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 הלכות חנוכה

 הדלקת נרות חנוכה בחשמל

 .1לא שמן ולא פתילה כאןשאין הטעם שאין להדליק נרות חנוכה בחשמל, הוא משום 

 למעלה מעשרים אמה

הגבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה. וכן כדין סוכה דין נר חנוכה שהניחו למעלה מעשרים אמה לא יצא ידי חובתו, כ

 .2רים אמה, שפסול, והטעם בזה משום שלמעלה מעשרים אמה לא שלטא ביה עינאמבוי הגבוה למעלה מעש

 פרשת וישב סמוכה לחנוכה

 . 3קוראים בתורה בפרשת וישב, בדרך כלל בשבת הסמוכה לחנוכה

 וסח "הנרות הללו"נ

קן שיש בו בספר בן איש חי )ש"א פרשת וישב הלכות חנוכה ס"א( כתב שצריך לקרוא נוסח "הנרות הללו" בנוסח המתו

שלושים ושש תיבות, כמנין נרות החנוכה. ואמנם בנוסח שלנו יש יותר תיבות, אך הוא אמר נוסח קצר שיש בו לכל 

 .4הפחות שלושים ושש תיבות, כמנין נרות חנוכה ללא השמש

 תקנת הדלקת נר חנוכה

ל ובטלו דתם ולא הניחו אותם גזרו גזרות על ישרא ,בבית שני כשמלכו יוןה"א(: הלכות חנוכה )פ"ג מרמב"ם כתב ה

לעסוק בתורה ובמצות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטמאו הטהרות, וצר להם 

וגברו בני חשמונאי  ,והושיעם מידם והצילם ,עד שריחם עליהם אלהי אבותינו .ולחצום לחץ גדול ,לישראל מאד מפניהם

וחזרה מלכות לישראל יתר על מאתים שנה  ,עו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהניםוהושי ,הכהנים הגדולים והרגום

 .5עד החורבן השני

 זמן הדלקת נר חנוכה

זמן הדלקת נר חנוכה הוא בצאת הכוכבים, ולא בשקיעת החמה. ואמנם צאת הכוכבים של מרן השלחן ערוך, הכוונה 

רות חנוכה בצאת הכוכבים שלנו, דהיינו עשרים דקות אחר נה דקות אחר השקיעה, אך אנחנו מדליקים נולחמשים ושמ

 .6ת הגאונים שנהגו בה מדורי דורותהשקיעה. וזו שיט

 זמן ההדלקה בבית הכנסת

                                                             
 בית נאמן )גליון רפ"ו מקץ תשפ"ב אות יז(. 1
 ו מקץ תשפ"ב אות ג'(.בית נאמן )גליון רפ" 2
 בית נאמן )גליון רפ"ו מקץ תשפ"ב אות ז'(. 3
 בית נאמן )גליון רפ"ו מקץ תשפ"ב אות ט'(. 4
 בית נאמן )גליון רפ"ו מקץ תשפ"ב אות י' והלאה(, שם ביאר רבנו דברי הרמב"ם. 5
 בית נאמן )גליון רפ"ו מקץ תשפ"ב אות יג(. 6
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ואפשר יש אומרים שזמן הדלקת החנוכה הוא לפני צאת הכוכבים, . ודליקים נרות חנוכה לפני ערביתבית הכנסת מב

חוזרים הציבור ערבית תפלת שמסיימים  ת לא יוצאים ידי חובה. ואחרהכנס בביתלנהוג כך בבית הכנסת, משום ש

 .7לביתם ומדליקים נרות חנוכה בזמן

 המתאחר לשוב לביתו בימי החנוכה

אדם שמתאחר מלשוב לביתו בימי החנוכה עד שעה מאוחרת, בני ביתו יכולים להדליק בצאת הכוכבים, ולהוציא אותו 

 .8שעה ומחצה עד שישוב לבית –א נכון לנהוג כך בקביעות, אלא ימתינו עד שעה ידי חובה. אך היינו באקראי, אבל ל

 אברכי כולל ושיעורים קבועים בזמן הדלקת הנרות

ברכים הלומדים בכולל, וכן הלומדים בשיעור בשעת הדלקת נרות חנוכה, ידחו את הלימוד לשעה מאוחרת יותר, א

 . 9מכן יתאספו כולם וילמדו כדרכם וידליקו נרות חנוכה בזמן עם בני המשפחה, ולאחר

 אמירת מזמור ויהי נועם

אחר הדלקת נרות חנוכה יאמר שבע פעמים "ויהי נועם" ומזמור "יושב בסתר עליון" עד "ואראהו בישועתי". וכמו 

 .10שכתב בבן איש חי )ש"א פרשת וישב הלכות חנוכה סכ"ג(

 המתארח בשבת חנוכה

צא ידי חובה בהדלקת נרות החנוכה בבית , יתמאוחרבשעה צאי שבת חוזר ובמו מתארח אצל הוריו בשבת חנוכה,ה

. ואם רגיל להדליק בביתו בלא ברכהם הוא רגיל להדליק בחלון, ידליק . וכשיחזור לביתו, אהוריו וישתתף עמם בפרוטות

 .11חשד כי איןאין צורך להדליק באופן כזה בביתו, מדליק בחלון,  אינוו

 ח החצר המשותפתהדלקה בפתח הבית או בפת

הואיל ונחלקו הפוסקים אם ידליק בפתח הבית או בפתח החצר. ומרן בפתח החצר. עדיף להדליק בפתח הבית ולא 

השלחן ערוך )סי' תרע"א ס"ח( פסק שידליק בפתח החצר. והחזון איש אמר שאף הסוברים להדליק בפתח החצר היינו 

ת, אך בימינו שהחצר משותפת לכל הדיירים, וגם אין עושים בחצרות שבזמנם, שהיתה ניכרת שהצר שייכת לבעל הבי

 . 12שום מלאכה בחצר, וגם מפני הגנבים

 הדלקה בבנין למעלה מעשרים אמה אך יש כנגדו דירות

 לואפירשאי להדליק  ,מי שרוצה להדליק במרפסתוכמו שנהגו בזמן הראשונים.  מותר להדליק נרות חנוכה בתוך הבית,

דליק שם. ויש בזה תועלת ידירות, לו אם יש מול המרפסת שמעשרים אמה מרשות הרבים, אם החלון גבוה יותר 

 .13וגם המתגוררים כנגד המרפסת רואים את החנוכיהגם בני הבית רואים את החנוכה,  ,כפולה

 היכן ידליק הנרות

ושש להדליקם ואם חידליק למעלה משלושה טפחים עד עשרה טפחים, ועל פי הסוד צריך שבעה טפחים. לכתחילה 

 .14בגובה כזה, כגון שיש ילדים קטנים, מותר להדליק גבוה יותר. רק שלא ידליק גבוה יותר מעשרים אמה

 שימוש בנרות החנוכה

                                                             
 ת יד(.בית נאמן )גליון רפ"ו מקץ תשפ"ב או 7
 בית נאמן )גליון רפ"ו מקץ תשפ"ב אות טו(. 8
 בית נאמן )גליון רפ"ו מקץ תשפ"ב אות טז(. 9

 בית נאמן )גליון רפ"ו מקץ תשפ"ב אות טז(. 10
 בית נאמן )גליון רפ"ו מקץ תשפ"ב אות יח(. 11
 (.ס‘ ו סי“כסלו תשל)ת “אווע"ע בבית נאמן )גליון רפ"ו מקץ תשפ"ב אות יט(.  12
 מן )גליון רפ"ו מקץ תשפ"ב אות יט(.בית נא 13
 (.בית נאמן )גליון רפ"ו מקץ תשפ"ב אות כ' 14
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 .15אסור להשתמש לאור נרות החנוכה, ואם עבר והשתמש הואיל ויש את נר השמש, לא עבר על איסור

 . 16ל לומר בהלל "גמור" ובהודאהבנוסח "על הנסים", הגיה אבא מארי הגאון זצ"

 על קריאת התורה בימי החנוכה בפרשת הנשיאים, ראה בבית נאמן )גליון ר"מ אות ח', י' והערה י"א, 

 דין מותר השמן שבחנוכה, ראה בגליון מ"ד אות א'.

גליון י"א קושיית מרן הבית יוסף בטעם שמדליקים נרות חנוכה במשך שמונה ימים ולא שבעה, ראה בבית נאמן ) על

 הערה ח(. 

 מוהל יהודי בברית לגוי

לא. ו"מורנא" זה ישראל מל את העובד כוכבים לשום גר, לאפוקי לשום מורנא דבמסכת עבודה זרה )דף כ"ו ע"ב( 

יש מאומות (. ובאמת יש חיידק קטן שאמור לכלות את הבן החולה הזה, ומי שעושה מילה לא יחלה)דהיינו ש תולעת. 

ושואלים האם מותר ליהודי למול אותם, ובשו"ת יביע אומר  ,מילה לבניהם על ידי מוהל יהודירית שעורכים בהעולם 

 .17)ח"ב חיו"ד סי' י"ט( העלה להקל

 הלכות תפלת מנחה

 אימתי בין השמשות וסוף זמן תפלת מנחה

ה, אולם גם אם ה. ותפלת מנחה מסיימים קודם השקיעדקות אחרי השקיעת שמונה עשרה כל יום אנחנו מתחילים ערבי

מתאחרים בתפלת מנחה בתוך זמן בין השמשות, יש להקל. ואחר שמונה עשרה דקות או עשרים דקות מהשקיעה, זהו 

 .18צאת הכוכבים ומתפללים תפלת ערבית

 הלכות שבת

 הדלקת נרות שבת בחשמל

ולולא הטעם  .טוב מאדשמותר להדליק נרות שבת בנרות חשמל כי הם מאירים כ( כתב “ק‘ ד סי“חיו) ספר בית יצחקב

 זה.היינו יכולים לסמוך על  ,רות דאורייתא ודרבנןיועושים בו עב ,שחברת החשמל מייצרת את החשמל בשבת

לפיכך המתארחים בבית מלון שאינם יכולים להדליק נרות בשמן, אפשר להדליק נרות המאירים ע"י "לד" ופועלים 

 .19מותר לברך עליהם אף על פי שאין בהם שמן ופתילהבאמצעות סוללה. ואין בהם חשש של עבודה בשבת, ו

 זמן צאת השבת

 .20במחלוקת ר"ת והגאונים, המנהג כדעת הגאונים

 הלכות עירובין

 ,מדרבנןנחשב לרשות היחיד. אך מדין תורה  -רחוב שאין בו ארבע רוחות, רק שלוש רוחות ויש כניסה מרשות הרבים 

עשות לו לחי מכאן ולחי מכאן וקורה למעלה. ואפשר גם לחי אחד או לחיים צריך ל ,כיון שהוא נראה כמו רשות הרבים

 .21בלי קורה, יש פרטים בזה

 לישא כמה נשים

                                                             
 (.בית נאמן )גליון רפ"ו מקץ תשפ"ב אות כ' 15
 בית נאמן )גליון מ"ב אות ל"ח וגליון נ' אות י"ח(. 16
 בית נאמן )גליון רפ"ו מקץ תשפ"ב אות יב(. 17
 בית נאמן )גליון רפ"ו מקץ תשפ"ב אות יג(. 18
 ת נאמן )גליון רפ"ו מקץ תשפ"ב אות יז והערה ט"ז(.בי 19
 בית נאמן )גליון רפ"ו מקץ תשפ"ב אות יג(. 20
 בית נאמן )גליון רפ"ו מקץ תשפ"ב הערה ד'(. 21
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אחת הייתה מיועדת לכביסה, ואחת אשה כי  (,ט“ס‘ א‘ ע סי“ע אה“ש(היו לוקחים עד ארבע נשים שבעבר אמרו 

בגדים. אבל היום כל הגיהוץ בקלות. מכונת הכביסה מיועדת לבישול, ואחת מיועדת לאפייה, ואחת מיועדת לגהץ את ה

יותר מאשה אחת. בית נאמן הבישול גם כן. אתה יכול לבשל בכמה דקות כי יש מיקרוגל וכדומה, לכן לא צריך  .בקלות

 )גליון רפ"ו מקץ תשפ"ב הערה י"ז( 
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