
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 לוהלם לערב ורחוקים קרוביעדים 
 וגו' )מ"ג ט'(   ָאֹנִכי ֶאֶעְרֶבּנּו ִמָיִדי ְתַבְקֶשּנּו ִאם לֹא ֲהִביֹאִתיו

דעדים    ,א וטוביהילעאא דבדבעו' א'(  ז)בגמרא מכות    מסקינןהנה  
אי לית ליה  , דהלהעיד להלו  פסולים  ,לוהלם לערב ורחוקים  הקרובי

 . תובע המלוה מהערב  ללוה
 ופן שהלוה חייב אבל הערב פטור,בא  ים כשריםהאם העדויש לדון  

 מהרש"ק וכדלהלן: דעת  ומשכחת לה ל
 איני יודע אם פרעתיך . א

לן  ה ט' )נה קיימא  סע'  ע"ה  סי'  טוען  (  חו"מ  הלווה  יודע אם  דאם  איני 
דברי ושמא לאו ברי   מכיון  ור, אע"ג דהתובע טוען ברינתחייבתי פט 

ומר  ה פרעון וא הי מכל מקום אם היתה הלואה וכל הנידון אם  עדיף,  
 . לשלם  לווהה  הלווה איני יודע אם פרעתיך, חייב

 מהו לענין הערב . ב
יודע אם  דהיה ערב  כאיש לדון מהו הימעתה   , והלווה אומר איני 
 . האם הערב חייב  פרעתיך,

דלגבי הערב הוה ליה    (כ"ט סע' ח'חכמת שלמה חו"מ סי' ק)דעת מהרש"ק  
יל החיוב רק אם הלווה  תח מור, דהא לגביו  איני יודע אם נתחייבתי ופט

הערב  ד  (הגהות כתב יד לחו"מ סי' קכ"ט ) דעת מהרי"ל דיסקין  אמנם    שילם.לא  
 חייב, דאם הלווה טוען איני יודע אם פרעתיך, צריך לשלם אף הערב.

ן  או דלגבי הערב נמי אמרינבתרי טעמי,  דמהרי"ל דיסקין, יש לבאר  ובטעמא  ]
וספ ודאי  חיוב  אםדיש  ד  ק  או  הלווה,  פריעת  ידי  על  דטעמיה  נימא  ילמא  פקע 

 ., חייב הערבוכיון דהלווה חייב  ,ב נתחייב על כל חיובי הלווה דהער 
רעתיך לדעת הרבה פוסקים דוקא  מא קמא קשה, דהא איני יודע אם פטעו

 בהוה ליה למידע[.

 למהרש"ק מהו בעדים הקרובים לערב . ג
יש לדון לדעת מהרש"ק  גוונא ד  ,מעתה  איני    הלווה קאמרבכהאי 

רב  לעונתחייב, והביא עדים הרחוקים אליו וקרובים    רעתיךיודע אם פ
 . כשרים או לאהעדים  אם  ה שבאמת פרע,  

ם כן נפסלו, או  מי אמרינן דבעדותם נפטר הערב ואוצדדי הספק,  
ה פטור  הכי  דבלאו  דכיון  נימא  יהיו  דילמא  עדותם,  בלא  גם  ערב 

 ם. ולכאורה הכי הוא מסברא.רי כש

לצאת    התכיון דבאיני יודע אם נתחייבתי חייב מי דועדיין יש לדון  
רים אותו מהאי חיוב, אם כן שוב נימא  דים פוטידי שמים, והכא הע

נין לצאת ידי נימא דלעילמא  עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה, או ד
בשמא    יש לדון דגםהרי  ]ו  תם מהאי טעמא.למיפסל עדושמים לית לן  

 איכא חיוב לצאת ידי שמים[.טוב  

 עדותם תלויה אם יתפוסד. 
  ים נאמנים בכהאי גוונאעדמהרש"ק יהיו הלדעת  הנה אם נימא ד

ן  מן הערב שלא בעדים וטע  לוה, יש לעיין היכא דתפס המלפטור הלווה
ן במיגו, אז יפטר הערב רק מכח העדים, ואם כן נימא  שלא נפרע דנאמ

תהא עדותם תלויה אם יתפוס  נמצא דו  ,טלה עדותו גם על הלווה דב
   שלא בעדים או לא. וצריך תלמוד.

 עניני חנוכה 
 הלל בראש חודש טבת

חייב בהלל  דבלאו הראש חודש  בראש חודש טבת,  דון  יש להנה  
 ראש חודש.  משום  ם בהלל  האם חייב ג משום חנוכה,  

מכל ראש חודש    לא גרע האי ראש חודשד  . לענ"ד חייב בתרוייהוו
ואף שהוא רק ממנהגא, מכל מקום נהגו בראש חודש ולא גרע    אחר,

 . [הלל דחנוכההלל בראש חודש היתה לאחר ואף אם  ]  האי ראש חודש.
דדוד   ,בשם שבלי הלקט בשם הגאונים)סי' תכ"ב(  לדברי הבית יוסף    הראו לי]ו
ראשרמז   לי"ב  חדשיםבתהילים  הלל,    י  בקדשו דשל  אל  הללו  במזמור  איתא 

י"ב פעמים הלל דראש חודש, ועל    י"ב פעמים הללו. חזינן דאיכא )תהילים ק"נ(  
טבת.   חודש  ראש  גם  כולל  שזה  מרדכי  כרחך  ומאמר  חדש  בפרי   (שם) ועיין 

ושאלו זאת להגאון בעל דרך אמונה ואמר .  שבראש השנה לא קרינן הללו  שהקש
 [. דזה מרומז בהללוהו תקע בשופר

 קותות:יש לדון בזה בחמש נפו
 שכח שהיום ראש חודש  - נפקא מינה א' 

מינה חודש  א',  נפקא  ראש  שהיום  שכח  הלל  אם  לשם    ואמר  רק 
ל שנית  ם כן צריך לומר הלאמשום ראש חודש,    אףם החיוב  דא  ,חנוכה

 משום ראש חודש. 
בהדליקה  ד  וסי' מ"ה(  ח"ב סי' מ"ד)  מהר"ם בריסקת  תשובווכמו שכתב ב

ובירכה להדליק    ,היא שבתש שכחה  ובשבת  ביום טוב שחל להיות  נרות  
דנרות שבת, וצריכה לחזור    המצוהנר של יום טוב, לכאורה לא קיימה  

   ולהדליק בברכה.
 האם להעדיף ראש חודש  - נפקא מינה ב' 

לומר הלל  ב' אפשרויות, או    לפניו  ישדבאופן    ב',  נפקא מינה

אם להעדיף ראש  הבערב ראש חודש טבת,  לומר  בראש חודש טבת או  
 .וכה ומחמת ראש חודש חמת חנ, מו שתי מצוותבדיש  מכיון  חודש  

דבעינן תימא  ב  וכי  כתב  דהרי  הראשונה,  המצוה  רדב"ז  לעשות 
י  במ  (סי' צ' ס"ק כ"ח)המובא במשנה ברורה  אלף פ"ז(    -  תשובה ח"ד תשובה י"ג)

האסורים   בבית  חבוש  בעשרה    להתפלל  לצאת  יכול  היה  ולאשהיה 
פלל בציבור,  להתלצאת וונתנו לו רשות יום אחד בשנה    מצוות,  ולקיים

  , קיים המצוה הראשונה שבאה לידואמרינן שיבקש לצאת מיד כדי לד
 . דאין מעבירין על המצוות

דחזינן  הא  מ  על הרדב"ז  תיקשידהרי    ,כאן א שייך לל  אמנם דבריו
נימא  אם    ,דתמיד של יום ראשון עדיף ממוסף של שבתא'(    ט)מנחות מ"

ממקודש,  ד עדיף  דאע"תדיר  המצוה  השבת  של    המוסףג  הוא 
דבקרבנות    חלק,צריך ל אלא  ,  )סי' ק"ו(  הקשה בחכם צביוכך  הראשונה,  

ואם כן משהינן כדי לקיים המצוה באופן דעדיפא,   ,מצוה אחתכולהו 
הרדב"ז   דברי  מצוות,  דמשא"כ  בב'  רק  מצוה  איירי  לבטל  לו  אין 

 ת מצוה אחרת דאחר כך. העומדת לפניו מחמ
מכיון דהוה מצוה אחת אם כן משהינן  ,  הלללענין  נמי  הכי  ואם כן  

 וה באופן דעדיפא.כדי לקיים המצ 
 קו התאריך  -  נפקא מינה ג'

די קו התאריך,  ישני צמ שני אנשים שעומדים  ב  ,' גתו נפקא מינה  
ערב ראש חודש  הוא  אצל המשמיע  הוציא השני בהלל, ול רוצה  אחד  ו

   .אם יכול להוציאוהראש חודש טבת,  הוא  טבת ואצל השומע  

ב אם  בשלמא  ד כן    ,חנוכהמשום  רק  הלל  חייב  תרוייהו  אם 



 

פאת  אם חיב בהלל גם מל להוציאו, אבל  כווי  בחנוכהחייבים  
   .להוציאו  חודש לא יוכלראש  

יות שחל  ו שני של גלביום טוב    ,רבא של שבת  אקידושן  ילענוכמו  
להוציא  וכל לא י שחייב בקידוש רק מצד שבת, בן ארץ ישראל  בשבת, 

הבדלה  לענין    ןמו ככו  .גם מצד יום טובבקידוש  בן חוץ לארץ שחייב  
בדלה רק מחמת שבת, לא יוכל  שחייב בהבן ארץ ישראל  במוצאי שבת,  

יוציאו  אלא  יום טוב,    דבהבדלה גם מצ  שחייבלארץ    ץלבן חולהוציא  
 בן חוץ לארץ שאצלו גם מוצאי יום טוב. רק  

  דהרי הוה חיוב הלל דשני דבלאו הכי לא יוכל להוציאו  צריך עיון  אך  
וקף ואצל חד פרוז,  פורים בקו התאריך ואצל חד מדהרי בכגון בימים,  

הא   גוונא  בכהאי  אך  פרוז,  מוציא  אינו  מוקף    ייבים חהשתא  והנה 
אצל המשמיע קודם הנץ  אם  שניהם באותה שעה, וכן בקריאת שמע  

יע חייב בקריאת שמע  מהמשבאותה שעה  שואצל השומע לאחר הנץ,  
וכמדומה יותר שלא יוכל  יום, השל שמע השומע בקריאת ו הלילהשל 

 . בטלה האי נפקותא  כן  , ואםדהוה שני חיובים  להוציאו
 ילוג ל בדלה -  נפקא מינה ד'

חודש טבת ויכול לומר רק הלל המדולג,    בראש   ,' דתו נפקא מינה  
ראש  בהלל גם משום  דאם חייב  ,  סוף היום י  לפנ   מועט  זמןכגון שעומד  

ל  עכ"פ חובת הלכדי לצאת    עם ברכה  ילוגבדיאמר מיהת  הרי    ,חודש
 של ראש חודש. 

 עבדים כנענים -פקא מינה ה' נ
מינה   נפקא  המחבר    ,' התו  כתב  א'(  הנה  סע'  תרפ"ט  דעבדים  )סי' 

המגילה,   בקריאת  חייבים  ברורה  משוחררים  במשנה  כתב  )שם  אבל 

הגר"א  סק"ב(   משוחרריםדבשם  שאינם  מקריאת  ,  עבדים  פטורים 
]אך מביא דדעת המגן    ".ם היו באותו הנסאף הבהם "  דלא שייך  ,המגילה

 דגם הם חייבים, והוכיח הכי מהטור[.  )שם( אברהם 
]דהרי הלל  .  פטוריםעבדים  בהלל דחנוכה  ולפי דברי הגר"א, הכי נמי  

 .ולדעת הגר"א לא אמרינן הכי בעבדים[ " אף הן היו באותו הנס "בנשים הוא מחמת 
  דהרי כתב בביאור הלכהאמנם בהלל דראש חודש עבדים חייבים,  

דכיון דהוי ממנהגא אין  ,  לענין נשים בהלל דראש חודש )סי' תכ"ב סע' ב'(  
רק מצד מנהגא  ם כן  על האנשים הוא גבין אנשים לנשים, דהרי    לחלק

אם כן מאי נפקא מינה    במצוה זום כן  במקום זה נהגו הנשים גאם  ו
 שכולם יקראו וכולל גם עבדים[.בפשוטו המנהג נימא ד]א"ה. ו.  ין אלו לאלוב

מעתה הרי לדעת הגר"א בהלל דחנוכה עבדים פטורים, אבל בהלל  
חייבים,   חודש  חודש טבת  ם  א והשתא  דראש  חיוב  בראש  גם איכא 

אם  , אמנם  ילוגבהלל בדעכ"פ    שפיר חייבים  , אם כןאש חודשמשום ר
, אם כן עבדים אינם חייבים בהלל כלל, דליכא  ום חנוכהרק מש  החיוב

 אלא חיוב הלל מחמת חנוכה ולדעת הגר"א פטורים מהאי חיובא. 
 האם חייב תרי חומשין  -  'ונפקא מינה 

מינה   הלל  אם    ,' ונפקא  לומר  יכול  רק  אינו  טבת  חודש  בראש 
   .אם יוציא חד חומש או תרי חומשיןהבהוצאת ממון,  

וכמו    ,כל ממונו  להוציאחייב  העירוני דעל הלל דחנוכה בלאו הכי    ךא
חכמת שלמה  )לפי מה שכתב מהרש"ק    , על נר חנוכה דמחזר על הפתחים

  ת ביאם אחד היה בעדיף מנרות חנוכה, ודהלל  שולחן ערוך סי' תרפ"ג(  גליון  
או  חנוכה  נרותדליק לה, רק מצוה אחת םקיי ונתנו לו רשות ל הסוהר

אם היה בדרך בלילה ואם יגיע  כגון  או    ,תפלל שחרית בהלל והודאהלה
ואם    ,לכפר שיהיה לו נרות לא יוכל בבוקר להגיע למקום שמתפללים 

יר למקום שמתפללים כבוקר לא יהיה בכפר בלילה להדליק  ילך להע
ויבחר  מת  בא  ,נרות עדיף  התפילה  בהלל  לה מקום  בבוקר  תפלל 

   .כי התפילה בהלל והודאה עדיף  ,והודאה

נרות חנוכה  דלענין    מכיוןן דהלל עדיפא מנרות חנוכה, ואם כן  חזינ
 אך זה חידושא רבתא.ן הלל.  בעינן לחזר על הפתחים, כל שכן לעני 

  השתא קבלוה עלן ד הגא, יש לעיין  רק מנ הוה  ]ואף שבראש חודש  
 וצריך עיון[.   .צריך להוציא עליו חומש ממונו

.  חייב בתרי חומשיןאם  בפעולה אחת שיש בה ב' מצוות  יש לדון  אלא  
 [. זהי"ת ועד בעחזון למ   ועוד.  ריך בזה רבינו והא]א"ה.  

 

 כולם עיקר או רק אחד
הלוי   בבית  כתב  דחנוכההנה  סוגיא  בדב(  )עה"ת,  חול  שלמא  יום 

עיקר   מקייםנר הראשון שמדליק  ב זמן המצוה, אם כן  בדליקין  שמ
  ההידור.  מקייםר הנרות  שאבה, והמצו

שמ בשבת  האמנם  קודם   שמדליקובשעה  זמן,  דליקין 
  ת הם העיקר., אם כן אמרינן דכל הנרומצוההאינו מקיים  עדיין  

 אינוהראשון    רנבשבת  אף אם נימא כדבריו ד  ,לולא דבריו  אמנם
כ עיקרין,   ל הנרות כדלומר    נראה  אינוכל מקום  עיקר, מנר הנקבע 

 .איזהעיקר ולא ידעינן  מהם  אלא רק אחד  

 דונים:בכמה ניבזה  ויש לדון  
 לא חישיינן שייכבה תרי נרות . א

בהנה   כ" רא  גמאיתא  הונא,  שיטת  ל '(  א  א)שבת  ושמנים  רב  פתילות 
בשבת  בהן  מדליקין  אין  חכמים  ב  ,שאמרו  בהן  מדליקין  שבת  אין 

כן  ואם    סבירא ליה דמותר להשתמש לאורהדוטעמא משום  .  חנוכה
 .  חיישינן שמא יטה

לן    מותר(וד"ה  שם  )תוספות  בהקשו  ו להשתמש  מנא  דמותר  דמשום 
דילמא טעמא משום כבתה זקוק לה וחיישינן שמא יכבה  לאורה, הרי  

 .ם שנית להדליק  ואינו יכולבשבת  

חד ולא  נר א כתב ליישב דלא חיישינן לכבוי אלא ב)שם(  ובבית הלוי  
להדליק בשמנים    אסרינןשבת  בכל    ת ודחזינן דבנרמו  וכ  ,רותנ  בתרי

 . רק מפאת שמא יטה ולא מפאת שמא יכבה   הגרועים

דחל   בחול  יכבה,  רק  מעתה  שמא  חיישינן  עיקר  שם  הראשון  על 
וחל על   שם עיקר לא    רותכל הנמשא"כ בשבת דמדליק קודם הזמן 

 הלכך טעמא רק מפאת שמא יטה.   ,חיישינן לשמא יכבה 

גם  אם כן    ,אחד עיקר ולא ידעינן מנונר  רק  אמנם למה שכתבנו ד
יש לחוש שמא יכבה, ואע"ג דאם כבה אחד יש להקל שמא אין  בשבת 

 . , אבל לענין החשש הא יש לחוש שמא יכבה העיקרזה העיקר
 ויתבטל ההידורחד אשמא יכבה . ב

ב דגם בשבת  אמאי להלכה קיימא לן כר)שם(  בבית הלוי  הקשה הנה
הגרועים  חנוכה בשמנים  להדליק  להשתמש    מותר  דאסור  מפאת 
הא אם יכבה אחד מן ההידור, בטל ההידור,  , ]וכבתה אין זקוק לה[ לאורה

ביחדד ] דולקים  כולם  עם  רק  ההידור  דהנר  הלוי  לבית  ליה  מותר  [,  פסיקא  ויהא 
ת דבכבה  להפוסקים  האחרים  של  לאורו  מותר  ולהשתמש  הזמן  ך 

ואם כן    [,' תרע"ז ס"ק י"ח עיין משנה ברורה סי,  ]ואנן לא קיימא כןבשמן,  להשתמש  
 . הנרות   ניחוש שמא יכבה אחד ויהא מותר להשתמש בשאר

דרק חד   נולפי מה שכתבאמנם  ותירץ לפום יסודו דכולם עיקרים,  
הדרא קושייתו דילמא יכבה אחד ואז  כן    אםעיקר ליכא ליישב כן, ו

 הותרו.   נרותשרי להשתמש לאור הנר כיון דשאר ה

לאור  ישתמש  ואזי  יכבה  שמא  חיישינן  לא  דתרתי  ליישב  ויתכן 
 דילמא לא יכבה. הרי  יבוא להטות, דשמא  ו  ,האחרים

 יתבטל ברוב . ג
  דעת בית הלוי דאין הראשון נקבעדאם נימא כ הנה לפי מה שכתבנו  

  א עיקר שהו חד  איש כאן  ם עיקרים, אלא  ל ן כואיאם כן  ,  לנר העיקר
היכן,   יודעין  כן  ואין  ברוב  דיתבטל  תיקשי אם  העיקר  ינו  אאך    .נר 

 להלן. וכדקושיא  

 

 נר העיקר בטל ברוב האם 
 דעת בית הלוי דאין הראשון נקבעדאם נימא כהנה לפי מה שכתבנו  

  א עיקרשהוחד  אנר  יש כאן  ם עיקרים, אלא  לן כואיאם כן  ,  לנר העיקר
ולא    נר העיקר ברוב   דיתבטל  תיקשיאם כן  ,  איזה מהםואין יודעין  

  .צא חובת המצוהיי
 וות . ביטול ברוב לענין מצא

דכיון    (בקל"   תניינא סי')לחד גיסא דספיקא דהגרע"א    הקושיא הואהנה  
עצם,  בטל  אם    כגון לענין קרבן פסח,ו.  בטל ברוב אין כאן מצוהנתד

המצות עשה  אינו מקיים    המוח שבתוכו  באכילתפקע שם פסח מיניה, ו
 דאכילת קרבן פסח. 

 דבר שבמנין. ב
ד ,  קושיא אינו  אמנם   התורה  הוה  חדא,  דמן  ואע"ג  שבמנין,  דבר 

   .מדרבנןרק  בטל, הא כל נר חנוכה  

בחול המועד ואיכא  )או"ח סי' ב'(  תליא בספיקא דערוגת הבשם  אלא  
דבשלמא    .אם יש לקחתוה  ,אחרלו אתרוג  אתרוג הפסול מדרבנן ואין  

אם   מדאורייתא,  במצוה  כשכשחייב  לקייכן  יכול  באופן    מנואינו 
כא  , אמנם ה ו באופן שייצא מדאורייתאשייצא מדרבנן, עכ"פ יקיימנ 

דבין כך אינו חייב אלא מדרבנן, אם כן נימא דאינו חייב, דהרי  
מדאורייתא אין כאן שום מצוה, ומדרבנן הרי לא מצי לקיימו  



 

   כתקנת חז"ל.

דאזלינן רק בתר הדרבנן,  למסקנת ערוגת הבשם דאין לקחתו,  ו
 הוי מצוה מעליא. מדרבנן אינו בטל ושפיר  הרי  הכא  כן  אם  

 מתחילה חל בלתי מבורר . ג
במצוה    אףד  ,ד דערוגת הבשם דיש לקחתו אם נימא כהצאף  , דשנית

אע"פ דרק חכמים תיקנוהו, מכל  , דאזלינן גם בתר הדאורייתארבנן  ד
ני מדאורייתא ואופן  אופן דמהיש ב' דרגות, גם בתקנת חכמים מקום 

 . ואם כן הכא יפסל הנר דבטל ברוב בדרגא א' דמהני גם מדרבנן,  

לא תיקשי, דלא שייך ביטול ברוב בחל לכתחילה בלתי  מכל מקום  
היכא דקדם המבטל למתבטל המרדכי    .מבורר, אף  לדברי  ענין  סוף  ) ]ואינו 

 .[דהתם יש מציאות למיעוט אלא שנולד בתערובות  ( חולין סי' תשל"ז
אמרינן דאי אפשר לתקנו דהוה ליה  תדע, דבפוחת במעשר ראשון  

ואם אי אפשר להשאל כגון    ,חשש מן הפטור על החיוב וצריך להשאל
ממקום אחר, והיכא דליכא ממקום אחר,  להפריש  צריך    ו,אכלכבר  ש

נימא   ולא  בטעות[,  הפרשה  דהוי  סברא  יש  כן  אם  ]אלא  מיתסר, 
חולין לא  ו  ,דמיעוט הטבל למעשר ראשון בטל ברוב  טעמא דמעולם 

שאין לו במקום  טעמא דדבר שיש לו מתירין ליכא כ ]אך    .היה מבורר
דאיירי בטבל למעשר    ,אחר, וטעמא דכהיתירו כך איסורו נמי ליכא

   [.ראשון ולא לתרומה גדולה דזה הא אפשר להפריש עתה נמי

מיתסר אף כשיש לו  ד  ,והיינו טעמא דשותף שאסר חלקו על חבירו 
 ולא אמרינן דהנדר בטל ברוב.  ,רק מיעוט

דלכאורה    )ל' א'(חידושים לתמורה  הגרע"א בסוף  ויש לעיין בדברי  ]
 . [לית ליה יסוד זה

 

 שבתנרות חנוכה ב 
ענגיל  הנה   מהר"ש  י"א) בתשובות  עמוד  נרות    (ח"ב  הדליק  בלא  דן 

אם  ה משום פיקוח נפש,  ק נר  יהוכרח להדלחנוכה בערב שבת, ובשבת  
 .יכוין גם לנר חנוכה ואז יוכל לברך

  .בשבתחנוכה    דנר דחכמים הפקיעו המצוה    גילענ  ש"מהרכתב  ו
זה  ו חנוכהבשוגג  בהדליק  לפי  נתפס  בשבת  לא  חנוכה ,  נר  קדושת 

 ויהא מותר להשתמש לאורה.

ואם כן   ,דגם בשבת יש חיוב אלא שאנוסלא כך,  אך לענ"ד יש לדון  
 .יכוין לנרות חנוכהמדליק  אם בלאו הכי  

 ויש לעיין בהאי נידון בכמה אנפי:
 ב שיצאה שבת ש ח. א

במוצאי שבת וצריך להדליק נר של חנוכה וחשב   דוןיש לכעין זה  הנה  
   .אם צריך לחזור ולהדליקהשיצאה שבת, ובאמת הדליק בשבת,  

  . והנה לדעת מהר"ש ענגיל יש לדון שהזמן מופקע ממצות הדלקה
ומצוה הבאה בעבירה לא    ,ידי חובתו   אך אם נימא דלא כן, אם כן יצא

ענין  ל   פרק האורג ה"ג(שבת  )ירושלמי  בוכמו שכתב    ,מרינן במלאכה בשבתא
 .דאין העבירה בגוף המצוה   מכיון  ,שיצא ידי חובת קריעה  קורע בשבת

 . חכמים הפקיעו המצוה ב
כותיה  מרמב"ן  לכאורההנה   הנה אמרינן  , דדמהר"ש ענגיל  מוכח 

זקוק  ד '(  א)כ"א  בגמרא   כבתה  חנוכה  דנר  דאמר  ולמאן  מותר  לה 
בפתילות הגרועים,  חנוכה  אסרינן להדליק בשבת  ,  להשתמש לאורה 

 . מפאת דמותר להשתמש לאורה

כבתה    למאן דאמרתיפוק ליה לאסור  )שם ד"ה ומותר(  תוספות  והקשו  
]אלא כתבו דמשמע    .דאין הכי נמי  ווכתב  .דאסרינן בחולמו  כלה  זקוק  

מכיון דמותר  והיינו    ,חולדיום  עוד טעם אחר בשבת שלא להדליק לבד מטעם  שיש  
 [. שמא יטה להשתמש לאורה חיישינן  

בשבת לא איכפת לן אם  ד  ,תירץ קושיית תוספות (  שם) רמב"ן  באמנם  
עליה  בשבת  יכבה, כיון שאין שייך להדליק חיוב הדלקה  ה , לא רמו 

אם כן    ]ואם כן בשבת הוה לכולי עלמא כמאן דאמר כבתה אין זקוק לה[.  כלל.
 דבגווני הנ"ל לא יכוין לשם מצות נר חנוכה. כמהר"ש  נוכיח מדבריו  

וא  זקוק לה אלא שהאך תוספות לא סברי הכי, וסברי דגם בשבת  
על מהר"ש  ותיקשי  ד  .אנוס,  לומר דסברת תוספות  הרצון  עכ"פ  ויש 

   .סברת כבתה זקוק לה, ישנו גם בשבת  ודזה  ,שהנר ידלק כל הזמן

דברי  אם כן    ,יש לדון דגם בשבת יש חיוב אלא שאנוסלדברינו דאך  
ויש לומר דגם    .אך מכל מקום הרמב"ן כנגד זה  פשוטם.כתוספות  

להרמב"ן כאשר יכול להדליק חייב משום נרות חנוכה, ורמב"ן  
כלל   עליה  רמיא  לא  שאז  להדליק,  יכול  שאינו  בגוונא  קאי 

 ואינו ברור.    .חיוב
 שבת קיבל תוספת . ג

לחביהנה   יאמר  שבת  תוספת  דבקיבל  עבורו חזינן  שידליק    . רו 
 כיון דחבירו יכול להדליק.  וצריך לומר דבזה מודה מהר"ש  

מהר"ש בקיבל תוספת שבת ומדליק משום פיקוח  יש לעיין למעתה 
 נפש אם יכוין גם לנרות חנוכה. 

 קורע בשבת . ד
דהקורע בשבת    )שבת ק"ה ב'(   יש לעיין על פיסקא דמהר"ש, דהא תנן

יצא ידי קריעה, והרי קריעה היא מצוה דרבנן, ונהי דלא הוה מצוה  
בירושלמי כמבואר  בעבירה  ה"ג(   בשבת   הבאה  האורג  נימא  )פרק  אך   ,

 . דהופקע כאן מצות קריעה כיון דחל בשבת

דמצוות חנוכה היא מפאת הזמן ובזה שבת    ,ימא לחלקזה נאלא ב
 משא"כ מצות קריעה אינה קשורה בזמן.   ,הוי חוץ מהזמן

 אינו ניכר ה. 
אין   נפש  פיקוח  משום  בשבת  דבהדליק  ענגיל  מהר"ש  כתב  תו 

חשיבו נר חנוכה דמעשיו מורים שלשם פיקוח נפש ולא לשם הדלקת  הל
  ואוחזה בידואם מדליקה  ד  )שבת כ"ב ב'(דאמרינן  ודמי להא  נר חנוכה,  

וכך כתב הגאון ]  .רכו הוא אוחזה ולצ  במקומה, לא יצא, שהרואה אומר

 .[חנוכה שנדפס עכשיו מכתב יד ' מנחת שלמה בתשובות להל

דיעשה אותו    שבת כ"א ב' ד"ה והלכתא()רשב"א  בהקשה הא דוצריך עיון 
הנר לנר שבת ונר חנוכה, וכתב דמכאן מוכח דאסור להשתמש לאורה,  

 .א בעינן שיהא ניכרלחזינן ד  ,מדליק לנר שבתהרי בלאו הכי  להאמור  ו

א'חדש  ועיין בפרי   סעי'  מגדים  )סי' תרע"ג  בפרי    ( סק"ב  א"אסי' תרע"ח  , מובא 
דבאמת  ש עבדינןכתב  דלא  ל   הא  אחד  חנוכה,  נר  ונר  שבת  היינו  נר 

 הא מבואר דלא כן.הנ"ל  א  דאז יחסר ההיכר, אך ברשב"משום  
 . יום הכיפורים שחל בשבת ו

הנה חזינן ביום הכיפורים שחל להיות בשבת ואוכל משום פיקוח  
, בשם מגן אברהם  עי' י"ז)מטה אפרים סי' תרי"ח ס אין צריך למיעבד לחם משנה  ,נפש 

וגם אינו חוזר  ,  (אף כשחל בשבת המטה שם דאיירי  כתב בקצה  ואדם,    הרב וחיי  לחן ערוךשווסק"י  
ואם   )משנה ברורה סי' תרי"ח ס"ק כ"ט(. דאינו חייב לאכול פתמכיון על רצה 

 . דאין כאן מצות הדלקת נר חנוכה בשבת  כן הכי נמי נימא

ראיה, דשאני התם דאין מושג של עונג שבת ביום    נואך לענ"ד אי 
משא"כ לענין נר חנוכה,  למי שאוכל,    ףא  הכיפורים שחל להיות בשבת

 ולא אדע. יש מושג של נרות חנוכה למי שהדליק מבעוד יום.  

 

 היאך יהנה מנרות חנוכה
הדליק נרות חנוכה בערב שבת, ובשבת    ן שאם לאלדוכתבנו  הנה  

ן גם לנר חנוכה ואז יוכל  וכושימשום פיקוח נפש,  ק נר  יהוכרח להדל
 .לברך

 דהרייכוין לנרות חנוכה, הרי אחר כך יהנה ממנו,    היאךאך תיקשי  
פי לצורך  נפשמדליק  מלהדליק  לכאורה  ו,  קוח  ידליק,  שלא  עדיף 

 :הלןדלוכ  וליהנות
 עדיף שלא ידליק . א

  להדליקיכול  יש לו רק נר אחד, ואם  דב'(    ג)שבת כ"הנה אמרינן בגמרא  
   .משום שלום ביתו  ידליק נר שבת  ,נר שבתאו  נר חנוכה    או

נר חנוכה  כיון דיכול להדליק    כ"א ב' ד"ה והלכתא(שם  )ב"א רשבוהקשה  
  לתרוייהו נר אחד  כאשר אינו יכול להדליק בחוץ, אם כן ידליק  בפנים  
, ואם כן לא יכול להשתמש  מיתסר בהנאהנרות חנוכה  ותירץ ד  בפנים.

  .רש"י ור"ן(ל סי' רס"ד סע' א' )בביאור הגר"א    מבוארך  וכ  .בהם לנרות שבת

הכי    אם כןשלא ידליק מאשר ידליק ויהנה, ועדיף  דחזינן דאמרינן  
 . נמי בנידון דידן
וש לו רק נר כתב דהשתא דמדליקין בפנים    ס"ק ב'(  סי' תרע"ח) ]ובמגן אברהם  

ידאחד וסבירא ליה דנר אחד  ליק  ,  נר שבת  הנ"ל  גמראלשניהם,    דמדליקין רק 
פליגי על המגן  ס"ק ב'(  שם    משנ"ב )עיין  אך האחרונים  .משום דמדליקין בחוץהיינו  

במגן אברהם ד  ( ס"ק ב'  ע"ח ר )סי' תפרי מגדים  בלבושי שרד ובכתבו  . תו, דאברהם
 . [שלא ידליק לנר חנוכה כלל וזה עיקר דעתו  ,דלא כןמבואר ס"ק ב'( )בסי' תרע"ג 

וכגון מי שצריך לאכול אתרוג משום פיקוח נפש וזה האתרוג היחידי  
נמצא דנימא ליה שלא    ,שיש לו, אם יקחנו למצוה ובזה יאסר בהנאה 

דרבנן, הרי  מרק היינו מצוה של ת אתרוג יקחנו, ואע"פ שאיסור אכיל
  ובנשפך המים החמים  ,באתרוג על אילן לא יורידנו דהעמידו דבריהם

איסור דרבנן   עלרק  אף היכא דיצטרך לעבור למול בשבת אסרינן
   מכרמלית.  םי המ  כגון להביא



 

 הא מותר אחר כך י. ב
ודלא כמהר"ש, מפאת    יש לדון דכד נימא דלא הופקע מהחיובאך 

   .דהרי שרי ליה ליהנות משום פיקוח נפש ,לית לן בה איסור הנאה 

במילה בשבת באופן שאחרי המילה יצטרך לעשות מלאכה  הנה  אך  
נפש,   פיקוח  לפליגי  משום  מותר  האם  מצוות  כתחילה  קמאי  קיים 

בשבת חמימיה ואיירי  ].  מילה  דאשתפיך  חמין  ו,  בשבת  בגוונא  דהוחמו  היינו 

יצטרכו לחמם  אם ימולו בשבת  ו בשבת,  המים  בערב שבת לצורך המילה ונשפכו  
 .לאחר המילה[  םאיכא פיקוח נפש אם לא יהא מים חמי מים לאחר המילה, דהרי  

נ"  דעת הרז"ה הרי"ף   א'  ג)שבת  יקיים    (מדפי  ,  בשבת   מצוות מילהדלא 
מוכרח  מוטעמא,   יהא  המילה  ידי  שעל  לאחר    מלאכהלעשות  כיון 

המילה לצורך פקוח נפש של התינוק, וכי תימא דאז יהא היתר דפיקוח  
עצמו  לקיים מצוה אם על ידי זה מכניס  נפש, מכל מקום הא אסור  

דון  בני נמי    הכיואם כן  .  למצב שיצטרך לחלל שבת משום פיקוח נפש 
ל  ,דידן לאין  מוכרח  יהא  זה  ידי  על  אם  חנוכה  לנרות  על  כוון  עבור 

 . ליהנות מהנראיסור  ה

ב'(  שבת  )ברמב"ן  אך   כך  באמת  פליג, דקל"ד  ואחר  דהוה  שרי למול, 
לשם נר  ידליק  הכי נמי  ולדבריו  .  פיקוח נפש עבדינן לצורך  מסוכן שפיר  

)משנה ברורה סי' של"א ס"ק  קיימא לן כרז"ה  אך הא    .אחר כך יהנהנוכה וח

 . ואם כן לא יכוין לנר חנוכה.  כ"ד(
בערב    הפליג בספינהשרינן ל  )שבת ז' א' מדפי הרי"ף(הרז"ה  דעת  ל   חזינן דאףד  וכי תימא]

יהא פיקוח  אחר כך ולא איכפת לן ד לדבר מצוה, או בתחילת השבוע אף לדבר הרשות, שבת 
דהתם בספינה איירי שמפליג מערב    ,לקלח  צריך  ךא   .נפש ויהא מוכרח לעשות מלאכה בשבת

סובר הרז"ה  בשבת עצמה    וכיון שמל, איירי שמל בשבתד מכיון   חמיר  שבת, משא"כ במילה
   [.ואסור  נידון דידן בפשוטו דמי לשבת עצמהתה מעכשיודע שיהא חילול שבת.  לא ימול  ד

 נר חנוכה רק לרגע . ג
  ,לנר חנוכה רק לרגעשיהא  אך יש למידן דאית ליה תקנתא דיכוין  

באותה  , ואין לו שיעורנר חנוכה  ד  סי' תרע"ג א"א סק"ו(  םפרי מגדי)להשיטות  
   והיא תקנה נכונה..  באמת לא יהנה  רגע
  .מאשר צריך, ומי התיר זאתזמן  העירוני דאם כן מדליק בשבת יותר  ו

  .יחול נר חנוכה באותה רגעשמדליק עדיין אינו נהנה ו אך יש לומר דברגע
  .ייתבא דעתה, יש לעיין אם זה מיתסר בנר חנוכהמשום דמנר שרינן להדליק וביולדת ד]

ל בפתחים שרי בנרות חנוכה, אך זה אין לומר דבזה יהני הנר שמדליק לפיקוח כש שלא י כדי  ו
אימא שידליק ויהני   ,רק נר אחד לשבת וחנוכה   ונפש שלא יכשל בפתחים, דאם כן גם באין ל 

   אלא דחיישינן שיהנה יותר[. , זהברק  

 קה עושה מצוה הדל . ד
אלא דיש לשאול אם כן בהך דרשב"א והגר"א נמי ידליק לשם נר 

 . חנוכה לרגע, ואחר כך לנר שבת

ואם   מצוה,  עושה  הדלקה  חנוכה  שבנר  דכשם  לומר  יש  ולכאורה 
   .בשעת הדלקה לא היה ראוי, גם אחר כך לא מהני

דהדלקה    (כ"ג א')שבת  נר חנוכה ילפינן  בדהרי    ,הכי נמי בנר שבתאם כן  
ואם כן יש לומר בנר  ,  להדליק נר של חנוכהעולה מצוה מדמברכינן  

  . ונפקא מינה כאשר הדליק נר שבת באופן שלא היה ראוי  .שבת נמי
  משום הכי לא קאמר הרשב"א והגר"א האי תקנתא יש לומר דואם כן  

  נוכה הרי שמכוון לנר חהראשון  אותה רגע  , דהרי בלדעת הפרי מגדים
 . מהני ההדלקה לנר שבת סור להשתמש לאורה ואם כן לא  א

כ"א)דאיכא דסברי  העירוני  ו ס"ק  רס"ג  סי'  ברורה  במשנה  נכרי    (עיין  דגם 
ואם כן לא נימא דין  יכול להדליק נר שבת עבורו דהעיקר שיהא דלוק,  

ם הדליקה קודם פלג  אך הרי חזינן דא  הדלקה עושה מצוה בנר שבת.
 . הדלקה בחיובא   , חזינן דבעינןהמנחה לא עלתה לו ההדלקה

שהשלהבת  המדליק נר של שעוה  אם כן בשעת ההדלקה,  לנר  בעינן שיהא ראוי והא דאמרינן ד]
והעירוני דזה מהני משום אשו  מהני.  לא    למעלה מעשרים אמה ואחר כך יורד למטה מעשרים אמה

הדלקה לא חשיב  דחזינן    רי וה   חציו. ואינו נראה לי דאם כן גם בהדליק בפנים והוציא בחוץ.   םמשו
פלג המנחה, לא מהני, והזורק חץ קודם פלג המנחה, שהחץ ידליק בפלג  קודם  המדליק  חציו, דהרי  

 לי דשפיר יצא, ועדיין לא עיינתי[.  ויותר נראה , המנחה, יש לעיין בזה

 ום בית שללמעשה יהא ה. 
באמת נר חנוכה קודם  ד)שבת כ"ג ב'(  ן  אמרינ הרי  דוני  אך היטב העיר

הטעם דאמרינן דנר שבת קודם  משום פרסומי ניסא, אלא    לנר שבת
)תשובות אגרות  פוסקים בהומשום הכי כתבו  .רק משום שלום ביתהיינו 

דאם יש    ( י"א סי' י"זלק  להורות נתן ח  תשובות עיין  עוד  ו  .ו"ח ח"ה סי' כ' אות ל'משה א
 . אור בביתו מבחוץ ואין חשש שלום בית, נרות חנוכה קודם

דנר   לשיטת פרי מגדים ,הנר חנוכה רק לזמן קצרה ואם כן אכתי שיקצ

  לא יהא לו נר שבתוכי תימא שאז    ,וכהנ"ל  ה סגי בכל שהואנוכח
ההדלקה,   בשעת  שבת  לנר  ראוי  היה  דלא  לן  אך  מכיון  איכפת  לא 

כהאי גוונא  בוחדר ואם כן לא יהא טעמא דשלום בית עכ"פ יהא אור בד
   .ואם כן תיקשי על הפרי מגדיםם.  אמת נר חנוכה קודב

נר ו שבת מפאת  נר  לבטל  שרינן  דלא  קושיא,  האי  ליישב  העירוני 
א נר חנוכה ודאי  , ודוקנר חנוכה   חנוכה של זמן קצר, שהרי זה ספק

 . , ולא ספק נרכשאין חסרון של שלום בית  דוחה נר שבת
ארוכה מעלה  אינו  באמת  הוא    ,אבל  שעה  מחצי  פחות  שמן  דלדידן 

דמהני,    גמרא פשיטא לה אם מהני או לא, ואם כן אם נימאבספיקא, אבל  
 ., ואמאי אמרינן בגמרא דנר שבת קודם לנר חנוכההרי יש תקנתא

שמא יהנה גם ברגע  דחישינן דלא מתקנינן כן    מא דיש ליישבוכי תי
ואולי    דלאחר חצי שעה שרי ליהנות מדינא.הרי חזינן  אך  הראשון,  

 הכא גרע טפי שרגיל להשתמש בנר שבת.
 ה שאין בו סכנה שרי לחול .ו

דחולה שאין בו   (א"א ס"ק ו'  סי' תרע"ב ) הנה העירוני לדברי הפרי מגדים  
ואם כן יש לומר דשפיר שרינן לכוין לנר  .  מנר חנוכה  סכנה שרי ליהנות

   . חנוכה בהדליק לחולה שיש בו סכנה בשבת, כיון דההנאה משרא שרי

ואם    ,רק בליכא אחריתאאיירי דוקא  אך לענ"ד גם להפרי מגדים  
כתחילה  , ואם כן נימא דעדיין אסור ל . היינו דשרי רק בדיעבד]א"ה כן שוב יש לעיין,  

 וצריך עיון.   .אך מכל מקום יש לומר דזה קילא, לכוון לשם נר חנוכה[ 

 
 ספק דחכמי לוניל

  עובדא ד  , הלכות חנוכה אות י'(מלוניל אהרן הכהן    בינור ל)בארחות חיים  איתא  
 רק ב' נרות ביום ג', ואחר כך נזדמן לו  לו  היה  לאש חד  אבבלוניל  הוה  

נר לוניל  והסכימו    ,עוד  נר,  שידליק  חכמי  יברך  עוד  לא  שנית  אך 
 עולה גם על ההידור.לה  שעשה מתחידהברכה  

 שמעינן דעל הידור מברכינן וכל הטעם שנפטר רק מפאת שהברכה הראשונה חיילא ]
תניינא )אך הגרע"א    .על ההידור ולפי זה בלא בירך על העיקר יכול לברך    .ההידור   עלגם  

 . [אייתי בזה פלוגתת אחרונים דפרי חדש ואליה רבה (סי' י"ג

יכול להדליק רק הנר שחסר, ופשטו שיכול  אם  משמע שהסתפקו  
 : ספיקםמה היה    לבאר בג' אופניםיש  . ו]רק לא יברך שנית[  להדליקו

 נכבו נרות הראשוניםא. 
ונסתפקו אם ההידור   ,הראשוניםנרות    ונכבכבר  דאיירי שיש לבאר  

הימים   חיוברק    הוא כמנין  שידליק  גם  בעינן    דילמא  או  ,על האדם 
דמכל  כהצד הראשון  . ופשטו  ן הימיםכמני נרות    במנורה  כרנישיהא  

 . אע"פ שנכבו הראשונים  מקום מחוייב

דפסיקא ליה דבנכבה  (  )עה"ת, סוגיא דחנוכהדלא כבית הלוי    רי זהולפי זה ה
ולדברי הידור,  מצות  טפי  ליכא  הלוי  מההידור  חידוש    הבית  נמצא 

  . שאם כבה אחד מההידור, יהא לו מותר לכבות האחרים בידים   ,גדול
  שנ"ב מ   ' )עלמאי דקיימא לן    ,ומכל מקום לענין היתר הנאה ליכא נפקותא 

 . שמןמהדבכבה תוך מחצית השעה אסור ליהנות  ' תרע"ז ס"ק י"ח( סי
 הסיח דעתו ב. 

ה ליכא הידור, אלא  ולקים, דבלא זדדאכתי  לעולם איירי  תו יש לבאר  
העיקר עם  להיות  דצריך  הידור  חייל  לא  דעתו  דהסיח  דכיון    ,דנסתפקו 

 . ופשטו דמכל מקום מחוייב  .ובהיסח הדעת חשיבא פעולה אחריתי

ויש לומר לפי    .ולפי זה יקשה אמאי פטור מברכה, הא הסיח דעתו
עולם בנין  מובא  )  דברי  ל"א,  ד' סי'  ס"ק  תקפ"ה  סי'  ברורה  דבנתחלף    (במשנה 

אינו    אמצע המצוהנתחלף באבל אם    , מברך שנית   צוהקודם המהשופר  
חצי  אכל  כבר  חצי כזית מצה לאחר שולפי זה בנתחלף    .מברך שנית

 . שנית  לא יברך  ,הראשון
 עסוקין באותו עניןג. 

נכבהבאר דאיירי  יש לתו     וגם לא הסיח דעתו   ,דהנר הראשון לא 
מכל מקום  הרי  , והא דנסתפקו חכמי מלוניל, ד עוד נר שיבוא  המתיןד

 בעינן עסוקין באותו ענין, והכריעו דמכל מקום מדליק. 

ליכא    כן  ]ואםביחד,    ההידורכל  בענין  דאם נימא כבית הלוי  גם  ולפי זה  

כן  דלא כהבנין עולםנימא  וגם    דרך הראשון[,למימר כ  דרך  כ למימר  ליכא    ]ואם 

 . יך עיון צר שפיר ספיקם. ו  אתי  מכל מקום השני[,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

י הדברים הנדפסים כאן אינם תמיד בלשונו זאת למודע

של רבינו זצ"ל, מפאת שלפעמים דרכו היתה לכתוב 

בקצרה, ולתועלת המעיינים היה מן הצורך להוסיף 

תיבות קישור והסבר. הרבה פעמים האריך רבינו בכמה 

  לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל
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