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ולא , בטלו את דת�, בזמ� בית שני גזרו מלכי יוו� גזירות על ישראל

כמו כ� פשטו את יד� בממונ� . הניחו אות� לעסוק בתורה ובמצוות

והיה צר , פרצו בו פרצות וטמאו את הטהרות, נכנסו להיכל, ובבנותיה�

עד שריח� עליה� אלוקי , ולחצו� לח� גדול, לה� לישראל מאוד מפניה�

גברו בני חשמונאי הכוהני� הגדולי� . הושיע� מיד� והציל�, נואבותי

העמידו מל� מ� הכוהני� וחזרה , הושיעו את ישראל מיד�, והרגו�

  . עד חורב� בית שני, המלכות לישראל למש� יותר ממאתיי� שנה

נכנסו ישראל להיכל . ה בכסלו גברו ישראל על אויביה� ואיבדו�"ביו� כ

כ� שלא היה בו להדליק , דש אלא פח אחדולא מצאו שמ� טהור במק

נעשה נס והדליקו ממנו את נרות המערכה במש� . אלא יו� אחד בלבד

  .עד שכתשו את הזיתי� והוציאו שמ� טהור, שמונה ימי�

שתחילת� , לכ� תיקנו החכמי� שבאותו הדור שיהיו שמונת ימי� אלה

 על פתחי ומדליקי� בה� את הנרות בערב. ימי שמחה והלל, ה בכסלו"בכ

  .כדי להראות ולפרס� את הנס, הבתי� בכל לילה ולילה משמונת הלילות

והדלקת הנרות בה� הינה מצווה מדברי , ימי� אלה נקראי� חנוכה

  )� פרק ג מהלכות חנוכה"רמב. (סופרי�

        סוגי הנרות והשמניםסוגי הנרות והשמניםסוגי הנרות והשמניםסוגי הנרות והשמנים
ואפילו א� אינ� נמשכי� , כל סוגי השמני� כשרי� לנרות חנוכה  .א

א! א� אי� האור נתלה , כל הפתילות כשרותכ�  ו.היטב אחר הפתילה

 .ונאחז בה� יפה

אמנ� בערב שבת אי� להדליק את נר השמש משמ� או פתילה שאינ�   .ב

 .א� שאר הנרות מותרי� אז בכל שמני�, כשרי� לנרות שבת

מצווה , א� אי� מצוי שמ� זית. מצווה מ� המובחר להדליק בשמ� זית  .ג

 .להדליק בשמני� שאור� ז� ונקי

להלכה א! נרות ו, אומרי� שרק נר של שמ� כשר להדלקהיש    .ד

מ� א� מצווה , כשרי� להדלקהוכדומה חלב או פרפי� , משעווה

 .בנרולא בשמ� המובחר להדליק 

מצווה מ� המובחר שידליקו בפתילות מצמר גפ� או , המדליקי� בשמ�  .ה

 . שבדורנו א! שאר הפתילות הינ� מובחרותי�ויש אומר, חוטי פשת�

� שאי� להדליק באופ� שחלק מהנרות בשמ� וחלק בנרות יש אומרי  .ו

אלא יש להדליק את כל הנרות או בשמ� או ',  וכדופראפי�, שעווה

 ) חנוכה# מקראי קודש (.ויש מתירי�, בשעווה

שתמש בה� אפשר להאלא , כל לילה את הפתילותבאי� חובה להחלי!   .ז

ויש , הפתילות הישנות נוחות יותר להדלקה, שאדרבה, עד שתכלנה

דר� הדלקת זכר ל, פתילות חדשות כל לילההשתמש בנוהגי� ל

 .מנורה במקדשה

ה הקוד� להדלקת הנר בלילה מותר להשתמש בשמ� שנותר מהליל  .ח

 ) חנוכה# מקראי קודש (.שלמחרת

ולכ� , אי� יוצאי� ידי חובה בנרות של גז כיו� שאי� לה� פתילה  .ט

� שיוצא ידי ויש חולקי� ואומרי. המדליק בה� לא יבר� על ההדלקה

ובלבד שתהא השלהבת , חובה בהדלקת� ומותר להדליק� בברכה

 ) חנוכה# מקראי קודש (.דקה כנר ולא תהיה כאבוקה

י "ה� הפועל ע(אי� יוצאי� ידי חובת נר חנוכה בהדלקת נר חשמלי   .י

וא� הדליק וביר� על , )י סוללה"עהפועל חשמל הבא מתחנת כוח וה� 

וא! א� יזדמ� שאי� לו שמ� או . ההדלקה זו נכנס בחשש ברכה לבטל

וא� אחר , ידליקהו ללא ברכה, ויש לו רק נר חשמלי, נרות להדלקה

 . בברכה אותוידליק' כ� מצא נר חנוכה כשר משמ� או שעווה וכדו

 )'יחווה דעת חלק ד(

 פחית שבתוכה יש שק בוער הטבול בנפט או אדמה # " גוזניק"המדליק  .יא

 .נר חנוכה לא יצא ידי חובה הדלקתלש�  # בוערת הספוגה בנפט 

  )' ה–ילקוט יוס! (

        הדלקה עושה מצווההדלקה עושה מצווההדלקה עושה מצווההדלקה עושה מצווה
נחה "א� , לגבי מצוות הדלקת נרות חנוכה דנה הגמרא .במסכת שבת כג

הדלקה "כי הגמרא כריעה מ ולהלכה "הדלקה עושה מצווה" או "עושה מצווה

, מהלכות חנוכה ומגילה' � בפרק ד"כ� פסקו להלכה הרמבו" עושה מצווה

השלכות קביעה זו שהדלקה עושה מצווה  ל.'ע בסימ� תרעה"ר והשוהטו

 :ע והאחרוני�"י השו"עפ, חלק מההשלכות העיקריותלהל� . הלכתיות רבות

אפשר , הייתה מונחת במקומה שלא לש� מצווהאשר חנוכיה  �

 .אי� צור� להניחה שוב לש� מצווהו, להשתמש בה להדלקת הנרות

אי� יוצאי� בו ידי חובה  , א! שהוא דלוק, למחרתלילה נר שדלק עד ה �

 .יש לכבותו ולחזור להדליקואלא 

רוצי� נכו� ובעת ההדלקה במקו� בו נרות החנוכה יהיו צרי� ש �

 .ולא להדליק� במקו� אחר ולהעביר� אחרי ההדלקה, להדליק�

צרי� שבעת ההדלקה תהיה בחנוכיה כמות השמ� הדרושה או נר  �

 .� הנדרשמספיק גדול כדי לדלוק את הזמ

צרי� להדליק את הנרות במקו� בו אי� חשש שהנרות יכבו מהרוח או  �

 .מכל גור� אחר

צרי� להדליק את הנר עד שתדלק רוב הפתילה , בהדלקת הנרות �

 .מאליהעלה והשלהבת ת

ואחר ,  כראויו ידלקותא� נעשו כל ההכנות הדרושות כדי שהנר �

 .אי� חובה לשוב להדליקו, ההדלקה כבה הנר

אפילו בתו� החצי שעה , לקו הנרותדשאר במקו� בו הויה להאי� חוב �

 .הראשונה להדלקה

 )'משנה ברורה תרעה (."להדליק נר חנוכה"נוסח הברכה הוא  �

מי שהדליק את הנרות במקו� שאינו ראוי להניח� ש� כגו� בתו� חדר  .יב

! יש אומרי� שא, ואחר כ� העביר� למקו� הראוי שידלקו בו, השינה

במקרה לדעת רוב הפוסקי� אול� ) משנה ברורה(חובה  יצא ידי עלפי כ�

ולכ� צרי� לכבות� ולשוב להדליק� במקו� בו ראוי , לא יצא ידי חובהזה 

יש אומרי� בברכה ויש אומרי� בלי ,  הדלקת� במקו� החדש.שידלקו

 ).הרב מרדכי אליהו (.ברכה

אי� להדליק נרות חנוכה בתו� תיבה מזכוכית , יש אומרי� שמשו� כ�  .יג

מאחר וקביעות ההדלקה , ")אקווריו�"המכונה  (גינה עליה� מהרוחהמ

א� אי� לחוש לכ� , היא בעת שסוגרי� את מכסה התיבה המג� מהרוח

 .ולערער על מנהג ותיקי� זה

ימנה את אשתו או אד� אחר , חולה שאינו יכול להגיע למקו� ההדלקה .יד

דבר גור� א� א� ה, שידליק במקומו ובכ� יצא א! הוא ידי חובת המצווה

יבר� הוא על ההדלקה והשליח , הנכו� שימנה שליח להדלקה, לו צער רב

 . וטוב שיראה את ההדלקה, ידליק את הנרות

וכיו� נראה שנהגו רוב , שיטות שונות קיימות בקשר לסדר ההדלקה .טו

ובלילה השני , ישראל להדליק בלילה הראשו� את הנר הימני שבחנוכיה

  .יל להדליק והול� ומדליק לימי�מוסי! נר לשמאלו ובו הוא מתח

 ל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובות"""" אמרי חז אמרי חז אמרי חז אמרי חז----מרי בינה מרי בינה מרי בינה מרי בינה אאאא
 נמנע ופעמי�, בהבלי� ממונו מפקיר שאינו #  המידה שבזאת והטוב

 כמו גיאות לו אי� כ� מתו�, מטובה נפשו שמחסר ומחמת. גדולות מעבירות

 דקידק לכ�. ביוצרו יבעט לאד� לו שיש והנאה טובה מרוב כי, לנדיב שיש

 שאי� ובמקו�, להתנדב לו שראוי במקו� נדיב ויהיה, בעצמו בעשרו האד�

 וילמד. תורה של במאזני� זה כל וישקול. וכילי ציק� יהיה להתנדב לו ראוי

 ויותר): "כה לב בראשית (שנאמר, דוגמתו שאי� ציק� שהיה אבינו מיעקב

 וחזר קטני� פכי� ששכח, לברכה זכרונ�, רבותינו ואמרו, "לבדו יעקב

 שאי� לפי, מגופ� יותר ממונ� עליה� חביב שהצדיקי� מלמד, עליה�

  )צייקנותה שער # אורחות צדיקי�(). א צא חולי� (.בגזל יד פושטי�

         אחרונים אחרונים אחרונים אחרוניםופוסקיםופוסקיםופוסקיםופוסקים' ' ' ' ותרעהותרעהותרעהותרעה' ' ' ' תרעגתרעגתרעגתרעג    סימןסימןסימןסימן    עעעע""""שושושושו    יייי""""עפעפעפעפחנוכה חנוכה חנוכה חנוכה מהלכות מהלכות מהלכות מהלכות 

   'זתשס' ה                     ד"בס
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