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 חנוכההלכות 

 קודם הדלקת נרותת ביער

מהאשכנזים הנוהגים להדליק נרות חנוכה קודם יש ואמנם להקדים תפלת ערבית להדלקת נרות חנוכה. ש י

ב "סי' תער)הובא בכף החיים וכך מנהג הספרדים להדליק נרות חנוכה אחר ערבית. אולם תפלת ערבית. 

 . 1(א"אות י)ט ", וכן הובא בספר חידושי דינים מרבני ירושלים הקדמונים משנת רס(ה"סק

 ההדלקהזמן 

 .2שקיעהוזה העיקר להלכה, ודלא כהסוברים להדליק נרות חנוכה ב .נרות חנוכה בצאת הכוכביםמדליקים 

 זמן ההדלקהוף ס

היינו אולם כתב שאם לא הדליק בחצי שעה הראשונה, לא ידליק עוד.  (ה"ד מהלכות חנוכה ה"פ)ם "הרמב

ום העולם הולכים ובאים גם בשעה מאוחרת, ולכן גם אם יכאך בזמנם שאחר חצי שעה כלתה רגל מן השוק. 

כתב שרק  (ב"ב ס"סי' תער)מרן בשלחן ערוך וגם יק בצי שעה הראשונה, מדליק והולך כל הלילה. להדל

 .3לא הדליק, מדליק והולך כל הלילהזה הזמן ולכתחלה מדליק בחצי שעה הראשונה, אבל אם עבר 

 ההדלקה ברכות

של חנוכה ויש אומרים "האשכנזים יש אומרים ואצל  ."חנוכה של"ואין אומרים  "להדליק נר חנוכה"יברך 

מנר של ולאפוקי )המצוה כולה זה הנר, ולכן הנר נקרא חנוכה. כי ל. לומר ללא תיבת שוהעיקר . "שלחנוכה"

בן הרב ו .(, אלא יש בה מצוות והנהגות רבות, ששם השבת אינה הנר"להדליק נר של שבת"שבת, שמברכים 

מפני שיש שם קדוש , "של"כתב טעם נוסף להשמיט תיבת ( ב"א פרשת וישב הלכות חנוכה ה"ש)איש חי 

 .4"להדליק נר חנוכה"יבות ז בראשי ת, והוא נרמ"נחל"הנקרא 

 כל הברכות ואחר כך ידליקיברך 

כאותם ודלא , ולאחר מכן ידליק. "שהחיינו"ו "שעשה נסים", "להדליק נר חנוכה"שלושת הברכות ברך י

 עשה נסים ושהחיינו. שומדליקים, ואחר ההדליקה מברכים  "להדליק נר חנוכה"לברך ברכת שנוהגים 

 .5רק בדורות המאוחרים יותרוהונהג השמש לא נתקן בזמן הגמרא. נר 

 אחר הדלקת נר אחד "הנרות הללו"אמירת 

                                                             
 .('יב אות "ה וישב תשפ"פרגליון )בית נאמן  1
 .('יב אות "ה וישב תשפ"פרגליון )בית נאמן  2
 .('יב אות "ה וישב תשפ"פרגליון )בית נאמן  3
 .(ב", יא"יב אות "ה וישב תשפ"פרגליון )בית נאמן  4
 .(ג"יב אות "ה וישב תשפ"פרגליון )בית נאמן  5
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 שליט"א ש הישיבהמרן רא מופת הדור פסקי
 תשפ"ב כסלוד "כ – ג"יגליון 

 ממקורות נוספים מכתבי מרן בתוספת מעט נופך -מלוקטים מהשיעור השבועי האחרון הנדפס בגליון "בית נאמן" 
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הנרות,  ודלא כאותם שאומרים שרק אחר שיגמור להדליק כלוכו'.  "הנרות הללו"שהדליק נר אחד, יאמר אחר 

 .6"הנרות הללו"יאמר 

 משמאל לימיןהדלקה 

 (ב"ו ע"יומא דף ט)בגמרא אמרו כי משמאל לימין.  הנרותמדליקים ת הנר הדש, ולילה מתחיל להדליק אבכל 

ימין מבזה הפוסקים, יש אומרים שדרך ימין פירושה ונחלקו  כל פונות שאתה פונה לא יהיו אלא על דרך ימין.

( ז"ח סי"הלכות ברכת כהנים סימן קכ)חדש והפרי , ויש אומרים דרך ימין פירושו משמאל לימין. לשמאל

 .7לימיןהכריע שהולכים משמאל 

 הנרותמספר 

שיהיו כל אנשי הבית מדליקין נר  ,מנהג פשוט בכל ערינו בספרד(: ג"ד מהלכות חנוכה ה"פ)ם "הרמבכתב 

בין  .עד שנמצא מדליק בליל שמיני שמונה נרות ,ומוסיפין והולכין נר בכל לילה ולילה ,אחד בלילה הראשון

ו בתוך הילדים רוצים להדליק נרות חנוכה, ידליקואם ד כאן. ע ובים בין שהיה אדם אחד.שהיו אנשי הבית מר

 .8ספר בני הביתהפונה לרשות הרבים ידליק נרות רק כמ ןהבית, אך על המרפסת ובחלו

 על יד קטן ההדלק

ואמנם הם הידור מצוה. ושאר הנרות  ,ורק נר אחד הוא חיוב .אינם חיובלתת לקטנים להדליק הנרות שמותר 

העיקר אולם מנין הלילות, לפיכך נחשבים כל הנרות כחובה. יש אומרים שכיום שכולם מדליקים כמה נרות כ

 .9הלהידור מצויוב והשאר אינם אלא להלכה שרק נר אחד הוא ח

 עליון מזמור יושב בסתרקריאת 

יושב "ומזמור  "ויהי נועם"נוכה, וקוראים הדלקת נרות חנוכה, יושבים מחצית השעה סמוך לנרות החאחר 

 .10שבע פעמים ,(א"פרק צתהלים ) "בסתר

 הנרות אחר חצי שעהכיבוי 

 .11ולא ישאירו הנרות דולקים ,תת הנרוא יכבו יכים לצאת מהבית,חצי שעה מזמן הדלקת הנרות, אם צראחר 

 אם מתאחר מעט לאבהמתנה 

ימתינו לו אשתו וילדיו ולא ידליקו נרות החנוכה עד מעט מלשוב לביתו בימי החנוכה, מתאחר  האבאם 

 .12יאמר לאשתו שתדליק נרות החנוכה אם האב מתאחר הרבה,ורק שיבוא וידליק. 

 נרות חנוכה בבוקרהדלקת 

פרשת )והר זואכן דעת ה. (ב"נהר מצרים דף נ' סע) נרות חנוכה בבית הכנסת גם בבוקר להדליק נוהגיםיש 

שהכהן היה מדליק הנרות במנורה בית ( ג"ג מהלכות תמידין ומוספין הי"פ)ם "הרמבו (ב"ח ע"אמור דף פ

מי שנהג כך , ולהדליק נרות חנוכה גם בבוקר ה בתי כנסת של הספרדיםבכמ והגנ זהועל פי המקדש גם בבוקר. 

                                                             
 .(ג"יב אות "ה וישב תשפ"פרגליון )בית נאמן  6
 .(ו", טד"יב אות "ה וישב תשפ"פרגליון )בית נאמן  7
 .(ה"אות כט "רלגליון )בית נאמן בשם  8
 .(ה"אות כט "רלגליון )בית נאמן בשם  9

 .(ז"יב אות "ה וישב תשפ"פרגליון )בית נאמן  10
 .(ז"יב אות "ה וישב תשפ"פרגליון )בית נאמן  11
 .(ח"יב אות "ה וישב תשפ"פרגליון )בית נאמן  12
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אבל אנחנו לא נהגנו בזה, כיון שכל זה בנוי על הרמב"ם שיש בו פירושים וקשה לבין אותו כפשוטו, במנהגו. ,  ימשיך

 .13לכן אין צורך בדבר הזה

 נרות חנוכה ברשות הרביםהדלקת 

הדין ומעיקר  .והמפורסמים בעולםקומות הגבוהים ד, להדליק נרות חנוכה במ"טוב חידשו חסידי חבמנהג 

ת ביומי ניסא, אך יתפללו שם תפלת עררשאים לברך על הדלקת הנרות שם, הואיל ויש בהם הרבה פרס

אלא מפני לא נזכר שהיו מדליקים בבית הכנסת, בגמרא ו התפלה ידליקו נרות חנוכה בשמחה. במנין, ואחר

 .14בזה פרסומי ניסא מדליקים בברכה שיש

 ת משמאל לימין"סכמה בקריאה 

בחנוכה, וכן בראש חודש טבת שחל בשבת שקוראים בשלשה ספרי גון קוראים בכמה ספרי תורה, ככאשר 

שקוראים תחלה בספר התורה  "אלגריבא"המנהג בבית הכנסת חודש וחנוכה,  תורה לקריאת השבוע וראש

 .15ולאחר מכן בספר התורה הימני יותרהשמאלי ביותר, 

 חנוכיההשם 

ך לומר בזה וסוברים שצרים ייש מפקפקואמנם . "חנוכיה"המאוחרים החלו לקרוא לנרות החנוכה בשם בדורות 

ין ביניהם חבעל מנת להלפיכך שהוא הכלי,  "חנוכה"ויש  ,"חנוכה"מאחר וגם החג עצמו נקרא חנוכה, אבל 

 .16כר בשם חנוכיה רק חנוכהמקום בספרים הקדמונים לא נזכל מוקוראים לכלי חנוכיה. 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                             
 .אות יג( רלז גליון)בית נאמן שם ב 13
 .(ז"טב אות "ה וישב תשפ"פרגליון )בית נאמן  14
 .(ו", טד"יב אות "ה וישב תשפ"פרגליון )בית נאמן  15
 .(ז"הערה יב "ה וישב תשפ"פרגליון )בית נאמן  16

  נכתב ונערך בחסד ה' עלי

 ע"ה יצחק מאזוז ס"ט 

 לשלוח למכון "הלכות מעשיות"  ניתן הערות והארות יתקבלו בברכה

 הגאון הגדול הרב מצליח חי מאזוז שליט"אמורנו ראשות ב
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