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  ב, שבת כא
 אומרים ית הללב... והמהדרין מן המהדרין ,  והמהדרין ר לכל אחד, וביתואיש מצות חוכה ר ו רבןת

  .יום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך

  ה והמהדרין"שם ד' תוס
אפילו יוסיף , אם עושה ר לכל אחד... איש וביתו י דבית שמאי ובית הלל לא קיימי אלא אר "ראה לר

  .שיסברו שכך יש בי אדם בבית, מכאן ואילך ליכא היכרא

  א, שבת כג
  . שאף הן היו באותו הס,שים חייבות בר חוכה

  .חייב בר חוכה) י"רש, אורח( אכסאי ששת רב אמר
 אמיא השתא , בתר דסיבי איתתא. בהדי אושפיזא בפריטימשתתפאר זירא מריש כי הויא בי רב "א

   .דקא מדליקי עלי בגו ביתאי , לא צריכאודאי

  א"ד ה"חנוכה פ' ם הל"רמב
 בכל ומוסיף והולך,  בלילה הראשוןר לכל אחדמדליק , והמהדר יותר על זה ועושה מצוה מן המובחר

  .לילה ולילה ר אחד

  רסג' ר סי"ועש
 מקיים ...האורח  ... ם להדליק ר שבת בחדרם ולברך עליו בחורים ההולכים ללמוד חוץ לביתם צריכיט

 צריך הוא לקיים מצות ...אבל אם אין לו מי שידליק בביתו  .)משלו(שמדליקים ר שבת בביתו במה 
שיקה לו בעל  או ,י שיתן פרוטה לבעל הבית להשתתף עמו בר שלול יד ע,הדלקת ר שבת במקום שהוא
במה דברים אמורים כשאוכל שם ( ז לעין ר חוכה"תרע'  שיתבאר בסי כמוהבית חלק בר שלו במתה

 עשה כבי ביתו של בעל הבית ויוצא ברו של בעל הבית אם הוא סמוך על שלחן בעל הביתמשלו אבל 
   .)ואיו צריך להשתתף עמו כלל כמו שיתבאר שם

  תרעא' ע סי"שו
 עד שבליל , מכאן ואילך מוסיף והולך אחד בכל לילה, בלילה הראשון מדליק אחד, כמה רות מדליקב

ויש אומרים דכל אחד מבני הבית  ,ההג. ואפילו אם רבים בי הבית לא ידליקו  יותר, אחרון יהיו שמוה
  .וכן המנהג פשוט, ידליק

  תרעא' ז סי"ט
 לא מציו  וזה,ם" והאשכזים כרמב,]י"ב[ש " כמ,'בכאן יש חידוש במהג שהספרדים והגין כתוס) א(

   .בשאר מקומות

  תרעז' ע סי"שו
  .וכן הגו, ידליק במקום שאוכל,  דבזמן הזה שמדליקים בפים ממשש אומריםוי ,הגהא 
כי חייב  :הגה.  בברכותמדליק , אם הוא במקום שאין בו ישראל,ג שמדליקין עליו בתוך ביתו"א שאע"י ג

  . וכן והגין.לראות הרות

   תרעז'סיא "מ
אבל אם סמוך , ואפשר דדוקא כשאוכל בפי עצמו. שגם הבחורים צריכים להשתתף, ל" רשכתוב בתשובת

וכן . ומדיא איו צריך להדליק אלא אם רוצה להיות ממהדרין, על שלחן בעל הבית הוא בכלל בי ביתו
  .י אבוהב"י בשם מהר"מובא בב

  .ריך להדליק בביתואבל מי שאוכל בבית חבירו באקראי צ, הייו בקביעות, במקום שאוכל ו

  ז שם"ט
  .אין שום סברא לומר שידליק שם ולא בביתו, בזה שיאכל כאן שעה או שתים וישוב למקומו) ב(

  69' ד ע" חב–המנהגים ' ס
. הבות אין מדליקות בפי עצמן". בר מצוה"הבים מתחילים להדליק רות חוכה איזה זמן קודם ה

  .אשה בעלה מוציאה


