
 שששבךב"י
 ומשמעותהההגדרה
 למדנו: ע"ב( )כא שבת ממנתבגמוא

 והמהדרין ואחד. אחד לכל נר - והמהדרין וביתו. איש נר - חנוכה מצוות רבנן:תנו
 פוחת ואילך מכאן שמונה, מדליק ראשון יום אומרים: שמאי בית - המהדריןמן

 והולך. מוסיף ואילך מכאן אחת, מדליק ראשון יום אומרים: הלל וביתוהולך.

 שהקביעה משמע בלבד, הידור היא ואחד אחד לכל נר שהדלקת בברייתא שנאמרממה
 בשאלה לעיין יש זה, רקע על ממקומה. זזה לא וביתו' איש כ'נר המצווה בהגדרתהראשונית

 ורק אדם, כל על המוטלת אישית מצווה זוהי האם המצווה: של המדויק הגדר כן אםמהו
 מצווה שזוהי או כולם, עבור שמדליקים אחד נר ידי על חובה ידי לצאת שאפשראמרו

 מזוזה. מצוות כמו הבית, עלהמוטלת

 אכסנאי בסוגיית הראשונים דברי מתוך במיוחד שמתברר כפי מחלוקת, בזה שישנראה
 ידי על בהדלקה להשתתף חייב 1=אורח[ שאכסנאי מחדשת הגמרא ע"א(. כג שבת)בבלי,
 ומשמעותו. זה חידוש בהבנת דרכים שתי ויש שמדליק, הבית לבעל פרוטהמתן

 מי שאף החידוש, גופא שזהו מסביר ששת( רב אמר ד"ה הרי"ף, בדפי ע"א י )שבתהר"ן
 לו שיש מי שרק כמזוזה איננה ההדלקה שמצוות משום וזאת במצווה, חייב בית לושאין
 בה. חייבבית

 הדין את משווים הם אחרת. דעה ישנה הרואה( ד"ה H"y, )מו סוכה במסכתבתוספות
 להסביר צריך דעתם לפי בבית. רק קיים שהחיוב כלומר, מזוזה, מצוות של לדין חנוכה נרשל
 במצוות שחיובו ח'(, סימן ב, פרק )שבת הרא"ש מדברי שיוצא כמו אכסנאי בדין החידושאת

 להשתתף צריך ממש, הבית מבני שאינו כיוון זאת, עם בית. לו שיש שנחשב מפני הואחנוכה
 שמו. על גם נקרא יהא שהנר כדי הבית לבעל שנותןבפרוטה

 והרא"ש התוספות דעת שלפי לומר, נצטרך הברייתא דברי את לפרש כשנחזורמעתה
 אלו על המוטלת מצווה שזו לומר התכוונו וביתו' איש 'נר אמרו שכאשר כפשוטם,הדברים
 שדי לומר רק הייתה שהכוונה לומר צריך הר"ן פירוש לפי זאת, לעומת בית. להםשיש

 לכולם. בבית אחתבהדלקה

 בני וכל ואיש לילה, בכל אחד נר - וביתו איש "נר שכתב אתר, על רש"י מפרוש משמעוכן
147 אחד". בנר להו סגיביתו
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 המהדריןמנהג
 מחלוקת, ישנה בזה גם ואחד. אחד לכל נר מדליקים שהמהדרין נאמר, הברייתאבהמשר

 לעצמו. מדליק אחד שכל או הבית, בני כמספר נרות מדליק שאחד הכוונההאם

 המצווה את "והמהדר מדליק: שאחד מפורש ה"א( פ"ר חנוכה )הלכות הרמב"םבדברי
 בעל מלשון אבל נשים". בין אנשים בין ואחד אחד לכל נר הבית אנשי כמניין נרותמדליק
 פוסק וכן לעצמו, מדליק אחד שכל משמע א( אות הרי"ף, בדפי ע"ב )ט הגיבורים''שלטי
 ב(. סעיף תרעא )סימן ערוך בשולחןהרמ"א

 שכן הנ"ל, הראשונים בחקירת האלה הפירושים שבין ההבדל את אף לתלות ישלכאורה
 עקרון לקבוע בא שההידור מסתבר לא אחת, כישות הבית על חלה עקרוני באופן המצווהאם

 כמניין מדליק בלבד הבית שבעל הרמב"ם, כדעת ההידור את לפרש שצריך נראה ולכןחלופי,
 פשוט נראה זה הרי אישית, היא שהמצווה ידוע מלכתחילה אם זאת, לעומת ביתו.אנשי

 ישתדלו אלא כולם, עבור אחד של בהדלקה רק יסתפקו לא להוסיף המבקשיםשהמהדרין
 עצמו. בפני אחד כללהדליק

 המהדרין מןהמהדרין
 לפי שמדליקים המהדרין מן המהדרין על הברייתא, בסוף ונדייק נמשיך דרך אותה פיעל
 הימים.מספר

 את גם בתוכו כולל הזה ההידור האם ההידורים, שני בין היחס בשאלת נחלקוהראשונים
 שלפי או הימים, מספר לפי וגם הבית אנשי מספר לפי גם היא שההדלקה הראשון,ההידור
 ההדלקה במקום באה הימים מספר לפי וההדלקה הראשון, להידור מקום אין השניההידור

 הבית. אנשי מניןלפי

 ההידור את לקיים אפשר אי המהדרין( מן המהדרין ד"ה ע"ב, )כא התוספותלדעת
 וסימן היכר לעשות נועד הימים מספר לפי להדליק שההידור מפני השני, עם יחדהראשון
 יטשטש הבית, בני מספר לפי גם ידליק ואם היום, הוא החנוכה מימי יום איזה החנוכה,לימי
 מימי היום יום איזה לדעת יוכל לא הנרות את שיראה מי שכן הימים, שלפי ההיכר אתבכך

 וגם הימים לפי שמדליק וכותב ההידורים, שני את משלב א-ב( )הלכה הרמב"ם אךהחנוכה.
 הבית: בני מספרלפי

 בלילה ואחד אחד לכל נר מדליק המובחר, מן מצווה ועושה זה על יתרוהמהדר
 עשרה, הבית אנשי שהיו הרי כיצד? אחד. נר ולילה לילה בכל והולך ומוסיףהראשון
 עד שלושים, שלישי ובליל עשרים, שני ובליל נרות, עשרה מדליק הראשוןבלילה
 נרות. שמונים שמיני בליל מדליקשנמצא

 ב(, סעיף תרעא לסימן )בבאורו הגר"א שכתב מה פי על דבריו את להסבירנראה
 לימי היכר לעשות נועד לא הימים, כמספר להדליק השני, להידור שהטעם סבור שהרמב"ם ן148
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 בקודש "מעלין משום הוא ההוספה של עניינה בגמרא, השני הטעם כדברי לדעתו,החנוכה.
 טעם לפי לכך(. השיקולים את שם בגר"א וראה זה, כטעם הכריע )הרמב"ם מורידין"ואין
 גם רבים, נרות שידליק כתב כך ומשום משובח, זה הרי נרות יותר מדליק שהאדם ככלזה,

 הימים. כמספר וגם הבית בניכמספר
 הלכה )שם מסיים עצמו הרמב"ם ברם, לדעתו. הסוגיה מן העולה פי על הרמב"ם פסקכך

 הימים: לפי רק שמדליקים התוספות, כדברי הוא הפשוט שהמנהגג(
 הראשון בלילה אחד נר מדליקין הבית אנשי כל שיהיו בספרד ערינו בכל פשוטמנהג

 נרות, שמונה שמיני בליל מדליק שנמצא עד ולילה, לילה בכל נר והולכיןומוסיפין
 אחד. אדם שהיה בין מרובים הבית אנשי שהיובין

 כנגד היכר שיהא בשביל כן שעושים הטעם את לקיים ביקשו כך שהנוהגיםמסתבר
 הראשון. ההידור על לוותר העדיפו ולכןהימים,

 מצווה היא חנוכה נר שמצוות סוברים שהם והרמב"ם, התוספות שבדברי השווההצד
 על ויתרו מדוע מובן בכך לבדו. הבית בעל אלא מדליק, אחד כל לא ולכן הבית, עלהמוטלת
 שהמצווה שסוברת הדעה לפי זאת, לעומת הבית. אנשי כנגד ההדלקה של הראשון,ההידור
 לאחר גם שכן השני, מפני הראשון ההידור את לבטל סיבה שום שאין מסתבר אישית,היא

 אחד וכל הואיל במקומו, הראשון ההידור נשאר עדיין הימים מספר לפי שמדליקיםשאמרו
 עלו וזה וזה הימים, למספר היכר יוצרת אחד כל שהדלקת באופן בנפרד, נרותיו אתמדליק
 שהמנהג שכותב הרמ"א דעת זוהי כאמור, השני. את וגם הראשון ההידור את שמקייםבידו,

 הימים. מספר לפי והולך מוסיף אחד וכל בנפרד, מדליק אחד שכל הואהפשוט

 אחד לכל נר של ההידורפרטי
 הבחירה' )'בית למאירי מצאנו ביתו, בני במניין מדליק בלבד הבית שבעל השיטה פיעל
 )הלכות הריא"ז גם דווקא. הגדולים ביתו בני כמספר נרות שמדליק שכותב ע"ב( נאשבת
 וגברים. נשים - הגדולים עבור אלא הקטנים, עבור מדליקים שאין כותב ה( סימןחנוכה

 פרט ולא נשים' ובין אנשים 'בין ואחד אחד לכל נר שמדליקים דבריו בראשית כותבהרמב"ם
 רק במקומו וקיבלו הזה ההידור על לוותר שכתב, כפי נהגו, הכי שבלאו מפני כנראהיותר,
 הימים. מספר לפי שמדליקים השני ההידוראת

 שנהגו ידוע לעצמו, מדליק אחד שכל הרמ"א במנהג האוחזים שיטת השנייה,לשיטה
 אך לכך, התיחסות אין עצמו ברמ"א מדליקות. אינן הבנות ואילו שמדליקים הםשהבנים
 לבנות, הבנים בין ההבדל את מזכיר ע"ב( כא )שבת הגמרא לסוגיית בחידושיו סופרהחתם
 לצאת האישה של כבודה אין הרי לבית, מחוץ בפתח, שמדליקים שמכיוון זאת,ומסביר
מביתה.

 ואפילו להדליק לה שנאמר בוודאי לבדה בבית גרה כשהבת שהרי קשה, נראה זההסבר
 149 ן הנס". באותו היו הן שאף חנוכה, בנר חייבות "נשים ע"א(: בג )שבת בגמרא כמפורשבחוץ,
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 מהנר נפרד נר מדליקה אינה נשואה שאישה הוא שהמנהג שמכיון לומר, נראה היהלפיכך
 לאחר להדליק ויפסיקו אבא בבית שידליקו הבנות את להרגיל רצו לא בעלה,שמדליק
 לעצמו זה שעניין מובן, מדליקה. אינה אימם בעוד ידליקו שהבנות רצו לא וגםהנישואין,
 שכל הדעה לפי הדבר קשה ובייחוד כך, נהגו מדוע הסבר, טעון מדליקה אינה נשואהשאישה
 אינה נשואה שאישה מצינו היכן שכן אישית, מצווה שזו ההגדרה ולפי לעצמו מדליקאחד
 בשבילה?! אותה עושה שבעלה מפני בה, שחייבת המצווה אתעושה

 נשואה, אשה עבור נפרדת בהדלקה עניין שאין מסביר תרעא( )סימן רבה' 'אליהבעל

 ויש הנזכרות, בשיטות קשור נראה זו שאלה של בירורה אף אמנם כגופו'. ש'אשתומפני
 השיטה לבין הבית, בני כל עבור מדליק שאחד שסוברת השיטה בין הבדל אין אםלבחון

 לעצמו.א מדליק אחד שכלשסוברת

 המצווה את המגדירה השיטה לפי שאף לומר שצריך נראה כאן, עד האמור כלמתוך
 במשמעות אלא בגופו, לעשותה צריך אחד שכל הרגילה במשמעות זה אין אישית,כמצווה
 גם לכך הוכחה עבורו. נדלק אשר אישי נר אחד לכל שיהא בזה הוא שהעיקר והיאאחרת,
 במובן אישית מצווה זו שאין למדת הא וביתו', איש 'נר הדין שמעיקר בברייתא שאמרוממה
 הכלל לפי כנראה חובתם, ידי כולם בו יוצאים אחד נר רק אפילו בבית יש וכאשרהרגיל,
 שבת )בבלי, לכולם[ תועלת בו יש אחד, אדם עבור שהודלק ]נר למאה' נר - לאחד 'נרהידוע
 ע"א(.קכב

 מקום אין אולם, עדיף, בוודאי שזה לבדו, נר ידליק אחד שכל הוסיפו המהדריןאמנם
 לאישה ולא אישי, נר לו להיות צריך היה הדין עיקר שמצד למי אלא כזה, הידורלעשות
 רק שיהא הוא ההידור ואדרבה, כגופו', ש'אשתו משום הנפרד, לנר ערך אצלה שאיןנשואה

 ולאישה. לבעל אחדנר

 מניין לפי ההדלקה - שבגמרא הראשון ההידור את ולבאר לחזור יש האמור כל פיעל
 הימים, לפי שמדליקים השני, ההידור שבעוד משום זאת הרמב"ם. שיטת לפי - הביתבני
 ההידור הרי הנס, בהם שנעשה הימים מספר לפי שעושים להיכר רב ערך שיש מפנימובן

 יש עניין איזה מובן. אינו ואחד, אחד כל עבור מדליק בלבד הבית שבעל לשיטההראשון,
 על היא שהמצווה אומרים הכי בלאו כאשר הבית, בני למספר היכר בו שיעשו חנוכהבנר
 השיטות, מתחברות זה שבעניין לומר צריך כרחנו על שמדליק?! הוא הבית בעל ורקהבית
 אחד. לכל דלוק אישי נר שיש במה הידור יש הרמב"ם לשיטתוגם

 הנר את הרואהברכת
 )בבלי, ההלכה היא נוספת, מיוחדת להלכה מתחברת חנוכה בנר המצווה של זוהבנה
 ניסים 'שעשה ברכת לברך", צריך חנוכה של נר "הרואה שגם קובעת אשר ע"א( כגשבת

לאבותינו'.

 זה. בקובץ שליט"א אריאל יעקב הרב של במאמרו עיין א. ן150
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 הברכה, עליה נתקנה ולכן עצמה, מהמצווה חלק היא שהראייה מתברר הראשוניםמדברי
 והר"ן שם( הגמרא על )בחידושיו הרשב"א מדברי יוצא כך הנס. על להודות בשביל רקולא
 על מברך אינו בנוכחותו שלא בביתו עליו שהדליקו שמי כותבים אשר הרי"ף(, בדפי ע"א,)י

 שכבר שאדם מצאנו שלא הוא, טעמם עליו. שהדליקו הנר את כלל ראה שלא למרותהראייה,
 )סימן ערוך בשולחן להלכה נפסק כדבריהם ראייתה. על לברך יתחייב המצווה חובת ידייצא
 אמרו ולכן המצווה, קיום של מסוים אופן היא שהראייה מוכח זו מסברה ג(. סעיףתרעו
 הנר. ראיית על יברך לא חובה ידי יצא שכברשמי

 דבר עבורו. שהודלק נר אחד לכל שיש בכך היא שהמצווה דברינו, פי על מוסבר זהענין
 בלבד. ראייה ידי על לקיימו אפשר הדלקה בהיעדר אך הדלקה, ידי על בעיקרו מתממשזה

 וביתוק איש 'נר בגדר המחשבתיתהמדימעות

 שנתנו הגדולה החשיבות ואולם הנס, את לפרסם שעניינה מצווה שזו ידוע הריבפשטות
 גדול זכר להם שעשו מצינו ולא אחרים, נסים הרבה עוד היו שכן התבוננות, מצריכהלה
 כך.כל

 שבמקדש, לנוום כזכר בא חנוכה של שהנר מפני היא הגדולה שהחשיבות לומר,נראה
 "וכי ע"ב(: כב )שבת הגמרא כדברילנר_211מגה-aw~-עןלעבנם_ל%כעם._,בלונ~עה_נמקומה,

 לאורו! אלא הלכו לא במדבר ישראל בני שהלכו שנה ארבעים בל והלא צריך? הואלאורה
 להאיר, בשביל היה לא הנר במקדש אף בישראל". שורה שהשכינה עולם לבאי היא עדותאלא
 החשך "מתוך בצידה: שתשובתה השאלה נשאלה ז( טו פרשה רבה, )במדבר במדרשוכבר

 אותך, להעלות אלא לך אמרתי ולא שלכם? לאורה צריך ואני העולם[, ]בבריאת אורההוצאתי
 אנו שיכולים לומר שכינה, להשראת אפנאע_כעדות דולק, שבמקדש הנר תמיד". נרלהעלות
 כל ואצל בית, בכל גדולה, קודש עבודת זוהי לשכינה. ולהתחבר למעלה מלמטהלהתעלות

 חנוכה. בנרותאחד,
-- ---- - 

 הפסוק על )בפרושו הרמב"ן מסביר כך לדורות. הנמשכת גדולה קודש עבודתזוהי
 פרשת סמיכות על )שם( ברש"י המובא המדרש את ב( ח, בבמדבר הנרות', את'בהעלותך
 הנשיאים: לפרשתהמנורה

 לא המזבח בחנוכת עימהם היה שלא דעתו, חלשה הנשיאים חנוכת אהרןכשראה
 ומיטיב מדליק שאתה משלהם, גדולה שלך חייך! הקב"ה: לו אמר שבטו. ולאהוא
 הנרות.את

 החורבן בזמן גם לעולם, מתקיימת הנרות שמצוות בזה היא שהנחמה מסביר,הרמב"ן
 חנוכה. נר הדלקת ידי על קרבנות, מקריביםכשאין

 להזכיר שבא חנוכה, נר של הפשוטה המשמעות את לסתור כדי אלו בדברים שאיןמובן
 היוונים שביקשו מה בעצם זה אחד. לדבר מכוון הכול שכן החשמונאיס, בימי שהיה הנסאת

 151 ן את הקב"ה ועשה ממנו, המשתמע כל על שבמקדש האור את וחלילה חס לכבותלעשות,
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 וביתו אישנר אור' נראה'באורך

 הזה האור יתפשט ודרכו בחנוכה, הנר הדלקת מצוות את ויתקנו חכמים שיבואו כדיהנס
 ובין הרוח, לעולם החומר עולם בין הקשר את מסמלת שבנר השלהבת בישראל. ביתבכל
 אחד כל של ובנר שבמקדש בנר קיים להתעלות הנשמה של לכמיהתה והביטוי לנשמה,הגוף

בחנוכה.

 לכסא נתחברה שכבר לנשמה לזיכרון הנר הדלקת עניין את גם להסביר יש זובדרך
 "כי כג(: )ו, זה בספר אחר ובפסוק אדם", נשמת ה' "נר כז(: )כ, משלי בספר ככתובהכבוד,

 את מעלה התורה כך וההתחברות, ההתעלות את מסמל שהאור כשם אור". ותורה מצווהנר
 שבידיה. טובים ומעשים המצוות מתוך שנתעלתההנשמה

 ד(: לא )פרשה רבה ויקרא במדרש בתמצית מובע זהרעיון

 'נר שנאמר בידי, נרך בידך. ונרי בידי, נרך לאדם: הקב"ה אמר נרי'. תאיר אתה'כי
 הריני נרי הארת אם הקב"ה: אמר אלא תמיד'. נר 'להעלות בידך, נרי אדם'. נשמתה'

 נרך.מאיר

 ותה יימצצו, מצ5 נשתנא aa יא*אג וסיווג איש' 'ג,ר חגוכםמצוות
 *ם וג6 4י*) שלום משו* ,שאס) naw 1ג1 5אטי*ן המציהקניין

 ,וי%*; 4ל 5ה*4 רקהלצווה
 4ג5,צמאי

 ואם טצטה, )עיש" אה5קה
 4% יפה %, , "6 44%%ו5 ,*(*ה חר4הו%"ק.ה

 'י4י)"
 חעכא צר "5

השיקות ייתי יבני האך9 גוחוק ה5 כהלאטה כי 5ומי4 הק tp~1?בפל
 קגוכה גי יוה,רגלו"וורת %4)6רת ,44,*',ו1 אייול,ו*,י,,5*",*,

 החושדי D1pa3 וואלה במעשיו %הב"א האהה *עג5 יהואמגחוןן
 ,ה,אדם ברא יתביי והשם גג התכה 55 עמ4 5)קא האל6 צריןיולזאת
 גשמיי nepD גג5 הונותה החלת 15;ביא שיכל כד? הזהבקולם

כשעושהי
 4."ו* י5

 הל4444),5,4שן"%,444*,,445"
,1DYp "י"%44י 5"*4 "ש% 5שי4 ארקיריי" י 

 44*ב4"
 *ה ע5 *אואל *ני

 יקח י*ים ל6,י"ושי וכאיה 44*ע'ד %4שז,,גףjlSAn 4שם*ב5ק
 וביתו ~w*w גאיג יעיי .אחג *יללו יקליש לגעית ופז יתשאל.הש6
 ג4*, יס%4א nSIP1 קאק" ש"44%באוץ

 אחד 5נ5 ני י8הדיין ובולו גנ"5)אי* ~Y1ih1 ה"כ", ]ר וכןיתברדן 5י44י י"ס 4*% 4פי
 הלואי יאנהגו בג מהמפויט e~b1 שו4 '%*'*ן',%4 גגלאה) שדייגההוא

 ,,) 5לן" כו'גואוו *כיג יונקןשנוכו;
 ),ל
 ) ל ,, ,

 ,תי5"ר( אנוכה פגורך,;'"ש*עגפאע %"" י*%-דו 1*דה' ,).,,,,י,,(( , , , , ,,.
 ,, ,, , ,, , , ,,, ,, ), י,;
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