å"îù ïåéìéâ
)('ç äðù
à"òùú äëåðç-õ÷î úùøô
é"ò ì"é
"øùà éðãòî" ïåëî

ìù åúåëæì íéàöåé ìáú éáçøá úåðåéìâä

àâééô äéç úá äëìî ìãðééù úøîå íéøî ïá êåøá áøä

‰ÎÂÁ ÌÈÓÈ 'Ë ÔÈ˘ÂÚ ÔÈ‡ ÚÂ„Ó
?ÌÈÓÈ ‰Ú˘˙ ¯Á‡ ˜¯ ¯Â‰Ë ÔÓ˘ ‰È‰ ‡Ï È¯‰
‡ 'Ó‚· ‡˙Èשבת כ''א ע''ב מאי חנוכה דתנו רבנן בכ''ה בכסליו יומי
דחנוכה תמניא אינון דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון
שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל וכשגברה
מלכות בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו אל פח אחד של
שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק
יום אחד נעשה בו  'ÂÎÂ ÌÈÓÈ ˙ÂÓ˘ ÂÓÓ Â˜ÈÏ„‰Â Òלשנה
אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל ובהודאה.
„Ú ÌÈÓÈ ‰ÂÓ˘Ï Ò‰ ˙‡ ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ÚÂ„Ó ÌÈ¯·Ò‰ ‰ÓÎ ˘È ‰‰
˘.¯Â‰Ë ÔÓ˘ Ì‰Ï ‡‰È
‡ .מפני שכל ישראל היו בחזקת טמאי מתים ,ואי אפשר להתקין
שמן טהור עד שיעברו עליהם שבעה ימים מיום טומאתם,
ויום אחד לכתישת הזיתים ותיקונם להוציא מהם שמן טהור,
כך כתב הבית יוסף אורח חיים סימן תר''ע.

· .היה להם שמן טהור רחוק ארבעה ימים והוצרכו שמנה ימים
בין הליכה וחזרה ,כך כתב הר''ן שבת כ''א ע''ב ,וכן כתב המאירי שבת כ''א ע''מ
ב'.
 :˙Â˘˜‰Ï ˘Èהא אי אפשר שמונה ימים בלא שיהא שבת
באמצע ,א"כ היה צריכים להתעכב על הדרך ט' ימים ,דהרי אסור
ללכת בשבת יותר מי''ב מיל ,והיה צריך הנס להיות על ט' ימים,
והליכה עבור השמן מכשירי מצוה הוא ולא דחי שבת ,א''כ מדוע
אין מדליקין תשעה ימים ,כך מקשה בשו''ת אבני צדק אור''ח סימן ק''י ,וכן הבני
יששכר בספרו חידושי מהרצ''א על חנוכה ,וכן בחתן סופר על שו''ע בסוף הספר בסוף
קונטרס נר מצוה ,וכן בשו''ת שאילת יעקב חלק ב' סימן י''ח ,וכן בשו''ת שבט סופר אור''ח
סימן נ''ב ,וכן בשו''ת מנוחת משה סימן מ''ה ,וכן בשו''ת שיח יצחק סימן שכ''ד ,וכן בשו''ת
דברי יציב אורח חיים סימן רע''ט.

‡:ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ
‡ .כוונת הר"ן הוא דביום א' גברה מלכות בית חשמונאי ובדקו
ולא מצאו אלא פך אחד של שמן ומיד שלחו שליח להביא
להם שמן טהור ,ומזה הפך היו דולקים ביום א' לעת ערב,
נמצא ששלחו שליח יום א' קודם הדלקה ,ונעשה הנס
והדליקו ח' ימים ,וצא וחשוב הט' ימים אשר היו צריכים
להתעכב ,נמצא כלה ביום ב' בשבוע השני ,ועד יום ב' היה
להם שמן מזה הפך ,וביום ב' לעת ערב התחילו להדליק
משמן החדש ,והר"ן לא חשב רק ימי הליכה ,כך תירץ הרה''ק
מרודניק מובא בשו''ת אבני צדק אור''ח סימן ק''י ,וכן בשו''ת דברי יציב אורח חיים
סימן רע''ט.

· .אפשר לתרץ ע''פ מה דאיתא במשנה תענית י' ע"א ,רבי
גמליאל אומר בז' במרחשוון שואלים על הגשמים ט"ו יום
אחר החג כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת ,וכתב
התוי"ט שם ואל תתמה על השבתות שבתוך אלו הט"ו יום
שאי אפשר ללכת בהם ,שהרי אפשר שילך ע"י בורגנים כמ"ש
בגמ' שבת ק"נ ע"ב וגם ע"י עיבורי עיר כמ"ש בטור או"ח סימן שצ"ח,
והואיל ואפשר להיות כן שיערו חכמים בכך ימים כיון
שאפשר שאין השבתות מעכבות ,ולפי"ז שפיר י"ל דהלכו
בשבת להבאת השמן ,כך תירץ בשו''ת שאילת יעקב חלק ב' סימן י''ח ,וכן
בשו''ת שיח יצחק סימן שכ''ד ,וכן בשו''ת דברי יציב אור''ח סימן רע''ט.

‚ .לאו דווקא נקט ארבע ימים ,רק ג' ימים וחצי הוצרך להיות
רחוק דהרי שבת היה בנתיים ,כך תירץ הבני יששכר בספרו חידושי
מהרצ''א על חנוכה ,דף כ"ד ע"א מדפי הספר.

„ .באמת לא הולך אחד בשבת כל היום רק עד י"ב מיל ,ומשם
הלך אחר ממקומות אחרות וכל אחד הלך עד תחומו ,כך תירץ
בשו"ת שבט סופר אור''ח סימן נ''ב.

 .‰הר''ן יסבור כשיטת הרא''ש
הרמב''ן שם ,וכן ברשב''א שם דתחומין י''ב מיל גם כן מדרבנן ,וכיון
דהויא רק איסורי דרבנן יש לומר אין שבות במקדש ,ובשו''ת
שואל ומשיב מהדורא קמא חלק ב' סימן קמ''ו הוכיח דשבות במקדש
אף במדינה לא גזרו לפי הנ''ל אתי שפיר ,כך תירץ בשו''ת שאילת
סוף פרק קמא דעירובין סימן כ''ד ,וכן סובר

יעקב חלק ב' סימן י''ח.

 .Âע''פ מה שכתב הרשב"א יבמות ו' ע''א דבלאו דמחמר ליכא עשה
דשבתון ,דלא נאמר רק על מלאכה שחייב עליו כרת אבל לא
מחמר דהוא רק בלאו ולאו בכלל מלאכה הוא א"כ י"ל דעשה
דוחה ל"ת ,וצריכין לומר ג"כ דעשה דמקדש דוחה ל"ת דעלמא
שאינו במקדש ועיין בט"א בסוגי' דמצות צריכין כוונה שהוכיח כן מש"ס שבת
ועיין בשעה"מ בהלכות נדרים שהאריך בזה והא דלא הוי בעידנא ,יש
לתרץ ע''פ מה שכתב הרנב"ר מובא בנמוקי יוסף ב''מ ל' ע''א דהכשר
מצוה הויא בעידנא ,כך מביא בשו''ת שבט סופר אור''ח סימן נ''ב לתרץ.
‡· :‰Ê ıÂ¯˙ ‰Á„ Ïדלא דמי כלל דדווקא גבי השבת אבידה
דווקא דנטילתו והבאתו בביתו בכלל מצות השבה דהא אי
אפשר לו להשיבו אם לא שנוטלו והביאו לביתו וע"ז אמרה
והשיב את אבידה ואפילו על זה חולק הנמוק"י שם דמ"מ
עיקר גוף המצוה הוא השבה בבית בעלים משא"כ במילה שכל
שנעשה הוא מגוף המצוה עצמה ואם לא גמרה לא נעשה רק
חצי מצוה אבל לילך בעד שמן בוודאי אין זה הכשר מצוה כלל
שיהיה בעידנא.

åðéãéãé é"ò áãåð äæ ïåéìâ
à"èéìù èåøðéå á÷òé áøä ã"åò
úåãéî ìòáå ùôð ìéöà íãàá ø÷éä åéáà ð"éòì
ì"æ éëãøî áøä ïá ïøäà äùî áøä
íçåð åàöîú áåèä íëúìåòô êùîäáå ... íëúà íçðé íå÷îä

ÔÓ˘‰ ÁÙ ÏÚ Ì˙ÂÁ ‰È‰˘ ‰Ó È‰Ó ‰Ó
?Ì˙ÂÁ ÍÂ˙· Ì˙ÂÁ ÔÈÚ· ‡˙È¯Â‡„ ¯ÂÒÈ‡· È¯‰
 :˙Â˘˜‰Ï ˘Èמה מהני מה שחתם הכהן גדול בחתמו ,הרי לגבי
איסור דאוריתא לא מהני חותם אחד רק צריך שיהא חותם בתוך
חותם ,כמו שמבואר בש''ך יור''ד סימן קי''ח ס''ק ה' א''כ כאן שהיה רק
חותם אחד והיה חשש טומאה שהוא איסור דאוריתא א''כ איך
סמכו על החותם ,כך מקשה בשו''ת ויצבור יוסף סימן נ''א ס''ק ג' ,וכן בשו"ת
אפרקסתא דעניא חלק א' סימן י''ז ,וכן בשו''ת מור ואהלות ע''מ נ''ח ע''ב.

‡:ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ
‡ .מנלן דלא הויא רק חותם א' דמלשון "חותמו" ודאי אין
הכרח ,ויכול להיות באמת שהיה חותם בתוך חותם ,כך תירץ
בשו"ת אפרקסתא דעניא חלק א' סימן י''ז.

· .שם לא הויא צורך לחותם בתוך חותם ,דמה דבחבית צריך
חותם בתוך חותם ,הוא משום דבחותם אחד טרח ומזייף
לתקן החותם לבל יותפס כגנב וכיו"ב ,והרי שם היה החשש
מחמת היונים ,והרי עשו מה שלבם חפץ ,ולמה להם לזייף
באין מורא על ראשם ולא הויא צריך רק להכיר שלא נגעו בו,
כך תירץ בשו"ת אפרקסתא דעניא חלק א' סימן י''ז.

‚ .הא דבדאורייתא בעינן ב' חותמות זה דין דרבנן ,א''כ במקדש
דקימ''ל דאין שבות במקדש לא בעינן ב' חותמות אף
בדאוריתא ,לכן אתי שפיר מה שמסכו על חותם אחד ,כך תירץ
בשו''ת מור ואהלות ע''מ נ''ח ע''ב.

„ .ע''פ מה שכתב בכלבו סימן מ''ד שהיה מונח בתוך שדה קבועה
בכותל שלא היו יכולין להסיטה והיה פתחה סגור וחתום
בחותמו של יוחנן כהן גדול ובסגירת הפתח בחותם הכירו
שלא נגעו בפך ולא היה בו שמן להדליק רק לילה אחת
ונעשה להם נס והדליקו ממנו ח' ימים עד שהובא השמן,
ונראה מהלשון שהיה חותם בתוך חותם ,לפי הנ''ל אתי
שפיר ,כך תירץ בשו''ת מור ואהלות ע''מ נ''ח ע''ג.
ÏÚ ÌÂ˙ÁÏ Í¯„‰ ‰È‰ ÈÎÂ ÁÙ‰ ÏÚ ÌÂ˙ÁÏ ÏÂ„‚ Ô‰Î‰ ‰‡¯ ‰Ó
?˘„˜Ó‰ ˙È·· ÔÓ˘‰ ÈÁÙ
 :˙Â˘˜‰Ï ˘Èמה ראה הכהן גדול לחתום על הפח וכי היה הדרך
לחתום על פך השמן בבית המקדש ,כך מקשה החיד''א בספרו מחזיק ברכה
או"ח בקונטרס אחרון לסימן תר"ע אות ב' ,וכן בשו"ת דברי יציב אורח חיים סימן רפ''ב.

‡:ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ
‡ .מנהגם היה להכניס בפך השמן שיעור הדלקת לילה אחד והיו
חותמים את זה בחותמו של כהן גדול ,כך מביא החיד''א בספרו מחזיק
ברכה או"ח בקונ"א לסי' תר"ע אות ב' ,וכן בספרו שו''ת יוסף אומץ סימן ל''ב.

· .יתכן שזה היה יוחנן כה"ג שנעשה צדוקי ,ואצלו היו כל
השמנים שעשו פרושים בחזקת טמאים מפני שהזו עליהם
מפרה שלא נעשית במעורבי שמש ,ולכן הטמין במיוחד שמן
שהוא טהור גם לשיטת הצדוקים ,ואח"כ בנצחון החשמונאים
מצאו הפך הזה ונעשה בו נס ,ובזה היה תיקונו שבאותו פך
שלו שנתפס למינות בו נעשה הנס ע"י מתתיהו בנו ,כך תירץ
בשו"ת דברי יציב חלק אורח חיים סימן רפ''ב.

‚ .עשה כן לצורכי חביתים ולמצוה מן המובחר היה שמן זך
כתית דכשר למנורה והיו ג' לוגים ועשו פתילות דקות
שיספיק ללילה אחד ,כך תירץ בשו''ת פני אריה סימן מ' ,ועיין בספר הנפלא
אבני שוהם על חנוכה סימן ח' לידידי הגאון רבי ישעיה שלאמאביץ שליט''א מרביץ
תורה בעיר אנטוורפן.

„ .עוד קודם זמן החשמונאים מילא הכהן גדול את הפח בשלשה
לוגין וחצי ולא התמלא וכך עשה שבעה פעמים עד שהמתלא
ובגלל שקרה לו כזה נס ,עם הכד הזה חתם על פך השמן
לסימן ,כך תירץ האמרי אמת מגור זצ''ל.

¯· ÏÈ‚¯‰ È¯‰ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ ÌÈ· ÌÏÂÎÏ ÔÈ‡ ÚÂ„Ó
?ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ ÌÈ· ÂÏ ‡‰È˘ ‰ÁË·‰ ÂÏ ˘È
‡ 'Ó‚· ‡˙Èשבת כ''ג ע"ב אמר רב הונא הרגיל בנר הויין ליה בנים
תלמידי חכמים ,ופרש"י בנים תלמידי חכמים ,דכתיב כי נר מצוה
ותורה אור על ידי נר מצוה דשבת וחנוכה בא אור דתורה,
ומדברי רש"י הללו מבואר ,דהא דאמרינן הכא הזהיר בנר היינו
נר דשבת ונר דחנוכה.
 ·˜ÚÈ ÔÂÈÚ ˘Â¯ÈÙ· ‰‰Âשם הקשה דעכשיו בזמן הזה דכו"ע
רגילים במצות נר חנוכה ונר שבת יהיו לכולם בנים ת"ח,
ובמציאות אין רואים את זה.
 :ı¯˙Ó˘ ˘Èע''פ מה שכתב בבית הבחירה למאירי
וז''ל לעולם יהא אדם זריז לקיים את המצות בקלה כבחמורה
שאינו יודע מתן שכרן של מצות ,ומ"מ יהא לבו סמוך שאין
השם מקפח שכר כל בריה ושמדתו לשלם מדה כנגד מדה דרך
הערה אמרו ‰¯Ú‰·Â ‰ÂˆÓ ·Â·Á Í¯„ ‰ÎÂÁ ¯· ÏÈ‚¯‰
 ˙ÓÒ¯ÂÙÓהויין לו בנים תלמידי חכמים לקיים עליו נר מצוה
ותורה אור ,לפי הנ''ל אתי שפיר דרק מי שמקיים את זה בכזה
אופן מקבל הבטחה זו ,כך שמעתי תרוץ מהגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן

שבת כ''ג עמוד ב'

שליט''א בדרשה בבית שמש בבית המדרש של כ''ק מרן האדמו''ר מברגסאז שליט''א בש''ק
פרשת וישב.

 :ı¯˙Ó˘ ˘Èע''פ מה שכתב הטור אור''ח סימן רס''ג ויהא זהיר
לעשות ¯  ‰ÙÈדאמר רב הונא הרגיל בנר של שבת להשתדל בו
לעשותו יפה ,והקשה הב''ח הרי בגמ' סתמא קאמר הרגיל בנר
הויין ליה בנים תלמידי חכמים ומנ"ל לפרשו לעשותו יפה ,ולפי
הנ''ל אתי שפיר דהטור היה קשה לו קושיא הנ''ל מדוע אין
רואים שהבנים תלמידי חכמים ולפי הנ''ל אתי שפיר שצריך
דווקא שיהא יפה ,מעדני אשר.
 ·˙Î Ì˘ ·˜ÚÈ ÔÂÈÚ·Âוז"ל ואי לא דמיסתפינא הייתי אומר דקאי
הרגיל בנר כדי שבני ביתו יכולין ללמוד בלילה אצל הנר הויא
ליה בנים ת"ח.
ÂÈ‡Â ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ ÂÈ‰È ÂÈ·˘ ‰Î¯· Ï·˜Ó ¯· ÏÈ‚¯‰ ÚÂ„Ó
?ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ ‡‰È ‡Â‰˘ ‰Î¯· Ï·˜Ó
 :˙Â˘˜‰Ï ˘Èמדוע הרגיל בנר מקבל ברכה שבניו יהיו תלמידי
חכמים ומדוע אינו מקבל ברכה שהוא גופיה יהא תלמיד חכם ,כך
מקשה הלבוש אור''ח סימן תרע''א ,וכן הפרי חדש הלכות חנוכה סימן תרע''א ,וכן באליה
רבה סימן תרע''א.

‡:ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ
‡ .משום הכי לא קאמר שאם רגיל בנר דאיהו גופיה הויא
צורבא מדרבנן ,משום דקרא על כרחך עיקרו לנר שבת אתי
שהוא דאוריתא ,וקימ''ל דעיקר מצות הדלקת שבת הוא
בנשים ,ובנשים לא שייך איהו גופיה צורבא מרבנן דכל
המלמד בתו תורה כאילו מלמדה תפלות ,כך תירץ באליה רבה אור''ח
סימן תרע''א.

· .כי לפעמים אינו ראוי להיות תלמיד חכם ,כאשר אין לו חכמה
כלל ,לכך אמר 'הויין לו בנים תלמידי חכמים ,כי הכל ראוי
לזה ,כך תירץ הפרי חדש אור''ח סימן תרע''א וכן בספר נר מצוה חלק ב' עניני חנוכה.
‚ .מיירי בענין שהוא כבר תלמוד חכם אפילו הכי מקבל ברכה
שאם הוא רגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים ,כך תירץ
הלבוש וכן הפרי חדש אור''ח סימן תרע''א.
„ .נקט הכי משום חנוכה דכיון דזריז בה והח' ימים רומזים גם
כן למצות מילה שבטלו מהם זוכה לתרתי שיהיו לו בנים
למולם ושיהא תלמידי חכמים ,כך תירץ הפרי חדש אור''ח סימן תרע''א.

ıÂÁ· ÌÈ˜ÈÏ„Ó ÌÈ‡˘ ÌÈ˘‡ ‰·¯‰ ˘È ÂÓÊ· ÚÂ„Ó
?ıÂÁ· ˜ÈÏ„‰Ï ·ÂÈÁ ˘È ‰ÎÒ ‡ÎÈÏ„ ÔÂÈÎ È¯‰
‡ 'Ó‚· ‡˙Èשבת כ''א עמוד ב' תנו רבנן נר חנוכה מצוה להניחה על
פתח ביתו מבחוץ ,אם היה דר בעלייה מניחה בחלון הסמוכה
לרשות הרבים ,ובשעת הסכנה מניחה על שלחנו.
 :˙Â˘˜‰Ï ˘Èכיון דבזמן הזה ליכא סכנה ,מדוע יש הרבה אנשים
יראים ושלמים שאינם מדליקים בחוץ כעיקר התקנה.

‡˙Â¯ '‚ ˜¯ ÂÏ ÔÈ‡Â ˙·˘· ‰ÎÂÁ„ '· ÌÂÈ ÏÁ Ì
?‰ÎÂÁÏ '· Â‡ ˙·˘Ï '· ˜ÈÏ„È Ì‡‰
 ¯Â˜ÁÏ ˘Èלפי מה דקימ"ל אור"ח סימן תרע"ח דנר שבת קודם לנר
חנוכה משום שלום בית איך הדין כשחל יום ב' דחנוכה בשבת
ואין לו רק ג' נרות האם מוטב להדליק ב' נרות לשבת אחד כנגד
זכור ואחד כנגד שמור כמ"ש המחבר או"ח סי' רס"ג ולבטל מצות מהדרין
מן המהדרין דחנוכה או דילמא מהדרין דחנוכה עדיף וידליק ב'
לחנוכה ואחד לשבת.

 ÚÂ¯Ê ¯Â‡‰ ‰‰הלכות חנוכה אות שכ"ג כתב וז"ל והאידנא דליכא
סכנה לא ידענא מאי טעמא אין מדליקין בחצרות.

ÌÈ„‚Ó È¯Ù‰ ‰‰
לחנוכה דמהדרין עדיף.

 ¯ÂËÈÚ‰ ÔÎÂעשרת הדברות הלכות חנוכה כתב וז"ל ובשעת הסכנה
מניחה על שלחנו ודיו ואחר שנהגו על הסכנה נהגו ומי שיכול
להניחה מבחוץ מניחו בחוץ ואם לאו על פתחו ,ובספר פתח
הדביר בהערותיו לעיטור שם סק"ד כתב וז"ל ור"ל אף שאין סכנה ,מ"מ
נהגו להניחו על השלחן ,והעיטור רצה ליישב בזה את התמיה
של האו"ז על מנהגנו שאין אנו מדליקין בחצירות אע"פ שאין
סכנה ,היינו אחר שנהגו כן נשארו במנהגם.

 ÌÈ¯Ú˘ ˙È· ˙"Â˘· ‰‰Âאורח חיים סימן שס''ה נשאל בשאלה הנ''ל
ומביא בשם בנו את דברי הפרי מגדים הנ''ל דמהדרין עדיף.

 ÌÈÈÁ Á¯Â‡ È˜ÂÓ ¯ÙÒ·Âסי' תרע"א תמה ג"כ על זה מדוע לא
יקיימו עתה המצוה כתיקונה להדליק נר חנוכה בפתח מבחוץ
כיון שאין סכנה ,אמנם בתוך דבריו מצינו קצת תרופה לתמיה
זו ,משום שהרוח מצוי וביותר בימות החורף בחוץ ,וקרוב לודאי
שתכבה בתוך זמן מצותו ,והוי כמו שלא נתן שמן כדי שתדלק
כשיעורו ,עי' בש"ע סי' תרע"ה סעי' ב' אבל תימא שלא הזכירו הפוסקים
בנר חנוכה דמצותו מבחוץ מחשש זה ,וא"ת שצריך להדליק
מבחוץ בפנס של זכוכית ,הו"ל להפוסקים להזכיר מזה ,וגם יש
להסתפק כיון שנתקן לראותן ,אם ע"י זכוכית הוי ראי' בזה.
ı"·ÚÈ ˙ÏÈ‡˘ ˙Â·Â˘˙Ó ‡È·‰ ‡Ï˘ ˘Â„ÈÁÂ
בשערי תשובה סוס"י תרע"ג דמטעם הנ"ל דכדי שיהא שמור מהרוח כתב
דקרוב לומר כמעט חובה לתקן כלי כזה לנ"ח ,ובודאי עשו כן
בזמן הש"ס שהיו מדליקין מבחוץ ,וגם בפנים שכמה פעמים
גורמין לו כיבוי היה נכון לעשות כלי כזה ,אם אפשר להמציא
בקלות ,אף שלא ראיתי לרבנן קשישי דעבדי הכי ,ובשע"ת שם
אחרי שהביא את השאילת יעב"ץ הנ"ל ,כתב דלא ראה מי שנוהג
כן.

ח"א סי' קמ"ט והביאו

 ÔÁÏ˘‰ ÍÂ¯Ú· ‰‰Âסי' תרע"א סעי' כ"ד כתב ,וז"ל והנה עתה אין אנו
מדליקין בחוץ ואף שאין סכנה אצלינו ,מ"מ כמעט הוא
מהנמנעות מפני ˘· ÏÎהמדינות שלנו ימי חנוכה הם ימי סגריר
גס ושלג ורוחות חזקים ואי אפשר להניחם בחוץ אם לא
להסגירם בזכוכית וכולי האי לא אטרחוהו רבנן ,ועוד דבזה לא
יהיה היכר למצוה כל כך ,וגם לא בכל המקומות יניחו לעשות
כך ,ולכן כולנו מדליקין בבית.
 ÌÚÂ È¯Ó‡ ˙·Â˘˙· ÔÎÂח"ב סי' כ"ט הקשה לו השואל על מנהגנו
להדליק בפנים אף בדליכא סכנה ,והשיב לו בזה"ל הנה באמת
יפה תמה ,אך אנכי מצאתי מקור לזה במס' מגילת תענית שם
וז"ל מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ וכו' ואם מתירא מן
הלצים מניחה על פתח ביתו מבפנים ובשעת הסכנה מניחה על
שלחנו ודיו ,ועכשיו בזמן הזה ,לא הויא שעת הסכנה חלילה ,רק
מיקרי שרבו הליצים מדליקין בפנים אצל הפתח ,עיין במקראי קודש על
חנוכה סימן ט''ז אריכות נפלאה בענין זה.

אור''ח סימן תרע''ח

כתב שידליק אחד לשבת ושנים

 :ÌÈ„‚Ó È¯Ù‰ ˜ÒÙÏ ÌÚË Ô˙Â Â·Âמשום דמהדרין נזכר בגמ' וב'
נרות דשבת לא נזכר בגמ' ואדרבה אמרינן בגמ' שבת כ"ג הרגיל
בנר וכו' משמע רק נר אחד ,וכן שם כ"ה ותזנח משלום נפשי זו
הדלקת נר בשבת משמע רק נר אחד ,וכל המקור שבעינן שתי
נירות בשבת הוא מדברי הטור סי' רס"ג ולכן מהדרין עדיף דיש לזה
מקור בגמ'.
 ¯ÂË‰ È¯·„˘ Û‡Âסי' רס"ג מקורו נמי ממדרש תנחומא וכמ"ש בית
יוסף שם בשם הכלבו ,מ"מ מה שמוזכר בגמ' עדיף מהמדרש ,עיין
מג"א סי' תר"ץ סקכ"ב ,ועיין תוי"ט ברכות פ"ה מ"ד ד"ה ואם ,ותשובות נוב"י תנינא יו"ד סי'
קס"א ,וכן חת"ס או"ח סי' ל"ו וק"ג.

‡· ‡È·‰˘ ‰Ó Ïבני  'Ó‚Óשבת כ"ג הרגיל בנר דמשמע רק נר אחד,
הוא ראיה לסתור דשם פרש"י דקאי אנר שבת ונר חנוכה ,וא"כ
גם נר חנוכה הוא רק אחד ,ועוד כיון דגבי נ"ח נזכר בגמ' מהדרין
מוכח דשייך לומר על נרות הרבה ג"כ נר.
‡· :‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰‡¯ „"ÚÏ Ïדקפידה בב' נרות שבת משום
זכור ושמור אינו קפידה כל כך ,מדברי הדרכי משה
שהביא בשם מהרי"ל דאם אשה שכחה פעם אחד להדליק נר
שבת צריכה להוסיף כל ימיה על נר של מצוה שהיתה רגילה
להדליק עד עתה ,וכתב עליו הדרכי משה דכל המוסיף על הנרות
גורע ומפסיד הכונה של זכור ושמור ,אבל הנשים נוהגות כדברי
מהרי"ל ,אלמא דאין קפידה כל כך בהך דזכור ושמור.

ריש סימן רס"ג

 :˙ÂÁ„Ï ˘È Â‰ÈÓדכשמוסיף יש בכלל מאתים מנה ואין חסרון
במעשה רק שמפסיד הכונה ויכול להוסיף על דבר המכוון וכמ"ש
הדרכי משה שם בשם מרדכי ואשר"י אבל לפחות אינו רשאי
וכמ"ש שם בהג"ה ובלבד שלא יפחות.
 Ì‰¯·‡ Ô‚Ó‰ È¯·„ÓÂסי' רס"ג סק"ט משמע דב' נרות דשבת עדיפי
ממהדרין דנר חנוכה ,דכתב אהא דפסק שם בשו"ע דנר שבת
קודם לנר חנוכה משום שלום בית ולכן אם יש לו נר אחד סגי
ויקנה אח"כ לקידוש או לנ"ח ומ"מ גם בחנוכה בנר אחד סגי
ומוכח דאם יש לו נר אחד לחנוכה שוב ירבה בנרות שבת אף
דמבטל מהדרין דחנוכה.
 :ÈÏ ‰‡¯Âדטעמו לאו משום זכור ושמור לחוד ,דמה"ט ודאי
מהדרין המוזכר בגמ' עדיף ,רק הטעם עפמ"ש המחבר שם ס"ח
דאם כמה בעה"ב אוכלים במקום אחד י"א שכ"א מברך על
מנורה שלו ,וכתב מג"א סק"ט דכל מה דמיתוסף אורה יש בה
שלום בית ושמחה יתירה להנאת אורה בכל זוית וכו' וכיון דאית
ביה הידור שלום בית ,שוב אמרינן כמו דעיקר שלום בית עדיף
מעיקר נ"ח ,כן הידור דשלום בית עדיף מהידור דנ"ח.

äùåøéä ìë úà åì úúì øúåî íàä íéðáä øàùî øúåé áåùç ïá åì ùéù íãà
àúðñçà éøåáòàì øåñàù ã"îì 'éôàù åáúëã íé÷ñåôä ìò úåù÷äì íúàáäù äî
àìà åðéà ,íéðáä øàù ïéá ïáì ùøôääùë à÷åã åðééä ,àáè àøáì àùéá àøáî åìéôà
àëéàã àúåôéãòá éåäã àëéä ìáà ,âäåð àåäå äøåùë íéâäåð íðéà íäù ,òøä øãòäá
äù÷ã ,àúðñçà éøåáòà íåùî àëéì ò"ëì ,äîëçá ååä àì åäðéàå ,íëç éåäã äøåú éîð
äàååöá ãéñç íãà ãéòé àìù úåãéñç úãîå áúë à"éä úåìçð 'ìäî å"ô í"áîøä éøäù
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÷øá éðá âøàã éãéñçã äáéùéì äðéëîá î''ø
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éèøô äðùä ùàø ïéòî àåä úãìåää íåéù äðùä ùàø íééç éúôùá àúéàã äî óéñåäì ùé
íåéä äæ äìéôúá íéøîåàù åîëå íìåòä àøáð åá íåéä àåäù äðùä ùàø åîëå ,ãçà ìëì
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