
שיח המועדים

זדים ביד עוסקי תורתך

החנוכה,  ימי  של  אורם  עלינו  בהאיר 
משמשים  וחושך  אור  שבה  בתקופה 
לבן  נר  עריכת  עת  תבוא  עד  בערבוביא 
קרן  יוצאת  בימינו,  במהרה  משיחנו  ישי 
אור מן ה"צורתא" של מטבע שטבעו חז"ל 

בברכת על הניסים ומאירה את ליבנו.
על  בברכת  שנתפרשו  ההקבלות  כל  בין 
חשמונאי,  לבני  יון  מלכות  בין  הניסים 
ל"עוסקי  "זדים"  בין  ההקבלה  בולטת 
תורתך". מדוע מוגדרת מלכות יון הרשעה 
בתואר "זדים", ומדוע דוקא תואר זה הוא 
בה  תורתך"  "עוסקי  מעלת  כנגד  העומד 

נתעטרו כאן משום מה בני חשמונאי.
ואמנם יש מקור נאמן להקבלה זו, בפרק 
"תמניא אפי", פרק קי"ט בתהילים, רווחת 
תורתך.  לעוסקי  זדים  בין  השייכות  מאד 
לא  מתורתך   – מאד  עד  הליצוני  "זדים 
נטיתי", "גרסה נפשי לתאבה אל משפטיך 
השוגים  ארורים  זדים  גערת  עת,  בכל 
ממצוותיך" )עי' רד"ק שם(. וכן במקומות 

נוספים בספר תהילים.
כהה  שיד  ככל  הדברים,  בעומק  נא  נעיין 

מגעת.
על  בזדון  לחלוק  המעיזים  הם  "הזדים 
תהלים  )מלבי"ם  ה'"  תורת  ועל  האמונה 
על  כן  קרויים  "זדים"  ואמנם  כא(.  קי"ט, 
הגר"א  ובביאור  שבמעשיהם.  הזדון  שם 
לץ  יהיר  "זד  הפסוק  על  כד,  כא,  משלי 
שמו", כתב "זד – הוא במחשבה". כי אכן 
בין  חילוק  אין  הלא  העברה  מעשה  מצד 
עברה הנעשית בזדון לזו הנעשית בשגגה, 
במעמקי  נוגע  המזיד  של  הנורא  הפגם 

הנפש, במחשבה.
"וחושך זה גלות יון שהחשיכה עיניהם של 
להם,  אומרת  בגזירותיהן שהיתה  ישראל 
כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלהי 
ישראל" )ב"ר בראשית, ב(, אדוננו המהר"ל 
העלה את נר ה' במאמר זה, על פי מאמר 
אחר של חז"ל, "ותאמר ציון עזבני ה' וה' 
כנסת  אמרה  לקיש,  ריש  אמר  שכחני. 
ישראל לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של 
עולם הואיל ואין שכחה לפני כסא כבודך 
שמא לא תשכח לי מעשה העגל אמר לה 
גם אלה תשכחנה אמרה לפניו רבונו של 
עולם הואיל ויש שכחה לפני כסא כבודך 
שמא תשכח לי מעשה סיני אמר לה ואנכי 

לא אשכחך" )ברכות לב(.
עצם  המהות,  מן  חלק  שהוא  דבר 
מעצמותה, אין השכחה שולטת בו, אמרה 
כנסת ישראל, שמא דבק בי אותו מעשה 
נשכח ממני,  והיה לחלק בלתי  של העגל 
וקוב"ה משיב, "גם אלה תשכחנה". שבה 
מעשה  כך  העגל  כמעשה  שמא  ואמרה, 
והטילה  החטא  זוהמת  חדרה  סיני, שמא 
פירוד וניתוק בין עומק מהותה של כנסת 
ישראל לבין התורה הכתובה מסיני. אמר 

לה, "ואנכי לא אשכחך".
שיפיפותה  חושך,  של  מלכות  אותה 
על  נלחמת  באהלי שם,  לשכון  מתיימרת 
המהות, בגזירתה יכתבו ישראל על אותה 
"תבנית שור אוכל עשב" בה קלקלו, אין 
לנו חלק ח"ו. "להשכיחם תורתך", לזרוע 
המלך  לנו  שעשה  באפריון  וניתוק  פירוד 

שהשלום שלו בסיני. 
שם  המחשבה,  חגוי  של  העומק  בנקודת 
נועצים הזדים את טלפיהם. החוטא בשוגג 
"גם אלה תשכחנה".  עודנו קשור לאמת, 
עם  במחשבה  מסכים  במזיד  החוטא 
ומתנתק  אליה  מתחבר  הרעה,  מעשה 

משרשו, אין לנו חלק.
בני  נזעקים  הזדים,  של  זדונם  מול 
חשמונאי בכוחו של עסק התורה, "ואנכי 
הנזעקים  לוי  בני  אותם  אשכחך".  לא 
תמיד למשמע הקריאה "מי לה' אלי", הם 
המסוגלים ל"את אחיו לא הכיר ואת בניו 
לא ידע", כי לא המה אחיו ובניו -  "אמור 
לחכמה אחותי את ומודע לבינה תקרא". 
עצמם  את  להפקיר  המסוגלים  אלו  הם 
נח(  ר"פ  תנחומא  )עי'  התורה,  לעמל 
לוחות  להיות  עצמם  את  המבטלים  הם 
)עי'  לדברותיה של תורה, עצם מעצמיה, 
קדמת העמק לרבנו הנצי"ב אות ג' ד'( הם 

"העם ההולכים בחושך ראו אור גדול".
הלכות  בסוף  הרמב"ם  דברי  הם  יאים 
שמיטה ויובל להקבע בחותמו של מאמר 
איש  כל  אלא  בלבד  לוי  שבט  "ולא  זה: 
רוחו  נדבה  אשר  העולם  באי  מכל  ואיש 
אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני ה' 
ישר  והלך  ה'  את  לדעה  ולעובדו  לשרתו 
צוארו  מעל  ופרק  האלהים  שעשהו  כמו 
בני  בקשו  אשר  הרבים  החשבונות  עול 
האדם הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה 
ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים 
כמו  לו  המספיק  דבר  בעה"ז  לו  ויזכה 
שזכה לכהנים ללוים, הרי דוד ע"ה  אומר 

ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי". 

דבר המערכת

הרב יעקב איטח שליט"א

מהות ימי החנוכה 

קבעו  לא  מדוע  תרע(  בסימן  במ"ב  )מובא  הלבוש  דברי  ידועים 
את ימי החנוכה למשתה ושמחה, ואילו את פורים קבעו למשתה 
ושמחה, משום שבפורים היתה גזירה להשמיד ולהרוג את הגופות, 
שהוא ביטול משתה ושמחה, ולא את הנפשות, שאפילו המירו את 
דתם ח"ו לא היה מקבל אותם )אחשורוש(, לכך כשהצילם הקב"ה 
קבעו להללו ולשבחו ית' ג"כ ע"י משתה ושמחה, משא"כ במעשה 
צרות  רק  ולהשמיד  להרוג  עליהם  גזר  שלא  )חנוכה(  דאנטיוכוס 
תורתך  "להשכיחם  אומרים  שאנו  כמו  דתם  להמיר  כדי  ושמדות 
ולהעבירם מעל חוקי רצונך", ואם היו ישראל מכניעים להם להיות 
כבושים תחת ידם ולהעלות להם מס וחוזרים לאמונתם ח"ו לא 
לכך  ונצחום  ישראל  יד  הקב"ה  אלא שהגביר  יותר,  מבקשים  היו 
לא קבעום אלא להלל ולהודות לבד, כלומר כיון שהם רצו למנוע 
אותנו מזה לכפור בדתו ח"ו ובעזרתו ית' לא הפיקו זממם וגברה 
ידינו לכך אנו מודים ומשבחים לו על שהיה לנו לאלקים ולא עזבנו 

מעבודתו ע"כ.
ומבואר בדבריו שמכיון שגזרו רק על הנשמות לכן אנו עושים כנגד 
אנו  זה  וכנגד  הגופות  על  גזרו  כמו שבפורים  נרות  ומדליקים  זה 

מודים ומשבחים דרך הנאת הגוף.
ויל"ע שאם בפורים גזרו על הגוף וכנגד זה אנו אוכלים, א"כ מדוע 
בחנוכה שגזרו על הנשמות לא תקנו שנלמד תורה ונעשה מצות 
שזה המזון לנשמה, ועוד מה ענין דוקא בהדלקת נר חנוכה, ועוד 
בהלל  טובים  ימים  ועשאום  "קבעום  כא:(  )שבת  בגמ'  מובא  הרי 
והודאה", וכך כתב הרמב"ם. ולכאורה דברים אלו סותרים את מה 
שלכאורה היה צריך להיות לימוד תורה והודאה כנגד הגזירה לאבד 

הנשמות.

מה הובטח לאהרן הכהן
ראשית נביא את המדרש תנחומא בפרשת בהעלותך ומובא ברש"י, 
למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים לפי שכשראה אהרן 
חנוכת הנשיאים חלשה דעתו שלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא 
גדולה משלהם שאתה מדליק  חייך, שלך  לו הקב"ה,  שבטו, אמר 

ומטיב את הנרות.
וכבר הקשה הרמב"ן מדוע לא נחמו הקב"ה לאהרן בקטורת בוקר 
וערב... ובקורבנות... ותירץ: אבל ענין ההגדה הזו לדרוש רמז מן 
הפרשה על חנוכה של נרות שהיתה בבית שני על ידי אהרן ובניו 
רצוני לומר חשמונאי כהן גדול ובניו, ועוד הביא מגילת סתרים לר' 
לו הקב"ה למשה דבר אל  ניסים שמובא שם בשם המדרש אמר 
אהרן ואמרת אליו, יש חנוכה אחרת שיש בה הדלקת הנרות ואני 
עושה בה לישראל על ידי בניך ניסים ותשועה וחנוכה שקרויה על 
שמם, והיא חנוכת בית חשמונאי לפיכך הסמיך פרשה זו לפרשת 

חנוכת המזבח, ע"כ.
עוד מובא במדרש רבה, אמר לו הקב"ה למשה לך אמור לאהרן אל 
תתיירא, לגדולה מזאת אתה מוכן, הקרבנות כל זמן שבית המקדש 
קיים היו נוהגין, אבל הנרות לעולם אל מול פני המנורה יאירו... 
אבל לא רמזו אלא לנרות חנוכת חשמונאי שהיא נוהגת אף לאחר 

חורבן בגלותינו. וכן ברכת כהנים נוהגת לעולם.
מבואר במדרש שנרמז שמכיון שחלשה דעתו של אהרן זכה להדליק 
נרות ולא עוד אלא לעולם, וא"כ לכאורה נשאלת שאלה אם יש דין 

דוקא באהרן הכהן מדוע כל כלל ישראל מדליקים נרות?...

הדלקת נרות ואמירת פרשת הקטורת
ידוע הענין בכלל ישראל לומר לפני התפילה פרשת הקרבנות ואופן 
עשיית הקטורת, והדברים מבוארים במ"ב בסימן מח. וז"ל: וכן מה 
שאנו אומרים בכל יום עניני עשיית הקטורת כדי שיבין מה שהוא 
אומר ובזה תחשב לו האמירה במקום ההקטרה, וכך כתבו הספרים 
הכוונה  וכו'  כאילו  עולה  בפרשת  העוסק  כל  הגמ'  שאמרה  דמה 

שהוא מתעסק להבין עניניה לא אמירת התיבות בלבד, ע"כ.
ומבואר שעצם אמירת קטורת ופרשת התמיד מעלה כאילו עשה 

כך האומרה.

מה צורך בלהדליק נרות
זית  ויקחו אליך שמן  ישראל  בני  "צו את  פו:  בגמ' מנחות  איתא 
זך" אמר ר' שמואל בר נחמני "אליך" ולא לי, לא לאורה אני צריך 
...עדות הוא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל ואם תאמר 
לאורה אני צריך, והלא כל ארבעים שנה שהלכו ישראל במדבר לא 
הלכו אלא לאורו, אלא עדות הוא לכל באי עולם שהשכינה שורה 

בישראל.
וביותר מבואר הפשט בענין הדלקת נרות במדרש רבה )פט"ו ה(, 
כשעמד  עליהם  צוה  ולכן  במדבר  ישראל  לכלל  האיר  שהקב"ה 

המשכן להדליק נרות ואמר הקב"ה למשה שתאירו לי.
ובאר בזה מרן הגאון רבי חיים שמואלביץ זצוק"ל בספרו שיחות 
הוא  הנ"ל  לפי המדרש  נרות  ענין הדלקת  עג( שכל  )מאמר  מוסר 

הכרת הטוב, שבעצם "לא לאורה אני צריך" אלא יש כאן לימוד

הרב בנימין ג'ייקוב שליט"א

חיוב הדלקת נר חנוכה למי שאינו 
נמצא בביתו

יש לדון באדם הנמצא בחו"ל בימי החנוכה, ומדליקים עליו בביתו, 
האם יכול להדליק בברכה? 

ונפסק בשו"ע בסי' תרע"ז-ג': "יש אומרים שאע"פ שמדליקים עליו 
בתוך ביתו, אם הוא במקום שאין בו ישראל מדליק בברכות וכו'". 
וכ' הרמ"א: כי חייב לראות הנרות וכן נוהגים. ואפי' אם הוא אצל 
יהודים ורואה הנרות, אם רוצה להחמיר על עצמו ולהדליק בפנ"ע, 

מדליק ומברך עליהם, וכן נוהגים".
ובמשנ"ב ס"ק ט"ו מבאר, דאף דמדינא פטור מלהדליק אם מדליקין 
רשאי,  ולהדליק  עצמו  על  להחמיר  רוצה  אם  מ"מ  בביתו,  עליו 
ובלבד שיכוון שאינו רוצה לצאת בשל אשתו, ואז יכול לברך. וכ"כ 

המג"א והלבוש.
אבל במשנ"ב ס"ק ט"ז מביא את שיטת הב"י והפר"ח דסברי דמאחר 
דחז"ל פטרוהו ע"י הדלקת אשתו אינו יכול לכוון שלא לצאת י"ח 
ולכן ידליק בלא ברכה. ומסיים שם דאף דאין למחות ביד הנוהגים 

לברך, מ"מ טוב יותר להדר לשמוע הברכות מפי אחר ויענה אמן.
נמצא שנחלקו הפוסקים באדם שמדליקים עליו בביתו ואינו רוצה 
הוא  שבו  במקום  ברכה  עם  להדליק  יכול  האם  אחריהם,  להגרר 
נמצא, דלדעת הרמ"א ומג"א ולבוש יכול לברך כשמכוון לא לצאת 
יכול  אינו  והפר"ח  הב"י  ולדעת  בביתו,  שמדליקים  בהדלקה  י"ח 
ולכן  בביתו.  עליו  בעוד שמדליקין  ברכה  חיוב  עצמו  על  להמשיך 

מסיק המשנ"ב דידליק בלא ברכה.
ולכאורה בנד"ד יש להקל לברך לכו"ע והוא משום דיש כאן ספק 
ואת"ל  ופר"ח  כהב"י  או  ומג"א  כהרמ"א  הלכה  אי  ספק  ספיקא, 
נוסף  כאן ספק  יש  לברך, מ"מ  יכול  והפר"ח דסברי שאינו  כהב"י 
שליט"א  קרליץ  והגר"נ  זצוק"ל  אלישיב  הגרי"ש  נחלקו  דהנה 
ההדלקה,  חיוב  זמן  הגיע  לא  עדיין  שאצלו  אדם  על  כשמדליקין 
בהדלקה  י"ח  שיוצא  פוסק  שני  בחוט  שליט"א  קרליץ  דהגר"נ 
שמדליקים עליו בביתו, דלמד דמצוות חנוכה זה חובת הבית, וכן 
סבר הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל. אבל דעת הגרי"ש אלישיב זצוק"ל 
)מובא בספר שבות יצחק( דאינו יוצא י"ח וחייב להדליק בעצמו. 
ועדיין לא חל  ויש הפרש שעות רבות  וא"כ בנד"ד דנמצא בחו"ל 
עליו חיוב הדלקה בזמן שמדליקין בביתו בארץ, לכן יש לו להדליק 
לשער  דיראה  מביא  דבריו  בסוף  שם  ובמשנ"ב  ס"ס.  מכח  ולברך 
להדליק נרותיו ולברך עליהם זמן מה קודם שמדלקת אשתו בביתו, 
דהיינו שהיא מדלקת אחר מעריב והוא ידליק קודם מעריב. ולפ"ז 
כ"ש בנד"ד שמדליקין עליו בזמן שעדיין לא התחיל אצלו חיוב כלל.
ויש להוכיח דין זה דבס"ס מברכים, מהא דאיתא בסי' תרע"ב-ב' 
פסק המחבר "דאם עבר זה הזמן )תכלה רגל מן השוק( ולא הדליק, 
דהוי  ו' הביא דהב"י כתב  ובמג"א ס"ק  כל הלילה".  והולך  מדליק 
משמע  בשו"ע  מדסתם  אבל  יברך,  דלא  ומשמע  דדינא  ספיקא 
מדבריו דמברך. ורש"ל כ' דעד חצות יכול לברך ומסיק במג"א דאם 

בני ביתו נעורים, יכול לברך עד עמוד השחר.
יוצא דיש כאן ס"ס כמו שמביא הפרמ"ג ספק אי כתירוץ קמא בגמ' 
שבת כא: או כתירוץ בתרא דאיתא התם גבי הא ד'אי כבתה זקוק 
לה או לא' "ורמינהו מצותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן 
אדליק  לא  דאי  לא,  לה,  מדליק  הדר  כבתה  דאי  לאו  מאי  השוק 
מדליק וא"נ לשיעורא" דלתי' קמא דגמ' אם לא הדליק עד שתכלה 
כמש"כ  הזמן  עבר  דכבר  אח"כ  להדליק  יכול  לא  השוק  מן  רגל 
שיהיה  צריך  רק  אח"כ,  גם  להדליק  יכול  בתרא  ולתי'  שם,  תוס' 
לו שיעור שמן שידלוק זמן דמהשקיעה עד דתכלה רגל מן השוק. 
תוס'  על  נחלק  שם  דהרשב"א  הוא  שני  וספק  ראשון.  ספק  זהו 
בביאור תי' קמא דגמ' וסובר הרשב"א דרק לכתחי' סברה הברייתא 
דלא ידליק, אבל כיוון דקיי"ל דכל שמצוותו בלילה כשר כל הלילה, 
יכול להדליק כל הלילה, רק שלא עשה המצוה כתקנה, כיון שלא 
יהיה עי"ז פרסומי ניסא כראוי. א"כ יש כאן ספק נוסף, דאף את"ל 
כתי' ראשון עדיין שמא כהרשב"א ויכול להדליק ולברך, ולכן פוסק 

המשנ"ב שם ס"ק י"א, דמדליק עד עמוד השחר ובברכה.
שו"ע  מכזית סתם  פחות  בריה שהיא  גבי  ר"י-א'  דבסי'  צ"ע  מ"מ 
דרוצים  דיברך  מסתפקים  יש  והביא  אחרונה  ברכה  מברך  דאינו 
להשוות את דברי הירושלמי לבבלי, דעל 'בריה' מברכים אף דפחות 
מכזית. ובספק אם היה בבריה כזית או לא כ' משנ"ב ססי' רט"ו ס"ק 
כ' דיש כאן ס"ס, ספק אכל כזית או לא. ואת"ל לא אכל שמא הלכה 
דעל בריה אפי' פחות מכזית מברכין ומסיק שם בשם החיי"א דלא 

מברך. מוכח מכאן להיפך, דכשיש ס"ס לא מברכין?
ויש לחלק בין היכא דהספק הוא בברכה לבין היכא דהספק הוא 
במצווה, דכשהספק הוא במצווה שהספק מברר לי שאכן זו מצווה 
וכמש"כ הרשב"א בשו"ת ח"א סי' ת"א דס"ס עדיף מרוב, א"כ מכח 
ס"ס מתברר דיש כאן מצווה לכן מברכין על זה. אבל כשהספק הוא 
בברכה אי יש כאן חיוב לברך או לא, אז אמרי' דלא יברך, משא"כ 

בכל הראיות הנ"ל דהוי ספק במצווה, ההלכה היא דמברכין.

גליון 8 חשון ה'תשע"ה - פרשת מקץ )גליון חנוכה(  בס"ד

המשך בעמ' הבא <<<



צריך  המקבל  שאין  שאע"פ  לדורות   
בטובה זו מ"מ יש פה הנהגה מחוייבת 

של המקבל להכיר טובה!
ולפי כל המבואר לעיל מתבאר יסוד 
מוצק, הגם שיש עוד הרבה רעיונות 
נרות  הדלקת  של  במהותה  ומסרים 
חנוכה, אבל כאן רואים על פי מקורות 

ברורים יסוד אחד.
והשאלות שנשאלו מה ענין בהדלקת 
זה  עם  ביחד  צורך  ומה  חנוכה?  נר 
להודות ולהלל במקום ללמוד? ולמה 
קשור  זה  ואיך  הכהנים?  ולא  אנחנו 
חורבן  אחרי  ודור  דור  בכל  אלינו 

בהמ"ק?
ומאז  הואיל  כך  הוא  בזה  והתירוץ 
שורה  השכינה  בהמ"ק  שנחרב 
שזכו  שאשה  ואיש  מעט  במקדש 
אדם  כל  ממילא  ביניהם,  שכינה 
כהן  כאילו  הוא  הרי  בביתו  המדליק 
כמו  בבהמ"ק  נרות  שמדליק  גדול 
וקטורת,  התמיד  פרשת  שאומר 
וא"כ מובן היטב ההדלקה של הנרות 
את  לבטא  באה  היא  היא  בדוקא 
ה"להודות ולהלל" שהרי הקב"ה הטיב 
אתנו במשך כל השנה על ניסך שבכל 
שבכל  וטובותיך  נפלאותיך  ועל  יום 
עת, על ההארת פנים על הארת הדרך 
נפלנו,  ולא  נכשלנו  שלא  הרוחנית 
וזו הוכחה שאנו מדליקים נרות, ועל 
ההנהגה של הקב"ה בכל גלות וגלות 

ברוחני ובגשמי.
טובה  להכיר  רוצים  הכל  בסך  אנו 
העבר  על  ולהלל  להודות  לקב"ה 
המציאות  ועל  החשמונאים  בזמן 
כאן  יש  חיים,  אנו  בה  העכשווית 

אפשרות של הכרת הטוב לדורות!

סיקור ספרים מחיבורם של תושבי עירנו

"המקום מרחוק" - על מסכת יבמות
יצירה נפלאה ומיוחדת הובאה לפנינו, חיבור נחמד ומפואר 
בשם "המקום מרחוק" ובו עיונים וביאורים הערות וציונים על 
מסכת יבמות, פרי עמלו המבורך של האברך החשוב הרה"ג ר' 
ראובן חיים קליין שליט"א, מבוגרי הישיבה הקדושה בליקווד, 

ומטובי וחשובי אברכי קהילת "אשכנז" ברחוב הרב שך.

אין מדובר בקובץ של מראי מקומות גרידא, כי אם בחיבור 
בסוגיות  ענינים  ביאורי  של   - עמודים  מאות  בן   - מופלא 
ועיוני  עומקי  שבילי  בין  אשר  יבמות,  שבמסכת  החמורות 
הסוגיות, ימצאו הלומדים והמעיינים אוצרות מלאים כל טוב 
של מראי מקומות ברורים ובהירים, על סדר המסכת, מרישא 

ועד גמירא.
במים  שליט"א  המחבר  הרב  צלל  בתורה  ויגיעתו  בכישרונו 
ומיוחדת הראויה  יצירה מושלמת  והעלה במצודתו  אדירים, 
ומתאימה ביותר לעלות על שולחן מלכים - מאן מלכי רבנן, 
אשר יתענגו טובא על חיבור ייחודי זה, המקיף את כל עניני 

וסוגיות מסכת יבמות.
החיבור שלפנינו - שיצא לאור זה עתה - זכה להסכמותיהם 
מיר  ישיבת  ראש  בהם  התורה,  מרביצי  גדולי  של  הנלהבות 

שליט"א,  אדלר  הגרמ"ד  ומורנו  שליט"א,  פינקל  הגרא"י 
המשבח גם את יראתו הטהורה ואצילות מידותיו התרומיות 
של הרב המחבר שליט"א )מלבד הסכמות נוספות שניתנו על 
ספרו הקודם של הרב המחבר שליט"א, כשבראשם מופיעה 
קוטלר  הגר"מ  ליקווד,  ישיבת  ראש  של  הנלהבת  הסכמתו 

שליט"א(.
במהדורה  ספרו  את  מעניק  שליט"א  המחבר  הרב  כי  יצויין 
דיגיטלית לכל מאן דבעי, על פי כתובת דוא"ל המופיעה בספר.

דלתי  על  לשקוד  שליט"א  המחבר  הרה"ג  שיזכה  ברכותינו 
גופא  בריות  מתוך  חוצה,  הזכים  מעיינותיו  ולהפיץ  התורה 

ונהורא מעליא, וברוב שלום ושלווה תמיד.

ויכתב בספר

שיח הפרשה - המשך

שיח ההלכה

הרב פנחס קולר שליט"א

בענין שמן זית לנרות חנוכה

ואמרי  מתנה  רב  אמר  זירא  "א"ר  כא:(  )שבת  בגמרא  איתא 
אין  חכמים  שאמרו  ושמנים  פתילות  רב  אמר  זירא  א"ר  לה 

מדליקין בהן בשבת מדליקין בחנוכה בין בחול בין בשבת".

 וכן קיימא לן שאפשר להדליק בכל השמנים. והנה לגבי 
איזה שמן עדיף, אמרינן בגמרא )שם כג.( שרבה היה מדליק 
ששמע  עד  זמן,  יותר  דולק  שהוא  בגלל  שומשום  בשמן 
הסביר  ורבה  עדיף,  זית  ששמן  אמר  לוי  בן  יהושע  שרבי 

ששמן זית מפיק אור יותר צלול.

וכתבו התוס' )בד"ה מריש( שעל נר חנוכה קאי, והוא משום 
פשיטא  שבת  בנרות  ואילו  טפי,  נהורא  מסיק  של  הטעם 
הפתילה  אחר  שנמשך  לפי  המובחר,  מן  מצוה  זית  ששמן 

יותר מכולם.

ויש לדון אם אפשר להדליק בנרות שעוה, או עדיף דוקא 
זית? בדרכי משה מביא ממנהגי מהר"א טירנא, ה"ר  שמן 
שמן  כמו  היא  ששעוה  הפשוט  והמנהג  מפראג,  אברהם 
בשו"ת  שני,  מצד  משמנים.  יותר  צלול  שאורה  כיון  זית, 
מהר"י ברונא, סימן ל"ט )מובא בשער הציון(, כותב שעדיף 
שמן משעוה בגלל שהנס נעשה בשמן. וכן המהר"ל מפראג 
כמו שמצוטט במחצית השקל(,  )לא  נר מצוה  כתב בספר 
שרק דבר שיש בו כלי, פתילה ושמן, נקרא נר בלשון חז"ל. 
לפי זה אי אפשר להדליק בשעוה כלל. גם הרוקח, המרדכי 
ומהר"ם כתבו ששמן זית הוא מצוה מן המובחר. ולכאורה 
טעמם הוא כמו שמבואר בגמרא ששמן זית הוא הכי צלול.

אבל מה יהיה הדין אם נמצא שמן חדש שהוא יותר צלול 
רבינו  דליק?  מאוד  שהוא  פרפין,  שמן  למשל  זית,  משמן 
שבו  זית  בשמן  ענין  שיש  חידש  בו,  בכל  שמובא  פרץ, 

נעשה הנס. לפי זה, לכאורה עדיף שמן זית מכל שמן אחר, 
ואפילו אם אותו השמן דולק יותר טוב משמן זית. אבל זה 
זית  שמן  של  הסבירה שהמעלה  שהגמרא  אחר  יתכן,  לא 
היא מה שהוא צלול מאוד, ולא בגלל שבו נעשה הנס. על 
כרחך, כוונתו היתה רק שעדיף שמן זית משמן אחר שהוא 
צלול כמותו, אבל הוא לא דיבר על שמן שהוא יותר צלול 
משמן זית. אמנם יש סיבה אחרת להעדיף דוקא שמן זית. 
כי אפילו אם נניח ששמן פרפין דולק יותר טוב משמן זית, 
דליק,  כך  כל  הוא  שהפרפין  כיון  אחר.  ספק  בו  יש  עדיין 
ואין צורך בפתילה רגילה, אלא בחוט מתכתי שתופס את 
האש במקום מסוים. השמן אינו נספג כלל בתוך ה'פתילה' 
של מתכת, אלא מתאדה כשהוא מתקרב לחוט החם. ואז, 
אידי השמן נדלקים ישירות מהאש כמו גז בכיריים, ויתכן 
שדבר כזה אינו נקרא נר, והוא יותר גרוע משעוה. כי בנר 
אבל  באמצע,  ומתחלפת  נשרפת  הפתילה  אמנם  שעוה 
מוצק(  פרפין  לנר  )או  לשעוה  מתקרבת  כשהאש  לפחות 
היא ממיסה קצת מהשעוה, ואותה שעוה נספגת בפתילה. 
זה  בגלל  ואולי  הפתילה.  דרך  דולקת  אז  הנוזלית  השעוה 
התפשט המנהג שנר שעוה היא כמו )או אפילו יותר טוב( 
משמן זית. אבל, בנרות פרפין נוזלית, מי יימר שזה נקרא 

נר בכלל?

ויש להסתפק מה הדין במי שיש לו רק נר אחד של שמן 
זית, אבל יש לו מספיק שמן קיק וכדומה, לקיים מהדרין 
פסולים  אלה  שמנים  להדליק?  עדיף  במה  המהדרין,  מן 
טוב,  ידלקו  לא  שמא  חשש  שיש  משום  בשבת,  להדלקה 
ויטה את הנר. וכן בחנוכה, אם יכבה באמצע הזמן, יהיה 
פחות פרסומי ניסא. ונראה שעדיין עדיף להדליק עם השמן 
הפסול לשבת. משום שמהדרין מן המהדרין הוא מעיקרי 
דיני חנוכה, והוא מעלה באיכות ההדלקה, לעומת המעלה 
של יותר פרסומי ניסא, כשאין חשש שהשמן יכבה באמצע, 

שזה רק מעלה בכמות פרסומי ניסא.

בעז"ה  יתפרסמו  הגיליון  במסגרת 
הקוראים,  של  וקושיות  שאלות 

בנושאים שונים.

שמיטה  הל'  ברמב"ם  מבואר  א. 
השנה  שגידולי  ו'(  הל'  ד'  )פר'  ויובל 
ספיחין  באיסור  אסורים  השמינית 
נקבעו  החנוכה  ימי  והנה  חנוכה.  עד 
באמצע ימי בית שני כמבואר ברמב"ם 
ג' הל' א'(, וא"כ  )פרק  הלכות חנוכה 
יש לעיין עד מתי היה איסור ספיחין 
בשנה השמינית קודם שקבעו את ימי 
לא  ושמא  ולהודאה,  להלל  החנוכה 
גזרו איסור ספיחין אלא חכמים שהיו 

לאחר תקופת ימי החשמונאים. 

ב. כתב הרמ"א בסימן תרע' )סעי' ב'( 
הסעודות  בריבוי  מצווה  קצת  שיש 
שבאותם  משום  בחנוכה  שעושים 
ימים היה חנוכת המזבח. ויש להעיר 
ימים  שבעה  היה  המזבח  שחנוכת 
בלבד ומדוע איכא מצווה בכל שמונת 

ימי החנוכה.

שואלין ודורשין

הרה"ג רבי טוביה בן דוד שליט"א

נרות חנוכה והדלקת המנורה

היו  ולא  שלמה  עשה  מנורות  עשר  )צט.(  במנחות  בגמרא 
מדליקים אלא בשל משה, רבי אלעזר בן שמוע אומר בכולם 

היו מדליקים.
ורש"י פירש בכולם היינו פעמים בזה ופעמים בזה, אכן המשך 
חכמה )ריש פרשת תצוה( הביא שהיו מדליקים את כל הי"א 
מנורות והיו מדליקים תחילה בשל משה, וכן הביא הקרן אורה 

במנחות שם.
והקשה הקרן אורה הרי יש בזה בל תוסיף, ועוד יש לבאר דגם 
דוקא  תחילה  להדליק  צריך  אמאי  בכולם  מדליקים  היו  אם 
בשל משה. ועי' ברבינו בחיי )שמות כה,י( שמהפסוק 'תיעשה 
המנורה' דרשו לעשות עשר מנורות ומדין הכל בכתב, ועדיין 
קשה שזה רק טעם מדוע לעשות עשרה מנורות, אך לא שמענו 

שמדין הכל בכתב צריך גם להדליק בכולם.
דין  נרות המנורה, האחד  דינים בהדלקת  ונראה שישנם שני 
הקרבת השמן עצמו שהוא כמו קרבן שקרב על גבי המזבח, 
של  הכלי  מצורת  חלק  הם  שהנרות  נוסף  דין  יש  זה  ומלבד 
]ואחז"ל  דלוקים.  נרות  עם  צורתה  עיקר  היא  וכך  המנורה, 
והובא ברש"י עה"ת שכל הֵזרים שהיו בכלי המקדש הם כנגד 
נשא(  )במדב"ר  ואיתא  מלכות,  וכתר  כהונה  כתר  תורה  כתר 
שהנרות של המנורה הם הֵזר של המנורה וכנגד כתר שם טוב.[
מנורות,  עשרה  לעשות  מהפסוק  שדרשו  דכיון  מיושב  ובזה 
ממילא מדין הכל בכתב גם היו מדליקים בכולם, כיון שצורת 
הקדימו  גם  ולכן  דלוקים.  נרות  עם  היא  המנורה  של  הכלי 
להדליק במנורה של משה, כיון שבה מתקיים הדין של הקרבת 
השמן, ובשאר המנורות היו מדליקים רק כדי לקיים את עיקר 

צורת הכלי של המנורה.
והנה איתא בשבת )כא.( שמנים שאמרו חכמים אין מדליקין 
בהם בשבת אין מדליקים בהם במקדש, והקשה הגרע"א הרי 
ליישב  יש  ולפמ"ש  זך.  זית  בשמן  אלא  מדליקין  אין  במקדש 
שדין 'שמן זית זך' הוא מדיני הקרבן של השמן הקרב במנורה 
שמתקיימת בו מצות הדלקת המנורה, אבל הדין הנוסף דבעינן 

שיהיו נרות דלוקים מהלכות צורת הכלי של המנורה אפשר 
לקיים גם בלא שמן זית זך, ולכן בשאר המנורות יכלו להדליק 
בכל השמנים ומ"מ אמרו בגמרא דשמנים שאין מדליקים בהם 

בשבת גם אין מדליקים בהם במקדש.
ותבואר בזה גם שיטת הרמב"ם )תמידין ומוספין ג,י( שמדליקים 
את הנרות גם בבוקר וגם בערב, אולם בערב גם אם מצא את 
הנרות דולקים מכבן ומדליקן, ואילו בבוקר אם מצאן דולקים 
לא מכבן ומדליקן אלא משאיר אותם דלוקים, וצ"ב החילוק. 
והקרבת  הנרות  הדלקת  מצות  דעיקר  י"ל  המבואר  ולפי 
השמן מתקיימת בהדלקה בערב, ולכן אם מצאן דולקין מכבן 
אכן  ההקרבה.  ומעשה  ההדלקה  מצות  את  לקיים  ומדליקן 
ולכן  המנורה,  של  הכלי  צורת  מדין  רק  היא  בבוקר  המצוה 
אם מצאן דולקין משאירם כך ולא מכבן ומדליקן, שהרי עיקר 
וצורת הכלי של המנורה מתקיימת גם בזה שהנרות  המצוה 

דולקים ולא צריך לזה מעשה הדלקה חדש.
עוד יש לבאר בזה דקיי"ל דנשים חייבות בנר חנוכה דאף הן 
בנס המלחמה,  רק  היו  הן  הרי  וכבר הקשו  הנס,  באותו  היו 
אבל לא היו בנס פך השמן שנעשה במנורה, כיון שהשמן בא 
מתרומת הלשכה שהנשים אינן תורמות, וא"כ נמצא שאינם 
שייכות בנס פך השמן. ולפי המבואר יש ליישב שאמנם נשים 
אכן  בקרבן של השמן שבא מתרומת הלשכה,  שייכות  אינם 
בדין השני שמדליקים את הנרות כדי לקיים את צורת הכלי 
נשים  שהרי  כאנשים,  נשים  שייכים  שפיר  בזה  המנורה,  של 
שייכות בכל הלכות הבנין וכליו כמבואר בלשון הרמב"ם )בית 
ובממונם  בעצמן  ולסעד  לבנות  חייבים  הכל  א,יב(  הבחירה 

אנשים ונשים כמקדש המדבר.
ובזה יש ליישב קושיית האחרונים מדוע הנשים לא מהדרין 
להדליק בעצמם כשאר בני הבית, וי"ל דנתבאר שהנשים אינם 
שייכות במצות הקרבן של השמן אלא רק בהדלקת המנורה 
אין המצוה במעשה ההדלקה אלא  ובזה  הכלי,  צורת  שמדין 
רק שיהיה דלוק כמשנ"ת ברמב"ם, ושפיר יוצאות הנשים במה 
שהנרות דלוקים בביתן ולא חייבות במעשה הדלקה. ובאמת 
עשאום  חנוכה  נרות  שהדלקת  הראשונים  במש"כ  לדון  דיש 
כמנורה, האם נאמר בזה שהנרות הם כנגד הקרבן של השמן 
שקרב במנורה, או שנרות חנוכה הם רק כמנורה בחלק של 

צורת הכלי, ונפק"מ לכמה דינים.



הרה"ג רבי חיים שיפמן שליט"א
 

אור יחוד ה' הגנוז בנרות החנוכה
הסה"ק הביאו את דברי בעל הרוקח של"ו הנרות שמדליקים בחנוכה 
- רומזים לל"ו שעות שבהם האיר האור הראשון שנגנז לאדם הראשון 
כמבואר בדברי חז"ל וכן רומזים לל"ו מסכתות של תורה שבעל פה אשר 
שם נגנז האור כמו שיובא לקמן וצריך להבין את השייכות המיוחדת של 

נרות החנוכה לאור הגנוז. 
במד"ר בראשית - "והארץ היתה תהו ובהו - וחשך על פני תהום" -  תהו 
- זו בבל, בהו - זו מדי, וחשך - זו יון – "על פני תהום" – זו מלכות 

אדום.
המהר"ל בתחילת "נר מצוה", מבאר מה ענינן של ד' המלכויות- ומדוע 
זו  "עם  לכבודו"  שבראנו  אלהינו  הוא  "ברוך  התורה.  בתחילת  נרמזו 
יצרתי לי - תהלתי יספרו" - תפקידו של עם ישראל הוא להוציא את 
התכלית של גילוי כבודו ית' אל הפועל – ועיקר כבוד השי"ת הוא - מה 

שהוא אחד בעולמו. 
לכל אחת מארבע המלכויות כח רע פרטי – העומד כנגד מילוי היעוד 
של  בחלומו  נרמזו  הללו  הכוחות  בעולם  ית'  ויחודו  כבודו  גילוי  של 

דניאל המובא בספר דניאל בדמות של חיות. 
בבל נמשלה בחלום דניאל לאריה - מפני שתכונת המלכות הזו לחפש 
להיות חשובה מכולם, מדי נמשלה לדוב שאינו שבע - מפני שתכונתה 
לחפש  כסף ואוהב כסף לא ישבע כסף, יון נמשלה לנמר שהוא עז - 

מפני שתכונתה הרצון לכבוש ארצות ומלכות אדום כלולה מכולם.
ויתכן שהאומות הללו מכוונות כנגד ג' המידות של קנאה – תאוה – 
כבוד, קנאה – יון - הרצון להתפשט מחוץ למקומה שמזה בא גם הרצון 
לכבוש ארצות - וכך גם מבואר במהר"ל שמלחמתה של יון היתה מתוך 
קנאה בעם ישראל שזכו לתורה אלוקית,]הרמב"ם מסיים את הלכות 
חנוכה בגודל מעלת השלום שהיא המידה ההפכית לקנאה[  תאוה - מדי 
– הרצון לכסף ככלי למילוי התאוות החמריות, כבוד - בבל – הרצון 

לחשיבות – ואדום כלולה מכולם.
ולפי זה מתבאר שארבע המלכויות - כל אחת מהן שייכת לכח פרטי של 
רע המכוון למשוך את הבריאה אל רצונותיו הפרטיים של האדם אם 
לתאוה ואם לכבוד. והנה המשך הפסוקים שם בתחילת בראשית מדבר 

על בריאת האור הראשון. 
רבי צדוק הכהן ]"פרי צדיק" - קדושת השבת - מאמר ה' [ – מבאר את 
מהותו של האור הגנוז...אור שאדם צופה בו, רצה לומר - שמשיג ד"אין 
עוד מלבדו" ואין לפניו שום דבר חוצץ בפני הראיה דהכל רק אורו ית' 
מלא כל הארץ כבודו. עכ"ל וכך כותב גם בעל הלש"ם - שהאור הגנוז 
הוא האור המגלה את אור יחודו ית' בכל העולמות. רמז לכך שהאור 
הגנוז הוא האור המגלה את ה"אין עוד מלבדו" – בזה שהפסוק "ויאמר 
אלהים יהי אור ויהי אור" הוא הפסוק היחידי בתנ"ך שהוא בגי' "אין 

עוד מלבדו - אפס זולתו".
מאחר ותכלית הבריאה הוא גילוי כבודו ית' – "לכבודי בראתיו", ומאחר 
ועיקר כבודו ית' הוא מה שהוא ית' אחד בעולמו כמו שכתב המהר"ל, 

נמצא שגילוי האור הגנוז המגלה יחודו ית' הוא תכלית הבריאה. 
עוד מביא ר' צדוק הכהן שבספר הבהיר המיוחס לתנא רבי נחוניא בן 
הקנה איתא שהאור הגנוז נגנז בתורה שבע"פ ]בחלק ממהדורות בעל 
הטורים מובא על הפסוק "וירא אלהים את האור" -  "את האור" בגי' 
ויובנו בזה דברי המדרש תנחומא פרשת נח שהאור הראשון  בתורה[ 

הוא שכרם של עמלי תורה שבעל פה.
וכך מבאר ה"נפש החיים" את דברי המשנה במסכת אבות כל הלומד 
הגנוז,  לאור  שזוכה  היא  שהכונה  הרבה  לדברים  זוכה  לשמה  תורה 
סדרי  את  לראות  זוכה   - האמיתית  התכלית  כלפי  מכוון  שלימודו  מי 

הבריאה כפי שהם מותאמים לתכלית האמיתית.
זצ"ל  ז'ולטי  בצלאל  ר'  מהגאון  מה ששמעתי  עם  והדברים מתאימים 
...ומקדימים  שכותב  שמע  קריאת  הלכות  בתחילת  הרמב"ם  בדברי 
לקרות פרשת שמע מפני שיש בה יחוד השם ואהבתו ותלמודו שהוא 
העיקר הגדול שהכל תלוי בו עכ"ל מבואר בדברי הרמב"ם שגילוי יחוד 
השם תלוי בתלמוד תורה ולהאמור שורש הדבר הוא כי בה נגנז האור 
המאיר את יחודו ית'. ולפי זה מתבאר סדר הפסוקים שאחרי שהתורה 
העומדים  הרע  כוחות  מרכיבי  הם  המלכויות  שארבע  אותנו  מלמדת 
עם  אופן  באיזה  אותנו  ללמד  התורה  עתה  ממשיכה  התכלית,  כנגד 

ישראל נלחם בכוחות הרע הללו ומביא את העולם לתכליתו. 
ארבע המלכויות מגמתן להסתיר יחודו ית' שזהו הרע האמיתי, תפקידו 
של עם ישראל לגלות את יחודו ית' שזהו הטוב האמיתי, האופן שעל 
ידו עם ישראל מגלה את יחודו ית' הוא ומביא את הבריאה אל תכליתה 
הוא בעיקר על ידי עמל התורה שבעל פה – כי בה נגנז האור הראשון 
יון  ית'. מזה שמלכות  כבודו  עיקר  יחוד השם שזה  האור המגלה את 
העומד  הוא  יון  שבמלכות  הרע  שכח  משמע  "וחושך"  במילה  רמוזה 
בפרט כנגד האור המוזכר בפסוק שלאחריו, האור שהאיר ביום הראשון 

ונגנז.
ועל פי זה מאיר לנו אור חדש על ענינה של גלות יון והגאולה ממנה. 
הגילוי  כנגד  עומדות  מלכויות  הארבע  כל  שהתבאר  מה  שלפי  אע"פ 
כן,  למרות   - ית'  יחודו  מהסתר  חלק  הוא  רע  כל  כי  הגנוז  האור  של 
 - האור  של  המוחלט  ההפך  הוא  אשר  "חשך"  במילה  מוגדרת  יון  רק 
וביאור הדבר מפני שבבל ומדי הם כוחות של מידות המושכות לכוון 
של רצונות אנוכיים ורק ממילא יש כאן הפך המטרה הכללית של גילוי 
כבודו ית' - ואולם יון אשר התיחדה בכח החכמה - יש בה התנגדות 
 - עוד מלבדו"  הגנוז מגלה את ה"אין  - שכן האור  הגנוז  ישירה לאור 
ואילו יון אומרת אין לכם חלק באלוקי ישראל - האור הגנוז מגלה את 
עם  ]אריסטו[   והיוני   – הבריאה  את  המקיים  האלוקי  הפנימי  האור 
הרמב"ן  כלשון  לו  המורגש  זולתי  דבר  כל  מכחיש  הרשעים  תלמידיו 

בפרשת "אחרי מות"  
ולפי זה מובן מה שהאריכו הספה"ק שמלכות יון הסוגדת לשכל האנושי 
היא העומדת בפרט כנגד החכמה האלוקית של תורה שבעל פה, שהרי 
בתורה שבע"פ נגנז האור המגלה את יחוד שמו ית' - ומשום כך לחמה 
ובה  יון בפרט במנורה שהיא הכלי שבו מאיר אור התורה שבעל פה 
מתגלה האור הגנוז - ומשום כך כאשר נצחו החשמונאים את "וחושך" 
זו יון, זכו להארת האור הגנוז שהוא גם האור שממנו ההנהגה הניסית 
המגלה שאפס זולתו ואין טבע כמו שכותב בעל הלש"ם ונקבע מועד 
כן דברי הרוקח  לגילוי האור הגנוז ומאירים אם  החנוכה השייך כולו 

שבנרות החנוכה מאיר האור הגנוז. 

נשיח בחוקיך
הרה"ג רבי מרדכי גלוסקנוס שליט"א

הערה בעניין המהדרין מן 
המהדרין

יש שכתבו, שהדלקת הנר צריכה שתיעשה 
בשמן ופתילה השייכים לו, כעין דין "לכם" 

האמור בארבעת המינים. 
הראשונים  דברי  על  בנו  זה  לחידוש  ויסוד 
ברכות  נוסח  על  דנו  שם  ז.  דף  בפסחים 
וע"ש  ב'על'.  או  בל'  מברכים  אם  המצוות, 
שאפשר  מצוה  שכל  בזה,  שהעלה  ברמב"ן 
בלשון  עליה  מברכים  שליח  ע"י  לעשותה 
ברכתה  שליח  ע"י  לעשותה  ושא"א  'על', 
נר  הדלקת  הרי  וא"ת  וכתב,  בל'.  נאמרת 
שליח  ידי  על  לעשותן  שאפשר  חנוכה 
ומברכין עליה להדליק, יש לנו לומר שאני 
שעשה  היא  עצמה  מצוה  שההדלקה  התם 
א'(  )כ"ג  מדליקין  במה  בפ'  ואתמר  מצוה, 
דצריך לאישתתופי בפריטי ואינו יוצא אלא 

בשל עצמו". 
מבואר בדבריו לכאורה, שהדלקת הנר אינה 
נקראת "אפשר לעשותה ע"י שליח" משום 
שאינה מתקיימת אלא בממונו של המדליק, 
השליח  ע"י  הנעשות  מצוות  כשאר  ודלא 
לזה  ראיה  והביא  השליח.  של  ובממונו 
מהדין המבואר באכסנאי שצריך להשתתף 
בפריטי ובלא זה אינו יוצא בהדלקת בעה"ב.
כדברי הרמב"ן מבואר בר"ן שם, ובאבודרהם 
)ברכת המצוות ומשפטיהן(, וברבנו דוד שם 
של  ופתילה  בשמן  "שהדלקה  בה  מסיים 

חבירו אינה כלום".
ויש שהביאו בזה מדברי הפוסקים דמשמע 
של  ממונו  על  מוטל  הנר  הדלקת  שחיוב 
בב"ח  בזה  עי'  הנס.  את  בו  לפרסם  אדם, 
סק"א,  שם  השקל  ובמחצית  תרע"ו  סי' 
סי'  ובפמ"ג  באליה רבא בסי' תרע"ז סק"ב 
שואל  בשו"ת  וע"ע  סק"א.  א"א  תרע"ט 
אם  שדן  שמ"ט  סי'  ח"א  תליתאה  ומשיב 
יוצא בהדלקת הנר בשמן גזול )הו"ד במ"ב 

תרע"ג סק"ב(.
מצאנו  לא  לכאורה  זה  יסוד  פי  על  והנה 
מן  כמהדרין  המצוה  בקיום  ורגלינו  ידינו 
הגרעק"א  דברי  ידועים  שהרי  המהדרין. 
שנזכר  במי  שנשאל  סי"ג  תניינא  בשו"ת 
וכבר  בירך,  שלא  הנרות  הדלקת  כדי  תוך 
יכול  וכתב דאינו  יותר.  נר אחד או  הדליק 
עיקר  יצא  כבר  כיון  להדליק,  ברכת  לברך 
המצוה בנר הראשון שהדליק, ומה שמדליק 
על  מברכין  ואין  הידור  רק  הוא  נרות  עוד 
כל  שהרי  זה  על  קשה  דלא  וכתב  ההידור. 
שעיקר  אף  מברך,  הבית  מבני  ואחד  אחד 
שאר  והדלקת  וביתו  איש  נר  הוא  המצוה 
"המהדרין  מהידור  אלא  אינה  הבית  בני 
מכוון  הבית  מבני  אחד  דכל  המהדרין".  מן 
וממילא  הבית  גדול  בהדלקת  לצאת  שלא 
ויכול  חיובו  עיקר  עתה  מקיים  כשמדליק 

לברך על זה.
והנה לדבריו יש לדון שכל אחד מבני הבית 
יצטרך לקנות את השמן והפתילה שמדליק 
צריכה  הנר  שהדלקת  שנתבאר  וכמו  בהם, 
ולא מצינו שיקפידו על  להיות בשמן שלו. 

הקנאה זו.
ולכאורה יש לדון בזה משני פנים. א. מצד 
מעשה הקניין, ב. מצד כוונת קניין. ונרחיב 

קצת.
מצד מעשה הקניין: הנה אם בעל הבית או 
החנוכיות  הבית את  בני  לכל  מכינים  אחר 
והפתילות, הרי אין כאן כלל מעשה קניין, 
ואף  השמן  את  משך  ולא  הגביה  לא  שהרי 
לא החזיקו בתוך ידו או בכלי שלו. ]ואמנם 
שדן  שמ"א  סי'  תשובה  פסקי  בשו"ת  עי' 
דהסמוך על שלחן חמיו קונה גם בלי מע"ק 
כלל, דהחותן ודאי דעתו להקנות לו כל דבר 

שיצטרך.[
יש  בעצמו  נרותיו  את  מכין  אחד  כל  ואם 
בהגבהה,  השמן  את  שקונה  לדון  מקום 
את  למלא  הבקבוק  את  שמגביה  בשעה 
השלחן  מעל  טפח  שמגביהו  והוא  הנר. 

]ב'  טפחים  ג'  וי"א  מונח,  הוא  שעליו 
וע"ש  ס"ב,  קצ"ח  חו"מ  בשו"ע  הדעות 
בסמ"ע ובנתה"מ, ובחי' הרי"מ שם סק"ו כ' 
דבמגביה בידו לכו"ע א"צ ג"ט. ועי' קצוה"ח 
השלחן  מע"ג  ובהוציאו  סק"א[  שנ"א  סי' 
יש  מהקרקע  ג"ט  בגובה  באויר  והחזיקו 
ח"א  חיים  דברי  ועי' שו"ת  לדון אם מהני, 

חו"מ סי' לג.
ואם החזיק את הכוסית עם השמן בתוך ידו, 
באופן שלא בולט חלק ממנה מחוץ ליד, יש 
לדון שקונה בקניין יד, ואז קונה אפילו בלא 

הגבהה טפח, עי' בנתיה"מ קצח סק"ג.
טובא.  לעיין  יש  הקניין:  כוונת  ומצד 
לכל  להקנות  מכוון  בעה"ב  אין  דלכאורה 
אינם  הם  וגם  בשמן  חלק  ביתו  מבני  אחד 
מכוונים לעשות מעשה קניין ולקנות בו את 

השמן והפתילות.
הביא  הי"ג  משכירות  פי"ב  המל"מ  ואמנם 
באורח  שדן  קנ  סי'  המהרי"ט  של  ספקו 
בסעודה,  לפניו  בפרי שהוגש  שקידש אשה 
אם  הפרי,  את  שקונה  המהרי"ט  והעלה 
הסעודה  בעל  דעת  שמסתמא  משום 
שנותן  כיון  מאכלם,  את  לאורחיו  להקנות 
להם את המאכלים לכלותם, וממילא הו"ל 
כוונת  בלי  גם  וקונה  מקנה  אחרת  דעת 
המאכל  שכשמכניס  או  הקונה.  מצד  קניין 
לתוך פיו קונה בקניין יד שא"צ כוונת קניין 
עוד  וע"ש  מדעתו.  שלא  לו  הקונה  כחצרו 

במ"ש המל"מ בשם רבנו יונה. 
)לדף לח ד"ה  וע"ע בחזו"א או"ח סי' קכ"ד 
ולהאמור( דבאוכל אצל בעה"ב עצם הדבר 
שהמאכלים ניתנו לו ע"מ לאכלם ולכלותם, 
סגי להחשיבם כשלו לעניין שיוכל להפריש 
מהם מעשר עני. וצ"ע אם גם לענייננו יועיל 

קניין כזה. 
עושים  הבית  שבני  נמצא  אם  אף  אמנם 
באנו  לא  עדיין  קניין  בכוונת  קניין  מעשה 
אל המנוחה, דשיטת התוס' ב"מ יב דאפילו 
שלחן  על  הסמוך  לגדול  זכיה  אין  בדרבנן 
לזכות  יכול  אינו  ואפילו  אביו,  כלפי  אביו, 
בזה  הראשונים  דעות  וב'  לאחרים.  ממנו 
הובאו בשו"ע או"ח שס"ו ס"י, והראה להם 
הש"ך בחו"מ סי' ר"ע סק"ג. ולדעה זו יצטרך 
את  אחר  ע"י  ביתו  לבני  לזכות  הבית  בעל 

השמן והפתילות של הדלקת כל יום ויום.
כלל  צריך  דאין  דרכו  יורה  שהאמת  אלא 
לקיים  כדי  והפתילה  השמן  על  בעלות 
הראשונים  אמרו  ולא  חנוכה.  נר  מצות 
בשמן  ידליק  שאם  לאחרים,  במדליק  אלא 
עם  שייכות  שום  למשלח  נמצא שאין  שלו 
והתחדש  ההדלקה,  ידי  שעל  הנס  פרסום 
ע"י  הנס  מתפרסם  שאם  אכסנאי  בדין 
ויוצא  שלו  הדלקה  זה  מיקרי  כבר  ממונו, 

בה. 
וכך יש להבין דברי הב"ח בסי' תרע"ו דחיוב 
ההדלקה הוא מורכב משני דינים, א. חיוב 
לעשות את מעשה ההדלקה, ב. חיוב המוטל 
באופן  וזה  ידו  על  הנס  שיפורסם  עליו 
שישתייך אליו הפרסומי ניסא במה שנעשה 
בביתו ובממונו. דלכאורה כלל וכתב שהוא 
לכאורה  שהם  ביתו,  ועל  ממונו  על  חיוב 
לזה  זה  קרובים  שאינם  שונים  גדרים  שני 
על  מוטלת  שהיא  מזוזה  מצות  שהרי  כלל, 
הבית אינה מצוה ממונית, ומצוות ממוניות 
כמו  מסויים  לממון  שייכות  אינם  כצדקה 

בית אלא חוב ממון הם. 
דף  בפסחים  דוד  רבנו  בלשון  מבואר  וכן 
אדם  קנה  "שאם  שכתב  לעיל,  שהבאנו  ז, 
פתילות ושמנים והדליק בשביל חברו ודאי 
לא עשה ולא כלום וכו' כמי שהניח תפילין 
הבית  בעל  שהכין  אחר  אבל  חברו.  בשביל 
בביתו השמנים והפתילות יכול אחר שיברך 
ההדלקה  עיקר  על  שהברכה  וכו'  בשבילו 
היא, ר"ל התקנת השמן והפתילות שהדלקה 
בשמן ופתילות של חברו אינה כלום".  הרי 
אם  חברו  עבור  להדליק  שיכול  כתב  שלא 
הבית  בעל  אם  אלא  למשלח,  שייך  השמן 
ונראה  והשמנים".  הפתילות  בביתו  "הכין 
להדיא דאין העניין מצד הבעלות הממונית 
אלא מצד השייכות למעשה ההדלקה. ישמע 

חכם ויוסף לקח. 

שיח המוסר
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הגליון הבא יצא בעז"ה בערב שבת 
קודש פרשת וארא כו' בטבת 

תגובות, מאמרים וחידושים בהלכה 
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ניתן לשלוח לכתובת המערכת: 
abeitar45@gmail.com  :מייל
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לפקס: 02-5725867(

המערכת לא אחראית על תוכן המודעות והתגובות וכן 
 על פרסום של מאמר או תגובה.

סדר חיבורים של הרבנים החשובים, הינו לפי תאריך 
הגעת המאמרים למערכת.

מדור תגובות

נא לשמור על קדושת הגיליון

הרב מרדכי עמנואל שליט"א

מקום הדלקת הנרות
ע"פ ירושלמי שביעית פרק ד' הל' ב'

'נר חנוכה  ה':  כתב השולחן ערוך בסימן תרע"א סעיף 
מניחו על פתח הסמוך לרשות הרבים מבחוץ... ובשעת 
הסכנה שאינו רשאי לקיים המצווה, מניחו על שולחנו 

ודיו'. 
בתוך  חנוכה  נרות  מדליקים  שהכל  בגולה  נהגו  למעשה 
האור  בחוץ.  להדליק  סכנה  חשש  אין  כאשר  גם  הבית, 
טעמא  מאי  ידענה  'לא  כך:  על  תמה  שכג(  )סימן  זרוע 
המנהג.  היה  כן  למעשה  אך  בחצרות?!  מדליקין  אין 
עיה"ק,   לירושלים  'הפרושים'  הגר"א  תלמידי  עליית  עם 
חידשו הפרושים את המנהג להדליק נרות בחוץ, בפתח 
החצר, כפי עיקר דינא דגמרא, וכפי פסק השולחן ערוך. 
ארנברג  מנחם  יהושע  רבי  הגאון  כשעלה  תש"ו,  בשנת 
זצ"ל ארצה, וראה את מנהג הפרושים להדליק בחוץ, הוא 
יצא כנגדו בקונטרס שנקרא 'מקום הדלקת נרות חנוכה' 
ובו ערער על המנהג. טעמו היה שהואיל ובשעת הסכנה 
גם  נתחדש  ולא  הדבר,  שבטל  כיון  הרי  המנהג,  התבטל 
חנוכה  נרות  להדליק  התקנה  כל  הרי  הסכנה,  כשעברה 
בפתח לרשות הרבים - בטלה, ונקבעה המצווה להדליק 

כמנהג  החצר  בפתח  המדליק  כי  טען,  ועוד  בבית. 
הפרושים – לא יצא ידי חובת הדלקה!

והנה מצינו במסכת שביעית פרק ד' הל' ב' שהירושלמי 
על  המלכות  גזרה  ינאי  רבי  בתקופת  דומה.  בשאלה  דן 
ישראל לחרוש ולזרוע בשביעית כדי לספק את האספקה 
 1799 לפני  שמיטה  זו  שהייתה  ]סוברים,  המלך  לחיילי 
שנה[, ובעקבות זאת יצא רבי ינאי בהוראה כללית: פוקו 
וזרועו בשביעית. לדעת רבי ירמיה בגלל ההוראה של רבי 
גזרת חכמים ששדה שנחרשה בשביעית לא  ינאי, בטלה 
תזרע במוצאי שביעית, שהרי רבי ינאי התיר לחרוש את 
השדות. הירושלמי מביא שלדעת רבי ירמיה גם מי שטייב 
את השדה בזמן הזה, הקנס שלא לזרוע במוצאי שביעית 
לדעת  הירושלמי מביא שהמקור  שדה שנטייבה – בטל. 
ביטול  את  וביטל  דין  בית  עמד  'שלא  הוא,  ירמיה  רבי 
הגזרה'. חיילו ]ראייתו[ של רבי ירמיה לדינו, הוא מהדין 
תרומה  משמן  הכהן  מן  להדליק  שבאת  ישראל  בת  של 
וביאר  ומדליקה,  שריפה  בשמן  טובלת  היא  הרי  טמאה, 
לבת  התירו  ההיתר:  את  ינאי  רבי  בית  בשם  חונא  רבי 
ישראל להדליק בשמן תרומה, בשעת משלחת זאבים, כי 
בגלל הנר הזאבים בורחים. ואח"כ לא עמד בית דין וביטל 
את ביטול התקנה, ולכן ההיתר לבת ישראל להדליק שמן 
התקנה  שגם  ללמוד  ניתן  מכאן  בעיינו.  נותר  תרומה 
עמד  לא  כי  הסכנה,  בשעת  לגמרי  בטלה  בחוץ  להדליק 
וחידש את התקנה להדליק  דין במשך שנות הגולה  בית 
בחוץ. יוצא שאין כל מצווה להדליק בחוץ! מאידך, לדעת 
הגזרה  הסכנה  שעת  הסתלקות  לאחר  ]שם[  יוסא  רבי 

שרירה וקיימת, ומכאן נלמד כי בחנוכה מצווה להדליק 
בחוץ. 

הרמב"ם  סתירה.  מצינו  בעניין  ההלכה  בפסק  והנה 
שהחורש  כתב  יג,  הלכה  א'  פרק  ביובל  שמיטה  הלכות 
במוצאי  יזרענה  שלא  אותו  קונסים  נרה  או  שדהו  את 
כרבי  והלכה  נדחתה  ירמיה  רבי  דעת  כלומר  שביעית, 
יוסא, והקנס שקנסו חכמים ש'לא תיזרע השדה במוצאי 
ואילו  לתוקפו.  חזר  שהאיסור  דהיינו  נשאר,  שביעית' 
בהלכות תרומות פרק יא הלכה יז פוסק הרמב"ם 'טובל 
והטעם  בה',  לילך  ומדליק  הכהן  בנר  פתילה  ישראל 
המובא בירושלמי כי האיסור בטל בשעת משלחת זאבים, 
ב'דרך  בתוקפו.  ההיתר  נשאר  הסכנה,  שבטלה  ואף 
תירץ, שהרמב"ם  ]תרומות שם[  בביאור ההלכה  אמונה' 
הסכנה,  אחר  לתוקפו  חוזר  שהאיסור  יוסא  כרבי  פוסק 
מנר  מדליק  שהישראל  מדובר  תרומות  שבהלכות  אלא 
שהודלק לפני כן על ידי הכהן לצורכו של הכהן, וזה מותר 
תדליק  ישראל  שבת  התירו  הסכנה  ובשעת  לכתחילה, 
הנר בעצמה בגלל משלחת זאבים. ובאמת לאחר שחלפה 
הסכנה אסור לעשות כן. ואילו ב'הערות' הגרי"ש אלישיב 
הייתה  לא  לעולם  ישראל  שבארץ  ביאר,  ע"ב  כא  שבת 
מצווה  ישראל  בארץ  לכן  בחוץ,  נרות  בהדלקת  סכנה 
ובסוגריים  בפנים,  בהדלקה  יוצאים  ואין  בחוץ  להדליק 
ותשובת  הנ"ל  בשביעית  הירושלמי  סוגיית  שם  צוינה 

הגרי"ש  בקובץ תשובות ח"א סימן סז.                
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גמ"ח תפילין

לע"נ
הרה"צ הגאון ר' אברהם דב זצ"ל 

בן הרה"צ ר' חיים יהודה ליב 
אוירבך זצ"ל

לע"נ
הבחור משה ידידיה ז"ל בן יבדל"ט 

הר' יוסף שליט"א

לע"נ
האברך החשוב ר' דניאל דניאל ז"ל

הגיליון מוקדש

הארות  רעיונות,  תגובות,  יתפרסמו  זה  במדור 
והערות של קוראי הגליון.

בעניין שמן הכשר להדלקה
מנהג העולם להדר להדליק נרות חנוכה בשמן זית דווקא ולא 
בשאר שמנים, ולכך טוב לפרסם שיש בחנויות סוגים של שמן 
למאור שמיוצרים מתערובת של שמן זית עם שמן מהצומח. 
לאחר בירור עם מורי הוראה עלה כי אם הרוב שמן זית, דינו 
כשמן זית ואין בו חסרון כלל. אך אם רובו משמן מן הצומח, 
לפי  הוא  הרכיבים  רשימת  סדר  כידוע  זית.  כשמן  דינו  אין 
הכמויות וא"כ בשמן זה שיש בו שני רכיבים בלבד, המופיע 

ראשון הוא הרוב. 
נשלח ע"י א.ל. 

בענין כסדרן בחצי אות 
ידועים דברי הפמ"ג )במש"ז סוף סי' לח( דאם כתב חצי אות 
וחוזר וכותב אות הקודם לחצי אות זו, כגון שכתב שי"ן מתיבת 
"שמע" ואח"כ דילג על אות מ"ם וכתב מקצת מאות העי"ן כגון 
הוא"ו של העי"ן, וחזר וכתב המ"ם ואח"כ השלים העי"ן, דהוי 
ככותב כסדרן. דכל שאין כותב אות שלם מקרי והיו הדברים 
כסדרן דדבר שלם בעינן ולא חצי דבר. והעתיקוהו הקס"ה )סי' 
ט' סק"ג(ובמ"ב )בפתיחה למשנת סופרים( ומק"מ סי' ל"ב ס"ק 

ק"א, וערוך השלחן סי' ל"ב סעיף ד'.
וי'( האריך לייסד שצריך שכל אות  )סי' ט'  נזר  אלא דהאבני 
בשלמותה תהיה נכתבת כסדר. ובכה"ג שהקדים לכתוב חצי 
לה פסול משום שנכתב  קודם שהשלים האות שקדמה  אות 
שלא כסדרן. וחלק בזה על הפמ"ג. וכ"כ בשו"ת שואל ומשיב 
מהדו"ג ח"א סי' צ"ו. ונלחמו בזה במלחמתה של תורה בשו"ת 

דברי יהודה )סי' י"ז ואילך( ושכנגדו ספר מלחמות יהודה.
ודעימיה,  אלא דמצאתי בס"ד לכאורה תנא דמסייע להאב"נ 
והוא בעל שו"ת עבודת הגרשוני בסי' כ"ד נשאל בזה"ל, עד 
יו"ד  אות  וכתב  לחתום  התחיל  יוסף  שמו  הגט  מעדי  אחד 
חצי  וכתב  סמ"ך  אות  לכתוב  והתחיל  וי"ו  אות  ודילג  משמו 

וציוהו עליו לכתוב באותה הרחקה  כוי"ו,  עיגול מן הסמ"ך 
)שבראש השיטה( אות יו"ד, ומן היו"ד אשר כתב כבר יעשה 
והנה  חתימתו,  וגמר  פשוטה  פ'  ויכתוב  הסמ"ך  ויגמור  וי"ו, 
קצת היו מפקפקים על הגט דה"ל כאלו נכתב הגט שלא כסדר, 
הגרשוני  עבודת  בעל  וגם  שם  השואל  והרב  השאלה.  עכ"ל 
הנה  כשר.  הגט  ולכן  כסדרן,  לכתוב  בעינן  לא  דבגט  השיבו 
חצי  לכתוב  שהקדים  דבכה"ג  להדיא  מדבריו  נראה  לכאורה 
שכתב  דהתם  בשאלה  כמו  הקודם,  האות  שכתב  קודם  אות 
חצי מן הוי"ו וחצי מן הסמ"ך קודם שכתב היו"ד של יוסף הוי 

שלא כסדרן.
ולענין מעשה ידוע דפוסקי זמנינו יש שמחמירים בזה כהאב"נ, 

ויש שנוקטים בפשיטות כהפמ"ג.
שליט"א  קנייבסקי  הגר"ח  ממרן  ע"ז  שאלתי  רב  זמן  ולפני 
דברתי  ומאידך  ע"כ.  כהמ"ב,  מנהגנו  בזה"ל  בכ"י  והשיבני 
שליט"א  אורדנטליך  מהרד"צ  הגאון  דאתרין  מרא  עם  ע"ז 
ולדעתו ודאי שצריך לכתחילה ולנקוט בזה כהאב"נ היות והוא 
סי'  וח"ז  ססי"א,  ח"א  הלוי  שבט  בשו"ת  ועיין  מדאורייתא. 

קס"ד ג'.
נשלח ע"י הרב ישעי' ויסברג

רב שיח

שיח ההלכה
הרב אברהם לוי שליט"א

אשתו כגופו בנר חנוכה

בגמ' )שבת כא( נתבאר שמעיקר הדין יוצאים ידי חובת הדלקת 
נר חנוכה בנר אחד לכל לילה, וכל בני הבית יוצאים בזה, אך 
המהדרין מוסיפים ומדליקים עוד נר נגד כל אחד מאנשי הבית. 
כראוי.  זה  ענין  לקיים  איך  אופנים  כמה  בראשונים  ומצאנו 
המצוה  את  "והמהדר  כתב:  ה"א(  פ"ד  חנוכה  )הל'  הרמב"ם 
מדליק נרות כמנין אנשי הבית נר לכל אחד ואחד בין אנשים 
נר  ישים  "והמהדר  גאון כתב:  רב סעדיה  ובסידור  נשים",  בין 
שלא  הוא  בינינו  הנפוץ  המנהג  אך  הבית".  מאנשי  נפש  לכל 
להדליק כי אם נגד האנשים בלבד, וכתבו האחרונים )א"ר סי' 
לבאר בטעם המנהג שהוא  ומשנ"ב שם סק"ט(  תרע"א סק"ב 
משום שאשתו כגופו, ולכן גם אלא שרוצים להיות מן המהדרין 
א"צ להדליק נר נוסף בשביל האשה ]וכעי"ז כתב בשו"ת עולת 
תרעה  סי'  במשנ"ב  והובא  לאנשים  טפלות  שהנשים  שמואל 
סק"ט. אך עיין בחי' חת"ס עמ"ס שבת שם שכתב לפרש המנהג 

באופן אחר[.
כגופו' שנאמר  'אשתו  ענין  מה  מאד,  זה תמוה  דבר  ולכאורה 
לגבי קרובות שהקרוב לאדם קרוב גם לאשתו לענין נר חנוכה, 
מחוייבות  הן  וגם  עצמן  בפני  בנ"א  הם  שהנשים  ודאי  הלא 
במצות נר חנוכה, ולמה נאמר שאף למהדרין המדליקין נר נגד 
כל אחד מאנשי הבית אין שום ענין להדליק נר בשבילן. ועי' 
בברכי יוסף )סי' תרע"א סק"ב( שנתקשה בזה וז"ל: "ומיהו אינו 
מתיישב כ"כ המנהג דלהיות אשתו כגופו חסורי מחסרא ופנה 
והיו  מדליקין  דהן  והצפיעות,  מהצאצאים  מגרעות  כי  הדרה, 

למאורות, ועקרת הבית אל תופע עליו נהרה".
וכדי ליישב דבר זה יש להקדים ולפרש כל הענין שמצאנו בנר 
חנוכה שמעיקר הדין כל בני הבית יוצאים בנר אחד והמהדרין 
הבית.  מבני  אחד  כל  נגד  נר  עוד  ולהדליק  להוסיף  להם  יש 
ונראה שהוא מכיון שתיקנו חכמים מצות נר חנוכה על הבית 
הבית  בני  כל  ממילא  דיירים  לכמה  משותף  שכשהבית  הרי 
יוצאים גם נר חנוכה בנר משותף, שנר שהודלק בבית מודלק 
בשביל כל בני הבית. אך מ"מ כיון שסו"ס כל אחד מבני הבית 
דר  הוא  שהרי  חנוכה  נר  מצות  בכל  לבד  עצמו  מצד  חייב 

לגמרי באותו בית, לכן אף שבמקרה יש עוד אנשים הדרים 
נר, מ"מ  יד"ח באותו  יכולים לצאת  וממילא  בית  עמו באותו 
כלומר  הבית,  אנשי  כמנין  נרות  עוד  ולהדליק  להדר  ענין  יש 
שאין המצוה נגרעת מזה שהבית משותף לכמה בנ"א ]וכך יש 
לפרש גם מנהגינו שאנו מדליקים גם נר שבת כמנין בני הבית, 

ואכ"מ[.
ועל פי זה נראה לפרש מנהגינו שאין מדליקין נר בשביל האשה 
משום שאשתו כגופו, והיינו שהאשה אינה נחשבת כמי שהיא 
דרה בבית גם היא 'בנוסף' לבעלה, אלא לענין זה אשתו כגופו 
ודיורי הבעל והאשה במקום אחד נחשבים יחד כדיורין א' וכבן 
בית א', וכיון שכן אי"ז כלל כפיחות במצוה מה שהבעל והאשה 

יוצאים בנר אחד לביתם.
ועל דרך זה יש לפרש גם מה שמצאנו בראשונים שכתבו שא"צ 
להדליק נרות אלא כמנין בני הבית הגדולים ולא הקטנים, דז"ל 
בני  מנין  לפי  ואחד  אחד  לכל  נר  במצוה  "והמהדרין  המאירי: 
וז"ל שלטי הגבורים )ט: מדפי הרי"ף אות א(  ביתו הגדולים". 
ובין  בין אנשים  נר לכל אחד ואחד  "והמהדרין  בשם הריא"ז: 
נשים, אבל על הקטנים שאינם מחוייבים נראה בעיני שאינו 
]ועי' במג"א סי' תרע"ז סק"א שהבין בכוונת השלטי  מדליק". 
וכ"ה  לחינוך,  שהגיעו  קטנים  אפי'  למעט  שכוונתו  גבורים 
זה דעת כל הפוסקים, ואכמ"ל[.  במחצית השקל שם, אך אין 
בבית  הקטנים  שהילדים  כהנ"ל,  לפרש  יש  אלו  שיטות  וגם 
דיורם  כל  אלא  בבית  נוספים  כדיירים  נתפסים  אינם  לעולם 

נטפל בעצם למקום דיורם של אביהם, ודו"ק.
אכסנאי  דין  זו  במצוה  שמצאנו  מה  גם  לפרש  יש  זו  ובדרך 
ס"א(,  תרע"ז  )סי'  הבית  בעל  עם  בפרוטה  להשתתף  שצריך 
לכן  שם,  קבוע  ואינו  ארעי  בדרך  הוא  בבית  שדיוריו  שמכיון 
צריך  ולכן  בשבילו,  גם  נדלק  בבית  הנדלק  הנר  אין  מסתמא 
להשתתף בפרוטה כדי שהנר ייחשב גם בשבילו. ועפי"ז מבואר 
גם מה שמצאנו בביאור הלכה )שם ד"ה עמו( שהביא מהפמ"ג 
שכששני בעלי בתים דרים בחדר אחד אפשר שאף בהשתתפות 
בפני  נפרד  נר  אחד  כל  שידליק  צריך  אלא  סגי,  לא  בפרוטה 
עצמו, והיינו משום שבאכסנאי יש לראות באמת באורח שאין 
בשני  הבית, משא"כ  בעל  דר אצל  בפני עצמו אלא  דיורין  לו 
בנר  גם  ולכן  דיוריו לעצמו,  דר  בעלי בתים שבאמת כל אחד 

חנוכה צריך להדליק כל אחד נר בפני עצמו.


