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 ד "צ קגליון 

 "בית ההוראה" תכנית  "קול ברמה" ב  שודר בערוץ

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

חנוכה ת ו הלכ

 שאי השיעור:נו

י  ון ולקברעליה לצי. אמירת הלל לאבל.  כוסיות שהושחרו מחמת האשהדלקה ב .נרותההדלקת סדר ב דינים פרטי

פר תורה את סהוצ. כדי להדליק בזמן מלאכהביטול . נרות באירועיםהדלקת . עניית אמן בהללהפסקה ל  .צדיקים

הדלקה או  תפילת ערבית במנין לאחר ה. ראש חודש טבתוהעלאת מוסיפים בשבת . אחר כדי למנוע טירחא דציבורא

 .תיונווכה בחרות חנ קת נ הדל. עדהבמס הדלקה . ההדלקהביחיד קודם 

 

 נוכה חבהדלקת נרות ם כלליים דיני פרטי

סד  לה:אש  א. הדלקת כיצד  חנוכה  ר  ההלכות   נרות  )פרטי 

 הנחוצים לדעת(? 

 : שצריך לזכור  פרטי דיניםכמה יש תשובה: 

מבלב  .(א הראשון  שלוש  ילה  נר   –  ברכותרך  להדליק 

נסי שעשה  ס  חיינושהו  ,םחנוכה,  תרעו  לאחר  ו  א(.")סיימן 

קוד מדליק  המצוההברכות  נר  את  השמש  לאו)  ם  כפי   ,את 

 .(ם לחשובשיש טועי

שבו   הנר  נרות  את  את  להדליק  מדליקים  יש  קודם המצוה 

, הדלקת הנרותות ל, כדי לא לעשות הפסק בין הברכותהברכ

שהדליק את אחר  מיד  דליק את נר המצוה, וולאחר שמברך י

)סימן תרעו ס"ד ומשנ"ב    ר "הנרות הללו"יאמ  הנר הראשון

דלקת ח לפני הלהתחיל לומר את הנוסזהר לא  יש לה  .סק"ח(

הנרות הללו בין הברכה להדלקה, אינו  ר  אמ, ואם טעה והנר

)עיין סימן קסז ס"ו   וא מענין ההדלקההמפני ש  חוזר ומברך

 . (לז ק"סב "ומשנ 

כי כך,  על  הדעת  את  לתת  המשפחה  ל  יש  בני  פעמים 

הללו" "הנרות  לשיר  הברכ  מתחילים  לאחר  קודם ,  המיד 

נכון  זה  ואין  הראשון,  הנר  ש  ,1הדלקת  הבית  ובפרט  בעל 

 .ולעשות הפסק יהםלול להצטרף אלע

הנרות גם בשאר הלילות שיש כמה נרות, אומרים את נוסח "

הראשון הנר  הדלקת  לאחר  מיד  ה  ,הללו"  לאחר  דלקת ולא 

 . תכל הנרו

החנוכי?  מדליקכיצד  .  (ב את  הניח  הבית  שבעל  ה  לאחר 

בלילה הראשון שלשים לב    ישרוצה להדליק,  במקום שהוא  

הנר    צריך צד   בזה אחר   יםלכוהו  ימני ביותר,הלהדליק את 

ימיאחר  דוקא  ו  ולא  האדםשל  ן  ימי החנוכי  ןצד  .  השל 

 
שאף על פי שאינם מדליקים, מכל מקום אסורים להפסיק.   1

זו חובה   שהחיינושעשה נסים וברכת   סייעתווולדעת הרמב"ם 
תיכף  רואה נר חנוכה דולק או  כש, וצריך לברך  על כל אחד
    להדלקה. 

 

 

 יותמעש לכותה
 אט"י של וזזמא יח-ליחמצ  הרבן רנו הגאו ו של מו שיעור

 טמ"ק  ןויגל
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הנר    שמימינו אינואדם עומד באופן שהנר  הגם אם  כלומר,  

 ל החנוכייה, עליו להדליק מצד ימין שלו. הימני ש

משמאללמחרת    נר  עוד  הראשון,    מוסיפים  תחלה  הנר 

א החדשמדליקים  הנר  ות  מדליקי,  מכן  הנר  לאחר  את  ם 

דלקה  ההצורת  )שהוא הנר שהדליק אתמול(.    העומד לימינו

הכ כמו  הלועזיתהיא  לב  ,  ימיןלמשמאל    –  תיבה  לשים  יש 

 התבלבל. לא לו לכך

בשלחן  תב  כ  .(ג ס"ח(מרן  רסד  שמדליקים  ות  נרבש   )סימן 

שבת את  לא  ,  לכבוד  ידו ומיד    מעט  הנרידליק  את  ,  ימשוך 

וימשייאלא   עלאחו  ךמתין  בנר  שיוצאת  ז  הפתילה  שרוב  ד 

  תדלק. –מהנר 

כך  יש  ו על  חנוכה,  םגלהקפיד  להמשצרי  בנרות  עך  ד  תין 

 דלק. וצא מן הפתילה יוב הישר

לגבי נרות    , אבל זה גמרא ערוכהזודעים הלכה  ולא רבים י

מהר"י )  חנוכה.  ענין נרונים כתבו שהוא הדין להאחרשבת, ו

נח סט"ו,  ש"ב    בן איש חיברונא סימן לט,    ביאור הלכהפ' 

 .(גנ סימן תרעג ס"ב ד"ה הדלקה, כף החיים אות 

שמדשאר  ב.  (ד יותהימים  אחדליקים  מנר  והנר ר  קורה   ,

או שמדליקשמ כבה,  הנרות  את  אתו  ארו  דליקים  ך  בגפרור 

נגמר וישוהוא  מאחד   ,  הזה  הנר  את  ידליק  שלא  להיזהר 

 ק כבר.ליהדשהנרות 

ערוך  ב תרעד )שולחן  שאףמ  ס"א(  סימן  שמותר   בואר 

דוקא אם מלהדליק   זה  חנוכה, אבל  מנר  חנוכה  נר דליק  נר 

מנר חנוכה את    להדליקאבל אסור    חנוכה.  נרמממש    חנוכה

 .ר הנרותשא ם נר על מנת להדליק בו אתגפרור או סתה

 הושחרו מחמת האשות שכוסידלקה בה

וכית כסיות זתר להדליק נרות חנוכה בכוהאם מוב. שאלה:  

 קודמים ונעשו שחורות?הות לילשהדליקו בהן ב

למרות  תשובה:   זכוכית  של  בכוסיות  להדליק  מותר 

 .ורותשו שחקודמים ונען בלילות דליקו בהשה

מרן ערוך  כתב  ס"ג(  בשלחן  תרעג  חרס )סימן  של  נר   :

לילה  ידלשה בו  נעשה  ק  אין ולכן    ,(סנמאו)ישן  אחד, 

לילה בו  לואחר  מדליקין  אלא  חדשים,  לילה  קח  אבל    .בכל 

ריך צ  יןאת או של זכוכית אין בזה חשש ואם זה נר של מתכ

מאוס כמו נר    ינואר, אבל  לקחת נר חדש, כי אמנם הוא שחו

 של חרס ישן. 

למרות  זכוכית  של  בכוסיות  להדליק  מותר  למעשה,  ולכן 

 .ורותשו שחקודמים ונען בלילות דליקו בהשה

דלקת נרות חנוכה עשויים יום להשמוכרים הואמנם הכוסיות  

מרן,  פלסטיק בנר    שהרי  גם  באבר  התיר  מצופה  חרס 

 .ולא אסר אלא בחרס )עופרת(

י  רק מדלבחרס  אין  ש,  יקיםשן  שנכנס  המפני  לתוכו  שמן 

  כוסיות הללו אינם אבל ה, ממש נמאס מלכלך אותו מאד והוא 

 נמאסים, אלא שוטפים אותם והם מתנקים.

מוכרים   מוערככיום  הדלקה  עים  ארב  ובתוכה  ,כנהת 

ובתחילה שראיתי את זה    .ימות החנוכהוארבעה כוסיות לכל  

ין כל  מתעצלים להכאותם אנשים שת של  תמהתי על העצלנו

,  ם באופן מוכןך למכור להה עד שצריאת נרות החנוכ לילה  

לשלם  וה מוכנים  הרבהם  גבוה  של   מחיר  הרגיל  מהמחיר 

 .שמןה

התבוננתי   מכן  לאחר  מדליקים  אולם  יום  כל  הזה  שבאופן 

משום "זה   המצווודאי שיש בזה הידור ה, בכוסית חדשה ונקי

  .ויפהמדליקים כל יום בכוסית חדשה  כךו. לי ואנוהו"-א

חרה, אבל  ש הושזכוכית    מותר להדליק בכוסיתלפיכך אף שו

  וסית נקיה ויפה.ודאי שיש הידור להדליק בכ

טוב כל אחד  בודאי שש  ח()ס"ק כוכמו שכתב במשנה ברורה  

כחו לפי  יפה  מנורה  לו  לעשות  יעשה  ,  שיטריח  הנרות  וכן 

 .יפה

 אבל אמירת הלל ל

שאלה:   ה  "אלאבל  ג.  אומר  האם  שבעה,  בימי לל  בתוך 

 יום השביעי לציון?לות בהאם מותר לו לעהחנוכה? ו

 גם האבל אומר הלל בחנוכה.תשובה: 

ברורהה סק"א(  משנה  תרפג  יאמר  שהאבל    פסק  )סימן  לא 

סימן קלא אות סא, סימן תרפג אות )  בכף החייםהלל. אבל  

הו  (ד עמיוסף  ר"ע  גמרן  ריז()חזו"ע  חייב  שהורו   '  האבל 

 לומר הלל.

הר  אמנם גבי  כתבו  טעמים חודש  ראשאשונים  כמה  שיש   ,

אומרים   שמחהכי    :הלל  בושאין  מזכירים  האבל   לא    בבית 
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ים  כתוב שם "לא המתכי  . וגם  )עי' אור זרוע ח"ב סימן תכט(

י כל  -יהללו  ולא  דוה  לועגים  מה",  יורדי  כאילו  לו ונראה 

אלולילה  ח פסוקים  שםבאמירת  נמצאת  הנפטר  נשמת  כי   ,  

שואלין שלום  ותניא באבל רבתי שאין    .)הרוקח סימן שטז(

"זה היום    לל שכתוב בוכיצד יאמר הוזה את זה בעיר קטנה,  

מחה בך" )ספר הפרדס הלכות אבלות דף עשה ה' נגילה ונש

 כב ע"ג(.

כל זה  ש כתב בשבלי הלקט )הלכות שמחות סימן כב(  אולם

כי אמירת ההל חודש,  דוקא בראש  חודש  הוא  היא  ל בראש 

ולא ולכן  חובה    מנהג  הדין,  איןכמן  איזה טעם,  האבל   שיש 

  ר הלל.אומ

חייבו   שחז"ל  כיון  בחנוכה,  אדאבל  מישראל  כל  ואדם  ם 

שאר  שחייב ב  ומבמצוה זו כהאבל חייב  ת ההלל, גם  לומר א

ההלל. מאמירת  להיפטר  יכול  אינו  ולכן  והאריכו    המצוות, 

 בזה הפוסקים. 

   על האבל לומר את ההלל בחנוכה. ולכן למעשה

כתב בשם  שם  משנה ברורה  , ואף שבאף לאשכנזיםין  וכן הד

כתבו    האשכנזיםמהפוסקים  רבים  ר, אבל  ומהחיי אדם לא ל

לומר אתעל החנוכה    בימיש  אפשר לעקורואי    ,ללהה  אבל 

אבלתקנ  הוא  אם  גם  חז"ל  ו)עי'    ת  רבה  , הגר"זש"ע  אליה 

 .ועוד(

 ליה לציון ולקברי צדיקים ע

לציון   עליה  חנוכה    –לגבי  ביום  לעאין  בימי  לציון  לות 

צריך להמתין    .לידי צער ובכי  מביא  כי זה  ,לאבלות  השביעי

 .2תורק אז לעלו חנוכהעד לאחר ימי ה

 לקברות צדיקים בחנוכה.כת אולם אין חשש לל

 
סימן כז מועד לכל חי )   בספרומהר"ח פלאג'י  כן מבואר בדברי    2

לזכתב  ש(  סי"א הקברות  לבית  ילך  לא  הר"א  ישבחנוכה 

וכ"כ)השתטחות איש  (.  סכ"ב(  בבן  חנוכה  )הלכות  שבחנוכה    חי 

לו   שיש  ומי  כנהוג,  יארצייט  ביום  הקברות  לבית  הולכים  אין 

חנוכה.   קודם  ילך  בחנוכה  )סימן  יארצייט  החיים  בכף  הובא  וכן 

,  ללכת בימי השבעה והשלשים  "ז בודאי שאין ולפתרע אות כג(.  

ומספד. לבכי  יב(  שגורם  )עמ'  בחזו"ע  והנהגות  וב  וכ"כ  תשובות 

 ימן כה אות מ(. וע"ע בספר יקרא דחיי )מהדו"ג ס  .ח"ב )סימן סה(

שנוהיש   בבל  נשמת  גים  מעולי  לכבוד  למאור  שמן  להדליק 

טבת חודש  ראש  ביום  הנס,  בעל  מאיר  את  לעש.  רבי  ות 

 חנוכה בבראש חודש טבת שחל  ת רבי מאיר בעל הנס  להילו

,  לעשות ביום י"ד באיירכיום  ם  הגיוכמו רוב העולם שנ   ולא)

ידוובאמת   נפט  בבירור  עלא  והטעם    .(רר רבי מאימתי אכן 

כי שמו של  לזה , וכהוזה קשור לחנ   , ל אוררבי מאיר מסמ, 

נש לכבוד  נר  בעל הנס  מת רביולכן מדליקים  )בא"ח   מאיר 

סכ" חנוכה  נהגו    יש   .(חהלכות  הזה  המנהג  בארץ שמחמת 

מותר  , וברור שר בימי החנוכהלעלות לקבר רבי מאיישראל  

 חשש. ללא

נהגו    בגדאדשבכתב   סכ"ב(  )הלכות חנוכהחי  ש  הרב בן אי

של   לקברו  הגדוללעלות  הכהן  צער  יהושע  כאן  אין  ן  ויגו. 

צדיק, ההילולת    –  יהרא"ראים לזה "זקו  להיפך,לא  חלילה, א

 נוכה.צער בח יבוא לידיואין כאן חשש ש

 עניית אמן בהלל הפסקה ל

 תר לענות באמצע קריאת ההלל? מו  אלו דבריםד. שאלה: 

גומרים  החנוכה ש  מירת ההלל, אפילו בימיבשעת אתשובה:  

על ברכה   , מותר לענות אמן ה וסוףל ומברכים תחלאת ההל

, וכן חמשה קדושהחבירו, וכל שכן שמותר לענות  ששומע מ

 אמנים ראשונים של הקדיש.

שאדם   הוא  מצוי  ההלל,  שכבר  דבר  את  את התחיל  שומע 

היא שלל,  ההתעכב מעט מברך על השחבירו     יענהוההלכה 

 .אמן על הברכה של חברו

להיפך, שאד הדין  סיים והוא  ההלל    ם  את  ואת  ברכת  מברך 

הקריאה,   חבריוכש  יהללוך באמצע  א  עדיין  אחרייענו    מן 

 .3ברכתו

 

ומקורות  3 מרן    :נימוקים  באמנם  ערוך  כתב    ח תפ  מן)סישלחן 

אמרו  דרך שכ   , אלאמפסיקים בהללאין  ש  (סימן תרמד ס"או  ס"א

שמעמפ ש בקריאת  או    , סיקים  אביו  בשלום  שואל  הפרק  באמצע 

 ע"ש.  וכו'.  שלום לאדם נכבדרבו ומשיב 

שמותר  ולפ  פשוט  זה  קדישלעי  ראשונים(   נות  אמנים    )חמשה 

שמע  וקדושה לקריאת  הלל  השווה  מרן  שהרי  ההלל,  ,  באמצע 

 מותר לענות קדיש וקדושה. ת שמע  ובקריא

בר  ולםא על  שאסור  כהאמן  משמע  לענות  ,  אסור  שהרי  לענות, 

 . בקריאת שמע אמן על ברכה
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 נרות באירועיםהדלקת 

באוהל אבליםה. שאלה:   או להבדיל  באולם שמחות    , האם 

 נוכה בברכה?נרות ח ידליקו

ולהבדאולבתשובה:   שמחה  אבלים,   ילמות  ידליקו   באוהל 

בברכה. חנוכה  הו  נרות  לא  עאפילו  שם  וקל    .תרביתפללו 

 ללא ללים ערבית, שמותר להדליק בברכה  מתפ גםר אם וחומ

 . ך שיהיה בית כנסת קבועצרי אין, וחשש כלל ועיקר

שמתק  יש עבודה  לתפילת  מקומות  מנין  יום  כל  שם  יים 

העובדים  ערבית מח  עבור  ולפיבאחד  המקום,  האמור    דרי 

 .4בברכה ת חנוכהשם נרווראוי להדליק שמותר  יוצא

 
  שמותר לענות   כתב (עמ' רכא  חנוכה  "עחזו )אבל מרן הגר"ע יוסף 

 אמירת ההלל.  תוך כדיל ברכות  אמנים ש

ם  שבשניה  רה,פסוקי דזמשאמירת ההלל היא למעשה כמו    וביאר

  ן של ברכות לענות אמשאי  ר  דםא   ב"ה. מדועקח את ה אדם משב

פסוקי דזמרה הם  ן אחד, שכמו ש ? מפני שהכל עניבפסוקי דזמרה 

ג  כך  לקב"ה,  לקב"האמנים    םשבח  שבח  הם  ברכות  והוא  של   .

הוא מברך תחילה וסוף, ובאמצע אומר דברי  הדין לענין ההלל, ש

 ת באמצע. נות אמנים של ברכו ן מותר לעשבח לקב"ה, ולכ

ריאת פסקה באמצע קהלל שוה לדין הבהפסקה  דין  תב ש שכמרן  

כוונתו רק לעני וכו' שמע,  נזכר ,  ן שואל מפני הכבוד  שהדין הזה 

, אבל אין הכרח  לענין קריאת שמע וברכותיה  )ברכות יג.(במשנה  

  אמנם ההלל דומה לקריאת שמע, כי  לגמרי,  דינו כקריאת שמע  ש

 מנים של ברכות. גם אומותר לענות  אבל הוא יותר קל  
 )סימן תרעא ס"ז( חן ערוך  כתב מרן בשול  ות:מקורנימוקים ו  4

מדליקים   הכנסת  ומברכ שבבית  חנוכה  פרסומי  ים,  נרות  משום 

הדברים    .ניסא הריב"שבומקור  קיא(    שו"ת  המנהג  ש)סי'  כתב, 

ניסא" פרסומי  "משום  הוא,  ותיקין  מנהג  בבהכ"נ  וכ"כ  להדליק   .

כג. ד"ה הרואה( והמאירי )שם ע"ב, ד"ה  טעם זה הריטב"א )שבת  

וף סימן יז( ובכל בו  ובארחות חיים )הלכות חנוכה ס אף במוצ"ש(. 

נהגו להדליק נר חנוכה בבית הכנסת, להוציא מי  ,  תבו)סי' מד( כ 

המצוה   הידור  הוא  כי  גם  המצוה,  בזאת  זריז  ושאינו  בקי,  שאינו 

זכר למקדש. הנס  ת  ופרסום  )סי'  יוסף  בבית  כתב  ואף מרן  רעא( 

שאין   האורחים  מפני  הכנסת  בבית  חנוכה  נרות  להדליק  שתיקנו 

בית   הכנסת להם  בבית  קידוש  שתיקנו  וכמו  בו,  משום    להדליק 

הכל בו והריב"ש    בריאורחים דאכלו ושתו בבי כנישתא. והביא ד

   )ויש עוד טעמים קרובים לזה בראשונים(.

הכנסת,  כיצד אפשר לברך על ההדלקה בבית  הקשו על מרן  יש ש

ם שמברכים בכל  האשכנזי   בשלמא למנהגזו תקנת חז"ל. ו  איןהרי  

מנהג,  שיש  הס  מקום  למנהג  אבל  לברך.  יכולים  כאן  פרדים  גם 

וכמו  ם על דברים שהם משומברכים  שאינם   קריאת ההלל    מנהג, 

לכן  ו שזה רק מנהג,  במסכת מגלה  , שמבואר בגמרא  בראש חודש

 כדי להדליק בזמןעבודה ביטול 

ש האם  אלה:  ו.  בערב,  שבע  בשעה  עבודתו  המסיים  אדם 

ליק נר  להדי  ם את העבודה מוקדם כדבימי החנוכה עליו לסיי 

בא הדין  ומה  בזמן?  מאוחר  דחנוכה  מגיעה  שאשתו  ם 

להמתין  ובעמה עליו  האם  רק  דה,  הנרות  את  ולהדליק  לה 

תגיע,   וככאשר  בזמן  שידליק  תראה  יגתהיא  אשר  או  את  ע 

 ? ה דלוקההחנוכי

הנ הבזמננו  תשובה:   בצאת  דלקת  חובה  הכוכבים  רות  אינה 

 .הידור מצוהגמורה מעיקר הדין, אלא 

ס"ב(  אהרמ" תרעב  הזה    ם אומרי  יש  כתב, )סימן  שבזמן 

בפנים   צריךשמדליקין  שתכלה  הזל  אין  קודם  ולהדליק  הר 

 . זהר גם בזמן הזההטוב ל, ומכל מקום רגל מן השוק

לדעת הרמב"ם למעשה נכון להזהר להדליק בזמן, כי    אמנם

גם אם עברה חצי שעה אי אפשר להדליק יותר, וגם בזמננו  

דליק את נרות  כתב שצריך לה(  אס"  )שם מרן בשולחן ערוך  

 . לא מאחרים ולא מקדימיםבסוף שקיעת החמה, חנוכה 

לכתחלה מילי  הני  מיהו  ב':  בסעיף  הוסיף  אבל  אלא שמרן   ,

 . כל הלילה, מדליק והולך זה הזמן ולא הדליק אם עבר

לה צריך  כתחיגם לאחר שעבר הזמן, אבל ליכול להדליק  לכן

 להדליק נר חנוכה בזמן.

 
ר  ת הנ הדלקכאן ש  ם כן, א)ש"ע סימן תכב(  הספרדים לא מברכים

 מדוע מברכים? ואינה תקנת חז"ל,  , יא משום מנהגה הכנסת  תבבי

יישובים,  וכבר   כמה  בזה  תונאמרו  ישראל  הואומנהג  לכן  ו  .רה 

 יקים בברכה. הלכה למעשה שבבית הכנסת מדלה

כולים להדליק  ם ימי ניסא, האשיש בהם פרסו  מותמקוה שאר  לגבי  

כמה  .  י כנסיותת בב  ניתן לברך רקכמו בבית הכנסת, או ש  בברכה

האחרון   בדור  מדליק ברים  סו פוסקים  בישלא  שאינם  ם  מקומות 

ואפילו אם    הם פרסומי ניסאיש באם  אפילו  בועים  י כנסיות קבת

ערבי  שם  ולכן  תמתפללים  מב,  לא  הלדעתם  על  קה  הדלרכים 

 בכנסים שונים.שמחות ו ם בי שעוש

יוסף  דעת  אבל   הגר"ע  סימן    זצ"ל מרן  ח"ז  להבה"ח  ו   (נז)יבי"א 

חנוכה,  שאפשר להדלישליט"א,  מרן הגרש"מ עמאר   נרות  ק שם 

ר דעת  שכן  הוהוסיף  רבי גאובו  בהחלט    ן  שאפשר  רוזנטל  יעקב 

ראש.  לברך מרן  גם  פסק  ,  השבועיו  בשיעור  הישיבה  וכן 

שמחה  ש חנוכה באולמות  נרות  מדליקים  שונים  ובאירועים 

 ה, ובפרט אם מתפללים שם ערבית. בברכ
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ש  ודאי  למעשה,  הלכה  אבל    ראויולכן  בזמן.  אין להדליק 

מוקדם   לצאת  מנת  חיוב  על  מפני  למהעבודה  בזמן,  הדליק 

 . יק כל הלילההדין הוא רשאי להדל שמעיקר

בודה  אבל אשתו בעוכן אדם המגיע לביתו בצאת הכוכבים,  

ואם   וכדומה,  בנסיעה  זה עלול לגרום    הוא לאאו  ימתין לה 

זמן ההדלקה בזמן הזה    דיןר הכיון שמעיקוכדומה,  ר  לה צע

היכר   היא  וההדלקה  בפנים  מדליקים  שהרי  הלילה  כל  הוא 

עדיין לא  בזמננו  הרי  לבני הבית בלבד, וגם אם מדליק בחוץ  

השוק מן  רגל  בערב,  כלתה  ושמונה  שבע  בשעה  לכן   גם 

 ימתין לאשתו.

מהאשה  אם  אבל   בשעה  יום  כל  ומגיעה  ידליק  אוחרת,  אם 

נוכחת בהדלקה  בזמן   חנוככל    כמעטאשתו לא תהיה    ה, ימי 

ימתין לה    ,שמפריע לאשה שהוא מדליק בלעדיה  וכן במקרה

 .עם כל בני הבית נרות חנוכהעד שתגיע וידליק 

בני    יש לציין נקודה חשובה, כאשר האדם מדליק בזמן אבל

יב שם,  נמצאים  אינם  וחיסרון  יתו  מעלה  בזה  המעלה   –ש 

ל כי  חיסרון  יש  אבל  לכתחלה,  הראוי  בזמן  דעת שמדליק 

נסים בני ביתו הפסידו ברכת שעשה  והמרדכי  כי  הרמב"ם   ,

אינם יוצאים ידי חובת ברכה זו אם אינם שומעים מפיו. ולכן 

בזמן להדליק  הרגיל  שהאשה    אדם  פעמי  חד  מקרה  ואירע 

דליק בזמן וזה מתאחרת, ולא מפריע לאשה שלא ימתין לה, י

 הטוב ביותר. 

וב)וע"ע   נא,  סימן  ח"ג  דעת  יחוה  ראש    דבריבשו"ת  מרן 

שלי  אהישיבה  בהגהות  סימט"א  מצליח  ס"ב,  יש  תערב  ן 

 . בסוף הספר(

 פר תורה אחר כדי למנוע טירחא דציבורא את סהוצ 

כשפתחו את ספר התורה  בחנוכה  בתפילת שחרית    ז. שאלה:

שהוא   האבפרראו  השבוע,  סשת  להוציא  ניתן  אחר ם  פר 

וכה או שחייב לגלול את הספר  לקריאה של חנ הכינו אותו  ש

 ?שהוציאו

י  תשובה: הספר  לא  את  יגללו  אלא  אחר,  ספר  וציאו 

 . שהוציאו ויקראו בו

, זה נראה כאילו  וראים בופר תורה ולא קכאשר מוציאים ס

ר  גלילת הספ . ואמנם  ראו בופר הראשון פגום ולכן לא קהס

סור לאדם לזלזל  א  ל פי כן,עבור, אבל אף  ציחה לגורמת טיר 

 .5ר התורהבכבוד ספ

 ראש חודש טבתוהעלאת מוסיפים בשבת 

שאלה:   בח.  שחל  טבת  חודש  שלושה שבת  ראש  מוציאים 

תורה בעלי  ,ספרי  לנהוג  יש  הכיצד  ואית  מירת  עולים 

הכנסת  והקדיש?   בבית  שמחה  יש  לנהוג  כיצד  אם  יש 

 דיש? באמירת הק

בלבד  תשובה:   עולים  ששה  עלו  אין אם  ראשון,  בספר 

אומרים קדיש אחר ספר ראשון. אולם אם עלו שבעה עולים  

 ו קדיש.  יאמר בספר הראשון,

 
ונימוקים:  5 )ס במ  מקורות  יומא  הגד ש  (:סח כת  שהכהן  ול  נינו, 

ואחר כך קורא  קורא בספר תורה בפרשת אחרי מות ואך בעשור  

גולל ספר תורה ומניחו בחיקו ואומר יותר ממה שקראתי לפניכם  

הפקודים   בחומש  שבעשור  הקריאה  ואת  כאן,  מדבר( )בכתוב 

בגמרא   ושאלו  פה.  בעל  ע"אקורא  ע  פה,    למה   ( )דף  בעל  קורא 

ארו משום כבוד ציבור )שממתינים בשקט בשעה  יגלול ויקרא, ובי

בו,  שגוללים ויקראו  נוסף  תורה  ספר  ויביאו  בגמרא,  ושאלו   .)

תורה ספר  של  פגמו  משום  שהספר    וביארו  יאמרו  שלא  ראשון, 

 חסר.  תורה 

אחד   מצד  צדדים,  שני  יש  כאשר  כאן  לנהוג  יש  כיצד  לברר  ויש 

ר תורה,  אידך גיסא פגמו של הספורח הציבור, ומט כבוד הציבור ו

 כמו בענין שלנו.  

שמוכח   וכמו  תורה,  הספר  של  פגמו  בדין  להחמיר  שיש  ונראה 

  ראש חודש טבת   בדין  (ס"ג   )סי' תרפדבשלחן ערוך  דברי מרן  מ

קוראים שלושה  (, וכתב מרן ש ראש חודש יחד עם חנוכה  אשהו)

 נוכה. בענין חרא קוהרביעי  עולהענין ראש חודש והעולים ב

אם  כתב מרן שבקריאת ראש חודש,  ה החזן וקרא רביעי  ואם טע

גמרו את קריאת  י  שכאשר  התכוונו)דהיינו שלא הוציאו ספר שני  

א  אין צריך לקרו,  (ראש חודש לגלול את הספר עד פרשת חנוכה 

פרשת  כלל ש  חנוכה  את  במסכת מגלה  בגמרא  אין  )וכמו שאמרו 

במשגיחי עיקרן  כל  ח  לומרכ   ,חנוכה  פרשת  אינה נוכה  קריאת 

 . (או בתורה מעכבת, ודי בזה שקר

האבל   ל פר  ס וציאו  אם  וקרא  תורה  טעה  והקורא  חנוכה,  פרשת 

ראש חודש, בזה כתב מרן שכיון שהוציאו  ם בפרשת רבעה עולי לא

 לקרוא בו. חייבים  –ר נוסף ספ

צריך להעלות  , שהרי  אפילו שיש כאן טירחא דציבוראבואר שומ

  –ם כיון שיש כאן חשש של פגם לספר תורה עולה נוסף, מכל מקו 

 חוששים לטירחא דציבורא. אין 

למעשה,   הספר  ך  צרי ולכן  את  חנולקרלגלול  של  אפילו  כיאה  ה 

דציבורא.יש  ש הגר"ח    טירחא  בשם  ראיתי  בספר  )וכן  קנייבסקי 

 אשי ישראל. ואמ"א( 
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אנו בני ספרד נוהגים  בבית יוסף )סוף סימן רפב(תב מרן  כ

ספרים  ג'  שמוציאין  בשבת  להיות  שחל  טבת  חודש    , בראש 

לפי שאין קורין בו אלא    ,ר ספר ראשוןאין אומרים קדיש אח

אין   ,וכיון שלא גמרו לקרות חובת היום שהם שבעה  ,ששה

שני  ספר  אחר  עד  קדיש  ו  .לומר  חוזרים  קדיש  וכן  אומרים 

   .אחר ספר שלישי

 ואומר גם כן קדיש. של חנוכה()פר השלישי פטיר בסעולה מ

איזו סיבה  ם מחמת  רונים דנים במקרה שעלו שבעה עוליהאח

כי  ספר הראשון, האם אומרים לאחר הספר הראשון קדיש  ב

ו שאומרים כרגיל רק לאחר הספר א  ,נשלמה בו חובת היום

 השני.

קדישים ולכן אין לומר קדיש לאחר  ה מרבה בים שזיש אומר

והשלישי. כך גם   שניהספר הראשון אלא רק לאחר הספר ה

שלא לומר    ,רו מגיד תשובההגאון רבי בוגיד סעדון בספדעת  

 קדיש לאחר הספר הראשון.

קדיש   לומר  שצריך  שסוברים  אחרונים  ספר  ויש  אחר  גם 

ומרן  כיל עבדי )ח"ו סימן כב(ך כתבו בשו"ת ישראשון. וכ

ם בדיעבד  שא גר"ע יוסף בשו"ת יביע אומר )ח"ד סימן כב(ה

עול שבעה  יאמרו  עלו  הראשון,  בספר  כל  ים  לאחר  קדיש 

 ספר. 

רח  והוא מוכ  שמחה בבית הכנסתלו  מי שיש  עצה טובה ל  יש

הראשוןבס  נוספים  עולים  להעלות ל  פר  רוצה  הכנס ואינו 

אפש הפוסקים,  הנוספיםר  במחלוקת  על    שהעולים  יחזרו 

 .כבר קראוקטע ש

שאדם  גמראב על    מבואר  כברקשחזר  שנקרא  ולא    טע 

אלא אם   עולה למנין שבעה   , אינוד שני פסוקיםהוסיפו לו עו

 . בשעת הדחקכן 

לחלק את הפרשה לששה חלקים, והעולים  אפשר  על פי זה  

ייחשבו    . כך הם לאקטעים שנקראו כברהמוסיפים יחזרו על  

ולא    ולים בלבד, ונסיים את הפרשה בששה עלחלק מהעולים

קדיש,   ינאמר  מכן  הלאחר  ויאמר    שביעיקרא  השני  בספר 

פטיר בספר השלישי ויאמר  כך יקרא המ  קדיש ראשון, ואחר

 את הקדיש השני. 

כל אחד ובספר הראשון  אבל אם בדיעבד העלו שבעה עולים  

 לאחר כל אחד מהספרים. ש מר קדייא, קרא קטע חדש

הדלקה או ביחיד קודם  תפילת ערבית במנין לאחר ה 

 ההדלקה 

אדם שהגיע לביתו בזמן צאת הכוכבים ועדיין לא   ט. שאלה:

ערבית התפלל ערבית, האם ידליק נר חנוכה ואחר כך יתפלל 

חנוכה  נר  וידליק  )ביחיד(  ערבית  יתפלל  או שתחלה  במנין, 

 לאחר התפילה, מדין "תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם"? 

מצאת    תשובה: שעה  חצי  תעבור  ערבית  ויתפלל  במידה 

יתפלל. אך אם לא   נרות החנוכה  ואחר כך  הכוכבים,ידליק 

 יעבור הזמן ויש עכשיו תפילת ערבית במנין, יתפלל כעת. 

הדור  וא פוסקי  בזה  נחלקו  ערבית,  לתפלת  מנין  כעת  אין  ם 

יתפלל  שלא  שליט"א  הישיבה  ראש  מרן  והכרעת  האחרון, 

ביחיד, אלא ידליק נר חנוכה, וכשיהיה מנין בבית הכנסת ילך 

 לבית הכנסת להתפלל ערבית.

ולכאורה הרי "תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם"? ההסבר לזה  

 המצוות מונחות לפנינו. הוא שדין זה הוא רק כאשר שתי 

כגון, אדם רוצה לאכול והגיע כבר צאת הכוכבים, ואסור לו  

חנוכה,  נר  הדליק  ולא  ערבית  התפלל  שלא  זמן  כל  לאכול 

באופן הזה, כיון שהוא צריך עכשיו לקיים את שתי המצוות,  

מפני   נרות,  להדליק  כך  אחר  ורק  ערבית  להתפלל  עליו 

 שתפילת ערבית תדירה מהדלקת נרות.

דרכו  אלא  ערבית,  להתפלל  עכשיו  רוצה  לא  הוא  אם  אבל 

להתפלל   רוצה  הוא  כך  שסתם  או  מאוחר,  יותר  להתפלל 

לפניו,   כרגע  מונחת  לא  ערבית  תפילת  הזה  באופן  מאוחר, 

קודם  נרות  ידליק  ולכן  לפניו,  מונחת  ההדלקה  מצות  ורק 

 התפילה, ולאחר מכן, כשיהיה לו מנין, יתפלל ערבית.

ומה? אם מונחים לפנינו ענבים ורימונים,  משל למה הדבר ד

ובדיני קדימה בברכות עלינו להקדים את הענבים מפני שהם 

קודמים בפסוק. אבל אם עדיין לא הביאו לפנינו את הענבים, 

אלא  עליהם,  לברך  כדי  אותם  שיביאו  להמתין  צורך  אין 

נוהגים   בברכות  קדימה  דיני  כי  הרימונים,  על  לברך  אפשר 

 מינים נמצאים לפנינו. רק כאשר שני ה
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שתפילת   מפני  קודם  חנוכה  נרות  ידליק  כאן,  הדין  והוא 

התפילה   של  הזמן  וכשיגיע  כרגע,  לפניו  מונחת  לא  ערבית 

 ילך להתפלל במנין.

 הדלקה במסעדה 

שאלה: ומגיעים    י.  למהדרין  כשרה  בשרית  מסעדה  לי  יש 

לא   אבל  כשרות,  על  שמקפידים  גדול  מסורתי  ציבור  אלי 

ידים על הדלקת נרות חנוכה. האם ניתן להדליק בהכרח מקפ

 אצלנו במקום ולזכות אותם במצות נר חנוכה? 

להדליק.   תשובה: ניתן  גדול  הנס  פרסום  שיש  מקום  בכל 

ועדיף לתת להדליק למי שלא קיים את המצוה, ולזכות אותם  

 במצוה זו. 

כאשר   דוקא  היא  חנוכה  נר  מצות  האם  באחרונים  דיון  יש 

ודעת מורי ורבי הגאון הרב משה לוי כתב   אדם נמצא בביתו, 

נמצא   כשהאדם  דוקא  אינה  שהמצוה  הראשונים  כל  שדעת 

 בביתו. 

הברית   מארצות  ומשפחתו  הוא  שטס  באדם  מעשה  היה 

לארץ, והיה צריך להגיע ממש בתחילת הלילה לטרמינל כדי  

להספיק את המטוס, כך שלא יכול היה להדליק נרות בבית.  

יוכל   לא  הוא  בארץ  לארץ  גם  כשיגיע  כי  נרות,  להדליק 

הלילה כבר יהיה בוקר. נשאר חצי שעה עד שהטיסה היתה 

חנוכה  נרות  להדליק  יוכל  אם  שאל  והוא  לצאת,  צריכה 

 בטרמינל.

כמו שאמרנו, דעת מו"ר הגר"מ הלוי שניתן להדליק שם, כי 

המצוה היא לאו דוקא להדליק בבית, אלא בכל מקום שנמצא  

 כה. יכול להדליק נרות חנו

אבל יש סוברים שזו מחלוקת ראשונים ןלכן שב ואל תעשה  

פסקי   בספר  )הו"ד  שליט"א   הישיבה  ראש  ןהורה  וכ  עדיף 

)חזו"ע   יוסף  הגר"ע  מרן  ולהבה"ח  קמח(  עמ'  פרזיס  משה 

עמ' קנו(. ]וע"ע להרה"ג רבי אליהו מאדאר שליט"א בקובץ  

 ויען שמואל[. 

בבית  מדליקים  אינם  שם  הסועדים  כאשר  היות  אולם  ם 

שנמצאים שם רבים יזכה להם שמן וידליק אחד מהם בברכה 

כמו שמדליקים באולמות שמחה ובאירועים ציבוריים. בפרט  

יוסף   בבית  מרן  תרעא)שכתב  סימן  הטעמים    (סוף  אחד 

להדלקה בבית הכנסת מפני האורחים שאוכלים ושותים שם 

 מפני שאין להם בית. 

לאחד    שמןלק מהלכן למעשה, כדאי שבעל המסעדה יזכה חו

הסועדים שאינו מדליק בבית, וכך יוכל להדליק נרות חנוכה  

 בברכה ולזכות את כל הנוכחים במצוה. 

 הדלקת נרות חנוכה בחנויות 

יש מאנשי חב"ד וארגונים נוספים שעוברים   יא. שאלה:

מחנות לחנות ומדליקים שם נרות חנוכה כדי לפרסם את 

 הנס, האם יוצאים בזה ידי חובה? 

מצוה    תשובה: לשם  יכוונו  שלא  אבל  להדליק,  איסור  אין 

 אלא לשם פרסום בעלמא. וזה חשוב שיהיה פרסום לנס. 

 בירור הלכה

 הדלקת חנוכה ע"י האשה במקום בעלה 

אברכי כולל הרוצים שנשותיהם תדלקנה נר חנוכה בבית בזמן ההדלקה, תיכף בצאת הכוכבים, והם ימשיכו לעסוק בתורה  

נר חנוכה. כבר פסק מרן ראש הישיבה שליט"א   בכולל ולא יצטרכו לבטל תורה, ולהפסיק מהלימוד לבא לביתם להדליק 

ע"פ שנגרם להם ביטול תורה. והביא ראיות נפלאות, והוסיף  שאין לעשות כך, אלא צריכים להדליק בעצמם נרות חנוכה וא 

גלימתו של מו"ר שליט"א להוסיף טעם בזה שחשוב מאוד להיות   ונקטינא בשיפולי  זצ"ל.  כן מדברי מרן היבי"א  לדקדק 

 נוכחים בהדלקה, כי מי שאינו נוכח בהדלקה לדעת כמה ראשונים מאבד ברכת שעשה נסים. ואבאר דברי בס"ד. 
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ל )שבת כג ע"א( הרואה נר חנוכה מברך שעשה נסים. וכתב הרשב"א בחידושיו )שם( שזה דווקא שלא מדליקין  קי"   הנה 

שאחר   בב"ח  שם  עיין  ואולם  ג(.  )בסעיף  שם  בש"ע  מרן  פסק  וכן  הר"ן.  בשם  תרעו(  )סי'  הב"י  וכ"כ  ביתו.  בתוך  עליו 

וז"ל: ותימה דמה שמדליקין עליו ב  ביתו אינו בא אלא לפטור אותו מחיוב המוטל על  שהביא שכ"כ גם הסמ"ג העיר ע"ז 

נפטר   לא  ומזה  גופו  על  בחיוב  הוא  שהחיינו  וברכת  הנס  על  ההודאה  אבל  ברבים,  הנס  לפרסם  נרות  להדליק  ממונו 

כשמדליקין עליו אם לא שעמד שם בשעת ברכה וענה אמן. וכך מבואר ממ"ש המרדכי בשם רש"י וכו'. והכי משמע מלשון  

והסמ"ק   דסב"ל,  הרא"ש  הפוסקים  כתבו  למעשה  ואמנם  עכ"ל.  וכו'.  והרמב"ם  הרי"ף  ממ"ש  משמע  והכי  וכו'.  והאגודה 

עיין ברכ"י וכה"ח )ס"ק כד( ותפל"מ ח"ב )סי' נב(, ובפרט שאין זה ברור שדעת הרא"ש שאע"פ שמדליקים בביתו, צריך  

בתפל"מ.   ע"ש  בכוונתם.  ספק  שיש  הראשונים  מן  עוד  ויש  נסים.  שעשה  פוסקים  לברך  כמה  דדעת  למדים  נמצינו  מ"מ 

נר   נמשכת אחר הדלקת  נסים  ועוד, דאין ברכת שעשה  וכן דעת המ"מ שם  )פ"ג מהלכות חנוכה ה"ד(,  ובראשם הרמב"ם 

חנוכה, אלא היא מצוה שבגופו כתפילה והלל ומגילה שחייב הוא עצמו לאומרה או לעמוד שם ולענות אמן ויוצא י"ח מדין  

ודאי שאין לבעל להניח לכתחילה לאשתו להדליק נר חנוכה ויאבד מעצמו ברכה יקרה זו בכל לילה.    שומע כעונה. ואם כן 

אחד   יום  יכול  ולא  אונס  שאירעו  מי  וכן  נמי.  הכי  אין  זו,  בברכה  י"ח  להוציאו  שיכוין  בביהכ"נ  למברך  יאמר  אם  ]ומ"מ 

[.  להיות בביתו ורוצה לעשות כן שפיר דמי 
 

דנו לגבי נר חנוכה ותפילת ערבית מי קודם )עיין תפלה למשה ח"ב סי' מח שהביא דברי האחרונים    ויש להוסיף דהנה האחרונים

בזה באורך(, ולא כתבו עצה פשוטה שהיא תדליק והוא יתפלל. והיינו משום דמצוה בו יותר מבשלוחו. ושו"ר להב"ח סי' תרעז 

שכתבתי כמו  לביתו  לילך  צריך  אין  עליו  מדלקת  אשתו  אם  וז"ל:  מי    ס"ג  אצל  לעמוד  לכתחילה  דצריך  ואע"פ  תרעה.  בס"ס 

שמדליק עליו מכל מקום אינו מעכב. ומדינא יוצא אפילו אינו עומד אצלו דעיקר החיוב על ממונו להדליק נרות לפרסומי ניסא וכו'  

ק האיש מקדש ומכל מקום מצוה מן המובחר שילך לביתו וידליק בעצמו. דכל מצוה, מצוה בו יותר מבשלוחו כדאיתא בריש פר

)קידושין מא ע"א( דהא רבא מלח שיבוטא. עכ"ל. וכן אמרו רבותינו נר איש וביתו ולא אמרו נר לבית, כי מן הראוי שבעל הבית 

 בעצמו ידליק את נר חנוכה.

 חאו"ח סימן לט(. "הרי הלכבירו"שו"ת ט"א, ר שלי"ה)נדפס בספרו של מו
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