
האם בחורי ישיבה חייבים בהדלקת נרות חנוכה?

ועל  ידי חובתו בכך שאחד מבני הבית מדליק עבורו;  יוצא  הנמצא מחוץ לביתו באחד מימי החנוכה, 
המדליק לכוון שהדלקתו היא גם עבור השוהה מחוץ לבית )הגרש"ז אויערבך(.

הגר"מ  לדעת   - ביתו  באיזור  ההדלקה  משעת  מאוחרת  נמצא  הוא  בו  באיזור  ההדלקה  שעת  ואם 
פיינשטיין, הגרי"י וייס והגרח"פ שיינברג, יכוון שלא לצאת בהדלקה שמדליקים בביתו וידליק במקום 
ִהמצאו; לדעת הגרש"ז אויערבך יצא ידי חובה בהדלקה שבביתו; לדעת הגרי"ש אלישיב יתכן שיצא ידי 
חובה בהדלקה שבביתו, ולכן ידליק ללא ברכה; ולדעת האור לציון אינו יוצא ידי חובה בהדלקה שבביתו 

אף אם התכוון לצאת בה.

השוהה מחוץ לביתו במשך כל ימי החנוכה או רובם - דעת הגרי"ש אלישיב שלא ניתן להדליק עבורו 
בביתו, כיון שאינו נחשב כ'ביתו' לענין זה. 

וכן בחורי ישיבה וכיוצא בהם, הנמצאים מחוץ לביתם ואינם סמוכים על שולחן אביהם - דעת החזון־
איש והגרי"ש אלישיב שאינם יוצאים ידי חובה בהדלקה שבביתם, ועליהם להדליק בישיבה, ולדעתם 

כך הדין אף לבני הישיבות מבני ספרד.

אולם, הגרב"צ אבא־שאול כתב שמנהג בחורי הישיבות מבני ספרד שלא להדליק בישיבה, והוסיף שכן 
הורה הגר"ע עטיה; והגרש"ז אויערבך הורה שבני ספרד ידליקו ללא ברכה, ואם יש ביניהם בחור מבני 

אשכנז, ישתתפו עמו ב'פרוטה' במחיר השמן להדלקה, ויוציאם ידי חובה בהדלקתו.

]שו"ע תרעז, א, ומשנ"ב א ו־יב; ביאורים ומוספים דרשו, 1, 4 ו־5[
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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, 
וכמסופר בספר מלכים על אשת עובדיה, שהתברכה דווקא בריבוי שמן משום שהיה לה מעט 
שמן בביתה. ואם אכלו על כמה שולחנות - צריך לשייר לחם על כל שולחן שעומד שם בשעת 
ברכת המזון. ויש שכתב להותיר את המלח על השולחן, כדי שיהא כדוגמת המזבח שמכפר, 
וגם משום שדבר זה מגן מפני הפורענות. וכשמברכים 'מעין שלוש' או 'בורא נפשות', אין צורך 

להותיר מהמאכל על השולחן. ]סימן קפ, סעיף א וס"ק א; ביאורים ומוספים דרשו, 1[

בנוסף על האמור לעיל - שאין להסיר מעל השולחן את הלחם שנותר - ישנן שתי סיבות לשייר 
לה'  יודה  וכדי שהמברך  לאכול,  לו  לתת  יוכלו  עני  יבוא  כדי שאם   - בכוונה תחילה  מהלחם 
על חסדו שהשפיע עליו, שאוכל ומותיר. והחמירו חכמינו ז"ל בדבר ואמרו שמי שאינו משייר 
מהלחם על שולחנו אינו רואה סימן ברכה לעולם, רח"ל. ולפי הסיבה הראשונה, ראוי להותיר 
חתיכות לחם שיש בהן 'כדי נתינה' לעני, אך במקום שאין מצויים עניים )אשר ניתן לתת להם 
לחם באופן זה( - אם אינו עתיד לאכול את הלחם שנותר - לא יותיר חתיכות גדולות, כדי שלא 
לאבדן, אך מאידך, לא יותיר פירורים שאין בהם ממש, אלא פירורים גדולים. ]סימן קפ, סעיף ב, 

ס"ק ב ושעה"צ ס"ק ג; ביאורים ומוספים דרשו, 2[

על  שלם  לחם  להניח  רצוי  הקבלה  פי  על   - השולחן  על  לחם  נותר  לא  הסעודה  בסיום  אם 
השולחן. אולם, אם נותרו חתיכות לחם על השולחן, אין להניח עליו גם לחם שלם, וכן אם נותר 
לחם שלם על השולחן, אין להניח עליו גם חתיכות לחם, משום שהדבר נראה כמנהג עובדי 
עבודה זרה עתיקה ששמה היה 'ַגד' לערוך לאלילם שולחן ללא סועדים; ואם נותרו על השולחן 
לחם שלם וחתיכות לחם - יש אומרים שצריך להסיר את החתיכות, ורבים חולקים; ובשבת אין 
להחמיר בדבר, כיון שניכר שהלחם מונח שם לכבוד השבת; אך לאחר ברכת המזון - יש שנהג 
שלא להותיר את הלחם השלם על השולחן אף בשבת, מהסיבה הנ"ל. ]סימן קפ, סעיף ב וס"ק 

ד-ה; ביאורים ומוספים דרשו, 3[

האוכל עוגה - 
האם צריך להותיר ממנה על השולחן לשעת ברכת 'על המחיה'?

מדוע צריך להותיר מהלחם בסיום הסעודה?

מתי אסור להניח לחם על השולחן?

אתמול למדנו
• אמירת "הבה נברך" - כלומר, ברכה אחרונה - נחשבת כהיסח הדעת משתיה, ולדעת פוסקים רבים - אף מאכילה. אולם, האוכל אצל 

אֵחר, אין אמירה זו נחשבת כהיסח הדעת עד שיאמר כן בעל הבית.
• כאמור, האוכל אצל אֵחר אינו מסיח דעתו מהסעודה עד שבעל הבית יודיע על סיומּה. וכשבעל הבית אינו נוכח במקום, יתכן שהגדול 

מבין משתתפי הסעודה דינו כבעל הבית לענין זה. 
• מי שנטל כוס יין לידו כדי לברך עליו ברכת המזון, ולאחר מכן אוכל ושותה, צריך לברך ברכה ראשונה; ונחלקו הפוסקים אם צריך 

לברך ברכה אחרונה, או שברכת המזון פוטרת את הכל.

מחר נלמד
• באיזה אופן מותר להניח לחם באשפה? 

• האם צריך לכסות סכין פלסטיק בשעת ברכת המזון? 
• באיזה מקרה נוטלים 'מים אחרונים' מספר שעות לאחר ברכת המזון?


