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 אמה מעשרים למטה שהדליקן חנוכה נרות
 ורהפטיג איתמר

 

 (:ו' סע, תרעא' סי, ח"או) אמה מעשרים למעלה חנוכה נרות להדליק שאסור ערוך בשולחן נפסק
 . יצא לא – אמה מעשרים למעלה מניחו אם

 

 (:ב"ע כא שבת) בתלמוד זו הלכה מקור
 

 מעשרים למעלה שהניחה חנוכה של נר: תנחום דרבי משמיה מניומי בר נתן רב דרש: כהנא רב אמר
 . וכמבוי כסוכה, פסולה – אמה

 

 : אתר על י"רש ומפרש
 

 . ניסא פרסומי וליכא, אמה מעשרים למעלה עינא בה שלטא דלא
 

 שולטת העין שאין מפני, אמה מעשרים למעלה המונח חנוכה בנר הדלקה חובת ידי יוצא אדם אין, כלומר
 .זה בגובה

, הרחוב משפת אמה מעשרים נמוך במקום חנוכה נרות אדם הדליק אם הדין מה: השאלה ונשאלת
 בתוך להדליק א"הרמ היתר על לסמוך רוצה שאינו תחתון ודייר, הרבים מרשות למטה גם בתים יש שהרי
 כך 2?חובתו ידי יצא ביתו בחלון שמדליק מי האם, ושבים העוברים כלפי ניסא בפרסומי מעוניין אלא 1הבית

 האם, ממנו ולמטה הגשר מן למעלה דירות בו שיש קומתי-רב בית לאמצע הרחוב מן מוביל כשגשר למשל
 ?הגשר על ההולכים ראיית על לסמוך רשאי אמה מעשרים למטה הגר דייר

ַוִּיָּקֻחהּו ַוַּיְׁשִלכּו ֹאתֹו ַהֹּבָרה ְוַהּבֹור " לפסוק בפירושו" תמימה תורה" בעל אגב כבדרך נזקק זו לשאלה
 רב דרש: כהנא רב ואמר(: "ב"ע כא שבת) הגמרא דרשת את שהביא לאחר(. כד:לז' בר) "ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִים

 איני', קֵר  והבור' שנאמר ממשמע'? יםמָ  בו אין קֵר  והבור' דכתיב מאי: תנחום דרב משמיה מניומי בר נתן
 וזה". בו יש ועקרבים נחשים אבל, בו אין מים'? יםמָ  בו אין' לומר תלמוד מה אלא? מים בו שאין יודע

 (:כ אות, כד:לז' בר, תמימה תורה) לשונו
 זו עצה פ"ע חשב שהרי 3,ועקרבים נחשים יש שבבור ידעו לא ואחיו שראובן[ לומר וצריך]= ל"וצ

 גדול זכותו כ"א, ודאית סכנה ממקום שנצל כ"אח וראו יודעים היו אלו, אחיו וגם. אביו אל להשיבו
 נבוכדנצר אפילו הלא כי, למדינים במכירה, בקרי כ"אח עמו הולכים היו לא בודאי הלא ואז, מאד

                                                           
   משפטי ארץ' עפרה, מכון צומת אלון שבותאוניברסיטת בר אילן , המחלקה למשפטיםאיתמר ורהפטיגהרב ד"ר' ,. 
 (.ז, ח תרעא"או)" כלל ה"ר לבני היכר ואין בפנים מדליקין שכולנו, הזה בזמן ומיהו" כפי שכתב:  1
 רואים לרחוב שמעבר העליונים שהדיירים מפני, ניסא פרסומי בעניין מקל ישראלי ש"הגר, גבוהה בקומה שגר למי ביחס  2

 בגדר דירותיהם ואין, יחידים הם לרחוב ממול שהדיירים מפני, עליו חולקים אלישיב ש"והגרי אליהו מ"הגר אבל, נרו את
  .כט' עמ, ס"תש ירושלים, מתוקנת שלישית מהדורה, חנוכה הלכות, קדש מקראי, הררי משה הרב דעת ראה. הרבים רשות

 .שם בשבת א"ריטבה כתב וכן  3



2 
 

 תשובה הרהר, האש מכבשן שנצולו ועזריה מישאל לחנניה שראה אחרי ז"בכ, מוחלט רשע' שהי
 שכתב מה לפי כי, הבור שבתוך מה ראו לא אם יפלא ולא. יעקב בני[ שכן וכל]= כ"וכש, בלבו

 כ"א', וישליכו' דכתיב, וכאן, אמה מעשרים פחות השלכה דאין, קמא פרק סוף תמיד למסכת המפרש
 כמו, שולטת אדם של עינו אין מעשרים דלמעלה לן וקיימא, ויותר אמה עשרים עמוק הבור היה

 נר הדין עם בגמרא זו דרשא ושייכות סמיכות זה לפי לכוין ויש] וסוכה חנוכה נר לענין לן דקיימא
 שנאמרו הסמיכות ולבד. עינא בה שלטא דלא משום פסולה אמה מעשרים למעלה שהניחה חנוכה

 אמה מעשרים דלמעלה להורות, שוה שניהם דטעם משום עוד לומר יש, אמורא מחד הענינים שני
 [.ק"ודו. שולטת העין אין

 

  .למטה ולא למעלה לא שולטת העין אין אמה עשרים שבמרחק הוכחה לפנינו הרי
 

 : האומר, ל"זצ אלישיב ש"הגרי של מאמרו מובא 4",שאול נר" הזיכרון בספר והנה
 

 יותר אף שלטא ודאי למטה...דמהני מסתבר הרבים מרשות למטה שמניחו דהיכא לומר נראה
 . אמה מעשרים

 הנחשים את ראה שלא שוודאי, ראובן מפרשת" תמימה תורה" בעל של בדיוקו מתקשה עצמו שהוא אלא
 . אמה מעשרים יותר עמוק היה שהבור מפני, והעקרבים

 

 :וישב בפרשת אומר 5"יהודה ויאמר" בספר
 

 לנרות ראיה מזה ואין, אמה מעשרים בפחות אפילו העין בו שולטת ולא, חשוך הוא עמוק בור כי
 .אמה' מכ ביותר לראותם שאפשר וייתכן, בבור ולא בגלוי שהם, חנוכה

 

 "עינא שלטא" משמעות
 

 של עיניו ראיית מרחק, לכאורה. אחרת מבט מנקודת" עינא שלטא" משמעות להבנת לגשת שיש נראה
 שככל אלא, הארץ מכדור עצום במרחק שהם כוכבים רואים שאנו היא לזה וההוכחה, מוגבל אינו האדם

 .נראים שאינם עד, והולכים קטנים לנו נראים הם, גדול שהמרחק
, היא לאופק מעבר רואים אנו שאין הסיבה 6.מיל עשר-שישה עד לראות יכול שהאדם אמרו ל"חז
 יעלה אם ולכן, יותר נמוכים הארץ כדור פני לאופק ומעבר, כדורי אלא, שטוח אינו הארץ שכדור משום
 במרחק 7שולטת שהעין ברור, כן אם. בהתאם יגדל שלו הראייה מרחק, בזה וכיוצא למגדל או לגג האדם

 לשאת אדם של דרכו שאין 8לומר כוונתה, זה במרחק שולטת העין שאין בגמרא שנאמר ומה. אמה עשרים
 עשויה עינו אמה עשרים גובה עד, לכן. לצדדים מעט מבטו הסטת עם נכחו להביט  אלא, למעלה עיניו

 .בכוונה למעלה עיניו יישא כן אם אלא, יראה לא לזה מעבר אך, בנר להבחין
 שאין אומר אלישיב ש"הגרי. מטה כלפי למבט מעלה כלפי מבט לדמות יש אם לבחון יש, זה לפי

: נגדית לסברה מקום יש, לעיל האמור לאור אך. יותר העין שולטת מטה שכלפי מפני, לזה זה לדמות
 להתבונן אדם בני של דרכן שאין לפי: "ושיברו הרבים ברשות בכד שנתקל מי פטור מדוע מנמקת הגמרא

 הבור בעל, לבור פיקח שור נפל שאם האומרת הגמרא מן שם שואלים והתוספות(. ב ,כז ק"ב" )בדרכים
 והתוספות. למטה מסתכלים הכול, כלומר(. ב, נב ק"ב) שלפניו הבור את לראות צריך שהיה מפני, פטור

  9".מאדם טפי לעיוני ליה ומיבעי, למטה עיניו דשור: "השור לבין האדם בין הבדל שיש שם אומרים
 למטה יביטו ועיניך, כפוף יהיה וראשך, בנחת יהיו דבריך כל" 10,הידועה  באיגרתו אומר ן"הרמב אמנם

 לפי חכם תלמיד הנהגת היא וכן, חברו עם המדבר לאדם כמּוסר נאמר זה אך 11",למעלה ולבך, לארץ
12.למטה להביט דרכם אין ברחוב ושבים עוברים אבל .(ח"ה, ה"פ דעות' הל) ם"הרמב

  

                                                           
4
 .תקיט' עמ, ט"תשס יורק-ניו  
5
 .קכא' עמ, ג"תשס יערים-קריית, קבסה יהודה לרב  
 עוד וראה(. ב"ע נד בכורות" )דרועה עינא ביה שלטא קא מיל דשיתסר: "בהמה במעשר החיוב לעניין הגמרא דברי ראה  6

 .עין ערך, 131' עמ, שישי כרך, שטיינברג אברהם' פרופ בעריכת, רפואית-הלכתית אנציקלופדיה
7
, אמה מעשרים גבוה הסכך אם גם שולטת העין, הסכך עד המגיעות סוכה שבדפנות האומרת, בסוכה הגמרא בדברי ועיין  

 .להאריך מקום כאן ואין(. ב"ע ב סוכה) ומבוי חנוכה נר לבין סוכה בין מחלקים התוספות אך
8
 אך, מיל עשר-שישה מרחק עד לרועה נראות שהבהמות לומר בבכורות הגמרא שכוונת נראה, רואה שהעין למרחק ביחס  

 .לזה מעבר גם נראים, הכוכבים למשל כמו, מהן גדולים חפצים אבל, לעין נראות ואינן קטנות הן לזה מעבר
 .לבהמה בניגוד, למטה מתבונן ואינו, מחשבות בעל הוא האדם: אחר חילוק מביא מקובצת שיטה בעל  9

 .התפילה מסידורי בהרבה נדפס. נחמן לבנו שכתב מכתב  10
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 אלישיב ש"הגרי ומסקנת, למטה הנמצא נר לבין למעלה הנמצא נר בין להבחין הכרח שאין מזה העולה
 .אישוש עוד צריכה
 

 רעיוני היבט
 

 להזכיר בא חנוכה נר. אמה מעשרים למעלה חנוכה נר להדליק אסור מדוע רעיוני היבט אציע, הדרוש בדרך
, לשמים נשואות שעיניו, המעלה אדם כלל בדרך הוא מעלה כלפי שמביט ומי, ושבים לעוברים הנס את

 ן"הרמב איגרת; שם יבמות: עיין) וצניעות ענווה דרך שהוא, למטה שמביט מי על גם כן לומר אפשר ואולי
 .חנוכה נרות הדלקת תיקנו עבורם ולא, עלינו והשגחתו' ה נסי את זוכרים כך ובין כך בין ואלו(, שם

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע
 אילן -מופיע באינטרנט באתר המידע של אוניברסיטת בר דףה

  http://www.biu.ac.il/JH/Parashaבכתובת: 
 dafshv@mail.biu.ac.ilכתובת המייל של הדף: 

 יש לשמור על קדושת העלון
 
 

 עורך: הרב ד"ר חיים טלבי
 עורך לשוני: ד"ר יחיאל קארה

 

                                                                                                                                                                                          
 שולחןב נפסק וכן(. ב"ע קה יבמות) למטה המתפלל עיני שתהיינה שצריך האומרת בגמרא ן"הרמב דברי שמקור נראה  11

 (.ב' סע, צה' סי, ח"או) ערוך
12
  .אתר על י"רש ראה. היושר לדרך הכוונה שם גם אך(, כה:ד' מש)ֶנְגֶדָך"  ַיְיִׁשרּו ְוַעְפַעֶפיָך ַיִּביטּו ְלֹנַכח "ֵעיֶניָך: נאמר, אדרבה  

 


