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זמן ההדלקה

ההדלקה צריכה להיות אחרי פלג המנחה ]שעה ורבע זמניות 
לפני השקיעה[, ולא לפני כן. 

בערב שבת ובמוצאי שבת יש לוודא שידליקו בזמן הנכון. 
וראוי לכתחילה לנקוב בזמן מוקדם יותר בערב שבת קודש 

)ומאוחר יותר במוצאי שבת קודש(, כדי להתרחק יותר מחשש 
מכשול.

יש להדליק גם בכינוסי ילדים המתקיימים בשעות היום )ואף 
בזאת חנוכה(. וכמובן ידליק ללא ברכה )אם הוא לפני פלג 

המנחה, או שאין עשרה מבוגרים נוכחים(.

מקום ההדלקה

יש להשתדל שבכל מקום ומקום שדרים יהודים ידליקו נרות 
חנוכה – הן במקום מרכזי, באופן ד"פרסומי ניסא", והן בביתו 

של כאו"א מישראל.
טוב להכריז שלא יוצאים ידי חובה בהדלקה הפומבית, 

אלא כל אחד ואחד צריך להדליק נרות חנוכה בביתו )גם אם 
מתגורר לבדו(. 

יש להשתדל במיוחד אשר בכל בית אלמנה ויתומים ידליקו 
נרות חנוכה. וכן להשתדל עבור יהודים הנמצאים בבתי 

רפואה, בתי כלא ובתי זקנים, וכן שבכל מוצב של אנשי הצבא 
ידליקו נרות חנוכה.

בעל חנות שיכול או מסכים להדליק רק במקום אחד – או 
רק בחנות או רק בבית – עדיף שידליק בביתו שם הוא אוכל 

וישן.

הנרות

הנרות יהיו באופן שגובה השלהבת לא יהיה למעלה מ-20 
אמה )9.6 מטר(.

שיעור הזמן המינימלי שהנרות צריכים לדלוק הוא חצי שעה 
אחרי צאת הכוכבים, ולכן כשמדליקים נרות במבצעים יש 

לוודא שמשתמשים בנרות הדולקים יותר מחצי שעה.
מצויים בשוק נרות שזמן דלקתם הוא חצי שעה מצומצם. 
כדאי לא להשתמש בהם, מאחר והנסיון מראה שבנסיבות 

שונות הם דולקים פחות משיעור זה.
אם אין נרות אחרים ונאלצים להשתמש בנרות אלו, יש 

להדליקם ללא ברכה.

המדליק

המדליק את הנרות יהיה איש החייב במצוות.
המדליק במקום ציבורי ביום הראשון מברך שהחיינו. 

וכאשר מדליק לאחר מכן בביתו לא ישוב ויברך שהחיינו, 
אלא אם כן מדליק להוציא גם את בני ביתו ידי חובתם.

את שאר הברכות )"להדליק נר חנוכה" ו"שעשה נסים"( 
ישוב ויברך בביתו אף אם מתגורר לבדו.

לעומת זאת אם הדליק כבר בביתו ולאחר מכן מדליק 
במקום ציבורי – ישוב ויברך גם שהחיינו. 

תנאים להדלקה בברכה

בהדלקה במקום ציבורי יש לברך רק אם נוכחים – בעת 
ההדלקה – עשרה יהודים )שלא היו נוכחים עדיין בערב זה 

בהדלקה בביהכנ"ס או בהדלקה ציבורית אחרת(.
כאשר מדליקים במשרד או חנות שבעליו אוכלים בו 

בקביעות, ומאידך לא הדליק בביתו – אז יש לברך גם אם אין 
עשרה. 

במקרה שבעל החנות הדליק בחנותו ולא היו שם עשרה 
יהודים – הרי הוא קיים את מצות הדלקת נר חנוכה, ולכן 

כשידליק לאחר מכן בביתו לא יברך. ויש ליידע על כך את 
בעלי החנויות. אמנם אם מדליק בבית להוציא גם את בני 

ביתו ידי חובתם – ישוב ויברך.
כאשר לא מתקיימים אף אחד משני התנאים האמורים – 

ידליקו ללא ברכה.
במקום בו יתכן שבעל המקום יעזוב את המקום בתוך חצי 

שעה הקרובה ויכבה את הנרות מפני הסכנה – ידליקו ללא 
ברכה.
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