 בענין שהחיינו בבית הכנסת- הלכות חנוכה
הרב גרינברג שליט"א
 חנוכה תש"ע- ק"ק וביהמ"ד גולדרס גרין
The  מחברin  סי' תרעא סע' זwrites:  ומדליקין ומברכין בבה"כ משום פירסומי ניסא- there is a
 מנהגto light in a  בה"כand to make a ברכה.
The  'שערי תשוin the name of the  זרע אמתtells us a  חידושthat a  ש"ץwho says all
three  ברכותon the first night at the lighting in the  בה"כmay not repeat the ברכת
 שהחיינוwhen he lights again at home unless he is being  מוציאhis wife and family.
The question then arises what would the  דיןbe in the opposite scenario, where the
 ש"ץhas already lit at home and said all three  ברכותprior to the kindling in shul,
may he say the  ברכהof  שהחיינוduring the  הדלקהin the ?בה"כ
In light of the `זרע אמתs original  חידושit should logically follow that in this case too
the  ש"ץshould not repeat the  ברכהof  שהחיינוas he has already fulfilled his
obligation when he said it at home.
However, the  זרע אמתhimself seems to contradict the above as he writes אם הדליק
בביתו בלילה הראשונה ואח"כ מדליק בבה"כ יברך שהחיינו ג"כ.
The  כ"ף החייםin the name of the  חיד"אsolves this difficulty by saying that the זרע
 אמתonly means to allow the  ש"ץto repeat the  שהחיינוin shul if amongst the
congregation there are those who have not yet fulfilled their  מצות הדלקהat all.
According to this interpretation this coming Friday at the first kindling of the
Chanukah lights in shul the chazzan - who would have already lit at home - should
not repeat the  ברכהof שהחיינו.
This however is not the  מנהגin our  קהילהwhere the  חזןwill say the ברכת שהחיינו
even when the first lighting will be on the Friday.
The  זרע אמתappears to have a new understanding with regards to the  מנהגof
lighting in the בה"כ. In his  תשובהhe makes an interesting analogy to the following
הלכה:למה זה דומה למי שקראוהו לקרות בתורה קודם שיברך ברכת התורה לעצמו דאע"ג שלא בירך
ברכת אשר בחר בנו אלא משום תקנת חכמים דתיקנו לברך ברכת התורה בקריאתו בציבור אפ"ה
יצא י"ח ואין לו לברך עוד ברכת התורה לעצמו
Just as  קריאת התורה בציבורis a new תקנה, and yet the  ברכת התורהon that קריאה
incorporates his personnel ברכת התורה, so too, the  הדלקהin shul is a new הדלקה,
and - in the words of the  זרע אמת- it is a  פירסומי ניסא דרביםwhich can only be
created through a  הדלקה בציבורin a בה"כ. Since at the kindling in one’s own home
there is no פירסומי ניסא דרבים, the  שהחיינוrecited there will not exempt one from
having to repeat  שהחיינוagain at the  הדלקהin shul. Whereas, once one has recited
the  שהחיינוin the  בה"כat the lighting for the פירסומי ניסא דרבים, he will then be
exempt from repeating the  שהחיינוat home since that  ברכהincludes one’s personal
 שהחיינוas well, in the same way as the  ברכת התורה בציבורincorporates his personal
ברכת התורה.
May we all be  זוכהto witness the kindling of the  מנורהin the בית המקדש
במהרה בימינו אמן.

