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פינת ההלכה מאת הרה"ג רצון ערוסי שליט"א
רב העיר קרית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית

דין מותר השמן בחנוכה
כתב הרמב" בהלכות מגילה וחנוכה פרק ד' הלכה ה'àìà äîçä ò÷ùúù íãå÷ äëåðç úåøð ïé÷éìãî ïéà ":
ãò êìåäå ÷éìãî äîçä úòé÷ù íò ÷éìãä àìå ãéæä åà çëù .ïéîéã÷î àìå ïéøçàî àì ,äúòé÷ù íò
ïîù ïúéì êéøöå .÷éìãî åðéà äæ ïîæ øáò .øúåé åà äòù éöç åîë ,äæ ïîæ àåä äîëå .÷åùä ïî ìâø äìëúù
 ".÷åùä ïî ìâø äìëúù ãò úëìåäå ú÷ìåã äéäúù éãë øðáדהיינו כמות השמ שצרי להדלקת נרות חנוכה
היא כמות המספיקה לשיעור דליקה של חצי שעה או יותר.בהמש ההלכה כותב הרמב" "åðéà äúáëå ä÷éìãä
 ".úøçà íòô ÷éìãäì ÷å÷æדהיינו א כבו הנרות ,לא תו כדי ההדלקה ,אלא אפילו בתו מחצית השעה מאז
ההדלקה ,אינו חייב להדליק מחדש ,על מנת להשלי את שיעור הזמ הנדרש ,כיו שהדלקה עושה מצוה.
נשאלת השאלה מה עושי ע השמ שנותר במנורת החנוכה ?
כתב הגר"י קאפח זצ"ל בהערה ה'":ומכא למד הרמב" שדעת ההלכות )=הרי""( שמותר השמ שבנר חנוכה
מותר לכל צרכי חול .ונ"ל אפילו כבה תו זמנו שלא כדברי קצת הגאוני ,שמותר השמ שביו הראשו מוסי"
עליו ביו שני ומדליקו ,וכ בשאר הימי ,והנותר ביו שמיני עושה לו מדורה ושורפו .לפי שהוקצה למצותו .ודעת
רבינו וההלכות לדמות לעצי סוכה ונויה שמותרי לאחר החג ,וכ"ש כא דאפילו בעודו דולק תו שעורו לא נאסר
להשתמש ממנו אלא משו בזוי מצוה ,וכ עיקר".
כלומר ,כש שנויי הסוכה ועציה אסורי בשימוש כל ימי החג מפני שהוקצו למצות .ומותרי א" לשימושי חול
לאחר החג ,כ הוא דינו של מותר השמ בחנוכה שאי בו שו קדושה .ויהיה מותר א" בשימושי חול לאחר זמ
מצות ההדלקה .ולדעת הגר"י קאפח ,אפילו א כבתה בתו זמנה ,מותר להשתמש בשמנה .כי לדעתו האיסור
להשתמש בשמ ,בעת שהיא דולקת הוא רק משו ביזוי מצוה.
כתב הרמ"א בשו"ע סימ תרעג' סעי" א'...":א נתערב נר חנוכה האסור בהנאה בשאר נרות אפי' אחד באל" לא
בטיל דהוי דבר של מני .אלא ידליק מ התערובות כ"כ שבודאי נר של היתר דולק ע נר של איסור ואז מותר
להשתמש אצל ".דהיינו לדעת הרמ"א דינו של נר החנוכה הינו כחפ %שיש קדושה בגופו וא הוא מתערב בנרות
חולי אפילו באל" לא בטיל .א לפי הרמב" ,שיטתו של הרמ"א מופרכת .כי כל איסור השימוש בנרות חנוכה,
הוא לא משו שיש קדושה בנר ,אלא משו ביזוי מצוה .ודוקא בזמ המצוה ,כדי נוי הסוכה.
המשנ"ב א" הוא הרגיש בקושי שבדברי הרמ"א ולכ העיר וכתב":נתערב ]דמקוד לכ לא נאסר .דהזמנה לנר
חנוכה לאו מילתא היא[ .ואח"כ כבה 1".דהיינו ,המשנ"ב מעיר שהדי שקבע הרמ"א מצטמצ רק עבור נרות
חנוכה שהודלקו וכבו בתו זמ המצוה .שבמקרה כזה יש להתייחס אליה כדי איסורי הנאה .א ,נרות שהוזמנו
ויועדו לצור חנוכה וטר נעשה בה שימוש ,לא יחול עליה דינו של הרמ"א .שכ הזמנה לאו מילתא היא .א
כאמור לשיטת הרמב" ,ג בנרות וג בשמני כאשר נגמרה המצוה ,ה מותרי בשימוש ואי בה כל איסור
הנאה .כי ג בזמ שנרות חנוכה דולקי ,בזמ הדלקה ,יש רק שני איסורי :א.שאסור ליהנות מאור )לא
משמנ( .ב.שאסור להשתמש בשמנ ,רק משו ביזוי מצוה.
הקליט וער :רועי ב זריה
הגיה :ר' משה ירימי
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