
 1. שולחן ערוך אורח חיים הלכות חנוכה סימן תרע סעיף א
ונוהגות מלאכה; בעשיית מותרין אבל ותענית, בהספד ואסורים חנוכה ימי שמונת (מתחילין) בכסליו               בכ"ה

 הנשים שלא לעשות מלאכה בעוד שהנרות דולקות, ויש מי שאומר שאין להקל להם.

  משנה ברורה סימן תרע

האנשים שגם מקומות ויש בהג"ה בס"ב כדלקמיה ידיהם על נס שנעשה לפי נשים דוקא - הנשים                  (ג)
 מחמירים בזה:

 (ד) בעוד שהנרות דולקות - בביתו כדי להכיר שאסור להשתמש לאורה והוא כחצי שעה:

 2. תלמוד בבלי מסכת שבת דף כא עמוד ב
אומרים שמאי בית המהדרין מן והמהדרין ואחד אחד לכל נר והמהדרין וביתו איש נר חנוכה מצות רבנן                   תנו

ואילך מכאן אחת מדליק ראשון יום אומרים הלל ובית והולך פוחת ואילך מכאן שמנה מדליק ראשון                  יום

 מוסיף והולך.

 רש"י- והמהדרין - אחר המצות - עושין נר אחד בכל לילה לכל אחד ואחד מבני הבית.
נשים, בין אנשים בין ואחד אחד לכל נר הבית אנשי כמנין נרות מדליק המצוה את והמהדר                  רמב"ם-

 והמהדר יתר על זה ועושה מצוה מן המובחר וכו'.

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות חנוכה סימן תרעא סעיף ב
שבליל עד לילה בכל אחד והולך מוסיף ואילך מכאן אחד, מדליק הראואשון בלילה מדליק; נרות                 כמה

ידליק הבית מבני אחד דכל וי"א הגה: יותר. ידליקו לא הבית בני רבים אם ואפילו שמונה, יהיו                   האחרון

נרות כמה היכר שיהא כדי מיוחד, במקום נרותיו ואחד אחד כל ליתן ויזהרו פשוט; המנהג וכן                  (הרמב"ם),

 מדליקין.
 משנה ברורה סימן תרעא ס"ק ד

הוא דשו"ע ושיעורא מדינא בזה יצא ולביתו לו לילה בכל אחד לנר רק משגת ידו אין ואם - וכו' ואילך                      מכאן

 רק למי שידו משגת להיות מהדר מן המהדרין כדאיתא בגמרא:
 עין איה ברכות ב ביכורים אות מא

הסלים קלופה, ערבה של נצרים בסלי והעניים זהב ושל כסף של בקלתות מביכוריהם מביאים                העשירים

שבזה במצות, והידור ליופי גדול מבא יש ע"כ היופי, אחר נמשכת האדם נפש לכהנים. ניתנים                 והביכורים

ביד מצויים אינם היופי של ההכנות אמנם בהם; הנמצא הפנימי ההוד על להתעורר נמשכות הלבבות                 יהיו
מה כל אמנם זהב. ושל כסף של בקלתות ביכוריהם את לעטר לעשירים המסור הדבר זהו ע"כ אדם,                   כל

דבר על גם חסד של חוט שתמשיך הפנימית, האהבה תעשה מזה יותר הלב להמשכת לעשות היופי                  שיוכל

האהבה סימני להראות התאמצו חיצוני, ביופי המצוה לעטר בכחם שאין העניים ע"כ חיצוני. יופי בו                 שאין
ובהראותם בערכה, ונאה קלופה ערבה של הנצרים סלי שיהיו ידם כהשגת לפאר גופם, בעמל                הפנימית

היופי כח במקום עומד האהבה כח התגלות והיה לכהנים, הביכורים עם הסלים גם לתן רוחם                 נדיבות

 החיצוני של עשירי העם.

 שפת אמת בראשית לחנוכה
אותן על לגבור היה הנס עיקר כי והטעם המצות. אחר המהדרין פרש"י או"א. לכל נר המהדרין                  איתא

אלו. בימים ביותר מתפעל המצות אחר ביותר שמהדר מי א"כ ומצות. מתורה בנ"י לבטל שרצו                 הרשעים

מי מ"מ המצות. בעשיות שמחו שכולם הגם מדריגות. כמה בבנ"י ג"כ שהי' אז. גם היתה זו שתקנה                   ונראה
ה'. מצות לקיים ומשתוקקין המהדרין אבל כ"כ. מיצר אינו פטרי'. רחמנא ואונס החיוב. מצד המצוה                 שעושה

לפשוטים המצוה גם הוקבע ולכן שמחה. נתמלאו הנס וכשנעשה היונים. בגזירת מרה נפש הי'                להם

 ולמהדרין. ומהדרין אחר המצות יכולין למצוא הארה ביותר בימים האלו. והנה חילקו מצות חנוכה.
 3. משנה ברורה סימן תרעא ס"ק ט

 וי"א דכל אחד וכו' - לבד מאשתו דהיא כגופו:

 חתם סופר מסכת שבת דף כא עמוד ב



מדלקת והיא זכר דליכא והיכא המהדרין מן להיות דידן נשי נהיגי לא מ"ט שנתקשה מי ראיתי                  והמהדרין
כשתקנו בתחלה ונלפע"ד, מהמהדרים? תהי' לא ומ"ט המהדרין מן ממהדרין היא והרי והולכת מוספת                היא

הדלקת על נוסף בעצמם והדליקו לחוץ שיצאו מהדרין בישראל ונמצאו מבחוץ ביתו פתח על וביתו איש                  נר

ערב לעתותי בר"ה בחוץ לצאת כבודה אין כי מהמהדרים שתהיה אשה שום נמצא לא אז הבית בעל                   של

להדליק, לחוץ תצא כרחה על הדלקה, מצות מוטל ועליה בביתו האיש אין אם נהי האנשים בין                  ולהדליק
והשתא חשדא לידי עצמה ותביא בזה עצמה על שתחמיר החסידות מן אין המדליק זכר כאן יש אם                   מ"מ

 אף על גב שכולם מדליקין בפנים מ"מ מנהג הראשון לא זז ממקומו כנ"ל נכון בעזה"י:

 4. שולחן ערוך אורח חיים הלכות חנוכה סימן תרעב סעיף א
מי ויש מקדימים. ולא מאחרים לא שקיעתה, סוף עם אלא החמה, שתשקע קודם חנוכה נר מדליקין                  אין

מן רגל שתכלה עד שמן בה שיתן ובלבד ולמעלה, המנחה מפלג להקדים יכול טרוד הוא שאם                  שאומר

  השוק.

 סעיף ב
שעה חצי כמו שהוא השוק, מן רגל שתכלה עד והולך מדליק החמה, שקיעת עם הדליק ולא הזיד או                    שכח

יכול יותר בה נתן ואם השיעור, כזה שמן בה ליתן צריך הלכך ניסא; פרסומי ואיכא ושבים עוברים העם                    שאז

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

הלילה כל עבר ואם הלילה; כל והולך מדליק הדליק, ולא הזמן זה עבר אם אבל לכתחלה, ה"מ ומיהו                    הזה;

הדליק שלא פי על אף אדם, בני שאר כמו ידליק אחרות ובלילות הגה: תשלומין. לו אין הדליק,                   ולא

 בראשונה.
 שו"ת אמת ליעקב - הרב יעקב קמנצקי

תדליק בבית הנמצאת שהאשה כדאי האם עבודתו ממקום הביתה לבוא מתאחר הבעל אם               שאלה:

עצה זה אין בית שלום מטעמי אבל כן לעשות שיש נראה היה הדין מן שבאמת אע"פ תשובה:                   במקומו?
ואינו להדליק צריך הדין דמן אף בעבודה שנמצאת אשתו לפני בבית נמצא כשהבעל להיפך וה"ה                 טובה.

כן לעשות מצדו ראוי זה אין מקום מכל שם נמצאת שאינה אף יד"ח יוצאת היא כי בעבורה להמתין                    חייב

 וכש"כ אם היא עובדת בכדי שהוא יכול ללמוד תורה שבודאי אין זה הנהגה נכונה.

 5. שולחן ערוך אורח חיים הלכות חנוכה סימן תרעג סעיף ב
קודם שבת בערב כבתה ואפילו לה, זקוק אינו זמנה שעבר קודם כבתה אם לפיכך מצוה. עושה                  הדלקה

בשוגג, אותה וכיבה לתקנה בא שהדליקה לאחר אם וכן לה. זקוק אינו יום, מבעוד הוא שעדיין שבת                   קבלת

 אינו זקוק לה. הגה: ואם רוצה להחמיר על עצמו ולחזור ולהדליקה, אין לברך עליה.
 שבת כא ע"ב

בהון להתענות ודלא בהון למספד דלא אינון תמניא דחנוכה יומי בכסליו בכ''ה רבנן דתנו חנוכה                 מאי

מצאו ולא בדקו ונצחום חשמונאי בית מלכות וכשגברה שבהיכל השמנים כל טמאו להיכל יוונים                שכשנכנסו

נס בו נעשה אחד יום להדליק אלא בו היה ולא גדול כהן של בחותמו מונח שהיה שמן של אחד פך                      אלא
 והדליקו ממנו שמונה ימים לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה.

  שם משמואל תרע"ג ליל ב'

מלשון הוא ריב לשון הנה נקמתם. את נקמת דינם, את דנת ריבם, את רבת צרתם, בעת להם עמדת                    ואתה
מיד העשוק להוציא הוא ודין מי, עם הדין לברר למשפט נקרבו טרם עוד אנשים בין ריב יהי' כי כ"ה)                     (דברים

להרוג שצוה במדין מטות) (פ' הרמב"ן וכמ"ש הרשע, את לענוש המגיע מכפי יותר עוד היא ונקמה                  עושקו,

מאד מוזר אז הי' ישראל מצב דהנה ונראה ריבם. את רבת הלשון להבין יש ובכן לנקמה. בטף זכר כל                     את
הארורים והיונים במערות מתחבאים גדולה וברעה בחרפה היו והנשארים נהרגו מהחסידים רבים              אשר

גחלת שכבתה וכמעט ליונים ידם את ונתנו בנסיון עמדו לא העם ויתר להשמידם, אחריהם מחפשים                 היו

קידוש על ליהרג ומצפים כמתיאשים כולם היו כי הדת לטובת דבר לעשות כלל מתעורר איש ואין                  ישראל,

והמפרשים יון, בניך על ציון בניך ועוררתי ט') (זכרי' הכתוב אמר וע"ז נחמתם. תכלית היתה שזאת                  השם



עד כמתיאשים, ישנו לבל אותם עורר שהי"ת הזה הלשון מאד יצדק דברינו ולפי ועוררתי, לשון על                  עמדו
שהריב היינו ריבם, את רבת נאמר וע"ז לבב, בגודל נשק לקראת לצאת ראש הרימו ובניו                 שחשמונאי

העשוקים, של דינם את ה' דן מלמטה כשנתעוררו ואח"כ זאת, היתה ה' מאת היונים, לבין ביניהם                  שנתהוה

התעוררות באה הזה בזמן ההם בימים לדורות, נשאר זה והנה ביוסיפון: כדאיתא נקמתם את נקם                 ואח"כ

דוקא, צרתם בעת להם שעמדת אז וכמו הנוכחי. ממצבם להם צר אך אם המתיאשים, אפי' אנשים                  בלב
חסרות אך להושע, ומשתוקק ומצפה וכסיל זקן מלך משא תחת הרובץ נפש ומר מצוק איש כל היום כן                    כמו

לצאת עצמו בעיני כמתיאש והוא לה, נוכל יכול כי אותה וירשנו נעלה עלה לאמור והתעוררות התחזקות                  לו

שעודנה בעצמו מאמין איננו ע"כ לגמור, בידו עלה ולא התחיל פעמים הרבה כי בחשבו הזאת                 מהמבוכה
בני חשבו אשר הרבים חשבונות עול ממנו לפרוק מהיום עליו יקבל ואם חפשית והבחירה בידו,                 הברירה

היום באה כזה לאיש ויצליח, יעשה להש"י, ידו לכתוב שלימה, שמים מלכות עול עליו ולקבל                 האדם

מסת לפי רק היא ההתעוררות אבל יון, בניך על ציון בניך ועוררתי שנאמר מאז כמו מלמעלה                  התעוררות

שאמרו ושמנים פתילות הש"ס דברי ברמז הגידו שחכמים מה יובן האמור ולפי לו: מרה ונפשו מיצר                  שהוא
שאין ביותר המגושמים ישראל נפשות על דקאי בחנוכה, בהם מדליקין בשבת בהם מדליקין אין                חכמים

ברוך הוא שבת כי זצללה"ה מגור הרי"ם אדמו"ר דברי בהקדם בחנוכה, עלי' להם יש בשבת עלי'                  להם

ארור ואין הרמב"ן כמ"ש יקים לא אשר ארור בכלל הוא כולה התורה כל לשמור בדעתו מוסכם שאיננו                   ואיש
בר ב) (מ' עירובין ובש"ס בע"ש, לעשות בספרים שאיתא התשובה שזוהי אמרנו וכבר עכ"ד, בברוך,                 מדבק

די לא אבל שבת, הוא בברוך לדבק שיוכל ארור מכלל לצאת היינו שבתא, במעלי בתעניתא דיתיב רב                   בי

עוד התורה כל ישמור והלאה שמהיום בדעתו מוסכם איננו בעוד עצמו על נפש ומר מצוק איש שהוא                   במה

ונפשו מיצר הוא אם בחנוכה מ"מ בשבת, בהם מדליקין שאין ושמנים פתילות וזהו ארור. מכלל יצא                  לא
שצריך בשבת משא"כ כנ"ל, בדעתו שיסכים התעוררות באה שמלמעלה היינו בחנוכה, עלי' לו יש לו                 מרה

 שתהיה בו ההתעוררות מצד עצמו כנ"ל ואח"כ יכול להתדבק לשבת להיות לו עליה:

 שמואל ב פרק י
 ֲחַזק ְוִנְתַחַּזק ְּבַעד ַעֵּמנּו ּוְבַעד ָעֵרי ֱאלֵֹהינּו וַיהָוה ַיֲעֶׂשה ַהּטֹוב ְּבֵעיָניו:


