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 וד בבלי מסכת שבת דף כא עמוד ב  . תלמ 1

נר לכל אחד ואחד. והמהדרין מן   -. והמהדרין  נר איש וביתו   תנו רבנן: מצות חנוכה 
והולך;  ואילך פוחת  יום ראשון מדליק שמנה, מכאן  המהדרין, בית שמאי אומרים: 

ראשון מדליק אחת, מכאן ואילך מוסיף והולך. אמר עולא: ובית הלל אומרים: יום  
אמר:  חד  זבידא,  בר  יוסי  ורבי  אבין  בר  יוסי  רבי  במערבא,  אמוראי  תרי  בה  פליגי 

דבית שמאי   הלל    -טעמא  דבית  וטעמא  הנכנסין,  ימים  היוצאין.   -כנגד  ימים  כנגד 
דבית שמאי   דבית הלל    -וחד אמר: טעמא  וטעמא  החג,  פרי  לין בקדש דמע  -כנגד 

  ואין מורידין. 
 
 כות מגילה וחנוכה פרק ג  . רמב"ם הל 2

 הלכה ב 
ונכנסו   היה  כסלו  בחדש  ועשרים  בחמשה  ואבדום  אויביהם  על  ישראל  וכשגברו 
יום  אלא  להדליק  בו  היה  ולא  אחד  פך  אלא  במקדש  טהור  שמן  ולא מצאו  להיכל 

ז שכתשו  עד  ימים  שמונה  המערכה  נרות  ממנו  והדליקו  בלבד  והוציאו  אחד  יתים 
 שמן טהור.  

 הלכה ג 
ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת הימים האלו שתחלתן מליל 

ימי שמחה והלל ומדליקין בהן הנרות בערב על פתחי הבתים    חמשה ועשרים בכסלו
הנס  ולגלות  להראות  הלילות  משמונת  ולילה  לילה  הנקראין בכל  הן  אלו  וימים   ,

והן אסורין   והדלקת הנרות בהן מצוה מדברי חנוכה  בהספד ותענית כימי הפורים, 
 סופרים כקריאת המגילה.
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 הלכה א 
כמה נרות הוא מדליק בחנוכה, מצותה שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד בין שהיו 

מדל המצוה  את  והמהדר  אחד,  אדם  אלא  בו  היה  שלא  בין  מרובין  הבית  יק אנשי 
נרות כמנין אנשי הבית נר לכל אחד ואחד בין אנשים בין נשים, והמהדר יתר על זה 
והולך   ומוסיף  הראשון  בלילה  ואחד  אחד  לכל  נר  מדליק  המובחר  מן  מצוה  ועושה 

 בכל לילה ולילה נר אחד. 
 הלכה ב 

שני  ובליל  נרות  עשרה  מדליק  הראשון  בלילה  עשרה,  הבית  אנשי  שהיו  הרי  כיצד 
 ל שלישי שלשים עד שנמצא מדליק בליל שמיני שמונים נרות. עשרים ובלי

 הלכה ג 
שיהיו כל אנשי הבית מדליקין נר אחד בלילה הראשון    מנהג פשוט בכל ערינו בספרד

ומוסיפין והולכין נר בכל לילה ולילה עד שנמצא מדליק בליל שמיני שמונה נרות בין 
 שהיו אנשי הבית מרובים בין שהיה אדם אחד.  

 
 וספות מסכת שבת דף כא עמוד ב  ת .  4

נראה לר"י דב"ש וב"ה לא קיימי אלא אנר איש וביתו שכן    -והמהדרין מן המהדרין  
יש יותר הידור דאיכא היכרא כשמוסיף והולך או מחסר שהוא כנגד ימים הנכנסים  
היכרא  ליכא  ואילך  מכאן  יוסיף  אפי'  אחד  לכל  נר  עושה  אם  אבל  היוצאים  או 

 י אדם בבית.שיסברו שכך יש בנ
 
   , סעיף בשולחן ערוך אורח חיים הלכות חנוכה סימן תרעא .  5

כמה נרות מדליק;  בלילה הראשון מדליק אחד, מכאן ואילך מוסיף והולך אחד בכל  
ואפילו אם רבים בני הבית לא ידליקו יותר.    לילה  עד שבליל האחרון יהיו שמונה,



; ויזהרו ליתן כל וכן המנהג פשוטידליק )הרמב"ם(,    הגה:  וי"א דכל אחד מבני הבית
)מהר"א   מדליקין  נרות  כמה  היכר  שיהא  כדי  מיוחד,   במקום  נרותיו  ואחד  אחד 

 מפראג(.  
 
 באר היטב סימן תרעא .  6

וזה חידוש שהספרדים נוהגים כתוספות והאשכנזים כרמב"ם. וזה לא מצינו בשאר 
 מקומות. 

 
 שערי תשובה סימן תרעא  .  7

וע' בכנסת יחזקאל סי' י"ז ששם המנהג הספרדים שרק בעה"ב מוסיף והולך    -ג  המנה
וכתב שאם אשכנזי דר בבית אצל ספרדי אינו יכול למחות בידו האשכנזי הדר שם 

 מלהדליק בביתו ואין בזה משום לא תתגודדו כו' ע' שם מלתא בטעמא: 
 
   , הלכה ה רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה פרק ד .  8

נרות חנוכה קודם שתשקע החמה אלא עם שקיעתה לא מאחרין ולא  אין מדליקין  
מקדימין, שכח או הזיד ולא הדליק עם שקיעת החמה מדליק והולך עד שתכלה רגל  
מן השוק, וכמה הוא זמן זה כמו חצי שעה או יתר, עבר זמן זה אינו מדליק, וצריך  

הדליקה וכבתה    ליתן שמן בנר כדי שתהיה דולקת והולכת עד שתכלה רגל מן השוק,
אינו זקוק להדליקה פעם אחרת, נשארה דולקת אחר שכלתה רגל מן השוק אם רצה 

 לכבותה או לסלקה עושה. 
 
 תוספות מסכת שבת דף כא עמוד ב  .  9

מדליק   אדליק  לא  ליזהר   -דאי  דיש  פורת  הר"י  אומר  הזמן  עבר  ואילך  מכאן  אבל 
חר ידליק מספק דהא משני ולהדליק בלילה מיד שלא יאחר יותר מדאי ומ"מ אם אי

היכרא אלא  לנו  אין  דאנו  ידליק  לחוש מתי  אין  נראה דעתה  ולר"י  שינויי אחרינא 
 לבני הבית שהרי מדליקין מבפנים.

 
 שולחן ערוך אורח חיים הלכות חנוכה סימן תרעב  .  10

 סעיף א 
נר חנוכה קודם שתשקע החמה, אלא עם סוף שקיעתה, לא מאחרים   אין מדליקין 

ימים. ויש מי שאומר שאם הוא טרוד יכול להקדים  מפלג המנחה ולמעלה,  ולא מקד
 ובלבד  שיתן בה שמן עד  שתכלה רגל מן השוק.  

 סעיף ב 
שכח או הזיד ולא הדליק עם שקיעת החמה, מדליק והולך עד שתכלה רגל מן השוק, 
  שהוא כמו חצי שעה שאז העם עוברים ושבים ואיכא פרסומי ניסא; הלכך צריך ליתן 
וכן  הזמן,  זה  יכול לכבותה לאחר שעבר  יותר  בה  נתן  ואם  כזה  השיעור,  בה שמן 

שמדליקין בפנים א"צ   : י"א שבזמן הזהיכול להשתמש לאורה לאחר זה הזמן. הגה
טוב   ומ"מ  תוספות(,  בשם  וטור  )ד"ע  השוק  מן  רגל  שתכלה  קודם  ולהדליק  ליזהר 

בר זה הזמן ולא הדליק, מדליק  ליזהר גם בזמן הזה; ומיהו ה"מ לכתחלה, אבל אם ע
לו תשלומין.   ולא הדליק, אין  ואם עבר כל הלילה  ובלילות הגהוהולך כל הלילה;   :

אחרות ידליק כמו שאר בני אדם, אף על פי שלא הדליק בראשונה )מצא כתוב בשם 
 מהרי"ל ואגודה וד"ע(. 

 
 משנה ברורה סימן תרעב ס"ק א  .  11

]א[ צאת ה  -עם סוף שקיעתה   ורואין בביתו היינו  ושבין  כוכבים שאז העם עוברין 
וכדלקמן בסי' תרע"ט  ניסא. אכן בע"ש מקדימין  ין בביאור הלכה  ...עואיכא פרסומי 

שביארנו דלאותן האנשים הנוהגין להתפלל מעריב בזמנו דהיינו אחר צאת הכוכבים  
 .. א. וכן נהג הגר" נכון לנהוג כן לכתחלה להדליק קודם מעריב וכ"כ במור וקציעה  


