
האם ניתן להדליק נר חנוכה בחלון 
של קומה גבוהה?

ס"מ, לשיטות השונות(   28.8-24( בגובה שבין שלשה טפחים  לכתחילה  להניח  יש  נרות החנוכה  את 
לעשרה טפחים )96-80 ס"מ(; ובדיעבד יוצאים ידי חובה בין כשהם מונחים למטה משלשה טפחים, ובין 

כשהם מונחים למעלה מעשרה טפחים.

כיון שעיני   בדיעבד,  אף  חובה  ידי  יוצאים  אין  )11.52-9.6 מטר(,  יותר מעשרים אמה  בגובה של  אכן, 
העוברים ושבים אינן 'קולטות' את הנרות כאשר הם מונחים בגובה זה, ואין בהדלקתם 'פרסומי ניסא'.

ומי שאין באפשרותו להדליק בפתח ביתו )או חצרו( ועליו להדליק בחלון, וחלונות ביתו גבוהים מקרקע 
הרחוב יותר מעשרים אמה, אך יש מסביב לביתו בתים שדייריהם רואים את הנרות שבחלונו - דעת 
הגרש"ז אויערבך שלא ידליק בחלון, אלא ידליק בפתח דירתו הפונה לחדר־המדרגות; וכן דעת הגר"נ 

קרליץ, אשר הוסיף כי יש להותיר את דלת הבית פתוחה, כדי שבני הבית יוכלו לראות את הנרות. 

אולם לדעת הגרח"פ שיינברג עדיף שידליק בחלון, כיון שיש בכך 'פרסומי ניסא' יותר מבחדר־המדרגות; 
וכן דעת הגר"ש ואזנר, שכיון שבכל זאת יש איזשהו 'פרסומי ניסא' לבני רשות־הרבים גם בגובה של 

יותר מעשרים אמה, וכן לדיירי הבתים שמסביב ולבני הבית - לא ישנה מהמנהג, וידליק בחלון.

]שו"ע תרעא, ו, ומשנ"ב כח; ביאורים ומוספים 'דרשו', 56[

הדף היומי בבלי: מסכת בבא מציעא דף צ"ב
הדף היומי בהלכה: סימן ק"פ מסעיף ד' עד סימן קפ"א סעיף ב'

המוסר היומי: אהבת חסד חלק ב' פרק ט"ו 'ועתה נדבר קצת' עד 'ואם באמת איש כזה'

לוח 
לימוד 
יומי:

הלכות חנוכה מתוך ביאורים ומוספים משנ"ב מהדורת 'דרשו'



פירורי לחם שאין בהם 'כזית', אסור לדרוך עליהם, או להשליכם לאשפה ללא עטיפה, אך מותר 
לאבדם בצורה שאין בה בזיון רב, כגון להשליכם למים. ויש אומרים שאם בכל הפירורים יחד 
יש שיעור כזית, אין לאבדם אפילו בצורה שאין בה בזיון רב. ובחנויות שמוכרים בהם לחם, מצוי 
הדבר שמפוזרים על הרצפה פירורי לחם בכמות גדולה, ויש לנהוג בהם בהתאם לאמור. ויש 
שכתב שהנחת לחם באשפה כשהוא עטוף בשקית, מותרת אף בחתיכות שיש בהן יותר מכזית, 

אך עדיף לתתן לבעלי חיים. ]סימן קפ, סעיף ד וס"ק י; ביאורים ומוספים דרשו, 6-5[

מתכת  חפץ  או  פלסטיק,  וסכין  החול.  בימות  המזון  ברכת  בשעת  הסכין  את  לכסות  נוהגים 
שאינו סכין - אין צורך לכסותו. וסכין ממרחים שאינה מיועדת לחיתוך - נחלקו הפוסקים אם 
צריך לכסותה. ונחלקו הפוסקים אם צריך לכסותה גם בשעת ברכת 'על המחיה', והמנהג שלא 
לכסות. ויש שכתב כי צריך להסיר את הסכין מעל השולחן ואין די לכסותה, והמנהג להסתפק 
בכיסוי, ורבים נהגו לכסות את הלהב בלבד. וסכין המרוחקת ממקום מושבו של המברך - יש 

שהורה כי אין צורך לכסותה. ]סימן קפ, סעיף ה וס"ק יא; ביאורים ומוספים דרשו, 9-7[

חכמינו ז"ל תיקנו ליטול 'מים אחרונים' בסוף הסעודה, משום שהידים מזוהמות מהאכילה ואין 
לברך באופן זה, וכן מחשש שמא היה מעורב במאכלין מלח הגורם לעיוורון במגע עם העינים. 
- רשאי  לנטילה שבסופה  ולא  לנטילה שלפני הסעודה  רק  מים  ומי שיש באפשרותו להשיג 
לאכול, אך יעטוף ידיו במפית וכדומה; ואם לא עשה כן - כל אימת שימצא מים לאחר מכן, 
יטול את ידיו, מחשש למלח המסוכן. והנוגע במלח או אוכל מלפפון הכבוש במלח וכדומה - יש 
אומרים שצריך ליטול את ידיו מחשש למלח המסוכן, ויש חולקים, וכן המנהג. ]סימן קפא, סעיף 

א, ס"ק א-ב, ושעה"צ ס"ק ח; ביאורים ומוספים דרשו, 3[

באיזה אופן מותר להניח לחם באשפה?

האם צריך לכסות סכין פלסטיק בשעת ברכת המזון?

באיזה מקרה נוטלים 'מים אחרונים' 
מספר שעות לאחר ברכת המזון?

אתמול למדנו
• אין להסיר את הלחם מעל השולחן עד אחר ברכת המזון, כדי שיהא ניכר לכל שמברכין להשי"ת על חסדו וטובו הגדול שהכין מזון 

לכל בריותיו, וכן משום שהברכה אינה שורה על מקום ריק.
• בנוסף על האמור לעיל, ישנן שתי סיבות לשייר מהלחם בכוונה תחילה - כדי שאם יבוא עני יוכלו לתת לו לאכול, וכדי שהמברך 

יודה לה' על חסדו שהשפיע עליו, שאוכל ומותיר.
• אם בסיום הסעודה לא נותר לחם על השולחן - על פי הקבלה רצוי להניח לחם שלם על השולחן. אולם, אם נותרו חתיכות לחם על 

השולחן, אין להניח עליו גם לחם שלם, וכן להיפך.

מחר נלמד
• האם מותר לשפוך 'מים אחרונים' על הרצפה?
• מדוע אין ליטול 'מים אחרונים' במים חמים? 

• האם צריך לכבד אדם הגדול ממנו ליטול 'מים אחרונים' לפניו?


