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בם״ד כ״ו מרחשון תשם״ז

׳

הנה הראני האברך המופלג בתורה ויר״ש הרב וכו׳ הי״ו.
קונטרם מחיבורו שעומר להוציא לאור ע״י מבון אור חרש הנקרא ימי
שמונה על הנובה ובו ליקט יותר מ  500 -תירוצים על קושיית הב״י
הירועה על הנובה .ואין ספר זה ררוש להסבמתי שבו מובא ליקוט
מנרולי הרורות ואמינא לפעלא טבא וקב״ה הרי בפלפולי ראורייתא
ובפרט שתמיר בימי הנובה נהנו לפלפל בקושיא זו  -ובזבות אור התורה
נזבח במהרה לאורו של מלך המשיח.
ביקרא דאורייתא
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שמואל דוד הכהן גרום

חיים פסח הורוביץ

צבי הירש ויזניצר
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פתח דבר
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פתח דבר
״בני בינה ימי שמונה
קבעו שיר ורננים”
)מתוך פיוט ’ מעוז צור’(

בשבח והודיה לה שי״ת אשר הגיענו עד הלום ,לעמוד בפתחו של חיבור -
ליקוט זה ,אשר מטרתו להגי ש לפני מבק שי ד׳ די בכל אתר ואתר א ת מבוק שם,
להבין ולהשכיל בסוד חכמים ונבונים  -הכהנים מ שרתי ה שם אשר הערו למות
נפ שם בשביל כבוד שמו ית׳ ,וזכו לאור באור החיים ,ובשגב קדו ש ת ם הנחילנו א ת
האור הגנוז ב שמונת ימי חג החנוכה ,וכמבואר בספרים הקדושים ,כי לשנה ׳אחרת׳
קבעום וע שאום יום טוב  -לאחר שהרגישו בנפ שותם לשנה הבאה כיצד נפ תחו שוב
אותם שערי חסדים ושערי נסים ונפלאות ואהבה לעם בני ישראל ,אליהם זכו בשנה
הקוד מ ת בע ת מל ח מ ת ם ביונים ונצחונם ,אזי קבעום לדורות ,לימי הלל והודאה.
אחד הנושאים הבולטים מבין שפ ע ענייני החג ,הוא ללא ס פ ק הקו שיא
ה מפו ר ס מ ת ה מיוחס ת למרן ה״בית יוסף״ ,אשר זכה שסביב שאל תו נכתבו ונאמרו
במרוצת השנים מאו ת תירוצים ויותר .מהן בספרי הלכה  -מפר שי ה׳שולחן ערוך׳
וספרי ה שו״ת לדורותיהם ,מהן בספרי דרוש וחסידות ,וגם לרבות בספרי ליקוטים
שנתחברו במיוחד על יסוד קושיה זו .אולם בסייעתא ד ש מי א עדיין הניחו לנו בקעה
להתגדר בה ,לקבץ כעמיר גרנה למעלה מ ח מ ש מאו ת תירוצים למקום א חד  -אחר
מאו ת שעות של יגיעה מאומצת ,על מנ ת להגי ש לפני עמך בית ישראל דבר נאה
ומתוקן בסידור נאות ,כדי שיהיו הדברים נוחים לקריאה ומאירים א ת עיני הלומד
בהם ,ותראה היבשה ,ומלאה הארץ דעה.

לנוחיות המעיין ,נביא להלן מספר כללים בהם נקטנו בסידור הספר:
הספר בכללותו מחולק ל ח מ ש ה פרקים  -נושאים כלליים ,לפי סוגי התירוצים
כפי שיבואר להלן:
הפרק הראשון ,נקרא ב שם  -׳היום הראשון נקבע על נס אחר׳ ,פרק זה מכיל
תירוצים רבים ,ש תכלי ת כוונתם לבאר כי ביום הראשון אכן לא נע שה נס בפך השמן,
אלא שיום זה נקבע על נס נוסף שה ת רח ש בימים ההם ,אם במלחמה ,אם בהדלקה,
ואם בשאר הדברים שהתרח שו בהם ניסים בימים ההם ,בע שרות אופנים שונים.
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הפרק השני ,זה עזמו לעולם  -׳הנס ביום הראעזון  -בריבוי העזמך; כמעעזהו
בראשון כך מע שהו בשני ,בו יובאו כל התירוצים המבארים באופנים שונים ,כיצד
אירע הנס בריבוי ה שמן ביום הראשון.
הפרק השלישי ,שמו נאה לו  -׳גם ליום הראשון לא היה מ ס פי ק שמן׳ ,פרק זה
יכיל א ת כל סוגי התירוצים המבארים באופנים מאופנים שונים ,כל אחד בדרכו הוא,
כי ל מ ע שה אף ליום הראשון לא היה מ ס פי ק שמן בפך הנמצא ,וממילא הנר דל ק
בנס ,כאשר תחזינה עיני המעיין.
הפרק הרביעי ,שמו יקבנו  -׳חנוכה שמונה ימים כנגד מה׳ ,בו יבוארו כל התירוצים
המסבירים ומבארים על שום מה קבעו בני בינה א ת ימי החנוכה  -לימי שמונה
דייקא ,ומתוך נופת צוף אמרותיהם ממילא תתי שב על נכון קו שית הבית יוסף.
הפרק החמישי ,יקרא שמו בישראל  -׳שונות׳ ,כי בו קובצו אחד לאחד כל אותם
תירוצים אשר אינם נכנסים ת ח ת א חד מן הפרקים המבוארים לעיל ,כי אם מתרצים
אי ש אי ש בדרכו ו שיטתו בכל מיני אופנים שונים.
מן הראוי לציין ,כי תירוצים רבים המובאים בספרים שונים לא העתקנום ,זא ת
בשל היותם מובאים בשינוי קל בלבד מספרים אחרים שכבר צוטטו .וכידוע מבעל
׳קצות החושן׳ ,שכא שר שאלוהו בדבר סוד הצלחתו שספרו התקבל כל כך בקרב
מרבית הלומדים ,השיב :׳בזמן שאחרים חושבים מה לכתוב ולהוסיף ,אני ישבתי
ומחקתי׳.
באופן כללי בעריכת הספר ה ש ת מ שנו בכלל הידוע ׳למען ירוץ הקורא בו׳ ,ועל
כן למרות שה ש תדלנו לבלתי שלוח יד בקוד ש כאשר במקור היתה לשון המחבר
צחה ומובנת  -מלבד קיצור אריכות הלשון במקום שדברי המחבר ה ס ת עפו לענינים
אחרים ,שלא מגופו של עניין  -מ״מ בעת הצורך נאלצנו על כרתנו להוסיף או ל שנות
לפי הבנתנו הדלה ,מלשון קד ש ם של המחברים במקור ,למען ירוץ הקורא בהם.
ואם שגינו ,יתלו המעיינים א ת ה א ש מה בנו ולא בהם ח״ו.
נחתום בבק שה לפני מי שהחכ מ ה שלו ,שחיבור זה ישיג א ת מטרתו ,להזריח
את קדו ש ת אור ימי החנוכה בליבותיהם של ישראל ,ויהא חלקנו ממזכי הרבים,
להגדיל תורה ולהאדירה .ויהא רעוא שפועל ידינו ירצה ויתקבל בחיבה לפני שוחרי
התורה והוגיה.
בברכת התורה
חנוכה ה׳ת שס״ז

מכון יאור חדעז׳
א שדוד ת״ו
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על השמחה שהקב״ה בעצמו עשה לנו נם  ....מ ח
על השמחה שנתקבלה תפלתם  .................מ ח
על חידוש מלכות ישראל  .........................מ ט
על חיזוק האמונה בדברי הנביאים ..............מ ט
על חיזוק האמונה בדברי חכמים  ................מ ט
על לימוד הזכות שנתעורר על ישראל  ............נ
על מה שנמלט הפך מעיני היוונים ................נא
על מזוזות ביתך ......................................נא
על נם ההצלה שהיה ע״י הכהנים .................נא
על נם הנר המערבי  ...................................נב
על נצחון המלחמה ,ולזכר ריבוי החסדים שנשפעו
ביום הראשון ...........................................נג
על פרסום האמונה....................................נג
על שבחר ה׳ להמציא שמן בדרך נם ..............נג
חביבות כאילו נתהוה הפך בנם  ....................נד
על שהדליקו בשפודין  ...............................נד
על שיכלו לחנך העבודה שצריך לחנך בטהרה  .נד
על שהעלה הכה״ג נשמות ישראל ע״י הדלקת
המנורה .................................................נה
על שהפך היה חתום באות ח׳  ......................נו
על שהפך שמצאו היה של חרם שאינו מקבל
טומאה ...................................................נו
על שהתגברו על היוונים שרצו לבטל מהם את ג׳
המצוות שבת חדש ומילה  ..........................נז
על שזכו לקיים את המצוות בלי מורא  ...........נז
על שזכינו שהיתה הדלקת יום הראשון חביבה
בעיני הקב״ה  ...........................................נז
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על שחזר לדלוק הנר המערבי אף שהיו טמאי
מתים ....................................................נח
על שחנכו את המזבח ללא עין רעה ..............נט
על שלא ראו הכהנים את השמן הטמא  .........נט
על שנחו מאויביהם  ...................................ם
על שנכנעו היוונים מאליהם  ........................ם
על שנמשכו הכהנים מאליהם לשמן הטהור ....ם
על שנצחו רבים את המעטים  ....................ס א
על שנתמלא הפך מיד ולא הוצרכו לדאוג  .....ס א
על שנפלו על שנפלו רשעים ביד צדיקים  .....ס א
על שראו שנתקבלה תשובתם  ...................סב
על ששבו עם ישראל לבית המקדש .............סג
על ששרתה הברכה בדבר החתום................סג
על שתיכף נגשו לחדש העבודה ..................סד
עצםהענין שזכו לנס  ................................סד
פך ביטל פך  ...........................................סד
פך השמן נברא בזכות החשמונאים  .............סד
פעם ראשונה שהיתה מלכות ישראל בבית שני
 ..........................................................סה
קיום התורה והמצוות  ..............................סה
שבא אליהו להדליק המנורה  .....................סה
שדלק הנר המערבי כל ח׳ ימי חנוכה  .............סו
שדלקו הנרות באור חזק ............................סו
שדלקו כל הנרות זמן שווה  ........................סז
שהאיר הקב״ה עיניהם למצוא הפך ..............סז
שהכו היוונים בסנוורים.............................סח
שהמשיך אהרן הכהן את האור הגנוז ...........סח
שהפך שמצאו היה חתום בשם מתתיהו  ......ס ט
שהקדים הקב״ה להלחם עבור ישראל  ...........ע
הדלקה באש המזבח  .................................ע
שזכו לידע דלית אתר פנוי מיניה  ................עא
שידעו שהשפודין טהורים  .........................עב
שיצאה אש מן המזבח  ..............................עג
שלא ירדו גשמים .....................................עג
שלא כבתה הרוח את הנרות  ......................עד
שלא מתו היוונים מיד ולא נטמאו הכהנים  ....עד
שלא נמצא הפך קודם שתקנו המנודה ונדחה ...עה
שלא נתיאשו וקיוו לנס .............................עה
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שלא נתנכה מזכויותיהם ...........................עה
שלא נתפחמה הפתילה  ............................עה
שלא שפך הכה״ג את השמן מרוב ההתלהבות ....עו
שמחתם שהיה להם שמן להדליק המנורה  ....עו
שמצאו את שמן המשחה שהכיל י״ב לוגין  ....עו
שנמצא כהן טהור להדליק המנורה  ..............עז
שנעשה הנם ע״י מסירות נפש  ....................עז
שנעשה הנם על ידי הכהן גדול  ....................עז
שנעשה הפך כמעיין  ................................עח
שנשאר פך מוכן לנס  ................................עט
שנשלח להם הפך ע״י המלאך מיכאל  ..........עט
שנשפע להם הברכה משם הוי״ה  ................עט

שנתפרסם כח תורה שבע״פ  ......................עט
שעשה לנו הקב״ה נם אף שיכל להושיע בדרך
הטבע  ....................................................פ
שעשו כלי חרם שאינו מטמא מגבו שלא יטמא
בטומאת העכו״ם  ......................................פ
שפך קטן החזיק כמות גדולה  ......................פ
שפנו מיד לטהר כלי ההיכל  .......................פא
שראו הכהנים הפך בתוך הקרקע  ................פא
שראו שה׳ רוצה בעבודתם ....................... ,פב
תוצאות הנם בעתיד  -רוחניות  ...................פב
תקנו להדליק ביום הראשון על שיצאו מאפילה
לאורה  ..................................................פב

פרק ב׳  -הנם ביום הראשון אירע בריבוי השמן
אחרי ששפך מצא שנשאר הפך מלא ............פז
בבוקר מצאו את הנרות מלאים  ...................פז
חלקו מראש את השמן לשמונה חלקים  ........פז
הבזיכים נתמלאו מאליהם  .........................פז
שנשאר מעט שמן שתוכל הברכה להול על זה..פח
אחרי ששפך נתמלא הפך שוב  ...................פח
אף שדלק עד שנכנס הכהן להיטיב את הנרות
נשתייר מעט שמן  ...................................פח
אף שהדליקו בחוץ דלק כל הלילה ...............פט
אף שהדליקו בין השמשות הדליקו שוב באותו
הלילה מאותו פף  ....................................פט
אף שהדליקו בפתילות דקות דלקו כאילו היו
^.............. ......... |.................
אף שנתנו בהם פתילות עבות נשתייר מעט...צא
אויר מתהווה לשמן  .................................צא
אף ששמו רק מעט שמן בנר מערבי דלק כרגיל..צא
בלילת שמן טמא  ....................................צב
בסוף היום הראשון נשאר מעט שמן במנורה..צג
בריאה חדשה .........................................צג
הדליקו את המנורה בכ״ד ביום ודלקה בלילה..צג
אף ביום הראשון דלק השמן בצורה נסית  ...צד

הדליקו את הנרות מבעוד יום  ....................צה
אע״פ שנטף השמן לא נחסר  .....................צה
הדליקו את הנרות תיכף אחר חצות היום ......צה
הדליקו בבוקר תיכף לאחר הנצחון  ...............צו
הדליקו ביום הראשון את כל עשר המנורות
שעשה שלמה  .........................................צו
הדליקו ביום כ״ה מבעוד יום  .......................צו
הדליקו רק נר אחד ודלקו כל השמונה נרות  ...צז
הדלקת הנר המערבי ו׳ ימים  .......................צז
היה רק את הכמות המדויקת ,ונעשה נם ונתרבה
השמן מלא הנר  .......................................צז
, ,,
היה שמן רק בשביל להדליק נר א׳ ביום הראשון.צח
היו מדליקין את המנורה בעוד היום גדול  ......צח
היו צריכים שמן ללילה ויום  .......................צח
היו צריכים שמן לנר המזרחי  .....................צט
הנם ביום א׳  -שדלק גם ביום  ....................צט
הנם היה בפתילות  ...................................צט
הנם היה שהשמן לא נחסר  .........................ק
הספיק גם למנחת הבוקר  ...........................ק
הפף נתמלא מיד לכמות כדי שמונה ימים  .......ק
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השמן בער ויחד עם זה לא נחסר  ..................ק
השמן הספיק גם למנורה נוספת בחוץ  ........ק א
השמן הספיק גם למנחות  .........................קב
השמן נתרבה מלא הנר .............................קב
הדליקו את המנורה קודם הלילה  ................קב
חילקו את השמן לשבעה חלקים  ................קג
חינוך וקידוש המנורה ...............................קג
חינכו המנורה והיו זקוקים לשמן נוסף  .........קד
חצי לוג נכפל ללוג  ...................................קה
ידעו מראש מיעוט תכולתו ........................קה
יכלו להדליק בפתילות עבות .......................קו
כ״ה כסלו  -שבת  .....................................קו
כבר ביום הראשון השמן דלק ולא נתכלה כאהד.קו
כששפכו השמן למנורה נתרבה השמן וממילא
נותר קצת בפך  ........................................קו
לא היה מספיק כדי ליתן בנר מערבי שידלק עד
למחרת .................................................ק ז
לא היה מספיק ללילי טבת  .......................ק ח
מבזיכים אל כלי  -שרת  ...........................ק ח
מדין נזקקו לחלק לז׳ ימים  .......................ק ח
מעשה בני אדם  .....................................ק ט
מצאו הפך מלא בשמן לשמונה ימים  ..........ק ט
משחו עם השמן את הכה״ג ונחסר  .............ק ט
משיחת המנורה  ......................................קי
נחסר מעט שמן מהשריית הפתילה  .............קי
נשאר קצת שמן כדי ששמן הנס יתבטל בו  ....קי
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נתנו ביום הראשון שמינית מהשמן ,ואירע נס
ונתרבה לכדי יום שלם  ............................קיא
נתעבה השמן  .......................................קיא
נתרבה השמן הטהור ונשפך השמן הטמא לחוץ ...קיב
ע״י הנס בריבוי השמן חזרו לעשות הפתילות
עבות ...................................................קיב
עשו פתילות עבות במיוחד  .......................קיג
רביעית הלוג  .........................................קיג
ריבוי קודם ההדלקה שלא יאסר בהנאה מהיותו
מעשה ניסים  .........................................קיד
ריבוי שמונה פעמים ................................קיד
שהשמן נתרבה באיכותו ובחוזקו  ..............קטו
שמו את כל השמן במנורה ודלק רק חלק
שמינית ...............................................קטו
שמו פחות משיעור קבלת טומאה ואותו מעט
דלק כל הלילה  ......................................קטו
שמו רק מעט מהשמן ודלק כל הלילה  ........קטז
שמו שמינית מהשמן עם פתילות דקות ודלק
באור צח ובהיר  .....................................קטז
שמן של ציבור  .......................................קיז
שנשאר מעט שמן בפך ............................קיז
שנתעלה השמן לבחינת אור הגנוז  ............קיח
שפכו אל המנורה פחות מרביעית ודלק כל
הלילה  .................................................קיט
שפכו מעט שמן למנורה וראו שנשאר הפך מלא....קיט
שתי מנורות ...........................................קכ
תוך כדי שפיכת השמן כבר נתמלא בשמן נס ...קכא

פרק ג׳  -גם ליום הראשון לא היה מספיק שמן
לא היה אפילו ליום אחד  .........................קכה
חלק מהשמן נבלע בפך  ..........................קכה
בעת השפיכה למנורה נשפך מעט שמן החוצה.קכה
כששפכו מהפך למנורה נשאר קצת שמן דבוק
..קכו
בפך,.
באמת לא היה בכד מספיק שמן אף ליום א׳,
ואירע נס ונתרבה השמן...........................קכו

השתמשו בחלק מהשמן עבור המנחות  ......קכז
בפך היה רק לוג אחד  ..............................קכז
הוריקו את השמן מפך לפך  .....................קכח
החשמונאים אמרו שמצאו ליום אחד כדי לדחות
הכישוף  ..............................................קכח
היה להם רק פתילות עבות ובהם לא יכלו להדליק
כל הלילה בטבת  ...................................קכט
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היה מםפיק רק ליום אחד ולא ללילה  ...........קל
היה נראה שיש בפך ליום אחד  ...................קל
היה דק ליום אחד מצומצם וצריך שיהיה ברווח..קלא
הכלי בלע כשיעור חצי שעה  ....................קלא
הפך שמצאו היה משמן המשחה שדולק פחות
משמן המנורה ......................................קלב
השתמשו בקצת מהשמן כדי לראות איך לתקן
הפרצות ..............................................קלב
השתמשו בשמן כדי לנקות המנורה ...........קלג
חינוך בכלי שרת  ....................................קלג
כשטלטלו המנורה מחוץ לפנים נשפך מעט שמן

.....................................................קלד
לשיטת הרמב״ם צריך להדליק גם ביום ובפך היה
רק בשביל הלילה ...................................קלד

מנכץ את שיירי הנר  ..............................קלה
מרוב התלהבות הכה״ג נשפך חלק מהשמן בדרך
 ........................................................קלה
משום שהדליקו בשברי חרם שאינם מכילין חצי
לוג שאינם מקבלים טומאה ואעפ״ב דלק כל
הלילה..................................................קלו
מתחילה לא היה בפך כלל שמן ונעשה נם ונתמלא
שמן ליום א׳  .........................................קלז
נחםר השמן שנדבק בדפנות הכד כששפכו
לנרות  .................................................קלז
פך קטן מאד  ........................................קלח
שנחםר מה שנטל יעקב  .........................קלח
ששפכו מהפך למנורה ומהמנורה לפך ושוב מהפך
למנורה ...............................................קלט

פרק ד׳  -חנוכה שמונה ימים כנגד מה
שהיו הרבה דברים בבית המקדש במםפר
שמונה  ................................................קמג
כנגד קרבנות סוכות ושמיני עצרת שלא הקריבו..קמג
רמז לימות המשיח  ................................קמג
לפי שבטלו מהם היונים מצות מילה שהיא ביום
השמיני  ..............................................קמד
שמונה שפודים  ....................................קמד
בשביל חנוכת המזבח כבזמן משה ושלמה״קמד
כנגד שבעת החכמות שנכנעו תחת חכמת
התורה  ...............................................קמה
כנגד המילה  .........................................קמו
הדלקה עושה מצוה  ...............................קמו
כנגד ההוד שהיא הספירה השמינית  ..........קמו
הסתרת הנם .........................................קמו
ז׳ רועים ואלופו של עולם  ........................קמז
כל ההדלקה למעלה מהטבע  ....................קמז
כנגד הבינה שהיא המידה השמינית שע״י אפשר
לבטל הגז״ד  .........................................קמז
כנגד התורה שהיא למעלה מז׳ חכמות  ......קמח
בזיכים חדשים  .....................................קמח

כנגד ח׳ מלכים שמלכו מבית חשמונאי  ......קמט
כנגד ח׳ ניסים שנעשו להם  ......................קמט
כנגד ח׳ תיקוני דיקנא דכהנא רבא  ............קמט
כנגד מה שרצו היוונים לבטל את חג הסוכות
והדלקת המנורה ......................................קנ
אשומשום חציו  ......................................קנ
דברים שבקדושה  ..................................קנא
כנגד שבעת חמדות ונקודה הראשונה  ........קנא
כנגד שבעת כוכבי הלכת עם גלגל המזלות ...קנב
ל״ו נרות כנגד ל״ו מסכתות שבש״ס  ...........קנב
לפי שהיוונים בטלו מהם מלהקריב בחג הסוכות  .קנב
מעלין בקודש ואיןמורידין  .......................קנב
סוד שמונה ימים  -תיקון מידת ההוד ..........קנג
על תיקון מידת ההוד  ..............................קנג
שבת ומילה  ..........................................קנג
שהאיר להם אור שלמעלה מהזמן  .............קנד
כנגד ח׳ ימי סוכות ..................................קנד
שהקפידו חז״ל שגם בשנה שכסלו מלא ב׳ בטבת
יהי׳ חג  ................................................קנה
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שמונה ימים כנגד התורה  .........................קנו
בינה היא המדה השמינית  ........................קנו
שהתעסקו ח׳ ימים בתיקון ההיכל ..............קנו
שיאיר תמיד הארת החנוכה בימי טבת ........קנז
שיהא ניכר אף ביום ד׳ דעבדינן כב״ה  ..........קנז
שיהיה דוב הניכד מימי החנוכה בחודש כסליו...קנח

15
שיש עליון יחיד ומיוחד מעל שבעת החכמות...קנח
שמונה ימים כנגד השפעת והסתלקות האוד ...קנט
שמונה ימים לשבר הטבע  ........................ק ס
שנלמד לקיים מצות זקנים  .......................ק ס
תן חלק גם לשמונה ...............................קסב
תקנו להדליק נרות ח׳ ימים על שהסכימו מן
השמים על ידם  ....................................קסב

פרק ה׳ -שונות
אור בפמליא של מעלה  ..........................קסה
אור כולל  .............................................קסה
אות היא לעולם  ....................................קסה
אילולי הנס ,אף הדלקת היום הראשון לא היתה
נחשבת למצוה ......................................קסו
אע״פ שטלטלו את הפף לא נתבטל ממנו הנס
 ........................................................קסו
אף ביום הראשון דלק השמן בנס ע״י אור הגנוז
 ........................................................קסז
אף ביום הראשון היה בהנהגה בדרף התורה.קסז
אף ביום הראשון היו זקוקים לשמן נסי ......קסח
אצל אומות העולם הלילה אחר היום  .........קסח
אתערותא דלתתא  ................................קסח
ב׳ שבטים  ...........................................קסט
בדיקת טיב השמן  .................................קסט
בהדלקה הראשונה זכו להשראת השכינה וזכו
לנס  ...................................................קסט
בהדלקת המנורה ראו שמציאת הפף היתה
למעלה מדרף הטבע  ................................קע
בהסתכלות החשמונאים נמשף הנס  ............קע
בזכות ההכנה שעשו ביום הראשון זכו לנס....קע
בטל מהשמן מהותו הגשמי  ....................קעא
ביאת המשיח  ......................................קעא
ביום א׳ ניתן משמים הכח בשמן  ..............קעא
ביום א׳ ראו שהם ראוים לנסים בדרף הטבע ...קעב
ביום הראשון שינו את השפעת המלאכים לכל ז׳
הימים  ................................................קעב

ביום השני ראו שאף נס מציאת הפף היה נס
הנמשף משםהוי״ה  ...............................קעג
בכח האמונה והדביקות נעשו כלים לקבל השפע
 ........................................................קעג
בכח האמונה נשפע החסד לשמונת הימים ...קעד
בכח התשובה מאהבה שעשו ביום הראשון זכו
לנס  ...................................................קעה
בכח התשובה שעשו ביום הא׳ נשפע הנס...קעה
בכח קדושתם בשעת הדלקת הנרות המשיכו
הנס  ....................................................קעו
בני ביתהמלף  .......................................קעז
בקדשים הלילה אחר היום  .......................קעז
יום ראשון עבור ההכנה  ...........................קעז
געגועים להדלקת יום הבא  .....................קעח
דלק אש של מעלה שאינה מכלה  .............קעח
דנו את הפעולה  ....................................קעט
האמונה שהאמינו שיעשה להם נס היתה חזקה
עד שראו את הנס כאילו הוא הוה  .............קעט
הדליקו בחצר ובעץ ארוף  ........................קעט
הדליקו מפף זה תשעה ימים  .....................קפ
הדלקת הנרות להורות שעיקר נס הנצחון
לכהנים ...............................................קפא
הוסיפו יום אחד  ...................................קפא
היה מספיק רק ללילה אחד ,ומכיון שאסור
לכבותה דלקה גם במשף היום למחרת  ......קפא
היום הראשון חל בשבת וכל השפעות הנס נשפעו
ממנו ..................................................קפב
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היום הראשון קבעו על שראו למפרע שהכל היה
לטובה  ................................................קפב
המערבי דלק יותר  .................................קפג
המשכת הנם  ........................................קפג
המתקת הדינים  ...................................קפד
הנם ביום הא׳ שזכו לידע שכל הנצחון היה מעל
לדרך הטבע  .........................................קפד
הנם ביום הראשון מוכיח על מעלת ישראל  .קפד
הנם ביום ח׳ היה כדי לא להפריעם מחנוכת
ביהמ״ק  ..............................................קפה
הנם היה לא רק בבית המקדש .................קפה
הנם היה שהשמן דלק רק שמונה ימים .......קפו
הנם נעשה כדי שעי״ז יקבעו מצוה לדורות ...קפו
הנם נעשה על ידי שבטחו בקב״ה שיעשה להם
נם  ......................................................קפז
השמן בפך היה מכווץ  .............................קפז
השמן דלק ללא פתילות  .........................קפח
השמן היה רק למראית עין  .....................קפט
ז׳ צירופים ובשכמל״ו .............................קפט
ח׳ ימי חנוכה על תקוני החשמונאים שהגיע עד
מדה השמינית  .....................................קפט
חוק לחזק דברי חכמים .............................קצ
יום א׳ אירע נם ויום ח׳ משום ספיקא דיומא..קצ
יום א׳ להמשכת הקדושה  .......................קצא
יום השבת גרר הנם  ...............................קצב
יום נוסף כעין שמיני עצרת  .....................קצב
יום ראשון כחוק לחזק חוקי התורה  ...........קצג
יום ראשון להודיע שעיקר הנם הוא מה שחזרה
העבודה למקומה  ..................................קצג
יומאאריכתא  ......................................קצד
ישראל ראו רוממות ה׳ ולא היה הבדל בין נם
לטבע  .................................................קצד
כיון שהיה חתום בחותמו של כה״ג ידעו שלא
נטמא .................................................קצד
כיון שהתרבה בנם לא חששו לטומאה  .......קצה
כיון שנרות המנורה רומזות לשבת אירע הנסקצו
כל הח׳ ימים הם מענין אחד  .....................קצו
כל השמונה ימים דלק השמן בנם ורק ביום
התשיעי דלק השמן שבפך  ......................קצז
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כל ח׳ הימים הם על נם עצם מציאת הפך שנמשך
ח׳ ימים  ...............................................קצז
כל שבעת הימים הם הכנה לזאת חנוכה  .....קצח
כל שמונת הימים בבחינה אחת  ................קצח
כל שמונת הימים הדליקו משמן הנם  ........קצט
כנגד האורות העליונים שביום א׳ הם בבחינה
היותר גבוהה  .......................................קצט
כנגד הבינה שהיא הספירה השמינית .............ר
שמונת הימים נקבעו כנגד מה שרצו היוונים
לבטל את הדלקת המנורה ...........................ר
כנגד המילה  ...........................................רא
כנגד הנהגת הטבע והנהגת התורה  ..............רא
כנגד ימי ההמתנה לשמן החדש ..................רב
כנגד ל״ו שעות ששימש האור הגנוז.............רב
כנגד שבעת הנרות וההארה שקבלו לנשמתם רב
כנגד שבעת הנרות עם השלהבת שבלבו של
הכהן .....................................................רג
כנגד שבעת הספירות עם הבינה ..................רג
כנגד שבת חדש ומילה ..............................רד
כשראו שהספיק השמן לח׳ ימים ,הבינו שמציאת
הפךהיתה בדרך נם ..................................רד
לא נחו לגמרי ..........................................רד
לא נצחה הרוח  .......................................רה
להורות דאף הנצחון היה בדרך נם  ...............רה
להורות דאף מציאת פך השמן היתה בדרך נם רה
להורות שאף כללות הטבע הוא בבחינת נם.....רו
להורות שאף הטבע הוא נם ........................רו
להראות דלא נתנכה מזכויותיהם .................רז
להראות שאף מה שדלק בדרף הטבע הוא ג״כ נם
 ...........................................................רז
להראות שנעשו עוד הרבה ניסים במנורה  ......רז
לזכר האמונה שהאמינו שיעשה להם נם  ......רח
לזכר האמונה שהיתה להם ........................רט
לזכר שע״י חביבות המצוה שהיתה להם ביום
הראשון זכו לנס  ......................................רט
לחזק את הדורות החלשים .........................רי
ללא הנם גם ביום הראשון לא יכלו להדליק .....רי
למעלה מהשגתינו ..................................ריא
לפרסם שבנ״י קיימו המילה ......................ריא
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לשנה הבאה הרגישו ביום א׳ את הארת הנם .ריב
לשנה הבאה הרגישו התעוררות ביום הראשון
והבינו שאף מציאת הפך היתה בנם .............ריג
מדליקין מ״ד נרות כנגד שם אהי״ה בריבוע....ריג
מהארת חג הםוכות נמשך הנם  ..................ריד
הוםפתחז״ל  .........................................ריד
מוםיף והולך במנין הנרות בבית המקדש .....רטו
מועט המחזיק את המרובה ......................רטו
מילאו כל הכלים  ....................................רטז
מנקודה א׳ האיר לז׳ ונעשו ח׳ ....................ריז
מעלות קדושים וטהורים ..........................ריז
משוםםפיקא דיומא ...............................ריח
משחו את המנורה עם שמן המשחה ,ונתעלה
למעלה מדרך הטבע ...............................ריח
מקשה אחת של שמונה ימים ...................ריח
נמצא מעט בפך גדול...............................ריט
נם מציאת השמן היה בעת זעם .................ריט
נר נוםף כהכנה למשיח צדקנו....................ריט
נשתנה הטבעיות .....................................רב
םוד שיח שרפי קודש................................רב
ע״י אתערותא דלתתא שהיתה ביום הראשון זכו
לנם בשאר הימים ....................................רב
ע״י ההדלקה ביום הראשון באו להכנעה והתגברו
עלהםט״א ...........................................רכא
ע״י ההשתוקקות למצוא שמן טהור זכו לנם רכא
ע״י הנם היו יכולין להדליק בלילה הראשון ...רכב
ע״י הנם נתברר שאף מציאת הפך היתה בנם רכג
ע״י הנםים שנעשו להם במלחמה היו בטוחים
שיתרחש נם בשמן .................................רכג
ע״י השתוקקותם לדעת אם חביבים הם לפני
המקום זכו לנם .....................................רבד
ע״י התשובה מתהפכים ז׳ המדות .............רבד
ע״י התשוקה שלהם היה הישועה .............רכה
ע״י חביבות מציאת הפך זכו להשפעת הנם ...רבו
ע״י טהרת לבם של ישראל ביום הראשון נמשכה
הברכה לשאר הימים...............................רבו
ע״י מציאת הפך אירע הנם לשאר הימים .....רכז
ע״י נם השמן נתגלה שגם נצחון המלחמה היה
בנם ....................................................רכח
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ע״י שביום הראשון עשו מיש אין נעשה בימים
הבאים מאין יש ....................................רכח
ע״י שהאמינו שמציאת הפך ג״ב היתה בנם זכו
לנם ....................................................רכט
ע״י שנשאר שמן ביום הראשון היתה ההדלקה
ביום הראשון כשרה ...............................רכט
ע״י שנתגלה אור הגנוז הםפיק שמינית מהשמן
לכל לילה ...............................................רל
ע״י שקיימו את מצוות הדלקת המנורה בליל א׳
בלב שלם זכולנם ..................................רלא
ע״י שקיימו החוקה בליל א׳ התעורר הנם ....רלב
ע״י שרצו להודות ולהלל זכו לנם ...............רלב
עבודת השי״ת  -בכל המדות ....................רלב
עד מוצאי שבת......................................רלג
עוד שמונה ימים  ...................................רלד
עולם שנה נפש  .....................................רלד
עיקר הנם ביום הראשון  ..........................רלד
על השמחה שהיתה להם שיכלו להדליק בדרך
הטבע .................................................רלה
על ידי הנם יכלו להדליק אף בלילה הראשון בשמן
הטהור ................................................רלה
על כל הנםים שארעו בימים ההם ...............רלו
על נם ההצלה שזכו בזכות המנורה .............רלו
על קיום ההבטחה לאהרן .........................רלז
על שדאגו שמא למחרת לא יהיה להם שמן זכו
לנם .....................................................רלז
על שתקנו החשמונאים את מה שהוכה יעקב
הגידהנשה ..........................................רלח
עצם הטבע עומד בנם .............................רלח
עשויה לנחת ........................................רלח
פך ריק מתוכן .......................................רלט
קבלת התשובה  ......................................רמ
קבעו ח׳ ימים לפי שהיה הנם מעל לימי הבנין
 ..........................................................רמ
קדושת אברהם אבינו  ............................רמא
קטורת מעשרת  ...................................רמא
קיבוץ כל האורות ..................................רמב
קידוש השם .........................................רמב
קנקן ומה שישבו  ..................................רמג
קרב לגבי דהינא ואידהן  ..........................רמג
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שבאו ביום א׳ להכרה שהכל כח השי״ת  ......ו מ ג
שבעת הספירות עם הקב״ה בהזאות יו״כ....ומד
שהגיעו לדרגה שלא היה להם הבדל נם לטבע
........................................................רמד
שהיום הראשון גרם להם לזכות לבטחון גדול
 .......................................................רמה
שזכו לנס ע״י ההכנעה שהיתה להם ביום הראשון
שהכירו שהכל חיות ה׳ ............................רמו
שיהיה שמן להדליק הנר מערבי גם ביום  .....רמז
שיירי הנר  ............................................רמז
שכח האש עמד על שמינית  ....................רמח
שלא דלק השמן יותר מח׳ ימים  ...............רמח
שלא היה חסר מכדי יום אחד  ..................רמח
שלא יבואו לעשות מנורה בת ז׳ קנים  ........רמט
שלא כלה השמן ביום הראשון  .................רמט
שלא נאמר שהחג הוא רק בשביל החינוך ....רמט
שלא נחסר דבר אחר  ................................רנ
שלא נטעה לומר שנם פך השמן היה רק ו׳ ימים
 ...........................................................רנ
שלא נכנם השמן בכלל מדוד והיתה הברכה יכולה
לחול עליו ...............................................רנ
שלא נתכלה השמן ביום כ״ה  ......................רנ
שם הקדוש...........................................רנא
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שמן טבעי וצורה ניסית............................רנב
שמן של מעלה דלק עם אש דלמטה ...........רנב
שמצאוהו יחד עם חותמו של כ״ג ועי״ז ידעו שלא
נטמא ...................................................רנג
שנגמר השמן ביום הח׳ לגמרי ....................רנג
שנשאר רק הרשימה...............................רנד
שע״י האחדות שהיתה ביום הראשון זכו לנס רנד
שע״י הנם נתברר שהשמן טהור וקיימו המצוה
אף ביום א׳ ...........................................רנה
שע״י הנם נתקיימה מצוות ׳תמיד׳ .............רנה
שע״י העין טובה שהיה להם ביום הא׳ זכו לנסרנו
שע״י הרצון שהיה להם ביום הראשון אירע הנם
..........................................................רנו
שע״י מציאת הפך הבינו וראו שהקב״ה נמצא
איתם תמיד ...........................................רנז
שעשה להם הקב״ה נם אף שהיו בשפל המדרגה
.........................................................רנח
שפע אורות החנוכה ................................רנח
שתוספת האור היתה ביום א׳ ...................רנח
תורה אור .............................................רנט
תקנו להדליק נרות ביום א׳ שבכח התורה נצחו
המלחמה ..............................................רנט
תקנו להדליק נרות כנגד מה שהיונים רצו להשכיח
התורה ..................................................רם
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מהות הקושיא
מפו ר ס מ ת היא הקועזיא ה מיו ח ס ת ל מון ה״בית יוסף״ ,אעזר הביע פלי אה
עצומה על מה ולמה קבעו חכמינו ז״ל להדליק נרות חנוכה עזמונה ימים ,הרי הנס
היה רק עזבעה ימים ,עזכן ליום הראעזון היה עזמן כל צרכו בפך עזנמצא ,כמ״עז
בגמ׳ ) ש ב ת כא (:״ולא היה בו להדליק אלא יום אחד״ ,ואם כן לא נעעזה הנס אלא
בעזבעה לילות?
ברם למעעזה כבר קד מו והרגיעזו בזה ראעזונים כמלאכים ,ואף הם בלעזונם
הצרופה תירצו בדרך מעזלהם .הראעזון בהם ,הוא המאירי ב מ ס כ ת עזבת ) כ א ע״ב(
כתב בזה״ל :ולילה הראעזון עזלא היה עזם נס העזמן ,מברכין על הגאולה ועל
הוד א ת מ צי א ת הפך ,ועזאר הלילות על נס העזמן .ויעז מי עזפירעז עזאף הם הרגיעזו
במיעו ט העזמן ,וחלקוהו לעזמונה לילות כעזיעור ההליכה והחזרה ]להביא עזמן
מ ת קו ע  -מהלך ד׳ ימים[ ,ואין נראה לי עזא״כ היאך היו הם סומכים על הנס בלילה
ראעזונה ,עכ״ל.
וכה״ג תירצו בעזאר ראעזונים .ודבריהם ועזיטתם יובאו להלן בינות לעזאר
התירוצים .למעעזה הב״י עצמו אף הוא הביא ג׳ תירוצים ,אעזר רבים מן האחרונים
הביאום ,והירבו להקעזות ולפלפל בהם.
וזה לעזונו )או״ח סי׳ תר״ע( וי״ל עזחילקו עזמן עזבפך לעזמונה חל קי ם ובכל
לילה היו נותנים במנורה חל ק א ח ד והיה דול ק עד הבוקר ,ונ מצ א עזבכל הלילות
נעעזה נס.
ועוד י״ל עזלאחר עזנתנו עזמן בנרות המנורה כעזיעור ,נעזאר הפך מלא כבתחלה
וניכר הנס אף בלילה הראעזונה.
אי נמי עזבליל ראעזון נתנו כל העזמן בנרות ודלקו כל הלילה ,ובבוקר מצאו
הנרות מלאים עזמן ,וכן בכל לילה ולילה.
כאמור ,זכה מרן זי״ע אעזר קועזיא זה מיו ח ס ת על עזמו ,וכל גדולי יעזראל במעזך
כל הדורות ייחדו דבריהם לתרץ דבריו ,נהרא נהרא ופעזטיה .וזה החילנו בסייעתא
דעזמייא ,להביא איעז איעז על מחנהו ואיעז על דגלו.

פרק א׳

היום הראעזון
נקבע
על נס אחר

הפרק הראשון
יבאר כי היום ה ר א שון נ ק ב ע ע ל נ ס נו ס ף
ש ה ת ר ח ש בי מי ם ה ה ם ,א ם ב מ ל ח מ ה ,א ם
ב ה ד ל ק ה ,ו א ם ב ש א ר הד ב רי ם ש ה ת ר ח שו
ב ה ם ני סי ם בי מי ם ה ה ם ,ב ע ש רו ת או פני ם
שונים.
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היום הראשון נקבע על נס אחר
^ א

היום הראשון  -על נס מציאת הפך
לתרץ

קושית הב״י יש לומר ,רעצם מציאת פך שמן טהור בתוך ים של
טומאה ובמקום מוצנע שלא נטמא על ירי היוונים ,לנם יחשב .הרי

שגם ביום הראשון היה נם ,לבר מנם השמן שרלק שמונה ימים• )האש(^,3

^ב
תקנו שמונה ימים כנגד החג הגדול שבמועדות
לשנה

אהרת קבעום ימים טובים  -בל השמונה ימים .משום שלא נעשה
עור נם בזה לישראל ,שאילו פרעה לא גזר על המצוות ,ויון הרשעה

גזרה ,לפיבך האריבו אלו הימים בשיעור הג הםובות שהוא שמונה ימים,
להזביר בהם הנם .ואפילו לא היה נעשה בהם הנם בשמן ,מ״מ היו שמהים
ומזבירין מעשה נםים בשיעור יום טוב הארוך מבל המוערות ,אלא שלא היו
מרליקין נרות בלל ,רק מהללים ומרוממים בשאר מוערות ,והשתא שבא
ונבפל להם נם בשמן ,הוםיפו להרליק הנרות להזביר בפילת הנם.
)ר״י מלוניל(

^ ג
יום ראשון  -כנגד חנוכת העולם
לתרץ

קושית הבית יוםף נראה ,רהנובה שבו היה הנובת המקרש רומז
להנובת העולם ,בי העולם נברא בשביל התורה וקיום מצוותיה

והיוונים רצו לבטל זאת ,ובשגברו ההשמונאים ממילא גבר גם קיום המצוות
וממילא נתהזק העולם ,ובשם שהעולם נברא בב״ה אלול  -בך הנובה הוא

כד

היום הראשון נקבע על נס
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בכ״ה כםליו ,ומשום כך מדליקים שבעה ימים  -לזכר נם פך השמן ,ויום
)של״ח(

נוםף  -לחנוכת העולם.

^ד
חינוך ההיכל

בטעם

שם חנוכה נ״ל דבר חדש בעז״ה ,שנקרא כן גם על שם חינוך
ההיכל שהיה בזמן הזה בימי חגי הנביא ככתוב בנבואותיו שבעשרים

וארבעה לתשיעי שהוא כםליו הוםד ,ולמחרתו חנכוהו בהקרבה ובהדלקה
מבערב ,שאין מחנכין המנורה אלא בין הערביים כמו ששנינו במנחות ,ועל
שם חנוכת הבית נקראים ימי נם הנרות שאירע באותו הפרק חנוכה ,ויש
מכאן מעד גדול למה שנהגו לעשות מעורות ולהרבות קצת בשמחה וכו',
ועם זה אני מיישב ג״כ קושית הבית יוםף שהיה ראוי לבל יהיה יום ראשון
מן השמונה ימים מן המנין ,ואומר אני שעשו זכרון ליום ראשון לכבוד
ההיכל שהדליפו בו תחילה בבית שני.

)מור וקציעה(

^ה
לזכר האש שיצאה מהמזבח
עוד נראה לתרץ קושית הבית יוםף ,דהנה בםדר הדורות )וכן משמע ביופיפון פוף

פ״כ( איתא שלא היה להם אש הקודש להדליק המנורה ,ונעשה להם נם
שיצא אש מתחת האבן של המזבח ויתנו עצים עליה ע״ש ,והיינו משום
דהדלקת המנורה צריך שיהיה מאש המזבח דייקא וכמ״ש בפ״ו דתמיד )עי׳ יומא

מ״ה ע״ב( ,א״כ לולי האש הזאת של המזבח לא היו יכולים להדליק ,ואם כן יש
לומר דלזכר נם זה שיצא האש מהמזבח מדליקין ביום הראשק.

)יציב פתגם(

^ ו
ביום הראשון נשפע עליהם אהבה רבה ונתעלו שיהיו ראויים לנס
לתרץ

קושיית הבית יוםף יש לומר דנם הוא לשון התרוממות כמ״ש )ישעי׳

כ״ג ,י״ט( ״הרימו נם״ ,כי בשמים יש מקום מיוחד להנהגה ניםית,
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וכשרוצים לעשות לארם נם ,צריך להעלותו למקום רם ,מקור הנסים ע״ר
)בראשית טו ,ה( ״ויוצא אותו ההוצה״  -שהוציאו הוץ להלל השמים ,היינו הוץ
להנהגה הטבעית.
והנה ביום הראשון בשעת ההדלקה נשפע עליהם אהבה רבה משמים
לעשות את המצווה בדבקות גדולה ונפלאה ,ועי״ז נתעלו ונתרוממו שיהיו
ראויין להנהגה נסית אח״ב ,כי אז נתעלו למדרגה גדולה עד מקום מקור כל
הנסים ,וממילא אח״ב היתה הנהגה הניםית אצלם כעין טבע ,כי מי שהוא
במדרגה רמה כזו ,שם אין הנהגות טבע כלל רק נימים•

)ארץ צבי(

^ ז
הנס הוא מציאת שמן המשחה
הנה

איתא בספרים לתרץ קושיית הבית יוסף ,דיום ראשון נקבע על מציאת
הפך .והקשו דנם זה הוא בגדר דרך הטבע ולמה קבעו על זה זכר

ויום טוב בהלל והודאה.
וי״ל דהנה כתב בקב הישר פרק צ״ו )וכן כתב הש״ך על התורה( דפך שמן
שמצאו הי׳ צלוחית של שמן המשחה אשר באותו צלוחית היו מושחין מלכי
ישראל וכל כהן גדול שהי׳ טעון משיחה .ומציאת שמן המשחה הוא נם
גדול ,רכן איתא במדרש )אוצר המררשים רף שפ״ו( דבהגלות מלך המשיח יבשר
להם אליהו ובו׳ באותה שעה יעשה שבעה נסים ,ובו׳ הנם הרביעי מגלה
להם גניזת הארץ וצנצנת המן ו׳שמן המשחה׳.

^ ח
העלם חשש היסט
מה

שאנו מברכין בליל א׳ של חנוכה שעשה נסים והלא היה בו כדי
להדליק לילה אחת ,נ״ל כי הראשונים מקשים הלא כותים מטמאים

כזב בהיסט ע״ש .אמנם בודאי כיון שהיה בו ברכה מאת ד׳ ודאי לא היה
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בו שום חשש טומאה ,רק הקושיא היא איך לא חששו הנהנים לזה ,אבל
בודאי קמי שמיא גליא ומחמת רצון הנם נתעלם מהם חשש זה.
)ברכת אברהם(

^ ט
הפך נזדמן בנס
נם

בתוך נם ארע שם ,שבן נתברר להחשמונאים שפך זה שנמצא נברא
או נזדמן על ידי נם ואחר בך ארע בו משנה הנם בריבוי השמן .וביון

שבן ודאי שגם היום הראשון נבלל בזברון הנסי

)מאי

^ י

הפך נתבטל באלף
הנה

ידוע מן הזהר ומתלמודא דידן דברבתא דלעילא אינה פחותה מאלף,
וא״ב בבאן בששרתה הברבה העליונה על הפך עב״פ לא היה פחות

מאלף ,וא״ב לפ״ז הפך הטבעי לא היה לו מציאות והי׳ בלא הי׳ בי נתבטל
באלף ,וע״ב תקנו ח׳ ימים ולקחו מהם ח׳ פבים לח׳ ימי הנובה ונשארו
לברבה בגניזה תתקצ״ב פבים.

^ יא
הפך שמצאו היה מהשמן שנותר ליעקב אבינו
בישוב

קושית הבית יוםף ,אפשר לומר עפ״י מה שפלפלו המפרשים אם
גם מציאת הפך בעצם היה ג״ב נחשב לנם בפ״ע ,אולם הש״ך

עה״ת בתב ששמן המשחה היה מן השמן שירד לאברהם בהר המוריה מן
השמים ,והוא השמן שיצק יעקב אבינו ע״ה על האבן אשר שם מראשותיו,
וזה מה שאחז״ל בחולין )צ״א ע״א( ששבח פבין קטנים ,וזה היה ג״ב הפך
שמצאו החשמונאים שהיה חתום בחותמו של בה״ג ,ע״ש .וא״ב נאמר ,אם
בי על מציאת הפך שיהיה נחשב לנם פקפקו המפרשים ,אבל נם בזה למצוא
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השמן שנתותר משמן של יעקב אע״ה ,הוא בוראי בגרר נם חשוב ,ושפיר
אפ״ל רביום א׳ זהו הנם•

)ברכות שמים(

^ יב
התגלות המצווה האחרונה
הנה

ישנם תרי״ג אותיות בעשרת הרברות ער ״אשר לרעך״ נגר תרי״ג
המצוות ,ולפי זה מצוה אחרונה מבוונת באות ב׳ מתיבת ׳לרעך /והנה

בל המצוות בבר נתגלו בולם ,לבר מהמצוה המבוונת באות ב' ,ואז ביום
הראשון עם מציאת הפ״ך שהוא אותיות ב״ף ,נתגלתה אף מצות זו.
)בני יששכר(

^ יג
זכר לחנוכת המנורה
עוד י״ל לתרץ קושיית הבית יוםף בררך הפשוט מאור רהקושיא מעיקרא
ליתא ,רבבר בתבנו רהעיקר שם חנובה על שם החנובה הגרולה שהי׳
בימים ההם ,והגרולה שבחנובות היא חנובת המנורה בהרלקת נרותי׳ ,גם
מטעם שהיא היתה ראשונה ,וגם מטעם שהיא חביבה מהקרבנות ,במש״ב
במררשים שעל חנובה זו רמזו ׳לגרולה מזו אתה מובן׳ ,א״ב בוראי אם הפך
שמן לא הי׳ רולק במנורה בי אם יום אחר לבר בפי שיעורו שהי׳ בו ולא
הי׳ בו נם בלל ,היו קובעים עב״פ יום אחר לזברון חנובת המנורה שהיא
חביבה מאור ,והראי׳ רהא קבעו לקרות פ׳ הנשיאים בחנובה זבר לחנובת
המזבח שהי׳ בימים ההם במ״ש אף שלא הי׳ נם בזה בלל ,מב״ש שהיו
קובעים יום אחר עב״פ לחנובת המנורה .אמנם מצר הנם נתוםפו עור ז׳
ימים ,ועם יום הא׳ הוי ח׳ ימים שלמים.

)נר תמ>ך(

^ יד
זכר לחנוכת המשכן
אף בי ביום ב״ה בבםלו לא היה נם בשמן למרות זאת אנו חוגגים בו זבר
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שמחת

חינוך

המשכן

בימי

החשמונאים ,כמובא במדרש )פסיקתא רבתי פ״ו( שבכ״ה בכסלו נגמר המשכן
והמתין הקב״ה להקמתה עד חודש ניסן שבו נולד יצחק ,ופיים הקב״ה את
יום כ״ה בכסלו בנם דחנוכה.

)קונטרס חידו״ת מהר״ם ט״ב(

^ טו
החותם הרחיק החיצונים
פך

זה נמלט משליטת החיצונים בשל היותו מוטבע בחותמו של כהן גדול,
אשר בקדושתו נמנעה גשתם אל פך זה .אותו יום נוסף מיועד איפוא

לתזכורת ענין מופלג זהי

)נס לשושנים(

^ טז
ח׳ ימים  -לפרסם חזרת אור השכינה למקומה
לתרץ

הקושיא למה מדליקין נרות שמונה ימים ,הלא ביום ראשון לא היה
נם ,כי היה בפך כדי להדליק יום אחד .י״ל דהנה בגמרא )שבת כב

ע״ב( הביאו ברייתא בזה״ל :׳״מחוץ לפרוכת העדות יערוך״ ,וכי לאורה הוא
צריך ,והלא כל ארבעים שנה שהלכו ישראל במדבר לא הלכו אלא לאורו,
אלא עדות היא לבאי עולם ששכינה שורה בישראל׳ ע״ב .ואיתא בירושלמי
)יומא פ״ה ה״ג( ׳תני עד שלא ניטל הארון ,היה ]כהן גדול[ נכנם ויוצא לאורו
של ארון ,משניטל הארון היה מגשש ונכנם מגשש ויוצא׳ ,ופירש בקרבן
העדה ׳לאורו של ארון  -לאור השכינה שהיתה שרויה על הארון׳ ,ע״ב.
והנה בוראי האמת היא שאור השכינה שזהר מן הארון ,מילא את הבית
כולו ,ולא חצצה הפרוכת בפניו ,רלא גרע מאור עמור האש שאמרו עליו
בברייתא רמלאכת המשכן שהאיר ררך כותלי הכלים .וכן ראיתי בפירוש
הר״ש משאנץ על התו״ב )אמור ,פרשתא יג פרק יז ה״ט( שהביאו בתום׳ הנ״ל,
שאמרו שם והלא כל מ׳ שנה לא נצרכו לנר ,וז״ל :׳כל שכן במקום השכינה
שהאורה בוקעת שם תמיר׳ ,והביא שם רברי הירושלמי יומא הנ״ל.

ימי שמונה =4

כט

פרק ראשון

ומעתה נראה דככית שני שלא היה ארון ולא השראת שכינה כמקדם,
)יומא כא ע״ב( ,היתה המנורה למאור כפועל ,כי היו צריכים לאורה ,אך כימי
הנם דחנוכה הראה הקכ״ה חיכתו וזכו לאור השכינה אע״פ שלא היה הארון
כמקומו ]והוא האור הגנוז ,המוכא כםפה״ק ,שנתגלה ומתגלה כימי חנוכה[,
וחזרה המנורה להיות דולקת שלא לאורה .וכדי לפרםם חיכה זו ,שחזרה
אור השכינה לכית מקדשנו ,ואין צורך למאור המנורה ,אין לנו להשתמש
לאור נרות חנוכה ,שתהיה דוגמת המנורה כמקדש שלא היו צריכים לאורה,
כי אור ה׳ מילא את המקדש.
ואפ שר דזהו ענין הדלקת נר ראשון דחנוכה ,שכא משום הנם והחיכה
של חזרת אור השכינה ,אור הגנוז ,אור היחיד .והוא מה שאנו אומרים ׳וכל
מצות שמונת ימי חנוכה ,הנרות הללו קודש הם׳ וכו׳ ,רצ״ל דמה שעושים
שמונת ימי חנוכה ,ולא שכעה לכד שהרי הנם כשמן היה רק שכעה ימים
 הוא מאותו טעם ד׳הנרות הללו קודש הם ואין לנו רשות להשתמש כהם׳,והיינו משום חזרת אור הראשון למקומו ,ולא היו צריכים לאור המנורה,
והוא הטעם שעושים שמונה ימים,

ן,קב

^ יז
חורבן בית המקדש הראשון
עת

קכעו ימי חג על חינוכו החדש של כית המקדש אחר מלחמת היוונים,
קכעו כד  -ככד להוסיף עוד יום לחג חינוך זה על הורכן כית המקדש

הראשון שהרי אז חרכ כליל ,לא כן כימי החשמונאים שנטמא כלכד אך
)נס לשושנים(

לא חר^•

^ יח
חידוש ההקרבה נקבע ליו״ט
כיון

שכאותו יום שנצחו כמלחמה נכנסו לכית המקדש והתחילו להקריכ
קרכנות אחר זמן רכ שלא זכו להקריכ ,כודאי נאסר אותו יום
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במלאכה ועשאוהו יום טוב ,ולכן נקבע יום זה  -כ״ה בכסלו ליום טוב
לדורות עולם.

)דרשות מהרי״ץ(

^ יט
אור המנורה האיר באותו יום בכל ירושלים
איתא

במדרש תנחומא )תצוה מימן ג׳( וז״ל :׳אמרו ז״ל כיון שהיו מדליקים
המנורה כל חצר שהיתה בירושלים היתה משתמשת לאורה׳ .והנה

מדרך הטבע א״א שמנורה אחת תתן אור לכל ירושלים ובודאי זה הי׳ מעשי
ניםים ,ולא הי׳ נם זה תמיד כמו הנם שלא כבה נר מערבי לא הי׳ אחר
שמת שמעון הצדיק ,א״ב יש מקום לומר שבליל א׳ שהדליקו את המנורה
היתה מאירה בכל ירושלים וראו תיכף הנם בליל א׳ ומיושב קושית הבית
)נר למאה(

יוםף*

^ כ
חלות הנס בטהרה
אין קדושת נם יכולה לחול בדבר טמא ,ואמנם כאן שנעשה נם בשמן זה
הרי זה הוכיח בבירור שהשמן טהור ואף לא הוסט ,ולכן כבר בלילה
הראשון היה נם שידעו בבירור כי השמן טהור•

)תכ7ית

^ כא
הדלקה למרות י״ג פרצות
׳ונכנסו

להיכל ופרצו בו פרצות׳ )רמכ״ם הלכות חנוכה פ״ג ה״א( אם נתאפשרה
הדלקת המנורה בבית המקדש למרות שהיתה מוקפת כשלש עשרה

פרצות שבדרך הטבע היו צריכות לכבות את הנרות ,הרי זה יחשב לנם
גדול ביותר.

)נס לשושנים(
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^ כב
יום נוסף להודות על הנסים האחרים מכל הזמנים
לתרץ

קושיית הבית יוסף יש לומר ,רקבעו יום ראשון אף שלא היה אז
הנם ביום זה ,להורות בא רכשעושים זכר לנםים יזכרו אז גם נסים

שכבר עברו להורות ולהלל גם עליהם ,ע״ב כיון שקבעו ז׳ ימים להורות על
הנמים של ימים ההם כבר קבעו עור יום להורות גם על נםים האהרים
מכל הזמנים•

)כנפי אלישע(

^ כג
יום ראשון זכר לנס שירד השפעות מיוחדות לכל הדורות
לתרץ

קושיית הבית יוםף יש לומר רע״ז קבעו שמונת ימי הנובה ,שעשו
את יום השמיני זכר לזה הנם שהשפיע על כל הרורות שיוכלו

להתקיים גם כשיהיו בתכלית השפלות ,וזהו שאמר ״עת לעשות לה׳״,
וירוע שעשיה הוא הבהי׳ היותר קטנה ,וזהו ״עת ׳לעשות׳ לה״׳ ,רהיינו
לתקן גם בהינת עשיה ,וע״י נר הנוכה יכול להעלות גם כשהוא בבהינת
״הפרו תורתך״ .שע״י נר הנוכה מהמת גורל הארה יכולים לעלות גם
מבהינה היותר קטנה ,ויכול להתעורר תמיר באיזה בהינה שיהיה ,כי משפיע
עלינו גורל כה הנם להתהזק בה׳ שלא נשקע ה״ו בגורל ההשכות.
)דברי אמונה(

^ כד
יצא מן הגשם
הלא

היוונים טימאו כל השמנים אם כן כיצר היה שמן טהור בפך זה?
אלא שאותו פך שמן נימי נתעלה ויצא מן הגשם ושוב בטל כהו

בתור היותו שמן ,זה היה הנם שארע ביום ראשו!•

)שפת אמת(
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^ כה
כבר ביום הראשון הועיל נס חנוכה לנר מערבי
לתרץ

קושיית הבית יוםף יש לומר שנעשה נם בנר מערבי שידלק גם ביום,
דאין נם נעשה שלא לצורך ,וא״ב מיד ביום הראשון היה נעשה נם,

דגם הנם דנר מערבי שהיה תמיד בביהמ״ק ,הרי בעת הנם דחנובה היה
תלוי בנם הנובה .ובבר ניבר מאז הנם דחנובה .ולבן תיקנו להדליק ח׳ ימים,
דגם ביום א׳ הרי ניבר הנם דנר מערבי.

),ג>ח א,ך(

^ כו
חינוך העבודה
היות

ואנטיובום גרם ביטול עבודה בבית המקדש ,אם בן נתחדשה ונחנבה
העבודה ביום ראשון שבו נחו מאויביהם .לבן נקבע חג החנובה החל

מיום ב״ה בבםלו.

)שלטי הגבורים(

^ כז
כיון שנעשה הנס לציבור
הנר

שמדליקין ביום הראשון הוא זבר לבך שהנם נעשה לציבור ,זאת בי
המנורה היתה של ציבור ,והלא נם של ציבור גדול הוא מנם יחיד,

ובודאי שיש לייחד עבורו גם בן יום הלל והודאה.

^ כח
כלי עץ נקובים
לתרץ

קושית הבית יוםף יש לומר שלקחו בלי עץ ועשו בהם נקב קטן בדי
שלא יקבלו טומאה ,וקודם שיזוב השמן ידלק מעט וטוב יותר משלא

ידלק בלל בי הגם שמערב עד בוקר מצוה עב״ז טוב יותר שידלק מעט ,והי׳
נם שדלק בל הלילה ולא זב בלל ,ומה שהיה בדרך נם לא חשוב בית קיבול
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לטומאת רעל פי פשוט לא היה בית קיבול ושפיר היה הנם גם ביום הראשון
והי׳ מיושב בזה הרבה קושיית ,והגם שקשה להרש בן עב״ז פטיט ראורייתא
)יכהן פאר(

טב'!•

^ כט
כנגד המשיח שהוא המלך השמיני
חג

ההנובה הוא עניין הינוך והתהלת בנין בית המקרש השלישי ,לבן הוםיפו
נר שמיני לרמז על ביאת משיה צרקנו שהוא המלך השמיני ,שגם אז

יתגברו ערת ישורון בלימור התורה והיזוק האמונה בשם שהיה בימים ההם
)לב

בעת התגברותם על האויב•

^ ל

כניעת האומות תחת יד ישראל
נ״ל

ליישב קושית הבית יוםף ע״פ מה ראיתא במררש תרשא על הפםוק
ברברי הימים ב׳ ״ויעש את מנורת הזהב עשר״  -בנגר עשרת הרברות,

ובל מנורה היה בה שבעה נרות הרי שבעים ,בנגר שבעים אומות שבל זמן
שהנרות היו רולקות היו מתבבשין ,ומיום שבבו הנרות נתגברו ובו׳ ע״ש.
אנו רואים מדברי המדרש שבל זמן שישראל מדליקין נרות המנורה ידם
על העליונה ,ובאם ח״ו אין מדליקין אז יד האומות על העליונה ,ובשגברה
מלבות יון הרשעה על ישראל נתבטלה הדלקת המנורה ובשגברה יד ישראל
ונצחום שוב נתחדשה הדלקת המנורה ,והדלקתה מורה שיד ישראל על
העליונה,
ובזה מיושב קושית הבית יוםף למה אנו עושין ח׳ ימים ביון שעל יום
אחד היה שמן ,דאדרבה ,הדלקת יום א׳ של המנורה הורה לבל שיד ישראל
גברה על השונאים והאומות מתבבשים ,וע״י הנם של שמן הוםיפו שבעה
ימים על יום א׳ ,והעיקר היא ההתחלה וזה היה בב״ה בבםליו.
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^ לא
כתית למנחות דלק טוב כמו כתית למאור
ובזה

יש ליישב קושית הבית יוםף דמה היה הנם ביום הראשון ,די״ל כיון
דהשמן היה מהמוכן לחביתין כמבואר לעיל בקושיא ח' ,והרי קיי״ל

׳כתית למאור ולא כתית למנחות' ,א״כ גם ביום ראשון לא היה כהלכתו
למנורה ,אלא דכפי האמור כאן לא היו מעכבין הפרטים מצד חוק התורה,
ורק בטיב ההדלקה ,ולכן היה הנם שדלק יפה כמו שמן כתית למאור,
שיקיימו המצוה כדינה.

)קונטרס ברכת שמעון(

^ לב
לא שלט האש בפתילה
עוד נ״ל לתרץ קושית הבית יוםף ,דהנה הפני יהושע הקשה על הא שתירצו
קושית הבית יוםף שבכל יום ויום נשארו הנרות מלאין ,דהא אמרינן
בגמ' )מנחות דף פ״ח( ׳נר שכבתה נידשן השמן נידשנה הפתילה' ,א״כ לא הי׳
השמן ראוי למנורה ,וראיתי מתרצים קושיא זו לפי מה שכתב הרשב״א ז״ל
דדוקא היכא שהפתילה נעשה דשן אז צריכין להמיר השמן וליתן שמן אחר
נקי ,אבל אם הפתילה לא נעשה דשן אז לא נצרך להמיר השמן ומיושב
קושית הפני יהושע.
ולפי זה יש ליישב קושית הבית יומף דגם ביום א׳ הי׳ ניכר הנם בהפתילה
שלא שלט בה האש כלל ונשארה נקיי׳ כמו קודם הדלקה כמו שפירש
הרשב״ם גבי המנה ,ולא נעשה ממנה לא פחמין ולא דשן ,וממילא מותר
הי׳ להדליק משמן זה כל ח׳ ימים ומיושב קו׳ הבית יוםף.

^ לג
גדלות השמחה
שמחתם

וחדות נצחונם גברה כל כך עד שקבעה יום חג כשלעצמה .צא
ולמד ,כמה גדולה היא השמחה!

)נס
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^ לד
להורות לנו שה׳ יצילנו גם להבא

טעם

הענין שקבעו חז״ל שמונת ימי חנוכה ,י״ל משום שרצו להוריע לרורות
שהנצחון שנצחו את היוונים היה נם גרול ,שכל עיקר כוונת היוונים

היתה לאבר רת יהורית ולהפך אור לחושך ,וכלל ישראל לא הבינו זאת רק
מעט מזעיר חשמונאי ובניו ,ולכן שאר העם לא מםרו נפשם כראוי לענין זה,
ואפילו הכי עשה הקב״ה נמים גרולים להורות לנו כי לא יטוש ה׳ את עמו
בעבור שמו הגרול ,ואם יקום עלינו ח״ו עור אומה רשעה כאלה ,נרע למםור
נפשנו יותר ,ולזה בא ענין ההתעוררות בנם שנעשה בפך של שמן ז׳ ימים,
וקבעו ח׳ ימים לעורר על נם הנצחון שהיה נם הנוגע לעיקר שרשן של ישראל.
ולכן ביום ח׳ שמדליקין שמונה נרות והנם לא היה רק ז׳ ימים ,וכקושית
הבית יוםף כידוע ,עי״ז ניכר ונתפרםם עיקר הנם ,דהוא נם ההצלה ,שנר
ישראל לא יכבה לעד ,ולעורר אותנו על להבא שיאיר הקב״ה אורו עלינו
ובמהרה יוציאנו מאפילה .ועל זה מרמז הדלקת יום ח׳ ,אפילו שלא היה אז
נם השמן כנ״ל ,אבל אנו מדליקין מפני נם ההצלה שנשארנו דבוקים בהקב״ה
שהוא נר ישראל•

)אהל משה(

^ לה
לזכר האחדות

עוד

י״ל עפ״י מש״כ בםפר עקידת יצחק ,שע״י האחדות וקירוב הלבבות
שהיה להם באותה העת זכו להשפעת הנם ,וא״כ אפשר לומר שלזכר

אותה האחדות שזכו לבוא ,תקנו להדליק ביום הא'•

)ס2ך,ם(

^ לו
לזכר ההכנה שעשו ביום כ״ה
או יאמר עפימש״ב בםפרים ,שביום הראשון עשו החשמונאים את ההכנה
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למצוה שהיא גדולה מן המצוה ,ועי״ז זכו לנם ,י״ל שלזכר זה תקנו אף ביום
הראשון ,שבו עשו ההכנה שהביאה לנם«

)ססך,ם(

^ לז
לזכר ההכנעה שזכו באותו לילה
אפשר

לומר ,עפ״י מש״ב בספר תפארת שמואל ,שבאותו הלילה זכו ישראל
לבוא להכנעה ושפלות במדריגה הראויה ,לזכר כן תקנו להדליק אף
)ספרים(

^ לח
לזכר היום שנתארך
עוד י״ל עפמש״ב במפר יד כהן שבזכות החשמונאים נתארך יום כ״ה
בכםליו באותה שנה ,ולילה כיום יאיר ,וא״כ אפשר לומר ,שלזכר אותו
הנם תקנו להדליק אף ביום כ״ה בכםליו.

)ס2ך,ם(

^ לט
לזכר זה שבטחו בהשי״ת לבדו
עוד

יש לומר לתרץ קושית הבית יוםף ,דנודע מפי מפרים וםופרים כי בימי
היוונים היו הרבה מתיוונים בישראל וחשבו שעי״ז ינצלו מהם ,אלא

שהחשמונאים הקדושים לא ראו בזה דרך אשר ישכון אור וממילא לא הי׳
להם שום עצה אחרת רק להרגם ובכך לא יזיזו זיז כל שהוא מדרך התורה
הקדושה ,ועי״ז באמת באה תשועה גדולה בישראל ,ולכן י״ל נקבע שפיר
יו״ט ראשון דחנוכה לזכר זה שבטחו בהשי״ת לבדו ,ויצאו נגדם למלחמה
כי אין שלום אמר ה׳ לרשעים ,וזהו עיקר היו״ט של חנוכה•

)פרדס
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^ מ
לזכר חנוכת ביהמ״ק השני

עוד

יש לומר לתרץ קושיית הבית יוסף ,ראת היום הראשון קבעו לזכר
הנוכת בית המקרש השני שהיה אף הוא בימי הגי הנביא ביום כ״ר

בכםליו .ואע״פ שאינו באותו היום ממש ,כיון שהוא בזמן ממוך ,וכיון שראוי
)ס2ך,ם(

לתקן שבעה ימים להנוכה ,הוםיפו יום נוםף לזכר זה•

^ מא
לזכר נצחון הפרושים

עוד

יש ליישב קושית הבית יוםף ,שאת היום הראשון התקינו לזכר הנצהון
של הפרושים על הצרוקים והמתיוונים שהיה אז ,וכיון שהיה הנם ע״י
)ססך,ם(

שמן תקנו להרליק נר ביום הראשון.

^ מב
ליל כ״ה כסליו היה הלילה הארוך ביותר
ל פי שבאותה השנה היה ליל כ״ה בכםליו הלילה הארוך ביותר בשנה ,שבו
היתה התגברות ההושך הגרולה ביותר ,ומתוך גורל ההשכות האיר
להם הקב״ה ועשה להם נם זה ,וע״ז קבעו גם יום א׳ ליו״ט•

)בני ישש^ך(

^ מג
לפי שביום הראשון גמרו לבער את הע״ז מביהמ״ק
ויש

לומר ע״פ מ״ש הפר״ה בםי׳ תר״ע בשם הרא״ם ,רנעשה הביהמ״ק
בית עכו״ם בעוה״ר ,שהכניםו שקץ למזבה ונטמאו כל השמים ברין

תקרובת עכו״ם ,כראיתא במם׳ ע״ז )דף נ״ב( וכו׳ .ולפי זה בשעה שנצהו
ההשמונאים קיימו המצוה לאבר ע״ז מארצינו ,וכ״ש מהבית הגרול והקרוש
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שנקרא שמו ית׳ עליו שנתחלל בער ה ע״י הרשעים היוונים ,ולפי זה י״ל
רעשו ירט ביום ראשון דחנובה על שגמרו מצוה גדולה וחשובה בזו לאבד
ע״ז מהביהמ״ק ,אין לך מצוה גדולה וחשובה מלעקר ולשרש ולאבד ע״ז
מארצינו וב״ש מביהמ״ק ,ולבך עשו אותו ירט ,ומיושב קושיית הבית יוםף
למה עשו הנובה ח׳ ימים הלא הי׳ די על יום אחד ,דאיה״נ יום ראשון הוא
על שזבו לקיים מצוות עקירת ע״'•

)אור שמונה(

^ מד
לפי שבקשו היוונים לבטל את המצוות שמעל לדרך הטבע
מצוות

חשובות אלו דהיינו שבת חדש ומילה המה מצוות הגבוהות מדרבי
הטבע ולבן בקשו היוונים לבטלם למען יהיו בולם במושג הטבע.

ולבן באשר ארע הנם חזו בעליל בי הבל מאתו ית״ש ,אם בן נימוק נעלה
יש בקביעת חג ביום ראשון שבו ארע הנם זה אשר גילה ענין מופלג זה.
)היכלי שן(

^ מה
מאורות נתן
ע ל ידי הדלקת הנרות ביום הראשון נמשבו ונפתחו אורות מזהירים שלא
היה במותן בשעת הנם ,ובנגד בחינה גבוהה זו הוםיפו לחגוג גם ביום
הראשון.

)ישמח משה(

^ מו
מדת חכמה
כ׳

בזוה״ק רשמן נקרא הבמה והם פגמו בל המרות ולא נשאר בי אם פך
אחד דרומז למלבות דהוא בחי׳ אמונה דבאמונה לא שייך פגם ח״ו

דאמונה יבול להיות בלא הבמה בידוע והנם הי׳ שיהי׳ בין הבל לשמונה
ימים רומז לבינה וחזרה עד לחבמה וזהו ומצאו מונח בחותמו של ב״ג דהוא
בחי׳ אברהם דהוא האמונה ובמ״ש נשבע ה׳ בימינו ובו׳ אתה בהן ובו׳
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וממנו מתנוצצין כל האורות כמ״ש הזוה״ק על פסוק וירר יהורה רז׳ םמכין
מקבלין אור מחר סמכא בבתי׳ וצריק באמונתו יחי׳ והבן.

^ מז
מורשת ישראל והשלכת דעות כוזבות
בעת

מלחמה קשה זו מעטים בלבר שמרו על מורשת ישראל מבא ואילו
רובם נמנו על המתיונים .ואולם משאירע נם נצחון זה וקבעו ימי חג

בהלל והוראה או אז התאחרו כולם ביתר שאת ועוז וקיבלו עליהם את
החג באהבה ובקרושה ובכוונה איתנה לחזק ברקם ולהשליך את פםיליהם
ורעותיהם הכוזבות מאחרי גוום.
ומתורץ קושיית הבית יוםף שקבעו יום טוב גם ביום א /על השלכת
הריעות כוזבות וההתחזקות במורשת ישראל•

)כ״ק הגה״ק מקלויזנבורג(

^ מח
׳מי כמוך באלים ה״ בגי׳ נר
עוד יש לפרש קושית הבית יוםף בררך זה ,שכן הוא האמת שנם של השמן
היה רק שבעה ימים האחרונים ואף על פי כן קבעו גם יום הראשון
לחנוכה ,שהיה בו עיקר הנם של תגבורת בית חשמונאי .וא״ת ולמה מרליקין
שמן ביום זה הראשון ,ויש לומר כי יהורה היה צועק במלחמה מ״י כמ״וכה
בא״לים ה׳ גימט׳ נ״ר )ואעפ״י שלא נכתב וא״ו במלת כמ״כה ,אבל מחמת החולם הוה כאלו
)בת עין(

נכתב בוא״ו(•

^ מט
מלחמה רוחנית
יום

ראשון עושים לזכר נצחון המלחמה הרוחנית ,אשר למרות היותם
טרורים בעמק מלחמת היוונים ,נעשו להם ניטים ולא נטשו את עםק

התורה והמצוות.

היום הראשון נקבע על נס

מ

אחר = 4ימי שמונה

^ נ
מנוחת הנפש
בימים

ההם כשעמדה מלכות יון הרשעה על עם ישראל בגזירות רעות
ואכזריות ,היה להם פיזור הנפש ולא היתה דעתם מיושבת כלל

מרוב התלאות .ברם ביום המיוחל יום כ״ה בכםלו אשר בו נחו מאויביהם
השיגו את מנוחת נפשם והחלו לםמוך ולבטוח בה׳ ועל ידי זה זכו לנם
הגדול בנרות המנורה .אי לכך ודאי שיש לקבוע יום טוב ביום הראשון אשר
בו זכו למנוחת נפשם ולםמיכת בטחונם / Hn

^ נא
מנורה גדולה
בעת

ההדלקה ביום הראשון הבחינו החשמונאים כי המנורה שלהם גדולה
מהמנורה הקבועה שהיתה בבית המקדש ,ולזכרון ופרםום ענין נשגב

זה שנפל בחלקם ונחשף בהדלקת יום הראשון קבעו להדליק נר גם ביום
כ״ה  -הוא יום הראשו!•

)נס לשושנים(

^ נב
הנס שנפלו זדים ביד עוסקי תורתך
הבית

יוםף הקשה על מה קבעו את היום הראשון ,כיון שנם השמן לא
היה רק ז׳ ימים ,ונראה לתרץ שבמלחמה זו נעשה נם מיוחד ,וכמו

שאנו אומרים ב׳על הנםים׳  -׳וזדים ביד עוםקי תורתך׳ .שנכנעו היוונים
הרשעים תחת יד החשמונאים הצדיקים שהם מ׳עוםקי תורתך׳ ,ואף שמדרך
עוםקי התורה שהם חלשים ותשושי כה ,וכדאיתא בחז״ל ׳מאן מריעי רבנן׳,
בכל זאת בםייעתא דשמיא נצחו החשמונאים את היוונים .ועל ענין זה קבעו
את היום הראשון.

)ספךים(
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^ נג
מנורה רומזת לתורה
נר

נוסף קבעו להרליק במנורה כרי לגלות ולפרסם בזה שזכות המנורה היא
זו שהגינה וביטלה הגזירות ,ובוראי פרסום רב יש בזה שהרי המנורה

רומזת לתורה ,כמאמר הז״ל )במפבת בבא בתרא דף כ״ה ע״ב( ׳הרוצה שיהכים
יררים וסימניך מנורה בררום׳•

)נס לשושנים(

^ נד
מעשה יהודית
אף שאמנם היה נם השמן שבעה ימים למרות כן הוסיפו להגוג יום נוסף
זכר למעשה יהורית שהאכילה מאכלי הלב לאליפורני ואהר כך ערפה
את ראשו.

)נס לשושנים(

^ נה
מצאו את המנורה מלאה שמן
ביום

ראשון עת באו להרליק את המנורה על ירי השמן שנמצא ראו כי
המנורה מלאה שמן ואין צורך למלאותה בשמן שבפך ,ולציון מהזה

מפליא זה קבעו להוג יום נוסף•

)מצות נר איש וביתו(

^ נו
מציאת שמן המשחה
לתרץ

קושיית הבית יוסף יש לומר ,ראיתא בגמ׳ )יומא נב ע״ב( שיאשיהו
המלך ההביא את שמן המשהה ,עור איתא )בריתות ה ע״ב( שבשמן

המשהה נעשו הרבה נסים ,שאע״פ שהיה בו רק י״ב לוג משהו ממנו את
המשכן וכל כליו ,ואת אהרן ובניו בכל שבעת ימי המילואים ,ואת כל
הכהנים הגרולים וכל המלכים ,ועריין נשאר שלם לימות המשיה .ובזה י״ל
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שכזכות כחם של החשמונאים זכו למצוא את אותו שמן המשחה המסוגל
לנימים ,ולזכר זה קכעו גם את היום הראשק לירט*

^ נז
נס הנצחון

עוד

יש לומר שאף שכלילה הראשון לא היה נם כגוף השמן ,למרות כן
נקכע לחג משום נם הנצחון ,ואת שאר הלילות תקנו אכן על נם פך

השמן.

)פרי חדש ,וכ״ה בבנין שלמה ,מאירי ,העמק שאלה(

^ נח
נס נסתר
בענין

חנוכה היו שני נימים ,הראשון היה נם נסתר על פי הטכע כניצוח
רכים כיד מעטים כמלחמה זו ,ואילו השני נם גלוי כשמן שדלק

שמונה ימים .וכודאי שהנם הראשון שהיה נסתר גדול כהרכה מהנם השני
שהיה גלוי ,ולכן מיד קכעו להדליק נרות כחצרות קדשיך כיום הניצוח -
הוא יום הראשון .אך משראו כי גם כימים הכאים דולק שמן זה אז קכעו
לחג זה שמונה ימים ,אכל כאמת עיקר קכיעת חג זה היה על הנם הנסתר
שהיה כיום הראשו!•

)תקון שלמה(

^ נט
נר מערבי בלא הוספת שמן

עוד

י״ל שלא הי׳ כפך רק על שכעה נרות מערכ עד כוקר ולא ליתן לנר
מערכי ככוקר ,רק ששכינה שורה כישראל ודלק כנם ,ועשו זכר לנם

ההוא אף שתמיד הי׳ אותו נם ולא עשו זכר ,כי אמרו מעשה נסים שנעשו
כמקדש ,שלא הי׳ נמצא פסול כעומר וכשתי הלחם ולחם הפנים ,ופרש״י
דנם גדול הוא זה ,שאילו אירע פסול כשלשה דכרים האלו הי׳ נדחה לגמרי
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כי אי אפשר להכין אחרת ,כי קצירתו ולקיטתו הי׳ בליל ט״ז ניסן ,וכן שתי
הלחם לא רחת יו״ט.
א״כ בכל יום אם לא הי׳ דולק הנר מערבי מערב עד ערב הי׳ אפשר
ליתן שמן להדלקה אבל ביום הזה שלא הי׳ שמן הי׳ הנם גם ביום הראשון
וזה דלא כדברי הט״ז שהי׳ צריך להשאר שיחול הברכה ,כי באלישע שהיה
הברכה על פי ברכתו הי׳ צריך להיות דבר מועט ולא שיחול הברכה על
אין ,אבל נם חנוכה הי׳ מהשי״ת גם אם לא הי׳ נשאר הי׳ חל הברכה.
)חידושי מהר״א  -סוכטשוב(

^ ס
נר נוסף כנגד הזמן שלא הדליקו בו את המנורה
י״ל עפ״י דאיתא בשו״ע )או״ח רם״ג ם״א( ,שאשה ששכחה פעם אחת להדליק
נרות שבת צריכה להדליק כל ימיה נר נוםף ,ועד״ז י״ל הכא נמי ,כיון
שנאנםו ולא יכלו להדליק את המנורה כל זמן המלחמה ,ע״ב תקנו לדורות
להדליק בכל שנה ושנה יום נוסף•

)נס לשושנים(

^ סא
נרו יאיר
במסכת

נדה )דף ל׳ ע״ב( שנינו ,כשתינוק נמצא במעי אמו נר דלוק על ראשו
ומלאך מלמדו תורה .הנה מםתבר שנר דלוק ולימודו של מלאך

לתינוק בולד כשר אמור ולא כן כשנולד בהעדר כשרות.
ולפי זה יש לומר שאז בעת הגזרות הקשות לא זכו כולם לנם זה,
ומשגברו מלכות חשמונאי שנתבטלו הגזירות שב ונשנה להם הנם האמור.
אי לכך הוםיפו חז״ל עוד לילה אחד להדלקת נר נוםף זכר להישנות אותו
נם של ״נר דלוק״ על ראש תינוק.

)יד כחן(
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^ סב
נשאר כהן טהור
נ״ל

דגם ביום הראשון היה נם ע״פ מה שהקשה הב״ח דהא הכהן הי׳
טמא דהא הרגו אנשים והיו טמאי מתים וא״כ גם בהדלקת שמן בלילה

ראשונה היה נם זה גופי׳ שלא נטמאו כל ישראל והיה כהן טהור להדליק
את המנורה ע״שי

)נטעי אור(

^ סג
נשיא הכהנים
היות

ונם הנצחון הופיע על ידי בני חשמונאי הכהנים לכן ייעדו יום מיוחד
לחוג גם בו לזכרו של אהרן הכהן  -נשיא הכהנים.

)נס

^ סד
נשלח להם הפך מן השמים
לתרץ

קושית הבית יוםף עלה בדעתי לומר ,דאמנם טמאו היונים כל
השמנים שבהיכל ,ובדקו הכהנים בחיפוש אחר חיפוש ולא מצאו

שום שמן שלא שלטו בו ידי טמאים הללו ,ובפתע פתאום נתגלה במקום
גלוי ונראה פך אחד של שמן שנזדמן להם מן השמים ,וכעין דמצינו בבנות
לוט שנעשה להם מעין של יין במערה )עיין ב״ר פרשה נ״א וברש״י בפי׳ החומש שם(,

וכן מצינו בכמה מקומות ,וזה היה הנם ביום א'•

)שפע ח״ם(

^ סה
ע״י שנכנסו היוונים להיכל נתעורר הנס
לתרץ

קושיית הבית יוםף יש לומר רעל כך נוםד יום א׳ דחנוכה ,כמו
שת״ב הוי יום מועד של ששפך הקב״ה חמתו על העצים והאבנים.

כך בליל א׳ של חנוכה שמחים על שנכנםו היונים להיכל שמזה נתעורר
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ישועה לישראל .וערה״ב )דברים ח ,ה( ״לא בצרקתך וביושר לבבך אתה בא
לרשת את ארצם בי ברשעת הגויים האלה ה׳ אלקיך מורישם מפניך״ .ויבואר
בזה מה שיםר הפייטן )ממר מעח צור( ,׳יונים נקבצו עלי ובו׳ ופרצו הומות
מגרלי וטמאו בל השמנים׳ .ועי״ז נתעורר ריוה והצלה לישראל  -׳ומנותר
קנקנים נעשה נם לשושנים׳ ,ועל בן ׳בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים׳
היינו גם יום ראשון לפי שבו נתהפך מרת הרין על אומות העולם.
)שפע חיים(

^ סו
על ביטול כח הס״א
י״ל שעיקר הנם שאירע ביום הראשון ,הוא שמצאו את פך השמן ,ועי״ז
נבנע הם״מ ,לפי שפ״ך הוא בגימטריא ם״מ ,וע״י מציאת הפך נבנעה
ונשבר בה הם״א•

)בני יששכר(

^ סז
על האש שירדה מן השמים

גם

י״ל לתרץ קושיית הבית יוםף ,וגם לתרץ מה שהוקשה על רברי היוםיפון
רההשמונאים התפללו להקב״ה שישלה להם אש מן השמים ונענו וירר

להם אש מן השמים ,רלמה התפללו בן להטריה בלפי מעלה לעשות להם
נם שלא נצרך ,ולאיזה צורך רצו באש מן השמים.
וי״ל דתפלת הבהנים לאש מן השמים היתה אז ביום ההוא אחרי שמצאו
פך שמן וראו בי אין בו להדליק רק ללילה אחד ,ועל בן התחבמו ובקשו
מהקב״ה על אש מן השמים שידעו בי אינו שורף בלל ,וממנו הדליקו
המנורה ,ולבן לא נשרף השמן בלל ,וקיימו בזה שפיר מצות ההדלקה ,בי
התורה לא צוותה רק להדליק את המנורה ולא לשרוף את השמן .ובזה
מתורץ קושיית הבית יוםף ,בי יום הראשון נקבע לזבר נם דהורדת אש מן
השמים ,שנם זה הי׳ חלק מנם דמנורה .שמבח נם זה נעשה נם דמנורה,
שדלקה שמונה ימים•

)מנורת הזהב(
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^ סח
על הכח האלקי שיש לבני ישראל
א חוץ די אלע נסים ,די נקודה וואם טיטן כה פון מםי״נ האבן זיי זיך
צוגעברענגט צו א העבערן בה ,פון למעלה מגדר הטבע ,דעריבער איז
ובל שמונת ימי הנובה ,האט מען קובע געווען נאך א טאג אויף דעם בה
אלוק וואם אידישע קינדער זענען אין א העבערן בה ,א בה למעלה מגדר
הטבע ,וואם דאם איז מגין אויף דעם גאנצן בלל ישראל.

^ סט
על הכחות השמירה החדשים שנתגלו
לקושית

הבית יוסף יש לומר ,שקבעו את היום הראשון ליו״ט ,לפי שאז
היתה זו הפעם הראשונה בה היתה מלחמה רוחנית ב״ב חזקה

עד שחלק בל בך גדול מהעם נמשך אחרי בחות הרע ונהפבו למתיוונים.
ובאשר נצחו החשמונאים את היוונים ,נתגלו ונשפעו בחות חדשים של
שמירה והגנה מפני רוחות רעות ודעות בוזבות לדורי דורות ,ולזבר זה קבעו
)ססך,ם(

את היום הראשון ליו״ט«

^ ע
על הנס הקבוע שלא נחלש אור הנרות
ע ל קושית הבית יוםף הלא על יום אחד היה שמן ולמה קבעו ח׳ ימים,
אמרתי בפשטות ,בי לבאורה היה בבל יום נם במנורה באשר ביארתי
במקום אחר על פי הגמרא )ביצה כב ע״א( ׳המםתפק מן הנר חייב משום מבבה/
ופירש בתום׳ שם רעל ידי שממעט השמן נקטן הלהבה ,ואם בן גבי נרות
המנורה גם בן לפי דרך הטבע היה נקטן האור במשך ההבערה ,וזה היה
אצלם הנם שלא נחלש אורם .במו בנר מערבי שלא בבה לגמרי .ובזה יובן
הבתוב ״בהעלותך את הנרות״  -דהיינו שידלקו במו שיעלה אותם ולא
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שיקטנו במשך זמן ההרלקה ,וזה ׳להגיר שבהו של אהרן׳  -שלא שינה מזה
וקיים ׳ויעש בן אהרן׳.
אמנם עם בל זה ,לריבוי אור זה לא היה אפשר לעשות זבר ,רק בשנעשה
הנם הנגלה של המנורה ברבוי השמן םמבו לו זבר גם לנם זה ביום הראשון.
וזה ׳ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופורקן׳ .בי בהנר מערבי היה עדות
לבל באי עולם שהשבינה שורה בישראל )שבת כב ע״ב ועוד( ורומז תשועה גדולה
ופורקן ,היות בי ׳עמו אנבי׳ .׳בהיום הזה׳  -בן גם הנם של היום הזה מורה
על זה ,ועל בן מםיים על זה ׳ואחר בך באו בניך ובו׳ וקבעו שמונת ימי
הנובה׳ גם על זבר נם יום ראשק.

^ עא
על הנר המערבי שחזר לדלוק
הלא

אור המנורה ם ימן הוא לבאי עולם שהשבינה שורה בישראל והמבוון
לנר מערבי שדלק תדיר במבואר בגמ׳ )שבת דף כ״ב ע״א( ,אותו נם גדול

שב והופיע להם עתה משהדליקו את המנורה ביום ראשון ששוב לא בבה
הנר המערבי.

)שו״ת בנין שלמה(

^ עב
על השמחה שהכל הלך למישרין
עוד יש לתרץ קושית הבית יוםף על פי מה שבתב בנר למאה ,שהדלקת
המנורה בלילה הראשון היתה ע״י עץ ארוך שהבניםוהו מבחוץ אל
תוך ההיבל ,מביון שהבהנים היו טמאים ובו׳ עיי״ש דבריו ,וגם שהיה להם
רק שמן מצומצם בדי הדלקת לילה אחד בלבד ,וממילא חששו מאד שמא
לא יצליחו לקיים את ההדלקה בראוי ,ולאחר שבעזהי״ת הדליק הבחן את
המנורה בדת ובדין ,היתה השמחה גדולה עד מאד ,בבחינת מה דאיתא על
הבחן הגדול במוצאי יוה״ב  -׳ויו״ט היה עושה לאוהביו בשעה שיצא בשלום
מן הקודש׳ ,ועל זה קבעו את היום הראשון ליו״ט«

)ססך,ם(

מח
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^ עג
על השמחה שהקב״ה בעצמו עשה לנו נס
לתרץ

קושית הבית יוסף יש לומר ,ובהקדים ,דהנה יש להקשות מפני מה
שוחטין את הפסח בי״ד ועושין אותו יום טוב ,הלא עיקר הפסח

הוא על נם יציאת מצרים ,ואם בן מן הראוי היה לשחוט את הפםח ביום
ט״ו ,ומפני מה אמרה תורה לשחוט אותו בי״ד .אך נראה לתרץ בדרך משל,
למלך גדול ואדיר שנתן מתנה לבמה אנשים ,והנה יש באן ב׳ בתות ,הבת
האחד לא נחשב בעיניהם לדבר גדול מה שהמלך נותן להם ,רק הם חפצם
במתנת חנם ,והבת הב׳ אשר הם במעלה גדולה מהראשונה ולהם הבמה
בשבלם ,מגיע להם ב׳ מיני תענוגים ,הא׳ על המתנה ,והב׳ על שמלך גדול
ואדיר יחפוץ באהבתם.
והנמ של בזה ,שמלך מלבי המלבים הקב״ה עשה לנו טובה גרולה אשר ראוי
ליתן שבח על זה רהיינו בהוצאת מצרים ,ראיתא במררש שהשטן קיטרג הללו
עוברי עבורה זרה ובו׳ ,ונמצא שלא היה שום התעוררות רלתתא רק מתנתו
יתברך היתה מתנת חנם ,וביון שבן איך ראוי ליבנם בשער החבמה ולהשוות
לחבמים במרותם רהיינו לשמח את עצמם בבל מיני שמחות ,אחר על המתנה
בעצמה ,והשניה על שמלך גרול ונורא הוציאנו ממצרים במאמר בעל הגרה אני
ולא מלאך ובו׳ ,וזה רק מחמת גורל אהבתנו אליו יתברך בי חפץ בנו המלך
ואין מערבין שמחה בשמחה ,לבן צותה התורה לשחוט הפםח בי״ר.
וידוע מאמר חז״ל ׳בל רתיקון רבנן בעין ראורייתא תיקון׳ ,שגם באותו
הנם רחנובה היה גם בן ב׳ מיני שמחות ,וצריך לעשות גם בן זבר לב׳ מיני
שמחות ,בי אף על פי שלא היה הנם אלא שבעה ימים הוםיפו עור יום
אחר להיבר שמחה השניה.

)קדושת לוי(

^ עד
על השמחה שנתקבלה תפלתם
עוד יש לומר ליישב קושיה הבית יוםף ,על פי מה דאיתא ביוםיפון והובא

ימי שמונה =4

מט

פרק ראשון

בסרר הרורות ,רכשבאו להרליק הנרות לא מצאו אש להרליק ,לפי
שאי אפשר להרליק את המנורה אלא מאש המזבח ,והתפללו וזעקו אל ה',
ושמע ה׳ לתפילתם ויצאה אש מן המזבח ,ובה הרליקו את נרות המנורה.
ובזה אפשר לומר שעל השמחה הגרולה ששמע ה׳ לתפילתם ועלו מעשיהם
)ססך,ם(

לרצון לפניו ,קבעו את יום א׳ נמי ליו״ט«

^ עה
על חידוש מלכות ישראל
בבית

שני -בשמלבה מלבות הרשע על ישראל ,נגזרו גזירות רבות על
ישראל ער שריחם ה׳ על בני ישראל וגברו החשמונאים והרגו ביוונים

וגירשום מהארץ ,והעמירו מלך מהבהנים וזה היה ביום ב״ה בבםלו ,ולזבר
)מאי

חירוש המלבות הוםיפו עור יום לח^י

^ עו
על חיזוק האמונה בדברי הנביאים
החתם

 םופר בררשותיו לחנובה )שנת תקצ״ד  -ד״ה ברמב״ם( בתב ,שבל זמןשלא אירע נם במנורה לא האמינו שנצחון זה יהווה גאולה מושלמת

ממלבות יון ,שהרי ראה זבריה בנבואתו סכריה ר( בי עם גאולת ישראל
יתרחש נם במנורה .ואולם משאירע הנם מיר עם מציאת הפך נתחזקה
אמונתם התמימה ברברי הנביאים .לזבר זה קבעו להלל ולהורות גם ביום
הראשון.

)קונטרס חידו״ת מהר״ם ט״ב(

^ עז
על חיזוק האמונה בדברי חכמים
נם

יום ראשון מתבטא במה שנמצא בו הפך בשהוא טמון בקרקע והוביח
שלא הוםט על ירי הנברים המטמאים בזבים ,ובבך נתחזק בתוקף תקנת
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חכמים שדבריהם אמת וצדק ,ואמרו )במסכת נדה דף ל״ד ע״א( שהנכרים מטמאים
בהיםט כזבים.

)קונטרס חידו״ת מהר״ם ט״ב(

^ עח
על לימוד הזכות שנתעורר על ישראל
יונים

נקבצו עלי אזי בימי חשמנים וכו׳ .יבואר בהקדם לתרץ קושיית הבית
יוםף למה מדליקים בליל ראשון שלא היה בו נם ,שהרי היה בו

להדליק יום אחד .ונראה דהנה מצינו שתשעה באב איקרי מועד )עי׳ שו״ע סי׳

תקנ״ט סעיף ד׳( ,והוא תמוה דאיזה מועד וירט הוא יום שריפת בית אלקינו,
וכבר צווח ע״ז הגריעב״ץ במור וקציעה .ובפשטות נראה שזה ע״ד דאיתא
שאמר אםף שירה על שכילה הקב״ה חמתו בעצים ואבנים שבביתו ומתוך
כך הותיר פליטה בישראל וכו' )עי׳ קידושין ל״א ע״ב וברש״י שם(.

וביאור הענין ,כי היה אז קיטרוג גרול על ישראל שהרבו עוונות והמרו
ברברי החכמים ופגמו בקרושת המקרש ,ומשהוצת אש בציון היה לכולם
צער ושברון לב ,וביוםיפון )פרק צ״ד( מםופר שרבים מהם נפלו באש הקורש
כי אמרו אין אחר שריפת בית ה׳ חיים עיי״ש ,ואז נתעורר לימור זכות על
ישראל לאמר מי כעמך ישראל גוי אחר בארץ ,שכל האומות חירפו גירפו
וניאצו את ה׳ בהיכל רבירו ,ואילו הגרועים שבישראל אשר עליהם היה
הקיטרוג שמחללים את מקרש ה׳ הנה זה עתה מוםרים נפשם על כבור
המקרש ,ובכך נתבטל החרון אף ונמתקו כל הרינים ,ולכן הוי יום ט״ב קצת
מוער.
וכמו כן בימי היוונים שהרבה מבני ישראל נגררו אחריהם ,והמקטרגים
הרבו להםטין על עם ישראל ,על כן עשה ה׳ ככה שהיוונים נכנםו להיכל
ופרצו בה פרצות ,ונצטערו עם ישראל ונתעוררו בתשובה וחרטה וחירפו את
נפשם לצאת במלחמה נגר היוונים ,ובכך םר מעליהם מרת הרין ונתהפך
על היוונים הרשעים.
ועל זה הוי היו״ט ביום ראשון רחנוכה ,שלפי המבואר ברמב״ם הל׳
חנוכה לא נצחו ער יום כ״ה ולא לפנות ערב ביום כ״ר ,ונמצא שבמקצת

ימי שמונה =4

נא

פרק ראשון

מן יום ב״ה עדיין היו היוונים שם ,ועל הא גופא שמחים שהשי״ת ברוב
רחמיו על עמו םיבב זאת שייבנםו היוונים ויטמאו בל השמנים .וזהו אומרו,
יונים נקבצו עלי ובו׳ וטמאו בל השמנים ,ומזה נתעורר לימוד זבות על
ישראל ,ועל ידי בך ומנותר קנקנים נעשה נם לשושנים ,ולפיבך בני בינה
ימי שמונ״ה קבעו שיר ורננים ,היינו גם ליל א׳ ובמו שט׳ באב איקרי מועד
על ששפך חמתו על העצים והאבנים בנ״ל ,והבן.

^ עט
על מה שנמלט הפך מעיני היוונים

ועוד

אפשר לומר בם״ד לתרץ הקושיא של הבית יוסף ,שזה גופא הי׳ הנם,
שהרי מלשון הגמ׳ מובח שהיו שם הרבה בדים ופבי שמן במקום,

ובמ״ש ״שבשנבנסו יונים להיבל טמאו בל השמנים שבהיבל״ ומה שפך קטן
זה נמלט ונעלם מתחת עינם ונשאר בחותמו של בהן גדול ,דבר זה עצמו
לנם יחשב•

)קול מנחם(

^ פ
על מזוזות ביתך
היוונים

גזרו והזהירו למען לא יהיו דלתות על פתחי הבתים בדי לוודא
שלא קבעו בהם מזוזות .אי לבך בשנצחום בני ישראל קבעו

להדליק נרות על הפתחים בדי לתקן עוון זה שנאנסו בו ,ולזבר זה אף
הוסיפו עוי יום•

)נס לשושנים(

^ פא
על נס ההצלה שהיה ע״י הנהנים
לתרץ

קושית הפוסקים נראה ,בי יום ראשון קבעו הלל על הנם בעצמו
שהצילנו מיד היוונים ומסר גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים
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וטמאים ביד טהורים ובו' ,ושבעה ימים אחרים ההלל הוא על נם רשמן,
ומה שמדליקין ביום ראשון ביון שמצות יום א׳ מחמת הצלת נפשות ולא
מחמת נם דמנורה א״ב למה קבעו להדליק בראשון .יש לומר לפי שהנם
נעשה על ידי מלבות בית חשמונאי הבהנים ונשיא הלוי אהרן ,וקרבנו של
חנובת המזבח נרות במבואר במדרש בהעלותך גלל בן הדליקו ביום א׳ ולא
על נם דמנורה בי אם על הצלת נפשות שהי׳ ע״י אהרן.

^ פב
על נס הנר המערבי
לתרץ

קושית הבית יוםף נראה ,דהנה ידועה השאלה מ״ט לא קבעוהו גם
לשמחה ויום טוב .וי״ל דקביעות היו״ט של הנובה אינו בקביעות

שאר ימים טובים על שם מעשה שהי׳ .אלא עיקר הענין הי׳ בזה ,בי אחר
שהיו בל ישראל בצרה גדולה בגוף ובנפש ,שהרי רצו להעבירם מן הדת
ולמשול עליהם בבלל ,והיתה המלחמה נגד האויבים מלחמה בללית על בל
קיומם .והבורא ב״ה עזרם ונצחום .אך פשוטי העם יבלו לטעות ולתלות
הנצחון בדרך הטבע ,שגברה יד ישראל ,לזה קבעו את היום טוב בהלל
והודאה ,פירוש להודות שהנם הי׳ מן השמים ולא בדרך הטבע .ולבן לא
קבעום לשמחה ויום טוב ,רק להודות להשי״ת על הנם ,בי עיקר התבלית
בזה הי׳ לפרםם שהי׳ הנם מן השמים.
ולזה קבעו זברון הנם בנר הנובה דוקא ,בי נרות המנורה מורות לנו
שהשבינה הקדושה בתובנו .במו שאמרו רז״ל )שבת כב ע״ב( בנר מערבי שהוא
עדות שהשבינה שורה בישראל שבה הי׳ מתחיל ההדלקה ובה הי׳ מםיים
הטבת הנרות .הרי שרבוי השמן והאורה במנורה מורה על השראת השבינה.
וה״נ בנם הנובה הראה הקב״ה לישראל ע״י רבוי השמן והאורה במנורה
שהשבינה בתובם ,בדי שידעו שבבח זה דייקא נצחו .ובזה אתי שפיר קושיית
הבית יוםף דיום הראשון גם הוא בבלל הנם ,אע״פ שהי׳ בו להדליק יום
אחד*

)נחל יצחק(
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^ פג
על נצחון המלחמה ,ולזכר ריבוי החסדים שנשפעו ביום הראשון
עוד יש לתרץ ,ונוכל לומר בררך זה ,רהנה עיקר הנם היה ע״י יהורה שהיה
מרגלא בפומיה מ״י כמו״כה באל״ים ה׳ שר״ת המה אותיות מכב״י
גימטריא הסר ,וזה היה עושה כרי להשפיע הסרים ממקור ההםרים.
ועכשיו נוכל לומר שמה שאנו מכרכים כלילה ראשון להדליק נר חנוכה
אינו מצד הנם שהיה ע״י השמן ,כי כאמת כליל הראשון לא היה נם כלל
מצד השמן .שהרי היה שמן על לילה אחת ,רק הדלקת הנר שאנו מדליקין
כלילה הראשונה הוא מצד הנם שנמסרו גכורים כיד חלשים ורכים כיד
מעטים וטמאים כיד טהורים ,ולזה קכעו יום ראשון דחנוכה מחמת הנם
שנעשה כו מצד נצחון המלחמה ,ומה שמכרכין גם כליל הראשון להדליק
נר חנוכה ,לרמז שע״י כחינת נר היה הישועה ,היינו שתיכת נ״ר גימטריא
מ״י כמוכה כאל״ים ה׳ .ופירוש להדליק נר ,להמשיך כחי׳ נ״ר גימטריא מככ״י
גימט׳ חם״ד ,כן יהי רצון אמן•

)בת ע,ן(

^ פד
על פרסום האמונה
אך י״ל דאת היום השמיני קכעו לזכר הנם שנשארו דכוקים כאמונת ה',
שנלחמו החשמונאים כמםי״נ ונתפרסם אמונת ה׳ כעולם ע״י שנושעו
מהיוונים ,ע״כ קכעו את היום השמיני לזכר הנם שהיה כפרסום האמונה.
)דברי אמונה(

^ פה
על שבחר ה׳ להמציא שמן בדרך נס
י״ל לפי שהיה יכול הקכ״ה להמציא להם שמן אף כדרך הטכע ,כגון שהיה
מעלים מעיני היוונים שמן כדי להדליק שמונה ימים ,וכמה שכחר
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הקב״ה להמציא להם שמן בדרך נם שלא בדרך הטבע ,הראה להם הקב״ה
את אהבתו וחמלתו עליהם ,ועל ענין זה קבעו גם את היום הראשון לחג.
)נס לשושנים(

^ פו
חביבות כאילו נתהוה הפך בנס
לתרץ

קושיית הבית יוםף יש לומר ,שישראל בשעה שהיונים טמאו בל
השמנים ,היה חביב עליהם מאד הפך הזה באילו מציאת הפך

נתהוה ע״י נם וגם בשמים ממעל נתעורר עי״ז לעשות עמהם נם לשאר
הימים ,נמצא שענין הנם התייחם ג״ב ללילה הראשון ,שהרי על ידו נתהוה
הנם של שאר הימים•

)אמונת משה(

^ פז
על שהדליקו בשפודין
מש״כ

במגילת תענית )פ״ט( ובפםיקתא )רבתי פ״ב( בענין נם החנובה שמצאו
שפורץ של ברזל וחיפום בעץ והדליקו בהם ,הרי זה מהווה םיבה

מםפקת לקביעת חג גם ביום ראשון.

)פרי צך,ק(

^ פח
על שיכלו לחנך העבודה שצריך לחנך בטהרה
לכאורה

יש להקשות למה היה צורך לכל הנם של המנורה הלא היו יבולין
להדליק גם בשמן טמא אחרי שטומאה הותרה בציבור ,וי״ל שהדין

הוא שמתי שהמקדש קיים וצריכים לעשות העבודה בטומאה ,אז הותרה,
אבל לחנך בתחילה בטומאה לא הותרה ,ושם כידוע היו צריכין לעשות
חינוך מחדש ולא היו רשאים לחנך בטומאה ע״ב הוצרכו להנם בשמן טהור,
ולאחר שראו חביבת החינוך ע״י נם מן השמים ,קבעו שם חנוכה על זה.
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ובזה יתיישב קושיתו של הבית יוםף שלכאורה לא הי׳ הנם רק ז׳ ימים,
אבל לאשר שרצו לעשות את החינוך ,וזהו א״א בטומאה ,על כן הי׳ מהצורך
שעוד ביום ראשון יכירו את הנם ,וע״י הנם יידעו שהשמן טהור ,לפי שאין
הקב״ה עושה נם על דבר טמא ,ומזה יכלו להתחיל בהחינוך.
)חידושי הרי״ם(

^ פט
על שהעלה הכה״ג נשמות ישראל ע״י הדלקת המנורה
עוד י״ל לתרץ קושיית הבית יוסף ,עפ״י מה שכתב בספר באר אברהם
)לבעל יפור העבורה זי״ע .מהחרא תנינא ,פרשת בהעלותך( דענין הדלקת הנרות
הוא ,כי מעלת הצדיקים הוא שעל ידי העבודה שלהם הם ממשיכים ומעלים
כלליות לבות בני ישראל לאביהם שבשמים .וצוה השי״ת לאהרן הכהן אשר
ע״י מצוה זו ימשוך על כלליות ישראל אשר יקבלו עליהם עול מלכות שמים.
ואהרן ברוב קדושתו המשיך לכלל ישראל קבלת עול מלכות שמים בבחינה
העליונה .עכ״ל.
היוצא לנו מדבריו ,דבעת הדלקת המנורה היה מעלה הכהן גדול נשמת
בני ישראל ,ומאיר את לבבם לקבל עליהם עול עבודת השי״ת ,ומכניםם תחת
כנפי השכינה ועול מלכות שמים .והנה אם בכל יום ויום מעלה הכהן גדול
נשמת בני ישראל בשעת הדלקת המנורה ,בודאי שאז בליל ראשון של נם,
אחרי שנים רבות שהיה כלל ישראל בשפלות עצומה ,ונתבטלו מתורה ועבודה
מאונם ומתוקף גזירות היוונים ,ועתה ברגע זו ששוב זכו לחידוש העבודה
בבית המקדש ולעמידת הכהן על משמרתו בהדלקת המנורה ,שהכהן ברוב
צדקתו וקדושתו נתאמץ לטהר לבבות ישראל ולחדש כליותם לעבודתו ית״ש,
להחזיר העטרה ליושנה ולתקן מה שנפגמו ונתבטלו מעבודת ה׳ כל השנים
האלו בשעת גזירות השמד .ובכה קדושתו הזריח כהן הגדול אור גדול ונורא
ויראת ה׳ טהורה בלבבות ישראל והכניםם תחת עול מלכות שמים.
ונמצא דמלבד נם שנעשה במנורה בליל ראשון ,עוד נעשה בליל ראשון
נם ומופת גדול בפעולת הכהן גדול שהכנים בלב ישראל אוצר של יראת

נו

היום הראשון נקבע על נס

אחר = 4ימי שמונה

שמים .ואם קל יותר לפעול אותות ומופתים בישועות ופקידת עקרות
מלהכנים רק שער אחד משערי יר״ש ,כמ״ש בםפר תפארת שמואל )להרה״ק

מאלכפנרר פרשת חיי שרה אות ר( בשם זקיני הקדוש ,בודאי שלהכנים אור גדול
בזה ואוצרות של יראת שמים הוא נם מופת ופלא גדול יותר ויותר .וראוי
על זה בלבד לקבוע חג וזבד לנם .ולבן הגם בי בלילה ראשונה לא נעשה
נם במנורה ,נקבע לילה ראשונה על נם זה של פעולת הבהן גדול להבנים
יראת שמים בלבות ישרא^

^ צ

על שהפך היה חתום באות ח׳
עוד י״ל לישב קושית הבית יוסף בדרך זה ,שבפי הנראה היה חותמו של
בהן גדול אות חי״ת ,בי זה היה מעלתו יותר על שאר בהנים שהוא
היה מלובש בשמנה בגדים )היינו אות ח׳( ,גם האות ח׳ מרמז שהבה״ג היה
דבוק בשלש עשרה מדות הרחמים ,במאחז״ל הדבק במדותיו מה הוא רחום
בו' ,ואות חי״ת בבתב אשורית הוא נעשה מן שני אותיות היינו ו׳ ז׳ בזה
ח' ,ואותיות ו-ז הם בגימטריא י״ג .והפך שמן היה חתום בחותמו של בה״ג
)בת ע,ן(

שהוא אות ח׳ בנ״ל ,לבן קבעו ח׳ ימי תנובה.

^ צא
על שהפך שמצאו היה של חרס שאינו מקבל טומאה
בקו׳

הבית יוסף מהו הנם ביום הראשון ,נראה עפ״י סברא דבמקדש במו
שאין עושין בלי שרת של חרם סבחים צ״ו ע״א( ,וע״ש שאין עושין תנור

של מקדש רק ממתבות ,בדאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה ,במו בן אפשר
לומר שדבר שצריך זמן ושימור ,לא היו עושים משל חרם רק מדבר של
קיימא שלא נשבר בקל ,ולפי זה י״ל שגם את השמן היו רגילין להבין
ולהטמין לא בשל חרם ,שאינו יבול להיטמא באהל המת ,זהו גופיה נם,
וזהו הנם של יום ראשון ,שלא נטמא מגבו מהחללים של עברם שהיו שם.
)ברכות שמים(
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^ צב
על שהתגברו על היוונים שרצו לבטל מהם את ג׳ המצוות שבת
חדש ומילה
בספר

ררשות מהרי״ץ כתב :גזירת שלש מצוות שבת חרש ומילה במכוון
היתה ,באשר מצוות אלו מוכיחים ומעירים על ישראל ששונים הם

מכל האומות והמה למעלה הרבה מן הטבע ,לכן קבעו שמונה ימים לחג
זה כיון שמםפר שמונה מםמל את אשר למעלה מן הטבע ,ובנם חנוכה
נתגלה חיבתם של בני ישראל שעומרים למעלה מן הטבע.

^ צג
על שזכו לקיים את המצוות בלי מורא

לתרץ

קושיית הבית יוםף י״ל רבחנוכה שהיה נם בפירםום בהצלת נפשות
רייקא ,שרצו לאנום את ישראל לכתוב על קרן השור שאין לנו חלק

באלהי ישראל )ב״ר ב ,ד( ,לכך תקנו חז״ל היכר לנם זה ,רהיינו כמו שבפורים
קבעו יום שנחו בהם היהורים למשתה ושמחה ,כן נמי בחנוכה קבעו להרליק
נר ביום שנתבטלה הגזירה ,וזכינו לקיים התורה כתיקונה בלי שום מורא,
ותיקנו להרליק נר ביום ההוא ,רנר מורה על התורה ,רתורה אור ,וררשו
חז״ל ״ליהורים היתה אורה״ זו תורה ,כן נמי בחנוכה הטעם של נר הראשון
להורות על התורה שזכינו לקיימה .אך בזה היה רי ביום אחר לבר ,יום
שנעשה בו הנם ,ולא היה צריך לקבוע עור אחריו שבעה ימים .אך בעבור
נם השמן שנעשה בשבעה ימים ,קבעו גם בשבעה ימים שאחריו להרליק
נר .ובראשון אין צריך לטעם השמן ,רק זה מורה על עיקר מעלת היום
ההוא כמו שבארנו .ות״ל הוא טעם נכון בעז״ה.

^ צד
על שזכינו שהיתה הדלקת יום הראשון חביבה בעיני הקב״ה
הנה

ירוע מה שהקשו הלא הנם של השמן הי׳ רק על שבעה ימים כי על

היום הראשון נקבע על נס

נח

אחר = 4ימי שמונה

יום אחד הי׳ שמן .ותירץ הטורי זהב דגם ביום הראשון היה נם במה שנשאר
שמן לחול הברבה עיי״ש.
ולכאורה עדיין קשה ,מבל מקום לא הי׳ לנו הטבה מתנם רק על שבעה
ימים .ונראה לפענ״ד לתרץ ,והוא דמה שקבעו חז״ל אז ע״י הנם של השמן
שמונת ימי הנובה בהלל ובהודאה לדורי דורות ,הוא יען זבינו אז אשר הי׳
חביב לפני הקב״ה עבודתנו של הדלקת המנורה בבית המקדש ,עד שמחמת
חביבות הדלקתנו לפני הקב״ה עשה לנו נם שיהיה לנו שמן לעשות עבודת
ההדלקה בבית המקדש.
ובזה נבין שפיר דברי הטורי זהב ,יען גם ביום הראשון היה הנם במה
שנשאר שמן ,אז נתודע לנו אשר גם ביום הראשון היה חביב לפני הקב״ה
עבודת הדלקה ,לזאת קבעו לנו חז״ל שמנת ימי הנובה בהלל והודאה ,בי
במו אז זבינו בשמנה ימים האלו אשר עבודתנו הי׳ חביב לפני הקב״ה ,קבעו
לנו חז״ל אשר בבל שנה ושנה נהי׳ עובדים להקב״ה בהלל והודאה ,ונזבה
אשר גם עבודתנו להלל ולהודות של עבשיו יהיו ג״ב חביב לפני הקב״ה.
)דברי יהושע(

^ צה
על שחזר לדלוק הנר המערבי אף שהיו טמאי מתים
עוד יתבן לומר שבלילה הראשון אף שלא היה נם בגוף הנרות ,מ״מ
מצינו בגמ׳ על הבתוב ׳מחוץ לפרבת העדות יערוך אותו אהרן׳ ,ובי
לאורה הוא צריך ,אלא זהו נר מערבי שנותן בה שמן במידת חברותיה
וממנה היה מדליק ובה הי׳ מםיים ,וארז״ל עד שלא מת שמעון הצדיק לא
בבה נר המערבי.
ולפי זה שפיר עשו שמונה ימים ,זבד לנר מערבי ,ואף שזה היה בבל
יום ,מ״מ עבשיו שנעשה הנם בנרות ,ועוד שהיו טמאי מתים בולם היה באן
נם גדול שאעפ״ב נעשה להם הנם ,ע״ד השובן אתם בתוך טומאותם ,שהרי
נר המערבי עדות לבל באי עולם שהשבינה שורה בישראל ,וא״ב לא ימלט
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גם בלילה הראשון ,ע״כ עשו שמונה ימים ,זכר ג״כ לנר מערבי ,שעכ״פ
נעשה להם נם בו שלא כבה גם אז.

^ צו
על שחנכו את המזבח ללא עין רעה
כשתקנו

מצות נר הנובה התכוונו הז״ל גם להנוכת המזבה שהיתה ביום
כ״ה בכסלו ,ולכן אמרו )במסכת שבת דף כ״ב ע״א( ׳נר של הנובה

שהניהה למעלה מעשרים אמה פסולה כסוכה ובמבוי' ,והטעם בזה משום
שלמעלה מב׳ אמה אין העין שולטת וכאן הוכרה שתשלוט בה העין כרי
שלעומת זה תמנע שליטת עינא בישא במזבה .הלכך עושים הג גם ביום
הראשון היות ובזכות הרלקה זו נתהנך המזבה תוך מניעת השש משליטת
עינא בישא.

)קונטרס חידו״ת מהר״ם ט״ב(

^ צז
על שלא ראו הנהנים את השמן הטמא
לתרץ

קושיית הבית יוסף אפ״ל בם״ר ,בהקרם מה שירוע מפי ספרים
רהרה״ק רבי ר׳ זישא זי״ע ,כשנתנו לו הלב עכו״ם לא ראה כלל

את ההלב ,ופירשו בזה הגמרא בע״ז )דף ל״ה ע״ב( הלב שהלבו עכו״ם ואין
ישראל רואהו ,שמי שהוא ישראל אינו רואהו ע״ב ולפי זה רבאמת הי׳ שם
שמנים טמאים ,רק הכהנים מכה קרושתם לא ראו כלל השמנים הטמאים,
וזה שאמר בגמרא ברקו ולא מצאו שמנים טמאים ,רק פך אהר של שמן
טהור שהי׳ מונה בהתמו של כהן גרול.
ולזכר נם שלא ראו הכהנים את השמנים הטמאים עשו גם יום ראשון
חנוכה זכר לנם זה ,ומיושב קו׳ הבית יוסף ,וגם קו׳ הפנ״י שהק׳ הא טומאה
הותרה בציבור ,כיון שלא ראו השמנים הטמאים לפיכך לא הדליקו בהן ,וזה
הנרות הללו אנו מדליקין על הניסים ובו׳ ע״י כהניך הקדושי״ם ,שלא ראו
השמנים הטמאים ,ולפיכך וכל מצות שמונת ימי חנוכה עושין ח׳ ימים
לחנוכה  pmבם״י•

)נר המאיר(

ס
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^ צח
על שנחו מאויביהם
וימים

אלו נקראין הנובה ר״ל חנו ב״ה ,שביום כ״ה חנו מאויביהם .ואע״ג
שהנם של השמן לא היה אלא ז׳ ימים שהרי היה בו להדליק יום

א' ,מ״מ קבעו יום הראשון ביון שאפילו בלא נם השמן היה ראוי לקבוע
יום ב״ה שנחו בו מאויביהם להלל ולהודות במו שקבעו פורים ביום שנחו
בו ,ולפי שבאותו יום מצאו גם השמן ,התקינו שיהיו מדליקין גם בלילה
שלפניו ג״ב לפרםם נם של השמן גם באותו יום.

)ח״ אך□(

^ צט
על שנכנעו היוונים מאליהם
ביום

ב״ה בבםלו בו נחו וחנו היהודים מאויביהם חוגגים בו זברון נם גדול
ביותר זה ,אשר למנוחתם זו לא קדם שום קושי בי נפל חיתת

החשמונאים על היוונים ומעצמם ברעו ונפלו לפניהם .זהו גם בוונת המאמר
״מםרת גבורים ביד חלשים״.

)זרע יעקב(

^ ק
על שנמשכו הנהנים מאליהם לשמן הטהור
לתרץ

קושיית הבית יוםף יש לומר ,דהנה תום׳ הקשו )שבת כא ע״ב( דשמא
נטמא הפך שמן בהיםט עיי״ש ,אבן י״ל על פי מה שבתבו בםפרים

הקדושים ,שהצדיקים הגדולים איבריהם מאליהם ירוצו לקראת דבר מצוה
ולבל דבר מעולה ,ובדוע הפי׳ מהרה״ק הרר״מ מרימינוב זי״ע בפםוק )פ׳ וירא(

״וישלח אברהם את ידו״  -שהיה צריך לשלוח את ידו בעל ברחו בי זה
לא היה לרצון לפניו יתברך ,ובמו שאמר לו אחרי בן ״אל תשלח ידך אל
הנער״ וגו׳ בידוע .ובםפה״ק דברי יחזקאל )שם( בפםוק ״וירא וירץ לקראתם״
פי׳ עפ״י הנ״ל שראה פתאום שרגליו רצים ,ומזה ידע שגדולה הבנםת
אורחים יותר מקבלת פני השבינה עיי״ש ,והדברים עתיקין.
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ומעתה י״ל דכאשר מצאו הכהנים הקדושים ביום ראשון את הפך שמן
וראו איך שאיבריהם נתרגשו ורצו מאליהם לקחתו עי״ז ידעו בודאי שהוא
שמן טהור ושזהו רצון הבורא ב״ה ,ולבך נקבע שפיר יום ראשון דחנובה
)פרדס חיים(

ליום טייב*

^ קא
על שנצחו רבים את המעטים
עוד יש לומר ליישב קושית הבית יוסף ,שקבעו את היום הראשון נמי
ליו״ט ,על הנם הגדול שאירע להם במלחמה זו שנפלו רבים ביד
מעטים ,שאף על עצם נצחון המלחמה היה ראוי לקבוע ירט מיוחד לזבר
זה ,על אחת במה ובמה באן ,שנצחו המעטים את הרבים שבמעט הוא
למעלה מדרך הטבע ,ובזה אתי שפיר קושית הבית יוסף•

)ספרים(

^ קב
על שנתמלא הפך מיד ולא הוצרכו לדאוג
והנה

בנם המנורה הקשה הבית יוסף הלא היה שמן על יום אחד ,ותירץ
בי

תיבף נתמלא עוד הפעם ואם בן היה הנם גםביום א /ותמה על

זה הפרי

חדש ראם בן אז ביום השמיני לא היה נם ,ונראה דודאי ביום

השמיני נחשב הנם בי השמן שנתמלא בדרך נם היה דולק ,וביום א׳ גם בן
עשו זבר ,בי זה בעצמו שנתמלא מיד ולא נשאר עשיית הנם על עת
שיצטרבו,
לא יהיה

והיה שמחת ישראל מיד שלא הוצרבו לדאוג אולי בשיבוא הזמן
להם ,זהו נם להראות חיבת ישראל בי מרובה

לפני הקדוש ברוך

הוא עבודתם•

)אמרי יהודה(

^ קג
על שנפלו על שנפלו רשעים ביד צדיקים
עוד

יש לומר לתרץ קושית הבית יוסף ,שקבעו את היום הראשון על הענין
המיוחד שאירע במלחמה הזו ,שנפלו רשעים ביד צדיקים ,ואף שדרך
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הרשעים שהם אנשי שדה ויותר בקיאים בדרכי המלחמה ,ולעומת זאת היו
החשמונאים צדיקים שלא היו רגילים במלחמות וכדו' ,ואעפ״ב מםר הקב״ה
את היוונים ביד החשמונאים ,ועל דבר זה קבעו את היום הראשון גם כן
ליו״ט.

)ספרים(

^ קד
על שראו שנתקבלה תשובתם
ע ל קושית הראשונים )תופפת הרא״ש( הא בליל הראשונה לא היה נם ,אולי
י״ל בזה ,האמנם שכל ענין המלחמה הי׳ נם גדול ,וכמבואר בנוםח על
הנםים ,אולם כמבואר במדרש רבה )בראשית ב /ה׳( ׳וחושך זו מלכות יון
שהחשיכו עיניהם של ישראל ואמרו להם כתבו על קרן השור שאין לכם
חלק באלקי ישראל׳ ,היינו שראו שהדור המה בשפל המצב ,וכל ענין האמונה
נתקלקל אצלם ,וגם פגמו במרת יםוד המחשיך עין ומטמא המוח והדעת
שממנו מקור חוש הראי׳.
ולזאת ע״י מםירת נפש מחשמונאי ובניו שמםרו נפשם בפועל ממש על
קירוש השם ,אשר נחשב באמת למיתה גמורה ומכפרת על כל החטאים
ברברי זוה״ק )ם״פ במדבר( ,כן מםירת נפשם של חשמונאי ובניו שהיו עיני
הערה וראשי׳ ממש כיפר בער כלל ישראל ,ומה גם הבנים שנהרגו ממש
הי׳ לכפרת עון על כל ישראל ,וזה הי׳ מצר מעשיהם ,וכל זמן שלא ירעו
בראי׳ ברורה שר׳ קיבל תשובתם בער כלל ישראל לא הי׳ להם לשמחה כל
הנעשה מהמלחמה ,כי למה להם חיים אם לא לעשות רצון ר׳ ומצותיו,
ושהמלך הקב״ה יחפוץ בו ,ואין אנו מבקשים אלא הארת פנים ,כרחז״ל ]יאר
ה׳ פניו )במדבר ו ,ב״ה( אנו אין לנו אלא הארת פנים )שוח״ט תהלים פ׳([.

עד שראו שמצאו פך שמן טהור  -הגם שהי׳ אפשר בשמן טמא ,וכרברי
החכם צבי )פי׳ פ״ס ופני יהושע )שבת ב״ב ע״א( שהי׳ זה כרי להוריע חיבתם
כי הקב״ה אוהבם ,וכמבואר במררש תנחומא )תצוה ר( אמר הקב״ה לא שאני
צריך לאור בשר ורם ובו׳ אלא שהרעו מה חיבתכם לפני ובו׳ ,עיי״ש ,ונר
מערבי ערות היא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל )שבת ב״ב ע״ב( ,אז
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הבינו שגם המלחמה הי׳ עפ״י נם ,וראו ושמחו על שנשארו בחיים לעשות
רצון בוראם ,ובי נתקבלה תשובתם לריח נחוח לד/
ובא מת הי׳ ההבנה לזבוח לרצון מאת ד׳ ושיחפוץ בם ,המםירות נפש הגדול
שמםרו נפשם בעניני המלחמה ,והקב״ה עזרם למםור שונאיהם בידם ,וזה הי׳
מצד האתערותא דלתתא ,ומצאו חן בעיני ד׳ וקיבל תשובתם ,ועי״ז זבו
להמנורה ,להאיר להם ולגלות לבל באי עולם ששובן בקרבם ,ולהודיע חיבתם,
ולבן קבעו לדורות ,להודיע לבניהם אחרים בי אז נתעורר עת רצון ורחמים
לקבל תשובת פושעי ישראל ולםייעם שיובלו לשוב ,ובעזר השי״ת ,ע״י ההבנה
הזאת ,זבו אח״ב והדליקו נרות ,להעיד עליהם שהקב״ה חפץ בעמו.
וקבעו שמונת ימי הנובה ע״ש הנם ,שהוא לשון אור ]מלשון ׳אבני נזר
מתנוםםת׳ סכריה ט׳([ ,והיינו שעיקר הנם הוא האור ,שרואה מחמת תוקף
הנם גדלות השי״ת .ואחרי שראה ה׳ שמחתם באמת  -מהרגשת אור בלילה
הראשון ,הוםיף להם הרוה ושמחה ע״י נם ,להוםיף להם חיבה יתירה,
והדליקו ממנו שמונה ימים .אבל עיקר הנם היה משמחתם בלילה הראשון.
)ישמח ישראל(

^ קה
על ששבו עם ישראל לבית המקדש
עי ק ר הנם היה מה ששבו בני ישראל למקומם הראוי ,וזה איפוא תזבורת
הנם האמור בתפילת ׳על הניסים׳ -׳ואחר בך באו בניך לדביר
ביתך׳.

)אמרי אמת(

^ קו
על ששרתה הברכה בדבר החתום
לתרץ

קושיית הבית יוסף יש לומר ,שקבעו יום ראשון זבר לנם שאירע
בדבר החתום ,אף דאין הברבה שולט בדבר החתום ,ובבל זאת באן

אירע נם ,על זאת הוסיפו עוד יום ליו״טי

)כנפי אלישע(
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^ קז
על שתיכף נגשו לחדש העבודה
קבעו

את יום ב״ה בבםלו ליום טוב לדורות עולם בהלל והודאה להשי״ת
על שנתן להחשמונאים את הבה והעוז שלא יפנו אל עםקיהם

הפרטיים מיד עם נצחונם במלחמה ,אלא תיבף יבואו אל מקדש ה׳ לחדש
העבודה ועל זאת שבחו ורוממו לא^

^ קח
עצם הענין שזכו לנס
עצם

זבותם שנעשה להם נם גדול זה מהווה םיבה מםפקת לקביעת יום
חג גם ביום הראשון.

)מצות נר איש וביתו(

^ קט
פך ביטל פך
החכמים

הרעים המתחבמים בחבמות חיצוניות יונקין את השפעתם
מהגבורות הרמוזות באותיות פ״ך דמנצפ״ך ,והלא היוונים בל

מגמתם היתה להגביר הבמה חיצונית זו ,ואולם משנעשה נם ונמצא פך
השמן בשהוא חתום בחותמו של בהן גדול ,בא פך שמן קדוש זה של בהן
גדול המרמז לחבמה ,וביטל חבמת היוונים הרעה היונקת מגבורות פ״ך .וע״ז
קבעו את היום הראשון ליו״טי

)בני ישש^ך(

^ קי
פך השמן נברא בזכות החשמונאים

ולולא

דמםתפינא הייתי אומר בם״ד לתרץ קושית הבית יוםף ,שהפך הזה
שמצאו לא היה ולא נברא אלא בזבותם של החשמונאים ,בי הרי

היונים טמאו בל השמנים שבהיבל ,אלא ע״י שבדקו במעשיהם וראו שהגיעו
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למםי״נ בררגה גבוהה מאר ,וכראים הם שהקב״ה יעשה נם כזה על ירם,
וכמו שהכריעו כן הי' ,שמצאו פך שמן בהותמו של כהן גרול ,וא״ב גם
היום הראשון עצמו הי׳ נם ולכן קבעו שמונה ימים להלל והוראה.
)קול מנחם(

^ קיא
פעם ראשונה שהיתה מלכות ישראל בבית שני

עוד

יש ליישב קושית הבית יוםף ,רלפי שמאז שבנה עזרא את בית המקרש
השני ,לא היה זמן שהיה בית המקרש בשליטת ישראל ללא שום

מלכות ושלטון עליהם ,ותמיר היה עליהם עול מלכויות פרם ומרי בזמנם,
ומלכות יוון בזמנם ,ובזמן שנצהו במלהמה נגר היוונים ,זכו לתירוש מלכות
ישראל על פי התורה ,ועל הםר גרול זה קבעו יום נוםף ליו״טי

)ספרים(

^ קיב
קיום התורה והמצוות
הרמב״ן

בפירושו עה״ת )פרשת ויחי ,מ״ט י׳( כתב ,שההשמונאים היו הםירי
עליון ואלמלא הם נשתכהה התורה והמצוות מישראל .בכך מנומק

היטיב טעם קביעת יום נוםף להג ההנוכה ,זאת לזכרון נצה של נצהון
ההשמונאים שבכה קרושתם לא נשתכהה תורה מישראל.
)כ״ק הרה״ק מסאטמר(

^ קיג
שבא אליהו להדליק המנורה
לתרץ

קושיית הבית יוםף נראה לפרש ,רהנה המפרשים הקשו ,רכיון שכולם
בהזקת טמאי מתים היו איך נכנםו והרליקו את המנורה )רא״מ על

הכמ״ג הל׳ חנוכה נ״ח ופר״ח פי׳ תר״ע( .ונראה ליישב לפי מה רמצינו )עשרה מאמרות

מאמר אפ כל חי ח״ג פכ״ח( שבזמן הזה אליהו עומר ומקריב תמירין כםררן בכל

היום הראשון נקבע על נס

סו

אחר = 4ימי שמונה

יום עיי״ש) .ועי׳ ב״מ)קי״ד ע״ב וברש״י שם( שאליהו כהן הוא ,ופנחם זה אליהו,(.
ולכשתמצי לומר גם בהדלקת המנורה ,אזי בימי חשמונאים יש לומר
שנעשתה על ידי אליהו הנביא שהוא חי וקיים )וע״ע במאת בויהי אור ח״ב נר ז׳
ע״ש באריכות(.

ולפי זה יש ליישב קושיה הבית יוםף )פי׳ תר״ע( מה היה הנם ביום
הראשון ,כי הנם היה בזה שבא אליהו להדליק ,שבלאו הכי לא היו יכולים
להדליק מחמת שהיו טמאי מתים ,ויו״ק•

)יציב פתגם(

^ קיד
שדלק הנר המערבי כל ח׳ ימי חנוכה
ונראה

לי דבר חדש ליישב קושית הבית יוםף שבלילה הראשון לא היה
נם ,ונלענ״ד שהנם היה שהיה דולק כל המעת לעת הנר המערבי,

וזה היה אחר פטירת שמעון הצדיק ,כמבואר בםפר יוחםין ,וכן היה בזו
השנה בכל שמונת ימי חנוכה ,דמאחר שהיה חיבוב הנם בנרות של שמונת
לילי חנוכה .היה גם חיבוב הנם בנר המערבי גם ביום שמיני דחנוכה,
להראות שהשכינה שורה בישראל לגמרי כמקדם ,ולאחר ח׳ ימי חנוכה שלא
היה ניצרך הנם דלילי חנוכה פםק אף הנם של הנר המערבי.
)חידושי ר' נחמיה(

^ קטו
שדלקו הנרות באור חזק
לתרץ

קושיית הבית יוםף אפ״ל בם״ד ,דהנה הקשו המפרשים להרמב״ם
שנכנםו להיכל ביום כ״ה דאז נצחו המלחמה ,א״כ הדליקו בליל

כ״ו ,וא״כ למה אנו מדליקין בליל כ״ה ,ויש אומרים דלהרמב״ם הדליקו ביום
כ״ה בבוקר ,והרמב״ם לשיטתי׳ שהיה מדליק בכל יום גם בבוקר ,עיין
בהגהות אור גדול ביומא )פ״ז מ״ד( ,ולפי דברי החת״ם שהדליקו בחצר משום
שהיה קודם שפינו הלכלוך.

ימי שמונה =4

פרק ראשון

סז

וא״כ לפי זה כשבאו להיכל ביום כ״ה והיה מלא גלולים הוצרכו להדליק
גם ביום כ״ה בחצר ,ולכאורה לא היה פרםום הנם ,דשרגא בטיהרא מאי
מחני .וי״ל דהנם היה שהנרות של המנורה הדליקו חזק מאד ,דגם ביום היה
מחני ,וזה היה בדרך נם ,ולפי זה להדליק כ״כ חזק היה צריך שמן הרבה
יותר מהרגיל ,ומיושב קו׳ הבית יוםף רזה היה נם ,אע״פ שלא היה די שמן
שידלק כ״כ חזק ,אעפ״ב היה נם שדלק.
וזה פי׳ ההודאה והדליקו נרות בחצרות קדשיך ,בחצרות דייקא כיון שהיה
הבית המקדש מלא גלולים ,א״כ לכאורה שרגא בטיהרא מאי מחני ,אלא
וודאי שדלק בכה חזק ,א״כ גם ביום א׳ היה נם ,ולפיכך וקבעו שמונת ימי
חנוכה אליי•

)נר המאיר(

^ קטז
שדלקו כל הנרות זמן שווה
הדליקו

את הנרות ודלקו כל הנרות זמן שווה ,מה שאין כן בשאר הימים
שאחד מקדים ליבבות לפני חבירו וזה היה הנם בליל א׳.
)מצות נר איש וביתו(

^ קיז
שהאיר הקב״ה עיניהם למצוא הפך
בענין

קושית הבית יוסף ,אין לומר דהא שלא טמאוהו אנשי אנטיוכום
היינו נם רזה אינו יוצא מדרך הטבע ואין מברכין עליו כמבואר

בשו״ע סימן רי״ח ,אבל נראה לומר ע״פ הגי׳ בשאלתות ׳ולא היה להם
שמן ובו׳ וכשגברו מלכות בית חשמונאי ונצחום ובו׳ ,משמע רעד שלא נצחו
ג״ב חפשו ולא מצאו דודאי התגברות אנשי אנטיוכום לא היה בפעם אחת,
ואז נכנסו וטמאו כל השמנים ,ומ״מ עדיין היו מקריבין תמידין וכדו׳ עד
שגברה יותר ,ומכבר חפשו שמן טהור ולא מצאו ,עד שהאיר הקב״ה עיניהם,
והיינו נם נגלה שגרם אותו הזמן.
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^ קיח
שהכו היוונים בסנוורים
אפשר

לדמות זה להא דאיתא בירושלמי )ברכות פ״ד( ,הובא בפירוש המשניות
להרמב״ם )עדיות פ״ו( בזה״ל :׳בימי מלבות יון היו משלשלים להם

שתי קופות של זהב והעלו להם שני בבשים פעם אחת שלשלו שתי קופות
של זהב והעלו להם שני גדיים באותה שעה האיר להם הקב״ה עיניהם
ומצאו שני טלאים מבוקרים בלשבת הטלאים ,ועל אותה שעה העיד רבי
יהודה בן בבא על תמיד של שחר שקרב בארבע שעות׳ ע״ש ,בן נמי בפך
השמן שהיונים הובו בםנורים ולא ראו הפך ,ולבהנים האיר הקב״ה עיניהם
לראות פך השמן ,ממילא המציאה בעצמה לנם יחשבי

)נר למאה(

^ קיט
שהמשיך אהרן הכהן את האור הגנוז
או נראה ליישב קושית הבית יוםף )פי׳ עת״ר( ,בהקדם דברי הרה״ק הבני
יששבר זי״ע )לחנוכה ,מאמר ב׳ פי׳ ח /מאמר ג׳ פי׳ ג /ומאמר ר פי׳ ק׳( ,שהביא
בשם הרה״ק בעל הרוקח ז״ל ,והרב הגאון הגדול בעל גור אריה ,אשר
הארת הנר הנםי הזה בזמן הנם היה מהארת אור הגנוז ,והרה״ק מהר״פ
מקארעץ זצוק״ל הוםיף אומץ לומר בפירוש אשר בבל שנה בשעת הדלקת
הנרות מתגלה אור הגנוז והוא אורו של מלך המשיח ,עבדה״ק.
ויש לבאר קצת הענין לפענ״ד ,דהנה הנם הנובה נעשה ע״י זרעו של
אהרן הבהן ,רהיינו מתתיהו בן יוחנן בהן גרול חשמונאי ובניו ,ומצינו
רבשאהרן הבהן הרליק את המנורה בתיב ״ויעש בן אהרן״ וברש״י ׳להגיר
שבחו של אהרן שלא שינה׳ .וצ״ב רמהיבי תיתי שאהרן הבהן ישנה ח״ו
מרצון הבורא יתברך ,ופי׳ בם׳ חנובת התורה ראיתא בםפרי המקובלים ראהרן
הבהן בבוונת המנורה משך האור הגנוז לבית המקרש .וזה שפירש רש״י
ויעש ׳בן׳ אהרן להגיר שבחו של אהרן שלא שינה ,בלומר בטוב בוונתו האיר
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במקדש האור הגנוז ,נמצא שלא שינה ה׳כן׳ דהוי כאילו נאמר גם במאורות
״ויהי כ ך כמו בשאר הימים ,עיי״ש.
ולפי זה י״ל דכשבניו החשמונאים מםרו את נפשם ולחמו עם היונים
הטמאים ,ואח״ב כשנצחום והדליקו שוב את המנורה בביהמ״ק נתגלה להם
האור הגנוז ההוא אשר אהרן הכהן כבר משך בפעם ראשונה כשהתחיל
במצות הדלקת המנורה כאמור ,והאור הזה מתגלה בכל חנוכה אצל הנרות.
והנה הגאון בעל בן איש חי ) פ׳ בהעלותך( כתב לפרש הפםוק ויעש כן אהרן
אל מול פני המנורה העלה נרותיה כאשר צוה ה׳ את משה .הכוונה היא
דאע״ג שהציווי הי׳ לאהרן בעת ציווי המשכן שהי׳ כמה חדשים קודם
שהדליק אהרן את המנורה ,כי התחיל להדליק בר״ח ניםן וכבר המשכן נגמר
בכ״ה בכםליו עכ״ז כיון שהי׳ אהרן הכהן ע״ה משתוקק מעת הציווי אימתי
תגיע מצוה זו לידי ואקיימנה ,נחשב לו שעשה המצוה הזאת מעת אשר צוה
ה׳ את משה ,עכ״ד.
ומעתה י״ל דאהרן הכהן בגודל כוונתו הקדושה כבר המשיך את האור
הגנוז ביום שנגמר המשכן והיינו בכ״ה בכםליו שהוא היום שיחול בו לעתיד
יום א׳ דחנוכה ,כי מחשבה טובה הקב״ה מצרפה למעשה ,ולזכר זה יש
לומר אנו מדליקין את המנורה ביום א׳ דחנוכה ,הגם כי הנם שמן בפועל
לא היה אלא בשאר הימים וכמו שהקשה הבית יוםף הנ״ל ,אמנם היות כי
אהרן הכהן כבר המשיך בכ״ה בכםליו מאז שנגמר המשכן את האור הגנוז
המתגלה אצל נרות המנורה ועי״ב זכינו בימים ההם בזמן הזה דחנוכה
להדליק את המנורה ,ושיתגלה לנו שוב האור הגנוז ההוא כמו שנתגלה
לאהרן הכהן באותה שעה שהשתוקק הוא להדליק את המנורה וכאמור ,ע״ז
)פרדס

אנו שמחים אף ביום הראשון.

^ קב
שהפך שמצאו היה חתום בשם מתתיהו
עוד יש לומר לתרץ קושיית הבית יוסף ,דיש להתבונן הנם המופלא הזה
שמצאו פך שהי׳ חתום בחותמו של כהן גדול ,אשר היה שמו מת״ת

ע
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יה״ו ,דודאי לא הי׳ המנהג כן שיהי׳ הכה״ג חותם השמנים ,רעל השמנים
ויינות וםלתות היו ממונים וגזברים לםפק המצטרך ,אבל הדבר הזה היה
ניםיי שהפך הזה שמצאו הי׳ חתום עליו שם הכה״ג מת״ת יה״ו ,להורות
על הכוונה הנ״ל ׳מת״ת׳ ה׳ יתברך מן ג׳ אותיות ׳יה״ו׳ להפר עצת היונים
שחשבו להשכיחם התורה ,ותהי להיפך זכרון לבני ישראל עד עולם ,והבן
כי נחמד ונעים הוא.
ומעתה לא יקשה לך מה שהקשו הפוםקים מה הי׳ הנם ביום הראשון
כי הלא תראה שהי׳ נם נפלא שהי׳ חתום על הפך שם כה״ג מת״ת יה״ו
רבר שלא נראה ולא נשמע מעולם ומאת השי״ת היתה זאת ברוך המפליא
פלאות.

)בני יששכר(

^ קכא
שהקדים הקב״ה להלחם עבור ישראל
התחלת

הנם היתה במה שהקב״ה הקדים לעשות נקמות בגוים שלא כדרכו
בשאר מלחמות ששם נעשה תחלה על ידי ישראל ,וזאת משום

שידע שבני ישראל מצטערים בגין גזירת תלמוד תורה ,והלא שנינו )כתובות

דף ק״ו ע״א( ׳עשה דכבוד התורה עד'ך^•

)קונטרס חידו״ת מהר״ם ט״ב(

^ קכב
הדלקה באש המזבח
ויש

לומר לפי מה דאיתא ביוםיפון פרק כ׳ וז״ל :׳ויהודה בן מתתיהו הכ״ג
וכל עדת החםידים אשר היו עמו באו אל ירושלים ויהרםו את כל

המזבחות אשר בנו העמים ,ויטהרו את הבית מגילולי הגוים ויבנו מזבח
חדש ויתנו בשר זבח עליו ויערכו עצים ,ואש קדושה לא מצאו ויצעקו אל
ה׳ ויקראו אליו ותצא אש מן האבנים אשר על המזבח ויערכו עצים עליה
ויקטרו את זבחם ,ויהי האש על המזבח עד הגולה השלישית׳ ,עכ״ל.
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עא

ולפי זה יש מקום לומר שבאמת ברצונם היה אז לחנך את המזבח ביום
ב״ד בבוקר בזמן תמיד של שחר ,רק שלא ירד האש עד לפנות ערב בזמן
הדלקת המנורה ,במו גבי אליהו דאיתא )בברכות דף ו׳( שאליהו לא נענה אלא
בתפלת המנחה ואז ירד האש מן השמים ,וגם הצדיקים החשמונאים לא נענו
אלא בתפלת המנחה ,ומיושב קושיא הנ״ל וגם קושית הבית יוםף ,דהגם
שהי׳ להם שמן על יום א׳ תקנו להדליק ח׳ ,ביון שביום ב״ה נעשה עיקר
הנם שהי׳ אש על המזבח וממנו לקחו להדליק גם את המנורה ,ביון שאין
מדליקין את המנורה אלא מאש המזבח כנ״ל•

)נר למאח(

^ קכג
שזכו לידע דלית אתר פנוי מיניה
ידוע

קושית הבית יוסף )או״ח פי׳ תרע( למה קבעו חז״ל שמונה ימי הנובה,
הלא בלילה הראשון לא היה נם ,שהרי היה בפך בדי להדליק בו יום

אחד .ונראה לומר שהיוונים הארורים בהשבלתם הארורה רצו לטמא ולבלבל
מחשבות ישראל ,שיחשבו ויאמינו בדעתם שבטבע אין אלקות ח״ו ,ולבן
אמרו להם בתבו על קרן השור שאין לבם חלק באלקי ישראל ,היינו שאתם
נבדלים חלילה מאלקי ישראל שאינו משגיח בבם ,בי לא נאה ולא יאה לו
להשגיח בעולם השפל הזה בתוך הטבע ,וזהו שאין ׳לבם׳ חלק באלקי
ישראל ,׳לבם׳ מרמז לעניני גשמיות בדרשת חז״ל )מוכה מ ע״א( ׳לבם׳  -לבל
צרביבם ,בלומר שהטבע הגשמי אין לו שייבות לאלקי ישראל.
ובזה החשיבו עיניהם של ישראל ,בי חבמה שהיא למעלה מן הטבע,
למעלה מז׳ תחתונות שהם ימי הבנין ,נקראת אור ,במו שאמר הבתוב )קהלת

ח ,א( ״חבמת תאיר פניו״ ,ובן התורה שהיא בחינת חבמה בדברי הזוה״ק
)ה״ב פה ע״א( ׳אורייתא מחבמה עילאה נפקת׳ ,ג״ב נקראת אור במאמרם ז״ל
)תענית ר ע״ב( ׳אין אור אלא תורה׳ ,והיוונים הארורים החשיבו עיניהם של
ישראל מאור החבמה שבתוך הטבע ,באמרם שבטבע אין למעלה מן הטבע
ואין שם שום אלקות חלילה רח״ל.
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אך כשמצאו פך אחד של שמן שהיה חתום בחותמו של כהן גדול שהוא
בחינת הוד )עי׳ זוה״ק ח״ג רם״ו ע״ב( ,שענין מדת הוד הוא בחינת ״הוד והדד
לפניו״ ,להחזיד הכבוד לבעליו ולדעת שהכל מאת השי״ת ,עי״ז זכו לדעת
דלית אתד פנוי מיניה ,ואפילו דדך הטבע ,דהיינו השמן שהיה בו כדי להדליק
בלילה הדאשון ,הוא ג״כ מאת השי״ת דק שהוא בדדך הסתד.
וזהו הדמז בלשון חז״ל )שבת כא ע״ב( ׳ולא מצאו אלא פך אחד של שמן',
׳פך׳ בגימטדיא ׳מאה' ,והיינו כדדך שכתב בספה״ק תולדות יעקב יוסף )פר׳
נח אות ג( בביאוד דבדי חז״ל )מנחות מג .ועי׳ זוה״ק ח״ג קעט ע״א( על הפסוק )דברים

י ,יב( ״ועתה ישדאל מה ה׳ אלקיך שואל מעמך״ ,אל תיקדי ׳מה׳ אלא ׳מאה׳,
וביאד בקדשו שאחד שידע האדם כי אות א׳ שהוא אלופו של עולם הוא
בכל העולם ובכל תנועה ,אז נעשה מן מ״ה מא״ה עיי״ש ,ד״ל ע״י שמבטל
עצמו כאין וכאפם בחי׳ מ״ה ,זוכה לדאות את אלופו של עולם בכל מקום,
וזהו הדמז ׳פך אחד׳ שזכו למדדיגה זו ,להכיד שאלופו של עולם הוא בכל
דבד ,כי הוא אחד יחיד ומיוחד ואין עוד מלבדו ,ועי״ז נתפדדו כל פועלי
און וזכו לנסים שלא כדדך הטבע והדליקו ממנו ח׳ ימים.
ובזה מתודץ קושית הבית יוסף ,כי ע״י מציאת הפך ביום הדאשון זכו
להשיג שאין שום חילוק בין הטבע ללמעלה מדדך הטבע ,וכנ״ל .שהבינו
שגם השמן שהיה להם בדדך הטבע הוא ג״כ מאת השי״ת כמו הנסים
הבאים למעלה מדדך הטבע ,ועל כן קבעו שמונת ימי חנוכה ,גם על יום
הדאשון.

)ספרי חסידות(

^ קכד
שידעו שהשפודין טהורים
לתרץ

קושיית הבית יוסף אפשד לומד על פי מה דאיתא בפסיקתא דבתי
דדב כהנא )בפיפקא דחנובח פ״ב( ,דבשעה שנצהו בניו של השמונאי הכהן

הגדול למלכות יון ובו׳ נכנסו לביהמ״ק ומצאו שם שמונה שפודין של בדזל
וקבעו אותם והדליקו בתוכם נדות.
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ועיי״ש בפירוש זרע אפרים להג״ר אפרים זלמן מרגליות זלה״ה שביאר
שגם זה שייך אל הנם ,שהרי בל המפרשים נתקשו מה הועילו במציאת פך
השמן הטהור והלא המנורה היתה טמאה ,ולפי דברי הפםיקתא אתי שפיר,
דצ״ל דמציאת השפודין היה באופן שהבירו וידעו בהם שלא נטמאו במגע
או בהיםט עבו״ם ,ועל ידי בך היה להם במה להדליק הנרות ,ובמו שהיה
להם ראיה על הפך שלא נטמא במו בן היה להם ראיה והובחה גם על
)דבך,, ,אל(

השפודין שהן טהורים.

^ קכה
שיצאה אש מן המזבח
כשחזרו

מנצחון המלחמה לירושלים בנו מזבח ונתנו עליו את הזבח
ולדאבונם לא מצאו אש קדושה ,ויצעקו אל ה׳ ותצא אש מן

האבנים שעל גבי המזבח .לזבר נם זה נקבע אותו יום נוסף.
)מחזיק ברכה בשם בן גוריון(

^ קכו
שלא ירדו גשמים
לתרץ

קושיית הבית יוסף אפשר לומר בם״ד ,דידוע מה שבתב בדרשות
חתם סופר ,דההיבל היה מלא גלולים לבן הדליקו בחצר ,והי׳ נם

גם ביום ראשון ,דצריך שמן יותר במקום שהרוח שולט ונושב ,ובפך לא
הי׳ אלא בשיעור הדלקה לילה אחת בשמדליקין בפנים .עבת״ד .ואני בדרבו
אלך ,רק מטעם אחר .דהנה בבר הבאתי מה שבתב בספר אור תורה
)פרשת מקץ( דבימים ההם בשהיה נם הנובה ,היה חל יום א׳ דחנובה בשבת
עיי״ש .ובתיב אם בחקותי תלבו וגו׳ ונתתי גשמיבם בעתם ,וברש״י בלילי
שבתות ובו׳.
ולפי זה יש לומר דבאן בנם הנובה ,הראה הקב״ה חביבות לישראל ,ביון
שהיו עושין רצונו של מקום ,לבן י״ל שבוודאי באותו לילה שהיה שבת היה
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יורד גשמים ,ואע״ג שהדליקו בחצר וירדו גשמים ,לא כיבוי הגשמים את
האש ,והי׳ הנם כמו שהיה במזבח ,כדאיתא באבות )פ״ה מ״ה( ׳מעולם לא
כיבוי הגשמים אש של עצי המערכה׳ ,ושפיר עושין ח׳ ימים חנוכה ,ומיושב
קו׳ הבית יוםף*

)נר המאיר(

^ קכז
שלא כבתה הרוח את הנרות
לתרץ

קושיית הבית יוסף יש לומר ע״פ מה שכתב בדרשות חתם סופר,
שהדליקו את המנורה בעזרה בחוץ במקום שהרוח נושבת ,והנם היה

שאף שהדליקו בחצר לא כבתה הרוח את הנרות ,כעין הנם דאיתא ׳שלא
נצחה הרוח את עמוד הענן׳ .וזה היה הנם ביום הראשון.

)ספרים(

^ קכח
שלא מתו היוונים מיד ולא נטמאו הכהנים
לתרץ

קושיית הבית יוסף יש לומר דכאן בהמלחמה עם היוונים ,הי׳ הנם
שהיוונים לא מתו על אתר רק מתו ולא מתו ,כדי שהכהנים לא

יטמאו מהם ,כמו שהי׳ אצל פנחם ,ושפיר מתורץ הקושיא האיך הדליקו
אח״ב המנורה ,הא היו טמאי מתים ,רק להנ״ל י״ל שלא היו טמאים ,כיון
דהיוונים לא מתו על אתר ,כמו שהי׳ בקריעת ים סוף .וזה שאומרים
בהודאה מסרת גבורים ביד חלשים טמאים ביד ׳טהורים׳ ,דהיינו שנשארו
טהורים אח״ב ,כיון דלא מתו היוונים על אתר) ,וכשיצא לאור פפה״ק דברי יואל
לחנוכה ראיתי שם כעין בחינה זו(.

ולזכר זה עושין יו״ט ביום א׳ דחנוכה ,לאותו הנם שלא מתו על אתר,
ומיושב קו׳ הבית יוםף למה עושים ח׳ ימים חנוכה הא ביום א׳ לא הי׳ נם,
רק זכר לאותו הנם שלא נטמאו הכהנים.

)נר המא,ך(
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^ קכט
שלא נמצא הפך קודם שתקנו המנורה ונדחה
נם

היום הראשון מתבטא בכך שהפך נמצא אהר שנתקנה המנורה ,שאילו
היה נמצא בטרם נתקנה לשימוש כי אז היה נפסל השמן בשימוש כיון

שהוקרש ונרהה ,ואמרו בגמ׳ סבחים דף י״ב ע״ב( לגבי קרשים שהקרישו ונרהו
רהואיל ונרהו ירהו לגמרי•

)פתחי מגדים(

^ קל
שלא נתיאשו וקיוו לנס
אי היאוש והערר הראגה אל העתיר להתרהש הוא נם גרול המקיים את
עם ישראל בכל שנות גלויותיו .אילו היו מהרהרים כי אמרה תורה ״נר
תמיר״ וירעו שמהר לא יהיה מה להרליק כי אז היו מתיאשים מלהרליק
גם ביום הראשון•

)ספר התודעה(

^ קלא
שלא נתנכה מזכויותיהם
החשמונאים

הרהרו והששו שמא נתמעטו זכויותיהם מרוב הטובה ולא
יתרהשו להם נימים במנורה ,ואף כי זכו וארע להם נם ביום

ראשון הששו שלא יארע להם למהרת .אולם משהבהינו כי הנם הוזר ונשנה
הבינו כי מלבר שלא נפהת להם מזכויותיהם עור גברו ונתרבו מרוב אהבת
הקב״ה לישראל עם קרושו ,לכן קבעו שמונה ימי הלל והוריה במכוון
לשמונת ימי נימים וריבוי זכויות אלו.

)יגיה אור(

^ קלב
שלא נתפחמה הפתילה
לתרץ

קושיית הבית יומף יש לומר ,רגם ביום הראשון ניכר הנם בפתילה
שלא שלטה בה האש ונשארה נקיה בזמן ההרלקה ולא נתפהמה.
)מאי חנוכה(
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^ קלג
שלא שפך הכה״ג את השמן מרוב ההתלהבות
ונראה

לתרץ את קושית הבית יוסף ע״פ דברי כ״ק אדמו״ר הזקן מווארקי
זי״ע ד׳י וירא אות ר( ,על דברי רש״י ז״ל עה״ב )במדבר ח׳ ג׳( ״ויעש בן

אהרן״ ,ופרש״י ז״ל להגיד שבחו של אהרן שלא שינה .והדבר הוא מקושי
המובן ,ובי יעלה על הדעת שאהרן ישנה חלילה ,ומה זה השבח ׳שלא
שינה׳ .אלא הפירוש הוא שלא ניבר בו שום שינוי והתפעלות בשעת הדלקת
המנורה ואחר בל היהודים והבוונות הנוראים מענין הדלקת המנורה ,ואמר
בצחות לשונו הקדוש אילו היה מצוה הקב״ה מצוה זו להרה״ק מבארדיטשוב
זי״ע היה משבר את המנורה ושופך את השמן ,לגודל התלהבותו ממצוה
רבה הלזו ,אבל אהרן לא שינה שלא ניבר בו שום שינוי ע״ש.
ולכן באשר זבו ישראל שוב להרליק את המנורה היה זה נם שהבהן לא שבר
את המנורה ולא שפך את השמן מחמת ההתלהבות שזבה שוב להרליק את
המנורה משום הבי שפיר היה נם אף בלילה הראשונה והבן.

^ קלד
שמחתם שהיה להם שמן להדליק המנורה

ועוד

יש לומר שמציאת הפך בעצמה לנם תחשב ,אשר נשאר להם פך
שמן ליום שמחתם בי בב״ה חנו מאויביהם ובודאי היו מדליקין נרות

הרבה משמן הפשוטים שלא היו מזיתים הראויים להוציא מהם שמן למנורה,
ולמען שלא יהיה שולחנך מלא ושולחן רבך ריקם ערבה שמחתם ,והיה דבר
גדול אצלם מציאת הפך למען יובלו להיות להם אורה ושמחה.

^ קלה
שמצאו את שמן המשחה שהכיל י״ב לוגין
ואגב

דעםקנא במילי דחנובה אבתוב באן מה שאמרתי בישוב קושיה הבית
יוםף ,והנראה דהנה מצאתי במפר ברבת שמואל שבתב בשם הרב
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הש״ך ז״ל על התורה שאותו שמן שיצק יעקב על האבן אשר שם מראשותיו
נתגלה לו אותו הפך וראה בל הנםים שנעשו בהם ,וזה הוא השמן שנמשחו
בו בל הבלים של בית המקרש ובו נמשחו בל המלבים וזה הי׳ הבר השמן
של אליהו ז״ל ואותו הפך נתגלה גם לבני חשמונאי ובו׳ ע״ש ,ומעתה שפיר
היה הנם לבל שמונת הימים ,רהנה איתא במםבת בריתות ״זה יהיה לי
לרורותיבם״ ,׳זה׳  -בגימטריא י״ב לוגין ,וזה היו צריבין אז ,והם קיימים
לרורות העולם•

)ים התלמוד(

^ קלו
שנמצא כהן טהור להדליק המנורה

עוד

יש לומר לתרץ קושיית הבית יוםף ,רהנם שביום הראשון היה ,שאף
שהיו טמאי מתים ,נעשה להם נם ונמצא בהן טהור

בטומאת העבו״ם ,ויבלו

להרליק המנורה בטהרה.

שלא נטמא
)ס2ך,ם(

^ קלז
שנעשה הנס ע״י מסירות נפש
הלא

הניםים שהתרחשו אז באו בתמורה על מםירות נפשם של החשמונאים
באותה מלחמה ,ובמאמר חז״ל )ברכות דף כ׳ ע״א( ׳מאי שנא ראשונים

ראתרחיש להו ניםא ובו׳ ,א״ל קמאי הוי קא מםרי נפשייהו אקרושת השם׳.
וביון שבן פשיטא שאם

על הימים שאחרי יום מםירות

הנפש תקנו להלל

ולהורות בל שבן שיש להורות ביום ראשון עצמו על החביבות
שהקב״ה עשה עמהם•

והנם
)יגיה א,ך(

^ קלח
שנעשה הנס על ידי הכהן גדול
הנה

הראשונים הקשו הלא ביום א׳ לא היה נם .אבן נ״ל רהנה מה שהי׳
מונח בחותמו של בה״ג ונעשה הנם ע״י בה״ג ,ברוקא הוא .בי בחינת

עח
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שמן רמז לנשמה כנודע וזה שטמאו כל השמנים היינו הני״ק ונשמות ישראל
שנכלעו כקליפת היונים ,לכן כשרחם ד׳ על עמו וכא עת התיקון והחנינה
להוציא הני״ק ולהגכיר הקדושה והחםדים ,הנה הוצרך להיות זאת ע״י כה״ג
דוקא שהוא מכחינת אכ״א שמן משחת קודש עליו כחינת קודש ושמן ,והוא
מוזהר מכל טומאה יותר מכל אדם ,כמ״ש ״והכהן הגדול מאחיו אשר יוצק
על ראשו שמן המשחה ומלא את ידיו ללכוש את הכגדים״ כנ״ל.
וזה שמצאו פך שמן כחותמו של כה״ג ,׳פך׳ גימטריא מאה שהוא מאה
כרכאין ,׳כחותמו של כה״ג׳ דוקא ,שאין כו מגע נכרי ואין כו שליטה
לחיצונים לשלוט כו ,הנה הוא יכול להוציא את הני״ק כהמשכה אור העליון
הגרול ,רהנה כהנא רכא כתמניא תיקונין איתתקן כמכואר כאר״ר ,והוא כחי׳
שמונה ימי חנוכה ער תיקון נוצר חםר לאלפים ,וזה םור ח׳ כגרים של כה״ג.
והנה כן גם למעלה גכרו האורות והחםרים ,וזה אשר מלא את ירו ללכוש
את הכגרים מלא יו״ר עלאה לקרושת השפעות הכגרים ואורם הגרול כיל״ח.
נמצא כי זהו הענין כולו כעצמו היה הנם שנתרכו האורות והחםרים ע״י
המשכת כה״ג ופך השמן הזה הוא לאות על גורל הנם וההארה הנ״ל ,וזה
הוא עיקר הנם של חנוכה שנשאר עור כה חיות וקרושה כישראל אחרי כל
אשר עכר עליהם ,להיות להם כה״ג וצריק כזה כתיקונא עילאה להמשיך
כרכה וטוכ ולהיות לישראל לאור עולם .לכך אין קשה כלום מה שהקשו
שכיום א׳ לא היה נם ,כי אררכה זה היה עיקר הנם כמרוכר.
)תפארת שלמה(

^ קלט
שנעשה הפך כמעיין
עוד י״ל שכמשך כל שמונת הימים נעשה הפך כמעין המתגכר ,והיה
מיטלטל ואיננו שוקט על שמריו ,וכשכאו לשפוך שמן כמנורה זכ
השמן מאליו אל תוך המנורה ,ועל נם זה קכעו את היום הראשון.
)יגיה אור(

ימי שמונה =4
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^ קמ
שנשאר פך מוכן לנס
ובזה

יש לתרץ מה שהקשו )עיין בית יופף או״ח פי׳ תר״ע( מה היה הנם
ביום הראשון ,אבל זה גופא היה הנם שנשאר פך טהור זה שהיה

מובן לנ^י

)אגרא דכלה(

^ קמא
שנשלח להם הפך ע״י המלאך מיכאל

ועוד

יש לתרץ קושית הבית יוםף ,ראפשר שנשלה להם השמן ע״י המלאך
מיבאל שהוא בהן גרול לעילא בנורע ,והוא הטביע הותמו על הפך,

ויעויין ברעת זקנים לבעלי התום׳ פרשת תולרות )מ ,כה( שמיבאל הבין יין
ליעקב עיי״ש ,וזה היה הנם ביום הראשון.

)שפע ח״ם(

^ קמב
שנשפע להם הברכה משם הוי״ה
ובזה

נ״ל לישב קושית הבית יוםף אמאי קבעו ה׳ ימים הלא הנם לא היה
רק ז׳ ימים ,ולהנ״ל יבואר ,רהנה הי״מ בתבו רמה״ט בבית שני לא

זבו לנםים גלויים ,משום רבבית שני לא היה הברבה משם הוי״ה ב״ה .וא״ב
לבאורה הררא קושיא לרובתה ,איך זבו לנם מפורםם ,וע״ב צריך לומר רזה
בעצמו היה ג״ב נם נוםף שזבו להתברך בברבה הבאה משם הוי״ה ב״ה
וזה הברבה בא להם עור ביום הראשון ,ולזה עושים ה׳ ימים.

^ קמג
שנתפרסם כה תורה שבע״פ
יעז לומר לתרץ קושית הבית יוםף ,שע״י נם הנובה נתפרםם בה והשיבות
תורה שבעל פה ,שאף שרץ עבו״ם להיות בזבים היא רק מררבנן ,בבל

היום הראשון נקבע על נס
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זאת עשה הקב״ה נם מיוחד להמציא להם פך שמן שלא נטמא בהיסט
)ססך,ם(

העכו״ם .ולזכר ענין זה תקנו את היום הראשון.

^ קמד
שעשה לנו הקב״ה נס אף שיכל להושיע בדרך הטבע
מה

שמקשין מה היה הנם בלילה ראשונה .נראה כי בלבד הנם שהיה דולק
כל השמונה ימים .יש לתת שבח להבורא יתברך אשר עשה לנו נימים

בימים הללו ,כי בנקל היה לפניו יתברך להזמין בדרך הטבע שמן שהיה
נשאר עוד איזה פך שמן .ורק חיבה יתירה שרצה הקב״ה לעשות נם
לאבותינו והם היו צריכין נם הזה להרים את נפשותיהם שהיו נמוכין מרוב
חשכת הגלות.

)שפת אמת(

^ קמה
שעשו כלי חרס שאינו מטמא מגבו שלא יטמא בטומאת העכו״ם

על

קושית הבית יוסף דלמה קבעו ח׳ ימים הלא כיון דבשמן שבפך היה
בו להדליק ליל אחת י״ל ,דהנה הפך אחד שמצאו היה של כלי חרם,

וקשה דאיך עשו כלי שרת מחרם ,והרי אף של עץ אין עושין לחכמים דר׳
יוסי בר״י )מנחות כח ע״ב( .ואולם זה עצמו הוא מהנם ,שנתן הקב״ה בלבם
לתת שמן בכלי חרם למען יעמוד ימים רבים ולא יטמאו מטומאת הגוים,
דבלי חרם אינו מטמא מגבו ,וא״ב גם ביום הראשון היה הנם.
)הגאון ר' יוסף מצעצאוויץ(

^ קמו
שפך קטן החזיק כמות גדולה

לתרץ

קושית הבית יוסף יש לומר ,שהנם ביום הראשון שנתוסף השמן
בכלי קטן ,והיה בו מקום רק לשמן ליום אחד ,ונעשה נם ואותו

פך החזיק זמן לשמונה ימים ,ועל זה קבעו יום נוסף בחנוכה.
)מצות נר איש וביתו(

ימי שמונה =4
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^ קמז
שפנו מיד לטהר כלי ההיכל
הבית

יוסף ז״ל הקשה כיון שהיה בפך שמן כרי להרליק יום אחר ,א״כ
לא נשאר הנם רק לז׳ ימים ומרוע קבעום ה׳ ימים.

נראה לישב שזה היה הנם ביום הראשון ,לפי שכשנכנםו יוונים להיכל
ופרצו בו פרצות וטמאו את ההיכל והמקדש ,ומיד ביום הראשון עלה
במחשבתם לטהר ולקדש כלי ההיכל ,ועי״ז היה באפשרי מקום לחול הנם,
והשי״ת ב״ה בוחן לבבות כשראה את מחשבתם הטובה הניכרת מתוך
מעשיהם שמקדשים ומטהרים את ההיכל ,ונעשה להם נם שהדליקו ממנו
כל השמונה ימים.
וזה מה שיםדו בנוםח על הנםים ,׳ופינו את היכלך וטהרו את מקדשך
ובו׳ וקבעו שמונת ימי חנוכה' ,והיינו שעי״ז שפינו את ההיכל וטהרו את
המקדש ,היינו שעלה במחשבתם לקדש ולטהר את ההיכל מיד ביום הראשון
ועי״ז היה הנם גם בשארי הימים ע״ש ,ולזה ׳וקבעו שמונת ימי חנוכה׳ .ולא
קשה קושית הבית יוםף הנ״ל ,דעיקר צמיחת הנם היה ע״י יום הראשון
שעלה במחשבתם לטהר ולקדש ההיכל ועי״ז נעשה הנם של שמונת ימים.
)כנסת יחזקאל(

^ קמח
שראו הכהנים הפך בתוך הקרקע
לישב

קושית הבית יוםף אפ״ל בם״ד ,דהנה מבואר בתום׳ שבת )דף כב ע״ב(

ד״ה וכי לאורה ,דאהרן היה מםתכל בחבית םתומה ,ורואה מה
שבתוכה) .ונמדדש )פדשת פקודי( איתא רכל ישראל במדבר היו יכולין להםתכל
בחבית םתומה ע״י הענן( עיי״ש.
והנה כתבו בתום׳ שבת )נא ע״ב ד״ה שהיה מונח( דהפך היה מונח בחותם
בקרקע עיי״ש .ונראה לענ״ד דכאן היה עיקר הנם דהכהנים שהיו קדושים

היום הראשון נקבע על נס
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וצריקיס היו יכוליס לראות כל מה שבקרקע ,וכשנכנסו לביהמ״ק ראו תיכף
את הפך בקרקע ,ואח״ב ברקו אס יש עור פך ולא מצאו ,וזה הפי׳ בנט׳ ׳ברקו
ולא מצאו׳ ,היינו שלא מצאו עור פך ,אבל הפך הזה היו רואיס תיכף ,ורו״ק.
ושפיר מתורץ קושיית הבית יוסף ,רביוס ראשון מרליקין על הנס שראו
הפך בקרקע ולא היו צריכין לחפור כל הקרקע ,וזה היה ג״ב נם שירעו היכן
הוא ,רבלא״ה אפשר שלא היו חושבין שהוא טמק בקרק^

^ קמט
שראו שה׳ רוצה בעבודתם,
ליישב

קושית הבית יוסף נראה רזה ברור שהיה בו להדליק יום אהד,
וכאשר שפכו השמן מהפך בכל זה לא הסר השמן ,והפך מפומיה

מתברך ,ואין זה ענין נבואה כמו שכתב הט״ז ,כי לפי זה לא היו שמים
לבם להפך ,ואף שביום הא׳ לא היו צריכים לנס כי היה בהפך שמן כדי
להדלק בו באותו היום בכל זה הואיל ובו ביום ראו שה׳ עמם ורוצה
בעבודתם שפיר לנם יהשב.

^ קנ
תוצאות הנס בעתיד  -רוחניות
אותם

שבעת ימי הנם באמת היו מלובשים בגשמיות ,ברם השלכות
ותוצאות אותו הנם בהיבט לשנים הבאות המה על ענינים רוהניים

בלבד .ויען כי בודאי הרי זה גדול מעצם הנם לכן קבעו בגינו יום הג נוסף.
)נס לשושנים(

^ קנא
תקנו להדליק ביום הראשון על שיצאו מאפילה לאורה
בספר

טל היים פרשת וישב כתב לתרץ קושית הבית יוסף הנ״ל ,דהנה
בבינה לעתים האריך למה אין עושין זכר להנם שרצו לבטל התוה״ק

ימי שמונה =4
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פג

וגם מהמלהמה ,ותורף רכריו רכל זה נרמז בהנרות ,כי התורה והמצוה הם
האור האמיתי כמ״ש כי נר מצוה ותורה אור ,וגם מה שנצהו כמלהמה הוא
ממש צאת מהשכה לאורה עיי״ש ,ואיתא כר״ן הטעם רקרא הנוכה  -הנ״ו
כ״ה ,רככ״ה ככםלו נהו מהאויכים ,וא״כ י״ל רמה שאנו מרליקין כיום ראשון
הוא רק לרמז שיצאנו מהשיכה לאורה ,ומתורץ קושית הכית יוםף ,והכן.
)טל חיים(

פרק ב'

הנם
ביום הראעזון
בריבוי השמן

הפרק השני
יבאר באופנים שונים ,כי גם ביום הראשון
אירע נס ,ע״י שנתרבה השמן.

ימי שמונה
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פז

הנס ביום הראשון אירע בריבוי השמן
^ קנב
אחרי ששפך מצא שנשאר הפך מלא

עוד

י״ל שלאהר שנתנו שמן בנרות המנורה כשיעור נשאר הפך מלא
כבתהלה וניכר הנם אף בליל הא׳•

)בית יוסף ,וכ״ה בתוספות הרא״ש(

^ קנג
בבוקר מצאו את הנרות מלאים

עוד

יש לומר שביום כ״ה בבוקר מצאו את הבזיכים מלאים שוב בשמן.
)בית יוסף ,וכ״ה בתוס' הרא״ש(

^ קנד
חלקו מראש את השמן לשמונה חלקים

וי״ל

שהילקו שמן שבפך לשמנה הלקים ,ובכל לילה היו נותנים במנורה
הלק אהר והי׳ רולק ער הבקר ונמצא שבכל הלילות נעשה נם.
)בית יוסף ,וכ״ה בתוספות הרא״ש(

^ קנה
הבזיכים נתמלאו מאליהם
יש

לומר שכשנתנו מעט שמן במנורה  -נתמלאו הבזיכים .ובהכי ניהא,
ראיכא היכר נם בין בלילה הראשונה ,ובין בלילה האהרונה.
)פרי חדש(

הנס ביום הראשון אירע בריבוי

פח
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^ קנו
שנשאר מעט שמן שתוכל הברכה לחול על זה
מצינו

בזוהר על פסוק מה יש ליבי בבית ,שאין הוא ית׳ עושה נם ליתן
ברבה אלא במה שיש בבר בעולם אפילו רבר מועט ובו' ,משא״ב

ברבר ריק אין שייך בו ברבה לעשות בריה חרשה .ולפי זה ניחא באן ,ראילו
נרלק בל מה שהי׳ בלילה הראשון לא הי׳ מקום לנם לחול על שום רבר,
אלא וראי רגם בלילה הראשון נשתייר ממה שהי׳ ראוי לה וממנה נשתייר,
ועל אותה השיור באה הברבה שנעשה שם נם לרבות אותו ,וא״ב ראינו
שגם בליל א׳ נעשה נסי

)טורי זהב(

^ קנז
אחרי ששפך נתמלא הפך שוב

עוד

ראיתי בםפר א׳ שהביא בשם הר״א ז״ל תירוץ אחר בזה ,רמםתמא
היו נותנין בלילה הראשון את בל השמן שבפך לתוך המנורה ,ברי

שיקיימו מצות הרלקה ברת וירלוק בשיעור; והנה מבלי םפק טמנו את הפך
בירבתי הבית .א״ב איך מצאו ביום השני שמן בפך ההוא ,רמי הוא זה
ואיזהו אשר מלאו לבו לפשפש בפך ההוא ולחשוב אולי נעשה נם ,אלא
על ברתך שמיר ביום הראשון נעשה נם בעורו ביר הבהן ונתמלא הפך
בשמן ,ע״ב רביי הי׳א•

)ערבי נחל בשם הר״א(

^ קנח
אף שדלק עד שנכנס הכהן להיטיב את הנרות נשתייר מעט שמן
לתרץ

קושית הבית יוםף ,נראה על ררך שבתב הט״ז ,שנעשה נם גם
ביום א׳ ,שנשתייר מעט מן השמן ,ברי שיחול עליו הברבה .והנה

רבים תמהו ,הרי על ברתך נשתייר בו מעט שמן בלא נם ,שהרי שיערו
חבמים חצי לוג מלילי טבת הארובים ,אולם לילי בםליו קצרים יותר ,ועל
ברתך נשתייר.

ימי שמונה
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אמנם נראה לי דבלאו הכי לא קשה מידי ,דאין הכי נמי רחצי לוג מספיק
אפילו ללילי טבת הארוכים ,מיהא כל כמה שלא הי׳ הכהן נכנם ומטיב את
הנרות ,היה השמן מתבער והולך עד גמירא .וכיון דהטבת הנרות היה כפי
סדר המערכה המסודרת בש״ם )יומא דף ל״ג( ׳אביי הוי מסדר סדר המערכה
משמא דגמרא וכו׳ ,א״כ זמן הטבת הנרות היה בשעה קבועה מדי יום ביומו,
וממילא היה דולק והולך עד כלות ,ועל כרחך מה שנשתייר בו היה ממעשה
נסים ,ואתי שפיר בם״ד•

)ערוגת הבושם(

^ קנט
אף שהדליקו בחוץ דלק כל הלילה
י״ל על פי מה שאומרים ב׳על הניסים׳ ״והדליקו נרות בהצרות קדשך״,
ר״ל שההשמונאים לא הדליקו הנרות בהיכל עצמו ,שהרי היוונים טמאו
את כל כלי הקודש ,והיה צריך לפנות את ההיכל ולטהר את בית המקדש.
אלא על כרהך הדליקו המנורה בעזרה ,וזהו ׳והדליקו נרות ״בהצרות״
קדשך׳ ,שהדליקו בהצר ההיכל ולא בהיכל עצמו.
ועפי״ז מיושב קושית מרן הבית יוסף ,למה תקנו שמונה ימי חנוכה ,והלא
היה בפך כדי להדליק בו יום אחד .דיש לומר שכיון שהדליקו את המנורה
בעזרה ,אם כן בודאי היתה הרוח נושבת שם ,והיו צריכים לכמות גדולה
יותר של שמן ,שכן מקום שהרוח נושבת שם ,טעון הנר כמות גדולה יותר
של שמן ,כי מה שהספיק השמן שבפך ליום אחד ,הוא רק כדי להדליק בפנים
ההיכל ששם אין הרוח שולטת ,אבל עכשיו שהדליקו בחצר העזרה מקום
שהרוח שולטת שם ,ואפילו הכי דלקו כל הלילה ,נמצא שגם ביום הראשון
נעשה נם ,ולכן תקנו לעשות ימי חנוכה שמונה ימים•

)דרשות חתם סופר(

^ קס
אף שהדליקו בין השמשות הדליקו שוב באותו הלילה מאותו פך
הבית

יוסף הקשה דבלילה הראשונה לא היה צריך נם כיון שהיה בפך
להדליק לילה אחד ,ונ״ל דהנה המפרשים הקשו שהיו כולם טמאי

צ
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מתים וגם המנורה נטמאה ,ותי׳ שלא מטמאו טומאת שבעה רק טומאת
ערב ובשטבלו והעריב שמש שפיר הרליקו בתחילת הלילה בטהרה.
אמנם ק״ל שהרי בין השמשות םפק יום םפק לילה ,וא״ב החיוב להדליק
המנורה בתחילת בין השמשות ,והמפרשים בתבו ראם לא היה נם היו
מדליקין בטומאה משום דהותרה בציבור ועיקר הנם הי׳ להראות חיבתן של
ישראל שידליקו בטהרה ,וא״ב בתחילת בין השמשות היו מחויבים להדליק
בשמן הנמצא בפך שמא בין השמשות לילה והגיע הזמן חיוב של הדלקה,
ואף דיש םפק שמא בין השמשות יום ועדיין לא העריב שמש והם טמאים
היו ,מדינא טומאה הותרה בציבור וליבא איםור ,ושוב מחויבים להדליק
מםפק שמא בין השמשות לילה ,וא״ת שבך עשו שהדליקו תחילה בין
השמשות ,הא יש םפק שמא בין השמשות יום והיו טמאים והדליקו בטומאה
ולא נראה חיבתן של ישראל.
לכך נראה לי דבר חדש ,שבאמת נעשה נם גם בלילה הראשון שאחר
שהדליקו המנורה בתחילת בין השמשות נתמלא הפך ואחר בין השמשות
הדליקו ממנו מנורה אחרת ,וא״ב ממה נפשך הדליקו מנורה אחת בטהרה
בדין ,ראם בין השמשות לילה גם הראשונה היה בטהרה ,ואם בין השמשות
יום והראשונה הי׳ בטומאה שוב לא הגיע עת חיוב הדלקה עד בלות בין
השמשות שוב יצאו במה שהדליקו מנורה שני׳ בזמנו בטהרה ,וא״ב שפיר
הוצרך הנם בלילה הראשונה.

)אור תורה  -אוסטרובצא(

^ קסא
אף שהדליקו בפתילות דקות דלקו כאילו היו פתילות עבות
י״ל עפ״י מה שיש לדקדק למה תקנו חז״ל בנר תנובה מהדרין ומהדרין מן
המהדרין ,מה שלא מצינו בן בשאר מצוות .אלא שרצונם היה אז
לעשות פתילות דקות  -חלק שמיני מהרגיל ,בדי שיםפיק להם השמן לח׳
ימים ,ובן עשו ,ונעשה להם נם שהאור היה יפה וגדול באילו היו הפתילות
עבות ,וא״ב גם ביום א׳ הי׳ נם ,ומשו״ב תקנו מהדרין ומהדרין מן המהדרין
ביון שהנם נעשה בהידור מצוה.

ימי שמונה
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צא
^ קסב

אף שנתנו בהם פתילות עבות נשתייר מעט
לתרץ

קושית הבית יוםף ,נ״ל על דרך שכתב הט״ז ,שנעשה נם גם ביום
הראשון ,שנשתייר מעט מן

השמן,כדי שיהול עליו הברכה .וראיתי

בהגהות מהרב״פ שתמה ,הרי על

כרהךנשתייר בו מעט שמן בלא נם,

שהרי שיערו הכמים הצי לוג מלילי טבת הארוכים ,אולם לילי כםליו קצרים
יותר ,ועל כרהך נשתייר.
ונ״ל לתרץ ,לפי מה שכתב התום׳ יו״ט במנחות )פ״ט משנה ג( בשם
ירושלמי ,דבימות הקיץ היו עושין פתילות גםות ,ובימות החורף פתילות
דקות עיי״ש ,אלמא דשיערו הפתילה מדי לילה בלילה בכדי שיתבער החצי
לוג שמן כולו ,ואם כן צ״ל דמםתמא גם ביום הראשון נתנו בו פתילה עבה
בכדי שיתבער כולו כדרך שהורגלו

בשאר לילות ,ועל כרחך מה שנשתייר

בו מעט שמן ,היה על פי נם כדברי הט״ז ,וא״ש*

)ערוגת הבושם(

^ קסג
אויר מתהווה לשמן
יש

לומר ,שכמו אצל אשת עובדיה )מלכים ב ,ד( היה נם ,שמיד כשהתרוקן
הכלי ,האויר הנכנם התהפך לשמן .כך גם כאן ,כאשר עירו את השמן

מן הפך למנורה אירע נם והאויר שנכנם בפך התהפך מיד לשמן.
)יגיה אור(

^ קסד
אף ששמו רק מעט שמן בנר מערבי דלק כרגיל
לתרץ

קושית הבית יוםף ,דהנה בלאו הכי יש לדקדק בהא דנמצא פך אחד
חתום בחותמו של כהן גדול ,דלמה חתם דוקא פך זה בחותמו .לכך

נראה ,לפי שכהן גדול מקריב בכל יום מנחת חביתין עשירית האיפה םולת,

צב
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ברבתיב בפרשת צו ,ולעשירית האיפה צריך שמן רביעית ההין רהוא ג׳
לוגין ,לבך חתם לו פך זה לקרבן היום.
והנה שיעור שמן המנורה הוא חצי לוג לנר אחד ,ולז׳ הנרות היה צריך
ג׳ לוגין וחצי ,אך מצינו בנר המערבי שנעשה בו נם בל ימי שמעון הצדיק
שהיה דולק בל היום אף שניתן בה שמן במידת חברותיה ,וביון שנעשה בו
בלאו הבי נם אין גבול לנם .וידוע שלילי תנובה עדיין אינם ארובים בל בך,
אם בן היה יבול לצמצם מעט מבל חצי לוג לפי ערך שרחוק קצת מן
התקופה ,ונשאר מעט מבל חצי לוג לנר ,וזה לנר מערבי אבל לא נשאר רק
דבר מועט ,וםמבו על הנם במה שמובן לנם ,אם בן מה שאמר ולא היה
בו להדליק רק יום אחד היינו בשנצרף נם של נר המערבי שלא היה צורך
ליתן בו רק דבר מועט.
ואם בן נעשה נם גם ביום ראשון שהרי נר מערבי דלק גם בן בנם ובו׳.
ובזה מובן החרוז ׳ומנותר בקנקנים נעשה נם לשושנים' ,היינו מנותר של בל
הקנקנים בלומר נרות המערבה שנשאר מבל נר מעט ,נעשה נם לשושנים,
שמזה נתנו לנר המערבי ,ולבן ׳בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים' ,דגם
ביום ראשון נעשה נם*

)מלא העומר(

^ קסה
בלילת שמן טמא
לתרץ

קושית הבית יוםף י״ל על פי תירוץ הבית יוםף עצמו ,שחילקו שמן
שבפך לשמונה חלקים ,ובבל לילה היו נותנים במנורה חלק אחד

והיה דולק עד הבקר .והקשו על זה ,הרי צריך ליתן בה בשיעור ,במ״ש
)שמות מ ,כא( מערב עד בקר  -תן לה מדתה שתהא דולקת מערב עד בקר,
ושיערו חבמים חצי לוג ללילי טבת הארובין .ואין לומר שיםמבו הבהנים
לבתחילה על נם.
אלא ודאי צ״ל דנתבוונו הבהנים להוםיף בה שמן טמא בשיעור ,אלא
שמתחילה חילקו את השמן שמצאו בפך לשמונה חלקים ,בדי לערבב בתובו

ימי שמונה

־1־ פרק שני

צג

מעט  -מעט שמן טמא ,באופן שיתבטל בתוך השמן הטהור .אכן מיד כשעירו
את השמן ,ניתוסף בהכלי שמן רב בכמות מספקת להדלקת כל הלילה ,ולא
הוצרכו לבלול בו שמן טמא כאשר בקשו לעשות מתחילה .נמצא שנעשה
נם גם ביום הראשו!•

)שפתי מהר״ש(

^ קסו
בסוף היום הראשון נשאר מעט שמן במנורה
לתרץ

קושיית הבית יוסף יש לומר ,שבסוף היום הראשון נשאר מעט
שמן במנורה ,ועל זה יכל לחול הברכה לשאר הימים ,וכעין מה

שתירץ הט״ז.

)הרב יחזקאל אברמסקי(

^ קסז
בריאה חדשה
בענין

קושית הבית יוסף למה קבעו שמונה ימים ,הרי ביום א׳ היה בו כדי
להדליק .נראה דהנה בודאי בהכרח לומר שלא נתנו כל השמן שבפך

במנורה ,שהרי הוצרכו שישתייר מעט שמן ביום ראשון ,שאלמלא כן אפשר
שהיה אסור להשתמש באותו שמן שנתרבה ,משום דהוי בריאה חדשה ואינו
שמן זית ,וכמ״ש במנחות )ם״ט ע״ב( רבעי רבי זירא אם חיטין שירדו בעבים
כשרים לשתי הלחם .נמצא כי גם ביום ראשון נעשה נם שדלקו כל הלילה.
)קונטרס חידו״ת מהר״ם ט״ב(

^ קס ח
הדליקו את המנורה בכ״ד ביום ודלקה בלילה
לייעזב

קושיית הבית יוסף יש לומר בהקדים הקושיא ,למה אמרו בגמ׳
)שבת כא ע״א( ולא היה בו כי אם להדליק ׳יום אחד' ,ולא לילה

אחת .וי״ל ע״פ דברי הרמב״ם )פ״ג מהל׳ תמידין ומופפין הי״ב( דמצות הטבת נרות

צד
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בבוקר ובערב ,היינו הרלקת הנרות ,שצריך להרליקן בבוקר ובערב .ועיין
לחם משנה רקרי הטבה ,משום שרולק יותר טוב.
והנה בע״ז פ׳ בל הצלמים )מג ע״א( אמרינן ,שבשנבנםו חשמונאים להיבל,
עשו מנורה חדשה של בעץ ,שבן היונים טימאו את ההיבל ונטלו בל בליו,
יעו״ש .והנה קיי״ל דבל בלי שרת בעי חינוך .והנה אע״ג דהדין הוא
דבמנורה אין מחנבים בי אם בנרות של בין הערביים )רמב״ם שם הי״א( ,מ״מ
י״ל ראם אין מנורה מחונבת ,אין מבטלים מצות הדלקה ,דאינו אלא רק
למצוה ולא לבטל מצות הדלקה בלילה אחת או יום אחד לדר״מ .ואיתא
שמצותה לתת בה בבל לילה ויום בשיעור לילי טבת הארובים .אמנם נלע״ד
ראם פיחת אינו מעבב ,רק שידליק בל הלילה או בל היום ,אבל פחות
מזה אינו מצוה בלל.
והנה בשגברו בית חשמואי ונצחום ,זה היה ביום ב״ד .והשתא י״ל,
דבאמת בשבאו לבית המקדש ומצאו פך אחד של שמן שהיה בו בדי להדליק
יום א' ,היינו ביום עד הערב ,ולא הלילה בולו ,ואם היו מדליקים בו ביום,
שוב לא היו יבולים לקיים מצות הדלקה בלילה .ומעתה יש לנו להםתפק
אם יקדימו להדליק ביום במנורה שאינה מחונבת בדי לקיים מצות הטבת
הנרות ,או לאחר הדלקתה עד הערב בדי שתחונך המנורה.
אמנם בודאי אם היה בפך שמן בשיעור גם ללילה ,היה אפשר לדון
לאחר הדלקתה ,ביון שיפה מצוה מהודרת אבל משלא הםפיק השמן ללילה,
על ברתך לא הדליקו רק יום אחד היינו ביום ב״ד ,ואעפ״ב נעשה נם ודלק
גם בלילה ,והיה ניבר הנם תיבף בלילה ,וקימו הידור מצוה מחונבת] ,ע״ב
קבעו במצוה זו ענין מהדרין וכי[•

)שו״ת אורח משפט(

^ קס ט
אף ביום הראשון דלק השמן בצורה נסית
יעז

לומר ,בי הגם שהיה די שמן עבור הלילה הראשון ,אף על פי בן ,היה
רצון שמים שלא ידלוק אותו שמן בדרך הטבע ,בי אם בדרך נם .ועל

בן עושים ירט אף ביום הראשון.

א,ך(

ימי שמונה
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צה
^ קע

הדליקו את הנרות מבעוד יום
לתרץ

קושית הבית יוסף ז״ל אפשר לומר ,רהנה לפי הרין הרי מצות
הרלקת המנורה היתה מבערב קורם שהחשיך היום ,ואם בן ,בוראי

התחילו להרליק בבר ביום ב״ר מבערב ,אור ליום ב״ה ,נמצא בי גם ביום
ראשון של הנובה היה נם ,שהרי לא היה בו אלא ברי להרליק יום אחר,
ואעפ״ב רלקה המנורה במשך בל היום אף שהרליקוה מבעור יום.
)חידושי הרי״ם(

^ קעא
אע״פ שנטף השמן לא נחסר
אפשר

לומר על פי מה שבתב בםפר יבהן פאר ,שברי שלא יקבלו הנרות
טומאה ,עשו הנרות מעץ ונקבום .ולפי זה בוראי נטף מעט מן

השמן על הארץ ,ואעפ״ב לא נחםר השמן ורלק בל הלילה ,אם בן נעשה
)ספך,ם(

נם בבר ביום הראשון.

^ קעב
הדליקו את הנרות תיכף אחר חצות היום
י״ל רביון ראמרינן בפםחים )נ״ט ע״א( שהרלקת הנרות והקטורת היו העבורות
האחרונות אחר תמיר של בין הערבים ,אם בן מה ששיערו חבמים חצי
לוג ללילי טבת הארובים ,היינו על הזמן שמשם והלאה .וביון שבהאי שעתא
ביטלו העבורה של שחר ולא הרליקו הנרות בשחרית ,בוראי הקרימו להקריב
תמיר של בין הערבים תיבף אחר חצות )במו בערב פפח שחל בערב שבת( ,ברי
שיובלו אחר התמיר של בין הערבים להרליק המנורה תיבף ,וא״ב לא היה
ממפיק שמן אף בשביל היום הראשון ,ואתי שפיר קושיית הבית יוםף.
)שו״ת ויען יוסף(

הנס ביום הראשון אירע בריבוי
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^ קעג
הדליקו בבוקר תיכף לאחר הנצחון
וי״ל לפי רברינו הנ״ל ,שאין לרחות הרלקת המנורה אפילו רגע א' ,משום
שכתוב בה ׳תמיר' ,אם כן בוראי זרזו הנהנים את עצמם להרליק את
המנורה תיכף ומיר אחרי הנצחון ,ובווראי היה הנצחון ע״י ישועת ה׳ תיכף
בבקר יום כ״ה ,ואחר זה מיר הרליקו המנורה ,וכשיטת הרמב״ם )פ״ג מהל׳

תמידין ומופפין הי״ב( רגם ביום מצוה להרליקה אחרי שמטיב נרותיה בבקר .וע״כ
שפיר שייכת ליל כ״ה ליום הנם ,רהרי ביום כ״ה היתה גם כן המנורה
רולקת ,ואחר זה גם בליל כ״ו ,ומחורץ בזה קושית הבית יוםף ,רגם ביום
כ״ה היה נם שרלקה המנורה כל היום והלילה ,ועל פי נם.
)קונטרס זכותא דאברהם(

^ קעד
הדליקו ביום הראשון את כל עשר המנורות שעשה שלמה
איתא

בגמ׳ )מנחות צ״ט ע״ב( עשר מנורות עשה שלמה ולא הרליק אלא בשל
משה ,ר״א בן שמוע אומר בכולם היו מרליקים .ולפי זה הנם היה

שגם ביום הראשון הרליקו מאותו פך את כולם.
)ליקוטי יהודה בשם האמרי אמת(

^ קעה
הדליקו ביום כ״ה מבעוד יום
עוד

יש לישב ,רהנה ירוע כי המנורה היתה צריכה להרליק מבעור יום
רוקא ,כי הטבת נרות קורמת לקטורת וקטורת לאברים ואברים לתמיר

של בין הערבים )יומא לג ע״א( ,וא״כ מיר באותו יום הרליקו הנרות ואעפ״ב
נעשה נם ונשאר מלא כבתחילה .והנה אע״פ רלפי זה הלילה הראשון לנרות
הוא כ״ו בכםלו ,מ״מ בשניהם היה בנם ,וכן היה ער םוף שמונת ימים;
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נמצא שבשביעי שהדליקו היה בו נם בשביעי ובשמיני ,וא״כ נעשה הנם
שמונה ימים בכיחי

)אילת השחר(

^ קעו
הדליקו רק נר אחד ודלקו כל השמונה נרות
עוד

אפשר לומר ,שהם השבו להלק את פך השמן לשמונה ימים ובבל
יום ידליקו רק נר אהד ,ובזה יתקיים עב״פ מצות הדלקה בבל יום,

ונעשה נם ובל שמונת הנרות דלקו ביום הראשון ,נמצא שגם ביום הראשון
נעשה נ^•

)חידושי הרי״ם(

^ קעז
הדלקת הנר המערבי ו ימים
י״ל שאותו פך הנמצא היה מהשמן שהבין הבה״ג למנהת ההביתין שהיה
עליו להקריב יום יום ,מהציתה בבוקר ומהציתה בערב .ואותה מנהה
טעונה שלשה לוגים שמן ,לפי זה יוצא שבפך זה לא היה אלא שלשה לוגים
שמן בלבד ,ואילו להדלקת שבעת נרות המנורה היו זקוקים לשלשה והצי
לוגין לפי השבון הצי לוג לנר ,וההליטו ההשמונאים להדליק רק את הנר
המערבי במשך ששה ימים ,אך בשבאו לשפוך את השמן לתוך הנר המערבי,
ראו שלא נהםר הפך בלום ,ויבלו להמשיך ולמלא את בל שאר בזיבי המנורה
בהלבתם ,ואתי שפיר קושית הבית יוסף.

^ קעח
היה רק את הכמות המדויקת ,ונעשה נס ונתרבה השמן מלא הנר
ועוד

יש לומר מילתא הדתא בתירוץ קושיית הבית יוםף ,עפ״י מה שבתב
המהר״ם שיק ,דדרך הנר שדולק יותר יפה אם השמן םמוך לפתילה.

עיי״ש .ומעתה י״ל דאמנם היה בו בפך להדליק יום אהד ,היינו שיעור
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הרלקת אותו לילה במצומצם ,אבל בלא מילוי כל הנר ,והיה חסר ההירור
הזה למלאות הבזיכין על כל גרותיהם .ועשה הקב״ה הנם שירליקו בהירור,
שנתמלא הנר על כל גרותיג

^ קעט
היה שמן רק בשביל להדליק נר א׳ ביום הראשון
במשנה

מנחות >דף כ״ח( שבעה קני המנורה מעכבין זה את זה .הפירוש
הוא ששבעה קנים צריכין להיות במנורה ,אבל אם היה חםר

מהקנים אז המנורה פםולה ,אבל הרלקתן אינה מעכבת ואם הרליק רק נר
אחר ג״כ קיים בזה מצות הרלקת המנורה .וא״כ לפ״ז מיושב קושית הבית
יוםף ,כי י״ל שבפך היה רק להרליק נר אחר כל יום ונעשה בו נם והרליקו
ממנו כל שבעה הנרות.

^ קפ
היו מדליקין את המנורה בעוד היום גדול
הנם

היה בכל שמונת ימי חנוכה ,שהרי כתב הרמב״ם )פ״ג מהלכות תמידין

ומופפין הי״ב( ,רגם בבוקר היו מרליקין המנורה ,ובקרא )שמות ל׳ ח׳( מבואר
שמרליקין בין הערבים רהיינו בעור היום גרול .ואם כן ,אף ליום הראשון
)א,ך גך,ל(

לא המפיק השמן ,אלא שנעשה נם.

^ קפא
היו צריכים שמן ללילה ויום
המאירי

בחירושיו למםכת יומא )דף ט״ו ד״ה כשם שמצוה( כתב ,שאין מחנכין
את המנורה בהרלקה אלא מבערב ,ונותן שם שמן כרי שיעור

׳לילה ויום׳ .ולפי זה מיושב קושית הבית יוםף ,שגם ביום הראשון נעשה
נם ,שהרי בו ביום חינכו את המנורה ,ורלקו הנרות לילה ויום בכמות שמן
הראויה ללילה בלבר.

)הרה״ג ר' מנחם מנדל כשר(
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^ קפב
היו צריכים שמן לנר המזרחי
יש

לתרץ קושיית הבית יוסף ,על פי מה שבתב בתשובות הרשב״א )מימן

ש״ט( רלמאן ראמר מזרח ומערב היו מונחין היו צריבים להרליק שני
נרות ,נר הראשון המזרחי ונר השני המערבי ,בי בלא נר בראשון לא היה
הנר השני נקרא מערבי ,והנם היה רק בנר הראשון שנקרא נר מערבי במו
שבתב הברטנורא )תמיד פ״ג( .א״ב בשמצאו הפך והיה בו להרליק שמונה
נרות רהיינו שבעה ונר התמיר והיה צריך עריין לנם שיהיה ביום הראשון
גם שמן לנר המזרחי ,א״ב נעשה נם גם ביום הראשון.
)חידושי מהר״א  -סוכטשוב(

^ קפג
הנס ביום א׳  -שדלק גם ביום
הנה

לפי מה שביארנו שהמנורה היתה רולקת במשך שמונה ימים רצופים,
נמצא שגם ביום ראשון היה נם ,במה שרלק ביום .שבן ,ברי שתרלוק

המנורה גם ביום ,היו צריבים שלוש רביעיות הלוג שמן .ואילו בפך היה רק
חצי לוג שמן ,שהוא שתי רביעיות הלוג ,בשיעור הנצרך ללילי טבת
הארובים

)דרשות חתם סופר(

^ קפד
הנס היה בפתילות
ולפי

עניות רעתי נראה לתרץ קושית הבית יוםף ,שלא היה להם בזיבין
לצוק לתובן שמן אלא טבלו שבעה פתילות בשמן ונותנים על שבעה

שפורים ,ואם יבלה הפתילה יטבלו פתילה אחרת בשמן ער תום בל השמן,
ונעשה נם והפתילות הראשונות רלקו בל הלילה ובן בבל לילה ולילה ער
ח׳ לילות ,וא״ש קושית הבית יוסף•

)דרשות חתם סופר(
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^ קפה
הנס היה שהשמן לא נחסר
והשתא

יתורץ שפיר קושית הקרטונים הנ״ל ,שאם לא היה נשתייר בלילה
הראשונה בלום ,אך ע״י הנם היה הקב״ה בורא יש מאין שמן

בתוך הבלי ,א״ב היה השמן הזה פםול להרלקת המנורה ,רשמן זית אמר
רחמנא ולא שמן נם ,על בן היה הנם שהשמן שהרליקו בלילה הראשונה
לא חםר ממנו מאומה ,והאש הבוער לא היה בוחו לבלות את השמן ,באופן
שהשמן זית עצמו שהיה בשר עפ״י התורה נשאר ללילות האחרות ,וא״ב
גם בלילה הראשונה היה הנם ,ורן״ק.

,ך

^ קפו
הספיק גם למנחת הבוקר

עוד

י״ל לתרץ קושית הבית יוםף ,שהנם היה שהשמן הםפיק גם למנחת
הבוקר של יום ראשון ,א״ב וראי שנתרבה השמן ביום הראשון ,ואתי
)ספך,ם(

שפיר רזה היה הנם«

^ קפז
הפך נתמלא מיד לכמות כדי שמונה ימים
יש

לומר ,שהפך שנמצא ,הייתה מירחו גרולה יותר משיעור הרלקה ללילה
אחר .אלא שבפועל היה בחובו שמן המםפיק ללילה אחר בלבר .אולם,

נעשה להם נם והפך התמלא בולו בשמן .נמצא אם בן ,שגם הנרות של היום
הראשון רלקו באמצעות שמן טבעי שהיה מעורב בשמן של נם.

^ קפח
השמן בער ויחד עם זה לא נחסר
בענין

קושיית הבית יוםף ,הוזבר לעיל הביאור המובא בב״י עצמו באופן
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הנם דפך השמן  -לדיעה אהת  -שהנם התבטא בזה ש״נתנו כל השמן
בנרות ...ובבקר מצאו הנרות מלאים שמך .ויש לומר ,שהפי׳ בזה הוא )לא

שהשמן בער ואח״ב התמלאו הנרות מחדש בדרך נם ,אלא( שהשמן בער וביהר עם זה
לא הי' נהםר.

)שערי המועדים(

^ קפט
השמן הספיק גם למנורה נוספת בחוץ
יש

לתרץ בהקרים שאלה אהרת ,רכיון שבאו פריצים בהיכל וטמאו כל
השמנים מהיכן לקהו שמן טהור להרליק הנרות הללו שהוצרכו עבור

שמהת ההינוך ,ראין נראה לומר שהרליקו בשמן טמא ,רהך רינא רטומאה
הותרה בציבור הרי אינה אלא עבור הרלקת המנורה בםתמא ,אבל הן עתה
בשעה שעוםקין בטהרת המזבה והעזרה וההיכל לפנות כל טומאה מביהמ״ק,
מאן יימר לן שיהא מותר לקהת שמן טמא ולהשתמש בו לצורך שמהת
ההינוך ,והלא אררבה זקוקין כעת להרהיק כל מגע טומאה מהתם ,ובוראי
שלא יעלה על לב להשתמש עתה בשמן טמא  -אף גם בהוץ בהצרות
קרשך ,ומלבר זה כבר בררנו רבשעת הינוך אין כאן ההיתר רטומאה הותרה
בציבור אלא צ״ל בטהרה רוקא ,וא״כ מהיכן לקהו שמן טהור כרי להרליק
בו הנרות הללו שהיו צריכין להרליק עבור שמהת ההינוך.
וצ״ל שנכנםה הברכה באותו פך השמן הטהור שמצאו חתום בחותמו
של כה״ג ,ונתרבה עד כדי כך שיהיה מםפיק להדליק ממנו גם אותן הנרות
שהדליקו בחוץ עבור החינוך .ומעתה יתורץ קושית הבית יוםף ,דשפיר היה
נם גם ביום ראשון ,דהאמנם שהשמן שבפך היה בו כדי להדליק יום א',
מ״מ השמן הלזה היה מוכן רק עבור נרות המנורה ,אבל כאן הרי הוצרכו
לחנך הביהמ״ק והמזבח ,והוצרכו להדליק נרות גם בחוץ ,דהמנורה שבהיכל
אםור להשתמש לאורה ,ועל כן היה הנם שהםפיקה מידת השמן שבפך
להדליק גם אותן הנרות שבחוץ ,ממילא היה נם גם ביום ראשון.
)דברי יואל(

קב
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^ קצ
השמן הספיק גם למנחות

עוד

יש לומר שהם היו זקוקים לשמן נוסף עבור המנחות ,ואף שיכלו
להשתמש בשמן טמא משום שטומאה הותרה בציבור ,בכל זאת עריף

לחזר אחר טהרה ,ונעשה נם ונתרבה השמן ער שהםפיק גם להרלקת
המנורה ,וגם לבלילת המנחות.

^ קצא
השמן נתרבה מלא הנר

עוד

י״ל ליישב קושיית הבית יוםף באופן אחר ,רהנה השמן שנתנו למנורה
הי׳ צריך שיתקרש מקורם בחצי לוג שהי׳ במקרש )כמבואר במנחות דף

פ״ט( ,והנה במגילת תענית מבואר רלא היה להם בשבעה ימים שום כלי
שרת רהכל נטמא ולפי זה בשעת הרלקה בחנוכה ע״כ היו צריכין שהשמן
יתקרש במנורה רלא הי׳ להם כלי שרת ,משום הכי היו צריכין שיהי׳ להם
השיעור ללילה ויום ,וכיון רלא הי׳ להם רק שיעור ללילה אחת לפיכך היו
צריכין לנם בלילה הראשונה שהנר של מנורה נתמלא ,רמםתמא עשו מנורה
כמו שהיתה מקורם שהנר היה בו שיעור לו^

)הרה״ג ר׳ מנחם מנדל כשר(

^ קצב
הדליקו את המנורה קודם הלילה
י״ל ע״פ שיטת הרמב״ם )הלכות תמידין ומופפין פ״ג הי״ב( רחיוב הרלקת המנורה
הוא גם ביום ,א״כ לפי מש״כ הפרי חרש )ריש מימן תר״ע( שנצחון
המלחמה היה ביום כ״ר ,הרי הוצרכו להרליק תיכף המנורה עור ביום כ״ר,
ושפיר היה נם מה שהיה רולק כל ליל כ״ה ,רהרי כבר חםר מעט מן השמן
ע״י שהורלק מבעור יוסי

)ערוגת הבושם(
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^ קצג

חילקו את השמן לשבעה חלקים
ואפ״ל

על פי דרכו של הבית יוסף ולאו מטעמי' ,והוא בשננקוט מיהא
הדא שהילקו את השמן שבפך להלקים ,אבל אפ״ל שלא הילקוהו

לה׳ הלקים אלא לז׳ הלקים כאשר נבאר ,דהנה אותו הפך הי׳ בו כדי
הדלקת יום א׳ לז׳ נרות דהוא שיעור ג׳ לוגין והצי דהיינו הצי לוג לכל נר,
וכאשר ראו הכהנים שעד ה׳ ימים אי אפשר להם לעשות שמן טהור כמ״ש
הר״ן ,עמדו והלקו השמן שבפך לז׳ הצאי לוג ,רכל א׳ הוא שיעור הדלקת
נר א׳ שלם ,כדי שלז׳ ימים יהי׳ להדליק בכל יום עכ״פ נר א׳ בשמן טהור
בתקונו ,והשאר ידליקו בשמן טמא כדינו דטומאה הותרה בציבור.
ואמנם לא הוצרכו לזה ,דביום א׳ מיד כאשר עשו החלוקה הנ״ל ומדדו
חצי לוג מן השמן שבפך ,מיד נעשה נם ונתרבה אותו חלק עד שהיה מםפיק
כדי להדליק כל שבעת הנרות בשמן טהור .ואתי שפיר קושית הבית יוםף.
)דברי יואל(

^ קצד
חינוך וקידוש המנורה
ולי נראה ליישב קושית הבית יוםף באופן כזה ,דהנה האחרונים הקשו
קושיא עצומה האיך משכחת חינוך המנורה בהדלקת שבעה נרותיה,
דהא בירושלמי הקשה )פ״ג דיומא( ,בכל חינוך בכלי שרת ע״י עבודה האיך
מתקדשת ,ותירצו דכאחת הן קדושין ומתקדשין ע״ש ,והתינח בכל כלי שרת
דמיד שנתנו לתוכו נגמרה הקדושה והחינוך ,אבל במנורה דלא נגמר הקידוש
כי אם בגמר הדלקה שהדליק כל ז׳ הנרות ,א״ב בנרות הראשונים שהדליקו
לא הוה המנורה כלי שרת ,והוי כאילו הדליקום בכלי חול ושוב אחר הדלקה
ג״ב לא יוכל להתחנך כיון דלא נתקדשו כל שבעת הנרות ,ובמנחות איתא
שאין מחנכין את המנורה אלא בשבעה נרותיה.

קד
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ואמרתי ליישב כפי מה שכתבתי לעיל שהגאון ר׳ חיים מבריסק שאל
את מרן אדמו״ר מגור זצ״ל על הא דאיתא במדרש תנחומא פ׳ תצוה ׳א״ר
חנינא סגן הכהנים אני הייתי משמש במקדש ומעשי נסים היה במנורה,
משהיו מדליקין אותה מראש השנה לא היתה מתכבה עד שנה אחרת' ,א״ב
איך קיימו מצות הדלקת הנרות.
והשיב לו מרן זצ״ל שאיתא במם׳ ביצה >דף כ״ב( ומבואר הדין ברמב״ם
)פרק י״ב מהלכות שבת( ,שהנותן שמן לתוך נר הדולק חייב משום מבעיר ,וא״ב
היתה עצה ליתן בכל ערב טיפה אחת למנורה ולקיים בזה המצוה ,ולפ״ז
י״ל גם לענין חינוך היתה עצה זו לאחר שגמר כל הדלקת שבעה נרות,
להוםיף אח״ב טיפה אחת לכל נר וע״י הוםפה זו שפיר נתקדשה המנורה
כיון שהוא אחר כל הדלקה.
ולפ״ז מיושב קושית הבית יוםף שהנם הי׳ גם ביום א׳ כיון שהיו צריכין
מעט שמן יותר להוםיף אח״ב אחר הדלקה כנ״ל•

)נר למאח(

^ קצה
הינכו המנורה והיו זקוקים לשמן נוסף
לתרץ

קושית הבית יוסף אפשר לומר ע״פ מה ראיתא בחרושי מהרש״א
)שבת כא ע״ב( ,שעשו החשמונאים אז מנורה חדשה .והרי קיי״ל ׳כל

הכלים שעשה משה משיחתן מקדשתן מכאן ואילך עבודתן מחנכתן׳ כדאיתא
במם׳ שבועות )רף ט״ו ע״א( ,וא״ב כאן שנטמאו אז כל הכלים )כמ״ש שו״ת רמ״ץ(

והיו צריכין לקדש את השמן במנורה עצמה שהיתה כלי שרת ,וכיון שעשו
אז מנורה חדשה כנ״ל ,א״ב לא נעשה המנורה כלי שרת עד שהדליקו בו
לכה״פ פעם אחת ,ואז נעשה המנורה כלי שרת ע״י העבודה שנעשה בו
שהדליקו בו ,ואחר ההדלקה שנתקדשה בזה המנורה נתקדש בו ג״ב השמן
כנ״ל ,וא״ב בעת ההדלקה עדיין לא קיימו מצות הדלקה כדינא ,שאז עדיין
לא נתקדש השמן גם כן לקיים המצוה כדינא היו צריכין לכבות את הנרות
ולהדליקן עוד הפעם אחר שהשמן כבר נתקדש.
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אכן בזית רענן )לבעל מג״א( בפירושו על הילקוט )פ׳ בהעלתך( הוכיח שם
מהספרי שאסור לכבות נרות המנורה וא״ב כדי לצאת מצות הדלקת נרות
המנורה היו צריכין להוסיף שמן קצת במנורה .והרי לא היה שם שום שמן
טהור כדאיתא בברייתא ׳וטמאו כל השמנים שבהיכל /ועל כרחך שנתוסף
להם קצת שמן בנם בפך כדי לשפוך לתוך כל נר ונר ,וא״כ א״ש שגם ביום
ראשון היה נם בשמן ,ועל כן מדליקין גם ביום א׳ דחנוכה.

^ קצו
חצי לוג נכפל ללוג
את

השמן שמצאו היו צריכים לקדש בכלי שרת ,וכיון שכל כלי השרת
שהיו להם נטמאו ,הוכרחו לקדש את השמן בתוך המנורה ,והנה,

הכמות שהיתה להם היא חצי לוג שמן שהיא כדי להדליק לילה אחד ,ואילו
בזיכי המנורה מחזיקים לוג שלם ,וקיימא לן אין כלי שרת מקדשין אלא
מלאים ,ולא יכלו לקדש את השמן בתוך המנורה ,וזה היה הנם ,שכשהניחו
השמן במנורה נתמלא הבזיך וממחצית הלוג נתרבה ללוג שלם.
)הרה״ג ר' מנחם מנדל כשר(

^ קצז
ידעו מראש מיעוט תכולתו
הנה

יש לדקדק על הלשון ונעשה ׳בו׳ נם ולא אמרו נעשה נם ,ובזה יש
מקום לומר כי ידוע היה להם שאותו הפך שהיה מונח בחותמו של

כ״ג לא היה מלא קודם שנכנסו יונים להיכל והיה בו רק להדליק יום אחד
ולאחר שנצחום מצאו שנעשה בו נם בהפך שהיה מלא וגדוש להדליק ממנו
ח׳ ימים ,ואין לומר שמא היונים הוסיפו בו שמן הלא היה חתום בחותמו
של כ״ג ,ולפ״ז מיושב קושית הבית יוסף כיון שתיכף בשעת מציאת הפך
ראו הנ^י

)מקור חיים(
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^ קצה
יכלו להדליק בפתילות עבות
יש

ליישב קושית הבית יוסף ,רלא הי׳ שמן אלא להרליק לילה א׳ בפתילה
היותר רקה ,והא רקאמר שלא היה בו אלא להרליק יום א׳ היינו

בפתילה רקה מאר ,והי׳ הנם אפילו בלילה הא׳ שראו שנתרבה השמן ונעשו
בל הנרות מלאים בשיעור חצי לוג באופן שהיו יבולין לעשות פתילות עבות
בררבן.

)פנים יפות(

^ קצט
כ״ה כסלו  -שבת

לפי

מה ראיתא בצמח רור שנם תנובה היה בשנת תרב״ב ובן איתא בםרר
הרורות ולפי חשבון המולרות היה ב״ה בבםלו אז חל בשבת והוצרבו

להקרים בהרלקת המנורה קורם בניםת שבת ונצרך לזה יותר מחצי לוג
)עצ> ז,ן!(

וממילא הי׳ הנם גם ביום א׳.

^ ר
כבר ביום הראשון השמן דלק ולא נתכלה כאחד
ביום

הראשון בשהבניםו השמן מהפך ,והאש התחיל להפחית השמן ,מ״מ
נשארו הנרות מלאים בל הזמן.

),ג>ח א,ך(

^ רא
כששפכו השמן למנורה נתרבה השמן וממילא נותר קצת בפך
אמרתי

ליישב מה שבחוב בזבריה ״בי מי בז ליום קטנות״ ,ועי׳ פירש״י,
ולררבינו יובן בפשטיה ,רהא רעת הט״ז שגם בלילה הראשון

רחנובה היה בו נם ,ראל״ב לא היה יבול להיות בו ברבה ,וצ״ל שהנם היה
תיבף בשפיבת השמן מהפך למנורה ,ראל״ב אלא שהיו נותנים בל השמן
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במנורה ושם נעשה הנם ובמ״ש הבית יוסף באמת זה אינו ,דהא תמיד
בבוקר היו מטיבין את הנרות ונפםל השמן שבתוך המנורה בדאיתא במנחות.
׳נדשן הפתילה נדשן השמן׳ ]דהינו שדין השמן הנותר בדשן ואמור שוב
בהדלקה[ ,ואפילו אם בבה בלילה אמרו שם שהיו מטיבין בל השמן ונותנים
בה שמן חדש ופתילה חדשה ,יעו״ש.
וע״ב נעשה הנם בשפיבת השמן מהפך .ואם היה המעשה בימים ארובות
ולילות קצרים לא היה מינבר ניבא בלילה ,דהיה מקום לבעל דין לחלוק
שלא היה נותן במנורה בל השמן שבפך ובמדת בל הימים חצי לוג אלא
ששיערו להיות דולק לילה ההוא ,אך שהמעשה היה בימים קטנים בעת
תקופת טבת בלילות הארובות ששיערו חבמים שצריך חצי לוג ,א״ב נעשה
נם ע״ב תיבף בלילה הראשון ,שלא היו נותנים בל השמן למנורה רק נשתייר
)אור צב>(

בפך עפ״י נם בםברת הט״ז.

^ רב
לא היה מספיק כדי ליתן בנר מערבי שידלק עד למחרת

נ״ל

ליישב קושית הבית יוסף על פי מה שחולקים הרמב״ם והרע״ב בסדר
הדלקת נרות המנורה ,דהרמב״ם סובר שהיו מדליקין הנרות בערב

ובבוקר ,והרע״ב סובר שלא היו מדליקין בבוקר רק נר המערבי ולא שאר
הנרות ,והטעם שהיו מדליקין הנר המערבי בדי שיובלו להדליק ממנו בערב
את שאר הנרות.
ולפי זה יש לומר לשיטת הרע״ב ,שמה שבתוב ׳לא היה בו להדליק רק
יום אחד׳  -היינו להדליק יום אחד ז׳ הנרות ,אבל לא היה שמן בדי ליתן
בבקר בנר המערבי ,וביון שנעשה נם שהדליקו ממנו שמונה ימים ממילא הם
היו צריבים לתת שמן ביום בנר המערבי ,בדי שיובלו להדליק ממנו בלילה
שאר הנרות ,ולפיבך נעשה הנם שנתרבה השמן והיה בדי ליתן בנר המערבי
בבוקר ,וממילא אתי שפיר שהיה נם אף ביום הראשק.
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^ רג
לא היה מספיק ללילי טבת
תכולת

הפך לא היתה מספקת אלא למאור ליל קצר ואילו לילי חנוכה
הם מלילי טכת הארוכים הרורשים כמות גרולה יותר של שמן.
)מהר״י מבעלז(

^ רד
מבזיכים אל כלי  -שרת
עוד נ״ל ליישכ כאופן כזה ,רהנה כספר חכצלת השרון )או״ח מימן מה( מכיא
קושיה הארמו״ר רי״ר מכעלז זצ״ל על תי׳ הכית יוסף שאחר שרלקו
הנרות כל הלילה נתמלא שמן כמנורה מחרש ,והא כמנחות )דף פ״ח במשנה(

איתא רחצי לוג נמשח כרי לחלק לכל נר ונר ,הרי רהי׳ צריך לקרש ככלי
שרת קורם שנתן למנורה ,וכיון רשם ע״פ נם נתמלאה המנורה כשמן חרש
הרי אותו השמן לא נתקרש ככלי שרת מעולם.
וכתב שם שלכאורה יש ליישכ קושיא זו כפשיטות ,דאפשר שלאחר
שנתמלאו הקנים עם שמן חזר ושפך כל השמן לכלי שרת ,ומשם הי׳ מחלק
הכהן חצי לוג לכל נר ונר ככלי שרת ע״ש ,ולפי זה גם כלילה הראשונה
ג״כ היו צריכין לקדש השמן ככלי שרת קודם שנתנו למנורה כנ״ל ,וא״כ י״ל
שהי׳ כפך שמן מצומצם על לילה אחת ,וכשהוריקו כליל א׳ השמן לכלי
שרת לקדשו ואח״כ מכלי שרת למנורה נשאר מעט שמן דכוק כדופני הפך
וגם כדופני הכלי שרת ,וממילא הוצרכו לנם גם כיום א׳ ומיושכ קושיה
הכית יוס^•

)נר למאה(

^ רה
מדין נזקקו לחלק לד ימים
בעזערי

תשוכה )אורח חיים מימן תפ״ב אות א׳( מסתפק כאופן שיש כמה אנשים
ומצה אחת ,האם עדיף לחלקה לכולם וכך יוכלו כמה אנשים לקיים
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על כל פנים חלק ממצוות אכילת מצה ,או שמא עדיף טפי שאחד מהם
יאכל כשיעור ויקיים את המצוה כדכעי .והנה כםפק הזה היה גם לכני
חשמונאי להםתפק .שמא עדיף טפי לחלק את השמן לשמונה חלקים וככל
יום ידליקו רק נר אחד .אך כשהחלו לתת מן השמן כיום הראשון ,ראו כי
לא נחםר מן הפך מאומה והדליקו גם שאר הנרות.

^ רו
מעשה בני אדם
הקב״ה

נכםף ומתאוה למעשה כני  -אדם המה מעשי ידיו להתפאר והוא
ככיכול שש ושמח כחם] ,ע״ע כמדרש ריש פרשת תצוה[ לפי זה

מכואר

שפיר דכהכרח יש לומר שנשתייר מעט שמן כמנורה מיום ראשון

ליום שני ,שאם נאמר ששמן יום השני היה חדש לגמרי ממעשה ניםים אם
כן למה הוצרך לעשותנם זה ,הלא כל ציווי המנורה חינו משום שהקכ״ה
מתאוה למעשיהם ואם שמן זה אינו מעשה כני אדם נם זה למה.
)דרשות מהרי״ץ(

^ רז
מצאו הפך מלא בשמן לשמונה ימים
יש

לתרץ קושית הבית יוםף ,שמה שכתוב ׳ ולא היה בו אלא להדליק יום
אחד' ,היינו שהיה ידוע להם שקודם המלחמה לא היה בפך זה אלא

שמן ליום אחד ,וכשמצאו את הפך היה בו כבר שמן לשמונה ימים ,וידעו
שנעשה בו נם .ובזה מובן מה היה הנם ביום הראשץ.

^ רח
משחו עם השמן את הכה״ג ונחסר

ועוד

יש לומר מילתא חדתא בתירוץ קושיית הבית יוםף ,עפ״י מה שכתב
בקב הישר )פרק צ״ו( והש״ך על התורה ,דפך שמן שמצאו היה שמן

המשחה .וכיון שבבית שני לא היה להם שמן המשחה )כמבואר כמה פעמים

הנס ביום הראשון אירע בריבוי
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בש״ם ,עיין יומא נ״ב ע״ב ,הודיות י״ב ע״ב ,ובדש״י מגילה ט׳ ע״ב ד״ה מדובה בגדים ,ועוד( נמצא
רכהן גרול לא היה נמשח עור מעולם ער אז ,וכל כהן גרול צריך משיחה,
כראיתא כגמ׳ )הודיות י״א ע״ב( וכתכ כן כרמכ״ם )הלבות בלי המקדש פ״א( ראפילו
כהן גרול כן כהן גרול טעון משיחה .על כן הקרימו ומשחו את הכהן גרול
מיר כשמצאו את פך השמן ,וככן היה נחסר קצת מהפך ,ולא היה עור כו
רי םיפוק להרליק אפילו ליום אחר ,ומחורץ קושיות הכית יוסף.

^ רט
משיחת המנורה
י״ל קושיה הכית יוםף כאופן כזה ,רהנה כ שרת שואל ומשיכ )ח״ג מימן מ״ב(

כתכ על זה ,הגם ראמרינן כגמרא ׳מכאן ואילך עכורתן מחנכתן' ,היינו
רק היכא ראין להם שמן המשחה ,אכל כימי חשמונאי שמצאו שמן המשחה
שוכ צריכין למשיחה וגם המנורה ככלל כראי׳ כע״ז )דף נ״ב( ,׳כיון שנכנםו
עכו״ם להיכל יצאו כליו לחולין' ,וכשנשתמשו כהן לע״ז נאמרו ועשו מנורה
חרשה ,א״כ היו צריכין למשוח המנורה עור קורם זמן הרלקתה וממילא
ראו הנם כשמן גם כיום א'•

)נר למאח(

^ רי
נחסר מעט שמן מהשריית הפתילה
מצינו

)ביצה ל״ב ע״ב( שעל מנת להיטיכ את הפתילה היו צריכים להשרותה
כשמן ,מעתה גם כיום הראשון היה נם שהרי אע״פ שהיה כו

להרליק כרי יום אחר ,אך מכמות זו נפחת השמן שםפגה הפתילה כשרייתה
ומ״מ רלקה כל הלילהי

)מצות נר איש וביתו(

^ ריא
נשאר קצת שמן כדי ששמן הנס יתבטל בו
במה

שהקשה הכית יוםף כיון שהיה כפך כרי להרליק לילה אחר לא היה

ימי שמונה

־1־ פרק שני

קיא

ביום א׳ נם ,תירץ הט״ז שהנם היה שנשאר מיום הראשון שיהיה על מה
להול הברכה ,רברבר ריקן אין שייך ברכה.
ויש לבאר על פי דברי התום׳ )תענית יח( שכתבו בטעמא דשידא לית להו
רשות אלא בדבר הםמוי מן העין ,משום דלית להו רשות אלא בדבר הפקר.
ודבר הםמוי מן העין שהברכה שורה בו  -שנתרבה ,הוי הפקר ואית להו
רשות ע״ש ,ולפי זה איך ידליקו מהברכה שמן הפקר דלא הוי קודש ,דהתום׳
)בבא בתרא ל׳ ע״ב( כתבו דאין חצר קונה להקדש ,וצריך לומר כיון שנשאר שמן
מדבר מה שנתרבה ,קמא קמא בטל ומועלין בו למאן דאמר מועלין בגידולין,
ולפ״ז היה צורך שישאר קצת משמן הראשון למען יהיה כשר להדליק ,ומיושב
קושית הבית יוסף*

)שו״ת בית יצחק(

^ ריב
נתנו ביום הראשון שמינית מהשמך ואירע נס ונתרבה לכדי יום שלם
ע ל מה שהקשה הבית יוםף ,למה תקנו ח׳ ימים ,יש ליישב על דרך שכתב
הבית יוםף שחלקו השמן שבפך לשמונה חלקים ,ונתנו במנורה חלק
א' ,ואעפ״ב דלק כל הלילה .והנה יש להעיר על דבריו ,דצ״ע אי זה מחני
במנורה לקיים מצותו ,כיון דהתורה אמרה ״מערב ועד בקר״ ,ודרשו מהכתוב
שיתן להמנורה מדת שמן שראוי לדלוק כל הלילה ,ומםתמא הכוונה עפ״י
דרך הטבע ,אם כן עיקר המצוה שיתן שמן כשיעור זה ,והתורה הקפידה
על השיעור .ואם מעט שמן פחות משיעור הראוי דלק כל הלילה בנם ,עדיין
לא קיימו המצוה כפי כוונת התורה ,וא״ב כיצד יכלו לתת רק שמינית
מהשמן .וצריך לומר דהמעט שמן שנתנו להמנורה נתברך תיכף ונתמלא
בהנר עד כדי חצי לוג כפי השיעור בדרך נם.

ך^ן״,ן(

^ ריג
נתעבה השמן
והנלענ״ד

לתרץ קושית הבית יוםף ,שנעשה הנם בשמן באיכותו .פי׳
שנתעבה השמן והםמיך ,וכידוע כי כל שהשמן םמיך יותר כן
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ירלק יותר זמן .מעתה לא היו צריכים למלאות חצי לוג שמן ,שהרי אין
השיעור הזה מן התורה אלא כמו הרמכ״ם שצריך לשים שם כשיעור שירלק
כל הלילה .והנראה רהנם לא אירע כפך שנהפך כולו לעכ וםמיך ,אלא
כשעת המזיגה מה שנכנם לכזיך התעכה ,ועל כן שפכו כו רק שמינית
הכמות ,שלא היו צריכים יותר לפי עוכיו של השמן .נמצא שהי׳ נם זה ח׳
ימים מלאים ,וככל יום קיימו העכורה כהלכתה כרישון והמכה והרלקה.
)דעת תושיה(

^ ריד
נתרבה השמן הטהור ונשפך השמן הטמא לחוץ

עוד

י״ל ליישכ הקושיא כיתר שאת ,רהנה כוראי לא רצו ישראל להרליק
כשמן שמצאו כחיםור קצת מן השיעור ,רק הוםיפו מעט שמן טמא

למלאות השיעור .רק רהקכ״ה לא רצה ככך ,רהגם רעשו כרת וכרין ,ונתכטל
מעט השמן הטמא ,מ״מ היה רצונו ית״ש שירליקו רק כשמן טהור ,להראות
חיכתו עליהם ,לכן עשה להם נם ונתרכה השמן הטהור מעצמו ער שנתמלא
לשיעור הרלקת לילה אחת כלא הוםפת שמן הטמא .וכיון שהשמן הטהור
היה שמן המשחה שהוא יותר ככר ,כמכואר לעיל ,נמצא רשמן הטמא
הנוםף היה צף מלמעלה ,כטכע הקל שצף על הככר ,וכיון שנתמלא הפך
על כל גרותיו ע״י שנתרכה שמן טהור כתוך הפך ,נשפך לחוץ השמן
שלמעלה ,הוא שמן הטמא ,ונשאר כפך רק שמן טהור וכה הרליקו את
המנורה.

)מנורת הזהב(

^ רטו
ע״י הנס בריבוי השמן חזרו לעשות הפתילות עבות

ועוד

נראה לי על פי מה שכתכ המג״א )מימן תרע״ב( על השלטי הגיכורים,
שלמר כי השיעור של השמן הוא כרי שירלק חצי שעה  -מהשיעור

ששיערו ללילי טכת הארוכים שהוא חצי לוג ,וכתכ עליו המג״א ,רהכל לפי

ימי שמונה
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קיג

עובי חפתילח .א״כ י״ל דכשם שחילקו חשמן לשמונח חלקים ,כן נמי חילקו
את עובי חפתילות לח׳ חלקים ,באופן שלא ימשך מן חשמן אחר חפתילח
כי אם שמינית חשמן שחיח רגיל לבכל יום ,ראי לאו חכי יכלח חשמן מחרח
ולא מצו לחרליק ממנו כל שמונח ,אכן נעשח בו נם שמיר כשחילקו את
חשמן לח׳ חלקים ,נתמלא כבשאר לילות ,באופן שחיו יכולים לעשות
חפתילות עבות כמו שחיו רגילין בשאר ימים.

^ רטז
עשו פתילות עבות במיוחד
ובזה

אפשר לתרץ קושית חבית יוםף ,רחנח אפשר לומר רכאשר ראו
חכחנים חקרושים שנצחו את חיוונים וזכו ליכנם לביחמ״ק לעבור

עבורת בית אלוקינו ,ומצאו פך אחר של שמן מחור לחרליק בו את חמנורח
שחיא ערות שחשכינח שרויח בישראל כנ״ל ,רצו לעשות חירור מצוח ועשו
פתילות עבות כרי לחרבות אורו של חקב״ח וכמו שעשתח רבורח אשח
נביאח אשת לפירות ,ובזח תרווייחו אמת רבאמת חי׳ בפך כשיעור חרלקת
יום אחר כמ״ש בגמרא ,אבל זח בפתילות בינוניות ,ואמנם כיון שחם עשו
פתילות עבות לא חי׳ בו עור שיעור מםפיק אפילו ליום אחר ,ומיושב קושית
ב״י רשפיר חי׳ נם גם ביום חראשון.

)דברי יואל(

^ ריז
רביעית הלוג
עוד אמרתי ליישב באופן כזח ,רחנח במנחות )דף פ״ט( איתא ׳ושיערו חכמים,
איכא ראמרי מלמעלח למטח שיערו ואיכא ראמרי ממטח למעלח
שיערו ,מאן ראמר ממטח למעלח שיערו חתורח חםח על ממונן של ישראל,
ומאן ראמר ממעלח למטח שיערו אין עניות במקום עשירות׳ ,וברש״י שם
כתב על זח למ״ר ממטח למעלח ,שבתחילת נתנו רביעית ועמרו שם וראו
שאין םיפוק ושוב חוםיפו ער חצי לוג עכ״ל.

הנס ביום הראשון אירע בריבוי

קי ד

השמן = 4ימי שמונה

ובמנחות >דף כ״ח( איתא ,׳לא יעשה אדם מנורה כנגד מנורה ואפילו משאר
מיני מתכות ,ר׳ יוסי כר רכי יהודה אומר אף של עץ לא יעשה כדרך שעשו
מלכי כית חשמונאי ,אמרו לו משם ראי׳ שפודים של כרזל היו וחיפום כעץ,
העשירו עשאום של כםף ,חזרו והעשירו עשאום של זהכ׳ ,עד כאן.
עכ״פ הכל מודים שעשו אז מנורה חדשה או מטעם שהיונים לקחו
המנורה או מטעם שנטמאה המנורה הישנה כמש״כ הרא״ם ,רק שלא עשו
של זהכ אלא של כרזל לחכמים ,או של עץ לר׳ יוםי .ולפ״ז נצרכו לשער
מחדש כמה שמן נצרך ללילה למנורה כזו ,וכפרט שעשו מנורה משפודין של
כרזל ,וא״כ גם למ״ד ממעלה למעלה למטה שיערו מודה שאז שיערו ממטה
למעלה כיון שלא הי׳ להם שמן רק על יום אחד ,ונתנו כמנורה רק רכיעית
הלוג ואם יצטרכו להוםיף יוםיפו עליו ,ונעשה כו נם שלא היו צריכין להוםיף
עליו ,א״כ ראו הנם תיכף כיום א׳ ומיושכ קושית הכית יוםף.

^ ריח
ריבוי קודם ההדלקה שלא יאסר בהנאה מהיותו מעשה ניסים
באמת

יש לדקדק כיצד הדליקו המנורה כשמן שנתהווה דרך נם הלא
מנורה צריכה שיעור )שבת דף פ״ב ע״א( ,וכיון דמעשה נימים אסורה

כהנאה )תענית דף כ״ד ע״ב( הרי כתותי מיכתת שיעורא? אך לפי המכואר כגמ׳
)יבמות דף פ״ב ע״א( דכאיסור דרכנן אמרינן ״שאני אומר״ ותלינן להקל ,יש
לומר ,דנם ריכוי השמן התרחש טרם הדלקת הלילה הראשון ומותר מעתה
להדליק ככל לילה שככל לילה אני אומר ,ההדלקה הנוכחית משמן הטכעי
היה ואילו השמן הניסי שימש כהדלקת ליל אתמול•

)שו״ת ר׳ איסך

^ ריט
ריבוי שמונה פעמים
החשמונאים

חשכו לחלק את השמן הנמצא לשמונה חלקים ,וככל יום
לשים רק שמינית מהשמן ,ועשו פתילות דקות שמינית

מהרגילות ,כדי שידלק משך הזמן הראוי .אכל כשכאו לשפוך את השמן אל

ימי שמונה

־1־ פרק שני

ק טו

תוך המנורה כיום הראשון ,ראו שהפך לא נחסר ככלום ,ועל כן המשיכו
לשפוך מלא כל הכזיך ,וכך אירע מרי לילה כלילה .לפי זה נכר איפוא הנם
שארע כלילה הראשון יותר משאר הלילות כיון שלנר הראשון נתוםף השמן
שמונה פעמים•

)שו״ת עמודי אור(

^ רב
שהשמן נתרבה באיכותו ובחוזקו
לכאורה

כיצר יצאו ירי הובת הרלקת המנורה בשמן שנתווםף על ירי הנם,
הרי למנורה כשר רק שמן זית שגרל על עץ זית ונעשה מזית ולא

שמן של נם? אלא שהנם לא היה בכמות של תוםפת שמן אלא באיכות,
שכה השמן נתהזק והתרכז ורלק שמונה ימים .לפי זה מתורץ קושיית הבית
יוםף ,שהם שפכו את כל השמן שבפך למנורה אלא שבכל לילה נשרף הלק
שמיני מהשמן לפי שהתהזק כה השמן .נמצא שהנם היה גם ביום הראשון
בריוק כפי שהיה בשאר הימים•

)ר״ח מבריסק(

^ רכא
שמו את כל השמן במנורה ודלק רק חלק שמינית
מכיון

שהשמן שבפך הי׳ משוער ומרור שלא היה בו אלא להרליק יום
אהר ,ו׳אין הברכה שורה ברבר המרור רק ברבר הםמוי מן העין',

על כן לא הי׳ יכולת שהברכה תהול שם ,ועל כרהך הי׳ שם נם שהרליקו
׳ממנו׳ רייקא ,׳ממנו׳ ולא שנתוםף ,רק שהי׳ נם בשעת ההרלקה שלא נבער
מהשמן רק הלק שמינית ,וממילא הי׳ הנם ביום ראשון כמו בשאר הימים.
והגה״ק םיים :כן נראה לי ברור והוא נכון מאור בם״ד.

^ רכב
שמו פחות משיעור קבלת טומאה ואותו מעט דלק כל הלילה
וי״ל,

שמתהלה לא נתנו בה אלא שמן פהות מכשיעור ]קבלת טומאה[,

ק טז
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על רעת שבצאת הכוכבים כשתיטהר המנורה מטומאתה יוסיפו ויתנו בה
כל השמן כרי הרלקתה מערב ער בוקר .ואז נעשה להם נם שהמשיכה
לרלוק מזה המעט שנתנו בה ולא הוצרכו להוסיף ,ואז הניחו את השמן
שנשאר בפך עבור שאר הלילות וכרברי הבית יוסף•

)יציב פתגם(

^ רכג
שמו רק מעט מהשמן ודלק כל הלילה
לתרץ

קושיות הבית יוסף נלע״ר ,רהנה במנחות )דף פ״ט( איתא פלוגתא
כיצר שיערו כמה צריך להרלקת נרות המנורה .איכא למאן ראמר

מלמעלה למטה שיערינהו ,רהיינו שמתחילה נתנו לוג ,וראו שנשתייר בבוקר,
ופחתו בלילה השני וכן הלאה ער שראו שיש בו רי ללילות הארוכים ,ואיכא
למאן ראמר מלמטה למעלה שערינהו ,שמתחילה נתנו פחות מחצי לוג ,וראו
שאין סיפק והוסיפו והלכו ער שהגיעו לחצי לוג .ולא רצו לשער מלמעלה
למטה ,לפי שהתורה חסה על ממונן של ישראל עיי״ש.
וא״ב כיון דהדין הוא )שם פח ע״ב( נר שכבתה נדשן הפתילה נדשן השמן,
פירוש שכל נר שכבה מסיר הפתילה וכל השמן שבנר משום שאין עוד תקנה
לשמן ולפתילה שנעשו כדשן ופסולים להדלקה ,לפי זה יש לומר דחסו ולא
שפכו כל השמן למנורה בבת אחת ,רק מעט ממטה למעלה ,משום שמא יכבה
ושוב אין להדליק מהשמן שנשאר במנורה ,הלכך נתנו רק מעט ,שאם יכבה
לא יהא להם קלקול השמן כ״ב ,ויהיו יכולים ליתן שמן אחר במנורה ,ממה
שנשאר להם בפך ,ועל כרחם היו צריכין לעשות כן משום חשש שמא יכבה,
והקב״ה עשה נם שמעט השמן אשר נתנו בתחילה להמנורה דלק כל הלילה,
הלכך אף ביום הראשון הי׳ הנם וכן בכל הלילות ,וק״ל.

^ רכד
שמו שמינית מהשמן עם פתילות דקות ודלק באור צח ובהיר
ואפשר

לומר דלפי שהשמן שמצאו בפך הי׳ בו להדליק לילה אחת דהיינו
חצי לוג ,עשו בזה כתי׳ הבית יוסף שחלקו השמן לשמונה חלקים,
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וגם זאת עשו שגם עובי חפתילח חלקו לשמונח חלקים ,ונטלו רק חלק
שמינית רחיינו פתילח רקח לפי ערך שירליק שמינית חשמן בל חלילח מערב
ער בוקר עם פתילח חרקח .ולמען לחראות גורל חיוב של חירור מצוח
]רזח קלי ואנוחו בתיב ואז״ל חירור מצוח ער שליש[ ובי חירור מצוח
מילתא חיא חראח חקב״ח לישראל נם זח בי חלק שמינית מחשמן עם
פתילח רקח בזו חלק שמינית מן חנחוג ,חעלח אור צח ובחיר במנורת במו
בשאר חלילות אשר חורגלו בפתילת עבח ,וחי׳ חנם לצורך לפרםם גורל
חיוב של חירור מצוהי

)שו״ת מי יהודה(

^ רכה
שמן של ציבור
את

קושית חבית יוםף ז״ל אפשר לתרץ ,שחשמן חי׳ צריך לחיות לפי חרין
שמן של ציבור חבא מתרומת חלשבח ,ולבן נשאר תמיר מעט שמן

במנורת ,וחנם חל על מעט חשמן שחי׳ משל ציבור ,ולבן חי׳ חנם בבל יום,
בי בבל יום נשאר מח ,אחרי שרלק בל חיום ,ואם בי אפשר שחברבח ררך
נם תובל לבוא בפך ריק ,מבל מקום נשאר מעט שמן ברי לחראות חביבות
חציבור שחקב״ח רוצח בתרומת חלשבח.

^ רכו
שנשאר מעט שמן בפך
הגם

שביום ראשון רלקו חנרות משמן טבעי ,למרות זאת נם מופלא ארע
באותו יום שמן חשמים גרמו שישאר מעט שמן בפך ובעקבות זאת

יתעורר חבחן לעקוב אחר שמן ניםי חעלול לחופיע בפך זח .שבן אלמלא
נשאר מעט שמן בפך בי אז חיח חבחן מתייאש מלעקוב אחר נם חשמן
ולא חיח מרליק יותר מיום אחר.

),ג>ח א,ך(

קי ח
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^ רכז
שנתעלה השמן לבחינת אור הגנוז
או יש לישב רהנה היונים היו בבחינת עולם התוהו ,ררצו להשכיחם תורתך
ולהעבירם מחקי רצונך כראיתא בגט׳ )שבת פ״ח ע״א( ׳מלמר שהתנה
הקב״ה עם מעשי בראשית ואמר להם ,אם ישראל מקבלים התורה אתם
מתקיימין ,ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובהו /נמצא רע״י היונים שרצו
להשכיחם תורתך ולהעבירם מחקי רצונך החזירו את העולם לבחינת תהו
ובהו .וזה עולם השבירה רהאורות לא היו מתקיימים בכלים רנםתלקו
והכלים נשברו.
וכאשר גברה מלכות בית חשמונאי ונצחום נעשה עולם התיקון דהאורות
יכלו להיות בכלים) ,בדאיתא בבתבי האריז״ל חה היה בחינת עולם התיקון( בבחינת 'ויאמר
אלקים יהי אור׳ כדאיתא רזה רומז לעולם התיקון ,והפםוק הזה נאמר ג״ב
על אור הגנוז כמו שפרש״י ז״ל ׳וירא אלוקים את האור כי טוב ויבדל׳ -
הבדילו לצדיקים לעתיד לבוא .לכן כאשר זכו ישראל שיתגלה ׳ויאמר אלקים
יהי אור׳ דהיינו עולם התיקון ,זכו ממילא לאור הגנוז.
והנה נרות חנוכה רומזים ע״ז בבחינת עולם התיקון ,שהאורות מאירים
בכלים והאור נאחז בפתילה והמשכת האחיזה היא ע״י השמן ,ועיקר עולם
התיקון הוא ע״י המשכת האחיזה ,שלא יבא להםתלקות האור ח״ו ,ולידי
שבירת הכלים ,דע״י האחיזה לבד הרי גם בעולם השבירה היה האור בכלי
אלא שאח״ב נםתלק והיתה השבירה .ולפי זה עיקר עולם התיקון הוא בכלי
השמן ולא בפתילה דהרי הגורם להמשכת האחיזה הוא השמן ולא הפתילה.
וכאשר בחנוכה שנתעלה האור מאד בבחינת אור הגנוז כנ״ל א״ב לפי
גדלות האור צריך ג״ב עלוי לכלי השמן כדי שלא יהיה ח״ו שבירת הכלים,
רמזה באה השבירה שהכלים לא היו יכולים לםבול גודל האור כדאיתא
)אוצ״ח שער הנקודים פ״ד( .וזה הפי׳ ׳נעשה בו נם׳ ,היינו לשמן שנתעלה ,ועוד
דהדליקו ממנו ח׳ ימים .נמצא דגם בלילה הראשונה היה נם בשמן הנמצא.
)אמונת משה(
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^ רכח
שפכו אל המנורה פחות מרביעית ודלק כל הלילה

לתרץ

קושית הבית יוסף ,ע״פ מה שמבואר ברש״י )ע״ז דף ל״א( שמשקין
אינן מקבלין טומאה בפהות מרביעית הלוג ,והנה הרא״ם הקשה מה

הועיל בל הנם מפך השמן טהור הלא גם המנורה נטמאה ביון שטמאו בל
הבלים ובשנתנו לתובו השמן נטמא גם השמן ,וי״ל שברצונם היה ליתן
למנורה בפהות מרביעית הלוג ברי שלא יטמא השמן ,אך מטעם ראמרינן
׳מערב ער בוקר  -תן לה מרתה שתהא רולקת מערב ער בקר' ,ברצונם
היה להוםיף אה״ב שמן באופן שלא יהי׳ שם רביעית הלוג ברי שלא יטמא
השמן ,ונעשה בו נם שלא הוצרבו להוםיף על השמן ומעט השמן רלק בל
הלילה ,וממילא ראו הנם תיבף ביום א/

^ רכט
שפכו מעט שמן למנורה וראו שנשאר הפך מלא
וי״ל ליישב קושית הבית יוםף ,רהרין נותן שיהלקו השמן שבפך לשמנה
ימים ,ליתנן אהר מששה עשר בלוג לבל נר בבל לילה ,ויעשו פתילות
רקות לפי ערך מיעוט השמן ,וירליקו בל שמנה ימים בטהרה ,ובלי םפק בי
בן עשו] ,ובמו שהתבאר שאין שיעור לפתילה ושמן מה״ת[ אלא שבשפבם
מן הפך למנורה ראו שלא הםר הפך בלום בשפבם למנורה ,והרי הוא במעין,
ובשראו ברבת ה׳ אתם ,שפבו בשלימות הצי לוג לבל נר ,והפך נשאר
במלואו ,ומ״מ בליל שני לא םמבו אניםא ,ורצו להלק השמן לשבעה לילות
הנותרים ,וראו ג״ב בי הפך איננו הםר ושפבו במו בן בשיעור הרגיל ,ובן
בליל ג׳ רצו להלק על ששה לילות ובו׳ ער םוף השמנה לילות.
נמצאו שבליל א׳ הי׳ ג״ב הנם] ,בי לולא הנם היו מדליקין שיעור מועט
במו שנתבאר[ .ולא עוד אלא שהי׳ הנם מרובה ביום א׳ ,שהרי ניתוםף בו
שמנה פעמים )כנגד הימים העתידין( מבפי שחשבו ,ובליל ב׳ הי׳ הנם ז׳ פעמים
במו שחשבו ליתן לבל נר וב] בולם.
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^ רל
שתי מנורות
עוד יש לומר באופן כזה ,רהנה ב שרת שו״מ קמא ח״ג סימן ע״א הקשה
על מה שתי׳ המהרש״א שהרליקו בשברי כלי חרם ,הלא בע״ז ) ד ף מ״ג(

איתא שהרליקו בשפורין של ברזל ,והניח בצ״ע .ובם׳ בכור שור הקשה ג״ב
על המהרש״א הלא מנורה של חרם פםול לרברי הכל הבאתיו לעיל.
וכדי ליישב דברי מהרש״א התמוהין נ״ל לומר דבר חדש ,שהדליקו אז
בשתי מנורות אחת של חרם בהיכל ,ובשפודין של ברזל בחצר ,של חרם
בהיכל  -הגם שמנורה של חרם פםול זה דוקא אם יש עצה להדליק במנורה
אחרת בטהרה ,אבל שם שלא הי׳ אפשר להדליק בפנים בשום כלי כיון שהיו
מטמאין אותה בנגיעה ,מותר הי׳ להם להדליק בשברי כלי חרם שהן טהורין,
ובכדי לקיים גם הדלקת המנורה במנורה כשירה הדליקו גם בחצר בשפודין
של ברזל ,אף שנטמאו השפודין בנגיעתן כיון שכבר הדליקו בהיכל בטהרה
ומה שחםר זה השלים זה.
ובזה מובן הא דאמרינן ׳והדליקו נרות בחצרות קדשך׳ ,והקשו על זה
הא בעינן מנורה נוכח השלחן ,והשתא אתי שפיר ,דכיון שכבר הדליקו
נוכח השלחן ,רק כדי לקיים גם במנורה כשירה אף לכתחילה שרי להדליק
בחצר ,וממילא לא קשה קושית הבכור שור וגם קושית השו״מ ,כיון דבגמרא
שם אנו דנין על כשרות המנורה ,ושפיר מביאין ראי׳ מבית חשמונאי איזה
מנורה כשירה להדליק אבל של חרם פםול ,ואפשר עוד שלאחר ח׳ ימים
שנטהרו מטומאתן הדליקו עוד באותן שפודין בהיכל עד שהעשירו כדאיתא
בגמרא.
ובזה מיושב קושית הבית יוםף דגם ביום א׳ הי׳ הנם כיון דהי׳ נצרך
להם אז שמן להדליק בשתי מנורות ,אחת להדליק בטהרה וזה דוקא הי׳
אפשר להם בשברי כלי חרם שהן טהורים ,ואחת להדליק במנורה כשירה
הגם שנטמאה ,וכאשר התחילו ליתן שמן במנורה אחת ראו תיכף שלא
נחםר .מהשמן והדליקו גם בשני׳ וראו הנם תיכף ביום א׳.
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^ רלא

תוך כדי שפיכת השמן כבר נתמלא בשמן נס
בספר

אמרי נועם פרשת מקץ כתב לתרץ באופן כזה ,דהנה בתוספות
ברכה יש ב׳ בחינות ,לפעמים בא הברכה כאשר כבר כלה מה

שיש בתוך הכלי כמו גבי שונמית אז באה הברכה ונתמלא הכלי עור הפעם,
ויש עור בחינה שנית טובה יותר מזו אשר הברכה באה תיכף בעור שיש
עריץ בהבלי במלואו וטובו ובעת הורקה מהכלי אינו מתחיל לחסר כלל,
והוא בחינת ישועה כזו אשר אין צריך להמתין ער שיבוא בבחי׳ מיצר
למרחב רק שאין מיצר כלל .וזה ענין השני הי׳ בנם חנוכה ,שתיכף
כשהתחילו להוריק השמן מהפך לא נחסר כלל ,ונתמלאה הברכה בעור
שהכלי הי׳ במלואו .וע״ב ניחא שעושין ח׳ ימין חנוכה ,כי בחינת נם כזה
הי׳ גם ביום א׳.
והק שה על זה ,הלא אם באה הברכה תיכף ביום א׳ א״ב ביום השמיני
לא היה ברכה כי היה להם בשלימות הפך שמצאו ,וא״ב מדוע מדליקין גם
ביום השמיני ,ותירץ די״ל דבאמת הענין מחמת ספק כי לא נודע לנו אופן
הברכה אם הי׳ כמו בשונמית א״ב ביום א׳ אין צריכין להדליק ,ואם היתה
הברכה באופן השני כנ״ל א״ב אין צריך ביום השמיני להדליק ,וע״ב מספק
צריך לעשות ח׳ ימים*

)אמרי נועם(

פוק ג'

גם ליום
הראעזון לא היה
מספיק שמן

הפרק השלישי
יבאר באופנים שונים ,נהרא נהרא
ופשטיה ,כי למעשה אף ליום הראשון
לא היה שמן כל צרכו בפך הנמצא ,כאשר
תחזינה עיני המעיין.
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פרק שלישי

גם ליום הראשון לא היה מספיק שמן
^ רלב
לא היה אפילו ליום אחד
ו ל אהא בשאילתות פרשת וישלה אות ל״ה גרם לא הי׳ בו להדליק אפילו
)ספר האשכול ,וכ״ה בברכי יוסף(

^ רלג
חלק מהשמן נבלע בפך
עוד יש לומר דהפך ההוא הי׳ מהזיק שיעור יום אהד ,אבן מפני שאי אפשר
שלא יבלע הבלי מעט מן השמן בדקיי״ל )ב״מ מ׳( דלמאה לוג שמן
מנבה לו ג׳ לוגין מה שבלעו הבלים ,וא״ב בשנשפך השמן מן הפך אל
המנורה נהםר שיעור הבלע ,ומשו״ה קבעו שמונה .או משום שא״א שלא
ישאר אפם מה בפך ,והיינו שלא היה שיעור בי אם בצמצום ,וא״ב נשאר
על ברהך

)נחלת אריאל ,וכ״ה בברכי יוסף ,ייטב פנים ,חידושי מהרצ״א(

^ רלד
בעת השפיכה למנורה נשפך מעט שמן החוצה
וי״ל רזה היה הנם בלילה הראשון ,דבאם באמת היו מדליקין בפך עצמו,
באמת היה להדליק לאותו לילה ,אך ביון שנצרך להדליק ׳ממנו׳ ולא
׳בו׳ ,דהיינו שהיו צריבים לשפוך את תוך המנורה ,ומביון שהיה השמן
מצומצם ,ממילא נשפך מעט ארצה ע״י המריק מבלי אל בלי ,וגם בע״ב
היה נשאר מעט שמן בהפך ,וידוע מה שאמרו על בעל ׳קדושת לוי׳
מבארדיטשוב ,שאילו היה הוא הבהן גדול ,היה שופך את בל השמן מרוב
ההתלהבות ,ועב״פ יש לומר גם באיש פשוט המדליק המנורה בביהמ״ק

קכו
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ויורע שהוא מצומצם ,יהיה לו מזה גופא פחר וישפוך ארצה מעט ,וממילא
היה הנם בלילה הראשונה גם •P

)חידושי ר׳ נחמיה(

^ רלה
כששפכו מהפך למנורה נשאר קצת שמן דבוק בפך
בישוב

קושיה הקרמונים למה התקינו שמונה ימי חנוכה ,הלא הנם לא
היה רק שבעה ימים כי ליום אחר היה שמן בפך הנמצא ,יש לומר

רהנה לכאורה יש לרקרק על לשון הגמ׳ בשבת ׳ומצאו פך שמן אחר ולא
הי׳ ״בו״ להרליק אלא יום אחר ונעשה נם והרליקו ״ממנו״ שמונה ימים',
מה זה שרייק ״בו״ ו״ממנו״.
וי״ל דאיתא בב״ר ויחי עה״פ ״פחז כמים אל תותר״ ,שאם מערין מים
מכלי אל כלי אחר לא נשאר שום מים בהבלי הראשון ,אבל אם מערין שמן
מכלי לכלי אחר אי אפשר שלא ישאר דבוק ממנו גם בכלי ראשון .ומעתה
יש לומר שלא הי׳ בפך אלא שיעור מצומצם ,וכל זה אם הי׳ אפשר להדליק
בפך עצמו ,אבל מאחר שהוצרך לערות מהפך לתוך המנורה ,וכיון שאי
אפשר בעולם לערות שמן לכלי אחר שלא ישאר דבוק ממנו בהבלי הראשון,
ממילא במנורה לא הי׳ די אפילו ליום אחד.
וז״ש ולא היה ״בו״ פירוש בהפך עצמו אלא להדליק יום אחד ,שגם אם
היו מדליקין בהפך עצמו היה רק על לילה אחת ,ונעשה נם והדליקו ״ממנו״
פירוש שעירו השמן ממנו לתוך המנורה והדליקה ״שמונה ימים״.
)משמרת אלעזר(

^ רלו
באמת לא היה בכד מספיק שמן אף ליום א /ואירע נס ונתרבה
השמן
לתרץ

קושיית הבית יוםף יש לומר ,דלא הי׳ להם מתחלה מה ליתן במנורה
כגירםת השאילתות ׳שלא היה בפך להדליק אפילו על יום א״,
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ממילא לא היו יכולין ליתן שמן במנורה ,שלא הי׳ בו כשיעור שירליק מערב
ער בוקר ,ועפ״י הלכה צריך ליתן בה כשיעור  -תן בה כרי מרתה ,והיו
צריכין להשלים השיעור בשמן טמא ,על כן הוצרך לבוא הברכה בהכר עצמו
קורם שנתנו אותה למנורה כרי שיהי׳ בו שיעור על יום אהר ,וברכה כזה
לא מצינו עור בפעם אהר שיבוא ברכה בכר ,רק במנורה ,נמצא שהי׳ נם
מופלא מה שנתברך השמן בעורו בהכר.
והנה זה הנם לא הי׳ רק ביום א׳ שאז הי׳ רבותא שבא הברכה בעוד
השמן בכד ,אבל בשאר הימים שהברכה הי׳ בהמנורה זה לא הי׳ רבותא,
שזה הי׳ שכיח מאד - .וניחא בזה םתירת השאילתות דמתחלה לא הי׳ בכד
אפילו להדליק יום אחד ובא הברכה ונתרבה השמן בעודו בכד ונעשה
להדליק בו יום אחי•

)ספרי חסידות(

^ רלז
השתמשו בחלק מהשמן עבור המנחות
עוד יש לומר לתרץ קושיית הבית יוםף ,דהנה הפני יהושע )שבת כ״א ע״ב(

הקשה כיון שנטמאו כל השמנים ולא נשאר אלא פך אחד ,מהיכן היה
להם השמן למנחות בכל אותן הימים .ויש לומר דאכן נטלו מהשמן שמצאו
גם למנחות וע״י זה נחםר משיעור ההדלקה גם ללילה הראשונה ,ובזה
מתורץ קושיית הבית יוסף•

)מנורת הזהב(

^ רלח
בפך היה רק לוג אחד
ולתרץ

קו׳ הבית יוםף נראה ,דהנה השאלתות כתב ׳דההוא ״לוגא״
דאישתכח בהיכלא והוה ביה שיעורא יומא חד ,ואדליקו מיניה

תמניא יומי׳ ,ואח״ב כתב ׳ומאי חנוכה ,דתניא בכ״ה בכםליו ובו׳ ולא מצאו
רק פך אחד שהיה מונח בחותמו של כה״ג ולא היה להדליק בו ׳אפילו׳
יום אחד׳ ,ודבריו םותרין לכאורה.

קכח
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ולענ״ד דמלשון השאילתות משמע דלא היה בפך רק לוג אחד ,ועי׳ רש״י
לקמן גבי שהי׳ נותן בו במרת חברותיה שפירש  -׳חצי לוג שהי׳ די ללילי
טבת הארובות׳ ,א״ב הי׳ באמת מספיק הפך על נר מערבי וגם עוד על נר
אחד ,אבל לא הי׳ בו די סיפוק על בל הנרות ,ושפיר בתב השאילתות ד׳לא
הי׳ די אפילו ללילה אחת׳  -ור״ל לבל הנרות .ומש״ב בתחילה דהוה ביה
שיעורא יומא חד ,ר״ל דעב״פ ליום אחד היה די לנר מערבי ועוד נר אחד,
ועל בן קבעו שמונת ימים ,דגם ביום ראשון בבר נעשה נם*

)דברי

^ רלט
הוריקו את השמן מפך לפך
לתרץ

קושיית הבית יוסף יש לומר ,דהנה התום׳ הקשו דהשמן הנמצא
בפך הוה ליה למיחש שמא הסיטוהו עבו״ם וטמאוהו דהא גזרו

עליהם שיהיו בזבים ,ובפשוט יש לומר דהא לא הוי רק ספק ,ומבואר
בפסחים )דף ט״ס דלמ״ד טומאת משקין דרבנן אין משקין מקבלין טומאה
מספק ע״ש ,וא״ב לא נטמא השמן מספק .אמנם לבאורה עדיין קשה דהא
אם הסיטוהו נטמא גם הפך וטומאת בלים הוא מדאורייתא ,וא״ב הפך
שפיר טמא מספק וקיימא לן דאסור להבנים בלי טמא למקדש וא״ב איך
הבניסו הפך במקדש להוריק השמן למנורה הא הפך היה טמא.
אך זה אינו ,אף דהפך היה טמא מספק ,מ״מ היה עצה להוריק השמן
למנורה ,דיבלו להוריק השמן מהפך לבלי אחר ומאותו הבלי להמנורה ,וא״ב
שוב היה באן חסרון שני הורקות שנשאר גם בהבלי השני מעט שמן שוב
לא היה להדליק בל הלילה והוצרך לנם שדלק בל הלילה.
)מאיר עיני חכמים  -אוסטרובצא(

^ רמ
החשמונאים אמרו שמצאו ליום אחד כדי לדחות הכישוף
לתרץ

קושית הבית יוסף יש לומר דבשבאו הבהנים להיבל לחפש השמן,
ויראו שמא בוהות הטומאה יעבבו שלא ימצאו פך שמן טהור,
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קכט

הוציאו שמועה שמצאו ככר על יום אהד להדליק ,כדי שלא יהיה מכשפים
שיעככו ,כי יהשכו שככר מצאו ,ועי״ז ימצאו כקל על אותו היום להדליק,
אכל כשמצאו כאמת אה״כ ,היה כו פהות מיום אהד ,ונעשה נם אף כיום
ראשון ,ומיושכ קו׳ הכית יוםף ,דלעולם לא מצאו אפילו על יום אהד ,רק
אמרו שמצאו על יום אהי•

)נר המא,ך(

^ רמא
היה להם רק פתילות עבות ובהם לא יכלו להדליק כל הלילה בטבת

לתרץ

קושית הכית יוםף ,יש לומר כהקדם מה דאיתא כמםכת שכת פרק
כמה מדליקין )דף כ״א ע״א( ׳תני רכה כר מתנה כגדי כהונה שכלו

מפקיעין אותן ומהן היו עושין פתילות למקדש׳ ,ושם כמםכת שכת )כ״ח

ע״ב( ׳פתילות הכגד שקיפלה ולא הכהכה ר״א אומר טמאה היא׳ ,ומפרש
שם כגמ׳ )כ״ט ע״ב( מאי ׳פתילות הכגד׳  -דעדיין כגר הוא אכל פתילה לא
מיטמא לכ״ע .ואיתא כגמרא ׳כגדי פרושים אין כודלין מהם ואין זורקין
אותן אלא מצניעין אותן׳ ]אולי הכוונה לגמ׳ מגילה כ״ו ע״כ תשמישי קדושה
אין נזרקין רק נגנזין[ .ולמדין מזה דמםתמא כשנכנםו היוונים לכהמ״ק ויצאו
משם כל הכהנים ,הניהו שם כל הכגדי כהונה שכלו כמקום הצנוע ,ואה״כ
כשהזרו לאהר שנצהו את היוונים לא היה להם פתילות אלא אותן שהיו
ככר עשוין פתילות כשעה שנכנםו היוונים להיכל ,ראותן הפתילות לאו
מקכלי טומאה נינהו.
ובפייט יםד שארכעים וארכע חדשים נשתהו שם היוונים ,ונודע דככםלו
כאו חשמונאים וכיכשום והדליקו מן הפך שמצאו שם ,ומזה יוצא דכניםן
כאו היוונים לשם ,דמ״ד חדשים עולה לג׳ שנים ושמונה חדשים ,ומניםן עד
כםליו ח׳ חדשים ,וכחזקוני איתא ]וכ״כ כתום׳ מנחות פ״ט .כשם הירושלמי[
הא דשיערו חכמים חצי לוג למנורה לכל הלילות שכשנה ,אף דפעמים
הלילות קצרים ופעמים ארוכים ,משום דהכל הי׳ תלוי כפתילות ,כניםן
שהלילות הם קצרים היו פתילות מעוכין ,וככםליו שהלילות ארוכים היו
הפתילות דקין.

קל
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ובזה יובן ,דהשתא מוברע ממילא שהנם הי׳ בפך גם בלילה ראשונה,
אף שהי׳ בפך שיעור לילה אחת ,ביון דהפתילות לא היו עשויים לשיעור
לילה זו ,לפי שאת הפתילות הבינו ביומי ניםן שהלילות אינם ארובים בלילי
בםליו ,ועשו פתילות מעובים במקצת ,ובלילי בםליו בעינן פתילות דקות
ביותר ,ואעפ״ב דלקו הנרות בל ליל ב״ה ,ושפיר היה נם ביום א׳ ,ודו״ק
היטב.

)הגאון ר' יוקל הלוי הורוויץ(

^ רמב
היה מספיק רק ליום אחד ולא ללילה
הבית

יוסף הקשה מה היה הנם בליל ראשון ,ונראה לי דלפי מה שבתוב
׳ולא היה בו להדליק אלא יום אחד׳ ,הפירוש בשיעור הדלקה של

יום ,אבל להדלקת לילה נצרך יותר והיה נם שדלק בל הלילה ,והנה יש
לומר דאף ביום ולילה שוים נצרך יותר להדלקת לילה משום בין השמשות
דמדליק המנורה בערב שבת קודם בין השמשות ,ובמם׳ שבת )דף ל״ד( סובר
ר״י דשיעור בין השמשות תרי תלתא מיל ,ולפי דברי הלבוש דשיעור מיל
רבע שעה וחצי רבע ,הוי בין השמשות רבע שעה ,וי״מ בירושלמי ברבות
)פ״א ה״א( דגם בבוקר יש בה״ש ע״ש ,א״ב שני בה״ש הוי שיעור חצי שעה,
לבך מדליקין חצי שעה במו שהי׳ בלילה הא׳ הנם חצי שעה ,ודו״ק.
)אור תורה  -אוסטרובצא(

^ רמג
היה נראה שיש בפך ליום אחד
ואפ״ל

בם״ד לתרץ הקושיא ,דלעולם לא היה בו להדליק אפילו על יום
אחד ,רק הקב״ה ידע ,שאם הבהנים יראו שאין בו בדי להדליק

יום אחד לא ירצו להדליק ,דהא תן לה בדי מדתה בתיב ואין סומבין על
הנם ,לבן עשה הקב״ה נם שהבהנים בזמן שיסתבלו על השמן ,יהי׳ נראה
להם באילו יש על יום אחד ,וידליקו המנורה ,ותיבף אחר הדלקה יראו
האמת ,שאין בו אפילו על יום אחד ,ביון שבבר הדליקו ,ולבן באמת לא
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היה אפילו על יום אהד ,רק היה נראה להם בשעת הדלקה כאילו יש על
יום א׳ כדי שידליקו ,ומיושב קושית הבית יוםף ,דבאמת לא היה אפילו על
)נר המאיר(

יום

^ רמז
היה רק ליום אחד מצומצם וצריך שיהיה ברווח
עוד אפשר לתרץ קושית הבית יוםף ,עפ״י מה דקיימא לן ׳אי אפשר
לצמצם /וכיון שאי אפשר לצמצם ,גם מידת השמן אי אפשר ,וממילא
נצרך לעולם מעט יותר מהצי לוג ,כדי שיהיה בו הצי לוג ודאי ,ועפי״ז יש
לומר ,דהא דקאמר שהיה בו הצי לוג ,היינו שהיה מצומצם כנ״ל ,וממילא
לא הוי אפילו ליום א' ,כיון שלעולם נצרך מעט יותי•

)נר למאח(

^ רמה
הכלי בלע כשיעור חצי שעה
הבית

יוםף הקשה מה היה הנם בליל ראשון ,ונראה לי משום דנטמאה
המנורה ועשו מנורה הדשה ,ומבואר ביו״ד מימן צ״ב דנר ׳קרוזיל׳

יש לו דין כלי ראשון ,אם כן בלעה המנורה מהשמן ונפהת השיעור,
דבמנורה ישנה שבע מבלוע ואינו פוהת ,כמ״ש הט״ז )פי׳ צ״ג( ,אבל הדשה
בלעה ופוהת ,והי׳ נם שדלק כל הלילה.
ובשוח״ט ד׳ט( כתב דמתשרי עד טבת הלילה לוה מיום אחד משלשים
בשעה ,נמצא אז הי׳ הלילה ט״ו שעות .וכן לפ״ד התרומת הדשן אף ביום
ולילה שוים הוי משקיעת החמה עד נץ החמה ט״ו שעות ,והפרי מגדים
באו״ח כתב דהכלי הוא חלק שלשים ממה שיש בתוכו ,נמצא דהבלוע הוא
כשיעור חצי שעה ,לכך מדליקין חצי שעה כמו שהי׳ הנם בלילה הא׳ חצי
שעה■׳ ורי*?•

)אור תורה  -אוסטרובצא(

גם ליום הראשון לא היה מספיק
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^ רמו
הפך שמצאו היה משמן המשחה שדולק פחות משמן המנורה
לתרץ

קושיית הבית יוסף יש לומר ,רהנה בתב בקב הישר פרק צ״ו )וכן

כתב הש״ך על התורה( רפך שמן שמצאו ,הי׳ צלוחית של שמן המשחה,
אשר באותו צלוחית היו מושחין מלבי ישראל ובל בהן גרול שהי׳ טעון
משיחה .והנה שמן המשחה הוא בבר יותר מסתם שמן זית ,רממולא הוא
בבל מיני טממנים ,וטבע השמן הוא שבל מה שהוא יותר זך וצלול בוער
משך זמן מרובה יותר ,ופשוט הוא בי הסממנים שבשמן המשחה אע״פ
שמעורבים יפה יפה ונעשו חלק מגוף השמן ,מ״מ בוראי נתמעט על ירן
מרת השמן.
ובפך זה שמצאו הי׳ להדליק בו יום אחד בלשון גמרא דידן - ,אם היה
שמן סתם ,אבל ביון שהיה שמן המשחה לא היה בו להדליק אפילו ללילה
אחד ,בי אותו מרה של שמן זית פשוט שיש בו שיעור הדלקה ללילה אחת,
אבל אם הוא עב ומעורב בסממנים יתמעט זמן בעירתו ולא יהיה בו עוד
די סיפוק הדלקת לילה אחת ,ונעשה נם גם בלילה הראשונה שדלק בל
הלילה.

)מנורת הזהב(

^ רמז
השתמשו בקצת מהשמן כדי לראות איך לתקן הפרצות
ומעתה

מיושב שפיר קושיית הבית יוסף ,דבאמת היה בשמן שבפך שיעורא
דיומא חד ,אבל זה לא היה מספיק אלא להדליק את המנורה

בדרבה בז׳ נרותיה ,אבל ביון שהוצרך להם שמן בשביל ח׳ נרות ,שהרי
הוצרבו ליקח מן השמן שבפך בדי להדליק עוד נר אחד ,להשתמש לאורו
בדי לתקן הפרצות ,לבן בשבאו להדליק את המנורה לא היה מספיק השמן
שבפך אפילו על יום אחד ,ולבן היה נם גם ביום הראשון ומיושב קושית
הבית יוסף•

)דברי יואל(
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קלג

^ רמח
השתמשו בשמן כדי לנקות המנורה
לתרץ

קושיית הכית יוסף יש לומר ,שהיו צריכים מעט מהשמן כדי לנקות
את המנורה ,ולכן נחםר מעט מהשמן ,ואתי שפיר שהיה הנם גם

כיום הראשו!•

)שערי שלמה(

^ רמט
חינוך בכלי שרת
עוד יש לומר קצת כאופן אחר ,דהנה הגאון ר׳ מנחם זעמכה זצ״ל הוםיף
להקשות עוד על הכית יוםף ,האיך חלקו השמן לח׳ חלקים דא״כ היה
מגיע פחות מחצי לוג לכל לילה ומכואר כזכחים )דף פח( דאין כלי שרת
מקדשים אלא מלאים ,א״כ לא נתקדש השמן ככלי שרת.
ותירץ דהנה התום׳ הקשו שם וז״ל ׳תימא למה הי׳ צריך לקדש השמן
ככלי שרת וכו׳ ,ופירש כצאן קדשים דקושית התו׳ הוא דנהי דכשמן צריך
קידוש הלא המנורה עצמה הוי כלי שרת ול״ל לקדשה כמדה של חצי לוג,
ואמר על זה הגאון ז״ל דכעת שהיו צריכין למדוד השמן למנורה הי׳ הוכה
למדוד השמן ככלי שרת של חצי לוג ,אכל כאמת גם המנורה קידשה השמן
פעם כ׳ כדאי׳ כםוטה )דף י״ד( אהא דתניא ׳ונותנה ככלי שרת ומקדשה ככלי
שרת׳ ,ופריך ׳למה לי לקדשו הא קדשא חרא זימנה׳ ,ומשני ׳מידי דהוה
אדם ,דם לאו אע״ג דקדשא םכין כצואר כהמה הדר מקדש לי׳ ככלי שרת
הכא נמי לא שנא׳ ,ולפ״ז כשחילקו השמן לח׳ חלקים שוכ לא היו צריכין
למדוד השמן כהכלי רחצי לוג כיון שלא הי׳ להם ,וממילא נתקדש השמן
ע״י המנורה.
ולפ״ז לא קשה גם קושיה האדמו״ר מכעלז זצ״ל שלא היו צריכין לקדש
השמן ונתקדש כמנורה ,אולם כל זה ניחא מליל כ׳ ואילך שפיר יש לומר
דנתקדש השמן כמנורה כיון שככר היתה כלי שרת שנתחנכה כליל א׳ אכל
כליל א׳ שעשו אז מנורה חדשה כמכואר ועדיין לא נתחנכה המנורה ,א״כ
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כשנותן השמן למנורה הוי כנותן בכלי חול ,וע״כ היו צריכין לקדש השמן
מקודם בכלי שרת ,וגם הי׳ להם חצי לוג שמן שאפשר לקדשו בהבלי שרת
של חצי לוג ,ולפ״ז מיושב קושית הבית יוםף כיון דליל א׳ היו צריכין לקדש
השמן בכלי שרת א״כ נשאר מעט שמן בדופני הכלי שרת וגם מעט שמן
נשאר בדופני הפך ונחםר משיעור חצי לוג ,וע״כ היו צריכין לנם גם ביום

א' ב^״ל•

)נר למאה(

^ רנ
כשטלטלו המנורה מחוץ לפנים נשפך מעט שמן
לתרץ

קושיית הבית יוסף יש לומר ,דהנה בחתם סופר כתב דהדליקו בחצר
כדי לפרסם הנם עיי״ש .אבל לכאורה צריך לומר דהיה רק הדלקה

בחוץ ואח״ב היו צריכין להכניס אותו בפנים ,לקיים מצות הדלקה במקומו,
ועל פי זה אפשר לומר ראם הי׳ מדליקין אותה בפנים הי׳ נשאר בו אכן
שמן על יום אחד ,אבל היות והדליקו את המנורה בחוץ ,כיון שהיה צריך
להגביה את המנורה ולהכניסה בפנים ,היה נשפך קצת מן המנורה לחוץ,
ולא היה אפילו על יום אחד ,ושפיר מיושב קושית הבית יוסף דסוף כל
סוף לא היה בו אפילו על יום אחי•

)נר המא,ך(

^ רנא
לשיטת הרמב״ם צריך להדליק גם ביום ובפך היה רק בשביל הלילה
ע ל קושית ב״י דלמה תקנו ח׳ ימים הלא היה בפך כדי להדליק לילה אחד.
יש לומר דהנה הרמב״ם ורש״י נחלקו בפירוש קרא דלהעלות נר תמיד,
ודעת הרמב״ם כי הכהן הי מטיב המנורה כל יום בבוקר ומדליקה ,והיתה
דולקת כל היום וכל הלילה ,וזה הוא הטבת הנרות שהיתה עבודה במקדש
בכל יום.
ולפענ״ד יש מכאן ראיה גדולה להרמב״ם ,דלכאורה קשה קושית הבית
יוסף מה זה שתקנו ח׳ ימים הלא לא הי׳ הנם רק שבעה ימים ,אולם מקושיא
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זו הכריח הרמב״ם דינו הנ״ל ,דלפי זה לשון הברייתא יהי׳ מדוקדק מאד,
דודאי אף ביום הראשון הי׳ היכר גדול לנס ,והוא דבפך זה לא הי׳ בו
להדליק רק ״לילה אחת״ ונעשה בו נם והי׳ בו להדליק גם ״ביום״ ראשון,
והוא כדעת הרמב״ם שגם ביום היו מטיבין ומדליקין המנורה ,אולם בפך לא
הי׳ להדליק רק על לילה אחת ולא על לילה ויום ,רק שנעשה בו נם והדליקו
ח׳ ״ימים״ ר״ל אף ביום הי׳ מדליקין בו ,א״ב הוכר הנם גם ביום הראשון,
ואתי שפיר בעזהי״ת.

)הגאון ר' יוסף מצעצאוויץ ,וכ״ה בברכי יוסף(

^ רנב
מנכין את שיירי הנר
עוד יש לומר שבאותו פך היה רק בצמצום ללילה אחד ממש ,והרגילות
היא כשהנר דולק אינו מכלה עד תומו ממש ,כי אם משאיר מעט
שמן בשולי הנר שאין כה באש לאוכלו ,וא״ב יש לומר שאף ללילה הראשון
לא היה די שמן ואעפ״ב דלק כל הלילה•

)ססך,ם(

^ רנג
מרוב התלהבות הכה״ג נשפך חלק מהשמן בדרך
כתב

לי מו״ח הגה״ח שליט״א לתרץ קושיית הבית יוסף ,על פי מה שכתב
בספה״ק אגרא דבלה לפרש דברי רשיז״ל ׳מגיד שבחו של אהרן שלא

שינה׳ ,שהי׳ צדיק אחד שהיה משמש בבית המדרש ובעת שמילא הנרות
הי׳ שופך השמן לחוץ מגודל דביקות בהשי״ת ,ולזה שיבח הכתוב את אהרן
שעם רוב דביקותו לא שינה ממעשה המנורה ולא שפך השמן.
ובבחינה זו יש לומר ,דהחשמונאים הקדושים לא הגיעו למדריגת אהרן
הכהן ,רק היו במדריגת הצדיקים הנ״ל ,ובעת שרצו לשפוך השמן במנורה
שפכו קצת לחוץ מגודל דביקותם והתלהבותם ,ולא עוד אלא שהיו טרודים
במחשבתם הטהורה לכוון כוונות קדושות להמשיך הנם לכל שמונת הימים,
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ובזה נתמעט השמן קצת ולא נשאר אפילו ללילה אחד ,והיה נם גם בלילה
ההוא .עב״ד מו״ח שליט״א•

)מנורת הזהב(

^ רנד
משום שהדליקו בשברי חרס שאינם מכילין חצי לוג שאינם
מקבלים טומאה ואעפ״ב דלק כל הלילה

לתרץ

קושית הבית יוסף נראה ,דהנה יש להקשות איך הדליקו במנורה
בטהרה ,והלא המנורה עצמה היתה טמאה ,שהרי טמאוה היוונים.

ואין לומר שעשו החשמונאים בעצמם מנורה אחרת ,דסוף סוף גם היא
תהיה טמאה על ידם בשעה שיעשוה.
ויש לומר שעשאוה בשברי בלים ,דהיינו שלקחו בלים שבורים שהם אינם
מקבלים טומאה ומהם עשו את המנורה .והנה בבלים תנן )פ״ב מ״ב( דבלי
שהוא מבלי מלוג עד םאה שיעורו ברביעית ,בלומר ראם נשבר והיה השבר
מקבל רביעית אז אותו השבר מקבל טומאה ,אבל אם היה השבר פחות
מרביעית אז מקרי שבר בלי שאינו מקבל טומאה .ובגמ׳ חולין )נה ע״א( תניא
דבלי שהוא ממאה עד מאתיים שיעורו בחצי לוג ,בלומר ראם נשבר ונשאר
בשברו חצי לוג עדיין הוא מקבל טומאה ורק אם נשבר בפחות מחצי לוג
אז אין השבר מקבל טומאה .ולשברי הבלים שמהם עשו את המנורה מםתמא
לקחו את השברים היותר גדולים שידלקו יותר זמן ,וא״ב לקחו שברי בלים
שבאים מבלים של םאה עד םאתיים ,והיינו קצת פחות מחצי לוג ,שאז אינם
מקבלים טומאה.
והנה רש״י בפרשת תצוה )פכ״ז פכ״א( בתב ששיערו השמן שהיה צריך בדי
שתדלק בל הלילה שיעור חבמים חצי לוג ללילי טבת הארובים .ע״ש .והנה
נם חנובה הלא היה בלילי טבת ,ונמצא שהיה צריך ליתן במנורה חצי לוג
לבל לילה ,ואמנם זה לא היה באפשר שהרי השברי בלים שעשו בהם את
המנורה היה בהם פחות מחצי לוג ,ובדלעיל ,ועל ברחם לא נתנו בהם אלא
פחות מחצי לוג ,אלא שנעשה נם ודלקו בל הלילה באילו שמו בהם חצי
לוג .ולפי זה הרי גם בלילה הראשון נעשה נם ,שנתנו במנורה שמן פחות

ימי שמונה =4

קלז

פרק שלישי

מחצי לוג ודלקה כאילו נתנו בה חצי לוג ,ולכן תקנו שמונה ימים לנם
חנוכה.

)מהרש״א(

^ רנה
מתהילה לא היה בפך כלל שמן ונעשה נס ונתמלא שמן ליום א׳

לתרץ

קושיית הבית יוסף נראה לחדש ולומר ,כי באמת היונים טמאו כל
השמנים ,ובדקו ולא מצאו שום שמן רק ׳פך אחד של שמן' ,רוצה

לומר פך ריק העשוי להחזיק בו שמן ,׳ולא היה בו להדליק אלא יום אחד׳
 כלומר שמדת הפך היה לתת בו שמן כדי הדלקת יום אחד ,׳ונעשה בונם׳  -רצ״ל בתוך הפך ,שבאופן פתאומי נתמלא כולו שמן והיה להם בשביל
הדלקת יום אחד ,ושוב נעשה להם נם שהדליקו שמנת ימים מן שמן כדי
הדלקת יום אחד ,ולזה אמרו ׳נעשה בו נם׳ שכאן היה מקרה מיוחד ויוצא
מן הכלל שנעשה נם בדבר ריק והבן.
וזה שאמר הכתוב )תהלים ם ,ו( ״נתת ליראיך נם להתנוםם״ ,רצ״ל נם כפול
נם בתוך נם ,ומתורץ קושיית הבית יוםף ודו״ק .וא״ש המשך דברי הברייתא
לשנה אחרת קבעום ועשאום וכו׳ היינו כל השמנת ימים ודו״ק.

^ רנו
נחסר השמן שנדבק בדפנות הכד כששפכו לנרות
ועוד

נראה לומר לתרץ קושיית הבית יוסף ,דאמרינן בגמ׳ )מנחות פ״ט ע״א(

חצי לוג לכל נר וכו׳ ושיערו חכמים חצי לוג מאורתא ועד צפרא.
ונראה ,דבודאי הקפידו חכמים לא להוסיף כלום על שיעור הדלקת לילה,
דבל מדת חכמים הם כן דדייקו בשיעורן עד כדי חוט השערה ,והבא נמי
אם שיעור חכמים חצי לוג ,לא נתנו בפכי השמן שהכינו להדלקת המנורה
רק חצי לוג מצומצם ,ולא טיפה יתירה .כי התורה חסה על ממונן של
ישראל ,כדאיתא בגמ׳ )מנחות פ״ט ע״א( לענין נתינת השמן למנורה ,ובודאי הי׳
השיעור מדוקדק ומצומצם עד להפליא.
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והנה ליל הנם היתה ליל תקופת טבת ,ליל הארובה ביותר בשנה )כמש״ב

בפפה״ק תולדות יעקב יעקב יופף פרשת מקץ( ,והי' נצרך לבל השמן שבפך להדלקת
אותו הלילה .ובבל שנה ושנה הי׳ די במרה זו גם ללילה הארובה שבשנה,
בי המנורה היתה ישנה ודופנות נרותי׳ היו טוחים בשמן מהדלקת לילה
שעברה ,וגם שמן זה הנדבק בדופנות הנרות נבנם בחשבון חז״ל בשיעור
מדת הלילה ,אבל אז באותו לילה שהיתה המנורה חדשה ,היה חםר
מהשיעור טיפות אלו מהדפנות ,ובבן לא הי׳ בפך די שמן אפילו ליום אחד,
ונעשה נם ודלק בל אותו הלילה .ומחורץ קושיות הבית יוםף.

^ רנז
פך קטן מאד
אפעזר

שפך השמן שנמצא היה קטן מאד והוי בבלל פבין קטנים שהם
טהורים במבואר בגמרא )שבת דף פ״ד ע״ב( .וביון שבן ודאי נם גדול

היה שם שפך קטן בל בך םיפק צרבי מנורה בת שבעה קנים ולו אפילו
ליום אחי•

)יד הלוי(

^ רנח
שנחסר מה שנטל יעקב
לתרץ

קושיית הבית יוםף יש לומר ,ובהקדים הםבר הענין מה שרמז אברהם
אבינו לתנובה ,במה שאמר ״ואני והנער נלבה עד ב״ה״ ,לפי דשם

בעקידה הבין אברהם אבינו שמן לנם תנובה ,והנה בתיב בפרשת ויצא ״ויצק
שמן על ראשה״ וגו׳ ,ובתבו חז״ל שמשמן זה הי׳ נם תנובה ,ולענ״ד יש
לומר רזה הי׳ השמן של אברהם שהי׳ לו בהר המוריה ,ובאן מצא אותו
יעקב ,ונטל ממנו ליצוק על המזבח ,ולפי זה יש לומר דבאמת הי׳ בו
להדליק יום אחד בנ״ל ,אבל אחר שגם יעקב נטל ממנו ,לא היה בו להדליק
אפילו יום אחד ,ונעשה נם והדליקו ממנו שמונה ימים ,ומתורץ קושית הבית
יוםף דלא הי׳ בו להדליק אפילו על יום אחי•

)נד המאוך(

ימי שמונה =4

פרק שלישי

קלט

^ רנט
ששפכו מהפך למנורה ומהמנורה לפך ושוב מהפך למנורה
ויש

לתרץ הקושיא ,דאף שהיה בפך הטהור שמן כדי להדליק יום אחד,
היינו כדי להדליק יום אחד כרגיל לשפוך מהפך לתוך מדת החצי לוג

ומשם להנרות ,אבל עתה שלא היו להם החצי לוג טהור ,והיו מוכרחין
לקדש את השמן בהפך הזה ,היו מוכרחין לשפוך פעמיים ,פעם אחת לתוך
המנורה ,ומשם חזרה לתוך הפך ,וזהו כרגיל )שהיו רגילים לשפוך פעמיים( .ועתה
הוםיפו שחזרו ושפכו השמן מהפך לתוך המנורה ,ובכל פעם ששופכין נשאר
קצת שמן דבוק בהבלי ,ונתמעטו ע״י השפיכות קצת משיעור הג׳ לוגין וחצי
שהיה שם בתחילה בתוך הפך דהשמן הזה שנשאר דבוק בפעם הראשון
של השפיכה בהמנורה ,אף שזה נשאר שם ,מ״מ השמן הזה לא נתקדש
בכלי שרת ,ורק השמן שנשפך חזרה לתוך הפך שנתקדש ע״י הפך שנעשה
כלי שרת ,זה היה כשר להדלקת המנורה ,ושפיר היה נם גם ביום ראשון
שנתוםף קצת שמן כששפכו השמן בחזרה לתוך הפך.

הפרק הרביעי
בו יבואו כל התירוצים המבארים על
שום מה קבעו בני בינה את ימי החנוכה
 לימי שמונה דייקא ,ומתוך נופת צוףאמהותיהם ממילא תתישב על נכון
קושית הבית יוסף.

ימי שמונה

־1־ פרק רביעי

ק מג

חנוכה שמונה ימים כנגד כלה
^ רס
שהיו הרבה דברים בבית המקדש במספר שמונה
הנה

בשנתבונן נבחין שרוב הרברים שהיו במקרש מתגלגלין ובאים למספר
שמונה ,שמונה בגרי בהונה ,שמונה בלי שיר בהם נגנו הלויים ,שמונה

רברים בעלי ריח טוב ]ארבעה בשמן המשחה וארבעה בקטורת[ ,שמונה
ברים לנשיאת בלי הקורש ]שנים רארון ,שנים רשולחן ,שנים רמזבח הזהב,
ושנים רמזבח העולה[ ,שמונה ימי המתנה ער הבאת קרבן .שוב מצינו מספר
שמונה בימי מילה ,בחוטי ציצית ,ובמחיצות לנבואה .ע״ב תקנו חז״ל ג״ב
שמונת ימי הנובה•

)כד הקמח(

^ רסא
כנגד קרבנות סוכות ושמיני עצרת שלא הקריבו
בשל

טררת הגזירות והמלחמה הנלווית נבצר מהן באותה שנה להקריב
קרבנות שבעת ימי חג הסובות ושמיני עצרת לבן לזברון זה קבעו

שמונה ימים לחג החנובה ,ובשהראו להם מן השמים את נם ההרלקה הבינו
שהסבימו על ירם לקבוע שמונה ימים לחג זה.

^ רסב
רמז לימות המשיח
ועוד

יש בזה טעם אחר לשמונת ימי הנובה ,והוא בי חשבון שמונה רמז
לזמן המשיח שהוא על מעלת שמונה ,ולפי שהעולם הזה הוא על

מעלת שבעה ,ולבן היתה מנורת המשבן והמקרש בז׳ נרות ,חייבה החבמה

קמד
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להיות זמן המשיח על מעלת ח' ,כי בו תהיה מעלה יתירה ותוספת השגה
בידיעת הש״י על כל הזמנים שעברו .והענין הזה יש להתבונן בשמונה הימים
האלה הנקראים חנוכה ,שהוא נגזר מלשון חנוך לנער ,כלשון חנוכת הבית,
לפי שהוא רומז לזמן המשיח שאנו עתידין לחנך בית המקדש.

)3ך

^ רסג
לפי שבטלו מהם היונים מצות מילה שהיא ביום השמיני
הרב

בעל העתים כתב טעם אחר למה ח׳ ימים לפי שבטלו מהם מצות
מילה שהיא לח׳ לפיכך קבעו ח׳ ימים עכ״ל•

^ הסד
שמונה שפודים
ואנכי

מצאתי ת״ל ענין חדש במגילת תענית פ״ט שהקשה הברייתא בעצמה
קושיא זו ,וז״ל אחר שמספר הנם מן הפך שהיה מונח בחותמו של

כה״ג מקשה ,׳ומה ראו לעשות חנוכה שמונה ימים והלא חנוכה שעשה
משה לא עשה אלא שבעה ימים ובו׳ ומה ראו לעשות חנוכה זו שמונה
ימים ,אלא בימי מלכות יון נכנסו בית חשמונאי להיכל ובנו את המזבח
ותקנו בו כלי שרת והיו מתעסקין שמונה ימים ,ומה ראו להדליק את הנרות,
אלא בימי מלכות יון שנכנסו בני חשמונאי להיכל שבעה שפודים בידם׳,
והך שבעה ט״ם וצ״ל שמונה ,וכן הוא בפסיקתא רבתי ריש פיסקא ב׳ וז״ל:
׳נכנסו להיכל ומצאו שם שמונה שפודין של ברזל וקבעו אותם והדליקו בהם
נרות׳ ע״ש ,א״ב ראינו ענין חדש דשמונה ימים הם בשביל שמונה שפודין
שמצאג

)מהר״ץ חיות(

^ רסה
בשביל חנוכת המזבח כבזמן משה ושלמה
לתרץ

קושיית הבית יוסף יש לומר דטעם קביעת ח׳ ימי חנוכה הוא משום
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קמה

חנוכת המזכח ,והאמת כן הוא ,רבמררש )במדבר פרשה י״ג( איתא ,שמלאכת
המשכן נגמרה ככ״ה ככמלו ולא חנכוהו ער ר״ח ניסן שכו נולרו אכות
והקכ״ה שילם לו כימי מתתיהו ]מררש זה הוכא כמהרש״א שם[ ולכן עשו
כמו חנוכת המשכן שהיו שכעת ימי המילואים וכיום השמיני היה גמר
התחלת העכורה כמשכן ע״י אהרן וכניו כמכואר כתורה וכן שלמה המלך
כחנכו את כיהמ״ק כתיכ )דברי הימים ב׳ ז ,ח  -ט( ״ויעש שלמה את החג שכעת
ימים וכיום השמיני עצרת״ ע״ש ,ולכן לזכרון קראו ירט זה ג״כ חנוכה
מלשון חנוכת המזכה וחנוכת הכית ויש כזה רמז גם ליום כ״ה חנו  -כה
]ר״ן שם[•

)ערוך השולחן(

^ רסו
כנגד שבעת החכמות שנכנעו תחת חכמת התורה
ידוע מה שהקשה הכית יוםף )או״ח תר״ע( מרוע תקנו ח׳ ימי חנוכה .ויש
לכאר זאת ,רהנה כתיכ )ריש פרשת בהעלותך( ״אל מול פני המנורה יאירו
שכעת הנרות״ .וכיארו כררך רמז ,ררומז הפםוק על שכעת החכמות שיש
כעולם שהם כולם יאירו אל מול פני המנורה ,היא חכמת התורה ,שהרי
כל החכמות נצרכים להכנת ויגיעת התורה והיא כלולה מכל החכמות .והנה
מאז שהלכנו כגולה נתמעטו הלככות ,ונתמעטה יריעת החכמות מישראל,
וחכמי יוון מצאום ונשתמשו כהם ,אך כשגכרו החשמונאים ונצחום חזרה
העטרה לישנה וחזרו שכע החכמות לכלל ישראל.
וזה הרמז שהדליקו מפך השמן של הכהן גדול שהיה חתום כחותמו
ולא היה כו אלא להדליק יום אחד ונעשה נם והדליקו ממנו שמונה ימים,
כלומר גם שכעת חכמות העולם נכנעו תחת התורה הנחתמת כחותמו של
כהן גדול אשר שפתי כהן ישמרו דעת .ולכך תקנו להדליק שמונה ימים,
רמזו כזה להתורה הקדושה עם שכע הנערות הראויות לה.
)שו״ת שואל ומשיב(

קמו
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^ רסז
כנגד המילה
ליישב

קושיה הבית יוםף אפשר לומר הטעם שתקנו חנוכה שמונה ימים,
על פי מה דאיתא בנר חנוכה שמניחו משמאל לפתח והמזוזה מימין,

ויתכן שזה כנגד הלב שהוא בשמאל לקיים ״ומלתם את ערלת לבבכם״,
ולכן חנוכה נחוג במשך שמונה ימים כדי לרמז על המילה  -שבאה גם כן
להמיר את הערלה ,ולכן מדליקין אנו נרות במשך שמונה ימים.
)האדמו״ר מסטריקוב זצ״ל(

^ הסח
הדלקה עושה מצוה
יש

ליישב קושיה הבית יומף ,דלמםקנת הגמרא הדלקה עושה מצוה א״ב
בשבת א״א לקיים המצוה כדינה לאחר השקיעה ,א״כ לעולם יחמר יום

אחד מימי חנוכה שא״א להדליק בזמנו ,הלכך קבעו ח׳ ימים וממילא מקיים
המצוה שבעה ימים משתשקע החמה•

)נר למאח(

^ הסט
כנגד ההוד שהיא הספירה השמינית
מדת

הוד שהיא הםפירה השמינית מעשר הםפירות נפגמה בהאבק שרו
של עשו עם יעקב .שמונת ימי החנוכה באו איפוא לתקן מדה זו.
)תיקוני הזהר(

^ רע
הסתרת הנס
אסתר

מוף כל הנימים ,והא איכא חנוכה ,ניתן לכתוב קא אמרינן )גט׳ יומא

דף כ״ט ע״א( .נם חג החנוכה כמו גם שאר הנימים המתרחשים בכל
עת ושעה נמתרים המה ועל כן לא ניתן נם זה ליכתב .ממיבה זו גם קבעו

ימי שמונה
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ק מז

חג זה שמונה ימים ולא שבעה כמו שהיה הנם באמת כרי להסתיר נם
)דברי דוד(

זה*

^ רעא
ו רועים ואלופו של עולם
השפע

והבהירות לישראל מתחלת מחנוכה .וער ערב חנוכה הוא גמר
החתימה .ולכך מתחילין להרליק נרות בחנוכה שהמה אורות ,לרמז

על הבהירות המתחלת באותן הימים .והבהירות בא מקורם לנשמת אברהם
יצחק ויעקב משה אהרן יוסף רור שהם ז׳ רועים כנגר ז׳ קני המנורה ,ומי
מאיר בהם? הבורא ב״ה שהוא א״ם ב״ה והוא אלו״ף שהוא אלופו של
עולם והוא פל״א עליון ,לכך הם שמונה ימי חנוכה ,נגר ז׳ רועים ואלופו
של עולם.

)תולדות אהרן  -זיטאמיר(

^ רעב
כל ההדלקה למעלה מהטבע
ידוע שמספר שבעה הוא מלובש בטבע כענין שבעת ימי בראשית שהם
ימי בריאת הטבע ,אך לא כן מספר שמונה שהוא למעלה מהטבע.
בזה מובן היטיב ,שמאחר שרלק השמן שמונה ימים רייקא הרי זה מורה
שכל מה שרלק היה למעלה מן הטבע ,שכן אילו היה רולק אך שבעת ימים
כי אז היינו מחשבין הנם רק ששה ימים שכן ליום אחר היה שמן טבעי,
ואף נם שאר הימים לא היה נחשב במופלא בשל היותו מלובש בטבע רהיינו
ביום ראשון .אך עתה שרלק שמונה ימים הנה מנין זה מורה שכל ההרלקה
היתה למעלה מן הטבע בלתי מלובשת בצורת טבע כלל•

)שם משמואל(

^ רעג
כנגד הבינה שהיא המידה השמינית שע״י אפשר לבטל הגז״ד
י״ל הטעם שקבעו חנוכה ח׳ ימים ע״פ מה ששמעתי בשם כמה צריקים

קמח
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על הפ׳ בתהלים קי״ח ״אסרו חג בעבותים עד קרנות המזבח״ ,דיכולין לבטל
ע״י תשובה ומעשים טובים הפתקין ר״ל עד הנובה .ובתיב במשלי ״חצבה
עמודיה שבעה״ ,היינו התוה״ק שהיא בז׳ מדות שהוא חםד וגבורה ובו׳.
והנה אם הולבין בדרך התורה בודאי נגזר לטובה ,אבל אם ח״ו להיפך ונגזר
ח״ו ,יבולין לבטל ע״י תשובה דהוא מדת הבינה ,דהוא עולם השמיני ממטה
למעלה בנודע ,והוא בחי׳ חנובה בנ״ל ,ע״ב הם ח׳ ימים לרמז בל זה.
)טל חיים(

^ רעד
כנגד התורה שהיא למעלה מז׳ חכמות

עוי״ל

שקבעו את היום הראשון בנגד חבמת התורה שהיא מעלה מעלה
משבע חבמות שבעולם.

)בני ישש^ך(

^ רעה
בזיכים חדשים
עוד

יש לומר לפי מה דאיתא במם׳ מופרים )פרק כ׳( ׳בב״ה בבםלו מדליקין
נר חנובה ואמור להדליק מנר ישן ,ואם אין לו אלא ישן מלבנו באור

יפה יפה׳ ,ונפמק בשולחן ערוך )או״ח מימן תרע״ג( ׳נר של חרם שמדליקין בו
לילה אחת אין מדליקין בו לילה אחרת אלא לוקח חדשים בבל לילה׳ ,מטעם
שנעשה מאום וביזוי מצוה .ונודע קושיה הרא״ם האיך הדליקו אז את
המנורה ביון שהיו בולם טמאי מתים וגם המנורה נטמאת ,ואין לומר שעשו
מנורה חדשה דהא בשעת עשי׳ היו מטמאין אותה ,ועל זה תירץ המהרש״א
בחולין נ״ה שעשו מנורה משברי בלי חרם שהן טהורים הבאתיו לעיל ע״ש,
ולפי זה הוצרבו לעשות בבל יום משמונת ימי חנובה מנורה חדשה עד
שיהיו טהורים ויובלו לעשות מנורה בהוגן ,ולזבר זה קבעו ח׳ ימים בצירוף.
)נר למאה(

ימי שמונה

־1־ פרק רביעי

קמט

^ רעו
כנגד ח׳ מלכים שמלכו מבית חשמונאי
עוד יש לתרץ קושית הכית יוסף ,שכיון שמלכות החשמונאים העמירה
שמונה מלכים ,והם :יהורה ,יוחנן ,שמעון ,יונתן ,האחים אריסטוכולום,
הורקנום ,ואלכםנרר ינאי ]ונראה שיש להוםיף גם את מתתיהו כה״ג[ .ולזכר
)מאי

זאת מרליקים שמונה ימים•

^ רעז
כנגד ח׳ ניסים שנעשו להם
בטעם

שקכעו שמונה ימי חנוכה נ״ל מפני שמונה נמים שנעשו על ירי
החשמונאים כמו שחשוכ כעל הנמים ,א .רכת את ריכם ,כ .רנה

את רינם ג .נקמת את נקמתם ר .ממרת גכורים כיר חלשים ,ה .רכים כיר
מעטים ו .טמאים כיר טהורים ,ז .רשעים כיר צריקים ,ח .זרים כיר עומקי
תורתך  -ר״ל הזרים הרשעים תעזי נפש נפלו רוקא כיר עומקי תורתך
החלשים כאמרם ז״ל ׳מאן קצירי ומריעי רכק'•

)ז3ך

^ רעח
כנגד ח׳ תיקוני דיקנא דכהנא רבא
עוד

נראה לתרץ קושיה הכית יומף עפ״י מה שאנו אומרים כנומח הנרות
הללו ,וישנו כמם׳ םופרים פרק כ׳ הלכה ו' ,ושם לא נזכר נם השמן

רק הנרות הללו וגו׳ על הנמים וגו׳ שעשית לאכותינו ע״י כהני״ך הקרושים,
ושפיר עכרינן יו״ט גם כיום הראשון כיון שהי׳ הנם ע״י כהנים ,מור אור
החכמה ,ח׳ תיקוני ריקנא רכהנא רכא ,כאמור ככונת מי כמוך אכ הרחמים.
]ח׳ תיקוני ריקנא מרכ חמר ולמטה ,למתק מור ח׳ כגרי כהן גרול[.
)בני שלשים(

חנוכה שמונה ימים כנגד

קנ

מה = 4ימי שמונה

^ רעט
כנגד מה שרצו היוונים לבטל את חג הסוכות והדלקת המנורה
עוד

יש לומר הטעם שקבעו שמונת ימי חנוכה עפ״י מה שאיתא במדרש
וז״ל :׳אמר להם הקב״ה )ליוונים( ,אתם חשבתם לעקור שבעת הנרות

ושמונת ימי החג ,הנני מביא עליכם שמונה ימים ושבעה בני חשמונאי
שמאבדים אתכם מן העולם /דהיינו שאת החג שיקבעו על הנצחון יקבעו
לשמונה ימים ,עפ״ז מובן מדוע תקנו שמונה ימים לחג החנוכה.
)מנורת הזהב בשם מדרש(

^ רפ
אשו משום חציו
עוד

י״ל קושיה הבית יוםף באופן כזה ,דהנה בב״ק )דף כ״ב( איתא ,׳איתמר
ר׳ יוחנן אמר אשו משום חציו׳ ,וכן נפםק להלכה בש״ע )חו״ט מימן תי״ח(,

והנה ידוע קושיה הנמוקי יוםף איך מותר להדליק נר בערב שבת שיהי׳ דולק
בשבת ,כיון שדולקת מכחו כל השבת לר׳ יוחנן ,ותירצו המפרשים שאשו
משום חציו פירושו שהכל נחשב על שעת הדלקה ,כמו בזורק חץ שהחיוב
הוא על הזריקה ומה שנעשה אח״ב אין זה דבר חדש רק התפשטות כח
הראשון ,לפיכך מותר להדליק נר בע״ש אף שדולק בשבת כיון שהכל נחשב
על שעת הדלקה וההדלקה הא היתה בחול ,אבל בנזיקין כמו הדליק האש
ונאכל גדיש אח״ב שפיר חייב כיון דחשבינן כאילו נשרף הכל בשעת הדלקתו.
ולפי זה א״א לקיים הדלקת נר חנוכה בשבת כיון שמדליקין מבעוד יום,
ומה שדולקת אח״ב נחשב הכל על שעת הדלקה ומצות נר חנוכה הוא
משתשקע החמה ,וכדברים האלה כתב בשו״ת שו״מ להכריע בדברי התרומה
הדשן שהובא בט״ז םימן תרע״ג ע״ש .ולפ״ז יש מקום לומר דמשום הכי
תקנו שמונה ימים ,כיון שלעולם חםר יום אחד שמדליקין מבעוד יום תקנו
להדליק יום אחד יותר ,ולתקן שלא להדליק ביום זה כלל לא רצו כיון שיהי׳
הפםק באמצע ימי חנוכה הלכך תקנו להדליק גם ביום זה מבעוד יום.
)נר למאה(

קנא

ימי שמונה ־1־ פרק רביעי
^ רפא
דברים שבקדושה
עוד

י״ל לפי מה ראיתא בילקוט

שמעוני ) מ ל כי ם קפ״ד(,

׳אמר ר׳ חנינא בכ״ה

בכסלו נגמר מלאכת המשכן ועשה מקופל ער אחר בניסן ,כמו שכתוב
״ביוס החרש הראשון באחר לחרש תקיס את המשכן״ ,והיו ישראל ממלמלין
על משה לומר למה לא הוקס מיר שמא רופי אירע בו ,והקב״ה חשב לערב
שמחת המשכן בחרש שנולר בו יצחק ,רכתיב ״לושי ועשי עוגות״ ואמרו
לו ״שוב אשוב אליך״ ,ומעתה הפסיר כסלו שנגמרה בו המלאכה ,אמר
הקב״ה עלי לשלס ,מה שלס הקב״ה חנוכת המזבח׳ ע״ב .ומררש זה הובא
באגרות המהרש״א רף כ״א ,ומקורו בפסיקתא רבתי.
ולפי זה י״ל שהצדיקים שבאותו הדור ידעו מכך שיום כ״ה בכסלו מסגל
להתחדשות ולחינוך המקדש היות שבכ״ה בכסלו נגמרה מלאכת המשכן,
הלכך קבעו שמונת ימי חנוכה הגם שהנם של שמן הי׳ רק שבעה ימים
צירפו לימי הנם גם יום כ״ה בכסלו כיון שנגמרה בו מלאכת המשכן ובו׳
כנ״ל .ובזה יש לפרש ׳בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים׳ ,׳בני בינה׳ -
היינו הצדיקים שהיו באותו דור ידעו והבינו סגולת יום כ״ה ,הלכך ׳ימי
שמונה קבעו שיר ורננים׳  -כיון שיום כ״ה גרם להם הנם שיוכלו לחנך
המקדש ולהדליק הנרות מחדש.

)נר למאח(

^ רפב
כנגד שבעת המדות ונקודה הראשונה
כשאדם

חוזר בתשובה על ידי התורה הקדושה הוא שב לנקודה הראשונה
שהיתה בעת בריאת העולם בחינת ״ורב חסד״ דהיינו שמשפיעים

טוב לרעים ולטובים .והנה כשהאדם מביע דברי תורה כמוצאות פיו כי אז
מעלה הוא את שבעת המרות לנקודה הראשונה ,וכך היה אז באמת עם
נצחון המלחמה וחיזוק עסק התורה .לכן מדליקין שמונה ימים במכוון לשבעת
המרות והנקודה הראשונה.

)מק ך,ך(

קנב

חנוכה שמונה ימים כנגד

מה = 4ימי שמונה

^ רפג
כנגד שבעת כוכבי הלכת עם גלגל המזלות
שמונה

נרות אלו באים לרמז על שבעת כוכבי הלכת ועל גלגל המזלות,
להוכיחנו וללמדנו שהכל מאתו ית״ש וביכולתו לשנות טבעם בכל

עת ושעה כאשר

)מנורת המאור(

^ רפד
ל״ו נרות כנגד ל״ו מסכתות שבש״ס
עוד

יש לומר לתרץ קושית הבית יוםף ,כי היוונים רצו לבטל את התורה,
ולכן משנצחום קבעו להדליק שלשים וששה נרות בחשבון מוםיף והולך

כל יום ,כנגד שלשים וששה מםכתות שבש׳׳ם.

^ רפה
לפי שהיוונים בטלו מהם מלהקריב בחג הסוכות
לישב

קושית הבית יוםף יש לומר על פי הטעם המבואר במפר חשמונאי
מדוע תקנו ח׳ ימים חנוכה ,לפי שע״י הגזרות בטלו אז מלהקריב

בחג המוכות באותה שנה ובשמיני עצרת ולכן לזכרון זה עשו שמנה ימים
חנוכה.

)ספר חשמונאי(

^ רפו
מעלין בקודש ואין מורידין
י״ל משום שחג החנוכה חל לאחר חג המוכות ,וקיימא לן מעלין בקודש
ואין מורידין ,משום הכי לא יכלו לתקן את חג החנוכה לשבעה ימים
בלבד ,והומיפו עוד יום אחי•

)נס לשושנים(

קנג

ימי שמונה ־1־ פרק רביעי
^ רפז
סוד שמונה ימים  -תיקון מידת ההוד
בענין

מה שתיקנו שמונה ימים לחנוכה ,הנה ירוע מה שכתבו ז״ל שבימי
החנוכה הוא תיקון ההור .וכתוב בספר נר ישראל למגיר הק׳ מקאזניץ

זי״ע

)בפירוש על ליקוטים מר״ה גאון ,אות מט דף לז תחילת ע״ב(,

על מה שכתוב שם

רשם שק״ו צי״ת הוא ר״ת ש׳ם ק׳רוש ו׳טהור ,צ׳ופה י׳שר ת׳מימים ,וז״ל:
ומש״ב אח״כ שם קרוש וטהור ,רומז שגם שהמלכות רגליה וכו׳ והיא בתוך
הגולה עכ״ז נשארת שם קרוש וכו /ועל זה תקנו נוםח ׳ולך עשית שם גרול
וקרוש בעולמך /כי הרוה רבעלה מטהרה רמטרוניתא ,וזו צירוף ח׳רו״ה ,כי
יום ח׳ לאחר ז׳ של רו״ה נתהפך להור וטהרה ונעשה הרוה רבעלה כנזכר
בזוהר .וכל ימיה הכנםת ישראל צופה לקב״ה וקב״ה לה וכו׳ ע״כ.
וזה ענין שמונה ימי חנוכה ,בםוד ח׳ אחר דו״ה ,וזהו תיקון ההוד .ואולי
עיקר התיקון הוא דייקא ביום השמיני הנקרא ׳זאת חנוכה׳ .ועד אז אמנם
מהתקנים והולכים ז׳ ימי דוה ,אבל שלימות התיקון של חנוכה היא ביום
השמיני.

)יקב אפרים(

^ רפח
על תיקון מידת ההוד
עוד

אפשר ליישב קושית הבית יוםף בםוד הנאמר בכוונת רבינו האריז״ל
שבחנוכה נתקן ההוד ,וההוד היא דרגא תמינאה מעילא לתתא ,ושפיר

עושין ח׳ ימים•

)ויפתח יוסף(

^ רפט
שבת ומילה
אפשר

לומר ליישב קושית הבית יוםף ,מדוע תקנו ח׳ ימים הלא הנם לא
היה רק ז׳ ימים ,דהלא ידוע דהיוונים רצו לבטל מבני ישראל מצוות

שבת ומילה ,ולכן כאשר קבעו יו״ט על שנצחום ,תקנו שמונה ימים ,שיש

קנד

חנוכה שמונה ימים כנגד

מה = 4ימי שמונה

בהם שבעה זכר לשבת ,ושמונה ימים זכר למילה ,ובזה אתי שפיר קושית
הבית יוםף*

)דברי שאול(

^ רצ
שהאיר להם אור שלמעלה מהזמן
הרה״ג

והחםיד מוה״ר נפתלי זצ״ל דומ״צ דפק״ק קלווד יצ״ו ,כתב לתרץ
קושית הבית יוםף על פי מה שכתב באור המאיר על מה דאיתא

בגמ׳ ר״ה ׳למי ״נושא עוון ועובר על פשע״ ,למי שמשים עצמו כשיריים',
וביאר שם עפ״י המדרש שנטל הקב״ה מלא חפניו אור וברא ממנו העולם,
והשאר היה שיריים.
וביאור הענין הוא ,מה חילוק יש בין האור שבא בכלל בריאת העולם,
ובין השאר שנשאר שיריים ,שזה שנברא ממנו העולם בא תחת הזמן ,משא״ב
הנשאר ,עיי״ש .והנה ג״ב בנם חנוכה האיר מנותר האור אשר הוא למעלה
מהזמן וכמ״ש המהר״ל מפראג זצ״ל ,וע״ב ׳בני בינה׳ ,שהבינה נקראת ׳אם
הבנים׳ שהם ׳שבעת ימי הבנין׳ ,׳ימי שמונה קבעו׳ ,ומחורץ הקושיא למה
קבעו שמונה ימים ,עיי״ש*

)הגאון ר׳ נפתלי מקלווד(

^ רצא
כנגד ח׳ ימי סוכות
עוד כתב הרב הקדוש הנ״ל רבינו הרוקח בפרשת אמור ,םמך שמן ונרות
לםוכות מה מוכות שמונה ימים אף חנוכה שמונה ימים ,ומעתה אזדא
להו קושית הפוםקים למה קבעו גם ביום הראשון יום טוב והדלקה ,הרי בו
לא נעשה נם ,דודאי חכמי הדור כשקבעו המצוה לדורות האיר השי״ת את
עיניהם למצוא הםמך בתורה ,והנה כאן שהםמיך השי״ת פרשת הנרות
לםוכות ,הבינו ברוח קדשם שהוא כדי ללמוד מםוכות ח׳ ימים ובו' ,עכ״ל.
)בני יששכר(

קנה

ימי שמונה ־1־ פרק רביעי

^ רצב
שהקפידו חז״ל שגם בשנה שכסלו מלא ב׳ בטבת יהי׳ חג
הנה

גבי פסה בתיב בתורתינו הקרושה

)שמות י״ב י״ח(

״בראשון בארבעה עשר

להורש בערב תאבלו מצות ער יום האהר ועשרים להורש בערב״.
נראה מזה שמלבר מה שהקפירה התורה על תאריך תהלת הזמן שנעשה
בו הנם ,עור נוםף קפירא על םוף הזמן שנעשה בו הנם ,וזה שבתוב ער
יום האהר ועשרים להרש ,ולא םגי במה שבתוב ״שבעת ימים מצות תאבלו״
מיום ארבעה עשר בניםן ,אלא בתיב ג״ב ״ער יום האהר ועשרים״ ,להורות
שיש ענין מםוים שיהיו ימי הפםה מיום י״ר בערב ער יום ב״א .ונראה שבן
הוא בבל הימים והזמנים שקבעה תורה וקבעו הז״ל לעשות לזברון ,שיש
קפירא הן על תהלת הזמן שיהא באותו תאריך והן על םוף הזמן.
ועפי״ז אפשר ליישב קושית הבית יוםף ,דנראה שבזמן החשמונאים
באותה שנה שנעשה נם הנובה

)שנת תרכ״א לאלף הרביעי(

היה בםליו חםר ,וא״ב

דלקה המנורה מליל ב״ה בבםליו עד ליל ב׳ טבת ועד בבלל ,ובאמת היה
הנם רק ז׳ לילות שהרי ללילה הראשונה היה שמן בדי להדליק.
ובא מת היה להם לתקן ז׳ ימי הנובה ,אלא שא״ב בשנה שיהא בה בםליו
מלא וידליקו ז׳ ימי הנובה ,יהיה גמר ימי החנובה ביום א׳ טבת שהוא יום
ב׳ דר״ח טבת ,ואנן בעינן שיהיה קיום הזמן של הודאה והלל על נם הנובה
ממש במו שהיה זמן הנם ,והלא בזמן הנם היה גמר הנם בב׳ טבת ,על בן
הוצרבו להוםיף יום אחד על שבעת הימים שנעשה בהם הנם וקבעו הנובה
שמונה ימים דבאופן זה גם בזמן שבםליו יהיה מלא יהא גמר ימי החנובה
ביום ב׳ בםליו במו הזמן שנעשה בו הנם.
ואמנם לפי זה היה ראוי שבזמן שיהא חודש בםליו חםר לא ידליקו רק
ז׳ ימים דאז גם בשידליקו ז׳ ימים יהא גמר הימים בב׳ טבת ,אלא שלא רצו
לתקן שבזמן שיהא בםליו חםר ידליקו ז׳ ימים ובשיהא מלא ידליקו ח׳ ימים,
שלא מצינו בן בשום יו״ט שיהא חלוק לפי ענין השנה ,על בן קבעו לעולם
שמונה ימים .ותירוץ זה נראה נבון יותר מבל מה שנאמר בזה.
)דרשות חתם סופר(

קנו
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מה = 4ימי שמונה

^ רצג
שמונה ימים כנגד התורה
עוד יש לומר ליישב קושיה הבית יוסף ,עפ״י מה שאומרים בנוסח ׳על
הנמים׳ ,׳מסרת ...וזדים ביד עומקי תורתך' ,ונראה לומר שזבות זו
שהיו מעוסקי תורתך היא שסייעה אותם במלחמה ועל ידה נצחו את
היוונים.
וידוע שהנהגת התורה היא למעלה מהנהגת הטבע במבואר בספרים
הקדושים .ובזה אפשר לומר ,לפי שמספר שמונה מרמז על מה שלמעלה
מדרך הטבע ,בדאיתא בספרים .ולזה קבעו את ימי החג שמונה ימים ,וממילא
)ספךים(

מתורץ קושיה הבית יוסף*

^ רצד
בינה היא המדה השמינית
היוונים

״טמאו בל השמנים״ המבוון להמרות הקדושות המבונות ״שמנים״.
והנה החשמונאים שנצחום החזירו את קדושת שבעת המדות

והגיעו למדה השמינית שהיא ״בינה״
שמינית(.

)כלומר ממרת ״מלכות״ לעילא הרי ״בינה״ היא

לבן בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים.

)רביד הזהב(

^ רצה
שהתעסקו ח׳ ימים בתיקון ההיכל
מצאתי

בברייתא דמגילת תענית פ״ט שמפורש שם טעם אחר וז״ל שם:
׳בשנבנסו להיבל ובו׳ ובשגברה יד בית חשמונאי ונצחום מצאו פך

אחד ולא היה בו להדליק אלא יום אחד והדליקו בו שמונת ימים ,ומה ראו
לעשות חנובה שמונה ימים והלא חנובה שעשה משה לא היה אלא שבעה
ימים ובן בחנובה שעשה שלמה ,אלא שנבנסו חשמונאים להיבל ובנו את
המזבח וסדוהו בסיד ותיקנו בו בלי שרת והיו מתעסקים בו שמונת ימים׳.
והשתא א״ש דזה שקבעו להדליק משום שהנם היה בשמן ,ומה שקבעו ח׳
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קנז

ימים משום שאחר שנצחום נכנסו להיכל ונתעסקו בו בתיקון המזבח וכלי
שרת שמונה ימים ,עכ״ל•

)מגילת תענית(

^ רצו
שיאיר תמיד הארת החנוכה בימי טבת
יש

ליישב קושיה הבית יוסף ,רענין נם חנוכה להאיר במקומות הנמוכים,
והנה אם חורש כסלו מלא יוצא יום ז׳ רחנוכה בר״ח טבת ,ורצו חכמים

רהנם של חנוכה יאיר לתוך ימי חורש טבת האפילים והחשוכים ,ימי החול,
ולכן הוצרכו לקבוע ח׳ ימים כרי שבכל אופן יהיה יום ח׳ רחנוכה חל ביום
ב׳ טבת שהוא יום חול ויום נמוך ,ועל אותו יום יאיר הארת נר חנוכה.
)דרשות חתם סופר(

^ רצז
שיהא ניכר אף ביום ד׳ דעבדינן כב״ה
מקשין

העולם למה עושין ח׳ ימי חנוכה הלא הנם לא היה רק שבעה
ימים בו׳ .ונראה לתרץ עפ״י הקרמה מאחז״ל שצריך לברך המוציא

בתוספת ה' ,שמברכותיו של ארם ניכר אם הוא ת״ח בו׳ .ועפי״ז נאמר,
רהנה בית הלל סכרי בנר חנוכה מוסיף והולך ,ואם יהיה חנוכה רק ז׳ ימים
א״ב ביום הר׳ של חנוכה ירליק ר׳ נרות ,וגם לב״ש רסברי פוחת והולך
ג״ב ירליק ביום ר׳ ארבעה נרות ,ולא יהיה היכר אם כב״ה או כב״ש ,לכן
אמרו שיהיו ח׳ ימי חנוכה ואז בכל יום יהיה ניכר שהלכה כב״ה ,גם ביום
ר׳ יהי׳ ניכר.
וזהו שרמז האבודרהם הובא בעט״ז ,חנוכה נוטריקון ח׳ נ״רות ו״הלכה
כ״בית ה״לל לרמז כנ״ל למה שאמרנו ,שלכך קבעו ח׳ ימי חנוכה שיהיה
ניכר שהלכה כב״ה כנ״ל.

)דבר זה הוא מימי ילדותי ואין אני זוכר אם אני אמרתי או שמעתי

)בת עין(
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^ רצח
שיהיה רוב הניכר מימי החנוכה בחודש כסליו
לתרץ

קושיית הכית יוסף יש לומר דהטעם שקכעו ח׳ ימי חנוכה הוא ,כדי
שיהא רוכ הניכר כימי כםלו על ימי טכת ,ואם היו קוכעים ז׳ ימים

לא היו יתירים אלו על אלו אלא יום א' ,ואנן רוכא דמינכר כעינן ,ויום ל׳
דחדש כםלו נחשכ לטכת כי הוא ר״ח ,ועתה ימי חנוכה ככםלו חמשה ימים
וכטכת ג׳ ימים ולפי קושיה הכית יוםף לקכוע ז׳ ימים ותחלה חנוכה כיום
כ״ו כםלו נמצא דלא יהיה ככםלו רק ד׳ וכטכת ג׳ ימים ,וליכא רוכ דמינכר.
)ויפתח יוסף(

^ רצט
שיש עליון יחיד ומיוחד מעל שבעת החכמות
אפשר

לומר לתרץ קושיה הכית יוםף ,דשכעה קני המנורה רומזות כי
תורתינו הקדושה עיקרא דכולה ואין חכמת אלקות כלעדה כעולם,

וענפיה ששה קנים היוצאים מצדה יונקים ממנה ,וכולם מאירים אל מול
פני המנורה שהיא תורתינו הקדושה כי תכלית כולם לעשות ככל אשר
ציונו אלוקינו.
ומזה היםוד ראו חשמונאי וכניו לתקן מצות הדלקת נר חנוכה שמונה
ימים ,לפי שכימיהם קמו חכמי היונים הפילוםופים ,וכדו חכמת אלקות
הפילוםופיא ,וטעו אחריה רכים מעם כני ישראל וקםכורים מאחר שמנו
שכעה חכמות והאלקות אחת מהם א״כ רפו ידיהם מדכרי תורה וכקשו
לעלות על שליכת הםולם ,והראו להם הכהנים הנגשים אל ה׳ כי כאמת
יש עליון אחד יחיד ומיוחד על כל השכעה ,ושם לא תשיג ידי הפילוםופים
ככל חכמתם.
והא דלא רמזה תורתינו נר השמיני להורות ניתן ,כי השכיעית דהיינו
חכמת האלקות אין לנו רשות להשתמש כה כלל ,אמנם היא כעצם תורתינו
הקדושה הוא נר האמצעי שממנה היה מדליק וכה היה מםיים ,היא התחלה

קנט
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לכל ההתחלות ותכלית כל חכמה וכל ידיעה ואינה בהישג יד אדם ,אם לא
מיד ה׳ עליו השכיל על פי תורתינו הקדושה והטהורה ,אלא לפי שטעו הדור
ההוא אחרי הפילוםופים היונים לחכמת היונית וקםברו שהשביעית שלהם,
דהיינו חכמת אלקות שלהם ,ואין למעלה הימנה ,הראו להם שיש למעלה
שמינית אשר לא השיגו הפילוםופים כי לא יבא בה ערל וטמא.
)מכתב סופר(

^ ש
שמונה ימים כנגד השפעת והסתלקות האור
עוד יש לומר לתרץ קושית הבית יוסף ,דהנה הקשה הישמח משה
דבמקום אחד כתוב שכל הבריאה היה לטובתינו כמ״ש ״עולם חסד
יבנה״ ,ובמק״א כתוב ״כל פעל ה׳ למענהו ,ותי׳ דבאמת רצונו רק להטיב
לבריותיו ,רק דאין אנו יכולין לקבל הטובות רק אם יבא מזה כבוד לד',
וזהו בחי׳ אור ישר מה שהשי״ת שולח הטובה לעולם ,וישראל צריכין
לעשות אור חוזר דהיינו לחזור להשי״ת ,ועי״ב יכול להיות עוד אור ישר,
עכ״ד הישמח משה.
ואמרתי לפרש הפםוק ״אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה
כי לא מחכמה שאלת״ ,דהנה המפורשים פירשו ״ביום טובה היה בטוב וגם
יום רעה ראה״ ,דהיינו בעוד שהוא טוב לא יראה שיכול להיות ח״ו יום רע
וע״ב יעשה מצוות ומעשים טובים .והנה ׳איזהו חכם הרואה את הנולד',
וע״ב אמר ״אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה״ כי לא מחכמה
שאלת זאת כי אם היית חכם לראות את הנולד היית מתקן שלא תבא לידי
כך .וזהו שכתוב ״ומי יודע אם חכם יהיה״ ,היינו לראות את הנולד שאזי
צריך לחזור את האור למעלה ולא ימתין ח״ו שהשי״ת יםלק את האור ובו׳.
ובזה ניחא קושית הבית יוםף הנ״ל ,דהנם מורה על האור הישר ,דהשי״ת
משפיע לנו כל טוב ע״י הז׳ מדות ,וזהו הז׳ ימים ,ויום הה׳ מורה על
הםתלקות האור שאנו עושין ,וזה ׳בני בינה׳  -היינו החכמים שרואין את
הנולד ,׳ימי שמונה׳ ובו׳•pm ,

)טל ח״ם(

חנוכה שמונה ימים כנגד מה
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^ שא
שמונה ימים לשבר הטבע
ב צ ע טי ל קטן להרה״ק ר״א מליזענםק )מימן ט״ס בתב ,בי לשבר טבע אדם
יש צורך לבצע הפבי מתוקן במשך ארבעים יום רצופים .ואולם
אפשר שבל זה אמור ביום מן הימים ,לא בן בימי החנובה שבאורותיהם
המבהיקים הם מםוגלים איפוא לטהר ולפעול אף בזמן פעוט ,עד שארבעה
ימים ]שעות[ יהיו חשובים בארבעים לענין זה .לפי זה יש צורך לחשב חצי
שעת הדלקה למשך שמונה ימים למען יצטרפו ארבעה ימים למטרה נעלית
זו ,ולבן קבעו חג זה שמונה

)קונטרס חידו״ת מהר״ם ט״ב(

^ שב
שנלמד לקיים מצות זקנים
במגילת

תענית פ״ט איתא ,׳ומה ראו לעשות תנובה ח׳ ימים והלא תנובה
שעשה משה במדבר לא הי׳ אלא ז׳ ימים ,שנאמר ״ומפתח אהל

מועד לא תצאו שבעת ימים״ ,ואומר ״ויהי המקריב ביום ראשון״ וגו׳
ובשביעי הקריב אפרים .ובן תנובה שעשה שלמה ז׳ ימים שנאמר ״בי תנובת
המזבח עשו שבעת ימים״ ,ומה ראו לעשות תנובה זו ח׳ ימים ,אלא נבנםו
להיבל ובנו את המזבח וםדוהו בםיד ותקנו בו בלי שרת והיו מתעםקין בו
ח׳ ימים׳ ע״ש.
והנה יש לדקדק במה שאמר דחנובה של משה הי׳ ז׳ ימים מקרא ״ומפתח
אהל מועד לא תצאו שבעת ימים״ והא זה היה ח׳ ימים מילואים ,אבל
אח״ב עשה י״ב ימי תנובה שהקריבו הנשיאים בל א׳ ביומו לתנובת המזבח
והגם דהמזרחי האריך בפלוגתא אי התחלת ימי מילואים היה ב״ג אדר או
ר״ח ניםן אבל הא ב״ע מודים דהיה מתחילה ז׳ ימי מילואים ואח״ב י״ב ימי
תנובה ,עוד יש לדקדק שהביא קרא ״ויהי המקריב ביום ראשון״ ללא צורך,
ותו דקאמר ׳ובשביעי הקריב אפרים׳ ,מה נ״מ מזה.
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ונראה לפרש ,משום דחנוכת המזבח דחשמונאי לא היה אלא זכר בעלמא,
והוא תשלומין על גמר מלאכת המשכן שהי׳ בכ״ה בכסלו והמתינו עד ניסן,
א״כ אם היו מקימין את המשכן של משה בכ״ה בכסלו היו עושין ז׳ ימי
מילואים ,וצריכין בחנוכה דחשמונאי לעשות ז׳ ימי חנוכה כנגד ז׳ ימי
מילואים דמשה ,ושפיר פריך מהא דמשה עשה ז׳ ימי חנוכה ורוצה לומר ז׳
ימי מילואים ,ואם תאמר דחשמונאי הי׳ צריך ג״כ לעשות חנוכה אחר
מילואים ,א״כ הי׳ צריך לעשות עוד ז׳ ימים דהיינו ז׳ למילואים וז׳ לחנוכת
המזבח .דאף דמשה עשה י״ב ימי חנוכה הא אמר בהוריות ,דתניא ׳שלמה
עשה ז׳ ימי חנוכה ומה ראה משה לעשות י״ב ,לחלוק כבוד לנשיאים׳ .הרי
דמדינא סגי למשה ג״כ בז׳ ימי חנוכה.
אלא דאיתא בפסיקתא פסקא ויהי ביום השמיני ,׳נר של חנוכה כיון
שהוקצה למצוה אסור להשתמש הימנו ,לא יאמר אדם איני מקיים מצות
זקנים הואיל ואינם מן התורה ,אמר הקב״ה ״ע״פ התורה אשר יורוך״ ,שאף
עלי הן גוזרין ואני מקיים שנאמר ״ותגזר אומר ויקם לך״ ,תדע לך ביעקב
מהו אומר ״וישם את אפרים לפני מנשה״ ,עשה הקטן גדול ,ונתקיים גזירתו
בקרבנות הנשיאים ,שנאמר ״וביום השביעי נשיא לבני אפרים וביום השמיני
נשיא לבני מנשה״ ע״ש.
ולפ״ז י״ל דחנוכה דחשמונאי שהוא דרבנן עיקרו הוא נגד חנוכת
הנשיאים לחוד ,דמשם נלמד שהקב״ה בעצמו מקיים מצות זקנים ,וכן עשה
רצון יראיו שגמרו מלאכת המשכן בכ״ה בכסלו ושילם להם בחנוכת
חשמונאי ,ומה״ט עשו ח׳ ימי חנוכה לפי שאפרים ומנשה הקריבו בז׳ ובה׳
ומהם נלמד לקיים מצות זקנים ,ע״ז קאמר ׳ובשביעי הקריב אפרים׳ ,ועיקר
הלימוד מאפרים שהקדים הקרבתו א״ב הוי סגי ז׳ ימי חנוכה ,ומסיק שהיו
מתעסקין בתיקונו ח׳ ימים ,ובאמת אין זה חנוכת המזבח אלא שנקרא חנוכה
משום דנם זה היה תשלומין על חנוכת משה במדבר שנגמר מלאכת המשכן
בכ״ה בכסלו וא״ש ,ודוק היטב*

)שו״ת כנף רננה(

חנוכה שמונה ימים כנגד
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^ שג
תן חלק גם לשמונה
חכמים

מצאו רמז מהפסוק ״תן חלק לשבעה וגם לשמונה״

)קהלת יא ,ב(

דהיינו ׳תן חלק לשבעה׳  -ימים שהיה בהם הנם ,וגם לשמונה -
ליום השמיני אף שלא היה בו הנם.

^ שד
תקנו להדליק נרות ח׳ ימים על שהסכימו מן השמים על ידם
עוד

נראה לי לתרץ קושיה הבית יוסף לפי מה שבתבתי דעיקר ח׳ ימי
חנובה נקבעו ע״ש החנובה שהי׳ בימים ההם מבל הצדדין ,וגם שהיו

עוםקין בטהרה המקדש והבלים ,ומצאו להם סמך לח׳ ימים

)מדברי הימים ב׳(

גבי חזקי׳ המלך שצווה לטהר את המקדש מטומאת ע״ז ,בתיב בי׳ מפורש
שהיו עוםקים בטהרה המקדש ח׳ ימים ע״ש.
זאת ועוד אחרת ,שמבואר במדרשים שבטלו מהם אז מצות מילה וחג
ומנורה בו׳ ואיתא במפרשים בשם המדרש ,׳באותה שעה אמר הקב״ה
עלי אתם יועצים לעקור ז׳ נרות וח׳ ימי החג ,אני מביא עליבם ז׳ בני
חשמונאי ויעקרו אהבם וקובעים להם ח׳ ימי הנובה ,והלל לגמור לשמי׳.
אשר לזאת ודאי בלא הנם דנרות הי׳ ראוי לקובעו ח׳ ימים ,שהוא נגד
ימי החג וגם נגד שמנה ימי מילה שעליה רמז דוד המלך ע״ה באמרו
׳למנצח על השמינית ,שדרשו דקאי על המילה שניתנה בשמיני ,ובן מצאתי
בספר בל בו בשם בעל העתים שח׳ ימי הנובה נגד שמנה ימי מילה.
רק דהנם הי׳ להראות חיבתן שמן השמים הסבימו על ידם למספר הה׳
ימים הנ״ל ,ולבך קבעו זברון ימי הנובה במצות הדלקת הנרות ,להתוודע
ולהגלות לדורות הבאים שמן השמים הסבימו עלידם בבל תוקף ועוז ,ועי״ז
יהיו נזברים ונעשים בל הניסים שנעשו בימים ההם .אשר לזאת יפה ויפה
בוונו חבמי הדור ההוא לקובעם ח׳ ימים הנ״ל ,והקושי׳ מעיקרא ליתא ,וקל
בעזהש״י ב״ה*

)מגילת חנוכה(

הפרק החמישי
בו קובצו אחד לאחד כל התירוצים אשר
אינם נכנסים תחת אחד מן הפרקים
דלעיל ,אלא איש איש בדרכו ושיטתו,
יתרצו על נכון קושית הבית יוסף.

ימי שמונה =4

קסה

פרק חמישי

שתות
^ שה
אור בפמליא של מעלה
החשמונאים

הנהנים הגרולים שהיו צריקים וחסירי עליון היו ראויים
להוםיף כה בפמליא של מעלה בזכות מעשיהם הטובים ,וכך

היה בוראי בהרליקם את נרות המנורה .וזהו איפוא כוונת המררש
רבה ,ט״ו ,ה(

)במדבר

א״ל הקב״ה לא שאני צריך לכם אלא להעלות אתכם בפני

האומות שיהיו אומרים ראו היאך ישראל מאירים למי שהוא מאיר לכל
העולם .בזה מבואר היטיב מרוע קבעו חז״ל להרליק נרות גם ביום הראשון,
זכר למה שזכו החשמונאים להעפיל לררגה נעלית זו אשר ביום הראשון
השפיעו אור רב בפמליא של מעלה.

^ שו
אור כולל
עוי״ל ,כי אם לא היה רק להרליק ליום אחר לא היה שלם גם יום ראשון
רק ראשית הנקורה שבראשון היינו חםר שבחםר ,ועתה שנעשה
כלול מכולם ממילא היה הראשון שלם ג״כ בכל מרותיו ,וזה נכון גם לפי
הפשוט ,שכל אור יש בו ענין מיוחר ,ואינו רומה או של רבר פרטי מאור
הכולל כל האורות•

)שפת אמת(

^ W

^

אות היא לעולם
מסתבר

לומר שכשגברו החשמונאים והכינו את הבית בטרם התרחש הנם
תקנו לעשות חנוכת הבית שמונה ימים רצופים כשם שעשה שלמה

ק סו
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בבית ראשון ועזרא בבית שני ,וכוונתם היתה לעשות כן רק באותה שנה
כמו שלמה ועזרא .אולם משנעשה הנם והדליקו באותו הפך כל שמונת ימי
החנוכה שלהם ,שוב קבעו שמונת ימי חנוכה אלו לדורות עולם.
)שו״ת מנחת ברוך(

^ שח
אילולי הנס ,אף הדלקת היום הראשון לא היתה נחשבת למצוה
ליישב

את קושיית הבית יוםף בהא דתקנו חנוכה ח׳ ימים י״ל ,דהואיל
ואילו לא היה הנם דדלק עוד ז׳ ימים עד שהיה להם שמן אחר,

נמצא דגם מה שדלק בלילה הראשון לא נחשב למעשה מצוה .הואיל
ובהדלקת המנורה בעינן ׳תמיד׳ כמו שנאמר .נמצא שע״י הנם דדלק עוד ז׳
ימים ,נחשב למעשה מצוה מה שדלק ביום הראשון ,וע״ב תיקנו חנוכה ח׳
)משנת חיים(

^ שט
אע״פ שטלטלו את הפך לא נתבטל ממנו הנס
׳נעשה

בו נם והדליקו ממנו ח׳ ימים׳ ,אולי י״ל דבנם של אלישע בשמן
צוה לה ״והמלא תםיעי״ מפרש רש״י ׳תםיעי מלפניך ותני כלי אחר

במקומו למלאותו ,וצלוחית השמן לא תזוזי ממקומו׳ ,לפי שהקב״ה עושהו
כמעין ואין דרך מעין לזוז ממקומו ,עכ״ל .וא״ב פך השמן היה צריך להיות
כמעין שלא לזוז אותו ממקומו מעת שהתחילו לשפוך ממנו ,ואם הזיזו אותו
ממקומו ,אע״פ שבנתים נשפך משמן טבעי שבו ,מ״מ לא יכול שמן זה לקבל
נם ,וא״ב אף שביום הראשון נשפך שמן שבפך בכל הנרות ,אולם לא היה
יתכן שליום השני יהיה נם ,שהרי אחרי ששפכו בכל המנורה הםיעו הפך
מהמנורה ,א״ב היה צריך שמן זה ביום הראשון נם מיוחד שאע״פ שהםיעו
אותו ממקומו ,יחול בו הנם ליום השני.
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ק סז

פרק חמישי

וא״כ היה נם גם ביום הראשון נגד כללי הנם ,שתמיד אין הוא פועל
אם הזיזו אותו ממקומו .נמצא לפי זה שאע״פ שהיה שמן טבעי בפך מ״מ
היה נם מיוחד שההזזה ביום א׳ לא יפריע מלקבל הנם.

^ שי <«-
אף ביום הראשון דלק השמן בנס ע״י אור הגנוז
ויש

ליישב קושית הבית יוםף ,שבאמת היה הנם גם בלילה הראשונה ,והפי׳
בגמ׳

)שבת כ״א ע״ב(

ולא היה בו אלא להדליק יום אחד נעשה בו נם

והדליקו ממנו ח׳ ימים דמשמע דלא הדליקו מהשמן שנמצא בפך עם שמן
הנם אלא הדליקו ממנו בלומר מהנם לבד הדליקו ח׳ ימים דאף שאין נעשה
נם אלא במקום שאין דרך אחרת בדאיתא בגמ׳

)שבת נ״ג ע״ב(

׳במה גרוע

אדם זה שנשתנו לו כדרי בראשית' ,זה דוקא דע״י הנם נשתנו כדרי
בראשית אבל הבא הרי נתגלה מקודם לבן אור הגנוז בבחינת ׳רואין בו
מםוף העולם עד מופו' ,שראו בראיה ממשית את אור הגנוז בלומר הטוב
במדותיו ית״ש ,ואין הנם דהדלקת המנורה אף ביום הראשון מוםיף כלום,
לכן אף ביום הראשון הדליקו ע״י נם ע״י אור הגנוז ,והבן.

^ שיא
אף ביום הראשון היה בהנהגה בדרך התורה
לתרץ

קושיית הבית יוםף יש לומר ,דהנה חנוכה כמו המלך בדרך ,בחינת
יומין דחול ,ע״ב היה קודם יום אחד ,היינו שמצאו ׳פך שמן אחד',

אותיות ׳כנף שם אחד' ,היינו שהיה תחת כנפי השכינה והשגחה הניםיות,
בחינת שמן אחד .וע״ב היה בו להדליק יום אחד כנ״ל ונעשה בו נם והדליקו
ממנו ח׳ ימים .היינו שהנהגה הטבעיות המרומז בז׳ כנ״ל נתבטל ע״י הנהגה
התוריות והיה הכל מעילא לתתא בחינת אור ישר בחינת חםד כמו לעתיד,
וגם הטבע נתגלה כי ה׳ אחד ושמו אחד .וע״ב הוא בחינת חול ,היינו שגם
דברים הנמוכים והנהגה הטבעיות הנרמז בבחינת חול נתעלו ונתקנו ונתאחדו
בבחינת ה׳ הוא האלקים ,ונתגלה כי הכל הוא בשביל התורה ובשביל ישראל.

קסח
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ובזה יתורץ הקושיא מה היה הנם בליל ראשון ,אדרבה ,אך בליל ראשון
שהיה בחינת להדליק יום אחד בחינת הנהגה ההוריות שהוא בולו נם ,ונתגבר
הנם גם על ז׳ ימים הנשארים שהם בחינת ז׳ ימי בראשית הנהגה הטבעיות,
ונעשה הבל נם בבחינת הנהגה ההוריות .ובזה ידויק הלשון ונעשה ׳בו׳ נם ,היינו
בזה הנם בנ״ל נעשה עוד נם ,שגם הטבע נהפך לנם .והבן.

^ שיב
אף ביום הראשון היו זקוקים לשמן נסי

ועוד

נראה לתרץ את קושית הבית יוםף ,דהנה מחמת אור הגנוז שמופיע
בהדלקת הנרות לא היו באפשרות להדליק בשמן טבעי שהיה בא

לשבירת הבלים ח״ו ,שהשמן הוא בבחי׳ בלי לאור שמחזיק את האור שלא
יםתלק ,לבן היה צריך לשמן נםי ממקום גבוה ,ומטעם זה גם בלילה
הראשונה היה צריך שמן נםי ומטעם זה לא הי׳ באפשרות להשתמש בשמן
טמא אף שטומאה הותרה בצבור ,בי אין באפשרות להאור שבא ממקום
גבוה שבזה שהבלי יחזיק מעמד אבל לשנה אחרת האור נעשה באופן קבוע
שלא יםתלק מהבלי אף בבלי נמוך ע״י בה חבמי הדור ,וזה הפירוש בגמ׳
׳קבעום ועשאום ימים טובים׳ בדאיתא בגמ׳ ,והבן.

^ שיג
אצל אומות העולם הלילה אחר היום
אמנם

הנם היה בליל ב״ו ,אך עיקרו של הנם הוא פירםום בה הבורא
יתברך נגד אומות העולם ,וביון שבאומות העולם הלילה הולך אחר

היום ,אף אנו מפרםמים הנם החל ביןם ב״ה.

^ שיד
אתערותא דלתתא
ביום

ראשון לא היו זקוקים בלל לנם ,שבן מתחילה צריך אתערותא
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רלתתא כלומר חתעוררות מכח עצמי ,ורק אחר כך מופיע אתערותא
רלעילא.

)אמרי אמת(

^ שטו
ב׳ שבטים
בחינוך

חמשכן עשו שנים עשר יום כחשכון יום אחר לכל שכט ,ואולם
שמונת ימי חחנוכח מכוונים לשכטי יחורח וכנימין כלכר ששכו עם

עזרא חם ופר ,וזאת משום שחם חשוכים כשמונח ,שכן עולי גולח שעלו
לארץ ישראל חשוכ אחר מחם כשנים מאתנו ,ואחר מאתנו חחולך לשם
חשוכ כשנים מחם ,נמצא לפי זח ששנים אלו חשוכים כשמונח.
)דרשות חתם סופר(

^ שטז
בדיקת טיב השמן
החשמונאים

נםתפקו כשמן זח שנמצא אם חוא טחור או טמא ,ולמען
יתחוור םפיקם שפכו מעט מחשמן אל חמנורח כרי לכרוק

טיכו של אותו שמן ,וכוונתם כזח חיתח שאם יתרחש כו נם ויתרכח שמן
מועט זח ,כי אז תחווח חוכחח כרורח שטחור חוא וכשר לחרלקח .וכאמת
ראו כי חשמן חמועט נתפשט ונתרכח וככך פתרו םפיקם ,ולכן קכעו לחלל
ולתורות גם כיום חראשון.

)דרשות מהרי״ץ(

^ שיז
בהדלקה הראשונה זכו להשראת השכינה וזכו לנס
עוד

י״ל לתרץ קושיית חכית יוםף ,שכשחרליק חכחן את חמנורח ,חרליק
כישראל שלחכת אש קורש רשפי אש של מעלח וחחלק אלקי׳ שכקרכ

לכם חפנימי ,וחגריל אורם של ישראל ,ער שזכו לתשוכח שלימח ולירכק
נפש כצור עוזם וישועתם ,כי חכלל ישראל כקיומא קאי ,וקוםטא רחיותא
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מחי׳ את חייהם שקרויים חיים ,וממילא זכו להנם בפך השמן ,ונמצא
שבהדלקה ראשונה התעורר ישראל ,עד ששכינה שרוי׳ ביניהם ,וזכר לברכה
בהשמן הטהור קודש לי•

)תפארת שמואל(

^ שיח
בהדלקת המנורה ראו שמציאת הפך היתה למעלה מדרך הטבע
שורש

חטא היוונים היה במה שהשרישו בלבות ישראל פגם באמונה ,כאילו
כל הנמצא נעשה ח״ו בדרך הטבע .ואולם באור המנורה הטהורה

נפקחו עיניהם ולבם של ישראל והבחינו היטיב כי הכל מאתו ית״ש והוא
עשה ועושה ויעשה כל המעשים ,והבינו כי גם מציאת פך שמן זה שהיה
חתום בחותמו של כהן גדול לא היה זה בדרך מקרה כי אם למעלה מדרך
הטבע.

)ישמח ישראל(

^ שיט
בהסתכלות החשמונאים נמשך הנס
בספה״ק

אוהב ישראל )ריש פרשת פקודי( מבואר ,כי צדיקים עיניהם בריכות
בחשבון כלומר שאף הםתכלותם בדבר המנוי והמדוד מביאה

שפע וברכה .בזה מחוור ,דבאמת כשמצאו את פך השמן לא היה בו כדי
להדליק אפילו לילה אחד ,ואולם משמצאוהו ונתנו בו החשמונאים את
עיניהם הקדושות נתברך השמן ואז היה בו להדליק לילה אחד .נמצא דודאי
ביום הראשון גם כן ארע נב ^^"ייל•

)קונטרס חידו״ת מהר״ם ט״ב(

^ שב
בזכות ההכנה שעשו ביום הראשון זכו לנס
איתא

בםפה״ק כי ההכנה למצוה גדולה מאד עד שהיא נושאת שכר גם
בעולם הזה לעומת גוף המצוה שאין שכרה משתלם בעולם הזה.

לפי זה יש לומר ,שכשמצאו החשמונאים את הפך מיד נרתמו למלאכת
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הקורש והחלו בהכנה רבתית לקראת ההרלקה שתתקיים בערב ,ובזכות זה
זכו לנם .לכן קבעו את יום כ״ה ליום הראשון של חג החנוכה משום שבו
הכינו עצמם החשמונאים בהכנה ררבה לקראת ההרלקה בערב ואשר בזכות
זה זכו שיתרחש להם הנם לימים הקרובים.

)קונטרס חידו״ת מהר״ם ט״ב(

^ שכא
בטל מהשמן מהותו הגשמי
נם

פך שמן זה היה בגרר מופלג למעלה מהטבע לגמרי ,בניגור לנם שישנו
והוא מלובש גם כן בטבע כגון נצחון אויבים שה׳ בעל מלחמות מביא

מורך בלבם ומכניעם ,או תשועה גרירא שישנו גם כן במנהגו של עולם
שאומה אחת פורקת עול שעבור זולתה .אם כן ,כשם שאין גרעין זריעה
מתחיל להניב ערי יתרקב כליל ,כן פלא על טבעי זה לא יכל להתרחש
ולהופיע ער התבטל מהותו הגשמי של השמן .נמצא שרלקו הנרות כל
שמונת הימים בשמן ניםי שהרי בטל מהותו הגשמי.

)שם משמואל(

^ שכב
ביאת המשיח
איתא

במררש

)תנחומא ,תצוה פ״ט(

על הפםוק

)תהלים קל״ב י״ס

ערכתי נר למשיחי

שבזכות הרלקת נרות המנורה יבוא משיח צרקנו ויגאלנו .לכן אף
שהנם לא היה כי אם שבעה ימים ,אף על פי כן קבעו יום נוםף זכר לביאת
המשיח שתהיה במהרה בימינו בזכות הנרות.

)דבך,, ,אל(

^ שכג
ביום א׳ ניתן משמים הכה בשמן

עוד

יש לומר ליישב קושית הבית יוםף ,רביום א׳ שלחו מן השמים כה
הקיום בהשמן לח׳ ימים ,ונמצא שכל הנם של כל ז׳ הימים נמשך

מיום א׳ ,ולכן תקנו יו״ט גם ביום הראשון.

)כנפי אלישע(

קעב
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^ שכד
ביום א׳ ראו שהם ראוים לנסים בדרך הטבע

בטעם

מה דקבעו שמונה ימים לנרות והרי על יום אחד היה ,כעת נראה
בעזה״י .דהנה אם נם שלא כדרך הטבע עדיף או נם כדרך הטבע

עדיף ,כתב בעל העקידה )שער יג( שזה הוי פלוגתת הש״ם בפ״ה דשבת )נג

נראה

ע״ב( אם כמה גדול

אדם זה או כמה גרוע אדםזה .והנה להכריע

כך ,דאם הוי הנם

עבור האדם וטובתו ,ודאי הוי נם כדרך הטבע עדיף

ושלא כדרך הטבע

גרוע כיון דמנכין לו מזכיותיו ,אבל אם הוי הנם עבור

כבודו ית׳ להראות

יכלתו ומדת טובו ,ודאי הוי נם שלא כדרך הטבע עדיף.

ולכך בחנוכה ,הנה מה דנעשה נם בת׳ הימים ,לא נודע אם הוי עבור
ישראל שאינן כדאי לנם בדרך הטבע ,או עבור כבודו ית׳ ,אך אם על יום
אחד נשאר ,בזה הראה הקב״ה דהם כדאי לנם בדרך הטבע ,רק מה דנעשה
אח״ב נם שלא כדרך הטבע הוי לכבודו יה' ,וראוי להללו על כך .ולכך אנו
מדליקין ביום הראשון להראות דזכינו לנם בדרך הטבע ,ואז אח״ב ראוי לנו
להללו יה׳ על הנם שלא כדרך הטבע.
ולכך לולא דנם שהיה על יום ראשון בדרך הטבע לא היינו יכולין לברך
אח״ב על הנם שלא כדרך הטבע ,רק ע״י הנם שהיה ביום ראשון בדרך
הטבע יכולין אנחנו לברך אח״ב על שאר הימים מה דהוי הנם שלא כדרך
הטבע .ואתי שפיר בעיה״'•

)קהלת יעקב(

^ שכה
ביום הראשון שינו את השפעת המלאכים לכל ו הימים
לתרץ

קושיית הבית יוםף יש לומר ,שמיד כשמצאו את פך השמן וראו כי
אין בו רק ליום אחד ,החליפו מיד כה המלאכים והאריכו משך זמן

הדלקתו שיהיה די םיפוק לשמונת ימים ,כי אם לא יעשו כן תיכף וידליקו
בו ביום ראשון ויכלה השמן ,שוב לא יהיה אפשר לעשות כן ,כי לא היה
בכחם רק להחליף המלאכים הממונים ובזה להאריך משך זמן הדלקת השמן,
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אבל לא לברוא בריאה חדשה .ובבן נעשה נם גם ביום הראשון ,ואדרבא
עיקר הנם נעשה תיבף ביום הראשון .ומתורץ קושיית הבית יוםף.
)מנורת הזהב(

^ שכו
ביום השני ראו שאף נס מציאת הפך היה נס הנמשך משם הוי״ה

ועוד

נראה לומר ליישב קושית הבית יוםף ,ובן לתרץ מדוע לשנה אחרת
קבעום ועשאום ימים טובים בהלל ובהודאה ולא קבעום באותה שנה.

דהנה עצם מציאת הפך היה גם נם שהגוים לא ראוהו ,אך תלו זה בטבע,
ובאמת זה היה נם מוםתר בטבע והוא מהשם שד״י ,ונם נגלה הוא מהשם
הוי״ה ית״ש בדאיתא

ברמב״ן ) מו ב א בק״י(.

והדליקו ממנו ח׳ ימים בלומר בלילה

השניה דראו הנם הנגלה הבינו למפרע שגם בלילה הא׳ היה נם ,והנם
הנםתר נעשה נם נגלה ,וזהו הרמז והדליקו ממנו ח׳ ימים ממנו עולה
בגמטריה נ״ם ב״ו בלומר נם מהשם הוי״ה ית״ש שעולה בגמטריה ״ב״ו״
דהוא נם נגלה )•pH

)אמונת משה(

^ שכז
בכה האמונה והדביקות נעשו כלים לקבל השפע
ועוד

יש לתרץ ,דהנה ידוע דבימי יון הרשע היו אז הערת ישראל בשפל
המצב מאד ,עד שהעיזו לומר להם היונים בתבו לבם על קרן השור

שאין לבם חלק באלקי ישראל ,ורצונם היה להעבירם מאמונת ה' ,ובמו
שאז״ל

)שבת כ״א(

׳בשנבנםו יונים להיבל' ,ישראל נקראו היבל במבואר בתקוני

זהר ,והיינו שנבנםו בלבות ישראל לטמאם ,׳וטמאו בל השמנים׳ היינו
המחשבות ישראל ,שמן נקרא הבמה במאז״ל

)מנחות פ״ה(,

עד שבאו ח״ו

לבתוב שאין להם חלק באלקי ישראל ,לבפור באמונת ה׳ ,ובל בוונת היונים
היה שע״י חםרון אמונה לא יובלו לקבל ההשפעה ואור החםד הנשפע בבל
יום לזרע ישראל.

קעד
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וכאשר גברו מלכות בית חשמונאי ונצחום וכמו שאנו אומרים ׳ואח״ב
באו בניך לרביר ביתך ופינו את חיכליך וטחרו את מקרשיך׳ שחי׳ מפנים
חמחשבות זרות ,וקרשו וטחרו את עצמם בתורת ותפילת כי עיקר חטחרח
חיא תורת וכמו שאמר בקרשו חרבי מווארקא בזח״ל ׳ריא גרעםטע טחרח
איז ריא גמרא' ,ומכת קרושת חתורח וחרלקת חכחן את חמנורח ראו כולם,
חיינו אף מרת חרין וחמשמאילים ,את תשובתם ואמונתם חחזקח ,ובכת
חאמונח וחרביקות בצור חמושיע נעשים כלים מוכשרים לקבל חשפע ,וזכו
לחנם בפך תשמן חטחור ,וכ״ז חי׳ ע״י חרלקת חכחן בלילח חראשונח.
)תפארת שמואל(

^ שכח
בכה האמונה נשפע החסד לשמונת הימים
עוד י״ל לתרץ קושיית חבית יוסף על פי דברי רז״ל

)ב״ר ב׳(,

״וחושך על

פני תחום״ זח יון שחחשיכח עיניתם של ישראל ואמרו לחם כתבו על
קרן חשור שאין לכם חלק באלקי ישראל׳ ,עיקר כוונתם חי׳ שלא ילכו בדרכי
אבותיחם ,ושלא יגעו מעשיחם במעשי אבותם לבלי לעורר זכות אבות.
והנה בימי מתתיחו ,בחופיע ביקרו אור כ״ח כםלו ,תתנוצץ אור יקרת
קרושת אאע״ח ,וכמ״ש בם׳ קרנים

)מאמר ו׳(

שאאע״ח נפטר בחורש טבת

וחרמז לזח ר״ת ׳תקבר בשיבת טובח׳ ,ולפי שיטתו ע״כ נולר אאע״ח ג״כ
בטבת ,כראמרי׳

)בפ״ק דקדושין(

שחקב״ח ממלא שנותיחם של צריקים מיום

ליום ,וכמו רלמאן ראמר בתשרי נברא חעולם חיתח חתחלת חבריאח כ״ח
באלול ,ובו ביום נברא תאור חראשון מבריאת חעולם ,כמו כן חי׳ חתחלת
חתעוררות לירת אברחם ג״כ בכ״ח בכםליו ,ואז מתעורר אור חחםר של
אאע״ח בעולם.
וכ שהדליק חכח״ג את חמנורח חרומזת לשבעת קני חמנורח חעליונח,
באור כ״ח בכםלו ,בקרושתו ובכת קרושת אאע״ח שתאיר ותופיע ביום חזח,
כמוש״ב בםח״ק תרמז אני ותנער נלכח ער כ״ח מרומז לכ״ח בכםליו ,תאיר
עיני ישראל באמונת ר׳ ,ותאמינו בר׳ ובישועתו בחםר עליון ,וזכו בזח
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להמשיך עליהם ישועות וחסדים ממקור החסד ,כי אמונה היא לשון המשכה.
ומתורץ כזה קושיית הכית יוסף ,וכדאיתא ככ״ה ככסליו יומי דחנוכה תמניא
אינון ,פי׳ שהנם של כל שמונת הימים תלוי כיום כ״ה ככסליו כאור החסד
מאאע״ה.

)תפארת שמואל(

^ שכט
בכה התשובה מאהבה שעשו ביום הראשון זכו לנס
בקושית

הראשונים הלא בלילה הראשונה לא הי׳ נם ,אדרבא יען שלא
הי׳ שום נם רק בטבע כפי הנראה בשכל אנושי ובעיני בשר,

וכשהבינו שפל מצבם שהם בחושך ממש ,כמבואר במדרש

)ב״ר ב /ה׳(

״וחושך

ע״פ תהום״ זו מלכות יון שהחשיכה עיניהם של ישראל ובו׳ אומרת להם
כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלקי ישראל׳ ,והם בעצם הרגישו
החושך הזה.
וכשראו שאעפ״ב עוד אהבת אבותם ואהבתם לא כלתה מחסדי המקום
ב״ה ,וחביב בעיניו עבודתם ,והשאיר להם ברכה פך אחד של שמן להדליק
המנורה אשר היא עדות לישראל שהשכינה שוכן בקרבם ,ו״אני ה׳ השוכן
אתם בתוך טומאתם״ כתיב

)ויקרא ט״ז ,ט״ס,

ומגודל השמחה והתענוג שהי׳

להם מזה הוסיפו אהבה למקום וזכו לתשובה מאהבה ממש ,ועי״ז נתוסף
הרוה ושמחה בשמים וארובות השפע נפתחו לעשות להם ׳נם׳ שהוא
גימטריא ׳מה אדני׳ ,וכמבואר בם׳

עבו״י ) ד רו ש לחנוכה(

בשם קדושת לוי ,שידעו

שהכל מה׳ אף הטבע הוא מה׳ ועי״ז נתעורר כל הנם ,נמצא שהלילה
הראשונה הי׳ העיקר להנם ,וממנה התעורר כל הנם.

^ של
בכה התשובה שעשו ביום הא׳ נשפע הנס
ע ל קושית הראשונים הרי בלילה הראשונה לא היה נם ,כי היה בהפך כדי
להדליק יום אחד .ונוכל לומר דלכאורה קשה מפני מה קבעו הנם
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לדורות מזה שהיתה הברכה מצויה בהפך ,הלא זה הוא נם השכיח ,כדמצינו
ברבי חנינא בן דוםא וכדו /וגם בדורות האחרונים הובא בהקדמת ים של
שלמה כי גם לו אירע נם בנר מצוה.
אכן באמת הוא דכשעם ישראל בכלל או יחיד צדיק הדור ,כשהם
מתנהגים בדרכי השי״ת ותורתו שכיח הברכה ,וכדכתיב ״אם בחוקותי תלכו״
ובו׳ אבל ח״ו כשהם מתנהגים שלא בדרך התורה אזי אין להם הברכה,
ולהיפך ח״ו .ואז בימי יון הרשעה היה עם ישראל בשפל המצב בדרך רע,
עד שאמרו להם כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלקי ישראל,
היינו שגם החלק האלוקי השוכן בקרבם שלחלק הזה אינו נוגע שום פגם,
וכמאמרם ז״ל

)פנהדרין מד ע״א(

אף על פי שחטא ישראל הוא ,היינו שהחלק

שבקרבו לא חטא ,ודור הזה פגמו גם בחלק הלז .והרשעים האלה הרגישו
זאת אשר המה במצב רע כזה ,ולכן באו עליהם למלחמה כדרך טבע עמלק.
וכאשר נשאר הפך שמן ,והכהן הדליק במנורה הרומזת למנורה העליונה,
בכה קדושתו וקדושת המצוה ,הזריח אור בחושך בלב עדת קודש ,וכדרך
גחלת שאם יש בה ניצוצי אש כאשר נופח בה נתלהבה בשלהבת אש ,כן
הכהן בכה קדושת המצוה האיר ללב בני ישראל והדליק בלבם שלהבת ,ויגל
מעליהם את האבן נגף ,וראו במה פגמו ולפני מי ,ועד היכן הדברים מגיעים,
וזכו לתשובה שלימה ,ואז ממילא היה הנם והברכה גם בשאר הלילות ,ובה
נכללין כל השבעה ימים ,והיא מקור הברכה.

^ שלא
בכה קדושתם בשעת הדלקת הנרות המשיכו הנס
בקושיית

הבית יוםף למה קבעו ימי חנוכה שמונה ימים והלא ביום א׳
לא הי׳ נם .י״ל לפי שכל השפעת הנם שדלקה המנורה כל ז׳

הימים הי׳ ע״י קדושת הכהנים המדליקים ,אשר בכח קדושתם בשעת
ההדלקה הראשונה המשיכו כל זאת ,ועיקר ההשפעה של כל ז׳ הימים הי׳
ביום הראשון ,והוא ההתחלה והעיקר ,וראוי לן לילך בתר שעת האתחלתא.
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ז״ש ע״י כהניך הקדושים ,לפי שכל כח בנם הי׳ ע״י קדושת הכהנים
המדליקים ,שבזכותם וכוחם בהדלקה הראשונה ובשעת הערכה נשפעו הנםים
של כל הימים ,וההדלקה הראשונה וההערכה הרי הי׳ ביום כ״ה בעוד יום,
ולכן קבעו גם יום ראשון שהוא יום כ״ה ליו״ט והוי חנוכה שמונה ימים,
אע״פ שלילה ראשונה שדלקה המנורה היתה רק ליל כ״ו מ״מ אתחלתא
דניםא עדיפא ,והתחלת הנם הי׳ עוד ביום כ״ה בשעת ההערכה וכמו
שנתבאי•

)דברי יואל(

^ שלב
בני בית המלך
עי ק ר הנם היה ביום הראשון בו באו בני ישראל לדביר בית ה׳ ופינו היכלו
ונעשו בני בית המלך שמזה נמשך שיתגלה אלינו.
)שבט מיהודה  -מהרי״ל אייגר(

^ שלג
בקדשים הלילה אחר היום
אמנם

הנם היה בליל כ״ו ,אך בקדשים הלילה הולך אחרי היום ,על כן
הנם נחשב

)מצות נר איש וביתו(

^ שלד
יום ראשון עבור ההכנה
עפ״י

המבואר בם׳ שהכנת המצוה גדולה מאוד ולכך נקבע ח׳ ימים כי
הלילה הראשונה הכנה להימים הבאים ,ואי׳ בקול שמחה הבינה

תגדל מהמעשה כי המעשה רז ,כי באמת בהמצוות יש םודות גדולות ולאו
כל אדם זוכה להבין מודות המצוות אבל ההכנה כל א׳ יכול להכין עצמו
להמצוה וזה כי המעשה רז ,והבינה אור  -רמז על חנוכה נר חנוכה ובחנוכה
יש אותיות הכנה.

)תפארת שלמה ,וכ״ה בבית ישראל לחנוכה ,שנת תש״י(

קעח
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^ שלה
געגועים להדלקת יום הבא
אמרו

ח״ל )במסכת ביצה דף ט״ז ע״א( ׳וינפש  -ביון ששבת וי אבדה נפש/
היינו ,שבתחלת השבת שצריך לקבל נפש יתירה אנו זוברין מאבדת

הנפש בחול ואומרים ׳וי אבדה נפש' ,ומתחילין להתגעגע אחריה ,ועל ידי
זה בעצמו שאנו מתגעגעין אחר הנפש ,מזה מתהווה הנפש היתירה) .ליקוטי
מוהר״ן קמא ,סימן ל״א(.

לפי זה יש לומר ,שעל ידי שהמציא להם השי״ת ביום הראשון פך שמן
וזבו להדליק בו בטהרה החלו מיד להתגעגע על יום הבא ביצר יזבו גם
מחר לעשות המצוה ביאות ,ובזבות זה זבו לנם הגדול בימים הבאים.
)עונג שבת(

^ שלו
דלק אש של מעלה שאינה מכלה
עוד

נ״ל לפי מה דאיתא במדרש רבה שמות ב׳ על הפםוק ״וירא והנה
הםנה בוער באש והםנה אינו אבל״ ,׳מבאן אמרו ,האש של מעלה

מעלה לולבין ושורפת ואינה אובלת׳ ,ומבואר בבתבי האר״י ז״ל הובא
בהקדמת םפר שב שמעתתא הא דאש של מעלה אינו מבלה ואש של מטה
מבלה בל אשר יפגע בו ,והוא משום דאש של מעלה לא יתעצם ויתהבר
בשום עצם חומרי ולא יתערב בהלקיו ולבן לא ישרפו ,משא״ב אש של מטה
מתערב בבל החומרים ויבנם בחלקי העץ ויבלהו ע״ש.
ולפי זה יש מקום לומר שגם בנם הנובה הי׳ בוער אש של מעלה שאינה
אובלת בלום ולא נחםר מהשמן בל זמן שלא הי׳ להם שמן אחר טהור ,וגם
לא נעשה בו גחלת במו שפירש הרשב״ם גבי הםנה ,וממילא ראו גם ביום
א׳ שאינה אובלת בלום והבינו שהוא אש של מעלה*

)נר למאח(
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^ שלז
דנו את הפעולה
י״ל רגבי חנוכה נמי לאחר שנעשה להם הנם ורצו הסנהדרין לקבוע יום
טוב בהלל והודאה ,לא דנו כלל את הפועל היינו פך השמן כמה שמן
היה בו וכמה ניתוםף רק דנו על הפעולה ,והפעולה היתה שהיה להם שמן
טהור על ח׳ ימים מה שהיה חסר להם ,או מטעם שהיו כולם טמאי מתים
או מטעם שהדרך הי׳ רחוק מהלך ח׳ ימים ,וע״י מציאת הפך ונם שנעשה
בו היה להם שמן על זמן ח׳ ימים ,הלכך קבעו שמונה ימים חנוכה.
)נר למאה(

^ שלח
האמונה שהאמינו שיעשה להם נס היתה חזקה עד שראו את הנס
כאילו הוא הוה
ועוד

יש לומר ליישב קושית הבית יוסף ,דע״י האמונה בלילה הראשונה
ראו את הנם העתיד לבוא בההוה והוי כאילו הנם היה ממש גם

בלילה הראשונה ומטעם זה ניחא הא דמברכים גם בלילה הראשונה שעשה
נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה ,הגם די״ל דקאי על נצוח המלחמה
אבל לפמ״ש ניחא יותי•

)אמונת משה(

^ שלט
הדליקו בחצר ובעץ ארוך
עוד

יש ליישב קושית הבית יוסף ,ובהקדם עוד הא דאמרינן ׳והדליקו נרות
בחצרות קדשך׳ ולא בחצר ,והנה הרא״ם הקשה מה הועיל פך השמן

שמצאו הא נטמא ע״י הכהנים בהדלקתם ,ותי׳ הרא״ם שהדליקו ע״י עץ ארוך.
והק שה על זה המהרש״א דמכל מקום איך נכנם כהן טמא למקדש כיון
שהיו כולם טמאי מתים ,ואין לתרץ שהדליקו ע״י עץ ארוך דאי אפשר
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למצוא עץ ארוך כל כך שעזרה היתה קל״ה אמות ,כמו שכתבו התום׳
ריש חולין אהא ראמרינן שם ׳הכל שוחטין אפילו טמא ,בחולין שנעשו על
טהרת הקורש ,כיצר הוא עושה מביא םכין ארוכה׳ ,׳הקשה רבינו אפרים
איך יתכן שתהא םכין ארוכה כל כך מהר הבית ער עזרת ישראל וכו׳
ע״ש ,ע״כ נ״ל לומר ראף ע״י עץ ארוך לא הי׳ אפשר להם להרליק אלא
בחצר המקרש במקום שירם מגעת ,ומנורה נוכח השלחן אינו מעכב כמ״ש
הח״ם הבאתיו לעיל.
והנה בתענית >דף יס איתא ררבנן אםרי לכהנים לשתות יין מ״ט מהרה
יבנה בית במקרש ובעינן כהן הראוי לעבורה ,והקשו בתו׳ שם והלא בלא
יין נמי אםורין בעבורה רטמאי מתים נינהו וצריכין הזאה שלישי ושביעי,
ותירצו רמ״מ מותרין בעבורת ציבור רטומאה הותרה בציבור עכ״ל .א״ב
מרינא היה מותר להם להרליק גם בטומאה רק שהיו מהררין להרליק בטהרה
כמו שכתבו המפרשים ,ובפרט החינוך בפעם הא׳ כרי להרליק רוקא בטהרה
ער כמה ראפשר ,הלכך הרליקו בחצר במקום שירם מגעת ע״י עץ ארוך
וכיון שהיו מהררין לעשות המצוה בטהרה שילם להם הקב״ה מרה כנגר
מרה שיהי׳ להם שמן על כל הזמן שלא יצטרכו להרליק בטומאה כלל.
וכדאמרינן בםוטה >דף מ״ט( ׳תניא ר״ש בן אלעזר אומר טהרה שפםקה
מישראל בטלה טעם וריח׳ ,וברש״י שם ׳ביטלה טעם הפירות וריחם ,שמתוך
שהיו טהורים ונוהגין בטהרה אף הקב״ה מטהר פירותיהן מריח רע ומטעם
רע׳ עכ״ל .הרי שהקב״ה משלם מרה כנגר מרה בטהרה וכיון שהיו מהררין
ביום א׳ לעשות בטהרה נעשה להם נם ,נמצא שעיקר הנם נעשה להם
ע״י ההירור של יום א׳ הלכך צירפו לימי הנם גם יום א׳ ומיושב קושית
הבית יוטף*

)נר למאה(

^ שמ
הדליקו מפך זה תשעה ימים
יעז ליישב דברי הבית יוםף לפי הםבר הר״ן שהיה צורך בנם השמן משך
שמונה ימים לפי שהיה שמן טהור במרחק של שמונה ימי הליכה .שכן,
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להביא את השמן הטהור ,היו צריכים שמונה ימים שיכולים בהם ללכת,
אך בשבת הרי חייבים לשבות ,נמצא שכרי להביא את השמן הטהור נזקקו
למעשה לתשעה ימים ,ארבעה ללכת ,ארבעה לחזור ,ויום אחר לשבת
שבאמצע .ומכיוון שליום אחר היה שמן בפך שמצאו ,הרי שהיו זקוקים לנם
השמן משך שמונה ימים ,ולכן מרליקים שמונה ימים נרות חנוכה.
)אמרי אמת(

^ שמא
הדלקת הנרות להורות שעיקר נס הנצחון לכהנים
הפל׳ח

תירץ את קושית הבית יוםף ,שהיום הראשון תקנו על נצחון
המלחמה ,והקשו עליו ,רא״כ מרוע תקנו להרליק נרות ביום

הראשון ומה השייכות בין נצחון המלחמה להרלקת הנרות .ויש ליישב ,שכרי
להראות שגם נם הנצחון עיקרה היה לכהנים הקרושים ששמחו על שיכלו
להרליק נרות בבית ה' ,תקנו להרליק נרות לזכר הנצחון ,ומיושב הקושיא
על הפרי חרשי

)ספרים(

^ שמב
הוסיפו יום אחד
עוד

יש לומר ליישב קושית הבית יוםף ,ששמונת ימי חנוכה הם בשביל
חנוכת המזבח ,ושבעה ימים עשו חנוכה כאשר עשה משה ,ויום אחר

הוםיפו כעין מה ראיתא ׳משה הוםיף יום אחר מרעתו׳.

)ספרים(

^ שמג
היה מספיק רק ללילה אחל ומכיון שאסור לכבותה דלקה גם
במשך היום למחרת
יעז

לישב על פי מה שהוכיחו מן הםפרי שאםור לכבות נרות המנורה ,וא״כ
היה הנם שהרליקו שבעה מעל״ע שלמים יומם ולילה עם ליל ח׳ ג״כ,

קפב
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ונמצא דמה שהי׳ דולק בנם כל יום ראשון נצרך להנם האם היה הנם על
פחות יום זה דלא היו רשאין לכבותה היה חםר בליל ח׳ ע״ש ,וא״ב יוצא
שאירע הנם בשמן ליותר משבעה ימים ,ועל זה תקנו להדליק נרות שמונה
)זית רענן(

^ שמד
היום הראשון חל בשבת וכל השפעות הנס נשפעו ממנו
ובדרך

דרוש יש ליישב קושיית הבית יוםף ,דהנה איתא בםפר עצי זית וכן
הוא במפר מאיר עיני חכמים ,דנם חנוכה בכ״ה כםליו חל אז בשבת,

והביאו ראיה מיוםיפון עיי״ש.
והנה איתא בםה״ק אוהב ישראל )דרוש לשבת הגדול( דלכך נקרא שבת
שלפני פםח שבת הגדול דבל ברכאין דלעילא ודלתתא ביומא שביעאה תליין,
והתעוררות ההשפעה של כל ימי החול נשפע ונמשך מש״ק ,נמצא דנם
יציאת מצרים נתעורר ונשפע מש״ק שלפני פםח לכך נקרא שבת הגדול
עיי״ש .וכאן בחנוכה נשפע הנם של כל ח׳ ימי חנוכה משבת קודש שלפניו
שחל ביום א׳ דחנוכה ,ולכך נשאר הערת יום א׳ דחנוכה לדורות לקבוע
בו יו״ט בהלל והודאה ,כיון שהוא עיקרו של שאר הימים ,ומיושב קושיית
הבית יו^ר•

)אור שמונה(

^ שמה
היום הראשון קבעו על שראו למפרע שהכל היה לטובה

לתרץ

קושית הבית יוםף י״ל ,שפעמים רבות השי״ת שולח יםורים וצרות
לאדם ,והכל הוא לטובתו לקרבו לעבודת השי״ת ,והיוונים הטמאים

עיקר מטרתם היתה לתכנים בלבבות ישראל מחשבה רעה שאין להשי״ת
חפץ בהתקרבותם ,למען להמיר מהם ההתחזקות כי הצרות והדכאון הוא
לקרבם לעבודת השי״ת.
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קפג

וזהו שכתוב ׳וכשגברה מלכות בית חשמונאי /כי החשמונאים היו ההיפך
מזה ,כי הם צווחו באמצע המלחמה והמכנה היותר גדולה ׳מי כמוכה באלים
ה״ ,ובטחו בה׳ כי יושיעם ,והכנימו עי״ז גם בלבבות כל ישראל שיבטחו
בה׳ צור ישועתם ,וזה מה שאמרו החשמונאים באמצע המלחמה ׳מי כמוכה
בא-לים ה״ ,שהוא ׳חמד ׳א-ל׳ כל היום׳ ,שמזה יצמח ישועתם ,וזה היה
הנם בלילה הראשונה ,שזכו להתחזקות ובטחון מלא בצור ישועתנו ,שע״י
כל הימורים והצרות ישועתינו קרובה לבוא ,ובכה זה נצחו את היוונים.
)עקידת יצחק(

^ שמו
המערבי דלק יותר
מיד

ביום הראשון הבחינו כי עתיד להתרחש נם בנרות אלו בימים הבאים
שכן ראו כי הנר המערבי ממשיך לדלוק עד כדי שיעור שיוכלו להדליק

ממנו הנרות האחרים ,ואילו לא ידליקו שאר הנרות משום מה הוצרכו
בהמשך הדלקתו של הנר המערבי.

^ שמז
המשכת הנס
הנראה

לי לתרץ קושית הבית יוסף ,דמאחר שהי׳ מקום לחול הברכה,
דהיינו פך אחד שהי׳ חתום בחותמו של כ״ג ,שהוא הקדושה

הגדולה וניצוצות קדושות ,הגם שהי׳ מעט ,אעפ״ב יחדו הצדיקים והקדושים
שבדור הכל למעלה והמשיכו מי״ג מדות של מעלה את הברכה למטה ,עד
שהי׳ נגלה במנורה הטהורה הנם שדלק ח׳ ימים ,שהתנוצץ האור של מעלה
למטה) .וזה נוכל לרמוז במ״ש שמצאו פך אח״ר גימטריא י״ג מכילין ררחמי שהם רחמים גמורים,

וזה שהי׳ חתום בחותמו של כ״ג( ולכן שפיר הי׳ הנם גם ביום הראשון מאחר שעיקר
ההמשכה של הנם הי׳ ביום הראשון ,שהמשיכו שיאיר מלמעלה מי״ג תיקונא
דיקנא למטה ובו׳ ,וממילא מסולק תמיהת המפרשים
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^ שמח
המתקת הדינים
באמת

עיקר הנם היה ביום הראשון שבו הזמין להם השי״ת שמן טהור,
ובבך בישר להם שנמחקו הדינים שהרי שמן רומז לחבמה וממתק

הדינים והקטרוגים.

)בני יששכר(

^ שמט
הנס ביום הא׳ שזכו לידע שכל הנצחון היה מעל לדרך הטבע
ויש

ליישב קושית הבית יוםף ,ובהקדים דהנה אחז״ל ״וחושך ע״פ תהום״
 -שהחשיבו היונים עיניהם ,באומרם לנפשם הביטו וראו מבאוביבם,

בי לפי מעשיבם המקולקלים אתם בעומקא דתהומא ,׳וטמאו בל השמנים׳
 שהיו מעציבים ומשפילים אותם עדי ארץ בטענותיהם הארורים ,עד שהיהנוגע בנפשות ישראל והאמינו בהם ,בי בנפילה ניחא לי׳ דליקני ,וטמאו בל
מחשבות ישראל.
וכשגברו מלבות בית חשמונאי ונצחום ,לאחר שהאיר להם הקב״ה
עיניהם בבחינת ״בי אתה תאיר נרי״ )תהלים י״ח ,כ״ט( ,והיו רואים בעינא פקיחא
בעין השבלי רוממות ד׳ ,שהוא היחיד ומיוחד המםבב בל הםיבות וה׳ פעל
בל זאת ,ומנהיג העולם בולו למעלה מהטבע ומהשגת הנברא ,אז ידעו והבינו
שגם הנצוח המלחמה הי׳ שלא עפ״י הטבע ,בי היו גבורים ביד חלשים ורבים
ביד מעטים ועפ״י דרך הטבע מי נוצח את מי .אז ידעו והבינו שבל המלחמות
וגם מציאת הפך והברה בהפך שלא נגעו בו ,הבל הוא מה׳ שלא עפ״י
הטבע ,וידיעה זו היה עיקר הנם שזבו בזה להעלות ארובה ומרפא לתחלואי
נפשם ,נמצא עיקר הנם הי׳ בלילה הראשונה.

^ שג
הנס ביום הראשון מוכיח על מעלת ישראל
ולפענ״ד

נראה ליישב קושית הבית יוםף ,דהנה מצינו חקירה אם נם שלא

ימי שמונה =4
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בדרך הטבע עדיף ,או נם בדרך הטבע עדיף .ועיין בבעל העקדה )שער יג(

שבתב ח ה תלוי בב׳ לשונות בפ״ה דשבת )נג ,ב( אם במאן דאמר במה גדול
אדם זה ,או במאן דאמר במה גרוע אדם זה.
והנה אנן נחזיק בדעה זו דנם בדרך הטבע עדיף ,אך זה הוי בנם ליחיד,
אבל בנם לבל ישראל ודאי שלא בדרך הטבע עדיף ,דבזה ניבר בוחו יתברך
ואהבת ישראל שעושה להם נם בזה .ולבך עשה הקב״ה בך לבבוד ישראל,
]ד[אם היה הנם רק שלא בדרך הטבע ,לא היה ניבר אם הוי בן מחמת
להראות בוחו יתברך ואהבת ישראל ,או אפשר שאין ראוין לנם בדרך הטבע,
לבך עשה הקב״ה נם שיהיה נשאר על יום אחד בדרך הטבע ,ומובח שהם
ראוין לנם בדרך הטבע ,ואעפ״ב עושה להם נם ים שלא בדרך הטבע ,ומובח
דהוי לאהבת ישראל ובבודן ,א״ב במה דנשאר על יום אחד בדרך הטבע זה
הוי עיקר הובחה לבבודן של ישראל.

^ שנא
הנס ביום ח׳ היה כדי לא להפריעם מחנוכת ביהמ״ק
הבית

יוםף תי׳ את קושייתו הידועה ,שתיבף בשמלאו המנורה נתמלא הפך
שוב בשמן ,והקשה עליו הפרי חדש ,דלמה נעשה נם ביום הה' ,הרי

ביום הח׳ בבר יבלו להשיג שמן טהור במובא בםפרים.
ואפ שר ליישב ע״פ דברי האו״ז )הלכות חנוכה אות שכ״א( ,שבתב שבאמת
היה בידם לעשות שמן טהור מיד ,רק בדי שלא יבטלו מעשיית בלי השרת
והמזבח נעשה להם הנם ,ועפ״ז אפשר לומר ,שהרי ביום הח׳ היו עםוקים
בחנובת המזבח ,ובדי לא להפריעם מחנובת המזבח ,נעשה להם הנם אף
ביום הראשון.

)משנה שכיר(

^ שנב
הנס היה לא רק בבית המקדש
ביישוב

קושית הבית יוםף ,י״ל בם״ד עפ״י םברא ,במו שמצינו בקריעת
ים םוף שנבקעו בל מימות שבעולם )עי׳ ילקו״ש פ׳ כשלה פי׳ רל״ד ד״ה
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ויולך( ,וכמו כן מצינו אצל שרה אמנו ,שבשעה שנתקיים ״וה׳ פקד את
שרה״ ,נפקדו גם שאר עקרות עמה ,וברש״י עה״ת בפרשת חוקת )לעדן בארה

של מרים( עה״פ ״כרוה נדיבי העם״ ,׳כל נשיא ונשיא כשהיו חונים נוטל מקלו
ומושך אצלו דגלו ומחנהו ,ומי הבאר נמשכין דרך אותו םימן ובאין לפני
חניית כל שבט ושבט׳ ע״כ ,הרי שבכל נם משפיעים מן השמים שיפעול
הנם לכל העולם.
ושוב גם כאן נעשה שפע בכל השמנים שהדליקו לשמחה ולכבוד הנם,
וכמו שמצינו בשמחת בית השואבת )מוכה נ״ג ע״א( ,כמו כן כאן הדליקו כולם
נרותיהם בחצרות כל ירושלים ,ונראה הברכה בכולם ,ולא רק במקדש ,אלא
גם כל יחיד ויחיד בביתו ,ונם כזה נחשב לנם כל הח׳ ימים שראו כולם בכל
הח׳ ימים הנם בשמן שלהם ,ואתי שפיר מש״כ הדליקו ״בחצרות קדשיך״
)בר,3ךן

לשון רבים ,בחצרות כל אחד ואחד•

^ שנג
הנס היה שהשמן דלק רק שמונה ימים
להערה

דהשמן שבפך שנמצא לפני חנוכה הי׳ בכוחו להדליק לזמן בלתי
מוגבל ,אלא שנעשה נם גדול והדליקו בו רק שמונת ימים ,ובזה

מתורצת קושיה ב״י הידועה•

)שערי המועדים(

^ שנד
הנס נעשה כדי שעי״ז יקבעו מצוה לדורות
וי״ל דבאמת לא הוצרכו בכלל לנם ,כיון שטומאה הותרה בצבור ,והיו
יכולים להדליק גם בשמן טמא ,אלא כדי שיקבעו נם חנוכה לדורות
כדי שיראו ויתחזקו בלימוד התורה ,כי לא הנם היה םיבה להיו״ט ,אלא
היו״ט דחנוכה היתה םיבה להנם ,ועיקר הנם נתהוה כדי שיקבעו ע״י מצות
הדלקת נר חנוכה מצוה לדורות ,ולכן היה הנם כל שמונה ימים אע״פ שלא
הוצרך.

)אבן ישראל(
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^ שנה
הנס נעשה על ידי שבטהו בקב״ה שיעשה להם נס
בענין

קושית הבית יוסף )פי׳ עת״ר( למה קבעו שמונה ימי חנוכה הרי הנם
היה רק שבעה ימים ,ובזה יובן למה קבעו גם היום הראשון .י״ל

עפ״י מה שאמרנו שהרור ההוא אע״פ שהיה יכול לטעות ולרמות כוחי
ועוצם ירי עשה לי את החיל הזה ,וכמ״ש הקרושת לוי )דרושים לחנוכה ד״ה

עוד( ,שבחנוכה היה גם פעולה מצר ישראל במלחמת החשמונאים עם היונים,
עכ״ז הם החזיקו במירת אמונה ובטחון בהשי״ת שרק מחמת עזרתו נצחו.
וכן היה גם בעת שמצאו פך אחד של שמן טהור ,שהדליקו ממנו ואע״פ
שידעו שעוד להם שמונה ימים עד שיהיה להם שמן טהור אחר ,וכמו שאיתא
בר״ן )שבת נא ע״ב( שהדרך להשיג שמן טהור היה מהלך ד׳ ימים והוצרכו ח׳
ימים בשביל הליכה וחזרה ,ומה להם להדר ולהדליק בשמן טהור ,שהרי
אח״ב יוצרכו להדליק בטומאה כי לא הי׳ בו אלא ליום אחד ,ואעפ״ב השליכו
על ה׳ יהבם ולא נתנו לבם לדאגת העתיד ,וע״י שבטחו בה׳ ועשו המצוה
בטהרה ,והאמינו שהוא יםפיק להם שמן טהור לכל אותם הימים ,זכו להנם
שהדליקו ממנו שמונה ימים .נמצא שהיום הראשון שהאמינו בו בה׳ ובטחו
בישועתו גרם להנם בשאר הימים ,ולכן קבעו גם היום הראשון לזכר הנם.
)להבת דוד(

^ שנו
השמן בפך היה מכווץ
יש

לתרץ קושית הבית יוםף על פי דברי הרמב״ם בפירוש המשניות )מוטה
פ״ט משנה ט״ו( וז״ל :קטנותן של חםידים היינו שהוא שורש כל החםידות,

ששרשו של דבר הוא קטן׳ .וביאור הדברים ,כמו תינוק בעת שנולד הוא
קטן ואחר כך מתגדל ,כמו כן החםידות וכל דבר ,בשרשו הוא קטן ואחר
כך מתגדל יותר.
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וזה הביאור במה שה׳ אמר ללבנה )חולין ם ע״ב( ׳לכי ומעטי את עצמך/
ואמר לה שצריקים יקראו על שמך ,יעקב ׳הקטן /רור ׳הקטן /שמואל ׳הקטן/
והיינו רגם הם קטנים בשרשן ,וכן אמר ללבנה שתתמעט לא שתגרע מערכה,
רק שתתכפל ותתקטן ,על ררך שמכפלים הבגר ונראה כקטן ,אבל הבגר הוא
כמות שהוא ,כמו כן הלבנה היא כמות שהוא רק שנראית קטנה ,וגם
הצריקים נקראו קטנים שהן נראים כקטנים ,ובאמת הם גרולים מאור והם
מתכווצים ומתפשטים.
וזה שנאמר על ארץ ישראל )גיטין מ ע״א( ׳ארץ צבי כתיב בה שאינו
מחזיק עורו את בשרו׳ ,והיינו שאינו קטן בעצם רק שמתכווץ .וזה שנאמר
לשמואל )שמואל א׳ טו ,יס ״הלא אם קטן אתה בעיניך ראש שבטי ישראל
אתה״ ,והיינו אחר שהוא מלך והמלך הוא כולל כל אנשי המרינה ,אם כן
אף שהוא קטן הוא שרשן של שבטי ישראל .וזה ביאור הגמרא )יומא עז

ע״ב( ראמרו גבי מים מפכים איך שמתחיל כקרני חגבים ואחר כך מתגבר
ועולה למעלה ער שנעשה כנחל שוטף ,והיינו כרברינו ,שכל שורש הרבר
הוא קטן ואחר כך מתפשט.
ובזה יבואר מליצה נפלאה ,שהנה הכהן הגרול הוא שהוקם עול והוא
כהן לאל עליון והוא שרשן של ישראל ,וזה שאמרו שמצאו פך קטן חתום
בחותמו של כהן גרול ,והיינו שהיה קטן מאר ולא היה בו אלא כרי להרליק
יום אחר ,אבל באמת היה בו יותר רק שנתכווץ שם ונתקטן ,ונעשה נם
והרליקו שמונת ימים ,מפני שאותו שמן קורש היה שורש הרבר שהוא קטן
ומתגבר ועולה•

)דברי שאול(

^ שנז
השמן דלק ללא פתילות

לתרץ

קושיית הבית יוסף יש לומר ,שלא היה להם אז פתילות מוכנות
הראויות להדליק בהם ,וזה היה הנם ביום הראשון ,שאף שהדליקו

בלא פתילות ,שבזה לא היה יכול לדלוק כשיעור הדלקה של יום אחד ,היה
דולק בנם כל השיעור ,ויי ק•

)יציב פתגם(
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^ שנח
השמן היה רק למראית עין
חזות

חשמן שנמצא חיתח מראית  -עין בלבר ואילו באמת חיח רק רוחניות,
ובוראי שגם ביום חראשון עיקר חרלקתו בנם חיה•

)נר מצוה(

^ שנט
ו צירופים ובשכמל״ו
כידוע

בל רבר שבקרושח שחוא במםפר ז׳ מאיר בבל אחר אור חמירח
של ז׳ חצירופים שבתפילת ר׳ נחוניא בן חקנח  -״אנא בבח״ ,בן

גם בשבעת ימי חחנובח מאיר בבל יום אור מרח אחת מאלו חצרופים
חקרושים .וביום חשמיני מאיר בו ״ברוך שם בבור מלבותו לעולם וער״
חנאמר אחר תפילת ר׳ נחוניא וקבלת עול מלבות שמים שבק״ש .לבן מבוונים
חיטב שמונת ימי חחנוכה•

)שבט מיהודה  -מהרי״ל אייגר(

^ שס
ח׳ ימי חנוכה על תקוני החשמונאים שהגיע עד מדה השמינית
י״ל חטעם שעושין ח׳ ימי חנובח ,רחנח ירירת חשפע עליונח חקרושח חוא
באין חפםק מי״ג נחרות חמושבין שמן אפרםמון ער בחי׳ ציון וירושלים.
בםור יםו״ר ומלבו״ת .ואז ניזונים בל חעולמות ברבות שפע ובל חרו ובל
טיבו ובל נחורין עילאין קרישין.
אכן מלבות חרשעח עשו י״ג פרצות בחיבל במאחז״ל שפרצו י״ג פרצות
בחומת חעזרח ובזח טמאו חשמנים בולם ובל חחשפעות חקדושות ,ובשראח
וחבין זח מתתיחו תבחן נתקנא מאוד קנאת ח׳ צבאות .ותיקן בביבול חחו״ד
לבוש מלבות .ע״י שתיקן חי״ג מדות וחנחרות חמושבין שמן אפרםמון עד
מרח חשמינית שחוא נוצר חםד ,םוד מזלא עילאח קדישא ,שמשם נמשך
בל חשפעות קדושות וברבות ובל טיבו וחדו לבל חעולמות .ולבך עושים ח׳
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מה = 4ימי שמונה

ימי חנוכה .לרמז תיקון הגדול שנתקן ע״י כהני חשמונאי הק׳ עד מדה
השמינית וכיל•

)אוהב ישראל(

^ שסא
חוק לחזק דברי חכמים
ואפשר

לתרץ קושית כ״י למה מדליקים שמונה ימים ,הרי הנם היה רק
ז׳ ימים ,אך כמש״כ לעיל שהיונים עמדו על ישראל לחקור כטעמי

המצוות ולכטלם מחוקי התורה ,לכן הוםיפו עוד מצוה זו לחזק קיום החוקים.
וביותר ,רהנה כמצוות מררכנן לא מצינו שום מצוה שהיא חק ,והנה
ירוע שררכם של היונים והמתיונים היה לעקור ח״ו אמונת חכמים ,שכך
הוא ררכם של אפיקורםים ,וכרמצינו כגמרא כםנהררין )צט ע״ב( ׳אפיקורום
זה המכזה ת״ח׳ וכר ,שכאו להכחיש התועלת שכאמונת חכמים ,על כן היה
מהצורך כיותר לחזק גם אמונת חכמים ,ולכן הוםיפו ותיקנו מצוה מרכריהם
שגם אין כה טעם ,וזהו שתיקנו להרליק גם כיום הראשון.
וזה מרומז גם כאמז״ל כמצות חנוכה רוקא )שבת כג ע״א( ׳והיכן ציונו ,מלא
תםור ושאל אכיך׳ ,שכאן שכאו היונים הארורים לעקור אמונת חכמים ,על
כן הוצרכו חז״ל לחזק האמונה כרכריהם כיותי•

)להבת ך,ך(

^ שסב
יום א׳ אירע נס ויום ח׳ משום ספיקא דיומא
וראיתי

כמפר תולדות יעקכ יוםף ,דכתכ דעשאו משום םפיקא דיומא ,ומתר
שם דא״כ הי׳ ראוי להתחיל מיום השני וימשך עוד יום א׳ כםופו,

אכל לא להקדים יום א׳ משום םפיקא דיומא.
עוד ראיתי ככפר אחר שהכיא כשם הר״א ז״ל תירוץ אחר כזה ,דמםתמא
היו נותנין כלילה הראשונה כל השמן שכפך כרי שיקיימו כרת וירלוק
כשיעור ,וכלתי םפק שטמנו הפך כירכתי הכית ,וא״כ איך מצאו כיום השני

ימי שמונה

= 4פרק חמישי

קצא

שמן בפך ההוא ,דמי הוא זה ואיזהו אשר מלאו לבו לפשפש בפך ההוא
ולחשוב אולי נעשה נם ,אלא ע״ב שמיד ביום הראשון נעשה נם בעודו ביד
הבהן ,ע״ב דברי הר״א.
והק שה עליו דא״ב לא הי׳ נם ביום השמיני ביון שבל יום הבין לחבירו,
וא״ב ביום שביעי נודע לשמיני ולא היו צריבים בשמיני לנם.
ומעתה נ״ל ישוב נבון ,בי אע״פ ששני תירוצים אלו אינם מתישבים ,מ״מ
בצירוף שניהם מה טוב ונעים ,והוא דבאמת הי׳ המעשה בדברי הר״א ושפיר
בב״ה בבםליו הי׳ נם ,ולא קשיא אלא על יום השמיני בנ״ל ,ע״ז י״ל בתירוצא
קמא משום םפיקא דיומא ,ולא קשה שוב כנ״ל•

)ערבי נח7י(

^ שסג
יום א׳ להמשכת הקדושה
לענין

קושית הבית יוםף איזו נם היה ביום א׳ ,וע״ז רבו התירוצים
והפלפולים ,ורבים בתבו בי יום הראשון דהוא ב״ה בבםליו היא רק

החניה מהמלחמה ע״ד שבתב הטור ׳הנובה׳  -חנ״ו ב״ה ,ועיין פרי חדש.
אולם בפנימיות הענין י״ל ההםבר לדבריהם ,עפ״ד התולדות והערבי נחל,
שהקשו ראם תקנו באמת יו״ט שני היה צריך להיות ביום שלאחריה ולא
ביום מקודם ,במו שרצו לתרץ קושיא אחת בירך חברתה בחרא מהתא ע״ש,
אך יש לומר בעין דברי השמן ששון )ופ ת ח עניים( חלק ד׳ לענין פורים שעושים
בירושלים מוקפים רק ביום ט״ו ובחו״ל ביום י״ד שהוא ההבנה במו בעלית
העולמות בתחלת קבלת שבת ,ועל בן עושים מקודם בחו״ל ואח״ב פורים
ביום ט״ו בירושלים משא״ב שארי יו״ט שני שהוא לאחר היו״ט דאו׳ בא״י
נמשך לחו״ל היו״ט שני ונתפשט קדושתו במ״ש באור נערב להרמ״ק זצ״ל.
וע״ב יש לומר בן בחנובה במו בפורים ,לאשר עיקרו של הנובה מדרבנן
)והוא בחינת נצח והוד כמו בפורים( ,וע״ב הוא מקודם ביום א׳ בחינת ההבנה
להמשבה מה שחנו ביום ב״ה מהמלחמות ,ואח״ב ז׳ ימי הנםים מהנרות
בבית המקדש ,וע״ב המה שמונת ימי חנוכה*

)שער ישש^ך(

קצב

חנוכה שמונה ימים כנגד

מה = 4ימי שמונה

^ שסד
יום השבת גרר הנס
עוד נ״ל ליישב הנ״ל ,דהנה ב שרת עצי חיים הקשה על הא הכתב הרמב״ם
ז״ל הטעם שנצרך להם שמן על שמונה ימים הוא משום שהיו טמאים
לנפש אדם ,והוצרבו להמתין ז׳ ימים מיום טומאתם ויום א׳ לבתוש הזהים,
הא איתא בפםחים >דף ל״ג( ׳ענבים שנטמאו דורבן פחות פחות מבביצה ויינן
בשר לנםבין ,אלמא קםבר משקין מיפקיד פקידי ,לאימת קא מיטמאי לבי
םחיט להו ,לבי םחיט להו ליתיה לשיעורא׳ ,ע״ש .א״ב הי׳ להם עצה לםחוט
הזיתים בל זית וזית בפני עצמו ,דזית הוא פחות מבביצה ולא נטמא השמן
ומצאתי קושיא זו בם׳ מיני תרגימא.
ונ״ל לומר לפי מה שבתבתי לעיל מאדמו״ר מאםטראווצא זצ״ל ,שלפי
חשבון המולדות הי׳ אז יום א׳ דחנובה בשבת ,וי״ל שחנו םמוך לחשיבה
וממילא לא הי׳ להם שהות לעשות השמן ומטעם זה בדקו אחר שמן שמא
נמצא באיזה מקום במקדש ,ומצאו פך א׳ של שמן ולא הי׳ בו להדליק אלא
יום א׳ ,וממילא על יום ב׳ דחנובה לא הי׳ להם שמן ביון שעשיית השמן
אינו דוחה שבת ,ולא הי׳ להם שמן להדליק במוצאי שבת והוצרבו לנם
שישאר מהפך ,ונעשה בו נם שהדליקו ממנו ח׳ ימים בדי שלא יצטרבו
לתחבולה ועצה הנ״ל לבתוש זית זית בפני עצמו ,ונעשה להם נם להראות
חיבתן שיהי׳ להם שמן ברבה ,ומיושב קושיה העצי חיים.
ולפ״ז מיושב גם קושיה הבית יוםף ,ביון שמה שהיו צריבין לנם הי׳ ע״י
יום א׳ דחנובה שחל בשבת א״ב יום א׳ דחנובה גרם הנם ,הלבך צירפו לזה
גם יום א׳ בבלל ימי הנם•

)נר למאח(

^ שסה
יום נוסף כעין שמיני עצרת

כשם

שבםובות הוםיפו יום אחד דהיינו שמיני עצרת מטעם שהקב״ה אומר
קשה עלי פרידתבם) ,עיין פרש״י עה״ת במדבר כ״ט ל״ו( בן הוםיפו יום אחד

לחג החנובה מטעם האמור.

ימי שמונה =4

ק צג

פרק חמישי

^ שסו
יום ראשון כחוק לחזק חוקי התורה
הטעם

למה קבעו להרליק שמונה ימים ,אע״פ שביום הראשון אין טעם
למה נקבע ,הוא משום רזה גופא ענין המצוה ,שבזה אנו מראים

שעושים מצוות הבורא בלי טעם ,בי זה עיקר ענין הנובה ,אשר זה רצו
היונים לעקור מאתנו ,וזה היה מטרתם של היונים להשריש בישראל ררבם
לעבור הבורא יתברך שמו רק מתוך שבליות ,ובאמת מצינו שהשפיעו
במקצת על יהירים מישראל שנעשו מתיונים .וגברו החשמונאים עליהם,
שאע״פ שאין מושג והבנה אנו מקיימים מצוות הבורא משום שבך הוא ציווי
השי״ת•

)להבת דוד(

^ שסז
יום ראשון להודיע שעיקר הנס הוא מה שחזרה העבודה למקומה
מה

שנראה ליישב קושית הבית יוםף ,רהנה עור יש לרקרק ,רהברייתא
מםיים ׳לשנה אחרת קבעום ועשאום יו״ט בהלל והוראה' ,ולמה לא

מבואר שם שקבעום להרליק נרות על פתחי הבתים.
ואפ שר לומר דקושיא חרא מתורצת בחברתה ,דבאמת לא היה שום נם
במנורה ביום הראשון ,ורק הלל והודאה תקנו לומר ביום הראשון משום נם
ההצלה ,שאנו אומרים בנוםח על הנםים ,ומיום שני והלאה תקנו גם להדליק
בו נרות לזבר נם השמן למנורה ,ורק לפי שהנם דחנובה לא היה במו הנם
דפורים להרוג את היהודים ,ולא היה הגזירה רק להשביחם תורתיך
ולהעבירם מחוקי רצונך ,ובעיקר רצו היוונים לבטל עבודת ביהמ״ק וביותר
הדלקת המנורה בביהמ״ק ,ובמו שאיתא במגילת אנטיבום שאמרו דבל זמן
שמדליקין המנורה בביהמ״ק לא יובלו לנצח את היהודים ,וצריבין להשבית
את עבודת בהמ״ק וביותר הדלקת המנורה ,ובמו שמרומז בנוםח על הנםים
דאיתא שם ׳ואח״ב באו בניך לדביר ביתך ופינו את היבליך וטיהרו את
מקדשיך והדליקו נרות בחצרות קדשיך' ,הרי שמדגישין את זה שאחר הנם
חזרה עבודת ביהמ״ק למקומה וגם חזרה הדלקת הנרות בביהמ״ק.

קצד

חנוכה שמונה ימים כנגד

מה = 4ימי שמונה

ולכן לזכר זה קבעו שגם יום הראשון ירליקו נרות לפרסם שזה היה עיקר
הנם ,אבל בעור שביהמ״ק היה קיים והרליקו נרות במקרש גופא א״צ לעשות
זכר לזה רהא כולם ירעו וראו שבביהמ״ק מתנהל הכל כשורה ,וא״צ זכר
לזה ,ורק אחר שחרב ביהמ״ק אז הוצרכו לעשות זכר לזה ,ולכן תקנו אז
שגם ביום הראשון ירליקו כל או״א נרות על פתחי הבתים.

^ שסח
יומא אריכתא
! פ ר ק י דר״א

)הובא בח״א מהרש״א ,ע״ז דף כ״ה ע״א  -ד״ה וכמה(

איתא ,דבמלחמת

גבעון אמר יהושע לשמש דום כדי שלא יחללו השבת ונחשב הלילה
ליום ערב שבת שלפניו והיה כיומא אריכתא .לפי זה יש לומר ,דהחשמונאים
שזכו בליל כ״ו שיתגלה להם האור

הגנוז ) עיין לעיל אות כ״ט(

והלילה כיום יאיר

הנה נתארך על ידי זה יום כ״ה בכסלו ונחשב כאילו האיר ביום כ״ה .לכן
שפיר תהנו חז״ל להדליה נר חנוכה גם ביום כ״ה.

)יד כהן(

^ שסט
ישראל ראו רוממות ה׳ ולא היה הבדל בין נס לטבע
וזה היה נם חנוכה בליל א׳

דחנוכה דראו ישראל רוממות השי״ת בבהירות

השכל שאין כלפי שמיא חילוק כלל בין נם לטבע ובא הנם מהעלם
אל הגלוי ובאופן כזה אין חילוק בין יום א׳ לשאר ימים והבן.

^ שע
כיון שהיה חתום בחותמו של כה״ג ידעו שלא נטמא
כתב

הר״ן ז״ל ׳ולא מצאו אלא פך א׳ ובו׳ ונטמא כל שמן שבמקדש חוץ
מזה שלא נטמא ,שהרי חתום הי׳ וכלי חרם אינו נטמא מגבו ,ולהיסט

לא חיישינן אע״ג דנכרים מטמאים בהיסט כזב ,לפי שאם הסיטוהו היו

ימי שמונה =4

פרק חמישי

קצה

שוברים אותו לראות אם יש בו זחב או מרגליות כיון שראוחו חתום בחותם
של כחן גרול ,אלא וראי לא מצאוחו כלל ולא ראוחו' ,עכ״ל.
ומתוך עקימת שפתיו של חר״ן ניכר דמתחילח אמר ׳חוץ מזח שלא נטמא
שחרי חתום חי׳ וכו״ ,ואח״ב ׳כיון שראוחו חתום בחותמו של כ״ג /יש לומר
דרצונו ליישב חא דקאמר בברייתא ׳ולא מצאו אלא פך אחד שחי׳ מונח
בחותמו של כח״ג׳ ,ולא חיח די לומר שחיח מונח בחותם ,ועוד קשיא לי׳
למח קבעו ח׳ ימים שחרי יום א׳ חי׳ בו לחדליק ,לזח תשכיל חר״ן וכתב
׳וכיון שראוחו חתום בחותמו של כ״ג׳ ,בנוחג שבעולם כשנמצא דבר מחותם
מאדם גדול לחוט חוא לפתחו דודאי דבר יקר נמצא בתוכו כי אין דרך של
אדם לחתום דבר קטן ,משא״ב חותם מאיש פחות חערך יד כל אדם חותם
על דבר מח שחוא אף שאין בתוכו דבר חשוב.
ולהכי דייק חר״ן לכתוב ׳כיון שראוחו חתום בחותמו של כ״ג׳ ,ובכן מדרך
חנחוג ותטבע אשר ישלטו חאובים בו ובמת שבתוכו ,או לשבור חפך לראות
אם יש בו זחב או מרגליות ,ואפ״ח נמלט חפך מיד מוקש אין זח אלא בדרך
נם ,א״ב גם חליל חא׳ חי׳ נם שניצל חפך ולא ראותו ,ובזח יעלת כוונת
חברייתא על נכון דנקטח בלישנא ׳ולא מצאו אלא פך א׳ של שמן שחי׳
מונח בחותמו של כ״ג׳ לפיכך ׳קבעו ח׳ ימים׳ ,כלומר מפני חותמו של כ״ג
חוכרחו לקבוע ח׳ ימים*

)מיני תרגומא(

^ שעא
כיון שהתרבה בנס לא חששו לטומאה
אז

כשמצאו את פך חשמן שלא חיח בו לחדליק אלא יום אחד ,חנח אלמלא
ראו אחר כך שנעשח בו נם ונתמלא חפך ,כי אז חיתח נאמרת חחדלקח

גם ביום חראשון בשל חיותם טמאים לנפש אדם .אמנם משראו מעשח חנם
שוב לא חשו לטומאת וטחרח ,יען כי לא ניתנח שמירת מצוות חתורח רק
בדברים טבעיים ולא בדברי ניםים.

ק צו

חנוכה שמונה ימים כנגד

מה = 4ימי שמונה

^ שעב
כיון שנרות המנורה רומזות לשבת אירע הנס
נם

יום ראשון היה שגם בו לא נחסר השמן למרות ההדלקה ,וזאת היות
ונרות המנורה רומזות לשבת ,ובשבת ארע נם אצל ר״א שהדליק את

הנר בלילי שבת ובא במוצאי שבת ומצאו שלא חםר בלום והוא עדיין דלוק,
]במובא במדרש רבה בראשית ,פרשה י״א פ״ב[
)מתורתו של רבינו מהר״י ט״ב(

^ שעג
כל הח׳ ימים הם מענין אחד
לתרץ

קושיית הבית יוםף יש לומר ,דהנה אמרו חז״ל

)שבת לב ,א(

׳לעולם

אל יםמוך אדם על הנם שמא אין עושין לו נם ,ואם עושין לו נם
מנבין לו מזביותיו' ,אבן זה אינו אלא רק במי שאינו שלם ממש ,ואם זובה
לנם הוי נם ממש גם למעלה ,אז מנבין לו מזביותיו ,אבל אם הוי שלם
שהנם למעלה לא נחשב לנם רק לדרך הטבע ,א״ב בעד דרך הטבע לא
שייך ניבוי זביות .ובדרך שביאר הרב בעל עקידה שמה שנחשב הנם לדרך
הטבע הוי יותר בבוד לו ית׳ מאם הוי נם ממש.
ובזה נבין ענין קביעות תנובה לח׳ ימים .דהנה בל עיקר שלימות האדם
נמשל לשמן ,במו שנאמר

)קהלת ט ,ח(

״בבל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על

ראשך לא יחםר״ ,ולבך הראה לנו הקב״ה בך בנם השמן ,דבהיום שהיה
השמן לא הוצרך לנם ,וביום שלא היה שם שמן הוצרך לנם ,ובן הוי רמז
דבזמן היות לאדם השמן על ראשו אין צריך לנם בי הבל לפניו בדרך הטבע,
אבל בזמן שאין לו השמן אז הוא צריך לנם.
ממילא מובן החילוק בין פורים לחנובה ,דשם לא קבלו עדיין התורה
ברצון ונחםר להם השמן ,לבך הוצרבו לנם .אבל בחנובה שקבלו בבר ברצון
ולא נחםר השמן להם ,לא הוצרבו לנם רק נחשב להם בדרך הטבע ועיקר
הנם רק למראית עין ,לבך נקבע בל הה׳ ימים ,דמה שביום אחד היה שמן
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קצז

ובשאר הימים לא היה ,זה כולו שייך לצורך הנם להודיע על מה אדני הנם
הוטבעו ,ואתי שפיר ונכון בעיה*

)קהלת יעקב(

^ שעד
כל השמונה ימים דלק השמן בנס ורק ביום התשיעי דלק השמן
שבפך
לתרץ

קושית הבית יוםף י״ל ,דהנה הר״ן כתב שמשום הכי עשאוהו ח׳
ימים ,מפני שהי׳ להם שמן טהור רחוק מהלך ד׳ ימים והוצרכו

שמונה ימים בין הליכה וחזרה .ולכאורה קשה הרי בתוך שמונה ימים חל
שבת ,ובשבת הרי אי אפשר ללכת עם משא השמן ,וא״כ לא די בה׳ ימים
להשיג שמן למקדש ממקום רחוק מהלך ד׳ יום.
אלא על כרחך צריך לומר שביום התשיעי נמי דלק השמן ,וממילא ביום
השמיני נמי הי׳ נם ,שהרי היו צריכים שהפח יתמלא מחדש או שהנרות
ישארו במילוי השמן ,כיון שליום התשיעי לא הי׳ עוד שמן ,ומה שאין
מדליקין ביום התשיעי ,משום שביום התשיעי לא הי׳ נם המילוי כיון שלא
היו צריכים לנס ,שהרי הי׳ כבר שמן בשביל יום המחרת ,ומשום כך אנו
מדליקין ח׳ ימי^•

)מרדכי בשער המלך(

^ שעה
כל ה׳ הימים הם על נס עצם מציאת הפך שנמשך ח׳ ימים
ועוד

יש לתרץ קושיית הבית יוםף בפשטות ,דבאמת זה הענין שמצאו פך
שמן בחותמו של כהן גדול ,הי׳ בעצמו נם

)ובמו שבתב בן האלי׳ רבה בשם

שיירי בנםת הגדולה שקבעו יום ראשון על נם דמציאות הפך ,ובדרשות חתם מופר דף ם״ט ע״ב(,

ועשו יו״ט על הנם הזה .וקבעו שמונת ימים על נם המציאה ,שנמשך ח׳
ימים ,כי משך הזמן שנמשך הנם הזה ,שדלק זה השמן ,הי׳ שמונה ימים,
וכל אלו הימים עשו יום טוב.

קצח
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^ שעו
כל שבעת הימים הם הכנה לזאת חנוכה
או יאמר עפ״י מה שאיתא בספר בארת המים שפירש הרבי ר׳ הירש
מרימנוב זי״ע את מאמר הפייטן ׳להשביחם תורתך ולהעבירם מחוקי
ר צונך ,שלא היה די להם להרשעים להשביח את התורה ,רק שרצו לבטל
גם את הרצון והחשק של ישראל לדבר ה /ונמצא לפי דבריו דבעת הנם
ניצול החשק והרצון והתשוקה להמצוה ,שהיה נשבה בשעת הצרה.
ובזה יש לתרץ קושיית הבית יוםף ,דהנה בידוע הבנה למצוה םימן מובהק
הוא שהעשייה הוא באהבה ותשוקה ורצון ,שלא די לו בעשיית המצוה בלבד
רק שמבין עצמו בהבנה רבה קודם המצוה ומצפה מתי יבא לידו ויקימנה.
ומצינו בדברי חז״ל בי שבוע ימים הוא זמן הבנה גדולה למצוה ,במו שאמרו
בריש יומא ׳שבעת ימים קודם יום הבפורים מפרישין בהן גדול מביתו ללשבת
פרהדרין׳ ,ועוד איתא ׳שבעת ימים קודם שריפה הפרה היו מפרישין בהן
השורף את הפרה מביתו ללשבה שעל פני הבירה׳.
מעתה י״ל בי תיקנו חז״ל לעשות המצוה שמונה ימים ,בדי שיהי׳ ניבר בו
ענין ההבנה למצוה ,שהוא הראי׳ להידור והםימן לתשוקה ורצון בנ״ל ,ולבן
אמרו לעשות שמונת ימי הנובה ,בתואר הבנה הגדולה של שבוע ימים ,ואח״ב
יום אחד למצוה .שבזה עשו זבר לעיקר הנם שהוא מה שנתבטלה בוונת
היוונים שרצו לבטל הרצון והתשוקה להמצוה ,שניברת בענין ההבנה למצוה.
ולכן קוראין את יום השמיני בשם זאת הנובה .בי קביעת שמונת ימי
הנובה נקבע בבחינה זו באילו היו שבעת ימים הראשונים ימי הבנה ליום
השמיני שהוא יום וזמן המצלה גופא.

^ שעז
כל שמונת הימים בבחינה אחת
כ״ק

אאז״ל היה אומר שבבל מקום דבתיב ׳שלושת׳ ׳שמונת׳ עם ת׳ במו
באםתר וצומו עלי ובו׳ ׳שלשת ימים׳ ,הבוונה שבל הימים ההם הם
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פרק חמישי

בחינה אחת כל הזמן ,גם כאן בחנוכה איתא ׳וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו',
שכל השמונה הם כאחד בבחינה אחת.

^ שעח
כל שמונת הימים הדליקו משמן הנס
ונראה

עוד ליישב על פי מה דאיתא בגמ׳

)שבת כא ע״ב(,

ונעשה בו נם

והדליקו ׳ממנו׳ ח׳ ימים ,ד׳ממנו׳ קאי על הנם ,כלומר נעשה בו נם
והדליקו ממנו דהיינו מן הנם  -שמונה ימים .שאע״פ שהיה להם שמן ליום
אחד מ״מ רצה הקב״ה להראות להם אהבתו וקרבתו ,שידליקו משמן הנם
אע״פ שיש להם שמן טבעי•

)אמונת משה(

^ שעט
כנגד האורות העליונים שביום א׳ הם בבחינה היותר גבוהה
הנה

ידוע קושית הבית יוםף למה תקנו ח׳ ימים הלא הנם לא היה רק ז׳
ימים ,גם מה שיש לדקדק בלשון הגמרא דשבת

)דף כ״א(

׳בכ״ה בכםליו

יומא דחנוכה תמני אינון וכו׳ לשנה אחרת קבעום ועשאום יו״ט בהלל
והודאה׳ ,דלמה המתינו על שנה אחרת ,הו״ל לתקן תיכף אחר הנם שיהיה
בכל שנה יו״ט כשיגיע זמן זה ,וכן בנוםח על הנימים דחנוכה ׳ולעמך ישראל
עשית תשועה גדולה ופורקן כהיום הזה׳ ,דתיבת ׳כהיום הזה׳ אין לו ביאור.
וכדי לישב כל זה נראה להקדים מה שכתב בםפר קדושת לוי בענין
חנוכה בקדושה שניה ,הטעם דלא נקבע לקרות מגילת חשמונאים כמו מגילת
אםתר ,כי באורייתא ברא קב״ה עלמא ,והמתנהגים עפ״י התורה אין צריכים
לשום פעולה גשמית ,וכזה היה הנם של מרדכי ואםתר שלא עשו שום
פעולה ,לכן זה הנם קורין המגילה והיא תורה ,אבל נם חשמונאי שהיה איזה
םיוע ופעולה גשמית ממעשה תחתונים שהיה דרך מלחמה ,והתורה היא
כמו שהיה בתחילת הבריאה קודם חטא אדה״ר שכל הטבעים יעשו שליחותם
בלי שום פעולת התחתונים ,לכך אין קורין מגילת חשמונאים כי רצונינו

חנוכה שמונה ימים כנגד

מה = 4ימי שמונה

וחפצינו בחםרים יותר ,שלא יעשו התחתונים שום פעולה גשמית רק תפלה
ותחנונים ,וזהו עשאום יו״ט ,כלומר שגרמו שנפתחו למעלה האורות מאליהן
כמו יו״ט וקבעום למטה בהלל והוראה ע״ש.
ומבואר שם שרצו להמשיך לרורות בבחינה יותר גבוה ממה שנעשה בזמן
הנם והיינו יו״ט שנפתחין האורות מאליהן ,ונתבאר עור שם רעל ירי הרלקת
נרות נפתחין האורות ,ור״ל רזה איננו פעולה גשמית רק פעולת מצוה ,ונמשך
למטה ע״י הלל והוראה ,והבן .והנה לפי זה יתכן רבשנה אחרת בזמן ההוא
המעותר לטוב פעלו ע״י המצוה ומעשיהם הטובים וטוב כוונתם להמשיך
בבחינה היותר גבוה ממה שנעשה בזמן הנם .ועפי״ז נתיישב קושיא הנ״ל
למה נקבע יום א׳ יותר ממה שנעשה בו הנם ,רא׳ הוא כנגר הבחינה היותר
גבוה שנמשך ,שלא היה בזמן הנם ,ונתקן הרלקה ,רע״י הרלקה נפתחין
האורות כנ״ל•

)ספרים(

^ שפ
כנגד הבינה שהיא הספירה השמינית
נראה

הטעם שקבעו חנוכה שמונה ימים ,משום דבינה היא ספירה שמינית
מלמטה למעלה .ועל-ידי התשובה שזכו לעשות בימים ההם ,שהיא

כנגד מידת הבינה ,כמ״ש
)י״ז ע״ב(

)ישעיה ו ,י(

״ולבבו יבין ושב״ ,וכן הוא בפ״ב דמגילה

״תשובה אחר בינה״ - ,השאירו לדורות את רושם תשובתם
)ארץ צבו(

באמצעות שמונת ימי חנוכה.

^ שפא
שמונת הימים נקבעו כנגד מה שרצו היוונים לבטל את הדלקת
המנורה
ובזה

יש לתרץ קושיית הבית יוסף דכאמור דעיקר קביעת יו״ט של חנוכה
הוא בדבר הנצחון שנצחו את היוונים וזכו להדליק את המנורה ולא

נשבתה עבודת הדלקת המנורה אף לרגע אחד ,וא״ב כל רגע שדלקה
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רא

המנורה היה נצחון על היוונים ,שגם הם לא רצו אלא לבטלה על זמן מועט,
ונצחום במה שרלקה המנורה ונתבטלה כוונתם .ובוראי יש לנו לעשות מצות
ימי חנוכה כמםפר הימים שרצו להשבית המנורה .כימים שנמשכה הנצחון
על היוונים.

)מנורת הזהב(

^ שפב
כנגד המילה
ע ל קושית הבית יוםף הירועה ,למה עושין ח׳ ימי חנוכה .יש לומר על פי
מה שכתב בקה״י )ערך מילה ב( ,׳קליפת עמלק יש לו אחיזה בבי״ע
]בריאה ,יצירה ,עשיה[ שהוא םור הו״ה ,וז״ם ׳שאין השם שלם' ,ו״ה יצירה
עשיה ,׳ואין הכםא שלם׳ בריאה ,ה׳ ראשונה .אך ביו״ר קרישא םור החכמה
אין לו אחיזה .והחכמה מבטלת קליפת עמלק׳ ,והנה ברגלים הוא םור הוי׳:
ה״ה ,אצבעות רגלים ימינים ושמאלים; ו׳ הוא הברית; יו״ר ]כ״נ רצ״ל[ הוא
עטרת הברית .והנה כשמלים ומגלים העטרה ,נתגלה יו״ר שה״ם מחיית
עמלק ,אבל כשאין מלים נשאר הו״ה שבו אחיזת עמלק ובו׳ ,ע״ב בקה״י.
וזה הי׳ ג״ב בנם חנוכה ,שגזרו על המילה ,שלא יתגלה היו״ד ה״ו ,ונעשה
נם בפך של שמן ,םוד החכמה ,ע״ב מדליקין נרות שמונה ימים ,הרומז
למילה שהיא לשמונה.

)יקב אפרים(

^ שפג
כנגד הנהגת הטבע והנהגת התורה
עוד

יש לומר לתרץ קושית הבית יוםף ,כי יש נםים נםתרים בהטבע,
שהנהגת הטבע היה בהשגחת ה׳ ,רק כי אין בעל הנם מכיר בניםו

והנםים הנגלים בחוש אינם רק להראות על הנםים הנםתרים שהם העיקר
כי הם בתמירות בבחינת ״ואתה מחיה את כולם״.
וע״ב היה בליל ראשון עיקר הנם ,שזה הנם שה׳ השגיח בהשגחה נפלאה
בבחינת נם נםתר שישאר פך אחד של שמן ולא יטמאו אותו חם ושלום.

רב
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וע״י הנם הנגלה שנעשה בו ,נתגלה זאת בחוש .כי הדליקו בו שמונת ימים
כנגר הנהגת ז׳ ימי בראשית והנהגת התורה בחינת נם נגלה ונם נםתר עד
שהיו יכולין לעשות לעשות שמן ,וע״ב קבעו זאת לרורות כי רבר זה בכל
עת ובכל זמן ובכל רור וצריך הארם להאמין כל זאת.

^ שפד
כנגד ימי ההמתנה לשמן החדש
אף שהנם היה שבעה ימים בלבד ,התקינו שמונה ימים לחנוכה כנגד שמונת
הימים שהמתינו לבוא השמן החדש ,כי בשיעור ההתאמצות נקבע גודל
)מצות נר איש וביתו(

הנ^י

^ שפה
כנגד ל״ו שעות ששימש האור הגנוז
היוונים

בגזרותיהם בקשו לעקור ולשרש את התורה שבה נטמן האור הגנוז,
וכאשר גברו עליהם ונצחום וחזר ונתגלה האור הגנוז בתורה ,קבעו

להדליק שלשים וששה נרות זכר לאור הגנוז ששימש שלשים וששה שעות
עם בריאתג

)בני יששכר(

^ שפו
כנגד שבעת הנרות וההארה שקבלו לנשמתם
אמר

הרה״ק רבי מנחם מאמשינוב זי״ע לתרץ קושית הבית יוסף ,דהנה
נאמר

)פרשת בהעלותך(

״אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות״,

והקשו המפ׳ דהול״ל יאירו ׳ששה׳ הנרות .וי״ל דהנה נאמר ״נר ד׳ נשמת
אדם״

)משלי כ׳(

דגם נשמת האדם נקרא נר ,ואפ״ל לפי זה דמ״ש ״אל מול

פני המנורה״  -היינו נשמת אדם שנקרא ג״ב נר ומנורה ,״יאירו שבעת
הנרות״  -שהאדם יהבל הארה לנשמתו מהדלהת ז׳ נרות המנורה.

ימי שמונה =4

רג

פרק חמישי

ואפ״ל דגם בימי נם דחנוכה לא הי׳ הנם בהשמן גרידא ,אלא זכו לקבל
ג״ב הארה מהדלקת המנורה לנשמתם ,וזהו הרמז בשמונה ימי חנוכה שקבעו,
היינו לז׳ ימי חנוכה שהי׳ בהם נם בהשמן ,ויום השמיני הוא רמז להארה
שקבלו אז לנשמתם בגדר נר.
ולפי זה יובן דלמה נשתנה נם דחנוכה לקבוע בו ענין לדורות ,יותר מכל
שאר הנםים שהיו לישראל ,משום דאין עיקר הנם שהי׳ אז במה שגברו על
היוונים ,אלא במה שזכו לקבל אז הארה גם לנשמתם ,מה שלא הי׳ בשאר
הנםים שנעשו לישראל .וזהו פי׳ החרוז סמר לחנוכה( ״בני בינה ימי שמונה
קבעו שיר ורננים״ ,בינה ,היינו מבין דבר מתוך דבר ,שהבינו לקבל מן נרות
המנורה גם הארה לנשמתם ,ולכך קבעוהו לח׳ ימים ,רמז להארה שקבלו
לנשמתם וכנ״ל.

)ר' מנחם מאמשינוב(

^ שפז
כנגד שבעת הנרות עם השלהבת שבלבו של הכהן
שמונת

ימי חנוכה מכוונים להדלקת המנורה בבית המקדש ,כיון שבבית
המקדש למרות שהדליקו בעצם רק שבעה נרות ,אמנם אותו

שלהבת שיקדה בתוככי הכהן המדליק עלתה לקראת שבעת הנרות ונתהוו
מעתה שמונה נרוו^•

)אמרי קודש  -רבי משה מרדכי מלעלוב(

^ שפח
כנגד שבעת הספירות עם הבינה
לתרץ

קושיית הבית יוםף יש לומר על דרך הםוד ,דשבעת הנרות הם
שבעה םפירות הבנין ,והם מאירים אל מול פני המנורה שהיא הבינה

 הפנים של המנורה ,כן הי׳ ענין הנם של חנוכה כי הי׳ שמן להדליק יוםא׳ ונעשה נם עוד על ז׳ ימים .אבל לפמ״ש הז׳ כלולים בשמיני כמו הבנין
שלמעלה השבעה עולים בקנה אחד•

)של״ח(

רד
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^ שפט
כנגד שבת חדש ומילה
היוונים

גזרו שלש גזרות :שבת ,חודש ,ומילה ,ובימי החנוכה ראו לרמוז
לשלש דברים אלו .ושבת ור״ח הלא בין כך ובין כך אי אפשר

שלא יחולו בימי החנוכה ,וע״כ קבעו את החנוכה לשמונה ימים ,ובזה נרמז
גם מצות המילהי

)בני יששכר(

^ שצ
כשראו שהספיק השמן לח׳ ימים ,הבינו שמציאת הפך היתה
בדרך נס
ונראה

לתרץ קושיה הבית יוםף ,ע״פ מה שהקשה הפנ״י למה הוצרכו נם
הלא טומאה הותרה בציבור .ותירץ ,משום שרצה הקדוש ב״ה

להראות חביבות לישראל שתהיה העבודה בטהרה גמורה.
ועל פי זה מתורצת קושיה הבית יוםף ,שע״י שראו שהמנורה דלקה
שמונה ימים ,שהוא הזמן הנצרך להכנת שמן טהור ,נתברר להם שרצון ה׳
היה שתהיה העבודה בטהרה משום חביבות ישראל ,והבינו שגם מה שמצאו
שמן להדלקת הלילה הראשון היה בנם ובהשגחה מיוחדת ,ולכן קבעו חנוכה
שמונה ימים•

)מהרי״ד מבעלז(

^ שצא
לא נחו לגמרי
גם

אחר כ״ה בכםלו שנצחו בו החשמונאים במלחמת היוונים לא נחו עדיין
לגמרי ממלחמות ,ואמנם בטחו בה׳ שיהיה להם לעזר וינצחו במלחמה

עד תומה ,ולכן נכנם ו מיד לבית המקדש להחזיר העבודה למקומה .לפי זה
יש לומר דבאמת לא קבעו יום טוב על נם השמן כי אם שבעה ימים ,וקבעו
ליום  -טוב גם את יום כ״ה משום שמרוב בטחונם ביום זה זכו לשאר
הניםים והישועה הכללית שבאה.
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^ שצב
לא נצחה הרוח
בשו״ת

פני מבין

)חאו״ח מימן צ״א(

הקשה ,דהלא ביהמ״ק נטמא והאיך הי׳

אפשר להרליק בטהרה ,ותירץ שהרליקו בחצר ביהמ״ק ,וזה
שאומרים ׳והרליקו נרות בחצרות קרשך/
ולפי זה יש לתרץ קושית הבית יוםף ,דנם יום א׳ היה ביון שאפשר שהיו
נחפזים בטהרת ובביבוד המקדש ביום א׳ שהי׳ הזמן קצר ,דאפשר שחזרו
החשמונאים בחיילות ישראל לתוך ירושלים ביום ב״ד בםלו לעת שנטו צללי
ערב ,והוצרבו להדליק המנורה בחצר בנ״ל ,והי׳ הנם שלא נצחה אותן הרוח
לבבות הנרות ,ובדאיתא במשנה

)אבות פ״ה(

׳ולא ביבו גשמים אש של עצי

המערבה׳ ופי׳ הרע״ב ׳ואע״פ שהמזבח במקום מגולה הי״ ,׳ולא נצחה הרוח
את עמוד העשן׳ .ובן באן ביום א׳ של נצוח החשמונאים שהוברחו להדליק
בחצר במקום מגולה הי׳ גילוי הנם במנורה שלא בבתה בהיותה עומדת
במקום מגולה*

)דרכי נועם(

^ שצג
להורות דאף הנצחון היה בדרך נס
עוד יש לומר לישב קושית הבית יוםף ,שבדי שלא ליתן מקום לטעות
ולחשוב שנצחון המלחמה היה בדרך הטבע מפני גבורת היוונים ובדו׳,
לבן תקנו אף את היום הראשון ליו״ט ,בדי להורות שהיום הראשון שווה
לשאר הימים ,ובמו דבשאר הימים היתה ההדלקה בנם ,הבי נמי נצחון
המלחמה שהיה ביום הראשון היה בנם*

)ססך,ם(

^ שצד
להורות דאף מציאת פך השמן היתה בדרך נס
לתרץ

קושיית הבית יוםף יש לומר ,דהנה בנם הנובה שנצחו ישראל
במלחמה ,הי׳ מקום לחלושי דרגה באמונת ההשגחה ,לתלות הנצחון
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בדרך הטבע ,בכח גבורתם המופלאה של בני חשמונאי ובחכמתם וערמתם
בתכםיםי מלחמה ,והאמת ידוע שהי׳ זה נם מן השמים ולא דרך הטבע.
לכן נעשה מיד אחר זה נם נוםף גלוי ומפורםם ,הוא נם פך השמן ,שלא
הי׳ בו להדליק אלא יום אחד ,ונעשה בו נם והדליקו ממנו שמונה ימים
)שבת כא ע״ב(,

ובא נם האחרון וגילה על הראשון .שכשם שנם פך השמן לא

הי׳ בדרך הטבע רק נעלה מםדרי הטבע ,כמו כן גם הנצחון במלחמה לא
הי׳ דבר טבעי ,רק נם מן השמים.
ובזה מיושב קושית הבית יוםף מדוע עושים חנוכה ח׳ ימים והרי ביום
הראשון לא הי׳ נם בהדלקת המנורה .אכן רז״ל רצו שיקבעו יום א׳ חנוכה
על נם מציאת פך השמן .כדי שידעו שאע״פ שזה נראה לכאורה המציאה
בדרך הטבע ,לא היה זה כי אם נם*

)נחל יצחק(

^ שצה
להורות שאף כללות הטבע הוא בבחינת נס
לתרץ

קושיה הבית יוםף יש לומר ,על דרך שאמרו ושמן על ראשך לא
יחםר דהוא הרוחניות .והם טמאו כל השמנים ,היינו שהיו אומרים

שאין העולם מתנהג רק בדרך הטבעי ,ובאמת כל הטבעים גם כן הם
בבחינות רוחניות ,דהם בנימים .כמ״ש ׳המחדש בכל יום תמיד מעשה
בראשית׳ .וכמו שמדרו אנשי כנה״ג ׳ועל נימיך שבכל יום עמנו׳ .במוד נימים
נםתרים כמו שכתב רבינו הרמב״ן זלה״ה בפירושו על התורה .ואז הראה
לנו השי״ת הנם בגלוי .להראות דגם הטבעיים הם בבחינות נמים .והנם היה
על ז׳ ימים ,ואנו עושים ח׳ ימי חנוכה להורות דגם הטבע הוא בבחינת נם,
)ראשי בשמים(

^ שצו
להורות שאף הטבע הוא נס
חכמינו

ז״ל רצו ללמדנו שנם אינו דבר נפלא ויוצא מדרך הטבע דווקא,
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אלא גם טכע העולם כעצמו הוא נם ,ולכן כללו את היום הראשון שלא
נעשה כו נם עם שאר ימי החנוכה שנעשה כהם נם.
)אור יה״ל למהרי״ל חסמ״ן ,וכ״ה בעונג שבת ,קול רם  -רבי משה פיינשטיין(

^ שצז
להראות דלא נתנכה מזכויותיהם

ועוד

י״ל לתרץ קושיית הכית יוםף ,רהנה על הנם לכרו לא רצו לתקן
לעשות זכרון ,כי אין לנם

אל יםמוך ארם עצמו על הנם

מעלה ,רהרי אמרו

חז״ל)שבת לב ,א(

׳לעולם

שמא אין עושין לו נם ואם עושין לו נם

מנכין לו מזכיותיו' ,אך כנם שלהשמן עשה להם הקכ״ה נם

זה כחנם כלי

ניכוי זכיות כלל ,ולכך תקנו להרליק ח׳ ימים ,להראות כמו רכיום ראשון
וראי לא ניכה להם מזכיותיהם כיון רהיה השמן כעין מככר ,כמו כן שוה
לו שאר הימים שגם הם כחנם כלי ניכוי זכיות ,ולכך תקנו להרליק ח׳ ימים
להשוות שאר הימים ליום א׳ ללמר ששניהם שקולים ,כיום אחר כן שאר
הימים ,וכשניהם לא ינכו להם מזכיותיהם.

^ שצח
להראות שאף מה שדלק בדרך הטבע הוא ג״כ נס
ליישב

קושית הכית יוםף יש לומר ,שתקנו להרליק אף כיום הראשון כרי
להורות שלא הרלקת שאר הימים כלכר היתה כנם ,אלא גם מה

שרלק כיום הראשון ,שהיה ע״פ ררך הטכע ,ג״כ נחשכ כנם ,לפי שאף מה
שמתנהג העולם כררך הטכע ,הוא ג״כ נם נפלא ועצום•

)הסב^ן

^ שצט
להראות שנעשו עוד הרבה ניסים במנורה
עוד

יש לומר כקושית הכית יוםף ,רככר הכאנו מה שתירץ הכית יוםף,
שלאחר שנתנו השמן כמנורה ,נתמלא הפך ככתחלה ,וניכר תיכף כיום
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הראשון הנם ,והקשה הפרי חדש אם כן לא הי׳ שום נם ביום השמיני,
דהלא על יום השמיני כבר נתמלא ביום השביעי .אמנם י״ל דהנה המנהג
כשמםיימים איזה ממכת ,תיכף אחר הםיום מתחילים עוד הפעם מםכת זו
שםיימו ,והטעם הוא כדי להראות שהתורה אין לה מיום וגמר ,רק היא
נצחיות ,וכן בשמחת תורה כשמםיימים תורה שבכתב ,תיכף מתחילים
בראשית ,והוא מטעם הנ״ל.
וכמו כן יש לומר אצל מצות נר חנוכה שתקנו חכמים להדליק גם ביום
השמיני ,להראות שנם חנוכה לא הוי גמר כל הנימים שבמנורה ,ואין הנם
נגמר ונפםק בנם חנוכה ,כי היו עוד נמים בהדלקת המנורה בבית המקדש,
כמו נר מערבי שנותן בה שמן במרת חברותי׳ ,וממנה הי׳ מדליק ובה הי׳
מםיים )שבת כ״ב ע״ב( .ועוד איתא במדרש תנחומא )ריש פ׳ תצוה( אמר ר׳ חנינא
מגן הכהנים ,אני הייתי משמש בבית המקדש ,ומעשה נמים הי׳ במנורה,
משהיו מדליקין אותה מראש השנה לא היתה מתכבה עד שנה אחרת .ולכן
במצות נר חנוכה שהוא לזכר המנורה של ביהמ״ק ,תקנו להדליק גם ביום
השמיני ,להראות שהנםים נמשכו גם להלן ,והמנורה שרומזת לחכמת התורה,
יש לה גם דמיון זה שהיא נצחיות כמו התורה.
ואין להקשות לפי טעם זה ,הלא היו צריכין להדליק ביום ח׳ רק נר אחד,
ולמה מדליקין שמונה נרות ,על זה י״ל כדברי הגמרא )שבת כ״א ע״ב( בטעמא
דבית הלל ,דמעלין בקודש ולא מורידין ,ולכן מדליקין ביום השמיני ח׳ נרות.
)קדושת ציון(

^ ת
לזכר האמונה שהאמינו שיעשה להם נס
לתרץ

קושיית הבית יוםף יש לומר ,שאחר שראו ישראל ישועת ה׳ שנמםרו
גבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים ובו׳ נעשו חזקים מאד באמונה,

כמו שכתוב )שמות י״ד( ״וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה׳ במצרים
ויראו העם את ה׳ ויאמינו בה׳ ובמשה עבדו״ .הרי שע״י שראו את ישועת
ה׳ נעשו חזקים באמונה.
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ולפיכך כשבדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן כדי להדליק ליום
אחד ,היה ברור בעיניהם שהקב״ה יעשה להם נם ,ותיכף אמרו שירה על
נם העתיד לבוא ,ולכן לזכר האמונה בענין הדלקת המנורה שהיה בלילה
הראשונה מדליקים גם בלילה הראשונה.

^ תא
לזכר האמונה שהיתה להם
אפשר

לומר ,שקבעו לדורות להדליק נר חנוכה ביום הראשון ,לזכר
המדרגה הגדולה שהשיגו לידע ולהאמין שאין שום חילוק בין נם
)ס2ך,ם(

לטבע ,וגם הטבע כולו נם הוא•

^ תב
לזכר שע״י חביבות המצוה שהיתה להם ביום הראשון זכו לנס
הנה

הבית יוסף הקשה הלא לא היה נם אלא ז׳ ימים ,כי ליום א׳ היה
די ,ונ״ל כי יום ראשון שעשו לשנה הבאה ליו״ט ,לא בשביל הנם היו

עושים ,כי אם לזכר שעבור יום זה הוא שנעשה להם הנם ,בשביל שהיה
להם על יום א' ,ולא חילקו את השמן לח׳ חלקים כי אם מהרו לעשות
המצוה כהוגן וכשורה ,כמו שאמרו חז״ל ׳מצוה שבאה לידך אל תחמיצנה',
בזכות זה זכו לנם על ח׳ ימים הבאים שהיה שמן בפך ולא התרוקן.
וכמו יעקב שמיהר ויעבור את הנחל ויותר לבדו בשביל פך שמן כדאיתא,
והיינו כדי למהר לקיים נדרו ושלא לאחר ,כן למדו זרעו אחריו למהר למצוה
ונתנו את כל השמן שבפך במנורה ,כדי למהר לעשות עכ״פ ביום הראשון
את המצוה כתקונה בזמן שיש לאל ידם לעשות ,וזכו שגם אח״כ קיימו את
מצות הדלקת הנר בימים הבאים ,כי הרי שכר מצוה מצוה.
)הגאון ר' גרשון ליטש רוזנבוים(

י
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^ תג
לחזק את הדורות החלשים
נם

חנוכה נותן לדורות החלשים כח להתחזק ולהחזיק מעמד ,כשם שאנו
אומרים ׳מםרת גכורים כיד חלשים׳ ויכול החלש להתגכר על החזק

ממנו ,והדורות הראשונים והאכות הם אלה שמםייעים כזאת ,וזהו מה
שאומר הרמכ״ם שיכול לשאול את אכינו שכשמים ויגדך כשם שנאמר ״שאל
אכיך ויגדך״ ,וזוהי גדולת הנם שכיום א׳ כמציאת הפך ,ואין שמן אלא
שמחה ,ולכן קכעו לדורות עוד יום לימי חנוכה ,כדי לחזק את הדורות
החלשים•

)ספרים(

^ תד
ללא הנס גם ביום הראשון לא יכלו להדליק
בענין

קושיה הכית יוםף שכלילה הראשונה היה יכול להדליק כלי נם
עיי״ש ,לפע״ד חנני ה׳ כפשיטות שודאי מה שהיה דולק השמן גם

כלילה הראשונה היה כו כל המאורות של ח׳ ימים ,ולזאת היה נם גם
כלילה הראשונה.
וביאור זה ,כי ידוע שטימאו כל השמנים הם הם המרות הטכועות כלכ
ישראל לעכודת הקכ״ה אהכה ויראה ותפארת ונצח ,והם טמאו זה הדעת
שנקרא שמן כמו נר המאיר ע״י לחלוחית השמן כמו כן נר ה׳ נשמת אדם,
שע״י דעת האדם שמתכונן כשכלו גדלות הש״י וגכורותיו ,עי״ז יכול
להעלות ולהדליק נשמתו כשרשה ,וטימאו זה ו׳לא מצאו רק פך אחד׳ -
שהיא מדת מלכות שנקראת אחד שהוא םוף מעשה כמחשכה תחלה ,ועי״ז
היו יכולין לחזור לכמו שהיו מקודם ,וזה שנעשה הנם להדליק ממנו ח׳
ימים שהוא ז׳ ימי הכנין ואח״כ השמינית שהוא למעלה מהטכע כמקום
שנקראת ׳זאת׳ ,וזה הטעם שנקרא יום השמיני ׳זאת חנוכה׳ ,שהיא עיקר
הנייחא שלנו והכן היטכ.
ולזאת אם לא היה הנם ,ממילא אף שמידה אחת נשאר להם עכ״ז לא
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היה יכול להדליק אף לילה אחת כי מרה אחת בלי חברתה איננו כשלימות,
שגם בחמר יש גבורה ותפארת בו׳ ומלכות ,אבל גדולה עצמה בלי גבורה
אינה שלימה כידוע.

)שפת אמת ליקוטים(

^ תה
למעלה מהשגתינו
כתב

בספר יכהן פאר ,שענין זה על מה קבעו את היום הראשון בחנוכה,
הוא ענין נשגב למעלה מעלה מהשגתינו ,ואין ביכולתנו להשיגו ,וזהו

הרמז במה שאמרו חז״ל  -׳חנוכה לא נתנה לכתוב' ,דהיינו דענין זה של
קביעת היום הראשון ,הוא דבר שאינו ניתן ליכתב בפירוש ולהבינו על
)יכהן פאר(

בייייייייי

^ תו
לפרסם שבנ״י קיימו המילה
עוד נראה ליישב קושית הבית יוסף הנ״ל שהקשה מדוע תקנו ח׳ ימים
חנוכה הרי הנם שמן לא היה כי אם בז׳ הימים .דהנה הפרי חדש
כתב לתרץ דיום ראשון דחנוכה נקבע על נם דנצחון המלחמה עיי״ש ,והקשו
עליו דא״ב למה עושין ע״ז זכר בהנרות דוקא שמדליקין אז.
וי״ל בהקדם דברי הגאון הר״ר יהונתן זלה״ה בתפארת יהונתן )פ׳ וירא(

דאמרו חז״ל דלכן נגלה הקב״ה בחלקו של ממרא ,לפי שהוא נתן לאברהם
עצה על המילה .וח״ו לומר כפשוטו שאברהם נטל עצה על עיקר המצוה
מממרא ,אבל נראה כוונתם דידוע מה שאמר במדרש )בראשית רבה מ״ז ט׳(

״בעצם היום הזה נימול אברהם״  -׳אלו הי׳ אברהם נימול בלילה היו אומרין
לא היינו יודעין שנימול׳ .ויש להבין מה נפקא מינה אם היו יודעין ,וכי יכולים
למחות באדם החובל בעצמו.
אבל הענין הוא ,דנם גדול נעשה לאברהם שדרש ברבים אחדות ה׳,
וחירף וגידף העכו״ם שלהם ,ולא קמו עליו להרגו כאשר עשה נמרוד ,וזה
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נם גדול ,רק אומות העולם לא הכירו עדיין שהוא דרך נם ,כי אברהם הי׳
גדול בענקים ,וגבור כה וברוב אונו הרג חמשה מלכים ,א״כ מי יעמוד כנגדו.
אבל כאשר נימול הלא הי׳ חלוש כה ,ומ״מ לא קמו עליו להרגו ,זה הי׳
תוקף לחנם הנ״ל ,ולכך אלו הי׳ נימול בלילה היו מקטינים הנם ,והיו אומרים
שלא ידעו שנימול ,וכאשר אברהם אבינו עליו השלום מל עצמו בעצם היום
ומ״מ הי׳ התת אלקים עליהם ,זהו נם מפורםם.
וזהו מש״ב ׳ששאל עצה על המילה׳ ,דהיינו אם למול בעצם היום או
בלילה בצנעה ,ואמרו כולם למול בצנעה מפחד שיבואו העכו״ם להכותו,
אבל ממרא אמר לו אין לך לפחוד ,שה׳ שעשה לך ניםים הללו הוא יהיה
בעזרך ,קום ומול עצמך לעיני כל ולכך הי׳ המרה כנגד מרה שנגלה הקב״ה
בפומבי בחלקו ,עכ״ד.
והנה הבעל העתים כתב הטעם לח׳ ימי חנוכה שהוא נגד ח׳ ימי מילה
שגזרו היוונים על מצות מילה כידוע )וכ״כ הגאון החיד״א ז״ל( .אמור מעתה דענין
הדלקת נר ביום ראשון הי׳ כדי לפרםם מצות מילה ,דעי״ז נודע ונתפרםם
להיוונים שמלו בנ״י א״ע ונעשו חלושים ומ״מ אינם מתפחדים מהם וכמו
שאנו אומרים בהודאה ׳מםרת גבורים ביד ״חלשים״ ,י״ל דהיינו ביד בני
ישראל הנימולים) .כמ״ש הדמכ״ם ז״ל כטעם מצות מילה שהוא כדי להחליש כח התאוה כידוע(,

וזהו ענין הפרםום שאנו מפרםמים בכאן אצל הנרות שאנו מדליקין ביום
ראשון לזכר הנם דנצחון המלחמה וכמ״ש הפר״ח ,כי אצל ברית מילה נוהגין
להדליק את הנר )עי׳ ידושלמי כתוכות פ״א ה״ה ,וכתום׳ פנהדדין לכ ע״כ ד״ה אוד עיי״ש(,

וזהו עיקר הנם דנצחון המלחמה וכמש״נ.

)פרדס

^ תז
לשנה הבאה הרגישו ביום א׳ את הארת הנס
לכך

התקינו שמונה ימים כי לשנה האחרת הרגישו הכהנים בקדושה יתירה
שחפפה עליהם שמונה ימים כשם שהורגשה אשתקד בשעת הנם ,מזה

הבינו כי יש לכלול יום ראשון בימי חג

)באר מנחם(
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^ תח
לשנה הבאה הרגישו התעוררות ביום הראשון והבינו שאף מציאת
הפך היתה בנס
לתרץ

קושית הבית יוסף יש לומר ,דהנה בחנוכה מה שנמצא הפך וממנו
נתוםף שמן לח׳ ימים ,זה מעין נם שבררך הטבע .וההברל בין נם

שבררך הטבע לנם שלמעלה מן הטבע הוא ,שנם טבעי יועיל לשעתו ואינו
עושה רושם להבא ,אבל נם שלמעלה מן הטבע יעשה רושם גם לימים
יוצרו ,ובבוא אותו זמן שבו נעשה הנם ,יתעורר וישפיע גם לזמנו.
והנה החכמים שבאותו דור הרגישו בשנה הבאה התעוררות הנם בכל
שמונת הימים .וידעו מזה שהנם הוא מהנםים שלמעלה מן הטבע ,וגם שאף
ביום הראשון נעשה נם .והתבוננו בינה ,אשר העובדא שהקב״ה המציא להם
פך שמן טהור להראות בזה את חיבתו ,זה היה בדרך נםי ,ונם זה ,היינו
מציאת הפך היא מעין נם שלמעלה מן הטבע ,כי לזה לא היה שום התחלה
טבעית .ולזאת קבעו שמונת ימים כי גם ביום הראשון הי׳ הנם .ובזה מדוקדק
שאמרו לשנה אחרת קבעו שמונה ימים טובים .כי בשנה ראשונה לא היו
קובעים רק ז׳ ימים*

)ישמח ישראל(

^ תט
מדליקין מ״ד נרות כנגד שם אהי״ה בריבוע
או יאמר ליישב קושית הבית יוםף הנ״ל על דרך רמז ,על פי מה שכתב
בלקוטי תורה להאר״י הקדוש ז״ל )שמות( ,ששם אהי״ה בריבוע היינו א׳,
א״ה ,אה״י ,אהי״ה ,עולה בגימטריא ד״ם ,עיי״ש בדבה״ק.
ולעניננו י״ל דהנה בתיבות ״אהיה אשר אהיה״ גילה השי״ת למשה רבנו
עליו השלום שיהי׳ עמהם עוד בגליות אחרות ,וכפירש״י ז״ל )שמות ג ,י״ד(

עיי״ש .ולהכי כשנצחו החשמונאים את היוונים ויצאו מגלות ההוא תקנו
במכוון ח׳ ימים חנוכה כדי להדליק בהן מ״ד נרות )דהיינו ל״ו נרות דחנוכה עם

הה׳ שמשים שעולה ביחד מ״ד( שבגימ׳ השם אהי״ה בריבוע כאמור ,כדי להורות
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בזה על ענין ההבטחה שנתאמת אצלם ושנתקיים בהם ע״י השם אהי״ה
שיהיה עמהם הבורא ברוך הוא גם בשאר הגליות ויושיעם מצרה לרווחה
ערי נזבח לצאת מאפילה לאורה בביאת משיח צרקינו בב״א•

)פרדס

^ תי
מהארת חג הסוכות נמשך הנס
לתרץ

קושיית הבית יוסף יש לומר ,היות והגובה מבח חג הטובות ,לבן
נקבע ח׳ ימים בטובות .׳בני בינה ימי שמנה קבעו /דאיתא בגמ׳

טעמא דב״ש נגד פרי החג .נראה דתלאו הימים בחג הטובות ,בי מסתמא
באותו השנה הצליחו בני ישראל בחודש תשרי בתשובה ותפלה ,בי בל
השנה תלוי בבתיבה וחתימה של תשרי ,והבינו בי ימים אלו הם הארות
מחג הטובות .וע״י שהצליחו בחג הטובות בחי׳ פרי החג שמתמעטין בה
הע׳ אומות ונגמר בפועל דחנובה .וז״ש שבחבמה השבילו לקבוע ח׳ ימים
בימי החג .ויתבן לומר בי הרגישו תיבף שיהי׳ ליון מפלה בשנה זו ,בענין
שבתוב ״סר צלם וה׳ אתנו״ ,ובתב הרמב״ן שהוא הסרת הצלם בליל
הושענא רבא ,לבן נתחזקו אחר החג עד שגברה ידם על הרשעים.
)שפת אמת(

^ תיא
הוספת חז״ל
בחנוכה

מוסיף והולך ,היה בה ביד החבמים להוסיף .ואולי הרמז על מה
שמקשה בבית יוסף שלילה הראשונה לא היה נצרך לנם ,אבל הם

קבעו שמונת ימי הנובה ,להוסיף יום אחד ,וזה הבה נשאר ,איתא בקול
שמחה הבינה תגדל מהמעשה בי המעשה רז והבינה אור ,׳אור׳  -זה הנובה,
בני בינה ימי שמונה קבעו ,וזה ׳הבינה׳  -יום ראשון ,׳תגדל מהמעשה׳ ,ויש
בה לגרור בטהרה את הימים הבאים ,וזה מוסיף והולה

)בית
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^ תיב
מוסיף והולך במנין הנרות בבית המקדש
באמת

חלקו את השמן לשמונה חלקים אבל לא הרליקו בלילה הראשון
בי אם את הנר המערבי ברי שתהא רולקת מערב ער בוקר ועריין

נשארו בפך שבעה חלקים נוםפים למען ירליקו בהם את הנר המערבי גם
בימים הקרובים .ואמנם לרוב השתאותם ראו למחרת בי הנר שהרליקו אמש
עריין רולק ולא נתבער שמנו ,לבן הוםיפו להרליק עור נר בורר בםמוך לו
וחשבו ממה נפשך אם יארע גם בו נם מה טוב ,ואם לא על בל פנים יש
בו שיעור הרלקה מערב ער בוקר .אך הפתעתם נתגלתה גם ביום המחרת
שראו שעריין רולקין הנרות לבן הוםיפו נר נוםף ובך חזרו על פעולתם מרי
יום ,מעתה פשוט מרוע קבעו שיר ורננים לשמונה ימים ,בי בבר ביום
הראשון היה נם•

)שמנה לחמו(

^ תיג
מועט המחזיק את המרובה
מרן

הרא״ם מגור זצללה״ה הקשה ג׳ קושיות ,א .׳פך אחר של שמן׳ -
מלשון זה משמע שהפך היה ריקן אלא שהיה של שמן .ב .מה שייבות

יש לב״ג לחתום הפך בחותמו .ג .הא במנורה צריך להיות שמן זית זך וביון
שנתרבה ע״י נם לא הוי שמן זית רק שמן נם.
ותירץ שהמעשה הי׳ בך ,קודם מלחמות החשמונאים לקחו במקדש פך
של שלשה וחצי לוג ושפבו לתובו ג׳ וחצי לוג שמן ולא הי׳ מלא ,ושפבו
בן שמונה פעמים ,וביון שראו בזה דבר פלא חתם בה״ג את הפך בחותמו.
ולפי זה מתורץ מה שאמרו ׳פך של שמן׳ ,מפני שעיקר הנם הי׳ בפך שמועט
החזיק את המרובה ,ומפני שראו הנם חתם הב״ג השמן .וגם הקושיא הג׳
מתורצת שלא הי׳ שמן נם ביון ששפבו לתובו ח׳ פעמים שמן זית רק הנם
הי׳ שמועט החזיק את המרובה עב״ל.

רטז
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וכתב על זה בספר יד יוסף וז״ל :אין לדייק בזה א״כ עיקרו של נם זה
היה מיד בעת שנתנו השמן לתוך הפך והאיך אנו מברכין בזה בימי חנוכה
שעשה נסים ,דנראה דעל עת המדידה שנשתנה בה סדרי בראשית שפך
של ג׳ לוגין וחצי החזיק בתוכו שמן הרבה אין לברך ולהודות על זה ,דאם
הוא שינוי מעשה בראשית עכ״ז לא הי׳ עדיין מזה שום הנאה וצורך להודות
על זה ,רק בימי חנוכה שנגמר בנם הזה כל תכליתו שהחזיק בתוכו השמן
שהי׳ נצרך להדלקה במקדש לכן מברכין אז בזה להודות להשי״ת על הנם ים
שהי׳ בזה לאבותינו כי רק אז נהנו מאד בתכלית נם הזה ,ובזה מיושב גם
קושית הבית יוםף כיון שלענין זה הי׳ יום א׳ שוה עם שאר הימים וק״ל.
)נר למאה(

^ תיד
מילאו כל הכלים
עוד נ״ל דהנה יש לדקדק בנוםח על הנמים שאנו אומרים ׳וטהרו את
מקדשיך והדליקו נרות בחצרות קדשך׳ ,הלא המנורה היתה בהיכל
ולא בחצר ,ועוד קשה דהלשון ׳נרות בחצרות קדשך׳ משמע שהדליקו נרות
מתם בחצר ולא נרות המנורה ,ואם האמת כן איך שביק עיקר הנם של
הפך שהי׳ בהיכל למנורה וקאמר שהדליקו נרות בחצרות קדשך.
ע״כ נ״ל לומר שהי׳ אז הנם כמו שהי׳ בימי אלישע שלא הי׳ לה לאשת
עובדיה רק צלוחית קטן של שמן והצלוחית נעשה כמעין ע״י נם ,עד שמילאו
בו כל הכלים כמו שאיתא ברש״י )מלכים ב׳ ר( בשם מדרש אגדה ע״ש .וגם
בפך השמן נעשה בו נם שהי׳ כמעין ,ומילאו כל הכלים עם שמן עד שגם
בחצרות קדשך הדליקו משמן הזה וגם כדי לפרסם הנם ,ומיושב הלשון ׳נרות
בחצרות קדשך׳ ,שזה רבותא יותר שגם בחצר הדליקו משמן נם ,ונם זה הי׳
עד שהי׳ להם שמן טהור עד שלא היו צריכין יותר לנס ,ומיושב קושית
הבית יוסף שלא הי׳ נם ביום א׳ ,אדרבה עיקר הנם הי׳ ביום א׳ שנתמלאו
הכלים עם שמן עד שהי׳ מספיק לח׳ ימים•

)נר למאח(

ימי שמונה =4

פרק חמישי

ריז

^ תטו
מנקודה א׳ האיר לז׳ ונעשו ח׳
ליישב

קושית הבית יוסף יש לומר ,דשמיני היא הנקודה למעלה מהטבע,
והנם היה שנקודה זו נתפשטה בבל ז׳ הימים של הטבע ,לבן נקבעו

שמונה ימים .זאת הנובה .משמע שעיקר הנובה יום הה׳ בי זה עיקר מה
שהי׳ הנם ח׳ ימים.
ואא״ז מו״ר ז״ל אמר עמ״ש טמאו בל השמנים בו׳ פך אחד בו' ,בי רק
הנקודה טמונה שיש בבל איש ישראל אשר השי״ת מנין עלי׳ נשארת בו׳.
ובלל הדברים בי נקודה חיות הפנימיות הוא שלמעלה מהטבע בחי׳ שמיני,
וזה הנשמה שיש לבל איש ישראל ,אך המבוון בהבריאה שנקודה זו תתפשט
בבל מעשי האדם להפוך הבל להפנימיות בנ״ל .והנה נקודה זו נשארת .אבל
היה הנם שנתפשטה לבל הז׳ מדות.
ולכך אין קושיא מה נם הי׳ ביום א׳ ,בי גם זה צורך גבוה ,בי בלי
ההתפשטות ,בשהיא לעצמה ,מה תועלת ויתרון יש בה משהי׳ קודם הבריאה.
ובשעשה הקב״ה נםים ,והאירה לבל הז׳ ,נעשה ח׳ ימי הנובה בנ״ל .ופירוש
זאת הנובה הוא שנקודה הנ״ל שהיא למעלה מהשגה והםתבלות .נתפשטה
עד בחינה הקרובה אל האדם ביותר ונקראת ׳זאת׳ שנגלית ונראית לאדם
וגם בה נתפשט נם הנובה כנ״ל•

)שפת אמת(

^ תטז
מעלות קדושים וטהורים
הקב״ה

עשה להם הנם בשמן טהור בי ידע שםופם לטהר עצמם במעלות
קדושים וטהורים וימאנו להשתמש בשמן טמא למרות שהותר

בציבור ,אם בן מקור וםיבת ניםם נבע ממה שמיאנו ביום ראשון לקחת שמן
)תפארת שמואל(

ריח
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ימי שמונה

^ תיז
משום ספיקא דיומא
עוד יש ליישב בפשטות קושיית הבית יוסף ,דהטעם שעושים ח׳ ימי חנוכה
אף שהיה הנם רק ז׳ ימים ,הוא משום םפקא דיומא ,כשם שתקנו בכל
המועדות ירט שני ,כמו כן תקנו אף בחנוכה* )ברכי יוסף ,וכ״ה במיני תרגימא(

^ תיח
משחו את המנורה עם שמן המשחה ,ונתעלה למעלה מדרך הטבע
ועוד

יש לומר ליישב קושיה הבית יוםף ,ע״פ מ״ש שמצאו שני פכים ,אחד
של שמן המשחה ,שבו משחו כל כלי השרת והמנורה ,ועי״ז בא להם

חיות למעלה מן הטבע ,כמ״ש הרה״ק מאפטא וז״ל משח אותם משרע״ה
בשמן המשחה ואז בא להם חיות ממש והיו אז הכלים כמו חיים וכו/
ובדבריו י״ל דגם הכהן הגדול בימי הנם המשיך כן בקדושתו לכל הכלים
שמשח ,והכנים חיות ממש להמנורה וכליה .ועל ידי זה העלה אותם מלהיות
מוגבל לחוקי העולם והטבע ,ובזה נגרם שמיד שנתנו השמן במנורה שנמשח
בשמן המשחה ,נתעלה השמן על ידי המנורה להיות למעלה מדרך הטבע,
ונכנם בו בהשמן חירות מהגבלות הטבע.
ובזה מתורץ קושיית הבית יוםף ,דכיון שהנם נעשה בכה המנורה שנמשח
בשמן המשחה ,שגרם להכנים כה ניםי והםרת הגבלת דרכי הטבע מהשמן,
א״ב מיד שנכנם השמן במנורה זו הנמשחת בשמן המשחה ,נתעלה השמן
מיד להיות בו כה נים י ,ונמצא דהנם נעשה כבר ביום הראשון ,דגם השמן
הטבעי כבר נכנם בו כה ניםי ,שחרור מהגבלת הטבע .וא״ב כל שמונת
הימים שוין הם לנם*

)מנורת הזהב(

^ תיט
מקשה אחת של שמונה ימים
שמונת

ימי ההדלקה אז בבית המקדש היוו מטרה נעלית בה הדליקו

ימי שמונה

ריט

= 4פרק חמישי

חמישים ושש נרות בחשבון של שבעה נרות למשך שמונה ימים ,וכיון
ששמונה ימי הרלקה ראז היוו מקשה אחת במכוון למטרה מיוחרת לכן
מכוונים גם שמונת ימי החנוכה שנתקנו לזכרון זאתי

)בני ישש^ך(

^ תכ
נמצא מעט בפך גדול
פכי

השמן שהיו בשימוש בבית המקרש היו גרולים ומכילים שמן רב ,ברם,
אז בהימצא פך השמן הבורר הובחן כי כמותו קטנה ואין הוא מכיל

אלא עבור הרלקת יום אחר .ואולם לא עבר זמן רב ערי רחב לבם בראותם
כי הפך שב והתמלא כפי שאכן ביכולתו לאחםן.

)שם משמעון(

^ תכא
נס מציאת השמן היה בעת זעם
עוי״ל שנם מציאת הפך היה נם גרול עור יותר מנם ריבוי השמן בשאר
הימים ,לפי שנם ריבוי השמן אירע בעת רצון ,ואילו נם מציאת פך
השמן אירע כביכול בעת זעם ,ולזכר נם גרול זה קבעו את היום הא׳ לחג.
)בני יששכר(

^ תכב
נר נוסף כהכנה למשיח צדקנו
אויף רעם קשיא פון רער בית יוםף קעמען זאגן ,ווייל מען האט גערארפט
א הכנה צו משיח צרקנו ,וועגן רעם האט מען מייחר געווען א
בעזונרערן נר ,כרי עם זאל אריינשיינען און אריינלייכטן ער םוף כל הרורות,
אירישע קינרער זאלן זיך קענען רערהאלטן ,וועגן רעם זאגט ער ע״י כהניך
הקרושים וועלכע האבן געהאט אזא גרויםן כה וואם בכה קרושתם האבן
זיי אריינגעשיינט אין אירישע קינרער וכל מצות שמונת ימי חנוכה ,וועגן
רעם איז רא אכט טעג פון חנוכה.

רב

חנוכה שמונה ימים כנגד מה =4

ימי שמונה

^ תכג
נשתנה הטבעיות
יש

להתבונן ,בקריעת ים סוף אחר שהפך הים לחרבה ועברו בו בני ישראל
היה מן הראוי שישוב הים לאלתר לאיתנו ,ולפלא בי לא בן היה אלא

נזקק משה להטות ידו על הים שנית .נמצאנו למידים מזה ,שנם הופך את
הדבר לטבע אחר עד שנזקק למשנה נם למען יחזור לתקונו .אף באן ,למרות
שהיה די שמן בפך ליום אחד אך ביון שנעשה בו נם נשתנה טבעיותו ונהפך
לשמן נם*

)יגיה אור(

^ תכד
סוד שיח שרפי קודש
מחשבותיהם

של חבמינו ז״ל היו מלאים הרהורים רבים וגדושים בענינים
נשגבים בעת אשר נגשו לקבוע ימי חג לזברון אותו הנם.

בתום םוד שיחם קבעו שמונה ימים לחג זה ,אף שגוף הנם לא היה בי אם
שבעת ימים ,נמצא לפי זה בי טעם קביעת יום נוםף היה מםוד ה׳ ליראיו.
)נס לשושנים(

^ תכה
ע״י אתערותא דלתתא שהיתה ביום הראשון זכו לנס בשאר הימים
יש

ליישב קושיה הבית יוםף ,דאנו רואין שצריבין בבל דבר לעשות
אתערותא דלתתא ,׳ואד יעלה מן הארץ׳ להתעורר ,ואמרו חז״ל עה״פ

״ואדם אין לעבוד את האדמה״ שעמדו בל הדשאים על פתח הקרקע ולא
יצאו עד שנברא אדם ובקש רחמים על הגשמים וירדו וצמחו .והנה בודאי
היו צריבים להמשיך השמן ממקור הקדושה ,ובודאי היה ג״ב אתערותא
דלתתא שהתעורר מתתי׳ בן יוחנן בה״ג בהדלקת הנרות ביום הראשון ,וע״י
שהתעורר זבה שידליק עוד שבעת הימים ,לבן עיקר הנם נעשה ביום
הראשון.

)חזון ישעיה(

ימי שמונה

רכא

= 4פרק חמישי

^ תכו
ע״י ההדלקה ביום הראשון באו להכנעה והתגברו על הסט״א
או יאמר על קושיית הכית יוסף ,רירוע רעיקר הכוונה לתורה ותפילה ולכל
רכר שכקרושה הוא הכנעה ושפלות כאמת ,שע״י הכנעה נתקרכ
להקרושה ,שכל מי שרוחו נמוכה הקכ״ה משרה עליו שכינתו ית׳ ונעשה
רכוק להשי״ת וכמירותיו ,ומחליש ומכניע כזה כה הםט״א .והיונים הארורים
כשרצו כמחשכתם להעכירם מחוקי רצון ר׳ ולהשכיחם מהתוה״ק ,נתחכמו
כרשעתם והכינו כרעתם כי אי אפשר לעקור רכר מן העולם אם לא שיעקור
מתחילה הימור אשר עליו עומר הרכר על עמרו ,ולזאת רצו לעקור כה
הכנעה ושפלות ,ולהכנים כלכ ישראל שורש הרע שלהם נאות ונמות הרוח,
וממילא יהי׳ כשל עוזר ונפל עזור חלילה ,כי תועכת ה׳ כל נכה לכ.
וכ שהדליק הכהן את המנורה ,שמעשה המנורה מרמז על הכנעה ושפלות
כמו שנאמר )פ׳ תרומה( ״וראה ועשה כתכניתם אשר אתה מראה כהר״ ,הרמז
שכמו שהראה הקכ״ה לדעת כהר מיני כמה נדול כה הכנעה ,שהניח כל
ההרים הנדולים וחמד אלקים לשכתו על הר מיני שנמוך מכל ההרים להורות
מעלת הכנעה ,כן תעשה את המנורה כהכנעה ושפלות ,וכקדושת המנורה
וקדושת הכה״נ כהדלקתו כקדושה וטהרה וכשכרון לכו ,נתעורר כה הכנעה
ושפלות כעדת ישורון עד שכהכנעתם הכניעו והחלישו כה הםט״א ,והנכירו
מעלת כה הקדושה ונעשו דכוקים כהשי״ת ,וזכו מזה להנם והישועה על ז׳
ימים ,ומתורץ כזה קושיית הכית יוסף•

)תפארת שמואל(

^ תכז
ע״י ההשתוקקות למצוא שמן טהור זכו לנס
ויש

לתרץ קושיית הכית יוםף מה היה הנם כלילה הראשון ,כי ההשתוקקות
למצוא שמן של טהרה ,אשר היא שםייעה לאותו הנם המםייע לטהרה

לכל העולם ככל הענינים ,זה עצמו היה הנם של יום הראשון.

רכב
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^ תכח
ע״י הנס היו יכולין להדליק בלילה הראשון
עוד יש לומר הבנת תירוץ הבית יוםף ,דהנה התום׳ הקשו דגם בפך הנמצא
יש םפק שמא נטמא בהיםט ,ואמרתי לתרץ דאיבא ב׳ חזקות ,חדא
חזקת טהרה ,ועוד דאם הי׳ השמן טמא הי׳ נטהר אחר הדלקה דטמא שעלה
ע״ג המזבח פקע טומאתו ,והוא הדין בשמן טמא .וא״ב היה שינוי ,וענין
חזקה הוא שלא נעשה שינוי ,ע״ב הוי שני חזקות שהשמן טהור וזה מועיל
אף בהיבל שהוא רשות היחיד .אמנם הנה הנוב״י הקשה על הריב״ש שם״ל
דשני חזקות עדיפי מרוב ,מהא דיליף בחולין >דף י״א( דאזלינן בתר רוב מפרה
אדומה ובתבו התום׳ דמובח דרוב עדיף מחזקה דאיבא חזקת טמא ,הא שם
איבא נמי חזקת שאינו זבות ,וא״ב יש שני חזקות הוה ליה לחוש שמא
במקום נקב קשחוט.
ונראה דלא אמר הריב״ש רק היבא שיש לדון על ב׳ החזקות ביחד ,אבל
באן תיבף בשעת השחיטה דנו על השחיטה ואז לא הוי עדיין חזקת טמא דהא
לא הוזה עדיין ולא הוי רק חזקה שאינו זבות ,שוב הועיל הרוב דעדיף מחזקה.
ואחר שנשרפה הפרה לאפר והזו על הטמא אז שוב לא הוי לנו לדון על הבשר
דהא בבר נשרף ,ממילא לא שייך לדון על חזקה שאינו זבוח רק על חזקת
טמא לבד ,ממילא שפיר מועיל הרוב דהא אינו מבטל רק חזקה אחת.
א״ב גם בשמן הנמצא הא ליבא שתי חזקות ביחד ,דקודם הדלקה ליבא
רק חזקת טהרה בלבד והוה ליה םפק טומאה ברשות היחיד וםפיקו טמא,
ואחר שהדליקו דאנו באים מבח חזקה שלא נעשה שינוי ראם הי׳ השמן
טמא קודם הדלקה נשתנה ע״י הדלקה ופקע טומאתו א״ב שוב אין לדון
מבח חזקת טהרה דבמו שהיה טהור מתחילה בן עבשיו טהור ,דהא על
השתא ליבא שום םפק דאף אם הי׳ טמא בבר נטהר ,וא״ב מה לנו לחזקת
טהרה ואין לנו רק חזקה אחת לבד שלא נשתנה הדבר מתחילה ועד םוף,
וא״ב ליבא שני חזקות ביחד.
אך י״ל דביון דמיד בליל א׳ חלקו לח׳ חלקים או נתמלא הפך א״ב לאחר
הדלקת שמן שבמנורה עדיין הי׳ לפנינו שמן שלא הודלק שוב היה לנו לדון

ימי שמונה

רכג

= 4פרק חמישי

על שמן הדולק ועל שמן הנשאר בשעה אחת ,והשמן הנשאר אם חיישינן
לו שנטמא בהיסט עודנו בטומאתו ממילא יש לו חזקת טהרה ,ושמן שהודלק
אם נטמא בהיסט הרי נשתנה ע״י הדלקה ופקע טומאתו יש ענין חזקה שלא
נשתנה א״ב הוי שני החזקות ביחד ברגע אחד ושפיר אזלינן לקולא .א״ב
מיושב שפיר מה שהוצרך בליל א׳ הנם שישאר השמן ללילות אחרות ראם
לא בן לא היו יבולין להדליק בלילה הראשונה.
)מאיר עיני חכמים  -אוסטרובצא(

^ תכט
ע״י הנס נתברר שאף מציאת הפך היתה בנס
אחר

שנעשה הנם שדלקו הנרות בל ימי החנובה מבמות שמן דלה שהיתה
מספקת אך ליום אחד ,הוברר למפרע בי עצם מציאת הפך היתה

בהשגחה מיוחדת בדי לעשות נם להתנוסס  -שממנה יוולדו נימים נוספים.
)דרשות חתם סופר ,וכ״ה באמרי אמת חנוכה תרע״ט ,ד״ה בדקו(

^ תל
ע״י הנסים שנעשו להם במלחמה היו בטוחים שיתרחש נס בשמן
הב״י

הקשה ,׳איבא למידק למה קבעו ח׳ ימים ביון רשמן שבפך היה בו
בדי להדליק לילה אחד נמצא שלא נעשה נם אלא בז׳ הלילות .וי״ל

שחלקו שמן שבפך לח׳ חלקים ובבל לילה היו נותנים במנורה חלק אחד
והיה דולק עד הבוקר ,נמצא שבבל הלילות נעשה נם ובו״ ע״ש עב״ל.
וק שה האיך חלקו שמן שבפך לח׳ חלקים ובבל לילה היו נותנים חלק
אחד ,דהרי איתא בגמ׳ )פפחים פ״ד( דלא סמבינן אניסא ,ועיין בזוה״ק בראשית
)קי״א ע״א( לא לבעי ליה לבר נש לסמבא על ניסא בו׳ עב״ל.
ונראה לתרץ דבשעה שעמדה מלבות יון הרשעה על עמך ישראל
להשביחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך ,אשר מתאחד עם בלל ישראל
קוב״ה ואוריתא וישראל חד סוה״ק ויקרא ע״ג ע״א( וראו חבמי הדור עד במה

חנוכה שמונה ימים כנגד מה =4

רכד

ימי שמונה

גדול התסהר ושליטת הדין ,והשכילו שצריכים לעשות המתקת הדינק
כשורשן והכינו שצריך לתקן קכיעות ללמוד ולהתפלל ולא לשנות את הסדר
כשום אופן אפילו לא ע״י שום מניעה ,ועי״ז נמתקין הדינין כשורשן כמו
שמכואר כשם כ״ק מרן אדמו״ר ר׳ כעריש מכיאלא זי״ע )מאורן של ישראל אות

פ׳( ועי״ז נתאחדה כל התורה ומצוותיה גם יחד ח תו התורה ,ללמוד וללמד
לשמור

ולעשות,

ממילא

כמו

דהמתיקו הדינין כשורשן

ונעשו ניםים

שהתכטלה מחשכתם הרעה ח״ו להשכיחם תורתך ולהעכירם מחקי רצונך,
כמו כן היו כטוחים על נםים כשמן שכפך כדאיתא םה״ק )בראשית קי״ג( ׳כגין
דכר אתעכיד ניםא לא אתעכיד פלגי ניםא ופלגי דינא אלא כלא כחדא או
ניםא או דינא׳ עכ״ל ,ומיושכים כזה דכרי הכית יוםף.

^ תלא
ע״י השתוקקותם לדעת אם חביבים הם לפני המקום זכו לנס
ועוד י״ל ליישכ קושיה הכית יוסף ,דהנה ישראל ככה תשוכתם זכו להנם
ולתשועה גדולה שנתקדש שם שמים כעולם ,ונצחו המלחמה ומצאו
פך של שמן .אכל לא ידעו ישראל אם הישועה היתה מצד תשוכתם ,אם
מצד רחמנות שא״ם וא״ת ,וככחינת ׳כין כך וכין כך קרויים כנים׳ .והי׳
משתוקקים מאד מאד לדעת אם תשוכתם נתקכלה כשלימות ,ואזי הראה
להם השי״ת חיכה יתירה ונעשה להם נם ע״י השמן והדליקו ממנו ח׳ ימים,
וכזה הראה לדעת לעיני כל כי השי״ת רוצה כתשוכתם וכמצותיהם.
ומתורץ כזה קושית הכית יוםף ,כי לכל הנם השמן זכו כלילה הראשונה,
ע״י ההשתוקקות ידיעתם אם חכיכים הם לפני המקום כ״ה ,ומטעם זה קכעו
הנם ג״כ על השמן דווקא ,כי ע״י הנם מהשמן נתוודע להם יקרת ערכם
כעיני השי״ת.

)תפארת שמואל(

^ תלב
ע״י התשובה מתהפכים ו המדות
והנה

קשה איך היה הנם כלילה הראשונה ,אך אומר אני כי חנוכה הוא

ימי שמונה =4

רכה

פרק חמישי

בימי החול ,היינו אפילו כשאדם הוא במדריגה תחתונה ,ע״י תשובה יכול
לעלות עד רום המדריגה .והנה תשובה בחינת נם למעלה מן הזמן ,שהעבר
כמו ההוה וזדונות הקודמים נעשו כזכיות עתה ,ועל ידה נעשה נם שגם
הטבע של אדם נתהפך בבחינת ז׳ מדות ,א״כ עיקר הנם היה בליל ראשון.
)קדושת אהרן(

^ תלג
ע״י התשוקה שלהם היה הישועה
לתרץ

קושית הבית יוםף מדוע נקבע ירט ח׳ ימים הרי הנם היה רק ז׳
ימים .איתא בםפה״ק דכאשר טמאו היונים כל השמנים שבהיכל ולא

היה שמן להדליק את המנורה ,היו כמה קבוצות בכלל ישראל ,היתה קבוצה
שכאשר ראו שא״א להדליק היות ונטמאו השמנים לא הרקיעו שחקים ,אלא
היו רגועים באמרם אונם רחמנא פטריה .אך היה קבוצה בכלל ישראל
שכאשר לא הדליקו בביהמ״ק את המנורה ,ממש היה נקרע בשרם מרוב
הצער ועגמת נפש על הנעשה .כמםופר על אנשי ירושלים שהיו הולכים
בכל חצות ליל תיקון חצות ,כאשר היה מגיעים לכותל ורואים שאין ביהמ״ק
והגויים שולטים במקום ,כבר היה לבבם נקרע והזילו דמעות כמים ,ולא
היה נצרך להתיישב ולומר תיקון החצות ,שאז ירגיש את חורבן הבית .כן
בחנוכה היה כאלו שלא היה איכפת להם ,ומאידך היו כאלו שממש לא
נמו שנתם על שאין בבית ד׳ להדליק במנורה.
וכשהגיע נם חנוכה ונמצא פך אחד של שמן והיה בו כדי להדליק יום
א׳ .אלו האנשים שלא כאב להם ,שמחו שיש להדליק ליום א׳ ולא הי׳
איכפת להם שאר הימים .משא״ב אלו שכאב להם שלא דולק המנורה אפילו
שהיה יום א׳ להדליק שוב דאגו ,ביקשו ובטחו .וכידוע בדרך שאדם רוצה
לילך מוליכים אותו .המשיכו ישועה .שעשה הקב״ה נם שדלק ממנו ח׳ ימים.
לכן נקבע יום הא׳ ליו״ט על המםירות נפש ועל הרצון והתשוקה שהיתה
להם לקיים ציווי התורה*

)שיחות קודש  -ספינקא(

רכו
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^ תלד
ע״י חביבות מציאת הפך זכו להשפעת הנס

ועוד

נראה לפרש ליישב קושית הבית יוסף על פי דרך משל לאיש שסבל
ר״ל מצער גידול בנים ונשאר לו בן יחיד ,הגעגועים עליו המה בלי

םוף וקץ ,בך ישראל בשעה שהיונים טמאו בל השמנים חביב עליהם מאד
הפך הזה באלו מציאת הפך נתהוה ע״י נם וגם בשמים ממעל נתעורר עי״ז
לעשות עמהם נם לשאר הימים נמצא שענין הנם התייתם ג״ב ללילה הא׳
שהרי ע״י נתהוה הנם של שאר הימים.

^ תלה
ע״י טהרת לבם של ישראל ביום הראשון נמשכה הברכה לשאר
הימים
לתרץ

קושיית הבית יוםף יש לומר ,על פי מה שאנו אומרים בעל הניםים
׳מםרת גבורים ביד חלשים ובו׳ ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך,

ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופרקן בהיום הזה׳ .ולבאורה קשה ,הול״ל
להיפך ׳ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה׳ ובו׳ ,ואחר זה ׳ולך עשית שם
גדול וקדוש בעולמך׳ ,שהרי ׳ולעמך ישראל עשית תשועה׳ ובו׳ הוא המשך
מה שאמר ׳מםרת גבורים ביד חלשים בו׳.
אבל הענין הוא ,שישראל בל ישעם וחפצם הוא מה ש׳לך עשית שם
גדול וקדוש בעולמך׳ שאמרו בולם ״מי ״במובה ״באלים ד׳ וזבו עי״ז לחםד
ה׳ ]שהר״ת גימט׳ ע״ב שם של חםד[ ,ונעשה להם הנם בפך של שמן שיהא
בו בדי להדליק בו ח׳ ימים.
ומתורץ קושיית הבית יוםף ,בי מהתשובה וטהרת לבם של ישראל
בהדלקה הראשונה נמשבה הברבה לבל שמונת הימים .ונקבע הזברון בנר
ושמן ,להורות שזבו לבחינת ״בבל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך לא
יחםר״ ,הן הבגדים לבנים של תשובה ,בעין לשון של זהורית שהי׳ מלבין
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רכז

פרק חמישי

להודיע שנמחלו עונותיהם

)יומא פ״ס

״ושמן על ראשך לא יחסר״ לטהרת

המוחין ולחכמה דקדושה .ושזה הי׳ כל ישעם וחפצם.

^ תלו
ע״י מציאת הפך אירע הנס לשאר הימים
אפשר

לתרץ קושיא זו כדרך משל :סוחר עשיר אחד נסע פעם לליפציג
ליריד ,והיה לו עמו שקיות מלאים מטכעות של זהכ .כדרך ,התנפלו

עליו שודדים ושדדו ממנו את הכסף .על פי נם לא השגיחו כאחד משקיות
הכסף והיא נשארה אצל הסוחר .כשהגיע הסוחר אל הישוכ הסמוך ,שכר
מיד איכרים שירדפו עמו יחד אחרי הגזלנים ,ואותה שעה נדר נדר ,שאם
השם יתכרך יהיה כעזרו והוא יציל את ממנו ,יתן מזה מעשר לצדקה .תפלתו
נשמעה ונתקכלה ,והסוחר נסע לכיתו שמח וטוכ לכ.
כשבאו אצלו גכאי צדקה לגכות את המעשר .נתעוררו כיניהם דין
ודכרים ,לפי חשכונו של הסוחר יצא שהוא חייכ לתת מעשר רק משכעת
השקיות המלאכים מטכעות זהכ ,שנגזלו ממנו ואחר כך הושכו אליו כדרך
נם ,אכל לא מן השקית השמינית ,שכה לא נגעו השודדים לרעה כלל,
אך כנגד זה טענו הגכאים שהוא טועה טעות גמורה .ושהוא חייכ לתת
מעשר גם מן השקית השמינית משום שכשקית הזו נעשה לו עיקר הנם.
אילו לא השאירו לו כדרך נם את השקית השמינית הזו ,לא היה לו כמה
לשכור את האנשים שירדפו אחרי השודדים ,ולא היה כיכלתו להציל אפילו
פרוטה אחת.
והוא הדכר גם כפך השמן .אילמלא הנם הזה ,שהיונים פשפשו ככל כית
המקדש ואף על פי כן לא מצאו את הפך השמן הזה ולא נגעו כו ,לא היה
שמן כלל שיחול כו הנם ויאיר שמונה ימים כמקום יום אחד .ולזכר הנם
הראשון הזה ,שגרם לנסים האחרים שכאו אחריו ,אנו כוללים כין ימי הנסים
גם את היום הראשון של חנוכה.

רכח
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^ תלז
ע״י נס השמן נתגלה שגם נצחון המלחמה היה בנס
ביאור

הענין ,דהנה יש שני מיני ניסים בניסים שעושה הקב״ה .מין אחד
הם הנםים והנפלאות שעושה הקב״ה בכל יום תמיד עם עמו ישראל.

ואין מכיר בהם זולתו .וכמש״ב ״לעושה נפלאות גדולות לבדו״ .פי׳ שהוא
לבדו מכיר בהם ואין פרםומם ניכר לבאי העולם ,יען שהם מלובשים בדרך
הטבע וםוברים העולם שדבר זה נעשה ע״פ דרך הטבע .מין ב' ,יש נימים
מפורםמים היוצאים מדרך הטבע .ויכירו וידעו כל באי עולם כי יד ה׳ עשתה
זאת .כגון ביציאת מצרים וכן נם פורים שהי׳ לא בכח ולא במלחמה ,אלא
שנהפך בחוש הניכר רע לטוב .וכן כל כיוצא בזה.
והנה הנם של חנוכה לא הי׳ יוצא מדרך הטבע ,כי הלא בכל מלחמה
האחד מנצח ואחד מנוצח ,והי׳ באפשרות שיחשבו באי עולם ,שמלכות בית
חשמונאי היו גבורים מאוד ,ובכה ידם נצחו את העכו״ם .אבל לפי האמת
ידעו ישראל בעצמם שהם היו אז חלשים נגד העכו״ם ,וכמו שאנו אומרים
ממרת גבורים ביד חלשים .ואעפ״ב מםרו את נפשם על קדושת שמו הגדול
ית׳ שלא יתחלל בגוים .שלא יאמרו ידינו רמה ח״ו .והיו בטוחים בחםדי ה׳
אשר לו הכה והממשלה כי לא יעזוב אותם ,ולא יתנם ביד צריהם ח״ו.
ואע״פ שהם גבורים יותר מהם ,יושיע השי״ת את ישראל בגבורות ישע ימינו.
וע״י מםירת נפשם במלחמה זו הודיעו לכל באי עולם שיש בורא שמים
וארץ ומלכותו בכל משלה ,הגם שהי׳ יכול המכחיש לומר שנצחונם הי׳
בדרך הטבע ,הנה אחר שנעשה נם בהשמן שהדליקו ממנו ח׳ ימים ,אז
נתגלה למפרע שנצחונם הי׳ ברצון הבורא ית׳ ,ומאת ה׳ היתה זאת .והוכיח
םופו על החלתו.

)תולדות יצחק  -נעשכיז(

^ תלח
ע״י שביום הראשון עשו מיש אין נעשה בימים הבאים מאין יש

ועוד

נראה לישב קושיה הבית יוםף שביום א׳ ראו שהכל הוא מכח הקב״ה
ע״י שראו שנמםרו רבים ביד מעטים גבורים ביד חלשים ,ועי״ז השיבו
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הכל לשרש ועשו מיש אין ,ועי״ז נעשה בלילה השני מאין יש .וכמו שאמר
המגיר הגרול על הגמ׳

)תמורה ל״א ע״א(

׳ביצה אימת גרלה לכי ממרחא',

רבריאה חרשה צריכה להיות מקורם אין ואח״ב נעשית ליש .וכאן שהיה
בריאה חרשה היה צריך להיות מקורם אין  -רע״י שעשו מיש אין יכול
להיות מאין יש ולכן קבעו גם ביום א׳ להרליק נרות חנוכה .ואפשר רזה
הביאור ׳מצאו פך של שמן׳ כמ״ש הרבי הזקן זי״ע ר׳מצאו פך ריקן׳  -היינו
אף היש היה אצלם בבחינת ריקן ,וזה היה שמחתם שראו את כה הקב״ה.
)אמונת משה(

^ תלט
ע״י שהאמינו שמציאת הפך ג״כ היתה בנס זכו לנס
מקשים

הלא בלילה הראשון לא היה נם ,אולם כתיב ״נתתה ליראיך נם
להתנוםם מפני קושט םלה״

)תהלים ם ,ו(,

והנם בלילה הראשון היה

עצם מציאת הפך ,והם האמינו שלא היה זה מקרה ,ועל ירי כך המשיכו
הניםים של אחר כך ,וזהו נם להתנוםם .ויש רמז בפםוק ״נכון לבו בטוח
בה׳ םמוך״

)תהלים קיב, 0 ,

םופי התיבות הם חנוכה ,והר״ת של ׳נכון םמוך׳

הם נם .והנה איתא במררש ׳כל מי שבוטח בהקב״ה זוכה להיות כיוצא בו׳,
מנין שנאמר ״ברוך הגבר אשר יבטח בה׳ והיה ה׳ מבטחו״ ,הכוונה שבא
לעולם הנימים שהוא למעלה מהטבע ,וזה על ירי שמאמין שהכל הוא
מהקב״ה ,וזהו ״מפני קושט םלה״.

^ תמ
ע״י שנשאר שמן ביום הראשון היתה ההדלקה ביום הראשון כשרה
לישב

קושית הבית יוםף שמעתי בשם הגאון מאוםטראווצי ,רשפיר הי׳
בנם תועלת ללילה הראשונה ,רהנה תום׳ הקשה רבפך הנמצא יש

םפק שמא הםיטוהו עכו״ם וטמאוהו ,ותירץ בפשוט ראוקמי׳ אחזקת טהרה.
אמנם קשה דהא כשמדליקין בשמן למנורה איכא כנגד חזקת חיוב ,וכן
י״ל דאיכא חזקת חולין ,דמםתמא זה הפך לא היה כלי שרת ולא נתקדש
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השמן עד שנתנו למנורה ,ואם הוא טמא  -לא נתקדש ,דאין כלי שרת
מקדש אלא הראוי לו ,א״כ החזקת חולין הוא נגד חזקת טהרה.
אך י״ל כיון דנשאר שמן שלא הדליקו ובאותו שמן ליכא שום חזקה
לחומרא לא חזקת חיוב ולא חזקת חולין ,ממילא באותו שמן שפיר מוקמי׳
אחזקת טהרה ודיינינן ליה שהוא טהור ,שוב גם השמן שהודלק הוא טהור,
אף דלית ליה חזקה מ״מ הוא טהור מפני שמן הנשאר שיש לו חזקה כדי
שלא יהא כתרתי דםתרי אהדדי,

)וכמ״ש הפרי מגדים ביו״ד מימן ק״י במעשה דווילנא,

שהי׳ חצי בהמה במקום קבוע וחצי בהמה פירש ,והתיר הרב ר׳ העשיל זצ״ל אף החצי של מקום
הקבוע ביון רחצי הפירש מותר מטעם רוב וע״ש(.

א״ב מיושב שפיר מה שהי׳ התועלת משמן הנשאר לצורך הדלקת לילה
הראשונה ,דע״י שנשאר שמן היה השמן שבהדלקה טהור ודו״ק .וזה שאמר
ודייק הפייטן  -׳ומנותר קנקנים נעשה נם לשושנים׳ וכו׳ ,וע״כ ׳ימי שמונה
קבעו׳ והבן וגו׳ וע״ש.

)הגאון רי״מ מאוסטרובצא(

^ תמא
ע״י שנתגלה אור הגנוז הספיק שמינית מהשמן לכל לילה
הב״י

הקשה למה קבעו ח׳ ימים כיון ששמן שבפך היה בו להדליק לילה
א׳ נמצא שלא נעשה הנם אלא בז׳ הלילות ,ותירץ שחילקו את השמן

שבפך לח׳ חלקים ובכל לילה היו נותנים במנורה חלק א׳ והיה דולק עד
הבוקר נמצא שבכל הלילות נעשה נם ע״ש .ועדיין קשה דמ״מ בלילה א׳
לא היה צריך לנם .ועוד אמאי לא עשו זכר לכל הנסים שנעשו אז
במלחמתם עם היונים ,כמו מסרת גבורים ביד חלשים ,רבים ביד מעטים,
טמאים ביד טהורים ,רשעים ביד צדיקים וזדים ביד עומקי תורתך.
ונראה לפרש עפ״מ דאיתא בגמ׳

)חגי™ י״ב ע״א(

׳אור שברא הקב״ה ביום

הראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו ,כיון שנסתכל הקב״ה וכו׳
עמד וגנזו מהם ,שנאמר

)איוב ל״ח(

״וימנע מרשעים אורם״ ,ולמי גנזו -
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לצדיקים לעתיד לבוא׳ וכו׳ ע״ש ,ובימי מתתיחו בן יוחנן כחן גדול חשמונאי
ובניו חאיר חשי״ת אור חבינח ,כמו שאנו אומרים ׳בני בינח ימי שמונח קבעו
שיר ורננים׳ שחוא למעלת מז׳ תחתונות ,בבחינת עלמא דאתי ,בבחינת
צדיקים לעתיד לבא ,ומכיון שעיקר תטעם שנגנז תאור כדי שלא ישתמשו
בו חרשעים ותבדילו לצדיקים לעתיד לבא כנ״ל ,ממילא בימיחם כשחופיע
אור חבינח נחפכו חרשעים לחיות ביד חצדיקים שלא חיו ברשותם כלל,
אלא ברשות חצדיקים ,וממילא מופיע אור חגנוז.
ולפ״ז תיכף שישראל ניצחו את תיונים ונתגלח שחרשעים ביד צדיקים
נתגלח אור חגנוז ,דחא דאיתא בב״י שבחנוכח נתגלח אור חגנוז אין חפי׳
דוקא בחדלקח אלא חפי׳ חוא תאור שנתגלח אז בזמן שנתגלו חישועות תאיר
גם בחדלקח ,ומת שכתב חבית יוםף שחילקו את תשמן שבפך לח׳ חלקים
אין חפי׳ ע״י אדם אלא כיון שתופיע אור חבינח עלמא דאתי אור חגנוז,
וחלק שמיני חיח מםפיק לכל חלילח לכן ע״י חבינח אי אפשר חיח שימצא
במנורת יותר מחלק שמיני .כמו שכתב חרבי ר׳ בונם זי״ע מפרשיםחא
במכתבו לחגח״צ ר׳ זושא מפלאצק זצ״ל וז״ל חבינח תגדל מחמעשח כי
חמעשח רז וחבינח אור .לכן כל חימים אי אפשר חיח שימצא במנורת אלא
חלק שמיני ע״י חבינח ,ומיושבת חקושיח למח לא עשו זכר לנצוח חמלחמח
וכן חקושיא על חבית יוסף•

)אמונת משה(

^ תמב
ע״י שקיימו את מצוות הדלקת המנורה בליל א׳ בלב שלם זכו לנס
בליל

א׳ שמקשין מח נם חיח בו

)ב״י או״ח תרע פק״א(.

אבל נראח כי על ידי

שקיימו בלילח חראשונח מצות חדלקת חמנורח בלב שלם ,בזח זכו
לנם ,שכן נזכר בסדר על חנפים לזכות מח שתדליקו נרות בחצרות קדשך,
פירוש שעיקר שמחתם בניצוח חמלחמח חיח כדי לקיים מצות חמקום ברוך
חוא ,וכאשר ראח חקב״ח חביבות חמצות לחם ,עשח לחם נם.
)שפת אמת(
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^ תמג
ע״י שקיימו החוקה בליל א׳ התעורר הנס
ליישב

קושית הבית יוסף ,י״ל דאף שהי׳ להדליק ,דהנה קודם מתן תורה
אמרו ישראל נעשה ונשמע ,בדי לרמז שמקבלין התורה בלי טעם,

ועי״ז זבו לקבלת התורה הגם שקטרגו המלאבים ,ובמ״ש בשם הרב ר׳ זושא
זצללה״ה על מה שאנו אומרים ׳באין מליץ יושר ובו׳ תגיד ליעקב דבר חוק',
נמצא בבל עת שיש קטרוג ח״ו ,הענין שמקיימין חוקות בלי טעם ,זה מעורר
זבות .וענין תנובה ,ענין קבלת התורה ,נצרך לחוקה שקיימו בלילה הראשון,
ועי״ז נעשה הנם•

)חלקת יהושע(

^ תמד
ע״י שרצו להודות ולהלל זכו לנס

ועוד

י״ל לתרץ קושית הבית יוםף ,דמעיקרא בקשו החשמונאים מהשי״ת
שיעשה עמהם נם בדי שיתקדש שמו הגדול בעולם ויובלו לומר שירה,

ובמ״ש ״חםדי ד׳ עולם אשירה ובו״׳ ,וא״ב בל מה שאמרו אח״ב שירה
ותיקנו להודות ולהלל הוא רק מחמת יום הראשון שהקדימו עצמן לפני
השי״ת ,והיה הנם דחנובה ביום הראשון מה שרצו להודות להשי״ת.
)טל חיים(

^ תמה
עבודת השי״ת  -בכל המדות
הנה

הקשו המפרשים למה עושין תנובה שמונה ימים הרי לא הי׳ הנם רק
בשבעה ימים ,דעל יום אחד הי׳ שמן בפך שמצאו .ונראה דהענין בי

האדם צריך לראות לתקן שבעה מדות שבו שהטביע ית״ש באדם ,שהם
מדותיו ית״ש שמנהיג בהם עולמו ,שהם חםד גבורה תפארת נצח הוד יםוד
מלבות .פי׳ שהטביע השי״ת בנפש האדם בל אלו המדות שיובל האדם
להתנהג בהם .ועבודת האדם הוא שבבל המדות האלו יתדמה לעליון .וזהו
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עיקר עבורת הארם תמיר בכל עת בכל מרה שהוא ,בעת ההיא שיראה
להפריר הרע מטוב להבריל בין האור ובין החושך .כי את זה לעומת זה
עשה אלקים ,ויש נגר מרות הקרושות האלו ,שבע תועבות נגר אלו
שבקרושה.
והנה תיקון המרות צריך להיות ע״י חכמה בינה ודעת ,כמאחז״ל אם אין
דעת הבדלה מנין .שאינו יודע להבדיל בין קודש לחול וטהור לטמא ואור
לחושך ,רק ע״י השכל שנתן בו השי״ת משם ממשיך על עצמו מחכמה עליונה
לתקן כל המרות שבו כנ״ל .ולהמליך אותו יתברך בכל מרה ומרה שיתנהג
בהם רק לפרםם כבוד מלכותו בעולם .וע״ז מורה מרה השביעית מדת
׳מלכות׳ שכלולה מכל המרות ,שיתנהג לתכלית זה להמליכו ית״ש בעולם.
והנה כל הענין שדברנו הי׳ הכל בנם חנוכה ,שמתחילה החשיבו עיניהם
של ישראל בגזירתם ,שעי״ז פעלו שלא השגיחו ישראל על הטוב במדותיו ית״ש
להתנהג הם לדמות צורה ליוצרה .ואח״ב עשו ישראל תשובה ותיקנו מידותם,
והתיקון הי׳ ע״י המשכה מחכמה ,שע״י השכל מתקנים הז׳ מדות ,והחכמה
הוא מרה שמינית עליהם .ולכן נעשה נם בשמן הרומז על מדת חכמה.
ולפי זה לא קשה קושית המפרשים הרי הנם לא הי׳ רק שבעה ימים,
דלפי דברינו אדרבא עיקר הנם הי׳ ע״י המרה השמינית שלמעלה מז׳ מדות,
ושם במרת החכמה נתרבה האור בשמן ,שהוא מדת החכמה ,וזה הי׳ ע״י
שעשו הכל בחכמה .והתנהגו בכל הז׳ מדות ע״פ החכמה ,להמליכו ית״ש
בכל מרה ומרה .שהתנהגו בהם לפרםם כבוד מלכותו בעולם .וע״י מדת
החכמה כנ״ל נמשך הברכה לכל המרות הרמוזים בז׳ ימים שאח״ב ,וצריך
לעשות זכר למקור הנם ולכן עושין ח׳ ימים.

)זרע קדש(

^ תמו
עד מוצאי שבת
לתרץ

קושית הבית יוסף ,דאיתא במנחות )דף פ״ט( ,שהי׳ נותן שמן בכל
נר במנורה ללילי טבת הארוכים ממילא לא נותנין רק שיהי׳ דולק

בלילה ,ואיתא שם ברש״י ז״ל רכבל בוקר היו נוטלין מותר השמן מנרות
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ומשמע שהיו מבבין אותו בבוקר ,והנה בתוך הח׳ ימים יום א׳ הוא שבת
ובשהי׳ הנם בשמן היו דולקין הנרות עד מוצאי שבת דהרי אמור לבבות
במו בבל יום שהיו מבבים ,דלמה להראות נם ללא צורך ,מה שאין בן
בשבת ,ממילא נעשה נם בשמן להדליק יותר מז׳ ימים.

)ב,ן! לן(,

^ תמז
עוד שמונה ימים
בכלבו

איתא בזה״ל ,׳ולא היה בו שמן להדליק רק לילה אחת ונעשה להם
נם והדליקו ממנו שמונה ימים׳ ובו' ,ועוד אפשר לפרש והדליקו

ממנו עוד ח׳ ימים ,והא דמתחילין מיום ב״ה הוא משום שנגמר המשבן
בב״ה ע״ש ובביאת הגואל יודע אם האמת כן.

ן^,ל^(

^ תמח
עולם שנה נפש
לפי

המבואר בםפה״ק שלשה הם המעוררים את בני ישראל לתשובה ,ואלו
הם :עולם ,שנה ,נפש .והנה היוונים ביקשו לבטל מהן שלשתן בגזרת

חדש ושבת ) -שנה( ,וטומאת ההיבל ) -עולם( ,ועקירת האמונה ) -נפש( .אך
הבהן בהדליקו המנורה ביום ראשון הצית בלבם התנהגות הפבית וקירבה
עזה לצור עוזם ומושיעם•

)תפארת שמואל(

^ תמט
עיקר הנס ביום הראשון
מבואר

בםפה״ק דעיקר נם פקידת עקרות היה אצל אברהם ושרה שאצלם
נתהפך הטבע ,ומאז חזר ונשנה אותו נם פעמים רבות אפילו אצל

פשוטי עם .בן גם נם התנובה היה עיקרו ביום הראשון שבו נפתח הנם,
ואילו הנם שהתרחש בשאר הימים חזר ונשנה רק מבתו של אירוע הנם
בראשונה.

)שפתי מהר״ש(
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^ תג
על השמחה שהיתה להם שיכלו להדליק בדרך הטבע

חז״ל

אומרים ,׳אף על פי שהאש ]למזבח[ יורדת מן השמים  -מצוה להביא
מן ההדיוט׳ )עירובין פג ע״א( .ולבן עושים הנובה שמונה ימים ,אף על

פי שביום הראשון לא היה בל נם בי היה ממפיק שמן ,אלא שעיקר השמחה
של החשמונאים היתה ביום הראשון משום שאז זבו להדליק בשמן שבא
להם בדרך הטבע•

)מתוך הפרשה(

^ תנא
על ידי הנס יכלו להדליק אף בלילה הראשון בשמן הטהור
הנה

בבר בתבתי דבמו דטומאה שהעלו על המזבח פקע טומאתו ,במו בן
נמי שמן טמא שהדליקו בו פקע טומאתו ,וא״ב לבאורה מותר להדליק

בשמן טמא .אך זה אינו ,דהא השמן טמא מטמא מיד המנורה קודם שהדליק
וביון שנטמאה המנורה שוב אין יבול להפקיע טומאת השמן ,אמנם עדיין
קשה דהא עשו מנורה של עץ בנ״ל ,והוי בלי עץ העשוי לנחת ואינו מקבל
טומאה.
אך י״ל ,דאף דבעלמא בלי עץ העשוי לנחת אינו מקבל טומאה ,מ״מ
בבלי שרת מקבל משום חיבת הקודש דלא גרע מעצים ולבונה ,אמנם עדיין
קשה ,דשפיר היו יבולין להדליק בליל א׳ בשמן טמא דהא היתה מנורה
חדשה ולא נתקדשה עדיין רק עבודתה מחנבתה ,וא״ב בשנתן השמן טמא
בהמנורה קודם הדלקה לא היתה המנורה בלי שרת ולא קיבלה טומאה,
דהוי בלי עץ העשוי לנחת ועדיין לא שייך חיבת הקדש ,ממילא לא נתקדשה
עד שהדליק .ואז בשעת הדלקה שוב פקע טומאה מהשמן.
אך י״ל דאין הבי נמי דלילה אחת היו יבולין להדליק בשמן טמא ,אבל
בליל ב׳ שוב לא היו יבולין להדליק בשמן טמא ,ביון דבבר נתקדשה המנורה
בליל הראשון שוב בליל ב׳ יטמא המנורה מהשמן קודם הדלקה משום חיבת
הקודש ושוב לא יפקע טומאת השמן בהדלקה ,ע״ב הוצרבו לנם.

רלו
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מ עתה אומר אני שכשמצאו הפך ולא הי׳ בו אלא לילה אחת היו צריכין
להדליק בליל א׳ בשמן טמא ולהניח השמן טהור לליל ב /ראם ידלקו בליל
א׳ בשמן טהור ויתקדש המנורה ,שוב לא יוכלו בליל ב׳ להדליק בשמן טמא
ויטמא המנורה משום חיבת הקודש ,אבל כשידלקו בליל א׳ בשמן טמא שפיר
ידלקו ,דקודם הדלקה לא נטמאה המנורה דליכא חיבת הקודש בהדלקה
כשנתחנך המנורה בעבודה אז פקע הטומאה מהשמן ,ובליל ב׳ ידליקו בשמן
טהור ויקיימו מצות הדלקה ב׳ לילות .א״ב שפיר הוצרכו לנם בליל א׳ שידעו
שיחי׳ להם למחר שמן טהור ,דאל״ב היו מניחיו השמן טהור למחר והיו
מדליקין בליל א׳ בשמן טמא ,ואף דהיה מתבשר ע״פ דין מכל מקום רצה
הקב״ה שידלקו בטהרה גמורה בשמן טהוי•

)מאיר עיני חכמים(

^ תנב
על כל הנסים שארעו בימים ההם
קביעות

חג זה לא היה על הנרות בלבד כי אם על כלל הנימים הנפלאות
התשועות והמלחמות ,כמוזכר בנוסח ״הנרות הללו״ ,וכיון שכן

ודאי שגם היום הראשון כלול בזהי

)קונטרס בעניני חנוכה ומגילה(

^ תנג
על נס ההצלה שזכו בזכות המנורה
לתרץ

קושית הפוסקים נראה ,כי יום ראשון קבעו הלל על הנם בעצמו
שהצילנו מיד היוונים ומסר גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים

וטמאים ביד טהורים ובו' ,ושבעה ימים אחרים ההלל הוא על נם דשמן,
ומה שמדליקין ביום ראשון כיון שמצות יום א׳ מחמת הצלת נפשות ולא
מחמת נם דמנורה א״ב למה קבעו להדליק בראשון .נראה הטעם כיון שהנם
הי׳ בנרות ראו שבזכות המנורה גרם הצלה ומצות המנורה הגין עליהם לכן
עשו זכר לזה והדליקו ביום הראשון נר א׳ לראי׳ שבזכות המנורה הצילם
השי״ת הצלות נפשות•

)קדושת לף(
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^ תנד
על קיום ההבטחה לאהרן
כיון

שהוכטח לאהרון ״לגרולה מזאת אתה מוכן״ ופירש הרמב״ן שהכוונה
לנרות חנוכה ,הנם כיום הראשון היה ,שנפל כמחשכת היוונים לטמא

שמנים ,כרי שימצא פך שמן טהור ותקוים ההכטחה לאהרן הכהן ,וזהו הנם
הנוםף.

)מצות נר איש וביתו(

^ תנה
על שדאגו שמא למחרת לא יהיה להם שמן זכו לנס
ועוד אפשר ליישכ קושית הכית יוםף ,ע״פ משל לכן שהיה אוהכ מאר את
אכיו ונפשו קשורה כנפשו ,ואירע שאכיו היה צריך לנםוע למרחקים
לשהות שמה זמן רכ מאר ועשה אכיו כלילה קורם נםיעתו םעורת פרירה,
ירע הכן שתיכף ככוקר יםע אכיו למרחקים ולא ישוכ ער זמן רכ ,ועי״ז
גכרו געגועיו של הכן הרכה יותר מככל זמן ,ומתייצכ לנגר עיניו ער כמה
יםכול כהערר אכיו ממנו כל כך הרכה זמן ,ונפשו נעשתה מרה מאר כזמן
הםעורה ,כי הםעורה הזכירה לו כי כזמן הקרוכ לא יהיה אכיו מצוי
כמחיצתו ,וכשימו זאת אל לכו כמעט יצאה נפשו מרום האהכה והגעגועים.
וכשאכיו הרגיש את כל הנעשה היה חש לנפש כנו שהיה אוהכו מאר כי
׳כמים פנים לפנים כן לכ הארם לארם׳ )משלי כ״ז י״ט( ,וכפרט על כנו שהרי
רחמי האכ על הכן ,וכרי להשיכ נפש כנו מחמר נפשו ראה אכיו הכרח
לכטל נםיעתו כי יקר נפש כנו כעיניו.
והנמ של הוא ,כשידעו כני ישראל שאין שמן אלא ליום אחד גכרה אצלם
מאד התשוקה והגעגועים כלילה זו כידעם שאין להם שמן יותר וממש נכלה
נפשם מאהכה ותשוקה ,ראה הקכ״ה מגמת לככם ,לכן כיטל את הטכע
ששם ככריאה ונהג עמם למעלה מהטכע ונעשה כו נם והדליקו ממנו ח׳
ימים .נמצא דעיקר הנם נעשה כליל א׳ ,דע״י הדלקת המנורה כלילה זה
נתעורר אצלם תשוקת ואהכת המצוה הזאת ולעומת זה התעוררו כקרכם
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געגועים על לילות הכאים עד הגיעם ממש לכלות הנפש ועי״ז זכו לנס ,לכן
קכעו ח׳ ימים והב!•

)אמונת משה(

^ תנו
על שתקנו החשמונאים את מה שהוכה יעקב הגיד הנשה
כשנלחם

יעקכ עם שרו של עשיו והכה אותו ככף הירך ,גרם הדכר שכהה
לישראל ,וכשכאו ההשמונאים תקנו הם את השכהה שנגרמה

מאז ,ולזכר דכר זה מדליקים אנו כיום א׳ דהנוכה.
)האדמו״ר ממונקאטש זצ״ל(

^ תנז
עצם הטבע עומד בנס
ההפרש

שכין מעשי השי״ת למעשי אנוש המה ,כי מעשי אנוש נעשים יש
מיש וכגמר מלאכת האומן מתקיים המוצר כלעדו ,אך מעשי

השי״ת העשויים יש מאין אף כגמר יציקתם הם היים ככה עליון השופע
כתדירות )לקוטי אמרים תניא ,אגה״ק פכ״ה( .נמצא שכל קיום הטכע הוא כאמת
נם מופלג .כזה מהוור היטכ ,שקכעו יום ראשון לקיום השמן הטכעי ככלל
אשר כאמור אף הוא נהשכ לנם וזאת כזכות ההשמונאים שנצהו את היוונים
)נר מצ,ח(

שכפרו כעיקרי אמונת ישיאל•

^ תנח
עשויה לנחת
הבית

יוסף הקשה אמאי עכדינן ה׳ ימים ,והלא ללילה ראשונה היה די
שמן ,ונראה לי דהנה הרא״ם הקשה האיך הדליקו כמנורה טמאה,

ואי דעשו מנורה הדשה הא כיון דהיו כולם טמאים הרי טמאוה ,ותירץ
שהיו עושין מנורה של עץ ,כדאי׳ בע״ז ) ר ף מ״ג( ׳רכי יוסי כרכי יהודה אומר
אף של עץ לא יעשה כדרך שעשו כית השמונאי׳ ואינו מקכל טומאה.

ימי שמונה =4

רלט

פרק חמישי

והק שה המהרש״א מה הועיל בזה שהיתה מנורה של עץ הא היה
להמנורה בית קיבול ואף של עץ מקבל טומאה ,ונ״ל דהנה הרמב״ם )פ״ג
מהלכות כלים( פסק ,׳בל בלי עץ העשוי לנחת אינו מקבל טומאה' ,ובחגיגה )דף

ט״ו( מבואר דמנורה הוא בלי העשוי לנחת ,וא״ב שפיר תי׳ הרא״ם דלריב״י
רעשו מנורה של עץ לא היה מקבל טומאה ,והיינו משום דהוי בלי עץ
העשוי לנחת.
אמנם יש להעיר ,ביון דבל הטעם שהמנורה מקרי עשוי לנחת הוא משום
דאיבא איםורא בטלטולה דאינו יבול לםלקה ממקומה משום שצריך להדליק
בה ,א״ב אז שטמאו בל השמנים שבהיבל ולא מצאו רק פך אחד להדליק
לילה אחת וחשבו שלא יהי׳ להם להדליק יותר ,א״ב לא הוי עשוי לנחת
ואף אם הי׳ של עץ שפיר הוי מקבל טומאה ,וא״ב הדרא קושיא לדובתה
האיך הדליקו במנורה טמאה.
אך י״ל דהא בתב הבית יוםף דהבירו בהנם גם בלילה הראשונה שחלקו
לח׳ חלקים או שנתמלא הפך ,וא״ב שפיר ידעו שיהי׳ להם להדליק השמונה
לילות ,ואח״ב יהי׳ להם שמן טהור במו שבתב הר״ן ,א״ב שפיר הוי בלי
עץ העשוי לנחת ואינו מקבל טומאה ,א״ב מיושב שפיר מה שהי׳ צורך הנם
בליל א' ,דלולא זאת שידעו בליל הא׳ שיהי׳ להם להדליק בל ח׳ גם בליל
א׳ לא היו יבולין להדליק דהא הי׳ נטמא המנורה רק ע״י הנם הוי בלי עץ
העשוי לנחת ואינו מקבל טומאה והדליקו בטהרה.
)מאיר עיני חכמים  -אוסטרובצא(

^ תנט
פך ריק מתוכן
כ״ק

אאמו״ר דיבר בקדשו לתרץ קושית הבית יוסף דבלילה הא׳ לא הי׳
נם במאמרם ז״ל שהי׳ שמן בהפך על לילה אחד ,ודיבר בקדשו

שבאמת לא מצאו אלא פך ריקן של שמן ואילו הי׳ מלא הי׳ בו שיעור
להדליק על לילה אחת ונעשה בו נם שהי׳ בו להדליק על ח׳ ימים.

רמ

חנוכה שמונה ימים כנגד

מה = 4ימי שמונה

ולכאורה יפלא דבריו הקדושים מה הי׳ שמחתם במה שמצאו פך ריקן
וגם על מה היו חותמין פך ריקן ,אך נראה שאם הבלי הוא נתקדש בקדושה
ובטהרה בדת בלי שום שמן נגיעת טומאה עד שמיבאל שר הגדול יובל
להעיד שנתקדש בקדושה ובטהרה בדת ,הבלי ראוי ומובשר שיארע לה נם
עבור הבלל ישראל אף למעלה מהטבע וזה מה שבתוב ׳פך של שמן ובו',
שבאמת הי׳ ריקם שהי׳ חתום בחותמו של בה״ג בעדות מיבאל השר הגדול
שנתקדש בקדושה ובטהרה ובלי שום מגע עבו״ם ,ונעשה בו נם והדליקו
ממנו ח׳ ימים ובן היתה בוונתו הקדושה.

^ תס
קבלת התשובה
בעקבות

תשובתם זבו לתשועה גדולה זו של נצחון המלחמה ומציאת פך
שמן טהור ,אך התלבטו עדיין אם ארע להם נם זה בתמורה

לתשובתם המקובלת ,או שתשובתם אינה נאותה וזבו לאותו הנם מצד
רחמנות האב על בניו בלבד .או אז הראה להם הקב״ה חיבה יתירה שלא
די שנצחו במלחמה עזה זו ומצאו פך שמן ,אלא הדליקו בו בנם שמונה
ימים ,ובבך ווידאו שתשובתם התקבלה ברב חסד.

^ תסא
קבעו ח׳ ימים לפי שהיה הנס מעל לימי הבנין
עוד יש אתנו לתרץ קושית הבית יוסף ,עפ״י מה שיסד הפייטן בזמר מעוז
צור ׳ומנותר קנקנים נעשה נם לשושנים בני בינה ימי שמונה קבעו׳.
דהנה יש ב׳ מיני נסים ,נסתרים ונגלים .נסתרים מלובשים בהטב״ע גי׳
אלקי״ם הנהגה המסודרת מז׳ ימי הבנין ,ואולם נגלים אינם מלובשים בהטבע
אלא מסוד הוי״ה ב״ה וב״ש למעלה מן הטבע .ולפיבך ׳בני בינה ימי שמנה
קבעו שיר ורננים׳ ביון שהנם הוא למעלה משבעת ימי הבנין.

ימי שמונה =4

פרק חמישי

רמא

^ תסב
קדושת אברהם אבינו
בספר

קרנים )מאמר ו( בתב שאברהם אבינו נפטר בחודש טבת ,לפי זה
בהברה גם נולד בו שבן הקב״ה ממלא שנותיהם של צדיקים .עוד

יש להוםיף ,שמםתמא היתה התעוררות לידתו בבר בב״ה בבםלו ,בשם
שלר״א דאמר )במסכת ראש השנה דף ח׳ ע״א( בתשרי נברא העולם היתה התחלת
והתעוררות הבריאה בב״ה באלול .לפי זה יש לומר ,שנם שמונת הימים
נשפע להם בקדושת המנורה וקדושת חםדו של אברהם שהאיר והופיע
ביום זי׳•

)עפ״י תפארת שמואל(

^ תסג
קטורת מעשרת
׳מאי

הנובה דת״ר ובו׳ נעשה בו נם והדליקו ממנו ח׳ ימים לשנה אחרת
קבעום ועשאום יו״ט בהלל והודאה' ,ובלתי מובן למה העלו שם

הנובה בשביל נם זה ,וגם להבין הא הנם לא היה רק ז׳ ימים ,ויבואר ג״ב
הפםוק )דברים ל״ג( ״ישימו קטורה באפך וגו׳ ברך ה׳ חילו ופועל ידיו תרצה
מחץ מתנים קמיו״ .ופירש״י דרומז לנם הנובה שהחשמונאים מחצו את
היונים ע״ש .דהנה בתיב ״ובהעלת אהרן את הנרות בין הערביים יקטירנה
קטרת״ ,א״ב בשנצחו ליונים והדליקו בין הערביים אור לב״ה בטלו הקטירו
קטרת של בין הערביים ,וזה חינוך של מזבח הזהב במ״ש הרמב״ם ז״ל
בפ״ג מתמידין.
והנה ביומא דף ב״ו איתא ,׳חדשים לקטרת׳ ,מפני שמעשרת דבתיב ״ברך
ה׳ חילו״ ,שהקטרת גורם ברבה ,ולבך בשהקטירו קטרת נתברך השמן ,ובל
נם זה היה שהקב״ה הראה להם חיבה יתירה במ״ש המפרשים ומזאת הברבה
שנתברך השמן ע״י מעשה הקטרת נודע שהקטרת היה רצוי לפניו וזה ״ברך
ד׳ חילו״  -ע״י הברבה נודע ש״פועל ידיו תרצה״  -מעשי הקטרת תרצה,
וזה בעת ״מחץ מתניים״  -היינו בנם הנובה.

רמב

חנוכה שמונה ימים כנגד

מה = 4ימי שמונה

והנה העלו שם יו״ט זה חנוכה ע״ש חנוכת המזבח כדברי מהרש״א,
והיינו שהחלו להעלות קרבן על המזבח ,ומתחילה חנכו מזבח הקטרת
בין הערביים בזמן הדלקת נרות והראה להם הקב״ה חיבה יתירה שחביב
חינוך זה לפניו ית׳ שנתברך השמן להדליק עוד ז׳ ימים ,א״ב עיקר
השם חנוכה הוא על חינוך מזבח הקטרת בכ״ה בכםליו ,ושאר ז׳ ימים
מעידין גודל חיבת יום א׳ ,וזה ׳מאי חנוכה׳  -מאי טעם שם חנוכה,
דאי משום חינוך המזבח אין טעם לעשות ח׳ ימים .וקאמר דבחינוך זה
נודע חיבה יתירה שגרם ברכה לז׳ ימים לכך עושין ח׳ ימים ,יום א׳
על חינוך וז׳ ימי הנם להודיע חיבה יתירה של חינוך זה ,ודו״ק היטב.
)שו״ת כנף רננה(

^ תסד
קיבוץ כל האורות
ביום

הכנם חתן המולות לברית קודש מתקבצים ובאים אליו הנפש רוח
ונשמה כדי ליטול חלק וליהנות ממצוה רבה זו ,ואחר כך הם

מסתלקים ושבים ומופיעים בהתאם לרמת עבדותו של האדם בימי חלדו
עלי אדמות .כן גם בחג החנוכה מתקבצים ובאים אורות כל הימים כשהם
זוהרים במלא עוצמתם ביום הראשון אחר כך הם מסתלקים ושבים כל יום
בנפרד ,ופשוט שכן היה גם אז בעת הנם .בזה מתחוור היטיב נימוק זכרון
הנם גם ביום הראשו!•

)שם משמואל(

^ תסה
קידוש השם
נם

ממושך זה בן שמונה ימים בא להם בתמורה על שעשו לה׳ שם גדול
בעולמו ,כאשר דבקו בצור מושיעם בעת שמעם מפי כהן גדול ״מי

כמוך באלים

)תפארת שמואל(

ימי שמונה =4

פרק חמישי

רמג

^ תסו
קנקן ומה שיש בו
עוד י״ל קושית הבית יוםף ,ובהקדם קושית התום׳ האיך הדליקו בפך
הנמצא אם בבר גזרו על הנברים להיות בזבים ניחוש שמא הםיטוהו,
ונ״ל דהנה בםנהדרין >דף נ״ט( איתא שאין דבר טמא יורד מן השמים ,וביון
שברור שבשר זה הוא בשר נם מותר לאבלו מטעם זה בדאיתא התם בר״ש
בן חלפתא ע״ש ,א״ב באן נמי ביון ששמן נם נולד בפך זה ואם הפך הוא
טמא א״ב גם שמן שנתרבה הוא טמא וע״ב שהפך הוא טהור וממילא גם
שמן נם הוא טהור ,א״ב מוברח שראו תיבף הנם ביום א׳ ומזה ידעו שפך
השמן הוא טהור וקושיא אחת מתורצת בחברתה.

)נר למאה(

^ תסז
קרב לגבי דהינא ואידהן
ובפשטות

י״ל לתרץ קושית הבית יוםף ,דקרב לגבי דהינא ואידהן ,ודמצינו
)חולין  tע״ב( דאמר רפב״י להנהר שיחלק גם לההיא טייעא דלא

לימא בך עושין לבני לוייה ,וא״ב אף שלא היה יום א׳ בבלל ימי הנם ,מ״מ
ביון ששאר הימים נמשך ממנה ,לא נאה ולא יאה להפרידו מהם ,וע״ב
קבעו זבר להנם גם ביום א׳י

)כנפי אלישע(

^ תסח
שבאו ביום א׳ להכרה שהכל כח השי״ת
יש

לומר ליישב קושית הבית יוםף ,בי בעת שהדליק המנורה ,האיר בלבות
ישראל ג״ב שיבואו להברה זאת שהבל בה השי״ת ,וזה ״נתת ליראיך

נם להתנוםם״ )תחלים ם׳( ,באם היראים מגביהים עצמם ,להביר שגם בה
הטבע הוא למעלה מהטבע ,בזה גורמים להנם ,וזה הי׳ בנם הנובה ,שהבירו
בה השי״ת גם ביום ראשון ,וא״ב הגביהו עצמם לשורש נשמתן ,ומשם בא
הישועה ,וזה גרם להנם של שאר הימים ,אבי״ר.

רמד

חנוכה שמונה ימים כנגד

מה = 4ימי שמונה

^ תסט
שבעת הספירות עם הקב״ה בהזאות יו״כ
שמונת

ימי חנוכה מרמזין לשבעת המדות הקדושות הכלולות עם האחד
הוא הבורא ב״ה ,כשם שמצאנו בהזיות יום הכפורים שמונה הכהן

אחת ואחת וכו׳ עד אחת ושבע ,שגם השבע מונה עם האחת .ובכך ישר
ויאה מה שיםדו חז״ל יום נוםף לימי חנוכה לרמז להאחד ומיוחד ית״ש
הכולל תחתיו כל שבעת המדות הקדושות.

^ תע
שהגיעו לדרגה שלא היה להם הבדל נס לטבע
וי״ל ,דהנה הרמב״ן מבאר שבעצם כל רגע ורגע הקב״ה עושה עמנו נימים,
רק שהם נםתרים .ומהניםים הגלויים שעושה הקב״ה אנו למדים גם
על הניםים הנםתרים .ומעתה יש לומר בפשטות ,שכל שמן שדולק הוא
אמנם בגדר נם ,כי ה׳ אומר לשמן וידלק .רק שאנו לא שייכים לדרגה שכזו
להרגיש כך ,כי רוב ההרגל מכהה את ההתפעלות .ולכן אנו מתיחםים
בהרגשה לדלקת השמן כאל חוק הטבע .אבל האמת כאמור שכל אותם
חוקי טבע הם בעצם נימים.
ולפי זה יש לומר ,שכשגברה מלכות חשמונאים והקב״ה עשה להם נימים
גלויים וראו שהשמן דולק שבעה ימים נוםפים למרות שלפי ה״חוקים״ הוא
אמור לדלוק רק יום אחד הם הרגישו בחוש שהשמן דולק ברצון ה' ,וממילא
הם גם הרגישו כך כלפי כל שמן שדולק .ולא היה אצלם הבדל כלל בין
היום הראשון לשאר הימים .כי ״היד ה׳ תקצר״ ומי שאמר לשמן וידלק יום
אחד הוא אמר לשמן לדלוק עוד שבעה ימים .ולפיכך קבעו את ההודאה
על הנם לשמונה ימים .כי זו היתה דרגתם .והכירו שאין כלל מושג של
טבע ,רק רצון ה׳ ואין בלתו*

)במסילה העולה(

ימי שמונה =4

רמה

פרק חמישי

^ תעא
שהיום הראשון גרם להם לזכות לבטחון גדול
יש

לומר לישב קושית הבית יוםף ,רהנה בימי החשמונאים היו יראים
מתחלה ללחום עם היונים בי חשו שצריך להיות םיבה על ררך הטבע

להיות נושעים מה' ,אף שהיו צריקים ובטחו בה׳ בבטחון חזק ,מ״מ מחמת
שחשבו גם על הםיבה היה זה עונשם שםבלו ג״ב צער וגזרות ער שנצחו
במלחמתם.
וזהו הלשון ׳ואתה ברחמיך הרבים' ,דהיינו אף שאתה היית אז ברחמיך
הרבים ,מ״מ ׳עמדת להם׳  -היינו שעמדת בלי להושיעם בעת צרתם ,וםבלו
תחלה צרות רבות מהיונים ,וב״ז היה עונשם על שהיו חושבים ג״ב על
הםיבה ,ואח״ב באשר קבלו עונשם על זה זבו לבטחון אמיתי לבטוח בהשם
לבדו בלי לשים בטחונם על הםיבה.
ו מספר והולך האיך באו לידי בטחון חזק ב״ב ,בי ׳רבת את ריבם
ובו׳ מםרת גבורים ביד חלשים ובו״ ,ובראותם בי בן השליבו יהבם רק
על ה׳ מבלי לבטוח על גבורתם בלל ,וע״ב ׳ולך עשית שם גדול וקדוש
בעולמך׳ ,שנתקדש שמך מאז שלא לבטוח בלל בשום םיבה שבעולם רק
בשמך הגדול שיש די בזה להוושע ,וע״ב ׳ולעמך ישראל עשית תשועה
גדולה ופורקן בהיום הזה׳  -שהיה הישועה גדולה בל בך שהיה על דרך
נם ,שנשארה הבה גם בהיום הזה ,לא במו הנעשה בדרך הטבע שאינו
רק לפי ערך הנעשה בימים ההם .וע״ב זבו להנם הנפלא ׳ואח״ב באו
בניך לדביר ביתך והדליקו נרות׳ ,היינו שהיה הנם בנרות באופן שראו
עין בעין שאין באן שום טבע וםיבה בי רק ה׳ מבטחם ,וע״ב שפיר עשו
וקבעו ׳שמונת׳ ימי הנובה ,ביון שיום ב״ה שהיה יום ניצוח המלחמה גרם
להם לזבות לבטחון גדול בל בך ,שעי״ז זבו לנם שיהיה בדי להדליק עוד
ז׳ לילות ,וא״ב בודאי שיש לעשות גם בב״ה זבר לנם הזה.
)תפארת נפתלי(

רמו

חנוכה שמונה ימים כנגד מה =4

ימי שמונה

^ תעב
שזכו לנס ע״י ההכנעה שהיתה להם ביום הראשון שהכירו שהכל
חיות ה׳
אפשר

י״ל על קושית הראשונים הלא בלילה הראשונה לא הי׳ שום נם
כי הי׳ בהפך כדי להדליק יום אחד .שהיוונים הארורים בחכמתם

הטמאה החשיבו עיניהם של ישראל והכניםו בלבם ובמחשבותם שאין להם
חלק באלקי ישראל ,היינו שכל פעולתם ומלאכתם הוא מכחם ולא מכח
חיות מחלה הש״י.
ומתתי׳

הכהן

כשהיה

מדליק

המנורה

המרומזת למנורה

העליונה

בקדושה ובטהרה ובמםירות הנפש ,בכה קדושתו האיר לבות בני ישראל
והדליק נצוצי נפשות ונשמות ישראל שמרומזים לנר כמאמר הכתוב )משלי

כ /כ״ס ״נר ה׳ נשמת אדם״ ,וכמו״ש בםה״ק נפ״ש ראשי תיבות ׳נר׳
׳פתילות׳ ׳שמנים׳ ,ומבהירות האור הגדול נתפקחו עיניהם לראות מצבם
המר ונעשו נכנעים ושפלים ,ומהכנעה האמיתית העם ההולכים בחושך ראו
אור גדול ,כי אור בהיר הוא בשחקים ,שהוא הממלא כל עלמין והמםבב
כל הםיבות ומהוה כל הוויות ,ומבלעדי שפעת כהו וחיותו לא נוכל לעשות
שום תנועה ,ורק כל הכה והחיות היא מהחלק הש״י שנפח בקרבם והוא
המשפיע חיות האמיתי.
ומידיעה זו היו מקבלים עליהם עומ״ש באהבה ובו׳ ,ועשו תשובה
מאהבה ,וזכו לבחי׳ ״עני ואביון יהללו שמך״  -להדלקת המנורה בכ״ה
בכםלו ,וממנו יוצאת האורה על הז׳ ימים ,וכמו״ש בזוה״ק )ח״א מ״ו ע״א( שיום
ראשון הוא יומא דאזיל עם כולהו יומי .וכמ״ש הרב המגיד מקאזניץ )בעבודת

ישראל דרוש לתנובה( ׳בכ״ה בכםליו יומי דחנוכה המניא אינון׳ שבו נכלל כל הז׳
יומין ,בבחי׳ ״אם הבנים שמחה״ )תהלים קי״ג ,ט׳( ,ויום הזה היה משפיע
להענפים  -לז׳ הימים ,ועיקר הנם הי׳ בלילה הראשונה אשר זכו לגודל
הכנעה האמיתית בכ״ה בכםלו ,ובהכנעה לבם היה מועיל הדלקת הכהן
לעורר גם לבם ולהדליק נפשם לעבודת הש״/

ימי שמונה

רמז

= 4פרק חמישי

^ תעג
שיהיה שמן להדליק הנר מערבי גם ביום
לפי

שיטת הרע״ב )במסכת תמיד פ״ג מ״ט  -ד״ה ומדשן( שלא היו מרליקין בבקר
רק את הנר המערבי למען יובלו להרליק בערב את שאר הנרות ,הנה

אילו היה רולק השמן באמת רק יום אחר בשיעורו המרויק שנמצא בי אז
לא היו זקוקים להרליק את הנר המערבי בבוקר ,שהרי אין בו צורך להרלקה
בערב .אמנם ,היות וארע נם שרלק השמן שמונה ימים שוב היו זקוקים
לבמות נוםפת של שמן עבור הנר המערבי שיאפשר הרלקתו גם בבוקר למען
יובלו להרליק הימנו את שאר הנרות בערב .לפיבך מתייחם חלק מהנם
הגרול במה שהיה שמן גם להרלקת הנר המערבי ביום ,ומבאן שהיה הנם
גם ביום הראשון.

)שו״ת חסד לאברהם(

^ תעד
שיירי הנר
עוד

שם וז״ל :י״ל בפי לשון הש״ם שהנם הי׳ בפך שלא נשאר ריקן מבל
ובםברת הט״ז ,והא רהקשה הט״ז ביון שאמרו ולא הי׳ בו להרליק רק

יום אחר אם הי׳ הנם תיבף ביום ראשון מרוע לא נזבר בש״ם ,נראה רהנה
הנרות היו צריבין להיות רולקין מערב ער בוקר ונר המערבי הי׳ צריך להיות
מערב ער בוקר ומבוקר ער ערב ,ולאחר שמת שמעון הצריק הי׳ נבבה
בבוקר והי׳ צריך ליתן שמן בבוקר על הרלקת היום.
א״ב י״ל דבוונת הש״ם שלא הי׳ שמן בפך אלא בדי להדליק יום א׳
דהיינו על הדלקה מערב עד בוקר וליתן בבוקר מחדש לנר המערבי עד
הלילה ,ונעשה נם שלא הי׳ צריך ליתן בבוקר לנר מערבי בי היתה דולקת
ממילא ביון שהשבינה שורה בישראל ,והי׳ שמן מועט בהפך אותו שמן שהי׳
בו בדי ליתן לנר המערבי מבוקר עד ערב ,והי׳ מקום שיחול הברבה ,ואם
לא הי׳ אותו נם אשר נר המערבי דלק מערב לערב לא הי׳ מקום שיחול
הברבה עב״ל.

)חידושי מהר״א  -סוכטשוב(

רמח
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^ תעה
שכה האש עמד על שמינית
לפי

דעת חכמי חקבלח שאמרו שבכל אש ושלחבת יש שני חלקים שחור,
ולבן ,חחלק חשחור שורף ומכלח ואינו מאיר וחחלק חלבן מאיר ואינו

שורף ומכלח ואין בכח אנושי לחפרידם זח מזח כי מי יבוא אחרי חמלך מלכי
חמלכים חקב״ח לחפריד את אשר חברם חיוצר מתחילת ואך חשר בעצמו
חוא יכול לחפרידם וכמש״ב ״קול ד׳ חוצב לחבות אש״ ומפרידן זח מזח.
והנה גם בנם חנוכת עשת חשי״ת ככח לפי מח שכתב חבית יוםף שחלקו
תשמן לח׳ חלקים ,ולא חי׳ בו לחדליק רק שיעור שמינית תזמן שצריכין
לחיות דולקין ועכ״ז דלקו כל חלילח ,ונם זח נעשח ע״י שחחםיר וחמעיט
חשי״ת את חלק חשחור שבשלחבת חנרות וחעמידו רק על חלק שמינית
משיעורו חטבעי עד מח שחי׳ דרכו לשרוף ולכלות בערך משך שעת חי׳
שוחח לכלות ולשרוף עד משך שמונח שעות ,ע״ב חי׳ תחלק תשמיני משיעור
תשמן דולק ונמשך ככל חשיעור כולו.

^ תעו
שלא דלק השמן יותר מת׳ ימים
מצאנו

במםכת תענית >דף כ״ה ע״א( במעשח דרבי חנינא ואשתו כשאדם
זובח לקבל תשורח ממקור עליון חנח נם חנטילח גדול מנם חנתינח

מן חשמים ,כיון שדרכו של חקב״ח ליתן ולא ליטול .גם כאן בנם חחנוכח
מח שניטל וחוגבל חנם ולא דלק חשמן יותר משמונח ימים חרי זח איפוא
נם מופלג.

)מנחת צדק(

^ תעז
שלא היה הסר מכדי יום אהד
הנם

שחיח בפך כדי יום אחד לחדלקח ולא פחות ,שאם חיח פחות לא
חיתח חלח חברכח ,שכן אין חברכח שורח אלא בדבר חםמוי מן חעין,
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ואילו היה בפך פחות מכדי יום אחד היו מצפים לנם ולא היו מםיחים
דעתם מן הפך ,אבל כיון שהיה בו כדי להדליק יום אחד ,לא חשבו כן
והיה זה םמוי מן העין ,וכך חלה הברכה לימים הבאים.
)מצות נר איש וביתו(

^ תעח
שלא יבואו לעשות מנורה בת ז׳ קנים
י״ל הטעם שעושים ח׳ ימי חנוכה ,לפי שאמור לעשות מנורה לצרכי חולין
כתבנית המנורה שהיתה בבית המקדש עשויה משבעה קנים ,אך מותר
לעשות מנורה בשינוי ,כגון שהיא עשויה מחמשה קנים או שמונה .לפיכך
קבעו חנוכה שמונה ימים ולא שבעה כדי שלא יצטרכו לעשות לדורות
מנורה משבעה קנים ,ונמצאים עוברים על האיםור של עשייה כתבנית
המנורה.

)שו״ת שואל ומשיב,
וכ״ה בברית משה על הסמ״ג ,שו״ת התעוררות תשובה ,מקראי קדש ,אהל משה(

^ תעט
שלא כלה השמן ביום הראשון
זהו

גוף הנם שבהתאם לכמות השמן שנמצאה היה מן הראוי שיכלה השמן
ביום הראשון ולא אחר שמונה ימים ,אם כן אי הכילוי המיידי מהווה

נם מופלג ,גם ליום ראשו!•

)אורחות חיים(

^ תפ
שלא נאמר שהחג הוא רק בשביל החינוך
עוד יש לומר ,משום שאילו היו קובעים את ימי החנוכה לשבעה ימים
בלבד ,היו םבורים שנתקנו רק משום חנוכת המזבח ,וכמו שמצינו
אצל שלמה )מ״א ח( שעשה את חנוכת בית המקדש הראשון שבעת ימים,

רנ
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ע״כ תקנו חכמים שמונה ימים שעי״ז ידעו שתקנו חג זה גם משום הנם
שאירע בפך השמן.

)נס לשושנים(

^ תפא
שלא נחסר דבר אחר
תמיד

כשיש ברכה בדבר כלשהו ,היא מחמירה דבר מה אחר ,וכאן לא
רק שלא חיסרה ,אלא אף הוסיפה ונתרבה השמן.
)בעל האמרי טעם(

^ תפב
שלא נטעה לומר שנס פך השמן היה רק ו ימים
אפשר

לומר ,לפי שאילו היו קובעים את חג החנוכה לשבעה ימים ,היה
מקום לטעות שנם פך השמן היה ששה ימים בלבד ,ויום השביעי

שתקנו הוא על נם הנצחון ,לכך תקנו ח׳ ימים להודיע שנם השמן היה
שבעה ימים ולא ששה•

)נס לשושנים(

^ תפג
שלא נכנס השמן בכלל מדוד והיתה הברכה יכולה לחול עליו
ומעתה

יתכן אולי לתרץ שפיר קושיה הבית יוסף .דלפי הנזכר נמצא שגם
בלילה הא׳ היה נם .שהמרה שהיתה על השמן לא השפיעה על

אותו שמן ביום א׳ ליכנם בכלל מדוד ,שלא יוכל אח״כ לקבל את הנם,
ולא קיבל עי״ז שום הגבלה וכאלו לא נמדד כלל.

),ג>ח א,ך(

^ תפד
שלא נתכלה השמן ביום כ״ה
ליישב

קושיה הבית יוסף ,נראה עפ״י מה שפסק הרמב״ם ז״ל )בפ״ג מהלכות

תמידין ומופפין( שאין מחנכין את המנורה אלא בשבעה נרותיה בין
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רנא

הערבים .הרי שזה קפירא שיחנבו את המנורה בין הערבים דוקא שאז הוא
זמן הרלקתה ,ולפי זה ביון שנצחו המלחמה ונבנםו לביהמ״ק ביום ב״ה ,הרי
הרליקו את המנורה באותו יום בין הערבים על ליל ב״ו שבזה נתחנבה
המנורה בנ״ל.
אלא צ״ל שהנם היה שלא נבער השמן ,אלא נותר בבתחילה ,וא״ב בבר
הי׳ התחלת הנם עוד ביום ב״ה מבעוד יום ,א״ב שפיר צריבין לקבוע גם
יום ב״ה זבר לנם ,בי הבהנים נבנםו לביהמ״ק ביום ב״ה והדלקה הראשונה
היתה בליל ב״ו ,אבל ביון שזמן ההדלקה הוא בין הערבים א״ב בבר הי׳
הנם בבמה שעות בעוד יום ,אלא שלא תקנו להדליק ביום דלא יהא ניבר
פרםום הנם ,דשרגא בטיהרא מאי מהני ,לבן תקנו להדליק בלילה שלפני׳.
ומעתה מיושב גם קושית הבית יוםף דגם ביום ראשון הי׳ נם ,דהרי
מיד בהדלקה הראשונה שהיתה ביום ב״ה בעוד יום בבר התחיל הנם שלא
נבער השמן ,והנה נם זה הי׳ נמשך על ליל ב״ו א״ב נמצא דהדלקה בללה
בתובה נם של שתי ימים יום ב״ה ויום ב״ו ,וא״ב בשנשלמו ז׳ הדלקות
בבר הי׳ נם ח׳ ימים ,דביון שיום הראשון שהתחיל מיום ב״ה בלל עמו שני
ימים ,א״ב בשדלקה עוד ז׳ ימים הי׳ נם במשך ח׳ ימים ,ואה״נ שרק בז׳
הדלקות הי׳ נם אבל ביום הז׳ בבר הי׳ נם ח׳ ימים ,וביום ח׳ אה״נ בבר
נבער השמן ברגיל ,דלא הי׳ עוד צורך לנם שישאר השמן ,רעל יום ט׳ בבר
הי׳ להם שמן טהור שנעשה מחדש ,ואעפי״ב קבעו הנובה ח׳ ימים ,דביון
שביום הראשון הי׳ נבלל נם של שתי ימים ,א״ב הי׳ נם ח׳ ימים ודו״ק.
)דברי יואל(

^ תפה
שם הקדוש
הנם

הי׳ ביום הראשון שהי׳ שורה על השמן שם ה׳י׳ ועי״ז הי׳ יבולת
שהברבה תחול שם .ובזה פי׳ הגאון בעל קול ארי׳ את חרוז הזמר

ומנותר קנקני״ם נעשה נם לשושנים ,דידוע מהאר״י הק׳ שפי׳ אל תםתבל

רנב
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בקנק״ן אלא במה שיש בו .כי בפסוק ונק״ה לא ינק״ה הר״ת והם״ת של
ב׳ התיבות המה אותיות של שם הרחמים וחוץ לזה נשתייר שם ב׳
פעמים ק״ן.
וז״ש אל תסתכל בק״ן־ק״ן רק במה שיש בו כלומר באותיות שם הרחמים
שהם העיקר שם .וז״ש ומנותר קנקני״ם מה שנשאר שם כלומר שם הוי׳
הרחמים זה גרם שנעשה נם לשושנים ,ששרה עליו קדושת השי״ת ,וממילא
עי״ז בני בינה קבעו ימי שמונה שתיכף ביום הראשון חל הברכה מקדושת
השם ששרה שם ,וממילא הי׳ הנם גם ביום הראשון.

^ תפו
שמן טבעי וצורה ניסית
ונראה

ליישב קושית הבית יוסף ,דהנה כל גשם הוא בעל גבול ששה קצוות,
ד׳ רוחות מעלה ומטה ואינו יוצא מגדר גבולו ,אך כשנעשה בו נם

 ונם הוא לשון הגבהה כמ״ש בירמיה )פרק ד( ״שאו נם״ ,ובישעיה )פרק מט(״ואל עמים ארים נסי״ ,נעשה מופשט מגבול הגשם ופשט צורת הגשם בעל
גבול ולבש צורה נסית בלתי בעל גבול ,וע״ב הי׳ בו שמן להדליק כמה ימים.
ובודאי אם לא הי׳ להם עוד שמן טהור אחרי ח׳ ימים הי׳ דולק והולך
יותר לעולם ,והכל מטעם הנ״ל שהנם עשאו בלתי בעל גבול ,רק כיון שלא
הוצרכו יותר לא רצו להשתמש בנם יותר וא״ב לפ״ז שפיר מובן שכל שמונת
ימים הי׳ הנם ודלק שמן נסי ולא שמן טבעי כלל שהרי כבר פשט הצורה
הטבעית ולבש צורה נסית ,והבן הדברים שאי אפשר לפרש בכתב יותר.
)שם משמואל(

^ תפז
שמן של מעלה דלק עם אש דלמטה
עוד יש לומר בישוב קושיית הבית יוסף ,עפ״י המבואר בכתבי האר״י ז״ל
הא דאש של מעלה אינו מכלה ,ואש של מטה מכלה כל אשר יפגע
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בו ,חוא משום ראש של מעלח לא יתעצם ויתחבר בשום עצם חומרי ולא
יתערב בחלקיו ולבן לא ישרפחו ,משא״ב אש של מטח יתעצם ויתערב בבל
חחומרים ,ויבנם בחלקי חעץ ויתערב עמו ויבלחו.
והנה בבר חבאנו דברי חש״ך עח״ת שחשמן חיח מן חשמן שירד ליעקב
בהר המוריה מן השמים ,ולפי הנ״ל מםתבר דבמו ראש מן השמים אינו
מתערב בדבר גשמי ואינו מבלה אותו ,במו״ב להיפוך ג״ב אש של הדיוט
לא יבול להתערב עם שמן מן השמים ואינו דולק ,וא״ב עצם ההדלקה שיבלו
הבהנים להדליק באש של מטה את השמן שלמעלה ,בוודאי שהוא נם גדול,
ועל נם הזה נקבע ההודאה ביום הראשון.

)בר,3ךן

^ תפח
שמצאוהו יחד עם חותמו של כ״ג ועי״ז ידעו שלא נטמא
לתרץ

קושיות חבית יוםף וחט״ז ,וגם חקושיא דחא חיח ממונח אחר על
חחותמות ולא חב״ג ,י״ל דמנחג חעולם דחחותם של מלך ושריו

חוא דבר יקר מאוד ,ומםתמא חחותם של בח״ג בודאי חיח ג״ב דבר יקר
מאוד ,בי גדלחו משל אחיו ,יש לומר בדרך אפשר ,בי באמת לא חיח חפך
חתום בחותם חב״ג ,בי זח לא חי׳ מעולם רק בחותם חממונח ,רק שאירע
שנאבד מחב״ג חחותם שלו ,ואח״ב מצאו חפך שחי׳ מונח ביחד עם חותמו
של ב״ג ,וזח שאמר ׳בחותמו׳ ר״ל עם חחותם ביחד ,ומבח זח ידעו בבירור
שלא בא למקום חזח שום אדם ,בי אם חי׳ בבאן איזח איש בודאי חי׳
מקבל לעצמו חחותם חיקר .וממילא לא חי׳ שום חיםט .ובזח מדויק תיבת
׳ומונח׳ ,ולא בתב שחי׳ ׳חתום׳ בחותם של ב״ג•

)צמח ך,ך(

^ תפט
שנגמר השמן ביום הח׳ לגמרי
עוד

יש לומר בישוב קושית הבית יוםף ,דאפילו אי נימא ראש של מטה
יבול לדלוק בשמן של מעלה ,ורק שלא יתעצם בו ולא יבלה את

רנד
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השמן ,עב״פ לפי זה היה ראוי להיות בדרך הטבע בזה ,שישאר שמן במנורה
בםוף ההדלקה ביום ח /ולא בן היה ,רק שביום ח׳ נשרף ונבלה השמן
לגמרי ,וא״ב שוב היה הנם הזה ביום הח') ,ומיושב קו׳ המפרשים על יום ח׳ וכנ״ל(,

ושפיר קבעו ח׳ ימים להודאה,
ולפי זה יל״פ לשון הפייט בן  -״ומנותר קנקנים״  -מזה שהיה צריך בדרך
הטבע להיות נותר בהקנקנים וישאר השמן של מעלה שלא ישרף ולא יבלה,
ולחביבות ישראל ״נעשה נם לשושנים״ ,שבולו עלה בליל ,ונשרף לגמרי ,לבן
)בר,3ךן

׳בני בינה ״ימי שמונה״ קבעו שיר ורננים•

^ תצ
שנשאר רק הרשימה
עוד יש ליישב קושית הבית יוםף על פי מה דאיתא בפםיקתא פרשה ב׳
ובן נראה במגילת תענית ,דעיקר הנם שהיה רק שפודין של ברזל,
עיי״ש .ויש לפרש במ״ש שלא נשאר רק הרשימה ונקרא ברזל .ונעשה להם
נם בז^•

)שפת אמת ליקוטים(

^ תצא
שע״י האחדות שהיתה ביום הראשון זכו לנס
לתרץ

קושית הבית יוםף יש לומר ,דהנה נודע אם בני ישראל זרע םגולתו
אוהבים זה לזה באחדות גמור ,אז הם מדובקים בשורש עליון ואין

שום אומה ולשון יבולה לשלוט עליהם ,וגם היונים ידעו זאת דאי אפשר
לנגוע בישראל לרעה באם יש ביניהם אהבה ואחוה שלום ורעות ,לזאת
היתה בל בוונתם להבנים פירוד לבבות בישראל ,ועשו תחבולות לעשות
פירוד באחדות ישראל.
והנה בני ישראל נמשלו לשמן ,במו שמן צף למעלה מבל המשקין ,במו
בן בני ישראל באשר הם מדובקים למעלה בשורש העליון .ובאשר גברו
מלבות בית חשמונאי ובניו ,בדקו מאין יבוא עזרתם שיהיו דבוקים בשורש

ימי שמונה
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רנה

עליון ושיחי׳ בבחינת שמן ,׳ולא מצאו אלא פך אחד של שמן׳  -דהישועה
מעותד לבוא בשיחי׳ בבחי׳ ׳פך אחד׳ באחדות ,ואז יחיו מדובקים בשרש עליון
ויחי׳ בבחי׳ ׳של שמן׳ ,במו שמן שצף למעלח מבל חמשקין בך יחיו מדובקים
בשורש חעליון  -באלקי ישראל ,בבחינת ׳חקב״ח ואורייתא וישראל חד׳.
׳ונעשה בו נם וחדליקו ממנו ח׳ ימים׳ ,ע״י שזבו לאחדות נעשו בלי
מובשר לקבל חשפעות וחברבות ממעל ,במאמרם ז״ל ׳לא מצא חקב״ח בלי
מחזיק ברבח לישראל אלא חשלום׳ ,ויוצא מזח ,דע״י חאחדות בלילח
חראשונח שרתח חברבח על חשמן ומזח תדליקו ח׳ ימים ומיושב קושיית
חבית יוסף יל•

)עקידת יצחק(

^ תצב
שע״י הנס נתברר שהשמן טהור וקיימו המצוה אף ביום א׳
ואפשר

לומר ,דהנה הפנ״י הקשה אמאי הוצרבו בבלל לנם הלא קיי״ל
דטומאה הותרה בציבור ושפיר היו יבולים להדליק בשמן טמא,

עיי״ש מה שמתרץ .וא״ב י״ל דבאמת החזיקו הפך שמן שמצאו ג״ב לטמא,
דשמא הסיטוהו עבו״ם ,וספק טומאה ברשות היחיד ספיקו טמא ,אלא
שהדליקו בו בליל א׳ משום דטומאה הותרה בציבור ,אמנם באשר ראו
שנעשה בו נם ונתוסף השמן ,עי״ז נתברר להם שהשמן הוא טהור דלא
הסיטוהו ,דלא עביר הקב״ה ניסא למגנא ,רשמן טמא היה להם עד בלי די,
ואלא ע״ב שנעשה נם בשמן זה ,ע״ב שהוא טהור בנ״ל.
ונמצא לפי זה שרק ע״י הנם נתברר שהיה שמן טהור אפילו ליום א׳,
ושפיר מועיל הנם גם ליום א׳ ,ולבן א״ש דקבעו ימי הנובה שמונה ימים,
דהדלקה הבשירה של יום הא׳ ג״ב ע״י נם היה כנ״ל.

^ תצג
שע״י הנס נתקיימה מצוות ׳תמיד׳.
בהדלקת

מנורת המקדש מדי יום קיימו שתי מצוות ,אחת ,עצם ההדלקה
מערב עד בוקר .והשניה ,התדירות במצוה זו מקיימת ציווי

רנו

חנוכה שמונה ימים כנגד מה =4

התורה )שמות כ״ז

ס

ימי שמונה

״להעלות נר תמיד״ .לפי זה כל יום הדוק ביום שלאחריו

בתדירות ההדלקה .אם כן בהכרח הוזקקו להכיר הנם ביום ראשון למען לא
יחול ש^וש במצות ״^ Dn״.

^ תצד
שע״י העין טובה שהיה להם ביום הא׳ זכו לנס
עוד י״ל ליישב קושיה הבית יוםף הנ״ל עפ״י דברי מרן החתם םופר זלה״ה
)בדרשות לחנוכה תקפ״ח( ,לפרש הכתוב ״מה טוב ומה נעים שבת אחים
גם יחד ,כשמן הטוב וגו׳״ )תחלים קל״ג( .כי הנם שנעשה ע״י בני אהרן בפך
שמן הוא על פי מדותיו של אהרן ״בשלום ובמישור הלך ורבים השיב מעון״
 ע״י שהי׳ אוהב ורודף שלום.וידוע שבשעה ששלום בעולם המועט מחזיק המרובה ,כדאיתא ׳כד הוה
רחימתן עזיזא אפותיא דםפםירא שכיבן׳ )פנהדרין  tע״א( ,ואין עין בריה צרה
בחברתה כפרש״י על ״ותרענה באחו״ )ר״פ מקץ( ,ע״ב גם הנם שנעשה על
ידו היה מועט מחזיק את המרובה.
ולפי זה י״ל דבל זמן שהחשמונאים היו צריכים להלחם עם היונים והיתה
שעת מלחמה שאז עין בריה צרה בחברתה כאמור ,עדיין לא היו יכולים
לזכות להנם שהמועט יחזיק את המרובה וכנ״ל ,אבל ביום כ״ה בכםלו כאשר
כבר חנו מהמלחמה ,אז בא ג״ב הכה וההשפעה בהשמן שמצאו שיהי׳
המועט מחזיק את המרובה ,ועל כן קבעו שפיר את יום כ״ה ליום טוב
ושידליק בו את הנר כי יום זה דייקא הי׳ הגורם לכל הנם ההוא בימים
ההם

)פרדס חיים(

^ תצה
שע״י הרצון שהיה להם ביום הראשון אירע הנס
עוד

י״ל לישב קושיה הבית יוםף ,ע״פ מ״ש לפרש מה שאמרו חז״ל
דמחשבה זו שחישב לעשות מצוה או דבר טוב ,םופה להתקיים במקום

ימי שמונה =4

רנז

פרק חמישי

אחר ,והיינו רארם אשר חישב לעשות מצוה ונאנם ,שכאמור ממחשבה
גרירא נעשה רבר המתקיים ,זכות זה עומרת לער שלבסוף יזכה לעשות
המצוה בפועל ,שגם מחשבה ורצון שלא נתקיימה ,מ״מ בכוחם לפעול שסוף
כל סוף יתקיים במקום אחר ,ויזכה להוציא מחשבתו מכה אל הפועל ,בזכות
מחשבה הטובה.
ודבר זה הי׳ בימי החשמונאים ,שאז כשגברו החשמונאים ונכנסו להיכל
ובדקו ולא מצאו שמן טהור ,כי באו היוונים וטמאו כל השמנים ,רצו בכל
מחשבתם ורצונם לקיים מצות ה׳ להדליק המנורה במועדו .אמנם עם כל
רצונם הטוב לא מצאו רק פך אחד ,והדליקו מה שמצאו ,שהיה די רק
ליום אחד .ובכה וזכות מחשבתם ורצונם הטוב נעשה הנם שהדליקו ממנו
שמונה ימים.
ובזה מתורץ קושיית הבית יוסף ,כי הנם כל שמונת הימים נעשה בכה
מה שחישבו לעשות מצוה והתגברו בחיפוש אחר חיפוש למצוא שמן להדליק,
וממחשבה ורצון קדוש זה נעשה הנם ,וכיון שכל זה היה ביום הראשון טרם
נכלה השמן ,נמצא שכל ימי הנם הי׳ תלוי ביום הראשון ,שבכה יום הראשון
נעשה הנם בכל שמונת הימים ,ולכן שפיר יש לעשותו ליום טוב בהלל
והודאה.

)מנורת הזהב(

^ תצו
שע״י מציאת הפך הבינו וראו שהקב״ה נמצא איתם תמיד
יש

ליישב קושית הבית יוסף ,על פי מה שכתוב ׳וכשגברו מלכות בית
חשמונאי ובניו ונצחום בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן׳ ,דהיינו

שהשיגו כי האחד יחיד ומיוחד עמד להם בעת צרתם כאב על בנו ,והולך
עמם בכל פסיעה ופסיעה בהשגחה פרטית ,וזאת השיגו ע״י מציאת השמן,
וזה הוא הענין שקבלו הנם של שמן לעיקר הנם ,שע״י השמן ראו השגה
זאת וזה הי׳ בלילה הראשונה ,והבינו אז כי הקב״ה מצטער בצערם ומושיעם
בצרתם ,בכ״ד בכסלו ,בבחי׳ ׳אל ישיב ד״ך נכלם׳ ,וזכו בכ״ה בכסלו
להישועה.

)עקידת יצחק(

רנח
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^ תצז
שעשה להם הקב״ה נס אף שהיו בשפל המדרגה
בהיות

ישראל במעלת שלמותם אין פלא בכך שהם זוכים להשפעות ממקור
עליון ומתרחשים להם נימים שהרי נאמר )ויקרא כ״ו ג  -ד( ״אם

בחוקותי תלכו וגו׳ ונתתי גשמיכם בעתם״ וגו' ,אולם בזמן ההוא שהיו
ישראל בשפל המדרגה למרות כן זכר להם השי״ת תמרו והמציא להם פך
שמן טהור הרי זה יחשב לפלא .ואמנם הכהן בהדליקו את המנורה הפיח
רוח טהרה בלבות ישראל וזכו ועשו תשובה שלמה ,ובתמורה נאותה לכך
זכו שייעשה להם נם גדול זה בשמן הפך שדלק שמונה ימים.
)ישמח ישראל ,וכ״ה בתפארת שמואל(

^ תצח
שפע אורות החנוכה
ה ש מ ש והירח הגם היותם שניהם מאורות לא הרי זה כהרי זה ,שכן
השמש מושפע מעצמותו ית״ש ואילו הירח מושפע מכת השמש.
כן גם בימי החנוכה ,הנה יום הראשון מושפע מקדושת עצמותו ית״ש ,ואילו
שאר ימי החנוכה מושפעים הימנו .אם קדושת יום הראשון גדולה כל כך
עד שהיא משפיעה אורה על שאר הימים ודאי שחג החנוכה מתחיל ממנו.
)דעת משה(

^ תצט
שתוספת האור היתה ביום א׳
׳ולא

היה בו להדליק אלא יום אחד׳  -שאותו יום היה מחדש םדר
ההשפעה ,מאחר שכל הרשימות מחםד ואילך טמאו ולא היה כת

בנקודה זו רק לעצמה .׳ונעשה בו נם והדליקו ממנו שמונה ימים׳  -שניתוםף
אור במידת החםד הנ״ל שיהיה די להתחדש ולחזור כל הרשימות הנ״ל.
ולכן אמרו הלשון ׳בכ״ה בכםליו יומי דחנוכה תמניא אינון׳ ,שכיון שנתוםף

ימי שמונה =4

רנט

פרק חמישי

האור כיום הראשון הנ״ל הרי הוא הכולל מכל השמונה ימים .ומתורץ קושית
הכית יוםף ,לפי שכל כה שמונת הימים כא מיום הראשון.
)שפת אמת ליקוטים(

^ תק
תורה אור
מה

שםיפק הפך שמן לשמונה ימים אין זה מהווה םיכה לטעם קכיעת עצם
חג זה אלא הוא משמש םמך להגכלת חג זה כימים .ואולם עצם חג

אורים זה נקכע כנרות זכר לחיזוק קיום התורה שהיה עם נצחון זה ,והרי
התורה מכונה נר ,כרכתיכ

)משלי ו כ״ג(

״כי נר מצוה ותורה אור״.
)דברי דוד(

^ תקא
תקנו להדליק נרות ביום א׳ שבכה התורה נצחו המלחמה
עוד י״ל ליישכ קושית הכית יוםף עפימ״ש כמפר צרור המור

)פ׳ ואתחנן(

וז״ל :׳אני אכרהם םכע רוצה לגלות לך ככאן מה שנגלה לי כלי םפר
וכלי מלמר ,שמעולם לא ראיתי ולא שמעתי פי׳ תכניתו למה נקרא מוער
חשמונאים חנוכה ,כי כל המוערים יש להם קישור וטעם לשם ,כמו פםח
םוכות שכועות ,פורים ע״ש הפור ,אכל חנוכה לא אמרו כו טעם כי אם
אחר ,רתניא ככ״ה ככםליו יומי רחנוכה וכו׳ ואמרו חנוכה חנו ככ״ה ,ועריין
יש לשאול מהו שם חנוכה׳ וכו׳.
ותורך דכריו הוא ,שרז״ל רצו להורות לנו כזה כי החשמונאים חנו
לדגליהם וכן נצחו המלחמות מכה התעםקם כתורה ולכן הוםיפו כאן אות
כ׳ ואמרו חנו ככ״ה ,שעולה כ״ז כנגד כ״ז אותיות התורה

)עם אותיות מנצפ״ך(,

ועוד כתכ טעם אחר :שהחשמונאים חנו לדגליהם ונצחו המלחמות כשכיל
שהיו מייחדים את השם תמיד כפםוק שמע ישראל שיש כו כ״ה אותיות,
והוא חנוכ״ה כלי תוםפת כי״ת ,לרמז על הייחוד של שמע ישראל ,עכתו״ד.
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ומעתה נבון שפיר שקבעו חכז״ל להרליק ביום ראשון דחנוכה את המנורה
לזבר נצחון המלחמה במ״ש הפרי חרש ,ע״ש הבתוב

)משלי ו כ״ג(

״בי נר

מצוה ותורה אור״ .בי נר מצו״ה רומז על מצות קריאת שמע שעל ירה זבו
החשמונאים לנצחון המלחמה באמור ,ותור״ה אור ירמוז על בה התעסקות
התורה שעסקו בה החשמונאים ובבה זה רייקא נצחו המלחמות ובנ״ל ,וזהו
עיקר הרמז בהרלקת המנורה ביום ראשון ובאמור.

)פרדס

^ תקב
תקנו להדליק נרות כנגד מה שהיונים רצו להשכיח התורה
עוד

יש ליישב קושית הבית יוסף ז״ל שהקשה דלמה קבעו הנובה ח׳ ימים
ביון דשמן שנמצא בפך הי׳ בו די להדליק יום א׳ נמצא שלא הי׳ הנם

אלא בז׳ הימים .והטורי זהב תירץ שאין הוא ית׳ עושה נם ליתן ברבה אלא
במה שיש בבר בעולם ,ואפילו הוא דבר מועט אז הוא ית׳ נותן ברבה
להרבות המעט משא״ב בדבר ריקן אין שייך ברבה לעשות ברי׳ חדשה ,ע״ב
ניחא באן דאילו דלק בל מה שהי׳ בלילה הא׳ לא הי׳ מקום לנם לחול על
שום דבר.
והנה בספר אפיקי יהורה הקשה ע״ז ראיך יתבן לומר שעל עשיית
הנם של הקרוש ברוך הוא צריך להיות איזה רבר יש מקורם ,הלא בל
בריאת שמים וארץ הי׳ מאפם המוחלט ,הלא במו בן בל הנסים יובלו
להיות יש מאין.
אך י״ל ריום ראשון קבעו חבז״ל להרליק את הנר ,לזבר על שרצו היוונים
להשביח מאתנו את התוה״ק ובמש״א בהוראה ׳להשביחם תורתך׳ ,וארז״ל
)ב״ב כה ע״ב(
כ״ג(

הרוצה להחבים יררים מנורה בררום ,ובן אמר הבתוב

)משלי ו

״בי נר מצוה ותורה אור״ ,ולבך תקנו להרליק ביום ראשון את המנורה.

ובשאר הימים הוא לזבר הנם רנרות ,והנה ארז״ל רע״י ששיבר משה רבינו
עליו השלום את הלוחות ,יררה שבחת התורה בעולם ,א״ב לולא זאת לא
הי׳ בבה היוונים להשביח את התוה״ק מאתנו במובן.

ימי שמונה =4

פרק חמישי

רסא

ולפי זה מתורצת שפיר קושי׳ האפיקי יהודה הנ״ל ,די״ל כנ״ל דהוא משום
ששבר משה רבינו ע״ה את הלוחות וזה גרם שכחת התורה בעולם וממילא
הי׳ בכה היוונים להשכיחם מתורתיך ,ועל כן קבעו שפיר יום א׳ דחנוכה
להדליק בו את הני•

)פרדס חיים(

ימי שמונה =4

רסה

סדר הדלקת נר חנוכה

סדר הדלקת נר חנוכה
מצות נר חנוכה להדליק בפתח הסמוך לרעזות הרבים ,מעזום הנם
וכד ,אם יעז לו חלון לרעזות הרבים ידליקם עזם ,ואם לא ,מדליקם
אצל הפתח .ומצוה עזיניחם בטפח הסמוך לפתח מעזמאל ,עזתהא
מזוזה מימין ונר מעזמאל ,ונמצא עזהוא מסובב במצוות;
תפילה קודם הדלקת הנרות מספר ״מעזפט צדק״;

לשם יחוד נןךשא בריןד הוא ושכינתה ,בךחילו ורחימו ורחימו
וךחילו ,ליחד שם י״ה בו״ה ביחוךא שלים בשם כל
ישראל .הריני בא לק.יים מצות הךלקת נד חנוכה לתקן את
שורשה במקום עליוןJ
ויהי רצון מלפניןז ין אלוהינו.ואלהי אבותינו שירדה עתה עת
ךצון לפניןז להיות עולה מצות הךלקת נר חנוכה כאלו
השנתי כל הפורות הנוךאים אשר הם חתומים בה .ותעלה
לפניןז עם בונת מעשה מצוה זאת הנעשית על ידי בני ידיךיןז
המכונים כל שמוסיןז הקדושים הראוים לבא בהךלקה זו.
המעלים יחוד וזוונ מרות הקדושות העליונות ולהאיר בשכינת
עוזןז המארות הנדלים .ומשם יושפע לי עב.ךןז )פב״פ( לאור
באור החיים .כי אתה תאיר נרי ין אלהי :ניה חשבי .שלח
אורןז.ואמתןז .המה .ינחוני ליךאה ולאהבה את שמןז .ללמוד
וללמד את תוךסןז הקדושה .תוךה שבכתב ותוךה שבעל-פה
בהתמךה גדולה ולכבוד שמך יתברך ויתעלה .ובכה מגלת נר
חנוכה תחכמנו באור תוךתך אנו וזרענו ו.ךע זרענו .ויקוןם בי
מקךא שכתוב לא ןמושו מפיך ומפי זרעך ומפי ]רע זרעך•
אמר ןן מעתה ועד עולם .ויהיו זרעי הרע זרעי עד עולם
תלמידי חכמים וחסידים .אהובים למעלה ונחמדים למטה.
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סדר הדלקת נר

ותחזק את לבבם לתוךה .ועבוךה .הכל כרצונןז הטוב .ואזכה
לראות בנים ובני בנים עוסקים בתוךה ובמצות באמת .גל
עינינו ונביטה נפלאות מתוךתןז הקדושה לכוין לאמתה של
תורה וסודותיה .ובזכות מתתיהו כהן גדול ובניו .הראינו
נפלאות .ובאורןז נראה אור .וטהר לבבנו לעבוךתןז .והרחיקנו
ממדות רעות ומחשבות זרות .ותחזינה עינינו בשובןז לציון
ברחמים .בהעלתןז את הנדת .ושם נעבךןז ביךאה כימי עולם
וכשנים קךמוניותז יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניןז .ין
צורי וגואליז ואני תפלתי לןז ין עת ךצון אלהים ברב הסדןז
ענני באמת ישעןזז ויהי נעם אדני אלהינו עלינו ומעשה ידינו
כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהוז
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תפילה קודם ההדלקה מהגה״ק ר׳ צבי אלימלך מדינוב בעל בני
יעזעזכר זצוק״ל:

לשם יחוד קךשא בדיד הוא ושכינתה ,בךחילו ורחימו ורחימו
וךחילו ,ליחד שם י״ה בו״ה ביחוךא שלים בשם כל
ישראל .הנני מכון בהךלקת נר חנוכה לק.ים מצות בוראי
כאשר צווני חכמינו ז״ל לתקן את שורשה במקום עליוןז
ובכן ןהי רצון מלפניןז ןן אלהינו.ואלהי אבותינו שתהא חשובה
ומקבלת ומרצה לפניןז מצות הךלקת נר חנוכה כאלו
כונתי כל הכונות שכונו הכהנים משרתי השם בעת אשר הערו
למות נפשם בשביל כבוד שמד הגדול הנבור והנורא .ואתה
ברחמיןז הרבים עוררת נצר1ןז עליהם לנצח את אוןביהם ולנצח
על מלאכת בית ןן ,והנני עושה על דעתם ועל כונתם ועל
דעת כל הצדיקים והחסידים שהיו באותו הדור שהשפעת להם
נםיןז וזכו לאור באור החיים ,ועל דעת כל הצדיקים והחסידים
שבדורותינו ,ופי כפיהם.ועשןתי כעשןתם ,ובזכות המצוה הזאת
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סדר הדלקת נר חנוכה

תזכנו לנצח את אויבינו ולנצח על מלאכת בית יה וגלה כבוד
מלכותןז עלינו מהרה ,ולא ןמוש התוךה מפינו ומפי זרעינו
ומפי ך ע זרעינו מעתה ועד עולם ,ונזכה לבנים תלמידי חכמים
אמן כן יהי ךצון .קדשנו במצותיןז ותן חלקנו בתוךסןז שבענו
מטובןז ושמח נפשנו בישועתןז וטהר לבנו לעבךןז באמת .מלןד
על כל העולם כלו בכבלןז והנשא על כל הארץ בירךןז והופע
בהדר |און .עז-ןז על כל יושבי תבל ארצןז ,ו.יךע כל פעול כי
אתה פעלתו ושין כל יציר כי אתה יצרתו ויאמר כל אשר
נשמה באפ״ו ) ב גי׳ חנוכ״דס יהו״ה אלה״י ישרא״ל מל״ר ומלכות״ו
בכ״ל משל״ה )בגי׳ כ״ו פעמים חנ״ה  -אותיות חנוכ״ה ,ובגי׳ מתתיה״ו
ב״ן יוחג״ן בה״ן גדו״ל חשמגא״י ובגי״ס .אמן נצח סלה ועדז
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לפני ההדלקה מברכים להדליק נר ועזעעזה נסים ,ובערב הראעזון
מוסיפים ברכת עזהחיינו;

ב רו ך

אתה יהוה אלהינו מלך העולם אשר
קדשנו כמצותיו וצונו להרליק נר הנכה:
T

:

* T

ב רו ך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שעשה
נסים לאכותינו כ;מים ההם כזמן הזה:
כ רו ך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שהחןנו וקימנו
והניענו לזמן הזה:

הנרות הללו אנו
הנפלאות
המלחמות .שעשית
הזה .על ידי כהניך

מךליקין על הנסים ועל
ועל
התשועות
ועל
לאכותינו כ;מים ההם כזמן
הקןדושים .וכל מצות שמונת

רסח

סדר הדלקת נר

חנוכה = 4ימי שמונה

ימי חנכה .הנרות הללו קהש הם .ואין לנו ךשות
להשתמש כהם .אלא לראותם כ ל כ ד .כדי
להודות ולהלל לשמך הגדול על נסיך ועל
נפלאותיך ועל ישועתך:
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מעוז צור ישועתי לך נאה לשבח .תכון בית תפלתי
ושם תודה נזבח .לעת תכין מטבח מצר המנכה .אז
אגמור בשיר מזמור חנכת המןבח:
מררו
שבעה נפשי בתון כחי כלה .חיי
ך עות
י בקושי בשעבוד מלכות עגלה .ובןדו הגדולה הוציא
הפגלה .חיל פדעה וכל זךעו ידדו כאבן
את
במצולה:
•

T

:

קךשו הביאני וגם שם לא שקטתי .ובא
ך בי ר
י נוגש והגלני .בי זרים עבךתי .ויין רעל מסכתי
במעט שעברתי .קץ ב ב ל .זרבבל .לקץ שבעים
נושעתי:
כ רות קומת ברוש בקש אגני בן המדתא .ונדדתה לו
לפח ולמוקש למוקש וגאותו נשבתה .ראש ימיני
נשאת .ואויב שמו מחית .רב בניו וקניניו על העץ
תלית:
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י ןנים נקבצו עלי אזי בימי חשמנים .ופרצו חומות
י מגדלי וטמאו בל השמנים .ומנותר קנקנים נעשה נם
לשושנים .בני בינה ימי שמונה קבעו שיד ודגנים:

ימי שמונה =4
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סדר הדלקת נר חנוכה

חשוף ?רוע כןךשך וקרב קץ הישו^גה .נקם נקמת דם
עבריך מאמה הרשעה .כי ארכה לנו השעה.
ואץ קץ לימי הר^גה .דחה אךמון בצל צלמון הקם לנו
רועה שב^גה:
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מזמור שיר חנכת הבית ל חד :ארוממך יה 1ה
בי דליתני ולא שמחת א־יבי לי :יהוה
אלהי שועתי אליך ותרפאני :יהוה העלית מן
שאול נפשי חייתני מירדי בור :זמרו ליה־וה
ךוםיךיו והודו לזבר קךשו :בי רגע באפו חיים
ברצונו .בעךב ;לין בבי ולבקר .תה :ואני אמרתי
בשלוי בל אמוט לעולם :יהוה ברצונך העמךתה
להררי ע־ז .הסתרת פניך הייתי נבהל :אליך יהוה
ארךא ואל אדני אתחנן :מה בצע בךמי ברךתי
אל שחת היוךך עפר היגיד אמתך :שמע יהוה
והנני יהוה היה עזר לי :הפבת מספדי למחול
לי פתחת שקי ותאז.תי שמחה :למען יזמרך
בבוד ולא ידם יהוה אלהי לעולם אוךך:
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רננו צדיהים ביי לישרים נאוה תהלהנ הודו ליי בבנור בנבל
עשור זמרו לו 5שירו לו שיר חךש היטיבו נגן בתרועהן
כי ישר רבר יי ובל מעשהו באמונהז אהב צדהה ומשפט חסד
יי מלאה הארץז בדבר יי שמים נעשו וברוח פיו כל צבאםז
כנם כנד מי הים נתן באצרות תהומותז ייראו מיי כל הארץ
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סדר הדלקת נר

ממנו יגורו כל י^טבי תבל :כי הוא אמר ויהי הוא צוה ויעמד:
ע הפיר עצת נוים הניא מחשבות עמים :עצת ע לעולם תעמד
מחשבות לבו לדר ודר :אשרי הנוי אשר יי אלהיו העם בחר
לנחלה לו :משמים הביט יי ראה את כל בני האדם :ממבוז
שבתו השניה אל כל ישבי הארץ :היצר :חד לבם המבין אל
כל מעשיהם :אין המלך נושע ברב חיל נבור לא ינצל ברב
כה :שלןר הסוס לתשועה וברב חילו לא ימלט :הנה עין ין
אל יראיו למיחלים לחסרו :להציל ממות נפשם ולחיותם ברעב:
נפשנו חכתה ליי עזרנו ומגננו הוא :כי בו ישמח לבנו כי בשם
קךשו בטחנו :ןהי הסרןז ין עלינו כאשר יחלנו לך:
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ל מנ צ ח בנגינות מזמור שיר :אלהים יחננו ויברכנו .ןאר
בניו אתנו .סלה :לרעת בארץ ררבך .ב כ ל גויס
ישועתך :יורוך עמים אלחים .יורוך עמים בלם :ישמחו
וירננו לאמים .בי תשבט עמים מישר .ולאמים באךץ
תנחם סלח :יורוך עמים אלחים .יורוך עמים בלם :אךץ
נתנח יבולח .יברכנו אלחים אלחינו :יברכנו אלחים.
וייראו אותו בל אפסי אךץ:
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ויהי נעם אדני אלהינו עלינו ומעשה ירינו כוננה עלינו
ומעשה ןדינו כוננהו :ישב בסתר עליון בצל שרי
יתלונן :אמר ליהוה מחסי ומצוךתי אלתי אבטח בו :כי
הוא .יצילך מפח ןקוש מדבר הוות :באברתו ןסך לך ותחת
כנפיו תחסה צנה וסחרה אמתו :לא תירא מפחד לילה
מחץ ןעוף יומם :מדבר באפל .יהלך מפןטב ןשוד צהרים:
יפל מצרך אלף ורבבה מימעך אליך לא ינש :רק בעעיך
תביט ושלמת ךשעים תראה :כי אתה ןהוה מחסי עליון
שמת מעונך :לא תאנה אליך ךעה ונגע לא ילךב באהלך:
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כי מלאכיו יצוה לןד לשמרןז בכל ךךכיןז 5על כפים ישאונןז
פן תגוף באבן תלןז 5על שחל ופתן תךרןד תרמם כפיר
ותנין 5כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי ןדע שמין ירךאני
ואענהו עמו אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו>< :רןר ןמים
אשביעהו ואראהו בישועתי :ארך ;מים אשביעהו ואראהו
בישועתי:
אומרים אנא בכה עזעזה פעמים ובפעם העזביעי מנגנים:

אנא בבה גדלת ימינןז תתיר צתרה•
קבל דנת עמןז שנבנו טהךנו נ 1ךא.
נא גבור דורשי יחוךןז כבבת שמרם.
בךכם טהרם רחמי צךקסןז תמיד נמלם.
חסין קדוש ברוב טובןז נהל עךתןז.
;היד נאה לעמןז פנה זוכךי ^דשי^ר•
שועתנו קבל ושמע צעקתנו י 1ךע תעלומות.
בלחש -

אב״ג ית״ץ!
קר״ע שט״ן!
נג״ד יכ״ש!
בט״ר צת״ג!
חק״ב טנ״ע!
יג״ל פז״ק!
שק״ו צי״ת!

ברוך שם כבוד מלבותו לעולם ועד:

ה ל ל ר ה א 1ךה י; ב כ ל ל ב ב בם 1ד ישרים ועךה :גדלים
מעשי יי דרושים לכל הפציהם :הוד והדר
פעלו וצךקתו עמדת לעד :זכר עשה לנפלאתיו חנון
ורחום י; :טךף נתן ליראיו יזבר לעולם בריתו :בה
מעשיו הגיד לעמו ל ת ת להם נחלת גוים :מעשי ןךיו
אמת ומשפט נאמנים בל פקוךיו :סמוכים לעד לעולם
עשוים ב א מ ת ו;שר :פדות שלח לעמו צוה לעולם בריתו
קדוש ונורא שמו :ראשית חכמה יראת יי שכל טוב
לכל עשיהם תהלתו עמדת לעד:

ערב
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ה ל ל ר ה אשרי איש ירא את ץי במצותיו חפץ מאד:
גבור באךץ ידדה זךע 1רור ישרים יברך :הון
ןעשר בביתו וצךקתו עמדת לעד :זךח בחשך אור
איש חונן ומלוה
לישרים חנון ורחום וצדיק :טוב
לא ימוט לזבר
יבלבל דבריו במ שפט :בי לעולם
עולם ידדה צדיק :משמועה רעה לא יירא נבון לבו
בטח ביל]וק :סמוך לבו לא יירא עד אשר יךאה
בצריו :פזר נתן לאביונים צךקתו עמדת לעד קךנ1
תרום בבבוד :רשע יראה ובעם שניו יחרק ונמם תאות
ךשעים תאבד:
שיר המעלות לדוד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם
ןחדז כשמן הטוב על הדאש ירד על הזקן זקן אהרן
שירד על פי מדותיוז כטל חרמון שירד על הדרי ציון כי שם
צוה יהוה את הברבה חיים עד העולםז

יעמדו על הברכה
ראשי מכון ׳מסורת הש״ס׳
המו״ל א ת ׳ש״ס וילנא החדש׳
אשר הודות להסכמתם האדיבה נוספו דפי גמרא אלו
יבורכו מן השמים בכל מילי דמיטב
ויזכו להגדיל תורה ולהאדירה

מסורת
הש״ם

במה מדליקין

פרק שני

שבת

דא

עין משפט
נר טצוה

גנז׳ א(חוספחא פ׳׳נ למקח וממכר .ומאן למסגי ומזגן שעוה ויסיג ויה פעוגסא למאי נ׳׳מ למקה וממפר .פשיטא ליה להש״ס שהיי מנירין
(3פ״א מנורה
השעיה והעטרן נדאמריגן שעיה קיריסא לכן קאמר
ג(ערוך דדוגשא :אבל עושין מהן מדורה .היסק גדוו שאאד מגעיל
פי׳ איל! פרק ד(]צ״ל
ערך אגירו :לנר .קרויז״ו :בשמן קיק.שמן של עוף אאד גוסגין גגר למאי ג״מלמקא וממנישאס גדר לסס לאנייישעיה יסןלי פסילסא
כריתי עי׳ ערוך
כרס ונמחורגמ![ ה(מ״ט ודיוק :משהאדקאזא.שמןשעושיןמגרעיגיצמר גפןשקוייןקוטו״ן :דדינשא ואין יכיל לנופי לסקן לי יכן עיטרן אנל לעיל דקאמר מאי
א״ל לפי שאין כצ״ל קיקיון .כעין איסה של יוגה :לדידי
צנש שונא דארזא צא קאמר צמאי
רש״ל ]ועי׳ נערוך
ערך הזי לי .מין קיקיון ליוגה :ומדפשקי למאי נפקא מינה למקח וממכר* :ת״ר כל ג״מ צפישצא היו מכירי! נשס צנש
לפי פי׳ שאי!
אכל
“
כשכת
כהן
מרליקין
אין
שאמרו
אלו
מדליקי! רבי .גגצעי המיס היא גדל :ועל
ומפרששהואשונאדארזא:
כלומר קנלה היא כך שאי!
מדליקי![ ו(נ״א שאינן בום הנוווגא מולן יוניה .על פוס עושין מהן מרורה כין להתחמם כנגרה כין מפני שאין ;משכין כוי .שמעמי
ממהר״א זצ״צששמעכאסשיש
נדלקין ז(חופפחא פ״נ האמיוס מדלין איסו לצל ילריא טוג:
נייהין .להשתמש לאורה כין ע״ג קרקע כין על גכי רק נר א׳ כשר ככיש ע״י זה יזכור וצא
ח( ]צ״ל רשב״ג אומר[
פג .מפרצידוהי .מגרעיגיו:
«כירה ולא אפרו אלא לעשות מהן פתילה יכוהשאר גרוס שכאדר ושכמרמף ור״ש
ט( ]לקמ! קכו :נ״נ
מבכבכרג.
י(]לקמ! שינגין :בריחי .אולין:
לנר כלכר :ולא כשמן קיק וכר :מאי שמן מקוצי אומר רכרשיכוצ צעשוה כצא נר
נדה
כטן צהוציא ייןמןהמכים מומרצהשממש
פה :יא :ניצה כמין סכין פגומה מסנסנס גגשל
כד [:יא(]לעיל
נחותי
לכל
שאילתינהו
שמואל
אמר
קיק
צאורכצנר]מוספומישניס[:
נ .וש״נ[ י(3לעיל כ .אגמילי״ד גלע״זשאיןאירי זקוף וגיא
יג(יומא כנ .פוכה נא .גמקוס אאד אלא גדען וקופז לישגא ימא ואמרו לי עוף אחר יש ככרכי הים חלב טהווגד וקרבי דגיםשנימוחו
תום׳ יל(]צ״ל
נווגן לוגוכןשמן כו׳“ .קרני פניני רש״י
מהמיני׳ אאריגא מסנסנס גהן איגה גנגסס וקיק שמו רכ יצחק כריה ררכ יהורה אמר
משחא רקאוא ריש לקיש אמר קיקיון ריונה לגיס צאו היינו שמן לגיס רשמו דמערכא.נאיז ישראל:
דהיינו אננט ועי׳ רש״א[ סין הפסילה אלא סניג מנסין נמו
)לקמן שה:ד״המטרא(
סינסנה אנגיי נריאט״ש נלע״ז:
אמר רכה כר כר חנה לרירי הוי לי קיקיון לגיס שרי ציה מסגי׳ נעיגיה )צקמן מעשזז רב .למילף מיניה
הגהות
לן־ כלס :שמחת ביו; השואבה דכיו! דבמץ למיענד
הגר״אנ״נ שאין נמשכין .יאסי להטיס :שמן
]א[ גמ׳
ריונה ״ולצלוליכא רמי ומרפשקי רכי ועל שאני .סימה הירי שרי צהדציק והא עונדא לקולא ש״מ הלכחא
שיכי
כירה .וש״פ כלשהוא.שמן הגיסן נסינו ממ
מנורה נירפח רי״ף
פום חנותא מרלן יהיה ומפרצירוהי עכרי צאו צורן קרנן הוא ואמר נפ״ג היא:
מדליקין.
שאין
לפי
הפסילה:
ל
ס
א
ל
וכ! נחופפחא:
)לקמן קט(:
נעיגייהי יגזריגן הא אטו הא :ביד משחא וכענפוהי נייחן כל ״כריחי רמערכא לקידושי! )לן־>ל .ישם( נגדי נהוגה
גליון הש״ם דברלעשור;פוגילהעלגבידברשאין אמר רכה =פתילות שאמרו חכמים אין שנצו מועצין נהן ודואק צימר צג
גמ׳ אין מדליקץ מדליקין בו .כגון פסול פסילוס מרליקין כהן כשכת מפני שהאור מפכפכת נ״ד מסגה עציהן )= 1דמה צוין יש
נד׳ט למסגי' :קונני מירא .נדר״ש כהן שמנים שאמרו חכמים אין מרליקין צהן צהסגוס נשניצ זה וגראה צר״י
לפי שאץ מדליקין .כעי!
זה עירור! דף לוע״אמו״ק
דהואיצ וצננוד הקרנן היו עושי!
ע״א מלליקין יאע״ג לאגוז לא סזי לפסילה כהן מפני שאין נמשכין אחר הפתילה
דף כו ע״נ נימי!
כעא דנסינ ושאנסס מיס נששון )ישפיה
ע״א דףוכ!פנלשו! על ידי סערונוס שפיר דמי :מעשה
חכמים
שאמרו
שמנים
מרכה
אכיי
מיניה
נדה
הפורהדף פויקרא כ״נ אשר רב .הואיל ומעיל שנן היי של ניס אין מרליקין כהן כשכת מהו שיתן לתוכן יל(״ צורן קרנןאשיג ציה והא דאמר תום׳ ישנים
)שינה פ״מלן־>נ (.נוררס אשה אטין
יהיה נו מופ לא יקרנ כי כל
לאו
מאי
היא:
הלנה
שין
עי
אניי
איש אשר נו מופ לא יקרנ להדליק.היי נירניסשסדליק הפסילה שמן כל שהוא וירליק מי גורינן רילמא אתי צאור ניס השואנה צא שהיסה נוררס
ועי׳ דמנ״א קTו
ה״נ:שי! דףשםו עס האגוז :לא להקפווג .לא היו לארלוקי כעינייהו או לא א״ל “יאין מרליקין אצא שהיסה ירוצה צנרור ומיהו
ע״נ
שמניםד׳׳הופתילות כו׳ מדליקין האגוז אלא סימן עליה מאי טעמא “•לפי ״שאין מרליקין איתיכיה נייושצמי דייק מהנא דקוצ ומראה
אץ מדליקץ בהם הפסילה להציפה שלא סטנע נשמן "כרך רכר שמרליקין כו ע״ג רכר שאין וריא אין נהן משוסמעיצה וקשה
כמקדש .ק״ל למאי
צר״י מאיפרין ’״ממכנסי הנהגים
נקט ייצף הנוזל מסרגמיגן יקפא פרזלא מרליקין כו אין ממיקין כו)אמר(
שמניה הא נמקדש
®רשכ״ג הצא היהנהן פשסן דנסיג סנצס
אי! יסצניס נ  :1=0הלג מהווגד .פיגד״ר
נכי
על
פתילה
כורכין
היו
אכא
כית
של
מדליקי! רק נשמ! זיח זך:
תום׳ ד׳ה חלב מהותך נלע״ז :רני מימשפי כעינייהו.אאר אגוז ומרליקין קתני מיהת מרליקין א״ל וארגמן וסוצעס שגי ושש משזר
)שמוםכיז(* וטור צפסיצה דהוי ננרן
כר קרבי דגים לאו הפסילה ינלא סעריניסשמן צמי אזי
היינו .ע״ל דף כו ע״א
ד״האיכאנינייהודרנ אלא לגזור לנגן מהיסן אטי איני ארמותכת לי מררשכ״ג פייעינהו מרתנא דני שמדציקין נו ע״ג דני שאין
חוק׳
מהיסן הלנן נעיגייהי גופה גזירה קמא הא לא קשיא ״מעשה רכ מ״מ קשיא מדציקין נו ונשנס הוא יאסור שמא
נרונא:
ואגן גיקיס יגיגזיר ע״י סערינס מאי לאו להרליק לא להקפות אי להקפות ידציק כעיניה אנצ נמקישצאשיירא רבינו חננאל
ת״ד
אטי נעיגייהי :והוא אמרלה.מפרש מ״ט רת״ק כולה רשכ״ג היא וחמורי מיחפרא הן גזירה ונראה צר״י דניון שאין
הגהות
רמי כ״ח מאי סלמידא יהירי משמע מהאי והכי קתני כרך רכר שמרליקין כו ע״ג רכר מן הפשסן אצא רניע נטצ נשאר
גנז׳
פתילותתניושמנים .מלח קרא :ולאשונראעולהפו׳.ולאשסהא שאין מרליקין כו אין מרליקין כו יכר״א מיגים והוי נאיצואין נופשסן נצצ:
ושמניה ליחא נדפו״י .צריכה סיקין יהטייה :מפלאי מפנפי להרליק אכל להקפות מותר שרכן שמעון ומותר להשתמש לאורה .וא״ס
מגא ציה צרנא רסני
ונשחרננ הגירהא
שלנו הפהניפ .ממכנסי הנהגיס הנליאיס:
מההיא דלקמ! גר נר מנוכה
המפרשיה היו מפקיעין .קירעין יעישין פסיליס כן גמליאל אומר של כית אכא היו כורכין רג הוגא למוסר צהשסמש צאורה
ונמנה נדחקו
נשמסס ניס השיאנה שהיא נעזרס פתילה ע״ג אגוז איני והאמר רכ כרונא דיצמא הא דאמר אין מדציקין
נזה) :סילופי גירפאות( נשים :ומהמיניהפ .של נלאים הס ״אמר רכ ״חלכ מהותך וקרכי רגים שנמוחו נשנס משוס רסנר ננסה זקוק צה
ואין
לנסיג ואס האננטשש משזר יסנלס ארם נותן לתוכו שמן כל שהוא ומרליק הני
וארגמן יקי״ל סנלס עמרא היא יסני׳ מימשכי כעינייהו והגי לא מימשכי כעינייהו וגזרו רכנן על חלכ מהותך משום
תורה אור
גנז׳ א[ ואתה תצוה את לעיל לענין שנס הוסיפי עליהן של חלכ שאינו מהותך ועל קרכי רגים שנמוחו משום קרכי רגים שלא נמוחו
בני ישראל ויקחו' אליך
נהן
מדליקין
יקסני
ל
סו
לפ
ר
מ
צ
וליגוור נמי חלכ מהותך וקרכי רגים שנמוחו שנתן לתוכן שמן משום חלכ
שמן זית זך נרזית למאור כמקדש:שמהו; פיו;השואפה
שאני .מהותך וקרכי רגים שנמוחו שלא נתן לתוכן שמן ’*היא גופה גוירה «ו ואגן ניקום
להעלת נר תמיר :דלא נסיר להעליס נה ילאו דאירייס׳
היא :מאי לאו דפלאיפ .כגון אננט :וניגוור גוירה לגזירה :תני רמי כר חמא פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין
רש״י ג[ ויאמר איש
נפלרהיוהו פכוגה .נר סנינה :זקוק לה .לסקנה מרליקין כהן כשכת *אין מרליקין כהן כמקרש משום שנא׳ ״!להעלות נר תמיר
האליהים אנה
את המקום תקצב עץ הלנן צרין לנסאלה לעשיס יפה הוא תני לה והוא אמר לה כרי ’*שתהא שלהכת עולה מאיליה ולא שתהא
ו^ךשטהוןצףהבחל :דילמא פשע ולא מסקן לה :ומווגר עולה על ירי רכר אחר תנן ״מכלאי מכנפי נהנים ומהמיניהם היו מפקיעין ומהן
)מצרם־נ ו,מיםו( להשוגמש לאורה .הלנן נשנס מרליקין שמחת כית השואכה שאני ת״ש רתני רכה כר מתנה ׳כנרי כהונה
תום׳ ג[ ושאברזם
בששון מטעיני תשועה :אסיר שמא יטה לציין סשמיש :שכלו מפקיעין אותן ומהן היו עושין פתילות למקרש מאי לאו רכלאים
אין
)יפעיהו יט
לא ״רכוץ :אמר רכ הונא פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מרליקין

ה א מיי׳ פ״ג מהלכות שנת
הלכה ימ תמג צאץ תה
מור שו״ע או״ת תימ! ינה
תעיף א:
ו ב מיי׳ פ״ה מהל׳ שנת
הלכה ה תמג שה מוי שו״ע
או״ש תימן יתד תעיף א ג:
ז ג מיי׳ שה הלכה מ מור
שו״עשה תעיף ד:
ח ד מיי׳ שה הלכה י מוש״ע
שה תעיף נ:
ט ה מיי׳שההצכהממוש״ע
שה תעיף ה :
י ו מיי׳ פ״ג מהלכות ממיח
ומותפי! הלכה מי:
יא ז ח מיי׳ש״ת מהלכותכלי
המקדש הלכה ו:

[i p

)א( וא״ת אנתי הוי גזירה
לגזירה מהותך אטו שאינו
מהותך ושאינו מהותך שמא
יטה וי״ל החרא גזירה היא
רא״א שלא יטה ורינ״ן פי׳
והא האמה לעיל נמשנין אחר
הפתילה לא משום שמא יטה
אלא שמא יכנה ולינא שלום
)נ( ועור הלא מצינו לם נ״ר
נזה רניון הכנר קרשו נגרי
כהונה לא נפקי לחולין נלא

י י

׳

כל אלו שאמרו חכמים
אין מרליקין נהם נשכת
משום פסול פתילות אכל
עושה נהם מהורה נין
להתחמם ננגרה נין להשתמש
לאורה נין ע״ג קרקע נין ע״ג
מנורה לא אסרו אלא לעשותן
פתילה לנר נלנר .נשמן קיק
שמואל אמר )עץ( ]עוף[ ושמו
קיק ר׳׳ל אמר קיקיון היונה.
אמר רנה פתילות שאמרו
חכמים אין מרליקין נ הן מפני
שהאור מסכסכת נהן שמנים
שפסלו ]חכמי׳[ מפני שאין
נמשנין אחר הפתילה .נעא
מיניה אניי מהנה שמנים
שאסרו חכמים להדליק נהן
נשכת מהו לתת לתוכן שמן
ולהדליק א״ל אסור לפי שאין
מרליקין כלומר כיון שאין
מרליקין כפני עצמן כשישלים
השמן שתתן כתוכו שוב אין

ס מו פ מ ה

ג(

ד[ ואת האבנט שש משזר
ותכלת וארגמן ותולעת
שני מעשה רקם נאשר
צוה ק את ^!ה:
0מופ צע ,נע(

נמשנין אחר הפתילה ואותיב
עלה ותרצה הני כרך הנר
שמרליקין נו על גני הנר
שאין מרליקק נו אין מרליקין
נונד׳אלהרלי ק אכל להקפות
פירוש להענות ראש הפתילה
להרבות אורה מותר שרשכ״ג
אומר של נית אנא היו נורנין
נו׳ וקיי״ל)נרנא( ]כרנה[ איני
והא אמר רב נרונא אמר רב
חלב מהותך )מ״ש( ]פי׳[
מלשק היתוך נרכתיב )יקזקאל
מ( נהתוך כסף כתוך כור
ונתיב )איוג נ( ויתנו נמים
וקרני הגיס שנימוחו נותן לתוכן שמן כל שהוא ומדליק ושנינן הני ממשני נעינייהו אכל הני לא ממשני נעינייהו ואסיק׳ לקמן^* ושני הני משמן רגים לפיכך שמן רגים מזוקק הוא ורולק ונמשך אחר הפתילה ואין צריך תערוכת .תני רמי נר חמא
פתילות שאסרו חכמים להרליק נהן נ שנת גם נמקרש אין מרליקין נהם שנאמר להעלות נר תמ  Tוהא רתנן מכלאי מכנסי נהנים ומהמייניהם מהן היו מפקיעין וכהן היו מרליקין והאבנט יש נו צמר רני לשמחת נית השואנה אכל למנורה אין
מרליקין אלא נשל)נוץ( ]פשתן[ וננר פ  Tשנוהו היטב בראיות נפרק החליל .אמר רם פתילי ושמנים שאמרו חכמים א ק מרליק ק נהן נ שנת מרליקין נהם בחנוכה נין נחול נין נ שנת מ״ט קסכר כנתה אין זקוק לה ואסר להשתמש לאורה.

כהן כשכת אין מרליקין כהן כחנוכה כין כשכת כין כחול אמר רכא מאי טעמא ררכ הונא קפכר
ככתה וקוק לה ומותר להשתמש לאורה ורכ הפרא אמר מרליקין כהן כחול אכל לא כשכת קפכר ככתה
אין

צ( צפגיגו ציפג( ננמ' פגי משמן דנים ואוצי דפוון צמ״ש צקמן דף פ״ו ע"!(!(י (!5ניגיישו דרב נרהג( ומפרש פפי• ר״פ שם נפום׳ ודו״ק תינוב .וגני• פוס׳  ]f!5ד״ת סצג

לשון ח כ מי ם ♦ נחותי ימא■ יורדי היס :צלוליכא־ מי! איל! סרק שמייצד!מכרעיניושמ! המועיל לצינו!)ע״פרד״ק יונה ד :0 ,מדפשקי רבי■ ננצעי המיס)ניצוח( הוא כדל)רש״י( :פום חנותא■ פחמי המנויוח :מדלן־
מרימיס ומפשיטיס אח הענפיס נאוה! שימססו)ע״פ רש״יעירוטן ג.שוכה ט :יא :(.מסכסכת■ דועכח וקופצח ,ואיננה זקופה ודולקח נמנומה נמקוס אמד)ע״פ רש״י( .אינה נכנסח נחוך השחילה ,אלא דולקח מסנינה מנמון)ע״פרש״י( :להין5ות ־
להיוח סמך ומשענח לפחילה ,להציפה שלא ממנע נשמ! )ע״פ רש״י( .להענוח ראש השחילה כדי שירנה האור)הערוך(:
לעזי רש״י ♦ קרויד׳ל־ נר)כליקינוללשמ!(  :קוטדן־ צמרנש!,כוחנה  :אנמילי ■Tלהpחנך :כתטא״ש־נמרך :סונד״ר־להמיסמלנ:

ממורת
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נר טצוה
יב א מיי׳ פ״ד
אין זקוק לה .הצנן נאוצ שרי :ואפור להשתמש לאורה .שיהא נמ׳ א(]מס׳ סופרים פ״כ
מהצסתת ואין ינוצ צהדציא נשנס וי״צ דא״נ צא הוה ציין ניה נמימר ני1
חנוכה הלכה ו
ש צהטייה :ולא קפלה .שצא הלכה ד ועי׳ חוספוחזנמיס
מוש״עתמגאו״יולאסתימ 1נאוצ נין נשנא כיון דאז טעמא הוא אצא ה״צ צמימר )«( אין נינר שהוא נר מציה וצינא צמיא
ועשי! ה
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ה
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צו
צ
זונה
הייאי
צו
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צ
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צסמון
שנו
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שעוד
ש״מ
שנא
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נין
אוצ
נ
נין
מדאאמר
ס
א
ש
אין
מדצי
א:
תעיף
מרעג
מנמוס כ :ד״ה נפפל[
יג ב מיי׳שס
הלכהנ:ה מוש״ע אאר נשנאשצא צהדציא צנד מטעם אוצ והיינו שמא יטה וא״ר גורסה נששמעאיה ראשון :נירפא דינקוונא .מאאייס יואר מ
שצ ](3נרכופ כמ .יומא י:5
זאנה :לשיעורה .שיהא נה שמן עג .מגילה נו :כא :הוריוס
יד ג מיי׳שהשהתעיףהלכה ו מוש״ע שנר דמואר צהשאמש צאורה ומיהו
אין וקוק לה ומותר להשתמש לאורה א״ר כשיעור הזה ומיהו אס ננסה אין י :5מנסו׳ לנו :צנו[.
שה תעיף א:
הלכה ה רנ דאאמר מדציאין נין נאוצ נין
ג( ]מס׳ פופדספ״כהלכה
טו ד מיי׳ שה
המג נשנא צא הוה מצי צמימר מדציא
וירא אמר רב מתנה ואמרי לה א״ר וירא זאוא צה :רגלא דונרמודאי .שס ה[ ד(נ״ק  :5pנ״נ כו:
שה מוש״ע או״ח תימ! מרעג
שאס דה״א דואא נאוצ אנצ נשנא
אמר רב “פתילות ושמנים שאמרו חכמים אומה מצאטי עצים דאיס ומסעננין ה(נ״ק ככ  :5pו(נ״ק
תעיף א:
שה
שו״ע
מוי
טז ה מיי׳שה
אין מרליקין בהן בשבת מרליקין בהן נשוא עדשהוצניס מי השוא צנסיהס  :5pע״ש ז(]צ״ל משמיה
אין מדציאין שמא יטה דנסאמא צא
תעיף נ:
משסשנה ומנעיריס ננסיהס אור דרבא[ ח(]נ״ק ]5P:
ת וז מיי׳ שה הלכה א תמג הייאיאומרששוס אדס יאמיר צאסור בחנוכה בין בחול בין בשבת א״ר ירמיה
תום׳ ט( ]דף [JP
שה מוש״ע או״ח תימן מרעא צהשאמש צאורה וכן הצנאא דנר
מאי טעמא הרב קפבף נכבתה אין וקוק לה ונשצרינין צעציס יוצאים ואוני! מהן :י(]וע״ע פוס׳ לקמן מה.
תעיףשהנ:הלכה ח אנונה אסור צהשאמש צאורה נרנ
נר איש ופיונו .נר אסד ננצ ציצה ד״ה מקמי[ יא(]לעילה[:
יח ח ט
קמיה
רבנן
אמרוה
לאורה
להשתמש
יואמור
מורשו״עמיי׳שה תעיף ה :ונר׳ יואנן ואניי נמי אינצה ורנ
ואיש ונצ מי ניסושגיצהו מר אסד:
יטימיי׳ פ״ג
מהלכות יוסף נמי משמע צאמן דס״צ הני ראביי משמיה דר׳ ירמיה ולא קיבלה כי אתא והמהדרין .אסר המצוס עושי! ג
ממיר הגהות הגר״א
חנוכה הלכה א נ תמג שה
מרע וננאה אין זאוא צה דנוצהו שנירא רבין אמרוה רבנן קמיה ראביי משמיה דר׳ אסד ננצ ציצה צנצ אסד ואסד
]א[ גמרא )להשתמש
מוי שו״עמעיףאו״חא:תימן צהו הני ורנ הונא יאיד הוא וציא יוחנן וקיבלה אמר אי ובאי גמירתיה הניס:
פנגד ימיפ הנפנפיפ .לאורה( פא״מ [3] :שם
מקי
כ כ ל מיי׳ פי״ד מהל׳
הצנסא נוואיה:
לשמעתיה מעיקרא והא גמרה נפקא מינה העסידיס צנא :ימיפ היוצאין.שיצאו )והלא להתזמות כהמ(
ממון הלכה יג
פא״מ:
מוש״עיג:חו״מ דאי לא אדליק מדליק .אנצ מנאן לגירםא רינקותא וכבתה אין וקוק לה ורמינהו כנר וזה שהוא עומד נו נמנה עס
תימן מיח תעיף
ואיצן ענר הזמן אומר הר״י ימצותה ‘•משתשקע החמה ער שתכלה רגל היוצאין :פרי החג .מסמעטיס
כא מ מוש״ע או״ח תי׳
ו:
מרעאתעיף
והוצניס נארמוס דפרשס פגסס :גליון הש״ם
פורא דיש ציזהר וצהדציא נציצה מיד
מן השוק מאי לאו ראי כבתה הדר מדליק לה מעלין פקדש ואין מורידין .מארא גמ׳ כל השמנים
שצא יאאר יואר מדאי ומ״מ אס
לא ״ראי לא אדליק מדליק וא״נ לשיעורה :יצפיגן צה נמגסוס נפרא שסי הצסס שבהיכל .עי׳ נרמנ״ה
תום׳ ישנים איאר ידציא מספא דהא משנישינויי
פ״ה מהלכוס ניס הנמייה
אארינא וצר״י נראה דעאה אין צאוש ער שתכלה רגל מן השוק וער כמה אמר רבה
)דף צם :(.מפחוץ .משוס פרסומי הלכה מ ועיין נפשונפ נפי
מאי ידציא דאנו אין צנו הינרא אצא
בר בר חנה אמר ר׳ יוחנן ער הכליא ריגלא גיסא וצא נרה״ר אצא נסצרו שנסיהן כהונה מ״א נרפ ועד פימן
רתרמוראי :ת״ר ימצות חנוכה נר איש וביתו היו פסוסין צסצר :ואפ היה דר א׳ :תום׳ ד״ה שהיה
צנניהניאשהרימדציאיןמנפניס:
פעלייה .שאין צו מאוס נסצרו מונח וכר שלא הסיטו.
והמהדריז מן דטהדדין .גראה והמהדרין נר לכל אחר ואחר והמהדרין מן
עיין לקמן דף פד ע״נ
א
צ
צר״י דנ׳׳ש ונ״ה
כנגד
מנפגיס
מניחה.
שס:
ה
ס
הגי
צ
פופפופ ד׳׳ה שנוהוריה
המהדרין ב״ש אומרים יום ראשון
איימי אצא אגר איש וניסו שנן יש
מדליק סצון הסמון צרה״ר :הפפנה.שהיה
אומרים
וב״ה
והולך
פוחת
ואילך
מכאן
שמנה
יוסר הידור דאינא הינרא כשמוסיף
צהס צפרסייס סוא ניוס אידס שצא
והוצן או מססר שהוא מגד ימים ׳יום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוםיף ינעירו גר אצא נניס ע״ז שצהס
רבינו חננאל הגמסיס או היוצאים אנצ אס עושה והולך אמר עולא פליגי בה תרי אמוראי נדאמריגן נגיטין )ש״נ דף יז :(:נר
גר צנצ אסד אפי׳ יוסיף מנא! ואיצן במערבא ר׳ יומי בר אבין ור׳ יומי בר ובירא אחרו; .צעשוס היכר צדנר :ואי
צינא הינרא שיסנרו שנן יש מי חד אמר טעמא רב״ש כנגר ימים הנכנםין איפא מדורה.אשצא צרין גר אסרס
אדס נניס :מצוה לדגיחד על וטעמא רב״ה כנגר ימים היוצאין וחד אמר צפי שמשסמש צאור המדורה ויש
פסח פיתו מפחוץ .ומיירי דצינא טעמא רב״ש כנגר פרי החג וטעמא הבית הינרא שהגר שצ מציה היא :ואי
סצר אצא ניס עומד שמון צרה״ר
אדפחשופהוא.שאינורגיצצהשסמש
אנצ אס יש סצר צפגי הניס מצוה הלל ״רמעלין בקרש ואין מורירין אמר רבה צאור המדורה :צריו נר אחרו; .דאי
צהגיס עצ פסס סצר דאמר צאמן בר בר חנה א״ר יוחנן שני וקנים היו בצירן צא צא הוי היכר :מאי חנופה .עצ
®סצרשיש צה נ׳ פססיס צריכה נ׳ אחר עשה כב״ש ואחר עשה כדברי ב״ה זה איזה נס אנעוה :פחוונמו .נהצנע
גרוס ואמרי׳ גמי גר שיש צה שגי נותן טעם לדבריו כנגר פרי החג ווה נותן וססוס נטנעסו והנירשצא נגעו נו:
פיוס עוצה צשגי נגי אדס משמע טעם לדבריו רמעלין בקרש ואין מורירין ת״ר ה yועשאופ ימיפ טופיפ פהלל
צשגי נסים ואס היו מגיסים עצ פססי ■<״נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו והודאה .צא שאסורין נמצאנה שצא
נסיהם היה צזה מימי! וצזה משמאצ מבחוץ אם היה דר בעלייה מניחה בחלון גאנעו אצא צארוס הצצ וצומר עצ
אנצ אי מגיסים עצ פסס הסצר אסי הםמוכה לרה״ר ובשעת המכנה מניחה על הגסים נהודאה :גץ) .יצון
אחרת אישטינציצ׳׳ש :פטיש .אורנס גדוצ
שפיר :ובשןןת חפפנח .גראה
צר״י דהיינו מני אסו סנרי צננצ שלחנו ודיו אמר רבא ״צריך נר
שצ נפסיס :פעל גמלחייט.שצא היה
כדאמר כפ׳ כירה )לקמ 1דף מה .ושם( נ» להשתמש לאורה ואי איכא מדורה לא צו צהגדיצ נסניצסו שסמס צסנוס:
מהו צטצטצ שרגא דסנוכסא מאמי צריך ואי ארם חשוב הוא אע״ג ראיכא פגר חנופה פטור .סנוני שנרשוס
סנרי נשנסא וא״ס דעצ השצס! נמי מדורה צריך נר אחרת :מאי חנוכה דתנו פירשום מצוה הניסה שס :זאו;
יאסו אוסו כדאמר נגיטא )דף יז (.רבנן ־בכ״ה בכםליו יומי החנוכה תמניא אומרו;.הא דאסני נגר סנונה פטור:
פסוצה
רנה נר נר סנה סצש אסא סנרא אינון הלא למםפר בהון והלא להתענות בהון
שאצ שרגא מאמייהו וי״צ
ננסים״ :דאין שכשנכנםו יוונים להיכל טמאו “כל השמנים שבהיכל וכשגברה מלכות
רגיצוס נ״כצספש
שהיה מונח פחווגמו של פ׳׳ג .בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו אלא פך אחר של שמן שהיה
אס כנר גזרו עצ מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחר נעשה
הנכריס צהיוס כזניס ״״»דה ש״ד בו נם והדליקו ממנו שמונה ימים לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים
דף צד (.צ״צ שהיה מונס נסוסס בהלל והוראה ״תנן התם גץ היוצא מתחת הפטיש ויצא והזיק חייב »גמל
נאראע שצא “הסיטו הכצי :שטעון פשתן והוא עובר ברשות הרבים ונכנםה פשתנו לתוך החנות ודלקה
נר
בנרו של חנוני והדליק את הבירה בעל הגמל חייב ^הניח חנוני את נרו מבחוץ

במה מדליקין

פרק שני

שבת

I

)א( ונהא לינא למימר דא'
הוי אמי אין מדליקין סתם
ה״א דהיינו נ שנת ומשום
דמותי להשתמש לאורה אנל
נחול מדליקין הכנתה אין
זקוק לה דא״נ לא ה״ללמימר
אין מדליקין מזנונה אלא
נהדיא הל״ל נ״ח מותי
להשתמש לאויה;

מיתיני מצותה משתשקע
החמה ועד שתכלה רגל מן
השוק מאי לאו דאי כנתה הדר
מדליק לה ושנינן לא אי לא
אדליק ני של חנוכה עדיין לא
יאמר ככר ע ני זמנה אלא
מדליק עד הכלי ריגלא
דתרמודאי אי נמי שיעורא
השמן הנר חנוכה כמה הוא כדי
שיהא דולק משקיעת החמה
עד שתכלה רגלא דתרמודאי;
רג״ר מצות חנוכה נר איש
וכיתו והמהדרין נר
לכל אחד ואחד והמהדרין
מן המהדרין כ״ה אומרים
יום ראשון מדליק אחד מיכן
והילך מוסיף והולך .פי׳
מצות
מהדרי
המהדרין
כדאמיינן )נ״ק גו נ( להדור
מצוה עד שליש כמצוה .ת״י
נר חנוכה מצוה להניחה על
פתח כיתו מנחוץ ואם היה
דר כעליה מניחה כחלון
הסמוך לרה״ר וכשעת הסכנה
מניחו על השולחן ודי אמי
יכא וצריך נר )אחד( ]אחר[
לתשמישו ]ואי איכא מדורה
לא צריך[ ואי אדם חשוכ
הוא אף על גם דאית ליה
מדורה צריך נר )אחד(
]אחי[ לתשמישו ואסיק׳

חנוני חייב רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור ״אמר רבינא ״)משום הרבה( ואת אומרת ״׳נר חנוכה מצוה
להניחה בתוך עשרה ראי ם״ר למעלה מעשרה לימא ליה היה לך להניח למעלה מגמל ורוכבו ורילמא אי
מיטרחא ליה טובא אתי לאימנועי ממצוה» :אמר רב כהנא דרש רב נתן בר מניומי משמיה דרבי תנחום
נר

לשון ח כ מי ם ♦ תרמודאי ־ אומה שנניה מוכדן עציפ דקיפ לאמי שמשך היופ)ע׳׳ס רש׳׳י( .ענייפ שמלקנוין עציפ וזו היא פרנפפן והן שוהיפ מאד נשוק אפ ינוא אדפ לקנופן)הערוך( .שפ עציפ)הערוך(:

מסורת
הש״ם

במה מדליקין

פרק שני

שבת

בב.

גנז׳ א( מגעה ג .פפולוז.לגאש5טא גה עיגא5מעגה מג׳ אמה וגיכא פרסומי גיסא :נףחנופהשהניחהלמעלה מם׳אמה פפלה פפופה ופמבוי .וא״ס
הוה ליה למימר ימעט כמו גני מנוי לאמר הסס מנוי לרננן
3כו(]גשאלחוח ס׳ ישלח הי׳ הפוכה וכמגוי.לם> 1כהו כהליא כעירוכי! ומסכם סוכה לפסלי:
אימא ליח׳ירמי׳[וכן מצוהלהניחה.כחצר או כרה״ר כטפם הסמון !פסאשאס ירפיקגו סני סקנסא ואיכא למימר לנקט פסולה משוס לנעי למימר כסוכה
ג(]גהרא״ש
מלשון רש״י ד״ה להלן מן הפססאינו ניכרשכעה״שהניסושס :מימין.כמיססו לכיסו שהיא מן הסורה אי נמי לא רצה להארין יכננה וימעטנה ויסזור
משמע
מלי[ ד(מולין סז .לימין :מזוזה .קי״ל לכימין לכסיש
וידציקצ׳ דצמעטה וצהמאה כמושהיא
ה(]עירוגין עה [:כחוגוח
מה .כיסן לרן כיאסן וכי עקר אינש נר »של חנוכה שהניחה למעלה מב׳ אמה דוצקסאיאפשרכדמוכאצקמן’*:
ג״ג קלד :ו( לקמן
]חוהסח׳ כרעיה ליסינאעקר נרישאי‘• :להרצות .פסולה בסובה ובמבוי :ואמר *רב כהנא אסור לחפחפי ,מחן עד מוצאי
גיצה ל :הוכה י.
ידט האחרון .והא לשרי
הוכה ס״א[ ז(מנמוח מא :למנוס :כמהששפך .כילוששפן כה דרש רב נתן בר מניומי משמיה ררב תנחום
ח(שה לקמן מ .ההמיה ולא כרגלו :נויי פופה .פירוסשסולין מאי רבתיב *והבור רק אין בו מים ממשמע אסרוג כיו״ט האאיון טפי מסוכה
קא .ט(לקמן
כט :כג:מו .כה לנוי :מריה דאברהה .לשון
מפרש כפרק צוצכ וערכה
]ההמיה קא [.גיצה
]חוההחא סמיה הוא :תלי .סוכה לסניא שנא׳ והבור רק איני יורע שאין בו מים אלא משוס לסיכה כספק שכיעי ספק
]מנמוח מא[:
נחשים
אבל
בו
אין
מים
מים
בו
אין
ת״ל
מה
גיצה ה״ג[ י(]חוההחא ככרייסא כהליא כלמפרש ואזיל:
שמיצי יסוכי יסכיע ואי מסרמי ציה
דמעשר שני רה״א[ כולא תניא .כנר סנוכה למימרא ועקרבים יש בו :אמר רבה ^נר הנובה מצוה סעודה כין השמשוס אכיצ ציה הסס
רש״י יא(]יומא יא[:
מט [:לרג אסי הוא ואינו כרייסא :ועטרה להניחה בטפח הסמוכה לפתח והיבא מנח והואיצ ואיסקצי כין השמשוס איסקצי
י3
(]גכורוחיג(]ועי׳ חוה׳ בקרמים .פארה כיריעוס של צכעיס ליה רב אחא בריה ררבא אמר מימין רב כוציה יומא שצ ספק א׳ וט׳ אכצ
תום׳
עידודן  jד״ה הוכה וחוה׳ שקורי! אוכריי״ז :התנה עליהן* .שמואל מרפתי אמר משמאל והילבתא אסרוג איגו גיטצ כספק ז׳ וא׳ ’״וצא
הוכה ד״ה דאורייחא[
איססר כספק שמיצי )א( אצא משוס
גה״ש כמס׳ כיצה )דן־ אוקימנא כאומר ימשמאל ברי שתהא נר הנובה משמאל
יד(ר״ל לא
איחהר משוה איני כולל מהן כל כין השמשוסשל
ומזוזה דאיסקצי כין השמשוסשצ ז׳ ואע״פ
של מ׳ וט׳
*רב(
אסי)אמר
רב
אמר
יהורה
רב
אמר
:
מימין
גה״שאלאשל 1׳ ומ׳ קילוש יו״ט ראשון ללא סל עלייהו יאסור להרצות מעות בנגר נר הנובה בי דכין השמשוסשצ א׳צמי אסור משוס
דאחקצי גורה ולא איחהר קלושהכללאכלסנאיאסראינומועיל:
שהוא ספק יוס הואיצ וצא אסוראצא
ורש״ל
כשמיני משוה דאחקצי כו׳ אבוהון דפולהו.שילמלו כולן ממנו :אמריתה קמיה רשמואל אמר לי וכי נר משוס ספק יוס וספקציצהצאאיסקצי
דנה״ש של 1׳ נמי אהור:
דניי דם .כיסוי הלס לנפקא לן מקרא קרושה יש בה מתקיף לה רב יוסף וכי רם ככן כוצי יומא מידי דהוה אכיצה
טסאולי צ״ל
ושפן וכסה ומפרש כה טעמא שלא קרושה יש בו ״רתניא »ושפך ובכה במה שגוצרה כזה דמוסרס כזה אע״פ דכין
טז(]מנמוח מא [.יהיו מצוס כזויוס עליו :מנר לנר .ששפך יבכה שלא יבסנו ברגל שלא יהו השמשוס אסור משוס ספק יוס וספק
ציצה :סובה חניא .משמע
הגהות הב״ח לסנוכה כלמפרש טעמא לקמיה :מצות בזויות עליו ה״נ שלא יהו מצות
)א( תיס׳ ד״ה אהור וכו׳ מתירין .להטיל ציציס מטליס י
בזויות דטעמא לגויי סוכהמשוס כיזוי מציה
מהו
לוי
שן עליו :בעו מיניה מרבי יהושע בן
וקשה צר״י כפרק כירה )צקמן דן־ מה.
שכיעי לטליס סלש וכמנסוס מפרש טעמא
ולא איחהר נההק
הרי
א״ל
שבעה
בל
סובה
מנויי
להסתפק
ושמיני אלא וכו׳של ז׳ וח׳ למאן לאסר:הלם׳ פר׳ש.לאמר לנר
מם( משמע דטעמא משוס מיגו
ואע״ג דדן השמשוח
נמיאהור:של ח׳ שאין מסכוין מוסר ואע״ג לקעניל אמרו אסור להרצות מעות כנגר נר חנוכה דאיסקצי צמצוסה וסיח דצריכי
1מ׳
סרין והוי סוללה לסורש או כונה אמר רב יוסף *מריה ראברהם תלי תניא צסרווייהודמשוסדאיסקציצמצוסהצא
ומשוס להילכסא י0כרנ כאיסורי ברלא תניא סובה תניא הנובה לא תניא הוה אסייעכאוצושצ מועדדצאשיין
הגר״א
הגהות
נכוליה הש״ס נר מהני סלס נקטינהו ״רתניא ״סבבה בהלבתה ועיטרה בקרמים מוקצה אצא )כגפצ( כשכס וכיו״ט
]א[ גם׳חא״מ):סלע של( גני הללי :פל מלי דמר .רנה נר ובםרינין המצויירין ותלה בה אגווים אפרסקין ומשוס כיזוי מציה צא הוה אסריגן
נסמני :לעשוס סריז גרסינן :טעמא שקרים ורמונים ופרבילי ענבים ועטרות של צהו היכא דגפצו אכצ השסא לאמרי׳
דרב .מנר לנר משוס ניזוי מציה
אסור דאיסקצי וכיזוי מציה אסייע אפיצו
גליון הש״ם שמלליק קיסםשאינה מן המצוה מנר שבלים יינות )של( שמנים וסלתות
גפצו ואפי׳כאוה״מ י*וקשהצר״יכיון
גמרא אמר אביי
לקמן דףכל של מצוה וממנו מלליק השאר :להסתפק מהן ער מוצאי יום טוב האחרון של יגויי סוכה אסירי! משוס כיזוי א״כ
מילי דמר .עיין
חוההוח ד״ה אפחושי .למיסזי כמאן לשקיל
חג ואם התנה עליהן הכל לפי תנאו אלא מאי פרין ככיצה כפ׳ המכיא )דן־ צ:
מו ע״א
דנהטא וכעירונין דף צג נהורא ושואנ קצס מלסלוסיס שמנו :אמר רב יוסף יאבוהון רכולהו רם" :איתמר מם( מגויי סוכה אעצי סוכה רקאמר
ע״נ חוההוח
חימא :ד׳׳ה לא משרגא לשרגא .מניא נר אצל רב אמר אין מרליקין מנר לנר ושמואל אמר וסוכס הסגצא מהגי כה סגאה והסגי׳
כקיסם :׳מרליקין רב אמר אין מתירין ציצית מבגר סככה כהצכסה כו׳ ומאי קושיא
גי ושסיהן שצ מציה וצא
מעשר
״מתי׳רין מבגר לבגר רב אמר אין הלבה ברבי שמעון דיצמא עצי סוכהצא מהגי כיה סגאה
לבגר ושמואל אמר
הגהות
אמר ״הלבה ברבי שמעון בגרירה “*אמר אביי בל מילי רמר למקרא גפקא כייייש הסס מציין
גנז׳ אמר רב .גמלממוח בגרירה ושמואל
צעציסוכהשאסוליןכצשכעה ס״צסג
מוכח דלא גרפען אמר
רג .עביר ברב לבר מחני תלת רעביר בשמואל מרליקין מנר לנר ומתירין מבגר הסוכוס ז׳ ימיס וגו׳ ודישה גמורה
אגלגחוק׳ לעילד״ה
ומוחר לבגר והלבה ברבי שמעון בגרירה ®רתניא רבי שמעון אומר גורר ארם מטה היא כדמוכא כפ״קלסיכה )דן־ נ.1מם(
משמע דגרתי׳ דלא הגיאו
כסא וספסל ובלבד שלא יתבוין לעשות חריץ יתיב ההוא מרבנן קמיה ררב דכ״ש פסצי מהאי קרא סוכה ישגה
רג אפי:
סככה כהלכתה כו׳ ארא בר אהבה ויתיב וקאמר טעמא ררב משום ביזוי מצוה אמר להו לא וכ״המכשיריןדההואמיכעיציהצעצי
יינות שמניס כר .כצ״ל תציתו ליה טעמיה ררב משום רקא מבחיש מצוה מאי בינייהו איבא בינייהו סוכה שאסולין כצ שכעה אכצ מיי
רקא מרליק משרגא לשרגא מ״ר משום ביזוי מצוה משרגא לשרגא מדליה סוכה דצא אסירי אצא משוס כיזוי
ומלח של למחוק:
סלע של מע״ש כר .נ״ל מ״ר משום אבחושי מצוה משרגא לשרגא נמי אסור מתיב רב אויא " iwסלע של מהצי כהו סגאה ועוד כפרק כירה
)צקמן דן־ מם (.משמע כהדיא®•לעצי
למחוק חעוחתלעשגוכ״ג
מעשר
סוכהצא אסור אצא משוס דאיסקצאי
מפרש״י וכן נחותפחא
צמצוסה והשיב ר״ס דכי! מיי סוכה וכין עצי סוכה היסריס עצהכשר סוכהצא אסיריאצא משוס כיזוי או משוס הואיצ והוקצה צמצוסו
ליחא:
רש״י ד״ה אכחושי .וצא אסירי מקרא אצא דווקא כדי הכשר סוכה והמקשה דפרין ככיצה )דן־ מגויי סוכה אעצי סוכה צא ידעשיש סיצוק כין יוסר מכדי
מלחלוחית שומנו .הכשר סוכה צכדי הכשר סוכה ומשגי כאומר איגי כודצ מהס כצ כה״ש דצא אייצא קדושה עצ גויי סוכה וכן עצ עציס היסרין עצ הכשר
כלאו דכר סירה כצ שכעה וצא מהצי סגאהוהא דקאמר
סוכה מהצי כה סגאה אכצ עצי סוכה כדי הכשר אייצא קדושה עצייהו עצ
כצ״ל:
דעצמא וכסל הכיפרין וסוכס
צסוכה
ומשגי סיפא אסאן
הסס ואס הסגה עציהן הכצ צפי סגאו ופרין צמימרא דמהגי כה סגאה כו׳
הסגצאמהציכהסגאה והסגיאסככה כו׳צא כעיצשגוייהכצצפיסגאועצ יסרוסמכדיהכשרסוכהדהכצצפיסגאומשמעככצהסוכה:
תורה אור אבוהה דפולחו דם .הא דצא קאמר אכוהון דכוצהו עצי סוכה רצפקי מקרא כדאמר כריש המכיא ככיצה )דן־ צ :ושם( אומר ר״י
דמשוס דמעצי סוכהצא הוה יצפיגן דשאגי סוכה דכמסספק מהן איכא כיטוצ מציה אכצ כגויי סוכה וכהרצאס מעוס צאור גר
גנז׳ א[ ו»קחהו גישלכו
איתו הברה והבור רק אין סמכה ציכא כיטוצ מציה :רב אמר אין מחירין מגגו לכגד.צא מכעיא אי איכס טציס הוא לאסור אצא אפיצו איכס גכרא הוא צמי
בו מים;
אסור כדאשכאן כמזוזה דגעגש אוסו שגטצה כככא מציעא כסוף פרק השואצ)דן־ קד (.אף עצ גב דאוכס הדר היא ושמואצ אמר מסירי!
שמאצא היהכדעסוצהגיא ככיס
שגעגש
כגראסר וגכימזוזה
ישהיולסטציס היא אפ״המסירי!כיוןשעושהוצצורן
®•דאוכ
סכר
גופי׳
אע״ג דשמואצ
מבני
איש
ג[ ואיש
הגר הגר בתוכם אשר אאר א״ג מזוזהשאגישעשויהצהציצמן המזיקין ואע״גדצכ״עאין מסירי!שצא צהגיא ככגדאאר איןקשה מהשגהגו צהסירציציסמטציסוס
ומן
שור ציר חןה או עוף אשר שצ מסים דדווקא כטציסשצ אי שהוא כר איוכא אין מסירי! :בל טילי דמר עגיד פרג .קושיא דפ״ק דכסוכוס )ד׳  0שס כסוכה:
וכי
ןאכל ושפןד את רמו

כב א מיי׳ פ״ד מהל׳ חנוכה
הצ׳נתמגעשיןהמוש״עא״ח
תי׳ תרעא תעיף ו:
כג ב ג מיי׳ שס מוש״ע שס
תעיף
כד ד מיי׳  cהל׳ ו תמג
מוש״ע א״ס תי׳ תרעג
תעיף א:
כה ה מיי׳ פ״ו מהל׳ תוכה
הל׳ נח המג עשי! מג מוש״ע
א״ס תימן תרלס העיף נ:
כו ו מוש״ע א״ס תימן חרש
תעיף ד:
)סוגה מו (:כז ז מיי׳ פ״ד מהלכות
חנוכה הלר מ המג עשין ה
מוש״ע א״ס תי׳ תרעד
תעיף א:
כח ח מיי׳ פ״א מהל׳ ציצית
הל׳ יג תמג עשין כו מוש״ע
א״ס הי׳ מו תעיף א:
כט ט מיי׳ פ״א מהל׳ שנת
הלכה ה תמגלאוין תה מוש״ע
א״ס תי׳שלנ תעיף א:

j

j

עין משפט
נר טצוה

ס

פניני רש״י
וחגור רר! .משוס דרגי
תנתוס אמרת נקט לה הכא
גני שמעתתא דרגי תנתוס:
)סגיגק

מריה
״.רנש״ע

דאברהם.
ץלד:ד״ה
אמר(

,

סככה
לסוכת״.

כהלכתה.

)לץמן מס.ד׳ ס וסתניא(

ועיטרה -יסת.״

)ניצה ל(:

ובסדינץ המצויירץ.
״.לנניסשל פשתן:
)ניצה ל :ד׳ ס וע״נורס(

ובסדינץ המצויירץ.
שצורתן נולמת כגון מעשה
רוקה או מעשה אורג
שקודן נלינשק״ש:
)הוכה י(.

יינות )של( שמנים
וסלתות .נותנין נכוהות
של!כוכיתלנוי:
)תוכה י(.

ההוא מרבנן .״.תלמיד
חכה1קן לא קרי צורנא אלא
ההוא מרגנן קד ליה:

תום׳ ישנים

)רא״מ הורווין(

)א( אי נמי טעם

)רש׳׳ש(

)רש׳׳ש(

א״נ הבל אתד אתל
)נ( פי•
ה״ל למ

ס

משום כהוי מצוה אבל נ שהח

)רש׳׳ש(

)ג(0שיפ צ( ,ס■(

וכפהו בעפר;
)וקרא י( ,יג(

ולא למספד שכשנכנסו

־ רחמנא ושפך ונסה שלא יכסנו כרגל ונו׳ ונץ סב
אונלשמץשסמקדשונשגסרונו׳; אתמררנ
;ני תלתי דעכ  Tבשמואל דהוה שרי להתיר ציצית

:הלכתה נו׳ אמר רס יוסף אפוהוץ דנולהו דם פי׳ נ ל המצות מץ הדם לומדות שלא T
ר אין מתירץ ציצית מבגד לבגד בלומר מזו הטלית ומטילץ לטלית אתרת ונו׳ .אין מ
:ד לבגד ולהדליק מנר של תנובה נר אתר של תנובה והלנתא נר״ש דאמר גורר אד

עלייהו קדושה בלל ולי ס

נר

ובינו חננאל
תנובה למעלה מעשרים

ובסוכה ומצוה להניתה מכתוץ
סתוך י• טפתיס סטפת הסמוך
לסתת כצד שמאל נדי שתהא
משמאל דרך ביאתו לביתו.
תניא כנ״ה כנסליו תנובה
ה נר אתר ואין הלנה ברכי שמעון
ובלבד שלא יתכווץ לעשות תרק

לשון ח כ מי ם ♦ להרצות ־ למנות )רש״י( .למנות או להחליף )ע״ס הערוך(  :מריה דאברהם■ )אדון אנרהס( לשון תמיהה) ,כמו שאומדס( רנונושל עולס)רש״י כאן ורשנ״ס נ ״נ קצד :(.קרמים■ יריעות גד מעוטרות גצגעיס ומצוירות
פרכילי ־ אשכולות של ענניס השהס כרותיס עס זמורה )הערוך( .שריגיס ,זמורות דקות שתלויין נהן אשכולות ענדס ) ע״ ס פיה״ת
נכמה גווניס ) ע״ ס רש״יכאן והוכה י .(.נגדס חשוניס ,דקיס כקרוס ניצה ,וכקרוס דק שעולה על פני הלחס ) ע״ ס הערוך(:
צהרמנ״ס אהלות יג ,נ עוקצי] א ,ג( :
לעזי רש״י ♦ אובריי״ץ■ נד מעוטר נצנעיס ומצוייר נכמה גווניס:

עין משפט
נר מצוה

כב:

במה מדליקין

פרק שני

שבת

טפורת
הש״ם

ובילאורהדואצרידודלאכלאוונםמ׳שנדכר.סימהאמאי נקט מעשרשני.דינריןשסיצצעציהם מעשישניאיןשוקצין כנגדן דינרין
מ'שנה לעולםכלהעולם כולולאורושלמקוםהולכי! וי״מ וכי של סולין לכאוס שיהיו שלימים :אי אמרו! בשלמא כי פליגי רג
אהרן כשהיה נכנם לפנים לאורה היה צרין והלא מ'שנה היה מאיר ושמואל מנר לנר.ממש ולא נקיסס וכהא הוא דשיי שמואל דלא
להם עמוד ענן ככל המקומוס כדאמרינן גגרייסא דמלאכס המשכן סייש לאכסושיאכל נקינסא דניזוי הוא מודה הא לאו הויא סיונסיה
דהנן דינרים דסוליןלא גופייהומצוה רש״י
היה משסכל נטפיס ®)ורואה גו(
ויודע מה נסוכו נסניס ויודע מה »מעשר שני אין שוקלין כנגדו תרי זהב ואע״ג דלמצוה קנעי להו לקינסא
נסוכה וכן משמע נס״כ דאכהנים ואפילו לחלל עליו מעשר שני אחר אי אמרת דמיאאלאאיאמרס נקינסא נמישרי
רבינו חננאל קאי מרם הסם וכי צריכים לנר והלא בשלמא כי פליגי רב ושמואל מנר לנר אבל שמואל הואיל וצוין מצוה הוא הא
כלאוסן מ'שנהלא הוצרכו לנרשנא׳ בקינפא אפר שמואל הא לא תהוי תיובתא הויא סיונסיה יאסי לשקול ואע״ג
שקלותיו.
כי ענן ה׳ על המשכן וגו׳ ומיהו אלא אי אמרת בקינפא נמי שרי הא תהוי יצוין מצוה :לא יכוין מ
הגהות הב״ח
שלהי כל פרכנוס )מנחום ד׳ סו :ושם(
כ
תיובתא אמר רבה ®גזירה שמא לא יכוין שמא לא ימצאם טוניס או ימצאם )א( רש״י ד״ה ונה היה
משמע דאשכינה קאי דמייסי לה גני
יסיייס ויסום עליהן ולא יסללהמעשי מסייס וכו׳ מנימה נכלי עד
משקלותיו וקא מפיק להו לחולין מתיב רב עליהן ונמצא שניזה המעשי שלא שנוח! לתיד טערכית שמן
הא דא״ר אליעזר לא לאכילה אני
ופסילה וכו׳:
צרין ולא לאורה אני צרין וקאמר ששת ״•מחוץ לפרוכת הערות יערוך ‘•וכי לצוין :ומפיק לדו לחולין .כלומר
)ב( תיס׳ ד״ה ונה היה
שנה
ארבעיפ
כל
והלא
צריך
הוא
לאורה
נמי הסס לפרוכס העדוס עדוס היא
מערכי.
נר
:
הן
ש
מו
כ
נסוליהן
יניסס
וכו׳ וקשה לדנ״א שאס
לכל נאי עולם שהשכינה שורה
שהלכו בני ישראל במדבר לא הלכו אלא למ״ד נמנסוס ’•מזיס ומעיג מונסין היה אפשר להדליק
כישנה א״כ:
נישראל וא״ס לאורה אני צריו והלא לאורו אלא ערות היא לבאי עולפ שהשכינה סדי הקנים קיי מעיני נישנישנצד
כל אוסן ארנעיס שנה :ובה דיד שורה בישראל מאי ערות אמר '•רב זו נר הסיצוןשהוא נמזיס ולמ״דצפון ודיוס
מפייפ .פירש כקונטרס ונה היה מערבי שנותן בה שמן במרת חברותיה מונסיס אמצעי קיי מעיני על שס גליון הש״ם
מסיים ההטנה שהשאר היה מטיג
שהיה פיו כנגד מעיג וכל שאי גמרא ובה היה מסיים.
■•וממנה היה מדליק “ובה היה מפייפ והא הניוס כלפי האמצעיס יכסיגאלמול עיי! מנינה ד׳ כו ע״נ חוס׳
שסריס וזה היה מטיג נין הערכים
ד׳׳ה מנורה :
ואוסז הישנה נידואו מניסה ככלי עד הבא כיון רקביעי נרות לא פגיא רלא משקיל פני המנויה דהיינו אמצעי יאירו וגו׳
שנוסן לסון מערניס שמן ופסילה וארלוקי קשיא בין למ״ר משופ בזויי מצוה של צפון היו פונוס לדרוס ושנדיוס
הגהות
ומדליקה ומדליק השאר ממנה וקשה ובין למ״ר משופ אכחושי מצוה תרגמא ר״פ פונוס לצפון .ניוס לוצ׳ש של זהג
■בפתילות ארוכות פוף פוף למ״ר משופ שנוסנין לסוכן שמן ופסילה :פמדו! רש״י ד״ה וכה .מזרח
לרינ״א שאס ) 0אפשר להדליק מן
דכרותיד .סצי לוג שיערו נה ללילי והכי .צ״לולהכי:
הישנה א״כ גס השאר ידליק ממנה אכחושי מצוה קשיא קשיא מאי הוי עלה א״ר
הפסילה
ומאי פרין לרנ כיון דהוציא
הדלקה סקופס טנס הגדולים ואס ידלק כיוס
הונא כריה ררב יהושע חזינא
הישנה מן הנר סו ליכא לא משוס
לנר איואי הנחה )וכלילה( נלילוס הקצרים ידלק
מנר
מרליקין
מצוה
עושה
אנל תורה אור
כזיון מצוה ולא משוס אכסושי מצוה
פסוס לא שלא יכנה נטנס כלילה
גנז׳ א[ מחוץ לפרכת
אלא ודאי א״א לעשוס כן וכשנא עושה מצוה אין מרליקין מנר לנר ראיבעיא והסויה אמרה מעיג עי נקי:
הערת באהל מועד,יעריןד
עושה
הנחה
או
מצוה
עושה
הדלקה
להו
להטיג היה מטינ כל מה שכנר
נין
הניוס
מדליק.
דיד
וממנד
אתיו אהח מערב ער בקר
והפסילה היסה כנה מאליה אלא מצוה ת״ש ראמר רבא יהיה תפוש נר חנוכה
העיניס :וכד דיד מפיים .הטכס לפני ץי תמיר ’חקת ע^ם
הניוס שילק כל היום ואינו מטינו לררתיכם;
כעוד שהפסילה ישנה כנר מערכי ועומר לא עשה ולא כלופ שמע מינה הנחה
דולקס היה מדליק ממנה השאר והיה עושה מצוה החפ הרואה אומר לצורכו הוא עד העיד ומשנה זו נס״כ שנויה
מטינה ונוסן כהשמן ופסילה סדשה רנקיט לה ת״ש ראמר רבא ״הדליקה בפניפ וסנייא ליה דמזיס ומעיד מונסין
ומדליקה מן השאר וכה היה מסיים והוציאה לא עשה כלופ אא״ב הדלקה והכי סניא לעיל מיניה להעלוס ני
היינו ההדלקה'• :והא דכא כיון עושה מצוה הדלקה במקומו בעינן משופ סמיישסהא ני מעיני סמיישממנו
דקכיעי נדור! כו׳ .כמ״ד נפרק נ׳
יהא מססיל ונו יהא מסיים ומילא
מדוס )ס>םים ל׳ סם (:דנרשל פרקים הכי לא עשה כלופ אלא אי אמרת הנחה כסיד להעלוס ניוס ש״מ הוקנע ני
היה דמשמע הסס דמסונר הוה והיה עושה מצוה אמאי לא עשה ולא כלופ אסל להססיל נו נכל יוס וזהו ני
של פרקים כדי שיוכל להטינו יפה החפ נמי הרואה הוא אומר לצורכו הוא מעיני השני של מזיס והכי סנן
ואיכא מ״ד הסס דלא הוה קנועאלא רארלקה תא שמע ראמר רבי יהושע בן לוי )חסיל לג( נכנם ומצא ניוס מזיסיס
היה מסלקו לגמרי נשעס הטנה
דולקוס מישן המזיסי ומניס אס
עששית
ואסר כן מניסו :מאי דוי עלד.
המעיני דולק שממנו מדליק אס
סימה מאי קמינעיא ליה ומאי קאמר נמי סזינן אי הדלקה כו׳ הא המנויה נין העיניסמצאושכנה כגון משמסשמעון הצדיק מדליקו
לכאורה משמע דהלכה כשמואל דהא רנה ענד כווסיה וא״כ קינסא ממזנס העולה ונראה כעיני דאמוי יננן קניעוסא כנישני משוס
נמישרי דהא ע״כ נקינסא פליגי ונניזוי מצוה דהא מאן דמפרש דאין מענייין עלהמצוס וכי עיילכהיכל נקמא פגע ניישא וכיהלא
טעמא דרגמשוסאכסושימצוה איסוסג וצ״ל דאינוסופם דנרי רנה מצי לאססולי יכסיג יעיון אוסו לפני ה׳ צייןשיהא אסל סוצה לו
עיקר ומנעיא ליה אי הנסה עושה מצוה ואסור לרג מנר לנר משוס דאילאלא קיינן ניה לפני ה׳ והכי אמיינן נמנסוס )לן־ נם (:יכסינ
ניזוימצוהכמו נקינסאאוהדלקהעושהמצוה ושרי כמוכמנורהדלא כני מעיני לפני ה׳מכלל יכולהו לאו לפני ה׳ כו׳ ונה היה מסיים
סיישינן לאכסושימצוה ומסיקדהדלקהעושהמצוה ושרי א״נמצאסי ההטנה לפישהשאר היה מטינשסריס וזו מטיג נין העיניס ואוסז
נשס רינ״ס דמינעיא ליה אלינא דשמואל דהילכסא כווסיה אישרי הישנהנידואומניסהככליעי)א•שנוסןשמן ופסילהומדליקה ומדליק
נקינסאאילאו ומינעיאליהאיקי״לכמושאמרלמעלהדלמ״דמשוס ממנה אס השאר והא דאמיינן נסדר יומא )לן־צג (:הטכס ה׳ ניוס
נזויי מצוהשרי להדליק מנר לנר לרג ואס כן נקינסא פליגי ושרי קולסלהטנס נ׳ ניוסמשמעכולהוהוהמטינשסריס ויליףלהמקראי
שמואל נקינסא או דילמא לא קי״ל הכי ומנר לנר נמי איכא ניזוי היינו נשלא הי׳הנם מסקייס והי׳מוצאושכנהדלא סמן קיאאניסא
מצוה ואסר רג )פי׳( דהנסה עושה מצוה ולא דמי למנורה ודוקא וכל זמןשהיו ישראל סנינין היה דולק כל היום והיינו עדוסה :ודא
מנר לנרשרישמואלאכל נקינסאאפילושמואלמודה דאסור ומסיק דכא כיוןדקביעי נרות.כמנורה ולא היה יכול לנסק ני מעיני מן
סזינן דאינעיאלן ואפשיטדהדלקהעושהמצוה ומדליקלרגמנרלנר המנויהלהדליק נוהאסייסעל כיסיןהאדקסניממנההי׳מדליקלא
כמו כמנורה ולשמואל אפילו נקינסא שרי :דאיבןןיא לדו סגי ילאומשקלקינסא :ואדלוקי.לקינסא מני מעיני ונההיאקינסא
דדלקדעושד מצוד כו׳ .ונפקא מינה אס הדליקה סש״ו או הניסה :מדליק אס השאר :בפתילות ארוכות .כל הפסילוס יוצאוס סון
מכנה
לניוסיהס עישמגיעוס זו לזו ומדליק ממנה הסמוכה לה והשאר זו
מזו :פוקפוק למ׳׳ד כו׳.להא לדידיהמשרגא לשרגא אסור :אידדלקדעושד מצוד.אי המצוהשלסנוכה סלויה נהדלקה מדליקין כיאשכסן
כמנורה :ואידנדדעושדמצוד .ועיקר מצוסהסליא נהנסה :איןמזיליקיןמנרלנר.להדלקהלאומצוה היא כולי האי :דאיבעיאלדו גרפי׳.
כלומר להא מילסא כני אינעיא לן ומפשטא דההיא נעיא מיפשטא לן הן :דיד תפוש נר דנוכד .נידו משהדליקה עי שכנסה :ועומד.
לאו דוקא אלא כן לשון הש״ם :לצרפו.להשסמש וליכא היכר נישא :בפניפ .נניס :ודוציאד לדוץ .כדאמי לעיל לציין להניאה על פסס
ניסו מנסון :אי אמרתבשלמא דדלקד עושד מצוד משום דפי לא עפזד ולא כלום .יכיון זזו היא מצואה ציין שסיעשה נמקוס סיונא:
עששיס

ל א ב מיי׳ פ״ג מהל׳ מעשר
שני הצר ’מ:
לא ג מיי׳ פ״ג מהל׳ תמTין
הלכה יד:
לכ ד ה מיי׳ פ״ד מהל׳
פנוכה הל׳ מ תמג עשין ה
מוש״ע א״ת תי תרעה
תעיו א:

גט׳ א(מנסוח סו:
](3נמנמוח סו :איח׳
רבא וכ״א נילקוט
סרשח חצוה רמז שעס[
ג ( ח ^ לג .ס״ז מ״א
ד( ]דף צס[:
תום׳ ה(]נילקומ סוף
פקודי ליח׳[ו(]וע״ע חוס׳
מנמוח סו :ד״ה ממנה
וכו׳[

ואסיקנ׳ דטעמא דרם משום
נזוי מצוה וכיון דנר של
מצוה הוא ]דמדליק מנר של[
מצוה לינא נזיוץ מצוה
וההלקה היא המצוה ולא
הנהת הנו נטפה הסמוך
לפתה הלכך מותו להדליק נר
של הנונה מנר של הנונה
שנמצא מרליק מצוה ממצוה
שהדלקת נר השני היא מצותו

)נמוקי תגד׳׳נ(

)ףק Coבי ,ג(

לשון ח כ מי ם ♦ קינסא ־ קיסס)רש׳׳י(:
לעזי רש״י ♦ לונד׳ש■ כעי! פמוט קט! :

לא סגיא■ לא די נזה:

מסורת
די עין משפט
שב ת
פרק שר
במה מדלקין
׳־'״• נר טצוה
״י “ ׳
הש״ם
גמ׳ א(]ססי!יס קיו :עששימ .כלי גדולשל זנוניס גלעז לגטמ״א :דולקס.שהלגיקה מכבה ומגנידד ומנידד וחוזר ומדליק מינעי ליד .וא״ש אמאי לבאב מיי פ־י פ־ל׳
מגילה
(הוכה ד.מו.ערר!  [Jלמלוש שגונה גע״ש :ומדליקה .למלוס הלילה :ריו נאומו ר;פ.
'!״ן
מננה ו
שוזר ומדליא נהגנהה פגי ניון דהגשה עושה מוש״ע מ״מ הי “מרפה
3
העיף א' :
ג(]מה׳ שגזרו יווגיס על נל נשולוש הגשואוש להינעל לטפשרששלה ועל יד מלוה דאטו מי גרע דלואה ועומדש מהדליאהשש״ו וי״ל דמיירי
הוסריס ס׳׳כ הלכה ו[
ש״ו דהשס לד ג ד מיי שם מוש״ע שם
ש
מהדליאה
גרע
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שנ
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מפיני.
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ר
אי
אנמאי.
הגפ:
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א
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בא״י
ל(]צ׳׳ל
העיף ג:
שעשה נסים וכו' אנפגאי ללמוד שורה :עלי .נשנילי:
שמדגיאה נעשה ניכר הדני שהוא לה ה וז מ«׳ פ״דשם הל׳
ושהחיינו וכו' וכ״א נגו נידאי .ננישי :משון• נדוריד .עששית »שהיתה דולקת והולכת כל היום
יא המגשם מיש״ע א״ח הימ!
מדגיאהגשםשנונה.רינ״א:
והרא׳׳ש[
נהר׳׳ף
שמןז מינד דדלקד עושד מצוד .רשג העיף  tיהימ! מרש
אימא איגו ממהר לנלוש כשמן זיש :צליל כולו למוצ״ש מככה ומדליקה אי אמרת
ה( ]נשאלחוח הי׳ כו
סעיף א:
רב נחמן בר יצחק[ נדוריד .ללול ומאיר :לגנל .מלאשי כשלמא הרלקה עושה מצוה שפיר אלא אי
וא״נ מושר להדליק מגר לו ח מ«׳ פ״ה מהל׳ שנת
אמרת הנהה עושה מצוה האי מככה לגר ומכל מקום כיון שנהגו העולם הל׳ יא שמג לאוי! סה מוש״ע
ו( דמאי ס״א מ״ד ז(]לסי נששוג׳ הגאוגי'שמעשגין כלי זנוניש
א״ס תי רשד שפיף י ישימ!
סרש״יד׳׳ה והיה ממגל כו׳
להשמייאיןלשנושהמנהג:
מרפג תעיף מ:
המיך הש״ה אהיסא דקרא נעשן שמן זיש עד שמשאיר וגורר ומדליקה מככה ומגכיהה ומניהה ומדליקה
כמ״ש חוה׳ כחונוח כע .הששרורי׳ וגושן נושמן אימעא
מריש דוד מדור מר אמשדא לז ט מיי׳ פ״א מהל׳ מפילי!
ומגנל מיכעי ליה ועור מרקא מכרכינן אשר קדשנו
דשומשמי .נראה דאנר הלכ׳ ד תמג עשי! כה מוש״ע
שון
ל
שו
או
שה
מ
מ
ו
מה
ש
נ
שו
ומיינ
נו
הד״ה אלו וכ! כחנו
א״ס תי לנ תעיף ג:
נשאר הדיו :לעשן .גמי נדפרישיש :שרק .כמצותיו וצונו להדליק נר של הנוכה נש״מ
דוכחא ועי׳ נ״מ  :TPמני!
שנונה קאי ומשוס טעמא ימפיק לח י מיי׳ פ״ג מהל׳ מנוכה
לערוס שלא יחרוס דכחי׳
הדלקה עושה מצוה ש״מ והשתא ראמרינן דגפיש גהוריה טפי אנל לני שנש הל׳ ד תמג עשי! ה מוש״ע
יער
ל
ש
פרוגיי״ל
טן!.
ק
גומא:
ולא יראה נך ערוח
א״ס תי׳ מיש תעי א נ ג:
דנר נמושאגו עושים משל שרן :דרואד .הדלקה עושה מצוה יהרליקה הרש שוטה פשיטא ישמן זי
ש מלוה מן המונשר לט כ מיי׳ פי״א מהל׳ נרסמ
ע״ש סרש״י[ ח(לעיל יג.
הא .העונר נשוא ורואה נאשד השלרוש וקטן לא עשה ולא כלום יאשה וראי מדליקה לפי שגמשן אשר הפשילה טפי
הל׳ גתמגעשי! ס:
כחונוח כד .כו :גימי!
רא״ר יהושע כן לוי נשים הייכות כנר הנוכה מנולהו נימונש נמשגישין ינולהו מל מיי׳פ״גמהלסממנוכה
]ניצה לה :מנמוח לא [.דולא ומלאשי נשם רניגו ילשא נן
הל׳ ה ופ״ש נמ״מ:
ט(צ״ל אמר י(חוהסח׳
מויוניה ימיליקין:
י פ״ד מהל׳
דסאהס״אח״כס׳ קדושיה יהודה שאמר משם רניגו יעאנ דלא *שאף הן היו כאותו הנם :אמר רכ ששת
תום׳ יא(]לא :וע״ש הוזאאה נרנה זו אלא למי שלא ״אכםנאי הייכ כנר הנוכה א״ר וירא ימריש בל דשרפיפ יפים לדיו .פירש TD
 O־ל׳ תמג פשי! ה
נקונטרס שרןנ גומא ואין מוש״פ א״מ תי׳ מרפא
נפפיר:
שנ
ליו
או
עדיין
שו
נני
א
הדלי
תפיף א:
נחוה׳ ד״ה עשאה כשירה[ דרואד מניו שדיפ .שעשה גפיס כי הוינא כי רכ משתתפנא כפריטי כהרי
נראה לר״ש יהא ייו אין זה גומא מב ס מיי׳ פ״נ מהל׳ ממנומ
פנייה הלכה ינ:
אושפיוא כתר רנםיכי איתתא אמינא ׳השתא נדאמריגן נפ״נ דגיטין )לז־ >ע .ושם(
ושהשייגושאיןעליו לנרןלהדליאדהא
גליון ה
ש״םלגבל .לא אדליא איהו :מאי ממעט .וראי לא צריכנא רקא מדליקי עלי כנו כיתאי :ננל נושנין נדיו נסם ונסקרא
גמ׳ איכעיא לוד
גומא
קומוס
נגמרא
ש
ר
מפ
ו
ונקומוס
ש
ל
ש
ה
מן
איזו
ימים
ר
א
ש
נ
א
המדלי
לנר
יפין
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השמנים
״כל
לוי
כן
יהושע
א״ר
חוה׳
ע״א
יח
עי׳ לעיל דף
פנ'נ' רש״'
ד״ה אנלדיו :ממעט :פל יומי אידיד .שהרי נל
ושמן וית מן המוכהר אמר אכיי מריש הוה ודיו גמי אין זה מי עפליס שרגילין ר,ט ^1מי! איל! ואי! עושה
ש נהן גומא דהא ננריישא קשגי סר אלא שרף )יוצא ונומף
שמנה הדליאו מן הפן אנל זמן מהרד מר אמשהא רשומשמי אמר האי משך להגי
שם נשנו נמי טריא ועפלא דהיינו מה!( חהוסריו:
משהגיעגו להששלש זמן הגיעגו :נהורי טפי כיון רשמע לה להא דרכי יהושע ה
הגהות
צליל עפליס נשר משמע דלאו היינו דיו
גמ׳ רב שנזואל דיפן צונו .הא לאו דאוריישא היא
כר אלא מדנריהס :מלא דפור.מן הדנר כן לוי מהרד אמשהא רויתא אמר האי
זוטרא מתני הכי כר.
יקשגי נמשגישין ועוד לנשר משמע
נ״נ נאל״ף ולעיל רו״ד :אשר יגידו לן וגד :מעונין נו .נהוריה טפי ואריכ״ל »כל השמנים יפין לדיו ייעני ונייו היא עיקר הנשינה
ושמן וית מן המוכהר איכעיא להו “לגכל או ועוד ינפרק נל היי )ללש לז־ נ .ושם(
רש״י ד״ח חצר .עירוני שלרוש וששומין :משדדפין
כדמפרש טעמא משום נו .נמנוי דאי נעי מפאר לננפיה לעשן ת״ש רתני רכ שמואל כר ווטרא כל אמריגן פלי קורטא יייושא ונייק
חשדא .שהחאה
כר .והוה עגי ושזי ליה נדשגן מאנילין השמנים יפין לדיו ושמן וית מן המוכהר כין דהיינו דיושלנו שהוא קשה ולאשל
כצ״ל .ונדסר׳י ליחא מלוח
ונמנה אש העניים דמאי הלנן ששונ לגכל כין לעשן רכ שמואל כר ווטרא מתני עפליס ואין ירן להגיש גומא לשון
כדמסרש מעמא.
הוהיסו נדסו״ח ר מלח דידיה :ומנרנין עליו .המוליא :הכי כל העשנים יפין לדיו ושמן וית מן דיו שלנו אלא שרן ]יהנא[ היינו
סחח צ״ל הה״ד ואמ״כ ומזנניןעליו .נרנש הזימון :ומפריש המוכהר אמר רכ הונא כל השופין יפין לדיו לשלושיששלאילן נמושאנו עושין ייו
מה״ד משוס:
אודו .אדם שהוא ערום נלומר דלא ושרף קטף יפה מכולם* :א״ר הייא כר אשי שלגו ונן יש נגיה נפ״ק )לז־>(:
שירפגניה תום׳'שדם
ד״ח מכ׳ רוחות .צ״ל לרין לנרוני עליה נהפרששו :ודיד
נשולה זושירפה מלוי וזו אין
אמר רכ המדליק נר של הנוכה צריך לכרך מלוי ונן נפ' נלשעה )שששים לש .ושם(
למעלה קודס ד״ה משוס מדנין קדוש .ולא יראה נן ערוש
משדא:
דנר אפילו דנור דהזנרש השם לא ורכ ירמיה אמר הרואה נר של הנוכה צריך ירק מר יש לו שרן ופניו מנסיפין
יראה נן ערוש דנר :ודאי דדנרידפ .לכרך אמר רכ יהודה ״־יום ראשון הרואה יע״נ ההוא שרן היינו לשלושיש ועל
נגון נר שנונה :פפק דדנרידפ .מכרך כ׳ ומדליק מכרך ג׳ מכאן ואילך מדליק נן היה פוסל ר״ש ס״ששאין נושנין
תורה פיאורהתורה נגון דמאי שהפרששו אינה אלא מכרך שתים ורואה מכרך אהת מאי ממעט נייושלנו ישארלא מיקרי דיו נדפי׳ רב'נו חננאל
; מ׳ א[ על
ואמרי' נש' הנוגה )לקמן  o pנשנו
מפפא :ונעי נרפד .אדוש
היום :ממעט ומן ונימעוט נם נם כל יומי
אשר יורוף ועל
איתיה שלא נדיו הרי אלו יגנזו ומוקמי׳ לה
המשפט רנא אמר .פפא דדנריהס נעי
אשר ייאמרו לף תעשה
אשר נרנה ודמאי אפילו פפא לא הוי אלא מאי מכרך מכרך אשר קדשנו כמצותיו נהקומן רנה )מנשוש לן־ ללי*( נס״ש:
לא תסור מן הדבר
ושמאל :שומרא נעלמא דרונ עמי הארן וצונו להדליק נר של הנוכהי• נוהיכן צונן
הדר
עידו לף ןמין
מעשרין :חצר שיש לד נ׳ פדדיפ .רכ אויא אמר »מלא תםור רכ *נהמיה אמר »שאל אכיך ויגרך זקניך ויאמרו
ומכרכין עליו
ג[ זכר ימות עולם בינו שיש לניש נ׳ פששים פשושים לשלר לך מתים רכ עמרם "הרמאי מערכין כו ומשתתפין כו
שנות דור ודור שאל
אביף לריניששי גרוש נר לנל פשש נדמע׳ ומזמנין עליו ומפרישין אותו ערום וכין השמשות ואי אמרת כל מררכנן
דגדף זקגיף ויאמרו לך:
טעמא משום ששדא שהרואה יהא כעי כרכה הכא כי קאי ערום היכי מכרך והא כעינן *״והיה מהניך
שנורשהניששלוא והרי הואשל
ג[ כי ין אלהיף
שני קרוש וליכא אמר אכיי ^וראי ררכריהם כעי כרכה םפק ררכריהם לא כעי
מתהלו־ נני אדם ויאמרו האשד אינו מאיים
בקרב מחגף להצילף
והןה מלוש נר :מנ׳ רודוד .אשד נלפון כרכה והא יו״ט שני רםפק רכריהם הוא וכעי כרכה התם כי היכי רלא
^תת איביף לפגיף
מחניף קדוש ולא יראה ואשד נמזרש :דשדא דעלמא .נני לזילזולי כה ״ירכא אמר רוכ עמי הארץ מעשרין הן :אמר רכ הונא
בף ערות דבר ושב עיראשרש העונריןמשם נשוא :אפי׳ י׳הצר שיש לה כ׳ פתהים צריכה שתי נרות )״ואמר( רכא ילא אמרן אלא
מ אחד ף:
מרוד אחד ;מי .פנורין הן שהניש משתי רוהות אכל מרוה אהת לא צריך מ״ט אילימא משום השרא השרא
ד[ ובקצרכם את קציר שלוא משוני :ואי דשדא דנני מדא .רמאן אילימא השרא רעלמא אפילו כרוה אהת נמי ליכעי אי השרא רכני
ארצכם לא תכלה פאת שיודעים שאין שלוא :לפון! שדדו .מתא אפי׳ משני רוהות נמי לא ליכעי לעולם משום השרא רכני מתא וזימנין
שדף
לקצר ולקט קצירף נגמר אלירו נדנשי׳ לאשנלה משמע רמהלפי כהאי ולא הלפי כהאי ואמרי כי היכי רכהאי פיתהא לא אדליק כהך
לא תלקט:
נשעש ניליי ולא שיאלה אושה אודם
לנן :מפני נטולע;ייפ .ונולהו מפרש פיתהא נמי לא אדליק ומנא תימרא רהיישינן להשר"רתניא אמר רכי שמעון
להו :שעד פנויד.שאין עניים אללי ״כשכיל ארכעה רכרים אמרה תורה להניה פיאה כםוף שדהו מפני גזל
ויאמר לארונו עני מהר וטול נאן עד עניים ומפני כיטול עניים ומפני ההשר ומשום ״כל תכלה מפני גול
שלא ינאואשריס אנל ענשיישמגישה עניים שלא יראה כעל הכית שעה פנוייה ויאמר לקרוכו עני הרי וו פאה
נגמראלירהשד׳הענייםרואין ונאין:
ומפני
ומפני
׳

)ר׳ש מדעחוי(

)סילופי גירחאות(

)א( ומנרכין היינו נרהמ״ז נג׳

)סילופי גירפאות(

)מרים יז ,יא(

)לגרים לג ,ז(

)לגדם כג עו(

)דקרא יע ,ע(

וכעי׳ )להדליק( ]שידליק[ מי
שהי׳ חייב ונר מצות והנשים
מדליקות עששיות שהיתה
ודלקת כל היום כולו לערב
מכנה ומדליקה ואכסנאי חייב
ננר חנוכה ואי משתתף נהדי
אושפיזי או אם היה נסינ תו
לא צריך .כל השמנים יפין לנר
ושמן זית יפה מכולם המדליק
ניום ראשון מנרך להדליק
ושעשה נסים וזמן .מיכן והילך
מנרך שתים ומניח זמן .היכן
צונו דמנרכין אשר קדשנו
נמצותד וצונו להדליק רנ
נחמן נר יצחק אמר שאל אניך
ויגדך כו׳ ]רנ[ אויא אמר לא
תסור מן הדנר אשר יג Tו לך
הנה צונו אלהינו לשמוע דנרי
חכמים ואקשינן וכי מצוה
מדרננן נעי נרכה והתנן
הרמאי מערנין נו ומשתתפין
נו ומנרכין ומזמנין עליו
מפרישין אותו ערום נין
השמשות ואי אמרת רכל מצוה
מדרננן נעי נרכה היכי מנרך
ערום הא נעינן והיה מחניך
ש ולא יו קנך עו
וליכא ושני אניי ודאי
דדנריהם כגון חנוכה וכיוצא
נו נעי נרכה אנל דמאי האפי׳
לרננן ספק הוא לא נעי נרכה
איני והא יו״ט שני הספק
מדרננן הוא ומנרכינן ומשנינן
התם הוא משום הלא ליזלזלי
נה רנא אמר רונ עמי הארץ מעשרין הן לפיכך לא נעי נרכה נדמאי השתא מן רננן דדייק ואמרי לענין נולד כשהוא מהול אע״ג דקיי׳׳ל )כרנא( ]כרנה[ דאמר שמא ערלה כנושה הוא לפיכך צריך להטיף ממנו דם נרית נחול כיק שהוא ספק
מדנריהם כד מהיל ליה נחול לא צריך נרכה כמו הרמאי .אמר רנ הונא חצר שיש לה נ׳ פתחים נ נ׳ רוחות צריך נ׳ נרות דחיישינן לחשדא ומנלן דחיישינן דתני ר׳ שמעק נ שניל ד׳ דנרים אמרה תורה הנח פאה נסוף שדה מפני החשד כו׳

לשון ח כ מי ם ♦ עששית■ כלי גדול מ1כורח המשמש כמנורה ) ע״פ רש״י(:
ר!נזף ־ש1יף הגדל ציער )ע״ פ רש״י( :
מענפיו ) ע״פ רש״י כר״סות ו .ודנמ׳׳ן שניע״ס ז ,ו( :
לעזי ד ש״י ♦ לנטת״א ־ מנורה :

פרוניי״ל ־ ש1יף נר:

נסיכי איתתא

־ נשאחי אשה ) ע ״ פ

נו: (:

משך נודרי טפי ־1מ! דליקחו נמשך יומר)ע״פ רש״י(:

שרף ־ מי! מומר הנועף מג1ע העץ או

מסורת
השי'ם

עין משפט דו •
שבת
פרק שני
במה מדליקין
נר טצוה
מג א מיי׳ פ״ד מהל׳ חנוכה
מוש״ע הדף פשטה נר חנוכה עדיה משופ פרפומי ניפ» .וגראה ומפניכטולעניים.שלא היו יודעים מחי יקצור אוחס :מפנידוחשד; .מ׳
הל׳ ד תמג עשי! ה
צישנ״א נשאל י״א טנא נהיוס נשנסשיש נהפטיר ננרוס שהעוברין רואין בגמר קצירושהוא מכלה אח הכל לא ידעושנחנה
א״ח תי מרעא תעיף
מוש״עג:שס דזנריהמשוה פישומי נישא וצא נהשמיס נשאישהיא הפטרא ר״א כבר :ונדטום לא רגכלדו .דמשמע שעח כילוי :אטו כולדוו .הני
מד ב מיי׳ שס
תעיף ד:פ״ד מהל׳ ועוד ניון שהמפטיר קורא נשל אנונה ישצו להפטיר מעניושקרא דאמרןלא טעמא דלאחכלה קאמפרשי מאישנאשעח כילוי :אמר
מה
רכ» מפני דזרמאין .העונרין על לא
חנוכהג דהל׳ tמיי׳מוש״ע א״ח תי ומה שמקדימיה לקרוא נשל ר״א
מרעח:יצו תעיף ה משוה דנקריאא האורה ניון דמצי ומפני ביטול עניים שלא יהו עניים יושבין סכלה ואומריה ננר הנפנוה :שוני
יתג תעי׳ ג׳ ותי
ותי׳
מו ה מיי׳ פ״ה מהל׳ שנת למיענד ארוייהואדיר ופרשומי נישא ומשמרין עכשיו מניח בעה״ב פאה ומפני פיוו; .שהנרופ שלפה של פרש  Pהגהות הב״ח
ומנוהין ועושיה לו נא; נצדי נהויו )א( רש״י ד״ה דגי נשא.
הל׳ א׳ תמג לאח תה מוש״ע ענדינן ארוייהו ואדיר אודה אנל השר שלא יהיו עוברין ושבין אומרים תבא
להנניה לו הפפילה והוא הפה נ״נ ע״ל נדף קנוז ע״ג
א״ח תי׳ רתג תעיף א נ:
חנוכה הינא דלא אפשר למענד ארוייהו מארה לארם שלא הניח פאה בשדהו ומשום
מז ו ]מיי׳ פ״ד מהל׳
ש נא; אטן וגה פלל מנוארדנינשא חי׳ ארו:
י
נניהויו
ה
על
מ
ול
) (3ד״ה הוו ליה ננין רננן
הל׳ ה[ מוש״ע א״ח שה פרהומי ניהא עדיף ועוד דנאריאא ״בל תכלה אטו כולהו לאו משום בל תכלה
האורה אין נל נן פרהומי ניהא נינהו אמר רבא מפני הרמאין :אמר רב יצחק יש למעלה מן הנשוי וממלאו שמן
תעיף ד:
הואיל ואהנחו:
והוא נננה דרן הנא; מעט מעט אה )ג( ד״ה ואי לאו נר הכי
מח ז מיי׳ פי״א מהל׳ שאינו מזניר נה נרוא נמו נהפטרה
הוא שאינו:
תרומותהלכה א :ועוד נראה לרשנ״א דעל נן הקדימו בר רדיפה א״ר הונא »נר שיש לה שני פיות יש נו שני נאניה משני צדדין עולה
פניני רש״י של ר״א נדי שהמפטיר יקרא נשל עולה לב׳ בני ארם אמר רבא ^מילא קערה לשני נני אדה למהדרין העושין נר
אנונהויפטירננרואדזנריה:
שמן והקיפה פתילות כפה עליה כלי עולה לנל אפד ואפד :דצזאדז פמדורדז .הגהות הגר״א
גרבי .סאה) :סחונות קיאn (:׳ yהזא והוו רגילי פשרגא .פי׳ לכמה בני ארם לא כפה עליה כלי עשאה שהא
ש מפפנרפ לאמצעיפה ואינו ]א[ גמ׳ דמוקיר רבנן.
כמין מדורה ואפילו לאחר נמי אינה עולה :דומה לנר :נר כיונו ונר רנוכיז .נר צ״ל דדמיל מרננן[3] :
דרוזים רבנן .ורגנ1
ארי
הנעל והאשה לנן אמר
ניפו נשנא והוא עני ואין לו נדי שם דדוזל מרבנן .צ״ל
ואיחימא .״.האוהג ח״ח לו
חגואה.החורה ממזרח עליו גנרי רנרני נפקי מהנא ולאמן אמר אמר רבא פשיטא לי ינר ביתו ונר חנוכה נר
דמוקיר רננן:
ועל זרעו כדאמרינ! געלמא אזא דהוה רגילה האשה לנדה לנן ביתו עדיף משום שלום ביתו נר ביתו וקידוש לאנופשמן לשפי נרופ :שלופ כיונו.
)שנת דף מ (:האי מא! אאמרדנפיאאדגנרארנאסנואה :היום נר ביתו עדיף משום שלום ביתו בעי והני אמרינן לאמן )דן־ נה (:ופזנא
שנני גליון הש״ם
משלוה נפשי זו הדלאפ נר נשנפ
דרמיס רננ! הויי! ליה גני! דבי נשא דרט שיזפי .אומר ר״א
גמ׳ אמר רכא דרוזים
רננ!:
כניפ
דננר נפטר אניו לנן אאמר רבא נר חנוכה וקידוש היום מהו קידוש היום ניפו מצטערין לישנ נפשן:
)מסתי.ד׳ה
רבנן .עי׳ מכוח יו״ד
ואיתימא(
ורננן נהאי לישנא דאי מאייש הוה ליה עדיף התדיר או רילמא נר חנוכה עדיף משום ונלמידי חכמיפ .דנפינ )משציסי[ ני
למימר דני אנוה ואומר ר״א נשה *פרםומי ניםא בתר ראבעיא הדר פשטה נר מצוה ופורה אור על ידי נר מצוה
רבינו חננאל רנינו שמואל שנשנואנין נאונה אה ינר חנוכה עדיף משום פרםומי ניםא :אמר דשנא ואנונה נא אור דפורה :דרכי
הגהות
שרגא.
אני הנצה מאייש נואנין דהנעלא רב הונא ״הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי אכין נגר» .פרש עציה :כ
רש״י ד״ה ומפני
ליה מני אנוה ואה ננר מא נואנין
חכמים הזהיר במזווה זוכה לדירה נאה הזהיר דשנא :חלין! וונני .עונר ושונה ביטול עניי £שלא וזיו
נלומר עונר אמיד :דכי נשא®.אניו יודעים מתי מקצזז
דהנעלא ליה מני נשא ולרשנ״א נרא׳
בציצית זוכה לטלית נאה הזהיר בקידוש ואינא דאמרי פמיו :נפי ,מיניידו .אותד;.כ״נדצ״ל:
דאפי׳ מאייש אשנאן דאאמר ני נשא
)רש׳׳ש(
נפרק מי שהאשין »קמן דן־ קט (.היום זוכה וממלא גרבי יין רב הונא הוה דפפנו נננו :מאחרה ומדלית•נרשל
אבין
דרבי
אפתחא
ותני
חליף
רהוה
רגיל
שנא המון לפשנה :לא ימתו .ארא
לוי נריה דרנ הונא נר אייא אשנאיה
וה׳ תורה אור
לגנלא דני נשא דאגניל ושפי לאוריה נגרא חוא רהוה רגיל בשרגי טובא אמר יפירא הוא להןדרשה דהא נפינ
גמ׳ א[ וביןצרכם את
הענן.
עמוד
יומה:
לפניהה
הוצן
נו׳
נטש ניה אאא אנוה אשנאיה
מינייהו
נפקי
מהבא
נפקי
רברבי
גברי
תרי
קציר ארצכם לא תכלה
וינוללנאונ ננאונה נאשר ירצה» :רב אירי בר אבין ורב חייא בר אבין רב של יוה משלי
ש אורו לעמוד האש פאת שרף לקצר לקט
שהיה עמוד הא
מרה יו׳׳ט »טו שפו; .וא״א ננל
ש נא אודה שישקע קצירף לא תלקט:
)רקרא יע ,ע(
שמניהשאין מדליאין נהן חםרא הוה רגיל רהוה חליף ותני אפיתחא עמוד הענןאלמאאורה ארעא נהני:
רבי נשא הרב שיוכי חוא רהוה רגיל בשרגי לאי,דומי .נעוד היוה גדול :וננינא .ג[ לא ןטוש עטור הענן
נשנא נגזור יו״ט אטו שנא ונמאני׳
טובא אמר גברא רבא נפק מהבא נפק שונה אני :שלא יי,דיפ .דלא מיננרא יומם ועטור האש לילה
אנן אין מדליאין נשמןשריפה ניו״ט
לפני העם:
הות
יוםף
הרב
רביתהו
שיוכי
רב
מינייהו
שהיא של שנא :דרחיפ .אוהנ :הוו
משמע דנשארשמניה מדליאין וי״ל
)שמות  yכג(
נאנ
עליהה
ואהנפו
)י(
רכנן.
כנין
ה
לי
תניא
יוםף
רב
לה
אמר
לה
ומדלקת
מאחרה
דנשאר שמניהדניון דאין נמשנין
רש״י ג[ ני נר מצוה
אאר הפאילה נישרי ניו״ט לא אאי
«»לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש על נן :ואי לאו כר הכי® .שאינו ותורה אור וררף ח»־ם
לילה מלמד שעמוד ענן משלים לעמוד רגיל לעהוא נאורה :ולשריפה תוכחות טוסר:
למישרי נשנא דפשיטא הוא דאינא
)משלי ו ,ט(
למיגזר נהן שמא יטה אנל שמן האש ועמוד האש משלים לעמוד הענן עומד.שאשור נאנילה :שמצוה עליו
שריפה אי שרי ניו״ט אינא למטעי םברה לאקרומה אמר לה ההוא םבא תנינא לכערו .דילמא אפי ניה לידי פאלה
דאנילה :שמא יטה .נדי שיפנער
ואאי למשרי נשנא ניון דנמשן אאר
הפאילה לפי שאינו פשוט לעולה יובלבר שלא יקרים ושלא יאחר“ :אמר מהר :כיופ טוכ .דלינא למיפש
ולא
רמוקיר
נ»
רבנן
בנין
ליה
הוו
רבנן
ררחים
רבא
להטייה לישפרי :כערכ שכו; .והוא
דטעמא דמאון שמצוה עליו לשורפו
גזרה שמא יטה הקשה ה״ר אליעזר רבנן הוו ליה חתנוותא רבנן נט ררחיל מרבנן צרין להדליאה מנעוד יוה נמצא
דהנאמפרש רנה דטעמא גזרה יו״ט הוא גופיה הוי צורבא מרבנן ואי לאו בר הכי שורף אדשיה ניו׳׳ט ולאמן נפראין
אטו שנא ולאמן ודן־ נל (:מפיק הוא משתמען מיליה כצורבא מרבנן :ולא )ין־ ני (:ילפינן מקראי דאין שורפין:
ננרנא
מקרא דהוא לנדו והשינ לו רנינו בשמן שריפה ובו׳ :מאי שמן שריפה אמר רבה
שמואל דע״נ לאמן הוי רנא שהוא
לו ישמן של תרומה שנטמאה ואמאי קרו לה שמן שריפה הואיל ולשריפה עומר
אאר אניי והנא רנה שהרי משינ
אניי אלמידו וגה פליג עליה רנ ובשבת מ״ט לא מתוך שמצוה עליו לבערו גזרה שמא יטה א״ל אביי אלא
אהדא אנירו אןאשה מאי פרין הנא מעתה ביו״ט לישתרי אלמה תנן ״אין מרליקין בשמן שריפה ביו״ט גזרה י״ט
אניי אלא מעאה ניו״ט לישארי והוא אטו שבת רב חםרא אמר לשמא יטה לא חיישינן אלא הבא ביו״ט שחל להיות
גופיה מפיק לאמן דאין מדליאין ע״ש עםקינן לפי ״שאין שורפין קרשים ביו״ט והא מרקתני םיפא אין מרליקין
נשמן שריפה מעולא שנא נשנאו בשמן שריפה ביו״ט מכלל ררישא לאו ביו״ט עמקי׳ א״ר חנינא ממורא מה טעם
ונראה לפרש דאניי ורנא לאמן לא קאמר מה טעם אין מרליקין בשמן שריפה ביו״ט לפי שאין שורפין קרשים ביו״ט
איימיאמאידאאמר מ״טאיןמדליאין
תניא
לפי שאיןשורפין אדשיה ניו״ט וליא
להו האי גזרה ]ארומה אטו אדשיה[ אלא איימי לפרושי מנ״לשאיןשורפין אדשיה ניוה טונ ורשנ״א מפרש הני אלא מעאה ניוה טונ
לישארי אי אמרא נשלמא דמיירי ניוה טונשאל נערנ שנא וטעמא לפי שאין שורפין אדשיה ניוה טונ נדמואי לה רנ אהדא שפיר
אלא ניוןשאמרא טעמא דאין מדליאין נשנא גזירהשמא יטה השאא לא מצי לפרושי דניוה טונ אין מדליאין לפי שאין שורפין אדשיה
ניו״טדהא מהשיין יו״ט למיאני הנא ניון דניו״ט טעמאאארינא הואאלא צריןלפרש דניו״ט נמישמא יטה ומאי יטהשיין ניו״ט ולפ״ז
מאיישנ לישנא אלא מעאה דמשמעשיש לפרש נענין אארשלא יקשה ניו״ט לישארי ולא אשה דאניי אדאניי ואה אאמר דהנא גזר רנה
יו״ט אטו שנא ושנא גופיהשמא יטה א״נשנר דגזרינן גזרה לגזרה ונריש פיראין אאמר היא גופה גזרה ואנן ניקוה ונגזור גזרה לגזרה
ולא
א(]נרכוח [.T
](3חוסחח׳ סועה ח״ד[
ג(]לקמן כד [:ד(]לקמן
מו[:
כד :מנמוח
תום׳ ה(]ועי׳ חוס׳ נ״נ
יג:ד״ה אמציא[

אמר רב הונא ]נר[ שיש לו נ׳
פיות עולה לב׳ נני אדם אמר
רם מילא קערה שמן והקיפה
פתילות עולה מנק פתילות
לנני אהם .אלו הן מן המההרין
שצרינין לנר לכל אחה ואחה
ואם לא נפה עליה כלי נעשת
כמהווה ואפילו לאחה אינו
עולה .אמר רנה נר ניתו עהיף
מנר חנונה ומקהוש היום
משום שלום ניתו שנאמר)איוג
ה( ו Tעת ני שלום אהלך ונר
חנונה עהיף מקהוש היום נהי
לפרפומי ניפא .אמר רם הונא
הרגיל ננר חנונה הוויין לו

לחשינה נע״ש .אמר רם יופף
תנינא לא ימיש עמוה הענן
יומם וגו׳ מלמה שעמוה הענן
משלים לעמוההאש כלומר נא
עמוה האש ועהיין עמוה הענן
קיים .פנרה לאקהומי טונא
תנא ליה ההוא פנא ונלנה
שלא יקדים ונלנה שלא יאחר
אלא נעת שקיעת החמה קודם
נמעט תהיה הדלקה;
נשמן שרפה .אוקמה רם
חפדא ניו״ט שחל להיות
ע״ש עפקי׳ דנעי אדלוקי נר
של שנת מנעוד יום ונמצא
מדליקו ניר׳ט ואין מדליקין
שמן שרפה ניו״ט דקיי״ל
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מסורת
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שבת
פרק שני
במה מדליקין
“*
הש״ם
 1גמי לא מט א מיי׳ פ״ג )מהל׳
גנז׳ א(חוססחא ס׳׳נ גגרכו! רמזון .גאפגה פשיטא  1Jשהרי
ו5הודאה גקגעו ולא גזרי׳ גסן לאון אלג מהואןשמן אטו לא גאן דכלא )D
תפלה הל׳ יג ופ״ג( מהלכות
](3חוססחא נרכוח
ג(ס״א ס״ג כדאמריגן!עי!י< :לאמזכרינן!.א אייגו!הזכיר :אינומזכיר.אינו
אםויאלא אטושאין מהוסן אע׳׳ג דכאלג מהוסן גזריגן גזרה לגזרה כרכות הלכה ו פמג עשי! ס
ע׳׳ש וקצ׳׳ע[
ל״ג צרין להזכיר :מה ו1פלד1בברכו! וזודאוז.דהא כו!ה מי!סא דפגוכה
דגזיי׳ אטושאיגו מהוסן ושאינו מהוסן אטושמא יטה האלאאשיג מוש״ע א״ת פי תיפג
רש״י ד( ]דף כא[:
פעיף א:
מעין
ואומר
הארן:
גגרכס
בוזודאוז.
נאקנה:
ה
להודא
עיקרה
הפסילה
ר
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איגו
ש
לפי
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ודאי
מהוסן
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ש
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ר
לגז
ה
ר
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ה(]צ״ל נערניח ושמדח[
נ ב מיי׳ פ״כ מהל׳ כרכות
תום׳ ו(עיי 1רש״א המאורע בעבודה .לבקש ראמים על
אכל הכא משוס שמצוה עליו ליס הלכה ה שמגשש מוש״ע א״ת
ז(]וע״ע חוהסוח
תי תכד:
מגעה ישראל ועל ירושלים להשיג עגולה תניא כוותיה ררב הפרא »כל אלו שאמרו לן למימי ודאי יטה וסיח ר׳׳י דהכא
יח .ד״ה ר״ח וחוס׳ ר״ה
אין מרליקין בהן בשבת מרליקין בהן ביום לא אשיג גזירה לגזרה ייו׳׳ט ושכס נא ג מיי׳ פ״כ מהל׳ תפלה
וחוס' למקומה לעשוא קרגמא היום :שני
כג .ד״ה
הלכה י שמג עשי! ימ מוש״ע
משוסושאי![ וחמישי.משמעשל כל שגאוא השגה
מגילה כנ:ד״ה
טוב חוץ משמן שריפה לפי שאין שורפין כי הדדי גיגהו כדאמריגן נפרק נמה א״ש שי תככשעי׳ א ושימןתצ
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קרשים ביום טוב :איבעיא להו מהו להוביר
נב ד מיי׳ שה הל׳  Tמור
משאר ימוא השגה :של תעניות.
של הנובה בברכת המזון כיון רמררבנן המסומר וקשה לישנ׳׳א דהכא גזריגן וש״ע א״ש שי תקשה
הגהות
העיף א ג:
לבי רבא .שהיו גוזרים אעגיוא על הגשמיםשגי הוא לא מרכרינן או רילמא משום פרפומי יו׳׳ט אטו שנס וכריש כל הכלים
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ק
)לקמז דף
צ״ל רנה:
נד ו מיי׳ שה הל׳ יג שמג
ושל מעמדות .כלומר לימים של ניכא מרברינן אמר רבא אמר רב כהורה
ל
ש
גזרוס
ס
שוו
ה
ל
אין
א
מ
ש
ו
גזייג!
שה מוש״ע א״ש שי׳ תרפכ
רב
העיף כ:
אחדבוינרג:א״ר מעמדוא שהיו מאעגין ארגעה אמר רב הונא אינו מזכיר ואם בא להוביר סכמיס זו לזו אוסס שאיגס כמלאכה
מתנא.נ״נ צ״ל
אעגיוא כשכא שגי ושלישי ורכיעי מוביר בהוראה רב הונא בר יהורה איקלע אאס :גזירה ידט אמו שגוג.
רש״י ד״ה ערכית.
ושותה ואמישי ומעין המאורע דידהו אפלא לבי רבא כבר לארבורי בבונה ירושלים וקשה לישנ׳׳א הא דסגן נפ׳׳ג לניצה פניני רש
אעפ״י שאוכל
מתפלל .שס אעגיא :ערבית .לילי כגישאן ואע״פ אמר להו רב ששת כתפלה »מה תפלה )דף גז1 :שם( מעשה ו
שאל י׳ טרפו! אחדבוי.שס מכס :
כל)חעניחהללהיא (:נגרסחנו שאוכל ושואה כל הלילה מאפלל בהוראה אף ברבת המזון בהוראה :איבעיא עליה ועל האלה שגטמאס ואמרו לו
אפלא אעגיא מאאי שגכגם היום
לא יזיזם ממקומם והשסא לרנה
לממרמחסלל:
םכא להו מהו להוביר ראש חורש בברבת
תום׳ ד״ה גזירת והכי גמי אמר רג הוגא כמ
המזון אמאי לא יזיזגה והא אזיא להיסק הבינו חננאל
שמן .אעגיא )ין־ יא (:יאיד שקכל עליו אם תימצי לומר בתנובה ררבנן לא צריך סאס סנשילו ילא שיין כה למיגזר
דגזרינן חלה
אטולמחוק אעגיא אף על פי שאוכל ושואה כל ראש חורש ראורייתא צריך או רילמא יו׳׳טאטושנס כמוכשמן ולפי טעמא
כצ״ל ומלח נשנח
וכ! ליחא נהעחקח הלילה מאפלל אפלא אעגיא .וכאשו׳ כיון רלא אפור בעשיית מלאכה לא יאין שורפי! קרשים כיוס טוג )יאא
המהרש״א:
הגאוגים מצאאי כיייאאשגו רכואיגו מוברינן רב אמר ^מוביר רבי חנינא אמר אינו וצרין לדסוק יגזריגן אלה נשנס
אמר
אטושמן'•:
ד״ה התני .משום פעמים שאדם שרוי כאעגיא ואיגו מוביר אמר רב וריקא נקוט ררב בירך רקאי
תפלת מומן^ נראה דצ״ל מאפלל ופעמים שאיגו שרוי כאעגיא רבי אושעיא בוותיה רתני ר אושעיא טנימים תניא כוווגיה דרג הפרא .וא׳׳ס
מעין
והא משמע און משמן
חסלה :המאורע נשומע ומאפלל הא כיצד כאן ככגיםאה כאן שיש בהן קרבן מוסף בגון ר״ח וחוש״מ ערבית
כיציאאה כלומר ערג אעגיא אע״פ
עשרה שריפה דאין מדליקי! נשנס ולא
שעאיד לאכול לאאר אפלה מאפלל ושחרית ומנחה מתפלל שמונה
ניו׳׳ט וה״גו ילא כרגאסדא דלדידי׳
אפלא אעגיא וליל מאראו אף על פי ואומר מעין המאורע בעבורה ואם לא אמר מדליקי! נשנס וי׳׳ל דה׳׳ק כל אלו
שעודגו כאעגיא כשמאפלל אפלא מחוירין אותו ואין בהן קרושה על הבום שאמרו אין מדליקי! נשנס מדליקי!
ערכיא איגו מאפלל אפלא אעגיא ויש בהן הזברה בברכת המזון ימים כיוס טור וכ׳׳ש אוסו שמדליקין
ושוף דכרי הגאוגים כאכו אכל אין שאין בהן קרבן מוסף בגון שני וחמישי נשנס מדליקי! כיוס טור און משמן
אגו רגילים לומר ערכיא ואפילו )ושני( ותעניות ומעמרות שני וחמישי מאי שריפהשאף על פי שמדליקין נשנס
איןמדליקי!כיוסטוגוכר:
שאייא שמא יארע לו אוגם אולי או עבירתייהו אלא שני וה׳ וב׳ של תעניות
כולמום ויטעום כלום וגמצא שקרן
מתפלל איבעיא להו מהו להזכיר של
כאפלאו :אין מהזירין אותו .דלאו ומעמרות י ערבית ושחרית ומנחה
חנוכה ככרכו; המזוז.
בשומע
המאורע
מעין
ואומר
עשרה
שמונה
דאור״אא גיגהו :בברכת המזון.של
סימה דהן מילסא הוה ליה לאסוקי
ערכיא ככגישאו וכ״ש כיציאאו שככר תפלה ״ואם לא אמר אין מחוירין אותו
לעילגנימילידסגוכה:
בהן
ואין
הבום(
על
קרושה
בהן
״)ואין
במובפין.
עכר היום :של חנוכה
מהן להזכיר של חנוכה ככהמ׳׳ז.
נספלה פשיטא ליה דמזכיר
כאפלא מוםפין דשכא וי״א שכאון הזברה בברבת המזון :איבעיא להו מהו
ימי אגוכה מהו להזכיר על הגיםים להוביר של הנובה במוכפין ביון רלית ביה משוס דספלה נצנור הוא ואיכא
כהודאה :גד׳ תפלות .ערכיא מוסף בריריה לא מרכרינן או רילמא יום פרסומי גיסא אכל ננהמ׳׳ז שנניס
ליכאפרסומיגיסאכוליהאי:
ושאריא ומושף ומגאה וכיון שאוכא
ר הוא שחייב בארבע תפלות רב הונא ורב
אפלה זה היום איגה פאואה משא
נחמן מזכיר בהודאה .דעל הגסיס
רב
מוביר
אינו
תרוייהו
ראמרי
יהורה
אפלוא של יום :אין נגיא גר׳ה.
הודאההיאולאספלה:
אביי
אמר
ימוביר
תרוייהו
ראמרי
יוחנן
ורבי
הכא גמי הואיל אלמלא ר״א אין
בבונה ירושליפ .כמו נר׳׳א
מוםפין כאמכה לא כעי לאזכורי :לרב יוסף הא ררב הונא ורב יהורה ררב
שאומר יעלה וינא כנוגה
הפא איתיה )“•גשהרית וערגית( הוא ראמר רב גירל אמר רב ראש חרש ירושלים ומשוס דיעלה וינא היא
ומנחה .וכיון שהיום מאויג כארכע שחל להיות בשבת המפטיר בנביא בשבת ספלה וסאגוגיס סקמה כנוגה
אפלוא כזו כן זו :המפטיר גנגיא אינו צריך להוביר של ראש חרש שאילמלא ירושלים דהיא גמי ספלה וני׳׳ס
גמנהה גשגת .מצאאי כאשוכא שבת אין נביא בראש חרש מי רמי התם נביא סיקגוה נענודה שהיא ספלה להשג
הגאונים שהיו רגילים לקרוא כגכיא
בערבית ישראל לירושלים :או דילמא כיון
כשכאוא כמגאה עשרה פםוקים ברר״ח ליבא בלל הבא איתיה
הלא אפור בעשייו; מלאכה כו׳ .והא
רב
ראמר
רמיא
להא
אלא
ומנחה
ושחרית
ונימי פרם״ם גזרו גזרהשלא לעשוא
דאמר נפ׳׳ג למגילה )דף גד :מם(
וכיון שגםאלקו גםאלקו :אין נגיא אחרבוי אמר רב מתנה אמר רב יום טוב כלשיש נו ניטול מלאכה לעס כגון
גמנהה גיוב מוג .ואף על גנ שחל להיות בשבת המפטיר בנביא במנחה סעגיס צינור וט׳ נאג קורץ שלשה
דאיאיה שאריא הואיל ומגאה לאו בשבת א״צ להזכיר של יום טוב שאילמלא ושאין נו ניטול מלאכה לעס כגון
משום יום טוב אאי לא מזכריגן :שבת אין נביא במנחה ביום טוב ראש אודש ואילו של מועד קורי!
ככל
ד׳ היינו מנהג נעלמא שאין רגילין
ולית
לעשוסמלאכה'(:
לתני ר׳ אושעיא )כוווגיה( כו׳.מהכא לא הוי נעי למיפשט לעיל דאינו מזכיר אגוכה ננרכסהמזוןדאיכא למידאי דדוקא נקט סעטוס
ואיפכאליכא למיפשט דדילמא גקיט
גיסא
פרסומי
ומעמדוסאכלאגוכה ופוליסאףעל פישאין נהן קרנן מוסף ציין להזכירמשוס
סעגיוס ומעמדוס משוס ספלס מוסף והוא הדין דאגוכה ומיהו אף נאגוכה ופוליס אס לא אמר נספלה אין מאזירין אוסו כדסגיא נהדיא
נסוספסא דנרכוס )פרק ם׳׳ה( :תצןניות וטעמדוו; ערביו; שהריו; ומנחה כו׳ .מה שפי׳ הגאוגיס שאין אגו רגילין לאומרה ערניס
ואפילו שאריס שמא יארע לו אונם אולי או נולמום ונמצא שקרן נספלסו ומה שש׳צ מספלל שאריס היינו לפי שא׳׳א שלא יסעגה
אאר מהס וקשה לר׳׳י אס  pהיאן לוה ארס סעגיסו ופורע הלא ימצאשקרן נספלסוקורס סקגס הגאונים ולעיל נפ׳׳ק )דף י (.6דאמר
ליזוף מר וליפרע הלא כנר הספלל ספלס סעגיס :אלא להא דמיא ואמר רב אהדבוי כו׳ .סימה סרסי מילסא דרג למה לי
לאשמועיגןיוסטונשאללהיוסנשנסוכ׳׳שראשסודשדליכאגניאכללוסירןר׳׳ידאדאמכללאנירסהאיסמר:
שאלמלא שבו; אין נביא במנחה .וקשה לר׳׳י דסגן נפיק שלישי למגילה )דף ג .6ופס פ׳׳ם( נשגי ונאמישי ונשנס נמצאה קורי!
שלשה ואין מפטירין נגניא וסירן ר׳׳ס דגניא דהכא היינו כסוניס שהיו מפטירין נכסוניס נשנס נמגאה כדאמר
נפרק כל כסני )לפס! דף  crppנגהרדעא פסקי סידרא נכסוניס נמגאסא ישנסא ונמגילה איירי נגניא ממש:
וליס
עין משפט
נר טצוה

)יענ״ז(

)פדר הדורות(

)רא״מ הורורן(

שאמרו חכמים אין מדליקי!
בה! בשבת אבל מדליקי! בהן
ביו׳׳ט חוץ משמ!שריפהשאי!
שורפי! קדשים ]פסולץ[

)רש״ש ,תילופי גירפאות(

)רא״מ הורורן(

רנא מזכיר של חנונה
בברכת המזק בתפלה
מה תפלה בהוראה אף ברבת
המזק בהוראה אמר רב מזכיר
של ר״ח בברכת רמזו! התני
רם הושעיא ימים שיש בה!
קרם! מוסף בגו! ר״ח וחוש׳׳מ
ערנית שחרית ומנחה מתפלל
י״ח ואומרץ מעי! המאורע
נענורה ואם לא אמר מחזירי!
אותו ואי! נהם קרושה על
הבוס ויש בה! הזברה
כבהמ״ז .ימים שאי! בהם
קרם! מוסף טו! שני וחמישי
ושל תעניות ומעמרות ערני׳
ושחרית ומנחה מתפלל י״ח
ואומר מעי! המאורע נשומע
תפלה ואם לא אמר אי!
מחזירי! אותו ואי! נהם ק Tוש
על הבוס ולא הזברה כבהמ״ז

עין משפט
נר מצוה

כד:

במה מדליקין

פרק שני

שבת

נה א מיי פי״ 3מהל׳ מפצה
רפד ולי ת וזילכמא ככל וזני שמעממא .פי׳ נאוגטרס נרג הו;א ור 3ככלהנישמעממא.רכהולא ורכ יהודה ור 3גידל ור 3אסדכויאלא
הל' מי מוש״ע א״יו תי
יהודה ורג גידל ורג אסדנוי ואומר ר״י דלא היהלו לממס כספלה אסס כן סכרסה לכל דכר היוס ומזכיר :צריך לוזזכירשל
p״ 3יקי׳ מכה
תעיו ג:מפצה דר 3גידל נהדייהו דאפילו רינ״ל מודה דאי! לרין להזכירשלראש שכס.לומר וסס!ללו אס יוס המלוס ואס יוס הכפוריס הזה וסוסס
נו ב מיי פ״ 3מהל׳
* ' »”™ סדש3ג3יאכיו!דלכיא3ר״סליכאכלל וקאגומהגי!שלאלהזכיר״*• :מקדש השכס ויוה״כ ואע״פ שאי! ספלס לעילה כשכס :יום ולוא
שנתחייג גד׳ תפלות .לאו חסלח
נז ג מיי פ״מ....מהלכומ מפלה איכא כינייוזו דרכ כרונא אמר
הל׳ י 3שמג עשי! ימ מוש״ע
רכ ולא מכיימי .האשה ולית הילכתא »ככל הני שמעתתא אלא כי הלילה בכללאלא חסלוח היוםשחריח
א״ח שי׳ ישחשעין־ש״3ג :ישי מדמ ריכ״א אמאי לא משיימי והא אמר הא רא״ר יהושע בן לוי ״יום הכפורים שחל מושף מנחה ונעילה :שליח ציגור
נח ד מיי׳ פ״ה מהל׳ ש3מ כהמוכר פירוס )נ״ל לו 5נ (:דכל להיות בשבת המתפלל נעילה צריך להזכיר חיורד ערגית .המחסלל ברכח מעין
יגיי■״״■ג״ח״» ״יי סגא3סרא לטפויי אסא “וי״ל דהכא של שבת יום הוא שנתחייב בארבע שבע קונה שמיס יאיז מגן אבוח
’־נט•״־ה‘״״״'״״’״־•ויי
בדברו :משום סכנת .מזיקין שלא
מיישםהל׳יאמוש״ע דאיכא ג׳ סגאיס איכא למימר דלא תפלות קשיא הילכתא אהילכתא
אמרת היו בחי כנסיותשלהן בישוב וכלשאר
אסא לטפוייאלא אגסוס המדי
שם שעין־ ו:
דאמר הילכתא כריב״ל וקיימא לן הילכתא כרבא
 Dו מיי׳ פ״ג מהל׳ י״מ הל׳
שליח לילי החול היו עסוקין במלאכתן
אסו
ו
כעיגיה
ל
ש
כו
מ
3
ל
ס
3
אי!
מדלי
סכמיס למימר אפילו 3מ3ושל אי! ראמר רבא ייו״פז שחל להיות בשבת
ובגמרן מלאכתן מתסללין ערבית
פניני רש״י מדליאי! כעיגיה אכל כגסיגס שמ! ציבור היורד לפני התיבה ערבית אינו צריך בביתן ולא היו באין בבית הכנסת
דתיבה .לפי לסוכו מוסר וטעמא דס״א למי איכא להזכיר של יום כזוב שאילמלא שבת אין אבל לילי שבת באין בבית הכנסת
היורד לפני
להחפלל נמקוס למימר דאשר כגסיגס שמ! דומיא שליח צבור יורד ערבית ביו״פז הכי השתא וחשושיש שאין ממהרין לבא ושוהין
שמצת
דזפס ושעוה ולא מסיימי משוס התם ברין הוא ראפילו בשבת נמי לא צריך לאחר תפלה לכך האריכו תפלת
נמוך קחני ירד :
ל א מ ל ה שלא בזמנד -דאיכא למימר סגא 3סרא לטפויי ורבנן הוא רתקוני משום םכנה אבל הבא הצבור :ייחכי גרסינן נחום )א( אומר
...כנון נר שנחנייר קטן אסא :לפי שאין שורפי! קדשיס יום הוא שנתחייב בארבע תפלות :ולא מדליקין כחלג מכושל .והוא מהותך:
שנאנס אניו וענר זמנה כידט .וא״ס היכי ילפיג! סרומה באליה בו׳ :חכמים היינו תנא קמא איכא חיינו ת״ק .דאמר ולא בחלב כלחלב
במשמע :דרג כרונא .דשרי ע״י
נשהיה למחר ונ5י שרפח מאדשיס דאדשיס די! הוא שאי!
פסול קדשים נמי כמילה
דאפשר שריפס! דוסה יו״ט לפי שאי! יכול בינייהו ’*•ררב ברונא אמר רב ולא מםיימי :תערובתשמן כלשהוא :ולא מסיימי.
שלא נזמנה
ביו״פז
שריפה
בשמן
מרליקין
״•אין
תני'
מ
אין ניכר מי אוסר ומי מתיר:
ליהמס 3שעס שריפה ולא אמרי;!
לשהייה דמי:
מסון שהוסרה הכערה ללורן הוסר׳ רבי ישמעאל אומר יאין מרליקין בעפזרן מתני' שמן שריפח .שמן של
למישלא ללורן אלאשלא ללורן אוכל מפני כבור השבת וחכמים מתירין ״בכל תרומה טמאה ובגמ׳ מפרש טעמא:
רגי ישמעאל אומר כו׳ .כשכס:
לפש אכל לרין שיהא אלס לורן השמנים בשמן שומשמין
בשמן אגוזים עטרן“ .פסולסא דזיפסא :מפני
להססמס או לשוס הלאה אכל הכערה בשמן צנונות בשמן דגים בשמן
פקועות ככור רשפה .שריסו רע :שמן
לגמרי שלא ללורן לא הוסרה אלא
שריפס סרומה טמאה שמוסר ליהלו׳ בעפזרן ובנפפז ר׳ פזרפון אומר אין מרליקין שומשמין פו׳ .מסקנא דמילסא
ילפי
■•מ״פז
נט'
בלבד:
זית
בשמן
אלא
דסנמיס היא :צנונוה .לנו! :שמן
כשעס שריפה למה יאסר מאי שלא
משמ! סולי!שמוסר לשורפו ולהדליקו ’•שאין שורפין קרשים ביו״פז מנהני מילי אמר רגיש“ .מקרני דגיס שגימואו:
להלאסו דאטו סרומה לפישיש מלוה חזקיה וכן ״•תנא רבי חזקיה אמר קרא ״•ולא פיועות“ .דלעס מדכרי :נפט .מי!
כשריפסה מיגרע גרע ואומר ריכ״א תותירו ממנו ער בקר והנותר ממנו ער שמןשריסו רע נדאמריג! נסדר יומא
דודאי גרע ’לידכיו! שאסרה סורה בקד• שאין ת״ל ער בקר מה ת״ל ער בקר )לן ל״ (.נא למדוד נפט אומרים לו
מדוד לעלמןשאי!אדסרולה לסייעו:
כל הלאוס רק הלאס שריפה אס כ! בא הכתוב ליתן לו בקר שני לשריפתו
אביי נט' מנרני מילי .דאי! שורפי! דאי
הכערה זו אילה ללורן הלאסו אלא
לשס מלוס שריפה אלא שהסורה לא אמר ••אמר קרא ״•עולת שבת בשבתו ״•ולא
רבא לא ממעט לה קרא איס ל! למימי
ביו״פז
חול
עולת
ולא
בשבת
חול
עולת
ליסי עשה דנאש סשרופו וידאה אס
תום׳ ישנים הקפידהשיהלה ממלה כשעס כיעור׳
ולהכי לא דסיא יו״ט מידי דהוה אמר אמר קרא ’•הוא לבדו יעשה לכם הוא לא סעשה כל מלאכה :שאין ת׳׳ל
אלדריס ולדכוס ’■•דאי! קרכיס כיו״ט ולא מכשירין לבדו ולא מילה שלא בזמנה ער פקר .זימלא אאריסי אלא והמסר
למ״ד משלס! גכוה קא זכו וק שסי ראתיא בק״ו רב אשי אמר ״•)שבת( ’•שבתון ממט נאש סשרופו דהא נסינ עד
נקר ניישא :פקר שני .שהוא
הלסס לדידיהאי! אפייס! דוסה יו״ט
עשה
סולו של מועד והכי משמע והמסר
רב נסים גאון אע״פ שיש כה! אכילס אדס משוס
דעיקר!ללורן גכוה ולמ״דקריכי! כיו״טהיילומשוס דקסכר דעיקר ממט לנקי ראשו! עד נקישט המסיט וסשרפהו :עולת רול.רגו!
פרק שני
לבדו
שסיטס! ואפייס! למי ללורן אדס אכלשריפס סרומה טמאה ודאי אכלי סמידשלער 3יו״טשלא הוקטרו מנעוד יוםאי! מעלי!אוס!
לשס מלוס כיעור ולא לשס הלאה הלכן אסור כיו״ט כשאר קדשים משאשנה ונ״ש קדשים פסיליה לאשיפיג! :רוא לפיו.קראי יסירי
ולר״י לראה דלא שיין כשריפס סרומה לומר משולס! גכוה קא זכו גילהו דמלי למנסנ אן אשר יאכל לכל נפש יעשה לנס :מפשירין.
ולא דמו לשסי הלסס שהאפייה היא ללורן גכוהשהרי אסר אפייה מכשיריהאוכל נגו!לעשוסשפוד וספי! וסטר ונירים :לפיו.למעוטי
לרין לעשוס כהס סלופה וקאסרשסיטס לדרים ולדכוס עושי! מה! מילהשלא נזמלה דלא דסיאשנס ויו״ט דאי לא מעטיה קרא אסיא
לגכוהאכלסרומה טמאהאי! עושי!ממלה לגכוה כלום וליכא למימר נק״ו דסידאי נס׳ר׳אליעזר)לקת!קלג (:דהריסטאהסס ומהלרעס
כה משולס! גכוה קא זכו והכי מפרש ר״י לפישאי!שורפי! קדשים שדואה אס ענודה וענודה דואה אס השנס מילהשלא נזמגה דואה
כיו״ט פי׳ גזרוסרומה אטוקדשים״■•וא״ס ומאיאיריאאטוקדשים אוסה דהרי סליא הסס מילה דואה אס הלרעס ני! נזמלה ני!שלא
משוס דאי!שורפי! קדשים כיו״ט “לגזור משוס סרומהשלא ללורן נזמנה וילין לה מקראי שנסשגדאיס מפני ענודה איט די!שסהא
דאפילושורפי!קדשים כיו״ט דאסיעשה ודסילאסעשהסרומהשלא מילהשלא נזמנה דואה אוסה אסא לנדו לאפיקי מהאי ק״ו דלא
ללורןאי!שורפי! דמשמע מסון פרש״י כסמון דאי! עשה כשריפסה סדיוש ליה וממילא שמעיל! מילה דמלוה שאי! זמנה קנוע ויכול
אלא מדרכל! וי״ל דשריפס סרומהשלא ללורן לאשכיס דשוס אדס לעשוסה למאי אילה דואה יום טונ וה״ה לשריפס קדשים טמאים:
לא ישרפלה סלס כיו! שיכול ליהלוס כשריפסה וכדמוכס כירושלמי
עשה
פלשו! הזה :בקרשני לשריפתו .וא״ס אי נקישגי דוקא ואיט יכול לשורפו כלילמולאי יו״ט הירי מורא דאי!שריפס קדשים דואה יום
טונ הא ע״נ אינו מטעם דאי!שריפס קדשים דואה יום טונ דהא כליל מולאי יום טונ נמי אי!שורפו ואס נ! גזרס הנסונ הוא לשרון
ננקישני וי״ל הא דאי!שורפי! נלילה הייט משוס דהקפיד הנסונשלא לשרון הקדשים נלילה נדאשנא! נשלמים דאי! גאנלי! לאורשלישי
ואפילו הכי אי! נשרפי! אלא ניוסשלישי נדדייש נייש פסאיס )לן נ .מס( ניוס השלישי נאש ישרן ניוס אסה שורפו נו׳ :ולא עולת
רול פשפת ולא עולת רול פיום טופ .סימה כיו! דקרא נשנס איירי מנא ליה למדרש ולא עולס אול ניוס טונ דילמא דוקא ולא אול
נשנס דאמיר מיום טו 3וי״ל דאניי סכר ניני עקינא דדייש נפיק אלו קשרים )ל״ס! לו טל (.עולס שנס נשנס אסרס לימד על סלני
שנס שקריני! ניוס טו 3מדאילטרין קרא למשרי עולס שנס כיוס טונ אס נ! עולס אול כיוס טונ אסור דסנר נדרים ונדנוס אי! קרני!
ניוס טוג נדאמר הסס ורני ישמעאל פליג הסס ודייש עולס שנס נשנסו לימד על סלני שנס שקריני! ני״ה אנלשקריני! ניוס טו 3לא
אילטרין דקסנר נדרים ונדנוס קליני! כיוס טונ :ולא מילרשלא פזטנר ראתיא פק־ו.פירש נקולטיס מה לרעס שדואה אס הענודה
וענודה דואה אס השנס מילה דוסה אוסה שנס שנדסיס נו׳ וקשה נפרק ר״א דמילה )ל״ס! לו קלל :ושם( ליס ליה לרנא ו»ו האי
קל ואומר דקסנר האי דלרעס דואה אס הענודה לאו משוס דאמירא אלא משוס דגנרא הוא דלא סזי והי״י יוסן פורס לא גייס דאסיא
נק״ו
)ר״ה ל .3ד״ה ירד ר3י(

)א( ור״ח עשה ק״ו מאוכל
נפש שלא נכרתו עליו ]'״ג
בריתות[ ואיכא למיפרך מה
לאוכל נפש שכן מצוה עוברת;

ולא מילה שלא בזמנה
הבאה מק״ו .עיקרה
בפ׳ ר׳ אליעזר אומר אם לא
הביא כלי מערב שבת)ין קלג(
דת״ר מילה דוחה את הצרעת
בין בזמנה בין שלא בזמנה
יו״ט אינה דוחה אלא בזמנה
ואמרי׳ )שס רן קלג( מנא הני
מילי אמר חזקיה וכן תנא דבי
חזקיה )שנלוס ינ( לא תותירו
ממנו עד בוקר וכו׳ והכין כתב
אדוננו האיי גאון בפירושיה

בזמנה ומי שעבר שמיני שלו
אינו נימול ביר׳ט וחנן מזנס ין
קלז( קטן נימול לח׳ לט׳ לי•
לי״א לי׳׳ב ותני בה יו״ט אחר
שבת נימול לי׳׳א ואפי׳ י״ט
שני אינה דוחה דקתני נ׳ ימים
טונים של ראש השנה נימול
לי׳׳ם מנהני מילי ושמעתא
העיקר הילה כגמ׳ הניצה צולץ
)dpd״ cרן פג( דתנן העצמות
והג Tים והנותר נו׳ שאץ
דוחה לא את השנת ולא את

וקאמר רנה מילה הנאה שלא
נזמנה לא רחיא יר׳ט מק״ו
והיני ראמי מה עצמות וגריים
ונותר הפסח לא רחו ועולת
חול לא רחיא יו״ט מילה שלא
נזמנה לא נ ל שנן ושמעתי נה
פירוש אחר נפנים אחרות
והנין איתמר לנרו ולא מילה
שלא נזמנה הנאה נק״ו הראה
ני המילה שלא נזמנה ניו״ט
הייתי סנור שהיא מותרת מק״ו והיה לי לומר )א״נ( ]רמה[ עשיית אונל נפש
ולא מילה שלא נזמנה ונרחו

מסורת
הש״ם
א( ]לעיל [.fo
ג מ׳
](3לעיל כג [:ג(חושפחא
פ״ 3ד(]לעיל כג :וש״נ[
ה(לקמ! קלג .פפחיס פג:
חמורה ד :ע״ש ו(]צ״ל
באש תשרופו שאין נו׳[
ז(]עי׳ חום׳ לעילכנ:ד״ה
ח(]פםחיס
נזרה[
נט [:ט(3דפר׳י ליחא

רש״י
תום׳ יא(

י( ]שי?

כ[:
נמשנה
לעיל
]ועי׳ חופפוח
כחונוח נד .ד״ה ליח[
י](3ועי׳ מ״ש רש״י
נמשנה ניצה כז  :ד״ה חלה
שנטמאח וכו׳[ יג(]כיצה
יט [.יד( ]ועי׳ חום׳ פפחיס
מו .ד״ה לא חקרא וחוס׳
ניצה כז  :ד״ה ועל[

הגהות הב״ח
)א( רש״יד״ה ה״נ נחום
המדי אומר:

גליון הש״ם
רש״י ד״ה עטרן
פפולתא דזיפתא .עי׳
לעיל כ ע״ :3שם ד״ה

דגיםמקרבידגים

שנמרחו .עי׳ לקמן כו
ע״א חוס׳ ד״ה קיכא
שם ד״ה
נינייהו:
פקועות דלעת מדברי.
עיין רד״ק )מ״ 3ד לט( :
איכא
ד׳ה
תום׳
בינייהו דרב ברונא
בו׳ וי״ל דהכא דאיכא
שלשה תנאים .עיין
33״ק נט ע״א חוס׳ ד״ה
איכא נעייהו כחש גוסנא :
שם ד״ה לפי כו׳ נגזור
משום תרומה שלא
לצורך .ק״ל הא גס כשלא
לטרך הי רק דרננן
דמדאורייחא שרי הואיל ואי
מקלעי אורחיס מש״ה לא
גזרי׳ נכך .ואולי דקושייחס
אההוא דלעיל כג ע״ 3ר׳ח
אמר כו׳ לסי שאין שורסין
קדשיס דאיהו לא ס״ל
הואיל גני האופה מיוס טו3
לחול:

הגהות
גנז׳ רב אשי אמר

תורה אור
גנז׳א[

ולא תותירו מטנו
ער בקר והנתר מטנו ער
בקר באש תשריפו•
)שמות יש י(
ג[ עלת שבת בשבתו על
^ ת התמיר ונסבה:
)גמלגר כק ,י(

ג[ וביום הראשק מקרא
קרש וביום השביעי מקרא
קךש יהיה י לכם י בל
מלאכה לא ,יעשה בהם
אך אשר^,כל לכל נפש
הוא לבדו,יעשה לכם:
)שמות יש נח(
ד[ דבר אל בני ישראל
לאט־ בחרש השביעי
באחר לח;ךש יהיה לכם
שנתק זכרק תרועה
מקרא קוש:
)הקרא כש כי(

! רשות כגון שחיטה ונישול ואפייה פטריה רחמנא עשייתו ניו״ט מילה שלא נזמנה שהיא מצור לא כל שכן שתעשה ניו״ט לפיכך הוצרך לנרו להוז־יענו כי אוכל נפש לנרו מותר לעשותו ניו״ט
שהייתי סנור מה״ו מ ה המיעוט שמיעט נו הכתוב רהיינו לנרו ולולי הוא היה עולה על רעתנו כי מילה שלא נזמנה ניום טוב מותרת מהל וחומר;

רכינו חננאל

ואסיקנא נמי המזכיר של חנונה נתפלת המוסף של שנת ושל ר׳׳ח טנת נרני יהושע נן לוי האמה יוה״ג שחל להיות נ שנת המתפלל
תפלת נעילה צריך להזנ  Tשל שנת יום הוא שנתחייב נר׳ תפלות והלנתא נרנא האמה ש״ץ היורה ערנית ניום טוב שחל להיות נ שנת
א״צ להזכיר של יו״ט שאלמלא שנת אין ש״ץ יורה ערנית ניום טוב ומשום סננה הוא נ שנת אין ניום טוב לא אנל הא האמה רב ר״ח
שחל להיות נ שנת המפט  Tננניא א״צ להזכיר של ר״ח שאלמלא שנת אין נניא נר׳׳ח וגם זה שאמר המפטיר ננניא נמנחה ניו״ט שחל
ו א ק שינן
להיות נ שנ ת א״צ להזנ  Tשל יו״ט שאלמלא שנת אין נניא נמנחה ניו״ט נהני)תלת( ]תרתי[ לית הלנתא נוותיה הרב;
אהא רתנן וחנ״א אחר חלב מנושל ואחר שאינו מנושל אין מרליקין נו היינו ת״ק התני לא נאליה ולא נ ח לנ ונחום פליג עלייהו ואמר

ל שון דו כ טי ם ♦ שמן שריפה ־ שמן של חרומה טמאה)שצר? לשורפו()רש״י( :

מרליקין נ ח לנ מנושל מכלל רת״ק אסר אפילו נ ח לנ מנושל ושנינן יש לומר כן ת״ק סנר אין מרליקץ נ ח לנ מנושל נפני עצמו ואם
נתן נהו שמן מותר כרב נרונא אמר רב נחום מתיר נ ח לנ מנושל אע״ס שלא נתן נהו שמן ורננן נתראי אסרי אפילו נשנתן נ הו שמן ;
ו מ נ א לן שאין שורפין קרשים ניו״ט חזקיה תני מלא תותירו אניי אמר עולת שנת נ שנתו זו לנהר ולא עולת חול נ שנת ולא עולת יו״ט
נ שנת וכן לא עולת חול ניו״ט רנא אמר כתיב הוא לנרו יעשה לכם הוא ולא מכשירין לנרו ולא מילה שלא נזמנה ראתיא נק״ו ומה
מילה שנכרתו עליה י׳׳ג נריתות שלא נזמנה אין רוחה יום טוב קרשים שלא נכרתו עליהן נרית אינו הין שלא  Tחו יו״ט שלא נזמנם כגון
קרשים שענה זמנן שנעשו נותר וטעונין שריפה ;

עטרן ־ שמן שמופק מססולח הזסח ) ע״ ס רש״י( :

גאר מולה

הליכות חנכה סלמן תרע

קלז:

תרע ךבךים האסוךים והמהךים בחנכה.

א בריתא שבת כא.
ב טורמבריתא דלעיל
שעשאום יום טוב
בהלל והודאה .ג כדי
שיהאלהםהכרשאסור
להשתמש לאורן.
ד טור .ה שם בשם
מהר״מ מרוטנבורג .ושמחה; הגה דש אומדים

ובו ג׳ סעיפים:

ימי ”*חנכהי ^ואסורים בהספד ותענית יאבל מתדין בעשות
')?תחיליז(
שמונת י״י
 .......״יי-
א .״בכ״ה בכסלו יי ........
מלאכה' .ונוהגות ” "הנשים שלא לעעוות מלאכה יבעוד שהנרות דולקות .ידעז מי שאומר "שאין
ב .״רבוי הסעודות שמרבים בהם הם סעודות הרעזות ,י שלא קבעום למשתה
להקל להם;

ש ז ש קצת מצוה בךבוי ’חפעורות ,מעזום 'רבאותז ח;מים ה;ה חנכת המזבח

עערי תעובה

)מהר״א מפראג(.

באר היטב

חנכה .עןן בנודע ביהודה מהדוךאתנ;נא סימן קלז בןשוב דברי הב״חשכתבשהפףשמן א .חנכה.עץץ באחרונים ,ועוץ בןד אהרן פלפול עצום וחריף .3 :הנשיס .ךו?ןא
מצאו שה;ה מקף צמיד פתיל .והקשו עליו רמוכח רטמא בהסט .והוא ז״ל השיב ששיטת
נשים ,לפי לזנעשה הנס על ידיהם ,מטהמלזה .ובמהךי״ל כתב ,קבלהבץדינועזאיץ
רש״י בשבתרף פה כהב׳׳ח .ועי,ןשם בתוספותשהקשו על רש״י ועי,ן בתוספותשםרף פה .לאדם לעשות מלאכה בעודשהנרות דולקות ,ופרש במעגלי צדק כל זמןשהנרותשל
ועי,ןבמור וקציעההאריף גםכןבזה .ועי,ןבקבריאדניאבי זקניבבכורשורבשבתמה
ובפנישכתב בית הכנסת דולקות והוא עד חצות ,ובמקום שנהגו אסור כל' היום אין להקל להם.
בזה על דברי הךא׳׳מ .ועןן בשר׳תשער אפךם סימן מא ובחכם צבי סימן פז.
אתה טור וב״ח ומעגלי צדק .ובשלטי גבורים כתבשץש לבטל מנהגם ודי ביום ראשון
א
ת
ולי
סימן מ .ועןן באלץה רבהשהשיג על המפיףט במגלתתעניתשחפם בעץ הןנו .עצי
ם.ם .ואני ושמיני ,וכץ משמע במהרי״ל,עץץ מגן אברהם .ועץץ ט״ז סעיף קטן ב ,ובתשובת חכם
רהןנו .בדיל כמושכתב רש״י בעבודה זךה כר .וכבר קרמו בשער אפךם .עןןש
רחפוי כלים צבי סימן פט דחה דבריו,עץץשם• וכתב הב״ח ,בחנכה אסור להתענות לפניו ,ומה
בפךישתי לפסיקתא רבתי בפסקא רחנכה כתבתי ל:שב על פי מאי רקןמא לן
טהוךים אפלו חפוי של מתכות ואדרבא הכלי בטל לגבה .וכמושכתב הרמב׳׳ם בפרק ד שנוהגיץ להתענות בכ״ד בכסלו תמורת ערב ר'אש חדש אין לבטל מנהגם ,דלא אסור
מהלכות כלים .ואף על גב ךהרמב״ם לענןן כלי עץשקש לו בית קבול מקרי .נךאה שאין אלא לגזר תענית צבור בתחלה ,אבל אם כבר נהגו להתענות איכא חשש אסור נדר
לחלק בין כלי עץשקש לו בית קבול אף על פישהוא מקבל טמאה נטהר על ןדי החפוי בדבר ,דבר שמואל סימן שלט ,ואף ביום שלאחריו אסור ,כנסת הגדולה:
כמו כן בשני מתי מתכות כללא הוארדזפוי כלים טהוךים .עקןשם .ועקן בסוף חגיגה בזה :ג .הסעודות .דאיתא במרקש בהעלתף ובמגלת תענית שקבעום למשתה ושמחה
הגשים .עקן באר היטב .ועקןשם בחכם צבישסוברשקש למחות ב;ךם כשנוהגיםשלא שנגמקה מלאכת המשכן בזמץ הזה ,דרכי משה ,וכץ כתבו ר'ב הפוסקים .וכתב בית
לעשות כי הבטלה עברה היא כר .ולא רמי לראש חידש ראקרי מועד וקש בו קךבן מוסף.
רפו יוסף סימן תכ דלדברי הכל מבריץ האבל בחנכה .ועוץ יורה דעה סימן שעח .נהגו
עקןשם .ומהשכתב בבאר היטב בשם ב״ח לערן תענית ערב חנכה עקן לקמן סימן ת
טעם לזה:
כתב ״
הבית "י
הפתחים ובספר חנכה ״'
בחנכה יעל י'"'
העניים לסבב י’’■”
במגן אבךהםשם .ועןן בשר׳תשער אפךם סימן מגשהסכים ,לדינא ,להב׳׳ח ,לאסר בתענית
רלפני חנכה .ועןן בשר׳תהרהכךמל סימן י באחדשהתענה כמהשנים בערב חנכה הוי נדרבטעות כר .ולעניות זיעתי אין להקל בזה .כיוןשאפשר בהתרה על ןדי חךטהשאלו ה;ה יודע
שןש חשש אסור בזה לא ה;ה מתענה היום .ועןן בךכי יוסףשכתבשמתר לגזרתענית צבור אף במקוםשנהגושלא להתענות ערב חנכה .רש מישחולק .עןןשם:
®

®

מענה
א א .טתחיליז שמונת ימי חנכה3.י בבית שני“,פשמלנו מלכי ושעה,
גןוו גזרות על ישראל ובטלו זיתם ולא הניחו אותם לעסק
בתורה ומצות ,ופעזטו;דם בממונם ובבנותיהם ,ונכנסו להיכל ופרצו בו
פוצות וטמאו הנזהרות ,וצו להם לישראל מאיד מפניהם ולחצום לחץ
גדול ,עד שרחם עליהם אלהי אבותינו והועזיעם מ;ךם והצץם ,וגברו בני
חלזמונאי הכהנים הגדולים והרגום והועזיעו ישראל מ;ךם ,וחזרה מלכות
לישראל ;תו על מאתים עזנה עד החובן העזני .וכשגברו ישראל על
אויביהם ואבדום ,בנ״ה בכסלו ה;ה ,ונכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור
במקדש אלא פץ אחד שה;ה מנח בחותמו של לח! גדול ,ולא ה;ה בו
להדליק אלא יום אחד בלבד ,ונעשה נס והדליקו ממנו נוות המעונה
עזמונה ;מים ,עד שכתשו זיתים והוציאו שמץ טהור .ומפני זה התקינו
חכמים שבאותו הדור ,שיהיו ה;מים האלו ,שתחלתץ נ״ה בכסלו ,ימי
שמחה והלל ,ומךליקיץ בהן הנוות בערב על פתחי הבתים בכל לילה
ולילה מעזמונת הלילות" ,להךאות ולגלות הנס ,והוא מצוה מדברי
סופךים נקויאת המגלה .ו;מים אלו הץ הנקראים חננה ,רוצה לומר ,חנו
נ״ה ,שביום נ״ה חנו מאויביהם .ומפני שהן ימי שמחה והלל ,לנר אסור
בהן ההספד והתענית’ .נוהגיץ העניים לסבב בחננה על הפתחים ,יו;ש
נזעם לזה; ב .ואפורים גתפפח ותענית .ע;ן לקמץ סימן תרפו סעיף
א במשנה ברווה; ג .הנשים .דוקא נעזים "לפי שנעשה נס על ידיהם,
נךלקמה בסעיף ב בהג״ה' .ו;ש מקומות שגם האנשים מחמירים בזה;
שהורות דולקות .בביתו' ,נדי להכיר שאסור להשתמש לאורה,
י■
והוא כחצי שעה; ה■ *פאיז להקל להם .דהוי נךבךים המתרים ואחרים

ברורה

נהגו בהם אסור ,שאיץ להתיר בפניהם .ונתב בשלטי גבוךים ונץ הסכים
בתשובת חנם צבי ,שבמקום שנהגו אסור מלעשות מלאכה כל היום ";ש
למחות ב;ךם ,ני הבטלה עברה היא ומביאה לידי שעמום;
ב ו .שלא קבעום לטשתה ושטהה .אלא להלל ולהודות .ונראה הנזעם
דלא קבעו כאן לשמחה נמו בפורים “ ,ני בפורים ה;ה הגזרה
להשמיד ולהרג את הגופות ,שהוא בטול משתה ושמחה ,ולא את
הנפשות ,שאפלו המירו דתם חס וחלילה לא ה;ה מקבל אותם ,לכף
נשהצץם הקדוש בווף הוא ממנו קבעו להללו ולשבחו יתברף גם נץ
גזו
על ידי משתה ושמחה ,מה שאין כן במעשה דאנטיונוס,
עליהם להרג ולהשמיד ,רק צוות ושמדות נדי להמיר דתם ]כמו עזאנו
אומרים להעזכיחם תורתך ולהעבירם מעל ס?’ רצונך[ ,ואם היו ישראל
מכניעים להם להיות כבושים חחת ;דם ולהעלות להם מס וחוזויץ
לאמונתם חס וחלילה לא היו מבקשים יותר ,אלא שהגביר הקדוש בווף
הוא ;ד ישראל ונצחום ,לכף לא קבעום אלא להלל ולהודות לבד,
כלומר ,כיון שהם וצו למנע אותנו מזה ,לכפו בדתו חס וחלילה,
ובעזרתו יתברך לא הפיקי זממם וגבוה ;דינו ,לכף אנו מודים ומשבחים
לו על שה;ה לנו לאלהים ולא עזבנו מעבודתו ]לבוש[; ז .דבאותץ
ה;טים כר .רוצה לומר בנ״ה בכסלו ,נדאיתא במךוש דמלאנת המשנץ
נגמר בנ״ה בכסלו ,אלא שהמתין הקדוש ברוך הוא בהקמה עד ניסן
שנולד בו יצחק ,ואמו הקדוש ברוך הוא ,עלי לשלם לכסלו ,ושלם לו
חנכת בית חקזמונאי .וגם שם בימי אנטיונוס טמאו ההיכל ,ועשו חנכת
הבית בעזמונה ימים אלו )בבית(;

שגנר הציון

א א.רמב׳׳ם :ב.שם :ג.מגןאבךהם :ד .עןןבפךימגדים :ה .מגןאבךהםבשם מטה גם כןדלא כותה .וכןהעתיקבהרףהחייםדעו“דשהנרו“תדו“לקו“תהןנו.בביתו“ :ח .וכןבדרף
משה :ו.אלץהרבהבשםמהךי״ל :ז.הגך־אבשםהגהותחדשות והואהשלטיגבו“ךיםשם .החיים וחןי אדם לא העתיקו כלל המנהג הזה .מכלל דלא סביךא להו :ב ט .הכל לש!“ן
הלבוש .ומהשהקשההט״ז על זה כברתרץהאלץהרבה בטוב טעם:
ולאפוקיממהשהביאהמגןאבךהםבשםהמעילצדקה .וכןכתבבאלץהרבהרכןמוכחבלבוש

הליכות חנכה םימן תרע תרעא

גאר ךו13לה

קל ח.

*ונוהגין לומר "זמירות ותשבחות בסעודות שמךבים בהם “ואז הוי סעודת מצוה )מנהגים( .וש אומרים שיש לאכיל גבינה ו
ג .יאין מספידין בהם אלא לחכם
בחנכה ,לפי שהנס נעשה בחלב שהאכילה יהורית את האדב )כל בי וי״ן(:
בפניו; הגה '**ואין מתענין יום שמת בו אב או אם ותענית חלום בחנכה ,עץ לעיל סימן תקסח סעיף ה .ולעדן צדוק הדין
'“עןן לעיל בהלכות ריאש חדש סימן תב בהג״ה ,ועןן לקמן סימן תרפג:

תרעא סדר הךלקת נר חנכה ומק1ם הנחת.1

מימךא דךכא מ1עד
קטן כז•

ובו ח׳ סעיפים:

א"** .צריד לזהר מאיד בהדלקת נרות חנפה* “ .ואפלו ’'*עני המתפתס מן הצדקה
ב .יבמה נרות מדליק* ,בלילה הראעון
*עזואל או מוכר פסותו ולוקח קזמן להלליק;
מדליק אחד" ,מכאן ואילך ’ מוסיף והולך "אחד בכל לילה,יעד קזבליל אחרון 'יהיו קזמונה.
עערי תעובה

באר היטב

א ךמב״ם בפרק כ
ממשנה דאפלו עני
שבישראל וכר פסחים
צח והכי נמי משום
פרסומי ניסא .ב בריתא
שבת >כג( ]כא[ וכבית
'
הלל.
’

א .עני .אבל אינו דויב להשכיר עצמו כמו באךבע כוסות .3 :מוסיף .נךאה לי
זיאם וש לו כדי להדליקבכל לילה נר אחד זיאיץצךיןד לחזר על הפתחים או למכר
כסותו מאחר זייוצא ידי חובתומץ הזייץ .וכתב המגן אברהם ,ונךאה לי זימי שאין לו
שמץ הךבה יהץ באחדשמץ כשעור והמותר יחלק לכלם,שאם לעשה לכלם בשלה לא
לדליק אפלו אחד כשעור ,ואם לש לו שמץ בצמצום ולחברו איץ לו כלום ,מוטב
שלדליק בכל לילה אחד ויהץ גם לחכרו ,דהא מדעא איץ צךיף אלא אחד ,עד כאץ לשונו:

® »וםיף וחולף כר .עלן באר היטב .רעלן בךכי יוסף .מי שלא ה;ה לו שמן רק לנר אחד ובדף עליו
ותכף נזדמן לו שמן לנרות השלכים להדור בלללה ההוא .כתב מהך־א מזךחי ומהך־א נחום דלא
לברף פעם אחרת על נרות הנוספים ועלן לקמן סוף סימן תרעב .ועלן שם אם שתלם ושלשה בעלי
בתים דךים בבלת אחד וכל אחד אוכל עם בני ביתו בפני עצמו .כתב בשבלי הלקט שאין צךיף
להךליק כל אחד בפני עצמו רק להשתתף לחד בפךיטי .והלא כמו שכתוב בשערי לשועה כ ר:

מענה ברורה

באור הלכה

ב » ונוהגין לומר זמירות ותשבחות וכר .עון בתשובת מהךש״ל סימן פה
שכתב שראוי שהשמחה תהא מערבת ובלולה בשמחת תורה ואל
תבטל מקביעותך ,עד כאן לשונו .ובעונותינו הרבים )ש אנשים שתחת זמירות
ותשבחות שראוי להלל להשם יתברך על הנסים שעשה לנו הם מרבים בשחוק
הקךטין ,והךבה הךעישו הפפךים הקדושים על זה ,והשומר נפשו ירחק מזה:
א® ואפלו עני וכר .הרב המגיד כתב דהרמב״ם למד כן מדין אךבע כוסות,
רזה וזה הוי משום פךסומי ניסא ,ולפי זה נראה דהגבאים מחןבים
לתן לו נרות להדליק כמו בארבע כוסות ,מיהו ,אם לא נתנו לו צריך לעשות
כמו שכתוב בשלחן ערוך ,וכן הךין באךבע כוסות .מיהו ,נראה ךאין צךיכין לתן
לו כי אם נר אחד בכל לילה ךהינו נר איש וביתו ,ךיותר הוי מן המהךךין ואין
] 1חמד מ שה[:
חיוב לתן ל
ב » כלילה הראשונה מדליק אהד וכר .אמךינן בגמרא ךמצות חנכה נו
איש וביתו ]רוצה לומר ,זירי נר אחד לכל בני ביתו בכל לולה ולולה[,
והמהךרין מךליקין נר לכל אחד ואחד ,והמהךרין מן המהךךין ,יום ךאשון
מךליק אחד ,מכאן ואילך מוסיף והולך אחד בכל לילה עד שבליל אחרון יהיו
שמונה ,והטעם ,כנגד ןמים היוצאים ,וזה היום שעומד בו נמנה עם הןמים
שןצאו כבר ]וה]נו ,שבזה ]דעו ו]ץכרו הכל כמה ]מים י,צא בהתמדת הנס ,וכשוץכירו

ח .ןטירות .והוא הדין בנשואי בת תלמיד חכם לעם הארץ ,אם אזמוים
קזיוות הוי סעודת מצוה ]מגן אברהם3שם מךדכי[; ט .ואז דווי פעודת
טצוה .רוצה לומר ,בצרוף זה ,וכן פסקו הוש״ל והב״ח כהןש אומרים.
וכתב הועז״ל’ ,שכל שעושה כדי לתן שבח למקום או לפךסם הנם או
המצוה ,הכל סעודת מצוה; י* .טדואכחה יהודית .היא היותה בתו
של יוחנן כיהן גדול ,והיותה גזרה שכל ארוסה תבעל לטפסר תחלה,
והאכילה לראש הצוךךים גבינה לשכרותו ,וחתכה את ראשו וברחו כלם;
ג יא .ואין טתענין .כנ״ל סעיף א .ואם עבר והתענה יום שמת בו אביו
ואמו או תענית חלום ,צךיף למיתב תענית לתעניתה אחר
חנכה .ועןן בדרף החיים מה שכתב בזה; יג .עןן לעיל ?הלכות ראש
הדש וכו׳ .ששם כתב ’‘’שאין אומךים ביום שאין אומךים בו תחנון ,וכן
גיקמן בסימן תרפג ,עין שם .אבל לפניהם ולאחריהם .גואה דאין
גיהחמיר גיענץ צדוק הדין ,עץ גיקמן סימן תרפו דגיענץ הספד גופא
הךבה מקלין ,ואף אם נךצה גיהחמיר כאיזה פוסקים דמחמיךין בהספד
גיפניהם ,וממילא גם צדוק הדין אין לומר ,על כל פנים גיאחריהם בודאי
אין ליהחמיר ויוכל לומר צדוק הדין ,וכן כתב הפךי מגךים .אבלות ,גיכלי
עלימא נוהג בחנכה .אונן פטור מנר חנכה ,וכתב באליןה רבה דאשתו תדליק .ואם הוא מתר לענות אמן ןש דעות בפוסקים ,עץ ביורה דעה סימן
שמא .ונךאה דאם אין אשתו עמו והוא יחידי בבית ,ןךלייק הנרות לפקסומי נסא ובלא ברכה ]סךי מגךים[ ,חרש שאינו שומע והוא מדבר ,ח;ב בנר
חנכה ,דהוא כפקח ליכל דבריו ]שם[;
א א.צדיןי לזהר וכו׳ .ואמרינן בגמרא ,הרגיל בנר ,הו;ן לו בנים תלמידי חכמים ,שנאמר כי נר מצוה ותורה אור ,ופרש רש״יעל זה ,נר מצוה
רשבת וחנכה;כ .ואפלו עני וכו׳ .משום ‘’פרסומי נסא; ג .שואל .על ’הפתחים או מוכר כסותו ’או משכיר עצמו ,אבל אינו
מח;ב בכל זה ירק בשביל נר אחד בכל לילה;
ב ד.טכאןואילןי וכו׳ .ואם אין ;דו משגת רקלינר אחד בכל לילה לו וליביתו; ,צא בזה מרינא ,ושעווא רשליחן ערוף הוא רקלימי ש;דו משגת
ליהיות מהרד מן המהדרין ,כראיתא בגמרא; ה .אהד בכל לילה .ואם ;ש לו תשעה נרות; ,דליק בליל שני שתינרות .ואם ;ש לו
עשרה נרות ,אף על פי כן לא ;דלייק רק בליל שני שתים ובליל שלישי לא ;דלייק שתים" ,רק אחת ]חןי אךם[; ו .עד שבליל אחרון וכו׳ .ומי
שאין לו שמן הרבה ,יתן'באחד שמן כשעור והמותר יחלק ליכלם ,שאם ;עשה ליכלם בשוה לא ;ךלייק אפלו אחד כשעור .ואם ;ש לו שמן בצמצום
על כל השמונה ;מים ולחברו אץ לו כלום ,מוטב ש;דליק בכל לילה אחד ויתן גם לחברו ,רהא מרינא אץ צריף אלא אחד ,כנ״ל' .ודוקא כשחברו
אינו מבני ביתו או שאינו סמוף על שלחנו ,אבל אם הוא מבני ביתו ,מוטב שיה;ה הוא מהמהררץ; ז .יהיו שטונה .ואם השמן הוא ביקר,
"מוטב ליהדלייק בנרות שעוה וליהיות מוסיף והוליף ,כמו שכתוב בפנים ,ממה ?;דלייק בשמן זית נר אחד בכל לילה לבד;
שער הציון
י■!, .הביאו בבאור הגך־א 5 :י א .ואף דבענקננו מצדד הט״ז דיוכל לומר צדוק הדין לחכם
בפניו כיון שמספידין עליו .לעיל בסימן תב סים הט״ז גופא דבחנכה ופוךים יש להחמיר בזה

א

א .פוסקים :ב .הגך״א :ג .מאמר מךדכי ואלןה רבה .דלא כעילת תמיד .וטעמם .דכיון
אחר
אחרונים:
ד;לפען מפסח כמו שכתם הרם המגיד; .לפען כלה מלתא משם:

ד.

ב ה.

כף מצאתי )בחתם( ]בכתם[ סופר סימן קלה שגם דעתו כן :ו .מגן אבךהם ושאר אחרונים:
חיי אדם בכלל קנג ותשוכת בנ:ן עולם סימן לד .אכן דעתו שם
חיי אדם ופךי מגדים:
דכלילה הךאשונה יךאה על כל פנים להדליק בשמן ד ת אף על גם דלאחר כף לא יוכל ל?.’1ם
להיות כמהדךין מן המהדךין בשאר לילות .לא דחינן מצוה החביבה בשעתה ממה שעל ידי זה
לא יוכל אחר כף לקי,ם מצוה מן המכח ר יותר .עי,ן שם:

ז.

ח.

גאר ךו3ולה

קלח:

הליכות חנכה סינלז תרעא

יואפלו אם רבים בני הבית "*לא ולליקו יותר; הגה “*דש אומדים דכל אחד מבני הבית 'ילליק •()הומב״ם(
וכן ’*המנהג פשוט■ *וייהת לתן כל אחד ואחד נרותיו במקום מלחד *כדי שיהא הכו כמה נוות מלליקין )מהו״א

ג תוספות ע ם וכן כתב
הטור.
*( >ר^ה לומר כמו
עמפרע ךמב״ם סוגןא
תמרא ע ם דהרי כתב
עהמנהג הפעו ט בספרד
עיהיו כל אנעי הבית
מךליקין נר אחד בלילה
הראעון ומוסיפין נר
בכל לילה ואפלו אם
רבים בני הבית(.
ד מימרא רךב הונא
עם כג .ה מימרא ררבא עם.

ד* .״מלא קעלה עמן
ג .ינר עןע 1לו '*עתי פיות “' ,עולה לו בעביל ’ ענים;
מפיאג(:
והקיפה פתילות"' ,אם  °פפה עליה פלי ,פל פתילה עולה בעביל נר אחד ,לא פפה עליה פלי,
אפלו לנר אחד אינו עולה '"לפי עהוא כמדולה; הגה ולכן ןש לוחי להעמיד הנדות “'בשווה 'בשוה ולא

בעגול'“ ,דהוי כמדווה )הגהות מימוני בשם סמ״ק(* .ומתו להדליק '*בפמוטות שקווין 'לאמפ״א '"מאחד שכל נו מבדל
הךבה מחברו )תרומת הדשן סימן קה( .ויןהוו כשעושים נדות אפלו בשעוה“' ,שאין לדבקן בןחד ילהדליקן ,ךהוי כמדווה
עגנרי תשובה

באר היטב

באור הלכה

מענה גרורה

® הנןנהג .ועןן בכנסת ןחזקאל סימן יזששם מנהג הספרדיםשרק בעל הבןת מוסיף והולף .ג .הנזנהג .וזה הדוש שהספרזיים נוהגים כתוספות והאשכנזים כרמב״ם ,הה
וכתבשאם אשכנזידרבב;תאצלספרדי.אינו ;כול למחותבידיהאשכנזיהדרשם מלהדליק לא מצינו בשאר מקומות :ד .שניס .פרש רש״י בשביל שני בני אדם
בביתו ואין בזה משום לאתתגיךדו כר .ע;ןשם מלתא בטעמא:
למהדךיץ העושים נר לכל אחד .ונךאה לי דלדילז זימוסיפיץ בכל לילה לא
;דליקו שני אנשים בנר אחד דאז לא יה;ה הכר כמה נרות מדליקיץ כמו שכתב
בהג״ה ,מגן אברהם :ה .פפה .וצךיך שיכפה עליה כלי קדם שןדליק ,שאם ;דליקנה ואחר כך יכפה עליה כלי הרי הנרות היו דולקות מקמי הכי כמדורה
וליה בהו שום מצוה ,ועל ידי כפץת הכלי נתקנה להיות כנרות ,וצךיך שההץה בשעת הדלקתם לשם מצוה ,מהר״א הלוי בספר גץ המלך סימן קנא :ו .גשוה.
ולא אחד נכנס ואחד יוצא ,דךכי משה ומהךי״ל :ז .לאמפ״א .וכתב רש״ל ,צךיך להלוהה בטפח הסמוך לפתח ,וץהחיל מנר האמצעי שהוא הסמוך לפתח ויסבב
זהשה;ה הנס משך זמן רב ;ש בו פךסומי ניסא ושבח יותר לה׳ ;תברך[ ,ועוד ,שמעלין ח .לא ידליקו יותר .בין בלילה ראשונה ובין בשארי לילות ,ךהכ'ל
בקידש ]גמךא[:
נגרךים אצל בעל הבית ,אפלו ״בניו הגדולים ’ומשרתיו ,כיון שהם
^ לא ץדליקו יותר .עץן משנה ברורה .והטעם ,דלפי זה כשרואין בבית סמוכים על שלחנו בקביעות הם בכלל בני ביתו :ט .ויע אומרים
בליל שני שדולקין שתי נרות ץתישו בתוספות הנר ,אבל לדעה
ץדליקו זיכל אחד וכר .לבד מאשתו דהיא כגופו :י .ידליק .הינו ,כמו שכתוב
השנץה שמךליקין בלילה הךאשונה נר לכל אחד מבני הבית ,אז אם
יאמרו שץש לעיל בסעיף ב’'*דיוסיף והולך נר אחד בכל לילה^’,ואם אין ןדם משגת
בלילה השנןה שנים לכל אחד אין כאן הכרה לתוספות הנס ,כי
כל כך ,ןךליקו נר אחד בכל לילהז
הךבה בני בית ולכל אחד אין שם רק נר אחת ,והינו כשכל הנרות דולקים
ג יא .עתי פיות .הינו ,שהפתילות מבפנים מנחים בנר ’^זה אצל זה,
במקום אחד זה אצל זה:
רק ראשי הפתילות כשבולטיץ לחוץ נחלקיץ לשתי מקומות
^ ולש אומרים דבל אחד מבני הבית וכו׳ .עןן בבאור הגר״א שכתב דגם דעת
הךי״ף כן הוא ,מדהביא המימרא דרבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן וכו׳’ .יוקא משמע לץ דאף על פי שמבפנים אינן מבדליץ הפתילות כלל זה
ולולי דברי קדשו הןה אפשר לומר עוד דדעת הךי״ף דזה לא נמס בכלל מה מז-ה ,מכל מקום כיון שבמקום הנחתן בפה מנכר שהם שתים ,נחשבות
דקימא לן בעלמא דהלכה כבית הלל בדינא ,אחרי דאינם מחלקים בעדן הלכה כשתים :יג .עולה לו בעגיל ענים .משמע ״ימלשון זה דאפלו
אלא בענןן הדור בעלמא ,ולזה הביא מהשאמר רבי יוחנן עלשני זקנים.
ומשמע למהדרין העושין נר לכל אחד ,גם כץ יועיל זה לשני בני אדם .ועיון
לכאורה דהיו בןמיו שכבר נפסק בעלמא דהלכה כבית הלל ואפלו הכי זקן אחד
עשה כביתשמאי .אכן מדלא הזכר דבר זה בשום פוסק אין לצרף זיבר זה להלכה במגן אברהם שדעתו ,דלפי מאי דאיתא לעיל בהג״ה ךלדידן דמוסיפין
בכל לילה נר אחד לכל אחד מן הבית צךיך כל אחד להדליק נרותיו
כלל ,ולא כתבתי רק לעורר לב המעינים:
^ ויזהרו לתן וכו׳ .דבאפן זה גם התוספות מורו שיכולין להדליק יותר ]הגך״א במקום מיחד לא .ידליקו שני אנשים בנר אחד ,״^ואפלו בלילה הראשונה
’^ןש לז-הר בזה .ואפשר דוקא נר שיש לו רק שני פיות אבל במנורות
בשם דךכי משה[:
^ כדי שיהא הכר וכו׳ .הינו בעת שנתוסף הנרות כן מוכח מאלןה רבה בסעיף שלנו שיןש להן שמונה פיות מתר להדליק שני בני אדם ,זה בקצה זה
ג .ודעת המגן אברהם בסעיף קטן ב דאפלו בלילה הךאשונה ןש לז-הר וזה בקצה זה ,שהרי רואין שהדליקו שנים ,ראם לא כץ הןה מדליק
בזה משום לא פלוג ,כמו שכתב שם הפךי מגדים:
כסדר אחד אצל חברו ]ך ”1אדם[ ,וכן נוהגין העולם:
ד ^ מלא קערה שמן והקיפה פתילות .והוא הדין
כשהקיףהכי:נרות בעגול עד ד יג .אם כפה וכר .שעל ידי זה אין מתחבךים כל הפתילות ןדוד.
שעל ידי זה יוכל להתחבר הלהב ,גם כן דינא
’"ודוקא כשכפה ואחר כך הדליק ,אבל אם הדליק ואחר כך
^ ומתר להדליק גפמוטות .עןן משנה ברורה .וכתבו האחרונים בשם רש״ל
כפה ,צךיך לכבות ולכסות בכלי ולחזר ולהדליק :יד .לפי עהוא
דאף דמן הדין מתר ,מכל מקום אין זה הדור לנר חנכה:
כמדורה .שמתחברות כל הלהב .יחד :טו .געורה געוה .הינו,
’״שלעשות אחד נכנס ואחד יוצא גם כן אינו כדאי ,״שלא ןב'א לעשות בעגול :טז .זיהוי כמדורה .ואם ןש הפסק מחצה בין נר לנר וכרחב
״^אצבע ביניהן ,מתר ואפלו לא כפה עליה כלי ,וכן נוהגין .דדוקא בקעךה שאין שום הפסק בין נר לנר ]ך ”1אדם[ :יז .בפמוטות .של נחשת
”העשויין קנים קנים יוצאין סביבות בעגול ,שהקנים חלוליץ ומחיצת כל קנה מפסיק בינו לבין חברו :יה .מאחר עכל נר מגדל הדגה וכר.
משמע מלשון זה ”דתךתי בעינן ,דהינו ,שיהיו גם כן מבדלים הקנים אחד מחברו ,לבד מה שיןש לכל קנה מחצה בפני עצמה .ועי.ן באלןה רבה
שכתב דדי בךחב אצבע .והוא הדין כשמדבקין נרות שעוה בכתל ,״ייראה שיהיו מרוח אחד מחברו על כל פנים כשעור אצבע :יט .עאין
לדגלוז ביחד ולחדליקז .אפלו להדביק שנים בןדוד ״”אסור ,וכל שכן אךבעה או חמשה דודאי נראה כמדוךה:
עער הציון

ט .פךי מגדים בסימן זה :י .כן משמע בפךי מגדים בסימן תרעז באשל אבךהם:
יא.רמב״ם :יב .ובאפן זה ;קךאעליהןשםמהדךין ולאמהדךיןמןהמהדךין :ג יג.רש״י:
יד .ב״ח :טו .פךי מגדים :טז .ה;נו .אף דטעם הג״ה הוא כדישלא ;טעו לומד דךבוי
הנדותהוא מכמה בניאךם ולא מן הוספה .וזהלאש;ך בל;לה ךאש^ה דאין מדליקין בו כי
אם נר אחד .מכל מקום משום לא פלוג ;ש לזהר אף בללה הךאשונה .וע;ן באל;ה רבה
שחולק על המגן אבתזם ודעתוךבל;לההךאשונה ;שלהקל .ובשעתהדחק נךאהך;שלסמיך

על זה :יז .ומכל מקום איתא לדינא דשלחן ערוך רעולה בשבילשנ;ם לאיש אחד מליל
ךאשון ואילך .כמושצ;ר הטור :ד יח .פךי חדש ושאר אחרתים :יט .מגן אבתזם בשם
דךכימשה :כ .כנ״ל :כא .וכןהסכיםבאל;הרבהשדיבשעוראצבע .כח;יאדם ולא כפךי
מגדים :כב.תרומתהדשן :כג.פךימגךים .וכןכתבבבאורהגך״א :כד.פךימגךים .ומה
שכתבתישעוראצבעהוא כמושכתבהאל;הרבה והח;יאדם :כה .מגןאבךהםבשםרש״ל.
והעתיקו גם באל;ה רבה וח;י אדם:
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ק ל ט.

ה .ינר חנכה מניחו
)פסקי מהר״י סעיף ה(*^ ,אפלו בנרות של שבת ויום טוב יזהרו שלא לעשות כן ) אוי ז י ו ע ( :
מבחוץ .אם הבית פתוח לךעזות הרבים ,מניחו על פתחו,
על פתח הסמוך לךעזות הרבים
“ ואם .יעז חצר לפני הבית ,מניחו על *פתח החצר .׳ואם היה דר בעליה” ,עזאין לו פתח
פתודז לךעזות הרבים ,מניחו בחלון הסמוך לךעזות הרבים .ובעזעת הסכנה עזאינו רעזאי לקים
המצוה ,מניחו על עזלדזנו ודיו*“ .״וצריך נר אדזר להעזתמעז לאורו “ .ואם ןעז מדוךה ,אין
צךיך נר אדזר .ואם הוא אדם דזעזוב עזאין ךךבו להעזתמעז לאור המדוךה ,צריך נר אדזר;
ו .יימניחו ^ילמעלה מעזלעזה נזפדזים ,ומצוה להניחו ״׳למטה ”*מעעזךה נזפדזים ,ואם הניחו
למעלה מעעזךה טפדזים ןצא ,יאבל אם מניחו “ למעלה מעעזרים אמה “ ,לא ןצא; הגה ואפלו
ז .ימצוה להניחו
לקחה כך רלוק ^והניחה למטה מעשךים לא ;צא ,יהדלקה עושה מצוה )בית יוסף בשם תו ס פו ת(:
^*בטפח הסמוך “ לפתח ״מעזמיאל"^ ,בדי עזתהא מזוזה מןמין ונר חנפה מעזמאל“ .׳ואם אין מזוזה
עזערי תעזובה
באר היטב

ג אר הג ה ה
ו בךיתא שם כא
ונפרוש התוספות שם.
בריתא.
שם
ז
ח מימרא דרבא שם.
ט טור בשם מהר״ם
מרוטנבורג .י מימךא
>ךרב( ]דךב כהנא[ שם.
כ מימרא דךבא שם
כב .ל מימךא דרבה
שם .מ כךב שמואל
מדפתי שם .נ טור בשם
אבי העזרי והגהות
מרדכי בשם ר׳ ןקיר.

י®׳ מע שךה טפחי ם .עןן באר היטב .ועןן בפנים מאירות שהמה לפי מה שכתב הטור בחשן משפט
ל צ ד ץמיץ ,ו ה מ ד ק ד קי ם א ע ם מדליקיץ ב ל א מ פ ״ א ,לזאיץ ב ה ה דו ר לנר חנ כ ה ,ע ד כאץ
סימן תיח לפסק כתנא קמא דרבי ןהודה אם כן האיף פסק הכא כךבעא דאלבא דרבי ןהודה אתמר.
ה .מ ע ש ר ה ט פ ח י ס  .נ ך א ה לי זיאם זיר בעלץה מ ני ח ה בחלוץ א פ לו הו א
ל שונו:
עןן עזם בארף .ובשבות ןעק'ב חלק ג כתב דפלגתת רבנן היא לומר שאף על פי שהיא בךשות חןב
ל מ ע ל ה מ ע ש ר ה ,מגץ א ב ר ה ם .ועץץ ב ת שו ב ה פנים מ אי רו ת סימץ מז ו ב ת שו ב ה ש בו ה
דהכי משמע מדקאמר רבי ןהודה אומר בנר חנכה פטור מפני שהוא בךעזות .וגם דאיף קאמר זאת
ץעקב ח ל ק ב סימץ ל ב ,ועץץ בץד אהר'ץ:
אומרת כו׳ דלא כהלכתא .עןן עזם .ועןן בתוספתא פרק ו דבבא קמא דתני רבי ןהודה אומר בנר
חנכה פטור מפני שהניח בךעזות וחכמים אומךים בין זה ובין זה ךן;ב כגון אלו מסככין על פתדזי חנותיהן בךעזות הרבים אף על פי שןש להם ךעזות ובא אדזר והזק בהם ךזןב .עק שם .ל שון זה משמע
קצת כמו עזכתב העזבות ןעק'ב דלאו מטעם הנ״ל לאנוחי למעלה מגמל ורוכבו אתי עלה .אלא אפלו אם מצוה להנידז תוף עשרה טפחים ובךעזות קעביד אפלו הכי אם הזק ךזןב .ועןן מה שכתב במחזיק
בךכה בזה .ובאלןה רבה הביא בעזם סדר היום עזמצותה למעלה מעשךה טפדזים עד עזמונה עשר טפחים שכן גיבה של מנורה עזמונה עשר טפדזים .והאלןה רבה תמה עליו דמנא לן לומר דלמ טה

משנה ברורה

באור הלכה

ב .אפלו בנרות של שגת ויום טוב ופו׳ .ע;ן בנאור הלנה:
ה בא .מבחוץ .משום ” פרסומי נפא ,וקמפרש ואזיל ניצר ,אם הבית
ונו׳ :בב .ואם ;ש דוצר לפני הבית וכוי .וחצרותיהן
היו פתוחות לךשות הךבים ; רג■ *?איז לז פתה פתוה לרשות הרבים.
וגם ” אין לו פתח פתוח לחצר ,אלא פתוחה היא לבית :בד .וצריך נר
אחר .לעשות הנר לדבר; בה .ואם ;ש מדורה .ו;נול להשתמש לפניה,
ו;ש הנרא שהנר של מצוה היא:
ו בו .למעלה ®שלשה טפהים .דבל למטה משלשה ,נאלו הניח בקרקע
^"ואין ננר שבעל הבית הניחו שם .ומנל מקום בדיעבד
בז .למטה טעשךה טפהים .דאינא פךסום הנם טפי
;צא נפרי קרש[:
“ נשהוא למטה ,דדבר העשוי לאור אין ךוך להניחה נל נך למטה .וע;ן
באל;ה רבה שנתב ,דהא דאין העולם מהוין בזה ,משום דסומנין על
המרדני שנתב דענשו שהרגלו להניח בפנים אין קפידא בזה ,אבן הטור
סתם בזה ,ומשמע דסבירא לה דאין לחלק בזה ,ונן נוהגין נל המדקדקים
נמו שנתב בבית יוסף .ואם דר בעל;ה ’’ ,מניחה בחלון שהוא לצד רשות
הרבים ,אפלו אם החלון גבוה יותר מעשרה טפחים מקרקעית העל;ה .ואם
;ש לו שתי חלונות ,אחד למעלה מעשרה טפחים ואחד למטה מעשרה
טפחים ,ודאי;ניחנה בחלון שהיא למטה מעשרה טפחים .ובנרות בית
הננסת “ המנהג שהמנורה במקום גבוה :בה .למעלה מעשרים אטה
ובו׳ .דלא שלטא בה עינא“ ,ואין נפקא מנה בין אם מךליק מבחוץ ובין
אם מדליק בבית :כט .לא;עא .וצריך לחזיר ולברך ,נן נתב הפרי חדש.
ועין בפרי מגדים מה שנתב בזה :ל .והניחה למטה מעשרים ופו׳.
אבל אם הדליקה למטה מעשרים “ונטלה משם והניחה במקום אחר תוך עשרים ,יוצא ,דהא הוי הדלקה במקומה ,דשני המקומות נשרים:
ז לא .פטפה הפטוך ופו׳ .שאם ;ותיקנה להלן מן הפתח “ אינו ננר שבעל הבית הניחו שם׳ ל®■ לפינה .בין אם ההנחה הוא על פתח הבית “ או
על פתח החצר :לג .פרי שינהא ופו׳ .ויה;ה מסבב במצות .מיהו ,בדיעבד “ אם הניח נו חננה מ;מין;צא :לד .ואם אין ופו׳ ט;טין.
דבל מידי דמצוה “;מין עדיף ועוד ,דאינא פיפומי נפא טפי ,שהנל פונין לצד ;מין:
* אפלו גנרות של שג ת ורי'■ מלשון זה משמע דאף בשבת ויזם טוב ;ש לזהר
שלא לעשות כן ,ואינו כן ,רבשבת ויום טוב מצוה לעשות ברוכים
כךלעיל בסימן רסג ,ונבר הקשה כן ממגן אברהם ,ועין בסוף דבריו רלפי מאי
המסיק בשם רש״ל האסור בעמננו אפלו בשתי נרוח ?רויין ,ממילא אין שום
מאור ללברי רמ״א ממה שמסיק האפלו בנרות של שבת ויום טוב יש לוהר ,וע;ן
מפלי מגלים שגם הוא נלחק מאה מלבלי למ״א ,ולעניות לעתי נלאה החסר כאן
פרט אחי הי מי מאור זרוע ,ההינו כשמלמקין אותן אחר הללקתן עה שעל ילי
זה מחחממות ונופלות ,ויי מאמת אפיי מין מחנכה ומין משמת ויום טוב ,וזה
ייפלז יו ?’ מ שי ,משמלליקין נר שמת או חנכה או יום טוב ויימקיז הנרות
סמונין זה לזה עה שחן מחחממות זו מיי ונוטף השעוה ,גם ננפלות ונופלות,
לא קימו המצוה ,אור זרוע ,ער כאן לשונו .ולאות שחאמח מדמיי ,שאןן מלמ״א
אור זרוע ,והלא הין הלאשון לא נזמי מלל מאור זרוע אלא הין זה:
ה * פתח החצר .רוצה לומר ,ושלא כלעת לש״י הסומר ומניחו על פתח המית
הפתוח לחצר .ובר״ן ומאור זרוע העתיקו כלש״י:
* וצריך נר אחר להשתפש לאורה .פלש לש״י ,משום הכלא ,ורוצה לומר,
שאפלו אם לא ילאה כלל להשחמש לאולה ממי'' מקום צליך נר אחר
שיה;ה היכלת מ;רו להשחמש לאולה ,ועל ילי זה מומי שהנר הלאשון הוא
?ישם מצוה ,האי ניאו חמי מיון שצ'מי צל השניחן יאמרו שלצלכו הלליקה.
שמניחה סמוך לפחח אין צליך לנר
ונלאה יו?|א ממניחה צי'' שניחני ,אמי''
אחלת אף על פי שצומה לו לשם ,הואיל ואיני מא ניחשתמש לאולה גיאיזה
השמיש .אמן מנהג העולם ומן מנהג לבותינו ,למכל נר חנכה המללקח מתוך
המית אליך נר אחלת אפלו לא ה;ה צליך ןיהשמיש ,שלא 'אמיי' ?יצלבו הלגייקה,
ומן אני נולג ןימצשה ,כן כתב המאיל' ,צין שם ,וצזן מפלי מ?דים שמן משמע
גם מן מתשומת ימ״א .וצ',ן מסוף סימן תרעח סעיף קטן ב ממגן אמלהם,

שער הציון
ה כו .ךש׳׳י :כז .דאם ה;ה פתח העלץה פתוח לחצר ה;ה מניחה על פתח החצר שהוא
פתוח לקשות הרבים .ואם ה;ה פתח העלץה פתוח לקשות הרבים ה;ה מניחה על הפתח
]בית י 1סף[ 1 :כ ח .ב״ח :כ ט .פו׳סקים :ל .מגן אבקהם ואלץה קבה וחיי אדם .ועין בפקי
מגקים וחיי אדם קמשמע ממגן אבקהם העקיף טפי להניח בחלו׳ן הסמוף לקשות הקבים אף
שהיא למעלה מעשקה טפחים .מלהניח בטפח הסמוף לפתח אף שהוא ;כו“ל להניח למ טה
מעשקה טפחים .ואף שהפקי מגקים מפקפק קצת בזה מכל מקו“ם אין לקחו׳ת דבר זה .קענ;ן
שצקיף הכר לכני קשות הקבים יש מקו*ר גדו׳ל בגמקא .דאמרו עד דכל;א קגלא קתקמודאי.

וגם במה שאמרו מצוד להניחה על פתח ביתו* מבחוץ .ואלו הא דאמרו דלכתחלה צקיף
להניח למטה מעשקה טפחים .יש כמה קאשו׳נים קדחו זה מהלכה .עי,ן בכית יו“ סף וכן
במאיקי .עי,ן שם :ל א .מחצית ה שקל :ל ב .פקי מגקים בסימן תרעה :לג .ב״ח וט״ז
ופקי חדש כקעת הטור .וקלא כקעת קבנו י 1אל הלוי שקצה להקל במקליק בבית אפלו
למעלה מעשקים אמה .ועין בפקי מגקים שכתב האף בנרו׳ת שעוד ארכים .כל שמקו“ם הלהב
הוא למעלה מעשקים אמה .פסולה :ל ד .מחצית השקל ופ שוט :ז ל ה .קש׳׳י:
לו .פ שוט :לז .פקי חד ש :ל ח .אחרו׳נים:
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ס
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ש פנו כין

הלל דו«ש הדש

להךליק במקום שמךליקין הנוות כל השנה ,כי אז לא יה;ה הכו כלל ,ואף כי אין הכו וק לבני הבית ,מכל מקום הכו
קצת מיהא בעי * “^'* .יו ב ב י ת ה כנ ס ת מני חו °בכ'תל זירום ®*•ז)או בךוום המנורה “ ,ומסךון ממן.וח “למע.וב(
)תרומת הד שן סי מן קד ,בית יוסף(,

®יו מךליקין ’ *יו מ ב ר כין ) ב בי ת ה כנ ס ת( מעזום פ ר סו מי נ ס א; הגה ואין אדם

יוצא בנרות של בית הכנסת ™ ,וצריך לחזו ולהדליק

בביתו ) י י ב ״ ש סי מן

שערי תשובה

קיא( .ונוהגין  '°להךליק בבית הכנסת בין מנחה למעריב.

באר היטב

מעשלה לא ,ובמחזיק בלכה כתב ביון שהרי״ף והךמב״ם ה שמיטו הא ןאמךינן צךיף להניח
למטה כוי מסתמא דין חנכה כ סןה ומבוי ,וכן כתב הן ם״ע בספר אלפסי זוטא .ו שן שם
ש ב טיי  n i״ כתב ,דמצוה להניחה מעט למעלה משבעה טפחים ,ובספר ש' “ י

י .ו מ כ ר כ ין .עןץ ב ת שו ב ת ח כ ם
ט .מ ח צ י ו .עזן ט ״ז ו ב ב ״ ח ו חו ת ןאי ר סי מן ר כז;
צ בי סי מן פ ח מ ה ש ה מ ה על ז ה .כת ב ר מ״ א ב ת שו ב ה סי מן מו ראם א ב ל מ ת פ ל ל ב ע ר ב
חנ כ ה י רלי ק ארם א ח ר הנ רו ת מ שו ם ש ה חינו ,אבלי שאר ע רבית ר חנ כ ה י רליק וי ת פ ל ל,

י " ע ץ ש ם " ,י א  .צ ־ י ת ו  .מ ש מ ע א פ לו' ה ש לי ח' צ בו ר' צריך ל חז ר ^ ה ר ל י ק ב בי ת ו,
* = " W־ ׳ו=ז
׳ו=ז
ח אי״’ ר'׳' ׳ול
סימן ה כהב ? :ש ל' מקום
'
• •
•
•
•
•
•
באר היטב .וע;ן בחוית ;איר סימן רכו מה שכתב על מה שכתב הבית י!*סף ב5רףש ךבך,
הסמ״ק וכרכרי הב״ח שם .ע;ן שם .ועי,ן מה שכתבתי ב;ד אפך;ם בדברי הט״ז בזה ® :ו כ כי ת הכנ ס ת מגיחו .וע;ן בכנסת ;חזקאל שכתב .בקהלו׳ת אה״ו בבית הכנסת הגדו׳לה באלטו׳נא
שהיא ךאש!“ נה במנ;ן ובנ;ן מסדךין בין צפו*ן לךרו“ם ובשאר בית הכנסת קטנים זה בכיה כר .אף שהמסדךים בין מזךח למערב הוא ב שלחן ערוף וכן כתם רש״ל וט׳׳ז .מכל מקו“ם נתןה
לי עקר כרמב׳׳ם וךיכ׳׳ש סימן תי .ולכן גזר או“ מר שיהיו כלם נמשכין אחר בית הכנסת לסדר בין צפו*ן לךרו“ם כמו* הבית הכנסת הגדו׳לה אף דלא ש;ף במנהג לא תתגידדו .ומכל שכן
בשלש קהלו׳ת אה״ו שהם ככל בית דין בעיר אחת כמו* שכתב המגן אבו ^ ם סימן תצ .מכל מקו“ם בךברי המגן אבו ^ ם קצת צךיף עיון ומוט ב שיהיו כל הבית הכנסת שוים לטו׳כה.
ע;ן שם .וע;ן במו*ר וקציעה שאם אין בבית הכנסת עשקה אין להדליק בבךכה .ועי,ן לקמן סעיף קטן יב ® :ומכרכין .ע;ן באר היטב .ומה שכתב בשם החכם צכי סימן פח שתמה
על זה .שאין תמיהתו* רק על המחבר שכתם דין זה .דהא עקר טעם הךיב׳׳ש הוא דמבךכים כמו* שמבךכים על הלל בראש חידש שהוא ממנהגא )וע;ן באר הגו׳לה( .אם כן המחבר
שפסק בהלכו׳ת ראש חידש כהרמב״ם וכתב שכן נו׳הגין בארץ ;שךאל וסכיכו׳תיהם .ואם כן לדיךהו אין לברף בנר בית הכנסת .עי,ן שם .אבל לדידן דמבךכים בהלל דראש חידש גם
החכם צבי מו*ךה דשפיר מבךכים אנרו׳ת בית הכנסת .ומה שכתב באר היטב כתב רמ״א בתשובה כר .זה העתיק מהט׳׳ז .והוא טעות סו*פר בט׳׳ז .וצךיף לו*מר רמ׳־מ סימן מג .והוא
ךאשי תבו׳ת מו*הך׳׳ם מינץ .וכמו* שכתבנו ב;ד אפך;ם .ומצאתי במחזיק בךכה ובנו׳ךע ביהודה שהךגישו בזה .ע;ן שם במחזיק ברכה ובנו׳ךע ביהודה שכתבו שזהו לענ;ן להדליק בצבור
מה שאין כן בביתו* בודאי מכרף שהח;נו .וע;ן מגן אכךהם סימן תקנא כר .ע;ן שם וע;ן מה שכתבתי ב;ד אפך;ם בזה ® :ככי תו .ע;ן באר היטב .וע;ן במחזיק בךכה

באור הלכה

משנה ברורה

דאפלו מי שאין לו אלא נר אחד ]ונר אחרת להדליק לשמ ש לאו*ךה אץ ל!*[ ,מכל
מקום ודליק את הנר ויברך עליה .ומפל מקום לנתחלה בודאי יזחי ^'א
להשתמש ?'??’3׳=

לה .ואם הניחו בזילת עצמו וכר .קאי אריש הסעיף :לו .מחציו
של ?ניפה ופו׳ .הינו “'’ ,מקנם הדלת שנכנס משם לתיך הבית יחלקנו
לשנים ,ובחצי הנוטה לצד שמאל ]שהוא נגד המזוזה ,שהמזוזה בימין[
ש ם ■יני חנ\ ] מ גן ־ א בי ה ם[ :־ו מ ש מ ע

» * ו ס פ ל ס ק ו ם ה פ נ ה ג ל ה ד ל ק ב פ פ ח ופו־ .רוצ ה לו מ ר ,הנ־נזז ’

מז ה

דינו ל

ל ה ני ח

בכל

ש ט ח ^ או תו

החצי .ועזן בט״ז שדעתו ולמעשה ואוי להחמיר להניח הנוות בצד
^
^
י" בחוץ עליפתח הבית ,הנא מוליקיןיבפנים :והוא לפוסט ה״ ,3 ^3״ ,השמאל בקצה האחרון סמוך לכתל ,לז .וטפל מקום דוט?ךוג ופו׳.
לח .ואין לשנות .ומכל מקום אם וש
וקנה המחבר ה;ה צריך לבאר בתחלה שצריך להךליק בבית הכנס״ ואחר כן כדי “ שיכנס בין שתי מצות;
מקום הנחתו ,אלא לפי שקאמר לעיל בתחלת הסעיף דמצוה להניחו בטפח לו חלוץ הסמוך לךשות הרבים “ ,י נכון יותר שעיחנו שם °יכךי שיהוה
הסמוך להפתח ,קאמר דבבית הבנסת עושין זכר למקדש שהמנורה עמדה בדרום :הכר לבני ךשות הךבים וייתפךסם הנס ,אם לא במקום דשכיחא הזקא
מ .פפתל
לט .ופפית הפנמת .או בבית המךוש;
על ידי זה:
מא .או פדרוט הטנורה .טעות
הרום .או “ על השלחץ שעומד אצל כתל דווב .והטעם בנל זה ,זנו למנורה שמקומה במקדש בדרום:
סופו °יוצריך לומר כנרות המנורה; מכ .וטפהרץ טטזרה וכו׳ .זהו גם כץ כעין מנווה ,דהנוות היו מסדויץ במקדש “"בין מזרח למערב ,כץ
בדרום ,מכל מקום “נרותיה היו מסדויןמצפוןלדרוס,
דהמנווה היתה עומדת
יסדו גם כץ נוות חנכה .ודע ,דוש מהראשונים דסביוא להו דאף
וממילא לדידהו גם נוות חנכה וש לסדו באפן הזה ,רש מקומות שנהגו כץ“ ,ואין למחות בם ,דוש להם על מה לסמיך;מג .לט?נרפ.
והמדליק עומד אחוריו לדרום ופניו לצפון ,ומתחיל מימינו ,שהוא הנו הסמוך לאוון הקדש ,ושוב מוסיף והולך ומתחיל מהשמאלי ופונה
לימינו ]תשובות חתם סופר סימן קפו[ ,ועוץ לקמץ בסוף סימן תרעו מה שננתיב בזה; מד .יטדליקיץ וטפרפיץ .אף דבבית הכנסת הוא _וק מנהגא
אבל מתפלל בערב חנכה ““ ,מדליק אדם אחו הנוות,
שאינו אלא מנהג .אם
“"מכל מקום מבךניץ עליו ,כמו שמבךניץ על הלל דואש חידש
משום שהחץנו ךמבךניץ אז ומנכו דעת שמחה היא לצבור ,ואין כדאי שאבל ודליקם] ,אבל בביתו ‘;נול לבךך שהחץנו] ,אבל שאו עךבית דחנכה
דאין מבךניץ שהחץנו; ,נול האבל להדליק נו חנכה .ומתפלל האבל בחנכה מנחה ומעריב .ובט״ו באב ושבט ול״ג בעמו דלית הלל ,האבל
מה .וצריך להלר
מתפלל שחרית גם כץ .וכחל המועד ,דהוי כיום טוב ,מנעוי1י לפעמים להניח האבל להתפלל מנחה ומעךיב ]פךי מגךים];
ולהדליק .ואפלו השליח צבור שברך בבית הכנסת “ צויד לחזיר ולהדליק בביתו®“ ,ךוש חיוב על כל אחד להדליק בביתו ,ומכל מקום לא ;חזיר לומר
בביתו “ בךכת שהחץנו ,אם לא שמדליק להוציא אשתו ובני ביתו; מו .להדליק פפית הפנמת ?יז טנהה לטעריפ .רוצה לומר ,אפלו הנוהגים

שננה הצ׳יון
ל ט .ואין נפקא מנה בכל זה בין שהדלת נפתחת לצד המזוזה ומקו*ם הציר שהדלת סו*בב שם
הוא בצד השני או* להפוף .בכל זה ש;ף שתי הדעו*ת של המגן אבךהם והט׳׳ז ]כן משמע בחמד
משה[ :מ .דךכי משה :מ א .מגן אכךהם ושאר אחרו*נים :מ ב .אכן אם החלו*ן גבו*ה מקרקע
ךשות הרבים למעלה מעשךים אמה ואין הכר לבני ךשות הרבים .אז טו*ב יו*תר להניח בפתח
]פתחי תשובה[ :מ ג .דרף החיים :מ ד .ע;ן בה׳׳ג .וטעות סו*פר הוא שם תבת או* ]מאמר מךדכי[:

מ ה .ךש׳׳י ותו*ספו*ת והראב״ד כמו* שכתוב בבאור הגך״א :מו .רמב׳׳ם וסמ׳׳ג והךיב׳׳ש סימן
תי :מז .מגן אבךהם שכתב שכל אחד ;תפיס במנהגו* :מ ה .ךיב׳׳ש :מ ט .ט״ז בשם תשובת
ר׳׳מ מינץ :נ .שערי תשובה .ואבל נקךא בכל זה שנים עשר חידש על אכיו ואמו* ושלשים על
שאר קרו*כים :נ א .אחרו*נים :נב .בהגהו*ת הגאץ ר׳ ברוף פ ת קיל מסתפק .דאפשר דאם או*רח
מךליק בנרו*ת בית הכנסת שאין צךיף לחזיר ולהדליק באכסנ;א :נג .שערי ת שוכה ע;ן שם:

הלכות חנכה סימן תרעא
*דש נוהגין להדליק 3ערב ש3ת ’’*™קדם מנחה )כל בו ואבודוהם(
אחד מהן “ ,יוכל ’’*השמש להדליק הנשאךים והשליח צ3ור

קט.

ואם רוצים למהר להתפלל לאחר ש3רך השליח צ3ור והדליק

יתפלל) .מהוי״ל('
'

ג אר
צ

הגולה

בי בוא דוב הונא

■ ־^חצר *וציוצ לל וצני פתחים
'ח.

בסימן צ סעיף ח דהיכא
33ית
דיע לבית הכנסת עני
פתחים דליכא העד ,התם עאני דכיון דאי לא מצלי הוי לה פורק על מלכלת עמים לא אתי למחעדה ,אי נמי עאני הכא דאית בה הפסד ממון אתי למחעדה טפי ,בית יוסף(.

מעזני רוחלת ,צריך להךליק בעיתיסן “ •<מפני ’ *חחעד .לאם עני פתחים “ בריח אחד ״)והם

באר היטב

אחח

עערי ת^טובה

י .3ק'ךפ מנחה .וכץ כתברעז״ל .ובדרכי מעזה כתב ,ואיןאנו נוהגיץכץ אלא מדליקיץ
ביץ מנחהלמעריב .ונראה ליראם הוא סמוך לחעזכה וטרם עזץבאומנץץ לבית הכנסה
יהקדעזהיום יברך וץדליקמץד,דמכלמקום איכאפרסומי ניסא כעזבאים אחרכךלבית
הכנסה,מגץאברהם,עי,ץעזם.ועץץבהעזובהעזבוהץעק'בחלקבסימץמא :יג.העזמעז
וכו׳.אבלבביהוצריךהוא להדליק כלם,לבועז.אבלרעז״ל בהעזובה כהבעזגם בביהו
רעזאי לעע1והכץ ,וכץ נראהלי,עזכץ מצינו ביומא פרק גקרצו ומרקאחר עלץדו וכר,
החעזד .עץץ פז״ז ומגץ אברהם ובהעזובה
עץץ עזם .ועץץ בחליץ פרק ב:

בעזם זךע אמת .אם הדליק בלללה הראשונה בביתו ואחר כך מדליק בבית הכנסת לברך
עזהחלנו גם כן .ואם הךליק קידם בבית הכנסת ליא לחזר לומר בביתו ברכת עזהחלנו אם לא
עזמדליק להוציא גם כן אעזתו ובני ביתו .עלן שם ® :קידם מנחה .עלן לעיל )סעיף ז(
]בסוף דבור המתחיל ובבית הכנסת[ מה עזכתבתי בעזם מור וקציעה דחולק על זה אלא
כיון עזהוא פרסומי ניסא צריך עזיהלה עדה בעזעת מעעזה .ומכל מקום כעזהעזעה דחוקה
אין לבטל ההךלקה ךק לךליק בלא ברכה .עלן עזם .ומה עזכתב בעזם העזבות לעקיב חלק ב
עלן עזם דמביאר דבמקום עזלש מנהג להךליק בכל העזנה באותה מנוחז דליכא הכר אם
.T
הנרות עזל עזעוה גדולים עזדולקים על כל פנים עד חצות לללה כמנהג בבית הכנסת פעזיטא
דהוי הכךא טובא .אלא אפלו כעזמדליקין בשמן זלת וכן בכל השנה באותה מנורה אז לפסיק
בעזבת קידם וליא לדליק באותן נרוית דאז הוי הכר פרסומי ניסא כמרי שכתב לענלן שמפנזיקין לתקיע בערב ראש העזנה כדי להפסיק בין תקיעוית דאוךלתא לדךבנן .והוא הדין לענלן פרסומי
נסא דךבנן .עלן עזם .ולעניות דעתי צריך עיון אם לש לבטל בעזביל זה ההךלקה עזנויהגין תדיר להדליק לכבוד עזבת במנויךה זרי בבית הכנסת בעזביל עזיהלה בעזבת חנכה עזאדזר זה
פרסומי נסא .ואין זה דוימה לתקיעוית כלל כמובן .ויויתר נראה עזלדליק איזה עזבתוית קידם נרוית פשוטים כעזאר נרוית עזל בית הכנסת וכעזלדליק עתה עזמן זלת איכא פרסומי נסא .ואף
על גב דגם לגבי עזבת אמרינן דעזמן זלת מן המבדזר מכל מקוים אין קפידא כל כך כמרי אם ליא לדליק כלל .ומכל עזכן אם לדליקו בעזבתוית קידם נרוית עזעוה עזלדעת הב״ח נרוית עזעוה
דידן הולי כעזמן זלת עזהרי אוירן צלול וכמביאר בנזימן רסד .עלן עזם .ועלן עזם בעזבות לעקיב מה שכתב ללעזב קעזלת גיסו■ בעל אללה זוטא על התוינזפוית בשבת דף כא דמדיקו מנר עזלש
עלן באר היטב .ועלן במויר וקציעה עזדזסכים ללבוש וכתב דבעל נפש לחוש .כיון שהוא רוצה לוזיוית מן המהדרין אינו■ בדין עזעל מצוית להלה
לוי עזתי פיוית כר .עלן עזם® :
עליו כמשאויי .עלן עזם .והביאו■ מחזיק בךכה ® :הח שד .עלן באר היטב .ועלן בספר ךב משלם בסויף נזימן ב והגאוין זלזכם צבי ז״ל לפרש דברי ךעז׳׳י עזכתב אזלזד בצפוין ואזלזד במזךח.

מענה ברורה

באור הלכה

להלליק בכל יום בצאת הכוכבים ,בבית הכנסת נוהגים אחר כזנחה
בשעה שהעולם מקבצים ,וגם דלאחר מעריב אין נכון לעכב העולם לזה,
מז .קדם
לצריך כל אחד למהר לילך לביתו ולהדליק נר חנכה:
מנחה .וכץ כתב ךש״ל אבל בללכי משה כתב שאין אנו נוהגיץ כץ ,אלא
אף בערב שבת מלליקיץ בבית הכנסת ביץ מנחה למעליב ,בשעה
שהעולם מתחיליץ להתקבץ ואיכא פלסומי נסא ,אכץ אם העולם
מתאחליץ לבא ,וטרם שץבא מנץץ לבית הכנסת יתקדש היום ,לא ץמתיץ
כלל ,אלא יבלך ו.ילליק מץד אפלו קלם מנחה ,למכל מקום ^יאיכא
פלסומי נסא כשבאים אחר כך לבית הכנסת ורואים הנרות .ולענץץ ץחיד.
עץץ לקמץ בסוף סימץ תרעט במשנה ברולה :מה .ואם רוצים למהר
וכר .ולוקא באפץ זה ”^,אבל בלאו הכי טוב יותר שיגמר בעצמו המצוה
שהתחיל בה :מט .יוכל השמש וכר .להברכה חל על האחד שהלליק,
דהיא העקר ,והשאר אינץ אלא הדור מצוה בעלמא• ^והוא הדיץ בביתו
כשמןדמץ לו איזה דבר נחוץ ,לאחר שהלליק אחד מהץ יוכל אחר
להשלים בשבילו את שאלי הנרות:
נא .מפני
ח נ .חצר שיש לו שני פתחים .והוא הדיץ ״בית:
החשד .שיאמרו בני עירו ,מדלא אלליק בהא ,באחרת נמי
לא אלליק .ועל כץ אפלו כל הבתים שבחצר שץך לאלם אחד ,או שאיץ
לו שם בחצר לק בית אחד ,צליך להלליק בשתי הפתחים :נב .ברוח
אחד וכר .הטעם ,להא חזי לה שהלליק באחד ,ומה שלא הלליק בשני,
™ןלעו אנשי עירו שמבפנים הוא בית אחד ושני הפתחים שץכים לאלם
אחד ,ולי להלליק במקום אחד :נג .והם בכית אחד .אבל אם הם

ולש להגין להלליק בערב שבת ק'ךם מנחה.עלץ מעזנח ברורח במח שכתבנו
בשם הךךכי משה דהמנהג וכר ,אכץ אם העולם וכו׳ למכל מק1ם איכא
פךסומי נסא כשבאין אחר כך לביתהכנסת ,כל זה כתבהמגץ אברהם .והנה במור
וקציעה ,והובא בעזערי תשובה ,חולק על זה ודעתו דכיוץ שמה עזמדליקיץ בבית
הכנסת הוא כדי לפךסם הנס במקהלות ,בעינץ דוקאשיהיו עשרה בעזעת הדלקה,
דכותה אעזכחץ נמי בכל פךסומי מלתא בעלמא דלא סגי בלאו עשרה ,כדאעזכחץ
בפרק קמא לכתבות ,וכדאעזכחץ דאמר לה עזמואל לרב חנא זיל איתי לי בי עשרה
ואימא באנפיהו המזכה לעבר וכר ,ועל כץ דעתו דצליך קהל ממש ואיץ עדה
פחותה מעשרה ,והנה היחידים יוצאיץ לעצמן כל אחד בביתו ,ולא נתקנו הנרות
לעזנותן בבית הכנסת אלא בצבור בלבד ,אמנם אם העזעה דחוקה אין לבטל
ההללקה אלא ץלליק בלא ברכה ,ונלאה שגם מה עזהביא המגן אברהם בעזם
מהלי״ל הכי הוה עבלא ולא נזכר עזם שברך גם כץ ,עד כאץ לשונו .ולעניות
לעתי פלסומי נסא לחנכה אינו תלוי כל כך בזה ,לעצם הללקה הוא בכלל פלסום
הנס ,ודמץא למאי לאמלען בגמרא נר חנכה וקדוש היום ,נר חנכה עליף משום
פלסומי נסא ,ולא אעזכחן חד לאמר לוקא כשץש בי עשרה בעזעת הללקה ,אלא
ולאי לעצם הללקה שצוו חכמים על כלל ישראל הוא נקרא פלסום הנס ,ונהי
להללקה זושל בית הכנסת הוא אינו מצד תקנת חכמים רק ההנהגהשהנהיגו כל
ישראל כלי לפלסם הנס ברבים ,כמו עזכתבו הפוסקים ,הרי על ילי זה גם כץ
יתפלסם הנס כשץבאו אחר כך כל הקהל בבית הכנסת וילאו נרות המנורה ללוקיץ,
כמו עזכתב המגן אברהם .וכעין לאץה לסברא זו ממאי לאיתא באבוללהם כזעם
על מה עזאמרו בגמרא הרואה נר חנכה צליך לברך ,ולא תקנו בעזאר מצותברכה
עלהלאץה ,ותרץשם בלאשונהמשום פלסומי נסא ,וכעין זה כתבו גםכץ התוספות
בסכה לף מו לבור המתחיל הרואה ,משום שץש כמה בני אדם שאין להם בית
ואין בץדם לקץם המצות ,הרי לאף עזלא הץה האישהז-ה בעזעת הללקה רק ראה
אותה אחר כך מקרי פלסום הנס ,והכי נמי בענענו כשבאין אחר כך כל הקהל

ורואיץ הנרות דלוקין במנולה ,אין לך פלסום הנס גדול מז-ה ,וגם במהלי״ל איתא
בהלץא עזהלליק עזמש העיר בערב שבת טרם בא הקהל לבית הכנסת ,וכץ מאבודרהם ומכל בו ומהלעז״ל ,שכלם דעתם שץלליקו קדם מנחה ,ולא אעזתמיט אחד מהם
לומר דוקא כשנתקבץ עזם עדה .ומה שכתב המור וקציעה לאפשר עזהלליק העזמש בלא בלכה ,זהו דחק ,לאם כץ הץה לו לפרש דבאפץ זה דוקא בלי בלכה ,ועל
כץ נלאה לעניות דעתי דהמלליק בבלכה ץש לו על מי לסמך ,וכץ העתיק הךוץי אדם דצךיך להלליק בברכה ,ואם בנקל לו להשיג מנץץ בעזעת בלכה ,מה טוב:
ח שץש לו שני פתחים משני רוחות .הינו אחת בצפון ואחת במןלח ,כץ כתב רעז״י .וכזעות נזדקר לפני פתחי עולם שכתב בשם רעז״י ,אחד בצפון ואחד בדרום,
עץץ עזם:

שער הציון
נד .מגן אבךהם .ולדבריו הוא הדין בחל אפלו אין מנץ) .כעזמברך( ]כשמדליק[ אדזר מנדזה
;כול לברך ועןן בבאור הלכה :נ ה .הגך״א :נו .ךעז׳׳ל ומגן אבךהם .וכן מעזמע מהגך־א.
דליא כלבוש H :נז .כל בו .ודע דאף עזדבךיו בודאי אמת .מכל מקום דין המדזבר עזהעתיק
לשון הגמךא ממש דזצר עזןש לו וכו׳ אתץא כפעזטה .דהוא קאזיל לעזיטתו בסעיף ה דפסק
עזם דאם ןש דזצר לפני הבןת מניחו על פתח הדזצר .וךברי הג״ה עזכתב והם בבןת אחד.

עזץך גם לענענו .דהץנו .לאפוקי אם הץה בדזצר עזני בתים וכל בןת מכון כנגד פתח בפני
עצמו .צריך עזתי נרות לעזתי פתדזי הזץזצר :נ ח .גמךא .ולא וץזץעזינן לחעזדא דעלמא עזעוברים
ועזבים דרך הרחום עזינזברו עזהבץת זץזלוק מתוכו וייאמרו עזהם עזני בתים שץכים לעזני אנעזים
ואזץזד מהם ליא קץם מצות נר .דאנעזים נכרים אין מצוץין ברחובות מעזזץזעזך היום ]עין שם
בגמרא ,והעתיקו המגן אברהם[:

גאר מולה

קמ
)כל בו(

הליכות חנכה סינלן תרעא תרעג
די

באחד מהם.

הגה ואם מךליק בשני פתחים ,אינו מבוך רק באחד מהם ובשני מךליק בלא בוכה

)י״ן(,

מיהו

בזמן הזה שכלם מ ד לי קי! ב פני ם ממש ואין הכו לבני ךשות הרבים כלל ,אפלו וש לחצו או לבית הךבה פתחים להךבה
ווחות אין מדליקים אלא פעם אחת בפנים ,כן נךאה לי ,וכן המנהג פשוט:

תרעב זמן הדלקת נר חנכה.
אלשוןהרמב״םבפרק
ד מבריתא עזבת כא.
ב בעםמהר״יאבוהב.

ובו ב׳ סעיפים:

א" .אץ מדליקין נר חנפה קדם עזתעזקע החמה אלא **עם ’'סוף עזקיעתח* ,לא מאחרים
*ולא מקדימים .ידעז מי עאומר ^עאם הוא טרוד יכול להקדים ’ מפלג המנחה ולמעלה,
שגנרי תשובה

באר היטב

חכם צבי סימן צא .ובתשובה ןד אלןהו סימן ז .ועןץ ב;ד אהרן במה ששמע
להקשות ,ודו״ק:
א .סוף .הינו צאה הכוכבים ,ב״ח ,מגן אברהם:

משום שבימיהם החצר לפני הבןת והךחבה מאחוךיו ולכן אי אפשר לומר שהשני למעךב.
שאם כן הוא פתוח לךחבה .והאיף אפשר לומר שהבןת חלוק לשני בני אדם .שהרי כל בןת
של אדם אחד ןש לו שני פתחים אלו .לכף הצרף לומר אחד בצפון ואחד במזךח .עןן שם.
ועןן בבךכי יוסף בשם מכתם לדוד .מי שןש לו חצר של שני פתחים שמברף באחת ויום
אחד שה;ה טרוד צוה ש;ךליקו וכן עשו והדליקו בפתח אחד ועד שלא הךליקו בשני בא; .כול לברף כשןדליק בפתח שני .עןן שם:

מענה גרורה

באור הלכה

א ^ עםם1ן? שקיעתה .כן כתב הטור ,וכן כתב הרא״ש בפרק א דתענית ,אבל
ברשב״א ור״ן משמע בהדןא שהוא תחלת השקיעה ,אלא דמשמעשם
בשקיעה שנןה ]הגך״א[ ,וכן כתב במאירי כרשב״א ור״ן .וכתב עוד ,ועןן במךדכי
סוף פרק ב דשבתשכתב דלשון משתשקע מוכח שהוא תחלת השקיעה וכו׳ ,וכן
עקר ,עד כאן לשונו ,וכן כתב הפרי חדש:
^לא מאחרים .ולפי זהצךיך להדליקתכף אחר צאתהכוכבים .ואם כןצךיךעיון,
מישנוהג תמיד להתפלל מעךיב בזמנו דהינו אחר צאת הכוכבים איך יעשה
]פךי מגדים[ .והנה לדחות תפלת עךבית משום זה גם כן אינו כדאי ,דןש בה מצות
קריאת שמע שהיא דאוריתא ,וגם דתךיר קודם ,כמו שכתבו האחרונים ,ועל כן
נראה לי דאיש כזה בודאי מן הנכוןשי_רליק קדם מעריב ,אחד ,דהרבה ראשונים
סביךא להו דלכתחלה ;ש לנהג כן ,כמו שהביא הגך״א ,ועוד ,דאף הטור שכתב
סוףשקיעה ,נוכיח בסמוך דגם הואסביךא לה דןכול להקדים עדקרוב לחצישעה
מק'ךם ,ובפךט אם נסבר בדעת הךמב״ם במה שכתב דמדליקין עם שקיעתה הינו
ממש עם הז-מן שנתכסה השמש מעינינו ,וןדוע שדעתו דמצות הדלקה הוא רק
כחצי שעה או מעט יותר אחר כך ואם עבר זה הז-מןשוב לא ןדליק עוד ,אם כן
אם ;רליק בשעת צאת הכוכבים אינו יוצא כלל מצות הךלקה לדעת הרמב״ם
והעומדים בשיטתו בזמן השקיעה ,ואפלו המקלים שןכול להדליק אחר כך ,הוא
גם כן רק מטעם ספק לכמה פוסקים ,ועל כן נךאה דטוב ונכון לכתחלה להדליק
קדם מעריב .ועןן בשערי תשובהשכתב בשם מחזיק ברכה גם כןשמישעושה כן
לא הפסיד ,ולפי מה שהוכחנו;ש לנהג כן לכתחלה:
^ ולא מקדימים .הוא מלשון הרמב״ם ,עןן בר״ן ורשב״א דפליגי על זה
]הגך״א[ .והנה מקור הרמב״ם ,כתב הרב המגיד שהוא ממה דאיתא
בשבת כג ע״ב ,ובלבד שלא ןקדים ולא יאחר ,ויפרש לה דאירי בחנכה ,ולפי
זה לרב הפוסקים דמפרשי לה דאנר של שבת קאי ]חרבנו חננאל ורש״י ותוספות
והרא׳׳ש ורבנו יונה והמךדכי בריש פרק תפלת השחר[ ,תו אין לנו מקור לרינו של
הרמב״ם ,וגם הטור בסימן רסג נסיב לה לענןן שבת ,וקצת פלא על השלחן
ערוך דסתם בסימן רסג סעיף ד לענןן שבת וגם בענענו לענןן חנכה ,ואולי
דבענענו סובר הטור ,ואפשר גם להךמב״ם ,שהוא מצד הסבךא ,שאינו נכר
לפךסומי נסא כשמקדים ,ךשךגא בטיהךא מאי מהני .אבל קשה ,דהתעח אם
מפרש משתשקע החמה כפשטה ,נוכל לומר שקךם שקיעה שאור היום גדול
לא מנכר אור הנר וליכא פךסומי נסא ,אבל כיון שהעתיק השלחן ערוך כפרושו של הטור והמךךכי דהינו מסוף שקיעה והוא צאת הכוכבים ,בודאי כשמקדים
קצת כערך רבע שעה ,והוא זמן בין השמשות ]אפלו לךעתרבנו תם וסיעתו[ או מעט יותר ,איכא הכר שהוא ללילה ,ותדע דהא בשבת גם כן פסק השלחן ערוך
שם שלא ןקדים מטעם שאינו הכר שמדליקו לכבוד שבת ,ואפלו הכי ;רוע שמכרה לכלי עלמא להדליקו ק'ךם בין השמשות הנ״ל ,ועל כךדוך אנו צךיכין לומר
דמה שאמרו ובלבד שלא ןקדים ,הינו דוקא שמדליקו בעוד היום גדול שאז אינו מנכר שהוא לכבוד שבת ,וכן בענענו שהוא לשם חנכה ,וכן מוכח לשון השלחן
ערוך שם ,עןן שם ,אבל לא כשמךליקו רבע שעה או אפלו חצי שעה לערך קךם צאת הכוכבים .והנה הטור כשהעתיק מסוף שקיעה לא העתיק ובלבד שלא
_יקךים ,והרמב״ם שהעתיק ובלבד שלא ןקדים ליא העתיק מסוף שקיעה ,אלא כתב שמךליקין עם השקיעה ]וזה לשונו בפרק ד מהלכות חנכה הלכה ה .אין מדליקין

בשני בתים א 1שבית אחד חלוק מת1כ ,1אף על פי שהם של אדם אחד
צריך להדליק בשתיסז ^״משום חשד® ,שןחשדו ששני בני אדם דריז
שם*'® .רש מקליץ בששתיהץ שןכיץ לאדם אחד :נד .גפנים כזפזע.
הינו®® ,שבזמן הטור היו מךליקיץ אצל פתח הבית מבפנים והיו עושיץ
על כל פנים הכר לעוברים ,על כץ ןש חשד כל שאין הכר כראוי
לעוברים^® ,מה שאיץ כץ עכשו שמךליקיץ ממש בפנים ולא אכפת לץ
כלל לעשות הכר ל מי רשות הךבים ,על כץ לא אכפת לץ בחשךא דידהו:
א א .עם סוף שקיעתה .הינו*' ,צאת הכוכבים ,שאז העם עובךיץ ושביץ
ורואיץ בביתו ואיכא פךסומי נסא ,אכץ בערב שבת מקדימיץ,
וכדלקמן בסימץ תרעט .והנה המחבר סתם כדעת הטור וסיעתו דסביךא
להו דמה שאמר הגמרא דןמץ הדלקת נר חנכה הוא משתשקע החמה
הינו ,סוף שקיעה ,אבל באמת ןש ®הךבה ךאשונים דסביךא להו דכונת
הגמךא הוא על תחלת שקיעה ^שנןה ,והוא בערך רבע שעה מקדם .ועין
בבאור הלכה שבארנו ,דלאותץ האנשים הנוהגיץ להתפלל מעריב בןמנו
דהינו ,אחר צאת הכוכבים ,נכון לנהג כץ לכתחלה להדליק קדם מעךיב,
וכץ כתב במור וקציעה וכץ נהג הגך״א ]אכן ןטיל בה כל כך שמן ש־דלק
חצי שעה אחר צאת הכוכבים[ ,ואם לא הדליק מקדם והגיע זמץ צאת
הכוכבים ,ץקדים להתפלל מעריב ,דהוא תדיר ,וגם ןש בה מצות קריאת
שמע שהיא דאוךיתא ]שערי תשובה[ .ודע ,דאפלו הנוהגיץ תמיד להדליק
אחר תפלת עךבית ,מץ הנכון שןכינו על כל פנים השמץ בתוך הנרות
קדם תפלת עךבית כדי שיהןה מוכן תכף אחר תפלת ערבית להדליק,
דאם .יעשה הכל אחר תפלת עךבית ,בודאי ןש לח'ש שןעבר עקר זמן
הדלקתו ,והוא חצי שעה מדינא דגמרא :ב .שאם הוא טרוד וכר.
רוצה לומר ,שלא יהןה לו פנאי אחר כך :ג .מפלג הטנחה .הוא שעה
וךביע 'יקדם צאת הכוכבים ,וחשבינץ השעה לפי קצר היום ,דהינו,
שעות זמניות .רכול ״לברך גם כץ:

שער הציון
נ ט .דךכי משה בשם הכל בו .וכן הסכים הגך־א בבאורו ומוכיח מן הךש״י הפף מהוכחת המגן
אף
אבחזם .ע;ן בךמשק אליעזר ומחצית השקל .ואודות  W hnע;ן בךמשק אליעזר:
שכתבנו מתחלה ש;ךעו אנשי עירו .זהו רק לענ;ן אם הב;ת חלוק מתוכו או לא .אבל לא לענ;ן
אחרונים :סג .ומה שכתב לעיל בסעיף ז בהג׳׳ה ומכל מקום
זה :ס א .מגן אב חז ם:
המנהג להדליק בטפח הסמוף לפתח .רוצה לומר .המנהג הנכון .וכן מוכח שם בדבךיו .דאי

ם.

סב.

לאו הכי סותר דעת עצמו .ע;ן שם:
הר״ן
א .מגן אבךהם בשם הב״ח בבאור דברי הטור .וכן כתב במךדכי בהך;א:
והךשב׳׳א והמאיךי .וע;ן בבאור הגך־א שהערה דבר זה :ג .ע;ן בסימן רסא שם מבאר מהו
ח;י אדם ואם הקליק קידם פלג ה מנחה צךיף לכבותה ולחזר ולהךליק:
שקיעה שנ;ה:
פךי חדש .וע;ן בבךכי יוסף דנקטינן כן להלכה כה;ש מי שאומר:

ב.

א

ה.

ד.

קמא.

הליכות חנכה םינזן תרעג

*>ובלבד יעזיתן בה עזמן עד "עזתכלה רגל מן העזוק; ב .יעזכח או הזיד ולא הךליק
עם עזקיעת החמה ,מדליק והולך עד עזתכלה רגל מן העזוק עזהוא פמו חצי עזעה ,עזאז
העם עוברים ועזבים ואיכא פרסומי נסא" ,הלכך צריך לתן בה עזמן *כזה יהעזעור .יואם
נתן בה יותר' ,ןכול ’ לכבותה לאחר עזעבר זה הזמן ,יוכן ןכול "להעזתמעזלאוךה לאחר זה
להךליק קידם שתכלה וגלמן העזוק )ד״ע
הזמן; הגה ןש אומרים “ שבזמן הזה שמךליקין בפנים 'אין צדך לזהו
וטוי בשם התוספות(* ,יממל מקום טוב לזהו גם ?ןמן הזה .ומיהו ,הני מלי לכתחלה אבל אם עבר

גאר ךו3ולה
ג שם בגמךא לתרוצא
שם בגמךא
בתרא.
כן
לתרוצא קמא.
פרשו הךי״ף ורא״ש
שם לתרוצא בתרא אי
נמי לשעוךא .תוספות
שם בשם הר״י פוךת
מדברי
משמע
וכן
הרא״ש.

ד

ה

ו

עערי תעוב ה

באר היטב

 .3שתכלה .כהב עז:רי כנסה הגדולה לזכל :חיד :דליק אחר הפלה עךביה,
ומ:ד כשמתחיל זמנו לא יאכל ולא ילמד עד ש:דליק ואם ההחיל פוסק,
וכץ כתב בתשובה שבוה :עקב חלק ב סימן מ ,ע:ץ שם .וכתב המגן אברהם,
מי שלא התפלל מעךיב מדליק ק'ךם ,זיאיץ צךיןד זמן כל כך למחש שמא
ישכח מעךיב ,וכץ כתב הכנסה הגדולה שנהג כץ :ג .לככותה .והב״ח
כתב שלא לכבותה ,ואף אם נכבה מעצמו אסור להנוה מהם אף שזילק

®י שתכלה .ע:ן באר היטב שכתב בשם ש:רי כנסת הגדולה כו׳ להדליק אחר מעךיב וכן כתב
בשבות :עקיב .ואחר כף הביא דברי המגן אברהם ובשם כנסת הגדולה .והמעןן בשבות :עקיב
ןךאה שדברי הבאר היטב הם מהפכים .ששם הביא דברי המגן אברהם וכתב על זה .אכן
בשקרי כנסת הגדולה כתב ובבחרותי כו׳ חזךחי למנהגי להךליק אחר הפלת עךבית וכן עקר
לדינא דודאי תדיר קודם היכא דמצי למעבד תךוןהו כמו שכתב ההוספות בשבת דף כג .ע:ן
שם .וע:ן לקמן סימן תרפד במגן אבךהם ובפךי חדש שם .ומה שכתב ב:ד אפרןם שם .ועין
באשל אבךהם כאן בשם השב :עקיב בזה .וע:ן מחזיק ברכה שהךאה מקום לאךבע שיטות
למהקי״ש בסופו סימן ב .וס:ם מחזיק בקכה שנקאה שהמדליק קדם שקלף להתפלל עקבית
לא הפסיד .ש:ש לחיש שעד שיתפלל עקבית :עביר זמן הקלקתו שהוא חצי שעה מדתא דגמקא .ע:ן שם:

מענה גרורה

באור הלכה

ד .שיתן כר שטן עד וכר .דאם לא ידליק בלילה לי3א פקסומי נפא .נרו“ת חנכה קידם שתשקע הח מה אלא עם שקיעתה .לא מאחקיץ ולא מקדימין[ ,וכונתו׳ ממש
ואם ליא נתן בה שמן רק כשעור חצי שעה כנהוג בנל יום ,וחזר וירן קידם השקיעה ]וכענ:ץ שאמרו בשבת לד שלשה דבקים צקיף אדם לו“ מר עקב שבת עם חשכה
וכו׳ הקליקו את הנר .הקי קלשון עם ה:נו זמן מה קדם[ ,ואפלו אם נפרש ךהרמב״ם
בה שמן וודליק ,יי מכל מקום ליא וחזיר ויברך;
ב ה .הלפר צליר לחז וכר כזה וכר .משמע דאם הדליק זמן מה אחר סובר כרבנו תם וסיעתו דהינו השקיעה השנ:ה ,גם כץ אנו מכרחיץ לומר דזמץ
של ביץ השמשות ומעט יותר כעשרה מנוט מקיךם ,דהוא בסךהכיל לערך עשרים
שקיעת החמה אין צךיך לתן שמן כל כך דק עד שתכלה וחמשה מנוטק'ךם צאת הכוכבים ,אינו בכלל ובלבדשלא :קדים ,והךא:ה משבת,
רגל מן השוק ,אכן כל זה הוא לדין התלמוד שהוה ההכר לעוברים וכלשכץ לפי מהשבררנו לעיל בסימץ רסא מכמה פוסקים ךהרמב״ם סובר דצריך
ושבים ,אבל האיךנא דההכר הוא ךק לבני ביתו .לעולם בעי שעור חודוע
להלליק נרות בערב שבת ק'ךם שנתכסה השמש מעמינו ]ואינו סובר כקבנו תם דשני
]קרי חדש[ ,ואף מדליק אחר שכלה הרגל משוק בעי זה השעור ]קרי שקיעות הן[ והוא הנקלא שקיעה ,אם כץ בודאי כשמלליק אפלו קידם שקיעה גם
מגךם[; ו .השעור .ואף בזמננו יצריך לשעוו הזה ,אבל אם נותן בה כץ אינו בכללשליא :קדים ,אךשליא :קדים הלבה קילם שקיעה ,דזהו מה שאמרו
שמן הךבה שודליק יותר אין בו שום מצוה ,אבל בנרות של שעוה "וש ובלבד שלא :קדים .היוצא מלבלינו ,דהמחברשהעתיק כטור מסוף שקיעה וצלף
הדור מצוה כשהן אוכות “ ,מכל מקום אין לעשותם גדולות יותר מדאי .לזה דבלי הלמב״ם שליא :קדים ,הוא צליך עיוץ גדול .ואגב דאילינץ בהאי
כתב הבית יוסף בשם ארחות חיים ,מי שברך והדליק נר אחת בלילה ענץנא אכתיב מה לקשה לי בלבלי הבית יוסף שכתב ,ולבלי הלמב״ם כלבלי בה״ג
שכתב ,איץ מלליקיץ נרות קילם שתשקע החמה אלא עם שקיעתה ,ליא מאחליץ
שנןה ,ודליק אחו כך עוד נר אחת ולא יברך .ועון בפךי מגדים שמצדד ,וליא מקדימיץ ,עד כאץ לשונו .וקשה ,הליא הל״ץ מקשה על דבלי בה״ג ממה
דאפלו לא הןה דעתו מתחלה רק על נו אחת ואחו כך נזךמן לו עוד לקימא לץ לענ:ץ שבת לאחר שקיעה אסור להלליק ושם נמי תנ:א משתשקע,
נו ,גם כן ליא יברך עוד? ,י חדינא אין חיוב רק נו אחד ,והשאר משום ועל כלחך לבענמנו גם כץ אם לצה להלליק מקילם מלליק ,ותלץ לבה״ג יסביר
הדור ,כנ״ל; ז .ןכול לכבותה וכר .שאינו מקצה השמן רק מה שצדיך כלב יוסף ושם נמי מתר אחר שקיעה ,עיץ שם .ולפי זה מה :ענה להלמב״ם
לשעוו חצי שעה למצותו ,ועל כן מתו לכבותו ולהנות ממנו .ומכל לפוסק כלבה ,כמו שכתב הלב המגיד בפלק ה מהלכות שבת ,ועל כלחך אנו
מקום הסכימו ’ כמה אחרונים דלכתחלה טוב להתנות שאינו מקצה צליכיץ לומר כמו שכתבנו מקילם לעם שקיעתה הינו זמץ מה קילם גם כץ נכלל
השמן אלא לשעוו הדלקה ,משום דןש מן הפוסקים שפובךים דאם נתן בעם שקיעתה ,ודמ:א מה לאיתא בשבת ,שלשה לבלים צליך לומר ערב שבת
בסתם ,הקצה למצותה הכיל; ה■ להשתמש לאורה כר .רש מחמיוין עם חשכה וכו׳ הלליקו נר ,ומה שכתב איץ מלליקיץ נרות קילם שתשקע החמה,
הינו זמץ הלבה קילם:
’"שבעוד שהנרות דולקין אין להשתמש לאוון ,משום הרואה ’“שלא ^ וכלכד שיתץ כהשמץ עד שתכלה וכו׳ .לכמה פוסקים הוא כחצי שעה אחר
ט .שבזמן הזה
ודע לחלק בין תוך ןמן שעורו לאחו זה הזמן;
צאת הכוכבים ,שהוא בסךהכילשעה ושלשת לבעישעהמז-מץ הללקה׳
שמרליקין בפנים .רוצה לומר ,ואם כן ההכו הוא רק לבני ביתו; ואסור להשתמש לאולה כל אותו הן־מץ )אף שהקליקה בעוד היום גדול( ,ואם כבתה
י .אינו צריך .וודליק ’’כשבני הבית מקבצים וחד .ואפלו ללמיד אסור בחיל קידם צאת הכוכבים צליך לחזיר ולהלליק ,אבל ליא יבלך לעל פי הלחק
אמלינץ למפלג המנחה ולמעלה כבר התחל המצלה ]פךי מגדים[:
’’משהגיע ןמנה ,וכל שכן אכילה ושאו דבךים ,ואפלו התחיל'“ ,פוסק;
ב ^ כזה השעור .ומי שאיץ לושמץ כשעור הז-ה :לליק בליא בלכה ]פדי מגדים[.
ושעוה מעובלי עבולת גלולים איץ לקח ,וכללעיל בסימץ קנד במשנה ברולה סעיף קטץ מה:
ומכל מקום טוב לזהר גם גזמץ הזה .שאף על פי שמלליקיץ בפנים ,כיוץ שמלליקיץ בפתח הבית והוא פתוח :ש הכלא לעובלים ושבים ]טור[:
ב ז.

ט.

ח.

עער הציון

שלטי גבודים שסביב
מגן אבלהם:
מגן אברהם ושאר אחרונים:
אחרונים:
ו.
ה מחיכי :י .מגן אבלהם בסימן תרעז סעיף קטן י ואלןה רבה בסימן זה וח:י אךם :י א .ךש׳׳ל.
ולפי טעם זה אפלו התנה מעקלא לא מהני ]דרך
),הביאוהו ה מגן אבלהם ואלןה רבה:
החיים[ ,וכן אין לטל טל הנרות ממקומן בעוד שדולקים אפלו יותר מחצי שעה .מפני הרואים
ובאמת :ש להדזמיר בעוד חצי
אחרונים:
שלא :דעו וייאמר להשתמש נטלו ]שם[:
שעה קיקם .אלא הוא מ:רי בבני אקם שמתפללים עקבית בזמנה .ואם כן חצי שעה קידם בלאו

יב.
יג.

יד.

הכי אסור משום קקיאת שמע ]מחצית השקל[ .ולפי דעת הפקי חלש והגר״א ק:ש להדליק אחר
שקיעה .ממילא צקיף להחמיר חצי שעה מקיקם לכל הקכדים הנ׳׳ל .ואפלו אם כבר התפלל
מנחה .אכן לענ:ן למוד נקאה קאין להדזמיר .ק:ש לסמך אשארי פוסקים הסובקין קזמנה של
הקלקה הוא עם סוף שקיעה .כנ״ל בריש הסעיף :טו .שצקיכין לחוש לתרוץ הקאשון דאין
שהות אלא חצי שעה להקליק .וכקליכא שהות והוא מיקי קרבנן גם כן צקיף להפסיק .ומכל
שכן כאן ק:ש פקסומי ניסא גם כן ]ב״ח[:

ג אר הגולה
ז טור ושכן כתב רבי
יצחק בר יהוןה וכן
כתב המרדכי שם.

קמא

הלכות חנכה םימן תרעג תרעג

זה הזמן ולא הךליק ,מדליק והולך ’'*כל הלילה ,׳ואם ” עבר כל הלילה ולא הךליק אין לו תעזלומין;
הגה ו3לילות האחרות ידליק '^כמו שאו 3ני אדם אף על פי שלא הךליק 3ךאשונה )ם״כ בשם מהוי״ל ואגודה וד״ע(:

תרעג שמנים ופתילות הכשר1ת לחנכה.
א מימךא דךב שבת
כא.

® כשרים.

ובו ד׳ סעיפים :

א* .״כל השמנים והפתילות ’"לכשרים ’ לנר חנכה ,ואף על פי שאין השמנים נמעזכים
אחר הפתילה ואין האור נתלה ןפה באותם הפתילות; הגה ומיהו ,שמן זית מצוה מן המקהו
באר היטב

שגנרי תשובה

עןן באר היטב מה שכתב בשם שער א פ ך ם והעתיק זה מלקט הקמח
שכן כתב ,ובמ׳׳ם מה שכתב בשמו מתר הוא להפך דבאמת אוסר במסקנתו שם
להךליק בה נר חנכה .אף על פי שאסור להשתמש לאוךה ואין כאן ךק הנאת המצוה
ד דינ א ,וא ם כן מ ש מ ע ש אין לברך ,א ב ל מ ד ס ת ם ב ש ל חן ערוך מ ש מ ע ד ע תו
ומצות לאו להנות נתנו .מכל מקום אסור להדליק בה .אף על גב הלא קןמא לן
שיברך .ו ר ש״ל כת ב דו ק א עד ח צו ת ,ו א ם כן א ח ר ח צו ת אין ל ב רך .ו ב ה ג הו ת
כהת׳׳ה הסבר דבמצוה דךבנן להנות נתנו .מכל מקום ןש לומר כיון הנר חנכה בעי
מי מוני כת ב כל ז מן ש בני ה בי ת נעורי ם א פ לו ע ד ע מו ד ה ש ח ר ,ו כן נ ר אה
שעור דהןנו .שיתן שמן בנר שןדליק כשעור וכיון הבשר בחלב אסור בהנאה כתותי
ו מי
ה.
לי ל הו רו ת ,א בל אם י שני ם אין לברך ע לי ה ם ,מ גן א ב ר ה ם:
מיכתת שעוךא .ולכן אסוד להדליק בשמן של ערלה גם כן .ואין לומר דדוקא בשל
שלא ה ד לי ק מנןן הנ רו ת של או ת ה ה לי ל ה ; שלי ם ו אין צריך ל ב רך פע ם א ח ר ת,
שהוא מהנשךפים אבל בשד בחלב שהוא מהנקברים לא אמד ען כתותי .ואין
ערלה
דרכי מ ש ה :
בזה כל הנקברים לא ןשרפו .דהתם טעמא משום אפר מה שאין כן בהדלקת
לומר
א .כ ש רי ס .עןן ב ת שו ב ת שער אפרי ם סי מן ל ח אי שרי ל ה ד לי ק נר חנ כ ה ב ח מ א ה
נר חנכה שאין כאן אפר ךק אפר הפתילה והפתילה לא נאסךה בהנאה .מכל מקום
שנ ת ב ש ל ה בקד ר ה של בשר בן יו מו שנ א ס רה מ ח מ ת ש ל א הן ה ש שי ם ,ו פ ס ק ד מ ת ר.
ן,ש לאסיר .שאף אם הטעם דאפר לא ש;ף כאן מכל מקום לא בטל הדין רכל
הנקברים לא ןשרפו .כדמוכח בכמה דוכתי דבשביל בטול הטעם לא ןתבטל הדין וכמו
עוד נ ש א ל שם אי שרי ל ה ד לי ק ב ה ל ה אי ר ה בי ת ו מ ט ע ם ש הי א א סו ר ה ב הנ א ה ,ו א ס ר,
שכתוב בריב׳׳ש סימן לד .וגם ןש לומר דנקברים כששרפו אותם גם כן שןף בהו
ע ץ ש ם .מי ש הן ה מ ד בי ק נ רו ת של ש עו ה בכ ת ל כדי ל ה ד לי קן ל מ צו ת נר חנ כ ה ו ב עו ד
כתותי .עןן שם .ועןן באלןהו זוטא תמה על זה .דבלאו הכי אסור מח מת בשול בשר
שהו א ע סו ק בכך ה בי או לו ש מן זי ת ,ן דלי ק בנ רו ת של ש עו ה א ף ש מ צו ה מן ה מ ב ח ר
בחלב .דהא בסימן שיח קןמא לן דןש בשול אחר בשול .עןן שם .ובשו׳׳ת שבות
הוא ש מן זית ,ש בו ת ןעק'ב ח ל ק א סי מן לז ,עןן ש ם .ו ב ת שו ב ת ח כ ם צ בי סי מן מ ה
:עקיב חלק א סימן לח נשאל על זה מחכם אחד שהשיב על דברי האל;הו זוטא.
ד ח ה ד ב ריו ו ר איו תיו ו ה ר ב ה ל ה בי א ר איו ת די מ ש ך ן דו מנ רו ת של ש עו ה ון ד לי ק ב ש מן
דכאן כשהראש הפתילה הוא מבעיר הוא שורף וקלי אסורה ואין על זה שם בשול
זית ,עןן ש ם .ו עןן ב ת שו ב ת  tא לן הו סי מן מ ב .ו שו ב של ח ן דו פע ם שנןה הרב
דבשר בחלב דה;נו .בשול ש;כול לאכל על ;דו כדאיתא בחלין דף קח .והשבות י.עק'ב
ב על ש בו ת ןעק'ב ב ח ל ק ב סי מן ל ו ה חזי ק ד ב ריו ,ע ץ ש ם .אין ל ה ד לי ק נר ח נ כ ה
השיב דקידם דמקלי קלי האסור ךאוי לאכילה מח מת החמום דהא אפלו חמום דכלי
מקרי בשול לענ;ן בשר בחלב) .והדכרים תמוהים לעניות דעתי .עץ שם עוד
שכתב דבחלין דף קד משמע כן לאסיר מדאוך;תא .וגדולה מדו מצינו בתוחב כף וכו׳ וע;ן ב;ם של שלמיה פרק גיד הנשה סימן מה ובפרי מגדים בפתיחה לבשר בחלב
דחם בחם בלא רטב אין אסור מן התקרה ומתר בהנאה .ע;ן שם .ואין כאן מקומו( .ועוד דאף אם ;ש לפקפק ולומר דלא הוי בשול גמור מכל מקום ;פה תמה באל;הו
זוטא שלא העירו בחשש זה כלל .עד כאן לשונו .וע;ן בפרי מגדים יורה דעה סימן פז וכאן סימן זה שהעיר על דברי שער אפך;ם דהא זה טגון .וטגון כתב מהך־מ
שי״ף בדזדושים לחלין דהוה דךבנן .וכן בסילת למנחה כלל פה כתב בחמאה מעיךב עם חלב מתר להךליק .דטגון אין אסור מן התורה .ע;ן שם ובפתיחה .ואין לומר דהבלוע
אוסר את החמאה בהנאה כיון שאין נהנה בהדלקה מבליעהזו .וכךאמרינן
שבקדרה נאסר בהנאה וחוזר תפל ט לתוך החמאה ואסרה .רזה אינו .דבלוע של בשר בחלב אין
גבי כר;א ד חטי כר .ע;ן בפתיחה לבשר בחלב בפרי מגךים שם .וע;ן באיךח חיים הלכות פסח לענ;ן חטה שנמצא בתחגילת .ובמ׳׳א האךכתי בזה .ומה שכתב באר היטב בשם השבות
;עקיב בקצרה .ע;ן שם שמביאר שאפלו דרכו תמיד להךליק בשמן ז;ת .ובא לביתו וליא מצא שמן ז;ת והתחיל להכין עצמו עם נרות שעוה; .גמיר המצוה בנרות של שעוה כיון
חצי ש ע ה ,כיון ש ה ק צ ה ל מ צו ה .כ ת ב ב ל קו טי מ ה רי״ו ,אין ל ט ל ט ל הנ רו ת
ד .כ ל ה לי ל ה .ב בי ת יו סף כ ת ב ד הוי ספלןא
מ מ קו מן עד ש ד ל קו ח צי ש ע ה:

עגר.

מענה
יא .פל דו?ילה .עד עמוד השחר ’“ ,ום 3וכה .והינו ,דוקא אם 3ני ה 3ית
נעוךים ’’ ,אפל אם ישנים אין לפרף עליהם אלא זדליק 3לא 3דכה ,דכמו
דלדיךהו לא ה;ה מכוף אלא 3ןמן פךסום הנם ,הכי נמי לדידן .ואם פא
לכיתו קידם עלות השחר ומצא כני פיתו ישנים ,מן הנכון שיקיצם כדי
שיוכל להדליק ככרכה :יב .פטו שאר גני אדם .רוצה לומר ,כלילה
שנ;ה שתי נרות וכלילה שלישית שלש ,ולא נימא דלדידה הלילה שנ;ה
היא ראשונה וידליק דק אחת ]דךכי מישה[;
א א .פל השטנים והפתילות ופר .הינו ,כי ןש שמנים גרועים שאין
נמשכין אחר הפתילה ,וכן ןש פתילות גרועים דואיז האור
נתלה ;פה בהן ,וכדלעיל כסימן רסד ,וכשכת אסור להדליקן .וסלקא
דעתף דבחנכה אסור גם ? Iלהדליקן שמא ;ביאו לידי כפוי ,קא משמע
לן דאין לחיש לזה ,דקימא לן כבתה אין זקוק לה ,דכיון שהדליק נעשה

ברורה
זכר לנס ונגמרה המצוה :ב .גשרים לנר חנפה .ומכל מקום מצוה
מן המבחר לקח לפתילה צמד גפן או חוטי פשתן ]חזי אדם[ .שמן או
חלב הנאסר מכשר ?חלב ,אסור להדליק ממנו נר חנכה ,וגם כן אסור
לבטולי בששים להדליק ממנו ]פרי מגדים[■ הניהגיז להדליק ביום ראשון
אחד ומכאן וא^ד מוסיף והולף’‘ ,צריף שיה;ה הנוסף דומה לנר העקר,
אבל אותם שעושים נר גיכל אחד מבני ה?ית .ןעיל האחד להדליק נר
של שמץ והשני של שעוה .שמץ הגזול ,צריף עיון אי כשר גינר חנכה,
[חשובת שואל ומשיב חלק א מהדורא ונליתאה סימן שמט[  :ג .לנר חנפה.
אבל לא גיהשמש [מגן אברהם[ ,וחצה לומר ,דבשבת חנכה יאסור
לעשות השמש מהשמנים ופתילות שאיץ מדקייקיץ ?הם בשבת ,דכיון
דמתר לעשות איזה תשמיש נגד השמש ,אם כץ חישינץ שמא ;טה .אם
נמצא עכ?ר בשמץ ,מאום הוא ’ואסור גינר חנכה;

שננר הציון
טז .מגן אבךדזם ופרי חד ש :יז .מגן אבךדזם ודךך ך:חיים וח;י אדם .ובספר חמד משה
וליא הךליק עד ש;שנו כלם ;קיץ שנ;ם או שלשה
האריך בזה ודעתו דאם שכח או נאנס
מהם ו;ךליק .ואם אי אפשר להקיצם .מכל מקום ;דליק ויברך .דלפי דברי המגן אבךדזם
אם ;ה;ה אדם במקום שאין איש אף מאנשי ךזב;ת שם ;דליק בלא בךכה .וליא ךאינו זה
בשם ךיא׳׳ז דאף אם הוא בין הנכרים לבדו צריך
בפוסקים .ואדךבה ה שלטי גבורים כתב
להךליק .ומשמע מדכתב כן בפשיטות .ש;ךליק בבךכה .אלא ודאי דאם ;כול לפרסם ההדלקה

בפני ךבים יותר עדיף .אבל אי ליכא אנשים .בשביל זה לא ;בטל המצוה .כן נראה לי
וכן נוהגין דזעולם .עד כאן לשונו .וספק בךכות להקל .ומכל מקום מי שרוצה לנהיג כותה
אין מוחין ב;דו:
א א .פתחי עולם בשם דזישועות ;עקיב .וע;ן בבאר היטב מה שדזביא בשם דזשבות ;עקיב
כן
חלק ב סימן לא .ואפשר דגם ךז;שועות ;עקיב מודה לזה .דבשמנים אין מנכר דזדזכר:
פרשו דזךגול מרבבה וךץ;ד אפך;ם לדברי דזמגן אבךדזם :ג .אשל אבךדזם:

ב.

קמב.

הלכות חנכה סימן תרעג
)מרדכי וכל בו ו מ הוי ״ ל(.

ואם אין שמן זית מצוי ,מצוה 3שמנים שאורן זך ונקי .ונוהגין 3מךינות אלו להדליק 3נרות של

ישעוה כי אורן צלול כמו שמן .״יואפלו בליל קזבת קזבתלך ימי חנכה מתר להדליק בנר חנכה העזמנים
וחפתיללת עזאטור לחלליק בהם נר קזבת; הג ה'אם אינו נותן כנר רק כרי שעור מצותו) .תשובת הושב״א סימן קע(,
^פי קזאסור להקזתמעז"בני ’ חנכה “ בין בקזבת בין בחל' .ללאפלו לבלק '*מעלת אל לנןנלתן לאללה
'*אסור “' .יאפלו תקזמיעז ק 1ל קלקזה ,כגלן ללמד לאללה '"אסור* .יליעז מי ק1מתיר בתקזמיען bp
באר היטב

גאר ךוגהה

ב

שם .ג מימךא דלב
טלר בשם
שם כב.
אביו הרא״ש וכתב הך״ן
שם דכיון שעל ידי נס
שנעשה במנוךה תקנלהל
עשאלהל כמנולה שאין
משתמשין בה כלל.
הטלרב שם בעל העטלר
וכן כתב בשבלי הל?ןט.

ד

עערי ת^טובה

שכבר התחיל בה .דמשום מצוה מן המבחר אין לבזות הראשונה .כדמעזמע ביומא זיף
קצתם מקזמץ זי ת ו ק צ ת ם מעזעו ה או מעזאר עזמנים .זיכיון זימעזום פ ר סו מי נ ס א
ז ה;ה עומד ומקריב מנחת העמר כר .וכיוצא בזה כתב בית :עקיב סימן כו לענןן חליצה
הוא י א מ רו קזקצתם אינ ם מן ה מ ה ד רין ד די בנר א ח ד ,ו אינ ם מץ המהדךיץ זימהזיריץ
כשבא הגדול וכבר התחילו בסדר חליצה לקטן .עןן שם .ובחכם צבי דחה רא;תו דהכא
כי י א מ רו קזני אנקזים ה ד לי קו ם .תעזוב ת קזער אפרי ם סי מן ל ט ,עןן קזם .ו עןן
ליא מקרי התחיל במצוה אלא הכנה והזמנה בעלמא עשה שדבק הנרות בכתל ועוד כר.
בקזבות ןעק'ב דולק ב סי מן ל א קזכתב ,קזבמקום קזהקזמן זי ת ביקר וקזאר הקזמנים
ולכן נראה שצריך למשיף ;דיו מן הנרות שעוה אף שכבר הדביקם במקומם ולהלליק
בזול קזןדליק בלי ל ראעזון ו ב כ ל ה לי לו ת הנ רו ת הנו ס פו ת בלז מן זי ת וקזאר הנ רו ת
בשמן ז;ת .ורא;ה מיומא פרק הוציאו לו רב פפי אמר ראשון משלח כר .והאריך הרבה
ו ל או דו ק א קז מדליקי ם ב ה בראעזונה קזבאה
בעזאר העזמני ם ,ע ץ עזם:
וכתב ללא למי למנחות דף פט הואיל והתדזיל במתנות גומר .להתם הואיל והתדזיל
ל מ צו ת נר חנ כ ה ,א ל א א פ לו או ת ם עז מו סי פין ה מ ה ד רי ם בכל לי ל ה אסור להעזתמעז
במצוה ממש אין לו ללחות זו בעזביל האחרת אבל לקלם המצוה עצמו מן המבחר כר.
עזצריך עיון ן פ ה
ג.
ל או ר ה ,מ ה ר״ א ה לוי בספ ר גן ה מ ל ך סי מן מ ב :
ומפרש למהלי״ל לסבילא לה שליא ;צא בנר חנכה בשעוה .ואף שנוהגין כלמ״א .הטעם
שאין שמן ז;ת מצוי להם כל כך מה שאין כן כשלעזנו תו אין להסתפק כר .ואין חלוק
בין הלגל עתה בשמן ז;ת או לא .ומה שכתב בעזבות ;עקב בהדור מצוה ער עזליש ה;נו .שליא התחיל על;ן במצוה .ליתא .לאם כן מי שב;דו אתרוג והביאו לו אחר אפלו בדזנם
והוא מהדר מן הלאשון אלף פעמים אסור לו להניח הראשון .להא בפרק התליר אמלינן למטי זמני הוי לה כשחוט .והכי נמי כשהאיר המזלח יום לאשון כר .ועור .אם כבר
בחנכה
לקח אתרוג שאינו מהדר ב;רו לבלך וער שלא בלך הביאו לו במתנת חנם ;פה שאין כמוהו ;ברך על הלאשון שאינו מהדר; .עזתקע הדבר .והדבר ברור בין באתרוג ובין
ובכל המצות שבעולם מבלך על ה;פה והמהדר אף שבא באחרונה .ובעזבות ;עקיב חלק ב סימן לה נעשה קצת סנגול;א ללכליו .וכתב להך הכנה ולאי התחלה גדולה היא
כלאמלינן לענ;ן תספלת מש;ניח סולר כר .ומכל מקום מביאר שם למולה שמי שרוצה לעשות המצוה מן המבחר הלשות ב;רו .וכתב שלאיותיו בחלק א אינם לק לומר שאין
צליך לבדות מצוה לאשונה כר .ע;ן שם .ובבאר היטב הביא בקצלה .ולאיתי להעתיק שלשי הדברים וטעמם ונמוקם .ונלאה לאם כבר התחיל הבלכה אף על פי שכבר מוכן לפניו
השמן ז;ת עם הפתילה ואין צליך לעסיק בה מכל מקום כיון שהתחיל לבלך על זה גומר .וגם ;ש בזה ספק אם צליך לברך מחלש כמביאר סימן רו .ע;ן שם .ויייא ל ד ץ לענץ
אתרוג כהאי גונא .וגם נלאה לבאתרוג ביום לאשון וזה שאינו מהדר הוא שלו ולקחו ב;רו לבלך ובתוך כך בא חברו ורוצה לתן לו מהדר יותר במתנה על מנת להחזיר .שפיר
;ש לסמיך על העזבות ;עקיב לאף למהני המתנה על מנת להחזיר מכל מקום טפי עדיף שיק;ם המצוה בשלו ממש .ונלאה שגם החכם צבי מודה בזה .ומה שכתב באר היטב
בשם תשובת שער אפל;ם .ע;ן בבלכי יוסף שמפקפק בזה וכתב .כיון דליא ש;ך בה לצרכו אדלקה לק שייאמרו שאינו מן המהללין כר אין לגזיר .וגם כיון שכל אחר מניח נרותיו
במקום מ;חר וגם כיון לההכר לבני ב;ת מילע ;לעי .וכן נלאה לי להקל .וע;ן סימן תרעה בבית יוסף בשם מהל׳׳י אבוהב .ער כאן לשונו .וע;ן באל;הו זוטא למכל מקום לאוי
להדליק ל;לה אחר בעזעוה ול;לה אחר בשמן .עץ שם .ומה שכתב בשם העזבות ;עקיב במקום ששמן ז;ת בייקר כר נלאה מזה שחולק על מה שכתבנו תדזלה בשם השער אפל;ם
שאין להלליק מקצת משמן ז;ת ומקצת משאר עזמנים .ובתשובת עזבות ;עקיב שם דבליו מגמגמים וכן צליך לומר .ומהאי טעמא מי שתפוס בין האינו ;הולי וליא יוכל להלליק
כמהללים .וכן בשאר הלילות לק ;לליק בכל ל;לה אחת( .ומה שכתוב בשער
נרות ;לליק בכל ל;לה אחת).רוצה לומר .שאף ש;ש לו שמן לעזמונה ;מים ליא ;לליק ביום השני
אפל;ם סימן לט שאין ללמות לגדוד חמשה כר מכל מקום כיון לכאן עקר מצוה לק בנר אחד וגם אין הדבר נכר כל כך בעזעת הללקה כר .עץ שם .כן צליך לומר» ® :עומ.
ע;ן באר היטב .וע;ן בפלי חלש בשם מהליק׳׳ש ללילך לאור נר חנכה לראות שליא ;כשל שלי .לליא מח;ב להעצים עיניו לליא מקלי תעזמיש .ועץ בשר׳ת פני אל;ה סימן מז שליא

 .3חנפה.

מעות.

באור הלכה

משנה ברורה

ד .שעוה .ומבל מקום מצוה 3של שמן יטפי מנרות של שעוה ,דעל ידי א » וןש מי שפוזיר גתשמיש של ?;דשה .עזן 3פ״ז עזהאךיך והעלה ךאף
לדעה זו הינו דרך אךעי דוקא ,אבל למוד דרך קבע לכילי עלמא
השמץ נעשה הנם :תי ואפלו בליל שבת שבתוך וכו׳ '.רוצה לומך,
אסור .ועןן באל;ה יקה ובחמד משה שחולקים עליו ודעהם דלדעה זו אף
;.א
זיסלקא 'תתך זיניחוש בזהיבמו בעלמא בנו של
דיך קבע מחו ]זקשיי״יז הי צז ה א״יי־י ם ,עף ב:ו א־ ה ם ז ב ־ א ־ י ־ י ן כ י ז ב ״ ־ ו משה[,
^ ^
,
לזה ,דהא אסור להשתמש לאורה ,אם כץ לא אכפת לה במה שלא תךלק
ןפה; ו .אם אינו נותן וכו׳ טצותו .דאם יתץ יותר זש חשש שמא זטה אותו נו חנכה להשתמש בו אחר השעוו של הדלקה ,שאז מתו להנות
ממנו? ,דלעיל בסימן תרעב סעיף ב; ז .לפי שאפור להשתטש וכו׳ .הינו ,אפלו"אותן שמוסיפין קמהדוין בכל לילה ,גם בן אסור להשתמש
ח .בנר חנכת■ ?די 'שיהא נבו שהוא נו מצוה לפךסם הנם ’ ,ועוד ,ביון שעל ידי נם שנעשה במנורה תקנוה ,עשאוה במנורה שאין
לאוון:
משתמשין בה ?לל :ט .בין בשבת .הינו ,ךאפלו לאבל אצלן דהוא סעודת מצוה ,גם ?ן אסור :י .ואפלו לכתל 1וכו׳ .שהוא תשמיש עךאי,
גם ?ן אסור .ועזן במגן אברהם וט״ז ”שהם?ימו ,דאפלו למנותן מרחוק שאין זדיו סמוכות לנר גם ?ן אסור :יא .אפור? .די “ שלא יהא מצות
בזויות עליו .וחקא בןה שהוא על ?ל פנים תשמיש עךאי ’ ,אבל ?ל שאינו משמש ?לום .ושאי לישב בביתו בשעה “’ שנו חנ?ה דולקת :יב .אפלו
תשטיש של קדשת וכו׳ .מדברי הט״ז מוכח דלדעה ראשונה אסור אפלו בלמוד ררך עראי ,דאלו ?דדך קבע אפלו לדעה שנ;ה אסור .ועזן בבאוו
הלכה מה ש?תבנו בןה :יג .אפור’ .ין?ן בנרות בית ה?נםת אין משתמשין לאורן אף תשמישי קדשה? ,מו בבית ,דקינו ,אם ירצה להתפלל
מעריב אצלם? ,ל ןמן שלא דלקו חצי שעה אסור:

ד.

ש?נר הציון
תשובת מהר׳׳י ברונא סימן לט .והנה דעת מהך־ל מפךאג בספרו נר מצרה שליא להדליק
כלל בנר שעוה וחלב אלא דוקא בשמן מפני שהנס נעשה בשמן .אבל אין נויהגין כותה .מחצית
השקל :ה .אחרתים :ו .ךעז׳׳י :ז .ר׳ן :ח .וכן פסק האל;ה ךבה :ט .גמךא :י .שערי

תשובה :י א .ה;נו .אפלו ליא הדליק השמש אצלו■ כמרי שנהוג .וביויתר מזה כתב הפרי חדש
והובא בשערי תשובה .דלילך לאור נר חנכה לראוית שליא ;כשל שרי .דליא מח;ב להעצים עעיו.
דליא מקרי תעזמיש :יב .פרי מגדים בסימן תרעה סעיף קטן ב באשל אבךהם:

קמב:

גארמולה
ו טור ורבנו יחזם.
ז ע ם ברבנו ירחם.

הלכות חנכה סימן תרעג

’*קדעזה 'י ונוהגים ילהךליק נר נוסף ,כדי “ י»עאם יעזתמעז לאורה »יהיה לאור הנוסף
עזהוא אותו עזהךלק אחרון' “ ,׳דניחנו מרחוק קצת מעזאר נרות מצוה :הגה ובמדינות
אלו אין נוהגים להוסיף ,רק 'ימנית אצלן "'“ °השמש שבו מדליק הנרות ,והוא '°עךיף טפי .דש לעשותו
^יותר 'ארף משאר נרות ,שאם בא להשתמש 'ישתמש לאותו נר )מרדני(*^ .אם נתערב נר חנכה האסור

באר היטב

שערי תשובה

אסרו אלא להשתמש .אבל כל שאינו משמש כלום ךשאי לישב בביתו בשעה שנרות
חנכה דולקים .עןן שם שהביא מזיברי הפרי חדש אלו .ובאמת שכן מבאר במגן אבךהם
לקמן סימן תרעח במה שכתב דעכשו שמךליקין ןקנה לנר חנכה ועל כל פנים לא
ןשב בחשך כר .ומשם מוכח גם כן כמו שכתב מהריק׳׳ש זיהא עקר שלום ביתו היא
ויהץה ג ם עזלום ביתו ,א ל א על כ ר חף כל תעזמיעז אסו ר ,ו הכי נ הוג ,מגץ אב רה ם .ועי,ץ
בהליכה שלא ןכשל .ועין לעיל סימן רסג במגן אברהם סעיף קטן יג ויד .עין שם:
מגץ אב רה ם בסימץ ת רע ח סעיף קבזץ ב מ ה עזכתב עזם ועץץ פז״ז ו ב תעזו ב ת עזבות ץעקב
’יי קדשה .עין באר היטב ובט׳׳ז מה שכתבו בזה .ועין שו׳׳ת שבות ןעקב חלק א סימן
ד .ק ד עז ה .עי,ץ פז״ז עזהאריך ו ה ע ל ה דץעז מי עזמתיר בתעזמיעז
חלק ב סימץ ל א :
לט מה שכתב בזה .ושם בסימן מ תשובת הגאון מוהר׳ דוד אופנהןם ז׳׳ל מה שכתב
עזל קרעזה ,הינו דרך עראי דו ק א ו ל א ל ל מ ד דרך ק בע ,וכאץ ל א מ הני א ח ר ע מו ד א פ לו
בקנטרס מועד דוד הנךפס בספר בית ןהודה עין שם .ועין בשו״ת שמש צדקה סימן
ה .ה עז ס עז .ו א פ לו
ב ח ל אסו ר מעזום ד ל א יהץה הכ ר עזנעקזה לעזם חנכ ה ,ע ד כאץ:
ל שני תשובות בדבר ושם מבאר בארף בךיני ספק בךכות .ועין ברכי יוסף בשם מהר״י
רבים ה מד לי קי ם צריך ל הני ח אצל כל א ח ד ו א ח ד עזמעז א פ לו ץעז נר ע ל העזלחץ ,ר מ״ א
מולכו שאם צריף לעין איזה דין בספק שנפל לו בנרות שהךליק ואין לו נר אחר שרי
בתעזובה סימץ פ א וכץ מעז מע ב ב ״ ח ,ורעז״ל מ ק ל .ו מ עז מע ב מ או ר ד א ף על פי עזץעז
לעין הדין ההוא לנר אור חנכה .דכמה רבותא תתירו בתשמיש מצוה .ואף מאן דאסר
מכל מקום לצרכה ןש לתתיר דמ;א דןשנים בבית הכנסת בליל יום הכפורים לצרף בית
ו .א ר ף.
עזמעז א צ ל הנ רו ת צריך נר על העזלחץ ,עץץ מגץ אב רה ם סעיף קטץ ר:
הכנסת וכן בפךה אדמה כל לצרכה לאו עבודה היא .עין שם .וראןתו ןש לדחות .אף
ו הו א הדיץ אם מ ע מי דו ג בו ה מעזאר הנ רו ת עזפיר ד מי ,ב ״ ח ,מ ה רי״ ל ,מ עג לי צ ד ק:
כיון שהיא דרף עךאי נראה פשוט ד מ תי ® :השמש .עין באר היטב .ועןן בהלכות ז .י עז ת ס עז .ואסו ר להעזתמעז בו תעזמיעז מגנ ה ,וכל עזכץ לעז חק בקארכזי״ץ ח ס ו ח לי ל ה
קטנות דלכאוחז לא סגי בחד שמש מאחר דהנרות מאירים ומזהירים בכל הבןת והשמש
אצלו .מ צ א תי כ תו ב:
בטל לגבןהו וה;ה צריף כ״כ שמשים כמו הנרות .שןאורו כמו נר חנכה וזה וזה גורם
הוא והתירו בדךבנן .ושוב כתב דאפשר שלעדן זה אין להחשיב התוספת כעקר דאין הכל ןכולים לעשות שמשים כנגדם .ורוצה לומר .דנר הנוסף אינו חמךא כל כף לענןן
השמוש לאורו .עין שם .ואף על גב דלעיל סעיף קטן ב הביא הבאר היטב בשם גן המלף דגם בנר הנוסף אסור להקזתמש לאורו מכל מקום כיון דאיכא שמש אחד שמאיר
גם כן סגי בהכי לתלות שאין השמוש מחמת הראשון וליא מח מת הנוספים לבד .שהרי גם אור נר השמש שמה .ומקלים בהו שלא נאמר שאור השמש בטל לגבןהו .כן
צריף לומר לךעת הלכות קטנות .אבל באמת נראה דעקר אסור השמוש הןנו .לפי שצריף להתקרב לאור הנר .ועין בט״ז .וכשיש כאן שמש והוא צריף לתשמיש שצריף לקרב
לאור הנר .אז כשיש שמש הוא מקרב עצמו לעין לאור נר השמש ושוב ליא אכפת לן מה ששאר הנרות מאירים ומזהיךים גם כן .כיון שלא לאוךם הוא צריף ושפיר
נשארים בהכר שלהם לשם מצות חנכה .מה שאין כן כשיקזתמש שם כשאין שם שמש אין הכר למצות חנכה .וכן מבאר בלשון השלחן ערוף .כדי שאם :קזתמש לאורם
ןהיה לאור הנוסף כו׳ .ויותר מבאר בלשון הךמ״א .ד ש לעשותו יותר ארף שאם בא כו׳ .עין שם .וכן נךאה דהרוצה להקזתמש נגד נר חנכה אף על פי שהשמש שם ןש

וןריו ס מו כו ת לנר ,א ב ל תעזמיעז ע ראי עזאיץ צריך ל היו ת ןריו ס מו כו ת לנר עזרי ,בי ת
יוסף ,ד רכי מעזה .ורעז״ל ו ב״ ח פ ס קו ל ה ח מי ר ,וכץ כ ת בו ה ס מ ״ ק וספ ר ה ת רו מ ה ד א פ לו
ל אכ ל א צ לו אסור ,וכץ מעז מע סימץ ת רע ח ,ד א ם ל א כץ י קנ ה נר חנ כ ה וץרליקנה ב בי תו

באור הלכה

מ^בנה ברורה

וא ם כץ אפעזר לו מ ר ך ד ע ה ה ך א עזונ ה ה או ס ר ת ה ו א דו ק א אם ה ל מ ו ד הץה ב ד ר ך

יד .ונוהגיז להדליק נר נוסף .פ ר ו ש  ^ ’ ,כז ל ב ד ה נ ר שמניחיז על
דחוששין כיון שמךליקיץ בפנים אולי ישתמשו בנרות של חנכה ולאו
אדעתיהו ,אבל מעקר הדין ,כיון שץש לו נר על שלחנו אין צריך להדליק
נר נוסף :טו .שאם ישתמש וכר .ועץץ מגן אבךהם שלכתחלה אין
להשתמש אצל כלץ ץךוד ,כי אם לאור ’י" הנוסף ]או להשמש[ בלבד כשהוא
אחד בפני עצמו ,דהרואה יאמר לצרכו הדליק כלץ .ולפעמים אךם
מךליק כמה נרות .ועץץ באור הלכה :טז .דניחנו מרחוק וכר .כדי
״ישיהץה הכר כמה נרות מךליקיץ באותו יום ולא .יחשבוהו עמהם:
יז .מניח אצלן וכר .וטוב ״^שלבד זה עידו נר על השלחץ :יח .השמש
שבו וכר .ואפלו ’^רבים המךליקיץ ,כיוץ שכל אחד מניח נרותיו במקום
מץחד ,כנ״ל בסימץ תרעא סעיף ב בהג״ה ,צריך להניח שמש אצל כל
אחד ואחד אפלו ץש נר על השלחץ ,דשמא ישתמש אצל הנרות:
יט .עדיף טפי .דבזה מוכח בהתא ’ "למי הבית שאינו ממנץץ הנרות:
כ .יותר ארך־ וכר ,שאם בא להשתמש וכר .רוצה לומר ,דכיוץ שהוא
גדול’ ,״עקר תשמישו ממנו^ ,והוא הדיץ אם מעמידו גבוה קצת משאר
כא .אם נתערב וכר .רוצה אמר ,לאחר
הנרות שפיר דמי:

ק ב ע א ב ל ל א ב ד רך א ך עי ,ו מ ה עז ה בי א ה מג ץ א ב ר ה ם ב ס עי ף קנזץ ב ךאץה מ מ ה
עז כ תבו ה פו ס קי ם ד א פ לו ל א כ ל אצלץ א סו ר ,כ ב ר כ ת ב ה ח מ ד מ ש ה דאיץ ךאץה ז'1
מ כ ר ח ת ,ד או לי א כי ל ת ק ב ע א מ רו .ו מ ה ש כ ת ב ע ו ד וכץ מו כ ח סימץ ת ר ע ח ,ג ם
מ ה ת ם איץ ךאץה ,ד א כי ל ת עז ב ת ו ד אי ק ב ע ה ו א ו ל א א ך עי .ו ה נ ה ב א מ ת ה ל א ץדוע
ד ע ת הריא״ ש ד ת עז מי עזי א ך עי ש רי )וךק בענןן הרצאת מעות כשמקרב ;דיו אצל נר חנכה
אז אסור משום דהוי גנאי להן .אבל בעלמא שרי .ומה שהקשה הט״ז .עין בחמד משה( ,ו ר ש ״ ל
פ ס ק ג ם כץ ה כי,

ו ע ל כץ ל עניו ת ד ע תי ב ע נ ע נו ד מ ס פ קינ ץ לענץץ ל מ ו ד ד רך

א ך עי ,איץ ל ה בי א ךאץה ל ה ח מי ר מ מ ה ש ה בי א ה מג ץ א ב ר ה ם ב ס עי ף קטץ ג ד בו ר
ה מ ת ח י ל ו א פ ל ו ת עז מי ש ו כו׳ ,וכץ פ ס ק ר ש׳׳ ל ,ד ה ל א רעז״ל כ ת ב ב הד ץ א ד ו ו ק א
ה ך צ א ת מ ע ו ת מ א ח ר עז מ ק ר ב ץדיו א ל הנ ר ,א ב ל עזאר ת עז מי שי א ך עי ש רי ,ע ד
כאץ ל שונו ,ו ע ל כץ ל עניו ת ד ע תי א פ לו אם נ פ ס ק ל ה ל כ ה כ מ ס קנ ת ה מג ץ א ב ר ה ם
ב ס עי ף קנזץ ב ך ב ת עז מי שי א ך עי א פ לו כעזאיץ ץדיו ס מ ו כ ו ת לנר א סו ר ,ועזל א כ ד ע ת
בי ת יו ס ף ו ד ך כי מ ש ה וךעז׳׳ל ש ה ע תי קו ד ב ריו ל ה ל כ ה ,כ עזנצ רף לז ה ג ם כץ כ ש הו א
תעז מיעזי ק ד ש ה ו ב ד ר ך א ך עי ,כגוץ ל ל מ ד ל פ ני הן ד ר ך א ך עי א פ ש ר ,ד ל כ ל י ע ל מ א
איץ ל ה ח מי ר ,ו צ ךי ך עיוץ.

ו ד ע עו ד ,ד א פ ל ו ל ל מ ד ב ד ר ך ק ב ע אפעזר דאיץ

ל ה ח מי ר רק ב כ די עזעור ה מ ב א ר ל עי ל סימץ ת ר ע ב ס עי ף ב א ב ל ל א ב ת ר ז ה ,ו הינו
א פ לו א ם נ ך צ ה ל ה ח מי ר ש ם עזל א כ ד ע ת ה מ ח ב ר ,הו א רק ל ד ב ר ה ך שו ת א ב ל ל א
ל ד ב ר מ צו ה ,ו צ רי ך עיוץ .ויו ת ר טו ב ,א ם הו א ח ל ואיץ לו נר א ח ר ל ל מ ד ל פניו,

עזיכ בנ ה ל א ח ר כ ל ו ת העזעו ר וץחז'ר ו ץ ד לי קנ ה:

שאם ישתמש

ו כו' .עץץ במגץ א ב ר ה ם עזכ ת ב ,א ב ל מ כ ל מ קו ם א סו ר ל ה עז ת מ ש אצלץ ו כו׳ .עץץ ב פ ךי מ ג די ם ש פ ר ש ד א ף נג ד או ר הנו ס ף או ה עז מ ש ג ם כץ א סו ר

ל כ ת ח ל ה .והמעץץ ב ר בנו י ר ח ם עז הו ב א ב בי ת יו ס ף ל א מ עז מ ע כץ ,א ל א ת ג ר ה עז מ ש כ ש מ ני חו ב פני ע צ מו ר חו ק ק צ ת מ הנ ר מ ת ר ל ש מ ש נ ג ד ו ,וכץ כ ת ב
ב מ ח צ י ת ה ש ק ל ב ב או ר ד ב רי ה מג ץ א ב ר ה ם ,עץץ עזם .א ח ר כ ך מ צ א תי באלץ ה ר ב ה ש ה ס כי ם ג ם כץ ל ד ע א ת ג ר ה ש מ ש מ ת ר ל ה עז ת מ ש .ועץץ ב ש ע רי ת שו ב ה סו ף ד בו ר
ה מ ת ח י ל ה עז מ ש ,ד ע תו נ מי כ מ ו ש כ ת ב נ ו :
י ה ץ ה ל א ו ר הנו ס ף .הנ ה ל ד ע ת ה ב ״ ח ה ו א כ פ עזנז ה ,ר א ך נ ג דו מ ת ר ל ש מ ש א ב ל נג ד כלץ ץךוד א סו ר כיוץ עזץש נר ח נ כ ה ב תו כ ם ,וכץ מו כ ח ד ע ת הר״ץ ,כ מ ו ש כ ת ב
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באר היטב

ה .כהנאה.פדולז ,לאחד ליהולק וכבה ,וקדם לכן לא נאסר והזמנה לאו מלתא היא
כמולזכתבסימןתדלהסוףסעיףא,מגןאבלהב; ט.שלמנןן.אפלובמקוםלזמוכויז
הנרות במלזקל מכל מקום נדות לזל מצוה הכל מונין אותן בכל לילה ,הדומת הדלזז,
מגןאברהם,עזןלזב .ועזן ט״ז ובתלזובת לניבמאירות סימן צח ובתלזובתלזכות ועקב
חלקב סימן לב ,ועוץTאהדיזי י .כל כך.פרולז,אם נתערב אחד ודליקלזנים ואם
נתערבו לזנים ודליק לזללזה .ודלז״ל קסק וחדבתרי בטל ,וכץ דעת הט״ז ,עוזלזם■

לו להטות עמן הדבר שמשמ ש שם אל נר השמש שידז^ה נכר שאין לו חפץ להשתמש
בנרות של מצוה .ואז אף על פי שהם גוךמים ןתרון ךאות עתיו לית לן בזק © :ע ל מנין.
עין באר היטב .עין בפנים מאירות שם שמחזיק בךעת התרומת הדשן דאזלינן בתר קידם
הבטול דהוה נר חנכה וחשיב דבר שבממן .וגם השיג על הט״ז דכתב דלא בטל מטעם
קבוע .דלא שןף בזה כיון שלךעתו אינו דבר שבממן שהוא קבוע דרבנן  .וקבוע ד או ך ת א
אין כאן כל שאין האסור נכר ו;דוע במקומו דמ;א דתשע חניות .עיץ שם .ובשבות ;עקיב
סימן לב השיג על הךאיות הפנים מאירות .ומכל מקום כתב שדברי התרומת הדשן נכונים.
שלא בא להביא ךא;ה על זה דאזלינן בתר קידם הבטול .דעל זה אין צךיף ךא;ה .דאפלו אם בשעת הבטול לא ה;ה ראוי להתכבד ואחר הבטול ;ה;ה ךאוי להתכבד לא בטל .מכל שכן להפף

משנה ברורה

באור הלכה

הפךי חדש כאן והגר״א כסימן רבד ולדעת רמ״א כסוף הסעיף ,פיון שיש נר חיל
כתונם שום אין כורי מצוה כהשתמשו נגד כלם ,כיון ש;ש שם נר הנוסף או
השמש והןה רי לו לשמש נגד אורו כלבד ולא מחני לה נר חנכה ]ולפי דבךיו ,מה
שכתב ;ה;ה לאור הנוסף .ה;נו שאור הנוסף הלא יועיל לו גם כן לשמושו .ולהכי שרי[ ,וכן
הסכים המגן אברהם והפךי חדש להקל] ,אלא שהפךי חדש ס;ם .דאם אין די לו

שהדלק ,שנעשה בו מעשה’‘“ ,נתערב ]רמקוב לכן לא נאסר ,והזמנה לנו
חנפה לאו מלתא היא[ ,ואחו בך כבה ““ בתיד זמץ שעודו ,ופסק בתוומת
הדשן דלא בטל אפלו באלף ,דהינו ,ניטל אחת מתונץ ויהדליקו
וניהשתמש בו “ ,והוא הדין בעודן דוניקיץ לא יטל אחד מתונץ ניהשתמש
בו ניאווו ,והכל מטעם דהוא דבו של מנןן ,וווצה לומד ,דאפלו
לתשמישו בהנר של חל .דה;נו דבר שהוא צךיף עיון גדול וצךיף לזה הענ;ן גם כן האור של
“י במקום שוגיניין נימכו הנוות במשקל ,מכל מקום נוות של מצוה הכל נר חנכה .באיפן זה בודאי אין לה?]ל[ ,אלא דהמגן אברהם סןם דלךברי המלחמוית אין
מונין אותן בכל ל^ה ,ודבו שבמנ;ן חשוב הוא ולא בטיל;
להשתמש נגד כלן בענענו מטעם אחר ,שלא יאמרו לצךכו הלליקן] ,אבל נגד
ככ .רדווי רבר של טנןן .ו.וש״ל חולק"“ ,ופוסק דחו בתוי בטיל .ועזן השמש לבד אין להחמיר וכמו שכתבנו לעיל[ ,מהשאין כןשם לענןןתערובוית לאשןך
זה ,וכמו שכתבנו שם בשם המחצית השקל ,עןן שם:
בט״ז שכתב ,דאפלו ניהדמ״א ,דוקא כשנתעוב בתוך ימי חנכה
דחשובין הן'“ ,דהן דאויין למצוה ביום המחות ,אבל אם נתעוב ביום ^ ואז מתר וכו׳ .עןן במשנה ברורה דבור המתחיל מתר .ואף על גב דמגן
אברהם גופה כתב בסעיף קטן ד בשם המלחמות ,אף על גב דאיכאשמש
השמיני ,וכל שכן ניאחו מכן ,כבו בטל חשיבותו ,ודינו נינלי ענימא
כ;בש ב;בש ובטל בויב; פג .פל פך שכוראי ופו׳ .פווש ,אם נתעוב לא ישתמש אלא לאור השמש ולא לאור נר חנכה ,הינו משום דנר חנכה דולק
למצותן לכן צךיכין הכרא שהדלק לשם מצוה ,ואם ישתמש אצלן יאמרו לצךכו
נו חנכה אחו מדנייק שנים ,ואם נתעוב שנים או שלשה ןדנייק אחד אדלקה דלפעמים מךליק כמה נרות ,מה שאין כן הכא בתערובות כשידליקז לא
יותו ,כדי שימצא בו נו של התו גם כן; פד .מתר להשתמש אצלן .ןלליקן לשם מצוה כי אם לצךכו ואין צךיך נר התרא ,כי אם דלהשתמש לנר
והא הדלקת השמש הוא כדי שישתמש לאוון ,שמע מנה ואם הם האסור בלבד לא שרען ,וכיון דאיכא חד נר התר תו לא מקרי נהנה מדבר אסור
]מחצית הש7ןל .וע;ן בחמד משה דבנתעךבה אחר שכבתה מסכים גם הוא לדתא ךרמ׳׳א לה7ןל.
בןחו מתו נישמש אצלן .דש מן “'הפוסקים דסביוא ניהו דווקא שמש
מה שאין כן בדתא ד מל חמות הנ׳׳ל .ע;ן שם[:
שעומד למעלה מכל הנוות שוי ,דאז עקד תשמישו לאיר השמש ,מה
שאין כן בזה שמשתמש ניאוו כלן ,הוי מההנה גם כן מנו חנכה והנה ב ^ הדלקה עושה מצוה .בתשובת מהך״י ברונא סימן לט כתב דלא יסלק
ןדו אחר הברכה עד אשר ןדליק רב הפתילה היוצא מן השמן
במגן אבוהם ופדי חדש הסכימו והדין עם הדמ״א .אמנם הגו״א ניעיל
]פתחי ת שובה[:
בסימן ו סו האויד בזה ימקזמע דניךבויו אין הדין הז-ה מנוע ,וכן במוו ^ אם ככתה וכו׳ אינו זקוק לה .אכן בעת הדלקה בעען שיהןה בה שמן שיוכל
וקציעה משמע “"דנימעשה ןש ניההמיו בדין זה;
להלליק כשעור ,וכנ״ל בסימן תרעב סעיף ב .ונלאה לי דכמו כן בעען
ב פה .הדלקה עושה מצור ופו׳ .ווצה לומד ,כיון ““שהךנייק ,תכף שבעת הללקה יהןה כל הנרות לפי חשבון הןמים ,ואז נחשב למהדר מן
קןם המצוה ,לפינך אם כבתה אין זקוק לה .ואם המהללין ,ועל כן אם כבתה אחת קדם שהשלים ההללקה צליל לחזר ולהלליקה.
הךנייקה במקום הדוח וכבתה ,זקוק לה לחזו ולהדליקה במקום שאין ולע עוד ,למה שאמרו אינו זקוק לה הינו אפלו כבו כלם ,ללא בעען פלסומי
נסא לק בעת ההללקדז:
הוות מצוי ,וזה הוי כאלו לא נתן בה שמן כשעוד ’ ,ומכל מקום לא
יברד עליה ]אחרונים[ .ופשוט ואם הוא דואה שהאוו אין נאחז בהפתעה
’''’ובודאי יכבה במהוה ,שאינו יוצא
בהדלקה זו ,וצריך מדינא לחזר ולהךליקה לאחר הכמה:
לקה

עער
כ א .עלת שבת בשם הךי׳׳ב ומגן אבחז ם ואל;ה רבה דלא נחוש שמא הוא בכלל הזמנה לגוף
הקדשה .רלא עדיפא מסכה בסימן תרלח :כ ב .מחצית הש]7ל .ראלו לאחר זמן שעורו .הנר
חנכה בעצמו גם כן מתר להשתמש בו .כנ״ל בסימן תרעב סעיף ב .ונהי ר;ש מפוסקים
שמדזמיךין שם .מכל מקום לענק תערובות בוראי אין להחמיר :כג .אחרונים :כ ד .מגן
אברהם בשם תרומת הדשן .ועיץ בט״ז מה שמתמיה על התרומת הדשן .ובאמת כמה אחרונים
הסכימו דהדין עם התרומת הדשן .ע;ן בהגהות הגאון ר׳ עקיבא א ע ר ובחמה משה ובמור
וקציעה ובפנים מאירות ]הובא בשערי תשובה[ ובית מאיר .כלם הסכימו על ךא;ת התרומת הדשן
שהיא נכתה .ובבאור הגך־א משמע שמסכים עם הט׳׳ז .וצךיף עיון .וךע עוד .דמה שכתב
הט״ז לחלק בין אם הנר חנכה קבוע במקומו .כבר השיגו עליו כמה אחרונים הלא שןף בזה
קבוע .ע;ן בפךי מגךים ולבושי שךד .והפנים מאירות גם כן השיג עליו .ואף שהשבות ;עקיב
המליץ בעדו .הביאו בבית מאיר ומסיק דהדין עם הפנים מאירות :כ ה .הביאו המגן אבךהם
ולא הכךיע לדינא .ומ שמע דבמקום שהוא הפסד מרבה אפשר ש;ש להקל .ההוא מלתא דרבנן.
וטעמו של ךש׳׳ל נךאה .דסביךא לה הוץ!יל ונמכרות במשקל אתם נדזשבות דבר שבמנק משום

הציון
שמדליקין אותן במניק .דהמנ;ן לאו משום חשיבות היא אלא המצוה כף היא :כו .ועיץ
במחצית השקל העל כךחף מ;ךי שנשאר גדול כל כף שךאוי להדליקה לנר חנכה דה;נו .שעך;ן
;ךלק חצי שעה .האם ליא כן הליא שוב אתן ךאו;ין לנר חנכה לפי מה שהוא עכשו ובטל
חשיבותן :כז .הב׳׳ח .וע;ן בפךי חדש שהוכיח ךהר׳׳ן סובר כן .וכן כתב הגך־א לעיל בסימן
רסד ]ומדבריו שם משמע דגם רש״י סבירא לה כן מדפרש על מימרא דרבא וצריך נר אחרת להשתמש
לא1ךה דהוא משום הכר ,ולא פרש כפשטה דעל ידי וה יהיה מתר להשתמש לנר חנכה .ובפרי חךש
משמע דמז-ה אין ךא;ה ,ךךש״י ר1צה לפרש מימרא דרבא גם אלבא דמאן דאמר דמתר להשתמש לא1רה[:
כ ה .שכתב על דברי רמ׳׳א .לאו דפ שיטא לה .ההא איהו ז״ל כתב בהג׳׳ה לע שות השמש
אריף וכר .ומכל מקום אזיל לחמךא לאסיר לכתחלה כךעת הר״ן ז״ל .וכתב שם עוד דבנתערב
לחוד הוא המקל להשתמש לאורו בכהאי גתא .ובזה נךאין דבךיו .עד כאן לשונו .וע;ן בבאור
הלכה דבור המתחיל ואז מתר :ב כ ט .ט״ז :ל .ד שמא ליא הוי ברור שיכבה .כמו שמנים
פסולים דמךליק בהן ]פךי מגךים[ :ל א .הזה גרע מפתילות שאין נאחז בהן האור ;פה .דשם
הוי רק חשש שיכבה:

גאר לויולה
הדשן.
תרומת
י
כ הך״ן בשם תשובת
הךשב״א .ל טור בשם
הך״ם מרוטנבורג על פי
מסכת סופרים וכן כתבו
שאר פוסקים .מ שבלי
הלקט•

ק מג

הליכות חנכה םינזן תרעג תרעד

”'זקוק לה ’* .ואפלו בבתה בערב עזבת קדם קבלת עזבת ^יעזעדין הוא מבעוד יום ,אינו זקוק לה.
יוכן אם לאחר עזהדליקה בא לתקנה וכבה אותה בעזוגג ,אינו זקוק לה;
ג .ינר עזל ”*^"חרס עזהדליק בו לילה אחת,
עצמו ולחזו ולהלליקה ,אין לברך עליה )י ש ב״ א סי מן תקלט וי ״ ן ( :
נעעוה ןק1ן ואין מדליקין בו לילה “ אחרת ,אלא לוקח חךעזים בכל לילה .ואם אין לו אלא ןק1ן,
מסיקו בכל לילה באור .ונר עזל מתכת אין צריך חדעז ועזל זכוכית או עזל חרס ^מכסה דינו במתכת;
ד .יאין חוקזקזין לפתילות להחליפם ^*עד עזתכלה;

הגה ״ו א ם רוצה ” •להחמיר על

תרעד שמהר להךליק מנר לנר .זבו ב׳ סעיפים;
א .מדליקין "נר חנפה מנר חנפה" .ודוקא להדליק זה מזה ^בלא אמצעי ,אבל להדליק מזה לזה

א מימךא שבת כב
וכרב וכמאן דאמר
משום בזוי מצוה רא״ש בשם הרי״ף וכן כתב הרמב״ן.

שערי ת^גזובה

באר היטב

אם בשעת הבטול ךאוי לא בטל אף אם אחר הבטול לא ןהןה ךאוי )ולעניות דעהי אין זה
מכךח .דבכהאי ג ת א דךאוי בשעת הבטול שפיר ןש לומר דבטל דמכל מקום בטל כבודו“
ב ב ר כ ה ,וכץ אם כ ב ת ה ב מזי ד ,גץ ה מ ל ך סי מן מג .ו ב כנ ס ת ה ג דו ל ה כ ת ב מ ש ם ש ל טי
מאליו מחמת התערובות שהרי לא נכר מי הוא וגלה כבוד ממנו .וכיון שאם תאמר בשבטל
הגבו קי ם ךדוץב ל חז ר ו ל ה ך לי קו א ב ל איץ צקיןד ל חז ר ול ב רך ,וכץ כ ה ב ה ט ״ ז דאיץ צקיף
לא ןהןה להתכבד מועיל התערובות לבטלו .מה שאין כן היכא שאחר הבטול ןהןה ךאוי
י . 3ל ה ח מ י ר  .ה ס כ מ ת ה א ח רוני ם ד ר אוי ל ה ח מי ר ל חז ר
ל חז ר ולברןד ,עץץ ש ם:
להתכבד .ןש לומר דלא מהני לה הבטול לעשות מאינו ךאוי ךאוי .וצךיף עיון( .רק ראיות
ו ל ה ד לי קו ב כ ל ענץץ ו ב פ ר ט ב ע ר ב ש ב ה קד ם ק ב ל ה ש ב ה ,עץץ ש ם .כ ה ב ר ש״ל ,מ צו ה
התרומת הזישן לומר דנר חנכה קרוי דבר שבמנ;ז אף על גב דכנגדו בנרות חל אין נמכךין
מץ ה מ ב ח ר ל קנו ת ש עו ה לנר חנ כ ה מ מ ה שנו ט ף מץ הנ רות ב בי ת ה כנ ס ה מ א ח ר
במנ;ן כמו בחתיכת חטאת הבטלה כר .עןן שם .ומה שכתב הפנים מאירות דלא הוה קבוע.
זי אי העביד ב הו ח ד א מ צו ה ,ויז ה ר של א י קנ ה ש עו ה מנ רו ת ש ל ב הי ה פ לו ת ש ל ה ם,
על זה השיב השבות :עקיב דדמי לתשע חניות אלא שהמקולין נתעךבו שהוא אינו יודע איזה
יג .ח ר ם .ר ש״ ל קנ ה של כסף ו ב לי ל שני ה ת חי ל ל ה ד לי ק
ועץץ סימץ קנד סעיף י א :
טרפה המקרי גם כן קבוע .ועןן שם במנחת :עקיב כלל מג דזה דלא כךעת בעל ספר כךיתות.
ב ה וברך ל ה ד לי ק ו ש ע ש ה נ סי ם ו שהח ץנו ,אף ש ב ש ע ת קנץץ ץש ל ב רך מ כ ל מ קו ם ני ח א
ועןן מה שכתבתי בספקי בית אפרןם על טרפות בקנטרס התשובה סימן ב ובשר׳ת בית א פ ך ם
חלק אבן העזר בענןן זה הקבוע ® :ואפ? 1ככ ת ה כ ע רכ ש כ ת כר .עןן בט״ז מה שכתב
לסזיר ב ר כו ה שהחץנו עם א לו ש הי ב רכו ת ,מ ט ה מ ש ה .ו ב ס ד ר היו ם ה אקיף ש כל א ח ד
על התרומת הדשן בזה .ועי,ן בספקי שר׳ת בית א פ ך ם סימן סג לי.שב דברי הט״ז והתרומת
ץטקידו ל ע שו ת לו מנו ר ה ץפה ו מי שץדו מ ש ג ה ץעשה ש ל כסף וכץ הנ רו ת ץעשה ץפה:
הדשן ממה שןש לתמה עליהם ובןשוב הבקי הרא׳׳ש והקי״ף לןשב הבקי התוספות ובקשןת
המהקש״א .עןן שם ותמצא מקגוע ® :להחמיר .עןן באר היטב .ועןן שבות :עקב חלק ג סימן מח .האף על גב האין זקוק לה מכל מקום צקיף להניח את הנותר מנר חנכה של שעוה או
של שמן כל זמן עת ההקלקה .האם לא :עשה כן חןשינן לחשקא שלא הקליק כלל .וקא;ה מהאמקינן חצר שןש לה שני פתחים כר משום חשקא .וקשה מאי חשקא איכא .שידונוהו לכף
זכות ולומר האקליק אלא שכבתה ואין זקוק לה כהסכמת הפוסקים .אלא והאי כשלא הניח הנותר באותו מקום איכא חשקא לומר שלא הקליק כלל .עןן שם .ועי,ן שם שכתב לןשב קשי.ת
הבית יוסף אהף החצר מבקכות וגם קשןת החכם צבי סימן צא אהא הפקיף ומנא תימקא החןשינן לחשדא האמאי פקיף הכא טפי מכל הוכתי .ועל זה כתב הלחשקא שלא :עשה כלל לא
חןשינן קק הח שד כיון האמקינן הרואה מבקף כר ןחשדוהו שרוצה לצאת חובתו בקאיות ולא הקליק בפתחו .ולזה פקיף מנא תימקא האיכא חשקא בכהאי גתא ומןתי מפאה הגם כן איכא
חשדא שלא נתן מן הקמה שהוא עקר המצוה כר .ועןן שם .תפקא מנה לקינא הגם בכהאי גונא שןחשדוהו שאינו עושה מן המבחר גם כן ןש להשמר מזה משום והןיתם נקיים כ ר:
® חרס .עןן באר היטב .ועןן בקכי יוסף בענןן קלפי ביצים לנר חנכה בשם אקמת קידש שהביא בשם בעל חסד לאבו ^ ם הקלפי ביצים ובצלים אין מקליקין בהם .ועןן בשאלת :עב׳׳ץ חלק
א סימן קמט שכתב שמהאי טעמא עקיף טפי להקליק נר חנכה בפנס שןש לו דפנות של זכוכית שאין הרוח שולט שתכבה מהר .והביא מהא העששית שה;ה דולקת כר .וסתם עששית הוא
לנטיקנ׳׳א כמו שכתב קש״י וכן מוכח מערוה בעששית כר .והביאו בקכי יוסף .ולא ךק!ינו מי שנוהג כן:
יא .ז קו ק .וא ם ה ני ח ה ב מ קו ם ש הרו ח מ צוי ו כ ב ת ה ז קו ק ל ה ודוןב ל ה ד לי ק פע ם א ח ר ה

מענה
כי• עעדץ הוא כזגע1ד י1ם .הטעם ,כיון שבערב שבת מחץב להדליק
קדם שקיעה ,וגם כבר בךך עליה להדליק נר של חנכה ,כבר התחלה
המצוה בהכשר .ועיון בט״ז שחולק על זה ,ודעתו דקדם קבלת שבת
שיש עדין התר להדליק ,מדוץב לחזר ולהדליק ובלי בךכה :כז .ואם
רוצה להחכזיר וכר .והאחרונים כתבי דךאוי להחמיר לחזר ולהדליקה
יי^בכל ענץץ ,ובפרט אם נכבה בערב שבת קדם קבלת שבת .ואם הוא
קבל בעצמו שבת ואחר כך כבה ויש עדין ןמץ התר ,מתר לומר לחברו
שץדליקם ]פרי מגדים[ .ומצוה מץ המבחר לקנות שעוה לנר חנכה מץ מה
שנוטף מץ הנרות בבית הכנסת ,מאחר דאתעביד בהו חדא מצוה,
לתעביד בהו מצוה אחריתא:
ג כה .חרס .כתבו הספרים שטוב כל אחד שץטריח לעשות לו מנוךה
ץפה לפי כחו ,וכץ הנרות ץעשה ץפה :כט .אחרת .שהוא

גרורה
מאוס ובזוי מצוה :ל .מכפה .הינו ,מצפה באבר:
ד לא .עד שתכלה .שאין בהם בןיוץ מצוה .דאדרבה ,הם נוחיץ להדליק
יותר כשהם מדלקיץ כבר:
א א .נר חנכה מנר חנכה .מירי מליל ראשוץ ואילך ,שיןש יותר מנר
אחד ומדליק זה מז-ה*' ,אי נמי ,בליל ראשון ,וץש שני אנשים
בבית אחד שכל אחד מדליק בפני עצמו ,מתךיץ להדליק זה מז-ה ,דשתיהץ
נרות של מצוה הן .ואף ךמבאר לקמץ בסימן תרעה שצריך להניחה תחלה
על מקומה ואחר כך להךליקה ,כבר כתב הט״ז לקמץ ךעל ןמץ מועט אין
להקפיד על זה ^ .ולדעת שארי אחרונים ךסוברין ךעל ןמץ מועט גם כן
ץש להקפיד ,הכא מירי שהיו שניהן קבועי! במקומן^ ,אכן הץה להץ
פתילות ארכות ,והפתילה מגיע לנר שלפניה י ואין צריך להסירה
ממקומה :כ .כלא אמצ?ני .ךאיץ בזה בזוי מצוה כיון דשתיהן של

עער הציון
לב .הןנו .בין שנכבה בשו“גג או“ במזיד .ואפלו כשכבה במזיד דבודאי מחץב לחזר ולהךליק.
מכל מקו“ם לא ןברף ]פךי מגרים[:
א א .כן מבאר באחרו“ נים :ב .עןן שם באלץה רבה ובמאמר מחיכי .שמפקפקים על דברי
הט״ז וכן כתב שם הפךי מגדים שמדברי הךשב״א משמע דלא כותה :ג .פךי חדש ומאמר
מחיכי .וכתב דהכי איתא בחדושי ךשב״א ובהרב המגיד :ד .ומסתבךא שאף על פי שמושף

הנר שרו“ צה להדליק ומדליקה מהאחרת דגם כן שפיר דמי .כל שאינה מסיחק לגמרי מהנר ]פדי
חדש בס1ף סימן תרעג[ .ובאלקה רבה תרץ באפן אחר .המקרי שמטלטל נר הדלוק ומגיעה לנר
המנח ומדליקה .אכן הפךי מגדים מפקפק .דהא הביא בסימן תרעב בשם לקוטי מ ה ך״ו האיץ
לטלטל נר חנכה ממקו“ מה בתו“ף שעוךה .ולעניות דעתי נךאה דסו“ בר האלקה רבה דהלא כל
הטעם שלא יאמרו לצךכו“ הוא .והכא הלא רו“ אין שמגיעה לצ|ךף נר חנכה אחרת:

קמל.

הלכות חנכה םימן תרעד תרעה

’ ע ל ידי נר ע ל חל אסור .יוןע מתירים יגם בזה> ,אלא אם כן הוא בענין עיןע להרע עיכבה הנר עזל
חיל קידם עןדליק נר אחר ע ל חנכה ; הגה ונהגו להחמיו ’’ כנוות חנכה שלא להךליק אפלו מנו לנו' ,ךעלןו מצותו אינו
אלא נו אחד והשאו'אינו למצוה כל כך ,ולכן אין להדליק ’*'זה מזה )הגהות מימוני ומרדכי( .וכל זה אינו וק כעוו שדוללןים למצותן,
אבל אחו שעכו זמן המצוה מתדים כהנאה" ,כל שכן שמתו להדליק מהן )נמוקי יוסף ,הלכות קטנות(:

כ.

ג אר ךוגהה
ב עזם בעזם בעל
התרומות וכן כתב
כעזמואל.
הך״ן
ג תרומת הדעזן .ד טור
בעזם ספר התרומה.

יןע מי עאומר,

ענר ע ל בית הכנסת ועל עבת ועל חנכה כלם ע ל מצוה הם “ ומתר להדליק זה מזה; הגה והוא הדין נו
של תלמוד תווה או נו לחולה הצדיך נו )נמוקי יוסף ,הלכות קטנות( .ובענןן נו של בית הכנסת עןן לעיל סימן קנד סעיף יד:

תרעה עזהךל?ןה עו ^ ה מצרה ולא הנחה .ובו ג׳ סעיפיס:
א* .״הדלקה עועה מצוה ולא הנחה ,עאם היתה מנחת במקומה עלא לעם מצות חנכה,
מךליקה עם ואין צריך להסיךה ולהניחה לעם מצות חנכה “ .ילפיכך ,עעעית עהיתה דולקת
כל היום ,עהדליקה מערב עבת למצות חנכה ,למוצאי עבת ’ מכבה ומדליקה לעם מצוה ,י מכל
מקום צריך "עןךליקנה במקום ’'*הנחתה> ,עאם הדליקה בפנים יוהוציאה לחוץ לא ןצא ,עהרואה
עערי ת^טובה
באר היטב
א .ז ה מ ז ה .ו כ ל לזכץ לזאב נ כ ב ה הקזמעז עזאיץ ל ה ד לי קו מץ הנר חנ כ ה .ו כ ת ב רעז״ל
קזבבית ה כנ ס ת אין ח לו ק בין הקזמעז לקזאר הנ רו ת ,קזכל הנ רו ת קז ב תוכה קרויים
נר מ צו ה ,ומעזום הכי ןעז לגע ר ב או תן קזמדליקיץ נרותיהץ על ידי קזפ חו ת מנ ר בי ת
הכנ ס ת ,חו ץ מ מו צ אי עזבת מעזום מ בו או ת ה א פ לו ת קזעל ידי כך ז כ ה קזאול ל מ ל כו ת,

א מס?ןנת הגמךא עזבת
כג .ב מימךא דרבי
יהושע בן לוי שם.
ג מימרא דרבא שם.

® ז ה »זה .עןן באר היטב .ועןן בשו׳׳ת בית ןהודה סימן יח עזתמה על זה דהא בעז׳׳ס מוכח
דמךליקין מנר לנר אפלו נר דמהדרים מנר מצוה הסמוך לו .ואין לומר דמפרעז נר עזל בןת
זה כר .וגם אין לומר דקאי לפי המנהג דנזימן תרעא להדליק כל אדזד מ מ י הבןת .דסוף סוף
הוא בכלל המהדרים .עןן עזם .ובאמת דברי הךמ״א הם מדברי הגהות מןמוני והמרדכי:
® ת ה ת ה .עןן בט״ז שכתב מפרוש ךעז׳׳י ךמ;א דמנוךה כר .והעזבות י.עק'ב תמה עליו

ונר עזל ה ב ד ל ה קרוי נר עזל מ צו ה ,א בל א ח ר עזהבדיל ע לי ה כבר נעקזה ה מ צו ה ון כול
ל ה ד לי ק מ מנ ה ,ד א פ לו נר חנ כ ה א חר עזעור עזוב אינ ה ק רוןה נר מ צו ה ,עד כאץ לעזונו .ועןץ סוף סי מן קנ ד:

א .ה נ ח ת ה .וןני חנ ה עזם ח צי עזעה ,ד רכי מעזה .ו ע ץ ב בי ת יו סף דןעז או מ רי ם עזבנרות בי ת ה כנ ס ת מ ת ר ל ה ד לי קן ב מ קו ם ז ה ו ל הני חן ב מ קו ם א ח ר .ו מ כ ל מ קו ם

מ^טנה ברורה
מצוה הן" .ואם בבה אחד מהנרות ,אין להדליקה מן האחדים אפלו בלא
אמצעי ,יואפלו בבתה בתוך שעור הדמן ,דאין בהדלקה זו מצוה מעקר
הדין ,דקימא לן ,בבתה אין זקוק לה :ג .על ידי נר של הל אפור.
מפני שנראה במבן־ה נר של מצוה ,שמדליק ממנו נר של חיל ,אף על פי
שהוא עושה לצירך מצוה ’ .ונר של שמש הוא בכלל נר של חל לזה .ו?זז
לקמה בסעיף קטן ז :ד .נם גזה .סבירא לה ,ךכיון דעושה בדי להדליק
תכף ממנו נר של מצוה ,לאו בכלל בזוי הוא :ה .גנרו ת חנפה וכר.
ודוקא בנרות חנכה ומטעם שמבאר לקמה ,אבל בנרות אחדים של מצוה,
בגון של שבת ושל בית הכנסת וכדומה ,מדליקין מנר לנר ]דךכי מ׳שה[,
וכן הסבים בספר חמד משה ךכן הוא עמא דבר ,וכן בתב ?חזי אדם ,וכן
משמע לעיל בסימן קנד סעיף יד ,דדוקא נר של הדיוט אין מדליקין מנר
של בית הבנסת אבל נר מנר שרי ,ולא הגיה הרמ״א שם בלום להחמיר,
משמע דפשיטא לה דבןה לית באן מנהג להחמיר .ועזן בפרי מגדים ,רעל
ידי נר של חל אין בדאי אפלו בשאר נרות של מצוה .ועזן לקמה מה
שנכתב בןה :ו .דעקר טצןתו וכר .הינו ,דמךינא הלא סגי בנר אחד
לכל בני הבית היכי דסמוכין בלן על שלחן אחד ]מגן אברהם[ .ולפי זה,
הירא דשני בעלי בתים הדין בבית אחד ,ךמךינא צריך הדלקת נר חנכה
לכל אחד ,מדליקין זה מזה ]0ךי מגךים[ .ועזן מה שכתבנו לעיל בסוף
סעיף קטן א :ז .אינו לטצוה כל פך .בבר בתבנו שאם נכבה אחד מן
הנרות אין להדליק מדינא מן נרות אחרות ,וכל שבן שאם נכבה השמש
שאין להדליקו מן נר חנבה .וכתב רש״ל ,שבבית הבנסת אין חלוק בין
השמש לשאר נרות ,שבל הנרות שבתוכה קרויים נר מצוה ,ומשום הכי
ןש לגעיר באותן שמדליקין נרותיהן על ידי השפחות מנר בית הבנסת
אפלו מן השמש ,חוץ ממוצאי שבת בדי לילך לביתו להאיר במבואות
האפלות :ח .כל שפן שטתר להדליק מהן .ולפי מה שבתבנו לעיל
בסימן תרעב ךןש פוסקים שסוברין רכל ןמן שדולקין אסור להשתמש
לאורן ,הוא הרין דאין להךליק מהן .ומבל מקום נךאה דאין להחמיר בזה

רק לענןן להדליק ממנו נרות של חל ,אבל נר של מצוה רמרינא מתר
אפלו בתוך השעור ,על בל פנים אין לנו להחמיר אחר שעבר השעור:
ב ט .ו מ תי להדליק מזה לזה .עזן בבאור הגך״א שבתב ,רלדעה
ראשונה לעיל בסימן תרעג סעיף א ראפלו תשמיש קדשה
אסור להשתמש לנר חנבה ,וכתבו הטעם ,שאינו רומה להא רקימא לן
רמדליקין מנר לנר ,רהתם בלהו נרות חרא מצוה היא ,מה שאין בן
ללמיד הוא מצוה אחרת ונךאות במבטלות זו את זו" ,גם בצקיננו אסור.
ועין בספר חמד משה רדעתו גם כן דאין להדליק שאר נרות מנר חנבה,
עזן שם:
א א .הדלקה עושה טצוה .מרמבךכינן אשר קךשנו במצותיו וצונו
להדליק נר וכה .ולפי זה "גם בשבת ויום טוב נמי רינא
הכי ,וכמו שבתוב לעיל בסימן רסג סעיף י בהג״ה :פ .לפיכך וכד.
רוצה לומר ,שאם היינו סוברין שהנחה עושה מצוה ,יה;ה צריף
לכבותה ולהגביה ולהניחה לשם מצוה ולהךליקה ,אבל ביון שהךלקה
עושה מצוה ,מדליקה במות שהיא מנחת :ג .מכפה ומדליקה לשם
טצוה .ואינו מועיל מה שהדליקה אתמול לשם מצוה ,רכל יומא ויומא
ד .ומכל טקום צריך וכד .רוצה לומר,
מלתא באנפי נפשה היא:
רלא תימא ךלא אכפת לן בהנחה בלל ובאיזה ענ;ן שזדליק ;צא ,קא
ה .שידליקנה גטקום הנחתה שאם וכד .הנה בןמן
משמע לן:
הגמרא ,שה;ה צריך להניח הנר חנבה על פתח ביתו מבחוץ ,הוא
בפשטה ,ךצריך להדליק גם בן במקום ההנחה דהינו ,מבחוץ ,ששם
הוא מקום החיוב של פרסומי נסא ,ואפלו בהיום שאנו מקלין ומדליקין
בפנים בבית ,מבל מקום אינו יוצא באיפן זה ,רצריך שיחזה הדלקת
הנרות "במקום שזגיחם לבסוף ,ימשום רהרואה ייאמר לצרבו הוא
מךליקה .ולפי זה פשוט ההוא הרין אם הךליקה בחוץ והניחה בפנים
גם בן אינו יוצא מטעם זה :י .והוציאה לחוץ וכד .וכתבו"הפוסקים,
שאפלו ה;ה ההדלקה והנחה במקום אחד בפנים או בחוץ ,גם בן ;ש

שער הציון
מגן אבךהם בעזם ר״ש :ו .ולפלא על הלבוש שכתב בהפוך מזה .והלא כן מבאר לעיל א א .עץ באלןה ךבה ופרי מגדים :ב .גמךא :ג .ולפי מה עזבארתי מןשב קצת לשון השלחן
ה.
ערוך שדקדקו עליו האחרונים :ד .כן הנזכים הב״ ח ומגן אבךהם דאפלו באפן זה גם כן לא
בסימן תרעג :ז .פרי דזיש ופ שוט :ב ח .ולדבךיו .גם נר שבת תר בית הכנסת וכדומה אין
;צא :ה .דרכי מעזה בעזם מהרי״ו והביאוהו כמה אחרונים:
להדליק אדזד מחכרי:

גאר לויולה

הליכות חנכה םינזן תרעה

ק מ ד:

אומר לצרפו הוא מדליקה .יוכן אם מךליקה ” ואוחזה בןדו במקומה לא ןצא ,עזהרואה אומר לצךפו
ב .דיע מי עאומר דכיון דהדלקה עועה מצוה ,צריך עיתן עמן בנר פדי שעור
הוא אוחזה;
קדם הדלקה ,אבל אם ברך והךליק ואחר פך הוסיף עמן עד פדי עעור "לא ןצא ידי חובתו;
ג* “" .יאעה מדלקת נר חנפה' ,עאף היא חןבת בה .יאבל אם הךליקה חרע עוטה וקטן לא עעה
'*פלום^' ,ואף על פי עהניחה גדול"' .״דע מי עאומר ,בקטן עהגיע לחנוך מתר; הגה '"*ולריח

ד גם זה מימךא דךבא
הראי׳ע.
שם .ה
ו מימךא דךבי יהושע
בן לוי שם דאף הם היו
באותו הנס ופרש ךש״י
שגןרו היונים על כל
הנשאות
הבתולות
שיבעלו להגמון תחלה
ועל ידי האשה נעשה
הנס .ז מסלןנת הגמרא
שם .ח הך״ן בשם בעל העטור.

ךכל אחד מבני הבית מדליק בפני עצמו ,קטן שהגיע לחנוך צריך להדליק ’ גם כן:

עערי תעופה

באר היטב

ד ^ז ״י 7ןאמד לענןן מךליקין מנד לנד .אבל גם בשבת הךל7ןה עושה מצרה כדאמךינן
בש״ס מדמבךכין להדליק כר .ועןן במשבצות שהקשה כן וכתב שכבד העיד בזה
באלןה רבה גם כן .ועןן בבךכי יוסף ועןן באד היטב .ועןן בהלכות קטנות סימן יב
שכתב .העוקר נר חנכה ממקומה בתוף זמן הדלקה אפשר שלא ;צא ןדי חובתו.
שהרוקזה יאמר לצךכו הוא דאדלקה מהחלה .ע;ן שם .וע;ן סימן רפ נר חנכה שהניחה
בדלת ךפו;ה ומתנועעת .אפשר דהרוקןה יאמר לצךכו הוא דאדלקה מאחר שאין הדלת
קבועה .ע;ן שם .וצךיף עיון בזה .ונךאה ראם חוזר ומקליק במקום קבוע לא ;ברף:
® א שה .ע;ן באר היטב .ומה שכתב בשם ךש׳׳ל דמךליק בעצמו על ;די סיוע אחר.
ע;ן במור וקציעה שלא ;ברף ואין צךיף לומר שאינו מוציא אחךים .ע;ן שם .והביאו
מחזיק בךכה:

;ש לז-הר לכהחלה ,מגן אברהם .ועןץ ט״ז סעיף קטן א ,ועןץ בשבות ןעק'ב דולק ב
סימן מ מה שהמה עליו .3 :ואוחזה .הינו כל זמן מצוהו ,אבל אם אוחזה ב;דו
קצה זמן ואחר כף מניחה כשהיא דולקת ;צא ,ט״ז ,עןץ שם :ג .אשה .ומוציאה
אפלו איש ,מה שאין כץ במגלה דהוי כמו קריאה ההורה ,סמ״ג .וע;ץ;ד אהרן .ואדם
שהדליק ;כול להדליק לאשה ולברף וכגון שעומדת אצלו בשעה הברכה או שמדלקה
בעצמה ,ב״ח ,ע;ץ שם .סומא ,אם ;כול להשתתף בפריטי מוטב ,ואם ;ש לו אשה
אשתו מדלקת עליו ,ואם אין לו אשה ו;ש לו ביה מיחד מדליק על ידי סיוע של אחר,
דסומא ח;ב בכל המצות ,השובה רש״ל סימן עו :ד .גס פן .ע;ץ בתשובה שער
אפרים סימן מב:

באור הלכה

מענה גרורה

ג ^ אשה מדלקת וכו׳ .עין משנה ברורה ךיכ1לה לה1ציא אפלו בעלה ,אבל לז-הר שלא לטלטל הנר חנכה ממקומן עד שישלם השעור של הדלקה.
;דוע מה שאמרו רז״ל בברכות דף כ ,בן מברך לאביו ואשה מברכת דהינו ,חצי שעה ,ירש מאחרונים שמקליץ בזה ,וכתב הפלי מגדים
לבעלה ,אבל אמרו חכמים ,תבא מארה לאדם שאשתו ובניו מבךכין לו .ומה דלכתחלה בודאי ;ש לז-הר בזה .ואפלו בנרות חנכה שמךליקיץ בבית
שאמר דקא מלליקי עלי בגו ביתאי ,מפני שלא ה;ה אז בביתו ,ועקר החיוב מנח
הכנסת ,יגם כן נכון לז-הר לכתחלה שלא לטלטלן ממקומן עד שעור
על הבית:
חצי שעה :ז .ואוחזה בידו וכר .דעת הט״ז ,דדוקא שאוחזה כל זמן
^ ולדיךז דכל אחד וכו׳ .עין במשנה ברורה ועין לקמן בסימן תרעז במגן
אברהם סעיף קטן ח דהביא משלטי גבוףים דסבירא לה דאפלו לדידן מצותו ,אבל אם אוחזה ב;דו קצת ןמן ואחר כך מניחה כשהיא דולקת
שמךליקין נר לכל אחד ואחד ,קטנים פטורין ^ ] ,הי דמח;ב לחנכו .ה;נו בדבר ש;ש בו ;צא .אבל"כמה אחרונים מפקפקין בזה .ודעתם דאין)לדלוק( ]להדליק[
עד שיהיו מנחין תחלה במקומן:
חיוב על הגדול מצד הדין .אבל בזה דגם בגדול ליכא כי אם משום הדור מצרה .אינו מח;ב
לחנך בו הקטן[ .ואחר כך מצאתי במאירי שגם הוא כתב כן וזה לשונו ,המהדרין ב ח .לא ;צא ידי חובתו .וצליל לכבותה ולתן בה שמן כשעור ולחזר
במצות נר לכל אחד ואחד ,לפי מנ;ן בני ביתו הגדולים ,עד כאן לשונו .ומה
ולהלליק ״בלא ברכה:
שכתב שם המחצית השקל להשוות לעת השלטי גבוליט עם רעת הךמ״א ,הוא ג ט .אע ה מדלקת .פרוש ’ ,בעד כל בני ביתה .ואפלו איש ’ /יכול
דחק גדול .ובאמת מה שהמגן אברהם הביא שם דבר זה ,משום לכתב מתחלה
לעשות אותה שליח להוציאו^’ ,אם עומלין בשעה
לללעת המחבר מירי על כלחך ש;ש לו בית בפני עצמו ,להכי מסים ,ואפשר
שמללקת ושומעין הבלכה ,ובדיעבד אם לא ענו אמן על הבלכה גם כן
לאפלו ללילן וכו׳ ,ואינו ח;ב אלא בש;ש לו בית בפני עצמו:
;צאו^’ .וכן איש מבלל לאשה ,ויוצאת ילי חובתה אם עומלת שם
ושומעת הבלכה ,ל'א בענ;ן אחר .ועיון בתשובת עלת שמואל סימן קה ,ללדילן שמלליקין כל אחד בפני עצמו ,מכל מקום אשה אינה צליכה
להלליק ,להו;ן לק טפלות לאנשים ,ואם רוצים להלליק מבלכות ,להוי כשאר מצות עשה שהזמן גלמא ליכולות לבדל ,וכשאין האיש בבית תלליק
האשה ,להוי בת חיובא ובבלכה ,ולא ;לליק קטן ,וכללקמה .כתב רש״ל בתשובה סימן עז ,סומא ,אם הוא בבית שאחרים )דולקין( ]מלליקין[
ו;כול להשתתף בפריטי עמהם ויברכו עליו ,זה עליף ,וכן אם ;ש לו אשה אשתו מללקת עליו .ואם הוא בבית מיחד ואין לו אשה; ,לליק בעצמו
על ילי סיוע של אחר ועיון בשערי תשובה ללא יברך ,וכל שכן שאינו;כול להוציא אחרים :י .עאף היא חיבת גח .שהנס ה;ה גם להן ,שהגזלה
היתה על כל בתולה הנשאת שתבעל להגמון תחלה ,וגם התשועה נעשה על ילי אשה ,שבת יוחנן כהן גדול חתכה ראשו של ראש הצולרים:
יא .כלום .אפלו אחךים עומלין על גבם ,לאין עליהן חיוב מצוה :יב .ואף על פי ^זהניחח ןדול .להללקה עושה מצוה ולא הנחה :יג .וי^ב
מי ^זאומר וכר .הנה לפי מה שסתם המחבר בסימן תרפט סעיף ב ,משמע ללמעשה אין לסמל שיה;ה הקטן ;כול להוציא בהללקתו לגדולים
]אחרונים[ :יי• וללילז וכר .רוצה לומר ,לאף אם נימא להלכה ללא כהיןש אומלים הנ״ל ואינו;כול להוציא אחךים בהללקתו’ ,י מכל מקום הוא
בעצמו כיון שהגיע לחנול צליל להלליק ,ועיון בבאור הלכה .ונלאה לי ללקטן אין צליל להחמיר כלי האי ,ולי ש;לליק בכל לילה לק נר אחד
לכלי עלמא .כתבו האחרונים ,לגר גם כן ;כול לומר שעשה נסים לאבותינו:

עער הציון
ע;ן לעיל בסימן רסג במגן אברהם סעיף קטן כג מה שמוכי ח מ;ם של שלמה .וכן ב פ ך
ו.
חדש בענ;ננו מה שכתב ד ה אי ך א שההכר לבני הב;ת וכו׳ :ז .מגן אברהם :ח .ע;ן באל;ה
רבה ופךי מגדים ומאמר מךדכי :ב ט .חמד משה ונשמת אדם .דלא כפךי חד ש 5 :י .מגן
אבךהם .ורוצה לומר .ד כמו לענ;ן חרש שוטה וקטן דלא עשה כלום ה;נו .להוציא אחךים .כמו
שכתב הט״ז .כן הוא הדין בזה .עוד ;ש לומר דכ^.תו לאפוקי ^ א נפרש דאפלו במקום שהבעל
מךליק אשה נמי צךיכה להדליק .קא משמע לן דלא צךיכה .וכמו שכתבנו לקמה בשם עלת

שמואל .וכן כתבו רש״ל ואל;ה רבה .דא שתו כגופו דמי ואינה צךיכה .אלא דיכולה להדליק
בעד כל בני ביתו :יא .ב״ח ו ט״ז :יב .פךי מגדים :יג .שם :יד .ו מה שכתב רמ״א ולדידן.
ה;נו .דלךעת המחבר לעיל בסימן תרעא שסובר שאין צךיף להדליק אפלו המהדךין מן המהדרין
רק הבעל הב;ת בשביל כלם ]ורק שמוסיף בכל לילה[ אין ש;ף כלל לומר דהקטן ;דליק .אם לא
ש;ש לו ב;ת מ;חד בפני עצמו וכמו שפסק המחבר לקמן בסימן תרעז סעיף ב וכמו שכתב
המגן אברהם שם:

הליכות חנכה סינלן תרעו
תרעו

סדר הבךכ1ת וההדלקה.

ק מ ה.

ג אר מו ל ה

ובו ה׳ סעיפים:

א ” .המדליק בליל ראעזון מברך קזלעז בךכות ,י"* להדליק נר חנפה ועזעעוה נסים ועזהחעו.
ב .ימליל ראעזון ואילך
יואם לא ברך זמן בליל ראעזון ,מברך בליל קזני ^או בקזיזבר;
ג .ימי
מברך ’קזתים ,להדליק וקזעעוה נסים; הגה *ויברך כל הבוכות 'יקדם שיתחיל להדליק )מהוי״ל(:
עזלא הדליק "ואינו עתיד להדליק באותו הלילה י וגם אין מדליקין עליו בתוך ביתו ,בקזרואה
נר הנבה מברך עזעעוה נסים ,ובליל ראעזון מברך גם עזהחןנו ,יואם אחר בך בליל קזני או
ד" .יאחר עזהךליק אומר ’ הנרות הללו
קזליקזי בא להךליק ” ,אינו חוזר ומברך קזהחעו;
ה .יןתחיל להדליק בליל ראעזון
אנו מדליקין על התעזועות ועל הנסים ועל הנפלאות ובר;
“ בנר היותר ’*ימיני* ,ובליל עזני בעזיוסיף נר אחד סמוך לו ,ןתחיל ויברך על הנוסף עזהוא

א מימךא דךב יהודה
עבת כג .ב טור בע ם
תעובת אביו הראי׳ע.
ג ע ם במימךא הנזכרת.
ד ע ם וכפרוע ךע״י
בעם רבנו יצחק בן
מעום רבנו
יהודה
תעובה
ה
ןעק'ב.
אעכנזית .ו טור בע ם
סופדם.
מסכת
ז מהךי״ק בערע קכד
על פי המרדכי בפרק ב
רעבת בע ם ר״מ.

עערי תעובה

באר היטב

א .להדליק .וכץ כהב האך״י ז״ל .ועןץ עזל״ה עןעז לומר עלחנכה הבה
אחה ,ועץץ בהלכות קטנות חלק א סימן ג .אם עזכח והדליק נר אחד
פחות מץ הראוי ,ץדליק עוד ולא יברןד ,כי הברכה קזעשה בתחלה על חיוב
 .3אינו.
כל הנרות עשה ,ביה יוסף סימן תרעב ,מגן אברהם ,עץץ שם:
ג .הנרות.
והוא הזייץ אם אשתו הדליקה עליו בךאשוץ ,עץץ מגן אברהם:
אחר שהדליק נר הךאשוץ אומר הנרות ,ויהיו שלשים ושש הבוה מלבד שהי
הבוה הךאשונוה ,רמז למנץץ הנרות ,רש״ל .ובשני הבוה הנרות הללו ץש
ד .ימיני .בתרומה הזישץ סימן
שמונה אותיות ,רמז לשמונת ימי חנכה:
קו כתב זיכני רינו״ס מתחיליץ להדליק בנר יותר שמאל ופונה לצד ץמיץ
מטעם כל פנוה וכו׳ ,וכץ עשה מוהר״ם ,ובני אוסבזרי״ך מתחיליץ לצד ץמיץ ומדליקיץ כדרך שאנו בני בךיה כותביץ ,וכתב עזם להקזווה הדעות הללו ,זיבמקום

® להדליק .עןן באר היטב דבשבת אומךים נר של שבת לפי שנר חנכה אסור להשתמש
לאוךה .ולזה אמר נר חנכה להורות כי הנר אינו כי אם למצות חנכה .מה שאין כן בנר
של שבת הכ.תה שאנו משתמשין בו ונרו ;איר לתועלתנו וזה הנר המאיר הוא של שבת.
ע;ן שם .וע;ן באל;ה רבה .ובמחזיק בךכה כתב עוד טעם .דבחנכה אין מצות המע שה רק
בנר לבד .מה שאין כן שבת ש;ש בה מצות מעשיות קדוש סעודה כו׳ ונר גם כן אחד
מהם .ש;ף לומר נר של שבת הנודע בכמה ענ;נים מבלעדי הנר .ע;ן שם .וע;ן בכנסת
הגדולה בשם אגרת הרמב׳׳ם שהגר ;כול לומר שעשה נסים לאבותינו .ואם ךצה לומר
שעשה נסים ל;שךאל ייאמר .ע;ן שם .וע;ן לעיל סימן תעג בשם אור החיים פרשת בהעלתף
שגר ;כול לומר כל סדר ההגדה עבךים ה;ינו כר .ע;ן שם ® :ימיני .ע;ן באר היטב .וע;ן

משנה ברורה

באור הלכה

א א .להדליק נר הנפה .בגמרא ”ויכל הפוסקים איתא נו של חנכה ויכן
יוסף ודךכי מ שה[:
כתב המהךש״ל ,אך שכתב שייאמר שלחנכה במילה
וכליל שני כשיוסיק וכו׳ .באור הענ;ן ,רלדעת המחבר !ש מעלה יותר
אחת ,ולא של חנכה שתי מלות .והעולם אין נוהגיץ להקפיד בזה ]פך’ ה
אם נתחיל להדליק בנר הנוסף ,שעל ידי זה נוכל לקום מה שאמרו
מגךים[ .בן־מץ הזה יולא וכן־מץ .והגיענו לזמן הזה ,הלמ״ד בהיו״ק ולא
חז״ל בל פנות שאתה פונה לא יהא אלא דרך .ימין ,וגם שהוא מורה על תוספות
כ .או פשיזפיר .רוצה לומר ,כשיזכיו בשאר הלילות בשעת
בפת״ח;
הנס ,ואף שעל ידי זה נלחה מה ?אמרו ילכחהלה מצוה להתחיל בטפח הסמוך
ההדלקה ]לבוש[ ,ואם נזכר אחו ההדלקה ’ ,אינו מבוך בלילה זו עוד;
ב ג .שתים להדליק ושעשה נפים .דנם כל יומא איתא ,שהוי כל שמונה ;מים הדליקו מץ הפך ,יאכל זמן ,משהגיענו להתחלת הזמץ הגיענו;
ד .קדם שיתחיל להדליק .דבעינץ שיהיו הבוכות עוכר לעש;תץ .הדליק נו חנכה ושכח לכוך ננל הדלקתה ,ודק קידם שהדליק כלץ
נזכר דעדין לא ברך;" ,ש לו לברך כל הבוכות ]תשובת וי עקיבא איגו מהדווא תנ;נא סימן יגן עוד כתם ,שאם נזכר לאחו שהדליק כלם ,אין לו
לכוך בךכת להדליק יךק בךכת שעשה נסים ,יוכן בךכת שהח;נו ";ש לו לבוך;
ג ה .ואינו עתיד להדליק פאותו הלילה .אכל אם ;דליק אחו כך לא יכוך אךא;ה ,כיון ויוכל לכוך אחו כך ?נל ההדלקה; ו .וגם אין טדליקין
ופוי .ו;ש פוסקים “ דסבוי דאפלו יודננ שמךליקין ננליו בביתו ,כיון והוא בננצמו אינו מדליק ’ וגם אינו משתתף עם אחרים בפריטי,
צךיך לכוך ננל הךא;ה להודות ננל הנם וגם לכוך אז שהח;נו ”’ ,ומכל מקום אינו כדאי לעשות כן למעשה ,וספק בוכות להקל; ז .אינו חוזר
ופוי .משום דהלא ברך מאתמול כשואה הנרות .ואם באתמול לא בךך כלל משום ךסמך ננל אשתו שמךלקת בביתו ,וכפי מה ומוכח מדברי
המחבר דאם אשתו מךלקת ננליו בתוך ביתו חשוב כמו שהדליק בננצמו ,ננל כן אם בא בליל קוני לביתו ומדליק ’ י אינו צךיך לכוך בךכת שהח;נו;
ד ח .אהד שהדליק ופוי .אחו שהדליק נר הךאשון שהוא העקר אומו הנוות הללו ,ויגמיו ההךלקות בעוד קזאומו הנרות כוי .וכנסה הנרות ’’;ש שלשים
ושש תבות נגד הנוות של חנכה מלבד אלו שני תבות הנרות הללו ,כלומר ,הנוות הללו הם שלשים ושש ,ננד כאן לשון וש״ל ]ובשני חבות
הנרות הללו ןש שמונת אותיות ,רמז לשמונת ימי חנכה[ ,ומכל מקום מי קונוהג לומר הנרות הללו לאחר שהדליק הכיל ,נמי שפיו דמי ]פוי מגדים[;
ה ט .פנר היותר ימיני ופוי .יתחיל ויפרך על הנופף ופו׳ .ואין חלוק בין לזמניח מימין הפתח ובין שמניח משמיאל הפתח ,תמיד

ב

^ ויכרך כל הגרנו ת .ואיץ נפקא מנה ביץ לילה ךאעז 1נה לעזאר הלילות ]בית

ש?נר הציון

א א .וכן בעזאלתות ובה׳׳ג ובסדור רב עמרם גאון ובמסכת סופךים גם כן הגךסא של
חנכה :ב .אחרונים :ג .פתחי עולם בשם ;שועות ;עקיב .ורוצה לומר .שיךאה לברף זמן
ביום אחר בעת ההךלקה .אמנם אם ארע זה בליל שמתי וממילא ;תבטל לגמרי בךכת שהח;נו.
צךיף עיון .זיאפשר דכמו בעלמא ק;מא לן דזמן אומרו אפלו בשוק .זיהוא קאי על עצם
היום טוב .אפשר זיהוא הזיין בזה דקאי על עצם הץימן זיחנכה שנעשו בו נסים ונפלאות.
אלא זילכתחלה סמכו זה על זמן זיהדלקה .וכעין סבךתי נמצא במאיךי וזה לשונו .מי שאין
לו להדליק ואינו במקום שאפשר לו לךאות; .ש אומךים שמברף לעצמו שעשה נסים ושהח;נו
בל;לה ךאשון ושעשה נסים בכל הלילות .והזיבךים נוק!ים .עד כאן לשונו .וצךיף עיון:
ב ד .ךקז׳׳י :ה .ואף דבפךי מגדים נשאר בזה בצךיף עיון .הוא העמיק והךחיב בזה וצרף
כמה סברות והסכים זיאם נזכר קידם שגמר כל ההדלקה ;כול לברף אותם .ע;ן שם .אכן כתב
שם .אולם אם קידם דהךליק נרות הנוספות כבו הךאשונות ליא ;ברף רק על הנסים ושהח;נו.

ע;ן שם מלתא בטעמא :ו .וכן מצדד הפךי מגדים בסוף דבךיו .ע;ן שם :ז .כגון דאתרמי
דליא ברף בל;לה ךאשונה .דזמנו כל השמונה ;מים :ח .דליא גרע מרואה נר חנכה דמברף
שתי בךכות אלו ]שם[ :ג ט .מךדכי .וע;ן בבאור הגך־א שכתב דכן מוכח גם כן מךש׳׳י.
וכן כתב במאירי .וע;ן באל;ה רבה שהביא עוד כמה ךאשונים דסברי הכי .ושלא כדעת הט״ז
שכתב דךעת מחיכי הוא ;חידאה .ועל כן פסקו הב״ח ופךי חדש ואל;ה רבה כן להלכה:
י .דאלו ה;ה מקזתתף בפךיטי ושומע בךכה מבעל הב;ת ]אפלו אם ליא ראה אז הנר1ת[ אינו
מח;ב לכלי עלמא לברף אחר כף על הךא;ה .ד שומע כעונה .והרי כבר הודה על הנס ]שם[:
יא .ט״ז ומגן אבךהם ובךכי יוסף .כי הסמ׳׳ג והךשב״א עומדים בשיטת הר״ן להקל וכפסק
השלחן ערוף :יב .מגן אבךהם ושאר אחרונים .וע;ן באל;ה רבה ובשאר אחרונים דגם הב״ח
מודה לזה וליא כתב אלא לשיטתו הקידמת T :יג .וייאמר הנרות הללו קידש .ולא ייאמר
קידש הם .דאב כן ;ה;ה שלשים ושבע תבות ]אל;ה רבה[:

הליכות חנכה םימן תרעו

קמה:

יותר עמאלי '*פדי להפנות לןמין ,וכן בליל עליעי פעיוסיף עוד אחד סמוך לעני נרות הראעונות ותחיל בנוסף,
ובו ןתחיל ’'•הבךכה ,ואחר פך יפנה לצד ןמין"' ,וכן בכל לילה ,נמצא עתמיד מברך על הנוסף עהוא מורה על
הנס ,עהרי בתוספת הןמים נתוסף הנס;
שגנרי תשובה

באר היטב

באור הלכה

מענה ברורה

בפנים מאירות חלק א סוף סימן צח שכתב על ךאי.ת מגן אבךהם מיומא דף נט שאין שאין מזחה בדוךר ממילא צךיף להדליק בימין הכניסה בצד הטפח הסמוף לפתח,
ךא;ה .דןש לומר דשפיר כהלבוש להדליק מ;מין לשמאל כדרף הכתיבה .דהתם נמי גבי ואם כץ הנר שהוא כנגד ימינו הוא הסמוף לפתח לעולם ובו צריף להתחיל
מתנות מזבח הפנימי ן,ש לומר דמה ש מתזף ;דיו אליו כדרף הכתיבה הוי דרף ;מין
היטב ומה שהוא עקר המצוה דבדידה לחוד הוי סגי אי לא הוי בעי למהוי מץ המהדרין.
שמתזף ;דיו מנגד גופו והלאה הוי דרף שמאל .עןן שם ® :הכךכה .עןן באר
ומה אבל בני רינו״ס מירי שןש לו מזוזה בחדרו ואם כץ הוא צךיף להדליק בשמאל
שכתב וכל זמן שעוסק כר .משמע קצת דאף לאחר שהדליק כלם אלא שעדןן עסוק שם
בתקון הפתילות וכיוצא בו ;כול לברף .וזה אינו .כמבאר ביורה דעה סימן יט דלהש״ף לא הכניסה ואם כן נר הסמוף לפתח לעולם נגד שמאלו ,ואם תאמר אם כן מה
ןברף אחר ה שחיטה כלל כשלא ברף קידם .ולהפךי חדש מצי לברף תוף כדי דבור של צךיף מהר״ם לטעם דכל פנוה וכו׳ הפוק לה משום האי טעמא דצךיף להדליק
השחיטה .וכן מבאר לעיל סימן תלב דלאחר סיום הבדיקה אין לברף .ועןן סימן קסז סעיף החלה בטפח הסמוף לפתח ,וןש לומר דנפקא מנה אם היו הנרות מקררים מצד
ח ובסימן תרלט סעיף קטן יח ובסימן תרנא סעיף קטן יב> .עןן שם שכתב שאם שכח הפתח לצד דפן שכנגד הפתח ,כגון אם הפתח במזרח והנרות מסדרים ממזרח
לברף קידם הלקיחה מברף עדןן .ועןן בפךי מגדים שם שכתב שןש לה משף זמן שצךיף למעףב ,שאז צריף להפף פניו לדרום ולהתחיל בנר שסמוף לפתח ולא ןהפ'ף
לנענע ובאלןה רבה כתב דלהךבה פוסקים מקרי זה עובר לעשןתן דכל זמן שהיא ב;דו פניו לצפון וןהחיל באותו הנר משום דכל פנוה וכו׳ ,עד כאן לשונו .וכתב ביה
עדןן הוא עוסק במצותו .עןן שם .ואין זה ענ;ן לכאן דהתם טכסיס הבךכה על הלקיחה יוסף על זה ,מראה שמנהג בני רינו״ס הוא הנכון שצריף להדליק בכל לילה
וכל זמן שהוא ב;דו חד לקיחה היא מה שאין כן כאן שטכסיס הבךכה להדליק וכל שהדליק על הנר הנוסף וכמו שכתוב כאן בשלחן ערוף ,ואין לחלק בין היכא שהנרות
מןד גמר מצותו .ואפשר דגם כאן אם העסק בענ;ן שאם לא ה;ה מתקן ה;ה עומד
לכבות בימין הכניסה להיכא שהם בשמאל הכניסה ,וכן אנו נוהגים ,עד כאן לשונו.
מןד .שפיר ;כול לברף .דהוי לה כלא הךליק עדןן כלל .כיון שהןתה עתידה לכבות מהדלקה
בסימן )והנה במגן אבףהם כהב דמהרי״ל ומהרי״ו מירי כשאוכל בחדר בפני עצמו,
זו .ובכהאי גונא ודאי כבתה זקוק לה .ואפשר דגם הכנסת הגדולה והט׳׳ז שהביא
תרעג סעיף קטן יא מודים בזה דחוזר ומךליק בבךכה .דהתם כתב הט״ז מדליק במקום ואינו נכון ,עןן אלןה רבה .ומבאר בב״ח ובשןרי כנסה הגדולה דהמשההף צריף
שהרוח מצוןה ד שמא דמ;א לשמנים שאין נמשכים אחר הפתילה .עי,ן שם .והתם גם כן לשמע הברכות מהמברף דאם לא כן צריף לברף על הראןה( .וכתב רש״ל,
אינו ברור רק חשש שלא ןמשף היטב וןכבה או שלא ןעמ'ד ברוח אבל על כל פנים המדקדק מידו בארף כשפוד שיהא כלן שוין בטפח הסמוף לפתח וןהחיל בשמאל
ההךלקה עצמה הןתה כךאוי .מה שאין כן בזה דבשעת הךלקה גופה ;דוע שלא תהןה ויפנה לןמין ,וכן פסק הב״ח ,וכן כהב הט״ז ,נהגתי בעצמי הדרף היותר נכון
דולקת בלא התקון ובךכה לבטלה היא אם אינו מתקן .ובכהאי גונא מסתבךא שןכול לברף לסדר הנרות בארף סמוף להפהח כמו שכתב רש״ל כדי שיהיו כל הנרות בטפח
אחר ההדלקה קדם התקון דתקון זה בודאי שןף להךלקה וכאלו לא הדליק דמי( .אף הסמוף לפתח ולהדליק בלילה ראשונה בנר שאצל הכהל ובליל שני יוסף לו נר
בהלכות קטנות שם כתב וזה לשונו .שאלה .אם הקליק הךאשון ולא ברף אם ןברף על שני סמוף לו לצד חלל החדר וןהחיל בנר הנוסף ויסןם בנר שאצל הכהל ,וכן
בכל לילה שאחר כף יוסף נר אחד לצד חלל החדר וןהחיל בו ויסןם באותו
שאצל הכהל ,ואם אי אפשר לסדר כן יסדר אותם על הכהל כשוףה מצד ימין הפתח ,אף על פי שהאחרים שיוסף לא יהיו כלם בטפח הסמוף לפתח ,אין חשש
בזה ,כיון שהנר הראשון הוא באותו טפח סגי ,רהחיל בכל לילה בנוסף שהוא ןמין המזמן בפני האדם וןדליק אחר כף עד נר שאצל הכהל ,כנ״ל נכון ,עד כאן
לשונו ,עןן שם .ומטה משה כתב בשם רש״ל שמיחם בתוף חלל הפתח כמו המזוזה ,עןן שם :ה .הברכה .ואם הדליק ולא ברף ןש לו לברף על השאר ,וכל
לפתח אין לחוש לזה .וטעם הןש אומרים שכתבתי בפנים עןן בשער הציון:
^ כדי להפנות לןמין .עןן משנה ברורה .ודעת הלבוש והט״ז דכונת הגמרא
הפך מז-ה ,דהינו שנלך מןמין לשמאל ]וךא;ת המגן אבחז ם לנגד שיטה זו כבר
דחוה האחרונים .עי,ן בשערי תשובה[ ,ולפי זה פסק הט״ז באפן זה ,דהינו היכא שן ש
מזוזה שצריך לסדרם משמאל הכניסה אצל הכתל ,יסדרם בטפח הסמוך לפתח,
ויתן בלילה הףאשון הנר אצל הפתח ובלילה שנןה יתן הנר הנוסף לצד חלל
הבית ,דהינו שהנר הנוסף יהןה לימינו ונר הךאשון יהןה לשמאלו ,וןתחיל
להדליק מן נר הנוסף וןךליק מן ןמין לשמאל ,וכן בלילה שלישית כשמוסיף עוד
נר יהןה הוא לימינו ונרות הךאשונים לשמאלו דתחיל להדליק מן נר הנוסף וילך
מן ןמין לשמאל .והיכאשמסךרם בחלל הפתח או בחלון או בבית הכנסת ,יסדר
בלילה הךאשונה בקצה השורה הנר לשמאלו ובלילהשנןה יתן אצלו הנר הנוסף
לימינו ונר הךאשון יהןה לשמאלו ,וןתחיל להדליק מן נר הנוסף שהוא לימינו
וןלך מן ןמין לשמאל ,וכן בכל לילה כשיתן נר הנוסף ןדליק ממנו וןלך מן ןמין
לשמאל ,עד שבליל שמיני הנר הנוסף הוא בקצה השורה לימינו ,וןדליק גם כן
אותו בתחלה וילך מן ןמין לשמאל ,ואם כן צךיך לעמד אחוריו לצפון ופניו
לדרום .ועןן בפךי מגדים שכתב שהוא נהג כהט״ז .נמצא שןש לנו שלש
שיטות ,דעת המחבר ,ודעת רש״ל והגר״א ,ודעת הט״ז וכל אחד ןעשה כמנהגו.
ואף שבחןי אדם לא נזכר כי אם שיטת השלחן ערוך ושיטת המהךש״ל ,מכל מקום אין לדחות גם כן שיטת הט״ז אחרי שהפךי מגדים והדרך החיים העתיקוהו
להלכה .ואין נפקא מנה בכל זה בעצם המצוה ,דבכל גוני יוצא לכלי עלמא ,רק לעדן לכתחלה באיזה מקום נכון יותר להתחיל להדליק ממנו:

ןתחיל הבךכה בנר הנוסף ]בית יוסף[’ .ירש אומרים דאם מנח בימין
הפתח ,אזי צריך להתחיל תמיד בנר הימיני שהוא סמוך לפתח והולך
מןמיץ לשמאל ,ואם מניח הנרות בשמאל הפתח ,צריך להדליק גם כץ
תמיד תחלה הנר הסמוך להפתח והולך ומדליק משמאל אמיץ,
“יודעביד כמר עביד ודעביד כמר עביד^“ .ומה טוב ונכון אם ןכול לסדר
כלם בתוך חלל הפתח ,שיהיו כלם שויץ בטפח הסמוך לפתח ,אכן יז-הר
שלא יפתח הפתח במשך חצי שעה שהנרות דולקיץ ,שלא יכבם הרוח.
ועןץ במה שכתבנו בבאור הלכה דעת הט״ז בענןץ זה :י .כדי להפנות
ליכזיץ .כמו שאמרו חז״ל כל פנות שאתה פונה לא יהא אלא ורו
יא .וכץ ככל לילה וכו /מכרך על הנוסף וכר .והוא הדין כשמדליק
’^בחלון או בחלל הפתח או בבית הכנסת ,בליל ראשון ןדליק בתחלה
בנר היותר ימיני ובליל שני ביותר שמאלי ,וכן בליל שלישי ורביעי עד
יום שמיני ,הכל ןדליק בנר הנוסף ואחר כך פונה והולך לצד ןמיץ,
’"ובכל זה .ירחיק את עצמו לצד שמאל בעת ההדלקה כדי שיפגע

ה יד.

עער הציון

ךש״ל .וכן הוא גם כן דעת הגך־א .שהוא חולק על מה שכתב ב שלחן ערוך שיברך
על הנוסף .משום דהלא זה אינו אלא למהזיר ביותר .וןניח עקר המצוה ויברך על הךשות.
וגם משום פנות לןמין ןבטל עקר המצוה טפח הסמוך לפתח .אלא העקר שןתחיל בנר
הסמוך להפתח .בין מדליק בימין הפתח או בשמאל .ויברך כל הלילות עליו .ובזה מדליק

טו.
יז.

חיי אדם .כי ב פ ך
ומברך תמיד על סמוך לפתח ועל עקד המצוה .עד כאן ל שונו:
חדש הסכים להמחבר וכן בתשובת חתם סופר חלק אירח חיים סימן קפז .ואין בנו כח
אדם ופ שוט:
חןי
מטה משה בשם המהךש״ל והביאוהו האחרונים:
להכךיע:
שם:

טז.

יח.

קמו.

הליכות חנכה סימן תרעז
תרעז

דין אכסנאי בחנכה.

ובו ד׳ סעיפים:

*®אכסנאי ^עזאין מדליקין עליו בביתו,
א.
הבית י*להעזתוןף *עמו ’ בעזמן עזל נר חנ 3ה_
באר היטב

גאר הגולה

צריך ’ * ל ת ת ״פרונזה לבעל א מימךא דרבי זיךא
עזבת כג .ב מחא דרב
״נואם יעז לו י* פתח *פתוח
הונאעזם.

שערי ת^צובה

העזאר.העזובה.אפעזר כל זמןעזעוסק בהדורמצרה ןעזלולברף .עד כאןלעזונו .ורוצהלומר
דהןנו .כל זמן שהוא עסוק בהךלקת עזאר הנרות עזהם הדור מצוה כךקןמא לן המהדרים
מונזיף והולףשפיר מברף .אבל לאמקריאדזר עזהעזלים הךלקת כל הנרות דאז לא ןברףאף
עזעךןן עסוק בהם .אם לא עזעוסק בתקון הפתילותשןדוע עזאי אפעזר להיות דולקת בלא
הקון זה .וכמו עזכתבנו לעיל:

זמן לזעוסק ןעז לו לברןד ,הלכות קנזנוה חלק א סימן געי,ץ עזם:
א .פרוטה .זיןק לומר פרונזה ,לומר עזאיץ צךיןד האכסנאי להן כל חצי הוצאות
הנרות ,רק בפרונזה דץהיב לה סגי ,עץץ בספר גץ המלןד סימן מ .וגם בז-מץ
הזה מהר להעזההף ,דרכי מעזה .כתב בתעזובת רקז״ל עזגם הבחורים צריכים
להעזההף ,ואפעזר דדוקא כעזאוכל בפני עצמו אבל אם סמוןד על עזלחץ בעל
הביה בכלל בני ביהו הוא ומדעא אין צריןל להדליק אלא אם רוצה להיוה
מץ המהדרין .מי עזסועד אצל חברו באקראי ,מצוה מץ המבחר עזץלןד לביהו וץדליק ,ואם אינו רוצה לזוז מעזם יצוה לבני ביהו עזץדליקו עליו בביהו ,ט״ז,
עין עזם .ולענץץ סומא עץץ סימן הרעה סעיף קנזץ ג מה עזכהבנו עזם .3 :גשמן .וצריף הבעל הביה להוסיף מעט עזמץ בעזבילו ,ב״ח אגדה .וכהב הרעזב״א
מענה ברורה

באור הלכה

א ^ לתת פרוטה לבעל הבית .עין מעזנה ברורה מה שכתבנו בבחור הסמוך
על שלחן בעל הבית דאין צריך להעזתתף ,הוא מדברי המגן אברהם
]ואינו מדברי מהרעז״ל[ .ועין בפךי חדש דלדידה בכל גוני צריך להעזתתף .ומה
עזהביא המגן אברהם ראןה מדברי מהרי״א בעזם אךחות חיים לעדן בן הסמוך
על שלחן אביו ,המאירי הביא בשם חכמי התוספות תם בזה צריך להעזתתף,
ואף להמאירישחולק עזם עליהם ,על כל פנים בלעא דהמגן אברהם בודאי מודה
להם ךצריך להעזתתף ,עין שם בךבריו:
^ להשתתף וכר .מכל מקום צליך לז-הר בעזתוף זה עזלא ןלליק זה לילה אחת
וזה לילה אחרת ,אלא יהא השמן משתף בכל לילה ולילה או יתן
לו פרוטה לזכות לו חלק בכל הלילות ]מאיךיבעזם דזכמי ההוספות[:
^ עמו וכר .עין בפרי מגךים באשל אברהם אות ג שכתב ,אם עזני בעלי בתים
דךים בחךר אחד ואין סומכין וכל אחד אוכל משלו ,צריך עיון אם די
בעזתוף ,לאפשר לצליל כל אחד מדינא להדליק בשלו ,ואורח אפעזר הקלו ,עד
כאן לשונו ,ובאות ח הביא דחולקין בזה הלבוש והפלי חלש ,ועין שם בפרי
חלש הביא לאןה ללבריו מדברי המגיד מעזנה בפרק ד מהלכות חנכה דצריל
להלליק ,אמנם מדברי העזבלי לקט בהלכות חנכה סימן קפה בעזם רבותינו,
מסתימת דבריו מעזמע דכיון שהם בבית אחד די בעזתוף:
^ פתח וכר .לכאורה כיון דהטעם משום חעזדא דעובךים ועזבים ,אם כן בזמננו
ךמלליקין בפנים תו ליכא חשלא זו ,וכמו שכתב בהג״ה בסוף סימן
תרעא ,ואמאי מחמלינן בןש לו פתח פתוח ,אמנם אחר כל מצאתי במהלי״ל
בסימן קמה בהפך מדברי ,דמעזמע עזם בפעזטיות לשונו דהאימאשמלליקין הכל
בפנים בבית ,על כן כל אורח אפלו ןדע בודאי שמלליקה אעזתו בביתו בעבורו,
מכל מקום צליל להלליק באכסדא לעצמו ,דמי יודע באכסדאשהוא נשוי ואעזתו
מללקת עליו בביתו ואתו למחעזדה שאינו מלליק נר חנכה ,וגם מוכח שם
בתשובה עזמהלי״ל דעתו כמהדי״ו דהעזתא רבא דעלמא אין מעזתתפין מפני
עזהמנהג הוא שכל אחד מלליק לעצמו ואתו למחעזלה) ,ואף דאפעזרדאנעזי הב:ת
זךעושנקזההף עם בעל הב]ת בשמן .לא נתן דברינו לקזעורין( .ומכל מקום קשה על
הרמ״א ממה נפשל ,אי סבירא לה כמהרי״ל ,דהעזתא מפני עזמלליקין בפנים גרע
טפי ,הןה לו להגיה דבןמינו אפלו אין פתח פתוח צליל להדליק לעצמו ,ואי לא
סבילא לה כסברת מהלי״ל ,הןה לו להקל אפלו פתח פתוח ,וצליל עיון:
^ פתוח .מסתפקנא אם מילי אפלו אין הבית חלוק מתוכו אלא עזהאולח ןש לו

בו תחלה ’“ ולא יצטרך להעביר על המצות .ולדעת היןש אומרים הנ״ל,
גם בזה יברך תמיד על הנר הךאשוץ ,שהוא עק[ר המצוה .ונךאה “ דבזה
ץעמיד “'*הנר הךאשוץ לצד שמאל ואחר כך בכל יום מוסיף והולך לצד
ץמיץ ,וההדלקה יהץה תמיד בנר שעומד בצד שמאל ,כמו שכתבנו ,ופונה
והולך לצד ץמיץ:
א א .אכפנאי וכר .והוא הדין '*הבחורים שלומדים שלא בביתם,
צריכיץ להשתתף על כל פנים^ .וךוקא בבחור שאוכל
בפני עצמו ,אבל אם סמוך על שלחץ בעל הבית הוא בכלל בני ביתו,
והוא הדין ^משךתיו ,כיון שהם סמוכיץ על שלחנו בקביעות ,מדינא אין
כ .שאיץ
צריך להדליק אלא אם כץ רוצה להיות מץ המהדרין:
מדליקיז עליו בביתו .כי מדינא ,כשאשתו מדלקת נר חנכה בביתו הוא
יוצא ידי חובתו בהדלקתה אף שהוא במקום ךחוק מביתו ואין צריך
שוב להשתתף אפלו בפךיטי .ועיון בט״ז בשם ךש״ל ,דדוקא י כשהוא
יודע בברור שאשתו מךלקת עליו ,אבל אם אינו יודע ץש לו להדליק
וגם לברך .ומטעם זה ,״מי שלא ץדע שהדליקו עליו ובא באותו לילה
לביתו ומצא שהדליקו עליו ,צריך להדליק ,ידכיוץ שלא ץדע מתחלה,
מסתמא הץה דעתו להדליק בעצמו ולא לצאת בשל אשתו וממילא חל
עליו תקנת חכמים .ועי.ץ במגן אבךהם שדעתו בזה די.ךליק בלא בךכה:
ג .לתת פרוטה .הינו ,שאין צריך האכסנאי לתן כל חצי הוצאות הנרות,
רק בפרוטה סגי^ ,דעל ידי זה מקנה לו חלק בשמץ] .וץש מאחרונים
שכתבו ,״ךצריך הבעל הבית להוסיף מעט שמן בקזבילו חוץ הקזעור שצריך לתן
לצ;ךך חצי עזעה בעזביל עצמו[ .והוא הדין אם בעל הבית “ מקנה לו חלק
בשמץ במתנה ,שרי ,דהוי כמשתתף בפרוטה .ומכל מקום אם ןש
ד .להשתתף עטו .הינו,
לאכסנאי נר’ ,נכון יותר להדליק בעצמו:
’'*אפלו אם אוכל על שלחץ בעל הבית ,לא אמרינץ דכ^י ביתו דמי
ומךינא די בנר אחד לכלם ,כיון דאורח הוא ואינו סמוך על שלחנו
בקביעות צריך להשתתף עמו .וצריך האכסנאי לשמע הבךכות מבעל
הבית ]אחרונים[ :ה .ואם יש לו כר .הטעם “’ ,משום חשדא ,שןחשדו
אותו שלא הדליק נר חנכה^’ ,ואפלו אם היא  mשמךליקיץ עליו בביתו לא מהני:

עער
יט .ולאפוקישלא ;עמד נגדהנרותהקוךמץ וישכל ;דו נגדהנרותדזאחרונות .וכקקז;תהט׳׳ז:
כ .והטעם.כיוןעזבלאוהכיאינו סמוללפתח .מוטבעז;עשה כןכדילק;ם גם מהשאמרו כל
פנותעזאההפונה וכר :כא .ועלכןלפיהמבארלעילבנזימןתרעאשצריךלסזירהנרותבבית
הכנסתממזרחלמערב .ממילא לךעתהשלדזן ערוףצריל לעמדהעזליח צבורהמדליקאחוריי
לךרום ופניו לצפון .ולדעתה;שאומריםאחוריו לצפון ופניולךרום:
א א.מגןאברהםבעזםרעז׳׳ל וקזאראחרונים :ב.מגןאברהם ודרלהדזיים :ג.פרימגךים:
ד .ובתרומתהרעזן נזימןקאמקזמעראפלואינו יודע זהבברור.רקשהוא יודעבאקזהועזיוךעת
דין זהעזהאעזה צריכה להךליק בגו ביתה לפי עזהמצוה מטלתעלמי עזהוא בתולהב;ת .או
אפלואם אינה יוךעתאבל בני ביתה יוךעים דין זה .ע;ןעזם :ה .מגןאברהםבעזםרעז״ל:

הציון

ו .פתח פתוח וכר .אפלו ’י הוא פתוח לרוח שפתח בעל הבית

ו .טעם על דבריו ]ומישבקצתקש^תהסרימגדים[ .בגדי ;שע :ז .דז;יאדם .וכן כתם במאיךי:
ח .פרי מגךים ודרלהדזיים .רלא כאל;ה רבהעזצריל להן בעזכילו כעזעור חצי עזעה .והפרי
דזךש כתב דאין צךיל להונזיף כלל :ט .מגן אברהם בעזםהרעזב״א .ולכאורה הכ^.ה באדזד
מדרכי הקנ;ן ולא באמירה בעלמא :י .לצאת רעת מהרי״ושכתב רכהיוםשהמנהג בעלמא
להיותמן המהרךין נר לכלארזה .אתולדזעזדועזלא הךליק נר חנכה ]אל;הרבה ודרךהחיים[:
יא.פרימגךים .וכןכתבהמאירי :יב.פונזקים :יג.טור .וכןמביארברמב׳׳ם .והשלחןערוף
קצרברבר ]מאמרמךדכי[ .ובמאירי הביארעותבזה .ופשוט דאין לזוזמדברי הטור והרמב׳׳ם.
וכן העתיק הב״ח להחמיר :יד .מגן אברהם .ורוצה לומר ראינו רומה לחצר עז;ש לו עזני
פתחיםמרודזאדזדרמקלינן לעיל בנזימןתרעא בסופו.הכאתמיר טפי מטעםשכתבנו:

גאר הגולה
ג טור בשם תשובת
אביו הרא״ש .ד ארחות
חיים .ה מהר״י אבוהב
בשם ארחות חיים וכן
כתב המרדכי.

קמו:

הלכות חנכה סינזן תרעז

'*לעצמו "צריך להךליק בפתחו'“ .אף על ?י שאותו בית אינו מןחד אלא לשנה והוא אוכל
על שלחן בעל הבית ,והוא הדין לבן 'האוכל אצל אביו; הגה '"וימז אומרים ,דבזמן הזה ^פדלילןים
ב'' .יקטן שהגיע לחנוך צריך
בפנים ממלז ודליק '^*במקום )מאוכל ,וכן נהגו )ת שובת ו ש ב״ א סימן ת ק מ ב(:
ג .יןע 1אומרים שאף על פי שמךליקין עליו בתוך ביתו ,אם הוא במקום שאין בו
להלליק:
לראות הנרות )מרדכי( ,ןכן נוהגין .ואפלו אם הוא אצל יהודים ןרואה הנרות,
ישלאל ,מדליק בבךכות " :י "
באר היטב
ש הו א הזיין אם ה ב ע ל ה בי ת מ קנ ה לו ח ל ק בעזמן ב מ תנ ה ,עזרי ,מ גן א ב ר ה ם:

משנה ברורה

באור הלכה

בבית זוית אחת שהוא משתמש שם ובאותו זוית וש לו פתח לרחוב שהוא נכנס פתוחה והבעל הכית הלא הלליק נר חנכה ,מכל מקום חישינן שכשילעו
ויוצא דרך שם ,וחישינן לחשדא כשלא ודליק לעצמו ,או דמירי דוקא שהבית שפיה התאכסן אירח אחי “’ייאמרו שלא הלליק נר חנכה; ז .לעצמו.
חלוק מתוכו ווש לו חדר מןחד שם ,אז חישינן לחשדא ,וכן משמע לכאורה משמע מזה דכשאין פתח פתוח ,אפלו הוא מתאכסן בחדר כפני עצמו
לשון השלחן ערוך מסוף דבליו ,וכן מלשון הרמב״ם בפרק ד הלכה יא ,וצריך ;כול להשתתף כפליטי עם כעל הכית ,או אם הוא נשוי ;כול לסמיך על
עיון .אחר כך מעאתי כעין זה בשבלי הלקט סימן קפה שוש קוני רעות בזה,
ביתו .ו;ש פוסקים שסוברין דכל זה כזמן הגמרא שהיו מלליקין בפתחי
ווש לעון קצת:
® לעצמו .עון משנה ברורה■ וכרי שתבין מקור רברי מכלח אני להעתיק לשון הכתים ובחצרות ,אבל האיתא שמדליקין כפנים כבית ,כל אולחים ,חינו,
המגן אברהם וזה לשונו ,והאירנא שמרליקין כפנים ,אפלו אורחים אפלו נשוי שבביתי מדליקין עליו בודאי ,גם כן צליך להדליק כעצמו
מרליקין ) ד י ני מהדי״ו סימן לא ומהרי״ל סימן קמה( .ורוקא כשאוכל כתרר כפני עצמו ,בכל גוני ,דמי יודע כאכסנ;א אם ;ש לו אשה כבית שמדלקת עליו ,ואתו
עד כאן לשונו .והנה האלןה רעה השיג עליו .רשם מוכח כתרןא רמחמירין ככל למחשדה ,וגם להשתתף כפדיטי אינו מועיל ,משום דכיון שהמנהג
גוני ,ומה שהפרי מגרים רועה לרחיק עצמו ולושכ ,המעון שם כפנים יראה שם כהיום שכל אחד מדליק כבית כפני עצמו ,אתו כני הכית לחשדו .ומסיק
שהאמת עם אלוה רכה■ והנה הלכה עמלתי על רכרי המגן אכלהם ,אור ישלאל ,המגן אברהם שאין להחמיר כדמדיהס כי אם כש;ש לו על כל פנים חדר
איך יטעה עזה חס וחלילה .ומעאתי אחר כך כהגהת תוספות שעת על ארח חיים
כפני עצמו ,אבל אם אין לי חדר כפני עצמו ;כול לסמיך אאנשי ביתו
כסופו ,עון קם ,ומועח מדכליו שרעת המגן אכלהם להורות שאפלו אין פתח
שהדליקו עליו כביתו או אפליטי .וע;ן לעיל כסוף סעיף קטן ג שכתבנו,
פתוה לעצמו יאך כשהוא אוכל כתרר כפני עצמו .והנה כאמת רעת מתרי״ו
ומהלי״ל להחמיר מכל גוני .אך רעת המגן אכלהם להורות כשיטתם כשאוכל דכשיש לו נר ,נכון יותר להדליק כעצמו .וע;ן לעיל כסימן תרעו שהבאנו
כתלר כפני עעב^ מל ?ל פנים ,ולפי זה מה רמסום ורוקא ,הוא תכלעת עצמו ,כמה פוסקים שסוברין דכשהוא סומך על אנשי ביתו ,אף שיוצא בזה ידי
נר חנכה ,מכל מקום כשרואה אחר כך נר חנכה ;ש אומרים שצריך לברך
ומושב כזה השגת האלוה לכה:
® צמקום שאוכל -עון משנה כרולה מה שכתכ רמי שסוער אצל תכרו כאקראי שעשה נסים ,ועל כן נכון יותר להדליק כעצמו אפלו נר אחד ולא לסמיך
ווש לו שם כית כאותו העיר וכו'■ ורוקא כאיפן זה ,אעל אם הולך על קלא זו ,וע;ן לקמה כסעיף ג מה שנכתב בזה; ח .צריך לדדליק
הוא וכל אנשי כיתו לכית אכיו או חמיו כקמיעות על שמונת ימי חנכה ,רכי וכו׳ .וכיון לבזה ההדלקה אינו אלא משום חשלא;'” ,ש אומרים דליא
כיור הוא שכיון שסוער וושן שם כל ימי חנכה .אף שכיום אוכל אכילת עראי
יב.דך אם יוךע שמדליקין עליו כביתו ,אבל אם אין מדליקין עליו כביתו
ככיתו .שאינו מדליק אלא ככית שאוכל וושן קם כלילה ,לכיון שאין שום ארם
ככית למי ודליק .וכל שכן האירנא שתתכר לכגי הכית ,וכיון שישנים כני הכית’’ ,צליך לכלך ,לכיון שהוא מדליק כעצמו ,בולאי אינו משתתף עמהם
כפליטי וחל עליו מלינא חובת הדלקה; ט .אך על פי שאותו בית
קם ורליקו ]פדי חדש ,עין שם[ :
וכו׳ .טעמו ,שכיון ש;ש לו בית מ;חד לשנה והעולם רואין אותו נכנס
ויוצא בו ,אירא חשלא אם אינו מדליק ,שאין העולם יולעין שאוכל במקום אחר ]טור[; י .האוכל אצל אביו .ואפלו ’” אוכל אצלו כקביעות,
כיון דהטעם משום חשד; יא .ויש אומרים הכזטן הזה וכו' .וע;ן באחרונים שכתבו דגם הלעה לאשונה מולה בזמן הזה לכיון שמלליקין כפנים
לירא חשלא מעוברים ושבים אלא מכני הכית ,והם יולעים שמדליק במקום שאוכל ’“ אי משתתף עם בעל הכית שם; יב .במקום שאוכל■ למקום
אכילתו עקר .ולוקא לענ;ן אכסנאי הנ״ל שאין ביתו אצלו ,או לענ;ן בן הסמוך על שלחן אביו “ ,אבל מי שמועד אצל חברו באקלאי ו;ש לו שם
כית כאותו העיר ,צליך לילך לביתו להלליק שם נר חנכה ,ואם אינו רוצה לזוז ממקום שסועד יצוה לאשתו שתלליק עליו כביתו ,ומכל מקום מצוה
כו יותר מבשלוחו .וע;ן כבאור הלכה;
ב יג .קטן שהגיע לחנוך וכ .'1לפי מה שפסק המחבר כסימן תרעא סעיף ב לאפלו המהדרין מן המהדרין אין מלליקין לק נר אחד לכל אנשי הכית
ולק שמוסיפין והולכין ככל יום נר אחד יותר ,על כלחך מילי כאן שהקטן הזה ;ש לו כית כפני עצמו ועל כן צליך להדליק ולבלך ,אבל
ללילן דנהגינן שכל אחל צליך להלר ולהדליק כפני עצמו ,אם כן גם הקטן הזה צליך ברל גוני להלליק כפני עצמו ,והכי פסק הלמ״א לעיל כסוף
סימן תרעה ,אבל לעת הקזלטי גכולים והמאילי לאפלו לדילן אין צליך לחנך הקטן להלליק כפני עצמו ,אם לא ש;ש לו כית כפני עצמו;
ג יד .כי ח;ב לראות .זה סותר “לסימן תרעו סעיף ג ,לסובר שם דכשמדליקין כביתו אין צליך לבלך על הלא;ה ולין לכאן הוא מן המרלכי ,ושם
סתם המחבר כשאלי פוסקים שחולקין עליו “ ,י ולכן ללינא אין לנהג כן להלליק כברכה ,אלא אם כן שייאמר שאינו רוצה לצאת בהדלקת
אשתו ,וכמו שכתב למ״א אחר זה■ וע;ז לקמה:

שער הציון
טו .מחצית השקל :טז .הכנסת הגדולה והפרי חדש סוברין דליא ןברןי .והמגן אבו^ם ועוד
כמה אחרתים מחלקין מההיא דחצר :יז .הכךעת הגאון ר״ב פרעקיל )ויש שם טעות סופר
בדפוס( .והדין עמו :יח .מגן אבךהם :יט .הןנו .לענק אכסנאי .אבל לענןן בן .אם הוא סומןי
על שלחן אביו בקביעות הרי הוא בכלל נר איש וביתו ואין צריןי להקזתתף .אם ליא שרוצה
להיות ממהדרין נר לכל אחד ]כן מוכח מן מהרי״א בשם ארחות חייס המובא בבית יוסף ,וכן כתב
המגן אברהס בריש הסימן[ .וכן כתב הפרי מגךים .ומדברי הפרי חדש מוכח דהוא סובר דצריף
לאקזתתופי .אחר כף מצאתי במאירי דהתוספות סבר כפרי חדש והוא חולק עליהם ]ויש שם
טעות סופר דמוכח[ :כ .מגן אבךהם וט״ז ושאר אחרונים :ג ב א .הפרי חדש והגך״א .והמאמר

מרדכי מןשב בדיחק .דךעת המחבר דעזאני התם עזהוא במקום ןשךאל ורואה הנרות .דכיון
עזפטור מעקר המצוה על ןדי עזמךליקין עליו בביתו ואין צריף להךליק .וגם רואה נרות חברו
ולא בעי לאךלוקי כדי לראותם .אין לו לברף על הראןה כיון עזפטור מעקר המצוה דהןנו.
ההךלקה .בךם הכא עזהוא במקום שאין עזם ןשךאל ואינו רואה הנרות .אף על פי עזמךליקין
עליו בתוף ביתו מכל מקום חןב הוא לראות הנרות .ומאחר שצריף להדליק כדי לראות הנרות
מדליקן בבךכות כיון עזהכךח ונצטוה להדליק .ומפני עזליא ברור לו להמחבר סבךא זו לפיכף
כתבו בעזם ןש אומדים .עד כאן ל שונג ילדינא בודאי אין לנהג כן .כמו עזכתבתי בפנים:
כב .פרי חדש ולבועזי שרד:

קמז.

הליכות חנכה סינלן תרעז תרעח
אם רוצה להחמיר על עצמו י 'ולהדליק בפני עצמו ,מדליק ’ *ומבוך עליהם,

וכץ נוהגי]

ג אר מולה

)תרומת הד שן ו מה רי״ל בת שוב ת מה רי״ל

ו הרא״ש בפךק ב
דשבת בקזם שאלתות
דךב אחאי והמרדני
בקזם ילמדנו פסיקתא
ךבתי .ז טור בשם
הך״מ מרוטנבורג.

א ” .מי עזאין ןדו מעזגת "לקנות נר ’'חנכה ונר עזבת ,יקנה נר עזבת ^מפני ’•עזלום ביתו

א מימרא דרבא עזבת

• מ,
*''יהנותר ביום העזמיני '"*מן העזמן *הצריך *לעזעור הדלקה ,עועוה לו מדוךה
סימן ק מ ה( :ד.
’ '“ועוורפו בפני עצמו ,עזהרי הקצה למצותו .ואם נתערב בקזמן אחר ואין קזעזים לבטלו ,יןעז מי
עזאומר ^עזאין להוסיף עליו כדי “ לבטלו;

תרעה

נר של שבת קודם לנר של חנכה.

ובו סעיף אחד:

עערי תעובה

באר היטב

® ומכרד .עןן באר היטב .וכתב בךכי יוסף בשם זרע אמת דלצאת מידי כל הספקות טוב
ג .ו מ כ ר ך  .ד ב ר כ ה ל ב ט ל ה ליכ א ,כיון עזאינו רוצ ה ל צ א ת בעזל אעזהו ח ל חיו ב א עליו,
להשתתף בפךיטי כךין אכסנאי וןשמע הבךכה מבעל הבןת .עק שם ® :הנותר מן ה שמן
העזובה מ ה ךי״ ל .ד עז חולקיץ ,ו ס פ ק ב ר כו ה ל ה ק ל ,ט״ז .ורעז״ל כ ת ב ,מי עזבא ל בי תו
כר .ועןן בנזפךי שר׳ת בית א פ ך ם מה שכתבתי בזה להגאון בעל מחבר שאילת עזלום ז״ל
ו מ צ א עז ה דלי קו ע ליו צךיך ל ה ד לי ק .ו כ ת ב ה מ גן א ב ר ה ם ,ו ד ב ריו א ע ם מ כ ר חי ם ל כן
על השאלתות .ועק עזם מה שכתב בדברי הר״ן והרב המגיד ובדברי המגן אבךהם שכתב
ד .ו שו ר פו .זיאסור ל הני חו לעזנה ה ב א ה דחיעזעץ
אין לברך ,עין עזם .ועי,ץ ט ״ ז :
דהוי דבר עזןש לו מתיךין .עוז שם:
ה .ל כ ט ל ו .עי,ץ ביו ר ה זיעה סי מן צ ט סעיף ק טן י ד מ ה עזכה בנו עזם.
ל ה ק ל ה ,טו ר:
® שלום .עןן באר היטב .ועון עזם נזימן מט לןעזב דברי המגיד מעזנה סוף הלכות חנכה שכתב
]עין ב ס פ ר אלן ה רבה בז ה עזה על ה ל ה ל כ ה ד אף עזכבר נ פ ל ל פ חו ת מעזעזים עזאיץ
דמה עזכתב הרמב׳׳ם דלנר חנכה מוכר כסותו הוא כל שכן מאךבע כוסות .ד מה כל שכן הוא
:
בזה[
ם
רוני
ח
א
ה
מ
כ
ל
ע
שיג
ה
ו
לבבזלו,
דהא אךבע כוסות נמי פךסומי נסא איכא .וכן הקעזה הלדזם מעזנה והאלץה זוטא .וכתב לושב
וא ם ן ש לו נר א ח ד ל בי תו סגי ,וי ק ח ה מו ה ר לנר חנ כ ה ,מ גן
א.
דהא דאמרען דעדיף מקדוש היום אף על פי שהוא עדות על )זה( בךיאת העולם .מכל מקום
 . 3ש לו ס .ש מ צ ט ע ךי ם לי ש ב ב חעזך .ו כ ת ב ה ב ״ ח ד א ם אין לו
א ב ר ה ם:
הוא רק בביתו .מה שאין כן נר חנכה עזמךליק מבחוץ ואיכא פךסום הנס לצבור .ומהאי
טעמא הוי כל עזכן מאךבע כוסות .ולכן עזפיר פסק המגן אבךהם דלדיךן שמךליקין מבפנים
פה נר חנ כ ה קו ד ם ,וכץ כ ת ב ה ענז ר ה זקני ם ,א בל ה 5ז״ז כ ת ב ד פ ה קו ד ם ,עי,ץ עזם.
לא אמךען האי ד ע א דחנכה .ולא נאמרו אלא בזמן עזמךליקין מבחוץ .עןן שם .ובמחילת
כבוד תוךתו אגב שיטפא ךהיט לה וכתב כן בשם המגן אבךהם .דהמגן אברהם לא כתב כן אלא אהא דאמרען דנר עזבת קודם משום עזלום ביתו .דפרושו כשמךליקין בפנים ןקנה נר חנכה
כו׳ כמו שכתבנו .אבל לא בא לגדע עךיפות נר חנכה כלל בשביל הדלקה בפנים .ואדרבה .מעזמע מדבךיו דלענ:ן דעדיף מקדוש היום ד ץ להבדלה אף עתה הדין ?ן:

חנפה.

מענה גרורה

באור הלכה
ג * ולהךליק בפני עצמו וכר .כתב דחוי אדם ,לפי מה שפבאו לעיל העקר
זמן הדלקתה הוא רק עד שתכלה רגל ,וןדוע שהנוסעים ליךידים
נוסעים ?מה שעות כלילה ,ולכן ראוי לכל ירא שמים להזהיר לאשתו קהם נסיעתו
שהה;ה ןהיוה כזה להדליק הנף כצאת הכוכבים והוא יסמיד עליהם ,ל?ל מקום
כש;בא לאושפיזא ;דליק כלא כונה ,ויהרו לשמע הכרנוה ממי שח;ב להדליק
ווענה אמן ):יעהו כדעת מהךש״ל והפךי חדש( ,עד כאן לשונו:
ה * מן השמן וכי'■ צ!ן משנה כרודה דהינו כשננכה ?אמצע השעור .ואם ננכה
כזה כליל שביעי והוסיפו כליל שמיני הרכה שמן יותר מן השעור ודלק
כשעור סצי שעה ונתואר ,נךאה ולכלי עלמא אסור להנות מהן ,רבוראי;ש כזה
מן השמן של תוך שביעי האסור ,אם לא שיודע ש?שמן שהוסיף על האתמול
הןה ששים כנגד מעט הראשון:
* הצריר י?י'■ צ!ן משנה כרודה מה שכתבנו ריש פוסקים שסוברין ונו' ,אבל
אם לקח צלוחית של שמן קינר חנכה ונשתמש ממנו כדי צרכו ,לכלי
עלמא אין הנותר ככלל מותי השמן שכנר דןן?ה ]עק ךבךיו בשם בארות המ(ם[ :
* לשננור הדלקה? .הב השקיטי גםוךים ,צויך עיון אם נהן השמן קישעור הדלקת
ד|צי שעה יללק ’ י תי מסצי שעה )כגון שהפתילה :יקה והוא חשב שהפתילה
בינונית( אם מתו להסתקק ממנו ,ואפשר ?יון והוא אקצה מרעהו ,אף רבטעות
היי ,נאסר .והובא רבדיו ?מגן אברהם:

גזו .אם רוצה לךודוטיר וכר .וזצה לזמר ,אף דמדינא פטור להדליק אם
מךליקין עליו בכיתו ,מכל מקום אם רוצה להחמיר על עצמו ולהדליק
בעצמו ושאי ,וכלכד שיכון במחשכתו קדם עזעת ההדלקה “שאינו
רוצה לצאת בשל אעזתו ,וממילא לית כאץ משום בוכה לכנזלה ,דרייז
שאינו רוצה לצאת בהדלקתה חל חיוב הדלקה ?נליו; גזז .וכן נוהגין.
וכן סתמו “י הרבה אחרונים■ רש מן הפוסקים י" שסוברין ,אחרי דחז״ל
פנזווהו ?ל ידי הדלקת אעזתו ,לא כל כמינה לומר איני רוצה לצאת
בעזל אעזתי ,רדליק “ בלא בוכה .והנה ,אף דודאי אין למחות בןד
הנוהגין לכוף אחרי דהךבה אחרונים הסכימו לכוף ,מכל מקום טוב
יותר ” להדר לעזמיע הבוכות מפי אחו ו.יענה אמן ]וינון לצאת כהן[
וודליק נרותיו ,או ידאה לשער להדליק נרותיו ולבוף עליהן זמן מה
קדם עזמדלקת אעזתו בביתו ,דהינו ,שהיא מדלקת אחו מעךיב כמנהג
קע^ת והוא ודליק קדם מעויכ;
ד יז .הנותר כיום היוזטיני וכר .דכלילות הקודמין “ אם נותר ,ןכול
להקזתמש בהן למצות הדלקה בלילות שאחריהן■ ואם
נתערב בשמן אחר ,דינו כדלקמה; יה .טן התזטן הצריד וכר .הינו,
שלא נתן תחלה רק כעזעוו הדלקה ונכבה באמצע ונותר ,ולכן אסור,
להקצה למצותו ואסור לתנות הימנו ,אכל אם נתן הךבה בנו ונותר ,מתו להקזתמש בו לכתחלה ,וכמו שכתב לעיל בסימן תרעב סעיף ב■ ודע ,דוש
פוסקים שסוכךין לאם נתן השמן בסתם ,הקצה כל השמן ,אם לא להתנה לכתחלה שלא ואסו אלא כעזעוו .ועק לעיל בסימן תרעב במעזנה ברווה
סעיף קטן ז :יט .ושורפו בפני עצטו .ולהניחו לשנה הבאה לנו חנכה אסור“ ,דחיעזינן לתקלה ,ואפלו להניחו בכלי מאוס דולאי לא ןכא
לאכלו ,גם כן אסור ,דחיעזינן שמא ;בא לדלק ולתנות הימנו :כ .פזאין להופיף עליו ופו׳ .ועק ביורה דעה סימן צט סעיף ו לוש מתיוין ’’ בכל
אסיר דרבנן להוסיף עליו אם נתעוכ ,ולכן כתם כאן ;ש מי שאומר:
א א .לקנות נר חנפה ופו׳ .ואם ;ש לו נו אחד לביתו ” סגי ,אף על גב לטוב “וראוי שיה;ה עזני נוות לשבת? ,דלעיל בסימן וסג ,מכל מקום
במקום הדחק לי שיה;ה נו אחד על השלחן שאוכל והעזאו לנו חנכה’ ,ולהוי מן המהדוין ]אחרונים[ :כ .טפני שלום פיתו; .ש
אומרים ,לבז-מן הז-ה ישמדליקין בפנים יקנה לנו חנכה ,שהוי לא ;שב בחשף ,ואף על פי שאסור להעזתמש לאורה ,הוי כעזעת הסכנה דאיתא לעיל

ינזננר הצ׳יון
כג .מגן אבךדזם בעזם מהךי״ל ולבו ש :כ ד .לבוש ועלת עזבת וט״ז ומגן אבךדזם ואלץה רבה:
כ ה .בית יוסף ו מ ה ^ז״ ל .והפךי חדש סתם כמותם :כו .שם :כז .אל;ה רבה בעזם עזל׳׳ה:
ד כ ה .טור :כ ט .עזם :ל .מגן אבךדזם .ולא העתקתי מה שכתב דאפעזר ההוא בכלל דבר

א

שיעז לו מתיךין .דכמה אחרונים מפקפקין על דבךיו בזה:
א .מגן אכ חז ם :ב .מפךי מגדים :ג .גם זה עזם .וטעמו .דענ:ן מדזדךין נזכר בגמךא:
ד .מגן אבחז ם .והעתיקו הדזיי אדם:

ג אר הגולה
ב

ע ם בעיא
 3עטה.

הלכות חנכה םימן תרעח תרעט תרפ

ק מז

’)ועץ לעיל סימן רסג סעיף ג( .יואם ןע לו לעל עבת יואץ לו לנר חנכה ולוין לקדוע היום’ ,״י?ןנה
לנר חנכה ’מעזום פרסומי נפא; הגה והוא הדין נר חנכה יקדם לןץ הבדלה .יועץ לעיל סימן רצו סעיף ה:
תרעט ובו סעיף אחד:

א טור בעם בה״ג.
*( עסןם ע ם כיון דאי
אחר
אפער בענן]
חעיכא הכער מצוה
וכו׳(.
א טור ונתבאר בסימן
רעז.

א• .׳בערב עבת *מךליקין **נר חנכה תחלה ’'ואחר כך נר עבת;
שמךליקין ^בעוד היום ’גדול

הגה ומברך עליהם כמו בחל ,אף על פי

)תורמת הד שן סימן קב( ’ <:

תרפ ע ל א להניח הנר 1ת סמוך לפתח בליל עבת .ובו ב׳ סעיפים :
א•** .׳בליל עבת צריך לתן ^עום דבר לחץ ’ בין הנרות לפתח ,בעביל הרוח עלא יכבה הנרות
כעפותח את הדלת;
עגנרי תשובה

באר היטב

® מדליקין כר .וע:ן בשבות :עקיב סימן טו בסופו שאסור להניח לאינו ןהודי בשבת שיכבה
הנרות חנכה בל:לה ולחזיר ולהךליקן בבקר .שאין נכון לעשות כן כיון שהיא מלאכה גמוךה
ךאוך:תא .ואי משום פרסומי נסא הוי מצוה הבאה בעבךה .וגם לא מצינו בשום מקום מצוה
זו שהיו צריכים להיות דולקים בערב ובביקר משום פרסומי נסא .ע:ן שם .וע:ן בברכי יוסף
שכתב בשם מהך׳׳ש אבוהב בתשובת כתב ;ד: .ש לזהר להתפלל מנחה בערב שבת של חנכה
ואחר כך להךליק נר חנכה .כי תפלת מנחה נגד תמיד של בין הערב:ם ער חנכה זכר לנס
הנעשה בנרות המנוךה הנדלקת אחר תמיד של בין הערב:ם .עד כאן לשונו:

וכ ת ב ה מ גן א ב ר ה ם ,ואפקזר ךבז-מץ הז-ה שמדליקיץ בפני ם י קנ ה נר חנ כ ה ,ו א ף ע ל פי
כץ ל א  :שב ב ח ש ך ,ו אף ע ל פי קזאסור ל א כ ל ל או ר ה ,מ כ ל מ קו ם כיון ד אי אפקזר בעניץ
אחר הוי כ ש ע ה ה ס כנ ה ד מ ני חו על ש ל חנו אף ע ל פי ש ע ל כרדוף מ ש מ ש בו ,הכי נ מי

ג .יקנה לנר חנפה.

כץ הו א ,ו הו א ה דין ב ח ל מי ש אין לו א ל א נר א ח ד ,עץץ ש ם:
הינו ,נר א ח ד ו ה מו ה ר לץיץ ק דו ש ,מגץ א ב ר ה ם:
ו כ ה ב ה ל בו ש ד מי ש ה ד לי ק ב די ע ב ד של ש ב ה ה ח ל ה ול א קבל ש ב ה
א.

ואחר פך.

ב מ ח ש ב הו ,שץכול ל ה ד לי ק א ח ר כך ,עץץ ש ם .ו ט ״ ז חו ל ק עליו ו כ ה ב ד אינו ץכול
ל ה ד לי ק הו אי ל לדידץ ש :ש מנ ה ג פ שו ט ש ה א ש ה ה מ ד ל ק ה נר ש ב ה מ ק ב ל ה ש ב ה עלי ה
ו א סו ר ה ב מ ל א כ ה ,רק א ח רי ם בני בי ה עדיץ מ ה רי ם ,ע ל כץ אי ש ש מ ד לי ק נר ש ב ה ו ש כ ח ל ה ד לי ק של חנ כ ה אסו ר לו ל ה ד לי ק של חנ כ ה א ח ר כך א ל א יהץ ל א ח ד מ בני בי הו
ל ה ד לי ק ם ,עץץ ש ם .ונ ר אה לי ד ב א ש ה ה מ ד ל ק ה כיוץ ש ה מנ הג שמקבליה ש ב ה ב ה ד ל ק ה ה כ מו ש כ הו ב סימץ רסג אם כץ ל כ לי ע ל מ א ל א ה ד לי ק שו ב ש ל חנ כ ה א ל א ה א מ ר ל א ח ר
ו דו ק א א חר פ לג ה מנ ח ה ,ב ״ ח :
ל ה ד לי ק ,מגץ אב ר ה ם ,עץץ ש ם:

ב .גדול.

מענה ברורה
בסימן תרעא סעיף ה ”דמניחה על שלחנו ,יאבל ר'ב האחרונים הסכימו
ג .ועין לעיל סיכזן רסג
דאין לחלק בזה בין ןמץ הגמרא לזמננו:
סעיף ג .דכזבאר שם דאם אין ץדו משגת לנר שבת וקדוש היום ,גם
כץ נר שבת קודם :ד .ואין לו לנר חנכה וליין וכר .ומירי דץש לו
פת ,דאי אין לו פת ,יקנץת הפת דוחה אפלו לנר של שבת ,וכל שכן
נר חנכה וקדוש היום .ועץץ לעיל בסימן רסג סעיף קטן ט במשנה
ה .יקנה לנר חנכה .הינו ,״נר אחד,
ברורה ובאור הלכה שם:
והמותר אין קדוש :ו .משום פרסומי נכא .וקדוש היום הלא ץכול
לקדש בפת ,ובלאו הכי קדוש על הץין הוא רק מדרבנן ,דמן התוךה
ז .קדם ליין הבדלה .משום האי
יוצא בןכיךת דברים בעלמא:
טעמא :ח .ועין לעיל וכר .אין נזכר שם יותר מכאן ,ונראה דצריף
אמר כדלעיל בסימן וכר:
א א .נר חנכה תחלה .כלי לצאת דעת הץש אומרים דסביךא להו דאי
ץלליק של שבת תחלה ,קבלה לשבת ואתסר עלה מלאכה.
אבל ר'ב פוסקים חולקים על זה וסביךא להו דלא תלץא קבלת שבת
בהדלקת הנר*' ,ועל כץ אם הלליק של שבת ולא קבל שבת במחשבתו
ץכול להלליק אחר כל^ .וכל זה באיש המלליק ,אבל אשה המללקת,
כיון שהמנהג שמסתמא מקבלת שבת בהללקתה ,אם כץ לא תלליק שוב

של חנכה ,אלא תאמר לאחר להדליק ,והוא יברןז אשר קדשנו בכזצותיו
וצונו להדליק בשבילה^ ,אבל ברכת שעשה נסים ,וכץ שהחץנו ביום
ראשון ,יכולה בעצמה לברף :ב .בעוד היום ןד*1ל .ודוקא יאחר פלג
המנחה ,״שהוא שעה וךב^ קדם הלילה ,כמו שכתוב בריש סימן
תרעב .וכבר כתבנו בשם האחרונים דצריד לתן בה שמן עד שידלק
חצי שעה אחר צאת הכוכבים ,וכץ במדליק נרות .ואם אין א כל כף
שמץ ונרות גדולות ,יראה יעל כל פנים אחת מהן שיהץה דולקת השעור
הזה ,יוכתבו ״האחרונים דנכון לכתחלה שיתפלל מנחה תחלה ואחר
?ר ידליק•
א א .בליל שבת וכר .והוא הדין יי בחל צךיף אהר בזה שלא להעמיד
הנרות נגד המקום ששולט שם הרוח ,אלא ^דבשבת צריף
ב .שום דבר לתץ וכר .הינו^ ,במקום
שמירה יתךה בזה:
שמדליקין הנאת נגד פתח הבית מבפנים ]וגם במקום שמלליקין בכתל
אחורי הדלת ץש לז-הר בזח ,וכללעיל בסימן רעז סעיף א[ ,אבל במקום
שמלליקין בבית החרף רש בית לפני בית החרף ,אין לח'ש לכבוי,
דאפלו יכבה בפתיחתו אין זה פסיק רישא ,אם לא שפתח בית החרף
מכון כנגד פתח הבית הפתוח לחצר או לרשות הרבים ,דאז יזהר
לנעל פתח הבית קלם שיפתח פתח בית החרף ןב״ח[ :ג .בין הנרות

שער הציון
ה .ואף דשם איתא דצריך נר אחר להשתמש לאורו .התם משום הכר צריך נר אחר
דליא ייאמרו לצרכו הדליקה .ובאמת אם אין לו נר אחר נמי מתר .ואף דעל כרחך
משתמש על שלחנו בו ]אלןה רבה לפי דעת המגן אברהם[ :ו .אלןה ךבה ובגדי :שע .וכן
משמע מדרך החיים מדהעתיק דין דשלחן ערוך לדידן אף דבזמננו מדליקין הכיל בפנים.
וכתב הפרי מגדים דכן משמע מסתימת המחבר והקב שליא חלקו בזה .ומשמע דךעתם
דאם :דלקו לנר חנכה :ה:ה אסור להשתמש לפניו :ז .ט׳׳ז ושאר אחרונים .וע:ן ברס׳׳ג
מגן אברהם ושאר אחרונים:
בבאור הלכה מה שכתבנו שם אודות הט׳׳ז ודרך החיי ם:
מגן אבךהם ושאר אחרונים .דליא כט׳׳ז )ואולי דסבירא
א .לבוש ושאר אחרונים:
לה לט״ז דאיש שמרגיל עצמ 1להדליק נר שבת כג 1ן שאין ל 1איטה בבית ,1דינ 1כמ 1איטה,

א

כ.

ח.

דמסתמא גם כן מקבל שבת עלה( :ג .פרי מגדים דליא גרעא מרואה נרות אצל אחר:
ד .מגן אברהם ושאר אחרונים :ה .דרך החיים :ו .פ שוט :ז .דאי לאו הכי נךאה
קצת כתרתי דסתרי .דהא מכיון שמדליק בעוד היום גדול .על כן סומך על הקלא
דמפלג ולמעלה נוכל להשוותו כמו ל:לה .ואם כן איך :תפלל אחר כך מנחה] .פרי מגדים
בס1ף סימן תרעא )ומכל מק1ם משמע שם דכל זה דוקא בדאפיטר לה .וגם דבאמת זה ש:ך רק
שערי תשובה ופרי מגדים:
אם הוא הרבה קידם שקיעה( ודרך החיים ונזירת שמש 1ןן:
אי
א .פרי חדש ופשוט .וע:ן לעיל סימן תרעג סעיף ב מה שכתוב בזה:
נמי .משום דינא דסעיף ב דהוא דוקא בערב שבת .נקט נמי רישא בליל שבת:
ג .אחרונים:

א

ח.

כ.

הלכות חנכה סינזן תרפ תרפא תרפב

ק מ ח.

ב .יבערב עזבת אסור לקבע ה3ר1ת יבזילת עצמה •(אח1רי הזילת ,ידע! מי עזמתיר

״)ןעןן לעיל סימן

ועז סעיף א(:

תרפא

אין מבדילין בנר חנכה במ 1צאי עזבת.

ובו ב׳ סעיפים:

א* .במוצאי עזבת "אין מבדילין בנר חנכה ,עזאין נהנים לאורו ואין מברכין על הנר עד עזן!אותו
ב* .ימךליקין נר חנכה בבית הכנסת ‘•^קדס הבדלה;
לאורו;

ג א ר דוגהה
ב טור לפי
רש״י.
*( גיהוא הדין
עצמו מצד חוץ
דנקט אחורי
מעזום שמעז|ה
שמואל שהביא

קוה:ה(•

3רוש
בדלת
והאי
הדלת
רבי
הר״ם

הגה ’ ןכל עזכן בביתו זסמדליק ןאחו כך

ג שם בשם ר״מ
מרועזנבורג בשם רבו
ה״ר שמואל.
א טור בשם הירושלמי.
ב תרומת הדשן סימן

א* .כל עזמונת ימי חנכה *"אומר על הננזים ^בבךכת המזון בברכת הארץ ,ובתפלה בברכת מודים.

א כרב הונא ורב ששת
שבת כד.

מבדיל לזהוי כבו הבדיל בבית הכנסת:

תרפב

דין על הנסים בחנכה.

וב 1ג׳ סעיפים:

שגנרי תשובה

באר היטב

א .ק'ךפ .ומעגלי צדק כתב קזמךליקין קדם ויתן לף .וכתב המגן אברהם זימי עעזכח
אתה חוננתנו ןבדיל ואחר כך ןךליק ,דהא נהגו עכקזוהאנקזיםשלא להדליק קדם
ההבדלה שבתפלה ,אם כן אסור להדליק כיון קזלא הבדיל ,ומכל מקום בצבור לא
ןעשה כן רק יאמר המבדיל וןדליק ואחר כך ןבדיל עד כאן לשונו .ומלבושי יום
טוב כתב שהגאון מהר״ל מפראג הנהיג להבדיל קדם ,וטעמא ,שמא ישכח להבדיל
בתפלה !עביר אסור בהדלקה ,ומסיקשכן י,ש לנהג ,וכן פסק הט״ז למעשה להבדיל
בביתו על כל פנים קרס ואחר כך להדליק נר חנכה ,עןן שם] .ובספר אלןה רבה
העלה להלכה דלעולם מדליקין תחלה ואחר כך מבדילין ,וךחה דברי ט״ז בשתי
ןדים ,עץ שם[:

® קידם .עץ באר היטב .ועין בספרי שו״ת בית אפך ם מה שכתבנו בזה בךברי התרומת הדעזן
ובבאור דברי הט״ז ובתשובת מהראנ״ח סימן עט לענןן מילה עזלא בץמנת ופךיון הבן הי
מנןהו קךים )ועין מה עזכתבנו לעיל סימן רמט וסימן )תרסח( ]תקסח[ על דברי המגן אבךהם
כמו עזכתוב עזם מהתוספות דמועד קטן דמילה כל יומא ץמנת עזאסור להניחו ערל( ובבאור
דברי הרא״ש והטור סימן רפו .עין עזם:
® אופר ננל הנסים כר .ועין לעיל סימן תרעו עזגם גר ;כול לומר שעעזית לאבותינו כר.
ומה עזכתב אם נץכר באותה בךכה כר ואם הץכיר העזם ןסים הברכה ואין ךעזאי לחזר כל
עזהוא באמצע תפלתו ואם ןחז'ר הוי בךכה לבטלה .כן כתבנו בשערי תשובה בשם מטה
ןהודה .ועין עזם בעזם הרךב״ז סימן תקפא עזןכול לומר על הנסים או ןעלה וןב'א בין בךכה
לבךכה .עזאין כאן בךכה לבטלה .והפסק נמי ליא הוי עזהרי מעין הבךכה היא .וכתב עזכן
ךאוי לנהג .והכנסת הגדולה הביא דברי הרךב״ז בסתם .וכן דעת מ ע תי המלך .אך בברכי
יוסף סימן קפח גמגם בזה .עין עזם .ועין עזם בשם מכתם לדוד .מי עזעזכח על הננזים וה;:ה סבור עזצריך לחזר והתחיל להתפלל ונץכר עזטעה בדין שבאמת אין צריך לחזר .ןפסיק

כז^בנה ברורה

כאור הלכה
ב

נזלליקיץ וכר ק'ךס ההבדלה .עןן במשנה ברורה במה שכתבנו בשם הט׳׳ז.

לפתח וכר .ואם לא נתץ ,אסור לפתח הדלת .ועוץ לעיל בסימן רעז
ו ב א מ ת ר בי ם א ח רוני ם קי מי ב שי ט ת ה ד ה ב ד ל ה ק 1ך מ ת ,ה מ ה ר׳׳ ל
בבאוו הלכה דבור המתחיל פדךפו;
מ פ ר א ג ן ה תו ס פ 1ת י 1ם ט 1ב ]הובא באלןה רבה[ ו פ ךי ח ד ש ן ד ר ך ה חיי ם ,ן כן ה ך ב ה
ב ד .כדלת עצמה וכו׳ .שפתיחתו ונעילתו מקוב השמץ לנו או מרחיקו
א ח רוני ם קי מי ב שי ט ת ה ש ל חן ע רו ך ן ה ר מ׳׳ א ,ה ל א ה מ ה ה מ גן א ב ר ה ם ן ה א ל ן ה
ממנה דש בזה משום מכבה או מבעיו ,ואף על גב ואינו
ר ב ה ן הג ר׳׳ א ו בי ת מ אי ר ,ן כן ב ח מ ד מ ש ה ה שי ב ע ל כ ל ך איו תיו ש ל ה ט׳׳ ז ,ן כן
מכון לזה ,י הוא פסיק וישא; ה .ועין לעיל וכו׳ .ווצה לומו ושם
ב ש א ל ת ן ע ב׳׳ ץ מ ס כי ם ג ם כן ע ם ה ש ל חן ע רו ך .א כן ב א מ ת כ ב ר נ ש מ ע ד ב ר ז ה
סתם לאסוו ,וכן הלכה;
בין ה חיי ם ו כ ב ר אי פ ל גו ב ה ק מ אי ,ל ב ד מ ה ש ה ו ב א ב בי ת יו ס ף ש ד ע ת ת רו מ ת
א א■ איז מכדיליז כנר חנכה .ווצה לומו ,שאם בוך החלה על הדלקת
ה ד שן דנ ר ח נ כ ה קו ד ם ,ו מ ה ךי׳׳ ל ן אגו ר ן כ ל ב ו סו ב ךי ם גם כן כ מ ו ת ו ,ן ר׳ דן ד
נו הנפה אין להבדיל עליהם אהו פך ,מטעם הפתוב בשלהן
א בו ד ר ה ב כ ת ב שן ש ש מ ב די לין ק ד ם ,כי ה נ ה ב מ אי רי כ ת ב ש מנ ה גנ ו ל ה ד לי ק נר
ח נ כ ה ק ד ם ה ב ד ל ה ,ו ב א ש כו ל ה ל כ ו ת ח נ כ ה כ תו ב ןז ה ל שונו ,ר אי תי רבים מ ב ך כין
עווך* ,אבל ;פול לכוך החלה על הנו הנפה להבולה ולכבותה ,ולחזו
ק ד ם ה ב ד ל ה ,ן לי ה כו ת ב נ ך א ה ש ט ע ו ת בן ד ם ן כו׳ ,ע ןן ש ם ]עין במחצית העזקל וברכי
ולהדליקה למצות נו הנפה ,ועךיף טפי למעכו הכי ,ךכיון ךעביו בה
ו ע ל כן הנ כון ל ה תנ ה ג בז ה כ מ ו ש ה ס כי מ ו כ מ ה א ח רוני ם,
יוסף וץכיר לאבךהם[.
מצוה הוא ,ליעבו בה מצוה אהדיתא ,אלא דכיון דקימא לז דלאהו
ד ב בי ת ה כנ ס ת אין ל שנו ת ה מ נ ה ג שנ ה גו מ עו ל ם ל ה ד לי ק נר ח נ כ ה ק ד ם ,ו ב בי תו,
האפוקי יומא עךיף טפי ,פךלקמה בסעיף ב ,נוהגין להדליק נו הנפה
ד ע בי ד כ מ ר ע בי ד ו ד ע בי ד כ מ ר ע בי ד ,ןג ם ב פ רי מ ג די ם כ ת ב ד אין לג ע ר ע ל שו ם
החלה ושוב אי אפשו להבדיל עליו;
אך ם כי ן ש לו ע ל מי ל ס מ ך :
ב נ .קדם ההכדלה .דאף דמצות הבולה תךיוה ,מפל מקום פל מה
ךנוכל לאחו לצאת מן השבת יעדיף טפי ,וגם בהדלקה ;ש פךסומי נסא .ואם שכח אתה חוננתנו ,ייאמו המבדיל בין קיוש לחול ואחו
פך ;דליק .ואחו פך אומדים דתן לך ואחו פך מבדילין; ג .יכל ש?ז ככיתו וכ '1שדלי ככר חכדיל .ווצה לומו ,וכבו שמע הבדלה .יוךבויו
מגמגם ,דהא לא נתפון לצאת בהבדלה של שליה צבוו ששמע בבית הפנסת .ודע ,ךט״ז ועוו יפמה אהוונים שעומךים בשיטתו פליגי על עקו
דינו של המהבו וומ״א וסביוא להו דמצות הבדלה קודמת לנו הנפה משום דהיא הדירה .וע;ן בבאוו הלכה שהבאנו ך;ש בזה דעות בין הראשונים,
ועל פן בבית הפנסת אין לשנות המנהג שנהגו בישואל להדליק מקידם ואחו פך להבדיל ,ובבית ךעביו פמו עביו וךעביו פמו עביו;
א א .אומר על הנפים .כתוב בספךים ,שבנסח על הנסים יאמר ועל הנסים בוי״ו ,הן בתפלה הן בבךפת המזון .כשעמדה עליהם; ,ש לדלג תבת
עליהם ,דהא אהו פך אומו על עמך ישראל ,אלא אם פן אומו ועל עמך ישראל ]פדי חדש[; נ .עכרכת המזיז עכרכת הארץ
וכתפלה עכרכת מודים* .הטעם ,יךכלה מלתא דהנפה עקרה הודאה היא .ובברכה מעין שלש בהנפה ופודים יאין מןפידין של הנפה ופודים;

^בער הציון
ב ד .גמךא עזם .ועין לעיל בסימן רעז דבנר עזל עזעוה ועזל חלב מתר .וטעם היש מי
עזמתיר .איתא בטור דסביךא לת דלאו פסיק רישא הוא .ומאמר הגמךא עזם ןפרש דלא כפרוש
ר״י אלא כפרועזים אחרים עזהובא לעיל בטור בסימן רעז .עין עזם בבית יוסף .והגך״א פרש
דטעם היש מי עזמתיר .דסביךא לת כפסק הערוף דפסיק ריעזא דליא ניחא לת מתר לכתחלה.
ואפלו לפרוש זה גם כן אין הלכה כדעה זו .דךבים חולקים עליו .וכךאיתא בסימן שכ סעיף

יח .עין עזם:
א א .ב״ח ועטרת זקנים :ב ב .פוסקים :ג .פרי מגךים :ד .עין בבאור הלכה:
א א .גמךא :ב .מכל מקום בךיעבד אם אמר על הנסים בעבודה והעזלים תפלתו אין צריף
לחזיר .דליא הוי הפסק מה עזאמר חוץ למקומו ]פתחי תשובה בשם ע״ד[ :ג .פרי מגךים בעזם
אליה רבה:

גאר מולה

הלכות חנכה סינזן תרפב תרפג תרפד

קמח

יואם לא אמר ’ אין מחזירין א1ת) 1ןעץ לעיל סימן וצד סעיף ד ןה( .יומיהו ,אם נזכר בא1תה ברכה ,כל
זמן עזלא הזכיר את הקזם ,אפלו נןכר בין אתה להקזם ,ח1זר; הגה ןלז אומרים כלזינזכה על הנסים בבךכת

ב הריי׳ף והראי׳ש מהא
דתני רבי אושעןא שם
וכן כתבו התוספות שם
וכשם תוספתא דכךכות
ההם בזמן הזה ,בימי מתתןהו
וכן כתב הטור בשמם .המזון^’’ ,כלימגיע להרהמן ’’יאמר הרחמן ןעע(ה לנו נסים ונפלאות כלזם לזעקוית לאבותינו
bp
bp
ג טור .ד מסקנת כו׳ ) כ ל בו ,ו כ בי נ ת ב אי סימן קפז סעיף ד(:
הגמךא שם .ה טור
בשם ןש אומףם ואביו
הרא״ש דלא ישאל אדם
כשלש
צךכיו ליא
ראשונות ולא כשלש
אחרונות .ו שם בשם
ןש אומףם דכיון ךצ'ךר
רבים הוא שרי וכן כתב
הגה וכל עזמונת ימי חנכה ‘אין אומךים תחנון וצךקןתך וצךקןתך
בארחות חיים שכף היא
הנסחא ברב התפלות
ולמנצח וצדוק הדין ,גם בערב חנכה במנחה .ועןן לעיל סימן קלא )מהוי״ל ומנהגים(:
וכן כתב בנסח הרמב״ם
ובמסכת סופרים.
א מימךא דרבי יוחנן
משום רבי יה ^דק
)דלו אומרים
עךכין י והטעם מפני
שהנס נתחדש בכל יום
)וזלז
,ועוד שכל יום נשיא לזמתחילין ביום כלות מלוה )טוי( ,ןכן אנו נוהגין(
שלו חלוק משל חכרו
וכל אחד צריף לגמר אומרים ליהכהן קורא כל אותה הפרלזה עד ביום הראלזון ,והלוי ןהילוראל קורין ביום הראלזון()מנהגים( )ןכן נוהגין(.
הלל על קרבנותיו שבלי
הלקט•
הגה וילז אומרים לזילוראל קורא ביום לילאקויו ,דהינו ביום הלולילזי ,וכן בכל יום
א משנה מגלה לא
בפסיקתא
דאיתא
שבכי׳ה בכסלו נשלם מלאכת המשכן טור .ב שם בשם ןש מקומות .ג שם בטור .ד שם.

חנכה,
עזבת ועזל ראעז חדעז יצריך להזכיר
ב .יגם במוסף
ג' .יאין אומרים כעזם עזעעזית וכר ,אלא מסים ועעזית עמהם
אף על פי עזאין מוסף בחנכה;
נסים וגבורות בימים ההם בעת הזאת" .יויעז אומרים עזאומרים אותו;
תרפג ובו סעיף אחד:

א .יכל שמונת ימי חנכה *"גומריז את ההלל;
תרפד

סדר קךיאת הה 1ךה בהנפה.

ובו ג׳ סעיפיס:

א• .יקורין בקךבנות "הנשיאים עזבפךשת נשא עזלעזה בכל יום ,יומתחילין בברכת ^כיהנים
יוקורא אותו ’ עם כיהן ולוי ,ויעזךאל קורא ביום הראשון.
יביום
שני קורא כיהן ביום השני עד פר אחד בן בקר ,ולוי עד ביום העזלישי ,ויעזךאל חוזר וקורא ביום
השניי  ?VIדלר זה בכל יום;
באר היטב

^זערי ת^גזובה

אפלו באמצע בךכה .ע,ין עזם .וע,ין עזם במי עזשכח על הנסים וכיוצא עזאין צריך לחזיר ורוצה
להחמיר לחזיר ולדזתפלל .צךיך לבון לשם נדבה וגם צריך שידזןה מכיר בעצמו עזיוכל לבון
היטב בתפלתו מריאש ועד סוף .ואם יודע לחדש בה דבר וליא ןטךד טוב לעשות כן .ע,ין עזם.
של טי ג בו רי ם ,מ רדכי ,וכן כת ב בכנ ס ת הג דו ל ה .בז מן ב ל א ו א״ו ,ט״ז ,ד ל א כ ל בו ש
ועי,ן באר היטב בנסח על הנסים עזייאמר הךעזעה בחטף .ובפרי חדש כתב לקרות בחירק תחת
שכתב לו מ ר ו בז מן הז ה בו א״ו ,עןן ש ם .ון ש לו מ ר ש מונ ת י מי חנ כ ה א לו ל הו דו ת
הרי״ש .ומה שכתב להעביךם חקי רצמך כתב הפךי חדש שיותר נכון לומר מחקי רצתך וכן
וכו׳ ,מ גן א ב ר ה ם:
כתב אבוךרהם עזכן הוא בסדר ךב סעך;ה וכן כתב מהך״ם מרוטנבורג .ע,ין עזם:
א .א ין א ו מ ךי ס .כת ב ה כ ל בו ,אין או מ רי ם שיר מז מו ר ל א ס ף ל פי שה ם כ עין יום
® גוטרין א ת הה?? כו' .והפךי חדש כתב עזאין לומר הלל בבית האבל .ובאלןה ךבה סימן
טוב מ א ח ר ש או מ רי ם בו ה ל ל:
קלא כתב שאומךים .וכן כתב במחץיק בךכה כאן דפשוט עזייאמרו בחנכה הלל בבית האבל.
והמגן אבךהם סימן קלא כתב עזבחנכה טוב שיקךא כל אחד בביתו .והביאו באר היטב עזם ,ע,ין עזם:
® קורין פ ק ר פ ל ת כו' .עי,ן בךינים אלו ובךין טעות בקריאה בספרי שערי אפך ם שער ח ותמצא הכיל מביאר היטב:
א .כ ש מ ג י ע .ו הו א הזיץ שי א מ ר כן ב ת פ ל ה א ח ר ג מ ר ה ת פ ל ה דרך בקעזה .ןעז לו מ ר
הר ש ע ה ב ח ט ף ,בי ת יו סף .ל ה ש כי ח ם תורתך ול הע בי ר ם חקי וכו׳ בל א מ מ י ץ,

ברורה
ג .אין טחזירין אותי■ דלאו דאוריתא נינהו ,וקאי אתפלה ואברכת
המזון .ואין חלוק בברכת המזון בין בחיל ובין בשבת חנכה ,אף דמכרח
לאכיל מצד שהוא שבת ,מכל מקום אינו חוזר בשביל על הנסים דחנכה
]פרי מגדים[ ,ועק בסימן קפח במשנה ברורה סוף סעיף קטן לג;
ד .כשטניע להרחטן וכר .והוא הדין שייאמר כן בתפלה אחר גמר
התפלה ,דרך בקשה ,קידם יהיו לרצון ]אל;ה ובה[; ה .ייאטר הרחטן.
וכן בפורים ]לבוש[ ,ובראש חידש שבחנכה ייאמר זה אחר הרחמן הוא
יחדש וכר ,משום דתדיר קודם;
ב ו .צריף להןכיר .דיום הוא שנתחןב בארבעה תפלות .ואם לא אמרו,
י אין מחןירין אותו;
ג י■ איז איטרים כשם שעשית .ןש אומרים ,משום דליא ישאל אדם
צרכיו בשלש ראשונות ואחרונות ,וטעות הוא ,רבשביל הצבור
שוי ,אלא עקר הטעם רכל רבו דהוי להבא תקנו בלהבא ,ובדבר
והודאה הוי לשעבר ,ועקר על הנסים הוי כלשעבו ]בית יוסף[; ח .ויש
איטרים שאיטרים איתי .כתב בית יוסף ,וועביד כמו עביר ודעביד
כמו עביה .בעל הנסים י.ש לומר להשכיחם תוותיף וליא ייאמר מתוותף

במ״ם .צריף לומר שמונת ימי חנכה אלו להודות ]מגן אברהם[;
א א .ניטרין את ההלל .לפי שבכל יום נוסף נס חדש .ועוד זש
טעמים ,עק בבית יוסף .ואחו ההלל ‘'אומרים חצי
קריש .מי שהוא אבל ,בשחרית י אין מתפלל לפני העמוד ,רזש הלל,
הא ערבית מתפלל ,ומתפלל בואש חידש גם ?ז ערבית .אין אומרים
אל אוף אפים בשני וחמישי בחנכה ויהי רצון אחו ספר תורה .ולערן
הלל אם מתו לומר בבית האבל ,עק בשערי תשובה ’ ,אבל האבל
בעצמו בוראי לא ייאמר;
א א .הנשיאים .משום שנגמר מלאכת המשכן בכ״ה בכסלו;
ב .כיהנים .לפי שנעשה הנס על ידי כיהנים;
ג .עם כיהן ולוי .כיהן יקרא עד לפני המשכן או עד לחנכת המןבח,
והקזאו יקראו לוי וישראל" ,אבל אותם שנהגו לקוות לכהן עד ואני
אברכם הוא מנהג בטעות וצריף לבטלו ,שהקזלשה צריכין שיקראו
בסדר היום ,וסדר היום הוא פרשת נשיאים .ואחו הקריאה ’אומרים
חצי קריש .אם טעו וקראו ביום שני של חנכה פרשת נשיא שלישי
וכיוצא’ ,עלתה להם ואין קפידא בןמים;

^צער הציון
ד .זד א פ ך ם:

ב ה .ט״ז ופרי מגרים:

א

א .לבוש:

ב .פרי מגרים:

ג .ד י אדם:

א

א .פףי חד ש:

ב .לבוש:

ג .בףכי יוסף:

קמט.

הלכות חנכה םימן תרפד

וכן נוהגץ)מהותמימוני פיק יג( .״ביום קזמיני מתחילין ביום יהקזמיני ,וגומרין כל הסדר ,וק1רין פךקזה ראע1נה
קזל בהעלתף) ,ונוהגים לסןם כן עשה את המנורה()מנהגים( :ב .בקזבת קזבחנכה מוציאין קזני ספרים ,באחד
קורא בפךעת ״חעבוע ובעני קורא יבעל חנכה' ,יומפטיר תי ועומחי .ואם חלו בו קזתי קזבתות ,מפטיר
בעניה ’במלכים בנרות דעלמח ; הגה ואם חל חתנה בשבת זו" ,מפטיוין *בשל חנכה )מנהגים( :ג" .אם חל ריאע
הידע טבת בעבת מוציאין על׳עה ספרים ,וקורין ע ע ה “ בפךעת העבוע ,ובעני קורא אחד 'בעל ראע
הידע ומתחיל וביום העבת ,ובעליעי קורא מפטיר בעל חנכה**' ,״ומפטיר ךני ועמחי’^' .ואם חל ראע
הידע בחל מוציאין עני ספרים ,וקורין באחד עלעה בעל ראע חדע ,ובעני קורא אחד בעל חנכה .יואם
טעה החזן'*וקךא ךביעי בעל ראע הידע ,אם לא הוציאו ספר עני'י אין צריך ’* לקרות יותר ,אבל אם
הוציאו ספר עני “ ,ימעום פגמו צריך ’™לקרות חמיעי בעל חנכה; הגה *ואם טעה והתחיל ללןרות בשל חנכה

גאר הגולה
ה קזם .ו בריתא קזם
במגלה .ז עזם ואף על
תרות דעזלמה
גב
קךימי נזפי אפלו הכי
לן דזכתה
עךיפי
תבואות עתיד נינהו
ר״ן .ח מימרא דרבי
יצחק נפרזא מגלה כט.
ט במאי דסלק מגה
,ועוד דפרסומי נסא
עךיף הרא״עז .י מימךא
דר׳ יצרזק עם .כ רוקח
והכל בו בע ם רע״י.

'יצריך ’*להפסיק לקרות בשל ראש ח'ךש )אבודוהםהלכותבוכות(*"' .ואמ צךיך לברך על קריאת ראש ח'ךש ,עץ לעיל סימן קט:
באר היטב

עערי ת^£וובה

א .פ ש ל ח נ פ ה .ו מ ק צ ה שו ש א שי ש ,עןץ סי מן ה כ ה סעיף ג .ון ש או מ רי ם זי ב ש ב ה שני
ב .ל ק רו ת י ו ת ר .זיאיץ מ שגיחיץ ב חנ כ ה  :ג .ל ק ר ו ת
מפטיריץ שו ש א שי ש ,ל בו ש :

® לקרות .עןן באר היטב .ועןן בתוספות דמגלה דף כט ובקזאלת עזלום אות לד ומה עזכתבנו
בזה בספרי בית אפת ם סימן יח להגארן מוהר״י ז״ל בעל מחבר קזאלת שלום ® :להפסיק.
עןן באר היטב .ועןן בןד אפת ם מה עזכתבנו בזה על הט״ז .ובספךי שו״ת בית אפת ם סימן
יח כתבתי באריכות יותר בזה .עןן עזם:

ח מי שי .וי א מ ר קזייש א ח ךיו ,וא ם אמר קזייש א ח ר ה רביעי ל א י א מ רנו א ח ר ה ח מי שי,
ה שו ב ה מ ה רי״ ל סי מן ריב ,ועןץ סי מן רפב סעיף ו ו סו ף סי מן ק מ ד ,ו א פ לו נזכ רו

ב ק רי אה ה רביעי א ל יקרא הו א ב חנ כ ה זיאיץ מדלגיץ כ מו ש כ ת ב סי מן ק מ ד ,בי ה יו ס ף,
ד .ל ה פ סי ק .ו ה ט ״ ז כ ה ב ,ד ה אי פ ס ק א ד ר מ ״ א ל או ד ס מ כ א הו א ו אינו צריך ל ה פ סי ק א ל א קו רא כ הן ב של חנ כ ה ו א ח ר כך יקרא ל א ח ךי ם ב ש ל
שבלי ה ל ק ט ,מ גן אב רה ם :
ראש ח ד ש ,ו כ ה ב ש כן ה ס כי ם הרב הג און מו ה ר״ ר נ פ ה לי כ״ ץ ז״ ל ,עןץ ש ם .ועןץ בגנ ה ורךים ח ל ק ארח חיי ם כלל א סי מן ל ו :

באור הלכה

מענה ברורה

ג  3:ואם פעה והתתיל וכר צריך להפפיק וכר.עזןבמקזנה כוזוה קמהשכתכנן

ד .השמיני .כהן ולוי ’קורא בקרבנו של גמליאל ,וישראל גומר כר:
ב ש ם ה ט ״ ז ד חו ל ק ע ל ז ה ו פו ס ק ד מ כ י ון ש ה ת ח י ל ל ק רו ת ב ש ל ח נ כ ה
ב ה .השכוע .שבעה קרואים לפחות ,״ואומר חצי קריש :ו .כשל
צריך לגמיר הכיהן ב ש ל ח נ כ ה .ו ה נ ה ב א ל; ה ו ב ה מ צ ד ד ר א ם ליא ק ר א ע דין ש ל ש ה
הנכה .ואם הוא יום ךאשון של חנכה ,מתחיל מויהי
פ סו קי ם ב ש ל ח נ כ ה )פ סיק ב א מ צ ע וי ק ר א ב ש ל ריאש חידש ]ראם קךא שלשה פסוקים,
ביום כלות ]לטש[ ,המפטיר יקרא 'רק נשיא אחד היום ההוא לבד ,וכן
מודה לךעת הט״ז דיברך הכיהן בךכה אחרונה וןקראו לאחרים בשל ראש חידש ואין צריך לחזיר
בואש חידש שבחנכה קווים להוביעי רק נשיא אחד לבד של אותו היום
ולקרות עזל חנכה[ ,ו כן מ צ ד ד ק צ ת ב ס פ ר מ 1ר ו ק צי ע ה ,מ כ ל מ ק 1ם ה ך ב ה א ח ר 1ני ם
רהינו ,יום הששי ,ואם ויאש חידש טבת שני;מים ,קורא ביום שני רויאש
]הבגדי ןעזע וה שלחן קזלמיה וכספר פני ןצדזק נזימן ט והדרך הדזיים והדזןי אדם[ ,ו מ כ ל ל ם ג ם
חידש ,שהוא שביעי רחנכה ,נשיא השביעי לבד :ז .ומפטיר רני
ה מ גן א ב ר ה ם ב סי מן ק מ ב סו פו ,ה 1רו ל ה ל כ ה כ ד ב רי ה ט ״ ז ,ד כי ון ש ה ת חי ל ב ש ל
ישטהי .על שם ,ואיתי והנה מנורת זהב כלה :ח .טפטיריז כשל
ח נ כ ה צ ךי ך לג מ ר ה כ הן ב ש ל ח נ כ ה ב ס פ ר תו ר ה זו ו א ח ר כ ך י ק ך או ה ש ל ש ה ב ס פ ר
תו ר ה א ח ר ת בריאש חידש )ואף עזבסימן זה פרש מגן אכךהם הטעם לךברי הךמ״א .מכל
חנפה .חצה לומר ,אף רבעלמא המנהג בשבת ש;ש חתץ לדחות הפטרת
ו ה ת ח ל ה נ ק ר א מ ש ה ת חי ל ל ב ר ך ה ב ר כ ה,
מקום להלכה בודאי דעתו כמו עזכתם עזם(.
השבוע ולקוות הפטרת שוש אשיש שהוא מענ;נא רחתן ,כמביאו לעיל
ד הינו ש א מ ר ב רו ך א ת ה ד׳ ,א ב ל א ם ליא ה ת חי ל ל ב רך ,א ף ש נז ד מן בן ד ם או ת ה
בסוף סימן תכח ,מכל מקום בשבת חנכה בין בשבת ךאשון בין בשבת
ש הו א מ ת קן ל ח נ כ ה אין ל ו ל ח ו ש ל ז ה ל כ לי ע ל מ א ,וי ג ל ל ו ה וי ק ר או ב ס פ ר תו ר ה
שני .איץ לדחות של חנכה ,ךפךסומי נסא עדיף .והנה המגן אברהם הביא
א ח ר ת ש ה ו צי א ו ה ל ש ם ריאש חידש ,ו אין כ אן פג ם ל ס פ ר תו ר ה זו כיון שי ק ר או
ריש אומךים דהוי מלי בשבת ךאשונה ,אבל אם אקלע חתן בשבת שנ;ה,
ו כ רי א ש חידש ט ב ת ש ח ל ב ש ב ת ,ש צ רי ך ל ה ו צי א ש ל ש ה
ב ה א ח ר כ ך ]אחרונים[.
מפטיוין שוש אשיש ,ואין מפטיוין בשל חנכה הואיל וכבו הפטירו
ספ ךי ם ו עניני ח נ כ ה קו ךין ב ש לי שי ת כ נ ״ ל ,א ם ט עו ו ק ך או ב שני ב ש ל ח נ כ ה
בשל חנכה בשבת ךאשון .יאבל באל;ה ובה כתב ךמומ״א משמע רבין
ו ב ש לי שי ת ב ש ל ריאש חידש ,מ כ ל מ קו ם קו ךין ה ה פ ט ר ה ב ש ל ח נ כ ה מ שו ם פ ך סו מ י
נ ס א ]דזןי אדם[ ,ו כ עין ז ה מ צ ד ד ג ם ה פ ךי מ ג די ם ב סו ף ד ב ריו ,ע ןן ש ם ,ו מ כ ל מ קו ם
בשבת ךאשון ובין בשני "קווין רק של חנכה לחוד ,וכן נוהגין:
ב די ע ב ד א ם ק ך או ה פ ט ר ה ש ל ריאש חידש ה ש מי ם כ ס אי ן צ או ]עזם[ .מי שן ש לו
ג ט .פפך׳כת ה׳ככוע .והוא הרין אם רוצים לקוות בה שבעה או יותר
ןאר ציי ט ב ח נ כ ה ,ליא ןחשיב ל פי י מי ה ח נ כ ה א ל א ל פי י מי החיר ש ,ש ה רי ל פ ע מי ם
מן שבעה גם כן שרי ,והעקר ”ךבין כלם לא יפחית
ריאש חידש ט ב ת יו ם א ח ד ו ל פ ע מי ם שני ן מי ם :
משבעה .כשגמר פרשת השביעי ’מניחין הספר תורה השני ואין אומוין
ו א ם צ ר י ך ל כ ר ך ו כ ר ע ן ן ל ע י ל סי נזן ק ס .רו צ ה לו מ ר ,ד ש ם ן ש שני ד ע ו ת
קריש ,רק מגכיהין הראשונה וגוללין אותה ופושטין השנ;ה וקורא בה,
בז ה ,ו א ח רוני ם כ ת בו ש ם דנ ו ה גין ל מ ע ש ה כ ה ר ע ה ש סו ב ר ת ד צ ךי ך ל ב ר ך,
וכשאומךין קריש על השנ;ה מניהיץ השלישית אצלה :י■ פשל האש
ו כן פ ס ק ב ש ע רי א פ רי ם ד צ ךי ך ל ב ר ך ע ל ק רי א ת ריאש חידש ל פני ה ו ל א ח רי הז
דלד^ט .דתךיר קידם :יא .ומפטיר ך3י ו^^כזחי .דהא דתךיר קודם
’'*חינו ,להקדים ,אבל לעדן לךחות ,פרסומי נסא עךיף ,ועוד ,דכיוץ דקורא בשל חנכה באחרונה ,יש להפטיר במאי דסליק מנה :יב .ואם חל
ראש חידש בחל .סדר קריאת התורה בריאש חידש בחיל .מתחיל פךשת התמידכיהן עד רביעית ההין ,לוי עד ונסכה ,ישראל עד ונסכו ,והרביעי
קורא בחנכה ]פרי מגדים[ :יג .וקרא רביעי בשל ראש חדש .והוא הדין אם טעה ונזדמץ בשבת חנכה :יד .אץ צריך־ לקרות יותר .דאין
משגיחיץ בחנכה ,דריאש חידש עקר ,ואפלו ’^אם מכרו בהחלת קריאת הרביעי ,אין אמר שרביעי עצמו יקרא בספר תורה זו בשל חנכה קדם
שןחתים בפרשת ריאש חידש ,דהוי לה מדלג ואין מדלגיץ בתוךה בשני ענעיץ ,כךלעיל בסימן קמד ,אלא מאחר שהרביעי התחיל לקרות בשל ריאש
חידש. ,יחתים ויברןל ,רביא חמישי אחךיו ויקךא בספר תוךה השנןה ,אם הוציאוה ,בשל חנכה :טו .משום פגמו .דמוטב לבטל הא דאמרינץ דבריאש
חידש אין מוסיפיץ על ארבעה ,מלפגים הספר תורה ]בית יוסף[ :טז .לקרות חמישי וכר .וייאמר קדיש ’לאחריו .ואם אמר קדיש אחר הרביעי ,ליא
ייאמרנו אחר החמישי :יז .צריך־ להפסיק .עןן בט״ז שכתב רהאי פסקא לאו דסמכא הוא ואין צךיןז להפסיק ,אלא קורא כיהן בשל חנכה ואחר
כף יקךא לאחרים בשל ריאש חידש .ועןץ בבאור הלכה שבררנו כל הפרטים שןש בזה :יח .ואם צריך־ לכרך־ וכר .עי.ץ בבאור הלכה:
שער הציון
ד .מנהגים :ב ה .אחרונים :ו .פתדזי עולם בעזם תשוכת צמח צדק :ז .וכתם דכן דעת
המטה מיעזה :ח .ואפלו לצרף איזה פסוקים משוש אעזיש גם כן אין נכון .דאין מךלגין מנביא

לנכיא]עזם[ :ג ט .פרי דזרש .עןן עזם עזכתם דהוא הדין דשרי לקרות חמעזה גברי בפךעזת
העזבוע :י .ש״א :י א .פונזקים :יב .בית יוסף :יג .מגן אכךהם:

שי

= 4ימי שמונה
מגלת אנטיוכוס
)הנקראת מגלה יונית(

הנוסח הארמי

פתשגן הכתב
)א׳( ויהי בימי אנטיוכ ס מלך יון מלך

סס

גדול ו חז ק היה ותקיף ב מ מ ש ל תו וכל

רב ותקיף הוה וחסין בשלטניה וכל

המלכים י ש מ עו לו) :ב׳( הוא כבש

מלכיא ישתמעון ליה) :ב׳( הוא כבש מדינן

מדינו ת רבות ומלכים חז קי ם והחריב

סגיאין ומלכין תקיפין ואצרי בירניותיהן

טירותם והיכליהם שרף ב א ש ואנ שי הם

והיכליהון אוקיר בנורא וגובריהון באסר

מי מי

מיומי אלכסנררוס מלכא

בבית

האסורים

אמר:

)ג׳(

והוה בימי אנטיוכס מלכא דיון מלך

אסר:

אלכסנדרוס המלך לא קם מלך כמוהו

לא קם מלך כותיה בכל עבר נהרא:

בכל עבר הנהר) :ד׳( הוא בנה מדינה

)ד׳( הוא בנה מרינתא רבתא על ספר

גדולה על חוף הים להיות לו לבית

ימא למיהוי ליה לבית מלכו וקרא לה

מלכות ויקרא לה מ דינ ת אנטיוכיא

מדינת אנטיוכס על שמיה) :ה׳( ואף

על שמו) :ה׳( וגם בגרים מ שנ הו בנה

בגרים תניניה בנה מרינתא אוחרנתא

מדינה א ח ר ת כנגדה ויקרא לה בגרים

לקיבלת וקרא לה בגרים על שמיה

על ש מו וכן ש מו תן עד היום הזה) :ו׳(

וכן שמהתהון ער יומא רנא0 ) :

ב שנ ת ע שרים ו של ש שנים למלכו היא

עשרין ותלת שנין למלכותיה היא

שנת מ א תי ם ו של ש ע שרה לבנין בית

שנת מאתן ותלת עשר שנין לבנין בית

אלהים שם פניו לעלות לירושלים) :ז׳(

אלהא רך שוי אפוהי למיסק לירושלם:

ויען ויאמר לשריו הלא יד ע ת ם כי יש

co

עם היהודים א שר בירושלם בינינו:

די איתאי עמא יהוראי די ביהוד ביננא:

)ח׳( אלהינו אינם מקריבים ודתנו אינם

)ח׳( לרחלתנא לית אינון מתקרבין

עו שים ודתי המלך עוזבים לע שו ת

ובנימוסנא לא עברין ודתי מלכא שבקין

דתם) :ט׳( וגם הם מיחלי ם ליום

למיעבר רתיהון) :ט׳( ואף אינון מסברין

שברון המלכים וה שלטונים אומרים

ליום תבר מלכיא ושולטניא ראמרין

ונ שלוט

אימתי ימלוך עלינא מלכא ונשלוט בימא

בים וביב שה וכל העולם ינתן בידנו:

וביבשתא וכל עלמא בירנא יתמסר) :י׳(

)י׳( אין כבוד למלכות להניח אלה על

לית רבות מלכותא למישבק אילץ על

פני ה אד מ ה) :י״א( ע ת ה באו ונעלה

אפי ארעא) :י״א( כען איתו וניסק ונגזר

מ תי

ימלוך

עלינו

מלכנו

בשנת

ענא ואמר להרברוהי הלא ירעתון

ימי שמתה =4

שיא

מגילת אנטיוכוס

פת שגן הכתב

הנוסח הארמי

עליהון ונבטל מנהון קימא דאתגזד בהון

עליהם ונבטל מ ה ם א ת הברית אשר כרת

שבתא ידחא ומהילותא .ושפר פתגמא

להם אלהיהם שב ת ראש חד ש ומילה.

בה

וייטב הדבר בעיני שריו ובעיני כל חילו:

שעתא קם אנטיוכס ושלח נקנוד תניניה

)י״ב( באו תה שעה קם אנטיוכס וישלח

בחיל ובעם שגיא ואתא לקדתא דיהוד

את נקנור מ שנהו בחיל גדול ועם רב

קטל בה קטלא שגיא

ויבא לעיר יהודה לירושלם) :י״ג( ויהרג

ובנא פדכא בבית מקדשא באתדא די

בה הרג רב ויבן במה בבית ה מ ק ד ש

אמד אלהא דישדאל לעבדוהי נבייא תמן

במקו ם אשר אמר אלהי ישראל לעבדיו

אשדי שכינתאי לעלמא .ביה באתדא

הנביאים שם אשכין שכינתי לעולם.

נכסו בי חזידא ואעילו מן דמיה לעזדתא

במקו ם ההוא שחטו החזיר ויביאו א ת

כל קבל דנא כדי שמע

דמו לעזרת הקד ש) .י״ד( ובהיות זה

יוחנן בד מתתיה כהנא דבא דנא עבדא

כאשר ש מ ע יוחנן בן מ ת תי ה כהן גדול

אתמלי דגז וחמא וצלם אנפוהי אשתני

כי נע שה זה המע שה ,וימלא קצף

ואתמליך בלביה מה די יכיל למיעבד

וחמה וזיו פניו נ שתנה ויועץ בלבו מה

באדין יוחנן בד מתתיה

שיכול לע שות על זה) :ט״ו( אז יוחנן בן

עבד ליה חדבא זדתין תדתין אודכא

מ ת תי ה ע שה לו חרב שתי זרתו ת ארכה

פתיה זדתא חדא תחות לבושוהי עטפה:

וזרת רחבה ת ח ת בגדיו עטופה) :ט״ז(

)ט״ז( ולידושלם אתא וקם בתדע קדתא

ויבא לירושלים ויעמד בשער המלך

וקדא לתדעיא ואמד להון אנא יוחנן

ויקרא לשוערים ויאמר להם אני יוחנן

בד מתתיה אתיתי למיעל קדם נקנוד:

בן מ ת תי ה ב א תי לבוא לפני נקנור) :י״ז(

באדין עלין תדעיא ונטדיא ואמדין

ואז באו השוערים והשומרים ויאמרו

ליה כהנא דבא די יהוד קאים בתדעא.

לו הכהן הגדול מהיהודים עומד בפ ת ח

ענה נקנוד ואמד להון עול יעול) .י״ח(

ויען נקנור ויאמר להם בא יבא) :י״ח( אז

אדין יוחנן הועל קדם נקנוד ענה נקנוד

הובא יוחנן לפני נקנור ויען נקנור ויאמר

ואמד ליוחנן אנת הוא חד מן מדודיא די

ליוחנן א ת ה הוא א חד מן המורדים

מדדו במלכא ולא בעיין שלם מלכותיה:

אשר מרדו במלך ואינם רוצים בשלום

ענה יוחנן קדם נקנוד ואמד כען

מלכותו) :י״ט( ויען יוחנן לפני נקנור

אתיתי קדמך די אנת צבי אנא עביד.

ויאמר אדני ע תה הנני ב א תי לפניך א שר

)כ׳( ענה נקנוד ואמד ליוחנן הן כצבינאי

תרצה אע שה) :כ׳( ויען נקנור ויאמר

את עביד סב חזידא ונכוס על פדכא

ליוחנן אם כרצוני א ת ה עו שה קח חזיר

בעיני דבדבנוהי ובעיני גבדוהי:

לידושלם:

דקודשא:

על דנא:

ד׳ז(

ד׳ט(

)י״ג(

ד׳ד(

)ט״ס

)י״ב(
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ו שחטהו על ה ב מ ה ותלב ש בגדי מלכו ת

ולבוש לבושא דמלכא ורכוב על סוסיא

ותדכב על סוס המלך וכ א חד מ או ה בי

דמלכא וכאחד מן חברי מלכא תהוי) :כ״א(

המלך תהיה) :כ״א( וכא שד ש מ ע יוחנן

וכנמא פתגמא התיביה יוחנן מרי אנא

ה שיבו דבד אדני אני ידא מבני י שד אל

דחיל מן בני ישראל דילמא די ישמעון

פן י ש מ עו כי ע שי תי כן ויסקלוני

דעבדית כן וירגמונני באבנא.

יפקון

באבנים) :כ״ב( ע ת ה יצא כל אי ש

כל אינש מן קודמך דילמא יהודעון .אדין

מלפניך פן יודיעום .אז הוציא נקנוד

נקנור הנפק כל אינש מן קדמוהי) :כ״ג( כל

מלפניו כל אי ש) :כ״ג( ב ע ת ההי א נ שא

קבל דנא ביה זמנא זקף יוחנן בר מתתיה

יוחנן בן מ ת תי ה עיניו לאלהי ש מי ם

עינוהי לאלהא שמיא וסדר צלותיה

ותקן ת פ ל תו לפני אלהיו .וי א מד אל הי

קדם רבון עלמא י״י :ענא ואמר אלהי

ואלהי אבו תי אבדהם יצחק ויעקב

ואלהא אבהתי אברהם יצחק ויעקב לא

אל נא ת תנני ביד העדל הזה כי אם

תמסרנני ביד ערלא הדין די הן יקטלינני

יהדגני ילך וי ש תבח בבי ת דגון אלהיו

יהך וישתבח בבית דגון טעותיה ויימר

ויאמד אלהי נתנו בידי) :כ״ד( ב או ת ה

טעותי מסרתיה בידי:

בה שעתא

שעה פ ס ע עליו של ש פ סי עו ת וי ת ק ע

פסע עלוהי פסעין תלת וקבע חרבא

החדב בלבו וישלך או תו חלל ב עז ד ת

בלביה ורמא קטילא בעזרתא דקודשא

ה ק ד ש לפני אל הי ה ש מי ם) :כ״ה(

קדם אלה שמיא:

ענה ואמר יוחנן

ענה יוחנן וי א מד אל הי לא ת שי ם עלי

לא תשוי עלי חובא דקטלתיה בקודשא

ח ט א כי הדג תיו ע ת ה ב קו ד ש כן ת תן

כען כן תמסור כל עממיא די אתו עמיה

א ת כל ה ע מי ם א שד באו ע מו להצד

אדין

)כ״ד(

)כ״ה(

)כ״ב(

לאעקא ליהוד ולירושלם:

)כ״ו(

אז יצא

נפק יוחנן בר מתתיה ביומא דנא ואגח

יוחנן בן מ ת תי ה ביום ההו א וילחם

קרבא בעממיא וקטל בהון קטליא סגיא:
)כ״ז( מנין קטליא דקטל בהון ביומא

מ ס פ ד ההדוגים א שד הדג ביום ההוא

דנן

ושבעין

שבע מ או ת אלף ו שנים ו שבעי ם אלף

ותרין( אלפין דהוו קטלין אלין לאלץ:
)כ״ח( במתיבותיה בנה עמודא על

בשובו בנה ע מו ד ויקדא על ש מו

שמיה

תקיפין:

מ מי ת ה חז קי ם) :כ״ט( ויהי כ א שד

)כ״ט(

ש מ ע אנ טיו כ ס המלך כי נהדג מ שנ הו

דאיתקטיל ניקנור תניניה עקת ליה

נקנוד ויצד לו ל מ א ד וי שלח להביא לו

לחדא ושלח להייתי ליה בגריס חייבא

ליהודה

ולידושלם) :כ״ו(

ב ע מי ם ויהדג ב הם הדג דב) :כ״ו(

א שד היו הודגים אלה לאלה) :כ״ח(

שבעה

וקרא
וכדי

)מאתן אלפין

ליה
שמע

קטיל
אנטיוכס

מלכא
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ענה אנטיוכס ואמר

א ת בגרים הר שע ה מ ט ע ה א ת עמו) :ל׳(

מטעי עמיה:

לבגדים הלא ידעת הלא שמעת בני

ויען אנטיוכם ויאמר לבגדים הלא ידע ת

ישדאל מה עבדו לי קטלו חילי ובזו

אם לא ש מ ע ת א שר ע שו לי בני ישראל

משדייתי ודבדבני) :ל״א( כען על נסכון

חרגו חילי ויבוזו מ חנו תי ושרי) :ל״א(

אנתון דחיצין אף בתיכון דילכון אינון.

ע תח על ממונכם א ת ם חוםים גם בתיכם

איתי וניסק עליהון ונבטל מנהון קיימא

לכם חם .באו ונעלח עליחם ונבטל מ ח ם

די גזד להון אלהא דשמיא שבתא ידחא

חברית אשר כרת לחם אלחי ח ש מי ם

אדין בגדים חייבא וכל

שבת ר״ח ומילח) :ל״ב( אז בגרים

משדייתיה אתא עליהון לידושלם וקטל

חרשע וכל מחנותיו בא לירושלים ויחרג

בה קטלא סגיא וגזד בה גזידתא גמידא

בחם חרג רב ויגזור בח גזרח גמורח על

)ל״ג(

שבת ראש חד ש ומילח) :ל״ג( בחיות זח

כל קבל דנא מן די מלת מלכא מהחצפא

כאשר חיח דבר ח מ לן נ חפז מצאו אי ש

]אשכחו[ גבד די גזד בדיה .אייתון גבדא

אשר מל בנו ויביאו ח אי ש ו א ש תו ויתלו

ואף אנתתיה וצליבינון לקבל ינקא:

אותם כנגד חילד) :ל״ד( וגם א שח א שר

)ל״ד( ואף אנתתא די ילידת בד בתד דמית

ילדח בן אחרי מו ת בעלח ותמל אותו

בעלה וגזדתיה לתמניא יומין .וסליקת

ל שמנח ימים .ותעל על חו מ ת ירושלים

על שודא די ידושלם ובדה גזידה בידה:

ובנח חמחול בידח) :ל״ח( ותען ותאמר

ענת ואמדת לך אמדין בגדים חיבא

לן אומרים בגרים חר שע א ת ם חו שבים

אנתון מסבדיןלבטלא מיננא קימא דיגזיד

לבטל מ א תנו חברית אשר כרת עמנו.

עמנא קימא דאבהתנא לא פסיק מיננא

ברית אבותינו לא נבטל ממנו ו שבת

ושבתא ידחא ומהילותא מבני בניהון לא

ראש חד ש ומילח מבני בנינו לא יוסרו:

ואפלת בדה לאדעא ונפלת

)ל״ו( ותפיל בנח לארץ ותפול אחריו

בתדיה ומיתו תדויהון כחדא וסגיאין

וימותו

מבני

מן בני ישדאל די הוו עבדין כן ביומיא

ישראל חיו א שר עו שים כן בימים חחם

)ל״ז(

ולא שנו ברית אבותם) :ל״ז( בז מן

ביה זמנא אמדין בני ישדאל אלין לאלין

חחוא אמרו בני ישראל אלח לאלח

איתו ונהך ונשבות במעדתא .ולמה נחלל

באו ונלך ונ שבות במערח פן נחלל א ת

יומא דשבתא .ואכלי קודציהון קדם

יום ח שבת .וילשינו או ת ם לפני בגרים:

באדין בגדים חייבא שלח

)ל״ח( אז בגרים חר שע שלח אנ שים

גובדין די זיינא ויתיבו על פום מעדתא

חלוצים ויבואו וישבו על פי חמערח

ומהילותא:

)ל׳(

)ל״ב(

על שבתא ועל ידחא ועל מהילותא:

)ל״ה(

יעידון.

)ל״ס

האינון ולא משניין קיים אבהתהון:

בגדים:

)ל״ח(

שניחם

כ א חד ורבים
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ויאמרו אליהם יהודים צאו אלינו אכלו

ואמרין להון יהוראי פוקו לוותנא אכלו מן

מל ח מנו ו שתו מייננו ומע שינו תהיו

לחמנא ושתו מן חמרנא ועוברנא תהוון

עושים) :ל״ט( ויענו בני י שראל ויאמרו

עברין) :ל״ט( ענין בני ישראל ואמרין אלין

אלה לאלה זוכרים אנחנו א שר צונו ה׳

לאלין רכירין אנחנא מה ראתפקרנא

על הר סיני ש ש ת ימים תעבוד וביום

על טורא רסיני שיתא יומין תעברון

ה שביעי ת שבו ת .ע ת ה טוב לנו א שר

עברתיכון וביומא שביעאה תניחון.

נמות במערה מ א ש ר נחלל א ת יום

כען טב לנא רנמות במערתא מן רנחלל

ה שבת) :מ׳( בהיות זה כא שר לא יצאו

יומא רשבתא) :מ׳( כל קבל רנא כרי לא

אליהם היהודים ויביאו עצים וישרפו

נפקו לוותהון איתיאו אעין ואוקירו על

על פי המערה וימותו כאלף אי ש וא שה:

פום מערתא ואתקטילו כאלף גברי גבר

)מ״א( אחרי כן יצאו ח מ ש ה בני מ ת תי ה

ואנתתיה) :מ״א( בתר רנא נפקו חמשא

יוחנן וארבעה אחיו וילחמו ב ע מי ם

בני מתתיה יוחנן וארבע אחוהי ואגיחו

ויהרגו בהם הרג רב ויגרשום לאיי הים
כי ב ט חו בד׳ אלהי ה שמי ם) :מ״ב( אז

קרבא בעממיא קטלא סגיא קטילו בהון
ותרכינון להיפרכי ימא ראתרחיצו לאלה

בגרים הר שע נכנס בספינ ה א ח ת וינס

שמיא:

בארין בגרים חייבא יתיב

אל אנטיוכיא אל המלך ועמו אנ שים

בספינתא וערק לוות מלכא אנטיוכס

פליטי חרב) :מ״ג( ויען בגרים ויאמר

ועמיה גוברין משזבי חרבא:

ענה

לאנטיוכס המלך א ת ה המלך ש מ ת צווי

בגרים ואמר לאנטיוכס מלכא אנת מלכא

לבטל מן היהודים ש ב ת רא ש חד ש

שמת טעים לבטלא מן יהוד שבתא ירחא

ומילה מ ר מ ה גדולה ומרד בזה) :מ״ד(

ומהילותא ואשתרור רב ומררי בגוה:

א שר אם ילכו כל ה ע מי ם ו ה או מו ת וכל

)מ״ד(

רי אן עללין כל עממיא אומיא

הל שונות לא יוכלו ל ח מ ש ת בני מ ת תי הו

ולישניא לא כהלין לחמשא בני מתתיה

א שר מ א ריו ת הם חז קי ם ומנ שרים הם

מן אריון אינון תקיפין מן נשריין אינון

קלים ומדובים הם ממהרים) :מ״ה(

קלילין ומן רובבן אינון חציפין) :מ״ ה( כען

ע ת ה המלך ע צ תי תיטב עליך ולא

מלכא ישפר עלך מלכי טבא ולא תגיח

תלחם ב אנ שי ם מ ע ט כי אם תלח ם

בהון במשרייתא אלין רי הן תגיח בהון

בהם ותבו ש בעיני כל המלכים) :מ״ו(

בגוברין זעירן תתבהית באנפי כל מלכיא:

לכן כתוב ושלח ספרים בכל מדינו ת

להן כתוב ושלח אגרין בכל מדינת

)מ״ס

)מ״ב(

)מ״ג(

ולא

מלכותך ריתון רברבני חילא ולא ישתאר

י שאר מ ה ם א ח ד וגם פילים מלוב שים

מנהון ער חר .ואף פילייא מלובשי

מלכותך

ויבאו

שרי

החילים

ימי שמתה =4
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שידייתא יהון עמהון:

שטו

ושפר פתגמא

שריונים יהיו בהם) :מ״ז( וייטב הדבר

הדין בעיני אנטיוכס מלכא ושלח אגדין

בעיני אנטיוכס המלך וישלח ספרים

לכל מדינות מלכותיה ואתו דבדבני כל

בכל מדינות מלכותו ויבאו שרי עם

עממיא ומלכותא .ואף פילייא לובשי

ועם ומלכות ממלכות ופילים מלובשים

תנינית קם

שריונים עמה ם באו) :מ״ח( שנית קם

בגדים חייבא ואתא לידושלם ופגד שודא

בגרים הרשע ויבא לירושלים בקע

ונתק אבולא ותדע במוקדשא תלת עשד

החומה וינתק המבוא וישבר ב מ קד ש

תדעתיא ואף מן אבנוהי פגד עד דהוו

שלש עשרה פרצות וגם מן האבנים שבר

כעפדא .חשב בלביה ואמד ומנא הדא לא

עד אשר היו כעפר .ויחשב בלבו ויאמר

יכלין לי די דב חילי ותקיפת ידאי .ואלהא

הפעם הז א ת לא יוכלו לי כי רב חילי ועוז

שמיא לא חשיב כך) :מ״ט( וכדי שמעו

ידי ואלהי ה שמים לא חשב כן) :מ״ט(

המשא בני מתתיה קמו ואתו למצפיא

וכשמוע ח מ שה בני מ ת תיה קמו ויבאו

דגלעד די הוות תמן שיובא לישדאל

למצפה גלעד אשר היה שם פליטה לבית

בימי שמואל נביא) :י( צומא גזדו ויתיבו

ישראל בימי שמואל הנביא) :נ׳( צום גזרו

על קיטמא למיבעי דחמין מן קדם אלהא

וישבו על האפר לבק ש רחמים מלפני

שמיא) :נ״א( באדין נפל בלבהון מלתא

אלהי השמים) :נ״א( אז נפל בלבם עצה

טבא יהודה בוכדא שמעון תנינא יוחנן

טובה יהודה הבכור השני שמעון השלישי

תליתאה יונתן דביעאה אלעזד חמשאה:

יוחנן הרביעי יונתן החמי שי אלעזר) :נ״ב(

בדיך יתהון אבוהון וכדין אמד להון.

ויברך אותם אביהם וכן אמר יהודה בני

יהודה בדי אודמינך כיהודה בד יעקב דהוה

אודה ממך כיהודה בן יעקב אשר היה

שמעון בדי אודמינך

נמשל כאריה) :נ״ג( שמעון בני אודה ממך

כשמעון בד יעקב דקטיל כל יתבי שכם:

כשמעון בן יעקב אשר הרג יושבי שכם:

יוחנן בדי אודמינך כאבנד בן נד דב

)נ״ד( יוחנן בני אודה ממך כאבנר בן נר

חילא דישדאל .יונתן בדי אודמינך כיונתן

שר צבא ישראל .יונתן בני אודה ממך

אלעזד

כיונתן בן שאול אשר הרג עם פלשתים:

בדי אודמינך כפנחס בד אלעזד די קנאי

)נ״ה( אלעזר בני אודה ממך כפנחס בן

על דנא נפקו

אלעזר אשר קנא לאלהיו והציל א ת בני

חמשא בני מתתיה ביומא דנא ואגיחו

ישראל) :נ״ו( על זה יצאו חמ שה בני

קדבא בעממיא וקטלו מנהון קטלא

מ ת תיה ביום הזה וילחמו בעמים ויהרגו

בה

בהם הרג רב ויהרג מהם יהודה) :נ״ז(

)מ״ז(

שידייתא עמהון אתו:

)נ״ב(

אמתיל לאדיא:
)נ״ד(

)נ״ג(

)מ״ח(

בד שאול דקטיל פלשתאי:
קנאה ושזיב לישדאל:

)נ״ס

)נ״ה(

סגיא ואיתקטיל מנהון יהודה:

)נ״ז(

מגילת אנטיוכוס= 4ימי שמונה

שטז
הנוסח הארמי

פת שגן הכתב

באו תה שעה כאשר ראו בני מ ת תי ה

שעתא כדי חזו בני מתתיה דאתקטל

כי נהרג יהודה שבו ויבאו אל אביהם:

יהודה תבו ואתו לוות אבוהון:

ואמר

)נ״ח( ויאמר להם למה שב תם ויענו

להון למה תבתון עני ואמדי דאתקטיל

ויאמרו על א שר נהרג אחינו א שר היה

יהודה אחינא דהוה חשיב כוות כלנא:

חשוב ככלנו) :נ״ט( ויען מ ת תי ה אביהם

)נ״ט( ענה מתתיה ואמד להון אנא איפק

ויאמר אני אצא עמכ ם ואלחם בעמים

עמכון ואגיח קדבא בעממיא דילמא

פן יאבדו בית ישראל ו א תם נבהלתם

יובדון בית ישדאל ואתון אתבדיתון על

על אחיכם) :ס׳( ויצא מ ת תי ה ביום

אחיכון) :ם׳( ונפק מתתיה ביומא דנא עם

ההוא עם בניו וילחמו בעמים) :ס״א(

בנוהי ואגח קדבא בעממיא) :ס״א( ואלה

ואלהי ה ש מי ם נתן כל גבורי העמי ם

די שמיא מסד כל גיבדי עממיא בידיהון

בידם ויהרגו בהם הרג רב כל א חזי חרב

וקטלו בהון קטלא סגיא כל אחודי סייפא

וכל מ שכי ק ש ת שרי החיל והסגנים לא

וכל נגודי קשתא ודבדבני חילא וסגניא

נותר בהם שריד וינוסו שאר העמי ם

לא אישתאד בהון כשזיב ועדקו שאד

למדינות הים) :ס״ב( ואלעזר היה

עמא להיפדכי ימא:

ואלעזד הוה

מ ת ע ס ק ל ה מי ת א ת הפילים ויטבע

מתעסק לקטלא פילייא וטמע בפדתא

בפרש הפילים וכאשר שבו בק שוהו

דפילין .וכדי תבו בעוהי בין חייא ובין

ולא מצאוהו ,ואח״כ מצאוהו א שר

מיתיא ולא אשכחוהי .בתד כן אשכחוהי

טבע בפר ש הפילים) :ס״ג( וי שמחו בני

בפדת פילייא.

וחדו בני ישדאל

ישראל כי נתנו בידיהם שונאיהם .מ ה ם

דאיתמסדו בידיהון שנאיהון .מנהון קלו

שרפו ב א ש ומהם דקרו בחרב ומהם תלו

בנודא ומנהון דקדו בחדבא ומנהון צליבו

על העץ) :ס״ד( ובגרים הר שע ה מ ט ע ה

על צליבא:

ובגדיס חייבא מטעי

א ת עמו שרפו אותו בית ישראל בא ש:

עמיה קלוהי עמא בית ישדאל בנודא:

)ס״ה( ואז המלך אנטיוכוס כאשר ש מ ע

)ס״ה(

באדין אנטיוכס מלכא כדי שמע

אשר נהרגו בגרים הר שע וכל שרי החיל

דאתקטיל בגדיס חייבא וכל דבדבי חילא

אשר עמו נכנס בספינה וינס ל מדינ ת

דעמיה יתיב בספינתא ועדק להיפדכי

הים .ויהי כל מ קו ם אשר היה בא

ימא .והוה כל אתד דהוה עלי מדדין ביה

ש מה מורדים בו וקורין אותו הבורח:

וקדין ליה עדוקא) :ס״ס בתד דנא עלין

)ס״ו( אחרי כן באו בני ח ש מונ אי לבית

בית חשמונאי לבית מקדשא ובנו תדעין

ה מ ק ד ש ויבנו א ת ה שערים הנשברים

מפגדין וסגדו תדעתא ודכיאו מקדשא

ויסגרו הפרצות ויטהרו א ת העזרה מן

ועזדתא מן קטיליא ומן סאבותא:

)ס״ג(

)ס״ד(

)ס״ב(

)נ״ח(
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שיז
הנוסח הארמי

ובעו משחתא דכא לאדלקות

ההרוגים ומן הטומאות) :ס״ז( ויבקשו

אנהדיתא ולא אשכחו אילהין צלוחית

שמן זי ת זך להדליק המנורה ולא מצאו

חדא די הוות חתימא בעזקת כהנא דכא

כי אם צלוחית א ח ת אשר היתה חתומה

וידעו די חוה דכי כאדלקות יומא חד הוה

בטבעת כהן גדול וידעו כי היתה טהורה.

)ם״ז(

ביה) :ם״ח( ואלהא די שכין שמיה תמן יהב

והיה בה כשיעור הדל ק ת יום אחד) :ס״ח(

ביה בדכתא ואדליקו מיניה יומין תמניא:

ואלהי ה שמים אשר שכן שמו שם נתן

)ם״ט( על כן קימו בידהם חשמונאי קימא

ברכה והדליקו ממנה שמונה ימים:

ותקיפו אסדא ודשמו ובני ישדאל כחדא

)ס״ט( על כן קימו בני ח שמונאי קיום

עמהון למיעבד תמניא יומין אלין יומי

וחזקו איסר ובני ישראל ע מ ם כאחד

חדותא כיומי חדות מועדיא דכתיבין

לע שות שמונה ימים האלה ימי מ ש ת ה

בספד אודייתא) :ע׳( ולאדלקא בהון
אנהדותא להודעא די עביד אלהא שמיא
נצחנין בהון לא למספד ולא למגזד צום
ותענית ,להן כל אינש די איתי עלוהי מן
קדמת דנא ויצלי קדם אלהיה) :ע״א( בדם
חשמונאי ובנוהי ואחיהון לא גזדו בהון
למשבק עבידת פולחנא די מקדשא.
מן עדנא דנא לא הוה שם למלכות יון:
)ע״ב( וקבלו מלכותא בני חשמונאי ובני

ו שמחה כימי מועדים הכתובים בתורה:
)ע׳( ולהדליק בהם נרות להודיע אשר
ע שה להם אלהי ה שמים נצוחים .ולכן
אסור לספוד בהם ולא לגזור )בהם( צום
ותענית זולתי אשר מקובל עליו לפני זה
ויתפלל לפני אלהיו) :ע״א( אך ח שמונאי
ובניו ואחיהם לא גזרו בהם לבטל עבודת
מלאכה במקד ש .ומן הע ת ההיא לא היה
שם למלכות יון) :ע״ב( ויקבלו המלכות
בני ח שמונאי ובני בניהם מ ה ע ת הז א ת

בניהון מן עידנא דנא ועד חדבן בית

עד חרבן בית האלהים מא תי ם ו ש ש

אלהא דך מאתן ושית שנין) :ע״ג( עד

שנים) :ע״ג( על כן בני ישראל מהיום

יומיא האלין בני ישדאל בכל גלותהון

ההוא בכל גלותם

הימים

נטדין יומיא אלין וקדי להון ימי חדו

האלה .ויקראו להם ימי מ ש ת ה ו שמחה

מעשדים וחמשה יומין לידחא דכסלו

מ ח מ ש ה ועשרים לחד ש כסלו שמונה

תמניא יומין) :ע״ד( מן עידנא ההוא ועד

ימים) :ע״ד( מן הע ת ההיא ועד העולם

עלמא לא עדון מנהון בבית מקדשיהון.

לא יסורו מהם אשר היו עושין בבית

כהניא ולויא וחכימהון קימו עליהון ועל

מ קד ש ם הכהנים והלוים וחכמיהם אשר

בני בניהון עד עלמא .כבודך י״י.

קימו עליהם ועל בני בניהם עד עולם.

שומרים

האל אשר עשה עמהם נס ופלא הוא יעשה עמנו נסים ונפלאות
ויקוים בנו מקרא שכתוב כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות ,אמן.

= 4ימי שמונה

שיח

מפתח שמות הספרים
לפי סדר א -ב
אבן יחזקאל
אבן ישדאל
אגדא דבלה
אהל משה
אוהב ישדאל
אוד גדול
אוד יה״ל ]למהדי״ל חסמ״ן[
אוד צבי
אוד שמונה
אוד תודה  -אוסטדובצא
אודחות חיים
אילת השחד
אמונת משה
אמדי אמת
אמדי יהודה
אמדי נועם
אמדי קודש  -לעלוב
אמדי שפד
אדץ צבי
באד מנחם
באד משה
בית יוסף
בית ישדאל
בית לוי
במסילה העולה
בני יששכד
בני שלשים
בנין שלמה
בעל האמדי טעם
בעל העיתים
בדית משה על הסמ״ג
בדכות שמים
בדכי יוסף
בדכת אבדהם
בת עין
דבדי אמונה

דבדי דוד
דבדי יהושע
דבדי יואל
דבדי סופדים
דבדי שאול
דבדי שלמה
דעת הישדאלי
דעת משה
דעת תושיה
דדכי נועם
דדשות חתם סופד
דדשות מהדי״ץ
האדמו״ד ממונקאטש זצ״ל
האדמו״ד מסטדיקוב זצ״ל
האשכול
הגאון ד׳ גדשון ליטש דוזנבוים
הגאון ד׳ יוסף מצעצאוויץ
הגאון ד׳ יוקל הלוי הודוויץ
הגאון ד׳ נפתלי מקלווד
הגאון די״מ מאוסטדובצא
הוד תהלה
היכלי שן
הסבא מקלם
העמק שאלה
הדב יחזקאל אבדמסקי
הדה״ג ד׳ מנחם מנדל כשד
הדה״ק מסאטמד
הדי בשמים
ויפתח יוסף
זית דענן
זכד אבדהם
זדע יעקב
זדע קדש
חזון ישעיה
חידושי הדי״ם
חידושי מהד״א  -סוכטשוב

חידושי מהרצ״א
חידושי ר׳ נחמיה
חיי אדם
חלקת יהושע
חמדת שלמה
טודי זהב
טל חיים
יגיה אוד
יד הלוי
יד כהן
ייטב פנים
יכהן פאד
ים התלמוד
יציב פתגם
יקב אפדים
ישמח ישדאל
ישמח משה
כ״ק הגה״ק מקלויזנבודג
כ״ק הדה״ק מסאטמד
כד הקמח
כנסת יחזקאל
כנפי אלישע
לב אדיה
לב שמחה
להבת דוד
ליקוטי יהודה
לקט שושנה
לקט שושנים
מאוד ושמש
מאי חנוכה
מאיד עיני חכמים -
אוסטדובצא
מאידי
מגילת חנוכה
מגילת תענית
מגן דוד
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מפתח שמות הספרים

מהר״י מבעלז
מהר״ץ חיות
מהרי״ד מבעלז
מהרש״א
מור וקציעה
מחזיק ברכה בשם בן גוריון
מיני תרגומא
מיני תרגימא
מכתב סופר
מלא העומר
מנורת הזהב
מנורת המאור
מנחת צדק
מצות נר איש וביתו
מקור חיים
מקראי קדש
מקרי דרדקי
מרדכי בשער המלך
משמרת אלעזר
משנה שכיר
משנת חיים
מתורתו של ובינו  -מהר״י
ט״ב
נחל יצחק
נחלת אריאל
נטעי אור
נס לשושנים
נר המאיר
נר למאה
נר מצוה
נר תמיד
ספר התודעה
ספר חשמונאי
ספר ׳מתוך הפרשה׳
ספרי חסידות
ספרים

עונג שבת
עמודי אור
עץ הדעת טוב
עצי זית
עקידת יצחק
ערבי נחל
ערוגת הבושם
ערוך השולחן
פנים יפות
פרדס חיים
פרי חדש
פרי צדיק
פתחי מגדים
פתחי עולם
צמח דוד
קדושת אהרן
קדושת לוי
קדושת ציון
קהלת יעקב
קול מנחם
קול רם
קומץ המנחה
קונטרס בעניני חנוכה ומגילה
קונטרס ברכת שמעון
קונטרס זכותא דאברהם
קונטרס חידו״ת מהר״ם ט״ב
ר׳ מנחם מאמשינוב
ר״ח מבריסק
ר״י מלוניל
ראשי בשמים
רביד הזהב
שבט מיהודה  -מהרי״ל אייגר
שבת של מי
שדה חמד
שו״ת אורח משפט
שו״ת בית יצחק

שיט
שו״ת בנין שלמה
שו״ת התעוררות תשובה
שו״ת ויען יוסף
שו״ת חסד לאברהם
שו״ת יד חנוך
שו״ת כנף רננה
שו״ת מי יהודה
שו״ת מנחת ברוך
שו״ת עמודי אור
שו״ת ר׳ איטר יהודה
שו״ת רמ״ץ
שו״ת שואל ומשיב
שיחות קודש  -ספינקא
של״ה
שלטי הגבורים
שם משמואל
שם משמעון
שמנה לחמו
שער יששכר
שערי המועדים
שערי שלמה
שפע חיים
שפת אמת
שפת אמת ליקוטים
שפתי מהר״ש
שפתי צדיק
תולדות אהרן  -זיטאמיר
תולדות יצחק  -נעשכיז
תוספות הרא״ש
תיקוני הזהר
תכלת מרדכי
תפארת נפתלי
תפארת שלמה
תפארת שמואל
תקון שלמה

לעילוי נשמת
אמרר ,איש אמונים ,רב ברכות,
אהוב וחביב למד ולימד
ולא החזיק טיבותא לנפשי׳
נקי כפים ובר לבב ,נשא ונתן באמונה
איש הצדק והיושר

הרה״ח ר־ יונתן ז״ל
בן להרה״ג ר׳ ישראל משד! רל)הרב מצעללע(
נלב״ע בדמי ימיו
ביום כ׳ לחודש אדר תשס״ב לפ״ק

ת .נ .צ .ב .ר

