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מדליק במוצ"ש? ז. לכתחילה יש לקבל שבת בהדלקת הנרות. ח. קצת אור של אמונה דוחה הרבה 
מן החושך. ט. קרוב ה' לכל קוראיו.

שבוע טוב ומבורך, עליכם ועלינו ועל כלל ישראל. הלילה טו"ב בכסלו, 
שיהיה השבוע טוב בעז"ה. חזק וברוך ויישר כח )לפייטן ר' כפיר פרטוש ואחיו 
הי"ו(, שתזכו בעז"ה לשיר לפני מלך המשיח בקרוב. אמן. ברשות מרן מלכא 
שיחיה ויאריך ימים בטוב ובנעימים. אני יודע שרבים מצפים לשמוע דבריו, 
אבל חזקה עלי פקודתו. ה' יתמיד בריאותו, יחזקהו ויאמצהו לאורך ימים 
ושנות חיים, ויקויים בו מקרא שכתוב "רגלי חסידיו ישמור" )שמואל א', ב' 
ט'(, חסידו כתיב )יומא ל"ח ע"ב(. ויקויים בו מקרא שכתוב בפרשת השבוע 
)מה שבירך הקב"ה את יעקב אבינו( "גוי וקהל גוים יהיה ממך ומלכים מחלציך 
יצאו" )בראשית ל"ה י"א(, מאן מלכי רבנן )בית יוסף או"ח סימן א'(. יהי רצון 
שיזכה לראות בניו ובני בניו ותלמידיו וכל השומעים בקולו, חכמים ונבונים 

צדיקים וחסידים, ישרים ואוהבי אמת. אמן. 

מתי היה נס חנוכה?
עוד שמונה ימים ימי החנוכה בעז"ה יתברך, שנדליק בהם נרות שמונה א. 

ימים. וברשותכם, נדבר מעט מעניני דיומא. אם נשאל: איזה נס היה ראשון, 
נס פורים או נס חנוכה? רבים טועים לומר שנס חנוכה היה לפני פורים, בגלל 
סדר החודשים כסלו ואח"כ אדר. אבל הדבר ידוע שנס פורים היה מאתיים 
שנה ויותר לפני נס חנוכה, כי נס פורים היה אחרי בית ראשון לפני תחילת 
בית שני, בזמן שעם ישראל היו עדיין בגלות מדי ופרס, ואילו נס חנוכה היה 
באמצע בית שני. לפני כמה שנים היה הנס? לפי החשבון שהיום אנחנו אלף 
ותשע מאות וחמשים שנה לחרבן הבית בעוונותינו הרבים, ונס חנוכה היה 
קודם לזה מאתים שנה וקצת יותר, נמצא שנס חנוכה היה לפני קרוב לאלפיים 
ומאתים שנה, ואילו נס פורים היה לפני אלפיים וארבע מאות שנה בערך.

מדוע הרמב"ם מספר מה הוא נס חנוכה?
הרמב"ם ע"ה שכתב הלכות פורים וחנוכה, חיבר אותם ביחד "הלכות מגילה ב. 

וחנוכה", והקדים פורים כי הוא היה קודם בזמן, וכמו שאמרנו. ולכאורה צריך 
להבין, הרמב"ם בהלכות פורים לא מקדים מה היה הנס, ולא מספר על גזירת 
המן ומה היה עם אסתר המלכה ומרדכי היהודי, אלא מתחיל את ההלכות 
מיד, ואילו בהלכות חנוכה הוא מקדים ומאריך על הנס הזה, ומספר: בבית 
שני כשמלכי יון גזרו גזירות על ישראל וכו' ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם 
וכו', עד שריחם עליהם אלקי אבותינו והושיעם מידם והצילם. מה ההבדל 
ביניהם? והרי ידוע שהרמב"ם מדייק בלשונו הרבה1, ובוודאי שאם הסביר 

מי שלומד אותו לאט לאט בהבנה רואה שכל מלה בסלע, והוא לא מוציא מלים    .1
כאשר יעלה המזלג, כי לשונו לשון הזהב שאין כמותה בעולם, והספר הכי מדוייק שיש 
לנו בפוסקים זה הרמב"ם. אמנם היו גאוני עולם לפניו ולאחריו ואנחנו לא נותנים ציון 

כאן ולא הסביר שם יש סיבה לזה. אבל 
ההסבר פשוט, שהרמב"ם ע"ה קרא לספרו 
"ספר משנה תורה", למה? הוא מסביר 

בהקדמתו: אחרי שתלמד את התורה שבכתב כולה, תלמד מיד את ספרי זה 
ולא תצטרך לשום ספר אחר בעולם, כי כלולה בו כל התורה כולה מאל"ף 
ועד תי"ו. לכן זה נקרא "משנה תורה", שאחרי תורה שבכתב לא צריך ללמוד 
לא משנה ולא גמרא ולא ספרים אחרים2. והרי תורה שבכתב כולה זה כל 
התנ"ך שזה כ"ד ספרי הקודש )ולא רק חמשה חומשי תורה בלבד(, וא"כ מי 
שלומד תורה שבכתב קורא שם גם מגלת אסתר, וכבר מוסבר בה נס פורים 
באריכות, ולכן הרמב"ם מתחיל מיד את ההלכות ולא צריך להסביר את זה. 
אבל נס חנוכה לא נכתב בתנ"ך, כי התנ"ך נגמר בזמן חגי זכריה ומלאכי, 
הנביאים האחרונים של עם ישראל, ומלאכי חתם את ספר התנ"ך ואמר 
"זכרו תורת משה עבדי" )מלאכי ג' כ"ב(, ואין אחרי זה כלום, ואילו נס חנוכה 
שנעשה מאתים שנה מאוחר יותר לא נכתב בתנ"ך, ולכן הרמב"ם היה צריך 

להקדים מה היה הנס של חנוכה.

מצות הדלקת נר חנוכה בכל בית
כידוע אין לנו מסכת "חנוכה", וגם לא משנה שלימה על חנוכה, רק בדרך ג. 

אגב מוזכר "נר חנוכה" במשנה )בבא קמא סוף פרק ו'(, אבל אין לנו מסכת כמו 
מסכת שבת ופסחים ומגילה וכדו' )ועיין בספר קובץ מאמרים עמ' ר"ד, וחוברת 
אור תורה כסלו תשמ"ו סימן כ"א אות א'(, אלא הלכות חנוכה נמצאות בגמרא 
במסכת שבת בפרק במה מדליקין כידוע. הגמרא )שבת כ"א ע"ב( אומרת 
והמהדרין נר לכל אחד ואחד, והמהדרין מן  "מצות חנוכה נר איש וביתו", 
המהדרין יום ראשון מדליק נר אחד ומוסיף והולך כדעת בית הלל, וכן הלכה 
)ש"ע א"ח סי' תרע"א סעיף ב'(. מה פירוש "מצות חנוכה נר איש וביתו"? לכל 
משפחה נר אחד לכל לילה, ביום ראשון נר אחד וגם ביום שמיני נר אחד, 
וזה עיקר המצוה של חנוכה. המהדרין עושים הידור ומדליקים נר לכל אחד 
ואחד מבני הבית. המהדרין מן המהדרין עושים הידור יותר, ביום הראשון 

נר אחד וביום השני שני נרות וכן הלאה.

לשום גאון חלילה, אבל הרמב"ם נקרא בלשון מרן הבית יוסף )חו"מ סוף סימן ר"ז( "עטרת 
"רבנו תנא  תפארת הפוסקים". ובכסף משנה )פ"ב מהלכות בית הבחירה ה"ח( הוא כותב 
דווקנא הוא, יגמלהו ה' כצדקו שהאיר עינינו". עד כדי כך. זו לשון שכמדומה לא נמצאת 

במקום אחר.
ובגלל זה חלק מהפוסקים בזמנו קצפו עליו בזה, וכי אתה רוצה לאבד כל ספרי    .2
החכמים ורק הספר שלך עיקר?! אבל הרמב"ם הסביר: לא אמרתי שלא ללמוד אותם, 
רק שמי שירצה ללמוד ולדעת את התורה, יוכל ללמוד תורה שבכתב והספר שלי 

וממילא יידע כל התורה כולה.
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כמה נרות מדליקין המהדרין מן המהדרין?
הראשונים נחלקו מה הכוונה "המהדרין מן המהדרין". לכאורה פשט הגמרא ד. 

שהמהדרין מן המהדרין עושים שני הידורים, הידור ראשון שמדליקים נר לכל 
אחד ואחד, והידור שני שמוסיפים והולכים בנרות. ולכן נקראים "המהדרין מן 
המהדרין". וכך מפרש הרמב"ם ע"ה )פ"ד מהלכות חנוכה ה"א(. אבל התוספות 
)שם בד"ה והמהדרין( אומרים שאי אפשר לפרש את הגמרא ככה, כי אם ככה 
אבד כל המהדרין מן המהדרין, מה הפירוש? אנחנו מדליקים ביום הראשון 
נר אחד וביום השני שני נרות וכו' כדי שיהיה ניכר הנס, כי אם נראה מישהו 
מדליק שלושה נרות נדע שזה היום השלישי של הנס, ואם מדליק ארבעה 
נרות נדע שזה היום הרביעי של הנס וכדו', והרי לפי הפירוש הזה שמדליקים 
לפי מספר בני הבית וגם מוסיפים והולכים בנרות, אם נראה למשל מישהו 
מדליק עשרה נרות, לא נדע אם זה היום השני ויש לו חמשה בני בית )הוא 
ואשתו ושלושה ילדים(, או שזה היום החמישי ויש לו שני בני בית, וממילא 
לכן התוספות אומרים שאין פירוש  לא יהיה ניכר הנס, ומה הרווחנו בזה?! 
הגמרא ככה, והמהדרין מן המהדרין לא מוסיפים על ההידור הראשון ולא 
עושים אותו בכלל, אלא "מצות חנוכה נר איש וביתו", המהדרין מדליקים 
נר לכל אחד ואחד, והמהדרין מן המהדרין חוזרים על עיקר המצוה נר איש 
וביתו, ביום הראשון מדליקים נר אחד לכל בית, וביום השני שני נרות וביום 
השלישי שלושה נרות וכן הלאה. זו דעת התוספות ]וזהו הידור יותר גדול 
ממה שעושים המהדרין כיון שניכר בנר כמה ימים נמשך הנס, ולכן נקראים 

מהדרין מן המהדרין[. 

הספרדים כמו התוספות והאשכנזים כמו הרמב"ם?!
בדרך כלל הספרדים נהגו ברוב דבריהם כמו הרמב"ם, והאשכנזים נהגו ה. 

כמו התוספות ודעימייהו3. ויש מי שכתב שיש חידוש בהדלקת נרות חנוכה, 
שהספרדים נוהגים כדעת התוספות והאשכנזים נוהגים כדעת הרמב"ם )ט"ז 
סי' תרע"א סוף סק"א(. אבל כבר העירו שזה אינו מדוייק, משני טעמים. טעם 
ראשון, הרמב"ם עצמו בהלכותיו )שם ה"ג( אע"פ שפירש דלמאן דאמר למהדרין 
מן המהדרין מדליקים גם לפי מספר בני הבית, דהיינו אם הם חמשה ביום 
הראשון מדליק חמשה וביום השני עשרה וכן הלאה, הרי הוא עצמו ממשיך: 
ומנהג פשוט בכל ערינו בספרד שיהיו כל אנשי הבית מדליקין נר אחד בלילה 
הראשון ומוסיפין והולכין נר בכל לילה ולילה עד שנמצא מדליק בליל שמיני 
שמונה נרות בין שהיו אנשי הבית מרובים בין שהיה אדם אחד. וא"כ אמנם 
הרמב"ם פירש את הגמרא אחרת, אבל הוא מעיר שהמנהג פשוט בספרד כמו 
שהסכימו התוספות, וכמו שאנחנו מדליקים היום ביום הראשון אחד וביום 
השני שנים וכו', ואין הבדל כמה בני הבית. זו הערה של הרב באר הגולה )סימן 
תרע"א ס"ב(, הרב חמד משה )שם אות ד'( הובא בכף החיים )אות ו'(, והרב מאמר 
מרדכי )אות ג'(. טעם שני, הרמב"ם לא כתב כמו מנהג האשכנזים בדיוק, שהרי 
היום האשכנזים נוהגים שכל אחד מבני הבית מדליק נרות בחנוכיה שלו בפני 
עצמו )ובהמשך נסביר את זה(, ואילו הרמב"ם סובר שבעל הבית עצמו מדליק 
מדליק נרות כמנין אנשי  לפי מספר בני הבית שכתב: "והמהדר את המצוה 
הבית נר לכל אחד ואחד, בין אנשים בין נשים. והמהדר יתר על זה ועושה 
מצוה מן המובחר מדליק נר לכל אחד ואחד בלילה הראשון ומוסיף והולך בכל 
לילה ולילה נר אחד. כיצד הרי שהיו אנשי הבית עשרה, בלילה הראשון מדליק 
עשרה נרות ובליל שני עשרים ובליל שלישי שלשים עד שנמצא מדליק בליל 
שמיני שמונים נרות". זאת אומרת לא כמו מנהג האשכנזים שכל אחד מבני 
הבית מדליק ומברך על הנרות, ואין דבר כזה בדברי הרמב"ם. וכן העיר הרב 
מאמר מרדכי )אות ד'(. נמצא שמנהג האשכנזים אינו מתאים ממש לשיטת 

הרמב"ם, אלא הם נוהגים בשיטתם ע"פ הפוסקים שלהם.

ההלכה למעשה בזה
עכ"פ אנחנו הספרדים נוהגים כמו המנהג שהרמב"ם העיד עליו, וזה היה ו. 

מנהג קדמון לפני הרמב"ם, שלא אכפת לנו ממספר בני הבית, אלא ביום ראשון 
מדליק אחד וביום השני שנים וכן הלאה. למה האשכנזים עושים כמו המנהג 
3.  ידוע שעם ישראל בעוונות היה מפוזר בגלות בין אומות העולם, ולכל עדה הספרדים 
והאשכנזים היו הפוסקים שלה, ולא היה אפשר לדעת אחד מהשני בכלל, לא כמו היום שאם 
תרצה לדעת מה סובר פלוני תוכל להתקשר אליו ולדעת הכל, כי בזמנם לא היתה כמעט 
שום ידיעה כזאת, ומי שהיה "מרא דאתרא" במקום אחד כולם קיבלו אותו עליהם לכל דבר.

שלהם היום? כדי להינצל מקושיית התוספות שאם נעשה ביום הראשון 
חמשה וביום השני עשרה וכו' הנס לא ניכר בכלל, ולכן הרמ"א )שם סעיף ב'( 
כותב שיזהרו להדליק כל אחד במקום אחר בבית, כדי שיהיה ניכר כמה נרות 
מדליקין. וכך יש להם מספר נרות כדעת הרמב"ם וניכר איזה יום לנס כדעת 
התוספות. מכל מקום אינהו בדידהו ואנן בדידן, האשכנזים מדליקים ומברכים 

כמו מנהגם, אבל אנחנו הספרדים אי אפשר לנו לעשות כן4. 

אכסנאי חייב בנר חנוכה
אני רוצה לדבר על ענין שיש מחלוקת וקצת רעש בזה, לגבי בחורי הישיבות ז. 

שנמצאים בישיבות הקדושות, לומדים שם במשך שבועיים-שלושה וחוזרים 
לבתיהם לשבת חופשה, האם הם נפטרים בהדלקת ההורים שלהם בביתם, או 
שחייבים להדליק בעצמם בישיבה? הגמרא )שבת כ"ג ע"א( אומרת: אמר רב 
ששת, אכסנאי חייב בנר חנוכה. אמר רבי זירא, מריש כי הוינא בי רב הוה 
משתתפנא בפריטי בהדי אושפיזא, בתר דנסיבי איתתא אמינא השתא ודאי 
לא צריכנא, דקא מדליקי עלי בגו ביתאי. מה הפירוש? רב ששת אומר שאורח 
שמתארח אצל חבירו בימי חנוכה, חייב גם הוא להדליק נר חנוכה5. רבי זירא 
אומר שבזמן שהיה לומד בישיבה היה משתתף בפרוטות עם בעל הבית כדי 
שיצא ידי חובת נר חנוכה6. אבל אחרי שהתחתן, אמר שלא צריך להשתתף כי 

אשתו מדליקה עליו בתוך הבית, וממילא יוצא ידי חובת ההדלקה.

חיוב בחורי הישיבות בהדלקת נרות חנוכה
כמה חכמים בזמננו רוצים לומר שמכאן משמע שבחורי הישיבות צריכים ח. 

להדליק בעצמם או לפחות להשתתף בפרוטות, כי רבי זירא אמר כשהיה בהתחלה 
לומד בישיבה היה משתתף בפרוטות )ולא יצא ידי חובה בהדלקת ההורים שלו(, 
ורק אחרי שהתחתן אמר שלא צריך לעשות את זה )כי אשתו כגופו וכשהיא 
מדליקה מהנכסים והממון שלו זה כאילו הוא הדליק(. לאשכנזים אין שאלה בזה, 
כי בלאו הכי כל אחד מדליק לעצמו אפילו נמצאים בתוך הבית, אבל גם לנו 
הספרדים שבעל הבית מדליק בשביל כל בני הבית, לכאורה מהגמרא משמע 
שבחורי הישיבות חייבים להדליק. אבל קודם כל, בשלושה ראשונים מפורש 
שלא דוקא אשתו של האדם אלא גם אביו ואמו פוטרים אותו. בספר הפרנס 
)סימן קנ"ב( לאחד מן הראשונים כתב שההולך ללמוד נפטר בהדלקת אשתו 
)סימן רל"ח( לתלמיד רש"י כתב שיכול לצאת  ויטרי  או אביו ואמו. במחזור 
)במפתחות להלכות שבת פרק במה  ובספר התרומה  בהדלקת אביו או אמו. 
מדליקין סימן ר"כ( לרבנו ברוך תלמיד ר"י הזקן בעל התוספות, ג"כ כתב ככה7. 
שלושה ראשונים מפורשים שאדם שלומד במקום אחר נפטר בהדלקת אביו 
4.  אמנם אם רוצים להדליק בלי ברכה, אין בעיה בזה. ולפעמים הילדים מביאים חנוכיות 
מהגן וכדו', ואפשר לתת להם להדליק אותם, ולא צריך לומר להם שאנחנו ספרדים ולא 
מוכנים להדליק את זה, כי אין איסור להוסיף עוד נרות, רק שישימו לב שלא יברכו על זה, 
כי לדידן זו ברכה לבטלה. וגם הרמב"ם אינו מצריך עוד ברכה אלא ברכה אחת בלבד. רק 
שידליקו במקום שמור, ויזהרו שלא להשאיר את הנרות לבד, וגם שלא ישאירו את הילדים 

להדליק לבד אלא ההורים איתם, וימתינו שם עד שהנרות יכבו.
5.  כתוב בספרים הקדמונים שדרך הלימוד הנכון בגמרא במשנה ובפוסקים, שאם יראה 
משפט ישאל "פשיטא", כי אם זה דבר פשוט וידוע לא יכתבו אותו. וכאן מה החידוש בזה? 
הרי לכאורה זה כמו שיאמר שאורח חייב להניח תפלין או לשמור שבת, וכי בגלל שהוא 
מתארח פטור מהמצוות?! והראשונים כתבו שני תירוצים בזה. תירוץ אחד, מדברי הרא"ש 
)שבת פ"ב סימן ח'( נראה שפירוש הגמרא ככה, כיון שאמרנו שעיקר מצות חנוכה "נר איש 
וביתו" שכל בני הבית פטורים בנר אחד ובעל הבית מדליק בשביל כולם, א"כ הייתי אומר 
שאכסנאי שהתארח בבית חבירו ואוכל ושותה עם כולם הפך להיות אחד מבני הבית, 
ומספיק שבעל הבית מדליק נרות בבית. לכן בא רב ששת ואומר שהוא חייב בנר חנוכה, 
כי הוא רק מתארח בימים הללו, ובעיקרו הוא לא אחד מבני הבית ממש, וא"כ חייב בפני 
עצמו בנר חנוכה. תירוץ שני, הר"ן )דף י' ע"א מדפי הרי"ף( כותב שכיון שלפי ההלכה מניחה 
על פתח ביתו )מבחוץ, או בזמננו בפנים לנוהגים כן(, כי מבואר בגמרא )שבת כ"א ע"ב( שעיקר 
המצוה של פרסום נס להניחה על פתח הבית מבחוץ, א"כ הייתי אומר שאורח שאין לו 
פתח בפני עצמו פטור מנר חנוכה, ]כמו במזוזה, שרק בעה"ב מניח מזוזה אחת בפתח 

הבית, שהרי האורח אין לו פתח[. קא משמע לן שבכל זאת חייב בנר חנוכה.
6.  בזמנם לא היתה פנימייה כמו בזמננו, כי הצורה של הישיבות היום לא התחילה מזמן 
רבותינו, ואצלנו בחו"ל לא היו ישיבות עם בנין של פנימייה. רבי חיים מוולאז'ין ע"ה ייסד 
את ישיבת וולאז'ין בתנאי פנימייה שהיתה בזמנם, שהיו באים בחורים מכל מיני מקומות 
וצריכים מקום לאכול ולישון, אז היו יהודים טובים שרוצים להחזיק תורה ומארחים את 

בני הישיבה.
7.  אמנם בדרך כלל המפתחות זה מפתח על מה שכתוב בתוך הספר, ואילו כאן ההלכה 
הזאת לא נמצאת בפנים אלא במפתחות של הספר )או שנאבדה או שאח"כ הוסיף אותה(, 

אבל המחבר עצמו כתב אותם.
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או אמו ולא רק אשתו. וא"כ רואים מכאן שאין הבדל בין האשה לאב ולאם.

למה רבי זירא לא נפטר בהדלקת הוריו בבית?
מה נעשה עם רבי זירא שהשתתף בפרוטות ולא נפטר בהדלקת אביו ואמו? ט. 

ארבע תשובות בזה. תשובה אחת, בזמנו מרן הרב עובדיה ע"ה כתב תשובה על 
זה בשו"ת יחוה דעת )ח"ו סימן מ"ג(, ותירץ לפי מה שכתבו התוספות )חולין דף 
מ"ו ע"א בד"ה ערוקאי( שאביו של רבי זירא היה גבאי המכס של המלך, ובגלל 
שהיה קשור למלכות יתכן שפחד להדליק נרות חנוכה, כדי שלא יאמרו שהוא 
שמח באידם. אבל התירוץ הזה דחוק קצת מכמה סיבות )ועיין עוד בסנהדרין דף 
כ"ה ע"ב(. תשובה שניה, מרן ראש הישיבה שיבדל לחיים כתב שאפשר שאביו 
של רבי זירא עצמו היה מתארח אצל אביו או במקום אחר, וכמו שבחו"ל הבן 
היה מתחתן ועדיין סמוך על שלחן ההורים, וא"כ אביו של רבי זירא לא הדליק 
בעצמו נרות חנוכה, ולכן לא אומרים שהסבא או בעל הבית יפטור גם את 
הנכד או הבן של מי שיוצא ידי חובה )ירחון אור תורה כסלו תשמ"ה סימן כ"ד 
אות א'. ועיין עוד בהערות אי"מ על המ"ב סי' תרע"ז סוף סעיף ג' הערה 1(. תשובה 
שלישית, מורנו הרב רבנו משה לוי ע"ה )שו"ת תפלה למשה ח"ב סימן נ"א אות 
ב'( כתב שבזמנם לא היו הולכים ללמוד למשך שלושה שבועות או כבני חו"ל 
לחצי שנה כמו היום )ואם בחור לא מתקשר כמה ימים כבר דואגים ומתקשרים 
כמה פעמים...(, אלא הולכים ללמוד למשך כמה שנים8, ומסתדרים לבד בלי 
שהיה קשר בכלל ביניהם, וזה באמת לא נקרא סמוך על שלחן ההורים שלו 
בכלל, ואיך נאמר שההורים שלו פטרו אותו?! אבל בזמננו שבחורי הישיבות 
נמצאים בישיבה רק במשך כמה שבועות, וגם ההורים משלמים איזה סכום 
לישיבה ודואגים לבגדים שלהם וכדו', ויש להם קשר עם ההורים, ובימי בין 
הזמנים ובחגים ומידי פעם חוזרים הביתה, א"כ הם סמוכים על שלחן הוריהם. 
תשובה רביעית, הגאון רבי יעקב חיים סופר מירושלים9 )חוקי רצונך ח"א סימן 
ז'( כתב תירוץ לזה, לפי מה שכתוב בירושלמי )קידושין פ"א ה"ז( שכאשר אמו 
של רבי זירא היתה מעוברת אביו נפטר וכאשר ילדה אותו נפטרה גם היא 
ב"מ10. אם כן רבי זירא היה יתום מלידה ל"א11, ולא היו לו הורים שידליקו עליו 
בבית, ולכן מסכן היה לבד וצריך להשתתף בפרוטות. אבל בחור שההורים 
שלו חיים וקיימים ב"ה ומדליקים בביתם, פוטרים אותו כאשר נמצא בישיבה. 
ואח"כ ראיתי שגם מרן הרב עובדיה בחזון עובדיה )חנוכה עמ' קמ"ד( שינה 

ממה שכתב בשו"ת יחוה דעת, והביא את התירוץ הזה מעצמו.

על הראשונים אנחנו מצטערים ואתה מוסיף עלינו את האחרונים 
בזמנו ראיתי חכם אחד שכתב שכיון שיש מחלוקת בין חכמי זמננו בזה, י. 

אם בחורי הישיבות נקראים סמוכים על שלחן ההורים או לא, ואפשר לומר 
שלא נקראים סמוכים ממש כי באים פעם בשלושה שבועות לבית, לכן יכולים 
להדליק עם ברכה, כי אמנם הם יכולים לצאת ידי חובה בהדלקה של ההורים 
שלהם, אבל גם יכולים לומר במפורש שהם לא רוצים לצאת ידי חובה בזה. אבל 
למעשה בוודאי שלא נכון לעשות ככה, ואני אסביר. אדם נשוי שהולך ללמוד 
במקום אחר, מן הדין לא צריך להדליק כי אשתו מדליקה ופוטרת אותו, וזה 
לכל הדעות וגם למנהג האשכנזים כי האשה נחשבת כגופו של האדם )משנה 
ברורה סימן תרע"א סק"ט(. מה הדין אם הוא רוצה להדליק לבד ולא לצאת ידי 
חובה בהדלקה של אשתו? הרב תרומת הדשן )סימן ק"א( כותב שאפשר לעשות 
8.  הגמרא )כתובות ס"ג ע"א( מספרת על חכם אחד שאביו קבע איתו שאחרי החתונה ילך 
ללמוד שש שנים, והנה אחרי שלוש שנים חזר לביתו, ואביו כעס עליו: מה אתה חוזר 
אחרי שלש שנים? אמר לו: התגעגעתי לבית. אמר לו: אין דבר כזה, לימוד תורה זה למעלה 
מן הכל, חזור לישיבה. אותו היום היה ערב כיפור, והם התווכחו ביניהם, עד ששניהם לא 
אכלו סעודה מפסקת, בגלל שחזר לפני הזמן שקבע איתו. אנחנו יודעים גם על רבי עקיבא 
ע"ה, שהלך ללמוד שתים עשרה שנה ועוד שתים עשרה שנה כידוע )שם ס"ב ע"ב(. והגמרא 

מספרת כמה סיפורים כאלה.
9.  הנכד של הרב כף החיים.

10.  ורבי זירא הצטער מאד שאין לו הורים לקיים מצות כיבוד אב ואם, אבל לאחר ששמע 
כמה קשה כיבוד אב ואם, אמר שמן השמים ניצל מהעבירה של אי קיום המצוה הזאת.

11.  אנחנו יודעים ככה גם על רבי יוחנן ואביי )קידושין ל"א ע"ב(, ורגילים לומר על אביי 
שזה ראשי תיבות "אשר בך ירוחם יתום" )הושע י"ד ד'(. אמנם זה לא העיקר אלא רק רמז 
בעלמא, כי באמת אביי לא נקרא ככה אלא "נחמני", רק שאחרי שההורים שלו נפטרו דודו 
רבה בר נחמני גידל אותו בביתו, וכיון שלא רצה לקרוא לו בשם אבא שלו השיא לו שם 
"אביי" מלשון אבא. הערוך )ערך אביי( בשם הגאונים כותב ככה. )ועיין רש"י גיטין ל"ד ע"ב 
בד"ה והלכתא, ובגליון הש"ס ובספר ארים נסי שם(. ובגמרא )זבחים קי"ח ע"ב( מבואר שאביו של 
אביי נקרא "כייליל" )עיין פרש"י שם(. ]ומכאן עידוד לכל מי שנתייתם בקטנותו ב"מ שלא 

ישבר ברוחו ח"ו כי הנה גדולי האמוראים היו כן, ונעשו למאורי האומה[.

ככה. וככה כותב גם מהרי"ל )סימן קמ"ה(. אבל מרן הבית יוסף )סימן תרע"ז( 
כותב על זה: ולי נראה שאי אפשר לעשות כן, כי ברכה שאינה צריכה היא, כיון 
שחכמים פטרו אותו מזה12. הרבה אחרונים אשכנזים תפסו כמו תרומת הדשן, 
ואילו מהרש"ל )סימן פ"ה( ועוד כתבו כמו מרן. ואותו חכם כתב שאפילו הכי 
יכולים גם בחורי ישיבות הספרדים להדליק ולברך, וכמו חבריהם האשכנזים 
שמברכים כל אחד בפני עצמו. ואני אומר, שעל הראשונים אנחנו מצטערים 
ואתה מוסיף עלינו את האחרונים?! הרי גם מנהג האשכנזים אינו כ"כ פשוט, 
וגם הרמב"ם לא כותב ככה וכמו שאמרנו, אז אמנם האשכנזים נהגו ככה ולא 
נוכל לומר להם כלום, אבל איך אפשר לומר לספרדים לברך?! ומה ההבנה שהם 
לא סמוכים על שלחן ההורים שלהם?! הרי כמה הם מדברים איתם ודואגים 
להם, וכל דבר קטן הבגדים וכדו' בא מההורים, וא"כ הם סמוכים על שלחנם.

יוצאים ידי חובה בהדלקה שבישיבה
אבל גם אם תרצה לומר שסוף סוף הם לא סמוכים ממש, הרי הם מדליקים יא. 

בהיכל הישיבה בבית המדרש, כי הלכה פשוטה בידינו שמדליקים נרות חנוכה 
ז'( כותב בתחילה  בבית הכנסת, ולכן מרן השלחן ערוך )סימן תרע"א סעיף 
בפשיטות שבבית הכנסת מניחים את החנוכה בכותל דרום )כמו המנורה(, כי 
היה פשוט לו שמדליקים בבית הכנסת, ולכן התחיל לומר באיזה צד מדליקים. 
אמנם המנהג הזה לא כ"כ קדמון והרמב"ם לא הזכיר אותו, וגם הרב שבולי 
הלקט )סימן קפ"ה( כותב שאחיו רבי יהודה נמנע מלהדליק בבית הכנסת, והיה 
אומר שזו ברכה לבטלה כיון שכל אחד מדליק בביתו. אבל המנהג הזה נזכר 
בראשונים, ומרן הבית יוסף )סוף סימן תרע"א( מביא אותו וסמך ידיו עליו, 
וכל האחרונים סמכו על זה. לכן בחורי הישיבה יכולים לצאת ידי חובה בזה, 
שהרי אין ספק שהישיבה מזכה להם את השמן, כי ראש הישיבה המשגיח 
הרמי"ם ואב הבית כל אחד מדליק בבית שלו, וא"כ בוודאי שכל מה שמביאים 
זה בשביל בחורי הישיבה, וממילא יכולים לצאת בזה ידי חובה. לכן אין טעם 
להחמיר בדבר הזה. ]וממא נפשך, אם הם נחשבים סמוכים על שלחן ההורים, 
יוצאים ידי חובתם בהדלקתם. ואם תאמר שהם סמוכים על שלחן הישיבה, 
א"כ יצאו י"ח בהדלקה בישיבה[. וגם קשה למצוא מקום שמור להניח את 
כל הנרות מפני הסכנה. ולמה לו לטרוח ולהיכנס לכל זה. אמנם האשכנזים 

מניחים אותם במתקנים מחוץ לישיבה, אבל אנחנו לא נהגנו בזה. 

ההלכה למעשה בזה
בחורי הישיבות הספרדים לא מדליקים בישיבה שלהם, יב.  לכן למעשה, 

ויסמכו על ההורים שלהם, ועוד שיוצאים ידי חובה בברכה ובהדלקה שמדליקים 
בישיבה. וככה דעת רוב חכמי הספרדים בזמננו. מרן הרב עובדיה ע"ה )בשו"ת 
יחוה דעת ובחזון עובדיה שם(, ושככה הורה רבו הגאון רבי עזרא עטיה ע"ה, 
וגם הגאון רבי בן ציון אבא שאול ע"ה כתב ככה )שו"ת אול"צ ח"ד פמ"ז או"א( 
בשם רבו ע"ה, וככה פוסק מורנו הרב ע"ה )שו"ת תפלה למשה שם(, ולהבדיל 
)בחוברת אור תורה שם(.  מרן ראש הישיבה שליט"א  בין החיים ככה דעת 
ונכון שהבחורים יהיו בבית המדרש בשעת הברכות ויכוונו לצאת ידי חובה, 
וממילא גם אם נאמר שלא יוצאים ידי חובה מההורים, יכולים לצאת ידי 

חובה בהדלקה הזאת.

הטעם שמברכים על מנהג הדלקת הנרות בבית הכנסת
אגב, צריך להסביר מה הטעם באמת שמדליקים ומברכים בבית הכנסת, יג. 

והרי לכאורה זו ברכה לבטלה, כי ענין זה לא הוזכר בגמרא לא ברי"ף ולא 
ברמב"ם, ואיך אנחנו עושים ככה היום?! אמנם הריב"ש בתשובה )סימן קי"א( 
כותב שמברכים על מנהג זה כמו שמברכים על ההלל בראש חודש, אפילו 
12.  האחרונים מתקשים בדברי מרן בזה, וכי חייב לצאת ידי חובה בברכה של מישהו 
אחר?! והרי למשל ברכת המזון שבזמן רבותינו המזמן היה מברך ומוציא את כולם ידי 
חובה, ואילו מרן בשלחן ערוך )סימן קפ"ג ס"ז( כותב שהנכון בזמננו שכל אחד יברך לעצמו 
כי היא ברכה ארוכה. וגם בברכות של קריאת שמע וכדו', היה אחד מברך ומוציא את כל 
הקהל ידי חובה )מגילה כ"ג ע"ב(, ואילו הרא"ש היה נוהג לברך בעצמו )כלל ד' סימן י"ט(. וגם 
בברכות השחר, אפשר שאחד יברך ויפטור את כולם )עיין ש"ע א"ח סי' מ"ו ס"ב( או שכל אחד 
יברך לעצמו הכל. וכן הלאה. ומאי שנא כאן?! אבל מרן החיד"א )סימן תרע"ז אות ב'( ומאמר 
מרדכי )שם סק"ה( וזרע אמת )ח"א סימן צ"ז( ונהר שלום )סימן תרע"ז סק"א( ועוד, הסבירו דברי 
מרן בטוב טעם ודעת, שבכל שאר הברכות לכל אחד ואחד יש חיוב בפני עצמו, ולכן אדם 
יכול לצאת ידי חובה ויכול שלא לצאת ידי חובה ולברך, משא"כ הדלקת נר חנוכה "מצות 
חנוכה נר איש וביתו", ומעיקרא חכמים תיקנו לכל בני הבית נר אחד בלבד, ולכן אי אפשר 

לחייב ברכה בזה כי מעיקרא אין עליו חיוב בכלל, וא"כ החילוק ברור.
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שהוא מנהג ולא דין13. אבל כידוע דעת הרמב"ם )בסוף הלכות ברכות פי"א 
הט"ז, והלכות חנוכה פ"ג ה"ז( ורש"י )מחזור ויטרי עמ' קצ"ג( וחלק מהגאונים 
שלא מברכים על ההלל בראש חודש כי זה מנהג14. וככה מנהג ארץ ישראל 
וגלילותיה, וכמו שכותב מרן בשלחן ערוך )סימן תכ"ב ס"ב(. ולכאורה לדידן 
שפוסקים כמו מרן השלחן ערוך ולא מברכים על ההלל בראש חודש, הטעם 
הזה לא מספיק. אבל כתבו ליישב שזה פרסום הנס ויותר חשוב מסתם הלל 
בעלמא. ]ובפרט בזמן שהתחילו להדליק בפנים )מכמה סיבות(, ואין כ"כ 
פרסום הנס, לכן הנהיגו להדליק בבתי כנסיות, לפרסם הנס ברבים שזה 
עיקר כוונת המצוה[. ובשו"ת יביע אומר )ח"ז חאו"ח סימן נ"ז( כתב תשובה 
ארוכה, ויש עוד תשובות אחרות על זה )עיין בשו"ת אמרות טהורות ח"ב סימן 
ו'-ז'(. אבל הזמן מצומצם ולא נאריך בזה. איך שלא יהיה, המנהג  מ' אות 
פשוט שמדליקים ומברכים על הדלקת הנרות בבית הכנסת ובבית המדרש. 

אורח שמתארח בימי החנוכה
אמרנו שאכסנאי חייב בנר חנוכה. זאת אומרת שאדם שמתארח בבית של יד. 

מישהו חייב להדליק נרות חנוכה, או שידליק בעצמו או שישתתף בפרוטות. 
אמנם מרן בשלחן ערוך )סימן תרע"ז ס"א( כתב שאכסנאי משתתף בפרוטות, 
אבל אין הכוונה דוקא להשתתף בפרוטות ולא להדליק ממש, אלא אפשר 
גם להדליק נרות בעצמו, וכמו שהגמרא אומרת בסתם "אכסנאי חייב בנר 
חנוכה", ורק רבי זירא אמר "מריש הוה משתתפנא בפריטי", אבל מפורש 
בדברי הראשונים הטור )ריש סי' תרע"ז( והמאירי )שבת שם( ועוד שאכסנאי 

חייב או להדליק או להשתתף בפרוטות.

גדר "אכסנאי" שחייב בנר חנוכה
)סימן מ"א( כותב: נראה טו.  הגאון בעל גינת ורדים בקונטרס גן המלך15 

לי שכל מה שאכסנאי חייב בנר חנוכה, זה דוקא אם משלם על מה שאוכל 
שם, שעושה חשבון עם בעל הבית ומשלם על האוכל והשינה וכדו', אבל 
אם הוא לא מתחשב איתו, אלא "בחיקו ישכב מפתו יאכל מכוסו ישתה" 
)שמואל-ב' י"ב ג'(, א"כ כמו שנותן לו חלק באוכל ככה נותן לו חלק בנרות, 
ולא צריך לא להדליק ולא להשתתף בפרוטות. וכמה אחרונים הביאו את 
דבריו והסכימו איתו בזה. אבל לכאורה הדברים אינם כ"כ מוכרחים, כי 
אמנם בעל הבית נתן לאורח לאכול ולשתות, וחוץ מהצלחת שלו הביא עוד 
צלחת בשביל האורח, ונתן לו עוד מטה לישון ועוד חדר לישכב שם, אבל מה 
שהדליק נר חנוכה זה לא היה בשבילו, שהרי גם לפני שבא היה מדליק את 
הנר הזה, ואם למשל בא ביום השלישי של חנוכה הרי הדליק בימים ראשון 
ושני, וכשבא האורח לא הוסיף שמן או נר בשבילו, אלא הדליק כמו שהוא 
13.  הגמרא )תענית כ"ח ע"ב( מספרת "רב איקלע לבבל", וראה שהם קוראים הלל בראש 
חודש, "סבר לאפסוקינהו" רצה להפסיק אותם כי חכמים לא תיקנו בראש חודש, אבל 
כאשר ראה שהם מדלגים חלקים מההלל הרגיל, אמר "מנהג אבותיהם בידיהם". מכאן 
מוכיח רבנו תם )שם תוד"ה אמר( שהיו מברכים על ההלל, כי אם לא בירכו למה רב רצה 
להפסיק אותם, הרי מהתחלה הבין שזה רק מנהג, שהרי לא בירכו עליו. וכי יש איסור 
לקרוא כמה מזמורי תהלים?! אלא ודאי שהם בירכו על ההלל. ואם תגיד שרב בא באמצע 
ההלל ולא שמע את ההתחלה וחשב שבירכו ובאמת לא בירכו, זה דחוק, כי כתוב "רב 
איקלע לבבל" ולא כתוב איקלע לבי כנישתא. ומרן בכסף משנה )פי"א מהלכות ברכות 
הט"ז( מיישב את זה. אבל זו דעת רבנו תם, וככה פסקו הרבה ראשונים שאע"פ שזה 

מנהג מברכים על ההלל בראש חודש. ורוב העולם נהגו ככה.
14.  מאיפה הרמב"ם למד שלא מברכים על מנהג? הגמרא )סוכה מ"ד ע"ב( אומרת על 
מה שאנחנו חובטים את הערבה בהושענא רבה, שרב "חביט חביט ולא בריך", כלומר 
הוא חבט ולא בירך )זה לא סגולה או לחש אלא הכוונה שחבט את הערבה ולא בירך על זה(, 
למה? כי אמר שזה מנהג נביאים ולא יסוד נביאים. מה ההבדל בין זה לחבטת ערבה? 
רבנו תם )בתוספות שם( עונה על זה, שחבטת ערבה זה מנהג שאין בו כ"כ ענין, אלא רק 
לוקחים ערבה וחובטים אותה בקרקע, ואמנם יש טעם בזה כי אם הנביאים עשו כנראה 
שיש סיבה לזה, אבל זה לא משהו חשוב, ואילו ההלל בראש חודש להלל ולשבח את ה' 
זה ענין חשוב, וקריאת מזמורים כמו קריאה בתורה, ולכן אפשר לברך על המנהג הזה. 
15.  זה גאון גדול לפני שלש מאות שנה ויותר, הגאון רבי אברהם הלוי, אב"ד במצרים. 
הוא כתב ספרים נפלאים מאד, ספר "גינת ורדים" על כל חלקי השלחן ערוך תשובות 
בארוכה, וקונטרס "גן המלך" תשובות קצרות יותר. חכמים שבאו אחריו מפלפלים 
בדבריו, לפעמים הצדיקו אותו ולפעמים חלקו עליו, אבל כתב הרבה דברים מדוייקים 

ונפלאים מאד.

מדליק תמיד, וא"כ איך האורח יוצא ידי חובה במה שבעל הבית מקיים את 
המצוה?! הרי המצוה הזאת מוטלת עליו לקיים אותה. ולכן צריך לעשות מה 
שאמרו חכמים ולהשתתף בפרוטות. וראיה לזה, מדברי הרשב"א בתשובה 
)ח"א סימנים תקמ"א-תקמ"ב( שכותב שחתן שמתארח בבית חמיו צריך 
להשתתף בפרוטות, וזה מובא בבית יוסף )סימן תרע"ז(. וכי מדובר שהוא 
"ברוגז" איתו ומשלם על מה שאוכל?! הרי אם ככה לא היה מתארח אצלו 
בכלל... וגם מרן בשלחן ערוך )שם ס"א( כותב בסוף הסעיף בפשטות "והוא 
הדין לבן אצל אביו" )ומשמע שחוזר על כל הסעיף(, ובוודאי שהבן אצל אביו 
לא משלם על האוכל שם, ובכל זאת חייב להשתתף בפרוטות, והסברא כמו 
שאמרנו. וגם הסבא קדישא רבי שמואל אליעזר אלפנדארי )בהערה בספר 
סדר היום הוצאת המסורה עמ' רמ"א( חולק על גינת ורדים, ועוד אחרונים 
כתבו ככה )כ"ד הפמ"ג שם אשל אברהם סק"ג ומשנ"ב סק"ד(. וככה לכאורה 

הסברא הפשוטה בזה.

האורח יכול להדליק או להשתתף בפרוטות
וגם אם נגיד שזה לא דבר כ"כ מוסכם, ושמא באופן זה יכול לצאת טז. 

בהדלקת בעה"ב, מ"מ למה להיכנס לספק אם מקיימים מצוה. והרי זה לא 
קשה להשתתף ולתת שקל אחד. ומי שלא נעים לו לתת שקל או חצי שקל, 
אפשר להסביר שזה ענין של מצוה, וגם אפשר להגיד לבעה"ב שאם הוא 
רוצה יכול להחזיר לו את זה אחר שקיבל וזיכה לו חלק. אבל אפשר לעשות 
גם בדרך אחרת, שיגביה את השמן והפתילות ויגיד "אני זוכה בחלק בזה", 
ולא שהכל יהיה שלו אלא רק שיהיה לו חלק בזה. ובזמנו הרב ע"ה )מנוחת 
אהבה ח"א פ"ד ה"י( כתב שאפשר גם בקנין "אודיתא", שבעל הבית יגיד "אני 
מודה שיש לך חלק בשמן". ואפשר לעשות כל מיני דרכים אחרות. אבל 
הכי פשוט להשתתף בפרוטות כמו שכתוב בהלכה )וע"ע במשנה ברורה-

איש מצליח בהערות שבסוף הספר סימן תרע"ז סק"ד(. וגם אם רוצה להדליק 
בעצמו, נראה שרשאי לעשות את זה, כי הוא בוודאי חייב במצוה בפני עצמו, 
"אכסנאי חייב בנר חנוכה", וכמו שאמרנו. אמנם לכאורה כל זה רק למנהג 
האשכנזים, שהבעל יכול לכוין שלא לצאת ידי חובה במה שמדליקה אשתו, 
וגם הבנים כל אחד מדליק ומברך לעצמו, ואילו אנחנו הספרדים לא עושים 
ככה, וכמו שאמרנו בהתחלה. אבל במקרה הזה נראה דלכ"ע רשאי להדליק 
בפ"ע שהאורח הוא משפחה לבדו וחייב בפני עצמו וסה"כ בא להתארח כמה 
ימים, א"כ יכול להדליק בפני עצמו אם רוצה, כי רק הקילו עליו שאפשר 
להשתתף בפרוטה. וזו לשון הטור )שם( אכסנאי חייב להדליק בפ"ע ואינו 
יוצא בשל בעה"ב ומיהו בפרוטה שיתן לו וישתתף עמו, סגי. ואם חושש 
לגבי הברכה, יכול לשמוע הברכה מבעה"ב וידליק בחדרו, או לכל הפחות 

ישתתף בפרוטה.

בן אצל אביו בשבת היכן ידליק במוצאי שבת?
בעז"ה יתברך עוד שבועיים שבת חנוכה. והנה בערב שבת כולם מסכימים יז. 

שיכול להשתתף בפרוטות ולצאת ידי חובה בהדלקת בעל הבית, כי זה דין 
אכסנאי וכמו שאמרנו. וגם בהדלקה במוצאי שבת, אם הוא שוהה שם גם 
במוצאי שבת ואוכל סעודה רביעית וישן ונוסע ביום ראשון לחיים טובים, 
מסתבר שלכולי עלמא יכול להשתתף בפרוטות ואין בעיה בזה. וגם אם הוא 
חוזר מיד הביתה, כגון שגר באותה העיר, יכול להדליק בביתו, כי בלאו הכי 
במוצאי שבת לא מדליקים בדיוק בזמן אלא קצת מאוחר, לכן יכול להדליק 
מאוחר יותר כשיגיע הביתה. אבל יש שאלה בפוסקים אם בצאת השבת רק 
אחרי שעה-שעתיים ויותר הוא הולך הביתה, בשעה עשר או אחת עשרה 
בלילה, האם יכול להשתתף בפרוטות ולצאת ידי חובה בהדלקת אביו או חמיו, 
או שכבר לא נקרא "אורח" כי עומד ללכת משם, וצריך להדליק בביתו. יש 
מחלוקת בזה, מרן ראש הישיבה שליט"א )משנה ברורה-איש מצליח בהערות 
שבסוף הספר סימן תרע"ז ס"ד( כתב שאפשר שישתתף בפרוטות, כי זה המשך 
של האירוח שלו, והוא התחיל אותו ביום חמישי או ששי ומתארח עד השעה 
שהולך הביתה, לכן יכול להשתתף בפרוטות עם בעל הבית. וכאשר חוזר 



לביתו, הרב כתב שאם הוא רגיל להדליק בחלון, א"כ יראו אותו מדליק את 
האור בבית ולא יראו את החנוכיה שם, לכן ידליק בלי ברכה משום חשד. 
אבל אם אין דרכו להדליק בחלון, לא צריך להדליק כלל, כי אפילו שבגמרא 
)שבת כ"ג ע"א( כתוב חצר שיש לה שני פתחים צריך להדליק בשני הפתחים 
משום החשד, בזמננו שהרבה מדליקים בתוך הבית אין כ"כ חשד בזה )עיין 
בהגה סימן תרע"א ס"א(. ככה כתב מרן ראש הישיבה שליט"א. ובחזון עובדיה 
)חנוכה עמ' קנ"ה( הביא שיש עוד פוסקים שסוברים ככה, כמו הרב אוירבך 
)הליכות שלמה עמ' רע"ט( ועוד. אבל שם הביא גם פוסקים אחרים שלא יכול 
שידליק בביתו בלבד, ולא יועיל  להשתתף כיון שחוזר הביתה, ולכן פסק 
לו שישתתף שם. אלו שתי דעות בזה. ויש בזה עוד אריכות ואכ"מ )וע"ע 

בחוברת אור תורה אדר א' תשע"ו סימן ע"א אות ד'(.

שבת חנוכה מלמדת לכל שבתות השנה
בערב שבת חנוכה, כתוב בשלחן יח.  עוד הלכה אחת לגבי שבת חנוכה. 

שמדליקים קודם כל נרות חנוכה ואח"כ נרות שבת.  ערוך )סימן תרע"ט( 
ושאינו תדיר תדיר קודם"  "תדיר  ולכאורה כלל בידינו בכל התורה כולה, 
)זבחים פ"ט ע"א(16, והרי נרות שבת תדירים יותר, וא"כ למה כאן מרן כותב 
להקדים נרות חנוכה? מרן בבית יוסף )שם( כותב שזה כדי לחוש לדעת בעל 
הלכות גדולות )הלכות חנוכה דף כ"ה סוף ע"ד( שסובר שאדם שהדליק נרות 
שבת קיבל עליו את השבת, וא"כ כאשר נדליק נרות שבת נמצא שקיבלנו 
שבת ואיך נדליק נרות חנוכה?! לכן כדי לחוש לדעתו עוברים על התדיר, 
ומדליקים קודם כל נרות חנוכה לפני שבת. מזה משמע שלכתחילה צריכים 
לקבל שבת בהדלקת הנרות, ולא כמו שהיום אומרים שמרן לא פוסק כמו 

16.  הגמרא שם לומדת את זה מהפסוק "מלבד עולת התמיד" )במדבר כ"ח כ"ג(, שמקריבים 
קרבן מוסף חוץ מעולת התמיד, וקודם כל עולת התמיד ואח"כ מוסף, למה? כי הפסוק 
אומר שקרבן תמיד תדיר, ולכן קודם כל מקריבים תדיר ולאחר מכן את המוספין. למשל 
בשבת חנוכה שזה ג"כ ראש חודש טבת )כמו השנה בעז"ה(, מוציאים שלשה ספרים, 
וקוראים קודם פרשת השבוע ואח"כ ראש חודש ואח"כ חנוכה, כי תדיר ושאינו תדיר 
תדיר קודם )שלחן ערוך סימן תרפ"ד ס"ג(. וגם בברכת המזון, אומרים רצה והחליצנו ואח"כ 

יעלה ויבוא, כי תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם.

בעל הלכות גדולות, כי בשלחן ערוך )סימן רס"ג ס"י( הביא דברי בעל הלכות 
גדולות וכתב "ויש חולקים", והרי קיימא לן יש ויש הלכה כיש בתרא, וא"כ 
הלכה כמו החולקים שלא לחוש לבעל הלכות גדולות, ולכתחילה אפשר 
אבל ההלכה הזאת מוכיחה לא כן, אלא בכל  שלא לקבל שבת בהדלקה. 
ערב שבת לכתחילה חוששים לדעת בעל הלכות גדולות, ולכן לכתחילה לא 
ישאירו מלאכות אחרי שהאשה הדליקה נרות, אלא כל אנשי הבית יגמרו את 
כל המלאכות לפני שהאשה מדליקה, וכאשר מדליקים נרות שבת מקבלים 

עליהם את השבת.

מצוה לפרסם את הנס
רבותינו תיקנו לנו בחנוכה להדליק נר אחד "נר איש וביתו", בשביל יט. 

לפרסם את הנס שהיה לאבותינו. גם נס המלחמה, "מסרת גבורים ביד 
חלשים, ורבים ביד מעטים, ורשעים ביד צדיקים, וטמאים ביד טהורים, 
וזדים ביד עוסקי תורתך", שהיה נצחון נפלא מאד. וגם נס פך השמן שהיה 
בו שמן רק ליום אחד והספיק לשמונה ימים. חכמים כ"כ חיזקו את המצוה 
הזאת, עד שאמרו שאפילו אדם שאין לו נר ישאל על הפתחים או ימכור 
כסותו, בשביל שידליק נר אחד בכל לילה )ש"ע א"ח סי' תרע"א ס"א(, עד כדי 

כך. למה? כי מצוה לפרסם את הנס. 

"מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך"
לכאורה זה נר אחד קטן, ומה יש בכח הנר הזה? והתשובה לזה, "מעט מן כ. 

האור דוחה הרבה מן החושך" )חובות הלבבות שער יחוד המעשה פ"ה(. וידוע 
שיון נקראת "חושך", וכמו שכתוב במדרש )בראשית רבה פרשה ב' פיסקא ד'(: 
"וחושך על פני תהום" )בראשית א' ב'(, זו מלכות יון שהחשיכה עיניהם של 
ישראל. מה עשתה תרבות יון? הם לא רצו להרוג את עם ישראל, אלא רצו 
כביכול להשכיח את התורה מישראל, "לשכחם תורתך ולהעבירם מחוקי 
רצונך", ומי שהיה מתַיֵון היו מקבלים אותו בזרועות פתוחות, וכל הספורט 
וכח הגוף והתרבות של הבלי העולם הזה, כולם באו מיון שהחשיכה עיניהם 
של ישראל. אבל התורה נקראת "אור", "כי נר מצוה ותורה אור" )משלי ו' כ"ג(, 
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ואילו עניינים אחרים נגד התורה נקראים "חושך". אדם שחושב שילך נגד 
התורה ויעשה דברים נגד התורה ויחיה בטוב, הוא נמצא בחושך כל ימיו 
מסכן, כי האור האמיתי נוצר רק בקיום התורה והמצוות, "כי נר מצוה ותורה 
אור". אומרים שלא מגרשים חושך במקלות אלא ע"י אור, וכאשר אתה נכנס 
לחדר חשוך אתה מדליק מנורה אפילו קטנה, וכבר אתה רואה איפה אתה 
הולך ואתה לא נתקע ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, ומספיק אפילו 

אור קטן וכבר זה יכול להאיר הכל17.

אש האמונה
היום בעוונות הרבים אנשים רחוקים מתורה ומצוות, רחוקים מאמונה, כא. 

ורחוקים מבטחון. הגמרא )מכות כ"ד ע"א( אומרת: שש מאות ושלש עשרה 
מצוות ציוה משה רבנו, באו הנביאים וכל אחד מיעט מעט מהם )וע"ש בפירוש 
ריב"ן, וע"ע בקונטרס לב טהור אות א'(, עד שבא חבקוק והעמידן על אחת, 
"וצדיק באמונתו יחיה" )חבקוק ב' ד'(. לרמוז שבדור האחרון האמונה נחלשת, 
ובעוונות גם אצל אנשים שומרי תורה ומצוות לא כ"כ מרגישים קרבת ה'. 
ושמעתי שגם בסמינרים חשובים ומשפחות יקרות בתוככי בני ברק, יש מהם 
שלא מרגישים את ה' יתברך, ומה שעושים מצוות זה רק מן השפה ולחוץ, 
ועוד רגע אחד סוטים מהדרך חלילה, כי לא מרגישים כמה הקב"ה קרוב 
אלינו ואוהב אותנו. אמרו בירושלמי )ברכות פ"ט ה"א(: "קרוב ה' לכל קוראיו 
לכל אשר יקראוהו באמת" )תהלים קמ"ה, י"ח(, שאמנם הקב"ה רחוק מאד 
מאיתנו18, אבל הוא קרוב יותר מכל קרובים, עד שאתה נכנס לבית הכנסת 
17.  קראתי סיפור שהתפרסם מקרוב. רב אחד באמריקה דרש בבית הכנסת שלו, וסיפר 
ככה: שמעתי שבזמן הגאון החפץ חיים ע"ה שהיה ראש הישיבה בישיבת ראדין, ההשכלה 
כילתה כל חלקה טובה, ובעוונות גם רבים וטובים נפלו בהשכלה כידוע, והיה בחור אחד 
מהישיבה שם שבעוונות ג"כ הלך אחרי ההשכלה, וחילל שבת בתוככי הישיבה ב"מ. 
כאשר שמעו עליו שחילל שבת רצו לזרוק אותו מהישיבה כמובן, כי מה יעשה בחור 
כזה בישיבה?! הרי יקלקל את כולם ח"ו. אמר להם החפץ חיים: אני רוצה שתכניסו אותו 
אצלי. שמעתי שהוא נכנס לחפץ חיים ולאחר מכן שמר שבת, אבל אני לא יודע מה היה 
בחדר שם, ומי שיודע את המשך הסיפור שיספר לי. בתוך הקהל ישב יהודי מבוגר, ואחרי 
הדרשה הלך לרב ואמר לו: דע לך, אני אותו בחור שהרב חפץ חיים הכניס לחדרו, ואני 
אספר לך מה הוא עשה לי בחדר, אני ישבתי לידו הוא החזיק את היד שלי וליטף אותה 
ולא דיבר מאומה, רק אמר "שב'ס, שב'ס, שב'ס הקדושה". וראיתי כמה דמעות מעיניו. 
לאחר מכן הרים את שתי ידיו, נדנד לי מעט את היד, ואמר שוב "שב'ס, שב'ס, שב'ס 
הקדושה", ודמעה אחת מעיניו נטפה על היד שלי. יצאתי מהחדר שלו ונעשיתי שומר 
שבת ותורה ומצוות קלה כבחמורה. זה הספיק לי. לא צריך הרבה בשביל לקרב יהודי.
18.  הגמרא )חגיגה י"ג ע"א( מתארת את המרחק עד כסא הכבוד, שמכאן ועד הרקיע מהלך 

ומתפלל לה' יתברך מאחורי העמוד, וזה כאילו אתה מדבר לחברך באוזן, 
וכמו המרחק מהפה לאוזן ככה ה' קרוב אליך! "קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר 

יקראוהו באמת". ולכן הקב"ה שמר והגן על אבותינו במשך כל הדורות.

כל אחד מישראל אהוב אצל הקב"ה
כדי לפרסם שאנחנו כב.  למה חכמים אמרו לפרסם את הנס של חנוכה? 

עם ישראל לא נמצאים לבד, וכל אחד ואחד מעם ישראל אהוב אצל הקב"ה, 
והוא בן יקר אצל ה' יתברך, וה' רואה אותו ומשגיח עליו ואוהב אותו. ואפילו 
"בנים משחיתים" )ישעיה א' ד'( או "בנים לא אמון בם" )דברים ל"ב כ'( נקראים 
"בנים", כי הקב"ה תמיד איתנו, "השוכן אתם בתוך טומאותם" )ויקרא ט"ז ט"ז( 
ה' אוהב אותנו, ואסור חלילה להרגיש שהוא רחוק מאיתנו )ועיין בקדושין 
דף ל"ו ע"א(. וגם אם רואים שהקב"ה נותן מכה או עונש ח"ו, הרי זה כמו אב 
שרוצה להציל את בנו, שאם הבן שלו קופץ לכביש הוא רוצה להציל את 
החיים שלו ומושך אותו משם, ואפילו אם זה קצת יכאב לבן, כי זה מתוך 
מאהבת הקב"ה לעם ישראל,  אין אהבה גדולה בעולם יותר  אהבתו לבן. 
"אהבתי אתכם אמר ה'" )מלאכי א' ב'(, הקב"ה אוהב אותנו יותר מכל נברא 
בעולם, שהרי הוא הבורא יתברך שמו והוא ברא את כל האהבה בעולם. ה' 
קרוב אלינו, רק צריכים להתקרב אליו ולפנות אליו. נבין ונדע כמה ה' אוהב 
אותנו, נתקרב אליו בעוד מצוה, נקרב עוד יהודי, נאמין שהקב"ה מחכה לנו, 
ומחכה להביא את המשיח. אמרו רבותינו: "משיח" ראשי תיבות מדליקים 
שמונת ימי חנוכה, שע"י שנפרסם את הנס בחנוכה לעוד יהודי, ונראה לו 
כמה הקב"ה עשה לנו נסים, בזכות זה הקב"ה יעשה עמנו נסים ונפלאות, 
ויראנו קץ הפלאות, ונזכה לגאולה השלימה בביאת משיח צדקנו, בקרוב 

וברחמים, אמן כן יהי רצון.

יהי שם ה' מבורך מעתה ועד עולם. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם 
יצחק ויעקב, הוא יברך וישמור ויעזור ויצליח את כל הקהל הקדוש הזה, אלה 
שנמצאים כאן ואלה ששומעים ואלה שקוראים, בכל מקום בארץ ובעולם. 
ימיכם בטוב ושנותיכם  ויאריך  יתכון,  ויזכה  יתכון,  יברך  מלכא דעלמא 
בנעימים, ונזכה לבריאות והצלחה, אורך ימים ושנות חיים, ומלכנו בראשנו, 
ונזכה כולנו לביאת משיח צדקנו, בקרוב וברחמים גדולים, אמן כן יהי רצון.

חמש מאות שנה, ואח"כ עוד חמש מאות שנה וכו', והגמרא מאריכה בזה.

כוס תנחומים למרת אמנו תחי' על מות אמה הצדקת הכשרה
מרת תיתה בת רבי חויתו ואמימה לבית חורי ע"ה

יהי זכרה ברוך ותנוח בשלום על משכבה
כעתירת בני המשפחה המורחבת
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בס"ד

גליון 
94

ַהֲחֻנִּכָּיה ִלְדֹלק ִׁשְבִעים  ְצִריָכה  ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת  א. 
ְוָחֵמׁש ַּדּקֹות, ָלָּמה? ַהְדָלַקת ֵנרֹות ַׁשָּבת ֶעְׂשִרים 

ַּתְדִליק  ֵכן  ִלְפֵני  ַהְּׁשִקיָעה,  ִלְפֵני  ַּדּקֹות 
ֶאת ֵנרֹות ַהֲחֻנָּכה, ֶׁשֲהֵרי ֶאת ֵנרֹות ַהֲחֻנָּכה 
ַמְדִליִקים ִלְפֵני ַׁשָּבת. ִאם ֵּכן ֵיׁש ְלָך ָחֵמׁש 
ַהְדָלַקת ֵנרֹות ַׁשָּבת,  ִלְפֵני  ַלֲחֻנָּכה  ַּדּקֹות 
ֶעְׂשִרים ַּדּקֹות ַעד ַהְּׁשִקיָעה, ְוֶעְׂשִרים ַּדּקֹות 
ַאַחר ָּכְך ַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים, ֶזה ְּכָבר ַאְרָּבִעים 
ְוָחֵמׁש ַּדּקֹות, ְועֹוד ְׁשלֹוִׁשים ַּדּקֹות ַאֲחֵרי ֵצאת 

ַהּכֹוָכִבים, יֹוֵצא ִׁשְבִעים ְוָחֵמׁש ַּדּקֹות ְּכִמְנַין ּכֵֹהן. 
ִּכי ֵנס ֲחֻנָּכה ַנֲעָׂשה ַעל ְיֵדי ַהּכֲֹהִנים ְּבֵני ַחְׁשמֹוָנִאי. 

)גליון 42 אות כ”ז(.

ב. ַהְּׁשָמִנים ֶׁשִּנְפְסלּו ְלַהְדָלַקת ֵנרֹות ַׁשָּבת ֵהם 
ֻמָּתִרים ְלֵנר ֲחֻנָּכה )גמרא שבת דף כ”א עמוד ב’, 
שלחן ערוך אורח חיים סימן תרע”ג סעיף א’(. ּוִמַּטַעם 

ֶזה ְּבַׁשַּבת ֲחֻנָּכה ֹלא אֹוְמִרים “ַּבֶּמה ַמְדִליִקין” )עיין 
שלחן ערוך סימן ע”ר סעיף ב’(, ִּכי אֹוְמִרים ָׁשם: “ֹלא 

ְבֶלֶכׁש ְוֹלא ְבחֶֹסן ְוֹלא ְבָכָלְך ְוֹלא ִבְפִתיַלת ָהִאיָדן 
ְוֹלא ִבְפִתיַלת ַהִּמְדָּבר ְוכּו’”, ַוֲהֵרי ַּבֲחֻנָּכה ֶאְפָׁשר 
ְלַהְדִליק ְּבֻכָּלם, ָלֵכן ֹלא אֹוְמִרים ֶאת ֶזה. ָאְמָנם 
ֵיׁש נֹוֲהִגים לֹוַמר ַּבֶּמה ַמְדִליִקין )עיין בבית יוסף 
שם(, ֲאָבל ִמְנַהג ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֹּלא לֹוַמר ֶאת ֶזה 

)ברכי יוסף שם(. )גליון 92 אות ט’ והערה 12(.

בית נאמן לילדים מתוך שיעוריו של מרן ראש הישיבה שליט"א

לע"נ גאולה בת הרבנית אסתר מאזוז ע"ה

ה ַיְלֵדי ְגֻאָלּ

ֲהָלָכה ֶנֱאָמָנה

ַהְּגָמָרא ְּבַׁשָּבת )דף כ”א סוף עמוד ב’( אֹוֶמֶרת: “ָאַמר ַרב ַּכֲהָנא, ָּדַרׁש ַרב ָנָתן ַּבר ַמְניּוִמי 
ִּבְׁשמֹו ֶׁשל ִרִּבי ַּתְנחּום, ֵנר ֲחֻנָּכה ֶׁשִהִּניָחּה ְלַמְעָלה ֵמֶעְׂשִרים ַאָּמה ְּפסּוָלה, ְּכֻסָּכה ּוְכָמבֹוי” 
- ָאָדם ֶׁשִהִּניַח ֵנר ֲחֻנָּכה ְּבָמקֹום ָּגבֹוַּה ִמַּדי ְלַמְעָלה ֵמֶעְׂשִרים ַאָּמה, ֶׁשֶּזה ְּבֵעֶרְך ִּתְׁשָעה 
ֶמֶטר ָוֵחִצי, ְּפסּוָלה, ִּכי ֹלא רֹוִאים אֹוָתּה, ַוֲהֵרי ַהַּמָּטָרה ֶׁשֲאָנִׁשים עֹוְבִרים ְוִיְראּו אֹוָתּה. 
ּוַבְּגָמָרא ָׁשם ָּכתּוב עֹוד ַמֲאָמר ַאֵחר: “ָאַמר ַרב ַּכֲהָנא, ָּדַרׁש ַרב ָנָתן ַּבר ַמְניּוִמי ִּבְׁשמֹו ֶׁשל 
ִרִּבי ַּתְנחּום, ַמה ַּכָּוַנת ַהָּפסּוק )בפרשתנו – בראשית פרק ל”ז פסוק כ”ד( ‘ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין 
ּבֹו ָמִים’, ַמִים ֵאין ּבֹו ֲאָבל ְנָחִׁשים ְוַעְקַרִּבים ֵיׁש ּבֹו”. ְׁשֵני ַהַּמֲאָמִרים ַּבְּגָמָרא ְּכתּוִבים 
ִּבְסִמיכּות, ּוְׁשֵניֶהם ֵמאֹותֹו ָחָכם. ָמה ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ַהַּמֲאָמִרים? ֵיׁש ַהְרֵּבה ֵּפרּוִׁשים ְוֵאין 
סֹוף ַלְּדָרׁשֹות ְוַהִחּדּוִׁשים ָּבֶזה. ֲאָבל ַהֵּפרּוׁש ַהָּפׁשּוט ְּביֹוֵתר ֶזה ַהִּמְנָהג ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהֶּבן 
ִאיׁש ַחי, ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשהּוא ּדֹוֵרׁש ֲהָלכֹות הּוא ְמַקֵּׁשר אֹוָתם ַלָּפָרָׁשה. ְוֵכיָון ֶׁשְּבֶדֶרְך ְּכָלל 
ֲחֻנָּכה ָחל ְּבָפָרַׁשת ַוֵּיֶׁשב, ִלְפָעִמים ַוֵּיֶׁשב - ִמֵּקץ - ַוִּיַּגׁש ְוִלְפָעִמים ַוֵּיֶׁשב - ִמֵּקץ ּוְבִלי 

ַוִּיַּגׁש, ֲאָבל ְּבָפָרַׁשת ַוֵּיֶׁשב ָּתִמיד ַמְתִחיל ֲחֻנָּכה )ְוִהֵּנה ַהּיֹום ָאנּו 
קֹוְרִאים ָּפָרַׁשת ַוֵּיֶׁשב, ּוַבָּׁשבּוַע ַהָּבא ַיחּול ֲחֻנָּכה(, ָאז ָהיּו ּדֹוְרִׁשים 

ֲהָלכֹות ֶׁשל ֲחֻנָּכה ּוְמִביִאים ִחּדּוִׁשים ַעל ַהָּפָרָׁשה. ְוָלֵכן ָּכאן 
ְּכֵדי לֹוַמר ִחּדּוׁש  ְּבַיַחד,  ַּבְּגָמָרא ָּבאּו ַהַּמֲאָמִרים ְסמּוִכים 

ַּבָּפסּוק ַהֶּזה ֶׁשהּוא ְּבָפָרַׁשת ַוֵּיֶׁשב. ּוֵמָאז ֶׁשַהֶּבן ִאיׁש ַחי ָנַהג ָּכְך, 
ָּכל ָהַרָּבִנים ָנֲהגּו ָּכְך, ְוַגם ָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה ַזַצ”ל ָהָיה ְמַדֵּבר ֲהָלכֹות ּוַבּסֹוף אֹוֵמר 

ֶרֶמז אֹו ִחּדּוׁש ָיֶפה ַעל ַהָּפָרָׁשה )ְוֶאְפָׁשר ַּגם ָהפּוְך(.ְ ֲאָבל ֵאיְך ֲחָכִמים ָלְמדּו 
ֶׁשְּנָחִׁשים ְוַעְקַרִּבים ֵיׁש ּבֹו? ָמָרן ַהִחיָד”א )פני דוד פרשת וישב אות ט’( אֹוֵמר: 
ָּכתּוב “ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִים”, ְוַהִּמִּלים “ֵאין ּבֹו” ֶזה ָראֵׁשי ֵּתבֹות ֲאָבל 
ְנָחִׁשים ְוַעְקַרִּבים ֵיׁש ּבֹו, ְוֶזה ֶרֶמז ַלְּדָרָׁשה ֶׁשל ַהְּגָמָרא. ְוֵיׁש ֵּפרּוׁש ַאֵחר 

ֶׁשל ַרֵּבנּו ָהֲאִר”י )הובא בנחל קדומים פרשת וישב(. )גליון 92 אותיות א’ - ג’(.
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ִחיָדה

)ְּתׁשּוָבה ַלִחיָדה ִנְמֵצאת ֶּבָעלֹון ַהּנֹוְכִחי(

פתרון החידות מהגליון הקודם:
פתרון מי בתמונה:

ַרֵּבנּו ָמָרן רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ַּבֲחֻלַּקת ְּדֵמי ֲחֻנָּכה. 
הזוכה: משפחת אברהמי - קרית מלאכי

פתרון החידה:
ַּבַעל ַחִּיים ֶׁשרֹוְכבֹו ָעַבר אֹותֹו ְּבֶעְׂשִרים, ִמי ֵהם ּוִמי ֶנֱהַרג ַּתְחָּתם?.
ַהָּכִפיל ֶׁשל ַאְנִטּיֹוכּוס ֶׁשָרַכב ַעל ַהִּפיל, ָעַבר אֹותֹו ְּבֶעְׂשִרים )ְוזֹו ָהאֹות 
כ’ ֶׁשּנֹוַסף ַעל “ִּפיל” ְוִנְהָיה “ָּכִפיל”(, ְוַתְחָּתם ֶנֱהַרג ֶאְלָעָזר ֶּבן ַמִּתְתָיה.

הזוכה: אחיה הכהן - ירושלים

בראש חודש ומדוע?האם מברכים על קריאת ההלל 

ָידַׂע
ַדע ּתֵ

ַרִּבי ַאֲהרֹן ֵליּב ְׁשֵטְיְנַמן ַזַצ”ל ]ֶׁשּיֹום ְּפִטיָרתֹו ַּבָׁשבּוַע ַהָּבא[ 
ְוָעָנו, ֶׁשִהְנִהיג ֶאת ַהַּיֲהדּות ַהֲחֵרִדית  ְוָחִסיד  ָהָיה ַצִּדיק 
ם אֹוָתּה ַעל ַּכַּפִים. ְּבַהְלָוָיתֹו ָהְלכּו ַאֲחָריו ִמָּכל ַהחּוִגים,  ְוֹשָ
ֲחִסיִדים ְוִליָטִאים ּוְסָפַרִדים ְוִכּפֹות ְסרּוגֹות ְוכּו’ - ֻּכָּלם. ְוהּוא 
ָנַתן ֵׁשׁש ָׁשעֹות ִּבְלַבד ֵמֶרַגע ַהְּפִטיָרה ַעד ֶרַגע ַהְּקבּוָרה, 
ְוֻכָּלם ִנְקְּבצּו ּוָבאּו ָלְך. ַהָּדָבר ַהְמֻּיָחד ֶׁשּבֹו ֶׁשָהָיה ָעָנו ְמאֹד, 
ְוָהָיה ַצִּדיק ְודֹוֵאג ְלָכל ֶיֶלד ִמִּיְׂשָרֵאל ְּבאֹוָתּה 
ִמָּדה ֶׁשּדֹוֵאג ְלַמה ֶּׁשּקֹוֶרה ַּבֶּמְמָׁשָלה. ּוְבֶעֶרב 
ֲחֻנָּכה “ּדֹוִדי ָיַרד ְלַגּנֹו ַלֲעֻרגֹות ַהּבֶֹׂשם ִלְרעֹות 
ַּבַּגִּנים ְוִלְלקֹט ׁשֹוַׁשִּנים” )שיר השירים פרק ו’ 
פסוק ב(, ְלַגּנֹו ִּגיַמְטִרָּיא “ֲחֻנָּכה”, ָאז ְּבֶעֶרב 

ֲחֻנָּכה ּדֹוִדי ָיַרד ִלְלקֹט ׁשֹוַׁשָּנה ָּכזֹאת. ָהָיה 
ֶּבן 104 ָׁשִנים, ְּכִמְנַין ֵׁשם ֲהָוָי”ה ָּכפּול ַאְרַּבע.

ַיְסִּפידּו אֹותֹו,  ְוֶׁשֹּלא  ָעָליו ְּכלּום  ִיְכְּתבּו  ִצָּוה ֶׁשֹּלא  הּוא 
ֲאָנִׁשים ֶזה ַמְסִּפיק,  ַאֲחָריו ַרק ֲעָׂשָרה  ֵיְלכּו  ְוַגם ֶׁשִאם 
ֹלא ָפחֹות ְוֹלא יֹוֵתר. ּוַמה ֶּׁשִּצָּוה ֶׁשֹּלא ַיְסִּפידּו אֹותֹו, הּוא 
ֹלא ָהִראׁשֹון ָּבֶזה, ִּכי ִלְפֵני ָמאַתִים ָׁשָנה ַהָּגאֹון ַּבַעל ְּפֵני 
ְיהֹוֻׁשַע ִּבֵּקׁש ֶׁשֹּלא ַיְסִּפידּו אֹותֹו ִבְפִטיָרתֹו, ֲאָבל ַּבַעל ַהּנֹוָדע 
ִּביהּוָדה ֶׁשָהָיה ִּבְזַמּנֹו ָחָכם ָּגדֹול )ְוָהָיה ָצִעיר ֵמַהְּפֵני ְיהֹוֻׁשַע( 
ָאַמר ָעָליו: הּוא ַרָּבן ֶׁשל ָּכל ְּבֵני ַהּגֹוָלה ּוְצִריִכים ְלַהְסִּפיד 
אֹותֹו. ְוֶזה ְּבִדּיּוק ַמה ֶּׁשָּפַסק ַרִּבי ַחִּיים ַקְנֵיְבְסִקי ְׁשִליָט”א 
ַעְכָׁשו ַעל ָהַרב ְׁשֵטְיְנַמן, ְוָאַמר ֶׁשֶּזה ֹלא ַהָּכבֹוד ֶׁשּלֹו ֶאָּלא 
ַהֶהְסֵּפד הּוא ִבְׁשִביֵלנּו, ֶׁשֵּיְדעּו ָהעֹוָלם ֶׁשֲאַנְחנּו ְמַכְּבִדים 

ֶאת ָהַרָּבִנים ֶׁשָּלנּו.

עֹוד ָּדָבר ֶׁשהּוא ָכַתב ַּבַּצָּוָאה, ֶׁשֹּלא ִלְכּתֹב ָעָליו ּתֹוָאִרים ֶאָּלא 
ַרק “ַרִּבי ַאֲהרֹן ֶּבן ַרִּבי ְּפלֹוִני”, ֶזה ַהּכֹל. ְוֶזה ִהְדִהים ֶאת ֻּכָּלם. 
ְוַגם ָּבֶזה ָקַדם לֹו ַהְּפֵני ְיהֹוֻׁשַע ֶׁשָאַמר ָּכָכה. ְוִהֵּנה ָמָרן ַהֻּׁשְלָחן 
ָערּוְך ַמה ָּכתּוב ַּבֶּקֶבר ֶׁשּלֹו? “ּפֹה ִנְקַּבר ַרִּבי יֹוֵסף ָקארֹו 

ַּבַעל ַהֻּׁשְלָחן 
ַהֹּכל.  ֶזה  ָערּוְך”, 

ָּכל ַהּתֹוָאִרים  ִּתְכֹּתב  ַּבְּסָפִרים 
ֶׁשִּתְרֶצה, ֲאָבל הּוא ָהָיה ָאָדם ָּגדֹול ֶׁשֹּלא 

ָצִריְך ְלָתֵאר אֹותֹו. ְוַגם ַּבֶּקֶבר ֶׁשל ַהְּפִרי ָחָדׁש ָּכתּוב ַרק 
“ּפֹה ִנְקַּבר ַרִּבי ִחְזִקָּיה ִּדי ִסיְלָוה ַּבַעל ַהְּפִרי ָחָדׁש”, ִּכי 
ַהּתֹוָאִרים ְמֻיָּתִרים ַלֲחלּוִטין. ְוָהַרב ְׁשֵטְיְנַמן ַּגם ָאַמר ֶׁשִּיְקחּו 
ַמֵּצָבה ְפׁשּוָטה ֶׁשֹּלא ַּתֲעֶלה ַהְרֵּבה, ְוִאם רֹוִצים ֶׁשְּיַפְּזרּו ֶאת 
ַהֶּכֶסף ִלְצָדָקה אֹו ִיְּתנּו ַלֶחְבָרה ַקִּדיָׁשא ִלְמנּוַחת ַהִּנְפָטר. 
ַלֲעׂשֹות ַמֵּצָבה ְּפׁשּוָטה, ַאֶּתם יֹוְדִעים ִמי ָכַתב ֶאת ֶזה? 
ַהּנֹוָדע ִּביהּוָדה, ָּכָכה ָרִאיִתי ְּבַהְקָּדַמת ְּבנֹו ְלׁשּו”ת נֹוָדע 
ִּביהּוָדה ֶׁשָּכַתב ֶׁשַהַּמֵּצָבה ֹלא ַּתֲעֶלה יֹוֵתר ִמְּׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה 

ְזהּוִבים, ִּכי ַהּכֹל ֶהֶבל. )גליון 93 אותיות ד’, ח’, י’(.

ַרִּבי ִצּיֹון ּכֵֹהן ַזַצ”ל )ְמַחֵּבר ֵסֶפר ַשֲעֵרי ִציֹון( ָהָיה ַאב ֵּבית 
ִּדין ְּבֶג’ְרָּבא, ְוָהָיה ָעִׁשיר ָּגדֹול ִּכי ָהְיָתה לֹו ֲחנּות ֶׁשּמֹוֵכר 
ְלפֹון מֶֹׁשה ַהּכֵֹהן  ָׁשם ִחָּטה ּוְׂשעֹוָרה ְוכּו’, ְוִאּלּו ָמָרן ַרִּבי כַַ
ָעִני. ַרִּבי ִצּיֹון ָּכל ַּפַעם ָהָיה  ַּדָּין ִאּתֹו, ָהָיה  ַזַצ”ל ֶׁשָהָיה 
ּדֹוֵרׁש ֵמַהְּקִהָּלה ּתֹוֶסֶפת ַעל ַהַּמְׂשּכֶֹרת, ְואֹוֵמר ֶׁשִהיא ֹלא 
ַמְסִּפיָקה. ָאְמרּו לֹו: “ֲהֵרי ֹלא ָחֵסר ְלָך ֶכֶסף, ָלָּמה ַאָּתה 
ָּכל ָּכְך רֹוֶצה ֶכֶסף?!” ִהֵּנה ַרִּבי ַּכְלפֹון ֶׁשֵאין לֹו ֶכֶסף - ֹלא 
אֹוֵמר ְּכלּום. ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיעּו ַהַחִּגים ֻסּכֹות ּוֶפַסח, ָהיּו רֹוִאים 
ַמֲעָטָפה ְמֵלָאה ֶכֶסף ִנְזֶרֶקת ְלִמְׂשָרד ַהְּקִהָּלה. ִמי ֵהִביא 
ֶאת ַהֶּכֶסף ַהֶּזה? ֹלא ָיְדעּו )ְּבֶפַסח ָהָיה ֵמִביא ֶאת ַהֶּכֶסף ַהֶּזה 
אּוַלי ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ִּכי עֹוִׂשים “ּכֹוס ֶׁשל ֵאִלָּיהּו”, ּוְבֻסּכֹות אּוַלי 

ְוָכָכה ָהָיה ַּגם ַּבָּׁשִנים ַהָּבאֹות,  ֶאָחד ִמִּׁשְבָעה אּוְׁשִּפיִזין...( 

ְוֹלא ָיְדעּו ִמי ֵמִביא ֶאת ֶזה. ַּכֲאֶׁשר ִנְפַטר ַרִּבי ִצּיֹון ִהְפִסיק 
ַהֶּכֶסף ַהֶּזה ְלַהִּגיַע ְלִמְׂשַרד ַהְּקִהָּלה. ְוָאז ָיְדעּו ֶׁשַרִּבי ִצּיֹון 
ָהָיה עֹוֶׂשה ֶאת ֶזה ְּבַכָּוָנה ְּכֵדי ֶׁשּיֹוִסיפּו ַלֲחֵברֹו ַרִּבי ַכְלפֹון, 
ִּכי ִאם ָהָיה אֹוֵמר ָלֶהם ְלהֹוִסיף ְלַרִּבי ַכְלפֹון, ָהיּו אֹוְמִרים 
לֹו: “הּוא ֹלא ּדֹוֵרׁש ְּכלּום ְוַאָּתה ּדֹוֵרׁש ִּבְׁשִבילֹו?!” ָלֵכן ָאַמר 
ָלֶהם ֶׁשהּוא ּדֹוֵרׁש ִּבְׁשִביל ַעְצמֹו ּתֹוֶסֶפת ֶּכֶסף, ּוִמֵּמיָלא 
ִאם יֹוִסיפּו לֹו יֹוִסיפּו ַּגם ַלַּדָּין ַהֵּׁשִני. )גליון 137 הערה 17(.
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