שנה ב'
פרשת מקץ
תשפ"ב

גליון
מספר 31

לזכות החתן שמואל בן יהודה שמחה והכלה אטל בת זאב
וואלף יה"ר שיזכו לבנין עדי עד
אין לסמוך על הדברים למעשה

נוסח התפילה שהיה רבינו אומר קודם הדלקת
נרות חנוכה מתוך סידור אוצר התפילות.
(הועתק מסידור אוצר התפילות של רבינו)
יהי רצון מלפניך ה' או"א שיהיה עתה עת רצון לפניך להיות
עולה מצות הדלקת נר חנוכה כאילו השגתי כל הסודות
הנוראים אשר הם חתומים בה ותעלה לפניך עם כוונת מעשה
מצוה זאת הנעשית על ידי בני ידידיך המכוונים כל שמותיך
הקדושים הראוים לבא בהדלקה זו המעלים יחוד וזיווג מדות
הקדושות העליונות ולהאיר בשכינת עוזך המאורות הגדולים
ומשם יושפע שפע לי אני עבדך (פב"פ) לאור באור החיים כי
אתה תאיר נרי ה' א-להי יגיה חשכי שלח אורך ואמתך המה
ינחוני ליראה ולאהבה את שמך ללמוד וללמד את תורתך
הקדושה תורה שבכתב ותורה שבע"פ בהתמדה גדולה ולכבוד
שמך יתברך ויתעלה ובכח סגולת נר חנוכה תחכמנו באור
תורתך אנו וזרענו וזרע זרענו ויקוים בי מקרא שכתוב לא
ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ה' מעתה ועד
עולם ויהיו זרעי וזרע זרעי תלמידי חכמים וחסידים אהובים
למעלה ונחמדים למטה ותחזיק את לבבם לתורה ועבודה
הכל ברצונך הטוב ואזכה לראות בנים ובני בנים עוסקים
בתורה ובמצוות באמת גל עינינו ונביטה נפלאות מתורתך
הקדושה לכוון לאמיתה של תורה וסודותיה ובזכות מתתיהו
כהן גדול ובניו הראינו נפלאות ובאורך נראה אור וטהר את
לבבינו לעבודתך והרחיקינו ממדות רעות ומחשבות זרות
ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים בהעלותך את הנרות
ושם נעבדך ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות :יהיו לרצון
אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי :ואני תפילתי לך ה'
עת רצון א-להים ברב חסדך ענני באמת ישעך :ויהי נעם וכו'

קטן שהגדיל
דעת מו"ח מרן הגרי"ש אלישיב
זצוק"ל ,שקטן שנתגדל בחנוכה
בימות החול אף אם אביו רגיל
להדליק בשקיעה ,מ"מ הקטן
ידליק בלילה הזה רק בצאת
הכוכבים( .קב ונקי ח"א סי' ריח)

הדלקה במקום הרוח
נודע בשערים כי המהרי"ל דיסקין עורר,
כי הנוהגים להדליק נר חנוכה ברה"ר,
עליהם לחוש בזמן שיש רוח חזקה שמא
יכבה הנר עד שיסגור את דלתות
הזכוכית של החנוכיה .ומקור דבריו ,אף
שמבואר בשו"ע (תרע"ג ס"ב) דהדלקה
עושה מצוה ולפיכך כבתה קודם שעבר
זמנה אין זקוק לה ,אולם כתבו הנו"כ
(טז סק"י מג"א סקי"ב) דאם העמידה
במקום הרוח וכבתה זקוק לה ,דהוה
כאילו לא נתן שמן כשיעור ,ואם כן הוא
הדין הכא ,בשעת הדלקה הרי הוא
מעמידה במקום שאם לא יסגור הדלת
תיכבה ,והרי זה כמו שלא נתן שמן
כשיעור .ולכן מקובל שהמהרי"ל דיסקין
היה מדליק חנוכיתו כאשר דלתותיה
סגורים ,והיה מכניס את נר השמש לתוך
החנוכיה מתחתית החנוכיה .וכבר

כתבנו כמ"פ שמרן שליט"א
(זצוק"ל) לא חש לזה ,והי' מבאר
דבריו  -דגם בזמן חז"ל היו
מדליקים בכלי זכוכית כדי שיראו
הנרות ,ולא חששו חז"ל שמא בזמן
הקצר שבין הדלקה עד להנחת
הזכוכית כנגד הרוח יכבו הנרות.
(ואולי משום שכיוון שבידו לסגור מיד
הדלת לא חשיב כאילו הדליק במקום
שודאי יכבה ,כמו שמובא בשו"ת שלמת
חיים בשם מורנו הגדי"ח זוננפלד
זצוק"ל)
והנה הראני ת"ח אחד מתושבי שכונתנו
שליט"א תקנה לכך  -על ידי שביקש
להניח כפתילה נר שיש בתוכו כמין
"זיקוקים דקים" ,וכאשר מדליקים
אותו אע"פ שיכבה על ידי הרוח ישוב

וידלק מחדש ,ואם כן יחשב כנר שאינו
כבה אף באותו זמן שדלתות המנורה
פתוחות ,שהרי אף אם יכבה ישוב
וידלק.

ובבוא העצה לפני מרן שליט"א
(זצוק"ל)  -אמר שאין היא
מועילה ,שהרי אם יכבה הנר הרי
הדלקה שתבוא אח"כ מחמת
ה"זיקוקין הדקין" הנמצאים בנר
אין חשיב הדלקה ,ואף גם אם
בשבת נאמר שהינו כוחו ואין זה
גרמא ,הרי בחנוכה בעינן הדלקה
כפי שהיתה במקדש ,ובמקדש לא
היה חשיב ההדלקה השניה כמו
שהדליק המנורה( .ישא יוסף או"ח
ח"א סי'

להעיר את ההורים בשביל
לברך בברכה
כתב המ"ב (סי' תרע"ב ס"ק י"א) שאם
בא לביתו קודם עלות השחר ומצא בני
ביתו ישנים מן הנכון שיקיצם כדי שיוכל
להדליק בברכה .מה הדין באדם הדר
אצל הוריו ובא לביתו קודם עמוד
השחר ,האם יכול להעיר את אחד
ההורים כדי שיוכל להדליק נר חנוכה
עם ברכה.

שאלתי שאלה זו את מו"ח מרן
הגרי"ש אלישיב זצוק"ל ,והשיב
לי" :חס ושלום"( .קב ונקי ח"א סי'
ריט ע"ש עוד)

אחד מבני הבית שהיה מחוסר
הכרה האם יצא י"ח הדלקת
נ"ח
חולה שהיתה מחוסרת הכרה בשעה
שהדליקו בביתה ואח"כ שבה להכרתה
בחסדי ה' ,האם יצאה ידי חובתה בשעת
ההדלקה מאחר והחוב מוטל על הבית
שאחד ידליק עבור כולם וא"כ גם חולה
זה היתה בכלל בני ביתה ,או שמא נר
איש איש וביתו פירושו הוא שהוא

מוציא כל בני ביתו ואם צריך להוציא כל
אחד הרי המחוסר הכרה לא היה בר
דעת והיה פטור מהמצוות ואי אפשר
להוציאו ,ולכן אח"כ כשנשתפה נתחייב
מחדש להדליק נר חנוכה.

מו"ח מרן הגרי"ש אלישיב
זצוק"ל השיב ,דאם אשתו היתה
מחוסרת הכרה יצאה ידי חובתה
בהדלקת בעלה ,דאשתו כגופו
ומספיק שהבעל ידליק ,אך אם
אדם אחר היה מחוסר הכרה אף
שהוא גר באותו בית יש לחייבו
להדליק לאחר שישתפה.
ולדברי מו"ח זצוק"ל שהמדליק צריך
להוציא את הרוצים לצאת בהדלקתו
ואין די שידליק אף שהם מכלל בני ביתו,
א"כ אם מדליק בפלג המנחה ויש בין בני
ביתו אחד שנהיה בר מצוה בלילה לא
יצא ידי חובתו ,משום דקטן זה עדיין לא
יצא מהדין שחיובו הוא רק מטעם
חינוך( .קב ונקי ח"ב סי' רמב)

השכן טוען שהנ"ח מפריעים
לו
שאלה :מי שרוצה להדליק בפתח הבנין
והשכן טוען שזה מפריע לו ,האם זה
טענה.

תשובה :על דעת כן נכנסו לבנין
שכל אחד יוכל לקיים מצות
הדלקת נר חנוכה כדין.1

מי שהנרות שלו הזיקו על ידי
טפטוף שמן
שאלה :מי שהדליק נר חנוכה בחלון
ביתו ומן השמן טפטף על שמלה של
שכנה מלמטה ,האם הוא פטור מלשלם
(כמבואר במסכת ב"ק דמי שהניח נ"ח
בחוץ והזיק פטור בעל הנר).

 1מערכת 'דברים הרבה'.

תשובה :כאן חייב בעל הנר לשלם,
שאין ההדלקה מחייבת נטיפת
שמן מהנר ,והוה פשיעה בזה שלא
מנע את נטיפת השמן.2

הדלקת נ"ח ע"י נורות חשמל
ז"ל רבנו קובץ תשובות ח"ג סי' ק"ג:

"בית יצחק יו"ד חלק א' סי' ק"כ
חנוכה
נר
הדלקת
בעלעקטרישעס-ליכט (נר חשמל)
אינו יוצא ידי חובתו ,שאף ששמן
זית מצוה מן המובחר ,כי כאן
שנעשה להדליק בכל ימות השנה
לא הוה פרסום ניסא ע"ש .לפי זה
במקום הדחק ובאופן שיסדר
שיהיה לזה היכר של נר חנוכה
שפיר דמי".

טעם קביעת חנוכה יו"ט
לדורות
המעיין בדברי הימים יראה שלא
מצינו בשום מקום שקבעו חכמי
הדורות לכלל ישראל יו"ט על
כיבוש הארץ ,הן בעת נצחון
יהושוע בן נון במלחמת ל"א
מלכים ,והן בימי דוד ושלמה בעת
שנצחו את כל העמים שסבבו את
ארץ ישראל .וא"כ עלינו להתבונן
מדוע בחנוכה קבעו יו"ט בעת
נצחון החשמונאים על היונים.
אכן החילוק הוא ברור ,כי לא קבעו
חז"ל יו"ט על נס שאינו נצחי,
ובאמת שמחת כיבוש הארץ מידי
אומות היה תלוי בזמן כיון שלאחר
שגלו מן הארץ נתבטל תוקפו של
נס .לעומת זאת היונים חתרו
להכניס את תרבות יון באהלי שם,
 2מערכת 'דברים הרבה'.

רצונם היה שתורת ישראל תהיה
כפופה לתורת יון ,ועל זה נלחמו
החשמונאים בחירוף נפש כדי
להשיב את שלטון התורה
לישראל ,נס זה קיים לנצח ,אנו
רואים את הנרות הללו דולקים
כבר אלפיים שנה ומאירים לנו את
הדרך בה נלך ,אין אנו חוגגים את
נצחון הכיבוש ,אלא את נצחון
התורה ,נצחון זה הוא נצחי עליו
ראוי לקבוע יו"ט לדורות( .מובא
בבאר ישראל חנוכה)

נס פח השמן – חיזוק דברי
סופרים
ידועה שאלת הראשונים למה
נזקקו לנס מציאת פח השמן
הטהור ,הרי קי"ל טומאה דחויה
בציבור ,ובהדלקת הנרות כתיב
"תמיד" אפילו בשבת ואפי'
בטומאה (תו"כ אמור פר' יג) .יתר
על כן ,רב ס"ל (פסחים טז) שאין
לטומאת משקין כל עיקר וטומאה
זו היא רק מדרבנן ,וא"כ תגדל
התמיהה מה היה הצורך והמטרה
בנס גדול זה כששאלת הטומאה
היתה רק מדרבנן וטומאה דחויה
בציבור.
אלא מכאן אתה למד ,שכל עיקרו
של נס זה לא בא אלא לחזק את
ה"דברי סופרים"  -את כוחם של
חכמי הדורות וגזירותיהם .כי
כאשר נוגעים בגבולות משמרת זו,
מזלזלים במצוות דרבנן ,ואפילו
במנהגים שנתקבלו בישראל ,זו
סכנת קיום לתורה ,ועל זה דרשו
חז"ל (ירושלמי ע"ז פ"ב ח"ז)
"ערבים עלי דודיך יותר מיינה של
תורה"( .מובא בבאר ישראל חנוכה)

נצחון הכיבוש ונצחון התורה
בגמ' (שבת כא ע"ב) נחלקו כמה
נרות מדליקים בכל יום ,בית
שמאי אומרים יום ראשון מדליק
שמונה מכאן ואילך פוחת והולך,
ובית הלל אומרים יום ראשון
מדליק אחד מכאן ואילך מוסיף
והולך .ולחד מ"ד טעמא דבית
שמאי כנגד פרי החג ,וטעמא דבית
הלל מעלין בקודש ואין מורידין.
יש לומר רמז נאה בביאור
המחלוקת .דבאמת היו אז ב'
נצחונות ,א .נצחון הכיבוש ששברו
עול היונים מעליהם ,ב .נצחון
התורה  -שהיונים פשטו ידם
הטמאה על הקודש ועל המקדש
וגזרו על השבת ועל עוד מצוות
ועתה נצחום וגברו מלכות בית
השמונאי.
והנה אם חפצם היה לקבוע זכרון
לנצחון הכיבוש ,עיקר הזמן הראוי
לקביעת מועד לנס הנצחון היה
הלילה הראשון של חנוכה ,שבו
גברו עליהם וגירשום מן הארץ,
ומה שהיה לאחר מכן אינו מגדיל
את הנס.
אך אם חפצם היה לקבוע זכרון
לנס על נצחון הרוח ,הוא להיפך,
שהרי לא טהרו מיד ,שעדיין היה
ניכר השינוי על ידי מתיונים רבים
שנמשכו אחר היוונים ,וכפי
שמצאנו בגמ' (סוכה נו ע"ב)
מעשה במרים בת בילגה שהיתה
מכה בסנדלה על המזבח (עיי"ש)
ולבסוף נישאה לשר אחד ממלכות
יון ,ובודאי היו עוד רבים כאלו אלא
שלא עשאוהו בגלוי ,ואם כן נצחון
הרוח בודאי לא היה מיד ,אלא בכל
יום ויום התעלו יותר ויותר וביערו
את הטומאה שלב אחר שלב.

ובזה פליגי בית שמאי ובית הלל,
בית שמאי סוברים שמנין הנרות
היו זכר לנצחון הכיבוש ,לכן אמרו
"פוחת והולך" ,כי לשיטתם עיקר
הנצחון היה ביום הראשון (ואם כי
בודאי גם לבית שמאי נצחון הרוח
הוא עיקר ולכך נקבע הנס בנרות,
אבל מנין הנרות מסמלים את
נצחון המלחמה) ,ובית הלל סברי
דעיקר היום טוב נקבע לזכר נצחון
הרוח ,לכן בזה היה מוסיף קדושה
והולך( .קובץ תשובות ח"ה סי' קל)

בנס המנורה נתגלה ונתפרסם
עדות בישראל שהשכינה
שורה בישראל
תקפו של נס חנוכה יסדו חז"ל על
כך שכאשר נצחו החשמונאים את
היונים מצאו פך אחד של שמן
שהיה חתום בחותמו של כהן גדול
ולא היה להדליק אלא יום אחד
ונעשה בו נס והדליקו שמונה
ימים .לכאורה הוא פלא גדול שעל
נס זה שנעשה בבית המקדש קבעו
יו"ט לדורות ,והרי תמידים כסדרן
היו ניסים בבית המקדש ,וכמ"ש
במדרש תנחומא (פר' תצוה) "אמר
רבי חנינא סגן הכהנים אני הייתי
משמש בבית המקדש ומעשה
ניסים היה במנורה ,משהיו
מדליקין אותה בראש השנה לא
היתה מתכבה עד שנה אחרת",
והוא נס גדול יותר לאין ערוך מנס
חנוכה שדלקו נרות המנורה
שמונה ימים ,עוד שנינו ביומא (כא
ע"א) שמלבד העשרה ניסים
שנעשו בבית המקדש היו שם
ניסים קבועים  -ארון אינו מן
המדה ,כרובים בנס היו עומדין,
לחם הפנים סילוקו בסידורו .ובכן

יש להבין טעם קביעת יו"ט
לדורות עולם על פרט זה של נס
המנורה.
אמנם הדבר פשוט ,שבהיות
ההיכל בטהרתו  -לא שלטו בו
זרים ,ולא נגעה בו טומאה,
ארבעים שנה ששימש שמעון
הצדיק היה גורל עולה בימין ,לשון
של זהורית מלבין ,ונר מערבי
דולק ,עדות הוא לישראל ששכינה
שורה (יומא לט ע"ב) ,הניסים היו
נראים בכל עת.
לא כן היה כשנכנסו בני חשמונאי
להיכל לאחר ששלטו בו היונים
מה מצאו  -לא מזבח ,ולא מנורה,
אבני מזבח ששקצום אנשי יון
לע"ז ,לא היה בידם זהב עבור
מנורה ,עד שאמרו חז"ל (ר"ה כד
ע"ב) שכשנכנסו חשמונאים
להיכל לקחו שבעה שפודין של
ברזל וחפום בעץ והדליקו בזה את
הנרות.
ובנוסף גלות זו לא היתה רק ביד
היונים אלא גם בידי המתיונים
מבנ"י ,מי הוא זה שהוציא את
מנורת הזהב מן ההיכל  -במדרש
(בר"ר תולדות פר' סה) אמרו
שבשעה שבקשו שונאים להכנם
להר הבית אמרו יכנס מהם ובהם,
אמרין ליה ליוסף משיתא עול ומה
דאת מפיק דידך ,נכנס והוציא את
המנורה של זהב ,אכן לא נאמר
במדרש שזה היה בימי היונים,
אבל מסתבר שגם היונים ידעו את
סוד הכתוב (ויקרא כו יז) "ורדו
בכם שונאיכם" ,ואמרו חז"ל
(תו"כ שם) שאיני מעמיד עליכם
שונאים אלא מכם ובכם.

בתקופה נוראה כזו ,כשהיכל ה'
הרוס ע"י יונים ומתיונים כאחד
"מכם ובכם"  -אז ראו איך
מתקיים הכתוב "ואף גם זאת
בהיותם בארץ אויביהם לא
מאסתים ולא גאלתים לכלותם"
בימי יונים ,גם אז בעומק חושך
הגלות  -נתגלה ונתפרסם עדות
בישראל שהשכינה שורה.
עתה מובן היטב למה קבעו חז"ל -
באופן היוצא מן הכלל  -על נס
נפלא זה יו"ט מיוחד לדורות ,כי
כאן נתגלה עוצם חיבת השי"ת
שבינתו
והשראת
לישראל
ביניהם( .קובץ תשובות ח"ה סי' קכט)

והדליקו נרות בחצרות קדשיך
שאלה' :והדליקו נרות בחצרות קדשיך'.
למה הדליקו בחצרות קדשיך ולא בפנים
בהיכל.

רבינו :בפנים צריך להדליק כמו
שכתוב בתורה .אבל בחצרות,
בפתח הבית ,בפתח רשות הרבים,
כל אחד צריך להדליק מצד חנוכה,
מצד הנס( .מהקלטה)
וכ"כ בספר מקור חיים (נדפס מחדש
מכת"י בעל חות יאיר הביאו בתשובות
והנהגות א סי' שצג) שאין הכוונה לנרות
המנורה ,וז"ל "נ"ל דעיקר מצוה היא
שיהיה המדליק אצל הנרות חצי שעה
לראות אותם לשמוח בהם ,כי הם גם כן
זכר לשמחה שהיו מדליקין אחר הנס,
כמ"ש והדליקו נרות בחצרות קדשיך,
שלא ר"ל הדלקת מנורה בדרך נס ,שאם
כן העיקר חסר מהסיפור בעל הנסים".
וכעי"ז כ' בחת"ס עה"ת (פ' וישב שבת
חנוכה) וז"ל "בפסיקתא וימצא שמונה
שפודין של ברזל והדליקו נרות (ז"ל
פסיקתא רבתי פיסקא ב "ולמה מדליק
נרות בחנוכה ,אלא בשעה שנצחו בניו
של חשמונאי וכו' נכנסו לבית המקדש

מצאו שם שמונה שפודין של ברזל וקבעו
אותם והדליקו בתוכם נרות") לכאו'
ט"ס וכו' ולוליא דמסתפינא אמינא
גירס' שמנה שפודין של ברזל נמי א"ש
ומילתא אחריתא היא ,מיד אחר שעה
בלילה ראשונה כשהרגישו בנס
שבפתילה ,הדליקו נר א' בשפוד של
ברזל בחצר המקדש בשמן של חול לא
של זית כדי לפרסם ולהודיע הנס לרבי',
ובליל שני כשראו הנס הדליקו כן ב'
שפודי' בחצר בית ה' וכן עד שמנה  -וע"ז
אמרי' והדליקו נרות בחצרות קדשיך,
לא על נרות המנורה שהי' בפנים בהיכל,
אלא על השפודי' שבחוץ בחצרות בית ה'
נאמר זה".
בחת"ס ר"ה כ"ד ע"ב תי' בענין אחר,
וז"ל "מ"ש הרא"ם עוד שהכהן המדליק
עמד בחוץ בעזרה והדליק בפנים על יד
עץ ארוך וכו' נ"ל דמרומז בנוסחת על
הנסים והדליקו נרות בחצרות קדשך
שאין לו מובן וכי בחצר עמדה מנורה
הלא בהיכל עמדה ,אע"כ על המדליקים
נאמר ,כלפי שאמר וטיהרו מקדשך אמר
שלא נכנס הכהן להדליק בטומאתו אלא
הדליקו נרות 'בחצרות' קדשך ע"י עץ
ארוך".
ובחת"ס דרשות חנוכה אחר שהביא
קושי' זרע יעקב מ"ט הדליקו בחצרות
קדשיך הא הדלקת המנורה היתה
בפנים ,תי' שם החת"ס וז"ל "ולפ"ז נ"ל
אז היה ההיכל מלא גלולים עד שפינו את
היכלך וטהרו את מקדשך ,אז לא
הדליקו נרות בפנים אלא בחצרות קדשך
בעזרה ,ומזה נתפרסם הנס שכל ישראל
ראו הנרות דולקים ח' ימים רצופים,
דאלו היתה המנורה בהיכל לא ראו הנס
אלא הכהנים אבל בחצרות קדשך
נתפרסם הנס ,ולפיכך תקנו להדליק
בפתחי החצרות"( .עפי"ז יישב שם
קושי' ב"י מה נס נעשה ביום ראשון,
דידוע דצריך שמן יותר במקום שהרוח
שולט ונושב בהאש ממה שצריך כשעומד
בפנים בחדר מכוסה ,ובפך לא היה אלא
כשיעור הדלקה לילה אחת כשמדליקים
בפנים ולא כשמדליקים בחוץ בחצרות
קדשך ומ"מ דלקו כל הלילה ע"כ גם
בליל ראשון היה נס .והיינו המשך
והדליקו נרות בחצרות קדשך ולא בפנים

בהיכל על כן קבעו שמנת ימי חנוכה ולא
רק שבעה כי גם ביום הראשון היה נס).
ובס' טעמא דקרא (חנוכה אחרי פ' וישב)
כ' וז"ל "אמנם עיקר הקושיא ל"ק
דמצינו חצר דהכונה על ההיכל ועל ק"ק
עי' יחזקאל מ"ב ברש"י פסוק י"ז ופסוק
י"ט ובמצודות שם ,מיהו התוס' בזבחים
ל"ב ב' ד"ה שחידשו כ' דחצר היינו עזרת
נשים ע"ש".

נרות חנוכה לעתיד לבוא
רבינו :מסתבר שבזמן שבית
המקדש יהי' קיים ישאר הדין של
נ"ח כל אחד אצלו בבית על הנס
שהיה אז .עכ"ד רבינו( .מהקלטה)
בעטרת זקנים על שו"ע הל' חנוכה סי'
תרע"ו הביא מאמר חז"ל "כל המועדות
יהיו בטלים חוץ מחנוכה ופורים" .בספר
מגיד מישרים (פרשת ויקהל מהדורא
קמא ד"ה שנת ש"ו) ביאר מה שאחז"ל
שחנוכה ופורים לא יבטלו ,שהוא לענין
שיאמרו בהם הלל ותשבחות להקב"ה,
וז"ל "וכן המועדות לא יצטרכו אז (בזמן
תחיית המתים דהוא בתר ימות המשיח
עי"ש) לעשות ככל הנעשה היום ,דהא
איסור חמץ ואכילת מצה היא לאכפאה
סיטרא מסאבא ,וכן בשאר המועדים,
בההוא זימנא לא איצטריך לאכפאה לה
דהא בטל הוא ולא יעבדון במועדייא
אלא דיימרון בהו הלל וזמרין ושירין
ותושבחן לקב"ה ותו לא מידי ,והיינו
דאמור רבנן חנוכה ופורים אינם בטילים
לעולם ,כלומר דהא חנוכה ופורים לית
בהו אלא סיפור נסים דקב"ה בלחוד ,וכן
מאי דיעבדון במועדייא הוי דוגמת
חנוכה ופורים דהיינו סיפור נסים
דקב"ה משו"ה לא יבטלו" .הרי
שלדבריו לא ידליקו נ"ח לע"ל ,ואלי
פרסום הנס ע"י נ"ח בכלל "סיפור ניסים
דקב"ה".
(בשו"ת ציץ אליעזר חלק יג סימן ע' כ'
דלא נודע איה מקום מדרש זה שהביא
העט"ז והמגיד מישרים ,ושבס' קדמות
ספר הזוהר להגרד"ל ז"ל במאמרו על
הספר מגיד מישרים כבר העיר בזה
דבמדרש משלי איתא רק על ימי הפורים

שאינן בטלין לעולם .אלא שכפי הנראה
היה לפניהם חז"ל כזה ונעלם מאתנו
כשם שמצינו עוד הרבה מאמרי חז"ל
שמוזכרים בדברי הראשונים ואנו לא
זכינו לאורם)

מצות נר חנוכה חביבה עד
למאד
מחזה מופלא סופר ע"י אחד מנכדי
רבינו ,אירע זה באחת משנות השמונים
לחיי רבינו ,שנאלץ עקב חוליו לשהות
בבית החולים לתקופת זמן ממושכת
שסופה נגמר בסוף ימי החנוכה .רבנו
שחיבב מאד את מצות החנוכה זירז את
העסקנים שיעשו מה שביכולתם בכדי
שיזכה להדליק נרות חנוכה בפתח ביתו
ולו ערב אחד .ואכן בס"ד לאחר
מאמצים גדולים שוחרר רבינו מבית
החולים ביום האחרון בזמן שעוד יכל
להספיק להדליק נר אחרון של חנוכה.
כאשר רבינו שב לביתו מבית החולים לא
הספיק לעלות לביתו ,והדליק תיכף
כשהגיע לפתח הבנין.
על פני רבינו ניכרה התרגשות גדולה כל
כך עד שלא הצליח להסתירה
מהסובבים אותו ,רבינו בירך את
הברכות בקול רם יותר מתמיד ,ובאותם
רגעים האדימו פניו ואף דמעות נראו
זולגות מעיניו (וציין הנכד שזה אחד
משלושת הפעמים היחידות שראה אצל
רבינו 'דמעות') .והנה אף שבכל השנים
היה ניכר אצל רבינו התרגשות מיוחדת
בחנוכה ובפרט בעת ההדלקה ,בכל זאת
באותה שנה היה זה יוצא מן הכלל.
(מערכת דברים הרבה)
יש לציין כי בשנה זו בו שהה רבינו בימי
חנוכה בבית חולים ,לא הדליק שם נ"ח,
משום שלא הייתה שם אפשרות להדליק
רק על השלחן ,ולדעתו אין יוצאים י"ח
בהדלקה שלא בפתח החצר .ולכן יצא
י"ח בהדלקה שהדליק עליו בביתו שכנו
רבי שר שלום מרזל ,שבירך תחילה על
ההדלקה בביתו ,והמשיך לבית רבינו
והדליק שם בלי הפסק ביניהם .וביום
השמיני שכבר שב רבינו לביתו ,הואיל
ויש ספק אם נפטר בברכת שהחיינו

בהדלקה שהדליקו עליו בביתו ,לקח
רבינו פרי חדש ובירך שהחיינו ,אבל
אמר רבינו שהפרי חדש שלקח הי'
לרווחא דמילתא.3
גם כשנשאל רבינו במי שנסע מביתו
ומינה שליח כדין ולא שמע ביום
הראשון שהחיינו ,האם ביום השני
כשמדליק בעצמו צריך פרי חדש לברכת
שהחיינו ,שהרי השליח כבר בירך על
ההדלקה שבביתו עצמו ולא הפסיק
ותיכף הדליק בבית שכנו המשלחו,
השיב רבינו שיכול לברך שהחיינו בלא
פרי חדש ,שאין השליח מוציא אותו
בברכת שהחיינו.4

ויחזור לתלמודו
מספר אחד הנכדים אשר זכה להיות
מקורב ביותר לרבנו בעיקר בשנים
מוקדמות יותר :בחנוכה מיד אחרי
שהיה רבינו גומר לשיר 'מעוז צור' היה
קם והולך ל'אהל שרה' ללמוד ,אמנם
אם הסבתא ע"ה היתה מספיקה להגיש
לו 'לאטקעס' ,היה נשאר לשבת ואחרי
שאכל מעט מה'לאטקעס' היה הולך
ללמוד ,וכשלא הספיקה להכין קודם
ההדלקת נרות אז נאלצה לחכות עד
שיחזור מלימודו בשעת לילה מאוחרת.5

 3פניני חנוכה ע' כג .וביאר שם ספיקו של
רבינו לגבי ברכת השהחיינו ,שהרי כתב
הרמב"ם (פי"א ברכות ה"י) "אחד
העושה מצוה לעצמו ואחד העושה אותה
לאחרים מברך וכו' אבל אינו מברך
שהחיינו אלא על מצוה שעושה אותה
לעצמו" ,ולפי"ז אע"פ שלא הפסיק
השליח בין הברכה בביתו להדלקה בבית
רבינו לא חל השהחיינו על ההדלקה
בבית רבינו ,ועל כן מן הדין יכול הי'
רבינו לברך שהחיינו ביום השמיני ,ומה
שבכל זאת הניח פרי חדש ,י"ל מפני
שבבה"ל רסי' תרמ"א ד"ה לעצמו כתב
דלדעת תוס' דוקא בעושה סוכה אינו
מברך שהחיינו כשעושה בשביל אחר
שאין העשיה עיקר המצוה אבל במצוה
שעשייתה עיקר המצוה יוכל לברך

רק כשהבטחתי לו שלא
ארשה לשום אדם להיכנס
הסכים ללמוד בבית
מדי ערב בערב לפני תפילת ערבית היה
בנו חביבו של רבינו הגאון רבי שלמה
זצ"ל מוסר שיעור בבית המדרש תפארת
בחורים בית מדרשו של רבינו .בדרכו
לשיעור היה נכנס לבית הוריו לקיים
מצות כיבוד או"א .בביקורו בדרך כלל
אביו רבינו לא היה נמצא שם ,כי היה
לומד במקום קביעותו בבית המדרש
אהל שרה ,והיה מבקר את אמו הרבנית
הצדקנית ע"ה בלבד .פעם באחת מימי
חנוכה הגיע כדרכו אל הבית ,ושמע את
אביו לומד בחדר סגור ,ביקש ליכנס
איליו ולתת לו שלום ,אבל הרבנית לא
הניחה לו להיכנס' ,הבטחתי לו' אמרה,
'אחר שאבא הדליק את הנרות חנוכה
הבחנתי בו שהוא מכין את עצמו לצאת
מהבית ולחזור ללמוד באהל שרה
כמנהגו עד סוף הסדר ,אמרתי לו חבל על
הזמן של הלוך וחזור וחבל על הכח ,אולי
כדאי להשאר בבית וללמוד כאן' ,והשיב
לי ,שחושש שאם ישאר בבית יגיעו
אנשים לדבר איתו ויפריעו אותו
מלימודו ,ורק כשהבטחתי לו שלא
ארשה לשום אדם להיכנס הסכים
ללמוד בבית( .איש על העדה מהדו'
תשע"ו ע' רפו)
שהחיינו גם כשעושה המצוה בשביל
אחרים.
עוד כ' בפניני חנוכה (ע' כד) בשם רבינו,
שהמברך שהחיינו מספק על פרי חדש
אין זה הפסק בין הברכה להדלקה,
וביאר שם דבעצם בכל יום ויום מימי
חנוכה בשעה שמדליק יש לברך
שהחיינו ,אלא שברכת שהחיינו שביום
הראשון פוטר כל הימים ,וכל האיסור
לברך שוב הוא משום ברכה לבטלה
שאינו חייב בה ,אבל אם מברך שהחיינו
על דבר אחר שפיר יכול לברך ואין בזה
הפסק.
 4פניני חנוכה ע' כז.
 5מערכת דברים הרבה.

מבית אי"ש
מבית אי"ש

מבית אי"ש

בשירת 'מעוז צור' במוצ"ש אחרי הבדלה

מבית אי"ש
ההדלקה בבית מדרשו של רבינו
ע"י רבי יהודה שטרסברג זצ"ל עם כניסת רבינו לתפילת מעריב ומסירת השיעור

מבית אי"ש
'שיר ורננים' בבית מדרשו של רבינו
באחד מימי החנוכה אחרי מסירת השיעור

'בית הוראה יוסף שלום'
על ידי תלמידי חכמים תלמידי מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל
ועל פי הוראותיו
ניתן להעביר שאלות במייל
beit.horaah.613@gmail.com

כל הזכויות שמורות כולל תוכן ותמונות
למכון הגרי"ש אלישיב
לקבלת הגליון במייל ניתן לפנות לדוא"ל :
m.harav.elyashiv@gmail.com
'מכון הגרי"ש אלישיב' מפיץ בס"ד את תורת רבן
של ישראל רבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל בארץ
ישראל ובחו"ל וזקוק לתרומות לביסוס המכון
והדפסת הגליונות השבועיים
ניתן להקדיש גליון שבועי לזכות ולעי"נ
לכל עניני הגליון ניתן לפנות בדוא"ל:
m.harav.elyashiv@gmail.com
ניתן לתרום דרך עמדות נדרים פלוס
על שם מכון הגרי"ש אלישיב מס' 2211
התורמים סך  40שקל לחודש
יוכלו לקבל את הגליון כל שבוע בדואר (הדפסת צבע
על נייר כרומו)

