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לא עשה ולא כלום. אשה  -והשתא דאמרינן הדלקה עושה מצוה, הדליקה חרש שוטה וקטן 
ודאי מדליקה, דאמר רבי יהושע בן לוי: נשים חייבות בנר חנוכה, שאף הן היו באותו הנס. אמר 

רב ששת: אכסנאי חייב בנר חנוכה. אמר רבי זירא: מריש כי הוינא בי רב משתתפנא בפריטי 
ר דנסיבי איתתא אמינא: השתא ודאי לא צריכנא, דקא מדליקי עלי בגו בהדי אושפיזא. בת

 ביתאי.

And now that we say that the kindling constitutes the precept, if a deaf-mute, idiot, or 
minor lights it, he does nothing. But a woman may certainly light [it], for R. Joshua b. 
Levi said: The [precept of the] Hanukkah lamp is obligatory upon women, for they 
too were concerned in that miracle. R. Shesheth said: The [precept of the] Hanukkah 
lamp is incumbent upon a guest. R. Zera said: Originally, when I was at the academy, 
I shared the cost with mine host; but after I took a wife I said, Now I certainly do not 
need it, because they kindle [the lamp] on my behalf at my home. 
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המהדרין,  נר לכל אחד ואחד. והמהדרין מן -תנו רבנן: מצות חנוכה נר איש וביתו. והמהדרין 
בית שמאי אומרים: יום ראשון מדליק שמנה, מכאן ואילך פוחת והולך; ובית הלל אומרים: 

 יום ראשון מדליק אחת, מכאן ואילך מוסיף והולך.

Our Rabbis taught: The precept of Hanukkah [demands] one light for a man and his 
household; the zealous [kindle] a light for each member [of the household]; and the 

extremely zealous, — Beth Shammai maintain: On the first day eight lights are lit and 
thereafter they are gradually reduced; but Beth Hillel say: On the first day one is lit 
and thereafter they are progressively increased. 
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נראה לר"י דב"ש וב"ה לא קיימי אלא אנר איש וביתו שכן יש יותר  -והמהדרין מן המהדרין 
הידור דאיכא היכרא כשמוסיף והולך או מחסר שהוא כנגד ימים הנכנסים או היוצאים אבל 

 אם עושה נר לכל אחד אפי' יוסיף מכאן ואילך ליכא היכרא שיסברו שכך יש בני אדם בבית.
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כמה נרות הוא מדליק בחנוכה, מצותה שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד א            הלכה א
בין שהיו אנשי הבית מרובין בין שלא היה בו אלא אדם אחד, והמהדר את המצוה מדליק נרות 

ועושה מצוה מן כמנין אנשי הבית נר לכל אחד ואחד בין אנשים בין נשים, והמהדר יתר על זה 
 המובחר מדליק נר לכל אחד ואחד בלילה הראשון ומוסיף והולך בכל לילה ולילה נר אחד.

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

מנהג פשוט בכל ערינו בספרד שיהיו כל אנשי הבית מדליקין נר אחד בלילה             הלכה ג
הראשון ומוסיפין והולכין נר בכל לילה ולילה עד שנמצא מדליק בליל שמיני שמונה נרות בין 

 שהיו אנשי הבית מרובים בין שהיה אדם אחד.
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והיכא דליכא  ראיתי מי שנתקשה מאי טעמה לא נהיגי נשי דידן להיות מן המהדרי' והמהדרין

זכר והיא מדלקת היא מוספת והולכת והרי היא ממהדרי' מן המהדרי' ומ"ט לא תהי' 
ונלפע"ד בתחלה כשתקנו נר איש וביתו על פתח ביתו מבחוץ ונמצאו בישראל  מהמהדרים

מהדרין שיצאו לחוץ והדליקו בעצמם נוסף על הדלקת של בעל הבית אז לא נמצא שום אשה 
נהי אם  שתהי' מהמהדרים כי אין כבודה לצאת בחוץ בר"ה לעתותי ערב ולהדליק בין האנשים

לקה על כרכה תצא לחוץ להדליק מ"מ אם יש כאן זכר אין האיש בביתו ועלי' מוטל מצות הד
והשתא אע"ג  המדליק אין מן החסידות שתחמיר על עצמה בזה ותביא עצמה לידי חשדא
 :שכולם מדליקין בפנים מ"מ מנהג הראשון לא זז ממקומו כנ"ל נכון בעזה"י
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הראשון מדליק אחד, )ד( מכאן ואילך א ]ב[ מוסיף והולך )ה( אחד  כמה נרות מדליק; * בלילה
בכל לילה )ו( עד שבליל האחרון )ז( יהיו שמונה, >א< ואפילו אם רבים בני הבית * )ח( לא 

ידליקו יותר. הגה: * )ט( וי"א דכל אחד מבני הבית )י( ידליק )הרמב"ם(, וכן ]ג[ המנהג פשוט; * 
רותיו במקום מיוחד, * כדי שיהא היכר כמה נרות מדליקין ויזהרו ליתן כל אחד ואחד נ

 )מהר"א מפראג(.

2 The number of lights that should be kindled /is as follows/. On the first 
night one should kindle one /light/. (4) From then on he should add in turn 
(5) one /light/ each night, (6) until on the final night (7) there will be eight 
/lights/. Even if there are many members of the household (8) they should 
not kindle more /lights/. Gloss: (9) There are /authorities/ who say that 
every one of the members of the household (10) should kindle /lights for 
Chanukah/. (…) This is in fact the widespread custom. They must take care 
that each person puts his lights in a distinct place so that it will be 
recognizable how many lights they have /each/ kindled. (…)  
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וזה לא מצינו בשאר  וזה חידוש שהספרדים נוהגים כתוספות והאשכנזים כרמב"ם )ג( המנהג. 
  מקומות:

 

 משנה ברורה סימן תרעא ס"ק ט     .8

 לבד מאשתו דהיא כגופו: -)ט( וי"א דכל אחד וכו' 
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ה בלילה הראשון מברך שלש והמדליק אות כל שחייב בקריאת המגילה חייב בהדלקת נר חנוכה
 ברכות

 

 רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה פרק א  .11

, והדברים ידועים שהיא תקנת נביאים, קריאת המגילה בזמנה מצות עשה מדברי סופרים
 א וגרים ועבדים משוחררים, חייבים בקריאתה אנשים ונשים והכל

 

 רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה פרק ד הלכה ט  .11



נר חנוכה שהדליקו חרש שוטה וקטן י או גוי לא עשה כלום עד שידליקנו מי שהוא חייב 
 בהדלקה,
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שאף היא חייבת בה; אבל אם הדליקה חרש שוטה )ט( ד ]ג[ אשה מדלקת נר חנוכה, )י( >ד< 
וקטן, לא עשה )יא( כלום, )יב( ואע"פ שהניחה גדול; )יג( ויש מי שאומר בקטן שהגיע לחינוך, 

מותר. הגה: * )יד( ולדידן דכל אחד מבני הבית מדליק בפ"ע, קטן שהגיע לחינוך צריך להדליק 
 ג"כ.
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פי' ]י[ בעד כל בני ביתה. ואפילו איש ]יא[ יכול לעשות אותה שליח להוציאו  -ה מדלקת )ט( אש 
]יב[ אם עומדין בשעה שמדלקת ושומעין הברכה ובדיעבד אם לא ענו אמן על הברכה ג"כ יצאו 

ועיין  לא בע"א ]יג[ וכן איש מברך לאשה ויוצאת ידי חובתה אם עומדת שם ושומעת הברכה
ל סימן ק"ה דלדידן שמדליקין כ"א בפ"ע מ"מ אשה אינה צריכה להדליק בתשובת עולת שמוא

דהויין רק טפילות לאנשים ואם רוצים להדליק מברכות דהוי כשאר מ"ע שהזמן גרמא 
דיכולות לברך וכשאין האיש בבית תדליק האשה דהוי בת חיובא ובברכה ולא ידליק 

א בבית שאחרים דולקין ויכול וכדלקמיה. כתב רש"ל בתשובה סימן ע"ז סומא אם הו קטן
להשתתף בפריטי עמהם ויברכו עליו זה עדיף וכן אם יש לו אשה אשתו מדלקת עליו ואם הוא 
בבית מיוחד ואין לו אשה ידליק בעצמו ע"י סיוע של אחר ועיין בשע"ת דלא יברך וכ"ש שאינו 

 יכול להוציא אחרים:
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. ורוצה לומר, דכמו לענין חרש שוטה וקטן דלא עשה כלום היינו, להוציא )י( מגן אברהם 
אחרים, כמו שכתב הט"ז, כן הוא הדין בזה. עוד יש לומר דכוונתו לאפוקי דלא נפרש דאפילו 

במקום שהבעל מדליק אשה נמי צריכה להדליק, קא משמע לן דלא צריכה, וכמו שכתבנו 
ל ואליה רבה, דאשתו כגופו דמי ואינה צריכה, אלא וכן כתבו רש" לקמיה בשם עולת שמואל,

 דיכולה להדליק בעד כל בני ביתו:

 

 ט"ז אורח חיים סימן תרעה ס"ק ד  .11

כיון שהית' באותו נס שגזרו היוונים על כל בתולה שתיבעל להגמון  -)ד( שאף היא חייבת כו'. 
תחלה והרגה אשה בת יוחנן כ"ג את הראש של האויבים ונראה מל' הגמ' שהאשה מוציא' אפי' 

' מדאמר בחש"ו לא עשה איש מדאמרי' הדליק' חש"ו לא עשה ולא כלום אשה ודאי מדלקת כו
וכ"כ  שה ודאי מדלקת היינו להוציא אחריםולא כלום שפי' להוציא אחרים ממילא מ"ש א

 באגודה שאם יודעת לברך תוכל להוציא את האיש ועסי' תרפ"ט לענין מגילה:
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עיין מ"ב דיכולה להוציא אפילו בעלה אבל ידוע מה שארז"ל בברכות דף כ'  -אשה מדלקת וכו'  
ת לבעלה אבל אמרו חכמים תבא מארה לאדם שאשתו ובניו בן מברך לאביו ואשה מברכ

ומה שאמר דקא מדליקי עלי בגו ביתאי מפני שלא היה אז בביתו ועיקר החיוב  מברכין לו.
 מונח על הבית:
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במקום רחוק מביתו וא"צ שוב להשתתף אפילו בפריטי ועיין בט"ז בשם רש"ל דדוקא ]ד[ 
א יודע בבירור שאשתו מדלקת עליו אבל אם אינו יודע יש לו להדליק וגם לברך. ומטעם כשהו

זה ]ה[ מי שלא ידע שהדליקו עליו ובא באותו לילה לביתו ומצא שהדליקו עליו צריך להדליק 



מסתמא היה דעתו להדליק בעצמו ולא לצאת בשל אשתו וממילא  ]ו[ דכיון שלא ידע מתחלה
 עיין במ"א שדעתו בזה דידליק בלא ברכה:חל עליו תקנת חכמים ו
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)ד( ובתרומת הדשן סימן ק"א משמע דאפילו אינו יודע זה בברור, רק שהוא יודע באשתו 
, שהאשה צריכה להדליק בגו ביתה לפי שהמצוה מטלת על מי שהוא בתוך הבית שיודעת דין זה

 או אפילו אם אינה יודעת אבל בני ביתה יודעים דין זה, עיין שם:
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יש אומרים שאע"פ שמדליקין עליו בתוך ביתו, אם הוא במקום שאין בו ישראל מדליק 
בברכות. הגה: )יד( כי חייב לראות הנרות )מרדכי(, וכן נוהגין; ואפי' אם הוא אצל יהודים 
ורואה הנרות, )טו( ט אם רוצה להחמיר על עצמו * ולהדליק בפני עצמו, מדליק ]א[ ומברך 

 גין )ת"ה ומהרי"ל בתשובת מהרי"ל סי' קמ"ה(.עליהם, )טז( וכן נוה
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זה סותר ]כא[ לסימן תרע"ו ס"ג דסובר שם דכשמדליקין בביתו א"צ  -)יד( כי חייב לראות 
לברך על הראיה ודין דכאן הוא מן המרדכי ושם סתם המחבר כשארי פוסקים שחולקין עליו 

נהוג כן להדליק בברכה אא"כ שיאמר שאינו רוצה לצאת בהדלקת אשתו ולכן לדינא אין ל ]כב[
 וכמ"ש רמ"א אח"ז ועיין לקמיה:
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אף דמדינא פטור להדליק אם מדליקין עליו בביתו מ"מ אם  ר"ל -)טו( אם רוצה להחמיר וכו' 
ן במחשבתו קודם שעת ההדלקה רוצה להחמיר על עצמו ולהדליק בעצמו רשאי ובלבד שיכוי

]כג[ שאינו רוצה לצאת בשל אשתו וממילא לית כאן משום ברכה לבטלה דכיון שאינו רוצה 
 :לצאת בהדלקתה חל חיוב הדלקה עליה

 

 משנה ברורה סימן תרעז ס"ק טז  .22

 ויש מן הפוסקים ]כה[ שסוברין אחרי דחז"ל וכן סתמו ]כד[ הרבה אחרונים. -)טז( וכן נוהגין 
פטרוהו ע"י הדלקת אשתו לא כל כמיניה לומר איני רוצה לצאת בשל אשתי וידליק ]כו[ בלא 

ברכה. והנה אף דודאי אין למחות ביד הנוהגין לברך אחרי דהרבה אחרונים הסכימו לברך מ"מ 
טוב יותר ]כז[ להדר לשמוע הברכות מפי אחר ויענה אמן ]ויכוין לצאת בהן[ וידליק נרותיו או 

ר להדליק נרותיו ולברך עליהן זמן מה קודם שמדלקת אשתו בביתו דהיינו שהיא יראה לשע
 מדלקת אחר מערב כמנהג העולם והוא ידליק קודם מערב:
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שאף הן היו באותו הנס ומעתה מדלקת אף להוציא את האחרים כדין כל המחוייב  חייבות בה
ויש מתירין בקטן אם הגיע לחינוך  פרשים כתבו דוקא לעצמה ואין זה כלוםבדבר וקצת מ

 הואיל ומצותה מדברי סופרים וכן חתמוה חכמי פורווינצא בחבוריהם ואין הדברים נראים:

 

 חידושי הריטב"א מסכת שבת דף כג עמוד א  .24

פירוש אפילו להוציא לאחרים חובה, כיון שהיא מחוייבת בדבר כדאמר  אשה ודאי מדליקה.
רבי יהושע בן לוי נשים חייבות בנר חנוכה, ואין הדין כן במקרא מגילה, כי אע"פ שחייבות 

 .במקרא מגילה אינן מוציאות לאחרים כדכתיבנא התם בס"ד



"כ לא הוה ליה למימר פרש"י ז"ל דעל ידי אשה נעשה הנס, וליתא דא שאף הן היו באותו הנס.
האי לישנא דמשמע שהן טפלות, אלא כך פירושו שאף הן היו באותו הנס כי עליהן גם כן היתה 

 וכן מוכח בירושלמי )מגילה פ"ב ה"ה( שאמרו שאף הם היו בספק. הגזרה,
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שאף הם היו באותו הנס שעל ידי אשה נעשה כמו שנתפרש במעשה  נשים חייבות בנר חנוכה 
 של יהודית
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כדתנן ]ל"א ב[ על שלש עבירות נשים מתות וכו' על שאין  וכמו שהאשה מדלקת הנר בערב שבת
בבית כדאמר בפ' כן אשה מדלקת נר חנוכה אם אין בעלה  זהירות בנידה ובחלה ובהדלקת הנר,

במה מדליקין אשה וודאי מדלקה דאמר ריב"ל כל נשים חייבות בנר חנוכה שאף הן היו באותו 
והאי דלא מדלקי גברי בערב שבת הנס. ומיהו כי איכא בעלה איהו קדים דאיהו נמי מחייב,

לפיכך תדליק נר של  משום דאמר מר היא כבתה נרו של עולם והוא אדם שנענש היתה על ידה
. וחרש שוטה וקטן אין מדליקין נר של חנוכה מפני שאין מחויבין בדבר. ובערב שבת תשב

מדליקין של חנוכה תחילה והדר שבת דאי מדליק של שבת הא קיבל שבת ואסור להדליק של 
 חנוכה.

 

 ספר כלבו סימן מד  .27

פירוש שהאויבים באו לאבד הכל אנשים ונשים  ונשים חייבות בנ"ח שאף הן היו באותו הנס,
וטף, ויש מפרשים שעל ידי אשה אירע להם הנס הגדול ההוא ושמה יהודית כמו שמפורש 

באגדה בת היתה ליוחנן כהן גדול והיתה יפת תואר מאד ואמר המלך יון שתשכב עמו 
לה כן וישכב  והאכילתו תבשיל של גבינה כדי שיצמא וישתה לרוב וישתכר וישכב וירדם ויהי

וירדם ותקח חרבו וחתכה ראשו ותביאהו לירושלים וכראות החיל כי מת גבורם וינוסו, ועל כן 
 ,נהגו לעשות תבשיל של גבינה בחנוכה

 

 רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה פרק ד הלכה יד  .28

רי היה לפניו נר ביתו ונר חנוכה או נר ביתו וקדוש היום נר ביתו קודם משום שלום ביתו שה
השם נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו, גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם 

 שנאמר +משלי ג'+ דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום.

 

 981אוצר המדרשים )אייזנשטיין( חנוכה עמוד   .29

ורה, שלא כיון שראו יונים שאין ישראל מרגישין בגזירותיהם עמדו וגזרו עליהם גזירה מרה ועכ
תכנס כלה בלילה הראשון מחופתה אלא אצל ההגמון שבמקום ההוא. כיון ששמעו ישראל כך 

רפו ידיהם ותשש כחם ונמנעו מלארס, והיו בנות ישראל בוגרות ומזקינות כשהן בתולות, 
בתולותיה נוגות והיא מר לה )איכה א'(, והיו יונים מתעללות בבתולות ישראל,  ונתקיים עליהם

דבר הזה שלש שנים ושמונה חדשים, עד שבא מעשה של בת מתתיהו כהן גדול שנשאת ונהגו ב
לבן חשמונאי ואלעזר היה שמו, כיון שהגיע יום שמחתה הושיבוה באפריון, וכשהגיע זמן 

הסעודה נתקבצו כל גדולי ישראל לכבוד מתתיהו ובן חשמונאי שלא היו באותו הדור גדולים 
בת מתתיהו מעל אפריון וספקה כפיה זו על זו וקרעה  מהם, וכשישבו לסעוד עמדה חנה

פורפירון שלה ועמדה לפני כל ישראל כשהיא מגולה ולפני אביה ואמה וחותנה. כיון שראו 
אחיה כך נתביישו ונתנו פניהם בקרקע וקרעו בגדיהם, ועמדו עליה להרגה, אמרה להם שמעוני 

ומה בלי שום עבירה הרי אתם מתקנאים אחיי ודודיי, ומה אם בשביל שעמדתי לפני צדיקים ער
בי, ואין אתם מתקנאים למסרני ביד ערל להתעולל בי! הלא יש לכם ללמוד משמעון ולוי אחי 

דינה שלא היו אלא שנים וקנאו לאחותם והרגו כרך כשכם ומסרו נפשם על ייחוד של מקום 



עזר, ופרחי כהונה ועזרם ה' ולא הכלימם, ואתם חמשה אחים יהודה יוחנן יונתן שמעון ואל
יותר ממאתים בחור, שימו בטחונכם על המקום והוא יעזור אתכם שנאמר כי אין מעצור לה' 

להושיע וגו' )ש"א =שמואל א'= י"ד(. ופתחה פיה בבכיה ואמרה רבש"ע אם לא תחוס עלינו 
חוס על קדושת שמך הגדול שנקרא עלינו ונקום היום נקמתנו. באותה שעה נתקנאו אחיה 

בואו ונטול עצה מה נעשה, נטלו עצה זה מזה ואמרו בואו ונקח אחותינו ונוליכנה אצל  ואמרו
המלך הגדול ונאמר לו אחותנו בת כהן גדול ואין בכל ישראל גדול מאבינו, וראינו שלא תלין 

אחותינו עם ההגמון, אלא עם המלך שהוא גדול כמותינו, ונכנסנו עליו ונהרגהו ונצא, ונתחיל 
ובשריו, והשם יעזרנו וישגבנו, נטלו עצה וכו' ועשה להם הקב"ה תשועה גדולה,  אח"כ בעבדיו

ושמעו בת קול מבית קדש הקדשים: כל ישראל נצחו טליא באנטוכיא, כן יעשה המקום ישועה 
 בימינו אלה.



RA'AVAN 

Rabbi Eliezer ben Nathan was born in Germany circa 1090. A giant of 
German Jewry, he lived in Mainz and is particularly well-known for his work 

Even HaEzer. Also known as Tzafnat Paneach or Sefer [Piskei] 
HaRa'avan, this work is comprised of responsa, halacha, customs, and a 

commentary on some passages in the Talmud. Apparently, Ra'avan 
composed two separate works: Even HaEzer and Tzafnat Paneach; the 
single extant work appears to be compiled of excerpts from both. In his 

work, Ra'avan refers often to the Geonim and to the halachic decisions of 
the leading rabbis of France and Germany. The work also contains 

commentary on piyuim (liturgical poetry), as well as piyutim composed by 
Ra'avan himself. 

 His sons-in-law, Rabbi Joel HaLevi, the father of Ra'avyah, and Rabbi 
Samuel ben Rabbi Neturnai (Shevat) were among the leading rabbis 

of Germany. Ra'avan corresponded with his contemporaries 
in Germany and France, including Rabbi Jacob Tam, who was somewhat 

younger. Ra'avan passed away circa 1170. 

KOL BO 

The author of the Kol Bo was apparently R. Aharon ben R. Jacob ha-
Cohen of Narbonne,France (sometimes mistakenly identified as R. Aaron 

of Lunel). He lived in the thirteenth and fourteenth centuries and spent 
some time in Spain. In 1306 he was expelled from Francetogether with all 

the Jews there, and he settled on the island of Majorca near Spain. The Kol 
Bo is apparently the early version of R. Aharon's work Orchot Chayyim, 

which was written years later. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


