
 

 

 

 

 להורדה( )קישורים לשיעורים מודפסים                 חנוכהלמקומות  ימרא       
 

 : במקדשחנוכה 

 תשעה חנוכה, הגבעה אורות   )שלא כבה(מצות הדלקה בנר מערבי במקדש 

 תשעה חנוכה, עוזר א"הגר   השווה ושונה במצות הדלקה במנורת המקדש ובנר חנוכה

 תשעה חנוכה, ברך זרע    תשעה ,גניחובסקי א"הגר   הדלקת הנרות במקדש אחר הנס, היכן ?

 השמן והנר :הלכות 

 מקץ תשעה שטיקל, גליציענר א   הדלקת נרות מחלב שמעורב בו חלב לא כשר

 תשעה חנוכה, הגבעה אורות   הדלקה בשמן תרומה טמאה שדינו להישרף

 תשעה חנוכה, והוראה תורה   למאור או למאכל או שעוה הדלקה בשמן זית

 תשעה חנוכה, הפרשה במשנת   הדלקת נרות חנוכה בשמן נס

 קפו, עולמות   מותר השתן והפתילות

 תשעד חנוכה, עמיקתא שמעתתא   קטן המדליק נרות פחות מחצי שעה

 תשעג חנוכה, עוזר א"הגר   מהדרין בנר חנוכה

 תשעג חנוכה, התורה מחמדי   לכבות נר חנוכה שדלק כשיעור, כדי לקיים הדלקה בעצמו

 רצ, עולמות   נר בתורת-חשמל

 מקום וזמן ההדלקה :הלכות 

 , וישלח תשעוהגר"א גניחובסקי   מול מעלות אחרותמעלת ההדלקה תוך עשרה טפחים 

 תשעו תולדות, הלכה דברי   מקום הדלקה בחצר וחדר מדרגות

 רפג, עולמות   שעור הזמן, כשנמצא לבד, בסקייפפרסומי ניסא  

 רלד, עולמות   מקום הדלקה, הצורך במניןהדלקת נרות בבית כנסת  

 תשעה חנוכה, גניחובסקי א"הגר   לחנוכההדלקת נר חנוכה כשאין היכר שעושה כן 

 תשעה חנוכה, השבת מאור   איזה עדיף ? -שני חלונות לרה"ר 

 תשעה חנוכה, עמיקתא שמעתתא   חנוכה במטוסהדלקת נר 

 פד, עולמות   הגדרת בית לענין זה, ומה דין הבא מאוחרנר איש וביתו  

 תורה והוראה, תשעו    תשעב, עמיקתא שמעתתא   תשעד, גניחובסקי א"הגר  בעצמו או ע"י שליח ?זריזות בזמן או הידור בהדלקה

 תשעד חנוכה, בחידוד האיחוד   לכבד כהן בהדלקה מדין "וקדשתו"

 תשעד חנוכה, והוראה תורה   ייםהדלקת נרות חנוכה במקומות ציבור

 תשעה חנוכה, יששכר נר   קטן להוציא גדול בהדלקת נרות בבית הכנסת

 תשעג חנוכה, השבת מאור   בחנוכה, האם ידליק שוב בצאת הכוכבים ?קטן שהגדיל 

 תשעד חנוכה, עיון דפי   שכבתה –הדלקת נרות בחנוכית בנו 

 תשעה מקץ, משה וישמע   האם אשתו תכלול הברכה בהדלקת נרות ?-בעל ששכח בער"ש לברך על החנוכיה

 תשעג חנוכה, עמיקתא שמעתתא   היכן ידליק בער"ש ובמוצ"ש ? -המתארח בשבת בחנוכה 

 תשעד מקץ, גניחובסקי א"הגר   האם יכוון לחנוכה ? -שכח להדליק נר חנוכה בער"ש, ומדליק אור לחולה 
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 : ההדלקה תרכובהלכות 

 תשעה מקץ ,עוזר א"הגר   ברכת הרואהגדרי מצות הדלקה וברכותיה  

 מעדני אשר, חנוכה תשעה   ? האם יצא-הדליק ושכח לברך

 תשעה חנוכה, התורה מחמדי    הדלקה בפתח נוסף מפני החשד, בברכה ?

 קלא, עולמות   והתברר שלא היה בה שמן בירך על חנוכיה

 לה, עולמות   הדלקת נר חנוכה בשליחות, מי מברך ?

 תשעב חנוכה, עוזר א"הגר   בחנוכהברכת הרואה וברכת המדליק 

 תשעד מקץ, גניחובסקי א"הגר   האם צריך לכוון בהדלקת השמש שלא לצאת ?

 הגר"א גניחובסקי, וישלח תשעה   על נרות ונשפך השמןברך 

 : ועל הניסים הלל

 תשעה חנוכה, גניחובסקי א"הגר   חיוב נשים בהלל בחנוכה

 תשעג חנוכה, ההיכל נוה   האם מי שיצא מוציא בהלל בחנוכה

 תשעה מקץ, ההיכל נוה   בתפילה כדי להספיק ברכת כהנים 'על הניסים'לדלג 

 עולמות, שסו'על הניסים'  

 : י חנוכהמנהג

 )עמ' יז( תורה ודעת, כסלו תשעה   אמירתונוסח אמירתו, טעמו, זמן   'הנרות הללו קודש הם'

 תשעה חנוכה, החינוך יסודות   מנהגי חנוכה בקהילות שונות

 תשעד כסלו, הכשרות משמרת    תשעה מקץ, א"מהרצ מעינות   הסביבוןמנהג 

 תשעה חנוכה, ברך זרע?    מתי נתקנה הדלקת נרות חנוכה

 תשעה חנוכה, יוסף אשכול   מנהג הנשים שלא להדליק

 תשעה חנוכה, תערוג כאיל   ההנהגות הגראי"ל שטיינמן בהדלקת נרות חנוכ

 תשעה חנוכה, שיח דברי   הנהגות הגר"ח קנייבסקי בהדלקת נרות חנוכה

 תשעד חנוכה, ציון נר   אבא שאול זצ"ל בהדלקת נרות חנוכה הנהגות הגרב"צ

 תשעד, החנוכה ימי   הנהגות הגרי"ש אלישיב זצ"ל בהדלקת נרות חנוכה

 תשעג', ב חלק המועדים זיו    תשעג ',א חלק המועדים זיו   מערכות והערות בעניני חנוכה

 תשעג חנוכה, דפרשא עומקא    תשעד חנוכה, דפרשא עומקא   )שונים(עניני חנוכה 

 תשעד מקץ, עוזר א"הגר   הלל והודאה בחנוכה וגדריהם

 תשעג חנוכה, והוראה תורה   השמחה והמשתה בחנוכה

 :לחנוכה מוסר 

 תשעה חנוכה, החיזוק דרכי   על זמירות בחנוכה -להודות ולהלל 

 תשעה חנוכה, דעת פניני   של החשמונאים מהידיעה שכל קיומנו הוא נס מקור כוחם

 תשעה חנוכה, דפרשא עומקא   נושאים רבים)קונטרס( עניני נס חנוכה 

 תשעה חנוכה, שפתיים דובב   התחזקות באין עוד מלבדו, סוד כוחם של החשמונאים

 תשעג חנוכה, יוסף אשכול   )זדים הליצוני...מתורתך לא נטיתי(חיזוק לזהירות מתרבות יון 

 תשעב חנוכה, תורה דברי גליון   מדברי הגרי"ד קופלמן זצ"ל -החושך והאור 

 עולמות, קלב  מול חכמה יוונית, הדלקת נרות חנוכה ו'לא תסור'חכמת התורה וחכמיה 

 קפהעולמות, השווה והשונה   -נס וטבע 

 

 'יקרא דאורייתא'קונטרס 'מילין דחנוכה' מתוך הספר 
 

 kishurtora@gmail.comיש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת   להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,
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לצפיה והורדת ספרי 
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*** 
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יבוצעו בו בתנאי שלא 
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