
 

הדלקת  יד"חהאם אפשר לצאת 
 קטן שהגיע לחינוךע"י  נ"ח

ה עושה מצוה, הדליקה והשתא דאמרינן הדלק)כג.( איתא בשבת 
וברא"ש )י.( חרש שוטה וקטן לא עשה ולא כלום. והובא ברי"ף 

נר חנוכה שהדליקו  -)פ"ד מהל' חנוכה ה"ט( . וכ"כ הרמב"ם )פ"ב סי' ז'(
חרש שוטה וקטן או גוי לא עשה כלום, עד שידליקנו מי שהוא 

ולא ידליקנה חרש  -וכתב )סי' תרע"ה( חייב בהדלקה. וכן סתם הטור 
 שוטה וקטן.

דאם הגיע )הל' חנוכה קטז.( אולם בב"י שם הביא דעת בעל העיטור 
הקטן לחינוך מותר שידליק נר חנוכה, והכל תלוי במנהג, 

מכאן והילך התקינו שיהיו )פ"ב ה"ה( כדאמרינן בירושלמי דמגילה 
 קטנים קורין לרבים.

נן ולכאורה הראשונים כאן אזלי לשיטתם גבי קריאת המגילה. דת
הכל כשרין לקרא את המגילה חוץ מחרש שוטה )יט:( מגילה ב

חרש  - )או"ח סי' תרפ"ט(וכתב הטור  וקטן, ור' יהודה מכשיר בקטן.
 .שוטה וקטן אפי' הגיע לחינוך אינם מוציאין אחרים ידי חובתם

)הל' ובעל העיטור  ,ור' יהודה מכשיר בקטן כיון שהגיע לחינוך

. וא"א הרא"ש ז"ל הביא המשנה תיהפסק כוומגילה קי"ג ע"ג ד"ה מי( 
)הל' מגילה מ' כצורתה וא"כ דעתו לפסוק כתנא קמא. וכ"כ בה"ג 

והרמב"ם )ו:( . ע"כ. וכתב הב"י שם שנראה שאף דעת הרי"ף ע"ג(
לפסוק כת"ק. ]ועיין ברמב"ם פ"ג מהל' חנוכה )פ"א מהל' מגילה ה"ב( 

כל שחייב בקריאת המגילה חייב בהדלקת נר  -ה"ד שכתב 
 חנוכה[.

הביא את שתי הדעות )סי' תרע"ה ס"ג( אלא דהמחבר בהל' חנוכה 
אשה מדלקת נר חנוכה שאף היא חייבת בה, אבל אם  -וכתב 

הדליקה חרש שוטה וקטן לא עשה כלום, ואע"פ שהניחה גדול. 
 ויש מי שאומר בקטן שהגיע לחינוך מותר.

הקורא אחד  -סתם וכתב )סי' תרפ"ט שם ס"ב( ואילו בהל' מגילה 
ואחד השומע מן הקורא יצא ידי חובתו, והוא שישמע מפי מי 
שהוא חייב בקריאתה, לפיכך אם היה הקורא חרש או קטן או 

 שוטה השומע ממנו לא יצא.
כתב דדברי המחבר צ"ע, דבס"ס )סי' תרפ"ט ס"ק ד'( ואכן במג"א 

תרע"ה פסק כדברי בעל העיטור שמכשיר בקטן, והכא סתם ופסק 
 ים. ודוחק לחלק בזה בין מגילה לנר חנוכה. כדעת האוסר

]וציין לדבריו בס"ק שאח"ז. ושם כתב די"א דנשים אינם 
מוציאות את האנשים יד"ח, מפני דלא דמי לנר חנוכה, דשאני 

פי' ופסולה )סמ"ג ריש הל' מגילה( מגילה דהוי כמו קריאת התורה 
וג מפני כבוד הציבור, ולכן אפי' ליחיד אינה מוציאה דלא פל

 [.)רא"ם בביאורו לסמ"ג(
)שכתב דבסי' תרע"ה פסק דברי המג"א )א"א ס"ק ד'( וביאר הפמ"ג 

דאע"ג דבסי' תרע"ה הביא המחבר דעת המחבר כבעל העיטור(, 
בעל העיטור בשם י"א, ודרכו לפסוק הלכה כדעה הראשונה 
שהביא בסתם. היינו דוקא כשמפורש בדעה ראשונה להיפך 

שהעתיק בדעה הראשונה דברי הגמ' מדעת הי"א, משא"כ שם 
בשבת, וי"א דהוא בעל העיטור מפרש דבלא הגיע לחינוך איירי. 
ובהא הלכה כי"א, וכנראה בב"י דלא הביא דעה החולקת על בעל 

 העיטור.
והלבושי שרד ביאר כוונת המג"א, דבסי' תרע"ה הביא עכ"פ 
 הב"י דעת המכשיר, וכאן הביא רק דעת הפוסל. א"נ דבב"י בסי'

 תרע"ה נראה דמסכים לדעת בעל העיטור.
ובמחצית השקל ביאר כדברי הלבושי שרד בפי' הראשון, דלשון 
פוסק דאמר המג"א לאו דוקא, דאדרבה נראה שם שפוסק כדעת 
האוסרים דהביא דבריהם בראשונה, וידוע דדרכו של הרב ב"י 
בשו"ע דהדעה הראשונה שהביא בשו"ע היא העיקרית בענין. 

קושיית המג"א דשם הביא ב' דעות וכאן הביא רק אלא דעיקר 
 דעת האוסרים.

ביאר דבעל העיטור בהל' חנוכה אזיל )סי' תרע"ה ס"ק ג'( והפר"ח 
לטעמיה בהל' מגילה. וביאר דאע"פ שהמחבר גבי מגילה לא 
הזכיר דעתו, הביאה בהל' חנוכה, לפי שאפשר דאפי' מאן דפליג 

ומ"מ כתב דנראה שאין  התם מודה הכא, משום דנר חנוכה קילא.
לסמוך עליו בזה, דמדקאמרה הגמ' בשבת אישה ודאי מדליקה 
וכו' ולא חילקה בקטן גופיה דאם הגיע לחינוך מצי להדליק, 

 משמע דקטן לא מצי להדליק לאחרים.  
וע"ע בהגהות מנחת פיתים שכתב ליישב קושיית המג"א דשאני 

תא, משא"כ מגילה משום דהוה דברי קבלה דהוה כעין דאוריי
הדלקת נרות חנוכה דהוי דרבנן וע"כ מצי קטן שהגיע לחינוך 

 להוציא. 
ומ"מ חזינן דנח' האחרונים מה דעת המחבר לדינא בהדלקת נרות 
חנוכה ע"י קטן שלא הגיע לחינוך. דדעת הפמ"ג דס"ל עיקר 
כדעת בעל העיטור. ואילו בלבושי שרד בפי' הראשון ובמחצית 

ני הכא מכל סתם ויש המובא במחבר השקל משמע דס"ל דלא שא
 )דס"ל למחבר עיקר כדעה קמייתא(.

דלפי מה שסתם המחבר )ס"ק י"ג( והמשנ"ב כתב בסי' תרע"ה 
בסי' תרפ"ט ס"ב משמע דלמעשה אין לסמוך שיהיה הקטן יכול 

 להוציא בהדלקתו לגדולים. 
הנה לעיל בסי' תרע"ה ס"ג הביא  -כתב )ס"ק ה'( ובסי' תרפ"ט 

ש מי שמכשיר בקטן שהגיע לחינוך שיכול להוציא המחבר די
אחרים בהדלקתו, וה"ה לענין קריאת המגילה. ועיין בעקרי דינים 
שכתב בשם סמא דחיי דבמקום הדחק שאין אנשים בקיאים 

 במקרא מגילה יכול להוציאם קטן שהגיע לחינוך.
)סי' ומצינו דאף פוסקי ספרד נח' בדעת המחבר. דערך השולחן 

כתב דלפי מ"ש הרב בית דוד סי' ת"ט וסי' תמ"א ד'(  תרע"ה ס"ק
דלא קי"ל כסתם אלא אם כותב הדבר שחולקים עליו בפירוש, 
אבל אם נקט לשון הש"ס בסתם ואח"כ כתב וי"א וכו', דעתו 
לפסוק כי"א ע"ש, ה"נ דעת מרן לפסוק כי"א דקטן שהגיע 

 לחינוך מותר.
ל בענין הדלקת נרות דנשא)ח"ג סי' מ"א( והחזיק אחריו הזבחי צדק 

בבית הכנסת ע"י קטן בן י"ב, והשיב דאנן אתכא דמרן סמכינן, 
וקטן שהגיע לחינוך יכול להוציא, וכמ"ש ערך השולחן דכן 
סברת מרן, וכיון דאפי' בבית יכול להוציא אחרים כ"ש דיכול 

 להדליק בבהכנ"ס דהיא משום פרסומא ניסא ולא חובה.
כתב דחזינן למרן בספרו הקצר סי' ק'(  )קול גדולאולם הר"מ בן חביב 

דכתב בסי' תרע"ה הדליק חש"ו לא עשה כלום ואע"פ שהניחה 
גדול, ויש מי שאומר בקטן שהגיע לחינוך מותר עכ"ל, וכבר נודע 
דרכו של מרן דדעתו לפסוק כסברא שכתב סתם, ומ"ש ויש מי 
שאומר היינו לומר דאם הוא שעת הדחק סומכין על היחיד. ומה 

י מגילה לא כתב מרן דעת הי"א, הוא משום דלא הוצרך שגב
לרמוז לנו סברא זו לסמוך עליה בשעת הדחק, דסמך על מ"ש 

 בס"ד

 מיקתאע תאמעש

 מבטלים ת"ת להדליק נ"ח בזמןהאם 
 לבטל ת"ת לקיים מעלה במצוה. ד.מצוה בו יותר מבשלוחו.  ג.הדלקה. האיסור ללמוד משעת חיוב  ב.זמן הדלקת נ"ח.  א.

 זמן הדלקת נ"חא. 
 הרא"שעת ש"ס, דנת ה. ונח' הראשונים בכוומשתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק נ"ח מצות )כא:( בשבתאיתא 

. אולם )רסי' תרעב( הטור. וכן דעת ו צאת הכוכביםנידהי סוף השקיעה פירושודמשתשקע החמה  (יב תענית פ"א סי)
ד"ה  )שם ט. בר"ן ,)שבת כא: ד"ה דאמרינן( ברשב"א. וכן הוא זמן שנתכסה השמש מעינינוב שהכוונהנראה )פ"ד ה"ה(  הרמב"םמ

שם ) הגר"אכהרא"ש. אולם דעת  )סי' תרעב סע' א( השו"ע. והכרעת שהכוונה לשקיעת החמה ,)שבת רמז תנו( ובמרדכי מצותה(

)כשמתחיל האור  שניהמהרשב"א ומהר"ן משמע שהוא שקיעה שהוא בתחלת השקיעה )ועיי"ש שכת' ש סי' רסא(אות ב ו
 עיקר כהמרדכי שהוא שקיעה ראשונה(. כתב דה, ומ"מ להשקע לגמרי(

אולם , ע"כ. אינו מדליק שובתר, וכמו חצי שעה או י שהואשתכלה רגל מן השוק,  דאחר זמן ד ה"ה(פ"חנוכה ) הרמב"םוכתב 
י תירוצי הש"ס שם אם מהני הדלקה אחר שיעור )כי הדבר תלוי בשנאם איחר ידליק מספק אף דכתבו )שם ד"ה דאי(  התוס'

ו אין לנו היכרא אלא לבני הבית שהרי מדליקין אין לחוש מתי ידליק דאנ שבזה"ז ר"ישם דדעת עוד הביאו ו .(, עיי"שזה
וכתב  ,)רסי' תרעב( הטור. וכן נקט להדליק כל הלילהשיכול  "תבשם ר כתב )הל' חנוכה סי' תתמג( אבי"הוהר ., ע"כמבפנים
נראה נקט בעיקר כדעת התוס' ושכן )שם(  והב"י. והכי נהוג ,הלילהדעת רוב הפוסקים שיכול להדליק כל  שכן)אות ב( הב"ח 

 באבנ"ז. ]ועי' אלא דמ"מ כתב שם שבדיבד הולך ודולק כל הלילה )סי' תרעב סע' ב( מהשו"ע. וכן משמע )שם סי' ג( מהרא"ש

חשיב מצוה עוברת. ואם איחר אפילו חצי הזמן איבד חצי מצוה.  ת הכוכביםדכל מה שאיחר משעת צאשכתב  )ססי' תצט(
 , ע"כ[.ואין לך מצוה עוברת גדולה מזו

א"צ ליזהר ולהדליק קודם שתכלה  בפנים הביא דעת ר"י הנ"ל שבמקומות שנוהגים להדליקש)סי' תרעב סע' ב(  רמ"אב ועי'
, גם בזמן הזה שיזהרו בזהטוב  אם מדליק בפתח הבית כשהוא פתוח, מ"מד)ד"ה ומ"מ(  הביאור הלכהכתב ו .רגל מן השוק

הנ"ל  שדייק מלשון הרמב"ם )תשובות והנהגות ח"ב סי' שמב את ד( דהגרי"זכיון שיש הכירא לעוברים ושבים. ]ומטו בשמיה 
ה שם רגל מן השוק )דהיינו אנשים העוברים ושבים תשהשיעור תלוי בכל מקום מתי כל "כמו חצי שעה או יותר" שכתב

 ק והולך כלל שאף לפי הרמב"ם מדלי"ולפי דבריו י שבאמת נקט כן. )שבת כא:( בריטב"אאחר שסגרו החנויות שלהם(. ועי' 
בספר ו)חנוכה עמ' שיז(  בספר חוט שניו. אולם שאר הפוסקים דחו דבריו. ה הרגל מן השוק באותו מקוםתזמן שלא כל

  .[מטו בשמו של הגרי"ז להיפך( ח"ב עמ' צט) עובדות והנהגות לבית בריסק
 כדי למנוע ביטול ת"ת.  ,תו בזמןאו ע"י אש ,ויש לדון במי שתורתו אומנותו ועוסק בת"ת האם עדיף שידליק מאוחר יותר

 דלקההסור ללמוד משעת חיוב היאב. 
 ן פסקוכ ,ואפי' התחיל פוסק ן הדלקת נ"ח,רש"ל דאפי' ללמוד אסור משהגיע זממהבשם  ס"ק ה( תרעב 'סי) המ"א כתב

יכולים להקל ה שלנוהגים להדליק בזמן שקיעת החמ )שם אות יד( שעה"צבאלא שכתב  ,(ס"ק י) בהמ" דעתוכן  , ע"כ.ב"חב
דבריהם  מתיסת[. ומגוונאבכל א"צ להפסיק דס"ל שאם התחיל )סי' תלא סע' ב(  דעי' בשו"ע ]אלא ללמוד עד זמן ההדלקה

 בחוץ,אלא דכ"ז במקומות שנוהגים להדליק  תו חייב להפסיק תלמודו ע"מ להדליק בזמן.ומשמע דאף מי שתורתו אומנ
כמבואר יון שעיקר הפרסום הוא לבני הבית שאינו מחויב להפסיק עבור זה, כ אבל במקומות שנוהגים להדליק בפנים י"ל

 ועי' עוד להלן. לעיל בשם הרמ"א.
 ג. מצוה בו יותר מבשלוחו

 . ן בהלאפשר דלית  דליק ע"י שליח בזמן ע"מ שלא להפסיק תלמודוכשמאולם  בזמנה, אלא דכל זה כשדוחה קיום המצוה
. )מא.( בקדושיןל מעלה ד"מצוה בו יותר מבשלוחו" כמבואר נמצא מבט ע"י שליח תת הדלקת הנרוע"י קיום מצו ובאמת

עדיף שידליק ע"י ש)ס"ק ז(  והמ"א (שם) הב"ח , כתבו)סי' תרעא ס"ק ט( מ"בבואף אם מדליק ע"י אשתו שהיא כגופו כמבואר 
דאין השליח  ,רע מהדלקה ע"י אשתוג ,אחרשולח שליח אם ו .)סי' תרעז ס"ק יב( המ"בעצמו משום מצוה בו כו'. וכן פסק 

 .)סי' תרעה ד"ה אשה( בביאור הלכהשא"כ ע"י אשתו שמברכת כל הברכות. ועי' , מג"פיכול לברך עבורו כמו שביארנו בגליון 
 במצוהד. לבטל ת"ת לקיים מעלה 
תה ע"י אחרים ולעששא"א דמצוה  ט:(-)ט. מועד קטןבאע"פ דאיתא ד ,עליו לקיים מעלה זו אמנם בנ"ד אפשר שאין מוטל

 . אפשר דבכל גוונא אינו מבטל ת"ת לענין קיום מעלה במצוהת"ת עליה, מ"מ  מבטלים
מברך לכולם ומוציאם  "ש, מפסיקים לימודם וא'שנינו דרבים העוסקים בתורה ולא ברכו על האש במוצ )נג.( רכותבבוהנה 

, וא"כ היה טוב יותר שיברך כל א' לעצמו ת המדרש, ואע"ג דצריכים לשתוק ולשמוע ברכתו ואיכא משום ביטול בי"חיד
דברוב עם איכא  שכת')כלל ה אות יז(  בחיי"א ויעויין]. )סי' רצח סע' יד( השו"ע. וכן פסק "ברוב עם הדרת מלך"הא עדיפא משום  אפי"ה

 [.)סי' תכו על סע' ב ד"ה אלא( ור הלכהבביאועי'  כת' דהוא משום "הידור מצוה". )סי' ריג אות יג( ובשער הציון .משום "מצוה מן המובחר"

לשעה "דאע"פ דמבואר מזה דמבטלים בית המדרש משום ברוב עם, היינו דוקא כי הוא ביטול  )סי' צ ס"ק לב( במ"אועי' 
)סע'   השו"ערוב עם. ועיי"ש דעפי"ז יישב הא דפסק ב וע"כ לא חשו חכמים, אבל בלא"ה אין לבטל לימודו משום "מועטת

הא אכתי בבית הכנסת . וקשה , והוא שיתפלל בי'כ"נהותר מבקבוע קדוש יותר מבהכ"נ, ומצוה להתפלל בו י דבהמ"ד יח(
דאין מבטלין ת"ת עבור  ע"כ יקשה אפילו איכא עשרה ילך לבית הכנסת, אלאאיכא משום ברוב עם הדרת מלך וא"כ 

 דמבטלין ת"ת לקריאת המגילה משום ברוב עם הא דחידשו חז"ל נמי . ולפי דבריו מיושב, ע"כמעלה זו אלא לשעה מועטת

 ביטול לשעה מועטת. אינוד, והרי בכל המצות הדין כן, אע"כ דשאני מגילה )ס"ק ז( ובמ"ב)סי' תרפז סע' ב(  בשו"ע כמבואר
  .אא"כ הוא לשעה מועטת ומבואר דלא מבטלים ת"ת בין של יחיד בין של רבים כדי לקיים מעלה במצוה כהא דברוב עם

 בגופומצוה הת"ת לקיים  בטלה. ל
דהטעם  ()קידושין מא. ד"ה מצוה רש"ידהרי כבר כתב  ,משום מצווה בו יותר מבשולחות"ת אין מבטלין ה"ה דולפי"ז י"ל ד

)עשין מח דף לט מובא ברב פעלים יו"ד ח"ב סי'  במגלת ספרוביאר  , דכי עסיק גופו במצות מקבל שכר טפי,דאמרינן "מצוה בו"

 עדיפא טפי דשכרה כנגד כל המצות היא. תי"ל דת"ה אלא משום רבוי שכר ותו לא. וא"כ בנ"ד דאין בז לה(
שאינו רוצה לטרוח בעצמו ואיכא זלזול  אה, כי נרדהטעם דאמרינן מצוה בו )סי' כח ס"ק יד( התבואות שור ואף לדעת

 .ס"ד בגליון ע'הארכנו בזה בו י"ל דבכה"ג ליכא זלזול דעושה כן להרבות לימוד התורה. ,למצוה
דאסור לו לבטל מלימודו בכדי לקיים מצוה בו יותר מבשלוחו,  כת'גם ש סא ד"ה ועוד אני( 'ססי ')יו"ד תנ בחסד לאברהםשו"מ 

רב ד הא ישתדל להכין בעצמו שום דבר לצרכי שבת כדי לכבדו, כיע"פ הש"ס קדושין ד )סי' רנ( השו"עע"כ. ואע"פ שכתב 
לא אפגום כבודי, כי זה הוא כבודו שמכבד  , ולא יאמרכו' ורבה ורב יוסף היו מבקעין עצים חסדא היה מחתך הירק דק דק

דלעולם ת"ת דוחה יתרון מצוה זו דמצוה בו יותר מבשלוחו שהרי אסור  רנ קו"א אות ב( ')סי הגר"ז, ע"כ. כבר כתב השבת
 זה כבודו של שבת שעוסק בעצמו, ע"כ. שאני דר לעשותה ע"י אחרים, והכנות שבת להתבטל מתורתו לעשות מצוה שאפש

מצוה שאין מוטלת על לדוקא אין מבטלין ת"ת ד שבאמת מסתפק בזה וכתב דאפשר רנ שהע"צ אות ט( ')סי במ"באלא דעי' 
 בזה שהכבוד שבת מוטל משא"כגופו, כגון לילך לגמול חסד עם איזה אדם במקום שאחר יוכל לעשות עמו הטובה ההיא, 

חמירא, משום ד ו שיבטל תלמודו עבורהשבת אמרדוקא לענין כבוד או דלמא  ,מצוה בו יותר מבשלוחועל גופו, וממילא 
 , ע"כ. "עונוגע לבטול תורה, וצ "חלענין שאר מצות אם הוא ת שא"כמ

ות שחייב לעשותם בעצמו. וע"כ צ"ל דס"ל והמ"א הנ"ל דלצורך מעלה במצוה לא מבטלים אף במצאלא דלכאורה צ"ע מ
 במהר"ם שיקו .)שם ס"ק י( תוס' שבתוה )סי' רעג אות ה( עולת שבתה]וכבר נח' בזה . מצוה בורוב עם עדיפא על להמ"ב דב

תו דהרי משמע יש לדחות ראי סי' רעג ס"ק כ() המ"ב. אלא שלפי ם עדיףב עורבח ד"סי' רצמהוכיח  (ו"ד סי' רנה ד"ה ואפי')י
 [. ועי' עוד בגליונות פ"ח וקמ"ה ."י שליח, עיי"שע כעונה אינו בכלל יוצא עשהיוצא ע"י שומ מדבריו

שב ואל תעשה עדיף ולא  ,"ת, ושאר פוסקים כתבו להדיא שאין לבטל תאף המ"ב רק מסתפק בזהדמסתבר דכיון  למעשהו
  .)אא"כ הוא לשעה מועטת( ע לביטול תורה דרבים די"ל שיודה המ"ב שלא מבטליםגבפרט בנו יבטל תלמודו.

אא"כ אין  ,או בני ביתו , וידליק נ"ח בזמן ע"י אשתוללמודתו עליו להמשיך ווסק בת"ת ותורתו אומנמעתה י"ל דמי שע
דהרי אין השליח יכול לברך  ,שעליו להדליק בעצמו מסתבר או בני בית )ואם אין לו אשה בזה אלא משום ביטול לזמן קצר

 .זצ"ל יינברגש"פ חהגרעבור ההדלקה וע"כ גרע טפי דמגרע בגוף קיום המצוה(. וכן פסק 
 לקיים מצות נ"ח. לביתותו בימי חנוכה יזדרז וישוב ודאף מי שתורתו אומנ )הליכ"ש פט"ז אות א(הגרשז"א זצ"ל שדעת אלא 

ריו שלא הפסיקו מתורתם לשאר דברים כלל, וכמו שאנו מבטלים לפעמים ת"ת לשאר צרכים, דאין אנו כרשב"י וחב
. ]ומה שהביא ראיה מרשב"י צ"ע קצת דיש לחלק ת כדי לקיים המצוה כתקונה, ע"ככך יש לבטל ת" ,ואפילו צרכי חולין

 )פניני חנוכה עמ' הגריש"א זצ"לודעת  .[)שם( ובמ"ב )סי' קו סע' ג( בשו"עלה לגמרי. עי' פדשאני התם שהיו מבטלים מצות ת

 אולם בחו"ל ,וכל זה באר"יעמא דבר. כן . ודאפילו שיעור דרבים יש לבטל ע"מ להדליק בצאת הכוכבים על ידי עצמו קעו(
 .עמ' קעד( שם)הגריש"א זצ"ל וכן פסק  המנהג להדליק בפנים.דהתם עיקר  ,לכו"עת"ת נראה דאין לבטל 

 -מסקנא דדינא-
נוהגים לבטל ת"ת אפילו דרבים כדי לקיים  ,העולה לדינא דבאר"י שהמנהג להדליק בפרסום וכעיקר הדין בזמן הש"ס

 ם בחו"ל אין מבטלין ת"ת עבור זה.המצוה בזמנה. אול

 "ו| ה'תשעחנוכה  -גליון רמ"ג | פר' מקץ 
 'קהילת ''חניכי הישיבות'', רמות ב

 



 

בהל' חנוכה, או דגבי מגילה יש להחמיר טפי שלא יקראנה קטן 
 שמא ידלג תיבה אחת או לא יקראנה כהוגן.  

אלא דאף הרב ערך השולחן אחר שכתב דע"פ דברי הרב בית דוד 
עת מרן לפסוק דקטן שהגיע לחינוך יכול להדליק, כתב נמצא דד

דליתא לההיא דינא, דהרי"ף והרא"ש ור' ישעיה והסמ"ג והרב 
המאירי פסקו כת"ק דמגילה דקטן אפי' הגיע לחינוך לא, כמ"ש סי' 

לחלק בין מגילה לנ"ח )למחבר( תרפ"ט ע"ש. אלא דאפשר דס"ל 
 דקיל טפי וכמ"ש הפר"ח.

ית דוד אינו דבר  מוסכם, דבשולחן גבוה ועוד דההיא כללא דהב
כתב דאין דבריו נראין, דא"כ שדעתו לפסוק )כללי השו"ע אות י"ח( 

כדעה שניה למה נקט לה בלשון מח' ולא כתבה בסתם. וכן מדברי 
נראה דלא ס"ל ההיא כללא, דלפי דברי )סי' תקפ"ח ס"ק ב'( הפר"ח 

)או"ח סי' תק"צ ף הבית דוד ליכא מקום לתמיהתו שם. ואף הברכי יוס

 כתב דהוא חילוק מחודש בכללי סתם ויש. ס"ק ב'( 
וע"כ לדינא ודאי דא"א לצאת ע"י קטן אף שהגיע לחינוך. אלא 
דבאין לו אפשרות אחרת אלא להדליק ע"י קטן שהגיע לחינוך, 
יסמוך על דעת בעל העיטור. ונראה דאף בכה"ג אם הקטן מדליק 

תו, דהא מידי ספק לא נפקא רק לצורך הגדול לא יברך על הדלק
וספק ברכות להקל. ואם לבסוף יתאפשר לגדול להגיע לביתו, 

 יחזור וידליק שוב ללא ברכה.
 

 ]נכתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א[
 

 עבודת המועדים
 נקודות בעבודת ימי חנוכה

ולאומרם  תנרוה תדלקה תבברכ ביט"ויכוין ה - רכותכוונת הב

א׳ פעם  לזמןעתה בש ההיא חביב המצוהשמחה באשר ך ותמ

זו  המצו בשביל תולכבוד המלאכים קדישין הבאים להבי .בשנה

)כף . ית הכנסת"לב ן כמו שהולךעליווא בבגד ההכשהנרות ידליק 

 (ישר פ׳ צ״והקב החיים סי' תרע"ו, ח בשם 
"אך בחתימת ברכה זו באמרו  - 'להדליק נר חנוכה' בברכתהכונה 

"להדליק נר חנוכה" יכניס בלבו ובמחשבתו שמחה עצומה 

באלקותו יתברך שמו ויתעלה זכרו לעד, על עוצם הנס שנעשה 

בימים האלו בבית המקדש בפך של שמן, כדאיתא בגמרא 

הקדושה )שבת כא( כשנכנסו יונים להיכל טמאו כל השמנים וכו' 

יה בו אלא כדי להדליק יום אחד, ונעשה בו נס והדליקו ולא ה

 (יסוד ושורש העבודה יב, א) .ממנו שמונה ימים"

"ובברכת "שעשה ניסים", יתן הודאה  - הכונה בברכת 'שעשה ניסים'

עצומה במחשבתו ושבח גדול ליוצרנו ובוראנו יתברך שמו ויתעלה 

בותינו על כלליות כל הניסים והישועות הגדולות שעשה עם א

בימים האלו, ויצייר במחשבתו בהודאה זו, כאילו עשה יתברך 

 )שם(  .שמו ויתעלה, עמו ממש הישועות והניסים בימים ההם"

 - מעלת שבת חנוכה, שנר שבת וחנוכה משלימים זה לזה
"ושבת חנוכה מעלתה גדולה מאד והיא בבחינת תכלית 

ה השלמות, נר חנוכה ונר שבת משלימין אהדדי, נר חנוכ
מוציא ומעלה יהודי מהיכן שהוא נדח בתכלית השפלות, ונר 

 שבת מעלהו להיכלו כולו אומר כבוד.
ולכן מדליקין קודם נר חנוכה ואח"כ נר שבת, כי נר שבת 
מאיר ליהודי רק כשנמצא למעלה מעשרה, ע"כ מקדימים 
תחילה את נר  חנוכה שהקב"ה מאיר בו ליהודי למטה 

בנר שבת למעלת השבת  מעשרה, ואח"כ יוכל להתעלות
 ...שהקב"ה מעלה את היהודי להיכלו כולו אומר כבוד

ונמצא כי שבת חנוכה היא מהשבתות הגדולות בשנה, 
ומבחינה מסויימת זו השבת הגדולה של השנה, שיש בה עליה 
לכל הפתילות והשמנים שאין מדליקין בהם בשבת, וכל יהודי 

 יכול להדלק בה מאור השבת.
להם שום עצה איך להתעלות בכח הש"ק  כי אף אלו שאין

לבדה, מפני שאור השבת גבוה מאד נורא ונשגב  ואינם 
יכולים להתאחז בשלהבת השבת ולהדלק באורה, הנה בחנוכה 

מדליקין בהם בין בחול בין בשבת, שנר חנוכה מחלץ יהודי 
מהיכן שנמצא בבחי' שבשפלנו זכר לנו, ועי"ז יכולים הם כבר 

 עמ' פו(חנוכה , )נתיבות שלום להאדמו"ר מסלונים ."להגיע גם לשבת

 

 לימוד התורה בחנוכה
"תוכחת מוסר  - ימי חנוכה ראויים ביותר להתמדת התורה

. יחשוב שעיקרו נתקן להלל ולהודות להשם יתברך, על כי לחנוכה

הימים הקדושים האלה היונים חשבו לבטל תורה ומצות, אם כן 

הימים, כי תלמוד תורה  ירראויים ביותר להתמדת התורה מבשא

. ובעוונותינו הרבים רוב העולם נוהגים בהם ביטול כנגד כולם

תורה והולכים אחר ההבל. ומה שרבותינו הקדמונים פסקו ישיבה 

בימים ההם, עשו בשביל הנערים שיחזרו ויחזרו על תלמודם מה 

על כן השומע ישמע ויתעורר בימים   למדו ויהיה שגור בפיהם,
מסכת תמיד פרק דרך חיים )של"ה .  את בתורה ובמצוות"ההם ביתר ש

 (אות א'

"ונמצינו למדים שכמו שיש  - השמחה בחנוכה על קיום התורה

לשמוח בשבועות על נתינת התורה, ובשמחת תורה על עסק 

התורה, כך יש לשמוח בחנוכה על קיום התורה. ונס החנוכה הוא 

ימודה בדורנו חוליה מקשרת בין נתינת הרה בשבועות לשמחת ל

בשמחת תורה. ולכן כתבו הפוסקים שבחנוכה לא תקנו שמחה של 

משתה שהרי עיקר הגזירה לא היתה על עניני גשמיות אלא על 

 )שיח יצחק, חגים וזמנים ח"ב עמ' קמט(התורה שענינה רוחניות". 
 

 

 נערך ע"י מחבר קונטרס "עבודת ימי חנוכה" 
 מסדרת עבודת המועדים

 
 

 יעלה ויבא לפני רצה והחליצנו, האם חוזר לאומרו על הסדר הזכיר
כשכבר התחיל לקרוא בשל חנוכה )האם תדיר ושאינו  ג.הקדימו קריאת חנוכה לקריאת ר"ח.  ב.קריאת התורה בר"ח שחל בחנוכה.  א.

 לחזור לומר יעלה ויבא לאחר רצה והחליצנו. ה.רצה והחליצנו. להפסיק יעלה ויבא כשהקדימו ל ד.תדיר הוא לעיכובא(. 
  קריאת התורה בר"ח שחל בחנוכהא. 

קורים לקורא ו "חר שלשה קרואים בפרשת וראיםקו מוצאים שני ס"ת בחנוכהטבת שחל להיות  "חר )כט:( במגילהאיתא 
 .(סע' א תרפד סי') שו"עה, ע"כ. וכן פסק ראש חודש עיקר כי ,חנוכהפרשת ברביעי וקורא 

)סי' הרא"ש  'כת. ובחנוכה 'וא ר"חב 'בעניינו של יום וא 'וקורין בהן א ס"ת ג'בשבת מביאין חל ר"ח  ואמרו עוד שם דאם
א לקיים "היכא דא לענין קריאה בר"ח טבת שחל בשבת דאע"פ שפרסומי ניסא חשיבא ממעלת תדיר אין זה אלא יג( -יב 

 קוראים של ר"ח ואח"כ בשל חנוכהכא לפרסומי ניסא באחרונה כמו בתחלה הילכך אבל להקדים תדיר עדיף דאי ,שניהם
פרסומי ניסא עדיף. ועוד דכיון דקורא  חת,אפרשה אבל בהפטרה שאין מפטירין אלא  ,תדיר קודםודאפשר לקיים שניהם 

 .(שם סע' ג) השו"עק פסוכן  .כ"ע ,פרסום כ"כאין  דבקרה"ת ועוד ,ה יש להפטיר במאי דסליק ליהבשל חנוכה באחרונ
 הקדימו קריאת חנוכה לקריאת ר"ח. ב
טבת שמוציאים שני ספרים  "חה"ר גרשום ב"ר שלמה על מעשה שאירע בר בשם )הל' ברכות עמ' שיז( האבודרהםכתב ו

ויש מאנשי הדור  .ס"ת עד שהגיע לפרשת החודשהוהפסיק וגלל  ,ורא עליוופתח של חנוכה ובירך הק הש"ץוטעה 
 ,כו'כיון שהפסיק זמן גדול בשתיקה בעת שגלל ס"ת הוי ליה הפסקה  "חשצריך לחזור ולברך שנית על פרשת ר שמוכיחין

כי הטעם הראשון בטל דלא חשבינן  ,ולפי דעתו טעו .כיון דלא נתכוין בברכתו על זאת הפרשה צריך לחזור ולברךדועוד 
הכי נמי הא ס"ת קמיה ודעתיה עליה  ,לא ברכה עליהדכל דמנח קמיה חיימשום והטעם השני בטל ג"כ  ,שתיקה להפסקה

"ל יד ,לכל הפרשיות הכתובות בו גם אם לא גלל אותו ס"ת עצמו שבירך עליו תחלה אלא פתח ס"ת אחר יש פנים להיתר
צריך שכתב שהעיקר ד )סי' קמ( בב"ייעויין ו .כ"וכן יצאה הוראה בחבורה בעירנו עדמנחי קמיה דעתיה עילוויהו דכיון 

 .)שם סע' ד( בשו"ע . וכן הביאודלא כה"ר גרשום ב"ר שלמהמחמת טעם השני, זור ולברך כמו שהורו אנשי הדור ההוא לח
 )האם תדיר ושאינו תדיר הוא לעיכובא( כשכבר התחיל לקרוא בשל חנוכהג. 

 ס"ק ד() ט"זה כת'של ר"ח. וב אלקרווצריך להפסיק  ,בשל חנוכה אשמי שטעה והתחיל לקרו שפסק)סי' תרפד סע' ג(  ברמ"א 'עיו
 .זור לקיימן כסדרןצריך לח ןשלא כסדר ם מצוותלעיכובא ואם קיי דתדיר הוא וס"ל ,האבודרהםשדברי הרמ"א הם מ

של ראש תחלה צריך תפילין ח מבואר שאם אירע שפגע ב"סי' כשו"ע ב א'הרמ"א מכמה מקומות:  תמה עלש אלא דעיי"ש
ומשמע שם דאם הניח של ראש תחלה ואח"כ של יד ודאי א"צ להסיר אותם  ,תחלה ניח של ידילהעביר על אותה מצוה ו

תדיר מאי, מי אמרינן כיון דשחיט  נושחטיה לאימבעיא לן בתדיר ושאינו תדיר וקדם ו )צא.(בזבחים  ב'ולחזור ולהניחם. 
ואי ס"ד דאם  .לשאינו תדיראו דלמא יהיב לאחר דממרס בדמו עד דמקריב ליה לתדיר והדר מקריב ליה  ,ליה מקריב ליה

מאי מספקא ליה לתלמודא בזה לענין היאך יעשה אחר קדימה זו דהא פסול  ,עבר על תדיר קודם לא יצא אפי' בדיעבד
 מתדתפלת המנחה קודשם אמרו בזבחים  ג' .לגמרי תכף שעבר על תדיר קודם, אלא ודאי דמכח זה לא שייך פסול

ועפ"ז כתב . בדיעבד בר והקדים תפלת המוסף למנחה יצאו דאם ע"קי"ל בסי' רפטפי ואנן  הלמוספין משום דמנחה תדיר
ותו דאיכא פלוגתא אם  .יעבד בשל חנוכה אין מחזירין אותודבא, וכיון דפתח ימ"א לאו דסמכא הדהאי פיסקא של הר

)על  חיים נתיבב ]ועי' .כ"וכו' ויכניס עצמו לספק ברכה, עוכו' והיאך נא' שיפסיק  איך לחזור ולברך על מה שחוזר לקרוצר

כת' ליישב דהני מילי בשתי מצוות,  )סי' קמ אות א( ברכ"יובתמה על הרמ"א ד"אין מעבירין על המצוות" עדיף ממעלת "תדיר". שהרמ"א שם( 
 סי' תרפד) מ"אבועי'  .סי' כו ס"ק א ד"ה עוד ראיה לזה( "יאר) בארצה"חאבל בחדא מצוה תדיר עדיף )וקרה"ת כחדא מצוה היא(. ובדרך זה מצינו 

 . . ועי' עוד מש"כ בס"ד בגליון פ"ג[)סי' קמז ס"ק יא( ובמחצה"ש ס"ק ה(
 ,א"א לו לתקן שכבר עשהדשכבר הניח  הנחת תפיליןדשאני הא ד ,)אות ח( א"רהשל הט"ז דחאה  והנה ראייתו הראשונה

שנזכר אחר הנחת של ראש יש לו להניח  ואף ,מה בכך הא גם עתה הם שנים ,ניח כסדרימראשו וויקחם  אם יחזורואף 
תחילה כמו בנטל של כוהוי כל ,משא"כ הכא אף שהתחיל עדיין צריך לקרות של חנוכה ,ו ב'יתיכף של יד כדי שבין עיניו יה

 .)סי' קמ אות א( בברכ"י . והובאורלהעביראש בידו להניחו דצריך 
אינו תדיר הנשחט כבר הגיע זמן הש התם שאניד )סי' כ( "אהשאג ש"כלפי מ ןלדחות לכאו' אפשרמהגמ' בזבחים  ויתראיוו

אלא שעומד  ,שראוי למצות זריקה והקרבה, והתדיר שעדיין לא נשחט אכתי לא הגיע זמן שיהא ראוי לזורקו ולהקריבו
 עדייןנו תדיר ראוי כבר למצותו והתדיר וקא מיבעיא לן הואיל ושאי ,לכך שכשישחטנו יהא ראוי נמי לזריקה והקרבה

 ."ה תדיר קודםיפאאו דילמא  ,ליהתדיר מקריב הכיון דשחטיה כבר לשאינו תדיר וראוי למצותו משא"כ  ,אינו ראוי
שהרי זמן  עליו לתקן ולהתחיל מרצה והחליצנו ,במקום רצה יעו"י החל בשבתשמי שהתחיל בר"ח  'ועיי"ש שעפ"ז כת

 .יר קודםדהגיע זמן מצותן וא"כ איכא למימר דת כבר בא ביחד עם הזכרת ר"ח ויו"ט ושניהן כבר המ"זרהזכרת ב
ב שאם הקדים תפלת מוסף לתפלת מנחה "דקי"ל בסי' רפ אהמכתב דאף  סי' כו אר"י ס"ק א ד"ה עוד ראיה לזה() צה"חובאר

 .יי"ש, ערי כשעדיין לא קרא כל פר' חנוכהכי הוא מיי ,האבודרהםדכיון שכבר התפלל מודה  ,יצא אין ראיה
אלא עבד אם כבר הקדימו, יט"ז דבשביל מעלת תדיר לא דחינן להך שאינו תדיר בדלהסכים ח תנ' סי' יא( )או" נוב"יהו
מטעם דאין  ס"ל להרמ"א אלא והרמ"א לא משום מעלת תדיר אתי עלה, ,אף האבודרהם והרמ"א מודים לזהכתב שד

בשל  )ולפי"ז )כט:(מסיק במס' מגילה קריאת חנוכה חשובה למאומה נגד קריאת ר"ח דאין משגיחין בחנוכה כל עיקר כד
אם כבר התחיל  ,עלה נגדה רק מעלת התדירואין לר"ח שום מ ,ת היאיקריח דפרשת שקלים קריאה חיובית ועשקלים ור"

 .()סי' תרפד אות ו בביאור הגר"אכ"כ כ. ו", ע(בשל שקלים גם האבודרהם מודה דגומר פ' שקלים ואח"כ קורא פ' ר"ח
אם טעה או נאנס ולא התפלל שחרית מתפלל מנחה שתים שהרי כתב שנר' שדין זה הוא לעיכובא, )סי' קח אות א(  מהלבושו

והיא אותה דשל  א'ואם היפך לא עלתה לו אלא  ,קודםתדיר דמשום דקי"ל לשם מנחה והשניה לתשלומין, הראשונה 
כ. הרי שלמד בדעת הרמ"א ", עלהתפלליך לחזור ווצר א תדירודשל תשלומין לא עלתה לו כיון דמקראי ילפינן לה ,חובה

תמה על דברי הלבוש דאע"ג דבריש )אות א( מלבושי יו"ט האולם  ד."הנ"ל שדין זה הוא לעיכובא וזה מה שציין לסי' תרפ
כדי שלא יבא לידי  הוא הטעם דלמצוה בעלמא ולא לעכב. אבל )מט(כל התדיר אמר הכי, הא בפ' התכלת מפרש בגמ' 

 .)אות א( בא"ר. וכן הקשה יקדימה שלא בעת וזמן התפלהתפלל התשלומים אפי' שלא בזמן התפלה סמוכה לה ותקלה, שי
אין זמנה כלל באותה דתשלומין הא דדשאני גופא דחה טעם זה וכת' )שם(  הט"זוכן  .)סי' רפו אות ו( תוס' שבתה דעת וכן

לא הביא טעמו של הלבוש  )שם ס"ק ו( ובמ"ב. שלא בזמנהתיה, והוה כמתפלל תפלה שעה כיון שצריך להתפלל של חובת שע
 .)ברכות כו: ד"ה והנה הלבוש( בצל"חאלא כי צריך להקדים תפילה שהיא חובת שעה לתפילת התשלומים. ועיין 

שמשמע דהסכים לרמ"א, וכתב שטעמו הוא משום דדמי להא דתפילין שאם הקדים )ס"ק ה(  בסי' תרפ"ד "אבמועיין 
נקט שהיכן שטעו ופתחו  סס"ק ד()מ "סי' קאלא דלכאורה סותר דברי עצמו שהרי במעבירין על המצוות. תש"ר לשל יד ד

ס"ק ה( ) ד"סי' תרפבמחצה"ש ה עמדו בזהבשל חנוכה לפני ר"ח קוראים בחנוכה )ושם איירי שהעולה כבר בירך(. וכבר 
ד. אולם "בסי' תרפ כמ"שלפסוק  כוונת המ"אעולם לישב של יצא ס"ק ד() מ"סי' קב חצה"שוהמ. )סי' קמ סוף אות ד( א"רהו

הט"ז כ פסקש ס"ק יז(סי' תרפד ) במ"ב "שמ. ועיי"בסי' ק מ"שהעיקר כש אבדעת המ"כתב  (ם)סי' תרפד ד"ה ואבביאור הלכה 
ם הוכיח כן מהא דפסק הרמ"א שדיא דתדיר אינו מעכב בדיעבד, ונקט לה )סי' רפו על סע' ד( בביאור הגר"אוכן ] .להלכה
דתדיר )סי' רפו ס"ק י(  המ"בוכן פסק  .)סי' תר על סע' ב( טשאטשובא"א מב, וכן מצאתי )שם( בתוספת שבת. וכ"כ 'בסע' א

 .[)סי' כה על סע' ו ד"ה פגע( בביאור הלכההוא רק למצוה ולכתחילה ולא לעיכובא. ועיין עוד 
 רצה והחליצנול כשהקדימו יעלה ויבאד. להפסיק 

דמי שהתחיל לומר יעלה ויבא י"ל  ,ל דמעלת תדיר אינה מעכבת ומה"ט ממשיך לקרוא בשל חנוכהוהנה לפי הט"ז דס"
אינו מפסיק אמירת יעלה ויבא אלא גומרה ואח"כ מ"מ  ,צה תדרי הוארש פדאע"לפני רצה והחליצנו בשבת שחל בו ר"ח, 

ימיה שנקטו שהטעם שיש להפסיק דעת הנוב"י ודעלוכן  .)דלא כהשאג"א הנ"ל( משיך כדרכוממר רצה והחליצנו ויא
בקריאת חנוכה כי לא משגחינן בה, לענין יעלה ויבא י"ל דכיון שיעלה ויבא אינה הזכרה חיובית דהרי אם לא אמרה אינו 

 כבר מבואר לעיל שהכרעת המ"ב כהט"ז. שא"צ להפסיק ולהתחיל מרצה. ו חוזר לראש, אפשר
 ה. לחזור לומר יעלה ויבא לאחר רצה והחליצנו

 ,לומר יעלה ויבא על הסדרוצריך לחזור  , י"ל דאם אמר יעלה ויבא קודם לרצה,לדעת הסוברים דמעלת תדיר מעכבתו
שיצא  בענין מי שהזכיר יעלה ויבא ואח"כ רצה והחליצנושכתב  )ס"ק יג(ח "בסי' קפ ב"מב ויעוייןמשא"כ לדעת החולקים. 

בקצות וכ"כ  .יצא בדיעבדשכבר אמר שלא כסדרם ש ודים בכה"ג. ואפשר שאפי' השאג"א הנ"ל ודעימיה מבתו, ע"כוידי ח
  .. ועיי"ש שאם כבר הזכיר "ביום ר"ח הזה" תו אינו מפסיק דכבר יצא יד"ח)סי' מז בדי השלחן אות יג( השלחן

ש ש לבטלה יהיכן דלא שייך הזכרת ש"שאפי' לפי הט"ז הנ"ל  צה לומרר )סי' קפח מ"ז ס"ק ז וא"א ס"ק יג( פמ"גשהאלא 
 המ"א ע"פשכתב סי' קפח ס"ק כט( ) מ"בב ועי'שמע דלא ס"ל כוותיה. ומ ,המ"ב השמיט דבריושא ללחזור ולומר כסדר. א

כי כבר הזכיר ר"ח שמזכיר עבור  א"צ לכלול גם של ר"ח בברכה כח לומר רצהשהזכיר יעלה ויבוא ושמי ש )שם ס"ק יג(
)שנות חיים  זצ"ל ש"קהגר וכן פסק .ה לא קפדינן להזכירם כסדרןליכא משום ברכה לבטלד ע"פבכה"ג אמבואר שו .ו"יביע

 .שא"צ לחזור סי' קפח(
היכא דליכא חשש דספק ברכות צריך ת הפוסקים הנ"ל ובשיט דכיון שדבר זה תלוי )או"ח ח"ב סי' מ(רב פעלים ה מיהו דעת

חר רצה והחליצנו כיון שלא חתם צריך לכתחילה לומר שנית יעלה ויבא א וע"כ ,לחזור ולומר את שאינו תדיר כסדר
 הברכה ואין לחוש משום ההזכרות שבה כיון שליכא חתימת ברכה.

  -מסקנא דדינא  -
זכיר תו ממשיך כדרכו ומיין לא גמר אמיראפילו עד ,שמי שהתחיל יעלה ויבא לפני אמירת רצה והחליצנו ,העולה לדינא

 ,לה יפסיק באמירת יעלה ויבא ויאמר רצה קודםים שלכתחרצה והחליצנו לאחר מכן. ויש מפוסקי בני ספרד הסוברי
 אינו חוזר(.לכו"ע ואפי' אם כבר גמר אמירת יעלה ויבא יחזור לאומרו על הסדר )ומ"מ אם כבר אמר ברכת בונה ירושלים 
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