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דנה הגמרא א� הנחה עושה מצווה או הדלקה עושה ' במסכת שבת כג
כלומר אי� מצווה , מצווה ולהלכה הכריעה כי הדלקה עושה מצווה

' � בפרק ד"וכ� פסקו להלכה הרמב, אלא בהדלקה, בהנחת הנר או השמ�
 .'ע בסימ� תרעה"הטור והשו, מהלכות חנוכה ומגילה
 :עושה מצווה נובעי� מספר הלכות כמפורט להל�מקביעה זו שהדלקה 

הייתה מונחת במקומה שלא לש� מצווה אי� צור� להניחה שחנוכיה  �
יש לכבותו ולחזור , נר שדלק עד הערב למחרת ו.שוב לש� מצווה

 .להדליקו לצור� הלילה הבא
ולא להדליק� , צרי� שבעת ההדלקה יהיו במקו� בו רוצי� להדליק� �

 .ר� אחרי ההדלקהבמקו� אחר ולהעבי
צרי� שבעת ההדלקה תהיה בחנוכיה כמות השמ� הדרושה או נר  �

 .מספיק גדול כדי לדלוק את הזמ� הנדרש
 .וכדומהרוח אי� חשש שהנרות יכבו משהנרות במקו� צרי� להדליק  �
 .הנר עד שתדלק רוב הפתילה והשלהבת תדלק מאליהצרי� להדליק  �
ואחר ,  כראויקידלודרושות כדי שהנר א� נעשו כל ההכנות ה �

 .אי� חובה לשוב להדליקו, ההדלקה כבה הנר
אפילו בתו� החצי שעה , שאר במקו� בו הולקו הנרותאי� חובה לה �

 .הראשונה להדלקה
מי שהדליק את הנרות במקו� שאינו ראוי להניח� ש� כגו� בתו�   .א

רי� יש אומ, ואחר כ� העביר� למקו� הראוי שידלקו בו, חדר השינה
א� לדעת רוב הפוסקי� ) משנה ברורה(שא  על פי כ� יצא ידי חובה 

ולכ� צרי� לכבות� ולשוב להדליק� במקו� בו ראוי , לא יצא ידי חובה
יש אומרי� בברכה ויש אומרי� , והדלקת� במקו� החדש, שידלקו

 ).הרב מרדכי אליהו(בלי ברכה 
יבה מזכוכית רות חנוכה בתו� תנאי� להדליק , יש אומרי� שמשו� כ�  .ב

מאחר וקביעות ההדלקה היא בעת שסוגרי� , המגינה עליה� מהרוח
 .דבריה�א� אי� לחוש ל, את מכסה התיבה המג� מהרוח

ימנה את אשתו או אד� , חולה שאינו יכול להגיע למקו� ההדלקה  .ג
א� א� , אחר שידליק במקומו ובכ� יצא א  הוא ידי חובת המצווה

יבר� הוא על , הנכו� שימנה שליח להדלקה, ר� לו צער רבהדבר גו
  .וטוב שיראה את ההדלקה, ההדלקה והשליח ידליק את הנרות

וכיו� נראה שנהגו רוב , שיטות שונות קיימות בקשר לסדר ההדלקה  .ד
ובלילה , ישראל להדליק בלילה הראשו� את הנר הימני שבחנוכיה

  .חיל להדליק והול� ומדליק לימי�השני מוסי  נר לשמאלו ובו הוא מת
        

        זמן ההדלקהזמן ההדלקהזמן ההדלקהזמן ההדלקה
        
 נחלקו. משקיעת החמההוא לכתחילה זמ� הדלקת נר חנוכה   .ה

יש אומרי� שהוא תחילת שקיעת החמה , הפוסקי� מהו זמ� זה
 .סו  השקיעה כלומר צאת הכוכבי�ויש אומרי� ש, נדפס בלוחותכ

ת בכל יו� ע� כתבו הפוסקי� הספרדי� שמי שרגיל להתפלל ערבי  .ו
ואחר כ� , צאת הכוכבי� עליו להתפלל ערבית מיד ע� צאת הכוכבי�

, מפני שתדיר ושאינו תדיר תדיר קוד�, להדליק את נרות חנוכה בבית
 .ומפני שבתפילת ערבית יש מצוות עשה מהתורה של קריאת שמע

 יש מה� הנוהגי� להדליק בתחילת ,�תימיהודי אשכנז ויהודי   .ז
ויש הנוהגי� להדליק מיד ,  ערבית בצאת הכוכבי�השקיעה ומתפללי�

 . ערביתי�ללמתפבצאת הכוכבי� ואחר כ� 
א� חלק מבני המשפחה אינ� בבית א� מתוכנני� לחזור בשעה   .ח

 לכתחילה #   בביתמדליקי�ו, מוקדמת ואי� הבית פונה לרשות הרבי�
א� בני הבית החסרי� , יש להשתדל להדליק בתחילת זמ� ההדלקה

יש להדליק בברכה עד שעה , א� לא הדליקו אז.  מקפידי� כל כ�אינ�
 .כל זמ� שבני הבית ערי�, מאוחרת יותר

לרשות הרבי� טוב המדליק נרות חנוכה ברשות הרבי� או בחלו� הפונה   .ט
וא� , שידליק את החנוכיה בזמנה שהוא כחצי שעה אחרי צאת הכוכבי�

כל זמ� שיש אנשי� עוברי� , לא הדליק בזמ� זה יש להדליק בברכה
כגו� במושב שעת ההדלקה היא עד , כל מקו� לפי אופיו, ושבי� ברחוב

  .שעה מוקדמת יותר מאשר בעיר גדולה
        

        מקום ההדלקהמקום ההדלקהמקום ההדלקהמקום ההדלקה
 
ה היו מדליקי� את נרות החנוכה בפתח הסמו� לרשות בזמ� חכמי המשנ  .י

א� פתח הבית היה סמו� לרשות הרבי� היו מדליקי� בפתח . הרבי�
וא� לבית הייתה חצר היו מדליקי� את הנרות בפתח , הבית מבחו$

 .וזאת כדי לפרס� את הנס, החצר
� ולא התירו ליהודי� להדליק נרות יכשלחצו עלינו הגוי, במש� הגלות .יא

 .נהגו להדליק את הנרות בתו� הבית, חנוכה
יש , בזמננו ובפרט באר$ ישראל שאי� את החשש מרדיפות האויבי� .יב

שהחזירו עטרה ליושנה ומהדרי� להדליק את הנרות בפתח החצר הפונה 
 ).תיבת זכוכיתתו� מניחי� את החנוכיה בכדי שלא יכבו  (.לרשות הרבי�

ת בפתח הבית כלפי יש נוהגי� להמשי� את המנהג ולהדליק את הנרו  .יג
 .או בחלו� הפונה לרשות הרבי�, פני�

במקו� שיש חשש , ל"מכל מקו� א  שטוב להחזיר עטרה ליושנה כנ .יד
 .מגניבות או סיבות אחרות אי� חובה להדר בזה

לכתחילה יש להניח את הנרות כ� שהשלהבת תהיה בגובה שבי� שלושה  .טו
מ "  ס30ומרי� מ ויש א" ס80מ ל " ס24שה� בי� (טפחי� לעשרה טפחי� 

ויש אומרי� שיש להניח� דווקא בגובה שבי� , מהקרקע) מ" ס100ל 
 ).מ" ס70מ ל " ס56שה� בי� (שבעה טפחי� לעשרה טפחי� 

, ) מטר12 ל 10בי� ( אמה 20אי� להדליק נרות חנוכה במקו� גבוה יותר מ  .טז
 .מפני שבגובה כזה לא שולטת העי� ונמנע פרסו� הנס

 20יותר מ ( או בבית משות  בקומה גבוהה אד� שמתגורר בבית גבוה  .יז
 :קומה רבעית ומעלה) אמה
בטפח הסמו� , יש אומרי� שעדי  שידליק את הנרות בתו� הדירה �

 .לשיטה זו פרסו� הנס הוא לבני הבית, לפתח
יש אומרי� שעדי  להדליק את הנרות בחלו� הדירה הפונה לרשות  �

פרסו� הנס , י� טפח10גובה החלו� יותר מ אפילו א�, הבית.הרבי�
שביחס אליה� , בשיטה זו היא לבני אד� הגרי� בבנייני� הסמוכי�

  . אמה20יש פחות מ 
א� הנרות נראי� רק מצד אחד של , לדעה שמדליקי� על אד� החלו� �

טוב להניח את החנוכיה , )ע� ציורי�" גב"כאשר לחנוכיה (החנוכיה 
 . הרבי�כדי שהנרות יראו כלפי פני� וכלפי רשות, באלכסו�

  שבח המידות הטובות שבח המידות הטובות שבח המידות הטובות שבח המידות הטובות----מרי בינה מרי בינה מרי בינה מרי בינה אאאא
יבמות (שות שלו� בי� אד� לחבירו כגו� לע, פעמי� שהתירו חכמי� לשקר

וא  על פי , כ� מותר לשבח הכלה לפני החת� שהיא נאה וחסודהלו). סה ב
  ). כתובות יז א(שאינו כ� 

כמה : אל יאמר בפני רבי�, א� בעל הבית היטיב לו): ערכי� טז א(באושפיזא 
פ� יבואו רבי� ! כמה כבוד גדול עשה לי! טוב פלוני שנתארחתי בביתו

מבר� רעהו ): "משלי כז יד(ועל זה נאמר , מהוגני� להתארח אצלושאינ� 
  ". קללה תחשב לו, בקול גדול בבקר השכ�

מידת ענוה היא שיאמר ,  א� שואלי� לו א� שגורה בפיו הגרסא# במסכתא 
ושאלוהו ,  א� שהה לבא לבית הכנסת מפני ששימש מטתו# ומיטה ". לא"

  . יתלה בדברי� אחרי�? למה שהה
הוא טוב יותר , א� יכול לעשות שלא ישקר, שהתירו חכמי� לשנותבכל אלו 

וכי : ישיב? יודע אתה מסכתא פלונית: כגו� א� שואלי� לו, ממה שישקר
הוא טוב , וא� יוכל לסלק השואל בעני� שלא ישקר? אתה סבור שאני יודע
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