הרב צבי סבלפסקי

בס"ד

חינוך בהדלקת נר חנוכה
 .1שולחן ערוך אורח חיים הלכות חנוכה סימן תרעז
סעיף ב
(יג) ח (ד') קטן שהגיע לחינוך צריך להדליק.
 .2שולחן ערוך אורח חיים הלכות חנוכה סימן תרעא
סעיף ב
(ב') כמה נרות מדליק; * בלילה הראשון מדליק אחד( ,ד) מכאן ואילך א [ב] ב'} מוסיף והולך (ה) אחד בכל לילה (ו)
עד שבליל האחרון (ז) יהיו שמונה< ,א> (ג') ואפילו אם רבים בני הבית * (ח) לא ידליקו יותר .הגה( * :ט) וי"א דכל
אחד ג'> מבני הבית (י) ידליק (הרמב"ם) ,וכן [ג] ג'} המנהג פשוט; * ד'> ויזהרו ליתן כל אחד ואחד נרותיו במקום
מיוחד * ,כדי שיהא היכר כמה נרות מדליקין (מהר"א מפראג).
 .3משנה ברורה סימן תרעז
(יג) קטן שהגיע לחינוך וכו'  -לפי מה שפסק המחבר בסי' תרע"א ס"ב דאפילו המהדרין מן המהדרין אין מדליקין רק נר
אחד לכל אנשי הבית ורק שמוסיפין והולכין בכל יום נר אחד יותר ע"כ מיירי כאן שהקטן הזה יש לו בית בפ"ע וע"כ
צריך להדליק ולברך אבל לדידן דנהגינן שכל אחד צריך להדר ולהדליק בפ"ע א"כ גם הקטן הזה צריך בכל גווני
להדליק בפ"ע והכי פסק הרמ"א לעיל בסוף סימן תרע"ה אבל דעת הש"ג והמאירי דאפילו לדידן א"צ לחנך הקטן
להדליק בפ"ע אם לא שיש לו בית בפ"ע:
 .4תלמוד בבלי מסכת שבת דף כג עמוד א
והשתא דאמרינן הדלקה עושה מצוה ,הדליקה חרש שוטה וקטן  -לא עשה ולא כלום .אשה ודאי מדליקה ,דאמר רבי
יהושע בן לוי :נשים חייבות בנר חנוכה ,שאף הן היו באותו הנס.
 .5תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יט עמוד ב
משנה .הכל כשרין לקרות את המגילה חוץ מחרש שוטה וקטן ,רבי יהודה מכשיר בקטן.
 .6תוספות מסכת מגילה דף יט עמוד ב
ורבי יהודה מכשיר . . . . -וי"ל דלעולם מיירי בקטן שהגיע לחינוך ואפ"ה פסלו רבנן משום דמגילה ליכא חיובא אפילו
בגדולים אלא מדרבנן וקטן אין מחויב אלא מדרבנן אפילו בשאר מצות ובגדול ליכא אלא חד דרבנן במגילה שהרי
בשאר מצות הוא חייב דאוריי' ולא אתי תרי דרבנן ומפיק חד דרבנן. . . .
 .7שולחן ערוך אורח חיים הלכות חנוכה סימן תרעה
סעיף ג
* (ט) ד [ג] (ו') ג'} אשה א) מדלקת נר חנוכה( ,י) <ד> שאף היא חייבת בה; (ז') אבל אם הדליקה חרש שוטה וקטן,
לא עשה (יא) כלום( ,יב) ואף על פי שהניחה גדול; (יג) (ח') ויש מי שאומר בקטן שהגיע לחינוך ,מותר .הגה( * :יד)
ולדידן דכל אחד מבני הבית מדליק בפ"ע ,קטן שהגיע לחינוך צריך להדליק ד'} ג"כ.

