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  שבת מסכת
  

  סוגיות חנוכה
  

  מהדורה מנוקדת, מפוסקת,
  מחולקת לסוגיות ולפסקאות

  עם רש"י
  

  
  לימוד סוגיות אלו יהיו לעילוי נשמת מו"ר הרב עמירם עולמי זצ"ל הי"ד

  שנרצח בידי מחבלים ארורים בשעת מעשה חסד
  כסליו תשנ"הבערב חנוכה כד 

  

  יהיה לימוד זה להצלחת כל משפחתו היקרה ואהובה
  אלמנתו, בניו ובנותיו, חתניו וכלותיו, ונכדיו הרבים כ"י

  בבריאות ובנחת יהודי בגשמיות וברוחניות
  וה' ימלא כל משאלותיהם לטובה

  
  תדפיס מתוך מסכת שבת

 גמרא סדורה
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  תאמין!!! -יגעת ומצאת  -בהצלחה  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ת להארות והערו
  דניאל ברק ווינט

  0526071122 –טל' 
  vinetdb81@gmail.comדוא"ל 

 9040700עתניאל ד.נ. הר חברון 
  

  
©   

   , ניקוד ופיסוקכויות על הטקסטכל הז
  . מכון הישראלי לפרסומים תלמודייםשמורות ל

  החלוקה לסוגיות ופסקאות על כל הזכויות 
  . ולדניאל ברק ווינט רות לעמותת "וכל בנייך לימודי ה'"שמו

  
  

  פיס לשם לימוד וללא מטרות רווח. ניתן לצלם ולהד
  



  ""ַּבֶּמה ַמְדִליִקין –מסכת שבת פרק ב' 
                    

3

    """"ַּבֶּמה ַמְדִליִקיןַּבֶּמה ַמְדִליִקיןַּבֶּמה ַמְדִליִקיןַּבֶּמה ַמְדִליִקין""""    ––––ב' ב' ב' ב' פרק פרק פרק פרק     שבתשבתשבתשבתמסכת מסכת מסכת מסכת 
  כא, א . 4

הָאַמר    : ַרּבָ
ת,  ּבָ ׁשַ ֶהן ּבַ ָאְמרּו ֲחָכִמים ֵאין ַמְדִליִקין ּבָ ִתילֹות ׁשֶ   ּפְ

נֵ  ָהאּור ְמַס ִמּפְ ֶהןי ׁשֶ   . ְכֶסֶכת ּבָ
ֶהן ָאְמרּו ֲחָכִמים ֵאין ַמְדִליִקין ּבָ ָמִנים ׁשֶ    ,ׁשְ

ִתיָלה.  ִכין ַאַחר ַהּפְ ֵאין ִנְמׁשָ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ ֵייּבְ הֵמ  ַאּבַ   : ַרּבָ
ת,  ּבָ ׁשַ ֶהן ּבַ ָאְמרּו ֲחָכִמים ֵאין ַמְדִליִקין ּבָ ָמִנים ׁשֶ   ׁשְ

ן ְלתֹוָכן ׁשֶ  ּתֵ ּיִ הּוא ְוַיְדִליק? ַמהּו ׁשֶ ל ׁשֶ   ֶמן ּכָ
  

ֵעיַנְייהּו,  יְלָמא ָאֵתי ְלַאְדלֹוֵקי ּבְ ְזִריַנן ּדִ   ִמי ּגָ
  אֹו לֹא? 

  
  ָאַמר ֵליּה: 

  ֵאין ַמְדִליִקין. 
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

ֵאין ַמְדִליִקין.    ְלִפי ׁשֶ
  

   :ֵאיִתיֵביּה 
ֵא " י ָדָבר ׁשֶ ּבֵ ְדִליִקין ּבֹו ַעל ּגַ ּמַ ָבר ׁשֶ ַרְך ּדָ   ֵאין ַמְדִליִקין ּבֹו.  -ין ַמְדִליִקין ּבֹו ּכָ

ְמִליֵאלָאַמר  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : ַרּבָ
י ֱאגֹוז ּבֵ ִתיָלה ַעל ּגַ א ָהיּו ּכֹוְרִכין ּפְ ית ַאּבָ ל ּבֵ   . "ַמְדִליִקיןוּ  ,ׁשֶ

  ! "ַמְדִליִקין" :ְוָקָתֵני ִמיַהת
  

  ָאַמר ֵליּה: 
מֹוְתַבּתְ ִלי  ְמ ִמּדְ ַאּדְ ן ׁשִ ְמִליֵאל, ַרּבָ ן ּגַ   עֹון ּבֶ

יִעיְנהּו  א!ִמּדְ ַסּיְ א ַקּמָ ּנָ   ּתַ
  

ָיא    :ָהא ָלא ַקׁשְ
ה ַרב"   . "ַמֲעׂשֶ

  
ָיא ל ָמקֹום ַקׁשְ    ,ִמּכָ

  ַמאי ָלאו ְלַהְדִליק! 
  

  לֹא, 
  .ְלַהְקּפֹות

  
  ִאי ְלַהְקּפֹות, 
אּדְ ַמאי ַטְעָמא  א ַקּמָ ּנָ    ?ּתַ

  
ּה ַר  ְמ ּכּוּלָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ִהיא,  ִליֵאלּבָ

ָרא, ְוָהִכי ָקָתֵני    :ְוַחּסּוֵרי ִמיַחּסְ
ֵאין ַמְדִליִקין ּבֹו " ָבר ׁשֶ י ּדָ ּבֵ ְדִליִקין ּבֹו ַעל ּגַ ּמַ ָבר ׁשֶ ַרְך ּדָ   ֵאין ַמְדִליִקין ּבֹו.  -ּכָ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ   ְלַהְדִליק,  :ּבַ
ר,    ֲאָבל ְלַהְקּפֹות מּוּתָ

ְמעֹון ּבֶ ׁשֶ  ן ׁשִ ְמִליֵאלַרּבָ   אֹוֵמר:  ן ּגַ
י ֱאגֹוז ּבֵ ִתיָלה ַעל ּגַ א ָהיּו ּכֹוְרִכין ּפְ ית ַאּבָ ל ּבֵ   . "ׁשֶ

  רש"י
. כמין סכין פגומה מסכסכת

מסכסכת בבשר אנמילי''ד 
} אינמישלי''ר: לסבך, לבלבל{

בלע''ז שאין אורו זקוף ונוח 
במקום אחד אלא נדעך וקופץ 
לישנא אחרינא מסכסכת בהן 
אינה נכנסת תוך הפתילה אלא 
סביב מבחוץ כמו סיכסכה 

ואיש''ט: בראבניו ברואט''ש {
   } בלע''ז:(הוא) צולה

   . ואתי להטות:שאין נמשכין
. שמן הניתן שמן כל שהוא

   בתוכו ממשיכו לאחר הפתילה:
. בעינייהו לפי שאין מדליקין
   וגזרינן הא אטו הא:

כרך דבר לעשות פתילה על גבי 
. כגון דבר שאין מדליקין בו

   פסול פתילות דמתני':
. בדר''ש מדליקין קתני מיהא

''ג דאגוז לא חזי לפתילה על ואע
   ידי תערובות שפיר דמי:

. הואיל ומעיד שכך מעשה רב
היו של בית אביו עושין הלכה 

  היא:
. היו כורכים מאי לאו להדליק

   שתדליק הפתילה עם האגוז:
. לא היו מדליקין לא להקפות

האגוז אלא סומך עליה הפתילה 
להציפה שלא תטבע בשמן ויצף 

א פרזלא הברזל מתרגמינן וקפ
   (מלכים ב ו):
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  ִאיִני?! 

רּוָנאְוָהָאַמר    : ַרבָאַמר  ַרב ּבְ
ךְ  ּמֹוחּו, וְ  ,ֵחֶלב ְמהּוּתָ ּנִ   ִקְרֵבי ָדִגים ׁשֶ

הּוא ּוַמְדִליק ל ׁשֶ ֶמן ּכָ   !ָאָדם נֹוֵתן ְלתֹוָכן ׁשֶ
  

ֵעיַנְייהּו, ָהֵני ִמיְמ  ִכי ּבְ   ׁשְ
ֵעיַנְייהוּ  ִכי ּבְ    .ְוָהֵני ָלא ִמיְמׁשְ

ְך, וְ  ֵאינֹו ְמהּוּתָ ּום ֵחֶלב ׁשֶ ְך ִמׁשּ ַנן ַעל ֵחֶלב ְמהּוּתָ ְזרּו ַרּבָ   ּגָ
ּלא ִנּמֹוחּו,  ּום ִקְרֵבי ָדִגים ׁשֶ ּמֹוחּו ִמׁשּ ּנִ   ְוַעל ִקְרֵבי ָדִגים ׁשֶ

  
ֶמןְוִליְגזֹור ַנִמי ֵחֶלב ְמהּוּתָ  ַתן ְלתֹוָכן ׁשֶ ּנָ ּמֹוחּו ׁשֶ ּנִ    ,ְך ְוִקְרֵבי ָדִגים ׁשֶ

ֶמן!  ּלא ָנַתן ְלתֹוָכן ׁשֶ ּמֹוחּו ׁשֶ ּנִ ְך ְוִקְרֵבי ָדִגים ׁשֶ ּום ֵחֶלב ְמהּוּתָ   ִמׁשּ
  

ֵזיָרה,    ִהיא ּגּוָפא ּגְ
ֵזיָרה  ֵזיָרה?! לִ ַוֲאַנן ֵניקּום ְוִניְגזֹור ּגְ   ּגְ

   
  
  

  רש"י
פונדו''ר: . פונד''ר {חלב מהותך
   } בלע''ז:מומס, מותך

. אחר הני מימשכי בעינייהו
הפתילה ובלא תערובות שמן 
נמי חזו אלא דגזור רבנן מהותך 
אטו אינו מהותך הלכך בעינייהו 
גופה גזירה ואנן ניקום וניגזור 

   ע''י תערובת אטו בעינייהו:
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        כא, אכא, אכא, אכא, א . 5
ֵני    : ָחָמא רּבַ  ָרִמיּתָ

ִתילֹות ָמִנים "ּפְ ָאְמרוּ  ּוׁשְ ֶהן ַמְדִליִקין ֵאין ֲחָכִמים ׁשֶ ת ּבָ ּבָ ַ ׁשּ ׁש  ַמְדִליִקין ֵאין - ּבַ ְקּדָ ּמִ   , ּבַ
ּום ֱאַמר: ִמׁשּ ּנֶ ִמיד ֵנר ְלַהֲעלֹות" ׁשֶ   . "(שמות כז, כ) 1"תָּ

  
ֵני ָלּה, ְוהּוא ָאַמר ָלּה     :הּוא ּתָ

ְלֶהֶבת ֵהא ׁשַ ּתְ ֵדי ׁשֶ   עֹוָלה ֵמֵאיֶליָה,  ּכְ
ֵהא עֹוָלה ַעל ְיֵדי ָדָבר ַאֵחר ּתְ   .ְולֹא ׁשֶ

  
ַנן:    ּתְ

ָלֵאי   ! ּוֵמֶהן ַמְדִליִקין", ַמְפִקיִעין ָהיוּ  ּוֵמֶהְמָיֵניֶהם כֲהִנים ִמְכְנֵסי "ִמּבְ
  

אֵני.  ֹוֵאָבה ׁשָ ית ַהׁשּ ְמַחת ּבֵ   ׂשִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָתֵני  הּדְ ר ַרּבָ ָנה ּבַ   : ַמּתָ

ה ְגֵדי"ּבִ  לוּ  ְכהּוּנָ ּבָ ין ָהיוּ  ּוֵמֶהן, אֹוָתם ַמְפִקיִעין ׁשֶ ִתילֹות עֹוׂשִ ׁש" ּפְ ְקּדָ   . ַלּמִ
ְלַאִים! ּדְ ַמאי ָלאו    ּכִ

  
   .בּוץּדְ לֹא, 

   
  

                                                           

ִמידואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור  1 ִמידְלַהֲעלֹות ֵנר ּתָ ִמידְלַהֲעלֹות ֵנר ּתָ ִמידְלַהֲעלֹות ֵנר ּתָ  ְלַהֲעלֹות ֵנר ּתָ

  רש"י
. מפרש מאי מר להוהוא א

תלמודא והיכי משמע מהאי 
   קרא:

. ולא ולא שתהא עולה כו'
   שתהא צריכה תיקון והטייה:

. מבלאי מכנסי הכהנים
   ממכנסי הכהנים הבלואים:

. קורעין ועושין היו מפקיעין
פתילות בשמחת בית השואבה 

   שהיא בעזרת נשים:
. של כלאים הם ומהמיניהם

דכתיב ואת האבנט שש משזר 
כלת וארגמן וקי''ל תכלת ות

עמרא הוא ותני' לעיל לענין 
שבת הוסיפו עליהן של צמר 
לפסול וקתני מדליקין בהן 

   במקדש:
. שמחת בית השואבה שאני

דלא כתיב להעלות בה ולאו 
   דאוריית' היא:

  . כגון אבנט:מאי לאו דכלאים
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        בבבב- - - - כא, אכא, אכא, אכא, א . 6
  : הּוָנא ַרבָאַמר 

ת ּבָ ַ ׁשּ ֶהן ּבַ ָאְמרּו ֲחָכִמים ֵאין ַמְדִליִקין ּבָ ָמִנים ׁשֶ ִתילֹות ּוׁשְ ה, ֵאין  - ּפְ ֲחנּוּכָ ֶהן ּבַ   ַמְדִליִקין ּבָ
חֹול.  ין ּבַ ת ּבֵ ּבָ ַ ׁשּ ין ּבַ   ּבֵ

  
  : ָרָבאָאַמר 

  ַרב הּוָנא? ּדְ  ַמאי ַטְעָמא
ְבָתה  :ָקָסַבר    .ָזקּוק ָלּה  - ּכָ

ׁש ְלאֹוָרּה.  ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ   ּומּוּתָ
  
א ַרבוְ    ָאַמר:  ִחְסּדָ

ֶהן ּבְ  ּבָ חֹול, ֲאָבל לֹא ּבְ ַמְדִליִקין ּבָ ַ   ת. ׁשּ
ְבָתה : ָקָסַבר   כא,ב    .ֵאין ָזקּוק ָלּה ^ּכָ

ׁש ְלאֹוָרּה  ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ    .ומּוּתָ
  

י ָאַמר  ָנה ַרבָאַמר  ֵזיָראַרּבִ   , ַמּתָ
י ְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר    : ַרבָאַמר  ֵזיָראַרּבִ

ָאְמרּו ֲחָכִמים  ָמִנים ׁשֶ ִתילֹות ּוׁשְ ֶהן ּבְ ּפְ תֵאין ַמְדִליִקין ּבָ ּבָ ה, ַמ  - ׁשַ ֲחנּוּכָ ֶהן ּבַ   ְדִליִקין ּבָ
ין ּבְ  חֹול ּבֵ ין ּבְ ת. ּבֵ ּבָ   ׁשַ

  
י ָאַמר    : ִיְרְמָיהַרּבִ

  ַרב? ּדְ ַמאי ַטְעָמא 
ְבָתה ֵאין ָזקּוק ָלּה : ָקָסַבר ׁש ְלאֹוָרּה  ,ּכָ ּמֵ ּתַ    .ְוָאסּור ְלִהׁשְ

  
יּה  ַנן ַקּמֵ ֵייּדְ ֲאַמרּוָה ַרּבָ ֵמיּה  ַאּבַ ְ י ּדְ ִמׁשּ ָלּה  הִיְרְמיָ ַרּבִ   .ְולֹא ִקיּבְ

י ֲאָתא  יּה  ָרִביןּכִ ַנן ַקּמֵ ֵייּדְ ֲאַמרּוָה ַרּבָ ֵמיּה  ַאּבַ ְ י ּדְ ִמׁשּ ָלּה.  יֹוָחָנןַרּבִ   ְוִקיּבְ
ָרא.  ַמֲעֵתיּה ֵמִעיּקָ ִמיְרֵתיּה ִלׁשְ אי, ּגְ   ָאַמר: ִאי ַזּכַ

  
ָמָר    ! ּה ְוָהא ּגְ

  
ַיְנקּוָתא ּה ְלִגיְרָסא ּדְ    .ָנְפָקא ִמיּנָ

  
  ְבָתה ֵאין ָזקּוק ָלּה? ְוכָ 

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ַקע "ִמְצָוָתּה  ׁשְ תִּ ֶ ה ִמׁשּ ְכֶלה ַעד ַהַחּמָ תִּ ּוק" ִמן ֶרֶגל ׁשֶ   . ַהׁשּ

ְבָתה ֲהַדר ַמְדִליק ָלּה!  ִאי ּכָ   ַמאי ָלאו ּדְ
  

ִאי לֹא ַאְדִליק  !לֹא    .ַמְדִליק –ּדְ
  
   ,ִאי ַנִמיוְ 
יעּוָרּה לְ     .ׁשִ
  
  
ְכֶלה ַעד" תִּ ּוק ִמן לֶרֶג  ׁשֶ   . "ַהׁשּ
  

ה?  ּמָ   ְוַעד ּכַ
  

הָאַמר  ר ַרּבָ ר ּבַ י ָאַמר  ָחָנה ּבַ   : יֹוָחָנןַרּבִ
ַתְרמֹוָדֵאי ַכְלָיא ִריְגָלא ּדְ    .ַעד ּדְ

  
  

  רש"י

   . נר חנוכה:כבתה
. לתקנה הלכך צריך זקוק לה

פה דילמא לכתחלה לעשות י
   פשע ולא מתקן לה:

. הלכך ומותר להשתמש לאורה
בשבת אסור שמא יטה לצורך 

 תשמיש: 

   . הלכך בחול שרי:אין זקוק לה
. שיהא ואסור להשתמש לאורה

ניכר שהוא נר מצוה וליכא 
   למיחש להטייה:

. שלא חשבו לסמוך ולא קבלה
   על דבריו:
. אילו הייתי זוכה אי זכאי

 ללומדה הייתי גורסה
   כששמעתיה ראשון:

. מתקיים יותר גירסא דינקותא
   משל זקנה:

. שיהא בה שמן לשיעורה
כשיעור הזה ומיהו אם כבתה 

   אין זקוק לה:
. שם אומה רגלא דתרמודאי

מלקטי עצים דקים ומתעכבין 
בשוק עד שהולכים בני השוק 
לבתיהם משחשכה ומבעירים 
בבתיהם אור וכשצריכין לעצים 

  :יוצאים וקונין מהן
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        כא, בכא, בכא, בכא, ב . 7
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ה "ִמְצַות   ּוֵביתֹו.  ֵנר ִאיׁש  - ֲחנּוּכָ

ִרין   ֵנר ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד.  - ְוַהְמַהּדְ
ִריןְוַהְמַהּדְ     :ִרין ִמן ַהְמַהּדְ

אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
אן ְוֵאיָלְך ּפֹוֵחת ְוהֹוֵלְך. יֹום  מָנה, ִמּכָ   ִראׁשֹון ַמְדִליק ׁשְ

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ
אן ְוֵאיָלְך מֹוִסיף ְוהֹוֵלךְ    . "יֹום ִראׁשֹון ַמְדִליק ַאַחת, ִמּכָ

  
אָאַמר    : עּוּלָ

ֵר  ּה ּתְ ִליִגי ּבָ ַמְעְרָבא, ּפְ י י ֲאמֹוָרֵאי ּבְ ר יֹוֵסיַרּבִ י וְ  ָאִבין ּבַ ר יֹוֵסיַרּבִ   . ְזִביָדא ּבַ
ְכָנִסין, ֵב ּדְ ַחד ָאַמר ַטְעָמא  ֶנֶגד ָיִמים ַהּנִ אי ּכְ ּמַ   ית ׁשַ

ֶנֶגד ָיִמים ַהּיֹוְצִאין. ֵב ּדְ ְוַטְעָמא  ל ּכְ   ית ִהּלֵ
ֶנֶגד ּפָ ֵב ּדְ ְוַחד ָאַמר ַטְעָמא  אי ּכְ ּמַ   . 2ֵרי ֶהָחגית ׁשַ

ל ֵב ּדְ ְוַטְעָמא  ּקֶדׁש ְוֵאין מֹוִריִדין. ּדְ ית ִהּלֵ   ַמֲעִלין ּבַ
  

הָאַמר  ר ַרּבָ ר ּבַ י ָאַמר  ָחָנה ּבַ   : יֹוָחָנןַרּבִ
ֵני ְזֵקִנים ָהי ֵב ׁשְ ה ּכְ ִציָדן, ֶאָחד ָעׂשָ לּו ּבְ ית ִהּלֵ ִדְבֵרי ּבֵ ה ּכְ אי ְוֶאָחד ָעׂשָ ּמַ    ,ית ׁשַ
ֵרי ֶהָחג, ֶזה נֹוֵתן ַטַעם  ֶנֶגד ּפָ   ִלְדָבָריו ּכְ

ּקֶדׁש ְוֵאין מֹוִריִדין.  ּדְ ְוֶזה נֹוֵתן ַטַעם ִלְדָבָריו    ַמֲעִלין ּבַ
   

  

                                                           

 לא-במדבר כט, יב 2

  רש"י
. נר אחד בכל נר איש וביתו

לילה ואיש וכל בני ביתו סגי 
   להו בנר אחד:

. אחר המצות עושין והמהדרין
נר אחד בכל לילה לכל אחד 

   ואחד מבני הבית:
. העתידים כנגד ימים הנכנסים

   לבא:
. שיצאו כבר וזה ימים היוצאין

שהוא עומד בו נמנה עם 
   היוצאין:
ים . מתמעטים והולכפרי החג

   בקרבנות דפרשת פנחס:
. מעלין בקדש ואין מורידין

מקרא ילפינן לה במנחות בפרק 
  שתי הלחם (דף צט.):
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        כא, בכא, בכא, בכא, ב . 8
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ה "ֵנר יָחּה  ִמְצָוה ֲחנּוּכָ ַתח ַעל ְלַהּנִ יתוֹ  ּפֶ חּוץ ּבֵ   . ִמּבַ
ר ָהָיה ִאם יה ּדָ ֲעִלּיָ יָחּה  -  ּבַ ַחּלֹון ַמּנִ מּוָכה ּבַ ים ִלְרׁשּות ַהסְּ   . ָהַרּבִ

ַעת ָנה ּוִבׁשְ ּכָ יָחּה  - ַהסַּ ְלָחנוֹ  ַעל ַמּנִ   . ְוַדּיֹו" ׁשֻ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ׁש ְלאֹוָרּה.  ּמֵ ּתַ   ָצִריְך ֵנר ַאֶחֶרת ְלִהׁשְ

  
א ְמדּוָרה    לֹא ָצִריְך.  -ְוִאי ִאיּכָ

  
א ְמדּוָרה  - ְוִאי ָאָדם ָחׁשּוב ִאיּכָ ב ּדְ   ָצִריְך ֵנר ַאֶחֶרת.  ַאף ַעל ּגַ

   
  
  

  רש"י

. משום פרסומי ניסא מבחוץ
ולא ברה''ר אלא בחצרו 

   שבתיהן היו פתוחין לחצר:
. שאין לו ואם היה דר בעלייה

   מקום בחצרו להניחה שם:
. מבפנים כנגד חלון מניחה

   'ר:הסמוך לרה'
. שהיה להם לפרסיים הסכנה

חוק ביום אידם שלא יבעירו נר 
אלא בבית ע''ז שלהם כדאמרינן 

   בגיטין (פ''ב דף יז:):
   . לעשות היכר לדבר:נר אחרת

. אש לא צריך ואי איכא מדורה
נר אחרת לפי שמשתמש לאור 
המדורה ויש היכרא שהנר של 

   מצוה היא:
. שאינו רגיל ואי אדם חשוב הוא

   ש לאור המדורה:להשתמ
. דאי לא לא הוי צריך נר אחרת

  היכר:
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        כב, אכב, אכב, אכב, א    ––––כא, ב כא, ב כא, ב כא, ב  . 9
ה?    ַמאי ֲחנּוּכָ

  
ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ

כ ִכְסֵליו ה""ּבְ הּדַ  יֹוֵמי ּבְ ַמְנָיא ֲחנּוּכָ    ,ִאינּון תָּ
ד לֹאּדְ  הֹון ְלִמְסּפַ הֹון ְלִהְתַעּנֹות לֹאְוּדְ  ּבְ   . ּבְ

ְכְנסוּ  ּנִ ׁשֶ ּכְ אוּ  ַלֵהיָכל ְיָווִנים ׁשֶ ל ִטּמְ ָמִניםַה  ּכָ ְ ֵהיָכל ׁשּ ּבַ   , ׁשֶ
ְבָרה ּגָ ית ַמְלכּות ּוְכׁשֶ מֹוַנאי ּבֵ חּום ַחׁשְ ְדקוּ  ,ְוִנּצְ א ָמְצאוּ  ְולֹא ּבָ ךְ  ֶאּלָ ל ֶאָחד ּפַ ֶמן, ׁשֶ    ׁשֶ

ָהָיה ח ׁשֶ חֹוָתמוֹ  מּוּנָ ל ּבְ דֹול ּכֵהן ׁשֶ   . ּגָ
א ּבוֹ  ָהָיה ְולֹא   . ֶאָחד יֹום ְלַהְדִליק ֶאּלָ

ה ּנוּ  ִהְדִליקוּ וְ  ֵנס ּבוֹ  ַנֲעׂשָ מֹוָנה ִמּמֶ   . ָיִמים ׁשְ
ָנה אּום ְקָבעּום ַאֶחֶרת ְלׁשָ ל'ּבְ  טֹוִבים ָיִמים ַוֲעׂשָ     "'.הֹוָדָאה'וְ  'ַהּלֵ

   
  

ַנן ָהָתם    :ּתְ
ץ ַחת ַהּיֹוֵצא "ּגֵ יׁש  ִמתַּ טִּ יק, ָצאְויָ  ַהּפַ יב - ְוִהּזִ   . ַחּיָ

ָמל ָטעּון ּגָ ן, ׁשֶ תָּ ׁשְ    ּפִ
ים, ְרׁשּותּבִ  עֹוֵבר ְוהּוא    ָהַרּבִ

נוֹ  ְוִנְכְנָסה תָּ ׁשְ ֵנרוֹ  ְוָדְלָקה ַהֲחנּות, ְלתֹוךְ  ּפִ ל ּבְ יָרה ֶאת ְוִהְדִליק ,ֶחְנָוִני ׁשֶ ַעל - ַהּבִ ָמל ּבַ יב ַהּגָ   .ַחּיָ
יַח  חּוץ ֵנרוֹ ֶאת  ֶחְנָוִני ִהּנִ יב. ֶחְנָוִני - ִמּבַ   ַחּיָ
י    : אֹוֵמר ְיהּוָדהַרּבִ
ֵנר ה ּבְ   .טּור"ּפָ  - ֲחנּוּכָ

  
ּום  ָרִביָנאָאַמר  הּדְ ִמׁשּ   : ַרּבָ

ָרה.  :זאת אֹוֶמֶרת תֹוְך ֲעׂשָ יָחּה ּבְ   ִמְצָוה ְלַהּנִ
ָרה ְטָפִחים ֲעָתְך ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ ִאי ָסְלָקא ּדַ ָמל ְורֹוְכבֹו, , ּדְ יַח ְלַמְעָלה ִמּגָ   ֵליָמא ֵליּה: ָהָיה ְלָך ְלַהּנִ

  
ְצָוה - טּוָבא ְוִדיְלָמא, ִאי ִמיְטְרָחא ֵליּה     .ָאֵתי ְלִאיְמנֹוֵעי ִמּמִ

  
  

ֲהָנא ַרבָאַמר    : ּכָ
ַרׁש  ר ַמְניּוִמיּדָ ֵמיּה  ַרב ָנָתן ּבַ ְ ְנחּוםּדְ ִמׁשּ י ּתַ   :  ַרּבִ

ה   כב,א סּוּכָ סּוָלה, ּכְ ה ּפְ ִרים ַאּמָ יָחּה ְלַמְעָלה ֵמֶעׂשְ ִהּנִ ה ׁשֶ ל ֲחנּוּכָ    .ּוְכָמבֹוי ,ֵנר ׁשֶ
  

ַרׁש ֲהָנאַרב כָּ ְוָאַמר  ר ַמְניּוֵמי, ּדָ ֵמיּה  ַרב ָנָתן ּבַ ְ ְנחּוםּדְ ִמׁשּ   : ַרב ּתַ
ְכִתיב   ? (בראשית לז, כד) 3"ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִים": ַמאי ּדִ

ֱאַמר ּנֶ ָמע ׁשֶ ׁשְ ֵאין ּבֹו ָמִים? "ְוַהּבֹור ֵרק" :ִמּמַ    !ֵאיִני יֹוֵדַע ׁשֶ
א ְלמּוד לֹוַמר ,ֶאּלָ ים ֵיׁש ּבֹו.   ,ַמִים ֵאין ּבוֹ  - ? ָמִים""ֵאין ּבוֹ  :ַמה ּתַ ים ְוַעְקַרּבִ   ֲאָבל ְנָחׁשִ

   
  
  

                                                           

 ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִיםְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִיםְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִיםְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִיםויקחוהו וישליכו אותו הבורה  3

  רש"י
. על איזה נס מאי חנוכה

   קבעוה:
. בהצנע וחתום בטבעתו בחותמו

   והכיר שלא נגעו בו:
ה''ג ועשאום ימים טובים 

. לא שאסורין בהלל והודאה
במלאכה שלא נקבעו אלא 
לקרות הלל ולומר על הנסים 

   בהודאה:
'ש . ניצוץ אישטינציל'גץ
   : ניצוץ} :אישטינציל''א{

   . קורנס גדול של נפחים:פטיש
. שלא היה לו בעל גמל חייב

להגדיל בחבילתו שתכנס 
   לחנות:

. חנוני שברשות בנר חנוכה פטור
   פירסום מצוה הניחה שם:

. הא דקתני בנר זאת אומרת
  חנוכה פטור:

. דלא שלטא בה עינא פסולה
למעלה מכ' אמה וליכא פרסומי 

   ניסא:
. דתנן בהו בהדיא כסוכה וכמבוי

 בעירובין ומסכת סוכה דפסילי:
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        כב, אכב, אכב, אכב, א . 10
הָאַמר    : ַרּבָ

ה  ַתח.  - ֵנר ֲחנּוּכָ מּוָכה ַלּפֶ ֶטַפח ַהּסְ יָחּה ּבְ   ִמְצָוה ְלַהּנִ
  

ח ֵליּה?    ְוֵהיָכא ַמּנַ
  

ֵריּה    ָאַמר:  ָרָבאּדְ  ַרב ַאָחא ּבְ
  ִמָיִמין. 

  
מּוֵאל  יַרב ׁשְ ְפּתִ   ָאַמר:  ִמּדִ

מֹ    אל. ִמׂשְ
  

  :ְוִהיְלְכָתא
מֹ  ְ   אל. ִמׂשּ

ִמין.  מאל ּוְמזּוָזה ִמּיָ ְ ה ִמׂשּ ֵהא ֵנר ֲחנּוּכָ ּתְ ֵדי ׁשֶ   ּכְ
  

  רש"י
. בחצר או ברה''ר מצוה להניחה

בטפח הסמוך לפתח שאם 
ירחיקנו להלן מן הפתח אינו 

   ניכר שבעה''ב הניחו שם:
   . בכניסתו לביתו לימין:מימין
. קי''ל דבימין דכתיב מזוזה

ביתך דרך ביאתך וכי עקר אינש 
  עקר ברישא:כרעיה דימנא 
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  : 4ַרבָאַמר  ַרב ַאִסיָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ה.  ֶנֶגד ֵנר ֲחנּוּכָ   ָאסּור ְלַהְרצֹות ָמעֹות ּכְ
  

יּה  י ָאְמִריָתּה ַקּמֵ מּוֵאלּדִ  ּכִ   , ׁשְ
ּה?  ה ֵיׁש ּבָ ָ ה ְקדּוׁשּ   ָאַמר ִלי: ְוִכי ֵנר ֲחנּוּכָ

  
  : ַרב יֹוֵסףַמְתִקיף ָלּה 

ה ֵיׁש ּבֹו?  ָ ם ְקדּוׁשּ   ְוִכי ּדָ
ַתְנָיא    :ּדְ

ַפךְ " ה... "ְוׁשָ ה. - (ויקרא יז, יג) 5"וּ ְוִכּסָ ַפְך ְיַכסֶּ ָ ׁשּ ה ׁשֶ ּמֶ    ּבַ
ֶרֶגל, ּנּו ּבָ ּלא ְיַכסֶּ לּ  ׁשֶ זּויֹות ָעָליוׁשֶ   . "א ְיהּו ִמְצֹות ּבְ

זּויֹות ָעָליו ,ָהָכא ַנִמי ּלא ְיהּו ִמְצֹות ּבְ    .ׁשֶ
  

יּה  עּו ִמיּנֵ ן ֵלִויֵמ  ּבָ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ְבָעה?  ל ׁשִ ה ּכָ ק ִמּנֹוֵיי סּוּכָ ּפֵ   ַמהּו ְלִהְסּתַ

  
  ָאַמר ְלהּו: 

נֶ  ה. ֲהֵרי ָאְמרּו ָאסּור ְלַהְרצֹות ָמעֹות ּכְ   ֶגד ֵנר ֲחנּוּכָ
  

  : ַרב יֹוֵסף ָאַמר
ְנָיאּדְ ָמֵריּה  ְדָלא ּתַ ְנָיא ּבִ ֵלי ּתַ    !ַאְבָרָהם! ּתָ

ְנָיא ה ּתַ ְנָיא ,סּוּכָ ה לֹא ּתַ    !ֲחנּוּכָ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ִהְלָכָתהִסּכְ "    ,ָכּה ּכְ

יִרין,  ְקָרִמים ּוִבְסִדיִנין ַהְמצּוּיָ ָרּה ּבִ   ְוִעיטְּ
ּה ֱאגוֹ  יֵלי ֲעָנִביםְוָתָלה ּבָ ֵקִדים ְוִרמֹוִנים, ּוַפְרּכִ    ,ִזים, ֲאַפְרְסִקין, ׁשְ

ִלים, ֵיינֹות,ַוֲעָטרוֹ  ּבֳ ל ׁשִ ָמִנים ת ׁשֶ    –ּוְסָלתֹות  ,ׁשְ
ל ַחג.  ק ֵמֶהן ַעד מֹוָצֵאי יֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ּפֵ   ָאסּור ְלִהְסתַּ

ָנאוֹ  -ְוִאם ִהְתָנה ֲעֵליֶהן    ! "ַהּכל ְלִפי תְּ
  

  : ַרב יֹוֵסףא ָאַמר ֶאלָּ 
ם.   הּו ּדָ כּוּלְ   ֲאבּוהֹון ּדְ

   
  

                                                           

  ס לא גורס "אמר רב", נ"מ אם מימרא זאת חולקת על דברי רב כא,א "אסור להשתמש לאורה".מסורת הש" 4
ַפְך...  5 ַפְך... ְוׁשָ ַפְך... ְוׁשָ ַפְך... ְוׁשָ ה את דמו ְוׁשָ ה ְוִכּסָ ה ְוִכּסָ ה ְוִכּסָ  בעפרְוִכּסָ

  רש"י
   . למנות:להרצות

. בידו ששפך בה במה ששפך
   ולא ברגלו:
. פירות שתולין בה נויי סוכה

   לנוי:
. לשון תמיה מריה דאברהם

   הוא:
. סוכה דתניא בברייתא תלי

   בהדיא כדמפרש ואזיל:
. בנר חנוכה דמימרא בדלא תניא

   דרב אסי הוא ואינו ברייתא:
ות פארה ביריע. ועטרה בקרמים

של צבעים שקורין אובריי''ץ 
: מעשה אורג בעבודת אוברי''ץ{

   } :מחט
 . במס' ביצה (דףהתנה עליהן

ל:) אוקימנא באומר איני בודל 
מהן כל בין השמשות של קידוש 
יו''ט ראשון דלא חל עלייהו 
קדושה כלל אבל תנאי אחר 

   אינו מועיל:
. שילמדו כולן אבוהון דכולהו

   ממנו:
דנפקא לן . כיסוי הדם דם

מקרא ושפך וכסה ומפרש בה 
טעמא שלא יהיו מצות בזויות 

  עליו:
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   :ִאיְתַמר

   :ָאַמר ַרב
ר ְלֵנר.    ֵאין ַמְדִליִקין ִמּנֵ

מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ
  ַמְדִליִקין. 

  
  ָאַמר:  ַרב

ֶגד  יִרין ִציִצית ִמּבֶ   ֶגד. ֶב לְ ֵאין ַמּתִ
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

יִרין גֶ  ַמּתִ   ֶגד. ֶב לְ ד ִמּבֶ
  

  ָאַמר:  ַרב
ְגִריָרה.  ְמעֹון ּבִ י ׁשִ ַרּבִ   ֵאין ֲהָלָכה ּכְ

מּוֵאל   : ָאַמר ׁשְ
ְגִריָרה.  ְמעֹון ּבִ י ׁשִ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ַרב ָמר ָעֵביד ּכְ י ּדְ ל ִמיּלֵ    ,ּכָ
מּוֵאל:  ׁשְ ָעֵביד ּכִ ָלת ּדְ   ְלַבר ֵמָהֵני ּתְ

ר ְלֵנר   , ַמְדִליִקין ִמּנֵ
ֶגד ְלֶבֶגד,  יִרין ִמּבֶ   ּוַמּתִ

י ַרּבִ ְמעֹון ּבִ  ַוֲהָלָכה ּכְ ִריָרה. ׁשִ   ּגְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ְמעֹון" י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

א סֵּ ה, ּכִ   ַסְפָסל, ּגֹוֵרר ָאָדם ִמטָּ
ין ּוֵ ּלא ִיְתּכַ    ."ַלֲעׂשֹות ָחִריץ ּוִבְלַבד ׁשֶ

  
יּה  ַנן ַקּמֵ ר ַאֲהָבהַרב ַאּדָ ּדְ ְיֵתיב ַההּוא ֵמַרּבָ   ְוָיֵתיב ְוָקָאַמר:  א ּבַ

יּזּוי ִמְצָוה - ַרב ּדְ ַטְעָמא  ּום ּבִ    .ִמׁשּ
  

  ָאַמר ְלהּו: 
  תּו ֵליּה, יְּ ָלא ְתַצ 

ָקא ַמְכִחיׁש ִמְצָוה. ּדְ ַטְעֵמיּה  ּום ּדְ   ַרב: ִמׁשּ
  

יַנְייהּו?    ַמאי ּבֵ
  

יַנְייהּו  א ּבֵ   ִאיּכָ
ָרגָ  ָרָגא ִלׁשְ ְ ָקא ַמְדִליק ִמׁשּ    ,אּדְ

ָאַמר יּזּוי ִמְצָוה" :ַמאן ּדְ ּום ּבִ ָרָגא ַמְדִליק - "ִמׁשּ ָרָגא ִלׁשְ ְ    .ִמׁשּ
ָאַמר י ִמְצָוה' :ַמאן ּדְ ּום ַאְכחֹוׁשֵ ָרָגא ַנִמי ָאסּור -  'ִמׁשּ ָרָגא ִלׁשְ ְ    .ִמׁשּ

  
  : ַרב ָאְוָיאְמִתיב 

ל ֶסַלע"   כב,ב ִני^ ׁשֶ ר ׁשֵ    ,ַמֲעׂשֵ
ֶנְגדֹו  ְנֵרי ָזָהבֵאין ׁשֹוְקִלין ּכְ    ,ּדִ

ִני ַאֵחר ַוֲאִפיּלוּ  ר ׁשֵ ל ָעָליו ַמֲעׂשֵ   . "ְלַחּלֵ
ָלָמא ׁשְ מּוֵאל,  :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ִקיְנָסא ָאַסר ׁשְ ר ְלֵנר, ֲאָבל ּבְ מּוֵאל ִמּנֵ ִליִגי ַרב ּוׁשְ י ּפְ   ּכִ

א.  יּוְבּתָ ֱהֵוי ּתְ   ָהא ָלא ּתֶ
א ִאי ָאַמְרּתְ  ֵרי :ֶאּלָ ִקיְנָסא ַנִמי ׁשָ א! ּבְ יּוְבּתָ ֱהֵוי ּתְ   , ָהא ּתֶ

  
הָאַמר    : ַרּבָ

  רש"י
. דחנוכה כדמפרש מנר לנר

   טעמא לקמיה:
. להטיל ציצית מטלית מתירין

ישן לטלית חדש ובמנחות מפרש 
   טעמא דמאן דאסר:

. דאמר דבר שאין הלכ' כר''ש
מתכוין מותר ואע''ג דקעביד 
חריץ והוי תולדה דחורש או 

ונה ומשום דהילכתא כרב ב
באיסורי בכוליה הש''ס בר מהני 

   תלת נקטינהו גבי הדדי:
. רבה בר נחמני: כל מילי דמר

   לעשות חריץ גרסינן:
. מנר לנר משום טעמא דרב

ביזוי מצוה שמדליק קיסם 
שאינה מן המצוה מנר של מצוה 

   וממנו מדליק השאר:
. דמיחזי כמאן דשקיל אכחושי

לחלוחית נהורא ושואב קצת מ
   שמנו:

. מביא נר אצל משרגא לשרגא
נר ושתיהן של מצוה ולא 

  בקיסם:
. דינרין שחילל מעשר שני

עליהם מעשר שני אין שוקלין 
כנגדן דינרין של חולין לראות 

   שיהיו שלימים:
אי אמרת בשלמא כי פליגי רב 

. ממש ולא ושמואל מנר לנר
בקיסם ובהא הוא דשרי שמואל 

ל דלא חייש לאכחושי אב
בקינסא דביזוי הוא מודה הא 
לאו הויא תיובתיה דהנך דינרים 
דחולין לא גופייהו מצוה ואע''ג 
דלמצוה קבעי להו לקינסא 
דמיא אלא אי אמרת בקינסא 
נמי שרי שמואל הואיל וצורך 
מצוה הוא הא הויא תיובתיה 
דאסר לשקול ואע''ג דצורך 

   מצוה:
. שמא לא לא יכוין משקלותיו

ימצאם  ימצאם טובים או
יתירים ויחוס עליהן ולא יחלל 
המעשר עליהן ונמצא שביזה 

   המעשר שלא לצורך:
. כלומר ומפיק להו לחולין

 יניחם בחוליהן כמו שהן:
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ְקלֹוָתיו ין ִמׁשְ א לֹא ְיַכּוֵ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ ין.   ,ּגְ יק ְלהּו ְלחּוּלִ   ְוָקא ַמּפֵ
   

תְמִתיב  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
  . (ויקרא כד, ג) 6ְך"ַיֲערֹ ... "ִמחּוץ ְלָפרֹוֶכת ָהֵעֻדת "

   !ְוִכי ְלאֹוָרּה הּוא ָצִריְך?
ל  רַוֲהלֹא ּכָ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ֵני ִיׂשְ ָהְלכּו ּבְ ָנה ׁשֶ ִעים ׁשָ א ְלאֹורֹו!  ,ַאְרּבָ   לֹא ָהְלכּו ֶאּלָ

א ָרֵאל ֶאּלָ ִיׂשְ ִכיָנה ׁשֹוָרה ּבְ ְ ַהׁשּ   . "ֵעדּות ִהיא ְלָבֵאי עֹוָלם ׁשֶ
  זֹו?  "ֵעדּות"ַמאי 

  : ַרבָאַמר 
ת ַחְבר ִמּדַ ֶמן ּכְ ּה ׁשֶ ּנֹוֵתן ּבָ ים.  זֹו ֵנר ַמֲעָרִבי ׁשֶ ה ָהָיה ַמְדִליק ּוָבּה ָהָיה ְמַסּיֵ ּנָ   ֹוֶתיָה, ּוִמּמֶ

ִקיל ְוַאְדלֹוֵקי ,ְוָהא ָהָכא ָלא ִמׁשְ ְקִביֵעי ֵנרֹות, ָלא ַסְגָיא ּדְ יָון ּדִ    ,ּכֵ
ָאַמר ין ְלַמאן ּדְ ָיא ּבֵ ּזּוי ִמְצָוה" :ַקׁשְ ּום ּבִ ָאַמר"ִמׁשּ י ִמ " :, ּוֵבין ְלַמאן ּדְ ּום ַאְכחֹוׁשֵ   ! "ְצָוהִמׁשּ

  
ָמּה  ְרּגְ אּתִ ּפָ    :ַרב ּפַ

ְפִתילֹות ֲארּוּכֹות.    ּבִ
  

ָאַמר י ִמְצָוה" :סֹוף סֹוף, ְלַמאן ּדְ ּום ַאְכחֹוׁשֵ ָיא "ִמׁשּ    !ַקׁשְ
  

ָיא    .ַקׁשְ
  

   ?ַמאי ָהֵוי ֲעָלּה 
  

ֵריּה ָאַמר  ַע ּדְ ַרב הּוָנא ּבְ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
  ָחֵזיָנא, 

ה ִמְצוָ  ר ְלֵנר,  -ה ִאי ַהְדָלָקה עֹוׂשָ   ַמְדִליִקין ִמּנֵ
ה ִמְצָוה  ָחה עֹוׂשָ ר ְלֵנר - ְוִאי ַהּנָ    .ֵאין ַמְדִליִקין ִמּנֵ

  
  

ֲעָיא ְלהּו:  ִאיּבַ   ּדְ
ה ִמְצָוה ָחה עֹוׂשָ ה ִמְצָוה, אֹו ַהּנָ    ?ַהְדָלָקה עֹוׂשָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

  : ָרָבאָאַמר ּדְ 
ה ְועֹוֵמד  פּוׂש ֵנר ֲחנּוּכָ לּום. לֹא ָע  -ָהָיה ּתָ ה ְולֹא ּכְ   ׂשָ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ ה ִמְצָוה!  :ׁשְ ָחה עֹוׂשָ   ַהּנָ

  
ָנֵקיט ָלּה  :ָהָתם    .ָהרֹוֶאה אֹוֵמר ְלצֹוְרּכֹו הּוא ּדְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

  : ָרָבאָאַמר ּדְ 
ְפִנים ְוהֹוִציָאּה  לּום.  -ִהְדִליָקּה ּבִ ה ּכְ   לֹא ָעׂשָ

ָלָמא  ׁשְ ֵעיַנן,  -  "ה ִמְצָוהַהְדָלָקה עֹוׂשָ "ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ְמקֹומֹו ּבָ   ַהְדָלָקה ּבִ
ּום ָהִכי  לּום" –ִמׁשּ ה ְולֹא ּכְ   . "לֹא ָעׂשָ

א ִאי ָאְמַרּתְ  ה ִמְצָוה" :ֶאּלָ ָחה עֹוׂשָ אי "ַהּנָ לּום", ַאּמַ ה ְולֹא ּכְ   ? "לֹא ָעׂשָ
  

ַאְדְלָקּה.  ,ָהָתם ַנִמי   ָהרֹוֶאה, הּוא אֹוֵמר ְלצֹוְרּכֹו הּוא ּדְ
  

א ַמע ּתָ    :ׁשְ
ן ֵלִויָאַמר ּדְ  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ     : ַרּבִ
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  רש"י
. למ''ד במנחות מזרח ומערב מונחין סדר נר מערבי

הקנים קרי מערבי נר שני שבצד החיצון שהוא 
במזרח ולמ''ד צפון ודרום מונחים אמצעי קרי 
מערבי על שם שהיה פיו כנגד מערב וכל שאר 
הנרות כלפי האמצעית דכתיב אל מול פני המנורה 
דהיינו אמצעי יאירו וגו' של צפון היו פונות לדרום 

   ושבדרום פונות לצפון:
  של זהב שנותנין לתוכן שמן ופתילה: .. לוצ''שנרות

. חצי לוג שיערו בה ללילי תקופת כמדת חברותיה
ם ידלק ביום (ובלילה) בלילות טבת הגדולים וא

הקצרים ידלק אבל פחות לא שלא יכבה בטבת 
   בלילה והתורה אמרה מערב עד בקר:

   . הנרות בין הערבים:וממנה היה מדליק
. הטבת הנרות שדלק כל היום ובה היה מסיים

ואינו מטיבו עד הערב ומשנה זו בת''כ שנויה 
יל וסבירא ליה דמזרח ומערב מונחין והכי תניא לע

מיניה להעלות נר תמיד שתהא נר מערבי תמיד 
שממנו יהא מתחיל ובו יהא מסיים ומדלא כתיב 
להעלות נרות ש''מ הוקבע נר אחד להתחיל בו בכל 
יום וזהו נר מערבי השני של מזרח והכי תנן (תמיד 
לג.) נכנס ומצא נרות מזרחים דולקות מדשן 
המזרחי ומניח את המערבי דולק שממנו מדליק 

המנורה בין הערבים מצאו שכבה כגון משמת את 
שמעון הצדיק מדליקו ממזבח העולה ונראה בעיני 
דאמור רבנן קביעותא בנר שני משום דאין 
מעבירין על המצות וכי עייל בהיכל בקמא פגע 
ברישא וביה לא מצי לאתחולי דכתיב יערוך אותו 
לפני ה' צריך שיהא אחד חוצה לו דאי לא לא 

ה' והכי אמרינן במנחות (דף צח:)  קרינן ביה לפני
דכתיב בנר מערבי לפני ה' מכלל דכולהו לאו לפני 
ה' כו' ובה היה מסיים ההטבה לפי שהשאר היה 
מטיב שחרית וזו מטיב בין הערבים ואוחז הישנה 
בידו או מניחה בכלי עד שנותן שמן ופתילה 
ומדליקה ומדליק ממנה את השאר והא דאמרינן 

:) הטבת ה' נרות קודם להטבת בסדר יומא (דף לג
ב' נרות משמע כולהו הוה מטיב שחרית ויליף לה 
מקראי היינו בשלא הי' הנס מתקיים והי' מוצאו 
שכבה דלא סמך קרא אניסא וכל זמן שהיו ישראל 

   חביבין היה דולק כל היום והיינו עדותה:
. במנורה ולא היה יכול והא הכא כיון דקביעי נרות

המנורה להדליק בו האחרים  לנתק נר מערבי מן
על כרחיך הא דקתני ממנה הי' מדליק לא סגי 

   דלאו משקל קינסא:
. לקינסא מנר מערבי ובההיא קינסא ואדלוקי

   מדליק את השאר:
. כל הפתילות יוצאות חוץ בפתילות ארוכות

לנרותיהם עד שמגיעות זו לזו ומדליק ממנה 
   הסמוכה לה והשאר זו מזו:

. דהא לדידיה משרגא לשרגא 'סוף סוף למ''ד כו
   אסור:

. אי המצוה של חנוכה אי הדלקה עושה מצוה
   תלויה בהדלקה מדליקין כדאשכחן במנורה:

. ועיקר מצותה תליא ואי הנחה עושה מצוה
   בהנחה:

. דהדלקה לאו מצוה היא אין מדליקין מנר לנר
   כולי האי:

. כלומר דהא מילתא כבר דאיבעיא להו גרסי'
   מפשטא דההיא בעיא מיפשטא לן הך:איבעיא לן ו

. בידו משהדליקה עד היה תפוש נר חנוכה
   שכבתה:

   . לאו דוקא אלא כן לשון הש''ס:ועומד
   . להשתמש וליכא היכר ניסא:לצרכו
   . בבית:בפנים

. כדאמר לעיל דצריך להניחה על והוציאה לחוץ
   פתח ביתו מבחוץ:

אי אמרת בשלמא הדלקה עושה מצוה משום הכי 
. דכיון דזו היא מצותה צריך א עשה ולא כלוםל

  שתיעשה במקום חיובא:
   . כלי גדול של זכוכית בלעז לנטרנ''א:עששית
   . שהדליקה למצות חנוכה בע''ש:דולקת

 . למצות הלילה:ומדליקה
  רש"י

. שגזרו יוונים היו באותו הנס
על כל בתולות הנשואות להיבעל 
לטפסר תחלה ועל יד אשה 

 נעשה הנס:
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ל ַהּיֹום ּכּוּלֹו,    כג,א ָהְיָתה ּדֹוֶלֶקת ְוהֹוֶלֶכת ּכָ ית ׁשֶ ׁשִ   ֲעׁשָ
ּה ּוַמְדִליָקּה  ת ְמַכּבָ ּבָ    .ְלמֹוָצֵאי ׁשַ

  
ָלָמא ׁשְ ה ִמְצָוה" :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ יר – "ַהְדָלָקה עֹוׂשָ ּפִ    ,ׁשַ

א ִאי ָאְמַרּתְ  ה ִמְצָוה" :ֶאּלָ ָחה עֹוׂשָ ּה ּוַמְדִליָקּה "ַהאי  -"ַהּנָ   "? ְמַכּבָ
ֵעי ֵליּה  יָחּה ּוַמְדִליָקּה ִמיּבָ יָהּה ּוַמּנִ ּה ּוַמְגּבִ    !ְמַכּבָ

  
   ,ְועֹוד

ָקא ְמָבְרִכיַנן ה"  :ִמּדְ ל ֲחנּוּכָ נּו ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ר ִקְדׁשָ   "ֲאׁשֶ
ַמע ִמינָּ  ה ִמְצָוה: ּה ׁשְ    .ַהְדָלָקה עֹוׂשָ

ּה  ַמע ִמיּנָ   .ׁשְ
  
ָאְמִריַנןוְ  א ּדְ ּתָ ה ִמְצָוה" :ָהׁשְ   , "ַהְדָלָקה עֹוׂשָ

ה ְולֹא ְכלּום,  - ִהְדִליָקּה ֵחֵרׁש, ׁשֹוֶטה ָקָטן,    לֹא ָעׂשָ
אי ַמְדִליָקה,  ה ַוּדַ ָ ן ֵלִויָאַמר ּדְ ִאׁשּ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ יבֹותַרּבִ ים ַחּיָ ס : ָנׁשִ אֹותֹו ַהּנֵ ַאף ֵהן ָהיּו ּבְ ה, ׁשֶ ֵנר ֲחנּוּכָ    .ּבְ
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תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ה.  -ַאְכְסַנאי  ֵנר ֲחנּוּכָ יב ּבְ   ַחּיָ
  

י ֵזיָראָאַמר    : ַרּבִ
י ָהֵויָנא  יֵמֵריׁש ּכִ יָזא.  ַרב ּבֵ ּפִ ֲהֵדי אּוׁשְ ְפִריֵטי ּבַ ְפָנא ּבִ ּתַ ּתַ   ִמׁשְ

ְנִסיִבי ִא  ַתר ּדִ יַתאי.  ּבָ גֹו ּבֵ ָקא ַמְדִליִקי ֲעַלי ּבְ אי ָלא ְצִריְכָנא, ּדְ א ַוּדַ ּתָ ָתא, ָאִמיָנא: ָהׁשְ   יּתְ
   

  

  רש"י
   . אורח:אכסנאי

. ופעמים שהייתי בתר דנסיבי
   אכסנאי ללמוד תורה:

   . בשבילי:עלי
  . בביתי:בגו ביתאי
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ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

ר,  ן ָיִפין ַלּנֵ ָמִנים ּכּוּלָ ְ ל ַהׁשּ   ּכָ
ֶמן ַזִית ִמן ַהּמּוְבָחר.    ְוׁשֶ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ֵמי, ֵמֵריׁש ֲהָוה ְמַה  ׁשּוְמׁשְ ָחא ּדְ ׁשְ ר ָמר ַאּמִ   ּדַ
ְך ְנהֹוֵרי   ְטֵפי.  ָאַמר: ַהאי ָמׁשַ

יָון  ַמע ָלּה ְלָהא ּדְ ּכֵ ן ֵלִויּדְ ׁשָ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   , ַרּבִ
ֵזיָתא ָחא ּדְ ׁשְ ר ַאּמִ    .ְמַהּדַ

  ָאַמר: ַהאי ְצִליל ְנהֹוֵריּה ְטֵפי. 
  
  
ן ֵלִויָאַמר וְ  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

ל ָמִנים ָיִפין לִ  ּכָ ְ יֹו, ַהׁשּ   ּדְ
ֶמן ַזִית ִמן ַהּמּוְבָחר.    ְוׁשֶ

  
ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

ל ן? אֹו  ְלַגּבֵ ֵ   ְלַעׁשּ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָתֵני  ר זּוְטָראּדְ מּוֵאל ּבַ   : ַרב ׁשְ

ָמִנים ָיִפין ִלְדיֹו, " ְ ל ַהׁשּ   ּכָ
ֶמן ַזִית ִמן ַהּמּוְבָחר,    ְוׁשֶ

ין ְל  ל ּבֵ ין ְלַגּבֵ ןּבֵ ֵ   . "ַעׁשּ
  

ר זּוְטָרא  מּוֵאל ּבַ    :ַמְתֵני ָהִכיַרב ׁשְ
ִנים ָיִפין ִלְדיֹו,  ל ָהֲעׁשָ   ּכָ

ֶמן ַזִית ִמן ַהּמּוְבָחר.    ְוׁשֶ
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
ָרִפין ָיִפין לִ  ְ ל ַהׂשּ יֹו, ּכָ   ּדְ

ם.   ָרף ְקָטף ָיֶפה ִמּכּוּלָ   ּוׂשְ
   

  
  
  

  רש"י
. אינו ממהר משוך נהוריה

   לכלות כשמן זית:
   . צלול ומאיר:צליל נהוריה

. מצאתי בתשוב' הגאוני' לגבל
שמעשנין כלי זכוכית בעשן שמן 
זית עד שמשחיר וגורר 

ותן בו שמן קימעא השחרורי' ונ
ומגבל בו ומייבשו בחמה 

   וממחה אותו לתוך הדיו:
   . נמי כדפרישית:לעשן
 :}שרף (אילן). גומ''א {שרף
פרוניליי''ר: . פרוניי''ל {קטף

} של יער כמו שאנו בר-עץ שזיף
   עושים משל שרף:
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ר ַאׁשִ ָאַמר  יא ּבַ   : ַרבָאַמר  יַרב ִחּיָ

ה  ל ֲחנּוּכָ ְדִליק ֵנר ׁשֶ   ָצִריְך ְלָבֵרְך.  -ַהּמַ
  
י ִיְרְמָיהוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

ה  ל ֲחנּוּכָ   ָצִריְך ְלָבֵרְך.  -ָהרֹוֶאה ֵנר ׁשֶ
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ִים, וּ  -ָהרֹוֶאה  :ִראׁשֹוןיֹום  ּתַ לֹׁש.  - ַמְדִליק ְמָבֵרְך ׁשְ   ְמָבֵרְך ׁשָ

אן ְוֵאי ִים, ְורֹוֶאה  -ַמְדִליק  :ָלךְ ִמּכָ ּתַ   ְמָבֵרְך ַאַחת.   - ְמָבֵרְך ׁשְ
   

  ַמאי ְמַמֵעט? 
  

  ְמַמֵעט ְזַמן. 
  

  ְוִניְמעֹוט ֵנס! 
  

ל יֹוֵמי ִאיֵתיּה.    ֵנס ּכָ
  
  

  ַמאי ְמָבֵרְך? 
  

ה".  :ְמָבֵרךְ  ל ֲחנּוּכָ נּו ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ   "ֲאׁשֶ
  
נּו? וְ    ֵהיָכן ִצּוָ
  

  ָאַמר:  ַרב ָאְוָיא
  . (דברים יז, יא) 7""לֹא ָתסּורִמ 
  

  ָאַמר:  ַרב ְנֶחְמָיה
ְדָך ְזֵקֶניָך ְויאְמרּו ָלְך" ַאל ָאִביָך ְוַיּגֵ    .(דברים לב, ז) "ׁשְ

  
  : ַרב ַעְמָרםְמִתיב 

ִפין ּבֹו, ּוְמָבְרִכין ָע " תְּ תַּ ַמאי, ְמָעְרִבין ּבֹו, ּוִמׁשְ ִנין ָעָליו. ַהּדְ   ָליו, ּוְמַזּמְ
ין אֹותוֹ וּ  ָמׁשֹותֵב ָערֹום, וּ  ַמְפִריׁשִ ְ   . "ין ַהׁשּ

ָרָכה,  :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ֵעי ּבְ ַנן ּבָ ַרּבָ   ּכל ִמּדְ
י ָקֵאי    ֵהיִכי ְמָבֵרְך?  "ָערֹום"ָהָכא ּכִ

ֵעיַנן  א! (דברים כג, טו) 8""ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש ְוָהא ּבָ   , ְוֵליּכָ
  
ֵייַמר ָא    : ַאּבַ

ִדְבֵריֶהם אי ּדְ ָרָכה,  - ַוּדַ ֵעי ּבְ   ּבָ
ִדְבֵריֶהם ָרָכה - ָסֵפק ּדְ ֵעי ּבְ    .ָלא ּבָ

  
ִני ָרָכה ,ְוָהא יֹום טֹוב ׁשֵ ֵעי ּבְ ְבֵריֶהם הּוא, ּוּבָ    !ָסֵפק ּדִ

  
ּה.  ,ָהָתם ָלא ְלִזיְלזּוֵלי ּבָ י ֵהיִכי ּדְ   ּכִ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

י ָהָאֶרץ  ִרין ֵהן. - רֹוב ַעּמֵ ְ     ְמַעׂשּ

                                                           

 ושמאל מן הדבר אשר יגידו לך ימיןלֹא ָתסּור לֹא ָתסּור לֹא ָתסּור לֹא ָתסּור  7

  ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריךְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש  8

  רש"י

. העובר בשוק ורואה הרואה
באחד החצרות דולק ומצאתי 

ודה בשם רבינו יצחק בן יה
שאמר משם רבינו יעקב דלא 
הוזקקה ברכה זו אלא למי שלא 
הדליק בביתו עדיין או ליושב 

 בספינ':

. שעשה הרואה מברך שתים
נסים ושהחיינו שאין עליו לברך 

   להדליק דהא לא אדליק איהו:
. המדליק בשאר מאי ממעט

   ימים איזו מן השלש ממעט:
. שהרי כל שמנה כל יומי איתיה

אבל זמן  הדליקו מן הפך
   משהגיענו להתחלת זמן הגיענו:

. הא לאו דאורייתא היכן צונו
   היא אלא מדבריהם:

. מן הדבר אשר יגידו מלא תסור
   לך וגו':

. עירובי חצרות מערבין בו
   ותחומין:

. במבוי דאי בעי משתתפין בו
מפקר לנכסיה והוה עני וחזי 
ליה כדתנן מאכילין את העניים 

   דמאי הלכך חשוב דידיה:
   . המוציא:ומברכין עליו
   . ברכת הזימון:ומזמנין עליו

. אדם שהוא ערום ומפריש אותו
כלומר דלא צריך לברוכי עליה 

   בהפרשתו:
. ולא יראה והיה מחניך קדוש

בך ערות דבר אפילו דבור 
דהזכרת השם לא יראה בך 

   ערות דבר:
   . כגון נר חנוכה:ודאי דדבריהם

. כגון דמאי ספק דדבריהם
   שתו אינה אלא מספק:שהפר

   . קדוש היום:ובעי ברכה
. ספק דדבריהם בעי רבא אמר

ברכה ודמאי אפילו ספק לא הוי 
אלא חומרא בעלמא דרוב עמי 

 הארץ מעשרין:
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        בבבב- - - - כג, אכג, אכג, אכג, א . 16
  : ַרב הּוָנאָאַמר 

ָתִחים  ֵני ּפְ ׁש ָלּה ׁשְ ּיֵ י ֵנרֹות.  -ָחֵצר ׁשֶ ּתֵ   ְצִריָכה ׁשְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
א י רּוחֹות,  :לֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ ּתֵ ְ   ִמׁשּ

   .לֹא ָצִריךְ  - ֲאָבל ֵמרּוַח ַאַחת 
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
ָדא, ֲחׁשָ  ּום ֲחׁשָ ַמאן? ִאיֵליָמא ִמׁשּ   ָדא ּדְ

ָעְלָמא ָדא ּדְ ֵעי ֲאִפיּלוּ   -ִאיֵליָמא ֲחׁשָ רּוַח ַאַחת ַנִמי ִליּבָ    !ּבְ
ְבֵני ָמָתא  ָדא ּדִ ְ  -ְוִאי ֲחׁשָ ֵעיֲאִפיּלּו ִמׁשּ    !ֵני רּוחֹות ַנִמי לֹא ִליּבָ

  
ְבֵני ָמָתא :ְלעֹוָלם ָדא ּדִ ּום ֲחׁשָ    ,ִמׁשּ

ַהאיְוִזיְמִנין ּדִ  ַהאי, ָח  ְוָלא ,ִמַחְלֵפי ּבְ   ְלֵפי ּבְ
יְתָחא ַנִמי לֹא ַאְדִליק.  ַהְך ּפִ יְתָחא לֹא ַאְדִליק ּבְ ְבַהאי ּפִ י ֵהיִכי ּדִ   ְוָאְמִרי: ּכִ

  
ד?  יַנן ַלֲחׁשָ ָחְייׁשִ יְמָרא ּדְ   ּוְמָנא ּתֵ

ַתְנָיא    :ּדְ
ְמעֹוןָאַמר " י ׁשִ   : ַרּבִ

ָבִרים ָאְמָרה ּתֹוָרה ָעה ּדְ ִביל ַאְרּבָ ׁשְ יַח  ּבִ יָאהְלַהּנִ ֵדהוּ   ּפֵ סֹוף ׂשָ    :ּבְ
ים,  ֶזל ֲעִנּיִ ֵני ּגֶ   ִמּפְ

ים,  יּטּול ֲעִנּיִ ֵני ּבִ   ּוִמּפְ
ד,  ֵני ַהֲחׁשָ   ּוִמּפְ

ּום ה ּוִמׁשּ ל ְתַכּלֶ   . (ויקרא כג, כב) 9""ּבַ
ים" ֶזל ֲעִנּיִ ֵני ּגֶ נּוָייה - "ִמּפְ ָעה ּפְ ִית ׁשָ ַעל ַהּבַ ּלא ִיְרֶאה ּבַ ָאה'ָעִני:  ְוֹיאַמר ִלְקרֹובוֹ  ,ׁשֶ    '.ֲהֵרי זֹו ּפֵ

ים"   כג,ב ֵני ִביּטּול ֲעִנּיִ ָאה". - "ּוִמּפְ ִית ּפֵ ַעל ַהּבַ יַח ּבַ יו ַמּנִ ִרין: "ַעְכׁשָ ּמְ ִבין ּוְמׁשַ ים, יֹוׁשְ ּלא ְיהּו ֲעִנּיִ    ׁשֶ
ד" ֵני ַהֲחׁשָ בֹא ְמֵאָרה ָלָאָד  - "ּוִמּפְ ִבין אֹוְמִרים: תָּ ּלא ִיְהיּו עֹוְבִרין ְוׁשָ ֵדהוּ ׁשֶ ׂשָ ָאה ּבְ ּלא ִהִניַח ּפֵ   . "ם ׁשֶ
  
ּום" ה" ִמׁשּ ל ְתַכּלֶ   . "ּבַ

ּום  הּו ָלאו ִמׁשּ ה"ַאּטּו ּכּוּלְ ַכּלֶ ל תְּ   ִניְנהּו? "ּבַ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ִאין ֵני ָהַרּמָ    .ִמּפְ

   

                                                           

ה  9 ל ְתַכּלֶ ה ּבַ ל ְתַכּלֶ ה ּבַ ל ְתַכּלֶ ה ּבַ ל ְתַכּלֶ  פאת שדך בקצרךּבַ

  רש"י

. שיש חצר שיש לה ב' פתחים
לבית ב' פתחים פתוחים לחצר 
צריכ' שתי נרות נר לכל פתח 
כדמפ' טעמא משום חשדא 

בית שהרואה יהא סבור שה
חלוק והרי הוא של שני בני 
אדם ויאמרו האחד אינו 

   מקיים מצות נר:
. אחד בצפון ואחד מב' רוחות

   במזרח:
. בני עיר אחרת חשדא דעלמא

   העוברין משם בשוק:
. סבורין אפי' מרוח אחת נמי

   הן שהבית חלוק מתוכו:
. שיודעים ואי חשדא דבני מתא

   שאין חלוק:
. בגמר קצירו לסוף שדהו

תי' לא תכלה משמע בשעת כדכ
כילוי ולא שיקצה אותה קודם 

   לכן:
. וכולהו מפני בטול עניים

   מפרש להו:
. שאין עניים אצלו שעה פנויה

ויאמר לקרובו עני מהר וטול 
כאן עד שלא יבאו אחרים אבל 
עכשיו שמניחה בגמר קציר 

  השד' העניים רואין ובאין: 
. שלא היו ומפני בטול עניים

   צור אותם:יודעים מתי יק
. שהעוברין רואין מפני החשד

בגמר קצירו שהוא מכלה את 
   הכל לא ידעו שנתנה כבר:

. דמשמע ומשום לא תכלה
   שעת כילוי:
. הני דאמרן לא אטו כולהו

טעמא דלא תכלה קא מפרשי 
   מאי שנא שעת כילוי:

. אמר רבא מפני הרמאין
העוברין על לא תכלה ואומרים 

 כבר הנחנוה:
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        כג, בכג, בכג, בכג, ב . 17
ר ְרִדיָפהָאַמר    : ַרב הּוָנאָאַמר  ַרב ִיְצָחק ּבַ

ֵני ִפיּ  ׁש ָלּה ׁשְ ּיֵ ֵני ְבֵני ָאָדם. ֵנר ׁשֶ   ֹות עֹוָלה ִלׁשְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ֶמן א ְקָעָרה בׁשֶ יָפּה  ,ִמיּלֵ ִתילֹות, ְוִהּקִ   ּפְ

ִלי  ָפה ָעֶליָה ּכְ ֵני ָאָדם -ּכָ ה ּבְ    ,עֹוָלה ְלַכּמָ
ִלי ָפה ָעֶליָה ּכְ ִמין ְמדּוָרה ,לֹא ּכָ ָאּה ּכְ   ַוֲאִפיּלּו ְלֶאָחד ַנִמי ֵאיָנּה עֹוָלה.   -  ֲעׂשָ

   
  

  רש"י
. שהנרות שלהם של יותשתי פ

חרס הן ומכוסין ועושים לו נקב 
בצדי כסויו להכניס לו הפתילה 
והוא הפה ולמעלה בכיסויו יש 
נקב קטן וגם חלל יש למעלה מן 
הכסוי וממלאו שמן והוא נכנס 
דרך הנקב מעט מעט אם יש בו 
שני נקבים משני צדדין עולה 
לשני בני אדם. למהדרין העושין 

   נר לכל אחד ואחד:
. שהאש עשאה כמדורה

מתחברת לאמצעיתה ואינו 
 דומה לנר:



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה

     

20

        כג, בכג, בכג, בכג, ב . 18
  : ָרָבאָאַמר 

יתֹו  יָטא ִלי ֵנר ּבֵ ׁשִ ה וְ ּפְ יתֹו ָעִדיף,  - ֵנר ֲחנּוּכָ   ֵנר ּבֵ
ּום  יתוֹ 'ִמׁשּ לֹום ּבֵ    '.ׁשְ

יתֹו  יתֹו ָעִדיף,  -ִקיּדּוׁש ַהּיֹום וְ ֵנר ּבֵ   ֵנר ּבֵ
ּום  יתוֹ 'ִמׁשּ לֹום ּבֵ   . 'ׁשְ

  
ֵעי    : ָרָבאּבָ

ה    הּו? ַמ  -ִקיּדּוׁש ַהּיֹום וְ ֵנר ֲחנּוּכָ
ִדיר, ּדְ  -  ִקיּדּוׁש ַהּיֹום ָעִדיף   ּתָ

ה ָעִדיף  יְלָמא ֵנר ֲחנּוּכָ ּום  - אֹו ּדִ א'ִמׁשּ ְרסּוֵמי ִניּסָ   ? 'ּפַ
  

ָטּה  ׁשָ ֲעָיא, ֲהַדר ּפְ ִאּבַ ַתר ּדְ    ,ּבָ
ּום  ה ָעִדיף, ִמׁשּ א'ֵנר ֲחנּוּכָ ְרסּוֵמי ִניּסָ    .'ּפַ

  
  

  רש"י
. נר ביתו נר ביתו ונר חנוכה

בשבת והוא עני ואין לו כדי 
   לקנות שמן לשתי נרות:

. והכי אמרינן לקמן שלום ביתו
(דף כה:) ותזנח משלום נפשי זו 
הדלקת נר בשבת שבני ביתו 

  מצטערין לישב בחשך:
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        כג, בכג, בכג, בכג, ב . 19
  : ַרב הּוָנאָאַמר 

נֵ  ְלִמיֵדי ֲחָכִמים -ר ָהָרִגיל ּבְ ִנים ּתַ    .ָהְוַיין ֵליּה ּבָ
ְמזּוָזה  ִהיר ּבִ    .זֹוֶכה ְלִדיָרה ָנָאה -ַהּזָ
ִציִצית  ִהיר ּבְ ית ָנָאה.  -ַהּזָ   זֹוֶכה ְלַטּלִ

ִקיּדּוׁש ַהּיֹום  ִהיר ּבְ י ַיִין.  -ַהּזָ ְרּבֵ א ּגַ   זֹוֶכה ּוְמַמּלֵ
  

ֲהָוה ָחֵליף ַרב הּוָנא ְתָחא  ֲהָוה ָרִגיל ּדַ ָראּדְ ְוָתֵני ַאּפִ י ָאִבין ַנּגָ   . ַרּבִ
ָרֵגי טּוָבא,  ׁשְ ֲהָוה ָרִגיל ּבִ   ֲחָזא ּדַ

ְייהּו,  ְבֵרי ַרְבָרֵבי ָנְפִקי ֵמָהָכא ָנְפִקי ִמיּנַ ֵרי ּגַ ר ָאִביןָאַמר: ּתְ ר ָאִביןוְ  ַרב ִאיִדי ּבַ יא ּבַ   . ַרב ִחּיָ
  

א ֲהָוה ָחֵליף  ַרב ִחְסּדָ א ֲהָוה ָרִגיל ּדַ ֵבי ָנׁשָ יְתָחא ּדְ יְזִביּדְ ְוָתֵני ַאּפִ   . ַרב ׁשֵ
ָרֵגי טּוָבא,  ׁשְ ֲהָוה ָרִגיל ּבִ   ֲחָזא ּדַ

ה ְנַפק ֵמָהָכא ְבָרא ַרּבָ     ,ָאַמר: ּגַ
יְזִביְנַפק ִמיַנְייהּו    . ַרב ׁשֵ

  
ֵביְתהּו    ֲהַות ְמַאֲחָרא ּוַמְדְלָקת ָלּה.  ַרב יֹוֵסףּדְ ּדְ

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר ָלּה 
ְנָיא    :ּתַ

   – (שמות יג, כב) 10""לֹא ָיִמיׁש ַעּמּוד ֶהָעָנן יֹוָמם ְוַעּמּוד ָהֵאׁש ָלְיָלה"
ִלים ְלַעּמּוד ָהֵאׁש,  ַעּמּוד ֶהָעָנן ַמׁשְ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ

ִלים ְלַעּמּוד ֶהָעָנן   . "ְוַעּמּוד ָהֵאׁש ַמׁשְ
  ָסְבָרה ְלַאְקדּוָמּה. 

  ָאַמר ָלּה ַההּוא ָסָבא, 
ֵניָנא    :ּתָ

ים ְולֹא ְיַאֵחר" ּלא ַיְקּדִ    ."ּוִבְלַבד ׁשֶ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ַנן ָרֵחים ַרּבָ ַנן -  ּדְ ִנין ַרּבָ    .ָהוּו ֵליּה ּבְ

ַנן מֹוִקיר ַרּבָ ַנן - ּדְ    .ָהוּו ֵליּה ֲחַתְנָווָתא ַרּבָ
ַנן  ָדֵחיל ֵמַרּבָ ַנן -ּדְ    .הּוא ּגּוֵפיּה ָהֵוי צּוְרָבא ֵמַרּבָ

ר ָהִכי הּוא ַנן - ְוִאי ָלאו ּבַ צּוְרָבא ֵמַרּבָ יּה ּכְ ָען ִמיּלֵ ּמְ ּתַ    .ִמׁשְ
   

  

                                                           

 לפני העםלֹא ָיִמיׁש ַעּמּוד ֶהָעָנן יֹוָמם ְוַעּמּוד ָהֵאׁש ָלְיָלה לֹא ָיִמיׁש ַעּמּוד ֶהָעָנן יֹוָמם ְוַעּמּוד ָהֵאׁש ָלְיָלה לֹא ָיִמיׁש ַעּמּוד ֶהָעָנן יֹוָמם ְוַעּמּוד ָהֵאׁש ָלְיָלה לֹא ָיִמיׁש ַעּמּוד ֶהָעָנן יֹוָמם ְוַעּמּוד ָהֵאׁש ָלְיָלה  10

  רש"י

. דכתיב םבנים תלמידי חכמי
(משלי ו) כי נר מצוה ותורה אור 
על ידי נר מצוה דשבת וחנוכה 

   בא אור דתורה:
   . חרש עצים:דרבי אבין נגרא

   . דשבת:בשרגא
. עובר ושונה כלומר חליף ותני

   עובר תמיד:
. אביו ואיכא דאמרי דבי נשא

   חמיו:
   . דחתנו כבנו:נפק מינייהו

. נר של שבת מאחרה ומדלקת
   סמוך לחשכה:

. קרא יתירא הוא להך לא ימיש
דרשה דהא כתיב וה' הולך 

   לפניהם יומם:
. של יום משלים אורו עמוד הענן

לעמוד האש שהיה עמוד האש 
בא קודם שישקע עמוד הענן 

   אלמא אורח ארעא בהכי:
   . בעוד היום גדול:לאקדומי

   . שונה אני:תנינא
. דלא מינכרא שלא יקדים

   שהיא של שבת:
   :. אוהבדרחים

. ואהבתו הוו ליה בנין רבנן
   עליהם כאב על בן:
. שאינו רגיל ואי לאו בר הכי

  לעסוק בתורה:
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        כד, אכד, אכד, אכד, א    ––––כג, ב כג, ב כג, ב כג, ב  . 20
ֵריָפה" ֶמן ׂשְ ׁשֶ   . "לֹא ּבְ
  

ֵריָפה?  ֶמן ׂשְ   ַמאי ׁשֶ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
ְטְמָאה.  ּנִ רּוָמה ׁשֶ ל ּתְ ֶמן ׁשֶ   ׁשֶ

  
אי ָקרּו ָלּה  ֵריָפה"ְוַאּמַ ֶמן ׂשְ   ? "ׁשֶ

  
ֵריָפה עֹוֵמד הֹוִאיל    .ְוִלׂשְ

  
ת ַמאי ַטְעָמא לֹא?  ּבָ ַ   ּוַבׁשּ

  
ְצָוה ָעָליו ְלַבֲערֹו,  ּמִ   ִמּתֹוְך ׁשֶ

ה.  א ַיּטֶ ּמָ ֵזָרה ׁשֶ   ּגְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ִרי!  ּתְ יֹום טֹוב ִליׁשְ ה ּבְ א ֵמַעּתָ   ֶאּלָ

ַנן ה ּתְ ּמָ יֹום " :ַאּלָ ֵריָפה ּבְ ֶמן ׂשְ ׁשֶ    !?"טֹובֵאין ַמְדִליִקין ּבְ
  

ת.  ּבָ ֵזָרה יֹום טֹוב ַאּטּו ׁשַ   ּגְ
  

א   ָאַמר:  ַרב ִחְסּדָ
ה'לְ  א ַיּטֶ ּמָ יַנן,  'ׁשֶ   ָלא ָחְייׁשִ

ת ָעְסִקיַנן,  ּבָ ָחל ִלְהיֹות ֶעֶרב ׁשַ יֹום טֹוב ׁשֶ א ָהָכא ּבְ   ֶאּלָ
יֹום טֹוב ים ּבְ ֵאין ׂשֹוְרִפין ָקָדׁשִ    .ְלִפי ׁשֶ

  
ָקָתֵני ֵסיָפא    :ְוָהא ִמּדְ

יֹום טֹובֵא " ֵריָפה ּבְ ֶמן ׂשְ ׁשֶ   , "ין ַמְדִליִקין ּבְ
יֹום טֹוב ָעְסִקיַנן!  א ָלאו ּבְ ֵריׁשָ ָלל ּדְ   ִמּכְ

  
י ֲחִניָנא ִמּסּוָראָאַמר    : ַרּבִ

ַעם'   ָקָאַמר:  'ַמה ּטַ
יֹום טֹוב ֵריָפה ּבְ ֶמן ׂשְ ׁשֶ ַעם ֵאין ַמְדִליִקין ּבְ י ,ַמה ּטַ ֵאין ׂשֹוְרִפין ָקָדׁשִ יֹום טֹובְלִפי ׁשֶ    .ם ּבְ

  
ָווֵתיּה    כד,א ְנָיא ּכְ אּדְ ּתַ    :ַרב ִחְסּדָ

ת " ּבָ ַ ׁשּ ֶהן ּבַ ָאְמרּו ֵאין ַמְדִליִקין ּבָ ל ֵאּלּו ׁשֶ יֹום טֹוב,  -ּכָ ֶהן ּבְ   ַמְדִליִקין ּבָ
ֵריָפה,  ֶמן ׂשְ ֶ   חּוץ ִמׁשּ

יֹום טֹוב ים ּבְ ֵאין ׂשֹוְרִפין ָקָדׁשִ   .  "ְלִפי ׁשֶ
   

  
  
  

  רש"י
. שאסור ולשריפה עומד

   באכילה:
. דילמא אתי שמצוה עליו לבערו

   ביה לידי תקלה דאכילה:
   . כדי שיתבער מהר:שמא יטה

. דליכא למיחש ביום טוב
   להטייה לישתרי:

ך . והוא צריבערב שבת
להדליקה מבעוד יום נמצא 
שורף קדשים ביו''ט ולקמן 
בפרקין (דף כד:) ילפינן מקראי 

 דאין שורפין:
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  ֲעָיא ְלהּו: ִאיּבַ 

זֹון?  ת ַהּמָ ִבְרּכַ ה ּבְ ל ֲחנּוּכָ יר ׁשֶ   ַמהּו ְלַהְזּכִ
  

ַנן הּוא ַרּבָ ִמּדְ יָון ּדְ ִריַנן - ּכֵ    ,ָלא ַמְדּכַ
א  ְרסּוֵמי ִניּסָ ּום ּפַ יְלָמא ִמׁשּ ִריַנן –אֹו ּדִ    ?ַמְדּכַ

  
  : ַרב הּוָנאָאַמר  ַרב ְסחֹוָרהָאַמר  ָרָבאָאַמר 

יר הֹוָדָאהוְ  ,ֵאינֹו ַמְזּכִ יר ּבְ יר ַמְזּכִ א ְלַהְזּכִ    .ִאם ּבָ
  

ר ְיהּוָדה   . ָרָבאֵבי ִאיְקַלע לְ  ַרב הּוָנא ּבַ
ָלִים".  "ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ   ָסַבר ְלַאְדּכּוֵרי ּבְ

  
תָאַמר ְלהּו  ׁשֶ ה. ַרב ׁשֵ ְתִפּלָ   : ּכִ

הֹוָדָאה.   זֹון ּבְ ת ַהּמָ ְרּכַ הֹוָדָאה ַאף ּבִ ה ּבְ ִפּלָ   ַמה ּתְ
   

  

  רש"י
. בתפלה פשיטא בברכת המזון

לן שהרי להלל ולהודאה נקבעו 
   כדאמרינן לעיל:

   . לא חייבו להזכיר:לא מזכרינן
   . אינו צריך להזכיר:אינו מזכיר

. דהא מה תפלה בברכת הודאה
מילתא דחנוכה עיקרה כולה 

   להודאה נתקנה:
 . בברכת הארץ:בהודאה
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ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
יר רֹ  זֹון? ַמהּו ְלַהְזּכִ ת ַהּמָ ִבְרּכַ   אׁש חֹוֶדׁש ּבְ

  
ַנן לֹא ָצִריךְ  ַרּבָ ה ּדְ ֲחנּוּכָ יְמֵצי לֹוַמר ּבַ    ,ִאם ּתִ

אֹוַרְייָתא רֹ     .ָצִריךְ  –אׁש חֹוֶדׁש ּדְ
יְלָמא ית ְמָלאָכה  ,אֹו ּדִ ּיַ ֲעׂשִ ָלא ָאסּור ּבַ יָון ּדְ ִר  -ּכֵ    ?יַנןָלא ַמְזּכַ

  
  ָאַמר:  ַרב

יר   .ַמְזּכִ
  

י ֲחִניָנא   ָאַמר:  ַרּבִ
יר.    ֵאינֹו ַמְזּכִ

  
  : ַרב ְזִריָקאָאַמר 
ָיְדָך, ּדְ ְנקֹוט    ַרב ּבְ

ָווֵתיּה  ֲעָיא ּכְ י אֹוׁשַ ָקֵאי ַרּבִ    .ּדְ
  

ָתֵני  ֲעָיאּדְ י אֹוׁשַ   : ַרּבִ
ן מּוָסף, " ֶהן ָקְרּבַ ׁש ּבָ ּיֵ   ָיִמים ׁשֶ

גֹון ל מֹוֵעד,  ,ֶדׁש ראׁש חוֹ  :ּכְ   ְוחּוּלֹו ׁשֶ
ֲחִרית ּוִמְנָחה ֵרה - ַעְרִבית, ְוׁשַ מֹוֶנה ֶעׂשְ ל ׁשְ ּלֵ   ֲעבֹוָדה. ְואֹוֵמר ֵמֵעין ַהְמאֹוָרע ּבַ  ,ִמְתּפַ

  ַמֲחִזיִרין אֹותֹו.  -ְוִאם לֹא ָאַמר 
ה ַעל ַהּכֹוס, וְ  ָ ֶהן ְקדּוׁשּ   ֵאין ּבָ

ת ַהּמָ  ִבְרּכַ ָרה ּבְ ֶהן ַהְזּכָ   זֹון. ְוֵיׁש ּבָ
ן מּוָסף,   ֶהן ָקְרּבַ ֵאין ּבָ   ָיִמים ׁשֶ

ִני י ְוׁשֵ ִני ַוֲחִמיׁשִ גֹון ׁשֵ ֲעִנּיֹות ,ּכְ   ַמֲעָמדֹות.  ,תַּ
  

י" ִני ַוֲחִמיׁשִ   ַמאי ֲעִביְדַתְייהּו?  - "ׁשֵ
  

א ֲעִנּיֹות וּ  :ֶאּלָ ל ּתַ ִני ׁשֶ י ְוׁשֵ ִני ַוֲחִמיׁשִ   ַמֲעָמדֹות. ׁשֵ
  

ֲחִרית ּוִמ  ה",  -ְנָחה ַעְרִבית, ְוׁשַ ִפּלָ "ׁשֹוֵמַע תְּ ֵרה, ְואֹוֵמר ֵמֵעין ַהְמאֹוָרע ּבְ מֹוֶנה ֶעׂשְ ל ׁשְ ּלֵ   ִמְתּפַ
  ֵאין ַמֲחִזיִרין אֹותֹו.  -ְוִאם לֹא ָאַמר 

ה ַעל ַהּכֹוס,  ָ ֶהן ְקדּוׁשּ   ְוֵאין ּבָ
זֹון ת ַהּמָ ִבְרּכַ ָרה ּבְ ֶהן ַהְזּכָ   .  "ְוֵאין ּבָ

   
        
        
        
        
        
        

  רש"י
. ואומר מעין המאורע בעבודה

לבקש רחמים על ישראל ועל 
ירושלים להשיב עבודה 

   למקומה לעשות קרבנות היום:
. משמע של כל שני וחמישי

שבתות השנה ומאי עבידתייהו 
לזוכרם ולחלקם משאר ימות 

   השנה:
רים . שהיו גוזשל תעניות

תעניות על הגשמים שני וחמישי 
   [ושני] במס' תענית (דף י.):

. כלומר לימים של ושל מעמדות
מעמדות שהיו מתענין ארבעה 
תעניות בשבת שני ושלישי 
ורביעי וחמישי ומעין המאורע 

   דידהו תפלת תענית:
. לילי כניסתן ואע''פ ערבית

שאוכל ושותה כל הלילה 
מתפלל תפלת תענית מאחר 

היום והכי נמי אמר רב שנכנס 
הונא במסכת תענית (דף יא:) 
יחיד שקבל עליו תענית אף על 
פי שאוכל ושותה כל הלילה 
מתפלל תפלת תענית. ובתשו' 
הגאונים מצאתי ברייתא שנו 
רבותינו פעמים שאדם שרוי 
בתענית ואינו מתפלל ופעמים 
שאינו שרוי בתענית ומתפלל הא 
כיצד כאן בכניסתה כאן 

לומר ערב תענית ביציאתה כ
אע''פ שעתיד לאכול לאחר 
תפלה מתפלל תפלת תענית וליל 
מחרתו אף על פי שעודנו 
בתענית כשמתפלל תפלת ערבית 
אינו מתפלל תפלת תענית וסוף 
דברי הגאונים כתבו אבל אין 
אנו רגילים לומר ערבית ואפילו 
שחרית שמא יארע לו אונס חולי 
או בולמוס ויטעום כלום ונמצא 

   בתפלתו:שקרן 
. דלאו אין מחזירין אותו

   דאורייתא נינהו:
. של ערבית בברכת המזון

בכניסתו וכ''ש ביציאתו שכבר 
  עבר היום:
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ֲעיָ     :א ְלהוּ ִאיּבַ

ה ּבַ  ל ֲחנּוּכָ יר ׁשֶ    ?ּוָסִפיןּמ ַמהּו ְלַהְזּכִ
  

ִדיֵדיּה  יּה מּוָסף ּבְ ֵלית ּבֵ יָון ּדְ ִריַנן - ּכֵ    ,ָלא ַמְדּכַ
ִפּלֹות ע ּתְ ַאְרּבַ יב ּבְ ַחּיָ יְלָמא יֹום הּוא ׁשֶ    ?אֹו ּדִ

  
ְרַוְייהוּ  ַרב ְיהּוָדהוְ  ַרב הּוָנא ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ

יר.    ֵאינֹו ַמְזּכִ
  

יוְ  ַרב ַנְחָמן ְרַוְייהוּ  יֹוָחָנן ַרּבִ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ
יר.    ַמְזּכִ

  
ֵייָאַמר    : ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ

   .ַרב הּואּדְ ַרב הּוָנא ְוַרב ְיהּוָדה ּדְ ָהא 
לָאַמר ּדְ  יּדֵ   : ַרבָאַמר  ַרב ּגִ

ת ֵא  ּבָ ׁשַ ָנִביא ּבְ ְפִטיר ּבְ ת ַהּמַ ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ ל ראׁש חֶֹדׁש, ראׁש חֶֹדׁש ׁשֶ יר ׁשֶ   ינֹו ָצִריְך ְלַהְזּכִ
ראׁש חֶֹדׁש  ת ֵאין ָנִביא ּבְ ּבָ ִאיְלָמֵלא ׁשַ    .ׁשֶ

  
ֵמי?!    ִמי ּדָ

ָלל, רֹ ְד ָנִביא ּבִ ָהָתם  א ּכְ   אׁש חֶֹדׁש ֵליּכָ
ֲחִרית ּוִמְנָחה.  ַעְרִבית ְוׁשַ   ָהָכא ִאיֵתיּה ּבְ

  
א ְמָיא ,ֶאּלָ    :ְלָהא ּדָ

ָנהָאַמר  ֹויַרב ַאַחְדבָאַמר ּדְ    : ַרבָאַמר  ַרב ַמּתָ
ת  ּבָ ׁשַ ִמְנָחה ּבְ ִביא ּבְ ּנָ ְפִטיר ּבַ ת, ַהּמַ ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ ל יֹום טֹוב,  - יֹום טֹוב ׁשֶ יר ׁשֶ   ֵאינֹו ָצִריְך ְלַהְזּכִ

ת ּבָ ִאיְלָמֵלא ׁשַ יֹום טֹוב.  ,ׁשֶ ִמְנָחה ּבְ   ֵאין ָנִביא ּבְ
  

ָכל   כד,ב ַמֲעָתָתא ְוֵלית ִהיְלְכָתא ּכְ    .ָהֵני ׁשְ
א י ָהא  ,ֶאּלָ יָאַמר ּדְ ּכִ ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ

ת,  ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ ּפּוִרים ׁשֶ   יֹום ַהּכִ
ת.  ּבָ ל ׁשַ יר ׁשֶ ל ְנִעיָלה, ָצִריְך ְלַהְזּכִ ּלֵ ְתּפַ   ַהּמִ

ִפּלֹות ע ּתְ ַאְרּבַ יב ּבְ ְתַחּיֵ ּנִ    .יֹום הּוא ׁשֶ
  

ָיא ִהיְלְכָת    א ַאִהיְלְכָתא. ַקׁשְ
יִהיְלְכָתא כְּ  ָאַמְרּתְ  ן ֵלִוי,  ַרּבִ ַע ּבֶ   ְיהֹוׁשֻ

ָרָבא,    ְוָקְייָמא ָלן ִהיְלְכָתא ּכְ
  : ָרָבאָאַמר ּדְ 

ת,  ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ   יֹום טֹוב ׁשֶ
יָבה ַעְרִבית  ִליַח ִציּבּור ַהּיֹוֵרד ִלְפֵני ַהּתֵ יר  -ׁשְ   ֹום טֹוב, יל ׁשֶ ֵאינֹו ָצִריְך ְלַהְזּכִ

יֹום טֹוב.  ִליַח ִצּבּור יֹוֵרד ַעְרִבית ּבְ ת ֵאין ׁשְ ּבָ ִאיְלָמֵלא ׁשַ   ׁשֶ
  

א?!  ּתָ   ָהִכי ָהׁשְ
ִדין הּוא  -ָהָתם  ת ַנִמי לֹא ָצִריְך, ֲאִפיּלּו ּבְ ּדַ ּבְ ּבָ ַ   ׁשּ

ָנה,  ּום ַסּכָ ַתּקּוִני ִמׁשּ ַנן הּוא ּדְ   ְוַרּבָ
ְתַחיֵּ  -ֲאָבל ָהָכא  ּנִ ִפּלֹות.  יֹום הּוא ׁשֶ ע ּתְ ַאְרּבַ   יב ּבְ

   
  
  

  רש"י
. בתפלת של חנוכה במוספין

מוספין דשבת ור''ח שבתוך ימי 
חנוכה מהו להזכיר על הניסים 

   בהודאה:
. ערבית ושחרית בד' תפילות

ומוסף ומנחה וכיון שחובת 
זה היום אינה פחותה  תפלה

   משאר תפלות של יום:
. הכא נמי הואיל אין נביא בר''ח

אלמלא ר''ח אין מוספין 
   בחנוכה לא בעי לאזכורי:

בשחרית וערבית)  הכא איתיה (
ומנחה וכיון שהיום מחויב 
בארבע תפלות כזו כן זו: 

. המפטיר בנביא במנחה בשבת
מצאתי בתשובת הגאונים שהיו 

ביא בשבתות רגילים לקרות בנ
במנחה עשרה פסוקים ובימי 
פרסיים גזרו גזרה שלא לעשות 

   וכיון שנסתלקו נסתלקו:
. ואף אין נביא במנחה ביום טוב

על גב דאיתיה שחרית הואיל 
ומנחה לאו משום יום טוב אתי 

  לא מזכרינן: 
. רב הונא ככל הני שמעתתא

ורב יהודה ורב גידל ורב אחדבוי 
אלא כתפלה אחת כך חברתה 

   לכל דבר היום ומזכיר:
. לומר צריך להזכיר של שבת

ותתן לנו את יום המנוח ואת 
יום הכפורים הזה וחותם מקדש 
השבת ויוה''כ ואע''פ שאין 

   תפלת נעילה בשבת:
. יום הוא שנתחייב בד' תפלות

לאו תפלת הלילה בכלל אלא 
תפלות היום שחרית מוסף 

   מנחה ונעילה:
. שליח ציבור היורד ערבית

תפלל ברכת מעין שבע קונה המ
   שמים וארץ מגן אבות בדברו:

. מזיקין שלא היו משום סכנת
בתי כנסיות שלהן בישוב וכל 
שאר לילי החול היו עסוקין 
במלאכתן ובגמרן מלאכתן 
מתפללין ערבית בביתן ולא היו 
באין בבית הכנסת אבל לילי 
שבת באין בבית הכנסת וחשו 
שיש שאין ממהרין לבא ושוהין 

אחר תפלה לכך האריכו תפלת ל
  הצבור:

 

 



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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ַאְלָיה"    ,ְולֹא ּבְ
ֵחֶלב. [   ְולֹא ּבְ

ִדי   אֹוֵמר:  ַנחּום ַהּמָ
ל.  ָ ֵחֶלב ְמבּוׁשּ   ַמְדִליִקין ּבְ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ל ֵאין ַמְדִליִקין ּבוֹ  ָ ֵאינֹו ְמבּוׁשּ ל ְוֶאָחד ׁשֶ ָ   ]."ֶאָחד ְמבּוׁשּ

  
א! ֲחָכִמים ַהְיינּו ּתַ  א ַקּמָ   ּנָ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ רּוָנא ָאַמר ּדְ  :ִאיּכָ    ,ַרבַרב ּבְ

יֵמ וְ     .יָלא ְמַסּיְ
  

  רש"י

הכי גרסינן נחום אומר 
. והוא מדליקין בחלב מבושל

   מהותך:
. דאמר ולא בחלב כל היינו ת''ק

   חלב במשמע:
. דשרי ע''י תערובת דרב ברונא

   שמן כל שהוא:
. אין ניכר מי אוסר ולא מסיימי

 ומי מתיר:


