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בס"ד שעור מורה מורינו הרב יהודה גנס שליט"א שבת מק  חנוכה תשע"ו:
א.

ב.
ג.

ד.

ה.

ו.

הא נשי חייבות באמירת הלל בחנוכה
כתב הרמב" בהלכות חנוכה וז"ל" :בכל יו ויו משמונת הימי האלו גומרי את
ההלל ..וא היה המקרא את ההלל קט או עבד או אשה עונה אחריה מה שה
אומרי מלה מלה בכל ההלל"...
ומבואר א"כ מדברי הרמב" שנשי פטורות מקריאת ההלל בחנוכה )ולכ אינ
יכולות להוציא את האנשי.(1
ואמנ כבר תמהו האחרוני שהלא קיי"ל שנשי חייבות בנר חנוכה משו שא" ה
היו באותו הנס ,ומדוע א"כ לא יתחייבו הנשי באמירת הלל בחנוכה מאותו הטע.
והנה לעני אמירת ההלל מצינו ב' אופני חיוב :א[ שהזמ מחייב ,ובכל מועד יש לומר
הלל .ב[ בזמ שנושעי מצרה חובה לומר הלל .וכדאמרו בגמרא" :2נביאי שביניה
תקנו לה לישראל שייהו אומרי אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה שלא תבוא
עליה ולכשנגאלי אומרי אותו על גאולת".
ויש להסתפק הא אמירת ההלל בחנוכה יסודה מדי הלל על נס או מדי הלל דיו"ט,
דהנה בגמ' במסכת ערכי 3אמרו שא" שחנוכה אינו מועד אומרי בו הלל משו
ניסא ,ולכאו' משמע מזה דהלל דחנוכה יסודו מדי גאולה על הצרה) ,שכש שבאותו
הדור אמרו הלל כשנגאלו תיקנו לומר כ בכל שנה( ,ולא מדי הלל דיו"ט ,וצ"ע בזה.
אול התוספות במסכת תענית 4כתבו וז"ל" :ויו טוב הראשו של פסח הוא גומר
הלל ,אבל שמונה ימי פסח לא ,משו דלא דמי לחנוכה וסוכות דחנוכה דינא לגמור
הלל דכל הח' ימי היה הנס מתגדל והיה כל חד וחד יו טוב ,"..ומבואר א"כ מדברי
התו' דהלל דחנוכה דינו הוא משו הלל דמועד ,ומחמת הנס תיקנו שימי חנוכה
יחשבו לעני זה כיו טוב לחייב בה לומר הלל.5
ולפי"ז יתכ שזהו הביאור מדוע לא חייבו את הנשי באמירת הלל בחנוכה ,די"ל דאי
הנשי חייבות רק בהדלקת נרות והודאה על הנס ,אבל באמירת ההלל שיסוד החיוב
הוא דהוי כיו"ט ,שוה דינ בזה לדינ בכל מצוות עשה שאי הזמ גרמא שאינ
חייבות בה.6

 1ולמנהג ספרד שאין הנשים מברכות על מ"ע שהז"ג ,אין לנשים לברך על ההלל בחנוכה.
 2פסחים קיז.
 3דף י'.
 4דף כ"כ :ד"ה ויום טוב.
5
אמנם ברש"י וברשב"ם פירשו בפסחים קי"ז עח הא דכל צרה וכו' "כגון חנוכה" ,ומשמע לכאו' דפליגי על התו',
וס"ל דמדין הלל דצרה הוא ,ואולי כוונתם רק על ההלל שאמרו בזמן הנס בזמן החשמונאים ,וצ"ע.
 6שוב ראיתי כעין מש"כ ,במנחת שלמה תנינא סימן נ"ח אות ה'] .ועיין גם בספר חזון עובדיה חנוכה מעמוד רי"ג
ואילך הרבה מראי מקומות בנידון.
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בגדר החובה לבר +שהחינו בחנוכה
ז .בשער הציו כתב להסתפק בדי אד ששכח לבר +שהחינו בכל שמונת הלילות ,או
אד שאינו יכול להדליק נרות חנוכה ,הא חייב לבר +שהחינו על ימי החנוכה
שהגיעו ,או שהחובה לבר +שהחינו אינה אלא מחמת מצות ההדלקה שהיא מצוה
הבאה מזמ לזמ.
וז"ל השעה"צ :אמנ א אירע זה בליל שמיני )ששכח לומר שהחינו עד אחר
ההדלקה( וממילא יתבטל לגמרי ברכת שהחינו צ"ע ,דאפשר דכמו דבעלמא קיי"ל
דזמ אומרו אפי' בשוק דהוא קאי על עצ היו טוב ,אפשר דה"ה בזה דקאי על עצ
הזמ דחנוכה דנעשו בו נסי ונפלאות ,אלא דלכתחילה סמכו זה על זמ דהדלקה,
וכעי סברתי נמצא במאירי ,...וצ"ע".
7
וכעי זה כתב בביאור הלכה בהלכות פורי להסתפק בזה ,והביא ש שהריעב"
כתב שא" מי שאי לו מגילה חייב בברכת שהחינו היו שבו נעשה הנס ,והסיק ג
ש הבה"ל שצ"ע לעני מעשה ,עייש"ה.
ח .ולכאו' עיקר הספק בזה צ"ע ,דהלא יו"ט דחנוכה לכאו' אינו אלא לעני איסור הספד
ותענית ,וכשאר ימי מגילת תענית שנהגו בימי בית שני ,שבודאי לא היו מברכי בה
שהחינו ,ומה"ת לחייב שהחינו בחנוכה מחמת יומא דקגרי.
ט .ולהנ"ל שג חובת ההלל יסודה מדי יו טוב מתיישבי קצת הדברי ,שחנוכה הוא
יו טוב במקצת ,וכלשו הגמ' שהימי ה "ימי טובי בהלל והודאה" ,והרי היו
הוא במקצת כמועד שחייבי לומר בו שהחינו.8
י .אול יש להעיר בזה ,דהנה בשלח ערו 9+לגבי ברכת הרואה כתב וז"ל" :מי שלא
הדליק ואינו עתיד להדליק באותו הלילה וג אי מדליקי עליו בתו +ביתו ,כשרואה
נר חנוכה מבר +שעשה ניסי ,ובליל הראשו מבר +ג שהחינו."...
ומבואר א"כ מדברי השו"ע שמי שמדליקי עליו בתו +ביתו פטור מברכת שעשה
ניסי ומברכת שהחינו] ,ופסק בזה השו"ע להקל כדעת הרשב"א והר" וסייעת,
ודלא כהרמב" וסייעתו שחייבו את הרואה בברכות הנ"ל א" כשהדליקו עליו בתו+
ביתו[.
יא .ולכאו' מתבאר מזה שברכת שהחינו אינה אלא מחמת המצוה ,ולכ שיי +לומר
שאשתו המדלקת עליו ,כש שפוטרתו מ המצוה פוטרתו א" מברכת שהחינו ,אול
א שהחינו הינו ג מדי היו ,לכאו' לא יתכ שאשתו תפטרנו מחובה זו ,וכש
שאינה יכולה לפוטרו מחובת תפילה ,וכש שפשוט שבליל יו"ט אשה שברכה
 7סי' תרצ"ב סעיף א' ד"ה ושהחינו.
 8והנה בעירובין בדף מ :הסתפקו בגמ' אם חובה לומר הלל בר"ה ויו"כ ,האם אין חובה משום שאינם רגלים ,או
דכיון דמזמן לזמן קאתו חובה לומר בהם הלל ,ומסקי דחובה לומר בהם ,ומשמע לכאו' דבחנוכה ופורים אין
לומר ,דאף בר"ה ויו"כ הסתפקו אם לומר .אמנם י"ל למאירי ודעימיה דהא בהא תליא ,ולאחר שמסקי' שחובה
לומר בר"ה ויו"כ דמזמן לזמן קאתו ה"ה בחנוכה.
ולכאו' יש מקום לדון על צד נוסף ,שאף אין חובה לומר הלל בחנוכה ופורים ,מ"מ מותר לומר ,וכמ"ש שם בגמ'
בעירובין שאף אם אין חובה לומר בר"ה ויו"כ שהחינו ,מ"מ מותר לומר דלא גרע מקרא חדתא ,ועיין.
 9סי' תרע"ו סעיף ג'.
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שהחינו הבדלקת הנרות לא תפטור את בעלה מחובת אמירת שהחינו בקידוש ,וא"כ
להלכה לכאו' אי מקו לספיקו של השעה"צ ,וצע"ג בזה.
יב .ומאיד +מצינו הלכה נוספת בשלח ערו +ש לגבי ברכת הרואה ,דכתב ש השו"ע
וז"ל" :וא אחר כ +בליל שני או שלישי בא להדליק ]לאחר שבר +שהחינו ביו
הראשו מדי הרואה[ אינו חוזר ומבר +שהחינו".
10
ומקור הדברי להלכה זו הוא מדברי המהר" בתשובתו  ,שכתב ש וז"ל" :הרואה
שביר +זמ בליל ראשו ולא הדליק ובליל שני או שלישי בא להדליק אינו חוזר ומבר+
זמ ,דקיי"ל זמ אומרו אפילו בשוק ואינו צרי +לחזור ולאמרו על הכוס".
11
ובפשטות כוונת המהר" שאי ברכת שהחינו אלא מחמת היו ולא מחמת המצוה ,
ולכ כל שבר +על הראיה דיו ,דלא גרע מא היה מבר +בשוק ,אול א נימא
שהשהחינו מחמת המצוה לא מובנת ראיתו כלל ,דהלא לכאו' דינו כמי שירדו גשמי
בליל א' של סוכות וקידש בביתו ובר +שהחינו מחמת היו שכשנכנס לסוכה
כשיפסקו הגשמי יחזור ויבר +שהחינו על מצות הסוכה] ,וא" שי"ל דכא גרע
דסוכ"ס ביר +על הראיה ,מ"מ ראייתו מבר +בשוק שמיירי בשהחינו דיומא ,אינה
מובנת כלל ,א השהחינו מחמת המצוה.[12
וא"כ פסקי השו"ע לכאו' נראי כסותרי אהדדי ,דמצד א' פסק כרשב"א שמי
שמדליקי עליו בתו +ביתו לא יבר +שהחינו ,שלכאו' אי זה אלא לצד ששהחינו
מחמת המצוה קאתי ,ומאיד +פסק כמהר" שא בר +על הראיה לא יחזור ויבר+
שהחינו על ההדלקה ,שפסק זה לכאו' הוא לפי הצד ששהחינו מחמת יומא ,ואי +פסק
השו"ע באותו מקו ב' פסקי דלכאו' סתרי זה לזה ,וצ"ע בזה.13

10

דפוס פראג סימן נ"ז.
11
אמנם הסברא בזה צ"ע ,דלכאו' המצוה שבאה מזמן לזמן ודאי מחייבת שהחינו] ,ולא הסתפק בשעה"צ אלא
אם יש חובת שהחינו גם מחמת היום ,אולם מדוע נקט המהר"ם שאין השהחינו רק מחמת היום ,וצ"ב.
12
ועיין גם בשו"ת זרע אמת ]הביאוהו השע"ת סימן תרע"א ס"ק י"א והמ"ב שם ס"ק מ"ה[ שכתב שמי שברך
שהחינו על ההדלקה בביהכ"נ לא יחזור ויברך בביתו ,ועיי"ש שסברתו היא משום דלא גרע מברך בשוק,
וכסברת המהר"ם ,וגם בזה צ"ע מדברי הרשב"א והר"ן ,דלסברתם דהברכה על המצוה י"ל דלא נפטר בברכת
שהחינו שברך בביהכ"נ שאינה אלא ממנהג ,ועיין.
 13ואולי ס"ל לשו"ע דמדין ספק ברכות להקל אין לברך לא כאן ולא כאן.
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