
 

 

 

 

 

 

 

 חנוכה -ערב שבת קודש פרשת מקץ לק"י, 

 

 הלכות שבת חנוכה וראש חודש

 שליט"א בי רון אל אהרןרמאת הגאון 

 אב"ד לממונות בנתיבות ,'המאורות' מרבני בית ההוראה

* 

 כדי שלא יבוא לספק חילול שבת. ,נרותהיקדים מבעוד יום להכין את החנוכיה עם השמן או  א.

ולא יתעכב מפני  ,כניסת השבת והדלקת נרות השבת ןאו עשר דקות קודם זמ בכניסת השבת ידליק נרות חנוכה כחמש ב.

 שהרי הם יוצאים בהדלקתו גם אם אינם שומעים. ,שבני הבית לא נמצאים או אינם שומעים את ההדלקה

 ,י לומר לאשתו או לאדם אחר שעדיין לא קיבל שבתאשר ,ועדיין לא הדליק נרות חנוכה ,מי ששכח וקיבל שבת מבעוד יום ג.

 .בהדלקתו ויוצא ידי חובה ,להדליק בעבורו

שים לב בברכת המזון להוסיף את כל התוספות. על לה ן ישכל וע ,חל שבת וראש חודש וחנוכה ,תש"פה' , שנתהשנהד. 

 הניסים, רצה ויעלה ויבוא.

)גם מנהג השאמי  .ואומר השביעי חצי קדיש ,וקוראים בספר ראשון פרשת השבוע "מקץ" ז' גוברי ורה,תפרי מוציאים ג' ס ה.

 ויש שנהגו בשאמי לקרוא רק ו' גוברי בפ"ש(. בד"כ הוא כן.

 ואומר חצי קדיש. ודש,חאש מוציאים ספר שני וקורא בר ו.

 ויש מהשאמי שאומרים חצי קדיש.  ,בלדי אינו אומר קדישמנהג הוקורא בנשיאים. ל ,מוציאים ספר שלישי ז.

יש עניין ו ,שהרי כבר הבדיל בתפילה ,להדליק הנרות קודם להבדלה על הכוס)לכל המנהגים( ראוי ורצוי  ,במוצאי שבת ח.

כשמדליק  ן,כל וע ,שידליק הנרות מוקדם וסמוך לזמן הראוי )צאת הכוכבים(. גם יש עניין שישבו בני הבית ליד נרות חנוכה

 קודם ההבדלה יוכלו לשבת כל זמן ההבדלה.

 'ברוך המבדיל בין קודש לחול'. :או שהוא מסופק. יאמר קודם הדלקת נרות חנוכה ,מי ששכח להבדיל בתפילהט. 

ברכת מאורי האש. ואע"פ שהשמש מותר בהנאה ואפשר לבנרות החנוכה  שתמשא ישל -להבדלה  מיוחד ר להדליק נריזה י.

 מכל מקום ראוי להיזהר בכך שלא בטעות יהנה גם מנרות החנוכה. ,לצאת בו בברכת מאורי האש

 



 

 

 

 

 

 

 

 

נרות. ולא ידליק ויקנה לו חלק בשמן וב ,יתבהל ראוי להשתתף בפרוטה עם בע ,מי שמתארח אצל קרוביו בשבת חנוכה יא.

 גם אם יש לו חדר מיוחד. ,בפני עצמו

ה"ב ויצא ידי חובת או אוכל סעודת מלווה מלכה עם פת, ראוי שישתתף עם בע ,במוצאי שבת אם מתעכב שם לזמן מרובה יב.

 בביתו. ךכר להדליק אח ריךצין ההדלקה שם. וא

 רכה.וכשיגיע לביתו ידליק שם בב ית,בהל לא יצא בהדלקת בע ך,כל אם אינו מתעכב כ יג.

 

 שבת שלום, חודש טוב ומבורך

 וחנוכה שמח

 מערכת המאורות

 

 

 

 !הודעה חשובה
 

 'בימים אלו שוקדים במערכת 'המאורות
 על הכנת גליון נרחב

 'אהבתי תורתך'

 ''גנזי מלכים -מבית מכון המאורות 
 

 היו"ל לרגל מעמדי סיומי הש"ס העולמיים

 בו יובא סקירה מאלפת על לימוד הש"ס וסיומו בתימן ועוד ועוד
 

 :המעוניינים ליטול חלק ושותפות בהפצתו ברחבי הארץ
 

 שותפות הקדשה והנצחה בהפצת

 .ש"ח 500 -גליונות  800

 .ש"ח 1,200 -גליונות  2,000

 ק[ניתן לחלק לתשלומים בהו"]
 

 650-7199-052 -או בטל'  - n0583265244@gmail.com יש לפנות למייל שכתובתו

mailto:n0583265244@gmail.com

