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יום ד' א' טבת - יום ג' ז' טבת תשפ"א  ימי החנוכה הקדושים שבוע פרשת מקץ

דף כ''א
אמר רב הונא: פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין 
בחול.  בין  בשבת  בין  בחנוכה,  בהן  מדליקין  אין   - בשבת  בהן 
אמר רבא: מאי טעמא דרב הונא - קסבר: כבתה זקוק לה, ומותר 
להשתמש לאורה. ורב חסדא אמר: מדליקין בהן בחול, אבל לא 

בשבת, קסבר: כבתה אין זקוק לה, ומותר להשתמש לאורה. אמר 
זירא אמר רב: פתילות  זירא אמר רב מתנה, ואמרי לה אמר רבי  רבי 

ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת - מדליקין בהן בחנוכה, 
בין בחול בין בשבת. אמר רבי ירמיה: מאי טעמא דרב - קסבר: כבתה אין 

זקוק לה, ואסור להשתמש לאורה ...

המינים שמדליקים בהם נרות חנוכה
מבואר בגמ’, דלדעת רב מותר להדליק בכל פתילות ושמנים בחנוכה 
בין בחול בין בשבת. וטעמו בחול הוא כיון דכבתה אין זקוק לה ]וממילא 
החשש  אין  ובשבת  גרועים[,  ופתילות  שמנים  שהם  כיון  שיכבה  לחשוש  לנו  אין 

שיבוא להטות אף שהם גרועים כיון שאסור להשתמש לאורה. 

פסקו התוס’ והרא’’ש והרי’’ף והרמב’’ם ]פ”ד ה”ו[ כדברי רב, וכן נפסק 
בטוש’’ע ]סי’ תרע’’ג ס’’א[. 

להיות  שצריכים  הזמן  שיעור  שכלה  דלאחר  הרי''ף  בדברי  ומבואר 
הנרות דולקים ]עי' בזה להלן[ מותר להשתמש לאורה, ובב''י הביא ששאלו 
חכמים  שאסרו  ופתילות  שמנים  בזה  התירו  למה  כן  דאם  להרשב"א, 
להדליק בהם בשבת, הרי לאחר הזמן יוכל להשתמש לאורה ויש לחוש 
שמא יטה. ותירץ הרשב''א דבאמת לא התירו ליתן שמן בנר יותר מחיוב 

ההדלקה. וכן פסק הרמ''א. 

וכן  המובחר,  מן  מצוה  זית  דשמן  שכתב  הרוקח  דברי  הביא  בב''י 
המרדכי כתב שמהר"ם היה רגיל להדליק בשמן זית, וכן הביא הרמ''א, 
וכתב דנוהגים במדינות אלו להדליק בנר של שעוה, כי אורן צלול כמו 
שמן. וכתב במשנ''ב ]ס''ק ד'[ מ"מ מצוה בשל שמן טפי מנרות של שעוה, 
כיון דע"י השמן נעשה הנס. ובשער הציון הביא דברי המחצית השקל, 

נר מצוה שלא להדליק כלל בנר  מהר"ל מפראג בספרו  דדעת 
נעשה בשמן, אבל  דוקא בשמן מפני שהנס  וחלב אלא  שעוה 

אין נוהגין כוותיה.

עוד כתב ]ס''ק ב'[, דאף דגם כל הפתילות כשרות, מ''מ מצוה 
גפן או חוטי פשתן. הנוהגים  מן המובחר ליקח לפתילה צמר 
להדליק ביום ראשון א' ומכאן ואילך מוסיף והולך, צריך שיהיה 
מבני  אחד  לכל  נר  שעושים  אותם  אבל  העיקר,  לנר  דומה  הנוסף 

הבית יכול האחד להדליק נר של שמן והשני של שעוה.  

עוד כתב ]ס''ק ז'[, דאפילו אותן נרות שמוסיפין המהדרין בכל לילה, 
ג"כ אסור להשתמש לאורן.

ג'[ דאת השמש אסור לעשות  ]ס''ק א' ובמשנ''ב ס''ק  המג''א  כתב 
משמנים ופתילות האסורים, דכיון דמותר לעשות תשמיש נגד השמש, 

א"כ חיישינן שמא יטה. 

מצוה תשמיש  ודין  חנוכה,  נרות  לאור  להשתמש  האיסור  טעם 
ניכר  ברש’’י כתב דהטעם שאסור להשתמש לאורה הוא כדי שיהיה 
נר מצוה לפרסם הנס, והר’’ן כתב הטעם דעשאוה דומיא דמנורה דאסור 

להשתמש לאורה.

כנגד  מצוה  תשמישי  להשתמש  שהתיר  הרז’’ה  דברי  הביא  בר’’ן 
וכן  אסורים,  מצוה  תשמישי  גם  דודאי  וכתב  עליו  חלק  והר’’ן  הנרות, 
ויש  ]שם[.  הרמב’’ם  דברי  נראים  וכן  ה”א[,  ]בפירקין  מהירושלמי  מוכח 
שאינם  ושמנים  בפתילות  להדליק  שהתירו  מסוגיין,  גם  כן  להוכיח 
נמשכים כיון דאסור להשתמש ולא יבוא להטות, ואם מותר לצורך מצוה 
יבוא להטות לצורך סעודת שבת ]שהיא מצוה[, ומה שאמרו ]לקמן כ’’ב א’[ 
דגם להרצות מעות אסור ולא אמרו רבותא דאף לצורך מצוה אסור, הוא 
ומה  קל מאוד.  בזה שהוא תשמיש  רבותא  הוא  דהרצאת מעות  משום 
שאמרו ]שם בגמ’[, דלרב אם מדליק מנר לנר שלא ע’’י קיסם מותר דאין 
בזה משום ביזוי מצוה, ולכאורה גם כשמשתמש לצורך מצוה אין ביזוי 
מצוה. יש לומר, דדוקא כשמשתמש לאותה מצוה אין בזה ביזוי, אבל 

לבקשת רבים, צרפנו השבוע את הסוגיא דשבת העוסקת בהלכות חנוכה עם כל הראשונים עד ההלכה למעשה, לזיכוי הרבים לרגל ימי החנוכה

שמעתתא דחנוכה שבת כ"א-כ"ד  פסחים כ"ה-ל"א

העלון מוקדש לעילוי נשמת:
ר' אליהו בן חנה ז"ל

ומרת אסתר בת מרים ע"ה
ת.נ.צ.ב.ה

העלון מוקדש לעילוי נשמת:
הרה"צ רבי שמואל  מרדכי בן סול 

שולמית זצ"ל
ומרת הדרה בת שמחה ע"ה

ת.נ.צ.ב.ה

הודעה חשובה
ניתן להקדיש את העלון מידי שבוע להצלחה או לע"נ, וכן אפשר לפרסם ספרים בלבד בעמוד האחרון של העלון, העלון מודפס ב20,000 עותקים ומופץ בכל הארץ, מלבד 
מנציחים  אתם  אחת  בהקדשה  שבוע,  מידי  איש  ממיליון  למעלה  בו  כך שמעיינים  אנשים,  של  רבות  רבבות  לעוד  נשלח  זה  ומהם  אנשים,  לרבבות  במייל  נשלח  הוא  זה 
זה, מעלת לימוד התורה היא הסגולה  ולימוד התורה של ציבור ענק  זכות הרבים  זוקפים להצלחתכם את  או  וזיכוי הרבים מהגדולים בעולם,  יקירכם במפעל התורה  את 
יופיעו מידי שבוע בעמוד הראשון של העלון! זוכה! רק שני הקדשות  כל הקודם  זו,  לזכות בהקדשה  יותר מכל הסגולות שבעולם, בסכום של 1,000$ תוכלו  והמנוסה  הבדוקה 
או פירסום של ספרים, עמוד שלם 1,000$ וחצי עמוד 500$, בפרסום זה אתם חוסכים הוצאות גדולות של הדפסה והפצה.
ההקדשה פרטי  את  שם  ולכתוב  פינה,  ראש  מכון  שם  על  בקהילות  או  פלוס  בנדרים  לשלם  ניתן  וכן  העמוד.  בתחתית  המופיעים  במייל  או  בטלפונים  לפרטים: 



2

הר”ן.  עכ”ד  זו.  את  זו  כמבטלות  נראות  לצורך מצוה אחרת  כשמשתמש 
דטעם  ]וכתב  אסור  מצוה  של  תשמיש  דגם  כתב  ו’[  סי’  ]לקמן  הרא’’ש  וכן 
האיסור בהרצאת מעות אף שהוא תשמיש של עראי, מ”מ כיון שהוא תשמיש מגונה אסור. 
בעל העיטור  ]סי’ תרע”ג[ הביא דברי  ובטור  ועי’ לקמן בדברי הפוסקים בדבריו[. 

דתשמיש של מצוה מותר, וכדברי הרז’’ה.

ובשו’’ע ]שם ס”א[ כתב : אפילו תשמיש של קדושה, כגון ללמוד לאורה 
אסור ]דעת הרא"ש והר"ן[, ויש מי שמתיר בתשמיש של קדושה ]כדעת העיטור 

והרז"ה[.

הקשה הט’’ז ]ס’’ק ד’[ ע”ד העיטור והרז”ה המתירים להשתמש בה צורך 
מצוה כגון ללמוד לאורה, הא רש"י ביאר טעם האיסור להשתמש לאורה 
כדי שיהא ניכר שהוא נר של מצוה, ואיך מותר ללמוד לאורה הרי הרואה 
יסבור שלא לשם מצות נ"ח הדליקו אלא ללמוד, וגם קשה למה לא חיישינן 
צריך  שבשבת  לומר  ואין  הנ"ל[.  הר"ן  ]וכקושית  מצוה  לצורך  בשבת  שיטה 
שיהיה אחר עימו שיזכרנו שאסור להטות ]וכדין כל נר שבת בסי' ער"ה[, דא"כ 
גם בנר שבת היה צריך להתיר ביש אחר עמו. ולכך נראה, דמה שהתירו 
בעל העיטור בתשמיש מצוה היינו דוקא בדרך עראי, דבזה לא נגרע ההיכר 
חיישינן  ולא  עראי.  תשמיש  בשביל  הודלק  שלא  יודעים  כי  חנוכה  של 
שמא יטה השמנים הפסולים בחנוכה דלא גזרו בתשמיש עראי. וא"כ קיצר 

בשו"ע במה שכתב "יש מי שמתיר", שהיה לו לבאר דהיינו בדרך עראי.

ומתבאר מדברי הט”ז, דלדעת הרא’’ש והר’’ן אסור גם בלימוד דרך עראי, 
שהרי בדרך קבע גם להרז’’ה ובעל העיטור אסור. ובביאור הלכה ]ד’’ה ויש 
מי[ הביא דברי האליה רבה והחמד משה שחולקים עליו, ודעתם דלדעת 
המתירים אף דרך קבע מותר, וא"כ אפשר לומר דדעה הראשונה האוסרת 
הוא דוקא אם הלימוד היה בדרך קבע אבל לא בדרך עראי. והסיק הביאור 
הלכה, דאפשר דבדרך עראי אין להחמיר כלל, ואף בדרך קבע יתכן דלאחר 
שעבר זמן חיוב ההדלקה יוכל ללמוד לאורה. ויותר טוב אם הוא חול ואין לו 

נר אחר ללמוד לפניו שיכבנה לאחר כלות השיעור ויחזור וידליקנה.

מהנר ידיו  כשמרחיק  חנוכה  נר  לאור  מעות  להרצות  מותר  אם 
מעות  הרצאת  באיסור  שהחידוש  שכתב,  הרא"ש  דברי  למעלה  הבאנו 
עם  ידיו  שמקרב  בדבר  גנאי  שיש  כיון  מ"מ  עראי  תשמיש  שהוא  שאף 
המעות לנר, אסור. וכן משמע לשון הגמ' דאסור להרצות המעות "כנגד נר 
הרא"ש דבתשמיש עראי שאינו  ]שם[, דנראה מדברי  הב"י  חנוכה". וכתב 

של גנאי מותר, וכן הדין למנות מעות אם יכול להרחיק ידיו מהנר.

ולשון השו"ע ]שם[ ... ואפילו לבדוק מעות או למנותן לאורה אסור ]ולא 
חילק החילוק הנ”ל[. 

ובט"ז ]ס"ק ג'[ האריך לדחות דברי הב"י בזה, וכתב דצריך לגרוס בדברי 
הרא"ש שהרצאת מעות הוא תשמיש עראי ואינו מגונה, שהרי הרא"ש בא 
כיון שכל תשמיש אסור  באיסור הרצאת מעות  לפרש מה החידוש שיש 
לאורה, וע"ז תירץ דהחידוש בהרצאת מעות הוא  אף שהוא תשמיש שאינו 
קבוע, ולתירוץ זה אין צורך בתוספת שהוא של גנאי. והטעם שאף תשמיש 
שאינו של גנאי לא נאסר, שהרי אמרו בגמ' ]לקמן כ"ב א' ובסי' תרע"ד[ לענין 
להדליק מנר לנר ע"י קיסם שהוא משום ביזוי מצוה, וכן ליהנות מנוי סוכה 
ברמזים  וכן  מהם.  ליהנות  מצוה  ביזוי  משום  שהוא  ]שם[  בגמ'  שמבואר 
ובטור לא הזכיר גנאי. ולכך בכל גווני אסור להשתמש לאורה אפי' אין ידיו 

סמוכות לנר וכמשמעות השו"ע.

וכן המג’’א ]ס’’ק ב’[ הביא דהב"ח פסק להחמיר בזה, וכן מבואר בסמ"ק 
וספר התרומות דאפילו לאכול אצלו אסור, וכן משמע מסי' תרע"ח בדין 
להשתמש  מותר  ואם  ביתו,  שלום  משום  חנוכה  לנר  קודם  שבת  שנר 
בה  וישתמש  בביתו  וידליקנה  חנוכה  נר  יקנה  ביזיון,  של  שאינו  תשמיש 
שימוש שאינו של ביזיון ויהיה גם שלום בית. ועל כרחך כל תשמיש אסור. 

וכן נהוג. וכן פסק במשנ’’ב ]ס’’ק י’[. 

כל  י’’א[, דדוקא בזה שהוא עכ"פ תשמיש עראי, אבל  ]ס’’ק  ומ”מ כתב 
שאינו משמש כלום רשאי לישב בביתו בשעה שנר חנוכה דולקת, ובשער 
הציון הביא, דיותר מזה כתב הפרי חדש והובא בשערי תשובה, דלילך לאור 
נר חנוכה לראות שלא יכשל שרי, דלא מחוייב להעצים עיניו, ולא מקרי 

תשמיש.

דאי  לאו,  מן השוק. מאי  רגל  עד שתכלה  ... מצותה משתשקע החמה 
כבתה הדר מדליק לה - לא, דאי לא אדליק - מדליק. ואי נמי: לשיעורה. עד 
שתכלה רגל מן השוק, - ועד כמה - אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: עד 

דכליא ריגלא דתרמודאי.

מן השוק",  רגל  "עד שתכלה  בדין  נאמר  מה  פירושים  ב'  בגמ'  מבואר 
מן  רגל  כלתה  שלא  זמן  כל  להדליק  שיכול  בזה  נאמר  הראשון  דלפירוש 
השוק ]ואח"כ כבר אינו יכול להדליק[, ולפירוש השני נאמר בזה ששיעור השמן 
שבנר צריך להיות כשיעור הזמן שמתחילת זמן ההדלקה עד שתכלה רגל 
מן השוק ]ולעולם יכול להדליק גם אח"כ[. ונבאר בס"ד ההלכות הנובעות משני 

תירוצים אלו.

זמן ההדלקה 
הזמן  דלפי התירוץ הראשון שבגמ' אחר  הר"י פורת,  תוס' בשם  כתבו 
שתכלה רגל מן השוק אינו יכול להדליק, ולכן צריך להדליק בזמן. אמנם 
אף אם לא איחר ידליק, שהרי לתירוץ השני שבגמ' דין זה של "עד שתכלה 
כתב,  והר"י  בנר.  לשים  שצריך  השמן  שיעור  לגבי  נאמר  השוק"  מן  רגל 
דבזמן הזה שמדליקים בפנים ואין היכר לבני רה"ר יכול להדליק גם אחר 
הזמן הזה. וכ"כ הרא"ש. והר"ן כתב, דמ"מ עדיף להדליק בזמן משום זריזין 
מקדימים למצוות. אמנם הרמב"ם ]חנוכה פ"ד ה"ה[ פסק דאחר שכלתה רגל 

מן השוק אינו מדליק. כמו"כ כתב שם שאין להדליק קודם שקיעה.

וכתבו הרי"ף והרא"ש והרמב"ם ]פ"ד מחנוכה ה"ה[, דשיעור שתכלה רגל 
מן השוק הוא 'חצי שעה' אחר שקיעת החמהא. 

צריך  בשבת  שהרי  הזה,  הזמן  קודם  גם  להדליק  דיכול  הר''ן,  וכתב 
להקדים הדלקתו לפני שקיעת החמה לרבה הסובר ]לקמן ל''ד ב'[ דמשעת 
להדליק  דאין  בה''ג משמע  דבדברי  כתב  אך  בין השמשות.  הוי  השקיעה 
עד  השקיעה  דמשעת  שם[  ]לקמן  יוסף  כר'  דסובר  וצ''ל  שקיעה,  קודם 
שהכסיף העליון והושוה לתחתון הוי יום. ]ובדברי הרמב''ם הנ"ל מבואר כדברי 

בה''ג. ב"י[.

הזה  דבזמן  הנ"ל  והרא"ש  התוס'  דברי  הביא  תרע"ב[  ]סימן  והטור 
שמדליקים בפנים אי"צ לדקדק בזה, ומ"מ כתב בשם הסמ"ג דנכון להדליק 
בעוד בני הבית ערים. והוסיף וכתב, שלדידן שמדליקים בפתח הבית ויש 
היכר לעוברים ושבים, יש לדקדק להדליק בזמן שלא כלתה הרגל מן השוק. 

קודם  להדליק  דיכול  הר"ן  לדעת  דגם  אבוהב,  מהר"י  בשם  הב"י  כתב 
השקיעה, מ"מ צריל לתת בנר שיעור של שמן עד שתכלה רגל מן השוק.

נר חנוכה קודם שתשקע החמה,  : אין מדליקין  ]סעיף א'[ כתב  ובשו"ע 
ובה"ג.  הרמב"ם  ]כדעת  מקדימים  ולא  מאחרים  לא  שקיעתה,  סוף  עם  אלא 
והלשון "סוף שקיעתה" הוא מהטור. ועי' להלן[. ויש מי שאומר שאם הוא טרוד 

בזמנינו  האם  פ"ו[ מסתפק,  סי'  ח"ו  קמא;  סי'  ]ח"ב  וזמנים  מועדים  בספר  א 
שהשתנו הרגלי האנשים ומצויים אנשים רבים בערים וברחובות עד שעה 
מאוחרת, אם נשאר חיוב ההדלקה שיעור 'חצי שעה', או שכיום חייב ליתן 
שמן לשיעור ארוך יותר, כיון שרגילות רובא דאינשי לשוב לביתם בשעה 
בזמן  הוא  כיום  השוק'  מן  רגל  שתכלה  'עד  דזמן  ומסיק  יותר.  מאוחרת 
מאוחר יותר, ותלוי ועומד זמן זה לשינוי ההרגל מושבות אחב"י, דבכפר 
והסכים עמו  רב.  זמן  הוא  גדול  ובכרך  מועט,  זמן  הוא  'עד שתכלה'  קטן 
הגרש"ז אויערבך זצ"ל בס' הליכות שלמה ]ח"ב פט"ו סעי' ח'[. וע"ע בספר 

'משמרת שלום' ]קוידינוב, סי' מ"ח סעי' א'[.

ומצאו סייעתא לדבריהם מלשונו של הרמב"ם ]שם[ "עד שתכלה רגל מן 
השוק וכמה הוא זמן זה כמו חצי שעה או יתר", ומהו 'או יתר', על כרחך 
דתלוי בשינוי הרגל האנשים במקומות שונים ]ובריטב"א עמ"ס שבת הנדמ"ח 
במהדורת מוסד הרב קוק, כתב בזה"ל: ובכל מקום הדבר הזה כפי מה שהוא, והמנהג הפשוט 

ששיעורו כל זמן שחנויות מוכרים שמן וכיו"ב פתוחות. ע"כ. והמהדיר ציין שם שחידוש 

זה לא מצאנו למי מהראשונים, ולהנ"ל יסוד דבריו מבוארים גם ברמב"ם[. ולפי"ז העלו 

וגם  כפי חילוק המקומות,  ליותר מכדי חצי שעה  בנר  לדינא להניח שמן 
לאסור כיום לכבות נר הדולק אחר חצי שעה ]דלא כפסק השו"ע סי' תרע"ב סעי' 

ב', וכפי שהבאנו להלן[. ע"כ דבריהם. והוא חידוש גדול לדינא.
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יכול להקדים מפלג המנחה ולמעלה ]דעת הר"ן[, ובלבד שיתן בה שמן עד 
שתכלה רגל מן השוק ]כמש"כ מהר"י אבוהב[.

הוא  דהזמן  השו"ע  שכתב  שמה  הב''ח,  בשם  א'[  ]ס''ק  המג''א  וכתב 
סוף שקיעת החמה ]וכ"ה הוא גם לשון הטור[, היינו צאת הכוכבים ]ובשעה''צ 
סתם  דהמחבר  א'[,  ]ס"ק  המשנ''ב  ע"ז  וכתב  במרדכי[.  להדיא  איתא  דכן  הביא 
חנוכה  נר  הדלקת  דזמן  בגמרא  שאמרו  דמה  דס"ל  וסייעתו  הטור  כדעת 
הוא משתשקע החמה היינו סוף שקיעה, אבל באמת יש הרבה ראשונים 
רבע  בערך  והוא  שניהב,  שקיעה  תחלת  על  הוא  הגמרא  דכונת  הסוברים 
שעה קודם צאת הכוכבים. ובביאור הלכה ]ד''ה לא[ כתב, שדעת הרמב"ם 
להדליק בשקיעה ממש. ואותם האנשים הנוהגים להתפלל מעריב בזמנו 
דהיינו אחר צאת הכוכבים, נכון לנהוג כן לכתחלה להדליק קודם מעריב, 
חצי  כדי שתדלק  בה שמן  יטיל  אכן  הגר"א.  נהג  וכן  וקציעה,  במור  וכ"כ 
שעה אחר צאת הכוכבים. ואם לא הדליק מקודם והגיע זמן צה"כ, יקדים 
דאורייתא.  שהיא  ק"ש  מצות  בה  יש  וגם  תדיר,  דהוא  מעריב  להתפלל 
ודע, דאפילו הנוהגים תמיד להדליק אחר תפלת ערבית, מן הנכון שיכינו 
עכ"פ השמן בתוך הנרות קודם תפילת ערבית, כדי שיהיה מוכן תיכף אחר 
תפלת ערבית להדליק, דאם יעשה הכל אחר תפלת ערבית בודאי יש לחוש 

שיעבור עיקר זמן הדלקתו, והוא חצי שעה מדינא דגמרא.

כתב בברכי יוסף ]הביאו בשער הציון ס''ק ה'[ דנקטינן להלכה כדברי היש מי 
]ס''ק  במשנ''ב  וכתב  יוכל להדליק מפלג המנחה.  שאומר דאם הוא טרוד 
ג'[ דהיינו שעה ורביע קודם צה''כ. עוד כתב ]ס''ק ד'[ דאם לא נתן בה שמן 
ומ"מ  וידליק,  שמן  בה  ויתן  יחזור  יום  בכל  כנהוג  שעה  חצי  כשיעור  רק 
לא יחזור ויברך. וכתב בשער הציון דאם הדליק קודם פלג צריך לכבותה 

ולחזור ולהדליק.

עוד כתב השו"ע ]סעיף ב'[ : שכח או הזיד ולא הדליק עם שקיעת החמה, 
מדליק והולך עד שתכלה רגל מן השוק, שהוא כמו חצי שעה שאז העם 
עוברים ושבים ואיכא פרסומי ניסא ... ומיהו ה"מ לכתחלה, אבל אם עבר 
וכתב  הנ"ל[.  כהרמב"ם  ]ודלא  הלילה  כל  והולך  הדליק, מדליק  ולא  הזמן  זה 
: יש אומרים, שבזמן הזה שמדליקין בפנים א"צ ליזהר ולהדליק  הרמ"א 
קודם שתכלה רגל מן השוק ]כמש"כ תוס' בשם ר"י[, ומ"מ טוב ליזהר גם בזמן 
הזה ]כמש"כ הר"ן מטעם זריזין, והטור מטעם שיש היכר לעוברים ושבים מפתח הבית[. 

וכתב המג''א ]ס''ק ו' ובמשנ''ב ס''ק י''א[, דכל הלילה היינו עד עמוד השחר, 
לברך  אין  ישנים  אם  אבל  נעורים,  הבית  בני  אם  דוקא  והיינו  ובברכה. 
אלא  מברך  היה  לא  הגמ'  שבזמנן  דכמו  ברכה,  בלא  ידליק  אלא  עליהם, 
בזמן פרסום הנס, ה"נ בזמן הזה שמדליקים בבית שצריך להיות ניכר לבני 
הבית. ואם בא לביתו קודם עלות השחר ומצא בני ביתו ישנים, מן הנכון 
שיקיצם כדי שיוכל להדליק בברכה. והביא ע"ז בשער הציון מדברי ספר 
יקיץ  חמד משה שדעתו דאם שכח או נאנס ולא הדליק עד שישנו כולם 
ב' או ג' מהם וידליק, ואף אם אי אפשר להקיצם מכל מקום ידליק ויברך. 
ברכה.  בלא  ידליק  איש  שאין  במקום  אדם  שאם  הסובר  כהמג"א  ודלא 
ובספר שלטי גבורים כתב בשם ריא"ז דאף אם הוא בין הגוים לבדו צריך 
להדליק, ומשמע מדכתב כן בפשיטות, שידליק בברכה. וכתב השער הציון 
ע''ז דספק ברכות להקל, ומכל מקום מי שרוצה לנהוג כדברי החמד משה 

ולברך, אין מוחין בידו.

שיעור השמן הניתן בנר, ודין השמן לאחר שהנר כבה
פירש"י, דלהתירוץ השני בגמ' שדין זה של נאמר לענין שיעור השמן, 
היינו שצריך ליתן בנר מתחילה כמות של שמן בשיעור זה. וברי"ף והרא"ש 

ב וכן מוכח לכאורה מדברי הר’’ן הנ’’ל שכתב בדעת הרי’’ף דסובר כר’ יוסף 
ועי’  ההדלקה.  זמן  הוא  ואז  השמשות  בין  שאינו  שקיעה  אחר  זמן  דיש 

בטוש’’ע סי’ רס’’א בביאור ענין שקיעה שניה. 
בספר חוט שני ]עמ’ שי”ח[ הביא שמרן החזו”א נהג להדליק נרות חנוכה 18 
דקות לאחר שקיעת החמה. וביאר שם טעמו מצד שהוא זמן צה”כ לאיזה 
שניה.  שקיעה  בתחילת  הוא  ההדלקה  שזמן  סוברים  שיש  וגם  שיטות, 
ובאגרות משה ]או”ח ח”ד סוף סי’ ק”א[ כתב להדליק 10 דקות אחר השקיעה, 
נהג  והגרי”ז  ע”א[.  עמ’  יצחק  ]שבות  אלישיב  הגרי”ש  מרן  הורה  וכן  עיי”ש. 
ע’[  סי’  ]ח”ז  נדברו  אז  ובשו”ת  הרמב”ם,  וכדעת  בדיוק  בשקיעה  להדליק 

הביא שכן הוא מנהג ירושלים עפ”י תלמידי הגר”א.

לאורה  להשתמש  או  לכבותה  רוצה  הזמן  אחר  אם  דה"ה  בזה,  הוסיפו 
הרשות בידו. 

כתבו הרי"ף והרא"ש לתירוץ השני דהוא לשיעורא, דהיינו שצריך ליתן 
שמן לתוכה כדי שתהא דולקת והולכת עד השיעור הזה, ואם היתה דולקת 
והולכת עד השיעור הזה ורצה לכבותה או להשתמש לאורה, הרשות בידו. 

ונשאר  כבתה  דאם  שכתבו  הגאונים  מקצת  כדברי  שאי"ז  הר''ן,  וכתב 
הימים.  בשאר  וכן  שני,  ביום  ומדליק  עליו  מוסיף  ראשון  ביום  בנר  שמן 
ואם נשאר בה ביום אחרון עושה לו מדורה ושורפו במקומו שהרי הוקצה 
למצותו ]כ"ה בשאילתות דרב אחאי סי' כ"ו שאילתא ב' ובמרדכי בשם ילמדנו ופסיקתא 
רבתי[. וכתב שלפי דבריהם יש לחלק בין זה לעצי סוכה ונוייה ]דמבואר בביצה 
כיון  החג  לימי  רק  אותם  מקצה  דשם   בהם[,  להשתמש  יכול  הזמן  דאחר  ב'  ל' 
שעשויים להשאר אחר החג, אבל שמן ופתילה שעשויים להתבער לגמרי 
כשנותנם בנר מקצה אותן למצותן לגמרי, שאין אדם מצפה אימתי תכבה 
לנר של שבת  דומה  אינו  וכמו"כ  אסורים.  הן  הרי  נשתיירו  אם  ולכן  נרו, 
שעשוי להיות כולה למצותה ואפילו הכי נהנין אחר השבת מן השמן ומן 
הפתילה, דשם אף בעודו דולק למצותו מותר להנות ממנו ]שהרי עיקר מצותה 
ד''ה  א'  מ''ד  לקמן  תוס'  ]ועי'  חנוכה  בנר  כן  שאין  מה  השבת[,  ועינוג  לכבוד  היא 

שבנר[.

אמנם הרא"ש, אף שכתב כאן כדברי הרי"ף דאחר הזמן יכול להשתמש 
שהשמן  הנ"ל  הגאונים  דברי  הביא  ט'[  ]סי'  הסוגיא  בהמשך  מ"מ  לאורה, 
קדוש וצריך לעשות לו מדורה וכנ"ל. וכן הטור ]סי' תרע"ב ותרע"ז[ הביא את 

שתי ההלכות האלו.

והקשה הב"י, דלכאורה ההלכות האלו סותרות זו את זו ]וכמו שכתב הר"ן 
מהר"י אבוהב, שבאופן שנתן השמן בנר ולא הקצהו  להדיא[. ותירץ בשם 
אלא לשיעור זמן הדלקה באמת יכול אחר כך להסתפק ממנו, אבל כשנתן 
השמן בנר בסתם אז הוקצה למצות נר חנוכה ]ובט"ז ס"ק א' הקשה על תירוץ 
זה, דבסנהדרין מ"ח א' משמע בדין מותר המת לדעת רבא שם, דאפילו אם פירש שמקצה 
יותר מהנצרך למת לא נאסר[. עוד תירץ הב"י, שאם נתן בה שמן יותר מהשיעור 
יכול להנות ממנו אחר שדלק כשיעור, דלא הוקצה למצוה אלא השיעור 
הצריך בלבד, אך בשנותר מהשמן הצריך לשיעור הדלקה ]וכגון שנכבה הנר 

בתוך הזמן[ הוקצה למצותו. וכ"כ בהגה"מ. 

עוד כתב הטור, שאם נתערב ממנו ואין ששים לבטלו אין להוסיף עליו 
כדי לבטלו.

יכול לכבותה  יותר  ... ואם נתן בה   : ]סימן תרע"ב סעיף ב'[ כתב  ובשו"ע 
לאחר שעבר זה הזמן, וכן יכול להשתמש לאורה לאחר זה הזמן.

הצריך  מן השמן  ביום השמיני  הנותר   : ד'[  ]סימן תרע"ז סעיף  כתב  ומ"מ 
הוקצה  שהרי  עצמו  בפני  ושורפו  מדורה   לו  עושה  הדלקה,  לשיעור 
למצותו; ואם נתערב בשמן אחר ואין ששים לבטלו, יש מי שאומר שאין 
המצוה  זמן  לשיעור  הנצרך  השמן  דדוקא  בב"י  ]וכתירוצו  לבטלו  כדי  עליו  להוסיף 

נאסר[.

והביא המג''א ]סי' תרע"ז ס''ק י' ובמשנ''ב סי' תרע''ב ס''ק ז'[, דהסכימו כמה 
אחרונים דלכתחלה טוב להתנות שאינו מקצה השמן אלא לשיעור הדלקה, 
נתן בסתם הקצה למצותה הכל.  משום דיש מן הפוסקים שסוברים דאם 
עוד כתב ]סי' תרע''ב ס''ק ד' ובמשנ''ב ס''ק ח'[, דיש מחמירין שבעוד שהנרות 
זמן  בין תוך  ֵידע לחלק  אין להשתמש לאורן, משום הרואה שלא  דולקין 

שיעורו לאחר זה הזמן.

שקיעת  אחר  מה  זמן  הדליק  דאם  משמע  ב'[,  ]ס"ק  המג"א  כתב  עוד 
החמה יכול ליתן בה רק עד שתכלה רגל מן השוק ]ר"ל אף שהוא פחות מחצי 
שעה[. ובאגודה כתב שברמב"ם משמע שיהיה דולק יותר ממיל. וכתב ע”ז 
המשנ"ב ]ס”ק ה’[, שבזמן הזה שההיכר הוא רק לבני ביתו לעולם צריך חצי 
שעה. ואף מדליק אחר שכלה הרגל משוק בעי זה השיעור. וכתב הביאור 
הלכה ]ד"ה כזה[, שמי שאין לו שמן שידלק שיעור חצי שעה. ושעוה מעובדי 

עבודת גלולים אין ליקח ]וכדלעיל בסימן קנ"ד במשנ"ב ס"ק מ"ה[.

עוד כתב המג"א ]ס"ק ג'[ בשם הדרכי משה, שאין מצוה בנרות ארוכות, 
שהרי לאחר שדלקו חצי שעה מותר להשתמש בהם. והידור מצוה הוא רק 
בשעת מצוה ]ר"ל, בשעת ההדלקה[. וכתב ע"ז המג"א, דאמנם בנר של שמן 
ודאי אין הידור מצוה במה שמרבה שמן, אבל בנרות שעוה שהם ארוכים 
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הם נאים יותר כמו בנרות יוה"כ, וכדין לולב ואתרוג ]ר"ל, שיש הידור מצוה 
שיהיו גדולים, עי' סי' תרנ"ו[. וכתב ע"ז המשנ"ב ]ס"ק ו'[, דמ"מ אין לעשותם 

גדולים יותר מדאי.

וכתב המג"א בשם השלטי גיבורים, דשיעור השמן צריך להיות שמינית 
שמן   לוג  חצי  שהיה  איתא  המקדש  בבית  המנורה  בהדלקת  שהרי  ביצה, 
ללילי טבת הארוכים שהם י"ב שעות. והעיר ע"ז המג"א, דהכל לפי עובי 

הפתילה.

ואחד.  נר לכל אחד   - והמהדרין  וביתו.  נר איש  חנוכה  רבנן: מצות  תנו 
שמנה,  מדליק  ראשון  יום  אומרים:  שמאי  בית  המהדרין,  מן  והמהדרין 
מכאן ואילך פוחת והולך; ובית הלל אומרים: יום ראשון מדליק אחת, מכאן 

ואילך מוסיף והולך.

כמה נרות מדליקים
פירש"י, דלהטעם שלב"ה הוא כנגד הימים שיצאו כבר, זה היום שעומד 
בו נמנה עם הימים שיצאו כבר. וכתב הביאור הלכה ]סי' תרע"א ד"ה בלילה[, 
כמה  הכל  ויזכרו  ידעו  שבזה  היינו  היוצאים  ימים  כנגד  להדליק  שהטעם 
בו  יש  רב  זמן  משך  הנס  שהיה  זה  וכשיזכירו  הנס  בהתמדת  יצא  ימים 

פרסומי ניסא ושבח יותר להשי"ת.

הבית  בני  לכל  אחד  נר  רק  עושים  המהדרין  מן  דהמהדרין  תוס',  כתבו 
ועליו מוסיפים, שאם תאמר שכל אחד מוסיף א"כ לא יהיה בזה היכר, כי 

יאמרו שההוספה היא מצד שכך יש בני אדם בבית. 

אמנם הרמב"ם ]פ"ד ה"א[ כתב, דהמהדרין מן המהדרים מוסיפים נר לכל 
אחד ואחד מבני הבית.

ובטור ]סי' תרע"א[ כתב כדברי התוס' שאין לעשות אלא נר אחד. וכתב 
הב"י, שכן העולם נוהגים ]וכתב הט"ז ס"ק א', דכונתו למנהג הספרדים[.

נרות מדליק; בלילה הראשון  : כמה  ב'[ כתב  ]סימן תרע"א סעיף  ובשו"ע 
מדליק אחד, מכאן ואילך מוסיף והולך אחד בכל לילה עד שבליל האחרון 
התוס'[.  ]כשיטת  יותר  ידליקו  לא  הבית  בני  רבים  אם  ואפילו  שמונה,  יהיו 
וכתב הרמ"א :  וי"א דכל אחד מבני הבית ידליק ]כשיטת הרמב"ם[, וכן המנהג 
פשוט; ויזהרו ליתן כל אחד ואחד נרותיו במקום מיוחד, כדי שיהא היכר 

כמה נרות מדליקין ]דרכי משה בשם מהר"א מפראג[.

כהתוס'  הספרדים  שמנהג  בזה  חידוש  דיש  א'[,  ]ס"ק  הט"ז  העיר 
והאשכנזים כהרמב"ם, וזה לא מצינו בשאר מקומות.

כתב המג"א ]ס"ק א'[, נראה שמי שאין לו שיעור שמן שידלק חצי שעה 
יעשה  שאם  לכולם.  יחלק  והמותר  כשיעור  שמן  באחד  יתן  הנרות,  לכל 
בצמצום  שמן  לו  יש  ואם  כשיעור.  אחד  אפילו  ידלק  לא  בשוה  לכולם 
לחבירו,  גם  ויתן  אחד  לילה  בכל  שידליק  מוטב  כלל,  לו  אין  ולחבירו 
שהרי מדינא מספיק נר אחד. והוסיף ע"ז המשנ"ב ]ס"ק ו'[, דכל זה דוקא 
כשחבירו אינו מבני ביתו או שאינו סמוך על שולחנו, אבל אם הוא מב"ב 

מוטב שיהיה הוא מהמהדרין.

]ס"ק ה'[, אם יש לו ט' נרות ידליק בליל שני שתי נרות,  המשנ"ב  כתב 
ידליק  ג' לא  ובליל  ב',  ב'  בליל  ידליק רק  נרות אעפ"כ לא  י'  לו  יש  ואם 

שתים רק אחת.

שעוה  בנרות  להדליק  מוטב  ביוקר  הוא  השמן  אם  ז'[,  ]ס"ק  כתב  עוד 
ולהיות מוסיף והולך כמו שכתוב בפנים ממה שידליק בשמן זית נר אחד 

בכל לילה לבד.

עוד כתב ]ס"ק ח' ט'[, דלדעת השו"ע שלא ידליקו שאר בני הבית היינו בין 
בלילה הראשון ובין בשארי לילות, דהכל נגררים אצל בעה"ב אפילו בניו 
הגדולים ומשרתיו כיון שהם סמוכים על שולחנו בקביעות הם בכלל בני 

ביתו. ולדעת הרמ"א כולם ידליקו לבד מאשתו דהיא כגופו.

הרי"ף כדעת  ביאור הגר"א, שדעת  וי"א[ בשם  ]ד"ה  בביאור הלכה  כתב 
וכו'  היו  זקנים  ששני  ר"י  אמר  בב"ח  דרבה  המימרא  שהעתיק  הרמב"ם, 
]ר"ל, וזה שעשה כדברי ב"ה נתן הטעם מצד מעלין בקודש, ולטעם זה אין את טענת התוס' 
כי יחשבו שכך יש בבני הבית, דאין הטעם משום היכר אלא  שאין היכר בתוספת הנרות 
משום מעלין בקודש[. ולולי דברי קדשו היה אפשר לומר, דדעת הרי"ף דאין 

מחולקים  דאינם  אחרי  בדינא  כב"ה  דהלכה  בעלמא  שקי"ל  מה  בכלל  זה 
בענין הלכה אלא בענין הידור בעלמא, ולכן הביא מה שאמר ר' יוחנן על 
שני זקנים ומשמע לכאורה דהיו בימיו שכבר נפסק בעלמא דהלכה כב"ה, 
ואפ"ה זקן אחד עשה כב"ש. אכן מדלא הוזכר ד"ז בשום פוסק אין לצרף 

ד"ז להלכה כלל ולא כתבתי רק לעורר לב המעיינים.

ד"מ, דע"י שכל אחד נותן  הגר"א בשם  עוד כתב ]ד"ה ויזהרו וד"ה[ בשם 
שיכולין  מודו  התוספות  גם  הרמ"א[,  ]כמש"כ  לו  המיוחד  במקום  הנרות 
להדליק יותר. והזמן שצריך היכר זה מוכח מהאליה רבה הוא דוקא מהיום 
השני ואילך שמתוספים הנרות. אמנם דעת המג"א ]הנ"ל ס"ק ב'[, דאפילו 

בלילה הראשונה יש ליזהר בזה, וכתב הפמ"ג דהוא משום לא פלוג.

דר  היה  אם  מבחוץ.  ביתו  פתח  על  להניחה  מצוה  חנוכה  נר  רבנן:  תנו 
- מניחה  - מניחה בחלון הסמוכה לרשות הרבים. ובשעת הסכנה  בעלייה 

על שלחנו, ודיו.

מקום ההדלקה
מבואר ברש"י, דאף אם יש לו חצר לפני הבית מדליק בפתח ביתו ולא 
בפתח החצר, וכ"כ הר"ן. אמנם התוס' הוכיחו, דאם יש לו חצר לפני הבית 

מדליק בפתח החצר.

לו  כיון שאין  פירש, שהטעם שהדר בעליה מדליק בחלון הוא  וברש"י 
מקום בחצירו להניחו שם. וכתב הב"י ]סי' תרע"א[, שלדעת התוס' שמיירי 
כאן כשאין לו חצר לפנים מן הבית, א"כ צ"ל שמה שאמרו כאן שמניחה 
בחלון הוא כיון דאין לעלייה פתח לרה"ר, שאם היה לעלייה פתח לרשות 
הרבים מניחה על הפתח הזה, ואם היה פתוח לחצר מניחה על פתח החצר 

שהוא פתוח לרשות הרבים ]ר"ל, ששם כן יש לו רשות להניחו[.

ובטור ]שם[ פסק כדברי התוס', ולגבי עלייה כתב שאין לו פתח לרה"ר, 
וכתב הב"י שהוא מטעם הנ"ל.

בר"ן, שהחידוש שבשעת הסכנה מדליקה על שולחנו הוא אף  ומבואר 
שהרואה סבור שמדליקה לצרכו ]א"ה. ולא כתב מצד שאין פרסומא ניסא כיון שהוא 

בתוך ביתו[.

הסמוך  פתח  על  מניחו  חנוכה  נר   : כתב  ה'[  סעיף  תרע"א  ]סימן  ובשו"ע 
לרשות הרבים מבחוץ. אם הבית פתוח לרשות הרבים, מניחו על פתחו; 
ואם היה  ואם יש חצר לפני הבית, מניחו על פתח החצר ]כשיטת התוס'[ג; 
דר בעלייה שאין לו פתח פתוח לרשות הרבים ]כמש"כ הטור[, מניחו בחלון 
הסמוך לרשות הרבים; ובשעת הסכנה שאינו רשאי לקיים המצוה, מניחו 

על שלחנו ודיו.

היינו "שאינו  ג'[, דמה שכתב בשו"ע שבשעת הסכנה  ]ס"ק  הט"ז  כתב 
פירוש  לפי  זה  המצוות[,  לקיים  אוסרים  שהגויים  ]ר"ל  המצוה"  לקיים  רשאי 
מצד  דהסכנה  פירש  בסוגיין  רש"י  אבל  מקמי[.  ד"ה  א'  ]מ"ה  בשבת  התוס' 
שהיה יום איד לפרסיים שלא הניחו שום נר אלא בע"ז שלהם, וא"כ קשה 
מה מועיל מה שמניחו על השולחן. והתוס' בסוגיין דחקו שלא חפשו כ"כ 
בבתים. אבל לפי תוס' אתי שפיר, כי מה שאסרו הגויים הוא דוקא להניח 
את הנר ברה"ר שזה כמצותו ]ר"ל, אבל לרש"י הרי עצם הדלקת האש אסורה. ועי' 

פמ"ג[.

כתב הביאור הלכה ]ד"ה פתח[, דהאור זרוע העתיק כדעת רש"י דמניחו 
על פתח הבית הפתוח לחצר, ודלא כנפסק בשו"ע. וכ"כ הר"ן ]כנ"ל[.

... אמר רבא: צריך נר אחרת להשתמש לאורה. ואי איכא מדורה - לא 
צריך, ואי אדם חשוב הוא, אף על גב דאיכא מדורה - צריך נר אחרת.

ההלכה[,  בביאור  הי”ד  מעשר  מהל’  פ”ד  אמונה  בדרך  דעתו  ]הביא  החזו”א  ודעת  ג 
שחצירות בזמן הזה שאין רגילים לעשות בהם תשמישים צנועים אין להם 

דין ולכן יש להדליק בפתח הבית.
אמנם בשם מרן הגרי”ז מבריסק העידו ]שבות יצחק פ”ט אות ד’[, שסבר שגם 
בחצירות שבזמן הזה יש להדליק בפתח החצר. ובשם מרן הגרי”ש אלישיב 
בגדר  מוקפת  תהיה  שהחצר  דצריך  ס’[,  עמ’  חנוכה  פניני  ]ספר  איתא  זצ”ל 

גבוהה עשרה טפחים, דבפחות מזה לא נחשב פתח.
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הדין שצריך נר אחרת להשתמש לאורה ]‘שמש’[
פירש"י, דמה שצריך נר אחרת הוא כדי לעשות היכר שהנר של מצוה 

הוא.

וכתב הר"ן, דהחידוש במה שצריך נר אחרת הוא באופן של שעת הסכנה 
שמניחה על שולחנו, שהיה מקום לומר שכיון שהוא על שולחנו על כרחו 

משתמש לאורו, קמ"ל דאעפ"כ צריך לעשות היכר שהנר הוא של מצוה.

בשו"ע ]סימן תרע"א סעיף ה'[ כתב : וצריך נר אחר להשתמש לאורו; ואם 
יש מדורה א"צ נר אחר; ואם הוא אדם חשוב שאין דרכו להשתמש לאור 

המדורה, צריך נר אחר.

נר  הר"ן שהחידוש שצריך  דברי  ה'[ הביאו  ]ס"ק  ובמג"א  ד'[  ]ס"ק  בט"ז 
אחרת אף שמניחה על שולחנו ועל כרחו נהנה מאורו. וכתב המג"א, דמזה 

יצא המנהג שמניחים שמש, וכמש"כ הרמ"א ]בתשו' סי' פ"א[.

כתב בביאור הלכה ]ד"ה וצריך[, דרש"י פירש הטעם שצריך נר אחר משום 
נר  צריך  מ"מ  לאורה,  להשתמש  כלל  ירצה  לא  אם  שאפילו  ור"ל,  הכיר. 
הראשון  שהנר  מינכר  ועי"ז  לאורה,  להשתמש  בידו  היכולת  שיהיה  אחר 
הוא לשם מצוה. דאל"כ כיון שעומד על השולחן יאמרו שלצרכו הדליקה. 
המאירי, שנראה דוקא במניחה על שולחנו אבל כל שמניחה סמוך  וכתב 
לפתח א"צ לנר אחרת אף על פי שעומד לו לשם הואיל ואינו בא להשתמש 
לאורה לאיזה תשמיש. אכן מנהג העולם וכן מנהג רבותינו דבכל נר חנוכה 
המודלקת בתוך הבית צריך נר אחרת אפילו לא היה צריך לתשמיש שלא 
יאמרו לצרכו הדליקה, וכן אני נוהג למעשה. ועיין בפמ"ג שכן משמע ג"כ 
מתשובת רמ"א. ועיין בסוף סימן תרע"ח במג"א ס"ק ג' דאפילו מי שאין 
הנר  ידליק את  לו[ מ"מ  אין  ]ונר אחרת להדליק לשמש לאורה  נר אחד  לו אלא 

ויברך עליה. ומ"מ לכתחלה בודאי יזהר שלא להשתמש לפניה.

... מאי חנוכה, דתנו רבנן: בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון, דלא 
כל  טמאו  להיכל  יוונים  שכשנכנסו  בהון.  להתענות  ודלא  בהון  למספד 
השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו 
אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא 
יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת  להדליק 

קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה.

אם חנוכה אסור בעשיית מלאכה, ומהות ענין ההודאה בחנוכה
הלל  לקריאת  אלא  נקבעו  שלא  במלאכה  שאסורים  לא  כתב,  ברש"י 
ולומר על הנסים בהודאה ]וכ"כ לקמן כ"ד א' ד"ה בברכת[. אמנם כתב הטור ]סי' 
ואין  דולקות,  בעוד שהנרות  לעשות מלאכה  הנשים שלא  נוהגות  תר"ע[, 
להקל להן. וגם אם יש מקומות שנוהגין איסור בכל היום אין להקל להם 
משום דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור אי אתה רשאי להתירם 
בפניהם ]פסחים נ"א א'[. וכתב הב"י, דטעם המנהג לא לעשות מלאכה בעוד 
הנרות דולקים הוא כדי שיהא להם היכר שאסור להשתמש לאורם. ומה 
שכתב הטור שאסור לבטל המנהג של הנוהגים לאסור במלאכה כל היום 
מדין דברים המותרים וכו', צ"ל שסובר שאף בדבר שאין בענינו שום צד 
איסור או גזירה שייך דין זה. ואינו מוכרח, דיש לומר שאם אין בו צד סרך 

איסור לית לן בה.

כתב הר"ן, דיש מפרשים דלכך נקראת חנוכה כלומר חנו כ"ה. הטור ]שם[ 
כתב כפירוש זה בפשיטות.

בתוס' כתבו דהטעם דלא חששו שהגויים טמאו את הפך שמצאו בהיסט, 
משום שהיה מונח בחותם בקרקע. והר''ן כתב דאם הסיטוהו היו שוברים 
אותו לראות אם יש בו זהב או מרגליות כיון שראוהו חתום בחותם של כהן 
גדול, אלא ודאי לא מצאוהו כלל  עוד כתב הר''ן, דמשום הכי  היה שמנה 
ימים, מפני שהיה להם שמן טהור רחוק ד' ימים, והוצרכו שמנה ימים בין 
דברש''י שכתב דהכירו שלא נגעו בו, ומשמע  הב"י,  הליכה וחזרה. וכתב 

לכאורה כדברי התוס'.

עוד כתב הר"ן, שהטעם שהוצרכו להדליק שמנה ימים מאותו פך, כי היה 
להם שמן טהור רחוק ארבעה ימים, והוצרכו שמנה ימים להליכה וחזרה. 
והב"י כתב, 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. 

להדליק  כדי  בפך  היה שמן  הרי  ימים  למה קבעו שמנה  הב"י,  והקשה 
לילה אחת וא"כ לא נעשה הנס אלא בשבעה לילות. ותירץ, שחילקו שמן 
שבפך לשמנה חלקים ובכל לילה היו נותנים במנורה חלק אחד והיה דולק 
עד הבוקר. ונמצא שבכל הלילות נעשה נס. עוד תירץ, שלאחר שנתנו שמן 
בלילה  אף  הנס  וניכר  כבתחלה  מלא  הפך  נשאר  כשיעור  המנורה  בנרות 
כל  ודלקו  בנרות  השמן  כל  נתנו  הראשון  שבלילה  תירץ,  עוד  הראשונה. 

הלילה, ובבוקר מצאו הנרות מלאים שמן וכן בכל לילה ולילה.

עוד כתב הטור בשם המהר"ם מרוטנבורג, שרבוי הסעודה שמרבים בהם 
הן סעודת הרשות, כי לא קבעו אלא להלל ולהודות ולא משתה ושמחה. 

ימי  שמונת  מתחילים  בכסליו  בכ"ה   : כתב  א'[  סעיף  תר"ע  ]סימן  בשו"ע 
]כמש"כ  מלאכה  בעשיית  מותרין  אבל  ותענית,  בהספד  ואסורים  חנוכה 
רש"י[; ונוהגות הנשים שלא לעשות מלאכה בעוד שהנרות דולקות, ויש מי 

שאומר שאין להקל להם ]כמש"כ הטור[.

בט"ז ]ס"ק א'[ הביא קושיית הב"י למה קבעו ח' ימים כיון דבשמן שבפך 
היה בו כדי להדליק ליל אחד, ותירץ הב"י ג' תירוצים, ועל כולם קשה שאין 
לנו רמז שכן היה, והיה לרבותינו להזכיר דבר זה כדי שנדע הנס מה שנעשה 
בלילה הראשון. נראה לתרץ, דלמפרע אנו רואין שגם בלילה הראשונה היה 
נס דמצינו בספר הזוהר על הפסוק "מה יש לך בבית" ]מלכים ב' פ"ד[ שאין 
הוא ית' עושה נס ליתן ברכה אלא במה שיש כבר בעולם, ובזה ניחא כאן, 
דאילו נדלק כל מה שהיה בלילה הראשון לא היה מקום לנס לחול על שום 
דבר, אלא דגם בלילה הראשון נשתייר ממה שהיה ראוי לה וממנה נשתייר, 
ועל אותו השיור באה הברכה שנעשה שם נס להרבות אותו. וא"כ זה הנס 

שהיה ביום הראשון.

לא  להנוהגים  להקל  דאין  הטור  מש"כ  לגבי  ב'[  ]ס"ק  הט"ז  כתב  עוד 
לדמותו  דנראה  מוכרח,  שאי"ז  הב"י  בזה  ודן  היום,  כל  מלאכה  לעשות 
לר"ח דמותר מן הדין בעשיית מלאכה ואפ"ה כיון שנוהגים כן הנשים שלא 
נזמיהם לעגל  נתנו  וזהו להם לשכר שלא  לעשות מלאכה הוא מנהג טוב 
]עי' ריש סי' תי"ז[, וא"כ ה"ה בחנוכה כיון שנעשה הנס ע"י הנשים יפה להם 
למנהג  שייכים  אינם  האנשים  אבל  מלאכה.  לעשות  שלא  נוהגות  כשהם 
מלאכה  לעשות  לאדם  שאין  בידינו  שקבלה  כתב,  במהרי"ל  אמנם  בזה. 
בעוד שהנרות דולקות, וי"א גם ביום הראשון וביום האחרון מנהג רבותינו 

ג"כ לאסור מלאכה. 

אמנם במג"א ]ס"ק א' ב'[ כתב המטה משה בפשיטות שרק נשים צריכות 
לנהוג מנהג זה. וכתב בשם המעגלי צדק, דהאיסור כל זמן שנרות של בית 
הכנסת דולקות והוא עד כחצות. ובמקום שנהגו איסור כל היום אין להקל 
משום דברים המותרים וכו', וכן פסק הב"ח ומעגלי צדק והטור ]ר"ל ודלא 
כהב"י הנ"ל. ועי' מה שכתב סי' תקל"ד ס"ב[. ובשלטי גיבורים כתב, שיש לבטל 

מנהגם ודי ביום ראשון ושמיני.

ובמשנ"ב ]ס"ק ג'[ כתב, שדוקא נשים לפי שנעשה נס על ידיהם, אמנם 
גיבורים  השלטי  דברי  והביא  בזה.  מחמירים  האנשים  שגם  מקומות  יש 
הנ"ל שבמקום שנהגו איסור מלעשות מלאכה כל היום יש למחות בידם כי 

הבטלה עברה היא ומביאה לידי שעמום.

עוד כתב השו"ע ]שם סעיף ב'[ : ריבוי הסעודות שמרבים בהם הם סעודות 
הרשות, שלא קבעום למשתה ושמחה ]כמש"כ הטור בשם מהר"ם מרוטנבורג[. 
וכתב הרמ"א : וי"א שיש קצת מצוה ברבוי הסעודות, משום דבאותן הימים 
זמירות  לומר  ונוהגין  מפרא"ג[.  מהר"א  בשם  משה  ]דרכי  המזבח  חנוכת  היה 
ושבחות בסעודות שמרבים בהם, ואז הוי סעודת מצוה ]שם בשם מנהגים[. 
יש אומרים שיש לאכול גבינה בחנוכה לפי שהנס נעשה בחלב שהאכילה 

יהודית את האויב ]כמש"כ הר"ן[.

כתב הט"ז ]ס"ק ג'[, דנראה הטעם שלא קבעו כאן לשמחה כמו בפורים 
דבפורים היה הנס מפורסם להצלת נפשות וע"ז יש שמחה בעוה"ז, משא"כ 
בחנוכה דאע"ג דהיתה ישועה ממנו יתברך במלחמה מ"מ לא היה מפורסם 
שהיה בזה נס, ורק בנרות היה הנס מפורסם, ולכן קבעו להלל ולהודות, כי 
חילק  ובלבוש  בזה.  היתה טפלה  הנפשות  והצלת  אין מזה שמחה בעה"ז 
כי  נפשות  הצלת  היה  לא  ובחנוכה  נפשות  הצלת  היה  בפורים  כי  ואמר 
גדול  נכון, דהא  זה  ואין  דת,  והעברת  רק ההכנעה  נפשות  בקשו  לא  היונים 
המחטיא את האדם יותר מהורגו ]במדבר רבה כ"א ה'[. ובמשנ"ב ]ס"ק ו'[ העתיק 

דברי הלבוש, וכתב בשער הציון דהאליה רבה יישב קושיית הט"ז, עיי"ש. 
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עוד כתב הט"ז ]ס"ק ד'[, שאיתא ברש"ל דמצוה לשמוח בחנוכה ]וכדברי 
נינהו  דימי שמחה  דברמב"ם משמע  הרמ"א שיש קצת מצוה בריבוי הסעודות[, 
שכל  הרש"ל,  מדברי  הוסיף  ט'[  ]ס"ק  ובמשנ"ב  הארוך.  במרדכי  וכ"כ 
סעודת  הכל  המצוה  או  הנס  לפרסם  או  למקום  שבח  ליתן  כדי  שעושה 
מצוה.  ובביאור הלכה ]ד"ה ונוהגין[ הביא עוד מדברי הרש"ל, שכתב שראוי 
מקביעותך.  תבטל  ואל  תורה  בשמחת  ובלולה  מעורבת  תהא  שהשמחה 
וכתב ע"ז, שבעונתינו הרבים יש אנשים שתחת זמירות ותשבחות שראוי 
והרבה  הקרטין,  בשחוק  מרבים  הם  לנו  הניסים שעשה  על  להש"י  להלל 

הרעישו הסה"ק ע"ז והשומר נפשו ירחק מזה.

ובמג"א ]ס"ק ג'[ כתב, דאיתא במגילת תענית ובמדרש בהעלותך שקבעום 
למשתה ושמחה שנגמרה מלאכת המשכן בזמן הזה, וכן פסק ביש"ש ]ב"ק 
פ"ז סל"ז[ ובב"ח. ובמשנ"ב ]ס"ק ז'[ הביא, דאיתא במדרש דמלאכת המשכן 
נגמר בכ"ה בכסליו אלא שהמתין הקדוש ברוך הוא בהקמה עד ניסן שנולד 
בו יצחק ואמר הקדוש ברוך הוא עלי לשלם לכסליו ושילם לו חנוכת בית 
חשמונאי. וגם שם בימי אנטיוכוס טמאו ההיכל ועשו חנוכת הבית בשמנה 

ימים אלו בבית.

ע"י  מצוה  סעודת  הוי  שכאן  דכמו  ח'[,  ס"ק  ובמשנ"ב  ד'  ]ס"ק  כתב  עוד 
זמירות, ה"ה בנישואי בת תלמיד חכם לעם הארץ אם אומרים שירות הוי 

סעודת מצוה ]מרדכי[.

בתוך  להניחה  חנוכה מצוה  נר  אומרת:  זאת  דרבא  רבינא משמיה  אמר 
עשרה. דאי סלקא דעתך למעלה מעשרה - לימא ליה: היה לך להניח למעלה 
 ... מגמל ורוכבו! - ודילמא: אי מיטרחא ליה טובא אתי לאימנועי ממצוה 

נר של חנוכה שהניחה למעלה מעשרים אמה - פסולה, כסוכה וכמבוי ...

גובה הנרות
ניסא  אין פרסומי  וממילא  בו  העין שולטת  אין  מכ'  דלמעלה  פירש"י, 
ומיעטה  אמה  מעשרים  למעלה  הניחה  שאם  התוס',  וכתבו  פסולה.  ולכן 
והניחה כמו שהיא דולקת לא עשה כלום דהדלקה עושה מצוה. אלא יכבנה 
וימעטנה ויחזור וידליקנה ]ובמג"א סי' תרע"א ס"ק ז' הביא בשם היש"ש בב"ק ספ"ו 

שהטעם דהרואה אומר לצרכו הוא דנקט לה[.

הרא"ש, דאף שיש דחיה על מה שמצוה להניחה למטה מעשרה,  כתב 
אין  כי  היכר  יותר  בזה  שיש  וגם  רבינא,  שאמר  כמו  בכך  מצוה  יש  מ"מ 
לשם  שהוא  היכר  ויש  מעשרה  למטה  לאורה  העשוי  דבר  להניח  רגילות 
]סי'  הב"י  וכ"כ  והרשב"א.  הר"ח  יונה  רבינו  בשם  הר"ן  כתב  וכן  מצוה. 
תרע"א[ בשם הסמ"ג והסמ"ק. אמנם הרי"ף והרמב"ם לא הביאו הדין הזה.

העיקר.  היא  הגמ'  דדחיית  סוברים  והרמב"ם  דהרי"ף  הב"י,  וכתב 
שיטת  לצאת  עשרה  בתוך  להניחה  שיש  נראה  מעשה  לענין  מקום  ומכל 
דלראשונים הנ"ל שמצותה בתוך עשרה. ואף על פי שהמרדכי כתב דעכשיו 
שהרגילו להניחה בפנים נראה דאין קפידא להניחה למעלה מעשרה דלא 
פרסום. מ"מ בטור שהביא דין זה סתם דבריו ומשמע שסובר שאין נפק"מ 

בזה בין מניח מבפנים למניח מבחוץ, וכן נהגו לעשות המדקדקים.

למעלה  אפילו  בבית  מניחה  דאם  הלוי,  יואל  ה"ר  בשם  הטור  כתב 
לסכך  מגיעות  דפנות  שאם  סוכה  גבי  וכדאמרינן  כשירה,  אמה  מעשרים 
אפילו למעלה מכ' אמה כשירה דשלטא ביה עינא. וכתב ע"ז הטור שאין 
הנידון דומה לראייה, דשם צריך שתשלוט עינו בגג וכיון שמחיצות מגיעות 
לגג על ידם ישלוט עינו בגג, אבל כאן שצריך שישלוט עינו בנרות לא יועיל 

הגג ]ועי' בב"י בשם מהר"י אבוהב בקושיית הטור, ובט"ז ס"ק א' האריך בזה[. 

למעלה  להניחה  מדקדק  היה  מרוטנבורג  שהמהר"ם  הטור,  כתב  עוד 
מג"ט ולמטה מי'.

]כמש"כ  טפחים  מג'  למעלה  מניחו   : כתב  ו'[  סעיף  תרע"א  ]סימן  ובשו"ע 
ודעימיה  ]כדעת הרא"ש  מי' טפחים  ומצוה להניחו למטה  המהר"ם מרוטנבורג[, 
אם  אבל  יצא,  מי"ט,  למעלה  הניחו  ואם  שהשמיטוהו[,  והרמב"ם  כהריף  דלא 
דלוק  כך  לקחה  אפילו   : הרמ"א  וכתב  יצא.  לא  אמה  מכ'  למעלה  מניחו 

והניחה למטה מכ', לא יצא, דהדלקה עושה מצוה ]כמש"כ תוס'[. 

הוא  אפילו  בחלון  מניחה  בעליה  דר  דאם  נראה,  ו'[  ]ס"ק  המג"א  כתב 
למעלה מעשרה. וכתב ע"ז המשנ"ב ]ס"ק כ"ז[, דמ"מ אם יש לו שתי חלונות 

למטה  שהיא  בחלון  יניחנה  ודאי  מי"ט,  למטה  ואחד  מי"ט  למעלה  אחד 
כתב,  רבה  ובאליה  גבוה.  במקום  שהמנורה  המנהג  בהכ"נ  ובנרות  מי"ט. 
שמה שאין העולם נזהרין בזה משום דסומכין על המרדכי שכתב דעכשיו 
שהורגלו להניח בפנים אין קפידא בזה. אכן הטור סתם בזה ומשמע דס"ל 

דאין לחלק בזה וכן נוהגין כל המדקדקים ]וכמ"ש בב"י[.

כתב המשנ"ב ]ס"ק כ"ו[, דהטעם להניחה למעלה מג"ט הוא דכל למטה 
מג' כאלו הניח בקרקע ואין ניכר שבעה"ב הניחו שם. ומ"מ בדיעבד יצא.

עוד כתב ]ס"ק כ"ח כ"ט ל'[, דלמעלה מעשרים אמה פסול ואין נפק"מ בין 
]ר"ל, ודלא כרבינו יואל הנ"ל[. וכתב  אם מדליק מבחוץ ובין אם מדליק בבית 
הפר"ח דצריך לחזור ולברך. ועיין בפמ"ג מש"כ בזה. ואם הדליקה למטה 
מכ' ונטלה משם והניחה במקום אחר תוך כ' יוצא דהא הוי הדלקה במקומה 

דשני המקומות כשרים.

דף כ''ב
מנח  והיכא  לפתח.  הסמוכה  בטפח  להניחה  מצוה  חנוכה  נר  רבה:  אמר 
ליה? רב אחא בריה דרבא אמר: מימין, רב שמואל מדפתי אמר: משמאל. 

והילכתא - משמאל, כדי שתהא נר חנוכה משמאל ומזוזה מימין.

מקום הנחת הנרות בפתח הבית, ומנהג ההדלקה בביהכנ”ס
מניחה  בפתח  מזוזה  אין  שאם  הראבי"ה,  בשם  תרע"א[  ]סי'  הטור  כתב 
מימין. וכתב בסמ"ק, שאם מניחה בדלת עצמה יניחנה מחציו של כניסה 

לצד שמאל. ובבית הכנסת מניחה לדרום זכר למנורה שהיתה בדרום.

וכתב הב"י בשם מהר"י אבוהב, שיש מפרשים שכשנחלק הפתח לשנים 
סמוכים  הנרות  ואין  ]ר"ל,  שמאל  לצד  פנים  לצד  שהוא  בחצי  הנרות  שמים 

למשקוף הבית[. 

בו, שנראה שתקנו שמניחים נר חנוכה בבית  הכל  הב"י בשם  עוד כתב 
הכנסת מפני האורחים שאין להם בית להדליק, וכמו שתיקנו קידוש בבית 
רס"ט[.  סי'  לעיל  ]עי'  בביהכנ"ס  ושותים  שאוכלים  אורחים  משום  הכנסת 
וכתב עוד טעם אחר, שהוא כדי לפרסם הנס בפני כל העם ולסדר הברכות 
אותו  כשמברכין  שמו  וקידוש  להשי"ת  גדול  פרסום  בזה  שיש  לפניהם 
במקהלות. וזה והריב"ש ]בתשובה סי' קי"א[, כתב שהמנהג הזה הוא משום 
פרסומי ניסא כיון שאין אנו יכולין לקיים המצוה כתיקונה להדליק כל אחד 
על  שמברכים  כתב,  עוד  תקיפה.  האומות  שיד  מפני  מבחוץ  ביתו  בפתח 
זה כמו שמברכין על הלל דראש חדש אף על פי שאינו אלא מנהג ]עי' סי' 
תכ"ב[. ומכל מקום באותה הדלקה של בית הכנסת אין אדם יוצא בה וצריך 

לחזור ולהדליק כל אחד בביתו.

ובתרומת הדשן כתב, שיש מקומות שמסדרים אותם בין מזרח למערב, 
תלויה  זו  ומחלוקת  לדרום.  צפון  בין  אותם  מסדרים  אחרים  ובמקומות 
במחלוקת התנאים במנחות ]צ"ח ב'[ כיצד היו נרות המנורה מונחים. והיה 
נראה דהלכתא כרבי מחבירו ]עירובין מ"ו ב'[ הסובר שם שהיו מסודרים בין 
מזרח למערב. וכן פירש רש"י אליביה בפירוש החומש ]במדבר ח' ב'[ אמנם 
הרמב"ם ]בית הבחירה פ"ג הי"ב[ וסמ"ג ]עשין קס"ג[ כתבו דמצפון לדרום היו 
מונחים. וכתב התרומת הדשן, שאם היה במקום שאין מנהג היה מנהיג כמו 
שראיתי ברוב מקומות ממזרח למערב, וכרבי מחבירו. וכתב הב"י שהמנהג 

הפשוט לקבעם בכותל דרום ומסודרים בין מזרח למערב.

לפתח  הסמוך  בטפח  להניחו  מצוה   : ז'[  סעיף  תרע"א  ]סימן  השו"ע  כתב 
מזוזה  אין  ואם  משמאל;   חנוכה  ונר  מימין  מזוזה  שתהא  כדי  משמאל, 
בפתח, מניחו מימין; ואם הניחו בדלת עצמו, יניחנו מחציו של כניסה לצד 
שמאל. וכתב הרמ"א : ומיהו בזמן הזה, שכולנו מדליקין בפנים ואין היכר 
לבני רה"ר כלל, אין לחוש כל כך אם אין מדליקין בטפח הסמוך לפתח; 
ומ"מ המנהג להדליק בטפח הסמוך לפתח כמו בימיהם, ואין לשנות אא"כ 
רבים בני הבית שעדיף יותר להדליק כל אחד במקום מיוחד מלערב הנרות 
במקום  להדליק  שלא  יזהרו  ומ"מ  מדליקין;  נרות  כמה  היכר  ואין  ביחד 
שמדליקין הנרות כל השנה, כי אז לא יהיה היכר כלל; ואף כי אין היכר רק 

לבני הבית, מ"מ היכר קצת מיהא בעי. 
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הט"ז ]ס"ק ו'[ האריך בביאור דברי הסמ"ק ומהר"י אבוהב בביאור "טפח 
בקצה  בצד השמאל  הנרות  להניח  להחמיר  דיש  ומסקנתו  לפתח,  הסמוך 
החצי  בכל  להניח  דיכול  משמע  ח'[  ]ס"ק  ובמג"א  לכותל.  סמוך  האחרון 

השמאלי של הדלת. ובמשנ"ב ]ס"ק ל"ו[ הביא את ב' הדעות בזה.

חלון  לו  יש  שאם  שנראה  ל"ח[,  ס"ק  ובמשנ"ב  ח'  ]ס"ק  המג"א  כתב  עוד 
הסמוך לרה"ר יניחנו בחלון, דבזה ליכא חשש סכנה אם לא במקום דשכיח 

היזק.

כתב המשנ"ב ]ס"ק ל"ג[, דבדיעבד אם הניח נר חנוכה מימין יצא.

עוד כתב השו"ע : ובבית הכנסת מניחו בכותל דרום, ומדליקין ומברכין 
ומסדרן ממזרח  המנורה,  בדרום  או   : הרמ"א  וכתב  ניסא.  פרסומי  משום 
למערב ]כמש"כ התרומת הדשן[, הגה: ואין אדם יוצא בנרות של בהכ"נ, וצריך 
לחזור ולהדליק בביתו ]כמש"כ הריב"ש[; ונוהגין להדליק בבהכ"נ בין מנחה 
למעריב; ויש נוהגין להדליק בערב שבת  קודם מנחה ]דרכי משה בשם כל בו 
אחד  והדליק  הש"צ  שבירך  לאחר  להתפלל  למהר  רוצים  ואם  ואבודרהם[; 

מהן, יוכל השמש להדליק הנשארים, והש"צ יתפלל ]שם בשם מהרי"ל[.

כתב הט"ז ]ס"ק ח'[ בשם תשובת מהר"ם מינץ ]סי' מ"ג[ דאם אבל מתפלל 
בערב חנוכה ידליק אדם אחר הנרות כדי שלא יברך האבל ה'שהחיינו', אבל 

שאר ערבית דחנוכה ויתפלל.

ממזרח  מונחים  הנרות  שיהיו  כתב  דהרש"ל  ט'[,  ]ס"ק  המג"א  כתב 
לזוז  דאין  נראה  ולי  המג"א,  ע"ז  וכתב  ואל תשגיח במנהג אחר.  למערב, 

מהמנהג דיש לו על מה לסמוך. וכ"כ המשנ"ב ]ס"ק מ"ב[.

איתמר, רב אמר: אין מדליקין מנר לנר, ושמואל אמר: מדליקין ... מאי 
משום  דאמר  מאן  לשרגא.  משרגא  מדליק  דקא  בינייהו:  איכא   - בינייהו 
מצוה  אכחושי  משום  דאמר  מאן  מדליק,  לשרגא  משרגא   - מצוה  ביזוי 
משרגא לשרגא נמי אסור ... מאי הוי עלה, אמר רב הונא בריה דרב יהושע: 
חזינא אי הדלקה עושה מצוה - מדליקין מנר לנר, ואי הנחה עושה מצוה - 

אין מדליקין מנר לנר.

בדין ההדלקה מנר לנר בחנוכה
עלה',  הוה  'מאי  הגמ'  שאלת  מהי  בתוס'[,  דבריו  ]וכעין  הרא"ש  הקשה 
תימא  וכי  כוותיה,  רבה  שעבד  מזה  כשמואל  דהלכה  משמע  דלכאורה 
מסתפק אליבא דשמואל אם מסכים לאיסור כשיש ביזוי מצוה, ולא נחלק 
לישנא  איתותב  הא  לשרגא,  משרגא  שמדליק  ובאופן  באכחושי  אלא 
תיובתא  אי  ליה  דמספקא  וי"ל  מצוה.  בביזוי  חולקים  ובהכרח  דאכחושי 
גמורה היא או לא, ופשיט רב הונא בריה דרב יהושע דלאו תיובתא גמורה 
היא ולחומרא אמר דפליגי באכחושי, ושמואל מסכים לאיסור כשיש ביזוי 
כמו  ליה  והוה  לנר  מנר  מדליקין  אין  מצוה  עושה  הנחה  אי  הלכך  מצוה, 
ליה אי סמכינן ארבה דעביד כשמואל או דילמא  נמי מיבעיא  קינסא, אי 
יהושע  דרב  בריה  הונא  רב  ופשיט  ב'[,  כ''ד  ]נדה  באיסורי  כרב  הלכתא 
דהלכתא כרב ובביזוי מצוה פליגי, דלישנא דאכחושי איתותב, והילכך אי 
הדלקה עושה מצוה מדליקין מנר לנר, אבל אי הנחה עושה מצוה הוה ליה 
כמו קינסא ואין מדליקין. ולכן להלכה דהדלקה עושה מצוה מותר להדליק 

משרגא לשרגא שלא ע''י קינסא. 

וכתב הרא''ש שכן דעת הרי"ף שלא הביא אלא לשון מחלוקתם 'מדליקין 
בעל התרומה  ידי קינסא. אבל  מנר לנר' דמשמע בנר עצמו, אבל לא על 
מתיר אפילו על ידי קינסא משום דמאן דאמר משום אכחושי מצוה עמד 
כוותיה.  כיון דרבה עביד  והלכתא כשמואל  ופליגי בביזוי מצוה,  בקושיא 
אסיקנא  דהא  שרי,  קינסא  ידי  על  ואפילו  לנר  מנר  מדליקין  כתב  והר"ן 
בגמרא דטעמיה דרב דאמר אין מדליקין משום ביזוי מצוה, ודוקא על ידי 
ומינה  מצוה,  ביזוי  ליכא  קינסא  בלא  לנר  מנר  דאילו  דאסר,  הוא  קינסא 
דשמואל אפילו על ידי קינסא שרי, והלכה כמותו כיון דרבה עבד כוותיה. 
הרמב"ן שכתב דלמסקנא  וזו היא השיטה המחוורת בגמרא, ולא כן דעת 
על ידי קינסא אסור, והרמב"ם כתב ומדליקין מנר חנוכה לנר חנוכה, וכתב 
עליו הראב"ד ועל ידי קינסא ]וציין הר''ן לעיין בחידושיו על הגמ' מה שכתב בזה[. 
]לקמן כ''ג א' ד''ה שמע[ כתבו דאף שלמסקנה הדלקה עושה מצוה,  והתוס' 
ואם כן מותר להדליק מנר לנר, מכל מקום כיון שנוהגין העולם להחמיר 

אין לשנות המנהג.

קינסא  ע''י  לא  אבל  לנר  מנר  להדליק  דמותר  פסק  תרע''ד[  ]סי'  ובטור 
דיש  הביא  ]ס''א[  ובשו''ע  הנ''ל[,  והרמב''ן  והרמב'''ם  והרא''ש  הרי''ף  ]וכדברי 
דנהגו  כתב  והרמ''א  הנ''ל[.  והראב''ד  הר''ן  ]וכדברי  קינסא  ע''י  אף  מתירים 
אינו  לנר, דעיקר מצותו  חנוכה שלא להדליק אפילו מנר  בנרות  להחמיר 
אלא נר אחד והשאר אינו למצוה כ"כ ולכן אין להדליק זה מזה. וכל זה אינו 
רק בעוד שדולקים למצותן, אבל אחר שעבר זמן המצוה מותרים בהנאה, 

כ"ש שמותר להדליק מהן.

וכתב המשנ''ב ]ס''ק א'[, דכל הנידון הזה מיירי מליל ראשון ואילך שיש 
יותר מנר אחד ומדליק זה מזה, א"נ בליל ראשון ויש שני אנשים בבית אחד 
שכל אחד מדליק בפני עצמו, מותרין להדליק זה מזה דשתיהן נרות של 
מצוה הן, ואף  שצריך להניחה תחלה על מקומה ואח"כ להדליקה ]כמבואר 
בסימן תרע"ה[, כבר כתב הט"ז שם ]סק''ג[ דעל זמן מועט אין להקפיד ע"ז, 
ולדעת שארי אחרונים הסוברים דעל זמן מועט ג"כ יש להקפיד, כאן מיירי 
שהיו שניהן קבועין במקומן אך היה להם פתילות ארוכות, והפתילה מגיע 

לנר שלפניה וא"צ להסירה ממקומה.

אין  מהנרות  אחד  כבה  דאם  ב'[,  ס''ק  ובמשנ''ב  הסימן  ]ריש  המג''א  וכתב 
להדליקה מן האחרים אפילו בלא אמצעי, ואפילו כבתה בתוך שיעור הזמן, 

דאין בהדלקה זו מצוה מעיקר הדין, דקי"ל כבתה אין זקוק לה.

כתב בדרכי משה, דכל האיסור הוא דוקא בנרות חנוכה ]ומטעם הנ''ל דעיקר 
בית  ושל  כגון של שבת  מצוה  אחרים של  בנרות  אבל  נר אחד[,  הוא  מצותו 
הכנסת וכדומה מדליקין מנר לנר. וכתב המשנ''ב ]סק''ה[, דכן הסכים בספר 
חמד משה דכן הוא עמא דבר, וכ"כ בחיי אדם, וכן משמע בסימן קנ"ד סי"ד 
דדוקא נר של הדיוט אין מדליקין מנר של ביהכ"נ אבל נר מנר שרי, ולא 
הגיה הרמ"א שם כלום להחמיר, משמע דפשיטא ליה דבזה לית כאן מנהג 
דע"י נר של חול אין כדאי אפילו בשאר נרות של  בפמ"ג  להחמיר. וכתב 
מצוה ]ובמג''א הביא דברי המרדכי שלפנינו דמבואר מדבריו דגם בשאר נרות של מצוה 
יש להחמיר, וכן משמע בהגהות הר"מ טיקטין עיי"ש, וכן משמע בתוס' ובהגהות מיימוני[.

במג''א ]סק''א[ ביאר דברי הרמ''א דעיקר המצוה הוא בנר אחד, דמדינא 
הלא סגי בנר אחד לכל בני הבית היכי דסמוכין כולן על שולחן אחד, וכתב 
דמדינא  אחד  בבית  דרין  בתים  בעלי  דשני  היכא  דלפי"ז  ]סק''ו[  המשנ''ב 

צריך הדלקת נר חנוכה לכל אחד, מדליקין זה מזה. 

כתב  בהם  להדליק  מותר  המצוה  זמן  דלאחר  הרמ''א  שכתב  ובמה 
אסור  שדולקין  זמן  דכל  שסוברין  הפוסקים  דלפי  ח'[,  ]ס''ק  המשנ''ב 
להשתמש לאורן, ה"ה דאין להדליק מהן. ומ"מ נראה דאין להחמיר בזה רק 
לענין להדליק ממנו נרות של חול, אבל נר של מצוה דמדינא מותר אפילו 

בתוך השיעור, עכ"פ אין לנו להחמיר אחר שעבר השיעור.

דף כ''ג
והולכת כל היום כולו, למוצאי שבת מכבה  ... עששית שהיתה דולקת 
ומדליקה. אי אמרת בשלמא הדלקה עושה מצוה - שפיר. אלא אי אמרת 
הנחה עושה מצוה, האי מכבה ומדליקה, מכבה ומגביהה ומניחה ומדליקה 
מיבעי ליה. ועוד, מדקא מברכינן אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר 

של חנוכה שמע מינה: הדלקה עושה מצוה, שמע מינה. 

שהדלקה עושה מצוה
כתב הרא''ש, דכיון דהדלקה עושה מצוה צריך שיהא שמן בנר כדי שיעור 
קודם הדלקה, אבל אם בירך והדליק ואח"כ הוסיף שמן עד כדי שיעור, לא 
יצא ידי חובתו. וכן נפסק בטוש''ע ]סי' תרע''ה ס''ב[, וכתב המשנ''ב ]ס''ק ח'[ 

שצריך לכבותה וליתן בה שמן כשיעור ולחזור ולהדליק בלא ברכהד. 

ולברך הוא כדעת  וציין בשער הציון, דמה שכתב במשנ’’ב דאין לחזור  ד 
החמד משה ונשמת אדם, ודלא כפרי חדש. דבפרי חדש כאן הקשה על מה 
שכתב השו’’ע דין זה בלשון ‘יש מי שאומר’, דלכאורה אין חולק על דברי 
הרא’’ש. עוד כתב, דבאופן זה צריך לחזור ולברך. ובנשמת אדם ביאר, דדין 
זה תלוי בשני תירוצי הגמרא לעיל ]כ’’א ב’[ אם דין שתכלה רגל מן השוק 
נאמר לדאי לא אדליק מדליק, או לשיעורא. ויש פוסקים שנקטו לעיקר 
כהתירוץ הראשון, ולדבריהם אין מקור כלל לדין זה של שיעור, וברא’’ש 
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שפעם  יוסף,  נימוקי  ספר  בשם  שכתב  אבוהב  מהר"י  בשם  הב''י  כתב 
כל  מדליקין  שהיו  בכלי  חנוכה  הנרות  שהדליקו  הכנסת  בבית  ראה  אחת 
השנה להאיר, ואחר שהדליק המדליק נרות חנוכה היה מוליך החבל בידו 
ביד  מיחה  והוא  השנה,  כל  לו  המיוחד  במקומו  להעמידה  הכלי  להגביה 
המדליק שלא יעשה כן, שאף על פי ששמעו העומדים בבית הכנסת הברכה 
של חנוכה בשעת ההדלקה, מכל מקום הרואה שלא היה שם באותה שעה 
יגביהנו אלא שיניחנו למטה  ולכך צוה שלא  יאמר לצרכו הוא שהדליקו, 
בפחות מעשרה. אמנם אמר שעדיין יש לפקפק על זה, דע''י שיהיה נמוך 
ישתמשו לאורה כיון שהתרגלו כל השנה להשתמש לאור מנורה זו, ולכך 

לצורך החנוכה ראוי לחדש כלי אחר. עכ''ד. 

וכתב מהר''י אבוהב ע''ז, דנראה לו שמאחר שהדלקת נר בבית הכנסת 
אינו אלא משום מנהג שנהגו ]וכמש''כ הפוסקים סי' תרע''א ס''ז[, ואין חוששין 
שיהיה לפני הפתח אלא לפני ההיכל, אין לדקדק בזה כל כך משום הנכנסים 
והיוצאים. ועוד שאפילו בבית אין אנו מדליקין עכשיו אלא מפני בני הבית, 
וכל שכן בבית הכנסת  כך,  כל  זה אין לחוש לעוברים ושבים  כן לפי  ואם 
המג''א  שהרי כל הבאים לשם יודעים שאלו הנרות הם של חנוכה. וכתב 

]ס''ק ב' ומשנ''ב ס''ק ו'[, דמ''מ יש ליזהר בזה לכתחילה גם בביהכ''נ.

ועומד  נר חנוכה  דנה מדאמר רבא דאם היה תפוש  ]כ''ב ב'[  הגמ' לעיל 
לא עשה ולא כלום, דמשמע דהנחה עושה מצוה, ודוחה הגמ' 'התם הרואה 
אומר לצורכו הוא דנקיט לה'. אח''כ דנה הגמ' מדאמר רבא דאם הדליקה 
בפנים והוציאה לא עשה כלום, דמשמע דהדלקה עושה מצוה, ומתרץ 'התם 
נמי הרואה אומר לצורכו הוא דאדלקה'. וברי''ף והרא''ש העתיקו סברא זו 
של הרואה אומר גם לענין הדליקה בפניםה, וכן בטוש''ע כתוב בזה''ל : ... 
ומ"מ צריך שידליקנה במקום הנחתה, שאם הדליקה בפנים והוציאה לחוץ, 
ואוחזה  מדליקה  אם  וכן  מדליקה.  הוא  לצורכו  אומר:  שהרואה  יצא,  לא 
בידו, במקומה, לא יצא, שהרואה אומר: לצרכו הוא אוחזה. עכ''ל. והקשה 
זו דהרואה  ]ס''ק ב'[, דלענין הדליקה בפנים והוציאה נאמרה סברא  הט''ז 
אומר לצורכו הוא דאדלקה רק למ''ד הנחה עושה מצוה, אבל למ''ד הדלקה 
עושה מצוה לא צריכים לסברא זו, אלא תיפוק ליה מצד שצריך שידליק 
דכיון  ותירץ  זה.  למה העתיקו טעם  צ''ב  וא''כ  הנרות,  במקום שתיעמדו 
שהוא  חנוכה  נר  תפוס  דהיה  הראשון  בדין  לומר  אתה  צריך  הכי  דבלאו 
מסכים לסברא זו דהרואה אומר דהוא לצרכו הוא מדליק, לכן כתבו טעם 
זה גם לענין הדליקה בפנים. ובמג''א ]ס''ק ג'[ תירץ בשם הב''ח, דבאו ללמד 
דאפילו לדידן שמדליקין בפנים, אם הוציאה לחוץ לא יצא, שהרואה אומר 

שלצרכו הדליקה.

עוד כתב הט''ז ]ס''ק ג'[, דמשמע ברש''י ]לעיל כ''ב ב' ד''ה היה תפוש[ דאם 
אוחזה לזמן מועט אחר ההדלקה ואח''כ מניחה, יצא ]דפירש דמיירי שאחזה 
וכן יש לפרש דברי  מעת שהדליקה עד שכבתה, ומשמע דדוקא באופן זה לא יצא[. 
]ס''ק ח'[ כתב, דכמה אחרונים מפקפקין בזה, ודעתם  ובמשנ''ב  הטוש''ע. 

דאין להדליק עד שיהיו מונחין תחלה במקומן.

הדרכי משה, דאף כשהדליק והניח במקום אחד יש ליזהר שיהיה  כתב 
וכתב  ב'[.  ]ס''ק  המג''א  והביאו  המצוה,  זמן  דזהו  שעה  חצי  שם  מונח 
]וביאר בשער הציון, שבמג''א  ו'[ דיש מאחרונים שמקילין בזה  ]ס''ק  המשנ''ב 
סי' רס''ג ס''ק כ''ג הביא דברי היש''ש בסוגיין דאם הדליקה למעלה מכ' והורידה ללמטה 
המג''א  והוכיח  עכ''ד.  לאורה.  ליהנות  כדי  שמורידה  שיאמרו  לחוש  דיש  יצא,  לא  מכ' 
כ'  יצא, אבל ממקום למקום בתוך  ולכך לא  זה יש לחוש לזה  שם מדבריו, דדוקא באופן 
יצא. וכן בפר''ח כאן כתב דהאידנא שההיכר לבני הבית יוצא בכל גונא[. וכתב הפמ"ג, 

דלכתחלה בודאי יש ליזהר בזה. 

דמתרץ  כיון  מ’’מ  מדליק,  מדליק  לא  דאי  דאמרינן  דאף  כתב  שם  עצמו 
תירוץ אחר צריך להדליק גם לאחר שכלתה רגל מן השוק, וא’’כ חזינן שרק 
אחד מן התירוצים אמת, ולכן י’’ל דגם כאן כונתו שצריך לחזור ולהדליק, 

אבל לא לברך שנית.

ה ויש בזה נפק’’מ, דאם הוא מחמת מה שהדלקה עושה מצוה א’’כ צריך 
ומברך  חוזר  הוא מטעם חשד שאינו  ומדליק, משא’’כ אם  לברך כשחוזר 
וכמש’’כ הר’’ן גבי חצר שיש לה ב’ פתחים, וכן נפסק הרמ’’א הו’’ד לקמן. 

ועי’ בפר’’ח סי’ תרע’’ה ס’’א מש’’כ בזה.

... והשתא דאמרינן הדלקה עושה מצוה, הדליקה חרש שוטה וקטן - לא 
עשה ולא כלום.

כתב הר''ן, דאם הדליקה חרש שוטה וקטן אף על פי שהניחה גדול, לא 
והכל  בעל העיטור, דאם הגיע לחינוך מותר.  כלום. מיהו כתב  ולא  עשה 
תלוי במנהג, דמצינו שאמרו בירושלמי ]מגילה פ''ב ה''ה[ מכאן ואילך התקינו 

שיהו קטנים קורין לרבים.

ובשו’’ע ]סי’ תרע’’ה ס’’ג[ כתב הדין דהדליקה חש’’ו לא עשה ולא כלום, 
ואח’’כ הביא את דברי בעל העיטור בלשון ‘ויש מי שאומר’. וכתב המשנ’’ב 
]ס’’ק י’’ג[, דלפי מה שסתם בשו''ע לענין קריאת המגילה דאין קטן יכול 
להוציא גדול ]סימן תרפ"ט ס"ב[, משמע דלמעשה אין לסמוך שיהיה הקטן 

יכול להוציא בהדלקתו לגדולים.

וכתב הרמ’’א דלדידן דכל אחד מבני הבית מדליק בפני עצמו, קטן שהגיע 
לחינוך צריך ג"כ להדליק. וכתב המשנ''ב ]ס''ק י''ד[ דאף אם נימא להלכה 
דאינו יכול להוציא אחרים בהדלקתו, מ"מ הוא בעצמו כיון שהגיע לחינוך 
צריך להדליק. ונראה דלקטן א"צ להחמיר כולי האי להיות מוסיף והולך 
]ד''ה  הלכה  ובבאור  לכו"ע.  אחד  נר  רק  לילה  בכל  שידליק  ודי  יום,  בכל 
ולדידן[ הביא מדברי המג''א ]סימן תרע"ז ס''ק ח'[ שהביא מהשלטי גיבורים, 
דאפילו לדידן שמדליקין נר לכל אחד ואחד, קטנים פטורין, דמה דמחויב 
לחנכו הוא דוקא בדבר שיש בו חיוב על הגדול מצד הדין, אבל בזה דגם 
בגדול ליכא כי אם משום הידור מצוה, ולכן אינו מחוייב לחנך בו הקטן. 
ובמאירי כתב וז"ל : המהדרין במצות נר לכל אחד ואחד לפי מנין בני ביתו 
הגדולים. עכ"ל. ובמג''א שם כתב דלדעת השו''ע חייב דוקא כשיש לו בית 

בפני עצמו, וסיים דאפשר דגם לדידן הוא כן.

אשה ודאי מדליקה, דאמר רבי יהושע בן לוי: נשים חייבות בנר חנוכה, 
שאף הן היו באותו הנס.

חיוב נשים בחנוכה
הבתולות  כל  על  יונים  דגזרו  הנס,  באותו  היו  שהם  מה  הר''ן  פירש 
דאמרינן  נס  נעשה  אשה  שע"י  וגם  תחילה.  להגמון  שיבעלו  הנישאות 
במדרש שבתו של יוחנן האכילה לראש האויבים גבינה לשכרותו, וחתכה 
את ראשו וברחו כולם ]וכמש''כ רש''י בקיצור[. וכתב, דבגלל זה נהגו לאכול 

גבינה בחנוכה. וכן הובא מנהג זה ברמ''א ]סי' תר''ע ס''ב[.

בשו''ע ]סי' תרע''ה ס''ג[ כתב : אשה מדלקת נר חנוכה, שאף היא חייבת 
בה; אבל אם הדליקה חרש שוטה וקטן, לא עשה כלום, ואף על פי שהניחה 
הרמ"א : ולדידן  גדול; ויש מי שאומר בקטן שהגיע לחינוך, מותר. וכתב 
דכל אחד מבני הבית מדליק בפ"ע, קטן שהגיע לחינוך צריך להדליק ג"כ. 

אמר רב ששת: אכסנאי חייב בנר חנוכה. אמר רבי זירא: מריש כי הוינא 
אמינא:  איתתא  דנסיבי  בתר  אושפיזא.  בהדי  בפריטי  משתתפנא  רב  בי 

השתא ודאי לא צריכנא, דקא מדליקי עלי בגו ביתאי.

דין אכסנאי
בשו''ע ]סי' תרע''ז ס''א[ כתב : אכסנאי שאין מדליקין עליו בביתו, צריך 
לתת פרוטה לבעל הבית להשתתף עמו בשמן של נר חנוכה; ואם יש לו 
אינו  בית  שאותו  פי  על  אף  בפתחו,  להדליק  צריך  לעצמו,  פתוח  פתח 
מיוחד אלא לשינה והוא אוכל על שלחן בעל הבית, והוא הדין לבן האוכל 
אצל אביו. וכתב הרמ"א : וי"א דבזמן הזה שמדליקים בפנים ממש, ידליק 

במקום שאוכל, וכן נהגו. 

]בהקדמה ובמשנ''ב ס''ק א'[, דה"ה הבחורים שלומדים שלא  המג''א  וכתב 
בביתם צריכין להשתתף בפרוטה, ודוקא בבחור שאוכל בפני עצמו, אבל 
אם סמוך על שולחן בעה"ב הוא בכלל בני הבית. וה"ה משרתיו כיון שהם 
סמוכים על שולחנו בקביעות מדינא א"צ להדליק, אא"כ רוצים להיות מן 

המהדרין.

הר''ן, דהחידוש בדין אכסנאי הוא דלא נימא דהוא דומיא דמזוזה  כתב 
דמי שאין לו בית פטור מן המזוזה.

כתבו הרי’’ף והרא’’ש, דאם יש לו פתח לעצמו מחויב להדליק שם משום 
ו'[  ס''ק  ובמשנ''ב  ב'  ]ס''ק  המג''א   וכתב  ]כנ"ל[.  בטוש''ע  נפסק  וכן  חשדא. 
ששם  רוח  לאותה  פתוח  הוא  אם  אף  עצמו  בפני  פתח  לו  שיש  דבמקום 
פתח בעה''ב, מ''מ חיישינן לחשדא שידעו שיש שם אורח ]ורוצה לומר דאינו 
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דומה לחצר שיש לו שני פתחים מרוח אחד דמקילינן בסוף סי' תרע"א, דהכא חמיר טפי 
מטעם הנ''ל. שעה''צ[. והביא עוד ]ס''ק ט'[ בשם תשובת מהרי"ל, דמנהג פשוט 
הוא שאורחים ובחורים מדליקין, כיון דהשתא מדליק כל אחד ואחד, ומי 
יודע אם מדליקין עליו בביתו, ויבואו לחושדו, ומשום ברכה לבטלה ליכא 
כיון שאינו רוצה לצאת בשל אשתו ממילא חל חיובא עליה. אך כתב ]ס''ק 
ז'[, דאין להחמיר בזה אא''כ יש לו חדר בפני עצמו. וכתב  ג' ובמשנ''ב ס''ק 
יסמוך  ולא  ראוי שידליק בעצמו  בפנ''ע  נר  לו  יש  דאעפ''כ אם  המשנ''ב 
תרע"ו[,  בסימן  במשנ''ב  ]הובאו  שסוברים  פוסקים  כמה  שיש  וגם  אשתו.  על 
דכשהוא סומך על אנשי ביתו אף שיוצא בזה ידי נר חנוכה, מ"מ כשרואה 
אח"כ נר חנוכה צריך לברך שעשה נסים, וע"כ נכון יותר להדליק בעצמו 

אפילו נר אחד ולא לסמוך על קולא זו. 

עוד כתב המשנ''ב ]ס''ק ה'[, דבאופן שיש לו פתח בפנ''ע אפילו אם הוא 
יודע שמדליקין עליו בביתו לא מהני.

כתב הט"ז בשם רש"ל ]ס''ק א'[, דההיתר דאשתו מדלקת עליו הוא דוקא 
כשהוא יודע בבירור שהיא מדלקת עליו, אבל אם אינו יודע יש לו להדליק 
וגם לברך. והמג''א ]בהקדמה[ הוסיף עוד בשם רש''ל, דמטעם זה מי שלא 
צריך  עליו  שהדליקו  ומצא  לביתו  לילה  באותו  ובא  עליו  שהדליקו  ידע 
להדליק, דכיון שלא ידע מתחלה מסתמא היה דעתו להדליק בעצמו ולא 
לצאת בשל אשתו וממילא חל עליו תקנת חכמים, וסיים במג''א דידליק 

בזה בלא ברכה ]והובאו דבריהם במשנ''ב ס''ק ב'[.

במתנה  נותן  הבעה''ב  אם  דה''ה  ג'[,  ס''ק  ובמשנ''ב  א'  ]ס''ק  המג''א  כתב 
לו  שנותנו  היינו  ]ולכאורה  לקנות  דוקא  ואי''צ  מהני,  בשמן  חלק  לאכסנאי 
ובמשנ''ב הביא, דיש מאחרונים שכתבו דצריך  באחד מדרכי הקנין. שעה''צ[, 
הבעה"ב להוסיף מעט שמן בשבילו חוץ מהשיעור שיש לצורך חצי שעה 

בשביל עצמו.

כתב הטור בשם אביו הרא"ש בתשובה, דבן האוכל אצל אביו או האוכל 
שכיון שיש  להדליק,  צריך  לשינה,  המיוחד  אחר  בית  לו  ויש  חבירו  אצל 
לו בית מיוחד לשינה ואנשים רואים אותו נכנס ויוצא בו איכא חשדא אם 
אינו מדליק, שאין אנשים יודעים שאוכל במקום אחר. ואפילו לדידן שאנו 
יודעים שאוכל במקום אחר, אפ"ה  ובני החצר מסתמא  מדליקים בפנים, 
שאינו  ורואים  הבית  פתח  לפני  ושבים  עוברים  השכנים  כי  חשד,  שייך 

מדליק. וכן פסק בשו''ע. 

ידליק  בפנים ממש,  הזה שמדליקים  דבזמן  אומרים  יש  כתב,  וברמ''א 
במקום שאוכל, וכן נהגו. וכתב המשנ''ב ]ס''ק י''א[, דהיינו באופן שבני אותו 
מקום שישן שם יודעים שמדליק במקום אכילתו, וגם השו''ע מודה באופן 
י''ב[, דזה דוקא לענין אכסנאי הנ"ל שאין ביתו אצלו  ]ס''ק  זה. וכתב עוד 
או לענין בן הסמוך על שולחן אביו, אבל מי שסועד אצל חבירו באקראי 
ויש לו שם בית באותו העיר צריך לילך לביתו להדליק שם נר חנוכה. ואם 
אינו רוצה לזוז ממקום שסועד יצוה לאשתו שתדליק עליו בביתו, ומ"מ 
דאם הולך הוא  ]ד''ה במקום[,  בבאור הלכה  מצוה בו יותר מבשלוחו. וכתב 
וכל אנשי ביתו לבית אביו או חמיו בקביעות לשמונת ימי חנוכה, דבר ברור 
הוא שכיון שסועד וישן שם כל ימי חנוכה אף שביום אוכל אכילת עראי 
בביתו, שאינו מדליק אלא בבית שאוכל וישן שם בלילה, דכיון שאין שום 
וכיון שאין בני  וכ"ש האידנא שההיכר לבני הבית  ידליק,  אדם בבית למי 

הבית ישנים שם, אי''צ להדליק שם.

עוד כתב ]ס''ק ד'[, דצריך האכסנאי לשמוע הברכות מבעה"ב.

אמר רב חייא בר אשי אמר רב: המדליק נר של חנוכה צריך לברך. ורב 
ירמיה אמר: הרואה נר של חנוכה צריך לברך. אמר רב יהודה: יום ראשון 
- מדליק מברך  ואילך  ומדליק מברך שלש. מכאן  הרואה מברך שתים,   -
כל  נס   - נס  ונימעוט  זמן.  ורואה מברך אחת. מאי ממעט? ממעט  שתים, 
יומי איתיה. מאי מברך? מברך אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של 

חנוכה ...

ברכת הרואה
ורואה  בספינה  מהלך  שהוא  באופן  היא  הרואה  דברכת  הרא''ש,  כתב 
נרות שהדליקו בעיר והוא אינו מדליק. ובר''ן הוסיף דאפילו מי שהדליקו 
זו, דלא מצינו יוצא במצוה שיתחייב  עליו בתוך ביתו אין לו לברך ברכה 

לחזור ולברך על הראיה. וכן נפסק בשו''ע ]סי' תרע''ו ס''ג[.

וכתב הט''ז ]ס''ק ג'[, דדעת המרדכי דאפילו יודע שמדליקין עליו בביתו, 
מ''מ כיון דהוא בעצמו אינו מדליק וגם אינו משתתף עם אחרים בפריטי, 
צריך לברך על הראיה להודות על הנס וגם לברך אז שהחיינו, וכתב ע''ז 
הט''ז דדעתו היא דעה יחידאה. ובשער הציון הביא דבביאור הגר"א כתב 
באליה רבה  ועיין  במאירי.  וכן כתב  מרש"י,  כן  המרדכי מוכח גם  דכדברי 
דדעת  שכתב  הט"ז  כדעת  ושלא  הכי,  דסברי  ראשונים  כמה  עוד  שהביא 
המרדכי הוא יחידאה, ועל כן פסקו הב"ח ופרי חדש ואליה רבה כן להלכה. 
ברכות  דספק  למעשה  כן  לעשות  כדאי  דאינו  כתב  א'[  ]ס''ק  במג''א  אבל 

להקל, וכן הכריע במשנ''ב ]ס''ק ו'[.

ברכת  שבירך  דבאופן  מרוטנבורג,  מהר''ם  תשובת  בשם  בב''י  כתב 
הרואה וברכת שהחיינו, ואח"כ בליל ב' או ג' בא להדליק אינו חוזר ומברך 
שהחיינו. וכן פסק בשו''ע. וכתב המג''א ]ס''ק ב'[ בשם הב''ח, דאם אשתו 
הדליקה עליו בראשון, צריך לברך בליל שני שהחיינו, דאשתו אינה פוטרת 
גופו אלא ביתו. והמג''א דחה דבריו וכתב דודאי הוי פטירת גופו, דהא חזינן 
דר' זירא סמך על אשתו ולא השתתף בפרוטה, ואי נימא דהוא רק פטירת 

ביתו היה לו להשתתף. וכן הכריע המשנ''ב ]ס''ק ז'[.

כתב הטור בשם תשובת אביו הרא''ש, דאם לא בירך שהחיינו מברכו כל 
]ס''ק  במשנ''ב  בשו''ע ]סי' תרע''ה ס''א[. וכתב  החנוכה לכשיזכור. וכן פסק 
ב'[, דזה דוקא בכל לילה בזמן ההדלקה, אבל אם נזכר אחר ההדלקה אינו 
מברך בלילה זה עוד. וציין בשער הציון, דמקורו הוא מדברי הפתחי עולם 
בשם הישועות יעקב. וכתב ע''ז השעה''צ, אמנם אם ארע זה בליל שמיני 
עיון, דאפשר דכמו בעלמא  יתבטל לגמרי ברכת שהחיינו, צריך  וממילא 
קיימא לן דזמן אומרו אפילו בשוק, דהוא קאי על עצם היום טוב, אפשר 
דהוא הדין בזה דקאי על עצם הזמן דחנוכה שנעשו בו נסים ונפלאות, אלא 
 : וז''ל  במאירי  נמצא  וכעין סברתי  דהדלקה,  זמן  על  זה  דלכתחלה סמכו 
מי שאין לו להדליק ואינו במקום שאפשר לו לראות, יש אומרים שמברך 
הלילות,  בכל  נסים  ושעשה  א'  בלילה  ושהחיינו  נסים  שעשה  לעצמו 

והדברים נראים. עכ''ל. וצריך עיון. עכ"ד השעה"צ.

... מאי מברך, מברך אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של חנוכה ...

’ אמירת ‘הנרות הללו
ברכות  ו'[, דאחר  הלכה  ]פ"ב  סופרים  במסכת  שכתוב  מה  הביא  ברא''ש 
ועל  ההדלקה אומר "הנרות הללו אנו מדליקין על התשועות ועל הנסים 
הנפלאות שעשית לאבותינו, על ידי כהניך הקדושים, וכל שמנת ימי חנוכה 
הנרות הללו קודש ואין לנו רשות להשתמש בהן אלא לראותן בלבד, כדי 
להודות לשמך על נפלאותיך ועל נסיך ועל ישועתך". והביא שרבינו מאיר 
וכן נפסק  הרא''ש בעצמו.  הטור דכן נהג גם  ז''ל היה אומר אותו. והביא 
ומשנ''ב  ג'  ס''ק  מג''א  ה'  ס''ק  ]ט''ז  הפוסקים  וכתבו  ס''ד[.  תרע''ו  ]סי'  בשו''ע 
ס''ק ח'[ בשם רש''ל, דיתחיל באמירתו אחר הדלקת נר ראשון. ובנוסח זה 
יש ל"ו תיבות נגד הנרות של חנוכה, מלבד התיבות 'הנרות הללו', והיינו 
לומר הנרות הללו הם ל"ו, ובשני תיבות הנרת הללו יש ח' אותיות רמז לח' 
בשער הציון שיאמר הנרות הללו קודש ולא קודש הם,  ימי חנוכה. וכתב 
דא''כ יהיו ל''ז תיבות. וכתב המשנ''ב, דמי שנוהג לומר הנרות הללו לאחר 

שהדליק הכל נמי שפיר דמי.   

והיכן צונו, רב אויא אמר: מלא תסור. רב נחמיה אמר: שאל אביך ויגדך 
זקניך ויאמרו לך. מתיב רב עמרם: הדמאי מערבין בו ומשתתפין בו ומברכין 
כל  אמרת:  ואי  השמשות.  ובין  ערום  אותו  ומפרישין  עליו,  ומזמנין  עליו 
מדרבנן בעי ברכה, הכא כי קאי ערום, היכי מברך, והא בעינן והיה מחניך 
קדוש וליכא - אמר אביי: ודאי דדבריהם - בעי ברכה, ספק דדבריהם - לא 
בעי ברכה. והא יום טוב שני, דספק דבריהם הוא, ובעי ברכה - התם כי היכי 

דלא לזילזולי בה. רבא אמר: רוב עמי הארץ מעשרין הן.

כתב הר''ן, דמשמע ממה שתירץ רבא רוב עמי הארץ מעשרים הם דדמאי 
אפילו ספק לא הוי, אבל בספק דדבריהם באמת בעי ברכה, ודלא כאביי. 
ויש שלמדו מזה דאף דאמרינן בברכות ]כ''א א'[ דספק של דבריהם אין צריך 
לחזור ולברך, הוא דוקא באופן שהברכה עצמה היא המצוה כגון ספק קרא 
בברכת המצות  וטרינן שם[, אבל  ]דבזה שקלינן  ויציב  וספק אמר אמת  ק"ש 
לחזור  צריך  והוא  מעשרות  הפרשת  כגון  דאורייתא  היא  המצוה  שעיקר 
ועושה המצוה עם  ולעשות המצוה מספק, אף שהברכה היא דרבנן חוזר 
הברכה. ולפי זה ספק נטל לולב ספק לא נטל ביום ראשון שהוא דאורייתא, 
כיון שהוא צריך לחזור וליטול צריך גם כן לברך. אבל הרי''ף כתב בפרק רבי 
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אליעזר דמילה ]לקמן קל''ה א' מדפי הגמ'[ גבי נולד כשהוא מהול דאיכא ספק 
וכן כתב  ערלה כבושה שצריך להטיף ממנו דם ברית, שאינו מברך עליו, 
בשם רב האי גאון, ואף על פי שעיקר מילה דאורייתא. ולפי זה ה''ה בספק 
נטל לולב אפילו ביום ראשון חוזר ונוטל ואינו מברך. ולפי דבריהם תירץ 
הרמב"ן דמה שתירץ רבא שרוב עמי הארץ מעשרין הן ולא סמך על תירוץ 
אביי דהוא מחמת דהוא ספק דדבריהם, הוא כיון דסבר רבא דבלא סברא זו 

היה נחשב כודאי דדבריהם כיון דהוא תקנת חכמים להפריש דמאיו. 

אמר רב הונא: חצר שיש לה שני פתחים - צריכה שתי נרות. אמר רבא: 
טעמא,  מאי  צריך.  לא   - אחת  מרוח  אבל  רוחות,  משתי  אלא  אמרן  לא 
אילימא משום חשדא, חשדא דמאן, אילימא חשדא דעלמא - אפילו ברוח 
אחת נמי ליבעי, אי חשדא דבני מתא - אפילו משתי רוחות נמי לא ליבעי 
- לעולם משום חשדא דבני מתא, וזימנין דמחלפי בהאי ולא חלפי בהאי, 

ואמרי: כי היכי דבהאי פיתחא לא אדליק, בהך פיתחא נמי לא אדליק.

חצר שיש לה שני פתחים
דברי הגמ' נפסקו בטוש''ע ]סי' תרע''א ס''ח[. וכתב הר''ן, דמסתברא דכיון 
וכן פסק  אינו מברך אלא בפתח אחד,  שאינו מדליק אלא משום חשדא, 
הרמ''א ]שם[, אבל כתב שבזמן הזה שכולם מדליקין בפנים ממש, ואין היכר 
לבני רה''ר כלל, אפילו יש לחצר או לבית הרבה פתחים להרבה רוחות אין 
מדליקים אלא פעם אחת בפנים. וכן איתא בטור בשם בעל התרומה ובב''י 

בשם סמ''ק ומרדכי.

]ח' ב' ושם ס''א ב'[ דאסור  הב''י, מאי שנא ממה שאמרו בברכות  הקשה 
לעבור אחורי בית הכנסת בשעה שהצבור מתפללין, ולא אמרן אלא דלית 
דאמרי  בה,  לן  לית  אחריתא  פתחא  ליה  אית  אבל  אחריתא  פתחא  ליה 
בפתחא אחריתא עייל, והכא נמי נאמר דאף על גב שראו שלא הדליק בפתח 
אחד, לא יבואו לחושדו, כי יאמרו שהדליק בפתח השני. וי"ל דלענין תפלה 
כיון שאם לא יתפלל הוה ליה פורק עול מלכות שמים מעליו, כל שיש פתח 
אחר לא יבואו לחושדו, מה שאין כן לענין חנוכה. ועי"ל דהדלקת נר חנוכה 
כיון דיש בה הפסד ממון יבואו לחושדו, אבל בתפלה דאין בה הפסד ממון 

כל שיש פתח אחר לא יבואו לחושדו.

לעשות  הוא  צריך  מקום שיש חשד  בכל  דודאי  ט'[,  ]ס''ק  תירץ  והט''ז 
בני  והרבה  פתחים  ב'  לו  יש  דאם  אלא  ומישראל,  מה'  נקי  שיהא  באופן 
אדם הולכים גם בפתח השני, אין כאן כ''כ חשד, וכדאמרינן בע"ז ]מ"ג ב'[ 
דלא חיישינן לחשד בדבר הנעשה לרבים ]לענין ביהכ''נ שהעמידו שם אנדרטא, 
דכיון דשל רבים הוא יודעים שלא הועמד לשם ע''ז[, וזה העובר אחורי בהכ''נ ודאי 
הולך בדרך שרבים הולכים שם לבהכ''נ בפתח אחר, ולא נכנס בפתח זה כי 
לפעמים יצטרך לעבור נגד המתפללים, ולכן אין  בזה חשד ]וכאן מיירי שאין 

דרך הרבים ממשיכה לצד השני[. 

- עולה  נר שיש לה שני פיות  אמר רב יצחק בר רדיפה אמר רב הונא: 
והקיפה פתילות, כפה עליה  בני אדם. אמר רבא: מילא קערה שמן  לשני 
כלי - עולה לכמה בני אדם, לא כפה עליה כלי - עשאה כמין מדורה, ואפילו 

לאחד נמי אינה עולה.

אחד,  לכל  נר  שמדליקים  למהדרין  היינו  אדם  בני  לב'  דעולה  פירש''י 
בני אדם שגרים בחצר  לב'  דיש עוד לפרש דהיינו  וכתב  הר''ן,  וכן פירש 
]סי'  ובטור  זו.  בהדלקה  יוצאים  ששניהם  מבחוץ  בחצר  ומדליקים  אחת 
תרע''א[ כתב דעולה בשביל שנים, וכתב הב''י הטעם שכתב כן ולא כתב כמו 
שפירש''י דהוא להידור לכל אחד, דאין אנו נוהגים להדליק נר לכל אחד. 

וכן העתיק בשו''ע ]ס''ג[.

כתב הר''ן בשם בעל העיטור, דמסתבר דדוקא בשלא הרחיקם זה מזה, 
אבל הרחיקם זה מזה כאצבע אינו נעשה כמדורה ויצא. וכן פסק המשנ''ב 

]ס''ק ט''ז[.

דהיינו שהפתילות  פיות,  ב'  לו  נר שיש  לענין  י''א[  ]ס''ק  המשנ''ב  כתב 
מבפנים מונחים בנר זה אצל זה, רק ראשי הפתילות כשבולטין לחוץ נחלקין 
לשתי מקומות, וקמ"ל דאע"פ שמבפנים אינן מובדלין הפתילות כלל זה 
מזה, מ"מ כיון שבמקום הנחתן בפה מינכר שהם שתים, נחשבות כשתים.

במג''א ]ס''ק ב'[ כתב, דלפי מה שכתב הרמ''א דלדידן שהרבה מבני הבית 

ו  ואף שסיבת התקנה היא מחמת ספק. ועי' בזה בספר תורת זרעים.

מדליקים יש ליזהר שידליק כל אחד נרותיו במקום מיוחד, א''כ ה''ה כאן, 
ואפילו בליל ראשון יש ליזהר בזה. וכתב המשנ''ב ]ס''ק י''ב[ דאפשר דזה 
דוקא נר אחד שיש לו רק שני פיות, אבל במנורות שלנו שיש להן ח' פיות 
מותר להדליק שני בני אדם זה בקצה זה וזה בקצה זה, שהרי רואין שהדליקו 

שנים, דאל"כ היה מדליק כסדר אחד אצל חבירו. וכן נוהגין העולם.

אמר רבא, פשיטא לי: נר ביתו ונר חנוכה - נר ביתו עדיף, משום שלום 
ביתו. נר ביתו וקידוש היום - נר ביתו עדיף, משום שלום ביתו. בעי רבא: נר 
חנוכה וקידוש היום מהו, קידוש היום עדיף - דתדיר, או דילמא: נר חנוכה 
עדיף,  חנוכה  נר  פשטה:  הדר  דאבעיא  בתר  ניסא,  פרסומי  משום  עדיף, 

משום פרסומי ניסא.

בטוש''ע נפסק כל הדינים המבוארים בזה בגמ' ]סי' רס''ג ס''ג וסי' רצ''ו ס''ה 
וסי' תרע''ח ס''א. ועי' מה שהארכנו בזה לקמן דף כ''ה[. והקשה הר''ן, איך דוחים 
קידוש היום שהוא דאורייתא משום נר ביתו ונר חנוכה. ותירץ דלא דחינן 
ליה שהרי אפשר לקדש על פת ]פסחים ק''ו ב'[, אלא שאם לא משום שלום 
ביתו ופרסומי ניסא מצוה מן המובחר לקדש ביין, וכדאמרינן ]שם עמוד א'[ 

זכרהו על היין בכניסתוז. 

עוד כתב הר''ן, דממה שאמרו דנר חנוכה ונר ביתו נר ביתו עדיף משום 
חנוכה,  נר שבת לשל  הרמב"ן שאף להקדים מקדימין  הוכיח  ביתו  שלום 
שכל התדיר והמשובח מחבירו קודם לחבירו ]עי' זבחים פ''ט א'[. אבל הבה''ג 
ואח''כ  דחנוכה  קודם  ונר שבת מדליק  חנוכה  נר  כתב שכשצריך להדליק 
יאסר להדליק של חנוכה משום  ידליק של שבת  מדליק של שבת, שאם 
שאמרו  דאף  דחוקים,  דברים  שהם  הרמב''ן  ע''ז  וכתב  שבת.  ע''ע  דקבל 
לפרוש  צריך  יום  מבעוד  יוה''כ  על  שהחיינו  בירך  דאם  ב'[  ]מ'  בעירובין 
מאכילה, זהו דוקא שם דכיון שבירך על היום הרי קיבלו עליו, אבל הדלקת 
נר בשבת מה קיבול שבת יש בה, הרי עושה כן כדי שלא יהא טרוד בערב, 
והרי אדרבה לא מפני שהוא שבת מדליק אלא מפני שעדיין אינה שבת. 
ועוד הרי אמרו לקמן ]ל''ה ב'[ שלישית להדליק את הנרות, הדליק המדליק 
ושוהה כדי לצלות דג קטן או כדי להדביק פת בתנור, הרי שאחר הדלקת 
הנר מותר לצלות דגים ולהדביק פת בתנור, ומבואר דכל כי האי גוונא לאו 

קבלה הוא ושרי. עכ''ד הרמב''ן. 

והר''ן דחה דבריו, וכתב דמה שהביא לענין יוה''כ, הרי ודאי כשם שיכול 
הוא לעשות כן ביוה''כ שייך הדבר גם בשבת, דכשם שיש תוספת ליוה"כ 
]פ''א ב'[ כל מקום שנאמר שבות  כך יש תוספת לשבת וכדאמרינן ביומא 
ומה שכתב שלא מפני שבת הוא מדליק אלא  מוסיפין מחול על הקדש. 
מפני שעדיין אינה שבת הוא מדליק, אמנם ודאי הוא כן, אך מצינו שמנהג 
החכמים היה שהמלאכה האחרונה שהיו עושין בערב שבת היתה הדלקת 
הנר, שאפילו תפילין שהנחתן מצוה היו חולצין קודם שידליקו את הנר, 
בתוס'  וכדברי ר' יהודה הנשיא לקמן ]ל''ה ב'[ עיי''ש ברש''י. וכבר הקשו 
]שם[ ממה דאמרינן בסנהדרין ]ס''ח א'[ דרבי אליעזר חלה, ונכנס הורקנוס 
היאך  לו  ואמר  בנזיפה,  ויצא  אביו  בו  גער  תפיליו  לחלוץ  אחריו,  בנו 
מניחין איסור סקילה כלומר הדלקת הנר ועוסקין באיסור שבות, ומשמע 
חליו  דמשום  התם  דשאני  ותירצו  תפילין.  לחליצת  קודם  הנר  דהדלקת 
אחרו מלהדליק את הנר לפי שהיו טרודין בו עד סמוך לחשיכה, ולכך היה 
לו לעסוק באיסור סקילה קודם. ואדרבה משם יש ראיה דחליצת תפילין 
קודמת מדרצה הורקנוס לחלוץ תפיליו קודם הדלקה, אלמא יודע היה שכך 
היו רגילים. ובברייתא ]לקמן שם[ מוכח שהמלאכה האחרונה שהיו עושים 
בערב שבת היתה הדלקת הנר, דקתני התחיל לתקוע תקיעה שלישית סלק 
יותר  להטמין  יכול  אדם  והרי  המדליק.  והדליק  המטמין  והטמין  המסלק 
ספק חשיכה  סמוך לשבת מלהדליק את הנרות שהרי שנינו ]לקמן ל''ד א'[ 
ספק אינה חשיכה אין מדליקין את הנרות אבל טומנין את החמין, וכיון שכן 
היה לו לשנות להיפך - הדליק המדליק וסילק המסלק והטמין המטמין, 
אחריה  יעשה  ושלא  אחרונה  מלאכה  הדלקה  שתהא  תקנו  כך  ודאי  אלא 
לצורך  היא  מצוה  מלאכת  שהדלקה  כיון  הוא  לזה  והטעם  כלל.  מלאכה 

ז ועי' רשב''ם פסחים ק''ו ב' ד''ה דחביבא, וברא''ש שם סי' י''ז, ובריטב''א 
ובר''ן שם. אמנם רבינו יונתן המובא בפסחים בחידושי הר''ן פירש, דמיירי 
באופן שאין לו אפילו פת, וכן נראה שנקט המג''א ]סי' רס''ג ס''ק ח' עפ''י דבריו 
כדברי  והיינו  ו'[,  ס''ק  תרע''ח  וסי'  י''ג  ס''ק  רס''ג  סי'  ובמשנ''ב  ט',  ס''ק  רע''א  בסי' 

התוס' ]פסחים ק''ו א' ד''ה זכרהו[ והרמב''ם ]פכ''ט משבת ה''ו[ שמצות הקידוש 
מתקיימת מן התורה בלא פת אלא בזכירה בעלמא.
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שהיא  נמצא  חובה,  בשבת  נר  הדלקת  ב'[  ]כ''ה  לקמן  וכדאמרינן  שבת, 
כתחלת שביתה וכקבלתה.

מאחרה  הוה  יוסף  דרב  דדביתהו  ב'[  ]בעמוד  שאמרו  מה  מתורץ  ובזה 
האש  ועמוד  יומם  הענן  עמוד  ימיש  לא  תניא  יוסף  רב  לה  אמר  ומדלקה 
לילה מלמד שעמוד ענן משלים לעמוד האש, ועמוד האש משלים לעמוד 
הענן. וקשה, דודאי אשתו של רב יוסף לא היתה מדליקה בבין השמשות 
היתה  ובודאי  מדליקין,  אין  חשיכה  אינה  ספק  חשיכה  ספק  שנינו  שהרי 
וימים טובים מחוייבים הם בכך,  מוסיפה מחול על הקדש שהרי שבתות 
וכיון שכן מה אמר לה רב יוסף, הרי כבר היתה מוסיפה מחול על הקדש. 
עצמה  מכנסת  היתה  ולא  מדלקת  היתה  השמשות  לבין  קודם  ודאי  אלא 
לספק איסור סקילה, ומ''מ חשבה שאין צריך להדלקת הנר תוספת, לפי 
שלא נתנה תורה תוספת אלא למלאכות של חול, אבל הדלקת הנר מלאכה 
של קדש היא כיון שהיא לצורך שבת, ואדרבה כמה דמאחר ליה טפי עדיף, 
ואמר לה רב יוסף דאפילו הכי צריכה היא תוספתח. ואח''כ חשבה להקדים 
והיינו לעשות תוספת כבשאר מלאכות, ואמר לה ההוא סבא תנינא ובלבד 

שלא יקדים ]והיינו שכיון שהיא צורך השבת אין להקדים כ''כ כנ''ל[.

הנר  הדלקת  שתהא  תקנו  שחכמים  מוכח  הנ''ל  הסוגיות  דבכל  וכיון 
שלאחר  בדעתו  גומר  הוא  כבר  הנר  את  שמדליק  מי  אחרונה,  מלאכה 
מזה.  גדול  לך קבול שבת  ואין  יעשה שום מלאכה אחרת,  לא  זו  מלאכה 
כדי  ושוהה  המדליק  דהדליק  לקמן  מהסוגיא  ראיה  הרמב''ן  שהביא  ומה 
לצלות דג קטן, וחזינן שעושים מלאכה אחר הדלקת נרות, אינה ראיה כלל, 
ואדרבה משם  לא קאי על המדליק קאי אלא על התוקע קאי,  ד'ושוהה' 
כלל ממה שכתוב הדלקה אחר  עושים מלאכה  אין  דלאחר הדלקה  מוכח 
הטמנה וכנ''ל. וכיון דרבנן תקון שתהא הדלקה מלאכה אחרונה, ודאי מי 
מכאן,  לאחר  מלאכה  יעשה  שלא  בדעתו  גומר  הוא  כבר  בע"ש  שמדליק 
וכמש''כ בה''ג ]ובשו''ע סי' רס''ג ס''י הביא את שתי הדעות בזה, וכתב הרמ''א דהמנהג 
ואפילו  בתחילה,  תנאי  שעשתה  לא  אם  בהדלקה,  שבת  מקבלת  המדלקת  אשה  שאותה 
תנאי בלב סגי, אבל שאר בני הבית מותרין במלאכה עד ברכו. ועיקר הדלקה תלויה בנרות 

שמדליקין על השלחן, אבל לא בשאר הנרות שבבית. ועיי''ש עוד בפוסקים[.

... רב הונא  אמר רב הונא: הרגיל בנר - הויין ליה בנים תלמידי חכמים 
הוה רגיל דהוה חליף ותני אפתחא דרבי אבין נגרא, חזא דהוה רגיל בשרגי 
טובא, אמר: תרי גברי רברבי נפקי מהכא. נפקי מינייהו רב אידי בר אבין 
ורב חייא בר אבין. רב חסדא הוה רגיל דהוה חליף ותני אפיתחא דבי נשא 
דרב שיזבי, חזא דהוה רגיל בשרגי טובא, אמר: גברא רבא נפק מהכא. נפק 

מינייהו רב שיזבי....

כתבו תוס', דמה שר' הונא אמר 'תרי גברי רברבי נפקי מהכא' ור' חסדא 
אמר רק 'גברא רברבא ]אחד[ נפק מהכא', הוא כיון דבמעשה דר' הונא היו 
גם הבעל וגם האשה מרבים בנרות, ולכן זכו כנגד כל אחד, ואילו אצל ר' 
חסדא היתה רק האשה מהדרת בכך. והר''ן כתב, דבמעשה דר' הונא הונא 
הקפידו גם על שבת וגם על חנוכה, ובמעשה דר' חסדא רק בשבת הקפידו.

דף כ''ד
אמר  רבא  אמר   ... המזון  בברכת  חנוכה  של  להזכיר  מהו  להו:  איבעיא 
בהודאה.  מזכיר   - להזכיר  בא  ואם  מזכיר,  אינו  הונא:  רב  רב סחורה אמר 
ירושלים. אמר  בבונה  לבי רבא, סבר לאדכורי  יהודה איקלע  בר  הונא  רב 
להו רב ששת: כתפלה, מה תפלה - בהודאה, אף ברכת המזון – בהודאה 
... ימים שאין בהן קרבן מוסף, כגון שני וחמישי ותעניות ומעמדות. שני 
ומעמדות.  תעניות  של  ושני  וחמישי  שני  אלא:  עבידתייהו,  מאי  וחמישי 
ערבית ושחרית ומנחה מתפלל שמונה עשרה, ואומר מעין המאורע בשומע 

תפלה, ואם לא אמר - אין מחזירין אותו.

חוזר,  אינו  הניסים  על  הזכיר  לא  דאם  והרא''ש,  והרי''ף  תוס'  כתבו 
וכדמוכח בברייתא דבהזכרות שבימים שאין בהם קרבן מוסף אינו חוזר. וכן 
איתא בתוספתא בברכות ]פ''ג ה''י[ להדיא דכל יום שאין בו קרבן מוסף כגון 
חנוכה ופורים בערבית ושחרית ומנחה מתפלל י"ח ואומר מעין המאורע 

ח לכאורה משמע מדבריו דיש שיעור לתוספת שבת, ועי’ ברא’’ש ברכות 
פ’’ד סי’ ו’ ]הובא בדברינו שם דף כ’’ז[ וביומא פ’’ח סי’ ח’, ובמשנ’’ב סי’ רס’’א 

ס’’ק כ’’ב ובבאור הלכה שם ד’’ה איזה זמן. 

בעבודה, ואם לא אמר אין מחזירין אותו. והתוס' בברכות ]ל' ב' ד''ה מסתברא[ 
כתבו, שר"ת היה חוזר אם נזכר שלא אמרו קודם שעקר רגליו, ואינו נראה 
לר"י, וכן הרא"ש  ]שם סי' י''ז[ דחה דבריו. וכתב הב''י דכל זה דלא כדברי 
אבי העזרי שהביא המרדכי דעכשיו כיון דנהגו כולם להזכיר וגם בירך על 
תרפ''ב  ]סי'  בטוש''ע  כתבו  ומ"מ  וחוזר.  כחובה  עליו  קיבלה  להזכיר,  מנת 
נזכר באותה ברכה, חוזר כל זמן שלא הזכיר השם, ואפילו בין  דאם  ס''א[ 
אתה לשם. ובמוסף של שבת ור"ח שבחנוכה צריך להזכיר נס של חנוכה אף 

על פי שאין מוסף בחנוכה. 

כתב הטור, דיש המסיימים בנוסח על הניסים 'שתעשה לנו ניסים כשם 
שעשית' וכו', דכיון שצורך רבים הוא יכולים לאומרו אף שהוא בקשה וכמו 
יעלה ויבא שאומר בעבודה אף על גב דלא ישאל אדם צרכיו בג' ראשונות 
יש הנוסח  ובסדר רב עמרם  וג' אחרונות, אלא דגם שם הוא צורך רבים. 
הנ''ל 'שתעשה לנו ניסים'. ויש שאין אומרים אותו, וא"א הרא"ש ז"ל לא 
היה אומר אותו, אלא היה מסיים "ועשית להם ניסים וגבורות בימים ההם 
הכל בו, שאם שכח מלאמרו בברכת המזון  הב''י בשם  בעת הזאת". כתב 
ונזכר קודם שסיים, כשיגיע להרחמן יאמר "הרחמן יעשה נסים ונפלאות 
יעשה  וכן  מתתיה",  בימי  הזה  ובזמן  ההם  בימים  לאבותינו  שעשה  כשם 

בפורים. וכן העתיק הרמ''א ]שם[.

גמר  אחר  כן  שיאמר  שכח  אם  בתפלה  דה"ה  ד'[,  ]ס''ק  המשנ''ב  וכתב 
התפלה דרך בקשה קודם יהיו לרצון.

כמו''כ כתב ]ס''ק ה'[, דבר"ח שבחנוכה, יאמר זה אחר הרחמן הוא יחדש 
וכו', משום דר''ח הוא תדיר ויש להקדימו.

שאומר  כמו  יוחנן  הוא  ד'חשמונאי'  חיים,  הארחות  בשם  הב''י  כתב 
"יאתיו  ל''ב[  ס''ח  ]תהלים  דרך  על  'חשמונאי'  אומרים  ויש  יוסיפון.  בספר 
חשמנים", והוא דרך גדולה. עוד כתב שם, דיש אומרים הִרשעה בחירי"ק 
תחת הרי"ש, והביאם לזה מה שמצאו בזכריה ]ה' ח'[ "זאת הִרשעה" פירוש 
בעלת הרשעה, כי מלת רשעה היא שם דבר כמו ]ישעיה ט' י''ז[ "כי בערה 
ועל  הרי"ש,  תחת  בשב"א  הְרשעה  לקרות  נכון  יותר  אבל  ִרשעה",  כאש 
דרך הפסוק ביחזקאל ]ג' י''ח[ "מדרכו הְרשעה", והוא שם תואר. וא"ת למה 
אומר "זדים ביד עוסקי תורתך", ולא אומר דבר והיפוכו כמו שאמר בכל 
"זדים הליצוני עד  נ''א[  קי''ט  ]תהלים  דרך הפסוק  וי"ל שהוא על  האחרים. 

מאד מתורתך לא נטיתי". עכ''ד. והובא גם בט''ז ]ס''ק א'[.

כתב המשנ''ב ]ס''ק א'[ שכתוב בספרים, שבנוסח על הניסים יאמר "ועל 
הנסים" בוי"ו, הן בתפלה הן בבהמ"ז. "כשעמדה עליהם" יש לדלג תיבת 
עמך  "ועל  אומר  אא"כ  ישראל",  עמך  "על  אומר  אח"כ  דהא  "עליהם", 

ישראל". 

עוד כתב ]ס''ק ב'[ שבברכת מעין שלש בחנוכה ופורים, אין מזכירין של 
אמר  כשלא  לחזור  צריך  שאין  דמה  ג'[,  ]ס''ק  כתב  כמו''כ  ופורים.  חנוכה 
על הניסים, אין חילוק בברהמ"ז בין בחול ובין בשבת חנוכה. ואף דמוכרח 
לאכול מצד שהוא שבת, מ"מ אינו חוזר בשביל על הניסים דחנוכה ]ועיין 

בסימן קפ"ח במשנ"ב סוף ס''ק ל"ג[.

ברי’’ף הביא הא דצריך לקרוא את ההלל כל שמונת ימי חנוכה, וכדאמרינן 
בערכין ]י’ ב’[ דהיחיד גומר בהם את ההלל, אבל הלל של ר’’ח הוא רק מנהג 
ולכן אין גומרים ההלל, וכדאמרינן בתענית ]כ"ח ב'[ רב איקלע לבבל חזא 
דקא קרו הלל בר"ח סבר לאפסוקינהו, כיון דשמעינהו דמדלגי ואזלי אמר 
בזה מה שכתבו תוס’  ]והר’’ן הביא  אין לברך  וכן  בידיהם,  ש"מ מנהג אבותיהם 

בברכות י’’ד א’ עיי’’ש, ועי’ טוש’’ע סי’ תפ’’ז[.

פסחים - דף כ"ה
אמר רבי יעקב אמר רבי יוחנן: בכל מתרפאין, חוץ מעצי אשירה. היכי 
סכנה  דליכא  ואי  נמי!  אשירה  עצי  אפילו   - סכנה  דאיכא  נימא  אי  דמי? 
- אפילו כל איסורין שבתורה נמי לא! - לעולם דאיכא סכנה, ואפילו הכי - 
עצי אשירה לא ... כי אתא רבין אמר רבי יוחנן: בכל מתרפאין, חוץ מעבודה 

זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים ...

הדין שאסור להתרפאות בעצי אשירה
יכול  שאינו  באופן  היינו  אשירה  מעצי  חוץ  שאמרו  דמה  תוס',  כתבו 
אחר,  דבר  שום  או  שדים  ידי  על  כגון  בזה  אלא  עצים  משאר  להתרפא 
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ב'[  ]כ"ז  בע"ז  מצינו  וכיוצ"ב  הע"ז  אחר  לטעות  יבוא  שמא  הוא  והאיסור 
משום  מין  ע"י  להתרפא  ישמעאל  ר'  הניחו  ולא  נחש,  הכישו  דמא  שבן 
רוצה  שהיה  ה"ד[  ]פי"ד  בשבת  בירושלמי  ומפרש  משכא,  דאפיקורסות 
ללחוש לו בשם זר. אבל ע"י תחבושת שרי כדאיתא שם ]כ"ח א'[ דר' אבהו 

התרפא ע"י אפיקורס ]ר"ל וא"כ גם בעצי אשירה מותר באופן זה[.

אמרינן  ה"ב[  ]פ"ב  בע"ז  דבירושלמי  כתב  אך  התוס',  דברי  הביא  והר"ן 
שאפילו אמרו לו הבא עלין סתם והביא לו מעצי אשרה, ימות ואל יתרפא 
שהוא  מצד  אלא  אחריה  להימשך  שיבוא  מצד  דאי"ז  משמע  וא"כ  בהן, 
עובר על לאו ד"לא ידבק בידך מאומה מן החרם". ועצי אשירה הם ממש 
כע"ז. ובכל הלאוין הקשורים לע"ז אמרינן יהרג ואל יעבור. וכמו שמצינו 
בסנהדרין ]ע"ה א'[ מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשה אחת והעלה בלבו 
טינא, ואמרו הרופאים אין לו תקנה עד שתבעל לו, אמרו חכמים ימות ולא 
תבעל לו, תעמוד לפניו ערומה ימות ואל תעמוד לפניו ערומה, תספר עמו 
אחורי הגדר ימות ואל תספר עמו אחורי הגדר. ובודאי שדברים אלו אינם 
גילוי עריות ממש, אלא שעובר בהם על לאו ד"לא תקרבו לגלות ערוה" 

שהוא לאו של גילוי עריות.

המקור לחיוב למסור נפשו על עבודה זרה
הר"ן על הילפותא שחייב למסור נפשו על עבודה זרה שדרשו  הקשה 
מ"בכל נפשך" ואמרו בגמ' "אם נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מאדך" 
וכו', דלכאורה כל זה לא נצרך, כי עצם הדרשא היא מממשמעות הפסוק 
"בכל נפשך" למסור נפשו לאהבתו של הקדוש ברוך הוא. יש לומר, לאפוקי 
מדר' ישמעאל שסובר שעל כל המצוות נאמר "וחי בהם ולא שימות בהם" 
אף בג' עבירות חמורות, ורק בפרהסיא יהרג ואל יעבור כיון שנאמר "ולא 
תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל" ]כמבואר כל זה בע"ז כ"ז ב'[, 
ולשיטתו הפסוק "ואהבת את ה'" וגו' לא משמע שימסור נפשו באהבתו 
של הקדוש ברוך הוא, אלא שיאהב אותו בכל לב ובכל נפש ובכל מאדו, 
וכמו שמצינו ]מלכים ב' פכ"ג[ "אשר שב אל ה' בכל לבבו ובכל נפשו ובכל 
אין  ישמעאל  רבי  ולשיטת  נפש[.  מסירת  על  בפסוק  שם  מיירי  ]ולא  מאודו" 
להקשות ממה שנאמר בכל נפשך ובכל מאודך כי כן דרך הכתוב, אבל לר' 
אליעזר שנלמד מזה הדין שצריך למסור נפשו א"כ כש"כ שצריך למסור 
ממונו. והטעם שהוא מעמיד פסוק זה דוקא על ע"ז הוא כיון שכל הכופר 

בה כמודה בכל התורה כלה ובה תלוי עיקר אהבתו של הקדוש ברוך הוא.

המקור לחיוב למסור נפשו על גילוי עריות ושפיכות 
דמים ופרטי דין בהם

החיוב בגילוי עריות למסור נפשו נלמד בגמ' מהפסוק בנערה המאורסה 
נערה  דילפינן  הזה"  הדבר  כן  נפש  ורצחו  רעהו  על  איש  יקום  כאשר  "כי 
המאורסה מרוצח, מה רוצח יהרג ואל יעבור, אף נערה המאורסה תהרג ואל 
תעבור. והדין למסור נפשו ברוצח הוא מסברא "דמאי חזית דדמך סומק 

טפי".

יעבור,  ואל  יהרג  אלא  תעבור  ואל  תיהרג  לגרוס  דאין  תוס',  וכתבו 
ב'  ע"ד  בסנהדרין  ]כמבואר  היא  עולם  דקרקע  להרג  דין  אין  כיון שעל האשה 
וכתובות ג' ב'[. ור"י אומר, דלעולם אפשר לגרוס תיהרג והכונה באופן שהיא 
נפשו  למסור  דהדין  עליה.  הערוה  לה שתביא  כגון שאומר  עושה מעשה 
לו  כשאומר  אלא  נפשו  למסור  מחוייב  אינו  ורוצח  מרוצח  נלמד  להריגה 
להרוג בידים, אבל אם אומר הנח לזרוק עצמך על התינוק או תיהרג אינו 
חייב למסור עצמו כדי להציל חבירו, דאדרבה יש לומר "מאי חזית דדמיה 
דחבריה סומק טפי דילמא דמא דידי סומק טפי". אמנם אם אומרים לו הנח 
לתקוע אותך בערוה יהרג ואל יעבור, כי לא שייך לומר שאינו עושה מעשה 
כיון שאין קישוי אלא לדעת כדאמרינן ביבמות ]נ"ג א'[, ומה שהוא מתקשה 

הוי מעשה. וברי"ף וברא"ש גרסו "תיהרג" כגירסת ר"י.

וכתב הר"ן, שהבעל המאור דחה גירסא זו כי אין האשה צריכה להיהרג, 
שהרי בסנהדרין ]שם[ אמרו, והא אסתר פרהסיא הואי,  אמר אביי אסתר 
קרקע עולם היתה. רבא אמר הנאת עצמן שאני. וביאר הר"ן, דלשיטת בעל 
המאור כל מקום שאין הנכרי מתכוין להעביר אלא להנאת עצמו לא אמרינן 
או מצד שהיתה אשת איש  גילוי עריות  היה  ודאי באסתר  תיהרג, שהרי 
]כדדרשינן במגילה י"ג א' לקחה מרדכי לו לבת אל תקרי לבת אלא לבית[, או מצד הלאו 
ד"לא תתחתן בם", ואפילו נאמר שאין חיתון באונס, מ"מ הוה ליה כנכרי 
הבא על בת ישראל בזנות דבית דינו של שם גזרו עליו ]כדאיתא בע"ז ל"ו ב'[. 

ויש שדחו את דברי הבעל המאור, שמה שאמר רבא הנאת עצמו שאני 
הוא דוקא בשאר מצות שדינם בצנעא יעבור ואל יהרג ובפרהסיא יהרג ואל 
יעבור, שכיון שהסיבה שצריך למסור הנפש הוא מצד חילול ה' כל שהנכרי 

מתכוין רק להנאת עצמו אין בזה חלול השם, ולכך אפילו בפרהסיא יעבור 
החומר  מצד  יעבור  ועל  שיהרג  חמורות  עבירות  בשלש  אבל  יהרג.  ואל 
שבהם ואפילו בצנעא יהרג ואל יעבור א"כ אין נפק"מ במה שהוא להנאת 
עצמם. וסובר רבא, דאסתר לא היתה אשת איש ]ולית ליה הדרשא הנ"ל דאל 

תקרי לבת אלא לבית[ וגזרת ב"ד של שם לא נקראת גלוי עריות. 

ואל  יהרג  עצמן  להנאת  אפילו  חמורות  עבירות  דבשלש  ראיה  והביאו 
ובודאי  חוץ מעצי אשרה,  בכל מתרפאין  יעבור, שהרי אמרינן בשמעתין 
גלוי  לגבי  וכן  עצמו.  כהנאת  הוא  חולי  בשביל  אשרה  מעצי  שהמתרפא 
עריות באותו שהעלה לבו טינא שימות ואל תבעל לו ]כמבואר בסנהדרין כנ"ל[, 
אף שהיה מתכוין להנאתו. וביומא ]פ"ב א'[ עוברה שהריחה מאכילין אותה 
עד שתשוב נפשה, שאין לך דבר שעומד בפני פקוח נפש אלא ע"ז וגלוי 
היתה  חמורות  עבירות  מג'  זה  היה  שאם  משמע  דמים,  ושפיכות  עריות 
בסנהדרין  ואמנם  דתה.  על  להעבירה  זה  שאין  אף  זה  על  להיהרג  צריכה 
הביא רבא ראיה לדין זה ש"להנאת עצמם שאני" ממה שמשאילים להם 
לומר,  יש  שרי.  עצמן  להנאת  בע"ז  דאפילו  אלמא  ע"ז,  לצורך  כלים 
משום  רק  אלא  לע"ז,  מיוחד  שהוא  בלאו  עליה  עובר  אינו  זו  דבהשאלה 
"לפני עור לא תתן מכשול" שהוא כולל את כל המצות, ולכן כיון דלהנאת 

עצמן הוא וליכא חלול השם יעבור ואל יהרג.

וכתב ע"ז הר"ן, שהרי גם באביזריהו של הג' עבירות חמורות יהרג ועל 
עריות  דגלוי  מאביזרייהו  הוא  ישראל  בת  על  הבא  נכרי  גם  וא"כ  יעבור, 
ידבק  שלא  וכמו  דעריות  מאביזרייהו  הוא  ערומה  לפניו  שתעמוד  כמו 
בידך מאומה מן החרם הוא מאביזרה דע"ז. והקושיות שהקשו על הבעל 
ע"מ  נעשית  לא  באופנים שהעבירה  גם  יעבור  ואל  יהרג  המאור שמצינו 
להעביר את האדם על דתו, יש לומר דמה שאמרו הנאת עצמן שאני הוא 
כמו באסתר שלא רצתה את הגילוי עריות אלא כדי להינצל ממיתה, אבל 
את  אסרה  שהתורה  טינא  לבו  שהעלה  מי  וכן  אשירה  בעצי  להתרפאות 
ההנאה מדברים אלו והם רוצים את ההנאה האסורה. ולכך יתכן שלשיטת 
האנס  כשאין  אלא  תעבור  ואל  תהרג  אומרים  אין  המאורסה  בנערה  רבא 
לפלוני שאין עושה  נכרי שתבעל  לה  וכגון שאמר  להנאת עצמו,  מתכוין 
אלא להעביר. ובאופן זה שייך לגרוס "תהרג ואל תעבור". וגם לשיטת אביי 
דאסתר קרקע עולם היתה אפשר לגרוס כן וכגון שאומר לה שתביא הערוה 

עליה ]וכמש"כ תוס' כנ"ל[.

דערלה,  בגוהרקי  לברתיה  לה  דשייף  לרבינא  אשכחיה  אשי  רב  בר  מר 
אמר ליה: אימור דאמור רבנן בשעת הסכנה, שלא בשעת הסכנה מי אמור? 
דאמרי,  איכא  דמיא.  הסכנה  כשעת  נמי  צמירתא  אישתא  האי  ליה:  אמר 

אמר ליה: מידי דרך הנאה קא עבידנא?

הבד.  בבית  שמנן  ויצא  שנתבשלו  לאחר  היינו  הנאתן  דדרך  פירש"י, 
וביאר הר"ן, דרבינא שפשף ביתו בעוד שהפסולת מעורב עם השמן שהרי 
זה שלא כדרך הנאתו שלא נאסר אלא מדרבנן, וכדאמרינן לעיל ]כ"ד ב'[ 
שכל איסורין שבתורה אין לוקין אלא כדרך הנאתן ]חוץ מכלאי הכרם ובשר 

בחלב[. ולכן מתרפאים בהן אפילו בחולי שאין בו סכנה.

וכתב הר"ן, שיש מי שכתב דכמו שהתירו כאן להתרפאות באופן זה כיון 
שאסור רק מדרבנן, ה"ה באיסורים שמלכתחילה אסורים רק מדרבנן כחמץ 
שעבר עליו הפסח וכלאי הכרם בחוצה לארץ מותרים הם לצורך חולה שאין 
בו סכנה. אך יש לומר, דאיסור אכילה הוא חמור יותר ואפשר שעשאום 
לחלק,  באנו  ואם  סכנה.  במקום  שלא  בהם  להתרפאות  שלא  תורה  כשל 
אפשר שאין מתרפאין אף באיסורי הנאות של דבריהם כדרך הנאתן, דשמא 
קלים יותר איסורי תורה שלא כדרך הנאתן מאיסורים של דבריהם כדרך 

הנאתן.

איתמר, הנאה הבאה לו לאדם בעל כרחו. אביי אמר: מותרת, ורבא אמר: 
אסורה ...

ביאר הר"ן, ד"הנאה הבאה לו בעל כרחו" היינו שלא למקום הריח בשביל 
להריח, ואף אם עכשיו הוא מתכוין עדיין נקרא זה "בעל כרחו" ]שהרי בהמשך 

הגמ' דנו גם באופנים שמכוין ליהנות[.

מבואר בגמ', דללישנא קמא המחלוקת באפשר ולא מיכוין לדעת רבי 
דכל  סובר  ורבא  שמעון,  כרבי  דאביי  מותר,  מתכוין  שאין  שדבר  שמעון 
מה שהתיר אמר רבי שמעון הוא דוקא כשלא אפשר, אבל כשאפשר לא 
וללישנא בתרא  יהודה לכו"ע אסור, דלשיטתו חיסרון הכונה אינו מתיר[.  ר'  ]ולדעת 
אפשר ולא מיכוין תלוי במחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון ]דלר"ש לכו"ע מותר 
באפשר[. ונחלקו בלא אפשר וקא מיכוין, והמחלוקת היא לדעת רבי יהודה, 



13

דאפשר אסור אף כשאינו מתכון וא"כ אינו תלוי בכונה, דאביי כרבי יהודה 
כונה,  בתר  אזלינן  לא  מ"מ  לאיסור  שכונתו  דאף  להקל  לנו  יש  כאן  ולכן 
ורבא אמר שדברי רבי יהודה נאמרו רק לחומרא שאין מתכון כמתכוין, אבל 
שמתכוין יהיה כמו אינו מתכוין ]דהיינו לקולא[ לא ]ולדעת ר"ש לכו"ע אסור כיון 

דאזיל בתר כונה גם לקולא וכש"כ לחומרא[.

ולא מיכוין  הרי"ף והרא"ש כדעת רבא בלישנא בתרא, דאפשר  ופסקו 
תלוי במחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון ]וידוע דקי"ל כר"ש[, ובמכוין אף כשלא 
אפשר לכו"ע אסור. וכן פסק הרמב"ם ]פי"ב ממאכלות אסורות הי"ב[. ומבואר 
בתוס' והרא"ש ]וכ"ה ברבינו ירוחם, הובא בש"ך דלהלן[, דכל ההיתר באפשר ולא 
מיכוין הוא דוקא בענין שיכול לאטום אזניו ולעצום עיניו ולסתום נחיריו 
שלא יהנה מן הקול והמראה והריח, ואעפ"כ מותר כשאינו מתכוין להנאה 
]ובמתכוין בכל אופן  דלא הוי פסיק רישיה, אבל אם הוא פסיק רישא אסור 

אסור וכנ"ל[.

והדין הזה של הגמרא אינו דוקא לענין ע"ז ולענין ריח, דהוא הדין בדבר 
התלוי בראיה או בשמיעה וגם בכל איסורין שבתורה, כמו שמוכח   מכל 

הראיות בגמ' להלן.

עבודת  של  שיר  כלי  לשמוע  אסור   : כתב  סט"ו[  קמ"ב  סי'  ]יו"ד  ובשו"ע 
כוכבים או להסתכל בנוי עבודת כוכבים, כיון שנהנה בראייה.  וכתב הרמ"א 

: ומיהו דבר שאין מתכוין, מותר.

ל"ד[  ]ס"ק  הש"ך  והקשה  ריא"ז.  מפסקי  הרמ"א שהוא  דברי  על  וצויין 
שאולי  ותירץ,  הריא"ז.  לדברי  צריכים  ולמה  בגמ',  מפורש  הוא  שהרי 
אמנם פשטות  בע"ז.  ולא  איסורין  בשאר  דוקא  הגמ'  דברי  לפרש  אפשר 
הגמ' היא גם על ע"ז וכן פרש"י להדיא, וכ"כ רבינו ירוחם. ומבואר בגמ', 
דאפילו אפשר לו לילך למקום אחר מותר כשאינו מתכוין. והעתיק הש"ך 
דברי התוס' והרא"ש ורבינו ירוחם שבאופן שפסיק רישא שיהנה בכל גונא 

אסור ]ועי' היטב בדברי החפץ חיים כלל ו' במ"ח ס"ק י"ד י"ז שהרחיב בסוגיא זו[.

דף כ"ו
ולא יסיק בו וכו'. תנו רבנן: תנור שהסיקו בקליפי ערלה או בקשין של 
יוצן. אפה בו את הפת, רבי אומר: הפת   - יותץ, ישן   - כלאי הכרם, חדש 
אסורה, וחכמים אומרים: הפת מותרת. בישלה על גבי גחלים - דברי הכל 
מותר. והא תניא: בין חדש, ובין ישן - יוצן! - לא קשיא, הא - רבי והא - 

רבנן.

"שבח   : הוא  הראשון  הנידון  נידונים.  ב'  זו  בסוגיא  בגמ', שיש  מבואר 
עצים בפת", דהיינו אף שאפיית הפת נעשית ע"י הגחלים והעצים עצמם 
כלים מ"מ נחשב הדבר שעצי האיסור הן הגורמים אפיית הפת, וכל דבר 
שאיסור ההנאה גורמו, נאסר. ובזה מצינו שרבי סובר דיש שבח עצים בפת 
וחכמים סוברים שאין שבח עצים בפת. הנידון השני הוא : "זה וזה גורם", 
דהיינו לענין תנור שצירפוהו ע"י עצי איסור, שהרי הנאת התנור לעתיד 
היא ע"י היסק חדש של עצי היתר, והם גם משתתפים באפיית הפת. ובזה 
מצינו שדעת ר' אליעזר שזה וזה גורם אסור, ולחכמים זה וזה גורם מותר 

]ומסתפקת הגמ' בדעת רבי בדין זה[.

ופירש"י, ד"קליפי ערלה" היינו קליפי אגוזים ורמונים שאף הן אסורין 
דהיינו  לפריו,  פריו את הטפל  ערלתו את  וערלתם  כדכתיב  ערלה  משום 
שומר פרי אבל עצי ערלה מותרין. ו"קשין של כלאי הכרם" היינו שבכלאים 
לא כתוב פרי ולכן גם הקשים אסורים. עוד כתב, דלדעת חכמים שאם אפה 
בהם את הפת היא מותרת כיון שאין שבח עצים בפת, ה"ה דגם כשהסיק 
בהם תנור חדש אי"צ לנותצו ]והם חולקים בזה על הרישא, וכדעת חכמים בברייתא 

דלהלן[. 

וכתבו תוס', דדוקא בדברים אלו שהם אסורים בהנאה שייך איסור בתנור 
מצד זה וזה גורם.

הפת  דלכו"ע  בברייתא  דאיתא  גחלים"  ע"ג  ד"בישלה  כתבו,  עוד 
מותרת, היינו בדיעבד. ואף שכל הנשרפים אפרן מותר ]תמורה ל"ד ב'[, יש 
לחלק בין גחלים לאפר ]ר"ל דבאפר יש להתיר יותר מחמת שיש בו פחות ממשות 
וערלה שמצוותם בשריפה,  כלאי הכרם  דוקא  דנקט  והר"ן כתב,  האיסור[. 
דכל הנשרפין אפרן מותר ולכן גם בגחלים מותר, אבל בשאר דברים כשם 

והר”ן, דאף  והרא”ש  שאפרן אסור כך גחליהם אסוריםט. עוד כתבו תוס’ 
שלדעת חכמים זה וזה גורם מותר, מ”מ זה רק בדיעבד, שהרי מצינו שגם 
לשיטתם ישן יוצן. אבל בחדש לא אמרינן יותץ, דכיון שאין לו תקנה אלא 

בנתיצה הרי זה כדיעבד.

ומבואר בגמ' להלן ]כ"ז א-ב[, שהאופן האסור לדעת רבי ב"אפה בו את 
הפת", אינו בגחלים עוממות, שהרי שנינו בסיפא דע"ג גחלים מותר, אלא 
מותר,  בלוחשות  ולאידך אפילו  לוחשות,  בגחלים  דוקא  היינו   לחד מ"ד 
האבוקה  היתה  בתנור  הפת  שהיתה  זמן  שכל  ]היינו  כנגדו  באבוקה  רק  והאיסור 
גם  מתירים  רבי  על  החולקים  חכמים  השניה  ולדעה  ר"ן[.  כנגדה.  דולקת 
באבוקה כנגדו, ואופן האיסור להנות מעצי איסור הוא רק לישב על כסא 
הר"ן  והרי"ף כתב גחלים בפשיטות, וכתב  וכיוצ"ב שעשוי מעצים כאלו. 
אסורות  ]פט"ז ממאכלות  ברמב"ם  מבואר  וכן  מותר.  בלוחשות  דכונתו שאף 
דמה  והוסיף  לוחשו,  בגחלים  להחמיר  שצריך  כתב  הרא"ש  אמנם  הכ"ד[. 
שבעוממות מותר היינו דוקא בקליפי ערלה ובקשין של כלאי הכרם שדינם 
א'[ שמפרר  כ"א  ]לעיל  כרבנן  לן  קיימא  בפסח  ]כנ"ל[, אבל בחמץ  בשריפה 
וזורה לרוח והוי בכלל כל הנקברים, שאפרן אסור וכל שכן הגחלים ]וכמש"כ 

הר"ן הנ"ל[. וכ"כ בשם רבינו יונה.

עוד מבואר בגמ' להלן, דאם יש שבח עצים בפת קערות כוסות וצלוחיות 
גורם  וזה  זה  ואף אם  ידי היסק עצי איסור אסורים.  של חרס שצרפן על 
מותר, מ"מ כאן זה הוה כגורם אחד שמשתמשים בכלי בעצמו. וללישנא 
קמא בתנור וקדירה שהנאתם הוא ע"י הבישול בהם, הוה כזה וזה גורם כיון 
שההנאה מהם היא רק בצירוף האש שתחתיהם, וא"כ הם אסורים רק למ"ד 
גורם  וזה  זה  וללישנא בתרא קדירה אסורה גם למ"ד  גורם אסור.  וזה  זה 
מותר, שעצם מה שהיא מחזיקה את התבשיל חשוב כהנאה. נמצא שנהנה 

על ידי גורם האיסור לבד.

היא  שכן  כרבנן,  מותר  גורם  וזה  זה  דלהלכה  והרא"ש  הרי"ף  וכתבו 
דהפת  כרבי  הלכה  בו את הפת  ולענין אפה  א'[.  ]מ"ט  בע"ז  הגמ'  מסקנת 
אסורה ויש שבח עצים בפת, שהרי לקמן ]כ"ז א'[ איתא ששמואל הפך את 

השיטות ושנה שלרבי הפת מותרת ולחכמים הפת אסורה. 

וכתב הרי"ף, דקערות וכוסות וצלוחיות שבשלן בעצי ערלה אסור, ואף 
מותר  ותנור  שבגמ'[.  בתרא  ]כלישנא  התבשיל  שמקבלת  מצד  אסורה  קדרה 

כיון שאין ההנאה בו אלא ע"י גורם אחר וקי"ל זו"ז גורם, מותר.

וכתב הר"ן, דבקערות כוסות וצלוחיות אין לומר שיש תקנה ע"י שימכר 
כולו לנכרי חוץ מדמי איסור שבו ]כדרבן גמליאל בע"ז מ"ט ב' עיי"ש[, שהרי אלו 
לישראל.  וימכרם  שיחזור  לחוש  יש  וא"כ  מנכרי  לקנותם  שמותר  דברים 
וכמו"כ אין בזה התקנה שיוליך הנאה לים המלח ]כר"א שם ע"ד א'[, שאפשר 
שתקנה זו היא רק באיסורי ע"ז שכיון שתופסין דמיהן הרי הוא כאילו ביער 
האיסור עצמו ואף שאין להם פדיון ואין ניתרין בכך, אבל בשאר האיסורים 
]דהיינו  שאינם תופסין דמיהן כשהוא מוליך את שווי הנאתם לים המלח 

בממון אחר[ אינו מועיל כלום.

היינו  המלח  לים  ההנאה  להוליך  דההיתר  כתב,  א'[  ]מ"ט  בע"ז  ברש"י 
באחרות  נתערבה  לא  שהפת  באופן  דאף  כתב,  עוד  העצים.  דמי  להוליך 
מועיל פדיון ע"י הולכה לים המלח. ובתוס' ]שם ד"ה יוליך[ כתבו בשם ר"י, 
דזה  המלח,  לים  ויוליכו  פדיון  ע"י  לפדותה  יכול  אינו  אסורה  דכשהפת 
מועיל דוקא בתערובת. וברא"ש שם כתב, דנראה לו כדברי ר"י לענין זה 
שההיתר דוקא בתערובת, אך כתב דמ"מ נראה כדברי רש"י שסגי בהולכת 

העצים.

ע"י  באכילה  להתיר  שאין  כתב  המאור  שבעל  הרא"ש,  שם  כתב  עוד 
הולכת הנאה לים המלח אלא רק בהנאה. ורבינו יונה כתב בשם רבני צרפת, 

דמותר אפילו באכילה.

בטור ]יו"ד סי' קמ"ב[ הביא דברי הרמ"ה דאף דקי"ל שזה וזה גורם מותר 
מ"מ בע"ז אסור, וכתב שכן נראה מדברי הרא"ש. עוד הביא מחלוקת רש"י 
ר"י והרא"ש באופן ההיתר בהולכה לים המלח, כנ"ל. וכתב הב"י, דמדברי 

הרמב"ם ]פ"ז מעבודה זרה הי"ג - י"ד[ נראה בב' הדברים כדעת הר"י.

ט ויש לעיין אם הוא מודה להתוס’ בחילוק בין גחלים לאפר לענין אם 
מותר לכתחילה בדברים שאפרן מותר, וצ”ע.
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עוד הביא הטור שיטת רבינו יונה דע"י הפדיון מותר אף באכילה, ושכן 
דעת אביו הרא"ש. וכתב הב"י, דסובר הטור מדהביא הרא"ש דברי רבינו 

יונה בסוף דבריו, משמע דסובר כמותו.

: נטל ממנה  כתב  יו"ד בדיני עבודת כוכבים ]סימן קמ"ב סעיף ד'[  בשו"ע 
עצים, אסורים בהנאה. הסיק בהם את התנור, בין חדש בין ישן, יוצן ואחר 
כך יחם אותו בעצי היתר ]ודלא כהרמ"ה שאסר בע"ז[. ואם לא צננו ואפה בו 
את הפת ]והוסיף הרמ"א דהיינו בעוד שהאבוקה כנגדו[, הרי זה אסור בהנאה, דיש 
שבח עצי איסור בפת. נתערבה באחרות, יוליך דמי אותה הפת לים המלח 
ושאר כל הככרות מותרים ]כדברי ר"י והרמב"ם דההיתר דוקא בתערובת, ושצריך 
להוליך דמי הפת ולא סגי בהולכת דמי העצים[. גרף את כל האש ואחר כך בישל או 
אפה בחומו של תנור, הרי זה מותר, שהרי עצי האיסור הלכו להם. וכתב 
הרמ"א : הא דאמרינן יש שבח עצים בפת היינו בדבר שאסור בהנאה, אבל 
מותר  כנגדו  אבוקה  אפילו  באכילה,  שאסור  דבר  אצל  בשל  או  אפה  אם 

]וכמש"כ תוס' בסוגיין[.

עוד כתב השו"ע ]שם סעיף ו'[ : פת שבשלה ע"ג גחלים של עצי עבודת 
כוכבים, מותרת כיון שנעשו גחלים הלך איסורן אף על פי שהן בוערות.

דף כ"ז
... והא תניא: כל הנשרפין אפרן מותר, חוץ מעצי אשירה ...

וכן מבואר בתמורה ]ל"ד א'[. ומ"מ איתא בביצה ]ל"ט א'[ גחלת של עבודה 
]יו"ד קמ"ב[ הקשה, כיון דגחלת של ע"ז  זרה אסור ושלהבת מותר. ובב"י 
דבאמת  ותירץ,  גחלים.  ע"ג  בבישלה  ב'[  ]כ"ו  לעיל  התירו  למה  אסורה, 

האיסור בגחלת של ע"ז הוא רק לכתחילה.

אסורים  כוכבים  שהעבודות  כשם   : א'[  סעיף  קמ"ב  סימן  ]יו"ד  ובשו"ע 
אסור  שרפה  אם  אפילו  אסורות,  ממנה  הבאות  הנאות  כל  כך  בהנאה, 

ליהנות בגחלתה ואפרה. אבל מותר ליהנות משלהבתה.

כתב הט"ז ]ס"ק א'[, דכל זה מיירי כששרפה ישראל, אבל נכרי ששרפה 
ביטלה ]שהרי גוי שהזיק ע"ז ביטלה[.

היינו אפילו בדיעבד,  ב'[, דמה שאסור ליהנות בגחלתה  ]ס"ק  עוד כתב 
ודלא כהב"י הנ"ל, שהרי בביצה ]שם[ אמרו דבשלהבת של הקדש גזרו שלא 
ליהנות ממנה כיון שלא בדילי מינה ]ובע"ז שמותר הוא מחמת דהיא מאוסה ובדילי 
גזירה ומה שאסור בגחלת הוא איסור  מינה[, ומשמע דבע"ז לא היה כלל 
דאורייתא, וכן כתב שם רש"י דהאיסור בגחלת של ע"ז הוא מצד "לא ידבק 
בידך מאומה מן החרם". והב"ח הסכים עם הב"י ולענ"ד לא דייקו בזה כלל 

]ועל קושיית הב"י הנ"ל תירץ הט"ז שם בס"ק ח' עיי"ש[.

]ס"ק ג'[, דאם השלהבת קשורה בגחלת פשוט שאסור לחמם  עוד כתב 
]בסוגיין[ שאבוקה  וכן מוכח במה שאמרו  משלהבת, וכדין מגחלת גרידא. 
כנגדו אסור. ונראה פשוט, דבגחלת אפילו עוממות ואינם לוחשות אסור 
כיון שיש שם ממש, ואף אם הוא הנאה מועטת אסור שהרי כתיב "לא ידבק 

בידך מאומה".

כתב הש"ך ]ס"ק ב'[ בשם הפרישה, דהאופן שנשרפה הע"ז ולא נתבטלה 
הוא באופן שהיה אליל של ישראל שאין לה ביטול, או שהיה של גוי ובאה 
דמיירי  לומר  אפשר  או  הט"ז[,  ]כהסבר  הגוי  שביטלה  קודם  ישראל  ליד 
וכמש"כ  ועי' להלן[  ב' בדין ע"ז שנשתברה מאליה,  ]עי' ע"ז מ"א  בנשרפה מאליה 
]סימן קמ"ו[. וכתב ע"ז הש"ך, שמה שכתב בהסבר הראשון שמיירי  הטור 
שהוא אליל של ישראל, ליתא, דבסוף תמורה מוכח להדיא דמיירי שהוא 
של גוי, וכ"כ התוס' בסוגיין ]ד"ה חוץ[. ומה שכתב דמיירי בנשרפה מאליה 
כונתו אף לשיטת מי שמתיר ע"ז שנשתברה מאליה, מ"מ בשרפה ישראל 
גרע, דחיישינן דלמא יגביה הישראל ויקנה אותה בהגבהה ואח"כ יבטלה 

וע"ז אליל ביד ישראל לא בטלה ]וכדאיתא בהמשך הסוגיא שם בע"ז מ"ב א'[.

דף כ"ח
בבל  וחמץ  תותירו,  בבל  ישנו  נותר  אחר:  דין  ודנו  יהודה  רבי  חזר   ...
וחכמים אומרים מפרר   ... - אף חמץ בשריפה  נותר בשריפה  תותירו. מה 
וזורה וכו'. איבעיא להו, היכי קאמר: מפרר וזורה לרוח, ומפרר ומטיל לים. 

או דילמא: מפרר וזורה לרוח, אבל מטיל לים בעיניה ...

קשה  דבריהם  על  הרי  לר"י  חכמים  שהקשו  זו  דפירכא  תוס',  הקשו 
בשריפה.  תלוי  שאשם  אף  החמץ  לשרוף  צריך  שאין  שסוברים  להיפך 
ותירצו, דלשיטתם משמע מ"הנותר" דדוקא הוא בריפה ולא כל איסורים 
שבתורה. והרא"ש תירץ, דלשיטתם יש לתרץ שאי אפשר ללמוד מנותר 
כיון שהוא קודש לכן ראוי להחמיר ולשורפו ושריפה חמורה ]כדאיתא בסוף 

תמורה שאם רצה להחמיר על עצמו לשרוף את הנקברין רשאי[. 

חמץ  ביעור  שאין  יהודה  כר'  דהלכה  כתבו  אין[  ד"ה  ב'  ]כ"ז  לעיל  בתוס' 
אלא שריפה, כיון דסתם משנה בתמורה ]ל"ג ב'[ כוותיה. וכ"כ הרא"ש בשם 
שר'  דאף  והרא"ש,  התוס'  וכתבו  נתנאל[.  קרבן  ליתא.  שלפנינו  ]וברש"י  רש"י 
יהודה מ"מ הלכה כמותו, דמה ששתק הוא מחמת שיטתו בדין אשם תלוי 
וחטאת הבא על הספק שלשיטתו בקבורה, אך לדידן קי"ל דהיא בשריפה.

וכתב הרא"ש דכן פסק בסמ"ג, והרב הברצלוני הביא לזה ראיה מהגמ' 
לעיל ]ה' א'[ אמר רבא ש"מ אין ביעור חמץ אלא שריפה. אמנם הגאונים 
שהמשנה  והטענה  יונה.  ורבינו  העיטור  בעל  כתבו  וכן  כחכמים  פסקו 
בתמורה סתמא כר"י יש לדחות דקי"ל בתרי מסכתות אין סדר למשנה ]ר"ל, 
ולכך יתכן דהמשנה כאן נשנית אחר המשנה שם וסתם ואח"כ מחלוקת אין הלכה כסתם[. 
שבשעת  הירושלמי[  בשם  אימתי  ד"ה  ב'  ]י"ב  ר"ת  דלשיטת  הרא"ש,  והעיר 
ביעורו ]היינו בשעה ששית[ השבתתו בכל דבר, ורק לאחר זמן ביעורו סובר ר' 
יהודה שצריך לשורפו, א"כ אין כ"כ נפק"מ אם פוסקים כר"י, כיון שרגילים 
העולם לבערו בשעת ביעורו. ואמנם רש"י שם סובר להיפך, דבתחלת שש 
וכל שש חייבים לשורפו, אבל בשבע השבתתו בכל דבר. אך גם לשיטתו 

בחמש יכול לבערו בכל דבר.

והטור ]סי' תמ"ה[ הקשה ע"ד אביו הרא"ש שכתב שגם לרש"י השבתתו 
רש"י ]לעיל כ"ז ב' ד"ה שאם[ שהיוצא בשיירא  בכל דבר בחמש, שהרי כתב 
או בתוך שלשים דזקוק לבער ]כמבואר לעיל ו' א'[ מחוייב לר"י לבערו דוקא 
בשריפה. וכתב הב"י, דבאמת היא קושיא על דברי הרא"ש, ואפשר לדחוק 
ולומר שכונת רש"י דכל שהוא יוצא בשיירא כיון שאחר שיצא לשיירא אין 

בידו לבערו נחשב כשעה ששית.

לר'  ]וה"ה  לים  הטלה  ע"י  לבערו  יכול  חכמים  דלדעת  מבואר  ובמשנה 
יהודה שבזמן שהשבתתו בכל דבר כנ"ל, מותר גם באופן זה[. ומבואר בהמשך הגמ', 
דלדעת רבה חמץ צריך לפררו כיון שמשליכים אותו לשאר נהרות וספינות 
עוברות שם ושמא יקחו את החמץ, ואילו עבודה זרה כיון שהיא לים המלח 
אי"צ לפררה שאין הספינות עוברות שם. וכשמטיל חמץ לים המלח ג"כ 
אי"צ לפוררו. ולדעת רב יוסף איפכא מסתברא, דעבודה זרה אינו נימסת 
במים ]דבדרך כלל היא עשויה מחפץ קשה[ ולכן צריך לשחקה, ולעומת זאת חמץ 
מתפורר במים גם אם לא שחקוהו. ומבואר בגמ' דלדעת רב יוסף יש בזה 
הבדל בין חטים ]שהחמיצו[ ללחם. ופירש"י, דחטים צריך לפזרם שלא יהו 
בשק אחד שלא ימצאם אדם. והיינו שכיון שחטים קשות הם לא יתפוררו 
הרא"ש  מעצמם, ואילו פת נמסה במים ואין חשש שימצאה אדם. ופסק 

כרבה. וכדבריו העתיק הטור ]סי' תמ"ה[.

אמנם הרמב"ם ]פ"ג הי"א[ כתב : פורר וזורה לרוח או זורקו לים. ואם היה 
החמץ קשה ואין הים מחכתו במהרה הרי זה מפררו ואחר כך זורקו לים. 
בדבר  פירור  דבעי  יוסף  כרב  פסק  שהרמב"ם  שנראה  הב"י,  וכתב  עכ"ל. 
קשה שאין הים מחתכו במהרה ]ולא כשיטת הרא"ש הנ"ל שפסק כרבה[, וכמו"כ 
נראה שהוא מפרש דחטים שהחמיצו אינם צריכים פירור כיון שאפילו אם 
הם מכונסים המים מפזרים אותם ]ר"ל, שאפילו אם הם זורקם כשהם בתוך שק אין 
חשש בזה מחמת זרימת המים[, אבל פת צריכה פירור כיון שאין המים מחתכים 
סובר  דהרמב"ם  דיתכן  כתב,  אמנם  להיפך[.  שפירש  הנ"ל  כרש"י  ]ודלא  אותה 
כרש"י דחטים שנמצאים מקובצים בשק צריך לפזרם שלא יהיו יחד, ובפת 
אי"צ לזה, כי אף שהיא גדולה מ"מ היא מתפוררת ע"י המים. והיינו ג"כ 
כרבה ]וברב המגיד שם פירש את דברי הרמב"ם שפסק כרב יוסף וכפירושו הראשון של 
הב"י, אלא שכתב שהוא פירש שגם לדעת הרמב"ם חטים צריכות פירור כיון שהם קשות, 
ואילו פת נמסה ואינה צריכה פירור. ויש נפק"מ בזה מפירוש הב"י, שלפי דברי הרב המגיד 
כל גרגיר חטה צריך לפוררו, משא"כ להב"י סגי לפזרם. וכמו"כ נפק"מ שלפירוש הב"י פת 

צריך לפוררה ולהרב המגיד אין צריך, ודו"ק. וכ"כ המג"א הו"ד להלן[.

פוררו  או  שורפו  חמץ,  ביעור  כיצד   : כתב  א'[  סעיף  תמ"ה  ]סימן  בשו"ע 
וזורה לרוח או זורקו לים ]כדעת הגאונים שפסקו כחכמים[. ואם היה החמץ קשה 
ואין הים מחתכו במהרה, הרי זה מפררו ואחר כך זורקו לים ]כלשון הרמב"ם 
הרמ"א : והמנהג לשורפו ]וכדעת התוס' דהלכה כר' יהודה[. וטוב  הנ"ל[. וכתב 
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לשרפו ביום דומיא דנותר שהיה נשרף ביום, אך אם רוצה לשורפו מיד אחר 
הבדיקה כדי שלא יגררנו חולדה, הרשות בידו. ]דרכי משה בשם הגה"מ וכל בו[.

שכתב  ]כמו  יוסף  כרב  פסק  שהרמב"ם  נפרש  דאם  א'[,  ]ס"ק  הט"ז  כתב 
הב"י מתחילה[, א"כ קשה דהא קי"ל כרבה לגבי ר"י לבר מתלת ]ב"ב קי"ד ב'. 
ועיי"ש בתוס' ד"ה והלכתא[. ולכן נראה דגם הרמב"ם פוסק כרבה, אלא שסובר 
דהחילוק שבין ים המלח לשאר ימים דלא כפירש"י ]שפירש שההבדל הוא אם 
ומחתך  המלח  בטבע  חדים  שבו  מים  המלח  דהים  אלא  שם[,  עוברת  ספינה 
החמץ במהרה משא"כ בשאר מים. וגם בדעת רב יוסף דמחלק בין חטים 
לפת סובר הרמב"ם דלא כרש"י ]שביאר שבחטים צריך לפזרם על פני המים בגלל 
שקשות הם ולא יתפוררו מעצמם[, אלא הרמב"ם מפרש דהחילוק לרב יוסף הוא 
מצד המיאוס שבפת שהיא נמאסת ע"י לחלוחית המים מותר, אבל חטים 
אינם נמאסים ]וא"כ מש"כ הרמב"ם החילוק בין דבר קשה לדבר רך אינו מצד שפסק 
כרב יוסף[, ולעולם פוסק כרבה, אלא שלא חילק בין בין ים המלח לשאר מים 
משום שלפעמים יש בשאר מים החילוק הזה, ולכן נתן כלל שתלוי בחמץ 
הטור  דברי  גם  ולפי"ז  אליהם.  אתו  שזורק  המים  לפי  מהרה  יתחתך  אם 

שלא הזכיר החילוק של ים המלח ושאר מים מיושבים.

עוד כתב ]ס"ק ב'[ בהסבר המנהג לשורפו ]שהביא הרמ"א[, דהוא מצד שיש 
מחלוקת אם הלכה כחכמים או כר' יהודה, ולכן מחמירים כדעת ר' יהודה 
משעה  בחמצו  שריפה  מצות  שמקיים  דמי  נראה,  ולכן  שריפה.  שצריך 
העולם.  מן  יבערו  אלא  לשרפו  חמץ שא"צ  חתיכות  מצא  ואח"כ  ששית, 
שהרי קיים כבר מצות שריפה, שהרי משעה ששית ולמעלה אנו מקילין 
בחמץ כמו בשאר איסורין הן לענין משהו הן לענין נ"ט לפגם ]כמ"ש לקמן סי' 
תמ"ז[. ולכן כיון דאפילו בפסח עצמו קי"ל כרבנן ורק משום מנהג בעלמא 

מחמירים כר' יהודה, אך כאן כבר קיים מצות שריפה וכנ"ל.

כתב המג"א ]ס"ק א'[ בשם הב"ח, דלפנינו בגמ' הגירסא אף מפרר וכו', 
גם  שמותר  אלא  כחכמים[,  שקי"ל  לדידן  גם  ]ר"ל,  עדיפה  שריפה  ודאי  וא"כ 
]בלי  וכו'  וחכ"א מפרר  והרא"ש  דגירסת הרי"ף  ע"ז המג"א,  וכתב  לפרר. 
"אף"[, ומשמע דוקא מפרר. וכן משמע בטור שכתב שלשיטת חכמים אם 
שורפם הרי הם אפרם אסור כדין הנקברים, והרי שנינו בסוף תמורה שאין 
לשרוף הנקברים שמא יבואו ליהנות באפרם, וא"כ ה"נ אסור לשרוף החמץ. 

ואעפ"כ  אסור,  החמץ  שאפר  שפסק  הרמב"ם  על  לתמוה  יש  ולפי"ז 
פסק שמותר לשרפו, ובסוף הלכות פסולי המוקדשין פסק דכל הנקברין 
לא ישרפו מצד שאפר הנקברין אסור כנ"ל. ואפשר לתרץ, דכונת הרמב"ם 
שאסור לשרוף הנקברים ולנהוג בהם דין נשרפים להיות נהנה באפרם, אבל 
אם רצו לשרפו שלא ליהנות באפרו שרי, אך באמת לא גזרו שאסור לשרוף 

שמא יהנה באפרו. וכ"כ מהרי"ל ששורף החמץ וקובר הפחמים.

עוד כתב המג"א ]ס"ק ב'[, דלפי מה שביאר הרב המגיד את דברי הרמב"ם 
שפסק כרב יוסף וסובר דבחטים צריך לפררם כיון שקשים הם, צ"ל שסובר 
שיחתוך כל חטה לב' או לג' חלקים. דאין לומר שסובר כרש"י דדי כשמפזר 
אי"ז  הרי  לפוררו  צריך  קשה  החמץ  היה  שאם  כתב  למה  דא"כ  החטים, 
משום שהוא קשה אלא מפני שהם נתונים בשק, אלא ודאי כנ"ל שצריך את 
החטה בעצמה לפורר. ולהב"י הפירוש בדברי הרמב"ם הוא להיפך מפירוש 
זה ]והבאנו כל זה למעלה[. ונראה דיש להחמיר ולעשות פירור בשניהם. מיהו 
אם השליכו לבית הכסא א"צ פירור. ואין לחוש בזה שיאכלנו כלב או חזיר, 
דא"כ במים ג"כ יאכלו אותם הדגים, אלא שאין בזה חשש כיון שהוא אינו 
נותן לפניו לאכול. אמנם נראה, דאם יש לו מים מכונסין שיש בהם דגים 
אסור להשליך לתוכו דהוא נהנה ממנו. וכשמגיע זמן השריפה אסור בכל 

המלאכות עד שישרוף החמץ כמ"ש סי' תל"א. 

וכן בחטים  כן כתב דבפת צריך פוררו לפירורים  גם  ]ס"ק ה'[  ובמשנ"ב 
מחתכם דק דק או טוחנם כדי שיהיו נוחים להמיס מהרה בתוך המים. ויש 
מקילין בחטים שאין צריך לחתכם אלא מפזרן ע"פ המים שלא יוכל אדם 
ללקטן ודיו. ובמקום הדחק כגון שיש לו חטים הרבה וישתהה עד שיבוא 
לחתכם או לטוחנם יש לסמוך על סברא זו. ודע דכמה פוסקים מחמירים 
אפילו בפת שאינו קשה דבעי פירור כשמטילים לים ולנהר, וע"כ הסכימו 
האחרונים להחמיר ולעשות פירור בכל מקום ]ובשאר הדינים הנ"ל לגבי להשליך 

לבית הכסא או לפני בהמה העתיק דברי המג"א[. 

עוד כתב המג"א ]ס"ק ג'[, דהמהרי"ל כתב לשרוף דוקא ביום כדי שיזכור 
לבטל. והוסיף המשנ"ב ]ס"ק ז'[ דשורפין בשעה חמישית שהרי צריך לבטל 

אח"כ ובשש לאו ברשותיה לבטלו ]כמש"כ המג"א לעיל בסי' תל"ד[. אם יש לו 
חדא  מצוה  בו  ואיתעביד  הואיל  בהושענות  החמץ  לשרוף  טוב  הושענות 

ליתעביד בו גם מצות תשביתו.

בלילה  גם  מתקיים  תשביתו  דמצות  ח'[,  ]ס"ק  המשנ"ב  כתב  עוד 
שמשלשים יום ואילך קודם הפסח חל עליו חובת ביעור.

ישראל  ושל  בהנאה,  מותר   - הפסח  עליו  שעבר  נכרי  של  חמץ  משנה. 
אסור בהנאה שנאמר לא יראה לך שאר ...

מבואר בברייתא בגמ', דלרבי יהודה חמץ בין לפני זמנו בין לאחר זמנו 
עובר עליו בלאו, תוך זמנו עובר עליו בלאו וכרת, ולרבי שמעון חמץ לפני 
עובר עליו בלאו  זמנו  ותוך  כלום,  עובר עליו בלא  אינו  זמנו  ולאחר  זמנו 

וכרת.

ולקמן ]כ"ט א'[ פירש רבא, שמשנתינו היא כדעת כדעת ר' שמעון, ומה 
שחמץ של ישראל אסור לאחר זמנו הוא קנס, הואיל ועבר עליה בבל יראה 

ובל ימצא ]ורב אחא בר יעקב שפירש המשנה באופן אחר חזר בו[.

וכתבו  הפסח.  לאחר  בהנאה  מותר  נכרי  של  דחמץ  איתא  ובמשנה 
הרי"ף והרא"ש, דאין הכונה בזה לומר דאסור באכילה, אלא אגב ששנינו 
הרא"ש,  עוד  וכתב  זו.  בלשון  כאן  גם  שנינו  בהנאה"  אסור  ישראל  "של 
נכרי,  נהגו לאכול פת של  ]ה"ב[ פירשו המשנה במקום שלא  דבירושלמי 
אבל במקום שנהגו לאכול מותר אפילו באכילה. ובטור ]סימן תמ"ח[ הביא 

שבעל העיטור אסר לאכול חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח.

שהיו  ונכרי  ישראל  ]פ"ב[,  בתוספתא  ששנינו  מה  הרא"ש  הביא  עוד 
בספינה וחמץ ביד ישראל הרי הוא מוכר לנכרי או נותנו לו במתנה וחוזר 
ולוקח ממנו לאחר הפסח, ובלבד שיתנהו לו במתנה גמורה. ורשאי ישראל 
שיאמר לנכרי עד שאתה לוקח במנה קח במאתים שמא אצטרך ואקח ממך 
במנה  אלא  ליקח  שא"צ  פי  על  אף  מאתים  בסך  הרבה  חמץ  שיקח  ]ר"ל,  הפסח  אחר 
סי' תמ"ח ס"ק  כל הסך. משנ"ב  על  ריוח  לך  ואתן  שכשאצטרך אחר הפסח אקחנו ממך 

כ"ב[. 

עוד כתב הרא"ש, נכרי שמביא דורון לישראל במוצאי פסח סמוך לערב 
ומניחו בביתו יאמר הישראל שאין רוצה שיקנה לו רשותו. וישראל שמצא 
בל  על  לא עבר  דבטלו  דכיון  הוא מותר  הדין  מן  בביתו אחר הפסח  חמץ 
בי"ד.  חמצו  המפקיר  לענין  נחלקו  ובירושלמי  לקונסו.  מקום  ואין  יראה 
אחר הפסח מהו. ר' יוחנן אמר אסור וריש לקיש אמר מותר רבי יוחנן חייש 
ויאמר  להערמה ריש לקיש לא חייש להערמה. כלומר שמא לא יפקירנו 
מזה  כתבנו  וכבר  ר"ש,  לדעת  זמנו  לפני  חמץ  בדין  כאן  הרא"ש  האריך  ]עוד  הפקרתיו 

לעיל דף כ"א[.

בין  הוא  הפסח  עליו  שעבר  ישראל  של  חמץ  שקנסו  דמה  הר"ן,  וכתב 
באופן שעבר עליו מדאורייתא כגון שהשההו בביתו, ובין באופן שעבר רק 

מדרבנן כשהפקידו אצל נכרי ]עי' להלן בדין זה[. וכן מבואר בירושלמי.

לדבר  וראיה  אליו,  שעבר  לישראל  דוקא  ולא  לכל  אסור  זה  וחמץ 
מיד  מותר  הפסח  אחר  עבירה  עוברי  של  חמצן  א'[  ]ד'  בחולין  מדאמרינן 
מפני שהן מחליפין כר' שמעון, ומבואר שרק בגלל שמחליפין הא לאו הכי 

אסור. וש"מ דחמץ של ישראל שעבר עליו הפסח לכו"ע אסור.

בשו"ע ]שם סעיף א'[ כתב : חמץ של אינו יהודי שעבר עליו הפסח, מותר 
אפילו באכילה ]וכמש"כ הרי"ף והרא"ש[.

ובטוש"ע סי'  ב'  ]לקמן ל"א  ]ס"ק א'[, שהב"ח הקשה מדין חנות  הט"ז  כתב 
והשאיר  באכילה,  אף  מותר  נכרי  של  והמלאי  נכרי  של  היא  דאם  תמ"ט[ 
בצ"ע. ונראה דבעל העיטור פוסק כרבא דלר"ש הטעם משום קנס ממילא 

לר"י הוי אסור באכילה, וברייתא של חנות היא כר"ש. 

כתב המשנ"ב ]ס"ק א'[ דחמץ של נכרי היינו אם הוא בצק, או אפילו פת 
במקום שנוהגין היתר בפת של נכרי.

איסור בשהייתו  נעשה  דכיון שלא  הפקר  ב'[, דה"ה של  ]ס"ק  כתב  עוד 
לא הטילו חכמים איסור על אכילתו. וע"כ גר שמת קודם פסח והניח חמץ 
וזוכה בו אחר פסח מותר לו החמץ אף באכילה. ישראל שיש  כל הקודם 
לו שותפות עם הנכרי בחמץ ועבר עליו הפסח וחלק עצמו עם הנכרי אחר 
ברירה  יש  אמרינן  דבדרבנן  בהנאה  מותר  אח"פ  הנכרי  של  חלקו  הפסח 
דוקא  דמצדד  חיים  במקור  ועיין  נכרי,  של  שהוא  למפרע  הדבר  והוברר 
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כשהחמץ עמד בבית נכרי ]ואם עמד בבית ישראל תליא בפלוגתא, עיי"ש[. ואפשר 
דבזה אפילו באכילה מותר ע"ש וחלקו של ישראל אסור בהנאה וה"ה שני 
ישראלים שיש להם שותפות ומכר אחד מהן חלקו לעכו"ם מותר החלק 

שנפל לאותו ישראל שמכר חלקו וחלק של ישראל אסור.

דף כ"ט
... לעולם רבי שמעון היא, ורבי שמעון קנסא קניס הואיל ועבר עליה בבל 

יראה ובל ימצא ...

כתב הרמב"ם ]פ"א ה"ד[ : חמץ שעבר עליו הפסח אסור בהנייה לעולם, 
ימצא  ובל  יראה  בל  על  שעבר  מפני  סופרים  מדברי  הוא  קנס  זה  ודבר 
אסרוהו, ואפילו הניחו בשגגה או באונס, כדי שלא יניח אדם חמץ ברשותו 

בפסח כדי שיהנה בו אחר הפסח.

וכתב הרב המגיד, דהרמב"ם למד דין זה מדין הרהינו אצלו ]עי' להלן ל"א 
ב'[ שלא חילקו בין שוגג למזיד. וכתב הכסף משנה, דמדברי הר"ן שכתב 
דף  לעיל  שהבאנו  ]וכמו  בהנאה  החמץ  נאסר  דרבנן  באיסור  עבר  אם  שאף 

כ"ח[, משמע דאם לא עבר כלל באיסור אין החמץ נאסר.

עליו הפסח,  ישראל שעבר  : חמץ של  ג'[ כתב  ]סי' תמ"ח סעיף  ובשו"ע 
אסור בהנאה אפילו הניחו שוגג  או אנוס ]וכדברי הרמב"ם[.

וכתב המשנ"ב ]ס"ק ט'[ דמיירי שידע, אלא שהיה אנוס שלא היה יכול 
אטו  התירא  קנסינן  אפ"ה  יראה  אבל  עבר  לא  דבזה  פי  על  ואף  לבערו 
איסורא דאי שרינן ליה אתי לשהויה לכתחלה ועבר עליה. כתב בית הלל 
לו קודם פסח ברחיים  ביו"ד סימן קל"ב נשאלתי על ישראל אחד שהיה 
של נכרי דגן לטחון ונתעכב הדגן ברחיים עד חוה"מ של פסח וכאשר הגיע 
לחם  מן הקמח  ועשה  ישראל  הדגן של  וטחן  הנכרי  הלך  ז' של פסח  יום 
ואפה הפת והביא הפת לישראל תיכף אחר הפסח והשבתי שמותר ליקח 
לנכרי  ימכרנו  או  יאכלנו  ההוא  והנכרי  הנכרי  מן  ההוא  הפת  בעד  הדמים 
יעקב הסכים דמותר אף באכילה מטעם שמא החליף הנכרי  והחק  ע"ש. 
הדגן והוי רק ספק חמץ שעבר עליו הפסח ]ועיין לקמן סימן תמ"ט[. ובבית 
מאיר מצדד להתיר באכילה מטעם אחר דאע"ג דפסק המחבר דבין בשוגג 
יכול כלל לאסוקי  ובאונס כזה דלא היה  ובין באונס לאו כל אונסין שוים 
אדעתיה שיאפה הנכרי מקמחו חמץ בודאי לא קנסוהו חכמים עיין שם. 
וטחנו  שלתתו  לישראל  ואמר  נכרי  ובא  ברחיים  חטים  ישראל  הניח  אם 
להקל.  ספיקות  הרבה  כאן  דיש  יהודה,  בית  חינוך  בשם  יעקב  בחק  עיין 
ובפמ"ג מפקפק כשדרך אנשי המקום ללתות החטים קודם הטחינה ומצדד 

שיחליפנו הנכרי בחטים אחרים ]וע"ע באריכות בביאור הלכה ד"ה אפילו[.

דף ל'
אסור   - במינו  שלא  בין  במינו  בין  בזמנו,  חמץ  הלכתא,  רבא:  אמר   ...
במשהו, כרב. שלא בזמנו, בין במינו בין שלא במינו - מותר, כרבי שמעון.

כתב רש"י, דמבואר מדברי רבא שאסר חמץ בזמנו במשהו, דכל איסורים 
שבתורה אוסרים בתערובתם במשהו. והתוס' הביאו שרבינו תם לא גרס 
בדברי רבא "במשהו", אלא סובר רבא כר' יוחנן דאיסורו רק בנותן טעם. 

וכתבו תוס', דרבינו תם לא עשה מעשה להתירו.

והרי"ף והרא"ש כתבו, דמזה שרבא לא נתן שיעור לדבריו שמע מינה 
ובהלכות  ה"ה[.  ]פ"א  ומצה  חמץ  בהלכות  הרמב"ם  פסק  וכן  דבמשהו. 
פסק, שכל איסורים שבתורה מתבטלים  מאכלות אסורות ]בפט"ו א' – ט'[ 
במינם ברוב ושלא במינם בנותן טעם, והטעם שהחמירו בחמץ יותר מבשאר 
איסורין הוא משום דהוי דבר שיש לו מתירין ]עי' ביצה ג' ב'[. והרא"ש כתב 
כל השנה לכך החמירו  בדילים ממנו  אין  ל'[ דמשום דחמץ  סי'  ]פ"ה  בע"ז 

עליו לאסרו במשהו אפילו שלא במינו.

והשאילתות  המאור  ובעל  תם  רבינו  הר"ן שכן הלכה, ולא כדברי  וכתב 
שהקלו בזה. וכן פסק הטור ]סי' תמ"ז[. וציין הב"י לדברי הרשב"א ]בתשובה 
ח"א סי' ל'[, שכתב שכן הלכה רווחת ותורה יוצאה לכל ישראל שהוא בכל 

שהוא.

באכילה.  אלא  בהנאה  אוסר  אינו  דבמשהו  הראב"ד,  בשם  הטור  וכתב 
הר"ן שכן  הרא"ש והר"ן בסוף ע"ז שדנו בדבריו. וכתב  הב"י לדברי  וציין 

דעת הרמב"ן, ומסקנתו שאין דרכם ברור בעיניו.

חמץ  שתערובת  פסקו,  בע"ז[  ]שם  והרא"ש  שהרי"ף  הטור,  כתב  עוד 
להוליך דמי החמץ  לו פדיון  הב"י בשמם, שיש  וכתב  גם בהנאה.  אסורה 
לאיבוד ומותר ליהנות אבל באכילה אסור דסוף סוף הרי יש בו טעם חמץ. 
ובדרכי משה הביא בשם המרדכי ותרומת הדשן ומהר"י ברין, דלא מועיל 

פדיון אף לאיסור הנאה שבו.

עוד כתב הב"י בשם הרב המגיד, דע, שדין תערובת חמץ הוא כדין שאר 
התערובות אלא שמה שאוסר בשאר תערובות פחות מששים אוסר בחמץ 
או  קליפה  אלא  ששים  צריך  היה  לא  תערובות  בשאר  אם  אבל  במשהו, 
נטילת מקום אף בחמץ כן, והיינו שחם בחם בלא רוטב די בקליפה ]עי' לקמן 
ע"ו א'[, שאם נגע ככר חמץ בככר מצה ושניהם חמין ואין שם דבר המפעפען 

לא אסר אלא מקום מגעו בלבד לפי שאינו מבליע יותר.

: כתב חמץ בפסח אוסר תערובתו בין במינו  ]סימן תמז סעיף א'[  בשו"ע 
בין שלא במינו, במשהו, אפילו  בהנאה. וכתב הרמ"א : וצריך לשרוף הכל, 
ולמכור השאר ]כנ"ל מהדרכי משה[. מיהו כלים  ולא סגי בפדיון דמי החמץ 
שנתבשל בהם, מותרים לאחר הפסח ואין צריכין שבירה או הגעלה ]כמבואר 

בתוס' בסוגיין ד"ה ולשהינהו[. 

עוד כתב בשו"ע : ודין תערובתו כדין שאר התערובת, אלא שמה שאוסר 
בשאר תערובות פחות מס' אוסר בחמץ במשהו; אבל אם בשאר תערובות 
לא היה צריך ששים אלא קליפה או נטילת מקום, אף בחמץ כן. שחם בחם 
נגע ככר חמץ בככר מצה  וכן אם  די בקליפה כשאר איסורים.  בלא רוטב 
ושניהם חמין ואין שם דבר המפעפען, לא אסור אלא מקום מגעו בלבד לפי 
שאינו מבליע יותר. וכתב הרמ"א : ובדין ריחא מלתא לענין תבשיל שיש 
בו חמץ עם שאר תבשילין, יש מקילין במקום דהיה מותר בשאר איסורים 
]כ"ה בדרכי משה בשם מרדכי[; ויש מחמירין דמשהו מיהו איכא ]שם בשם הגהות 
סמ"ק[. ודוקא במקום ששייך בו ריחא, אלא דבשאר איסורים לאו מלתא 

היא כמו שיתבאר בי"ד סימן ק"ח בס"ד.

דף ל"א
תנו רבנן: חנות של ישראל ומלאי של ישראל, ופועלי נכרים נכנסין לשם 
באכילה.  לומר  צריך  ואין  בהנאה,  אסור  הפסח  אחר  שם  שנמצא  חמץ   -
חנות של נכרי, ומלאי של נכרי, ופועלי ישראל נכנסין ויוצאין לשם - חמץ 

שנמצא שם אחר הפסח מותר באכילה, ואין צריך לומר בהנאה.

פירש רש"י, ד'מלאי' היינו פת ויין הנמכר בתוכה, שאם הוא של ישראל 
דמשמע  ]סי' תמ"ט[,  הב"י  וכתב  בפועלים.  תולים  אנו  ואין  בהנאה,  אסור 
מדברי רש"י, דלא אסר בחנות ומלאי של ישראל אלא בשיש באותו מלאי 
פת שיש לומר דהחמץ הנמצא שם הו מה מלאי, אבל אם אין באותו מלאי 
דבאופן ההפוך  נשמע,  ומזה  הגויים.  הוא של הפועלים  ודאי  כי  פת שרי 
שהחנות ומלאי של גויים ופועלים ישראל, שכל ההיתר הוא דוקא כשיש 
של  הוא  ודאי  כי  אסור,  פת  מלאי  באותו  אין  אם  אבל  פת,  מלאי  באותו 
הפועלים היהודים. וגירסת רבינו חננאל היא להיפך מן הכתוב לפנינו בג'מ, 
ולפי"ז תולים אנו בפועלים ולא במלאי, אך ודאי גם לפי"ד מיירי כשיש 

במלאי פת, דאל"כ מאי קמ"ל.

: חנות של ישראל ומלאי של ישראל  כתב  ]סימן תמ"ט סעיף א'[  בשו"ע 
יהודי, חמץ שנמצא שם אחר הפסח אסור  אינם  הנכנסים לשם  ופועלים 
בהנאה. חנות של אינו יהודי ומלאי של אינו יהודי ופועלים הנכנסים לשם 
ישראל, חמץ שנמצא שם מותר אפילו באכילה; כך היא גרסת רש"י ורבינו 

האי, אבל רבינו חננאל גורס בהפך.

שבשו"ע  קמייתא  כדעה  נקטינן  דינא  דלענין  ה'[,  ]ס"ק  המשנ"ב  כתב 
ויש שכתבו דאין כאן כלל מחלוקת, שאין  ורבינו האי.  רש"י  שהיא דעת 
כונת רבינו חננאל אלא בכגון שלא היה בחנות מיני מזון רק שאר סחורות, 
אזלינן שחמץ שם  חנות  זו בתר  גם לדעה  מזון  מיני  היה בחנות  אבל אם 
קבוע ותדיר. חמץ שנמצא אחר הפסח ולא ידעינן אם של נכרי הוא או של 
ישראל הוא יש דעות בין אחרונים יש שכתבו דמותר בהנאה ואסור באכילה 
ויש שמקילים ואומרים דגם באכילה מותר כשאר ספיקא דרבנן דלקולא 
אזלינן ואם באותו מקום רוב ישראל מצויים אסור בהנאה דודאי מישראל 
נפל, וכ"ז כשנמצא מיד אחר הפסח או שהפת ישן שא"א לומר שנאפה אחר 
הפסח אבל אם אפשר לתלות שנפל אחר הפסח מותר אפילו באכילה בכל 
ענין דיותר יש לתלות שמאחר הפסח הוא משנתלה לומר שמישראל נפל 

קודם הפסח דזמן מרובה כזה לא היה מונח בדרך.


