
 לקט הלכות חנוכה למשפחות שיוצאות מביתן במהלך החג
 

לפניכם לקט הלכות למשפחות שלא תהיינה . שמרבים בהם בנסיעות, ימי חנוכה הם גם ימי פגרה

 :בביתם בזמן הראוי להדלקה

משפחה שנמצאת בזמן הדלקת הנרות בביתה ומתעתדת לנסוע לאחר מכן וללון המקום  .א

, (אפשר לכבותם לאחר מכן)ם לדלוק לפחות חצי שעה הנרות צריכי. תדליק בביתה, אחר

 .ורצוי לצאת רק לאחר מכן לדרך

מקום הדלקת הנרות של משפחה שנוסעת לפני זמן הדלקת נרות ועתידה לחזור לביתה  .ב

 :בשעות הלילה תלוי בזמן היציאה

ידליקו בברכה לפני הנסיעה וישימו ( 13:51בערך בשעה )אם נוסעים אחרי פלג המנחה . 1 .ג

 מן  בחנוכיה בכמות שתדלק לפחות עד חצי שעה אחרי צאת הכוכביםש

מאחר שבמקרה זה פרסום הנס הוא רק )ידליקו אחר שיחזרו , אם יוצאים מוקדם יותר. 2 .ד

                                  (.                                                                יש להדליק לכל המנהגים בתוך הבית ולא בפתח הבית, לבני הבית

ועתידים הם לנסוע בהמשך הערב , משפחה שמתארחת בזמן ההדלקה בבית מארחיהם .ה

ואינם יכולים לצאת שם , אין בית מארחיהם נחשב כביתם, וללון בביתם או במקום אחר

אף שיהיה זה , לכשיגיעו אליו, עליהם להדליק במקום שילונו בו. ידי מצוות הדלקת נרות

ידליקו במקום האכילה אף שלא לנים , ואם משתתפים בסעודת מצווה. בשעה מאוחרת

 .שם

אזי זהו ביתם באותו יום ויכולים , יהםאם מתכוננים ללון בבית מארח, לעומת זאת .ו

י שיתנו כסף כדי להיות "וזאת ע, יצאו בהדלקת המארח( א: )לעשות אחת משתיים

למנהג אשכנז שנוהגים ( ב. )וייעשו שותפים בו( השמן)או שיגביהו את הנר , שותפים בנר

 .ידליק גם האורח בברכה בחנוכיה משלו, שכל אחד מבני הבית מדליק

לכל הדעות צריכים להדליק נרות חנוכה בברכה , לנים בדירה נפרדתאלא של "במקרה כנ .ז

 .בבית שלנים בו

ובצאת . שביתה הוא המקום שבו הם לנים, וכן הדין במשפחה שמתארחת כל השבת .ח

שכן , מיד בצאת השבת, אם מתעכבים במקום האירוח עדיף להדליק באותו מקום, השבת

ובאותה שעה אפשר להחשיב עדיין את , ותזו השעה שקבעו חכמים למצוות הדלקת הנר

הם אך אם . כאמור על הנרות לדלוק לפחות במשך חצי שעה. מקום האירוח כביתם

יכולים הם שלא להדליק שם אלא אחר שיחזרו , מיד בצאת השבתממהרים לחזור לביתם 

 .לביתם בישוב

ינו יכול א, ולפיכך מי שלן בשטח פתוח, מצות הדלקת הנרות קשורה למציאות של בית .ט

 .לקיים שם את מצוות הדלקת נרות

 בברכת חנוכה שמח
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