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נרות חנוכה בבית-הכנסת

שו"ת עם הרב דוד אברהם ספקטור ,רב הקהילה

שאלה:

באוהל יונה מנחם מדלקים את נרות חנוכה לפני מעריב ומכבים אותם אחרי תפילת מעריב ואז אין נרות
חנוכה דלוקים חצי שעה .האם זה מותר ?

תשובה:

 (1כותב במשנה ברורה סימן תרעה ס"ק ו" :אפילו בנרות חנוכה שמדליקין בביהכ"נ ג"כ נכון ליזהר
לכתחלה שלא לטלטלן ממקומן עד שיעור חצי שעה.
משמע שלכתחילה נכון שנרות של החנוכייה יהיו דלוקים חצי שעה .וזה לא קורה אצלנו בבית-הכנסת,
כשמדליקים לפני מעריב ומתפללים כ 10-דקות ואחר-כך מכבים את נרות החנוכייה.
 (2אמנם כותב הרמ"א או"ח ס' תרעא ,סע' ז'" :נוהגים להדליק בבית-הכנסת בין מנחה למעריב" ועל זה
כותב שם במשנה ברורה ס"ק מו" :אפילו הנוהגים להדליק בכל יום בצאת הכוכבים בבהכ"נ נוהגים אחר
מנחה בשעה שהעולם מקובצים וגם דלאחר מעריב אין נכון לעכב העולם לזה דצריך כ"א למהר לילך
לביתו ולהדליק נ"ח ".אכן באוהל יונה מנחם בחנוכה מתקיימת גם תפילת מנחה ולכן לכתחילה עדיף
להדליק בבית-הכנסת מיד אחרי מנחה)ולא לפני מעריב( וזה אחרי פלג מנחה ולרוב גם אחרי השקיעה.
ואז עד אחרי תפילת מעריב יש חצי שעה שהנרות דלוקים.
 (3מכל מקום אם חוששים לשריפה וכו' כשאין אף אחד בבית-הכנסת בין מנחה למעריב ,מותר להמשיך
את המנהג להדליק את נרות חנוכה לפני מעריב )שזה גם נחשב בין מנחה למעריב לדעת הרמ"א( אם
חושבים מראש שיכבו אותם אחרי מעריב .וכך ראיתי בספר מקראי קודש ,הלכות חנוכה ,פרק י' הערה
כ"ח בשם הרה"ג הרב מרדכי אליהו שליט"א":אם שמו פחות )שמן משיעור חצי שעה( אין קפידה בכך.
ולענין כבוי הנרות הממשיכים לדלוק לאחר תפילת ערבית ,כשעדיין לא עברה חצי שעה מההדלקה ,הורה
לי )הרב מרדכי אליהו(שדבר זה מותר ,אם התנו זאת מלכתחילה".

לסיכום הלכה למעשה
 .1לכתחילה יש להדליק נרות חנוכה בבית-הכנסת מיד אחרי מנחה ומותר לכבות אותם אחרי תפילת
מעריב ,ואז הם דלוקים חצי שעה ויותר.
 .2אם חוששים להשאיר בבית-הכנסת נרות חנוכה דלוקים בלי פיקוח בין מנחה למעריב ,מותר להדליק
שם נרות חנוכה לפני מעריב והמדליק יתנה ויחשוב שיכבה את הנרות מיד אחרי מעריב תוך פחות מחצי
שעה .אז מיד אחרי מעריב כשהציבור הולך הביתה ואין עוד למי לפרסם את הנס ,מותר לכבות את נרות
החנוכייה בבית הכנסת.

