קהל עדת ישורון
ירושלים
בס"ד
שעור מורה מורינו הרב יהודה גנס שליט"א שבת מקחנוכה תשע"ח:
א.

ב.
ג.
ד.
ה.

ו.
ז.

ח.

ט.

בדי המאחר לשוב לביתו הא תדליק עליו אשתו

הנה השבוע כאשר השתתפו המוני בית ישראל בהלוויתו של רשכבה"ג מר הגראי"ל זללה"ה,
ורבי נתאחרו מלשוב עד שעות הערב ,נידונה השאלה אי ארי למיעבד ,הא שתדליק האשה
בזמ ההדלקה ,או שידליק הבעל בשובו לביתו.
וכעי זה יש לדו לגבי מי שמאחר לשוב לביתו מעבודתו ,מתי ידליק ,וכנ"ל.
והנה כבר נחלקו בדבר פוסקי הדור ,דבשו"ת שבט הלוי 1כתב שידליק הבעל בשובו לביתו,
ומאיד הגרשז"א 2כתב שתדליק האשה בזמ ההדלקה ,ואנסה לברר את העני כנלענ"ד.
והנה בשו"ת שבט הלוי 3ד בעיקר אי הדי כשיש לפנינו את מעלת 'זריזי מקדימי למצוות'
מול מעלת 'מצוה בו יותר מבשלוחו' איזו מעלה יש להעדי ,%עייש"ה.
ואמנ כבר כתב ש שיש עוד לדו בזה שמא עבר כבר עיקר זמ ההדלקה ,וכמשי"ת.
דהנה בתו' 4כתבו בש הר"י פורת שמכיו שזמ ההדלקה הוא משקיעת החמה עד שתכלה רגל
מ השוק ,א עבר הזמ ההוא שוב א"א להדליק ,ובתו' חלקו וכתבו בש הר"י דבזמ הזה
שמדליקי בפני אפשר להדליק ג אח"כ ,ובריטב"א הוסי %עוד דלפי"ז בזמ חז"ל לאחר
שכלתה רגל מ השוק היתה חובה למי שלא הדליק להדליק בפני כבזמ הזה.
וברמ"א 5פסק כדברי הר"י ,אלא דכתב שטוב להיזהר בזה ג בזמ הזה ,וביאר בבה"ל דהיינו
משו שרגילי לפתוח את הדלת ויש היכר לעוברי ושבי.
והנה כיו המנהג להקפיד להדליק בתחילת הלילה ,ומאיד המנהג שג מי שאיחר מלהדליק
מדליק בחלו או בפתח הבית ,ומנהג זה קצ"ע ,דממ"נ א נקטי' שכיו שאי כלה רגל מ השוק
עד שעה מאוחרת דיננו כדי המדליקי בפני שיכולי להדליק מאוחר ,א"כ מדוע מקפידי
להדליק בתחילת הזמ ,וא דיננו כבזמ חז"ל היה צרי להיות הדי שלאחר חצי שעה מתחילת
הלילה יש להדליק בפני.
עוד צ"ב דא נקטי' שכיו השתנה שיעור 'כלתה רגל מ השוק' יהיה א"כ חובה לשי שמ
בנרות בכל מקו עד שתכלה רגל מ השוק באותו מקו ,ולא רק כשיעור חצי שעה] 6שהרי בגמ'
נאמרו ב' ביאורי בביאור הברייתא מצוותה ...עד שתכלה רגל מ השוק :א[ דאי לא אדליק
מדליק .ב[ לשיעורא .וכיו שלעני אי לא אדליק מדליק נקטי' שהשתנה השיעור ,ה"ה לעני
השיעור[  ,ולא נהגו כ ,וצ"ע.
וצ"ל שנקטי' שלעני לכתחילה כיו שההדלקה לבני רה"ר יש לפרס את הנס מיד ע תחילת
הזמ ,ומאיד לעני דיעבד אי סיבה להדליק בפני ,כל שיש עדיי פרסו לבני רה"ר ,וכמו כ
לעני השיעור לא תיקנו חז"ל להדליק יותר מחצי שעה ,וכדמוכח מכ שבזמ הסכנה בחו"ל יש
להדליק חצי שעה.

1

חלק ד' סימן מ"ו.
2
בתשו' שהובאה בס' הליכות שלמה סי' ט"ז.
 3שם.
 4שבת כ"א:
 5תרע"ב ב'.
 6וידוע שאכן כן הקפיד הגרי"ז מבריסק זצ"ל להדליק עד שתכלה רגל מן השוק בכל מקום באשר הוא ,וכיום
שזכינו לאור דברי הריטב"א החדשים על שבת נמצא שכן כבר כתב הריטב"א ,אולם מנהג ישראל אינו כן.
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קהל עדת ישורון
ירושלים
י .ועכ"פ מכיו שעיקר זמ ההדלקה לכתחילה הוא ע תחילת הזמ ,א"כ לכאו' אי כא רק עני
של זריזות ,ולכ לכאו' היה נראה שתדחה מעלת 'מצוה בו יותר מבשלוחו' מפני החובה להדליק
בתחילת הזמ.
יא .ואמנ יש לדו בזה ,דהנה א תדליק האשה ,והבעל לא ישמע את הברכות יתכ שיתחייב
בברכת 'שעשה ניסי' ובברכת 'שהחינו' ולא יוכל לברכ ,דהנה נחלקו הראשוני 7בדי מי
שאשתו מדלקת עליו ,הא יבר את ברכות אלו או לא ,ומספק נקטי' שלא יבר ,8ויוצא א"כ
שבמקרה דיד א תדליק האשה יפסיד הבעל את הברכות לשיטת הפוסקי המחייבי אותו
לבר בכה"ג.
יב .ולכ היה נראה לכאו' להכריע ,דא יוכל הבעל לשמוע את הברכות במקו אחר תדליק האשה,
אול א לא יוכל לשמוע תמתי האשה ולא תדליק עד שובו ,ובתנאי שישוב טר כלתה רגל מ
השוק במקו בו הוא נמצא.

7

עיין סי' תרע"ו סעיף ב' בשו"ע ובמ"ב ס"ק ו'.
8
וכמש"כ במ"ב שם.
והנה בשעה"צ שם הסתפק במי שאינו מדליק האם חייב לברך שהחינו על עצם היו"ט של חנוכה ,עייש"ה.
ויש לעיין דאם נימא שחובה לברך שהחינו ]או גם 'שעשה ניסים' ,עיי"ש[ משום עצם היום ,איך יש צד שיפטר
האדם בבברכת אשתו ,הלא הוי חובה שבגופו שאינו נפטר בה ע"י אחר ,וי"ל.
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