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  .כאד�  שבת
  , נת� שמ� שמדליקי� בו ע� שמ� שאי� מדליקי� בו
  ?מה הדי�, או פתילות שמדליקי� בה� שכרכ� על דבר שאי� מדליקי� בו

  
  ג אגוז"כשִהְקפה את הפתילה ע  ל"כשנת� וכר� כנ  

   מדליקי�:ק"לת  א"לאביי בהו
   אי� מדליקי�:ג"לרשב

  מדליקי�  אי� מדליקי�  לרבה 
  
  

  ?בחלב וקרבי דגי� באופני� דלהל�מה הדי� להדליק 
  

  כשהותכו ונימוחו  כשלא הותכו ולא נימוחו  
  כשלא נת�

   לתוכ� שמ�
 �   !אי� מדליקי

  דאינ� נמשכי� אחר הפתילה
 �   !אי� מדליקי

  גזירה אטו לא הותכו ולא נימוחו
  כשנת� 

  לתוכ� שמ�
 �   !אי� מדליקי

�  גזירה אטו לא נת� לתוכ� שמ
 �   !מדליקי

1� גזירה לגזירהדלא גזרינ  
  
  

  ?ומאיזה לא, מאיזה בגדי כהונה היו עושי� פתילות במקדש
  

  2בשמחת בית השואבה  בהדלקת המנורה  
  היו עושי�  היו עושי�  )פשת�(בבגדי� שעשוי� מבו  

  היו עושי�  3לא היו עושי�  )שיש בה� צמר(בבגדי� שעשוי� מכלאי� 
  

                                                           
 !משו� שנמשכי� יפה אחר הפתילה , דה� עצמ� ג� בלא שמ� היה מ� הראוי להדליק בה� 1

אול� כשנת� לתוכ� . � ונימוחי�מ גזרו עליה� אטו אינ� מותכי"ומ, באופ� זה שנימוחו והותכו
�  .ואי� לגזור גזירה לגזירה אטו היכא שלא נת� שמ�, יש להתיר, שמ

 מה !ולכ� אי� בזה איסור מעילה , שחשובה שמחה זו צור- קרב�, )ה שמחת"בד(' וכתבו התוס 2
 שבקול מראה וריח אי� בה� משו� ,ומיהו בירושלמי הוכיח מכא�. שמשתמשי� בבגדי כהונה לזה

  .מעילה
וכא� במקדש אי� לגזור בכר- דבר ,  שהוא דבר שמדליקי� בו!  ג� פשת��והג� שמעורב בה 3

 דהרי תמיד ,שמא ידליק בדבר שאי� מדליק בו לחודיה !שמדליקי� בו על דבר שאי� מדליקי� בו 
ה "בד('  התוסומ ביאר"מ. רהכ יש להתיר ג� למנו"וא, שה� מעורבי�, ל"משתמשי� בבגדי� הנ

  . הצמר שאי� מדליקי� בו אלא רביע הוא בטל ברובדכיו� שאי� מי� הפשת� באבנט, )מחתש
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  :שבת ד� כא
  ? בשבת מה דינ� בחנוכהפתילות ושמני� שאי� מדליקי� בה�

  
  תבשב  בימי החול  

  1 דמותר להשתמש לאורה!אי� מדליקי�    דכבתה זקוק לה!אי� מדליקי�   לרב הונא
   דמותר להשתמש לאורה!אי� מדליקי�    דכבתה אי� זקוק לה!מדליקי�   לרב חסדא

   דאסור להשתמש לאורה!מדליקי�    דכבתה אי� זקוק לה!מדליקי�   לרב
  
  

  ?צוה ומה ה� ההידורי� במצות הדלקת נר חנוכהמה היא המ
  

  ה"אליבא דב  ש"אליבא דב  
  נר אחד לאיש וביתו  עיקר המצוה

  נר אחד על כל אחד ואחד מבני הבית  מהדרי�
  כמספר הימי� שכבר עברונרות   כמספר הימי� שעוד לא עברונרות   2מהדרי� מ� המהדרי�

  
  

  ].ה מצוה"תוד[? היכ� מקו	 הנחת נר חנוכה
  

  כשיש לו חצר  כשאי� לו חצר  
  )ר"ולא ברה(על פתח הבית בחצרו   על פתח הבית  י"לרש

  )ר"ברה(על פתח החצר   )ר"ברה(על פתח הבית   'לתוס
  

                                                           
ל שמותר להשתמש "דמני� שס, )ה ומותר"בד(' והקשו התוס. כ חיישינ� שמא יבוא להטות"וא 1

� שא� כבתה דכיו !אותו טע� שבחול ג� על שבת נימא , לאורה ושזה הטע� שאי� מדליקי� בשבת
. וטע� זה שיי- ג� בשבת, צרי- הוא לדאוג שיהיה שמ� טוב שידלק כל זמנהולכ� הוא , זקוק לה

בי� "ומזה שאמר , כ לא היה לרב הונא לחלק בי� חול לשבת א� הוא אותו טע�"דא, ותירצו
 . שמע מינה שיש עוד טע� אחר בשבת מלבד טע� דחול!" בשבת

שהמהדרי� מ� המהדרי� לא באו להוסי� על המהדרי� שהיו , )ה והמהדרי�"בד(' ביארו התוס 2
לא , דא� ית� כמה פעמי� נרות כמספר כל בני הבית, נוהגי� נר אחד על כל אחד ואחד מבני הבית

 אבל ,ולכ� פירשו שהמהדרי� מ� המהדרי� היו עושי� כמספר הימי�. יהיה ניכר בזה מספר הימי�
אכ� . ' וכ� נוהגי� הספרדי� כדעת התוס!. מוציא את כול� דהיינו אחד !באופ� של נר איש וביתו 

, ל שהמהדרי� מ� המהדרי� מוסיפי� על המהדרי�"ס, )'וב' ד מהלכות חנוכה הלכה א"פ(� "הרמב
וא� היו עשרה בני הבית ביו� , ועושה מספר נרות לפי מספר הימי� לכל אחד ואחד מבני הבית

  .�"נוהגי� האשכנזי� כדעת הרמב וכ� !. נרות' ה פ"השמיני מדליק אליבא דב


