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מנורת החנוכה

מצוה להדר להדליק את נרות החנוכה בחנוכיה נאה, משום 
"זה א-לי ואנוהו". 

המדליק בחנוכיה בעלת קנים, כדאי שישתמש בחנוכיה 
שקניה באלכסון כצורת המנורה שהיתה בבית המקדש, ולא 

בחנוכיה שקניה בעיגול. 
הנרות יעמדו בשורה ישרה – לא בעיגול, ולא נר יוצא 

מהשורה ונר נכנס. כאשר מדליקים מספר אנשים באותו 
מקום, יש להניח את החנוכיות עם רווח בין זו לזו כדי שיהיה 

ניכר מספר הנרות שמדליקים באותו לילה. 
בלילה הראשון מניח את הנר בצד ימין של החנוכיה, ומהלילה 

השני והלאה מוסיף לשמאלו את הנר החדש.

הפתילות השמן

כל סוגי הפתילות כשרים להדלקת נר חנוכה. מצוה מן 
המובחר להשתמש בפתילות מצמר גפן, ואם אין לו צמר גפן 

ידליק בפתילות של פשתן.
מהדרים להדליק בשמן זית. 

יש להקפיד שהנרות ידלקו לפחות 50 דקות, ולכן לפני 
ההדלקה יש ליצוק די שמן בנרות כך שיוכלו לדלוק 50 דקות, 

באופן שהנרות ידלקו חצי שעה אחר צאת הכוכבים. 
בערב שבת יש לתת בנרות לפני ההדלקה די שמן כך שיוכלו 

לדלוק חצי שעה אחרי צאת הכוכבים. וכן לוקחים שמש גדול 
יותר, שידלק לכל הפחות חצי שעה לאחר צאת הכוכבים.

השמש

נוהגים שה"שמש" יהיה של שעוה. 
את השמש מניחים לצד הנרות, גבוה מהם. 

השמש ידלק לכל הפחות במשך הזמן המחויב לבעירת הנרות.

זמן ההדלקה

את נרות החנוכה מדליקים אחרי שקיעת החמה )לפני צאת 
הכוכבים(, בין מנחה למעריב. 

בערב שבת: מדליקים לפני הדלקת נרות שבת.
במוצאי שבת )בבית*(: לאחר הבדלה מדליקים נרות חנוכה, 

ולאחר מכן אומרים "ויתן לך".
___________

* בשונה מבית הכנסת שהסדר הוא שקודם מדליקים נ"ח ואח"כ 
מבדילים.

מקום ההדלקה

מדליקים באחד הפתחים החייבים במזוזה שבתוך הבית.
מניחים את החנוכיה על כסא המונח בעובי חלל הפתח, כך 

שהחנוכיה עומדת לרוחב חלל הפתח מול המזוזה.
מניחים את החנוכיה בצורה כזו שהשלהבת תהיה בגובה של 

יותר משלושה טפחים )24 ס"מ( מהקרקע.
לכתחילה יניח למטה מעשרה טפחים )80 ס"מ( מהקרקע.

החייבים

כל אחד ואחד מבני הבית הגברים מדליק בעצמו נרות חנוכה.
נכון לחנך גם ילדים קטנים להדליק בעצמם.

נשים חייבות בנר חנוכה, אלא שאינן מדליקות בעצמן, אלא 
יוצאות ידי חובתן ע"י בעליהן או אביהן.

אם האשה בבית והבעל אינו בבית בזמן ההדלקה: אם ידוע 
לה שיבא לביתו עד חצות, תמתין לו והוא ידליק. ואם אינה 

יודעת האם יבא – תדליק היא או ּתְצַוֶּה לאחר להדליק.
כאשר האשה מדליקה בעצמה, אם אין גברים בבית – תברך.

לאחר ההדלקה

נוהגים להתעכב ליד הנרות חצי שעה. 
ידוע פתגם רבותינו נשיאינו שיש להקשיב ולהתבונן מה נרות 

החנוכה מספרים. 
בערב שבת קודש אין מתעכבים ליד הנרות.

נשים נוהגות שלא לעשות מלאכה משך 50 דקות מההדלקה. 
ואחר שעבר זמן זה עושים מלאכה שלא כנגד הנרות.

במדת האפשר ראוי להימנע מכל מלאכה שהיא. מי שקשה 
לה להימנע לגמרי ממלאכה יש להקל בכל מלאכה המותרת 

ביו"ט )בישול, אפיה וכדומה(. אבל מלאכות כתפירה, סריגה, 
כיבוס גיהוץ וכדומה – אסור.

ליתר הרחבה ראה בספר החדש בהוצאת מכון הלכה חב"ד "הלכה 
למעשה – מועדים – חנוכה ופורים" פרקים ב-ה

 עריכה: הרב שמואל מקמל. 
הגהה: הרב משה קורנוויץ.


