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עלון חנוכה

הלכות חנוכה

בגליון השבוע

ימי החנוכה נקבעו כימים טובים לישראל בהם 
הניסים שעשה  על  ומהללים את השם  מודים  אנו 
לנו על שהצילנו מגזרות היוונים שבקשו להשמיד 

את נשמת העם.

נס פך השמן
כ"ה  ואיבדום,  אויביהם  על  ישראל  "..וכשגברו 
טהור  שמן  מצאו  ולא  להיכל  ונכנסו  היה  בכסלו 
במקדש אלא פך אחד שהיה מונח בחותמו של כהן 
גדול ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד, ונעשה 
נס והדליקו ממנו נרות המערכה ח' ימים עד שכתשו 
זיתים והוציאו שמן טהור. ומפני זה התקינו חכמים 
כ"ה  שתחילתן  האלו  הימים  שיהיו  הדור  שבאותו 
בכסלו ימי שמחה והלל ומדליקין בהן הנרות בערב 
על פתחי הבתים בכל לילה ולילה בשמונת הלילות 

להראות ולגלות הנס"  )משנה ברורה והוא מהרמב"ם(.

הדלקת נר חנוכה
במצוות נר חנוכה חייב כל אחד ואחד מישראל 
את  ואפילו  עני  בין  עשיר  בין  אישה  בין  איש  בין 
זו  במצווה  לחנך  יש  מצוות  לגיל  שמתחת  הילדים 
חובה  ידי  לצאת  הבנים  נהגו  המזרח  בעדות  )רמ"א(. 

בהדלקת בעל הבית.

אבל  בעליהן,  בהדלקת  חובה  ידי  יוצאות  נשים 
חייבת  בבית  בעלה  שאין  או  לבדה  שגרה  אשה 

להדליק בעצמה.

במה מדליקים
מצווה מן המובחר להדליק בשמן זית ובפתילי 
סוגי  בכל  להדליק  או פשתן, אבל אפשר  גפן  צמר 

השמנים והפתילות.

כיום כשרים אף הם להדלקה,  הנרות המצויים 
אך יש להעדיף הדלקה בשמן על הדלקה בנרות כי 

ע"י השמן נעשה הנס. 

היות וישנם סוגים רבים של שמן זית יעדיף את 
יותר  מהודר  לאכילה  וזה שראוי  כתית,  זית  השמן 
משמן למאור.  לא ידליק את החנוכיה חלקה בשמן 

וחלקה נרות.

מקום ההדלקה 
יש להניח את החנוכיה למעלה מג' טפחים )מעל 
שלושים ס"מ לערך( ושלא תהיה גבוהה מעשרה טפחים 

את  שיראו  במקום  להדליק  צריך  ממטר(.  פחות  )מעט 

ואם  הנס[.  פרסום   –[ ניסא  פירסומי  משום  הנרות 
מניח גבוה מעשרה טפחים יצא ידי חובה. מן הדין 
מדליקים בפתח הבית מבחוץ, בצד שמאל לכניסה 

- מול המזוזה. ואם אין מזוזה מניח מימין לכניסה.

להדליק  נהגו  העולם[  ]מאומות  בשעת הסכנה 
בתוך הבית על השולחן, כיום יש שנוהגים להדליק 

כך גם במקומות שאין בהם סכנה.

כיום רבים מדליקים בחלון הפונה לרשות הרבים 
או בפתח הבנין הפונה לרשות הרבים, דיירי הקומות 
העליונות שגבוהים מעל עשרים אמה ידליקו בפתח 

החצר הפונה לרשות הרבים.

כי היא  בו הרוח  אין להדליק במקום ששולטת 
תכבה את הנרות, ולכן אם אי אפשר להדליק בחוץ 

בגלל הרוח - יניח את החנוכיה בתוך בית חנוכיה.

ואין  בברכה,  הכנסת  בבית  להדליק  נוהגים 
מברכים אלא אם יש עשרה אנשים.

גם  החנוכיה  את  הכנסת  בבית  להדליק  נוהגים 
לפני תפילת שחרית.

אין להדליק בברכה בכינוסים ומסיבות! 

זמן ההדלקה 
הכוכבים  בצאת  נרות  מדליקים  הספרדים  לפי 
ערבית  ויתפללו  החסידים,  חוגי  רוב  נוהגים  וכך 
חצי שעה מצאת  תוך  להדליק  כדי שיספיקו  בזמן 

הכוכבים.

שקיעת  עם  להדליק  נוהגים  האשכנזים  לפי 
החמה, אולם כתבו פוסקי זמנינו לאחר את ההדלקה 
איש  החזון  ובשם  השקיעה,  אחר  דקות  בכעשר 

אמרו שנהג לאחר עשרים דקות אחרי השקיעה. 

מן  רגל  "שתכלה  עד  לדלוק  צריכים  הנרות 
אחרי  שעה  חצי  היה  זה  זמן  הגמרא  בזמן  השוק", 
לנרות  לתת  צריך  הדין  מן  כיום  הכוכבים,  צאת 
לדלוק חצי שעה לפחות אחר צאת הכוכבים ומצווה 

להדר שידלקו הנרות עד שלא תהיה תנועת עוברים 
ושבים ברחוב.

אמנם  ולהדליקו,  לשוב  צריך  אין  שכבה  נר 
מנר  אותו  ידליק  ולא  ולהדליקו,  לחזור  הראוי  מן 

שנשאר דולק אלא מאש אחרת.

אם לא הדליק מיד בהגיע הזמן יקפיד להדליק 
בתוך חצי שעה מצאת הכוכבים, איחר זמן זה יכול 
להדליק עד עלות השחר אך במקרה זה חייב שיהיו 

נוכחים בני ביתו בהדלקה. 

הדלקת הנרות בערב שבת ובמוצאי שבת

רגילים  שבו  במקום  חנוכה  נרות  מדליקים  אין 
להניח את נרות השבת.

מדליקים קודם נרות חנוכה ואחר כך נרות שבת. 
עדיין  חנוכה  נר  לפני  שבת  נר  והדליקו  שכחו  אם 
יכול האיש להדליק נרות חנוכה )וימהר מאד שלא יחלל את 

השבת!(.

פלג  זמן  לפני  להדליק  לא  יקפיד  שבת  בערב 
המנחה ]- שעה ורבע זמנית לפני השקיעה[ וישים 
הכוכבים.  צאת  לאחר  עד  שידלוק  כדי  שמן  יותר 
כניסת  זמן  לאחר  עד  ההדלקה  את  לאחר  אסור 

שבת.

במוצאי שבת אין להקדים ולהדליק קודם צאת 
השבת.

כך  ואחר  הבדלה  יעשה  האם  הפוסקים  נחלקו 
כך  ואחר  הנרות  את  ידליק  קודם  או  נרות  ידליק 
יעשה הבדלה, וכל אחד יעשה כמנהגו. בבית הכנסת 

תמיד מדליקים קודם ואחר כך מבדילים.

סדר ההדלקה
להדלקה  הבית  בני  את  יקבץ  ההדלקה  קודם 

ובכך מתקיים פרסום הנס, )ואם הם ישנים יקיצם(. 

חצי שעה לפני זמן ההדלקה לא יאכל ולא יעשה 
מלאכה כדי שלא ישכח להדליק.

הברכות
"..אשר  א.  ברכות:  ג'  מברכים  הראשון  בלילה 
ב. "שעשה ניסים  קדשנו…להדליק נר של חנוכה". 



לאבותינו". ג. "שהחיינו". וידייק לומר "לזמן הזה" 
)הלמד בחיריק(.  ביתר הימים מברך ב' ברכות )ללא שהחיינו(. 

אסור להפסיק בדיבור עד סוף ההדלקה.

מדליק נר שבו מדליק את הנרות, מברך ואחר 
הנר עד שרוב הפתילה  יעזוב את  ולא  כך מדליק, 

דולקת, ואומר: "הנרות הללו" וכו'.

יש שיטות שונות בסדר הדלקת נרות חנוכה:

הנר  את  מניח  הראשון  בלילה  המחבר:  לדעת 
מצד ימין של החנוכיה, בלילה השני מוסיף עוד נר 
להדליק  וממשיך  תחילה,  הנוסף  הנר  את  ומדליק 

את הנרות לכיוון ימין.

לדעת הט"ז: בלילה הראשון מניח את הנר מצד 
נר  עוד  מוסיף  השני  בלילה  החנוכיה,  של  שמאל 
ומדליק את הנר הנוסף הימני, וממשיך להדליק את 

הנרות לכיוון שמאל.

הנר  את  מניח  הראשון  בלילה  הגר"א:  לדעת 
בלילה  שמאל(,  או  ימין  משנה  זה  )ואין  לפתח  הקרוב  בצד 
השני מוסיף עוד נר ותמיד מתחיל להדליק מן הנר 

הקרוב לפתח.  

ידי  יצא  שיעשה  שאיך  ברורה  המשנה  כתב 
הפתח  חלל  בתוך  החנוכיה  את  מניח  ואם  חובה, 
הסמוך  ב"טפח  נמצאים  הנרות  כל  כך  כי  עדיף,   -
תחילה  הימין  את  ידליק  זו  ובצורה  לפתח", 

]-למחבר[ או את הנוסף תחילה ]-לט"ז[. 

איסור הנאה מנרות חנוכה
נרות חנוכה קודש הם "ואין לנו רשות להשתמש 
בהם אלא לראותם בלבד" ולכן אין קוראים לאור 
אפילו  מלאכה  שום  לאורם  עושים  ואין  הנרות, 
החנוכיה  ליד  להניח  נהגו  ולכן  מצווה.  מלאכת 

"שמש" ומותר להשתמש באורו.  

אין מדליקים נר מנר, וכן אין מדליקים נר שבת 
או נר הבדלה מנרות חנוכה.

מותר  הפתילות  או  השמנים  מן  הנותר 
להשתמש בו לנר של יום המחר, וביום האחרון של 

חנוכה )זאת חנוכה( עושה להם מדורה ושורפם.  

אחרי ההדלקה
בחצי שעה  הנשים שלא לעשות מלאכה  נהגו 
שלאחר צאת הכוכבים ]אסור לתפור, לכבס, לגהץ, 

אבל לבשל מותר[.

אין להזיז את החנוכיה ממקומה כל זמן שהנרות 
דולקים.

השוהה חוץ לביתו
אדם צריך לטרוח כדי להדליק בביתו, ואם אין 
לו אפשרות ישלח שליח שידליק בעבורו, והשליח 

לא יברך! 

חובת  ידי  יצא  בעבורו  הדליקה  אשתו  אם 
היכן  הברכות  את  לשמוע  צריך  אבל  ההדלקה. 
היכן  להדליק  צריך  זר  בבית  מתארח  שנמצא. 

שמתארח. 

בחורי ישיבה הישנים בפנימיה ישאלו לרב כיצד 
לנהוג )כיון שרבים הפרטים בדין זה(. 

"על הניסים"
בלילה  שמו"ע  בתפילת  הניסים"  "על  אומרים 

וביום, וכן בברכת המזון. 

קודם  נזכר  אם  הניסים":  "על  אמר  ולא  שכח 
שאמר "השם" – חוזר ואומר "על הניסים" וממשיך 
אחר  ויאמר  חוזר,  אינו   – "השם"  אמר  כסדר. 
יעשה  הוא  "הרחמן  לרצון":  "יהיו  קודם  התפילה 
לנו ניסים ונפלאות כשם שעשית לאבותינו בימים 
ההם בזמן הזה בימי מתתיהו..." בברכת המזון יאמר 

נוסח זה ב"הרחמן".

הלל וקריאת התורה 
אומרים הלל שלם בימי החנוכה. קוראים בתורה 
ג' קרואים בפרשת הנשיאים ]בפרשת נשא[, בכל 
האחרון  וביום  היום,  אותו  נשיא  את  קוראים  יום 
בראש  בהעלותך.  פרשת  תחילת  עד  משלימים 
חודש טבת מוציאים שני ספרי תורה וקוראים בהם 

קריאת ראש חודש וקריאת חנוכה.

אכילת מאכלי גבינה
ומרבים  בחנוכה.  גבינה  מאכלי  לאכול  נוהגים 
בסעודות ואומרים בהם דברי תורה וזמירות ונחשב 

לסעודת מצווה.

הלכות חנוכה - המשך


