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Af Hein Hayu B’oso Ha’Neis – Rabbi Efrem Goldberg
I.

Source of Af Hein – R’ Yehoshua ben Levi
a. Shabbos 23a – Ner Chanukah
b. Megillah 4a – Megillah
c. Pesachim 108a – Arba Kosos

II.

Chidush
a. Tosafos – without this rule to obligate, they would be exempt because of mitzvas aseh she’hazman gerama
b. Griz (Erchin 3a) – Does af hein remove the exemption of zman gerama or it remains zman gerama but it is an
exceptional obligation?
i. Avadim she’einam meshuchrarim – if zman gerama exemption is removed they are obligated as well.
If it remains but this is an exception, the exception doesn’t apply to avadim only nashim.
c. Minchas Asher disagrees with Griz

III.

What Does Af Hein Mean?
a. Rashi – Yevanim were gozeir on women and a woman was catalyst of miracle
b. Rashbam
c. Ran – The daughter of Rav Yochanan Kohen Gadol
d. Tosafos – af hein means they were also at great risk and were saved.
e. Nafka mina
i. Beis Yosef (589:1) – avadim einam meshuchrarim who were mal and taval and obligated in mitzvos
like a woman. If the reason of obligation is because they were threatened, avadim also threatened.
If the reason is because of catalyst for miracle, they are exempt.

IV.

Why Not Af Hein With Other Mitzvos?
a. Rabbeinu Tam women are obligated in shalosh seudos because of af hein with the miracle of the mann.
i. Maharam (siman 473) disagrees and says there was no direct threat so reason doesn’t apply
ii. Mishna Berura 291:26 – halacha l’maaseh
b. Chassam Sofer – Why aren’t women obligatd in tefillin which is zecher l’neis of Egypt and they too benefited?
c. Tosafos (megillah 4a) what about matzah? Why must we learn it from chametz, why not af hein hayu?
d. Tosafos (Pesachim 108b) – what about Sukka? Why are women exempt, what happened to af hein?
e. Perhaps these questions led Rashi to conclude that af heim refers to women being catalyst of the miracle, not
beneficiaries of it.
f. Tosafos answers that af hein only works to obligate in a mitzvah derabonon but not deorysa.
i. Birkei Yosef o.c. 473:15 – af hein works on a mitzvah deorysa but only enough to create a chiyuv
derabanon.
g. Rabbi Soloveitchik in name of his father Rav Moshe
i. Harerei Kedem #173 and Igros Ha’Grid 91-92
ii. Af hein doesn’t apply to any mitzvah that commemorates a miracle. It only applies if the mitzvah
includes an obligation to publicize the miracle.

V.

What about Hallel?
a. Tosafos – women are exempt from Hallel on sukkos and shavuos because of zman gerama but obligated on
pesach because of 4 kosos.
b. Rav Ovadia (Yechaveh Da’as 1:78) has a similar idea to the Rav to explain why women aren’t obligated in
Hallel because of af hein.

VI.

Nature of chiyuv of af hein
a. Can a woman be motzi a man in megillah?
i. Rambam (hilchos megillah 1:1-2) doesn’t distinguish man from woman
ii. Behag (Tosafos sukkah 38a) – woman cannot be motzi a man in megillah. What about Chanukah?
b. Can a woman be motzi a man in hadlakas neiros? Is megilla that archetype or Chanukah?
i. Rav Lichtenstein three possibilities:
1. Megilla and Chanukah are the same. If woman can be motzi in megillah they can in
Chanukah
2. Generally women can be motzi men because of af hein, but megillah is an exception and
women can’t.
3. Af hein creates a lower level chiyuv and never allows a woman to be motzi a man in either
megilla or Chanukah.
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1. Shabbos 23a

2. Megillah 4a

3. Pesachim 108a

4. Tosafos Pesachim 108a

5. Griz

R’ Velvel – Erchin 3a
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6. Minchas Asher
Moadim page 181

Page #4

Af Hein Hayu B’oso Ha’Neis – Rabbi Efrem Goldberg

7. Rashi Shabbos

9. Ran

8. Rashbam Pesachim

10. Tosafos

Pesachim 108b

11. Beis Yosef
589:1
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12. Sefer Ha’Yashar 70:4
Rabbeinu Tam

13. Mishna Berura 291:26

14. Chassam Sofer O.C. 185
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15. Tosafos

Megilla 4a

16. Hareirei Kedem

Rav in name of R’ Moshe
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17. Tosafos
Sukka 38a

18. Yechave Da’as 1:78
R’ Ovadia Yosef
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המצווה הוא הנס שהתרחש ,אך תוכן המצווה אינו כולל את
*
פרסום הנס .התורה אמנם ציוותה לשבת בסוכה כדי לפרסם
ולא תוכן
B’osoמטרת
אך זוהי
שנעשה –במדבר,
את הנס
המצווהAf
Hein Hayu
Ha’Neis
Rabbi Efrem
Goldberg
הציווי שנצטווה כל אחד .הציווי הוא לשבת בסוכה ,ולא
סוגייה המרכזית העוסקת בדיני נר חנוכה היא הסוגייה
לפרסם את הנס .כך גם במצוַת אכילת מצה :האדם נצטווה
מסכת שבת החל מדף כ"ב .אחת השאלות המרכזיות העולות
לאכול מצה ,ורק טעם הציווי הזה הוא לפרסם את נס יציאת
סוגייה זו היא השאלה האם "הדלקה עושה מצווה" ,או
מצרים .לעומת זאת ,בשלוש המצוות הראשונות שהזכרנו -
נחה עושה מצווה" .הגמרא בדף כ"ג ע"א מגיעה למסקנה
שתיית ארבע כוסות ,מקרא מגילה ונר חנוכה ' -פרסומי ניסא'
הדלקה עושה מצווה ,ועל כן קובעת:
אינו רק מטרת המצווה ,אלא מרכיב בהגדרת המצווה; זהו
תוכן הציווי המוטל על כל אחד ואחד ,לפרסם את הנס.
"והשתא ,דאמרינן הדלקה עושה מצוה  -הדליקה חרש

נרות חנוכה

Rambam
19.מדליקה,
ודאי
שוטה וקטן לא עשה ולא כלוםִ .אשה
חנוכה
בנר
חייבות
נשים
דאמר רבי יהושע בן לוי:
Hilchos Megilla
1:1-2
שאף הן היו באותו הנס".

סקנת הגמרא ,על פי דברי רבי יהושע בן לוי ,מעלה את
שאלה מהו אופי חיוב הנשים בהדלקת נרות החנוכה.
שיעור יעסוק בשאלה זו ,ובשאלת ההלכה הנהוגה בימינו.

ברי רבי יהושע בן לוי מקבילים לדבריו בשני הקשרים
חרים ,שהובאו בשתי סוגיות אחרות :בעניין מצוַת קריאת
ילה במסכת מגילה ד' ע"א ,ובעניין מצוַת ד' כוסות במסכת
סחים ק"ח .בשלושת המקומות ,ההבנה היא שמעיקר הדין
שים היו צריכות להיות פטורות ,שהרי אלו מצוות עשה
הזמן גרמן ,אך כיוון ש"אף הן היו באותו הנס"  -קיימת
ריגה מהדין הכללי ,ונשים התחייבו אף הן במצוות אלו.

מאמר מוסגר נעיר שכל זה נכון אם נניח שבמצוות דרבנן
הזמן גרמן נשים פטורות .מרש"י משמע שלא כך ,אך הנחה
מקובלת על שאר הראשונים .בכל אופן ,גם אם נבין שנשים
יבות במצוות דרבנן שהזמן גרמן ,ניתן להסביר שאמנם
צוות אלו הן מדרבנן ,אך בקיומן קיים גם פן של דאורייתא,
ון פרסומי ניסא .בנושא זה קיים דיון נרחב בביאורו של הרב
ערלא לספר המצוות לרב סעדיה גאון ,ושם משמע שיסוד
שבח וההודאה שבמצוות אלו הוא מדאורייתא.

היקף הדין

תוספות במגילה מקשים קושייה מעניינת :הגמרא בפסחים
"ג ע"ב( מסיקה שנשים חייבות לאכול מצה ביום הראשון
ל פסח מהיקש " -כל שישנו בבל תאכל חמץ ,ישנו בקום
כול מצה" .מדוע הגמרא נזקקת להיקש זה ,ואינה מסבירה
פשטות ש"אף הן היו באותו הנס"? בתשובה לקושייה זו,
סבירו התוספות שהטעם של "אף הן היו באותו הנס" מועיל
ק מדרבנן ,אך לא מדאורייתא .לכן ,כדי להוכיח שנשים
להשתמש בהיקש,
יבות לאכול מצה מדאורייתא  -היה
צריך ’21. R
Aharon
א די היה ב"אף הן היו באותו הנס".

Lichtenstein

המאמר לא עבר את ביקורת הרב.

ראיה לחילוק בין סוגי המצוות השונים ניתן להביא מהברכה
שמברכים בשעת קיום המצווה .בהדלקת נר חנוכה ובמקרא
מגילה מברכים ברכת "שעשה ניסים" ,מעבר לברכת המצווה
הרגילה ,וברכה זו מעידה על כך שתוכן הציווי הוא פרסומי
ניסא .לגבי שתיית ארבע כוסות  -כבר הקשה הראב"ד מדוע
אין מברכים "על הנסים" ,והסביר שברכת "אשר גאלנו" כבר
כוללת את המימד של 'פרסומי ניסא' .שזה בא לידי ביטוי
בברכת אשר גאלנו .על כן ,דווקא במצוות אלו הנימוק "אף הן
היו באותו הנס" יכול לחייב נשים ,מה שאין כן בשאר
המצוות ,כמו אכילת מצה.

אופי חיוב נשים
האם נשים יכולות להוציא גברים ידי חובת הדלקת נרות?
שאלה זו מתעוררת בראשונים בעיקר לעניין מקרא מגילה ,אך
קיימת התייחסות גם לנר חנוכה.
בעניין מקרא מגילה ,פוסק הרמב"ם בהלכות מגילה בפרק א'
בהלכות א' וב':

20. Tosafos Sukka 38a

"קריאת המגילה בזמנה מצות עשה מדברי סופרים,

Behag
והדברים ידועים שהיא תקנת נביאים .והכל חייבים
בקריאתה ,אנשים ונשים וגרים ועבדים משוחררים,
ומחנכין את הקטנים לקרותה ,ואפילו כהנים בעבודתן
מבטלין עבודתן ובאין לשמוע מקרא מגילה...

אחד הקורא ואחד השומע מן הקורא יצא ידי חובתו,
והוא שישמע ממי שהוא חייב בקריאתה .לפיכך אם
היה הקורא קטן או שוטה  -השומע ממנו לא יצא".
נראה מדברי הרמב"ם שחיוב הנשים זהה לחיוב הגברים ,והוא
אינו מזכיר כלל שקיים הבדל כלשהו בין גברים לנשים לעניין
מקרא מגילה .לכן ,לכאורה ,אין סיבה לחשוב שלדעתו יהיה
הבדל בין נשים לגברים גם לעניין הדלקת נרות חנוכה.

בניגוד לדעת הרמב"ם ,התוספתא במגילה )לפי אחת
הגרסאות( כותבת שנשים אינן יכולות לקרוא מגילה ולהוציא
גברים ידי חובתם ,וכך פסק הבה"ג .מה הדין לדעתו בהדלקת
נרות חנוכה? לכאורה ,ניתן להעלות שלוש אפשרויות - 2 -
עקרוניות:
הראבי"ה הרחיב כיוון זה במיוחד ,והסיק מ
 .1דיני נר חנוכה זהים לדיני מקרא מגילה ,ואם נשים יכולות
לברך "על משמע מגילה" ,ולא "על מקרא
להוציא גברים ידי חובת מגילה  -הן גם יכולות להוציא אותם
הן קוראות לעצמן .במאמר מוסגר יש לצ
ידי חובת נרות חנוכה.
לדעתו אישה שקראה מגילה ולא שמעה א
 .2באופן כללי ,נשים יכולות להוציא גברים ידי חובתם ,שהרי
ידי חובה.
"אף הן היו באותו הנס" .מצוַת מקרא מגילה היא חריגה,

מסיבה מסויימת ,ונשים אינן יכולות להוציא בה את הגברים.
 .3רמת החיוב משום "אף הן היו באותו הנס" היא נחותה,
ובאופן כללי נשים אינן יכולות להוציא גברים ידי חובתם ,אך
הדלקת נר חנוכה היא מצווה חריגה )משום מה( ,ונשים יכולות
להוציא בה גברים.
את הכיוון הראשון ראינו ברמב"ם ,ופשוט להבין מדוע
להשוות בין מקרא מגילה לבין הדלקת נרות חנוכה.
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מצוַת מקרא מגילה חריגה

בכל אופן ,המסקנה מכיוון זה היא ש"אף
מחייב באותה רמה כמו עיקר הדין ,ומצוַת
מצווה חריגה ,שרק בה נשים אינן יכולות
חובתם.

"אף הן היו באותו הנס"

אם נרצה לטעון שאף בנר חנוכה אישה א
גברים ידי חובתם ,הרי שעלינו לנקוט באחת

