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שעור מורינו הרב יהודה גנס שליט"א שבת מק ס"ט:
איתא בגמרא )שבת כג :(.נשי חייבות בנר חנוכה ,שא ה היו באותו
הנס ,וכ פסקו בטור ושו"ע )סימ תרע"ה(.
ויש לעיי הא נשי חייבות באמירת הלל בחנוכה ,דמצינו לגבי הלל בליל
הסדר שנשי מחוייבות לאומרו מטע שהיו באותו הנס ,וכדכתבו התוס'
בסוכה )ד לח ,(.ולכאורה מאי שנא הלל בחנוכה מהלל בליל הסדר.
ובספר מקור חיי לבעל החוות יאיר )סימ תרמ"ד( כתב שבאמת חייבות
הנשי באמירת הלל בחנוכה.
אמנ כבר הקשו על דבריו מדברי הרמב" פ"ג מחנוכה הי"ד ,שכתב שמי
שהיה עבד או אשה מקרי אותו עונה אחריה מה שה אומרי )ואינו
יכול לצאת ידי חובה על ידיה( ,ודברי ש ה ג על הלל בחנוכה,
וא"כ נראה שנשי פטורות מהלל בחנוכה) .וג מנהג ספרד שאי הנשי
מברכות על הלל בחנוכה( .אול בטע הדבר צ"ע.
והנה בגמ' בפסחי )ד קיז (.אמרו שחכמי תקנו הלל לישראל על כל
פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבוא וכו' .הרי דב' סבות ישנ לחיוב
אמירת הלל ,הלל דמועדי )על כל פרק ופרק( ,והלל על נס של הצלה
מצרה )על כל צרה וצרה( .ויש לעניי הא הלל דחנוכה הוא מדי הלל דנס
או מדי הלל דמועדי.
ובגמ' בערכי אמרו דדוקא חג שנקרא מועד ואסור בעשיית מלאכה
חייבי לומר בו הלל ,והקשו מהלל דחנוכה ותירצו דשאני הת משו
ניסא.
ובפשטות כוונת הגמ' היא דהלל דחנוכה הוא מדי הלל דנס ולא משו
הלל דמועד.
אול בתוס' בתענית כתבו דמה דאומרי הלל בחנוכה כל יו ולא די
לומר הלל יו אחד ,זהו משו שמכיו שהנס נוס בכל יו חשוב כל יו
כיו"ט לעצמו ,הרי מבואר בתוס' שכווונת הגמ' בערכי היא שמשו הנס
החשיבו את חנוכה כיו"ט לעני הלל ,ודי ההלל הוא ככל הלל דיו טוב.
ג רש"י בשבת )ד כא (:כתב ,וז"ל :ועשאו ימי טובי בהלל והודאה,
לא שאסורי במלאכה ,שלא נקבעו אלא לקרות הלל ולומר על הניסי
בהודאה ,עכ"ל .ומשמע מלשונו שהימי נקבעו לימי טובי לעני זה
שאומרי בה הלל וכו' ,הרי דההלל הוא מדי היו"ט ,וכנ"ל.
)אמנ ברש"י פסחי קיז .ד"ה ועל כל צרה ,נראה לכאורה להיפ" .ואולי
כוונתו ש על השנה הראשונה כשניצלו מהיווני ,וצ"ע(.
ולהנ"ל י"ל דזהו הטע דנשי פטורות מהלל בחנוכה ,דמשו "א ה היו
באותו הנס" חייבו אות במצוות שבאות להודות על הנס ,אבל כא שהנס
היה סבה לקביעות יו"ט וההלל הוא הלל דיו"ט ,שוב פטורות ככל מצות
עשה שהזמ גרמא.
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)שוב מצאתי שכיוונתי בעיקר הדברי לדברי מר הגרש"ז אויערבא"
זצ"ל ,יעוי בהליכות שלמה פי"ז ה"ו(.
והנה בשער הציו סימ תרע"ו ס"ק ג' הסתפק באד שאי באפשרותו
להדליק נרות חנוכה ולא לראות הנרות ,הא יבר" שהחיינו על עיצומ
של ימי החנוכה .והביא בש המאירי שי לבר" ,יעוש"ה.
ויש לעיי ,דהלא השמה בימי החנוכה עיקרה איסור הספד ותענית כלל
ימי מגילת תענית ,וכמבואר בגמ' בר"ה ,וא"כ כמו שפשוט שלא היו
אומרי שהחיינו בכל ימי מגילת תענית ,מהיכא תיתי דבחנוכה ישנה
חובה לבר" שהחיינו) .והלא אפי' בר"ה ויוה"כ איבעיא לגמ' בעירובי מ:
א יש לומר שהחיינו ,יעו"ש(.
אול למה שנתבאר שבחנוכה ,מלבד איסור ההספד ותענית ,הוא ג יו"ט
לעני אמירת הלל ,שמא מטע זה יש לחייבו בשהחיינו יותר מאשר כל
ימי מגילת תענית.
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