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*הדלקת נרות חנוכההלכות 
 

 מצות נר חנוכהמצות נר חנוכהמצות נר חנוכהמצות נר חנוכה. . . . אאאא

 ליזהר מאוד בהדלקת נר חנוכה צרי�) א
' ואפי. 2הרגיל בנר הויי� ליה בני� תלמידי חכמי�) ב, שבת כג(' וכמבואר בגמ1

אבל אינו מחויב בכל זה אלא בשביל נר אחד לכל , 3עני המתפרנס מ� הצדקה שואל או מוכר כסותו ולוקח שמ� להדליק
 .5ויב למכור כסותו לצור� נר חנוכהוחיוב למכור כסותו הוא רק לגדול אבל לקט� אינו מח .4לילה

אבל המנהג פשוט  ,6רבי� בני הבית' ואפי ,מעיקר הדי� מצות חנוכה נר איש וביתו דהיינו להדליק נר אחד לכל בית) ב
ובלילה הראשו� מדליק נר אחד ובשני שתי נרות וכ� מוסי" , כמהדרי� מ� המהדרי� שכל אחד מבני הבית מדליק נרות

ויזהר לית� כל אחד ואחד נרותיו במקו� מיוחד כדי שיהא היכר כמה  ,7נרות' יני מדליק כל אחד חוהול� עד שבליל שמ
  .8נרות מדליקי�

 החייבי� בנרות חנוכההחייבי� בנרות חנוכההחייבי� בנרות חנוכההחייבי� בנרות חנוכה. . . . בבבב

ויכולה להדליק ולהוציא את כל בני  9באותו הנס' ג� נשי� חייבות בנר חנוכה שא" ה� הי, הכל חייבי� בנר חנוכה) ג
 לקת בפני עצמה אלא בעלה מוציאהמ נהגו שאשה אינה מד"מ 10ביתה

אבל כשאי�  ,12וכ� הבנות אי� מדליקות לעצמ�11
  .13בעלה בעיר או שיש לה בית בפני עצמה תדליק האשה בברכה

                                                 
*
  .הקורונהבהלת ראה בפרק יג הלכות הנוגעי� למעשה בזמ�   

 
ה היא עד מאוד וצרי� אד� להזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסי" בשבח מצות נר חנוכה מצוה חביב: ב"חנוכה הי' ד מהל"� פ"וברמב. א"תרעא ס' ע סי"טושו1

  .ל והודיה לו על הנסי� שעשה לנו- הא

 
הוא הרגיל בנר חנוכה ' " הגי"רבינו חננאל וברי' וראה בפי. י נר מצוה דשבת וחנוכה בא אור דתורה"כי נר מצוה ותורה אור ע) כג, משלי ו(דכתיב : י ש�"וברש2

 . 'וכו
' עני שבישראל לא יפחות מד' חמ$ ומצה שאפי' ז מהל"� למדו ממה שנתבאר בפ"והמגיד משנה כותב שנראה שהרמב. � ש�"והוא מהרמב ע ש�"שו 3

 �  .מ ש�"ש ובלח"עיי פירסומי ניסאה בנר חנוכה דהוי נמי משו� "ה פירסומי ניסאכוסות והטע� משו
דרק נר אחד לכל לילה הוי מעיקר הדי� אבל אינו מחויב למכור כסותו בשביל שאר נרות דהוי והטע� . ג"ב ש� סק"ובמ, ג ש�"ובפמ, א"תרעא סק' ר סי"א 4

 .רק למהדרי�
 .א אות ד"פ) ה"דפוס תשמ(חנוכה ' ג הל"הובא בנטע, נא' ג סי"ח ח"ת מחנה חיי� או"שו 5
ש אומרי� יו� ראשו� מדליק שמונה מכא� "� מ� המהדרי� בר מצות חנוכה נר איש וביתו והמהדרי� נר לכל אחד ואחד והמהדרי"ת: ב"א ע"ברייתא שבת כ 6

 .ה אומרי� יו� ראשו� מדליק אחת מכא� ואיל� מוסי" והול�"ואיל� פוחת והול� וב
� נר בכל לילה והמהדרי� מ� המהדרי� מדליקי' שהמהדרי� מדליקי� כמני� בני הבית אבל רק נר א) א"חנוכה ה' ד מהל"פ(� "ב והוא כדעת הרמב"א ש� ס"רמ 7

שרק  דהמהדרי� מ� המהדרי� הוא' ע פסק כדעת התוס"אול� השו. ח ש�"פ הב"וכ. לכל אחד ואחד בלילה הראשו� ומוסי" והול� בכל לילה ולילה נר אחד
 .ה מנהג הספרדי�"וכ, ב מדליק ומוסי" והול� בכל יו� עבור כל בני הבית"הבעה

  .ד"א כלל קנד סכ"חיי, ב"לבוש ש� ס, ב"א ש� ס"רמ 8
 
 .ג"תרעה ס' ע סי"פ בשו"וכ. יהושע ב� לוי נשי� חייבות בנר חנוכה שא" ה� היו באותו הנס' אמר ר) א, כג(שבת ' גמ9

  .ד"ז ש� סק"א וט"מג. תרעה' ט סי"ג הגה"ובכנה. תרעה אשה מדלקת א" להוציא את האיש' ח בסי"כ הב"כ 10

 
ת "מ משו"וכ, ט"תרעה סק' ב סי"ה הובא במ"ק' ת עולת שמואל סי"ובשו ,ג"עא סקתר' ר סי"כ הא"והטע� משו� דאשתו כגופו ואינה בכלל מהדרי� כ11

 .וראה הערה הבא. ר והעולת שמואל משו� אשתו כגופו"שיי� סברת הא ז אמאי בנות פנויות אינ� מדלקת שבה� לא"אול� לפי. עז' סי ל"מהרש
12
 �ראוי להנהיג שג� האשה תל� ' ו נר איש וביתו על פתח ביתו מבחו$ לא הידמתחילה כשתקנ) ב, כא(שבת ' ס למס"כפי שנתבאר בחידושי חת, והטע

מ נשאר המנהג "ג שכלנו מדליקי� בפני� מ"ר לעתותי ערב להדליק בי� האנשי� ולכ� ג� עתה אע"לחו$ על פתח ביתו להדליק שאי� כבודה לצאת לרה
 .הראשו� על מקומו

                �. ש"י אחרי� עיי"כ נהגו כול� לצאת ע"שמביא עוד טע� דהיות דיש הרבה בנות שאינ� יכולת לבר� ע, ב"ח סקמ' סי) קוידנוב(וראה במשמרת שלו

א "ח איש וביתו והמהדרי� נר לכאו"ז מצות נ"לשו� ריא, ו"חנוכה ס' הל, פרק במה מדליקי�, ח מביא בש� השלטי גבורי�"תרעז סק' ש סי"ולהעיר שבמחצה
� .א"חנוכה ה' ד מהל"� פ"רמבה ב"וכ .בי� אנשי� ובי� נשי
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 .14אד� שכבר הדליק נר חנוכה יכול להדליק לאשה ולבר� א� היא עומדת ש� ושומעת הברכה) ד

 .17אול� המנהג הוא שמדליק כמו גדול 16אחדוסגי בנר  15קט� שהגיע לחינו� צרי� להדליק נר חנוכה) ה

וא� יש לו אשה אשתו , סומא א� הוא בבית שאחרי� דולקי� ויכול להשתת" בפריטי עמה� ויברכו עליו יעשה כ�) ו
 .19ש שאינו מוציא אחרי�"א דלא יבר� בעצמו וכ"וי. 18וא� הוא בבית מיוחד ידליק בעצמו בסיוע של אחר, מדלקת עליו

 20אבל לא יבר� פירסומי ניסאוא� אי� לו אשה והוא יחידי בבית ידליק הנרות ל, חנוכה ואשתו תדליק אונ� פטור מנר) ז
 .21יבר� ג� ברכת החיינו' וכשמדליק בליל ב

ב חודש לא ידליק בלילה הראשו� בבית הכנסת מפני ברכת שהחיינו אבל בשאר לילות רשאי להדליק "אבל תו� י) ח
 .23לבר� ג� ברכת שהחיינו ובביתו יכול 22נ"ולבר� ג� בביהכ

 הנרות הפתילה והמנורההנרות הפתילה והמנורההנרות הפתילה והמנורההנרות הפתילה והמנורה. . . . גגגג

 .25כס" להידור מצוה ומי שידו משגת יקנה מנורה של 24ראוי שתהיה לו לאד� מנורה נאה של מתכת) ט

 .26יש שכתבו שהכלי מכלל הנר ולכ� א� הדליקו הנרות ולא נתנ� בכלי לא יצאו ידי חובת� לפי כמה פוסקי�) י

 ג� לא יהא אחד יוצא מהשורה ואחד נכנס .27ות בשורה בשוה ולא בעיגול דאז הוי כמדורהיש להיזהר להעמיד הנר) יא
וכשמדליק . הפסק בי� נר לנר כדי שלא יתקרב הלהב של נר זה לזה ויראה כמדורה' ויהי ,29ג� לא אחד גבוה ואחד נמו�28

 .30הפסק כדי שלא יתחממו הנרות ותיטו" השעוה ויתקלקל' נרות שעוה יהי

ולכ� ית� כל אחד , היכר כמה נרות מדליקי� 'א מנורה בפני עצמו ולא ידליקו באותו מנורה כדי שיהי"לכאו' שיהיכדאי ) יב
  .31היכר' נרותיו במקו� מיוחד כדי שיהי

 .33שהוא ביוקר' ואפי 32כל השמני� כשרי� לנר חנוכה ומצוה מ� המובחר להדליק בשמ� זית) יג

                                                                                                                                                                     
 .ובמשמרת שלו� ש�. ת עולת שמואל ש�"שו 13
 .קצ' ח סי"ת אגרות משה או"וראה ג� שו. ד"א סק"ג ש� א"ובפמ, ח"ג בש� הב"תרעו סק' א סי"מג 14

 
15

 .ג"תרעה ס' א סי"וברמ). א ש�"ע ראה מג"כשיש לו בית בפנ(ב "תרעז ס' ע סי"שו 

' א עמ"ח ח"וראה בספר השיחות תשמ .ע"ח במנורה בפ"יזהר אד� מאוד לחנ� את בניו הקטני� בהדלקת נ: ב שכותב"ר ייסוד ושורש העבודה שע' וראה בס
ז יתוס" יותר בעני� החינו� ה� בנוגע לילדי� שכאשר רואי� את מנורת "שעי. . ד הדלקת נר חנוכה על פתח חדרי הילדי� "כדאי ונכו� לעורר ע"שכתב  162

  ". ק בחנוכה"ד ומעי� ומרמז על חינו� ביהמ"וה� בנוגע להחדר מקדש מעט ע' נעשה רוש� חזק יותר בנפש� כו לה�לה�לה�לה�ששששהחנוכה בפתח החדר 
 .ב אמאי לא יחנ� אותו להדליק ע� כל ההידורי�"וצ. ד"תרעה סקי' ב סי"מ 16

 
 .ה מנהג העול�"כ17
 .פירסומי ניסאס יש "סוכ ד"ומשמע ש� דא� הוא בבית מיוחד שפיר יכול לבר� ג. עז' ל סי"ת מהרש"שו 18

 
 .ג"תרעה סק' סי, כ בשערי תשובה"כ19
 .ב"ב ש� סקי"ובמ, ה"ז ש� סק"ג מש"ובפמ, תרע' ר סי"א 20
 .ב"ע' ח סי"או, ת יגל יעקב"שו 21
 .שצא' ד סי"ג יו"כנה. ח"ז ש� סק"ג מש"פמ. ח"תרעא סק' ז סי"מג הובא בט' סי, � מינ$"ת מהר"שו 22

 
ת "שע, י"תרעא סק' ובמחזיק ברכה סי, קו' ת עולת שמואל סי"ה בשו"וכ ,קמא' ח סי"ת נודע ביהודא או"כ בשו"שמחה כ דרק בציבור גורמת לו הברכה23

� .ל מסיי� ולא ראיתי נזהרי� בזה"ובעולת שמואל הנ. ועוד, ס ש�"ובהגהות חת, ש
צ "ו אלא לוקח חדשה בכל לילה ונר של מתכת או של זכוכות אג דנר של חרס שהדליק בו לילה אחת נעשה יש� ואי� מדליקי� ב"תרעג ס' ע סי"ראה בשו 24

לט כותב דמצוה מ� המובחר ' י ברונא סי"ת מהר"ובשו. תתקפט' ה במטה משה סי"וכ, מדליק בשל מתכת' � שהי"וכ� מביא הטור ש� בש� מהר .חדש

 .להדליק בשל נחשת

 
ל "תתקפט שמביא מרבו המהרש' וראה במטה משה סי. ה"קלט ס' סי ע"ובקישו, ז"ובברכי יוס" סק, ג"תרעג סקי' ט סי"הובא בבאה, ה בסדר היו�"כ25

 .ש"עיי, והוא מבאר טע� הדבר, וביר� שהחיינו' שקנה שרגות קטנות של כס" והדליק בו בליל ב

 
מאליו בלא סמוכי� אינ� ראויי� לנר  דכל הכלי� שאי� ראויי� לעמוד) מעיי� שני נהר נח(חסד לאברה� ' מביא בש� ס, תק' ב סי"ח ח"או, ת אבני נזר"בשו26

אול� . ז דלדעתו נראה דהכלי מכלל הנר ואות� המדבקי� נרות של שעוה או חלב ואי� משימי� אות� בכלי לא יצאו ידי חובת�"ז האבנ"וכותב ע. כ"חנוכה ע
 .ז מביא ראיות מכמה ראשוני� דהכלי אינ� בכלל המצוה"האבנ

 .ט"קלט ס' ע סי"קישו. י"ד סא כלל קנ"חיי. ד"תרעא ס' א סי"רמ 27
 .בשוה והעיר לשמש העיר לזוקפ� ולתוחב� בשוה' נ דהנרות לא הי"שראה בביהכ, חנוכה' ל הל"והוא ממהרי, ג"א ש� סק"מג 28
וע כל אחד גבוה וכשמדליק בנרות של שעוה נכו� לקב: לט כותב' י ברונא סי"ת מהר"ולהעיר שבשו. ח"תרעא סקכ' ובכ" החיי� סי, ע ש�"קישו, א ש�"חיי 29

 .ד מעלי� בקודש ולא מורידי�"מחבירו ע

 
 .ע ש�"קישו30
 .ב"א ש� סק"ב ובמג"א ש� ס"רמ 31

 
לט כותב הטע� לפי ' י ברונא סי"ת מהר"ובשו. ש�' ש ובתוס"משו� דצליל נהורי טפי עיי) א, שבת כג(' והטע� מבואר בגמ. א"תרעג ס' א סי"ע ורמ"שו32
ה "� שהדליק בשמ� זית וכ"וכ� מבואר במרדכי ש� בש� מהר .מדליקי� את המנורה' ב כתב עוד טע� שבו הי"י� ש� סקיובכ" החי. י השמ� נעשה הנס"שע



 .35אבל יכול להדליק לילה אחד בשעוה ולילה אחד משמ� 34שמ�אי� להדליק קצת נרות משעוה וקצת מ) יד

 .37ומצוה מ� המובחר ליקח לפתילה צמר גפ� או חוטי פשת� 36כל הפתילות כשרי� לנר חנוכה) טו

ואדרבה הפתילות הישנות נוחות  39א שאי� צרי� להחליפ� בכל יו�"וי. 38יש נוהגי� לקחת פתילות חדשות בכל יו�) טז
 .40יותר לדלוק

 .41לוקח פתילות ישנות יזהר לשו� את הפתילה הישנה בנר הנוס" שמדליק בראשונהה) יז

 נוהגי� להדליק נר נוס") יח
 הנקרא שמש ונוהגי� שיהא נר שעוה42

ויניחנו . 44ויש שעושי� אותו משמ� כמו שאר הנרות43
צרי� להדליק נר בזמ� הזה שמשתמשי� באור החשמל נמי ' ואפי. 45מרחוק קצת משאר הנרות או גבוה משאר הנרות

 .46נוס" לשמש

 מקו� הנחת המנורהמקו� הנחת המנורהמקו� הנחת המנורהמקו� הנחת המנורה. . . . דדדד

. הדלקת נר חנוכה מצותה בפתח הסמו� לרשות הרבי� וא� יש חצר לפני הבית מניחו על פתח החצר) יט
ובזמ� הזה  47

 .49ויש מדליקי� את הנרות בחלו� הסמו� לרשות הרבי� ,48שאנו דרי� בי� האומות מדליקי� בפתח הבית שהוא דר בו

                                                                                                                                                                     

שכותב מה שרוב העול� נוהגי� לעשות נרות של . צז ובהערות ש�' ב עמ"ח) ב"הוצאת מכו� ירושלי� תשס(ל מפראג "למהר' נר מצוה'וראה בספר . ל"במהרי

ראה שהוא פסול לנר חנוכה לגמרי דלא נקרא נר כלל רק זה נקרא נר שנותני� השמ� בכלי ומניחי� ש� הפתילה לא כאשר כורכי� שעוה להדליק בו לפי הנ
ת "שו, ב"לבוש ש� ס, א ש�"רמ, כל בו, אול� שאר הפוסקי� מכשירי� נרות שעוה. ש"ח עיי"ז נר אלא אבוקה ואבוקה פסול לנ"השעוה על הפתילה ואי

 .ש"ע בודק בנר שעוה עיי"ל מהא דבודקי� את החמ$ לאור הנר ולא לאור האבוקה דלכו"ר שהקשה על המהר"וראה בא. ח"הבו, פה' ל סי"מהרש
 .ה"א בש� השל"תרעג סק' ר סי"א 33
אול� הברכי . הדרי�היכר דהדליקו מטע� מהדרי� מ� המ' אנשי� הדליקו ולא יהי' והטע� דיאמרו ב. ג"וישב סקי' ובב� איש חי פ, לט' ת שער אפרי� סי"שו 34

מ א� אפשר יש ליזהר משו� נוי "י ומסיי� ומ"א מביא הברכ"ובכ" החי� ש� סקכ. ז ומתיר כיו� דההיכר לבני בית מידע ידעי"ב חולק ע"תרעג סק' יוס" סי

 .מצוה
 .ב"ר ש� סק"א 35
 .ב, שבת כא' א והוא מגמ"תרעג ס' ע סי"שו 36
 .ד"קלט ס' ע סי"שוקיצ. ח"א כלל קנד ס"ב בש� החיי"ב ש� סק"מ 37
' במשמרת שלו� סוסי, בלקט יושר בש� רבו התרומת הדש�, ה בתניא רבתי"וכ, ה"חנוכה סק' אורחות חיי� הל, אבודרה� סדר נר חנוכה, ד"מ' כל בו סי 38
 .מחדשי� אותו בלילה' ש שהיועוד זכר למקד, הנס מתחדשות' לילה הי ז לפי שבכל"תרעג סט' ר סי"והטע� כתב הא. ובדרכי חיי� ושלו� אות תתיד, מח

 ).ו"תשנ, תפארת ישראל ילקוט בני בינה(י רוזי� "ה מנהגי אדמור"וכ
ב כותב "לקוטי חבר ב� חיי� ח' ובס, $"סידור יעב, ד"קלט ס' ע סי"קישו, ח ש�"ובפר, ד"תרעג ס' ע סי"שו, י תרעג"י סוס"קפה הובא בב' שבולי הלקט סי 39

 . 71 'ד עמ"ה בספר המנהגי� מנהגי חב"וכ. ת כל יו�מחלי" הפתילו' ס לא הי"שרבו החת
40 � .י תרעג"ב סוס"ובמ, לבוש ש

 
לנר הנוס" הוי זה הורדה ' זה הפתילה תשמיש לעיקר המצוה א� לא מדליקי� אותו ביו� ב' והטע� כיו� שאתמול הי. ג"מח סק' משמרת שלו� סי' כ בס"כ41

אתה מוריד מקדושתה ' ביו� ראשו� לעיקר המצוה וביו� ב' כ הפתילה הי"הוי רק להידור מצוה וא מקדושתה לפי שעיקר המצוה אינה אלא נר אחד והשאר

, ש לדבר מצוה"בדבר חול וכ' דהא מותר להשתמש בהשמ� והפתילות אחר שיעור הדלקה אפי ו הערה ט העיר עליו' ג סי"נט' ובס. להיות רק להידור מצוה
 .ש"עיי, אותו בטוב טע� מח במהדורא בתרא והוא מתר$' יל ס"הנ' ראה ס, א"וכבר העיר עליו בזה חכ

 
ז א� רבי� ה� "ולפי. לאור הנוס" ולא לאור הנרות שאסור להשתמש לאור�' ע שא� ישתמש לאורה יהי"והטע� מבואר בשו. א"תרעג ס' ע סי"שו42

תרעג ' ב סי"ובמ, ה"תרעג סק' א סי"ה במג"וכ, פא' א סי"ת הרמ"שו, א מניח נרותיו במקו� מיוחד צרי� להדליק שמש לכל אחד ואחד"המדליקי� בבית וכ
 .ח"סקי

 
ס תרעג דנר של "א ר"כ ברמ"כותב טע� עפמש, 3הערה  69' עמ, ד"ובספר המנהגי� חב. ובדרכי חיי� ושלו� אות תתיד, ג"וישב סי' כ בב� איש חי פ"כ43

ולכ� מדליקי� נר שעוה שהוא שני לחשיבות . השמש כי אי� נוח לטלטל שמ� ופתילהובשמ� זית עצמו אי� עושי� , דאורו צלול כמו שמ�, לשמ� זית שני, שעוה
תפארת ישראל ילקוט בני (י רוזי� "ה מנהגי אדמור"וכ .כ קהלת יעקב ער� שעוה"ועיי� ג. ועוד כדי לעשות היכר נוס" בי� השמש לשאר נרות, אחר שמ� זית

 ).ו"תשנ, בינה

 
יעקב לסלוי ' וראה בס. ה מנהג סקווירא"וכ, טשערנוביל המנהג לעשות שני שמשי� אחד משעוה ואחד משמ� זיתוב. ו"תרעג סקל' ראה בכ" החיי� סי44
נר העוד" שאינו אלא ) "א: (שכותב שיש למעשה שני סוגי שמשי�, "י ספרות ההלכה"לתולדות השמש של נרות חנוכה עפ"במאמר  ,)ה"ק תשמ"אה(

והג� מה שמסיק ש� שמדברי הטור ( .שהרי אסור להשמש בנר חנוכה" נר אחר להשתמש לאורו) "ב. (לנר שהרי אי� מדליקי� מנר, "להדליק בו השאר

. שמשי�' ואפשר שמזה נתהוה המנהג בטשערנוביל להדליק ב). עניני� בהשמש' מ העני� הוא נכו� שיש ב"מ ,אינו נכו�, שני נרות נוספי�' ע יוצא שהי"והשו
 ויש אנשי� שבלילה הראשו� מדליקי� שלושה): "189-190' עמ(על מה שמובא בנוסח התפילה של יהודי פרס , ג"פכמנהגי ישראל ' וראה מאמר יפה בס

ואחד להסתפק , אחד להדליק בו, אחד למצוה, כ היו מדליקי� שלושה נרות בלילה הראשו�"וע. שמשי�' שהיינו נמי מטע� הב. נרות וכל לילה מוסיפי� אחד

 .לאורו
 .וראה טע� לזה בקב הישר פרק לו .משה ש�ע ש� ובדרכי "שו 45

 
נראה דאי� צרי� : פה שכתב' ל סי"ת מהרש"ולהעיר משו .)יב 'גליו� ב עמ(הנדפס לראשונה באור ישראל ) י"מכת(פ הגאו� בעל מנחת יצחק בתשובה "כ46

 .כמנהג אשכנז מאחר שיש לו נר אחד על שולחנו ותקנת� קלקלת� להוסי" נר אחד לשמש
  .ה"תרעא ס' ע סי"שו 47



' הנרות למטה מי' ג� צרי� שיהי 51יצא' ובדיעבד א� הוא למטה מג 50טפחי� מהקרקע' ח המנורה למעלה מגיש להני) כ
 .52יצא' טפחי� מהקרקע ובדיעבד א� הוא למעלה מי

 .54טפחי�' וכ� יש שכתבו שמצוה להניחה בסמו� לג .53טפחי�' יש שכתבו שמצוה להניח הנרות מעט למעלה מז) כא
 .55ז"והעול� אי� מקפידי� ע

לא יצא אלא ' א� לקח את הנרות הדלוקות והניחה למטה מכ' ואפי 56אמה לא יצא' א� הדליק את הנרות למעלה מכ) כב
 .58ולהנמיכה ולחזור ולהדליקה 57צרי� לכבותה

מ שהיא "ס 28.8א "ולדעת החזו ,אינטשעס 9 1\2מ שהיא בער� "ס 24ח נאה "טפחי� הוא לדעת הגרא' השיעור דג) כג
ולדעת , אינטשעס 31 1\2מ שהיא בער� "נאה ס 80ח נאה "טפחי� הוא לדעת הגרא' ושיעור י. נטשעסאי 11 1\4בער� 
 10 מטר שהיא בער� 9.40ח נאה "ושיעור עשרי� אמה הוא לדעת הגרא. אינטשעס4\3 37מ שהיא בער� "ס 96א "החזו

  .אינשעס 18יארד  11מטר שהיא בער�  10.52א "אינשעס ולדעת החזו 10יארד 

אבל א� החלו� , 59טפחי� מקרקעות העליה' י שדר בעליה מניחה בחלו� הסמו� לרשות הרבי� א" שגבוהה יותר מימ) כד
ר ואז טוב יותר להניח� אצל "אמה מקרקע רשות הרבי� לא יצא דלא שלטא ביה עינא מההולכי� ברה' הוא למעלה מכ

 .61א דג� בזה יצא"וי. 60הפתח

בטפח הסמו� לפתח משמאל כדי שתהא מזוזה בימי� ונר חנוכה  62דרמצוה להניח את הנרות בחלל פתח הח) כה
 .65וא� אי� מזוזה בפתח מניחו לכתחילה מימי�. 64מ א� הניחו בימי� יצא"ומ, 63משמאל ונמצא שהוא מסובב במצות

                                                                                                                                                                     

 
48

מ לא נהגו להדליק "שאי� עכשיו שעת סכנה מ' ואפי. ד"תרעא סקכ' ערו� השולח� סי, ד"וישב ס' ב� איש חי פ, ע ש�"קישו, א ש�"חיי, ז"א ש� ס"רמ 
 לנו ימי חנוכה ה� ימיש ש� שכתב טע� משו� דבכל המדינות ש"וראה בערוה .כ"ע, ואחר שנהגו על הסכנה נהגו: חנוכה שכתב' העיטור הל' מ בס"כ, בחו$

ר כותב טע� אחר ' ת משנת שכיר סי"ובשו. ש"לא אטרחוהו רבנ� עיי א להניח� בחו$ א� לא להסגיר� בזכוכית וכולי האי"גש� ושלג ורוחות חזקי� וא

  .ש"עיי

 .כלל ישראלה מנהג רוב מני� ובני� של "וכ ,מו' ו סי"ת מנחת יצחק ח"ובשו, ה"תרעא ס' וראה ג� בנימוקי אורח חיי� סי

 .ק"וכ� יש שנוהגי� כ� באה. 'להדליק על פתח ביתו מבחו$ וכו ל דמחויב"הדר בי� גוי� נ' נג שכתב שאפי' א סי"ת התעוררות תשובה ח"אול� ראה בשו
 .קפג' הג כצא� יוס" עמובנו, תתרסט' וביוס" אומ$ סי, ה במנהגי וורמיישא מנהגי חנוכה"וכ, ח"ב ש� סקל"מ, ע ש�"קישו, ח"תרעא סק' א סי"כ במג"כ 49

 .שכותב כמה טעמי� לא להדליק על החלו�, 654' ה עמ"ש ח"אול� ראה בלקו
 .ב הניחה ש�"כאילו הניח בקרקע ואי� ניכר שבעה' ח דכל למטה מג"ו בש� הפר"ב ש� סקכ"והטע� מביא המ. ו"ע ש� ס"שו 50
 .ו"ב ש� סקכ"מ, ו"תרעא סק' ח סי"פר 51

 
מקור חיי� ש� ' וראה בס. כ למטה"דדבר העשוי לאור אי� דר� להניחה כ' ז דאיכא פרסו� הנס טפי כשהוא למטה מי"סקכב "והטע� כתב המ. ע ש�"שו52

פ שהעליו� גבוה הרבה "טפחי� אע' ד שא� תחתו� של נר תו� י"אול� בלקט יושר מביא בש� רבו התרוה. 'שכותב דג� ראשי הנרות צרי� להיות למטה מי

�ט היינו דוקא תחתו� של נר אבל א� כל הנר "דמה שהלקט יושר כותב דא� התחתו� של נר תו� י' סה אות ב' ו סי"ת מנחת יצחק ח"וראה בשו. אי� בכ� כלו
והטע� כתב . ט"ז שיהא הנר למטה מי"אול� למעשה ראינו אצל הרבה צדיקי� שלא הקפידו ע. ט בוודאי הוי קפידא"ט רק המנורה גופא תו� י"למעלה מי

ט "מצותה מי: כתב) ר ש�"הובא בא(ולהעיר שבסדר היו� . (דסומכי� על המרדכי שכתב דעכשיו שהורגלו להניח בפני� אי� קפידה בזהר ש� משו� "הא

ע מפענו "וראה בדברי חיי� לחנוכה שמביא בש� הרמ. ר העיר עליו שזה נגד כל הפוסקי�"ובא. ח טפחי�"ח טפחי� שכ� גובה של מנורה היה י"ולמעלה עד י
  .)כי לעול� לא ירדה שכינה למטה מעשרה, ליק למעלה מעשרהל להד"ז

 שמביא מנהגי יהודי 303' עמ) מ"ק תש"אה(וראה בילקוט מנהגי� . ה"וישב ס' ה בב� איש חי פ"וכ. ח"תרעא סק' טור ברקת הובא בפתחי תשובה סי' ס 53

 .ארבע אצבעות מהדלת והיא נשארת תלוייה על הקיר עד פורי� תוניסיה שתולי� החנוכיה על הקיר בגובה של שבעה טפחי� מול המזוזה במרחק של

 
 .ו"הובא בכ" החיי� ש� סקמ, ה' תשובות סי) אירגז(ה דעת השומר אמוני� "כ54
 .ד"המנהגי� חב' ה בס"וכ. כ� עמא דבר 55
כ "אמה פסולה כ' שמקו� הלהב למעלה מכ וא" בנרות שעוה ארוכי� כל .פירסומי ניסאאמה לא שלטא ביה עינא ואי� בו משו� ' דלמעלה מכ. ע ש�"שו 56

 .ה"ז ש� סק"ג מש"הפמ
 .והטע� דהדלקה עושה מצוה. א ש�"רמ 57

 
ד א� "ע א� יבר� שנית כיו� דאיכא למ"ז דצ"ח דצרי� לחזור ולבר� והוא כותב ע"ג ש� שמביא פר"וראה בפמ. ז"א סק"ג בא"פמ, ח ש�"פר, י ש�"ב58

כ נודע לו שהדליק בפיסול אז צרי� "ד א� גמר ההדלקה והסיח דעתו ואח"ח דה"ג מפרש הפר"כ" החיי� ש� סקנוב. ש"כשרה עיי' הדליק בפני� למעלה מכ
 .צ לבר� שנית"אבל א� לא הסיח עדיי� דעתו מהדלקה א, לכבותה ולהורידה ולחזור ולהדליקה בברכה

 .ח"קלט ס' ע סי"קישו, ז"כלל קנד סט א"חיי, א ש�"ג א"ה בפמ"וכ, ש מה שמפרש דבריו"ו וראה במחצה"תרעא סק' א סי"מג 59

 
 .654' ה עמ"ש ח"וראה ג� בלקו .צ אות מב"ב ש� בשעה"מ, ע ש�"קישו, א ש�"חיי, ה"תרעא סק' ח סי"פר 60

 
, אמה' אמה דאי� יוצאי� בדיעבד איירי שג� לבני בית הוא למעלה מכ' והטע� משו� דעיקר הדי� של למעלה מכ. סה' ד סי"ת שבט הלוי ח"ר בשו"כ מו"כ61

, י תרעא כיו� דאיכא היכרא לבני בית"ע סוס"ס ובשו"פ מעיקר די� המצוה כמבואר בש"בזה יוצאי� עכ' כ הכא דמדליקי� בפני� ובפני� הוא למטה מכ"משא
 .ה"ז ש� סק"ג מש"מ בפמ"וכ
 .ה בסידור הרב"וכ, ד"תרעו סק' א סי"ל הובא במג"מטה משה בש� מהרש 62

 
 .א, ב"י בשבת כ"כ רש"ב הניחו ש� כ"שא� ירחיקנה מ� הפתח אינו ניכר שבעה, והטע� שמדליקי� בטפח הסמו�. ש�לבוש , ז"תרעא ס' ע סי"שו63

 
 .ז"ח סק"ג בש� הפר"ב ש� סקל"מ64



כאשר רבי� מדליקי� בבית אחד יזהרו לשי� כל אחד נרותיו במקו� מיוחד כדי שיהא היכר כמה נרות מדליקי� ) כו
 .66ולא ידליקו במקו� שמדליקי� נרות כל השנה כדי שיהא ניכר שה� נרות חנוכה. ותו לילהבא

וא� . מפני החשד ומבר� רק כשמדליק באחד 67חצר שיש לו שני פתחי� משני צדדיה צרי� להדליק בשתיה�) כז
ב אחד "של בעהוא� ה� בצד אחד אבל בשני בתי� וה� . הפתחי� כול� בצד אחד ובבית אחד ידליק רק במקו� אחד

�ועכשיו שמדליקי� בתו� ביתו . 69בני אד� צרי� להדליק בשתיה�' א דדוקא כשה� של ב"וי .68צרי� להדליק בשתיה
 .70יש לבית כמה פתחי�' ידליק רק פע� אחת אפי

 זמ� ההדלקה ושיעורהזמ� ההדלקה ושיעורהזמ� ההדלקה ושיעורהזמ� ההדלקה ושיעורה. . . . הההה

ינו ע� סיו� השקיעה א דהי"וי. 71א דהיינו מיד ע� תחילת שקיעת החמה"י. זמ� הדלקת נר חנוכה משתשקע החמה) כח
� .72והוא בצאת הכוכבי

וא� לא נת�  .73צרי� לית� בו שמ� שידליק עד שתכלה רגל מ� השוק וזמנו הוא כמחצית השעה אחר צאת הכוכבי�) כט
 .74כ הוסי" שמ� לא יצא וצרי� לכבותה ולחזור ולהדליקה בלא ברכה"י שאח"ל אעפ"בו שמ� כשיעור הנ

 .75מ טוב ליזהר ג� בזמ� הזה"צ ליזהר ולהדליק קוד� שתכלה רגל מ� השוק ומ"י� אא שבזמ� הזה שמדליקי� בפנ"י) ל

ידליקו , אנשי� שבאי� לבית� אחר העבודה לאחר צאת הכוכבי� ויש לה� מני� קבוע בשעה מאוחרת ביותר *)לא
  .76כ יתפללו בזמ� מנינ� הקבוע"מקוד� ואח

להדליק ולבר� אחר פלג המנחה שהוא כשעה ורבע לפני צאת כ יכול "מי שהוא טרוד ולא יהא לו פנאי להדליק אח) לא
�אבל א� הדליק קוד� פלג המנחה צרי� לכבותה ולהדליקה אחר  .78כ"ובלבד שידלוק עד חצי שעה אחר צאה 77הכוכבי

  .79פלג המנחה
שיחזור לדיד� שנוהגי� להדליק בפני� עדי" שידליק כ, אול� כשהול� מביתו אחר פלג המנחה ויחזור רק בשעה מאוחרת

 .80מלהדליק מיד לאחר פלג המנחה

וא� אינ� נעורי� , הלילה עד עלות השחרא� שכח או הזיד ולא הדליק בזמנה א� בני ביתו נעורי� מדליק ומבר� כל ) לב
א "וא� א. ולכ� א� בא לביתו לפני עלות השחר נכו� להעיר את בני ביתו כדי שיוכל להדליק בברכה, ידליק בלא ברכה

 .81זאת רוצה לבר� אי� מוחי� בידו דיש לו על מה לסמו�להקיצ� ובכל 

                                                                                                                                                                     
להעיר ו .טפי שהכל פוני� לצד ימי� פירסומי ניסאועוד דאיכא , ד בש� האחרוני� דכל מידי דמצוה ימי� עדי""ב ש� סקל"והטע� מבואר במ. ע ש�"שו 65

וראה ג� בשאילתות דרב , "ואנו לא חלקנו בי� זה לזה שבכול� מדליקי� אותה בשמאל"ע ומסיי� "" שהוא כפסק השו"מד שמביא דעת הרי' מדברי הכלבו סי
 ".משמאל ח"בפתח שאי� ראוי למזוזה נ' דאפי"כ בקדושת לוי קדושה חמישית לחנוכה "וכ, וישלח שאילתא כו ובהעמק שאלה אות כא' אחאי גאו� פ

 .ז"א ש� ס"רמ 66
 ).טז אות טז' בקוב$ מבקשי תורה גליו� יח עמ( ז אויערב�"פסקי הגרש, אול� כיו� שאינו מדליק בדלת השני רק משו� חשד סגי בנר אחד כעיקר המצוה 67
וראה בהגהות חכמת שלמה ש� . אחדאבל בצד אחד רואי� שהדליק ב, והחשד הוא שיאמרו בני עירו מדלא אדליק בהא באחרת נמי לא אדליק. א ש�"רמ 68

 .פירסומי ניסאצ להדליק אלא במקו� שיש בו יותר "שמארי� בזה ובסו" כתב דא� בצד אחד יש עוברי� ושבי� יותר מבשני א
  .ג"א ש� סקי"מג 69
 
 .לב' וביוס" אומ$ סי, פה' ל סי"ת מהרש"ובשו. ח"ח סק"כ הפר"וכ. לא שיי� חשד כשמדליקי� בפני� הביתוהטע� ד. א ש�"רמ70

 
 .ד שכתב מדליקי� בי� מנחה למעריב"המנהגי� חב' מ בס"וכ. א"והגר, ח"פ הפר"וכ. שבת' � המאירי המרדכי במס"א הר"ה דעת הרבה ראשוני� הרשב"כ71

 . ע' ז סי"ת אז נדברו ח"ובשו, קכא' ת אר$ צבי סי"וראה אריכות בזה בשו
ש ועוד ראשוני� שסוברי� "והוא דעת הטור והרא. א כתבו דהיינו צאת הכוכבי�"ח והמג"והב. א כתב דמדליקי� ע� סו" שקיעתה"ב ס"תער' ע סי"בשו 72

 .ג ש�"פמ, א"ר ש� סק"א, ח"א כלל קנד סי"החיי, פ הלבוש"וכ. דמשתשקע החמה היינו סו" השקיעה
ש ומסיי� "א מביא שלטי הגיבורי� שלמד השיעור לשמ� חצי שעה מהא דאמרינ� חצי לוג שמ� למנורה ללילי טבת הארוכי� עיי"והמג, ב"ע ש� ס"שו 73

 .פ מעת הדלקת�"ד שמדייקי� שידלקו הנרות חמישי� מינוט לכה"וראה בספר המנהגי� חב. ובאמת הכל לפי עובי הפתילה
 .שלב שחוזר ומדליק בלא ברכה' ח סי"� שיק או"ת מהר"ובשו, ג"ז סק"תרעה במ' ג סי"כ הפמ"וכ. ב"תרעה ס' ע סי"שו 74

 
יותר פירסו� בודאי ' מ א� כשידליק באיחור יהי"ומ. הוא לבני ביתו ולכ� אי� להקפיד על שיעור זה פירסומי ניסאוהטע� דעיקר . ב"תערב ס' א סי"רמ75

כ בזה בטוב "תערב מש' ח סי"וראה עוד בנימוקי או. זמ� אחר שיעור זה � שהדליקו הרבה"בה אדמוריומטע� זה ראינו אצל הר, שאי� להקפיד על שיעור זה

� .טע
 .נח ואיל�' גליו� ו עמ, ראה מה שהארכנו בזה באור ישראל 76
 .והשעה היינו שעות זמניות. ג"ב ש� סק"מ 77
 .ח ש� ובמחצית השקל ש�"כ הפר"כ, כ"ומבר� ג. א"תערב ס' ע סי"שו 78

 
קה הערה נג מוסי" ולכ� אסור לו ליל� מביתו עד שיגיע פלג המנחה וידליק א� לא ' חובת הדר עמ' ובס. א"קפז ס' דר� החיי� סי. א"א ש� סק"א ג"פמ79

 .שהוא אנוס
בית יהיה ער בשעת וכמוב� דמיירי שהבני , לכ� עדי� להדליק מאוחר מלהדליק בפלג המנחה, לבני בית פירסומי ניסאדכיו� שמדליקי� בפני� הוי עיקר  80

 .כ עדי" להדליק בפלג המנחה מלהדליק בזמ� מאוחר"דאל, ההדלקה



 .82עבר הלילה ולא הדליק אי� לו תשלומי� ובלילות האחרות ידליק מספר הנרות כמו שאר בני אד�) לג

ויש  ,83אחר שהדליק הנרות כשיעור חצי שעה מותר להשתמש לאורה או לכבותה ולהשתמש בשמ� הנשאר) לד
 .85ויש שכתבו שהמנהג לא לכבות הנר כלל, 84יכול לכבותהמחמירי� לא להשתמש לאורה אבל 

 .87ז"ויש לא הקפידו ע, 86אחר שהדליק חצי שעה' יש שכתבו שאי� לטלטל הנרות חנוכה אפי) לה
 
מ ראוי להחמיר ולחזור ולהדליקה "מ 88א� כבו הנרות קוד� שעבר שיעור זמ� ההדלקה אינו צרי� לחזור ולהדליק�) לו

וא� כבר קיבל עליו השבת אפשר לומר לחבירו  90א דצרי� לחזור ולהדליקה מדינא"יובערב שבת  .89בלא ברכה
וא� בשעת שהדליק הנר רואה שהאור אי� נאחז בהפתילה ובודאי יכבה צרי� לחזור ולהדליקה לאחר הכביה . 91להדליק�
 .92מדינא

 סדר ההדלקה והברכותסדר ההדלקה והברכותסדר ההדלקה והברכותסדר ההדלקה והברכות. . . . וווו

מחצי שעה קוד� זמ� ההדלקה ' ואפי. 93א� התחיל פוסקכשהגיע זמ� ההדלקה אסור לאכול או ללמוד עד שידליק ו) לז
וכ� הדי� בנשי� כשמדלקת . 95ודוקא סעודת קבע שהוא יותר מכביצה פת אבל פחות מזה או פירות מותר .94ראוי ליזהר

 .96לעצמ� שאסורה לאכול חצי שעה קוד� ההדלקה

 .97ידליק כשבני ביתו מקובצי� יחד) לח

 .98צרי� לעמוד בשעת הדלקת הנרות) לט

שעשה ] ב .101או של חנוכה 100להדליק נר חנוכה] מבר� בליל ראשו� שלוש ברכות א 99לפני שמדליק את הנרות) מ
 .102ואיל� מבר� להדליק נר ושעשה נסי�' ומליל ב. שהחיינו] ג. נסי� לאבותינו

                                                                                                                                                                     
אבל בשער הציו� אות יז מביא בש� החמד משה שסובר דאפשר לבר� ג� , א כתב דא� אינ� נעורי� שידליק בלא ברכה"ב ש� סקי"ובמ. ב"ע ש� ס"שו 81

א לו "ד דנמי יכול לבר� א� א"ה בנדו"ז וה"צרי� לבר� כמבואר בשלטי הגבורי� בש� ריא א� בני ביתו ישני� דהא מי שנמצא במקו� שאי� ש� יהודי� נמי

�"כלפי העכו פירסומי ניסאובאמת אפשר לחלק בי� מי שנמצא בי� הנכרי� דסו" סו" יש . צ דהנוהג כוותיה אי� מוחי� בידו"ז השעה"ומסיי� ע. ב"להעיר ב, 
היינו לישראל  פירסומי ניסאולעצ� העני� א� . ק"ב ודו"לא לחו$ ולא לב פירסומי ניסאל מ� השוק דאי� שו� ב ישני� וכבר אחר זמ� שתכלה רג"לבי� מי שב

 .בית פנחס הובא ש�' וראה ג� בס. ""י ורי"פנס שלמה שתלוי זה במחלוקת הראשוני� רש' ו הערה ה שמביא מס"נר איש וביתו פ' � ראה בס"לעכו' או אפי

 
ח שיש תיקו� להוסי" בשמ� כשיעור שתי הלילות והיינו להדליק בשמ� כשיעור שעה "רו' ט מביא מס"ובכ" החיי� ש� סקכ. י תערב"א סוס"ע ורמ"שו82

 .במקו� חצי שעה

 
א כלל "חיי). ש"עיי' כ הותנה בפי"ח שלא להנות משמ� הנשאר אלא א"י כתב להחמיר כדעת הב"תרעז סק' אול� בסי(, ג"א ש� סק"ב ובמג"ע ש� ס"שו83

 .ז- ו"ב ש� סק"ובמ, א"א וסעי" ל"" כסעי קנד
והטע� לאיסור מפני הרואה שאינו יודע לחלק בי� תו� שיעורו . ח"ב ש� סק"ובמ, ב"ר ש� סק"ה בא"וכ. ד"א ש� סק"פה הובא במג' ל סי"ת מהרש"שו 84

 .לאחר שיעורו
מח מביא זה ' ג� במשמרת שלו� סי. א הוקצה למצותהובצידה לדר� כותב נמי לאיסור הואיל וש� השמ� למצוה ממיל. א ש�"ח הובא במג"כ הב"כ 85

�אות קכד ) בסו" ספר נר שבת(וראה בקונטרס אור זרוע לצדיק . הסברא דהואיל והוקצה למצוה אסור להשתמש בה� או לכבותה א� לא שהתנה מקוד
 .דחנוכה' ק מטשעכאנאוו לכבות הנרות אחר שיעור חצי שעה לבד מיו� ח"שמביא דרכו של הרה

  .וראה הערה הבאה, תרעב אות יב' צ בסי"מביאו השע, ד"קפ סק' ב ובדר� החיי� סי"תערב סק' ר סי"כ בא"כ 86
' ח בסי"כ הפר"ואפשר דלפי מש. ד דאחר השיעור מטלטלי� המנורה ג� א� הנרות דולקות עדיי�"כ בספר המנהגי� חב"וכ, ו"תרעה סק' ב סי"מ במ"כ 87

ע מותר "כ לכו"א, על גביה� והיא השמש ומיוחדי� לחנוכה ליכא למיחוש לרואי� דידוע שהוא לכבוד המצוהפיות ואחד עולה ' תרעה דבמנורה של ח

 .ע מותר לטלטלה לאחר השיעור"ח לכו"כ בציר" סברת הפר"דהא בתו� השיעור גופא יש מקילי� א, לטלטלה לאחר השיעור חצי שעה
 .דהדלקה עושה מצוה, ב"תרעג ס' ע סי"שו 88

 
 .ז"ב ש� סקכ"א ש� ובמ"רמ89
ת "ובשו, קב' ד סי"ת תרוה"ה בשו"וכ, א� כבה לפני שהתחיל בקיו� המצוה' צ לחזור ולהדליקו אפי"ש מבעוד יו� א"בער' ע ש� כותב דאפי"הנה בשו 90

 .פה' ל סי"ת מהרש"כ בשו"וכ. ז וסובר דצרי� מדינא לחזור ולהדליקו בלא ברכה"ט חולק ע"ז סק"אול� בט. תצז' ח סי"ז או"אבנ
 .ג"ז בש� הפמ"ב ש� סקכ"מ 91
 .ה"ב ש� סקכ"מ 92
 .ה"א ש� סק"מג, תערב' ח סי"ב, פה' ל סי"ת מהרש"שו 93

 
 .צ אות יד"י ובשעה"ב סק"מ, ה"מחצית השקל ש� סק, א"קפ ס' דר� החיי� סי94

 
ר נהגו שלא לאכול ג� קוד� הדלקת מ כב"ונשי� שאינ� מדלקת בעצמ� מותרות לאכול קוד� הדלקת בעלה ומ. תתרסו' ח ש� וביוס" אומ$ סי"דרה95

 .פ להוציא אשה אחרת מותר לו לאכול לפני ההדלקה"שכבר הדליק ומדליק עו וכותב ש� עוד דמי. נח' ד סי"ת בצל החכמה ח"כ בשו"כ, הבעל
 .יח אות ג' מאי חנוכה עמ' פ בס"וכ, פשוט 96
 .א"וישב ס' ב� איש חי פר, כ"א כלל קנד ס"חיי, א ש�"מג 97
 . ג אות ט' סי, ל יצחקת חק"שו 98



 .103וכ� צרי� לומר לזמ� הזה בחיריק ולא בפתח לזמ�, יאמר בזמ� הזה ולא ובזמ�) מא

וא� נזכר אחר שסיי� להדליק יבר�  104וכה ושכח לבר� א� הוא באמצע ההדלקה יבר� את כל הברכותהדליק נר חנ) מב
יבר� בליל שני או , וא� שכח רק לבר� שהחיינו בליל ראשו� ,106א דלא יבר� שו� ברכה"וי, 105רק שעשה נסי� ושהחיינו

 .107בשאר לילות בשעת ההדלקה

נות� הנר הנוס" לשמאלו ויתחיל בנר הנוס" ופונה לימי� וכ� ' בליל בבליל ראשו� של חנוכה מדליק הנר שבצד ימי� ו) מג
  .110אבל המנהג כדיעה ראשונה, 109ז"ויש חולקי� ע. 108בכל לילה נות� נר הנוס" לשמאל ומתחיל ממנו והול� לימי�

 .112אבל א� שח בי� ברכה להדלקה חוזר ומבר�, 111אי� להפסיק בשיחה בי� נר לנר וא� שח אי� לבר� שנית) מד

 .113גר יכול לבר� שעשה נסי� לאבותינו) מה

 .114רוב היוצא מ� הפתילה חו$ לנר או לשמ� -קוד� סילוק ידיו  - המדליק צרי� להדליק בידי� ) מו

ויש נוהגי� לומר  ,115ויגמור ההדלקה בשעה שאומר הנרות הללו' אחר שהדליק נר הראשו� יאמר הנרות הללו וכו) מז
 .116הנרות הללו אחר שהדליק כל הנרות

 .118לבד מערב שבת ,117נוהגי� להתעכב סמו� לנרות ולהסתכל בה� חצי שעה שהוא שיעור ההדלקה) מח

                                                                                                                                                                     

 
ד שהקשה "תרעו ס' וראה בערו� השולח� סי. ובסידור הרב, תתקפא' מ סי"ה במט"וכ. ב כדי שיהא עובר לעשיית�"ז ש� סק"ב ובט"תרעו ס' א סי"רמ99

. הא ג� הרואה מבר� אות�דרק ברכת להדליק הוא ברכה על ההדלקה אבל שאר ברכות לא ד, אמאי צרי� לבר� ברכת שעשה נסי� ושהחיינו קוד� ההדלקה
 251' ובלקט יושר עמ, ד"חנוכה ה' ג מהל"י פ"ה בהגמ"דברכת שעשה נסי� וברכת שהחיינו מבר� אחר ההדלקה וכ) ו"כ ה"פ(סופרי� ' ה במס"ובאמת שכ

  .בש� רבו בעל תרומת הדש�

 
, ובסידור הרב, ה בסידור יעב$"וכ, ב"ובב� איש חי וישב סק, ע"קח ס"פר', תרעו אות א' י סי"ובברכ, ל"ה בשער הכוונות להאריז"וכ, א"ע ש� ס"ה בשו"כ100

תפארת ישראל (י רוזי� "ה מנהגי אדמור"וכ .י ש�"ובטע� הדבר ראה בברכ .תתיד' ובדרכי חיי� ושלו� סי, קלא' סי) א"מנהגי הגר(וכ� מבואר במעשה רב 
 ).ו"תשנ, ילקוט בני בינה

 
פה שכתב הנוסח הוא שלחנוכה ' ל סי"ת מהרש"וראה בשו. ובעוד פוסקי� ,ובטור) ד"חנוכה ה' ג מהל"פ(� "וברמב" "ה ברי"וכ, )א, כג(שבת ' בגמ' כ� הגי101

 .תרעו' א ריש סי"הובא במג, תתקפ' ה ובמטה משה סי"כ בשל"תיבות של חנוכה וכ' תיבה אחת ולא ב
ל שהרי כל שמנה הדליקו מ� הפ� אבל זמ� משהגיענו להתחלת הזמ� "וז) ה כל יומי"א ד, ג"שבת כ' במס(י "והטע� כתב רש. ב- תרעו סעי" א' ע סי"שו 102

  .י"א שמפרש דברי רש"ז סק"וראה בט .הגיענו

 
 .סידור הרב, שבתי' סידור ר, ר"ה דפו"ה בסידור השל"וכ, תתקפ' ל ומטה משה סי"י תרעו בש� מהרש"א רס"מג103
 .ה"ט ש� סק"ובבאה .ה"ת ש� סק"ובשע. ג"ת הלכות קטנות סי"ובשו. יג' ת סי"א מהדו"ת רע"שו 104

 
פירסומי ח עיקר מצות "א וסובר דשפיר יכול לבר� ג� על הנר דבנ"ד מקשה על רע"ש סי"אול� הערוה. ת ש�"ובשע, ב"ז ש� סק"ג מש"ובפמ, א ש�"רע105

ראה דספק ברכות להקל והברכות אינ� מעכבות ולהלכה נ. דתו� זמ� חיובו דהיינו חצי שעה אפשר לבר�' תרעו אות א' כ בשבילי דוד סי"וכ, הוא בראיה ניסא
ח "מ טעמו הוא משו� דבנ"ח הברכות כ� מעכבות מ"ח לשאר ברכת המצות דבנ"דשאני ברכת נ) תערב' מור וקציעה סי(והג� דיש דיעות , המצוה ואי� לבר�

פ "ד דעכ"כ בנדו"א, )כד' מקראי קודש סי' ות בזה בסראה אריכ(וא� מדליק בלא ברכה לא מינכרא מילתא שלש� מצוה קעביד  פירסומי ניסאעיקרה הוא ל
, ראה במקראי קודש ש� בהררי קודש, ק"בשג� דיש חולקי� על המו ,מבר� ברכת שעשה נסי� ושהחיינו דשפיר מינכרא דלש� מצוה קעביד אי� לו לבר�

 .ק"ודו
  .ש"רסג עיי' א סי"ובא, ג"תרעו ס' פ הדעת תורה סי"וכ, )ב"ש ש� סק"דלא כמ(ד "ג ש� סק"מ בפמ"כ 106
ב "וראה בזה עוד במ. ה לא יבר�"דברכת שהחיינו אינו אלא על ההדלקה או על הראיה אבל בלא, לא יבר�' וא� לא נזכר עד יו� ח. א"תרעו ס' ע סי"שו 107

 .ג שמסתפק בזה"ש� סק
והטע� משו� דכל פנה שאתה פונה לא יהא . רעו אות במ סי ת"ובד, קו' ד סי"ובתרוה, חנוכה' ל הל"ומהרי, ק שורש קפג"ת מהרי"ובשו, ה"ע ש� ס"שו 108

 .אלא לימי�

 
ז ש� "והט. ז לא יפנה לימי� לא משנה"א ש� סוברי� דצרי� להתחיל בנר הסמו� לפתח ויתחיל תמיד בנר הראשו� העיקרי וא� עי"פה והגר' ל סי"המהרש109

נר הנוס" בצד ימי� לנר העיקרי ומתחיל תמיד מנר הנוס" והול� לשמאל וסובר  נות�' בטפח הסמו� לפתח שהוא בשמאל ובליל ב' ו סובר דמדליק בליל א"סק
' ת סי"וראה בדע). ד"הוצאת תשנ(קיב ' סז ובמילואי� סי' ח סי"ת צמח צדק חאו"כ בשו"וכ, דכל פנה שאתה פונה היינו שמתחיל מצד ימי� וממשי� לשמאל

מדקדק בזה רק אותו נר שעלה בדעתו תחלה אותו הדליק בראשונה ומסיי� ש� ' שלא הי ש"שדמ בש� מורו הר' ת בשמי� ראש סי"ה שמביא משו"תרעו ס

� .שזה נגד דברי הפוסקי
 .סידור הרב, שבתי' סידור ר, ל"ובסידור האריז, ד"ח שער יט פ"ובפע ,קד' ה בשער הכוונות עמ"וכ, קפז' ח סי"ס או"ת חת"ובשו, ח ש�"כ בפר"כ 110

 
לג מארי� בזה ' יומי� דחנוכה בסי' אול� בס. קטו אות ב' ד סי"ת מנחת יצחק ח"וראה ג� בשו, דד דראוי לחזור ולבר�א מצ"תרעא סק' ז סי"ג מש"הפמ111

 .וספק ברכות להקל, וכתב לא לבר�
' ובסי, ה"א ש� סק"ג לגבי תקיעת שופר ובמג"תקצב ס' ל בשאר מצות דא� שח בי� הברכה להמצוה שלא מעני� המצוה דחוזר ומבר� ראה סי"כדקי 112

 .ועוד, ב לגבי מקרא מגילה"ז סק"תרצב ט
 .וכותב ש� דא� רוצה לשנות ולומר שעשה נסי� לישראל יאמר). ג"תרעו סק' ת סי"הובא בשע(' ט' � סי"ט בש� איגרת הרמב"ג בהגה"כנה 113
 .תתרעו' ובמקור חיי� סי, ה הדלקה"תרעג ד' ל סי"לט הביאו הביאה' י ברונא סי"ת מהר"שו 114
 .תתרעד' יוס" אומ$ סי' ובס, ז"ר ש� סק"ובא ,ג"א ש� סק"ובמג, ה"תרעו סק' ז סי"ה בט"וכ, פז' ל סי"ת המהרש"כ בשו"כ 115

 
 .כ בסידור הרב"וכ, ז דהברכה הוא על כל הנרות ולכ� לא יפסיק בי� הברכה להדלקת כל הנרות"א סק"תערב א' ה ובסי"ז סק"תרעו מש' ג סי"כ הפמ"כ116
 .נ"לביהכ' נכו� לצאת מביתו אפי כב שכתב שאי�' ת שב יעקב סי"וראה ג� בשו. בתער' כ במקור חיי� סי"כ 117



  .וראה בהערה פרטי הדיני�. 119נוהגות הנשי� שלא לעשות מלאכה בעוד שהנרות דולקות ואי� להקל לה�) מט 

        השימוש בנר חנוכההשימוש בנר חנוכההשימוש בנר חנוכההשימוש בנר חנוכה. . . . חחחח

תשמיש של קדושה ' ת או למנות� לאורה אסור ואפילבדוק מעו' אסור להשתמש בנר חנוכה בי� בשבת ובי� בחול ואפי) נ
 .120ויש מתירי� בתשמיש של קדושה. כגו� ללמוד לאורה אסור

ה דמותר "וה, 122אבל ליל� לאור נר חנוכה מותר 121שהוא סעודת מצוה' אסור לאכול סעודת שבת לאור הנר אפי) נא
 . 123לישב בביתו ליד הנר חנוכה

מיהו כל זה הוא בעוד שהנרות . י אמצעי"ש שלא להדליק ע"מנר לנר וכ' ליק אפינהגו להחמיר בנרות חנוכה שלא להד) נב
 . 124דולקי� למצות� אבל אחר שעבר זמ� ההדלקה דהיינו חצי שעה מותר להדליק מה� נרות של מצוה

 .125שני בעלי בתי� הדרי� בדירה אחת וכל אחד מדליק לעצמו במקו� המיוחד לו מדליקי� נרות חנוכה זה מזה) נג

 .126השמש מהנר' נ מותר להדליק נר מנר ואפי"בביהכ) נד

 .127נ ושל שבת ושל חנוכה זה מזה דכול� של מצוה ה� ויש אוסרי�"יש מי שאומר שמותר להדליק נר של ביהכ) נה

וא� נכבה בליל שמיני שורפו שהרי הוקצה  128נר חנוכה שכבה בתו� השיעור מותר להדליק השמ� בליל השני) נו
וא� לקח . 130דאינו מקצה למצוה' נשאר לאחר שהדליק כשיעור מותר בהנאה א� התנה בפיאבל מה ש, 129למצותו

 .131א� לא התנה בפירוש' צלוחית של שמ� לנר חנוכה אי� הנשאר אסור בהנאה אפי

                                                                                                                                                                     
 .ד"ספר המנהגי� חב 118

119
   .י כתב הטע� כדי שיהא לה� הכירא שאסור להשתמש לאורה"ובב. חסידי� אות קכא' ובס, ל"כ במהרי"וכ, א"תרע ס' ע סי"שו 

ר "אול� בא. כ דולקות והיינו עד חצות"י צדק דהיינו כל זמ� שהנרות של ביהב בש� מעגל"א ש� סק"זמ� שאסורי� במלאכה מביא המג ובעני�  
 .ב"קעח ס' וכ� העתיק הדר� החיי� סי, א בש� הגהות חדשות"כ הגר"וכ, ב כותב דהיינו עד חצי שעה"ש� סקי

והטע� כותב . ח ש�"ובפר, ב"סקז "ובט, א"א ש� סק"והמג ,תתקצד' ה במטה משה סי"וכ. ע"ה פשטות לשו� השו"נשי� ולא אנשי� כ ודוקא   

לעשות מלאכה בעוד  "לאד�"ל קבלה בידינו שאי� "ל משמע דג� אנשי� לא יעשו מלאכה דכותב וז"אול� המהרי. י אשה"מ משו� שנעשה הנס ע"המט
 .ש"ח עיי"ה בב"וכ, משמע ג� לאנשי�" לאד�"כ ומלשו� "שהנרות דולקות ע

ז שטוב לנשי� להמנע מעשיית מלאכות כבדות "וישב סכ' כז אות סה ובב� איש חי פ' עד לכל חי סימלאכות נזהרות הנשי� כתב בספר מו ואיזה   

ג כתב דעיקר המנהג לאסור רק "ג� בקונטרס דבק טוב ס. כ"פ ביו� הראשו� וביו� השמיני של חנוכה ע"עכ' שיש בה� טירחה יתירה וכגו� תפירה וכביסה וכדו
שקבלה בידינו שאי� האשה עושה מלאכת נשי� דהיינו כביסה אריגה נייע� וביגלע� אבל ) ז הערה ו' ג סי"נטע' בס(וראה ג� הערת בעל באר משה  .מלטוות

ישראל יעקב פישר ' שמביא בש� הגאו� ר, תלא' א סי"ח, ת רבבות אפרי�"אול� ראה בשו. יט אות ב' מאי חנוכה עמ' כ בס"וכ, ש"בודאי מבשלות ואופות עיי

. י מכונת כביסה העובדת מאליה שפיר מותר"וראה ש� עוד דעכשיו שהאשה אינה מכבסות בעצמ� אלא ע. שא" אינ� מבשלות ו"שהמנהג בירושלי� ת
א פרק "תשס. י.ברוקלי� נ', מסורת התפלה ושורש המנהג לעדת ישורו�, 'כ הרב עובדיה מלמד"כ, ולהעיר שבתימ� לא הקפידו הנשי� על אי עשיית מלאכה

 .329' כה עמ
מותרת ולדיעה שניה אסורה אבל לימוד ' דלדיעה א, ע בלימוד דר� עראי"דיעת בשו' ד מפרש הב"ז ש� סק"והט. א"תרעג ס' ע סי"הוא לשו� השו כל זה 120

ה וראה בז. ע והמחלוקות הוא רק בלימוד דר� קבע"ז וסוברי� דלימוד דר� עראי מותר לכו"ר והחמד משה חולקי� על הט"אול� הא. ע אסורה"דר� קבע לכו
 .ה ויש"ל ש� ד"עוד בביאה

למתירי� תשמיש דקדושה אסור לאכול סעודת שבת אצל הנר דלא התירו אלא תשמיש דקדושה ' ד דאפי"וראה ג� בחמד משה ש� סק. ט"ב ש� סק"מ 121
 .ולא תשמיש מצוה

 
 .ש דלא מיקרי תשמיש"ח ש� בש� מהריק"כ הפר"כ 122

 
 .והטע� משו� דאינו משתמש כלו� בנר חנוכה .א"ב ש� סקי"ובמ, זמ' ת פני אריה סי"כ בשו"כ. לא הדליק שמש' ואפי123

124
ז "ולכאורה לפי. ש"והטע� שמחמירי� הוא דעיקר מצוה אינו אלא בנר אחד והשאר אינ� למצוה כל כ� ולכ� אי� להדליק זה מזה עיי. א"תרעד ס' א סי"רמ 
 .ע"והשאר כול� ה� הידור מצוה וצדרק הנר הראשו� הוא עיקר מצוה , מותר להדליק נר שלישי מנר שני' הי

מ "ה דאי� להדליק מה� מ"אחר זמ� אסור להשמש לאורה וה' הג� שכתבנו לעיל דאפי, ש"שכתבנו דמותר להדליק נרות של מצוה אחר ח ומה  
 .ח"ב ש� סק"מ, כולי האי אי� להחמיר ורק להדליק ממנו נרות של חול אסור ולא נרות של מצוה

 
ב "ונראה דהיינו דוקא נר ראשו� של זה לנר ראשו� של זה או שאר נרות של זה לשאר נרות של זה דאילו שאר נרות של בעה. ג"ו בש� הפמ"ב ש� סק"מ125

 .ב הראשו�"השני ודאי דאסור להדליק מנר ראשו� של בעה
להדליק מליל שני ואיל� נר חנוכה שבבית ז נראה דאסור "ולפי. והטע� משו� שכל הנרות שבתוכה קרויי� נר מצוה. פה' ל סי"ז בש� מהרש"ב ש� סק"מ 126

 .מהשמש שלו' ס ואפי"מנר חנוכה שבביהכנ
ח מנר שבת היינו "ונראה דלדעת המתירי� להדליק נ. א דסובר דכל אחד הוא מצוה אחרת ואי� להדליק זה מזה"והיש אוסרי� הוא הגר. ב"ע ש� ס"שו 127

ואפשר דג� נר שבת שמותר להדליק . א"ח מותר מכאו"נ מנ"כ נר של ביהכ"משא ,רק נר הראשו�דוקא ליל ראשו� דהוי נר מצוה אבל מליל שני ואיל� מותר 
השני הוי כמו שאר נרות חנוכה שאסור להדליק מנר הראשו� של חנוכה ומנר של  נ היינו דוקא נר אחד שהוא עיקר מצות נר שבת אבל נר"ח ומנר ביהכ"מנ

 .ז"ע בכ"ועדיי� צ, נ"ביהכ
  .בטור' ה בפי"וכ". ביו� שמיני"ד הנותר משמ� "ע ש� ס"מ מלשו� השו"כו, ז"ב ש� סקי"מ 128



        נרות חנוכה בבית הכנסתנרות חנוכה בבית הכנסתנרות חנוכה בבית הכנסתנרות חנוכה בבית הכנסת. . . . טטטט

כותל בי� מזרח ויש להניח� בכותל דרו� ולסדר� לאור� ה פירסומי ניסאמשו�  132נ"מדליקי� נרות חנוכה בביהכ) נז
כ מצפו� "מונחי� מצפו� לדרו� ולכ� ידליק הנר חנוכה ג' א שנרות המקדש הי"וי .133למערב כנרות המנורה בבית המקדש

� .135ונהרא נהרא ופשטא. 134לדרו

ומוסי" ) שהוא לצד מזרח(המדליק עומד אחוריו לצפו� ופניו לדרו� ומדליק את הנר הראשו� העומד בצד שמאלו ) נח
ויש נוהגי� שהמדליק עומד אחוריו לדרו� ופניו לצפו� ומתחיל מימינו שהוא הנר  .136)שהוא לצד מערב(מי� והול� לצד י

 .137הסמו� לארו� הקודש ובליל שני מתחיל מנר השמאל ופונה לימי�

פירסומי ומברכי� עליו בליל ראשו� שלש ברכות ובשאר לילות שני ברכות משו�  138נ ובבית המדרש"מדליקי� בביהכ) נט
 .139סאני

  .140רחבת הכותל המערבי דינו כבית הכנסת ומדליקי� ש� בברכה) ס

 .141נ הוא בי� מנחה למעריב"זמ� הדלקת הנרות בביהכ) סא

ובפרט 142 והמיקל לבר� ג� בלא עשרה יש לו על מה לסמו�. נ אלא בעשרה"יש אומרי� דאי� לבר� על נרות ביהכ) סב
 .143לקה דאפשר להקלבערב שבת שהקהל מאחרי� לבוא ואי� עשרה בשעת ההד
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וראה במנהגי . ט"ב ש� סקי"כ במ"כ, ואי� להשאיר השמ� הנותר לשנה הבאה דחיישינ� לתקלה שמא יבא להשתמש בה�. ד"תרעז ס' ע סי"שו
: כותב 273' יהודי כורדיסתא� עמ' ובס. ות כדי שלא יכשל באיסורי הנאהשכותב וביו� חנוכת מזבח עושה מדורה ושור" שיורי הנר, רמ' א עמ"ח, וורמיישא

 .והאנשי� רוקדי� מסביבה, בסיו� החג עושי� מדורה גדולה בחצר. אוספי� במש� השבוע' הפתילי� וכדו, את שיירי השמ�

יש איזה : ל"סא וז' ער� חנוכה עמ, )ז"רת תשממהדו(בחכמה  נוהג' נהוג אצל כמה משפחות בישראל שמובא בס' כדאי לציי� ג� מנהג מעניי� שהי   
. ז תתעבר"שלא זכתה להריו� שעי ואומרי� שיש בזה סגולה לאשה. שורפי� הפתילות של חנוכה ומדלגי� על האש, משפחות שביו� שמיני של חנוכה

זכורני שבימי נעורי  ואני המחבר: שכתב בתו� דבריו ,"לא ימצא ב� מעביר בנו ובתו באש"בפסוק , בספרו א� למקרא, ל"אמוזג ז' א �"וראיתי להחוקר מוהר

 נוהגי�' שכ� הי, והיתה מצוה אותי לקפו$ מצד לצד. ושורפת עד שתהא שלהבת עולה לוקחת הפתילות והשמני� שנשארו מנר חנוכה, היתה אמי הצדקת

 .באר$ המערב
מהדורת (האשכול ' ולהעיר שבס. ב"תערב ס' ר סי"ה בא"וכ ,ח דא� לא התנה מסתמא הוקצה למצוה"י שכותב להחמיר כדעת הב"א ש� סק"מג 130

משמע קצת . ל"עכ', הוי כתשמישי קדושה שאי� נזרקי� וכו ,כיו� דהדלקה לזכר שמ� של מקדש, ויש להחמיר בכל המותר: כתב) 21- 20' ב עמ"ח, אויערב�
 .ה ואסור בהנאהל קבעו הנרות לזכר של מקדש הוי כתשמיש דקדוש"התנאה לא מועיל כיו� דחז' דאפי

נא דעד שלא הדליק לא הוקצה ' י ברונא סי"ת מהר"מ בשו"כ. ה הצרי�"תרעז ד' ל סי"ביאה. כז' ת בארות מי� סי"לה אות לב בש� שו' ט סי"עקרי הד 131

 .)ל"וא, מה שפסק במעשה שהיה' א עמ"אול� ראה בפרי האדמה ח. (ש"עיי, למצוה
אבל במקו� שמתקבצי� מני� , פ למנחה מעריב"נ שיש ש� מני� קבוע עכ"נ הוא רק בביהכ"� הדלקה בביהכדדי, )ס אות א' עמ(מאי חנוכה ' וראה בס 132

� .להתפלל מעריב רק באקראי אי� מדליקי� ש
ת "פ בשו"וכ. במנחות ש�' י ותוס"רש' ה שי"מונחי� וכ' דמנורת המקדש ממזרח למערב הי) ב, ח"צ(ז וכדעת רבי במנחות "תרעא ס' א סי"ע ורמ"שו 133

ק בישראל לכא� ולכא� ומסיי� א� הייתי במקו� שאי� מנהג הייתי מנהיג כמו שראיתי ברוב "קד מביא מנהגי כמה ק' ד סי"ת תרוה"ובשו. פה' ל סי"מהרש
 .ד"ובספר המנהגי� חב, ח"והלבוש ש� סק, ז"ז ש� סק"פ הט"וכ, המקומות וכרבי מחביריו

 
א דמי שנהג כ� שאי� לו לזוז ממנהג� דיש לו על "ומסיי� המג, ט"א ש� סק"הובא במג, ג עשי� קסג"סמוה) ב"ח הי"ביהב' ב מהל"פ(� "ה דעת הרמב"כ134

 .כ היעב$ בסידורו"וכ, ש"תתקמה מארי� בזה ומסיי� דהנוהג להדליק בי� מזרח למערב מנהג טעות הוא עיי' ז סי"ת הרדב"וכ� בשו. מה לסמו�
 .ז"א כלל קנד סי"יחי, א ש�"מג, קד' ד סי"תרוה, קד' ש סי"ריב 135

 
יתחיל ' ו דבליל ב"ז ש� סק"אול� דעת הט. ט"תרעא סקס' ה מנהג הספרדי� כמבואר בכ" החיי� סי"וכ, ל"י תרעו לדעת המהרש"צ סוס"ב ושעה"מ136

ג "ז פוסק הפמ"וכט. ה כדי להפנות"ל ש� ד"הובא בביאה. תמיד בנר הנוס" שהוא צד ימי� של המדליק ופונה והול� מימינו לשמאלו שהוא ממערב למזרח
 .קפד' ובדר� החיי� סי ,ז ש�"במש

 
בדעה * ה הערה יט' מצות נר איש וביתו סי' ש בס"ודלא כמ. (ג"תרעא סקמ' ב סי"ובמ, ע"צ ש� לדעת השו"ב והשעה"והמ. קפו' ח סי"ס או"ת חת"שו 137

 .ה כדי להפנות"ל ש� סו" ד"כ הביאה"כ, אלא לעני� לכתחילה - ע "דבכל גווני יוצא לכו - מ בכל זה בעצ� המצוה "ואי� נפק). ק"ודו, ש"שניה עיי
 .והכ" החיי� ש� אות סה מוסי" בית המדרש שמתפללי� בו, ט"תרעא סקל' ב סי"מ 138
מ בזה שהוא "מ, ר"פ שאי� מברכי� על המנהג כמו חבטת ערבה בהוש"והטע� שמברכי� אע. ג ש�"ובכנה, ז"א כלל קנד סי"חיי, ז"תרעא ס' ע סי"שו 139
לה שכותב שרבו ' � שיק סי"ת מהר"וראה ג� בשו. ד"ב ש� סקמ"ובמ ,קיא' ש סי"ת ריב"כ בשו"כ. ח"רסו� הנס מברכי� עליו כמו שמברכי� על ההלל דרלפ

 .ש"מ המנהג הוא כ� לבר� בלי פקפוק עיי"נ מ"ח בביהכ"ס מנע את עצמו מלבר� על הדלקת נ"החת
ודע דזהו . ס"ופשוט הוא דהרי הוא ביהכנ, שצא' א סי"ת תשובות והנהגות ח"שו, קסד אות סד' ד סי"י� חת רבבות אפר"שו, עה' ו סי"ת אז נדברו ח"שו 140
כ "כש) ראה אז נדברו ש�(אבל להדיעות שמתירי� לבר� באסיפות א� הוא מתקיי� בחו$ . להדיעות שאוסרי� לבר� בחגיגות שרבי� מתאספי� ש�' אפי

 .דמותר לבר� בכותל המערבי
מ "מ, כ"להמקפידי� להדליק בבית� בצאה' ו כותב דאפי"ב ש� סקמ"ובמ .א ש�"ה בלבוש ובחיי"וכ. ל"ומהרי, והאבודרה�, והוא מהכלבו. א ש�"רמ 141

 .ס מדליקי� בי� מנחה למעריב שאז העול� מקובצי� ואי� נכו� לעכב הציבור לאחר מעריב"בביהכנ
א ש� "י והחיי"א סק"אול� המג. מח' ת פקודת אלעזר סי"שו, המחזיק ברכה ,ובסידורו $ במור וקציעה ש�"היעב, הדיעות שסוברי� שצרי� עשרה הוא 142

, י סח"ב סוס"ת מנחת אלעזר ח"וראה ג� בשו. ש"א עיי"המג' ה ויש שמבאר שי"ל ש� ד"וראה בביה. ז סוברי� דאפשר לבר� ג� בלא עשרה"ב סקמ"והמ
 .י קעב"ב סוס"ג ח"ת מהרש"ובשו



 .144כ אחר מעריב קוד� הבדלה"במוצאי שבת מדליקי� נר חנוכה בביה) סג

נ חוזר "$ שהדליק וביר� בביהכ"הש' ואפי, נ וצרי� לחזור ולהדליק בביתו"אי� אד� יוצא ידי חובתו בנרות של ביהכ) סד
  .145ב"להוציא אשתו ובמ לא יחזור לומר בביתו ברכת שהחיינו א� לא שמדליק "ומדליק בביתו בברכה ומ

וכדאי שתהא , 147ויש מקומות שנהגו שהנרות דולקות כל הלילה ,146נ דולקות עד חצות הלילה"נהגו שנרות ביהכ) סה
 .148ע"נ דלוקה במש� כל המעל"מנורת ביהכ

  .149נהגו להדליק נר חנוכה ג� בשחרית בלא ברכה) סו

 הדלקת נר חנוכה בערב שבת ובמוצאי שבתהדלקת נר חנוכה בערב שבת ובמוצאי שבתהדלקת נר חנוכה בערב שבת ובמוצאי שבתהדלקת נר חנוכה בערב שבת ובמוצאי שבת. . . . יייי

פ שמדליקי� בעוד היו� "ומבר� עליה� כמו בחול אע 150כ נר שבת"קי� נר חנוכה תחילה ואחבערב שבת מדלי) סז
ודוקא לאחר פלג המנחה שהוא שעה ורבע קוד� הלילה אבל קוד� פלג המנחה הוי ברכה לבטלה ולא יצא ידי . 151גדול

 .152חובתו

כ שמ� או אי� לו "א לו לית� כ"א� א ,153צרי� לתת שמ� בנרות כשיעור שידליק עד חצי שעה אחר צאת הכוכבי�) סח
 .154דולק כשיעור הזה' פ שאחת מה� יהי"כ יראה עכ"נרות גדולי� כ

 .156ויש שכתבו שנכו� לכתחילה להתפלל מנחה קוד� ההדלקה ,155ש קוד� מנחה"יש נוהגי� להדליק בער) סט

 .157אחר ההדלקה אומרי� תיכ" הנרות הללו אבל שאר הזמירות אפשר לומר בליל שבת) ע

 .158רבינו ת� אי� לה� לשנות ממנהג� ג� במוצאי שבת חנוכה' ק כשי"הגי� להחמיר במושהנו) עא

ודעביד כמר , 160כ ידליק נר חנוכה"א שקוד� יבדיל ואח"וי ,159כ מבדיל"א שמדליק נר חנוכה ואח"במוצאי שבת י) עב
  .161עביד ודעביד כמר עביד

                                                                                                                                                                     

 
 .ב ש�"מ, א"חיי, א"מג143
ומוסי" ש� שא� שכח לומר אתה חוננתנו יאמר ברו� המבדיל בי�  .א ש� כתב הטע� משו� שמאחרי� לצאת מ� השבת"ובמג, ב"תרפא ס' ע סי"שו 144

 .קודש לחול וידליק

 
צ לחזור "נ שא"כברו� פרנקל שמסתפק דא� אורח מדליק בנרות ביה' ובשער הציו� ש� אות נב מביא הגהות ר. ה"ב ש� סקמ"ובמ, ז"תרעא ס' א סי"רמ145

 .שכותב דא� יש לאורח חדר מיוחד חוזר ומדליק) עב' ח סי"או(ת יגל יעקב "וראה בשו .ולהדליק באכסניא

 
 .א ש�"ג א"ובפמ ,ה בלבוש"וכ, ב בש� המעגלי צדק"תרע ס' א סי"כ המג"כ146
 .קכא' א סי"ת מלמד להועיל ח"ה מנהגי פרקנפורט הובא בשו"כ 147
 .ערה' רפ עמ' ב סי"ח, גשערי הלכה ומנה' כ בס"כ 148

 
ה "רלב מביא שכ' ד סי"ת משיב דברי� יו"ובשו. נג שהארי� לחקור טע� המנהג להדליק נרות ג� בשחרית' ת בני� שלמה סי"וראה בשו. א"ג ש� סק"פמ149

וראה , י"כותב שזה מנהג א, תקיט' עמא "ח, )גאגי�(כתר ש� טוב ' ובס. ת מלמד להועיל ש� כתב דכ� המנהג בכל בתי כנסיות בברלי�"ובשו. מנהג פרשבורג
והטע� כתב בבני� שלמה ש� כדי . סו' ת סי"ת לבושי מרדכי מהדו"ובשו, טו' ת שב יעקב סי"ובשו, תערב' מקור חיי� סי' ה בס"וכ. תקפד' הערותיו ש� סי

 .ש"עייכ הדלקה "ג' הי שסובר דבהטבת הנרות שחרית) ב"תמידי� ומוספי� הי' ג מהל"פ(� "לצאת לדעת הרמב
כ א� "וע, ז"אבל רוב הפוסקי� חולקי� ע. ג דא� הדליק נרות שבת קבליה לשבת ואסור בעשיית מלאכה"הבה' והטע� כדי לחשוש לשי. תרעט' ע סי"שו 150

ת כיו� ומוסי" ש� דזה דוקא באיש אבל באשה המדלק, א בש� הלבוש"א ש� סק"כ המג"כ, כ"הדליק של שבת ולא קיבל שבת במחשבתו יכול להדליק אח

ג דהאחר יבר� רק ברכת "א מוסי" בש� הפמ"ב ש� סק"ובמ. שהמנהג שמקבלת שבת בהדלקתה לא תדליק שוב של חנוכה אלא תאמר לאחר להדליק
 .)ה והנה"א ד, נר ישראל ד" לט' וראה בזה ג� בס. (להדליק ושאר הברכות יכולה לבר� בעצמה

 .א בעני� אחר חשוב הכשר מצוה"כיו� דאוהטע� כתב ש� . קב' א ש� בש� התרומת הדש� סי"רמ 151
 .$"סידור יעב, א"קפז ס' דר� החיי� סי, ה"א כלל קנד סל"חיי, ח ש�"פר, א"ר ש� סק"א, ב"א ש� סק"מג 152
153 � .ב"ב ש� סק"מ, ח ש� אות ד"דה, ב"ש ש� סק"מחצה, מאמר מרדכי ש�, לבוש ש

 
ש מצומצ� "ובדיעבד א� לא נת� רק שיעור ח. הנוס" שמדליק אותו תחילה אחר הברכהו מוסי" שית� השיעור באותו נר "ובכ" החיי� ש� סק. ב ש�"מ154

 .א"א סק"תערב א' ג סי"כ בפמ"ל דיצא כ"ש י"ולא ידליק בלילה ח

 
� ושלו� אות ה בדרכי חיי"וכ). ז ואי� אנו נוהגי� כ�"מ ש� אות ה כותב ע"אול� בד. (ל"ל ומהרי"פ מהרש"ז בש� הכלבו והאבודרה� וכ"תרעא ס' א סי"רמ155

 .ק בישראל"ה מנהג כמה ק"וכ, תתכ
ח זכר לנס המנורה הנדלקת "והטע� דתפלת מנחה נגד תמיד של בי� הערבי� ונ. י תרעט"ת סוס"ש אבוהב הובא בשע"וברכי יוס" בש� מהר, מ ש�"ד 156

�כ סומ� על הקולא "כיו� שמדליק בעוד היו� גדול עד, ה נראה כתרתי דסתרי"ו כתב טע� אחר דאל"א סק"תרעא א' ג סי"ובפמ. אחר תמיד של בי� הערבי
תפארת ישראל (י רוזי� "ה מנהגי אדמור"וכ .ד וסקווירא"ה מנהג חב"י תרעט וכ"ב סוס"כ במ"וכ. כ"כ האי� יתפלל מנחה אח"דמפלג המנחה הוי לילה וא

 ).ו"תשנ, ילקוט בני בינה
  .והוא מארי� לבאר שיאמרו אותו תיכ" אחר ההדלקה, הללו בשבת אחר מעריב כט דאחד רצה לחדש שיאמרו הנרות' ב סי"א ח"ת מנח"ראה בשו 157
 .וכ� עמא דבר, כא' ח סי"ב או"ת יביע אומר ח"שו, סב' ד סי"ח ח"ת אגרות משה או"שו 158

 
, ל"המהרי, מנהג אשכנזה "וכ. נב' א סי"ת שאילת יעב$ ח"ובשו, א"והגר ,והבית מאיר, ר"והא, א ש�"והמג, ב"תרפא ס' א סי"ע ורמ"ה דעת השו"כ159

 .ועוד, י טירנא"המנהגי� לר' ס ,האגור



אש דאסור ליהנות מאור� ואי� מברכי� על הנר עד מי שהדליק נר חנוכה קוד� ההבדלה אסור לבר� עליה� ברכת ה) עג
 .162שיאותו לאורו

 הדלקת נר חנוכה למי שנמצא מחו$ לביתוהדלקת נר חנוכה למי שנמצא מחו$ לביתוהדלקת נר חנוכה למי שנמצא מחו$ לביתוהדלקת נר חנוכה למי שנמצא מחו$ לביתו. . . . יאיאיאיא

 .163פ שאי� לו בית או שאינו בביתו בשעת חיוב ההדלקה"מצוה להדליק נר חנוכה אע) עד

דהיינו שאשתו  164ביתושמדליקי� עליו ב) או מי שהוא במטוס בזמ� ההדלקה. דהיינו אורח בבית חבירו(אכסנאי ) עה
 .מדי� מהדרי� אינו מדליק' אינו מחויב להדליק או להשתת" בפרוטה כיו� דנפטר בהדלקת אשתו ואפי, 165מדלקת בביתו

 .166אול� א� רוצה בכל זאת להדליק יכוי� שלא לצאת בהדלקת אשתו ויכול להדליק בברכה

וחייב , ב"פ שאוכל עכשיו על שלחנו של הבעה"אעב "אינו נפטר בהדלקת בעה, אכסנאי שאי� מדליקי� עליו בביתו) עו
ב להקנות "ה שיכול הבעה"וה, 167להשתת" ע� הבעל הבית בשמ� ופתילה של נר חנוכה וסגי א� נות� רק פרוטה

מ ראוי ונכו� לאכסנאי להדליק בעצמו בכל "ומ. 169ב"וצרי� לשמוע הברכות מהבעה, 168לאכסנאי חלק משמ� ופתילה
  .עי" הבאהולגבי ברכה ראה בס. 170אופ�

א� אותו ' ואפי, כשאשתו מדלקת בביתו' אפי 171וא� יש להאכסנאי פתח מיוחד לחדרו צרי� להדליק בפתח חדרו) עז
א דלא יבר� "י 173וכיו� דההדלקה הוא משו� חשדא. 172בית אינו מיוחד אלא לשינה והוא אוכל על שולח� בעל הבית

אבל א� אי� מדליקי� עליו בביתו ידליק . 175ב"כתו של בעהולכ� יש לכוי� לצאת בבר, 174כשיודע שמדליקי� עליו בביתו
  .176בעצמו ויבר� עליו

מי שלא ידע שהדליקו עליו בביתו ובא באותו הלילה לביתו ומצא שהדליקו עליו צרי� לחזור ולהדליק אבל לא יבר� ) עח
  .177עליו
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' מטה משה סי, ח"הפר, )ר ש�"הבוא בא(ט "התוי, )ז ש�"הובא בט(ל מפראג "ה דעת המהר"וכ, ז ש� דהבדלה קודמת משו� שהיא תדירה"דעת הט 
ק "ששמע מהרה) פ וישא עיניו"מק$ עה' פ(מאור ושמש ' כ בס"וכ. א"וישב אות כ' ובב� איש חי פר, א"קפח ס' והדר� החיי� סי, ז ש�"ג מש"והפמ, תתקצב

 .ועוד, מונקאטש, סקווירא, ד"ה מנהג חב"וכ). קכט' סו" סי(ת חדות יעקב "כ בשו"וכ. ז"ק רבי שמעלקא מניקלשבורג דהלכה כהט"הרבי מלובלי� בש� הרה
 .ג"ב ש� סק"והמ, ג ש�"פמ 161
 .א"ע ש� ס"שו 162
במקו� שאי� לו ' כ אפי"וא, )י ובשפת אמת ש�"ובפנ. ב, � שבת כא"ראה ר(ח הוא חובת הבית וג� חובת גברא "חרוני� דמצות נכמבואר בראשוני� ובא 163

 .מ יש לו חובת גברא"חובת בית כגו� שאי� בית מ

 
צ אות ד כותב דבתרומת הדש� "עאול� הש. ל"א בש� מהרש"תרעז סק' ז סי"ט, וא� אינו יודע בבירור א� אשתו מדלקת בביתו יש לו להדליק ובברכה164
רק אחד מבני ביתה ' או אפי, א� אינו יודע זאת בבירור רק שהוא יודע באשתו שיודעת די� זה שהאשה צריכה להדליק בתו� ביתה' קא משמע דאפי' סי

 .יודעי� די� זה סגי
 .לא להשתת" בפריטיצ לא להדליק ו"וא, והבעל מדליק יצאה האשה בהדלקת הבעל, וכ� הדי� א� האשה לא בבית 165

 
י הדלקת "ל פטרוהו כבר ע"י סובר דלאו כל כמיניה לומר איני רוצה לצאת בהדלקת אשתי אחר דחז"אול� הב. ד"ג בש� התרוה"תרעז ס' א סי"רמ166

ליק נרותיו ולבר� עליה� או יראה לשער להד, ז שמה טוב שישמע הברכות מפי אחר ויכוי� לצאת בברכותיו ויענה אמ� וידליק"ב סקט"כ כתב במ"ומשו. אשתו
 .זמ� מה קוד� שמדלקת אשתו בביתה

 
ר "והא. קפה אות ב’ ח סי"כ בדה"וכ, ב להוסי" מעט שמ� בשבילו שיהיה היכר שהשתת" עמו"ח שצרי� הבעה"א מביא בש� האגודה והב"א ש� סק"המג167

 .כל עיקרצ להוסי" "א כתב דא"ח סק"אול� הפר, ב כותב דצרי� להוסי" שמ� שיעור חצי שעה"סק
מכו� (י "ובכתבי הדעת קדושי� מכת. צ אות ט כותב דלכאורה הכוונה באחד מדרכי הקני� ולא באמירה בעלמא"והשה, תקמב' א סי"א ח"ת הרשב"שו 168

: א כתב"ז סתרע' אול� בשבילי דוד סי. א כתב אולי צרי� לעשות ג� הגבהה כפי הספק בהלכה לדיד� א� כס" קונה"תרעז ס' סי) ו"תשנ, �-דעת תורה י

' סי) גור(וראה עוד במכתבי תורה . א, פרקי� בחולי� פג' ל כא� דאוקמא על די� תורה כמו בד"י, ]הצריכו משיכה[ת ורק מדרבנ� "למא� דאמר מעות קונה מה
 .ד כלל קמא אות כד"ח כללי� מערכת אות הלמ"ג ובשד"קצט ס' מ סי"יד ובקצות החוש� חו

 .ד"ב סק"משנ 169

 
צ אות י כתב "ובשעה, ע"כתב דנכו� להדליק בכל אופ� נר בפ' ג וז"ב סק"קפה אות א ובמ’ ח סי"ר אות א ובדה"אבל הא, ע"וכל בחדר בפג כשא"א סק"מג170

 .ח"לא שכתב דכהיו� שמנהג דעלמא להדליק מהדרי� מ� המהדרי� נר לכל אחד אתו לחשדו בו שלא הדליק נ’ ו סי"הטע� לצאת דעת מהרי

 
  .ב"א סק"מג, ב פתוח"לאותו רוח שפתח בעהא� הפתח פתוח ' ואפי171
 .ט בש� הטור"ב סק"מ, והטע� שמחויב להדליק כשיש לו פתח מיוחד הוא משו� חשדא שלא יחשדוהו שלא הדליק. ע ש�"שו 172
 ).טז אות טז' בקוב$ מבקשי תורה גליו� יח עמ( ז אויערב�"פסקי הגרש, אול� כיו� שאינו מדליק רק משו� חשדא סגי בנר אחד כעיקר המצוה 173
. פתחי� דאי� לו לבר� אלא על אחת' ח לגבי חצר שיש בו ב"י תרעא ס"ש סוס"והטע� כיו� מדליק אלא משו� חשדא כמ, ח"ה בפר"וכ, ג"א בש� כנה"מג 174

 .ש מה שכותב לחלק"וראה ש� במחה, ז ויש לחלק"א כתב ע"אול� המג

 
 .ב"ח סקי"כה, ב יכוי� להוציאו"וג� בעה175
 .צ אות יז כותב דהדי� עמו"ובשעה, הגהות רבי ברו� פרענקל, ובת הדלקה מדינאדאז חל עליו ח 176

 
והטע� כיו� שלא ידע שאשתו הדליקה עליו מסתמא היה בדעתו להדליק בעצמו ולא לצאת בשל אשתו ממילא חל עליו , תרעז' א ריש סי"א ומג"ז סק"ט177

כיו� דאשתו , ז דדוקא כשהדליק עליו אשתו ידליק בלא ברכה"דמדייק מלשו� הט) אות מזא "פ(ד "וראה בחובה. אבל אי� לבר� עליו, תקנת חכמי� להדליק



ש מחלוקת הפוסקי� ולכ� נכו� וא� יוצאי� בשיתו" י, ב שדרי� בבית אחד חייב כל אחד להדליק לעצמו"שני בעה) עט
  .178שכל אחד ידליק לעצמו

  .179וכ� הדי� לגבי אורחי� בבית מלו� שכל אחד מדליק לעצמו

במקו� שמדליקי� בחו$ צרי� להדליק בי� במקו� , מי שיש לו שני בתי� אחד המיוחד לאכילה ואחד המיוחד לשינה) פ
  .181י� בפני� מדליק רק במקו� המיוחד לאכילהובמקו� שמדליק. 180המיוחד לאכילה ובי� במקו� שמיוחד לשינה

ופנימיה המיוחד , שיש ש� מקו� מיוחד לכול� בשביל אכילה) וכ� אורחי� בבית מלו�(בחורי� הלומדי� בישיבה )  פא
כ בבחורי� שאוכלי� "וכש. 182לשינה נכו� שיאכלו בימי חנוכה ארוחה אחת לפחות בחדרי השינה וידליקו ש� בברכה

  .שכדאי שיאכלו בימי חנוכה ארוחה אחת לפחות בבית אביה� וידליקו שמה, ית אביה�בישיבה וישני� בב

כיו� , לא להשתת" בפריטי' אי� צריכי� להדליק ואפיבאותו עיר בנות הסומכת על שולח� אביה� ולומדות בסמינר ) פב
  . 183דמדליקי� עליה� בבית�

במקו� שמדליקי� בחו$ צרי� להדליק ג� בביתו משו� . ואבל יש� בבית 184ב� נשוי הסמו� על שלח� אביו ואוכל אצלו) פג
  .186רק בבית אביו כיו� שהוא מקו� שאוכל ש� 185ובמקו� שמדליקי� בפני� מדליק, חשדא

ב "כגו� משרתי� או בחורי� שאוכלי� על שלח� בעה(פ שאינו מבני ביתו "האוכל משלח� בעל הבית בקביעות אע) פד
ב או להדליק בעצמו אלא א� רוצה להדליק מטע� מ� "השתת" ע� הבעהצ ל"הוי בכלל בני בית� וא) 187בקביעות
  .188המהדרי�

                                                                                                                                                                     

כ באחד משאר בני ביתו א� הוא מהמהדרי� ודרכו להדליק בכל "משא, ב"כ מה שמדליק עכשיו מוכיח שהוא כדי להוציא בעה"א, אינה מדלקת בדר� כלל
 .כ"ל דמבר� ג"למהרשב ואפשר שמודה "לילה אינו ניכר שהדליק כדי להוציא בעה

ד "מהמגיד משנה פ' ח מביא ראי"והפר, א בשיתו""ח סובר שא"והפר, ח מביא דדעת הלבוש שאפשר בשיתו""ובסק, מסתפק בזה) ג"א סק"א(ג "הפמ 178

מדברי רב שר שלו� עוד כתוב ש� ד, ח אינה מוכרחת"ה שכותב שראיית הפר"א סקל"ד פ"וראה בחוה, ש"פיות עיי' ד לגבי נר שיש לו ב"חנוכה ה' מהל
' סי(ה עמו מביא בש� השבלי הלקט "תרעז ד' ל סי"ג� בביה. 'שבת בש� חכמי התוס' מ במאירי למס"וכ. שמביא הטור מוכח דמעיקר הדי� אפשר בשיתו"

 .שאפשר בשיתו") קפה
כ "וא, סיעה הוי כשוכר בית ומדליק ש� בברכהקמו במי שנוסע ברכבת כל הלילה כיו� דמשל� בעד הנ' ד סי"� בח"פ דברי המהרש"ט ע"ב סקל"ד פ"חוה 179
 .וראה מה שפלפל בדבריו, ה במלו�"ה

180 �  .דמי שעובר בהאי לא עובר בהאי, משו� חשדא שלא יחשדוהו שלא הדליק ולכ� צרי� להדליק בשניה

 
ז דחידושו של "תקמב וכתב הט' א סי"רשבת ה"פ שו"והוא ע" ז שמדליקי� בפני� ממש ידליק במקו� שאוכל וכ� נהגו"א דבזמה"וי"א כותב "א בס"הרמ181
ורק במקו� ) ל שסובר שעיקר חיוב הדלקה הוא במקו� המיוחד לשינה"וחולק על המהרש(א הוא דעיקר חיוב הדלקה הוא מקו� המיוחד לאכילה "הרמ

, א ידליק רק במקו� המיוחד לאכילהאבל במקו� שמדליקי� בפני� שממילא אי� חשד, שמדליקי� בחו$ שאז שיי� חשדא מדליק בחדר השינה משו� חשדא

כ "וכ, ומקו� המיוחד לשינה אינו מדליק אלא משו� חשדא ולכ� ידליק בלא ברכה, וכיו� דמקו� המיוחד לאכילה הוא עיקר החיוב לכ� מדליק ש� בברכה
  .קפה אות א דמקו� האכילה הוא עיקר’ ח סי"בדה

ל שג� המדליקי� בחו$ "ז כיו� שיש מדליקי� בפני� י"ג מנח� מאיר ווייסמנדל דבזמה"ידידי הרהשכותב ) א"לד סי' גליו� ב עמ(וראה בקוב$ אור ישראל  

ז ליכא כלל "שבזה ז אויערב�"שמביא בש� הגרש) ט"ג סקי"פכ(הליכות ביתה ' כ מצאתי בס"אח. וסברא נכונה הוא, אינ� צריכי� להדליק במקו� שינה
 . ל"וכנראה שהטע� הוא מסברא הנ, חשדא

. כ"בש� גדול אחד שהורה שבני הישיבה יאכלו בימי חנוכה ארוחה אחת לפחות בחדרי השינה וידליקו ש� בברכה ע) א אות נט"פ(ד "ביא בחובהכ� מ 182

יינו דה, היינו ששניה� אותו חיוב, א שמקו� האכילה הוא עיקר"דזה שכתב הרמ, כ ידליק בחדר שיש� ש�"שאינו אוכל ש� ג' ואפי, ונראה דזהו רק מהיות טוב
וא� יש למישהו , ואילו חדר האכילה הוי רק כמו מסעדה, אבל בישיבה הוי חדר שיש� ש� מקומו הפרטי המיוחד לו, או בשניה� הוא אכסנאי, ששניה� בביתו

ה בבחורי� "וכ ,וביתו היינו מקו� שהוא גר ש�, והטע� דמסעדה אינו ביתו, בודאי שלא? כ שידליק במסעדה"ואוכל כל יו� במסעדה הא� נאמר ג, בית

ג "ח(ת שבט הלוי "ר בשו"פ מו"וכ. שעיקר דירת� הוא בחדר השינה והחדר האוכל מיד אחר האכילה הוא יוצא מש� וא� רוצה לבלות זמ� הול� לחדר השינה
ת רבבות "כ בשו"וכ. אכילהידליק בחדר השינה שמיוחד יותר מבחדר ה, דכיו� דחדר השינה מיוחד לה� יותר מבחדר האכילה שיש ש� הרבה בחורי�) פג' סי

 �דא� חדר האכילה וחדר השינה במקו� אחד אז יש להדליק ) מח' ז סי"ח(י "ת מנח"וראה ג� בשו. מ פיינשטיי� "בש� הגר) תס אות כט' ג סי"ח ח"או(אפרי

� .בחדר השינה דש� עיקר הבית ויש ש� יותר פרסו

 
א ריש "ראה במג, דלא מסתבר לחלק בי� בעל ואשתו לאב ובניו, הבית נפטרי� בהדלקתו-לוכל הסמוכות על שלח� בע, דהא ה� סומכת על שולח� אביה�183
. שא� אביו ואמו מדליקי� בשבילו במקומו נפטר בהדלקת�) רכט' סי(כ להדיא במפתחות ספר התרומה "שוב ראיתי בתורת המועדי� שמביא שכ. תרעז' סי

א� הבת אינה חוזרת לבית הוריה אלא פע� ' ציו� אבא שאול אות ו שאפי- ב�' ג ר"אמרו של הרהבמ, 440' כר� ב עמ', אור עול�'וראה ג� בספר הזכרו� 
� .עדיי� נחשב בית הוריה לביתה ונפטרת בהדלקת�, לששה חדשי

והוי כמי שיש , יתומשו� דכיו� שאוכל ש� בקביעות הוי זה כב, שהוא בבית אביו -דאז חייב להדליק במקו� האכילה , היינו באופ� שאוכל אצלו בקביעות 184

' אבל א� אינו אוכל בקביעות אינו מדליק רק בביתו אפי). ה"א סק"מג(מ מדליק בביתו משו� חשדא "מ, בתי� שהדי� הוא שמקו� האכילה עיקר' לו ב
 . שעכשיו הוא רק מקו� לשינה

 .אות יט צ"שעה, דמעיקר הדי� הרי הוא בכלל נר איש וביתו, היינו רק א� רוצה להדליק מ� המהדרי� 185
ז בזה דמקו� המיוחד לאכילה הוא עיקר ורק במקו� שמדליקי� בחו$ שאז שיי� חשדא מדליק בביתו שיש� ש� משו� "הט' א וכשי"א ס"ע ורמ"שו 186

 .אבל במקו� שמדליקי� בפני� שממילא אי� חשדא ידליק רק במקו� שאוכל, חשדא



נכו� להדליק כשחוזר  –לבית הוריו לאכול ש� באקראי ויחזור לביתו באותו לילה ' מי שהל� לבית חבירו או אפי) פה
  .189לביתו

  .190ר חנוכה בבית הוריושחוזר לביתו במוצאי שבת אפשר לו להדליק נ' אבל ההול� להוריו לשבת לעיר אחרת אפי

כגו� ההול� לאופרי" שאוכל אצל המחות� ויש� (ההול� לשבת לעיר אחרת ואוכל במקו� אחד ויש� במקו� אחר ) פו
וא� רוצה בכל , מדי� מהדרי�' צ להדליק כלל אפי"והבעל א, א� אשתו נשארת בבית מדלקת היא בברכה, )במקו� אחר

  .192וידליק א� אפשר במקו� שאוכל ,191ויכול להדליק בברכה זאת להדליק יכוי� שלא לצאת בהדלקת אשתו

א� הול� לבית הוריו ליו� אחד מעת ' או אפי, ב לבית הוריו או לבית חבירו למש� כל ימי חנוכה"מי שהול� הוא וב) פז
  .193לעת כיו� שסועד ויש� ש� א" שביו� אוכל אכילת עראי בביתו אינו מדליק אלא בבית שאוכל ויש� ש� בלילה

א� החופה נערכת בשעות הלילה פטור החת� מלהדליק נר חנוכה בביתו החדשה כיו� , חת� שמתחת� בחנוכה )פח
חייב החת� , א� כשהחופה נערכת בשעות היו� קוד� זמ� ההדלקה, שבשעת זמ� ההדלקה עדיי� היה סמו� על שלח� אביו

  .194להדליק נר חנוכה אחר החופה בביתו החדשה

' ואפי, 195וירו� כל הלילה א� אינו נוסע ע� אשתו יוצא בזה שאשתו מדלקת עליו בביתומי שנוסע ברכבת או בא) פט
�וא� לא , 197וא� נוסע ג� ע� אשתו א� נותני� לו להדליק לפחות נר אחד ידליק אותו ש�, 196שהזמני� אינ� שוי

  .198נותני� לו להדליק ידליק במנורה של חשמל בלא ברכה

  .199ה ידליק במכונית בברכההנוסע במכונית בליל חנוכה כל הליל) צ

        ברכת הרואהברכת הרואהברכת הרואהברכת הרואה. . . . יביביביב
כשרואה נר חנוכה מבר� , באותו לילה וג� אי� מדליקי� עליו בתו� ביתו 200מי שלא הדליק ואינו עתיד להדליק) צא

�כ מכוי� שלא "אלא א, וא� מדליקי� עליו בתו� ביתו אי� לבר� מספק, 201ובליל ראשו� מבר� ג� שהחיינו, שעשה נסי
  .202 ואז מדליק ומבר� לצאת בהדלקת אשתו

                                                                                                                                                                     
 .א"ב סק"מ, קפה אות א' ח סי"דה', א ריש הסי"מג 187
 .א"ב סק"מ, תרעז' ריש סיא "מג 188
שג� מחו$ לעיר אפשר לו לחזור  � הזהאבל בזמ, היינו משו� דאז אפשר לו לחזור לביתו" מי שיש לו דירה בעיר"ז "כ הט"ומש, ב"ז סק"ט, ז"א סק"מג 189

ז "כ הט"יכול לסמו� על הסוברי� דמש מ א� יחזור מאוחר בלילה ויהיה בזה טרחא גדולה ופחות פרסומי ניסא"ומ .דליק בביתונכו� לה, ויחזור ש� ליש�

 . וא� זה בעיר אחרת אפשר להדליק ש�, הוא בדוקא" בעיר"

 
אינו נפקע ממנו די� זה עד שחוזר לביתו ועד אז עדיי� נקרא  -ש "כ אפשר לו להדליק בער"דמשו -ע זו "דכיו� שנעשה ביתו אצל הוריו לשבת זו או למעל190

 ). כב אות ג' עמ(מאי חנוכה ' כ בס"מצאתי אח וכ�, ד"ביתו ויכול להדליק ש� כנלענ
, אול� א� בכל זאת רוצה להדליק יכוי� שלא לצאת בהדלקת אשתו ויכול להדליק בברכה, דהוי אכסנאי שמדליקי� עליו בביתו, צ להדליק"דמעיקר הדי� א 191

ר להדליק נרותיו ולבר� עליה� זמ� מה קוד� שמדלקת אשתו או יראה לשע, ומה טוב שישמע הברכות מפי אחר ויכוי� לצאת בברכותיו ויענה אמ� וידליק
 .בביתה

כיו� שמקו� האכילה נחשב יותר מקו� השתמשות לתשמישו ממקו� השינה ולכ� , המקומות ה� שוי�' א פוסק שמקו� האכילה עיקר כשב"דהא הרמ 192
�  .מדליק ש

כיו� דבמציאות קשה מאוד להדליק , כ במקו� השינה"שאפשר להדליק ג שמעתי דהוא מורה) ב"ק נייטרא ווימ"אבד(יצחק מאשקאוויטש ' ג ר"ומהרה

 .במקו� האכילה כשהוא מתאכס� ויש� במקו� אחר

 
. כ האידנא שההיכר לבני ביתו וכיו� שישני� ש� בני ביתו ש� ידליקו"וטעמו כיו� דאי� שו� אד� בביתו למי ידליק וכש, ח ש�"ה במקו� בש� פר"ל ד"ביה193
כיו� דהטע� שכתב הוא משו� דאי� לו למי להדליק כיו� דאי� שו� , ה א� הול� ש� רק ליו� אחד"מ ה"ב שהול� לש� לכל ימי חנוכה מח כות"שהפר' ואפי

 ).יז אות כה' במבקשי תורה גליו� חי עמ( ז אויערב�"פ ג� הגרש"שוב ראיתי שכ. כ טע� זה שיי� ג� כשהול� רק ליו� אחד"א, אד� בבית
שילכו אחר החופה לבית�  ז אויערב�"ו סעי" ס מביא בש� הגרש"הנשואי� כהלכת� פט' ובס, ש אלישיב"בש� הגרי) ד"ו ס"פט(בית חתני� ' כ בס"כ 194

 . כ ידליק החת� נרות חנוכה ושוב חוזרי� לבית החתונה"החדשה ויאכלו ש� סעודה קלה כדח לקבוע דירת� ואח
 .להשתת" בפרוטה כיו� דנפטר בהדלקת בני ביתודא� אשתו מדלקת בביתו אינו מחויב להדליק או , כדלעיל 195

 
, ח"ש עדיי� שבת אצל הבעל יצא יד"א� בשעה שאשתו מדלקת עליו בביתו במו' דאפי) ה וכבר"ר באד' במבקשי תורה גליו� חי סי( ז אויערב�"כ הגרש"כ196

 .מפקפק בזה) יז-ט אות טו"פל(אהל� באמית� ' אול� בס. )קיט' ו סי"ח(ת משנה הלכות "כ בשו"וכ, כיו� שא" היא שייכת במצוה זו והדלקתה הוא כדי�
 .קמו במי שנוסע ברכבת כל הלילה כיו� דמשל� בעד הנסיעה הוי כשוכר בית ומדליק ש� בברכה' ד סי"� ח"ת מהרש"שו 197
להדליק נר למש� חצי שעה  א"שכתב דא� א) ג הערה ג"ט ס"פל(אהל� באמית� ' וראה בס. נח' ו בקונטרס העלעקטריק סי"ת באר משה ח"כ בשו"כ 198

 .א באחרי�"בעצמו כשא' ידליקנו בלא ברכה ויכבנו מיד אפי
שמסתפק בזה כיו� דאינו גובה עשרה ולא רוחב ) ה"ט ס"פל(אהל� באמית� ' וראה בס. כיו� דביתו עכשיו הוא במכוניתו) פז' ז סי"ח(ת משנה הלכות "שו 199

מ נקרא דירת "א כיו� שמ"א על ד"ח לא בעי בית של ד"כותב דבנ) ז"ה ולפי"ר בד' קשי תורה גליו� חי סיבמב( ז אויערב�"אול� הגרש. ארבעה לא נחשב לבית
דאי� ' כ במכונית שיש בה עשרה טפחי� אפי"א, ש"כיו� דבזה הוי דירה סרוחה ולא יועיל עיי, ע א� אי� בה עשרה טפחי�"אול� נשאר בצ, ח"עראי וסגי לגבי נ

 .קא יכול להדלי"א על ד"בה ד
 . ה"תרעו סק' ב סי"מ, כ על ההדלקה"כ לא יבר� על הראיה כיו� דיכול לבר� אח"אבל א� ידליק אח 200



  .203א� שמע הברכות ממי שהדליק ונתכוי� לצאת אינו מבר� כשרואה) צב

וא� עדיי� לא ביר� , אינו מבר� עוד פע� שהחיינו, הגיע לביתו' או ג' כ בליל ב"ואח, א� ביר� על הראיה שהחיינו) צג
כשמדליק , ו שמדלקת עליו בביתווא� לא ביר� על הראייה כגו� שסמ� על אשת. 204שהחיינו אז מבר� בשעת ההדלקה
  .205בשאר לילות אינו מבר� שהחיינו

  .206כ כשרואה עוד"יכול לבר� אח, א� לא ביר� על הראייה מיד כשרואה' אפי) צד

        מגיפת הקורונהמגיפת הקורונהמגיפת הקורונהמגיפת הקורונהבזמ� בזמ� בזמ� בזמ� הלכות הנוגע הלכות הנוגע הלכות הנוגע הלכות הנוגע . . . . יגיגיגיג

וא� אי� לו . יוצא בהדלקתה –א� אשתו מדלקת בביתו , ל חולה בבית הרפואה ואינו יכול להדליק ש�"שהוא ר מי) הצ
א "י טוא� יוכל להדליק נר לזמ� מוע. 207יק בביתו ויוצא בזה חובת הדלקהליכול למנות שליח שיד –אשה שתדליק בביתו 

  .208נובכ יכ"ידליק בלא ברכה ואחש

ידליק פנס ע� נורה ע� להט אשר , ואינו יכול להדליק ש� מי שהגיע למדינה אחרת והצר� להיכנס לבידוד בבית מלו�) צו
  .טלזמ� מוע' ממש אפידליק נר שיי� כדאי להוא� . 209יכול ג� לבר�א ש"יואז , חצי שעה ידליק

ימנה אחר להדליק בדלת חדרו והוא יכול לבר� על הנרות א� , מי שחולה ואינו יכול לירד ממטתו להדליק נר חנוכה) צז
  .211א יזיזו את המנורה ממקומהילדיק החולה ליד מטתו ול –וא� אינו יכול לראות . 210הוא רואה את ההדלקה

  .212נר חנוכה מותר לו להשתמש לאור ,כנהסחולה שאי� בו ) חצ

  . 213מעריב בברכה כמו בבית הכנסת רגיליכולי� להדליק נר חנוכה לפני , ציבור המתפללי� בחו$ בגלל המצב) טצ

עשרה אנשי� והשאר והשנה רוצה להדליק ע� אנשי� בודדי� בלי , שליח שמדליק במקומות ציבוריי� בברכה) ק
, כול� בהאוטו שלה�' אבל א� יהיה ש� עשרה אנשי� אפי. 214אי� להדליק בברכה –י שידור זו� וכדומה "ישתתפו ע
 .אפשר לבר�

  

                                                                                                                                                                     

 
 .ע ש�"שו, בא להדליק אינו חוזר ומבר� שהחיינו' או ג' כ בליל ב"וא� אח. ג"תרעו ס' ע סי"שו201
תרעו דמבר� רק א� אי� מדליקי� ' כ בסי"וזה סותר למש. בברכה א� מדליקי� עליו בתו� ביתו מדליק' א שאפי"ג כותב המחבר והרמ"תרעז ס' ע סי"בשו 202

אלא , לכ� לדינא אי� לבר� כשמדליקי� עליו בתו� ביתו. ח או לא"והאחרוני� מאריכי� לתר$ זאת ולחלק בי� א� הוא במקו� יהודי שרואה נ. עליו בתו� ביתו
 .ג"ג ותרעז ס"תרעו ס' צ בסי"ושעה ב"ז במ"ראה כ, כ שמכוי� שלא לצאת בהדלקת אשתו ואז מדליק ומבר�"א

 .ס בדבריו"ומסיי� ואפשר שיש ט, ה שלא כתב כ�"� בשבת בש� הרא"ד מביא בש� החידושי הר"ובחוה. ח"ב הב"כ 203

 
 .ג"תרעו ס' ע סי"שו204
 .ות יבצ א"הובא בשעה, ח מודה לזה ולא כתב אלא לשיטתו הקודמת"ר דג� הב"וראה בא. ז"ב סק"מ, ח"ב ולא כהב"א ש� סק"מג 205
 .נו אות ז' מאי חנוכה עמ 206
  .מו' קיא סי' עמ) י רוטה"להגר(מאי חנוכה  207
 
  . יד' עד סי' וראה ג� מאי חנוכה עמ. ט"ג ס"נטעי גבריאל פי208
209
  ).רפג' עמ, ג"ו ס"חנוכה פט(א בהליכות שלמה "הגרשז 
  .א"ה סי"ג פל"נט 210
211  �  ..תובש� בעל שמירת שבת כהלכ) א"תרעה סק' א סי"ח(נשמת אברה
  .ו"א סק"תרעב א' ג סי"פמ 212
אבל צריכי� לוודא . א� אינו מקורה דלא גרע מכותל המערבי' ואפי, ד מכיו� שהציבור קבעו להתפלל ש� לתקופה ממושכת הוי כבית הכנסת"כנלענ 213

  .שהרוח לא תכבה אותו
א "ה ויש שמבאר שיטת המג"ל ש� ד"וראה בביה. בלא עשרה ז דאפשר לבר� ג�"ב סקמ"א ש� והמשנ"י והחיי"תרעא סק' א סי"כ במג"ואינו דומה למש 214
  . אבל בנדוננו לא יהיה א" פע� מני� אנשי� ביחד ולכ� אי� לבר�, דש� בהמש� הזמ� יגיע מני� אנשי�. ש"עיי


