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הדלקה עושה מצווה או הנחה עושה מצווה?

מסכת שבת כב:

דאיבעיא להו: הדלקה עושה מצוה או הנחה עושה מצוה?

עושההנחהמינהשמע-כלום"ולאעשהלא-ועומדחנוכהנרתפוש"היהרבא:דאמרשמע,תא

מצוה! התם, הרואה אומר לצורכו הוא דנקיט לה.

עושההדלקהבשלמאאמרתאי-כלום"עשהלא-והוציאהבפנים"הדליקהרבא:דאמרשמע,תא

לאאמאי-מצוהעושההנחהאמרתאיאלאכלום;עשהלאהכימשוםבעינן,במקומוהדלקה-מצוה

עשה ולא כלום? התם נמי, הרואה הוא אומר לצורכו הוא דאדלקה....

פירוש  שוטנשטיין:

המשךהיאהמודלקיםהנרותוהנחתמצוה,עושההדלקהחנוכהבנרהאםזו:שאלהלהםנשאלה

מעשיהכרחרקהיאוההדלקההמצווה,אתהעושההיאהבועריםהנרותשלהנחהשמאאובלבד

לצורך ההנחה?

ומציעים : בוא ושמע פתרון לשאלה זו ,

מצווה,עושהשההנחההרי,כלוםולאעשהלאועומד-בידוחנוכהנרתפוסשהיהמירבא:שאמר

שכל עוד לא הניח את הנר במקומו לא קיים את המצווה.

אותושהרואהמשוםאחרמטעםחובהידייוצאשאינואמרושם,מייד:דוחיםהזאתההוכחהאת

יכול לומר לצרכו הוא שמחזיק אותה וכיון שיכול להטעות בדבר, ודאי אין בכך משום מצוה.

כךאחרוהוציאהבפניםחנוכהנראתשהדליקמירבא:שאמראחרמדברלהוכיחמנסיםכןעל

הדלקהכיהדבר,מובן–מצוהעושהשהדלקהתאמראםנניחהמצוה,בקיוםכלוםעשהלאהחוצה

אומראתהאםאולם,כלוםולאעשהלאכךומשוםצריכיםאנוהמצווהשחלהבמקוםכלומרבמקומו

–אומרביתומתוךהנראתמוציאאותושרואהמיכלום?ולאעשהלאמדועמצוהעושההנחהכי

לצורך עצמו הדליק אותו ואח"כ הוציא אותו החוצה ואינו נר של מצווה.

יש מחלוקת האם העיקר הוא פעולת ההדלקה או שהגדרת המצווה שיהיה אור ואין עניין בהדלקה.



דינים שונים שנובעים מהתפיסות השונות:

החיוב.במקוםתעשהשההדלקהצריך–מצווהעושההדלקה–ההדלקהמקום.1

הנחה עושה מצווה – אפשר להדליק שלא במקום החיוב ואח"כ להניח.

להדליקצריךשמחוייבמי,מצווהעושההדלקהאם–להדליקיכולמי.2

הנחה עושה מצווה – ילד קטן יכול להדליק או גוי ומי שמחוייב יניח במקום החיוב

מצווה.עושהשהדלקהמוכחלהדליקמברכיםשאנחנומכךהדלקה.אוהנחה–הברכהנוסח.3

הבדלים נוספים:

לא.אולהזקוקכבתה.4

הדלקה עושה מצווה – אם כבתה (ע"י רוח לא מצויה) לא צריך להדליק

הנחה עושה מצווה  - צריך להדליק כי צריך שיהיה אור

חייבים.הדלקה–ההדלקהבזמןהשמןכמותכלאתלשיםצריךהאם.5

הנחה  - אפשר להוסיף שמן.

יכוללאהואוהריבזר,כשרההדלקהכימצווהעושההדלקהפוסקיםשלאברורהמקדשבבית

להיכנס להיכל. אלא ידליק וכהן יכניס. כלומר ברור שהנחה עושה מצווה.

נפסקחנוכהבנרכיבמהותושונההואבמקדשההדלקהחידושלזכרשהואחנוכהנרלמהכןאם

שהדלקה עושה מצווה?

"משך חכמה" בתחילת פרשת בהעלותך אומר שחינוך המנורה בפעם הראשונה הוא ע"י ההדלקה.

לחינוךזכראומצווהעושההנחהואזבמקדששדלקלנרזכרהואחנוכהנרהאםהיאהמחלוקתלכן

המנורה בפעם הראשונה ואז הדלקה עושה מצווה.



קדושת לוי, פרושי אגדות

ברוך אתה ה' כו' להדליק נר חנוכה.

ותשוקהבאהבהלה'ולבונפשולהתלהבובמצותובתורהבתפלההאדםעבודתשעיקרידוע,הנה
ידידותמתיקותבעריבותלה'נפשותתלהבאזהדעת,בהעמקתה'בגדלותהתבוננותידיעלנפלאה

כו'.

גדולהותשוקהבאהבהומצוהמצוהכללעשותשהעיקרמצוה,שלשמחהבעניןשידועוכמו
לה'ומשבחיםמברכיםשאנווכו',להדליקוכו'ה'אתהברוךהברכהפירושוזהועצומה.ובהתלהבות

מאליה.העולהכשלהבתעצומהובהתלהבותבהדלקהמצותיולעשותסגולתולעםבנובחראשר
בהתלהבותהמצוהלעשותלואפשראיאשראדםשלושכלולבונתטמטםכאשרלפעמים,אמנם

בליגםבהנחה,המצוהיעשהאלאהמצוהמלעשותושלוםחסימנעלאזהבשבילותשוקה,
התלהבות.ע

"אףלשונו:וזהדברי",את"ושמתםפסוקעלואתחנןבפרשתברש"ימובאאשרספריפירושוזה
כשתחזרוחדשיםלכםיהיהשלאכדימזוזות,עשותפילין,הניחו-במצוותמצוייניםהיושתגלולאחר
לעשותדגדלותמוחיןלכםיהיהכשלאהנחה,בשעתאףהמצוותאתשתעשופירוש,וכו'".

בהתלהבות ובהדלקה כו', אף על פי כן תעשו את המצות.

לכםיהיהשלאכדיכו'.ומזוזותתפיליןהמצותתקיימוהנחהבשעתאףפירוש,-תפיליןהניח"ווזהו
מובןובזהכך:אחרחדשיםלכםיהיהלאולכןבמדות,מורגליםתהיוכי-פירושוכו',חדשים

עושההנחהאמרוחדמצוהעושההדלקהאמרחד)ע"בכבשבת(דאמרימאןשנישביןהפלוגתא
מצוה.

מצוה,עושההדלקהדאמרמאןכיפליגא.ולאכו'חדאאמרמרחייםאלהיםדבריואלואלוובאמת
אמרומרנפלאה.בתשוקהובהתלהבותבהדלקההמצוהלעשותהאדםצריךשלכתחלהפירוש
מלעשותימנעלאדגדלות,מוחיןלוואיןממדרגתונופלכאשרלפעמיםפירוש,-מצוהעושההנחה

המצוה חס ושלום, אלא יעשה בהנחה - פירוש, גם בלי התלהבות.

לכתחלהכי-פירושלה",זקוקכבתהסברמצוהעושההדלקהדאמר"מאןז"ל,חכמינוכונתוזה
ידיועלהוא,ברוךהבורא,בגדלתלהתבונןושכלומוחולייגעצריךהתלהבותלושאיןהאדםכאשר

זה תתלהב נפשו לד' ויעשה המצוה בהדלקה ובהתלהבות.

לואפשרואיממדרגתונופלכאשר-פירושזקוק",אינוכבתהסברמצוהעושה"הנחהדאמרומאן
בשום אפן לעשות בהתלהבות ובהדלקה - אינו זקוק לה.

פירוש, בשביל זה לא ימנע את עצמו מלעשות המצוה, חס ושלום, אלא יעשה בהנחה בלי התלהבות'.

https://www.sefaria.org/Shabbat.22b?lang=he&utm_source=etzion.org.il&utm_medium=sefaria_linker



