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   ב   עמוד   כא   דף   שבת   מסכת   בבלי   תלמוד .  1

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

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

. היוצאין  ימים  כנגד  -  הלל  דבית  וטעמא,  הנכנסין  ימים  כנגד  -  שמאי  דבית  טעמא
  ש בקד   דמעלין   -  הלל  דבית  וטעמא,  החג   פרי   כנגד   -  שמאי  דבית  טעמא:  אמר  וחד
 עשה   אחד,  בצידן  היו  זקנים  שני :  יוחנן  רבי  אמר  חנה  בר  בר  רבה  אמר.  מורידין   ואין

  וזה ,  החג  פרי   כנגד  -  לדבריו  טעם  נותן  זה,  הלל  בית  כדברי  עשה  ואחד  שמאי  כבית
 . מורידין ואין בקדש דמעלין - לדבריו טעם נותן

 
   ב   עמוד   כא   דף   שבת   מסכת   תוספות   .  2

 איש  אנר  אלא  קיימי  לא  ללהית  וב  מאישית  דב  י"לר  הנרא  -  המהדרין  מן  והמהדרין
 ימים  כנגד  שהוא   מחסר  או  והולך  כשמוסיף  היכרא  דאיכא  הידור  יותר  יש  שכן  וביתו

 ליכא  ואילך  מכאן  יוסיף'  אפי  אחד  לכל  נר  עושה  אם  אבל  היוצאים  או  הנכנסים
 .בבית אדם בני  יש שכך שיסברו היכרא

 
   ד   פרק   וחנוכה   מגילה   הלכות   ם " רמב   .  3

 א   הלכה 
 שהיו  בין  אחד  נר  מדליק  ובית  בית  כל  שיהיה  מצותה,  בחנוכה  מדליק  הוא  נרות  כמה
 מדליק   המצוה  את  והמהדר,  אחד  אדם   אלא  בו  היה  שלא  בין   מרובין  הבית  אנשי
 זה   על  יתר  והמהדר,  נשים  בין   אנשים  בין  ואחד  אחד  לכל  נר  הבית  אנשי  כמנין  נרות

  והולך   ומוסיף  הראשון  בלילה  ואחד  אחד  לכל  נר  מדליק  המובחר  מן  מצוה  ועושה
 . אחד  נר ולילה לילה בכל

 ב   הלכה 
 שני  ובליל  נרות   עשרה  מדליק  הראשון  בלילה,  עשרה  הבית  אנשי  שהיו  הרי  כיצד

 . נרות שמונים שמיני בליל מדליק שנמצא עד שלשים שלישי ובליל עשרים
 ג   הלכה 
  הראשון   בלילה  אחד  נר  דליקיןמ  הבית  אנשי  כל  שיהיו  בספרד ערינו   בכל  פשוט  מנהג 

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

 
   ה   משנה   ח   פרק   ברכות   מסכת   משנה .  4

 : האש מאורי בורא ית הלל אומרים:וב האש  מאור שברא :אומרים שמאי בית
 
   ו   משנה   א   פרק   שבת   מסכת   משנה .  5

  מבעוד   שיצודו  כדי  אלא  ודגים  ועופות  חיה  מצודות   פורשין  אין  :אומרים  שמאי  בין
 : מתירין הלל ובית יום

 
   א   עמוד   טז   דף   ביצה   מסכת   בבלי   תלמוד .  6

  נאה   בהמה  מצא.  שבת  לכבוד  אוכל  היה  ימיו  כל,  הזקן  שמאי  על  עליו  אמרו,  תניא
.  הראשונה  את   ואוכל  השניה  את  מניח  -  ההימנ  נאה  אחרת  מצא.  לשבת  זו:  אומר
+ סח תהלים+ שנאמר. שמים לשם מעשיו שכל, לו היתה אחרת מדה הזקן הלל אבל
 .  יום יום' ה ברוך

 
 


