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חנוכה  005בעינין נר חנוכה והמנורה תשע
הדלקת נרות חנוכה זכר להדלקת המנורה
איתא בגמרא )שבת כ"א ב'( "מאי חנוכה ,דתנו רבנן בכ"ה בכסלו יומי דחנוכה ,תמניא אינון ,דלא למספד בהון ודלא
להתענות בהון .שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל 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 להדליק יום אחד .נעשה בו נס והדליקו ממנו
שמונה ימים .לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה" .הרי שבברייתא מבואר שזכר לנס קבעו אותם ימים
להלל ולהודאה ,אבל לא מוזכר להדיא בברייתא הדין של הדלקת הנרות .וכן אין הוא מוזכר להדיא בהודאת "על הנסים".
אבל כמובן הגמרא דנה רבות בהלכות נרות חנוכה .והדלקת הנרות באה לפרסם נס זה עם שאר הנסים שנעשו לאבותינו
בימים ההם בזמן הזה .אם כן עולה שההדלקה בין השאר היא זכר לנס שהיה במנורה שהיתה במקדש .ולכן אנו מדליקים נר
חנוכה לפרסם זאת ,על פתח ביתו מבחוץ ,לדר בעליה בחלון ,ובשעת הסכנה על שולחנו ודיו )שבת כ"א ב'( .וכן איתא
ברמב"ן )ריש פרשת בהעלותך( ,שהביא מדרש שחלשה דעתו של אהרן בשעת חנוכת הנשיאים ,ואמר לו הקב"ה למשה ,לך
אמור לאהרן אל תתירא ,לגדולה מזאת אתה מוכן ,הקרבנות כל זמן שבית המקדש קיים הן נוהגין ,אבל הנרות לעולם אל
מול פני המנורה יאירו ,וכל הברכות שנתתי לך לברך את בני אינן בטלין לעולם .וכתב ע"ז הרמב"ן ,והנה דבר ידוע שכשאין
בית המקדש קיים והקרבנות בטלין מפני חורבנו ,אף הנרות בטלות ,אבל לא רמזו אלא לנרות חנכת חשמונאי שהיא נוהגת
אף לאחר חורבן בגלותנו .ע"כ דברי הרמב"ן .אם כן מבואר ברמב"ן להדיא ששרש הדלקת נר חנוכה נעוץ בדין הדלקת
המנורה .והנה כאשר מעיינים בסוגיות אזי רואים שישנם דינים בנר חנוכה שהם מקבילים לדיני הדלקת המנורה ,וישנם דינים
בנר חנוכה שהם שונים לגמרי מדיני הדלקת המנורה .במאמר זה נתבונן בעזר ה' בכמה מהדינים שבהם שווים דיני חנוכה
למנורה.

פתילות ושמנים פסולים לשבת חנוכה והמנורה
והנה במשנה בריש פ"ב דשבת איתא "במה מדליקין ובמה אין מדליקין ,אין מדליקין לא בלכש ולא בחוסן ולא בכלך וכו'".
המשנה מונה שני סוגי פסולים בדין הדלקת נר שבת .האחד ,דין של פתילות פסולות .והשני ,דין של שמנים פסולים .ובגמרא
)כ"א א'( "תני רמי בן חמא ,פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהם בשבת ,אין מדליקין בהם במקדש ,משום
שנאמר להעלות נר תמיד .הוא תני לה והוא אמר לה] ,רש"י  -מפרש מאי תלמודא והיכי משמע מהאי קרא[ ,כדי שתהא
שלהבת עולה מאליה ולא שתהא עולה על ידי דבר אחר ]רש"י  -ולא שתהא צריכה תיקון והטייה[" .עד כאן דנו בדין שבת
ובדין המקדש .הדין השלישי נוגע לחנוכה .אומרת הגמרא שם "אמר רב הונא פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין
בהם בשבת ,אין מדליקין בהם בחנוכה" .הרי שבאותם פתילות ושמנים שאין מדליקין בהן בשבת ,גם אין מדליקין בהן במקדש
ובחנוכה .למעשה בחנוכה זו מחלוקת בהמשך הגמרא ]ולהלכה לא קי"ל כרב הונא )עי' או"ח ריש סי' תרע"ג([ ,אבל
בפשטות אפשר לבאר שמכיון שנרות חנוכה נתקנו כעין נרות מנורת המקדש ,לכן דיני הפתילות והשמנים שוים ]על אף שבגמ'
להלן מובא טעם נוסף[ .אמנם מיד מסתערת כאן קושיה ברורה ופשוטה שמקשה רע"א בגליון הש"ס על אתר ,כיצד אמרו
ששמנים שפסולים בשבת פסולים אף במקדש ,והרי לא רק השמנים הפסולים בשבת ובנר חנוכה פסולים למנורה ,אלא גם
רוב השמנים הכשרים לשבת וחנוכה פסולים למנורה .דהרי במנורת המקדש השתמשו רק בשמן זית זך כתית למאור )תצוה
כ"ז כ' ,ועי' מנחות פ"ו א'( .בעוד שלשבת הרבה שמנים מותרים )עי' משנה שבת כ"ד ב'( ,ואפילו לר' טרפון )במשנה שם(

המתיר רק שמן זית לשבת ,שמן זית שאינו זך כתית ג"כ מותר לשבת .ולענין חנוכה ,איתא בגמרא )שבת כ"ג א'(" ,אמר רבי
יהושע בן לוי כל השמנים כולן יפין לנר ]חנוכה[ ,שמן זית מן המובחר" ]כך קי"ל להלכה ,ולא כרב הונא לעיל[ .א"כ מעיקר
הדין לא צריך שמן זית ,ואפילו מי שמהדר אחר שמן זית ,אינו צריך זך כתית .וטעם ההידור אחר שמן זית הוא כי אורו צלול
ומאיר )רש"י שם( ,ומסתמא זה גם הטעם שהתורה ציותה להשתמש בשמן זית למנורה .ולפיכך כזכר למקדש נהגו להדר אחר
שמן זית גם לנר חנוכה ,אבל לא נהגו להדר אחר שמן זית זך כתית.

חכמים אסרו גם תערובת של שמן פסול ושמן היתר
אם כן בשלמא בפתילות יש מקום להשוות בין שבת וחנוכה לבין מנורת המקדש ,אבל בשמנים ההשוואה לכאורה אינה
מובנת .והנה כדי לתרץ זאת ,נתבונן בהקדם מאי הגריעותא בפתילות הפסולות ובשמנים הפסולים לשבת .והנה הטעם לפסול
פתילות מסוימות מובא בגמרא )כ"א א'( בלשון "מפני שהאור מסכסכת בהן" ,וכפי שפירש רש"י ,הלהבה היא קופצנית,
דועכת ומתחזקת חליפות .והטעם לפסול שמנים מבואר )שם( מפני "שאין נמשכין אחר הפתילה" ,ופירש רש"י שיבוא להטות.
לפ"ז א"כ בחנוכה ביום חול שאין את החשש של אתי להטות  -ומ"מ הבאנו לעיל בשם ר"ה שכשם שנאסרו בשבת כן נאסרו
בחנוכה  -א"כ לכאורה הטעם הראשוני לפסול אותם שמנים בחנוכה בחול ,הוא מפני שהם אסורים במנורה .אבל לקמן בגמ'
מבואר עוד טעם ,וגם באותו טעם נוכל לראות שהוא מדין זכר למנורה .והנה בהמשך שואלת הגמרא )שם( "שמנים שאמרו
חכמים אין מדליקין בהן בשבת מהו שיתן לתוכן שמן כלשהו וידליק" .כלומר האם מותר להוסיף לשמנים הפסולים שמן כשר,
דהיינו שמן שבתכונתו להימשך אחר הפתילה .ומבאר רש"י שמדובר בתערובת של מעט שמן כשר עם שמן פסול כך
שהתערובת נמשכת אחר הפתילה .דהרי אין במיני השמנים הללו פסול או כשרות בעצם ,אלא מה שמכשיר או פוסל הוא רק
התכונה להמשך אחר הפתילה .א"כ אם התערובת נמשכת אחר הפתילה ,למה לא להכשירה .והנה בעל האיבעיא עצמו הבין
שהסברא לאסור הוא גזירה שמא יבוא להדליק בשמן הפסול בעצמו .אמנם תשובת הגמרא היא שאין מתירין התערובת" ,אין
מדליקין ,מאי טעמא ,לפי שאין מדליקין" .עי' בגליון הש"ס שמצינו בכמה מקומות בש"ס סגנון כזה .ובערוך ערך לפי ,כתב
שסגנון כזה פירושו שכך היתה קבלה בידם .כלומר לפי הערוך ורע"א" ,לפי שאין מדליקין" אינו נתינת טעם אלא דחיה,
בסגנון ,כך היא ההלכה ותו לא מידי.

גם במנורה במקדש תערובת לעולם אסורה
אמנם רש"י ורבינו חננאל והרא"ש פירשו באופן אחר ,כאילו גרסינן "לפי שאין מדליקין בעינייהו" .וכל אחד מהם פירש זאת
קצת באופן אחר ,עי"ש .והנה להבין את מהלך הערוך ורע"א ,נדון בגירסה המופיעה בצד הדף" ,לפי שאינן נדלקין" )או "לפי
שאינו דולקין" עי' בריטב"א ,ובהערה  10שם במהדורת מוסד הר"ק( .ונראה שזו גירסת הרמב"ם )שבת פ"ה ה"ט( ,לדעת
המגיד משנה .לפי גירסה זו ,תשובת הגמרא היא שעירוב השמן כשר לא יועיל ,משום שעדיין לא יימשך אחר הפתילה .וכך היא
לשון הרמב"ם "אבל שמנים שאין מדליקין בהן ,אפילו ערבן בשמנים שמדליקין בהן ,לא ידליק מפני שאין נמשכין" .והנה
לכאורה אלו דברי תימה .דהרי אם יוסיף כמות מספקת של שמן כשר ,בודאי יימשך אחר הפתילה .ולכן הריטב"א שם כתב
שאם רוב שמן כשר ומיעוט שמן פסול אזי כשר לכולי עלמא ,וע"כ משום שתערובת כזאת בודאי תימשך אחר הפתילה.
ולכאורה רש"י ר"ח והרא"ש יסכימו לסברת הריטב"א .אמנם עי' בפמ"ג על הט"ז )או"ח רס"ד סק"ג( שלאחר שכתב שמסוגיין
משמע שרוב כשר ומיעוט פסול מותר ,כדעת הריטב"א ,דייק ברמב"ם שכל תערובת של שמן היתר ושמן פסול אסור .וכאמור,
לכאורה תימה היא ,דמצד המציאות אין זה מסתבר שכל תערובת של שמן היתר ושמן פסול לא תימשך אחר הפתילה .לכן
נראה שהרמב"ם הבין שחכמים גזרו שעצם התערובת היא אסורה .כלומר ,כל עירוב של שמן פסול ושמן היתר אסור להדליק
בה .וצ"ל שסברת הרמב"ם היא שלמרות שפעמים תערובת כזאת תדלוק יפה ,מ"מ פעמים שלא תדלוק יפה ,ולא רק כאשר
הרוב פסול ,אלא פעמים גם כאשר הרוב כשר ,כי זה תלוי בסוגי השמנים ובסוגי הפתילות .לכן חכמים לא עשו חילוקים ופסלו
כל תערובת .ואפילו דיני בטלות לא יועילו כאן .למרות שכידוע בתערובות של איסור והיתר ישנם מושגים של בטול בששים או
בטול ברוב ,כאן אפילו פחות מששים של שמן פסול לא יתבטל ,כי חכמים אסרו את התערובת בעצם .ונראה שמהלך זה יכול
להתאים לפירוש הערוך ,דבעומק סברא זאת אין נפ"מ אי גרסינן "לפי שאין מדליקין" או "לפי שאין נדלקין" או "לפי שאין
דולקין" .לפי זה נוכל לתרץ את קושית רע"א בגליון הש"ס על הברייתא שאסרה את השמנים שנאסרו בשבת להשתמש בהם
למנורה .והקשה רע"א שאפילו השמנים המותרים בשבת אסורים במנורה ,וא"כ מאי קמ"ל הברייתא .אלא התירוץ הוא
דקמ"ל הברייתא ששמן זית זך כתית שנתערב בו שמן אחר בכלשהוא ,אפילו בפחות מששים ,אינו בטל ולכן אסור למנורה,
למרות שבמקדש אין את עיקר סיבת הגזירה ,דאין לחוש שמא יבוא להדליק במנורה בשמן הפסול לשבת .מ"מ התורה
התירה רק שמן זית זך כתית טהור למנורה ,או אולי זו גזירה דרבנן ,שכך ראוי להיות במנורה שבמקדש .והנה לפי יסוד זה,
אף לענין חנוכה ישנה נפ"מ כאן .דהזכרנו שישנו הידור להשתמש דוקא בשמן זית לנרות חנוכה .ולפי גזירת חכמים אפשר

לומר שתערובת של שמן זית ושמן פסול ,אפילו השמן הפסול פחות מששים ,מ"מ כבר לא יהיה על התערובת שם שמן זית,
וממילא נאבד שם ההידור מההדלקה ,מפני שבעינן כעין המקדש.

כבתה זקוק לה
נחזור עתה למימרא דרב הונא .לעיל אמרנו שפשטות טעמו של רב הונא הוא לאסור השמנים כזכר למנורה .אבל נתבונן
עתה בטעם המובא בגמרא )כ"א א'(" .אמר רבא מאי טעמא דרב הונא ,קסבר כבתה זקוק לה ומותר להשתמש לאורה"].[1
כלומר ,רב הונא סובר שאם כבה הנר ,יש לחזור ולהדליקו .ורש"י מפרש" ,זקוק לה  -לתקנה ,הלכך צריך לכתחילה לעשות
יפה דילמא פשע ולא מתקן לה" .א"כ דין זה שייך בחול דחנוכה .הדין שני  -שמותר להשתמש לאורה  -שייך דוקא בשבת
דחנוכה ,דחוששים שאם הנר לא ידלק יפה יבוא להטותו לצורך התשמיש )רש"י( .הרי שנתבארו לנו שני הדינים דרב הונא.
ועל שניהם ישנם אלו החולקים עליו ,דיש הסוברים שכבתה אין זקוק לה ,וכן ישנם הסוברים שאסור להשתמש לאורה ,ובשני
הדינים הלכה כוותם ולא כר"ה .אמנם בגמרא לא מבואר מהי סברת המחלוקת בכבתה אי זקוק לה .לכן נתחיל לברר דין זה
של כבתה במנורה ומשם נחזור לנר חנוכה שכבה .והנה לגבי המנורה מפורש במנחות )פ"ח ב'( שנר שכבה מדליקין מחדש.
ומשמע בסוגיה שם שמדובר שכבה קודם זמנו ,דהרי מסתפק שם כמה שמן לתת אם כמדה ראשונה או כמו שחסרה] .[2הרי
שבבית המקדש נאמר דין של כבתה זקוק לה ,ולא סגי רק בהדלקה .והטעם לכך הוא שהגמרא ביומא )כ"ד ב'( אומרת
דהדלקה לאו עבודה היא ,ולכן זר שהדליק אינו חייב מיתה ,משא"כ העבודות שקודמות להדלקה כמו הטבת הנרות ונתינת
השמן מיקרי עבודות .ולא די שזר שהדליק אינו חייב מיתה ,אלא דיעויין ברמב"ם )הלכות ביאת המקדש פ"ט ה"ז( שאם הטיב
הכהן הנרות והוציאן לחוץ ,מותר לזר להדליקן ,והראב"ד שם אמר דהפליג הרמב"ם ,אלא שאם הדליקן כשרות .והטעם שאין
ההדלקה עבודה כי צריכים להשתמש בפתילה כזאת שתהא שלהבת עולה מאליה )שבת כ"א א'( .א"כ לא יתכן שיהיה דין של
כבתה אינו זקוק לה במנורה .דטעם הדין שכבתה אינו זקוק לה מפני שההדלקה היא העיקר ,ובמנורה ע"כ אין זה העיקר
]דהרי השלהבת עולה מאליה[ .ולפיכך הדין דכבתה זקוק לה ,דאין ההדלקה עיקר ,אלא עצם זה שהנר דולק הוא העיקר.
וזו הסברא במנורה וזו לכאורה גם סברת רב הונא בנר חנוכה ,שכבתה זקוק לה כעין מנורה .במאמר המוסגר ,יכול להיות
שאם לא היה דין שהדלקת מנורה כשרה בזר ,לא היה שייך שיהיה דין של הדלקה בנר חנוכה שהוא זכר למקדש .ומכלל לאו
אתה שומע הן ,ששייך שיהיה דין של הדלקה בנר חנוכה שהוא זכר למקדש כי עצם ההדלקה במקדש אינה דין מדיני הכהונה.

ראיה שמותר להדליק מנר לנר מהנר מערבי
עד כאן ביארנו את הסברא מדוע כבתה זקוק לה ,כי זה דומיא למנורה במקדש .עתה עלינו להבין את הסברא שכבתה אינו
זקוק לה .בהקדם נתבונן במחלוקת רב ושמואל בנר חנוכה )כ"ב א'( ,שלרב אין מדליקין מנר לנר ולשמואל מדליקין .והנה
הגמרא רוצה להביא ראיה לשמואל מדיני המנורה .במאמר המוסגר ,כאן יש מקור מפורש בגמרא לכך שיש דמיון בין דיני
הדלקת המנורה לדיני הדלקת נר חנוכה .והנה הראיה היא מהדלקת נרות המנורה מהנר המערבי .אותו נר מערבי שהוא
עדות לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל ,משום שנותנים בו שמן כמידת חברותיה ,וממנה היה מדליק ובה היה מסיים.
כלומר שהיו תקופות שהיה נס בנר מערבי שהיה דולק מעת לעת ,ולכן ממנה היו מדליקין שאר השש נרות במנורה ]ומה היו
עושים כאשר לא היה נס והנר המערבי כבה ,עי' ברמב"ם וראב"ד )הלכות תמידין ומוספין פ"ג הי"ג([ .הרי ראיה שאפשר
להדליק מנר לנר ,ורוצה הגמרא ללמוד מכאן לנר חנוכה ,וא"כ זו ראיה לשמואל שמדליקין מנר לנר.

קושיה על הראיה ותירוצה
והנה הרש"ש )כ"ב א' ד"ה תד"ה בה( ,שדא ביה נרגא בראיה זו .לבאר קושיתו ,נקדים דהנה הגמרא )כ"א ב'( מקשה על
המד"א כבתה אינו זקוק לה מברייתא האומרת שמצות הדלקת נר חנוכה היא משקיעת החמה עד שתכלה רגל מן השוק.
דמשמע בברייתא ,שנר חנוכה צריך לדלוק כל אותו זמן ,וממילא אם כבה יש להדליקו מחדש .דוחה הגמרא דאין זה הפירוש
בברייתא .אלא הברייתא באה ללמדנו אחת מהשתיים .או שכל אותו זמן אם עדיין לא הדליק ,יכול עדיין להדליק .אי נמי,
שצריך לתת שיעור שמן בנר כך שיוכל לדלוק כל אותו שיעור זמן .אבל אם כבה הנר קודם שכלה השמן ,אינו צריך להדליקו
מחדש .והנה דנו הראשונים מה הדין אם אדם שם שמן רב בנר ,כך שלאחר שדלק הנר את שיעור הזמן מהשקיעה עד
שכלתה רגל מן השוק ,עדיין נשאר שמן בנר  -האם מותר להשתמש במותר השמן ,או שמא כולו הוקצה למצוותו ואסור
בתשמיש חולין .שיטת הרי"ף )ט' א' בדפי הרי"ף( היא שלאחר שדלק אותו שיעור זמן ,מותר לכבות את הנר ולהשתמש בשמן

לצרכיו ,א"נ להשאירה דולקת ולהשתמש לאורה )אפילו למד"א שאסור להשתמש לאורה( .והנה לפי שיטת הרי"ף ,מביא
הרש"ש )שבת כ"ב ב'( שיש שמקשין ,מאי ראיה מנר מערבי לשמואל .הרי מה שהדליקו שאר נרות מנר המערבי היה לאחר
שכבר דלק הנר המערבי כל שיעורו ,שהוא מערב עד בוקר ,וא"כ לאחר אותו שיעור זמן ,מותר השמן מותר לצורכי חולין ,כגון
להדליק ממנו נרות אחרים במנורה .ולעומת זאת שמואל הרי מדבר בהדלקה מנ"ח לנ"ח בתוך שיעור הזמן .א"כ לא דמי הא
להא ,ועי"ש מש"כ על כך הרש"ש .עכ"פ נראה שיש לתרץ כך  -הרי מה שהתיר הרי"ף הוא שמן שהיה מיועד מעיקרא
להשאר לאחר שכבר כלתה רגל מן השוק ,אבל בנר מערבי ,הרי שיעור השמן היה שיעור שמן שאמור לדלוק מערב עד
בוקר ,וא"כ כולו הוקצה למצוותו ,ורק במעשה ניסים לא כלה כולו .א"כ אין כאן מותר שמן כלל לחולין .אמנם היה מקום
לדון דהוה כמו שהתנה להקדיש שמן לפי מה שידלוק בפועל בזמן החיוב ותו לא ,ומה שנשאר לאחר מה שדלק בפועל בזמן
החיוב מעיקרא לא הוקדש ולפיכך הוא נעשה מותר ,אפילו נותר ע"י מעשה ניסים .ולפי זה קושית המקשן שהביא הרש"ש
ניצבת ועומדת.

א"א לעשות תנאי בשמן דנר חנוכה
כהמשך לדיון בגדרי הקדשת השמן למצוותו ,נתבונן אם שייך לעשות תנאי כנ"ל ,ולשם כך נקדים את סוגית הש"ס לעיל בדף
)כ"ב א'( .הגמרא מביאה שם שני סוגיות .האחת ,האם מותר להרצות מעות כנגד נרות חנוכה] .[3אח"כ דנה הגמרא בסוגיא
שניה ,האם מותר להנות מנויי סוכה בשבעת ימי חג הסוכות .בתחילה רצתה הגמרא להביא ראיה לאיסור הנאה מנויי סוכה
מהאיסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה .אבל דוחה הגמרא ,שאין להביא ראיה מאמורא לתנא ,דדין איסור הרצת מעות הוא
מימרא דאמוראים ,בעוד שאיסור הנאה מנויי סוכה הוא ברייתא ,דאיתא בברייתא שנויי סוכה אסורים להנות מהם כל שבעה
אא"כ התנה על כך מראש .אלא את מקור האיסור ילפינן מברייתא דכיסוי הדם ,דלמרות שאין קדושה בדם ,מ"מ אין מביאין
עפר ברגל לכסות הדם משום ביזוי מצוה .ע"כ סוגית הגמרא .והנה יש לשאול ,האם נאמר שכמו שהעושה תנאי על נויי סוכה
מותר להנות מהן הנאת חולין כל שבעת ימי הסוכות ,כך העושה תנאי על שמן חנוכה יהא מותר להנות מהם בתוך שיעור זמן
החיוב .והנה רש"י )ד"ה התנה עליהן( ,מבאר שבמסכת ביצה העמידו שהתנאי בנויי סוכה הוא ש"אומר איני בודל מהם כל בין
השמשות של קידוש יום טוב ראשון דלא חל עלייהו קדושה כלל ,אבל תנאי אחר אינו מועיל" .ויש לדקדק מה בא רש"י
לאפוקי באומרו שתנאי אחר אינו מועיל .והנה ברור שרש"י בא להפקיע את השאלה ששאלנו .דהרי התנאי שעושה בנויי
סוכה ,למעשה מפקיע מהם שם נויי סוכה ,דעושה אותם כאילו הם במקרה בסוכה ,ובאותה מידה יכולים היו להיות תלויים
בביתו .ואם היה עושה אותו תנאי בסוכה עצמה ,היה מפקיע מעצמו את מצות הסוכה .וה"ה בנר חנוכה ,המתנה על השמן
שיכול להסתפק ממנו בכל עת ,בעצם אומר שלא הקצה אותו שמן למצות חנוכה ,וא"כ לפחות למד"א כבתה אינו זקוק לה,
המצריך הקצאת שיעור שמן לזמן חיוב הדלקת הנר )כמ"ש שאמרה הגמרא בכ"א ב' א"נ לשיעורה( ,אינו מקיים מצות נר
חנוכה כלל .למרות שבודאי אין בשמן קדושה עצמית כמו בתפילין או בספר תורה ,אבל יש בשמן קדושת מצוה כעין קדושת
עצי ונויי הסוכה ,ולכן המפקיע קדושה זו ע"י תנאי ,למעשה הפקיע שם מצות נר חנוכה מעצמו .נחזור עתה לפסק הרי"ף
שמותר השמן לאחר זמן חיוב ההדלקה מותר בתשמיש ,כי שמן זה לא הוקצה למצות נר חנוכה .והנה ממה שהתבאר לנו
השתא ,שהשמן שכן הוקצה למצוותו ,א"א להפקיע ממנו את הקדושה .כלומר א"א לעשות תנאי שאם בדרך נס לא יתכלה
השמן שהוקצה למצוה ,יהיה אותו שמן מותר בתשמיש .מפני שכפי שדייקנו ברש"י ,א"א לעשות תנאי על השמן שהוקצה
למצוותו מבלי להפקיע את שם המצווה .וא"כ קושת המקשן ברש"ש מיושבת שפיר ,ששמן שנשאר בנס אינו דומה לשמן
שנשאר בדרך הטבע לאחר שיעור ההדלקה.

כבתה זקוק לה וכבתה לא זקוק לה
נחזור עתה לשיטה שכבתה זקוק לה .למרות שיש דמיון לדין דמנורת המקדש ,שגם שם אם כבתה זקוק לה ,מ"מ יש הבדל
בדינים .בבית המקדש ישנו דין שהנרות יהיו דולקים מערב עד בקר .כלומר הדין אינו רק מעשה הדלקה ,אלא ישנו גם דין
שהנרות ידלקו ,ולכן אם כבה הנר צריך לחזור ולהדליקו .משא"כ בנר חנוכה ,ראינו לעיל שרש"י )כ"א א' ד"ה זקוק לה(,
מפרש שלמד"א כבתה זקוק לה צריך להשתמש בפתילות שהשמן נמשך אחריהן ,דאם ישתמש בפתילה שאין השמן נמשך
אחריה ותכבה ,שמא יפשע ולא ידליקה מחדש .ולכאורה מדוע לא ביאר רש"י שמכיון שעתיד להכבות ,א"כ חסר מעיקרא
במעשה המצוה ,כי הדליק דבר שאינו ראוי לדלוק כשיעור ,כמ"ש השו"ע )תרע"ה ב'( בשם הרא"ש )שבת פ"ב סוף אות ז'(
שאם בירך והדליק ואח"כ הוסיף שמן עד כדי שיעור ,לא יצא יד"ח .משמע שלפי רש"י ,למד"א זה אין חיוב לשים בנר שמן
בכמות שידלק כל זמן החיוב .אלא החיוב הוא מעשה ההדלקה ,ואם כבה לשוב ולהדליק] .[4א"כ גדר החיוב הוא לא
שהחפצא דהנר ידלק כל שיעור זמן החיוב ,אלא גדר החיוב הוא בגברא לפרסם את הנס כל שיעור זמן החיוב .וממילא הא
דאם כבה צריך לחזור ולהדליקו ,אינו מצד שהחפצא של הנר ידלוק ,אלא מצד חיוב הגברא לפרסם את הנס עד שתכלה רגל

מן השוק .משא"כ למד"א שכבתה אין זקוק לה ,עיקר החיוב הוא לשים שמן בשיעור שידלק כל זמן החיוב ולהדליק ,אבל אין
דין לוודא שבאמת דולק כל אותו זמן .וא"כ דין השיעור הוא דין בנר ,לא שיהא דולק כשיעור זה ,אלא שיהא ראוי לשיעור זה.
ומד"א זה ע"כ ס"ל שכיבוי הוא חשש רחוק ,ולא חיישינן ליה .ולכך יצא יד"ח אפילו כבה ,כי הדליק נר שראוי לדלוק כשיעור,
ומכיון שזהו שיעור בנר ,לכך קיים מצוותו .לכן אין זה דומה למנורת המקדש ,שהיא חייבת לדלוק בשיעור זמן מסוים ,אלא
החיוב בנ"ח הוא לתת שיעור שמן שיוכל לדלוק אותו שיעור זמן ,ולהדליק ,ובזה יצא ידי חובתו .לסיכום ,בין למד"א כבתה
זקוק לה ,ובין למד"א כבתה אינו זקוק לה ,אין דיני נ"ח בדיוק כמו דיני המנורה.

אין מעילה בקול מראה וריח
נדון עתה בסברות המחלוקת האם מותר או אסור להשתמש לאורה .והנה ראינו לעיל שלדעת רב הונא )כ"א ב'( ,מותר
להשתמש לאורה ,והמד"א דפליג עלה הוא רב זירא בשם רב )כ"א ב'( .והנה הגמרא בפסחים )כ"ו א'( ,אומרת "קול ומראה
וריח אין בהן משום מעילה" .ומדייקת הגמרא" ,מעילה הוא דליכא ,הא איסורא איכא" .והנה הגמרא בסוכה )נ"ג א'( ,אומרת
שאשה היתה בוררת חטים לאור של בית השואבה .והתוס' שם )ד"ה אשה( ,מביאים ירושלמי )סוכה פ"ה ה"ג עמ' כ"ג ב'(,
שמקשה וכי אותן נשים לא היו מועלות ,ומתרץ הירושלמי דאין מעילה בריח קול ומראה .והנה בירושלמי כתוב שהיו בוררות
לאור המערכה ,ולא כפי שכתוב בבבלי שהיו בוררות לאור האבוקות דשמחת בית השואבה .אולם בין לירושלמי דאיירי
במערכה הוה אור מן הקדשים ,ובין לבבלי דאיירי באור של בית השואבה הוה מן כסף של ההקדש כמ"ש התוס' שלאבוקות
שמחת בית השואבה השתמשו בשמן הקודש ובפתילות העשויות מבגדי הכהנים )כדאיתא בשבת כ"א א'( .והנה ,על תירוץ
הירושלמי שקול מראה וריח אין בהם מעילה ,מקשים התוס' מהסוגיה בפסחים הנ"ל ,שמעילה הוא דליכא ,אבל איסורא
איכא ]אמנם מדרבנן ,עי' בספר המפתח על הרמב"ם )הלכות מעילה פ"ה הט"ז([ .ומתרצים התוס' שלא היו הנשים בוררות
בפועל ,אלא ר"ל שהיה כ"כ אורה שהיו יכולות לברור .א"כ לכאורה יוצא מחלוקת לפי התוס' בין הבבלי לירושלמי ,שלפי
הירושלמי במראה קול וריח אין לא מעילה ולא איסור ,ולפי הבבלי מעילה ליכא ואיסורא איכא .למרות שבבבלי גופא שם
בפסחים האיסורא הוא רק לפי האיכא דאמרי ,אבל לפי המד"א שלפניו ,ליכא איסורא ,מ"מ צ"ל שהתוס' סברו שהדין הוא
כאיכא דאמרי .והנה המהר"ם חלאווה על אתר בפסחים מקשה בדיוק את קושית התוס' על הירושלמי ,הרי איסורא מיהא
איכא ,ומתרץ שמכיון שהאיסור הוא מדרבנן ,במקום שמחת בית השואבה היקלו ,ואפילו לצורך הנשים בביתן .אמנם כבר
הערנו לעיל ,שלפי הירושלמי לא מדובר באור האבוקות דשמחת בית השואבה ,אלא באור המערכה ,ואין שם סברא של
שמחה להקל .ואולי היתה למהר"ם חלאווה גירסה אחרת בירושלמי .עכ"פ הפשטות לפי הגירסה דידן ,שלפי הירושלמי אין
איסור כלל בקול מראה וריח.

אין משתמשין לאורה כהיכר לפירסומא דניסא
נחזור עתה למחלוקת בסוגיין האם מותר להשתמש לאורם של נרות חנוכה .והנה לכאורה אפשר לבאר דפליגי במחלוקת
הנ"ל דהבבלי והירושלמי ]וביתר דיוק במחלוקת הבבלי גופא בפסחים )כ"ו א'([ .מד"א שמותר להשתמש לאורה ס"ל שגם
במנורה שבמקדש מותר להשתמש באורה ,כי בקול מראה וריח אין מעילה ואין איסור ,כירושלמי .ומד"א שאסור להשתמש
לאורה ,ס"ל כבבלי ,דמעילה ליכא אבל איסורא איכא .ואם במנורה במקדש אין איסור ליהנות ,לכאורה כ"ש שבנ"ח שהוא
מחוץ למקדש אין איסור ליהנות .אולם יעוין ברש"י )כ"א ב' ד"ה ואסור להשתמש לאורה( ,שמבאר שהטעם שאסור להשתמש
לאורה "שיהא ניכר שהוא נר מצוה וליכא למיחש להטייה" .והנה מה שאומר רש"י שיהא ניכר שהוא נר מצוה ,אפשר להבין
כפשוטו דהרי יש דיני היכר רבים בש"ס .אבל בעומק יותר ,לכאורה מדויק בלשון רש"י ,וכן גם בהמשך )עי' ד"ה ואי איכא
מדורה( ,דמכיוון שכל נר חנוכה הינו לפרסומי ניסא] ,[5אזי אם אין היכר בנר שהוא נר חנוכה ,אם כן חסר בעצם החפצא של
המצוה .וא"כ סברא זו שייכת דוקא בנר חנוכה שנתקן לפרסום הנס .משא"כ במקדש דין הדלקת המנורה אינה לפרסום
הנס ,לפיכך מותר להשתמש לאורה לשיטת הירושלמי .ואף שנר המערבי היה עדות לבאי עולם וא"כ יש בו פרסום נס ,מ"מ
אין עיקר הדלקת הנר מערבי לפרסומי ניסא ,למרות שבעצמותו היה נס והיה עדות ,אבל תכליתו לא היתה לפרסם זאת.
משא"כ בנר חנוכה ,הפרסומי ניסא אינו דבר צדדי ,אלא זה כל מהותו ,ולכן אם מותר להשתמש לאורה ,אזי חסר בפרסומי
ניסא ,כלומר חסר בעצם החפצא של ההדלקה .לכן אפשר שאפילו לשיטת הירושלמי ,שכל מראה קול וריח אין בהם לא
משום מעילה ולא משום איסורא ,ולפיכך מותר להנות מאור המנורה ,אבל בנ"ח ישנה סברא לאסור להשתמש לאורה.
כלומר שני השיטות בבבלי אם מותר להשתמש לאור נרות חנוכה ,יכולות לסבור כירושלמי ,האחת כפשוטו ,שכשם שבמנורה
מותר כן בנ"ח ,והשניה יכולה לומר שעד כאן לא אמר הירושלמי שאיסורא ליכא במראה קול וריח ,אלא במקום שאין עיקר
ההדלקה לשם פירסומא דניסא ,משא"כ במקום שכל המהות היא הפרסומי ניסא ,איסורא איכא .אמנם הלבוש )או"ח תרע"ג
ס"ב( מבאר זאת באופן קצת שונה .דהיינו ,דכיוון שע"י הנס שנעשה במנורה תיקנו נ"ח ,לכן עשו נ"ח כמנורה שאין משתמשין

בה כלל ,שהרי לפנים היתה עומדת בהיכל ,מקום שלא ראו בני אדם את אורה.

מקום נ"ח בבית הכנסת זכר למקום המנורה במקדש
נבאר עתה עוד נקודת דמיון בין דיני נר חנוכה לדיני בית המקדש .הגמרא אומרת )כ"ב א'(" ,אמר רבה ,נר חנוכה מצוה
להניחה בטפח הסמוכה לפתח .והיכא מנח ליה ,רב אחא בריה דרבא אמר  -מימין .רב שמואל מדפתי אמר  -משמאל.
והילכתא משמאל כדי שתהא נר חנוכה משמאל ומזוזה מימין" .והנה ימין ושמאל דהכא הם ביחס לנכנס לביתו .והנה טעמו
דמד"א בימין ,הוא משום שכל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין )יומא ט"ו ב'( .בעוד שטעמו של המד"א בשמאל ,כדי
שיהא עטוף במצוות ,נר חנוכה משמאל ומזוזה מימין והוא באמצע .אבל עי' בהגהות וחידושים לרא"מ הלוי הורוויץ בסוף
המסכתא ,שמציע שטעמו של המד"א משמאל הוא מפני שהנכנס להיכל ופניו למערב ,היתה המנורה לשמאלו ,בדרום
ההיכל .והדמיון למקדש בולט יותר בדין הדלקת נ"ח בבית הכנסת )או"ח תרע"ג ז'( .שם הרי אין דין של פתח ,כי דין פתח
לרה"ר הוא לפרסומי ניסא ,והרי בביהכ"נ הפירסומא ניסא הוא למתפללים בתוכו ולא לבני רה"ר .ובביהכ"נ לכ"ע מדליקין
בדרום )עי' בבאר הגולה שם שמציין לסמ"ק ולמרדכי( ,זכר למנורה במקדש שהיתה בדרום ההיכל כנ"ל .ומכיון שישנה
מחלוקת במנחות )צ"ח ב'( אי המנורה גופא היתה עומדת ממזרח למערב או מדרום לצפון ,ה"ה שישנם מנהגים כאלו וכאלו
בהנחת נרות חנוכה בביהכ"נ.

הדלקה בבית הכנסת בבוקר
והנה ישנו מנהג בישראל שמדליקים נר חנוכה בבית הכנסת גם בבוקר ,וזו תקנה מאוחרת )עי' מקור חיים לבעל החוות יאיר
תרע"ב ב'( .ועי' בשדי חמד )בסוף מערכת חנוכה( מה שמביא מבנין שלמה מקור למנהג זה משיטת הרמב"ם .והנה הנידון
הוא מתי היתה הדלקת הנרות במנורה .עי' ברש"י )אמור כ"ד ב'( שכתב שהיו מדליקין מלילה ללילה ,כלומר פעם בכ"ד
שעות .וכן משמע בפירושו בריש תצוה )כ"ז כ'( .ועי' ברמב"ן שם בריש תצוה שכתב שנר המערבי מ"מ היה דולק תמיד ,אבל
רק הוא .אבל הרמב"ם )תמידין ומוספין פ"ג ה"י( פסק שגם בבוקר היו מדליקין את הנרות במנורה .ועי' בגר"א )תמיד פ"ו
מ"א( דכתב שכל המפרשים חלקו עליו .אמנם לדעת הרמב"ם ישנו מקור בזוהר )אמור פ"ח ב'( .לפ"ז יש מקור להדלקה
בביהכ"נ גם בבוקר כזכר למקדש.

] [1הנה הגמרא לא הביאה כיצד רב הונא עצמו פירש את שיטתו ,אלא הביאה רק את דעת רבא בשיטת רב הונא ,לכן לעיל הבאנו טעם נוסף
בדברי רב הונא ,דלא כרבא ,כדרך רבותינו.

] [2עי' ברש"י שם שמפורש דמיירי שכבתה בחצי הלילה או קודם אור היום .ועי' במנחת חינוך )מצוה צ"ח אות י"ב( מה שמביא את שיטת
הרמב"ם )תמידין ומוספין פ"ג הי"ב( ואת תש' הרשב"א )ח"א תש' ע"ט וש"ט( ,ולכאורה בענין עצם זה שאם כבתה מדליקה מחדש לא פליגי ,ורק
פליגי אם צריך הטבה קודם הדלקה.

] [3והנה בעל המאור והרמב"ן בריש הרי"ף נחלקו בפירוש האיבעיא .האם יותר קשה להתיר להריץ מעות כנגד נרות חנוכה מאשר להתיר עשיית
תשמישים אחרים בנ"ח )זו דעת בעל המאור( ,ולכן דוקא הרצת מעות נאסרה אבל תשמישי מצוה הותרו .או שמא הסברא הפוכה ,ויותר קל
להתיר הרצת מעות מאשר תשמישים אחרים )דעת הרמב"ן והר"ן( ,ולכן אם הרצת מעות ,שהיא הנאה בעלמא ואינו תשמיש ממש נאסרה ,כ"ש
שנאסרו שאר תשמישים ,אפילו תשמישי מצוה" ,דכל שאדם משתמש ממצוה זו לאחרת בזויי מצוה היא זו דמיחזי כמאן דלא חביבא ליה הך מצוה
ועביד מצוה אחריתי" )לשון הרמב"ן בחידושיו(.

] [4אמנם ראיה זו תלויה במחלוקת האחרונים האם החשש של כבתה הוא חשש רחוק והוא רק גזירה רחוקה לחשוש לכך ,או שהוא חשש גמור,
וא"כ חסר מעיקרא בהדלקה ,כמו שלא שם שמן כשיעור .ובאמת יש לחלק בין חסר בשיעור השמן שודאי לא ידלק עד שתכלה רגל מן השוק ,לבין
חשש שיכבה שהוא ספק.

] [5עי' במאמר רואה ושהחיינו וסומא בחנוכה.
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