
מהו ההבדל בין שמן מוקשה לנוזלי 
בנוגע לנרות החנוכה?

להדליק  מן המובחר  אולם מצוה  חנוכה,  נרות  והנרות, כשרים להדלקת  סוגי השמנים, הפתילות  כל 
בשמן זית, לפי שבו נעשה הנס במנורה שבבית־המקדש, ובפתילות צמר־גפן או פשתן, שהאש נאחזת 

בהם כראוי. 

והמדליק בנרות שעווה, חלב וכיוצא בהם, יעדיף את אלו שאורם צלול יותר. ושמן זית מוקשה - דעת 
הגר"ש ואזנר שעל אף שהוא פסול להדלקה בבית־המקדש, ואם כן אינו דומה לשמן בו נעשה הנס, 
מתקיימת בו המצוה מן המובחר של הדלקה בשמן, כיון שהוא עתיד להימס והנר ידלק בשמן זית נוזלי; 
ולדעת הגר"נ קרליץ, על השמן להיות דומה לשמן בו נעשה הנס, אך הסתפק בעצם הענין - האם שמן 

מוקשה פסול להדלקה במקדש. 

ופתילות המצופות בשעווה - דעת הגרש"ז אויערבך והגר"ש ואזנר שמתקיימת בהדלקתן המצוה מן 
משום  וכן  מיד,  נמסה  שהשעווה  כיון  בשעווה,  כהדלקה  נחשבת  ואינה  בשמן,  הדלקה  של  המובחר 
שהשמן והפתילה נחשבים כגוף אחד; וכן דעת הגר"נ קרליץ, ומטעם שפעולת ההדלקה מתייחסת לכל 

משך זמן הבעירה של הנר, ובהמשך תבער הפתילה בשמן; 

אכן, לדעת הגרב"צ אבא־שאול אין זו הדלקה בשמן, אלא בשעווה, והחפץ לקיים את המצוה מן המובחר 
יסיר את השעווה מהנר לפני ההדלקה.

 ]שו"ע תרעג, א, ומשנ"ב א, ב ו־ד; ביאורים ומוספים 'דרשו', 8-7[
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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; 
ומי שיצא  ואינו מחייב כל ברכה.  ואילו מעבר ממקום למקום באותו החדר מותר לכתחילה, 
ממקומו באופן המחייב ברכה נוספת, מיד לאחר שֵּברך, טרם שטעם מהמאכל, ברכתו לבטלה; 
ולכתחילה יש להקפיד שלא לצאת ממקום האכילה אף באופן שאינו מחייב ברכה נוספת, אלא 
אם כן הדבר הכרחי לצורך האכילה, כגון שאינו יכול לברך במקום אכילתו מחמת העדר נקיון. 

]ס"ק לט; ביאורים ומוספים דרשו, 29[

בכל מקרה שאסורה היציאה ממקום האכילה, הריהי אסורה אף אם ממשיך באכילתו תוך כדי 
היציאה והמעבר ממקום למקום; וכן במקרה שצריך לשוב ולברך, צריך לברך אף באופן שממשיך 
באכילתו. ויש אומרים שאם אינו מפסיק בשיעור של 'תוך כדי דיבור' באמצע האכילה, אינו צריך 
לשוב ולברך; ויש שהורו כי באופן זה מותר אף לכתחילה לצאת ממקום האכילה; והורו עוד כי 
המוצץ מאכל בפיו, כגון סוכריה, נחשב בכל רגע כאוכל, ורשאי לעבור ממקום למקום תוך כדי 
מציצה. ומאידך, יש אומרים שאף באופן זה צריך לשוב ולברך. ]ס"ק לט; הביאורים ומוספים 

דרשו, 30[

כאמור, בנוגע ליציאה ממקום האכילה יש הבדל בין יציאה מהבית, למעבר מחדר לחדר. ומקום 
פתוח לענין זה - אם הוא מוקף במחיצות הריהו נחשב כחדר אחד; ואם אינו מוקף במחיצות, 
לכך בשעת  דעתו  היתה  דהיינו שאם  לחדר,  כמעבר מחדר  למקום  בו ממקום  נחשב המעבר 
הברכה, או שרואה מהמקום השני את מקומו הראשון - רשאי לכתחילה לעבור, ובדיעבד אינו 
אחד  כל  המוגדרים  פתוחים  מקומות  ושני  במקורות.  נוספות  דעות  וראה  מקרה.  בכל  מברך 
כמקום בפני עצמו, כגון שתי גינות ציבוריות נפרדות, נחשבים כשני בתים אף כשאינן מוקפות 
במחיצות. ]סעיף ג, ס"ק לז-לט ושעה"צ ס"ק ל-לא; ביאורים ומוספים דרשו, 28, וראה ס"ק מב[

כיצד הופכת ברכה ל'ברכה לבטלה' באמצעות הליכה?

המוצץ סוכריה - האם רשאי לעבור ממקום למקום?

האם ניתן לעבור תוך כדי אכילה מגינה ציבורית אחת לשניה?

אתמול למדנו
• האוכל והשותה לא יצא ממקומו טרם שיברך ברכה אחרונה אף כשבדעתו לשוב ולהמשיך באכילתו ובשתייתו, מחשש שמא תוסח 
דעתו וישכח לברך, וכן מחשש שמא ישתהה זמן רב עד שיחלוף 'שיעור עיכול' ולא יוכל עוד לברך ברכה אחרונה על תחילת האכילה. 

וכשיוצא על מנת לשוב לאלתר - דהיינו מיד ממש - למקומו, אין כל חשש בדבר, ורשאי לצאת. 
• לדעת הרמ"א, הדין האמור, שאין לצאת ממקומו לפני ברכה אחרונה, בהתייחס למאכל הטעון ברכה אחרונה במקומו, אינו אמור 

אלא כשלא היה בדעתו בשעת הברכה לעבור מקום.

מחר נלמד
• האם ניתן להתחיל ארוחה בבית ולהמשיך בדרך?

• אכלת בדרך ושכחת לברך - האם תצטרך לשוב לאחור כדי לברך?
• נרדמת באמצע סעודת השבת - האם תצטרך לשוב וליטול ידים ולברך 'המוציא'?


