
    "ויהי מקץ שנתיים ימים""ויהי מקץ שנתיים ימים""ויהי מקץ שנתיים ימים""ויהי מקץ שנתיים ימים"

"שנתיים" ר"ת שמאל נר תדליק ימין מזוזה, רמז 

 לנרות חנוכה שחל תמיד בפרשת מקץ.   

 (ספרים)                                                                      

    "ויהי מקץ שנתיים ימים""ויהי מקץ שנתיים ימים""ויהי מקץ שנתיים ימים""ויהי מקץ שנתיים ימים"

בכל שנה שס"ה ימים, בשנתיים תש"ל ימים, יוסף 

אמר לשר המשקים "כי אם זכרתני", ומאחר 

ויוסף שם בטחונו בשר המשקים, שכח אותו, 

"אם זכרתני" גימטר' "תשכח", בנוסף שתי 

זכרתני ס"ה תש"ל, כמספר שנתיים  -המילים אם 

 שהיה אסור בבית הסוהר.                  (חתם סופר)

    

    "כי לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמיים""כי לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמיים""כי לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמיים""כי לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמיים"

"לולא" אותיות אלול, כלומר אם נתמהמה באלול 

ולא נחזור בתשובה, אזי שבנו פעמיים, נאלץ 

 לחזור בתשובה ביום ראש השנה וביום הכיפורים.

 (שפתי כהן)                                                              

    

    "כי לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמיים""כי לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמיים""כי לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמיים""כי לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמיים"

הנה אדר הוא סוף השנה לפי חשבון החדשים, כי 

ניסן הוא ראשון לחדשי השנה, וצריך להתעורר 

לעשות תשובה על כל השנה, והנה "לולא" 

אותיות "אלול", ובחז"ל: אין ועתה אלא תשובה, 

כי   -את האלול איחרנו    -וזה לולא התמהמהנו  

עתה שבנו זה פעמיים עוד יש שהות לתקן 

בתשובה בחודש י"ב, בגימט' "זה", שהוא יכול 

 להיות פעמיים ב' פעמים בשנה, בשנת העיבור.

 (אדמו"ר ר' שלום רוקח)                                           

 

ולם   ולם  לע ולם  לע ולם  לע ן לע י י בא בסוף כל פרשיות התורה מנ

הפסוקים שבאותה הפרשה, לבד מפרשת מקץ, 

שנרשם גם מספר התיבות שבפרשה והם אלפיים 

), ומה ראו לרשום זה אך 2025ועשרים וחמש ( 

ורק בפרשת מקץ? יש בזה רמז לחנוכה, כי בכל 

יום בחנוכה מוסיפים נר אחד, "נר" עולה מאתיים 

וחמישים, ושמונה פעמים "נר" עולה אלפיים, 

אלפיים  -כ"ה כסלו, ס"ה-כה-וחנוכה נוטריקון: חנו

וכ"ה, כמספר התיבות שבפרשת מקץ, שקוראים 

 בשבת חנוכה.                             (ר' ברוך אפשטיין)
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 הרב דוד שרעביפרשה מפרשת  הרב משה קלייןפרפראות 

תפילת על הנסים, יש חילוק בין הנוסח שנאמר בחנוכה, לבין הנוסח שנאמר בפורים, בנוסח  בנוסח  בנוסח  בנוסח  

שבפורים הלשון הוא שהיפר הקב"ה את עצת המן הרשע וקלקל את מחשבתו והשיב לו גמולו 

בראשו ותלו אותו ואת בניו על העץ, ועיקר הלשון הוא מה שנצחו היהודים את המן, וכך ראינו 

ויכו את כל שדה   -ויכו את רפאים, וכן כתוב    -דרך לשון המקרא בהרבה מקומות וכמו שכתוב  

ויכם דוד מהנשף ועד הערב למחרתם, וכן הרבה יש במקרא כלשון הזה וכמי  -העמלקי, ועוד כתוב 

, אבל בנוסח שניצח ראובן את שמעון שניצח ראובן את שמעון שניצח ראובן את שמעון שניצח ראובן את שמעון שאומר 

המתוקן לחנוכה כתוב בלשון ובסגנון אחר, 

מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד  -שכתוב 

מעטים ורשעים ביד צדיקים וטמאים ביד 

טהורים, והוא שינוי לשון וכמי שאומר שהוכו 

הטמאים על ידי הטהורים, וכמי שאומר 

, וצריך להבין למה ששמעון נוצח על ידי ראובןששמעון נוצח על ידי ראובןששמעון נוצח על ידי ראובןששמעון נוצח על ידי ראובן

 שונה הלשון בין חנוכה לפורים.

נראה שחלוק גדר של אדם שאומרים אלא  אלא  אלא  אלא  

שהוא נקרא מנצח, מגדר של אדם שאומרים 

עליו שפלוני מנוצח על ידו, כי בטבע של בני 

הרי להיות מנצח מספיק מה שהאדם גובר על חבירו ואפילו אם אינו הורגו, עצם זה שהוא  -האדם 

גבר עליו בקצת כבר זה מראה שאתה מנצח, ולמשל המשחק כדור של ילדים, קבוצה אחת יש לה 

נקודות הרי הקבוצה עם יותר נקודות היא המנצחת!  כיון   12נקודות, אבל לקבוצה השניה יש   10

שגברה על הקבוצה השנייה אפילו בקצת!  כך זה בחומר של בני האדם, ולכן בפורים שנגזרה גזירה 

על הגופות מספיק להיות מנצח כדי לגבור על עצת המן, אבל בחנוכה שלא נגזרה הגזירה לגופות 

ולחומר, אלא שמד בדעות וגזירות על מצוות התורה על ידי הטמאים שבקשו לטמאם בעבירה 

כדרכם, בזה לא מספיק מה שגובר על היוונים, כי בטומאה אין היצר הרע מרפה ואפילו אם ינצח 

את היצר הרע מאה פעמים עדיין היצר הרע רוצה להכשיל את האדם ממקום אחר!  הדרך היחידה 

והוא הביטול הגמור שלא ישאר לו זכר וקיום שלא   מנוצח מנוצח מנוצח מנוצח נגד הטומאה הוא שהיצר הרע יהיה  

וטמאים ביד טהורים, וכמי שאומר  -יהיה לו אפילו נקודה אחת! וזהו שינוי הלשון הנאמר בחנוכה 

 ששמעון נוצח על ידי ראובן, והוא הביטול הגמור!

* * * * * ** * * * * ** * * * * ** * * * * *    

בנוסח על הניסים, טמאים ביד טהורים, רבים ביד  מעטים, גיבורים ביד חלשים, רואים כתוב  כתוב  כתוב  כתוב  

מהלשון שהטמאים נמסרים רק בידי מי שיש לו מעלת הטהרה, וגם הגיבור נמסר רק בידי מי שיש 

דהיינו   -שהזדים    -לו מידה הפוכה שהוא חלש בעולם הזה וחוזקו לעולם הבא, ומזה רואים יסוד  

האנשים שהם רשעים במזיד ונקראים ליצים (כמו שכתוב במשלי פרק כא, זד יהיר לץ שמו עושה 

בעברת זדון), הם אינם נמסרים לא בידי החלשים ולא בידי הטהורים אלא רק בידי עוסקי תורתך!!  

 וזדים ביד עוסקי תורתך!! -ולכן כתוב בעל הניסים 

* * * * * ** * * * * ** * * * * ** * * * * *    

ממו"ר חמי שבנוסח על הנסים הנאמר בחנוכה אומרים רבת את ריבם, והקשה מה יש שמעתי  שמעתי  שמעתי  שמעתי  

בלשון הזה תוספת וריבוי יותר מהלשון נקמת את נקמתם ומסרת גיבורים ביד חלשים וכו', ומה 

תוספת יש ברבת את ריבם? וביאר שכשיש קירוב בין ישראל לאומות הרי שמצווה הישראל 

להיבדל תכלית ההיבדלות, וצריך הישראל לעשות ריב עם הגוי כדי שלא יחבור ולא יקרב אליו 

כלל, ובחנוכה היו מישראל שקרבו אל היוונים ולא עשו את הריב שהיה להם לעשות, וזה 

שאומרים בנוסח על הנסים רבת את ריבם היינו שהקב"ה עשה ריב בין ישראל להיוונים, ריב שהיה 

על הישראל לעשות! אתה היית צריך לעשות סכסוך ולא עשית, אז אני אעשה! וזה מה שאמר 

ועוררתי בניך ציון על בניך יון, שהקב"ה מחדש את הריב ויוצר אותו עבור  -הפסוק  בזכריה פרק ט 

 הצלת בניו שיהיו דבוקים לתורה ורחוקים מן העכו"ם.

úåáø úåëøá 
åéä ïäë .ù áøäì 
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היוצא מביתו לפני זמן הדלקת נרות חנוכה (כגון לחתונה), וחוזר מאוחר היוצא מביתו לפני זמן הדלקת נרות חנוכה (כגון לחתונה), וחוזר מאוחר היוצא מביתו לפני זמן הדלקת נרות חנוכה (כגון לחתונה), וחוזר מאוחר היוצא מביתו לפני זמן הדלקת נרות חנוכה (כגון לחתונה), וחוזר מאוחר 

    לאחר שתכלה רגל מן השוק מתי ידליק, והאם ידליק בברכהלאחר שתכלה רגל מן השוק מתי ידליק, והאם ידליק בברכהלאחר שתכלה רגל מן השוק מתי ידליק, והאם ידליק בברכהלאחר שתכלה רגל מן השוק מתי ידליק, והאם ידליק בברכה
    

 במסכת שבת דף כא עמוד: כתבה  מצותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק. הגמרא הגמרא הגמרא הגמרא 

הרמב"ם הלכות חנוכה פרק ד הלכה ה כתב אין מדליקין נרות חנוכה קודם שתשקע החמה אלא 

עם שקיעתה לא מאחרין ולא מקדימין, שכח או הזיד ולא הדליק עם שקיעת החמה מדליק והולך 

 עד  שתכלה רגל מן השוק, וכמה הוא זמן זה כמו  חצי שעה או יתר.

ערוך בסימן תרעב סעיף א כתב אין מדליקין נר חנוכה קודם שתשקע החמה, אלא  עם א השולחן השולחן השולחן השולחן 

סוף שקיעתה,  לא מאחרים  ולא מקדימים. 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 הלכך צריך ליתן בה שמן כזה  השיעור, 

ואם נתן בה יותר  יכול לכבותה לאחר שעבר זה 

הזמן, וכן יכול  להשתמש לאורה לאחר זה הזמן. 

הגה: י"א  שבזמן הזה שמדליקין בפנים  א"צ 

ליזהר ולהדליק קודם שתכלה רגל מן השוק 

(ד"ע וטור בשם תוספות),  ומ"מ טוב ליזהר גם 

בזמן הזה; ומיהו ה"מ לכתחלה, אבל אם עבר זה 

הזמן ולא הדליק, מדליק והולך  כל הלילה; ואם 

 עבר כל הלילה ולא הדליק, אין לו תשלומין.

עד עמוד השחר  ובברכה והיינו דוקא אם בני הבית נעורים  אבל  -המשנה ברורה כל הלילה וכתב וכתב וכתב וכתב 

אם ישנים אין לברך עליהם אלא ידליק בלא ברכה דכמו דלדידהו לא היה מברך אלא בזמן פרסום 

הנס ה"נ לדידן. ואם בא לביתו קודם עה"ש ומצא ב"ב ישנים מן הנכון שיקיצם כדי שיוכל להדליק 

 בברכה.

מרן השו"ע העתיק לשון הרמב"ם שכתב לא מאחרים ולא מקדימים אולם בענין דיעבד לכאורה  לכאורה  לכאורה  לכאורה  

לא פסק כהרמב"ם שהרי הרמב"ם כתב שיכל להדליק עד שתכלה רגל מן השוק משמע שלאחר 

זמן זה לא ידליק , וכן למדו רוב המפרשים בדעתו, אולם מרן כתב בסעיף ב' ומיהו ה"מ לכתחלה, 

אבל אם עבר זה הזמן ולא הדליק, מדליק והולך  כל הלילה, וכתבו האחרונים לתרץ שמרן סובר 

כמו הרמב"ם שלאחר שתכלה רגל מן השוק הפסיד עיקר מצות הדלקת נר חנוכה , אלא כדי שלא 

ישתכח מצות נר חנוכה מן המאחרים , וכדי שלא ישארו המאחרים ללא מצות נר חנוכה , התירו 

 להדליק עד עלות השחר , אבל באמת עיקר המצוה הפסיד , כעין זה כתב באור לציון , ועוד.

כן אדם שיוצא מביתו מוקדם יש מהאחרונים שכתבו שאם יוצא אחר פלג המנחה ודעתו ואם  ואם  ואם  ואם  

לחזור אחר שתכלה רגל מן השוק ידליק ויצא, אבל רובם כתבו  שאם אחד מבני הבית נמצא בזמן 

, ואם אין אדם בבית בזמן ההדלקה הוא ידליק, ואז כשיחזרו בני הבית לא יצטרכו להדליק  

שהרי יש דין על הבית , וגם   ההדלקה ימנה שליח אחד השכנים ויכון להוציאם וגם ידליק בברכה, 

צריך להדליק בפתח רשות הרבים או בחלון הפונה לרשות הרבים , אולם אם מדליק השליח בתוך 

הבית במקום שאין ניכר לרבים צריך להביא איתו עוד שנים כדי שיהיה פרסומי ניסא,  ואם אין לו 

אדם שיכול למנות אותו לשליח ידליק בזמן שחוזר בשעה מאוחרת אולם צריך שיהיה איתו בני 

הבית משום פרסומי ניסא, ואם אין לו בני בית כגון שגר לבד לדעת המשנה ברורה  הבן איש חי 

ועוד מגדולי פוסקי האשכנזים ידליק בלי ברכה , וכן פסק  באור לציון, אולם הרב עובדיה בחזון 

עובדיה כתב כיון שהרבה ראשונים  סוברים שיכול להדליק גם כשאין איתו עוד אדם , וגם דעת 

מרן שכתב להדליק עד עלות השחר ולא חילק בין יש איתו אדם ללא, לכן יכול לברך גם כשאין 

 איתו עוד אדם.

 

: היוצא מביתו לפני זמן הדלקת נרות חנוכה וחוזר מאוחר שכבר אין אנשים מסתובבים לסיכום לסיכום לסיכום לסיכום 

ברחוב אם יכול למנות שליח שידליק במקומו בזמן ההדלקה עדיף ואם אין לו שליח ידליק 

כשיחזור וידאג שיהיו לו עוד בני בית , ואם אין לו בני בית לדעת הרב עובדיה ידליק בברכה לדעת 

 הרב אור לציון ורוב פוסקי האשכנזים ידליק בלי ברכה.

 
 
 

 , ֶאָחד ָאָדם  ַעל  ָצה  ְמִלי  ְּבֶדֶר ם  ְמַסְּפִרי
ֶׁשָרָצה ִלְקנֹות ָּדג ִלְכבֹוד ֶהָחג. אּוָלם ֵמַאַחר 
ֶׁשָהָיה ָאמּור ָלבֹוא לֹו אֹוֵרַח ַלַחג, ָלֵכן ָקָנה 
ָּדג ָיָקר ָוטֹוב ִּבְׁשִביל ַעְצמֹו, ְועֹוד ָּדג ְמֻקְלָקל 

  ְוזֹול ִּבְׁשִביל ָהאֹוֵרַח.
ַהָּדג  ֶאת  ַהַּבִית  ָּבַעל  ׁש  ִהִּגי ֶהָחג  ְּבֶעֶרב 
ֹוֵרַח  ָהא ֶׁשָאַכל  ּוְלַאַחר  ֹוֵרַח,  ָלא ַהְמֻקְלָקל 
ת  ְּבֵבי ְוֻאְׁשַּפז   , ָבה ֵקי ַהְרָעַלת  ִקֵּבל   , ֵמַהָּדג
 ַהחֹוִלים. ֲאָבל ָּבַעל ַהַּבִית ְלִאְׁשּתֹו: ּבֹוִאי ֵנֵל

  ְלַבֵּקר ֶאת ָהאֹוֵרַח ְּבֵבית ַהחֹוִלים.

ַּכֲעבֹור יֹוָמִים ִנְפַטר ָהאֹוֵרַח ֵמַהְרָעַלת ֵקיָבה, 
ּוַבַעל ַהַּבִית ְוִאְׁשּתֹו ָהְלכּו ְלַקֵּים ִמְצַות ַהְלָוַית 
ְּבֵני  ֶאת  ְלַנֵחם  ּו  ָהְלכ  , ְבָעה ּוַבׁשִּ  . ַהֵּמת

  ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשל ָהאֹוֵרַח.
ְּכֶׁשָחְזרּו ְלֵביָתם, ֲאָבל ַהַּבַעל ְלִאְׁשּתֹו: ָרִאית 

 -ַּכָּמה "ִמְצוֹות" ִקַּיְמנּו ִּבְזכּות ַהָּדג ַהְמֻקְלָקל  
ַּגם  ִּבּקּור חֹוִלים,  ַּגם  ַהְכָנַסת אֹוְרִחים,  ַּגם 

  ַהְלָוַית ַהֵּמת, ְוַגם ִנחּום ֲאֵבִלים...
ָּכ ְּבִדּיּוק עֹוֶׂשה ַהֵּיֶצר ָהַרע ָלָאָדם, ַמְרֶאה לֹו 
ֶאת ָהֲעֵברֹות ְּכִמְצוֹות, ְוָכ ּגֹוֵרר אֹותֹו ְלעֹוד 

  "ִמְצוֹות" ְמֻדּמֹות, ַעד ֶׁשַּמִּפילֹו ִלְבֵאר ָׁשַחת.
 

* * * * * 
 

ָּכַתב ַהָּגאֹון ַרִּבי מֶֹׁשה סֹוֵפר ְּבִסְפרֹו "ּתֹוַרת 
מֶֹׁשה": ִּכי ַהַּמְׁשִחית ַהִּנְבָרא ֵמָהֲעֵבָרה, הּוא 
רֹוֵדף ֶאת ֶזה ֶׁשָעָׂשהּו, ַעד ֶׁשּגֹוֵרם לֹו ֶׁשִּיְׁשֶנה 
ֹוד  ע ְוִלְברֹא  ֲעֵבָרה  ֹוד  ע ַלֲעׂשֹות  ְּבִאּוְַלּתֹו 
ִמְצָוה  " ֶזה   ֶּדֶר ְוַעל  ּבֹו.  ַּכּיֹוֵצא  ת  ַמְׁשִחי

 , " ִמְצָוה ּגֹוֶרֶרת 
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ֹו  ֹוְׁשכ מ  , ַהִּמְצָוה ִמּכַֹח  ַהִּנְבָרא   ֶׁשַהַּמְלָא
ֹו  ַּבֲעׂשֹות  ,ָּכ ּוִמׁשּּום   , ֹות ִמְצו ֹוד  ע ְלַקֵּים 
 ִמְצָוה ַאַחת ִּבְׁשֵלמּות, ִנְבָרא ַעל ָיָדּה ַמְלַא
ָחָזק ֻמְׁשָּלם ְוַאִּמיץ ּכַֹח ַהּדֹוֲחפֹו ַלֲעׂשֹות עֹוד 

  ִמְצוֹות.
ַמֲעֵׂשה  ָמָׁשל:  ְיֵדי  ַעל  יֹוֵתר  ּוְבנּו  י ַהְּדָבִרים 
ַטַּבַעת  ָהְיָתה  ֵמֶהם  ֶׁשְּלֶאָחד  ְׁשֵכִנים,  ִּבְׁשֵני 
ִני  ְיָקָרה ֲעׂשּוָיה ָזָהב ּוְמֻׁשֶּבֶצת ְּבַיֲהלֹום, ְוַהׁשֵּ

יָגּה.   ָחַמד ֶאת ַהַּטַּבַעת, ְוִחֵּפׂש ֶּדֶר ְלַהׂשִּ
ַּפַעם ִנְכְנסּו ְׁשֵניֶהם ְּבִׂשיָחה, ְוָהִאיׁש ֶׁשָחַמד 
ָקִניִתי ַהּיֹום ַטַּבַעת ִעם  ָאַמר:  ֶאת ַהַּטַּבַעת 
ַיֲהלֹום, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ִהיא ָׁשָוה ֶאת ַהְּסכּום 
ֶׁשּדֹוְרִׁשים ַּבֲעבּוָרּה. ָאַמר לֹו ֲחֵברֹו, ְרֵאה ֶאת 
ַהַּטַּבַעת ֶׁשִּלי, ִׁשַּלְמִּתי ֲעבּוָרּה ֶאֶלף ִּדיָנִרים. 
ִּבֵּקׁש ַהַחְמָדן ִלְראֹות ִמָּקרֹוב ֶאת ַהַּטַּבַעת, 

  ַוֲחֵברֹו הֹוִריד ֶאת ַהַּטַּבַעת ְוָנַתן לֹו ִלְראֹוָתּה.
ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ַּבַּטַּבַעת,  ָיֶפה  ִהְסַּתֵּכל  ַהַחְמָדן 
ַאָּתה  ַמה  ֲחֵברֹו:  ָׁשַאל  סֹו.  ְּבִכי ֹוָתּה  א ָׂשם 
עֹוֶׂשה? ָעָנה ַהַּגָּנב: ֲאִני ַמְחִזיר ֶאת ַהַּטַּבַעת 

  ְלִכיִסי...
ָצַעק ָּבַעל ַהַּטַּבַעת: זֹו ַהַּטַּבַעת ֶׁשִּלי, ַּתְחִזיר 
 ִלי אֹוָתּה ִמַּיד. ָאַמר לֹו ַהַחְמָדן: ֶאת ַטַּבֲעְּת
ְהֶחַזְרִּתי ְל, ְוזֹו ַהַּטַּבַעת ֲאֶׁשר ָקִניִתי. ַהּוִּכּוַח 
ֵּביֵניֶהם ִנְמָׁש ַעד ֶׁשָהִאיׁש ֶׁשִּנְגְנָבה ַטַּבְעּתֹו, 

  ִהִּציַע ַלַּגָּנב ָלבֹוא ִעּמֹו ְלֵבית ַהִּדין.
ן  ֵאי ִּכי   ,ִאְּת ָלֶלֶכת  אּוַכל  ַהַּגָּנב: א  ָאַמר 
ְלבּוִׁשי ָיֶפה, ּוִמְתַּבֵּיׁש ֲאִני ָלֶלֶכת ָּכ. ָנַתן לֹו 
ָּבַעל ַהַּטַּבַעת ֶאת ְמִעילֹו, ְוָאַמר לֹו: ַקח ֶאת 

  ְמִעיִלי ּובֹוא ִאִּתי ְלֵבית ִּדין.
ָאַמר ַהַּגָּנב: ֲאָבל ֵאין ִלי ּכַֹח ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל 
ֶאת  ַהַּטַּבַעת  ָּבַעל  ָנַתן לֹו  ָּבֶרֶגל.  ַהּזֹו   ַהֶּדֶר

  ֲחמֹורֹו, ְוָהִעָּקר ֶׁשָּיבֹוא ֶאל ַהַּדָּין.
ְּכֶׁשִהִּגיעּו ְלֵבית ַהִּדין, ָּבַעל ַהַּטַּבַעת ָטַען ֶאת 
ָׁשַאל   ,ָּכ ַעל  ב  ְלָהִׁשי  ְל ֵיׁש  ּוַמה  ַטֲעָנתֹו. 
ְׁשֵכִני הּוא   , ַהַּדָּין ֲאדֹוִני  ַהַּגָּנב:  ָאַמר   . ַהַּדָּין
ִהֵּנה   , ת זֹא ַח  ֹוִכי ְלה ּוָכל  ְוא  , ֹול ָּגד ַׁשְקָרן 
ְׁשַמְעֶּתם ֶאת ַטֲעָנתֹו ֶׁשַּטַּבַעת זֹו ַׁשֶּיֶכת לֹו, 
ָּכל  ְּבִלי  ָלֶכם  ְלַסֵּפר  ְּבֶהְחֵלט  ְמֻסָּגל  ּוא  ה

  ּבּוָׁשה ֶׁשַהְּמִעיל ֶׁשֲאִני לֹוֵבׁש ַּגם ֵּכן ַׁשָּי לֹו.
ָאַמר  ָאֵכן, ָצַעק ָהִאיׁש, ַהְּמִעיל ֶׁשִּלי הּוא! 
ַהַּגָּנב: רֹוִאים ַאֶּתם ֶׁשָּצַדְקִּתי. ֵּתֶכף הּוא ַּגם 
ָּבאִתי ָעָליו  א ִיְתַּבֵּיׁש ִלְטעֹון ֶׁשַּגם ַהֲחמֹור ׁשֶּ
 : ְוָקָרא ַוִּיּוֵָתר  ֹוֵתר  י ִהְתַרֵּגז  ָהִאיׁש  ֹו.  ל  ַׁשָּי

  ַּכּמּוָבן ֶׁשַהֲחמֹור ֶׁשִּלי!!!
 , ַׁשְקָרן ֶאָּלא  ֹו  נ ֵאי ֹוֵנן  ֶׁשַהִּמְתל ֻׁשְכָנע  ַהַּדָּין 

  ּוָפַסק ְלטֹוַבת ַהַּגָּנב ֶׁשָעָלה ְוָרָכב ַעל ַהֲחמֹור, ְוָחַזר ְלֵביתֹו ָעטּוף ַּבְּמִעיל ְוָענּוד ַטַּבַעת.
י ַחָּייו ַּבֲעַמל ַרב, ְוזֹאת ַעל ְיֵדי ִּפּתּוי ַלֲעֵבָרה יֵמ ָּכ ַּגם ַּדְרּכֹו ֶׁשל ַהֵּיֶצר ָהַרע, ִלְגנֹב ָלָאָדם ְלַאט ְלַאט ֶאת ִמְצוֹוָתיו ּוַמֲעָׂשיו ַהּטֹוִבים ֲאֶׁשר ָרָכׁש ִּב 

ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה, ּוַמֲאִׁשים אֹותֹו ַעל ָּכ י  ְועֹוד ֲעֵבָרה, ַעד ֶׁשְּלַבּסֹוף א ַרק ֶׁשּלֹוֵקַח ָלָאָדם ֶאת ַהּכֹל, ֶאָּלא ְּבנֹוָסף ְלָכ עֹוד ְמַקְטֵרג ָעָליו ִלְפנֵ 
 ֹו ְּבכַֹח ּוְבַחִיל.ְגּדֶׁשָעַבר ֲעֵברֹות. ַחָּיִבים ָאנּו ָלַדַעת ֶאת ַּתְחּבּולֹוָתיו ֶׁשל ַהֵּיֶצר, ְוָעִלינּו ְלַהְגִּביר ֲחָיִלים ַלֲעמֹוד ְּכנֶ 

 
 
 

    ביטול איסור דרבנן לכתחילה וביטול היתר בהיתרביטול איסור דרבנן לכתחילה וביטול היתר בהיתרביטול איסור דרבנן לכתחילה וביטול היתר בהיתרביטול איסור דרבנן לכתחילה וביטול היתר בהיתר
השו"ע (או"ח סימן תרע"ז סעיף ד') אם נתערב שמן אחר ואין שישים לבטלו יש מי שאומר כתב  כתב  כתב  כתב  

שאין להוסיף עליו כדי לבטלו. עכ"ל. והיינו דהשמן שהוקצה למצות נר חנוכה הוא מוקצה למצותו 
ואין יכול להדליק בו נרות אחרים, וכ"ש שימוש אחר, ואפילו נרות שבת וכדו' ולכך הוי איסור 
דרבנן. ואיסור דרבנן שנתערב בפחות משישים אסור להוסיף עליו שהרי הוא "מבטל איסור 
לכתחילה". לכן כל השמן הזה אסור בשימוש לדברים אחרים אלא לנר חנוכה וצריך לבערו. ויש 
להעיר שאנו היום שקונים שמן למאור או שמן זית מיוחד ואין אנו מיחדים אותו לנר חנוכה לא הוי 
בגדר הוקצה למצותו, כיון שבסתמא הבקבוק מיועד להדליק בו כל הנרות ולאו דוקא של מצוה. 
והשו"ע דיבר על שמן ששפך לתוך הכוסית של הנר שאז ודאי ניתן רק לנר חנוכה. אא"כ מתנה 

 שהשמן שידלק חצי שעה הוא לנר חנוכה והנותר ישתמש בו למה שירצה. כדין כל תנאי במצוה. 
ולא דמי לאתרוג שהוקצה לשבעה ימים שרק בשבעה ימים הוקצה למצותו. אבל לאחר מכן בטל 
ממנו מוקצה מחמת מצוה כמבואר בשו"ע (סימן תרס"ה) מה שאין כן בנר חנוכה כל מה שמניח 

 בנר הוקצה למצוה אא"כ מתנה כמו שאמרנו.
ברורה (סק"כ) כתב עיין ביו"ד סימן צ"ט סעיף ו' דיש מתירין בכל איסור דרבנן להוסיף ובמשנה  ובמשנה  ובמשנה  ובמשנה  

עליו אם נתערב ולכן כתב כאן ויש מי שאומר. (אגב זה ראיה לדברי האחרונים שבכל דיני איסור 
והיתר חיישינן לדברי המחמיר או הרמ"א. אבל הגר"ע יוסף בהקדמה לספר טהרת הבית חולק בזה 
ואכמ"ל דיש ליישב) ובשו"ע יו"ד שם הביא להלכה איסור של דבריהם שנפל מעצמו לקדירה של 
היתר ואין בהיתר ס' לבטלו מרבה עליו ומבטלו. עכ"ל. והיינו היפך דברי השו"ע באו"ח. והש"ך 
(ביו"ד שם סקי"ט) עמד על קושיא זו וכן כל האחרונים על השו"ע. והרוצה לעיין בדבריהם יעיין 
ביו"ד, וא"כ המקום להאריך. בכ"א עיקרא דמילתא איסור דרבנן שנתערב בתערובת שהיא ואין בו 

 ס' מותר לרבות עליו  ולבטלו לס' והכל מותר. 
חילוק אם האיסור יש לו עיקר מהתורה כגון עוף בחלב שאף שהוא אסור מדרבנן מ"מ יש לו ואין ואין ואין ואין 

עיקר מהתורה ואף בזה אם נתערב ואין ס' נגד האיסור מותר לרבות עליו שיהא שישים נגד 
האיסור. וכמו שכתב הפרי חדש (ביו"ד סקי"ז) וכ"כ האור החיים הקדוש בספר פרי תואר (שם 

 סקי"א).
בזה למעשה שהרי התבאר דלכתחילה אין לערב בידים איסור דרבנן ע"מ שיהא מותר ונפק"מ  ונפק"מ  ונפק"מ  ונפק"מ  

לאוכלו, אלא אם נפל איסור דרבנן לפחות משישים שאינו בטל מותר לרבות עליו ולבטלו, כיון 
דהוי איסור דרבנן. אבל בדבר שיש בו מח' ויש פוסקים מתירים ויש אוסרים בזה נראה לי לכו"ע 
אפשר לערבו לכתחילה ולבטלו. כגון תערובת של אבקת חלב נוכרי מותר לערבה לכתחילה בס' 
ע"מ לאוכלה. וכגון שוקולד המעורב בו אבקת חלב נוכרי לנוהגים איסור לאוכלו מפאת האבקת 

אחוז   10חלב שמעורבת בו מותר לערבו בשישים כנגד האבקת חלב. כגון אם האבקת חלב היא  
מהצנצנת ויהא מותר הכל אפילו   10%מהצינצנת אפשר לרבות עליו ממרח כשר עד שישים נגד  

לכתחילה. בדין אבקת חלב תמצא דעת האגרות משה להתיר וכידוע בענין חלב נוכרי שהתיר 
במדינה שהאיסור לערב חלב טמאה הוא מאסר אז אפשר לסמוך על זה. ואע"פ שיש תשובה מבן 
הרב פייינשטין שאביו חזר בו מתשובה זו. מ"מ אין לנו אלא עיקר דבריו שהביא בתשובה. ומ"מ 
אנו מדברים כאן על אבקת חלב שנדונה בתשובות הפוסקים דדמי לחמאה שאין יוצאה מחלב 

 טמאה כמבואר בשו"ע (יו"ד סימן קט"ז) דיש מי שמתיר. 
שבאחד מגופי הכשרות המהודרים ביותר היו מייצרים שוקולד מריר על ליין המכונה שיוצר ותדע ותדע ותדע ותדע 

בה שוקולד חלב קודם לכן מבלי לשטוף ולנקות את שאריות החלב. ואני כולי תקוה שההיתר 
 שעשו זאת למי שקנה שוקולד זה ואכלו אחר ארוחה בשרית הוא ע"פ דברינו כאן ודו"ק.

יש לנו סימוכין מדברי הרמ"א ביו"ד (סימן צ"ט סעיף ו') שכתב כזית חלב שנפל למים ונתבטל ועוד ועוד ועוד ועוד 
בשישים אם נתבשל בשר במים אלו מותר אע"פ שאין שישים בבשר נגד החלב. עכ"ל. ודין זה הוא 
מקצוע גדול בש"ס כיצד מתבטל היתר בהיתר דלעולם אין לו ביטול. (ומפני ביטול שמחת החנוכה 
אשאיר דין זה למקום אחר) ומ"מ כל מקום שאין איסור ממשי הרי הוא בטל בשישים. ולפיכך 
סמכו במפעל ביצור שוקולד פרווה בליין חלבי משום ביטול בשישים. אבל יש להעיר שאין זה 
ממש ביטול בשישים כי השוקולדים הראשונים ביצור מקבלים את הריכוז הראשוני של השוקולד 
החלבי ואין בזה ביטול. ואולי האחוז של החלב בכלל ביצור החלבי הוא מזערי כך שהביטול שלו 

 נעשה בנקל. "ודעת לנבון נקל".

 מעשה שהיה... הרב עמנואל איפרגןנועם דברות 
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 2המשך מעמוד 



    

    

    
    אכסנאיאכסנאיאכסנאיאכסנאי

 מי שהולך לבית של חבירו לשבת חנוכה, אפוא ראוי לו להדליק נר חנוכה בערב שבת?שאלה: שאלה: שאלה: שאלה: 

. ואף )1גמ' אמר רב ששת אכסנאי חייב בנר חנוכה. פי' נר חנוכה אינו חיוב על הבעל הבית בלבד, אלא יש חיוב הדלקה על כל אחד ואחדהקדמה: הקדמה: הקדמה: הקדמה: 

שגם האכסנאי חייב בנר חנוכה, מ"מ לא צריך הוא להדליק בעצמו, אלא יכול הוא להשתתף בפרוטה עם הבעל הבית, וכדאיתא בגמ' שם שכן היה 

. ומ"מ נכון יותר להדליק בעצמו במקום )2עשה ר' זירא. וגם יכול הוא לצוות לאשתו ולבני ביתו להדליק בשבילו בביתו אף שהוא לא יהיה שם

. היוצא מזה, אורח בבית חבירו חייב להדליק בעצמו שם, ולכל הפחות להשתתף )3שהוא

 עם הבעל הבית, או יצוה לאשתו להדליק בשבילו בביתו.

לא כל אורח בבית חבירו נחשב כ"אכסנאי" שדינה להדליק שם. שמי גדר של אכסנאי: גדר של אכסנאי: גדר של אכסנאי: גדר של אכסנאי: 

שנמצא בבית חבירו בכניסת לילה, וכוונתו לחזור לביתו בערב, שודאי אין לו להדליק בבית 

. ולכן יש לדון, מתי אמרינן שדינו כ"אכסנאי" שמקום הדלקתו הוא בביתו חבירו, )4חבירו

ומתי אמרינן שהוא צריך לחזור לביתו להדליק שם. אם כוונתו להשאר בחבירו כל היום, 

 האם זה מספיק ליחשב כ'אכסנאי', או שמא צריך להיות קבוע שם לכמה ימים.

ע' בבה"ל ס' תרעז ס"א ד"ה במקום וז"ל אבל אם הולך הוא וכל אנשי ביתו דעת המ"ב: דעת המ"ב: דעת המ"ב: דעת המ"ב: 

לבית אביו או חמיו בקביעות על ח' ימי חנוכה דבר ברור הוא שכיון שסועד וישן שם כל ימי 

חנוכה כו' שאינו מדליק אלא בבית שאוכל וישן שם בלילה עכ"ל. והוא שיטת הפר"ח. 

ולשון "כל ח' ימי חנוכה" הוא הלשון של הפר"ח. ומשמע שצריך לקבוע שם כל ימי חנוכה. 

אבל ע' במ"ב שמשמע שלא צריך להיות כל ימי חנוכה דווקא אלא רק קביעות בעלמא, 

אבל אם קבוע אפילו  וז"ל מי שסועד אצל חבירו באקראי ויש לו שם בית באותו העיר צריך לילך לביתו להדליק שם עכ"ל. משמע שדווקא באקראי,

וצריך עיון, האם לשון הבה"ל "ח' ימי חנוכה" לאו דווקא, ורק נקט לשון הפר"ח. או שמא לעולם נחשב .  ליום אחד הוא יכול להדליק אצל חבירו

 כאקראי עד שהוא קבועה לכל ימי חנוכה.

. וכן ע' במבקשי תורה סי' רב סקכ"ה בשם רשז"א זצ"ל כזה. אבל )5ע' באג"מ שמשמע שגם ע"י לילה אחד יכול לקבוע במקום אחרדיעות בפוסקים: דיעות בפוסקים: דיעות בפוסקים: דיעות בפוסקים: 

, שמעתי מרי"ב שליט"א בשם רשז"א זצ"ל שהוא סבר כזה רק לענין מי שהולך להורים וכדומה, שבית הוריו נחשב כביתו, וכמו מי שיש לו ב' בתים

י יום אחד. משא"כ לילך לחבר שאינו רגיל שם, קשה לקבוע קביעות שם ע"י יום אחד בלבד. ודעת ר' אלישיב שליט"א שאינו יכול "ולכן מספיק ע

 .)6לקבוע קביעות אלא אם כן נשאר שמה לכל הפחות רוב ימי חנוכה

היוצא מזה, שלא יכול להדליק בכל מקום שירצה, אא"כ קובע מקומו שם. ומח' הפוסקים מהו נחשב כקביעת מקומו, להדליק בביתו אם אינו שם: להדליק בביתו אם אינו שם: להדליק בביתו אם אינו שם: להדליק בביתו אם אינו שם: 

ק יש אומרים שמספיק אפילו בלינת יום אחד, ויש אומרים שצריך להיות שם לרוב ימי חנוכה. עכשיו יש לדון באדם שהלך מביתו, ולא יכול להדלי 

במקום שהוא הלך (משום שלא קובע מקומו שם), האם הוא יכול למנות שליח להדליק בביתו. בודאי אם יש מבני ביתו עדיין בבית, שהם יכולים 

. אבל אם אין מבני ביתו בבית, האם הוא יכול למנות שליח להדליק בשבילו? לכאורה הדין תלוי אם סובר שהעיקר הדלקה הוא )7להדליק בשבילו

. משא"כ אם העיקר הדלקה מבפנים, )9. שאם העיקר הדלקה הוא מבחוץ, א"כ יכול לעשות שליח במקומו להדליק סמוך לרה"ר)8מבחוץ או מבפנים

. ונמצא שההולך מביתו ולא קבע מקומו במקום אחר, דינו ) 10א"כ עיקר הדלקתו הוא לבני ביתו, ואם אין אף אחד מבני ביתו שמה א"כ למי ידליק 

 .)12. ודינה לברך ברכת הרואה (ברכת 'שעשה ניסים') כשרואה נר חנוכה של אחר)11כמי שהולך במדבר, והוא אינו יכול להדליק כלל

אורח שנחשב כ'אכסנאי', יש לו לדהליק במקום שהוא. אבל אורח שאינו נחשב 'אכסנאי', אין לו עצה אלא לצוות לבני ביתו להדליק בשבילו  סיכום:סיכום:סיכום:סיכום:

. ולא כל אדם יכול למנות שליח (שאינו מבני ביתו), אלא מי שסובר שהעיקר ) 13בביתו. ואם אין מבני ביתו בבית, יכול למנות שליח להדליק בביתו 

ך הוא להדליק מבחוץ. אבל מי שסובר שבזמנינו העיקר הוא להדליק מבפנים, אינו יכול להדליק אלא במקום שיש מבני ביתו. ולכן דינו כמי שהול 

ך במדבר שאינו יכול להדליק כלל, אלא מברך ברכת הרואה. ולענין הגדר של 'אכסנאי', י"א שמספיק בלינת לילה אחת, וי"א שצריך להיות שם למש 

רוב ימי חנוכה. ולמעשה אינו ברור מה לעשות. ושמעתי מר' יצחק ברקוויץ שליט"א שראוי לא ללכת מביתו בשבת חנוכה כדי שלא להינח עצמו 

 בספק, אבל אין צריך למנוע מללכת להורים בשבת חנוכה, ויכול להדליק אצל ההורים. ומי שהוכרח לילך לחברו, יש לעשות שליח להדליק בביתו.

 .)14ואם א"א לעשות שליח, צ"ע אם יכול לברך בבית חבירו, ולכן יש להדליק ולשמוע הברכות מהבעל הבית
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åâë ,ø"äøì êåîñä ïåìç åì ïéàù éîå .(é"àá íéùðà áåø åâäð ïëå) ø"äøì êåîñä ïåìçá ÷éìãäì 'äéìòá øã'ë åðéã ïëìå åøéöç çúô åì ïéàùî ï ïéà íà çéìù úåðîì ìåëé åðéàå ,íéðôáî ÷éìãîë áùçð àåä íâ ,'ëî äìòîì øâù é

 .úéáá åúéá éðáî ùé íâå .(æ äøòä ì"ò) êøáì ìåëé åðéà çéìùäù ÷ø .ãçà íåéì åúéáî êìåäù éîì úåùòì éåàø ïëù 'ìù á"éøî éúòîù ïëå .ïåáùçá àöé ïë (è) åì  êøáì êéøö àåä íà ÷ôñ ùé ë"ìàã ,øçà åäùîî úåëøáä òåîùì
"÷ñ íù á"îáå ã"÷ñ íù æ"èáå ì"ùøäîä íùá à"÷ñ åòøú 'ñ à"âîá 'ò .÷éìãî åðéà åîöòá àåäù ïåéë åìéáùá ÷éìãä øáë çéìùù óà äàåøä úëøá .å   â"ç ã"åé î"øâàá 'òå .äùòîì 'ìù á"éøî éúòîù ïëå ,ïåáùçá àöé ïë (é)

  ïéðòì ù"òå .ì"ëò íù åøåãé àìù ïåéë úéáä ãöî íäéìò áåéç àëéì ,íù åéäé àìå äìéì äæéà ìò íúéáî åëìä ïìåë íà ì"æå áúëù ä"÷ñ ã"éñãùç  .à   'òå .÷éìãäì åì ïéàù úåéàø àéáäù î"øâàá ù"ò ,øáãîá êìåää ïéðòì (àé)
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 .äàåøä  .úëìì æàå ,åîöòá ÷éìãäì ìåëé àåä ,äçðîä âìô ãò ïéúîäì ìåëé íàå (âé) .àé äøòä ì"òòå (ãé) 

  

 הרב יוסף שטילרמןהלכה פסוקה 

8 


