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 """"לראותם בלבדלראותם בלבדלראותם בלבדלראותם בלבד""""    ----נרות חנוכה  נרות חנוכה  נרות חנוכה  נרות חנוכה  
 

 הנרות הללו קדש הם 
  אלא לראותם בלבד ,ואין לנו רשות להשתמש בהם

 . על נסיך ועל נפלאותיך,כדי להודות ולהלל לשמך הגדול
 

 חנוכה מבטא את ההלכה האוסרת שימוש בנרות 1המוכר לנו היטב מסדר הדלקת נרות החנוכהפיוט זה 
במאמר זה אנו מבקשים לדון בשאלה האם כוונת הפייטן .  ומתירה ראיית הנרות בלבד,והנאה מהם

 ראייה של חיובחיובחיובחיובאו שמא מדובר ב,  אך לא שימוש של הנאה בהם,הייתה להתיר הסתכלות וראיית הנרות
 .נרות החנוכה

ורה שאכן יש מצווה לשונה של הסוגייה התלמודית במסכת שבת העוסקת בענייני חנוכה מורה לכא
ילו רב יהודה או, "הרואה נר חנוכה צריך לברך"ירמיה ' כך קובע האמורא ר. מיוחדת בראייתם של הנרות

ובשאר ימי החנוכה על הרואה , שעשה ִנסים ושהחָינו: קובע שהרואה ביום הראשון מברך שתי ברכות
ם מנוסחת ההלכה בלשונו של כך ג. שעשה ִנסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה: לברך ברכה אחת

 :ד,  גם בהלכות חנוכה"הרמב
והמדליק אותה בלילה הראשון מברך שלש , כל שחייב בקריאת המגילה חייב בהדלקת נר חנוכה

ה שעשה נסים לאבותינו "מ' י אל"בא, ו להדליק נר שלחנוכה"ה אקב"י אמ"בא: ברכות ואלו הן
וכל הרואה אותה ולא , לזמן הזה' והגי' יימה שהחיינו וק"מ' י אל"בא, בימים ההם בזמן הזה

ובשאר הלילות המדליק מברך שתים , שעשה נסים לאבותינו ושהחיינו: מברך שתים, בירך
 . שאין מברכין שהחיינו אלא בלילה הראשון, והרואה מברך אחת

יה סעד' כמו רב עמרם גאון ור, אף שולבה בסידור הגאוניםוהלכה זאת הוזכרה בדברי השולחן ערוך 
 ".שעשה ִנסים לאבותינו"שניסחו בסידוריהם את חובתו של הרואה לברך ברכת , גאון

מנותקת מחובת הדלקת נר , האם מצוות הראייה עומדת בפני עצמה, דומני שיש לדייק כאן ולשאול
חייב לראות נר חנוכה ולברך , ואף מי שכבר יצא ידי חובת נר חנוכה בכך שהדליקו עליו בביתו, חנוכה
. או שמא מצווה זו של ראייה והברכה עליה היא חלק ממצוות ההדלקה, "שעשה ִנסים" ברכת עליו
מי שמסיבה כל שהיא אינו יכול להדליק ואין אילו ו,  מי שיכול חייב להדליק ולברך כל הברכות,כלומר

חנוכה  אך אם יצא ידי חובת נר . מברך לפחות על הראייה-והוא רואה נר חנוכה , מדליקין עליו בביתו
 . אינו חייב עוד בראיית הנר, בנר שהדליקו עליו בביתו

 :לטעמי מצינו בנושא זה שלש שיטות בדברי הראשונים
 :א בחידושיו למסכת שבת כתב בסוגיית החנוכה  את הדברים הבאים"הרשב

הא לאו הכי , בשלא הדליקו עליו בתוך ביתו ואינו עתיד להדליק הלילה) מסתבר הדבר(מסתברא 
 . שלא מצינו יוצא מן המצווה וחוזר ומברך על הראייה, אינו צריך לברך)  ןבלא כ(

                                                           
נוסחה מקוצרת מוכרת לנו . ש בפרק שני של מסכת שבת וראשונים נוספים"ו והרא,מסכת סופרים ככתוב בעל פי ה  1

 .מספר האבודרהם
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אף שהוא לא היה בבית , א מי שכבר קיים מצוות נר חנוכה על ידי שהדליקו עליו בביתו"לדעת הרשב
וגם לא שמע את , משך הזמן שבו היו הנרות דלוקיםבשעה שהדליקו שם נר חנוכה ולא שהה בבית 

ברור ". שעשה ִנסים לאבותינו" אינו חייב לראות נרות חנוכה ולברך עליהם -  הנרותהברכות ולא ראה את
אך מי שלא הדליק ולא ידליקו עליו ,  בנרמעשה ההדלקהמעשה ההדלקהמעשה ההדלקהמעשה ההדלקהא עיקר המצווה היא "שלדעת הרשב, כ"א

מדובר בדרגה נחותה יותר של מצוות ההדלקה  של נר . יעשה המצווה בנרות לפחות בראייתם, בביתו
 .חנוכה

 :א"ע, גם שיטתם של ראשונים אחרים כדוגמת התוספות במסכת סוכה מוזאת 
אלא גבי נר ,  בשאר מצות כגון לולב וסוכה לא תיקנו לברך לרואה.הרואה נר של חנוכה צריך לברך

, חנוכה משום חביבות הנס וגם משום שיש כמה בני אדם שאין להם בתים ואין בידם לקיים המצוה
 .וטעם ראשון ניחא

את פשטות לשונו של בעל השולחן ערוך והטור בדיני החנוכה וכך נוסחה הלכה זאת בהלכות נראה שז
2,יעקב מליסא' כדוגמת ר, התפילה שבתוך סידור גדולי האחרונים

 : כתב"דרך חיים"בסידורו ש 
כגון שהוא בספינה וכיוצא בו ואין עתיד להדליק באותו לילה וגם אין מדליקין עליו , מי שלא הדליק

 . כשרואה נר חנוכה מברך שעשה ִנסים,ובבית
בחידושיו לסוגיית . מנחם המאירי בספרו בית הבחירה' ל היא שיטתו של ר"שיטה החולקת לגמרי על הנ

 :חנוכה שבפרק במה מדליקין הוא כותב
יש אומרים שמברך לעצמו שעשה ִנסים , מי שאין לו להדליק ואינו במקום שיהא אפשר לו לראות

 .והדברים נראים, ושעשה ִנסים בכל הלילות,  הראשונהושהחיינו בלילה
 ויכול לברכה אף מי שהדליקו ,ברכת שעשה ִנסים אינה קשורה דווקא בראיית נר חנוכה, לדעת המאירי

לדעתו חנוכה . לא נרות שבביתו ולא נרות שאחרים ידליקו, עליו בביתו והוא לא יראה כלל את הנרות
והסיבה , )ברכת שהחיינו ,וביום הראשון אף ברכת הזמן(ה ִנסים הוא יום שיש בו חיוב אמירת שעש

 הרואה מקום :מעין, לברכה רכה זו בזמן הדלקת הנרות היא משום שזה הזמן הראוי ביותרבשמברכים 
שמי , ואכן יש מן האחרונים שלמדו מדבריו אלה של המאירי. מברך ברכת שעשה ִנסים, שנעשה בו נס

ויש מי , מפני תקפו של נס" החיינו" יברך באותו היום ברכת ש- בה בפורים שאין לו מגילה כשרה לקרוא
 שאין ברכות אלה , מכל מקום יש להבין מתוך דברי המאירי3.שמוסיף שאף מברך שעשה ִנסים לאבותינו

, ומה שהוזכר בתלמוד שהרואה מברך שתיים, באות על ראיית הנרות ושאין מצווה מיוחדת בראיית הנר
אך אין קיומם של , ד ללמד שהמקום הראוי ביותר לברך ברכת שעשה ִנסים הוא מול הנרותכוונת התלמו

 .הנרות מעכב את הברכה
שיטת בעל השולחן ערוך היא שיש לברך את כל . דבריו של המאירי יש גם נפקות מעשית נוספתל

עובר "ברכות תהיינה ה ומפרשי השולחן ביארו שאנו מבקשים ש, הדלקת הנרקודםקודםקודםקודםהברכות כולם 
 :אך המאירי כתב בנושא זה.  קודם מעשה המצווה-" לעשייתן

בשעה שהוא רואה כל מה שהוא חייב , יש מדקדקים לברך להדליק בראשונה ושעשה ִנסים באחרונה
ראוי לברך בתחילתו ) נר של חנוכה(להדליק ) ברכת(ומכל מקום . ואיני רואה הכרח בכך, להדליק

 .מטעם עובר לעשייתן
שהרי לדעתו רק ברכת ,  שאין צורך להקפיד שכל הברכות יבורכו קודם ההדלקה- ריכוונת המאי

אך המאירי ראה צורך להדגיש שאין חשיבות . היא הברכה על מעשה ההדלקה" להדליק נר של חנוכה"
 .ברכה על הראייה" שעשה ִנסים" מכיוון שאין ברכת ,לשאלת העיתוי באמירת הברכות

 . שיטתו של המרדכי-שלישית בסוגייה זו מצינו גם שיטה 
שסיפר שבהיותו תלמיד בבית רבותיו היה נוהג לתת פרוטה , ודמזירא בתל'  התייחס לדברי ר4המרדכי

 פסק מלתת את 5,אך משעה שנשא אישה. ולהשתתף אתם בהוצאות על השמן שהדליקו לכבוד החנוכה
 :וכאן העיר המרדכי. ר חנוכה ובזה יצא ידי חובת נ,אותה פרוטה משום שאשתו הדליקה עליו בביתו
ומכל מקום ) מדליקים עלי בביתי, לקמן מסיק התלמוד(לקמן מסיק קא מדליקי עלאי בגו ביתאי 

מברך שתיים ומכאן ואילך ) ביום הראשון(הרואה יומא קמא ): להלן(צריך לראות כדאמר לקמן 
 .אחת

                                                           
לשולחן חוות דעת חוות דעת חוות דעת חוות דעת ו, לשולחן ערוך חושן משפט נתיבות המשפטנתיבות המשפטנתיבות המשפטנתיבות המשפטסם בקהילות ישראל בספרו יעקב מליסא נתפר' ר  2 

 .ערוך יורה דעה
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 .ה שהחיינו"וביאור הלכה שם ד' ק א"ב ס"הלכות מגילה סימן תרצ, משנה ברורה 

 
4

ר מרדכי שאמר "יצחק ב' שהביא דברי ר) בסוגיית נר חנוכה בדף כג במסכת שבת(י "המרדכי התייחס בדבריו לדברי רש 
 .יעקב בן יקר שברכת שעשה ִנסים למי שלא הדליק עדיין ושאין דעתו להדליק' בשם ר
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 .גם כשהיה בבית רבותיו 
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ם מי שיצא ידי חובת נר חנוכה על על כן ג. ה נפרדת בראיית הנרותומדבריו עולה שבנר חנוכה יש מצו
כנגד  ("שעשה ִנסים"יהיה חייב לראות נרות חנוכה ולברך עליהם , ידי אנשי ביתו שהדליקו בשבילו

ראייתו ). כנגד שיטת המאירי( אם לא יראה את הנרות לא יוכל לברך עליהם , ומאידך.)א"שיטת הרשב
השנייה שבהן היא ברכת הזמן ש ,תי ברכותשל המרדכי היא מן העובדה שהרואה ביום הראשון מברך ש

, ברכת הזמן עשויה להיות ברכה על המצווה).  בספרות ההלכתית"שהחיינו"נוייה של ברכת יכך הוא כ(
בזמן הדלקת הנרות יש לאומרה ש" על הִנסים "תמה היא ברכ, ואם כן יש מקום לשאול, אך גם על היום

שאכן יש , ירמיה'  שזה היה חידושו של ר,יך להסיק אם כןצר. מי שאינו מדליקלגם , או בזמן ראיית הנר
שעשה ִנסים "זהו תפקידה של הברכה .  ואף ראוי לברך על הראייה, נרות חנוכהלראותלראותלראותלראותמצווה נפרדת 

 . שאנו מוסיפים לברכה על הדלקת הנרות"לאבותינו
ד משנה שטען ובכללם בעל המגי, הסכימו לה מגדולי הפוסקים, אף ששיטה זאת מחודשת היא ביותר

 .שהרואה צריך לברך, ירמיה' והוסיף שרק כך ראוי להבין את מימרת ר, ם"שהיא גם שיטת הרמב
 : )ה"סימן פ(וכתב ,  קיצור הלכות החנוכה בתוך ספר תשובותיושהוסיף ,ל"כך היה סבור גם המהרש

 עליו יכול  ואכסנאי הנשוי אם אינו יודע שאשתו מדליקה,ואיש ואשתו בודאי מספיק להם נר אחד
 ,  אבל אם יודע בבירור שהיא מדלקת עליו אין לו לדלוק אם לא שהוא בבית יחידי,להדליק ולברך

 . ומשום הרואה ידליקומשום הרואה ידליקומשום הרואה ידליקומשום הרואה ידליק
ולמעשה נתקבלה  ,ציין כמה מן הראשונים שקבלו את דעתו של המרדכי להלכהמהגאון מוילנא אף הוא 

 . ובעל האליה רבהבעל הפרי חדש, ח"שיטה זו על ידי גדולי האחרונים כמו הב
 

 להביט רשותרשותרשותרשות רק נת מצייה אינ"אין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד"האמירה  -לסיכום 
והתקשרות עם הִנסים שנעשו לאבותינו בימים , בנרותלהלכה הסתכלות והתבוננות מחייבת אלא , בנרות

 .ההם בזמן הזה
 

 ץ"הרב אהרן כ
 ראש המכון הגבוה לתורה


