
 

 דת המועדיםעבו
 עבודת ימי חנוכה )ב(

 

 נקודות שונות בענין חנוכה
 

 

"הענין  - מעלתה הגדולה של שבת חנוכה
שנר שבת הוא למעלה מעשרה ונר חנוכה 
למטה מעשרה, כי בחי' אהבת האב לבנו 
היא גם כאשר הוא בתכלית שפל המצב... 
וזה ענין נר חנוכה שבו נתגלתה אהבת 

ים שכאשר הקב"ה לישראל בבחי' אב לבנ
הם בתכלית שפל המצב למטה מעשרה 
אז הרחמנות גדולה יותר. אבל בחי' 
האהבה של ש"ק ע"פ הציור של שיר 
השירים היא אהבה בין שוים, וזה לא 
שייך למטה מעשרה, וזו מעלת נר חנוכה 
שאורו יורד גם למטה מעשרה מקום 

 שאין אור השבת מגיע...
נמצא כי שבת חנוכה הוא שבת הגדול 

דולים, בחי' מה יפית ומה נעמת שבג
אהבה בתענוגים, שמתגלה גודל אהבת 
ה' לישראל תמיד בכל מקום שהם, אם 
במדרגות העליונות שהקב"ה מעלה יהודי 
אליו להיכלו פנימה, וגם במדרגות 

השבת  ...השפלות למטה מעשרה ובחוץ
הזאת היא אחת בשנה שמתאחדים ב' 
המאורות הגדולים נר שבת ונר חנוכה 

, והיא קדש אירים באורם ליהודיהמ
קדשים להאיר ליהודי לכל השנה". 
)נתיבות שלום להאדמו"ר מסלונים קונט' 

 קו( -חנוכה עמ' קה 
 
 

 כונת התפילות בחנוכה
 

 - כונה בתפילת ערבית של ימי חנוכהה
"ובערבית של שמונת ימי חנוכה, בברכת 

"מלכנו הגואלנו 'אמת ואמונה', כשיאמר 
"העושה לנו ניסים עד  "מכף כל העריצים
יתן במחשבתו הודאה  ונקמה בפרעה"

פרטית ליתברך שמו על הגדולות 
ונפלאות שעשה בימים אלו ביוונים, ועל 
התשועה הגדולה הזאת בישראל, שהרים 

 קרן ישראל על כל שונאינו. 
וראוי לאדם מאד לכוון כוונות אלו לתת 
נחת רוח בזה ליוצרו ובוראו יתברך שמו 

יסוד ושורש העבודה ). כרו לעד"ויתעלה ז
 (יב, א

"כתוב בספרים,  - כונת על הניסים
שבנוסח "על הניסים" יאמר "ועל 

הן  -הניסים" בוו, כי הוא נמשך למעלה 
 בתפילה, הן בברכת המזון. 

יכוון "ועל הניסים" לכן כשיתחיל 
גם על הניסים  -במחשבתו בזה הלשון 

וכו' אנחנו נותנים לך יתברך שמך 
 ומם, הודאה.ויתר

יחשוב  "ועל הגבורות"ובתבות 
גבורות ה',  -במחשבתו כמה פעמים 

בשמחה עצומה מאד, כפי שידוע לנו 
מספרים מספרים תהילות ה' ונפלאותיו 
אשר עשה בימים ההם, הן הראנו ה' 
אלקינו את כבודו ואת גדלו, שחמשת בני 
חשמונאי הרגו לאלפים ולרבבות מבני 

ה מגדר הטבע, אך היוונים, ובודאי אין ז
עמים ירים נסו יתברך שמו ויתעלה,  אל

והראה אז שמץ מגבורותיו ברחמיו 
הגדולים עלינו עם קדוש, כי לא יטוש ה' 

 את עמו בעבור שמו הגדול.
"ולך עשית שם גדול וקדוש ובתבות 
יכניס בלבו שמחה עצומה על  בעולמך",

זה שנתקדש אז שמו הגדול בכל האומות 
 ובכל העולם.

"ולעמך ישראל עשית תשועה בות ובת
יתן במחשבתו הודאה עצומה  גדולה"

יסושו"ה ). ליתברך שמו ויתעלה על זה"
 שם(

* 
ימי חנוכה ראויים ביותר להתמדת 

. יחשוב "תוכחת מוסר לחנוכה - התורה
נתקן להלל ולהודות להשם שעיקרו 

יתברך, על כי היונים חשבו לבטל 
הימים הקדושים תורה ומצות, אם כן 

האלה ראויים ביותר להתמדת התורה 
הימים, כי תלמוד תורה כנגד  ימבשאר

. ובעוונותינו הרבים רוב העולם כולם
נוהגים בהם ביטול תורה והולכים אחר 
ההבל. ומה שרבותינו הקדמונים פסקו 
ישיבה בימים ההם, עשו בשביל 
הנערים שיחזרו ויחזרו על תלמודם 

על כן   מה למדו ויהיה שגור בפיהם,
השומע ישמע ויתעורר בימים ההם 

)של"ה .  ביתר שאת בתורה ובמצוות"
 (מסכת תמיד פרק דרך חיים אות א'

 - ענין 'מוסיף והולך' בעבודת הימים
"... כשנסתכל בנו נראה שבהגיע איזה 
חג הננו שמחים כל אחד כפי ערכו 
בשמחת החג, אך שמחה זו אינה 
מתוספת מדי יום ביומו, אלא כפי ערך 

  בס"ד

 מיקתאעתא מעש
 

  , מה עדיףשליח על ידיבזמן או מאוחר  נרות חנוכההדלקת 
 ברכה על הדלקת נ"ח ע"י שליח. ג. מצוה לכתחלה ע"י שליח או בדעבד ע"י עצמו. ב.  זמן הדלקת נ"ח.א. 

 הדלקה בזמן או ע"י שליח בלא ברכה. ד.

 זמן הדלקת נ"חא. 
יש מי שאומר ו ,לא מאחרין ולא מקדימין ()צאת הכוכבים שקיעתהסוף אלא עם  "חיקין נאין מדל )סי' תרעב סע' א( השו"עתב כ

 מ"בה הביאו שמדליקין בשעת שקיעת החמה הגר"אולם דעת א ., ע"ככו'שאם הוא טרוד יכול להקדים מפלג המנחה ולמעלה 
ועיי"ש בדברי  .להדליק בשיקעה שמנהג ירושלים (אולםד"ה ו ח"ז סי' ע) באז נדברוועי'  .ד"ה ולא(שם ) והביאור הלכה )סי' תרעב ס"ק א(

עוד  'ועי. )ח"ג עמ' יד( רבנו בארחותו )חנוכה עמ' שיח( בחוט שני 'עי ,החזו"אענין מנהג וב .הגר"א קוטלר זצ"להשואל לענין הנהגת 
לה רגל מן השוק תלוי בכל דשיעור עד שתכ הגרי"ז זצ"לבשם  בקונטרס חנוכה ומגילה 'ועי. (אות ו ו"ח ח"ד ססי' קא)א באג"מ

 . [מקום כפי מנהגו

)ס"ק יא(  המ"ב. וביאר אבל אם עבר זה הזמן ולא הדליק מדליק והולך כל הלילה 'לכתחלה' "מהד )שם ססע' ב( בשו"ע כתב מיהוו

 .עד עמוד השחר ובברכהדהיינו 
נה או ימתין עד שיגיע לביתו ויקיים המצוה ש לדון במי שאינו יכול להדליק בזמן האם ישלח שליח ויקיים על ידו המצוה בזמיו

דאף  )ס"ק ז( והמ"א כהב"חשפסק )סי' תרעז סס"ק יא(  במ"ב 'ועי .)מא.( בקדושיןבגופו "דמצוה בו יותר מבשלוחו" כמבואר 
 יותרמצוה בו עדיף שידליק ע"י עצמו משום מ"מ להדליק  [)סי' תרעא ס"ק ט( במ"בכמבואר ]גופה כששולח את אשתו שהיא כ

 .מבשלוחו
 או בדעבד ע"י עצמו ע"י שליח לכתחלה מצוהב. 

דהטעם דאמרינן "מצוה בו כו'", דכי עסיק גופו  )שם( רש"יהנה לכאורה י"ל בנד"ד דלשלוח שליח עדיף, דהרי כבר כתב ו
לזול, אלא רק משום דאין בזה משום ז )עשין מח דף לט מובא ברב פעלים יו"ד ח"ב סי' לה( במגלת ספרוביאר  במצות מקבל שכר טפי,

 . ריבוי השכר , מאשר לקיימה בגופו משוםלכתחילהמקיים המצוה לקיים המצוה ע"י שליח דאז דעדיף אפשר רבוי שכר. וא"כ 
שכת' דהטעם דאמרינן מצוה בו כו', כי נר' שאינו רוצה לטרוח בעצמו ואיכא זלזול  )סי' כח ס"ק יד( התבואות שור ואף לדעת

 .בגליון ע'עוד בזה  ועי' .ליכא בזיון ,מנה שליח לצורך קיום המצוה לכתחלהלמצוה. י"ל דכיון שמ
לענין בדיקת חמץ, שכתב שמי שלא בדק החמץ עד צאת הכוכבים יתן לאחר לבדוק והוא יתפלל  תלא ס"ק ו( ')סי במ"אכן מבואר ו

כגון הכא  ר מותר לבדוק ע"י שליחבמקום שיש טעם לדבאע"ג דמצוה בו יותר מבשלוחו מ"מ ד )שם( במחצה"שמעריב. וביאר 
בענין המתענה תענית בכורות  תע ס"ק א( ')סי המ"או ערב פסח אות ו( ')הל במהרי"ל. ועיי"ש שכת' שכן מצינו שהוא צריך להתפלל

דבכה"ג יתן לאחר )שם ס"ק ח(  המ"בוכן נקט  שיבדוק בשבילו. 'שאין עליו לאכול לפני בדיקת חמץ דמ"מ אם מצטער ימציא א
אם יש לו איזה סיבה יוכל לעשות שליח דשלוחו דכח אות נו(  ')יו"ד סי חבכה" בדוק והוא יתפלל דעי"ז יקיים שניהם בזמנםוכ"כל

צא ד"ה  ')ח"א ססי בלב חייםועי'  .ת ב(ואמז  ')סי ובדובב מישרים לה ד"ה ונשובה לנידון( ')יו"ד ח"ב סי ברב פעליםכמותו, ע"כ. ]וכן מבואר 

 .שבמקום הדוחק אין משום מצוה בו כו'[ לה(ואף במצות מי
שאני התם דיש  ,עדיף ממצוה בו יותר מבשלוחו ותמצול זריזין מקדימיםמסתפק האם  תרכה א"א ס"ק א( ')סי שהפמ"ג ואע"פ

הביא ראיה  י אות יד( ')ח"ב ססי י"ובמנח].מעלה ממה נפשך משא"כ בנד"ד דאם מדליק בעצמו לא יקיים המצוה "לכתחלה"
וכן י"ל לענין ספקו של  [.מ אות נח( ')כללים מע ובשד"ח תרכה( ')מרגליות סי בנפש חיהועי' "י דמצוה בו דוחה זריזין. נטב"א והפמהרי

דהיכן דאם הוא יעשה המצוה לא יהיה מהודר כל כך, כגון שרוצה לכתוב לו ס"ת ואין מכתבו מהודר,  )כלל סח אות ז( החיי אדם
 ,מז ואת ב( ')סי בדובב מישרים, סא( 'יו"ד סי ')תנ בחסד לאברהם, איזה עדיף, ע"כ. ובר מן דין עי' ואם ישכור סופר יהיה מהודר

ועי' עוד בגליון לל"ב האם  .יא( ')שער הטוטפות סי בחתן סופרועיין  ,שבכה"ג יעשה ע"י אחר ונקטשטז(  ')ח"ד סי יהושעובשו"ת דבר 
בקש מאשתו שתדליק שבכה"ג עדיף שי )הליכות בת ישראל פכ"א ס"ד("א זצ"ל הגרשזוכן דעת  .הנגה טובהזריזין הוי מצוה או 

 .בזמן
 ע"י שליחג. ברכה על הדלקת נ"ח 

כגון  המקיים מצוה ע"י שליחש ע"י שליח אין השליח יכול לברך. דאע"פ נ"ח יש לדון מצד אחר, דהרי המדליק לא דאכתיא
דינו כהמשלח כי  דהשליח מברך )מד' ק' סי' מב( הרע"א וביאר .תלב ס"ק ו( )סי' במ"א, השליח מברך עליה כמבואר בדיקת חמץ וכד'

שכץ'  )או"ח סי' ד מובא בהר צבי ח"ב ססי' ה( עטרת חכמיםב 'ועי. )או"ח סי' קצ( באג"מוכן מבואר  .יכול לברך ממילא בעשיית המצוה
  .)יו"ד סי' קן ד"ה והנה המ"א( סבכת"עוד  '. ועי)ח"ב סי' יג ד"ה הנה לדידי( ההר צביוכן דעת  ,הברכה עלדלא שייך שליחות 

ר ענין נמ"מ ל ,[)שם ס"ק י( מ"בה דעת 'נר, וכן אף על הברכה ההשליחות חלשנקט שהשליח מברך כי  )שם( במור וקציעה 'אולם עי
החייבת  אשהך עבור ולברלהדליק  אף הדליק נ"ח יכולכבר אדם שש )על המרדכי שבת סי' רסה אות ה( בשלטי גבוריםמצינו  חנוכה,
וכדבריו  .)ססי' תרעו אות ד( הב"ח וכן נקטלמהר"ח שאין לברך.  אהבשעת הברכה אבל בענין אחר נר 'עומדת אצלו אם' בנ"ח,
מבואר דאף בשאר מצות אין השליח  )סי' קכח( במהר"ח אור זרוע אולם. ]()סי' תרעה ס"ק ט המ"בו )סי' תרעו ס"ק ד( המ"א פסקו
 .[מברך

שיצא לחלק דדוקא כשמוציא אשה בעינן שתהיה לפניו, משא"כ שליח המדליק עבור איש דאיכא  )סי' קצ( באג"מ 'עיאלא ד
 . דאין לחלק וכן מבואר במהר"ח אור זרוע שם .לא נקט כן אולם המ"ב ערבות,

פסח ח"א סי' , ועי' אות א )חנוכה סי' כג במקראי קדשו. ולא המשלח השליח מברךהיכן שהבע"ה לפניו מ"מ דמשמע הנ"ל ד מ"בב ועי'

הבן דעת כן . וה"ב מברךבעה חלהמסתבר שלכתד בזה כת' )תנ' סי' נח אות ד א"ק ג( במנחת שלמהאולם . שהסתפק בזה (מד אות א
בשבות ו )יו"ד סי' קן ד"ה וכשאני( בכת"ס ועיין עוד בזה. שהמשלח יכול לברך )ח"ג פ"ז אות ג בהגה( האור לציוןו פר' וישב אות ו() איש חי

 .]זצ"ל[ הגריש"א שליט"אבשם  )פי"ב עמ' פא( יצחק
המצוה כי  לשאר מצות דהשליח מברך, נ"חאינו דומה שביאר שהטעם שאין השליח יכול לברך כי  )סי' תלב( ביד אפרים יעוייןו

ב אין לו לברך כיון המדליק שושליח על  שם וא"כ כיון שאין ,שיודלק בביתו נ"ח ואין חילוק בין ע"י עצמו בין ע"י אחרהיא 
, "ל כבעה"ב עצמו ושפיר מברךוה (כגון הפרשת תרו"מ)שאין מצוה זו מוטלת עליו משא"כ כשהמצוה מוטלת על גוף הדבר 

. )ח"ב סי' ל אות ה(בלהורות נתן ו ו סי' כט אות א("ט)ח "אבצי ועי' .נ"ח היא חובת הגוףד נקט )סי' תלד ס"ק ט( "שהבמחצ אולם]. ע"כ
 .[ר"דליון ועי' בזה בג

)פ"א  במס' תרומהדהרי כבר אמרו חז"ל עם ברכה לאחר זמן בעצמו ללא ברכה או  ע"י שליח אם עדיף להדליק בזמן צ"עלפ"ז ו

)או"ח סי' קצ ד"ה אג"מ וה .)סי' תלג שעה"צ אות ה( המ"ב וכן פסק דערום לא יתרום דלכתחלה יש לקיים המצוה עם הברכה. מ"ו(

אולם ] מצות נ"ח ע"י שליח דאין השליח יכול לברך ג' הברכות ואין לקיים לכת' המצוה ללא ברכה.דאין לקיים כתב  והנכון(
 ולא דמי למדליק ע"י אשתו [.כת' דשעשה ניסים ושהחיינו המשלח מברך דהוא חיוב על גופו להודות )חנוכה סי' כג( במקראי קודש
  ך.לבראף יכולה  בהדלקה זומחויבת היא גם דכיון שהמבואר לעיל 

 זמן או ע"י שליח בלא ברכההדלקה בד. 

 הרמב"םדעת ע"י שליח אע"פ שנמצא מקיים המצוה בלא ברכה כי  ההדלקהעדיף לקיים  ומ"מ לכאורה יש להכריע שבנ"ד
 הגריש"א שליט"א שדעת ו"מש. ות )כשהפרסום הנס הוא לבני רה"ר(שהדלקה בזמנה מעכב (בתרע )סי' בטורהובא  (פ"ד ה"ה)

די"א דזמן ההדלקה אינו  אחר צה"כ(כחצי שעה ) כדי לקיים ההדלקה בזמןישלח שליח ש עדיףש ות יצחק פ"ז אות יד()שב ]זצ"ל[
לצאת דעת הסוברים שהשליח  השליח יברך בביתו ויכוון לפטור ההדלקה השניהשמ"מ אלא , ה לפי המציאות בכל זמןנמשת

ה זמן ההדלקה הוא שונה יכול הוא להקדים ההדלקה מפלג שבער"ש שבלא" ועיי"שיכול לברך כמבואר לעיל בשם האג"מ. 
וכן  .אם יגיע לביתו בזמן שעדיין יש תנועה ערה של עוברים ושבים ידליק ע"י עצמו מוצ"שוב המנחה כדי להדליק ע"י עצמו,

חנוכה הליכ"ש ) צ"להגרשז"א זן דעת כו אף בזה"ז עיקר זמן המצוה הוא חצי שעה.כי  נר חנוכה פ"ב הגה ל() הגרנ"ק שליט"א צדד

מפלג המנחה דמי שיכול להדליק  'כתש (ח"ז סי' קעה ד"ה ומכ"מועיי"ש  קיח אות ב 'וח"ט סי וס ')ח"ד ססי שבט הלויכה דלא (56פי"ד הגה 
מצוה בו עדיף אע"פ דד ע"י עצמו להדליק. ואם יכול להדליק מאוחר בלילה סוגיא דעלמא יותר נוטה שליחידליק בזמנו ע"י 

השליח עושה מן המובחר אבל היכן שהשמשלח הצטרך לקיים המצוה בלא ברכה מדין הפוסקים לא זו דחסר לו  'ואפי מזריזין
  .ברכה אלא ה"ז סימן דזה לא גוף המצוה כתקנם ז"ל אעפ"י שנתקיים המצוה

כשמגיע  ידליק אלא שליחע"י אין להדליק , )כגון בחו"ל( מדליק בתוך ביתוהבמקומות שמדליקים בפרסום, אבל  ל זהכו
 )שבות יצחק שם(. ]זצ"ל[ הגריש"א שליט"אן דעת . וכלביתו

 -מסקנא דדינא-
הנוהג להדליק בחוץ במקום שיש פרסום הנס עליו להדליק בזמן )בשקיעת החמה או בצאת הכוכבים, כל א' א' העולה לדינא, 

ישלח את אשתו או אחד מבני ביתו  ילך(,וא חצי שעה אחר צה"כמאוחר )מלפי מנהגו(. ואם אין בידו להדליק בזמן אלא 
 בביתו ויכוון  )השליח( יברךשידליקו בזמן בברכה. ואם לאו ישלח שליח וכיון שאין השליח רשאי לברך על הדלקה זו, לכתחלה 

 דליק כשמגיע לביתו.אין עליו לשלוח שליח אלא י, תוך ביתו )כגון בחו"ל(נ"ח דליק נוהג להה ב' .לפטור ההדלקה השניה

 "ב| ה'תשעחנוכה  -מקץגליון פ"ג | פר' 
 'קהילת ''חניכי הישיבות'', רמות ב

 



 

נו בחג שמחתנו הולכת התרגל
 ופוחתת.

אמנם לא כך היא דרך גדולי תורה 
ועבודת ה', אדרבה, שמחתם היא 
פנימית, מפעולת התבוננותם הרבה 
בענין החג, וכל שיתוספו ימי החג 
תתוסף התבוננותם, ויוסיפו להרגיש 
 גדולות ונפלאות בתורת החג
והמתנה העצומה אשר נתן לנו 

דבר השי"ת בו, ואז תתוסף שמחתם 
 121)מכתב מאליהו ח"ב עמ' יום ביומו". 

 עיי"ש עוד(
"והענין,  - אמונה ובטחון בחנוכה

דהנה שני הימים טובים חנוכה 
ופורים הם האחרונים מז' מצוות 

חז"ל תיקנו לישראל ימים דרבנן... 
טובים אלו אשר ילוו אותם לכל 
אורך הגלות, כי ראו איזו גלות 

, וכמה סבל ארוכה באה עליהם
סורים הם עתידים לעבור בגלות וי

הזאת, וכדי שיוכלו ישראל לשאת 
את מצוקת הגלות הארוכה והמרה, 
ולא יאבדו בה ח"ו, תקנו להם את 
חנוכה ופורים ששורשם אמונה 

שיאירו לישראל את אור ובטחון, 
האמונה והבטחון בכל המצבים 
הקשים וזמני חשכות העוברים על 
הפרט ועל הכלל, ובכח אמונה 

ון יוכלו ישראל לשאת ולסבול ובטח
 ...לאת הכ

בחנוכה היה קיומו הרוחני של עם 
ישראל בסכנה גדולה, שגזרו היונים 
על שבת חודש ומילה שהם יסודי 
היסודות של יהודי, וגזרו כתבו על 
קרן השור שאין לכם חלק ונחלה 

ובכח האמונה באלקי ישראל, 
, והבטחון המשיכו את הישועה

אנשים שיצאו למלחמה קומץ 
ספורים, כלשון רש"י בפרשת וזאת 
הברכה עה"פ מחץ מתנים קמיו, 
שהיו י"ב בני חשמונאי ואלעזר נגד 
כמה רבבות... והתקוה שינצחו היתה 
למעלה מן הטבע, אך בכח האמונה 

שהיה להם ברור כי והבטחון שלהם, 
לא יטוש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב, 
המשיכו את הנס, ונתקיים בהם אל 

נתיבות שלום להאדמו"ר ) ."י קויךיבושו ב
 יז( -, עמ' טז מסלונים זצ"ל

הנלמד מנס חנוכה הוא שרק על ידי 
שמתאמצים לקיים את הטבע זוכים 

"... וזהו מש"כ  -לנס למעלה מהטבע 
במהר"ם שהובא לעיל בענין נס 
חנוכה, שמתחילה נתרשלו בעבודה 
ונגזרו עליהם כל אותן גזירות וכו' 

 ם זכו לנס. ואח"כ כשמסרו נפש
והמכוון בזה הוא, שמתחילה 
שנתרשלו בעבודה היינו שלא קיימו 
היטב את הטבע, ממילא לא יכלו 
להשיג בשום אופן "עזר ה'" שהוא 
למעלה מן הטבע, ואח"כ כשמסרו 
נפשם וקיימו את הטבע בכל פרטיו, 
 דמסירות נפש הוא קצה המדרגה של

קיום טבע, שעל ידו נכנסים למדרגה 
הטבע, שבה זוכים לנס  שלמעלה מן

זכו  -שהוא רק בהנהגה של "עזר ה'" 
לנס חנוכה. ודבר זה לומדים אנו 
מחנוכה שכל עונשם של הדור ההוא 
היה על שלא שמרו את הטבע, 
וזכותם לנס היה על ידי מסירות נפש 
.  שקיימו את הטבע עד קצה האחרון"

ירוחם ממיר זצ"ל, דעת חכמה ומוסר ח"א  הג"ר)
 עמ' טו(

ראינו ת"ח שלא היו כל כך " -
כשרוניים בטבעם וזכו להיות גדולי 
. ישראל שאת תורתם אנו לומדים

אין זאת אלא מכיון שמסרו את 
נפשם וביטלו את כל רצונותיהם 
בשביל לימוד התורה, לכן פתח להם 
הקב"ה את שערי התורה בהיקף 
ובעומק הרבה מעל היכולת הטבעית 

 הרגילה של כשרונותיהם.
ו יכול כל אחד ואחד לראות תופעה ז

 -ולהיוכח בו עצמו מדי יום ביומו 
 -אף שבודאי יש בזה מדרגות רבות 

שכפי שמוותר ומבטל את רצונותיו 
ומשתדל להתחזק למען השי"ת, 
באותה מידה זוכה לסייעתא 

 )שפתי חיים עמ' לט'(  .דשמיא"
 
 

 

 נערך ע"י מחבר קונטרס 
 "עבודת ימי חנוכה"
 דיםמסדרת עבודת המוע
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 האם מדליק ואח"כ מתפלל ,פגע בנרות חנוכהההולך להתפלל ו 

הפוגע במצוה לא יעבור  )שם( רש"יופירש ריש לקיש אין מעבירין על המצות". מר "א )לג.( ביומאשנינו 
קרי את המצוות לא תמתין לה שתחמיץ  "ושמרתם את המצות"מ )בא פרשה ט(ממנה, ונפקא לן במכילתא 

 ברבינו חננאל. וכ"כ קדים לעשות דהכי תניא במכילתא.."משבא לידי א" שפירש ו:() מגילהב ברש"יד ועיין עו] .כ"ותיישן, ע

 .[)שם(
ואסמכיה במכילתא מושמרתם וכו',  ,דאין מעבירין על המצות דרבנן היא )ח"ב סי' תקכט( ברדב"זעיין ו

דהוי מה"ת, וכן פסק  ק א וס"ק ה()שם מ"ז ס" בפמ"ג, )שם ס"ק א( בט"ז )סי' כה אות א( בלבושאולם עיין ע"כ. 
)שער הטוטפות  בחתן סופר]שו"מ  .)רסי' כה ד"ה שלא יניחו(הביאור הלכה  כן נראה דעתו ,)כלל סח אות א( החיי אדם

היכן שרק לרדב"ז היכן שכבר התחיל לעסוק במצוה ופוסק ממנה הוי מה"ת, ו 'שהאריך בביאור דברי הרדב"ז וכתב שאפי סי' ו(

 .[)שמות פי"ב אות קנט( בתורה תמימה. ועיין עוד וי מדרבנןפגע במצוה ה
 בחתן סופר ועיין. מצוההמשום חימוץ  ר עליהוהפוגע במצוה אין לו לעבד רש"י הנ"ל בואר מדברינה מה

מפני  [א'], אסור לעבור על המצותאמאי ב' טעמים  דבאמת איכא )שער הטוטפות סי' ח ד"ה אבל לענ"ד נר'(
 כןו .וכמ"ש רש"י שם ע תחילהגהמצוה ע"י שעובר ממה שפ דמאחרמשום  [ב']בה.  המצוה שפגע שמבזה

 דהוא משום זילותא. הביא )או"ח סי' קיט ד"ה והנה טעמא(  בהר צבי
 ולקיים השניה לעבור עליהלא מצוות ופגע באחד מהם בתחילה עליו לקיימה ו "שתי"העומד לקיים הנה ו

 בט"ז]עיי"ש  )סי' כה סע' א( בשו"עכמבואר  ," דוחה מעלת "תדיר"ד"אין מעבירין "תדירה" היאאפילו אם 

 וכן נר'. )ח"א סי' י( בדברי מלכיאלוכ"כ , )נתיב חיים סי' תרפד( בעל הקרבן נתנאלוכן פסק  .[)שם( ובלבוש )ס"ק א(
  .סי' מח(להגר"ש קלוגר ) בקנאת סופריםועיין . )סי' תרפד ס"ק יז( המ"במ

 ות,ובב' מצדווקא  "אין מעבירין על המצות"אמרינן דא הד)סי' כח ד"ה ומ"מ אין זה ענין(  בשאגת אריה 'עיו

)סי' כו אר"י ריש ס"ק  הארצות החייםוכ"כ  .אי מקדים לה לית לן בה רשות שאינו מעשה מצוהדבר הבאבל 

  .)סי' כה על באר היטב ס"ק א( והא"א מבוטשאטש א(

לעבור  אין לוכלפי מצוה דאורייתא וע"כ העוסק במצוה דרבנן  רשותמ"מ מצוה דרבנן אינה בכלל דבר ו
 בחתן סופרוכ"כ . )אות א ערך אין מעבירין ד"ה ועוד צריך לברר(בארעא דרבנן  לקיים מצוה דאו', כמבוארועליה 

ולם דעת א] .(952)ח"א מע' האל"ף כללים אות צב ד"ה ובמה עמ'  השד"חנוטה  לזהו (ד"ה ועוד אות יבסוף )שער הטוטפות 

 .)ח"א סי' טו( בדברי מלכיאל ועיין. דכיון דשל סופרין קלין משל תורה הו"ל נגד ד"ת כדבר הרשות ד"ה וכיון( )רסי' כב השאג"א

 .[, ואכמ"ל)סי' תרמ ס"ק כב( בבכורי יעקבועיין  ,"לא תסור" דאו' משום כל דרבנן איכאבולכאורה יש לתלות זה בהאם 

אפילו לא אוחז המצוה בידו רק לפני הושטת ידו הם )דהיינו  במצוה אם פגעד ד()סי' כה ס"ק  במ"אעיין  לבא

אין משום אין מעבירין על  ,אינו עומד לקיימה עתהאם  ([)סי' כה ס"ק ג וס"ק ד( המ"בכ"כ ] מונחים לפניו תחלה
)סי'  ברכ"יב 'ועי .)כלל לג אות א( "אייוהח)שם אות ה(  הא"ר ווכן נקט. כשיוע המצות שהרי אינו רוצה לקיימה

מעל יש טלית של חול העומד להתעטף בטלית בשבת ובכיס  דעל כןשכתב  כה סוף אות ג ד"ה אכן ראיתי(
בארצות  ]ועי' .של שבתב מתעטףהסמוך לו, אלא  חול טלית שלדווקא הש וללבצריך  איןטלית של שבת ה

  [.)סי' כו ארץ יהודה ריש ס"ק א( החיים
אחר שהגיע  )המוכנות להדלקה( פגע בנרות חנוכהאת מביתו להתפלל מעריב ודההולך לצי"ל מנם אכתי א

)ועי' בגליון ל"ח מתי אמרינן  דאע"פ שמעריב תדירה להתפלל מעריב,אח"כ ו עליו להדליק זמן הדלקתם
 אין מעבירין על המצותד מבואר לעיל וכן יש בה משום ק"ש דאו' מ"מדמעריב קודם לנ"ח משום תדיר(, 

 בדברי מלכיאלעיין ובגוונא שפגע בחנוכיה שאינה מוכנה להדלקה, ]. היא מצוה דאו' השניה תדירה או אף כשהמצוה

דפשוט דלא שייך א"מ עה"מ אלא אם המצוה מזומנת לפניו לעשותה, אבל אם מחוסרת קצת תיקון והכנה לא שייך  )ח"א סי' ט(

)או"ח  אבנ"זב. ועי' עוד מחוסר תיקוןאינו בכלל אפשר דאה בה אין מעבירין אף שהגיע זמנה, אלא דעיי"ש שמבואר שמחוסר הב

 )סי' תקכט( כהרדב"זהיכן שלא הגיע זמן המצוה לכתחילה יש משום אין מעבירין דלא  'דלדעתו אפיח"ב סי' שעט אות ח( 

 .דבכה"ג ליכא משום אין מעבירין[

אין  עתה צונו לקיים המצוהוהרי כשאין רכי רצונו להתפלל מעריב  נ"ח אין דעתו להדליקשעתה אע"פ ו
מ"מ יש לחלק ולומר דאין משום מעבירים אם  כמבואר לעיל בשם המ"א, אין מעבירין על המצותמשום 

לקיים שתיהם אלא שדעתו להקדים אחד מהם  חפץל אם , אבלקיים ב' המצוות עכשיו רוצהממש אינו 
 במ"ב ]ועיין יק ולא לעבור על המצוה.חל עליו חיוב להדלהדין ד"תדיר ושאינו תדיר קודם", בכה"ג משום 

דהנוהגים תמיד להדליק אחר תפלת ערבית מן הנכון שיכינו עכ"פ השמן בתוך הנרות קודם תפלת  )סי' תרעב סס"ק א(

יש לסיים הכנות  ,י דברינו אם הולך למעריב לקיים דין "תדיר"פערבית כדי שיהיה מוכן תיכף אחר תפלת ערבית. ול

 ב דאם לאו נמצא עובר על המצוה[.הנ"ח לפני זמן מערי
 שו"עב כמבוארנחשב מעביר על המצוה ד ל ראש לפני התפילין של ידשילין הפוגע בתפד מהא ,לזהראיה ו

אע"פ שאין רצונו להניח התפילין של ראש לפני התפילין של היד, אע"כ כיון  ,ונושא כליו )סי' כה סע' א(
התורה צוותה שוב איכא משום אין מעבירים על  מפני שכך להקדים שחפץהדבר שווה אלא ו שמצד

  המצוות.
 להדליק לפני שהולך להתפלל עליו לגמור , מ"מעיקר הדין משום שהוא הראשון אף אחר שהדליק נרו

)סי' תרעו סס"ק  במ"ב ות" כמבוארומצמעבירין על ה ןשהרי אף על נרות שהם מחמת הידור שייך משום "אי

דיש לעיין בהתחיל להדליק נר א' קודם מעריב שכתב ( תרעב ד"ה עד שתכלה י'ס) דעת תורהב אולם עי'] .יא(
אם יגמור גם שאר הנרות שהם רק משום הידור וראוי להתפלל מעריב קודם, ועיי"ש דשוב פשט דגומר 

  .[ומדבריו משמע שאין בהדלקת שאר הנרות משום "אין מעבירין" .)פט:(פ הגמ' בזבחים "ע
 

 ע"יהעלון נתרם 

 תומשפחהרב חנוך קובשקה שליט"א ו
 לרגל הולדת הבת תחי' שיזכו לגדלה לתורה ולחופה ולמעש"ט

  
 


