
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  .חנוכהמצות ו. . מצות שאינם חובהה.  .במצותד. . קנין מעותג.  .אכסנאי בהשתתפות בפרוטה .ב .שמן ונרות חנוכהא. 

 .כשנותנים לו ע"ד להדליק נ"חז. 
 רות חנוכהנא. שמן ו

ין בהן בחנוכה בין אמר רבי זירא אמר רב פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת מדליק כא.() שבתב אאית
דמ"מ ועיי"ש . שמן זית מצוה מן המובחרד שכת' )שם( רמ"אב ועי' .(סי' תרעג סע' א)השו"ע , ע"כ. וכן פסק בחול בין בשבת

נרות של שעוה מ"מ מצוה בשל שמן טפי מד)ס"ק ד(  ב"מה וביאר .כי אורן צלול כמו שמן של שעוה ותנוהגים להדליק בנר
גם אם הם או דלמא  קנויים לו ויהים מדליקים נ"ח שעל ידהשמן או שהנרות ויש לעיין האם בעינן  .דע"י השמן נעשה הנס

 .שאולים או מהפקר ייד"ח
  בהשתתפות בפרוטה אכסנאיב. 

אמר רב ששת אכסנאי חייב בנר חנוכה אמר רבי זירא מריש כי הוינא בי רב משתתפנא בפריטי בהדי  )כג.( בשבתשנינו 
דאכסנאי אם משתתף בפרוטה סגי, ואם מדליקין עליו בביתו א"צ להדליק.  )סי' תרעז סע' א( הטשו"עע"כ. וכן פסקו  ,אושפיזא

 המתארח אצל השני ואינו אוכל על שלחנו בקביעות, כגון המתארח ואדאכסנאי ה ביארש ב( –תקמא )ח"א סי'  רשב"אב ויעויין
ועי' בזה  .)סי' תרעז( בב"יוהובא . אוכל על שלחן בעל הביתוהשתא שיה פתח בבא לנפ 'אפי ,בבית חמיו הוא ואשתו ובניו

פרוטה ]ויש מאחרונים  אפי' שיתןאלא מספיק  ,הנרותהוצאות מליתן חצי א"צ אכסנאי ד )ס"ק ג(מ"ב ה כת'ו בגליון קכ"ד.
 . השיעור שצריך ליתן לצורך חצי שעה בשביל עצמו[ מלבדבעה"ב להוסיף מעט שמן בשבילו שכתבו דצריך 

האכסנאי יוצא ידי חובת הדלקה של בעל הבית כי ו שמןב ע"י נתינתה קונה חלקהאם  ,איך מהני שיתוף בפרוטהויש לעיין 
זה להיות נטפל שתתף באופן יים החמירו שחלק מהשמן אלא שחכמלם אינו קונה ואו דלמא לע ,מהשמןחלק  קנה בקנין

 יהיו שלו. ואם נימא כצד הראשון יש מקום ללמוד דלענין נ"ח בעינן שהנרות או השמן אליו.
 קנין מעות. ג

אמר )מז:(  ב"מבכדאיתא  דמעות אינן קונות אלא משיכה דהרי קיי"ל בשמן ןקנימשום  בהשתתפות בפרוטה אין ולכאורה
רבי יוחנן דבר תורה מעות קונות ומפני מה אמרו משיכה קונה גזירה דילמא נפלה דליקה באונס אי מוקמת להו ברשותיה 

 ,(ברי"ף כח:שם ) הרי"ף וכבר פסקו .דס"ל שמעות קונותריש לקיש דלא כו ,טרח ומציל ואי לא לא טרח ומציל מסר נפשיה
)ספר המקח  רבינו האישכן פסק )אות א(  הגמ"י 'וכת ,כרבי יוחנן)סי' ח( והרא"ש  )מח. ד"ה נתנה( 'התוס ,)מכירה פ"ג ה"א( הרמב"ם

 ,אבל חכמים תקנו שלא יקנו המטלטלים אלא בהגבהה ,דבר תורה מעות קונותש ח"חו"מ סי' קצב ע"השו נקטוכן . שער יג(
 ע"בטשו י'עו ,הלכה כר"לס"ל דרש"י דפסקו כפוסקים ששיש בסימן קצ"ד  י"שועי. ]להגביה דבר שאין דרכובאו במשיכה 

 .היה צריך להגביה השמן ע"מ לקנותו אילו מטעם קנין אתינן עלהולפי"ז  ., ואכמ"ל[רש"יחששו למצינו שש (סי' שכ סע' ויו"ד )
 במצות .ד

 בארבעה פרקים)פג.(  בחולין דאיתא .מעות קונותדמצינו לענין מצוה באמת משום קנין אתינן עלה דאלא דיש לדחות ד
 ,מת ללוקח לפיכך אם מת ,נר כופין אותו לשחוטשור שוה אלף דינר ואין ללוקח אלא די' אפי ,משחיטין את הטבח בעל כרחו

ט הראשון "ט האחרון של חג וערב יו"ב יוערהפרקים, ואלו הם  ,מת למוכר ,לפיכך אם מת ,אבל בשאר ימות השנה אינו כן
משחיטין טבח בעל כרחו. כדמפרש ואזיל שאם קיבל דינר מלוקח  ופרש"י. , ע"ככו'של פסח וערב עצרת וערב ראש השנה 

ואין ללוקח בו אלא דינר  הבשר שארלוחטו בעל כרחו אע"פ שאין לוקחין ליתן לו בדינר בשר אפילו שור שוה אלף זוז ש
פרקים  ד'רבי אלעזר אמר רבי יוחנן באמר והא לא משך  'בגמ הקשו שםוע"כ. , מת ללוקח ומפסיד הדינר ,ר לטבחשנתן דינ

 אלו העמידו חכמים דבריהם על דין תורה דאמר רבי יוחנן דבר תורה מעות קונות.
סי' ו( שם ) הרא"ש כן דעתוהלכה כרבי יוחנן. מבואר ד)מכירה פ"ט ה"ז( "ם רמבוב( ברי"ף כח.שם ) "ףרישב טסי' קצ"ב הב"י 'וכת

יש זמן שמעות קונות, שהעמידו ד (סי' קצט סע' גחו"מ ) השו"עוכן פסק  .דלהלכה מעות קונות בכה"גח"ה לג ע"א(  ט")נ י"ורוה
 .לפיכך אם מת השור, מת ללוקח, ומפסיד הדינר ,חכמים דבריהם על דין תורה בבשר בארבעה פרקים

שהעם כולן צריכין  פרקים בשנה העמידו דבריהם על דין תורה בבשר מפני בארבעהד 'שכת)מכירה פ"ט ה"ז(  רמב"םב ויעו'
כיצד היה לטבח שור אפילו שוה מאה דינרין ולקח דינר אחד מן הלוקח כדי ליתן לו בשר כשישחוט, ולא נתקבצו  כו', לבשר

וליתן הבשר ללוקח, לפיכך  אינו יכול לחזור בו, אלא משחיטין את הטבח בעל כרחו, וכופין אותו לשחוט ,לו כל דמי השור
כי הטעם שקונה בכה"ג במעות אינו משום ש דבריומשמע מדסי' מב( ) צל מאשבמודקדק אם מת השור מת ללוקח, ע"כ. 

לו היה משום צד מצוה יוא ,תקנת העולם שכולם צריכים לבשראלא משום  העמידו דבריהם על דין תורה, מצוהבמקום ד
נותן אדם מעות אמרו שם דד ,במקום מצוה העמידו דבריהם 'דאפי)פא.(  עירוביןמ לזה ראיהו. שתיק מינה היה הרמב"םלא 

והרמב"ם  ,דחכמים פליגי עליה דר"א וס"ל דלא זכו לו מעותיו והטעם דעד שלא משך לא קנה ,לנחתום כדי שיזכה לו עירוב
סי' תט"ו  מערבין אלא לדבר מצוה כמ"ש הטורכתבו בפ"ו מה' עירובין אפי' לענין עירובי תחומין והרי ערובי תחומין אין 

 , ע"כ.יהםא"כ זכינו לדין דאפילו במקום מצוה העמידו דבר
דכשעושה מצוה העמידו דבריהם על דין תורה, נראה הדין  בחוליןפי המסקנא כת' דללקוטים אות לב(  - מנהגים) מהרי"להאולם 

שנתן מעות על יין בע"ש ליטול היין בשבת, אסור המוכר לחזור בו, מאחר דזה רוצה לעשות מצות קידוש והבדלה  אדםד
אדם שנתן מעות על יין לקידוש בערב שבת  ()אות ב הדרכ"מוהביאו  באותו היין. גם שם העמידו דבריהם אדין תורה, ע"כ.

 בפמ"ג. וכתב סע' ג(חו"מ שם )הרמ"א עכ"ל. וכן פסק  ,דין תורה אסור למוכר לחזור דהואיל והוא דבר מצוה יש להעמיד על
 דלדעה זו בין המוכר בין הקונה אינם יכולים לחזור בהם.)סי' תרנו א"א ס"ק א( 

הקשה . ושהביא להלכה האי דהנותן מעות לנחתום דבעי קנין לענין עירוב חצרות)סע' א( או"ח סימן שס"ט  בשו"עאלא דעי' 
דהקונה יין לקידוש קנה במעות כיון דצורך מצוה הוא העמידו דבריהם  מבואר (גע' ס)"מ סי' קצ"ט ודבחז(  )ס"ק המ"א עליו

והא עירוב נמי מצוה הוא כמ"ש סי' שס"ו סי"ג ואפ"ה אין קונ' מעות ולא הוי דומיא דד'  ,םעל דין תורה דומיא דד' פרקי
דודאי הא עירוב חצירות לאו מצוה ממש אלא זהירות  ' ליישבכת)ס"ק א(  בתשספת תווהפרקים כדאמרי' בגמ' וצ"ע, ע"כ. 

לקו בין מצות יהאחרונים חדכתב )שם(  ובמחצ"שחז"ל אקרא זכרינו על היין.  הכולקידוש על היין דאסמ ולא דמי ,בעלמא
 פמ"גב 'ועי .טלטולמשא"כ עירוב אינו מצוה גמורה כ"א להציל מאיסור  אדהיא מצוה דרבנן ואסמכוהו אקריין על  קידוש

 .)חו"מ שם אות ו( ובביאור הגר"אשם אות א( או"ח ) בברכ"י, סי' תרנו א"א ס"ק א(ו )שם
דהא גם בעירובי  ,דשאני ע"ח שבא להתיר הטלטול 'שתמה על סברת התוספת שבת שכת)שם הגה ב(  במשפט שלוםועי' 

)עירובין פ"ז סי' יג אות כ(  קרבן נתנאלההמוצל מאש, וצ"ל כמ"ש  כת'א לדבר מצוה דינא הכי וכמו שתחומים דאין מערבין אל

ולפי"ז באתרוג דיום ב' דרבנן י"ל  ,דדוקא בקידוש דאסמכוה אקרא דהוי כשל תורה דינא הכי )על המ"א שם( חיים תיבוהנ
אלא שאם טוען קים   כהמהרי"לדנקטינן מעיקר הדין  מבואר( סי' תרמטו שםחו"מ ) ובהגהות רע"א קנה ועדיין צ"ע, ע"כ. דלא

ועי' עוד  .)חו"מ אות ה( ערוה"שהועי' מש"כ  כתב שדברי המהרי"ל אינם מוכרחים.)אות ו(  ובביאור הגר"אמהני. כהחולקים לי 
 .לענין סוחרי אתרוגיםמש"כ  (הלמ"ד כלל קיא ח"ג מע') חבשד"ועי' 

 שאינם חובה מצות. ה
. שהרי אכילת העמידו דבריהם על דין תורהד י"ל אף מצות שאינן חיובבמקום מצוה,  ונותלסוברים דמעות קיש להוכיח דו

ק ג ס" שם) במ"א, )שם( בב"ח, )סי' תקכט ד"ה ובמ"ש רבינו( בב"יכמבואר בשר ביו"ט אינה חיוב ואין בה אלא קיום מצוה בעלמא, 

  .סע' ב ד"ה כיצד(על )שם  הלכה ובביאורו ס"ק טו( סי' תרצו
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באדם שאחר שהתחיל להדליק נרות חנוכה שם   יל"ע
לבו ששכח לברך הברכות הראויות לברך קודם 

 ההדלקה, כיצד עליו לנהוג.
נשאלתי על מי   -שכתב )סי' תרע"ב(  בפר"חומצינו 

שעומד בליל ז' והיה לו להדליק ז', וכסבור שהוא ליל  
ו' והדליק ו', ואח"כ נודע לו שהוא יום שביעי וצריך  

ד[ נר אחד, אי בעי ברוכי או לא. והשבתי,  להדליק ]עו
דכיון דמצוות נר חנוכה נר איש וביתו, ואינך דמדליק  

  בב"יהוו משום הידור. לא בעי ברוכי. ועוד שהרי כתב 
דמי שלא  )הל' חנוכה סי' י'(  אורחות חייםבשם )סי' תרע"ב( 

הדליק בליל שלישי אלא ב' נרות זה היה מעשה 
מה שחסר להדליק וא"צ בלוני"ל והסכימו שידליק 

לברך פעם אחרת. ע"כ. ומבואר בדבריו דמשום נרות  
 ההידור לא מצי לברך. 

איברא דאין מדברי האורחות חיים ראיה לנידון דידן,  
ואדרבא דיש לדייק מדבריו דבנידון דידן יש לו לברך 
על שאר נרות ההידור. דהא סיים שם הב"י "ואין  

ה בתחלה על צריך לברך פעם אחרת כי הברכה שעש
חיוב כל הנרות עשאה". ומשמע דלולי שבירך 
מתחילה על כל הנרות היה צריך לברך על הנר  

)תנינא סי' י"ג(   הגרעק"אשמוסיף כעת. וכבר עמד בזה 
וכתב דראייתו השניה של הפר"ח מהב"י, הינה ראיה  
לסתור סברתו הראשונה, דממה שנקט הטעם דדעתו  

יך להדליק, היה בשעת הברכה על כל הנרות שצר
 משמע דבלאו הכי היה צריך לברך משום ההידור.

לדינא  הביא ש)סי' תרע"ב ס"ב(  לבושה על דבריואכן 
)ס"ק   הא"רמשמיה דהאורחות חיים, כתב  דברי הב"י

לכך אלא סבר שלא  דמשמע דאם לא היתה דעתו ז'( 
 חוזר ומברך. נרות ואח"כ נזדמן לויהיה לו יותר 

בריש סי' תרע"ו דהביא דברי הב"י דלא   במג"א]ויעויין עוד 
יחזור ויברך מפני דהברכה שעשה מתחילה על חיוב כל  

. ושם  )סס"ק כ"ה(הנרות עשה. וציין דלבריו בס"ס תרנ"א 
דאם   הרמב"םבשם  'שכת)עמ' ר'(  האבודרהםהביא דברי 

בשעה שהדליק הנר הראשון היתה כוונתו להדליק נרות  
דליק ואח"כ נזדמנו לו נרות  אחרים א"צ לברך, ואם בירך וה

מברך בכל פעם. ע"כ. ויש להעיר דבתשובת הרמב"ם שלפנינו 
דברי הרמב"ם נסובים על כמה בתים  )שו"ת פאר הדור סי' קי"א( 

 ולא על כמה נרות[.
מתחילה אע"ג ד)סי' תרע"ו משב"ז ס"ק ב'(  פמ"גה אולם

דייק מדברי הב"י דאם לא היתה דעתו מתחילה לכך  
. מ"מ בסוף  ר אע"ג דהם נרות דהידורמברך על השא

ומ"מ צ"ע מאחר דמצוה ליכא. ע"כ.   -דבריו כתב 
כתב דדברי הא"ר צ"ע, דהיכן ציוונו,  )ס"ק א'(  ובא"א

 .מהדריןלא הוה רק להלא ד
דכתב נמי  )שבת דף כ"ג ע"א(  בראש יוסףיעויין אלא ד

. אך לדייק מדברי הב"י דצריך לברך, והניח בצ"ע
גם צ"ע דכל מצוה שיש לה משך   -הוסיף עוד וכתב 

זמן מברך לאחר העשיה כמו סוכה ותפילין וציצית,  
ה"ה נר חנוכה יש לה משך זמן, אע"ג דכבתה אין  

 זקוק לה מ"מ מצווה הוה.
בסי' רס"ג ס"ק י"א, על דברי   בא"אויעויין עוד 

דאם שכחה לברך על הנר של שבת  )שם(  המג"א
  -דתברך. שכתב  המהר"שוך על וחשכה, יש לסמ

ומ"ש דאם שכחה תוכל לברך בעוד הנר דולק, הנה  
מצוה שיש לה משך זמן מברך בעוד המצוה לא  
נגמרה, כמו תפילין ובדיקת חמץ וכדומה ונר חנוכה,  
שאם לא בירך קודם אפשר לברך אח"כ, אף שאין בו  
שמן כשיעור עתה, מ"מ עדיין המצוה קיימת, משא"כ  

רך ועתה אסור להדליק. ע"כ. וחזינן  בשבת איך תב
דלענין חנוכה שפיר ס"ל די"ל דאכתי יכול לברך כל  

 עוד שהמצווה קיימת.
ומצוה שיש   -ס"ס ג' כתב  במשב"זאולם בסי' תל"ג 

לה משך זמן מברך עדיין, היינו כשעושה מצוה או  
קה ולא  לבוש תפילין ומעוטף בציצית, הא עשה מע

. ולפי זה )אות ב'(ה"ג שכנבירך שוב אין מברך, עי' 
נוכה, אף על פי שעדיין המצוה קיימת אין  הדליק נר ח

הלכות  תרע"ו אות ה' בשם  'סימברך. ועיין באר היטב 
 מברך. דאם לא הדליק כולם ג' ח"א סי' קטנות

ששאלת עוד אם הדליק נר  )ח"א סי' ג'(  ההלכות קטנות]וז"ל 
ראשון ולא ברך אם יש לו לברך על השאר, ואם כבתה מהו.  
אפשר שכל זמן שעוסק בהידור מצוה יש לו לברך. ע"כ.  
ומבואר בדבריו דמצי לברך על נרות ההידור. וע"כ דאינו 
משום דהמצוה עדיין קיימת דהא אפי' היכן דכבר כבה הנר  

 [.הראשון ס"ל דמצי לברך על שאר הנרות
וחזינן דאיכא ב' סברות דאכתי יכול לברך על הדלקת 

דמצי לברך על הדלקת נרות ההידור.   -שאר הנרות. א 
דמצי לברך אף על הדלקת הנר הראשון כיון   -ב 

דחשיב דאכתי המצווה קיימת. אלא דהפמ"ג לא  
 ברירא ליה  ב' הסברות הנ"ל.

 
 בס"ד    
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 תן דמקדשין נמי על הפכיו ,ה"ה אם נותן פרוטה לנחתום על חלת לחם לשבת דקנהדעל הרמ"א  'כת)ס"ק ב(  קצותשהאלא 
שהוא חובה בשבת. וע"כ צ"ל דס"ל דלחם  תיפוק ליהכי גם עליו מקדשים  'כתצ"ע אמאי  'לכאוו, ע"כ. )קידוש של הלילה(

לא אומרים יצא מוציא  "טהדמ (ס"ק מא) המ"אוכת'  ,(סי' קסז סע' כ) בשו"עכמבואר נו חובה כ"כ דהרי אם בעי מתענה אי
 מצוה שיש בה חיוב אמרינן דאוקמוה אדאו'.א דדוק נמצא דס"לחובה. , אבל לחם במקום קידוש הוי בשבת בברכת הלחם

ועי'  אינו חובה כמו יין לקידוש.ד ,מהא דעירובי חצירותהנ"ל קים לתרץ קושית הפוס 'שכת( שם) מהביאור הגר"אוכן משמע 
 ,לאכול בשר א"כ לא גרע מיין לקידוש דמחויב)סי' תרמו ס"ק טו(  המ"אלפמ"ש  מעות קונות שכן בפוריםשכת' )שם(  בחי' חת"ס

אבל לענין העמדה על דין תורה לא )עי' ב"מ עח:( משום דהוי רגילים בעגלים דוקא ולא פרה  ,והא דלא חשיב ליה בד' פרקים
 חיוב הדין כן. שידוקא משום שע"כ. ומשמע ד ,קידושלגרע מיין 

 חנוכה מצות. ו
( שם) המ"אכ לא בעי קנין נוסף. והנה "פרוטה לקנות השמן כיון דהוי מצוה ועסגי בנתינת רי"ל ודעימיה הדעת המלפי מעתה 

. וכן פסק מן במתנה שרי דהוי כמשתתף בפרוטהה"ה אם בעה"ב מקנה לו חלק בשכת' לענין אכסנאי שנותן פרוטה לבע"ה ו
 משמע דבעינןו ., ע"כולא באמירה בעלמא מדרכי הקנין 'לכאורה הכוונה באשכת' ד )אות ט(בשעה"צ  ועי' ,(ס"ק ג) ב"המ

י משתתף בפרוטה בשמן של נ"ח אע"פ אדמהאי טעמא אכסנ)סי' תרעז סע' א(  בשבילי דוד וכן העירוני שכת' .שהשמן יהיה שלו
פרוטה קניא כי  דבכה"גטעם אחר  'כת)או"ח שם(  הערך שיו ., ע"כשלא עושה קנין נוסף בשמן כמבואר בשו"ע בסימן תרע"ז

  .לא חיי' שיאמר נשפרו חיטך בעלייה, עיי"ש
מדליק בשמן דהא מאין להקשות כת' דו ,שלו כמבואר בסימן תרע"ז דצריך שמןשסא(  סי' )או"ח שערים הביתיא דעת וכן ה

דהרי כתבו  שה מידיקא לד, אסור בהנאה ואין לו בעלים לשיטת כמה ראשוניםש השואל שם( אע"פ שהוכיחשריפה )כמו 
כ שפיר מקרי שלו ומותר להדליק וא" ,לוי אבל בשאר הנאות מותרידאינו אסור אלא בהנאה של כ (ד"ה אין .וכ)תוס' בשבת 

שמצות הכלל שרצו לחדש הפוסקים,  הקשה עלש (ד. ברי"ף ד"ה ומיהופסחים ) ר"ןבכדבריו  לכאורה ובאמת כבר מבואר , ע"כ.בו
ואיכא  ,שאפשר לעשותה ע"י שליח ואפ"ה מברכין עליה להדליק "חדהא הדלקת נשאפשר לקיימן ע"י שליח מברכים ב"על", 

לה להתקיים דצריך לאשתתופי בפרוטי כיון שאינו יוצא אלא בשל עצמו הרי אין מצוה זו יכו (.גכ) שבתלמימר כיון דאמרינן ב
  .דחה דבריהם (ד"ה וחכמי הדורות שם) מאיריהאולם  .(. ד"ה ואניפסחים ז) מהרמב"ןוכן משמע  ע"כ. ,אלא ע"י אחר

)סי' תרעז  הב"ח וביאר. עבור חברו שמן צריך להוסיף "חנב הבעל הביתתף עם תשממי שכתב דש)שבת סי' לב(  באגודה ויעויין

לא הוסיף כל מה שנתן לו אלא מקצת נמי סגי דניכר דנשתתף  'ז אפי"ולפי ,איכא חשדא שלא נשתתףלאו טעמו דאם אות א( 
דהטעם שהמדליק מחייב ליתן כשיעור שידליק  כת' (אות ב)שם  הא"רשאלא שהעירוני  במה שהוסיף על מה שהיה רגיל, ע"כ.

 נקט כהב"ח.)שם(  השער הציוןו חצי שעה ממונו, ולכן צריך להוסיף כאלו דאל"כ לא נתן הוא כדי חיובו.
דלהרבה גזול בשמן  "חנ ים יד"חיוצא םאשמסתפק  (ח"א סי' שמטד' תל' מ) שו"מה בדברידן ש (סי' רכג) בשו"ת פני מבין שו"ר

 ,שמן שאול פסול אפי' הבית שערים הנ"ל שלפי )הפני מבין( כתבושוב  ,במצות דרבנן פוסקים לא אמרינן מצוה הבא בעבירה
צריך  "חשנולא העירו הפסוקים  והביאו דבריו ,בבשר וחלבעם חמאה אסורה משום "ח שער אפרים פלפל בהדליק נהו

והא דאיתא בסי'  ,שלו יוצאין אף בשאינו "חבנד ולמעשה כתב שם אינן שלו להרבה פוסקים, יסור הנאהשלו, וא השיהי
אבל זה המדליק יוצא אף שאינו שלו וגם  ,שה שום מעשהולא עבלא"ה היינו כי צריך להשתתף בפרוטה  איתרע"ז דאכסנ

  ., ע"כיצאצוה הבא בעבירה מב אף דרבנןשבמצות בגזול יוצא להסוברין 
בית הבעל ד ע"צהמהא שכת' השו .הביא ספקו של השואל ומשיב, ומשמע דס"ל דלא בעינן "לכם" בנ"ח )סי' תרעג ס"ק ב( "בבמו

דהקנין אינו לצורך שיהיה שלו אלא כדי להשתתף עם בהע"ב ואם די"ל דס"ל  יש לדחות ,צריך להקנות השמן לאכסנאי
עינן בשם בית יצחק דלא ב)ח"ט מע' חנוכה אות טו(  בשד"חוכן הביא  .בכלום נאיסהבע"ה לא מקנה לו נמצא דלא השתתף האכ

ועיי"ש שדחה הראיה מהר"ן ) )ח"ג סי' פ( והשבט הלוי( 91-ו הגה יב גפי" חנוכה )הליכ"שהגרשז"א זצ"ל  ו"לכם" בנ"ח. וכן פסק
הצריכו חז"ל דעכ"פ ובכה"ג  אינו מקיים עצם ההדלקהי"ל דבעינן שיהיה שלו כי  ,דדוקא כשאינו מדליק בעצמווצידד לומר 

אכסנאי קונה חלק בשמן ה באמת שכת' שמ"מ (ח"א סי' נא)ועיי"ש  .(לו חלק בשמן ועי"ז המצוה נקראת נמי על שמו היהי
 גריש"א זצ"להו)מקראי קדש חנוכה סי' כא(  הגרצ"פ זצ"לאולם דעת . , ועי' מש"כ באות ז'בנתינת הפרוטה ע"י קנין אודיתא

 בספר החייםועי'  ונראה שהמנהג הפשוט להקל בזה. .כן מהר"ן הנ"ל( ו)והוכיח דבעינן "לכם" בנ"ח )פניני חנוכה פ"א עמ' טז(
בשו"ע ועי' עוד . הטעם דסגי בבעלות בשותפות ()חנוכה סי' כא במקראי קודש]ועי' . ח"ו סי' קיח() הלכות משנהוב תרעז()לגרש"ק סי' 

 בענין "לכם" בשותפים[. )סי' תרנח סע' ז( ורמ"א

 (לעיל מחמירים)ל כשנותנים לו ע"ד להדליק נ"חז. 
, דמצינו קניןלא בעי לצורך ההדלקה י"ל דבעל הבית נותן לו השמן במקום שמ"מ  ,רים דבעינן "לכם"דאף לסוב לכאו' ונראה

אשה מקודשת דש בה י' מהם חתיכה וקבעל הבית המזמן אורחים לשלחנו ולקח אד ות ב(אברי"ף )קדושין כב:  גבוריםשלטי ב
 בט"זעי' אלא ד. )אה"ע סי' כח סע' יז(הרמ"א  פסק וכן. מקפיד עליהן אם יעשו כל חפציהן במזונותיהם, ע"כשאין בעל הבית 

אין האורחים רשאים ליתן ממה שלפניהם לבנו ולבתו של שפסק ש ע סע' יט()סי' קשו"ע או"ח מה ה ע"זשהקש ד(ל ק")שם ס
כ מסיק "ע ,יתן לאחרים שלא ברשות בעה"ב וא"כ אמאי יכול לקדש בואסור לש ש"בעה"ב אא"כ נטלו רשות מבעה"ב, וכ

וקא לבנו של בעה"ב אסור ליתן אבל לתרץ דעת הרמ"א, דדשכת' מו(  ק")ס בב"ששאין כאן קידושין ודאי אלא ספק. ועיי' 
לבעה"ב אם האורח  הם דרך ארץ שניחא ליואינו מדין גזל אלא משהא דאו"ח ד כת' (חסי' כ"א )קו המקנהולאחרים מותר. 
כת' ז( חו"מ סי' קמ) ל"חקהו. על הרמ"א חולק ()ח"א סי' קנמהרי"ט וה .כע" ,כן במקדש בו שפיר הוי מקודשתבעצמו אוכלו, ל

או רק  האם האורח זוכה בחלקו מיד אחר שהזמינו אותו עלי]עיי"ש ברש"י ובר"ן[  (ד:)להראשונים בנדרים  בזה נח'באמת ד
גם בהגבהה לא קנה ד אפשרסתפק דמש (שם)ודלא כהמהרי"ט  ,נקנה הוא להאורחכו"ע אבל משהגביהו ל, אח"כ כשהגביהו

ה שאפשר דאף אם לא עשמבואר מהערך השלחן ש (ד"ה ובערך השלחן בצ)שם אות  אוצר הפוסקיםב]ועי' . , ע"כעד שיתנו לתוך פיו
דהנותן שכת'  (סי' תסו)במקור חיים ועי' אם הגביה ודאי הוי שלו. ועיי"ש עוד שיטות בזה.  המוזמן שום קנין הוי כשלו ועכ"פ

גדולה מזו  אין לך מתנהאו חבירו אף שלא נתכוין לקנותו דכיון שנותנו לפיו למקום שיופסד נדבר מאכל לחברו לאכול ק
כן אף לדעת הדין שכת' שיש סברא לומר ד (מילואים סי' ב ד"ה עוד יש להעירח"א ) תורת הקניניםספר ב ונעשה שלו ממילא. ועי'

י"ל שדעת הבע"ה שיאכל דוקא משלו וע"כ אינו קונה אף ע"י אכלתו משא"כ דשהזמינו דוקא כהם מיירי לעיל דהחולקים 
דה"ה אם הכין לפניו  אפשרהמקילים י"ל דה"ה דבנ"ד אם הבעל הבית נתן לו השמן דממילא קנהו וועכ"פ לפי  .[בכה"ג

)ומה שמצינו לעיל דמ"מ אכסנאי צריך לתת פרוטה או לעשות קנין שאני התם כי השמן  בחנוכיה שמן לצורכו חשיב שלו.
 מדליק, ועיין(.עצמו הוא של הבעל הבית והוא 

אורח "לכם" במצה,  כת' דעל הצד דבעינן (ד"ה בגמ' )סוכה לה. אמת בשפת , דהנהדבכה"ג לא בעי קניןמצינו עוד טעם לומר ו
והעולם אין נזהרין בעה"ב המצה במתנה ולא סגי מה שהרשהו לאכול דצריך להיות שלו ממש על שלחן בעה"ב צריך ליתן לו 

שיוכל  היהיב לי ישהתיר לקדש בטבעת שאולה דאדעתא דהכ (פ"א סי' כ קידושין) אכן אפשר דהעולם סומכין ע"ד הרא"ש, בזה
דלא  סי' יד ס"ק ד(או"ח ) הט"ז דאף לפי 'וכתלענין מצה דלא בעי קנין, שפסק  )ח"ב סי' לז וחי"ג סי' טו(י"א בצועי'  , ע"כ.לצאת בו
גילה דעתו  ביתבעל הבמקום ש ואינו מחזירו לבעליו, במקום שמכלה הדברדניח"ל לאיניש למיעבד מצוה בממונו אמרינן 

בתורת מתנה שיוכלו לקיים  הדבר"ב שמקנה את האמדינן דעתו של בעלאכול מצה, אצלו הזמינם ש "ז כגוןשאינו מקפיד ע
 הפנימות. ובדרך זה כתב ום בשאר מקשחילק בין דין לכם של מצה לדין לכ (גסי' כס)דיני פסח  אמרי בינהב ועי' .המצוה, ע"כ

 . )ח"ד סי' רכה( ובשבט הלוי( סוף ב"מ)בקהלות יעקב  סי' קע(למהרש"ם ) תורה בדעת, (ד"ה ובזה סי' רכד) מבין

 
יש שהחמירו שבנר חנוכה ו שמן של חברו או של הפקר יוצא ידי חובתו אף אם לא עשה בו קנין.בהמדליק נ"ח  ,העולה לדינא

 .צריך קנין

 

 
 
 

 

 
"הענין שנר שבת   -מעלתה הגדולה של שבת חנוכה 

הוא למעלה מעשרה ונר חנוכה למטה מעשרה, כי  
בחי' אהבת האב לבנו היא גם כאשר הוא בתכלית  
שפל המצב... וזה ענין נר חנוכה שבו נתגלתה אהבת  

' אב לבנים שכאשר הם  הקב"ה לישראל בבחי
בתכלית שפל המצב למטה מעשרה אז הרחמנות  
גדולה יותר. אבל בחי' האהבה של ש"ק ע"פ הציור של 
שיר השירים היא אהבה בין שוים, וזה לא שייך  
למטה מעשרה, וזו מעלת נר חנוכה שאורו יורד גם  

 למטה מעשרה מקום שאין אור השבת מגיע...
גדול שבגדולים,  נמצא כי שבת חנוכה הוא שבת ה

בחי' מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים, שמתגלה  
גודל אהבת ה' לישראל תמיד בכל מקום שהם, אם  
במדרגות העליונות שהקב"ה מעלה יהודי אליו  
להיכלו פנימה, וגם במדרגות השפלות למטה  

השבת הזאת היא אחת בשנה  ...מעשרה ובחוץ
חנוכה  שמתאחדים ב' המאורות הגדולים נר שבת ונר 

, והיא קדש קדשים להאיר  המאירים באורם ליהודי
)נתיבות שלום להאדמו"ר מסלונים קונט'   ליהודי לכל השנה".

 קו( -חנוכה עמ' קה 

 "עבודת המועדים" נערך ע"י מחבר סדרת

 

דנשאל  )תנינא סי' י"ג(  בשו"ת הגרעק"אויעויין עוד 
)פסחים פ"ק סי' ג'(  הרא"שידון דידן, והביא דברי בנ

דהטעם דמברך להתעטף בציצית להניח תפילין לישב  
בסוכה ולהדליק נר חנוכה, דיש בהם שיהוי מצוה,  
והלשון מורה ע"ז להיות עטוף בציצית ולישב בסוכה  
וכו', ולהדליק נר חנוכה יש שהוי במצוותה כדאמרינן  

מן השוק עיי"ש.  משתשקע החמה וכו' שתכלה רגל 
לציצית ותפילין דיש   דמבואר בדבריו דמדמה נ"ח

. וא"כ י"ל דכמו דבציצית ותפילין  שהוי במצוותם
מברך גם אחר הנחתם דעדיין עוסק במצותם הוי כמו  

ה"נ י"ל בנר חנוכה. ואף דאינו דומה   ,קודם עשייתן
לגמרי, דשם עוסק במצוותם במה שלבוש, וכן במזוזה  

תחילת מצוה דאלו נטלו המזוזה   בפתחו כל רגע הוי
וכן בלולב אילו לא לא יהיה לו מצווה מכאן ולהבא. 

מחוסר מצות נענוע ומוטל עליו לנענע.   היה מנענע היה
משא"כ בנר חנוכה דכל שבשעת ההדלקה היה בו שמן  

אין מוטל עליו   כשיעור אף אם רגע אח"כ כבתה הנר
יון  . וא"כ י"ל דמקרי עברה מצוותה. מ"מ כלהדליקו

דכייל הרא"ש בחדא לקרותם שיהוי מצווה י"ל  
 דמקרי עובר לעשייתן.

והעלה לדינא דהיכא דלא גמר הדלקת שאר הנרות  
דעת   -מצי לברך כיון דאיכא כמה סברות לצרף. א 

כיון דמקרי שיהוי   -הא"ר דמברך על ההידור. ב 
  -מצווה משך הדלקתם י"ל דמקרי עובר לעשייתם. ג 

בירך עובר לעשייתן מברך  דעת הפוסקים דאם לא
אח"כ. אולם אם קודם שהדליק הנרות הנוספים כבו  
הנרות הראשונים, דבזה ליכא הסניף דמכח שיהוי 
מצווה מקרי עובר לעשייתן, כיון דכבתה אין זקוק לה 
ואזדא מצוותה לגמרי, הדרינן לספקא דרבוותא  

 הא"ר והפר"ח וסב"ל.
בל לענין  וכתב עוד, דכל זה לענין ברכת להדליק, א

ברכת על הניסים ושהחיינו, אף אם ארע כן בליל א'  
דמיד שהדליק הנר גמר מצוות ההדלקה, מ"מ מצי  
לברכם, דלא גרע מרואה נ"ח דמצי לברכם בעוד  

 שרואה הנרות.
ושה"צ ס"ק   )סי' תרע"ו ס"ק ד' המשנ"בהכרעת  ולמעשה

הרעק"א, דאם נזכר שלא ברך קודם שגמר  כדברי ( ה'
נרות, יברך כעת כל הברכות וימשיך  להדליק שאר ה

לאחר שהדליק כולם, או אם  אם נזכר אבל  ההדלקה.
כבו הנרות הראשונים קודם שהדליק שאר הנרות, לא  

הבן  וכן פסקו לדינא  יברך רק על הניסים ושהחיינו.
 .   )סי' תרע"ו ס"ק כ"ב( והכה"ח, )פרשת וישב אות י'( איש חי

שלא ברך אחר שעבר חצי  ויש להעיר דהיכא דנזכר
שעה מזמן הדלקתם, י"ל דתו לא מצי לברך על ראיית 

)אסיפת   השדי חמדהנרות על הניסים ושהחיינו. וכ"כ 
דהגר"ש הכהן מוילנא  משמיה דינים מערכת חנוכה אות ג'( 

דאם רואה נר חנוכה לאחר שדלק חצי שעה  זצ"ל
דכבר נעשת מצוותה אינו מברך. וכיוצ"ב מצינו 

סי'   -)דערך הגר"נ גשטטנר זצ"ל מכת"י  הגרעק"א בתשובות
  הגאון מ"ו הירשל זצ"לדשמע להקשות בשם  מ"ה(

דמי )סי' תרע"ו ס"ג( אבדק"ק פיורדא על דינא דהשו"ע 
שלא הדליק ואינו עתיד להדליק וגם אין מדליקין  
עבורו בתוך ביתו כשרואה נר חנוכה מברך שעשה 

היכי מצי לברך  דכיון דספק ברכות להקלניסים וכו', 
דלמא כבר דלקו  ד בשעה שרואה נרות דולקים,

כשיעור. והניח בצ"ע. ומבואר דס"ל דאחר שדלקו  
כשיעור תו לא מצי לברך על ראיתם. וכ"כ 

דאם רואה הנר אחר  )ח"א סי' ס"ז( בהתעוררות תשובה
שעבר חצי שעה מהדלקתו, או דמסופק אם עבר  

     שיעור זה, לא יברך.
 


