
 à  
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  קכא  .  שולמא�' שמרי הרב �  מצות מילה כהלכתה מלחמת � 

 ג  ................................................יוס� ליברמ� הרב �ק "הטלית במוצש קיפול
  ה  ..........  ל וואזנער"הרב יוחנ� סג �איזה יקדי�  �לציו� של רבו ושל אביו   בהליכה

  ו ........  אמסעל יעקב הרב � כ של בית חולי�"ברכת כהני� בבה, ד כהני� במירו�"ע
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  סא  ...........................................  אלשי! � נא בית אהר� כי לעול� חסדו יאמרו
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  ז  ...................................................................................  ספורנו �נס '  פי
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  מב  .....................................................  ישועות יעקב � טע� הקריאה דחנוכה
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  כט  ...... ל"ר יוס� אוחיו� זצ"הג � לחנוכה בחריפות ובבקיאות בנגלה ובנסתר דרוש
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   � הדלקת נרות חנוכה בשמ� כתית הא� יש בזה הידור
  לא  ............................................  הרב ר� יוס� חיי� מסעוד אבוחצירא

  לב  .........................................  הרב שמואל אהרו� פיש � במצות נר חנוכה לכ�
  שי מרחשוו� וכסלו פעמי� מלאי� פעמי� חסרי� מהו דינ� חד

  לה  ................................  הרב נת� בנימי� בלויא � ט"לגבי בר מצוה ויאצ
  לט  ................  הרב אברה� הלוי ליפשי! �הדלקת נרות חנוכה כיבוס לנשמות  זמ�

  מא  ...... הרב אלעזר רז �הדלקת שמ� , וחודש טבת, הקשר שבי� רבי מאיר בעל הנס
  ובעבר כל הלילה , זמ� הדלקת נר חנוכה אחר השקיעה או לפניו

  מג  ................................  הרב נחו� אבראהא� �  חנוכה די� שליחות בנר
  נ  ..............  הרב מאיר רויז �נרות המנורה בבית המקדש , במצות הדלקת נר חנוכה

   �  שאי� מזכירי� בברכת מעי� שלוש נס חנוכה ופורי� טע�
  סב  .....................................................  הרב גמליאל הכה� רבינובי!

 סז  ..........................  הרב מרדכי יוס� זקוטינסקי �מצות הדלקת נר חנוכה  יסוד
  סט  ..................................  העור� �ש� שמי� על ידי פרסו� מעשה ניסי�  קידש

  ע  .............................................  הרב יהושע פסטרנק �השמ� ונס המלחמה  נס
   �' והול� הא� כל הנרות מעיקר המצוה או רק נר א מוסי  אופ�ב המדליק

  עג  .......................................................  הרב אליעזר הכה� רבינובי!
  עט  ..........  פריעדמא�' הרב צבי ארי � מברכי� על הדלקת נרות בבית הכנסת מדוע

  פ...  שווערד משההרב  � זמ� מסוגל לחינו� הבני� –נוכה ח, לכ� על קר� השור כתבו

  ]וחדוש רושד[
  קג  .......  הרב מנח� רוקח � גמר החתימה בחנוכה � המהדרי� בנר חנוכה מ�  מהדרי�
  קו  ............  הרב יצחק זאב גאלאמבעק � צדיקי� קרוי� חיי� ורשעי� מתי� בעני�

  קח  ................................................  הרב ישראל דנדרובי! �מידה כנגד מידה 
  קי  .......................................  הרב אליהו כה�  � והערות בעניני� שוני� הארות

   ]מכתבי� למערכת[
  קיג  .....................  הרב זבולו� המבורגר � מה קוד� –כהני�  ותיקו� או ברכת מני�

   �לפני הבדלה  מלאכה,  י הדלקה שבביתו"נר חנוכה במדינה רחוקה ע לצאת
  קיג  ..................................................................  הרב חנו� איזנברג

  קיד  .................................................  דוד בלו� הרב  � ממו� של רבי� כנפשות
  קטו  פריעדמא�' הרב צבי ארי �  מתקיעת שופר ותפטור נשי� אי, ט"תמ 'לגל הערות

  קיח  ....................................................  דכי חיי�מר הרב � זירא תרי הוו רבי
  לד  ...............................................................  ל"ר אברה� גנחובסקי זצ"הג

  קכ  ........................................................  ל"יהושע השיל רייזמ� ז' ח ר"הרה
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החומות" שומרי "כולל ר"מ

ת"ו ירושלי� סדיגורא דקהל רב

יוס� משנת מח"ס

במוצש"ק הטלית קיפול
המג"אבענין שכ' במוצש"ק, הטלית קיפול

הוא דענינו מהרי"ל בש� ש') (בסי'
השבת, צאת ע� מיד במצוה להתעסק כדי
ומלאכה אכילה איסור (בדיני החיי� �והדר
לקפלו �שנוהגי כתב י"ד) אות הבדלה, קוד�
�שכ מהרי"ח בליקוטי ומדייק הבדלה, אחר
דבר המג"א שהביא �כיו מהמג"א, לי' משמע

הבדלה. דיני כל לאחר זה

המשנהומביא דברי נ"י * מע"כ
וז"ל: שכתב י"ז) ס"ק ש"ב סי' (או"ח ברורה
טליתו לקפל מותר בע"ש שחל ביו"ט ומ"מ
�שאי א� ולבנה חדשה היא א� כשפושטו
עירובי כשעשה והיינו ביו� בו ללבשו דעתו
�לצור �להכי לו אסור הרי דאל"ה �תבשילי
רבי בחידושי אבל רבא, באלי' כ"כ מחר
עירוב הניח בלא דא� הוכיח איגר עקיבא
עכ"ל. לשבת, סמוכה היא א� שרי �תבשילי
ד� (ביצה �הר" משיטת לתמוה מע"כ ומביא
עירוב ע"י שרי דלא הרי"�) מדפי ט'
�לתיקו דומה שהוא דבר אלא �תבשילי
בשו"ע והגרעק"א ובישול, אפיה �כגו סעודה

האלו. �הר" דברי הביא תרס"ז) (סי'

מקומותוהנה בג' ה� הגרעק"א דברי
לשבת, מיו"ט המטות בהצעת ש"ב (בסי'
תרס"ז ובסי' חצרות, בעירובי תקכ"ח בסי'
בשו"ת אצלינו בס"ד ונתבאר ס"ת) בגלילת
מתאימי� שדבריו צ"ה) סי' (ח"ה יוס� משנת
תקכ"ח בסי' לנו שהציב הכלל וע"פ זל"ז,

שמותרדעירו למה רק מועיל �תבשילי ב
לעשותו רוצה והוא יו"ט, �לצור לעשות
,�תבשילי עירוב מועיל לזה לשבת, כהכנה
לשבת רק ועושהו ביו"ט �שיי שלא דבר אבל
– ואכמ"ל. עייש"ה �תבשילי עירוב מהני לא
וטבילה ס"ת גלילת �עני ש� והבאנו
מהני כהכנה וכשעושהו ביו"ט שמותרות
שעירוב אומרת זאת ,�תבשילי עירוב
לזה �שצרי מצוה לצרכי מועיל �תבשילי

ויו"ט. שבת �לצור

שבת,ולפ"ז �צור הוא טלית קיפול ג�
תהי' אול� קמטי�, מלאה הטלית תהי' שלא
יפה עליה המקוריי� קיפולי� וניכרי� ישרה
שבמוצ"ש הנ"ל המג"א דברי �נבי ובזה –
טליתו, יקפל �לכ תחילה, במצוה יתעסק
במוצ"ש מיד הרי ,�מוב בלתי שלכאורה

________________
שליט"א קנאפלער אליעזר אלכסנדר הרב *
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דאורייתא שמע קריאת היא הראשונה המצוה
ועל בתפילה לחול קודש �בי להבדיל ואח"כ
יותר דוקא, טליתו לקפל �העני ומה הכוס,
דתלמוד במוצ"ש, מיד תורה ללמוד לי' הוי
הרבה שעושי� וכמו ,�כול כנגד תורה

מתמידי�.

ההכנהאולם מיד שיעשה הכוונה
"המאחרי� בבחי' הבאה, לשבת הראשונה
לבוא", וממהרי� (ומיד) השבת �מ לצאת
שהיתה שבת של הטלית קיפול והיא

כראוי, לקפלה אפשר אי דבשבת מקומטת,
מיד שעושה ההכנה וזו הבאה, לשבת ומכינה
הבאה. לשבת �מתכונ שכבר שהבדיל, אחרי

שאומרותואולי בית שלו� סגולת זו
משו� שבת נר עיקר הוי דבשבת הנשי�,
ומנוחה, שבת שכולו יו� שהוא ביתו, שלו�
�מתכונ ומיד לחול, שבת �בי כשהבדיל �לכ
יחד, השבתות מקשר הרי הבאה, לשבת
ומנוחה. בקדושה בשלו� החול ימי ג� להיות

˙·Ë ˘„ÂÁ· Í˘Ó
 ‰ÎÂ
Á ‰ÓÏ

˙¯ÈˆÈעי באות הזה מהאור"החודש נשפע להיות בחנוכה חל טבת חודש וראש �

דר� על החודש כל על בקדושה העיני� להאיר המקור שהוא חודש ראש של

הראב בפירוש ואיתא אזיל, גופא רישא דבתר מא.) (עירובי� יצירה"שאמרו ספר על ד

גדיי עורות ואת ופסוק ש� ירקדו ושעירי� הפסוק מביא גדי, שמזלו טבת בחודש

ידיו. על הלבישה העזי�

Â¯Ó‡פ סופרי� כיו�"(מסכת לישראל קשה היו� והיה יונית התורה כשהעתיקו ז) א

והיינו העגל. כשעשושנעשה כ� ואחר גדולה הארה נשפע היה תורה במת� כי

להשכיח� יו� שעמדה בשעה היה הזה וכעני� החשכות, חזר הלוחות ונשברו העגל

בחינת שהוא גדי שמזלו טבת בחודש היה וזה רצונ� מחוקי ולהעביר� תורת�

שאת, ביתר החוש� מתו� להאיר נפש� מסירות ידי על בנס פעלו אז ודייקא החשכות

ח (זוהר שמובא מה דר� והיינו"על חשוכא. מגו דנפיק ההוא אלא נהורא דלית קפד.) ב

ק (שבת שאמרו וכמו עול� של עליה�"כברייתו עצמ� ישראל שמסרו מצוה כל ל.)

נחקק להיות דייקא זה ידי על שפעלו והיינו ביד�, מוחזקת היא עדיי� וכו', למיתה

יעקב כי ידיו, על הלבישה העזי� גדיי עורות ואת הרמז כ� ג� וזה בלב. חיי� החוקי

ע השעיר"אבינו בחינת שהוא העזי� גדיי של הלבוש ידי על דייקא הברכות קיבל ה

חשוכא. מגו דנפיק ההוא אלא נהורא דלית

˙ÂÎ˘Á‰שה� מפני וחוש� שעיר נקרא יו� והנה הברית פג� על מרמז השעיר של

לטפסר תיבעל הגזירה היה שאז בישראל שלה� הקליפה להכניס רצו

ורצו הנחש בזוהמת משוקעי� שה� שלה� הזוהמא להטיל שרצו והיינו תחילה,

דנפיק נהורא בחינת הנס נעשה זה חשכות ידי על ודייקא ישראל. בנפשות להטיל

בכל כ� וכמו חנוכה. של נרות ידי על ישראל נפשות ולזכ� עיניה� להאיר חשוכא מגו

ש� ירקדו ושעירי� כרמז הזו לחשכות מוכ� הוא גדי שמזלו טבת בחודש ושנה שנה

הופעת"כנ ידי על הקדושה ובירור לתיקו� המסוגל הזמ� הוא הזה בחשכות ודייקא ל

דנפיק ההוא אלא נהורא דלית חודש. בראש שמתנוצ  חנוכה נרות קדושת הארת

הראב שכתב השני רמז וזהו חשוכא. ידיו."מגו על הלבישה העזי� גדיי עורות ואת ד

שנאמר וכמו הקדושה ושפע הברכות לקבל זוכי� דייקא השעיר של הלבוש ידי שעל

ל (סנהדרי� ואמרו בגדיו ריח את וירח כז) (בראשית אלא"ש� בגדיו תיקרי אל ז.)

שמתגברי� ידי על ויברכהו זוכי� זה ידי ועל עזי�. של שט! של רע ריח והיינו בוגדיו,

נהורא. והדר חשוכא דברישא עול� של כברייתו בפנימיות. עצמ� ומזככי�

Ú]"ˆÊ Ô‰Î‰ ˜Â„ˆ È·¯ Ù"[Ï
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סקווירא ראב"ד

יקדים איזה - אביו ושל רבו של לציון בהליכה
רבובענין של �לציו �כשהולכי מע"כ* ששאל

להשתטח �ליל יקדי� לאיזה אביו, ושל
בגמ' מבואר זה הרי לכאו' והנה ולהתפלל,
בשו"ע להלכה נפסק �וכ במשנה, ל"ג.) (ב"מ
ואבידת אביו דאבידת ל"ד) רמ"ב, סי' (יו"ד
קודמת, רבו אבידת מובהק רבו הוא א� רבו,
שאינו ברבו אבל מובהק, ברבו דוקא זהו �אכ

אפיל קוד� אביו אינומובהק שאביו �באופ ו
סקס"ב) (ש� �בש" שכתב וכמו כלל, חכ�

יוס�. הבית בש�

שלומה תלמיד הי' שאביכ� מע"כ שכתב
לו הי' שאביו �באופ דאפילו פשוט נראה רבו,
שא� �הב לגבי משנה זה �אי המובהק, רבו הרבי
קוד�. אביו אז �הב של המובהק רבו אינו הרבי
מע"כ של מובהק בו ג� בנקרא י"ל בנ"ד �אכ
יו"ד ובשו"ע לג:) (ב"מ בגמ' שמבואר והג�
חכמתו רוב א� נקרא לא מובהק דרבו ס"ל) (ש�
הרמ"א שכתב מה דלפי לומר �עדיי יש ממנו,
פסק שלמדו מי דהעיקר המהרי"ק בש� (ש�
לפ"ז והיושר האמת על והעמידו �והעיו ההלכה
המובהק רבו נקרא ז"ל האדמו"ר רבו דג� י"ל
דמי ס"ו) (ש� הרמ"א מש"כ ע"פ ר"ל וג�
שהוא לומר נהגו אחד �זמ בישיבה שלומד
שבעל שאפשר אע"פ הישיבה בעל תלמיד
עיי"ש, ממנו חידושי� יותר שמע הישיבה
לומר אחר טע� יש אול� צ"ע, �עדיי ולמעשה
שמבואר מה ע"פ והוא מובהק רבו דנקרא
בחכמה, מופלג הוא דא� ס"י) רמ"ד (סי' בשו"ע
�בש" וכתב מובהק כרבו דינו רבו אינו אפילו אז
יותר בחכמה מופלג כשהוא דהיינו סק"ב) (ש�
בש� (ש�) הרמ"א כתב ועוד דורו, חכמי משאר
בדורו, ומפורס� הדור גדול שהוא דמי התרוה"ד
בנ"ד ה"ה לכאו' ולפ"ז בחכמה, מופלג נקרא

מובהק. רבו ז"ל האדמו"ר נקרא

סל"ד)והנה רמ"ב (סי' בשו"ע שכתב במה
כנגד שקול אביו הי' א� חו$ קוד� רבו דאבידת
הספרי� בגירסת הגדולה הכנסת �הארי רבו
הזו כגירסא הפוסקי� הסכמת הי' לא שא� וכתב

אביו הי' דא� כהגירסא הוא דעיקר אומר הייתי
כרבו שקול אינו אפילו אז תורה שלמדו חכ�
הסכמת הרי סכ"ס �אכ עיי"ש, קוד� אביו ג"כ
רבו, כנגד שקול הי' כשאביו דדוקא הפוסקי�
שקול אינו דא� סקס"ג) (ש� �בש" שכתב וכמו
קוד�. רבו אבידת חכ� ג"כ שהוא אעפ"כ כרבו

למקו�אולם הליכה �דלעני י"ל אולי
לאביו הליכה שאני החיי� בבית המנוחה
�עני הוא לאביו הליכה �דעני לרבו מלהליכה
של �עני הוא לרבו הליכה �ועני כבוד של
מתפללי� אביו אצל שג� והג� ובקשה תפילה
בספה"ק שכתבו מה ולפי מהשי"ת, ומבקשי�
לבקש שליח שיהא מהנפטר לבקש ג� מותר
באמירת הפוסקי� שכתבו וכמו מהשי"ת
הוא לרבו דהליכה �להיפ וג� רחמי� מכניסי
הליכה עיקר דסכ"ס י"ל �עדיי �אכ כבוד, ג"כ
לאביו הליכה ועיקר תפלה של �עני הוא לרבו
�חסרו אינו עכ"פ ולפ"ז כבוד, של �עני הוא
ז"ל. אביו של מנוחה למקו� קוד� �ליל ואיסור

דכלושמעתי די"ל בזה סברא עוד
בדבר רק אינו ואביו רבו אבידת של השאלה
הוא מי השאלה בא וע"ז לעשות מחויב שהוא
לא כלל, מחויב שאינו בדבר אבל קוד�

לזה. קוד� זה את לכבד שמחויב

העול�ויש ממנהג זו לסברא ראיה להביא
שאביו �באופ ש�, �לית ורוצה �ב לו נולד שא�
ש� כלל) �(בדר �לית �מקדימי ל"ע נפטר כבר

רבו. ש� על שנותני� קוד� אביו ש� על

הליכהולפ"ז �לעני בנד"ד דכש"כ י"ל
רק השאלה �ואי לשניה� �הולכי דבאמת �להציו
�ליל להקדי� דמותר פשוט נראה להקדי� למי
אמנ� להלכה, הוא שכתבנו מה וכל אביו. אצל
זי"ע מרבוה"ק קבלו בסקווירא אצלינו למעשה
חו$ אבותינו לקברי אפילו �מליל למנוע שיש
�אי כלל �בדר אבל לשמחה להזמינ� �כשהולכי
בזה �להארי ויש צדיקי�, לקברי רק �הולכי

בזה. אסתגר ועכשיו
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חולים בית של בבה"כ כהנים ברכת
במירון כהנים ע"ד

שליט"א רבינובי$ �הכה גמליאל ר' הרהגה"ח ידי"נ מע"כ

ברק בבני יקרי� מח"ס

בביתז"ל �מעניי מנהג "ראיתי בשאלתו
לא שכהני� השומר" "תל החולי�
מזכיר זה ש�, הכנסת בבית כפיה�, נושאי�
יכנסו לא שכהני� מהסוברי� שמספרי� לי
למה לברר ורציתי ..�במירו הרשב"י �לציו
ליכנס לה� מותר א� כפיה�, ישאו שלא
לשאת ג� לה� מותר יהיה לחולה, לשמש

כפיה�."

תשובה:

דכלכמה סשע"ב �הש" על סמכו אחרוני�
טומאה נכנסת איננה סגור החדר שדלת
סק"ח, סקכ"ח ברורה במשנה וכ"כ לחדר.
ואפשר לביהכ"נ �הסמו בבית הטומאה "א�
של או ביהכ"נ של והחלונות הפתחי� לסתו�
עד לצאת א"צ לו נודע אפילו ש� שהמת בית
אינה כזו וטומאה ד"ת דנ"כ הנ"כ שיגמור
קוד� �לכה נודע א� אמנ� .�מדרבנ אלא
שיצא יותר טוב �לדוכ לעלות ידיו שנטל
ג� לכתחלה התיר שלא הרי החוצה". תיכ�

.�דרבנ מול דאור' דהוה א� בזה

חולהברם �בכה להתיר דנו אחרוני�
בבה"ח משרת או בבה"ח להיות �שצרי
סרי"ב, ח"ב מהדו"ג טוטו"ד שו"ת וכיוצ"ב:
ח"ג ענגיל מהר"ש סתקנ"ט, ח"א שי תשורת
ח"א יעקב חלקת סרל"ג, ח"ב מהרש"� סכ"ז,
גרע לא בר"כ ג� לפו"ר ולפ"ז ועוד, סכ"ז
ביודע� או ש� להיכנס שמוכרחי� לאלו
טומאה, חשש ללא מיוחד במקו� שנבנה
מברכי� שלא שפיר קשה שהדבר �כיו אבל
�לכה לש� הכנסה על להיזהר אות ג� והוא

כנ"ל. מיוחד �צור ללא

שמחהועוד �מתו צ"ל שבר"כ בזה
לא שמה"ט ה' ברכת מלא טוב בלב �ורצו
ש�, הרמ"א וכמ"ש ביו"ט רק בחו"ל מברכי�

בר"כ. ש� �לבר לא מנהג� ושפיר

שאי�שו"ר סר"ה ב הלוי שבט שו"ת
ועו"ש יולדת, לבקר �כה לבעל ג� להתיר
כניסת להתיר א' רב תכנית נגד סקע"ד בח"ו
שנה ארבעי� לפני ודכרנא לבה"ח. כהני�
ז"ל בלוי �הכה יהודא משה הג"ר בזה יצא
גדולי ועוד ראשוני�) ספרי הרבה (מו"ל
קמו וכעת בפשטות, ונתקבל מפה הרבני�

ה"י. ושריא שרי בכח מורי� איזהו

שרבוומכש"כ צדיקי� �ציו ע"ד
יו"ד תשובה בפתחי וכמובא �לכה האוסרי�
שנהגו "דמה סכ"ג כהונה בתי מתשו' סשע"ב
�אי צדיקי� קברי על להשתטח כהני� איזה
הדורות גדולי וכל שיסמוכו" מה על לה�
לשערי בהקדמה החיי"א וכמ"ש עלה, הזהירו
נכנסי� שהכהני� מאז נשמע אשר "ג� צדק
צדיקי� קברי באמר� הצדיקי� קברי למערות
ב"ד וכל גדול... מכשול והוא מטמאי�. אינ�
עוד". �יזידו שלא הכהני� להפריש מחוייבי�
סי"ח) ס"ב ישראל אר$ (הל' �השלח בפאת
כהני� אד� בני איזה מנהג למנוע "יש כ'
התנאי� צדיקי� קברי על שהולכי�
צדיקי� שקברי באמר� וגאוני� והאמוראי�
�ורבנ וכו' ביד� הוא וטעות מטמאי� אינ�
בטטו"ד וכ"כ הכי", עבדי לא וקמאי קשישאי
ב החכמה בצל שו"ת וע"ע סרל"א) (ש�
�יהי "מי סרל"א יו"ד יציב דברי וז"ל ספ"ב.
הראשוני� המפרשי� כנגד להקל ח"ו
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להלכה �כ שכתבו הפוסקי� וכל והאחרוני�
החמור דאורייתא באיסור חולק, בלי פסוקה
כהני� לנו �שאי ובעוה"ר כהני�. טומאת של
קדושת רק לפליטה לנו ונשאר �בעבודת
יערוב מי מת, טומאת �לעני עכ"פ כהונה

בזה*". ח"ו להקל בנפשו

איזהתמוה לאחרונה שהתחילו מה
באויר פורחי� בהיתרי� �במירו להקל כהני�
ולומדי� – הדורות �מש בזה שהחמירו בדבר
עלינו יערה והי"ת קל: כב"ב דלא מקל קל
בשו"ט ונו"נ עול� גאולת לגאלנו ממרו� רוח

תמיד.
ñ¼½ôê ëš¼−

מאנסי לפ"ק תשעב לי ודודי לדודי אני

עוכ"י ולברכה לטובה הקב"ה יחדשהו

________________
שאמר מה על (קיד:) ב"מ תוס' זאת ובאמת הוה, וכה� אליהו שהחי' הצרפית מב� �ש הקשה *

ויתמודד דכתיב הי' שכה� כיו� אלמנה של בנה החי' היא� לר"י תימה מר. הוא כה� לאו לאליהו רבה

נפש. פקוח �משו מותר הי' לכ� שיחייהו לו ברור שהי' וי"ל וכו', הילד על

מה ע"פ זו קושיא ביישוב עוד י"ל "ולענ"ד לנר הערו� כ' שיטמא. מהו שונמית ב� ע: נדה בגמ'

�אינ �צדיקי שהשיב כה�, אינ� וכי שא"ל ר"ע את קובר כשהי' בסמו� �ש עוד התוס' שהביאו

הי', מצוה מת דר"ע �משו אלא טעמו עיקר הי' לא שזה �ש התוס' שכתבו פי על וא" ,�מטמאי

(קג: בכתובות התוס' שכתבו כמו �חיי רבינו שיטת ע"פ �מטמאי �אינ �שצדיקי אמת הדי� מכ"מ

ג"כ הביאוהו אליהו דבי בתנא ואיתא ב). (כה סוכה לנר ערו� בספרי שכתבתי מה ועיי� אותו), ד"ה

דהרי כשהחיהו, אליהו טימא היא� ל"ק ולכ� הי', יוס" ב� משיח הילד אותו �ש בב"מ התוס'

הי' דבזה שיטמא מהו הצרפית ב� על שאלו לא למה ג"כ א"ש ולכ� מטמאי�. אינ� �צדיקי לשיטתו

הי' שטעמו ודאי אלא הי', שכה� אליהו לו טימא היא� דאל"כ מטמא הי' דלא �לה פשיטא

שהחיהו". לאחר כש"כ �במות �מטמאי �אינ �דצדיקי

שונמית של בנה אמרו טמא, שונמית של בנה אי� טמא במת "נוגע פי"ט זוטא בספרי כ"כ ובאמת

בו ונגעו חזרו לקודש, טהור היה וכשחיה שבעה, טומאת היה טמא בבית עמו שהיה כל כשמת

וכמ"ש פק"נ �מטע צ"ל �ובכול טימאתני". ואתה טמאוני לא מטמאי� אומר זה הרי ,�ה טמאוהו

ראיות. בכמה הנ"ל החיי"א

Ò
 'ÈÙ

‡¯˜ÈÂ(יז (שמות נסי ה' שמו

‡¯˜ÈÂ'ה שמ� קראתי כעני� בתפלתו, הוא ברו� הקדוש של שמו קרא " שמו

כה). ג, (איכה

כלומר‰' ו) ס, (תהלי� להתנוסס נס ליראי� נתת כמו רוממותי, היה ה' " נסי

קמינו נבוס ובשמ� כעני� מתקומ�, כל על ורוממותי מעלתי יהיה הוא ה'

כה). פט, (ש� קרנו תרו� ובשמי וכעני� ו) מד, (ש�

[Â�¯ÂÙÒ]
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öôþë−ñ öþíê ëþí

עמר�" "אור כולל ראש

שמו"ע באמצע אזעקה בעת למקלט הליכה
לפ"ק תשע"ג כסלו ו' בס"ד,

eici ,oprx zif ,oepye sixg icici ceakl ,dglvd yny mr ,dkynde diaxa ,dkxae mely
b"dxd d"d ,dti ezrcy odk ,`xaqe letlta el axuiaepiax odkd l`ilnb`"hily

."jce` ip` mb" q"gn

ינהגאחדשה"ט, כיצד �שאלת דבר על
אזעקה השומע ברק בני תושב
לפי % הוא �ספיקת ועיקר שמו"ע, באמצע
שליט"א קנייבסקי הגר"ח שפירס� מה
ברק שבבני החזו"א �מר שהבטיח במכתבו,

ל אסור דאולי % טילי� יפלו באמצעלא �יל
שכיחא דלא למקלט או �מוג למקו� שמו"ע
דקיי"ל עקבו על �כרו נחש �לדי ודמי הזיקא,

יפסיק. דלא ג) (קד, בשו"ע

באמצעהנה לעקור שלא �כנטיית
זצ"ל הסטייפלער שנהג ראיתי שמו"ע
ארחות בספר העיד כאשר יוה"כ, במלחמת
האזעקה בעת וז"ל: עב) עמוד (ח"ה רבינו
בביה"כ התפלל זצ"ל) (הקה"י מו"ר ביוה"כ
ואמר אזעקה, שיש למו"ר אמרו �לדרמ
שו� יקרה ולא ללמוד וירבו טוב שיתפללו

למקלט. ללכת �צרי ולא דבר

שליט"אוביאר �זילברשטיי הגר"י
לספר (הנספח ימלוכו מלכי� בי בקונטרס
להתנוסס נס ובספרו עג) �סימ ,�אמני מלכי�
שהעומד הוא �הדי שהרי זו, הנהגה מ) �(סימ
יפסיק, לא עקבו על �כרו ונחש בתפלה
נחש להרוג שמותר בפוסקי� מובא ואעפ"כ
על �כרו היה שא� נחש אותו את ג� בשבת,
לסוברי� ג� בתפלתו, מפסיק אינו עקבו
וביאר חייב. לגופה צריכה שאינה דמלאכה
זה, דבר לב) אות (פסחי� שיעורי� הקוב$
כמבואר ממית הנחש �אי רוב שעפ"י �דכיו
הזיקא, שכיח כלא הוי ממילא בראשוני�
.�מסתכני מצוה שלוחי הזיקא שכיח ובלא

דלא בשבת הנחש הריגת �בעני משא"כ
�הולכי �דאי �ל קיימא כלל מצוה של בהקשר
בהצלת י"ל בפשטות לפי"ז הרוב, אחר
דחייב סכנה, הספק כנגד רוב שיש כל הזולת,
ועפ"י מצוה. משלוחי גרע לא שהרי ,�להסתכ
בכמה עליה בני שנהגו מה �מוב זה יסוד
אזעקה, בעת המפר$ מלחמת �בזמ מקומות,
הספק שכנגד מפני בתפלה, להפסיק שלא
כמו רוב, וכשיש רוב, היה מסתמא סכנה
כשיש ג� �כ בתפלה, להפסיק �אי שבנחש

עכ"ד. אזעקה,

אחראמנם �דהולכי הסברא מצד זה כל
מי זה לפי אשר סכנה, הספק כנגד הרוב
לא בתפלה, �לכוי ויכול בעצמו שבטוח
כוונתו שמתבלבל מי אבל בתפלה. יפסיק
ממקומו לעקור רשאי האזעקה מפחד בתפלה
ג) (קד, בשו"ע נפסק שהרי למקלט, ולברוח
וכתב יפסיק, לא עקבו על �כרו דכשנחש
כדי אחר למקו� �ליל יכול "אבל הרמ"א
(סק"י) המשנ"ב וביאר מרגלו". הנחש שיפול
ע"י כוונתו יפסיק, דלא המחבר שכתב דמה
הנחש, את שיסיר לאחר לומר �כגו דיבור,
נקרא לא שהליכה מותר, הליכה ע"י אבל
להסיר �כגו �לצור בהליכה ודוקא הפסק.
סכנה, יהיה לא הסת� �דמ �דתלינ א� הנחש
קצת ג"כ הליכה מקרי �לצור שלא אבל
דא� יפסיק) לא (ד"ה ביה"ל �ועיי הפסק.
הפסק, מיקרי הליכה א� הפוסקי� שנחלקו
גדול �צור שיש דבמקו� נראה למעשה מ"מ
חשיב לא דהליכה המקילי� על �לסמו יש

אחרוני�. כמה הסכימו �כ כי הפסק,
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דתלינ�וחזינן עקבו על �כרו בנחש דא�
הליכה התירו סכנה יהיה לא הסת� �דמ
ורק מרגלו, הנחש שיפול כדי אחר למקו�
הרב בשו"ע פסק �וכ אסור. בדיבור הפסק
יכול אבל אסור, בדיבור דלהפסיק ב) (קד,
מרגלו, הנחש שיפול אחר למקו� �ליל

עיי"ש.

עלועיין שתמה (סקכ"א) החיי� כ�
הנחש, שיפול כדי הליכה התיר �אי הרמ"א
הפסקה. הליכה נקראת הטור לדעת הלא
לו �דאי והשו"ע הטור מ"ש י"ל ותיר$:
ההיא בהליכה דליכא היכא דוקא היינו לצאת
תפלה �צור דאיכא היכא אבל תפלה �צור
שאעפ"י עקיבו על �כרו שהנחש הכא כמו
יכול ואינו פחד קצת לו יש מ"מ סכנה �שאי
מותר והשו"ע להטור ג� בתפלתו היטב �לכוי
היטב ולהתפלל הנחש �מ להנצל כדי �להלו
מג"א אותו רמז התירו$ וזה הלב, בכוונת

עיי"ש. סק"ג), (ש�

מותרתולפי"ז תפלה �לצור דהליכה
�דבנידו נראה המחשבה, טרדת דאיכא היכא
א� הסכנה בעצ� רק תליא לא שאלתינו
התפלה בכוונת ג� אלא לא, או הזיקא שכיח
שהפחד ומי דיליה, דרגא לפו� חד כל
לעקור רשאי לגמרי, כוונתו את מבלבל

בכוונה. להתפלל שיוכל כדי ממקומו

למנועוהיתר כדי ממקומו לעקור זה
להלכה, בפוסקי� מובא הכוונה טרדת
כוונתו ומטריד ספר שנפל ברואה ולדוגמא
להתפלל כשהתחיל או סק"ז), צו (משנ"ב
הידוע למקו� �ליל דמותר ונתבלבל שמו"ע
�ולעני ש�), (משנ"ב סידור מש� ליקח לו
דבר איזה כששכח בספר �לעיי הליכה
(במשנ"ב לנהוג כיצד �לעיי �וצרי בתפלה
מילד להתרחק �ולעני סק"ב), קד �סימ
�סימ (שע"ת המתפלל לכוונת ביותר שמפריע

שעו מאנשי� להתרחק או סק"א) ברי�קד
(שו"ת בתפלתו ונטרד ונדח� לפניו ושבי�
להוציא וכמו"כ קיז), �סימ חיי� שלמת

או לבכות שהתחיל ילד שמו"ע באמצע
(שו"ת לצבור להפריע שלא צרכיו, מבקש
בש� ה, אות כב �סימ ח"י יוס� משנת
�זמי �פלאפו לכבות ללכת וכמו"כ החזו"א).
בשמו"ע ומפריע שמצלצל לביהכ"נ בכניסה

כט). �סימ ח"ט יוס� משנת (שו"ת

חלקוהאמנם ד) (קד, �השלח �שבערו
הני, בכל דאסור "נ"ל וכתב: השע"ת על
�ומ בתפלתו יתחזק ומבלבלו בוכה וכשתינוק
דכשמרגיש מסתבר מ"מ – יעזרוהו". השמי�
את לגמרי ממנו מסלק שההפרעה בעצמו
וכמו אחר, למקו� לעקור רשאי הכוונה
�סימ (ח"ג והנהגות תשובות בשו"ת שכתב
המתפלל, בכוונת תלוי שהכל דנראה לה)
לפני עומד אד� שבתפילה הוא דינא דעיקר
דיש היכי אבל ,�אופ בשו� להפסיק ואסור ה'
בכוונתו מפריעו הכי שבלאו מזה טירדה לו
מותר אזי כלל �לכוי יכול אינו ועכשיו
במחשבותיו מתבלבל שא� �כיו להפסיק,
ומה"ט ה'. לפני עומד אינו הכי בלאו א"כ
ד) (צז, בשו"ע שמבואר דא� המשנ"ב כתב
יכול אינו התפלה באמצע טליתו נפל שא�
מסיק מ"מ הפסק, דהוה בו ולהתעט� לחזור
וג� מותר, �לכוי יכול ואינו לו מפריע זה א�

מותר. לו מפריע כשתינוק �כא

על[ומה לב:) (ברכות בגמרא שמסופר
לענות בתפלתו הפסיק שלא אחד חסיד
תיר$ סכנה. של במצב שהיה אפילו �לההגמו
עקב בטוח שהיה סק"א) קד �(סימ המג"א
שיתקבלו המופלגת וחסידותו בטחונו גודל
חכמת בהגהות וע"ע .�ההגמו אצל דבריו
– ש�). (ברכות ובמהרש"א קד) �(סימ שלמה

בתפלתו]. כוונתו נטרדה לא �ולכ

שלמהושוב הליכות בספר ראיתי
זצ"ל הגרשז"א שהורה ה) הערה פ"ח (תפלה
תשנ"א בשנת המפר$ מלחמת �בזמ לשואל
למקומו �ליל מותר אזעקה, דכשנשמעת
טרוד יהיה שאל"כ �כיו וכדומה, למקלט
בעצמו יודע א� וג� ,�לכוי יוכל ולא ודואג
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עי"ז נמנעי� אחרי� א� אעפ"כ ,�שיכוי
המהומה וע"י לפניו, לעבור שלא כדי �מליל
�ליל לו מותר הוא, ג� נטרד וכו' �והחפזו
בכל �וכ בתפלתו, ש� �ולהמשי זוית �לקר
[ומה – שנפל. מספר גרע דלא כה"ג,
על �כרו נחש דאפילו לג.) (ברכות �דאמרינ
שכתבו מטע� הוא יפסיק לא עקבו
כועס הנחש �שאי שרואה �דכיו המפרשי�,
הרע"ב וכ"כ יזיקנו, שלא מובטח הוא הרי
בשעת שלא דאפ"ה אלא ברכות, במסכת
אפילו להורגו רשאי דשפיר �אמרינ תפלה
הקוב$ בדברי שנו"נ מה עיי"ש בשבת,

(ב וש� – הנ"ל]. הלכהשיעורי� ארחות
דברי בנפשו קיי� דהגרשז"א (16 הערה
"ויחשוב צח) �סימ (טושו"ע הראשוני�
המחשבות כל ויסיר כנגדו שכינה כאילו
וכוונתו מחשבתו שתשאר עד אותו הטורדות
באותה וא� וכלשונ�, ככתב� בתפלתו" זכה

ניכר היה לא טרופי� זמני� בשאר �וכ תקופה
תפלתו סדר שינה לא ומעול� כלל, דבר עליו
אלא ,�חפזו או טרדה מפני בה קיצר ולא
מושל� ובריכוז במתינות כהרגלו התפלל

ע"כ. סיומה, עד התפלה מתחילת

דלאוזה היכא דכל הנ"ל, כדברינו
שיודע וכל כוונתו בתר �אזלינ הזיקא שכיחא
אבל יעקור, לא תפלתו �לכוי שיוכל בנפשו
רשאי �לכוי יכול ואינו מחשבתו שנטרד מי
דההיתר להדגיש ויש – .�מוג למקו� לעקור
להפסיק לא אבל אחר למקו� לעקור הוא

בתפלה. בדיבור

כללית,סוף הוראה בזה לומר �דאי דבר,
מקול נבהל כמה עד נפשו מרת יודע ולב
מחשבתו על לשלוט יכול וכמה אזעקה,
ובכוונה כראוי, בתפלתו �לכוי �ולהמשי

וכנ"ל. תליא, דליבא

קשות"ויה גזרות מכל ויצילנו באמת יתבר� בשמו הבוטחי� בי� להיות שנזכה ר

בב צדק גואל בביאת נפשינו ופדות גאולתינו ויחיש א"ואכזריות

h

‰ÏÚÓ Ï˘ ‰¯Â‡

˙Ï·Âב�] תורה, שלמעלה חכמה נובלת חמה, גלגל שלמעלה ז]"אורה יז, ר

‰¯Â‡מדת כי חמה גלגל הוא שלו נובלת כי ואמר הגנוז. אור הוא שלמעלה

למטה מאירה שאינה אספקלריא אור כי שלמעלה, ואמר מכחה. היו�

ממנה.

‰ÓÎÁשלה ונובלת בראשית, במלת הנרמזת א"להי� חכמת הוא שלמעלה

[ב שאמרו כעני� שבכתב, תורה ידרי�,"היא להחכי� הרוצה כה:] ב

שלמטה חכמה כי שלמעלה, חכמה ואמר למו. דת אש מימינו לג] [דברי� וכתב

ממנה. למטה "

[ÈË�‡˜È¯]
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אתא קרית ואב"ד רב

לאביו לכבד מבקש והוא לתורה לעלות לו שקוראים במי
לובמהא) שקוראי� במי מעכ"ת* �שד

שיקראו מבקש והוא לתורה לעלות
לאביו.

ימיוהנה מקצרי� דברי� ג' נ"ה בברכות
לקרות ס"ת לו שנותני� מי אד� של שנותיו
�למע נאמר או"א ובכיבוד וכו' קורא ואינו
אב כיבוד מצות דע"י י"ל וע"כ �ימי �יאריכו
ע"י לו שנגרע ומה ימי� באריכות �יתבר

אב. כיבוד במצות יזכה בתורה קרא שלא

מאביו,והנה יותר חשוב �בהב �לדו יש
אד� בני י"ד סעי� קל"ה סי' באו"ח והנה
אצל� �מביאי �אי �האסורי בבית �החבושי
וא� ש� וברמ"א וביוה"כ בר"ה אפי' ס"ת
ש� ובמ"ב שרי, �עני בכל חשוב אד� הוא

התורה דאדרבה בתורה גדול כל כתב נ' ס"ק
זילזול ולאו גדולי� אנשי� ע"י מתעלית
בתורה גדול שהוא �לב כשקראו א"כ אצלה,

זלזול. בזה יש לאב קורא �והב

קראוהנהב) שלא לו שנגרע שזה שר"ל מה
הנה או"א כיבוד בזכות יקבל בתורה
שהוא זית באכילת האחרוני� דנו זה �כעי
מועיל שהיה זית �שמ ע� לשכחה קשה
הגר"ח �למר בקונ' דבריה� והוכחו �לזכרו

שליט"א.

מד"תהנה חמורי� סופרי� דברי ידוע
והא מיתה, חייב סופרי� דברי על העובר וכל
הוא �מבר �ואי �לבר ס"ת לו שנותני� דמי

סופרי�. מדברי

h

ÌÏÂÚÏ ÌÈÏË· Ô
È‡ ÌÈ¯ÂÙÂ ‰ÎÂ
Á
‰Óז רבותינו פ"שאמרו מגילה (ירושלמי מ�"ל חו  בטלי� המועדי� כל ו') א

י ופורי�, הטע�"חנוכה אבל חלילה, עצמ� המועדי� שיתבטלו לא ל
ובטל מצרי� וכרבטל מצרי� יציאת לזכר ה� המועדי� שכל בטל, שלה�
עומדי� שעדיי� לעול�, בטלי� אינ� ופורי� חנוכה מצות טע� אבל שעבוד�,
בימי היוני� שעשו כדר� מתורתינו אותנו להשכיח ודור דור בכל עלינו

האלו. החנוכה

ÔÎÂמגוי להכחידנו רשע מחשבת שונאינו עלינו חושבי� שעה ובכל עת בכל
שהקב אלא הרשע, המ� עלינו שחשב הרי"כדר� מיד�, תמיד מצילנו ה

לעול�. בטלי� אינ� ופורי� חנוכה שנסי
¯‰Ó‰ ÈÁ‡Ï ÌÈÈÁ‰ ¯ÙÒ]"Ê ‚‡¯ÙÓ Ï"[Ï

________________
ג שליט"א*הרב רבינובי# הכה� מליאל
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גבוה מדרש בית

מטובהושבע ושבענו או מטובך נו
א

השני�בתפלתהנה בברכת עשרה שמונה
,�מטוב ושבענו – נוסחאות שתי מצינו
קאי אי דפליגי �לקמ ויבואר מטובה, ושבענו
על קאי אי אבל ,�מטוב צ"ל דאז הקב"ה על

מטובה. צ"ל אז ישראל אר$

(ח"אהוהנ �גאו עמר� רב בסדר כתוב
על ברכה �ות וכו' עלינו �בר וז"ל ח') עמ'
את ושבע תבל, פני ורוה האדמה פני כל
�מברכותי ידינו ומלא �מטוב כלו העול�
�מבר ה' אתה �ברו וכו' �ידי מתנות ומעושר
"�"מטוב הנוסח שכתב הרי עכ"ל. השני�

השי"ת. על וקאי

–מבווכן אהבה ספר (סו� ברמב"� אר
שכתב השנה) כל תפלות בסדר – הרגיל דפוס
העול� את ושבע וכו' אלקינו ה' ברכנו וז"ל
הרי עכ"ל. וכו' תבל פני ורוה �מברכותי

.(�(מברכותי הקב"ה על דקאי

אחרבויעוין נוסח שיש "פרנקל" דפוס
�מטוב כולו העול� את ושבע וז"ל ברמב"�,
עכ"ל. וכו' �ידי מתנות מעושר תבל פני ורוה
הרי .�תימ יד כתבי ע"פ קאפח בדפוס וכ"כ
והביא הנ"ל �גאו ר"ע לדברי קרוב שכתב

השי"ת. על וקאי "�"מטוב הנוסח

כ')בשוכ"כ סי' ד' (כלל הרא"ש ו"ת
ממטבע לשנות �אי שמו"ע ובברכות וז"ל
ראיתי ולא שמעתי ולא חכמי�, שטבעו
על וקאי �מטוב ושבענו א� כי מעול�

עכ"ל. וכו' השנה על ולא הקב"ה

כתובאיתאוכן וז"ל שכתב באבודרה�
ויתעדנו וישמינו וישבעו ויאכלו ע"ש �מטוב

עכ"ל. כ"ה) ט' (נחמיה הגדול �בטוב

ס"ד)בשווכתב (סי' מהרש"ל "ת
ולא �מטובי ושבענו אומר אני השני� בברכת

וכו'. מטובה

שהביאבמויעוין סק"ב) קי"ז (סי' ג"א

�מטוב ושבענו שצ"ל הנ"ל ורש"ל מהרא"ש
התפלה. נוסח הוא �כ כי מטובה ולא

עלבעטוהביא קי"ז (סי' זקני� רת
�מטוב שצ"ל המהרש"ל דברי את (�הגליו
אינו מעיי� בבני �המזו �שיתבר דהשביעה
שישפיע ית' בברכת אלא האר$ בגידול תלוי
�שיי הטובה בברכת וג� וכו', מאתו השובע

עכ"ל. בקב"ה
בדר�שובאולם כשהוא העט"ז מסיק

מטובה, יאמר בעיר וכשהוא �מטוב יאמר אז
בסידור בזה �ויעוי דמילתא. טעמא ויעו"ש

דאברה�.צ לותא
סק"א)הבאוהביאו קי"ז (סי' היטב ר

הנ"ל, המג"א דברי את סק"א) (ש� והמ"ב
מטובה כתוב ז"ל האר"י דבסידור והוסיפו
שהביא ס"א) (ש� בערוה"ש �ויעוי ויעו"ש,
מטובה ושבענו וי"א �מטוב לומר מהרא"ש
מטובה אומרי� שבעיר ויש האר$. על וקאי
המקובלי� הסכימו ולזה ,�מטוב �ובדר
בסידור �(א עכ"ד. בסידורו השל"ה כמ"ש
מטובה). ושבענו כתוב להשל"ה השמי� שער

(תלמידבסידורואיתא סופר שבתי ר'
האמיתי נוסח הוא �שכ וכתב ,�מטוב הלבוש)
סעי� (פ"ו בסידור עוד וכתב השי"ת. על דקאי
מטובה האומרי� המתחכמי� דעת לבטל י"א)
ומחזורי� סידורי� בכל נמצא �וכ בה"א,
�מטוב כתוב �שבכול בקל�, כתובי� ישני�
עכ"ל. �מטוב לומר רק לשנות �אי �ולכ בכ"�,

מטוב�,בסידורוכ"כ לומר החיי� �דר
�ממר הלכה (פסקי תפלה פניני בס' �ויעוי
וז"ל שכתוב פח:) עמ' זצ"ל אלישיב הגרי"ש
(זצ"ל) שליט"א רבינו אומר עלינו �בר בברכת
הגר"ח בזה נשאל �וכ עכ"ל. �מטוב ושבענו
עמ' ח"א נוטה דעת (בס' שליט"א קניבסקי
עביד כמר דעביד וז"ל והשיב קצ"ד) אות ש"כ
תשובות פסקי בס' וע"ע עכ"ל. עביד וכמר

בזה. מ"ש ש�) ובהערות ז' אות קי"ז (סי'
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בדיוקי�בשו"אמנם רמ"א סי' (סו� או"ח ע

מהגר"א) והברכות התפלה בנוסח
מטובה ושבענו השני� בברכת וז"ל כתוב

עכ"ל. �מטוב ולא ישראל אר$ על וקאי

ושבענובס'וכ"כ מ"ח) (אות רב מעשה
מטובה. – �עמדי ר"י בסידור וכ"כ מטובה,

תורהבס'ויעוין (מבעל שאמר �ברו
ק"ל) עמ' התפלות, על פירוש שכתבתמימה,

מהנוסח מכוונת יותר מטובה ושבענו דנוסחא
האדמה תוצאת על מוסבת דמטובה ,�מטוב
לומר ראוי הלא ה' מטוב שהוא �מטוב אבל
הרא"ש דברי את הביא ושוב תפלה. בכל

עיי"ש. עליו, והקשה

ס"סבשו"תוהנה (ח"ב �אהר רבי משנת
על �אהר רבי משנת ובס' קס"ו) עמ' ע"ו
שנחלקו כתב ש"כ) עמ' עקב, (פ' התורה
ושבענו או מטובה ושבענו צ"ל אי הנוסחאות
דאז א"י על קאי אי תליא והפלוגתא �מטוב
דקאי מטובה לשבוע �וכלשו מטובה הנוסח
�אמרינ ואי הנ"ל, הגר"א וכמ"ש א"י על

ב"ה. הבורא על קאי �מטוב

כוהנה (ש�)שוב זצ"ל הר"מ מו"ר תב
והנראה .�מטוב דהנוסח כתבו הרא"ש דבש�
בתשובת דמפורש לטעמו אזיל דהרא"ש
�דצרי נוטה דדעתו י') סי' ד' (כלל הרא"ש
והקי$ האביב בימות ג� ומטר טל לומר
הללו בזמני� למטר הצריכות בהמדינות
כפי מקו� כל על הברכה קאי ולפי"ז עיי"ש.
לפי משא"כ ,�מטוב לומר �וצרי שהוא מה
�בזמ רק ומטר טל אומרי� �דאי �דקיימינ מה
א"י, �דר היא דההשפעה ישראל, באר$ המטר
וכמ"ש י"א%י"ב (דברי� וגו' עיני אשר אר$
דקאי מטובה, לומר �צרי א"כ ש�), רש"י
ידה. על מתברכות הארצות וכל א"י, על הכל

דנועוד דקאיכתב, גדולה הוכחה ראה
(כ"ט.) בברכות דמפורש ישראל, אר$ על
ברכה כל של קיצור בה דיש הביננו בתפילת
וזה ,�ארצ בנאות ודשננו מהאמצעיות, וברכה
להדיא �כא דהוזכר הרי השני�, ברכת במקו�

ושבענו לומר �צרי וא"כ ישראל, אר$ רק
בברכת כלל רמוז לא הכי לאו דאי מטובה,
הוזכר הקצרה ובהברכה ישראל אר$ השני�
בס"ד. מאד �ונכו א"א, וזה ישראל, אר$ רק
נתקנו י"ח בתפלת הלשונות כי ידוע ג�
ברכת כל כמו המקרא לשונות על במקומות
(ב'%ז') ירמיה �ועיי הרבה. ואחרי� רפאנו
פריה לאכל הכרמל אר$ אל אתכ� ואביא

עכ"ל. וטובה
ה"בבירושלמאולם סו� בתענית פ"ב י

הביננו, בתפלת אחר נוסח הובא י.) (ד�
שנותינו", �"בר איתא השני� ברכת דכנגד
קאי דזה וע"כ כלל, ישראל אר$ הוזכר ולא
,�מטוב ושבענו לומר �צרי ושפיר הקב"ה על
בזה. והירושלמי הבבלי שנחלקו נמצא הרי

צ"אכן �גאו�עדיי ר"ע רבותינו על ע
שכתבו הנ"ל סייעת� וכל והרא"ש והרמב"�
שהנוסח אע"פ �מטוב ושבענו לומר �שצרי
וכל ישראל, אר$ על קאי בבבלי הביננו של
ככתוב הביננו תפלת הביאו הראשוני�
לדוכתא זצ"ל �מר הוכחת הדרא וא"כ בבבלי,
�כיו "מטובה" ושבענו לומר �צרי שע"כ

וצ"ע. וכמש"כ, ישראל אר$ על דקאי

ג
בוהנה נחהשיב אברה� ר' הרה"ג הנעלה ני

בס' רק שואלי� בחו"ל דאנו שליט"א,
קי"ז סי' בשו"ע וכמ"ש תשרי מתקופת יו�
ולא בבבל, גש� שצריכי� �הזמ שזהו ס"א,
באר$ שמתחילי� �הזמ שהוא �מרחשו בז'
אחר ונגררי� נמשכי� שאנו ונמצא ישראל,
נגרור דלמה היה, הרא"ש וטענת בבל. בני
של במציאות שתלוי בדבר בבל בני אחר בזה
אלא כוותי' קי"ל לא �א גשמי�. הצרכת
כלל תלי לא מ"מ אבל בבל, בני בתר �אזלינ
לומר ראיה �כא �אי וא"כ ישראל, באר$

מטובה.
לאועוד דברי�דע"כ ב' הני תלי

מעול� שמע דלא העיד הרא"ש דהא אהדדי,
ומ"מ מטובה, ולא �מטוב ושבענו א� כי
חכמי לפני דבריו נתקבלו שלא בעצמו כתב
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הרי בשמו. קי"ז בסי' בביה"ל וכמ"ש דורו
בלא אפילו אלא בזה זה תלי דלא מבואר

.�מטוב אומרי� היו הרא"ש שיטת
להוכיחבמשנתובמ"ש �אהר רבי

צ"ל וע"כ א"י על דקאי הביננו מתפלת
מהרש"ל שו"ת דברי בהקד� י"ל מטובה,
�מטוב הוא דהנוסח נמי שס"ל ס"ד) (סי'
איכא השני� דבברכת וכתב הקב"ה, על וקאי
בתבואתה, האדמה ברכת חדא בקשות, שתי
מבקשי� שאנו �מטוב ושבענו בקשת ועוד
לחמכ� "ואכלת� בחוקתי פ' של הברכה
– במעיו �ומתבר קימעא אוכל וגו', לשובע"
אלא מהתבואה לא שביעה וזהו מתו"כ. רש"י
ביאר לזה (וקרוב עכת"ד. נס �בדר מהקב"ה
מבקשי� דאנו א'] [דרוש דבש יערות בס'
רשעי�, ולהיות לנו יזיק לא שהאוכל

טהורומבקשי� מאוכל היינו ,�מטוב ושבענו
עכת"ד). טמא מאוכל ולא

דוהיוצא בקשותמדבריו ב' איכא
ועוד התבואה, ריבוי על חדא השני�, בברכת
הביננו של נוסח והאי מהקב"ה. שביעה על
תחלת על רק קאי "�ארצ בנאות "ודשננו של
(�מטוב ושבענו של ההוספה על (ולא הברכה
בתפלת דוגמאות בכמה מצינו �וכ ועיקרה.
של ובקשה בקשה כל על קאי דלא הביננו
של �מעי אלא דאינה עיקרה, על אלא הברכה
שופטנו השיבה בברכת ולדוגמא הברכה.
ב) שופטנו, השיבה א) בקשות, כמה מבקשי�
ד) ואנחה, �יגו ממנו והסר ג) יועצינו, השיבה
ואפ"ה במשפט, וצדקנו ה) ה', אתה �ומלו
והתועי� רק אומרי� אנו הביננו של בהקיצור
הנ"ל א' בקשה על וקאי ישפטו, �דעת על
הבקשות, שאר על ולא השופטי� השבת של
ולירושלי� וברכת הצדיקי� על בברכת �וכ
�אי השני� בברכת ה"ה וא"כ כה"ג, ג"כ
תחילת כנגד רק הוא שהקיצור כלל תימא
(וקאי האר$ ברכת שהיא הברכה של ועיקרה
.�מטוב ושבענו של הבקשה על ולא א"י) על
ודשננו של מנוסח כלל ראיה �שאי ונמצא
מטובה, – �מטוב של לנוסח �ארצ בנאות

וכמש"ל. אהדדי קאי דלא �כיו

ד

בניביארועוד דאנו לפי"ד זה דכל הנ"ל, בני
�"ות השני� בברכת כשמתפללי� חו"ל
וא"כ א"י, על דקאי האדמה" פני על ברכה
וכמ"ש א"י על קאי ג"כ דמטובה א"ש

ב'). (באות הנ"ל הגר"א בביאור

באמנם בזמ�אנו מבקשי� �שאי חו"ל ני
�מרחשו בז' שהוא א"י בני של הגש� הצרכת
(פני קאי דלא י"ל א"כ מהתקופה, בס' אלא
אר$ כל על אלא א"י אדמת על האדמה)
�בזמ לבקש הו"ל א"י על קאי (דאי ואר$
בבל בני ומשו"ה א"י), לבני גשמי� הצרכת
שבבבל �בזמ אלא �מרחשו בז' ביקשו לא
אמרו חו"ל בני דשאר (והא לגשמי�, �הוצר
העול� דשאר צ"ל הרא"ש, טענת – כבבל
בכוחנו �אי כתפלה דקביעא דמילתא סברו
נקבעת וא"כ ואר$, אר$ כל כפי לשנות
בודאי ועכ"פ חו"ל), לכל בבל כבני ההלכה

וכנ"ל. א"י על קאי לא

א"ואם שלתקשה, בהקיצור למה כ
,�ארצ בנאות ודשננו אומרי� אנו הביננו
דכל �דכיו י"ל האר$, בנאות ודשננו הול"ל
שכתב וע"ד מא"י בא הארצות לכל השפע
לתפלה �לכ (י"א%י"ב), עקב בס"פ רש"י

בי�קצ בה שכוללת זו נוסח קבעו רה
בחו"ל, המתפללי� �ובי בא"י המתפללי�
השני� ברכת של הארוכה בנוסח משא"כ
של נוסח �לתק רצו לא מפורטת, יותר שהיא
האר$ שהיא האדמה" פני "על אלא �ארצ

בעול�. ומקו� מקו� כל של

ובבהא שלנחיתנא �כמנהג סליקנא הא
�מטוב נוסח לומר הדורות בכל ישראל כל
�דארצ הביננו, מנוסח קשה ולא מטובה, ולא
ולא א"י, על שהיא הברכה תחילת על קאי
תחלת דג� או �מטוב ושבענו של הבקשה על
א"י על דוקא קאי לא בכלל הברכה
כל על אלא גש�), בקשת �מזמ (וכדהוכחנו
כללי נוסח הוא הביננו של �וארצ ואר$, אר$
ארצות שאר בתוכה וכלול א"י על שמפורש

עכ"ד. וכמש"נ,
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ושא"ס שמואל ויאמר בעמח"ס

נכרי על קדיש
ראשיבתקופת שלחו הנוראה השואה

את שבגטו%קובנה ה"יודנראט"
ילדי� להציל שיחי' ביליס יהודה מר ידידי
יהודה הנער הגטו. �מתו ולהבריח� יהודי�
ילד ירקות, שק �בתו כתפיו, על סחב ביליס
של לידיו לגטו, מחו$ אל והובילו �קט יהודי
22 נאמנות. לידי� שהעביר� קתולי, כומר
ביליס מר של בזכות� �כ ניצלו רכי� ילדי�
נפשו את שחיר� נוצרי, כומר ואותו שיחי'
הקלגס ציפורני מתחת הילדי� הצלת �למע
הי"ו ביליס מר נסע לאחרונה יש"ו. הנאצי
לעילוי קדיש לומר היה הכביר ורצונו לליטא
של לזכרו רשמי טכס �במהל הנ"ל, הכומר
ולהבדיל רבי� יהודי� ובהשתתפות הכומר
אפשר הא� שאלני �לפיכ ברית. לא בני ג�
שש� הלזה, הכומר לע"נ יתו� קדיש לומר
היקרי�. ישראל מילדי כ"ב �למע בכפו נפשו

עלינותשובה: זו בשאלה �לדו בבואנו א]
ראשית, שאלות. מספר על לעמוד
בקודש שני הבא. לעול� חלק לגוי ישנו הא�
ושייכות מושג בכלל ישנו הא� לידע עלינו
מותו, לאחר נכרי אצל נשמה עליית של
אד� על קדיש לומר אפשר הא� ושלישית,

:�וכדלהל אמו, או אביו שאינו זר

בנכרי הבא" "עולם

ומיהאםב] הבא? לעול� חלק יש לנכרי�
לעוה"ב? חלק לו יש מה�

"ב�איתא כתיב א): (קה, �בסנהדרי
�יוחנ רבי אמר בעור", "בנו וכתיב בעור"
דלא הוא בלע� בנביאות, לו הוא בנו אביו
�מתניתי אתו, אחריני הא דאתי, לעלמא אתי
אומר אלעזר ר' דתניא היא, יהושע רבי מני
שכחי גוי� כל לשאולה רשעי� "ישובו

אלו לשאולה" רשעי� "ישובו אלקי�",
אלו אלקי�" שכחי גוי� "כל ישראל, פושעי
ר' לו אמר ר"א, דברי כוכבי�, עובדי פושעי
נאמר לא והלא גוי�" "בכל נאמר וכי יהושע
"ישובו אלא אלקי�". שכחי גוי� "כל אלא
שכחי גוי� "כל נינהו �מא לשאולה", רשעי�
יש לנכרי הא� תנאי� דנחלקו נמצא אלקי�".

לא. או לעוה"ב חלק

המבוכה.ובדברי רבתה בזה הרמב"�
המקבל כל וז"ל: כתב הי"א ממלכי� דבפ"ח
מחסידי זה הרי ,�לעשות ונזהר מצות שבע
והוא הבא, לעול� חלק לו ויש העול� אומות
�בה שצוה מפני �אות ויעשה �אות שיקבל
רבינו משה ידי על והודיענו בתורה הקב"ה
�עשא א� אבל .�בה נצטוו מקוד� נח שבני
ואינו תושב גר זה �אי הדעת, הכרע מפני
עכ"ל. מחכמיה�, אלא העול� אומות מחסידי
פי"א ובסו� ה"ה סו� מתשובה בפ"ג וכ"כ
חלק יש העול� אומות דלחסידי מעדות,
כתב ה"ד מאיסו"ב דבפי"ד וצ"ע לעוה"ב.
יודע הוי להתגייר] [לבא לו ואומרי� וז"ל:
וה� לצדיקי� אלא �צפו אינו שהעוה"ב
בעול� בצער ישראל שתראה וזה ישראל,
�יכולי �שאינ לה�. היא צפונה טובה הזה,
שמא כאומות, הזה בעול� טובה רוב לקבל
הבא, העול� שכר ויפסידו ויתעו לב� ירו�
נקיט דהכא נינהו, סיתרא"ה ולכאו' עכ"ל.
לנכרי�, ולא לישראל ורק �א �צפו דהעוה"ב

וצ"ע.

כתבוהמהרי"צב] א') מ"ז (יבמות חיות
ברמב"� נפלה דט"ס דצ"ל
בזה שעמדו שציינו וראיתי איסו"ב. בהלכות

סנ פענח בתורתבצפנת כל, ד"ה א' צ' �הדרי
מהרב וחדו"ת ובשיעורי� פי"א אבות
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ספרי� �ואי זצ"ל, �כהנמ הגרי"ש דפוניבז'
תח"י. אלו

כתב:ואכן ש� מלכי� בהלכות ברדב"ז
,�עד �בג הזה החלק �שאי שכתב מי וראיתי
א) יט, �עירובי �(עיי ש� נכנס ערל �שאי
נמצא בו". יאכל לא ערל "כל �וסימנ
כוונת דזוהי ואפשר העולמות, ב' דחלוקי�
הי� מרגליות ובס' איסו"ב. בהלכות הרמב"�
חדש הזוהר דברי את הביא ש� �בסנהדרי
תשובה שיעשה גוי כל שכתב: ד') (ע"ח רות
ביה הקב"ה יעיל ומעבירה, מע"ז ויתפרש
חלק לו יש וע"ד קדישא ונפשא קדישא רוח
בפני חלק אלא ישראל, בני ע� ולא לעוה"ב.
לדברי ג"כ �וציי עצמו. בפני ועול� עצמו
של דהנשמות (�אי ד"ה א' (ה' בע"ז התוס'

אחד. בגו� �אינ נכרי� ושל ישראל

ז"לוכן הלוצאטו רבנו שכתב מצינו
ואול� וז"ל: ז) אות פ"ד (ח"ב ה' �בדר
ישראל. זולת אומות תמצאנה לא לעוה"ב
מציאות �ינת העול� אומות חסידי ולנפש
עצמ� ישראל על ונספחת נוספת בבחינה
ובבחינה לאד�, הנטפל כלבוש לה� ונטפלי�
בחוק� �ואי הטוב, �מ שיגיע מה לה� יגיע זו
דברי יובנו ולפי"ז עכ"ד. כלל, יותר שישיגו

בשופי. הרמב"�

אומותוהנהג] שחסידי נקיט הרמב"�
ז' המקיימי� אלו ה� העול�
שצדיקי מצינו לא בש"ס אול� נח. בני מצוות
�ועיי מצוות, ז' המקיימי� אלו ה� אוה"ע
בתוספתא ואמנ� הטהור. מקורו �לקמ
צדיקי� יש "הא נאמר א') פי"ג �(סנהדרי
לעוה"ב", חלק לה� שיש כוכבי� בעובדי
לדקדק יש לכאו' כוכבי�" ד"עובדי ומלישנא
באופני� לעוה"ב חלק לה� שיש קצת
ואול� ע"ז. עובדי שה� הג� מסוימי�,
לנכרי�. הכוונה ועכו"� ,�כ שאינו מסתבר
שליט"א ארלנגר הגר"א מו"ר שכ' ראיתי �וכ
דט"ס דנראה ש� �סנהדרי אברה� בברכת

גויי�. וצ"ל הוא

הנכריוהר"מ שעל וכתב בזה הוסי�
עליה� ציוה שהקב"ה מפני מצוות ז' לקיי�
דהר"מ נקיט והכס"מ הדעת. הכרע מפני ולא
בזה הביאו ואול� קאמר. דנפשיה מסברא
שחסידי שכ' אליעזר ר' משנת מדרש דברי
מכח ב"נ, מצוות ז' כשעושי� ה� אוה"ע
א� �א הגבורה, מפי נח אבינו אותנו שציוה
ש� ששיתפו או �עצמ מדעת המצוות עשו
הזה. בעול� אלא �שכר לוקחי� �אי ע"ז,
ש�, איסו"ב שמח באור נפלאי� דברי� וע"ע
�דאי א' ל"ח דב"ק דהא י"ל הר"מ דלפי"ד
היינו ועושה, כמצווה שכר מקבלי� הנכרי�
למשה ה' ציוה �שכ משו� מקיימי� כשלא
עי"ש ונח. לאד� ה' צו מפני רק ועושי� רבנו
פרנקל, מהדורת ברמב"� הליקוטי� ובספר

הגרי"ז. �מר חידושי בס"ס ובמכתבי�

הכרעוהנה מפני מצוות ז' מקיי� כשגוי
אומות לחסיד חשוב שאינו נמצא הדעת,
שג� למדנו ר"א משנת מדרש ומדברי העול�.
לו �אי דתו מפני אלו מצוות המקיי� נוצרי
וע"ז משיחו ש� ששית� �כיו לעוה"ב, חלק
(ר"ה בריטב"א �כ ומצאתי במצוותיו. דיליה
יש העול� אומות חסידי דדוקא שכתב א) יז,
הנוצרי� אלו "אבל לעוה"ב, חלק לה�
שפירש וכמו ה�, מיני� בכלל והישמעאלי�
וע"ע הנוצרי". ישו תלמידי דהמיני� רש"י

תי"ח). סי' (ח"א הרשב"א שו"ת

המצילואמנםד] דשאני מסברה י"ל �עדיי
נפשות וכ"ש מישראל, אחת נפש
קיי� לא א� וא� דאפשר מישראל, רבות
הקב"ה, צו משו� ב"נ מצוות ז' את כהלכה
"חסד קרא דאמר דאע"פ רב. שכרו �עדיי
בזה), היראה ספר �(ועיי חטאת" לאומי�
קי"ד בב"מ �ויעויי ידו. על ניצלו ישראל מ"מ
הנביא לאליהו אשכחיה אבוה בר דרבה א'
ובמדרש נכרי�, של הקברות בבית דקאי
שפירשו הביא ומשיח) אליהו (ענ� תלפיות
שעשה גוי מת להציל אליהו �שהל בזה
בספר �וכ הגיהנו�. ממזיקי לישראל טובה
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נכרי יש שא� כתב תש"צ) (סי' חסידי�
לבקש יכולי� לישראל טובות שעשה
את מברכי� �וכ בדינו, שיקל מהקב"ה
.�המ על סרה שדיבר על לטוב הזכור חרבונא

חלקוממילא �אי א� שא� י"ל שפיר
צו לפי מישראל נפשות למציל לעוה"ב
בתפילה להצילו אפשר מ"מ הנצרות,

הקשה. בדינו ולהקל דגיהנו� מהמזיקי�

בגויע נשמה ילוי

להתפללבהאמורה] שאפשר נתבאר לעיל
בעוה"ב יינזק שלא נכרי על
עלינו �עדיי �א גיהנו�. יד בו תשלוט ושלא
כפי נשמה עילוי �עני בו �שיי הא� לדעת
אמירת הבני�, פעולות ע"י בישראל �ששיי
לעילוי מצוות ועשיית תורה לימוד קדיש,

הנפטר. נשמת

(שהזכרנו�ואלו חסידי� הספר דברי ה�
ליהודי�, טובות שעשה נכרי יש "א� לעיל):
�וכ בדינו. שיקבל מהקב"ה לבקש יכולי�
טובה שעשה מומר על לבקש לבקש יכולי�
זכור חרבונא על �יוחנ ר' אמר �וכ ליהודי�,
�וכ רע נכרי אבל .�המ על שדיבר לפי לטוב
על אמר ויצחק עליו. לבקש �אי רע מומר
לו והשיב י) כו, (ישעיה רשע" �"יוח עשו
אבשלו� על שביקש ודוד צדק". למד "בל
דוד של גרמה כי גהינו�, של מדינה להצילו
היה לא אוריה בדבר חטא לא שא� היה,
ועל אביו על המבקש וגר חוטא. אבשלו�

עכ"ל. בדינ�", להקל יועיל לא אמו

שיכולי�ובראשית מדבריו מוכח דבר
אפשר �א בעוה"ב, הנכרי� �די את להמתיק
בתפילה שנתפלל תפלה, ע"י דוקא וזהו
עניינו �אי קדיש �א דינו. להמתקת ישירה
היא אלא הנפטר, לתועלת ישירה תפילה
מפני ורק רבה, שמיה ולקדש לרומ� תפילה
הוא מתעלה הקדיש אמירת את גר� שהנפטר
�שיי כזה שעילוי �ל יימר מי ובזה ידה. על

בנכרי?! ג�

אחדוהנה מצד כתב חסידי� הספר
�א הנכרי, של שמי� �די את להמתיק �שנית
את להמתיק יכול אינו צדק שגר כתב מנגד
מכח� הגר כח ייגרע מדוע ותמוה הוריו. �די
אלא הנכרי? לנשמת המתפללי� אחרי� של
את שימתיק היינו הגר, �לעני דמש"כ שצ"ל
על שלכאורה דאבוה", כרעא "בנא �כדי דינ�
לה� יתווספו וזכויותיו הגר מעשי עצ� ידי
וע"ז א. קב, �כבסנהדרי שמי�, בשמי זכויות
שנתגייר וגר �שמכיו החסיד יהודה רבי אמר
הוריו אחר מתייחס ואינו דמי שנולד �כקט
מרגליות הגר"ר ש� �שציי (וכפי הנכרי�
ל"ש רמ"א), בש� חסד מקור בהערות זצ"ל
א� �א נשמת�. את הטובי� במעשיו שיעלה
ויציל� שישמר� להקב"ה בפירוש יתפלל
תפילתו תועיל בדינ�, אות� ויזכה מהמזיקי�

להקב"ה. תפילה כל כמו

התוספותוכן מדברי לכאו' מוכח
ש� דאיתא הא על שהקשו ב) (י, בסוטה
ייתיה שאבשלו� התפלל המע"ה דדוד
אמרו והא �כ עשה �דהאי דאתי, לעולמא
לא ואבא אבא מזכה דברא א' ק"ד �בסנהדרי
"א"נ וז"ל: תירוצא בחד ותירצו ברא, מזכי
ברא מזכי לא אבא דאמר הא למימר מצי
ע� מלמנותו �מונעי �אי אב כבוד משו� היינו
ודוד מועלת, תפלה אבל תפלה, בלא רשעי�
שהג� לנו הרי עכ"ל. אבשלו�", על התפלל
כרעא "בנא יסוד ע"י נשמה עילוי �שמדי
במקומות נשמה עילוי ל"ש וכדו' דאבוה"
בקשה שעניינה תפילה, ע"י �א מסוימי�.
שפיר נשמה, דעילוי גרמא ולא נשמה לעילוי

מהני.

מעטוהלום הס"ח דברי לפרש נראה
(במש"כ במק"א הבאנו דהנה אחר. �באופ
דברי את הנפטר) לע"נ הקדיש זכויות בגדרי
(ח"ב ז"ל מפראג המהר"ל לאח החיי� ספר
בשביל מתי� דעלמא שרובא שכתב פ"ח),
וכשעומד האד�, במיתת המתכפר ה' חילול
שיתגדל התיבה לפני ואומר החוטא �ב
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אבי, מות על אני ומתנח� רבה שמיה ויתקדש
מיד מיתתו, ע"י מתקדש אביו וש� הואיל
אביו, שעשה השי"ת חילול �עוו עי"כ מתכפר
לע"נ קדיש אומר דכשגר י"ל ולפי"ז עי"ש.
�שיי �שאי �כיו דינו, יומתק לא הנכרי אביו
בנכרי. מיתה ע"י מתכפר ה' חילול �דעוו
�לעוו קשר בלא היא דהכפרה א"נ ג� וכמו"כ
שרק נראה החיי� ספר מד' מ"מ ה', חילול
דהקדיש בהודאת� מועילי� משפחה בני
הרוגי שמשפחת הש"ס דברי �וכעי להנפטר,
�א דנת�. יפה ואומרי� לבי"ד מודי� בי"ד
�לב נחשב לא ההלכה שמבחינת בגר,
דינ� להמתיק יועיל לא הנכרי, אביו משפחת
בזה. ויל"ע לבנו נחשב שאינו �כיו בהקדיש,

הרמב"�אמנםו] מדברי ע"ז להקשות יש
גבי דכתב לב), יא, (בראשית
שמא "או וז"ל: אברה� אבי תרח של פטירתו
בזכות חז"ל שאמרו הבא לעול� חלק לו יש
"בנא �שדי סבר �שהרמב" נמצא עכ"ל. בנו",

הנכרי. בתרח ג� �שיי דאבוה" כרעא

במק"אואולי שכתבתי עפ"מ בזה י"ל
חיי בפרשת שמואל רינת בקונטרסי (עי'
נחשב אברה� עבד דאליעזר דמצינו שרה)
לזה, נחשב אברה� �ב ישמעאל וג� לארור
לחמור", הדומה "ע� עליה� אמר ואברה�
הכניס שאאע"ה וכפי נתגיירו, לא אמאי וצ"ע
דנראה בזה ואמרתי השכינה. כנפי תחת רבי�
עול קבלת א) עכו"�. בגרות דיני� ב' דאיכא
ב) הית"ש. �בשלטו והכרה ומצוות תורה
מוכח זה �ודי ישראל. לכלל �כ ידי על כניסה
א'. י' בכתובות �קט גר בסוגית דוכתי מכמה
קבלת ע"י ישראל לכלל הגר דהכנסת וי"ל
מושג כשישנו דוקא היא שמי� מלכות עול
סיני הר ממעמד היינו ישראל", "אומת של
�בזמ �א ואומה. לע� בהיות� �ואיל
של מושג כלל היה לא �כשעדיי האבוה"ק,
כנפי תחת הנכנס אזי ישראל", "אומת
ע"ע שקיבל למרות ישראל, �ב אינו השכינה
ואליעזר דאה"נ א"ש ולפי"ז מצוות.

כנפי תחת להכנס ע"ע קיבלו וישמעאל
לכלל הכניס� לא דזה מאחר �א השכינה,
הדומי� ח� כבני נשארו ישראל, ואומת
חז"ל אמרו אמאי בס"ד ביארתי ובזה לחמור.
תמנע, את לגייר רצו לא דהאבוה"ק במדרש
בה חפצי� לא שא� אמרה זאת בעקבות אשר
דמהא לאליפז. ונישאה בזרע� ותדבק �תל
שתמנע מוכח האבות בזרע להידבק דרצתה
השכינה כנפי תחת להכנס רק רצתה לא
ישראל מאומת כחלק להיכנס ג� אלא גרידא,
�כיו דחוה, האבוה"ק �ולכ ישראל, וזרע
הישראלית, האומה לה נוצרה לא �שעדיי
ולפי"ז גירות. ע"י ממנה חלק להיות שאפשר
דאבוה" כרעא ד"בנא אברה�, גבי דה"ה י"ל
לאומה היותנו אחר דוקא הוא בנכרי דל"ש
חדל המתגייר שהגר נאמר שאז ויחס,
אומת בצל שנכנס �כיו הנכרי לאביו להתייחס
נחשב שפיר תורה �מת קוד� �א ישראל.

תרח. של כבנו אברה�

הספרואמנםז] דברי ביאר שליט"א אמו"ר
וההוא אחר, �באופ חסידי�
יעתיר שיהודי ראוי לא דבר של שלאמיתו
מטיב בהיותו ורק הנכרי, �די המתקת �למע
ואמו שאביו גר, אמנ� זאת. התירו ליהודי�
שימתיק �נכו אי"ז ישראל, לחיי הביאוהו לא
אי"ז נכרי בהיותו עמו שהטיבו ומה דינ�,
שיחי'. פרנקל מהגר"י שמעתי �וכ נחשב.
יועיל "שלא חסידי� הספר �מלשו אמנ�
כדבריה�. בעניותי משמע לא דינ�", להמתיק

אחר אדם על קדיש

שאינוובדיןח] אד� על קדיש אמירת
וכבר דשרי, נודע כבר מהוריו
ששוכרי� ת"ג סוס"י ב"י �עיי רבי�. ביה דשו
�ב הניח לא כשהנפטר קדיש לומר אד�
סק"ב קל"ב סי' במג"א בזה �ויעויי אחריו.
ואבהע"ז סק"ז שע"ו יו"ד תשובה ובפתחי
ואגרות ל' אות נ"ה סי' החיי� כ� סק"ב, פ"ט
�אי זה משו� וממילא רנ"ד. סי' יו"ד משה

אביו. שאינו גוי על קדיש שהאומר �חסרו



hi

שליט"א הדור גדולי הכרעת

אהר�שובט] �זק שבשו"ת מביאי� ראיתי
�אהר מוה"ר הנודע �(להגאו
בזה �ד פ"ז) סי' ,�קרלי אב"ד זצ"ל �וואלקי
לע"נ קדיש לומר מחויב וגר שאפשר וצידד
נפטר שהתגייר שע"י יאמרו שלא ומפני אביו,

הרמ וכדברי אביו, את לכבד ב"�מהחובה
הנודעי� רעק"א �גליו וד' מלכי� בהלכות
על קיבלו שהנכרי� וא� אב כבוד בהלכות
שהגר היא ומסקנתו הוריה�. את לכבד עצמ�
על שאומרו יורגש שלא �באופ קדיש יאמר
בטיב בקיאי� לא שאנו וא� הנכרי. אביו
הגוי נשמת והא� הקדיש ע"י הנשמה עליית
יזיק, לא % יועיל לא א� מ"מ עי"כ. תתעלה

לאומרו. ואפשר

התורהונדברתי גדולי ע� בדבר
קניבסקי הגר"ח �מר מו"ר שליט"א. וההוראה
לא "לכאורה בזה"ל: בזאת לי כתב שליט"א
הגר"י לי כתב וכעי"ז בגוי". קדיש שמענו
�שטינמ הגראי"ל �מר שליט"א. �זילברשטיי
לו יעזרו לגוי ש"קדיש דבר השבני שליט"א
על קדיש לומר ואפשר למת... רוח כוסות כמו
גרוס הגר"מ ג� לו". יעזור לא הקדיש �א גוי,
לידו, בא דומה שמעשה בזה לי אמר שליט"א
ליהודי, רב �הו בצוואתו הוריש עשיר כשגוי
נשמתו. לעילוי קדיש יאמר שהיהודי שבתנאי
זצוק"ל אלישיב הגרי"ש �מר �כ על ואמר
מאד �יתכ כי א� קדיש, לומר שאפשר
א� ג� �א הנכרי. לנשמת יסייע לא שהקדיש

יזיק... לא % יועיל לא
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È�‡Â.מלמד ובלי ספר בלי לי שנתגלה מה בכא� ל� לגלות רוצה סבע אברה� הצעיר

חנוכה. החשמוני� מועד נקרא למה תבניתו פי' שמעתי ולא ראיתי לא ומעול�

ÌÈ�ÂÈ‰מתורת�ע לשכח� הנסי� בעל כאומר� דת. על להעביר� ישראל על מדו

רוח העיר שהש� עד באר . כלי� כמעט ישראל שבעונות עד וכו'.
שמ� הנקראת ה' בתורת העוסקי� המשחה. בשמ� המשוחי� הכהני� ה� החשמוני�

עד התורה. שהיא טוב משמ� כשבא ש� טוב וזהו טובי�. שמני� לריח ואמר ז� זית

תורת�. עוסקי ביד וזדי� כאומר� ביד�. היוני� נמסרו והמצוה התורה שבסבת

Ô‡ÎÂ.אד� של כחו שמתשת בתורה עוסקי� שה� לפי חילו. ה' בר� בה� נתקיי�
בה עוסקי� שהכהני� התורה בסבת זה וכל חלשי�. ביד גבורי� מסרת וזהו

כ בה שיש התורה על רמז שזה ז�. זית שמ� ע�"שנקראת ביתא אלפא של אותיות ז

מנצפ שה� בני"הכפולות שכל פי על א! שפירושו למאור. כתית ז� זית שמ� וזהו .�

לרגלי נר כאומרו התורה. באור נפש� להאיר למאור. הוא וכתותי�. מדוכאי� תורה

פ� היא זה בשמ� נס נעשה ולכ� אד�. נשמת א"להי� נר ואמר לנתיבתי. ואור דברי�

כ של בחותמו חתומה שהיתה שמ� כ"של של וחותמו תורת"ג. כאומרו התורה היא כ
דברי�. מבשאר יותר התורה בשמ� נס נעשה החות� זה ובשביל בפיהו. היתה אמת

התורה. בשמ� עוסקי� הכהני� שהיו לפי

¯Á‡Âז זית שמ� שנקראת התורה בכח זית. בשמ� נעשה הנס כ"שזה בכח ז"�.

כ לה שיש התורה שמכח אחר בה�. והתעסקו תורה של אותיות"אותיות ז
בי בכא� הוסיפו ולכ� הנס. זה בכ"נעשה חנו ואמרו כ"ת שעולה אותיות"ה. כנגד ז

מוכרח ואפלה. וצוקה בצרה בה� שאנו הבאות בגליות שראוי לנו לרמוז התורה.

הצרות. מכל נצלי� נהיה ומיד אורה ונאיר בתורה שנעסוק

¯Á‡Âלרמוז חנוכה המועד זה לקרוא ראוי הנס. זה נעשה התורה אותיות שמכח

בכ ה."חנו

[Ô�Á˙‡Â ¯ÂÓ‰ ¯Â¯ˆ]
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זצ"ל ראטה חיים אברהם רבי הרה"צ
אמוני�"האדמו משומרי ר

חיי� חוקי בעל

החשמונאים בימי המזבח חנוכת בענין

תמניאאיתא דחנוכה יומי בכסליו, בכ"ה �רבנ דתנו חנוכה, מאי ע"ב) כ"א (שבת בגמרא
כל טמאו להיכל יוני� שכשנכנסו ,�בהו להתענות ודלא �בהו למיספד דלא ,�אינו
אחד �פ אלא מצאו ולא בדקו ונצחו�, חשמונאי בית מלכות וכשגברה ,% שבהיכל השמני�
בו נעשה אחד, יו� להדליק אלא בו היה ולא גדול, �כה של בחותמו מונח שהיה ,�שמ של

והודאה. בהלל טובי� ימי� ועשאו� קבעו� אחרת, לשנה ימי�. שמונה ממנו והדליקו נס

זו:ויש בסוגיא קושיות כמה להקשות

בכסליו,[א] כ"ה יו� וכי וכו'. �אינו תמניא דחנוכה יומי בכסליו בכ"ה חז"ל דנקטו �הלשו
וכו'. יומי בכסלו מכ"ה למימר ליה הוי אחד, יו� רק איננו והלא ,�יומי התמניא כל הוא

לא[ב] מה מפני באור �צרי והודאה, בהלל טובי� ימי� ועשאו� דקבעו� שאמרו מה
חנוכה ימי שמונת וקבעו נאמר הנסי� על בנוסח ג� נרות, הדלקת על קבעו� כי נמי אמרו

ההדלקה. כלל נזכר ולא הגדול �לשמ ולהל"ל להודו"ת אלו

של[ג] ש� קריאת �
ÎÂ‰להביÁ�לה היה �כ א� ,�והשמ המנורה ע� היה הנס הרי
חנ"ו ש� על הוא חנוכ"ה, כי כתב �הר" והנה האורות. חג או ,�השמ חג לקוראו ז"ל לחכמינו

חינו" ש� על הוא חנוכ"ה, כי כתב ז"ל המהרש"א �ומאיד כיכ"ה. בו, שחינכו המזבח �
.�בסמו ענינו עוד ויבואר המזבח, גבי על שק$ הקריבו היוני�

אחר[ד] חנוכה, ימי� שמונה �עושי מדוע תר"ע) �סימ (או"ח יוס� הבית קושיית לתר$
שנתמלא ,�הראשו ביו� ג� נס שנעשה הוא התירוצי� �מ ואחד ימי�, שבעה רק היה שהנס
על שהקשה מה א') ס"ק (ש� זהב בטורי �ועיי המנורה �תו אל שהוריקוהו אחר �בשמ �הפ
חלה הברכה �אי כי ,�בפ �שמ מעט שנשתייר לומר �צרי �כרח על כי ש� וכתב הזה. התירו$
שהוא וגלוי מופלא דבר הוא הנס �עני הלא כי �להתבונ יש ולכאורה % ש�. �עיי ,�ריק דבר על
מופלג הנס היתה לא כי ונמצא מכוסה, נס הוי בברכה, כשנתלבש אבל הטבע, מגדר למעלה

.�כ כל
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כי[ה] מפני הוא חדש, זית �שמ הביאו שלא מה כי �הר" שכתב מה ביאור �צרי עוד
�הפ מאותו שהדליקו הנס והיה חזור, ימי� וארבעה �הלו ימי� ארבעה �נתאר לש� �הדר
ע� שיגיעו נס לעשות היה נבצר וכי וקשה ,�הזמ אותו כל על והספיק ימי� שמונה �במש
אחריה� דורות בהרבה צדיקי� וכמה בכמה ומצינו וראינו ,�העליו גליל עד �הדר קפיצת
למיגנא, בניסא �כ כל לאפושי זקוקי� היו מדוע �כ א� ,�הדר קפיצת בעניני כאלו נסי� שפעלו

הוא. דבר והלא

בכסליוונראה נגמר �דהמשכ פ"ו) רבתי (פסיקתא ז"ל אמרו הנה כי הקושיות, אלו כל ליישב
בימי �מכ אחר אותו פייסו �לכ מתבייש, כסליו ונמצא ,�ניס בחודש אותו וחינכו
�במש חינוכו נמשכה אשר ,�המשכ בדוגמת יהיה בא� הוא הפיוס עיקר והנה החשמונאי�.
המזבח �חנו ג� יהיה �למע �לכ האש. לירידת השמיני ויו� המילואי�, ימי שבעת ימי�, שמונה
ימי� בשמונה המזבח את �לחנ לשיוכלו ימי�, שמונה במנורה הנס נעשה ימי�, שמונ"ה
נס עיקר כי המזבח, �חינו" ש� על חנוכ"ה נקרא שפיר �ולכ כסליו. חודש יתפייס ובזאת
על חדש �שמ מביאי� היו אלא המנורה לנס כלל נזקקו לא זה דאילולי בשבילו, היה המנורה

לעיל. כאמור �הדר קפיצת ידי

הל'ובזה �ומוספי �תמידי מהלכות (פ"א הרמב"� מדברי עוד להקשות שיש מה יונח
תמיד יקריבו שחר, של התמיד הקריבו ולא הזידו, ואפילו שגגו, או טעו א� כי שכתב י"ב)

הי אבל המזבח, �בשנתחנ אמורי�, דברי� במה הערביי�. �בי לאשל �שעדיי חד"ש מזבח ה
בתמיד אלא העולה מזבח �מחנכי �שאי הערביי�, �בי תחילה עליו יקריבו לא כלו�, עליו קרב

(עכ"ל). שחר של

עליווהנה בהקריב� המזבח את טמאו היוני� כי חד"ש, מזבח עשו וודאי החשמונאי�
של שהות �צרי זה והלא חדש, ובנאו �היש מזבח את הרסו אחד שביו� �יתכ �והאי שק$.
(פ"א הרמב"� שפסק כמו החציבה, �לצור אפילו להשמיר זקוקי� שהיו ג� ומה ,�זמ איזה
א� כי לחנכו אפשר שבלתי אלא עוד ולא משנה), בכס� ש� �עיי ה"ח הבחירה בית מהלכות
�ואי ע"א), מ"ט (מנחות חכז"ל שאמרו כמו הערביי�, �בי של בתמיד ולא שחר, של בתמיד

ביו�. שעות ארב"ע עד המזבח, �בני את לסיי� �יתכ

המנורהואם את הדליקו �אי יותר יקשה אזי יו�, באותו חינכוהו לא �דאכ לומר תמצא
התמיד, וד� התמיד. לד� קודמת נרות, חמש הטבת המזבח, מערכת סדר כפי והלא ביו�, בו
תלויה הנותרות, הנרות שתי שהטבת הרי ע"א). (ל"ג ביומא וכמבואר נרות, שתי להטבת קוד�
מאי ותו המנורה, להדליק יכלו לא התמיד, קרבה לא וא� שחר, של התמיד הד� בהקרבת
בטעמא ע"ב) כ"ד ד� (יומא בגמרא פלוגתא יש כי והג� טהור, �שמ" �פ" מציאת להו אהני
ח) ל (שמות דכתיב לה סבר �יוחנ דרבי נרות, החמש הטבת לאחר מפסיק שהיה דמילתא
את להרגיש בכדי סבר לקיש וריש בקרי�. לשני חלקהו הנרות את בהטיבו בבוק"ר בבוק"ר
פני� כל על אבל מעכב. אינו לקיש ולריש לעיכובא, הוא �יוחנ דלרבי ש� ואמרו העזרה. כל
התמיד הקרבת בטר� להדליקו צריכי� מקו� מכל אמנ� מעכב, שאיננו דאמר �המא לפי אפילו
לא הערביי� �בי של את ג� אז שחרית, של תמיד את הקריבו לא וא� הערביי�, �בי של

הנרות. את הדליקו �ואי שחר, של בתמיד אלא �מחנכי �אי כי הקריבו,

להקריבואשר �יכולי והיו המזבח, אז שנבנה ועצו�, גדול נס שנעשה לומר בהכרח �כ על
בש� כתב ו') משנה דמגילה ג' (פרק טוב יו� בתוספות ובאמת שחר, של התמיד את עליו
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משוק$, המזבח את מצאו היוני�, מידי המקדש את החשמונאי� שכבשו שבעת המכבי, ספר
נעשה זה שכל לומר �וצרי עיי"ש. בכסליו, בכ"ה אותו וחינכו מחדש, ובנאוהו ונתצהו, וסתרוה

לעיל. כמבואר הטבע מגדר למעלה נס ידי על

המנורה.ולפי"ז ונס ביו�, בו וחינוכו המזבח, �בני נס נסי�, שנ"י �כא שהיו נמצא
המזבח חנוכת את �להמשי כדי היה �השמ דנס המזבח, �חינו" ש� על חנוכ"ה וקראוהו

וכאמור. ימי� שמונה

כלובהכי בפי אחריתא יומא שנקרא מה בטעמא מילתא חנוכה) לזאת (בדרוש פירשנו
‰ÎÂ
Á ˙‡Ê,אותו המשח ביו"� המזבח חנוכ"ת זאת פד) ז (במדבר תורה אמרה כי לומר ויש ,

כי התורה ורמזה וגו'. אותו המשח אחר"י המזבח חנוכ"ת זאת פח) ש� (ש� �כ לאחר וכתיב
אחר"י המזבח חנוכ"ת זאת יהיה �כ אותו המשח ביו� המזבח חנוכת �בניס עכשיו שהיה כש�
לחודש הפיוס יהיה שאז החשמונאי�, של �בזמ ומופלג רחו"ק �בזמ דהיינו אותו, המשח
ימי� שמונה �שימש �באופ עכשיו נעשה אשר הלזה �חינו" כדוגמת חנוכ"ה עוד יהיה כסליו,
חנוכ"ה הש� שקריאת �ומכיו כסלו, חודש יתפייס ובזה השמיני, ביו� �החינו עיקר ויעשו
,�החינו היה שאז בדייקא, �האחרו" יו� על קאי הש� עיקר �לכ המזבח, �חינו" ש� על הוא

השמיני יו� נקרא �
ÎÂ"‰ולפיכÁ ˙"‡Êדהיינו ,˙"‡Êעיקר הוא הזה), 
Í"Â(היו�ÈÁ‰של
בכתוב נרמזי� אלה כל כי ובהיות המזבח, ע� �‰Á˘Óהמשכ È"¯Á‡ Á·ÊÓ‰ ˙"Î
Á ˙"‡Ê

Â˙Â‡נקרא �לכ .‰"ÎÂ
Á ˙"‡Êולא הכתוב, �
ÎÂ‰כלשוÁ ‰"Ê.ודו"ק

ידועומעתה היה לא וכי המפרשי� והקשו חנוכ"ה. מאי הגמרא שאלת זהו כי לומר יש
�מדליקי אשר הנסי� מאורעות מעת שני� מאות כמה אחר החנוכה �עני מהו הש"ס למסדרי
על א� כי חנוכ"ה, ימי עצ� על היה לא שאלת� כוונת אלא % שנה. בכל החנוכה נרות את
היה הראוי �מ זית, �שמ ע� המנורה בהדלקת הוא החג שמצות �דכיו החנוכה, ש"� קריאת

ש ,�כ נקראו ומדלא האורות. חג או ,�השמ חג אלו לימי� עודלקרוא �כא דאיכא מינה מע
ז"ל רש"י ג� שפירש מה וזהו דייקא. חנוכ"ה בש� �אינו �יומי נקראו מדוע �
Òעני ‰ÊÈ‡ ÏÚ

‰ÂÚ·˜.נקבע נס איזה על חנוכ"ה הש� קריאת דהיינו

השמ�ויש �הפ לזכר הוא שחנוכה היטב שידע א כי ,�המקש בדברי עוד להעמיס
היו הלא זאת, לכל זקוקי� היו למה לו קשה מקו� מכל אבל ימי�, שמונה ממנו שהדליקו
כי מינה �שמעינ �כ עשו ומדלא ,�הדר קפיצת באמצעות חדא ביומא �השמ את להביא �יכולי
נס איז"ה על �כ וא� ימי"�, שמונ"ה להדליק נקבע"ה שלזכרו נס �עני איזה עוד �כא אירע

וכנ"ל. הללו ימי� שמונה להדליק נקבע

בגמראותירצו זה 
ÔÂעלÈ‡ ‡"È
Ó˙ ‰ÎÂ
Á„ ÈÓÂÈ ,ÂÈÏÒÎ· ‰"Î· Ô
·¯ Â
קביעות„˙ כי ,
�בפ הנס נמשכה ,�אינו תמני"א �ולכ המזבח, �חינו" ש� על הוא ימי� בשמונה חנוכ"ה
חנוכת של בדוגמא ימי� שמונה המזבח את דא בזימנא יחנכו �למע ימי�, שמונ"ה �השמ"
,�אינו תמניא דחנוכה יומי בכסלו בכ"ה �בלשו שנקט ,�התרצ בדברי זאת כל וכמדוייק .�המשכ

כי בכסליו, מכ"ה אמר ·ÂÈÏÒÎולא ‰"Î·להיות הראוי �מ היה �אכ דייקא, יו� באותו היינו
‰"ÎÂ
Á„ ÈÓÂÈשיהיה כדי ורק בכסליו, בכ"ה נגמר �המשכ �בזמ �כ כי המזבח, �חינו" של ,

�לפיכ ,�המשכ של �החינו כמו המזבח �
È"‡חינוÓ˙Ô"Â
È‡.�ימי שמונה חינוכו �שנמש
המזבח �בני של הגדול נס ש� על נקבע באשר קבעוה, נס איזה על �המקש שאלת יונח �ובכ
.�הדר קפיצת ידי על ולא ,�בשמ" נס נעשה ימי�, לשמונה להמשיכו וכדי אחד, יו� �במש
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באמרו הקודמי� לדבריו ולפרש לבאר �התרצ שהתחיל Â‡ÓËÂוזהו ÏÎÈ‰Ï ÌÈ
ÂÈ‰ ÂÒ
Î
˘Î˘
'ÂÎÂ ÌÈÓÈ ‰
ÂÓ˘ Â
ÓÓ Â˜ÈÏ„‰Â Ò
 Â· ‰˘Ú
 ,'ÂÎÂ ÌÈ
Ó˘‰ ÏÎתחילת על �והול סובב זה וכל ,

ניצחו �האי המאורעות השתלשלות סדר כל מחדש לספר עתה שביקש ולא הדברי�,
כי רב, בי בר כל אל מפורס� דזהו ,�שמ של �בפ נס נעשה ואיככה היוני� את החשמונאי�
שיהיה מוכרח שהיה הטע� כי לומר רצה אלא ניסא. לפרסומא חנוכה לנרות מדליקי� הכל
הש� עצ� נקרא זה [שעל המזבח �חינו" �זמ �שימש כדי הוא ימי�, בשמונ"ה ניסא �נמש
דחנוכ"ה, לשמא הטעמי� שני יחדיו יצדקו ובזאת ודו"ק. ,�במשכ כמו ימי� שמונ"ה חנוכ"ה],
נמי ביו� בו המלחמה, �מ בו שחנו ביו� כי לרמז כ"ה, חנ"ו �והנוטריקו ,�החינו" ש� על

וכאמור. גדול נס באמצעות המזב"ח את �כ ג� חינכו

נסומה יש כי משה, בישמח כתב דהנה נראה הט"ז, על ד') (קושיא לעיל שהקשינו
ונודע ש�. �ועיי הטבע גדר התלבשות ע� שהוא מכוסה נס ויש בגלוי, נס שהוא מופלא
נס אמנ� אלוקית, בהתגלות גלויי� נסי� היו סו�, י� וקריעת מצרי� יציאת נס כי מספה"ק
אומרי� �אי טעמא שמהאי לוי בקדושת בזה �והארי הטבע גדר התלבשות �מתו היה חנוכה

הה� בימי� לאבותינו נסי� שעשה המועדי� ‰Ê"‰בשארי Ô"ÓÊ·כי ופורי�, בחנוכה א� כי ,
ובהכי באריכות. בדבריו �עיי הזה, �בזמ ג� �להמשי �שיי הטבע, גדר �בתו המוסתרי� הנסי�
ניחא ולא שיחול, מה על להברכה שיהיה כדי �בפ �שמ מעט שנשאר הט"ז דברי לומר יש
היה חנוכה נס �עני כי ,�מאי יש מופלא נס ידי על מחדש ונתמלא �הפ כל �שנתרוק לומר ליה
גואל ביאת עד הזה �לזמ ג� �נמש להיות שיוכל כדי הטבע, בגדר במקצת להתלבש �צרי

צדק.

h
זצוק"ל* אוחיון יוסף הג"ר

רוכל"מח אבקת ס

מרוקו מגאוני

ובנסתר בנגלה ובבקיאות בחריפות בלול לחנוכה דרוש
ואת�בסוף עבד לי יהיה בידו הגביע נמצא אשר האיש כתיב, י"ז) מ"ד, (בראשית מק$ פרשת

לאמר עבדיו את שאל אדוני וכו' יהודה אליו ויגש ליה �וסמי אביכ�, אל לשלו� עלו
רבי�, זו בפרשה הדקדוקי� הנה וכו'. �זק אב לנו יש אדוני אל ונאמר אח. או אב לכ� היש
ליה הוה לשלו�, עלו לומר ליוס� ליה למה א', לתר$. צריכי� שאנו מה מה� אפרוט �א

וג�למי ולשלו�. לו ומה לבתיכ�, לכו ואת� עבד לי יהיה הגביע אתו נמצא אשר האיש מר

________________
הרה"ח �הרבי מזכה של הגדולה בהשתדלותו שליט"א דבדה �אברה הרה"ג ע"י לדפוס [הובא *

זצוק"ל] המחבר להגה"ק נו"נ שליט"א, כה� ישעיה יעקב רבי
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לא ולמה יאמר, כה וא� יאמר כה א� יוס� עליה� העליל עלילות כמה הרי יהודה, על קשה
לא ומעול� מפורשת אינה שאל אדוני ששאלת עוד ומה שאל, אדוני העלילה זאת אלא אמר
טענתו לדחות יהודה ובא טענה איזה עליה� �טע שיוס� ודאי אלא .�כ על אות� ששאל מצינו

למודעי. �וצריכי הוא דבר והלא שאל, אדוני ואמר

מק$,אכן פרשת אהלי� ביושב זה בכל �(עיי ידוע הנה .�תל זו �בדר �ואור �אשכיל
יוס� כי דרכי�) ופרשת תאר היפה בש� יאיר החות מבעל �הראשו בהספד חמדה ובאר$
ולבני נח, בני מכלל יצאו לא �שעדיי וסבר מפרכסת, בהמה אוכלי� שהיו אחיו על דבה הוציא
ומותרת נח בני מכלל שיצאו סברי והשבטי� מלתא. תליא דבמיתה המפרכסת בהמה אסורה נח
נשאת רחל �כ א� נח בני מכלל יצאו ישראל דא� וידוע מלתא. תליא בשחיטה כי לישראל
שעתידה אשה אחות נקראת ולאה ראשונה, רחל נתקדשה וכבר מלתא תליא �דבקדושי בהיתר,
ח"ו. ביאה מאיסור באי� ושבטי� אחותה, אל ואשה י"ח) י"ח, (ויקרא דכתיב לאסור, תורה
�(סנהדרי מלתא תליא בביאה נח דבני בביאה, לאה נקנית �כ א� לה� יש נח בני �די א� �כ לא
�ולכ אחיות, שתי מאיסור שבא הוא ויוס� אשה אחות הנקראת היא רחל �כ וא� ע"ב), נ"ז
�אי הלא רז"ל הקשו והנה ממנו. לצאת ירבע� שעתיד סופו ש� על ודנוהו יוס�, נמכר לעבד
לפני השרת מלאכי שאמרו ישמעאל �מ וראיה ש�, הוא באשר אלא סופו ש� על האד� �דני
מוציא אתה בצמא �בני את להמית בניו �שעתידי למי עול�, של רבונו הוא, �ברו הקדוש
(בראשית �עו בידו �אי �עדיי ועתה ש� הוא באשר אלא האד� את �ד איני לה� ואמר מי�, באר
דעתו לסו� תורה שירדה אלא חטא, לא �שעדיי ומורה סורר �ב והרי וקשה, נ"ג). פרשה רבה
ומורה סורר �ב שאני ותירצו ורגמוהו. וכתיב ע"א), ע"ב �(סנהדרי אד� בני ללסט� שעתיד
יפת אשת בשביה וראית וכתיב ,�סמוכי �דדרשינ תואר, מיפת שבא עליו היתה ישנה שמלוה
מלוה יוס� שג� מינה �דו ע"א). ק"ז (ש� ומורה סורר �ב לאיש יהיה כי ליה �וסמי תואר
וא� ממנו, לצאת ירבע� שעתיד סופו ש� על דנוהו �ולכ אחיות משתי שבא עליו היתה ישנה

אותו. שמכרו במה עונש לשבטי� �אי �כ

יוס�והנה את שמכרו אשמת� להת� מלכות הרוגי עשרה בגלגול באו ששבטי� ידוע
�תיקו הזהר (תקוני אחרת דעה ויש וישב), פרשת ראובני בילקוט והובא רות, חדש בזהר �(עיי
יוס� מכירת על חטא לה� �ואי הרוגי� עשרה בגלגול באו לא שהשבטי� ע"א) ק"י ד� ס"ט,
והטיפות אדוניו, אשת שתפסתו בשעה מיוס� דאיזדריקו �טיפי עשרה אלא לעיל, כאמור
מלכות. הרוגי עשרה בגופי הנזכרות הנצוצות באי� �ולכ גו�, לה� �שאי נשמות ה� הנזכרות
כמו מלכות הרוגי עשרת צורות שדמות �ל לומר השבטי�, גלגולי שה� רז"ל שאמרו ומה

ש�). חמדה באר$ זה כל �(ועיי לה� �דומי פניה� שתואר ממש, השבטי� צורות דמות

הללוהנה בית ע"ב). י"ג �(עירובי האד� בבריאת הלל ובית שמאי דבית פלוגתא נודע
לו נוח וגמרו נמנו שנברא. לאד� לו נוח סברי שמאי ובית נברא שלא לאד� לו נוח סברי
�צרי הנה בזה, תלויה פלוגתייהו והנה במעשיו. יפשפש שנברא ועכשו נברא, שלא לאד�
להשלי� להתגלגל �צרי מהנה אחת יחסר וא� נעדרה, לא אחת מצות תרי"ג לקיי� האד�
ע"א), קי"א �(סנהדרי חק לבלי פיה ופערה י"ד) ה', (ישעיהו אמר הכתוב והנה שחסר. למה
מצוה אפילו קיי� א� הא אחד, חק אפילו קיי� שלא למי גיהנ�, פיה פערה למי אמר חד
אחד חק אפילו לו יחסר א� א� דהיינו אחד, חק ששייר למי אמר וחד גיהנ�. �מדי ינצל אחת
והנה מצוות. תרי"ג כל לקיי� לו אפשר אי כי אד�, של ראשו שערת תסמר ולזה בגיהנ�. יפול
למעלה אוצר שיש שבגו�, הנשמות כל שיכלו עד בא דוד �ב �אי ע"ב) ס"ב (יבמות רז"ל אמרו
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כול� שיבואו עד בא דוד �ב �ואי הזה, לעול� לבוא העתידי� הנשמות כל בו ויש גו� ונקרא
אפילו ששייר למי חק לבלי פיה ופערה דאמר �מא לסברת �כיו קשה, �כ וא� הזה. לעול�
ודור �הול דור הרי משיח, יבוא �אי �כ א� שחסר, המצוות לקיי� כדי להתגלגל �וצרי חק
מתי �כ א� נשמות, מלא האוצר ונמצא ובאי�, חוזרי� הזה לעול� באו שכבר והנשמות בא
�לרע ואהבת אחד, כגו� ישראל ע� ויהיה הענוה מדת היא לזה �התיקו �אכ משיח. יבוא

כללות ע� ובהצטרפו זה, קיי� זה קיי� שלא ומה ,�המצוותכמו כל קיי� כאילו נחשב ישראל
ר"ל, דרשו. לא �חקי כי ישועה מרשעי� רחוק קנ"ה) קי"ט, (תהלי� הכתוב שאמר וזהו כול�.
הסברא כי אחת, במצוה לי די �ל ישיב המצוות מקיי� �אינ מדוע לומר הרשע תשאל א� הנה
�כסברת באמת איתא א� קשה, הנפסדת לסברא �כ וא� אחד. חק קיי� שלא למי דאמר �כמא
ישועה, מרשעי� רחוק שכתוב וזהו דוד. �ב בא לא למה אחת מצוה אלא לקיי� �צרי �שאי
כל כלו לא ולמה בגלגול, באי� הנשמות �אי אחת מצוה אלא לקיי� �צרי �שאי לסברא כי
י"ג �(עירובי ונודע הישועה. רחוקה למה כי זאת קושיא על תשובה לו �ואי שבגו�, הנשמות
ואינו ישראל כללות שעושי� במצוות חלק לו יש עניו שהוא ומי ענוי�, ה� הלל בית כי ע"ב)
שוב ראשונה בפע� שנברא �כיו פירוש, נברא, שלא לאד� לו נוח אמרי �ולכ בגלגול, חוזר
אינו כי אחת פע� משנברא נברא שלא לאד� לו נוח וזהו שנית, פע� ויברא בגלגול יבוא לא
שיבוא פירוש שנברא, לו טוב סברי שמאי ובית עניו. שהוא �כיו בגלגול לבוא עוד �צרי

פלוגתייהו. זהו ממנו. שחסר מה להשלי� אחרת פע� בגלגול

שלועוד יצרו יו� בכל ע"ב) נ"ב (סוכה רז"ל שאמרו מה פי על והוא אחר, �בעני פליגי
ע� יו� בכל מלחמה �וצרי לו. יכול אינו עוזרו הוא �ברו הקדוש ואלמלא עליו מתגבר אד�
אמרו �ולכ כח. יגיעי ינוחו ש� כי הולדו מיו� לו טוב המות ויו� נברא, שלא לו וטוב יצרו,
סברי שמאי ובית הרע, יצר ממלחמת וצרות מכאובי� ימיו כל כי נברא שלא לו טוב הלל בית
ולא לו יאבה לא לפתותו שיבוא ראשונה שבפע� היא הרע מיצר ותקנתו שנברא, לו טוב
אדוניו אשת לו אמרה מקוד� הרי ,�וימא בו שנאמר יוס� כמו לגמרי, וידחהו אליו ישמע
עמה לישב עוד ממנו בקשה �כ ואחר ,�וימא דכתיב לגמרי אותה ודחה עמי שכבה לאמר
דוקא בבית עמה לישב עוד ממנו בקשה �כ ואחר רצה, ולא תשמיש בלא דוקא בשר בקירוב
�הול ראשונה בפע� יצרו על משיתגבר �כ א� יחוד. משו� רצה ולא עמה להיות דכתיב

הרע. ליצר חיישי ולא שנברא לו טוב אמרו �לכ ומתמעט.

אחדעוד מדליק �ראשו שבלילה סברי הלל שבית חנוכה, נר �בעני אחר �עני אקדי�
�ראשו שבלילה סברי שמאי ובית ימי�, שמנה עד אחרת נר מוסי� לילה בכל ומוסי�, �והול
איתא עוד ע"ב). כ"א (שבת ימי� שמונה תשלו� עד אחד נר ומחסר �והול שמונה מדליק
הדלקת התחלת �בעני סברות שתי ש�) ובט"ז ס"ה תרע"ו �(סימ חיי� אורח �ערו �בשולח
�והול �ראשו מנר מתחיל יהיה שמדליק לילה ובכל �ראשו מנר שמתחיל אומרי� יש הנרות,
�צריכי והנה לאחוריו. וחוזר הנוס� מנר ההדלקה מתחיל לילה שכל אומרי� ויש ומדליק,
חנוכה נרות �בעני תר"ע �סימ או"ח ז"ל הב"י שהקשה מה פי על �ויוב פליגי. במאי �להבי
�מדליקי מדוע אחד, נר להדליק כדי �בפ היה שהרי נס, היה לא �ראשו שביו� מאחר וז"ל,
ימי� תשעה להדליק תקנו לא למה קשה ועוד ימי�. שבעה אלא נס היה לא הרי ימי�, שמנה
אמנ� דיומא. מספיקא אחד יו� שמוסיפי� ופסח בסוכה שעושי� כמו מספיקא אחד יו� שהוא
�מדליקי ימי� שבעה אלא הנס היה שלא �כיו והוא, חברתה, מתרצת אחת קושיא דייקת כד
נס היה לא �ראשו שביו� �כ דא� שפיר, אתי לא זה תירו$ �אכ דיומא. ספיקא משו� שמונה
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כ"ו מיו� להתחיל �וצרי נס בו היה לא כ"ה יו� הרי בכסלו, כ"ה מיו� מתחילי� למה �כ א�
שההוספה המועדי� כמו מקוד�, ולא בסו� ההוספה ותהיה ימי�, שמנה �ויומש הנס, היה שבו
�בעני תיר$ הסמ"ג) על הנודע בפירושו �שטיי (מהר"א הזה. התירו$ נסתר זה ולפי לבסו�.
שידליק כדי במנורה אותו נתנו �בפ הנמצא �השמ כל �ראשו בלילה דמסתמא והוא אחר,
בודאי �כ וא� כתקנה, תעשנה �ליד הבא מצוה כי מחר ליו� דאגו ולא הלילה, כל כשיעורו
לבו על עלה מי ,�שמ למחרת ההוא �בפ מצאו �אי �כ וא� הבית, בירכתי ההוא �הפ טמנו
שתכ� לומר �כרח על אלא עוד. אחריו יחפש ומי �ראשו בליל הורק כבר הרי ,�שמ בו שיש
�ראשו ביו� דג� נמצא .�שמ ונתמלא נס נעשה �הכה ביד �הפ ועוד במנורה �הפ כששפכו
לחבירו, �מכי יו� כל דהא שמיני, ביו� נס היה לא �כ דא� זה תירו$ על והקשו נס. נעשה
דבאמת ב"י, של הקושיא יתור$ יחד תירוצי� השני בהצטר� �אכ נס. בו היה לא השמיני וביו�
ספק. משו� השמיני יו� דמוסיפי� ואנו נס, בו היה לא השמיני וביו� .�ראשו ביו� נתמלא

עכ"ד.

הפוהנה נתמלא �ראשו שבלילה אומרת אחת דעות. שתי להדליקיש שיעור בו ויש �
אחריה הבאה לילה הדלקת שיעור כדי �בפ נתוס� לילה שבכל אחרת דעה ויש ימי�, שמונה
,�כסדר ומוסי� �והול אחת מדליק �ראשו שבלילה שאומרי� הלל בית לסברת נמצא כול�. �וכ
שסברי שמאי ובית אחריה, הבאה בלילה שמדליק כשיעור �בפ נתוס� לילה שבכל סברי
שיעור כל �בפ נתוס� �ראשו שבלילה סברי ופוחת, �והול שמונה ראשונה לילה שמדליק
הנס שעיקר מפני ,�הראשו מנר �שמתחילי אומרי� יש סברת �כ ג� וזה ימי�. שמנה הדלקת
ראשונה מפתילה ההדלקה �מתחילי �לכ ימי�, שמונה כשיעור �הפ כל שנתמלא �ראשו מיו�
בו נעשה מהשמונה לילה שבכל סברי הנוס� מנר �שמתחילי אומרי� יש ולסברת לילה, בכל

אחריו. הבאה ללילה �שמ �ומכי נס

הלו�ועל וחסור �הלו ושוב, �הלו וגדול, �הלו ד' במסורה, דאיתא מה אבאר זה פי
על תפורש וכעת הישר. בספרי כתובה הרי פני�, בשתי זו במסורה אמורה מלתי וכבר ונסוע,
לילה שיעור �בפ נתוס� לילה שבכל היה הנס א� דהיינו וגדול, �הלו והוא, זו, הקדמה פי
�לקמ �הלו לילה, בכל תוספת וגדול, �הלו וזהו הנוס�, מנר ההדלקה תתחיל �כ א� הבאה,
נתמלא דהיינו וחסור, �הלו א� �כ לא .�הקודמי לפתילות לאחריו ושוב הנוס�, הנר להדליק
�מהפ חסר שעברה לילה ובכל ימי�, שמונה הדלקת כשיעור �ונית ראשונה מלילה �בשמ �הפ
�מתחילי �לכ עיקר, והוא �ראשו בלילה היה הנס עיקר אז שעברה, בלילה שהדליק שיעור
מראשונה תתחיל ,�לקמ ונסוע �הלו שעברה, אחת לילה שיעור ממנו וחסור �הלו וזהו ממנו.

ולהבא. ממנה וסע

הפורק�ועל ועל הנסי� על וז"ל, חנוכה נר בהדלקת לומר לנו שתקנו נוסח יבואר זה פי
.�הפורק על והיא תרגו� �בלשו אחת מלה בה ויש הקודש �בלשו הנוסחא כל למה וקשה, וכו'.
הב"י קושית על לעיל האמור הר"א שתיר$ כמו והוא הנזכר, הנוסח יבואר האמור פי על �אכ
להדליק כדי היה �ראשו בלילה שהרי ימי�, שבעה אלא �בשמ הנס היה לא והרי שהקשה
אחריו יחפשו למה והצניעו, �ראשו בליל �מהשמ �הפ �כשנתרוק שהרי ותיר$, אחת. לילה
אלא .�שמ בו יש א� לראות בו עוד רצו ומה במנורה, שבתוכו מה הוריקו כבר הרי שני, בליל
�שמ בו רואי� היו לילה בכל �ולכ .�שמ �הפ נתמלא במנורה ממנו ומריק �כה ביד �הפ בעוד
וזה שבעה. ולא שמונה �לכ נס, היה �ראשו בלילה ג� �כ א� ממנו. להדליק אותו ונוטלי�
אלא הנס היה לא הרי וקשה, ימי�, שמונה עושי� �לכ �בשמ שנעשה הנסי� על שאומרי�
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,�ר'וק �ה'פ' תיבות ראשי ,�הפורק ועל לתר$ בא לזה .�שמ בו היה �ראשו שבלילה שבעה,
גבורותיו להראות ודאי אלא .�נתרוק כבר הרי אחריו, יחפשו למה �ראשו מיו� �ומשנתרוק
וכל וזהו שבעה. ולא ימי� שמונה עושי� �ולכ ,�הפ נתמלא �ראשו שבלילה שמו �יתבר
תאמר בל �ל לומר אלא לרבות. בא מה וכל וקשה, הללו). הנרות (בפיוט חנוכה ימי שמונת
�כ ג� �וכ .�ראשו מיו� שנתקדשו ה�, קודש חנוכה ימי שמונת וכל אמר �לכ דווקא, שבעה
והיא אליה מגישי� שה� ד) ב', (מלכי� עובדיה אשת ע� הנביא אלישע בימי זה כמו היה
בידה �השמ כלי �נתבר בידה ובעודו מוצקת היתה לה שהיה �שמ �מהאסו הרי מוצקת,
הזה, �ובזמ אלישע, בימי הה�, בימי� אלישע, �עני על �כ ג� הרומז הרמז וזהו .�שמ ונתמלא

בו. שאנו

האמורהועל המסורה �כ ג� תבואר האד� בבריאת שמאי ובית הלל דבית פלוגתייהו פי
הרע יצר עליו שמתגבר מפני נברא שלא לאד� לו טוב דאמרי הלל בית לסברת הנה לעיל.
מי וכל עליו, מתגבר יו� בכל הרע יצר דהיינו וגדול, �הלו נאמר בתשובה, יו� כל �וצרי
�צרי ושוב, �הלו זה ולפי וגדול. �הלו וזהו ע"א), נ"ב (סוכה ממנו גדול יצרו מחבירו שגדול
דאמרי שמאי בית ולסברת נברא. שלא לו נוח �לכ יו�, בכל ומצטער בתשובה לשוב
�הלו נאמר בו, יתגרה לא שוב כאמור הצדיק יוס� כמו אחת בפע� ידי� בשתי דכשדוחהו

.�מוב והוא ממנו, ונסוע �שהלו עד וחסור, הרע יצר �הול וחסור,

אלוהנה אמר שלו� �וכ שקרי� מלא שכולו יברא אל אמר אמת העול� שבבריאת ידוע
שלא מכת ועזא"ל עוז"א והנה ח'). פרשה רבה (בראשית בבריאה הסכימו וחסד וצדק יברא,
בהקדמה �להארי �צרי �ואי ארצה, אמת �ותשלי לאר$, אות� הפיל �ולכ בבריאה הסכימו
מרגלי� יוס� לה� אמר �ולכ יברא, אל האומרי� מכת ה� השבטי� והנה היא. נודעת כי זאת

מרגלי�,את �עבדי היו לא לו ואמרו העול�, בבריאת הסכימו שלא ועזא"ל עוז"א שה� ,�
לא וזהו ועזא"ל, עז"א אינ� בעצמ� ה� יברא, אל שאמרה האמת כמדת לה� סבירא אפילו
חמדה ובאר$ �הראשו עמוד שבעה בעמודיה �(עיי ועזא"ל עז"א המה ה� לא פירוש, היו,

יוס�). ויזכור הפסוק על מק$ פרשת בראשית

מקצתוהנה ח"ו, ועקש נפתל בה� �אי פז אדני על מיוסדי� ה� האמורות ההקדמות כל
כי חומר. �כמי ויבואו קראי להני קרא קו� הנזכרות ההצעות פי ועל ראיתי. ומקצת שמעתי
לה�, יש נח בני �דדי וסבר החי �מ אבר שאוכלי� דיבה כשהביא בסברתו תפס יוס� הנה
הגביע על �בנימי כשנתפס והנה מלתא. תליא ובשחיטה לה� יש ישראל �דדי סברי והשבטי�
(בראשית לשל� במה לו יש וזה בגניבתו ונמכר לו �אי וא� בנימוסינו כתוב ליוס� יהודה אמר
עבד, לי יהיה הגביע אתו נמצא אשר האיש יוס� והשיבו לנו. יש ישראל �ודי צ"ג) פרשה רבה
משורת לפני� עמו התנהגתי ואני הגניבה, על מיתה חייב נח בני ובדיני לנו יש נח בני �שדי
אל לשלו� שתעלו נח בני של זאת בסברא ותרויחו דוקא. עבד שיהיה אותו וחייבתי �הדי
ולאה נתקדשה רחל �כ וא� מלתא. תליא �בקידושי �כ א� לכ� ישראל �די א� פירוש, אביכ�.
משו� �בנימי שתניחו לכ� טוב �כ וא� פסידא, לכ� יש מלאה שבאת� ואת� באיסור, נשאת
פסול שו� עליכ� �ואי בביאה, לאה נקנית וכבר מלתא, תליא ובביאה לכ� יש נח בני �דדי
לו יתברר ועכשו אחיכ�, מכירת על אתכ� חשד לזה שקוד� ועוד אביכ�. אל לשלו� ותעלו
מאיסור הבא הוא �כ א� לכ� יש נח בני �דדי �כיו דהא דיבה, עליכ� שהביא נמכר �שכדי �הדי
יוס�. נמכר �ולכ באיסור, נשאת רחל �כ וא� לאה נקנית בביאה נח בני דהא אחיות, שתי
ולא מכירתו על נענשי� את� �אי יוס� נמכר �שבדי �כיו ועוד אביכ�. ע� בשלו� ותהיו
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שבשמי� אביכ� אל בשלו� תעלו �כ וא� מלכות, הרוגי עשרת בגלגול לבוא עוד תצטרכו
זה וכל זה, על פע� עוד תתגלגלו ולא משכבות� על ינוחו לשלו� �עד �בג תתעדנו ושמה
לאמר עבדיו את שאל אדוני שהרי לי, שוה אינו זה כל ויאמר יהודה �ויע דעת�. להפיס כדי
נברא, שלא לאד� לו נוח שאמרו הלל בית סברת לנו יש אנו פירוש, אח. או אב לכ� היש
לכ� היש פירושו אח או אב לכ� היש שאילת דהנה עלינו. שטענת הטענות כל נפלו ומזה
על �וכ שני� מדליק ובשני אחד נר להדליק �מתחילי ראשונה דבלילה דאמרו הלל בית סברת
פירוש, א"ח, או הלל, כבית שני� שני וביו� אחד �ראשו ביו� פירוש, א"ב, וזה .�הדר זה
כבית דהיינו ,�זק אב לנו יש אדוני אל ונאמר שמאי. בית כסברת שמונה �מדליקי �ראשו ביו�
לו ונוח הלל כבית סברי �אנ האד� בבריאת וג� מידי, בכל הלל בית כסברת אזלי �ואנ הלל,
זה, קיי� זה קיי� שלא ומה הענוה, מדת בו תהיה תקנתיה, ומאי הרע, יצר מחמת נברא שלא
מתגלגל, אינו הענוה מדת בו וכשתהיה אחד, כגו� ישראל כל ע� האחדות מדת בו שתהיה
עדות כבר והרי בגלגול, תבואו ולא שבשמי� אביכ� אל בשלו� עלו לומר אותו מפחיד ואתה
ענוה במקו� אלא י"ה ש� ימצא ולא עלינו, �שוכ י"ה שש� השמעוני, הראובני בתורה נאמנה
סוברי� את� �כמא אח, או אב לכ� היש שאמר וזהו .�טיבותי שדי �כ א� ,�ח" ליודעי כידוע
,�הזק כהלל ,�זק אב לנו יש אדוני אל ונאמר שמאי, כבית או הלל כבית א� האד� בבריאת
ונקרא הולדו מיו� לאד� שבא הרע יצר שהוא �הזק מפני נברא שלא לו טוב אמרו מאי וטעמא
שאמרת מה וג� בגלגול. באי� �אינ זה ולפי .�קט הטוב יצר שהוא זקוני� וילד וכסיל, �זק
מכלל ישראל יצאו דלא דאמר �מא כסברת לאחוז לנו שיש ופירושו אביכ�, אל בשלו� עלו
בלא ימות ולמה לו, יש נח בני �דדי סבר והוא מת, אחיו שהרי הוא, �נהפו אדרבה, נח, בני
יש ישראל �די אדרבה אלא כמותו, �הדי �שאי ודאי אלא .�או כל לצדיק יאונה לא והרי עתו,
יכול ולא �ולכ אדוני. בי ולומר �ממ מבקש אני �ולכ מספיק. טע� שו� �בדברי �ואי לנו,
לאחיו שאמר סברתו לפי וג� עליו. הנצבי� הקושיות לכל עליו, הנצבי� לכל להתאפק יוס�
בלא ממנו שיצאו ניצוצות עשר נשארו �כ א� בגלגול, יבואו ולא אביכ� אל לשלו� עלו ואת�
עשר �תיקו בלא להתאפק יוס� יכול ולא �ולכ מלכות, הרוגי בעשרה להתגלגל וצריכי� �תיקו

.�תיקו צריכי� כי עליו נצבי� וה� ניצוצות

דברוהנה �עבד נא ידבר אדוני בי ויאמר יהודה אליו ויגש ויגש, פרשת במדרש איתא
אתה כי חסד ה' �ול דכתיב הוא הדא כפרעה. �כמו כי �בעבד �אפ יחר ואל אדוני באזני
(ברכות רז"ל שאמרו והוא, ,�ואור �אשכיל �אכ .�מבי �באי תמוה והוא כמעשהו. לאיש תשל�
אפילו מוכח הרי לעמוד. יכולי� גמורי� צדיקי� �אי �עומדי תשובה שבעלי במקו� ע"ב) ל"ד
שבלבו מה יודע שהוא הבורא עליו שיעיד עד שלימה בתשובה ויחזור ימיו כל רשע יהיה
מעלתו ,�הראשו דרכו ויעזוב הרעי� מעשיו על ויתחרט הש� לפני ויתודה ונפש, מלב בו שחזר
עליו שיעיד בצירי, עד, ביה קרי י"ד), (הושע �אלהי ה' עד ישראל שובה וזהו מאד. עד ֵגדלה
בראותו קשה, מדבר מתירא האד� והנה ה'. אל ושובו הוידוי, שהוא דברי�, עמכ� קחו הבורא.
�למל החוטא דומה אינו כי תכלית, בלי יהיה העונש ג� תכלית, בעל בלתי שמו �יתבר הבורא
לו הראוי עונש האד� ה' יעניש א� �ולכ קל. שעונשו להדיוט לחוטא מאוד גדול שעונשו
לפי אלא מענישו ואינו חסד עמו עושה �לכ לסובלו, יכול אינו עול� של למלכו שחטא משו�

שאת. שיוכל עונש בתכלית, יהיה עונשו �כ תכלית בעל אד� שהוא מה

מיוזהו יהודה, הוא הש�, אל וקרוב הניגש הוא מי פירוש, יהודה, אליו ויגש שכתוב
בלתי �גדולת מעלת כפי תענישני אל �ממ בבקשה אדוני, בי ויאמר חטאיו, על שמתודה
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כפרעה, �כמו כי עלי, הקשה הדבר ומהו עלי, קשה דבר שהוא באלה לעמוד יוכל שמי תכלית,
תכלית בעל הבלתי בעונש ממני תפרע א� �של �פרעו �כ תכלית בעל בלתי שאתה כמו פירוש,
לאיש תשל� אתה כי חסד ה' �ול דכתיב הוא הדא ואמר, המדרש בא �ולכ הקשה. הדבר זהו
אד�. של מעשהו כפי אלא לו משל� אתה �ואי האד� ע� חסד עושה אתה דהיינו כמעשהו,

ההראם על להתגבר יוכל ומי הרע, יצר פתיות מפני הזה בעול� מנוחה לו �אי האד� �כ
לו וטוב משכר ורחוק להפסד קרוב האד� �כ א� וד�. בשר והאד� מאש שהוא הזה הגדול

נברא. שלא

מחזירועל שהיה בההוא מעשה וז"ל, ט"ז) פרשה רבה (ויקרא רז"ל מאמר יבואר זה פי
וכו', להכא סק ליה ואמר ינאי רבי עליה אודיק חיי, ס� בעי �מא ואמר קרי והוה בעיירות
נצור טוב לראות ימי� אוהב חיי� החפ$ האיש מי בו וכתוב �מכור תהלי� ספר לו והוציא
מוקשה, כולו הזה המאמר הנה וכו'. טוב ועשה מרע סור מרמה מדבר �ושפתי מרע �לשונ
דוקא, תהלי� ספר אלא חיי ס� לו �ואי חיי ס� בעי �מא ולומר להכריז רוכל אותו ראה מה
שהוא. כמות הניחו ולא תילי� ספר �כר למה ועוד הוא. רב בי קרי זיל אלה, בכל ידע לא ומי
ידע לא וכי רפואה, שיעשה כדי להכא סק ליה דאמר הזה עול� בחיי רצה ינאי רבי וכי ועוד,
הנה �א הוא. דבר והלא ממות, נפשו להציל יכול אד� �ואי החיי� כל על פרוסה שמצודה
חיי וכי ליה קשה והוה הבא, עול� חיי על חיי� החפ$ האיש מי הכתוב מפרש הוא ינאי רבי
הוא כי וא� מרע, �לשונ נצור שאמר דוקא הרע �לשו �מ לשונו ינצור א� תלוי� הבא עול�
כי סבר והוא טוב, ועשה מרע סור וכתיב תעשה, לא מצוות בשאר נכלל הוא הרי גדול, �עו
וחידש רוכל אותו ובא טוב. ועשה מרע וסור מרע �לשונ נצור אחד, �עני והוא מורצ� הכתוב
מובדל �עני כל פירוש ,�מכור תילי� ספר לו והוציא ינאי, רבי יודע היה שלא מה חדש דבר לו
בבריאת שמאי ובית הלל בית פליגי כי ע"ב) יג �עירובי �(עיי נודע הנה כי והוא, מחבירו.
ע� מצוה מלחמת ועושה מכאובי� ימיו כי נברא, שלא לאד� לו נוח אומרי� הלל בית האד�,
שנברא, לו נוח סברי שמאי ובית מותו. יו� עד יחטא שלא בעצמו �מאמי ואינו הרע יצר
וזהו גדול. ריוח זה והרי זכויות, יהיו העבירות וכל מאהבה בתשובה יחזור רשע יהיה שאפילו
שירצה הוא ואיזה זה הוא מי פירוש, חיי, ס� בעי �מא ואומר שמכריז רוכל ההוא סברת
דקמתמה וזהו נברא. שלא לו וטוב הרע יצר מסיבת להפסד קרוב שהוא הזה בעול� להבראות
נברא, שלא לו וטוב הזה בעול� ליברא שירצה מי �שאי הזה, בעול� חיי ס� בעי �מא ואמר
ואתה זה דבר לומר �ל למה לאד�, ואמר השלו� עליו �המל דוד ובא תמיהה. �בלשו והכתוב
כי בבריאה �חסרו מלהטיל �פי בלו� מרע, �לשונ נצור אמר �ולכ בבריאה. ח"ו מו� �נות
להפסד, קרוב כי נברא שלא לו טוב ותאמר �עלי שקשה ומה הוא. �ברו הקדוש ברא יפה הכל
ריוח �ל �ואי זכויות העבירות כל ויחזרו טוב ועשה מרע סור היא �ותקנת �אות מנח� אני
רישא עניני�. שלשה והוא הזה, עול� על מדבר שהכתוב רוכל אותו לו פירש הרי מזה. גדול
תקנה. וסיפא זה, דבר יאמר שלא שמוכיחו תוכחה, �לשונ ונצור בתמיהה, האיש מי דקרא

�אותוולכ ראיתי הפירוש וזה מחבירו. מופרש �עני כל פירוש ,�מכור תהלי� ספר הוציא
הוספתי רק זו), פרשה תחילת נבחר בכס� �ועיי [טהרה], מצורע (פרשת אהלי� יושב בספר

משלי. �ונופ ביאור בו

h
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נ.י. מאנסי רו"מ סידני, ,�שאפרא אב"ד

ש - וביתו איש חנוכה שבחנוכהנר פרנסה פע
איששבגמ' נר חנוכה מצוות ת"ר כא: בת

ואיש לילה בכל אחד נר פרש"י וביתו
ש� והתוספת אחד. בנר להו סגי ביתו בני וכל
דאיכא הידור יותר יש �שכ פי' �המהדרי ד"ה

עיי"ש. וכו' הימי� כנגד היכרא

הב"וכן הרמ"אדעת ס"ב. תרע"א סי' י
הבית מבני אחד דכל הרמב"� דעת מביא
שהספרדי� החידוש דייק ש� הבאה"ט ידליק.
מדליק) הבית ראש (שרק כהתוספות נהגי�

שכאו"א. כהרמב"� והאשכנזי�

וביתו",מדקדקי�רבים "איש �הלשו על
שהובא המדרש עפ"י לפרש יש אגדה עפ"י
אתה ליעקב הקב"ה אמר פ"ג) (אות בדמ"א
אשל� אני ג� בשבילי, �קט �פ על �נפש מסרת
ע"י נס שנעשה חשמונאי לבני �קט �בפ �לבני
�שמ של �קט �פ שהיה המהרש"ל ופי' .�קט �פ
עליו חזר כששכח �ולכ המזבח. על �לנס שרצה
נעשה חנוכה נס לפי"ז בטהרה. שיהי' בעצמו
�הלשו זה מצינו יעקב ואצל אבינו. יעקב בזכות
שמות ואלה א') (שמות כדכתיב וביתו" "איש

באו. וביתו איש יעקב את בנ"י...

שהגא"כ נסי"ל כי בזה לרמז רוצה מ'
�הלשו זה אצלו הנאמר יעקב בזכות הי' חנוכה
קנקני�, מנותר הפי' י"ל בזה וביתו". "איש
ל"ב) (בראשית עליו שנאמר יעאע"ה דהיינו
קטני� פחי� ששכח פרש"י לבדו, יעקב ויותר
נס – לשושני� נס נעשה עי"ז כנ"ל. עליה� וחזר

קב שמונה וימי ורנני�.חנוכה. שיר עו

הפעוי"ל בנ"ילפרש שמות ואלה הנ"ל '
ג' לבטל רצו שהיווני� הבני"ש עפ"י וכו'
מתרצי� ובזה מילה, חודש שבת מצוות,
הנס הלא ימי� ח' חנוכה מדוע הב"י הקושית
יש (�שמ הי' א' יו� על (כי ימי� ז' רק הי' לא
מתרצי� ג"כ הנ"ל לפי אבל תרוצי� הרבה ע"ז
נס על ג"כ לרמז ב"שמונה" שרצו קשיתו
מצוות להפיר הרעה מחשבת� ג� שנתבטל
שמונה קבעו בינה בני ע"כ דבשמונה. מילה

ע"ז. ג� לרמז

לפרשבזה לשבעהיש חלק �ת המדרש
תקנו למה לשמונה, ג� וא"כ המנורה קני ז' זה
שמונה זה שמונה המדרש אמר ע"כ "שמונה",
בני"ש שמות ואלה מרמז ובעה"ט מילה. ימי
רצו בחנוכה כי מילה, שבת וס"ת ר"ת הבאי�
וביתו" "איש וע"י אלו יקרות מצוות ג� לבטל

מחשבת�. נתבטל יעקב %
הובזה –י"ל בחדשו חודש מדי והי' פי'

יבא בשבתו, שבת מדי החודש. קידוש מצוות
בבשרכ�) (בריתי מילה מצוות דהיינו בשר, כל
להודות שהיא בחנוכה דהיינו לה' להשתחוות
שנתבטל הללו הניסי� לנו שעשה לד' ולהלל
ג' לבטל שונאינו של הרעה מחשבת� ג�

הללו. מצוות
"עוי"ל �מההלשו עפ"י וביתו", איש

חנוכה מצוות ידי שעל �מר בש� ששמעתי
במגילת דאיתא מה עפ"י פרנסה, שפע לנו נשפע
ימי� ח' חנוכה לעשות ראו מה (פ"ט) תענית
אלא עשה לא במדבר משה שעשה חנוכה הלא
אוהל ומפתח ח') (ויקרא שנאמר ימי� שבעת
ז) (במדבר ואומר ימי�, שבעת תצאו לא מועד
הקריב ובשביעי ...�הראשו ביו� המקריב ויהי
שלא שלמה שעשה בחנוכה מצינו �וכ אפרי�.
כי ב) (דבה"י שנאמר ימי� שבעה אלא עשה
ראו ומה וכו' ימי� שבעת עשו המזבח חנוכת
�יו מלכות בימי אלא ימי�, ח' זו חנוכה לעשות
ותקנו המזבח את ובנו להיכל החשמונאי� נכנסו
כי נמצא ימי�. ח' בו �מתעסקי והיו שרת כלי בו
בשביל הוא השמיני ביו� היו"ט קביעת טע�
בזה לתר$ ג"כ נ"ל (לפי"ז בו, שנעשה חנוה"מ
חנוכה, ימי� ח' קבעו מדוע הנ"ל הב"י קושית
בגמ' אי' והנה הנ"ל), לחנוה"מ זכר הוא הח' כי
בזכות ופרש"י וכו' ומזיו מזיח מזבח י) (כתובות

העול� מ�הקרבנות �באי שהקרבנות ,�ניזו
בפרט חנוכה בימי וא"כ ברכה, לו �וגורמי �המזו
חנוה"מ לזכר יו"ט �שעושי חנוכה (ח') בזאת
מלעילא �ונמש המזבח השפעת נתעורר בודאי
וביתו" "איש הרמז בזה וי"ל פרנסה. שפע
ובני להאיש שמשפיע חנוכה מצוות על שמרומז

בריוח. פרנסה שפע ביתו
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עפולה % ניחוח' 'מרי"ח מח"ס

חנוכ נרות הידורהדלקת בזה יש האם כתית בשמן ה
ענינסתפקתי יש נרותהא� להדליק והידור �

�משמ העשוי זית �בשמ חנוכה
את מדליקי� שהיו דמנורה דומיא כתית,
שהיו היינו כתית, �בשמ המקדש בבית המנורה
הזית, �מ היוצאת הראשונה הטיפה את לוקחי�
דהנה .�כ לעשות מסויי� הידור יש הא�
החנוכיה את לעשות שיש כתבו הפוסקי�
היינו דמנורה דומיא דברי� כמה בהדלקת
זית �בשמ יכול וא� �בשמ שיהיה שהחמירו
כתבו �וכ דמנורה, דומיא יהיה האפשר שככל
�בשמ שיהיה המובחר �מ מצוה שיש הפוסקי�
(א� למאור �שמ ולא דווקא לאכילה זית
וא"כ להדלקה), כשר ג"כ למאור �ששמ

יש שג� בזה י"ל להדליקלכאורה והידור �עני
הטיפה (היינו כתית זית �בשמ החנוכיה את
בספר ומצאתי הזית), �מ שיוצאת הראשונה
הנפלא להרה"ג חנוכה) (על מועד" בא "כי
(עמ' בזה שכתב (ביתר) שליט"א חותה �בנימי
�בשמ גבוה הכי הדרגה וז"ל: לא) אות מז,
.�ז זית �שמ ואחריו כתית. הוא לאכילה הראוי
ראוי אינו כבר וה זית מגפת הנעשה ואחריו
מ"ו הערה בהערות �וציי עכ"ל. לאכילה,
שלו� יוס� רבי �מר האדיר �הגאו מאת מקורו
עמ' האיש באשרי (הובא שליט"א אלישיב
ראה הקוראי� �מ מי א� ואשמח עיי"ש. רלט)

בזה. משהו

בשמן החנוכיה הידורהדלקת בזה יש האם ישראל ארץ מזיתי
עניעוד יש הא� להדליקנסתפקתי והידור �

שמופ זית �בשמ חנוכה אר$נרות מזיתי ק
לאר$. חו$ מזיתי ולא ישראל

בספרומצאתי מגיד"בס"ד "מישרי�
הדובר �המלא לו שגילה מב) (עמ' מק$ פרשת
�השמ וז"ל: מק$, לס' א' תש"ד כסלו בכ"ב בו
זית �שמ אינו כי בו תשתמש אל לנרות שהכנת

עכ"ל. לאר$, מחו$ אלא ישראל אר$ מזיתי
מדבריוהרי אתלנו להדליק �שאי

אלא חו"ל מזיתי המופק זית �בשמ החנוכיה
זה �שאי �ויתכ ישראל. אר$ מזיתי דווקא
שהיה עצמו הרב אל רק אלא לרבי� הוראה
להדליק הידור יש וא"כ דווקא, בו דובר �המלא
מזיתי מופק שאינו אפילו זית �בשמ חנוכיה

ההידור. מרמת נגרע ולא ישראל אר$
הוצריך זה בכל הואביאור טעמו א�

הא� וצ"ע בביהמ"ק, שהיתה דמנורה דומיא
את להדליק מותר היה שבבהמ"ק, במנורה
או לאר$, חו$ מזיתי שהופק �בשמ המנורה

ישראל. באר$ שהופקו בזיתי� שהדליקו
חינועיין "מנחת (הוצאתבספר ח"א "�ו

שכתב ח' אות צח' מצוה ירושלי�) �מכו
�עיי היא, �כ בנרות ההדלקה מצות וז"ל:והנה
י%יז. הלכה �ומוספי �מתמידי פ"ג (רמב"�) ר"מ
מנחות �עיי ,�ז זית �שמ אלא למנורה כשר �אי

דתשעה ה"ח, מזבח מאסורי פ"ז ור"מ ע"א, פו
�והראשו מעשיו, שינוי מפני �בשמ מיני�
ה� �מי לכל הראשוני� דה� והשביעי והרביעי
עכ"ל. פסולי�, ה� והשאר למנורה, כשרי�

.(�ותבי שהביא המקורות בכל (ועיי"ש

מובכל לא �השמ�אופ �שצרי בדבריו זכר
מופק להיות המקדש בית של המנורה של
ואולי זה, בכל וצ"ע ישראל, אר$ מזיתי דווקא
להדליק לא המגיד �המלא לו אמר אחר מטע�
.�ועיי לאר$, חו$ זיתי של זית �משמ הנרות את

לומ דבדו יהודי בכלמנהג הלל ר
החנוכה מלילות לילה

שליט"אהראני מזרחי יעקב רבי היקר ידידי
המועד �מעיי בספר שכתב מה (עפולה)
�ול מאיר שלו� להרב רכח, (עמ' ו' אות

וז חנוכה) על נשתמרשליט"א, מיוחד מנהג "ל:
בימי בו שנהגו מנהג מרוקו), (מיהודי בדבדו
– של� הלל החנוכה בלילות ג� לומר החנוכה:
ופדות גאולתנו �זמ הפסח, בחג כמו ברכה% בלי
מקורו זה שמנהג ביד� היתה ומסורת נפשנו.
החשמונאי� שושלת מימי קדומי�, בימי� עוד
עכ"ל. מכונו, על המקדש בית בהיות בירושלי�,

ראהמאוואשמח מהקרואי� מי א� ד
ספרי�. בעוד ומקורו זה למנהג איזכור
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אומרו" בש� "דבר וספר ז"ח, י�" "משברי מח"ס

ברק בני

חנוכה נר במצות לכם בענין
הגר של שיעורו על בעיקר� נבנו זצ"הדברי� גנחובסקי ל*"א

הרי"�]כתבא] מדפי ע"א [ד' בפסחי� �הר"
דמברכי� שלÈÏ„‰Ï˜שהטע� נר

ולא משו�ÏÚחנוכה הוא חנוכה נר הדלקת
שליח ע"י לקיימה אפשר אי חנוכה נר דמצות
סגי שלא ע"א) כ"ג (שבת באכסנאי �וכדחזינ
�דצרי אלא לשליח בעה"ב את שעושה במה
מהני לא דשליחות הרי בפריטי, להשתת�
אפ"ל היה �הר" דברי (ובלא חנוכה, בנר
עושה שהבעה"ב �דכיו משליח גרע דאכסנאי
לאורח א� מעשה שיחשב כדי א"כ לעצמו
לכל מזה למד הרי �הר" אמנ� פריטי �צרי

.(�כ פי' שלא ומוכח שליח

שבסו�הגר"ד (במילואי� שליט"א לנדו
נקטו תודה שלמי בספר �וכ העוזר) �אב ספר
הנר שיהי' �דבעינ מבואר הללו �הר" שבדברי
נר הדלקת במצות לצאת כדי משלו חנוכה
פ"א עמו' �אית נחל בספר �(ועיי חנוכה
בנר ואעפ"כ ש� �כהר" נמי הריטב"א דשיטת

�לבר כתב דסובר·ÏÚשבת מדבריו ומוכיח
בפריטי). להשתת� אי"צ שבת שבנר

לכ�והנה �דבעינ שיטתו למד �הר"
ותשו' בפריטי דמשתת� אכסנאי �מדי
תרע"ח בפרמ"ג הו"ד תקמ"ב [סי' הרשב"א
חול] של תפילות [סדר באבודרה� �וכ ג']

________________
נפ' ז"ל, משה אליהו רבי לאביו תרצ"ז בר"ה נולד זצ"ל, גניחובסקי �אברה רבי הגדול *הגאו�

תשע"ג. תשרי כ"ד �ביו טובה בשיבה

השבוע, כל �הבחורי �ע ויש� אכל שלמד איפה ,�בירושלי טשעבי� בישיבת ר"מ הי' רבות �שני

העיר. בבהמ"ד �שיעורי למסור שהמשי� איפה בב"ב, לביתו נסע שבת ולקראת

עליו: שנאמרו דהספידא ממילי �קטעי להל�

של המתיקות את באויר להרגיש אפשר היה מסיני. תורה כמו ממש היה זה שיעור מוסר כשהיה

התורה.

�מסיי היה תמיד ואדיר. נדיר שילוב טהורה, יראה �ע יחד השיעור זמ� כל פניו על נסו� היה החיו�

הנפש. לנבכי החודרת מוסרית מסקנא �ע �העצו הפלפול את

לו מראה היה הוא ביותר הטיפשית אפי' שאלה אותו ששאל מי כל צדיק האי עניו האי חסיד האי

באמת שהוא הרגיש אחד וכל תשובה ע"פ אותו פותר היה ואז ומורכב חשובה שאלה שהשאלה

יהי'. גדול שעוד אותו ומעודד אותו משבח היה כי חשוב

& גדולות הכי בבעיות ועזר עת בכל יהודי לכל קשבת אוז� לו הי' החסד במידת בדרא חד הי' הוא

דיהודאי. רחימא דיהודאי חכימא

תפילה! זו עבודה איזה & עבודה ליה, אניס לא רז כל & תורה עומד, �העול �שעליה �עמודי הג' כל

חסד & �חסדי גמילות ועל זה, מה תפלה ישכח לא קונו, לפני ומשתפ� בעומודו אותו שראה מי

אב! ואי� היינו �יתומי דאבדי� על חבל .�האחרי �העמודי שני כמו היה זצ"ל אצלו

אחד הוא השערתי "כפי מכנהו לפטירתו, �השלושי לקראת שליט"א קרלי# הגר"נ של במכתב

."�קיי �העול �שבזכות �מהיחידי
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�בשמ רק לא להשתת� �צרי דאכסנאי כתב
שו"ע, בקיצור נמי (והו"ד בפתילה א� אלא
לדינא, �כ נקטו תודה בשלמי �וכ זצ"ל, ומו"ר
המצוי ודבר לה, זכר לא דהמשנ"ב ואע"ג
להקנות �שצרי בשבת אצלו �של באורח הוא

ובפתילה). בנר לו

[להגאו�והקשהב] מרדכי הדרת בספר
(אשמינר) מרדכי ר' הקדוש
בית דשיטת ההדרני�] על זצ"ל מסלוני�
מקרא �דילפינ ע"א] י"ח [ד� בשבת שמאי
(שמות תשמרו אליכ� אמרתי אשר דבכל
התורה �מ אסורה כלי� דשביתת כ"ג)
וקדרה ונר דגיגית שיטת� על הת� �ומקשינ
א� אסרי שמאי (דבית בשבת פועלי� �היא
ומשני ש�), כמבואר מעשה קעביד בלא
דהכא דנו ש� (ובתוס' אפקורי להו דמפקר

ע"ש). שלשה בפני הפקר בעי לא

בעינ�ולדברי חנוכה נר דלמצות �הר"
נר למצות שמאי בית קיימו �היא תקשי לכ�
יפקירו לא דא� חנוכה, שבת בליל חנוכה
שבת בנר (וא� כלי�. שביתת איסור האיכא
אורח �שצרי דקיי"ל למאי �כ להקשות יש
�עיי חנוכה, דנר דומיא בפריטי להשתת�

רס"ג). בסי'

זוובס' קושיא מכח למד מרדכי הדרת
נר במצות לכ� �בעינ דלא מודה �הר" דא�
בעצמו מדליק שאינו בשליח ודוקא חנוכה,
אליו לייחס כדי ממונית שייכות �צרי בזה
לכ�. �בעינ לא עצמו במדליק אבל המצוה
הוא �דכ העיר זצ"ל גניחובסקי הגר"א (ומו"ר
אע"פ שבת נר מדלקת שאשתו העול� מנהג
הרי כגופו ואשתו הנרות את הגביהה שלא
ביתו ובני בניו �כ וכמו לכ� לאשויי מהני לא
הנרות). לקנות שצריכי� מעול� שמענו לא

אמרומו"ר זצ"ל גניחובסקי הגר"א
שרצה מה לפי קושיתו ליישב אפשר שהיה
שביתת ל"ב מצוה (סו� לחדש �חינו המנחת
ממעט ע"ב] [קל"ה �דבחולי י"ד) ס"ק בהמתו

(ואי פטור עכו"� דשותפות �וכסות �מדגנ
אפ ממעט הוה קרא ישראל),לאו שותפות י'

בשביתת למעט לנו דהוה נמי הכא א"כ
ואי עכו"�, לשותפות �בהמת דכתיב בהמתו
די"ל מרדכי ההדרת קושית תתישב הכי נימא
הכלי �מ חלק מפקירי� היו שמאי שבית

עכו"�. לשותפות דמיא הפקר ושותפות

כיו�אמנם יתקיי� לא זה ישוב
השו"ע מדברי זה חידוש סתר דהמנח"ח
בה �ששותפי דבהמה ה'] סעי' [רמ"ו באו"ח
בשבת העכו"� בה עובד א� ועכו"� ישראל

ע"ש. הישראל קעבר

המקורעוד לפמש"כ ליישב מו"ר אמר
�ועיי רס"ו, סי' המ"א על [בהגהותיו חיי�
ובליקוטי� מ"ה סי' או"ח נזר באבני ג� בזה
י"ג ס"ק חורש טל ובאגלי ד' ס"ק ר"כ סי'
ב'] ענ� ד' סי' ח"ב י� באפיקי �וכ י' אות
של בהמות שני ע"י המלאכה שעושה �דבאופ
בהמתו שביתת חיוב ליכא יכול וזה יכול זה
ע"י נאחזת שהאש בכה"ג דאיירי י"ל דהכ"נ
דבזה יכול וזה יכול שזה �באופ פתילות שני

כלי�. שביתת ליכא �האופ

האוראמנם לשיטת יספיק לא זה ישוב
את שמביא י"א] ה' שבת מה' [בפ"כ שמח
וכתב בחריפות עליה ופליג חיי� המקור דברי
בתוס' (שהובא בירושלמי שמבואר דכמו
בשני� דוקא החיוב דבמושיט ע"א) ג שבת
מלאכה של דרכה �שכ משו� יחדיו שעושי�
בשני� לשאת שדרכ� בבהמות �כ דכמו זו

.�כ �הדי

קיו�עוד �דיתכ ליישב מו"ר אמר
חו$ הפתילה כל שיפקיר �באופ המצוה
יכול אינו בעצמו חלק שאותו �קט מחלק
משו� חיוב �אי שבכה"ג כפתילה, לשמש
�אי בעצמו שלו דהחלק �כיו כלי� שביתת
הנר הדלקת מצות כלי.ואעפ"כ להיות ראוי
וכמו בהדלקה, שות� דהוא �כיו מקיי�
להשתת� ליה דסגי בנ"ח באכסנאי דמצינו
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ידלק לא פרוטה שוה �ששמ אע"פ בפרוטה
שעה. חצי של שיעור �במש

הגרש"שעוד מש"כ לפי ליישב �לדו יש
כ"ג] פ' ה' שער יושר ובשערי כ"ד סי' [נדרי�
מאיסור להציל מהני �לזמ פירות על שהפקר
הגרע"א לתמיהת בזה בהמתו,ויישב שביתת
סי' [או"ח הטור ע"ד מ"ו] סי' קמא [שו"ת
שסוסו למי עצה �שנת פר$ רבינו בש� רמ"ו]
שהחזירו קוד� שבת והגיע לנכרי מושאל היה
הנכרי בה שיעשה לחוש ויש אליו הנכרי

�מ ינצל ובזה �לזמ שיפקירנו בשבת מלאכה
על �לזמ הפקר שהרי הגרע"א האיסור,ותמה
הזוכה [שהרי תנאי על כהפקר מתפרש �כרח
כשלא וא"כ לעול�] שלו נעשה �הזמ �תו בו
ועשה הפקר שאינו הוברר הרי אחר בו זכה
תי' זה ועל שלו. בבהמה מלאכה הנכרי
בהמתו שביתת מאיסור שלהינצל הגרש"ש
יש וא"כ ע"ש. בלחוד הפירות על בהפקר סגי
זכות את להפקיר �שיי נמי דהכא לומר
זה �ועדיי בלחוד לשבת בפתילה ההשתמשות

שלו. שהגו� �כיו לכ� נחשב

h

˙È·‰ ˙ÎÂ
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Á Ò

ÍÓÓÂ¯‡ה� לי אויבי שמחת ולא היו� מבור והעליתני שרוממתני כמו ה'

ותרפאני אלי� שועתי אמר העונות מצד היה זה שכל ולפי היוני�.
העו ובכפרת ל�. חטאתי כי נפשי רפאה כאומרו נפש משאולרפואת העלית נות

כדכתיב חסידי� הנקראי� הכהני� ה� חסידיו לה' זמרו כ� וא� וכו' נפשי
ירננו.. וחסידי� צדק ילבשו כהני� אמר וכ� חסידי� לאיש ואורי� תומי�

Â¯ÓÊיוכל שמי ולפי יד�. על הנס שנעשה הכהני� ה� בכא� חסידיו לה'
אמר לזה להללו. יוכל מי גודלו לפי הש� וכ� מכיר שאינו למי להודות

מעשיו.. מצד והוא והנפלאות הנסי� לזכרו� לומר רוצה קדשו לזכר והודו

ÈÎנשארו ולא נפש של לדכדוכה הגיעו אי� רמז בכא� ברצונו. חיי� באפו רגע
שישראל פי על א! ברצונו חיי� לה� נת� הוא אבל ובניו חשמונאי אלא
לעת היונה אליו ותבא יו� בגלות שאמר מה זהו בכי ילי� בערב ראויי�. היו לא
פתאו� פתע כי רינה ולבקר בכי ילי� בערב וזהו גדול. ובחש� בצרה שהיו ערב

חשמוני�.. של תשועת� היתה

אבל‰' לה סביב הרי� כדכתיב ירושל� שהוא עוז להררי העמדת ברצונ�
נבהל.. הייתי ממני פני� כשהסתרת

‰Óלעפר שנמשלי� ישראל שה� עפר היוד� שני בית בחרב� זהו בדמי בצע
בה היסוד עד נחרבת כשהיא הבית עפר היוד� וכ� כעפר. ורמוסי� האר 
ותאזרני לי למחול מספדי הפכת ואז שלישי בית מבני� וחנני ה' שמע לכ�
כבוד יהיה גדול כדכתיב כבוד יזמרו ואז תצאו בשמחה כי כדכתיב שמחה
בשאר שהיה כמו ידו� ולא השני. אמר ולא הראשו� מ� האחרו� הזה הבית

ישראל. אלו בתי�

הפסק‰' בלי אוד� לעול� וזהו ה' בש� כל� לקרוא דכתיב אוד� לעול� א"להי
הראשוני�. בבתי� כמו לא

[· ˙È˘‡¯· ¯ÂÓ‰ ¯Â¯ˆ]
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נ"י במאנסי רב

חסרים פעמים מלאים פעמים וכסלו מרחשוון חדשי
א"לעי מו"נ נ"מ שרגא ב� יודא ידידי' תשל"ה כסלו ג' לפ"ע ק"ז

ויאצ"ט מצוה בר לגבי דינם מהו

וכסלוהנה �מרחשוו חדשי ישראל בלוח
�ה דלפעמי� לשנה, משנה משתני�
אבל מלא, וכסלו חסר �מרחשוו �כסדר
שניה� ולפעמי� �חסרי שניה� לפעמי�
שיש השנה כל לוח �תיקו משו� הוא מלאי�.
ועפי"ז ,�חסרי או נוספי� ימי� לפעמי�
אות� שמוסיפי� החדשי�, שני אלו נקבעי�
דווקא נקטו למה והטע� אות�, �מחסרי או
בהל' המפרש מפרש כבר החדשי� אלו
מפני ה"ו) (פ"ח להרמב"� החודש קידוש
בשביל שמשתני� מועדות שו� בה� �שאי
בריש דרעקיא (שבילי ישראל והתפארת זה.
השנה בתחילת שהוא �כיו מבאר, מועד) סדר
ישראל לכלל שיתוודע �זמ הרבה עוד ויש
כדי וג� שבה, המועדות קביעות השנה �במש
השנה. בתחילת מיד מסודרי� החדשי� שיהיו

בראבל לגבי הלכתיות שאלות גור� זה
היתה הלידה דא� כלומר, ויאצ"ט, מצוה
ל' �למרחשוו והיו מליאה �שמרחשוו בשנה
ביו� ובו כסלו, דר"ח א' הוא הל' ויו� ימי�
יבוא וכשבוא ,�דמרחשוו ל' ביו� היינו נולד,

להיות י"ג מרחשוו�שנת אז מצוה, ובר גדול
ונשאלה כלל, אינו הל' יו� ואותו חסירה היא
ביו� א� מצוה, בר נעשה יו� באיזה השאלה
והוא �במרחשוו �האחרו יו� שהוא כ"ט
מתגדל לא או בו, שנולד ל' יו� במקו�
ר"ח, דהוא דכסלו בא' רק מצוה בר ונעשה
נקרא ג"כ נולד שבו �מרחשוו שהוא ל' דיו�
מר"ח ל' יו� הוא הימי� במספר וג� ר"ח,
המג"א בו מעורר כבר זו ושאלה ,�מרחשוו
נעשה דלא בפשיטות ופוסק סק"י), נ"ה (סי'
,�דמרחשוו כ"ט ביו� ולא כסלו ר"ח עד גדול

ונימוקו. טעמו נבאר �ובסמו

רע"אובשע"ת �וכ ה'), (ס"ק ש�
קמ"ה) (סי' הב"ח תשובת מביא בהגהותיו
דבשנת דהיינו ,�להיפו אבל דמג"א �בנידו
ר"ח ביו� ונולד חסר �מרחשוו הי' הלידה
מלא, �מרחשוו שלו מצוה בר ובשנת כסלו,
בל' הוא גדלותו יו� א� השאלה שנשאל
כסלו ר"ח כמו הוא �דבתארי ,�דמרחשוו
מר מא' ל' יו� דהיינו חסר, �כשמרחשוו
כמו כסלו ר"ח ביו� מוגדל רק לא, או ,�חשוו
הב"ח ופוסק שנולד, ביו� �התארי שהי'
נעשה כסלו דר"ח א' דבוודאי בקיצור, �והול
ש� השע"ת ומביא ,�דמרחשוו ל' דהוא גדול,
המג"א על חולק דלכאורה רבה, האלי' בש�
בל' כשנולד כסלו דר"ח ב' �דמצרי הנ"ל,
ר"ח לפני נולד דא� ק"ו והוא ,�במרחשוו
בר"ח כשנולד כ"ש לגדלות, ר"ח �נצר
והשערי גדול, להיותו יו� אותו �נצר בוודאי
דיש רבה האלי' בש� ש� מביא ש� תשובה
מהו מבאר אינו אבל עיי"ש קצת, לחלק

קצת. החילוק

דיסודוהנראה ,�העני ושורש יסוד
ל' ביו� דכשנולד הוא המג"א של ספיקו
י"ג בשנת ואח"כ כסלו דר"ח א' �לחשוו
רק בהלוח נמצא היו� אותו �אי גדול שנעשה
ונרש� נקבע �האי ,�במרחשוו ימי� כ"ט יש
בא יו� איזה דיבורר ,�דמרחשוו ל' היו�
יו� הוא אי שנה, באותו אינו א� במקומו
ורוב ר"ח, נקרא ג"כ ל' יו� דהלא ר"ח
של ש� א� א"כ הלבנה, מולד בו חל פעמי�
כסלו ר"ח עד �להמתי �צריכי ר"ח הוא ל' יו�
היו� של ש� וא� גדלות, של ש� בו שיהי'
דאינו �כיו �מרחשוו של �אחרו יו� הוא ל'
יהי' ל', יו� בו �שאי שנה אז באמת, ר"ח
היו� שהוא �למרחשוו כ"ט יו� במקומו היו�
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,�כסדר חסר �כשמרחשוו �דמרחשוו �אחרו
היו� ש� בנקיבת הוא המג"א דספיקת דהיינו
�דחשוו �אחרו יו� או ר"ח ש� הוא א� ל',

ר"ח. ערב רק אינו

(ס'ומסיק נדרי� מגמ' דמוכח המג"א
בנ"א �לשו אלא אינו ל' ביו� ר"ח דש� ב')
ובאמת ר"ח, בעצ� ואינו ר"ח, אותו �שקורי
הוא �וכא העבר דחודש �האחרו יו� הוא
�כא �שאי עכשיו וממילא ,�מרחשוו חודש
דחודש, �אחרו היו� כ"ט יו� הוה ל' היו�
לחודש, יו� מספר להמג"א נוגע �דאי וכנראה
הוא או הבא בחודש �ראשו יו� הוא א� רק
ועושה קובע וזה העבר, דחודש �אחרו יו�

לחודש. יו� מספר ולא ,�התארי

עדאבל יתגדל לא דמ"מ מסיק המג"א
שנתבאר דכמו ל', יו� בחסר אפי' כסלו ר"ח
בשנה אדר בחודש דנולד במג"א מקוד� ש�
נעשה אינו מעוברת היא י"ג ושנת פשוטה,
העיבור החודש ע� השנה גמר עד גדול
משנה ונלמד .�בזמ שלימות �דנצר משו�
שנת מרבה שהוא חומה ערי דבתי תמימה
העושה הוא דשני� הש� דבגדלות העיבור,
תמימה, שנה �נצר ע"כ גדול, דש� החלות
�צריכי בו, שנולד הל' יו� בחסר כמו"כ
ל' ליו� להגיע כסלו ר"ח יו� עד �להמתי
אחד, יו� חסר �עדיי זה דבלא הימי�, במספר

עייש"ב.

דמ"שאך מובני�, �אינ לכאו' דבריו
דאדר פשוטה משנה אחד יו� חסירה שנה
י"ג ובשנת מעוברת בשנה נולד דא� אחד,
בשנה מוגדל הי' בוודאי פשוטה, שנה היתה
החודש חסר �דעדיי �אמרינ ולא פשוטה
וכדומה, �ניס סו� עד יתגדל שלא העיבור
החודש, מעצ� דאינו ל' ביו� הכא וכ"ש
חסר הוא �מרחשוו �כסדר כשהוא דאדרבה
�חסרו מה א"כ מלא, שהוא תשרי אחר שהוא
כשחסר ,�כסדר הוא �שמרחשוו בשנה יש

יו� שהוא כ"ט דיו� שפיר הא ל', יו� אותו
וצ"ע. גדול, יעשה �דמרחשוו �אחרו

שנולדוהנה דהיינו �בהיפו הי' א�
י"ג ובשנת כסלו ר"ח ביו� חסרה בשנה
דלכאורה גדול, נעשה מתי מלא, �מרחשוו
ב' יו� עד מתגדל אינו הנ"ל המג"א עפ"י
שנולד היו� אותו לנו דיש כל קוד� דר"ח,
ויו� בעצ� ר"ח הוא כסלו דר"ח דב' וב', בו,

ר"ח, בעצ� אינו אבל ר"ח נקרא רק אבלל'
א"א ובפרמ"ג קמ"ה) (סי' הב"ח בתשובות
דלית פוסק במקומו �כא בשע"ת הובא �כא
מתגדל, כבר דר"ח א' ביו� דאפי' בה, �ל
דר"ח, א' ביו� ר"ח ש� לנו דיש דס"ל דנראה
רבה ובאלי' כמג"א, דלא בהדיא הוא ולכאו'
לחלק דיש מסיק הב"ח תשובת כשמביא
דהב"ח, �לדיו דמג"א �דיו �בי כלומר קצת,
בכפילא כמג"א דלא בהדיא הוא ולכאו'

הנ"ל.

דהמג"אויש הנושא, חומר לפי לומר
דש� לחודש, ל' ביו� כשנולד רק מיירי לא
די בו �ואי בנ"א, �לשו רק שהוא שבו ר"ח
דכשיהי' ר"ח היו� קביעות שיחייב ר"ח ש�
�דאי כסלו, לר"ח �להמתי �צריכי יהיו חסר
בנ"א �בלשו ורק ל', ביו� ר"ח ש� די בו
בר"ח דכשנולד מיירי הב"ח אבל ,�כ נקרא
ר"ח בש� יו� שנתפס דכדי י"ל ממש, כסלו
בזה אפשר ממש, לר"ח שהגיע כמו דיהי'
די ל' דיו� ר"ח דש� להב"ח המג"א מודה
ורק לזה, ממש ר"ח �נצר דאינו והותר,
בל' נולד א� ,�מראשו ר"ח יו� ש� לקבוע
אבל ממש, ר"ח �נצר בר"ח, שנולד לומר
ר"ח שהגיע לומר לחודש ל' ביו� לצאת
יש ר"ח ש� די שפיר אפשר בר"ח, כשנולד
זה ואפשר ממש, לר"ח �להמתי ואי"צ בו,
באלי' המבואר קצת לחלק שיש הכוונה הוא

‡רבה.

יאצ"טוכשבוא �בדי �לדו המג"א יבוא
(סק"ד), ש� בטו"ז וכ"ה סק"ב) תקס"ח (בסי'

________________
,�ש דפוסק סט"ו) קפ"ט (סי' ביור"ד לשיטתו דבריו לבאר יש הב"ח, בתשובות זה ובביאור א.

בדר"ח ראתה �וא דחודש, ולווסת הפלגה לווסת אייר ר"ח ימי לב' חוששת ניס� בר"ח בראתה
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דנפטר בדיוק, זו בשאלה ג"כ מסתפק
הבאה ובשנה שלו, ל' ביו� מלא �במרחשוו
�במרחשוו �ואי חסר הוא הראשונה ביאצ"ט
כ"ט יו� �נקטינ דבוודאי ש� פוסק יו�, ל' רק
חסר כשהוא החודש סו� דהוא הל' במקו�
יאצ"ט לגבי אפי' �התארי מספר ואי"צ
הראשונה דשנה דמ"מ ומסיק הראשונה,
השני� לשאר היאצ"ט יו� יקבע דיאצ"ט
בו שמת ביו� נדר �מדי דהוא �דכיו לאחריו,
שקיבל וכמו לי', �דיינינ כנדר ורבו, אביו
אחרות, לשני� יהא �כ ראשונה בשנה עליו
מלא, �שמרחשוו שנה אח"כ יהי' אפי' דהיינו
דשנה �כיו מ"מ הפטירה, יו� כמו ממש דיהי'
כ"ט ליו� היאצ"ט נקבע הי', חסר ראשונה

עיש"ב.

דאינווצריכין דבשלמא בדבריו, לבאר
כמו ביאצ"ט הימי� שלימות המג"א �מצרי
מלא, �במרחשוו כשנפטר היינו מצוה, בבר
ביו� היאצ"ט נקבע חסר, הי' ראשונה ושנה
היינו ל', היו� להשלי� ר"ח �נצר ולא כ"ט
במספר הימי� שלימות אי"צ דיאצ"ט דס"ל
די, זה דחודש �אחרו יו� רק יו�, אותו שיהא
רק �נצר לא השנה דשלימות מבואר שפיר זה
הגדלות דעושה הוא שני� דש� מצוה בבר
אותו ביאצ"ט אבל תמימה, שנה �צריכי וע"כ
אינו אפי' דחודש �האחרו יו� בשיווי יו�
השנה להשלי� ואי"צ והותר די ממש תאריכו

מצוה. בבר כמו

א�וגם דכ"ט הקביעות שנשאר מה
זה נדר, מטע� דהוא �כיו ,�כ הי' בראשונה
דנקבע דזה צ"ע, דלכאורה הג� מבואר, ג"כ
הי' שלא משו� רק הי' לא לכ"ט בראשונה
היו� כ"ט הי' וממילא נפטר, שבו ל' היו�

אותו בו שיש שאחריו בשני� אבל ,�האחרו
כמו רק דהוא מכ"ט גרע יהא לא ממש, היו�
דאה"נ וצ"ל ראשונה, שנה באותו ל' יו�
שהי' משו� רק לכ"ט נקבע לא ראשונה דשנה
טע� מאיזה יהי' מ"מ אבל ל', יו� אותו חסר
דהוא �וכיו ביו�, לבו היאצ"ט נקבע שיהי'
היאצ"ט היו� בראשונה כ"ט יו� נעשה נדר
הוא �כ ונשאר נדר, לגבי ואמו אביו בו שמת
ובמטה הפטירה, יו� עוד נוגע אינו ועכשיו
רוצה סק"ז), ג' (שער יתו� קדיש הל' אפרי�
השני� דבשאר לומר המג"א על לחלוק באמת
ליו� דישנו �כיו ל', ביו� היאצ"ט יהי'
והטו"ז, כהמג"א �דהדי מסיק אבל הפטירה,
קדימה לגבי בה� למחות �יכולי יתומי� ושאר

והקדישי�. התיבה לפני בתפלה

הפני�ובמחהש"ק קושיית מביא ש�
ומג"א הטו"ז על דתמה מ"ג) (ח"ב מאירות
לנקוב �דיכולי דבריה� דעפ"י זה, בפסק
שיש כמו דחודש �אחרו ליו� היו� �תארי
א� א"כ החודש, בתחילת חודש ראש ש�
מליאה בשנה �מרחשוו לחודש בכ"ט נפטר
יו�, כ"ט רק חסרה, שנה הי' �הראשו ויאצ"ט
יו� דהוא בכ"ח יהי' היאצ"ט שיו� נימא וכי
הפטירה בשנת כמו ,�אחרו ליו� �הסמו
ליו� �הסמו יו� כ"ט יו� הי' מליאה, שהיתה

עיי"ש. אתמהה דחודש, �האחרו

וביאורועי' שתיר$, מה במחצהש"ק
�הנרדפי שמות רק אלו �דאי הוא כוונתו

הימי� היו�בשמות שמות �מחליפי �אי וג� ,
דמילוי ל' ביו� רק בדיוק אלא ,�בכ במה
שנקרא לחודש �ראשו לקוראו יש החודש
אבל לחודש, �אחרו דהוא כמציאותו או ר"ח,

________________
אעפ"י דר"ח, החודש בווסת נתחזקה סיו� ר"ח ראתה �א אבל ,�יו כ"ט להפלגת רק חוששת אייר

דר"ח א' נחשבה וסיו� ניס� דהיינו ממש ר"ח ימי בב' דראתה דכיו� דניס�, ל' רק אינו אייר דאדר"ח

אבל לחודש, דא' �חדשי ראשי שני �ע נתפסת החזקה תחילת היא אי� �א דהיינו כר"ח, ג"כ אייר

סיו� לר"ח לחשוש צריכי� �א �האחרוני �מסתפקי אייר באדר"ח ראשונה �בפע ראתה �א

,�עמה נתפס ר"ח ימי שני בי� דרק �ספיקת �אחרוני שאר �ודוחי החודש, ווסת �מטע שלאחריו

ממש והיינו עיי"ש, החודש, ווסת מדי� כ"ח �ליו לחשוש בו ר"ח �ש אי� הקביעות לתחילת אבל

ודו"ק. וכנתבאר דר"ח בא' נתגדל או דר"ח בא' נולד בי� בחילוק דברינו
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לעול� וכ"ט במקומו תשאר לו �הסמו יו�
ודו"ק. �ובתארי במספר כ"ט נשאר

בשנהועכשיו נפטר א� �להיפו �נדו
הוא �ראשו דיאצ"ט ושנה כסלו בר"ח חסרה
�נצר המג"א עפ"י הנראה כפי בוודאי מלא,
אבל בר"ח, המאורע דהי' �כיו ממש, ר"ח
אחר ר"ח דלתפוס הנ"ל הב"ח לפי לכאורה
ממש, בר"ח שנפטר �כיו לר"ח נקבע שכבר
ביו� היאצ"ט לקבוע לכאו' �יכולי היו שפיר
�כ וישאר יקרא, ר"ח הוא שג� �למרחשוו ל'
הוא דיארצייט המג"א כיסוד האחרי� לשני�
וג� ואמו, אביו בו שמת יו� של נדר �מדי

מצוה. בבר כנ"ל בזה יודה המג"א

סעי�אבל ג' (שער הנ"ל אפרי� במטה
ר"ח ביו� בחסר דנקבע �דכיו מבאר בסופו) ז',
החודש דתחילת ר"ח �נצר החודש, דתחילת
ל' יו� דר"ח בא' די ולא ר"ח עיקר דהוא דוקא
אבל סק"ח, ש� ובביאור עיי"ש �דמרחשוו
דכל מצוה דבר כהב"ח דלא זה לכאורה
לעיל, וביארנוהו כוותי', ש� נקטו הפוסקי�
בנ"א, �לשו אחר �דהולכי ביאצ"ט ובפרט
ואפשר דר"ח, א' ביו� לתפוס נוכל בוודאי
דאינו �כיו דר"ח בא' ליקבע דא"א משו�

דוחק. וזהו הקביעות, בו חסר מלאה לעול�

המשנ"בלסיכום פוסק למעשה הלכה
בנולד כמג"א מצוה בבר מ"ה) נ"ה (סי'
גדלות �זמ הוא דר"ח בחסר, ונתגדל במלאה
ונתגדל בחסר בנולד �ולהיפו וכנתבאר,
דר"ח בא' הוא מצוה בר דיו� במלא,
יודה המג"א דג� וכנתבאר הב"ח, וכתשובות
ואפשר בא"א, �כא בפרמ"ג וכ"ה להב"ח, בזה
על הב"ח דברי שמביא מרע"א ג� זה לדייק

עיי"ש. כמחלוקה ולא כהוספה המג"א

תקס"חוביאצ"ט (סי' המשנ"ב פוסק
דבנפטר כ') (ס"ק ש� כמג"א מ"ב) ס"ק
חסר, ראשונה ושנה �מרחשוו ל' ביו� במלא
דחודש, �אחרו ביו� בכ"ט היארצייט נקבע
מלאה שהשנה שני� בשאר אפי' �כ ונשאר
ש� הטו"ז עמו הסכי� �וכ נקבע, דכבר �כיו
קביעות מלאה ג"כ ראשונה וכששנה (סק"ד),

כמו דר"ח, ב' פוסק הוא היאצ"ט של
אעפ"י שלאחריו בשני� וממילא הפטירה,
בפע� נקבע �דכ בר"ח היאצ"ט חסירי� שה�

חודש. ראש ביו� ראשונה

ראשונהובמט"א שנה דא� פוס' הנ"ל
בשני� דאה"נ הפטירה, כשנת מלא הי'
ולא בר"ח היאצ"ט חסירי� ה� א� שאח"כ
א' ביו� היאצ"ט ראשונה בשנה אבל בכ"ט,
כמשנ"ב ודלא הפטירה, ביו� כאשתקד דר"ח
היאצ"ט מלאה אפי' ראשונה בשנה דמיד
המט"א, ע� �הדי ולכאורה כסלו, א' ביו�
�נצר �אי דר"ח בא' הי' הפטירה א� דבוודאי
באדר"ח שיש ממה ר"ח ש� יותר ליאצ"ט
דחסירי� שאחריו לשני� ורק המאורע, בשנת
ולא כסלו א' �ונצר דר"ח ביו� היאצ"ט נשאר
שנת ראשונה דשנה �כיו �מרחשוו בכ"ט די
ש� קצת בו שיש ל' היו� הי' הקביעות
כמג"א, ראשונה בשנה תלוי והכל דר"ח,

השני�. בכל לר"ח היאצ"ט קביעות ונשאר

ג"כוי"ל לאחריו מלאי� בשני� דאפי'
�דמרחשוו ל' דיש אע"ג דכסלו לא' �צריכי
בר"ח נקבע דכבר משו� הפטירה, הי' שבו
ש� ונשאר ראשונה בשנה מלא שהי' במה
ל' רק ולא ממש ר"ח �ונצר בקביעות ר"ח
לומר אפשר הב"ח עפ"י אבל ,�דמרחשוו
ל' ביו� מלאה שנה בכל להתענות דיכול
עדי� דלא בר"ח נקבע כבר אפי' ,�מרחשוו
לעיל דכתבנו חסר, דחודש א' ביו� מפטירה
די ראשונה בשנה דר"ח דא' �יתכ דלהב"ח

דיאצ"ט. ר"ח לש�

דפטירהומציור מצוה, בבר הנ"ל הב"ח
היתה ראשונה ובשנה דחסרה בר"ח היתה
יהי' אח"כ ובחסר בל' לעשות �דיכולי מלאה
כנתבאר אבל המשנ"ב, מיירי לא מזה בר"ח,
בבר שמבואר כמו להלכה הוא �דכ נראה
ש� המג"א עפ"י ג"כ והוא הציור, בזה מצוה
(הל' במט"א אבל שנתבאר, כמו פליגי, ולא
בהדיא פוסק ז') סעי� ג' שער יתו� קדיש
עמו ונימוקו דר"ח בב' היאצ"ט דקביעת
מצוה. בבר כהב"ח דלא וזה ר"ח, עיקר שהוא
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יזרעאל עמק �גדעו כפר דק"ק רב

לצדיק זרוע אור

לנשמות כיבוס חנוכה נרות הדלקת זמן

שאולבסה"ק האמרי בנו בהגהת כ"ח) עמ' שמיני (פרשת ממודזי'$ �הראשו לרבי ישראל דברי
נרות להדלקת אד� א� מכניס שלא זי"ע מקוזמיר יחזקאל רבי הרה"ק סבו על מביא
מביטי� �ואי סו� �אי עד ומתעלות הגיהנו� מאש הנשמות מתכבסות המצוה נרות באור כי
עוד �וכוח הגיהינו� מאש מוציא �מצוות כח חנוכה, נרות שאש [היינו עי"ש. הכיבוס, בשעת
הנחלת האדמו"ר כ"ק מו"ר בקיצור לנו להסביר הסכי� �כ גהינו�], באש מכיבוס יותר נעלה

זי"ע. �ד

מוסיף אם המקדש חלונות משקופי צורת לפי המקדש מנורת אור מבחן
תורה) לבני בחנוכה התחזקות שיחת (מתוך והולך. פוחת או והולך

חלוני"ויעש לבית, ˘˜ÌÈÙÂ[שלמה]
,"ÌÈÓÂË‡וידוע ו,ד,] א' [מלכי�

�אבי רבי אמר קפב]: [רמז שמעוני מילקוט
לו לעשות שביקש מי מוצא, את הלוי:

אות� עושה חלונות, 
ÌÈ[בביתו]Ù·Ó ˙Â·Á¯
ıÂÁ·Ó ˙Â¯ˆÂאל] אור שואבות שיהיו למה, ,

היו המקדש בית של חלונות אבל הבית],
ÌÈ
Ù·Ó ˙Â¯ˆÂ ıÂÁ·Ó ˙Â·Á¯שיהיה למה, ,

לעול�, ומאיר המקדש מבית יוצא האור
בזה שאמרו מה על כתבו רש"י ובפירושי
,�צרי אני לאורה לא ע"ב]: [פו במנחות
אותו �מרחיבי [בבית], �חלו �כשעושי
עובי ויעכב יסתו� שלא כדי וכו' מבפני�
אבל ,�לצדדי מלבוא האורה את הכותל
�שהמשקופי מבפני�, שקופי�, וכו', ההיכל
ואת לעול�, אורה להוציא וכו' חלונות של
שלא לפסוק, בפירושו רש"י מביא זה חז"ל
אור לקבל כדי פני� כלפי המרחב היה
חו$ כלפי המרחב היה במקדש אלא מבחו$,
המאור ממנורת האור את להוציא כדי

לבחו$, שבהיכל

מביא:אבל ש� 
˙Ôהרד"קÂÈ Ì‚¯˙�[ב
והוסי� מלברא, �וסתימ מלגיו �פתיח עוזיאל]

וכו', �וחפ עוד, ·‰ÍÙÈבו Ï"Ê Â
È˙Â·¯ È¯·„·Â

‰Ê[$לחו] מבחו$ שקופי� [שבמקדש] וכו'
העול� מנהג �היפ וכו' מבפני� ואטומי�
מדעת התרגו� מסתייג למה ותמוה וכו'.
עול� �כדר �כ שלמה שעשה לפרש חז"ל

המקדש. בית בחלונות

תמידובספה"ק לפרש שמצוה אמרו
ההיכל קדושת היה א� אלא מחלוקת, �שאי
בהפטרת הפסוק בבחינת ראוי אור עושה
בכח ולא בחיל לא ד,ו,]: [זכריה חנוכה שבת
וטהור נקי האור וא� ה', אמר ברוחי א� כי
וכוח, חיל של ידי ועוצ� כוחי של גאוה מכל
לכל להאיר ויגיע לצאת, האור הוא ראוי

גאוות בהשפעת האור א� �א ÏÈÁהעול�,
ÁÂÎÂ�א וג� ובקדושה, ברוח האור חסר ,

ראוי הקודש, היכל ממנורת האור

הקדושי�הוא מהספרי� וכידוע להסגר,
את ומתאי� זז היה במקדש הדומ� שא�
כמו ישראל, ע� ודרגת מעלת לפי עצמו
אל איש פניה� א� �הארו כפורת על הכרובי�
בצי$ לה' קודש �ובכ הכפורת, אל או אחיו
�בחוש �וכ אחת, בשורה או �שיטי בשני א�
או קה שבטי כתוב א� ותומי� האורי� על
א� המנורה קני על י"ל עוד �וכ ,�ישרו שבטי
,�כ כמו עיגול, חלקי �א אלכסוני� ישרי� היו
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המקדש אור בקדושת שיש הרוח עצמת לפי
להשפיע ראויי� א� החלונות, משתני� היו
מאורו לעול� להביא כדי בחו$ המרחב היה
מוסי� בבחינת בהיכל המקדש מנורת של
היה אז לא, חלילה וא� החנוכה, כימי �והול
�א מבחו$, האור את ומקבל בפני� המרחב
כדי ,�והול ופוחת הצר הצד היה בחו$
ראוי, שאינו אור בעול� יתפשט לא שחלילה
הטוהר בכוח ה' ועבודת התורה אור �כ כמו
מוסי� להיות הראוי הוא והענווה הסבלנות
חלילה א� �א ,�לרצו ועולה ובוקעת �והול
שחושב או ה' בעבודת גאווה נקודת יש
רש"י דעת �בי השופט שהוא �הלמד
את הוא דוחה האחרוני�, �ובי והראשוני�
אור זה ואורו הרוחניי� מכליו התורה קבלת
יתפלל זאת ועל לו, �והול ופוחת חיצוני
הקודש, �מ לצאת ראוי אורו שיהיה ה' העובד
התורה מאור אור וזה מקו� כל לקדש

למוטב, �שמחזיר

העבודהביסוד שבסדר מה מבואר זה
הוידוי ופירוט אריכות עיקר הכיפורי� ליו�

מכפר שאינו א� על לה' השעיר על אלאהוא
ואכילת בטומאה מקדש ביאת טומאת על רק
כשאר שכיח אינו שלכאורה בטומאה, קדשיו
ועליו מכפר לעזאזל שהשעיר עבירות כל
על ובוידוי ישראל, בני עוונות כל את מתוודה
משו� יותר �להארי �צרי היה לעזאזל השעיר

אלא שכיחות, שיותר העוונות ÁÂÎכל ¯˜ÈÚ˘
Â
ÈÈ‰ ÂÈ˘„Â˜Â ˘„˜Ó ÏÚ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰¯ÙÎ‰
Â˘Ú
 ‡Ï˘ ÌÈ·ÂË ÌÈ˘ÚÓÂ ˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙ ÏÚ
ÌÏÂÚÏ ‰ÂˆÓ È˘ÚÓ ÍÙ‰
 ‰ÏÈÏÁÂ Ô‚Â‰Î
˘È ‡Ï‡ ˙ÂÈ
ÁÂ¯· ÌÈÙÈ˜˙ Ì
È‡Â ‰¯ÂÓ˙‰
‰¯ÙÎ‰ ¯˜ÈÚ ‰Ê ÏÚÂ ,˙Â
Â¯ÒÁÂ ˙ÂÈ
Ù Ì‰·

˘Â„˜‰ ÌÂÈ·שאור לעיל שמבואר כמו ,
כי הפסוק: את זועק שאינו המקדש ממנורת
בהרחבה להאיר ראוי אינו ה', אמר ברוחי א�

בהסגר, ËÂÓÏ·אלא Ô¯ÈÊÁÓ ÈÂ‡¯‰ ¯Â‡‰Â
‡Ï˘ È„Î ÌÂ˜Ó ÏÎÏ ¯ˆÈÓÂ ¯ˆ ‡ÏÏ ÚÈ‚ÓÂ

.Áˆ
Ï ‡Â‰ ÈÂ‡¯Â Á„È
 Â
ÓÓ Á„È

h
ÔÂ˘‡¯Â ˘‡¯ ˙ÏÚÓÂ ‰ÎÂ
Á

‰Óאז דהיה דכיו� נראה בציבור, דחוי' טומאה הרי הנס הוצר� דלמה שהקשו
במהרש כמבואר הבית בח"חנוכת דקרינ�"א ממאי נמי וכדמוכח א,

הבא לכל וראשיי התחליי דבר היא דחנוכה כיו� לכ� וכמוב�, בנשיאי� בחנוכה
טומאה. בדחיית לא גמורה, בטהרה שיהיה הוצר� לכ� אחריו

Â‰ÊÂעה"ג) התוס' בבעלי שמבואר מה עה"כ שמיני פ' אקדש)"ת בקרובי כ
ככ קרובי� בטומאת אסור לעבודה שנמשח ביו� הדיוט והטע�"דכה� ג,

כנ"ג וכנ"כ לגמרי בטהרה שיהי' צרי� והתחלתו חינוכו דהוא דכיו� וע"ל ע"ל.
הר (ר"חידושי י"� ד"ה א' דאע"ג דכ' הקריבוהו) מהיכ� ג�"ה כשר דעומר ג

מ הירד� שעומר"מעבר לומר נראה אי� מיהודה לכתחלה דמצוותו כיו� מ
עכ כמצוותו שלא הי' ג"ראשו� והכוונה כנ"ל. שורש"כ הוא ראשו� דהי' דכיו� ל

רש ע' אחריו, הבא ד"לכל ב' ט' (זבחי� שורש"י דכ' נקט חטאת) עיקר ה
עכ ראשונה יחיד חטאת היתה שהיא הוא"החטאת הראשו� דהקרב� הרי ל.

וע ממינו, אחריו הבא לכל ושורש צרי�"עיקר ועיקריי שרשיי דבר דהוא כיו� כ
[ומ . לגמרי כתיקנו בפנ"שיהי' מ"ש דחוי' דטומאה דא! כא� הנס"י הי' מ

כ ישראל של חיבת� בשו"להראות ג� ח"ה פ"ת סי' ז]."צ
ˆÊ ÏÈ‚�Ú ÛÒÂÈ È·¯]"[Ï
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אורה �מציו שו"ת בעל

�ציו תל של רבה

טבת, וחודש הנס, בעל מאיר רבי שבין הקשר
שמן הדלקת

חירבינו איש �בב כתב חיי� יוס� הרב
"ומנהגנו כח): אות חנוכה (וישב
בעל מאיר רבי נשמת לכבוד �שמ להדליק
חודש ראש ביו� ,�אמ עלינו �יג זכותו הנס,
�וכעי תער). �(סימ כה"ח וכ"כ עכ"ל. טבת".
לכל מועד בספר פאלאג'י חיי� רבנו כתב זה

להתנדב גדול "דדבר עו): אות כז �(סימ חי
ובפרט בחנוכה, הנס בעל מאיר רבי לקופת

ע"ש. טבת" חדש ראש ביו�

להדלקתוצריך ככה על ראו מה ביאור
הנס, בעל מאיר לרבי כס� תרומת או �שמ

אחר �בזמ ולא דוקא טבת חודש .‡בראש

________________
זביחי פנחס להרה"ג הלבנה) ברכת (על פז" "עטרת בספר מצאתי בס"ד הנה ריחמ"א, א"ה א.

א ובהערות יב' אות לד&לו, (עמו' שכתב חודששליט"א ראש בכל להדליק �שנוהגי יש וז"ל: יב') ות

יאמר הנר הדלקת ובעת והצלחה. לברכה הדבר �לה שיהיה �ומתפללי הנס, בעל מאיר רבי לע"נ נר

תמיד יוצא שהוא טבת חודש בראש ומ"מ מאיר". "דרבי יאמר ולא ,�פעמי ב' ענני" דמאיר "אלהא

עכ"ל. בדבר, סוד יש כי הנס, בעל מאיר רבי לע"נ נר להדליק כ� לעשות ישתדלו החנוכה, בחג

וז"ל: כתב שליט"א, רז אלעזר הרה"ג מאת לעיל וכמובא �דברי של �מקור שהביא אחר יב' והערה

חודש בראש דווקא הנר להדליק יש מדוע העני� �טע את �קודש בדברי שתמו זיע"א רבנ� והנה

יט) אות ס' (סימ� יצחק זכות בספר נמי עוד ראיתי �הלו ובאמת , הנס בעל מאיר רבי לע"נ טבת

חודש ראש של זה �ביו דווקא הנס בעל מאיר רבי לע"נ נר להדליק עני� יש דמאי לתמוה עמד שג"כ

.�הדברי על תמהו �וגדולי �רבי נמי עוד וכ� טבת.

היתה ורבנ� מרנ� באמת דשמא לומר, ברעיוני עלה חורפי בימי �מקד �רבי �ימי זה דהנה אמת ה�

הוא והעני� חנוכה, �ביו נפטר שהוא באמת הנס בעל מאיר רבי פטירת �יו שזהו �ביד קבלה

,�המאירי חנוכה נרות �ש על "מאיר" לו קראו ולכ� בחנוכה נולד �ג הנס בעל מאיר רבי שבאמת

�צדיקי של �שנותיה ממלא שהקב"ה ו') סימ� ואתחנ� פר' תנחומא (מדרש חז"ל אמרו וכבר

,�ליו �מיו ,�צדיקי של �שנותיה ממלא והקב"ה ,�נפטרי �ה �היו באותו �שנולדי �יו שבאותו

�ביו שנולד מאיר רבי וא"כ יעו"ש. כו). כג (שמות אמלא" ימי� מספר "את שנאמר לחודש, ומחודש

ראש של זה �ביו נר להדליק הוא וראוי שנכו� כתבו כ� ועל נפטר, �ג �היו באותו טבת חודש ראש

י"ד �ביו הוא הנס בעל מאיר רבי של דהלולא שיומא �בעול ומקובל מאחר הנה �אול טבת. חודש

אמרו ולכ� וכו', נכו� זה שאי� ולומר �הסיפי אמות את להניע רצו לא לכ� שני, פסח שהוא באייר

וק"ל. מאיר, רבי של לע"נ זה �ביו נר להדליק �סת דקה דממה וקול בשתיקה

דהילולא יומא שהוא ישראל תפוצות ככל ברוב שמקובל באייר י"ד �יו של זה בעני� הנה ובאמת

י') אות ישראל אר# (מערכת �דיני באסיפת חמד שדי הגאו� כתב כבר הנס, בעל מאיר רבי של

�הע שכל ראו טבריה שאנשי לפי הוא, זה �ביו הנס בעל מאיר רבי הילולת את �שעושי דהעני�

�ה �אליה �מגיעי אשר ומהתרומות איי"ר, י"ח �ביו יוחאי בר שמעו� רבי בהילולת למירו� �עולי

י"ד �ביו היא הנס בעל מאיר רבי שהילולת ולהכריז לעשות אמרו ולכ� ,�ש הכולל את �מחזיקי

להגיע �העולי �הע כל כ� וע"י שני, פסח שהוא לפי זה �ביו תחנו� �אומרי אי� הכי שבלאו באייר

מאיר רבי קבר על להשטח לטבריה באייר י"ד �ביו לכ� �קוד יעלו באייר י"ח �יו לקראת למירו�

�בליב �לה נקבע ישראל בית בכל �ככול �שרוב זה בעני� בלבול �לגרו לא כדי וממילא הנס. בעל
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מאיר ר' שמו כי רמז, י"ל �השמ אור �ובעני
ע� "נר" גימטריא הוא וג� "אור", �מלשו

הכולל.

ר'והנה גבי יח) ד� (ע"ז במהרש"א
שיאמר ע"י שינצל שומר לאותו שאמר מאיר
שמו ייחד �והיא הקשה וכו', דמאיר" "אלהא
שני ותיר$ בחייו. עצמו על הקב"ה של
עצמו, של "שמו" על �נתכוי דלא תירוצי�:
יעננו". הוא ולדרי�, לאר$ "המאיר ה"ק אלא
הנרות בנס �יו במלכות לנו "המאיר �נתכוי או
(ע"ש עכשיו בנס יעננו הוא חנוכה", של
�חזינ כי נפלא, הדבר א"כ עכ"ד. הסיפור).
של לסגולה מאיר ר' של שמו �בי קשר שיש

ענני. דמאיר אלהא

מצאתיאולם לנו המאיר האל בעזרת
מ"ש עפ"י והוא זה. מנהג סוד טע� מזמ"ר,
קדשו: וז"ל ו) (מאמר "קרניי�" הקדוש בספר
המבטל והוא וכו' הטובה סוד הוא טבת,
עזי נדבקי� ובקליפה וכו' שכנגדו קליפה

והמה וארבעה, וארבעי� מאות תשע נפש
מאיר רבי והתנא וכו', הרע מהכלב יונקי�
הרב ופירש עכ"ל. וכו'. שמבטלו מוכיח
"�ידי �ב"ד מאסטרופולי �שמשו ר' הקדוש
שאמר יח.) (ע"ז שבגמרא המעשה כי (ש�)
דמאיר "אלהא שיאמר לשומר מאיר ר' לו
דמאיר "אלהא פעמי� שתי כי וינצל, ענני"
שיש שהביא (וע"ש תתקמ"ד. עולה ענני"

קדשו. עכ"ד בגמרא). כאלו נוסחאות

ראשוהשתא מתחיל שעתה �כיו ,�מוב
מדליקי� �לפיכ "טבת" חדש הזה החדש
צדקה מעות �משלחי �(וכ לכבודו �שמ
הוא. בעיתו ודבר כוחו. לעורר כדי לכבודו)
הגדול הרב חברו "קרניי�" ספר כי [ודע,
הר"ש פירש ועליו שמו. "�אהר "רבי
זכות� ."�ידי �"ד בש� פירוש מאסטרופולי

.[�אמ עלינו �תג

מה)ושו"ר �סימ (ח"ב תורה דברי בספר
הנזכר. קרני� הרב דברי אודות מ"ש

________________
חודש ראש �ביו נר להדליק בלחישה אמרו ולכ� באייר, י"ד �ביו היא הנס בעל מאיר רבי שהילולת

בע מאיר שרבי טעמא האי �משו היינו בסתר באמת אבל טבת,טבת חודש ראש �ביו נפטר הנס ל

עכ"ל. צ"ע, עוד ולכ� ניחוש, וכעי� השערה �ה אלה �דברי כל ומ"מ וק"ל.

h
‰ÎÂ
Á„ ‰‡È¯˜‰

‰‡È¯˜‰ור דר"דבחנוכה הא תדיר"ח, מעלת משו� רק הוא קוד� ח
[אבודרה�].

ÈÏÂארבעה קרא דא� כא� מבואר דהרי האבודרה� לדברי טע� עוד דיש נראה
ר ומקור"בשל כלל, חנוכה בשל לקראות צור� אי� אחרת הוציא ולא ח
מש ור"הדבר חנוכה, בשל משגיחי� אי� הילכתא דמסיק דמגילה עיקר,"ס ח

ש כ"עיי� ד! מגילה ע"ס לקרות"ט צרי� אי� ארבעה דקרא דהיכי דייקו ומזה ב,
וע כלל, חנוכה לחזור"של צרי� חנוכה של בתחילה וקרא טעה א� א! כ

דר כיו� חובת"ולקרות אינו חנוכה של קריאה דבאמת לי נראה והטע� עיקר, ח
כלל עני� אינו המזבח חנוכת עני� וג� מועד, איקרי לא חנוכה דהרי היו�
קריאה עני� אינו אבל יו� בכל קורי� ניסא פרסומי דמשו� אלא לחנוכה

ור מועד."מחויבת איקרי ח
[·˜ÚÈ ˙ÂÚÂ˘È]
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החנוכה אור מאמר
חנוכה בעניני ביאורים

הלילה כל ובעבר לפניו, או השקיעה אחר חנוכה נר הדלקת זמן - פ"א

דהיינובסי'א) שקיעתה, סו� ע� ס"א תרעב
אמר מדלא ונראה הכוכבי�, בצאת
ההדלקה ע� להתחיל דיכול מבואר בצאה"כ
שניה השקיעה בסו� דהיינו צאה"כ לפי קצת
צאה"כ, יהיה כבר ההדלקה שבסיו� �באופ
שקיעה מתחלת כ' דברשב"א כ' ובביאוה"ג
דברשב"א שלו ראיה לבאר ונראה שניה,
שקיעה, לפני להדליק �דיכולי מבואר לפנינו
השקיעה, לפני חנוכה של בע"ש �מדמדליקי
להדליק �דיכולי ראיה אינו דלבה"ג כ' ושוב
אחר דאפילו דס"ל יוס� לרב השקיעה אחר
וישוה �העליו שיכסי� עד יו� הוי השקיעה
ע"כ הכא דמיירי דהשקיעה הרי ,�לתחתו
�עליו השוה כבר סופה דאילו השקיעה תחלת

צאה"כ. והוי �לתחתו

שבע"שוהרשב"אב) מנ"ח ראיה שהביא
�רבנ פלוג דלא ס"ל
שאני דא"א היכא למימר וליכא בתקנתייהו
ראיה לדחות ורש"ל ותרוה"ד במאירי (כמ"ש
או בפירוש, זאת דהשמיעונו לאו אי זו),
אע"כ ,�מדליקי �אי חנוכה דבשבת דהיל"ל
שקיעה לפני ג� מדינא להדליק �דיכולי
דכ' לבה"ג ג� אמנ� לכתחלה, אפילו
לכתחלה, �לעני היינו ראיה דאינו הרשב"א
הדליק א� מהני דבדיעבד מודה ודאי אבל
אלא בדבריו, בהדיא כמבואר שקיעה לפי
זמנה לאו דאכתי מש� דיעבד לא דאינו �דכיו
לרשב"א משא"כ לה, זקוק כבתה ע"כ הוא
מ"ש ועי' לה, זקוק �אי כבתה לכתחלה דהוא
פלוגתא קב"ש לפני בע"ש בכבתה �להל
תלוי ולכאורה לה, זקוק א� וטו"ז דתורה"ד
עוד ונראה ,�כא ובה"ג דרשב"א בפלוגתא
ומעשה הכשר אי פליגי והטור דהרשב"א

דהיינו המצוה וקיו� �המש �בזמ צ"ל המצוה
האד� מצד המצוה קיו� דעיקר דא� בלילה,
הדליק לא א� אבל ההדלקה, מעשה הוא

יצא. לא בלילה לדלוק שיוכל �באופ

צרי�בגר"אג) דלהמרדכי כ' (תרעב)
�וכ השקיעה מתחלת להדליק
אבל פ"ב, סו� מרדכי בהגהות והיינו עיקר,
דס"ל היראי� שיטת מזכיר רק ש�
כרבע השקיעה לפני עוד היינו דמשתשקע
גר"א דמ"ש (וצ"ל ביה"ש, מתחיל שאז שעה
ידליק לא שביה"ש לפי שקיעה מתחלת
פ"ב בריש ואילו לילה), בודאי רק לכתחלה
צאה"כ, היינו דמשתשקע �להיפו בסתמא כ'
בסופו כמ"ש מג"א הכריע דאעפ"כ וצ"ל
עצמו דבגר"א כתבו וכבר וצ"ע, היראי� בש�
מצאה"כ, דס"ל נ' (רס"ו) דביו"ד סתירה יש
דהעיקר כ' רס"א ובסי' דהכא דאע"פ וי"א
לקולא. ולא לחומרא היינו גאוני� או כיראי�

ולאובשו"עד) הלילה כל עבר דא� מבואר
המקור �תשלומי לו �אי הדליק
רט"ב, מהר"� ובתשו' (רסח) במרדכי הוא
החמה משתשקע מצותה מדתניא ראיה והביא
דאי בגמ' ומבאר השוק, �מ רגל שתכלה עד
�מ מצוה אינו ואח"כ מדליק, אדליק לא
מזה מביא �היא �מוב אינו ולכאורה המובחר,
דאינו הלילה כל הדליק שלא מי על ראיה
לאחר א� ק"ו דדריש ונראה ביו�, מדליק
ניכר הנר ואור הוא לילה �דעדיי רגל שתכלה
ריגלא דכליא �כיו המובחר �מ מצוה אינו יפה
הנר אור �דאי שביו� �די אינו דתרמודאי,
וצ"ע דיעבד, ג� יוצא שאינו כלל ניכר
דאחר כ' רס"ה דבסי' עצמו סותר דהמרדכי



cn

בהדלקתו מצוה �אי השוק �מ רגל שתכלה
המובחר. �מ שאינו רק לא דיעבד, א� ומשמע

לפימ"שברמ"אה) בזה"ז ג� ליזהר וטוב
�לאות דוקא היינו הטור
נראה שהיה �באופ הפתח אצל שהדליקו
בפני� רק מדליק שאינו מי נמצא לרה"ר,
קשה וא"כ לכתחלה, אפילו ליזהר א"צ ממש
�מדליקי דבזמנינו ס"ח) (תרע"א כ' דהרמ"א
וצ"ל רה"ר, לבני היכר בלי ממש בפני� כול�
כמה להקדי� המובחר �מ מצוה דמ"מ
רמ"א כונת �ואי המצוה, לאחר שלא דאפשר,
משו� שיקדי� רק ממש רגל שתכלה �זמ על
דאי) ד"ה (כא: בתוס' אבל ,�מקדימי �זריזי
�אי דעכשיו בפשיטות סתמו (רסו) ובמרדכי

כלל. �חוששי

ולאבגמ'ו) יקדי� שלא ובלבד כג:) (שבת
דרב בדביתהו היה ומעשה יאחר,

מצוהיוס� שהוא שבת בנר זה היה ובודאי
חנוכה בהל' כתבו דהרמב"� וא� לנשי�,
דמפרש משנה המגיד וכתב חנוכה, נר לגבי
דהמעשה הכונה �אי חנוכה, נר לגבי הגמרא
שאמרו דכמו דמפרש אלא חנוכה, בנר היה
לכבוד שהוא ניכר שיהא מטע� שבת לגבי
תיקנו דלא דמסתבר לחנוכה ה"ה שבת,
לפניו, ממש או החיוב �בזמ אלא שידליק
(תרעב) הלכה בביאור כמ"ש דלא וזהו
בשבת הגמ' דברי המפרשי� דהראשוני�
על בצע"ג נשאר וג� הרמב"�, על חולקי�
א� יקדי� שלא �דצרי כרמב"� דפסק המחבר
שקיעה, בסו� הדלקתה �דזמ שכתב
�חוש כבר אז והרי צאה"כ, היינו דלשיטתיה
מאי בטיהרא שרגא לומר �שיי לא ובודאי
המובא סופרי� דבמס' �דא וי"ל מהניא,
בטיהרא, שרגא משו� הטע� כ' תרעב במג"א
ניכר שיהא כדי רש"י שכתב טע� עוד יש הרי
דא� רס"ג בסי' ומבואר שבת, לכבוד דמדליק
ג� להדליק רשאי הדלקה בשעת שבת מקבל
�דאי הרי המנחה, פלג אחר גדול מבעו"י
מהניא, מאי בטיהרא שרגא משו� רק הטע�

מאי בטיהרא דשרגא צ"ב לשיטתיה וג�
�חוש כבר אפילו צאה"כ עד נאמר מהניא
הובא ה"ה) פ"א (פסחי� בירושלמי וכמ"ש
הנר הבהקת �דאי תלג) סי' (או"ח בשו"ע
בלילה, הנר כהבהקת אפל בחדר אפילו ביו�
עד החמ$ יבדקו לא דמה"ט תל"א בסי' וכ"כ
�אי ולפי"ז צאה"כ, דהיינו הנר הבהקת �זמ
הכוכבי�, צאת לפני שעה חצי להדליק
ניכר שיהא כדי הטע� �דאמרינ למאי (אמנ�
הסדר �שאי �דכיו רעק"א סברת לומר יש
לכבוד או שבת לכבוד רק נרות להדליק
הוא, ניכר להדליק כשמקדי� ג� א"כ חנוכה
�הזמ חכמי� שתיקנו �דכיו י"ל שני מצד אבל

לשנותו). א"א בצאה"כ דוקא

לילהואף �זמ מתי הספק �לעני
�בדרבנ �מקילי דיש ת�, ורבינו כהגאוני�
השמשות, �בי ה"ה וא"כ הגאוני� על �לסמו
�דאי א) א"א (תרע"ב בפמ"ג מבואר הרי
ממקומות (חו$ לכתחלה, �דרבנ קולא לעשות
וכמו דאורייתא) לגבי ג� כהגאוני� שנהגו
דבכל האומרי� וג� העומר, בספירת דקיי"ל
הרי ר"ת לשיטת האופק אחר �הולכי מקו�
,�דרבנ קולא לכתחלה לעשות �אי בזה ג�
ח). �גליו ורדי� (בגנת פמ"ג של בכת"י ועי'

מעריבוישז) להקדי� הטע� שכתבו
עי' תדיר, משו� חנוכה נר להדלקת
שבת נר לפני חנוכה נר הדלקת �לעני בשו"ע
משו� שבת של להקדי� א� ראשוני� דפליגי
ויל"ע קוד�, חנוכה דנר וקיי"ל תדיר,
ורבב"ח רב דפליגי נו.) (סוכה בגמ' לפימ"ש
שהחיינו לפני בסוכה לישב להקדי� א�
�מקדימי דילמא או עדי� דיומא חיובא משו�
דחיובא כרב קיי"ל �ואנ דתידר שהחיינו
אחר טע� ש� כ' הרא"ש אמנ� עדי�, דיומא
ע� לפטור כדי לשהחיינו לישב להקדי�
ב' בליל וא"כ סוכה, מצות ג� שהחיינו
נתנאל �בקרב ועי"ש לישב, לפני �זמ יקדימו
לא אבל כרב קיי"ל דלמסקנא לרא"ש דס"ל
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דחיובא �לכא ראיה להביא �אי א"כ מטעמיה,
וטו"ז (מג"א האחרוני� אבל עדי�, דיומא
ב' בליל דג� כרב לגמרי נקטו הרבה) ועוד

דיומא דחיובא שהחיינו לפני לישב יקדימו
נר לפני מעריב להקדי� טע� �אי א"כ עדי�,

חנוכה.

מהדרין בדין - פ"ב

בהטע�בשערא– נתקשה מב) (סי' אפרי�
נשי� נהגו לא �להמהדרי דג�
בית לה� �אי א� פנויות אפילו להדליק
דאשתו משו� כ' תרע"א%ג (בא"ר בפ"ע,
בתולות �לעני ארוכה העלה ולא כגופו
וא"ר פמ"ג כ' דבנשואות משו� ונ' ופנויות),
דאשתו לכאו"א נר �המהדרי בכלל �דאינ
לא וא"כ ברכה), לומר יכולה (ואינה כגופו
אינו �דחינו ,�בחינו קטנות הבנות שייכות
גדולות כשה� לעשות שיתרגלו כדי אלא
�לנישואי �סמו יהיו כבר גדולות כשיהיו �וכא
איזה ומשו� יתחייבו, לא כבר ואז שלה�
�נישואי עד גדולות משנעשו לה� שיש שני�
הה� שבימי� �כיו שידליקו תיקנו לא שלה�
גדולות, כשנעשו מיד נושאות מה� הרבה היו
להדליק שיתחילו זר דבר קצת דהוא ועוד
ובפרט לחייב�, רצו לא ע"כ יפסיקו, ושוב
הנשואה להא� פחיתות �כעי נראה שיהיה
(ומה מדליקות, ובנותיה מדלקת אינה שהיא
בחו$ שידליקו צניעות דאינו טע� שמובא
החצר בני של אנשי� ע� יחד ויתאספו
�יכולי בא"א הא קשה ש�, �המדליקי
להדר שירצו חששו ואולי בבית, להדליק
�באופ הידור �עושי �דאי א"נ החוצה, ויבאו
מדליקות �דאי מה"ט ואולי דיעבד, של

סל נהגו �מלאכהבעצמ לעשות שלא סול
כדי האנשי�, משא"כ דולקות הנרות בעוד
�מדליקי �שאי �כיו בנרות חלק� יהיה שבזה
ועוד היכר, לעשות צריכי� יותר ע"כ בעצמ�,
יותר ויש עליה� מוטל ביותר הבית דעבודת
חת"ס בחי' עוד ועי' השתמשות, חשש

לשבת).

כהיו�אףב% אבל �מהדרי אלא אינו דמדינא
מנהג ככל לשנות �אי נהגו שכבר

לא משו� דאסור ישראל, בכל שנתפשט
דנקטו ראיה שמביא תרע"א ב"י ועי' תטוש,
מ"ה, �כמהדרי �עושי �אי �דמהדרי כתוס'
לילה עד נרות מח' יותר �עושי �מדאי
למה כרמב"� דעת� היה דאילו האחרונה,
לפי לומר �ואי מ"ה, �כמהדרי �עושי �אי
,�כמהדרי ולא �מהמהדרי �כמהדרי רק דנקטו
ביותר �המהדרי דג� �שרואי הוא דקושייתו

.�כ עושי� �אי מצות בכל

ולב"הלב"שג% �אחרו בליל הידור ליכא
ולפי"ז ,�ראשו בליל הידור ליכא
דתיכ� הב"י כתי' עיקר ס"ל דב"ש נראה
נס ל"ה וא"כ ממנה, כשהוריקו �הפ נתמלא
מציאת משו� בו �מדליקי רק �אחרו בליל
לפי א' נר רק הידור בו �עושי �אי וע"כ ,�הפ
טבעי, �שמ והוא כדה"ט, שלא כ"כ שאינו
דלמחר הב"י של האחר כתי' עיקר ס"ל וב"ה
נס ל"ה וא"כ כבתחלה מליאה המנורה מצאו
עולא שבא דזהו כ' מי של ובשבת א', בליל
או א' בליל הידור �עושי �אי למה ליישב
ימי� נגד רמז דצ"ל משו� �אחרו בליל
אבל האחר, טע� או �הנכנסי או �היוצאי

לזה. א"צ לפימ"ש

וב"ה-ד דב"ש כתבו �והמהדרי תוד"ה
למ"ד אלא אינו פוחת או בכ"י דמוסי�
דנר �המהדרי �מ �למהדרי אבל וביתו, איש נר
פוחת, או שמוסי� במה היכר �אי לכ"א,
והרמב"� בבית, בנ"א יש �כ אומר דהרואה
אי הטעמי� ב' בזה תלה ובפר"ח ע"ז חולק
החג פרי נגד ואי היכר �צרי �הנכנסי ימי� נגד
על ב') אות (תרע"א בפר"ח והק' היכר, א"צ
שכ"כ יאמרו לא מדליק כשא' למה התוס' ד'
וסיי� בדוחק מ"ש (עיי"ש בבית בנ"א יש

.(�מוכרחי דבריו �דאי בעצמו
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כשא'ול"נ דבשלמא �פשוטי התוס' ד'
מספר כפי בדיוק שהוא �כשרואי אז מדליק
בנ"א �כ שיש יתלו ולא מהנס, �נזכרי הימי�
כבר שיש �כיו מדליק כשכ"א אבל בבית,
כלו� יזכרו לא הימי� ממספר יותר הרבה
ומה"ט פוחת, או שמוסי� במה הועילו ולא
�שאי דמי קל"ה) (או"ח כת"ס בתשו' מבואר
לא זו לילה הראוי �כמני להדליק כדי �שמ לו
רק לו �אי ג' שבליל �כגו א', נר רק ידליק
כל כי א' נר רק ידליק לא נרות, ב' כדי
כלל בזה ניכר שאינו גורע, בזה המוסי�
בהוספה, בצע ומה ,�היוצאי ימי� נגד שהוא
דכשא' ע"ז �לדו דיש וא� הנ"ל, וכסברא
והשני בשוה, א' בנר הכל נרות כמה מדליק

לעצמו, ניכר הוא הרי נפרדת במנורה מדליק
בחו$ �מדליקי שהיו בזמניה� דמ"מ וצ"ל
החילוק כ"כ ניכר אינו למרחוק נראה והיה
�אי ולפי"ז דסמוכות, �כיו למנורה מנורה �בי
שהיו בזמניה� אלא אמורי� התוס' ד'
להדליק כול� צריכי� והיו בחו$, �מדליקי

סמוכות. מאד היו וע"כ הפתח אצל

חזיובהישרה% ב' יו� דחזי �דמא כ' והטוב
רק מדליק שלא וראה א' יו� ג�
שני� שני ביו� שדולק דמה �מבי אז בבית א'
יראה א� משא"כ �והול מוסי� משו� הוא
שדולק מה יסבור �מדליקי ששני� א' ביו�
ד' ש� עכשיו שיש משו� הוא ד' ב ביו� ש�

אנשי�.

הפתח אצל דמדליקין בדין ותוס' רש"י מחלוקת ביאור - פ"ג

כמבוארבשיטתא) מהלכי� ב' יש רש"י
רש"י (וממ"ש ד' אות בב"ח
לפרש הכרח �אי לחצר פתוח בתיה� שהיה
דאכתי לחצר, היוצא הבית בפתח �דמדליקי
מבפני�, החצר בפח �דמדליקי כרי"ו יל"פ
דקאמר מה �שנבי המציאות רק מפרש ורש"י
רש"י וכ"כ הימנו לפני� בתי� ויש חצר שיש
דרש"י דפשיטא ב"ח ומ"ש מקומות), בשאר
מנ"ל צ"ע כתוס' �מהמהדרי �במהדרי מפרש

הא.

בנ"אומ"שב) ב' לפרש א"א דלרש"י ב"ח
דמ"מ יל"ע בתי�, יל"פמב'

ולא בביתו עליו �מדליקי �דאי באכסנאי
והי"ל שכיח לא ואולי בפרוטה, נשתת�

לפרש. להגמ'

הואעלג) רש"י שיטת מבחו$, ביתו פתח
ביתו בפתח אלא ברה"ר הכונה �דאי
פטור למה דא"כ רשב"א והק' לחצר, היוצא
ותי' ממש, ברה"ר מבחו$ נרו שהניח החנוני
לפני חצר �דכשאי רש"י דמודה דוד ביד
על במזרחי כדמשמע ברה"ר דמניחו הפתח
�מוחי דהא היה �כ דחנוני וסתמא הסמ"ג,

בגמ' כמבואר בחצר חנות לעשות חנוני ביד
כ:). (ב"ב

אליבא בטור הב"י דברי פי' ביאור
דתוס'

להניחהב"יד) מצוה כתוס' מפרש דטור כ'
�ולפיכ מבחו$, ביתו פתח על
פתח לו �אי עלייה דבעל לפרש �הוצר
ל' זהו דהא מדוייק אינו הל' אבל לרה"ר,
דצ"ל דהכונה מפרש דהטור והיל"ל הגמ'
כרי"ו מפרש הב"י ואולי לרה"ר, �סמו
מבפני� לא רה"ר לצד מבחו$ דהכונה
�שאי כרש"י בעלייה דר מפרש אינו �ולפיכ
מדליק אינו לדידהו דהא בחצירו, מקו� לו
הוא ג� ידליק לא ולמה ברה"ר, רק בחצר

עיי"ש. ניכר דאינו לז"א ש�,

לתוס'ונראהה) דבשלמא הב"י דברי ביאור
א� א"כ רה"ר, לבני הוא דההיכר
�(כגו לרה"ר, פתוח בפתח פנוי מקו� היה
וא' הבית לבעל א' לרה"ר פתחי� שני שיש
מקו� שיש רחב א' פתח או העלייה לבעל
צ"ל �ולכ ש�, להדליק מחוייב היה לשניה�),
לרה"ר לא בפ"ע פתח לו �אי העליה דבעל
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להדליק מעלה שו� לו �אי וע"כ לחצר, ולא
דיש רה"ר בני ידעו לא סו"ס כי מה�, בא'
ולא החצר פתח רק �רואי אינ� כי עליה, ש�
עכ"פ וא"ת עלייה, בעל ג� ש� שיש יודעי�
לו �אי דג� לז"א החצר, לבני היכר יעשו
הבית פתח �דר עובר רק לחצר, מיוחד פתח

.�התחתו

רקאבלו) רה"ר לבני ההיכר �דאי לרש"י
רגלא דכליא (ועד החצר לבני
החצר בני אז שעד לפי היינו דתרמודאי
דבעל שאמרו מה וא"כ ,(�ונכנסי �יוצאי
לו �שאי לפי הוא בחלונו מדליק העלייה
�כיו לחצר הפתוח הבית פתח אצל מקו�
מקו� י"ל א� וא� ש�, מדליק כבר �שהתחתו
לרה"ר הפתוח החצר בפתח להדליק פנוי
ויוצא לרה"ר הפתוח �בחלו מניחו רק א"צ,

לבני �ובי החצר לבני �בי ניסא בפירסומי
גבוה. במקו� שהוא בחלונו �הרואי רה"ר

דא�אבלז) �הבי לסמ"ג בפירושו המזרחי
במקו� למטה ביתו בפתח �מניחי
�דיכולי כ"ש למרחוק ניכר ואינו גבוה שאינו
למרחוק, וניכר גבוה שהוא �בחלו להניח
יותר החצר לבני דההיכר לרש"י משא"כ
בשביל ורק ,�מבחלו ביתו בפתח להניח �מוב
וא"כ ,�בחלו מניחו בחצר מקו� לו �שאי
להניח דיכול להשמיענו לו למה לתוס' קשה
הב"ח כמ"ש וצ"ל לרה"ר, הפתוח �בחלו
לו �אי דא� דקמ"ל כהטור) מ"ש �כעי (והוא
פתוח פתח שי"ל א� לרה"ר פתוח פתח
הניכר �בחלו שידליק עדי� יותר לחצר,
לבני רק ניכר שאינו בחצר מלהדליק לרה"ר

החצר.

שעה מחצי יותר חנוכה בנר הידור יש אם - פ"ד

הידורבדרכיא) �דאי כתב (תרעב,א) משה
מחצי יותר חנוכה נר שידלק
חצ"ש, אחר מה� ליהנות מותר דהא שעה,
דג� חולק הב"ח אבל (ג) מג"א ש� וכ"כ
ולא לאורה להשתמש אסור שיעורו אחר
�לדר צדה בש� ג� כ"כ (ד) ומג"א לכבותה,
מג"א וכ"כ ,�כ נהגו שכבר �כיו להחמיר ויש
מותר על לכתחלה להתנות דטוב (תרעז,י)
מעיקר לא אבל מהשיעור, יותר של �השמ
�וכ (תרעב,ד) במחצה"ש שהסביר כמו �הדי

הב"ח. חומרת על חולק (א) הטו"ז

א�וכ'ב) דמ"מ ופמ"ג (תרעז,ד) בלבוש
לנ"ח �השמ כל �שנות בפי' התנה
מל' (ו) בא"ר דייק �וכ בה, להשתמש אסור
מצוה איזה דיש ובהכרח (תרעב,ב), הלבוש
סוכה כעצי הוי דאל"ה יותר, שמדליק במה
דסו"ס משו� ונראה תנאי, דל"ש סוכה אחר
ובפרט ניסא פירסומי של �עני יש הלילה כל

דמדליק �כמ"שלדיד הבית לבני בפני� �י
קנא) (ד� יושר ובלקט (מח) שלו� במשמרת
מתיר ומ"מ השיעור לאחר בהנאה אוסרו �ולכ

למאי (תרעז) החיי� בספר וכ"כ לכבותה,
כל דמדליק לשיעורא כתי' (תרעב) דקיי"ל
מצוה יש ושפיר המצוה, �זמ דהוי הלילה,
ניסא, פירסומי שיש כ"ז משיעור ביותר
במדליק דא� כ' א) א"א (תרעב ובפמ"ג
לאורה �משתמשי �אי זמנה לפני מבעו"י
במחבר ב' שיטה משו� ונראה הטע�, וצ"ב
ולמעלה מפלגה"מ נ"ל �מדליקי דבדיעבד

מצוה. בגדר הוי כבר א"כ

נאהועי'ג) ביאור (ח,קיד) ורדי� גינת �גליו
�שמשו נזירות מס' ומביא בזה,
ובמשנה בהשמטות שלו� במשמרת (ושכ"ה
מגמ' הידור בזה דיש ראיה א,קיב) שכיר
�שמ על מתחלה מהדר היה דרבה כג.) (שבת
�שמ כמו לכלות ממהר שאינו לפי דשומשמי
זית �משמ ג� �נות היה הסת� �דמ אע"ג זית,
שאח"כ אפשר �אי דאל"ה שעה, חצי כשיעור
דולק אינו הלא דצליל זית �שמ ולקח חזר
שידלק דרצה משו� ועכ"ח כשיעורו, חצ"ש
ואפשר הידור, בזה דיש שעה מחצי יותר
יותר עצמו מטריח היה לא דמתחלה לדחות



gn

יקר דהיה חצ"ש כשיעור זית לקנות מדאי
דשמע �כיו אבל מדשומשמי, יותר הרבה
יקר, יותר שהוא א� אחריו חזר טפי דצליל
פי' מריש) ד"ה כג. (שבת בשפ"א עי' וכמו"כ
שמתאחר משו� דלאו הגמ' בדברי אחר
�שמ הרבה כשיש חזק יותר שמאיר רק לדלוק

מג"א. וכמ"ש

החדשי�וישד) ריטב"א בחי' ממ"ש להעיר
ריגלא דכליא השיעור על כא:) (שבת
דהוא רמב"�) כמ"ש חצ"ש (דהוא דתרמודאי
והיינו שהוא מה כפי מקו� כל רק דוקא לאו
(חנוכה ברמב"� �וכ פתוחות, שהחניות כ"ז

דהיינו פי' וראיתי יתר, או חצ"ש ד,ה)
�הזמ מאוחר יותר בשוק �ליל שנהגו דבמקו�
�לאות �שיי זה ומ"מ מזה, יותר הוא
לפי"מ השיעור �שמתאר בחו$ �שמדליקי
�למדליקי אבל ושבי�, ההולכי� שמתאחרי�
�כיו מחצ"ש יותר בהדלקה נפ"מ �אי בפני�
באי� וא� שבבית, לאות� נתפרס� שכבר
ג"כ נראה בהדלקת� יצאו שכבר אורחי�
ההדלקה, בשביל� �להארי פירסומ"נ �דאי
כל מצוה דיש כ' (א,ד) יעב"$ בשאילת אמנ�
ובמנהגי שבמקדש, מנורה דומיא הלילה
�שמ שהוסי� מובא רמה) (אות אש מהר"�

הלילה. �במש במנורה

חנוכה בנר שליחות דין - פ"ה

הואהב"חכ' חנוכה דמצות (תרעו,ד) ומג"א
שליחות, מהני ולא שבגופו מצוה
צריכה איש הדלקת ע"י שיוצאה אשה וע"כ
דמ"מ ומוכח הברכה, בשעת אצלו שתעמוד
שתדליק א"צ שבגופו מצוה שהוא א�
איש נר מעיקרא התקנה היתה �כ כי בעצמה,
רק לא אחרי� בשביל מדליק שא' וביתו
�מבר א� אפילו רק כגופו, אשתו בשביל
�שצרי מה שזהו בפריטי במשתת� די לאחר
בברכה בעצמו מחוייב ומ"מ בגופו, לעשות
ויוצא ש� שיעמוד �צרי �מבר אחר א� וע"כ
�ורמב" �הר" כונת וזהו כעונה, שומע מטע�
�מברכי �דלכ (תרעו,א) והלבוש ז) (פסחי�
שאפשר מצוה ככל הדלקת על ולא להדליק
בפרוטה להשתת� �דצרי �דכיו שליח, ע"י
שליח, ע"י לעשות יכול אינו כאילו הו"ל
חכמי� שחייבוהו מה החלק שזהו והכונה
חייבוהו שלא והטע� בגופו, לעשות �כא
(כא: יהושע בפני הסביר כבר בעצמו להדליק
פתח על דוקא שתיקנו דלפי תנו) בגמ' ד"ה
הוא כאילו זאת עשו פירסומ"נ משו� ביתו
האג"מ בזה נתקשה (ולחנ� הבית, חובת
ומג"א), הב"ח דברי ממנו ונעל� א,קצ,
כשאשתו דה"ה ג"כ ס"ל לשיטתיה והב"ח

ביתו חיוב רק נפטר לא בביתו עליו מדלקת
(סק"ב) המג"א אבל גופו, חיוב לא אבל
ממהרי"ל �כ והביא נפטר גופו דג� ע"ז חולק
לא כבר ביתו דכשנפטר וצ"ל וכנסה"ג,
�שאי באשה ורק גופו, על מיוחד חיוב הטילו
ומ"מ גופה, על החיוב עכ"ח ביתה חיוב לה
אלא אינו גופו דחיוב (תרע"ז) בב"ח מבואר
אצל עמד לא א� בדיעבד אבל לכתחלה,

נשתת�. א� ממונו חיוב עכ"פ יצא הברכה

א)נמצא חנוכה, במצות הדרגות ג' יש
נפטר אי וב"ח מג"א פליגי (דבזה ביתו חיוב
(וא� גופו חיוב ב) גופו), חיוב ג� בזה
הדליק א� אבל מבשלוחו, יותר בו דמצוה
עומד א� בזה יוצא מממונו בשבילו אחר
מצות יוצא שבדיעבד ממונו חיוב ג) ש�),
ע"י בגופו נשתת� לא א� א� בלבד בזה נ"ח

בברכה. עמידה

גביובמג"א פסחי� �דמר" כ' (סק"ד)
�מבר אחר א� דג� מוכח תרו"מ הפרשת
כמ"ש הדלקת על ולא להדליק �יבר בשבילו
שליח שע"י מצוה דכל הכלל עפ"י הב"ח
כ' דש� הראיה כונת ונראה בעל, �מברכי
בעלי� מדעת אלא �תורמי �דאי �דכיו �הר"
�דצרי שליח, ולא �מברכי כבעלי� הו"ל
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�יוצאי דדיעבד (וא� ש� יעמדו שבעלי�
המצוה). מעיקר לכתחלה אינו מ"מ בלא"ה

דהמאיריובשבט כ' (ג,פה) הלוי
חנוכה דנר דכ' מג"א על חולק ז) (פסחי�
אבל תרו"מ, בהפרשת כמו בעלי� דעת א"צ
מצד מיירי דהמאירי די"ל מוכרח אינו להנ"ל
וביתו גופו חיוב מצד ודאי אבל ממונו, חיוב
�דצרי מזה יותר ועוד דוקא בעלי� דעת �צרי
אבל הב"ח, בדעת מג"א וכמ"ש ש� לעמוד
דלא בב"ח מפרש ח,קנט) (ז,פח הלוי בשבט
שבגופו, מצוה אינו לבה"ח דג� רק כמג"א
ומפרש ההדלקה, עצ� לא וברכתה הראיה רק
(תרעו) בב"ח �המעיי אבל עי"ש, בא"ר �כ
על מוטל חנוכה דמצות להדיא דכתב יראה
בסי' ומ"ש שליחות, ל"מ �ולכ האד�' 'גו�
דיעבד מעכב ואינו לכתחלה אלא אינו תרעז
נרות להדליק ממונו על החיוב 'דעיקר
האד� גו� על מוטל ומ"ש ניסא', לפרסומי

על וידליקו הברכה בעת ש� שיעמוד היינו
ומממונו. ורצונו דעתו

דקיבלובפמ"ג היכא כ' א"א) (תרעט
יוצא אינו עכ"ח להדליק לאחר ואומר שבת
לעשות א"א גופו דחיוב ממונו, חיוב רק
שליח, משוי מצי לא דאיהו היכא כל שליח
�כ רק שליחות תורת �כא �אי הנ"ל לפי אבל
ש� בעומד גופו חיוב שיוצא מעיקרא תיקנו

מממונו. �שמדליקי בשעה

אינוועוד בממונו דהשתתפות נראה
חנוכה בפניני �הבי כאשר שלו שיהיה מטע�
לכ"א שו"פ �צרי ולפי"ז (הגריש"א)
השתתפות דע"י משו� רק ,�מהמשתתפי
דכ' וראיה בגופו, המצוה מקיי� נקרא
פרוטה �דנות תרעז) בביאוה"ל (הובא המאירי
מגיע דלא א� לילה בכל חלק י"ל ובזה א'

לילה. לכל שו"פ

h
‰„Â‰ÈÓ Ë·˘ ¯ÂÒÈ ‡Ï

ÌÈ‡
ÂÓ˘Á‰ ˙ÂÎÏÓ ÍÈ¯‡‰ ‡Ï ‰ÓÏ
¯˘‡Îהיו ולא מל� אחר מל� השבטי� משאר עליה� להמלי� ישראל האריכו

וכמו בה�, ונענשו הזק� צוואת על עברו יהודה מלכות אל חוזרי�
ממני. ולא המליכו ה� ד) (ח הושע שאמר

‰ÊÂואלמלא עליו�, חסידי היו כי שני, בבית שמלכו החשמונאי� עונש היה
גדול, עונש נענשו כ� פי על וא! מישראל, והמצות התורה נשתכחו ה�
גבורת� כל ע� זה אחר זה המולכי� החסידי� הזק� חשמונאי בני ארבעת כי

רז שאמרו למה בסו! העונש והגיע בחרב. אויביה� ביד נפלו (ב"והצלחת� ב"ל
בעו� כל� שנכרתו הוא, עבדא קאתינא חשמונאי מבית דאמר מא� כל ב) ג
מתתיה זרע כל אבל הצדוקי�, מ� עונש שמעו� בזרע שהיה פי על וא! הזה.
ומבית יהודה מזרע היו ולא שמלכו זה בעבור אלא עברו לא הצדיק חשמונאי
שהמשיל מדה, כנגד מדה עונש� והיה לגמרי, והמחוקק השבט והסירו דוד,

הכריתו�: וה� עבדיה� את עליה� הוא ברו� הקדוש

¯˘Ù‡Âבמדבר) ונצטוו כהני� שהיו מפני במלכות� חטא עליה� שהיה כ� ג�
ועבדת� לפרכת ולמבית המזבח דבר לכל כהונתכ� את תשמרו ז) יח
ה'. עבודת את לעבוד רק למלו� לה� היה ולא כהונתכ�, את את� מתנה עבודת

·Ó¯]"[ËÓ ˙È˘‡¯· Ô
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מאיר מנחת מח"ס

נ.י. �ברוקלי

חנוכה, נר הדלקת במצות מצוה' עושה ד'הדלקה בסוגיא
המקדש בבית המנורה ובנרות

א'

אוסוגיית מצוה עושה הדלקה אי הגמרא
הדלקת במצות במצוה, עושה הנחה

חנוכה נר

דחנוכהבפרק בסוגיא �מדליקי במה
דרב בריה הונא רב אמר כב:) שבת (מסכת
מצוה עושה הדלקה אי חזינא, יהושע,
�אי מצוה עושה הנחה ואי לנר, מנר �מדליקי
הדלקה להו, דאיבעיא לנר, מנר �מדליקי
שמע, תא מצוה, עושה הנחה או מצוה עושה
[בידו חנוכה נר תפוש היה רבא דאמר
לא ועומד רש"י] % שכבתה עד משהדליקה
עושה הנחה מינה שמע כלו�, ולא עשה
[להשתמש] לצורכו אומר הרואה הת� מצוה,
רש"י], % ניסא היכר [וליכא לה דנקיט הוא
[בבית] בפני� הדליקה רבא דאמר שמע, תא
על להניחה �דצרי לעיל [כדאמר והוציאה
אי כלו�, עשה לא רש"י] % מבחו$ ביתו פתח
הדלקה מצוה, עושה הדלקה בשלמא אמרת
כלו� עשה לא הכי משו� ,�בעינ במקומו
שתיעשה �צרי מצותה, היא דזו �[דכיו
הנחה אמרת אי אלא רש"י], % חיובא במקו�
הת� כלו�, ולא עשה לא אמאי מצוה, עושה
דאדלקה, הוא לצורכו אומר הוא הרואה נמי
עששית לוי �ב יהושע רבי דאמר שמע, תא
חנוכה למצות [שהדליקה דולקת שהיתה
כולו, היו� כל והולכת רש"י] % שבת בערב
הלילה [למצות ומדליקה מכבה שבת למוצאי
עושה הדלקה בשלמא אמרת אי רש"י], %
עושה הנחה אמרת אי אלא שפיר, מצוה
ומגביהה מכבה ומדליקה, מכבה האי מצוה,
מדקא ועוד, ליה, מיבעי ומדליקה ומניחה

להדליק וצונו במצותיו קדשנו אשר �מברכינ
עושה הדלקה מינה שמע חנוכה, של נר
הדלקה �דאמרינ והשתא מינה, שמע מצוה,
לא �וקט שוטה חרש הדליקה מצוה, עושה

הגמרא. סוגיית �כא עד כלו�, ולא עשה

וז"לוברש"י והנחה, הדלקה גדרי ביאר
חנוכה של המצוה אי מצוה, עושה הדלקה אי
לנר], [מנר �מדליקי בהדלקה, תלויה
מצוה, עושה הנחה ואי במנורה. �כדאשכח

עכ"ל. בהנחה, תליא מצותה ועיקר

(אורחוהנה, �ערו �בשולח המחבר כתב
הדלקה וז"ל ב') סעי' תרע"ג �סימ חיי�
שעבר קוד� כבתה א� �לפיכ מצוה, עושה

ל זקוק אינו מדבריזמנה ומבואר עכ"ל. ה,
הדלקה אלו, דיני� ששני שתלה המחבר,
לה, זקוק א� חנוכה נר וכבתה מצוה עושה
�ל וקיימא שמאחר כתב �ולכ בזה, זה
קוד� כבתה א� �לפיכ מצוה עושה שהדלקה
קיי� שכבר לה, זקוק אינו זמנה שעבר

מצותה.

דבריובטורי על מקשה (סק"ח) זהב
מצוה עושה שהנחה נאמר א� שא� המחבר,
�כיו לה, זקוק �אי שכבתה לומר יש �עדיי
לה הראוי במקומה המנורה את שהניח שאחר
איני הט"ז, וז"ל מצותו, חובת ידי יצא כבר
תאמר א� דאפילו בזה, זה תלוי �היא יודע
דבגמרא ותו ,�כ �הדי הוה מצוה עושה הנחה
הנחה �ל קיימא דלא הוכחות הרבה הביא
דקיימא ממה הוכיח לא ואמאי מצוה, עושה
לא �דכא נראה, אלא לה, זקוק �אי כבתה �ל
מצוה, עושה הנחה דאמר �ממא לאפוקי בא
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קיי� תכ� שהדליק �כיו קאמר, הכי אלא
עכ"ל. לה, זקוק �אי כבתה א� �כ על המצוה,

עלאיברא, רק קשה אינו זו שקושיא
הרא"ש דברי על ג� אלא המחבר, דברי
וז"ל שכתב ז'), �סימ ב' פרק שבת (מסכת
�שמ שיהא �צרי מצוה, עושה דהדלקה �וכיו
�ביר א� אבל הדלקה, קוד� שיעור כדי בנר
שיעור, כדי עד �שמ הוסי� �כ ואחר והדליק
קשה �כא וא� עכ"ל. חובתו, ידי יצא לא
מצוה עושה הדלקה �עני דמה הט"ז, תמיהת
שפיר מצוה, עושה הנחה א� א� הא להכי,
בשעת כשיעור במנורה �שמ שיהא לחייב יש

במקומה. המנורה הנחת

לדעת מצוה עושה הנחה פירוש ב'
והמחבר הרא"ש

לבארוליישב נראה זהב, הטורי קושיית
להרא"ש לה� היה אחר שפירוש
דהנה, מצוה. עושה הנחה בגדר והמחבר
מצוה, עושה הנחה �מפרשינ בפשטות
במקומה דולקות הנרות ע� המנורה שבהנחת
מבחו$, ביתו פתח על ,�הדי לפי לה הראויה
מעשרי� ולמטה טפחי� מעשרה למעלה
�וכ המצוה, מקיי� גרידא זו בפעולה אמה,
הנחה וז"ל שפירש רש"י, �מלשו קצת משמע
בהנחה, תליא מצותה ועיקר מצוה, עושה

עכ"ל.

הרא"שאולם פירשו �כ שלא נראה,
היינו מצוה עושה הנחה ולדיד� והמחבר,
שהמנורה במה הוא המצוה חובת ידי שקיו�
כל �במש דולקות ונרותיה במקומה מונחת
אבל שעה, חצי דהיינו המצוה, שיעור
ידי יוצאי� �אי �עדיי לבדה ההנחה בפעולת

עושה הדלקה �אמרינ אי ואילו מצוה, חובת
ורק �א תלויה המצוה קיו� כל מצוה,

מידי. לא ותו ההדלקה בפעולת

דכיו�ולפי לכתוב הרא"ש הטיב זה,
�צרי �לכ מצוה, עושה שהדלקה �ל דקיימא
הדלקה, קוד� שיעור כדי בנר �שמ שיהא
קיו� כל ת� כבר הנרות הדלקת שאחר משו�
שהנחה אומרי� היינו אילו אבל המצוה,
נמשכת המצוה שקיו� ונמצא מצוה, עושה
ההדלקה במעשה �ואי המצוה, שיעור תו� עד
מצוה, הכשר משו� אלא המצוה קיו� עצמה
ולהשלי� �שמ להוסי� שיכול מסתבר
�שעדיי �כיו הדליק, שכבר אחר א� השיעור

מצותו. לקיי� גמר לא

שתלהוכן המחבר, דברי שפיר מבוארי�
נר וכבתה מצוה עושה הדלקה הדיני�, שני
שמשו� בזה, זה לה, זקוק א� חנוכה
ההדלקה שע� ונמצא מצוה, עושה שהדלקה
כבתה א� �לכ וחיובו, מצותו כל קיי� כבר
היינו אילו אבל לה, זקוק �אי תו חנוכה נר
המצוה וקיו� מצוה, עושה שהנחה אומרי�
א� המצוה, �זמ שיעור חלו� עד נמשכת
לחזור מחייבי� היינו ודאי חנוכה נר כבתה

ולהדליקה.

נרות שהדלקת הרמב"ם שיטת ג'
והתמיהות בזרים, כשירה המערכה

שיטתו על

המנורהכתב נרות הדלקת �לעני הרמב"�
המקדש ביאת (הלכות המקדש בבית
הנרות הדלקת �וכ וז"ל ז'), הלכה ט' פרק

בזרי� את‡כשירה �הכה הטיב א� �לפיכ ,
,�להדליק לזר מותר לחו$ �והוציא הנרות

________________
במקדש שעבד זר וז"ל וה') ב' א' (הלכה למעלה �ש שכתב מה על �מוסבי �הרמב" דברי א.

מוזהרי� �שהזרי פי על א" וכו'. יומת הקרב והזר שנאמר �שמי בידי מיתה וחייב פסולה עבודתו

עבודה על לא תמה, עבודה על אלא מיתה חייבי� אי� הקרבנות, מעבודות בעבודה יתעסקו שלא

פי על א" ,�דמי והמקבל והקומ# במזבח אש והמצית הנרות את והמטיב וכו'. עבודה אחריה שיש

שאחריה עבודה מה� אחת שכל מפני מיתה, חייב אינו ולוקה, אלו כל על מוזהר הוא והרי שנפסלו
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אמר וז"ל הראב"ד, השיג דבריו ועל עכ"ל.
,�להדליק לזר מותר כשאמר הפליג אברה�,

עכ"ל. כשירות, �הדליק שא� אלא

נרותהנה שהדלקת הרמב"� דעת לפנינו
א� בזרי� כשירה המקדש בבית המערכה
ודעתו עליו, חולק והראב"ד לכתחילה,
הראב" א� אול� ,�בכה מצותה דשלכתחילה

כשירות, זר �הדליק א� שבדיעבד מודה
יומא דמסכת שני בפרק הוא דבריה� ומקור
המנורה את שהדליק שזר גמרא דקאמר (כד:)
�עיי היא, עבודה לאו שהדלקה משו� פטור

הגמרא. סוגיית ש�

ט')ובמנחת אות צ"ח (מצוה �חינו
שני� כמה וזה וז"ל הרמב"�, דברי על מקשה
�הוציא דא� הר"מ של זה �די על הקשיתי
ודאי במנורה הא להדליק, זר מותר לחו$
הכי לאו דאי הנחה, ולא מצוה עושה הדלקה
קוד� לעשות דאפשר שבת, דוחה היתה לא
ויניחנה, יגביה ובשבת להדליקה השבת
אי ד"ה ע"ב כ"ב שבת ברש"י להדיא ומבואר
במנורה, �כדאשכח וכו' מצוה עושה הדלקה
מצוה עושה הדלקה דאי מבואר בסוגיא וש�
מבפני� הדליקה ואי ,�בעינ במקומה הדלקה
�עיי כלו�, עשה לא חנוכה נר גבי והוציאה
בהיכל, המנורה דמקו� �כיו �כ א� ש�,
בהיכל, היינו במקומה להדליק �צרי בודאי
כתבו �ואי כלו�, עשה לא במקומה ושלא
הא כשרה, בחו$ �דהדלקת והראב"ד הר"מ
מצאתי �זמ ואחר .�בעינ במקומה הדלקה
על ספרדי לחכ� רוקח מעשה בספר זו קושיא
הקשה ט', הלכה מחנוכה ד' פרק הר"מ

כעת. ידי תחת ואינו זו, קושיא

והראב"דובגוף הר"מ שכתבו �הדי
לי תמוה להיכל, חו$ �שמדליקי קפידא �שאי
(פרשה אמור בפרשת מפורש כהני� מתורת
�יערו ד) כד (ויקרא בפסוק י"ב), פיסקא י"ג

ויכניס בחו$ �יתק שלא פירש ד', לפני אות�
התורה על בפירושו �הרמב" הביאו בפני�,
דתורת הברייתא על חלקו �ואי ב), (ש�,

עכ"ל. ,�עיו �וצרי כהני�,

שבהדלקתהנה מוכיח �חינו במנחת
�ל קיימא המקדש בבית המנורה נרות
אלא �כ לא שא� מצוה, עושה שהדלקה
יו� של נרות הדלקת מצוה, עושה הנחה
�ל כדקיימא השבת, את דוחה אמאי השבת
א� ד) (ש�, 'תמיד' (ש�) כהני� בתורת
שבת, מערב הנרות להדליק יכול הא בשבת,
�ובכ ויניחנה המנורה את ירי� השבת וביו�
עושה הדלקה �כרח על אלא המצוה, יקיי�
ביו� הנרות את להדליק חייב �ולכ מצוה
רש"י בדברי מפורש �שכ ועוד, דוקא, השבת
אות למעלה [ראה חנוכה נר הדלקת �לעני
�כדאשכח מצוה עושה שהדלקה שכתב א'],
עושה הדלקה �ל דקיימא �וכיו המנורה,
כתב �אי ,�חינו במנחת מתמה מצוה,
לחו$ הנרות את �הכה הוציא שא� הרמב"�
במקומה הדלקה הא ,�להדליק הזר יכול
�לעני הגמרא בדברי כמבואר ,�בעינ בהיכל
הדלקה �אמרינ דאי חנוכה, נרות הדלקת

.�בעינ במקומה הדלקה מצוה עושה

הכהני�ועוד תורת מדברי מקשה,
הנרות את �יערו (ש�) הפסוק על המפורשי�
הרי ויכניס, מבחו$ �יתק שלא ה' לפני
ולהכניס בחו$ להדליק שאסור מפורש

הרמב"�. כדברי דלא להיכל,

הראשוני�ובר נתקשו כבר ,�די �מ
�דאי גופא, יומא במסכת הגמרא בדברי
ומותר היא עבודה לאו הדלקה גמרא קאמר
בתורה היא מפורש מקרא הא להדליק, לזר
אליו ואמרת �אהר אל דבר ב) ח (במדבר
יאירו המנורה פני מול אל הנרת את �בהעלת
(ד"ה ישני� תוספות וז"ל הנרות. שבעת

________________
כלל, עבודה נחשבת אינה הנרות שהדלקת כא�, וכתב הוסי" כ� ועל עכ"ל. עבודה, גמר ואינה עבודה

לכתחילה. המערכה נרות להדליק לזר ומותר
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שהשלהבת היא, עבודה לאו הדלקה הדלקה),
�כיו יוס� לה"ר תימה וכו', מאליה עולה
ביה כתיב אמאי היא, עבודה לאו דהדלקה
ואל �אהר אל דבר ב) ח (במדבר דכתיב ,�כה

עכ"ל.·בניו הנרות, את �בהעלות

(ד"הוכן הריטב"א בחידושי נמי מקשה
בכס� דבריו הובאו עבודה), לאו הדלקה
וז"ל ו'), הלכה (ש�, הרמב"� על משנה
ובניו, �אהר בה כתיב דהא מילתא, תמיהא
את �בהעלות לאמר בניו ואל �אהר אל דבר
ויש הנרות, את �אהר ובהעלות וכתיב הנרות,
ואמר חיוב �בלשו אפקיה לא דלהכי לומר,
עבודה דלאו לומר ,�בהעלות או בהעלות
חיוב �שאי כש� בזר, מיתה עליה לחייב היא

עכ"ל. תמה, שאינה בעבודה מיתה

שאמרהרי שמה הריטב"א שמתר$
למצוה הוא ,�בכה הנרות שהעלאת הכתוב
זר הדליק א� בדיעבד אבל לכתחילה,
בדברי והנה מיתה. חייב ואינו כשירה עבודתו
הראב"ד, שיטת שפיר מתורצת הריטב"א
אלא זר ידי על הנרות הדלקת התיר לא �שאכ
להדליק לזר שהתיר הרמב"� אבל בדיעבד,
הפסוק דברי יפרנס �אי לכתחילה, הנרות

המפורשי�.

שכתב הרמב"ם דברי על קושיא ד'
הטבתן' היא הנרות ש'הדלקת

פרקכתב �ומוספי �תמידי (הלכות הרמב"�
המנורה �דישו וז"ל י'), הלכה ג'
מצות הערבי� �ובי בבוקר הנרות והטבת
�אהר אותו �יערו כא) כז (שמות שנאמר עשה
ואת השבת את דוחה הנרות והדלקת ובניו,
שנאמר �זמ �לה שקבוע כקרבנות הטומאה
עוד תמיד. נר להעלות ד) כד ויקרא כ, (ש�,
�דישו מהו וז"ל י"ב), (הלכה ש� כתב
וכל הפתילה מסיר שכבה, נר כל המנורה,

אחרת פתילה בו �ונות ומקנחו שבנר, �השמ
שהסיר וזה לוג, חצי והוא במידה אחר �ושמ
�דישו ע� המזבח אצל �הדש במקו� משליכו
שכבה, נר ומדליק ,�והחיצו הפנימי המזבח
שמצאו ונר הטבת�, היא הנרות והדלקת

עכ"ל. מתקנו, כבה שלא

הנרותומדברי והדלקת שכתב הרמב"�
שהדלקת לכאורה, משמע הטבת�, היא
ותמהו הנרות. הטבת מצות בכלל היא הנרות
הלוי חיי� רבינו חידושי (ראה האחרוני�
ד"ה ז' הלכה ט' פרק מקדש ביאת הלכות
מבואר בהדיא הא זה, על דבאמת) אלא
הנרות שהטבת (כד:) יומא במסכת בגמרא
עבודתו הנרות את זר הטיב וא� עבודה, הויא
והזר משו� מיתה חייב שאינו אלא פסולה,
עבודה דהוי �כיו ז) יח (במדבר יומת הקרב
לאו הדלקה ואילו עבודה, אחריה שיש
את שהדליק זר הכי ומשו� היא, עבודה
אחריה �אי שהדלקה א� ממיתה פטור הנרות
הנרות שהטבת פסק גופא והרמב"� עבודה,
כמו כשירה, הנרות והדלקת בזר פסולה
�כ וא� ג'], [אות בארוכה למעלה שהבאנו
.�הטבת היא הנרות שהדלקת �כא כתב �אי

שיטת בביאור הלוי הגר"ח יסוד ה'
הדלקת מצות קיום בגדר הרמב"ם
המקדש בבית המנורה נרות

תחילהלבאר להקדי� יש הרמב"�, דעת
והראשוני� הרמב"� שנחלקו במה
בבית המנורה נרות הדלקת מצות בגדר
המצוות בספר הרמב"� כתב דהנה המקדש.
היא, הכ"ה והמצוה וז"ל כ"ה) עשה (מצוות
לפני תמיד הנרות להדליק הכהני� שנצטוו
באהל כא) כז (שמות יתעלה אמרו והוא ה',
�יערו העדות על אשר לפרוכת מחו$ מועד
הנרות, הטבת מצות היא וזו ובניו, �אהר אותו

________________
שבפסוק ולהעיר .�בפני להל� כמובא הריטב"א בחידושי הוא וכ� ,�ישני בתוספות הגירסא כ� ב.

עיו�. וצרי� בניו', 'ואל כתוב לא שלפנינו זה
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שלשיטתו, הרמב"�, מדברי ומבואר עכ"ל.
נר להעלות ובניו �אהר בה שנצטוו המצוה
הדלקת אבל הנרות, הטבת מצות היא תמיד,

זו. מצוה בכלל אינה הנרות

חולקי�אולם הראשוני� מרבותינו רבי�
הכהני� נצטוו ולדבריה� בזה, הרמב"� על
הנרות הטבת מצות נפרדות, מצוות בשתי
(מצוה �החינו ספר וכדברי ,�הדלקת ומצות
לברכה זכרונו הרמב"� דעת זהו וז"ל צ"ח),
כמו �הדלקת היא הנרות שהטבת זו, במצוה
שההטבה רבי� מפרשי� דעת אבל שפירשנו,
היא וזו הפתילות, �ותקו והקנוח �הדישו היא
התכלת בפרק נראה �וכ עצמה, בפני מצוה

עכ"ל. (נ.), מנחות במסכת

היהומכל הרמב"� לדברי א� מקו�
היא הנרות שהטבת שא� לכאורה, נראה
ג� מקו� מכל בתורה, הכתובה המצוה
עיקר שאינה אלא היא, מצוה הנרות הדלקת

בתורה. הכתובה המצוה

עלואולם, הלוי חיי� רבינו בחידושי
הלכה ט' פרק המקדש ביאת (הלכות הרמב"�
כלל מצוה �אי הרמב"� שלדעת מוכיח ז')
המצוה קיו� אלא עצמה, ההדלקה במעשה
וז"ל תמיד, דולקות הנרות שיהיו �בכ היא
ליה, דסבירא הרמב"�, בדעת מוכרח והנראה

�אי הנרות, דהדלקת מילתא �ה עיקר דכל
דעיקר א� כי ההדלקה, מעשה בעצ� המצוה
ובזה תמיד, דולקי� הנרות שיהיו הוא מצותה
מצוה קיו� יסוד דהוי הוא דולקי� שהנרות

עכ"ל .‚זו,

מבוארוהנה, הרמב"� בדברי כאמור,
כתב ולא הנרות, הטבת היא שהמצוה
תמיד. דולקות הנרות שיהיו היא שהמצוה
היא המצוה שעיקר שא� משו� לבאר, ונראה
הגר"ח וכדברי תמיד, דולקות הנרות שיהיו
האחרוני� כתבו כבר מקו� מכל „הלוי,

שעל מעשה �צרי עשה מצות קיו� שבכל
חובתו ידי יוצא ודרכה המצוה מתקיי� ידה
נמי הכא וא� מאליה, המצוה שתתקיי� ולא
שלדעת �כיו המנורה, נרות הדלקת �לעני
כלל, מצוה ההדלקה במעשה �אי הרמב"�

במה מעשהואילו ליכא דולקות שהנרות
מעשה �צרי הרי המצוה, יתקיי� ידה שעל
�ולכ המצוה, יתקיי� שדרכו זו במצוה אחר
הנרות, הטבת מצות היא וזו הרמב"� כתב
עיקר ידי יוצא הנרות הטבת שבמעשה כלומר
שיהיו שגידרה המנורה, נרות העלאת מצות
שהטבת �וכיו תמיד, דולקות המערכה נרות
המצוה, מקיי� ידה שעל המעשה היא הנרות
ביאת (הלכות הרמב"� פסק נמי הכי משו�
הנרות שהטבת ה') הלכה ט' פרק מקדש

________________
דברי על הלוי הגר"ח קושיית שמביא ז'), סימ� (חנוכה קודש מקראי ספר ראה זה, יסוד בגו" ג.

המקדש, בבית משמש הייתי אני �הכהני סג� חנינא רבי אמר ג') סימ� תצוה (פרשת תנחומא המדרש

אחרת, שנה עד מתכבה היתה לא השנה מראש אותה מדליקי� משהיו במנורה, היה �נסי ומעשה

אמת אמרי בעל הגה"ק לו ותיר# ,�יו כל המערכה נרות להדליק היא מצוה הא הגר"ח והקשה ע"כ.

ל� וכדקיימא ההדלקה, מצות חובת ידי יצא ובכ� �יו בכל בנר שמ� מוסי" הכה� שהיה זצ"ל מגור

ונת� נשא ח') (סימ� קודש במקראי �וש מבעיר. �משו חייב בנר שמ� הנות� (כב.) ביצה במסכת

בדברינו המבואר הלוי הגר"ח יסוד פי על (3 הערה �ש (ראה �וביאר ,�במעשהבדברי שאי� ,�בפני

.�ש עיי� מצוה, עצמה ההדלקה

תקיעת מצות לעני� ב') אות תל"א סימ� �חיי אורח חלק (שו"ת, נזר האבני דברי בזה ראה ד.

אלא יוצא ואינו אבותיו, לו שהניחו בספר יוצא אינו תורה בספר כמו בזה, אמרתי וכבר וז"ל שופר,

הכי מאליה, תבא שהמצוה לא מעשה, שעשה מאחר אותה, שקנה או שלוחו או הוא שכתבה בספר

עכ"ל, שלוחו, או הוא שתקע היינו שישמע, מעשה עשה כ� �א אלא בשמיעה יוצא אינו בשופר, נמי

עוד. �ש ועיי�
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מדליק הזר �ואי בזרי�, ופסולה היא עבודה
בהיכל הנרות את �הכה שהטיב אחר אלא
ז') הלכה (ש�, ש� וכלשונו לחו$, �והוציא
�והוציא הנרות את �הכה הטיב א� �לפיכ

עכ"ל ,�להדליק לזר מותר .‰לחו$

שהדלקתובזה הרמב"� �לשו מבואר
לומר, בזה וכוונתו הטבת�, היא הנרות
ידי על הוא הנרות הדלקת מצות שקיו�
הנרות הטבת שבמעשה כלומר, הנרות, הטבת
לאחר כאשר המצוה מתקיימת ,�הכה ידי על
.�כשיעור בוקר עד מערב הנרות דולקות �מכ

הלויוראיה הגר"ח מביא לדבריו,
�תמידי (הלכות שכתב הרמב"� מדברי
הנרות והדלקת י') הלכה ג' פרק �ומוספי
כקרבנות הטומאה ואת השבת את דוחה
תמיד, נר להעלות שנאמר �זמ �לה שקבוע
מדברי הוא אלו דברי� מקור והנה, ע"כ.
פיסקא י"ג (פרשה אמור בפרשת כהני� תורת
במצות שנאמרו הפסוקי� משני שדורש י"ב),
'תמיד' בה� וכתוב המנורה נרות העלאת
א� 'תמיד' ד), ג כד ויקרא כ, כז (שמות
הגר"ח ומקשה בטומאה. א� 'תמיד' בשבת
לכאורה, תמוהי�, כהני� תורת שדברי הלוי
�זמ לה� שקבוע ציבור קרבנות בכל שהרי
הלכות רמב"� יד., תמורה (מסכת �ל קיימא
את �שדוחי י') הלכה ד' פרק מקדש ביאת
�צרי אמאי �כ וא� הטומאה, ואת השבת
המנורה, נרות בהדלקת �לכ מיוחד פסוק
שקבוע עבודה המנורה נרות הדלקת א� והרי
זו, בהלכה הרמב"� וכדברי היא, �זמ �לה
�ובי בבוקר הנרות והטבת המנורה �דישו

עשה. מצות הערבי�

נרותומוכח הדלקת �שאי ,�מכא
שמצותה �כיו ,�זמ לה שקבוע עבודה המנורה
גרידא הנרות הדלקת במעשה מתקיימת אינה
אנו מצווי� אלא ויו�, יו� בכל שמדליק
�ל קיימא וא� תמיד, דולקות הנרות שיהיו
חייב כבו שא� המקדש בבית המנורה בנרות
מנחות במסכת בגמרא כמבואר �להדליק
�תמידי (הלכות ברמב"� הוא �וכ (פח:),
כלל �שאי נמצא י"ב), הלכה ג' פרק �ומוספי
קיומה �זמ אלא המצוה לקיו� קבוע �זמ
�צרי הכי ומשו� כולו, היו� פני על נמשכת
השבת את דוחה הנרות שהדלקת מיוחד פסוק

הטומאה. ואת

הגר"חונראה דברי על להוסי� לנו
בנרות �ל דקיימא גופא דינא שמהאי הלוי,
חייב כבו שא� המקדש בבית המנורה
של ליסודו אלימתא ראיה לנו יש ,�להדליק
שבמעשה נאמר א� שהרי, הלוי. הגר"ח
המצוה, חובת ידי יוצא לבדה עצמה ההדלקה
אחר הנרות את ולהדליק לחזור חייב אמאי
בהדלקה. המצוה ידי יצא כבר הא שכבו,
עצמה ההדלקה במעשה �שאי ודאי, אלא
מתקיימת המצוה אלא המצוה, קיו� משו�
�ולכ בוקר, עד מערב דולקי� שהנרות במה

הנרות. ולהדליק לשוב חייב כבו א�

הלוי,וביסוד הגר"ח מבאר זה,
הוציא שא� שפסק הרמב"� דברי מיושבי�
ההדלקה, כשירה זר �והדליק הנרות את �הכה
מצוה, שו� ההדלקה במעשה �שאי �שכיו
וליכא בחו$, הנרות להדליק הזר א� יכול

בפני�. �כה �שידליק חיובא

________________
דינ� עבודה די� לעני� כ�, ועל וז"ל זה, לכל שכיוו� שנראה הלוי, הגר"ח דברי בתו� �ש וראה ה.

מצוה �לקיו שיי� הוא �מעשיה �דעצ הוא �דינ הטבה] מצות [דהיינו השמ� ונתינת דהדישו� חלוק,

שמיקיימא הוא ההדלקה מעשה �בעצ דלאו הדלקה, כ� שאי� מה עבודה, חשובי� ה� הרי כ� על זו,

המעשה �שעצ �ובמקו המעשה, �עצ על רק חלותה עבודה דדי� עבודה, בכלל אינה כ� על המצוה,

קיומה, די� בהכשר כלל מוסי" אינו ההדלקה דמעשה בהדלקה, כ� שאי� מה קיומה, די� הכשר הוא

עכ"ל. היא, עבודה לאו כ� על
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מיושבועם הלוי, הגר"ח שיסד זה יסוד
מדברי שהוכיח ,�חינו המנחת קושיית נמי
המקדש בבית המנורה נרות שבהדלקת רש"י

מצוה עושה שהדלקה �ל א�Âקיימא וקשה ,
בחו$, הנרות את להדליק הזר יכול �אי ,�כ

דוקא. במקומה להדליק חייב הא

[אותוהנה, למעלה שביארנו מה לפי
לשיטת מצוה עושה הנחה גדר בביאור ב']
ידי שיוצא הכוונה �שאי והמחבר, הרא"ש
במקומה ההנחה בפעולת המצוה חובת
הנרות שתהיינה היא שהמצוה אלא גרידא,
שיעור כל �במש ודולקות �במקומ מונחות
לומר יש חובתו, ידי יוצא �ובכ המצוה, �זמ
עושה הנחה �עני �כ מבאר הרמב"� שא�
הרמב"�, דעת לבאר יש זה ולפי מצוה,

רש"י,ונאמ דברי על הרמב"� שחולק ר
�אמרינ המקדש בית במנורת ולשיטתו
על וביאורו הדלקה, ולא מצוה עושה שהנחה
דעת בביאור הלוי הגר"ח של יסודו פי
המנורה בנרות שהמצוה כלומר, הרמב"�,
�במש דולקות שתהיינה היא המקדש בבית
עד מערב שהיא ומידתה זמנה שיעור כל
מנחות מסכת וראה כא, כז (שמות בבוקר
ליכא עצמה ההדלקה במעשה אבל פט.),
להדליק חיוב שו� �אי ,�שכ �וכיו כלל, מצוה
יכול הזר וא� דוקא, בהיכל במקומ� הנרות
בפני�. �הכה �שהטיב אחר מבחו$ �להדליק

מדבריואף �חינו המנחת שהקשה מה
מיושב ויכניס, מבחו$ �יתק שלא כהני� תורת
יעשה שלא היא כהני� תורת שכוונת שפיר,
עבודה היא שהטבה ומשו� מבחו$, ההטבה
הברייתא �לשו מדויק �וכ ובזר, בחו$ ופסולה
שאיננה ההדלקה אבל מבחו$, �יתק שלא

בחו$. מותרת עבודה

שהריוכן שהקשו התוספות, קושיית
�והאי ובניו, �באהר שהמצוה בתורה נאמר
היא עבודה לאו שהדלקה גמרא קאמר
הגר"ח לדברי היטב מתורצת בזרי�, ומותרת
הנרות להטבת מכווני� הפסוק שדברי הלוי,
מצות מקיימי� ובקיומה עבודה, שהיא
הנרות הדלקת אבל המנורה, נרות העלאת

בזרי� .Êכשירה

ג�ויסוד מצינו הלוי הגר"ח דברי
האחרוני�. רבותינו �מבי עוד של בדבריה�
על (הגהות חיי� במקור שכתב מה וראה
הלכות הספר, בסו� חיי� אורח �ערו �שולח
נרות הדלקת �בי לחלק תר"ע) �סימ חנוכה
חנוכה, נר הדלקת �לבי המקדש בבית המנורה
אינו דחנוכה דהדלקה דמצוה נראה, וז"ל
חנוכה דבנר דמנורה, הדלקה למצות דומה
שידליק ההדלקה תחילת רק המצוה �אי
לה, זקוק �אי כבתה דהא תדע כזה, שיעור
מה כשיעור, �לית לכתחילה �צרי הכי ומשו�
שיהיה הוא והחיוב המצוה במנורה �כ �שאי

________________
המנורה בנרות מצוה עושה שהדלקה עוד הוכיח חינו� שהמנחת ג'] [אות �בפני למעלה ראה ו.

שבת לפני שידליק� אמרינ� ולא שבת, דוחה המערכה נרות שהדלקת ל� דקיימא מהא המקדש, בבית

המצוה. �יקיי ובכ� מקומה על המנורה יעמיד השבת �וביו

הנרות את מדליקי� אי� �א חובה ידי יוצאי� אי� שבודאי ,�האחרוני דחוה כבר זו קושיא והנה

ח'). אות ל' סימ� (מנחות איש וחזו� ב') אות תצוה (פרשת חמדה כלי ראה עצמו, השבת �ביו

הדלקה וז"ל �דבריה בפתיחת שכתבו ג'], [אות �בפני למעלה שהבאנו התוספות לשו� וראה ז.

הוא הכה� שהרי ,�מובני �אינ אלו �ודברי .�ש עיי� וכו', מאליה עולה שהשלהבת היא, עבודה לאו

מאליה�. נדלקות ה� ואי� הנרות, את המדליק

המצוה, מכלל ההדלקה מעשה שאי� הלוי, הגר"ח של ליסודו התוספות שכיוונו לומר, יש ולדברינו

שהדלקה הגמרא דברי התוספות ביארו ולזה המצוה, מתקיימת בכ� דולקות שהנרות במה אלא

מאליה. עולה השלהבת שתהא אלא ההדלקה, מעשה אינה המצוה שעיקר �משו היא, עבודה לאו
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לה, זקוק כבתה דהא הזה, שיעור כל דולק
לכתחילה �כשנות אפילו סגי הכי ומשו�
פע� כל להוסי� שיראה רק מכשיעור, פחות
עוד. ש� �ועיי עכ"ל, השיעור, כל שידליק עד

לוכן �סימ (מנחות איש �בחזו ג� כתב
הרמב"� דברי �כ ביאר הוא וא� ח'), אות
�מ בה� שיש �מילי בזה והוסי� הכא,
�דכיו הר"מ דעת נראה אבל וז"ל החידוש,
היא, עבודה לאו הדלקה ב' כ"ד יומא שאמרו
קו� הדליקו ואפילו דלוק, שיהא המצוה עיקר
מצוה �כא �אי בחו$ באמת �כ וא� כשר,
אותה �ומעמידי בפני� �כשמכניסי אלא כלל,
הרי עכ"ל. המצוה, מתחילה מקומה על
ההדלקה שמעשה איש, �החזו �בלשו לפנינו
�ולכ מצוה בה �שאי �בכ די לא עצמה,
כשר. קו� הדליקו א� א� אלא בזר, כשירה

זה,ורש"י בכל הרמב"� על חולק
הנרות שתהיינה המצוה מלבד ולשיטתו
א� �כ מפני ואשר ,�שיעור �זמ כל דולקות
לחזור �הכה חייב המערכה נרות כבו
לדעת ,�ל קיימא ביארנו, כאשר ,�ולהדליק
בנרות א� המצוה עושה שהדלקה רש"י,
א� ההדלקה ומעשה המקדש, בבית המנורה
הוציא שא� �כ א� ונמצא המצוה, מכלל היא
ההדלקה זר, �והדליק לחו$ הנרות את �הכה
שא� �כיו �בעינ במקומה שהדלקה פסולה,

מצוה. עושה היא

עם הרמב"ם מחלוקת ביאור ו'
נרות הדלקת בחובת הראשונים
בבוקר המקדש בבית המנורה

הרמב"�,ובדברי שיטת בביאור הלוי הגר"ח
של נוספת שיטה לנו יתבאר
בבית המנורה נרות הדלקת �בדי הרמב"�
הראשוני�. רבותינו עליה שנחלקו המקדש,

תמידי�דהנה (הלכות הרמב"� כתב
דבריו והבאנו י'), הלכה ג' פרק �ומוספי
והטבת המנורה �דישו וז"ל ד'], [אות למעלה

עשה מצות הערבי� �ובי בבוקר הנרות
�אהר אותו �יערו כא) כז (שמות שנאמר
ואת השבת את דוחה הנרות והדלקת ובניו,
שנאמר �זמ �לה שקבוע כקרבנות הטומאה
וש� תמיד. נר להעלות ד) כד ויקרא כ, (ש�,
�דישו מהו וז"ל הוסי�, י"ב) (הלכה �להל
וכל הפתילה מסיר שכבה, נר כל המנורה,
אחרת פתילה בו �ונות ומקנחו שבנר, �השמ
שהסיר וזה לוג, חצי והוא במידה אחר �ושמ
�דישו ע� המזבח אצל �הדש במקו� משליכו
שכבה, נר ומדליק ,�והחיצו הפנימי המזבח
שמצאו ונר הטבת�, היא הנרות והדלקת

עכ מתקנו, כבה "ל.שלא

ומהוכתב וז"ל (ש�) משנה בכס�
דעת זהו הטבת�, היא הנרות והדלקת שכתב
הנרות, מדליק בבקר שג� סובר שהוא רבינו,
�אהר עליו והקטיר ז) ל (שמות כתיב דכי
הנרות, את בהטיבו בבקר בבקר סמי� קטרת
חולקי� והאחרוני� בהדליקו, בהטיבו, פירוש
�בי אלא הנרות הדלקת �שאי ואומרי� עליו,
אלא הדלקה אינו בהטיבו ופירוש הערבי�,
�באור תמצא זה וכל הפתילות, �תיקו
ש"ט �סימ א') (חלק הרשב"א בתשובות

עוד. ועיי"ש עכ"ל, וע"ט,

שהדלקתהרי הרמב"�, דעת לפנינו
יחד ובערב בבוקר יו� כל היתה המנורה נרות
נחלקו הראשוני� כל ואילו הנרות, הטבת ע�
הנרות הטבת ולשיטת� בזה, הרמב"� על
�בי מצותה הנרות והדלקת בבוקר מצותה
עובדיה רבינו דברי וראה הערביי�.
ג' (פרק מידות במסכת במשנה מברטנורא
הרמב"� ודברי וז"ל ,(�ומדש ד"ה ט' משנה
שסובר מה וג� מאד, תמוהי� זו במשנה
�מדליקי ושהיו �הדלקת היא הנרות שהטבת
�כדר בבוקר �כול מנורה של הנרות
ולא בעיני, נשגבה פליאה בערב, �שמדליקי
,�כ שסובר מרבותי לאחד ראיתי ולא שמעתי
ומטיב, ד"ה (ש� טוב יו� ובתוספות עכ"ל,
בזה �הארי ומצא) ד"ה א' משנה ו' פרק
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ופירושיה� הראשוני� שיטות בביאור טובא,
דוכתי. בכמה והברייתות המשניות בדברי

שיטתוהנה בביאור הלוי הגר"ח לדברי
א� הרמב"� שיטת לנו יתבהר הרמב"�,
שלדעת בארוכה, ביארנו שהרי זה. בדבר
נרות שתהיינה היא המצוה גדר הרמב"�
על הוא המצוה וקיו� תמיד, דולקות המנורה
במעשה אבל הנרות, הטבת מעשה ידי
זה, לפי ונאמר מצוה. ליכא גופא ההדלקה
במצות הכתוב 'תמיד' דהרמב"� שאליבא
תמיד נר להעלת המנורה, נרות העלאת
תמיד ה' לפני הנרות את �יער כ), כז (שמות
נרות שבעת כל על אמור ד), כד (ויקרא
שלעול� היא המצוה �די �ולכ המנורה,
בערב, �ובי ביו� �בי דולקות הנרות תהיינה
כלל, מצוה �אי עצמה ההדלקה במעשה אבל
�ובי בבוקר יו� כל חיובה הנרות הטבת ואילו
היא אלא עצמה בפני מצוה ואיננה הערביי�,
וכמו המצוה, מתקיימת ידה שעל המעשה
הרמב"� כוונת וזו ה'], [אות למעלה שביארנו
הנרות והדלקת שכבה, נר ומדליק בכותבו,
מתקנו, כבה שלא שמצאו ונר הטבת�, היא

עכ"ל.

בספרוכן הרמב"� דברי לבאר יש
למעלה שהבאנו כ"ה) עשה (מצוות המצוות
שנצטוו היא, הכ"ה והמצוה וז"ל ה'], [אות
והוא ה', לפני תמיד הנרות להדליק הכהני�
מועד באהל כא) כז (שמות יתעלה אמרו
אותו �יערו העדות על אשר לפרוכת מחו$
הנרות, הטבת מצות היא וזו ובניו, �אהר
הנרות הדלקת שמצות דבריו, ביאור עכ"ל.
לפני תמיד דולקות שהנרות במה מתקיימת
הטבת מצות היא וזו וכתב הרמב"� וסיי� ה',
מצוה אינה הנרות שהטבת כלומר, הנרות,
הנרות, העלאת מצות מגו� אלא עצמה, בפני

המצוה. מתקיימת ההטבה מעשה ידי שעל

הרמב"�אבל על חולקי� הראשוני�
הנרות שידלקו המצוה מלבד ולשיטת� בזה,
במעשה מצוה יש ,�שיעור �זמ כל �מש

'תמיד' ולשיטת� עצמה, הנרות הדלקת
הנר על אלא אמור אינו זו במצוה האמור
א' (חלק בתשובתו הרשב"א וכדברי המערבי,
שהקפידה הוא בלבד מערבי בנר ש"ט) �סימ
דכתיב תמיד, �והול דולק להיות תורה
ה' שלפני אותו תמיד, ה' לפני ג) כד (ויקרא
פרשת (במדבר בסיפרי כדתנא תמיד, יהא
שיהא תמיד, ה' לפני נ"ט) פיסקא �בהעלות
המנורה את מדליק שממנו תדיר מערבי נר
בה �נותני היו לא �כ פי על וא� הערבי�, �בי
עדותה, שזהו מפני מחברותיה, יתר �שמ
(מסכת הצבור קרבנות כל בפרק וכדתניא
כד (ויקרא העדות לפרוכת מחו$ פו:) מנחות
ששכינה עול� באי לכל הוא עדות ג),
מערבי נר זו רבא אמר עדותה, מאי בישראל,
היה שממנה חברותיה כמדת �שמ בה �שנותני
�לשו ע"כ מסיי�, היה וממנה מדליק
הדלקת הראשוני� לדעת ,�כ וכמו הרשב"א.
,�ה נפרדות מצוות שני הנרות והטבת הנרות
הטבת �ולכ ה'], [אות למעלה ביארנו כאשר
אינה הנרות הדלקת אבל בבוקר, לבדה הנרות

הערביי�. �ב אלא

נר הדלקת שבמצות הטעם ביאור ז'
מצוה עושה הדלקה לן קיימא חנוכה

שיטתהנה בביאור הלוי הגר"ח דברי לפי
בב המנורה שבנרות יתהרמב"�,

דולקות, הנרות שתהיינה היא המצוה המקדש
מכלל אינה עצמה ההדלקה מעשה אבל
הדלקת במצות רבתי תמיהה לנו יש המצוה,
שהיה הנס לזכר זו מצוה שנתקנה חנוכה, נר
להלכה �ל וקיימא המקדש, בית מנורת בנרות
עושה שהדלקה כג.) שבת (מסכת חנוכה בנר
לומר לנו היה הרמב"� לדברי ואילו מצוה,
היא שהמצוה כלומר מצוה, עושה שהנחה
מעשה בעצ� ולא דולקות שהנרות במה
בבית המנורה לנרות ובדומה ההדלקה,

המקדש.

לעני�ונראה �ל דקיימא מאי לפי לומר,
הכלי� שכל יב:) יומא (מסכת שרת כלי
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המשנה בדברי ומבואר ,�מחנכת �עבודת
את �מחנכי �שאי (מט.) מנחות במסכת
הערבי�, �בי נרותיה בשבעה אלא המנורה
�תמידי (הלכות הרמב"� מדברי �ושמעינ
של זו שעבודה י"א) הלכה ג' פרק �ומוספי
הנרות הדלקת ידי על נעשה המנורה �חינו

אתÁדוקא �מחנכי �ואי ש�, וכלשונו ,
�בי נרותיה שבעה בהדלקת אלא המנורה
המצוה �שלעני שא� הרי עכ"ל. הערבי�,
שמעשה הרמב"� דעת ויו�, יו� שבכל
אלא המצוה מקיו� חלק אינה ההדלקה
מקו� מכל תמיד, דולקות שהנרות מה מצותה
מעשה ידי על נעשה החדשה המנורה �חינו

דייקא. הנרות הדלקת

בימיוהנה הנס נעשה שבה מנורה אותה
שעשאוה היתה, חדשה מנורה החשמונאי�,
את שניצחו לאחר בטהרה חשמונאי בני
וכדברי מטומאתו, ההיכל את וטיהרו היוני�
יוסי רבי (מג.) זרה עבודה במסכת הברייתא
יעשה לא ע$ של [מנורה] א� אומר יהודה בר
רש"י ופירש חשמונאי, בית שעשו �כדר
חשמונאי בית ומלכות וז"ל ומלכות) (ד"ה
לאחר ע$, של במקדש [למנורה] עשאוה
כליו, כל ונטלו ההיכל את יוני� שטימאו

עכ"ל. ונצחו�, חשמונאי בית יד וגברה

נמצאוכיון חדשה, היתה שהמנורה
�פ הכהני� שמצאו לאחר בכסלו כ"ה שביו�
של בחותמו מונח שהיה טהור �שמ של אחד
היתה המנורה, את להדליק ובאו גדול �כה
לפנינו מבואר והרי ,�לחינו זקוקה המנורה

ידי על נעשה המנורה �שחינו הרמב"� דעת
באותה זה ולפי דוקא, הנרות הדלקת
היתה החדשה במנורה הראשונה ההדלקה
,�חינו משו� עצמה ההדלקה במעשה המצוה
מצות דור שבאותו חכמי� תיקנו כאשר �ולכ
תיקנוה הנס, לזכר לדורות חנוכה נר הדלקת
החשמונאי�, בימי המנורה להדלקת בדומה
הדלקת מעשה ידי על מתקיימת והמצוה
נר בהדלקת �ל קיימא הכי ומשו� הנרות,

מצוה עושה שהדלקה .Ëחנוכה

קושיאועם ליישב נוסי� אלה, דברינו
רבינו פירוש (ראה האחרוני� גדולי שהקשו
ד"ה חנוכה הלכות הסמ"ג על מזרחי אליהו
�סימ חיי� אורח בב"ח הובא נס, ונעשה
�פ מציאת של לנס צריכי� היו אמאי תר"ע),
הדלקת הא ימי�, לשמונה שדלק �השמ
בתורת �וכדדרשינ הטומאה, את דוחה הנרות
י"ב) פיסקא י"ג פרשה אמור (פרשת כהני�

בטומאה. אפילו 'תמיד'

נרותונראה שהדלקת זה �שדי לומר,
אלא נאמר לא הטומאה את �דוחי המערכה
ויו�, יו� שבכל הנרות הדלקת מצות כלפי
בטומאה, אפילו 'תמיד' תורה אמרה ועליה
מצות בכלל הוא חדשה מנורה �חינו אבל
בכלל ואינה עצמה בפני מצוה שהיא �חינו
נרות הדלקת לגבי בפסוק האמור 'תמיד'
ציבור קרבנות בכלל אינה �כ וכמו המנורה,
ואת השבת את �שדוחי �זמ �לה שקבוע
�זמ �אי שהרי ה'] אות למעלה [ראה הטומאה
�שחינו זה לפי ונמצא שרת, כלי �לחנו קבוע

________________
אות ו' (משנה הספרא אוצר בספרו הי"ד זעמבא �מנח רבי הגאו� �הרמב" מלשו� דייק וכ� ח.

בזה. שד� מה י"ג) י"ב י"א ובאות ,�(ש ועיי"ש ג'),

�בפני למעלה הובא המדליקי�, במה בפרק הגמרא דברי בביאור להוסי" נראה זה לפי הנה ט.

מה להבי� יש ולכאורה מצוה. עושה הנחה או מצוה עושה הדלקה אי הגמרא שמסתפק א'], [אות

מבוא כא�, להמבואר �אמנ בזה. להסתפק הגמרא חכמי מצאו �טע�מקו בטוב הגמרא דברי �רי

בבית המנורה הדלקת בתר חנוכה נר הלדקה מצות לקבוע �א כא�, יש מעלייתא שספק ודעת,

�צריכי שהיו חשמונאי בימי לשעה שהיתה מה לפי או מצוה, עושה הנחה אמרינ� שבה המקדש

ודוק. מצוה, עושה הדלקה ולכ� דוקא, בהדלקה המנורה לחנ�
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וחייב הטומאה את דוחה אינו המנורה
שבהדלקת �וכיו דוקא, בטהרה להיעשות
בני הכהני� ידי על בכסלו כ"ה ביו� המנורה
חדשה מנורה �חינו משו� היתה חשמונאי
היו חייבי� �לכ שביארנו, וכמו לעבודתה,
�ובשמ בטהרה המנורה את להדליק הכהני�
את ההדלקה דחתה ולא דוקא, טהור

.Èהטומאה

התורה על הרמב"ן דברי ביאור ח'

פרשתכתב התורה על בפירושו �הרמב"
למה וז"ל ב), ח (במדבר �בהעלות
לפי הנשיאי�, לחנוכת מנורה פרשת נסמכה
דעתו חלשה הנשיאי� חנוכת �אהר שכשראה
שבטו, ולא הוא לא בחנוכה עמה� היה שלא
משלה� גדולה �של �חיי הקב"ה לו ,אמר
וערב, בוקר הנרות את ומטיב מדליק שאתה
לי נתברר ולא אגדה. ממדרש רש"י �לשו
נחמו ולא הנרות, בהדלקת נחמו למה
(דברי� הכתוב בו ששבחו וערב בקר בקטורת
הקרבנות, ובכל ,�באפ קטורה ישימו י) לג
הכפורי� יו� ובעבודת ,�חביתי ובמנחת
ולפני�, לפני ונכנס בו אלא כשרה שאינה
�ולבר לשרתו בהיכלו עומד ה' קדוש ושהוא
מה ועוד אלהינו, משרתי כלו ושבטו בשמו,
גדול קרבנו והלא הזו, הדעת לחלישות טע�
קרבנות הה� בימי� שהקריב נשיאי�, משל
שהיו תאמר וא� המלואי�, ימי כל הרבה
שלא על דעתו וחלשה בה�, ונצטוה חובה
ג� המזבח, לחנוכת כמוה� נדבה הקריב
ונצטוה חובה בה שנחמו הנרות הדלקת

עליה.

מ�אבל רמז לדרוש הזו, ההגדה �עני
שני בבית שהיתה נרות של חנוכה על הפרשה
�כה חשמונאי לומר רצוני ובניו, �אהר ידי על

במגלת מצאתיה הזה �ובלשו ובניו. גדול
הזו האגדה שהזכיר נסי�, לרבינו סתרי�
שני� שהקריבו �כיו במדרש ראיתי ואמר,
אמר וכו', לוי שבט הקריב ולא שבטי� עשר
אליו, ואמרת �אהר אל דבר למשה הקב"ה לו
ואני הנרות הדלקת בה שיש אחרת חנוכה יש
ותשועה נסי� �בני ידי על לישראל בה עושה
בני חנוכת והיא שמ�, על שקרויה וחנוכה
לפרשת זו פרשה �הסמי �ולפיכ חשמונאי,

.�הרמב" �לשו ע"כ עכ"ל, המזבח, חנכת

דבריולכאורה על להעיר לנו יש
לאו שהדלקה �ל דקיימא �דכיו ,�הרמב"
כשירה א� הרמב"� ולשיטת היא, עבודה
�הרמב" קושיית �עדיי לכתחילה, בזרי� היא
את לנח� להקב"ה לו שהיה עומדת, במקומה
המיוחדי� המקדש בית עבודות בשאר �אהר
יש נחמה ומה הכהני�, �אהר בבני ורק �א
וא� בזרי�, שכשירה המנורה בהדלקת
בזר, היתה כשירה חשמונאי בימי ההדלקה

ולבניו. �לאהר המיוחדת עבודה היתה ולא

שחידשוונראה חידוש בהקדמת לומר,
שלושה בזה ומצינו האחרוני�, גדולי רבותינו
המה הלא אחד, �בסגנו שנתנבאו נביאי�
בספרו זצ"ל �הכה שמחה מאיר רבי �הגאו
�הגאו ב), ח �בהעלות (פרשת חכמה �מש
זצ"ל מראגאטשאוו פענח צפנת בעל
פרק ברכות (הלכות הרמב"� על בחידושיו
(מנחות איש �חזו �והגאו ט"ו) הלכה י"א
במסכת �ל קיימא שאמנ� ח'), אות ל' �סימ
�ולכ היא, עבודה לאו שהדלקה (כד:) יומא
זה כל אול� בזר, שכשירה הרמב"� דעת
כאשר �כ לא יו�, שבכל הנרות בהדלקת
לעבודתו לראשונה המנורה את חינכו
כמבואר הערביי�, �בי הנרות בהדלקת

האחרוני�,למעלה חידשו בזה ו'], [אות

________________
חידושי בעל �בש כ� שכתב א') אות בהעלות� פרשת ט', אות אמור (פרשת חמדה כלי ספר ראה י.

זצ"ל. מסאכאטשאוו נזר אבני בעל �ובש זצ"ל מגור �הרי"
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�כה ידי על א� כי יעשה לא המנורה �שחינו
זר ידי על .È‡ולא

כ"הוהנה, שביו� ו'] [אות כתבנו כבר
חדשה, מנורה החשמונאי� חינכו בכסלו
משו� יו� באותו המנורה בהדלקת והיתה
מיושבי� �כ וא� לעבודתה, המנורה �חינו
ניחמו �שלכ טע�, בטוב �הרמב" דברי
בימי שהיתה המנורה בהדלקת �לאהר הקב"ה
אז המנורה שהדלקת משו� דוקא, חשמונאי
אלא גרידא, הדלקה מצות קיו� לש� לא
שנעשתה החדשה המנורה �חינו משו�
רבותינו לדברי והרי לעבודתה, הה� בימי�

על אלא נעשה אינו המנורה �חינו האחרוני�
�כא יש ושפיר דוקא, �אהר בני הכהני� ידי
בני בחנוכת �הכה �לאהר רבה נחמה
המנורה ובחנוכת המלחמה בניצוח חשמונאי,

.�אהר מזרע הכהני� ידי על שהיו

שכתבומדוייק ,�הרמב" �בלשו זה כל
הפרשה �מ רמז לדרוש הזו, ההגדה �עני וז"ל
ידי על שני בבית שהיתה נרות של חנוכה על
לדברי שהנחמה הרי עכ"ל, ובניו, �אהר
המנורה �חינו מעבודת היתה ,�הרמב"

חשמונאי. בני הכהני� ידי על È·שנעשה

________________
דבר וז"ל ג'], [אות �בפני למעלה שהבאנו התוספות קושיית בזה שתיר# חכמה במש� �ש ראה יא.

בזר, וכשרה עבודה לאו הדלקה אמרו ב') (עמוד כ"ד ביומא הנה הנרות, את בהעלות� כו' אהר� אל

המנורה את מחנכי� אי� דתנ� �משו ונראה, כתיב. אהר� שהרי הדלקה) (ד"ה �ישני בתוס' והקשו

ע"י המשכ� שנתחנ� עצב היה שאהר� מדרש �בש ב) ח (במדבר ורש"י ,�הערבי בי� של בנרות אלא

ולהדליק, להעלות אהר� צוה הראשו� �בפע המנורה לחנ� וזה כו', גדולה של� אמר כו' �הנשיאי

אהר� ויעש וכ� הדלקה, לא וההטבה הסדור רק אהר�, אותו יער� כז) כא (שמות כתיב לדורות אבל

הלא לדורות היה �א אבל שהדליק, כ� עשה שנצטוה ראשו� �שבפע ג), ח (במדבר ד' צוה כאשר

עכ"ל. ברור, וזה ההדלקה, ימיו כל �וקיי מותו �יו עד צוה כאשר שעשה נודע לא

בהנ"ל והלאה תכ"ו קונ' ע"ע יב.

h

.Â„ÒÁ ÌÏÂÚÏ ÈÎ Ô¯‰‡ ˙È· ‡
 Â¯Ó‡È

˙ÂÏ‚·ועל עליה� יו� יד נשתלחה אדרבא כי בעצ�, שמחו לא שישראל יו�

בני רק בעצ� שמחו לא אז בהיכל, פרצות פרצו וג� בנותיה�,

חסדו. לעול� כי אהר� בית נא יאמרו אומר הוא עליו כ� על הכהני�, חשמונאי

ÏÚלו יאמר קדוש וכו' בציו� הנשאר והיה נאמר, עליה אשר העתידה הגאולה

עתידה גאולה אי� כי כו', ה' יראי נא יאמרו אומר הוא עליה ד), (ישעיה

פני� כל על תשובה ידי על שהוא ה', יראי הנשארי� כל שיהיו עד רק באה

כנודע.

[ÁÈ˜ ÌÈÏ‰˙ ÍÈ˘Ï‡]
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�אוד אני ג� מח"ס

ברק בני

ופורים חנוכה נס שלוש מעין בברכת מזכירין שאין טעם
רביבסידורא) (מהרה"ג התפילות מקור

כתב זצ"ל) �פרידמ �בנימי
היא הניסי� על אמירת שכל לשונו, וזה לתר$

ב ובשלמא הנס, לפרס� אורק התפילה שעת
ע"י ניסא פירסומא איכא אכילה בשעת אפילו
אוכל כשאינו משא"כ הניסי�, על אמירת
�מבר ואינו לח� אוכל ואינו גדול ברביעות
פירסו� ליכא שלוש �מעי אחת ברכה רק
אחת בברכה לאומרו תיקנו לא �ולכ ניסא,
שבת במס' דתוס' ראיה והא שלוש, �מעי
�דלכ הטע� כתבו באמת מהו) בד"ה (כד.
עשרה שמונה בתפילת הניסי� על אומרי�
איכא וא"כ ניסא, פירסומא דאיכא משו�
ליכא שלוש �מעי אחת דבברכה למימר

עכ"ל. ניסא. פירסומא

או"חוכעין בנימוקי תיר$ זה
י"ל לשונו. וזה תרפ"ב) �סימ (מונקאטש.
התוס' דברי לפי וכו' הרב קושיית לתר$
להש"ס ליה דפשיטא שכתבו (הנ"ל) בשבת
הניסי�) (על חנוכה של יזכיר דבתפילה
ואיכא הוא בציבור דתפילה משו� בהודאה,
ליכא שבבית בבהמ"ז אבל ניסא, פירסומי
ודייקו התוס'. עכ"ל האי. כולי ניסא פירסומי
"כולי ניסא) פירסומי (דליכא הזהב בלשונ�
ניסא פירסומי שאינו היינו בבהמ"ז האי"
הרבה) ולא (מעט. ניסא פירסומי אבל הרבה.
בגמרא �פשטינ �כ ועל בבהמ"ז, ג"כ �שיי
בהודאה בבהמ"ז ג� להזכיר �שצרי באמת
בסעודה רק �שיי וזהו ניסא, פירסומי משו�
בית הבני או עכ"פ, �ובזימו בציבור שמזמני�
ומברכי� שאוכלי� שנהוג כמו בסעודה ביחד
�כ ועל סעודה, הלכות בשו"ע וכמ"ש ביחד,
הבאה בפת משא"כ ניסא, פירסומי הוי
�שאי וכיוצא, ענבי� בפירות ובפרט �בכיסני

עראי �דר ואוכלי� ביחד, לאכול כלל �הדר
ניסא פירסומי �שיי לא �כ על ביחוד, אחד כל
בחנוכה אז להזכיר תיקנו לא �כ על ,�בברכת
�להגאו תורה בדעת (וכ"כ עכ"ל. ופורי�.
י"ב). סעי� ר"ח �סימ באו"ח זצ"ל מהרש"�

331ובגליון (מס' נפשכ�" ותחי "שמעו
בקיצור הנ"ל זה כתירו$ הביא (4 עמ'
�המזו דברכת זצ"ל, וובר משה רבי מהרה"צ
פירסומי בה יש �כ ובשל �בזימו נאמרת
שלא שלוש �מעי בברכה משא"כ ניסא,
ניסא. פירסומי בה �אי �כ ועל �בזימו נאמרת

ע"כ.

ר"חבביאורב) סי' או"ח שו"ע (על הגר"א
משו� הטע� כתב י"ב) סעי�
המאורע �מעי להזכיר א"צ �המזו בברכת דא�
בפ"ב כמ"ש ,�הדי מצד ופורי� דחנוכה
�כא משא"כ המנהג, מצד אלא (כד.), דשבת
כלל. מנהגא ליכא שלוש �מעי בברכת

(עיי"ש).

שעלבלבושג) משו� הטע� כתב (ש�)
בהודאה, להזכירו ראוי הניסי�
,�ל בנודה ובבהמ"ז במודי� בתפילה דהיינו
שראוי הודאה בה �שאי שלוש �מעי ובברכה
�ל ונודה שאומר מה א� כי להודאה, �לסמו
כדי להפסיק ראוי �אי וש� וכו', האר$ על
�לפיכ לחתימה, החתימה �מעי �לסמו שיהיה
תרפ"ב סי' (ובא"ר עכ"ד. אותו. �מזכירי �אי
מרוטנבורג מהר"� מתשובת זה טע� הביא
כיצד פרק חמודות בדברי �ועיי ע'). סי'
זה. טע� על שהשיג קל"ה) (ס"ק �מברכי
וע"ע משכ"ב). הנ"ל בא"ר (וע"ע עיי"ש.
ב'). אות ל"ו סי' (ח"ג אומר יביע בשו"ת
פ"א). �סימ (ח"ה הלכות משנה ובשו"ת

עיי"ש.
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דלאבדבריד) הטע� כתב (הנ"ל) חמודות
שלוש �מעי בברכת להזכיר חייבו
חודש ראש דג� בתורה, כתוב שהוא מה אלא
ובמועדיכ� שמחתכ� וביו� כתיב מיהא
אבל י'), % י' (במדבר חודשיכ� ובראשי
אלא דאינו בתורה, הוזכרו דלא ופורי� חנוכה
תיקנו לא �לכ וחכמי�, נביאי� תקנת

(עיי"ש). שלוש. �מעי בברכת להזכיר�

בהקדמתבשםה) מבארי� מבריסק הגר"ח
מזכירי� בבהמ"ז למה השאלה
ובברכת ירושלי�. ובנה קוד� המאורע �מעי
אחרי המאורע �מעי מזכירי� שלוש �מעי
(כט.) בברכות דהנה ותיר$ ירושלי� ובנה
אד� מתפלל כולה השנה כל שמואל אמר
מפני יו"ט, ומוצאי שבת ממוצאי חו$ הביננו,
ומתקי� הדעת, �בחונ הבדלה לומר �שצרי
אלקינו ה' הביננו ונכללה זוטרא מר לה
ש� וכתב קשיא, לחול, קודש �בי המבדיל
דאע"ג הרי"�) בדפי (יט: ז"ל יונה רבינו
דמשו� כשמואל, הלכתא בקושיא דנשאר
שהבדלה מפני הבדלה, �מעי תיקנו לא הכי
כוללי� שאנו אלא עצמה, בפני ברכה אינה
אומרי� היו וא� ,�חונ אתה בברכת אותה
ברכה היא שההבדלה נראה היה הבדלה �מעי

מע שהתקינו �כיו עצמה, כמובפני הבדלה �י
עכ"ד. ברכות. שאר �מעי שתיקנו

שבתוהקשה הזכרת �כללינ �אי דא"כ
ברכה ג"כ שהיא שלוש, �מעי בברכת ויו"ט
ברכה קובעי� אינ� ויו"ט שבת הלא כוללת,
הזכיר ולא שכשטעה משו� ותיר$ לעצמ�,
ומלכות, בש� ה' אתה �ברו אומר ויו"ט שבת
�ולכ ,�לעצמ ברכה דקובעי� נמצא א"כ
אמר זה ולפי שלוש, �מעי בברכת כולל�
בברכת לכולל� שאפשר מה עיקר דכל �דכיו
בפני ברכה �דהויי מטע� רק הוא כוללת
דוקא מקומ� בפנ"ע ברכה �וכשה עצמ�,
הטוב ברכת קוד� ירושלי� בונה אחר
דוקא �לאומר �צרי ג' �במעי א"כ והמטיב,
יש לפעמי� שש� ירושלי�, ובנה אחרי

�מזכירי �דאי הא נמי פירש זה ולפי "ברכה",
�מעי שלוש �מעי בברכה ופורי� בחנוכה
אינו הניסי� על דכששכח �דכיו המאורע,
אינה פע� א� א"כ בפנ"ע, ברכה אומרה
קצרה בברכה לכוללו יכול אינו �ולכ ברכה,
הגר"ח בש� ע"כ שלוש. �במעי דהיינו

מבריסק.

רביובקונטרס (מהרה"ג מצוה נר
במה פרק על שליט"א) שצ'יגל זאב מתתיהו
על הקשה קמ"ו עמוד כד.) (ד� �מדליקי
דלשיטות מבריסק, מהגר"ח הנ"ל זה פירוש
בבהמ"ז הניסי� על הזכיר לא א� דבפורי�
בחנוכה דג� להראבי"ה �וכ לחזור, �דצרי
יש שכח א� לשיטת� מסתמא לחזור �צרי
הנוסח), מה (וצ"ע והמטיב הטוב קוד� ברכה
ועמד שלוש, �במעי זאת להזכיר �צרי וא"כ
(הנ"ל אומר יביע ובשו"ת (עיי"ש). בצ"ע.
מהגר"ח הנ"ל זה כפי' הביא ג') אות
�(סימ עני מנחת בעל �הגאו בש� מבריסק,
קודש ובמקראי עיי"ש. זה. על והעיר ב').
�סימ ופורי� חנוכה זצ"ל), פראנק (להגרצ"פ
ובשו"ת השמועה. עפ"י זה טע� הביא ל"ו,
הביא ב'), אות ל"ג �סימ (ח"ט אליעזר צי$
על זאב, תולדות בספר איתא ג� זה שפירוש
אחד. חכ� בש� ע"א), כ"ד (ד� שבת מס'
�סימ ח"ו אפרי� רבבות בשו"ת (וע"ע

שנ"ט).

צביבספרו) רבי (מהרה"ג �הזימו תורת
(אות מ"ב �סימ שליט"א) ורשנר
מבריסק, מהגר"ח התירו$ שהביא אחרי ב')
דג� �דכיו לתר$ יש פשוטו דלפי הוסי�
בברכה תיקנהו לא מעכבא לא בבהמ"ז
סי' או"ח �השולח �בערו (וכ"כ עכ"ד. קצרה.

ז'). סעי� ר"ח

אנובנימוקיז) כי עוד. תיר$ (הנ"ל) או"ח
במטבע שתיקנו מדחז"ל רואי�
היו� �מעי ובקשה תפילה �בלשו חכמי�
בשבת �כגו שלוש, �מעי בברכת והמאורע,
השבת ביו� והחליצנו ורצה תפילה) �(בדר
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השנה בראש או וכו', ושמחנו ביו"ט או הזה,
�בזכרו וזכרנו בר"ח או (�הזכרו יו� (שנקרא
שהוא הזה, חודש ראש ביו� �לפני טוב
וביו� י') י', (במדבר בתורה המפורש
וגו' חודשיכ� ובראשי ובמועדיכ� שמחתכ�
משא"כ אלקיכ�, לפני �לזכרו לכ� והיו
�כרח בעל הלא יאמרו �האי ופורי� בחנוכה
הניסי� בימי והמאורע, היו� �מעי לומר �יתכ
בימי� ניסי� עמנו "ותעשה �בלשו האלו
�מתפללי �שאי משו� אפשר אי וזה האלו",
ז"ל חכמינו תיקנו לא �כ על ניסי�, מעשה על
ופורי�. בחנוכה שלוש �מעי בברכת להזכיר

עכ"ל.

לדעת[עיי"ש רק כתב זה שתירו$
על לומר שכח דא� שכתב שור הבכור
כשמגיע יאמר לא ,�ל בנודה הניסי�
ונפלאות ניסי� לנו יעשה �הרחמ ,�להרחמ
לפי וכו', הה� בימי� לאבותינו שעשית כש�
למנהגנו �א ניסי�. מעשה על �מתפללי �שאי
�כ אומרי� הניסי�, על לומר שוכחי� שא�
ניסי� לנו יעשה �הרחמ ,�להרחמ כשמגיעי�
�באור ועיי"ש זה. תירו$ �שיי לא וכו',
�הרחמ אומרי� באמת למה תירוצי� שהביא
על �מתפללי �אי והרי וכו', ניסי� לנו יעשה

ואכמ"ל]. ניסי�. מעשה

תיר$הגאוןח) זצ"ל שאול אבא �ציו �ב
בקוב$ ממנו בתשובה [נדפס
עמוד תש"ס, אלול ,"�ברו "אוהל צוהר
הזכרת מעכב �שאי �שכיו משו� קמ"ד]
ור"ח שבת כמו ברכות, בי"ח ופורי� חנוכה
�וכיו בתפילה, מעכבת היו� שקדושת
ופורי�, בחנוכה מעכב �אי בעמידה שאפילו
(וכ"כ עכ"ד. שלוש. �במעי להזכיר תיקנו לא

הנ"ל). �השולח �בערו

רפאלבספרט) רבי (מהרה"ג רפאל ברכת
ענינירובינשטי על שליט"א) �י

דהא ביאר ז') (אות ס"ו �סימ חנוכה
לפי וכו', ור"ח שבת שלוש �במעי דמזכירי�
חנוכה משא"כ המאורע, הזכרת משו� שדינ�

הזכרה �מדי אינה הניסי� על שאמירת ופורי�
זאת �מזכירי לא �לכ הודאה, �מדי אלא
�מעי שבברכת משו� שלוש, �מעי בברכת
מודי� �אי דהא קצרה, היא ההודאה שלוש
על ג� מודי� לא �ולכ ותורה, ברית על

(עיי"ש). ופורי�. חנוכה של הניסי�

(הנ"ל[וכן �הזימו תורת בספר תיר$
א"נ לשונו, וזה בקיצור השני) בתירו$ ש�.
על הודאה אלא הזכרה אינו ופורי� דחנוכה

עכ"ל]. הנס.

כללי�,בספרי) מערכת טהרה, שיורי
זצ"ל �הכה אברה� ר' מהרה"ג
בשנת ש� לראשונה (נדפס מסאלונקי,
�דיי יצחק ר' הרה"ג נכדו ע"י ושנית תרל"ט,
גנזי �מכו ע"י תשנ"ד בירושלי� שליט"א
נלע"ד וז"ל, כתב ס', אות ב' במערכת ,(�המל
ראו ג' �במעי דחז"ל משו� דהא הדבר טע�
ברהמ"ז, של ברכות ד' מאד בקיצור בה �לתק
בדברות להזכיר סגי ור"ח ויו"ט שבת והזכרת
ופורי�, חנוכה מאורע הזכרת משא"כ שתי�,
ובפרט ,�להארי אלא לקצר בו סגי דלא
ועל עליה�, עמד מי להזכיר �שצרי בחנוכה
פלוני, יד על ושהציל� עליה�, עמד מה
להדליק �השמ במציאת עמה� ניסי� ושעשה
בזה חובה ידי לצאת אפשר ואי וכו', המנורה
הניסי�, על נוסח כל בה יאמרו �כ א� אלא
בתפילה הניסי� על שכח דא� לדבר וראיה
שעקר קוד� נצור באלוקי ונזכר וברהמ"ז,
בהגה"ה רמ"א שכתב ,�בהרחמ או רגליו,
הנוסח כל דיאמר תרפ"ב בסי' והא"ר והט"ז
�יתכ לא ג' �במעי �וכא וכו', הניסי� על
רשאי אינו לקצר שאמרו דבמקו� ,�כ לעשות
יביע ובשו"ת עכ"ל. יא.) (ברכות �להארי
זה טע� על הקשה ב'), אות סו� (הנ"ל אומר
הניסי� ועל בקצרה לומר דתסגי הנ"ל,
ביו� או אלו, חנוכה בימי לאבותינו שעשית

ע"כ. הזה, פורי�

כתבבשו"תיא) ג') אות (הנ"ל אומר יביע
מה פי על לי נראה וז"ל, הטע�
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אד� מתפלל השנה כל (כט.) בברכות שכתב
�שצרי מפני הגשמי�, מימות חו$ הביננו
מר לה מתקי� השני�, בברכת שאלה לומר
�ות �ארצ בנאות ודשננו מכלל ונכללה זוטרא
ומסיק, לאטרודי, אתי ומשני ומטר, טל
צלותא בתחילת דאתיא הדעת �בחונ דהבדלה
צלותא באמצע דאתיא הכא אבל מטריד, לא
תפילה בשומע ונימרה אשי רב �ופרי מטריד,
החתימה), לפני הביננו ברכת (בסו�
בברכת ומטר טל שאל ולא טעה �ל וכדקיימא
טעה ומשני תפילה, בשומע אומרה השני�
ויו"ט שבת שבהזכרת י"ל ומעתה ע"כ. שאני,
�חיישינ דלא טעמא היינו שלוש �מעי בברכת
אחר שלוש, �מעי בסו� והוי הואיל לאטרודי,
למה ודמי ירושלי�, בונה ברכת �מעי שהזכיר
תפילה, בשומע ונימרה אשי רב שהקשה
והמטיב הטוב ברכת �מעי �כא שיש [ואע"פ
להכי, �חיישינ לא ויו"ט, שבת הזכרת אחר
�מעי (ולא שלוש �מעי נקראת שהברכה �כיו
התורה. �מ דהוו עיקר שה� מפני ארבע),
כתבו וכה"ג מד.), (ברכות תר"י וכמ"ש
הזכרת אבל עיי"ש], ל:) (ברכות התוס'
תיקנו לא האר$, בברכת דהוו ופורי� חנוכה

לאטרודי, דאתי שלוש �מעי בברכת לאומר�
עכ"ל. הביננו, בברכת ומטר טל שאלת �וכדי

(סי'ומצאתי החיי� שבכ� חידוש
יזכיר �שכ שיטה הביא ג'), ס"ק תרפ"ב
והיינו ופורי�, חנוכה נס שלוש �מעי בברכת
לנו שעשית ונפלאות הניסי� ועל שיאמר
�ל ונודה וכו', טוב ה' אתה כי אלו, בימי�
וכו'. האר$ על ה' אתה �ברו וכו', האר$ על

עיי"ש.

מעי�ובדיעבד בברכת הזכיר �כ א�
פסק הפסק, הוי אי ופורי�, חנוכה נס שלוש
אות ער"ב �סימ (ח"ח אפרי� רבבות בשו"ת
(וע"ע בדיעבד, ויצא לחזור �צרי �שאי א'),
�וכ עיי"ש). ד', אות קפ"ה �סימ בח"ב ש�
פ'. �סימ (ח"ד הלכות משנה בשו"ת מסיק

עיי"ש).

אותוכ"כ סו� (הנ"ל אומר יביע בשו"ת
בזה לחוש �שאי לדינא העיקר מ"מ וז"ל, ח')
נכוני� טעמי� כמה לפי ומיהו בדיעבד,
להזכיר לכתחילה �נכו אינו לעיל, שהזכרנו

עכ"ל. שלוש. �מעי בברכת ופורי� חנוכה

h
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התפלה י� ספר מחבר

הילס גרדנס קיו

חנוכה נר הדלקת מצות יסוד בענין
(פ"גהאריך חנוכה הלכות בריש הרמב"�

מקצת וזה חנוכה בנס ה"א%ב)
גזירות גזרו �יו כשמלכו שני "בבית לשונו:
אות� הניחו ולא דת� ובטלו ישראל על
בממונ� יד� ופשטו ובמצות בתורה לעסוק
אויביה� על ישראל וכשגברו וכו' ובבנותיה�
�שמ מצאו ולא להיכל ונכנסו וכו' ואבדו�
בו היה ולא אחד �פ אלא במקדש טהור
ממנו והדלקיו בלבד אחד יו� אלא להדליק

וכו'". ימי� שמנה המערכה נרות

התקינווממשיך זה "ומפני בה"ג:
האלו הימי� שמנת שיהיו דור שבאותו חכמי�

והלל שמחה ימי 
¯Â˙וכו'‰ Ô‰· ÔÈ˜ÈÏ„ÓÂ
‰ÏÈÏÂ ‰ÏÈÏ ÏÎ· ÌÈ˙·‰ ÈÁ˙Ù ÏÚ ·¯Ú·

˙ÂÏÈÏ‰ ˙
ÂÓ˘ÓÒ
‰ ˙ÂÏ‚ÏÂ ˙Â‡¯‰Ï�וימי .
בהספד �אסורי �וה חנוכה נקראי� �ה אלו

פורי�. כימי ÂˆÓ‰ותענית Ô‰· ˙Â¯
‰ ˙˜Ï„‰Â
‰ÏÈ‚Ó‰ ˙‡È¯˜Î ÌÈ¯ÙÂÒ È¯·„Ó.עכ"ל ,"

הרמב"ם דברי על קושיות ב'

דבריו:וצ"ע בסו� הרמב"� הוסי� מה
סופרי� מדברי מצוה �בה הנרות "והדלקת
מיניה לעיל כתב שכבר המגילה", כקריאת
נרות להדליק דור שבאותו חכמי� שתקינו

ולילה. לילה בכל

הרמב"�עוד הקדמת שז"ל לעורר יש
מגילה [בהל' �בכלל "יש וחנוכה: מגילה להל'
�המני �מ �ואינ מד"ס עשה מצות שתי וחנוכה]
אלו מצות שתי וביאור מצות] תרי"ג [של
בהל' �שהמעיי צע"ג ודבריו אלו". בפרקי�

ש� שנתבאר תמצא וחנוכה ˘Ï˘‰מגילה
ÌÈ¯ÙÂÒ È¯·„Ó ‰˘Ú ˙ÂˆÓמקרא מצות וה� ,

כמו היו� מצות שאר א� זה (ובכלל מגילה
בפ"א%ב', ש� הנתבאר וכיוצ"ב) פורי� סעודת
בפ"ד, ש� הנתבאר חנוכה נר הדלקת ומצות
ש� הנתבאר ביו"ט הלל קריאת מצות וג�

פרקי� בכלל �שאי הרמב"� כתב ולמה בפ"ג.
וצ"ע. מד"ס, עשה מצות שתי אלא אלו

חנוכה נר בהדלקת דינים שני

הואואשר הרמב"� בשיטת לומר נראה
נר הדלקת מצות יסוד ביאור בהקד�
שיש מקומות מכמה מוכח נראה דהנה חנוכה.
מצד הדלקה. חיוב ביסוד שוני� דיני� שני
אלא אינו הדלקה החיוב שיסוד נראה אחד
במעשה �ואי הנס, ולגלות להראות מעשה
הוא קיומו כל אלא עצמו מצד קיו� הדלקה
נראה �וכ ממנו. הבאה ניסא הפרסומי מצד
חנוכה נר בהדלקת בדיני שמצינו ממה
פרסומי שו� גור� שאינו �באופ שהמדליק
איתא ולדוגמא, חובתו. ידי יצא לא כלל ניסא
היה רבא "דאמר כב:): (ד� שבת בגמרא
עד משהדליקה [בידו חנוכה נר תפוש
ולא עשה לא ועומד, ש�] רש"י שכבתה%
והגמרא חובתו]". ידי יצא לא [כלומר כלו�
מצוה עושה שהדלקה את"ל שא� מבארת
אומר "[ש]הרואה משו�: יצא לא אעפ"כ
שו� זו בהדלקה �ואי לה", דנקיט הוא לצורכו
"דאמר ש�: עוד איתא וכיוצ"ב ניסא. פרסומי
כלו�". עשה לא והוציאה בפני� הדליקה רבא
למ"ד א� הוא �שכ מבארת הגמרא בזה וא�
אומר הרואה נמי "הת� מצוה: עושה הנחה
כמה שיסוד מצינו �וכ דאדלקה". הוא לצורכו
ניסא, פרסומי �לצור הוא הדלקה דיני פרטי
(ולפי מבחו$ ביתו פתח על להדליק שיש �כגו
�בזמ לעיכובא שהוא נראה ראשוני� כמה
למטה להדליק וג� ואכמ"ל) בזה סכנה �שאי
רבות. וכהנה אמה מכ' למעלה ולא טפחי� מי'

חז"לאמנם שתיקנו נראה שני מצד
נר הדלקת במעשה קיו� יש הנ"ל כל שמלבד
ניסא הפרסומי מצד רק ולא עצמו מצד חנוכה

חז"ל שתיקנו ממנו, ‰„Ï˜˙הבאה ‰˘ÚÓ˘
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˘„˜Ó· ‰¯Â
Ó‰ ˙˜Ï„‰ ÔÈÚÎ ‡È‰ ‰ÎÂ
Á ¯
.
לזה: ראיות כמה להביא ויש

שנרא) כא:) (ד� שבת בגמרא איתא
הבעל וכתב לאורה. להשמש אסור חנוכה
�ה בביאור הרי"�) בדפי ט. (בד� המאור
של �ולשמ לנרות זכר שה� �"כיו וז"ל: דינא
אפילו עיקר כל בהנאה �ה אסורות היכל
ולסעודת שבת לסעודת ואפילו בספר לקרוא
נס ידי שעל �"דכיו ש�: �הר" וכ"כ מצוה".

כמנורה עשאוה תקנוה, במנורה שאי�שנעשה
הרשב"א שיטת הוא �וכ כלל", בה �משתמשי
מעשה יסוד שכל נאמר וא� ע"ש. ש� ומאירי
להראות מעשה אלא אינו חנוכה נר הדלקת
הנרות לאסור יש למה צ"ע ולפרסמה, הנס
במנורה הנעשה לנס זכר שהוא א� בהנאה
חז"ל שתיקנו מוכח נראה אלא שבמקדש.
הדלקת �כעי היא הדלקה מעשה שעצ�
מעשה ג"כ שהיא (מלבד במקדש המנורה

הנס). ולגלות להראות

(פי"אב) ברכות בהלכות הרמב"� פסק
,�כגו רשות, �כעי �שה מצות שכל הט"ו)
�מבר ידי�, ונטילת הד� וכיסוי שחיטה
שהקשה בראב"ד וע"ש "על". �בלשו עליה�
מקרא שמצות א� מגילה" מקרא "על מברכת
שעכצ"ל ומתר$ חיובית. מצוה היא מגילה
אלא רשות. �כעי נחשב מדבריה� מצוה שכל
של נר "להדליק מברכת עוד שהקשה
�מברכי �ואי �מדרבנ אלא שאינו חנוכה",
שזו "מפני שתיר$: וע"ש "על". �בלשו
של �שה שבמקדש נרות על הוקבעה הברכה
מזה וא� תורה". כשל עשאוה �לפיכ תורה,
הדלקת במעשה קיו� שיש כנ"ל מוכח נראה
ולא במקדש המנורה הדלקת �כעי חנוכה נר
וכנ"ל. ממנו הבאה ניסא הפרסומי מצד רק

ברישג) תנחומא המדרש דברי ידועי�
ש�): ברש"י (המובאי� �בהעלות פרשת
הנשיאי�, לחנוכת מנורה פרשת נסמכה "למה
חלשה הנשיאי� חנוכת �אהר כשראה לפי
גדולה �של �חיי הקב"ה א"ל וכו' דעתו
הנרות את ומטיב מדליק שאתה משלה�

ש� התורה על בפירושו �הרמב" והביא וכו'".
על המנורה עבודת שמעלת רבה מהמדרש
�זמ כל "הקרבנות, היא: הנשיאי� חנוכת
הנרות אבל נוהגות, �ה קיי� המקדש שבית
דבר "והנה ש�: �הרמב" וכתב וכו'". לעול�
והקרבנות קיי� המקדש בית �שכשאי ידוע
אבל בטלות. הנרות א� חורבנו, מפני �בטלי
שהיא חשמונאי חנוכת לנרות אלא רמזו לא
והדברי� בגלותינו". �חורב לאחר א� נוהגת
�כעי המנורה בהדלקת קיו� שיש מפורשת

וכנ"ל. במקדש המנורה הדלקת

מביאהד) כא:) (ד� בשבת הגמרא
חנוכה] נר [של "מצותה דקתני: ברייתא
השוק". �מ רגל שתכלה עד חמה משתשקע
שכונת ש�) שינויא חד (לפי מבארת והגמרא
לא שא� הדלקה �זמ �לעני הוא הברייתא
השוק �מ רגל שתכלה עד מדליק הדליק,
ניסא פרסומי שיעור יש זו שיעור �בתו (שרק
סוברי� ראשוני� רוב והנה המצוה). לקיי�
�מ רגל וכלה �הזמ שעבר לאחר זה, שלפי
הדלקת �זמ הוא �שכ מדליק. לא תו השוק,
שתכלה עד חמה משתשקע לעיכובא, נ"ח
ניסא. פרסומי יש בזה שרק השוק, �מ רגל
דאי למימרא "לאו ש�: הרשב"א ז"ל אמנ�

מדליק, אינו זה שיעור �בתו אדליק „‰‡לא
‰ÏÈÏ‰ ÏÎ ¯˘Î ‰ÏÈÏ· Â˙ÂˆÓ˘ ÏÎ Ô
אלא˙ ,

ניסא פרסומי דליכא כתקנה מצוה עשה שלא
�זמ שע"כ הרשב"א שהוכיח הרי האי". כולי
"כל :�דתנ הלילה כל ממשכת המצוה

הלילה". כל כשר בלילה שמצותו

הדלקתואם במעשה הקיו� שכל נאמר
ולגלות להראות כמעשה אלא אינו חנוכה נר
ששאני הרשב"א, ראית �מוב אינו א"כ הנס,
מצוה שאינה חנוכה נר הדלקת מצות
לפרס� מצוה שהיא אלא דוקא, שבלילה
בטיהרא דשרגא בלילה זמנה וממילא הנס,
מוגבלת זמנה בודאי וא"כ מהני. לא
השוק �מ רגל שתכלה עד החמה משתשקע
כדי בשוק אנשי� הרבה יש זה �זמ �בתו שרק
שיטת שביאר ונראה הנס. פרסו� חובת לקיי�
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של הקיו� שמלבד כנ"ל, הוא הרשב"א
חנוכה נר הדלקת במעשה שיש ניסא פרסומי
מעשה עצ� הוא מהמצוה שחלק חז"ל תיקנו
ומצד במקדש. המנורה הדלקת �כעי הדלקה
�אמרינ שפיר הדלקה, במצות שיש זו �די
שמצותה כל �ותנ דוקא שבלילה מצוה שהוא

ודו"ק. הלילה, כל כשר בלילה

שד�ה) ע"ז) �(סימ מהרש"ל בשו"ת עי'
שיכול שא� חנוכה, נר במצות חייב סומא א�
יכול ואינו הואיל אבל לאחרי� הנס לפרס�
הפרסו� בכלל אינו בעצמו הוא הנרות לראות
ש� ופסק הדלקה. ממצות שפטור י"ל אולי
לאו דהוא "ונהי וז"ל: חייב ששפיר המהרש"ל
דכתיב ציצית ממצות גרע לא הוא ראיה בר
הכי ומשו� בראייה הכל ותלוי אותו וראית�
בה חייב סומא הכי אפילו לילה, כסות ממעטי
אחרי� אבל רואה אינו שהוא [שא�] וכו'
תנאי שיש שכמו כלומר, וכו'". אותו רואי�
בראיה, אלא חובתו ידי יצא שלא נ"ח במצות
במצות וכמו ציצית. במצות זה תנאי יש כמו"כ
סגי, אחרי� אצל בראיה �שיי הוא א� ציצית

הכי. נימא בנ"ח א�

להקשותוממשיך �"ואי המהרש"ל:
מראייה שפטור ממה ניל� מציצית, ניל� אמאי
ולא יראה ביה �וקרינ יראה דכתיב ְִֵֶֶָמשו�
בכלל וג� אותו �רואי שאחרי� במה נחייבו
תנאי יש הת� שא� כלומר לשכינה", יראה
במה סגי ולא בראיה תלויה המצוה שקיו�
א"א עצמו והוא הואיל לאחרי� שנראה
מציצית, חנוכה נר מצות אדניל� וא"כ לראות,
"שאני המהרש"ל: ומתר$ ראייה. ממצות ניל�
הבחירה בית שיראה המצוה שעיקר הת�
א"כ לראות לו א"א וזה וכו' העבודה ומקו�
מצות בשאר משא"כ וכו' בכללו המצוה נפל
בראיה �תלויי שג"כ אע"פ ונ"ח] ציצית �[כגו
א� נתבטל לא המצוה דהיינו �שלה פועל מ"מ
ראיה, מצות ששאני כלומר, הטע�". שבטל
עיקר זהו אלא גרידא תנאי ראיה �עני �שאי
מעיקר כחלק היא שראיה והיכי המצוה,
אחרי�. אצל ראיה �ששיי במה סגי לא המצוה

לבישת הוא המצוה עיקר ונ"ח, ציצית משא"כ
צדדי תנאי שיש אלא נרות, והדלקת ציצית
שפיר זה ועל בראיה, תלי המצוה שקיו�
בזה. סגי אחרי� אצל נראה שהוא שכל �אמרינ

נרואם הדלקת הקיו� יסוד שכל נאמר
א"כ הנס, ולגלות להראות אלא אינו חנוכה
לכאורה, �מוב אינו המהרש"ל של חילוקו
למצות ולא ראיה למצות דומה חנוכה נר שא�
שפרסו� בראיה, תלוי המצוה שעיקר ציצית,
ראוי וא"כ הנרות, בראית רק נעשה הנס
אחרי�. אצל בראיה �ששיי א� סומא לפטור
נר הדלקת ממצות שחלק כנ"ל נראה אלא
המנורה הדלקת �כעי נרות להלדיק הוא חנוכה
הדלקה המעשה עצ� מצד קיו� ויש במקדש,
נ"ח מצות לדמות �שיי שפיר ומשו"ה גרידא.
כדבר המעשה בעצ� קיו� שיש ציצית למצות
ודו"ק. לראיה, כלל מקושר שאינו בפנ"ע
שפי$ שלו� ר' ממו"ר שמעתי �שכ וכמדומני
דעת לפי ישרה אינה זו ראיה (וא� שליט"א

בי). �החסרו יתלה ,�המעיי

הנ"ל פי על הרמב"ם שיטת ישוב

הרמב"�לפי שכונת פשוט נראה הנ"ל כל
הוא הדלקה מצות �בעני לשונו בכפילות
נר במצות שיש אלו דיני� שני לנו לרמז
�בה �"ומדליקי דבריו: שראשית חנוכה.
לילה בכל הבתי� פתחי על בערב הנרות
ולגלות להראות הלילות משמונת ולילה
במצות שיש �הראשו �הדי היינו הנס",
הדלקה מעשה בעצ� קיו� שו� �שאי הדלקה
הנס בפרסו� הוא קיומו כל אלא עצמה מצד
הרמב"�: שביאר וכמו הדלקה, המעשה ע"י
הרמב"�: דברי וסו� הנס". ולגלות "להראות
סופרי� מדברי מצוה �בה הנרות "והדלקת
עוד שיש לבאר כונתו המגילה", כקריאת
ההדלקה בעצ� קיו� שיש זו במצוה חלק
במקדש. המנורה הדלקת �כעי עצמה מצד
המגילה", "כקריאת הרמב"�: שכתב [ומה
במצות התקנה שסיבת שא� משו� היינו
שביאר כמו הנס לפרס� הוא המגילה קריאת
ע"ש, החזקה ליד הקדמתו בסו� הרמב"�
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המגילה שקריאת הוא התקנה צורת עצ� אבל
עצ� מצד קיו� ויש עצמה מצד כמצוה נחשב
הנס. ולגלות להראות כמעשה רק ולא הקריאה
מ"ו.] �סימ התפלה י� בספרי בזה והארכתי

ניסא פרסומי חובת יסוד

עודועל שהקשינו מה לישב נראה הנ"ל פי
מצות ב' אלא מנה לא (למה הרמב"� על
�הראשו �הדי דהנה וחנוכה). מגילה בהלכות
ולגלות להראות שהוא חנוכה נר הדלקת של
בזה שנחלקו ונראה ענינה. מה �לעיי יש הנס,
אברה� ברכת בספר �עיי דהנה הראשוני�.
שמביא א') �(סימ הרמב"� �ב אברה� לר'
נס לפרס� החיוב שיסוד הבבלי דניאל מר'
ה', קידוש ממצות כחלק הוא לו הנעשה
ברבי�, שמי� ש� לחלל איסור שיש שכמו
ברבי� שמי� ש� לקדש מצוה יש �כ כמו
וכיוצ"ב. ניסי� מעשה פרסו� ידי על והיינו

הרמב"�.אמנם שיטת זה �שאי נראה
הי"ב): (פ"ד חנוכה בהלכות הרמב"� שז"ל

מאוד עד היא חביבה מצוה חנוכה נר "מצות
כדי בה להזהר האד� �
Òוצרי‰ ÚÈ„Â‰Ï

ÌÈÒÈ
‰ ÏÚ ÂÏ ‰È„Â‰Â Ï-‡‰ Á·˘· ÛÈÒÂ‰ÏÂ
Â
Ï ‰˘Ú˘�שפירסו לשונו מדקדוק ונראה ."

והודאה, שבח כמעשה נחשב הנס
זה הרי לאחרי� לו הנעשה הנס שכשמפרס�
הנס. אותו על להקב"ה ומודה כמשבח נחשב
אינו הנס לפרס� החיוב שיסוד נמצא וא"כ
דניאל ר' (כשיטת ה' קידוש מצות מצד רק

‰ÏÏהבבלי) ˙ÂˆÓÓ ˜ÏÁÎ ‡Â‰ ‡Ï‡ולפי"ז .
הדלקת מצות הרמב"� מנה שלא י"ל שפיר
שונות מצות כשני הלל וקריאת חנוכה נר

נרבהלכ הדלקת ומצות הלל שמצות אלו, ות
החיוב מיסוד שחלק כאחת, נמנה חנוכה
שהוא הנס לפרס� הוא חנוכה נר להדליק
נמצא וא"כ וכנ"ל. הנס על הלל מצות מצד
היא חנוכה נר והדלקת הלל קריאת שמצות
וג� פירסומו ע"י הנס על להודות אחת מצוה

ודו"ק. והלל, שבח פסוקי קריאת ע"י

ניסים מעשה פרסום ידי על שמים שם קידש

העור� הערת

הרמב"�לענ"ד בימי בבגדד תורה [מרבי$ הבבלי דניאל רבי שיסד הגדול יסוד על דפליג �מא לית
שיש שכמו ה' קידוש ממצות כחלק הוא לו הנעשה נס לפרס� ש"חיוב מעכ"ת] שציטט %
מעשה פרסו� ידי על ברבי� שמי� ש� לקדש מצוה יש �כ כמו ברבי�, שמי� ש� לחלל איסור

ניסי�".

שלכל' האיו� חיל נצחו שהחשמונאי� במאי העול� בכל ה' קידוש היה חנוכה בנס אז כמו
וכו'% השור �קר על לכ� כתבו – מישראל שמי� ש� לעקור ורצו והמקדש הקודש שחיללו היוני�
צבא� להרוס הי"ת כח אר$ אפסי כל ראו �הנצחו וע"י נורא, ה' חילול היה מצליחי� היו ח"ו וא�
הנסי� על לשונות וככל כהונה, צעירי חמשה ע"י שלל ונפלו העול�, כל על פחד שהטילו וחיל�
�ול וכו' �תורת עוסקי ביד זדי� צדיקי�, ביד רשעי� טהורי�, ביד טמאי� מעטי�, ביד רבי� %

.�בעולמ וקדו"ש גדול ש� עשית

ה'לא הקידוש �זכרו בעצ� שזה ולהלל, להודות ושנה שנה בכל לדורות חז"ל קבעהו בכדי
הנס להודיע כדי בה להזהר האד� �"צרי הגדול רבנו של הזהב וכלשונו הקודש, חילול וביטל

לנו". שעשה הניסי� על לו והודיה הא%ל בשבח ולהוסי�

הזה"כ"ז �בזמ הה� "בימי� ושנה שנה בכל מתחדש שהנס בספה"ק להמבואר ביותר נעי�
יצא. לא למפר"ע והקורא

בלתיוהבבלי היה מקרה לומר שח"ו מישראל או"א לכל וישועה נס לכל שה"ה לכת הוסי�
בהשגחתוטהור, נפעלו שהלא ויהודי יהודי לכל שנעשה הנסי� לפרס� מצוה ואדרבה אדרבה רק

בעיננו". נפלאת היא זאת היתה ה' "מאת אדוננו כמאמר ה', קידוש משו� בזה ואית לנו, לטוב
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ירושלי� מיר כולל

שליט"א סידני גאב"ד נכד

המלחמה ונס השמן נס
הקב"האחרא% לנו שעשה �והפורק הפדות

שבקשו מאויבינו החשמונאי� בימי
כפולה נס לאבותינו נעשה הכל את לעקור
זכרונ� רבותינו בזה וראו �השמ �הפ ע"י
היתירה וחיבה מיוחדת השגחה לברכה
חנוכה ימי שמונת לדורות וקבעו לנו שנודעת
נרות מדליקי� ובה� �הפ נס ימי כמספר
בספרי� העירו וכבר הנס. לזכר לדורות
�לנצחו זכר ג� הוא חנוכה נר מצות דבודאי
בשעת הללו הנרות נוסח דהלא המלחמה
הללו הנרות סופרי�) במס' (שמקורו הדלקה
על וכו' רבי�) �(לשו הניסי� על �מדליקי אנו
לכאו' �השמ ונס ) וכו' הקדושי� �כהני ידי
המלחמה לנס נר' והכונה נעשית מאליו
העול� קו' וידוע ובניו). מתתיהו שנלחמו
�השמ נס כלל מזכירי� לא הנסי� על שבנוסח
וכו' �בני באו ואח"כ שאומרי� מה [ואפי'
מיבעיא לא וכו' �קדש בחצרות נרות והדליקו
בסדר .�השמ הנס מעשה �מזכירי �שאי
מביא אינו להרמב"� אהבה סו"ס התפילות
הסו�], עד וכו' באו ואח"כ קטע האי כלל
חנוכה מאי �מדליקי במה פ' שבת ובגמ'
�לנצחו זכר ש� �ואי וכו' בכסלו בכ"ה דת"ר
שאומרי� הניסי� דעל י"ל ולזה המלחמה.
חייבי� וברכהמ"ז דשמ"ע הודאה בברכת
היה �השמ דנס נפשינו פדות על להודות
דמיירי �מדליקי במה ובפ' בלעדיו, אפשר
מקור מביאי� וההדלקה היו� שמחת בקביעת
יו"ט ולקבוע �לתק ראו זה דעל והתקנה �הדי

נרות. בו ולהדליק ימי� לח' זה

לזכרוהסבר דוקא היו"ט שקבעו בזה
כתבנו כבר המלחמה על ולא �השמ נס
אחרת סיבה לאו דאי פורי� �לעני במקו"א
�לזכרו יו"ט חז"ל מתקני� היו לא יו"ט �לתק

שנעשה הג� לחוד האומות על מלחמה �נצחו
נסי קנאהע"י לאסתר אמרו �וכ ונפלאות, �

וג� ז.). וכו'(מגילה עלינו מעוררת את
וכו' המדתא �ב �המ כי כ' עצמה במגילה
וכו' פור והפיל לאבד� היהודי� על חשב
הפור ש� על פורי� האלה לימי� קראו ע"כ
היו"ט תלו והיינו הזאת. האגרת כל �כ על
לטובת� מרעת� �שנהפ בפור והמגילה
�המעיי אבל דוקא. הרשע �המ ומפלת
יותר שהרגו יראה ט' בפרק ש� בתרגו�
ממנו נפקד ולא עמלק מדבית אלפי� מע"ה
היו"ט עצ� וג� מאד. נפלא נס והוא איש
נחו אשר בימי� דוקא קבעו ופורי� בחנוכה
ועפרש"י מלחמתא. �דנצחו ביומא ולא בה�
נס איזה "על חנוכה, מאי ד"ה כא:) (שבת
יו"ט קובעי� היו לא זה נס שאילולי קבעוה"
המועד ש� קבעו �דלכ ונר' והודאה. להלל
מחדש והמקדש המזבח חנוכת ע"ש חנוכה
כ"ה שחנו הרמז (וידוע המלחמה ע"ש ולא

הוא). בעלמא רמז אבל

להזכירועדייןב% �השמ בנס ראו מה יל"ע
רמזו ומה המלחמה �נצחו ג� ע"י
�בפ דוקא גדול כה נס שנעשה משמיא לנו
והפדות �הנצחו כל מסמל שהוא �שמ
בספה"ק המובא ע"פ לבאר ונר' דחנוכה.
�ולכ והגו� להחומר נמשלו ה� שהזיתי�
כל וג� , התורה לשכחת קשי� שה� אחז"ל
שיערו דגופא מזונא שהוא אכילה שיעורי
כנגד הוא זית �שמ השני מצד דוקא. בכזית
טוב זית �דשמ אחז"ל �ולכ והרוחני, הנשמה
�שמ בזית דוקא נשתבח וא"י לימודו �לזכרו
נתלבש שהנשמה וכמו עצמ�). בזיתי� (ולא
ורק הזית, �תו נתלבש זית �שמ �כ בהגו�
כתישה אחר כתישה החומר כתישת ע"י



`r

הוא �וכ תוכו. �הטמו �השמ כל את מגלי�
התורה �אי שאחז"ל כמו ברוחני בחיי
ועד עליה, עצמו שממית במי אלא מתקיימת
יתפלל גופו �לתו תורה שיכנס אד� שיתפלל
הובא (מדרש גופו �לתו מעדני� יכנסו שלא
ביטול וע"י לא). ד"ה קד. כתובות בתוס'
צא תורה, של לאורה �משיגי והגו� החמריות
בה� נקנית שהתורה קניני� מהמ"ח ולמד

וכו'. תענוג שינה, אוכל, מיעוט

הוא[ונ"ל זית דגימטריא לזה רמזי� עוד
�ז" כשמוציאי� נמצא ש"צ. הוא �ושמ תי"ז.
שמשאירי� �הזיכו והוא ,�שמ" נשאר מזי"ת
להזית האד� �דמיו �ועני .�ז זית �שמ ידו על
�דזמ (ח.) בבכורות דאיתא �עני בעוד מצינו
גמרו עד פריו גידולי מתחילת הזית עיבור

כאד�]. חדשי� ט' הוא

האורודוקא ממנו �מדליקי זו זית �בשמ
מכל גבוה מעלתו בשבת וג� ומבהיק המאיר
מצוה נר כי אור נקרא והתורה השמני�.
נקרא �כ ש� ועל כב.) (סוטה אור ותורה
�הויי בנר הרגיל כב:) (שבת אורייתא.ואחז"ל
בתנאי התורה �קני �כ וכמו ת"ח. בני� ליה
אורו �כ המירוק וכפי יגע והוא חמרו שימרק
פני על �"וחוש כנגד הוא �יו וגלות יגהה.
�מ ישראל עיני שהחשיכו ע"ש התהו�"
והשפעת� חכמת� גזירותיה� ע"י התורה
כל וטמאו רוחניות של לחלוחית המחוסר
בטבת ח' % תענית במגילת קדוש.ואיתא אשר
�והחש �המל תלמי בימי יונית התורה נכתבה
הרוחני האור �ונצחו ימי�. ג' לעול� בא
על ושליטתו הרוחני הנשמה �יתרו שמסמלת
�שמכתשי עי"ז לכל מתחזיא החמרי הגו�
�מדליקי �ומה �שמנ להוציא הזיתי� �ומכתתי
זה לפרסו� וחשוכות הארוכות בלילות
�ביתרו יביט הרקיע כזוהר והמשכיל המופת
הטהור �השמ �בפ וידביקו �החוש �מ האור

אבותינו. לנו שהורישו

בס'עוד מש"כ האמור לכל נוסי�
לפי וז"ל, קכ"ה מצוה משרשי �החינו

אתה שא� וגדולה למעלה רמז �שהשמ
והוא �כול על צ� הוא �משקי בכל מערבו
�שמ חשיבות הוא וידוע מאד חשוב דבר
למעלת המתחנכי� בו ימשחו �ולכ הטוב

כהונה.ע"כ. או מלכות

גמ'וע"פג% עוד �להבי אפשר האמור כל
מאד, סתומי� לכאו' שדבריו
בני בשני מעשה ת"ר (קד.) חלק בפרק דאיתא
�מהל שבאי והיה הכרמל בהר שנשבו אד�
גמל לחבירו מה� אחד א"ל אחריה�
וטעונה מעיניה באחת סומא לפנינו שמהלכת
ושני �שמ של ואחת �יי של אחת נורות שתי
ואחד ישראל אחד אותה המנהיגי� אד� בני
�מאי עור� קשה ע� [שבאי] �לה אמר נכרי
שלפניה מעשבי� גמל לו אמרו �יודעי את�
אינה רואה שאינה מצד אוכלת שרואה מצד
ואחת �יי של אחת נורות שתי וטעונה אוכלת
�שמ ושל ושוקע מטפט� �יי של �שמ של
אותה המנהיגי� אד� בני ושני וצ� מטפט�
רד� �לצדדי נפנה וישראל �לדר נפנה נכרי

ראש�אח על �ונשק בא כדבריה� ומצא ריה�
והיה גדולה סעודה �לה ועשה לביתו �והביא
של בזרעו שבחר �ברו ואמר לפניה� מרקד
�שה מקו� ובכל מחכמתו לה� �ונת אברה�
�ופטר לאדוניה� שרי� �נעשי הולכי�
ויש הגמ'. עכ"ל לשלו�. לבתיה� [והלכו]
ומהו זו, במעשה ללמדנו רז"ל באו מה �להבי
שבאי אותו שהתפעל גדולה כה ההתפעלות

זה. כל בראותו

האוה"עוהביאור �נצחו שכל נר'
נדמה הטמאי� ביד נמסרי� כשהטהורי�
חדשה ומציאות נצחי כדבר הגויי� לעיני
הקדושה יהיו ועד לעול� ולהבא �מכא כאילו
והוא הטומאה, תחת �נחבשי והטהרה
נו:) �(גיטי הרשע טיטוס במעשה המרומז
והיה נס ונעשה הפרוכת את וגידר סיי� נטל
עצמו. את הרג וכסבור ויוצא מבצב$ ד�
הגופני בכחות רק שהמשתמש מפני והיינו
השכל, בכחות להשתמש עצמו מניח ואינו
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ממש עיניו שנגד מה אלא רואה הוא �אי
רוחו שנדבה מי אבל נדמו. כבהמות ונמשל
ולהביט מהאבוס ראשו להרי� ושכלו
ולבו עיניו חמדת שהיה דמה יראה סביבותיו
ומלואו, העול� נגד �ואי אפס באמת הנה עד
שליט �עדיי ומלוא� ואר$ שמי� שברא ומי
משעבד עצמו המציק שרואה ומה בכולו הוא
בית מחריב ואפי' מחומר, קרוצי� גופות
שינוי שו� עושה אינו ,�ואב מע$ הבנוי
שולט הצר �ואי בכללותו בבריאה והתפעלות
שבבריאה קלה בריא על אפי' נימא כמלא
הרשע). טיטוס בעונש הרמוזה לדעתי (והוא

כמווכל הנ"ל במעשה מרומז זה
לרמז הישראל שבא מה והוא שיבואר
וכו' עור� קשה ע� שתמה והשבאי לחבירו.
תמהי� האומות הכיבוש אחר דלעול� כונתו
מניחי� ישראל �שאי העקשנות על
להיות והרוחני השכל בכחות מלהשתמש
יותר לראות מעמיקי� שאינ� כשוביה�
טח זו שבאי וג� עיניה�, שנגד מהפשטות

שלפניו. מה עומק מראות עיניו

מעשיולזה ה� דניכרי� הישראל השיבו
שנגד מה ורק שכלי כח בה �שאי הבהמה
דעתו על יעלה ולא המציאות הוא עיניו
שלו. אמות מד' חו$ ולהסתכל ראשו להרי�
�הכרו שכל �יי בחד נודות, הב' �עני וזה
ומכחיש מכהה והוא החומר אחר �כרו אחריו
נח ויחל עה"פ יקר הכלי וכמש"כ השכל כח
בחיי הרבינו ועמש"ש כר� ויטע האדמה איש
�שמ ובחד חמרא]. נקרא דעש"כ [ואפשר
�היי כנ"ל. והרוחני הטהורה הנשמה המסמל
אבל �לתמהו ויורד באר$ ושוקע מט�ט�
וג� האר$, על למעלה צ� הוא הרי �השמ
בר ואינו הגו� ע� ירד הנשמה �אי בקבר
ב' הנהגת בהבדל היה ניכר זה �ויתרו כילוי.

כאחד �לדר נפנה העכו"� המנהיגי�,
מגדלו שתוה"ק הישראל אבל הבהמות,
נפנה, הוא �לצדדי בושת בר להיות ומרוממתו
ג' שאחז"ל ע"מ המהרש"א כמש"כ והוא
וג"ח ביישני� רחמני� זו באומה יש סימני�
אמרו דהא קאמר �וטבע �מזג לפי ולאו וז"ל,
�ה באומות עז ישראל (כה:) פ"ג בביצה
�שה מפני לישראל תורה ניתנה מה ומפני
שהתורה �ביישני נקראו דעש"ז אלא ,�עזי
וכו' ש� כפרש"י לב� ומכנעת �כח מתשת
באה שהבושה (כ:) בנדרי� ההיא מוכח וה"נ
�שאי מי דכל ש� שאמרו התורה מנתינת לנו
על אבותיו עמדו שלא בידוע פני� בושת לו
שאחז"ל מה לדעתי והוא עכ"ל. סיני. הר
לשמה בתורה העוסק על דאבות) (רפ"ו
צדיק להיות ומכשרתו ויראה ענוה דמלבשתו

החטא. �מ ומרחקתו �ונאמ ישר חסיד

ויתרו�ובהגלות המראה עומק לפניו
האור �כיתרו מהעדרו והמושכלות התורה
�ברו והודה גוי אותו התפעל שפיר �מהחוש
שמעלת� אבינו אברה� של בזרעו הבוחר
הוא האמור וככל נצחי. מעלה באמת הוא
הטמאי� הגו� עובדי מסירת �עני ג"כ ניהו
ביד וזדי� צדיקי� ביד רשעי� טהורי� ביד
שטמאו סבבו השמי� �מ �ובכ התורה עוסק
�הפ ע"י ודוקא הטהור. �השמ כל היוני�
נס נעשה כה"ג של בחותמו הנשאר היחידי
ימי קבעו העתי� יודעי בינה ובני לשושני�
מצות קבעו וג� �השמ הנס כשיעור שמונה
יש עפ"ז ואולי .�הפ הנס �לזכרו ההדלקה
שאוכלי� תורה ישראל למנהג טע� עוד �לית
נביאי� לאו וא� החנוכה בימי �שמ מאכלי
נסי� לנו שיעשה ויה"ר ה�. נביאי� בני ה�
שיר לפניו ונאמר לאבותינו נסי� שעשה כש�

אכי"ר. הבנויה בירו' חדש

h
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והבנות הבני� �חינו הלכות על �הקט תורת מח"ס

שמש בית

המהדרין מן ומהדרין מהדרין ענין ביאור
רק או המצוה מעיקר הם הנרות כל האם והולך מוסיף של בדרך שמדליק מי

הידור הם והשאר הראשון הנר

שמוסיפי�יש �המהדרי �מ �במהדרי לחקור
כל הא� לילה, כל אחד נר והולכי�
המצוה מעיקר ה� מדליקי� שה� הנרות
הג' כל אז נרות ג' שמדליקי� ג' ביו� �וכגו
�הדי דמעיקר ואע"ג המצוה, מעיקר ה� נרות
�מהדרי שה� �כיו מ"מ אחד, בנר סגי הוי
מעיקר הנרות כל אז נרות, ג' ומדליקי� מה"מ
מה"מ �המהדרי ג� דבאמת או המצוה,
�הראשו בנר המצוה עיקר את מקיימי�
רק זהו �שמוסיפי הנרות ושאר שמדליקי�,
ש� אמת בשפת �[ויעויי ההידור. �מדי
את והבאנו זו לחקירה רמז שכבר בסוגיא

.[�להל דבריו

לדינא הנפק"מ

ובחקירהויש לדינא, נפק"מ וכמה כמה בזה
בדברי מחלוקת וכמה כמה לבאר יש זו
וכפי חנוכה, נרות בהל' האחרוני� רבותינו

שיתבאר.

לנר מנר להדליק מותר אם

השו"עבסימן[א] כתב (ס"א) תרע"ד
חנוכה, מנר חנוכה נר �מדליקי
בנרות להחמיר ונהגו הרמ"א ע"ז וכתב
דעיקר לנר מנר אפילו להדליק שלא חנוכה
למצוה אינו והשאר אחד נר אלא אינו מצותו
(עכ"ל), מזה, זה להדליק �אי �ולכ כ"כ
הנר דרק דס"ל להדיא מבואר הרמ"א ומדברי
�דאי ס"ל �ולכ המצוה עיקר הוא �הראשו

זה. מנר נרות שאר להדליק

דמדליקי�אכן שפסק המחבר בדעת
�הראשו מהנר הידור נר אפילו והיינו לנר מנר
צ"ל ע"כ (סק"א) במשנ"ב ש� וכמבואר
שמדליקי� הנרות כל המהדרי� דאצל דס"ל

המצוה. עיקר ה�

להדליק מתחילים נר מאיזה

יתחילבסימן[ב] השו"ע כתב (ס"ה) תרע"ו
היותר בנר �ראשו בליל להדליק
לו �סמו אחד נר כשיוסי� שני ובליל ימיני,
שמאלי יותר שהוא הנוס� על �ויבר יתחיל
וכו', המוסי� על �מבר שתמיד נמצא וכו'
טע� לו �ואי וז"ל: בביאורו הגר"א ע"ז וכתב
,�המהדרי �מ �למהדרי רק אינו שזה וריח
�ועיי הרשות, על �ויבר המצוה עיקר ויניח

(עכ"ל). וכו' בהגה ס"א תרע"ד �בסימ

אזילולפי דהמחבר א"ש שנתבאר מה
המצוה, עיקר ה� הנרות דכל דס"ל לטעמיה
,�המהדרי �מ �למהדרי התקנה היתה �דכ
הנוס� הנר על �לבר שפיר יכול ומשו"ה
מה על מראה שבזה טפי עדי� ואדרבה
בשיטת אזיל הגר"א אבל הנס, שנתוס�
רק ולדידה בעצמו שהזכירו וכפי ש�, הרמ"א
�דצרי ס"ל וע"כ המצוה, עיקר הוא אחד נר

המצוה. עיקר שהוא הנר אותו על �לבר

בסימ�אכן ש� דהרמ"א בזה צ"ע אכתי
יו� בכל �דמבר המחבר כדברי סת� תרע"ו
(סק"ב), בדרכ"מ ש� וכ"כ הנוס� הנר על
הוא �הראשו הנר דרק ס"ל בעצמו הוא והרי
הנוס�. על �מבר �האי וא"כ המצוה, עיקר

להרמ"אויש דס"ל בפשיטות ליישב
הנוס� הנר על �שמבר במה חשש שו� �דאי
הוא בו להדליק שמתחיל הנר אותו דלעול�
�הראשו הנר הוא שהרי המצוה, עיקר
דדברי ובאמת המצוה, עיקר את בו שמקיי�
הנר שאותו לומר דמהי"ת צ"ע הגר"א
המצוה עיקר הוא �הראשו ביו� שהדליק
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דמדליק בגוונא דמיירי [ואפשר ימי�, בשאר
וס"ל �הסמו בטפח הטפח משמאל הנרות
עיקר הוא לפתח �הסמו �הראשו דהנר
הימי� בכל בו להדליק יתחיל �ולכ המצוה
הרמ"א בדעת ועכ"פ הנוספי�] בנרות ולא

.�כ ליישב אפשר ודאי

את שידליק לאחר ליתן מותר אם
הנרות שאר

ונוהגי�הרמ"א[ג] כתב ס"ז תרע"א �בסימ
מנחה �בי בביהכ"נ להדליק
ולהתפלל, למהר רוצי� וא� וכו', למעריב
יוכל מה�, אחד והדליק הש"$ �שביר לאחר
יתפלל והש"$ הנשארי� להדליק השמש

(עכ"ל).

הלבושונחלקו דדעת האחרוני� בזה
חנוכה בנרות דווקא הוא זה �דדי ח') (בסעי�
אחת מצוה �עושי [דשניה� שבביה"כ
מדליק כשאחד אבל הציבור] בשליחות
כול� להדליק הוא �צרי עצמו בשביל
בש� ש� המג"א דעת אבל בעצמו,
,�כ לעשות מותר בביתו דאפילו המהרש"ל
ש� פסק �וכ ש�, הגר"א בביאור מבואר �וכ

מ"ט). (בס"ק המשנ"ב

הנ"לונראה בסברות תלוי דמחלוקת�
המצוה מעיקר ה� הנרות דכל ס"ל דהלבוש
[ורק כול�, את להדליק �צרי בביתו וע"כ
המג"א דעת אבל וכנ"ל], שאני בביהכ"נ
המצוה, עיקר הוא �הראשו הנר דרק והגר"א
להשלי� אחד יכול בביתו דג� ס"ל �ולכ

הנרות. שאר הדלקת

מהאוהנה שיטתו את ש� הוכיח המג"א
אחר ומירק קרצו ע"ב) (ל"א ביומא דאיתא
על השגה מזה �אי שנתבאר מה ולפי ידיו, על
דמדינא הידור רק דהוי הת� דשאני הלבוש
בענינינו ומשא"כ הסימני�, רוב בשחיטת סגי

המצוה. מעיקר ה� הנרות דכל ס"ל

ההידור נרות על מברכים אם

ג"כעוד[ד] נחלקו זו דבפלוגתא לומר נראה
�בסימ בפר"ח דהנה והא"ר, הפר"ח

בליל עומד שהיה מי על נשאלתי כתב תרע"ב
נודע ואח"כ ו' והדליק ו' ליל שהוא וכסבור ז'
א� אחד עוד להדליק �ושצרי ז' שהוא לו
נר חנוכה דמצות �כיו והשבתי לא, או �יבר
בעי לא הידור משו� הוי �ואינ וביתו איש

לברוכי.

כתבואולם תרע"ב) (בס"ס בא"ר
מדברי �כ ודדיק �ולבר לחזור �צרי דבכה"ג
שהיה היכא דדווקא הא"ח בש� ש� הב"י
�ולבר לחזור א"צ כול� להדליק בדעתו
ס"ק תרנ"א �בסימ במג"א ג� �[ועיי יעו"ש,

תרע"ו]. בר"ס השקל ובמחצית כ"ה

הנ"לומשמע בסברא דפליגי ג"כ
מיוחדת תקנה דהיתה צ"ל ע"כ הא"ר דלדעת
הוא המצוה קיו� שאצל� מה"מ �למהדרי
ע"ז, �לבר דיכול ס"ל �ולכ ,�והול מוסי� ע"י
עיקר את מקיימי� ה� דג� ס"ל הפר"ח אבל
ה� הידור �שמדי ורק �הראשו בנר המצוה
דרק ברכה, תקנו לא וע"ז נרות עוד מוסיפי�
�שיי דלא אפשר [וג� תקנו. המצוה עיקר על

וצונו]. ע"ז לומר

הללו הנרות אומרים מתי

אחרבסימן[ה] המחבר כתב ס"ד תרע"ו
אנו הללו הנרות אומר שהדליק
ועל הניסי� ועל התשועות על מדליקי�
אימתי בדבריו נתבאר ולא וכו', הנפלאות
או הנרות, כל את שהדליק לאחר הא� אומרה

.�הראשו הנר את שהדליק לאחר תיכ�

אתויעויין שהביאו ש� ובמג"א בט"ז
אחר תיכ� לאומרו שיש המהרש"ל דברי

.�הראשו הנר הדלקת

(משב"זואולם ש� הפמ"ג מדברי
אחר לאומרו דעדי� דס"ל משמע סק"ה)
מג"א וכ"כ ט"ז �עיי דז"ל: כול� את שמדליק
ומ"מ המהרש"ל] דברי את הביאו [דשניה�
�הראשו נר והדלקת הברכה �בי דהא צ"ע
י"ל א"כ הללו, הנרות ולומר להפסיק אסור
שנראה וכמו קאי, הנרות כל על דהברכות
�סימ בב"י �הסימ בריש המג"א ממש"כ
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ומשמע �מבר �אי אח"כ הדליק דא� תרע"ב
משמע א"כ שנית, �לבר �שצרי �כיו [לא] א�
�בי יפסיק ולמה הנרות, כל על קאי שהברכה
ודאי הא ומ"מ הנרות, שאר להדלקת ברכה
�הראשו נר והדלקת ברכות הג' כל גמר אחר
ראיתי לא העני ואני הנרות, שיאמר הוא
של �מאור נגד אומר �אי וח"ו ,�כ לנהוג
ואומר שנוהג מי ומ"מ ז"ל, מהרש"ל ישראל
נמי הכל שהדליק לאחר הללו הנרות אח"כ

(עכ"ל) וצ"ע וכו', דמי שפיר

זווכשנדקדק פלוגתא דג� נמצא בדבר
דעיקר ס"ל דהמהרש"ל הנ"ל בסברות תלוי
תיכ� יאמר ומשו"ה ,�ראשו בנר הוא המצוה
לדבריו שג� [וא� הללו הנרות אח"כ
�אי מ"מ הנרות כל על קאי דהברכה מסתברא
ואזיל מדליקי�] אנו שאומר �כיו �חסרו בזה
המדליק דא� ג"כ ס"ל דמשו"ה לטעמיה בזה
הדלקת את לגמור לאחר לתת יכול ממהר

ב'. באות לעיל שנתבאר וכמו הנרות, שאר

מעיקראבל ה� הנרות דכל לסוברי�
דראוי הפמ"ג כדברי מסתברא א"כ המצוה
כדי הנרות כל הדלקת לאחר לאומרו יותר

המצוה. קיו� באמצע להפסיק שלא

סמ�ותדע הביא הפמ"ג דהרי הוא �שכ
והיינו תרע"ב �בסימ הב"י מדברי לדבריו
במספר טעה שא� האו"ח בש� ש� מש"כ
לחזור א"צ יותר להדליק בדעתו והיה הנרות
�ולבר לחזור �צרי דבלא"ה ומשמע �ולבר
ב' באות לעיל נתבאר וכבר הנוס�, הנר על
רעק"א בשו"ת [וכ"כ הא"ר כדעת דזהו
�לבר אפשר ההידור על דג� דס"ל בסי"ג]
המצוה. מעיקר ג"כ דהוי דס"ל משו� והיינו

הפתילות את להחליף צריך אם

דאי�בסימן[ו] המחבר כתב ס"ד תרע"ג
עד להחליפ� לפתילות �חוששי
מ"ח, (קודינוב שלו� משמרת ובספר שתכלה,
את לקחת יו� בכל �דצרי לחדש כתב ג')
הנוס� בנר ולהניחה אתמול של הפתילה
מורידה דאל"כ בראשונה, היו� שמדליק
שאתמול קלה, לקדושה חמורה מקדושה

מדינא, המצוה בה וקיי� בראשונה בה הדליק
עוד והוסי� ,�מהדרי משו� רק הוא והיו�
יו� בכל הפתילות להחלי� נהגו דמשו"ה

יעבירנו. שלא מחשש

הרמ"אופשוט לדעת רק דכ"ז
הנר דרק דס"ל והגר"א והמג"א והמהרש"ל
שנתבאר וכמו המצוה, עיקר הוא �הראשו
שאר דג� וסייעתו המחבר לדעת אבל לעיל,
א"כ מה"מ �למהדרי המצוה מעיקר ה� נרות
יש בלא"ה [וג� חשש שו� בזה �דאי פשוט
בזה, מקפידי� �שאי העול� מנהג את ליישב
�סימ (ח"ד החכמה בצל בשו"ת וכמש"כ

ואכמ"ל]. יעו"ש, קכ"ח)

הם הנרות שכל לומר שייך האם
המצוה עיקר

הנרותוהנה כל דשמא הנ"ל החקירה בעיקר
שמוסיפי� �המהדרי שמדליקי�
שכתבו יש המצוה, מעיקר הוא והולכי�
והרי �כ לומר �שיי �האי דברינו על לתמוה
המקו� יש מה וא"כ אחד, בנר יוצא מדינא
אבל המצוה, מעיקר הכל דאולי להסתפק
יכול רוצה א� דאה"נ השגה זה �שאי באמת
רוצה א� אבל אחד, בנר המצוה את לקיי�
נעשה דהכל �יתכ שפיר נרות בהרבה לקיימו

המצוה. מעיקר כחלק

ואלוומצאתי לזה, דוגמאות וכמה כמה
�לעני כתב ע"א) (י' בסוכה �הר" (א) ה�
דסגי דאע"ג ,�למצות שהוקצו הסוכה דפנות
א� מ"מ טפח, אפילו וג' �כהלכת בשתי�
כול� הוקצו אחת בבת דפנות ארבע עשה
ושב ופסק השיעור את עשה א� ורק ,�למצות
הרביעי �הדופ �אי אז �דופ עוד ועשה חזר
כתב נ"ג) (שאלתא שאלה בהעמק (ב) מוקצה.
דאורייתא, לאו דק"ש שסובר לשמואל דג�
סגי וא"כ לד"ת, היינו ב� ודברת דכתיב והא
קבע א� מ"מ אחד, פסוק באומר מה"ת
לש שלימה פרשה לקרות פע� באותו בדעתו
המצוה בכלל הכל הרי ב� ודברת מצות
התורה קבעה שלא שבמקו� דאורייתא,
הוא בדעתו שקובע מה כל אזי מוגבל שיעור
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�הר" מדברי לזה ראיה והביא השיעור, בכלל
ש� שאלה העמק הביא ראיה עוד (ג) הנ"ל.
הפריש שא� ע"א) (ח' בחגיגה דאיתא מהא
ביו"ט, קריבי� כול� לחגיגתו בהמות עשר
מצות לקיי� באחד דסגי �דכיו �אמרינ ולא
נדרי� שאר בגדר ה� השאר כל ממילא ראייה,
ראיות עוד ועיי"ש ביו"ט, קרבי� �שאי ונדבות
�קדושי ע"מ יעקב קהלות בספר (ד) בזה.
בליל מצה כזית אכילת �לעני כתב ל"ד) �(סימ
שאוכל מה כל מ"מ בכזית דסגי דא� פסח
הכל זיתי� וכמה כמה אפילו זו מצוה לש�
הגה"ק קושיית את בזה ותיר$ המצוה, בכלל
קושיית על זצוק"ל מאייבשי$ �יהונת רבי
ע"א (ל"ח �בקדושי בתוס' שהובא הירושלמי
מצה בנ"י אכלו לא למה אקרוב) ד"ה ד"ה
דיבוא חדש, איסור שהיה א� לאר$ בכניסת�
איסור של הלאו את וידחה מצה דאכילת עשה
(ט"ז בתמורה מבואר דהרי והקשה חדש,
אבלו בימי נשתכחו הלכות מאות דשלש ע"א)
ואחד קנז, �ב עתניאל �שהחזיר עד משה של
ע"א) (פ' בימוא וכדאיתא שיעורי� הוא �מה
הרי מצומצ� כזית שיעור אז ידעו שלא �וכיו
דוחה עשה על �ולסמו חדש לאכול יכלו לא
מצומצ�, השיעור את יודעי� אינ� דהרי ל"ת
קיו� בלי הלאו על ויעברו יותר יאכלו ושמא
תיר$ וע"ז יד"ח, יצאו כבר שהרי העשה
�ולסמו גדול שיעור לאכול יכלו דמ"מ הקה"י
המצוה, בכלל דהכל ל"ת דוחה עשה על

עיי"ש. הנ"ל שאלה העמק וכדברי

שו�והרי ליכא הת� דהרי ק"ו הדברי�
ואפ"ה מכזית, יותר לאכול לכתחילה הידור
�בנדו כ"ש מצוה, היא אכילתו דכל �אמרינ
איכא מ"מ אחד, בנר יוצא דמדינא דאע"ג �דיד
מצות עיקר את �שייקימ למה"מ מצוה הידור
וכל אחד, בנר ולא נרות בכמה נ"ח הדלקת
חנוכה. נר של מהודרת אחת מצוה ה� הנרות

(ח"אומצאתי �הראב" �מלשו לזה �סמ
חנוכה של נר להדליק �וכ וז"ל: שכתב סל"ה)
שבכל לפי מצות] בעל ולא בלמד �[דמבר
נרות בו יש ראשונה מלילה לבד הלילות
שמדליק עד המצוה" נגמרה "ולא להדליק,

דמשמע להדליק �מבר להכי הנרות כל
לילה ברכת חילקו ולא ונר, נר כל להדליק
ומבואר (עכ"ל), הלילות משאר ראשונה

אחת. מצוה ה� הנרות דכל דס"ל להדיא

בפנ"ע כ"א מברכים המהדרין האיך
בעה"ב בהדלקת יצאו כבר והרי

שמדליקי�ועתה �המהדרי �עני לבאר נבוא
צ"ב דלכאורה ואחד, אחד לכל נר
כבר מעיה"ד והרי �מבר ואחד אחד כל �האי
שמוסיפי� ומה ,�הראשו בנר המצוה קיימו

הידור. �מדי רק זהו להדליק

לחקורויעויין שכתב אמת בשפת
על הוא דהמצוה �אמרינ מי נ"ח מצות בעיקר
מזוזה, כמו נר יהיה בית שבכל והיינו הבית
א� שבת לש� שהדליק דכל שבת, נר וכמו
�שהמהדרי מה ולפי"ז די, שיהיה מי שהדליק
לומר �צרי מדליק ואחד אחד שכל �נוהגי
יעשו �שהמהדרי מיוחדת תקנה דהיתה
נר, ידליק ואחד אחד שכל זה �באופ המצוה

כלאו על חיוב הוא נ"ח מצות דבאמת
איש בנר סגי דמעיה"ד אלא ואחד, אחד
את לפטור �ומתכוי מדליק דהבעה"ב וביתו
בהדלקתו, לצאת מתכווני� וה� הבית בני כל
מתכוני� �דאי הוא �המהדרי של וההידור
בפנ"ע, ומדליקי� בעה"ב של בנרו לצאת
כיונו לא שהרי �לבר שיכולי� פשוט ולפי"ז
להדליק מדינא מחויבי� ממילא א"כ לצאת

בעצמ�.

לעילובאמת במש"כ תלוי זה �דנדו
שנחלקו �המהדרי �מ �המהדרי �בעני
בנר הוא המצוה קיו� עיקר הא� האחרוני�
או הידור, ה� שמוסיפי� והנרות �הראשו
בכמה שמצות� מיוחדת תקנה היתה דלה�
דרק הת� ננקוט דא� הימי�, �מני לפי נרות
מבואר א"כ המצוה, עיקר הוא �הראשו הנר
מיוחדת, תקנה היתה לא מה"מ �דלמהדרי
דלא לומר �צרי �המהדרי �לעני ה"נ א"כ
צ"ל ע"כ שמברכי� ומה מיוחדת, תקנה היתה

הבעה"ב. של בנרו לצאת מתכוני� דאינ�
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המהדרי�ואולם �מ �דלמהדרי ננקוט א�
מעיקר ה� הנרות שכל מיוחדת תקנה היתה
היתה דמעיה"ד י"ל שפיר א"כ המצוה,
תקנה היתה �שלמהדרי אלא הבית על החיוב
נרמז [וכבר בברכה, בפנ"ע שידליקו מיוחדת

ודו"ק]. עיי"ש ש� השפ"א בדברי כ"ז

כהצדוהנה נקט בסו"ד ש� בשפ"א
אלא הבית, על הוא החיוב דעיקר �הראשו
שידליקו מיוחדת תקנה היתה �שלמהדרי
מי ה"ה דלפי"ז ש� [והוסי� בפנ"ע בברכה
יחזור נרות ב' רק והדליק ג' בליל ששכח
�כיו בברכה, השלישי הנר את וידליק
המצוה, מעיקר חשיב �המהדרי �מ �דלמהדרי
והפר"ח הא"ר במחלוקת תלוי שזה ובאמת
הנ"ל]. רעק"א בשו"ת וכמש"כ בסק"ב, הנ"ל

סי"ג)ואולם (מהדו"ת רעק"א בשו"ת
להביא �ואי וז"ל: שכתב השני כהצד נקיט
�מברכי �דאנ ההידור על �לבר �דשיי ראייה
בכלל �ואינ וביתו איש נר דמדינא א� ב"ב, כל
דרצונו �כיו הת� דשאני אינו זה ,�המהדרי
זה בשל לצאת שלא כוונתו ,�מהמהדרי להיות

(עכ"ל). מדינא מחויב וממילא המדליק

המהדרין בענין הרמב"ם שיטת

רפ"ד)והנה חנוכה (בהלכות ז"ל הרמב"�
נרות כמה בזה"ל; �המהדרי �די העתיק
בית כל שיהיה מצותה בחנוכה, מדליק הוא
הבית אנשי שהיו �בי אחד, נר מדליק ובית
אחד, אד� אלא בו היה שלא �בי �מרובי
אנשי �כמני נרות מדליק המצוה את והמהדר
�ובי אנשי� �בי ואחד, אחד לכל נר הבית
�מ מצוה ועושה זה על יתר והמהדר נשי�,

לכ נר מדליק בלילההמובחר ואחד אחד ל
נר ולילה לילה בכל �והול ומוסי� ,�הראשו

(עכ"ל) אחד

דמלשו�וידוע הלוי הבית שדייק מה
�דאמרינ הא דמפרש משמע הרמב"�
אחד שכל הכונה �אי אחד לכל נר �והמהדרי
נרות מדליק שהבעה"ב רק בפנ"ע נר מדליק

הקדימו וכבר הבית. מבני ואחד אחד לכל
(ס"ז). רזיא גליא בשו"ת בזה

סברתובחידושי ביאר הלוי רי"ז �מר
בהלכות שפסק לטעמיה דאזיל בזה הרמב"�
שעוסק �זמ כל דהמל ה"ד) (פ"ב מילה
על �בי �שמעכבי �ציצי על �בי חוזר במילה
�ציצי על פירש, ,�מעכבי �שאי �ציצי
אינו �מעכבי שאינ� �ציצי על חוזר, �המעכבי
(בשבת רש"י כדעת דלא וזהו (עכ"ל), חוזר
�דדי דס"ל רס"ו) �(בסימ והטור ע"ב) קל"ג
על אפילו חוזר בחול אבל בשבת רק נאמר זה

.�מעכבי �שאי �ציצי

דכיו�וסברת דס"ל הוא בזה הרמב"�
�מדי רק זהו �מעכבי �שאי �הציצי דהורדת
ש� כמבואר במצוות, לפניו דהתנאה ואנוהו,
כשמקיי� רק �שיי ואנוהו �דדי וס"ל בשבת,
שפירש לאחר אבל המצוה, מעשה עיקר את
גמר שכבר �כיו מצוה הידור �שיי לא שוב
לפרש הרמב"� הוכרח ומשו"ה מצוותו,
כל עבור הבעה"ב מדליק �דהמהדרי בענינינו
מדליק ואחד אחד דכל נאמר דא� ביתו בני
כבר הרי הבעה"ב שהדליק �כיו הרי בפנ"ע
�שיי לא וא"כ המצוה, עיקר את כול� יצאו
שנגמרה דלאחר בפנ"ע שידליקו לומר
לדעת מצוה הידור ביה �שיי לא תו המצוה

(עכתו"ד). וכנ"ל הרמב"�

לומרולפי אנו מוכרחי� הגרי"ז דברי
נ"ח דחיוב השפ"א כסברת להרמב"� דס"ל
בעה"ב כשמדליק ומשו"ה הבית, על הוא
ס"ל �ולכ המצוה, עיקר את כול� יצאו כבר
ואחד אחד שכל לומר �שיי דלא להרמב"�
קיימו שכבר �כיו הידור �מדי בפנ"ע ידליק

וכנ"ל. המצוה עיקר את

שלדאם �דהידור רעק"א כסברת נאמר
לצאת שלא מתכוני� שה� הוא �המהרי
לפרושי הרמב"� הו"מ א"כ בעה"ב, בהדלקת
לפי"ז דהרי בפנ"ע, מדליק ואחד אחד דכל
בפנ"ע להדליק מדינא מחוייבי� �המהדרי
�לציצי דומה זה �ואי לצאת נתכונו שלא �כיו

וק"ל. הידור, הוי דהת� �מעכבי �שאי
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בלשו�ובאמת מבוארי� שהדברי�
מצותה דברי� בתחילת שכתב גופיא הרמב"�
הרי אחד, נר מדליק ובית" בית "כל שיהיה
וכסברת הבית על הוא דהמצוה בהדיא שתלה

השפ"א.

בדעתואולם שביאר הגרי"ז דברי עיקר
דהבעה"ב הרמב"� פירש דמשו"ה הרמב"�
�שיי לא דאל"ה הנרות כל את בפנ"ע מדליק
קיו� עיקר נגמר שכבר �כיו מצוה הידור
�בסימ במג"א דהנה לכאורה צ"ע המצוה,
הרד"א וכ"כ וז"ל: כתב כ"ה) (ס"ק תרנ"א
קי"א) �סימ הדור פאר (שו"ת הרמב"� בש�
כוונתו היה �הראשו נר שהדליק בשעה שא�
והדליק �ביר וא� �לבר א"צ אחרות להדליק
פע� בכל �מבר נרות לו �נזדמ ואח"כ
האלו הרמב"� מדברי ומבואר (עכ"ל),
א� להדליק שגמר לאחר דא� ליה דפשיטא
בברכה, ומדליק� חוזר נרות עוד לו נזדמנו
הרמב"� לדעת סותר זה הגרי"ז ולפי"ד
לא להדליק שגמר דלאחר ס"ל דש� בחיבורו
לדחוק ויש נרות, עוד להדליק הידור תו �שיי
נרות עוד לו שנזדמנו ש� הרמב"� דכוונת
היתה שלא אלא הראשוני� את מדליק בעוד
מפשטות אבל הברכה, בשעת עליה� כוונתו
משמע וכו' לו �נזדמ ואח"כ שכתב לשונו

.�ועיי ,�זמ לאחר אפילו

השלישי הנר את להדליק מותר אם
משני

הא�ואגב הנ"ל הרמ"א לדעת להסתפק יש
הנרות שאר להדליק דוקא הוא האיסור
שהנר הטענה �שיי שאז ,�הראשו מהנר
רוצה א� אבל המצוה, עיקר הוא �הראשו
וכיוב"ז השני מהנר השלישי הנר את להדליק
דהרי הרמ"א לדעת ג� דמותר לכאורה נראה
ש� למש"כ דומה וזה הידור, נרות שניה�
מצוה של נרות דבשאר (בסק"ה) המשנ"ב
(כ"ג כתבו דהתוס' וא� לזה, מזה מדליקי�

נראה להדליק שלא שנהגו ש"מ) בד"ה ע"א
וכדמשמע הרמ"א סברת מפני דווקא דהיינו
יעו"ש, הגר"א ובביאור (סק"א) משה בדרכי
כלל להדליק שלא נהגו דבנ"ח לומר ודוחק
שהוא נר להדליק יבוא שלא כדי מזה זה

ודו"ק. �הראשו מהנר הידור

סצ"ו)ומצאתי (ח"ד הלוי שבט בשו"ת
בזה נמצא לא מזה, זה �מהדרי בנר וז"ל:
דכונתו לזה �כיו לא רמ"א ג� ואולי איסור,
שני או ,�מהראשו שני [היינו הנ"ל ע"ד רק
ג� �כיו רמ"א אולי וא� אחד], בבית אנשי�
נהגו �כ אלא המנהג מעיקר זה �אי מ"מ לזה,
�ראוב ברכת בשו"ת ואול� (עכ"ל), סלסול

לאיסור. בזה העלה ס"ט) (ח"ב שלמה

חנוכהושוב בעניני הלוי שהבית הראוני
הא� הנ"ל בשאלה �ד כבר ע"ב) כ"ט (ד�
אלא מהשני, השלישי הנר את להדליק מותר
מותר דאולי אחר טע� משו� בזה �ד שהוא
�עדיי הנרות שתי שדולקי� דבשעה משו�
את כשמדליק ורק מצוה הידור שו� ליכא
�ובהמש ההידור, נעשה אז השלישי הנר
מיימוני הגהות מדברי להוכיח כתב ש� דבריו
מוכח דמדבריו תרע"ד בסי' בד"מ שהובא
זה �בעני ש� �והארי סברא, �ה ס"ל דלא

עיי"ש.

בזהואולם להתיר שכתבנו הסברא לפי
זה שוי� ה� והרי הידור רק דשניה� משו�
דהוא ע"ז חולק דהג"מ הכרח שו� �אי לזה,
ובכה"ג מהנרות, אחת שכבתה �באופ מיירי
האחרות, �מ ולהדליקה לחזור דאסור ס"ל
�אי וא"כ לה זקוק �אי דכבתה דקיי"ל �כיו
מדבריו ואדרבה זו, בהדלקה מצוה שו�
להדליק מתיר היה כבתה לא דאילו משמע
�הוצר מה דאל"ה מזה, זה ההידור נרות את
להדליקה אסור שכבתה דלאחר לומר
עדי� שכבתה דלאחר ס"ד דמה מהאחרי�,

שכבתה. מקוד�
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נ"י מאנסי

הכנסת בבית נרות הדלקת על מברכים מדוע

מבר�שנינו ,�מבר מאי (כב.) שבת בגמ'
להדליק וצונו במצותיו קדשנו אשר
אמר אויא רב ציונו, �והיכ חנוכה, של נר
�ויגד �אבי 'שאל אמר ור"נ תסור', מ'לא
אויא רב בדברי מבואר ,'�ל ויאמרו �זקני
התורה מצות מחמת היא ההדלקה שברכת
הראשוני� כתבו והרי וקשה תסור, 'מלא
ורא"ש קפג) סי' (ח"ג הרשב"א כשו"ת
על מברכי� �שאי ועוד י"ב) סי' פ"א (כתיבות
מברכי� �אי ג� זו ומסיבה תעשה, לא מצוות
שאינ� והחלב הגיד וניקור כלי� הגעלת על
מאכלות לאכול שלא תעשה, לא מצוות אלא
'הדלקת על מברכי� אנו א"כ כיצד אסורות,
'לא של תעשה לא מצוות מכח חנוכה', נרות
לא מצוות על מברכי� �אי הלא תסור',
באיסורי� שדווקא �דיתכ ואפ"ל תעשה,
מפני מברכי�, �אי תעשה' 'לא מחמת הבאי�
אי ועל לעשות', 'שלא האד� נצטווה שאז
הטע� כפי או ברכה, נתקנה לא עשייה
מפני קכח) (עמוד הפרדס בספר שמובא
הוא ולעול� לאיסורי�, מסוי�' �זמ �ש'אי
הרי �דרבנ במצוות אול� עליה�, מצווה
�כ ועל ידוע, �בזמ עשייה' 'על האד� נצטווה
מחמת היא המצוה שתוק� והג� ,�לבר יש
הברכה אול� תסור', 'לא של התורה איסור

של תוקפו על ולא עצמו, 'הציווי' על היא
וק"ל. הציווי

*

'ומדליקי�השו"ע פסק ז') סעי� תרע"א (סי'
משו� הכנסת בבית "�"ומברכי
תכ"ב סי' (או"ח דהשו"ע וצ"ע ניסא, פרסומי
אמירת על �מברכי �שאי בעצמו פוסק ס"ב)
משו� בציבור אפילו חודש ראש של הלל
א"כ (ש�) המשנ"ב כמש"כ מנהג אלא דאינו
הדלקת על �לבר שיש השו"ע פוסק מדוע
אלא איננה זו הדלקה הלא הכנסת, בבית נרות

.�הדי מעיקר ולא מנהג

מבוארואפ"ל (מד:) סוכה דבתוס'
ראש של בהלל �לבר שלא הסוברי� שדעת
הברכה בנוסח לומר שא"א מחמת הוא חודש
מדברי אפילו �כ על ציווי �אי שהרי 'וציוונו',
נר שבהדלקת לפרש �נית ולפי"ז חכמי�,
ניסא', 'פרסומי משו� הוא שיסודה חנוכה
להוסי� חכמי� עפ"י שנהגו שמנהג הרי
במצות הוא ג� נכלל הנס, לפרסו� הדלקה
הדלקת על ג� �לבר ראוי �כ ומשו� הדלקה,
שציוונו להדליק' 'וציוונו הכנסת בבית הנר

וק"ל. הנס לפרסו�

h
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השור קרן על לכם כתבו
במדרשידועים חז"ל א)דברי את(בראשית �להחשי שביקשו ,�יוו גלות את מסמל �שחוש ,

אומות �בי להתבולל ישראל לכלל לגרו� היתה היווני� מטרת ישראל. של עיניה�
החודש, קידוש שבת, מצוות על היווני� גזרו זו מטרה להשיג שכדי מבואר, בחז"ל העול�.

מילה. אלו‡וברית שמצוות הוא, הפשוט הפשט פי על אלו, גזירות שמאחורי �ההגיו
העול� אומות �מבי ישראל כלל את בפועל, ומבדילי� השוני, את עמוק·ממחישי� ברובד .

אמת, בשפת מבואר ישראל‚יותר כלל �בי ההבדלי� את מסמלי� אלו מצוות ששלשת
היתה והתכלית שהמטרה �וכיו [חודש], �והזמ [מילה], הרוח [שבת], הגש� שבעול� והאומות
וקדוש מילה, שבת, – אלו מצוות לבטל היו חייבי� ישראל כלל של להתבוללת� לגרו�
לערב יתאפשר כבר �מכ לאחר לבדד', ע� �'ה של �הרעיו את ומסמלי� המפרידי� % החודש

הסופית. המטרה שהיא להתבוללות ולהגיע העול�, לאומות ישראל בני �בי

________________
צדיק בפרי כ"ה)א. אות וז"ל:(חנוכה כתב,

רצונ�. מחקי �להעביר ישראל על שעמדו שאמרנו וכמו יתבר� �הש מצד שהיה הנס כל והזכיר

מישראל לבטל היה �היוני שגזירת �בספרי שכתבו מה פי על ומילהוהוא שבת נקראוחודש �וה

המחשבה בראשית בשרש �קשורי �שה יתבר� �הש רצו� ישראל בלב שנחקק רצונ� חוקי

רצו� דאיקרי

מק# י')ובפר' וז"ל:(אות כתב

ומילה שבת חודש מישראל לבטל רצו דהיוני� האריז"ל בכתבי איתא תיבותהנה בראשי ומרומז

מחשמונאי חש"מ

ומילה. שבת חודש – �היווני שגזרו הגזירות לשלשת רמז הינו חשמונאי �שהש כלומר,

אמת תרס"ב)ובשפת מק# וז"ל:(פר'

רצו ולכ� תורת�. �להשכיח ורצו המצות מ� בנ"י שביטלו ע"י ישראל של �עיניה החשי� יו� ולכ�

הזכירה מביאי� אלו שכל וחודש שבת מילה לבטל

�גור החודש וקידוש בגו", לשינוי גורמת המילה ,�שוני מנוחה �ויו עבודה לשבוע �גור שבת ב.

השנה. בלוח לשינוי

אמת בשפת תרמ"ז)ג. – אלו,(חנוכה מצוות שלשת את בדווקא לאסור בחרו �היווני מדוע מבאר,

וז"ל:

שבת. מילה חודש לבטל רצו �היוני כי לה�איתא להיות ישראל בני שנבדלו האותות והוא

נפש שנה בעול� מיוחדת הנהגתהנהגה שכל בראשית במעשה והשבת בנפש אות היא המילה כי .

ונית� ללבנה מוני� שבנ"י הזמ� הוא והחודש המעשה. ימי מהנהגת למעלה היא ישראל לבני השפע

האומות מני� כמו שלא מיוחד �זמני סדר �לה

מצוות .�העול לאומות ישראל בני בי� שיש ההבדלה ואת ההבחנה את �מסמלי אלו מצוות כלומר,

בגו" האות היא המילה מיוחדת. והנהגה פרטית השגחה יש שלישראל סימ�, כעי� אותות, �הינ אלו

,�העול לבריאת כאות עומדת השבת .�העול מאומות הגשמי במישור אותו שמבדיל אות ,�האד

בחר �העול את שברא ושהקב"ה הנבחר, �הע הינו ישראל �שע וביני', בינו עד לעולמי היא 'אות

השנה. על לאות נחשב היהודי, הלוח דהיינו החודש, קידוש מצות סגולה. �ע שיהיו כדי בישראל

והקשר ישראל �ע לייחודיות �מישורי בשלשה �מובהקי �סימני שלשה �מהווי אלו �עניני שלשה

הקב"ה. �ע שלו
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להמציאאך היווני� �לנכו ראו מדוע ,�ולהבי �להתבונ עלינו שחובה נוספת, גזירה ישנה
במדרש זו. משונה ד')גזירה פיסקא ב' פרשה חז"ל:(בראשית דרשו תהו�, פני על �וחוש הפסוק על ,

ישראל של עיניה� שהחשיכה �יו גלות זה �וחוש ... בגליות קריא פתר לקיש �ב ר"ש
לה� אומרת שהיתה �Ï‡¯˘Èבגזירותיה È˜Ï‡· ˜ÏÁ ÌÎÏ ÔÈ‡˘ ¯Â˘‰ Ô¯˜ ÏÚ Â·˙Î„

גזירהמהי במה הגזירות? משאר ולהתעל� זו גזירה להדגיש בחרו חז"ל ומדוע זו גזירה
שבת של הגזירות משלשת [יותר בישראל �יוו של ומלחמת� מאבק� עיקר את מסמלת זו
ישראל? של עיניה� את שהחשיכה לגזירה הנחשבת היא היה זו שגזירה עד ומילה], חודש
זו היא זו שגזירה הרגישו שחז"ל עד ונורא איו� �כ כל משהו מסתתר זו שבגזירה כנראה

לה? יש משמעות ואיזה זו גזירה מהי לברר יש וע"כ ,�יוו גלות מהות את המגדירה

היווני�,במאמר כנגד ובניו חשמונאי שערכו המערכה שורש את לבאר חותרי� אנו זה,
בעיקרי עוסק המאמר האומות. �בי ישראל כלל של המיוחד המעמד שמירת על המערכה
את מסמלת לכ�', 'כתבו של זו גזירה ישראל. כלל �לבי [והמתיווני�] היווני� �שבי המאבק
בני מדוע �להבי נוכל זו גזירה ביאור ידי ועל והיווני�, ישראל כלל �בי שניטש הויכוח עיקר
הנחילו מסר ואיזה היווני�, כנגד סיכוי] חסרת [ולכאורה קשה כה למערכה יצאו חשמונאי

זה. ממאבק כתוצאה ישראל לכלל

שארבחלקו לעומת בחנוכה שיש �דופ יוצאות נקודות מספר נציג המאמר של �הראשו
ע� ישראל כלל שניהלו והמערכה המאבק מהות את לבאר �נארי השני ובחלקו המועדי�,

דבריה�. ועושי היווני�

לנסכדי הקשורות נקודות במספר ולהעמיק �להתבונ אנו צריכי� אלו, קושיות ליישב
המקדש. בית ולעבודת היווני� על �לנצחו חנוכה,

הניסי� על בנוסח הערות

העמידהנפתח בתפילת החנוכה בימי לומר שנהגו הניסי� על בנוסח הערות במספר
.�המזו ובברכת

על הרשעה �יו מלכות כשעמדה ובניו. חשמונאי גדול �כה �יוחנ �ב מתתיהו ÍÓÚבימי
Ï‡¯˘È�לה עמדת הרבי�. �ברחמי ואתה .�רצונ מחקי ולהעביר� �תורת להשכיח� .

חלשי�. ביד גבורי� מסרת נקמת�. את נקמת דינ�. את דנת ריב�. את רבת צרת�. בעת

.�תורת עוסקי ביד וזדי� צדיקי�. ביד ורשעי� טהורי�. ביד וטמאי� מעטי�. ביד ורבי�
Ï‡¯˘È ÍÓÚÏÂ .ÍÓÏÂÚ· ˘Â„˜Â ÏÂ„‚ Ì˘ ˙È˘Ú ÍÏÂ�כהיו �ופרק גדולה תשועה עשית


ÍÈהזה.· Â‡· ÔÎ ¯Á‡Â.�מקדש את וטהרו .�היכל את ופנו .�בית 
¯Â˙לדביר Â˜ÈÏ„‰Â
Í˘„˜ ˙Â¯ˆÁ·הגדול �לשמ ולהלל להודות אלו. חנכה ימי שמונת וקבעו .

בפע�א. ישראל, לכלל ביחס כינויי� בשני השתמשו חז"ל הניסי�' 'על של �הלשו במטבע
– ישראל' �'ולעמ �ובהמש ישראל' �עמ 'על % '�'עמ ישראל כלל נקראו והשנייה הראשונה

.'�בני באו �כ 'ואחר % בני� בש� ישראל בני את מכני� חז"ל השלישית בפע� אול�

א"כאין מהו כלשהו, מסר להעביר כדי תחילה בכוונה זה שינוי הכניסו שחז"ל ספק,
,'�'בני בכינוי דווקא בחרו מדוע להקשות, יש �כ כמו זה? לשינוי יש משמעות ואיזה המסר,

זה? �לשו מטבע מסמל ומה

________________
בראשית פר' שמעוני בילקוט ע"ע ד')ד. רמז .(א'
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עבורב. שנקבע הנוסח �לבי בחנוכה, לומר שנהגו הניסי� על נוסח �בי בולט, הבדל ישנו
היהודי�, את להשמיד עמד הרשע �המ – הנס השתשלות של תיאור ישנו בפורי�, פורי�.
ואפילו איזכור שו� �אי �א – הע$ על נתלו ובניו �המ ולבסו� ומחשבתו, עצתו �הפ והקב"ה

הנס. לזכר שנקבע לחג רמז לא

חשמונאילעומת בית �ונצחו היווני� רדיפות של מפורט תיאור לאחר בחנוכה, זה,
כזכר החנוכה חג את קבעו שחז"ל מפורשת, ובאמירה בהצהרה מסיימת התפילה במלחמה,

לאבותינו. שאירעו ולנפלאות לניסי�

ראוהבדל חז"ל ומדוע לפורי�, חנוכה �בי ההבדל מה להקשות יש וע"כ דרשני אומר זה
בפורי�? שנקבע החג את ולהשמיט בחנוכה, שנקבע החג את להזכיר �לנכו

'ול�ג. העול�, לאומות התייחסות ישנה בחנוכה הנאמר הנסי� על שבנוסח מצינו עוד
וקדוש גדול ש� ÍÓÏÂÚ·.Ï‡¯˘Èעשית ÍÓÚÏÂ.'הזה כהיו� �ופרק גדולה תשועה עשית

�הנצחו בעקבות בעול� הקב"ה של שמו לפרסו� מתייחס '�ש'עולמ הוא, המתבקש הביאור
ישראל'. �'ולעמ במילי� ממשיכה התפילה �כ ועל חשמונאי, בני של

פורי�בפורים, נס הלא תמוה, והדבר בעול� הנס לפרסו� התייחסות כל �אי זה, לעומת
אחשורוש, מלכות מדינות ומאה עשרי� שבע אחשורוש, מלכות מדינות בכל העול�, בכל אירע
ורק �א אירע שהנס בחנוכה, ומדוע בעול�, הנס פרסו� �עני את הזכירו לא חז"ל ואעפ"כ
הלא בעול�? הנס פרסו� �עני את הניסי� על בנוסח וקבעו מגדר� חז"ל יצאו ישראל, באר$
חנוכה ונס בעול�, פרסומו נזכר לא העול� כל לעיני שנעשה פורי� שנס והיפוכו, דבר זה

העול�? לאומות ביחס הנס פרסו� נזכר ישראל באר$ רק שאירע

העול�?מדוע אומות על הנס השפעת בהדגשת �צור חז"ל ראו בחנוכה, דווקא

השמ פ� ונס הטהורה המנורה

אחדבחנוכה כל הנס. בתודעת מרכזי מקו� תופסי� ההדלקה, ומצוות המנורה כידוע,
�פ ואפילו נטמאו, הטהרות שכל מצאו להיכל, חשמונאי בני הכהני�, שכשנכנסו יודע, ואחד
יו� להדלקת המספקת �שמ כמות שהכיל אחד, �קט �פ זולת בטהרתו, נותר לא �שמ של אחד
הדור חכמי קבעו זה, מנס כתוצאה ימי�. שמונה ובער נס נעשה וכשהדליקוהו, בלבד, אחד

.�השמ �פ ולנס במלחמה �לנצחו כזכר ימי�, לשמונה החנוכה חג את אחרת לשנה

בצל"חאך הק' �וכ שאלות, מספר עולי� ההתבוננות לחנוכה)במעט ל"ג דרוש מדוע(דרושי� ,
שבמקדש? אחר בדבר דומה נס מצינו לא מדוע המנורה, להדלקת שנועד �בשמ דווקא נס נעשה

החנוכהועוד חג שכל ובעבודתה, במנורה, בה יש מיוחדת חשיבות איזו להקשות, יש
הצל"ח: וז"ל שבמקדש? העבודות לשאר אזכור שו� בחנוכה �אי מדוע סביבה, נקבע

שאר ג"כ טמאו השמני� כל שטמאו כמו הלא הנס עיקר על יותר, עוד מדקדק ...ואני
לה� נעשה לא ולמה לנסכי�, �יי ולא למנחות טהור סולת לא לה� היה ולא הדברי�,
עדי ימי�, שמונה ממנו שיקריבו הנס ויהיה למנחה טהור סולת מעט לה� שימצא נס

לנסכי�, �יי �כ וכמו בטהרה, ‰Ê‰יעשו Ò
‰ ‰˘Ú
 ÚÂ„ÓÂ¯Â‡ÓÏ ÔÓ˘· ‡˜Â„...

ומחמתהיוצא לחנוכה, מיוחד קשר יש ולהדלקתה, שלמנורה לומר מוכרחי� שאנו מזה,
המנורה. �עני סביב החג את חז"ל קבעו זה

הצל"חעוד לחנוכה)מוסי� ל"ד בכוונה(דרוש השמני� את טימאו שהיווני� שמסתבר ,
וז"ל: תחילה,
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כי השמני�, כל נטמאו במקרה לא בודאי כי השמני�, כל שטמאו הרשעה �יו ...כונת
...�לכ שכיונו א�

וטרחוועלינו בביטולה, חפצו �כ כל שהיווני� ובהדלקתה, במנורה בה יש מה לברר,
העבודות? שאר ולא המנורה דווקא מדוע זו? מטרה להשיג מנת על השמני� כל את לטמא

הבני� לחינו� מסוגל זמ – חנוכה

למנהגי�בספרים והמשות� בחנוכה, ישראל כלל שנהגו שוני� מנהגי� מוזכרי� רבי�,
הבני�. �חינו �עני סביב סובבי� שכול� הוא, ‰אלו

זה,מה �שזמ ,�לכ לגרו� שמסוגל ,[�חינו �מלשו שהוא החג ש� על [נוס� בחנוכה יש
הבני�? �חינו לעניני במיוחד שמתאי� �זמ הינו

שטומ�מהו מסר ,�הזמ ועל עלינו שמשפיע בחנוכה, רק שנמצא מסר הייחודי, המסר
הבני�? �חינו עניני בחובו

הצבא כמנהיגי הכהני�

אנשינקודה לוחמי�, לוי, שבט בני הכהני� נהיו ומדוע, �אי היא, בירור הטעונה נוספת
יהודה, שבט לבני שנועד המנהיגות תפקיד המרד. ומנהיגי הכהני�,Âצבא, בידי לפתע נמצא

את ותופסי� ביווני�, המרד �בזמ והלחימה, ההנהגה, הפיקוד, תפקידי את עצמ� על שנוטלי�
.�הנצחו לאחר ישראל באר$ �השלטו

לדבר?מדוע יש משמעות ואיזה קרה זה

חנוכה של ניסא בפרסומי מיוחדי� היבטי�

הדלקתידוע מצוות חנוכה. נס פרסו� הינה חנוכה, נרות הדלקת מצוות שמטרת ומפורס�,
צד זו, במצווה בה יש �א הנס, פרסו� הינה שתכליתה היחידה המצווה אינה בחנוכה הנר

האחרות. במצוות �שאי הנס, בפרסו� ומיוחד נוס�

יצחקבספר קמ"ה)פחד ע' – חנוכה שבסו� וז"ל:(ברשימות זה, �עני ביאר

פירסומי של הדאורייתא והנה תקנו. דאורייתא �כעי �רבנ �דתקו כל בידינו: מסור זה כלל
�המ נס של ניסא הפירסומי ,�כ וכמו מצרי�, יציאת סיפור של עשה מצות הוא ניסא
ניסא פירסומי כלומר, המגילה, בקריאת המתקיי� הנס, של סיפור �דר ג"כ הוא

________________
התודעה בספר עי' י"א)ה. וז"ל:(פרק

היו הקהל ופרנסי �הבני חינו� על שקדו החנוכה שבימי ישראל קהילות בהרבה מנהג היה וכ�

.�הע והמו� ישראל בני נערי את לתורה למשו� כדי תקנות לתק� �חינו�,נאספי מלשו� חנוכה כי

לתורה הבני� חינו� הוא חינו� של :ועיקרו

כלומר, ,�לבניה חנוכה מעות �נותני שהאבות בישראל אבות בתי ברוב מקובל הזה �הטע ומ�

לתמיד... תורה עול �עליכ שתקבלו כדי ,�היו �מקבלי �שאת אלה מתנות

�דעת התינוקות יסיחו שלא הסביבו�...והכל במשחק בחנוכה לשחק ישראל ילדי בי� שנפו# זה

:�משחקיה בשעת אפילו הזה הנס מ�

�נזכרי שיהו �הע המו� לכל וחינו� �לבני חינו� ,�ה חינו� של �מנהגי חנוכה, שמנהגי הרי

מצוותיו. וכל תורתו �עליה �ומקבלי לפניו �ומהללי �ומודי עמו ישראל �ע ה' בחסדי

ויחי לפרשת הרמב"� בפירוש עי' י')ו. פסוק מ"ט כשלקחו(פרק חטאו חשמונאי, בית שמלכי ,

מיהודה'. שבט יסור 'לא בפסוק שנאמר וכמו יהודה, שבט מידי המלוכה, את �לעצמ
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דברי�. הרצאת והיינו פירסו�, של הטבעית �בדר מתקיימת קבלה ומדברי מדאורייתא
נס של הפירסו� דהלא החנוכה. דמועד המנורה לנס בבואנו אנו, מתמיהי� �כ �ומתו
פעולה �דר הוא המנורה נס של פירסמא דיבור. של כוחו ע"י כלל נעשה אינו המנורה

חנוכה נר הדלקת של מעשית

מצווהכלומר, במתכונת נקבעת המצווה רוב, פי על מצוות, �לתק באי� כשחז"ל
א� קיימת. למצווה דומי� המצווה, תכלית �וכ המצווה, קיו� �שאופ דהיינו מדאורייתא,
פרסומי שעניינה התורה �מ מצווה יש הפסח בחג דהיינו, תק�, זה כלל ניסא פרסומי במצוות
מצוות ידי על הדברי�, סיפור ידי על מתקיימת זו ומצווה % מצרי� יציאת סיפור מצוות – ניסא
הפורי�, חג של ניסא פרסומי מצוות את �לתק בבוא� חז"ל הסדר. שבליל מצרי� יציאת סיפור
הנס]. בפרסו� להרבות [כדי ע� ברוב המגילה קריאת ידי על דהיינו דומה, �בדר אותה קבעו

ידי על אלא זו, �בדר מתקיי� אינו הנס פרסו� החנוכה, בחג הדלקתÚÓ˘‰,אמנ�, דהיינו
היא המוצהרת שמטרתה מצווה, חז"ל קבעו �אי ומדוע? �אי �ה העולות והשאלות הנרות,
חז"ל מדוע ?'�תיקו דאורייתא �כעי �רבנ �דתיקו 'כל של הכלל על שמירה ללא ניסא, פרסומי

של ניסא פרסומי תספיק לא החנוכה שלחג פורי�‡ÈÓ¯‰קבעו, של הנס פרסו� כדוגמת –
מעשית? במצווה �צור יש ניסא פרסומי של ראוי ולקיו� – ופסח

שבתהיבט במס' הגמ' מדברי ללמוד �נית שבחנוכה, ניסא פרסומי מצות של נוס� מיוחד
הדלקת(כ"א) מצוות את לקיי� �נית בו �האחרו �הזמ את להגדיר כדי זר במקור המשתמשת ,

בחנוכה: הנרות

דכליא עד �יוחנ רבי אמר חנה בר בר רבה אמר כמה ועד השוק �מ רגל שתכלה עד
דתרמודאי ריגלא

דתרמודאי)וברש"י רגלא ד"ה וז"ל:(ש� פירש,

% דתרמודאי ‡ÓÂ‰רגלא Ì˘בני שהולכי� עד בשוק �ומתעכבי דקי�, עצי� מלקטי ,
�מה �וקוני יוצאי� לעצי� �וכשצריכי אור, בבתיה� ומבעירי� משחשכה לבתיה� השוק

לבררדהיינו, עלינו השוק, �מ רגל שתכלה עד היא חנוכה נר שמצוות קבעו, שחז"ל �כיו
שעבודת� מסויימת, אומה בו �הזמ פי על נקבע זה �שזמ קובעת והגמ' השוק, �מ רגל כלה מתי
את מסיימי� – מאוחרת שעה עד בשוק מתעכבי� �כ ומחמת – השוק �מ עצי� אסיפת הינה

מלאכת�.

עצי�].הרי מלקטי של [אומה הגויי� עבור א� מיועד חנוכה של ניסא שפרסומי מקור, לנו

קד�בספר ק"ס)הררי סי' מהותי(ח"א חילוק שיש זצ"ל סולוביצ'יק הגרי"ד בש� מביא ,
ופסח. פורי� של ניסא פרסומי מצות מטרת �לבי שבחנוכה, ניסא פרסומי מצות מטרת �בי
היא, המצווה של המטרה עצמ�. ישראל בני עבור פנימה, �מכוו הנס פרסו� ופסח, בפורי�
ישראל כלל עבור הוא הנס מפרסו� הנלמד והמסר ישראל, כלל אצל הנס של פנימי פרסו�
ולא תבל יושבי כלל עבור העול�, אומות עבור א� נועד הנס פרסו� בחנוכה, אול� בלבד.

ישראל. בני עבור רק

הניסי�:והעיר על בנוסח מדויק א� הגויי� עבור הנס פרסו� �שעני הגריד"ס

וקדוש גדול ש� עשית �ÍÓÏÂÚ·.Ï‡¯˘Èול ÍÓÚÏÂ.הזה כהיו� �ופרק גדולה תשועה עשית



dt

ישראל,כלומר, לע� מוגבל היה לא חנוכה, נס בעקבות בעול� הקב"ה של שמו שקידוש
העול�. אומות �בי א� התפרס� הנס דבר Êאלא

לזה זה קשורי� – וסוכות חנוכה

תרמ"א)אמתהשפת לחנוכה – נקבעו(בראשית חז"ל, ידי על שנקבעו שהחגי� לבאר, �מארי
וז"ל: התורה, שנתנה לחגי� דומה �באופ

מרגלי�. הארות ה� ופורי� ˘·Î˙·.חנוכה ‰¯Â˙ Ì‰ ‰¯Â˙· ÌÈ˘¯ÂÙÓ‰ ÌÈÏ‚¯ '‚‰ ˜¯
Ù"Ú·˘ ‰¯Â˙Ó ÌÈÏ‚¯ Î"‚ ‰Ê „‚
 ˘ÈÂשהיא הלבנה אור �כדמיו המקבלי� אורות וה� .

רשימה יו"ט מכל נשאר כראוי. היו"ט בקבלת� בנ"י של �כוח ע"י �כ כידוע. החמה מאור
‰ÂÎÂÒ˙בכנס"י. ‚ÁÓ ‰¯‡‰ ‰ÎÂ
ÁÂ .ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏ‚¯ Ô„‚
Î ‰‡ÈˆÂ‰ ‰Ê ÁÎ·Âמחג ופורי� .

אראנו מצרי� מאר$ �צאת כימי כמ"ש עוד להיות אנו מקוי� הפסח ומחג השבועות.
חנוכה בחי' שה� המזבח קרנות עד בעבותי� חג אסרו בפ' רמז פרשנו ובמ"א נפלאות.

ופורי� חנוכה בחי' וה� המתפשטי� הארות רק המזבח גו� אינ� שהקרנות ופורי�.

וכמוכלומר, נתנה, שהתורה הרגלי� מכח טובי� ימי� �לתק הכח את שאבו שחז"ל
של לרגלי� בשורש� מחוברי� תקנו שחז"ל הרגלי� ,�כ כמו החמה, מכח מאירה שהלבנה

והח הסוכות, חג כנגד חז"ל תקנו החנוכה חג את הסוכות.התורה. לחג רבי� בעניני� דומה ג
אמת תר"מ)השפת לחנוכה – וז"ל:(בראשית זה, �בעני הביאור את הרחיב

ולא קורא ואינו מביא החנוכה ועד מחג במשנה רמזו חז"ל כי הגיד ז"ל מו"ר אא"ז
בשעת ומסתמא עכ"ד. החנוכה עד מאיר החג שמחת כי לרמז רק בכסליו כ"ה עד אמרו

רגלי�. הג' בכח השנה תהלוכות כל כי החג הארת בכח הישועה הי' ממש ÂÎÂÒÂ˙הנס
˙"‰Ó ÌÈÓÈ 'Á ‡Â‰כמוהו אחר רגל �‰ÂÎÂÒ˙ואי ‚Á ÔÈÚÎ Â
˜È˙ ‰ÎÂ
Á ÔÎÏבו יש �ולכ

.�אהר בזכות הכבוד וענני הכהני� ע"י נעשה הנס וג� .�בעינ הדר בסוכות כמו �מהדרי
החג �כעי ימי� שמונה קבעו בינה בני �ולכ

כמוכלומר, הסוכות, חג �כעי החג את תקנו שחז"ל מחמת ימי� לשמונה נקבע חנוכה
ומ"מ לו, הדומה דבר מצינו שלא וכמעט �דופ יוצא דבר שהוא �המהדרי �עני את יש �כ
החג בשורש א� לסוכות. חנוכה �בי שיש הקשר מחמת וכ"ז ההידור, �עני את ישנו בסוכות
שישבו הכבוד לענני כזכר סוכה למצוות טע� נתנה שהתורה לסוכות, חנוכה �בי �דמיו ישנו

________________
:�ש וז"ל ז.

לגבי אלא הנס את �מפרסמי ולא ניסא, פרסומי �משו הוא אסתר מגילת חיוב �ג דהא וקשה

קריאת ע"י הוא בו הנס �שהפרסו �בפורי שיי� לא הרי דבפשוטו וא" ,�הגויי לגבי ולא ישראל

שנא מאי בעי טעמא מ"מ אבל לתורה, כלל שייכות �לה שאי� �לגויי הנס את �לפרס המגילה,

�בפורי הנס �פרסו מדי� ,�הגויי אצל �ג �הפרסו �שיתקיי בו שתיקנו בחנוכה, הנס �פרסו די�

�הגויי לגבי א" �הפרסו שיהא תיקנו שלא בפסח או

�העול כל עבור נקבע הנס �פרסו שבחנוכה, ,�ש הקב"המחמתוביאר של ששמו היה הנס שעיקר

את לשעבד סירבו ישראל ובני ,�היווני לגזירות להכינע סירבו ישראל �שע ע"י ונתקדש נתגדל

,�הגויי עבור א" יהיה הנס �שפרסו חז"ל קבעו הצורה ובאותה הדר� באותה וע"כ, ,�ליווני �עצמ

של ולשיטות לרעיונות להשתעבד �בסירוב �עומדי עדיי� ישראל שבני בפורי�לסמל אבל ,�היווני

שלא �היהודי של הבטחו� מידת את להדגיש נועד הנס �פרסו תקנת הגו", בהצלת היה הנס שעיקר

ישראל. כלל עבור ורק א� נקבע הנס �פרסו וע"כ ,�שיציל בה' ובטחו ליאוש נכנעו
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�והנצחו שהנס ידוע ובחנוכה ,�הכה �אהר בזכות היו אלו וענני� ממצרי�, בצאת� ישראל בני
שבת במס' בגמ' מופיע כבר לסוכות חנוכה �בי [הקשר ובניו. חשמונאי הכהני�, ע"י נעשה

כ') הוא,(ד� ,�והול פוחת חנוכה בנר �המהדרי �מ �שמהדרי שמאי בית של הטע� מ"ד שלחד ,
זה] �עני בביאור �נארי אחר ובמאמר החג פרי כנגד ה� חנוכה שנרות

ללמודאך שאפשר עמוק, �עני איזה ,�טמו מסור איזה שישנו הדבר ודאי הרי ,�להבי יש
לנו לגלות שיכול זה בקשר יש מה לברר, עלינו �כ ועל לסוכות, חנוכה של מהקשר �ולהבי

חנוכה? של ענינו על אור �ולשפו חנוכה, של המהותי המסר את

הסוכות חג תכלית

וז"ל:(תרכ"ה)או"חבטור סוכה, ישיבת למצוות טע� כתב

ישראל בני את הושבתי בסוכות כי דורותיכ� ידעו �למע וגו' ימי� שבעת תשבו בסוכות
וגו' אות� ÌÈ¯ˆÓבהוציאי ˙‡ÈˆÈ· ‰ÎÂÒ ˙ÂˆÓ ·Â˙Î‰ ‰Ï˙שהוא לפי מצות הרבה �וכ

להכחישנו יכול אד� �ואי שמענו ובאזנינו בעינינו שראינו ‡ÈÓ˙˙דבר ÏÚ ‰¯ÂÓ‰ ‡È‰Â
˙ÏÂÎÈ‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰Â ÁÎ‰ ÂÏ ¯˘‡ ‡Â‰Â Â
Âˆ¯Ï ÏÎ‰ ‡¯· ‡Â‰˘ ‰ÏÚ˙È ‡¯Â·‰ ˙Â‡ÈˆÓ

‰˘Ú˙ ‰Ó ÂÏ ¯Ó‡È˘ ÈÓ ÔÈ‡Â Â
Âˆ¯Î Ô‰· ˙Â˘ÚÏ ÌÈ
Â˙Á˙·Â ÌÈ
ÂÈÏÚ·Â
ÓÚ ‰˘Ú ¯˘‡Î
ÌÈ˙ÙÂÓ·Â ˙Â˙Â‡· ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó Â
˙Â‡ Â‡ÈˆÂ‰·

הקב"הכלומר, מציאות את ישראל בבני ולהחדיר להשריש היא סוכה מצוות תכלית
שהיא זו, מצוה של בכחה �כ ועל מצרי�, מיציאת נלמד זה מסר ברואיו, על הפרטית והשגחתו

זה. מסר ולהנחיל להעביר מצרי�, ליציאת זכר

אלו,אך מסרי� הנחלת ותכליתו שמהותו חג כבר ישנו דהלא להקשות, יש זה כל ע�
בחודש מצרי� יציאת במועד נקבע אשר חג חרותינו', �'זמ הפסח, חג של תפקידו זהו הלא

זהה? למטרה באי� שלכאורה חגי� בשני �הצור �כ א� ומהו ,�ניס

שאיננומה הסוכות לחג המיוחד המסר מהו הפסח, לחג ומעבר מעל הסוכות בחג בו יש
בפסח?

בטורישנה כבר שמוזכרת מפורסמת תרכ"ה)קושיא סי' בא(או"ח �אכ הסוכות חג א� והיא,
סוכה, לישיבת מתאי� שאיננו �זמ תשרי, בחודש זמנו נקבע מדוע [כמבואר] מצרי� ליציאת כזכר
�וה מצרי� יציאת �זמ שזהו מחמת �ה יותר, מתאי� �זמ שהינו �בניס זה חג נקבע לא מדוע
הטור: וז"ל הגשמי�, לימות �הסמו �זמ מאשר סוכה לישיבת יותר מתאי� האביב שחודש מחמת

בה� יכה לבל בה� �שהקיפ כבודו ענני ה� בה� שהושיבנו הכתוב שאומר והסוכות
ונוראותיו נפלאותיו שנזכור כדי סוכות לעשות צונו לזה ודוגמא ושמש Ù"Ú‡Âשרב

ıÈ˜‰ ˙ÂÓÈ ‡Â‰˘ ÈÙÏ ÔÓÊ‰ Â˙Â‡· ‰ÎÂÒ ˙Â˘ÚÏ Â
Âˆ ‡Ï ÔÒÈ
 ˘„Á· ÌÈ¯ˆÓÓ Â
‡ˆÈ˘
‡¯Â·‰ ˙ÂˆÓ· Ì‰˘ Ì‰· Â
˙ÈÈ˘Ú ˙¯ÎÈ
 ‰˙È‰ ‡ÏÂ ÏˆÏ ‰ÎÂÒ ˙Â˘ÚÏ Ì„‡ ÏÎ Í¯„Â

Í¯·˙È˙‡ˆÏ Ì„‡ ÏÎ Í¯„Â ÌÈÓ˘‚‰ ÔÓÊ ‡Â‰˘ ÈÚÈ·˘‰ ˘„Á· ‰˘Ú
˘ Â
˙Â‡ ‰Âˆ ÔÎÏÂ
ÏÎÏ ‰‡¯È ‰Ê· ‰ÎÂÒ· ·˘ÈÏ ˙È·‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆÂÈ Â
Á
‡Â Â˙È·· ·˘ÈÏÂ Â˙ÎÂÒÓ�המל שמצות

לעשותה... עלינו היא

תהיהכלומר, בסוכה שהישיבה כדי הגשמי�, בימות תחילה בכוונה נקבע הסוכות חג
,˙¯ÎÈ
היושבי� של כדרכ� הגו�, הנאת בסוכה הישיבה מטרת �שאי לכל, ברור שיהיה

הבורא, שצונו מצוה לקיו� ורק �א הינה הישיבה אלא לצל, שיושבי� החמה בימות בסוכות
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לבתיה� נכנסי� אנשי� בו �בזמ דווקא ארעי. דירת בסוכה ולישב קבע דירת מבתינו לצאת
לסוכה. ונכנסי� מבתינו יוצאי� שאנו �הזמ זהו הגשמי�, ימות מחמת

העול�מדברי אומות כלל עבור מיועד סוכה מצוות של שההיכר משמע, האלה הטור
יקבע שחג הזה, כדבר נמצא עוד איפה היא, המתבקשת והשאלה ישראל, בני עבור רק ולא
�היא להקשות, יש �כ כמו לב? ישימו העול� שאומות כדי ורק �א מתאי� שאיננו במועד
קיו� מועד שינוי כדי עד משמעותית כה תהיה המצווה בקיו� העול� אומות שהיכר ,�יתכ

המצווה? לקיו� מתאימה שאיננה השנה לתקופת Áהמצווה

כ"ג)הגר"א פס' כ"ג פרק ויקרא אליהו, חג(קול נקבע מדוע לבאר, מקורי פירוש מציע ,
וז"ל: תשרי, בחודש הסוכות

מצרי� מאר$ אות� בהוציאי ישראל בני את הושבתי בסכות כי דורותיכ� ידעו �למע
מג)וגו' כג. ‰Û˜È(ש� „‚
 ‡Â‰˘ ÔÂÈÎ È¯˘˙· ˙ÂÎÂÒ ÌÈ˘ÂÚ Â
Á
‡ ‰ÓÏ ÌÈ˘˜Ó ÌÈ·¯ ‰
‰

ÔÒÈ
· Â˙Â˘ÚÏ ÈÂ‡¯ ‰È‰ „Â·Î È

Ú,�ענני היק� תחילת היה �בניס ÈÙÏכי Ï"È Ì
Ó‡
ÌÈ

Ú‰ Â˜Ï˙Ò
 Ï‚Ú‰ ˙‡ Â˘Ú˘Î˘ÔÎ˘Ó‰ ˙Â˘ÚÏ ÂÏÈÁ˙‰˘ „Ú Â¯ÊÁ ‡Ï Ê‡Âומשה ,

היה וזה ,�המשכ מלאכת על וצוה משה ויקהל הכפורי� יו� וממחרת הכפורי� ביו� ירד
וכתיב בתשרי, ג)בי"א לו. הרי(שמות ימי�, ב' עוד בבוקר בבוקר נדבה עוד הביאו והע�

ובחמשה ומשקל, �במני הזהב את ממשה לב חכ� כל נטלו בתשרי ובי"ד בתשרי, י"ג
לעשות, התחילו ·˙˘¯Èעשר Â"Ë· ˙ÂÎÂÒ ÌÈ˘ÂÚ Â
‡ ÍÎÏÂ „Â·Î È

Ú‰ Â¯ÊÁ Ê‡Â

הראויכלומר, �מ וא"כ �בניס התחילו אלו הרי כבוד ענני כנגד היא הסוכה א� קשה, הרי
ענני לה� נסתלקו העגל חטא לאחר שהרי הוא, הביאור רק ,�ניס בחודש יקבע הסוכות שחג
כזכר נקבעה והסוכה תשרי, ט"ו ביו� היה שזה �המשכ במלאכת כשהתחילו חזרו ורק הכבוד,
,�המשכ �בני ותחילת העגל חטא על הכפרה בעקבות שבאו לענני� השניי�, הכבוד לענני

תשרי. בט"ו נקבע הסוכות חג וע"כ

כזכרעל וסוכות] [פסח חגי� שני נצרכו מדוע השאלה, את לתר$ �יתכ הגר"א, דברי פי
שחג �כיו זהה, החגי� של והתכלית המסר �אי האלו, הגר"א דברי לפי אמנ� מצרי�? ליציאת
סגולה ע� להיות האומות מכל ישראל כלל לבחירת �כסימ מצרי�, ליציאת כזכר נועד הפסח
ע� לבחירת שבנוס� המסר את להנחיל נועד זה, לעומת סוכות העמי�. מכל בחרתנו אתה –
מעלתו את יאבד לא ישראל ושע� נצחית הינה זו שבחירה הבטחה ניתנה סגולה, כע� ישראל
וכפי המיוחדת במעלת� ונשארי� למקו� בני� ה� חוטאי� כשישראל א� שיהיה. �אופ בכל זו

הכבוד. מענני שמוכח

סוכהאולי מצוות קביעת בטע� הטור ביאור את משלימי� הגר"א שדברי לבאר, �יתכ
יכירו העול� שאומות כדי בתשרי נקבע הסוכות שחג פירש שהטור בתשרי, הסוכות וחג
שאומות �עני ישנו מדוע נשאלה, והשאלה היא, מצוה אלא לצל סת� איננה סוכה שישיבת
שבחירת מעידה סוכה שישיבת הוא, הביאור הגר"א דברי לפי �א בזה? ויכירו יראו העול�

________________
דוד סוכת בספר עי' רל"ג)ח. ע' מצרי�(סוכות ליציאת קשר �שו אי� �העול לאומות הלא שהקשה,

וז"ל: הכבוד, ולענני

כדכתיב היא סוכה מצות מ"ב&מ"ג)...והלא כ"ג ידעו(ויקרא למע� וגו' �ימי שבעת תשבו בסוכות

וזהו �אלקיכ ה' אני �מצרי מאר# �אות בהוציאי ישראל בני את הושבתי בסוכות כי �דורותיכ

יצאו... לא �ה אומה"ע אבל הכבוד ענני של בסוכות וישבו �ממצרי יצאו �שה לישראל שיי�



gt

יש �כ ועל וקיימת, נצחית היא סגולה כע� ישראל בזה.ע� יכירו העול� שאומות �עני

העגל מעשה הזכרת – לכ� כתבו גזירת

אתבמהר"ל להזכיר נועדה השור �קר על לכ� כתבו שגזירת מבואר, פרשני� ועוד
העגל. בחטא ישראל של חולשת�

א')המהר"לכתב חלק מצוה וז"ל:(נר

לישראל אמרו �ה)ולכ יג, רבה ישראל,(ויקרא באלקי חלק לכ� �שאי השור �קר על כתבו
�כא יש כי מורה זה דבר התורה, לה� �שנת מיד העגל את ישראל שעבדו העגל מצד כי
אות� שהוציא מיד העגל את עשו שישראל מצד אמרו כי ... שלה� בעצ� והפרדה סילוק
על כתבו שאמרו מה ישראל...וזהו באלקי חלק ח"ו לה� �שאי מורה �כ א� ממצרי�,
העגל, שעשו ור"ל עצמו, השור �מ היה �הקר כי נייר, על כתבו אמרו לא השור �קר

ישראל באלקי חלק לה� �אי �ולכ מקרה דבר ולא לה� עצמי דבר זה והחטא

ליציאתדהיינו, �כ כל �סמו ישראל בני שעבדו העגל שמעשה להדגיש, ביקשו שהיווני�
טענו, היווני� האומות. שאר על יתירה מעלה שו� ישראל לבני �שאי מסמל תורה, �ומת מצרי�
וחזרו הנבחר, כע� סגולה, כע� שלה� הבחירה נתבטלה העגל, את ישראל בני שעבדו ידי שעל
באלקי חלק לה� �שאי השור �קר על דווקא שיכתבו היתה הגזירה ,�ולכ האומות, כל למדרגת
המעלה את מעליו דחה עצמו ישראל כלל העגל, מעשה ידי שעל היא, שהכוונה ישראל,

ישראל. בית העמי� ככל ונשאר ולהימנעËהמיוחדת, להיבדל זכות שו� לה� �אי ,�מכ כתוצאה
מילה, שבת, המצוות, שלשת את לבטל היווני� גזרו �כ ועל האומות, שאר ע� מלהתערב
לאומות. ישראל �בי שיש ההבדל ואת השוני את מסמלי� אלו שמצוות �כיו החודש, וקידוש

בקיו�בגזירת �אי [הרי ישראל לכלל ולהציק לרדו� היווני� התכוונו לא לכ�, כתבו
�הרעיו את ולפרס� להפי$ היתה, הכוונה אלא ישראל], לכלל צער או סבל משו� הגזירה
�שאי בעצמ�, ויודו יכירו ישראל שכלל והוא, היווני�, של חשיבת� �מהל כל מאחורי שעומד
המסר – העמי� �בי ולהתבולל מלהתערב נמנעי� ה� שמחמת� ייחודיות או מעלה שו� לה�
אלא אינ� ישראל וכלל הנבחר, כע� מעלת� את איבדו ישראל שע� היה היווני� של המרכזי

ישראל. בית הגויי� ככל האומות, �מבי אומה עוד

למקו� בני� – אבינו אברה� בחירת

התורהבמספר והעלימה השמיטה מדוע השאלה, על בכתביו המהר"ל עומד מקומות
�כ על יתר גויי�. �המו אב של הנשגב לתפקיד באברה� בחר שהקב"ה והסיבה, הטע� את
'נח �וכ ה' בעיני �ח מצא 'ונח % צדקותו על מעידה �אכ התורה נח שאצל המהר"ל, מדגיש
ניצל שנח להקדי�, צריכה התורה א� הרי שבעתיי�, קשה השאלה וא"כ, % צדיק' איש
ונשגב, חשוב כה לתפקיד שנבחר אבינו, אברה� א� א"כ, צדיק, שהיה זה בזכות מהמבול
להזכיר צריכה היתה שהתורה וכמה כמה אחת על כוחו, את להוכיח נסיונות בעשרה עמד וא�

ה'. בו שבחר הסיבה Èאת

________________
הצל"ח בדרושי עי' לחנוכה)ט. ל"ד וז"ל:(דרוש אלו �דברי כעי� �לכ כתבו גזירת �בטע שכתב

בראשית, תאר ביפה כ� מצאתי ושוב העגל, חטא על בזה שכיונו שדרשתי, �שני כמה זה והנה

הכהונה ראש אהר� על הקיטרוג להזכיר רצו ובזה

המהר"ל וז"ל י"א)י. פרק ישראל :(נצח
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ישראלכתב בנצח י"א)המהר"ל וז"ל:(פרק

כלל, יקשה לא �ל אמרנו אשר הדברי� לפי ÈË¯Ù,אבל ‰¯ÈÁ· ˜¯ ‰È‰ ‡Ï Á
 Ïˆ‡ ÈÎ
Ì‰¯·‡· Ï·‡ .ÂÏ˘ ˙Â˜„ˆ ‰˘ÚÓ ÈÙÏ ‡Â‰ ÏÎ‰Â ,‡Â‰˘ ‰Ó ÈÙÏ ‡Â‰ ˙ÈË¯Ù‰ ‰¯ÈÁ·‰Â
‰¯ÈÁ· ‰˙Â‡· ·È˙Î È¯‰˘ .ÂÚ¯Ê Ì‰˘ ,˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰ÓÂ‡· ˜¯ ,˙ÈË¯Ù ‰¯ÈÁ· ‰È‰ ‡Ï

ב) יב, ˙ÏÂ‰(בראשית ÔÈ‡ ˙‡Ê ÂÓÎ ‰¯ÈÁ·Â ,˙ÈÏÏÎ ‰¯ÈÁ· ‰ÊÂ ,"ÏÂ„‚ ÈÂ‚Ï Í˙Â‡ ‰˘Ú‡Â"
Ë¯ÙÏ ‡Â‰ ‰˘ÚÓ‰ ÈÎ ,‡ËÁ· ‡ÏÂ ,ÏÏÎ ‰˘ÚÓ·�הש שבחר הבחירה עיקר אבל ...

ולא כללית, בחירה אחריו ובזרעו בו שבחר רק פרטית, בחירה היה לא באברה� �יתבר
פרטית. בחירה 
‰היה˙˘È - Ï·˜Ó‰ ‰
˙˘
 Ì‡Â ,Ï·˜Ó‰ ÈÙÏ ‡Â‰ ˙ÈË¯Ù‰ ‰¯ÈÁ·‰˘

‰
ÈÎ˘‰ ÂÈÏÚ ‰Ï‚
˘ Ì„Â˜ Ì‰¯·‡ ˙˜„ˆ ·Â˙Î‰ ¯ÈÎÊ‰ ‡Ï˘ ,‰Ï‡˘‰ ı¯Â˙È ÍÎÏÂ .¯·„‰
"'Â‚Â Í˙„ÏÂÓÓÂ Íˆ¯‡Ó ÍÏ ÍÏ" ÂÏ ¯Ó‡Â(א יב, שלכ�(בראשית משמע היה �כ שא� ,

זאת היה �כ וא� שהזכיר, זכותו בשביל "�מארצ �ל �"ל לו ואמר הקב"ה עליו נגלה
האהבה בטל דבר בטל % בדבר התלויה אהבה וכל בדבר, תלויה מט"ז)האהבה פ"ה .(אבות

צדקת נזכר שלא �וכיו כללית. הבחירה אל ולא שנוי, יש הפרטית בחירה אל �לפיכ
שתאמר עד % אברה� צדקת בשביל זה היה לא ,"�מארצ �ל �"ל לו שאמר קוד� אברה�
הבחירה תהיה �כ וא� תמה, שיהיה אפשר אבות זכות כי האהבה, בטל דבר בטל א�

בטל. באברה� שבחר ˙ÈÏ‡הזאת ‡Ï ˙‡Ê‰ ‰¯ÈÁ·‰ ÈÎ ¯ÓÂÏ ,Â˙ÂÎÊ ¯ÈÎÊ‰ ‡Ï ÍÎÏÂ
... ÏË· ‰Ê ¯·„ ‰È‰È˘ ¯˘Ù‡ È‡ ÍÎÏÂ ,ÏÏÎ ˙ÂÎÊ·,קרבו �יתבר שהש� נח, אצל �ולכ

אד� בני זה יבינו ואילו כלל. בזרעו הבחירה היה לא �ולכ בלבד, מעשיו בשביל היה זה
ושלו� חס בישראל מאס �יתבר הש� כי לומר הבל, מחשבת מחשבת�, על עלה לא

בנח,ויסוד שבחר מהבחירה באברה� הקב"ה שבחר הבחירה שחלוקה הוא, הדברי�
בחר הקב"ה נח שאת הוא, החילוק וישרי�. צדיקי� היות� מחמת נבחרו ששניה� למרות
לא זו לבחירה אמנ� צדיק, היותו מחמת המבול ממימי להצילו פרטית, בחירה אישית, בחירה
בעצמו. לנח ורק �א מצטמצמת היא אלא יותר, ורחבה כללית השפעה שו� תהיה ולא היתה
הסיבה תתבטל שא� �כיו נבחר, שהוא הסיבה את להודיע צריכה היתה התורה זה, מחמת

הבחירה. א� תתבטל שיהיה, טע� מאיזה

אלאלעומת ופרטית, אישית לבחירה מעבר הרבה היתה אבינו באברה� הבחירה זה,
הנבחר, הע� להיות עתידי� שה� וזרעו, אברה� של לדורות בחירה כללית, בחירה היתה היא
יתבטלו, הללו הסיבות א� שאפילו �כיו נבחר, שאברה� הסיבות את העלימה התורה וע"כ

הדורות. כל סו� עד וקיימת עומדת נשארת, הבחירה מקו� מכל

חיי�אף �דר ז')בספר משנה ה' וז"ל:(פרק זה, �עני המהר"ל מבאר

בישראל הש"י בחר אשר הבחירה היה ובו יחוסינו ראש הוא אברה� כי הטע� ופירשנו
ט')כדכתיב צדקות(נחמי' תחילה כתב וא� וגו', באבר� בחרת אשר הא%להי� אתה

אהבה והיה אחריו ובזרעו בו בחר אברה� צדקות בשביל אד� דעת על עולה היה אברה�

________________
עליו נגלה ולכ� צדיק, אברה� שהיה זה קוד� הכתוב זכר שלא הוא שתימה ז"ל, הר"� והקשה

וגו' וממולדת� מארצ� "ל� לו ואמר "ל�השכינה לו ואמר השכינה עליו נגלה לא זה בלא כי ,"

בנח שתמצא וכמו .�אברה צדקת �קוד לכתוב היה ראוי לכ� ח)מארצ�", ו, מצא(בראשית "ונח

כתיב כ� ואחר ה'", בעיני ט)ח� �ש �קוד�(ש נח צדקת �קוד הזכיר וגו'", נח תולדות "אלה

עמו יתבר� �הש שדבר שהזכיר
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שלא עתה אבל האהבה, בטלה צדיקי� אינ� שבניו ועכשיו הצדקות, הוא בדבר תלויה
שבחר רק ובזרעו באברה� בחר צדקות שו� בשביל לא ור"ל אברה�, צדקות לומר הקדי�
דבר אותו בטל שכאשר לומר אפשר שהיה דבר בשביל ולא עצמ� מצד ובזרעו באברה�

�להארי �ואי מאוד נאמנה עדות דבר זה כי אחר במקו� זה ופירשנו האהבה, בטלה

תלויהכלומר, שהבחירה לומר נטעה שלא כדי אברה�, צדקות את העלימה התורה
וקיימת נצחית היא הבחירה אלא בטלה, הבחירה אזי בדרכו הולכי� בניו �אי ובא� בצדקותו,

לעד.

וז"ל:וכן זה, �עני ביאר הגדול לשבת בדרשות

מקומות בכמה זאת קושיא פירשנו ובגבורות)כבר י"א פ' ובנצח ט"ו פ"ה חיי� �דבר(בדר כי ,
באברה� הש"י בחר ולא עצמו, מצד ובזרעו באברה� בחר הש"י כי להודיע היה זה

שגרמו, המעשי� מצד אחריו Â"Áוזרעו ÂÚ¯Ê ‰È‰ Ì‡ ,ÌÈÓ¯Â‚ ÂÈ‰ ÌÈ˘ÚÓ‰ Ì‡ ÈÎ
Ì‰¯·‡· ¯Á· ‡Ï ‰ÏÈÁ˙Ó È¯‰˘ ,˙‡Ê‰ ‰¯ÈÁ·‰ ‰ÏË· ¯·Î Ú¯Ï ·ÂËÓ Ì‰È˘ÚÓ ÌÈ
˘Ó
ÈÎ Â
È‡ ‰Ê ¯·„Â ,Î"‚ ‰¯ÈÁ·‰ ‰ÏË· ÌÈ˘ÚÓ ÔÈ‡ ¯˘‡ÎÂ ,ÌÈ˘ÚÓ‰ „ˆÓ ˜¯ ÂÚ¯Ê·Â
ÌÈÈ˜ ‰Ê‰ ¯·„Â ,‰˘ÚÓ ÈÏ·Ó ÂÚ¯Ê·Â Ì‰¯·‡ ÌˆÚ „ˆÓ ‰È‰ ÂÚ¯Ê·Â Ì‰¯·‡· ‰¯ÈÁ·‰

ÏÏÎ ÈÂ
È˘ ÈÏ·Ó ÌÏÂÚÏ�מארצ �ל �ל שאמר זה ובדבר שינוי, לו �אי שבעצ� דבר כי ,
צדקת זה לפני כתיב לא �ולפיכ ובזרעו, באברה� שבחר הבחירה התחלת הוא �וממולדת
�אי כאשר משמע והיה ובזרעו, באברה� בחר המעשי� בשביל כי משמע שהיה אברה�

הבחירה בטל המעשי�

לדברי ניתנת ואיננה נצחית היא וזרעו באברה� שהבחירה לידיהמהר"ל, באי� שינוי,
'בני�'. – ישראל בני את מכנה שהתורה בכינוי ביטוי

בני�כלל שנקראו ישראל �'חביבי באבות המשנה וכדברי למקו� בני� נקראו ישראל
אלקיכ�'. לה' את� בני� שנאמר למקו� בני� שנקראו לה� נודעת יתירה חבה למקו�

ישראל'לא בכורי 'בני בש� נקרא א� ישראל כלל אלא בני�, שנקראו בלבד È‡זו

פשוט. �ב של מזו גדולה מעלה שמשמעותו

בני�בנצח סת� נקראו [ולא בני�, ישראל שנקראו הטע� את המהר"ל מבאר ישראל,
וז"ל: בכורי,] בני אלא

העידה זה על האחד. �מ הרבוי השתלשלות מסדר שמחייב אמרנו, אשר השכלית הראיה
שאמרה הנאמנה א)התורה יד, ·˘Ì(דברי� ÔÈ·‰Ï ÍÏ ˘ÈÂ ."ÌÎÈ˜Ï‡ '‰Ï Ì˙‡ ÌÈ
·"

ÌÈÏÂÏÚ Ì‰ ÌÈ‡ˆÓ
‰ ÈÎ ˜ÙÒ ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÊÂ .'‰Ï "ÌÈ
·" Ï‡¯˘È Â‡¯˜
˘ ‰Ó ‰Ê‰ „·Î
‰
.Í¯·˙È Ì˘‰ ÔÓ ÌÈÚÙ˘ÂÓÂמאמתת מושפע יש כי רק יחד; מתדמי� הנמצאי� �ואי

אומה ישראל והנה .�יתבר אליו קורבת� ולפי הנמצאי� רחוק לפי ,�כ שאינו ויש עצמו,
וחבור צירו� לה� יש יותר זה ובדבר ,�יתבר עצמו מאמתת �יתבר ממנו מושפעי� זאת

"בני�", שנקראו הזה הנכבד הש� מורה זה ועל .�יתבר הש� 
Èאל·" Ì˘· Â‡¯˜
Â
"È¯ÂÎ·(כב ד, ‡ÔÈ(שמות ‰Ê‰ Ì˘ „ˆÓÂ .ÂÓˆÚ ˙˙Ó‡Ó ‡ˆÓ
˘ ÏÚ ¯Ó‡È "Ô·" Ì˘ ÈÎ .

„ÁÂÈÓ ‡Â‰˘ ¯ÂÓ‚‰ ÛÂ¯Èˆ‰ ÔÈÈ„Ú ‰Ê·אשר והצירו� לאחד, בני� ב' שיהיו אפשר כי ,
�יתבר הש� אל "�"ב נקראת עוד אומה �אי כי וא� מיוחד. גמור צירו� אינו לשני� הוא

________________
ג'. פרק אבות מסכת יו"ט תוספת עי' יא.
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לאחד שיהיה שאפשר �כיו אליו, הצירו� �כ כל אינו "�"ב ש� מקו� מכל מישראל, יותר
בני�. ·ÌÈ¯ÂÎ.שני È
˘ „Á‡Ï ‰È‰È˘ ¯˘Ù‡ È‡ ÈÎ ,"È¯ÂÎ· È
·" Ï‡¯˘È Â‡¯˜
 ÍÎÏÂ

"ÌÈ
·" Â‡¯˜
˘ ‰ÓÂ‡ „ÂÚ ‰È‰˙˘ ¯˘Ù‡ È‡ ÈÎ ÔÈ·˙ ‰ÊÓÂ,„Á‡ ‡Â‰ Í¯·˙È Ì˘‰ ÈÎ
ÂÓˆÚ·(ד ו, ‡Á„,(דברי� ‡Â‰ ÂÓˆÚ ˙˙Ó‡ ¯˘‡ ,ÂÓˆÚ ˙˙Ó‡ ÔÓ ‡Â‰ Ô·‰ ÈÎ ¯Á‡ÓÂ ,

ÏÚ „ÈÚÓ Í¯·˙È Ì˘‰ ÈÎ ˘¯„Ó· Â¯Ó‡˘ ‰ÓÓ ¯‡Â·Ó ‰ÊÂ .„Á‡ ‡Â‰ ÔÎ Ì‚ Â
· ÍÎÏÂ
„Á‡ Ì‰˘ Ï‡¯˘È�מקו מכל ,�יתבר הש� �מ מושפעי� שה� שא� אומות, שאר אבל ...

עצמו... מאמתת מושפעי� ישראל רק עצמו, מאמתת מושפעי� ˘‰Ìאינ� ÔÂÈÎ Ï·‡
¯ÂÓ‚ ¯Â·Á Ô‡Î ˘È˘ ‰¯ÂÓ ,„Á‡ ‡Â‰ ¯ÂÎ·‰Â ,"È¯ÂÎ· È
·" ÌÈ‡¯˜
מושפעי� שה� לפי ,

עצמו. ÂÓˆÚ.מאמתת ˙˙Ó‡Ï ÈÂ
˘ ˘È ÈÎÂ ,ÏÏÎ „Â¯ÈÙ ÂÏ ‰È‰È˘ ¯˘Ù‡ È‡ ‰Ê‰ ¯Â·ÁÏÂ
"ÌÈ
·" Â‡¯˜
˘ ‰Ê‰ „·Î
‰ Ì˘· ÊÓ¯
 ÏÎ‰Â:מאוד מאוד גדולי� האלו והדברי� .

�דקידושי קמא אלקיכ�"(לו.)ובפרק לה' את� "בני� א), יד, אמר,(דברי� יהודה רבי ,
שנאמר בני�, קרוי� �וכ �כ �בי אומר, מאיר רבי בני�. מנהג נוהגי� שאת� �(ירמיהבזמ

כב) ואומרד, סכלי�". כ)"בני� לב, ואומר(דברי� בה�". �אמ לא ד)"בני� א, "זרע(ישעיה
ואומר משחיתי�". בני� א)מרעי� ב, לה�(הושע יאמר עמי לא יאמר אשר במקו� "והיה

�אמ לא "בני� "בני�", דמקרי הוא סכלי�" "בני� תימא וכי ואומר, מאי חי". א%ל בני
."�אמ לא "בני� לומר תלמוד "בני�", נקראו לא ·‰Ì"בה�" ÔÓ‡ ‡Ï ÌÈ
·" ‡ÓÈ˙ ÈÎÂ

ÌÈ
· ÌÈÚ¯Ó Ú¯Ê" ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ ,"ÌÈ
·" È¯˜Ó ‡Ï ‰¯Ê ‰„Â·ÚÏ ÈÁÏÙ ÌÈ
· ,È¯˜Ó„ ‡Â‰
"ÌÈ˙ÈÁ˘Óלא יאמר אשר במקו� "והיה לומר תלמוד מקרי, לא מעלי בני תימא וכי .

חי"... א%ל בני יאמר את� È·עמי

"סכלי�" ופירוש סכלי�, ה� כאשר "בני�" שנקראו בלבד זה לא מאיר, רבי וקאמר
ראוי �אי החכמה �קני העדר ובשביל לה�, שיהיה ראוי אשר החכמה נעדרי� ה� כאשר
העדר בשביל יבינו שלא בשגגה, חוטאי� ה� כאשר כי "בני�". ש� מה� שיתבטל

יו מזידי� שיהיו פושעי� אינ� אבל "בני�". ש� יסולק לא וע�החכמה, רבונ� את דעי�
מזה, יותר עוד כי אמר זה ועל חוטאי�. זה 
˜¯‡ÌÈכל „ÈÊÓ· ÌÈÚ˘ÂÙ Ì‰ ¯˘‡Î Ì‚˘

"ÔÓ‡ ‡Ï ÌÈ
·" ¯Ó‡
˘ ,"ÌÈ
·" Í¯·˙È Ì˘‰ Ï‡ומלמד מוכיח הוא שהאב א� הרי .
ש� מקו� מכל בה�, �אמו �אי זה וע� אביה�, את הבני� ויודעי� בניו, את ומזהיר

עליה�. ÌÈ‡ˆÂÈÂ"בני�" ,‰¯Ê ‰„Â·Ú· È¯Ó‚Ï ÌÈ˜È·„ Ì‡ Û‡ ‡Ï‡ ,„·Ï· ‰Ê ‡ÏÂ
Ì˘ ÏË·˙È˘ ¯ÓÂÏ ÈÂ‡¯ ‰È‰ ‰Ê ¯·„·Â ,¯Î
 È‰Ï‡· ÌÈ˜È·„ ˙ÂÈ‰Ï ‰"·˜‰ ÔÓ Ì‰È˘ÚÓ·
Ì‚˘ ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,ÂÈ·‡ Ï‡ Ô·‰ ÛÂ¯Èˆ ÂÓÎ Í¯·˙È Ì˘‰ Ï‡ ÌÈÙ¯ËˆÓ Ì‰ ¯˘‡ "ÌÈ
·"

Í¯·˙È Ì˘‰ Ï‡ "ÌÈ
·" Â‡¯˜
 ‰Ê ÔÈ
Ú·.¯˘‡ ‰Ê ÔÈ
ÚÏ ÏÂË· ÍÈÈ˘ ÔÈ‡ ÈÎ È
ÙÓ ‰Ê ÏÎÂ
·‡‰ ÂÓÎ ,Ì‰Ï ‰ÏÚ ‡Â‰ Í¯·˙È Ì˘‰ ¯˘‡ „ˆÓ "ÌÈ
·" Ì˘ ÈÎ ,"ÌÈ
·" Ï‡¯˘È Â‡¯˜

¯˘‡ ‡ËÁ ÏÎ· ÂÏ ÈÂ
È˘ ÔÈ‡ ‰Ê ¯·„Â ,·‡‰ Ï˘ ÂÓˆÚ „ˆÓ ‡Â‰Â ,Ô·‰ Ï‡ ‰ÏÚ ‡Â‰˘

________________
וז"ל: שהוסי", �ש עי' יב.

ישראל על בודאי אבל ,"�"בני �עצמ �החוטאי נקראו �א �החכמי אלו של מחלוקת כל �אמנ

שיסור אבל ,�החוטאי �ה בלבד, �לפרטיי הוא החטא כי ל� אמרנו כבר כי ,"�"בני �ש בכלל

כי מפני הזה �הש כי תבי� כאשר אפשר, אי זה דבר & ישראל כלל מ� "�"בני �ש הפרט בשביל

שהוא מה רק כלל, לזה הסרה אי� העלה ומצד למעלה, שאמרנו כמו לישראל, עלה יתבר� �הש

עצמו העלול מצד
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„ˆÓ ‡Â‰ ÏÎ‰ - Í¯·˙È Ì˘‰ ÔÓ ‰¯Ò‰ ‡Â‰˘ ‡ËÁ ÏÎ˘ ,‡Â‰˘ ‰Ó ‡ËÁ‰ ‰È‰˙ ,Â˘ÚÈ
ÂÓˆÚ ˙˙ÈÓ‡ „ˆÓ ‡Â‰ ‰Ê ¯·„ ,Ì‰Ï ‰ÏÚ Í¯·˙È ‡Â‰ ÈÎ „ˆÓ Ï·‡ .ÏÂÏÚ‰...

ולהחלי� להעביר אפשר ואי אות�, להעביר �אי למקו� בני� שה� מצד כי לו והראה
�הב אל האב וקישור צירו� כמו ומתקשר מצטר� יותר דבר �אי כי זה. �‡·Ï...עני

.ÏÏÎ ÈÂ
È˘ Â· ÔÈ‡ ˙Ó‡· ·ÂË ‡Â‰˘ ¯·„Â ,˙Ó‡· ·ÂË Ì‰ Â
Á·
˘ È
ÙÓÂ ,Â
Á·
 ˙Â·‡‰
Ì‰˘ „ˆÓ ,˙¯Á‡ ‰ÓÂ‡· Ì˙Â‡ ¯È·Ú‰Ï ¯˘Ù‡ È‡˘ Ú˘Â‰Ï Í¯·˙È Ì˘‰ ‰Ï‚ ‰Ê ÏÈ·˘·Â

Í¯·˙È Ì˘‰ Ï‡ ÌÈ
·

שאיתמצית קשר וטבעי, חזק קשר על מורה שזה בני� נקראו ישראל שכלל הוא, �העני
שלאד� כמו במעלת� אחרי� עוד שיהיו אפשר היה שבזה בני�, שנקראו רק ולא לנתקו, אפשר
דרגה מיוחדת, מעלה על מורה שזה בכורי', 'בני נקראו אלא שווי�, בני� שני יתכנו אחד

כמות�. להיות לאחר אפשר שאי �כ כל ייחודית

לנתקו,הקשר אפשר שאי �כ כל חזק אביו ע� �ב של הזה המיוחד בכלÈ‚והיחס הרי
וידוע, גלוי שיהיה כדי למקו� בני� נקראו �כ ועל האב, �לב ייחשב �עדיי �הב יהיה שלא מצב
של ובמדרגת� במעלת� ויעקב, יצחק אברה� בני עומדי� �עדיי מאביה�, שנתרחקו שאע"פ
בני�', קרוי� �כ �ובי �כ �'בי מבואר שש� ,�בקדושי הגמ' בדברי הביאור זהו למקו�. בני�
,�זמ �לאור לעמוד ביכלתו וע"כ ביותר, וחזק טבעי הינו ובנו אב של שהקשר הוא, והטע�

ייחשב. בנו �עדיי מקו� מכל בקולו, שומע ואינו בו, ומורד מאביו, יתרחק �שהב אע"פ

והריחוקקשר הכפירה שזהו – זרה עבודה עובדי� כשישראל שאפילו הוא, חזק כה זה
ונצחי, קבוע יחס על מורה �ב שתואר ה�, למקו� בני� �עדיי מ"מ – שיש ביותר הגדולי�

יינתק. בל קשר

המנורה והדלקת הסוכות חג – היווני� גזירות

והוא,בגזירת ישראל, בני אל מסר להעביר כיוונו היווני� השור, �קר על לכ� כתבו
המעלה את איבדו ישראל בני השור] �קר על כתבו היא הגזירה �[ולכ העגל מעשה שבעקבות
מעלתכ� את ואיבדת� שמאחר היה, המסר הנבחר. הע� עוד ואינ� לה�, שהיתה המיוחדת
רוצי�, אינכ� ולמה מה על הזאת, ההתבדלות לכ� למה הנבחר', 'הע� התואר ואת המיוחדת,

העול�. אומות ע� להתערב מתנגדי�, וא�

וקיו�במקורות המנורה הדלקת וה� קיומ� על איסור גזרו שהיווני� מצוות שתי מצינו
הסוכות. חג מצוות

תר"ע)הב"ח סי' חיי� את(אורח לבטל בדווקא ביקשו שהיווני� המדרש, מדברי מביא
וז"ל: המנורה, הדלקת

________________
רוטמ� הלל הרב ידידי לי והעיר הפרשה)יג. עיו� קוב# לשני(עור� בסליחות מוזכר א" זה שרעיו�

קמא:

ולחרפה. לכלה תת� אל כנסת� מאשפה. ואביו� דל מעפר �לחבל...מקי נחלת� �האומרי �טמאי

ומרפה. מתעצלת בפקודי� �מחפהא תהא אהבת� פשעיה כל אדוני:על לפני� חבת� יתרה

בני�.האדוני� ל� קרואי� כ� ובי� כ� טר�בי� .�ותחתוני �עליוני אלקי יקדמונו רחמי� .

�הזידוני �המי ישטפונו
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ואיזה �אבודי ה� כבר מיד� אותה �מבטלי את� א� ביד� יש אחת מצוה לה� אמר ועוד
מנורה הדלקת בהזה כ)שכתוב כז תמיד(שמות �אות �שמדליקי �זמ כל תמיד נר להעלות

כו' �עומדי 
ÌÈה�Ó˘‰ ÏÎ Â‡ÓÈËÂ Â„ÓÚ

וז"ל:(לחנוכה)המדרשי�ובאוצר באריכות, זה �עני נמצא

באלקי חלק ישראל לשונאי �שאי קרנו על יכתוב שור לו שיש מי שכל גזרו ועוד
שמו שמזכיר מי שכל ואמרו ישראל של עיניה� וחשכו וגזרו הרשעה �יו ישראל...בא
בליעל אחד משומד ש� והיה למינות, נהפכו מישראל והרבה בחרב, ידקר הקב"ה של

... ישראל על רעות עצות יוע$ שהיה שמו, פחת �ב Ì‰Ïתתני ˘È ˙Á‡ ‰ÂˆÓ ¯Ó‡Â ¯ÊÁ
¯
 ˙ÂÏÚ‰Ï ¯Ó‡
˘ ,˘„˜Ó‰ ˙È·· ¯
 ˙˜Ï„‰ ÂÊÂ ÌÏÂÚ‰ ÔÓ Â„·‡È ‰˙Â‡ Â˘ÚÈ ‡Ï Ì‡˘
˜ÏÁ ÂÏ ˘È˘ ÈÓ ÏÎ˘ ‰Ú·˘Ï ˜ÏÁ Ô˙ ,‰
ÂÓ˘Ï Ì‚Â ‰Ú·˘Ï ˜ÏÁ Ô˙ ÂÈÏÚ ·Â˙ÎÂ „ÈÓ˙
,Ì‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰È¯· ÔÈ‡ ‚Á‰ ÈÓÈ ‰
ÂÓ˘Ï Ì‚Â ˜"Ó‰È·· „ÈÓ˙ ˙Â¯È‡Ó Ô‰˘ ˙Â¯
 Ú·˘·
‰È‰˘ ÌÈÚ„ÂÈ ÂÈ‰ ‡Ï˘ ÔÓ˘ ÍÙ ‡"Î ¯ÈÈ˙˘
 ‡ÏÂ ˜"Ó‰È··˘ ÌÈ
Ó˘‰ ÏÎ Â‡ÓËÂ Â„ÓÚ
Ú·˜Â ‰"·˜‰ „ÓÚÂ ,ÌÈÓÈ ‰
ÂÓ˘ ÔË˜ ÍÙ Â˙Â‡Ó Â˜ÈÏ„‰Â Ò
 ‰˘Ú
Â Á·ÊÓ‰ ˙Á˙ Á
ÂÓ

ÂÈ˘ÎÚ „Ú „ÚÂÓ ‰È‰ ‡Ï˘ ‰ÎÂ
Á ÈÓÈ ‰
ÂÓ˘ Ì‰Ïשבעת לעקור חשבת� הקב"ה אמר .
שמאבדי� חשמונאי בני ושבעה ימי� שמונה עליכ� מביא הנני החג ימי ושמונה הנרות
לשמי הלל קובע אני בחרב, ידקר שמי שיזכיר מי שכל אמרת� את� העול�. �מ אתכ�

השמינית על למנצח דוד אמר ועליה� חנוכה, ימי שמונה

המנורהכלומר, הדלקת מצות מצוות, לשני אות� �כיוו ,�יוו למלכי עצות שיע$ זה רשע
חנוכה נרות מדליקי� בה� חנוכה, ימי שמונת נתקנו מדה כנגד ומדה סוכה, מצות �וכ במקדש
המנורה ודלקה נס ונעשה במקדש, המנורה הדלקת את לעקור שבקשו היווני� על �לנצחו כזכר

הסוכות. חג את לבטל שרצו זה כנגד �וכ ימי�, שמונה �È„במש

ישאך מה אלו, מצוות שתי על דווקא איסור היווני� גזרו מדוע ,�להבי יש זאת ע�
היווני�? של מסר� ואת משנת� את סותר שקיומ� אלו במצוות

השכינה השראת על כעדות המנורה

שבתבגמ' לעול�(כ"ב)במסכת כעדות היתה במקדש המנורה הדלקת שתכלית מבואר,
ישראל. כלל בתוככי השכינה השראת על כולו

שנה ארבעי� כל והלא �צרי הוא לאורה וכי �יערו העדות לפרוכת מחו$ ששת רב מתיב
לאורו אלא הלכו לא במדבר ישראל בני 
‰שהלכוÈÎ˘‰˘ ÌÏÂÚ È‡·Ï ‡È‰ ˙Â„Ú ‡Ï‡

________________
שחנוכה ,�ימי שמונה למש� החנוכה חג את שקבעו �הטע את לבאר נראה האלה �מהדברי יד.

השולח� בערו� כתב וכ� עצרת, ושמיני הסוכות חג את לבטל �היווני שרצו למה זכר חיי�הינו (אורח

תר"ע) שהיהסי' [כיו� �ימי לשבעה רק היה השמ� פ� שנס בעוד �ימי לשמונה נקבע שחנוכה �בטע

וז"ל: אחד] �ליו שמ� מספיק

חשמונאי בספר מבואר לזה �טע העברועוד הסוכות בחג מלהקריב אז בטלו הגזרות שע"י לפי

עצרת חנוכהובשמיני ימי� שמנה עשו זה לזכרו� הנסולכ� �השמי מ� �לה כשהראו וממילא

�ימי שמנה לעשות �יד על שהסכימו �הראו הדלקה של

תקנו מדוע יבואר שמחמתו קשר לסוכות, חנוכה בי� קשר ישנו �הא לברר, נשאר זאת �ע א�

.18 בהערה להל� וע"ע הסוכות, חג ביטול לנסיו� כזכר חנוכה את בדווקא
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Ï‡¯˘È· ‰¯Â˘‰
ÓÓÂ ‰È˙Â¯·Á ˙„ÓÎ ÔÓ˘ ‰· Ô˙Â
˘ È·¯ÚÓ ¯
 ÂÊ ·¯ ¯Ó‡ ˙Â„Ú È‡Ó
ÌÈÈÒÓ ‰È‰ ‰·Â ˜ÈÏ„Ó ‰È‰

שורהנר שהשכינה כולו לעול� שמעיד זה הוא נס, באורח ודולק �הול שהיה מערבי,
בישראל.

כ"א)יהושעבפני השמ�(שבת את הדליקו לא מדוע המפורסמת, הקושיא את בזה מיישב
וז"ל: בציבור הותרה טומאה הרי הטמא,

אחד �פ אלא מצאו ולא כו' שבהיכל השמני� כל טמאו כו' �רבנ דתנו חנוכה מאי ש�
נס. בו ונעשה להיכל[כו'] שחו$ אחר �בשמ להדליק �יכולי היו שלא �כרח ועל ז"ל מהמחבר (מהד"ב

ד"ה תע"ר סי' [או"ח הב"י שכתב כמו מתי� טמאי היו ישראל דכל משו� והיינו חדש �שמ לעשות או

להדיא) ‰Â˙¯‰.והטע�] ‰‡ÓÂË Ï"È˜ ‡‰„ ‰ÓÏ ‰Ê Ò
‰ Á¯ÂË ÏÎ ‰ÂÓ˙Ï ˘È ‰¯Â‡ÎÏÂ
‡ÓË ÔÓ˘· ˜ÈÏ„‰Ï ÔÈÏÂÎÈ ÂÈ‰Â ¯Â·Èˆ·...ÚÈ„Â‰Ï ‡Ï‡ ‰˘Ú
 ‡Ï Ò
‰ ¯˜ÈÚ„ ‰‡¯
 ÍÎÏ

Ì‰ÈÏÚ ÌÂ˜Ó‰ ˙·ÈÁ Ì‰Ïנמצא שלא מ"ב] פ"ה [אבות תמיד הנס זה שנעשה �כדאשכח
גאולה שנגאלו �העני בעיקר ניסא להו ואיתרחיש והואיל הלח� ובשתי בעומר פסול

מיד ÌÎÏשלימה ÔÈ‡˘ ¯Â˘‰ Ô¯˜ ÏÚ Â·˙Î Ï‡¯˘ÈÏ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÂÈ‰˘ ‰Ú˘¯‰ ÔÂÈ ˙ÂÎÏÓ
˙ÂÈ„Ó˘ ‰ÓÎ Â¯Ê‚Â Ï‡¯˘È È˜Ï‡· ˜ÏÁששלטו גדול נס לה� ונעשה שנגאלו ועכשיו

˘Â¯‰בשונאיה�, ‰
ÈÎ˘‰˘ Ï‡¯˘ÈÏ ˙Â„Ú ‡Â‰˘ ˙Â¯
‰ ÔÈ
Ú· ‰Ê Ò
 Î"‚ Ì‰Ï ‰˘Ú
 ÍÎÏ
Ì‰·È·¯ÚÓ ¯
 ÔÈ
ÚÏ ÈÓ
 È˘¯„„Îמערבי נר אפילו הצדיק �שמעו מיתת שלאחר אלא
עתלפע שהיו הימי� �באות ממש �העני בזה נס לה� נעשה �לכ �והול כבה היה מי�

:�נכו לי נראה �כ הראשונה, �לחיבת שחזרו להודיע �רצו

ואע"פתורף השכינה, השראת על עדות שהוא הנרות בהדלקת נעשה הנס שהרי דבריו,
לישראל חיבה להראות כדי מקו� מכל הטמא, �השמ את להדליק �די פי על אפשרות שהיתה
להודות ישראל בני את להכריח ביקשו היווני� המנורה. הדלקת של �בשמ דוקא נס לה� נעשה
כתבו גזירת ובכלל� משונות גזירות גזרו וע"כ מעלה, שו� לה� �ושאי האומות, כשאר שהינ�
כלל של המיוחד הקשר על להודיע כדי ,�השמ �פ נס נעשה זה וכנגד השור, �קר על לכ�

הקב"ה. ע� ישראל

'בני�' קרויי� ישראל שע� אותות – ומילה חודש שבת

בניכפי איבדו לא העגל חטא לאחר שא� המהר"ל, ומדברי מהמקורות לעיל שביארנו
בני�. שנקראו שלה� המיוחדת המעלה את ישראל

הגולההמהר"ל השלישי)בבאר וז"ל:(הבאר זה, �ברעיו הביאור את מרחיב

...‰˘ÚÓ ÈÏ ÁÎ˘˙ ‡Ï ‡Ó˘ Í„Â·Î ‡ÒÎ È
ÙÏ ‰ÁÎ˘ ÔÈ‡Â ÏÈ‡Â‰ Ú"˘·¯ ÂÈ
ÙÏ ‰¯Ó‡
Ï‚Úכסא לפני שכחה ויש הואיל עול� של רבונו לפניו אמרה תשכחנה אלה ג� לה אמר

עד סיני מעשה זה �אשכח לא ואנכי לה אמר סיני מעשה לי תשכח שמא �כבוד
שכחה �שיי שלא אות�, שישכח אפשר אי זה דבר כי לישראל, השיב כא�...והקב"ה
דבר אותו לבו על ש� ואינו חשוב שאינו בדבר �שיי השכחה כי הכל, שהוא בדבר
אלא נברא לא העול� כל כי הכל. ה� ישראל אבל אותו, ושוכח ממנו אותו ומסלק
שאומר' �ציו דברי מספר �יתבר הש� �וכ מקומות... בכמה שאמרו כמו ישראל בשביל

וגו', עולה אשה התשכח .�כ זה �שאי וידוע שכחני, וה' ה' 
‰עזבניÈ‡ ‰˘‡‰ ÈÎ 'ÈÙ
,‰
ÓÓ ‡ˆÈ ¯˘‡ ‰
Ë· Ô· ÌÁ¯ÓÂ ,Â˙Â‡ ‰Ï„‚ ¯˘‡ ÔË˜‰ ‰
· ‡Â‰Â ‰ÏÂÚ ˙‡ ˙ÁÎ˘Ó
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ÌˆÚ· Í¯·˙È Ì˘‰ ÔÓ Â‡¯·
 ‰Ó‰ Ï‡¯˘È ÔÎÂ�מ נבראי� �שאי נמצאי� שאר כמו לא ,
אחרי�, לשמש נבראי� שה� רק בעצ�, �יתבר ‰ÂÓ¯‰הש� ÌÈ
· Ì˘· Â‡¯˜
 ‡Ï ÍÎÏ

ÏÚ ‡¯˜
 ‰Ê Ì˘ ÍÎÏÂ ,Ì˙ÏÂÊ ˘Ó˘Ï ‡Ï Ì˙‡È¯·˘ Ï‡¯˘È ˜¯ ‰‡È¯·‰Â ‰„ÏÂ˙‰ ÏÚ
Ï‡¯˘È(י"ד 
˜¯‡Â(דברי�Â ,ÌÎÈ˜Ï‡ '‰Ï Ì˙‡ ÌÈ
ד')· ˘‰Ì(שמות È
ÙÓ È¯ÂÎ· È
·

Ì˙ÂÓÎ ÔÈ‡Â ÌÈ„ÁÂÈÓ,„Á‡ Ì‰ Ï‡¯˘È˘ È
ÙÓÂ ,‰·¯‰ ÌÈ
· „Á‡ Ì„‡Ï ÂÈ‰È˘ ¯˘Ù‡ ÈÎ
È¯ÂÎ· È
· Â‡¯˜
 ÍÎÏÂ Ï‡¯˘È· ‡ˆÂÈÎ ˙¯Á‡ ‰ÓÂ‡ ‰È‰È˘ ¯˘Ù‡ È‡˘

הבריאהכוונתו, וכל הבריאה, תכלית שה� �מכיו למקו� בני� בש� נקראו שישראל
אלא אחרת למטרה נועדו שלא לישראל, ורק �א מתאי� בני� והכינוי ישראל, בשביל נבראה
ייחודיות, על המורה �לשו דהיינו, בכורי, בני בש� קרויי� ה� ,�כ כמו הבריאה. תכלית עיקר ה�
הבחירה את מבטל ח"ו הקב"ה �שאי הטע�, איפה זהו העמי�. בשאר נמצאת שאינה מעלה על
�דר או אפשרות שו� �אי �כ בטנה, פרי תשכח שאשה הדעת על יעלה שלא כמו ישראל, של
הקב"ה מ"מ, ,�כ כל חמור חטא העגל, בחטא חטאו שישראל אע"פ ישראל. את יעזוב שהקב"ה

ויעקב. יצחק לאברה� שנשבע הברית את ומקיי� עונותיה� על מוחל טובו ברוב

יששכראף ד')בבני מאמר טבת, כסליו לשלושת(מאמרי דומה ביאור החיד"א מדברי מביא
וז"ל: היווני�, שגזרו הגזירות

[‡"È ˜ÂÒÙ ÒÂÎÂÈË
‡ ˙ÏÈ‚Ó] Ì‰È˘¯„Ó· Â„È‚‰ Ï"ÊÁ ‰
‰ ,ÍÈ
· ÔÂ˘Ï Â¯ÓÂ‡ ÍÏ ¯‡·‡ „ÂÚ
,˙·˘ ‰ÏÈÓ ˘„Á ˙ÂˆÓ '‚ Ï‡¯˘ÈÓ ÏË·Ï ‰È‰ (‰ÏÁ˙‰·) ÔÂÈ ˙ÂÎÏÓ ˙Ó‚Ó ¯˜ÈÚ ¯˘‡

כוונת�, היה מה לזה טע� לעיל כתבנו ÂÓ'וכבר ÏÂ„‚‰ ·¯‰ ·˙Î˘ ‰Ó ÍÏ ¯ÓÂ‡ ˙ÚÎÂ
ÌÈ
· ÌÈ‡¯˜
 Ï‡¯˘È˘ ¯ÎÈ
 ÂÏ‡ ˙ÂˆÓ '‚ È„È ÏÚ„ ‰È‰ ÌÓÚË„ ‰"‰ÏˆÊ ‡"„ÈÁמצות ,

והטע� ע"ב], נח �[סנהדרי מיתה חייב ששבת גוי דהנה בני� נקראו שישראל מוכיח שבת
�ויבר �כ על הזה ביו� מלאכתו מכל שבת הש"י ,�מל של בשרביטו דמשתמש משו�

והמש לי"י, קדש נקרא ויקדשהו וישראלאותו מיתה, חייב �מל של בשרביטו תמש
בזוהר אמרו קדש, ברית אות מילה אב, למו והש"י בני� דנקראו משו� השבת את שומרי�
דהרי בני� שנקראו מורה החדש קביעות בני�, �אקרו ברית �נטרי דאי ע"ב] קס"ה [ח"ג
וכו' אפילו את� �שוגגי אפילו את� הבני� �שקובעי הקביעות שומר כביכול בעצמו הש"י

כה.] רק[ר"ה אשתמש לא דילי �במאני אפילו ברי דוד ע"ב] קמ"ח [ח"א בזהר האמור �דר על (והוא

(�דיל �עלבמאני הקודמי� רבותינו שהקשו הקושיא מתורצת דבזה הנ"ל הרב עוד וכתב ,
ימי�, ז' רק הנס היה לא הלא ימי� ח' המועד לקבוע חשמונאי של דינו בית עשו ככה מה
והוא לבטל, היוני� שרצו מצות הג' כל הללו הישועה בימי �נרמזי שיהיו רצו כי הוא אבל

ושבת, חדש ראש הללו בימי� יש 
‰דהנה˙È
˘ ‰ÏÈÓ ˙ÂˆÓ ÏÚ ÊÓ¯Ï ÌÈÓÈ ˙
ÂÓ˘ ÂÚ·˜Â
ÌÈÓÈ ˙
ÂÓ˘Ïלימי לגליות דיומא ספיקא תקנו לא למה שהקשו מה ג"כ תיר$ ובזה ,

דבריו �תוכ ע"כ ימי�, ח' דוקא לרמז שכיוונו הכוונה נפסדת היתה דאז משו� חנוכה,

בני ה� �בני רצ"ל ,�בני באו �כ ואחר �בכא אומרו �להבי נתיב לנו יאיר זה �לדר הנה
חנוכה, ימי שמנת וקבעו אומרו בזה יתור$ ואגב בני�, בתואר עמד� על נשארו �בחוני

ביאור לו �אי אלו תיבת אלו, חנוכה ימי אומרו ג� לי, למה מניינא נדברדקשה (ואי"ה

שוני�) בעניני� חומר,מזה �כמי שפיר �יתכ הנ"ל דברינו ולפי ,Ï‡¯˘ÈÓ ÏË·Ï Âˆ¯ ÌÈ
ÂÈ‰
Â‡· ÍÎ ¯Á‡Â ,¯Ó‡ ‰ÚÂ˘È‰ ˙Ú· ‰
‰ ,ÌÈ
· ¯‡Â˙ Ì‰Ï ‰È‰È ‡Ï˘ È„Î· ˙ÂˆÓ '‚‰ ÂÏ‡

ÌÈ
· ¯‡Â˙· Ì„ÓÚ ÏÚ Â¯‡˘
 ,ÍÈ
שמנת· אלו, חנוכה ימי שמנת קבעו זה לבעבור ואמר ,
חדש וראש שבת הימי� באלה שיש דייקא ואלו מילה, מצות לרמז בכדי דייקא,
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קשרתורף והקב"ה, ישראל בני של המיוחד הקשר את מסמלי� אלו מצוות שג' דבריו,
להראות כדי אלו, מצוות דווקא לבטל היווני� בקשו זה מחמת יחידו. ובנו אב בבחינת שהינו
ועיקר מאחר עוד. איננו זה שקשר עצמ�, ישראל בני וכלפי כולו העול� כל כלפי ולהוכיח,
זהו הקב"ה, ע� מיוחד קשר ישראל לכלל �שאי �הטיעו על מבוססת היתה היווני� של טענת�

הזה. המיוחד הקשר על המוכיחות המצוות את דוקא לבטל התאמצו שה� ÂËהטע�

בני� באו ואח"כ

השמ�,לפי �פ נס לה� ונעשה ובניו חשמונאי יד גברה שכאשר הטע�, זהו הנ"ל, הביאור
הניסי� על בנוסח וע"כ לה', את� בני� מעלת זו, מיוחדת מעלה נשארה �שעדיי להזכיר רצו
בפרט ישראל. לבני שיש בני� תואר על מורה שזה ,'�בני באו �כ 'ואחר של �לשו מטבע קבעו
הניסי�, על של �הלשו מטבע בקביעת שחז"ל לפרש, �יתכ לעיל, שהזכרנו המהר"ל דברי לפי
ישראל, בני את אותנו, �לכוי כדי '�'בני �ללשו '�'עמ �מלשו והחליפו הבולט השנוי את הכניסו

.�ליוו ישראל כלל �בי שהיתה העיקרית המחלוקת נקודת אל זו, תפילה האומרי�

לעומתחז"ל ישראל בני של מעמד� מהו בשאלה, היה המחלוקת ששורש להדגיש, ביקשו
וקשר מיוחד מעמד ישראל לבני היה הרחוק בעבר א� שאפילו טענו, �יוו העול�. אומות
מעשה בעת ישראל בני של העור� והפניית העגל מעשה בעקבות זאת, בכל הקב"ה, ע� ייחודי
כדבר �יתכ שלא טענו, זה לעומת ישראל בני ישראל. בית הגויי� וככל זה, מעמד בטל העגל

ה� ישראל שבני �כיו וימרוד·
ÌÈהזה, אביו אל ערפו כשיפנה אפילו ,�שב וכש� למקו�,
ישראל בני �כ אביו, ידי על ויתקבל אליו לשוב הוא יכול בנו שהוא מחמת מקו�, מכל בו,

המיוחדת·
ÌÈשנחשבי� במעלה ה� נשארי� מקו�, מכל בו, ומרדו חטאו א� ואפילו למקו�,
תשובת�. את מקבל והקב"ה למקו�, בני� של

נערכהזוהי שעליו �העני מהות – הניסי� על בנוסח להדגיש ביקשו שחז"ל הנקודה
המלחמה.

השמ ופ� המנורה סוכות

זה.בביאור מאמר בפתח שהצגנו והתמיהות הקושיות את ליישב אפשר זה

העיקריתהיוונים הטענה האומות. �בי ולהתערב להתבולל ישראל כלל את לשכנע ניסו
מעמד איזשהו בעבר היה ישראל לבני א� שאפילו היתה, הזו הדעות במלחמת היווני� של
של סגולה, ע� של מעמד האומות, מכל בנפרד אות� המעמידה מיוחדת בחירה או מיוחד,
של המסר זהו העגל. מחטא כתוצאה התבטלו זה ומעמד זו מעלה מקו�, מכל הנבחר, ע�
– עור� לו והפנית� בה' מרדת� בו העגל מעשה את זיכרו – השור �קר על לכ� כתבו גזירת
שהמדרש הטע�, א"כ זהו האומות. מכל שלכ� להתבדלות סיבה שו� �ואי מיוחדי� אינכ�
היווני�. של ושיטת� טענת� עיקר טמונה היתה זו בגזירה כי לכ�, כתבו של זו גזירה מדגיש

לפניאף לה� שהיה המיוחד למעמד ישראל ע� של חזרת� את המסמל הסוכות, חג את
את קיבל כשהקב"ה וחזרו העגל חטא בעת שהסתלקו הכבוד ענני חזרת ידי על – העגל חטא

________________
במש� רק היה [שהנס שבעה �במקו החנוכה לחג �ימי שמונה לקביעת נוס" �טע ישנו זה, ולפי טו.

אחת שהיא המילה, ימי לשמונת כרמז נועדו החנוכה חג ימי ששמונת הוא, לזה �והטע ,[�ימי ז'

ה שביקשו המצוות אתמ� ישראל, בני של השוני את שמסמלת מצווה שזו כיו� לבטל, �יווני

נשארו ישראל שבני לכל, ניכר שיהיה חנוכה, ימי שמונת קבעו וע"כ ,'�למקו �כ'בני הייחודיות

.�למקו �בני נשארו ,�מיוחדי
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�מכיו המדרשי�], אוצר [כדברי לבטל היווני� ביקשו דלעיל– הגר"א וכפירוש תשובת�
ייחודיות. ישראל לכלל �שאי היווני� של טענת� עיקרי את סותר הסוכות חג ÊËשמהות

ושחז"למדברי לחנוכה, הסוכות חג �בי קשר שיש עולה, לעיל, שהבאנו אמת השפת
הסוכות. חג של במתכונת חנוכה את תיקנו

לאחג הנבחר כע� ישראל כלל שמעמד ולהבהיר, לפרס� נועד שנתבאר, כפי הסוכות
לא ומשמעותי, חמור כה שהינו העגל, מעשה שלאחר וכמו להשתנות, יכול ולא השתנה
ולהשפיע לשנות יוכל לא עתידי אירוע שו� �כ כמו ישראל, בני של ובחירת� מעמד� השתנה

סגולה. כע� מעמד� על לרעה

ולהודיע,אף לפרס� נועד הסוכות, לחג משותפי� יסודות על תיקנו שחז"ל חנוכה,
ישראל בני בה�, בחירתו את ביטל ולא בישראל, מאס לא הקב"ה היווני�, לדעת שבניגוד

עד! לעולמי הנבחר הע� ויישארו ÊÈÁÈהיו

________________
את מסמל שהמקדש כיו� המקדש, לבית בפרט התנכלו �שהיווני �הטע היה שזה לומר יתכ� טז.

ודו"ק. העגל חטא אחר של ישראל בני בקרב השכינה השראת

�חשמונאי בספר י)יז. פרק וז"ל:(ב' וערבה! לולב �ע בכסליו חגגו הנצחו� שבשנת מבואר

...(א) המקדש. ואת העיר את וילכדו אנשיו, ועל המכבי יהודה על צלחה ה' ה'(ח)ורוח ומאת

�העשרי �יו והוא ,�הגויי אתו טימאו אשר ההוא �היו �בעצ הבית את לחטא זאת הייתה

כסלו. לירח מקד�(ט)וחמשה הימי� את ויזכרו הסוכות, חג כימי ימי� שמונת לה' חג ויחוגו

ובמערות בהרי� הסוכות חג את שדה.בחגג� כבהמות בישימו� ויתעו וכפותויקחו(י), נחל ערבי

לה' והודיה שבח שיר וישירו מקדשו.תמרי� בית את לטהר ותשועה עוז �לה נת� אשר (יא),

בשנה. שנה מדי הזה החג את לחוג יהודה ערי בכל קול ויעבירו

הוכחה מהווה הסוכות שחג כיו� הסוכות, חג את א" לבטל ביקשו �שהיווני שכיו� הוא, והביאור

חגגו ,�החשמונאי כשגברו כ�, על שנתבאר, וכפי העגל חטא לאחר �במעלת נשארו ישראל שבני

לחגיגות טבעי המש� מהווה החנוכה, חג .�במעלת �עומדי ישראל שבני להוכיח הסוכות חג את

הנצחו� בחגיגות וע"כ לעיל, שביארנו וכפי לסוכות ישיר באופ� קשור שחנוכה כיו� הללו, הנצחו�

זו. נקודה להדגיש כדי �המיני ארבעת את �בידיה נטלו

לחנוכהיח. ימי� ח' קביעת

ימי שמונת קבעו מדוע הב"י, של המפורסמת שאלתו היא זה, דר� פי על המתיישבת נוספת קושיא

.�ימי שבעה רק היה השמ� פ� נס �א חנוכה

שביקשו המילה ימי שמונת את להזכיר כדי �ימי שמונה תקנו שחז"ל החיד"א, מדברי הבאנו לעיל

נועדה זו מצוה ,�העול אומות מכל ישראל בני את לייחד שנועדה מילה, מצות לעקור. �היווני

בני שיתערבו כדי לבטל �היווני ביקשו זו ומצוה ,�העול באומות מלהתערב ישראל בני על לשמור

זו מצווה להזכיר �ימי שמונה חז"ל תיקנו ולכ� באומות, 15)ישראל הע' .(עי'

השולח� הערו� דברי את הזכרנו כ� 14)כמו חנוכה(הע' ימי שמונת את שקבעו זו קושיא ביישוב

הסוכות. חג את לעקור �היווני של לנסיו� כזכרו�

�היווני שהרי הוא, והעני� יותר, מהותי באופ� העני� את להבי� אפשר שביארנו, הביאור לפי א�

חנוכה את תיקנו חז"ל וע"כ ,�ימי שמונה ב� שהוא הסוכות חג �קיו את ישראל מבני למנוע ביקשו

.�ימי שמונה שהוא סוכות כנגד �ימי שמנה שיהיה

ועבור ישראל כלל עבור שנועד מסר וביסודו, במהותו דומה מסר להעביר �באי וחנוכה סוכות

שבני למרות ,�אחרי �ובחטאי העגל בחטא חטאו ישראל שבני שלמרות והוא, ,�העול אומות

הנבחר, �כע �מעלת את יאבדו ולא איבדו לא ,�מקו מכל ,�לפע �מפע לחטוא �ממשיכי ישראל
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לחנוכה)הצל"חבדרושי ל"ג דרוש % הצל"ח דוקא(דרושי אירע �השמ �פ נס מדוע מבאר, ,
וז"ל: למנחות, סולת או לנסכי� �ביי ולא המאור �בשמ

השכינה השראת על עדות היא הטבע, �דר לפי זמנו על יתר הנר דליקת שע"י הרי ...
נס שנעשה כזה מופלג �זמ הטבע לפי ,�זמנ על יתר הנרות שמונת כל שדלקו �כא וק"ו

ימי�... שמונת ממנו והדליקו

או לנסכי� �ביי ולא למאור �בשמ דוקא הנס נעשה למה שהקשיתי, מה מתור$ ומעתה
לסלק היווני� בכח היה שלא להראות הזה בנס �המכוו עיקר שכל לפי למנחות, בסולת

זה... על עדות שהיא במנורה הזה הנס נעשה �ולכ מישראל השכינה השראת

להלח�דהיינו, היווני� ביקשו זה �ובעני השכינה, להשראת הסמל היא שהמנורה �כיו
לכל עדות יהיה ומזה המאור, �בשמ דוקא נעשה הנס �כ על השכינה, השראת �שאי ולהוכיח

בישראל. שורה שהשכינה עול� ËÈבאי

כליבדרך מכל המנורה את דווקא לטמא כשבחרו היווני�, כוונת את לבאר �נית דומה,
וכפי ישראל, בקרב התמידית השכינה השראת על ומסמלת מעידה הטהורה המנורה המקדש.

החנוכה ימי בספר נ"ב)שביאר וז"ל:(ע' ,

,Ï‡¯˘È· ‰¯Â˘ ‰
ÈÎ˘˘ ÌÏÂÚ È‡· ÏÎÏ ˙Â„Ú‰ ‡È‰ ‰¯Â
Ó‰˘ ÔÂÈÎ ,‰¯Â
ÓÏ ÔÂÈ ˙Â„‚
˙‰
השכינה השראת ולמנוע עמו", ה' חלק "כי ממעלת ישראל את להפקיע �יו וכשבאה
זה, �עני על המעידה שהיא בדוקא המנורה �לעני שלה� ההתנגדות עיקר באה בתוכ�,

בישראל, שורה ששכינה במנורה שהייתה זו עדות לבטל ˘Â·ורצו ÌÈ‡
ÂÓ˘Á‰ ÔÂÁˆ
·Â
Ï‡¯˘È· ‰¯Â˘ ‰
ÈÎ˘‰ ˙ÂÈ‰Ï ‰¯Â
Ó‰ ÔÈ
Ú ˜ÊÁ˙
של לחלקו מיוחדי� ישראל ולהיות ,

עמו" ה' חלק "כי בבחינת הקב"ה

חכלומר, בישראל,שהיווני� שורה הקב"ה �שאי טענת� צדקת את להוכיח שכדי שבו,
בישראל, השכינה השראת את המסמלת שבמקדש העבודה את בראשונה להתקי� ההכרח �מ
דוקא נס נעשה ובניו, חשמונאי יד גברה כאשר זה, מחמת המנורה. הדלקת מצוות והיא
�ושעדיי לישראל, �יו �בי המערכה עיקר היה שזה לכול� להוכיח כדי המנורה, בהדלקת

הנבחר. לע� הקב"ה בעיני נחשבי� �עדיי וישראל בישראל, שורה השכינה

________________
מצב. ובכל עת בכל אביו של בנו נשאר וב� ,�למקו �בני �ה ישראל שבני מפני

,�עול באי לכל ברור יהיה זה שמסר כדי ,�ימי שמונה למש� חנוכה את שקבעו �הטע א"כ זהו

.�למקו �בני ויהיו היו ישראל שכלל

וז"ל: בחנוכה, משתה קבעו שלא �הטע את זו בדר� לבאר מארי� �ש בצל"ח יט.

מעי� השכינה, מזיו �שבעי היו כבר בישראל, השכינה השראת גדול אור ראו הזה שבנס ולפי

ימי לקבוע �מקו כא� היה לא כו', �יושבי �צדיקי רק שתיה ולא אכילה לא בה שאי� עוה"ב

לא ואסתר מרדכי בימי משא"כ עוה"ב מעי� שהוא אור מאורי רק �גשמיי �דברי ושמחה משתה

מעי� בו קבעו עוה"ז חיי �לחיי ממות הצלה רק בישראל, שכינה להשראת ההוא בנס זכר היה

לשכינה �הגורמי �הדברי כל לתק� לב לית� ראוי הללו �בימי וא"כ ומשתה: שמחה עוה"ז הנאת

להשראת �מקו אפס הגלות בעת בעוה"ר והנה ,�היוני כונת היה שזה מישראל שתסתלק

ו שארית, לנו השאיר ברחמיו והקב"ה מקדשנו, בית חרב כי למקדשהשכינה, �לה ואהיה כתיב

�עול של במלכו מורד ל� אי� בבה"כ �המדברי ואלו שורה, השכינה �וש כנסיות בתי אלו מעט

מעמיד זה כי המזבח, שטימאו �היוני דוגמת הקדוש אויר מטמא וזה מזה, גדול ולפניו בהיכלו

מאד הדבר נתפר# ובעוה"ר הטומאה, ורוח קליפה נעשית עבירה בכל כי בהיכל, �צל
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הלוחמי� כמנהיגי ובניו חשמונאי – הכהני�

הכהני�בדברים הנהיגו מדוע והיא, לעיל, שהקשינו הקושיא את ליישב �נית א� אלו,
משבט תהיה שההנהגה ראוי יותר הלא היווני�, מול והמלחמה המערכה את ובניו] [חשמונאי

בצל"ח המסורת. כפי לחנוכה)יהודה ל"ד דרוש הצל"ח, וז"ל:(דרושי זו, קושיא מקשה

זרע ע"י לא ולמה הכהני�, ע"י הישועה הקב"ה עשה באמת זה מה על �להבי �...וצרי
בראש�... מלכות כתר וישימו אויביה�, בעור� יד� להיות זרובבל מבני דוד

תאר ביפה �כ מצאתי ושוב העגל, חטא על בזה שכיונו שדרשתי, שני� כמה זה והנה
הנס נעשה אדרבה �ולכ ... הכהונה ראש �אהר על הקיטרוג להזכיר רצו ובזה בראשית,
ולהראות ובניו, �אהר ובכלל� לוי שבט ידי על �נתק העגל שחטא וכש� ... הכהני� ע"י
הרשעה �יו כונת היתה וזה ה', כהני ע"י הנס נעשה �ולכ קיימת, �אהר שזכות עתה

...�לכ שכיונו א� כי השמני�, כל נטמאו במקרה לא בודאי כי השמני�, כל שטמאו

חטאכלומר, ידי שעל להוכיח היתה ישראל, בבני במלחמת� �יו שכוונת הנ"ל, שלביאור
�אהר על שהיה הקיטרוג את להזכיר ביקשו שהיווני� לומר �נית ממעלת�, ישראל ירדו העגל
המערכה בראש לעמוד ,�אהר זרע הכהני�, הוצרכו זה ומחמת העגל, נעשה ידו שעל ,�הכה
של קריאתו היתה שזו אלי', לה' 'מי וזעקו עמדו שהכהני� ידי על סימלו. שה� ובמה ביווני�
וזכותו לוי שבט של שזכות� כולו, לעול� הוכיחו העגל, עובדי נגד במערכה לוי בני אל משה
�שמ את טמאו היווני� הנבחר. לע� נחשבי� �עדיי ישראל ושבני וקיימי�, עומדי� �אהר של
את ואיבדו מגדולת� ירדו ישראל שבני בזה שאש� זה הוא �הכה �שאהר להוכיח כדי המאור
זכות שאדרבה, כול�, ראו שבזה הנס, נעשה הטהורה המנורה של �השמ �בפ ודוקא מעלת�,

וקיימי�. שרירי� ישראל בני ומעלת �הכה �אהר

הניסי� על נוסח

בחנוכהבדברים לומר שנהגו הניסי� על נוסח �בי ההבדלי� את לבאר נוכל א� אלו,
בפורי�. לומר שנהגו הנוסח �לבי

מצייני�שמעתי אנו הניסי� על שבסו� הניסי�, על בנוסח ביאור נבנצאל אביגדור מהרב
ולבסו� ולאבד להרוג להשמיד ביקש �המ דהיינו, מידה, כנגד מידה בבחינת �הנצחו את
הנקודה את להדגיש כדי נקבע הניסי� על ונוסח הע$, על בניו ואת אותו שתלו הוא, �ונהפו

מידה. כנגד מידה הוא שמי� �שדי הזאת

לחנוכה,על שנקבע הניסי� על בנוסח הביאור א� שזהו �יתכ לעיל, שנתבארו הדברי� פי
כלל את המבדילי� הדברי� את ישראל, כלל של הייחודית הזהות את לאבד ביקשו היווני�
את לבטל ביקשו היווני� ,�ישכו לבדד ע� �ה הנבחר, ע� הינו ישראל שע� ומוכיחי� ישראל
על שומר ישראל שכלל למקו�, בני� �עדיי ישראל שכלל כולו לעול� שמוכיח הסוכות חג
נקבע שחנוכה החג, קביעות את הניסי� על בסו� שמדגישי� הטע� זהו המיוחד. מעמדו
נכשלו, שהיווני� כולו לעול� להראות כדי ימי�], [שמונה המתכונת באותה לסוכות כתוספת
שכל היווני�, מול המערכה בעת בדווקא נעשה �השמ �פ נס הנבחר. הע� נשאר ישראל שכלל
את הקב"ה עשה �כ ועל בישראל, השכינה השראת �שאי להוכיח היתה ומחשבת� מגמת�
מידה כנגד מידה וע"כ, בישראל. השכינה להשראת עדות שהיא הטהורה במנורה דווקא הנס
ישראל שע� עול� באי לכל וידוע גלוי שיהיה כדי הסוכות, חג דוגמת נוס� חג חכמי� קבעו
עד. לעולמי ועומדת קיימת בו והבחירה הנבחר הע� הינו ישראל ע� הייחודי, במעמדו נשאר
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ביותר:ובזה מדויק הניסי� על נוסח

בני�·
ÍÈבאוואח"כ נשארי� שתמיד למקו� בני� –

השכינהוהדליקו להשראת ועדות סמל הטהורה המנורה את –


˙וקבעוÂÓ˘�היווני ביקשו אותו הסוכות חג דוגמת ימי� שמונת �ב חג – חנוכה ימי
מידה] כנגד [מידה לעקור

גדולהולך תשועה העול�,·ÍÈÓÏÂÚעשית אומות עבור נועד חנוכה של שהמסר רמז –
שאינו �זמ הגשמי�, ימי בתחילת עראי לדירת קבע מדירת יוצאי� אנו בו הסוכות לחג בדומה
�השמ �פ נס וביחוד חנוכה, �כ כמו לה�, דומי� אנו �שאי כולו לעול� להראות כדי מתאי�,
בבחינת העול� מאומות חלק אינ� ישראל בני – כולו לעול� מסר להעביר נועדו שבמנורה,
את זוכרי� שאנו חג פנימי, חג שהינו פורי� [לעומת יתחשב' לא ובגוי� �ישכו לבדד ע� �'ה

הניסי�]. בעל זה נוסח חז"ל קבעו לא �ולכ לאומות, מסר בו �אי �א ההצלה נס

מיוחדת משמעות – בחנוכה ניסא פרסומי

בחנוכה.בדברים ניסא לפרסומי שיש המיוחדת המשמעות את לבאר נוכל אלו

שהרילעיל וסוכות, פסח דהיינו המסר, אותו ע� חגי� לשני �צור ישנו מדוע הקשינו,
�הזמ הלא ,�כ על יתרה חגי�. שני ישנ� ומדוע מצרי�, יציאת לזכירת מיועדי� שניה�
מצרי�, יציאת �זמ שהוא האביב בחודש הוא מצרי� יציאת זכירת שתכליתו לחג המתאי�

הגשמי�. ימות תחילת שהוא האסי� �בזמ סוכות נקבע ומדוע

מצרי�,הביאור ליציאת כזכירה נועד לא הסוכות שחג הגר"א, מדברי שהבאנו כפי הוא
ומדרגת� ממעמד� ישראל ירדו לא העגל מעשה לאחר שאפילו להעיד כדי נועד הוא אלא
נועד הסוכות חג בני�. על אב כרח� תשובת� את קיבל הקב"ה אדרבה, אלא למקו�, כבני�
שסימלו ענני� העגל, חטא על בתשובה שחזרו לאחר ישראל לבני שחזרו הכבוד לענני כזכר

לבניו. הקב"ה אהבת את

הגשמי�,בטור ימי בתחילת בדווקא נקבעו סוכה ישיבת ומצוות הסוכות שחג מבואר,
מצוה הינה בסוכה שהישיבה יידעו, העול� שאומות כדי לב, ישימו העול� שאומות כדי

היושבי�. נוחות עבור ולא מהקב"ה

בדבור,זהו רק ולא מעשה ידי על הכבוד ענני �עני פרסו� שיש, ביותר הגדול הפרסו�
שהזכרנו יצחק הפחד בעל של קושייתו מיושבת ובזה כולו, העול� כל עבור הנועד פרסו�
בפרסו� חובתינו ידי יוצאי� אנו �ואי הדלקה מעשה ידי על הנס בפרסו� �צור יש מדוע לעיל,
דוגמת נקבע בחנוכה הנס שפרסו� הוא, �והעני מצרי�, ויציאת המגילה קריאת דוגמת בפה
לדירת הבית �מ [יציאה מעשה ידי על הוא הנס פרסו� שבסוכות וכמו שבסוכות, הנס פרסו�
הרבי�]. רשות בפתח נרות [הדלקת מעשה ידי על פרסו� חז"ל קבעו בחנוכה �כ כמו עראי],

במהותחנוכה �וה החג, ימי במספר �ה הסוכות, חג במתכונת חז"ל ידי על נקבע כאמור,
זהה, מסר לפרס� נועדו אלו חגי� שני כולו. העול� עבור במעשה הנס פרסו� דהיינו החג,
לכל זה �עני מפרסמי� אנו שבסוכות וכמו שחטאו, למרות ישראל בבני מאס לא שהקב"ה
לכל, ונראה שניכר �באופ נרות מדליקי� אנו בחנוכה, ,�כ כמו בסוכה, ישיבה ידי על העול�
להשראת סמל שהיא הטהורה במנורה שנעשה נס ,�השמ �פ נס את ומזכירי� זוכרי� שאנו

למקו�! בני� ה� ישראל בני אחד, הוא המסר בישראל. השכינה
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פרסו�ובזה שחלוק לעיל, שהובאה זצ"ל סולוביצ'יק הגרי"ד של הערתו מיושבת א�
פרסו� זהו עצמו, ישראל כלל עבור נועד הנס פרסו� בפורי�, פורי�. משל חנוכה של הנס
ועל כולו, העול� כל עבור פרסו� שהוא חנוכה של הנס בפרסו� �כ �שאי מה במהותו, פנימי
לפי �א העול�, אומות עבור פרסו� בחנוכה חז"ל קבעו ומדוע זה, הבדל �מני הקשינו זה

במתכו נקבע חנוכה ומהות �שעני זה, ראויביאור הנס פרסו� שא� ,�להבי �נית סוכות של נת
הוא לעיל, כמבואר העול� אומות עבור נועד הנס פרסו� שבסוכות וכפי לסוכות, דומה שיהיה

.['�בעולמי גדול ש� עשית �['ול העול� אומות עבור הנס פרסו� נקבע שבחנוכה �הדי

לומרבנוסח במקו� �א חשמונאי, בית ידי על המנורה הדלקת את מזכירי� הניסי� על
נרות והדליקו – בחצר היה שזה נאמר במקדש המנורה את לפי·Â¯ˆÁ˙שהדליקו .�קדש

לעול� להוכיח בא המנורה הדלקת שנס להדגיש, ביקשו שחז"ל לבאר, �יתכ הנ"ל הביאור
כל. �לעי הגלוי במקו� המנורה את הדליקו �ולכ בישראל, שורה �עדיי שהשכינה Îכולו

וביתו איש נר

חנוכה.נקודה נר הדלקת חובת של ההגדרה הינה הנ"ל, הדברי� פי על המתבארת נוספת
[ללא וביתו איש נר דהיינו כאחד, הבית בני כל על כידוע מוטלת חנוכה נר חובת עיקר

ואחד. אחד כל על אישי חיוב �ואי ,[�המהדרי �מ �ומהדרי �מהדרי של התוספות

הגו�?מהו כחובת ולא הבית כחובת חנוכה נר חובת את קבעו חז"ל ומדוע בזה, הביאור

יצחקבספר קע"ג)גבורת וז"ל:(ע' זה, �עני ביאר

ויחיד יחיד כל על ולא מזוזה כמו הבית חובת הוי חנוכה שנר תקנו �שלכ ˘ÂÒÈ„נראה
·ÂÁ¯‰Ó Ï„·ÂÓ È„Â‰È ˙È·‰˘ ‰ÂˆÓ‰שידליק תקנו �ולכ לבית מחו$ כשיוצא הגנה �וצרי

�מימי מזוזה שתהא משמאל או המזוזה אצל ובחו$ יציאה, במקו� הפתח אצל המנורה
משמאל, È·‰Ó˙ומנורה ‡ˆÈ˘Î ÂÈÏÚ Ô‚‰Ï ‰ÊÂÊÓ ÂÓÎ ‰ÂˆÓ‰ „ÂÒÈ„Â
‡˘ ¯ÂÎÊÏÂ

„ÂÓÏÏ ÔÈ‡Â ÌÈ˘Â„˜Â ÌÈ¯Â‰Ë Â
‡Â ÌÈ‡ÓË Ì‰˘ ıÂÁ·˘ ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÓÂ‡ ÔÓ ÌÈÏ„·ÂÓ
Ì‰È˘ÚÓÓ

היווני�,והענין על �הנצחו את להדגיש באה חנוכה נר הדלקת שמצות שביארנו, כמו הוא
על המוטלת מצוה תקנו זה כנגד וע"כ, היהודי, הבית יסודות את לעקור בקשו שה� דהיינו
שכמו לסמל כדי המזוזה, כנגד מבחו$ הבית פתח על להדליק היתה התקנה זה ומחמת הבית,
היהודי. הבית קדושת על �מג חנוכה נר ,�כ כמו ,�המזיקי מפני הבית על �להג נועדה שהמזוזה

לחינו� מיוחד זמ חנוכה

זו.אף �בדר יתבאר בחנוכה שנהגו �חינו עניני על המיוחד הדגש

פעמי�אומות הייחודי. מעמדו את ולבטל ישראל בכלל להלח� מבקשי� העול�
�א לכלותינו', עלינו עומדי� ודור דור 'שבכל בבחינת הגו�, את להשמיד מנסי� שהאומות
יד מושיטי� האומות הטהורה. היהודית הנפש את הרוח, את לבטל בוחרי� האומות לעתי�
את לבטל היא, אחת וכוונת� האומות, כל אל והצטרפו בואו של בקריאה ישראל כלל אל

למקו�. בני� של מעמד ישראל, כלל של המיוחד בנסיו�Î‡מעמד� עומדי� ישראל כלל �א

________________
בא במנורה שנעשה והנס השכינה, השראת על מורה המנורה הדלקת �שעצ הוא, והעני� כ.

זה. לדבר �השמי מ� סימ� להוסי"

שמעוני ילקוט עי' תרפ"ד)כא. רמז להרמב"�(במדבר תימ� המל�)ובאגרת ושלמה .(ד"ה
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�שב הדעת על יעלה שלא וכמו מלכי�, בני הינ� ישראל כלל למקו�, בני� היות� מפאת
מתערבי� אינ� למקו� בני� שה� ישראל כלל �כ כמו הפשוטי�, הע� �המו אחרי יגרר �המל

העול�. באומות ומתבוללי�

ע�זהו אנו מיוחדי�, שאנו ובבנותינו, בבנינו להחדיר שעלינו שבחנוכה �החינו �עני
אחרי ולהיגרר מלהתערב ולהימנע זה, במעמד להתגאות עלינו �כ ועל הנבחר, הע� אנו סגולה,

חייה�. ובאורחות העול� אומות

תרל"ד)אמתהשפת חנוכה – חנוכה(בראשית נרות להדליק נהגו מדוע נפלא ביאור מביא
וז"ל: בחו$, אות� להדליק הוא �הדי שעיקר למרות בפני�

ישראל] נר [בס' המגיד 
ÌÈבש�Ù· ‰˙Ú ÔÈ˜ÈÏ„Ó˘ ‰Óמאוד שפלי� עצמינו שמחזיקי�
כנ"ל.בג מבחו$ ביתו פתח ומתקיי� חיצוניות נמצא בפני� וג� ¯ÌÈÓÁלות ˘˜·Ï ÏÏÎ‰Â

.Ï"
Î ˙ÂÈ
ÂˆÈÁÓ ˘Â¯ÙÏ ˙ÂÚ¯‰ ˙Â·˘ÁÓ ˘¯‚Ï ÏÎÂ
 ˙Â¯
‰ ˙˜Ï„‰ È"Ú˘ ˙"È˘‰Ó�וצרי
לדורות טובי� לימי� וקבעוהו הזה נס על הרבה שסמכו לחכמי� �להאמי האד�

אתדהיינו, ולפרו$ לחדור הצליחו שכבר הזרות ההשפעות את ולגרש להתאמ$ שעלינו
אל תיכנס לא �יוו שהשפעת לשמור לב ושי� לפעול עלינו היהודי. הבית של הקדושה חומות

המחנה.

חנוכה של המרכזי המסר

אברה�המסר ובחירת חדשה, אומה אבי להיות כדי נבחר אבינו שאברה� הוא, חנוכה של
למקו�. בני� בבחינת הנבחר הע� ישארו ישראל בני יהיה, אשר יהיה נצחית. היא חלציו ויוצאי

הנבחר,היוונים כע� ומעלתו מעמדו את איבד ישראל כלל העגל חטא שבעקבות טענו,
לטענת�, והבסיס היסוד הינה ישראל' באלקי חלק לכ� �שאי השור �קר על לכ� 'כתבו וגזירת
קיו� את מנעו ובפרט מילה, וברית החודש, קידוש שבת, שמירת על היווני� גזרו �כ ועל
לאחר שא� עדות הוא הנ"ל המצוות כל �שעני המקדש, בבית המנורה והדלקת סוכה, מצוות
השכינה אדרבה, אלא ומעמד�, מעלת� את איבדו ולא ישראל את הקב"ה שכח לא העגל חטא

עד. לעולמי ותשאר ישראל בכלל שורה �עדיי

כדיהכהנים, ביווני�, המאבק הובלת ואת המערכה הנהגת את נטלו ,�הכה �אהר צאצאי
השכינה השראת על לדורות השפיעו לא העגל חטא בעת �הכה �אהר של שמעשיו להדגיש

ישראל. בקרב

לכלחז"ל ניכר שיהיה כדי מבחו$, הבית פתח על המנורה הדלקת מצוות בחנוכה קבעו
הדלקת ,�כ כמו זה. במעמד שינוי שו� יהיה, ולא ,�ואי הנבחר, הע� �עדיי שאנו עול� באי
ומנוכרות זרות השפעות חדירת מפני המשמר על לעמוד שעלינו לנו, להזכיר נועדה המנורה
שעמדו הזה, �בזמ הה� לימי� �כזכרו עומדת המנורה הדלקת פנימה. המחנה אל היהדות לרוח
הקלוקלת ההשפעה את לעצור כדי ובמתיווני� ביווני� נלחמו הכהני� ובהנהגת ישראל כלל

.�יוו תרבות של

המקדשעל בבית הטהורה המנורה בהדלקת לראות נזכה זו �בדר חזקה עמידה ידי
.�אמ בימינו במהרה שיבנה השלישי

h
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יששכר בני בהמ"ד רב

פארק בארא

חנוכה בנר המהדרין מן מהדרין

בחנוכה החתומה גמר

נמצאחידוש שלא מה בחנוכה נמצא הלכה
כל �דנוהגי והוא מצות, בשאר
בכל ,�המהדרי �מ �מהדרי להיות העול�
ונפסק בהידורי� לקיימה מעלה יש מצוה
ד� (ב"ק במצוה שליש עד מצוה הידור בגמ'
ואנוהו, א%לי זה קלג: ד� ובשבת ט:).
נאה סוכה לפניו עשה במצות, לפניו התנאה
תורה ספר נאה ציצית נאה ושופר נאה ולולב
מזה, יותר �נוהגי בחנוכה אבל וכו', נאה
ברורה משנה ע' .�המהדרי �מ �מהדרי דהיינו

סק"ד. תרע"א

עלנר' לב: ד� ר"ה הגמ' בהקד� לומר
ר"ה של ביו"ט התיבה לפני העובר המשנה
מתקיע �מוספי תפלת (המתפלל מתקיע השני
(הבעל �הראשו ההלל ובשעת רש"י) %
שנא מאי ובגמ': ההלל. את מקרא שחרית)
"�מל הדרת ע� ד"ברב משו� מתקיע שני
שהיו בפרט [דבשחרית, כח) יד: (משלי
באו שלא אנשי� קצת היו ,�כוותיקי �מתפללי
נימא נמי הלל הכי אי מוס�] עד לבהמ"ד
�מל הדרת ע� דברוב משו� מקרא ‡השני

גזירת בשעת �יוחנ ר' אמר בגמ' �ומסקינ וכו'
שנו. המלכות

הטע�והנה נשאר לא שבמסקנה הג�
�דעת הסלקא ג� ,�מל הדרת ע� ברוב של

מו"ר משיעורי הורגלנו �(כ �ועיו סברא בו יש
שהסביר �עליו בבהמ"ד זצ"ל �ראוב הג"ר
שהוא אמינא ההוי את ודעת טע� בטוב
קיו� על רק לא שקאי ופשוט ראשונה), סברא
מלכיות, פסוקי על ג� אלא שופר, תקיעת
"א� לד. ד� במשנה עקיבא ר' אומר �שכ
מצינו �כ מלכיות". אומר למה תוקע אינו
למשחו �המל דוד שצוה �המל בשלמה
ג� שיקחו הנביא �ונת �הכה צדוק ע"י �למל
�המל יחי ואמרת� בשופר "ותקעת� שופר,
הדרת בזה ומוסבר א:לד). א' (מלכי� שלמה"
שופר דבתקיעת שופר, מצות קיו� לגבי �מל
נתקיי� ע� וברוב מלכיות, ביטוי נתקיי�

המלכות. הידור

אחרוהנה יוס� ע� יעקב כשנפגש
של ההרגשי� �מוב שני� כ"ב של פרידה
נתראה ויוס� השני�; אות� כל געגועי�
עוד" צואריו על �ויב צוארו על "ויפול לאביו
יוס� צוארי על נפל לא יעקב "אבל (מו:כט),
את קורא שהיה רבותינו ואמרו נשקו ולא
דוקא למה נשגבה, תמיהא (רש"י). שמע"
עמדו וכבר שמע, את קרא זו בשעה

בזה. המפרשי�

נו.)נר' (פסחי� שמצינו כמו לומר
אשר את לכ� ואגידה האספו יעקב כשאמר

________________
תוקע אינו �א ר"ע של (כביטוי למלכיות ששיי� שופר לתקיעת מיוחד �טע כא� המבואר לפי א.

�טע דעת�, להסלקא �ג להבי�, צרי� ,�ע ברוב של הידור לזה שיי� ומאד מלכיות) אומר למה

�בחינ ולא ההלל, בשעת �מיני ד' מצות שמקיימי� לסוכות, בפרט ההלל, לומר נר' .�ע ברוב להלל

כולל ,�היהודי כל לאחד בא �מיני ד' עני� הרי ההלל, �קוד לולב נטילת מצות �הסידורי בכל ֵַנדפס
שמא �משו נוטלי� אי� שבשבת עד .�טובי �ומעשי בתורה �מושל שאינו לערבה הדומה זה �ג

למי להעביר וצרי� �לקיי אי� יודע שאינו אל", מני אחד זה �אד ,�הרבי ברשות אמות ד' יעבירנו

."...�ע "ברוב בזה שיי� לכ� ישראל, כנסת לכל נתבטל זה �אד ובשביל שילמדנו,
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את לגלות ביקש הימי�, באחרית אתכ� יקרא
שמא יעקב אמר שכינה, ממנו ונסתלקה הק$
ה' ישראל שמע בניו לו אמרו פסול, בכ� יש
אחד אלא �בלב �שאי כש� אחד, ה' אלקינו
פתח שעה באותו אחד. אלא בלבנו �אי �כ
מלכותו כבוד ש� �ברו ואמר אבינו יעקב
יעקב הי' שלא הגמ' משמעות ועד. לעול�
שנתוכח אחר אלא מלכות, כבוד להזכיר יכול
מלכות בקבלת עמו יחד שבטי� י"ב שכל
מלכותו "כבוד בפרט נעדר. לא איש שמי�,
כל על ההבטחה �צרי הי' לזה ועד" לעול�
...�ונכו ויציב בברכת שאומרי� וכמו הדורות,
הוא ודור לדור יעקב... צור ועד... לעול�
�כ כמו קיימת". לעד ואמונתו ומלכותו קי�...
מלכיות שהוא ישראל שמע לומר יכול הי' לא
מעשרה עשירי זה פסוק שבר"ה (וכמו ה'
אבינו יעקב שפירש לפי וזה מלכות, פסוקי
במה הכוונה וזהו מלכות, היינו אלקינו שה'
עד מלכותו.) כבוד ש� �ברו ואמר שפתח
הנשיקה וזהו בצדקו, עומד יוס� את שראה
וכבודה וחשובה גבוה הכי פני� והקבלת
לומר יכול שעכשיו האהוב, בנו יוס� עבור
ש� �ברו שמי�, מלכות וקבלת ישראל שמע

מלכותו .·כבוד

בכסהבתהלים שופר בחדש תקעו פ"א
איזה שמו... ביהוס� עדות חגנו... ליו�
דשופר �יוב להנ"ל �א .�לכא יוס� שייכות
הי' הרי כנ"ל, הקב"ה, את ממליכי� ידו שעל
שהעיד יוס� ג� כולל השבטי�, כל לזה �צרי
הש� מש� ה' אות בהוספת הקב"ה עליו
עדות רומז [ג� ביהוס�. "עדות" וזהו ,�יתבר
של ע' אות ישראל שבשמע עדות על ביהוס�

"עד"]. דהיינו אחד, של ד' ואות גדולה ֵשמע
ברש"י ומובא יא. ר"ה שבגמ' השייכות ג�
יש �האסורי מבית יוס� יצא שבר"ה תהלי�
לומר שיוכל לאביו גר� דזה הנ"ל ע� לקשר
היו� שנכלל כמו ישראל, שבשמע מלכיות

השנה. ראש מלכיות בפסוקי

הס"דוחוזרים על דברינו לתחילת אנו
ע� ברוב דכתיב משו� מתקיע שהשני הטע�
�צרי שופר תקיעת בשעת �ולכ ,�מל הדרת
בספרי� מבואר והנה הידור. שזה ע� רוב
עד �נמש נוראי� ימי� של החות� שגמר
מנחת בעל מהה"ק יששכר בשער חנוכה.
ליקוטי בש� ד' אות אורה ימי מאמר אלעזר
וז"ל, ,�אלימל נוע� בעל תלמיד מהרי"ל
של החתימה הגמר הוא דחנוכה ידוע דהנה
ימי�, ע"ד חנוכה עד ומיוה"כ יוה"כ,

עכ"ל. המתקה, גמר ובחנוכה

יששכרגם מבני מנח"א בעל ש� מביא
ד', אות חנוכה �בעני נחמדי� דברי� בספרו
ד"ה חנוכה עניני מהרצ"א לקוטי בספר ג�
תיקו"ז, בזה"ק, משמע �שכ קט במעט �להבי
למטה בספר וע' בחנוכה. חתומה דגמר
אב"ד הה"ק מדודי חנוכה על יששכר

זוה"ק. בש� צ"ז עמוד קיוויאשד

מלכיותלפי"ז �עני �כ דכמו י"ל
�שעולי דהיינו בחנוכה, נגמר בשלמות
אומרי� השנה בכל כמו בר"ה במדרגה;
אינ� כולנו �דמרגישי בחשאי, בשכמל"ו
בגמ' המשל (וכמו הקב"ה את �למלו ראויי�
קדירה ציקי שהריחה �מל לבת ש�) (פסחי�
גנאי שיש בזה הנמשל גנאי, לה יש תאמר א�

________________
להיות עתיד הוא האומות אלקי ולא עתה אלקינו שהוא ה' אחד, ה' אלקינו ה' רש"י פי' ידוע ב.

מלכיות, כולל ישראל דשמע היינו מלכותו, כבוד �ש ברו� אבינו יעקב שהוסי" ומזה אחד. ה'

והי' �יתקיי ולעתיד ית', מלכותו נתקבל כבר ישראל דלגבי אלקות) לגבי רש"י (כמש"כ ג"כ הכוונה

ועד �לעול ימלו� ה' פסוק בשלח פ' מקאזני# המגיד ק"ז לדברי �מתאי וזה האר#, כל על למל� ה'

"�"קאי �ומתרג בהתגלות, הוא עתיד בלשו� ימלו� ה' דבקרא ,�קאי מלכותי' ה' אונקלוס �ותרגו

�עליה ויתנכר הפסוק על משינאווא מקח"ז יחזקאל בדברי דבריו מובא הסתר. בבחינת עכשיו,

טבת. ו' מוצש"ק, דילי' דהילולא יומא עיי"ש, (מב:ז),
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הקב"ה, את �להמלי ראויי� אנו �שאי לפי
אומרי� �לפיכ חיינו...) ומה אנו מה
מרגישי� ביו"כ משא"כ בחשאי, בשכמל"ו
הקב"ה, את �להמלי ראויי� אנחנו �שכ
גמר מיהו ר�, בקול בשכמל"ו לומר �ויכולי

בחנוכה. זו המלכה

מעלתוי"ל �שמזכירי באשרי ברמז
...�נפלאותי ודברי �הוד כבוד "הדר" הידור
האד� לבני "להודיע" הפע� עוד ואח"כ
שבחנוכה מלכותו, "הדר" וכבוד גבורותיו
�ומקיימי "להודיע", פרסו�, חיוב שיש
כל מלכות �"מלכות למלכות, �ונסמ בהידור,

עולמי�".

הבניתמכתי של בהתפלה יתדותי
זו שתפלה חנוכה, נר הדקלת קוד� יששכר

בהרבה ונדפס ישראל, אלפי �תו נתקבל
העול� כל על �"מלו נוסחתו בסיו� סידורי�.
�ביקר האר$ כל על והנשא �בכבוד כולו
תבל יושבי כל על �עוז �גאו "בהדר" והופע
כל �ויבי פעלתו אתה כי פעול כל וידע �ארצ
נשמה אשר כל ויאמר יצרתו אתה כי יציר
�מל ישראל אלקי ה' חנוכה) (בגי' "באפו"
ב' מוסי� �(כא משלה בכל ומלכותו
אחד כל לחנוכה). בשייכות גמטריאות
של היו� ברכת של הנוסח כל על משתומ�

חנוכה. נר הדלקת קוד� ר"ה

שג�אך סובר בני"ש שבעל מזה �מוב
י"ל זה ועפ"י בחנוכה, מלכיות השלמת
בחנוכה �לכ ,�מל הדרת ע� דברוב �דמכיו
�מהדרי כפילא, בהידור �נוהגי המלכה) (גמר

.�המהדרי �מ

h
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ט˘"‰¯‡ (כלל וז"בתשובה כתב ז') סי' לאחיו"ו וביזה שחיר! גדול אח ל:

ת שהוא בשני� הקט� ונדה בשני�, הימנו וקט� חכ� תלמיד ח"שהוא

הגדול. אחי� לרבות ואת שדרשו משו� נדוי נדויו א� בשני�, הגדול לאחיו

ומ� עמ� מעשה עושה אינו בתורה פני� נושא שאינו דכיו� שנדהו עשה יפה

עכ לכבדו חייב אינו ל."הדי�

¯ÂÓÂ"Ìי) משה ר"בדרכי סי' הרא"ד על הקשה דאינו"מ) מאביו שנא דמאי ש

לי בחידושיו שמואל מקו� בס' ותיר  לנדותו. כתב"רשאי דהרי ד,

לה�"הרמב גנאי שהוא לפי האבות בחיי אלא אחיו בכבוד המצוה שאי� �

וא הרבה בזה מצטערי� וה� תולדות� האבות"שיבזו כבוד אל חוזר הכל כ

והרא אבות. כבוד על יתירה מצוה כא� עכ"ואי� האב מיתת אחר מיירי ד."ש

·¯‰Âח) יעקב ע"שבות סי' שבכל�,"א בגדול אלא האח כבוד חיוב שאי� כתב ו)

הרמב של דבריו יורש"והביא שהוא הטע� ופירש אביה�, לכבוד שהוא �

כמ (דה"כתר�, כ"ש וכמ"ב ליהור�, נת� הממלכה ואת ג') (ד!"א בכתובות ש

עכ ומור"קג:) הרמב"ד. דלדברי כתב ש� משה בדרכי לכבוד"� מחל האב א� �

ע מחול הגדול ש."בנו

„ÈÁ]"[‡
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שמואל דשערי גדולה ישיבה

מתים ורשעים חיים קרוים צדיקים בענין
בחר�,כתיב תרח וימת לב) (יא: נח בפ'

ז לט: ב"ר (ע' ש� רש"י וכתב
�עדיי �מחר אבר� דכשיצא דברי�) להעיקר
הכתוב הקדי� ולמה הרבה משנותיו נשארו
יהא שלא אבר� של ליציאתו תרח של מיתתו
אבר� קיי� לא ויאמרו לכל מפורס� הדבר
�לפיכ לו �והל �זק שהניחו אביו כבוד את
א� שהרשעי� ועוד) (ס"א מת, הכתוב קראו
�במיתת א� והצדיקי� מתי� קרוי� בחייה�
חי איש �ב יהוידע �ב ובניהו שנ' חיי� קרוי�
בדברי הט"ז והקשו עכ"ל, כ) כג: ב: (שמואל
הא הלא וימת) (בד"ה �ח ולוית עה"ת דוד
הוא חיי� קרוי� והצדיקי� רש"י דסיי�
רש"י שפירוש �לעני למותר �א לכאורה
בחייה� א� שרשעי� בנוגע הוא �דיד �דהנידו
שא� שצדיקי� בנוגע ולא מתי� קרוי�

חיי�. קרוי� �במיתת

רש"יותירץ �דהוצר בזה"ל �ח הלוית
נקראי� דהרשעי� �בכ מה תקשה שלא לזה
יצא �האי מ"מ מת תרח ונקרא בחייה� מתי�
נחשב דהוא וא� אב, כיבוד חיוב בזה אברה�
א� אביו בכבוד אד� דחייב קי"ל הא למת
ובספר ה ו: ממרי� ה' הר"מ (עי' מותו לאחר
(�מדרבנ הוא או מהתורה הוא א� ש� מפתח
�במיתת א� והצדיקי� רש"י מסיי� לזה
קיימת הסברא לעול� דהשתא חיי� קרוי�
למתי� נחשבי� בחייה� דהרשעי� �כיו
�דחייבי �דהדי והא אב מכיבוד ה� �פטורי
בצדיקי� היינו מותו לאחר א� אב בכיבוד

עכ"ל. חיי� קרוי� �במיתת א� שה�

לסברתומבואר שמפרש �ח מהלוית
אברה� את פוטר מתי� קרוי� הרשעי�
רש"י) פירוש (על יעקב הנחלת אול� מכיבוד,
�שאי חדא טעמי�, כמה מפני בזה נתקשה

דהמחבר הוא זו בקושיא והביאור ,�כ �הדי
רשע אביו היה דאפילו כתב יח) (רמ: ביו"ד
ויש ממנו, ומתיירא מכבדו עבירות ובעל
כתב) בד"ה ש� (ביו"ד דהב"ח לזה להוסי�
חיוב דיש שסוברי� להשיטות דהמקור כתב
�מכא גופא הוא רשע שהוא א� אב כיבוד
קיי� לא שיאמרו אבינו אברה� חשש דלמה
לו �והל �זק שהניחו אביו כיבוד את אברה�
היה לא ע"ז ועובד היה רשע דתרח �כיו הלא
חייב �עני דבכל בע"כ אלא בכבודו חייב

עכ"ל. וכו' בכבודו

ליהועוד הוה דלא יעקב הנחלת הקשה
והביאור רשע, שהוא אלא שמת לכתוב
שסברי השיטות לפי דאפילו הוא זו בקושיא
מפני הטע� �אי רשע אביו לכבד מחויב דאינו
ש� הטור שכתב כמו אלא כמת נחשב שהוא
רק הוא אב כיבוד דמצות (צד:) בב"ק דאיתא
(בפ' כדכתיב �עמ מעשה שעושה למי
מעשה בעושה �בעמ ונשיא כז) כב: משפטי�
א יב: �ל �ל בפ' יפות בהפני� �(ועי �עמ
ז) (לט: מדרש לבאר דכתב במדרש בד"ה
אב מכיבוד פוטר אני �ל ,�ל �ל ש� דקתני
וא� אב מכיבוד לאחר פוטר אני �ואי וא�
מעשה עושה אינו דתרח משו� גופא הוא

או"א). מכיבוד פטור הוה ממילא �עמ

יעקבומשום הנחלת הוכיח אלו קושיות
א� שהרשעי� דסברת הוא ברש"י דהפי'
כתב �דהיא ליישב הוא מתי� �קרויי בחייה�
ולזה תרחק, שקר מדבר הלא �בחר תרח וימת
�כיו ח"ו שקר הוציא לא דהקרא רש"י כתב
א"כ מתי�. קרוי� בחייה� א� שהרשעי�
הנ"ל לדוכתיה קשיא הדרא לפי"ז נמצא
א� שצד'יקי� להוסי� רש"י �הוצר דלמאי

חיי�. קרוי� במיתת�
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(בד"הוי"ל אריה הגור דכתב
בחייה� א� שרשעי� דהטע� שהרשעי�)
דבר הוא החיות כי משו� הוא מתי� קרוי�
לרשע יש כי ומפני כלל.. הפסק לו �שאי
שלו לחיות יש כי מת נקרא הוא בסו� מיתה
י"ל א"כ עכ"ל, וכו' חיי� זה �אי והרי הפסק
רשעי� דווקא דלמה לרש"י קשה דהוה
סופ� צדיקי� א� הלא מתי� קרוי� בחייה�
במיתת� א� שצדיקי� קרא הביא וע"ז למות
שמסביר ש� אריה הגור �(ועיי חיי� קרוי�

חיי�). קרוי� במיתת� א� צדיקי� למה

רשעי�והנהב) (יח:) בברכות איתא
שנ' מתי� קרוי� שבחייה�
נשיא רשע חלל ואתה ל) כא: (ביחזקאל
יז: (שופטי� מהכא אימא בעית ואי ישראל,
יומת עדי� שלשה או עדי� שני פי על ו)
לעורר ויש מעיקרא המת אלא הוא חי המת,
דכתיב מתרח כבר זה ילי� לא הגמ' דלמה
שמפרש כמו חי הוה �שעדיי אע"פ תרח וימת

הנ"ל. והב"ר רש"י

קושיותוי"ל מכח הראייה לדחות דיש
לספר הכתובי� כל מנהג דהוא ש� �הרמב"
�כ ואחר ומיתתו �הב והולידו האב חיי
דכתב י"ל ועוד עכ"ל. וכו' �הב �בעני מתחיל
מת נקרא �לכ ש� ל"א בפסוק יפות הפני�
המשת� כל מה:) (סוכה חז"ל שאמרו כמו
ונקרא העול� �מ נעקר אחר ודבר שמי� ש�
תרח רק דאולי נמצא א"כ עכ"ל וכו' מת
ראייה זה �ואי בשיתו� עובד דהוה מת נקרא

רשעי�. לשאר

א�ומצינוג) רשעי� למה טעמי� עוד
אור עי' מתי� קרוי� בחייה�
המוכה בד"ה יד (כה: פנחס פ' הקדוש החיי�
ד"ה ראה פר' יעקב באהל וע"ע הוכה) אשר
אלא ד"ה (יח: לברכות יוס� בענ� וע"ע ראה
ב' אות שמעתתא לשב הקדמה וע"ע (�ב
בחייה� א� שרשעי� אחרות מקורות וע"ע
א' אות יתרו פ' תנחומא במדרש מתי� קרוי�

(כג.). [ב:ג] ברכות ובירושלמי

h

Ô‰ ˙ÂÎÂ
Á Ú·˘

˙ÎÂ�Áכמה חנוכה אלא ויכולו אי� השמי� ויכולו דכתיב עול� של ברייתו

ל (שמות משכ� עבודת כל ותכל ל"דאתמר ב)."ט

˙ÎÂ�Á.('א ז' (במדבר להקי� משה כלות ביו� ויהי דכתיב משה,

˙ÎÂ�Áפ ז' (ש� המזבח חנוכת זאת ד)."המזבח,

˙ÎÂ�Á.('א ל' (תהלי� לדוד הבית חנוכת שיר מזמור ראשו� בית

˙ÎÂ�Á.חשמונאי בית של עכשו של וזה ירושלי� חומת בית וחנוכת שני בית

˙ÎÂ�Áכאור הלבנה אור והיה דאתמר כמא נרות בה יש היא שא! העול�

כ ל' (ישעי' וגו' ו)."החמה

˙‡ˆÓ�Âלשל ורוש� רמז שלנו וחנוכת לזו, זו חנוכות כל הושוו אומר אתה

בתוכה. קורי� להיות שלה פרשה נאותה לכ� המדבר

Ú ˘¯„Ó]"˘¯ ¯Â„ÈÒ 'È‚ Ù"˘Ò È"[Î
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ערד מזהב', 'הנחמדי� מח"ס

מידה כנגד מידה
ב):איתא עא (ד� יומא 
Ô,במסכת·¯ Â
˙"

˙È·Ó ‡ˆÈ˘ „Á‡ ÏÂ„‚ Ô‰Î· ‰˘ÚÓ
ÔÂÈÎ .‰È¯˙· ‡ÓÏÚ ÈÏÂÎ ÈÏÊ‡ ÂÂ‰Â ,˘„˜Ó‰
‰È„È„Ï Â‰Â˜·˘ ,ÔÂÈÏË·‡Â ‰ÈÚÓ˘Ï Â‰
ÂÈÊÁ„
Â˙‡ ÛÂÒÏ .ÔÂÈÏË·‡Â ‰ÈÚÓ˘ ¯˙· ÈÏÊ‡Â
Ô‰Î„ ‰È
ÈÓ È¯ÂËÙÈ‡Ï ÔÂÈÏË·‡Â ‰ÈÚÓ˘
.ÌÏ˘Ï ÔÈÓÓÚ È
· ÔÂ˙ÈÈ :Ô‰Ï ¯Ó‡ ,ÏÂ„‚
ÔÈ„·Ú„ ÌÏ˘Ï ÔÈÓÓÚ È
· ÔÂ˙ÈÈ :‰ÈÏ Â¯Ó‡
‡Ï„ ÌÏ˘Ï Ô¯‰‡ ¯· È˙ÈÈ ‡ÏÂ ,Ô¯‰‡„ ‡„·ÂÚ

."Ô¯‰‡„ ‡„·ÂÚ „È·Ú

בספרווראיתי מקאזני$ הקדוש להמגיד
שנתפלא: הכפורי�) (ליו� ישראל' 'עבודת
Ì
Â˘Ï· ÂË˜
„ ‡
˘ È‡Ó ‰ÂÓ˙ ¯·„‰Â"
‡„·ÂÚ ÔÈ„·Ú' Ï˘-] ‡Â‰‰ ‰·ÂË ‰„ÈÓ‰
Ì‰· ÂÈ‰˘ ÌÈ·ÂË ÌÈ˘ÚÓ ÏÎÓ ¯˙ÂÈ ['Ô¯‰‡„
„ˆ ‰ÊÈ‡ Â· ‰È‰˘ Ì‰ÈÓÈ· ‰È‰˘ Ô‰Î‰ „‚


"‰‡
˘Â ‰‡
˜�בגליו בזה שכתבתי מה וראה .
תשע"א). (אלול 'מוריה'

רש"יוחשבתי דהנה יקר, �רעיו בזה
על בהעיד� �ואבטליו שמעיה שכוונת פירש

„‡‰¯Ô",עצמ�: ‡„·ÂÚ È„·Ú„"�שה היינו
"ÌÂÏ˘ ÈÙ„Â¯"שדיבר הגדול �מהכה בשונה ,

השלו�. �היפ שה� בדיבורי� קשות, אית�

אדמו"ר �מר כ"ק רבינו שהביא מה וידוע
ד"ה תרמ"ג שנת (שבועות זיע"א אמת השפת

עושי): ˆÍÏבפסוק '‰ :·ÂË Ì˘ ÏÚ·‰ Ì˘·"
ÈÙÏ ‡Â‰˘ Ïˆ‰ ÂÓÎ Y (‰ ,‡Î˜ ÌÈÏ‰˙)
ÈÙÎ ‰ÏÚÓÏ˘ Ïˆ‰ ‰Ï‚˙Ó ÍÎ Ì„‡‰ ˙ÚÂ
˙

."ÌÈ
Â˙Á˙‰ ˙„Â·Ú ˙ÚÂ
ידועי�˙ והדברי�
בספר וראה החסידות, אבות רבותינו בספרי
יבואר): או ד"ה בשלח (פרשת לוי קדושת

‰ ˘Â¯ÈÙ ¯Ó‡ Ë"˘Ú·‰ ‰
‰„"'ÍÏˆ '‰' ˜ÂÒÙ
ÔÎ Ì‚ Ì„‡‰ ÌÚ ‚‰
˙Ó '‰ ÍÂ¯· ˙"È˘‰˘
Ïˆ‰ Ì‚ ‰˘ÂÚ Ì„‡‰˘ ‰Ó ÏÎ˘ ,Ïˆ‰ ÂÓÎ
Ì„‡‰ ÌÚ ‚‰
˙Ó '‰ ÍÂ¯· ‡¯Â·‰ ÔÎ ,‰˘ÂÚ

"‰˘ÂÚ ‡Â‰˘ ÂÓÎ ÔÎ Ì‚.רבות ועוד ,

לשמעיהוהנה אמר הגדול �הכה
לשלו�', ש'יבואו �בזיו �בלשו �ואבטליו
יבואו ה� דווקא �שאכ לו השיבו ובחכמה
ועבדו שלו�' 'רודפי שהמה �כיו לשלו�,
שה� ובזה שלו�, רוד� שהיה �דאהר עובדא
למידה וזוכי� ציל� ה' % השלו� את מבקשי�
לחיי� �ליל יזכו ה� שא� מידה כנגד
שאינו הגדול, �הכה הוא, ואילו ולשלו�;
�ליל לזכות יוכל לא ג� ממילא שלו�, רוד�

לשלו�.

יודע" אתה והנגלות "הנסתרות

אומרי�:בתפילת הכפורי� ÏÎיו� ‡Ï‰"
."Ú„ÂÈ ‰˙‡ ˙ÂÏ‚
‰Â ˙Â¯˙Ò
וזה‰

שהקדי� �הלשו סדר על תמהתי מכבר
מנה, מאתיי� שכלל בעוד לנגלות נסתרות
שהוא בודאי הנסתרות כל יודע הקב"ה וא�
בלישנא לומר לנו והיה הנגלות, כל את יודע
והנסתרות הנגלות כל הלא % זו' א� זו ד'לא
אתה הנסתרות כל הלא לומר או יודע, אתה
כל את יודע שהקב"ה �שכ מכל ונדע יודע,

הנגלות.

המסופרועלה ע� הדרוש �בדר ברעיוני
א): לג ה"ג, דפאה (פ"ז הירושלמי בתלמוד
Ï˘ ‰˘‡¯· Ô
È˜Â ‡·˘ ÏÚÂ˘· ‰˘ÚÓ"

"˙ÙÏ(ב קיא (כתובות הבבלי ובתלמוד ,
הרחבה: ביתר זאת È˙Ú„‰מסופר ,Â¯Ó‡"

Ï‡Â ,ÏÂ„‚‰ ¯Â˘ Ï˘ ˙ÂÈÏÎ È˙˘Î ‡‰˙˘ ‰ËÁ
Â‰ÂÏ˜˘Â ˙ÙÏ· Ô
È˜ ÏÚÂ˘ È¯‰˘ ‰Ó˙˙
È¯ÂÙˆ Ï˘ ‡¯ËÈÏ· ÔÈ¯ËÈÏ ÌÈ˘˘ Â· Â‡ˆÓÂ
Î"ÙÚ‡Â ,ÂÎÂ˙· Â˙„ÈÏ ‰˘Ú˘ „Ú Â· ·˜È
 -)

."(ÔÈ¯ËÈÏ ÌÈ˘˘ ¯˙ÂÓ‰ ˙‡ ÂÏ˜˘
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מוסר',וראיתי 'שבט בעל �להגאו
הירושלמי, תלמוד על אליהו' 'אגדת בחיבורו
בפקחותו שהשועל חדש, דבר בזה שכתב
במקו� ולא הלפת �בתו דווקא קינו את עשה

˘‰˘ÏÚÂאחר: ÈÙÏ ‰Ê‰ ‰˘ÚÓ‰ ‡·Â‰"
˘‡¯· Ô
È˜ Â˙ÂÁ˜ÈÙ·Â ,‡Â‰ ˙ÂÈÁ·˘ Á˜ÈÙ
ÌÂ˘„ Ô˙Â
 Ì„‡ Ï˘ Â˙Ú„ ÔÈ‡˘ ÌÂ˜Ó ,˙ÙÏ‰
ËÂÏ˘È ÔÙ ,ÏÎ‡Ó Ï˘ ¯·„· Â
È˜ ‰˘ÚÈ ‰ÈÁ
‰·¯„‡ ‡Â‰Â ,ÂÏÎÂ‡Ï ‡Â·· Ì„‡ È
· „È Â·
ÈÓ ÔÈ‡˘ ÁÂË· ˙ÂÈ‰Ï ,ÍÎ ˙Â˘ÚÏ ÌÎÁ˙

Ú˙Ù· ÂÈÏ‡ ‡Â·Ï È„Î ,ÂÈ‡ ÂÓÂ˜Ó Ú„È˘
ÌÂ˜Ó· Â
È˜ ‰˘ÚÈ Ì‡ Î"‡˘Ó ,Â„ÂˆÏ ÌÂ‡˙Ù
ÂÈÏÚ Â‡Â·È ÂÈ¯Á‡ Â¯ÊÁÈ ÔÙ ,Ô
˜Ï ˙ÂÈÁ‰ ‚‰
Ó
ÈÓ ÔÈ‡ ˙ÙÏ· Ï·‡ ,Â‰Â˘Ù˙ÈÂ ÌÂ‡˙Ù

."·Â˘ÁÈ˘

מוסרוהוסיף להוציא מוסר' 'שבט בעל
השועל: של ממעשהו ÊÓ‰השכל ‡ˆÂÈ‰"

˙ÂÓ‰·Ó Â
ÙÏÓ' (‡È ,‰Ï ·ÂÈ‡) Í¯„ ÏÚ „ÂÓÈÏ
È
ÙÓ ‡·Á˙‰Ï ÍÈ¯ˆ‰ Ì„‡ :‡Â‰Â ,'ı¯‡
ÔÙ ,‰ÊÏ ÌÈ„ÁÂÈÓ ˙ÂÓÂ˜Ó· ‡·Á˙È Ï‡ ‰
ÎÒ‰
‡Ï‡ ,Â˙Â‡ Â‡ˆÓÈÂ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ÏÎ ¯Á‡ Â¯ÊÁÈ
ÌÂ˜Ó ‡Â‰˘ ‰ËÂ
 ˙Ú„‰ ÔÈ‡˘ ÌÂ˜Ó· ‡·Á˙È
."¯·Â„ÓÎ ÏÚÂ˘‰ ÔÈ
ÚÎ ,Ì˘ ¯˙˙Ò‰Ï ÈÂ‡¯

בקוב$וזה בזה כיוצא כתבתי מכבר
קלז) עמוד קכג, �(גליו וישראל' �אהר 'בית
אסתר, מגילת על שני בתרגו� המסופר אודות
ודתו אחשוורוש �המל דבר השמע שבעת
הסתיר הבירה �שוש אל רבות נערות ובהקב$
�המל פקידי מעיני אסתר את הצדיק מרדכי
הפקידי� שידעו �ומכיו ביתו, �בתו ויחביאה
מסתרת שהיא הבינו אסתר של טיבה את
�המל ויוציא לאחשורוש, זאת והגידו עצמה
מפקידי תסתתר אשר הנערה כי פקודתו את
מרדכי זאת וכשמוע להמית, דתה אחת �המל

לרחוב השוקה לאסתר והוציאה מאוד נתיירא
.�המל בית אל נלקחה ומש� העיר

שלוכבר שמעשיו המפרשי� העירו
שהוציא מה בשלמא הבנה: משוללי� מרדכי
שפיר אתי ממחבואה, אסתר את מרדכי
�המל מגזירת שנתיירא לפי �כ שעשה
אל להוציאה ראה מה אול� המיתה, ומעונש
פשיטא והלא השוק, לכיכר הרבי� רשות
א� מאשר העיר ברחוב יותר גדולה שהסכנה
בספר בזה שכתב מה וראה בביתה, תשב

הלוי'. 'מנות

בשמואלא האמורי�, הדברי� �ה �שה
מי השועל: של וכמעשהו מוסר השבט של
הרי דבר%מה, ולהסתיר להחביא שחפ$
גלוי במקו� הוא �לכ ביותר הטוב שהמקו�
וזו לחפש. הדעת על יעלו לא ש� כי וידוע,

מרדכי כוונת ושיג�הייתה שיח� את בהבינו
שהג� יסברו שהמה ,�המל פקידי של
מחשש אסתר, את להסתיר מתיירא שמרדכי
לשומרה יעדי� הוא אול� ,�המל גזירת
שלא ובודאי ,�העי �מ הסמוי כדבר בביתו
ודווקא ובשווקי�, ברחובות לטייל יתננה
כי העיר, רחוב אל לצאת לה הורה �כ מפני
מסובב הקב"ה אול� אחריה. יחפשו לא ש�
אסתר את למצוא הפקידי� ביד סייע הסיבות
רפואה להקדי� כדי השוק, בכיכר אפילו

.�המ של למכתו

אתועם :�כא ונאמר נענה א� זה �רעיו
את מאשר ולגלות לדעת קשה יותר הנגלות
הרבותא וזהו דהשועל. וכעובדא הנסתרות,
שאת בלבד זו שלא הקב"ה, את שמשבחי�
הנגלות את אפילו אלא יודע, הוא הנסתרות

הוא. יודע לגלות�, אד� בני �דר �שאי

h
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ב"ח "�המל "מעדני מח"ס

אשדוד

שונים בענינים והערות הארות
["xe`nd" x`etnd uaewd ly mixwid mi`xewd z`n zeaebz lawl ce`n gny`]

שמעיה אצל למד הלל היכן א.
ואבטליון

היהבגמ' שלא �הזק דהלל במעשה לה: יומא
ועלה ביהמ"ד לשומר לשל� בידו
לומר שרצו יש מהשלג, �ונסתכ הגג לארובת
בה דמטו [וכמדומה בבבל היה זה מעשה כי
שמעיה אצל שלימודו שליט"א �מר מש�
נותנת הסברא לכאו' �א בבבל], היה �ואבטליו
יושבת שהיא �כיו שלגי�, יורדי� לא שבבבל
בזבחי� ועי' (פז:), בפסחי� כמ"ש בעומק,
דחשוכא. ארעא דהויא (כד.) �וסנהדרי (ס:)
לד:) ופסחי� יז ו, (בראשית רש"י נמי וכמ"ש
�בקידושי ר"ת לשיטת [וקצ"ע רבי� ועוד
שהרי לדרו�, �מצפו �מוש הפרת שהיה (עא:)
בבירור (ואמנ� מא"י נמוכה יותר בבל
בבל �שבצפו אמרו בבל יוצאי אצל שערכתי
המפות)]. בספר וכ"ה שלגי�. יורדי� היו �כ
בא"י, היו �ואבטליו ששמעיה משמע וג�
�ב �ושמעו טבאי �ב מיהודה קבלו שהרי
בירושלי�, שהיו (יט.) בברכות ועי' שטח,
בצאתו הכה"ג את שפגשו (עא:) מיומא וכ"מ
(בבל הראשוני� דורות בספר ושו"ר מהקודש.
ללמוד מבבל עלה הלל שבאמת פ"ד) וא"י
וחזר בירושלי�, �ואבטליו שמעיה מפי תורה
בתירא בני והכתירוהו לא"י עלה ושוב לבבל,
�מהגאו שמעתי �וכ סו.). (פסחי� לנשיא
אלקנה הרה"ג לידי"נ ושו"ר שליט"א. �הנאמ"
ח"א ודורשיו דור דור בספר שליט"א אליאסי
(פרק ופרח כפתור מספר שהביא (663 (עמ'
לה:) (מיומא דהכא דהמעשה שכתב ה')
לא"י עלה �מכ ולאחר בבבל, אירע באמת
הנ"ל עא: ביומא דמצינו והא לנשיא, ונתמנה
או לרגל, שעלו אפשר בירושל�, שהיו

ש�. דירת� היתה עת שבאותה

מאה יום בכל ללמוד צריך האם ב.
הלכות

כתבבעיון עג.) ונדה טו: (תמורה יעקב
הלכות. מאה יו� בכל ללמוד �שצרי
בביאורו הגר"א בש� שהביאו ראיתי �[וכ
הגירסא �ושכ קעד), (עמ' חנה לתפילת
למשלי בביאורו לו �ועיי ואמ"א. בתוספתא.
(מראית החיד"א רבינו עליו והשיג כט]. כד,
קנה סי' או"ח יוס� וברכי עג. נדה �העי
ישראל לכל חיי שבקת לא דא"כ סק"ב),
כתב �ושכ ,�כ כל ללמוד יכולי� שאינ�
שלמה לרבינו נב) �(סימ הרשב"ש בתשובות
וראיתי המנהיג. ספר מש� התשב"$ של בנו
בספר �זילברשטי שמואל אברה� להרה"ג
שכתב ע"ג) ז ד� (בראשית והלכה תורה
�מקומ איזהו דבפרק יעקב, �העיו בעד להלי$
הלכות ממאה יותר יש יו� בכל שאומרי�
�החשבו שביאר [וכתב הקרבנות בענייני

עי"ש. אחר]. במקו�

פילגשים שם ביאור ג.

ש�שמעתי בטע� האר"י רבינו בש�
�קידושי שכשעושי� פילגש,
אותיות מייחדי� וישראל, משה כדת וכתובה
וחמשת יו"ד, בצורת הטבעת ה'א. יו'ד
את כשמוסיפי� ה'א, �ה הכלה אצבעות
כתוב"ה �שכ ה'א, וא'ו ג� מייחדי� הכתובה
גומרת הכתובה, ע� החופה ו"ה. כתב אותיות
�לכ ה'א. וא'ו ה'א יו'ד הקדוש הש� את
שזכו ואשה איש יז.) (סוטה חז"ל אמרו
.�אוכלת אש זכו לא ביניה�, שרויה שכינה
וכתובה �קידושי בה �שאי בפילגש ואילו
ואכמ"ל, והראב"ד, הרמב"� מח' זו [ואמנ�
ש� יחוד בה �אי כתובה], לה �אי לכו"ע �א

נק �כ ועל פלג%ש�.ו=ה שהיא פילגש ראת
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לאובצאתי האר"י בכתבי �כ חופש'י
קול בספר הובא �שכ ראיתי רק בידי, עלתה
וכ"כ הגר"א. מש� ו) כה, (בראשית אליהו

מדנפשיה. כא.) �(סנהדרי יהוידע �בב

וכמה שבשמינית שמינית ביאור ד.
סיני הר של גובהו

רב,בגמ' אמר אשי בר חייא "א"ר ה. סוטה
אחד בו שיהא �צרי חכ� תלמיד
היינו שבשמינית שמינית בשמינית". משמונה
�דר מהרש"א וכתב וארבע, ששי� חלקי אחד
ושלוש, ששי� בגימטריה עולה רוח ג"ס רמז,
גס אינו שבשמינית שמינית רק לו שיש מי

בששי�. בטל זה �קט אחוז �שכ רוח,

אותובסוף (בלקוטי� התורה חנוכת ספר
ע"ג), יח (ד� יאיר דברי ספר מש� ביאר ר"ז)
רבה, אמר (ע"ב) ע"ג ד� בתרא בבא דבגמ'
כהר דהוה יומיה בר אורזילא לי חזי לדידי
פרסי. ארבע הוי? כמה תבור והר תבור,
חמש סיני הר של שגובהו איתא ובמדרש
שבשמינית שמינית שגובהו נמצא אמה. מאות
אלפיי� מיל של אורכו שהרי תבור, מהר
מיל. רבע ה� אמה מאות חמש וממילא אמה,
הר של גובהו זה ולפי מיל, ארבע יש בפרסה
נכפיל� וא� מיל, עשרה שש היה תבור
סיני הר של אמה מאות חמש פעמי� בארבע
משמינית אחד וזהו וארבע. ששי� נקבל
ענוה רוצה הקב"ה היה א� שהרי שבשמינית,
אלא בעמק, או בגיא התורה את �לית לו היה

גאוה. של משהו מעט שיהיה �צרי ודאי

להוהנה דמייתי וראיתי ש� עיינתי
לכ�), הזה החדש (פר' בא פר' המדרש מש�
ולע"ע אמה, ת"ק היה סיני הר של שגובהו
למערכת שלחתי וג� ש�, מצאתי לא

מצאו. ולא בתשובה לדופקי החשובה

המלך דוד אודות עניינים כמה ה.

אריכותשמעתי יש מפאנו הרמ"ע שבספרי
שפל הכי היה דוד מה מפני דברי�
השיגה כאשר וחיפשתי משפחתו, מכל ובזוי

ואודה בזה, שדיבר להרמ"ע מצאתי ולא ידי
עיני. את שיאיר למי

(שמואלובהא לשמואל אמר שהקב"ה
שאול אל מתאבל אתה מתי 'עד א) טז, א'
�קרנ מלא ישראל, על �ממלו מאסתיו ואני
כי הלחמי בית ישי אל �אשלח �ול �שמ
לי הזוהר, בש� אמרו .'�מל לי בבניו ראיתי
הוא כביכול, עלי �מל שיהיה �מל % �מל
�כ מצאתי לא ולע"ע מקיי�! ואני גוזר
יהוידע �בב נמי הובא �שכ ראיתי רק בזוה"ק,
טז: �קט מועד ובגמ' עי"ש. יג.), �(עירובי
�יונת רבי אמר נחמני בר שמואל רבי אמר
הוק� הגבר ונא� ישי �ב דוד נא� דכתיב מאי
של עולה שהקי� ישי' �ב דוד 'נא� על.
צור דבר לי ישראל א%להי 'אמר תשובה.
יראת מושל צדיק באד� מושל ישראל
הכי אבהו רבי אמר קאמר? מאי א%להי�',
ישראל צור דבר לי ישראל א%להי אמר קאמר,
שאני צדיק. בי? מושל מי באד�, מושל אני
טו, בשמו"ר וכעי"ז מבטלה. והוא גזרה גוזר

ועוד. א. תבא כי ותנחומא ג. י, ודב"ר כ.

(מו"קועוד ח"א ישראל במאור �עיי
דוד נשמת ביסוד ענייני� כמה שביאר טז:)

יצרו. ומלחמת ע"ה �המל

הניקוד בשינוי הגר"א ביאור ו.
הדברות בעשרת

תרצח',כידוע 'לא פעמיי� בתורה נאמר
בקמ$, תרצח לא מנוקד ָבאחד
בש� וביארו בפתח, תרצח לא מנוקד ַובאחד
ת"ח על רומז בקמ$ תרצח דלא הגר"א
ובפתח מורה, ואינו ומקמ$ להוראה שהגיע
ופותח להוראה הגיע שלא מי על רומז
הפילה חללי� רבי� כי נאמר שעליה� ומורה,
הרוגיה כל ועצומי� זמנו], לפני שיצא [כנפל

עיניו]. ועוצ� להוראה שהגיע [זה

שינויוהנה אחרי לתור בספרי� בינותי
שלנו שבספרי� וראיתי הנקודות, �בי זה
זה, חידוש במקור �א בקמ$. מנוקדי� שניה�
לטע� �העליו הטע� �בי ההבדל כתב
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ואיש סימני� קוראי� �ובתיקו .�התחתו
הכל �התחתו וג� �העליו בטע� ג� מצליח

וצ"ב. בפתח. הכל �קור �ובתנ" בקמ$.

ציציות הוצאת בענין ז.

זה,בשו"ת �בעני �הארי א' �סימ ח"ב יחו"ד
שהעיד השו"ע �מר בדעת וביאר
הטלית ללבוש שהמנהג כג) (סי' בעצמו
והאחרו' המאמ"ר וכמ"ש הבגדי�, מתחת
בשער מהרח"ו �לשו ומפורסמת בדעתו,
היה �קט הטלית "ג� ע"ב): ז (ד� הכונות
חלוקו גבי על מלבושיו משאר למטה לובשו
כאות� שלא גופיה], היו� [הנקרא
גדול וטעות בגדיו כל על ללבשו המתייהרי�
וכתב .[�להל [וראה האמת!" �הפ ביד� הוא
�רבנ רבותינו כל אצל ראינו �"וכ שליט"א �מר
ללבוש נהגו שכול� שלפנינו בדור קשישאי
הציציות וג� בגדיה�, תחת �קט הטלית
�לטחו באתי לא והנה בבגדיה�", מכוסות
בו שדשו זה �בעני ולדוש טחינא קימחא
ממו"ר שמעתי זה, �עני הזכירי מידי רק רבי�,
אחד חכ� פגש פע� כי שליט"א יוס� הגרי"צ
להוציא שחובה �וטע בעוז לח� אשר ספרדי
�כ פרס� וא� לבגדי�, מחו$ הציציות
ולא ראו עיננו הלא הגרי"צ ושאלו בכתביו,
ולא הקוד� בדור הספרדי� חכמי כל את זר
לבחו$? ציציותיו את שהוציא מה� אחד היה
נקב היה כי וכו', שקר בשפת השיב והלה
אלא הציציות, יצאו שממנו גלימת� בשולי
בילקו"י (וראה �העליו במעיל שנתכסו
�ובשלח מב, סעי� ח �סימ ציצית הל' מהדו"ב
�המעיי והנה קיב). אות ה מע' ח"ב המערכת
פני על הפרוסות התמונות במאות בוחנת �בעי
"תולדות ספר של עמודיו מאות לשש קרוב
חכ� אפילו ימצא לא לע�", שלו� הבא"ח
לבגדיו, מחו$ יוצאות שציציותיו אחד ספרדי
הציצית שבגד אחד אפילו �שאי �שכ וכל
�שכ ,�העליו המעיל מתחת ייראה עצמו
שלבשו הפסי� ע� החלוק להדיא ניכר בכול�
וזה כפתורי�. ע� חולצה או המעיל, מתחת

והדחויות המוזרות כאוקימתות שלא להדיא
הספרדי� חכמי שכל הנ"ל, הספר פטרוני של
על לחלוק� מבעד ציציותיה� מוציאי� היו
יכול אינו זה שדבר ומלבד ש�, שהיה נקב ידי
ידיה מדויל שכעת בה עוד במציאות, להיות
ולא היה שלא להדיא ניכר זה ומספר משתלי�

מעול�. נברא

בעי�ועתה �שהמעיי מגיד, אני חדשות
הישיבות בחורי של בתמונותיה� בוחנת
(המובאות האיומה השואה לפני "הליטאי�"
שקאפ כהגר"ש ישראל, גדולי תולדות בספרי

גדוליוהגרי" חדש, הגרמ"מ סולוביצ'יק, ז
בחור אפילו כמעט ימצא לא וכיו"ב), הדורות
לבחו$, ובולטות יוצאות שציציותיו אחד
הח"ח �הגאו של המפורסמת בתמונה ואפילו
אחד אצל אפילו נראה לא ביתו, בפתח יושב
[ובספר מגולות שציציותיו אותו מהסובבי�
הגר"א, על כ' יז) סי' ציצית (הל' רב מעשה
גדול טלית �כעי לבגדיו מתחת הוא לובש �וכ
הציציות שג� ומשמע .�גפ צמר של מבגד
טובא אדוק המשנ"ב ובד"כ לבגדיו, מתחת
לדחוק יוכל שהרוצה אלא הגר"א, בדעת
א"א ומ"מ בציציות, ולא בטלית רק דאיירי
מהרח"ו בדברי ג� �כ לפרש �אופ בשו�
חולצה לובשי� היו לא בזמנ� �שכ הנז"ל,
היו בגדיה� אלא ממעל בנפרד ומכנסי�
בדברי �כהוג �והמעיי חלוק, �כמי עשויי�
האר"י בדברי העמיד שלא יראה המג"א
נראה דהכי כתב אלא הציציות, את שיוציא
לדייק אפשר �וכ לאיפלוגי. ואתא גופיה, ליה
איני מוילנא הגר"א ובדור המשנ"ב. �בלשו
אומר והדבר המציאות], היתה �היא יודע
קח �סימ (או"ח ח"ט ביבי"א וע"ע דרשני!
לעז הוצאת על דני� שאנו עד ומעתה יח). אות
כלפי �נדו באו, מקרוב חדשי� דורנו בני על
ואבות אבותנו על לעז להוציא שלא לייא
ומ"מ ציציותיה�! את הוציאו שלא אבותנו
שחש למי אמורי� דברי �שאי ופשיטא פשיטא

הציציות. הוצאת ידי על ביר"ש חיזוק
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קודם מה – כהנים ברכת או ותיקון מנין

תובב"א ירושלי� עיה"ק

שליט"א,כבוד רבינוביץ גמליאל הג"ר
שו"ת אודך אני גם ספרי מחבר
שאל מיוחדים, ספרים וחידושים והערות
יותר מה כוהנים, ברכת או ותיקון מנין כשיש

כהנים. ברכת לכאורה חשוב

גרשוןולענ"ד רבינו שבזמן שמובא אמרתי
וכולם כהנים מאות כמה התאספו
אבל ובהידור, ביופי כהונה בבגדי מלובשים
פשוט שהלבישו מאד עניים כהנים שני שם היו
כל עם להשתתף באו והם שלהם, כעניות
יגן זכותו הנביא אליהו שם והתגלה הכהנים
הכהנים של השמחה כל וראה עלינו

רב בשמחה כהונה בבגדי ה,המלובשים

האלו הכהנים שכל להם אמר הנביא ואליהו
השנים אלו ורק באמת, כהנים אינם הם
אז, שקרה זהו אמתיים, כהנים הם העניים
א"כ שליט"א, כת"ר לשאלת לענ"ד וא"כ
רק הם האמיתיים הכהנים שהיום כך ודאי
הם בזמנו, ותיקון תפילת אבל כהונה, בחזקת
האמיתי הזמן זהו שתפילתם אחוז במאה
הכי הוא ותיקון להתפלל הגדול והתיקון

ומתקבל. חשוב

לוהמכבדו הראוי הכבוד בכל

תשע"ב תמוז חודש דראש ב'

þèþîëôí öîñîëï

זבול שער ספרי מחבר

n

שבביתו הדלקה ע"י רחוקה במדינה חנוכה נר לצאת

הבדלה לפני מלאכה

mely zkxrnl
בשםבגליון מובא והגית של תשע"א כסלו

(מנח"ש זצ"ל זלמן שלמה ר' הגאון
לא שעדין במקום נמצא שאם סנ"ו) ח"ב
ע"י יד"ח יוצא אזי חנוכה כבר ובביתו חנוכה

בביתו. ההדלקה

הפוך-נמצאויש במקרה הדין מה לעיין
רחוק במקום לא"י מזרחה
היום יאיר כבר בביתו חנוכה וכשיתחיל

שנמצא. במקום

*
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בקשרבגליון שקו"ט הבאתם תמ"ט
הרי"ף ולפי הבדלה לפני למלאכה
לחזור לאדם שאסור משמע לאלפים והחסד
הכנסת לבית הגיע שבה במכוניתו לביתו
בחדר אור להדליק אסור וכן שבת לפני
רוב אצל כזו הנהגה מצינו ולא המדרגות

הציבור.

בברכה,

èþëòï−ê µîòì
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לאלהערתו לפ"ר שליט"א, כת"ר של הא'
במקומו בזמנו שלא שיי"ח מסתבר
מוכח ח] ב [כלל הרא"ש מתשו' ש�.
אפרי� יד [בשו"ת גברא. חובת שהדלקה
או חו"ג הוה אי להלכה נפ"מ בזה �ד סס"ג
א� הגברא, על שהמצוה נמצא הדלקה], רק
תשו' עי' בביתו. עבורו �מדליקי א� שדי
חדשי�) (תוס' יג סי' ובחכ"צ סצ"ט, הרמ"א
הב"ב כל מוציא �לחינו שהגיע �קט דאפי'
חוב"ג הוה וא� ההדלקה. ראו שלא אע"פ
ידלקו שבביתו שהעיקר וצ"ל בזה, יי"ח �אי

גברא חובת שהוא כלומר ניסא פרסומי משו�
ואומדנא שליחות �מדי ואולי בביתו, שידליקו
מש"כ [ועי' נ"ח, מצות לקיי� ב"ב �רצו �שכ

תלח]. בקונ' ת"ל

שאינהואפי' שא"פ כמשמעת א"ת
ע"י אפי' בביתו ניסא פרסומא רק גברא חובת
בזמנו, שלא דהוה בזה אול� ובניו, אשתו
נאמר �ואי הדלקה, ללא הלילה שעבר נמצא
בבית. שהדליקו במה למפרע שיי"ח בבוקר
שידליק עדי� במקומו להדליק יכול א� �לכ
פשוט שכבר בפרוטה, ישתת� או במקומו
נוע� ויהי ,�מהמהדרי יהודי כל להיות לכל

עוכ"י. ה'

יבר�במש"ב לא שאכסנאי סתרצ"ז
�שמדליקי במה יוצא שלא תנאי עושה אא"כ
�שצרי נראה לא בזה אול� בביתו, עליו

תנאי.

*

ש�ואודות השו"ט הרי השניה ההערה
לא ימיו כל שנהג למי בעיקר
מוכרח ועתה הבדלה לפני מלאכה לעשות

התרה. �צרי א� הנהגתו, לשנות

n

כנפשות רבים של ממון

"המאור"לכבוד מערכת

קלייןבגליון יעקב הרב הביא תשע"ג תשרי
מב. שבת הש"ס מגליוני שליט"א
והיה בפ' מאדכם בכל נאמר שלא שהטעם
חכמים פירשו מאדך שבכל משום שמוע אם
שנאמר שמע של שניה בפ' וע"כ ממונך בכל
חשוב כנפשות רבים של וממון רבים בלשון

ע"כ נפשכם ובכל במאמר נכלל הוא ולכן

בצורהוהנה אלו דברים לומר שיש נראה
חו"מ חת"ס שו"ת דעי' קצת אחרת
ברי"ף טז. סוכה מר"ן שהביא קעז סוס"י
לעבור לא כדי ממונו כל לתת חייב שאדם
רק שזה החת"ס וחידש דאורייתא לאו על
ממונו כל לבזבז שצריך יחיד אדם על נאמר
מן ויתפרנס הציבור על עצמו יטיל ואח"כ
וכ' כן יעשה שהציבור שייך לא אבל הצדקה
על תקיפים שאו"ה בזמן ובפרט וז"ל החת"ס
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בכלל דציבורא דוחקא הוי ישראל שונאי
נפש. פיקוח

סי"דוהביא רנא סי' מיו"ד לזה ראייה החת"ס
הוא שנה בכל להגמון כסף שלתת
כמה יש עמו יתפשרו לא שאם נפשות הצלת
ערומים ויפשיטום ויכום ליתן להם שאין עניים
כמה יש ציבור שבכל הרי השו"ע עכ"ל
סכנת בכלל הוי כסף להם אין שאם אנשים
כנפשות רבים של שממון ראייה וזה נפשות

חשוב.

מאדכםולפ"ז בכל כתוב לא שלכן י"ל אולי
רבים בין חילוק שיש ללמד שניה בפ'
כל על מאודו כל לתת חייב שיחיד ליחיד
חייבים אינם לפעמים רבים משא"כ הלאוין
שאינם לאוין שאר על דהיינו ממונם כל לתת

חמורות. עבירות מג'

התורה בברכת

óîñë ðîð

ó−ñ¾îþ−

n

תמ"ט לגליון הערות
xtey zriwzn mixeht miyp

זצ"לא) הגרמ"א אביכם בשם ג' בעמוד
שופר, מתקיעת לגמרי פטורים שנשים
תקפ"ט) (סי' וא"א א') (סי' רעק"א בשו"ת עי'
פטורים דנשים ס"ז) קמא (כלל אדם ובחיי
"ואעפ"כ גרמא, שהזמן מ"ע דהוא מתק"ש
ולפי"ז לחובה", הנשים עליהן קבלו כבר
עליהן קבלו שנשים דהיות הפוסקים כתבו
בתק"ש הן מחייבין לכן לחובה, תק"ש
דנשים שכתב מה צ"ע לפי"ז נדר, מתורת
להן, יש חיוב מתורת דהא לגמרי פטורים
לאיש דמותר ס"ו) תקפ"ט (סי' שו"ע עי' וראי'
תקיעה מיקרי ולא אשה, בשביל לתקוע
(שם הרב בשו"ע ועי' לצורך, שלא ביו"ט
ביו"ט ברה"ר השופר להוציא דיכול ס"ב)
לצורך, הוצאה דמיקרי לנשים תקיעה בשביל
המטה ובקצה סק"ג) (שם חיים בארחות וכ"כ
דקצת משמע א"כ העולם, מנהג דכן (סק"ד),

להם. יש 'חיוב'

d"x oice mei lka oecip mc`

ר"נב) שי' בביאור מצל"ח ל"ב בעמוד מש"כ
בר"ה הרעש מה יום בכל נידון דאדם

ותק"ש.

אבןהמקור בטורי הוא באריכות זו לשאלה
לנר והערוך בצ"ע, והניח שם, בגמ'
של הרבים שדין מודים ור"נ ר"י גם שודאי תי'
בר"ה היא ישראל של ובפרט העולם, כל
שמה אלא יעקב, לאלקי משפט כדכתיב
כבני לפניו עוברין עולם באי כל במתני' דתנן
וס"ל פליגי ע"ז ויחיד, יחיד כל דין דהיינו מרון

יום. בכל שיחיד

ה"ב)בחסדי פ"א (ר"ה, התוספתא על דוד
שבר"ה הפוכה סברא שכתב ראיתי
וכ' הציבור נידון יום ובכל ויחיד, יחיד כל נדון
(וכעי"ז והשפ"א ע"ש, בירושלמי בזה שנחלקו
על בר"ה נדון שאדם כתב במאירי) משמע
באופן ויום יום בכל נדון ע"ז ונוסף השנה, כל

הוסי יהוידע והבן היום, אותו על שכלפרטי ף
בראש עליו שנגזר מה על נידון אדם יום
או לטוב ישתנה או דינו יקויים אם השנה
הו"ד - תשס"ג (סי' חסידים והספר למוטב,
שבכל כתב סק"ט) תקצ"א סי' אברהם במגן
יום, באותו בריות של הנוהג על דן הקב"ה יום
על ותחתונים עליונים על דן השנה ובראש
רבות לשנים או שנה באותה שיהיה מה כל
שבע הארץ אל בא וגם לרעב ה' קרא כי כגון
הימים שבשאר עוד שכתב וע"ש וכו', שנים
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בעלמא, בחינה או לפקידה אלא דן אינו
תקפ"ד (סי' רבה ואליה ש) (עמוד ראב"ן וע"ע
ע"ז. אחרים תי' קיח) (סי' גבורים ומגן סק"ד)

שהאבחכמת כתב ס"א) תקפא (סי' שלמה
'ברוב' היינו יום בכל נידון דאדם
ויו"ט בשבת הקדושים הימים מלבד הימים,
(וק"ק דין בהם שאין בהם, נדון אינו שודאי
(סק"א) גבורים השלטי ועפ"י חודש, מראש

מישיב).

k"dei iptl lecb odk zyxtd

כתבג) שליט"א התפלה ים במח"ס הגאון
כהן הפרשת חיוב אודות יפה מאוד מאמר
חלק הוא לי שקש' מה אך יוה"כ, לפני גדול
שהיו במתני' מובא (יח:) יומא דבגמ' אחר
כמעשה יעשה שלא גדול הכהן את משביעין
קודם הקטורת את שמתקנים הצדוקים
מביא (שם) ורעק"א הקדשים, לקודש כניסתם
עבודת מהל' (פ"א חדש הפרי דברי את
והרי להשביעו צורך היה מדוע המקשה יוה"כ)
פשפש, דרך ולפנים לפני לראות יכולים היו
אף דמהני עדיפא, דשבועה דתקנתא ומתרץ,
לול דרך לראותו משא"כ שנה', ל'אותה
שהכהן יראו אם שאף מבואר ובדבריו עכ"ד,
לא כניסתו, קודם הקטורת את תיקן גדול
וקשה שנה', ב'אותה המעוות את לתקן יוכלו
יום מעשה 'כל' מובא ה') (פרק דבמתני'
מעשה הקדים אם הסדר על האמור הכיפורים
שכל מבואר בגמרא כלום', עשה 'לא לחבירו
קודם הקטורת את חפן לדוגמא: פוסל שינוי
לא שנה באותה א"כ מדוע הפר, את ששחט
שהכהן שמתברר משעה והרי העוולה, תתוקן
הכתוב הסדר כפי עשה ולא צדוקי הוא גדול
שיעבוד אחר גדול בכהן להחליפו' היה 'צריך

והמחלי הצדוקי, קטורתבמקום ויקטר יחזור ף
שנה. באותה

'משבעים'ובעצם היו כהונה שזקני מה צ"ע
דבר ישנה שלא ביוה"כ הכה"ג את
שסיבת הגמ' וכבי' לו שאמרו מה מכל

הוא 'שמא שחשדוהו משום היתה ההשבעה
את לתקן יש הצדוקים ולדעת צדוקי'
לשנה כשיעלה מכן ולאחר בהיכל, הקטרות
השביעוהו כן ועל הקדשים, לקודש להכניסה
הקטורת את יתן אלא כן, יעשה שלא
והרי בהיכל, ולא הקדשים בקודש במחתה
אחר בצדוקי מעשה מובא (יט:) שם בגמ'
הרי והכניס בחוץ הקטורת את שהתקין
מה ולשם לצדוקים מועילה אינה ששבועה

וצ"ע. תיקנוה,

lke` epi` m` dkeqa ayil zkxa

(בעמודד) ני"ו אבראהאם נחום הג"ר מש"כ
לישב ברכת מברך אינו ר"ת דלשי' כ"ו)
ודאי אבל נכון זו קבע, באכילת רק בסוכה
לישב ברכת לברך חיוב יש ר"ת לשי' גם
ועל בסוכה שישנים השינה על גם בסוכה
עיקר הוא דאכילה דכיון אלא בסוכה, הטיול
בהסוכה ההשתמשות שאר נפטרו הקביעות
אמנם אכילה, על שבירך ע"י מהברכה
בברכה נתחייבו והטיול השינה גם כאמור
דהם כיון אכילה, בברכת דנפטרו אלא
הדבר ממקור מפי' וכ"מ לאכילה, טפלים
פי' ור"ת וזל"ק ג') סי' פ"ד סוכה (מס' ברא"ש
היא בסוכה עוסק שאדם הקבע שעיקר לפי
בסוכה שעושין ושינה טיול שאר אבל אכילה,

עכ"ל. פטרתן 'והוא' אכילה לגבי טפלים

היוםולפי"ז כל אוכל שאינו דמי פשוט נ"ל
בסוכות חלום תענית שמתענה כגון
לסוכה כשנכנס לברך שצריך מודה ר"ת גם
מלברך, יפטר טעם דמאיזה ושינה, לטיול
שבירך הברכות ע"י נפטרו לא הלא
הטו"ז וכ"כ אוכל, שאינו כיון באכילתו
חייב שמתענה דמי תרל"ט) סי' (סוף להדיא
וסיים בה, שיכנס פעם בכל הסוכה על לברך
עיקר הוא פת שאכילת הטעם עיקר דהא וז"ל
לטו"ז, ר"ת לשי' וזו עכ"ל, הטפל את ופוטר
(סי' בשו"ע המחבר דברי משמעות אבל

סעי וז"לתרל"ט המחבר דכ' כן אינו ח') ף
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בשעת אלא הסוכה על מברכין שאין נהגו
משנה (ובמגיד ממרדכי ומקורו עכ"ל, אכילה
נהגו ומ"מ וז"ל י"ב) הלכה מסוכה ו' פרק
עכ"ל, לסעודה מסעודה אלא מברכין שאין
כשאוכל כ"א לברך דאין מורין אלו ולשונו
מי גם וא"כ אכילה, בשעת אלא מברכין דאין
בסוכה לישב לשי' יברך לא שמתענה
כ"כ כבר ובאמת לישן, או לטייל בה כשנכנס
ברכת יברך לא שמתענה דמי מרדכי במאמר
שמעתיק אחר הטו"ז על וחולק בסוכה לישב
וז"ל ומסיים קושיות, כמה עליו והקש' דבריו
לחוש יש כר"ת שנהגנו מה דלפי נ"ל ולכן
מכניסה על לברך ואין לבטלה לברכה

עכ"ל. וכו' והישיבה

מיאבל יברך לא אמאי צ"ע מאמ"ר ב"י
כשנכנס בסוכה לישב ברכת שמתענה
היא סוכה מצות דהלא אוכל אינו אפי' לסוכה
בסוכות שנאמר כמו ימים שבעת בה לדור
שום בחז"ל מצינו ולא ימים, שבעת תשבו
מצות הוא תשבו של דהמצוה רמז או דרש
דירתו לעשות מצותו אלא בסוכה אכילה
ישן ואם בסוכה יאכל אוכל אם פי' בסוכה
בסוכות יטייל ג"כ וכשמטייל בסוכות ישן
מצינו ולא תרל"ט), סי' (ריש בשו"ע כמבואר
באכילה מתקיימת בסוכה ישיבת שמצות

ליל (חוץ כזיתדוקא לאכול דחייב ראשון
אוכל לאכול רוצה ימים שאר אולם בסוכה)
בסוכה לאכול ואי"צ מתענה רוצה אינו ואם
מצות ומקיים מסוכה, ישיבה מצות לקיים
ושאר בסוכות שישן מה ע"י בסוכה ישיבה

סעי (שם במחבר כמבואר ואיןדברים ג), ף
רשות בסוכה ישיבה דמצות דכוו' לומר
להדיא המג"א כ' דהרי שבעה תוך כמצות
כל חובה בסוכה ישיבה דמצות סקי"ז) (סוף
מבואר וכן שבעה, כל מברך וע"כ שבעה
הנ"ל) מג"א על בהגהות (שם סופר בחתם

ימים שבעת אלא כתיב דלא ובסוכה וז"ל
ורק בסוכה ולדור לישב יום בכל מחויב א"כ
ראשונה לילה אלא מחויב אינו לאכול
דסוכה אכילה המצות, מחג ט"ו ט"ו דילפי'
בסוכה ודירה ישיבה אבל דמצה, מאכילה
שלא (וזו עכ"ל שבעה כל איכא חיובא
שמבואר רפ"ז) סי' (ח"ג הרשב"א כשו"ת
לישב מחויב אינו אוכל אינו דאם דס"ל
הראשונה מלילה חוץ עיקר כל בסוכות
ת"ל ע"ז תי' כמה לי יש לאכול). דמחויב

בזה. ודי הערה בדרך רק כתבתי כאן אבל

da`eyd zia zgnya aixrn

רבינוביץה) הכהן גמליאל ר' הרה"ג ומש"כ
בית בשמחת מעריב התפללו אם

השואבה.

מועדי"ל בכל לזכור צריך וגמ' מתני' וכי
פשוט וכו', מעריב התפלל שעתה
השואבה בית דשמחת מעריב שהתפללו
סוכה בגמ' הזכיר שלא וזה בערב, התחיל
כמו רשות שהוא כיון מעריב שהתפללו (נג.)
דברים רק מזכיר והמתני' אח"כ, שכתב
הזכיר לא ואמאי 'מדינא' לעשות שמחויב
בדברי נכלל דזה י"ל קרי"ש שהקראו
היאך בא"ד הי"ג) פ"ח לולב (ה' הרמב"ם
שירות דברי "ואומרים וכו' זו שמחה היתה
שירות דברי באמצע ואולי ותשבחות":,
מעריב, והתפללו קרי"ש, קראו ותשבחות
'שירות שהם קרי"ש ברכות אמרי' שבו
שו"ת שאומרי' הרמב"ם כוו' וזה ותשבחות',

וק"ל. קרי"ש וקראו מעריב התפללו דהיינו

öêôð¼−þõ ’−þê −ë® ’ší ì"î×í

צבי אמרי שו"ע, על צבי דברי ליקוטי במח"ס

וש"ס ומועדי� עה"ת

נ"י מאנסי

n



giw

הוו תרי זירא רבי
עלבספר (ח"א יוסף" "משנת הנחמד

כתב רלז) עמ' הש"ס" "אגדות
ע"ב) (ז במגילה התלמוד דברי את לבאר
בהדי פורים סעודת עבדו זירא ור' "רבה
זירא לר' שחטיה רבה קם איבסום, הדדי,
הרואה כל וז"ל: ואחייה". רחמי בעל למחר
לא אשר כזו, נוראה עובדא על ישתומם
בשמחת חבירו ישחוט שת"ח כמוה נשמעה
מ"ש ע"פ פשט, ע"ד נראה ולענ"ד וכו'. פורים
מאה יתיב זירא דר' ע"א) פה ב"מ (מסכת
כל דגיהנם, נורא ביה נשלוט דלא תעניתא
תנורא שגר נפשיה, בדיק הוה יומין תלתין
נורא, ביה שלטא הוה לא בגויה ויתיב סליק
שקיה, ויחרכו עינא רבנן ביה יהבו חד יומא
כח היה שלא א"כ שקיה. חריך קטין ליה וקרו
כ"ש זירא, ר' של הקדוש בגופו לשלוט באש

חמורהשסיי שריפה שהרי בו, ישלוט לא ף
ואם ע"ב) מט בסנהדרין (כדאיתא מהרג
הרהיב ולכן הרג. כש"כ בו נגעה לא שריפה
הפורים ביום בזה לנסותו בנפשו עוז רבה

סיי בו ישלוט אם הסעודה, בעת בר'הקדוש ף
כל בשריפה עצמו ניסה זירא שר' כמו זירא,
זאת לו עשה בחירה שבעל כיון אמנם יום. ל'
אל אדם וביד ה' ביד נא נפלה כמ"ש ניזוק,

עכ"ל. והחיהו. עליו שהתפלל עד אפולה,

מתוקוהנה זה ביאור ראשוני שבמבט אף
"יד בעל הגאון דברי לפי אולם מדבש,

שכתב: תקפח) (סימן תרימלאכי" זירא רבי
יוחנן,הוו ורבי ושמואל רב בימי קדמון חד ,

ורבא. אביי בזמן האחרונים בדורות והשני
אלטר רבי הגאון וכ"כ ותרו"ץ. נימוקו ע"ש

ר (מערכת הדרך" "אם בקונטרס זצ"ל מאזוז
ח"ב) אמת" "דרכי ספר בסוף נדפס ח, אות

ע"ש. כ). דף (מגילה יהודה ארץ ספר בשם

דקםחידוש דמעשה דנראה צ"ע, לכאורה זה
"רבא בתקופת היה וכו', רבא

מעשה‡ואביי" ואילו יותר. המאוחרת
"רבי בתקופה היה מציעא בבא דהגמרא
אפשר בס"ד זאת ואת יותר. המוקדמת יוחנן"
(מציעא הקדוש רש"י מדברי מפורש להוכיח
כשעלה וז"ל: שכתב ניטרדיה) דלא בד"ה שם
ר' מפי תורה ללמוד ישראל לארץ זירא) (רבי

בנייוחנן היו לא ישראל, שבארץ ואמוראין
הרי ע"ש. וכו'. כשמן, לזה זה ונוחין מחלוקת
הוא מציעא בבא הנז' זירא שרבי לפניך שלך
ולא יותר המוקדמת יוחנן רבי מתקופת
נסוב שעליה יותר המאוחרת רבה מתקופת

יוסף. משנת בעל הרב של החידוש

תנאיםאולם (סדר הדורות סדר בספר עיין
שהבין ר"ז) ערך ז אות ואמוראים,
את שכלל מפני והוא הוא, זירא רבי שאותו
דבריו ולפי ע"ש. יחדיו. הנ"ל המעשים שתי

זה. חידוש שפיר אתי

לר'ובענין שחטיה רבה "קם המימרא ביאור
בזה שביארנו ביאורים י' עי' וכו'. זירא"
הקטן בגליוננו ספרים ומפי סופרים מפי בס"ד
נפשך. ותגל רוח נחת ותרוה ו). (גליון "פנינים"

רבה בברכה

ó−−ì −×ðþô

פניני� �עור

ירושלי�

n
________________

(פרשת אחאי דרב בשאילתות "רבה". היא עובדא בה� דבידנו ,(�ש (מגילה הגמרא דגירסת וא" א.

(אסתר שמעוני וילקוט ע"ב) ז (מגילה מאירי תצוה), (פרשת שועיב אב� ר"י סז), שאילתא ויקהל

" היא הגירסה תתרנט) (עמ'רבא"רמז �הפני �לח בשלח� הו"ד הערו� נוסח הוא וכ� רבה. ולא

היא. תקופה ואותה רבא, של רבו היה דרבה דידוע מעכב זה אי� �אול קצז).
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ומלואו הים ירעם – דברו עושה סערה רוח
מי�מזועזעין מקולות ושכנותי', דזערסי ניו יארק, ניו אנשי �עדיי ומאיומי� מופחדי� ומודהמי�

גדולי� הי� גלי ע� הכי%חזקות ורעות זועפות סערות ומרוח י�, משברי ואדירי� רבי�
כח, ורב והכי%מהיר גדול גש� ע� שבאו בראשית, מעשה עושה ברכת שחייבו ושוטפי� וגבוהי�
העול� בחלק פה כזאת נהי' שלא דבר, היודעי שאומרי� נורא מאורע "סענדי", בש� הנקראת
בתי� ע� שלימות שכונות ידה על נחרבו ספורות, שעות באיזה שרק שלימי�, שני� כמאה הלזה
ומוסרחי�, המלוחי� הי� במימות מהבנייני� הרבה ונתמלאו יסוד�, עד ויקרי� וחזקי� גדולי�
מסוכני�, ונחשי� צפרדעי� ומשוני�, שוני� דגי� בה אשר וכל הי� מי בגובה�, אמות חמש עד
נפלו הגבוהי�, בהמי� נטבעו �ותפילי תורה ספרי ג� ולדאבונינו במי�, נרטבו ספרי� אלפי� אלפי

העלעקטרי מעמודי וחזקי� גדולי� מליוני�עמודי� משני למעלה אצל העלעקטריק זר� ונפסק ק,
שלימות שבועות שני כמעט �כ ונשארו וסביבותי', יארק בניו מושבותיה� מקומות בכל דיורי�,
בלע"ה, ילדי� ברוכות משפחות נאוו�, מדירת� ונזרקו נגרשו ונטרדו וחמימות, אור בלי ויותר
הרבה ומקומות נפלו, גשרי� הרבה מסוכני�, לחולי� לשמש הכח לה� ונפסק נחרבו חולי� בתי
הכי היזק דאללער, ביליוני� מחמשי� למעלה �לער �נער שההיזק עד אדירי�, רבי� במי� נשטפו

.�ארו �ובזמ תל�, על ולהעמיד� לתקנ� וקשה ומכאיב, ומצעיר ומיצר מאוד מאוד גדול
וצווחנוהשאלה צועק ומה ככה, ה' לנו עשה מה ועל מה על ומענה, תירו$ ותובעת שאלת

ומה הכל, ושוט� ובא ומזיק ומלואו עול� מלא וגבורתו שכחו ונורא, גדול הכי בקול השי"ת לנו
שבשמי�. אבינו בנו ונושה תובע

ועיניובראשהדבר בקדקדו מוח קצת לו שיש ואחד אחד שכל ורצוי נחו$ והיותר �ובראשו
כל שע� עול�, של היחודו של והיחידי והעצו� הגדול כחו בזה ומכיר �ומבי רואה בראשו,
כולו העול� כל על הבעה"ב הוא העול�, בורא ומיוחד יחיד האחד העול�, עניני בכל ההתקדמות
להתחזק �וצריכי ומחריביו, מהריסיו ומהרס ומחריב שוט� מועט �זמ ובאיזה ובעצמו, בכבודו
ויעשה ועושה ועשה וביחידותו, בעצמו העול� כל ברא הוא כי ועומקה, שלימה באמונה ולהתאמ$
רצונו. וזה �יתבר אליו מגיעי� וחסד ועבודה ובתורה בתפלה היינו בעותא ומהניא המעשי�, לכל

והנההזאתובעת אחורנית, מעלות עשר העול� וירדה שנפלה עתה, העכשוית ובתקופה
נעדרת והיא בה�, הבורא ומצוות �שרצו ומקיימי', העול� יסודי ושרשי�, יסודי� בענייני� נשחתה
הכי%ירוד �באופ ושיחו$ תועבה ענייני מחזקי� אחד פה כול� בהממשלה והמחוקקי� ונחרבת,
�רצו ותכלית הבריאה הטבע חוקי כל כנגד מלכתחילה, בושת בלי תחתית, שאול עד שמוריד
לזה שלא וברוגז, בכעס ורועמי� רועשי� החזקי� ומימי' ברוחותי' העול� שבאת י"ל ע"כ הבורא,
ובריתי', וחקותי' הבריאה כל כנגד וצועד �הול אתה העול�, נברא זה בשביל ולא לעול�, באת

הר והבתי� העול� מישוב �ולהבריח �לגרש ורוצה מגדרי' חו$ בחוזק שינתה ונורמלי�.ע"כ גילי�
צריאשר וקולע"כ רע� ולקלוט וסערה הסופר לדברי �ולהאזי ולשמוע ולהתחזק לבוא �כי

הכי השי"ת ה' בקידוש וברבי� ביחיד היו� עד שתקננו התיקוני� כל שע� העול�, מימי של גדול
בית בני ומכיריו ותלמידיו ושכיניו וב"ב בעצמו ולהתאמ$ להתחזק צריכי� רבי�, בת בשער גדול,
בשמירה בעריות גדורי� להיות השי"ת אל ונתחזקה הבה נרד�, �ל מה לה� ולצעוק מדרשו,
דברי� בנו נראה ח"ו יהי' ולא הקדושה, התורה ע� ישראל ע� וטהרת קדושת דזהו יתירה,
ובכלליות בפרטיות ויסודות חזקות ותקנות תיקוני� נעשה רק ,�מאחרי ושב אומרת שהשכינה
זכאי� ונהיו ח"ו, והשחתה תועבה התומכי� כנגד המוחי� �מ נהא וג� כלל"י, כל �ובי בינינו
�ציו ה' בשוב עינינו ותחזינה בתוכנו בשלימותה השכינה ונחזיר ישראל כל לה' ונקיי� וטהורי�

בב"א. קדמוניות וכשני� עול� כימי ביראה �נעבד וש� �ברחמי
.ë .ë .ò
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