בה שמן עד כדי שיעור דלא יצא ידי חובתו ,כמו
שכתב הרא"ש הביאו ב"י )סימן תרעה ד"ה וכיון(
וז"ל כיון דהדלקה עושה מצוה צריך שיתן שמן בנר
כדי שיעור קודם הדלקה ,אבל אם בירך והדליק
ואחר כך הוסיף שמן עד כדי שיעור לא יצא ידי
חובתו ,עכ"ל .מיהו היה מקום לחלק שבלהדליק
נרות חנוכה בעששית אינו ודאי שיתכבו הנרות
מחמת הרוח ,משא"כ נתן שמן פחות מכשיעור
שודאי יתכבו תוך שיעור זמן הדלקתה .ועוד שדוקא
בכבתה ממש אז זקוק לה בהדליקה במקום הרוח
וצריך לחזור ולהדליקה ,וכמו שמדוקדק מדברי
השלטי גבורים הב"ח מג"א שתילי זתים ומש"ב
ועוד הפוסקים ,דאז הוי כאילו לא נתן בה שמן
כשיעור ,מה שאין כן אם לא כבתה בפועל אע"פ
שתיבת זכוכית מגן מהרוח ,לית מאן דחש לה מכל
הני רבוותא.

הייתה על מנת כן ,וא"כ הדליקה באופן שההדלקה
קיימת ,והביא ראיה לדבר ,עיי"ש .וכ"כ בחידושי
רבי שפטיה סגל )סימן צא עמוד תקס( ,עיי"ש.
אולם בשו"ת האלף לך שלמה )חלק או"ח סימן
שעח( כתב וז"ל ,אם הדליק הנר חנוכה במקום
שהרוח שולט ,הוכחתי מסוכה )כ"ג( דיוצא בו
ממ"ש בגמרא ר"ג סבר סוכה דירת קבע וכו',
לכאורה הוי מצי למימר דפליגי בענין אחר אם
בעינן סוכה הראוי לשבעה או לא ,דר"ג סבר דבעינן
סוכה הראוי לשבעה לכך פוסל כיון דאינה יכולה
לעמוד ברוח מצויה דשם אינה ראויה לשבעה ,ור"ע
ס"ל דלא בעינן סוכה הראויה לשבעה לכך מכשיר
ובזה הוי מדויק הלשון שאמר ר"ג לר"ע היכן
סוכתך וכי ח"ו הוי כוונתו לקנטר רק כוונתו היה
כיון דהיכן סוכתך א"כ לא היתה ראויה לשבעה,
מיהו מה דלא קאמר כן א"ש כיון דבזה לא מצינו
פלוגתא דמשמע דכ"ע ס"ל דבעינן ראויה לשבעה
לא רצה לעשות פלוגתא חדשה בזה ,רק דזה קשה
למה מכשיר ר"ע הרי אינה ראויה לשבעה ובע"כ
צ"ל דדוקא אם הסוכה מחמת עצמה אינה ראויה
לשבעה רק דבר אחר גרם לה דהרוח הפילה מ"מ
נחשבת ראויה לשבעה ,ומזה למדתי בעזה"י בדין
אם כיסה הדם במקום דהרוח עומד להגלות או
בנרות חנוכה אם הדליקם במקום הרוח שדעת
התב"ש דלא הוי כיסוי ודעת הא"ר בנ"ח דאינו
יוצא בו ,ולפי הנ"ל מוכח להיפוך כל דבפני עצמו
הוי ראוי להיות נשאר כך ,רק דבר אחר גורם לו
להתבטל ,אזלינן בתר השתא ,ונחשב רק דבר בר
קיימא כאלו היה כך תמיד וזה ברור ,עכ"ל .משמע
מדבריו שאפילו הדליק הנר חנוכה במקום הרוח
וכבתה אינו חייב לחזור ולהדליקה .וא"כ כ"ש הוא
הדין בהדליק נר חנוכה בעששית שגם בשעת
ההדלקה היא ראויה מצד עצמה להיות דולקת
כשיעור זמן הדלקתה ולא כבתה ,שיוצא בהדלקה זו
לכתחילה וללא שום חשש.

ובשו"ת הר צבי )או"ח חלק ב סימן קיד( עמד בדין
זה וכתב וזת"ד ,על דבר מה שנתעורר בירושלים
ומטו בה בשם הגאון החסיד מהרי"ל דיסקין זצ"ל
בענין הדלקת נרות חנוכה שמהדרין מדליקים בחוץ
לפתח הבית בעששית שיש בה פתח בצד ,ובשעה
שמדליקים פותחים את הדלת שבעששית ומיד עם
גמר הדלקה סוגרים אותה ,ובזמן שיש רוח גדולה
אין הנרות יכולים להיות דלוקים ועומדים הם
להכבות ,וא"כ האיך יוצאים ידי חובה בהדלקה
כזאת ,ואעפ"י שהוא סוגר אח"כ את העששית הרי
קיי"ל דהדלקה עושה מצוה ובשעת ההדלקה הרי
הם עומדים להכבות ובסתימת דלת העששית אח"כ
הרי אין זה הדלקה .והגר"א ראם הגיד לי שהגאון
מהרי"ל דיסקין היה מהדר משום כך שתהא
העששית תלויה ופתוחה בשוליה למטה כדי
שבשעת ההדלקה ג"כ יכולים הנרות לדלוק אף בלי
סתימה .והאריך שם בדברי השלטי גבורים הנ"ל
שהשוה דין העמיד הנרות במקום הרוח וכבתה לדין
נותן שמן פחות מכשיעור ,שהרי לענין שמן פחות
מכשיעור דכיון דהדלקה עושה מצוה צריך שיתן
שמן בנר כדי שיעור הדלקה ,וא"כ נלמד מזה גם
לענין הפסול בהעמדה במקום הרוח שאף אם סגר
אח"כ את דלת העששית לא יועיל משום שהדלקה
היתה בפסול .אך לבסוף הליץ בעד המנהג להדליק
בעששית שפתחה מן הצד ,בראיות והוכחות מגמרא
)תענית כה( דבתו של רבי חנינא הדליקה נרות שבת
בחומץ במקום שמן אע"פ שבשעת ההדלקה לא
הייתה ראויה לדלוק ,כיון שלמעשה לא נכבית אין
לפסול ההדלקה ,וה"ה בנידון דידן .ועוד הוסיף
שם ,שכיון שבעת ההדלקה בידו לסגור את דלת
העששית נמצא שסגירת הדלת מוכיחה שההדלקה

מיהו בשו"ת יביע אומר )חלק ד או"ח סימן נב אות
ב( .האריך בדין המדליק נר חנוכה בפני הרוח
וכבתה והביא את דברי הגאון מהר"ש קלוגר הנ"ל
ופלפל בדבריו ,והעלה בזה דלעולם אימא לך
דהדליקה בפני הרוח אינו יוצא ידי חובתו ,מכל
מקום אין לו לברך שנית ,דספק ברכות להקל,
עיי"ש .הרי ברור שכל דבריו הם דוקא אם כבו
הנרות ע"י הרוח ,הא לאו הכי אין מקום לחשוש
לעצם ההדלקה .ובר מן דין גם דברי מרן השו"ע
)סימן תרעה סעיף א( וכל הפוסקים שפסקו כפשט
הגמרא וכתבו ,לפיכך עששית שהייתה דולקת וכו'
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 אלא לפי שלא,'הדליקו בפנסין מוקפין מחיצות וכו
 אינני גוזר ואומר,ראיתי לרבנן קשישי דעבדי הכי
 וע"ע בספר שלמי. עיי"ש,שיהא חיוב בהחלט
 ובספר מאורות נתן.(תודה )סימן טז אות ב
()חידושים בעניני חנוכה סימן יד ובהערות שם
הביא בשם הפר"ח )סימן תרעא סעיף ד( שכתב
 ומעיד,שיש הידור להדליק בעששיות של זכוכית
.שרבים גדולים בתורה נהגו להדליק בהם

משמע שמדליקים בעששית ולא חששו לה כדחייש
.מהרי"ל דיסקין זצ"ל
ובגדולה מזו בקודש חזיתי בשאילת יעב"ץ )חלק
 דלאו ספוקי מספקא ליה אם מותר,(א סימן קמט
 אלא,להדליק נרות חנוכה כשיש לה דפנות מזכוכית
 הכי עדיף טפי וקרוב אני לומר,אדרבה כתב וז"ל
כמעט חובה היא לתקן כלי כזה לנרות חנוכה כדי
 וגם חכמי התלמוד,'שיהא שמור מהרוח וכו
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·‰ÎÂ Á‰ ÈÓÈ ÔÈ Ú
א .בשבת כ"א) :ת"ר( מאי חנוכה דת"ר כשנכנסו
יונים ...וגברו חשמונאים ,וכשנכנסו להדליק לא
מצאו במה להדליק ,אלא פח שמן קטן שהיה
חתום בחותמו של כ"ג ולא היה בו להדליק אלא
לילה אחד ,נעשה נס והדליקו בו שמונה ימים.
לשנה האחרת קבעום ועשאום ימי הלל והודאה
ופרש"י – לאמירת הלל ולאמירת על הניסים
בהודאה .משמע לפי בריתא זו שזהו כל התקנה
על משמעות הנס לדורות ,הלל והודאה על הנס.
והיכן נזכרת מצות הדלקת נרות חנוכה?
ב .הרמב"ם בפ"ג מהלכות חנוכה פ"א ,ה"א ,פותח
בהקדמה הסטורית ארוכה ,דבר שאינו עושה
בשום חג ולא בפורים ורק על חנוכה .והשאלה
למה?

ימי שמחה והלל ואפשר שבהלל כלול גם המעשה
של הדלקת הנרות של חנוכה.
וכן מובא בתוס' רי"ד במסכת שבת המפרש את
הלשון של המילה הלל אמירת הלל והדלקת נרות
חנוכה על פתח הבית – שזה הביטוי המעשי של
הזכרת הנס ולא רק הלל בפה ,אלא גם בהלל ע"י
מעשה ההדלקה שהם מזכירים ומנציחים את נס
השמן.
ודרך פירושו של הרמב"ם בברייתא במסכת שבת
כ"א :שונה מפרש"י שביאר הלל אמירת הלל
והודאה .בברכת ההודאה בתפילת שמונה עשרה
אומרים על הניסים ,אבל הרמב"ם למד כפי
שכתבו כמה אחרונים שעל הניסים אומרים מדין
הזכרה מעין המאורע ולכן הרמב"ם לא כתב זאת
בהלכות חנוכה ,אלא בהלכות יעלה ויבוא של
ר"ח.

 ·¯ Ì"·Óיש שינוי בתוכן התקנה של חכמיםלדורות בענין חנוכה– .
· ‰ÎÏ‰ג' הוא כותב דין הודאה בעל הניסים כפי ד .עתה נשוב לשאלה נוספת ברמב"ם שטרם ביררנו
וזה ענין ההקדמה ההסטורית הארוכה שאינה
רש"י על הברייתא בשבת דף כא' - .ובסוף מזכיר
מצויה בכתבי הרמב"ם בשום מועד שהרי ספרי
ומדליקין את הנרות על פתח הבית להראות הנס
היד החזקה הם ספרי הלכה מובהקים ולא ספרי
ולגלותו.
הסטוריה ולכן השאלה שנמצאת לפנינו מדוע
ג .בראש החגים ,הוא חג הפסח ,יש מצוה להגיד
הרמב"ם ראה לנכון להקדים הקדמה זו בטרם
את ההגדה בפה ,שזה ענין "סיפור של יציאת
דיבר בהלכות חנוכה .כנראה שיש מקום שעם
מצרים" וגם לעשות מעשים שיש בהם המחשה
ישראל נתון לפיקוחו והשגחתו הבלעדית של
שמזכירים יציאת מצרים – אכילת מצה ,מרור
הקב"ה ולא היה מקום שה' יעשה לנו נסים בטרם
וחרוסת ,ובזמן המקדש אכלנו גם קרבן פסח .כך
מצינו את כל מסירות הנפש מצידנו למענו יתברך.
בכל אחד מן הפריטים האלה הזכיר לנו חלקים
רק אז הופיעו הנסים הגדולים בנגלה ובנסתר.
מיציאת מצרים .ולכן לפ"ז אפשר להבין בדברי
ובלשון הזהב של הרמב"ם זה כתוב "ודחקום
הרמב"ם את תקנת חכמים לדורות בענין
דחק גדול" – עד שריחם עליהם ה' והושיעם מיד
"חנוכה" .ובלשון הרמב"ם כתוב עשאום חכמים
צר.
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·˙·˘ ¯ ·Â ‰ÎÂ Á ¯ · ‰ÓÂ˜Ó· ‰˜Ï„‰ ÔÈ Ú
‡‰˘ÂÚ ‰˜Ï„‰ Ï"Ê ‡"Ò ‰"Ú¯˙ ÔÓÈÒ Ú"Â˘ .
‡Ï˘ ‰ÓÂ˜Ó· ˙Á ÂÓ ‰˙È‰ Ì‡˘ ‰Á ‰ ‡ÏÂ ‰ÂˆÓ
‰¯ÈÒ‰Ï ˆ"‡Â Ì˘ ‰˜ÈÏ„Ó ‰ÎÂ Á ˙ÂˆÓ Ì˘Ï
‰˙È‰˘ ˙È˘˘Ú ÍÎÈÙÏ ‰ÎÂ Á ˙ÂˆÓ Ì˘Ï ‰ÁÈ ‰ÏÂ
„‰ÎÂ Á ˙ÂˆÓÏ ˘"ÚÓ ‰˜ÈÏ„‰˘ ÌÂÈ‰ ÏÎ ˙˜ÏÂ
ÍÈ¯ˆ Ó"ÓÂ .‰ÂˆÓ Ì˘Ï ‰˜ÈÏ„ÓÂ ‰·ÎÓ ˘"ÓÏ
˘ÌÈ Ù· ‰˜ÈÏ„‰ Ì‡˘ ‰˙Á ‰ ÌÂ˜Ó· ‰ ˜ÈÏ„È
‡Â‰ ÂÎ¯ˆÏ ¯ÓÂ‡ ‰‡Â¯‰˘ ‡ˆÈ ‡Ï ıÂÁÏ ‰‡ÈˆÂ‰Â
‰ÓÂ˜Ó· Â„È· ‰ÊÁÂ‡Â ‰˜ÈÏ„Ó Ì‡ ÔÎÂ .‰˜ÈÏ„Ó
.‰ÊÁÂ‡ ‡Â‰ ÂÎ¯ÂˆÏ ¯ÓÂ‡ ‰‡Â¯‰˘ ‡ˆÈ ‡Ï
.Ï"ÎÚ
ומקור דברי השו"ע לקוחים מהטור בסימן תרע"ה
דכתב ומ"מ צריך שידליקנה במקום הנחתה שאם
הדליקה בפנים והוציאה לחוץ לא יצא שהרואה
אומר לצורכו הוא מדליקה .עכ"ל.
והב"ח הקשה על הטור ,דהנה בגמ' בשבת דף כ"ב
ב' איבעיא להו אם הדליקה עושה מצוה או הנחה
ת"ש דאמר רבא הדליקה בפנים והוציאה לחוץ לא
עשה ולא כלום אא"ב הדלקה עושה מצוה הדלקה
במקומה בעינן מש"ה לא עשה ולא כלום ,אבל
א"א הנחה עושה מצוה אמאי לא עשה ולא כלום,
ותירצה הגמ' התם נמי הרואה אומר לצרכו הוא
דאדלקה.
ומסקנת הגמ' דהדלקה עושה מצוה ,וא"כ
למסקנא למ"ד הדלקה עושה מצוה לא צריך לומר
שהחסרון בהדליקה בפנים והוציאה לחוץ ,משום
דהרואה אומר לצורכו הוא מדליקה ,אלא שכל
החסרון הוא שצריך להדליקה במקום החיוב
דהדלקה במקומה בעינן ,וא"כ הטור והשו"ע
שכתבו את הטעם משום שהרואה אומר לצורכו
הוא מדליקה ,אין זה לפי מסקנת הסוגיא שמסקינן

הדלקה עושה מצוה ,והיה להם לומר את הטעם
שהדלקה במקומה בעינן.
והרמב"ם בפ"ד מהלכות חנוכה ה"ט דקדק בזה
דכתב הדליקו מבפנים והוציאו דלוק והניחו על
פתח ביתו לא עשה כלום עד שידליקנו במקומו.
אחז הנר בידו ועמד לא עשה כלום ,שהרואה אומר
לצורכו הוא עומד .ע"כ .הנה דקדק הרמב"ם לומר
לגבי הדליקו בפנים והוציא לחוץ דהטעם דלא יצא
הוא משום דהדלקה במקומה בעינן .וכמסקנת
הסוגיא דהדלקה עושה מצוה ,ורק בדין השני דאחז
הנר בידו דשם שאלה הגמ' דמוכח שהנחה עושה
מצוה ,ותירצה הגמ' דלמ"ד הדלקה עושה מצוה
צריך לומר דהטעם דלא יצא משום שהרואה אומר
לצורכו הוא מדליקה.
וכתב הב"ח שקושיתו היא גם על הרי"ף והרא"ש
והסמ"ג שכולם כתבו כדברי הטור.

*
ב .ותירץ הב"ח דס"ל דאחרי שהגמ' תירצה על הא
דהיה תפוס נר חנוכה דהרואה אומר לצורכו הוא
דאדלקה נדחה התירוץ ,דהדלקה במקומה בעינן,
וגם על הא דהדליקה בפנים והוציאה לחוץ הטעם
הוא משום הרואה ולא משום שהדלקה במקומה
בעינן.
עוד כתב הב"ח דהיה אפשר לומר דאף הרי"ף
והרא"ש מודו דבעינן הדלקה במקומה ,ולא כתבו
טעמא דהרואה אלא משום לאוריי דאף בזה"ז
שמדליקין בפנים והדלקה במקומה היא אפ"ה לא
עשה ולא כלום משום דהרואה אומר וכו' ,אלא
דקשה ע"ז דא"כ היה לראשונים הנ"ל להביא גם
את הטעם שהדלקה במקומה בעינן ,דנ"מ הוא לנר
שבת ויו"ט .וע"כ כתב דיותר נראה שהרי"ף ושאר
הראשונים ס"ל שהטעם שהדלקה במקומה בעינן
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נדחה .והמג"א העלה רק תי' זה שכתב הב"ח
דנפ"מ לזה"ז שמדליקין בפנים.
ועיין בט"ז תרע"ה ס"ב שתירץ כדברי הב"ח
מתחילה .ורבינו השתילי זיתים בסימן תרע"ה
סק"ט כתב :ומה שהקשה הב"ח על טעם לצורכו
מיושב בט"ז ע"ש .ומה שתלה תי' זה בדברי הט"ז
הוא משום הידוע שלא היה לרבינו פי' הב"ח ,וכל
דברי הב"ח מביא בשם פוסקים שהביאוהו ,וכך
בעניננו ראה רק דברי הב"ח שהובאו במג"א ,ועל
כן כתב שקו' הב"ח מיושבת בדברי הט"ז.

*
ג .והנה הב"ח כתב נ"מ בין אם הטעם הוא משום
דהדלקה במקומה בעינן או משום הרואה אומר
לצרכו אדלקה .לענין נר שבת ושל יו"ט דלית בהו
משום פרסומי ניסא ואין לחוש להרואה אומר
לצרכו אדלקה .דלשיטות הראשונים הנ"ל שנדחה
הטעם שהדלקה במקומה בעינן ורק יש את הטעם
של הרואה וכו' א"כ בנר שבת ויו"ט מותר להדליק
שלא במקום החיוב ואח"כ להניחה שלא במקום
החיוב ,אבל לשיטת הרמב"ם שס"ל דהדלקה
במקומה בעינן א"כ בנר שבת ויו"ט נמי יש את
הדין הזה שצריך להדליק במקום החיוב ולא
להדליק במקום אחר ואח"כ להניחה במקום החיוב.
וכן פסקו המרדכי והאגודה בפרק ב"מ.
והאליה רבה הביא דברי הב"ח וכתב דהב"ח אזיל
לטעמיה דיש נ"מ בין הטעם של הדלקה במקומה
בעינן ובין הטעם של הרואה וכו' לגבי נר שבת
ויו"ט דבשבת ויו"ט אין שייך טעם של הרואה,
ואילו הדלקה במקומה ישנה גם בנר שבת ויו"ט,
ותמה שהרי במהר"י וייל בהלכות פסח סימן קצ"ג
כתב דלטעם הרואה נמי בעינן בשבת ויו"ט ,ובזה
נדחה התירוץ הראשון של הב"ח דס"ל לטור
דלמסקנא נדחה הטעם דהדלקה במקומה אף למ"ד
הדלקה עושה מצוה דכיון דליכא נ"מ למאי נימא
דנדחה .ועוד תקשי לדברי הב"ח אמאי פסק רמ"א
סימן רס"ג ס"י ולבוש דגם בשבת ויו"ט בעינן
הדלקה במקומה ,הא לפי מה שפסק השו"ע
שהטעם הוא משום הרואה ,אין מקום לטעם
הדלקה במקומה בעינן עכ"ד.
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וקושיה זו תקשי נמי לד' רבינו השתילי זיתים
שהסכים לתי' הט"ז שתי' כהב"ח ומאידך בסי'
רס"ג העלה דברי הרמ"א שצריך הדלקה במקומה.
ונראה שהט"ז אמנם תירץ כהב"ח אבל לא ס"ל
כהב"ח שיש נ"מ בין הטעם של הדלקה במקומה
ובין הרואה .אלא כתב שהואיל והגמ' תירצה על
הא דתפוס נר חנוכה בידו טעם של הרואה א"כ זה
גם טעם להדליקה בפנים והוציאה לחוץ ושוב לא
צריך לטעם של הדלקה במקומה ,שטעם של
הרואה וכו' סגי לשניהם ,אבל אין נ"מ בזה דגם בנר
של שבת ויו"ט ישנו לטעם של הרואה ולכן לא
כתבו הטור ושאר ראשונים טעם של הדלקה
במקומה משום שגם בטעם של הרואה סגי לנר
שבת ויו"ט.

*
ד .ויעוין במג"א בסימן רס"ג ס"ק כ"ג שכתב
לבאר את דברי הרמ"א ,שצריך להניח הנרות
במקום שמדליקין ולא להדליק במקום זה ולהניח
במקום אחר .כלומר שאינו ניכר שמדליק לכבוד
שבת .ומקור דבריו מהלבוש שכתב וז"ל ולכן נ"ל
דאם עמד שעה מועטת על מקומו רשאי אח"כ
להניחה במקום אחר דהא מותר להשתמש לאורה
וה"ה דמותר ליטלו ממקומו ולהניחה במנורה גבוה
התלויה דהא ניכר שעושה לכבוד שבת עכ"ל.
ומבואר שאין איסור אם עמד שעה מועטת להניח
במקום אחר.
)ועיין במ"ב שכתב שהלבוש מחמיר לא לטלטל
כלל ואינו מובן ,דלפי המג"א משמע שהלבוש
מתיר לטלטל אם הדליק במקומו(.
והנה רבינו השתילי זיתים העלה את הלבוש
והמג"א הנ"ל ומבואר מכל זה כדברי הא"ר דאף
לגבי נר שבת הטעם הוא משום הרואה ולכן אם
הדליק במקום שאין משתמשין ,אפילו שמדליק
לצורך שבת ,הרואה אומר לצורכו הדליק ואינו
ניכר שהדליק לצורך שבת ,דרק שהדליק במקום
שמשתמשים ניכר שמדליק לכבוד שבת.
ויעויין גם במאמר מרדכי סימן תרע"ה שכתב
לדחות דברי הב"ח ,שאף לטעמא דהרואה בעינן
הדלקה במקומה בנר שבת.
והוסיף המג"א שהמרדכי מפרש הטעם דהדלקה
במקומו בעינן וזהו ג"כ מקומה ואין איסור אלא

כשמדליקין במקום שאין משתמשים בו והניחו
אח"כ במקום שמשתמשים בו דקי"ל הדלקה עושה
מצוה כמ"ש הטור וכה"ג אמרינן בנר חנוכה
הדליקה בפנים והוציאה לחוץ וכו'.
אכן מקורו של הרמ"א הוא המרדכי ,ובכל זאת
הלבוש כתב טעם אחר ,משום שאינו ניכר שמדליק
לכבוד שבת ונראה שהלבוש למד שאין אנו צריכים
לטעם הדלקה במקומה אלא מטעם הרואה צריך
להדליק במקומו ,שיהא ניכר שהדליק לכבוד שבת
ורבינו השת"ז דקדק בזה שהביא טעם הלבוש ומה
שכתב המג"א על הלבוש אבל השמיט את המשך
דברי המג"א שהמרדכי כתב טעם אחר ,כיון דלפי
המבואר בד' מרן בסי' תרע"ה לא בעינן הדלקה
במקומה ולכן ע"כ דטעמא משום הרואה.

*
ה .והפר"ח כתב ליישב קו' הב"ח דכיון דלא נ"מ
מידי לענין דינא דבכל גוונא לא עשה ולא כלום לא
דקדקו בדבר וכתבו טעם דהרואה אומר וכו'
ומש"כ הב"ח דאיכא נפ"מ לנר שבת לפ"מ שכתב
המרדכי אהא דאמרינן הדלקה במקומה בעינן ה"ה
לנר שבת ,איכא למימר דלא דמי דהתם הוי טעמא
משום שלום ביתו וכיון שכן מה בכך אם ידליקנה
במקום אחר ויניחנה במקום אחר ,ותדע שאם היתה
עששית דולקת מע"ש ה"נ שצריך לכבותה
ולהדליקה דומיא דהכא ,אלא ודאי כדאמרן .ואפילו
לר"ת שכתב שצריך לכבותה ולחזור להדליקה אין
זה מטעם הדלקה במקומה בעינן אלא מטעם
דבלבד שלא יקדים ולא יאחר .
אך תימה על הרמ"א שהעתיק דברי המרדכי וכאן
לא הגיה כלום .ואיך שיהיה עכ"פ לענין הלכה
הדלקה במקומו בעינן כמו שכתב המרדכי
והרמב"ם עכ"ד .יוצא איפוא שהפר"ח למד דלד'
השו"ע שכתב את טעם הרואה ולא הדלקה
במקומה ,אין דין הדלקה במקומה בנר שבת ,ולכן
השו"ע לא כתב את טעם הדלקה במקומה שאין
נ"מ לנר שבת .וכן כתב הברכי יוסף בסימן זה
שלדעת השו"ע אין דין הדלקה במקומה בנר שבת,
עי"ש.
אבל לפי מה שנתבאר שהלבוש כתב לבאר את
הדין משום שאינו ניכר שמדליק לכבוד שבת לא
קשיא על הרמ"א שהרמ"א הביא את דין המרדכי
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ולא כתב משום שהדלקה במקומה בעינן א"כ
אפשר לפרש שהדין אמת אבל לא מטעמיה אלא
כטעם הלבוש.
אמנם רבינו השתילי זיתים העלה את דברי הרמ"א
בסי' רס"ג ,ומבואר דס"ל שכן גם דעת מרן השו"ע,
וכמו שנתבאר שחשש של הרואה וכו' שייך גם בנר
שבת ויו"ט .והדין הנאמר בחנוכה ה"ה בנר שבת
ויו"ט .ומה שלא כתבו מרן להדיא אפשר שזה כבר
נכלל בדין שלא יקדים ולא יאחר בהדלקת נר שבת,
כמו שכתב הפר"ח לבאר את שיטת ר"ת שהבאנו
לעיל שמשם נלמד שצריך שיהיה ניכר שההדלקה
לצורך שבת.

*
ו .והנה האחרונים עמדו על השמטת הרמב"ם
שהשמיט את הדין בשבת ובלבד שלא יקדים ושלא
יאחר .עיין בפרי יצחק ח"ב סי' ח' שתירץ
שהרמב"ם סובר שכל הדין הזה נאמר בחנוכה וגם
המעשה עם דביתהו דרב יוסף מדובר בחנוכה
נמצא שאין זה הדין בשבת .ולשיטת הרמב"ם
דאפשר להקדים נר שבת וא"צ שתהא ההדלקה
ניכרת לכבוד שבת מסתבר לפי"ז דה"נ ליכא חשש
הרואה.
אלא דהרמב"ם כיון דס"ל טעמא דהדלקה
במקומה שהרי פי' שאם הדליק בפנים והוציא
לחוץ לא יצא משום שהדלקה במקומה בעינן ,ולא
משום הרואה אומר לצורכו הדלקה .ומבואר
במרדכי דטעם זה נאמר גם בשבת שצריך להדליק
במקום חיוב ,א"כ יתקיים דין זה מטעמא דהדלקה
במקומה בעינן.

*
ז .והנה גם הב"ח והפר"ח כתבו שהרמב"ם סובר
כהמרדכי ,אך יש לעיין בזה דהנה המנ"ח במצוה
צ"ה הקשה מסוגייתנו על הרמב"ם הלכות ביאת
מקדש פ"ט ה"ז שכתב וכן הדלקת הנרות כשרה
בזרים לפיכך אם היטיב כהן את הנרות והוציא
לחוץ מותר לזר להדליקם .והקשה המנ"ח הרי
במנורה הדלקה עושה מצוה ולא הנחה דאל"ה לא
היה דוחה שבת דאפשר לעשות קודם שבת
להדליקן ובשבת יגביהנה ויניחנה ומבואר להדיא
ברש"י שבת דף כ"ג הדלקה עושה מצוה כדאשכחן
במנורה ואם הדלקה עושה מצוה הדלקה במקומה

בעינן .וא"כ איך מותר לזר להדליק בחוץ ואח"כ
מכניסים את המנורה בפנים הרי הדלקה במקומה
בעינן ,וכתב דכבר עמד בזה בספר מעשה רוקח על
הרמב"ם בהלכות חנוכה ,ובספר מקראי קודש
להגרצ"פ פראנק בתחילה תירץ על פי הב"ח והט"ז
שהגמ' חזרה בה מטעם זה של הדלקה במקומה
וכל הטעם הוא משום הרואה וזה אין במנורה.
אבל תירוץ זה אינו דהב"ח לא כתב כן לא בד'
הרי"ף הרא"ש והטור שכתבו את הטעם של הרואה
וכו' אבל בד' הרמב"ם לא יתכן שהרי הרמב"ם כתב
טעמא דהדלקה במקומה בעינן .וא"כ לשיטת
הרמב"ם קשה מדין הדלקת מנורה במקדש.
ובס' מקראי קודש כתב עוד ליישב על פי המקור
חיים שחילק בין מנורה שבמקדש ובין נר חנוכה,
שבנר חנוכה המצוה היא באותו רגע שמדליק שהרי
אח"כ אם כבתה אין זקוק לה ,משא"כ במנורה
שבמקדש המצווה נמשכת כ"ז שדלקה עי"ש.
וא"כ יש לחלק בנידון דידן ,שרק בנר חנוכה
אמרינן הדלקה במקומה בעינן ,כיון דאין המצוה
רק לאותו רגע ,לכן קפדינן שיהא במקומו ,אבל
במנורה אפילו לא הדליקה במקומה מ"מ גם אח"כ
המצוה נמשכת לכן די אם נתנה אח"כ במקומו יצא.
ע"כ.
וא"כ לפי"ז יש לדון בנר שבת שהרי הרמב"ם כתב
בהלכות שבת שהמצוה היא שיהיה לו נר דלוק
בשבת כלומר שהמצוה נמשכת ,יוצא שגם לשיטת
הרמב"ם יש מקום לומר שכל דין הדלקה במקומה
נאמר בנר חנוכה אבל בנר שבת שהמצוה נמשכת
אין דין זה ולמעשה זו סברת הפר"ח לחלק בין נר
שבת לנר חנוכה שכיון שהמצוה היא משום שלום
ביתו ,אין המצוה היא רק בהדלקה אלא כל זמן הנר
דולק מקיים מצוה ואין בזה דין הדלקה במקומה.
וצ"ע.

ודאתינן להכא שיש לחלק בין נר שבת ונר חנוכה,
שרק בנ"ח יש את הדין שהדלקה במקומה בעינן
ולא בנר שבת ,א"כ עלה בידינו יישוב נוסף לשיטת
הראשונים והשו"ע שנקטו את סברת הרואה וכו'
כדי לכלול בזה גם את נר שבת שיש הדלקה
במקומה מדין הרואה וכו' .דאם אתינן מדין הדלקה
במקומה בעינן אין את הדין הזה בשבת אבל מדין
הרואה יש את הדין הזה גם בשבת שאם מדליק
שלא במקומו אינו ניכר שמדליק לכבוד שבת.

*
ח .ויעויין בחידושי הגרע"א בסימן רס"ג שהעיר
על דברי הרמ"א בסעיף ד' דאם היה הנר דולק
מבעוד היום גדול יכבנו ויחזור וידליקנו לצורך
שבת .וכתב הגרע"א היינו שהיה דלוק לענין אחר,
כיון דלא היה הדלקה לשבת צריך לחזור ולכבות
ולהדליקה לצורך שבת ,אבל אם ההדלקה היה
לצורך שבת אלא שהדליק בעוד היום גדול א"צ
לכבותו אלא לכתחילה לא ידליק כ"כ מקודם שאינו
ניכר שמדליקו לכבוד שבת אבל בדיעבד שפיר דמי
ומש"כ תוס' כדתניא ובלבד שלא יקדים היינו דבזה
משמע דהמצוה אינה רק שיהיה לו בשבת נר דלוק
אלא דמצות ההדלקה עצמה לצורך שבת
ולכתחילה ראוי שיהיה ניכר שההדלקה לכבוד
שבת .ולפי"ז תלוי הכל אם ההדלקה היא לצורך
שבת או לא ולשון הרמ"א בעוד היום גדול אינו
מדוקדק ובתוס' ובטור לא הזכירו גדול .עכ"ל.
ומשמע שדין זה לכתחילה אבל להדליק שלא
במקומו נראה שזה מעכב וצריך לכבות ולחזור
ולהדליק אפילו שהדליק לצורך שבת .שחשש של
הרואה וכו' מעכב גם בדיעבד] .ובעיקר הערתו על
הרמ"א שנקט בעוד היום גדול יש לציין שכבר
העיר הערה זו רבינו מהרד"ם בחידושים שברביד
הזהב על לשון הרמ"א שכתב כיוצ"ב בסי' תרע"ט
עיי"ש[

+
·ËÚÂÓ ÔÓÊÏ Â„È· ‰ÊÈÁ‡ ÔÈ„· ÌÈ˙ÈÊ ÈÏÈ˙˘‰ Â È·¯ ˙ËÈ˘ ¯Â‡È
Ì‡ ÔÎÂ :‡"Ò ‰"Ú¯˙ ÔÓÈÒ· Ú"Â˘‰ ·˙Î
‰‡Â¯‰˘ ‡ˆÈ ‡Ï ,‰ÓÂ˜Ó· Â„È· ‰ÊÁÂ‡Â ‰˜ÈÏ„Ó
‡Ê"˙˘‰ Â È·¯ ·˙ÎÂ .‰ÊÁÂ‡ ‡Â‰ ÂÎ¯ÂˆÏ ¯ÓÂ
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·‰ÁÈ Ó Î"Á‡Â ÔÓÊ ˙ˆ˜ ‰ÊÁÂ‡ Ì‡ Ï·‡ Ë"˜Ò
.(Ê"Ë) ‡ˆÈ ˙˜ÏÂ„ ‡È‰˘Î
ובסימן תרע"ד ס"א כתב השו"ע מדליקין נ"ח
מנ"ח .וביאר רבינו השת"ז והיינו ע"י פתילות

ארוכות )פר"ח( שיוצאת הפתילה מנר שלה עד
שמגעת לסמוכה לה ומדליק ממנה והשאר מזו לזו
דהדלקה במקומה בעינן )עס"י תרע"ה פר"ח(.
ומבואר שצריך דוקא פתילות ארוכות שאם יגביה
את הנר וידליק לא יצא דהדלקה במקומה בעינן,
ואף על זמן מועט חיישינן שהרואה אומר לצורכו
אדלקה.
ולכאורה הני תרי דיני סתרי אהדדי ,דהנה יעויין
במ"ב בסימן תרע"ד ס"א דכתב ואף דמבואר לקמן
בסימן תרע"ה שצריך להניחה תחילה על מקומה
ואח"כ להדליק ,ר"ל אם נפרש שמגביה את הנר
ומדליק מנר לנר ,כבר כתב הט"ז לקמן שעל זמן
מועט אין להקפיד ע"ז ולדעת שאר האחרונים
דסוברים דעל זמן מועט ג"כ יש להקפיד הכא מיירי
שהיו שניהם קבועים במקומן אכן היה להן פתילות
ארוכות והפתילה מגיע לנר שלפניה וא"צ להסירה
ממקומה.
וא"כ רבינו השתילי זיתים שכתב בסימן תרע"ד
דאיירי בפתילות ארוכות הוא לשיטת הפר"ח
והאחרונים שסברי שעל זמן מועט קפדינן שתהיה
הדלקה במקומה אבל לשיטת הט"ז א"צ לזה שאף
אם מדליק מנר לנר ע"י שמגביה ומדליק לא קפדינן
בזה ,דכיון שהוא זמן מועט וא"כ כיון שבסימן
תרע"ה נקט השת"ז את דברי הט"ז שעל זמן מועט
לא קפדינן א"כ מדוע כתב כאן את דברי הפר"ח
דאיירי בפתילות ארוכות.
אמנם יעויין בא"ר בד"ה ואוחזה בידו ז"ל רש"י
פירש משהדליקה עד שכבתה עכ"ל משמע שאם

אוחזה בידו קצת זמן ואח"כ מניחה כשהיא דולקת
יצא )ט"ז( .וצ"ע דמהלבוש שסיים צריך להניחה
ואח"כ להדליק משמע שאם רק הדליק בידו לא
יצא ,וכן משמע בדרשות מהר"ש )סימן שט"ז( גם
דמי להדליקה בפנים דאף שמניחה מיד בחוץ לא
יצא ,ואולי גם הט"ז מודה לזה אלא מיירי שאוחזה
בידו אחר ההדלקה .ע"כ) .ועי"ש מה שכתב עוד
בזה ליישב את כוונת רש"י(.
ולפי"ז הט"ז מיירי שהדליק במקומה ואח"כ אם
מונחת בידו אחר ההדלקה זמן מועט לא קפדינן
אבל בזמן ההדלקה צריך שתהיה ההדלקה במקומה,
ע"כ בהדלקה מנר לנר שזה זמן ההדלקה שלוקח נר
אחד ומדליק מהשני ,ואיירי שלוקח את הנר שאינו
דולק ומדליק מנר הדולק ,קפדינן גם על זמן מועט
שבשעת ההדלקה אין הנר במקומו .ולפי"ז ניחא ד'
השתילי זיתים כיון דאף לד' הט"ז צ"ל דאיירי
בפתילות ארוכות כיון שהוא שעת ההדלקה.
אלא דעיקר מש"כ הא"ר בד' הט"ז לכאו' א"א
לומר כן בדעתו ,שהרי הט"ז כתב בסימן תרע"ד
ס"ק ב' שאפילו אם מדליק ואוחז נר שהוא רוצה
להדליק ומטלטלו לנר שהוא מדליק ממנו ,ואח"כ
יניחנו במקומו ומוכח מזה שלא קפדינן גם בשעת
ההדלקה על זמן מועט וצ"ע.
אבל מ"מ בד' רבינו השתילי זיתים מתיישבים דברי
הא"ר שלא פסק כד' הט"ז אלא שלא בשעת הדלקה,
אבל בשעת הדלקה קפדינן אפי' בזמן מועט ,וא"ש
שע"כ לא העלה רבינו את ד' הט"ז הנ"ל דסי'
תרע"ד.

+c+c+
˙ÂÓÁÏÓ‰ ÏÚÂ
ì"öæ ïîðäë äîìù óñåé éáø ïåàâä òéôåä å"ëùúä úðù ìù äëåðçä éîéî ãçàá äðù íéòáøàë éðôì
éðôì áøä øîà .éîå÷îä úñðëä úéá ìù úéáä úëåðç úáéñîá óúúùäì éãë ,"úåãåñé" áùåîá
äåîú (æðëùà çñåðá) "...úåîçìîä ìòå ...ï÷øåôä ìòå íéñéðä ìò" :"íéñéðä ìò"á åðà íéøîåà :ìä÷ä
úåîçìî éáäåà éëå ,úåðåçöéðä ìò úåãåäì øúåé äéä íéàúî ,úåîçìîä ìò åðà íéãåî òåãî øáãä
?åðçðà
àì ãåò -äàîåèá äùåã÷ä úîçìî -ïååé úîçìî .éãî íã÷åî -úåðåçöéðä ìò úåãåäì" ,áøä áéùä
,øúåéá íéù÷ä íéáöîä ìëáù ìò .íéîçìð åðàù øáãä íöò ìò íéãåî åðà íééúðéá .äîééúñä
..."íúåãäé ìò æåòá íéîçìð àìà íéòðëð íðéà íéãåäé
)(äãâàáå äëìäá äëåðçä éîé
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·‚„¯ ÏÏ‰‰ ÈÂ¯È˜· ‰ÈÂÏÏ‰ ˙ÈÈ Ú
סומכין עליו ואין עונין לא התיבות עצמן ולא
הללויה מכאן נלמד לשאינו יודע לא לקרות ולא
לענות אם שמע וכיון לבו לשמוע אע"פ שלא ענה
יצא עכ"ל .ותחלה איכא לאקשויי מה חידש רש"י
באמרו ואין עונין לא התיבות עצמן ולא הללויה
הלא מפורש הוא היטב בל' הגמ' ,אמנם רש"י
קשיא ליה הקושיה דלעיל אמאי לא יליף דשומע
כעונה מהוא אומר הללו עבדי ה' והם אומרים
הללויה ,לזה קאמר ואין עונין וכו' ולא הללויה
דאלו היו עונין הללויה אחר ברוך הבא לא הוה
מצינן למילף שומע כעונה כי היכי דלא מצינן
למילף משאר קריאת ההלל כיון דעונין הללויה,
דעניית הללויה עולה במקום קריאת התיבות דהכי
מצות קריאת ההלל ,וא"כ אמירת הללויה אחר כל
דיבור הוי כאמירת כל דיבור וא"כ ליכא לאקשויי
מינה .ע"כ.

א .גרסינן בסוכה פ' לולב הגזול ל"ח ב' אמר רבא
הלכתא גיברתא איכא למשמע ממנהגא דהלילא
הוא אומר הללויה והן אומרים הללויה מכאן
שמצוה לענות הללויה הוא אומר הללו עבדי ה' והן
אומרין הללויה מכאן שאם היה גדול מקרא אותו
עונה אחריו הללויה הוא אומר הודו לה' והן
אומרים הודו לה' מכאן שמצוה לענות ראשי פרקים
אתמר נמי אמר רב חנן בר רבא מצוה לענות ראשי
פרקים הוא אומר אנא ה' הושיעה נא והן אומרים
אנא ה' הושיעה נא מכאן שאם היה קטן מקרא
אותו עונין אחריו מה שהוא אומר הוא אומר אנא
ה' הצליחה נא והן אומרים אנא ה' הצליחה נא
מכאן שאם בא לכפול כופל הוא אומר ברוך הבא
והן אומרים בשם ה' מכאן לשומע כעונה.
ופי' רש"י הוא אומר ברוך הבא והם אומרים בשם
ה'  -וברוך הבא סומכין עליו ,ואין עונין לא
התיבות עצמן ולא הללויה מכאן נלמד לשאינו יודע
לא לקרות ולא לענות ,אם שמע וכיון לבו לשמוע
אף על פי שלא ענה יצא ,וכן למתפללין בצבור
ושליח צבור אומר קדיש או יהא שמיה רבא ישתקו
בתפלתן וישמעו בכוונה ,והרי הן כעונין ,וכשיגמור
הקדושה יחזרו לתפלתן ,וכן יסד רב יהודאי גאון
בעל הלכות גדולות.

*
‡Ï„ ı"È¯‰Ó È¯·„Ó „ÂÓÏÏ ˘È Ì‡‰
·‰ÈÂÏÏ‰ ‰ ÂÚÏ ‰ÚÈÓ˘ Ô ÈÚ
ג .והנה על סמך יסודו זה של מהרי"ץ יש
מתלמדים הסבורים שכבר אין צורך לשמוע תיבות
ההלל מפי המקרא ודי בכך שעונה הללויה ,עד
שכתב אחד מהם שדברי מהרי"ץ הללו באו כביכול
כנגד דברי רבו רבינו מהרד"ם ברביד הזהב סי' י"א
בטעם שני לביטול מנהג הקירוי וז"ל קדשו :שניה,
שהיושבים בב"ה אינם משגיחים על קריאת הש"צ
לשמוע מהו אומר ,דאז קרינן בהו שומע כקורא ,רק
עונים הללויה בסרכא דלישנא לבד ,ואם יש מי
שרוצה לדקדק בשמיעה על הרוב שהש"צ רץ
בריצה אחר ריצה או ממיעוט השגחה או מיראת
קפידת אנשים מהקהל באמרם שמטריח על הצבור
אם ימתין עד סיומם לתיבת הללויה ,והרי נמצאו

*
„˜„È"˘¯· ˜È„ˆ ˙ÏÂÚÙ‰ ˜Â
ב .והנה מהרי"ץ בשו"ת פעולת צדיק ח"ב סי'
ר"מ כתב להקשות למה הוצרך למילף שומע כעונה
מברוך הבא לילף ליה מהא דהוא אומר הללו עבדי
ה' והן אומרים הללויה דממה שאינו עונה אחר
המקרא מה שהוא אומר ש"מ דשומע כעונה .וכתב
לתרץ זה במה שפי' רש"י בהא דאמרינן הוא אומר
ברוך הבא והם אומרים בשם ה' וז"ל :ובברוך הבא
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קרחים מכאן ומכאן ,לא הם קראוהו לעצמם ולא
הש"צ הוציאם ,והפקחים שבהם קורים לעצמם
ויושבים עד שישלים ש"צ קריאתו ונמצא הש"צ
קורא לעצמו ולא הוציא אדם .ע"כ.
ומפורש בדברי רבינו מהרד"ם דבעינן שמיעה לכל
התיבות כדי שתהא שמיעתו חשובה כקריאה ,ולפי
דברי הפעו"צ ברש"י סברו לומר דסגי במה שעונה
הללויה וא"צ לשמוע כל תיבה מפיו של הש"צ ,עד
שכבר שמעתי על אחד חכם בעיניו תועה מדרך
השכל שכבר אוחז ספר בידו בשעת ההלל ואין
מטה אזנו לקריאת הש"צ באמרו שא"צ כלל
לשמוע קריאת הש"צ כיון ששפתותיו דובבות
הללויה על כל פסקא .והנה אין חדש תחת השמש
כי מזלזלים אלו בשמיעת ההלל כבר היו בזמן
רבינו ועליהם צווח רבינו בתשובתו בטעמו
השלישי וז"ל :שלישית אף שהשליח ציבור קורא
כהוגן ,מ"מ יש עוד קלקולים שהרבה מהשומעים
מזלזלים בקריאה ,יש מהם מספרים זה עם זה
וצוחקים זה לזה ,ויש מחפשים בספר אחר איזה
ענין ,שסגולת ההלל להזכיר הנשכחות עד שבין כך
ובין כך אומר ש"צ ברכה אחרונה ואין בידם כלום.
ע"כ.
ולהלן נוכיח בעזה"י בראיות ברורות שמתלמדים
ומתחכמים אלו אין להם על מה שיסמוכו ,ואף
מהרי"ץ לא עלתה על לבו לומר שא"צ שמיעת
התיבות מן הש"צ כדי שתהא שמיעתו חשובה
כקריאה ולהצטרף עם עניית הללויה.

זה הפרק הללויה ואינו סומך על השמיעה בלבד
כדרך שסומך בשאר .ע"כ .הרי דהללויה בא
כתוספת על השמיעה ולא במקום השמיעה .וכ"כ
עוד הריטב"א סוד"ה הוא אומר וז"ל ומדנקט לשון
מצוה בראשי פרקים ובראש הללויה ולא נקיט הכי
באידך אשמועינן דאע"ג דבאמצע הפרק שומע
כעונה אע"פ שלא ענה דבראשי פרקים מיהת מצוה
לענותו שלא יפטור עצמו בשמיעה .ע"כ.
וכן יש לדקדק מדברי פסקי ריא"ז דבעינן שמיעה
שכתב בזה"ל היה שומע מן הגדול אינו צריך
לענות מה שהוא אומר ]אלא[ על כל דבור ודיבור
שזה ]קורא[ השומע עונה אחריו הללויה .ע"כ .הרי
שדקדק והוסיף על לשון המשנה היה 'שומע' מן
הגדול' ,השומע' עונה אחריו.
וכן מוכח מהמשך דברי הריא"ז וז"ל שתק מתחלה
ועד סוף ולא ענה אחריו כלום יצא ,הואיל ונתכוין
לשמוע מן הגדול הקורא ,ששומע כעונה ,אלא
שמצוה מן המובחר לענות ,שנ' ברוב עם הדרת
מלך ,כמבואר בקונטרס הראייות בפרק שלמעלה.
ע"כ.
ומבואר דבאותו גוונא דעונה הללויה וזהו מצוה
מן המובחר היכא דלא ענה הואיל ונתכוין לשמוע
מגדול הקורא יצא ,ועל כן הוקשה לו כיון דשומע
כעונה למה לי ענייה כלל ,ותי' דלמצוה מן המובחר
ענייה בעינן ,ומדלא תי' דענייה איצטריך היכא דלא
נתכוין לשמוע מן הקורא ,אלמא דתרוייהו בחדא
גוונא הוא אלא דבעונה ממש איכא מצוה מן
המובחר.
וכן מתבאר בהדיא בירושלמי ברכות פ"ח ה"ח
דענה ולא שמע לא יצא ,ומוכח שם דקאי נמי על
עניית הללויה ,א"כ מבואר דכל שענה ולא שמע לא
יצא.
והדבר מפורש גם בהמשך תשובת הפעו"צ גופיה
שכתב בזה"ל וא"כ א"צ לגרוס עם הש"צ בלחש כל
דיבור מההלל רק לשמוע ולהטות אוזן לבד וזהו
הלילו לשמוע שריקו"ת הדרי"ם .ע"כ .הרי מפורש
בדבריו שצריך לשמוע ולהטות אוזן לקריאת הש"צ
ושלא כדברי אלו שלא פקחו עיניהם לראות דבריו
לאשורם.

*
·„·¯Ê"‡È¯ È˜ÒÙÂ ‡"·ËÈ¯‰Â È"˘¯ È
ÈÓÏ˘Â¯È· ‰"ÎÂ ‰ÚÈÓ˘ Ô ÈÚ·„ ˘¯ÂÙÓ
ד .וראשונה יש להביא מה שמפורש בדברי רש"י
גופיה דבעינן שמיעה מן הש"צ מלבד עניית
הללויה ,וז"ל בד"ה מנהגא דהלילא לפי שהכל
חייבין בקריאתו ואין הכל בקיאין בו תקנו אחד
קורא ואחרים שומעים והכל עונים מקצת .ע"כ .הרי
מפורש ברש"י דלא סגי בהא דאחרים עונין מקצת
אלא בעינן ד'אחרים שומעין'.
וכן מפורש בדברי הריטב"א בסוגיין כמה פעמים
וז"ל הריטב"א מכאן שמצוה לענות פי' זה נהגו
להיות סימן שהיוצא ע"י גדול עונה אחריו בתחלת

*
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מבין ,וז"ל אפילו לפימ"ש בסי' קצ"ג דאם אינו
מבין אין אחר יכול להוציאו מ"מ בברכה אם אומר
אמן כמוציא מפיו דמי ונראה דאפשר דגם אם אומר
הללויה הוי כמו אמן וכן כתב הרמב"ם בפ"ב
משבועות דכל לשון קבלת דברים וז"ל שם בפ"ב
ה"א ואחד העונה אמן או האומר דבר שענינו כענין
אמן כגון שאמר הן או מחוייב אני וכו' עיי"ש,
א"כ ה"נ נראה דהללויה הוי כמו אמן וכמוציא
מפיו ולכך בסיפא דאם היה גדול מקרה אותו שפיר
אמרינן דעונה הללויה וכה"ג אפילו אינו מבין יוכל
להוציאו אבל אם אינו יכול לומר אפילו הללויה
אפילו גדול אינו יכול להוציאו לכל הפחות לדעתי
צריך שיבין הללויה שרוצה להלל השי"ת אבל אם
אינו מבין צריך לענות אחריו .ע"כ] .ועי' בשו"ת
מהר"ם שי"ק או"ח סי' נ"א שחידש על דרך זה
דאף ב"ה וב"ש הרי זה כעניית אמן[ .וליסוד זה
דעניית הללויה חשיב כעניית אמן ,כוונו עוד רבים
אחריו ובהם בס' משנת יעב"ץ פסח סי' כ'.
ובמה שנקט דגבי עניית אמן יוצא ידי חובה אף
כשאינו מבין הנה כן כתבו כבר הפמ"ג סי' קצ"ג
א"א סק"ד ,והגר"א בס' אמרי נועם ברכות מ"ה ב',
וקדם להם ביסוד זה בתשו' הרדב"ז ח"ג סי' תכ"ה
)תתס"ז(.
והנה עי' בלשון הרשב"א ברכות מ"ב ב' שכתב
בתוך דבריו :תיפוק ליה דעונה אמן כמוציא ברכה
מפיו ,ולא עוד אלא ששומע כעונה ,ע"כ .וכן
מבואר בתשובותיו וז"ל :ודוקא למי שהוא בקי
אינו מוציא בברכת המזון אבל למי שאינו בקי
מוציא וכדאמרינן חכם מברך ובור יוצא .וכל שכן
בעונה אמן שהאומר אמן כמוציא ברכה מפיו דמי.
ע"כ.
ומבואר דעונה אמן עדיף על שומע כעונה ,וטעמא
משום דעונה אמן הרי זה כמברך ואיכא מ"ד דגדול
מן המברך ,עי' ברכות נ"ג ב' ,וא"כ יש מקום לדון
אם בעניית אמן בעינן שמיעת התיבות או דסגי
בעניית אמן ,ולדרך מהר"ם שי"ק יש מקום לפי"ז
לומר כן גם בעניית הללויה.

ה .וראיתי בגליון אור ישראל )ו'( שרצה לחדש
מחלוקת בין הריטב"א ורש"י אם צריך לדין שומע
כעונה בעניית הללויה ,ועפי"ז כתב דנחלקו נמי
לשיטתייהו אי מהני עניית הללויה לבקי ,דלרש"י
דא"צ לדין שומע כעונה וחשיב כאילו אמר בפיו
מש"ה ס"ל דמהני אף לבקי ולהריטב"א כיון דאינו
אלא דין שומע כעונה אינו יוצא הבקי כשם שאינו
יוצא בתפלה.
ברם מדברי המאירי יש להוכיח דלא תליא הא בהא
שהביא דברי רש"י שמהם דקדק מהרי"ץ דיוקו
הנ"ל ,ואח"כ כתב דמ"מ י"מ שהבקיאים אין
סומכין על המקרא אלא שאף הבקיאים אהר שקראו
אותו לעצמם היו נוהגים כן עם שליח צבור .ע"כ.
הרי מפורש דאע"ג דס"ל כרש"י דעניית הללויה
עדיפא משומע כעונה אפ"ה שפיר י"ל דאין יוצא
אלא שאינו בקי ,וביאור הדברים הוא כדהוכחנו
לעיל דאף אי נימא דענייה משוי ליה כאילו הוציא
מפיו אין זה אלא בצירוף עם שמיעתו כל תיבה
מהש"צ דעי"ז חשוב כקורא.
וגם עיקר המחלוקת שעשה בין רש"י להריטב"א
לא ידעתי מקום לזה ,דמה שמפורש בריטב"א
דבעינן נמי שמיעה הנה הדברים כבר מפורשים
ברש"י כנ"ל ומה יש בדברי הריטב"א יותר מדברי
רש"י ,ומה שהביא ממש"כ הריטב"א דבאמצע
הפרק שומע כעונה לא סיים המשך דברי הריטב"א
דאיירי בשומע ולא ענה דבזה הוא דין שומע כעונה
לכו"ע ,ועל כן נראה דאין מחלוקת בפרט זה בין
רש"י להריטב"א ,ואין מחלוקתם אלא בדין הבקי
אם יוצא בעניית הללויה ואין זה תלוי כלל אם צריך
לדין שומע כעונה ,וכנ"ל מדברי המאירי.

*
‡ÔÓ‡ ˙ÈÈ ÚÎ ‰·Â˘Á ‰ÈÂÏÏ‰ ˙ÈÈ Ú Ì
ו .והנה על דרך הבנת מהרי"ץ בדברי רש"י
דבעונה הללויה חשיב כמוציא הדברים בפיו ראיתי
למהר"ם שיק במה שנדפס בס' החתם סופר ובית
מדרשו עמ' קע"ה שכתב דעניית הללויה דמיא
לעניית אמן ועל כן כתב דמהני לצאת אפי' אינו

*
·‰Î¯·‰ ˙ÚÈÓ˘ Ô ÈÚ· È‡ ÔÓ‡ ‰ ÂÚ
ז .והנה בברכות נ"ג ב' למימרא דישראל אף על גב
דלא שמע כולה ברכה עונה וכי לא שמע היכי נפיק
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קכ"ד משב"ז סק"ד פי' דלא איירי לענין לצאת
יד"ח הברכה כי אם ידי עניית אמן.
מכל מקום להלכה נקטינן דלא מהני עניית אמן
בלא שמיעה ,שכן כתב הרמב"ם בהל' ברכות פ"א
הי"א כל השומע ברכה מן הברכות מתחלתה ועד
סופה ונתכוון לצאת בה ידי חובתו יצא ואע"פ שלא
ענה אמן ,וכל העונה אמן אחר המברך הרי זה
כמברך והוא שיהיה המברך חייב באותה ברכה,
היה המברך חייב מדברי סופרים והעונה חייב מן
התורה לא יצא ידי חובתו עד שיענה או עד שישמע
ממי שהוא חייב בה מן התורה כמוהו .ע"כ.
וכתב הכס"מ שם ואע"פ שדברי רבינו שמצריך
שישמע כל הברכה מתחלתה ועד סופה אמורים
אצל יוצא בשמיעה לבד בלא עניית אמן ה"ה
דאפילו עונה אמן אינו יוצא אלא אם שמע כל
הברכה מתחלתה ועד סופה שהרי מאי דמשמע
בגמרא שאינו יוצא אלא בשמיעת כל הברכה בעונה
אמן היא .ע"כ .ובאמת שכדברי הכס"מ בד'
הרמב"ם מוכח מלשון הרמב"ם עד שיענה או
שישמע ממי שהוא חייב בה מן התורה והרי
הרמב"ם איירי בעונה אמן ואפ"ה הצריך שישמע,
ומוכח דאף בעונה אמן בעינן שמיעה.
ועי' תשובות הרמב"ם )בלאו סי' קפ"ד והוא בפאר
הדור סי' ק"א ובלפסיא סי' צ"ח( וז"ל ומה שאמר
הדרתו בפרק הראשון מברכות כל השומע ברכה מן
הברכות מתחילתה ועד סופה ונתכוין לצאת בה ידי
חובתו ,יצא ,ואף על פי שלא ענה אמן ונאמר וכל
האומר אמן אחרי המברך ,הרי הוא כמברך האם זה
אם שמע ונתכוון או ששמע לבד בלא כוונה ,והשיב
הרמב"ם ועונה אמן או שומע צריך בהכרח כוונה,
ואז יצא ידי חובתו .ע"כ .ומבואר דבעינן שמיעה
וכונה.
וכן מתבאר מדברי הרמב"ם פ"ד מברכות ה"ט
שליח ציבור מוציא את הרבים ידי חובתן ,כיצד
בשעה שהוא מתפלל והם שומעין ועונין אמן אחר
כל ברכה וברכה הרי הן כמתפללין .ע"כ .הרי דבעי
שומעין ועונין אמן ולא סגי בעניית אמן בלא
שמיעה.
וכן מתבאר מדברי הטור או"ח סי' נ"ט שהביא
תשובת הרא"ש וז"ל כתב א"א ז"ל בתשובה ברכת
יוצר אור וערבית אנו אומרים עם ש"צ בנחת כי אין

אמר חייא בר רב בשלא אכל עמהן וכן אמר רב
נחמן אמר רבה בר אבוה בשלא אכל עמהן ,ופי'
רש"י היכי נפיק  -קא סלקא דעתך באחד מן
המסובין עסקינן במתניתין .ע"כ .ומבואר דאחד מן
המסובין שצריך לצאת בברכתו אינו יוצא אלא
בשמע כל הברכה ,וכן פירשו שם להדיא בספר
המכתם וז"ל וזה כלל גדול לכל ברכה שהוא חייב
ורוצה לצאת בברכת חבירו צריך שישמע אותה
כולה .וכ"כ בספר השלמה שם וז"ל אבל אכל אינו
יוצא באמן אא"כ שמע כל הברכה .ע"כ .וכ"כ
ראבי"ה סי' קנ"ט דכי אכל לא נפיק בעניית אמן
בלא שמיעה .וכ"ה בראבי"ה סי' קמ"ג.
וכן שנינו בברכות נ"ג א' תנו רבנן היו יושבין בבית
המדרש והביאו אור לפניהם בית שמאי אומרים כל
אחד ואחד מברך לעצמו וכו' אלא בית שמאי מאי
טעמא קסברי מפני בטול בית המדרש ופי' רש"י
מפני בטול בית המדרש  -שבזמן שאחד מברך
לכולם הם צריכים לשתוק מגרסתם כדי שיתכונו
כולם וישמעו אליו ויענו אמן .ע"כ .מפורש בדברי
רש"י דבעינן שישמעו ויענו אמן ולא סגי בלא
שמיעה.
וכן איתא בירושלמי ברכות פ"ח ה"ח ומגילה פ"א
ה"ט שמע ולא ענה יצא ענה ולא שמע לא יצא.
ואמנם מצינו שיטות בראשונים דס"ל שיוצאין
יד"ח בעניית אמן אף בלא שמע כל הברכה ,דהנה
בברכות מ"ז א' הביאו ספר המכתם וחי' הרשב"ץ
והמאירי קושיית הראב"ד מדברי הירושלמי
דמשמע שאם שמע סוף הברכה יצא ,ובגמ' נ"ג ב'
מבואר שצריך שישמע כל הברכה ,ותי' הראב"ד
שיש לחלק בין ש"צ לאדם אחר דש"צ דעתיה
אכולי עלמא וכולי עלמא דעתייהו עליה ,וכששומע
ברכה ממנו אפי' בסוף ברכה לבד יצא ,אבל בשומע
מיחיד אם לא ישמענו בכל הברכה הוא שרוצה
שלא יצא.
ועי' ב"י סי' קכ"ד שנקט בד' רש"י ותוס' דיוצא
יד"ח בעונה אמן אע"פ שלא שמע הברכה ,ועי'
בפר"ח שם שהשיגו ובמאמ"ר ס"ק י"א וס' לשון
לימודים או"ח סי' נ"ה,
ובשיטת תר"י ברכות )ל"ה א' מדפ"ה( בדין אמן
יתומה משמע דלחד תירוצא נפיק יד"ח בעניית אמן
בלא שמיעה ,וכמש"כ במאמ"ר שם ,אך הפמ"ג
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אדם יכול לכוין תדיר עם ש"צ בשתיקה וגם אם
היה מכוין לדברי ש"צ בשתיקה ובאמצע הברכה
היה פונה לבו לדברים אחרים הרי הפסיד הכוונה כי
הפסיק באמצעיתא אבל כשאדם קורא בפיו ואף אם
קורא מקצתה בלא כוונה יצא וכשאני מגיע לסוף
הברכה אני ממהר לסיים לענות אמן אחר ברכת
החזן ע"כ .נראה מדבריו בהדיא דאף באופן שעונה
אמן צריך לכוין דעתו לשמוע הברכה ואם פונה
לדברים אחרים לא יצא ,ולכן לא סגי בעניית אמן
אלא הצריך שיאמר בפיו עם הש"צ .וכ"כ בקרית
ספר פ"א מברכות.
ולהלכה הדבר מפורש בשו"ע או"ח סי' רי"ג ס"ג:
אין יוצא ידי חובתו בשמיעת הברכה ,אפי' יענה
אמן ,אא"כ ששמעו מתחלתה ועד סופה ונתכוין
לצאת בה ידי חובתו והמברך נתכוין ג"כ להוציאו
ידי חובתו .ע"כ] .ועי' גם בסי' קכ"ד ס"ח ובבה"ל
שם[ .והדבר מוסכם מכל הפוסקים ,וא"כ כ"ש
לענין עניית הללויה דבעינן שמיעת כל התיבות.

ענין מאה ברכות מדין לצאת ידי חובת הברכה,
דבעניית אמן איכא חשיבות ברכה ועולה לו למנין
מאה ברכות ,אבל לצאת ידי חובת הברכה בעינן
שיצא ידי חובה כאילו הוציא בפיו התיבות ולזה לא
סגי בעניית אמן.

*
‰ÈÂÏÏ‰ ˙ÈÈ Ú„ ÁÎÂÓ ÈÓÏ˘Â¯È‰ '„Ó
ÔÓ‡ ‰ ÂÚÎ ÈÂ‰ ‡Ï
ט .עוד נראה דאף להסוברים מכח ד' הירושלמי
דבענה אמן יצא ידי חובתו אף בלא שמע ,הכא גבי
עניית הללויה ע"כ לא אלים ענייה דידה כעניית
אמן ,תדע דהרי שיטת הירושלמי ברכות פ"ג ה"ג
ובסוכה פ"ג ה"ט גופיה לפי מה שפירשו בעל
המאור )י"ב א' מדפי הרי"ף( דהאב יוצא על ידי בנו
היינו בעונה אחריו אמן ,וכ"כ הראב"ן סי' קצ"ד
בשם הירושלמי ,והמאירי ברכות כ' ב'] ,ואמנם ד'
הרמב"ן במלחמות דאף להירושלמי איירי בעונה
אחריו מה שהוא אומר[.
ומ"מ לשיטת הראשונים הנ"ל יקשה הא דתנן
במתני' בסוכה מי שהיה עבד או אשה או קטן
מקרין אותו עונה אחריהן מה שהן אומרין ,והא
כיון דעונה הללויה למה צריך לענות אחריהן מה
שהן אומרים ,ועל כרחך דעניית הללויה לא אלימא
כעניית אמן שאמרו בו בגמ' שבועות ל"ו א' אמר
רבי יוסי ברבי חנינא אמן בו שבועה בו קבלת
דברים בו האמנת דברים ,ובגמ' ברכות נ"ג ב' רבי
יוסי אומר גדול העונה אמן יותר מן המברך ,אבל
עניית הללויה אינה אלא קריאת שבח בעלמא
ומש"ה אין מועיל שיחשב כעונה ממש ולכן בזה
אף להירושלמי אין מועיל עניית הללויה לשומע
מפי מי שאינו בר חיובא.
והדבר מתבאר בהדיא מדברי הירושלמי דז"ל
הירושלמי בברכות תני אבל אמרו אשה מברכת
לבעלה ועבד מברך לרבו וקטן לאביו לא כן א"ר
אחא בשם ר' יוסי בי ר' נהוראי כל שאמרו בקטן
כדי לחנכו תיפתר בעונה אחריהן אמן כיי דתנינן
תמן מי שהיה עבד או אשה או קטן מקרין אותו
עונה אחריהן מה שהן אומרין ותהא לו מאירה אבל
אמרו תבוא מאירה לבן עשרים שצריך לבן עשר.
ע"כ .וכ"ה בירושלמי סוכה שם.

*
·„·¯Á"„È ‡ˆÂÈ„ Â"Ó 'ÈÒ È"·‰ È
·¯‰ÚÈÓ˘ ‡Ï· ÔÓ‡ ˙ÈÈ Ú· ‰Î
ח .ומה שמבואר בבית יוסף סי' מ"ו שכתב וז"ל
וכן כתוב בהגהות מיימוניות פ"ז מהלכות תפלה
)אות פ( בשם רא"ם )יראים סי' רנה( דברכות
שמברכין הקוראים בתורה וברכות המפטיר עולין
לשומעיהן לחשבון וכן כתב הרא"ש בסוף פרק
הרואה )סי' כד( ומשמע מדברי ההגהות שם דדוקא
כששומעין אותן ועונין אחריהם אמן ולי נראה
דאפילו אם אומרים אותם בלחש כיון שהשומעים
יודעים איזו ברכה הוא מברך ומכוונים לצאת בה
ידי חובתם ועונין אחריה יוצאים כדאמרינן בפרק
החליל )סוכה נא (:שבבית הכנסת של אלכסנדריא
היו מניפין בסודרין להודיע שסיים שליח צבור
הברכה ויענו אמן אלמא שהיו עונים אמן אף על פי
שלא שמעו הברכה דכיון שיודעין איזו ברכה סיים
די בכך וכמו שכתב רבינו בסימן קכ"ד וכיון שיכול
לענות אמן אע"פ שלא שמע משמע דהכי נמי נפיק
ידי חובת אותה ברכה בכך .ע"כ .ולכאו' זה סותר
להמבואר בסי' קכ"ג שאין יוצאין אלא בשמיעת כל
הברכה ולא סגי בעניית אמן ,וכבר הקשו כן במג"א
סק"ח והפר"ח שם ,ועל כרחך צריך לומר דשאני
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צריך ע"כ לשמוע תיבות ההלל מפי הש"צ ובלא
שמיעה אין יוצא יד"ח.

ופי' בעל החרדים וז"ל וס"ל לירושלמי דהתם דאין
ברכה ואי אפשר בעניית אמן לכך יקרא מלה במלה,
אבל גבי ברכת המזון השומע ועונה אמן אחר כל
ברכה כקורא מלה במלה דמי .ע"כ .הרי מפורש
דבהלל לא שייך עניית אמן.
וכיון שכן מבואר דאין ללמוד מדין עניית אמן
לעניית הללויה ושלא כד' מהר"ם שי"ק ומשנת
יעבץ הנ"ל ,ולכן אף אי נימא דבעונה אמן א"צ
לשמוע כל הברכה מ"מ בעניית הללויה שפיר י"ל
דצריך שמיעה לעיכובא.

*
˙ÈÈ Ú˘ „ÂÒÈÏ ı"È¯‰Ó Í¯ˆÂ‰˘ ÌÚË‰
ÂÈÙ· ¯·„‰ ‡ÈˆÂÓÎ ‰ÈÂÏÏ‰
יא .מאחר שהוכחנו דלדינא הדבר ברור דבעינן
שישמע תיבות הברכה או ההלל מפי הש"צ השתא
יש לבאר א"כ מה הוצרך הפעולת צדיק ליסוד זה
דע"י עניית הללויה הרי זה כמוציא הדבר בפיו ,ולא
שומע כעונה גרידא.
אכן התשובה לזה מבוארת בדברי הפעו"צ גופיה
בהמשך דבריו דאחר שהוכיח כן כתב בזה"ל
והרוחנו מזה דלכתחלה מצינן למסמך לשמוע
קריאה דהלל מהש"צ ולענות אחריו הללויה דעניית
הללויה הויא לן במקום קריאת הדבורים ממש
וא"כ א"צ לגרוס עם הש"צ בלחש כל דיבור
מההלל רק לשמוע ולהטות אוזן לבד וזהו הלילו
לשמוע שריקו"ת הדרי"ם ולא למהר לענות
בלחיצ"ה ולשבש השוכנים סביביו בבהכ"נ .וכן
מפורש בסוכה פ"ג במשנה הלכה י' וז"ל :מי שהיה
עבד או אשה או קטן מקרין אותו עונה אחריהם מה
שהן אומרי' ותהי לו מארה ואם היה גדול מקרא
אותו עונה אחריו הללויה ע"כ .וע"ש ברש"י ורע"ו
שמפורש היטב כפי המנהג .ע"כ.
מבואר דהריוח שיש ביסוד זה הוא דאף לכתחילה
יכול לשמוע מפי הש"צ ולענות הללויה ,וכפי
הנראה אזיל הפעו"צ בשיטת ראבי"ה סי' תקמ"ו
והמאירי בסוכה שם דדין שומע כעונה אינו אלא
בדיעבד אבל לכתחילה צריך לענות ממש] ,וכ"ה
בביאור הגר"א או"ח סי' נ"א[ ,וקרוב לזה שיטת
תוס' בסוכה שם ובברכות כ"א ב' ונזיר ס"ו ב'
דענייה חשיבא הידור טפי ומצוה מן המובחר ,וכן
כתב בס' הבתים ברכות שער ב' אות ב' בשם
הראב"ד וז"ל אע"פ שהשומע כעונה אין ראוי
לפטור עצמו בשמיעה בלבד ,וכתב עליו בספר
הבתים שם ונראים דבריו .וכן היא שיטת ריא"ז
שהובא לעיל דמש"ה צריך לענות הללויה דבזה הוי
מצוה מן המובחר ,ועל כן אי בעניית הללויה לא
הוי אלא כדין שומע כעונה דאינו אלא בדיעבד א"כ
לכתחילה יש לו להוציא התיבות מפיו ,ולכך קאמר

*
ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó˘ ÏÏ‰‰
‡‡„È¯‚ ‰¯È˘ ˙¯Â˙· Â È
י .והנה עדיין היה מקום לדחות כל הדברים דלעיל
ולחלוק על רבותינו הראשונים שהצריכו שמיעה
בצירוף לעניית הללויה ,מכח מה שיש שסברו לומר
דאין חיוב אמירת התיבות בהלל וכל גדרו הוא
שתאמר שירה ,ודרך שירה היא על ידי שאחד אומר
והעם עונין אחריו הללויה ,ולפי"ז אין לנו ללמוד
מהא דבעי שמיעה בברכות אע"פ שעונה אמן
דשאני התם שמחוייב באמירת הברכה משא"כ הכא
לא נתקן החיוב אלא בתורת שירה ותו לא.
אך עיקר סברא זו נסתרת בדברי רבינו האיי גאון
שהובאו בהלכות הרי"ץ גיאת הל' הלל וז"ל ואמר
רבינו האיי לענין הלל שבלילי פסחים שאין מברכין
לפניו כקוראין אלא כמשוררין שירה הן שאחד
אומר דבר זה והנשארים עונין אחריו הללויה .ע"כ.
הרי מפורש בדברי רבינו האיי שבאופן שאין חיוב
אמירת הלל אלא כמשורר שירה אין בו ברכה
לפניו ,ומינה דכיון דתקנו ברכה בימים שתקנו
לגמרו על כרחך דאין זה גדר של שירה אלא חיוב
על כל יחיד לאמרו.
וכן מוכח מתוך הסוגיא עצמה דאמרינן הוא אומר
ברוך הבא והם אומרין בשם ה' מכאן לשומע
כעונה ,אוי נימא דאין חיוב קריאה של תיבות
ההלל אלא אין כאן אלא אמירת שירה א"כ ליכא
ראיה כלל דשומע כעונה ,דליכא חיוב אמירת ברוך
הבא ע"י הצבור וכל דינם הוא לענות בשם ה'
וכדרך עניית הללויה ,אלא ע"כ דאיכא חיוב אמירה
של כל תיבות ההלל ,ומש"ה אף העונה הללויה
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מהרי"ץ שהרווחנו בכך דבענייה זו לא הוי לא הוי
שומע כעונה גרידא ולכתחילה יש לו להטות אזנו
ולשמוע ולענות אחר הש"צ הללויה ,וכפי שמשמע
מדבריו היו כאלו שהיו סבורין דלכתחילה יש לומר
בפיו ממש ועי"ז שבשו את השוכנים סביבותם ,ועל
כן הוצרך לכל יסודו הנ"ל.
וכך צ"ל גם בשיטת הרמב"ם שפי' במרכה"מ
בדעתו דדין שומע כעונה דיעבד ,והכא כתב
שעניית הללויה הוא מצוה מן המובחר ,וע"כ ע"י
עניית הללויה הו"ל לכתחילה ומצוה מן המובחר.

ההלויה הרי זה כקורא ממש ,א"כ א"צ לדין שלוחו
כמותו כלל.

*
„È·¯‰ '„Ï ÌÈ Â˘‡¯‰ È¯·„Ó ‡˙ÚÈÈÒ
ÚÓÂ˘ ˙¯Â˙Ó ‡Â‰ ‰ÚÈÓ˘‰ ÔÈ„„ ·‰Ê‰
‡¯Â˜Î
יג .ונראה לסייע דברי רבינו מהרד"ם מהא
דמבואר ברש"י ברכות נ"ג א' שהובא לעיל שכתב
שיתכונו כולם וישמעו אליו ויענו אמן .ומבואר
דבעינן שיתכונו לברכתו ולא שמיעה גרידא.
וכן יש להוכיח מדברי הסמ"ג שהובא בב"י סי'
קצ"ג דאפילו למאן דאמר מצות אין צריכות כוונה
לצאת ,לשמוע צריכות כוונה .וסתימת דבריו
מוכחא דאיירי בין בעונה אמן בין בשומע כעונה,
וא"כ מבואר דאף בשומע ועונה בעינן כונה לשמוע
ולא סגי בשמיעה גרידא כיון שעונה אמן.
גם מדברי הטור דלעיל בשם הרא"ש מבואר דכל
שמפנה לבו לדברים אחרים אין יוצא ידי חובה,
ונראה דטעמא משום דבעינן לשמיעה שהיא בתורת
שומע כקורא ,ומש"ה לא סגי אלא בהכי.
וכן מוכח גם מדברי הריטב"א שהובא לעיל
שעניית הללויה היא תוספת על השמיעה אלמא
דגדר השמיעה שוה לשומע כעונה ,אלא דבענייתו
איכא תוספת שבזה יוצא אף למצוה מן המובחר
ולכתחילה כמשנ"ת לעיל.
ואמנם להמבואר יש לדון במש"כ האחרונים לעיל
דבעניית אמן יוצאין אף כשאינו מבין ,ואכן סתימת
דברי מרן בשו"ע סימן קצ"ג ס"א משמע דבאינו
מבין אינו יוצא אף על גב דעונה אמן ,ועיי"ש
בשת"ז סק"ב ,ואכמל"ב.

*
‚„¯ ˙ÈÈ Ú· ‡ˆÂÈÏ ˙Î¯ˆ ‰ ‰ÚÈÓ˘‰
‰ÈÂÏÏ‰
יב .אחר שביררנו שלא נחלקו כלל רבינו מהרד"ם
ותלמידו מהרי"ץ דצריך לשמוע הקריאה מפי
הש"צ ,שהדין פשוט שבלא שמיעה אין יוצא ידי
חובתו ,נשוב לעיין בלשון רבינו מהרד"ם שכתב
בטעם דצריך לשמוע משום שומע כקורא .ושמעינן
מלשון קדשו דלא סגי בשמיעה גרידא אלא גדר
השמיעה שתהא חשובה כקריאה ,ונפ"מ שצריך
כונה לשמוע כדי שיחשב כקורא.
גם מדברי מהר"ש מנצורה )מחכמי צנעא לפני
כמאה וחמישים שנה( מתבאר דס"ל שצריך לדין
שומע כקורא שכתב )בדבריו שנד' בבית הלל גליון
ה'( ולפי מנהג הקורים כולם כאחד הנה נראה
מדברי רבי יוסף ן' חיון שהלל הזה אמרו דוד לכל
ישראל בכלל הללויה ולעבדי השם בפרט הללו
עבדי ה' וכו' יעויין שם ומפשט לשונו שאמר
שיאמרו לישראל שיהללוהו לשם יתברך ויאמרו
יהי שם ה' מבורך מעתה ועד עולם שמע מינה
שכולם עונים כאחד ,אבל מכל מקום נראה כי גם
בזה יש לפרש שהחזן מקרא והציבור עונין הללויה
וכאלו הם שאומרים ההלל דשלוחו של אדם כמותו
כמו שאמרו במסכת ברכות פרק אין עומדין יעויין
שם ועיין רד"ק ז"ל .ע"כ.
הרי דמה שיוצאין השומעין מהש"צ הוא ע"י
שקריאתו מתיחסת אליהם כדין שומע כעונה דבזה
שייך לומר שלוחו של אדם כמותו דהיינו שהש"צ
שלוחו להוציאו בקריאתו ואי נימא דע"י עניית

*
יד .אלא דלכאו' יש להקשות על הבנת רבינו
מהרד"ם דצריך לדין שומע כקורא ממה שכתב
מהרי"ץ לדקדק מלשון רש"י דדין שומע כעונה
אצטריך היכא דלא ענה הללויה ,וזה לכאו' שלא
כמבואר בדברי מהרד"ם.
אולם נראה שאין מכך כל סתירה ,דתרתי דיני נינהו
דין 'שומע כקורא' ודין 'שומע כעונה' ,ורבינו נקט
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דבריו בדקדוק גדול שומע כקורא ולא כתב שומע
כעונה ,וביאור הדברים הוא דהנה מקור לשון זה
של שומע כקורא הוא בתלמוד ירושלמי מגילה פ"ד
ה"א לענין מקרא מגילה ,והבבלי נקט לשון שומע
כעונה ,והדברים מדוקדקים ,כי באופן שאנו דנין
לחשוב שמיעתו כקריאה אין צריך לומר שחשוב
כענייה וכגון השומע קריאת מגילה אין כאן מקום
לענייה כלל ,וגדר השומע בזה הוא שחשוב כקורא,
אולם סוגיית הגמ' בבבלי חידשה שהשמיעה
חשובה כעונה דהיינו במקום שתקנו חז"ל שיענה
ולא יסתפק בשמיעה גרידא כגון בברכה שמצותו
לענות אמן וכן בהלל שצריך לענות הללויה ,הוה
אמינא דאע"ג דהשומע מגילה וכיוצ"ב יוצא יד"ח
משום דשומע כקורא מ"מ במקום שמוטל על
השומע לענות אינו יוצא ידי חובתו אלא אם יענה,
קמ"ל דשומע כעונה וחשוב כעונה אמן ועונה
הללויה ויוצא יד"ח בשמיעתו אף במקום שיש בו
עניה] ,אף בלא שיענה[.
ונראה להוכיח כן משיטות הראשונים הסוברים
דשומע כעונה אינו אלא בדיעבד ,וא"כ תיקשי איך
בקריאת מגילה מנהג כל ישראל לצאת לכתחילה

ע"י הש"צ ,וע"כ דשאני התם דליכא ענייה ומש"ה
הוי נמי לכתחילה אבל במידי דענייה בעינן
לכתחילה שיענה ,ולכן כתבו התוס' כן לענין עניית
קדיש וקדושה ,וכן לענין שמע ולא ענה הללויה
שאינו אלא דיעבד.
והא דאמרינן התם בסוכה אתמר נמי אמר רבי
שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר
קפרא מנין לשומע כעונה דכתיב את הדברים אשר
קרא יאשיהו וכי יאשיהו קראן והלא שפן קראן
דכתיב ויקראהו שפן את כל הדברים האלה לפני
המלך אלא מכאן לשומע כעונה ,וכו' ,ולכאו' לא
שמעינן מהתם אלא דשומע כקורא ואיך יליף
מהתם דשמיעה כענייה.
וצריך לומר דהא גופא קמ"ל ריב"ל משום
בר קפרא דאין לחלק בין שומע כקורא לשומע
וכיון דאיכא ילפותא לשומע כקורא
כעונה,
ולאו למימרא שמקרא
ה"ה לשומע כעונה,
כעונה.
אף
דשומע
הא
שמעינן
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‡‡"ËÈÏ˘ È ‡Â¯˜ ‡¯ÊÚ È·¯ ÔÂ‡‚‰ Ï˘ Â¯Ó‡Ó ÏÚ .
·.ÌÈ‚‰ ÓÂ ˙ÂÎÏ‰ ¯Â„ÓÏ ˙Â¯‡‰Â ˙Â¯Ú‰ .

‡‡"ËÈÏ˘ È ‡Â¯˜ ‡¯ÊÚ È·¯ ÔÂ‡‚‰ Ï˘ Â¯Ó‡Ó ÏÚ .
ראיתי את מאמרו הנפלא של הגאון רבי עזרא
קרואני שליט"א ,בעניין אכילת כזית פת בליל יו"ט
ראשון של סוכות ,ושם בסעיף ט' כתב וז"ל:
ולעניין דינא נראה דלגבי חיוב אכילה בזמן ירידת
גשמים בלילה הראשון נקיטינן כדעת הרמ"א דחייב
לאכול בסוכה וכדעת רבינו ]השת"ז[ שהעלה דברי
הרמ"א בזה ,אמנם לגבי הברכה נראה דאף רבינו
מודה בזה דלא יברך כיון שדעת השו"ע לא ברירא
וכמש"כ המשנ"ב בשעה"צ ,שהשו"ע לא קבע בזה
מסמרות ,והובא דעת הגר"א וה"מאמר מרדכי"
שנקטו שהשו"ע פליג ,ומה שהעלה רבינו דברי
הרמ"א הוא משום שאין הכרח לומר בדעת השו"ע
שחולק וכפי שביאר בהקדמתו ,ולכן נקיטינן
להלכה כהכרעת המשנ"ב שצריך לאכול כזית
בסוכה אבל לא יברך לישב בסוכה וכ"פ גם בכף
החיים ,ע"כ.
עוד שם בסעיף ג' וז"ל :ונראה דמכאן דקדק
רבינו ה"שתילי זיתים" ,דכיון שהב"י העתיק בסוף
דבריו את פסק תרוה"ד ,וכל ההכרעה של תרוה"ד
היא על ליל שני שאינו חייב לאכול בסוכה כשירדו
גשמים ,אבל ליל ראשון נראה מתרוה"ד שחייב
לאכול בסוכה גם בירידת גשמים ,ואם נאמר שהב"י
ס"ל כרשב"א שביום הראשון נמי פטור ,מדוע הביא
את תרוה"ד בדין ליל שני ,הרי אפילו בליל ראשון
פטור ,אלא מוכח או דס"ל כהרא"ש ,או שעכ"פ
מספקא ליה בדין זה ,ועל כן העלה רבינו השת"ז
הגהת הרמ"א ,וכמו שכתב רבינו בהקדמתו דבכל
מקום שיש לפרש דעת מרן כהרמ"א אפילו על צד
הדוחק לא השמיט דברי רמ"א וכו' עכ"ד.
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ואחר המחילה הרבתי ,לא זכיתי להבין מה
הכריחו למעכ"ת ,לומר שלדינא יאכל כזית ולא
יברך לישב בסוכה ,וכבר כתב מעכ"ת בסעיף ג'
שמדברי הב"י מוכח דס"ל כתרוה"ד וכנ"ל ,וכ"ה
ברבינו "השתילי זיתים" שהביא הכרעת תרומת
הדשן בסק"כ שכתב ובליל שני א"צ כיון דבקיאינן
בקבועא דירחא וכו' )מ"א ואז"ו ב' ת"ה ,וד"מ
והגמ"י( ,וא"כ צריך לאכול כזית ולברך לישב
בסוכה ,וכן משמע מסתימת הדברים שקשה מאוד
לומר שרבינו "השתילי זיתים" סמך על המעיין
שיבין שיש כאן מחלוקת השו"ע והרמ"א ,ולכן
יאכל כזית ולא יברך ,וביותר שהלשון "וכל זה"
דווקא ברמ"א ,משמע שמשלים את דברי השו"ע,
ולכן נראה מסתימת הדברים ג"כ שיברך לישב
בסוכה.
ומה שכתב בסעי' ג' וז"ל ,וכמו שכתב רבינו
בהקדמתו דבכל מקום שיש לפרש דעת מרן
כהרמ"א אפילו על צד הדוחק לא השמיט דברי
רמ"א ,וכן בסעי' ט' כתב ,ומה שהעלה רבינו דברי
הרמ"א הוא משום שאין הכרח לומר בדעת השו"ע
שחולק וכפי שביאר בהקדמתו ולכן נקיטינן
כהכרעת המשנ"ב שצריך לאכול כזית בסוכה אבל
לא יברך לישב בסוכה וכ"פ בכף החיים ע"כ,
הנה לשון רבינו בהקדמתו וז"ל...:להעתיק לי ספר
השולחן ערוך פשוט ומדברי הגאון רמ"א ז"ל מה
שהוא שייך לדברי השו"ע ,ואפשר שיהיה מוסכם
לדעתו אפילו על צד הדוחק וכו' ע"כ .וכוונתו
פשוט ,היכא שדעת השו"ע ברורה והרמ"א כותב
דין שאפשר שאפילו על צד הדוחק יהא מוסכם

שהעתיקה ב"שתילי זיתים" הוא כפי הכלל שנראה
מדבריו במקום אחר שכשהוא משמיט ההג"ה
מהשו"ע וכותבה ב"שתילי זיתים" כדי לסמוך עליה
בשעת הדחק ע"כ.

לדברי השו"ע אין רבינו משמיטו ,אבל כשלא ברור
דיו מהו דעת השו"ע ,ומדברי רמ"א משמע שכך
דעת השו"ע ,אם סובר רבינו ה"שתילי זיתים"
שהשו"ע חולק ,משמיטו לרמ"א זה כלל ,או
שכותבו בתוך פירושו ,וזהו התועלת הגדולה
בהשמטת רבינו דברי רמ"א לדעת אם חולק על
דברי השו"ע או לא.

אתה הראית לדעת ,דהיכא שאין ברור דעת
השו"ע ,אם חולק על דברי רמ"א או לא ,ורבינו
סובר שרמ"א חולק ,משמיטו רבינו ,ומה דאמרינן
שמשאיר רמ"א כשיכול להתיישב על צד הדוחק עם
השו"ע זהו כשברור דעת השו"ע ,ורמ"א מתיישב
עמו גם בדוחק ,אבל אין הכוונה שרבינו משאיר
רמ"א ,כשאפשר ליישב בשו"ע עם דברי רמ"א,
ולהשאיר דברי השו"ע בספק ,כך בהכרח ,שהרי אם
השו"ע מסכים עם דברי רמ"א ודאי יאכל כזית
ויברך לישב בסוכה ,ואם רמ"א חולק על שו"ע
ובכל זאת העלהו רבינו ,בהכרח שסובר כדברי
רמ"א ויברך לישב בסוכה וזה היפך המכוון ובכאן
לא השמיט רבינו דברי רמ"א וגם לא כתבו בתוך
פירושו והשאיר רבינו דברי רמ"א על כנם ,שכתב
וכל זה דווקא בשאר לילות אבל בלילה הראשון
חייב לאכול וכו' ,א"כ פשיטא שגם מברך לישב
בסוכה ,והנלע"ד כתבתי ,והבוחר יבחר.

וכן מצינו בשו"ת "פעולת צדיק" ח"א סימן
קס"ח וז"ל :וראיתי למורי בספר "שתילי זיתים"
שהשמיט ההגה"ה דסימן תמ"ז ,גם לא הזכיר
מדברי תה"ד בעניין קמח בקמח ,אשר יאמר כי זה
האות ,דמשום דלא ס"ל למרן כן לכן השמיטם,
כדרכו שלא לכתוב רק המוסכם לדעת מרן ,שופריה
דדויד ינהר לעלמין ,ע"כ.
וכן מצינו בשו"ת חן טוב סי' כ"ז להגאון
מוהר"י בדיחי כשהיה בגלות ולא היה ברשותו ספר
"שתילי זיתים" יורה דעה ,ורצה לדעת אם רבינו
השמיט איזו הגה"ה כדי לידע אם הלכה כרמ"א או
לא ,והשיבו לו חכמי הישיבה בזה"ל :דע שהוא
השמיטה מהשו"ע ,והעתיקה ב"שתילי זיתים" בשם
יש מתירין ,מוכח שהגה"ה זו היפך דעת מרן ,ומה

ã
à"èéìù éðàåø÷ àøæò éáø ïåàâä :áúåëä úáåùú
ומש"ה בלילה שניה שהוא דרבנן יש להקל לסמוך
על שיטת סמ"ג ואו"ז.

א .אודות מה שהעיר הגאון רבי חזקיהו דחבש
שליט"א דכיון שהעלה מרן הב"י ורבינו השתילי
זיתים דברי התה"ד ,ונתבאר מכח זה דס"ל שיש
לאכול כזית בלילה הראשון בסוכה אף בירידת
גשמים א"כ אף יש לו לברך .ע"כ.

וא"כ כיון שהעלו הב"י ורבינו דברי תה"ד מוכח
דלא נקטינן כשיטת הרא"ש בתורת ודאי אלא מספק
מחמרינן ועל כן בלילה שניה יש להקל ,א"כ דון
מינה דאף בלילה ראשון אין לו לברך כיון שאין
החומרא אלא מספק] .ויתכן דהרמ"א שלא העלה ד'
תה"ד באמת ס"ל דנקטינן כשיטת הרא"ש בתורת
ודאי ועל כן לשיטתיה אף בלילה שניה יש לו
לברך[.
ב .ומה שהביא מדברי הפעולת צדיק והחן טוב
לכאו' אין בזה ענין לנדוננו ,דהדבר פשוט דבמקום
שהשמיט ההג"ה הטעם הוא מפני שברור שדעת
מרן אינה מסכמת עמו ,וכל דברינו היו לאידך גיסא
במקום שרבינו העלה דברי הרמ"א שאין בזה הכרח

נראה דממקומו הוא מוכרע שלא יברך דהנה
מעיקר דברי תה"ד שפסק דבלילה שני א"צ לישב
בסוכה בירידת גשמים וטעמו דבלילה שניה לא
מחמרינן וסמכינן אסמ"ג ואור זרוע יעו"ש ,ואי
נימא דפסק התה"ד בתורת ודאי כד' הרא"ש וסיעתו
א"כ מה בכך דלילה שניה דרבנן הא מ"מ חייבוהו
רבנן כעין דאורייתא ולמה יש להקל בו לשיטת
הרא"ש ,ועל כרחך דאף לד' תה"ד לא תפס דברי
הרא"ש אלא בתורת חומרא לחוש מספק לדבריו,
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דברי רמ"א ולהשאיר דברי השו"ע בספק .ע"כ .אינו
מובן מש"כ 'כשברור דעת השו"ע' ,דכיון שדברי
רמ"א אינם מתיישבים עם דברי מרן אלא בדוחק,
א"כ דינו של רמ"א לעולם אינו ברור בדעת השו"ע.

שכך דעת מרן בבירור ,דרק במקום שברור שנחלק
מרן על הרמ"א שם השמיט ההג"ה.
ומש"כ לבאר דדוקא במקום כשברור דעת השו"ע,
ורמ"א מתיישב עמו גם בדוחק ,אבל אין הכוונה
שרבינו משאיר רמ"א ,כשאפשר ליישב בשו"ע עם

ããã
·ÌÈ‡¯Â ÌÈÓÈ - ÌÈ‚‰ ÓÂ ˙ÂÎÏ‰ ¯Â„ÓÏ ˙Â¯‡‰Â ˙Â¯Ú‰ .
˙ÂÁÈÏÒ‰ È È„Ó
 , ‡"Î ÛÈÚÒהיה מנין בשעת הסליחות ויצאו מקצתן ,לד' מרן השו"ע אין אומרים הקדיש שבסוף הסליחות
ע"כ .
ראיתי להאיר ומיניה שלדעת רמ"א שם סימן נ"ה שגם שיצאו מקצתן אומר קדיש תתקבל הכי נמי הכא ,
וא"כ אפשר לומר שזה מחלוקת " "ÌÈ˙ÈÊ ÈÏÈ˙˘‰והמהרי"ץ ,שה"˘˙ "ÌÈ˙ÈÊ ÈÏÈהשמיט דברי רמ"א וחיזק
דברי השו"ע ,והמהרי"ץ בסידורו עץ – חיים העלה דברי רמ"א להלכה ,אלא דזה יש להעיר דבשו"ת פעולת
צדיק ח"ג סי' נ' ,הביא דברי רמ"א הנ"ל בסי' נ"ה ,וכתב עליו שהפרי חדש חלק עליו וכתשובות הרמב"ם,
ומשמע שם שפוסק כדעת השו"ע וכתשובות הרמב"ם ,ודלא כהגה"ה הנ"ל וצ"ע.
 , ‚"Ï ÛÈÚÒלא נהגו הכל להתענות בערב ראש השנה אלא יחידים ואנשי מעשה ע"כ.
ראיתי שרבינו " "ÌÈ˙ÈÊ ÈÏÈ˙˘‰בסימן תקפ"א ס"ק י"ז כתב וז"ל :נ"ל דבמקומות אלו שאין מתענין הכל
אין לאמרו )למזמור יענך ה' ביום צרה( ,ואם היו רק יחידים ואנשי מעשה מתענין פשיטא שאין אומרים ,
ומלשון רבינו שכתב אין מתענין הכל  ,משמע שרבים מתענין אבל לא כולם  ,וא"כ יש צד לומר  ,הכריע
רבינו שאין לומר  ,וכידוע לכל לומד וצורב שהיכא שרבינו כותב "נראה לי" ,יש כאן חידוש או הכרעה
חשובה  ,גם מלשון המהרי"ץ שכתב  -הרבה פרושים נהגו להתענות בערב ראש השנה ע"כ .אין משמע
שרק יחידים ואנשי מעשה ,ומעכ"ת התחיל בנוסח ה"˘˙ ,"ÌÈ˙ÈÊ ÈÏÈוסיים בנוסח שלענ"ד אינו מדוקדק
כ"כ הן לרבינו ה"˘˙ ,"ÌÈ˙ÈÊ ÈÏÈוהן למהרי"ץ.

¯‡˘ ˙"È˘ÚÂ ‰ ˘‰
 .Á"È ÛÈÚÒוכן לא נהגו להקריא לתוקע ע"כ.
וראיתי להאיר שבהרבה מחוזות היו מקרין לתוקע וכ"ה מנהג ביצ'א  ,חבור  ,וכ"ה מנהג מקומינו ד'מאר .
 .Á"Î ÛÈÚÒהיום הרת עולם אומרים גם בתפילת הלחש ,והש"צ כשחוזר ואומר היום הרת עולם אומרו
בקול רם בבכי ותחנון להחריד לב העם ע"כ.
ראיתי להאיר שגם בחזרת הש"צ אומרים הציבור היום הרת עולם בקול רם ואח"כ חוזר הש"צ ,והלשון
כאן לוקה בחסר דמשמע שאין הציבור אומרים הרת עולם בחזרת הש"צ .

ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ
 .·"Ó ÛÈÚÒבמנחה בערב יום הכיפורים ,בשאמי נהגו להתפלל לחש וחזרה ,ונהגו לומר הוידוי רק בתפילת
הלחש ולא בחזרה ע"כ.
וראיתי להאיר שבהרבה מקומות אומרים הוידוי גם בחזרה וכ"ה מנהג מקומינו מחוז ד'מאר ומסייע לן
רבינו " ,"ÌÈ˙ÈÊ ÈÏÈ˙˘‰שהשמיט הגהת רמ"א שכתב שאין "חוזר" הש"צ על הוידוי ,והרחיב בס"ק י"ד
שכן דעת השו"ע בב"י וכמו שכתב מעכ"ת בס"ק קי"א עיי"ש .
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˙‰ÏÈÚ ˙ÏÈÙ
 .‡"ˆ ÛÈÚÒסדר אמירת ה' הוא האלוקים ז"פ לר'  È˜¯˘Ó „"¯‰Óאומרים אותו אחר תפילת נעילה
והסליחות קודם תפילת ערבית וכו' ע"כ.
וראיתי להאיר למה שכתב רבינו בסימן ס"א הלכה י"ב  ,ושם כתב השו"ע  ,ה' הוא האלוקים שאומרים
אותו ביום כפור בתפילת נעילה שבע פעמים מנהג כשר  ,וע"ז כתב רבינו ה"˘˙ "ÌÈ˙ÈÊ ÈÏÈבס"ק יט' :
"לפי שמשבחין אותו יתברך שהוא דר למעלה מז' רקיעים וראיה שהרי מצינו בקרא ב"פ גבי אליהו" )ב"י
ב' תוס'( מכאן ראיה למ"ש בקצת סידורים ז"פ של ב"פ דשיבוש הוא .
 , ‚"ˆ ÛÈÚÒאחר התקיעה אומרים כל כלי יוצר וכו' ואח"כ אומרים הפסוק :יבואו ויגידו צדקתו לעם נולד
כי עשה לך בשמחה אכול לחמך ע"כ.
וראיתי להאיר ממה שכתב רבינו בסימן ר"כ ס"ק א' לגבי הטבת חלום וז"ל :ואומרים לו לך בשמחה אכול
לחמך ולא כסדר דר"ת שלו אבל )ב"י( .וכן משמע בסימן תרכ"ד ס"ק יב' שכתב :ואח"כ בשמחה מפני
שאומר במדרש בשעה שישראל נפטרם מב"ה במוצאי יום הכפורים בת קול יוצאת ואומרת להם לך
בשמחה וכו' ע"כ.
 .Ë"ˆ ÛÈÚÒאבל נר שהודלק במוצאי כיפור אין מברכין עליו ע"כ.
ראיתי להאיר שרבינו ה"˘˙ "ÌÈ˙ÈÊ ÈÏÈבסימן רח"צ ,השמיט דברי המ"א שגם כשחל יום הכפורים בשבת
הדין כן ,והעלה דברי השכ"ג רק כשחל בחול .
 , „"ˆ ÛÈÚÒלמנהג השאמי אומר קדיש קודם תפילת ערבית  ,ובס"ק קצ"ג הובא דברי ה"˘˙"ÌÈ˙ÈÊ ÈÏÈ
בסימן תרכ"ג ס"ק יב' שכתב דכיון שאומרים הפסוקים צריך לומר קדיש ,ומזה דייק מעכ"ת דמשמע
שבערבית זו אין אומרים הפסוקים כי א-ל רחום ,והוא רחום ,ה' הושיעה ,שאם אומרים תיפוק ליה שבגלל
זה צריך לומר קדיש עיי"ש.
ראיתי להאיר שמנהג מקומינו מחוז ד'מאר שבכל יום שאין אומרים בו תחנון אין אומרים והוא רחום,
הובא מנהג זה בתכלאל ונה בשם רבו שלמה הכהן ,ואפשר שרבינו כאן מסייע לן ודו"ק  ,ויש לעיין.

ãäã
‡‰ÎÂÁ ˙Â¯ ˙˜Ï„‰· ¯ÂÁÈ
àìô àìå ,÷åã÷ãá úååöî íåé÷áå åéúåëéìä ìëá ì"öæ àðãøåäî íåçð éáø ÷éãöä äéä àìôåî
.äëåðçä úåøð úà ÷éìãî åúåàøì éãë íòô åéìà àá ò"éæ íééç õôçäù äæ äéä
ãåòå äòù äëéç êë .úåøð ú÷ìãäì ïîéñ ìë ïéà ìáà ,íåçð éáø ìù åúéá ãéì íééç õôçä ãîòð
.úåøðä úà ÷éìãîå ùâéð íåçð éáøù äàø -ä÷ìãää ïîæî úåòù ùåìù åøáòù øçàì ÷øå äòù
áøä øçàî éàîìä ,äëéøö àéä ãåîéìå éä äøåú :ìàùå íåçð éáø ìù åúéáì íééç õôçä ñðëð
?äëåðç úåøð ú÷ìãäá êë ìë
íåìù éðôî ,óéãò úáù øð -úáù øðå äëåðç øð ,ò"åùá äëìä ùé :øîàå íåçð éáø åì áéùä
ïéúîî éðàå ,äëåðç øð ú÷ìãäì äúéáä øåæçìî ñðåàá úéðáøä äøçàúä äìéìä äðäå .úéá
äë øåçéàá éú÷ìãä ïëìå ,÷éìãäì ãåò øùôà -íéøò úéáä éðáù ïîæ ìëù àåä ïéãä àìäå ,äì
.ìåãâ
)(æ"ö÷ â"ç êãâéå êéáà ìàù
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`neic `piipra

ë mibdpne zekld ë
æô úøèò íùàøì úéùú
íéâäðîå úåëìä øåãî - äøåñîå äëìä úëøòî

íéðåàâä íéðáøä íã÷ì äãåú éùçø úàæá òéáäì ãáëúî
(á – à øãñ éôì) ä"ä ùãå÷ä úøîùî íéøîåùä äãòä éøåàî

à"èéìù äéøà íäøáà éáø ïåàâä
à"èéìù ñéñá äéøæò éáø ïåàâä
à"èéìù ãåôçî äîìù éáø ïåàâä
à"èéìù éøéáåö øîåùî éáø ïåàâä
à"èéìù çøå÷ ñçðô éáø ïåàâä
à"èéìù çøå÷ äîìù éáø ïåàâä
éâäðî øåøéáá åðéúåìàù ìò úåðòì úåôé íéðô øáñáå áì õôçá åúåàðù
íãòñá àäé àåä êåøá íå÷îä .íäá éåìú íéáøä úåëæå ,íéøåá ìò ïîéú
,àéìòî àøåäðå àôåâ úåéøá êåúî íúëìîî ìò íäéîé êéøàéå
ïåöø éäé ïë ïîà

חנוכה
פתיחה
ÔÂÈ ÔÂËÏ˘Â Ï·· ˙ÂÏ‚
ïåèìùá ìáá úåëìî éãé ìò åðáøåçì ãò íéðù 410 êìîä äîìù úåîéî ãîò ïåùàø úéá
úðùá åðéã úéáå øôåñä àøæò éãé ìò éðù úéá äðáð ïáøåç úåðù íéòáù øçàì .øöðãëåáð
.íìåòä úàéøáì 3408
,ìàøùé õøàá íéðåéä åèìù æàîå ,ìáá úà ïåã÷åî øãðñëìà ùáë ò"áì 3442 úðùá
,úéðåéä äîëçä úøãçä éãé ìò ìàøùé úøåúá äúîçìîá ïåé úåëìî äìçä àéää äôå÷úá
.éðåéä åèñéøà óåñåìéôä ìù åãéîìú äéä ïåã÷åî øãðñëìà ïëù
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Ï‡¯˘È Ï˘ Ì‰ÈÈÚ ‰ÎÈ˘Á‰ ÔÂÈ ˙ÂÎÏÓ
äìèá äôå÷ú äúåàá ïëù ,ìàøùé íòá äìåãâ úéðçåø äãéøé äìç ïåé ïåèìùî äàöåúë
äøåúä úà äìéôùäù ïåé åæ

('ä à"é àø÷éå)

ïôùä úàå àîåçðú ùøãîáå] ,ìàøùéî äàåáðä
.[íéàéáðä éôî

,úéðåéì äøåúä úà íâøúì ìàøùé éîëç ìò [éðåé äéäù] íéøöî êìî éîìú øæâ åæ äôå÷úá
àá êùåçäå êìîä éîìú éîéá úéðåé äøåúä äáúëð úáèá 'çá' :úåìåãâ úåëìä ìòá áúëå
.'íéîé äùìù íìåòì
åàø÷ð íîù ìòå ñåúéáå ÷åãö é"ò ô"òáù äøåúá äøéôëä úòåðú íâ äìçä åæ äôå÷úá
.'íéñåúéáå íé÷åãö'

˙Â˘˜‰ ˙Â¯ÈÊ‚‰
àìù :íä åìàå .ìàøùé íò ìò úåù÷ä úåøæâá íéðåéä åìçä íúåëìî óåñ íãå÷ äðù 52
íëì åáúë .äøåúá å÷ñòé àìù .äìéî úéøá ìèáì .ùãåçä ùåãé÷ ìèáì .úáù øåîùì
úàùðä ìë .íäéô ìò íéîù íù øéëæäì àìù .ìàøùé é÷ìàá ÷ìç íëì ïéà øåùä ïø÷ ìò
åòø÷é åúùàì äáåúë áåúëéù éî .ïúàîåèî åìáèé àìù .äìéçú ïåîâäì ìòáéú
.÷"îäéáá øðä ú÷ìãä ìèáì .íéáøòä ïéá ìùå øçù ìù ãéîú ïáø÷ ìèáì .åéúåòáöà
.øéæç ìåëàì .úåëåñä âç úà ìèáì
.úåöøô â"é åá åöøôå ìëéäáù íéðîùä ìë åàîè ìëéäì íéðåéä åñðëðùëå

‰ÎÂÁ ÒÂ È‡ÂÓ˘Á ˙È· ˙ÓÁÏÓ
ùã÷ì åéðáå éàðåîùç ìåãâ ïäë ïðçåé ìù íáìá 'ä ïúð íìåòä úàéøáì 3590 úðùáù ãò
úéá ïéðáì 214 úðù àåäù 3622 úðùì ãò äîçìîä äëùîðå íéòùøä íéðåéä ìò äîçìî
.íåâøäå íåçöð íéðåéä ìò íãé äøáâå íòéùåäå íúåáà éäìà 'ä íçéø æàù éðù
êô àìà åàöî àìå å÷ãá ,äéä åéìñëá äùîçå íéøùò ÷"îäéá úà êåðçì åàá øùàëå
àìà ÷éìãäì ïîù åá äéä àìå ,ìåãâ ïäë ìù åîúåçá çðåî äéäù øåäè ïîù ìù ãçà
òå÷úî øåäè ïîù åàéáäù ãò ,íéîé äðåîù åðîî å÷éìãäå ñð åá äùòðå ,ãçà íåéì
.ìàøùé õøà ìù äðåôöáù
äùîç ìéìî ïúìçúù åìàä íéîéä úðåîù åéäéù øåãä åúåàáù íéîëç åðé÷úä äæ éðôîå
äìéì ìëá íéúáä éçúô ìò áøòá úåøðä ïäá ïé÷éìãîå ììäå äçîù éîé åìñëá íéøùòå
.(í"áîø) .ñðä úåìâìå úåàøäì úåìéìä úðåîùî äìéìå

M
47

‰ÎÂÁ‰ ÈÓÈ
.à

íëçì ïéãéôñî ìáà ,âéúéðòúå ãôñäá íéøåñàå ììäå áéäçîù éîé íä äëåðç éîé
.ãéåéðôá

.á

ìù éðù è"åéá óàå î"äåçå ç"øá íéøîåàù íùë äëåðçá íéøîåà ïéãä ÷åãéö
åè

. úåéìâ
.â

äòù éöçá äëàìî úåùòì àìù íéùðä åâäðå ,äëàìî úééùòá íéøúåî äëåðç éîé
.æèäùà éãé ìò ñðä äùòðù ïåéë ,úå÷ìåã úåøðäù

.ã

íåòá÷ àìù úåùøä úåãåòñ íä íäá íéáøîù úåãåòñä éåáéø ò"åùá ïøî ÷ñô
çé

æé

. äëåðçá úåãåòñ éåáéøá åðéúåáà åâäð àì ïëìå , äçîùå äúùîì
.ä

.èéäëåðçá áìç éìëàî úìéëàá åâäð àì ïë åîë

.å

.ëñëåéèðà úìéâî äëåðç úáùá àåø÷ì åâäðù ùé

‰ÎÂÁ ¯ ˙ÂˆÓ ˙Â·È˘Á
.æ

ñðä òéãåäì éãë äá øäæäì íãà êéøöå ãàî ãò àéä äáéáç äåöî äëåðç øð úåöî
àìà ìëàé äî åì ïéà åìéôà ,åðì äùòù íéñðä ìò åì äéãåäå ìàä çáùá óéñåäìå
.àë÷éìãîå úåøðå ïîù ç÷åìå åúåñë øëåî åà ìàåù ä÷ãöä ïî

יב

כ"ה לשון הרמב"ם פ"ג ה"ג ,וכ"ה בלשון התכלאליל הקדמונים שכתבו 'והשמחה בשמונת ימי החנוכה ראוי
מדברי החכמים',
יג
שו"ע תר"ע ס"א.
יד
שו"ע שם ס"ג.
טו
שתילי זיתים סי' תר"ע ציין ליו"ד סי' ת"ב סי"ג ,לדבריו בסי' תקמ"ו ובסי' תרפ"ג סק"ב כתב דלא עדיף מיו"ט
דאומרים בו צידוק הדין כמבואר ביו"ד סי' ת"א ס"ו.
טז
שתילי זיתים סק"ג שלא כמנהג מקומות שהביא המשנ"ב סק"ג שאף האנשים אין עושים .וכן הוא מנהגינו שאין
הנשים עושות מלאכה) .כ"ה בעריכת שלחן ,וכן מסרו הגר"ש מחפוד שליט"א והגר"פ קורח שליט"א(.
יז
]שלא כד' המפרשים )מעשה רוקח ועוד( בד' הרמב"ם ]וכ"ה בתכאליל כנ"ל[ שיש מצוה בסעודות מדכתב שהם
ימי שמחה[.
יח
ראה ס' מצפנות יה"ת ,שריבוי הסעודות היה מנת חלקם של הבחורים והילדים שהיו מתקבצים בקבוצות
ועורכים סעודות ומשתה בשמחה וזמרה .וכ"ה מנהג רוב המקומות כפי שהשיבו הרבנים שליט"א] ,אמנם ראה ס'
יהדות חבאן בדורות האחרונים עמ' צ"ו שהיו נוהגים בסעודה[.
יט
ויל"ע למה העלה רבינו השתילי זיתים הגהת הרמ"א סי' תר"ע בענין זה .ויש לציין שיש שנהגו באכילת
זלאבייא) .הגר"ש מחפוד שליט"א( .ומקור לאכילת מאכלים מטוגנים בשמן נמצא בדברי רבינו מיימון אביו של
הרמב"ם הנדפס בקובץ שריד ופליט )קובץ א' ירושלים תש"ה( וז"ל אין להקל בשום מנהג ואפילו מנהג קל
ויתחייב כל נכון לו עשות משתה ושמחה ומעשים לפרסם הנס שעשה השם יתברך עמנו באותם הימים ופשט
המנהג לעשות סופנגין הנקראים בערבי אלספינ"ג והם הצפיחית בדבש ובתרגום האיסקריטין והוא מנהג
הקדמונים משום שהם קלוים בשמן זכר לברכתו וכו' עיי"ש) .מובא בס' מנהג ישראל תורה(.
כ
יש שנהגו לקרותה בעת סעודת שבת בג'עלה ,ויש שנהגו לקרותה בביהכנ"ס אחר קריאת התורה) .הרבנים
שליט"א(.
כא
רמב"ם פ"ד מחנוכה.
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.ç

åìéôà øåëîé àì úáù ìù úåñëá ìáà ìåç ìù úåñëá àìà úåñë úøéëî ïéã ïéà
.áëäé÷ð úåñëá 'åúãáëå' úáùá øîàðù ïåéë äëåðç øðì ù"ëå úáù øð ú÷ìãäì

¯ ‡Â˙È·Â ˘È
.è

óéñåî êìéàå ïàëîå ,ãçà øð úéáä ìòá ÷éìãî ïåùàø äìéìáù èåùôä âäðîä
ãë

âë

úåøð ÷éìãî úéáä ìòá ïéàå . äðåîù åéäé ïåøçà ìéìáù ãò , ãçà øð äìéì ìëá
úéáä éðá ìë àìà íîöòì úåøð ïé÷éìãî úéáä éðá ïéàå ,äëúéáä éùðà ïéðîë
.úéáä ìòá ú÷ìãäá íéàöåé
.é

åë

úà òåîùì éåàøå , åéøåä úéáá åéìò ïé÷éìãîù äîá äáåç éãé àöåé äáéùé øåçá
æë

àìá ÷éìãé åîöòá ÷éìãäì äöåø íàå , äëøáá äáéùéá ÷éìãîù åøéáçî úåëøáä
.çëäëøá

"‰¯ÂÓ"‰
ïëå ,èëúåãøôð úåéñåëá àìå ãçà óåâá úåøð 'ç ùé äáù äøåðîá úåøðä ÷éìãäì ùé .àé
ìåáé÷ úéá äéåùò àéäå "ä'âÅ øÇ ñÀ îÇ " ò"ìá úàø÷ðä äøåðîá ÷éìãäì åðéúåáà âäðî
íìù] ìåâéòá úåéåùòä ïäî ùé ,úåìéúôä íäá çéðäì úåéô äðåîù äùàøáå ãçà
úåøð ÷éìãäì åâäðù úåîå÷î ùé ,ïáìî ïéîë êøåàîá úåéåùòä ùéå ,[ìåâéò éöç åà
úåéåùòä åìàá ÷éìãäì åâäðù úåîå÷î ùéå ,ììåâéòá úåéåùòä åìàá äëåðçä
.àìíéòéáâ äðåîù äá ùéù çô úëåðçá ÷éìãäì åâäðù ùé ïåøçàä ïîæá .ïáìîë

כב

כן עולה מדברי רבינו מהרד"ם בחידושיו רביד הזהב סי' תרע"א.
כג
רמב"ם פ"ד ה"ג ,ושתילי זיתים משמו.
כד
שו"ע תרע"א ס"ב.
כה
כסברת הרמב"ם ,ועי' בשו"ת פעו"צ ח"א סי' קנ"ח שהביא תשו' פרח שושן שהוכיח שמנהג ארץ מצרים בכמה
דברים היפך סברת הרמב"ם ובין הדוגמאות ציין להדלקת נ"ח.
כו
שו"ת החיים והשלום למהר"ח כסאר זצ"ל סי' קצ"ח ,וכן השיב מהר"י צובירי זצ"ל לשואל )בע"פ(.
כז
כ"כ בשו"ת החיים והשלום שם לחוש לד' המרדכי דאף במדליקין עליו בביתו צריך לברך ברכות הרואה ,וכל זה
הוא לחוש לכתחילה ,אך מעיקר דינא קי"ל כד' מרן סי' תרע"ו ס"ג דבמדליקין עליו בביתו אינו מברך ברכת
הרואה ,ומה"ט לא העלה בשתילי זיתים שם ד' מג"א וט"ז שחשו לד' המרדכי.
כח
מהר"י צובירי זצ"ל בתשובתו לשואל )בע"פ(.
כט
רבינו מהרד"ם שו"ת רביד הזהב סי' ה'.
ל
כן היה המנהג מתחילה בצנעא וערי מרכז תימן ,ואע"ג דכתב הרמ"א תרע"א ס"ד שיהיו הנרות בשוה ולא
בעיגול ,כבר תמה עליו רבינו ברביד הזהב וציין לדברי הפר"ח שהשיג על הרמ"א בזה .ובדורות האחרונים
שמענו מהרבנים ומזקנים שגם במקומות הנ"ל נהגו להדליק במלבן ,או בחצי עיגול.
לא
מצפונות יה"ת עמ' קל"א ,וכן נהג הראב"ד האחרון הגר"י יצחק הלוי זצ"ל ,שמנורתו נמצאת למשמרת ביד
יוצאי חלציו.
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,áìäëåðç íùì å÷éìãäù úåøðä íò ãçé ùîù ÷éìãäì åâäð àì úåîå÷îä áåøá .áé
.âìåøåàì ùîúùäì ïúéðù äøåðîì êåîñá øð äéä ììë êøãá ìáà

˙ÂÏÈ˙Ù‰Â ÔÓ˘‰
.âé

.ãìúéæ ïîùá øçáåîä ïî äåöîå êæå ìåìö øúåéä ïîùá ÷éìãäì ùé

,äòù éöç àåäù ÷åùä ïî ìâø äìëúù ãò ÷ìãéù øåòéùë øðá ïîù çéðäì êéøö .ãé
.åìäëøá àìá ,äì÷éìãîå øæåç äæ øåòéùë ïîù äá ïúð àì íàå

‰˜Ï„‰‰ ÌÂ˜Ó
ìò åçéðî äëåðç øð .åè

æì

äéìòá øã äéä ,õåçáî íéáøä úåùøì êåîñä åúéá çúô
çì

. íéáøä úåùøì êåîñä ïåìçá åçéðî íéáøä úåùøì çåúô çúô åì ïéàù
ùîúùäì úéáä êåúá øçà øð êéøöå ,åéãå åðçìù ìò åçéðî äðëñä úòùá .æè
.èìåøåàì
.æé

çúôä ãé ìò äðåúçúä äîå÷á äëåðç úåøð íé÷éìãî åðéúåáà åéä õøàì õåçá
î

çåúôä çúôá àìå ,ìúåëáù áðùàá åà ,ìúåëá òåá÷ä ãçåéî óãî ìò , íéðôáî
.àîíéáøä úåùøì
לב

מפי הרבנים שליט"א ,וכן מתבאר בדברי השתילי זיתים שהשמיט הגהת הרמ"א בסי' תרע"ג ס"א שהביא
מנהג הנחת השמש ,והטעם הוא כמבואר לקמן הערה ל"ט ,אמנם הגר"מ צובירי שליט"א מסר שמנהגם להדליק
שמש והיה מקומו קבוע במנורה במקום גבוה יותר.
לג
הגר"ע בסיס שליט"א ,הגר"פ קורח שליט"א.
לד
רמ"א תרע"ג ס"א .ובתימן הדליקו בשאר שמנים כיון שלא היה שמן זית מצוי) .הרבנים שליט"א(.
לה
שו"ע תרע"ב ס"ב ותרע"ה ס"ב.
לו
שתילי זיתים תרע"ה סק"י ,וכן הכרעת המשנ"ב סק"ח בשם החמד משה ונשמ"א ,וכ"כ הפמ"ג משב"ז סק"ג,
וכ"ז שלא כד' הפר"ח.
לז
ברביד הזהב פי' רבינו דמדאמרינן בס"ז מצוה להניחו בטפח הסמוך לפתח שמעינן דהאי 'על' ר"ל סמוך לפתח
כמו ועליו מטה מנשה.
לח
שו"ע תרע"א ס"ה.
לט
שו"ע שם ,שתילי זיתים סקי"א .ובחי' ברביד הזהב כ' רבינו לדקדק מלשון הרמב"ם ורש"י דא"צ להדליק נר
אחר אלא במקום שבשאר ימים מדליקין שם נר להשתמש לאורו ,וכן העלה בבאור הלכה דקדוק זה ברש"י ]אך
לא דקדק כן בל' הרמב"ם[ ,ומשום כך לא נהגו אבותינו בהדלקת השמש כמובא לעיל.
מ
דברי ש"ח עמ' רע"ו.
מא
וטעמם או משום הרוח שנזכר בתשו' הגאונים דדמי לשעת הסכנה ,או משום הגויים והגנבים שהוזכר
בראשונים ]עי' רבינו ירוחם וארח"ח[ ,ואעפ"י כן השמיט רבינו השתילי זיתים את הגהות הרמ"א בסי' תרע"א ס"ז
וס"ח וסי' תרע"ב ס"ב וסי' תרע"ז ס"ב שהזכיר את המנהג להדליק בפנים ,משום שחלוק הוא ממנהג אשכנז,
שהם נהגו להדליק בפנים לגמרי באופן שאין ההיכר אלא לבני הבית ,אולם באופן שהדליקו אבותינו לא הדליקו
בתוך בית המגורים אלא בקומה התחתונה באופן שעדיין יש היכר קצת גם לבני רה"ר ולא רק לבני הבית ,ועל כן
נוהג בו כל דיני הגמ' והשו"ע שהיו למדליק על פתח החצר מבחוץ] .ומה שהעלה רבינו בסי' תרע"א ס"ק י"ד
ותרע"ח סק"א את דברי המג"א היינו משום דנפ"מ לשעת הסכנה שמדליקין בפנים מעיקר דינא דגמ' ,ואדרבא
מלשונו שם ושם מוכח שאין זה מנהגינו[ .ויש לציין עוד שהגר"ש מחפוד אמר שיש שנהגו להניח מבחוץ ,ולפי"ז
ניחא יותר ד' השתילי זיתים .מאידך הגר"מ צובירי שליט"א והגר"א אריה שליט"א אמרו שהמנהג להניח על פתח
הבית מבפנים באופן שאין היכר לבני רה"ר כלל.
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äëåðç øðå ïéîéî äæåæî àäúù éãë ìàîùî çúôì êåîñä çôèá åçéðäì äåöî .çé
.áîìàîùî
åìéôàå ,âîíéçôè äøùò êåúá åçéðäì äåöîå ,íéçôè äùìùî äìòîì åçéðäì êéøö .èé
äøùòî äåáâù ô"òà ïåìçá äçéðî äéìòá øãäå ,ãîíéðôá íé÷éìãîù ïîæá
.äîíéçôè
.ë

,àöé àì äîà íéøùòî äìòîì åçéðä íàå ,äîà íéøùòî äìòîì øðä çéðäì ïéà
åî

. äð÷éìãéå øåæçéå äðèòîéå äðáëé àìà

‰˜Ï„‰‰ ÔÓÊ
,çîúéáøò úìôúî äàéöéä øçà ÷éìãäì åâäðå ,æîíéáëåëä úàö íò ÷éìãäì âäðîä .àë
.èîúéáøòì äçðî ïéá ÷éìãäì åâäðù ùéå
.ð÷ñåô ìéçúä íàå ,÷éìãéù ãò ãåîìì åà ìåëàì øåñà ä÷ìãää ïîæ òéâäùë .áë
ø÷éò íéé÷éå ÷åùä ïî ìâø äìëúù ãò ÷éìãé íéáëåëä úàöá ãéî ÷éìãä àì .âë
äìëúù ãò ÷ìãéù øåòéù øàùðù äî àìà çéðäì êéøö ïéà äæ ïôåàáå ,äåöîä
.àð÷åùä ïî ìâø
מב

שו"ע תרע"א ס"ז.
מג
שו"ע תרע"א ס"ו ,וכ"פ מהר"י ונה.
מד
שתילי זיתים ס"ק י"ד וכמש"כ מרן בב"י שכן נוהגים כל המדקדקים דלא כמרדכי שכתב שאין דין זה נוהג בזמן
שמדליקין בפנים .וכן אמרו הגר"ש מחפוד שליט"א והגר"א אריה שליט"א .אמנם הגר"ע בסיס שליט"א הגר"מ
צובירי שליט"א הגר"פ קורח שליט"א אמרו שלא נהגו לדקדק בזה.
מה
שתילי זיתים שם.
מו
שו"ע תרע"א ס"ו ,שתילי זיתים ס"ק י"ז בשם הב"י .וכ' הפר"ח שאפי' בירך צריך לחזור ויברך כיון שלא יצא
יד"ח בהדלקה הראשונה] ,ויל"ע למה לא העלה רבינו בשתילי זיתים את דבריו כמו שהעלה דבריו בסי' תרע"ב
סק"ג וסק"ח ,ויתכן משום פשיטותו דכיון דלא יצא פשיטא דצריך לחזור ולברך ,ועי' בפמ"ג א"א סק"ז שדן
במדליק בבית די"ל שלא יברך כיון די"א שבבית הניחו למעלה מכ' אמה יצא ,ובכה"ח ס"ק נ"ג השיב דשאני הכא
דהסיח דעתו והוי מעשה חדש וכו' ,ול"ז להבין דבריו הא כיון די"א שיצא מה בכך שהסיח דעתו הא כבתה אין
זקוק לה ,ואי משום דכיבה במזיד הא נקטינן דאף במזיד אין חוזר ומברך[.
מז
כלשון מרן בשו"ע תרע"ב ס"א 'עם סוף שקיעתה' ,וכפי' רבותינו בשתילי זיתים סי' תרע"א ,ועץ חיים ק"ס ב'
דהיינו צאת הכוכבים] .ועי' שו"ת מהר"י פראג'י סי' מ"ז שמפרש גם בד' הרמב"ם דהיינו צאת הכוכבים[.
מח
שתילי זיתים תרע"א ס"ק כ"ב ,עץ חיים שם ,מהר"ח כסאר שו"ת החיים והשלום סי' קצ"ז שכן מנהג העולם,
מהר"י צובירי זצ"ל בסידור כנסת הגדולה.
מט
וחילוק המנהג נבע בדרך כלל מזמן תפלת ערבית שבמקומות שהתפללו ערבית בצאת הכוכבים הדליקו קודם
ערבית ,ובמקומות שהקדימו להתפלל הדליקו אחר תפלת ערבית ,כמתבאר עיקר זה מדברי רבינו מהרי"ץ בע"ח
ק"ס ב'.
נ
שתילי זיתים תרע"ב סק"ב ,משנ"ב סק"י.
נא
שתילי זיתים סק"ו בשם מג"א ופר"ח .ויל"ע באופן זה אם מדליק על הפתח או מדליק בפנים כיון שכבר כלתה
רגל מן השוק ,ובפשוטו נחלקו בזה הראשונים דמדברי הרשב"א בחי' שבת כ"א ב' משמע שמדליק בחוץ ,וד'
הריטב"א שם שמדליק בפנים דומיא דשעת הסכנה ,ואכמל"ב .ואיכא נפ"מ בזה גם לגבי שיעור השמן שבנר דאי
נימא דמדליק בחוץ ,א"צ ליתן שיעור חצי שעה דלא גרע ממי שמדליק אחר הזמן שא"צ ליתן שמן אלא עד
שתכלה רגל מן השוק ,ואם מדליק בפנים י"ל דצריך שיעור חצי שעה דומיא דמש"כ הפר"ח והפמ"ג לזמן
שמדליקין בפנים ,וכ"ה במשנ"ב תרע"ב סק"ה.
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