , ע"כ רשאי לאומרה גם בברכה רביעית בפ"א, יכול לעלות כדעת הטור

א עשה הכרעה "ה פירש דהמג"אמנם במחצ. שאינו אומר ביום צום תעניתי
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·¯‚‰"‰ÏÏÊ ˆ"Â��Ú ¯ÓÂÏ È‡˘¯ Â�È‡˘ ‰.84  

È‡˘ ÈÓ�Ú˙Ó Â�È‡ ‰�Ú˙· ‰¯Â˙Ï ˙ÂÏÚÏ È‡˘¯ Â�ÔÎ ÂÓÎ , ˙ÂÈ .נ
¯Â·Èˆ.85˙È�Ú˙‰ ÌÈÏ˘‰Ï ‡Ï˘ Â˙Ú„ Ì‡ ÔÎÂ  ,Ú‡"Ù ‡Â‰ ˙ÚÎ˘ 

 ‰�ÂÚÓ-‰ÏÚÈ ‡Ï .86 ˙È¯Á˘· ˙ÂÏÚÏ È‡˘¯ Ì‡ ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â˜ÏÁ�Â 
È˘ÈÓÁÂ È�˘ ÈÓÈ·.87ÂÓ ˙Ú„Â " ¯·¯‚‰"‰ÏÏÊ ˆ" Ì‚ ‰ÏÚÈ ‡Ï˘ ‰

                                                                                      
מ רשאי לומר בשומע "ומ, דלברך ברכה בפני עצמה לא רצה להקל, בזה

כ שם "ומיהו מש. ]שם[ח "ה בכה"וכ, ]ח"סקי[צ "והביא דבריו בשעה, תפילה

ז לא "דבט, ב קצת"לכאורה צ, ז"א בזה היא דלא כט"צ דהכרעת המג"בשעה

רק האריך לבאר דגם , דיבר כלל במי שעבר ועלה אם יוכל לומר עננו בדיעבד

מ בקריאת התורה שנצרך לברך ברכה לבטלה גם "מ, להטור שהתיר שיעלה

דלולא התענית לא , ייך לענין ברכת התורהז ש"וכ, הטור מודה שאינו רשאי

ע אינה ברכה "אבל בעננו הרי אפילו כשאומר בברכה בפ, היו קוראין בתורה

ואולי כוונת . משום דאינו אומר ביום צום תעניתי, לבטלה לסברת הטור

כ אין חילוק בין "א, ע"וכהשו, ז שלא כדברי הטור"צ דאחר שהכריע הט"השעה

דגם בשומע תפילה אינו , שאומרה בשומע תפילהע או "אם אומרה ברכה בפ

 .ועיין, רשאי לאומרה כלל

ומשמע מדבריו שם שלא , ש"ע, ג פרק לא בביאורים לאות ד"צ ח"ה באול"כ .84

שבדברי הפוסקים מבואר שפסקו , ב"ולכאורה צ. יאמר גם בשומע תפילה

 ואולי כוונת דבריו. וכמבואר לעיל, א"ובכללם מרן החיד, א"כדברי המג

כ גם "א, ל כהגאונים דאינו רשאי לעלות"ז דכיון דקיי"ת בדברי הט"כמשנ

מ אינו רשאי "מ, לפי שאומרה רק בשומע תפילה, כשאין חשש ברכה לבטלה

צ רשאי לומר בשומע "ושמא גם לדברי האול. [ע"וכן הוא דעת השו, לאומרה

 .ועיין, ]אבל לא משמע כן מדבריו שם, תפילה

ק ולא הביא "י הביאו בשם מהרי"ובב, בשם יש מי שאומר ]ו"תקסו ס[ע "שו .85

 . שכן הוא להלכה]ב"סקמ[ח "וכתב בכה, חולקים בדבר

 .ה"ח סקמ"כ וכה"ב שם סק"מ .86

דלולא ', ו' ד' ג' או בשחרית בימים א, א דדוקא במנחה לא יעלה"דעת המג .87

נו והוי ברכה לבטלה כלפי מי שאי, התענית ציבור לא היו קוראין בתורה

פ שדוחין קריאת התורה של "אע, אבל בימי שני וחמישי בשחרית, מתענה

ויש . מ אין הברכה על הקריאה לבטלה"מ, פרשת השבוע וקורין ויחל

 .]ג"סקמ[ח " ובכה]ט"סקי[ב "ש במ"כמ, ז"באחרונים שחלקו ע
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Â‰ÏÚÈ ‡Ï˘ È‡·‚Ï ÚÈ„ÂÈ˘ , ‰Î¯· Í¯·ÓÎ ‡Â‰ ‰ÏÚÈ Ì‡ ‰Ê·˘
‰ÏË·Ï.90  

Î‰ ˙È·· È„ÈÁÈ ‡Â‰Â , ˙È·Ó ‡ˆÈ�È‡ Ô‰Î‰ Ì‡ ,˙Ò�Ú˙Ó Â�‰ .נא
Î‰˙Ò� ,˙Â¯˜Ï Ï‡¯˘È ÂÈ˙Á˙ „ÂÓÚÈÂ.91 ÌÈ�‰Î Ì‚ ˘È Ì‡ Ï·‡ 

ÌÈ¯Á‡ ,˙‡ˆÏ ÍÈ¯ˆ Â�È‡ ,Â‰ÏÚÈ ‡Ï˘ È‡·‚‰Ï ÚÈ„ÂÈÂ.92 

�Â¯Á‡‰ Â˜ÏÁ�Ú˙Ó ‰¯˘Ú ÔÈ‡˘Î Ì‡ ÌÈ�Ú˙· , ÌÈ�Â·Èˆ ˙ÂÈ¯ .נב
˘‰ È‡˘¯ ˙Ò�Î‰ ˙È··"‰ÓˆÚ È�Ù· ‰Î¯·· ‰¯ÊÁ· Â��Ú ¯ÓÂÏ ı ,

ÂÓ ˙Ú„Â"·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ ˆ"Ï· ‰ÏÈÙ˙ ÚÓÂ˘· ‡Ï‡ ¯Ó‡È ‡Ï˘ ‰ ‡

                                    
 .ש"ע, ג פרק לא אות ד"צ ח"אול .88

אבל הביא שם בשם , ר"בשם אח "ה בכה"וכ, ע לא ירד"ב פסק שבזה לכו"במ .89

 .א דגם בדיעבד ירד"הזר

, וגם הגבאי יש לו ליתן לב בזה[, כ דיש ליזהר מאד בזה" מש]א"סקכ[ב "במ' עי .90

ואמנם כתב דבדיעבד אם קראו אדם , ]שלא לקרוא למי שאולי אינו מתענה

וצר לו לומר להם שלא , אינו מתענהשלו ומחמת איזה אונס אירע חשוב 

נראה שיוכל לסמוך בשעת הדחק על המקילין , ום חילול השםמשהתענה 

 דאפילו קראוהו לא ]קלה' סי[י " הביא דמשמע בב]ד"סקמ[ח "אבל בכה. לעלותו

וכן דעת כמה אחרונים בדעת מרן , ]י שלכאורה אינו מוכרח"ש בב"וע[, יעלה

ל כהסוברין שהוא ברכה "ע נראה דס"ז לדעת מרן השו"ולכאורה לפ, ע"השו

א "ת הגרע"עוד בענין זה בשו' ועי. [וקשה להקל שיוכל לעלות, לבטלה לגמרי

א " ובמרן החיד]כ בזה בקונטרס נר ציון לימים נוראים"במש' ועי[, פ" שדן לענין יוהכ]סי כד[

]. ב" לענין ט]קנז' סי[ס "ובחת, ט שני של גלויות" לענין יו]ג"קכד סק' סי[י "בברכ

  . כתב דהעיקר שאין עולה כלל] אות דא"ג פל"ח[צ "ובאול

, משום פגם, ב דבתעניות שהכל מתענים צריך בדוקא שיצא"במ' ועי. ע שם"שו .91

שיבינו שאינו עולה לפי , רשאי לישאר, אבל בתעניות שאין הכל מתענים

 .וליכא פגם, שאינו מתענה

 .א"ב סקכ"מ .92
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 ברכה בפני עצמהב עננו ין שליח צבור אומר כתב שא]ג"תקסו ס[ע "הנה בשו .93

אמנם . אבל עשרה מתענים בעיר לא מהני, עשרה מתעניןס "הכנכ יש בבי"אא

ם בן חביב ועוד " בשם מהר]ב"סקל[ח " ובכה]ד"סקי[ב " ובמ]ב"סק[י "בברכ' עי

תעניות כיון ' אבל בד, ז בתענית ציבור שגזרו הציבור עליהם"דכ, אחרונים

, ק שבעה מתענים רשאין לקבוע עננו בברכהאפילו יש ר, שהם מדברי קבלה

ולכאורה כן , ]טו אות ו' סי[א להלכה בספרו קשר גודל "וכן הביא מרן החיד

שבסעיף הראשון דיבר על תענית ציבור שאומרים בה , משמע מסדר דברי מרן

כ "ואח, כ בסעיף שני דיבר על תעניות שקיבלו הציבור עליהם"ואח', עננו וכו

, והוא העיקרועוד @@. אומרים עננו כשאין עשרה מתעניםכתב הדין דאין 

 וזה לשון השאלה ]פא' א סי"ח[א בתשובה "דהנה מקור הדין הוא מדברי הרשב

 אם יוכל שליח צבור ,עשרה שקבלו תענית ומקצתם אינם בבית הכנסת: שם

.  ואומרה בשומע תפילה, או לא,לומר עננו ברכה בפני עצמה כאילו כולם שם

 עד שיהו ,לעולם אין שליח צבור אומרה ברכה בפני עצמה: א"רשבוהשיב ה

 אילו היה כל אחד ואחד מתפלל בפני ,והגע עצמך.  דכיחידים דמו,שם עשרה

 ואפילו בשעה שהן , אינן אומרין אותה אלא בשומע תפילה,עצמו בביתו

והוא הדין , יחידים הם באותה שעהכ ,מתפללין כל אחד בעצמו בבית הכנסת

 שאין שליחות ליחיד עד שיהו עשרה מקובצין ,טעם לשליח צבורוהוא ה

ומסתמא מרן , ומבואר דלא איירי כלל בתעניות ציבור. ל" עכ.במקום אחד

כל שלא פירש בהדיא להוסיף על דבריו , א"ע כשהביא דברי הרשב"השו

. א"אין ראיה מדבריו יותר מהמבואר בדברי הרשב, דאיירי גם בתעניות ציבור

וגם , ג שאין לחלק בזה"ר והפמ" הביא דדעת הא]ו"סקט[צ "עהבשאמנם @@

ץ עננו בברכה בפני "בתעניות ציבור אם אין עשרה מתענים לא יאמר הש

ע משמע שהוא " כתב דמסתמות דברי מרן השו]א אות ד"ג פל"ח[צ "ובאול. עצמה

פ דעת "ועל כן קשה להקל לקבוע ברכה בפני עצמה ע, בכל התעניות

. ועל כן לא יאמר אלא בשומע תפילה, ע"נטו מפשט דברי השוהאחרונים ש

ג שנסתפק שלא לומר גם בשומע " שהביא מפמ]ד"סקי[צ "עוד בשעה' ועי@@

מ כתב "אבל מ,  בשם הזרע אמת]בביאורים[צ " ובאול]ח"סקכ[ח "ה בכה"וכ, תפילה

. ל שיוכל לומר בשומע תפילה"ד האחרונים הנ"צ שבזה יש לסמוך ע"באול

א אפילו בתענית שקיבלו עליהם עשרה "ולהמבואר הוא מפורש בדברי הרשב

ב שנימק הטעם לאומרה "ק בלשון המ"וצע[, ש בתעניות ציבור"וכ, יחידים

 ].בשומע תפילה כיון שהוא תענית ציבור
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אין לנו מלך אלא אתה אבינו ע ואמר אבינו מלכנו " ירד ר:]כה[ענית ת' בגמ' עי  .100

 .וכתבו הראשונים שהעם הוסיפו עליהם עוד לשונות', וכומלכנו רחם עלינו 

ל "ע תיקן רק לשון הנ" דמשמע דר]רפא' פ סי"יוהכ' הל[ז " ובאו]סד' סי[בכלבו ' עי[

ע ייסד " משמע דר]תקפד' סי[אבל בלבוש , והשאר הוסיפו העם', שנאמר בגמ
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 ¯Â·Èˆ ˙ÂÈ�Ú˙·]·‡· ‰Ú˘˙· „·ÏÓ.[101 Â¯ÓÂ‡Ï Â�È‚‰�Ó ÔÎÂ 
È˘Ú·"˙ ,ÌÈ�Â˘‡¯· ¯‡Â·ÓÎ.102ÂÓÂ "Î„¯Ó È·¯ Ï·Â˜Ó‰ ¯ È·Ú¯˘ È

ˆÊ"˜· ‚È‰�‰ Ï" ÏÂÁ ÈÓÈ ¯‡˘· Ì‚ Â�ÎÏÓ Â�È·‡ ¯ÓÂÏ ÌÂÏ˘ ¯‰� ˜
]ÔÂ�Á˙ Ì‰· ÌÈ¯ÓÂ‡˘[ ,˙Â¯ˆ‰ Â·¯˙�˘ È�ÙÓ.103 ‰Ù Â�È‚‰�Ó ÔÎ ÏÚÂ 

˜·"ÎÚ Â¯ÓÂ‡Ï ˜"¯Â·Èˆ ˙ÂÈ�Ú˙· Ù ,ÌÈ�˘Ó˘ ‡Ï‡ ÌÂ˜Ó· ÁÒÂ�‰ 
ÂÎÂ ÌÈÈÁÏ Â�·˙Î 'È˘Ú· ÌÈ¯ÓÂ‡˘"˙ , Â�¯ÎÊ ˙ÂÈ�Ú˙· ÌÈ¯ÓÂ‡

ÌÈÈÁÏ ,˜È„ˆ ¯ÙÒ· Â�¯ÎÊÂÎÂ ÌÈ'.‡Â  ˙È·· ˜„�Ò Â‡ Ô˙Á ˘È˘Î ÂÏÈÙ
ÌÈÙ‡ ˙ÏÈÙ� ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡˘ ˙Ò�Î‰ , Â�È·‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ

                                                                                      
ענין [ע בספר מגן אבות להמאירי "וע]. ש"ע, ח"רוב הנוסח כנגד ברכות תפילת י

והביא שהקשו , ת" שהביא מחלוקת הראשונים אם לאומרו בשבת שבעשי]כד

י אלברצלוני שכתב שלא מצאנו לתפילת אבינו "לו מדברי ספר העתים לר

' שהרי היא מבוארת לפנינו בגמז "והמאירי השיב ע, מלכנו בכל התלמוד

 מפני , וכן הדין,הרי תפלה זו היתה ידועה אצלם כתפלה חשובה: וכתב, ל"הנ

 , ושאלות כלליות להעמדת העם הנבחר,ת"שעקרה לתשובה וליחוד השי

ע "וע .ל"עכ.  זכרוברך שמו ויתברךה ית"אשר בקיומו שישגב שמו של הב

] בכל יום[ שאומרים בנפילת אפים שכתב דמה ]הלכות נפילת אפים[באבודרהם 

מ "ומ, ל"ע הנ"מקורו מתפילת ר', אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה וכו

דמקור אמירת נוסח אבינו מלכנו הנאמר , ל"בדברי הרבה ראשונים מבואר כנ

 . ל"ע הנ"הוא מתפילת ר, ת"בעשי

ה "בררק , פ שלא מצינו בדברי הראשונים לאומרו בשאר תעניות ציבור"אע  .101

וכשראו הדור שנענה באותה : ל" וז]סד' סי[מ מצינו שכתב הכלבו "מ, פ"וביוהכ

 ועוד , ימי תשובהעשרת וקבעום ל, הוסיפו עליו דברי בקשות ותחנונים,תפלה

, ומבואר. ל"עכ. היום נהגו לאמרו במקצת מקומות בשני ובחמישי לפני תחנה

 שהיו אומרים אותו בכל אלא יש מקומות, ת היו אומרים אותו"דלא רק בעשי

פ בתעניות ציבור שהם ימי "ועל כן יש נוהגים לאומרו עכ, שני וחמישי

א לא "שבבית הכנסת של הגר, רב-וכן הוא בספר מעשה. תשובה ותחנונים

 .רק היו אומרים אבינו מלכנו, צומות' היו אומרים סליחות בג

 .ה בעוד ראשונים"וכ. ת"ל בעשי" שהביא דברי הכלבו הנ]תקפד' סי[י "בב' עי  .102

 ]'אות ג' מערכת צ, רבא שבתוניס'לרבי משה כלפון הכהן מרבני ג[גם בספר ברית כהונה ' עי  .103
ז "ע במה שכתב ע"וע, שתיקן לאומרו בכל יום בימי מלחמת העולם השניה

 .]סג' ח סי"ג או"ח[בספרו שואל ונשאל 
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Â�ÎÏÓ.104 

, ˙ Ú˙Ó ‰¯˘Ú Ì˘ ˘È˘Î ‡Ï‡ ÏÁÈÂ ˙‡È¯˜Ï�Ò ÔÈ‡ÈˆÂÓ ÔÈ‡"ÌÈ .נו
‡Ï ÌÈ�Ú˙Ó ‰¯˘Ú ÔÈ‡˘Î Ï·‡] .ÈÂ" ÏÁÈÂ ÔÈ¯Â˜ ¯Â·Èˆ ˙ÂÈ�Ú˙·„ ‡

ÌÈ�Ú˙Ó ‰¯˘Ú ‡Ï· Ì‚.[105�˘· ˙È�Ú˙‰ ÏÁ˘Î ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ  Â‡ È
È˘ÈÓÁ ,‰�˘‰ ˙ÂÓÈ ÏÎ· Ì‚ ˙È¯Á˘· ‰‡È¯˜ Ì‰· ˘È˘ , ÔÈ‡˘¯

Ò ‡ÈˆÂ‰Ï" ˙‡È¯˜ È�ÙÓ ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ù ˙‡È¯˜ ˙ÂÁ„ÏÂ ˙È¯Á˘· ˙
Ú‡ ˙È�Ú˙‰"ÌÈ�Ú˙Ó ‰˘˘ ˜¯ ˘È˘ Ù , ÔÈ‡ÈˆÂÓ ÔÈ‡ ‰Á�Ó· Ï·‡

Ò"ÌÈ�Ú˙Ó ‰¯˘Ú ˘È˘Î ‡Ï‡ ˙.106ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ  , ÈÓÈ· ˙È¯Á˘· Ì‚
È˘ÈÓÁÂ È�˘ ,ÌÈ�Ú˙Ó ‰˘˘ ÂÏÈÙ‡ ÂÈ‰ ‡Ï Ì‡ , ˙‡È¯˜ ÂÁ„È ‡Ï

ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ù.107 

¯‡Ó· , ¯˙ÎÂÓ ˙ÂÈ‰ÏÂ ˙ÈÏË· ÛËÚ˙‰Ï ÈÂ�Ú˙· ‰Á�Â·Èˆ ˙È¯ .נז
ÔÈÏÈÙ˙·.108 ‰�˘‰ ˙ÂÓÈ ÏÎ· ÂÏÈÙ‡Â  ÏÏÙ˙‰Ï ‡Â‰ ÔÈ˜È˙Â ‚‰�Ó

˙ÈÏË· ‰Á�Ó ÔÈÏÈÙ˙Â È�ÙÏ Â‚‰�˘ ÈÙÎ ‰ÏÚÓÏ  ‰�˘ ˙Â‡Ó ˘ÓÁÓ
‰ÈÚ·"˙Ùˆ ˜ ˘„Â˜ ˙ÂÏÈ‰˜ ‰ÓÎ·Â,109 ÎÚÂ"Ù ˙ÂÈ�Ú˙·  ÔÎ ‚‰�Ó‰

                                    
אומרים ,  דאם יש מילה ביום תענית ציבור]ג"ד רסה סי"ה וביו"ח קלא ס"או[ע "בשו' עי  .104

וכתב . ורק אין אומרים והוא רחום ונפילת אפים, הסליחות והוידוי כדרכם

ת שאין אומרים " בשם המנהגים שגם אם יש מילה בעשי]א"ח תרב ס"או[א "הרמ

ונראה מזה . ]ד"ד רסה סקכ"ביו[ך "וכן הוא בש. מ אומרים אבינו מלכנו"מ, תחנון

שגם כשיש מילה או חתן , והגין לומר אבינו מלכנו בתעניות ציבורה לנ"דה

 .  מ יאמרו אבינו מלכנו"מ, ואין אומרים תחנון

 .ב"ט וסקל"ח סקכ"ד וכה"ב סקי"מ .105

 .ל"ח סק"ד וכה"ב תקסו סקי"מ .106

, ג ושאר אחרונים"ר והפמ"וכן מוכח מדברי הא', ג פרק לא אות ד"צ ח"אול .107

משמע דהא מיהא , תענים לדחות פרשת השבועשכתבו דדי שיהיו ששה מ

 .ובפחות מזה אין דוחין פרשת השבוע, בעינן

 .ץ שער החודש"סידור היעב .108

 הובא בתולדות הראשית חכמה ,ל" משה ליראה זצבישכתב רה במנהגים "כ .109

  .ש"טעמים למנהג זה עיי'  וכתב שם ד,'אות א
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˜ ‰·¯‰·"˜,110ÔÎÂ  ‚‰�Ó‰ ËÂ˘Ù ı¯‡· Ï‡¯˘È, ‰·Âˆ Ì¯‡· ,
˙Âˆ¯‡·Â ·¯ÚÓ‰.111 ˙·˘ ·¯Ú· ˙·Ë· ‰¯˘Ú ÏÁ Ì‡ Ì�Ó‡ , ÔÈ‡

‰Á�Ó· ÔÈÏÈÙ˙ ÔÈÁÈ�Ó.112 

‡˘¯‰Ï ‰ÎÂÊ‰ È�Ó ˙ÏÈÙ˙· ÁÈ�È·¯ ·˙Î : ‰Á�ÈÁ ˘È‡ Ô·‰ Â .נח
‰·¯ ‡˘ÂÓÈ˘ Ï˘ ÔÈÏÈÙ˙ ,]˘¯ ˙Ú„Î ÂÈ˙ÂÈ˘¯Ù ¯„Ò˘"È , Ï„Â‚Â

                                    
 .ת"שלובש טוי "עמו להשלים מאה ברכות ' ח סי"י או"בבש "כמ .110

צ "קונטרס מקום שנהגו דיני ת[ל "ה בספר ויאמר אברהם לרבי אברהם אדאדי זצ"כ .111
ועל . י"ל שכן נהגו בא"ח סתהון זצ"והובא דבריו בספר ארץ חיים למהר, ]אות ג

ובספר נתיבות . א"ר יצחק זעפראני שליט"צ רבה שמענו מהגאון ח"מנהג אר

. ש"ע, כתב שכן מנהג ארצות המערבא "המערב להרב אליהו ביטון שליט

, רי יראת שמים עליוהו, דאורייתאע "כל רגע שלובשם מקיים מובאמת @@

 שכל זמן ,קדושת תפילין קדושתן גדולה היא: ]ה"ד מתפילין הכ"פ[ם "ש הרמב"וכמ

 ואינו נמשך , הוא עניו וירא שמים,שהתפילין בראשו של אדם ועל זרועו

 אלא מפנה לבו בדברי ,ו מהרהר מחשבות רעות ואינ,בשחוק ובשיחה בטילה

לפיכך צריך אדם להשתדל להיותן עליו כל היום שמצותן כך , האמת והצדק

 דאימתא דרביה ,והקדמונים נהגו משום כך ללובשם כל היום. כ"ע. היא

חזייה דהוה קא בדח , אביי הוה יתיב קמיה דרבה :]ברכות ל[ 'ש בגמ" כמ,עליה

והם : י"ופירש,  אנא תפילין מנחנא, אמר ליה,רעדה כתיב וגילו ב,אמר, טובא

ובאמת מה שבזמננו נמנעין מלהניחן . כ"ע, עדות שממשלת קוני ומשרתו עלי

שצריכים גוף נקי שלא יפיח בהם  שכיון ]ב"לז ס' סי[ע "כ השו"כל היום מפני מש

נהגו שלא על כן , אין כל אדם יכול ליזהר בהםו, ושלא יסיח דעתו מהם

שיודע שיש לו גוף נקי אין לו  שמי ]ה מצותן"ד[ל "ש בבה" וע.ניחם כל היוםלה

כ מהיסח הדעת "גוהיינו ביכול ליזהר , ממצות תפילין כל היוםעצמו לפטור 

דאם חושש ליוהרא בפני א "והביא משם הגר, פ משחוק וקלות ראש"עכו

,  השנהאף שאין נוהגין כן בכל ימותפ "ועכ@@. הבריות מותר בשל יד לבד

צפורן שמיר [א "ק למרן החיד"כמבואר בעבוה, מ בימי התענית שתש כח היצר"מ
ל "וכבר אמרו חז, פ בעת התפילות"ועכ, הרי ראוי להניח במה שיוכל, ]יא' סי

הדברים ' וא,  במה הארכת ימיםבי אליעזר שאלו תלמידיו את ר.]מגילה כח[

 .יליןבלא תורה ובלא תפאמות '  דךהלשהשיב להם שלא 

 .'מועד לכל חי סימן כט אות ד  .112
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ÌÈÈÚ·ˆ‡ ÏÚ ÌÈÈÚ·ˆ‡ ÌÈ˙·‰ .[Â„È· ÔÈ‡ Ì‡Â ,È�È¯„ ÔÈÏÈÙ˙ Á"˙.113
 

                                    
ל היה מניח "שהאריז, ]'שער התפילין פרק י[ח " ובפע]דרושי תפילין דרוש ו[כ "בשעה' עי .113

כ עשה תפילין דשמושא רבא שהם "ואח, ת במנחה"בתחילה תפילין דר

ח "ה בבא"וכ. והיה מניחן במנחה, י וגודלם אצבעיים על אצבעיים"כסברת רש

ל היה נוהג ללבוש במנחה תפילין " שרבינו האריז]ויקהל אות ו' וירא אות כג ופ' ר פ"ש[

במקום שתי הסברות אלו עולות תפילין דוהיה אומר , של שימושא רבא

 וזהו טעם היותם אצבעיים כנגד שתי הבחינות ,ת"י ור" דרשהנזכרות

שרי הזוכה וא, ]ולא לענין שחרית, ומיהו אינו אלא לענין מנחה[, הנזכרות

ומיהו יזהר שלא יהא מעוטף . ונזהר להתפלל מנחה בתפילין שמושא רבא

 .ד"עכ, ל חושש בזה מאד"שהרי רבינו האריז, ת אחר שקיעת החמה"בטו

ר הרב מור אבי "וראיתי לעט:  כתב]ויקהל אות ח' פ[עוד יוסף חי ובספרו @@

 אך לא היה ,בתפלת המנחה' ד שמושא רבא הנז"ה שהיה לובש תפלין ע"זלה

 ,ת בלבד"יש כי אם דוקא בכל חודש אלול וע,נוהג בזה כל ימות השנה כולה

 אך , שהיה מתפלל עם הציבור בבית הכנסת,וגם בימים אלו היה נוהג בהצנע

 ושם מתפלל בטלית , אלא היה עומד בעזרת נשים,אינו עומד עמהם למטה

א "מרן החידנה וה@@ .ל" עכ. ואין הציבור רואים אותו,כריםלין הנזיותפ

לפי ,  כתב שיש מי שחושש להניח תפילין של שמושא רבא]ד"לד סק' סי[ר "במחב

ל "וכתבו בשם רבינו האריז, ]בספר עמק המלך שער יד פרק סח' עי[, שהם עליונים מאד

והוא [, ת במנחה"ו כתוב שהיה מניח של ר"וגם על מהרח, דבקושי התירום
א ששמע מרב "ז מרן החיד"וכתב ע. ]י צמח"הגהת מהרב, א"ח שער מנחה ומעריב פ"בפע

 שכתב בשם ]ז"סק[ש עוד "וע. אך יש לדחות דבריו, אחד לדחות הדברים

ל שבקושי "ל שלא נמצא מה שאמרו שכתוב בשם האריז"י באסאן ז"מהר

ואי איתנהו להני מילי אפשר שהם , ]ש עוד"ע, קז' סי, ע מפאנו"והוא בדברי הרמ[, התירום

דבזה , נראה כוונתו על המניחין אותם גם בשחרית[, שמושא רבא לגמריעל 

אפשר שלא , ת במנחה"ו היה מניח של ר"ש שמהרח"ומ, ]איירי לעיל מינה

 שהורה למעשה ]'א' א סי"ח[ע בתשובתו בספרו חיים שאל "אמנם ע. היה תדיר

ג אות ' סי[וכן הוא בקשר גודל . א"ו זיע"כמו שנהג מהרח, ת"שבמנחה יניח של ר
ת " כתב משמו דתפילין של ר]ו"לד סק' סי[ת "ובשע. ת" שבמנחה יניח של ר]כז

אין אבל של שימושא רבא , רבו תופשי התורה שמניחין אותן ולא הוי יוהרא

צ "ובאול@@ .ל"ר הנ"כ הביא דבריו ממחב"ואח, להניח רק המוחזק בחסידות

ת ישכיל "ע מפאנו ובשו"שכן הוא ברמו, א" הביא דברי מרן החיד]ג אות יב"ב פ"ח[

ז שכיום לא נזהרים בזה ומניחין בכל אופן תפילין של שמושא "וכתב ע, עבדי
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Ó· È , Ì‰ÈÏÚ Í¯·Ó�ÓÂ ˙ÈÏË· ÛËÚ˙Ó˘Î"‰Á�ÔÈÏÈÙ˙ ÁÈ „¯˘ .נט
ÂÎ¯„Î.114

 Í¯·Ó ‰·¯ ‡˘ÂÓÈ˘ Ï˘ ÔÈÏÈÙ˙ ÏÚ ÔÎÂ . ÔÈÏÈÙ˙ ÏÚ Ì�Ó‡
¯„"ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ˙.115

  

, ·˙Ú�‰Î‰ ¯Â·Èˆ ˙È� ÌÈ�Ó· Ì‚ ÌÚ‰ Í¯·Ï Ì‰ÈÙÎ ÔÈ‡˘Â�Á‰ .ס
˙È¯Á˘· Ì‰ÈÙÎ Â‡˘�˘ ‰Ó „·ÏÓ.116  

 È‡˘ Ô‰Î‰Á.117 ‡ˆÈ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ�Ú˙Ó Â�Ó· ÂÈÙÎ ‡˘È ‡Ï ‰� .סא
˘ Â„˘ÁÈ ‡Ï˘ È„Î ˙Ò�Î‰ ˙È·Ó Â· ˘ÈÌ‚Ù . 

-‡‰Î‰ ÔÈ� ÌÈ�Ó· Ì‰ÈÙÎ ÔÈ‡˘Â�Ú˙· ‰Á�Î ÔÈÏÏÙ˙Ó˘Î ‡Ï‡ ˙È .סב
45‰ÓÁ‰ ˙ÚÈ˜˘ Ì„Â˜ ÌÈÚ‚¯  , ÈˆÁ ÍÂ˙ Ì‰ÈÙÎ ˙Â‡È˘� ‡‰˙˘

‰ÚÈ˜˘‰ ÔÓ ‰Ú˘ ,ÏÎ È„È ˙‡ˆÏ˙ÂÚ„‰  . ÂÓÈ„˜‰ Ì‡ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ
‰Á�Ó‰ ‚ÏÙÓ ÏÏÙ˙‰Ï ,Ì‰ÈÙÎ ˙‡˘Ï ÌÈ‡˘¯ .Ï·‡ ‡Ï ÔÎÏ Ì„Â˜ 

ÌÈÙÎ Â‡˘È , Â�È˙Â·‡ È˜Ï‡Â Â�È˜Ï‡ ¯Â·Èˆ ÁÈÏ˘‰ ¯Ó‡È ‡Ï Ì‚Â
ÂÎÂ Â�Î¯·',118

 Â„¯È ‡Ï ÔÎÂ„Ï ÂÏÚ Ì‡ Â‰ÈÓÂ.119 

 „˜ ÔÓÊ , „Ú ÔÎ ÏÚ13.5 ¯Á‡ ˙Â�ÏÈÏ‰ „Ú ÌÈÙÎ ˙‡È˘‰ .מז

                                                                                      
ל לאסור לכל "ואפשר שהטעם משום שאינו מפורש בדברי רבינו האריז, רבא

 .אדם להניחם

 .כה סעיף יב' ע סי"כמבואר בשו .114

היה מניח  ה"חיים זללה' הרב ר:  שכתב]שם[ח "י צמח בפע"ה בהגהת מהר"כ .115

ואז , י"והיה שומע מאיזה אדם הברכה על תפילין דרש, ת במנחה"תפילין דר

 .א"ה במשנת חסידים מסכת מנחה פ"וכ. היה מניח בלא ברכה

מ אמרו "מ, פ שגזרו בכל יום שלא לשאת כפיהם במנחה משום שכרות"ואע .116

רסי כתפילת דהאידנא כיון דסמוך לשקיעת החמה קא פ: תענית כו' בגמ

 .ח"א ותקסו ס"ע קכט ס"ובשו, ם"פ הרמב"וכ, נעילה דמיא

שלמי , א"אחרון ס' ב קונ"מחז, ב"ח קכט ס"פר, דלדידיה הוי כמנחה בחול  .117

 .ודלא כהרב גינת ורדים שהתיר, כ"ציבור בית מנוחה דיני נשיאו

 .ח אות יב"ב פ"צ ח"אול, ה' ח סי"ד או"רב פעלים ח  .118

 .צ שם"ואול, ב" סש מרן קכט"כמ  .119
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עות

Ì‰ÈÙÎ ‡˘ÈÏ ÌÈ‡˘¯ ‰ÚÈ˜˘‰.120 ÌÈÙÎ ˙‡˘Ï ÂÏ„˙˘È ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ 
‰ÚÈ˜˘‰ „Ú. 

Ú˙‰ Ì , ¯ÓÂÏ ·ÂË�ÂÓ˘ ˙ÏÈÙ˙ ÛÂÒ·˙È�Ó Ï˘ ‰¯˘Ú ‰�ÂÈ· ‰Á .מח
ÔÂˆ¯Ï Â˙È�Ú˙ ˙Ï·˜ ÏÚ ÌÈ�Â�Á˙ ÁÒÂ� ,¯Ó‡ÈÂ : ÌÈÓÏÂÚ‰ ÏÎ ÔÂ·¯

 ·È¯˜ÓÂ ‡ËÂÁ Ì„‡ ÌÈÈ˜ ˘„˜Ó‰ ˙È·˘ ÔÓÊ·˘ ÍÈ�ÙÏ ÚÂ„ÈÂ ÈÂÏ‚
Ô·¯˜ ,ÂÓ„Â Â·ÏÁ ‡Ï‡ Â�ÓÓ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â , ÌÈ·¯‰ ÍÈÓÁ¯· ‰˙‡Â
¯ÙÎÓ.Í˘„˜Ó ˙È· ·¯Á Â�È˙Â�ÂÚ· ‰˙ÚÂ , Ô‰Î ‡ÏÂ ˘„˜Ó Â�Ï ÔÈ‡Â 

„Ú· ¯ÙÎÈ˘Â�È,‰È ÔÎÏ  ÍÈ�ÙÏÓ ÔÂˆ¯ È ËÚÓ˙�˘ ÈÓ„Â È·ÏÁ ‡‰È˘
È�ˆ¯˙Â Á·ÊÓ‰ È·‚ ÏÚ ÍÈ�ÙÏ ÂÈ˙·¯˜‰ ÂÏÈ‡Î ÌÂÈ‰.121ÁÎ˘ Ì‡Â  ,

˙È·¯Ú ˙ÏÈÙ˙ ¯Á‡ Â�¯Ó‡È˘ ·ÂË.122ÈÂ " È‡ˆÂÓ· Ì‚ Â¯ÓÂ‡Ï ‡
¯Â·Èˆ ˙È�Ú˙.123 

 

 

 

                                    
ל עיקר דינא כרבי יוסי דבין השמשות דידיה הוי " דקיי.ח אות יג"ב פ"צ ח"אול .120

רבעי מיל שאחר השקיעה הם יום ' כ כל ג"וא, בסוף בין השמשות דרבי יהודה

 . כ הוי לילה"ואח, גמור ורק בהרף עין האחרון הוא בין השמשות

וכתבנו , לפנינו מקוצר יותר' בגמוהנוסח . ברכות יז' מגמ, ד"ע תקסה ס"שו .121

 .פ לשון הטור"למעלה ע

ע פסק "אלא שבשו, ץ שזמן אמירתו אחר תפילת ערבית"י בשם תשב"בב' עי .122

 .ועל כן רק אם שכח יאמר אחר ערבית, כדברי הטור לאומרו במנחה

 .א הדעות בזה"ח סקכ"בכה' עי .123
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ñåëåéèðà úìéâî 

] קעד' סי[קט ובשבלי הל, ]והובא בקובץ שיטות קמאי. מד[ד סוכה "בפסקי הריעיין 

והיא , אר שהיו נוהגים בימי הראשונים לקרות מגילת אנטיוכוסושמב

וגם נראה , ונראה שהיא מוסמכת, והובאה בראשונים, מדברי המדרש

 .ש"ע, ם שהיתה לפניו כשכתב אודות ענייני חנוכה"מדברי הרמב

את עבדיו בכל '  אם נודעה יד ה:ל" כתב וז]חנוכה פרק ב[ובספר חמדת ימים 

נורא תהלות עושה פלא עם ברואיו בכל , פלאותיו אשר סבונו גם סבבונונ

עוד יספה תת כחה לנו בימים האלה ובזמן הזה על . דור ודור ויהיו לנס

בקום עלינו ,  ועל הפורקן על הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאותניסיםה

אדם בליעל מלך יון הרשעה אשר חשב על היהודים להשמידם ולהכרית שם 

, ויחמול על מיטב צאן מרעיתו, לארצו' ויקנא ה', וכו ארית ישראלוש

] ימחץ[ועצמותיהם יגרם וחיציו , וירב את ריבם וקבע את קובעיהם נפש

מתתיה ' אתנו העיר את רוח אפנו משיח ה' וה. מחץ ראש על ארץ רבה

צבאות לנקום נקמת ' וסיעת מרחמוהי הכהנים המשרתים את פני המלך ה

ובצל זיו שכינת . כלחוך השור את ירק השדה, ת היוניםבני ישראל מא

וזרח בחשך , וצילה ילדה גם היא שמש צדקה ומרפא, עוזינו חסו ויתלוננו

את ' חשף ה. לא נסוג אחור לבם מראש פרעות אויב, אור למתתיה ובניו

שה , וינהג את הצאן. זרוע קדשו וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו

מדבר וארץ הריסותם אל מקום המזבח אשר עשה אחר ה, פזורה ישראל

אשר קנאים , וחטאו את הבית וטהרוה מכל נגע ופגע רב. שם בראשונה

כעצם השמים , ויתמלא הבית כולו אורה וכבוד בהיכלו. בקדש פגעו בם

והנה אף כי אין דרכינו בחבור זה להביא . ב"לטוהר לבלתי היות שם ערו

לתועלת הענין הנפלא הנמשך מסיפור הנה , סיפורים ודברי אגדה בארוכה

כמו שיתבאר בענין סיפור יציאת מצרים אציג לפניך סיפור ' ניסי האל ית

ולמען ילמדו , כי נורא הוא' הנס למען תספר באזני בנך את מעשה ה

 .את עבדיו' ליראה את השם הנכבד והנורא ונודעה יד ה

 .וכדלהלן, נוסח מגילת אנטיוכוסעל כן ראינו לנכון להדפיס בזה 
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 מגילת אנטיוכוס

 שני בית לבנין ג"רי שנת הוא אנטיוכס למלך שנים ג"כ בשנת
 להכות מתערה שלופה לשונו חדה וחרב בו נוססה רעה רוח

 הפרתמים ועבדיו שריו לכל ויאמר ויען. פיו בשבט ארץ
 הנה כי תשמעו הלא תדעו הלא, במלכות ראשונה היושבים

 שונות ודתיהם פנים עז יגו בירושלם אשר ישראל בני עם
 להם וגובה גאון אשר, עושים אינם המלך דתי ואת עם מכל

, המלכים שברון מקוים הימים כל ותמיד רמה ידינו האומרים
 בחושך וזרח לאומים וערפל ארץ יכסה החשך הנה כי לאמר

 אני ולי ,במושבותם אור יהיה ישראל בני ולכל לישרים אור
 למלחמה עליהם הונקומ קומו ועתה, להניחם שוה אין המלך

 לו נתחכמה הבה, עוד ישראל שם יזכר ולא מגוי ונכחידם לכו
 בעיני הדבר וייטב, ח"ור ומילה השבת יום את מהם לבטל
 ניקנור את שלח ההיא בעת. המלך כדבר לעשות ועבדיו שריו

 בקול עליה ויצר לירושלם ויבא רב ועם גדול בחיל משנהו
 ר"א. רב הרג בה ויהרוג אלהים מערכות לחרף וחרופים ענות

 בכל כיופיה שאין ג"כ למתתיהו לו היתה בת יוחאי בן שמעון
 היונים מן אחד ובא, חשמונאי מבני לאחד ומקודשת העולם
 בפני אליה ובא תחתיה תורה ספר והציע בבלוריתה ותפסה
 ק"בביהמ במה בנה נקם ולנקום חמה ולהעלות, ארוסה
' ה ורוח. דשוהק עזרת אל ודמ את ויביאו אחר דבר ושחטו
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 על ויחמול צבאות' ה קנאת ויקנא מתתיהו בן יוחנן את לבשה
 נקמת לנקום נקם בגדי וילבוש ישראל פזורה שה הקדש עם
 קטנה חרב לו ויעש בלבו עץוויו וניםוהי מאת ישראל בני

 לפני עד ויבא העיר לרחוב ויצא, מעילו תחת אותה ויחגור
 בן יוחנן אני אליהם יאמרו לשוערים ויקרא המלך שער

 אל המלך נערי ויאמרו, אדוניכם לפני לבא בא הנני מתתיהו
 .יבא המלך ויאמר, בחצר עומד הגדול הכהן יוחנן הנה המלך

 את עובר אתה מדוע ניקנור לו ויאמר המלך לפני יוחנן ויבא
 לא אם ידעת הלא, מלכותו בשלום חפץ ואינך המלך מצוות

 רע עמכם לעשות חיילות גבורת בכח ידי לאל יש כי שמעת
 הרגתי אותך גם עתה כי, ופליט שריד לכם השאיר בלתי עד

 אשר הארצות אלהי בכל ומי, רוח לפני כקש שרפתים ואותם
 יוחנן ויען. מידי ירושלם את' ה יציל כי מידי ארצם את הצילו
 לא אעשה תחפוץ אשר כל אליך באתי עתה לאמר למלך
 איפה ודעוי במה המלך לו ויאמר .ושמאל ימין ממצותיך אסור

 המזבח אל תקרב כאשר הלא משמעתי אל סר אתה כי
 הזה החזיר ודם בחלב עולתך ואת חטאתך את ותעשה
 מרכבת על ותרכב המלך בו שלב אשר מלכות בגדי ותלבש
 יוחנן ויאמר. בראשך מלכות כתר ניתן ואשר לו אשר המשנה

 יגורתי כי דבר אין רק מצוה אדוני כאשר כדברך אעשה אנכי
 על' ה תועבת אזבח הן, ישראל בני עם והחמה האף מפני

 לעשות לי יאות בזאת אך? יסקלוני ולא לעיניהם המזבח
 ואז זולתך ואין ואתה ואני מלפניך איש כל בהוציאך דברךכ

. ישראל בני עם אל הדבר יודיעון פן, המלך כדבר אעשה
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 ולא מעלי ישא כל הוציאו לאמר ויצו המלך בעיני הדבר ויטב
 יוחנן ויתפלל בלכתם ויהי. עליו הנצבים מכל אתו איש עמד
 הוא אתה הכרובים יושב ישראל אלהי' ה: ויאמר' ה לפני

 השמים את עשית אתה, הארץ ממלכות לכל לבדך האלהים
 דברי את וראה עיניך פקח ושמע אזנך הטה, הארץ ואת

, לםעו ומלך חיים אלהים מערכות לחרף שלחו אשר אנטיוכס
 את ונתנו ארצם ואת הגוים את אשור מלכי החריבו אמנם

 עץ אדם ידי מעשה אם כי ,המה אלהים לא כי, באש אלהיהם
 ילך פן מידו נא הושיעני אלהינו' ה ואתה ,ויאבדום ואבן

 בידי נתנם אלהי לאמר אלהיו דגון בבית ויתפאר וישתבח
 יזקח עתרתו וככלות. הזה החיל את לי עשה ידי ועוצם חיווכ

 הפעם אך נא וחזקני נא זכרני אלהים' ה ויאמר לבבו ואמץ
 ויתקע אליו יוחנן ויקרב, ישראל בני נקמת ואנקמה הזה

. הקדש פני את שדוד נפל שם כרע כאשר ויהי, בלבו החרב
 תרועה וירע הקדש פני מאת ג"כ יוחנן יצא יצוא אך ויהי

 לףא שבעה רב הרג בהם ויהרוג בעמים מלחמה ויערוך גדולה
 איש נהרגו אשר העם מבלעדי ושבעים ושנים מאות ושבע
 משנהו נהרג כי אנטיוכס שמע כאשר ויהי. רעהו בחרב

 וגם ועבדיו שריו לכל ויקרא וישלח מאד לו ויצר ניקנור
 נפשי תתנקם לא הזה בגוי האם אליהם ויאמר הגדול למשנהו

 מה ועתה, ושריי מחנותי ויגוזו חיילות וחבלו השחיתו אשר
 את מהם לבטל למלחמה אליהם נבוא נא הבא מחשים ואנ

. מידי אותם יציל אשר האלהים ומי, ומילה ח"ור השבת
 ויצא לירושלם ויבא רב ועם גדול בחיל בגריס את וישלח
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 ובפסיליהם בבמותם ויכעיסוהו עליון אלהים את וימרו, עליה
 המלך מטעם במחנה קול ויעבירו, אלהיהם במזבח יקניאוהו

 ומילה ח"ור' ה שבתות ישמור אשר ואיש איש כל לאמר
 בעבור נפשם מסרו ההם בימים ישראל מבני ורבים. יומת
 מבני אחת ואשה. אבותם ברית בטלו ולא ה"ב המקום כבוד

 והיא, ומחולות בתופים ימים לשמונה בנה את מלתה הלוים
 ותען ,בידה מהול דמים חתן ובנה ירושלים חומת על עלתה

 שקרנו ולא שכחנוך ולא באתנו זאת לכ: 'ה לפני ותאמר
, ארחיך מני אשורנו ותט, לבנו אחור נסוג לא, בבריתך

 וכמוה. שניהם וימותו החומה מעל בנה עם עצמה והשליכה
 ואת אבותם ברית את הפרו ולא ישראל מבני רבים עשו

 הנה רעהו אל איש אמרו קדושים וקהל. יעריצו ישראל קדוש
 הרב דברי, השבת את ממנו לבטל שפוכה בחמה המלך דבר

 ימים ששת בתורתנו וכתוב, שומעים מי דברי התלמיד ודברי
 ונשבות' בה לחסות טוב הלא תשבות השביעי וביום תעבוד

 ועצוווי. ומתנו ימיתנו ואם ונחיה יחינו אם שבתותינו את
 למלך ויוגד. וטפם נשיהם הם אחת במערה השבת לשבות

 את לשבות תאח במערה הנה באו אנשים הנה לאמר
 על וישבו לצבא חלוצים חיילותיו את המלך וישלח, שבתותם

 מדוע לאמר המלך בדבר אליהם אותם ויקראו המערה פי
 משמעתו אל נא וסורו נא ואוב ועתה המלך דת את מריתם

 יחדיו העם כל ויענו. ממות נפשותיכם את והצלתם מלך של
 ניסי הר על ציונו אשר, ונשמע נעשה' ה דבר אשר לאמר
 מות לנו טוב הלא, תשבות השביעי וביום תעבוד ימים ששת
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 אנשי כל ראו וכאשר. ו"ח השבת יום את נחלל ולא פה' ה ביד
 וישרפו עצים ויביאו, מלכיהם בדתי הלוך אבו לא כי הצבא

 כשמוע ויהי. ואשה איש כאלף' ה לפני וימותו המערה פי על
 בגבורתם חיל אזרו זאת כל את אחיו' וד מתתיהו בן יוחנן

 וילחמו בו בטחו אשר שבשמים אביהם של ומגינם ובעזרם
 עד בהם נשאר לא, מספר ואין חקר אין רב הרג ויהרגו בעמים

 ועמו המלך אל אנטיוכיא אל נס אשר בגריס אפס, אחד
 ויאמר בגריס ויעץ, ומעונים מוכים חרב פליטי אנשים

, ומילה ח"ר השבת את לבטל טעם שמת אתה הן לאנטיוכס
 כל ילכו אם כי, ברגליך אשר הזה העם וכל אתה גם תבול בולנ

 בני חמשת לפני לעמוד יוכלון לא האלה הלשונות וכל העם
 המלך ועתה. קלו ומנשרים גברו מאריות אשר ג"כ והמתתי
 ולקלס לבוז נהיה פן מעט במתי תלחם ולא עליך תיטב עצתי
 ובט המלך על אם, לאומים וכל ארץ ומלכי העמים כל לעיני
 עם שרי כל ויבואו מלכותך מדינות בכל ספרים ונשלוח יכתב

, בגריס כדבר המלך ויעש .אחד עד מהם ישאר ולא ועם
 ורבבות אלפים עם ועם עם שרי המלך מדינות מכל ויבואו

 ידו המצא כביר כי בגריס ראה וכאשר, צבא חלוצי חיילות
 יסבגר קם, מספר ואין חקר אין מחנהו מאד ורב יגבר וחיילים

 חיים אלהים מערכות לחרף ויחל, עליה ויצר לירושלם ויבא
 ,פרצות ג"י במקדש רוישב וינתק החומה ויבקע, עולם ומלך

 וכי חילי רב כי, לי יוכלו לא הזאת הפעם לאמר בלבו ויחשוב
 ריבוא ושמונים אלף נחמני בר יצחק ר"א. ידי מצאה כביר

 אתם שוטים לישראל ואמר הרשע בגריס עם באו גייסות
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 תאמרו אם, שיעור להם שאין חיילים עם מלחמה שתעשו
 ואם, לעולם מבול יביא שלא נשבע כבר מבול יביא אלהיכם
 הרי לסנחריב שעשה כמו אותנו לשרוף בנו יעמוד גבריאל

. בנו יגע ולא סוסים של ז"ובש חזיר בדם עצמנו סכים אנו
 כי לנו לא' ה לנו לא ויאמרו למרום עיניהם ישראל נשאו

 אין יאמרו עכשיו, ם"בעכו יתבזה שלא כבוד תן שמךל
. העליליה ורב העצה גדול כתיב וכך, אחרת עצה לאלהיהם

' ה יטוש לא כי משלכם גדולה מחשבתי חייכם ה"הקב אמר
 להרי מצפים ישראל היו שעה באותה, יעזוב לא ונחלתו עמו

 לו חרה אז, לעזרתם פרסיים ם"עכו להם יבואו אולי מזרח
 שם אשר הגבר ארור כתיב ולא לחשמונאי ל"וא ג"כ למתתיהו

' ה שם אשר הגבר וברוך לבו יסיר' ה ומן לו זרועו בשר
 בנים ושלשה ואתה בני ושבעה אני אמרת יפה ל"א? מבטחו

 שיעשה ה"בהקב אני מובטח, לישראל עדות יה שבטי ב"י הם
 רחמים לבקש ואפר שקים וילבשו ויצומו, ונפלאות ניסים לנו

 וככלותם, ישראל של ומגינם עזרם השמים להיא מלפני
 מנשרים, נותםועשת ויעצמו ברכיהם על מכרוע קמו להתפלל

 ר"א. רב הרג בהם ויהרגו בעמים וילחמו גברו ומאריות קלו
 של שרים שבעים ה"הקב תפס שעה באותה נחמני בר יצחק
 להם ויאמר אש של במרצע אותם ורצע ה"או משרי מעלה

 תחת נפשיכם מהם אחד ימלט ואם קרובו את איש הרגו
 המלאכים באו וחרבות חצים מורים וניםוהי וכשהיו. נפשו
 בלבם תבוא חרבם הוי, וניםוהי של םבלב אותם ונעצו

 ניסיםה רואים חשמונאי בני והיו, תשברנה וקשתותם
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 היו שנהרג מהמלכים ומלך מלך וכל. לנו ילחם' ה ואומרים
, ישראל של לבתיהם לווהטי ממנו ומבזבזים המלאכים באים
 ואת, החללים מפני השלל את ליטול יכולים היו לא שהם

 ומהם בחרב דקרו מהם ישראל בני שרפו מהם חיילותיהם
 ואז. באש ישראל בית אותו שרפו הרשע ובגריס העץ על תלו

 החיל שרי וכל בגריס נהרגו אשר שמע כאשר המלך אנטיוכס
 במקום אותו אומוצ כל והיה הים במדינות וינס עמו אשר
 אותו קוראין היו, בו המורדים באו ששם, שם היה אשר

 הערים ויבנו המקדש לבית חשמונאי בני באו כ"ואח. הבורח
, ומהטומאות ההרוגים מן העזרה את ויטהרו הפרצות ויסגרו

 אם כי מצאו ולא המנורה את להדליק זך זית שמן ויבקשו
 הוא כי עוויד ג"הכ בטבעת חתומה היתה אשר אחת צלוחית

 השמים ואלהי ,אחד יום הדלקת כשיעור בה והיה, טהור שמן
 לילה כל מוצאים והיו, בשמן ברכה הניח שם שמו שכן אשר

 הנרות והעלו שמן מלאה האסיך הנרות עריכת אחר ולילה
 וקיימו קבלו ההוא האסיך ונס הצלתם ועל, ימים שמונה ממנו

 ימי ונתשמ את עושים להיות זרעם ועל עליהם היהודים
. מזרעם יסוף לא וזכרם ושנה שנה בכל ובהודאה בהלל חנוכה

  לכל גמול והמשלם נקמתנו את והנוקם ריבנו את הרב ברוך
 . המושיע האל ברוך, נפשינו אויבי 
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 :עוד נוסח הובא במדרש וזה לשונו

' וגו ישראל ובני יהודה בני עשוקים צבאות' ה אמר כה) 'נ ירמיה( כתיב
 הרגיע למען ריבם את יריב ריב שמו צבאות' ה חזק אלםגו וכתיב

 זה מקרא נתחייב היונים בימי אמרו. בבל ליושבי והרגיז הארץ את
 עד גזירות עליהם ונחדש בואו אמרו ישראל על סוד שהערימו
 ישראל בן כל וגזרו עמדו. שלנו ז"בע ויאמינו באלהיהם שיבעטו
 כדי למה כך וכל, בחרב ידקר לפתחו מסגור או בריח לו שעושה

 לו אין דלת לו שאין בית שכל, רשות ולא כבוד לישראל יהיה שלא
 כיון. בלילה ובין ביום בין נכנס ליכנס הרוצה וכל צניעות ולא כבוד
 לא יכולין היו ולא בתיהם דלתות כל ובטלו עמדו כך ישראל שראו
 ולסטין גנבין בשביל, מטותיהם לשמש ולא לשתות ולא לאכול
 ונתקיים, לילה ולא יום לא בעיניהם שינה רואין ולא, יונים ופריצי
 לפני אמרו. )ח"כ דברים( ויומם לילה ופחדת שכתוב מקרא עליהם
 אלא, מזוזה בעון להם אמר? לסבול יכולים אנו כמה ע"רבש ה"הקב
, דלתות בלא שרויין ישראל והיו. זו בגזירה תמצא רווחה כ"אעפ
 עמי לך שנאמר כדלת בעלה עלמ האשה רעות מעביר דבר לך ואין
 שראו כיון, שנים שלש זו בגזרה ועמדו, )ו"כ ישעיה(' וגו בחדרים בא

, רע דבר בשום מהם אחד נכשל ולא בגזירה ישראל שעמדו יונים
 מישראל אדם כל: קול והעבירו, אחרת גזירה עליהם וגזרו עמדו
, ישראל באלהי חלק לו שאין קרניו על יחקק שה או שור לו שיש
 ולא, גבינה ולא חלב ולא בשר ישראל יאכלו שלא כדי למה כך וכל
. זו בגזירה לעמוד יכולין שאין אנו יודעים אמרו. חרישה להם יהיה
 שנכפור ו"ח אמרו גדול צער נצטערו כך ישראל ששמעו כיון

 ישראל והיו, טמאה בין טהורה בין בהמתן ומכרו עמדו, באלהינו
 אמר. 'וגו סוסים על עבדים ראיתי נתקיים ועליהם, ברגלים מהלכין
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 לירושלם רגלים בשלש מעלות עצמכם שמנעתם בעון ה"הקב להם
 שורך עליכם נתקיים לכן, כהונה מתנות וליתן קרבנות ולהקריב

 הצביים והיו, זו בגזירה תמצאו רווחה כ"אעפ אלא, לעיניך טבוח
 של לבתיהם ונכנסים באים טהורים עופות מיני וכל והאיילים

 ושוחטין אותן ותופסין ישראל ובאין דלתות בלא שהיו לפי, אלישר
 עצת שהפך הוא ברוך ואמרו ה"להקב שבח ונותנין בשר ואוכלין
 צידה כל היתה היאך לבתים דלתות היו שאילו, לטובה אויבינו
 כפרתם ולא כבודי על חסתם אתם ה"הקב השיבם. אצלינו נכנסת

 ישראל שעמדו היונים שראו וכיון, צידה לכם זמנתי אני אף בי
 בחרב ידקר לטבילה הולכת שאשתו מי כל וגזרו עמדו, זו בגזירה

 שראו כיון, לעבדים ובניה לאשה לו היא הרי אותה הרואה וכל
 הואיל אמרו כך יונים ששמעו וכיון, מלשמש עצמם מנעו כך ישראל

 ישראל שראו כיון, להן נזקקין אנו מטותיהם משמשין ישראל ואין
 בעל ע"רבש אמרו, כרחן בעל טבילה בלא נשיהן על חזרו כך

 בלא בעלה תחת לישב רוצה האשה שאין, בטובותינו שלא כרחינו
 אטהר אני כוונה בלא ועשיתם הואיל ה"הקב להם אמר. עונתה
 נשיהם והיו, ביתו בתוך מעיין מהן ואחד אחד לכל ופתח אתכם

 םמי ושאבתם זה מקרא עליהם ונתקיים בתיהם בתוך טובלות
' ה רחץ אם זה מקרא עוד עליהם ונתקיים, הישועה ממעיני בששון

 מרגישין ישראל שאין יונים שראו כיון. ציון בנות צואת את
 כלה תכנס שלא, ועכורה מרה גזירה עליהם וגזרו עמדו בגזירותיהם

 כיון. ההוא שבמקום ההגמון אצל אלא מחופתה הראשון בלילה
 והיו, מלארס ונמנעו חםכ ותשש ידיהם רפו כך ישראל ששמעו

 עליהם ונתקיים, בתולות כשהן ומזקינות בוגרות ישראל בנות
 בבתולות מתעללות יונים והיו, )'א איכה( לה מר והיא נוגות בתולותיה

 שבא עד, חדשים ושמונה שנים שלש הזה בדבר ונהגו, ישראל
 ואלעזר חשמונאי לבן שנשאת גדול כהן מתתיהו בת של מעשה
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 זמן וכשהגיע, באפריון הושיבוה שמחתה יום שהגיע ןכיו, שמו היה
 חשמונאי ובן מתתיהו לכבוד ישראל גדולי כל נתקבצו הסעודה

 בת חנה עמדה לסעוד וכשישבו, מהם גדולים הדור באותו היו שלא
 שלה פורפירון וקרעה זו על זו כפיה וספקה אפריון מעל מתתיהו
. וחותנה ואמה האבי ולפני מגולה כשהיא ישראל כל לפני ועמדה

, בגדיהם וקרעו בקרקע פניהם ונתנו נתביישו כך אחיה שראו כיון
 אם ומה, ודודיי אחיי שמעוני להם אמרה, להרגה עליה ועמדו
 אתם הרי עבירה שום בלי ערומה צדיקים לפני שעמדתי בשביל

! בי להתעולל ערל ביד למסרני מתקנאים אתם ואין, בי מתקנאים
 שנים אלא היו שלא דינה אחי ולוי עוןמשמ ללמוד לכם יש הלא

 מקום של ייחוד על נפשם ומסרו כשכם כרך והרגו לאחותם וקנאו
 שמעון יונתן יוחנן יהודה אחים חמשה ואתם, הכלימם ולא' ה ועזרם

 על בטחונכם שימו, בחור ממאתים יותר כהונה ופרחי, ואלעזר
' וגו להושיע' לה מעצור אין כי שנאמר אתכם יעזור והוא המקום

 עלינו תחוס לא אם ע"רבש ואמרה בבכיה פיה ופתחה. )ד"י' א שמואל(
. נקמתנו היום ונקום עלינו שנקרא הגדול שמך קדושת על חוס

 נטלו, נעשה מה עצה ונטול בואו ואמרו אחיה נתקנאו שעה באותה
 הגדול המלך אצל ונוליכנה אחותינו ונקח בואו ואמרו מזה זה עצה

, מאבינו גדול ישראל בכל ואין גדול כהן בת אחותנו לו ונאמר
 גדול שהוא המלך עם אלא, ההגמון עם אחותינו תלין שלא וראינו

, ובשריו בעבדיו כ"אח ונתחיל, ונצא ונהרגהו עליו ונכנסנו, כמותינו
 תשועה ה"הקב להם ועשה' וכו עצה נטלו, וישגבנו יעזרנו והשם
  טליא נצחו לישרא כל הקדשים קדש מבית קול בת ושמעו, גדולה
 . אלה בימינו ישועה המקום יעשה כן, באנטוכיא 

 


