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&T ה א מ הלילס כל מדליק זה שיעור גחוך הדליק לא אם דודאי ואומרים גדהקין המפרשים מן וים .לנו יזנוכה מצוח ח״ר כ״א:) מדליקין(שבס במה פ׳ .ונו׳ מדליק הוא נרוח כ
אגל כחקנה עשהמצוה פלא אלא הלילה כל כשר בלילה שמצוחו כל כ׳) הנן(מגילה דהא ב״ה המהדרין מן והמהדרין ואקד אמד לכל נר והמהדרין וביחו איש נר

זה לפירוש קשה אדליק לא דאי ולשון .ז״ל דבריהם אלו כחקנה מצוחה עשה זה זמן חוך המהדרין מן שמהדרין רבינו ופי׳ .והולך מוסיף ואילך מכאן אחד מדליק ראשון יום אומרים
מקדימין ולא רבינו ומ״ש .לאדלוהי למימר להו הוה דא"כ הזה הזמן כל איט נחקנה דמצוה מהן יוהר ועושין הביס מבני ואחד אמד לכל אחד נר להדליק עושין שמהדרין מה טושין

(שבת שם שאמרו ממה לו יצא מאחרין ולא ׳ ליל של נרות כמנין ולילה לילה בכל פמוסיפין
 זה ואמד> אהד לכל אחד נר מדליק ופי׳ ראשון

: הוא ונכון רבינו פירוש
 הוא ג״כ .ונו׳ ערינו בכל פשוש מנהג ג

:מנהגנו
. פיות שתי לה שיש נר ר כו׳  (דף מימרא ו

 לשני ז״ל ופירש״י כלשונו שם כ״ג:)
 ואחד אמד לכל נר שעושין למהדרין אדם בני
 לשאינן אפילו נראה ולי בעיסור. פירשו וכן

 סמוכין אדם בני שני בסי שפתחי כגון מהדרין
 במסת פתח לכל הוא שהנר בכדי לזה זה

 הנכנסין אדם בני שני כגון נמי אי לו הסמוך
 על סמוכין ואינן בעיסחן מלוקים והס אחד נפסח
 :נ״ל כך ,להדליק צריך אחד שכל אחד שלחן
א ל ס קערה מ ג . ׳ ו כ  שם; זה ו

ן ה ו  משהשקע מצותה כ״א:) שם(דף .וכו׳ א
 השוק מן רגל שמכלה עד הממה י

 נמי אי מדליק אדליק לא דאי בגמרא ופירשו
 דולקת היסה פירופין שני ובהלכות .לשיעורו
 או לכבותה ורצה הזה השיעור עד והולכת

 ליסן שצריך והשני בידו. הרשות לאורה להשתמש
 השיעור עד והולך דולק שיהא כדי שמן לתוכן

 בהלכות נתבאר ושם רבינו כתבן ופניהם הזה
 מצי כמו השוק מן רגל שתכלה עד ששעןרו

 עבר רבינו וכתב . החמה שקיעת אמר שעה
 מוכיח הגמרא לשון וכן מדליק אינו זה זמן

 זמן אחר אלמא מדליק אדליק לא אי דקאמר
הועיל מה זה שיעור לא דאי מדליק אינו זה

לנו

רביעי פרק
ה א מ שיד^ה יימצרתה .בחנוכה מדליק היא נרות כ

 שהיי בץ [א] אחד נר מדליק יבית בית כל
אחד. אדם אלא בי היה שלא בין מרובין הבית אנשי

 נר הבית אנשי כמנין נרות מדליק המציה את והמהדר
 על ייתר והמהדר .נשים בין אנשים בין יאחד אחד לבל

 בלילה אחד לכל נר מדליק המובחר מן מציה ועושה זה
: אחד נר ולילה לילה בכל והולך ומוםיף הראשון

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

 הבית אנשי כל שיהיו בספרד ערינו בכל פשוט מנהג ג
 נר והולכין ומוסיפין הראשון בלילה אהד נר מדליקין

 נרות שמנה שמיני בליל מדליק שנמצא עד לילה בכל
אחד: אדם שהיה בין מרובים הבית אנשי שהיו בין
 מלא .אדם בני לשני עולה פיות שתי לו שיש *=נר ד

 כל כלי עליה כפה אם פתילות. והקיפה שמן קערה
 כלי עליה כפה לא .אחד כנר נחשבת ופתילה פתילה
 ̂אין ה נחשבת: אינה אחד כנר ואפילו כמדורה נעשית

 עם אלא החמת שתשקע קודם חנוכה נרות מדליקין
 ולא הזיד או שכח מקדימין. ולא מאחרץ לא שקיעתה

 עבר יתר. או שעה חצי [ג] כמו זה זמן הוא וכמה השוק. מן רגל שתכלה [נ] עד והולך מדליק החמה שקיעת עם הדליק
 וכבתה הדליקה השוק, מן רגל שתכלה עד והולכת דולקת שתהיה כדי בנר שמן שיתן וצריך מדליק. יאינו זה זמן

 : עושה לסלקה או לכבותה רצה אם השוק מן רגל שכלתה אחר דולקת ״נשארה אחרת. פעם [ל] להדליקה זקוק אינו
 נתלית האור ואין הפתילה אחר נמשכים השמנים שאין פי על ואף חנוכה לנר כשרות הפתילות וכל השמנים [ה] יכל ן

לפילו .הפתילות באותן יפה  בהן להדליק שאסור והפתילות השמנים להדליק מותר חנוכה ימי שבתוך שבת [י] בלילי ̂ו
: אסור לאורה למנותן או מעות [׳] לבדוק ואפילו בחול בין בשבת בין חנוכה לנר להשתמש שאסור לפי שבת/ נר

 והוא יאחר ולא יקדים שלא ובלבד תנא כ״ג:)
: חנוכה בנר מפרשה

ה ק לי ד  כבמה כ״א.) (דף שם .וכו׳ וכבתה ה
:בהלכות העלו וכן לה זקוק אין

כו׳. דולקת נשארה  הראשון הפירוש זהו ו
ומכאן ההלכות בשם למעלה שכתבתי * ־
 השמן שמותר ההלכות שדעת ז״ל הרמב״ן למד

 אפילו לי ונראה מול. צרכי לכל מוהר מנוכה שבנר
 הגאונים קצת כדברי שלא זמנו תוך כבה

 ביום עליו מוסיף ראשון שביום השמן שמותר
 ביום והנותר הימים בשאר וכן ומדליקו שני

 שהוקצה לפי ושורפו מדורה לו עושה שמיני
 לעצי לדמותן וההלכות רבינו ודעת .למצותו
 כאן וכ״ש החג לאחר שמותרים ונוייה סוכה

 נאסר לא שיעורו הוך דולק בעודו שאפילו
 וכן מצוה בזוי משום אלא ממנו להשתמש

:עיקר
ל ו  כרב בהלכות פסקו כן .וכו׳ השמנים כ

 ושמגים פתילות דאמר כ״א:) (דף
 מדליקין בשבת בהן מדליקין אין חכמים שאמרו

 מ״פ ואמרו במול בין בשבת בין בחנוכה בהן
 להשתמש ואסור לה זקוק אין כבתה קסבר דרב

 ז״ל: הפוסקים רוב פסקו וכן לאורה
לו אפי  כ׳׳ב) (דף שם .וכו׳ מעות למנות ו

 נר ■ כנגד מעות להרצות אסור מבואר
 הרמב״ן הסכימו וכן בהלכות ופסקו מנוכה

 : ועיקר תשמישים כל לאסור ז״ל והישב״א
ר נ

:שם טור ו : הרעג פי׳ טור דו : שם בטור עי׳ ד :שם וסמ׳ג טור ג :שם סמ׳ג הרעב סי׳ טור ב :שם סמ׳ג הרעא סי׳ עיר א

משנה לחם

נר

T  בכל אחד נר מדליקין הבית אנמי כל שיהיו בספרד ערינו בכל פשוש מנהג ג 3
 מה עושין המהדרין מן שמהדרין שמפרש ז״ל רבינו לדעת וא״ת .לילה

 לילה בכל הביס אנשי כמנין נרות מדליקין דמהדרין כמאן מנהג הך א״כ עושין שמהדדן
 ומוסיפין הולכים ואנו הראשון בלילה אמד נר דמדליקין אנן וא׳׳כ הוספה בלי ולילה

 אמד אלא בעינן לא מדינא ואי אתיא לא נמי המהדרין מן וכמהדרין כוותייהו אסיא לא
 רבינו דעת לפי דידן מנהג וא״כ כלל הוספה בלי ולילה לילה בכל וכן הראשון בלילה

 המהדרין מן דמהדרין דמסרשין המפרשים לפירוש בשלמא במעות מנהג נראה לכאורה ז״ל
חא. ומוסיפין והולכים הראשונה בלילה אחד נר אלא מדליקין אין  הוי לא דמ״מ וי״ל ני

ג מ  למיעבד לנו נראה אק הוספה בעי לא דמדינא ואע״ג כדין דעבדינן כיון במעות מ
ה ולעשות פשרה האי ספ מ בכה״ג: ה

הגהות
 ישן בגר להרנ׳יק ואסור וזנוכה נר טדאיקין בבסאו בי׳׳וד סופרים מככת לשק [א]
 שיבבה עד ממקומו מגביהו ואץ ומותר יפה יפה באור !בלו2מ ישן אלא לו אץ ואם

 זירור שמנה בל אעדיף המתחלת ח:וכה של בקרובץ ג׳ב יסד הקלי׳ר והנד. .םם״ע
ב ,ישן בנר איסור נהג מהר׳ם ובן ,ישן בנר מלהדליק  משתשקע מצותה ורמינהי [ג] s ע׳

 מדליק אדליק לא דאי לא לה זקוק בבתה דאי לאו מאי השוק מן רנל שתבלד. עד החמה
 דבד!ני ר״ת בשם שמצא ראבי׳׳ה בחב וכן הלשונות בשני פסק והנד. .לשיעורא נטי אי

 ר׳י אבל המיקל אחר הלך סופרים דבשל אדליק ובדלא בשיעורא לקולא אזלינן תרדיהו
 מבפנים בבתים אלא מדליקין אנו שאין כיון אמנם ראשון. כלשון העם שנהגו אומר

 פרסום צריך ישנים הבית בני שאץ זמן בל א״ב הבית לבני כ״א גס פרסום באן ואין
 ושוד.א מדליקץ במה בשילהי דאמר אד.א התום׳ כתבו . ע״ב השחר עמוד עד אפילו נס

 שבת בקדוש נר הדלקת חשוב שאץ שמשון רבינו נוד.ג היה מכאן קטן דג לצלות כדי
 ערבית התפלל א״ב אלא שבת חשוב שאין בו שמברך ואע״פ אחריו במלאכה ליאסר
 ה׳ג בדברי ודלא פח ומדביקין דגים צולין היו נר הדלקת אחר שהרי השבת וקדוש
 מילתא תליא בתפלה אלא שכת של נר אחר חנוכה של נר להדליק שאסור שפסק

 . התום׳ עב״ל וכו׳ למרחין ונכנס בע״ש שבת של צלי רבי השחר תפלת פ׳ בדאיתא
 הנר וTם שיסיר עד שבת מקבל שאין שידליק קודם להתנות והנהיג מצריך רבי אמנם

 שבירך אחר מטלטלו הוא כאיסור שמא דאל״כ ערבית תסלח עד או בו שהדליק
מלקרות גמר לסוף כתוספתא מרתניא ראיה והביא ס״ה לבעל נראה וכן שבת של נר להדליק

ם. בני לשני עולה פיות שתי לו שיש נר ד  בתי פתחי שני כגון ז״ל הה״מ כסב אד
 מצי לא ה״ג וכי משמאל וחנוכה מימין מזוזה דבעינן ואע״ג .וכו' אדם בני

 לכסחלה אלא הכי בעינן דלא ז״ל הה׳׳מ דסובר אפשר התום׳ וכדהקשו הכי למיהוי
עולה: ובדיעבד לא לעיכובא אבל

 לדמותה ז״ל וההלכות ז׳׳ל רבינו ודעת ז״ל הה׳׳מ כתב .וכו׳ דולקת נשארה ה
 וא״ת .מצוה בזוי משוס אלא וכו׳ דולק נר באותו שאפילו כאן וכמ״ש וכו׳

 מדליקין במה בפ׳ שם שאמרו וכמו מצוה בזוי משום עעמא הוי נמי וטייה סוכה בעצי
 אבוהון במסקנא שס ואמרו וכו׳ סוכה מנויי להסתפק מהו מריב״ל מיניה בעו כ״ב) (דף

 מצות יהו שלא מפני ברגל יכסנו שלא מקרא לן דנפקא הדס כסוי כלומר דם דמלהו
מיגו והוא טובים לימים בסוכה אהרינא טעמא איכא מקום דמכל וי״ל עליו. בזויות

דאסקצאי
מיימוגייות

 שמחה רבינו כתב ובן ,כארץ מניחו א?*א מטמינו אינו בידו מיחם אפיאו מלתקוע פי־
 W אחריו להדליק אסור שבת של נר הדליק ואם שבת לנר חנובד. נר להקדים שצריך
 :ע״ב התקיעות בגמר איירי דהד.יא ראיה לאו דחום׳ ההיא ומ״מ ראבי״ה. וכן .ע״ב חנובד.

 ברב ודלא [י] : ע״כ דתרמורא/ רגלי דבלים הומו שיעור דהוי אלפם ר״י פסק וכן [ג)
 ג״ב כתב באלפס אכן . הפרק בחחלת כבהגהה כן משמע לא סופרים במם' ע״ש הונא
 מכשיעור יותר בנד כשהשים דהיינו אמר הר״ם וטורי .במותר להשתמש שיכול כבה שאם
 הד.יא לפרש נוכל וכן בתום׳ במפורש כמותר להשתמש אסור כשיעור השים אם אבל
 המובחר מן טצוה זית ושמן לנר יפץ השמנים כל ריב״ל ואמר [כ] : ע׳ב סופריס. דמם׳

 יצחק לרבי קיק שטן דוויינו 'וכו׳ דקאזא אמישחא מד.דר מר הוד. מריש רבא אט:* וכן
 ודלא חנוכה אנר אלא דריב׳ל הא קאי דלא רא־ד. מכאן ברישפירקין. יהודד. דרב בריה
 ועוד לנר יפין השמנים כל אומר היד, לא שבת כנר שר.רי שבת דריב״לאנר הא כי״מ

 ולא בשבת בו טדליקין שאין בפירוש מדליקין במה בם׳ ותנן קיק שמן היינו דקאזא דמשמע
ה, אלא קאי לא ודאי אלא עלה מהדד הוד כ חנו ר כז אנ  מתנא רב אמר זירא כר׳ [ו] ע׳

 כשבת לא אבל בחול דמתיר כרבחסדא ורלא רב אמר זירא ר' אמר לד, ואמרי רב אמד
 נר בו שמדליקין באותן אלא בשבת ולא כחול לא מדליקין אין דאמר הונא ברב ודלא

ת שב כז שמחד. רבינו פירש וכן ע׳ש של ״ ע ס/ חו ה  אחרת נר וצריך רבא אמר ]fj ו
 רב אמר יהודד. רב אמר ובן ע״ש הונא כרב ודלא לעיל אביי פכר וכן לאורד.׳ להשתמש

בו׳, מעות לד.רצות אסור אבל חול של תשמיש דוקא כתב העיטור (ובעל :ע״ב ו
תשמיש



3r5 קפח משנה מגיד פ״ד חנוכה הלכות זמנים. משנה מגיד

ר :נ״א:) שם(דף ברייתא וכו׳. דר היה ואם :שם מימרא .ונו׳ ממכה נר ז  ממכה ונ
. כו' ר (דף שם ו  כסוכה פסולה אמה מעשרים למעלה שהגיחה חנוכה כ״ב)נ

 פשרה חוך להניחה מצוה חנוכה נר אומרה זאה כ״א:) (דף שם אמרו עוד ,וכמבוי
 זה לדחות ראיה לי נראה ועוד .בהלכות נכתב לא ולפיכך הראיה שם ודחו מפחים

מעשריםלמעלה דאמר הראשונה מהמימרא
 מקום זה באי אמה עשרים דחוך משמע פסולה
 פליגן דלא לחרן שיש אלא כשרה שירצה
 מצוה פסול שם אין אמה כ׳ שבתוך ואע״פ

 ויש . מפחים עשרה בתוך היא המובחר מן
 ומדברי עשרה בהוך להניחה שמצוה כן שפסקו
:וההלכות רבינו כדעת נראה העימור בעל

י ח מ  סכנת ופי׳ ברייתא שם וכו׳. הסכנה בי
:הדבר על שיקפידו עכו״ם

ך רי צ  רבא אמר שם מימרא .וכו׳ להיות ו
ז צי  ואי לאורה להשתמש אמר נר י

 אע״ג חשוב אדם ואי צריך לא מדורה איכא
: צריך מדורה דאיכא

נר

 חרש הדליקה מצוה עושה הדלקה דאמרת והשתא כ״ג) (דף שם .וכו׳ מנוכה נר ט
קו :מדליקה ודאי אשה כלום עשה לא וקמן שומה לי  והוציאו מבפנים הד

כו׳. דלוק ם: עשה לא לחון והוציאה מבפנים הדליק רבא אמר כ״ב:) (דף שם ו  כלו
חז . בידו הנר א כו׳ ם: הדין מימרא שם ו הפע .וכו׳ דולקת שהיקה עששית ו

 בטפח מבחוץ ביתר פתח על להניחו מצוה חנוכה "נרך
 מזוזה שתהיה כדי לבית הנכנס שמאל על לפתח הסמוך
 מניהו בעליה דר היה ואם . משמאל [״] חנוכה ונר בימין
ר לרשות הסמוכה בחלון ם.ונ  שהניחו חנוכה הרבי

:ניכר שאינו לפי כלום עשה לא אמה מעשרים למעלה [«]
 מבפנים ביתו בתוך חנוכה נר אדם מניח הסכנה בימי ח

 הבית בתוך להיות וצריך דיו. שולחנו על הניחו ואפילו
 אינו מדורה שם היתה ואם .לאורו להשתמש אחר נר

 להשתמש דרכו שאין הוא חשוב אדם ואם .אחר נר צריך
 חרש שהדליקו חנוכה ינר ט :אחר נר צריך למדורה

 שידליקנו עד כלום עשה לא עכו״ם או [י] וקטן שוטה
מו. שידליקנו עד כלום עשה לא ביתו פתח על והניחו דלוק והוציאו מבפנים הדליקו בהדלקה. חייב שהוא מי  אחז במקו

 שבת למוצאי כולו היום כל דולקת שהיתה עששית ״ .עומד הוא לצרכו אומר שהרואה כלום עשה לא ועמד בידו הנר
הראב״ד השגת ייגי^י׳ M להדליק ומותר ההנחה. ולא המצוה היא שההדלקה ומדליקה ומברך מכבה
 אנרהסעליוי אמי .חנוכהוכו׳ לני מנוכה •מני יאמת שמא [ל]נרות. שתי צריכה’ רוחות בשתי פתחים שני לה שיש חצר י חנוכה: *מנר

קייסא: :מהן באחד מדליק אחת ברוח [«] היו אם אבל חנוכה. נר הניח לא זו ברוח העוברים
אורח :תי«א פי׳ פוי ג :שס פמ׳ג היעה פי׳ טור ב שה: פמ׳ג היעא פי׳ פוי א

משנה לחם

תר :כ״ג:) (דף שם מימרא מו  נר להדליק ו
. מנוכה של כו׳  שמואל אמי כ״ב) (דף שם ו

 ומשום כותיה עבד ורבה לנר מנר מדליקין
 פליג דרב אע״ג דשמואל כותיה הלכחא הכי

 .הפוסקים ושאר בהלכוח פסקו וכן עליה
 לומר רצה .ע״כ קינסא ידי ועל א״א ובהשנוח

 הרמב״ן הכריחו וכבר מותר קינסא ע״י שאפילו
 כיון אסור ודאי קינסא דע״י ז״ל והרשב״א

 אמרו ולא המצוה עושה אינו שמדליק שבשעה
 בפתילות וכגון ממש לנר מנר במדליק אלא

:רבינו דעת נראה וזה ארוכות
 (דף שם .וכו׳ פתחיס שני לה שיש חצר י

הפעם: הדין מטאר כ״ג) ו
אורח

:ז״ל התוס׳ שם שכתבו וכמו יומא לכולי אחקצאי השמשות לבין דאתקצאי
 לנר מנר מדליקין אין אמר רב שם .וכו׳ חנוכה מנר חנוכה נר להדליק ומותר ט

 בר אדא דרב קמיה דרבנן ההוא יתיב שם ואמרו מדליקין אמר ושמואל
 מעמא ליה תציתו לא להו אמר מצוה(הוא) ביזוי משום דרב פעמא וקאמר ויתיב אהבה

 לשרגא משרגא מדליק דקא בינייהו איכא בינייהו מאי מצוה מכחיש דקא משום דרב
 מצוה אכחושי משום דאמר מאן מדליק לשרגא משרגא מצוה בזוי משום דאמר מאן

אסור לשרגא משרגא  מצוה אכחושי משום דרב פעמא למ״ד בגמרא שם והקשו .נמי,
 מעמא כמ״ד למפסק לן אית בקשיא דאסיק דכיון ז״ל הראב״ד וסובר .בקשיא ואסיקו

 דאמר משום דשרי כשמואל קי״ל ואנן ושמואל רב פליגי דכן וכיון מצוה בזוי משום דרב
 ומפני כשמואל שרי קינסא ידי על וא״כ תלת מהני בר כרב עביד דמר מילי כל אביי

 פעמא כמ״ד למפסק לן דאית סובר ז״ל רבינו אבל . קינסא ידי ועל בהשגות כתב כן
 משוס דאמר דרבנן לההוא תציתו לא אמר אדא דרב משוס מצוה אכחושי משום דרב
 דקאמר דרבנן מההוא ספי דגמרא מריה דההוא אדא כרב למפסק לן ואית מצוה בזוי

 ז״ל רבינו דסובר אפשר בקשיא אסיק מצוה אכחושי דמ״ד ואע״ג מצוה בזוי משום
 למ״ד דאקשינן הך גמורה תיובתא דהוי הוא פי׳ עלה הוי מאי בגמ׳ שם דאמר דמאי

 ז״ל הרא״ש וכדפי׳ גמורה תיובהא הוי דלא ואסיק תיובתא הוי לא או מצוה אכחושי
 אבל שמואל פליג ובהא מצוה אכחושי משוס דרב סעמא כמ״ד למומרא פסקינן ולהכי
 תמידין מהלכות בפ״ג ז״ל רבינו פסק וכן דאסור שמואל מודה קינסא כמו מצוה בבזוי

 מדליקין אין שכבה מערבי נר שם שכתב מצוה בזוי משום אסור קינסא דע״י ומוספין
 .ע״כ בזיון משוס אחר בנר להדליקו יכול ואינו כו׳ מדליקו כיצד כו׳ דישונו אחר אוחו

 וכמ״ד באיסורי כוסיה דהלכחא כרב דפסק ז״ל ה״ה קאמר לא אמאי תימא וכי
 משוס דאמר דכמאן דודאי וי״ל . בקשיא אסיק דלא משוס מצוה בזוי משום דסעמא
 בהא למפסק לן דאית ועוד אדא כרב למפסק לן דאית כדפרישית עיקר מצוה אכחושי
 אכחושי כמ״ד פסק ז״ל שרביגו כיון וא״ח .וכו׳ מילי כל אביי דאמר הא משום כשמואל

ת כתב אמאי א״כ דאסור מצוה בבזוי שמואל ומודה פליגי ובהא מצוה  שני מעשר במכו
 הוא מעשר עליהם לחלל זהב דינרי כנגדו שוקלין אין שני דמעשר דפעמא ג׳ פרק

 ואע״ג בזיון משוס פעמא דהוי לומר לו היה וכו׳ משקלות ממנו יכוין שמא משום
 מדליקין במה פ׳ בגמרא שאמרו וכמו לקינסא דמי מ״מ אמר מעשר עליהם למלל דהוי

 מנר ושמואל רב פליגי כי בשלמא אמרת אי וכו׳ שני מעשר של סלע אויא רב מתיב
 תהוי לא הא מציה אכמושי משום כמ״ד והיינו כלומר שמואל אסר בקינסא אבל לנר

 צוז שמא גזירה רבה אמר תיובתא תהוי הא שרי נמי בקינסא אמרת אי אלא מיובתא
 למ״ד אלא זה פעם נאמר דלא משמע .ע״כ לחולין להו מפיק וקא משקלותיו יכוין

 דדמי משום אלא זה פעם אמרן לא מצוה אכחושי משום למ״ד אבל מצוה בזוי משום
מפני פעמא להאי צריך אכחושי משום למ״ד דאפילו ז״ל רבינו דסובר לומר ויש .לקינסא

חגחות
 כרב ולא מדפתי ירמיה ברב [ח] :ז׳ל] לרא״ש נהירא ולא שרי קרושה של השמיש

 בימין מניחו מזהה לו דאין ופתח . משמאל והילבתא הספר פסק וכן דרבא בריה אחא
 טעמא האי דליבא היכא הא שבעמוד הטעם מפני אלא בשמאל הספר פסק לא שהרי
 וכן אפרים בש׳ר מצאתי ובן שמחה רבינו פירש כן , המצות לכבור עדיפא ימין הויא

 עשרה בתוך להניחה מצוה חנונה נר דאמר כרבא שהלבה ר״י חוס׳ [ט] :ע״ב ,ראבי״ה
 רבא בו שחזר מצינו שלא מאחר סמבינן לא ארחויא אנן ראייתו דוחה שהספר אע״פ

 רכינו דעת נראה ובן בהכי קפידא אין הדקדוק שנדחה שכיון נראה ולראבי״ה . פר״ח וכן
 נשים ריב״ל דאמר מדלקת ודאי אשד. [י] :ע׳כ ,אלפס ר׳׳י וכן הזכירו שלא המחבר
 צריו הד.ךלנ,ה בשעה המצוד. שעיקר וביון ז׳ל שם סןטור :ע״כ ,וכו׳ חנוכה בנר חייבות
אמר [כ] 5 ע׳׳ב] אח״כ, שמן ויתן ידליק לא אבל ידליק ואח״ב שמן שיעור בנר שיהא

 אבל לנר מנר ושמואל רב פליגי כי בשלמא אמרת אי דאמר המקשה בלשון לדקדק שיש
 הדרך כן כי ניחא כו׳ בשלמא אמרת אי דהיל״ל תיובר.א חהוי לא הא שמואל אסר בקינסא

 דאע״ג דכונתוהיא ונראה > חיובתא חהוי לא הא דקאמר לישנא האי ומאי המקומות בכל
 זה דבקינסא בזוי ליכא הכא בזוי איכא דבקינסא דאע״ג לקינסא לגמרי דמי לא דהאי
 דהתם ודאי הנרמצוהוא״כ בו מדליקין שאנו אלא המצוה עצמה היא אינה מדליקין דאנו
 המעשר מחללין עליהם שהרי המצוה הס עצמם הם המעות אלו הכא אבל בזיון איכא

 אע״ג כלומר דמי לקינסא להו בעי קא דלמצוה ואע״ג שכתב ז״ל רש״י בלשון נרמז וזה
 תיובתא תהוי לא הא בגמ׳ אמרו הכי ומשום לקינסא קצת דמי מ״מ המצוה עצמם דהס

 גמורה חיובחא הוי לא מ״מ אבל בזיון כאן שייך לא דמ״מ ליכא ודאי טחוחא כלומר
 גמורה מיובחא איכא מצוה בזוי משום למ״ד אלא מעס קושיא בה שיש קשיא בדרך אלא
 ולא חיובתא איכא בזוי משום למ״ד לא דלעולס המשנה פעם זה אין וחירן רבה ובא

 סעמא אלא הוה הכי משום לא דמהני׳ דסעמא קצת קשיא איכא אכחושי משום למ״ד
רבינו ופירש מצוה בזוי משום למ״ד בין אכחושי למ״ד בין משקלותיו יכוין שמא הוא
קאמר היכי קשה ז״ל דלרש״י ז״ל רש״י כפירוש שלא משקלותיו יכוין שמא גזירה ז״ל

לרש״י הוקשה וכבר שהיו כמו הן הרי אלא לחולין הוצאה כאן אין הא לחולין להו ומפיק
דאין דסעמא כך מפרש ז״ל ורבינו שהן. כמו בחוליהן יניחם כלומר ואמר זה ז״ל

 ליפרא אתמול ששקל ואע״ת לחסר דרכן שהפירות מפני מעות שני מעשר כנגד שוקלין
מת של  שלמה שהיא מושב והוא מעס חסרה היא פימת של הליפרא שזו אפשר פי

 מפני מעע פחות הוא אלא כן ואינו ג״כ ליפרא הוא שהכסף ויחשוב כסף כנגדם וישקול
 זו ליסרא על שמחלל שהמעשר ונמצא מעס מסרו כעדם שקל אשר שני מעשר שפימח

 שאמר במה ז״ל רבינו כוונת יובן ובזה .מדמיו בפחות לחולין מוציאן הוא כסף של
 לחלל מעות בהן שוקל והוא חסרים הפירות ונמצאו משקלות ממנו יכוין שמא גזירה שם

 שמא גזירה ומ״ש .ט״כ מדמיו בפחות לחולין שני מעשר מו״יא נמצא מעשר עליהם
 כך ופירושו משקלותיו יכוין שמא גזירה רבה אמר בגת׳ גורס שהוא אפשר וכו׳ יכוין
 של הפירות אלו לחסר יכולין שהיו החסרון בדעתו משער היה שוקל זה כשהיה אס

 החסרון משעת זה אין אבל כנגדה לשקול יכול דהיה ודאי עחה ועד ששקלן מעת מעשר
 הפידדת באצו כאן שיש ייחסוב בתחלה שהיה כמו המשקל יכוין הוא אלא שחסרו

 בגמרא שגורס שנאמר ואפילו .וכו׳ הסירות נמצאו אלא כן ואינו בתחלה שהיה כמו
 דה״ק ולומר ז״ל רבינו פירוש בלשון ליישב אפשר משקלותיו יכוין לא שמא גזירה כגרסתנו

 ליפרא יהיה לא שני מעשר של כנגדו כסף של הליפרא ששוקל המשקל יכוין לא שמא
 ׳ פירוש וזה חסרו שני מעשר של שהפירות מפני מליטרא פחות הות חנת בכיון סחת

 מעשר של שאינן אחרים מעות לי מה שני מעשר של מעות לי מה א׳'כ וא״ת .ז״ל רביט
 דאפשר משום דעלמא סירות כנגד שני מעפר שמחללין כסף לשקול שאין היל״ל שני

מה משוס אלא שני מעשר נקע לא אלא נמי הכי דאין לומר ויש מסרו. דהפירות
שאמר

מהמוניות
 ובו׳ לנר טנר מדליקץ בשמואל• דעביד וזאת םד.ני בר ברב עביד דסר טילי בל אביי

 דוקא דלאו ובס׳׳ח התרומה בספר ברוך רכינו כתב ובן שרי בקינסא ואפילו שם ומסיק
 שגם הכנסת שבבית נרות או שבת של נר לד.דליק אפילו אלא חנוכה נר בד. להדליק

 כת מדליק שהוא הנר כבת שאם כתב שמחה ורבינו .בספרי וצ׳׳ע מצות של נרות הם
 הנדלקין מן אחד לוקח אלא כולן להדליק לגמור כדי הנדלקות מן לד.דליק לו שאין

 כתבו מ״מ לנר מנר שמותר פסקי התום׳ שגם ואע׳׳ג .ראכי׳ה כתב וכן כולן בו ומדליק
הג, לשנות ואין להחמיר נהנו שהעם  דלא חצר דוקא דלאו ר״י אומר (ל) 5 ע'כ המנ
 שאנו ראנן כתב שמחד. ורבינו . קאמר שבחצר בבית אלא בחצר נרות שנצטרך מצינו

 ט״ם בית לבני הרגיל אחד לפתח כ״א לד.דליק צריך אין חשדא כאן ואין בפנים מדליקין
אמרו לא רבא אמר [מ] :ע״כ בעמוד, כמפורש מבחוץ כמו נוהנין הדלקה מקום דיני כל

אלא



מנידפ״ד חנוכה הלכות .זמנים , משנה מגיד376

 א״ר חגוכה בנר חייב אפסנאי מפורש .וכי׳ ביחו בתוך עליו סמדליקין אורח יא
 דנסיבנא בסר אושפיזי בהדי בפריעי משתחפנא הוה רב בי הואי ני מריש וירא

ם בביתאי: פלאי מדלקי דקא צריכנא לא ודאי השתא אמינא א כו׳. היתה ו  בהלכות ו
 בתוך עליו מדליקין אפילו רבינו ופי׳ חשדא משום לאדלוקי סיחייב יה6לנפ בבא פהת אי

 בבא דפחח כיון בכה״ג, דודאי עיקר וכן ביתו
 וגדולה סשדא איכא מדליק לא אי לנפשיה

 פסחים שני לה שיש בחצר למעלה אמרו מזו
 החשד מפני דליקvלר שצריכה רוחות בשתי ■

 דחלפי דזמנין מסא דבני השדא בגמרא ופירש
 דבהאי היפי כי ואמרי בהא חלפי ולא בהא

 אדליק לא נמי פסחא בהאי אדליק לא פסחא
:שם בגמרא ע״כ

ב ת י ו צ פו׳. חנופה מ  אמר כ״ג:) (דף שם ו
 הויין חנופה בנר הרגיל הונא רב

 מה לו אין אפילו רבינו ומ״ש : ת״ח בגיס לו
 ז׳ פ׳ שנתבאר ממה שלמדו נראה .ונו׳ יאכל

 לא שבישראל עני שאפילו ומצה חמן מהלכות
 ניסא פרסומי משום והפעם כוסות מד׳ יפחות
 שיתבאר כמו היום מקדוש דעדיף בנ״ח וכ״ש

:נסמוך
הרי

פו׳. לו שאין ד%י* ע  ופסוגבה״ג ניסא. פרסומי משום עדיף היוסנ״ח וקדוש נ״ח שם ו
 שאס שבת של ואח״פ חנופה של מדליק מתחלה שבת ונר ׳ת נ להדליק רוצה אם

 עליו השיבו ופבר .חנופה של להדליק ונאסר עליו שבת קבל פבר תחלה שבת של הדליק
ואדרבה לזה ראיות והביאו האוסרת קבלה הנר הדלקת שאין ואמרו ז״ל והרשב״א הרמב״ן

 פפי ועדיף דתדיר המלה שבת של מדליק
 רבינו בדברי מצאתי ולא .ביתו נר דהוא משום
 פמ״ש תוספת לא ואף בע״ש אוסרת קבלה

 ושניהם הואיל ומ״שרבינו יוה״כ. מהלכות פ״א
 המורה מן שהוא אע״פ שהקידוש הפונה מד״ם
 שבת מהל׳ כ״פ בפרק כמבואר יין בלא אפשר

ז״ל: מפרשים קצת זה מעם נמנו וכן

ר נ״ח מבואר שם .וכו׳ לפניו היה יד  ונ
 שלום משום עדיף ביתו נר ביתו

ל :ביתו דו  אמרו ושם בספרי. .וכו׳ השלום ג
שלום■ הברכות כל של שחותמיהן השלום גדול

:שלום לך וישם אליך פניו ה׳ ישא שנאמר

:עולם לאל תהלה ונשלם תם

א  להדליק צריך אינו ביתו בתוך עליו שמדליקין ייאורח י
 בו עליו להדליק בית לו אין בו. שנתארח במקום עליו
 עמהן ומשתתף [י] בו. שנתארח במקום להדליק צריך

 שמדליקין אע״פ עצמו בפני בית לו היה ואם .בשמן
 מפני בו שהוא בבית־ להדליק צריך ביתו בתוך עליו

 עד היא חביבה מצוה חנוכה נר ''מצות יב העוברין:
 ולהוםיף הנם להודיע כדי בה להזהר אדם וצריך מאד

 אפילו . לנו שעשה הנםים על לו והודיה האל בשבח
 כסותו מוכר או שואל הצדקה מן אלא יאכל מה לו אין

רי ומדליק: ונרות שמן ולוקח ה  אלא לו שאין עי
חנוכה נר והדלקת היום קידוש ולפניו אחת פרוטה
 סופרים מדברי ושניהם הואיל היום לקידוש היין על חנוכה נר להדליק שמן לקנות מקדים
 נר או חנוכה ונר ביתו נר לפניו היה יד הנם: זכרון בו שיש חנוכה נר להקדים מוטב

 שכל השלום גדול לאשתו. איש בין שלום לעשות נמחק השם שהרי ביתו שלום משום קודם ביתו נר היום וקדוש ביתו
:שלום נתיבותיה וכל נעם דרכי דרכיה שנאמר בעולם שלום לעשות ניתנה התורה

̂מור :תרפא סי' טור ב :שס סמ״ג תרעח סי' טור א :הרעח סי׳ ג

ותשעים. שבעה ופרקיו עשר הלכותיו זמנים ספר והוא שלישי ספר נגמר
 טוב יום שביתת הלכות שלשהפרקים•. עשור שביתת הלכות שמגר,פרקים: עירובין הלכות פרקים; שלשים שבת הלכות

 פרקים; ארבעה שקלים הלכות פרקים; שמנה ולולב וסוכה שופר הלכות פרקים; שמנה ומצה pח הלכות פרקים; שמנה
פרקים; ארבעה וחנוכה מגילה הלכות פרקים; חמשה תעניות הלכות פרקים; עשר תשעה החדש קדוש הלכות

עולם: ועד מעתה מבורך ה׳ שם יהי בשלום. המסיים הראשון החלק נשלם ובכאן

משנה לחם
דו, שוקלין אין ראשונה שאמר ע  בזיון משום אלא שטמא הוי לא בכאן זהב דינר ופירוש כ

 בכל זה דדין ודאי וכו׳ עליהם לחלל ואפילו מ״ש אבל שני במעשר אלא זה דין שייך ולא
 של סלע שודאי זה פירוש לפי ונראה כדפרישיח. דגזירה סעמא נתר דזיל איהיה פירות
 דהוא פעמא כאן שייך דלא מפני אחר מעשר של סלע כנגדו לשקול יכול שני מעשר

 בנרייסא גריס לא ודאי זה לפי וא"כ לחסר שדרכן שעמא האי שייך דנפירוח חסר
 דר״ל כנגדו שוקלין אין שני מעשר אלא זהב דינרי כעדו שוקלין אין שני מעשר של סלע

: דכתיבת בגמ׳ הגירסא מצאתי וכן .וכו' שני מעשר של הפירות ד י
א ם י א  העוברין מפני בו שהוא בביס להדליק צריך וכו׳ עצמו בפני בית לו היה ו

מפני כן שכתב נראה וכו׳. מדליקין אפילו רבינו ופירש ז״ל הה״מ כתב .וכו׳

 דפרישי■ בשיתוף ליה מהני לא בקא פתח אי קאמר דהכי בהלמת אחר סירוס לפרס שיש
תו, בתוך מדליקין שאין למי דוקא והיינו חשדא משום להדליק צריך פנים כל שעל אלא  בי
^ משוס דשעמא דכיון וכו׳ עליו מדליקין דאפילו מפרס ז״ל שרבינו אמר לזה  יחשדוהר ש

:מדליקין אין לי מה עליו מדליקין לי מה מדליק שאינו
. חנוכה נר מצות יב כו׳ שהז מקדוש דעדיף מנוכה בנר וכ״ש ה״ה כתב ו ם.וק  היו

 דסנוכה היינו היום מקדוש עדיף חנוכה אמרינן אי זה הוא כ״ש דמאי
ס ד׳ אבל היום בקדוש משא״כ בגמרא כדאמרינן ניסא פרסומי הוי  בקו דאיכא מסו

 ללסוד לה״ה לו היה לא וא״יג ממכה כמו דהוי ודאי ז״ל ה״ה כדכתג טסא פרסומי
:וצ״ע הדין מהוא אלא שכן מכל הדין

מיימוניות הגהות
 5 ע״כ ,בפריטי םשתתיפנא הוינא מריש זירא ר׳ אמר [נ] : ע״ב ,רוחות בשתי שתים אלא

 שמן עליו מוסיף ראשון בליל שכבד. תנובה נר וישלח םרשת אחאי דרב בשאלתות
ח׳ ליל ח׳ ליל עד וכן ומדליק ג׳ בליל עליו מוסיף ב׳ ליל «׳ כליל ומדליק

 לרבדיו ראיה וד.ביא שמחד. רבינו כתב וכן .ושויפד. עצמה בפני קטנה מדורד. לה עושין
א בלשון זד. דבר הביאו התום׳ ובן לשייפד. שהובנה כיון הנזרקין מצות לשירי דמי ^

 ד.תום׳• וכתבו מתיר ור״ש אסור ושבקערה שבנר השמן מותר כירה דפרק אהא ברייתא
 עד וכו׳ שני ליל עליו מוסיף א׳ בליל כבה חנוכה בנר דתניא מד.א שנא מאי תימה וו׳׳ל
 בנר עשו מעלה. י״ל . למצותו שד.וקצה גופני עצמה בפני מדרה לד. עושין ח׳ ליל כבה

 אב^ ^־.תמציח עד שידליק רצונו כשידליק המדליק דמסתמא ניסא פרסומי משום חנוכה
ב ,שבת אהד קצת שישאר רצונו שבת גבי ו ע׳

:בם̂׳ זמנים ספר נגמר

 ולפרקיו הרמב״ם לספר מפתח
זמנים ספר יהיא שלישי ספר

שבת הלכות
ס ל ה לשבות יבאר א פ כ א ל מ ם מ עי ביו בי ש  בו מחמין שאיש דבר .ה
:שנים שעשאוה מלאכה ודין .לגופה צריכה שאינה מלאכה .פשורין והמקלקלין ’
ב ״ ר פ א ב חין י דו ת ש ת א ב ש פני ה ה מ נ כ ס .נפשות בסכנת היא אם היולדח .ה

 עכו״ם .שגת יום מתי ידע ולא במדבר המהלך . בשבח נפש פיקוח מפקחין ואס
: נשבח הדבר על מהריעין ואם .בים המישרפת ספינה ודק .ישראל עיירוס על שצרו

ג ״ ר פ ת מו ל ש חי ת ה ה ל כ א ל ב מ ר ע  שמא גזרה בע״ש חמין והשמנת שבת. ב
 משכה עם בחמר פח כשנחש . יום שבעוד מדורה עושה אם .בגחלים יחהה

ש: מה די
ד ״ ר פ א ב ף דין י סי מו ל ה ב :ה
ה ״ ר פ א ב ת י ק ל ד ר ה ת נ ב ש ה ב ב  ברוב להדליק שצריך .והפחילוח והשמנים .חו

:בע״ש חקיעה דין .וכו׳ הנר לאור קורין אס .השמשור. נין ופירוש .היוצא
ר א ק י


