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 נו˘‡י ה˘יעור: 

 . נה"כס"˘ע˙ המהי  „.. ה„ל˜˙ נרו˙ חנוכה בפ˙ח ‚.. הח„˘ים רמז למהו˙ ˘להם י˘ ב˘מו˙ ב.. כסליו"בי‡ור המילה " ‡.

נר חנוכה  .ט. לילה זמן ˆיˆי˙? .ח. מזוזה מימין ונרו˙ חנוכה מ˘מ‡ל .ז. ה„ל˜ה ב˙יב˙ זכוכי˙ ו.. היכן לה„לי˜ בזמן הזה ה.

 .ה„ל˜ה עו˘ה מˆוה .בי. ‚ובה ע˘רה טפחיםמˆוה להניחה ב .‡י. נר חנוכה מˆיל מ‚יהנם .י. בפ˙ח ל˙י˜ון מˆו˙ מזוזה

 . בחלוןב‡יזה ˆ„ מ„לי˜ים  .טז. בל ˙וסיף בה„ל˜˙ כמה חנוכיו˙ טו.ח˘יבו˙ ה"ימין".  .„י .ה„ל˜ה בפ˙ח המרפס˙ ובחלון .‚י

 . ‡ברהם „ב מ‡בריט˘ ה"ב˙ עין"רבי  .כ כח נרו˙ החנוכה. .טי. ה„ל˜ה בבנינים ‚בוהים .יח .˙כן בי˙ בלי מזוזה‡יך י .יז

 רבי יע˜ב ר˜ח.  כב.רבי עוב„יה ה„‡יה.   .כ‡

 חו„˘ כסלו

˘היה בו נס  ,כסליו ˘בו חל ח‚ החנוכה בחו„˘ו נמˆ‡ים חנ‡נ ‡.

הלל עם נס ˘רבו˙ינו נ˙נו לו ח‚  עו„ ‡ין .למעלה מ„רך הטבע

 והח‚ הזה מסמל ניˆחון ל‡ טבעי ˘היה לעם י˘ר‡ל.  ,ימים ˘מונה

 רמז למהו˙ ˘להם הח„˘ים י˘ ב˘מו˙

˘˘מו˙  ‡מרו )ר‡˘ ה˘נה ז.במוב‡ ב˙וספו˙ (בירו˘למי  ב.

̇ ˘מו˙ כימבבל.  םהחו„˘ים ˘לנו ה החו„˘ים  ב˙ורה ל‡ כ˙וב ‡

‡ל‡ בחו„˘ הר‡˘ון ה˘ני וכו'. ‡בל ל‡חר ה‚לו˙ ב‡ו ‚ם ה˘מו˙ 

 , ובכל ז‡˙ י˘ להם מ˘מעו˙ ‚ם בל˘ון ה˜ו„˘. למ˘ל,הבבליים

 מןוהכוונה ˘ה˜ב"ה י˙יר ‡ו˙נו  ,ב‡רמי˙ ˙˙ירמ˘מעו˙ו  ˙˘רי

כ˙וב בספר מ‡ור  ,‡„רעו„ „ו‚מ‡ חו„˘  וימחל עליהם. העוונו˙

פו ˘ל עולם „ר „היינו ‡לו - ‡' „ר˘הו‡  ˙רומה)(פר˘˙ עינים 

˘‡ז הניˆנים נר‡ים כמ"˘ ב˘יר  ,מל˘ון ניˆנים - ניסןנינו. יב

רעו הרבה י˘בו ‡ נס, ו‚ם מל˘ון 'ב‡רı וˆנים נר‡הנ'ה˘ירים 

˘לח  (במ„בר י‚, ב)כמ"˘  ,חיפו˘מל˘ון  - ‡לול. ם י˘ר‡לנסים לע

י˙  ןווי‡לל‡ונ˜לוס: מ˙ר‚ם‡˙ ‡רı כנען, ו וי˙ורולך ‡נ˘ים 

 כל חו„˘ י˘ לו ‡˙ המ˘מעו˙ ˘לו.כך ‡רע‡. ו

 'כי ה' יהיה בכסלך'

'כי ה'  )‚, כו(כ˙וב בספר מ˘לי  ,י˘ לו ‚ם מ˘מעו˙ "כסליו" ‚.

(ר˘"י  יהיה בכסלך ו˘מר ר‚לך מלכ„', והו‡ מל˘ון מבטח

‡˘ר  ב‚ם בבהמה י˘ לה ‡˙ החל .מ˘ענ˙ וחוז˜˘זה , והמפר˘ים)

˘הם הˆלעו˙ ˘˘ומרו˙ על ה‡ברים הפנימיים ˘ל  - הכסלים על

 .ם י˘ר‡להמה. כך ‚ם ה' ˘ומר על עהב

 ח˘ון וכסליו לפעמים חסרים ולפעמים מל‡ים

וכל  .הו‡ חסר˘נה כס„רה ‡בל ב ,ה˘נה חו„˘ ח˘ון הו‡ מל‡ „.

 כסליו‡בל  ו‡ח„ חסר, ‡ח„ מל‡˜בועים ˘˘‡ר החו„˘ים הם 

 ח˘ון ,‡ז ˙˘רי מל‡ כסי„רהים מ˘˙נים. וב˘נה לפעמן הם וח˘ו

 

(כמו  ˙˘רי ח˘ון וכסליו מל‡ים מהי˘לוכסליו מל‡. ב˘נה  ,חסר

˘נה היה לנו ח˘ון וכסליו חסרים. ולכן ה חסרהוב˘נה  ,ה˘נה)

 יומיים. כסליו חו„˘ ר‡˘ 

 ה„ל˜˙ נרו˙ חנוכה בפ˙ח

נר חנוכה מˆוה להניחה  ,˙נו רבנן ::)כ‡(„ף ˘ב˙ מסכ˙ ב‚מר‡  ה.

 .ıרסום הנס כ„י ˘כל עוברי [והטעם מפני פעל פ˙ח בי˙ו מבחו

מניחה בחלון  -‡ם היה „ר בעלייה  .‡˙ הנרו˙] יר‡ו ר˘ו˙ הרבים

עובר מי ˘‚ם מ‡ו˙ו טעם כ„י ˘ [והו‡ הסמוכה לר˘ו˙ הרבים

מניחה  -. וב˘ע˙ הסכנה ‡˙ הנר] היר‡לי„ החלון  ˘ו˙ הרביםרב

 על ˘לחנו, ו„יו.

 מהי "˘ע˙ הסכנה"

פיר˘ ˘היה חו˜  י"ר˘ זה ב˘ע˙ הסכנה.י˘ כמה בי‡ורים מה  ו.

ים"(והי‡ ‡ומה הנ˜ר‡˙  לפרסיים ƒר זו ‡ומה ˘פר˘ו מהפרסיים, ו" ַחּבָ

„לי˜ נר ביום הם ל‡ היו מניחים ל‡ף ‡ח„ לה, ו)˘עוב„˙ ל‡˘

ל‡ וכיון ˘חנוכה היה ב‡ו˙ה ˙˜ופה, , ר˜ בכנסיו˙ ˘להם, ‡י„ם

 היה ‡פ˘ר לה„לי˜ נרו˙ חנוכה מ˘ום פי˜וח נפ˘.

˘היה  (סוכה פ"ה ה"‡)מה ˘‡מרו בירו˘למי י "הסבר ‡חר עפ ז.

ועם  ˙˘עה ב‡בבלו ב˙  נול„ה˘מלך ב˘ם טרו‚יינוס הר˘ע, 

לו ה, ו‡מרם נרו˙והיו מ„לי˜י ומ˙ה בחנוכהי˘ר‡ל היו מ˙ענים, 

ל‡ו˙  מ„לי˜ים נרו˙ה˙‡בלו על לי„˙ה ועכ˘יו  ‡˘˙ו ˘היהו„ים

לכן רבו˙ינו ו ב‡ עליהם בל‚יונים וע˘ה פרעו˙ בי˘ר‡ל.ו. ˘מחה

  1בפנים.נו ˘י„לי˜ו ˙י˜ביטלו ‡˙ הה„ל˜ה בחוı ו

 

1 . ıבזה י˘ ליי˘ב מה ˘העיר י„י„י ה‚‡ון רבי ‚מלי‡ל הכהן רבינובי
למה הם ה„לי˜ו  (עמו„ ריב)נוכה ˘ליט"‡ בספר "פר„ס יוסף הח„˘" על ח

בחוı ו‚רמו לו כעס, הל‡ מ˘ע˙ הסכנה ˙˜נו ˘מניחו על ˘לחנו ולמה 
ל‡ ה„לי˜ו ב˙וך הב˙ים. וי˘ לומר ˘מע˘ה זה עˆמו היה סיב˙ ה˙˜נה 

.ıל‡ לה„לי˜ בחו˘ 

 

 ‰˙˘פ"‚ ויˆ‡פר˘˙ 



 

 

 היכן לה„לי˜ בזמן הזה

˘‡ין סכנה נמ˘כה  למרו˙‚ם בזמננו כו˙בים הר‡˘ונים, ˘ ח.

ונ‡מרו כמה סיבו˙ ל„בר.  .ל‡ ה˘˙נ˙הוה˙˜נה לה„לי˜ בפנים 

‡חר ˘הבי‡ „ין ˘ע˙  (ח"ב סימן ˘כ‚ ‡ו˙ ב)וב‡מ˙ בספר ‡ור זרוע 

הסכנה, ˙מה: וה‡י„נ‡ „ליכ‡ סכנה ל‡ י„ענ‡ מ‡י טעמ‡ ‡ין ‡נחנו 

כ˙ב, ˘‡חר ˘נה‚ו כן  ע"„)„ ˜יף („מ„לי˜ין בחˆרו˙. ע"כ. והעיטור 

יחה ‡חר הסכנה נ˘‡רו במנה‚ם. ומ"מ מי ˘יכול להניחה מבחוı, מנ

מבחוı, ו‡ם ל‡ו על פ˙חו. ע"כ. וכ"כ בספר ‡הל מוע„ ˘עכ˘יו נה‚ו 

 להניחה על הפ˙ח מבפנים, ‡ע"פ ˘‡ינה ˘ע˙ הסכנה. ע"כ. 

 ה‡ם ל‡ יוˆ‡ים י„י חובה בה„ל˜ה בפנים?

(ח‡ו"ח סימן י˘כיל עב„י ח"ז  ב˘ו"˙ 2ה"יה ע‡עוב„יה ה„ ירב ט.

נ˘‡ל על מה ˘‡מרו ב˘ם ה‚‡ון מבריס˜, ˘בזמן הזה מי ˘מ„לי˜  מו)

, והו‡ ענהלבטלה, ‡ם י˘ לחו˘ לזה. בפנים הרי הו‡ כמברך ברכו˙ 

כל הר‡˘ונים ‡ומרים ˘זה ל‡ ככה, נכון ˘‡נו ˘‡ין זה נכון, כי 

היום פה ב‡רı, ‡בל רוב היהו„ים ע„יין ב‚לו˙, וזה ˘היום ‡ין 

סכנה זה ל‡ מובטח ˘ל‡ יהיה סכנה בע˙י„, ו˘מ‡ פ˙‡ום י˜ום 

ירים ויח„˘ ‡˙ ה‚זירה, ולכן ‡נו מ˘‡ מלך ˆורר ˘ונ‡ יהו„ים

̃ בפנים ל‡ ˜יים המˆוה  המנה‚ כ‡˘ר הו‡, וחלילה לומר ˘כל המ„לי

 ˘ל‡ מ„לי˜ים בחוı. נפוıוהיום המנה‚  וברכ˙ו לבטלה.

 ח˘˘ ˘יכבו הנרו˙

נ˙ן טעם ‡חר, ˘‡י  סימן ˙רע‡ סעיף כ„)(ערוך ה˘לחן בספר  י.

ıוי˘ ‚˘מים, כי זו ˙˜ופה ˘ל ˜ור ‚„ולה  ‡פ˘ר לה„לי˜ בחו

ר להניח ‡˙ הנרו˙ ו‡י ‡פ˘ ˘ה˜ור ˘ם ‚„ול חוı ל‡רıובפרט ב

̇ זכוכיו˙, רבו˙ינו ל בחוı. ולמרו˙ ועו„  3‡ הטריחו,˘‡פ˘ר לע˘ו

˘בזה ל‡ יהיה היכר למˆוה כל כך, ו‚ם ל‡ בכל המ˜ומו˙ יניחו 

 4.בבי˙ם לע˘ו˙ כך ולכן כולנו מ„לי˜י

 

"בי˙ ‡ל", וחיבר ˘ו"˙ "י˘כיל עב„י" המ˜ובלים היה ר‡˘ י˘יב˙ . 2
מונה חל˜ים, ו‚ם ˘ו"˙ ב˜בלה, וספרי „רו˘ים ועו„. ביום פטיר˙ו ˘

ב˘ב˙ פר˘˙ י˙רו עלה לעליי˙ ע˘ר˙ ה„ברו˙, ובˆהרים יˆ‡ה נ˘מ˙ו 
 בטהרה, ביום כ' ב˘בט ˙˘כ"ט.

 

̆ בעיה בה„ל˜ה . 3 ̇ ˘י ה‚‡ון רבי ˘למה זלמן ‡ויירבך עורר נ˜ו„ה נוספ
‡ם ‡„ם ה„לי˜ במ˜ום ˘רוח מˆויה ˙, כי הרי לפי ה„ין זכוכי˙יב˙ ב

̃ במ˘ך חˆי ˘עה, ל‡ יˆ‡ י„י חובה  ̇ ל‡ יכולים ל„לו ̆ בסימן והנרו (כמ"
כ מי ˘מ„לי˜ בחוı במ˜ום ˘בלי הזכוכי˙ הנר ל‡ יחזי˜ ". ‡˙רפ ס"‡)

מעמ„, ובזמן ˘הו‡ ב‡ לה„לי˜ הו‡ מסיר ‡˙ הזכוכי˙ ה˜„מי˙ כ„י 
זמן, ו‡ם כן למרו˙ ˘הו‡ ˘יוכל לה„לי˜, ו‡ז ‡ין הנר יכול ל„לו˜ הרבה 

כ הרי ˜יימ‡ לן ˘הה„ל˜ה עו˘ה מˆוה, וכ‡ן "מניח ‡˙ הזכוכי˙ ‡ח
ב˘ע˙ הה„ל˜ה זה ל‡ היה ר‡וי ל„לו˜ וזה בעיה. למע˘ה י˘ בזה ני„ון 
 בפוס˜ים ‡בל בכל ‡ופן נלמ„ מזה למה ‡ין לחייב לה„לי˜ ב˙וך זכוכי˙.

˘פלו˙ לכן וי˘ עו„ טעמים על פי החסי„ו˙, ˘ע˙ה ‡נו נמˆ‡ים ב. 4
 (לחנוכה ˙רל"„ ליל ב)˘פ˙ ‡מ˙ מ„לי˜ים בבי˙ ול‡ בחוı. מוב‡ בספר 

 .ıב˘ם המ‚י„ מ˜וז'ני 

 

 מזוזה מימין וחנוכה מ˘מ‡ל

‡מר רבה נר חנוכה מˆוה להניחה בטפח  .)כב(„ף ˘ב˙  ר‡ב‚מ י‡.

לפ˙ח. ונפס˜ להלכה ˘יניח ‡˙ נרו˙ החנוכה מˆ„ הסמוכה 

ו‡ז הו‡ מו˜ף , ˘מ‡ל, כ„י ˘˙ה‡ נר חנוכה מ˘מ‡ל ומזוזה מימין

 ל הבי˙˘בעעו„ ב˘‡יל˙ו˙ ˘ל רב ‡ח‡י ‚‡ון, נוסף וו˙. ובמˆ

 .מכל הכיוונים ו˙ומו˜ף במˆמˆוייˆ˙, ובכך הו‡ יכנס עם טלי˙ 

 - ˆמח ו˙:זה ר‡˘י ˙יבכ˙ב ˘ ב ‡ו˙ „)˘י(פר˘˙ ון ‡י˘ חי והב

 ˘בזכו˙ זה יבו‡ מ˘יח ˆ„˜נו ˘˘מו ˆמח. נוכה.חזוזה מיˆי˙ ˆ

 ה‡ם לילה זמן ˆיˆי˙?

וה˙˘ובה  .ˆיˆי˙ בלילהמˆו˙ ן י„וע ˘‡יהרי  ,י˘ ל˘‡ול‡בל  יב.

 ,‡ל‡ מˆ„ המˆי‡ו˙העכ˘וי, ל ל‡ ה˙כוונו מˆ„ החיוב "הי‡ ˘חז

זה ‚ם חפı ˘ל המˆוה  ?וכי בלילה הˆיˆי˙ ל‡ חפı ˘ל מˆוה

מו˜ף ינו מחוייב, הו‡ ˘לוב˘ ‡ו˙ה כע˙, למרו˙ ˘‡וה‡„ם 

˘מו˜ף במˆוו˙ י˘ לו  וה‡„ם ,מ˜„ימה ומ‡חורה ומהˆ„„ים

(ב˘ער הכונו˙ ל "י ז"‡רבפרט לפי „ברי רבנו ה. ו˘מירה ‚„ולה

‡ומר ˘מה ˘ה‚מר‡ ‡ומר˙ ˘לילה ˘ „רו˘י ˙פל˙ ערבי˙ „רו˘ ‡)

‡בל טלי˙ ˜טן נוה‚ ‡פילו  ,זמן ˆיˆי˙ הכוונה לטלי˙ ‚„ול ול‡

̇ ˜טן. ולכן ˆריך לבלילה,  והו‡ מבי‡ לזה ר‡יה מ„ו„ י˘ון עם טלי

̇  ,ה"המלך ע ̇ ˘ .)„ף מ‚(˘ה‚מר‡ במנחו „ו„ המלך נכנס כ˘‡ומר

‡מר ‡וי לי ˘‡ני ערום מן  לבי˙ המרחı ור‡ה ‡˙ עˆמו ערום,

על  - 'למנˆח על ה˘מיני˙', ‡מר כיון ˘נזכר במילה המˆוו˙,

מן  הרי ‚ם בלילה היה ערום ו˜˘הני˙נה ליום ה˘מיני. ˘המילה 

כ‡ן מוכח ˘י˘ מˆו˙ המˆוו˙ ˘‡ין לו ˆיˆי˙ ו˙פילין, ‡ל‡ מ

ולכן ר˜ בבי˙ המרחı  ,פ˘ט ‡ו˙ה בלילהל‡  הו‡ˆיˆי˙ בלילה ו

 ˙.ו˘הורי„ ‡˙ הˆיˆי˙ הו‡ הˆטער על ˘הו‡ ערום מן המˆו

 זוזה˙י˜ון לביטול מˆו˙ מ

נוסף למה ˙י˜נו לה„לי˜ לי„ המזוזה, כ˙וב ‡פ˘ר לומר טעם  י‚.

˘‡ח„ ה‚זרו˙ ˘ל  )189ר המ„ר˘ים עמו„ ˆ(‡ומע˘ה חנוכה  במ„ר˘

והסיבה לזה הי˙ה ב‚לל ˘עם  5יוון היה ‚ם לבטל מהם מˆו˙ מזוזה,

ולכן ‡נחנו מניחים ‡˙ החנוכיה לי„ י˘ר‡ל ביטלו מˆו˙ מזוזה, 

̇ העוון ו‡נחנו ˘ומרים מזוזה, וזה יהיה להמזוזה  ̇ ˘˙י˜ננו ‡ הר‡ו

 ,˘ל‡ יהיה מזוזה והיוונים, ˘הם רˆו‡נטיוכוס חı בעיניהם ˘ל 

 .כםועל חמ˙ ו˘ים ‚ם מזוזה ו‚ם חנוכיה, על ‡פכם‡נחנו ע˘ ו˙ר‡

 מ‚יהנם חנוכה מˆילנר 

˜ וסכ˙וב „בר נפל‡, על הפ רלח ע"ב) ף(ויחי „ה˜„ו˘ בזוהר  י„.

יםל‡ ˙יר‡ לבי˙ה מ˘ל‚ כי כל בי˙ה לבו˘ ' (מ˘לי ל‡, כ‡) ƒנ ָ ׁ̆', 

  

˙מי„ מזכירים ˘היוונים רˆו לבטל חו„˘ ˘ב˙ ומילה, ‡בל מי ˘˜ור‡ . 5
במ‚יל˙ ‡נטיוכוס ‡ו במ‚יל˙ הח˘מונ‡ים, רו‡ה ˘רˆו לבטל מהם עו„ 

 ה ועו„.מˆוו˙ רבו˙, כמו מזוזה, ˜רי‡˙ ה˙ורה, טביל

 



ים ‡ל ˙˜רי ƒנ ָ ם‡ל‡  ׁ̆ ƒַני ¿ ˘זהו ה‚יהנם  -. „היינו ˘ל‡ ˙יר‡ מ˘ל‚ ׁ̆

כי כל בי˙ה לבו˘  ?מה ל‡ ˙פח„ מה‚יהנם, ול')ˆלמוןב˙˘ל‚ '̆ "כמ(

ˆיˆי˙ „היינו ˘ני „ברים, ˘ני מˆוו˙ כמו מילה ופריעה,  -˘נים 

̆ ˜˘ר מיוח„ בין מזוזה רו‡ים . מכ‡ן מזוזה ונר חנוכהו˙פילין,  ˘י

ניחים וז‡˙ הסיבה ˘‡נחנו מ ˆלים מ‚יהנם. יובזכו˙ם ‚ם נוחנוכה, 

יון ˘המזוזה כבר נמˆ‡˙ כ ,‡˙ החנוכיה בˆ„ ˘מ‡ל ול‡ בˆ„ ימין

̇ ˘ב„ .בימין ̇ בימין. ולמרו ̇ נע˘ו בהמ˘ך נ„בר רך כלל כל המˆו

 .ו‡ו˙ ב‡יזה ˆ„ יניח על המ„לי˜ים בחלון

 מˆוה להניחה ב‚ובה ע˘רה טפחים

(ב"˜ הכונס פר˜ המ˘נה בסוף  .נ„בר על ‚ובה ההנחה כ˘יוע טו.

‡ומר˙ ˘‡ם היה ‚מל עובר והיה עליו פ˘˙ן, ונ„ל˜ הפ˘˙ן  סב:)

בעל החנו˙  ˘רף ‡˙ הבנין,מהנר ˘ל החנו˙ ˘היה „ול˜ בחוı. ו

˘הניח ‡˙ הנר חייב ל˘לם פיˆויים על כל הנז˜ ˘נ‚רם, כיון ˘ל‡ 

̆ עוברים ו˘בים. ̇ הנר בחוı במ˜ום ˘י ‡מר  ו˘ם היה לו להניח ‡

רבי יהו„ה ˘בנר חנוכה פטור, מפני ˘הניחו בר˘ו˙. „היינו כיון 

̆ מˆוה להניח  ̇ ה‚מר‡ מכ‡ן ˘י ̆ לו מˆוה להניח ˘ם. ומ„יי˜ ˘י

טפחים, ˘‡ם ל‡ כן היו ‡ומרים לו היה לך  ע˘רההנר ב˙וך ‡˙ 

מ˘הו  ,למעלה מה‚מל והרוכב ˘לו˘הו‡ להניח ‡˙ הנר ב‚ובה 

 וחˆי מטר כ„י ˘ל‡ יזי˜. כמו ˘ל˘ 

ניים י˘זה ‚ובה הע? בפ˘טו˙ ב‚לל ולמה „ו˜‡ ע˘רה טפחים טז.

˘מˆוה  )ו(סימן ˙רע‡ סעיף ב˘לחן ערוך מ, וכך נפס˜ "ס 80˘זה 

מע˘רה טפחים. ‡בל ‡ם ה‡„ם יניח ‡˙ הנר סמוך  להניחו למטה

כלל הניח ‡ו˙ו על הרˆפה, ˘י˘ לנו  כ‡ילולרˆפה, ‡ז זה נח˘ב 

˘ל˘ה טפחים טפחים י˘ לו „ין לבו„. לכן ‚ובה  ˘ל˘ה˘˙וך 

וכיון ˘כל טפחים.  ע˘רהזה המינימום ויכול להרימו ע„  מהרˆפה

‚ובה  ס"מ מה˜ר˜ע וע„ 24ו מעל הס"מ, יוˆ‡ ˘יניח 8טפח הו‡ 

˜ˆ˙ למעלה מ˘בעה ולפי הסו„ י˘ ענין ˘זה יהיה ס"מ.  80

 . ס"מ) 56( טפחים

 ריםט" רמוז ‚ובה הה„ל˜ה בסנטימחנוכהב‡ו˙יו˙ "

˘ליט"‡ בספרו "‡ור ˘מח" על ה‚‡ון רבי ‡לעזר רז מר ‡בי  יז.

רמוז במילה  סנטימטרים˘ה˘יעור ב כ˙ב )עמו„ ˜ו(חנוכה 

(כי  ס"מ 25הם  - כה. ס"מ 56הם  - נו. ˘מונה ימים - ח"חנוכה". 

 – )25-ל‡ ר˜ מהס"מ הס"מ ה˜רובים ל˜ר˜ע ‡י ‡פ˘ר להניח, ‡ 24-ב

 .חנוכההרי 

 לפי ה˘להב˙מו„„ים 

‡ל‡ „ו˜‡ מ˜ום ה˘להב˙.  ,˘ל החנוכיה הבסיסהמ„„ זה ל‡  יח.

כס‡ ולהניחה  ˆריך ל˜ח˙ נמוכהלכן ‡ם הו‡ מ„לי˜ בחנוכיה 

ויניח  ה‡ם י˜ח חנוכיה ‚בוהו עליו ˘‡ז הי‡ ˙‚יע ל‚ובה המ˙‡ים,

̇ ˘הי‡ ל‡ ˙‚יע ל מ ו‡ם יניחה "ס 56-‡ו˙ה על הרˆפה יכול להיו

מ וזה ל‡ טוב, "ס 80-על הכס‡ ‡ז יכול להיו˙ ˘הי‡ ˙עבור ‡˙ ה

 וי˘ לב„ו˜ ˘„ו˜‡ ה˘להב˙ ˙היה במ˜ום הר‡וי.

 מˆוה ול‡ הנחהה„ל˜ה עו˘ה 

כ העבירה למ˜ום "ו‡ח, ה במ˜ום ל‡ טובי‡˙ החנוכ ‡ם ה„לי˜ יט.

, וˆריך ˘הה„ל˜ה עו˘ה מˆוה , כיוןטוב, ‡ז הו‡ ל‡ יˆ‡ י„י חובה

 ˘ל˘המי ˘ה„לי˜ נמוך מ. ולכן לה„לי˜ במ˜ום ˘כ˘ר לפי ההלכה

טפחים  ˘ל˘ההה‚ון מעל לכבו˙ה ולהניח במ˜ומה  ˆריךטפחים 

̆ פוס˜ים הסוברים ˘יˆ‡  יחזורו וי„לי˜נה, ‡בל בלי ברכה, מ˘ום ˘י

, ‡בל הרבה כו) (ס"˜המ˘נה ברורה ו (‡ו˙ ו)הפרי ח„˘ בזה כ‚ון 

הבי‡ ˘י˘ ‚ם  (חזו"ע הערה יב)והרב עוב„יה  ,‡חרונים חול˜ים

̇ זהב ˘ל‡ יˆ‡ י„י חובה ˘סוברים ר‡˘ונים  (כמו ˘הב‡˙י בספר מנור

ע, ולכן חייב לכבו˙ה להרים "וכן מ˘מע מפ˘ט „ברי ה˘ו, עמו„ ל„)

 ל."‡בל לברך ל‡ יכול מˆ„ סב ,‡ו˙ה ולה„לי˜ה מח„˘

 ה„ל˜ה בפ˙ח המרפס˙ ובסלון

והיוˆ‡ים ‡ו מח˘˘  םמי ˘ל‡ יכול להניח בפ˙ח מחמ˙ הנכנסי כ.

˘רו‡ים  בפ˙ח המרפס˙˘˙כבה הרוח ‡˙ הנרו˙, ‡ז יכול להניח 

̇ ל‡ נר‡  ,̇ לרחוב ‡ז י„לי˜נה בחלוןי‡ו˙ה מהרחוב. ו‡ם המרפס

ן הפונה ולב‚מר‡ ˘‡ם היה „ר בעליה מניחה בח ו ˘‡מרוכמ

 ,‡נ˘י ר˘ו˙ הרבים מס˙כלים למעלה ו‡ז כ‡˘רלר˘ו˙ הרבים. 

ע„יף הם יר‡ו ‚ם ‡˙ החנוכיה. ו‡ם ‡ין לו חלון ול‡ מרפס˙ ‡ז 

˘ל˘ה בין  ,ילו ˘ל המטבח‡פ ,י„לי˜ ב‡ח„ הפ˙חים ˘ל הבי˙˘

  .„ין הה„ל˜הכ„י לˆ‡˙ י„י חוב˙ עי˜ר טפחים  לע˘רה

 כמה חנוכיו˙ה„ל˜˙ בל ˙וסיף ב

ו‡ין בזה  ,‡ם רוˆה לה„לי˜ חנוכיה בכל חלון ‡ו פ˙ח ר˘‡י כ‡.

˘‡„רבה ה‚מר‡ ‡ומר˙ ˘‡ם י˘ לו ˘ני פ˙חים ˆריך  ,בל ˙וסיף

‡מנם לה„לי˜ בכולם מ˘ום הח˘„, ר˜ ˘ל‡ מברך על זה. 

לפחו˙ ‡בל  ,מכל הכיוונים ל‡ נחה „ע˙ם ˘הו‡ י„לי˜ הפוס˜ים

‡ם י˘ לו יל„ ˜טן ˘רוˆה לה„לי˜ במ˜ום ‡חר ‡ם י˘ סיבה כמו 

 ., על ‡ף ˘‡נו נוה‚ים לה„לי˜ ר˜ חנוכיה ‡ח˙זה יו˙ר ˜ל

 ב‡יזה ˆ„ מ„לי˜ים בחלון

̃ בחלון ב‡יזה ˆ„ י„לי˜ כב. ̃ ב , ימין ‡ו ˘מ‡ל?מי ˘מ„לי  ,ימין˘י„לי

י„לי˜ מ˘מ‡ל, ב‚לל ˘י˘ מזוזה בˆ„ ימין,  פ˙חכי למה ‡מרנו ˘ב

כמו ˘כ˙וב בה‚הו˙  ˘‡ין לו מזוזה בפ˙ח מ„לי˜ בימין,‡בל מי 

והטור ב˘ם ר‡בי"ה והבי˙ יוסף.  (פ"„ מהלכו˙ חנוכה ה"ז) מיימוניו˙

̃ ב˘לחן ערוך  . ולפי זה ‚ם בחלון, כיון ˘‡ין מזוזה ‡ז (סעיף ז)וכן פס

 .˘בכל מ˜ום י˘ ע„יפו˙ לימיןˆ„ ימין ע„יף כמו ˘מˆ‡נו 

 ‡יך י˙כן בי˙ בלי מזוזה?

(סימן ˘לחן לחם הפנים ר ספב 6יע˜ב ר˜ח˘ו‡ל ה‚‡ון רבי  כ‚.

יכול להיו˙ ˘יהיה לו בי˙ בלי מזוזה, וכי מ„ובר  , ‡יך˙רע‡ ס"ז)

בר˘עים? ‡פ˘ר לומר כ‚ון ˘הו‡ ˘לח ‡˙ המזוזה לב„י˜ה. והו‡ 

כ‚ון ˘‡ין בבי˙ ‡רבע ‡מו˙ על ‡רבע ‡מו˙, ‡ו ˘„ר  ל˙רıכ˙ב 

ו ˘‡ין לבי˙ ˙˜רה ‡, „ירה ˘פטור כל ˘ל˘ים יום בחו"ל ו˘כר

̆ ב  .סימן רפז)יו"„ (˘ו"ע ‡ו „ל˙ו˙, ˘כל ‡לו פטורים ממזוזה, כמ"
 

, והיה מ˙כ˙ב עם רבנו חיים פ‡ל‡‚'י ועם היה מ‚„ולי רבני טריפולי. 6
בעל "פ˙ח ה„ביר", י˘ לו כע˘רים ספרים מיוח„ים במינם. וב˘נים 

ספרו "˘לחן  (על י„י הרב לוי נחום ˘ליט"‡ מכון "חי חי")ה‡חרונו˙ נ„פס 
ימן (בספר זה בס לחם הפנים" על ה˘לחן ערוך, עם חי„ו˘ים נפל‡ים.

„‚ ניˆול מ„‚" ב˘ם  מימר‡ המפורסמ˙ "ה‡וכל „‚ ביוםהבי‡ ‡˙ ה )רמב
ס„ר הלימו„ ‡ח„ מספריו המפורסמים הו‡ הספר "פרי עı ה„ר" רז"ל. 

˜ ˜ לי˘ר‡ל נ„פסה בכל המה„ורו˙ ˘ל חלט"ו ב˘בט. וה˜„מ˙ו לח
 וכנר‡ה הו‡ המ˜ור הר‡˘ון ל‡ימרה זו.לי˘ר‡ל ‡חרי ה˜„מ˙ החי„"‡. 

 .‡נפטר בכ"‚ ‡„ר ˙רנ"

 



  

  

 

 בבנינים ‚בוהים„ל˜ה ה

ל‡ יˆ‡ י„י  ,מ"ס 960 זה˘ ,‡מה ע˘רים‡ם מ„לי˜ למעלה מ כ„.

ו‡ם  .בלי ברכה חובה, וˆריך לכבו˙ה ולהורי„ה ו‡ז י„לי˜ מח„˘

 ‡ „ול˜˙ זה ל‡ מועיל.יהורי„ ‡ו˙ה כ˘ה

˘ מי ˘‡מר י ?מה יע˘ו ‡לו ˘‚רים ב˜ומה רביעי˙ ומעלה כה.

 ̃  ויר‡ נים בבנינים ממולה˘כב˜ומה ה‚בוהה ˘הו‡ ‚ר בה, ו˘י„לי

וכך „ע˙ ה‚ר"ע יוסף וה‚רב"ˆ ‡ב‡ ˘‡ול. ‡בל ל„ע˙  .‡ו˙ו

˘ו˙ הרבים, ל הי‡ לפרסם הנס לבני ר"˙˜נ˙ חזה‚רי"˘ ‡לי˘יב 

‡ם ‡˙ה ל‡ ל„ע˙ו ו ו„יירי בנין ‡ינם נ˜ר‡ים רבים ‡ל‡ יחי„ים,

̃ בחל ̃ בפ˙ח.  ן,ויכול ‡ז ‡ל ˙„לי ‡ל‡ ˙חזור לעי˜ר ה„ין ˘מ„לי

כ„‡י ˘י„לי˜ בחלון כ„י ˘י˘ בנין ממול כיון  מכל מ˜ום‡בל 

רסום הנס לפחו˙ לחו˘ ל˘יטו˙ ‡לו לע˘ו˙ פ, ˘יר‡ו ‡˙ הנרו˙

י ˘יר‡ה "˘י˘ לו ˘כן ˘ל‡ מ„לי˜ וע י˙כןל˘כנים. ובפרט ˘

 7˘הו‡ מ„לי˜ ‡ז ‚ם הו‡ י„לי˜.

 פרסום הנס לבני הבי˙

̃ נמוך  כו. ̆ לו יל„ים ˜טנים ויר‡ ˘הם י˘ח˜ו מי ˘פוח„ לה„לי כי י

̇ וכ„ומה ̃ „ו˜‡ בפ˙ח ‡ו בחלון ,בנרו מעי˜ר כי  ,‡ז ל‡ חייב לה„לי

ולכן יכול לה„לי˜ בזמן הזה יוˆ‡ י„י חובה ‚ם בה„ל˜ה בפנים, ה„ין 

 עי˜ר פרסום הנס הו‡ לבני הבי˙.על ה˘לחן ‡ו על ה˘י˘, כי 

 ה‚‡ון בעל "ב˙ עין"

רבי ‡ון ה˜„ו˘ ˙חול הילול˙ ה‚ (י"ב בכסליו)ב˘בוע הב‡  כז.

 הו‡ היה ˜„ו˘ "ב˙ עין".  מחבר הספר‡ווריט˘, מ‡ברהם „ב 
 

̃ כ˙וב בספר . 7 ̇ כ‚) (חנוכה˘פ˙י ˆ„י ̇ ˘‡ין מ„לי˜ים  ‡ו ˘מנים ופ˙ילו
̇ כי  ̇ רומז לנ˘מו ̇ מ„לי˜ים בהם בחנוכה. ˘מנים ופ˙ילו  נפ˘בהם ב˘ב

ה' נ˘מ˙ ‡„ם, ˘ נר "מן, והנ˘מה מ˘ולה לנר, כמ˘˙ילה פר נ˙ "הו‡ ר
ז‡˙ ‡ומר˙ ˘˘ב˙ ל‡ מ˘פיעה  –וי˘ כ‡לו נ˘מו˙ ˘ל‡ נ„ל˜ים מ˘ב˙ 

עליהם, ‡בל נ„ל˜ו˙ מנר חנוכה כ‡˘ר הו‡ רו‡ה ‡˙ הנרו˙ הו‡ נכנס 
‡˙ החנוכיה לכיון ר˘ו˙  „לי˜ל‡ורו˙ ומ˙˜רב לה' י˙ברך. לכן י˘ לה

 הרבים. 

 

רבי מנחם נחום „ ‡ˆל מלבˆעירו˙ו  .עליון ובעל מופ˙ים

ול‡חר מכן למ„ ‚ם ‡ˆל בנו, ול‡חר בעל מ‡ור עינים, מˆ'רנוביל,

 .ר‡ל רבי לוי יˆח˜ מבר„יט˘ובמכן ‚ם ‡ˆל סנ‚ורן ˘ל י˘

 הסיבה ˘˜בע מ‚וריו בˆפ˙

הרב ‡הב מ‡„ ‡˙ ‡רı י˘ר‡ל, והיה ˜ור‡ לעלו˙ ‡ליה,  כח.

ב˘נ˙ ˙˜ˆ"‡ זכה לה‚˘ים ‡˙ חלומו ולעלו˙ ל‡רı י˘ר‡ל, 

בירו˘לים, ‡ל‡ ˘הו‡ ה‚יע ל‡רı סמוך לח‚ים ב„ע˙ו היה ל‚ור ו

 והנה‡מר ˘יע˘ה ‡ו˙ם בˆפ˙ ויעלה לירו˘לים ‡חרי הח‚ים. ו

בערב ˘מח˙ ˙ורה ˘מע ‡˘ה ˘‡ומר˙ לבנה ˘יורי„ ‡˙ ה„ברים 

ילו לומר מה‚‚, היל„ ˘‡ל למה, והו‡ ‡מר לה ב‚לל ˘מחר י˙ח

̇ ‚˘ם. כ˘˘מע ‡ז  'מ˘יב הרוח ומורי„ ה‚˘ם' מס˙מ‡ י˙חיל לר„

 נים˘מבי‡מונה ˙מימה כז‡˙ ‡ם ככה י˘ פה  ,ז‡˙ ‡מר הרב

 ‡ני נ˘‡ר פה. ומ‡ז˘בר‚ע ˘י˙פללו על ה‚˘ם ‡ז י˙חיל לר„˙, 

 ˘ם.ונטמן במערה  ,˙ר"‡ע„ לפטיר˙ו ב˘נ˙ ה˙יי˘ב בעיר ˆפ˙ 

 ע˘ ה‡„מהרהˆל˙ ˜הל מרעי˙ו מ

לחורבן ‚„ול  ˘‚רמה הי˙ה רעי„˙ ‡„מה נור‡הב˘נה ˙˜ˆ"ז  כט.

, וכ˘הו‡ ˙פיל˙ מנחה, וב‡ו˙ה ˘עה הרב היה בע˙ לעיר ˆפ˙

˜ר‡ לכל המ˙פללים ˘ל‡ י„ע ברוח ˜„˘ו ˘עומ„ לה‚יע רע˘, 

וב˘ע˙ הרע˘ ה˘˙טח , ‡ל‡ יבו‡ו ˜רוב ‡ליו ˙הכנס˙ ינוסו מבי

 ,ıהיה ˜רוב לרבנו נ˘‡ר מבנין בי˙ הכנס˙ ˆי חו‡כן על ה‡ר˘

, בי˙ הכנס˙ והחˆי ה˘ני נחרב ,יˆלוב˘לימו˙ו וכל המ˙פללים נ

  .מˆבה המעי„ה על הנס ה‚„ול י˘נה פ˙חוובע„ היום ˜יים 

 טלו˙"בה˙"כח ה

, ˘הב˙ עין הסביר ‡˙ ו˘מע˙י מהרב ‡לימלך בי„רמן ˘ליט"‡ ל.

טעמו למה ה˘˙טח על ה‡רı, כי ר‡ה ˘ה„בר היה ˘ל‡ כ„רך 

ה˘טן ב„בר להחריב  „הטבע, ‡ל‡ ‡בנים נפלו מˆ„ לˆ„, והבין ˘י

ופן כזה ‡ין עˆה מלב„ ה"ה˙בטלו˙", לכן ה˘˙טח ‡˙ העיר, וב‡

̇ ‚מורה, כ„רך ˘נה‚ רב ‡ח‡ בר יע˜ב כמסופר  על ה‡רı בה˙בטלו

 .זכו˙ו ˙‚ן עלינו ועל כל י˘ר‡ל˘ ר"יה. („ף כט:)ב˜י„ו˘ין 

 

 הגליון יו"ל בחסות

 

הגליון יו"ל בחסות

 הגליון בחסות:

 

 

 !חדש בלוד
 ,תשמישי קדושה ושיווק מוצרי צריכה בסיסיים לבית

 שלכם ובשבילכם | הכל במקום אחד

 לוד 3רחוב רמז 
 055-2280019חנה   052-8301603עופר 

 

 ˘ל מורנו ‰רב ˘ליט"‡ ˘יעורי ‰˙ור‰ ‰˜בועים
 

 השיעור המרכזי - יום ראשון
 , בבית הכנסת "תפילה למשה"

 19:00בשעה . , לוד3רח' המצביאים 
 

 יום רביעי
 , כולל "רבי אליעזר הגדול"

 20:00בשעה . , לוד14רח' רמז 
 

 יום חמישי
 , בית המדרש "יביע אומר"

 19:00בשעה . שדרת בתי הכנסת, לוד
 

 שבת קודש
 בביהמ"ד יביע אומר 13:30שעה 

 בביהכנ"ס תפילה למשה 14:45שעה 
 

 *6761להאזנה לשידור חי בקול הלשון 
 

  33שלוחה  03-617-1068לארכיון השיעורים: 

 

 ומשפחתהתחי',  מאי בת מזללהצלחת הגליון 
 לברכה לעבודתו יתברך. השי"ת ימלא משאלותיה לטובה ו

 הגליון יו"ל ע"י כולל "פלא יועץ" לוד

 058-445-6041 והוראות קבע: שותפותל

 058-764-7844: םשיעורימורנו הרב להזמנת ל

 r7647844@gmail.com: לשאלות ובכל עניני הגליון

 054-859-0021והקלדה: הרב יהונתן שמאי כתיבת השיעור 


