
יו"ל ע"י מכון הלכה חב"ד )ע"ר(                                                                   מוגש לרגל חג החנוכה תש"פ

  הדלקה בכל מקום

א כךא	. עלא פעמיםא כמהא עוררא 	ד”שא כ”קא
ידליקוא יהודיא ביתא שבכלא לד	וגא שישא
הגברים,א ולהשתדלאשכלא חנוכה1.א נרותא
ובכללםאגםאילדיםאצעירים,אידליקואנרותא
להשתדלא וכמו”כא עצמם.א בפניא חנוכהא
בבתיא לע”עא הנמצ	יםא יהודיםא עבורא
זקנים,אמחנותא רפו	ה,אבתיאכל	,אמושבא

צב	אוהמשטרה2.
א צריכיםאב. שהנרותא המינימליא הזמןא שיעורא

לדלוקאהו	אחציאשעה,אולכןאכשמדליקיםא
נרותאבמבצעיםאצריךאלבדוקאשמדליקיםא
עםאנרותאשעשוייםאלדלוקאמשךאזמןאזה.

א מצוייםאנרותאשזמןאדלקתםאהו	אחציאשעהאג.
מצומצם,אלכןאכד	יאשל	אלהשתמשאבהםא
מ	חראוהמצי	ותאבשטחאמר	האשבמקרהא
	םא 	וא ונוטפיםא כר	ויא מונחיםא ל	א והםא
קרוביםא שהנרותא 	וא רוחא קצתא מצויהא
בימיםא שמצויא )כפיא לזהא זהא 	חדא
ה	חרוניםאשלאהחג(אוהחוםאממיסא	ותם,א

הםאדולקיםאפחותאמשיעוראזה.
במידהאו	יןאנרותא	חריםאומשתמשיםאעםא

נרותא	לו,אישאלהדליקםאלל	אברכה.

התנאים להדלקה בברכה
א הנרותאד. בהדלקתא הברכותא בענייןא

שחייביםא פרטיםא ישנםא במבצעיםא
לספקא להגיעא ל	א כדיא עליהםא להקפידא
כשמדליקיםא ולכןא לבטלה.א ברכותא
רקא לברךא 	פשרא עסק,א ובתיא בחנויותא
לווד	אשיתקיימואכלאהתנ	יםא כש	פשרא

דלהלן:
ההדלקהא ההדלקות,א סוגיא בכלא הזמן:א
פלגא ל	חרא להיותא חייבתא בברכהא

המנחה.
הנרות:אשהנרותאידלקואלכלאהפחותאחציא
מצדא הןא הכוכבים(,א צ	תא )	חריא שעהא
שהו	א המקוםא מצדא והןא )כנ”ל(,א הנרותא

1. ספר השיחות תשמ"ח ח"א עמ' 162, תשמ"ז עמ' 172.
2. לקו"ש חלק כ' עמ' 429.

לל	ארוחאוכיוצ	אבזה.א
	תא שיעזובא חששא ש	יןא המקום:א בעל 
	תא ויכבהא הקרובהא שעהא בחציא המקוםא

הנרותאמפניאהסכנה.
	מירתא בשעתא עשרהא שיהיוא ציבור:א
בזמןא עשרהא שםא שיעברוא 	וא הברכות3,א
שהנרותא בתנ	יא וז	תא דולקיםא שהנרותא
עומדיםאבמקוםאבולטאוגלויאלעיןאכלאעוברא

ושבא)עייןאבהערה4(.

המברכים
א בברכה,אה. הנרותא 	תא שהמדליקא נוהגיםא

יהיהאא	ישאמעלאגילאמצוות.
א מעיקראהדיןאגםא	ישהאיכולהאלברךאכיווןאו.

לפועלא זו,א במצוהא מחוייבתא הי	א שגםא
במקוםא שתברךא ר	ויא ל	א צניעות5א מצדא

ציבוריאכשישא	פשרותאש	ישאיברך.
א יזהראש	ינואעומדאמולא	ישהאז. אכשמברךא

	ואתמונתא	ישהאש	ינהאבצניעות,אויפנהא
יכולא 	פשרא וכש	יא 	חר.א לכיווןא פניוא

לברךאבעצימתאעיניים6.

3. נשים מצטרפות לעשרה, כיוון שגם הן היו באותו הנס.
לו.  'מקצה פינה' שנוחה  4. הבהרה: לפעמים בעל החנות 

יופעמים שזה עלול להביא להיפך פירסומיניסא, וע"כ במק
רה כזה א"א לברך כשאין מנין בזמן הברכה.

5. עיין בפסקי תשובות סי' ע"ה סעי' יב.
6. שו"עאדה"ז סי' ע"ה ס"א.

א ש	ינואח. 	דםא לכבדא צורךא שישא במקומותא
יהודיאבטקסאזה,א	פשראלכבדואבהדלקתא

ה’שמש’.
א צריךאט. בחנותא שמדליקיםא 	חרא גםא

לעוררא	תאהמוכראש	ינואיוצ	אידיאחובהא
בהדלקהאזואושידליקאשובאכשיגיעאלביתו.

א 	םאבעלאהחנותאל	אמדליקאבביתואורוצהאי.
להדליקאשםא-איכול,אובזהאיוצ	אידיאחובה.א

עייןאבהערה7.
א להדליקאי	. ורוצהא ב’מבצעים’א המברךא

	ח”כאבביתו,איכווןאשל	אלצ	תאבהדלקהא
	ךא בביתו.א ידליקא ו	ח”כא שבמבצעים,א
ל	איברךא	תאברכתאשהחיינואשובא	םאל	א

מוצי	א	תאבניאביתואבהדלקתו.א

הדלקה ציבורית
א מצווהאיב. חנוכהא “נרא 	ד”ש:א כ”קא מדבריא

“משוםא מבחוץא ביתוא פתחא עלא להניחהא
פרסומיאניס	”,אולכןאישאלעורראולזרזאעודא
הפעםאשינצלוא	תאימיאחנוכה..אלהדליקא
נרותאחנוכהאב	ופןאהכיאגדולאד”פרסומיא
כפרא ועיירה,א עירא שבכלא עי”זא ניס	”,א
במקוםא חנוכהא נרותא ידליקוא כו’,א ומושבא
ישנהא 	םא .א .א ביותרא והמרכזיא הציבוריא
מהא -א מקומותא בכמהא להדליקא 	פשרותא

טוב”8.
א ידיאיג. יוצ	יםא של	א להכריזא -א טובא “ומהא א

כ	ו”	א 	ל	א הפומבית,א בהדלקהא חובהא
צריךאלהדליקאנרותאחנוכהאבביתו”9.

א זואיד. מצווהא שלא עניינהא שעיקרא כיווןא
ישא הדיןא מעיקרא ניס	”,א “פרסומיא הו	א
עשרהא ישא 	םא רקא בברכהא להדליקא
	נשיםאשנוכחיםאבזמןאהברכה,או	ףאנשיםא
במצווהא חייבותא הםא )שגםא מצטרפותא

זו(10.

סועד  אם  וכ"ש  שם  אוכל  הוא  שאם  האחרונים  כתבו   .7
י"ח. יוצא  ובזה  שם  להדליק  שיכול  ערב  ארוחת  גם  שם 

זהאמרשבעלחנותשלאאכללאיכוללצאת?
8. לקו"ש חכ"ה עמ' 419.

9. התוועדויות תשמ"ז ח"ב עמ' 98.
פעלים  רב  משו"ת  סט"ו,  תרע"א  סי'  תשובות  פסקי   .10

או"חח"ב סי' ס"ב.

אדם העוסק במבצע חנוכה, 
ולא יוכל להדליק נר חנוכה 

בזמן, ועומדים לפניו ב’ 
אפשרויות, להדליק אחרי 

פלג המנחה או מאוחר אחר 
שיחזור, עדיף שידליק במשך 
הלילה, ובני ביתו יהיו ערים 

ויוכל להדליק ובברכה.

ב"ה

ד ע ו ם  ל ו ע ל ח  י ש מ ה ך  ל מ ו  נ י ב ר ו ו  נ ר ו מ ו  נ נ ו ד א י  ח י  

מבצע חנוכה  



א א	םאבזמןאההדלקהא	יןאמניןאבמקום,א	בלאטו.
שםא יעברוא ידלקוא שהנרותא הזמןא במשךא

עשרהא	נשים,א	פשראגםאלברך11.

היוצא למבצעים
א יוכלאטז. ול	א חנוכה,א במבצעא העוסקא 	דםא

להדליקאנראחנוכהאבזמן,אועומדיםאלפניוא
פלגא 	חריא להדליקא 	פשרויות,א ב’א
עדיףא שיחזור,א 	חרא מ	וחרא 	וא המנחהא
יהיוא ביתוא ובניא הלילה,א במשךא שידליקא

עריםאויוכלאלהדליקאובברכה.
א יחזוראמ	וחראל	איז. 	בלאבמקרהאשכ	שרא

יהיואבניאביתואערים,אידליקא	חראהשקיעהא
גםא	םאל	איוכלאלהתעכבאעלאידאהנרות.א

א 	חראשסייםא	תאעיסוקואבמבצעים,אצריךאיח.
קודםאלהתפללאתפילתאמעריבאו	חראכךאא
להדליקאנראחנוכה12.א	בלא	םאהו	ארגילא
-א יותרא מ	וחרא במניןא מעריבא להתפללא

ידליקאקודם13.

11. שע"ת וביה"ל סי' תרע"א ד"ה 'ויש'.
12. משנ"ב סי' תער"בסק"א.

יש חשש שיי ג. אא"כ  13. פסקי תשובות סי' תער"ב סעי' 
שכח להתפלל אז עדיף להקדים תפילת ערבית להדלקה 

א א	םאיצ	אלמבצעיםאקודםאשהדליקאנרותאיט.
מברךא ל	א ‘שהחיינו’א כברא וברךא בעצמוא
כןא 	םא 	ל	א בעצמו,א כשמדליקא שובא
בעלא כגוןא חובה,א ידיא מישהוא עודא מוצי	א

המוצי	א	תא	שתואובניאביתו14.
א הדיןאכ. מעיקרא ההדלקה,א זמןא הגיעא כ	שרא

הפוסקיםא שכתבוא 	ל	א ב	כילה.א 	סורא
דבריםא וש	רא פירותא רקא ל	כולא שיכולא
מלבדאהמוצי	אומזונות,אוכןאלשתותא)	בלא

ל	אשתיהאחריפה(.
א למבצעיםאבלבד:אכיווןאשמתעסקאבמצווה,אכ	.

יצי	הא בשבילא ההדלקהא 	תא דוחהא ול	א

]ע"פ נטעי גבריאל פרק ג' ס"ו[.

14. משנ"ב סי' תרע"א סקמ"ה.

למסיבהא	ואטיולאוכיוצ	אבזה,אישאהיתרא
שיכולאל	כולאמיניאמזונותאפחותאמכביצהא
)פחותאמ-56אסמ”ק(אולהמתיןאביןא	כילהא
ל	כילהאכדיא	כילתאפרס15.אב	םאמעמידא
שומרא)	ואתזכורתאבפל	פון(אשיזכיראלוא
להדליק,אמותראל	כולא	ףאיותראמכביצהא

)כיוןאשמדובראבדבראמצוה(16.

15. שיעור כדי אכילת פרס - 9 דקות.
16. שו"ע אדה"ז או"ח סי' תלא סי"א, ובקו"א ס"ב. עיין בזה 

בנטעי גבריאל הלכות חנוכה פ"ה ס"ד וס"ו ואכמ"ל.

כ”ק אד”ש עורר כמה 
פעמים על כך שיש לדאוג 

שבכל בית יהודי ידליקו 
נרות חנוכה. ולהשתדל 

שכל הגברים, ובכללם גם 
ילדים צעירים, ידליקו נרות 

חנוכה בפני עצמם

הצטרפו עוד היום 
לאגודת התומכים 

של מכון הלכה חב"ד.
טלפון  < 02-3011770  

smslarav.co.il > אתר

להצטרפות: תמכין 
דאורייתא
מהפכת ההלכה בידיכם


