
נכנסים אנו לימי החנוכה, ימים בהם הקב"ה מאיר 
למטה  מדליקים  החנוכה  נר  את  החשיכה.  מתוך 
מעשרה טפחים. כלל לימדונו רבותינו שהשכינה לא 
אומר  הווא  טפחים,  מעשרה  למטה  מעולם  ירדה 
ובכל  יורדת.  לא  השכינה  גדולה  כך  כל  שלנמיכות 
למטה  דווקא  מדליקים  אנו  חנוכה  נר  את  זאת 
מה  על  הדעת  את  לתת  יש  עוד  טפחים.  מעשרה 
שאנו מדליקים את נר החנוכה בשמאל הדלת, למול 
החלש  הצד  את  מבטא  שמאל  צד  שבימין.  המזוזה 
מאיר  החנוכה  נר  השלילה.  את  גם  לעתים  ומסמל 
איננו מדליקים  נר החנוכה  ובנמיכות. את  בחולשות 
ביתו  פתח  על  דווקא  אלא  המואר  ביתנו  בפנים 
האפילות,  ולמבואות  הרבים  לרשות  כפונה  מבחוץ, 
נטולי  מקומות  והחשוך,  הפרוץ  את  המסמלים 

יחידנות, התכנסות ואורה. 

חז"ל  אותנו  מלמדים  עצמם  חנוכה  נרות  בהלכות 
מדליקים  שאין  ושמנים  פתילות  שנרות  כא.)  (שבת 
'נרות פתילות  בהם בשבת מדליקים בהם בחנוכה. 
שמנים' הם ראשי תבות 'נפש', ללמדנו שגם נפשות 
שלכאורה לא דולקת בהן האורה של קדושת השבת, 
קדושת ימי החנוכה יכולה להאיר בהם ולרוממם. עד 
שגם אנשים שלא מצליחים להיתפש באש הקדושה 
להיתפש  הם  מסוגלים  בחנוכה  השנה,  ימות  כל 

בהארת אש הקודש. 

היוונים טימאו את השמנים ופרצו י"ג פרצות בחומה. 
י"ג זה הגימטריא של המילה 'אחד' ו'אהבה', תכליתם 
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המשך בעמוד הבא

הייתה פריצת והריסת האחדות והאהבה שלנו למול 
הקב"ה. כל המתיוונים התקבלו אצלם באהבה, כל 
יוון,  בחכמת  סבא.  ישראל  דרך  את  שעזב  מי 
אהבה  אין  דגלו  בה  הגוף  ובתרבות  הפילוסופיה, 
יחיד  אחד  ה'  אין  ובכלל  הקב"ה,  עם  והתאחדות 
ומיוחד. זו הייתה טומאת השמנים, טומאת החכמה 
הראש"  על  היורד  הטוב  "כשמן  לשמן  שנמשלה 
(תהלים קלג ב). מטרתם הייתה לטמא ולפגום את 
שתפיסתם  לנו  להסביר  המיוחדת,  ישראל  חכמת 
וויתר  לא  הקודש  עם  ישראל  עם  אך  הנכונה.  היא 
היו  לא  הלכתית  מבחינה  טהור.  שמן  פך  וחיפש 
חייבים הכהנים בהדלקה משמן טהור, כיוון שכולם 
כל  בקרב  נמצאת  כשהיא  הותרה  וטומאה  נטמאו 
בשביל  הכל  הכהנים  עשו  זאת  ובכל  הציבור. 
מלחמת  כאן  שיש  כיוון  טהור,  שמן  בפך  להדליק 
החכמה  מהי  על  הטהור,  השמן  פך  על  תרבות 

המאירה את דרכנו וחיינו.

על אף הנס לא תוקנו ימים אלו מיד, אלא רק לשנה 
לאחר  רק  והודאה.  הלל  לימי  הימים  נקבעו  הבאה 
שנה שבה ראו שהשמן הטהור ממשיך לדלוק, נקבע 
חכמת  הארת  את  השנה  אותה  במשך  לדורות 
הנרות  הנס.  על  לשמוח  יכלו  אז  הפנימית,  ישראל 
הללו של חכמתנו שמאירים מדי ימי החנוכה במשך 
לימים של  והמכשירים  דורות ארוכים הם המכינים 

"ערכתי נר למשיחי" (תהלים קלב יז).
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למטה  מדליקים  החנוכה  נר  את  החשיכה.  מתוך 
מעשרה טפחים. כלל לימדונו רבותינו שהשכינה לא 
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נטולי  מקומות  והחשוך,  הפרוץ  את  המסמלים 

יחידנות, התכנסות ואורה. 

חז"ל  אותנו  מלמדים  עצמם  חנוכה  נרות  בהלכות 
מדליקים  שאין  ושמנים  פתילות  שנרות  כא.)  (שבת 
'נרות פתילות  בהם בשבת מדליקים בהם בחנוכה. 
שמנים' הם ראשי תבות 'נפש', ללמדנו שגם נפשות 
שלכאורה לא דולקת בהן האורה של קדושת השבת, 
קדושת ימי החנוכה יכולה להאיר בהם ולרוממם. עד 
שגם אנשים שלא מצליחים להיתפש באש הקדושה 
להיתפש  הם  מסוגלים  בחנוכה  השנה,  ימות  כל 

בהארת אש הקודש. 
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י"ג זה הגימטריא של המילה 'אחד' ו'אהבה', תכליתם 

הייתה פריצת והריסת האחדות והאהבה שלנו למול 
הקב"ה. כל המתיוונים התקבלו אצלם באהבה, כל 
יוון,  בחכמת  סבא.  ישראל  דרך  את  שעזב  מי 
אהבה  אין  דגלו  בה  הגוף  ובתרבות  הפילוסופיה, 
יחיד  אחד  ה'  אין  ובכלל  הקב"ה,  עם  והתאחדות 
ומיוחד. זו הייתה טומאת השמנים, טומאת החכמה 
הראש"  על  היורד  הטוב  "כשמן  לשמן  שנמשלה 
(תהלים קלג ב). מטרתם הייתה לטמא ולפגום את 
שתפיסתם  לנו  להסביר  המיוחדת,  ישראל  חכמת 
וויתר  לא  הקודש  עם  ישראל  עם  אך  הנכונה.  היא 
היו  לא  הלכתית  מבחינה  טהור.  שמן  פך  וחיפש 
חייבים הכהנים בהדלקה משמן טהור, כיוון שכולם 
כל  בקרב  נמצאת  כשהיא  הותרה  וטומאה  נטמאו 
בשביל  הכל  הכהנים  עשו  זאת  ובכל  הציבור. 
מלחמת  כאן  שיש  כיוון  טהור,  שמן  בפך  להדליק 
החכמה  מהי  על  הטהור,  השמן  פך  על  תרבות 

המאירה את דרכנו וחיינו.

על אף הנס לא תוקנו ימים אלו מיד, אלא רק לשנה 
לאחר  רק  והודאה.  הלל  לימי  הימים  נקבעו  הבאה 
שנה שבה ראו שהשמן הטהור ממשיך לדלוק, נקבע 
חכמת  הארת  את  השנה  אותה  במשך  לדורות 
הנרות  הנס.  על  לשמוח  יכלו  אז  הפנימית,  ישראל 
הללו של חכמתנו שמאירים מדי ימי החנוכה במשך 
לימים של  והמכשירים  דורות ארוכים הם המכינים 

"ערכתי נר למשיחי" (תהלים קלב יז).
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זהו ההבדל שבין נס חנוכה לנס פורים. בנס החנוכה 
המלחמה הייתה על התרבות, הרוח, החכמה והנפש. 
מגזירת  הגוף  הצלת  הייתה  ההצלה  בפורים  ואילו 
"להשמיד להרג ולאבד את כל היהודים" (אסתר ג יג) 
וסממן  זכר  להשאיר  שלא  בשעתו,  ימ"ש  כהיטלר 
אנו  חנוכה  של  הניסים"  "על  בנוסח  לכן  יהודי. 
"בימי  כולה  החשמונאים  משפחת  את  מזכירים 
מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו", מה שאין 
הזכרת  בלא  ואסתר"  מרדכי  "בימי  בפורים  כן 
על  המהות,  על  היא  המלחמה  שכאן  כיוון  שורשם, 
מסורת הדורות, וממילא כל דורות העבר והעתיד הם 
במלחמה  אך  לנס.  ולהזדקק  להילחם  העומדים 
ירכו  על  חרבו  חוגר  אחד  כל  הפורים,  כבימי  פיזית, 
קובעים  אנו  כך  לשם  הגזירה.  מן  נפשו  את  להציל 
אלו  ימים  בערך  להכיר  והודאה,  בהלל  אלו  ימים 

ובגודל ומשמעות הנס שנעשה לנו.

שהקב"ה יאיר נרנו, נר נשמתנו, יחיש אורו של משיח, 
ובאור ה' נלך. 

שבת שלום!
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שח רבי אברהם דב אויערבאך רבה של טבריה: 
"פעולות החסד למכביר שפעל ר' אריה נזקפים אף לזכותה 
של רעייתו, הרבנית צפורה חנה, שעמדה בהתמסרות מאחורי 
חייה  על  מוחלט  וויתור  כדי  תוך  הזה,  היחידני  המפעל  כל 
האישיים ועל ביתה, ומעולם לא התלוננה על כך. מעשי החסד 
של ר' אריה לא היו מוגבלים לשעות או זמנים מסויימים, הוא 
יום  כבערב  ביותר,  הדחוקים  בזמנים  גם  בביתו  שהה  לא 
את  שהקדיש  מה  על  מעשים  כמה  ששמענו  כפי  הכיפורים, 
שסבר  אחרים,  בבתים  בית  שלום  להשכנת  זה  יום  של  רובו 
שזהו זמן מסוגל שבני הזוג יתרצו זה לזו. כמו כן, בשבתות היה 
את  שסיים  לאחר  רק  הבייתה,  גדול  באיחור  אריה  ר'  בא 
הביקור בבית הכלא, ש ניהל את התפילה עם האסירים. ועוד 

דוגמאות רבות כאלו.

היותה  אף  על  מצידה,  טרוניה  נשמעה  לא  מעולם  כי  לפלא, 
ואדרבה תמיד עודדה אותו לעשות  מטופלת בילדים קטנים, 
עוד ועוד את פעולותיו הגדולות. באחד ממכתביו של ר' אריה, 
"סגולות  שבחיה:  את  מנה  הצדקנית,  רעייתו  פטירת  לאחר 
הסבלנות שלה אין לתאר, אשר לא התרעמה על איש כל ימי 
ונוטל  שודד  אהלי  בה.  היה  לא  תרעומות  של  דל  ואף  חייה, 
מאתי אוצר נחמד עם כל חמודות שבעולם. כל צער מזולתה 
והיא לא התאוננה אף פעם על מצבה,  נגע עד עומק לבבה, 

אפילו בתקופות יותר קשות ומרות".

שותפה  שהייתה  כמי  רעייתו,  את  לטובה  אריה  ר'  ציין  תמיד 
כתב:  בצוואתו  שלו-כשלה.  הברוכים,  מעשיו  לכל  מלאה 
"השתדלתי לרכוש מידת הסבלנות... וה' יתברך זיכני במתנה 
סמל  הייתה  אשר  חנה,  צפורה  הצדקת  אשתי  קדושה, 

לסבלנות, ולא למדתי ממנה... חבל על דאבדין..."".

(דרך אבות עמודים קצג-קצד)



המשך בעמוד ההבא

הלכה ומנהג
נדון מעט בהלכות נר חנוכה בערב שבת קודש הבאה עלינו לטובה. ישנה שאלה מה נקדים – הדקלת נר 
עם  תמתין  הנרות,  הדלקת  בשעת  השבת  את  שמקבלת  נשואה  אשה  חנוכה?  נר  הדלקת  או  שבת 
הדלקתה עד אשר בעלה יסיים את הדלקת נרות החנוכה ומיד תדליק את נרות השבת. אם רואה האשה 
שבעלה מתעכב עם הדלקת נרות החנוכה, תדליק את נרות השבת ולא תמתין לו, ולאחר הדלקת נרות 

השבת תעמוד לצידו בשעת הדלקתו את נרות החנוכה ותשמע את ברכותיו. 

אשה שגרה לבדה, כרווקה או אלמנה וכדומה, מחויבת להדליק נר חנוכה ורק לאחר מכן להדליק נר 
שבת, משום שהיא מקבלת עליה את השבת בשעת הדלקת נר שבת. אם מתוך הרגל טעתה והדליקה 
נר שבת, תבקש מאחד מבני ביתה שידליק עבורה את נר החנוכה, כשהוא יברך את ברכת "להדליק נר 
של חנוכה" כיוון שאין היא יכולה להדליק, והיא תברך את ברכת "שעשה נסים לאבותינו" שאינה תלויה 
במעשה ההדלקה. והוא הדין באדם שגר לבדו, כיוון שמן הסתם הוא מדליק נרות מדי שבת ומקבל את 
השבת בהדלקתו, ולכן אם הדליק את נר השבת קודם נר החנוכה מסתמא כיוון לקבל השבת בהדלקתו 
ויאמר לאחר להדליק עבורו. ואם אותו אדם אינו מקבל עליו שבת בהדלקת הנר, אלא מתפלל מנחה 
לאחר ההדלקה ולאחריה מקבל על עצמו תוספת שבת, יכול בימי החנוכה לבחור אם להקדים את נר 
השבת או את נר החנוכה. והוא הדין באשה ספרדיה שאינה מקבלת לעולם את השבת בשעת הדלקת 
הנרות, כיוון שמרן פוסק שאין בנות ספרד מקבלות עליהן שבת בהדלקת הנרות, ממילא יכולה להחליט 

להקדים את הדלקת נרות השבת להדלקת בעלה או להיפך. 

מרן הרמ"א פסק שיש להדליק את נר החנוכה בערב שבת בעוד היום גדול, והעיקר שיהיה לאחר שעת 
פלג המנחה (15:33), שאם אינו קודם שעה זו הוא מדליק בשעה שאין לה יחס כלל עם ליל שבת שבה 
שוב  ולהדליקם  הנרות  את  לכבות  וצריך  ההדלקה,  חובת  ידי  יוצא  אינו  וממילא  נרות,  להדליק  צריך 
בברכה בזמנם. עלינו להכין מראש כמות שמן המספיקה לדליקת הנרות חצי שעה אחר צאת הכוכבים 
(17:24), כלומר כמות המספיקה לכשעתיים. הטעם לכך הוא משום שהנרות לכתחילה צריכים להיות 
דולקים משעת השקיעה או צאת הכוכבים ועד חצי שעה לאחר מכן, ומה שאיננו מדליקים בזמן הראוי 
את  לקיים  בכדי  לאחריו  שעה  וחצי  הלילה  עד  שמן  כמות  ניתן  ולכן  קודש,  שבת  כניסת  משום  הוא 
נר החנוכה  וכדינה. אמנם הגר"א פסק שיש להצמיד עד כמה שניתן את הדלקת  ההדלקה במועדה 
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הלכה ומנהג
משה  הרב  כותב  לכן  המנחה.  פלג  אחר  שהוא  אף  השקיעה,  מן  רחוק  רב  זמן  להגיע  ולא  לשקיעה, 
שטרנבוך (מועדים וזמנים) שגם בירושלים, בה המנהג להקדים את הכנסת שבת עוד יותר מבשאר ערי 
ישראל בערב, ישנו מהמנהג בערב שבת חנוכה, וידליקו נרות חנוכה 25 דקות קודם השקיעה (16:12), 

כמנהג בשאר ערי ישראל בכדי להצמיד את ההדלקה לשקיעה. 

יוסף (ממרן החיד"א) שכתב עפ"י המהר"ש אבוהב שיש להתפלל  השערי תשובה מביא בשם הברכי 
מנחה קודם הדלקת הנרות, משום שתפילת המנחה באה במקום תמיד של בין הערביים, ורק לאחר 
הקרבת תמיד של בין הערביים הדליקו את נרות המנורה שכנגדם הדלקת נרות החנוכה. לכן בערב 
שבת קודש ראוי מאד להשתדל להתפלל מנחה גדולה מבעוד מועד (ניתן להתפלל מהשעה 12:02), וכך 
ניתן יהיה לנהוג כדברי המהר"ש אבוהב וגם להדליק נרות חנוכה ושבת בנחת, ומרן המשנה ברורה כותב 
שכך ראוי לנהוג. ובספר צור יעקב יישב את מה שרבים מהציבור לא מקפידים בדבר, כפי שפסקו כמה 
מן האחרונים שניתן להדליק נר חנוכה ואחר כך להתפלל מנחה. ולכן אם אדם כדי להחמיר להדליק נר 
חנוכה אחר תפילת מנחה יתפלל מנחה ביחידות או יגיע להדלקת נר חנוכה בסמוך לשקיעה – ודאי שלא 
יעשה כן אלא ינהג כאחרונים שפסקו להדליק נר חנוכה ולאחר מכן להתפלל מנחה ולא יתפלל ביחידות 
או יאחר הדלקתו עד סמוך לשקיעה. וכמובן יסיים תפילת מנחה בכדי שיזכה לקבל תוספת שבת, כפסק 
המשנה ברורה שאין להתפלל מנחה של ערב שבת אחר שקיעה, והמאחר עד השקיעה יתפלל פעמיים 
ערבית של שבת (תפילת עמידה בלבד). אמנם כל זה באדם הנוהג להדליק בעוד היום גדול, אך אדם 
מנחה  יתפלל  בציבור,  המנחה  תפילת  את  להקדים  בידו  עלה  ולא  לשקיעה  סמוך  להדליק  המדקדק 
ביחידות טרם ההדלקה שלא יגיע לתפילת מנחה בדוחק תחת לחץ ויידחק עד אחר השקיעה ויאבד גם 
את מצות תוספת שבת. לכן צריך להתכונן בערב שבת הבאה עלינו לטובה כראוי, כך שנזכה להתפלל 

מנחה מוקדם בניחותא נדליק נרות חנוכה ושבת בזמנם ונכניס שבת טרם השקיעה כראוי.  

בצאת  לכן  הכוס.  על  להבדלה  חנוכה  נר  הדלקת  את  שמקדימים  פסקו  והרמ"א  ערוך  השולחן  מרנן 
השבת נאמר בתפילת ערבית "אתה חוננתנו" על מנת להוציא את השבת, ומי ששכח לאמרה בשעת 
התפילה יאמר "ברוך המבדיל בין קודש לחול" בלא שם ומלכות, וידליק את נרות החנוכה. כמובן שלא 
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המשך בעמוד ההבא



הלכה ומנהג
שמוקצים  משום  בהנאה  אסורים  שהם  החנוכה,  נרות  על  להבדיל  מכן  לאחר  ההבדלה  בשעת  ניתן 
למצוותם, אלא נדליק נר הבדלה מיוחד כדרכנו מדי שבת. אמנם רבים חלקו על פסיקת השלחן ערוך 
והרמ"א, וכתבו שיש להקדים את ההבדלה להדלקת נרות חנוכה, וכן פסקו הבן איש חי (פ' וישב) וערוך 

השולחן, וכך הוא מנהג רוב העולם. ולמעשה כל אחד ינהג כמנהגו.

אדם ששהה בשבת אצל בני משפחה ועתיד לשוב לביתו בצאת השבת, ידליק בערב שבת במקום בו 
ישבות, שהוא מקום אכילתו ושנתו בליל שבת. אך הכריעו הפוסקים שאדם המדליק בביתו על החלון או 
בפתח הבית וגר בקרבה למקום בו ישהה בשבת- ידליק בביתו בערב שבת אחר פלג המנחה ולאחר מכן 
ייצא. אך אם אינו גר בקרבת מקום או שנוהג בקביעות להדליק בתוך ביתו (כמנהג רבים מהחסידים)- 
ידליק במקום בו ישהה בשבת ולא בביתו. וטעם הדבר הוא משום שאנו חוששים ממראית עיני העוברים 
והשבים במה שאיננו מדליקים, וממילא אצל אדם שמדליק מידי יום בתוך ביתו לא שייכת אותה מראית 
עין, וכן איננו חוששים למראית עין במקום שהמרחק מביתו רב ואין ביכולתו להדליק אחר פלג המנחה 
ולהגיע למקום שביתתו בשעה מוקדמת כראוי. במוצאי שבת גם כן הדבר תלוי בקרבת המגורים- אדם 
שניתן  כמה  עד  להקדים  בכדי  ביתו  אל  שבת  בצאת  מיד  ייצא  בשבת  שהה  בו  למקום  בקרבה  שגר 
להדליק נרות, אך אם גר בריחוק מקום כך שתכלה רגל מן השוק- ידליק במקום בו שבת, משום ששם 
הייתה עיקר אכילתו ושנתו, והגרש"ז אויערבאך זצ"ל פסק שלכתחילה ידליק במקום בו שהה בשבת, 

ואף אם גר בקרבת מקום, כיוון שהוא עיקר ישיבתו באותה העת. 
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

אדם גדול שחייב בהדלקת נר חנוכה ידליק בעצמו בחלון החדר בו הוא שוהה. ילד הקטן מגיל תשובה |
מצוות נגרר אחר אביו בהדלקת נר חנוכה. ואם אין חלון לחדר בו הינך שוהה או שלא נראים נרות 
לחצר  פונה  שהחלון  (כגון  והשבים  ההולכים  אל  שוהה  הינך  בו  החדר  של  החלון  מן  החנוכה 

פרטית או לעורף הבית)- תשתתף עם אבי המשפחה בהוצאות הנר והפתילות. 

משפחה השוהה בבידוד תדליק כדין במקום בו יכולה להדליק בלא להיפגש עם איש- בחלון או 
דלת ביתה. 

אני שוהה בבידוד עקב חשש למחלת הקורונה, כיצד עליי לנהוג בעניין הדלקת נרות החנוכה?שאלה |
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