
        סדר ברכות ההדלקהסדר ברכות ההדלקהסדר ברכות ההדלקהסדר ברכות ההדלקה
� לבר� לפני ההדלקה שלש המדליק נרות חנוכה בלילה הראשו� צרי  .א

שהחיינו "ו " שעשה ניסי� לאבותינו", "להדליק נר חנוכה: "ברכות

להדליק נר  "�  חלק מהאשכנזי� אומרי� בברכה הראשונה, "וקיימנו

, "בימי� הה� בזמ� הזה"יש לומר " שעשה ניסי�"בברכת ". של חנוכה

 ".ובזמ� הזה"ולא 

, "דליק נר חנוכהלה: "בלילה השני ואיל� מברכי� רק שתי ברכות  .ב

 ".שעשה ניסי� לאבותינו"

 .ת הנר אפילו לא ברמיזה בי� הברכה להדלק,אי� להפסיק בדיבור  .ג

א� דיבר בענייני� הקשורי� , ת הנרבי� הברכה להדלקאד� שדיבר   .ד

ממשי� , כגו� שנכבה הנר שמדליק בעזרתו וביקש גפרורי�, להדלקה

 ברו�"יאמר , א� דיבר בעניי� שאינו קשור להדלקה ,אול�. להדליק

, על כ� שהזכיר ש� שמי� לבטלה" ש� כבוד מלכותו לעול� ועד

 .ויחזור להדליק בברכה

את לפחות אלא רק לאחר שהדליק " הנרות הללו"וסח נאת אי� לומר   .ה

שהדליקו נוהגי� לאומרו רק אחרי שויש , נר הראשו� שהוא נר חיוב

 . כל הנרותאת

,  מילי�36כ� שיכללו " הנרות הללו"מנהג הספרדי� לומר את נוסח   .ו

חו" ,  נרות36כל שמונת ימי החנוכה מדליקי� מש� � שרמז לכ

וכ� , "קודש ה�"ולא " הנרות הללו קודש"אומרי�  לכ�. מהשמש

 "ועל"ללא תוספת המילה " על נסי� ונפלאותי� וישועותי�"אומרי� 

 .האשכנזי� לא נהגו להקפיד על כ�. ביניה�

א� עדיי� לא כבו , אד� ששכח לבר� על הדלקת הנרות ונזכר בכ�  .ז

יש . וא� כבו הנרות לא יבר� כלל, "שעשה ניסי�"יבר� , הנרות

 שא� עברה חצי שעה מהדלקת� לא יבר� א# על פי שלא ,אומרי�

 .והעיקר כדעה ראשונה, כבו הנרות

נמצא אי� סיכוי בו הוא  ובמקו� ,לא מדליקי� עבורו בביתואשר אד�   .ח

א� רואה נרות חנוכה שהודלקו על ידי , שידליק נרות חנוכה בעצמו

שעשה "יבר� , בפתחי� הפוני� לרחובאו בבית הכנסת כגו� , אחרי�

 ".שהחיינו"וביו� הראשו� ג� " ניסי�

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

ובלילה , "חנוכיה" ישראל להדליק בלילה הראשו� את הנר הימני שב

  .השני מוסי# נר לשמאלו ובו הוא מתחיל להדליק והול� ומדליק לימי�

        מי חייב במצוות ההדלקהמי חייב במצוות ההדלקהמי חייב במצוות ההדלקהמי חייב במצוות ההדלקה
המהדרי� מדליקי� , ומצוות הדלקת נרות חנוכה היא  נר איש ובית  .י

בית שמאי ביו� לדעת  � והמהדרי� מ� המהדרי� , נר לכל אחד ואחד

בית הלל ו, מדליקי� שמונה נרות ומכא� והיל� פוחת והול�הראשו� 

  .מכא� ואיל� מוסי# והול�, שהלכה כמות� יו� ראשו� מדליק אחת

 .נחלקו בזה הפוסקי� ?כיצד הוא מנהג המהדרי� מ� המהדרי� .יא

א� , � כתב שכל אחד מבני הבית צרי� להדליק את נרותיו"הרמב �

 שמדליקי� ,כי המנהג פשוט בספרדיוצא , בהמש�מה שכתב מ

וכ� נוהגי� רוב יהודי ,  של הנרותאחת בסדר עולה "חנוכיה"רק 

 .תימ� הבלאדי�

 אחת לכל "חנוכיה"יש להדליק , ע"מר� בשופי מה שפסק על  �

בלילה הראשו� נר אחד ומוסי# והול� נר אחד בכל לילה עד , בית

ואפילו א� רבי� בני הבית לא , שבליל האחרו� יהיו שמונה נרות

 .מנהג הספרדי�כ�  ו.ידליקו יותר

המנהג שכל אחד מבני הבית שה� בר מצווה א "הרמפי על  �

א� מציי� כי יש להיזהר לתת כל אחד , משלו" חנוכיה"מדליק 

 .כדי שיהא היכר כמה נרות מדליקי�, ואחד נרותיו במקו� מיוחד

, "ואפילו א� רבי� בני הבית לא ידליקו יותר"ע "שכתב מר� השוא#  .יב

אי� למנוע  , וכדומהכינו בגני הילדי� שה"חנוכיה"ילדי� קטני� המביאי� 

  .יש להניח כל חנוכיה במקו� אחרו, מה� להדליק� ג� למנהג הספרדי�

אשה  .מפני שא# ה� היו באותו הנס, נר חנוכהמצוות נשי� חייבות בהג�   .יג

ובשעת צור� יכולה , יוצאת ידי חובת המצווה בהדלקת הנרות של בעלה

  .די חובת המצווהלהוציא את בעלה י

כשבעל נאל" להיעדר מביתו בזמ� הדלקת נרות חנוכה עד שעה מאוחרת  .יד

ראוי שימנה את אשתו שתהיה שלוחה להדליק את נרות החנוכה , בלילה

 .ובזה יוצא ג� הוא ידי חובה, בזמנ�

א� מתוכנני� , כשהבעל או האשה אינ� בבית בתחילת זמ� ההדלקה .טו

יש להדליק בתחילת הזמ� א# על פי יש אומרי� ש, לחזור בשעה מוקדמת

ויש אומרי� שטוב יותר להמתי� ולהדליק , שהבעל או האשה נעדרי�

 שב� או בוודאותאלא א� יודעי� , וכ� ראוי לנהוג, כאשר שניה� נוכחי�

 .בת הזוג אינ� מקפידי� על כ� כלל

א# על , כשבעל נאל" להיעדר מביתו ולא יחזור לביתו כלל באותו לילה .טז

טוב שידליק ג� , מדליקה עבורו ויוצא ידי חובה בהדלקתהפי שאשתו 

 או שישמע את הברכה מאד� אחר שחייב ,ללא ברכהנרות חנוכה הוא 

 .ויכוו� לצאת ידי חובה

: כגו�, יש אומרי� שמי שיוצא ידי חובת הדלקת נרות בהדלקה של חבירו  .יז

או ב� רווק במשפחה אשכנזית הרוצה לצאת , הילדי� במשפחה ספרדית

אינו חייב להיות נוכח בעת ,  בהדלקה של אביוידי חובת המצווה

, והנכו� לנהוג כדעה השניה, ההדלקה ויש אומרי� שחייב להיות נוכח

 .אלא א� יש אילו" להיעדר בזמ� ההדלקה

על גבאי ו, אפילו עני המתפרנס מהצדקה חייב בהדלקת נרות חנוכה .יח

 .חייבי� בהדלקת נרות חנוכהאינ� , חרש ושוטה .לסייע לו בכ�, הצדקה

ישתת# , ומתגורר ע� אחרי�אי� מדליקי� עבורו בבית שרווק , סומא .יט

 . אשתו תדליק עבורו, נשויו, עמ� בפרוטות ויצא ידי חובה בהדלקת�

אינו חייב בהדלקת ,  שנה13לדעת הספרדי� ילד קט� שלא מלאו לו   .כ

ויש מתירי� , ידליק את השמשולמצוות חינו� יש אומרי� ש, נרות חנוכה

 13לדעת האשכנזי� ילד קט� שלא מלאו לו  .שידליק ג� את נרות ההידור

יש מה� המתירי� שידליק בברכה , אינו חייב בהדלקת נרות חנוכה, שנה

 . למצוות חינו� ויש אומרי� שלא ידליק כלל או שידליק ללא ברכה

 ה� לדעת א� הוריו אינ� בבית,  שנה13ילד קט� שלא מלאו לו   .כא

 .הספרדי� וה� לדעת האשכנזי� ידליק נרות בברכה

� חכמי המשנה היו מדליקי� את נרות החנוכה בפתח הסמו� לרשות בזמ  .כב

א� פתח הבית היה סמו� לרשות הרבי� היו מדליקי� בפתח . הרבי�

וא� לבית הייתה חצר היו מדליקי� את הנרות בפתח , הבית מבחו"

� ולא התירו יכשלחצו עלינו הגוי, במש� הגלות .הנסכדי לפרס� , החצר

  .נהגו להדליק את הנרות בתו� הבית, נרות חנוכהליהודי� להדליק 

יש , בזמננו ובפרט באר" ישראל שאי� את החשש מרדיפות האויבי�  .כג

שהחזירו עטרה ליושנה ומהדרי� להדליק את הנרות בפתח החצר הפונה 

 ). בתיבת זכוכית"חנוכיה" השלא יכבו הנרות מניחי� (לרשות הרבי� 
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