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 בן גורג'יה זצוק"ל עובדיה יוסףהעלון מוקדש לע"נ גאון עוזנו עטרת תפארת הפוסקים מרן רבנו 

חנוכההדלקת נרות ות הלכ

 :נושאי השיעור

שמתארח וחוזר לביתו, היכן  מי. המתארח בבית אחר בימי החנוכהדין חשיבות שינון הלכות חנוכה, וכל התורה. 
אפשר . במקום שמתפללים ערבית אפשר להדליק נרות חנוכה. צריכה ביתמצות ההדלקה המחלוקת אם שורש ידליק. 

צורת ההדלקה. גובה החנוכיה מעיקר הדין,  .לכתחלה ידליק בבית עם המשפחה. לזכות את השמן ולהדליק עליהם
מה גבוהה אך יש בנינים כנגדו. להוסיף בפרסום ולהידור מצוה. עדיפות במקום הנחת החנוכיה. המתגורר בקו

הנס. גדר החיוב במספר הנרות. נאנס ולא הדליק יום אחד נרות חנוכה. שתי נרות ביום השלישי, כיצד ינהג. 
מחלוקת הרמב"ם והתוספות בהדלקה. מנהג הספרדים והאשכנזים. מנהג האשכנזים אינו כהרמב"ם לגמרי. 

ם נוספים ני החנוכיה אינם כמו קני המנורה. תירוציהדלקה באקווריום. ק הדלקת חנוכיות לילדים ספרדים.
 לקושיית מרן הבית יוסף.

את  סבירנא. נאמר כמה דברים בהלכות חנוכה, 
עיקרי הדינים ונוסיף כמה דברים. צריך לדעת 

אף על פי שנדמה לנו  שחשוב לחזור על ההלכות,
 . 1מיד לחזור ולשנןשאנו יודעים את ההלכות, ת

                                                             
צריך לחזור ולשנן את כל התורה, כל ימיו בעמוד והחזר  1

אם לא חוזרים עליהם אדם והלכות שימושיות, קאי. בפרט ב
וגם גדולי הדור חוזרים על התורה  עלול לשכוח פרטי דינים.

בכל שנה חוזר על כל  מרן ראש הישיבה שליט"א כל הזמן.
יש חי מתחילתו ועד סופו, למרות שרובו הלכות הבן א

חומש, למרות וחוזר גם על פירוש רש"י על ה מצויות וידועות.
 שהוא בקי בו בעל פה.

 ,פעם אחת היה בחור בישיבה )שהיום הוא משגיח בישיבה
הרב מיכאל סגרון שליט"א(, שאמר שהוא ידיד נפשי הגאון 

על כל רש"י רוצה ללכת למרן ראש הישיבה ולהיבחן אצלו 
באותו היום שחשבתי על זה, היתה  ,פריעל התורה. והוא ס

שיחה בישיבה ממרן ראש הישיבה, והרב שאל שאלה על 
כוונת רש"י במקום מסויים בתורה, ואחרי שהסביר את 

"ואל תתפלאו על השינוי בלשון של רש"י, כי כוונתו אמר 
דרכו לכתוב ככה, ויש לזה שש עשרה דוגמאות בפירוש 

. אני שמעתי והתחלתי לחשוב בראשי י על התורה"רש"
איפה יש שש עשרה דוגמאות של זה? לא זכרתי אפילו 
דוגמא אחת. ואני בקי ויודע את רש"י טוב עד שהתכוונתי 
לבוא ולבקש שהרב יבחן אותי. והנה מרן ראש הישיבה 
התחיל להגיד את המקורות ברש"י, ואז התברר לי שאני 

                                                                                                    
תב אותה המלה, ואילו כוונת מרן חיפשתי מקומות שרש"י כ

ראש הישיבה היתה לאותו תוכן ורעיון של הדברים, וזה 
נמצא בשש עשרה מקומות בתורה. אבל למצוא דבר כזה זה 
מעל בינת אדם, כי אני יכול להגיד מה רש"י פירש כאן ומה 

המלים, אבל פירש שם, ולזכור מקומות שהוא חזר על אותן 
ום אחר פירש אחרת רק שזה ובמקך במקום שרש"י פירש כ

דרכו של  ךשכמזה ללמוד קשה  – אותו סגנון של הדברים
 . רש"י

מתי ראש הישיבה התחיל ללמוד פירוש רש"י? כאשר היה ו
ילד קטן הם היו קוראים בבית הכנסת פרשה בתרגום אחרי 
תפלת שחרית ביום ששי, והקריאה שלו היא מאד מאד 

א קורא בממוצע מהירה, ועם כל הטעמים והדיוקים הו
פעמיים מקרא  , וזה כוללשלושים וחמשה פסוקים בחמש דקות

ח ותרגום עם הטעמים וכל הדיוקים דגש קל ודגש חזק שוא נ
תעשו חשבון בפרשה שלימה, ושוא נע, והוא ילד בן שבע! )

יוצא שהוא גומר את כל הפרשה עם הטעמים שלה בערך 
א מבית רבע שעה(. אבל מה חושב ילד קטן? אם אני אצב

הכנסת אנשים יגידו שהבן של הרב קורא רק חצי פרשה, כי 
הם לא יודעים שאני קורא מהר, אז הבין שהוא צריך 
להתעכב עד שהרבה אנשים יסיימו וייצאו מבית הכנסת. 
אבל מה יעשה בינתיים? זה הזמן ללמוד רש"י. וככה בשעה 
שכולם קוראים עדיין את הפרשה הוא קורא את רש"י ומחדש 

 ועם כל זה . זה משהו מיוחד.זה ילד קטן בן שבעיו וכו'. על
כל שנה ושנה הוא לומד רש"י מחדש, וגם לומד בן איש חי 

 מחדש, כי כמה שהן הלכות מצויות צריך לחזור עליהם. 

 

 

 הלכות מעשיות
 שליט"אחי מאזוז -מצליחשיעורו של מורנו הגאון הרב 
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 המתארח בבית אחר בימי החנוכה

אדם שמתארח בבית של הורים או חברים וכיו"ב 
אם משפחתו בחנוכה, והגיע זמן הדלקת נרות חנוכה, 

שם בבית. והוא  מר להם שידליקויא ,בביתונשארים 
אבל מה הדין אם יוצא בזה ידי חובה. )סי' תרע"ז ס"א(. 

אצל ההורים או מתארחים הוא ואשתו וכל בני ביתו 
ואוכלים אצלו, האם באופן כזה יכול אצל חברים 

)סימן תרע"א סק"ב(  "זהטלהדליק נרות חנוכה או לא? 
ישן שם, ול שחתן האוכל בבית חמיו מהרש" הביא דברי

לעצמו משום מהדרין, שהרי הוא איש וביתו, גם דליק י
להדליק במקום שישן.  ואם ישן בבית אחר פשוט שחייב

נגד דברי הרשב"א  שהדברים הללועליו, עיר "ז הוהט
. ולכן דעת הטורי זהב שצריך להדליק במקום הסעודה

 שידליק נרות חנוכה במקום האכילה. 

נמצא שיש בזה מחלוקת, לדעת הט"ז מקום האכילה 
 עיקר, ולדעת מהרש"ל מקום שינה עיקר. 

שדעת מרן  לה למשה )ח"ב סימן נ( כתבו"ת תפובש
. אבל בחזון עובדיה )עמ' והרמ"א שמקום אכילה עיקר
 קנה( כתב שמקום שינה עיקר.

 מי שמתארח וחוזר לביתו, היכן ידליק?

"כ חוזר חזרה אדם שרק מתארח לסעודה ואחאבל ב. 
שלא ידליק במקום  שמודה)שם(  הט"זכתב , לביתו

האכילה, כיון שהוא נמצא כאן רק שעה אחת ואח"כ 
הוא חוזר חזרה לביתו, ולכן אי אפשר להדליק באותו 

כי זה כאילו הוא עומד בשעת ההדלקה ברחוב  .מקום

                                                                                                    
 בכנס בקהילה שלנו בראשון לציון, הראו קלטת וידאופעם 

ליל הסדר המחיש עריכת  אברהם יוסף שליט"א גאון רבישה
 הרב עובדיה ע"המרן ושלחתי לו הערה שמדברי . סחבפ

במקום מסויים משמע אחרת ממה שעשה שם, ושכן מוכח 
וכו' )ופעם אמרתי לכם את ההערה(. אח"כ  פוסקיםמדברי ה

הוא פגש אותי בברית אחת ובא אלי ואמר לי: ראיתי את 
המכתב והקושיא שלך, ומה שלא עניתי לך זה לא בגלל שלא 

ואל תגיד  כרגע, גלל שאין לי תשובההתייחסתי אלא ב
שטעיתי בזה, כי אני יודע וזוכר בבירור שאבא עושה ככה 
כל שנה, אבל בכל אופן אתה צודק בהערה שלך. לכן אני 
מחכה לפסח שאבא חוזר ולומד את כל הבית יוסף והשלחן 
ערוך והאחרונים בהלכות פסח, ואז כשהוא נמצא בעניינים 

י הופתעתי לשמוע את זה, כי ידוע אני אשאל אותו על זה. אנ
שמרן הרב עובדיה מאד מסודר בלימודים שלו, וכשהוא לומד 

ר לנושא אחר, כי הוא בדרך כלל הוא לא עובנושא מסויים 
שהרב יושב  שמעתיבין הנושאים, והנה פתאום לא מערבב 

ללמוד שוב את הבית יוסף והשלחן ערוך והמגן אברהם 
אבל למדנו פלאות.  והאחרונים הכל מחדש. זה פלא

חשוב  ולכןברורים נכון לשנן אותם.  מהגדולים שגם דברים
 .לחזור גם על הלכות חנוכה

שם את ההדלקה, כי אדם ישים העיר, ולא שייך שיעשה 
סיים חנוכיה ברחוב העיר זה לא מועיל כלל ועיקר. ו

: והגם שראיתי קצת בני אדם בשעה שנמצאים זהט"
בסעודה אצל אדם אחד, שולחים אדם אחר אחר 
נרותיהם, ולוקחים ממנו את החנוכיה ומדליקים אותה 
שם, וסומכים על דברי הרמ"א כאן, טעות הוא בידם. זה 

 "ז.דברי הט

 מצות ההדלקה אינה צריכה ביתאם  המחלוקתשורש 

תפלה שו"ת ב "העמורי ורבי הגאון רבי משה הלוי ג. 
ר שחז"ל סובולגמרי,  ל זהלק עח( ח"ב סימן נ')למשה 

, בממונו ידליק אותם וו בהדלקת נרות חנוכה שאדםיצ
ב שזה יהיה דוקא במקום מסויים או בבית, אלא וחי איןו
)כמ"ש הב"ח סוף סימן  "ברחוב הוא יכול להדליקאפילו "

ביא ראיה לזה, וה. תרע"ז, והובא בשיירי כנסת הגדולה(
הכנסת אפילו שלא  י מדליקים נרות חנוכה בביתשהר

להדליק בבית  תיקנו חז"ל לעשות כך, ומדוע אכן נוהגים
ואחד הטעמים ? יש בראשונים כמה דעות בזה, כנסת

יש אנשים שאין להם בית שהוזכרו בפוסקים, משום ש
והם נמצאים בבית הכנסת, וכנראה ישנים במלון של 
גוים שלא יתנו להם להדליק שם נרות חנוכה, אז 

ית הכנסת. וא"כ בשבילם אנחנו מדליקים את הנרות בב
מה זה עוזר שמדליקים להם נרות שואל הרב ע"ה: 

הרי זה לא הבית שלהם כי הם לא  בבית הכנסת?
ישנים שם, וממילא הם לא יוצאים ידי חובה, וזה לא 
מועיל כלל ועיקר. אלא רואים מכאן שאם יש לאדם 
חנוכיה והוא מדליק אותה, יוצא ידי חובה ואע"פ שהוא 

סוף הוא מדליק חנוכיה שזה עיקר לא גר שם, כי סוף 
המצוה. זו דעת הרב, והוא מאריך להוכיח את זה, 
ולדעתו כל הראשונים סוברים כך. )וע"ע במכתבים 

  שבסוף הספר סימן יא(.

מביאים שזו מחלוקת וחולקים בדבר הזה, ויש 
בראשונים. ולפי דעת התוספות במסכת סוכה )מ"ו ע"א( 

דם ואחנוכה צריכה בית, ועוד ראשונים, הדלקת נרות 
כול לעמוד באמצע הרחוב ולהדליק שם חנוכיה. אינו י

מאדאר בס' דמות הכסא ח"ב,  ג רבי אליהו"רה)עי' לה
 ובחזון עובדיה(. 

 במקום שמתפללים ערבית אפשר להדליק נרות חנוכה

אולם  לדין? ין הזהמה נרויח מהדעל כל פנים, ד. 
שעושים שם אירוע חתונה או בר מצוה וכיו"ב, ורוצים 

יוסף בשו"ת יביע . מרן הגר"ע להדליק שם נרות חנוכה
אומר )ח"ז סי' נז אות ו'( כתב שאפשר להדליק שם 

כי אם נרות חנוכה, אבל עדיף שיתפללו שם ערבית. 
הראשונים זה כמו שכתבו ז לפחות א ,מתפללים ערבית

שכאן . ואף על פי שמדליקים נרות חנוכה בבית הכנסת
אבל הלילה מתפללים ערבית  ,ממש בית הכנסת אינו
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יכול להדליק שם.  ולכןבית הכנסת, כמו וזה נחשב 
בשבוע שעבר היתה חתונה שהתפללו שם ערבית, והם 

אוחר הסתפקו אם מדליקים שם חנוכיה או לא. באתי מ
ושאלו אותי על זה, אמרתי להם שמדליקים כי 

הסכמתי התפללתם ערבית. אמרו לי: אז תדליק אתה. 
י, כדעת מרן הגר"ע יוסף. וכך דעת מרן ראש והדלקת

הישיבה שליט"א שאפשר להדליק נרות חנוכה באולמות 
ומה, שיש שם פרסומי ניסא, והתפללו שם אירועים וכד

 ערבית. )בית נאמן גליון רפ"ה אות ט"ו(. 

 אפשר לזכות את השמן ולהדליק עליהם

 אינופלה למשה )שם( תשו"ת הרב בלעומת זאת, ה. 
אם , תירה מכךיותולה את זה בתפלת ערבית כלל. 

יודע בוודאות שיש שם אנשים שלא הדליקו נרות  דםא
יכול לזכות להם את השמן הרב סובר ש ,חנוכה

, והם יוצאים ידי חובה. למה? כי והפתילות שידליקו בזה
 חנוכה לא צריכה בית. 

וחות וזה נפקא מינה להרבה אנשים שיש להם לק
, אז הוא שואל: האם אני אדליק שם במסעדה וכיו"ב

נרות חנוכה? התשובה היא שאתה יכול לזכות את 
השמן לכל האנשים החילונים שם שבוודאי לא מדליקים 

אבל )ידליק, לאחד מהם שיועדיף שיאמר ותדליק להם, 
די ויוצאים בזה י, (מישהו אחר יכול להדליק בשבילםגם 

חובת נר חנוכה לפי דעת הרב תפלה למשה שחנוכה 
אינה צריכה בית. וגם לפי החולקים שאינו יכול לברך, 

 מכל מקום יש כאן מצות פרסומי ניסא. 

 לכתחלה ידליק בבית עם המשפחה

וכל זה אינו אלא כדי לזכות את הרחוקים בתורה ו. 
אין אבל לכתחילה ות נר חנוכה. ומצוות, שיזכו במצ

למה אני להדליק בחנות על מנת לצאת ידי חובה. 
את זה? כי לפעמים אדם דתי חרדי נמצא בחנות  מדגיש

שלו, ואחרי שגומר הכל הוא מתכוין ללכת לבית שלו 
ורוצים ולהדליק נרות חנוכה, והנה באים אנשי חב"ד 

להדליק נר חנוכה )מישהו אמר לי שחב"ד מסתובבים 
בלילות חנוכה מחנות לחנות, וכל שליח מדליק שמונים 

הם מברכים את הברכות,  בכל חנותוחנוכיות כל לילה. 
רוקדים קצת ועוברים לחנות הבאה. ואותו דבר גם 
בתיכונים שעושים את זה ביום בלי ברכה(. צריך לדעת 

בית, כי ההדלקה בחנות זה לא שהוא צריך להדליק ב
צריך להדליק בבית במקום שלמעשה כ"כ פשוט, 
, וגם לכתחלה צריך שבני הבית יהיו שמתגורר שם

נו יכול איואפילו אם סמוך למדליק בשעת ההדלקה. 
 .יותר מאוחרתבשעה הכוכבים אלא  להדליק בצאת

ולכן לכתחילה חנוכה "נר איש וביתו", כלומר תדליק 
לתת לחסידי  בבית ולא בחנות. אבל אם אתה רוצה

אבל לא בשביל לצאת חב"ד להדליק בחנות, שידליקו, 

כוין לצאת לא יונס, ידי חובה אלא כדי שיהיה פרסום ה
 בברכות כלל.

 צורת ההדלקה בכל יום

מצוה להניח את נרות החנוכה בצד שמאל של ז. 
הפתח, על מנת שתא מזוזה מימין ונר חנוכה 
משמאל, ויהיה מוקף במצוות. וצריך להקפיד מאד 
שתהא החנוכה צמודה לפתח, וכלשון רבותינו )סי' 
תרעא ס"ז( "טפח הסמוך לפתח". מהו סדר 

חר ההדלקה? יש שתי הלכות. הלכה ראשונה, שא
הברכה מדליקים את הנר החדש של אותו יום. 
ואחר כך את יתר הנרות, כי הנר הנוסף מורה על 
הנס, שהרי בתוספת הימים נתווסף הנס. הלכה 
נוספת, שתמיד מדליקים משמאל לימין. )סי' תרעו 

 ס"ה(.

כיצד נוהגים לשלב את שתי ההלכות הללו? יעמוד 
מול החנוכיה )באופן שמתכוין לעמוד בשעת 
ההדלקה(. ואין חילוק בין אם החנוכיה בפתח מחוץ 
לבית, או בתוך הבית, ובין אם החנוכיה מחוץ 
למשקוף או תחת המשקוף. הכלל הוא פשוט: ישים 
לב שביום הראשון ידליק את הנר הימני ביותר של 
האדם. וביום השני הנר החדש יהיה שמאלי יותר, 

ני ויתחיל להדליק אותו ולאחר מכן יפנה לנר הימ
 יותר.

אדם שמדליק את החנוכיה במרכז השלחן, ובעל 
הבית עומד בצד אחד ובני ביתו בצד השני של 
השלחן, ידליק מצד שמאל לצד ימין שלו. )אבל 
בעיני משפחתו נראה שמדליק מצד ימין לצד 
שמאל(. ואם הוא יעמוד בצד השני של השלחן 
וידליק את החנוכיה משם, אז יצא שהוא ידליק את 

 ה להיפך. החנוכ

 שמניח את החנוכיה בפתח הבית "מחוץ לפתח" מי
ביום הראשון ידליק את הנר הסמוך , )מצד שמאל(

לפתח, וביום השני מניח נר סמוך אליו ובו הוא 
מתחיל להדליק, ואחר כך את הנר שהדליק אתמול. 
עד שביום השמיני מתחיל להדליק את הנר הרחוק 

שתי ביותר מהפתח. ועל ידי כך מקיים את 
ההלכות הנ"ל, א' הוא מדליק תיכף אחר הברכה 
את הנר החדש, ומדליק משמאל לימין. אבל אם 
מניח את החנוכיה סמוך לפתח "בתוך הבית", לפי 
הכללים הנ"ל, יוצא שההדלקה תהיה להיפך. וכך 

(: יניח ש"א פ' וישב ס"דכתב הרב בן איש חי )
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בלילה הראשון את הנר בקצה מנורת החנוכה, 
הרחוק ביותר מן הפתח, ובליל שני יניח נר שהוא 
בצדו שיהיה קרוב לפתח יותר מן הראשון, השני 

ובו יתחיל להדליק. עד שנמצא בליל שמיני אותו 
נר הנוסף יהיה סמוך לפתח ממש, ובו מתחיל 
להדליק כדי שיפנה לצד ימין בהדלקה בכל לילה. 

 עד כאן.

יש שהבינו שהרב בן איש חי מדבר גם על מי 
ליק מחוץ לבית, ומדליקים את הנר הרחוק שמד

ביותר, וביום השני מניח נר סמוך אליו ומדליק 
משמאל לימין. אבל זה לא נכון, כי צריך להדליק 
את הנר הנוסף תחלה. וכמו שכתוב בשלחן ערוך 

 )סי' תרעו ס"ה(. 

 להידור מצוה –גובה החנוכיה 

מדוע תולים את המנורות בתקרת הבית? כל  ח.
צים להחליף מנורה צריך לעלות על סולם, פעם שרו

למה לא שמים את המנורות בקירות? וגם תאורת 
הרחוב תולים על עמודים גבוהים ביותר עד 
שכאשר רוצים להחליף מנורה צריכים מנוף, למה 
תולים כל כך גבוה? הסיבה פשוטה, שכאשר 
התאורה במקום גבוה יותר, האור מתפשט למקום 

ם שהיו משתמשים בנרות רחב יותר. ולכן גם פע
היו מניחים אותם במקום גבוה בבית. ולכן במסכת 
שבת )דף כ"א ע"ב( אמר רבא נר חנוכה מצוה 
להניחו למטה מעשרה טפחים )שמונים ס"מ(, 
וכאשר יש נר כל כך נמוך זה ניכר שהודלק לנר 
חנוכה ולא בשביל תאורה. והאמת שיש בזה גם 

חיים )סי' סוד על פי הקבלה, כמו שכותב בכף ה
תרעא אות מח( בשם האר"י ז"ל. ובבן איש חי 
כותב שבכל זאת לא יניח נמוך מאד, אלא מעט 

 מעל שבעה טפחים )חמשים ושש ס"מ(.

 מעיקר הדיןגובה החנוכיה 

כתב מרן השלחן ערוך )סי' תרעא ס"ו, על פי . ט
: יש להניח את הנר דברי מהר"ם מרוטנבורג

על הקרקע או  למעלה משלשה טפחים, כי אם יניח
סמוך לקרקע, לא ניכר שהניחו שם במתכוין אלא 
מחמת איזו סיבה עזב אותו לרגע על הרצפה. 
ומכל מקום בדיעבד יצא, וכמו שכתב הפרי חדש 
והאחרונים שם. יש חנוכיות מכסף בגודל ששים 
ס"מ ואפשר להניח אותם על הקרקע, כי כתבו 
האחרונים שהולכים אחר גובה השלהבת )שער 

ון אות לג בשם הפרי מגדים(, ובפרט שעל הצי
החנוכיה הוא שם כוסיות שמן )או נרות(, ואם כן 
אף על פי שהחנוכיה מונחת על הקרקע מכל מקום 

 נרות החנוכה מונחים מעל שלשה טפחים.

יש עוד הלכה: אם מניח את נרות החנוכה למעלה 
מעשרים אמה לא יצא ידי חובתו )סי' תרעא ס"ו(. 

 י מטר.וזה כתשע וחצ

השבוע אמרו לי שבמגדל עסקים בבני ברק 
במרפסת בקומה התשיעית הדליקו חנוכיה בגובה 
ארבע מטר, לכאורה זה לא בסדר, כי כל קומה 
גובהה כשני מטר וחצי, יוצא שתשע קומות זה 
עשרים ושתים מטרים, ועוד גובה החנוכיה ארבע 

שש מטר. זה הרבה יותר מטר, סך הכל כעשרים ו
אבל להלכה זה מותר גמור, כיון  ה.מעשרים אמ

שאף על פי שאין היכר לרשות הרבים, מכל מקום 
יש היכר לבני הבית ולאנשים הנוכחים שם, כי 
מגובה הרצפה שהם עומדים שם החנוכיה גבוהה 
סך ארבע מטר. וכן אדם שגר בקומה רביעית 
ומעלה ומניח בחלון ביתו הפונה לרשות הרבים, 

מעשרים אמה מרצפת וחלון ביתו גבוה יותר 
הרחוב, בכל זאת יצא ידי חובה כיון שזה בתוך 
הבית, והרי בבית זה לא גבוה עשרים אמה, ולכן 

 זה מותר ללא חשש.

 עדיפות במקום הנחת החנוכיה

ע שיש ענין ש שאלה מה עדיף? הרי ידולא שי. אי
להניח בפתח הבית, ואם אתה יכול להניח בפתח 

ם אתה לא יכול אז הבית החיצוני זה עדיף, אבל א
תניח באחד משאר הפתחים שבתוך הבית, כי יש 
ענין שיהיה מזוזה מימין וחנוכה משמאל וציצית 

"והחוט בקהלת )ד' י"ד( מעליו, ועל זה נאמר 
)הרמ"א שם  המשולש לא במהרה ינתק" בעז"ה

ניח בחלון יאדם שגר בקומות הנמוכות, ולכן  .ס"ז(
עדיף מאשר , וזה שאז בני הרחוב רואים את זה

אם הוא גר )ש"ע שם ס"ה(. והעדיפות שיש בפתח. 
אים את זה, א רובקומות העליונות שבני הרחוב ל

 .יניח את זה בפתח כדי שיהיה "מסובב במצוות"

 המתגורר בקומה גבוהה אך יש בנינים כנגדו

מה הדין אם הוא גר גבוה מעשרים אמה אלא . יא
גבוה שיש עוד בניינים מולו, וא"כ למרות שהוא 

הרי גם השכנים שלו גבוהים ואם יניח בחלון הם 
רואים את החנוכיה שלו. מה יעשה? יש פוסקים 
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שאומרים שעדיף שיניח בפתח הבית כדי שיהיה 
וכך דעת הרב אלישיב זצ"ל ועוד מסובב במצוות, 

ויש אומרים שכדאי להניח בחלון כדי פוסקים. 
יראו את זה, וגם אם לא ברחוב יעברו ששאנשים 

ראו הרי האנשים שמולך יראו את זה, וממילא י
)שו"ת שבט הלוי  יהיה בדבר הזה פרסומי ניסא

בין כך ובין כך יוצא ידי חובה ו ח"ד סי' סב(.
 . יותרף רק מה עדיוהשאלה 

 להוסיף בפרסום הנס

הדליק בפתח הבית, . אם גר בקומה גבוהה ויב
שעברה חצי שעה יכול להעביר את החנוכיה  אחר

. כי אף על פי י להוסיף בפרסום הנסלחלון, כד
שעבר חצי שעה, יש שסוברים שיש בזה מצוה 
)וכמו שכתב המשנה ברורה סי' תער"ב סק"ז, וכיון 
שעבר חצי שעה אין חשש להעביר את החנוכיה, 

וכמו . עיין במנה ברורה סי' תערה סק"ו(
, אפילו שהחבדניקי"ם מדליקים חנוכיה של חשמל

ר הזה, אבל יש בזה ענין שבוודאות אין מצוה בדב
בשלחן ערוך )סי'  של פרסום הנס. וכמו שכתוב

שריבוי הסעודות שעושים בימים האלה  תר"ע ס"ג(
אין בהם מצוה, אבל מ"מ יש בהם ענין של פרסום 
הנס, שעושים רעש סביב המצוה הזאת. ולכן אותו 
דבר מה שמדליקים נרות חשמל. וגם מה 

זה לא יו"ב, שמדליקים חנוכיה בבית הנשיא וכ
בשביל שייצאו ידי חובה בזה, אלא לפרסום הנס 

. ובאמריקה כל שנה חב"ד הולכים בעלמא
 .2ומדליקים חנוכיה אצל הנשיא

 

                                                             
ג'ורג' בוש אמר שאם הרב עובדיה  נשיא ארה"ב בזמנו 2

יתיר לי אני אדליק את החנוכיה, אז שאלו את הרב ואמר 
עולם אז הוא פר אחד בלהם: תגידו לו שכיון שהוא אזרח מס

כמה בינה נר הגבוה ביותר... לגדולי הדור יש חידליק את ה
טובה לשמור על ההלכה ועם זאת ודעת למצוא תשובות 

הרב עובדיה היה בחופה אחת, מרן פעם  לכבד את הבריות.
והיה שם שר אחד מהממשלה, אז רצו לכבד אותו שיהיה עד 
בכתובה, אבל הוא מחלל שבת ואיך יהיה עד?! אז הרב 

איתו ביחד, ואמר לו אנחנו עדים עובדיה קרא למי שהיה 
"אתה עד של וחתמו בכתובה, אח"כ פנה לשר הזה ואמר לו: 

, כלומר אנחנו עדים פשוטים ואתה עד של כבוד. כבוד"
והוסיף בכתובה אחרי חתימות העדים: עד של כבוד פלוני 
אלמוני, ואמר לו לחתום שם... והוא שמח מזה. זו חכמה 

אחד היה על פי ההלכה.  לכבד את הבריות אך הכלגדולה 
 הרב עובדיה ואין שני לו.מרן 

 גדר החיוב במספר הנרות

. אמרו רבותינו במסכת שבת )דף כ"א ע"ב(: תנו יג
רבנן, מצות חנוכה נר איש וביתו. )כלומר מדליקים 

מי החנוכה, עבור נר אחד בלבד כל יום משמונת י
כל בני המשפחה(. והמהדרין נר לכל אחד ואחד 
)כלומר עבור כל אחד מהמשפחה מדליקים נר(. 

בית הלל אומרים יום  –והמהדרין מן המהדרין 
ראשון מדליק אחד, מכאן ואילך מוסיף והולך. בית 
שמאי אומרים יום ראשון מדליק שמונה, מכאן 

ת הלל. ואמרו ואילך פוחת והולך. וידוע שהלכה כבי
רמז על כך, חנוכה ראשי תיבות: ח' נרות והלכה 

(: טעם שםויש לזה שני טעמים בגמרא )כבית הלל. 
אחד, "מעלין בקודש ולא מורידין", ולכן כל יום 
מוסיפים עוד נר נוסף. וטעם שני, "כנגד הימים 

סופרים את הימים היום זה יום שני ים", יוצאה
ים שנעשה נס שנעשה הנס, היום כבר שלשה ימ

 מעורר התפעלות מחדש. וכו', וזה 

 ד נרות חנוכהנאנס ולא הדליק יום אח

הפוסקים כתבו שאם אדם נאנס ולא הדליק יום . יד
אחד מכל סיבה שהיא, כמה נרות ידליק למחרת? 

ואפילו שלא הדליק ביום השלישי לפי אותו היום, 
מדליק ביום הרביעי ארבע נרות, ואין לזה 

כן יתבלבל כל החשבון, יראו שבע תשלומין, שאם 
 נרות דולקים ויחשבו שזה היום השביעי.

 שתי נרות ביום השלישי, כיצד ינהג

. מעשה באחד שנפלה לו החנוכיה ביום השביעי וט
ונשברו לו מספר כוסיות, וכעת יש לו רק חמש 
כוסיות. מה יעשה? מקרים דומים לזה מצויים אצל 

ולפעמים חסר האשכנזים שכל אחד מדליק חנוכיה, 
לאחד כוסות או פתילות וכדומה, כמה נרות ידליק? 

ין באדם שיש הפוסקים דנו בנושא כעין זה. מה הד
לו ביום השלישי רק שני נרות בלבד, האם ידליק 

פוסקים כותבים שידליק רק נר כמה שנים או אחד? 
כי מעיקר הדין חובה להדליק כל יום אחד בלבד, 

ליק שתי נרות כיון רק נר אחד. ואינו יכול להד
בית הלוי שאין זה כמספר הימים. כך כתבו בספר 

כתב סופר ובשו"ת ( עניני חנוכה דף כ"ט ע"ב)
חיי אדם )כלל קנ"ד דין ובספר )חאו"ח סי' קל"ה( 

בספרו אבי  הרב שך ע"ההגאון כ"ה( ועוד. אבל 
חלק ( פ"ד מהלכות חנוכה ה"אעזרי על הרמב"ם )

ריך להדליק שני אומר שצעל הרב בית הלוי, ו
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ם נרות, למה? כי "מעלין בקודש ואין מורידין", וא
גם כאשר אתה לא יכול להדליק שלשה נרות, כן 

ים ואיך היום תדליק תאתמול הדלקת שמכל מקום 
 תיצריך להדליק שהוא כותב שרק אחד?! לכן 

וגם אם לא תוכל לעשות ההידור בשלימותו  נרות.
הפחות שתי  ולהדליק שלש נרות, אז ידליק לכל

 זו דעתו של הרב שך. נרות.

 הכרעת ההלכה

ולא בית הלוי חידש את . אבל השיגו עליו בזה. טז
 כתב את זה, הדבר הזה, אלא החיי אדם )שם(

והמשנה ברורה )או"ח סי' תרע"א סק"ה( מעתיק 
ואין לחשוש . ךפוסקים פסקו כמה את זה להלכה, וכ

י מפנ ,"מעלין בקודש ואין מורידיןלטעם של "
ם , ואיוצאיםטעם נוסף מצד הימים השבחנוכה יש 

י נרות זה תש מדליק ביום השלישיכאשר אתה  כן
נס כבר ובאמת היה  ,נראה שרק יומיים היה נס

שלשה ימים. וכיון ששני הטעמים סותרים לכן 
נעשה כפי עיקר הדין שזה נר אחד בלבד, לא יותר 

 וכך כתב מרן הרב עובדיה ע"ה )חזון עובדיה מזה.
 חנוכה עמ' ל"א(.

 מחלוקת הרמב"ם והתוספות בהדלקה

נחזור לענין. כתוב בגמרא )שבת שם(: . זי
"המהדרין מדליקים נר לכל אחד ואחד, והמהדרין 
מן המהדרין מדליקים ביום הראשון נר אחד וביום 

". ויש שתי דעות בדבר הזה:  השני שני נרות וכו'
שהמהדרין מן  ד"ה המהדרין(דעת התוספות )

מהדרין מדליקים ביום הראשון נר אחד לכל בני ה
לכל בני הבית, וכן שתי נרות  הבית וביום השני

פ"ד מהלכות על זו הדרך. ואילו דעת הרמב"ם )
, אלא המהדרין מן המהדרין ך( לא כחנוכה ה"ב

מדליקים ביום הראשון נר אחד לכל אחד ואחד 
וביום השני שני נרות לכל אחד ואחד, וכן על זו 

והוא נותן דוגמא, הרי שהיו בני הבית  הדרך.
עשרה, בלילה הראשון מדליק עשרה נרות, ובליל 
שני עשרים, עד שנמצא בליל שמיני מדליק 

 שמונים נרות.

מה הטעם של הרמב"ם? כי "המהדרין מן 
שעושים כמו המהדרין, המהדרין" משמע 

שמדליקים נר לכל אחד ואחד, ומוסיפים עליו עוד 
צריך  סיפים עוד נר, ולפי זההידור שכל יום מו

לומר שהם מדליקים ביום הראשון נר אחד לכל 

אחד ואחד וביום השני שני נרות לכל אחד ואחד 
נדליק כדעת מה הטעם של התוספות? אם ו וכו'.

איזה יום היום, למשל הרי לא יהיה ניכר הרמב"ם 
יתכן שהוא היום  –הרואה בית עם ארבעה נרות 

בבית, ויתכן שהוא היום הראשון עם ארבע נפשות 
השני עם שתי נפשות, ויתכן היום הרביעי ויש כאן 

ולכן הם אומרים שבעל הבית ידליק  אדם אחד.
ביום הראשון נר אחד וביום השני שני נרות לכל 

 בני הבית.

 מנהג הספרדים והאשכנזים

נר אחד לכל אנחנו הספרדים מדליקים . חי
כדעת  וזההמשפחה. ובכל יום מוסיפים נר אחד. 

התוספות. אבל האשכנזים נוהגים שכל בני הבית 
סי' ) והטורי זהבמדליקים, וזה כדעת הרמב"ם. 

, כי כאן וחידוש ( אמר שזה פלאתרעא סק"א
האשכנזים תפסו כדעת הרמב"ם, למרות שבדרך 
כלל הם הולכים כדעת חכמי צרפת, ואילו הספרדים 

מרות שבדרך כלל הם תפסו כדעת התוספות, ל
"וזה לא מצינו בשאר הולכים כדעת הרמב"ם. 

( העיר ואמר שם) חמד משהרב האבל מקומות". 
שזה לא מדוייק, כי אמנם האשכנזים עושים כדעת 

אבל הספרדים לא בדיוק הרמב"ם נגד התוספות, 
, כי עזבו שיטת הרמב"ם ותפסו כדעת התוספות
וזה ו, הרמב"ם בעצמו כותב שם שהמנהג לא כדעת

לשונו: "מנהג פשוט בכל ערינו בספרד שיהיו כל 
אנשי הבית מדליקין נר אחד בלילה הראשון 
ומוסיפין והולכין נר בכל לילה, עד שנמצא מדליק 
בליל שמיני שמונה נרות בין שהיו אנשי הבית 

זה לא מרובים, בין שהיה אדם אחד". ואם כן 
המשיכו שהספרדים תפסו כדעת התוספות, אלא 

שקדמו  בספרד כדעת הפוסקיםהג הקדמון במנ
 להרמב"ם.

 מנהג האשכנזים אינו כהרמב"ם לגמרי

המנהג של האשכנזים זה לא גם אבל באמת . טי
בדיוק לגמרי כדעת הרמב"ם, כי לפי דעתו בעל 

מדליק עבור כל בני הבית, כלומר עצמו הוא הבית 
ביום הראשון וביום השני וכו' בעל הבית מדליק 

ד, ונמצא שהוא מדליק עשרים נרות. לכל אחד ואח
וזה לשונו בהלכה א': והמהדר את המצוה מדליק 
נרות כמנין אנשי הבית נר לכל אחד ואחד, בין 
אנשים בין נשים, והמהדר יותר על זה ועושה 
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מצוה מן המובחר מדליק נר לכל אחד בלילה 
 הראשון, ומוסיף והולך בכל לילה נר אחד. 

משלבים  כך, אלאק האשכנזים לא עושים בדיוו
בין שתי השיטות, שמצד אחד הם עושים נר לכל 
אחד ואחד, אבל לא בעל הבית מדליק לכולם אלא 

המנהג הזה וממילא כל אחד מדליק בפני עצמו. 
, כי אם כל עת התוספותקצת אתי שפיר גם לד

אחד ואחד מדליק חנוכיה לעצמו ולא מתחבר 
ספות לכולם ביחד, א"כ אפשר שבאופן הזה גם התו

. וכותב המשנה ברורה )סק"ט( 3יסכימו שזה בסדר
. וגם זה לא 4שאשתו לא מדליקה, שאשתו כגופו

כדעת הרמב"ם, שכתב בין אנשים בין נשים, ולא 
 הוציא את אשתו מהכלל.

 הדלקת חנוכיות לילדים ספרדים

שמביאים חנוכיה מהגן או  ילדים קטניםלגבי  כ.
את החנוכיה  ידליקו להםמבית הספר, והם רוצים ש

)רק הדליק תת להם ליכול לעשה? ישלהם, מה 
שלא יברכו עליה(, ואין לומר שזו בעיה שהרי 
אנחנו עושים כדעת התוספות ומרן השלחן ערוך, 
וא"כ איך ניתן להם שידליקו חנוכיה בפני עצמה? 
כי אין בכך כלום, שהרי הם לא מדליקים בתוך 

ר שיש החנוכיה שלך, אלא זה שלך וזה שלהם וניכ
 .ולכן אין בזה חשש כלל ועיקרהבדל ביניהם, 

ומרן ראש הישיבה שליט"א אומר שהילדים ידליקו 
בתוך הבית, שלא ייראה שאנחנו לא עושים כמנהג 
הספרדים שרק בעל הבית מדליק חנוכיה )בית 

 נאמן גליון רל"ט אות כ"ה(.

 הדלקה באקווריום

, יש טוענים שהיא ההדלקה באקווריוםלגבי . כא
בעייתית, מפני שכתוב שאם אדם מדליק את 
החנוכיה במקום שהיא לא תוכל לדלוק חצי שעה 
ברוח מצויה, ממילא ההדלקה הזאת פסולה. אבל 

                                                             
בדרכי משה )סי' תרעא סק"א( כתב שמאחר שמדליקים  3

בפנים כל אחד יוכל להדליק במקום מיוחד, ואין צורך שכולם 
ידליקו בטפח הסמוך לפתח, וניכר הנרות שמדליק כל אחד 
ואחד, ואיכא היכרא כשמוסיף והולך בשאר הלילות. ולכן 

ו אתי שפיר לכולי עלמא. עכ"ל. נראה מדבריו שאם מנהגנ
מדליקים כולם בפתח אחד, אף על פי שזה בחנוכיה נפרדת 

 אינו נכון.
ובאמת שכך מוכח בשו"ת תרומת הדשן )סי' קא(, והובא  4

בקצרה בבית יוסף )סי' עזר"ת(. וכך מוכח מדברי מהרש"ל 
 שהובאו בט"ז שם )סק"א(.

כי ברגע של ההדלקה היא כאן זה לא מדוייק, 
, יכולה לדלוק רק שאח"כ תגיע רוח ותכבה אותה

ולכן אני יכול להסיר את הדבר הזה ולשים את 
יום. וזה לא דומה לשמן שאני החנוכיה באקוור

מוסיף בחנוכיה וכדו' שזה בעיה, כי הכל כבר מוכן 
להדלקה, וכשאני מדליק מיד זה דולק. וכי חז"ל 
שתיקנו לנו להדליק חנוכה זה היה בקיץ?! הרי 
תמיד זה בכסלו וטבת שאז יש רוח, וא"כ מה עשו 
בירושלים ובכל הארץ כולה?! מן הסתם היו 

 אקווריום, ולכן זה מותר.  מדליקים את זה עם 

 קני החנוכיה אינם כמו קני המנורה

למה במנורה של בית המקדש יש שבעה קנים . כב
ואילו בחנוכיה עושים שמונה קנים? כי השמונה 
נרות חנוכה זה לא כנגד הנרות של המנורה בבית 
המקדש בכלל, ושם כתוב בפסוק שהיא צריכה 

רה ועוד להיות עם שבעה קנים, אחד של גוף מנו
ששה קנים יוצאים מצדיה, שלושה קני מנורה 
מצדה האחד ושלושה קני מנורה מצדה השני. אלא 
כיון שנעשה לנו הנס שהפך של השמן שהספיק 
ליום אחד דלק שמונה ימים, אז כנגד זה אנחנו 
מדליקים שמונה ימים. ובאמת מעיקר הדין לא 
צריך להדליק בחנוכיה בכלל, ואפשר להדליק 

של שמן או בנרות, ולא חייב חנוכיה כלל  בכוסיות
על  אמר ה שליט"אבמרן ראש הישיו ועיקר.

השאלה המפורסמת של מרן הבית יוסף, שהרי 
בפך שמן שמצאו היה כדי להדליק יום אחד ודלק 
לשמונה ימים, וא"כ הנס נעשה רק שבעה ימים 
בלבד, כי יום אחד זה היה בטבע, ולמה אנחנו 

ה? ועל השאלה הזאת כתבו עושים שמונה ימי חנוכ
למעלה ממאתים תירוצים. אבל מרן ראש הישיבה 

זה, שידוע  מה שחז"ל אמרו על הפסוק על אמר 
לא תעשו כדמות "לא תעשון אתי" )שמות כ' כ'(, 

. כלומר אסור לאדם לעשות כלים בצורה של שמשי
כלי בית המקדש, למשל אסור לאדם לתכנן את 

המקדש, או  הבית שלו באותם המדות של בית
לעשות ארון ומנורה ושלחן כמו של בית המקדש 
כדי שישפיע עליו, ואפילו שהוא לא מתכוין להקריב 
ולהדליק שם אלא הוא עושה שלחן לעצמו. כל 
הדברים האלה אסור לעשות אותם. אז מרן ראש 
הישיבה אומר שלפי זה אפשר להבין למה חכמים 
תיקנו שמונה נרות בחנוכה, כי אמנם אפשר 
לעשות בכוסיות אבל חכמים חששו להרבה אנשים 

ואם יהיה רק שיעשו בחנוכיה כי זה נוח להם יותר, 
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שבעה ימים אז הם יעשו שבעה קנים, והרי זה 
. לכן חכמים כמו המנורה של בית המקדש ואסור

תיקנו שמונה ימי חנוכה, ואז כאשר יעשו חנוכיה 
 יהיו בה שמונה קנים ולא שבעה, וממילא לא יעברו

 על איסור דאורייתא "לא תעשון אתי". 

 תירוצים נוספים לקושיית מרן הבית יוסף

ועל הקושיא של מרן הבית יוסף נאמרו הרבה . כג
הוא שאפילו שהנס  אחד התירוציםמאד תירוצים. 

נעשה בימים הבאים אבל הוא ניכר כבר ביום 
הראשון, למה? כי מיד אחרי ששפכו שמן מהכד 

ש אומרים שכיון שהוא דולק הוא התמלא בחזרה. וי
"מערב עד בוקר" אז בבוקר ראו את הגביע 
שהתמלא, וא"כ הכד או הגביע התמלאו כבר ביום 
הראשון, ובשאר הימים הוא דלק בהם בפועל, אז 

ועוד ביחד זה שמונה ימים של נס פך השמן. 

, שחילקו את השמן בין כל הימים, כי תירוץ אחר
החליטו לשפוך  ראו בהתחלה שאין מספיק שמן אז

כל יום מעט, ועל ידי כך יקיימו קצת ממצות 
ההדלקה מאשר לא ידליקו בכלל. אמנם יש אומרים 
שאסור לעשות ככה, שהרי ביום הראשון לא קיימת 
מצוה בכלל, כי צריך לשים מערב עד בוקר ואתה 
שמת מעט שמן. ויש מיישבים שהם שמו מעט 

ם לזה. ומיד השמן עלה עד למעלה. ויש עוד ישובי
מתרץ שההדלקה ביום הראשון זה  והרב פרי חדש

בכלל לא על הנס של חנוכה, אלא על עצם הנס 
שנצחנו במלחמה וב"ה זכינו להדליק נר חנוכה, וכי 
על זה לא צריך להודות לה'?! והרי עצם זה שה' 
יתברך נתן לנו אפשרות להיכנס ולהדליק נר 

 זה.חנוכה זה עצמו נס. ויש עוד הרבה תירוצים ל
 ברוך ה' לעולם אמן ואמן.
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