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פינת ההלכה מאת הרה"ג רצון ערוסי שליט"א
רב העיר קרית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית

האם נשים חייבות בקריאת ההלל בחנוכה?
כתב הרמב" בהלכות מגילה וחנוכה פרק ג' הלכה ד'"...äëåðç øðá áééç äìéâîä úàéø÷á áééçù ìë":
לפי זה יוצא שלדעת הרמב" נשי חייבות בנר חנוכה .היות והרמב" קבע קוד שנשי חייבות בקריאת
המגילה .1ומכא שלשיטת הרמב" ,האשה מוציאה אחרי ידי חובת .שהרי כל מי שחייב במצוה ,מוציא אחרי
ידי חובה .לעומת זאת שיטת בעלי התוספות 2שונה .כי ה עושי הבחנה בי חובת האשה בנר חנוכה לבי הדי
שאינה מוציאה אחרי ידי חובת.
השאלה הנשאלת היא ,הא הנשי ,מחמת העובדה שהיו בכלל הנס ,חייבות באמירת "על הניסי" בתפילה,
ואמירת ההלל בברכה בכל יו משבעת ימי החנוכה ?
לענ"ד יש הבדל מהותי בי הדלקת נרות חנוכה לבי ההלל ואמירת "על הניסי" בתפילה .מכיוו שההלל ו"על
הניסי" ה גדר מגדרי התפילה הבאי לבטא החזרת השלטו לישראל כציבור .והאשה שונה מ האיש .שא
שהיא חייבת בתפילה .היא אינה חייבת בתפילה בזמנה ובנוסח שחז"ל קבעו .אלא עיקר חובתה שתתפלל לפחות
פע אחת ביו .וכפי צחות לשונה .ולכ היא אינה חייבת לומר "על הניסי" בתפילה .וכ היא אינה חייבת בהלל.
א שזמנו כל היו ,להלל יש גדר של תפילה ,וכאמור כל תפילה שנקבעה ע"י חז"ל נשי אינ חייבות .זאת ועוד:
מאחר ולענ"ד אמירת על הניסי ,וקריאת ההלל ,היא הודאה על החזרת השלטו לישראל ,וכיו שהאשה ,אינה
בכלל עניני מלוכה ושלטו ,לכ לא חייבות לומר "על הניסי" ולקרוא את ההלל.
לענ"ד די זה נרמז ע"י הרמב" בהלכה יד'ïäéøçà ïéðåò äùà åà ãáò åà ïè÷ ììää úà àø÷îä äéä íàå...":
 ."ììää ìëá äìî äìî ïéøîåà íäù äîדהיינו א יש אד שאינו יודע לקרוא את ההלל ,אשתו או בנו הקט
יקרוהו מלה מלה .מכא ,שהאשה אינה חייבת בקריאת ההלל .שהרי א האשה היתה חייבת היה מספיק שהאד
יענה אחרי קריאתה "הללויה" כדר! שאיש גדול מקרא את ההלל .ולכ א רוצה האשה לקרוא את ההלל בחנוכה
תקרא בלא ברכה .וא תבר! ברכתה לבטלה .וכ! פסק ג הרה"ג עובדיה יוס שליט"א בילקוט יוס חלק ג' עמוד
רמב' סימ יב'":נשי פטורות מאמירת ההלל בימי החנוכה ,אעפ"י שחייבות בנר חנוכה ,משו שא ה היו באותו
הנס ,וא ירצו לקרוא ההלל בחנוכה ,לא תברכנה ,דספק ברכות להקל ,וג הנשי מבנות אשכנז הנוהגות לבר!
על מצוות עשה שהזמ גרמא ,מכל מקו כא לא תברכנה על ההלל בחנוכה ,כיו שזו מצוה שאי בה עשיה".
להבדיל משיטת בעלי התוספות 3המבחיני בי ההלל של סוכות ש האשה פטורה ,לבי ההלל של פסח שלדעת
היא חייבת משו שהיתה שותפה לנס .ולכ ,בחנוכה לפי שיטת התוספות כיו שהנשי היו שותפות לנס ,חייבות
ה בקריאת ההלל ויכולות לבר!.
לסיכו נית לומר בשיטת הרמב":
א .אשה חייבת בקריאת המגילה ובהדלקת הנר ויכולה להוציא אחרי.
ב .נשי אינ חייבות בקריאת ההלל ואמירת "על הניסי" בתפילה בימי החנוכה.
ג .נשי הרוצות לקרוא את ההלל בחנוכה לא תברכנה מחשש ברכה לבטלה.
הקליט וער! :רועי ב זריה
הגיה :ר' משה ירימי

1הלכות מגילה וחנוכה פרק א' הלכה א'.
2ערכי ג' ד"ה "לאתויי נשי".
3סוכה לח' ד"ה "מי שהיה עבד ואשה".

