
האם מי שאין לו בית, חייב לשכור
כדי לקיים מצות נר חנוכה?

מי שאין לו בית, או שאינו נמצא בביתו בלילות החנוכה - כתבו הגר"מ פיינשטיין והגרש"ז אויערבך 
וכן  ודייר(;  )ובו היא מוטלת על כל דייר  כיון שהחובה היא על הבית,  נר חנוכה,  שהוא פטור ממצות 
דעת הגר"נ קרליץ, אך הוסיף שאין ראוי להפטר ממצוה זו, ולכן חובה על האדם לסדר את עניניו באופן 

שיתחייב במצוה.

אכן, לדעת הגרי"ש אלישיב חייב אדם למכור אפילו את כסותו וכדומה, כדי לשכור בית ולקיים בו מצות 
נר חנוכה, כיון שמצות ההדלקה מוטלת על כל אדם באשר הוא, אלא שמקום ההדלקה הוא בבית, ועליו 

לדאוג לכך שיוכל לקיים את מצותו.

הטס במטוס במשך כל הלילה - לדעת הגרש"ז אויערבך ידליק ללא ברכה, ולדעת הגרי"ש אלישיב אינו 
נחשב כבית כלל ואין להדליק בו.

בית שאין בו ארבע על ארבע אמות, שבנוגע לדינים רבים אינו נחשב כבית - דעת הגרש"ז אויערבך 
וכן דעת הגר"נ  נרות חנוכה בברכה;  בו  ויותר, מדליקים  גובהו עשרה טפחים  והגרי"ש אלישיב שאם 

קרליץ, כאשר המדליק דר שם בקביעות.

בית שאינו מקורה, או ששטחו קטן משבעה על שבעה טפחים - דעת הגרש"ז אויערבך שיש להדליק 
בו ללא ברכה.

]ביאורים ומוספים למשנה ברורה מהדורת דרשו, תרעא, 6 ו־19[

הדף היומי בבלי: מסכת בבא מציעא דף פ"ג
הדף היומי בהלכה: סימן קע"ח אמצע סעיף ב' 'וכן' עד אמצע הסעיף 'מיהו'

המוסר היומי: אהבת חסד חלק ב' פרק י"ג 'גם ידוע' עד 'הנה הארכנו'
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לקראת חג החנוכה נביא במדור זה מדי יום הלכות מענייני דיומא



לחייב  עשויה  והיציאה  בתנאים מסוימים,  כי אם  לצאת ממקום האכילה  אסור  כפי שלמדנו, 
ברכות נוספות לפני המשך האכילה, והדין משתנה בין יציאה מהבית, לבין מעבר מחדר לחדר; 
ואילו מעבר ממקום למקום באותו החדר מותר לכתחילה, ואינו מחייב כל ברכה. ומקום פתוח 
לענין זה - אם הוא מוקף במחיצות הריהו נחשב כחדר אחד, ויש שהורה ֶׁשַדי בהיקף 'עירוב' של 
שבת; ואם אינו מוקף במחיצות, נחשב המעבר בו ממקום למקום כמעבר מחדר לחדר, דהיינו 
שאם היתה דעתו לכך בשעת הברכה, או שרואה מהמקום השני את מקומו הראשון - רשאי 
לכתחילה לעבור, ובדיעבד אינו מברך בכל מקרה. ]סעיף ב, ס"ק כג ו־כה, וביה"ל ד"ה בבית; 

ביאורים ומוספים דרשו, 17; וראה סעיפים ג-ד ומשנ"ב[

לדעת הרמ"א, האוכל מאכל הטעון ברכה אחרונה במקום האכילה - דהיינו: פת, ויש אומרים 
גם מיני דגן, ויש אומרים גם זיתים, תמרים, ענבים, תאנים או רמונים - אם היתה דעתו בשעת 
הברכה לצאת ממקומו, רשאי לכתחילה לצאת ולהמשיך באכילתו; ואם לא היתה דעתו לכך, 
כשאכל  דווקא  הוא  זה  ודין  ברכה.  כל  ללא  באכילתו  ימשיך  בדיעבד  אך  לצאת,  רשאי  אינו 
מהמאכל עצמו - ללא צירוף ממרח וכדומה - כמות של 'כזית', אך אם אכל פחות מכך, דינו 
כאוכל מאכל שאינו טעון ברכה במקומו, ויציאתו עשויה לחייב אותו בברכה. ]סעיף ב וס"ק כח; 

ביאורים ומוספים דרשו, 20; וראה תקצירים קודמים[

אחרונה  ברכה  הטעון  במאכל  האכילה  מקום  לשינוי  ביחס  לעיל,  האמורה  להלכה  בנוגע 
מהסעודה,  כחלק  שנחשב  מאכל  כל  האחר  במקום  לאכול  רשאי  בפת,  מדובר  אם  במקומו: 
ללא ברכה ראשונה, גם כשמצד עצמו אינו טעון ברכה אחרונה במקומו, כיון שאכילה זו היא 
המשך הסעודה, והמאכל נטפל אל הפת. ולדעת הסוברים שמיני דגן ושבעת המינים טעונים 
ברכה אחרונה במקומם - נחלקו הפוסקים בנוגע לאוכל מהם יחד עם מאכל שאינו טעון ברכה 
אחרונה במקומו - כגון שאוכל עוגה ותפוח - האם צריך לברך במקום האחר על התפוח, או 
ש'ֶהְמֵׁשִכיּות' האכילה של מיני הדגן חלה גם על המאכל האחר. ]ביה"ל ד"ה ואכל; ביאורים 

ומוספים דרשו, 22[

כשאוכלים בגינה ציבורית - האם צריך לשבת במקום אחד?

באיזה מאכל תלוי דין היציאה ממקום האכילה, בכמות הנאכלת?

האוכל עוגה ותפוח ועבר למקום אחר - 
האם רשאי להמשיך באכילתו?

אתמול למדנו
• שינוי מקום באמצע האכילה באותו החדר מותר לכתחילה, ואינו מחייב כל ברכה שהיא, ואף אם אינו רואה ממקומו השני את מקומו 

הראשון מחמת שיש חפץ המסתיר את הראייה.
• יציאה למרפסת שאינה מקורה באמצע האכילה - נחלקו הפוסקים אם נחשבת כיציאה מחדר לחדר, ויש שהסתפק בדבר.

• אדם האוכל יחד עם אנשים אחרים, וביציאתו נותר במקום לפחות אחד מהם - אין היציאה נחשבת כהפסקת האכילה, ובשובו 
למקום רשאי להמשיך באכילתו ללא ברכה.

מחר נלמד
• מדוע אין לצאת ממקום האכילה לפני ברכה אחרונה?

• האם מותר לצאת לתפילת מנחה לפני ברכת המזון?
• באיזה אופן מותר לכתחילה לעבור ממקום למקום באמצע הסעודה?


