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 ( חינם  )קישורים להורדה      חנוכה
 

 נושא[מיקומו של ה]לחיצה על שורת הנושא, תעביר אל  :נים ייוכן ענת

 

           דיני ומנהגי חנוכה

         חנוכה במקדש

 תקנת ימי חנוכה 

        השמן והנר

 מהדרין בנר חנוכה

        מצוות בדברים שנוצרו בנס קיום

 החנוכיה

       מקום ההדלקה

 חנוכה נשים בהדלקת נר 

       זוג החי בנפרד או בהליך גירושין 

             זמן ההדלקה

  בבית כנסת ר חנוכההדלקת נ

 הדלקת נר חנוכה בימי הקורונה 

    ע"י שליח  ההדלק
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    ע"י אכסנאי   ההדלק

     בבית שיש לו שני פתחיםהדלקת נר חנוכה 

    קטן בחנוכה

             ערב שבת חנוכה

         שבת חנוכה

 מוצאי שבת חנוכה

     ברכות ההדלקה

 ברכת הרואה 

 ברכת שהחיינו 

       הלל ועל הניסים

      מאכלים בחנוכה סעודות ומסיבות

 סביבון

      קריאת התורה

         פירושי הפיוט "מעוז צור ישועתי"

 מוסר לחנוכה

 

 : ינמן זצ"ל גראי"ל שטי לזכרו של ה

 

 תשע"ז   עמ'( 34זצ"ל )הגראי"ל שטיינמן  מרן מדברי  -מזקנים אתבונן 

 תשע"ו -תשע"ה-תשע"ד   זצ"ל עניני חנוכה ממרן הגראי"ל שטיינמן  -כאיל תערוג 

כאיל תערוג,      תשע"ה ,  תערוג  כאיל    בהדלקת נרות חנוכהזצ"ל  הגראי"ל שטיינמן  מרן  הנהגות  

 תשע"ח      תשע"ו -תשע"ה-תשע"ד    תשע"ו

 אוסף גיליונות, תשע"ט    שראל" במלאת שנה לסילוקו גיליון מורחב "אביהם וליבם של י

 עמ'( 34תש"פ )  ה, יתידחז לפטירתו  מראות מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל במלאת שנתיים
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 מנהגי חנוכה: דיני ו

 

 תש"פ    תשע"ט   תשע"ח    חנוכה תשע"ו-מקץ   ו"חנוכה תשע-וישב     גיליונות קובץ

 תש"פ     תשע"ט     תשע"ח    אוסף גליונות

 נשיח בחוקיך, תשע"ח    נשיח בחוקיך, תשע"ז  זצ"להלכות חנוכה מהגר"נ קרליץ 

 תשע"ח    תשע"ו    תשע"ה,  שיח דברי    בהדלקת נר חנוכהשליט"א קנייבסקי הנהגות הגר"ח 

 תשע"ד   חנוכה, ציון נרעמ'(    487) הנהגות הגרב"צ אבא שאול זצ"ל בהדלקת נר חנוכה

   תשע"ד, החנוכה   ימי    הגרי"ש אלישיב זצ"ל בהדלקת נר חנוכההנהגות 

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' כא(-תורת רבותינוהנהגות מרן החזו"א זצ"ל בהדלקת נר חנוכה  

 (דקובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' כ -תורת רבותינוז זצ"ל בהדלקת נר חנוכה  רן הגרי"הנהגות מ

 ( וקובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' כ-תורת רבותינוהנהגות מרן הגרא"מ שך זצ"ל בהדלקת נר חנוכה   

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' כח( -תורת רבותינו   הנהגות מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בהדלקת נר חנוכה

]ערב חנוכה, אכילה  על פי פסקי בעל 'שבט הלוי' זצ"ל    -חנוכה  נחוצות לימי התמצית הלכות ה

ומלאכה קודם הדלקת נרות, חשיבות המצוה, הכנה למצוה, זמן הדלקת נר חנוכה, זמן בעירת הנרות,  

שבת,   בערב  החנוכיה  בהעמדת  זהירות  חנוכה,  שבת  ערב  הנרות,  הדלקת  בזמן  מלאכה  עשיית  איסור 

   אוצר הלכות חנוכה, תש"פמוצאי שבת[  

חנוכה   בעניני  ומאמרים  זצ"ל    -שיעורים הערות  ברוידא  חנוכה, תשפ"א  הגרש"ז  על  דרך'  'שם 

 )קסו עמ'(

 'שם דרך' על חנוכה, תשפ"א )קסו עמ'( הגרש"ז ברוידא זצ"ל   -סוגיית כבתה אי זקוק לה 

חנוכה על  זצ"ל  ברוידא  הגרש"ז  לשבת   שיעורי  הפסולים  ופתילות  שמנים  לה,  זקוק  אין  ]כבתה 

בתורת קריאה,  ה, הלל בחנוכה ובימים טובים, הלל בתורת שירה והלל  ולחנוכה, משתה ושמחה בחנוכ 

 'שם דרך' על חנוכה, תשפ"א )נב עמ'(  גדר חיוב נר חנוכה, ברכת נר חנוכה במהדרין וברואה[

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' מט(-גאון יעקב   חנוכת הבית בימי חנוכה

 עמ'(   39זרע שמשון, תשע"ח )קונטרס זרע שמשון לחנוכה  

 תשע"ח נך   לעשות רצו -נהגי חנוכה  הלכות ומ

חנוכה ומנהגי  ההדלקה]  הלכות  החיימצות  במצוה,  ההדלקה,  בים  ושיעורה,  מקום  סדר  ,  זמנה 

הדלקה ,  דין אכסנאי,  ומוצש"קדלקה בע"ש  , הלהשתמש לאורן ובשמן,  הדלקה עושה מצוה,  ההדלקה

לעשות רצונך, תשפ"א      [תענית הספד אבלות,  תפילה וקרה"ת,  הלל,  על הנסים,  ז ימי חנוכה,  בביהכ"נ

 עמ'( 11)
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ברורה   חנוכה     -סיכום המשנה  שו"ת]הלכות  וראשו  דרך  הגמרא  מתוך  לסעיפים   [ ניםוהקדמות 

   עמודי השלחן )קפח עמ'(]הרב ישראל בן ישי שליט"א[  

ורמזי האריז"ל זיע"אבלשון קדשם של  ]  לחנוכה  מנהגי  זיע"א   מהרח"ו  ועוד מגורי האר"י הקדוש 

גבאופן    –  יהםותלמיד נפש  לכל  בנסתרותהשווה  עסק  לו  שאין  למי  וביאור ם  ארי,  דרך  הארות  עם   ,

חנוכה נרות  הדלקת  וסדר  הנרות,  הדלקת  אחר  הנאמרים  ווה]  [הפיוטים  אריה  שליט"א[ רב    אהל 

 )קמד עמ'(    האיר הנר, תשפ"א

 אז נדברו, תשפ"א )סד עמ'מאמרים מגיליון אז נדברו בעניני החנוכה לקט   –לרגלי  קונטרס נר

,  מאי חנוכה]חכמינו ורבותינו  ליקוטים חשובים יקרים ונחמדים בעניני חנוכה מ  -זאת חנוכה  

הנרוהד חנוכה, ראש לקת  הלל, שבת  בבי הכנסת,  נרות  לעשות מלאכה, הדלקת  הנשים שלא  ת, מנהג 

 א )קיד עמ'(מכון אסיפת זקנים, תשפ"חודש, מגילת אנטיוכוס[ 

חנוכה   הלכות  למעשה]קיצור  והנהגות  דינים  פסקי  החנוכה  אוצר  ימי  גדולי   בעניני  דברי  פי  על 

ו  הפוסקים , תש"פ  לבוש מרדכי]הרב מרדכי שוורץ שליט"א[    [האחרוניםוספרי השו"ת הראשונים 

 )סו עמ'(

חנוכה   בעניני  וביאורים  חנוכת המזבח]חידושים  בחנוכה,  ימי  עשית מלאכה  יוב הדלקת , חאיסור 

כבתה  ,  שיעור זמן הדלקה,  ות חנוכה לפני ההדלקה הלכ  ללמד,  נ"ח ביום,  ות בסוגיא דחנוכההער,  הנרות

לה זקוק  בכ"ה,  אין  שחנכו  ע"ש  וב"ה,  נקרא  ב"ש  מח'  המצוה,  בביאור  שאין  ,  עיקר  ושמנים  פתילות 

עושה מצוה,  קין בשבתימדל נר חנוכה,  ברכת הרואהבשהחיינו  ,  מהדרין מן המהדרין ,  הדלקה  ,  מצות 

, שיעור הלהבה בנר חנוכה, הדלקה מפני החשד, בית הכנסתהדלקת הנר ב, תקנת המהדרין, טעה בברכה

]הרב  [ קריאת התורה בחנוכה, אמירת הלל שלם, הלל דחנוכה ומועדים, על הנסים, דין שיתוף דאכסנאי

 )קד עמ'(  שפ"אנזר המועדים, תניסן צבי גולדברג שליט"א[ 

איתרי )ח(, תשפ"א )עמ'  [  הדלקה עושה מצוה או הנחה עושה מצוה? ]הרב מרדכי אליפנט זצ"ל

 א(

 א( כאיתרי )ח(, תשפ"א )עמ' הדלקת המנורה ]הרב משה נוטוביץ שליט"א[ 

 בית מדרש ללימודי הלכה שבט הלוי, תשע"ח  הלכתא כשמואל

 תשע"ג ', ב חלק המועדים זיו    תשע"ג   ',א חלק המועדים זיו    מערכות והערות בעניני חנוכה

 חנוכה תשע"ז   עמ'( 112)עיטורי מרדכי 

 תשע"ח  (עמ' 32) []מבית דרשולקראת שבת מלכתא 

 לכה, חנוכה ות ההבנתיב פסקים והנהגות מרבותינו זצ"ל 

 איגוד בני התורה דורשי ה', תשע"ג     עמ'( 36) קובץ שיחות ומאמרים  -מפיהם ומפי כתבם 

 תשע"ח עמ'(  169)הלכות חנוכה  -קונטרס שמן המור 

 "ח תשע   תשע"ז   שיחות רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א  -הפרשה ליון באר יג

 תשע"ח   עמ'( 94)ימי החנוכה בהלכה ובאגדה  

 תשס"ט    תשע"ג    תשע"ד    תשע"ה   שיעורי הרב ברוך רוזנבלום
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 ' 'יקרא דאורייתא''  ספרדחנוכה' מתוך הקונטרס 'מילין 

 תשע"ה חנוכה, החינוך יסודות   מנהגי חנוכה בקהילות שונות

 המצוות בפרשה, תשע"ז כה ים בהלכות חנונידונים הלכתי

 תשע"ו       עומקא דפרשא, חנוכה תשע"ג    עומקא דפרשא, חנוכה תשע"ד    )שונים(עניני חנוכה 

 חנוכה, תשע"ז   עמ' מתורת הרצ"א מדינוב זצ"ל[  30]מעינות בני יששכר 

 תש"פ   הרש"ז דרוק, תשע"ח  הלכות מעשיות לבחור ישיבה  -הלכות בן ישיבה 

 שואלין ודורשין, תשפ"א הדלקת נר חנוכה לבחור ישיבה 

תשע"ט     תשע"ט )א(  "ח )ח"ב( תשע   תשע"ח )ח"א(    ע"ושמעתא עמיקתא, תשהלכות מצויות לחנוכה    

 תשפ"א )א(     ב( תש"פ  )א( פ תש"  )ב(

 תשע"ז     יתרון דעת, תשע"ו   [קרית בעלזא ירושלים -]חברת יגדיל תורה  הלכות חנוכה 

בשבת,   ]זמן הדלקת נר חנוכה, במוצאי שבת, מקום הדלקה לבחורי ישיבות, דמי חנוכה  עניני חנוכה

בבית כנסת שיש בו כמה חדרים, מנחה בערב שבת קודם נר חנוכה או תפילה בציבור, הדלקה בתפילת 

ר  בא  ר שיעורים, הדלקה לנמצא בבידוד, במלונית קורונה, הדלקת נר חנוכה במניני חצרות[ערבית בחד

 (נג עמ'התורה, תשפ"א )

חנוכה   בעניני  וליקוטים  ביאורים  בעיחידושים  חינוך  שליט"א,  קנייבסקי  הגר"ח  קר  ]תשובות 

, וחינוך במהדרין, חינוך במהדרין מן המהדרין, קטן שיש לו בית, האם קטן יכול להוציא גדול,  המצוה

קטן שהגיע לחינוך, כל אחד מדליק נר, אכסנאי שאשתו מדלקת עליו, מאי חנוכה, על ניסיך שבכל יום  

רח מבני  שכנז ואועמנו, התחדשות אורה של תורה בזמנו, הידור נר לכל אחד מבני הבית, מארח מבני א

ספרד, בחורי ישיבה בפנימיה, האם בעל הית צריך להדליק ראשון, קטן שהגדיל בחנוכה. נוסח הברכות, 

ומתפלל כעת מנחה יאמר על הניסים במנחה,   נר חנוכה באם הוא חלק מדיני היום, הדליק בערב שבת

חנוכה נר  בהדלקת  נשים  בחנוכה,  מלאכה  בעשיית  נשים  בחנוכה,  השמחה  בדין  נשים  מהדרין,  ,  חיוב 

חנוכה   לנר  כסותו  מוכר  גברים,  מוציאות  נשים  הכרה,  במהלך  על    –הודאה  אמירת  ניסא,  פרסומי 

התורה   קריאת  בחנוכה,  הלל  באמירת  נשים  בחנוכההניסים,  בחנוכה  ,והפטרה  שחל  דר"ח  , קריאת 

, הנס  לים עלאין מתפל,  הנס  אין סומכין על,  נסים  דיני מעשה,  הדלקת נר חנוכה בשמן זית של שביעית

מוקף  ,  גדול  תמו של כהןוח  ,  מלכות בית חשמונאי,  חנוכה במדרשי החנוכה,  אין נהנים ממעשה נסים

ביאורים ב"הנרות ,  הנסים"  נר ה' ביאורים ב"על,  מי החנוכה במשך הדורותי  ,  שנה  חנוכה בכל,  במצוות

באור  שראל גולדברג שליט"א[  ב י]הר  ["יוכוסיאורים ב"מגילת אנט, בביאורים ב"מעוז צור",  הללו"

 פניך, תשפ"א )קצ עמ'(

 מעינות מהרצ"א, תשע"ד נר חנוכה מדרבנן או למעלה מכך  

 תשפ"א   תשע"ח   הרב מרדכי בונם זילברברג שליט"א, תשע"ז   כה חנו דיני

זצ"ל   הגר"ש דבליצקי  הפתח מצד דל]ה  בחנוכהלקט מהנהגות  בחלל  ביתו  פתח  על  חנוכה  נר  יק 

בית   בקדמת  השמש  החנוכיה,  בית  בתוך  מתכת  פס  על  הנרות  ימין,  מצד  החצר  בפתח  וכן  שמאל, 

לאכילה,   זית הראוי  חנוכיה, שמן  בכל  מן השוק  רגל  עד שתכלה  רב  הניח שמן  העיקרי  בנר  החנוכיה, 

הדלקה,   קודם  ידים  נטילת  גפן,  מצמר  בפפתילות  הבהדלקה  החצר  של תח  רע  ריח  יהיה  שלא  קפיד 

נר  תחילה  מדליק  ומדליק,   כהגר"א  ברכות ההדלקה בשקיעה  ע"י שעוה, מברך  הנרות  הזבל, מדליק 

עיקרי הסמוך לפתח, מקפיד שלא יסתירו את החנוכיה לעוברים ברחוב, מברך בפתח החצר: 'להדליק 
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בפת להדליק  נכנס  הנרות,  וסופר  מדליק  חנוכה',  אנר  ביתו,  הנרותח  שניה,   ומר  הדלקה  אחר  הללו 

לשקיעה,  קודם  דק  מ'  לסיימו  פנאי  יש  אם  רק  שבת  ובערב  צור,  מעוז  שר  הנרות,  על  מצביע  הנוסח, 

אחר   דק  צו  מדליק  במוצ"ש  בשבת,  לאמרו  ואין  בקשה  הוא  זרוע  חשוף  צור,  מעוז  שר  לא  בשבת 

ת בותיקין מדליקים  לפני שחריית הכנסת  השקיעה, מדליק נרות חנוכה בפתח החצר ואח"כ מבדיל, בב

לראב"ד,  דמקדש  דומאי  ידליק  שכהן  מהדר  הנוסף,  מהנר  מתחילים  דרום,  בצד  שלחן  על  חנוכיה 

וממתין עד ישתבח ואם אין כהן ידליק ישראל, מדליק בנרות שעוה, בערב שבת נרות גדולים שידלקו גם  

בינה, בסעודה בימי החול  כל בוקר גג לאכול בבשבת, ומכינים נרות למוצ"ש, דיוקים בעל הניסים, נוה 

בחצר   שורף  והפתילות  השמן  מותר  מצוה,  סעודת  להחשיב  צור  ממעוז  אחד  ופרק  קיא  מזמור  אומר 

   הנהגות מורינו הגר"ש דבליצקי זצ"ל, תש"פביתו[ 

]בקצרה: לימוד ואכילה קודם הדלקה, שיעור זמן ההדלקה, המדליק אחר ה  לימי חנוכקובץ הלכות  

ההדלקה,   בזמן  מלאכה  עשיית  בהדלקה,  טעות  הכנסת,  בית  הדלקת  הנרות,  העמדת  השמן,  הזמן, 

כיבוי,  נרות,  טלטול  גבוהה,  בקומה  הדר  לנר,  מנר  הדלקה  שכבו,  נרות  השמש,  הנרות,  באור  שימוש 

ברכ מוקדמת,  הרואה,  הדלקה  לשבת  מביתהנוסע  שבת[ו,  ת  במוצאי  שבת,  בערב  הדלקה  הלכה    זמן 

 סדורה, תשפ"א  

]בהרחבה: אכילה ולימוד קודם ההדלקה, ברכות ההדלקה, עניית אמן או  קובץ הלכות לימי חנוכה  

שבת, עשיית מלאכה לאור הנרות, כמות השמן, טעות בהדלקה, ברכת    דיבור, הדלקה ע"י שליח, בערב

ה נר חנוכה בארץ ישראל, הנחת חנוכיה על סורג או מעקה מבחוץ, הרואה, הנמצא בחו"ל ואשתו מדליק

 שפ"א  הלכה סדורה, ת תפילות, מאכלי חנוכה[

, תפילות וקריאות התורה  , הלכות חנוכה,  ערב חנוכה וחודש כסלו ]מאי חנוכה,  הלכות ומנהגי חנוכה   

, תילות, פשמנים ונרות ,  נרותהחייבים בהדלקת  ,  מצוות הדלקת נרות,  מנהגי שבת חנוכה,  מנהגי חנוכה

שהחנוכיה השמן,  ההדלקה,  יעור  ההדלקה,  מקום  ה,  ההדלקה,  הברכות,  זמן  לאור  שתמשות  איסור 

 תשפ"א )מד עמ'(   עמ'(  40מנחת שאול, תש"פ ) [יירי השמנים והפתילות, שהשמש, נרות החנוכיה

ח בתיבת    נוכההלכות  לבית  מחוץ  המדליק  לאכילה,  מיוחד  שאינו  למאור  זית  שמן  ההדלקה,  ]זמן 

 דברי הלכה, תשע"ז  זכוכית, נוסח הברכות[

ונה, סדר ההדלקה,  ]נוכחות בני הבית בהדלקה, שומע כע  הלכות חנוכה וסדר הדלקת נרות חנוכה

והדליק, ואינ  שכח ברך  ב', אינו רואה  ביום  נועם, שהחיינו ברכת הרואה,  ויהי  ו מדליק,  הנרות הללו, 

דין בית לחיוב הדלקה, רחוב העיר, רכבת, אניה,  גויים,  נרות חנוכה, בעיר של  איסור מלאכה, ראיית 

קה פתח חצר או פתח הבית, בית  חנות, הדלקה בפנים, מעיקר הדין, בשעת הסכנה, כיום, מקום ההדל

י אינו  בהם  מקרים  קטן,  מהדרין,  שלחיות,  וביתו,  איש  נר  מרפסת,  חלון,  בעל משותף,  בהדלקת  וצא 

הבית, מי ידליק ראשון, אשה נשואה, בחורה, אלמנה, אשה עם בנות, כבתה אין זקוק לה, מזיד, הדלקה 

מינוי שליחות, אכס ע"י שליח, ברכה,  קבוע, משרת,  בשעה מאוחרת, הדלקה  יתום, אורח  נאי, מאמץ 

בבי עליו  באורח, השתתפות, מדליקים  אחד בברכה, מהדרין  בבית  להפרד מהדלקת  שתי הדלקות  תו, 

אשתו, בחור בישיבה קטנה, בישיבה גדולה, מקום הדלקה בישיבה, מתארח בחנוכה, אוכל סעודה בבית  

אכיל במקום  הדלקה  ההדלקה,  אחר  מיד  חברו  מבית  יוצא  בבית  חברו,  הדלקה  הרואה,  ברכת  ה, 

א הבית  על  הדלקה  מצוות  שלם,  הלל  הניסים,  על  חנוכה,  לשבת  הנוסע  ברכות,  האדם,  הכנסת,  על  ו 

בבית  שהחיינו  שרך  היום,  על  או  חנוכה  נר  על  שהחיינו  מהדרין,  תקנת  תושבות,  אחד,  ליום  אורח 

שו"ת   חמותה,  בבית  כלה  הברכות,  אמירת  בסדר  הראשונים  דעות  קנייבסקי  הכנסת,  הגר"ח  מדברי 

 תש"פ )שס עמ'(   עיטורי מרדכי, תש"פ )שיט עמ'(   שליט"א, כולל ערב[ 

חנוכה בהלכות  המצוי   הערות  בשמן  נידונים  חנוכה,  לנרות  כלי  תורת  שבת,  בערב  השמש  ]הדלקת 

הנוהגים להדליק בצאת הכוכבים אם יתפלל ערבית קודם, בשיעורא דעד בנרות חנוכה,    -בזמנינו, לכם  
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שתכלה רגל מן השוק, אינו יכול להדליק בזמנו מה יעשה, למעלה מכ' אמה, אם מחויב אדם לקנות בית  

העמדת פחות מכ' אמה,   חנוכה,  בנרות  ולהיתר  לאיסור  בסיס  ביתו שלא בשעת הסכנה,  בתוך  הדליק 

    אספקלריא, תש"פ )עמ' עה(  המנורה בבית הכנסת[

רט לדעת הגר"ש ובפ  -קובץ שאלות ותשובות בעניני חנוכה כשיטת הפסיקה של חכמי מרוקו  

תונה, ]זמן הדלקת נרות חנוכה לאברכים, הדלקת נרות חנוכה כאשר נוסעים בערב לחמשאש זצ"ל   

הדלקת נרות לחיילים, היכן ידליק חתן המתחתן בתוך ימי החנוכה, כיוון הדלקת נרות החנוכיה, ברכה 

ת נרות חנוכה לבנות על הדלקת נרות מפלג  המנחה, ברך שהחיינו בבית הכנסת בלילה הראשון, הדלק

לקת נרות לגרים מחוץ לביתן, בירור במהותה של ברכת 'שעשה נסים', פירוש המושג 'זאת חנוכה', הד

בקומה גבוהה, שכח לברך שהחיינו בעת ההדלקה, הדלקת נרות כשבני הבית ישנים, בקור בבית עלמין 

ברכת נוסח  חשמלית,  בחנוכיה  חנוכה  נרות  על הדלקת  ברכה  חנוכה,  נרות    בערב  הדלקת  נר,  להדליק 

הזכר הנרות,  הדלקת  בעת  ובקשות  תפילות  הסוהר,  בבית  השוהה  נשוי  לאדם  החג  חנוכה  ניסי  ת 

בתפילה, היכן ידליק אדם שנוסע להתארח בשבת חנוכה, גדר הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת, צירוף  

אצל   שנמצא  נשוי  בן  הכנסת,  בבית  חנוכה  נרות  בהדלקת  מניין  להשלמת  ההדלקה  נשים  בעת  הוריו 

מלון, מקום    וחוזר לאחר מכן לביתו, ברכה בהדלקת חנוכיה חשמלית בבית הכנסת, הדלקת נרות בבית 

 חנוכה, תשע"ו )לא עמ'( האכילה[

 , בישול ואפיה בזמן נר חנוכה  ,פנים חדשות  ,חנוכה ימי שמחה]   קניבסקי שליט"אהגר"ח  תשובות  

הדלקת   ,ביהכנ"ס חצי שעה בנר ,קטן בהדלקת ביהכנ"ס ,נר חנוכה במטוס ,גדר נר חנוכה ,עוסק בהידור

, פרסומי ניסא לגוים,  בית למעלה מכ'  ,חנוכה  מצוה בו בנר  ,ברכה בנר חנוכה בכותל  ,נר חנוכה שחרית

חנוכה לנר  ההורים  הוטב  כלי,  להעיר  חנשלא  לנר  הנאה,  וכהל  באיסורי  חנוכה  תחת ,  נר  שהונח  שמן 

 ( כהאור מרדכי, תשפ"א  )עמ'  [המטה

]יש לו רק שמונה נרות לכל ימי החנוכה, האם   תשובות הגר"ח קנייבסקי שליט"א בעניני חנוכה

ו למטה מג', ידליק בחלון ם נר במקום אחר בחנוכיה להיכר, להדליק למעלה מי' טפחים אידליק בכל יו

דרומי או צפוני, גובה החנוכיה בבית הכנסת, בית כנסת שבו כמה חדרי תפילה, פתח מצד אחד וחלון 

, דין חשד, לא הספיק להדליק נר שלישי וכבה השני, אשה במלוןמצד שני, שני חלונות משני רוחות לגבי  

הא הללו',  'הנרות  אמירת  הבית,  מבעל  ברכות  השומע  שגרמה  אכסנאי  בנזקין  משתתף  אכסנאי  ם 

החנוכיה, לישון בבית יחידי עם חנוכיה דולקת, הדלקת חנוכיה בשמן תרומה, שכח לומר בתפילה על  

חנוכה, השתמשות בנר חנוכה שהדליק קטן, ברכת הרואה אחר   הניסים, נפלה המזוזה לפני הדלקת נר

ת, מפלג המנחה, הדלקת נר חנוכה לבחורי צי שעה, על נרות ההידור, על נר של קטן, על נר של בית כנס ח

ישיבה, הדלקה בארון זכוכית שבשעת ההדלקה אינו יכול לעמוד ברוח, שמן זית תחת המיטה, טבילת 

להצטלם  לשביל, הטס במטוס, זמן הדלקה בערב שבת, טעות בראש חודש,  כוסיות זכוכית, בית הפונה  

לפנ לאכילה  שומר  מרתף,  בקומת  הגר  החנוכיה,  רקע  הדלקה על  הכשר,  ללא  שמן  הדלקת  הדלקה,  י 

גג יכולים להדליק בדירה, נר מנגן, מעקה ונר חנוכה מה קודם, הדלקה   במוצאי שבת, הדרים בעליית 

ת בחוץ, ם שאין הולכי דרכים היכן ידליק, במקומות שיש רוחות גדולומפני החשד, במקומות מושלגי

 )ל' עמ'(  גם אני אודך, תש"פטעה במנין הנרות[ 

טעמים    -חנוכה   מנהגים  ההדלקה,הלכות  מצוות  חנוכה,  מאי  חנוכה,  נרות  הדלקת  סדר    ]סדר 

מקום הדלקה, שימוש בנרות חנוכה, מקום  ההדלקה, סדר הברכות, שבת חנוכה, הדלקה בבית הכנסת,  

, דינים השייכים להדלקה, השמנים, הפתילות,  על הניסים, התפילות, הלל וסדר  הדלקה לבחורי ישיבה

וגימטרי רמזים  תיבות  בראשי  חנוכה  חנוכה,  ומנהגי  חנוכה  ומאכלי  סעודות  תורה,  אות,  קריאת 

   לב המועדים, תש"פ )פז עמ'(מילואים[ 
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דין המהדרין מן חנוכה בהלכה   ובית',  'בית  כל  הגוף או חובת בית, מצוותה שיהיה  ]נר חנוכה חובת 

ואחד מבני הבית, חינוך קטן במהדרין, האם קטן חייב לקיים מצוה בכל פרטיה,   לכל אחד  המהדרין 

קה בשליח עכו"ם, אשתו מדלקת עליו בנר חנוכה ובנר שבת, האם יכול להפקיע הדלקת בר חיובא, הדל

דלקת אשתו, הדלקה במקומות שונים מפני החשד, גדר ברכת 'שעשה ניסים', הדלקה בברכה  עצמו מה

יכול לברך בזמן שהנרות דולקים, הדלקה אחר שתכלה רגל מן  יהודים, שכח לברך אם  במקום שאין 

ידי חובה   נר חנוכה מפני החשד, תשמישי מצוה לשנותה למצוה  השוק, לצאת  בנרות ביהכ"נ, הדלקת 

, מעלין בקודש, חזקה של מצוה, פטור אונן מנר חנוכה, נר חנוכה בשמן שביעית, ברכות  פחותה ממנה

והדלקת נ"ח בעמידה, חיוב עמידה במצוות בברכה או גם בעשיה, ימי הלל והודאה,  ברכה בעושה מצוה  

על העיטור דקטן שהגיע לחינוך יכול להדליק, הדלקת נ"ח בלא ידיעת הבעלים, זמן לאחרים, שיטת ב

 אבני שי, תש"פ )חלק ב' רמג עמ'( רכה במצות מעקה[ הב

חיפה,  -היכל התורה-ן איגריקובץ מרפסליקוט מחידושי רבותינו מאורי החסידות בסוגיא דחנוכה   

 תש"פ )עמ' קב(

]עוסק במצוה פטור מן המצוה,   ? האם חייב אדם לתת צדקה לעני בזמן שהוא מדליק נרות חנוכה

ה קבורת  במצות  עוסק  דאורייתא,  ממצוה  פטור  האם  דרבנן  במצוה  מצוה  עוסק  מול  מצוה  ספק  מת, 

 עשר עטרות, תש"פ  ודאית, מצוה דרבנן היום או מצוה דאורייתא מחר[

תורה   ללומדי  חנוכה  מעות  השמש  מנהג איסוף  ל''ו  גיד   -]ויזרח  חנוכה,  לנרות  רמז  וישלח  פרשת 

אספקלריא, תשפ"א    ולתרץ רמב"ם[מכי תורה, תומך תורה בשמים ידע גם להרביץ תורה  הנשה רמז לתו

 )עמ' קמב(

מדליק נר חנוכה האם פטור לתת צדקה לעני, מצווה דרבנן האם נחשבת דאורייתא מכוח 'לא  

]עוסק במצווה מדרבנן האם פטור רת המת האם ה]העוסק בקבו  תסור' וא פטור ממצווה דאורייתא[ 

פי סימנים היא ממצ על  פי עדים היא מצוה דאורייתא, השבת אבדה  על  ווה דאורייתא, השבת אבדה 

דרבנן, במודר הנאה, עוסק במצוה ופוטר עצמו ממצוה שקבוע לה זמן, העוסק בספק מצה האם חייב 

   עשר עטרות, תשפ"א בודאי מצוה[

]מקום ההדלקה, הדלקה מפני החשד, במה מדליקין, מנין הנרות, זמן הדלקת הנרות, סדר  דיני חנוכה  

חנוכה,  והדלקת השמש, שבת  חנוכה  הנאה מנר  עושה מצוה, איסור  ההדלקה, סדר הברכות, הדלקה 

חולים,מ בבית  השוהה  יולדת  לביתו,  מחוץ  נוסע  בחנוכה,  אכסנאי  חנוכה,  שהגדיל,   וצ"ש  קטן  חתן, 

קדום   ולימוד  אכילה  איסור  בישיבה,  הדלקה  הכנסת,  בבית  הדלקה  לנשים,  מלאכה  עשיית  איסור 

ההדלקה, אמירת הלל ועל הניסים, קריאת התורה,  סופגניה, דמי חנוכה, זאת חנוכה, שריפת הפתילות[ 

 הגרב"מ זילברברג שליט"א, תש"פ 

]נר שבת גבוה מעשרים אמה, הדלקת נשים, זמן הדלקת   צ"למרן מהרי"ל דיסקין ז  -עניני חנוכה  

 מה טובו אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ' כא(  -קובץ תורני  נרות חנוכה במוצאי שבת[

]אשה שברכה על הדלקת נר שבת קודם    אלישיב זצ "להגרי"ש מרן  -שאלות קצרות בדיני חנוכה  

שעה אינו מוקצה למצווה, בר מצווה בחנוכה הדלקת נר חנוכה, להתנות על השמן שאם יכבה תוך חצי  

 ( למה טובו אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ'   -קובץ תורני  יק נר בצאת הכוכבים[ ידל

כיפור קטן, תענית    ם]יוהגאון רבי שריה דבליצקי זצ"ל    -פסקים דינים ומנהגים לימי החנוכה  

ושתי אכילה  חנוכה,  ערב  הד חתן  לפני  ומלאכה  אכילה  ההדלקה,  קודם  בנסיעה  לנשים,  ה  לקטן,  לקה 

מלאכה לנשים בזמן ההדלקה, במה מדליקין, חנוכיה בה הקנים מופרדים אך הכוסות צמודים, ניקוי 

גבאי צדקה   לימוד קודם ההדלקה,  בכוס שאינה טבולה,  לילה, הדלקה  בכל  נרות  כוסות  לעניים  לתת 
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שע המצופות  פתילות  מהמהדרין,  בביתו  אחר  שאין  באונן  חנוכה  נר  הדלקת  הדלקה ווה,  החשד,  פני 

פתח  או  הבית  פתח  בפתח,  הדלקה  מקום  גוים,  בין  ניסא  פרסומי  ניסא,  פרסומי  מעט  בו  שיש  בפתח 

ות הרבים, החצר, כשהבית רחוק עשרים אמה אופקי מרשות הרבים, כשהבית נמוך עשרים אמה מרש

חלון והתריס היה  נה או חלון הסלון, חלון שאינו שקוף, הדליק במקום הדלקה בחלון, חלון של חדר שי

בבית   גבוהה,  בקומה  בחלון  בחלון,  הדלקה  סדר  מרפסת,  מעקה  על  הכסא,  בית  בחלון  הדלקה  מוגף, 

ית חולים ובעלה מלון, במקום שהרוח מצויה, בחלון מרתף, בחנות שאוכל בה שתי סעודות, יולדת בב

בבית כל החנוכה,  ם השינה, בעל היוצא בהדלקת אשתו אף אם אינו  מתארח במקום אחר יקנו לו מקו

העוז אכסנאי  שעות,  הפרשי  וקיימים  בישראל  ובעלה  בחו"ל  הדלקת   באשה  אחר  מייד  אכסנייתו  את 

עם הדרה  אלמנה  אחרים,  אצל  משפחתו  עם  מתארח  תושבות,  בחנוכה,  דירה  עובר  זוג    הנרות,  בניה, 

יום, זמן ההדלקה בישיבה, בישיבה ספרדית, תכלה רגל מן השוק כ  פרוד, בחור ישיבה הלן בביתו, הלן

כאביו או יכול לשנות, נער שנעשה בר מצוה בחנוכה ידליק בשקיעה או צאת הכוכבים, וברכת שהחיינו,  

אחר   או  המנחה  פלג  אחר  הדלקה  בברכה,  להדליק  יכול  מתי  עד  מלהדליק  מצאת  איחר  שעה  חצי 

תה מאוחר, חוזר ת ההדלקה, זמן הדלקה בליל טבילה, כשחוזר הביהכוכבים, כשאשתו אינה בבית בשע

ברכה   בין  הללו  הנרות  באמירת  הפסק  בעמידה,  ההדלקה  ברכות  ישנים,  והם  הוריו  לבית  מאוחר 

ת שהחיינו להדלקה, ברך ונשפך השמן קודם שהדליק, לענות אמן על ברכת חברו באמצע ההדלקה, ברכ

מיותר, כבתה בחול ביד ימין, שמש לכל בני הבית, טעה והדליק נר  על חנוכיה חדשה בלילה שני, הדלקה  

קודם צאת הכוכבים ידליק שוב, לא להזיז חנוכיה שכבו נרותיה תוך הזמן מפני החשד, ברכות הרואה 

הרו ברכת  בביתו,  עליו  כשמדליקים  ניסים  שעשה  ברכת  חנוכה,  נר  הדלקת  הידור, לפני  נרות  על  אה 

בבית הכנסת, מקום    ברכות הרואה על נרות בית הכנסת, מקום הדלקה  ברכות הרואה אחר חצי שעה,

עמידת המדליק בבית הכנסת, זמן הדלקה בבית הכנסת, כשיש כמה מנינים, בשטיבלך, בפרוזדור בית  

כנסת שאין בו מנחה  הכנסת, בעזרת נשים, כשעוזבים את  בית הכנסת מיד בתום מנחה, הדלקה בבית  

עוערבית, כיבוי הנרות אחר   "י קטן, ברכת ההדלקה עזיבת הקהל, הדלקה בבית הכנסת כשאין מנין, 

בבית הכנסת, כשלא הדליקו בו ביום א' האם יברכו שהחיינו למחרת, אמירת הנרות הללו בבית כנסת,  

שנש בשמן  השתמשות  ריח,  המפיצים  חנוכה  נרות  החנוכה,  נרות  לאור  להתפילה  למחרת דל אר  קה 

אומר קדיש תתקבל אחר הלל   נרות, מותר השמן לכיור, אבל כש"ץ, מיבעיקר הנר, שימוש בכוסיות ה

הלל   חיוב  הלל,  תתקבל אחר שחרית קודם  קדיש  ואמר  בבית האבל, טעה ש"ץ  הלל  ש"ץ,  כשהחליפו 

ומרים ח"ק בש"ח  בנשים, טעות בקריאת התורה, החליף על הניסים של פורים החנוכה, על איזה ספר א

חנוכה, שבת  בערב  מנחה  מדליק  חנוכה,  במה  אמירת  חנוכה,  שבת  בערב  הדלקה  על  זמן  חנוכה  נר  ין, 

שלחן שבת האם הוא מוקצה, מקום הדלקה לנוסע לשבת וחוזר במוצאי שבת, כשמקום אכילתו בשבת 

טיר, הליכה במקום אחד והשינה במקום אחר, זמן הדלקה במוצאי שבת, ברכת החודש עם ס"ת של מפ

  (לזמה טובו אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ'  -קובץ תורני  לבית קברות[ 

חנוכה   בעניני  זצ"ל  -פסקים  גרינבלט  אפרים  רבי  הטס    הגאון  בית,  חסר  ודורשין,  ]שואלין 

ך הדלקה בקטן, קטן שהגדיל במטוס, הדלקה ע"י גוי, הדלקה בנר שאינו שלו, כיבוי אחר חצי שעה, חינו

בית הכנסת ע"י בחנוכה, אכילה קודם הדלקה לקטן ולאשה, ברכת הרואה על נר של קטן, הדלקת נר  

הפעלת מכונת לחנוכיה,  הוטבלו  בכוסיות שלא  ואפיה   קטן, שימוש  בישול  נרות,  בזמן הדלקת  כביסה 

מה טובו    -קובץ תורני  נר חנוכה[  בזמן הדלקת נרות, רצה בברכת המזון בשבת חנוכה, נר שבת עדיף על  

  סב(אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ' 

]טיגון סופגניות בזמן הדלקת נרות, מלאכה ע"י  יין ]משנה הלכות[ זצ"ל הגאון רבי מנשה קלפסקי 

בית   חסר  נרות,  הדלקת  בזמן  ישיבה גברים  בחור  הנרות,  ליד  לשהות  הרואה,  ברכת  בשוק,  הדלקה 

נר חנוכה בחלון לאו דוקא בימין,    ספרדי, אשה בחו"ל שבעלה מדליק בביתם בהפרשי שעות, הדלקת 

הראשון בחדר  בביית  מרפסת   הדלקה  של  מעקה  על  הדלקה  האוכל,  חדר  בחלון  הדלקה  מהכניסה, 

בביתו, הנוסע לשבת חנוכה לבית הוריו וחוזר  במוצאי  שאינה מקורה, האוכל בשבת בבית הוריו וישן  
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וריו, גובה נר חנוכה מהיכן נמדד, טפח הסמוך שבת, יולדת הנמצאת בבית חולים ובעלה מדליק בבית ה

מימין לפתח, פרסומי ניסא או מסובב במצוות, בית כנסת גדול שיש בו חדרי  לפתח, כשאחד כבר הדליק  

נר חנוכה   נוספים, הדלקת  פות, הדלקה בשני פתחים בחוץ מפני החשד, תלמיד יבמסיבות ואסתפילה 

זמן   והגיע  חנוכה  שבת  בערב  מנחה  שכח  בחנוכה,  שהגדיל  קטן  בביתו,  וישן  בישיבה  האוכל  ישיבה 

בת והתפלל מנחה אחר הדלקה ללא על הניסים, זמן הדלקה כשל אביו, המתנה ההדלקה, א' דחנוכה בש

ן או ע"י שליח בזמן, מנין מאוחר לערבית בבית כנסת מתי ידליקו  לבוא האשה, הדלקה בעצמו שלא בזמ

המת ההדלקה,  זמן  קודם  נשים  מלאכת  אשה נרות,  הדלקה,  קודם  לאכול  יכול  האם  בדרך  עכב 

לא כיון לצאת, שמן הראוי להדלקה, שמן שהיה תחת המיטה, בעלות על שהדליקה במקום בעלה והוא  

דלקת נר חנוכה בחשמל, פתיל צף שבראשו שעוה, תנאי על שמן ההדלקה, הטבלת כוסיות לחנוכיה, ה

ית הכנסת, ברכת הרואה על נר שהודלק מפני השמן אם יכבה תוך חצי שעה, ברכת הרואה על נרות ב

לק למעלה מחצי שעה, ברכת הרואה על הדלקת קטן, אבל בהדלקת נר החשד, ברכת הרואה על נר שד 

   (סהמה טובו אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ'  -קובץ תורני    ובמסיבת חנוכה של אדמו"ר[

יום אחד בבית חברו,   כות חנוכהפסקי הגאון רבי חיים פינחס שיינברג זצוק"ל בהל ]המתארח 

בזמנה בחנוכה, הדלקה  חנוכה במקום אחר, קטן שהגדיל  בזמנה   המתארח בשבת  או שלא  ע"י שליח 

  (סחמה טובו אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ'  -קובץ תורני   בעצמו[

חנוכה   בעניני  זצ"ל]שו"ת  פיינהנדלר  פסח  ישראל  רבי  ללא [  הגאון  חצר  בפתח  חנוכה  נר  ]הנחת 

פ עליון,  עשרהמשקוף  בגובה  אינן  שמחיצותיה  החצר  שרשרת   תח  הפתח,  מן  טפח  במרחק  טפחים, 

על מעקה, תולה  או  על כסא  חנוכיה במרפסת  לפתח, הדלקת  טפח הסמוך  בתוך  חנוכיות שהראשונה 

אינו  מדוע  בחנוכה  משומש  חרס  מר  למרפסת,  שנפתח  בפתח  למרפסת,  מחוץ  או  לחלון  מחוץ  חנוכיה 

   (עומה טובו אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ'  -קובץ תורני  [מהודר מחמת שנעשית בו מצוה 

יש מעלה לאכסנאי שידליק בעצמו, בעניני חנוכה  תשובות מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א   ]האם 

ך שוב, נר חנוכה ומזוזה מה קודם, ריקודים יבר  הדליק בטעות בחנוכיית חברו וחזר והדליק בשלו האם

לאבל, לימוד הלכות חנוכה קודם הבדלה, ברך  במוצאי שבת על נרות חנוכה קודם שהבדיל, להצטלם 

ליד חנוכיה האם היא הנאה האסורה, מעלת זמן זית, ברכת הרואה על נר חנוכה שהדליק אדם ונפטר, 

ה בשבת  סביבות  האם  החנוכה,  נרות  ליד  משינה  הוא וא  האם  לשמירה  חנוכה  נרות  מטבע  וקצה, 

יבחר[ יכול לקיים הדלקה רק באחד הימים איזה  על הניסים של חנוכה בפורים,  קובץ      מוקצה, אמר 

    (פהמה טובו אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ'  -תורני 

חנוכהברן רבינו הגר"ח קניבסקי שליט"א  עם משו"ת   הזית    עניני  עלי  ודורשין, מדוע  ]שואלין 

ובבית   בבית  השמן  ואחריה  הפתילה  הנחת  הפתילות,  הכנת  המיטה,  תחת  שמן  מגולה,  שמן  מרים, 

או   מכסף  חנוכיה  החנוכיה,  כוסיות  הטבלת  בהדלקה,  לחינוך  גיל  לבן,  מאב  פתילה  הכנת  הכנסת, 

ביתו בני  לבנות בשמ  הדלקת  האם  לשקיעה,  סמוך  מנחה  חינוך,  בגיל  בנו  או  המצוה  בר  בנו  יקדים  ן, 

צורת הפתח לחצר, מלבוש להדלקת נרות, הדליק ושכח לברך, ברכה על הידור, הפסיק בברכת הרעמים, 

להדליק חלק מהנרות בשמן  ניתן  ליד הנרות, האם  נשפך השמן אחר הברכה קודם ההדלקה, לשהות 

לקה לבנות הרוצות בכך, בברכה, ברכת הרואה על הדלקת קטן, כשהאב מתעכב  , הדוחלק מהם בשעוה

והבנים מדליקים האם הנשים יוצאות, הגיע מאוחר האם יעיר את בני הבית לפרסום הנס, שומע ברכת  

הדלקה בטלפון מאשתו המדליקה בבית, הדלקת אלמנה בביתה, פתילות עבות באור יפה או דקות לזמן  

הדליק בטעות חנוכיית חברו, הדלקת בנים ובנות, הדלקת בנים גדולים ובנים בגיל    שבת,ארוך, חנוכה ו

מה טובו אהליך    -קובץ תורני      חינוך, האם לכבות תאורת חשמל קודם הדלקת נר חנוכה לפרסום הנס[

  (פט' )עמיעקב )ו(, תש"פ 
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בדיני חנוכה   נ"ח]שאלות  להדלקת  בזמן הראוי  ל"ע  לפני לוויה  ולשתות  לאכול  לאשה  , האם מותר 

נ , האם להמתין לאשתו בהדלקת נר חנוכה, הפעלת מכונת כביסה בזמן הדלקת נ"חר חנוכה,  הדלקת 

בשמן   או  בזמן  להדליק  עליה,  בדרך  הבנויה  בשכונה  אמה  מעשרים  למעלה  חנוכה  נר  הראוי הדלקת 

לאכילה, להדליק בשמן של חברו ללא רשותו, מי שלא יהיה בביתו בחנוכה האם יכול להדליק בלילה  

הראשון כל הנרות כבית שמאי, זריקת חפצים על השמש המדליק נר בבית הכנסת, הדלקת נר חנוכה 

רואה  ע"י אשה בעזרת נשים בכותל המערבי, ברכת הרואה בהדלקת נר חנוכה בכותל המערבי, ברכת ה

ימשיך   או  בה  ידליק  האם  חנוכה  באמצע  חדשה  חנוכיה  קיבל  כנסת,  בבית  חנוכה  נר  הדלקת  על 

האם  בחנוכה  שהגדיל  קטן  להדליק,  לחנך קטן  יש  נרות  כמה  החנוכיה,  ביזיון  מול  א'לי  זה  בקודמת, 

קובץ   [הגר"י ליברמן שליט"א]  מברך שהחיינו בשנית, ריבוי סעודות בחנוכה ביום בלילה או בכל יום[

 ( קיטמה טובו אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ'  -תורני 

]בן האוכל וישן אצל אביו, שמן הדולק   הגאון רבי אביגדר נבנצל שליט"א  -   בעניני חנוכהשו"ת  

נר הדלקת  איחור  רב,  זמן  הדולקת  שעוה  או  בנו,  מעט  אצל  והמתארח  אב  ואם,  אב  כבוד  משום  ות 

חנוכיה מצופה זהב או חנוכיה עשויה כסף, יכול להדליק נר חנוכה פעם אחת איזה נר יבחר, ספק אם 

הדליק כבר, טעה והדליק נר נוסף, שכחה להדליק נר שבת ובעלה הדליק נר חנוכה, שרף הפתילות ונגע  

גבי החנוכיה תוך מה טובו    -קובץ תורני      חצי שעה ראשונה, מסיבת חנוכה[  בסכין, לחמם סופגניה על 

 (קלג אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ' 

]כל אחד מדליק למרות שבקידוש האב מוציא את בני ביתו מדין ברוב עם, זמן    פסקי הלכות חנוכה

בחלון  בפני  הדלקההדלקה,   המדליק  במרתף,  הדר  המדרגות,  לחדר  הפרוזדור  בפתח  ישיבה  של  מיה 

לנמצאים  אמה  עשרים  בתוך  אך  לרחוב  אמה  עשרים  מעל  חנוכיה  הרבים,  לרשות  נראה  שאינו 

באוטובוס, הדלקה להידור משיירי שמן עיקר המצוה, לימוד הלכות חנוכה קודם הדלקה, מינה שליח  

ניקוי כוסות זכוכית מהפיח של  והמש  השליחלהדלקת נרות חנוכה   לח יכולים לאכול קודם ההדלקה, 

חנוכה  נרות  מריח  הנאה  מאוחר,  החוזר  בעל  האלמנה,  סבתו  בחנוכיית  המדליק  נכד  אמש,  הדלקת 

החשד,   כיום מפני  הדלקה  בחנוכה,  שהגדיל  קטן  הישיבה,  לתלמידי  חנוכה  נר  ריח, הדלקת  המפיצים 

שע חצי  תוך  בברכה  לעלהדלקה  השה  המתאחר  ות  בעלה,  הדלקת  על  הסומכת  לאשה  אכילה  חר, 

להדלקת נר חנוכה יכול לאכול בדרך, הדלקה ליד מזוזת הפתח, המתארח בשבת חנוכה במקום אחר  

ימנה שליח להדליק בביתו, אכסנאי היוצא בהדלקת בעל הבית אינו חייב לשהות שם אחר ההדלקה,  

הדלקה, אשה בחו"ל יוצאת בהדלקת בעלה גם  זמן השים בהדלקה בבית הכנסת, אי עשיית מלאכה לנ

בהפרשי שעות, הטבלת כוסיות החנוכיה, הגעלת כוסיות החנוכיה קודם לשימוש של חול, חימום מאכל  

בטעות[ נוסף  נר  הדליק  חנוכה,  נורת  שבה  קופסה  שליט"א]  על  אויערבאך  עזריאל  רבי  קובץ    [הגאון 

 ( קמבמה טובו אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ'  -תורני 

]התארח אצל חברו והדליק שם נרות ורוצה לשוב לביתו, אשה הפרודה מבעלה שאלות בעניני חנוכה  

הדר   חתן  חנוכה שכבה,  נר  שליח,  ע"י  חנוכה  נר  שלו, הדלקת  חנוכה  נר  יוצאת בהדלקת  בדירת  האם 

קובץ תורני   [רבי חיים יוסף דוד ווייס שליט"א] באמצע הדלקת נרות של קרא קריאת שמע[נו, נזכר חות

    (קנמה טובו אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ'  -

חנוכה   בהלכות  שליט"  -שו"ת  גבאי  מתתיהו  חב]אכסנאיא  הרב  נר  מה  ,  ומזוזה  חנוכה  נר  רו, 

הבדיל,  ולא  חנוכה  נרות  על  ברך  הדלקה,  קודם  חנוכה  הלכות  ללמוד  בניו,  עם  לאבל  ריקוד  קודם, 

חנוכה, סביבון   נרות  לאור  לישון  לשכב  זית,  חנוכה, הדלקה בשמן  נרות  ליד  להצטלם תמונת מצלמה 

ים של חנוכה בפורים, ר על הניסמוקצה, אמבשבת האם הוא מוקצה, מטבע חנוכה לשמירה האם הוא  

 (יאהמאור, תש"פ )עמ'    יכול להדליק יום אחד[ 
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זצ השחר  אילת  בעל  מרן  במשנת  חנוכה  בעניני  הלכה  אימתי    ל "פניני  בחנוכה  שהגדיל  ]קטן 

ר"ח קריאה יולדת הנמצאת בבית חולים ובעלה בבית הוריו, טעה וקרא בידליק, ברכה על הידור מצוה,  

של חנוכה, עוסק המצוה מול 'תדיר', טעה והקדים בברכת המזון יעלה ויבוא ל'רצה',  עשיית מצוה שוב 

נר חנוכה מה קודם, האם שייך להדליק    בהידור אחר שכבר קיימה מעיקר הדין, נר שבת בכל חדר או 

הבית וכבה הנר, דין   ור חצי שעה יהפוך לנר שבת, אכסנאי השתתף בפרוטה עם בעלחנוכה ולכוון שכעב

בשמן,   בתפילתוברירה  להבדיל  ששכח  ונזכר  במוצש"ק  חנוכה  נרות  הדלקת  על  מחברו בירך  לשמוע   ,

ת, יש לו נרות בצמצום ידליק בכל יום עיקר ברכת המבדיל ולצאת כשומע ועונה, כשלשומע אסור לענו

דליק בנרות שעוה למעלה  ק כמהדרין ויבטח בה', הטבלת כוסיות המשמשות לחנוכיה, ההדין או ידלי

חנוכה   של  שמן  מותר  חציו,  משום  אשו  אמה,  מעשרים  למטה  וירדו  יבערו  והנרות  אמה  מעשרים 

מה טובו אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ'    -קובץ תורני    ]רבי יום טוב זנגר שליט"א[  שנתערב בשמן של היתר[

 (קצה

 אוצר הלכות, תשפ"א   תמצית הלכות לימי החנוכה תשפ"א על פי פסקי השבט הלוי זצ"ל

 אזמרה לשמך, תש"פ הלכות חנוכה למעשה 

 שיעורי הגר"י זנגר שליט"א  הלכות והנהגות לחנוכה  

חנוכה בעניני  וביאורים  המצ  הערות  על  מעבירין  וקידוש-וות  ]אין  חנוכה  בזמן  נר  מלאכה  איסור   ,

מצוה  ביזוי  אחרת,  במדינה  כשנמצא  עליו  מדלקת  אשתו  חנוכה,  בנר  חיציו  משום  אשו  ההדלקה, 

אחיזת הנרות    -בהדלקת נר חרס, גדר מצות נ"ח בחובת הבית, בית כלא, בל תוסיף בנרות חנוכה, ברכה  

נסת, ברכת הרואה על נרות עצמו  ל נרות בית הכברכת הרואה, ע ברכות,בזמן הברכה, מתי יברך ארבע  

לאחר שכבר הדליק,  שהחיינו למי שאין לו אפשרות להדליק ואינו רואה, גזול בנר חנוכה, 'לכם' בנר, 

קטן שהגדיל, מצוה דרבנן,  חיובה בנשים מצד לא תסור, הבדלה ונר חנוכה מי קודם, נר חנוכה במוצ"ש  

במדורה, נר נוסף הידור מצוה דנר חנוכה,   ע אינו יוצא ידי חובההדלקה עושה מצוה, מדוקודם הבדלה,  

הלל לנשים, איסור להשתמש לאורה, השתמשות בנר חנוכה המפיץ ריח או מנגן, זכין לאדם בהדלקת 

בנר חנוכה, צריך להוציא  -חומש'  'מצוה חביבה היא מאוד,    -נר חנוכה   נרות חנוכה, זמן הדלקת נ"ח,  

יותר מחומש ממונו,  א על הפתחים,  ף  חיוב במצוות מפני החשד, חשד בזה"ז בחלונות הבתים,  חזרה 

כבתה החנוכיה האם זקוק לה מפני החשד, נר חשמל באנוס, חתן המתחתן בחנוכה היכן ידליק, וטמאו  

ויום בודאי או בספק, טעות במנין הנרות, מצות ימי חנוכה הכל מצוה אחת או שכל יום  -כל השמנים'  

גר בקומה גבוהה היכן ידליק, עשרים אמה באלכסון מבני רה"ר, כבתה   -מכ' אמה  לה  למע מצוה בפנ"ע,

לה,   זקוק  חנוכה, 'אין  בנר  שיעוריה  מכתת  כתותי  טבולים,  שאינם  בכלים  להדליק  חנוכה,  בנר  כלי' 

ין, מנורת  להודות ולהלל, אף מעשה ההדלקה נכלל בזה, המנהג לשבת ליד הנרות אחר הדלקה, מהדר

סובב במצוות בשעת ההדלקה, נר חנוכה שהזיק מקום ההדלקה,  האם הייתה של ברזל, מהחשמונאים  

הדלקה נר חנוכה במרפסת, חלון, ניחא ליה לאיניש למעבד מצוה בממוניה, נס פך השמן, מדוע הוצרכו  

חיובה בימי   -דה  נתקל בנר חנוכה, נשים ונערות במצות נר חנוכה, סעו  .לנס ולא בטלו את השמן הטמא

מדוהחנו בחנוכה,  שמחה  חלק כה,  הוא  האם  הניסים  על  דיומא,  ספיקא  ימים  תשעה  בחנוכה  אין  ע 

מהתפילה, בכ"ד כסלו, הדלקה בערב שבת, ע"י שליח לאחר שכבר המשלח קיבל שבת, פרסומי ניסא,  

כשהרואה אינו   לבני רה"ר, פרסומי ניסא כשנמצא לבד, פרסומי ניסא כשמקדים ומדליק, פרסומי ניסא

נר חנוכה,  יודע א זה  לעוברי עבירה,   ם  ניסא  לגויים, פרסומי  ניסא  עבור קיום מצוות  פרסומי  צדקה 

בחנוכה, קדימה   או קריאת שמע,  -החנוכה, צדקה  חנוכה  נר   נר  כסותו,  במוכר  נר שבת  או  חנוכה  נר 

ויה  ללו קודש הם, 'רוח מצ'הנרות ה-ללימוד תורה עצמי או הדלקת נר חנוכה של חברו, קדושת הנרות  

הוסיף שמן בנר חנוכה כשיעורו לא יצא ידי   חיינו באשתו מדלקת עליו, שיעור השמן,העשויה לכבות, שה

לנר   קודם  חול  של  נר  גם  האם  תורה,  ביטול  או  חנוכה  נר  להדלקת  שליחות  שביעית,  של  שמן  חובה, 
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חידות קודם,  מה  נ"ח  והדלקת  מעריב  תדיר,  ושאינו  תדיר  לחנוכה[    חנוכה,  משנת  ועיונים  קונטרס 

 חנוכה, תש"פ )קטו עמ'( -המועדים 

חנוכה   זצ"ל  -הלכות  יוסף  הגר"ע  פסקי  פי  סיפור   על  מאכלים,  סעודות,  חנוכה,  ימי  ]מעלת 

ים, חנוכיה  ם, בחורי ישיבה וחיילית, מצוות הדלקה, נשיהנפלאות, צדקה, עשיית מלאכה, הספד ותענ 

ונרות, מספר הנרות, שמנים ופתילות, מיקום החנוכיה, זמן ההדלקה, אכילה ומלאכה קודם ההדלקה,  

תפילת ערבית, שיעור תורה, הדלקה מאוחרת, סדר הברכות, שכח לברך, סדר ההדלקה, אמירת 'הנרות  

ות, שימוש באור  ה מנר חנוכה, כבו הנרם הנחת החנוכיה, הדלקהללו', הדלקה ע"י קטן, הדלקה במקו

חנוכה,   של  בערב שבת, במוצאי שבת, שמיני  הניסים', הדלקה  'על  כנסת, אמירת  בבית  דלקה  הנרות, 

 עידן המועדים, תשע"ב מותר השמן והפתילות[ 

]אמירת לשם יחוד, נר איש     מרדכי אליהו זצ"לי פסקי הראשל"צ הרב  לקט הלכות חנוכה עפ"

מקום   הללו',  'הנרות  אמירת  במשקפת,  חנוכה  נר  ראיית  וחיילים,  ישיבות  בני  הרואה,  ברכת  וביתו, 

ההדלקה, זמן ההדלקה, סדר ההדלקה, הדלקה בחלון, הדלקה בבנין גבוה, הדלקה בערב שבת, מלאכה  

 לקט הלכות חנוכה, תשע"חניסים'[ ההדלקה, אמירת 'על ה אחר

הגר"ע  של  ממשנתו  נפש  לכל  השווה  ובלשון  ברורה  בשפה  חנוכה  ומדרשי  הארות  הלכות, 

שה מצוה ולא  ההדלקה, שמנים ופתילות, הדלקה עו]הלכות חנוכה, הדלקת נר חנוכה, זמן    יוסף זצ"ל

וה הברכות  סדר  חנוכה, הנחה,  שבת  ערב  חנוכה,  לנר  קודם  שבת  נר  השמן,  מותר  אכסנאי,  הדלקה, 

העולמות[ בכל  מאיר  הנרות,  הדלקת  מעלת  החנוכה,  אור  חנוכה,  תפילת  חנוכה,  שבת  סביב    מוצאי 

 )כא עמ'(  "פוכה, תש חנ

־ בן ספרד, שמיעת   הלכות חנוכה ]מדוע לא קבעו סעודה בחנוכה, הדלקת נרות חנוכה לבחור ישיבה 

הישיבה,  שבהיכל  בהדלקה  נ''ח  יד"ח  יוצאים  האם  ספרד,  בן  ישיבה  בבחור  השתתפות  או  הברכות 

מלון של גוים האם   ח בהדלקת ראש הישיבה, הנמצא בביתהדלקה נ"ח לבחור ישיבה בחו"ל,.לצאת יד"

נמצא בחו"ל כגון בארה"ב מה דינו בהדלקת נ''ח, הדלקת   -אשתו מדלקת עליו בתוך ביתו    -חייב בנ''ח  

זמן  בישיבה,  נ''ח  הדלקת  זמן  דמקדש,  דומיא  הוי  נ''ח  הדלקת  האם  אמה,   מעשרים  למטה  נ''ח 

נ' נר השמש  'ח בשוק, או ברכבת או במטוס או בההדלקה לאברכים, האם אפשר להדליק  רכב, הנחת 

וחנוכיה כאשר מדליקים במקום אחד הרבה חנוכיות, במה עשוי נר השמש, לישב אצל    ליד כל חנוכיה

הנרות חצי שעה, לדלג בעל הניסים כדי לומר קדושה עם הציבור, נשפך השמן האם צריך לברך, לימוד 

נ גברא,  הל' חנוכה לפני ההדלקה, האם חיוב  נרות חנוכה, "ח הוי חובת ביתא או חובת  להצטלם מול 

רות חנוכה בנרות שמפיצים ריח טוב, הידור בחנוכיה, הדליק ללא כונה האם יצא יד"ח, האם  להדליק נ

ניסא לגוים ולחילונים, אכילת מאכלי  צריך להדליק נ"ח בכובע וחליפה, גדר הדלקה בציבור, פרסומי 

 ו נרות חנוכה בבית המקדש, למה לא ואלין ודורשין בחנוכה, האם הדליקחלב בחנוכה, האם יש דין ש

  , חנוכה, תש"פ אור יוסף]הרב יוסף אביטבול שליט"א[  עושים בחו"ל ט' ימים חנוכה מספיקא דיומא[   

 שערי יוסף, תש"פ )קה עמ'(  )קה עמ'(

]דיני הברכות, דיני אכסנאי, דיני שיתוף,   פותח שער ללימוד ועיון בסוגיות חנוכה   -עיונים בחנוכה  

ושיעור   זמן ההדלקה, מעלת  דין שליח, מקום ההדלקה, מקום האכילה או השינה, חשד, עקר דירתו, 

וב השקיעה  לפני  הדלקה  ההדלקה[   הפרסום,  סדר  מהדרין,  הכנסת,  בבית  הדלקה  שבת,  ]הרב ערב 

 עיונים בחנוכה, תש"ע )רז עמ'(  חזקיהו יוסף ווייל שליט"א[

הרבים, חלון   ]מקום ההדלקה, בפתח או בחלון הסמוך לרשות הרבים, גדר רשות   א'  -הלכות חנוכה  

לצורכי דירה, הדלקה בחלון עורפי, הדר בקומת  או פתח הבית מה עדיף, פתח החצר שמשתמשים בה  

ה שחלונותיה  קרקע,  דירה  החנוכה,  נרות  את  הדליק  מי  לידיעה  חשיבות  יש  האם  הבית,  בתוך  דליק 
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בפתח הדירה   גבוהים מעשרים אמה, אין לו חלון לרשות הרבים ידליק בפתח הבנין או בביתו, הדלקה

ישיבה[   של  אוכל  בחדר  בישיבות,  הדלקה  ובפנימיה,  המדרגות  לחדר  פריד הפתוחה  עמרם  ]הרב 

  אזמרה לשמך, תשפ"א שליט"א[ 

מלאכה אחר הדלקת נרות, זמן ,  נרות חנוכה  איסור אכילה ומלאכה לפני הדלקת]  ב'  -הלכות חנוכה  

מקום   בהדלקה,  החייבים  ההדלקה,  סדר  מדליקין,  במה  השמן,  כמות  ערבית,  תפילת  ההדלקה, 

   אזמרה לשמך, תשפ"א ההדלקה, שימוש באור הנרות, סדר הדלקת הנרות[

חנוכה, חובת גברא בנר חנוכה, תקנת ה"רואה מברך", האם -]פרסומי ניסא דנר   הוכחנ  -הכי איתמר  

כל שמונת הימים מצוה אחת, ברכה בשליחות להדלקת הנר, הדלקה מפני החשד, הדלקה בבית הכנסת,  

נר  בהדלקת  עכו"ם  ובהלל,  חנוכה  נר  בהדלקת  נשים  חנוכה,  נר  ברכת  שבת,  בערב  חנוכה  נר  הדלקת 

שהחיי הנהגת  ב   נוחנוכה,  לעשייתן,  עובר  לברך  צריך  שהחיינו  האם  המצוה,  על  או  היום  על  חנוכה 

הכי    ]הרב איתמר טעפ שליט"א[  מהרש"ל לברך שהחיינו ביום ב' דחנוכה, שהחיינו על עשיית נר חנוכה[

 מ'(איתמר, תש"פ )סג ע

ברכה על מנהג,    -]'לכם' בנר חנוכה, מדוע מברכים על הדלקת נרות בבית כנסת    שו"ת בהלכות חנוכה

האם יש מצוה שידלקו נרות חנוכה יותר מחצי שעה, האם אשה צריכה לעמוד ליד בעלה בזמן הדלקת  

 המאור )תצח(, תשפ"א )עמ' כב( ]הרב צבי ארי' פריעדמאן שליט"א[ נרות חנוכה[ 

]מצות נר חנוכה, חובת גברא או בית, כבתה אין זקוק לה, מצות  חנוכה    -קונטרס שירת המועדים  

חיו חנוכה,  בנר  חיוב אכסנאי  הנחה,  או  עושה מצוה  חנוכה, הדלקה  נרות  חנוכה, הדלקת  בנר  נשים  ב 

דמצוה, מהדרין בנר חנוכה, מהדרין בנר ו באותו הנס, נרות חנוכה האם הם חפצא  המחייב של אף הן הי 

החשד,   מפני  חנוכה  נר  הדלקת  חנוכה,  בנר  הידור  משליש,  יותר  הוא  חנוכה  בנר  מצוה  הידור  חנוכה, 

בערב שבת, שמנים ופתילות הדלקה בשעת הסכנה על שולחנו, ברכת הרואה בער"ש ובשבת, כבתה נ"ח  

ת חנוכה האם מוכר כסותו, הברכות במצות  בהם, מוכר כסותו בנר חנוכה ושבת, בשב  שאין מדליקים

הדלקת נר חנוכה, ברכת 'שעשה ניסים', קריאת הלל, הלל בר"ח טבת, הזכרת על הניסים בחנוכה, שמן 

]הרב משה פישל  ה דרבנן[   של נס, הטומאה שטימאו היוונים את השמן, ספק טומאה ברה"י בטומא

 שירת המועדים, תש"פ )קמט עמ'(  א[קרויזר שליט"

 

 חנוכה במקדש: 

 

 עשר עטרות, תשע"ח ]קנים מעוגלים או אלכסוניים[צורת המנורה 

 ה " אורות הגבעה, חנוכה תשע   שלא כבהמצות הדלקה בנר מערבי במקדש 

 ה"תשע  חנוכה , עוזר א" הגר    שונה במצות הדלקה במנורת המקדש ובנר חנוכהההשווה ו

 המאור )תצח(, תשפ"א )עמ' מט(  ]הרב יהושע פסטרנק שליט"א[עצים על האש 

במקדש? נרות  הדלקת  מצוות  קיימו  המקדש  בחצר  בהדלקה  בחצרות   האם  נרות  ]והדליקו 

יוסף[  הגיע  דלקה קודם הזמן והכנסה למקדש בקדשך, ה נוסף, קו' הבית  ]הגר"א הזמן, הצורך בשמן 

 המאור )תצח(, תשפ"א )עמ' יד( גניחובסקי זצ"ל[ 

 (צהאוסף גיליונות, תשפ"א )עמ' -הרב אהכן שוורצר שליט"א ]קושיית בית יוסף[ הדלקת נרות במקדש 
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בחנוכה   ימים  ח'  קבעו  מ"ט  יוסף  הבית  תי'  ובביאור  למנורה  קדוש השמן  חיים   רבה] בדיני 

 ( לזאור מרדכי, תשפ"א  )עמ'  [יעקב פילץ שליט"א

וספק טומאה ברשות הרבים טהור?    -יצד נטמאו השמנים? הרי העזרה דינה כרשות הרבים  כ

 רוצים עיון הפרשה, תשפ"א )עמ' קסב( לג תי 

כיצד הדליקו בנר ראשון של חנוכה בימי מתתיהו שחל אותה שנה בשבת לדעת הב"י שהניחו  

חילול שבת[    פחות משיעור הדלקה?  היא  פחותה  בכמות  זצ"ל[ ]הדלקה בשבת  גניחובסקי    ]הגר"א 

 פ"א )עמ' ז( המאור )תצח(, תש

]מידת המנורה היתה ג' לוגין ומחצה, מדוע לא היה כלי מתאים לכך, מדוע לא   חצי לוג לנר המנורה

)תצח(,  ור  המאן שליט"א[  הזכיר רבי במשנה את כלי מחצית הלוג ככלי מידה למנורה[ ]הרב ישראל רובי

 תשפ"א )עמ' כה( 

 (איליונות, תש"פ )עמ' כקובץ ג-הארה מוסריתהקשר בין הדלקת נר חנוכה להדלקת נרות המקדש  

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

 תשפ"א

בציבור?   הותרה  טומאה  הרי  לנס  צורך  היה  מצוה, מדוע  מכשירי  בטומאה,  יתכן  לא    ]"חינוך" 

   עמק הפרשה, חנוכה תשע"חחה טומאה[ אינה דועשיית 

 "אחנוכה, תשע - ספר מעדני אשר רי טומאה 'הותרה בציבור'?  ה  ,ס חנוכהבנרך ומדוע היה צ

מצוה כיון דלא היה  אין  מן התורה    , הריך היה מותר בזמן הנס להדליק נר חנוכה בשבתאי

 חנוכה, תשע"א -ספר מעדני אשר    שיעור?

 מגישי מנחה, תש"פ  מזבח שנפגם האם צריך 'חינוך' מחדש?

 מגישי מנחה, תש"פ כהן המדליק את המנורה האם צריך בגדי כהונה? 

מגישי מנחה,  חנן כהן גדול לאל עליון[  ריך שנה ליוטר בציון תא]כתיבת ש מחיקת שם שנכתב באיסור

 תש"פ 

 נוה ההיכל, תש"פ השמטת נס פך השמן במקורות הארץ ישראלים 

 חנוכה, תשע"א  -ספר מעדני אשר במנורת המקדש, האם קיימו מצוה כשהדליקו רק נר אחד?   

חנו בין  דוד המלך  הקשר  לרפואת  בית המקדש  אליך כת  שועתי  לדוד,  הבית  חנוכת  שיר  ]מזמור 

 המאור, תש"פ ותרפאני[ 

 חנוכה, תשע"א  -ספר מעדני אשר    היכן הדליקו את המנורה בבית המקדש?

צ 'רי במקדש אין  ה  , ס חנוכהבנרך  ומדוע היה  חנוכה,    -ספר מעדני אשר    ?'טומאת משקיןכלל 

 תשע"א 

צ היה  לבטל  רך  ומדוע  היה  ניתן  הרי  הטהור,  פך השמן  מציאת  טמא?בנס  ספר     את השמן 

 חנוכה, תשע"א  -מעדני אשר 

צ היה  חנוכהבנרך  ומדוע  ורי  ה  , ס  הרבים  רשות  היתה  הרבים 'העזרה  ברשות  טומאה  ספק 

 חנוכה, תשע"א  -ספר מעדני אשר    ?'טהור

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/638_65_81_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_09_10_11_12_13_57_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_09_10_11_12_13_57_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_09_10_11_12_13_57_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/288_65_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/288_65_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/288_65_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/288_65_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/288_65_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_09_10_57_80_2.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_09_10_57_80_2.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_09_10_57_80_2.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_57_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_57_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_57_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/223_57_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_57_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_57_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/131_57_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/131_57_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/131_57_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/131_57_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_57_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_57_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_57_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_57_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_57_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_57_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_57_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_57_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_57_80.pdf


 

ות מאלצפיה ב

ורים על שיע

 חנוכה

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

ספר מעדני      את השמן?   תטמא ו  הה טמאתהמנורה היהרי    ,טהורה   ך פיאת המצהועילה  מה  

 תשע"א חנוכה,   -אשר 

  -ספר מעדני אשר      האם היה מותר להדליק את המנורה חוץ לבית המקדש ואח''כ להכניסו?

 חנוכה, תשע"א 

 חנוכה, תשע"א -ספר מעדני אשר    ?' שמן זיתכיצד השתמשו בשמן הנס בחנוכה, הרי צריך '

בחנוכה,   הנס  בשמן  השתמשו  צריך  ה  כיצד  של'ש  רי  אשר    ?'רציבו  מן  מעדני  חנוכה,    -ספר 

 תשע"א 

ר מעדני  פס    האם היה מותר להדליק את המנורה בבית המקדש בשאר שמנים חוץ משמן זית?

 חנוכה, תשע"א  -אשר 

 תשע"ה   ,מעדני אשר מדוע עושים 'זכר' רק לנס פח השמן ולא לשאר הניסים שנעשו במקדש?

 )עמ' כז(  אוצר הפרשה, תש"פ-דברי השירהמדוע הדליקו את המנורה 'בחצרות קדשך' ולא בהיכל? 

 דברי שי"ח, תשע"ז חנוכה בבית המקדש בנוסף למנורת המקדש? נר האם הדליקו הכהנים 

  ,מעדני אשר  מזבח, הרי המזבח מעכב את המנורה?רה כשעדיין לא היה  איך הדליקו את המנו

 יונות, תש"פ )עמ' כ( קובץ גיל -גיליון תורת רבותינו     תשע"ב

 ( נהמאור, תש"פ )עמ'   מקום נתינת שמן בהדלקה במקדש

יוצאים ידי חובה במקדש במנורה שאינה של זהב,   ות ההדלקהוומצ  ת המקדשתבנית מנור ]האם 

תשע"ח    )י(  ירחון האוצר   מנורות[  עשרד ההיכל, שלמה המלך עשה  הדלקה בחצרות קדשך, מנורה כנג

 )עמ' טו(

]שמן זית קרוש הנמכר    ו שמן צלול? אקרוש  , הכיל שמן  החשמונאיםטהור שמצאו  השמן  הפך  

יש האם  המקדש,  בית  למנורת  דומה  מהר"ל   כיום,  דעת  המקדש,  למנורת  דומה  שיהיה  בכך  מעלה 

שעוה הוא אבוקה, הדמיון בשעת ההדלקה בין שמן קרוש לבין נר שעוה, כמות שמן קרוש  מפראג שנר  

 ( רמואהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ'   מה טובו - קובץ תורני[  ליט"ארבי נתן גוטליב ש] מול שמן נוזלי[

 תשע"ח )עמ' מח( )י( ירחון האוצר   שקין בית מטבחיא דכן בנס חנוכהמ

ירחון האוצר )יא( תשע"ח )עמ'    ]וטעם לשמונת ימי החנוכה[האיסור לעשות מנורה כמנורת המקדש  

  עח(

 מקץ תשע"ה  ,שיעורי הרב רוזנבלום  היונים את קורבן התמיד?בטלו מדוע 

 ן נמצא בעזרה שהיא רה"ר, וספק טומאה ברה"ר טהור?פך השמ  חנוכה,   צורך בנסמדוע היה  

 מעדני אשר, תשע"ז 

   אהלי טהרות )לה(, תשפ"א  ]ספק טומאה ברה"ר, טומאה בציבור[טהרת פך השמן במקדש 

]ארבעה ימים לביא שמן טהור וארבעה ימים חזור, שבעה מדוע המתינו שמונה ימים לשמן טהור  

ימי טומאת מת ויום אחד לכתוש זיתים בטהרה, ולא סחטו שמן טהור בשיעור פחות מביצה, ולא סחטו 

 אהלי טהרות )לה(, תשפ"א    מזיתים שלא הביאו שליש[
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לע"ז   כלי השרת ששמשו  ותיקון  לבניית המזבח שחולל  המזבח  שמונת הימים שמשו  ]חילול 

אחר שעבדו עליו עבודה זרה, באו פריצים וחללוה, האם אדם אוסר דבר שאינו שלו, כלי השרת, טומאת  

מגע, היסט, אהל, משמשי עבודה מחמת היוונים, כיצד עכו"ם מטמא קודש: טומאת  טהרות המקדש  

 זרה. כיצד תקנו פסולים אלו, כפיית עובדי עבודה זרה לבטלה, בחפצים ובבניין, הכשרת הכלים לקודש,

   )לה(, תשפ"א  טהרותאהלי   המנורה החדשה[

טמא?   בשמן  להדליק  שאסור  אפילו מנין  'תמיד'  הקדשים',  מ'עוון  לימוד  למזבח,  טמא  ]הקרבת 

'מן   ישראל',  'משקה  למקדש,  טומאה  הכנסת  איסור  יאכל,  לא  טמא  בכל  יגע  אשר  הבשר  בטומאה, 

דין מקום שריפתו, קדשים   מבטל  מידתה,  לה  תן  לפחתך',  נא  'הקריבהו  בפיך',  אינם  המותר  טמיאם 

א ביום, אין עושין מצוות חבילות חבילות, אין איסור בכך אלא 'פסול', 'המנורה הטהורה', נשרפים אל

גדלה מעלת הנס[   ולכן  פה  והוא מקבלת חכמים בתורה שבעל  כזה  אהלי    מאין בתורה שבכתב איסור 

 פ"א  טהרות )לה(, תש 

 צבא הלוי, תשפ"א  חביתין ולנסכי התמיד?ם לאם נטמאו כל השמנים הרי גם לי היו שמני

קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ'   [ הגר"א גניחובסקי זצ"ל]מדוע לא ביטלו שמן טמא ברוב שמן טהור?  

 (נז

צדוקי?   שנעשה  הכה"ג  הוא  מתתיהו  אבי  גדול  כהן  יוחנן  נ]ובמה  האם  לכך[קשור  חנוכה   ס 

 האיחוד בחידוד, תשע"ז 

 שע"ז שבילי פנחס, ת]ומדוע עשה כן[   מי היה הכהן הגדול שהטמין פך שמן חתום?

 תשע"ב   ,מעדני אשר איך ייתכן שנתרבה השמן שבפח, והלא אין הברכה מצויה בדבר המדוד?

 (כבפניני חשוקי חמד, תשע"ט )עמ'  ?איך השתמשו בשמן של הכה"ג בנס חנוכה, הרי הוא נדחה

ענינו של סדר טהרות הסדר הארוך והמורכב בש"ס, עם חומרות מרובות ויחודיות, ]  השמן הטהורפך  

 אז נדברו, תש"פ  -קונטרס 'יום קטנות'  שאר יהודי כשר[ישניתן לוותר עליהן ולה

המרכזיתהאדמו"ר שיזכה   המוקד    במקדש  בהדלקה  בבית  מדליק  המחר  יום  של  אב  בית  ]ראש 

 אז נדברו, תשפ"א    נרות חנוכה, הדלקת הכהן הגדול פתח לשכתו[

 

 מי חנוכה: ת יתקנ

 

  במשנתו של הגרש"ז ברוידא זצ"ל  -זכר לחביבותם של ישראל לקיים מצוות    -  ימי החנוכה

 'שם דרך' חנוכה, תשפ"א 

  ז ברוידא זצ"לבמשנתו של הגרש"  -ההכרה בהשגחת ה' בדרך הטבע כבדרך נס    -חג החנוכה  

 'שם דרך' חנוכה, תשפ"א 

הלכה   בדבר  שנצטערו  שם  על  לדורות  נקבעה  חשמונאי  בית  הגרש"ז   -חנוכת  של  במשנתו 

 'שם דרך' חנוכה, תשפ"א ברוידא זצ"ל
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במשנתו של הגרש"ז   -'זכר עשה לנפלאותיו' לנצחון היוונים    -קביעת חנוכה על נס פך השמן  

 'שם דרך' חנוכה, תשפ"א ברוידא זצ"ל

נפש שנצרכה בגלל החולשה בעבודת המקדש, להשתדל לא להגיע  המסירות  ב"ח,  דברי ה]מאי חנוכה?  

 בנתיבות ההלכה, חנוכה )עמ' קמ(למצב כזה[  

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' לד(  [ימי חנוכהשמונת לנוסף עם ]טהטבע כולו נס 

 עמ(  18אמרי עזר, תשע"ט )קונטרס "מאי חנוכה" 

נר של  ]מעשה ההדלקה או פרסום הנס, האיס יסוד מצוות חנוכה   לכלור לכבות  נר  אחד   אדם אחר, 

 טעמא דאורייתא, תשפ"א  ואחד, הדלקה בפתח החצר[

 פ"א זרע שמשון, תש עניני חנוכה ורמזי אור ונרות 

'שם דרך' חנוכה,  מגיליונות הש"ס של הגרש"ז ברוידא זצ"ל    -  הערות בסוגיית "מאי חנוכה"

 תשפ"א

מניין מן המקרא  בית    חנוכה  בחנוכת  המזוזות  על  הדם  הזאת  חזקיהו,  בימי  המקדש  בית  ]שיקום 

 ירחון האוצר, תשע"ח )עמ' נד(  ש השלישי, הסופגניה מנחת מתתיהו[המקד

 תשע"ג   ,מעדני אשר ולא חששו לקנאה מאומות העולם? ,החנוכהמדוע תיקנו חכמים את חג 

 בנתיבות ההלכה, חנוכה )עמ' קנה(  ]הניחוש והקסם מול הנבואה הטהורה והתמימות['נחושת' זו יון 

ישראל   של  בממונם"  ידם  "פשטו  הרמב"ם שהיונים  דברי  ]פולמוס[,  כה[  נו]חמקור  אספקלריא 

 אספקלריא ]פולמוס[, תשע"ט )עמ' קעט(     תשע"ט )עמ' קפג(

 שיעורי ליל שבת, תשע"ח שתלשלות סיפור נס חנוכה? כתי את המדוע כתב הרמב"ם בספרו ההל

   תשע"ב   , מעדני אשר  מדוע בשנה של הנס לא קבעו ימי חנוכה ליום טוב, אלא לשנה אחרת?

 מתורת המשגיח הגר"מ חדש זצ"ל אור עולם חנוכה )עמ' עא( 

יון מול חכמת התורה   עדיף   ושפחה כי תירש גבירתה  –חכמת  וזמן החכמה, חכם  ]זמן הנבואה 

 ל שליט"א, תשפ"אהרב מרדכי דוד נויגרש מנביא[

]מלאך סוטר על פיו של    עצם הדעת של יון משכיחה ומבטלת את הארת התורה  –ובטלו דתם"  "

באור   שהיא  חכמה  לדיבור,  ממחשבה  מעבר  השכחה  עמו,  במעי  שלמד  התורה  את  ומשכחו  התינוק 

לק על ראשו', הכפירה של יון, הדעת של יון המבטלת את  יא בחושך, חזרה לחכמה של 'נר דווחכמה שה

ומגוג   גוג  יסגא[הדת,  חוצפא  ביון,  הנמצאים  יפת  הגר"     בני  של  במשנתו  דרכי  זצ"ל,  חשבתי  שפירא  מ 

 תשפ"א

העולם יון  מרכזיות  תרבות  באורייתא]  מול  בקשו אסתכל  היונים  ה',  את  לעבוד  העולם  בריאת   ,

 עינינו גל, תשפ"א המימדים המקום הזמן והאדם, חודש שבת ומילה[ לעקור את שלושת 

גילוי רצון השלושת מישורי העימות מול יון   מול שלושת המרכיבים    [']בריאה, השגחה פרטית, 

 ההלכה, חנוכה )עמ' קנח(בות בנתי  במשנת הגר"א ]הכלי, השמן, הפתילה[בהדלקת נרות חנוכה 

  , מעדני אשר?   מדוע נקרא חג החנוכה ולא חג השמן, הרי עיקר הזכר אנו עושים לנס פך השמן

 תשע"ד 
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מפיהם, חנוכה    להם[]חשיבות ההתמדה, בלימוד התורה, שלך גדולה משבכל השנה    -מוסיף והולך  

 תשע"ח )עמ' כד( 

   ת מן האור דוחה הרבה מן החושך[ ]מקצה טוב"  להיות מוסיף והולך ב"עש – סגולת ימי החנוכה

 מתוקים מדבש, תשפ"א 

אם יבוא משיח באמצע ימי החנוכה, האם יעברו להדליק בסדר של פוחת והולך כדברי ב"ש? 

חיל כבר ביום הראשון ]האם יחול חנוכה גם בימות המשיח, האם לבית שמאי פוחת והולך רק אם הת 

 ירחון האוצר )מז(, תשפ"א )עמ' לב(]הרב אברהם יהודה הכהן רבינוביץ שליט"א[     כך[

]אם יבוא משיח בחנוכה האם יעברו להדליק כשיטת בית שמאי,  טעה בסדר הנרות באמצע חנוכה  

המאור )תצח(, תשפ"א )עמ'    ]הרב אברהם יהודה רבינוביץ שליט"א[האם ינהג חנוכה בימות המשיח[  

 לד( 

מקץ    ,שיעורי הרב רוזנבלום  מדוע נס פח השמן מסמל יותר מכל את הנסים שקרו בימים ההם?

 ס"ח תש

בנתיבות ההלכה, חנוכה        עומק הפשט, תשע"ז    קושיית הבית יוסף מדוע נחשב היום הראשון לנס

 )עמ' מ(

 תשע"ג  ,מעדני אשר ?'בל תוסיף'הרי יש איסור  -איך היה מותר לחכמים לתקן את חג החנוכה 

 תשפ"א  תשע"ה   חנוכה, ברך זרע?   מתי נתקנה הדלקת נרות חנוכה

פניני חשוקי חמד, תשע"ט )עמ'     תירוץ המהראי"ל צינץ על קושיית הבית יוסף לח' ימי החנוכה

  (לז

 .(לחפניני חשוקי חמד, תשע"ט )עמ'    כלה' סילק את הבחירה מהיוונים בהיותם בהי

]ה'ישוב' של יעקב מול ה'תוהו' של עשו, חובת ניצחון 'יש לי כל' על 'יש לי רב'    -רבים ביד מעטים  

אז אגמור בשיר מזמור חנוכה המזבח[   -דול מצרף לעומת הקטן הקטוע, לעתיד לבוא  האדם בעולמו, הג

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' ו( -משה שפירא זצ"ל ר"מ הג  במשנתו שלחשבתי דרכי 

 (כאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -נחל אליהו לם[ל באי עו]עדות לכבאיכות ולא בכמות  -פרסום הנס 

חנוכה, קריאת המגילה בפורים וארבע כוסות בליל ]נר  המיוחד בניסים שנתקן בהם 'פרסום הנס'  

יק, אברך ונתון, 'אברך' ניהול חיים רוחניים  הסדר, נסים הנמצאים בסכנת הכחדה, הקרש ליוסף הצד

 ' נב(אוסף גיליונות, תש"פ )עמ-גל עיני נגד הסיכויים[

בקרב?   נס ההצלה  ולא את  נס פך השמן  בנס חשובה מעצם מדוע חוגגים את  וההכרה  ]הידיעה 

 ( אאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' כ-נחל אליהוהנס[ 

]מדוע הוזכר ב'על הניסים' נס ההצלה בקרב ולא נס פך השמן, מדוע החיים לאור ריח הנר והבשמים  

מצרימה, תפילת 'מודים'  על ניסך    מציינת התורה את הגמלים נושאי הבשמים שליוו את יוסף ברדתו

הנכונה שבכל יום על הניסים הנסתרים השזורים בחיי היום יום, נס פך השמן הוא  ה'בשמים' התזכורת 

-ילקוט לקח טובמתוקים מדבש  החיים, משמעות הסביבון המסתובב מלמעלה[     להסתכלות על מאורעות

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' כד( 
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     השמן והנר:

 ]'לכם'[:  בעלות

 

 מכתלי בית הדין, תשע"ח    (יא)עמ'  תשע"ד  חנוכה, עיון  דפיהדליק בטעות בחנוכיית חברו   

 חמד, תשע"ט )עמ' ה( פניני חשוקי ?להוציא שמן של ראובן, ולהניחו על פתח ביתו בחנוכה

נר חנוכה   'לכם' בשמן  זעפרני שליט"א     הגאון   -דין  וכל רבי שלמה  ]שכנים שהחליפו בטעות 

 (, תש"פ 4) איתרי  [אחד הדליק את חנוכיית חברו,  ניחא ליה לאיניש, הקנאה, קיום מצוה ללא רשות

והנר בנרות חנוכה   דיבעלות על השמן  יש  'לכם', ב]האם  נר חנוכה או להדליק, אכסנאי[ן  על    רכה 

 שמעתא עמיקתא, תשע"ח   תורה והוראה, תשע"ו

הופר שלא  בשמן  והדלקה  ראשון  מעשר  ממנו  שני  ש  בנר  מעשר  ממון  דין  חנוכה,  בנר  ]'לכם' 

אכסנאי,   בשמן,  קודם  לזכות  צריכה  האם  בבית  המדליקה  אשה  הפקר,  של  בשמן  יוצא  האם  חנוכה, 

ההדלקה[ש אחר  השמן  הפקרת  שמאי,  לבית  כלים  חבורות    ביתת  מראשי  הלכה  חידושי  הלכה  פניני 

 ( נטאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -בישיבת מיר

בעצמו הדלקה  לקיים  כדי  כשיעור,  שדלק  חנוכה  נר  מצוה    לכבות  למעבד  לאיניש  ליה  ]ניחא 

 מחמדי התורה, תשע"ח   תשע"ג חנוכה, ורהת ה  מחמדי בממוניה[ 

]'לכם' בנר חנוכה, ביטול התערבו נרות חנוכה שלו עם של חברו, האם יצא ידי חובה בהדלקתם?  

מוש אם חשיב 'לכם', רשות שימוש  ברוב באיסורים, בממון, איסור שהתבטל בהיתר של חברו, היתר שי

 שמעתא עמיקתא, תש"פ  תחליף לקנין[

דליק במנורת חבירו ממדליק בשמן שאינו שלו, ה]ה  הדליק נר בחנוכיה שיש ספק אם היא שלו?

א שהקנה לו השמן, כשיש לאדם ספק אם קיים  בירה. אומדנצוה הבאה בעמבלא רשותו, עבירה בשוגג,  

שיעורי  השמן, פרסום הנס[    האם יברך, בעלות עלמצות הדלקת נרות חנוכה, עליו לשוב ולהדליק מספק,  

 ברכת יצחק, תש"פ -ליל שישי

 

 : כשרות השמן 

 

פניני אי"ש,  ]ראוי לאכילה, בכבישה קרה, נסחט מן הזית ולא מגרעין הזית[  ן זית דומיא דמנורה  מש

 תשפ"א

]קדושת שמן למנורה, הדלקת המנורה    הדלקת נר חנוכה משמן למאור או משמן הראוי לאכילה?

 ירחון האוצר )לו(, תש"פ )עמ' סג( ון[ עזרה, 'ממשקה ישראל' בקרבנו של אדם הראשמחוץ ל

לנר חנוכה?   זית  ישראל סיתהון שליט"א[  האם יש מעלה בשמן  )מז(, תשפ"א  ]הרב  ירחון האוצר 

 )עמ' עא(
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]הרב בנימין יצחק הלוי    בשמן זית ואין הדלקתם זכר לנס פך השמןבחנוכה  אין הידור להדליק  

 עד(ירחון האוצר )מז(, תשפ"א )עמ' שליט"א[ 

בחנוכה   בהם  שמדליקין  ושמנים  מלובלין  -פתילות  זצ"ל  שפירא  )תצח(,      מהר"ם  המאור 

 תשפ"א )עמ' ה( 

יש   האם  זית,  שמן  ברוב  השמנים  משאר  מעט  מצות עירב  בזה  ומקיים  ברוב'  'ביטול  כאן 

מן ה שמן    ?מובחר הדלקה  זית,  בשמן  קנולה  שמן  או  לאכילה,  זית  שמן  עם  למאור  זית  שמן  ]עירב 

קרוש המכיל עשרה אחוזים פראפין, ביטול ברוב האם נותן למיעוט את דיני הרוב, נתערבו ציציות שלא 

טוב[ יום  העונג  שו"ת  לשמה,  שלא  ציציות  עם  שישי    לשמה  ליל  שליט"א,  -שיעורי  זילברברג  הגרב"מ 

 תש"פ 

]בישל חמאה בסיר בשרי בן יומו האם יכול להדליק בו נר חנוכה, הנאה מנר נר חנוכה בבשר בחלב  

יוסף, האם פטור מצדקה לעני בשעת הדלקת נר חנוכה, הנאה משריפת עיר הנידחת בפטור פרוטה דרב  

 ( לחאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -צבא הלוי חנוכה[

 תא, תשע"ט אוצרות אוריי   בישול בהדלקת נר חנוכה בשומן או חלב באיסור בשר וחלב

בחלב בשר  לבשל  מותר  לפעמים  ונאסרה  האם  יומא,  בת  בשרית  בקדירה  חמאה  בישל  ]אדם   ?

האם מותר להדליק בה נר לאורה, נר לחנוכה, בישול אחר בישול, בישול להדלקת נר חנוכה   -החמאה  

 ברורים בהלכה, תש"פ  שאין בו הנאה, מצוות לאו להנות נתנו[

 חנוכה, תשע"א  -ספר מעדני אשר    האם מותר להדליק נר חנוכה בבשר בחלב?

 מעדני אשר, תש"פ הדלקה בשמנים ופתילות פסולים או בכלל לא? 

 מקץ תשע"ה  שטיקל,  גליציענר א   הדלקת נרות מחלב שמעורב בו חלב לא כשר

 תש"פ דרישה וחקירה,  ]מאוס, ברכה לבטלה[הדליק נר חנוכה ונודע לו שנפל עכבר קודם לשמן? 

 ש"פ דרישה וחקירה, תנר חנוכה העשוי מחלב של פרה מהודו שעבדו לה עבודה זרה 

שביעית של  בשמן  חנוכה  נר  היתר  ]  הדלקת  הנר'ו  'סיכה'גדרי  פוברסקי ]  '[הדלקת  הגרב"ד 

 (קיז מה טובו אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ'  -קובץ תורני  [שליט"א

 חנוכה, תשע"א  -ספר מעדני אשר    ית?האם מותר להדליק נר חנוכה משמן של שביע

 "ט אוצרות אורייתא, תשע   בישול בהדלקת נר חנוכה בשומן או חלב באיסור בשר וחלב

  ,מעדני אשר  אין גוזרין גזירות בדרבנן?  ימדוע אסור להדליק בשמן פסול מחשש שמא יכבה הר

 תשע"ג 

]איסור הפסד פירות שביעית, היתר הדלקת בשמן שביעית הקדוש בקדושת שביעית  הדלקה בשמן  

נרות חנוכה בשמן שביעית, בשל איסולצורך הנא ר הנאה מנר חנוכה, ה שאינה הפסד, איסור הדלקת 

נר   לאור  בבית  הליכה  מותרת,  חנוכה  מנר  אגבית  הנאה  נתנו,  ליהנות  לאו  מצוות  מצווה,  של  הנאה 

 תשע"ז מאור השבת,  חנוכה[   

נר חנוכה באיסור הנאה   נתנו[  הדלקת  ליהנות  לאו  בסיר בשרי, מצוות  בנתיבות  ]חמאה שנתבשלה 

 ( 38הלכה )עמ' 
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ל שאין  רק מי  פסולים  ו  ופתילות  עדיף  -  שמנים  או  באלו  לפחות  שידליק  עדיף  שלא    האם 

 תשע"ג  , מעדני אשר ידליק כלל?

 ירה, תש"פ דרישה וחק]מאוס, ברכה לבטלה[ הדליק נר חנוכה ונודע לו שנפל עכבר קודם לשמן? 

 דרישה וחקירה, תש"פ נר חנוכה העשוי מחלב של פרה מהודו שעבדו לה עבודה זרה 

 

 שמן תרומה ]טמאה[: 

 

 תשע"ה   חנוכה, הגבעה אורות   הדלקה בשמן תרומה טמאה שדינו להישרף 

הגאון רבי לוי ] ?  אם יכול ישראל לקחת אש מהשמשהכהן שהדליק נרות חנוכה בשמן תרומה,  

 ( סטש"פ )עמ' ו אהליך יעקב )ו(, ת מה טוב  -קובץ תורני [  הכהן רבינוביץ זצ"ל 

 ( כופניני חשוקי חמד, תשע"ט )עמ'   נרות חנוכה בשמן של תרומה טמאה

 

 סוגי שמן: 

 

  (מגפניני חשוקי חמד, תשע"ט )עמ'    נרות חנוכה משמן רפואי לאוזניים תהדלק

]שמן למאור שניתן על  כהן שקיבל שמן תרומה ושמן חולין הראוי למאכל באיזה מהם ידליק?  

גזל, האם הישראל הוא בעלים על השמן להתנות את השימוש בו, תנאי שידליקו בו, שינוי מדעת הנותן  

להדליק  בת הנאה, לכהן גם אין בעלות על השמן לקדש בו אשה, לקדש בת כהן היכולה  יש לישראל טו

פניני הלכה חידושי הלכה  בשמן נר חנוכה, האם ידליק באחד מהם את נר העיקר ובשני את נר ההידור[  

 ( סבאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -שיבת מירמראשי חבורות בי

 (פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ל   , האם מעלתו כשמן נוזלי? הדלקת נר חנוכה בשמן קרוש

זית קרוש הנמכר    מן]ש  ו שמן צלול? אקרוש  , הכיל שמן  טהור שמצאו החשמונאיםהשמן  הפך  

מהר"ל  דעת  המקדש,  למנורת  דומה  שיהיה  בכך  מעלה  יש  האם  המקדש,  בית  למנורת  דומה  כיום, 

ההדלקה בין שמן קרוש לבין נר שעוה, כמות שמן קרוש  מפראג שנר שעוה הוא אבוקה, הדמיון בשעת  

 ( רמומה טובו אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ'   -קובץ תורני [  רבי נתן גוטליב שליט"א] מול שמן נוזלי[

ביעית, שמן שריפה, שמן מאוס, שמן למאור, שמן זית  ]שמן שסוגי שמן זית לענין הדלקת נר חנוכה  

 (, תשפ 5נתיבים לכשרות ) זך, שמן קרוש[

מדליקין?   המיטה[במה  תחת  שהונח  זית  שמן  שעוה,  המצופה  צף  פתיל  והידוריו,  זית  שיעורי    ]שמן 

   הגרב"מ זילברברג שליט"א, תש"פ

הדלקה   הידור  מקיימים  בתפילותהאם  כשמדליק  זית  בשעווה?    בשמן  צף[ המרוחות    ]פתיל 

 (שכבמדושני עונג, תש"פ )עמ'  ]הרב ישראל דב שפירא שליט"א[ 
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לחנוכה   מהודר  זית  בגרעישמן  מעורב  או  הזית  מגרעיני  העשוי  שמן  שבת,  ביטול  ]ולנרות  הזית,  ני 

מזוכך, מבושל ראוי   -טבעי, זך   %100וסדר הדרגות בסוגי השמן זית בקצרה. כתית כבישה קרה  ברוב,  

גפת שראוי קצת לאכילה ''שמן למאור'', גפת  ,''''שמן למאור ראוי למאכל  -ראוי למאכל  למאכל, גפת  

ויש חולקים שגם שמן שאינו ראוי כשר לכתחי קרוש: נחלקו האם שמן   ,להשאינו ראוי כלל לאכילה. 

 עומק הפשט, תשע"ט  [קרוש מהודר לנר חנוכה

פניני חשוקי חמד,    [לטרוח להביא שמן לנרות חנוכה[לטרוח ולנסוע לעיר אחרת כדי לקיים מצוה  

 ( כבתשע"ט )עמ'  

 ה " תשע  חנוכה, והוראה  תורה   ?שעוה נר או [למאור או למאכל]זית הדלקה בשמן 

 נר יששכר, תשע"ז המקדש?  האם יש הידור להדליק בחנוכה בשמן הראוי להדלקה בבית 

 י"א תירוצים   אשכול יוסף, תשע"ח ]מדוע לא זוכים כולם לבנים תלמידי חכמים[הרגיל בנר? 

שי חבורות  פניני הלכה חידושי הלכה מרא דליק נרות בביתו, האם יוכל לכבותם תוך חצי שעה?  מה

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' סד( -בישיבת מיר

 בירור הלכה, תש"פ [ כבים תוך חצי שעההילדים המדליקים בנרות ]נרות חנוכה 

'אין מעבירין על המצוות'?   פניני הלכה חידושי הלכה  האם יש להקדים הדלקת נר שכבה מדין 

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' סו(-רמראשי חבורות בישיבת מי

חנוכה   בהלכות  המצוי הערות  בשמן  נידונים  חנוכה,  לנרות  כלי  תורת  שבת,  בערב  השמש  ]הדלקת 

לכם   הכוכ  -בזמנינו,  בצאת  להדליק  הנוהגים  חנוכה,  'עד בנרות  שיעור  קודם,  ערבית  יתפלל  אם  בים 

, אם מחויב אדם לקנות בית פחות מכ'  שתכלה רגל מן השוק', אינו יכול להדליק בזמן, למעלה מכ' אמה

אמה, הדליק בתוך ביתו שלא בשעת הסכנה, בסיס לאיסור ולהיתר בנרות חנוכה, העמדת המנורה בבית 

   אספקלריא, תש"פ )עמ' עה(  הכנסת[

דחנוכה   ג'  בליל  נרות  ב'  והדליק  היום[טעה  לכבוד  או  חדשה  מיר,    ]לחנוכיה  ישיבת  גליונות  אוסף 

 תשע"ח )עמ' כג( 

  ות כבית שמאי, דביום הראשון מדליק שמונה ואח''כ פוחת האםוג בהדלקת נרמי שרוצה לנה

 מעדני אשר, תשע"ג  מותר?

פניני חשוקי חמד,  קיבל הזמנה לנסיעה מיד לאחר שהדליק נרות חנוכה, האם יכול לכבותם?   

 תשע"ט )עמ' ו( 

זית   רגיל[  הכין נרות שעוה להדלקה והזדמן לו שמן  ושמן  ]קודם הברכה או אחריה, שמן מהודר 

 ש"פ הגר"א גניחובסקי, ת

]תקיעת שופר לחולים  לחלק את כמות השמן בחנוכה לכל הימים או להדליק בכשרות בראשון?  

או י' קולות בכל מחלקה או שלושים קולות בכמה מחלקות שיכול, קדימה בספק מצוה דרבים לודאי 

מצוה דמעטים, עיר שקבלה הקצבת שמן לחנוכה ואין בה כשי שיעור הדלקה לכולם, האם ידליקו כולם 

יל שיזכה חברך, ספק  בשווה בכמות קטנה, או ידליקו רק חלקם הדלקה כשיעור חצי שעה, חטא בשב

]הרב יוסף מאיר יפרח  בכעין זה ביבום, יכול לקנות עשר מזוזות ספק כשרות או ה' מזוזות כשרות,[   

 בין המשפתים )א( תש"פ )עמ' פג( שליט"א[ 
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ירחון האוצר )מז(, תשפ"א    ]הרב אוריאל בנר שליט"א[ר כך  שכח להדליק נר אחד בחנוכה ונזכר אח

 )עמ' מה(

תנה בין בשר לחלב, בשל סופרים הלך ]'כמו' חצי שעה, 'כמו' שש שעות בהמכמות השמן לנר חנוכה  

 ותתענג בדשן, תש"פ  אחר המקל, פרסום הנס[

]הקריבהו נא לפחתך, ניסוך ביין או מים מגולים שיש לחוש בהם הדלקת נר חנוכה בשמן זית למאור 

בשבת   קידוש  נחש,  שאינו  לארס  בשמן  שימוש  בדיעבד,  עכבר,  לתוכו  שנפל  שמן  מגולה,  יין  ראוי  על 

 ותתענג בדשן, תש"פ  לאכילה[

ני אשר  ספר מעדהאם יש חיוב להחליף את הפתילות בחנוכה כל לילה משום 'מעלין בקודש'?    

 חנוכה, תשע"א  -

   ]הרב יעקב אמסעל שליט"א[   מעלין בקודש אליבא דב"ש, מתי ראשון עדיף ומתי אחרון חביב?

 )עמ' טו(  המאור )תצח(, תשפ"א

 טעמא דאורייתא, תשפ"א מעלין בקודש ופרי החג 

  -ספר מעדני אשר  מי שיש לו שמן ולחברו אין כלל האם חייב לוותר על ההידור ולתת לחברו?    

 חנוכה, תשע"א 

ונזדמן לו שמן זית האם צריך להחליפם?       ספר מעדני מי שהכין את המנורה עם נרות שעוה 

 חנוכה, תשע"א  -אשר 

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א וכיה ברך על הנרות וראה שאין שמן בבזיכי החנ

 נוכה, תשע"א ח  -ספר מעדני אשר האם יש הידור מצוה להניח שמן שידלק יותר מחצי שיעור?   

 חנוכה, תשע"א  -ספר מעדני אשר האם יש ענין לעשות נרות ארוכות?   

יותר מחומש יבזבז  אל  ]במצוות[  יש   המבזבז  האם  'חומש',  כתוב  ולא  תעשרנו'  'עשר  כתוב  ]מדוע 

להוציא שמותר  עשה  משכרו   מצוות  חצי  שילם  הזקן  הלל  כיצד  חכם,  תלמיד  בת  לישא  יותר,  עליהם 

 מעדני אשר, תשע"ו וד תורה, בנר חנוכה הדין שמוכר אפילו כסותו לקיום המצווה[ היומי לתלמ

נכסיו?      אין צריך לבזבז על מצות עשה יותר מחומשמדוע על מצוות נר חנוכה מוכר כסותו הא  

 חנוכה, תשע"א -ספר מעדני אשר 

, האם צריך נר ממש, והאם צריך אש,  חנוכה, נר נשמה, בדיקת חמץ]שבת, הבדלה, נר  בתורת  -  חשמל

  -הדלקת חשמל  ,  מצבר  אוחשמל  ה  רשת  הדלקת נורה הדולקת באמצעותליק,  מעשה הדלקה ע"י המד

בעלמא ב"גרמא"  או  בידים  הבערה  להדליק  מעשה  בגרמא,  מצוות  קיום  שבת,  לכבוד  דלוק נאו    נר  ר 

נר  , אבוקה,  שלהבת,  ל אור החשמל בורא מאורי האש בהבדלה ע  , ברכתנורה פלואורסנטית,  לכבוד שבת

אספקלריא בתוך  המיוצררב,  הנמצא  מחשמל  והבדלה  שבת  נר  על  שבת  כה  חילול  ידי  חנוכה,  על   נר 

זמן ההדלקהבבחשמל,   למשך  זרם  אין  כי  נורת חשמל  רגע בתחנת הכחשמל  ה ,  בכל  , הדלקת חו נוצר 

נר למאור  ,  נר נשמה,  בשעת בדיקת החמץ לאור הנרשמל  בברכה, כיבוי ח  בדיקת חמץחשמל במצבר,  

זכר למנורה שבמקדש    "נר תמידהבדל בין ", היוצא ידי חובה בחשמלהנודר נרות האם    -בבית הכנסת  

נרות   למתפללים לשאר  להאיר  קנים  ,  שעיקרם  שבעה  בעלת  חשמל  לעשותה  -מנורת  אסור     [ האם 

 רצ , עולמות 
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 : ןמותר השמ 

 

 עשר עטרות, תש"פ  שיירי מצוה[]השונה בדינו משאר מותר השמן 

ק כל הלילה.  דלשי  שמן רבהניח בחנוכיה  ]  מותר השמן כשהניח שמן מרובה והדליק רק כשיעור

מאכלי להכין  בבית  שמן  לו  שאין  ולהשתמש   ם,  ראה  החנוכיה,  לכבות  לו  מותר  השמן,האם     במותר 

פלג המנחה, כבתה אין  חר שא זמן הראוי להדלקה, הדלקה מזמן  זמן הראוי, מה שיעור  דלק כשיעור 

 נועם אליעזר, תש"פ  [זקוק לה, בערב שבת קודם כניסת שבת

החנוכה   שבע"  -קדושת  תורה  השמן    פמיסוד  מותר  בכוח   -]קדושת  בחפצא,  חלים  דרבנן  דינים 

    וידבר משה, תש"פחכמים לקדש את הזמנים, קריאת ברכת כוהנים בחנוכה[ 

ספר      גזירה לגזירה?הרי אין גוזרין    ,מדוע אסור להניח שמן שהדליקו בו בחנוכה לשנה הבאה 

 חנוכה, תשע"א  -מעדני אשר 

ברוב ברוב אם   ואיסור דרבנן מותר לבטלרי  ה  ,מדוע שמן שנשאר אחר חנוכה אסור לבטלה 

 חנוכה, תשע"א -ספר מעדני אשר    נתערב?

והפתילותממותר הש   עצי,  חנוכה  נרות,  למצוה  הוקצה,  בהם  השימוש  לאחר  מצוה  חפצי  ]קדושת  ן 

 שאין   משמע",  עליו  בזויות  המצוות  יהיו  שלא"  כדי  חנוכה  נרות  כנגד  מעות  למנות  אסור,  הסוכה  ונוי

, וכבה  הראוי  בשיעור  שדלק  חנוכה  נר,  חנוכה  לאחר  בהנאה  וריםסא  נרות  ומדוע  הנרות"  בעצם "  קדושה

  שנפל ]  דרבנן  שבאיסור  , למרותלבטלו  כדי  עליו  להוסיף  אין  אחר  בשמן  חנוכה  של  השמן  מותר  נתערב

 תשמישי ,  נזרקין [  ציצית,  שופר,  לולב,  סוכה]  מצוה  תשמישי,  ומבטלו  עליו  מרבה[  לתערובת  מעצמו

  לא  ולבסוף  בחנוכיה  שמן  נתן ,  בבקבוק  שמן  נותר,  נגנזין[  ת"ס  של  ותיק   ומזוזות  תפילין]  קדושה

 נרות  בשאריות  לנהוג   כיצד  ,  וגניזתם  מצוה  נרות  קדושת,  החנוכה  ימי  אחר  בחנוכיה  השתמשות,  הדליקו

 וציציות  קטן  וטלית  טליתות,  תורה  ספר  להכנסת  לפידים,  יארצייט  נר,  שבת  פמוטות  קדושת  ,  מצוה  של

 חג   בימי  המינים  וארבעת  הסוכה  נוי,  סוכה  וגניזת  קדושת,  משנתבלו  וגניזתן  חולין  לצרכי  בהם  שימוש  -

  בגד,  אבנט  ,קיטל,  הבדלהל  בשמים,  קידוש  כוס ,  שופר]  שונים  מצוה  חפצי  קדושת ,  ולאחריו  הסוכות

 בנתיבות ההלכה, חנוכה )עמ' סד(     ד" דפי עיון, חנוכה תשע      קפו,  מותעול  כיפה[, לתפילה מיוחד

הפתילות   ששריפת  למצוותו,  ה]הוקצה  מועד  בבקבוק,  חמץ מן  לשריפת  שושנה,  לרפואת    [ שריפה, 

 עומק הפשט, תשע"ח 

שימוש במותר השמן אחר שכבו הנרות, שימוש חול ]  ומותר השמן  -איסור השתמשות לאור הנרות  

מצוה,   ביזוי  קדושה,  של  בשישים,  ושימוש  ולבטלו  עליו  להוסיף  מותר  האם  שהתערב  השמן  מותר 

את   לקדש  חכמים  בכוח  חנוכה  במצוות  החידוש  בחפצא,  החלים  דרבנן  דינים  השמן  מותר  קדושת 

 ש"פ משה, ת וידבר   הזמנים,  מדוע קוראים ברכת כוהנים בחנוכה[

שיירי השמן בנר חנוכה, ובנר שבת ובבקבוק. ריבוי שמן בנר  ]מותר השמן,  שאריות השמן מנר חנוכה  

שבת. ביטול איסור לכתחילה בדאורייתא ובדרבנן. הסתירה בשלחן ערוך מאורח חיים ליורה דעה. גדר 

 ותתענג בדשן, תש"פ [ דבר יש לו מתירין

 קב ונקי, תשע"ח קנה בקבוק שמן זית לחנוכה, האם יכול להשתמש בו לבישול ואפיה? 
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 הנאה מנרות החנוכה: 

 

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' יג( -פניני חשוקי חמדהדלקת נר חנוכה בנרות ריחניים 

דרישה    ]הנאה מותרת מנר חנוכה, הנאה מריח, הנאה מהחום, הנאה צדדית[הדלקת נר חנוכה מזמר  

 וחקירה, תש"פ 

נוכריה?   ילדה  של  הולדת  ליום  חנוכיה  בימי הדלקת  שלא  מצוה,  ביזוי  חול  שימוש  שמונה,  ]בת 

 דרישה וחקירה, תש"פ החנוכה[ 

שות לאור השמש, שניים המדליקים מל, מה מותר לע]בזמן הפסקת חשאיסור הנאה מנרות חנוכה  

תנאי[ עם  ההדלקה  זמן  לאחר  הנאה  שמשים,  ב'  חייבים  שישי   האם  ליל  זילברברג  -שיעורי  הגרב"מ 

 שליט"א, תשע"ט  

 חנוכה, תשע"א  -ספר מעדני אשר     נרות ההידור?בהאם אפשר להשתמש 

מחפ הכנסת   הנאה  שבבית  צדיקים?    -צים  בהם  פתילות שהדליקו  למכור  מותר  בית  ]האם 

תילות וכל יום מחליפים את הפ  ,כנסת שגדולי הדור מתפללים בו, והם מדליקים נרות חנוכה בחנוכיה

הישנו את  אחד  תוזורקין  בחדשות,  ומדליקים  הישנות  נוטל    םהתפללי,  הפתילות  כל  מאת  ליד  ציין 

עליה, כיצד עושה הלה סחורה בפרתו של חברו, האם הכסף שיייך לבית פתילה את שם ה'גדול' שבירך  

אים הכנסת, האם הוא שייך לצדיקים שהדליקו את הנרות, כסא סנדקאות שהושבח ע"י הסנדק, הגב

ר לתיקון ונאמר  הפקירו את הפתילות, הפקר בטעות, דם היצוא לנחל קדרון ונמכר לגננים, הביא מכשי

באשפה  שהונחו  פתילות  עדיו,  שהוזמו  הנסקל  שור  לעצמו,  תקנו  והטכנאי  כדאי  לא  שהתיקון  לו 

להת יכול  אינו  חפץ,  לאסור  יכול  אינו  כבעלים,  הוא  כנסת  בבית  גבאי  האם  יום,  בכל  ייאש המתפנה 

הגאון רבי  ]  כנסת[ מחפץ, שווי החפץ ידוע, והיזם הפך אותו לשווה כסף, אדם ששתל ערבות בחצר בית ה

  (קלהמה טובו אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ'  -קובץ תורני  [  יצחק זילברשטיין שליט"א

 חנוכה, תשע"א  -ספר מעדני אשר    יק קטן הוקצה למצוותו ואסור ליהנות מזה?ן שהדלהאם שמ

 חנוכה, תשע"א  -ספר מעדני אשר    האם מותר לומר הנרות הללו לאור נר חנוכה?

 חנוכה, תשע"א  -ספר מעדני אשר    להשתמש עם המנורה בחנוכה? האם מותר

מצוה? דבר  לצורך שאר  או  לימוד  לצורך  חנוכה  נרות  של  באור  להשתמש  מותר  ספר      האם 

 חנוכה, תשע"א  -מעדני אשר 

השמש   מנר  חיצונית  בפנס  הנאה  הכסא,  לבית  השמש  את  לקחת  רשאי  האם  חשמל  ]בהפסקת 

 צבא הלוי, תשפ"א  שהשתמשו בו לבדיקת חמץ האם מותר להשתמש בו שימוש של גנאי[

 

 : יצור השמן

 

 (, תשע"ט 4מאורות הכשרות )השמן   

 (, תשע"ט4מאורות הכשרות )ברכת שמן זית ולימון לרפואה   
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 (, תשע"ט 4מאורות הכשרות )הדלקת נרות שבת בשמן זית   

 (, תשע"ט 4מאורות הכשרות )שמן שריפה   

 בירורים בהלכה, תשפ"א  ]כהן, אין עושים מצוות חבילות חבילות[ שמן שריפה לנרות חנוכה

 (, תשע"ט 4מאורות הכשרות )הכשרת מפעלי שמן   

 (, תשע"ט 4מאורות הכשרות )שמן זית מארץ ישראל   

 (, תשע"ט 4מאורות הכשרות )שמנים ויצורם   

 (, תשע"ט 4מאורות הכשרות )חשש כבישה באיסור בהובלת שמנים   

 (, תשע"ט 4מאורות הכשרות )שמן זית לסוגיו   

 

 : מהדרין בנר חנוכה

 

 אשכול יוסף, תשפ"א ? האם אפשר להדר ולהדליק ב' חנוכיות, אחת כב"ה וחנוכיה נוספת כב"ש

 מאור השבת, תשע"ז  'מהדרין' בבן אדם לחבירו בהדלקת נר חנוכה

המהדרין   מן  והולך  יגדר   -מהדרין  דמוסיף  המהדרין,   ההידור  מן  מהדרין  בדין  הרמב"ם  ]דעת 

מ ההידור  נר  את  להדליק  רשות,  ולא  חיוב  שהוא  משמע  בשו"ע  הרמב"ם,  לדעת  עדיף  הידור  נר  איזה 

  ירחון האוצר   המצוה, שכח לברך והדליק נר ראשון האם יברך לפני נרות ההידור, סדר הדלקת הנרות[

 )יא( תשע"ח )עמ' שטו( ירחון האוצר  הערות   תשע"ח )עמ' כג( ,)י(

 חנוכה )עמ' יג(  ההלכה,  בנתיבות    תשע"ג  חנוכה, עוזר א" הגר     מהדרין בנר חנוכה

 (נחקובץ גיליונות, תשע"ט )עמ'   חובסקי זצ"ללאחד מהם למי יתן? הגר"א גני נא בן ושכן ויש לו

 קול תודה, תשע"ח מדוע תקנת 'מהדרין' היא רק בחנוכה? 

 טעמא דאורייתא, תשפ"א  'מהדריןתקנת 'יסוד 

בתוך   ]שיטת ראבי"ה ומהרי"ח, הדלקה חנוכה מקור מנהג אשכנז שכל אחד מבני הבית מדליק נר  

אי הדלקת נשים באשכנז, האם לחלק את בני הבית חלק בטפח הסמוך לפתח   הבית או גם מחוץ לבית,

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' פג(  וחלק בחוץ[

   ירחון האוצר )יא(, תשע"ח  )עמ' יח(  ]השתלשלות המנהגים[החובה וההידור בנר חנוכה   

ודין שמן זית קרוש לנר  ]  ת המקדש?בבי  ההאם יש הידור לקחת לנר חנוכה שמן הכשר להדלק

 נר יששכר, תשע"ז  ]חנוכה

ונר ההידור   י הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר,  פנינ  ליסף פרלמן שליט"א[ הרב א]הנר העיקרי 

 תשפ"א

 א עמיקתא, תשע"ג שמעתהידור מצוה בחנוכיה נאה  
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]כלי מלא האם הוא קודם  ? מלא שמן המדליק נר של שבת או חנוכה האם יש הידור שהכלי יהא

סל  חטאת,  למי  הדשן,  לתרומת  הקטורת,  לפיטום  לקידוש,  מלא  כלי  בכלים,  הקדימה  לסדר  בהידור 

  -קובץ תורני     [רבי נפתלי צבי ראטטענבערג שליט"א ]  [להבאת ביכורים, נטילת ידים, ניסוך מים בחג

 ( קצאמה טובו אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ' 

או שההידור הוא שמתכוין לא לצאת בהדלקת    -האם הדלקת המהדרין היא הדלקת הידור  

האם בני הבית מכוונים לצאת ,  מהדריןבחקירת האחרונים בגדר הדלקת  חודשות  נפק"מ מ]בעל הבית  

, ברכת בני הבית עצמם אחר ברכת בעל הבית, אחד מבני הבית שהיה או שלא לצאת בהדלקת בעה "ב

בעל  בהדלקת  לצאת  נמלך  לבד,  להדליק  נמלך  הבית  בעל  הדלקת  ואחר  הבית  בעל  עם  לצאת  בדעתו 

לים, אכסנאי שמדליקים עליו בביתו ית פסולים, נמצא שנרות בעל הבית פסוהבית, נמצא שנרות בני הב

בעל  הבית,  בעל  ולא  הבית  בני   נרות  את  רק  כשרואה  הרואה  ברכת  עצמו,  בפני  להדליק  רשאי  האם 

הבית המדליק בשמן ובפתח הבית ובני הבית מדליקים רק בנורת שעוה וכדומה, להדליק נר אחד בעצמו 

"ב יש הבדל אם בני ביתו מדליקים לחוד על הבית במוסיף והולך, האם כלפי בעהאו לצאת ידי חובת ב

או לא, כשרק חלק מבני הבית מדליקים בעצמם, הדלקת נר של אחד מבני הבית מנרו של בעל הבית, 

הדלקת נר מוסיף והולך מנר של אחד מבני הבית, נר בעל הבית שכבה קודם הדלקת בני הבית, האם על 

להקפ הבית  להדלבעל  הידור  יש  האם  ראשון,  להדליק  להיות יד  חינוך  לחינוך,  שהגיעו  בניו  לפני  יק 

מהדרין, נר חנוכה של אחד מבני הבית שכבה בערב שבת קודם קבלת שבת, הנאה מאור נרות בני הבית, 

עוסקים  הבית  כשבני  הבית,  בני  של  מלאכה  איסור  ההדלקה,  קודם  לאכול  רשאים  הבית  בני  האם 

פטו ובהידור,במצוה האם  בעיקר המצוה  מן המצוה,  של    רים  חנוכה  נר  לצאת בהדלקת  אשה שכוונה 

 ( ריזמה טובו אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ'  -קובץ תורני [ רבי אליעזר הכהן רבינוביץ שליט"א ] אביה[

או שההידור הוא שמתכוין לא לצאת בהדלקת    -היא הדלקת הידור  האם הדלקת המהדרין  

הבית   מהדרין]בעל  הדלקת  בגדר  האחרונים  בחקירת  מחודשות  בעל  נפק"מ  האם  הידור,  על  ברכה   ,

יכול לכוון שלא לצאת ידי חובה בהדלקת אשתו, הדליק לפני אביו האם הפסיד אביו את עיקר המצוה, 

זהובים עשרה  לאביו  חייב  הבן  בשהאם  להדליק  הנוהג  בצאת  ,  המדליק  חמיו  אצל  ומתארח  קיעה 

הכוכבים, אכסנאי אינו פוטר את 'נר איש וביתו', בעל שהגיע מאוחר לביתו ואשתו הדליקה בזמן האם 

ויצאו בהדלקת   יכול להדליק שוב בברכה, אשתו כגופו בעלה כגופה, בליל שמיני לא היה מספיק שמן 

אכה קודם הדלקתו אחר הדלקת אביו, מכירת  מותר לבן לעשות מלהאב ואחר כך נמצא עוד שמן, האם  

אחר   מן  ביקש  שכם  והדליק,  קדם  ובנה  בביתה  להדליק  שרצתה  אלמנה  מהדרין,  להדלקת  כסותו 

הגרי"ז   הדלקת  הידור,  בנרות  לה  זקוק  כבתה  עבורו,  המיועד  השמן  את  הבן  יתן  האם  האב  הדלקת 

י  בפתח החצר ובניו בחלון, ברכת הרואה על נר  בו  ותר מבשלוחו בהדלקת מהדרין, יכול הידור, מצוה 

לצאת בהדלקת בעה"ב המדליק ח' נרות או ידליק נר אחד בעצמו, האם קטן מברך על הדלקת מהדרין,  

חידושו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל באי הדלקת קטן, האם מועיל שיתוף לאכסנאי בנר של מהדרין, קטן  

ל הבן  ידליק, שכח  בחנוכה מתי  וששהגדיל  ניסים  להדליק, האם ברך שעשה  ונזכר אחר שגמר  החיינו 

מותר להדליק נר מהדרין מנר של בעה"ב, כיבה במזיד נר מהדרין, האם אפשר לברך בכדי להוציא ידי 

  [מדלקת אחר בעלה, יצא מוציא, נר של מהדרין האם צריך שיעור, הדלקה בשמן ערלהכשחובה אשה  

 (רזמה טובו אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ'   -קובץ תורני [ רבי אברהם זנגר שליט"א]

 הגר"א וייס, תשע"ה   ]הדלקה כמהדרין 'חובה' או 'רשות', וכן לגבי תפילת ערבית[קיבלו עלייהו חובה 

 מעדני אשר, תשע"ה מדוע לא הזכיר השו"ע את דין 'מהדרין' ו'נר איש וביתו' שהובאו בגמ'? 

-היכל התורה-קובץ מרפסן איגרישיטות הראשונים בדין מהדרין מן המהדרין בנר חנוכה    ביאור

 חיפה, תש"פ )עמ' כה( 
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נרות חנוכה לפי דעת הרמב"ם הגברא   הבנת מנהג ספרד בהדלקת  הידור  עדיף,  ]הידור החפצא 

 ירחון האוצר, תשע"ח )עמ' לה(    עדיף[

הידור?   הדלקת  על  מברכין  האב[האם  מהדלקת  חובה  ידי  לצאת  רצונם  גניחובסקי,     ]אין  הגר"א 

 תש"פ 

 שיעורי הגר"א עוזר שליט"א, תשס"ט המהדרין בנר חנוכה  

בחנוכה,   יום  בכל  הנוספים  ממש  האהנרות  כמצוה  הם  בכך[   נפק"מ]ם  ראובן    ]הרב  הלכתיות 

 ( נודכי, תשפ"א  )עמ'  מר  אור[ יששכר ניסן שליט"א

   (20)מבית 'אז נדברו'( חנוכה, תש"פ)עמ' הקשר בין ה'סביבון' ל'מהדרין מן המהדרין' 

 

 קיום מצוות בדברים שנוצרו בנס: 

 

 , תשע"ז 'ברכת יצחק'שיעורי ליל שישי    תשע"ה  חנוכה, הפרשה  במשנת  הדלקת נרות חנוכה בשמן נס

בבית המקדש ני  הניסים שהיו  במעשה  מצוות  קיום  ניסים,  ממעשה  אורייתא,    סים[]הנאה  אוצרות 

 תשע"ז 

]מכירת מים למצרים, נס לציבור ונס ליחיד, הנאת כוהנים מפירות זהב, שתית  הנאה ממעשה ניסים  

נתנו, השתמים מן הסלע, הנאה ממעשה   ליהנות  ניסים ניסים לכבוד שבת, מצוות לאו  משות במעשה 

אכילת רשב"י מעץ החרוב, חומר טבעי שהובא בנס, ביזת מצרים, עומר   לצורך מצוה, שמן נס בחנוכה,

הוי הפקר, האם חייבים מתנות כהונה,  נעשה שיהנו ממנו, האם  מתבואה שגדלה בנס, כשניכר שהנס 

 ברכת יצחק, תשע"ט -שיעורי ליל שישי   אוצרות אורייתא, תשע"ח קה מנס[האם ניתן לקיים מצוות צד

אסור ליהנות ]שמן נס אינו כשר להדלקה    ריה  ,איך היה מותר להדליק המנורה משמן של נס

 חנוכה, תשע"א  -ספר מעדני אשר [  שה ניסיםממע

 שלמים מציון, תשע"ו   [אצל אלישע סנ]שמן קיום מצוות בחומרים ניסיים  

מעשרות   במקדש[ניסיים  בחומרים  חיוב  חנוכה  נר  אלישע,  של  השמן  טבעיים,  על  הגר"א    ]חפצים 

 גניחובסקי, תשע"ו 

זרע ברך,    ]שאלות הלכתיות בנושא[ פך שמן של יעקב הוא פך שמן המשחה ופך השמן של חנוכה

 ע"ז תש

ובו נעשה נס חנוכה    -המסע הנפלא של פך השמן במקלו של יעקב שנעלם מעינו של אליפז  

 שבילי פנחס, תש"פ ]בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן[ 

ניסיים היתה תולעת    בניית המשכן בחומרים  נדבת המשכן  ]במשכן  עצמו",  נושא את  "חי  השמיר 

 עומקא דפרשה, תשע"ד  ומעשה האומנים, מלאכות טבעיות ועל טבעיות[

התפלל  אצל יעקב אבינו למדנו שאין ל  הרי  ,יעשה לנו הקב''ה ניסיםם בחנוכה שאיך מתפללי

 מעדני אשר, תשע"ד    לנו ניסים? שיעשה
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 : החנוכיה

 

זכוכית, אך הדליק על שולחנו מעיינות  בביתו     לבעל הבני יששכר היתה חנוכית כסף במתקן 

 מהרצ"א, תשע"ו 

רבות?   שנים  בה  שהדליקו  עתיקה  או  חדשה  מהודרת  בחנוכיה  במצוות',  להדליק  ]'ותק 

 דרישה וחקירה, תש"פ  [יודאיקה

 ג(פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ל    הדלקה בחנוכית כסף או חנוכיה מנחושת היפה יותר?

אור מרדכי,  [  מתתיהו גבאי שליט"א  ]הרבוכה מכסף טהור או מגילה בכתב מיוחד ביופי  מנורת חנ

  (שכמדושני עונג, תש"פ )עמ' ]הרב ישראל דב שפירא שליט"א[     א(קלתשפ"א  )עמ' 

מ בחנוכיה  וקיבל  הדליק  ימים  יחליף?  ספר  האם  יותר  נאה  אחנוכיה  כיון -]זה  או  ואנווהו  לי 

דאיתעביד בה מצוה חדא, החלפת הפתילות בכל יום, ברכת בשמים על הדס של מצוה, אף שאין בו ריח  

נוה ההיכל,  רב, ברכת המוציא על פת ששמשה לעירוב תבשילין, עדי ארוסין המשמשים גם כעדי כתובה[  

 תשע"ז 

]הרב מתתיהו גבאי   האם יש הידור במנורת חנוכה מכסף טהור או מגילה בכתב מיוחד ביופי?

 ה(המאור )תצח(, תשפ"א )עמ' משליט"א[ 

חנוכיה להעדיף  יש  מהודרת?    מתי  כסף  חנוכית  פני  על  השואה ישנה  נספה  של  העץ  ]חנוכית 

 אוצר הפרשה, תש"פ )עמ' ח(-שיעורי הגר"י זילברשטיין שליט"א שהגיע לבנו והחזירתו בתשובה[ 

 אספקלריא, תשע"ז )עמ' פו(  ת שתי חנוכיות קדימויות בהדלק

 זרע ברך, תש"פ הדלקת נר חנוכה בנר של חרס 

 תשע"ה   חנוכה, גניחובסקי א"הגר     יכר שעושה כן לחנוכההדלקת נר חנוכה כשאין ה

יקונים לפתח ביתו ולאחר שהדליק הנרות נמסו האזיקונים והחנוכיה  חיבר בית החנוכיה באז

יה, הדלקה במקום שרוח יכולה לכבות, נתן  ]הדבר ארע ביום השלישי לחנוכה, הדלקה ברוח מצונפלה  

 נועם אליעזר, תש"פ   ות מהשיעור, האם צריך לחזור ולהדליק, לחזור ולברך[שמן פח

 נועם אליעזר, תש"פ   אין לברך על הדלקת נר חנוכה כשאין אנשים רואים

]מוקצה מחמת חסרון כיס, נתינת  ?  בשבת  'מוקצה'  ם ופסת אתרוג מכסף המנורת חנוכה וקהאם  

מה    -קובץ תורני    [ רבי משה חליוה שליט"א]  חנוכיה חדשה שטרם השתמשו בה כמתנה לחתן בשבת[  

  (קעהטובו אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ' 

עליה ברכת הדלקת  שכתוב או חרוט עליה שם השם האם מותר להשתמש בה  חנוכיה ]חרטו   ?

ו שם ה',  שם ה', כיסוי חלות שרקום עלי  הנרות או שאר שמות, כוס שחרטו עליו שם ה', עט שחרוט עליו

ה', טלית שרקומים עליה פסוקים, לבישת בגדי כהונה ע"י כהן גדול שלא בשעת שופר שחרוט עליו שם  

מצבה[ על  ה'  שם  כתיבת  ציץ,  רא]  עבודה,  צבי  נפתלי  שליט"ארבי  תורני    [טענבערג  טו  -קובץ  בו  מה 

 (קפטתש"פ )עמ'   אהליך יעקב )ו(,
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גבוה,  ]מחיר מופקע לחנוכיה   חנוכיה במחיר  ידע מהמחיר בשעת הקניה ושתק, אונאה במקח,  קנה 

 מכתלי בית הדין, תשע"ח   כשהחפץ אינו בפנינו[

]שימוש בה לסעודת מצוה, ביום או בלילה,   ?ימים תה למצוותה לשמונת ההאם גם החנוכיה הוקצ

 מחמדי התורה, תשע"ח  בחלוף זמן חיוב ההדלקה, לכבותה, לשימוש של חול[

 

 : שימוש והטבלת כוסיות הזכוכית של החנוכיה

 

 קב ונקי, תשע"ח ניתן להדליק בכוסיות שמן נפרדות?  בחנוכיה או האם יש צורך

    עורי הגר"י זנגר שליט"איש  הטבלת כוסיות החנוכיה לפני הדלקת הנרות

 נר יששכר, תשע"דהדלקת נרות חנוכה בכוסיות לא טבולות  

 שלמים מציון, תשע"ו הדלקה בחנוכיה 'חד פעמית'   

פניני חשוקי  [  ולהדלקת נ"ח]בכלי שנקנה מעכו"ם שלא הוטבל לנטילת ידים שחרית  להשתמש  

  (כבחמד, תשע"ט )עמ'  

[ לנרות חנוכה  כוסיות  לשתיה שנמלךטבילת  כוסיות  להטביל  צריך  בהן  האם  צריך ,  להדליק  האם 

, האם מותר להשתמש בצנצנות קפה לאחר הורקת תכולתן,  פעמיים וכלי אלומיניום-להטביל כלים חד

 עין יצחק, תש"פ ג[ כיצד על מערכות הכשרות לנהו, האם צריך להטביל קומקום חשמלי

 

 ההדלקה: 

 

 דרישה וחקירה, תש"פ ]מוזיאון שעוה, פרסום הנס[ הדלקת נר חנוכה הנמצא בידי בובת שעוה 

חנוכה   נרות  בהדלקת  נדלק[ 'מתעסק'  שהנר  לב  שם  ולא  ובירך  ביד  שמש  עם  החנוכיה  ליד    ]עמד 

 וישמע משה, תשע"ז 

ביתו  נר  אור האם  כדי שיהא  בבית  להדליק  נר אחד  רק  לו  מי שיש  חנוכה  בימות החול של 

 תשע"ו   ,מעדני אשר   מעדני אשר, תשע"ג  ]שלום בית בחול[  עדיף?

הרי    של נר אחדקערה שמן ופתילות אינו יוצא חובת הדלקה אפילו    אופן שאדם מילאמדוע ב

 תשע"ג   ,מעדני אשר ?הראשונה יצא, וא"כ מיד כשהדליק את הפתילה כבתה אין זקוק לה

 

 ההדלקה: מקום 

 

 הגדרת 'בית' ומה לא נחשב כ'בית': 
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]הבהוב, הדלקה בעמידה, נוסח הברכות, סדר ההדלקה, משך זמן ההדלקה, הדלקה מקום ההדלקה  

 פניני אי"ש, תשפ"א  ון הדליק ע"י שליח[שהחיינו כשבלילה ראשבבית המדרש, ברכת 

חלקית בפנימיה  נרות  הדלקת  נרות    מקום  הדלקת  בשבוע,  פעמים  רק  בפנימיה  לנים  בה  ]ישיבה 

בחדר האוכל,   או  לפנימיה,  פרטיות בחדרים[תלמידים ספרדיים, תלמידים אשכנזייבכניסה  העדר   ם, 

 (קעומה טובו אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ'  -קובץ תורני [  רבי אלחנן פרינץ שליט"א]

מה[  ]בית המוקף חצר, בית למעלה מעשרים אבירור דעת חזון אי"ש זצ"ל בדין מקום הדלקת הנר  

 קובץ גיליונות, תשפ"א )עמ' כח(-הגר"מ גריינימן שליט"א

חנוכה נר  הדלקת  לענין  'בית'  אשה    גדרי  עבור  המדליק  חברו,  בבית  באקראי  ברכבת,  ]בספינה, 

פניני הלכה    קה[  בביתו האם אשתו יוצאת ידי חובת הדל  ה יברך רק בנוכחותה, בעל המדליק שלאבבית

 ( מדגיליונות, תש"פ )עמ'  אוסף-מראשי חבורות בישיבת מיר

בפתח  ]בעצמו סמוך למיטתו או ע"י שליח    כהחולה המרותק למיטתו כיצד והיכן ידליק נר החנו

חנ נר  להדליק  עדיף  האם  שליח,הבית,  ע"י  זית  בשמן  להדליק  או  בעצמו  פשוט   מצוה    וכה  יש  האם 

בעצמו   החתונה  סעודת  את  ולהכין  מבשלוחו  -לטרוח  יותר  בו  מצוה   מצוה  ]לקיים  מצוה  הידור  או 

משום   בהידור  לקיימה  או  מבשלוחו  יותר  בו  מצוה  יותר'בעצמו,  מצוה  מדוע  מצוה',  הידור  בו,    חיוב 

המצוות ובכל  השבת  לכבוד  בחתונה  הכנה  המצוה  סעודות  את  בעצמם  להכין  העולם  נהגו  לא  מדוע   ,

מהתורה הוא'  מצוה  'הידור  חיוב  מדרבנן,  או  מהתורה  מילה,  תורה    בברית  ספר  כתיבת  מדרבנן,  או 

 נועם אליעזר, תשע"ח     עולמות, ל  בעצמו או על ידי  שליח בכתב מהודר יותר[

שהפנימיה וחדר האוכל במבנים שונים מקום האכילה עיקר, לאכול בחדר שדרים ]כ   הדלקה בישיבות

בצהריים   רק  בחור שלן  אחד,  בבניין  כשהכל  בביתו[בו,  לן  ובלילה  שישי  בפנימיה  ליל  הגרב"מ  -שיעורי 

 זילברברג שליט"א, תשע"ט  

 תש"פ   תשע"ט   מים חיים, תשע"חהרב דינר   -הלכות מקום ודיני ההדלקה 

   מים חיים, תשפ"אהלכות הדלקת נר חנוכה 

התעופה   בשדה  הנמצא  או  ציבורית  בגינה  חנוכה?  מדליק    האםהלן  נר  חובת  שם  בית,  ]חסר 

היכן  בחנוכה  המתארח  הבית,  הדלקת  את  פוטרת  האם  הכנסת  בבית  הדלקה  הגוף,  חובת  או  הבית 

 הגר"ע מדלוב שליט"א, תשפ"אתושבות[ ידליק, 

סו מחמת החום, ך חיברה באזיקונים שנמ]הדליק חנוכיה במקום הראוי להדלקה א אזיקונים שנמסו  

 עתתא, תשפ"א דשמורא נה ה[האם יצא ידי חובת הדלק

חנוכה נר  לקיום מצות הדלקת  דירה  יש חיוב לשכור  רפאלי שליט"א  ]הרב?  האם  אור [  מרדכי 

 ( פחמרדכי, תשפ"א  )עמ' 

ווה]  מנהג האריז"ל להדליק נר חנוכה בפנים הבית   בירור הלכה על    אהל שליט"א[ רב אריה 

 האיר הנר, תשפ"א 

 יש לו חיוב נר חנוכה? והאם יש חיוב לשכור בית כדי לקיים המצווה?  ו בית האםמי שאין ל

 תשע"ב   ,מעדני אשר
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'בית' בהדלקת נר חנוכה   ]נמצא בחו"ל בהפרשי שעות, בזמן חיוב הדלקתו שם לא מדליקים  חיוב 

 שיעורי ליל שישי "ברכת יצחק", תשע"ו ם יש חובה לתת לחסר בית בנוסף לנר חנוכה גם בית[ בביתו, הא

בירושלים מתגורר אדם בתוך מכוניתו כבר ברכת הרואה למי נתקנה,  ]חיוב 'בית' בהדלקת נר חנוכה  

שנים,   ובלילה  מספר  ביום  ולומד,  ישן  ושותה  ובחורףבאוכל  להדליק  ,  קיץ  מחוייב  הוא  נרות האם 

ישנים ברכבם, האם חייבים בהדלקת   ,בברכה בפתח מכוניתו ובלילה  משפחה היוצאת לטיול בחנוכה 

מחוסרי דיור המתגוררים ביערות וברחובות, הישנים בגינות ובפרדסים, על הספסלים או בפתחי , הנרות

הנרותהחנויות   חייבים בהדלקת  נרות,  האם  חייב בהדלקת  או במטוס האם  באוניה  חיילים    ,המפליג 

נרות בהדלקת  חייבים  האם  בשדות  חונים  או  בטנקים  בגבר  ,השוהים  או  בחפצא  ההדלקה   [ אחיוב 

 אשכול יוסף, תשע"ט 

 תשע"ה  חנוכה, עמיקתא אשמעת   נוכה במטוסנר ח  הדלקת

 (ל)עמ'  תש"פ   המאור,בחנוכה כשעל ידי כך יתבטל מהדלקת נר חנוכה?  טיסה במטוס 

מנהג, מסיבות, מקומות עבודה, כיכר ]בית כנסת, ברכה על    הדלקת נרות חנוכה במקומות ציבוריים

 תורה והוראה, תש"פ   העיר, פרסום הנס[

 חנוכה, תשע"א -ספר מעדני אשר    חייבים לשנות את מקום הדלקה באמצע חנוכה? מתי 

 , תשע"א חנוכה  -ספר מעדני אשר הדליק נר חנוכה במקום שהרוח מצויה, האם יצא ידי חובתו?   

הדליק נר חנוכה לחולה המאושפז בבית חולים ויודע שהאחות תכבה את הנר מיד, האם יצא  

]העמיד חנוכיה ברוח מצויה וכבתה, נתן בה שמן פחות מכשיעור, בניית סוכה בזמן השואה ידי חובתו?  

 משא נחום, תשפ"א ופירוקה אחר אכילת כזית מפני פיקוח נפש[

 משנתה של תורה, תש"פ להדליק את האור בתוך החושך    -חנוכה בכלא צבאי 

ו חובת גברא,  בת הבית א]האם מצוות נר חנוכה היא חו נרות חנוכה למטיילים וישנים בשטח פתוח

 המאור )תצח(, תשפ"א )עמ' כה( חסר בית,  ]הרב אלחנן פרינץ שליט"א[ 

]משך האשפוז, שלושים יום, חיוב מזוזה, דירת ארעי, רכבת,  הדלקת נר חנוכה לנמצא בבית חולים? 

 תשפ"א   ,פניני חשוקי חמד תושבות[

]הנוסע עם משפחתו באחד מערבי הדלקת נרות חנוכה במקום אכילה ארעית, בשטח, ובמסיבות  

בביתה,   כההחנוכה אל אמו האלמנה וחוזר לישון בביתו, האם כדי לשמח את אמו יכול להדליק נר חנו 

האם בני ביתו צריכים למחות בו ולהדליק בעצמם כשיחזרו לבית, המזמין להדלקת   -אם הדבר אסור  

הנרות בביתו משפחה שאינה מדליקה נרות חנוכה בביתם, האם יעודד אותם להדליק נרות בביתו, האם 

ללא   גם  החנוכה  בו מתארחים באחד מערבי  להדליק במקום  ניתן  בהם  נה שם,  שייש מצבים אחרים 

אחר,  במקום  בקביעות  ואוכל  אחד  במקום  הדר  מנסיעות,  וההימנעות  בחנוכה,  תורה  לימוד  חשיבות 

חובה,   ידי  יצא  מארחיו האם  בבית  יש חשדא, המדליק  כיום  משום חשדא, האם  חברו  בבית  הדלקה 

ל וא]הרב שמהמדליק אצל מארחיו כשכל משפחתו נמצאת שם, יצא פני פלג המנחה מביתו, תושבות[   

 ירחון האוצר )מז(, תשפ"א )עמ' צה( אריה ישמח שליט"א[ 

שם    באהלי  וישכון  ליפת  אלוקים  ל'מבחוץ',    -חנוכה    -יפת  מודע  שהמבחוץלהיות  לא   אך 

 אז נדברו, תשפ"א   מה, טיפול רגשי[ישתלט על הבית פנימה, עידן טכנולוגי, חידושי הקיד
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 : ית גבוה מעשרים אמהבב

 

ישירה מהקומה שלו לרשות ]דר בעלית גג, כניסה  ?  הגר בבנין רב קומתי, היכן מדליק נרות חנוכה

 ( לא)עמ'   תש"פ, אספקלריא  הרבים, מדליק בחלון[

 המאור, תש"פ להדליק בחלון הבית מעל עשרים אמות או בפתח הבית?  

ניסא פרסומי  בדין  מעל  -  פרטים  אמה    הדלקה  הנרות]עשרים  סביב  צבעוניות  נורות   ,כשנותן 

כ' אמה חלון שאינו שקוף,  מדידת  לפני  יהודה    ]הרב[  כשאי אפשר לקיים פרסום הנס בחלון,  הדלקה 

 ( פגאור מרדכי, תשפ"א  )עמ' [ דינר שליט"א אריה

]האם יסמוך על ראית שכניו ממול, או  לקת נר חנוכה בקומה רביעית למעלה מעשרים אמה  דה

 (שכבמדושני עונג, תש"פ )עמ' ]הרב ישראל דב שפירא שליט"א[  ידליק בפתח ביתו[

 (צבאור מרדכי, תשפ"א  )עמ' [ יונתן סגרון שליט"א ]הרב [מצומצםובבית ]הניחה למעלה מכ' אמה 

בית  היכן אתה מדליק?   דו קומתי, רב קומתי,  ניסא, חד קומתי,  נר חנוכה, פרסומי  ]מקום הדלקת 

 עין יצחק, תשע"ח     עומק הפשט, תשע"ח קעית[הבנוי בשיפוע הר, יחידת דיור תת קר

חנוכה   בדיני  להערות  שהוא  חנוכה  נר  להכשיר  'אמלתרא'  מועילה  מעש]האם  ,  אמהרים  מעלה 

]אמלתרא בהלכות ערובין במבוי, אמלתרא הנראית ביום ואינה נראית בלילה, נר חנוכה זמנו בלילה,  

ברכת  כיום,  דין הדלקה מפני החשד  למעלה מעשרים אמה,  נר שבת  בנורות חשמל,  אמלתרא מוארת 

ת נר חנוכה בת, הדלקהרואה תוך כדי דיבור לראיה, עובר לעשייתן, ברכת בורא מאורי האש במוצאי ש

חבילות[ חבילות  מצוות  עושין  אין  שריפה,  שליט"א[    בשמן  יעקב קארפ  תורני    ]רבי  טובו    -קובץ  מה 

 (רלג אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ' 

הדלקה בחדר המדרגות בבית משותף,  ]  לבנין  בכניסהים  קידלמהדלקת נרות בבניינים גבוהים ה

 ירחון האוצר )לו(, תש"פ )עמ' כז( רשות היחיד או רשות הרבים, השתתפות בפרוטה[

קומה שלו לרשות ה מהישיר]דר בעלית גג, כניסה  ?  הגר בבנין רב קומתי, היכן מדליק נרות חנוכה

 ( לא)עמ'   תש"פ, אספקלריא  הרבים, מדליק בחלון[

 

 בבית בפתח הבית או בפתח החצר והיכן בבית: 

 

 ברכת יוסף, תש"פ  פחות מג' או למעלה מעשרה טפחים, היכן עדיף להדליק חנוכיה?

מעדני  להדליק למטה מעשרה טפחים או למעלה מעשרה טפחים ויהיה יותר פרסומי ניסא?  

 כהן, תשפ"א 

ח  האם נר  יכולה  הדלקת  יח  היותלנוכה  בתים  ה  ד?לשני  ישיבה  תלמיד  בשותפות,  דר ]הדלקה 

שהיא   בקומה  הישיבה  אמהבפנימיית  מעשרים  למטה  ,למעלה  החצר  בפתח  להשתתף .  מדליק  רוצה 

בפרוטה עם מי שמדליק בפתח חדרו למעלה, בחדרו אין מי שמדליק בפתח החדר אבל יש פתח של חדר  

יהיה   ו, לדידר. האם יכול להשתתף עמו בפרוטהתח החדשמדליק בפ  ששם יש מי  ואחר מצד ימין לפתח
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יוצאים במזוזה יחנר חנוכה מימין למזוזה , אכסנאי, שני  ד, שני בתים סמוכים הצריכים מזוזה האם 

בעלי בתים החלוקים בעיסתם, אכסנאי האם הוא 'שליח' או נר איש וביתו, כשהשליח מחוייב באותה  

יכול להיעשות שליח, האם יש דין 'לכם' בנר חנוכה, שביתת כלים בשבת, מצוה בה מחויב משלחו האם  

   מעדני כהן, תש"פנר חנוכה בחשמל[ 

    שיעורי הגר"י זנגר שליט"אהמדליק בחלון, האם צריך להדליק מימין? 

הסכנה?   בשעת  בחוץ  מדליקין  אין  גם  מדוע  נפש  למסור  יש  השמד  דרבנן[]בשעת  מצוות   לקיום 

 מעדני אשר, תש"פ 

 הגרמ"ב זילברברג שליט"א, תשע"ט דיני חנוכה   

 ( זמתורת המשגיח הגר"מ חדש זצ"ל אור עולם חנוכה )עמ' עמדליקין על פתחי הבתים  

 מעדני אשר, תשע"ז  ין כולם מדליקים ברה"ר הרי אין כיום שעת סכנה?ע אמדו

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

]יר"ש ידליק בחוץ, ובבית די בנר  הדלקת נר חנוכה בחו"ל כשאין סכנה אך המנהג להדליק בבית  

על תקנ"ח ברכתו לבטלה[ כי אינו מאבק דתי,  הדלקה בפנים כשעובר  נפש  וא"צ מסירות  יני  נפ  אחד, 

 "ח אי"ש, תשע

קב ונקי,    ]כנגד גזרת יון לבטל דלתות ישראל, ביטול הכבוד והצניעות[הדלקת נר חנוכה בפתח הבית  

 תשע"ח 

בבית?   הנמצא  בהדלקת  חובה  ידי  יוצאים  האם  בחו"ל,  שנמצא  בעל  או  הבית ]יולדת  כשבני 

 הרב רובין, קהילת בני תורה, תשע"ו  ם אחר[במקו

הרי קימ''ל שיש ענין לעשות מצוה בצד ,  מדוע אין מדליקין נר חנוכה בצד ימין ליד המזוזה

 תשע"ד   ,מעדני אשר ימין?

בנתיבות      הגר"א גניחובסקי, וישלח תשע"ו    [מול מעלות אחרות]מעלת ההדלקה תוך עשרה טפחים  

 ההלכה, חנוכה )עמ' יג( 

 מנחת אשר, תשע"ה     תשע"ו תולדות, הלכה דברי   מקום הדלקה בחצר וחדר מדרגות

   

 וחושן המשפט: הדלקת נר חנוכה  

 

 חנוכה, תשע"א  -ספר מעדני אשר נר חנוכה שהזיק לאחר חצי שעה האם חייב?   

רש ללא  אנשים  בו  שעוברים  שביל  כלפי  חנוכה  נר  ברשות, ות  הדלקת  מצוה  קיום  ]ליסטים, 

 דרישה וחקירה, תש"פ   יה לא חוקית[הדלקת נר חנוכה בחדר המהווה תוספת בנ

נמקח טעות בסביבון   נ.ג.ה.ש. כמנהג חו"ל וק"ק, והוא  בסביבון והג בא"י  ]קנה סביבון שכתוב עליו 

ר ונמצא נגחן, הדמים מודיעים, היכרות , קנה שושכתוב עליו נ.ג.ה.פ, מבחן התושבות במסחר בחנוכה

 א " בינת המשפט, תשפ  [בין המוכר לקונה, מכירה סתם 
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להיהרס   בניה העתידה  בחריגת  חנוכה  נר  הוא הדלקת  בחנוכה  אך  להריסה  העומד  'בית'  ]האם 

מע מסוכן,  מבנה  עליו,  'בית'  שם  בנוי,  ויהרס  דיין  ויתכן  מפריע  שאינו  מבנה  הרבים,  את  המזיק  בנה 

  [  הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א ]  בעתיד, מחיצות לגבי ערובין, מחיצות עונתיות, סגירת חורף[ 

 ( קלטמה טובו אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ'  -בץ תורני וק

, עצה בגדו היקר-]במקום חיובו למכור כסותולהפקיר ביתו כדי להיפטר מחובת הדלקת נר חנוכה  

 ( דבץ גיליונות, תשע"ט )עמ' י קו-קי חמדפניני חשו[ כלכלית כדי להיפטר מחיוב מצוה

דרישה    ]זוטו של ים[חנוכיה שלו שנגזלה ממנו בשואה ונמצאת אצל יהודי אחר שקנאה מגוי?  

 וחקירה, תש"פ 

אם יקנה חנוכיה מהודרת  ד לרשותו, ה]בסכום העומ?  האם עדיף הידור מצוה או לקנות מישראל

מאד מגוי או חנוכיה פחות מהודרת מישראל שומר שבת, הידור מצוה או קניה מיהודי, 'או קנה מיד  

 (קלז)עמ'   תש"פ, אספקלריא  עמיתך', הידור מצוה על הכשר מצוה[ 

]יש לו שמן שניתן לרפא בו או להדליק בו נר חנוכה, רפואה, פרסום ן למאור או שמן לרפואה?  מש

 דרישה וחקירה, תש"פ  הנס, חנוכה[

 דרישה וחקירה, תש"פ  ]מצוה עוברת, פרסום הנס[לרפא חולה או להדליק נר חנוכה? 

 )עמ' ד(  דפי עיון, חנוכה תשע"ד כיבוי חנוכיה החוסמת את החנוכיה שלו    

פניני חשוקי חמד, תשע"ט )עמ'    יש חשש שיכנס פנימהאך    ,[כיהחנו]רוצה לתפוס משכון מבחוץ  

 (יח

]בסכום העומד לרשותו, האם יקנה חנוכיה מהודרת  ?  האם עדיף הידור מצוה או לקנות מישראל

ומר שבת, הידור מצוה או קניה מיהודי, 'או קנה מיד  מאד מגוי או חנוכיה פחות מהודרת מישראל ש

 (קלז)עמ'   תש"פ, אספקלריא  עמיתך', הידור מצוה על הכשר מצוה[ 

השכירות תשלום  את  ופיצל  החנוכה  לימי  גבוה  במחיר  הדירה  את  שהשכיר  גו  שוכר  ף בין 

 ( קעאור מרדכי, תשפ"א  )עמ' [ שלמה ידידיה זעפרני שליט"א ]הרב ה לריהוט הדיר

גזלן, האם מותר לעבור על הוראת בעל המלון ולהדליק נר חנוכה בחדר?   ]מצוה הבאה בעברה, 

 וישמע משה, תש"פ    ה', לכתחילה ובדיעבד, הדלקה בנרות חשמל[שימוש שלא ברשות, חילול 

 

 : 'ש וביתו נר אימצוות הדלקה '

 

חנוכה נר  הדלקת  נר   מצוות  להוציא,  כיון  שלא  ממי  יציאה  בבית,  קטן  הדלקת  וביתו,  איש  ]נר 

המצוות בפרשה,     המהדרין מצווה גמורה או הידור, המצווה במעשה ההדלקה או בתוצאה שהנר דולק[

  תש"פ

 המצוות בפרשה, תש"פ נרות חנוכה 

 המאור, תש"פ דבר בעיתו  -הלכות חנוכה 
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זה,    'בית]'וביתו     אישנר   על  לענין  נר חנוכה הוא  או   להדליק את הנרות,רא  הגבהאם חיוב הדלקת 

על   היא  נרותהבית  שהחובה  בו  חנוכה  ,  שידליקו  נר  שהדליק  חובת   -קטן  ידי  הבית  בני  יצאו  האם 

להדליק באכסנייתו בברכה  אכסנאי,  המצוה בביתו האם רשאי  נרות  עליו  עד  שמדליקים  עובד  אדם   ,

לבואו   ימתינו  המצוה  מאוחר  מאוחרלקיום  שתדל  -  בעצמו  מאשתו  שיבקש  בביתו  או  הנרות  את  יק 

הבית  ,  בזמן  שיהיה  צריך  אמותהאם  ד'  על  ד'  וכיו"ב  בגודל  ומעקה  מזוזה  הלכות  לענין  'בית'  ,  כדין 

חנוכה נר  מטוס    הדלקת  רכבת,  חנוכה,  מכונית  אובספינה,  נר  פתוחים    חיוב  ]מטיילים במקומות 

גג[ קורת  ללא  במקומות  השוהים  חיילים  באוהל,  הלנים  חנ,  במדבר  נר  הכותל  וכה  הדלקת  ברחבת 

   פד, עולמות  [אדם חסר בית, ברחובה של עיר באולמות ובעצרות עם, או המערבי

]מחלוקת רע"א וגרי"ז, האם בני הבית מכוונים שלא לצאת בהדלקת האב, או שכולם נר איש וביתו  

את עיקר הדין והם מדליקים רק את נרות ההידור, האם ימתינו כולם להדלקת האב,  יוצאים בהדלקתו  

תי ידליק, אם לאחד יש שמן זית ולשאר שמן רגיל, אם בני הבית רבים וחלקם מדליקים בפתח קטן מ 

 אוסף גיליונות, תשפ"א )עמ' נ( -יעלת חן לרה"ר וחלק בהעדר מקום מדליקים בפנים[

]חובת האיש וחובת הבית, נר    האם בעל אינו יכול לכוין שלא לצאת בהדלקת נר חנוכה של אשתו

צריכה[    שאינה  ברכה  ומזוזה,  מירפניני  חנוכה  בישיבת  חבורות  מראשי  הלכה  חידושי  אוסף  -הלכה 

 ( סגיליונות, תש"פ )עמ' 

 ט(ל קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ'  -מסביב לשולחן שבת  נר איש וביתו -עבר לחנוכה לבית חמיו 

חנוכה חובת   נר  או חובת הבית  הדלקת  לחיוב גברא  דומה  מוציא את השאר כשליח, האם  ]האם 

 תורת שלמה, תשע"ח מעקה[ 

]קריאת המגילה חובה על כל יחיד והמקריא מוציא את כולם יד  חובת הבית וחובת הגוף בנר חנוכה  

זוזה היא מצוה על הבית בלבד, בדין אכסנאי התחדש חובת הגברא, אדם שיש לו שני בתים, חובה, מ

 ( לאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -מדלוב שליט"אר"ע שיעורי הגחובת הבית וחובת הגוף, שני דינים במקביל[ 

 

 : הדלקת נר חנוכה נשים ב

 

]גבורת עמידת הנשים בשעת ממשנתו של הגרש"ז ברוידא זצ"ל    -יחודן של הנשים בנס חנוכה  

 א 'שם דרך' חנוכה, תשפ" מלחמת השמד, הבית היהודי מבצר ומצודה מפני השפעת תרבות קלוקלת[  

לא תסור' ונשים ]מצוה דרבנן היא 'לא תעשה', של 'האם נשים תתחייבנה בנר חנוכה מטעם נוסף?  

 חנוכה, תשע"א  -ספר מעדני אשר    חייבות בלא תעשה[

    שיעורי הגר"י זנגר שליט"א  מצוות נרות חנוכה לנשים

 לענין הלכה, תשפ"א איסור מלאכה לנשים בחנוכה 

-חנוכה בבית, מתי הוחל הונהגה הדלקת נרות  חנוכה-מה חובת הנשים בנר]נשים בהדלקת נר חנוכה  

להדליק  מ,  הכנסת נהגו  המערבידוע  בכותל  חנוכה  חומרת  נרות  שינ,  ישראלאיסור  מנהגי  חוי  ת וב, 

 עין יצחק, תש"פ [ גדר-דעת פורצי-השמירה מפני קלי

הבעל  נהמת חנת  נר  מאוחרבהדלקת  עד שעה  העובדת  לאשה  ברכה,   תוכה  או  בזמנה  ]הדלקה 

המצוה בע  קיום  מאוחר  או  שליח  ע"י  בזמן  הדלקה  ברכותיה,  להיות  עם  לאשה  חיוב  יש  האם  צמו, 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_09_57_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_10_57_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_10_57_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_09_10_57_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_57_78.2223.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_09_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/635_57_81.5.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/635_57_81.5.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/635_57_81.5.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_57_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/197_08_09_57_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/197_08_09_57_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/197_08_09_57_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/518_57_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/203_09_57_80.pdf


 

ות מאלצפיה ב

ורים על שיע

 חנוכה

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

]הרב אורי נוכחת בשעת ההדלקה, מצות חברו מול הידור של עצמו, ברכת הרואה באשה, ספק ברכות[  

 כה מראשי ישיבת מיר, תשפ"א פניני הל יצחקי שליט"א[ 

]קטן שהגדיל, האם תדליק בצאת   והג להדליק בשקיעהנ וכה ואביהנבח  ה שהגיעה למצוותנקט

הכוכבים, גר שנתגייר אח צאת הכוכבים, סבתא שהגיעה בחנוכה להתאכסן בבית בנה אחר ההדלקה 

לא   עדיין  כשאצלו  ביתו  בני  של  חנוכה  נר  בהדלקת  יוצא  האם  בחו"ל  הנמצא  דולקים,  הנרות  בעוד 

 פניני הלכה מראשי ישיבת מיר, תשפ"א הרב אברהם זנגר שליט"א[ ] חנוכה, הפרשי שעות, תושבות[

 תשע"ח   תשע"ה חנוכה , יוסף אשכול    מנהג הנשים שלא להדליק

 ירחון האוצר )מז(, תשפ"א )עמ' עח( ]הרב שלמה זאב פיק שליט"א[ אף הן היו באותו נס 

   הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"אנוכה חיוב עבד כנעני בנר ח

 

 : זוג החי בנפרד או בהליך גירושין 

 

גרים בבית אחד   ועדיין  להיפרד  יוצאת האשה בהדלקת הבעל?      -זוג שהחליט  וישמע  האם 

 משה, מקץ תשע"ו 

פניני חשוקי    ?   , האם האשה תדליק נר חנוכה בעצמהדרים עדיין בדירה משותפתזוג פרוד, ה

 חמד, תשע"ט )עמ' ה( 

]אשתו כגופו, בעל כאשתו,    ?רושין האם הבעל מוציא את אשתו בנר חנוכהזוג פרוד או בהליכי גי

כופין   ירושה, כשאחד מבני הזוג רוצה בשלום בית, מורד,  או מדרבנן, עדות,  לגרש, קיבל מדאורייתא 

בני הבית בהלכות חנוכה, משלוח מנות לאשתו  לבין שאר  כגופו  בין אשתו  היתר מאה רבנים, ההבדל 

ך יעקב  מה טובו אהלי   -קובץ תורני      [רבי יצחק שמואל שכטר שליט"אהגאון  ]  ופו[האם יצא או הוי כג

   (קנד)ו(, תש"פ )עמ' 

רבי    גאון ]ה  ]אבלות, שלילת זכויות הדדיות, אשתו כגופו לגבי נר חנוכה[  זוג פרוד בהדלקת נר חנוכה

    (קסומה טובו אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ'  -קובץ תורני    [יצחק אושינסקי שליט"א

מה טובו אהליך יעקב )ו(,    -קובץ תורני     ]רבי שמאי הכהן גראס שליט"א[זוג פרוד בהדלקת נר חנוכה  

 תש"פ )עמ' רס( 

בעלה?   נרות  בהדלקת  יוצאת האשה  האם  נפרדות  בדירות  החיים  פרוד  שריה זוג  רבי  ]הגאון 

  (מזמה טובו אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ'  -תורני קובץ  [דבליצקי זצ"ל

]הגר"א חנניה ?  הבעל מוציא את אשתו בנרות חנוכה  החי בנפרד או בתהליכי גרושין האםזוג  

   (פ מה טובו אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ' -קובץ תורני  זצ"ל[

-שיעורי הגר"י זילברשטיין שליט"אזוג פרוד החיים בבית אחד האם תדליק האשה נרות בעצמה?  

 )עמ' יט(   אוצר הפרשה, תש"פ

 

 זמן ההדלקה: 
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חובה בנר חנוכה, במה שונה הדלקת נר  ]האם נשים מוציאות ידי    ?מי ומתי מדליק  -הנעדר מביתו  

נכון להדלקה, עד מתי ניתן להדליק, האם רשאי לברך כשמדליק בשעה  חנוכה ממקרא מגילה, הזמן ה

ערים[ יהיו  הבית  צריך שבני  זצ"ל, האם  הנהגת מרן  מתעכב,  מינוי שליח כאשר  יצחק,    מאוחרת,   עין 

 תש"פ 

 שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תש"פ   'לילה' בהדלקת נר חנוכה

  , האם ניתן להדליק מפלג המנחה  ,בהדלקה או בהנחה  -נר חנוכה  מצוות  ] ?  מתי זמן הדלקת נר חנוכה

השמשותמ בבין  מדליקים  אין  הכוכבים  ,דוע  בצאת  או  בשקיעה  מדליקים  מדליקים  ,  האם  מתי 

 עין יצחק, תשע"ט   [במוצ"ש

  תשע"ו משנתה של תורה,    ]בהתייחס לזמן בין השמשות לגאונים ולרבינו תם[  זמן הדלקת נרות חנוכה

 (דבנתיבות ההלכה, חנוכה )עמ' קכ 

כה כסלו, מדוע לא להקדים קודם ]הדלקת נר חנוכה בסוף כד כסלו או בתחילת    זמן הדלקת נר חנוכה

ו כנוטל לולב קודם זמנו, הדלקה בערב מדוע אינ  –צאת הכוכבים, בשעת הדחק מדליק מלפג המנחה  

היא ביום ובזמן שונה, דברי תרומת הדשן[ שבת קודם זמנה, האם תקנת הדלקת נר חנוכה בערב שבת  

 (צזאוסף גיליונות, תשפ"א )עמ' -הרב אריה ליה כהנמן שליט"א

 ירחון האוצר )לה(, תש"פ )עמ' לז(   קיום שיעור תורה בחנוכה אחר תפילת ערבית

הנמצא בחו"ל האם יוצא בהדלקת נר חנוכה של  ]ן התושבות  מבח  -הדלקת חנוכה בהפרשי שעות  

לא   עדיין  ביתו כשאצלו  הפרשי שעות, תושבותבני  רחוק  חנוכה,  רובוט בשלט  ע"י  חנוכה  נר  , הדלקת 

חייב  האם  קו התאריך  ועבר את  חנוכה  נר  חנוכה שם, הדליק  הגיע  ועדיין לא  בחו"ל  בביתו כשנמצא 

 פניני הלכה מראשי ישיבת מיר, תשפ"א יט"א[ ]הרב אברהם זנגר של [ להדליק בשנית

 שפ"א )עמ' קנח( עיון הפרשה, ת   הפרשי שעות בהדלקת נר חנוכה ]תושבות[

ניסא פרסומי  ובדין  הזה,  בזמן  השוק  מן  רגל  שתכלה  עד  חנוכה  נר  שאין   הדלקת  במקום 

 ( קיגאור מרדכי, תשפ"א  )עמ' [ יצחק רצאבי שליט"א ]הרביהודים 

נר חנוכה,   יר את בני ביתו?חר, האם עליו להע מדליק נר חנוכה סמוך לעלות הש ]זמן הדלקת 

שעה   בחצי  במלאכה  נאסרת  אשתו  השחר, האם  לעלות  שעה  חצי  לו  נשארה  לא  מאוחר,  הנס  פרסום 

הנר מעצמו  וכבה  נר אחד כדינו, הדליק  או  נרות  ידליק כמה  זאת, כשהשמן שברשותו מצומצם האם 

 (מהאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -פניני הלכה מראשי החבורות בישיבת מיר האם הוקצה למצוותו ונאסר[

תדליק  כשהאב האם  בלילה  מאוחר  לבא  אחת    אשתו  עתיד  בזמן מבנותיו?  או  תדליק  ]אשה 

מבשלוחו, כשהבעל יגיע אחר חצי שעה יותר  כשבעלה אינו בבית, והדלקת נרות בזמן קודמת למצוה בו  

התארך,   רגל'  'תכלה  שזמן  או  בית  שלום  משום  לבעל  ימתינו  האם  הפוסקים  נחלקו  הכובכים  מצאת 

וי"א שלעולם האשה תדליק, ויש שחלקו בין מדליק בחלון או בפתח דאז יש להקדים לבין מדליק על 

יגיע בזמן תדליק ידוע אם  ימתינו, כאשר לא  ג  שלחנו דאז  יגיע בזמן אינו בת  יתנה שאם  והבעל  דולה 

 מו( אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -פניני הלכה מראשי החבורות בישיבת מיר יוצא בהדלקתה[

נרות הדלקת  זמן  סוף  את  לעבור  שלא  כשומר  אחרון"  ב"אוטובוס  משה,  ?  להשתמש  וישמע 

 תשע"ו 
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]שקיעת החמה או קודם שתכלה   ?האם גם כיום צריך להקפיד להדליק נר חנוכה בתחילת זמנה

 מעיינות בני יששכר, חנוכה תשע"ז )עמ' ו( רגל מן השוק[ זריזין מקדימין   

 א עמיקתא, תשע"ו שמעתהאם מבטלין תלמוד תורה להדלקת נר חנוכה בזמנה? 

 שיעורי הרב יו"ט זנגר, תשע"ח   בן א"י החוזר מחו"ל בערב חנוכה ויגיע לביתו ביום חנוכה עצמו

חנוכה נר  הדלקת  זמן  בדין  הגר"א  ו  שיטת  השקיעה,  הכוכבים[ מוצאי  ]בתחילת  בצאת    תענית 

 (לאבנתיבות ההלכה, חנוכה )עמ' ק 

 נועם אליעזר, תש"פ  נתינת השמן למצות הדלקה עד שתכלה רגל מהשוק

ערבית   הקדמת ה לתפילת  חנוכה  נר  בחנוכדלקת  האם  קבוע,  במנין  ערבית  יום  בכל  ה ]המתפלל 

צריך להקפיד להדליק נר חנוכה לאחר תפילת ערבית, תדיר ושאינו תדיר, קדימת חובת היום ל'תדיר', 

 נועם אליעזר, תש"פ  הקדמת תדיר לשאינו תדיר[

 ( לזפ )עמ'  " ירחון האוצר )לה(, תש קיום שיעור תורה בחנוכה אחר תפילת ערבית 

]הדלקת נר חנוכה בבית כנסת, הדלקה  בפלג  זמן הדלקת נר חנוכה בקבר רחל  ובמקומות שונים  

 (מזהמאור, תש"פ )עמ'   המנחה, הדלקה מוקדמת כשממהר לביתו, הדלקה בשתי חנוכיות במקביל[

 פ )עמ' פא( אספקלריא, תש"   ות חנוכהזמן הדלקת נר

]הידור בנרות שעוה גדולים כמו בלולב עה?  האם יש מעלה להדליק נר חנוכה יותר מכדי חצי ש

הידור   שיד  היעב"ץ  דעת  שמן,  בתוספת  הידור  אין  בשמן  אך  דמנורת  גדול,  דומיא  הבוקר  עד  שידלק 

המקדש, עד שתכלה רגל מן השוק משתנה ממקום למקום והוא שיעור אורך זמן שראוי שהשמן ידלק, 

ל שיש  הדעה  הנס,  פרסום  להרחיב  שונים  בזמנים  הוקצה להדליק  השמן  כי  המצוה  זמן  אחר  כבות 

 עיון הפרשה, תש"פ )עמ' קמד(וייס שליט"א[ גר"א ]ה  למצוותו בלבד[

כשכלתה רגל מן רק בחצי שעה ראשונה וכשיש פרסום הנס לאחרים, או אף  ]  זמן הדלקת נרות חנוכה

הבית[ על  הפרסום  חובת  מלבד  הגברא  על  הודאה  חובת  הבית,  בתוך  ובהדלקה  עוזר,    השוק  הגר"א 

 תה של תורה, תשע"ו משנ  תשע"ז

ת, מה זמן האם ניתן להוכיח מדברי השאילתות שכתב להדליק נר חנוכה כשהוא עטוף בטלי

 מחמדי התורה, תשע"ח    מחמדי התורה, תשע"ז   תשע"ו  ,מעדני אשר  ההדלקה?

 וצר )יא( תשע"ח )עמ' סה( ירחון הא  ]בבית או בחוץ[סוף זמן הדלקת נרות חנוכה  

מעדני        מעדני אשר, תשע"ג  ?יםבחצי שעה הראשונה שהנרות דולקלהימנע מלאכול  האם יש  

 , תשע"ו אשר

, וסומך  לדעת הרמ"א שכל אחד מבני הבית מדליק ומוסיף והולך, מה הדין כשאחד לא מדליק

וישמע    ]האם הפסידו השאר את הידורם, האם עדיף שבעה"ב ידליק עבור כולם[  יתהב   על הדלקת בעל

 "זמשה, תשע 

דרישה      ]ת"ח שרבב על בגדו[האם ימכור כסותו לקניית נר חנוכה ויישאר עם בגד מוכתם בזפת?  

   וחקירה, תש"פ

חנוכה   נר  להדליק  כסותו  מוכר  או  הנס[שואל  פרסום  בשל  כוסות  מארבע  חנוכה  נר  זרע   ]עדיפות 

 תשפ"א    ברך, תש"פ
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ניסא   טבת  פרסומי  בר"ח  חנוכה  הפטרת  קריאת  עצמו,  בפני  ענין  או  בלבד,  חנוכה  נר  הדלקת  ]טעם 

 שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תש"פ שחל בשבת ולא הפטרת ראש חודש מדין פרסום הנס[ 

לדעת הרמ"א שכל אחד מבני הבית מדליק ומוסיף והולך, האם צריכים להדליק כולם יחד?  

 וישמע משה, תשע"ז 

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ו   חנוכה של הבני יששכר רותמנהג הדלקת נ

בפני רק בהדלקת הנר  ,  פרסומי ניסאנר חנוכה וקידוש היום, נר חנוכה עדיף, משום  ]פרסומי ניסא   

גם  אחרים או  לבדו ,  לפרסם  כשנמצא  מי  בפני  לו  הנס  ואין  ניסא" ,  את  "פרסומי  דין  האם  צ"ע  וכן 

, מחללי שבתהדלקת נר חנוכה מול כביש שנוסעים בו , נכריםאו גם בפני   ישראלמתקיים בהדלקה בפני 

]חצי שעה[, או שיעור זמן קבוע  ", האם זהו  עד שתכלה רגל מן השוקמצות הדלקת נרות חנוכה היא "

ומקום כפי מנהגו מק  שיעור המשתנה בכל   לאחר ש"כלתה רגל מן השוק" וב ההדלקה בברכה  חי,  ום 

ההדלקה  ,  בחוץוכשמדליק    בפניםכשמדליק   השחרזמן  עמוד  שעלה  לדר ,  לאחר  ההדלקה  חיוב  זמן 

בעיקר הדין צ"ע האם "פרסומי ניסא" הוא ,  שעת לילה מאוחרת  עדשמצויים ברשות הרבים  במקום  

ונפקא מינהבקיום המצוהנוסף  פרט  או    עצם קיום המצוה מ שיש    ברכה לחיוב    ,  בחיוב  במקום  ספק 

השוק",  ההדלקה מן  רגל  "כלתה  שבת  זמן  ובמוצאי  שבת  באמצעות ,  בערב  בחנוכה  ניסא"  "פרסומי 

האם יש חיוב שהנרות ידלקו חצי    סת:שיעור "כלתה רגל מן השוק" בבית כנ,  skype-שידור חי או ב  

ר שיצאו המתפללים, שהרי "כלתה  שעה לפחות, כדרך שחייבים לדלוק בבית, או שמותר לכבותם לאח

חביבה מצות נר חנוכה  ,  להודות ולהלל על כל הניסיםכדי    -  תכלית פרסום הנס,  הרגל" מבית הכנסת

 רפג , עולמות   [עד מאד

 שיעורי ליל שישי, תשע"ח  ]פרסומי ניסא[הדלקת נר חנוכה במקום שכולם נכרים 

]למי שלא הדליק באחד הלילות, כיצד משלים ללא להדליק כבית האם יש דין 'תשלומין' לנר חנוכה  

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' לז( -צבא הלוישמאי, האם יש תשלומין אחר ב' ימים[ 

תשע מדליקים  לא  שעושים  מדוע  יו''ט  בכל  כמו  דיומא  ספיקא  משום  חנוכה  נרות  ימים  ה 

 חנוכה, תשע"א  -שר ספר מעדני א יומים מספק?   

 חנוכה, תשע"א  -ספר מעדני אשר האם מי שלא הדליק בליל אחד שוב אינו מדליק?   

 חנוכה, תשע"א  -ספר מעדני אשר האם אונן חייב בנר חנוכה?   

 (צחאור מרדכי, תשפ"א  )עמ' [ חיים מאיר י. הלוי שטינברג שליט"א  ]הרב' תדיר'פרסומי ניסא ו

ניסא   ה]פרסומי  מן  רגל  שכלתה  אחר  נרות  הדלקת  על  נרות  ברכה  והדלקת  ביחידות  ברהמ"ז  שוק, 

 עיון הפרשה, תשע"ב )עמ' מ(  [ביחידות

 

 : הדלקת נרות בבית כנסת

 

מנהג זה,  י הונהג  תדברי רבותינו הראשונים באשכנז ובספרד, מ הוזכרה ב]    הדלקת נרות בבית כנסת 

שאין לברך על מנהג אמירת הלל בראש    השו"ע  היאך ניתן לברך על מנהג, ובפרט לשיטת  ,  ומאיזה טעם

הכנסת בבית  מנין  אין  כאשר  בברכה  להדליק  קטן,  חודש,  ע"י  בבית  ,  הדלקה  המנורה  עמידת  מקום 

שעה,  הכנסת חצי  דלקו  כשלא  גם  התפילה  לאחר  הנרות  ה,  כיבוי  בבית  חנוכה  נרות  כנסת  הדלקת 
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שחרית רגל  הד,  בתפילת  שכלתה  ]לאחר  בלילה  מאוחר  בו  שמתפללים  כנסת  בבית  חנוכה  נר  לקת 

הדלקת נר חנוכה בבית כנסת בערב  , הדלקה בבית מדרש בשעת לימוד או שיעור מאוחר בלילה,  מהשוק[

ובמוצאי שבת הישיבה, האם ,  שבת  בהיכל  או  בבית הכנסת  נרות  ישיבה שהדליקו  בחורי  או  אורחים 

הדליק נר חנוכה בביה"כ בלילה הראשון, האם יברך "שהחיינו"  ,  גם בחדרם  ייבים להדליק לאחר מכןח

בביתו כשידליק  ניסים"[  "שעשה  בבית ,  ]וברכת  אח"כ  כשידליק  האם  הראשון,  בלילה  בביתו  הדליק 

ניסים"[ ]וברכת "שעשה  הדלקת נר חנוכה במסיבות המתקיימות באולמות  ,  הכנסת, יברך "שהחיינו" 

 רלד ,  עולמות  ל עיר[ או בעצרות עם ברחובה ש

על הלל בראש חודש לנוהג שלא לברך  בבית כנסת  נר חנוכה  ערבה   ברכה על הדלקת  ]נטילת 

נטילת   הסדר,  בליל  הלל  כנסת,  בבית  קידוש  מנהג,  על  ברכה  רבה,  לדבר  בהושענא  שטיבולו ידים 

ירחון האוצר )לו(, תש"פ )עמ'   במשקה, ברכה על הדלקת נר בערב יום כיפור, ברכת הטבילה על דם טוהר[

 לא, לט, מד, מז, נ, נא( 

מעדני    ם משם אחר התפילה[]כשיוצאי?  האם מותר לכבות נרות חנוכה בבית כנסת תוך חצי שעה 

 אשר, תש"פ

בית הכנסת   בית הכנסת מהדלקת המקדש[מיקום עמידת חנוכיית  והשונה הדלקת  ירחון    ]הדומה 

 האוצר )יא( תשע"ח )עמ' לח( 

 ע"ו תש  ,מעדני אשר  ?'יסיםנשעשה 'הרואה לברך ברכת  יכולסת נרות של בית הכנהאם על 

 (מהפ )עמ' "ירחון האוצר )לה(, תשברכת נר חנוכה בבית הכנסת לנוהג שלא לברך על ההלל בר"ח 

 חנוכה, תשע"א  -ספר מעדני אשר    האם קטן יכול להדליק נרות חנוכה של בית הכנסת?

 חנוכה, תשע"א  -ספר מעדני אשר    ללא מנין? האם מותר לברך על נר חנוכה של בית הכנסת 

 ]מצוות לאו ליהנות ניתנו[?  ביתיר  כך איסורב  כיבד את המלווה בהדלקה בבית הכנסת, האם יש

 פרי עמלנו, תשע"ט 

  ה(כפניני חשוקי חמד, תשע"ט )עמ'  ?כשאין מי שידליק נר חנוכה בביהכנ"ס, האם תדליק אשה

 תשע"ו  ,מעדני אשר סת בבוקרנוכה בבית הכנרות חנ הדלקת

 ד " תשע  חנוכה, והוראה  תורה   הדלקת נרות חנוכה במקומות ציבוריים

 

 הדלקת נר חנוכה בימי הקורונה: 

 

הקורונה בגלל  הרבים  ברשות  למתפללים  חנוכה  שליט"א[    נר  טוב  סימן  חי  יוסף  המאור  ]הרב 

אור מרדכי, תשפ"א  )עמ'        אספקלריא, תשפ"א )עמ' קעו(    מים חיים, תשפ"א     )תצח(, תשפ"א )עמ' עא(

    (גבאר התורה, תשפ"א )עמ' נ  הלכה סדורה, תשפ"א   קז(

חנ החצרות  נרות  במניני  נרות]וכה  בבית  הדלקת  לכך  חנוכה  הטעמים  על ,  כנסת,  מברכים  האם 

במסיבות ואירועים , הדלקת נרות עם או בלא ברכה  חובה  יוצאים בה ידי  , האםהכנסת-ההדלקה בבית

חנוכה,   ברחבתהבימי  המערבי  דלקה  הדלקת  הכותל  במניני  נרות,  בשל   החצרות-חנוכה  המתקיימים 

 מנחת אשר, תשפ"א   עין יצחק, תשפ"אנגיף הקורונה[ 
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בבידוד   לנמצא  חנוכה  נר  קורהדלקת  למלונית  המגיע  קורונה,  במלונית  החנוכה,  ונ]או  באמצע  ה 

 לענין הלכה, תשפ"א    באר התורה, תשפ"א )עמ' נא(תושבות[ 

קורונה   במלונית  חנוכה  נר  באהדלקת  למלונית  הנוסע  בחדרים,  כשאוכלים  האוכל,    מצע]בחדר 

 מים חיים, תשפ"אחנוכה ובזמן הדלקת נרות נמצא עדיין בביתו[ 

בבידוד   הנמצא  לחולה  טכנולוגים  באמצעים  ניסא  זום[  פרסומי  תשפ"א ]באמצעות  אשר,     מנחת 
 רץ כצבי, תשפ"א 

 

 : שליחהדלקת נר חנוכה ע"י 

 

גיליונות, תשע"ט    אוסף]למאחרים לשוב מהלווית הגראי"ל שטיינמן זצ"ל[  "זכין" בהדלקת נר חנוכה  

 )עמ' לב( 

 תשע"ד  חנוכה, בחידוד האיחוד   לכבד כהן בהדלקה מדין "וקדשתו"

חנוכה   בנר  שלוחו  אצל  שליט"א[  עומד  טעפ  איתמר  פד( ]הרב  )עמ'  תשפ"א  )מז(,  האוצר      ירחון 

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' לג( 

לישיבה, האם ידליק בבית בזמן או   בחור ישיבה הנמצא בביתו בשבת חנוכה וחוזר במוצ"ש 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו או בישיבה ע"י שליח בזמן?  בישיבה מאוחר,

בעצמו? מאוחר  או  שליח,  ע"י  בזמן  נרות  להדליק  יכול  בחנוכה,  חולה  יותר   הסועד  בו  ]מצוה 

ים מצוה אחרת על ידי שליח והאם יכול חו או מצוה בזמנה, העוסק במצוה אחת אם יכול לקימבשלו

כ'רשות',   היא  השניה  במצוה, האם המצוה  העוסק  פטור ממנה,  בזמן שהוא  על המצוה שעושה  לברך 

עבודתם, קריאת    כשאפשר פטורים מתפילין שהניחו קודם  בבית המקדש האם  כהנים  שניהם,  לקיים 

י עשמע, מדוע  היה  יוסף,  עם  פגישתו  עד  לא קרא קריאת שמע  לרדת עקב  בציווי הקב"ה  וסק במצוה 

נר  להדלקת  מינה שליח  לכן, אם  יוסף קרא קודם  מיד,  למצרים קרא קריאת שמע  ומשהגיע  מצרים, 

מצוה[  קיים  שליחו  ע"י  נעשית  המצוה  אם  כך  אחר  גם  אך  מצוה,  קיים  בחולה  שטיפל  קודם     חנוכה 

 מעדני כהן, תש"פ 

עיניו   שכהו  לזקן  שליח  ע"י  חנוכה  מנרות  חלק  אחד  הדלקת  נר  בעצמו  להדליק  יתאמץ  ]האם 

בעצמו,  נרותיו  כל  את  הבית  הבעל  הדלקה  שליח,  ע"י  חנוכה  נר  הדלקת  שלוחו,  ע"י  יודלק  והשאר 

יח מבני הבית או שאינו מבני חלוקת מצוה לכמה אנשים כמו שחיטה וקבלת הדם ע"י שני כוהנים, של

   שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תש"פ יבור[ הבית, הדלקת נרות בבית כנסת אינה מוטלת דווקא על שליח הצ

ימנה שליח והשליח ידליק עבורו    ]המצוה, הברכה, אדם המגיע מאוחרהדלקת נר חנוכה ע"י שליח  

 (, תש"פ 4איתרי ) הגאון רבי שלום גלבר שליט"א   שלא בנוכחותו בלא ברכה[

מי מברך? חנוכה בשליחות,  נר    שמקיימן   המצוות  בכל,  [הבית  בעל]  המשלח  או,  ]השליח  הדלקת 

  אלא כלל בודק אינו  הבית  בעל כאשר חמץ  דיקת , ב[מעקה ובניית  בדיקת חמץ תבשילין עירוב] ליחותבש

  כך  אחר  ידליקו  כיצד[  שבת  וקיבלו]  שבת  נרות   הדליקו,  מברך  השליח  -  חמץ  שיבדוק  שליח  על  מצוה

  רכהב  לבין,  בשליחות  חנוכה  נרות ת  ברכ  ביןההבדל  ,  שבת  נרות   בהדלקת  בשליחות  ברכה ,  חנוכה  נרות
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' ניסים  שעשה'  ברכות  לבין'  חנוכה  נר  להדליק'  ברכת   בין  הבדל  יש  האם,  בשליחות  אחרות  מצוות  בקיום

  ימנה   או  -  מאוחר  בעצמו  המצוה  לקיוםמתינו לבואו  י  האם  לביתו  לשוב  מאחר, אדם עובד ה'שהחיינו'ו

 לה , עולמות  בזמן[ בביתו חנוכה נרלהדליק  [אשתו אתשליח ]

'שהחיינו'? לברך  ביום השני  בעל הבית  יכול  שברך, האם  ע"י שליח  א' הדליק  הגר"א    ביום 

     גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א

בנר חנוכה, האם הראיה א  ברכת הסומ]?  האם ראיית המדליק מעכבת במצות הדלקת נר חנוכה 

הראיה,  ממעשה  ההדלקה  מעשה  את  לפצל  ניתן  האם  הנס,  מפרסום  או  ההדלקה  ממעשה  חלק  היא 

הגר"ע מדלוב,    סומא ע"י שליח[  בעיר של ישראל ובעיר של גוים, הדלקת  מאגוים, סוהדלקה בעיר של  

 תשפ"א

]מתנדבים בבית חולים   למי שהדליק בליל א' ע"י שליח  ונשהחיי   הוראה מחודשת בדין ברכת 

בבר חייבים  למי האם  הרואה  ברכת  ביתו,  בני  ע"י  או בהדלקה  יצא בהדלקת השליח  אם  הרואה,  כת 

]הרב אברהם   שכבר קיים מצוות הדלקה, שהחיינו למי שהדליקו עבורו והוא לא ראה את ההדלקה[

 י הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"אפנינ זנגר שליט"א[

והאם שליח  ע"י  בהדלקה  השליח  הברכה  הדלקת  על  מברך  ברכת    בעה"ב  הרואה,  ]ברכת 

 י הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"א פנינ]הרב שמואל דרזי שליט"א[   א[הסומ

נרות   ששה  והדליק  וטעה  השביעי  ביום  נר  להדליק  שנשלח  את  שליח  קיים  המשלח  ]האם 

 וישמע משה, תשע"ז  המצוה, האם השליח צריך לשלם כי מנע קיום המצוה[

או מאוחר בעצמו בזמן ע"י שליח  נר חנוכה  יותר מבשלוחו[  הדלקת  בו  ,  גניחובסקי  א " הגר  ]מצוה 

 תורה והוראה, תשע"ו      תשע"ב,  עמיקתא אשמעת    תשע"ד 

 

 : הדלקת נר חנוכה ע"י אכסנאי

 

 יגדיל תורה, תשע"ו      ב"גר"א רובין, תשעהאכסנאי    -המתארח בחנוכה 

]מזיק מחמת נר חנוכה, שמירה על קרקעות,  אישו משום  חנוכיית האורח הזיקה את בית השוכר  

 דפי עיון, תשע"ח חיציו[ 

לו חדר בדירה פרטית האם יכול להצטרף בפרוטה עם בעל הבית?   לא בן ישיבה שיש  ]מדוע 

'משת 'נהנה'  מדין  השמן  מחיר  בהדלקת  משלם  בפרוטה  להשתתף  יכול  הבית  בעל  האם  ליה',  רשי 

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' עז(האכסנאי[ 

בהאכסנאי   במשתתף  להשתתף    נגרמהו  ,פרוטההדלקה  צריך  האם   ?הנזק  בתשלוםשריפה 

 תשע"ג   ,מעדני אשר

מהדר מקיים  האם  האלמנה  אמו  אצל  המתארח  אולמן בן  עקיבא  אשר  ]הרב  אחד?  בנר  ין 

 י הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"א פנינ שליט"א[  

 שואלין ודורשין, תשפ"א כמות המשתתפים להדלקה אחת 

 בירורים בהלכה, תש"פ דיני אורחים בחנוכה  
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שכיבה את הנר תוך זמן    ]דומה למי  יצא ידי חובה?אכסנאי שהדליק בבית ועזב את הבית האם  

 תשע"ה  , מעדני אשר [ ההדלקה?

אור   [ יוסף שמואליאן שליט"א  ]הרבאכסנאי יוכל לעשות שליח קודם שיגיע לבית המארח  האם  

 (קלטמרדכי, תשפ"א  )עמ' 

 שאין לו בית האם יש לו חיוב נר חנוכה? והאם יש חיוב לשכור בית כדי לקיים המצווה?  מי

 תשע"ב   ,מעדני אשר

   ? 'קונות  ןמעות אינ , הרי 'אכסנאי להשתתף בפרוטה כדי להיות שותף בנר חנוכהכיצד יכול  

 חנוכה, תשע"א -ספר מעדני אשר 

 

 החשד[]מפני  :הדלקת נר חנוכה בבית שיש לו שני פתחים

 

חנוכה בשני פתחים מפני החשד    נר  בשונה  הדלקת  השני,  בפתח  חנוכה מפני החשד  נר  ]הדלקת 

ליד פתח בית  משאר המצוות שלא תקנו מפ זכות, מדוע בחולף  לכף  לדון את חברו  ני החשד, המצווה 

ולא נכנס להתפלל שכנראה נכנס בפתח השני, האם מברך גם על הדלקת הנר בפתח השני מפני  כנסת 

החשד, האם על הנר בפתח השני יש כל דיני נר חנוכה, דיני מהדרין, ברכת הרואה על הנר בפתח השני,  

להדליקו יכול  קטן  בפתח האם  הנר  את  בברכה  להדליק  יכול  האם  נרות  עליו  והדליקו  לביתו  איחר   ,

חנוכה תוך    כבההשני,   ביתהראשונה  השעה  חצינר  להדליק שוב מפני החשד,  יתחייב  שלו    , מדוע לא 

וחלון מצד שני או שני חלונות משני צדדים, הדלקה מפני החשד בזמן הזה, אין חשד  פתח מצד אחד 

 עולמות, תט  גבי מקום וזמן ההדלקה[ בשל ריבוי המנהגים ל 

פתחים  מדוע   בשני  אף  לחשד  חששו  חנוכה  חשש בנר  לא  שני ?  ובתפילה  לו  שיש  כנסת  ]בית 

 יד תירוצים  אשכול יוסף, תשפ"א[ פתחים

בקריאת התורה מברכים רק   ', הריחשד'מדוע אין מברכים על נר חנוכה שמדליקים משום  

 חנוכה, תשע"א  -ספר מעדני אשר    משום חשד?

    חשד?  איןכיון דיש עוד פתח  , הרי  משום חשד  ניהםמדוע כשיש ב' פתחים צריך להדליק בש

 חנוכה, תשע"א -ספר מעדני אשר 

ספר      חשד שיחשדו אותו שלא הדליק?', הרי יש  אין זקוק להדליקה'מדוע נר חנוכה שכבה  

 חנוכה, תשע"א  -מעדני אשר 

 מעדני אשר, תשע"ג  ]מפני החשד[מדליקים נר חנוכה בשני פתחים? מדוע בזמננו לא 

 וישמע משה, תשע"ו י החשד?   האם מותר להשתמש לאור נר שהודלק מפנ

ומה הוא החשד בחצר שיש לה שני    -ושה את המעשה  חשש מראית עין כשאין ניכר מי הע

ג  פתחים מי  ידוע  כשלא  מישראל,  אדם  יחשד  שלא  דין  או  מישראל,  נקי  להיות  הגברא  על  ש  ]דין  ר 

 ירחון האוצר, תשע"ח )עמ' מב(   ]טומאת אוכלין ביין ושמן מדאורייתא או מדרבנן[

]האם כיצד ניתן לברך ברכת 'הרואה' שמא הנרות הודלקו מפני 'החשד' ואין מברכים עליהם?  

 כז תירוצים  עיון הפרשה, תש"פ )עמ' קמו(  ם למצווה[סומכים על רוב נרות שה
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פניני חשוקי חמד,    ?צריך להדליק נר חנוכה בשני הפתחים מפני החשד, מה הדין במקום הפסד

  (כאתשע"ט )עמ'  

   מחמדי התורה, תשע"ח   מחמדי התורה, חנוכה תשע"ה     הדלקה בפתח נוסף מפני החשד, בברכה?

 מלאכת מחשבת, מקץ תשע"ז 

כיצד ינהג, אם אין לו ]המדליק מפני החשד ויש לו נרות בצמצום  להתיר חשד מחמת מצוה של מחר  

 הגר"א גניחובסקי, תש"פ נר למחר[  

   מעדני אשר, תשע"זמדוע אין מברכין על הדלקה משום חשד, ובקריאת התורה תקנו כן לברך?  

 שיעורי ליל שישי "ברכת יצחק", תשע"ה    מחמדי התורה, תשע"ז

פקועה בן  שחיטת  על  ברכה  בין  פתחים  ,הקשר  בשני  בברכה  חנוכה  נר    עומקא     להדלקת 

 ( ח' תירוצים)תורת שלמה, תשע"ח    דפרשא, תשע"ו

למנות שליח למנוע חשד,   ]בחור ישיבה הנוסע לשבת לביתו האם חייבהדלקת נר חנוכה מפני החשד  

לגוי   להורות  נכנסה שבת האם מותר  כבר  לסלק החשד, אם  עוברו  להדליק  יכול  אמריה    -האם אחר 

 ר, תש"פ המאו לנוכרי להדליק בכדי לסלק את החשד[

 מעדני אשר, תשע"ג  השני מותר לקטן להדליק?בפתח האם  [םהמדליק בשניו ]פתחים  שנייש לו 

 א ]פולמוס[, תשע"ט )עמ' קצ( אספקלריברכת ה'הרואה' על נר חנוכה שהודלק מפני ה'חשד' 

]האם כיצד ניתן לברך ברכת 'הרואה' שמא הנרות הודלקו מפני 'החשד' ואין מברכים עליהם?  

 כז תירוצים  עיון הפרשה, תש"פ )עמ' קמו(  סומכים על רוב נרות שהם למצווה[

החשד   מפני  מפני  הדלקה  לה  זקוק  כבתה  חלונות,  שני  או  פתחים  שני  החשד,  מפני  מצוות  ]חיוב 

פרטי בדברים  ורכבת,  מטוס  סוהר,  בית  החשד,  מפני  חיובו  אך  חנוכה  מנר  אונן  פטור  או  החשד,  ים 

 מסביב לשלחן, תש"פ בדברים ציבוריים[ 

 

 קטן בחנוכה: 

 

 ד "תשע  חנוכה, עמיקתא אשמעת   קטן המדליק נרות פחות מחצי שעה

 וישמע משה, תשע"ו    הנאה ממותר שמן של קטן

נרות   בהדלקת  גדול  להוציא  וקטן  הכנסתבבית  א שמעת       ה"תשע  חנוכה,  יששכר  נר    בבית 

 עמיקתא, תשע"ו 

  עיון הפרשה, תשפ"א )עמ' קנח(  הדלקת נר חנוכה ע"י קטן שהגיע לחינוך עבור בני הבית   

וגוי משליחות, שליחות ]פרשת שליחות ומיעהדלקת נרות חנוכה או שבת ע"י גוי או קטן    וט קטן 

לדבר עבירה בגוי ובקטן, שליחות שיש בה חלות ושליחות מעשית, בנר שבת התוצאה היא המצוה, ובנר 

 , תשפ"אדבר חוק ומשפט חנוכה ההדלקה היא המצוה, הדלקת פועל בשליחות בעל הבית[
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הגר"א          ג"תשע   חנוכה ,  השבת  מאור    ?האם ידליק שוב בצאת הכוכבים   וכה,קטן שהגדיל בחנ

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' לג(   ע"וגניחובסקי, תש

קודם גיל חינוך, אחר גיל  קטן שהדליק נר חנוכה "לא עשה ולא כלום",  ]קטן בהדלקת נרות חנוכה  

גדול חובה  ידי  להוציא  ח  .חינוך, האם רשאי  נר  להשוות  יש  מגיללנוכה  הא  חיוב  ה.  מקרא  חנוכה  נר 

ה.  בקריאת מגילה ולא בשמיעת קטן שהגיע לגיל חינוך חייב.  האדם קריאת מגילה חיוב על - הבית על

ו  בנר חנוכהקטן בהידור מצוה  ]והדלקתו מחיוב מהדרין[.  בחיוב מהדרין  גם בבית אביו  . קטן מדליק 

מול דין "מהדרין" בנר חנוכה    .בקיום הידור מצוההאחרונים דנו בחידוש זה, האם יש חיוב חינוך בקטן  

מדיןדין   אינו  חנוכה  בנר  "מהדרין"  מצוה:  מצו " "הידור"  חנוכה "ה",  הידור  בנר  מהדרין" 

ניס " מדיני קטן  ם,  באד והידור במצוה הידור,  א"פרסומי  ידי  על  חנוכה  נר  שגדול    -הדלקת  הדלקה 

ידי חובה  יוצא בה  יצא חובה זצ"ל    יבאליש  הגרי"שחידושו של    ,  אינו  נר חנוכה אלא  ידליק  קטן לא 

וגם  הדלקתו  כי  בהדלקת אביו,   ידי חובה בעצמו בהדלקה זאינה כשרה,  יוצא   -מה עדיף  ו.  הקטן לא 

הדלקה בערב שבת בנרות  נרות מדליק הקטן •  לו  יות מה"מהדרין" או ליתן לבניו להדליק • כמה ואלה

 , תקיח עולמות  [גדולים שידלקו חצי שעה אחר צאת הכוכבים

בחנוכה   שהגדיל  בקטן    -קטן  חינוך  מדין  משמעותן   שהגדילחיוב  בקטנותו,  שעשה  ]פעולות 

קטן  הבעלים,  והתייאשו  עליה  להכריז  שחייבים  אבדה  מצא  שהחסיר,  לתפילה  תשלומין  בגדלותו, 

 ש"פ )עמ' רכה( ירחון האוצר )לו(, תכה, ביום חול ובשבת, מתי ידליק[  שהגדיל בחנו

]קטן שהגדיל, האם תדליק בצאת   והג להדליק בשקיעהנ וכה ואביהנה שהגיעה למצוות בחנקט

בתא שהגיעה בחנוכה להתאכסן בבית בנה אחר ההדלקה הכוכבים, גר שנתגייר אח צאת הכוכבים, ס

 פניני הלכה מראשי ישיבת מיר, תשפ"א ]הרב אברהם זנגר שליט"א[  [בעוד הנרות דולקים

 שיעורי הגרב"מ זילברברג שליט"א, תש"פ   קטן שהגדיל בחנוכה

  ד "השבת, תשע מאור    עולמות, תנה  ?האם צריך לברך שהחיינו -קטן שהגדיל באמצע ימי חנוכה 

 עולמות, ג    ד"תשעי, גניחובסק  א"הגר

 ד " תשע   חנוכה, עיון  דפי   שכבתה  -נו הדלקת נרות בחנוכית ב

 ג " א עמיקתא, תשעשמעתחובת חינוך לקטן בהידור מצוה  

לחינו שהגיע  קטן  יכול? מדוע  אינו  במגילה  ומדוע  חנוכה  נר  במצות  אחרים  להוציא  יכול   ך 

 תשע"ג   ,מעדני אשר

 

 : ערב שבת חנוכה

 

]תפילת מנחה מוקדמת בערב שבת חנוכה, זמן הדלקת נרות בערב שבת חנוכה, נרות ערב שבת חנוכה  

  כה ואח"כ נרות שבת, טלטול כסא או שולחן שעליו נרות חנוכה בשבת, מוצאי שבת, ברכת סופגניות[ חנו

 אזמרה לשמך, תש"פ )ג(

ונר שבת   חנוכה  במקום שיש    -נר  נר  נר שבת כשמדליק  על הדלקת  לברך  מותר  נרות  האם 

שבת?   לשם  שלא  קודמת  דלוקים  חנוכה  נר  הדלקת  בחנוכה,  לאורו  להשתמש  נוסף  נר  ]הדלקת 

 מעדני כהן, תש"פ  להדלקת נר שבת, הדליק נר השמש בין ברכה להדלקת נר חנוכה האם חוזר ומברך[
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]טלטול כסא מוקצה שעליו    רב שבת בענרות  והדלקת    –תפילת מנחה מוקדמת בערב שבת חנוכה  

,  (ג)אזמרה לשמך חנוכה    [, הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסתקת נר חנוכה במוצאי שבתנר חנוכה, הדל

 תשפ"א

נר  חנוכה    בערב שבת   חנוכה  זמן הדלקת  נר  הדלקת  תקנת  האם  זמנה,  קודם  שבת  בערב  ]הדלקה 

הדשן[   תרומת  דברי  שונה,  ובזמן  ביום  היא  שבת  שליט"אבערב  כהנמן  ליה  אריה  גיליונות,  -הרב  אוסף 

 (צזתשפ"א )עמ' 

נ שמאי הדלקת  בית  לדעת  שבת  בערב  חנוכה  בכלים[     רות  שביתה  דין  שיש  ]הגר"א ]הסוברים 

 המאור )תצח(, תשפ"א )עמ' ו(  גניחובסקי זצ"ל[

שה שמואל דיין ]הרב מהדלקת נרות חנוכה בע"ש מפלג המנחה, כשמדליק בפנים ויוצא מביתו  

 ירחון האוצר )מז(, תשפ"א )עמ' סא(   שליט"א[

 )עמ' קכ( אספקלריא, תשע"טמקום הדלקת נר חנוכה למתארח במלון  

  ?ימיןלהאם יש לאשה להתחיל להדליק את נר השבת השמאלי, ולהמשיך להדליק משמאל  

 (חפניני חשוקי חמד, תשע"ט )עמ'  

וחנוכהשבעל   שבת  נר  להדליק  האשה  תברך  האם  חנוכה,  נרות  על  לברך  חשוקי    ?שכח  פניני 

  (חחמד, תשע"ט )עמ' 

ראויים לשבת   חנוכה משמנים שאינם  בליל שבת  חנוכה  נר  לאורוהדלקת  יאותו  שמא  , ]חשש 

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א  [הוקצה למצוותו

 ג(אספקלריא ]פולמוס[, תשע"ט )עמ' קפ   מתי הדליק החפץ חיים נרות חנוכה ביום שישי?

ו ושכח  בע"ש,  חנוכיה  והכין  במוצש"ק,  דחנוכה  א'  יום  ומתבייש  חל  בע"ש,  פניני  הדליקה 

  (כאחשוקי חמד, תשע"ט )עמ' 

בטעות   חנוכה  נר  בית,  הדליק  שלום  מדין  קודם  והוא  שבת  נר  רק  לו  החליט ]יש  בטעות,  הקצאה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח   להשתקע בישראל בטעות[

, משה  וישמע  האם אשתו תכלול הברכה בהדלקת נרות?  -  לברך על החנוכיהבערב שבת  שכח  

     תשע"ה מקץ

ורואה בשבת האם מברך?  מי ששכח בער''ש נרות חנוכה  הרואה[     להדליק  ספר מעדני  ]ברכת 

 חנוכה, תשע"א  -אשר 

תוספת שבת בזמן  וכבה  חנוכה  נר  ערבית    -  הדליק  היום אחר תפילת  מצוות  וקבלת   -קיום 

יום   מבעוד  השנה  ]סעודת  שבת  ראש  בסוף  שהגיע  שופר  עצרת,  שמיני  ליל  הלילה,  קודם  סוכות  ליל 

ה ביום, זמן כשכבר קבל עליו שבת מבעוד יום, תרתי דסתרי, מצוה חיובית ומצוה קיומית שזמן קיומ

]רבי מתתיהו דייטש    תפילין בלילה, לילה מתקצר ומתארך, ספירת העומר, ברית מילה, הפסק טהרה[

 מה טובו אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ' רעח( -קובץ תורני שליט"א[ 

כלה בשבת שבע ברכות בחנוכה, נרדמה לפני זמן הדלקת נרות שבת והדליקו נר חנוכה בזמן, 

ימיה?   כל  נר  יעקב אהרן סקוצילס שהאם קונסים אותה להוסיף  תורני  ליט"א[  ]רבי  מה    -קובץ 

 (, תש"פ )עמ' רצו( טובו אהליך יעקב )ו
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]עונג שבת, שלום בית,  מצוות הדלקת נר שבת ויום טוב   -עדיפות נר שבת על נר חנוכה באכסנאי  

יום טוב, הדלקת אכסנאי לתוספת אורה מדין עונג ולא מדין שלום    כבוד השבת, שכחה להדליק נרות 

אכסנאית ביום טוב, אכסנאי בהדלקת נר יום   בית, פטור נשים ביום טוב ממצוות עונג יום טוב, אשה

כיפור, נר שבת ונר חנוכה באכסנאי נר חנוכה עדיף, חייהם מסמלים את חיי כלל ישראל, מעלו ומורדו, 

 יונות, תש"פ )עמ' לא( אוסף גיל-שיעורי הגר"ע מדלוב שליט"א עולה של תשובה[

ספר מעדני      נר שבת קודם?  רי ממילאה  ,מדוע מי שאין לו כסף לקנות נרות חנוכה מוכר כסותו

 חנוכה, תשע"א  -אשר 

 חנוכה, תשע"א  -ספר מעדני אשר    אדם שקיבל שבת ולא הדליק נר חנוכה מה יעשה?

 חנוכה, תשע"א  -ספר מעדני אשר    האם בזמן הזה נר שבת קודם נר חנוכה?

הדלקת נרות חנוכה, האם תברך האשה על נרות שבת: להדליק    בעל שכח לברך בערב שבת על

הבדל בין המצוות, נר שבת מותר להנות ממנו ונר חנוכה אסור, מיקום הנרות שונה  ]נר שבת וחנוכה?  

והפתילות[   שבת  רונ  חוץ  כלפי השמן  בדיני  שוני  פנים,  שליט"א  כלפי  זילברשטיין  הגר"י  אוצר  -שיעורי 

 )עמ' יח( הפרשה, תש"פ

דליק נר ראשון של חנוכה בערב שבת כחצי שעה לפני כניסת השבת. לאחר כעשר דקות כבה ה

בערב שבת, תרומת הדשן, זרק כלי מראש  ]כבתה אין זקוק לה,  ?  חייב להדליקו מחדש  םהאהנר,  

הגג, זורק כלי וזורק אבן על הכלי, אשו משום חיציו, בתר מעיקרא, ההבדל בין חיוב האדם למציאות 

 ש"פ דפי עיון, ת החפץ[

לשם   שלא  דלוקים  נרות  שיש  במקום  נר  כשמדליק  שבת  נר  הדלקת  על  לברך  מותר  האם 

]הדלקת נר נוסף להשתמש לאורו בחנוכה, הדלקת נר חנוכה קודמת להדלקת נר שבת, הדליק נר  שבת? 

 מעדני כהן, תש"פ  השמש בין ברכה להדלקת נר חנוכה האם חוזר ומברך[

 הגר"א וייס שליט"א   נר שבת ונר חנוכה ודין אכסנאי

ידליק    -המתארח בשבת בחנוכה       תשע"ג   חנוכה,  עמיקתא  אשמעת   ובמוצ"ש?  בערב שבתהיכן 

 הגר"א רובין, תשע"א 

 ( נהקובץ גיליונות, תשע"ט )עמ'    הגר"א גניחובסקי זצ"ל -נר חנוכה או נר שבת 

בער חנוכה  נר  להדליק  שבתשכח  לחולה  ב  אור  ומדליק  יכוון  -,  נר   האם  הדלקת  ידי    לצאת 

 תשע"ד  מקץ, גניחובסקי א" הגר    לחנוכה?

]מבחן התושבות באכסנאי ליום אחד, הסועד באקראי בבית חברו, לבדו וסע מביתו לשבת חנוכה  הנ

 בנתיבות ההלכה, חנוכה )עמ' קכ(   או עם משפחתו, מינוי שליח להדלקה, השכרת ביתו לאחר[

אחר שבעה"ב הדליק, האם יוסיף מעט שמן לנרות הדולקים, ויוכל לברך?    ת  בערב שבאורח  

 )עמ' ט(  משנתה של תורה, תשע"ו

יף  ]הכנת שמן בחנוכיה, לצורך הידור בשמן זית, צורך מוסאמירה לנוכרי לצורך הדלקת נר חנוכה  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"זוהולך[ 

ביתו   בתוך  הבית[  המדליק  לבני  הוא  הפרסום  וכשיחזרו ]ועיקר  הוריו,  אצל  יסעד  שבת    ובליל 

 וישמע משה, תשע"ו הביתה כבר יכבו הנרות, האם עדיף שידליק בחלון הפונה לרה"ר? 
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 האם יש חיוב להדליקו עוד הפעם כיון שכבה קודם זמן הדלקה?   שכבה בערב שבת,  נר חנוכה

 נשיח בחוקיך, תשע"ו      גתשע"מעדני אשר,  
מוקצה בין '   ושעה, כיוון שהי  גם אחר שדלקו חציהאם בשבת אסור להשתמש בנרות החנוכה  

 תשע"ו  ,מעדני אשר?  'השמשות

אינ  והפתילה  השמן  הרי  שמאי  לבית  חנוכה  נרות  הדלקת  מצות  בשבת  לצאת  אפשר    ם איך 

 ע"ג תש  ,מעדני אשר שלו?

גם קידוש היום הוא   הרי]של חנוכה[,  נר חנוכה קודם לקידוש היום מפני פרסום הנס    מדוע

 תשע"ו   ,מעדני אשר ?]עדות על בריאת העולם[ פרסום הנס 

    ה, תשע"וטועמינר חנוכה שהזיק והמזיק בערב שבת  

אם  הת כחצי שעה לפני כניסת השבת. לאחר כעשר דקות כבה הנר, בבערב שדליק נר חנוכה ה

 דפי עיון, תשע"ז , אשו משום חציו בתר מעיקרא[ ר"ש]זמן הדלקת נר חנוכה בעש? להדליקו מחדחייב 

 מבית לוי, תש"פ ואזנר זצ"ל לחנוכה  פסקי ומנהגי הגר"ש -לכות שבת חנוכה  ה

 

 : שבת חנוכה 

 

בסוכתו?   כנוי  תלוי  חנוכה משמן שהיה  בשבת  לחסידיו  לאדמו"ר לחלק  מותר  ]מוקצה  האם 

 וישמע משה, תשע"ז לא לאכילה, מכין משבת לחול, מתנה בשבת[  כיון שהוא מיועד להדלקה ו

 א עמיקתא, מקץ תשע"ו שמעתהאם חוזר לאומרו שוב?    -הזכיר 'יעלה ויבוא' לפני 'רצה' 

 ממשנתה של תורה, תשע"ו  ?רשום סדר הדלקת נר חנוכה והאם מותר לטלטל בשבת דף עלי

כסא על  מונחת  שהיתה  החנוכיה  את  פינתה  זרה  עובדת  חנוכה  מוקצה   -  בשבת  כסא 

אותו    ב באחריםשהתערב לזהות  ניתן  לא  האסור.  לדבר  בסיס  הוא  הכסא  לאורחים.  מקום  ]לפנות 

'קרוב' הכסא ]להתיר מדין  ביטול    משאר הכסאות.  החנוכיה.  עמדה  בו  למוקום  מקום  המונח בקרבת 

 הגר"א גניחובסקי, תש"פ  ברוב, קרוב נגד קבוע, קרוב נגד חזקה[

 ותתענג בדשן, תשפ"א    פניני אי"ש, תשפ"א  יה בשבתנחימום עוגת סופלה וסופג

  -ספר מעדני אשר      ?'אין מעבירין על המצוות'מדוע נר חנוכה אינה קודם לקידוש היום משום ד

 חנוכה, תשע"א 

ר  ספר מעדני אש   יכול לכוין לצאת מצות חנוכה?, האם  דליק לחולה שיש בו סכנה נר בשבתהמ

 חנוכה, תשע"א  -

 חנוכה, תשע"א  -ספר מעדני אשר    ותר להשתמש בשבת בנר חנוכה לאחר חצי שעה? האם מ

 חנוכה, תשע"א -ספר מעדני אשר     האם קודם לקידוש היום?  'חשד'נר שמדליקים משום 

 חנוכה, תשע"א  -ספר מעדני אשר    מדוע קידוש היום לא הוי פרסום הנס?
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 תשס"ט, תשע"ו     חנוכה, תשע"ג     מקץ, תשס"חשיעורי הרב ברוך רוזנבלום לשבת חנוכה    

ונר המנורה     קונטרס "אור הנר" בעניין קונטרס "מאי חנוכה"  נר שבת נר חנוכה נר נשמה 

 עמ(  18ט )אמרי עזר, תשע" 

 קלריא, תשע"ז )עמ' כ( אספ   משחק בסביבון בשבת

]בישול אחר בישול, בישול אחר טיגון עמוק, אפיה אחר בישול, האם מותר לחמם סופגניות בשבת?  

   שמעתא עמיקתא, תשע"ח ובישול אחר אפיה, תבשיל שרובו יבש[

פניני חשוקי חמד,    [נ"ח ושלום בית]בת ספרד, ודרשה שהחופה תהיה בבית חתן בן אשכנז והכלה 

 ה( לתשע"ט )עמ'  

]האם טלטול מוקצה למניעת נזק  האם מותר לטלטל נר חנוכה בשבת כדי למנוע גניבה או נזק?  

 הגר"א גניחובסקי, תש"פ ומו'[ מותר מדין 'צורך מק

וסעודת יוסף ואחיו, מצוות הדלקת נר חנוכה בהדלקה או   -]מסיבות חנוכה  נס חנוכה    -שבת חנוכה  

ומ הלכות  הלבוש,  דעת  פי  על  חנוכה  נס  משותף,  בבית  ניסא  פרסומי  יהודית,  בהנחה,  ממעשה  נהגים 

סיבה, נס חנוכה בהעמדת המלוכה, בין נס חנוכה לנס הנר המערבי,  ביטחון בלא שום    -שורש נס חנוכה  

אור התיקונים שבנס פך השמן, הצורך בנס חנוכה, האם נס חנוכה גרע מזכויות עם ישראל, אין סומכין  

ו שתי שבתות, נס חנוכה, שהחיינו על הנס, הבאת השמן הטהור בשבת, חנוכה בזמן החשמונאים היו ב

הלילות,   בשאר  הנס  לשבע על  חדשות'  'פנים  הוא  חנוכה  האם  יוסף,  הבית  קושיית  חנוכה  נס  צורת 

 עומקא דפרשה, תש"פ   ברכות[

 

 : מוצאי שבת חנוכה

 

 בנתיבות רבינו, תשע"ה     מעדני אשר, תשע"ג  ?נרות או הבדלה מה קודם -מוצ"ש חנוכה 

דם כדי לאחר צאת  וה קאו נר חנוכ  ',  תדיר'הבדלה קודם מדין  ]  הדלקת נר חנוכה בביתו או הבדלה

לביתו  שמייד בבואו  נהגת הגרי"ח זוננפלד זצ"ל לסדר הנרות חנוכה  , הועוד משום פרסומי ניסא  ,השבת

', 'תדיר' מול 'אין מעבירין על המצוות' מה  אין מעבירין על המצות'פגע קודם בנרות חנוכה, וחייל הדין ד

 ( לדאוסף גיליונות, תש"פ )עמ'  -שיעורי הגר"ע מדלוב שליט"א   קודם, שני סוגי 'אין מעבירין'[

שבת במוצאי  חנוכה  נר  הדלקת  ירושלים,    זמן  מנהג  שעה,  חצי  תוך  טעות  אחר    50]מנהג  דק' 

 עומק הפשט, תש"פ   כסת מה קודם[הנהשקיעה, רבנו תם, הדלקה או הבדלה בבית ובבית 

 נר יששכר, תשע"ט   שתיית רביעית יין הבדלה לפני הדלקת נר חנוכה

נמצא בביתו בשבת חנוכה וחוזר במוצ"ש לישיבה, האם ידליק בבית בזמן או בחור ישיבה ה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו בישיבה מאוחר, או בישיבה ע"י שליח בזמן? 

  (כחפניני חשוקי חמד, תשע"ט )עמ'   , מה יעשו קודם? כשההבדלה מוכנה, ונר חנוכה עדיין לא

שכח במוצ"ש "אתה חוננתנו" במעריב, ומדליק חנוכיה לפני ההבדלה, וכבר בירך 'להדליק נר  

 וישמע משה, תשע"ז של חנוכה', האם יאמר 'ברוך המבדיל', קודם ההדלקה, או הוי הפסק? 
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קודם   חנוכה  נר  על  ינהג?  ברך  כיצד  המבדיל,  ברוך  מהוה שאמר  האם  המבדיל  ברוך  ]אמירת 

הפסק,  הוי  לא  הרמב"ם  לפי  חסידות  למידת  בהמה  האכלת  גם  הסעודה,  צורכי  לתורי,  גביל  הפסק, 

 ( לטעמ'  המאור, תש"פ ) מתו לפני מאכלו[ האכלת בה

נר חנוכה להבדלה על המצוות, האם   הקדמת  אין מעבירין  הבית,  פתח  או  בפתח החצר  ]כשמדליק 

 ( מדאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר נרות חנוכה הם 'חפצא של מצוה'[

 

 ברכות ההדלקה: 

 

שוב? לברך  צריך  האם  ונשפך השמן,  הנרות  ברכת  את  קודם    ברך  מיד  ממנו  ונפל  פרי  על  ]ברך 

ונטלה ממנו, עלה לתורה וברך והת גלול במקום, ברך על שופר אכילה, ברך על טלית  ברר שהספר לא 

    ה"הגר"א גניחובסקי, וישלח תשע    וישמע משה, תשע"זוהחליפו[ 

]ברך על שופר ונאלץ לתקוע בשופר אחר, ברך על    ר חנוכה ונשפך השמן ונפלה הפתילהברך על נ

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' כב(-פניני הלכה מראשי החבורות בישיבת מיר  מעקה והחליפו את המעקה[

לה קדשנו  אשר  חנוכה    -דליק  ברך  של  נר  להדליק  שצריך  ונזכר  שבת,  של  נר  לסיים  וכיון 

 מעדני כהן, תשפ"א  האם יסיים 'נר חנוכה'? -תחילה 

אח כוסית  וכשנפלה  נוספת,  פעם  יברך  האם  השמן,  ונשפך  חנוכה  נרות  הדלקת  על  ת?  ברך 

]טעה במקום קריאת התורה, הניח תפילין ונפסק הקשר, ברך על ארבעת המינים וגילה שנפסלו, ברך על  

 נר יששכר, תשע"ב    נר יששכר, תשע"ח ופר ונמצא פסול[ש

הניסים   וברכת  הודאה  זצ"ל    -ברכת  אליפנט  רבי מרדכי  שירת הגאון  בים,  טובעים  ידי  ]מעשי 

 תש"פ   (,4איתרי )  הלל בליל הסדר[, מדין שומע כעונההמלאכים, ברכת הגומל 

 ה"מעדני אשר, חנוכה תשע ?   האם יצא - הדליק ושכח לברך

חנוכה מחוץ לבית   נר  הנס[הדלקת  וריחם הרע    ]לפרסום  בלא בסמוך לפחי הזבל  ידליקו  ]האם 

 וישמע משה, תשע"ו  ברכה?[ 

וישמע     חשב שיאחר ויצא ידי חובה בהדלקת אביו, האם יוכל להדליק בברכה על ה"הידור"?

 משה, תשע"ו 

לחנוכה הנוגעים  תדיר  חנוכה[   ]אשר    עניני  נר  או  הבדלה  חנוכה,  נר  הדלקת  או  ]הגר"א יצר 

 המאור )תצח(, תשפ"א )עמ' ז( גניחובסקי זצ"ל[ 

שמן בה  היה  והתברר שלא  חנוכיה  על  בשעת   בירך  כי  התברר  מכן  ולאחר  מצוה,  קיום  על  ]ברך 

פך, או התברר  א יכל לקיימה בחפץ שחשב לקיימה, האם חייב לברך בשנית,  קידש על יין ונשהברכה ל

ונפסק   על תפילין  ולבשו, בירך  והגביהו  בו  ונפל מידו קודם שנתעטף  שהיה כוס מים, בירך על הטלית 

הקשר והוצרך לקחת תפילין אחרים,  עלה לתורה ובירך ונמצאה טעות בספר תורה או במקום הנכון 

וכה ובאמצע הסעודה ל הקריאה, בירך על השופר ונטלוהו ממנו קודם שהתחיל לתקוע, בירך לישב בסש

פסולים,  וערבות או שמצאם  עמו הדסים  היו  ונתברר שלא  לולב  על  בירך  אחרת,  לסוכה  לצאת  נמלך 

 האם זו ברכה כללית   -בדק מזוזה והחזירה למקומה או שקבע מזוזה אחרת, גדר ברכה על קיום מצוה  
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נר חנוכה שונה מכל על המצווה, או ברכה על החפץ המסוים שמקיים בו את המצווה, ברכת להדליק  

לפרסומי  שעיקרה  ]משום  המצווה  מגוף  חלק  היא  אלא  המצווה,  על  ברכה  רק  שאינה  המצוות  ברכת 

 קלא  ,עולמות ניסא[ 

וידליק שוב בברכה קיים מצוה בלא ברכה, ]  ?הדליק נר חנוכה בלא ברכה האם יכבה את הנר 

 וישמע משה, תשע"ח   [האם יבטל את המצוה כדי להתחייב בברכה

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

נועם אליעזר,     תשע"ה  , מעדני אשר  הדלקה, האם ברכות נר חנוכה מעכבות?שעת השכח לברך ב

 שמעתא עמיקתא, תשע"ח     תשע"ח

לא ברכה,  קיים מצוה ב   -הדליק נר חנוכה בלא ברכה האם יכבה את הנר וידליק שוב בברכה  

]עירב ערוב תבשילין בלא ברכה האם יאכלו ויצטרך האם יבטל את המצוה כדי להתחייב בברכה?   

וב ויזקק לנטליה ויברך, בדק חמץ לערוב חדש ויוכל לברך, נטל ידיו לאכילה ולא ברך האם יטמא ידיו ש

ר בלא ברכה האם בלא ברכה האם יפזר שוב פתיתי חמץ כדי לחייבו בבדיקה ובברכה, ספר ספירת העומ

בברכה[ שוב  ויספור  ספירתו  שתיפסל  כדי  אחר  מספר  ויאמר  בתכ"ד  ספירתו  משה,     יקלקל  וישמע 

 תשע"ח 

פתילה  ]יש ב[   ים שמרלר זצ"ליהגאון רבי משה ח ]?  אם חוזר ומברךה  ,שמן בנר ובירך  תשכח לת

מה טובו אהליך    -קובץ תורני      לחלוחית שמן מאתמול, בתקיעת שופר, בנטילת לולב, בהתעטפות בטלית[

 ( עביעקב )ו(, תש"פ )עמ' 

 עיון הפרשה, תשס"ט )עמ' נ(   גניחובסקי, תשע"חהגר"א ברכת סומא בהבדלה ובנרות חנוכה 

 חנוכה, תשע"א   -אשר ספר מעדני סומא האם חייב בהדלקת נר חנוכה?   

מכשיעור   פחות  בשמן  שהדליק  לאחר  כשיעור  נוסף  שמן  נתינת  על  שמן ברכה  בחנוכיה  ]נתן 

צריך  שעה, האם  מחצי  ליותר  שמן  עוד  בו  הוסיף  כך  ואחר  שעה,  חצי  במשך  להדליק  שיעור  בו  שאין 

 נועם אליעזר, תש"פ  לחזור ולברך[

   זרע ברך, תש"פ  ]קודם ההדלקה או אחריה, כל שלושתן יחד או בנפרד[סדר ברכות הדלקת נר חנוכה 

 תשפ"א

ח בעיניו, והן חבושות ואינו רואה זמנית, האם יכול להוציא אחרים בהדלקת נרות?  עבר ניתו

 שיעורי ליל שבת, תשע"ח 

  , לנשים, ]יצא מוציא במקום שיש ערבות, במקום שאין ערבות  יצא מוציא במגילה ובהלל ובחנוכה

קובץ     [הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א]    אף הן היו באותו הנס, דברי הגר"מ פיינשטיין זצ"ל[

 ( קמומה טובו אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ'  -תורני 

 הגר"א רובין, תש"ע  כוונה שלא לצאת בהדלקת נר חנוכה של אשתו  

 תשע"ה  ,מעדני אשר אדם שנאנס ולא הדליק ביום הראשון, על איזה נר יברך למחרת?

]קיום מצוות במקומות מטונפים, ננעל בית הכסא    הדליק נר חנוכה רק בבית הכסא אין לו חלון ל

ויקרא קריאת שמע יתפלל  ביזוי מצוהכיצד  בין אדם לחברו בבית המרחץ,  כהן,  [  , קיום מצוות  מעדני 

 צבא הלוי, תשפ"א   תשפ"א
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ה וחלונו היחיד הוא בית הכסא, האם  דר ביחידת דיור נמוכ]ההדלקת נר חנוכה בחלון בבית הכסא  

, ביזוי ברכות, ידליק על החלון מבחוץ, האם ידליק על החלון מצד בית הכסא ויברך מחוץ לבית הכסא

 י הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"א פניניט"א[ לחיים סלומון ש]הרב   [ות מטונפיםמבוא

פניני חשוקי    חידה: איך יתכן שיוכל להדליק נר חנוכה ולברך ג' ברכות ולהתפלל בבית הכסא?

  (לבחמד, תשע"ט )עמ'  

 הגרב"מ זילברברג שליט"א, תשע"ט  -שיעורי ליל שישי ?כיצד ניתן להדליק במשך כל הלילה בברכה 

]מצוות צריכות כוונה, ה וכוונתו לפרסום הנס ולא למצוות נר חנוכה האם יצא?  המדליק נר חנוכ

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' כ( -גיליון תורת רבותינו סתמא לשמה[

]באופן שאביו הדליק וברך כדין, האם דלקה  שכח הבן לברך 'שעשה ניסים' ונזכר אחר גמר הה

אוסף  -פניני הלכה חידושי הלכה מראשי חבורות בישיבת מירהדלקת הבן היא מעיקר הדין או רק הידור[  

 גיליונות, תש"פ )עמ' סג( 

ובר ופרסום הנס, המדליק  ]  כתהביסוד הדלקת נר חנוכה  הנר עצם ההדלקה  שני חיובים בהדלקת 

 ירחון האוצר )י(, תשע"ח )עמ' ט(  זמנה ידליק אף בדליכא פרסום ואחר זמנה רק כשבני הבית נעורים[

 הגר"א גניחובסקי, תש"פ הראשון מייד, האם יברך? הנר  הדליק נרות חנוכה ושכח לברך, וכבה

תעשה'?     'לא  הוא  מצוה שהחיוב  מברכים  אין  הא  חנוכה  נר  הדלקת  על  מברכים  ספר  איך 

 חנוכה, תשע"א  -מעדני אשר 

'על מצות נר חנוכה', הרי כל דבר שאפשר בשליחות   ולא  'להדליק נר חנוכה'  מדוע מברכים 

 חנוכה, תשע"א  -ספר מעדני אשר מברכים על?   

נר הדלקת  חנוכה  ברכות  חנוכה    –ות  כוונות  הכסף  נקודות  הרש"ש  שלום,  סידור  דברי  ישיבת 

 תשפ"א )סז עמ'(

 

 ברכת הרואה:  

 

 , תשע"ג שליט"א הגר"א וייס   תשע"ב  חנוכה , עוזר   א" הגר   ברכת הרואה וברכת המדליק בחנוכה

נרות   הדלקת  וחיוב  הרואה  שליט"א    -ברכת  הילדסהיימר  אליהו  רבי  הרואה הגאון  ]ברכת 

מדין   או  ההדלקה  למצוות  בלא  תמורה  הוראה  בברכת  המאירי  שיטת  נס,   בו  שנעשה  מקום  הרואה 

 (, תש"פ 4איתרי )ראיה, סכירת הנס ופרסום הנס לרשב"א ורמב"ם[ 

'זום'   ובירור המציאות באמצעות  זום ע  zoomברכות הראיה, פרסומי ניסא  דיף מטלפון ]האם 

בחנוכה  ניסא  פרסומי  חי,  בשידור  ראיה  על  ברכות  הבדלה,  שמיעת  המגילה,  קריאת  שמיעת  לגבי 

צירוף עשרה לשבע ברכות בזום, ברכת הגומל בפני מנין בזום, קריאת הכתובה בזום,  זום,  באמצעות 

 ו רץ כצבי, תשפ"א ברכות ברית המילה בזום, התרת נדרים בזום, התרת עגונה בעדות בזום[ 

]ברכת הרואה, וגם אדם בביתו, כשמדליק בחוץ, על חשבון לימוד  המנהג להביט על בנרות חנוכה  

 פ"א )עמ' קנד(ספקלריא, תשא תורה[
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בלויא  ]ברכת הרואה למי שאין לו בית, מצוה חביבה[    חנוכה הוא אפילו לפחות שבעם יונתן  ]הרב 

 המאור )תצח(, תשפ"א )עמ' יט(   שליט"א[

 זרע ברך, תש"פ ה? ברכת הרואה מדוע נתקנה רק בנר חנוכ

'חשד'?   משום  הנר  יתכן שהודלק  הרי  'ברכת הרואה'  משום כיצד מברכים  הדלקה  על  ]ברכה 

 הגר"א גניחובסקי, תש"פ  חשד, כשהתברר שאכן הדלקת הנר היתה מפני החשד[

]או אדם שהדליק בביתו ושכח לברך, המדליק ע"י שליח האם צריך ברכת הרואה בשליח שהדליק  

 דרישה וחקירה, תש"פ  להקנות לו נרותיו[

    מנחת אשר, תשפ"אהדלקת נר חנוכה מחוץ לביתו בסין  –פרסום הנס לגוי 

'זום'    ברכות הראיה, פרסומי ניסא עדיף מטלפון   zoomובירור המציאות באמצעות  זום  ]האם 

ר  על  ברכות  הבדלה,  שמיעת  המגילה,  קריאת  שמיעת  בחנוכה לגבי  ניסא  פרסומי  חי,  בשידור  איה 

צירוף עשרה לשבע ברכות בזום, ברכת הגומל בפני מנין בזום, קריאת הכתובה בזום,  זום,  באמצעות 

 רץ כצבי, תשפ"א ים בזום, התרת עגונה בעדות בזום[ ברכות ברית המילה בזום, התרת נדר

בלויא  ]ברכת הרואה למי שאין לו בית, מצוה חביבה[    חנוכה הוא אפילו לפחות שבעם יונתן  ]הרב 

 המאור )תצח(, תשפ"א )עמ' יט(   שליט"א[

הגר"א  יוכל אחר כך להדליק נר חנוכה ולברך?    האם יברך 'ברכת הרואה' בזמן, כשספק לו אם

 גניחובסקי, תשע"ו 

 י אשר, תש"פ מעדנהדלקה בשמנים ופתילות פסולים או בכלל לא? 

 תשע"ה  מקץ , עוזר א" הגר  [ברכת הרואה] גדרי מצות הדלקה וברכותיה 

]האם כיצד ניתן לברך ברכת 'הרואה' שמא הנרות הודלקו מפני 'החשד' ואין מברכים עליהם?  

 כז תירוצים  עיון הפרשה, תש"פ )עמ' קמו(  למצווה[סומכים על רוב נרות שהם 

]האם יש מצווה בראיית הנרות, ברכת הרואה למי כת השבח או ברכת המצוות?  בר  -ברכת הרואה  

ניסים   עליו בביתו, ברכת שעשעה  יברך ברכת הרואה[שהדליקו  ולא ברך האם   עובר לעשייתן, הדליק 

 ( קחמה טובו אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ'   -קובץ תורני  ]מרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א[

החשד מפני  שהודלק  חנוכה  נר  על  הרואה  הרואה ]ג  ברכת  ברכת  החשד,  מפני  נר  הדלקת  דר 

מנהג, נטילת ערבה בהושענא רבה,   ו'פרסום הנס', הדלקה מחמת מנהג, הדלקה בבית כנסת, ברכה על

 פ )עמ' נה( ירחון האוצר )לו(, תש" ברכת הרואה על נר הדולק רק מדין 'הידור'[

ספר מעדני      מצא במקום שאין שם נרות חנוכה האם מברך שהחיינו על עצם היום שהגיע?הנ

 חנוכה, תשע"א  -אשר 

 

 שהחיינו:  תברכ

 

 (האוסף גליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' כ   מנהג המהרש"ל לברך שהחיינו בליל ב' דחנוכה
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הדליק נרות בביתו וברך כל הברכות, ובנו הדליק עמו ונזכר אחר הדלקת נר שמיני שלא ברך  

א   שהחיינו "הרואה",  ברכת  כדין  אחרים  של  נר  על  שהחיינו  יברך  בברכת]האם  יצא  נועם    אביו[  ו 

 אליעזר, תשע"ח 

ופורים   בחנוכה  שליט"א  ]הרבברכת שהחיינו  שטינברג  הלוי  י.  מאיר  מרדכ[  חיים  תשפ"א   אור  י, 

 (קג)עמ' 

שונים?   נושאים  בשני  שהחיינו  בברכת  חבירו  את  להוציא  אפשר  בברכת  האם  לצאת  ]רוצה 

המאושפזים שהחיינו של הדלקת נרות חנוכה של חברו על לידת בת, המדליק חנוכיה בבית חולים עבור  

הראיה על ראית   שם, האם יכול להוציא ידי חובה את מי שאינו גר שם, ערבות במצוות חנוכה, וברכת

חובה   ידי  להוציא  לגמרי,  אחר  עניין  על  בברכה  להוציא  במצוות,  ערבות  בכלל  ואינה  רשות  היא  חבר 

ברך 'שהכל' ויכוין בחצי ברכה, לגבי ספק ברכת 'חכם הרזים' בכינוס המוני, האם ניתן לבקש שאחד י

נט על  ברכה  הרזים',  'חכם  ימשיכו  והשאר  הברכה,  בפתיחת  כולם  את  שחרית, להוציא  של  ידים  ילת 

אוסף גיליונות, תש"פ  )עמ' -שליט"אשיעורי הגר"נ נבנצאל     לכלול לה גם ברכת נטילת ידים לסעודת פת[

 כו( 

חנוכה   נר  בהדלקת  'שהחיינו'  החד   -ברך  לחנוכיה  'שהחיינו'  את  פטר   אשמעתשה   האם 

 תשע"ג  חנוכה, עמיקתא

 שפ"א )עמ' פח(ירחון האוצר )מז(, תליט"א[ ]הרב ח. י. הלוי ש שהחיינו במנורת כסף חדשה בחנוכה

בחנוכה חדשה  כסף  במנורת  את    שהחיינו  המפארת  האשה  הנאת  בשל  והמטיב'  'הטוב  ברכת  ]או 

החנוכיההויטרינה הדלקת  בשעת  או  השמחה,  בשעת  הקנייה,  בשעת  שפירא    [,  דב  ישראל  ]הרב 

 (שכבמדושני עונג, תש"פ )עמ' שליט"א[ 

'שהחיינו'? לברך  ביום השני  בעל הבית  יכול  שברך, האם  ע"י שליח  א' הדליק  הגר"א    ביום 

 גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א 

בימים הראשונים, כשהדליק ולא בירך ]כשלא הדליק  שהחיינו בהדלקת נר חנוכה בשאר הימים  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  שהחיינו[

 

 : והשמחה בחנוכה הלל ועל הניסים

 

זה   חיוב  על  העולה  התורה  ומעלת  לקב"ה  ולהלל  להודות  והזכות  של    -החובה  במשנתו 

 'שם דרך' חנוכה, תשפ"א  ידא זצ"ל הגרש"ז ברו

 טועמיה, תשע"ו האתרוג של חנוכה  

 בית מדרש ישיבת מיר, תש"פ והלל חלק מחיוב הודאה   -לימוד חנוכה בימי חנוכה 

 (המאור )תצח(, תשפ"א )עמ' יג]הרב אברהם אבא קלייינרמן שליט"א[   טוב להודות לה'

ולהלל לשמך הגדול"  " והנהגות ברכת    -להודות   ]חובת הודיה, סעודת הודיה,  "הגומל"הלכות 

אמירת נשמת כל חי, ברכת הגומל, חולה שהבריא, חולה קורונה שהבריא, ניתוחים בהרדמה ובהרדמה 

כשיצא   עקיבא  רבי  העקידה,  אחר  אבינו  יצחק  לסכנה,  עצמו  מכניס  סכנה,  בו  שאין  חולה  מקומית, 
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, כהן גדול בצאתו מן הקודש ביום הכיפורים, טיסה במטוס, טיסה לצורך ניתוח, כדור פורח, פרדסמה

הירדן, בנהר  קייק  וצלילה,  בים  שחיה  בים,  הפלגה  צניחה,  הים,   רחפן  שתחת  למנש  בתעלת  מעבר 

 בפני סנפלינג ואומגה, טיפוס הרים, נסיעה בין עירונית, נשים, לידה, קטן בברכת הגומל, זמן הברכה,  

הגומל[  בברכת  ספק  אחרים,  להוציא  הברכה,  נוסח  התורה,  קריאת  בשעת  בלילה,  או  ביום  עשרה, 

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' מו( 

המלחמות'   'על  מיוחדת  הסהודאה  בליל  המרור  נשיקת  בשלוה,  לישב  יעקב  הן  ]ביקש  צרות  דר, 

קובץ גיליונות, תש"פ )עמ'  -שואלין ודורשיןבהשגחת ה' אך מידת הצער היא בידי האדם, למעט ביסורים[  

 (לז

כר שטעה בדין, שרה וטעה בדין וחזר והתפלל ובאמצע התפילה נזשכח על הניסים בשמונה ע 

שנזכר?   היכן  יפסיק  או  תפילתו  יסיים  ע"י האם  עצמו  להציל  ויכול  תורה  איסור  על  שעבר  ]מי 

שיעבור עכשיו איסור דרבנן, אם ע"י ספק איסור שיעשה עכשיו יציל עצמו מודאי איסור שעשה, איסור 

יצא  ברכה לבטלה, ספק ברכות, אם הוא ציבור או מוציא אחר בתפילתו האם  [ הלכות תפילה,  שליח 

 עשר עטרות, תשפ"א 

על הנס, או מהלכות והודאה  מעיקר קביעות ימי חנוכה בהלל  חנוכה  ההזכרה היא מדיני  ]  'על הניסים'

האם צריך שכח לומר "על הניסים"  ,  להזכיר "מעין המאורע" בתפילה ובברכת המזוןתפילה וברכות  

לאומרו  האם רשאי    -יר "על הניסים"  שכח להזכ,  לחזור לראש התפילה או לשוב ולברך ברכת המזון

"על הניסים" בשבת חנוכה ושכח לומר "רצה" כשחוזר  , הזכיר  ]כדין "יעלה ויבוא"[  בין ברכה לברכה

המזון ברכת  הניסים"  האם  ומברך  "על  ולומר  לשוב  ניסים  אמי,  צריך  לנו  יעשה  הוא  "הרחמן  רת 

וונפלאות המזון,  הניסים" בברכת  "על  להזכיר  לנו    , האםפילהבתכן  " כששכח  שֵיעשו  להתפלל  אפשר 

אמר "על הניסים" בברכת טעויות באמירת על הניסים:  ,  על צרכיו  בשבתוהיאך מותר להתפלל    ניסים

לשו וצריך  בתפילה  "הפסק"  בכך  יש  האם  "ותחזינה"  קודם  ולהתפלל"רצה"  "בימי   ,ב  בפורים  אמר 

קודם צאת  ילת ערבית או בברכת המזון  "על הניסים" בתפ,  אמר "על הניסים" במוצאי פורים,  מתתיהו"

מדוע אין  ,  כשחנוכה ופורים במוצ"שעל הניסים בסעודה שלישית  ,  בלילה הראשון של חנוכההכוכבים  

המאורע"   "מעין  שלוש  מזכירים  מעין  ופוריםבברכה  מותר  ה,  בחנוכה  "על "לדלג"  אם  תפילת  על 

" בימי  מנחה קצרהתפילת ",  הציבור  הניסים" כאשר משער שבגלל אמירתו לא יספיק לומר קדושה עם

מותר  ,  חנוכה עשרה    להכריזהאם  שמונה  תפילת  קודם  הניסים"  "על    נשים,  בערבית"על  באמירת 

 עולמות, שסו   [הניסים"

 צבא הלוי, תשפ"א שכחה וטעות בעל הניסים 

 המאור )תצח(, תשפ"א )עמ' יג(]הרב אברהם אבא קליינרמן שליט"א[  טוב להודות לה'

המאור  ]הרב ישראל פאלק שליט"א[   וב מדאורייתא ויום טוב מדרבנן[   ]יום ט   סים בברהמ"זיעל הנ

 )תצח(, תשפ"א )עמ' יא( 

 ( בנתיבות ההלכה, חנוכה )עמ' לדמדוע אין "על הניסים" בברכה מעין שלוש בחנוכה ובפורים? 

 המאור, תש"פ על פי הגר"ש ברעוודא זצ"ל   -ביאור על הניסים 'בימי מתתיהו' 

לענין  ]דעת החת"ס שאמירתו מדאורייתא, הלל או הדלקת נרות מה מעדיף, הלל בציבור[    בחנוכה  הלל

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' כב(-הלכה

 חנוכה, תשע"א  -ספר מעדני אשר    להדליק נרות או לומר הלל מה עדיף לקיים?

 ג " תשע חנוכה, ההיכל נוה   א מוציא בהלל בחנוכההאם מי שיצ 
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 תשפ"א חנוכה,  'ם דרך'שבמשנתו של הגרש"ז ברוידא זצ"ל   -קריאת ההלל 

על השקיעה?ה יסיימו  כשיודע שלא  על ההלל  יברך  טבת[   אם  חודש  ובראש  בסוכות,   ]בחנוכה, 

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א 

 ע"דתש   ה" נוה ההיכל, מקץ תשע    בתפילה כדי להספיק ברכת כהנים 'על הניסים'לדלג 

 ו " מאור השבת, וישב תשע    ע"פ דרשות הגר"ש ברעוודא זצ"לביאור תפילת 'על הניסים' 

פניני חשוקי חמד, תשע"ט )עמ'    של חנוכה, ולאחר מכן נודע לו שהיום גם ר"ח  אמר הלל ביום ו'

  (כא

 ספקלריא, תשע"ז )עמ' פט( אעל הניסים בברכה מעין שלוש 

 ( כאפניני חשוקי חמד, תשע"ט )עמ'  ?יאמר הלל שלם   אמר רק חצי הלל, האם

זילברשטיין  בראש חודש טבת כשאינו יכול לומר הלל שלם האם יאמר חצי הלל?   שיעורי הגר"י 

 )עמ' יט(   אוצר הפרשה, תש"פ -שליט"א

חנוכה?   מדין  הלל  חצי  לפחות  יאמר  האם  טבת  בר"ח  שלם  הלל  לומר  יכול  ]מנהג מי שאינו 

גיליון    אליו[הראשון, או שהוא קיים במקביל  קדמונים שהתווסף אליו מנהג נוסף האם ביטל את המנהג  

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' כ(-תורת רבותינו

 תשע"ה   ,מעדני אשר ?]מאי שנא מפסח[מדוע יש חיוב לגמור את ההלל כל שמונה 

 תשע"ד  ,מעדני אשר  ?טוב הרי מלחמה אינו דברעל המלחמות  ['על הניסים'ב]ך מהללים אי

 ד( חדש זצ"ל אור עולם חנוכה )עמ' ק מתורת המשגיח הגר"מגומרין בהן את ההלל 

 מתורת המשגיח הגר"מ חדש זצ"ל אור עולם חנוכה )עמ' צט( על הניסים ועל הנפלאות   

מתורת המשגיח הגר"מ חדש זצ"ל אור עולם חנוכה )עמ'    החנוכה[בכל ימי    הלל שלם]לשמך תן כבוד  

 קכד(

הגדול   לשמך  ולהלל  מתוך  להודות  תודה  האחרת,  לשנה  ה',  חסדי  ויתבוננו  נשמת,  לאה,  ]הודאת 

 ירחון האוצר )יא( תשע"ח )עמ' צה( הכרה[

]שכח על הניסים אינו חוזר אך אם לא אמר הלל יחזור על על הניסים,   גדר חיוב הלל והודאה בחנוכה

מה טובו אהליך    -קובץ תורני   [   שמואל אליעזר שטרן שליט"אהגאון רבי  ]  דברי הגר"מ פיינשטיין זצ"ל[ 

 (קמחיעקב )ו(, תש"פ )עמ' 

ולהלל   לעצמו[  להודות  הוא  הנס  פרסום  עיקר  בשוק,  עגבניות  קניית  על  גם  ודבר  דבר  כל  עטרת  ]על 

 תפארת, תש"פ 

]הקשר בין הודאת דוד המלך על רפואתו לבין חנוכה[ הנאמר בחנוכה    -מזמור שיר חנוכת הבית  

 "ז מאור השבת, תשע

 )עמ' יז( תורה ודעת, כסלו תשע"ה    [ נוסח אמירתו, טעמו, זמן אמירתו]  'הנרות הללו קודש הם'

 מעדני אשר, תש"פ אמירת 'הנרות הללו' אחר הנר הראשון או אחר כולם? 

 ירחון האוצר )לו(, תש"פ )עמ' סט(   הנרות הללו' לשיטת מסכת סופריםזמן אמירת '
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הנר מהדלקת  חלק  היא  הללו'  'הנרות  ריי  אמירת  מנחם  דוד  שליט"א[]הרב  )תצח(,    כמן  המאור 

 תשפ"א )עמ' נח( 

 ליט"א, תש"פח פיינשטיין ששיעורי הגר"   ]טעמו, ודקדוק ב'הנרות הללו'[איסור השתמשות בנר חנוכה 

 מעדני אשר, תש"פ  ]הנרות הללו קודש הם[האם יש 'קדושה' בנרות חנוכה? 

וגדריהם בחנוכה  והודאה  שליט"א      תשע"ז   תשע"ד,  עוזר  א " הגר   הלל  רוזן  גיליונות,  הגר"י  קובץ 

 תשע"ח  

 (לב פניני חשוקי חמד, תשע"ט )עמ'   חג שמח"לומר בחנוכה "

 אספקלריא, תשע"ז )עמ' כ(  חלבייםטיגון בלינצ'ס וסופגניות 

 קול תודה, תשע"ה מדליקים שמונה ימים, הרי ביום א' לא היה נס?  מודע

 דה, תשע"ה קול תומדוע תקנו להודות על הטבע דווקא בחנוכה? 

 קול תודה, תשע"ו דליק בעצמו? מדוע בחנוכה יש מצווה להדר שכל אחד י

 קול תודה, תשע"ו מדוע ב'על הניסים' רק בחנוכה מוסיפים 'וקבעו שמונת ימי חנוכה'? 

 קול תודה, תשע"ו אותיות נשמה  -חנוכה שמונה ימים  

 קול תודה, תשע"זמדוע נקרא חנוכה 'יום טוב'? 

 קול תודה, תשע"זמהי הודיה אמיתית ומה היא פועלת באדם? 

 קול תודה, תשע"ז מדוע חנוכה לא יתבטל לעולם? 

 קול תודה, תשע"ז   לתת -להודות 

 (צוף ההילול, תש"פ )סד עמ'הלל השלם עם פירוש צוף ההילול 

הקיים   השפע  על  הגדול  היא  ההודיה  השפע  לקבלת  זצ"ל[כלי  אייזמן  גדליה  רבי  קול   ]הגאון 

 תודה, תשע"ח 

 קול תודה, תשע"ט מדוע על קיום מצוות נר חנוכה צריך להוציא כל ממונו?  

 קול תודה, תשע"ט וכה? מדוע כה חשוב 'פרסום הנס' במצוות חנ

 קול תודה, תשע"ט זוכה לניסים נוספים  -המודה 

 קול תודה, תשע"ט עשרה דברים שניתן ללמוד מחנוכה על ההודיה  -המדריך להודיה 

 קול תודה, תש"פ ג להודיה יותר משאר החגים? מדוע נקבע חנוכה כח

 קול תודה, תש"פ מדוע רק בחנוכה תקנו לקיים את המצווה בבית? 

 אוצר החידות והידיעות לחנוכה, תשפ"א חידות לחנוכה 

 צבא הלוי, תשפ"א   צבאלצבא   –חידות לחנוכה 

 טמונה בפרשה, אוסף גיליונות, תשפ"א )עמ' קטו(  לחנוכהחידות 
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 חיוב נשים בהלל בחנוכה 

 

 מעדני אשר, תשע"ז  האם נשים חייבות בהלל בחנוכה?

 חנוכה, תשע"א  -ספר מעדני אשר    הלל בחנוכה? האם נשים חייבות לומר

 תשע"ה   חנוכה, גניחובסקי   א" הגר   חיוב נשים בהלל בחנוכה

 

 : סעודות ומסיבותבחנוכה מאכלים 

 

]סופגניות חלביות, חימום סופגניות בשבת, כשרות שמן למאור, זיופים עדכוני כשרות שונים לחנוכה 

 (, תשפ 5נתיבים לכשרות ) בשמן, נרות שעוה, שמן זית מהודר[

רגיל ]מעיסה  ברכת הסופגני מבצק  בריאות  סופגניית  סוכר,  או  בחלב  נילושה  עבה מטוגנת בשמן,  ה 

בברכת   נפטרת  הסעודה  בתוך  סופגניה  אכילת  סעודה,  קביעות  בתנור,  ונאפה  בשמן  מעט  הטבול 

 שיעורי הגרב"מ זילברברג שליט"א, תש"פ    שפ(, ת 5נתיבים לכשרות )  המוציא[

יב מקורות לאכילת הסופגניה, מנהג  ]  בימי חנוכה  ותעיונים וביאורים בענין מנהג אכילת סופגני

שבטלה בשמן זית, האם מוטל על כל ית, פת  הטיגון, סופגניה או לאטקעס, טיגון בשמן רגיל או שמן ז

זמן  אכילתן,  זמן  ברכות,  חשש  ושמחה,  משתה  עשיית  הנס,  פרסום  או  לנס  זכר  סופניה,  לאכל  אחד 

עכו"ם,   בישול  עבה,  ומבלילה  רכה  מבלילה  חלה,  הפרשת  באכילתן,  מיוחדות  הלכות  ברכתן,  הכנתן, 

ה בשבת, סחיטת סופגניה מהשמן, סופגני  סופגניה חלבית, הלכות שבת, הנחתן במשקה רותח, חימום

 עמק הסופגנים )חלק ג', תלא עמ(  סעודת זאת חנוכה[ברכה אחרונה, סעודות חנוכה, 

 , תשפ"א (ג)אזמרה לשמך חנוכה    בירורים בהלכה, תש"פ ברכת הסופגניה 

]מקור מנהג אכילת סופגניה, ברכת על המחיה, סופגניות מטוגנות, בשמן כיצד מברכים על סופגניה?  

לצאת ידי ספק, לפטרו רב, נילוש בסוכר, אינו צורת לחם, סופגניות אפויות, כיצד ניתן לזהות חיצונית,  

 עומק הפשט, תשע"ט  אחר, חתיכות קטנות[ בהמוציא, לשביעה ולא לקינוח, לברך מזונות על מאכל

 (קנדי, תשפ"א  )עמ'  אור מרדכ [יעקב אהרן סקוצילס שליט"א ]הרב"סופגניות חלביות" אפיית 

בחינם   אחרות  והביא  סופגניות  לקנות  שליט"א  ]הרבנשלח  זעפרני  ידידיה  מרדכי,  אור  [  שלמה 

 ( קסותשפ"א  )עמ' 

גון עמוק, אפיה אחר בישול, ]בישול אחר בישול, בישול אחר טיהאם מותר לחמם סופגניות בשבת?  

   שמעתא עמיקתא, תשע"ח ובישול אחר אפיה, תבשיל שרובו יבש[

 קול תודה, תשע"ו מדוע לא תקנו בחנוכה סעודות? 

    (פז)עמ'  תש"פ,  אספקלריא  מעות חנוכה -דמי חנוכה 

בחנוכה  טוב  יום  לקיים  בחנוכה]  נדר  ניסא  לפרסומי  שנוהגים  הדברים  על  להוסיף  צריך  או   ,האם 

שתק כהתקנה  שמתנהג  במה  בחנוכדיצא  חכמים  על נו  או  בחנוכה  טוב  יום  תקנת  על  הנס  פרסום  ה, 

 נועם אליעזר, תש"פ  הנהגת החנוכה, פרסום הנס בפורים, קריאת הלל בחנוכה[
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אכילת סעודה, או באכילה   ,נוכהבח  'שמחה'  תהאם יש מצוו]'?  רשות'או    'מצווה'  מסיבות חנוכה:

פרי     תורה והוראה, תשע"ז  [ההבדל בין חנוכה לבין פורים , האם הסעודה היא סעודת מצווה,  כלשהי

 ביכורים, תשע"ט 

שקביעת   סופר  חתם  ופוריםדעת  חנוכה  כגון  טובה  ביום  שמחה  דאורייתא     יום  ירחון  היא 

 ( יחפ )עמ'  " האוצר )לה(, תש 

ספר מעדני  שתיקנו על נס פורים?    מדוע לא תיקנו מצוות אכילה ושתייה על נס חנוכה כמו  

 חנוכה, תשע"א  -אשר 

 חנוכה, תשע"א  -ספר מעדני אשר מדוע אין מזכירין חנוכה בברכת מעין שלש?   

 ( נגהמאור, תש"פ )עמ'  האם חנוכה הוא 'יום טוב'? 

 תשע"ט   ז' תירוצים  אשכול יוסף, תשע"ח  גתשע"   חנוכה, והוראה  תורה השמחה והמשתה בחנוכה

בחנוכה הסעודות  ומנהגי  חנוכה  הלכות  שבת  בסעודת  חודש,  בראש  יום,  חלב, ]בכל  מאכלי  פת,   ,

בברכת   הניסים  על  המזון,  ברכת  לפני  המעלות  שיר  חנוכה,  בזאת  סעודה  ויין,  בשר  בשמן,  תבשילים 

סע שלוש[  המזון,  מעין  בברכה  חנוכה  הזכרת  אי  חנוכה,  ליל  במוצש"ק  שלשית  אריה  ודה  ]הרב 

 אתקינו סעודתא, תשע"ט )יח עמ'(פלשניצקי שליט"א[ 

מה טובו אהליך    -קובץ תורני      [רבי אלחנן יעקב דוד הכהן רבינוביץ שליט"א]סעודה ושמחה בחנוכה  

    (קעאיעקב )ו(, תש"פ )עמ' 

מה טובו אהליך יעקב    -קובץ תורני     [רבי ישי מזלומיאן שליט"א]  ]אירן[  פרסהילות  מנהגי חנוכה בק

 ( קעט)ו(, תש"פ )עמ' 

 

 סביבון:  

 

 משמרת הכשרות, כסלו תשע"ד     מעינות מהרצ"א, מקץ תשע"ה   מנהג הסביבון

   (20)מבית 'אז נדברו'( חנוכה, תש"פ)עמ' הקשר בין ה'סביבון' ל'מהדרין מן המהדרין' 

 אספקלריא, תשע"ז )עמ' כ(   משחק בסביבון בשבת

יף סביבון שכתוב עליו נס גדול היה פה, מקרן השור שכתוב עליו אין לי חלק ד]עיפת אלוקים ליפת  

 אז נדברו, תשפ"א   וקי ישראל, אנו נייצר את המשחק[באל

 

 קריאת התורה: 

 

והקדים קריאת חנוכה, טעה ולא קרא כלל קריאת חנוכה,    ]טעה   טבתקריאת התורה בראש חודש  

 בנתיבות ההלכה, חנוכה )עמ' כב(  אין משגיחין בחנוכה[
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 עשר עטרות, תשפ"א קריאת התורה בחנוכה 

 כג(   אוסף גליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ'טעו וקראו בפרשת השבוע בחנוכה 

]קריאת התורה בפרשת הנשיאים וטעמיה, קראו נשיא של יום אחר, קריאת    בנשיאים"  -בחנוכה  "

 ירחון האוצר, תשע"ח )עמ' סב(   התורה כפרסום הנס[

]הרב  ספרים    קריאת קרבנות הנשיאים בחנוכה ודיני הקריאה בשבת חנוכה בר"ח שיש בו ג'

 ( קמבאור מרדכי, תשפ"א  )עמ' [ צבי פלמן שליט"א

 

 

 ישועתי":   מעוז צורושי הפיוט "פיר 

 

 דברי שיח, תשע"ו [  מהגר"ח קנייבסקי שליט"א] ביאורים בפזמון 'מעוז צור' 

 ירחון האוצר )לו(, תש"פ )עמ' עח(  ביאורים והארות בפשט בפיוט 'מעוז צור' 

 

 ך(ואיל  כאם קסטנר )עמ'  ובנתיבות המועדים, הרב נח                    עֹוז צּור ְיׁשּוָעִתימ  

ֵבחַׁ   ך(ואיל  כזם קסטנר )עמ'  ובנתיבות המועדים, הרב נח                          ְלָך ָנֶאה ְלׁשַׁ

 ך( ואיל  כטם קסטנר )עמ'  ובנתיבות המועדים, הרב נח                       ִתּכֹון ֵבית ְתִפָלִתי

ֵבחַׁ   ( ואילך לם קסטנר )עמ'  והמועדים, הרב נח  בנתיבות                      ְוָׁשם תֹוָדה ְנזַׁ

ְטבֵ   ( ואילך  לגם קסטנר )עמ'  ובנתיבות המועדים, הרב נח                       חַׁ ְלֵעת ָתִכין מַׁ

ֵבחַׁ  ְמנַׁ  ( ואילך  לדם קסטנר )עמ'  ובנתיבות המועדים, הרב נח                             ִמָצר הַׁ

 ( ואילך  להם קסטנר )עמ'  ובנתיבות המועדים, הרב נח             ָאז ֶאְגֹמר ְבִׁשיר ִמְזמֹור

ִמְזֵבחַׁ  ת הַׁ  ( ואילך  לום קסטנר )עמ'  נחובנתיבות המועדים, הרב                           ֲחנֻּכַׁ

 

ְפִׁשי עֹותר    ( ואילך  מאם קסטנר )עמ' וחנבנתיבות המועדים, הרב                     ָשְבָעה נַׁ

 (ואילך  מגם קסטנר )עמ' נחות המועדים, הרב בנתיבו                         ְבָיגֹון ֹּכִחי ָּכָלה

י ֵמְררּו ְבֹקִׁש  יַׁ  (ואילך מד ם קסטנר )עמ' נחובנתיבות המועדים, הרב                        יחַׁ

ְלכּות ֶעְגָלה  ( ואילך  מזם קסטנר )עמ' נחובנתיבות המועדים, הרב              ְבִׁשְעבּוד מַׁ

ְגדֹוָלה  (ואילךנ ם קסטנר )עמ' נחובנתיבות המועדים, הרב                           ּוְבָידֹו הַׁ

ְסגֻלָ   (ואילך נבם קסטנר )עמ' נחובנתיבות המועדים, הרב                   ההֹוִציא ֶאת הַׁ

ְרעֹו ְרֹעה ְוָכל זַׁ  ( ואילך  נדם קסטנר )עמ'  נחובנתיבות המועדים, הרב                    ֵחיל פַׁ
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 ( ואילך  נזקסטנר )עמ'  נחוםמועדים, הרב בנתיבות ה                ָיְרדּו ְּכֶאֶבן ִבְמצּוָלה

 

נִ  ִבירד    ( ואילך  סגקסטנר )עמ'  נחוםבנתיבות המועדים, הרב                 יָקְדׁשֹו ֱהִביאַׁ

ְטִתי  (ואילך סו קסטנר )עמ'  נחוםבנתיבות המועדים, הרב                   ְוגַׁם ָׁשם לֹא ָׁשקַׁ

ִני  ( ואילך  עקסטנר )עמ'  נחוםבנתיבות המועדים, הרב                      ּוָבא נֹוֵגש ְוִהְגלַׁ

ְדִתי  ( ואילך  עאקסטנר )עמ'  נחוםמועדים, הרב בנתיבות ה                       ִּכי ָזִרים ָעבַׁ

ְכִתי ל ָמסַׁ עַׁ  ( ואילך  עבקסטנר )עמ'  נחוםבנתיבות המועדים, הרב                      ְוֵיין רַׁ

ְרִתי ט ֶׁשָעבַׁ  ( ואילךעו קסטנר )עמ'  נחוםבנתיבות המועדים, הרב                        ִּכְמעַׁ

 ( ואילך  עזקסטנר )עמ'  נחוםבנתיבות המועדים, הרב                        ֵקץ ָבֶבל ְזֻרָבֶבל

ְעִתי  ( ואילך  עזקסטנר )עמ'  נחוםועדים, הרב בנתיבות המ                ְלֵקץ ִׁשְבִעים נֹוׁשַׁ

 

ת ְברֹוׁש ִבֵקׁש רֹותכ    ( ואילך פגקסטנר )עמ'   נחוםבנתיבות המועדים, הרב           קֹומַׁ

ְמָדָתא  (ואילך פחקסטנר )עמ'   נחוםבנתיבות המועדים, הרב                      ֲאָגִגי ֶבן הַׁ

ח ּוְלמֹוֵקׁש  ( ואילך  צקסטנר )עמ'  נחוםות המועדים, הרב בנתיב         ְוִנְהָיָתה לֹו ְלפַׁ

ֲאָותֹו ִנְׁשָבָתה  ( ואילך  צבקסטנר )עמ'  נחוםמועדים, הרב בנתיבות ה                       ְוגַׁ

 ( ואילך  צדקסטנר )עמ'  נחוםבנתיבות המועדים, הרב                   רֹאׁש ְיִמיִני ִנֵשאתָ 

 ( ואילך צחקסטנר )עמ'  נחוםדים, הרב בנתיבות המוע                   ְואֹוֵיב ְׁשמֹו ָמִחיתָ 

 ( ואילך  קדקסטנר )עמ'  נחוםבנתיבות המועדים, הרב                       ֹרב ָבָניו ְוִקְנָיָניו

ל ָהֵעץ ָתִליתָ   (ואילך קחקסטנר )עמ'  נחוםבנתיבות המועדים, הרב                          עַׁ

 

י ָוִניםי    ( ואילך  קכטקסטנר )עמ'  נחוםהרב בנתיבות המועדים,                  ִנְקְבצּו ָעלַׁ

ִנים ְׁשמַׁ י ִביֵמי חַׁ  ( ואילך  קלהקסטנר )עמ'  נחוםבנתיבות המועדים, הרב                  ֲאזַׁ

י  ( ואילך קלוקסטנר )עמ'  נחוםבנתיבות המועדים, הרב               ּוָפְרצּו חֹומֹות ִמְגָדלַׁ

ְשָמִנים  (ואילך קנקסטנר )עמ'  נחוםבנתיבות המועדים, הרב               ְוִטְמאּו ָּכל הַׁ

ִנים ְנקַׁ ר קַׁ  ( ואילך  וקנקסטנר )עמ'  נחוםדים, הרב  בנתיבות המוע                    ּוִמנֹותַׁ

ִנים  שֹוׁשַׁ ֲעָשה ֵנס לַׁ  ( ואילך  נזקקסטנר )עמ'  נחוםבנתיבות המועדים, הרב               נַׁ

 ( ' קעא ואילךקסטנר )עמ נחוםבנתיבות המועדים, הרב             ְבֵני ִביָנה ְיֵמי ְׁשמֹוָנה

 ( קסטנר )עמ' קפה ואילך נחוםים, הרב  בנתיבות המועד               ָקְבעּו ִׁשיר ּוְרָנִנים
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 ( קסטנר )עמ' קצט ואילך נחוםבנתיבות המועדים, הרב             ְדֶׁשָךק  רֹועַׁ ז  שֹוף ח  

ְיׁשּוָעה  ( קסטנר )עמ' רו ואילך נחוםבנתיבות המועדים, הרב                 ְוָקֵרב ֵקץ הַׁ

ת ְנֹקם  ר )עמ' ריז ואילך( קסטנ  נחוםבנתיבות המועדים, הרב       ֲעָבֶדיָך ]דם[ ִנְקמַׁ

 רלז ואילך( קסטנר )עמ'  נחוםבנתיבות המועדים, הרב                     ֵמֻאָמה ָהְרָׁשָעה

ָשָעה]לנו[ ִּכי ָאְרָכה   קסטנר )עמ' רמא ואילך(  נחוםבנתיבות המועדים, הרב            הַׁ

 קסטנר )עמ' רמו ואילך(  נחוםבנתיבות המועדים, הרב              ְוֵאין ֵקץ ִליֵמי ָהָרָעה

ְלמֹון ְדמֹון ְבֵצל צַׁ  )עמ' רס ואילך( קסטנר  נחוםהרב    המועדים,בנתיבות       ְדֵחה אַׁ

 )עמ' רעג ואילך(  קסטנר נחוםבנתיבות המועדים, הרב        ָהֵקם ָלנּו רֹוִעים ִׁשְבָעה

 

 מוסר לחנוכה: 

 

 דרכי החיזוק, תשע"ח  ין שליט"אאדלשטישתי שיחות לחנוכה מהגאון רבי גרשון 

הגאון   'נפש אליהו'ספר   חנוכה  ומאמרי  נר תמיד,  ספר  זצ  ]כולל  וויינטרויב  אליהו  ישראל  "ל[  רבי 

 תש"פ )מו עמ'(   נפש אליהו,

 בנתיבות ההלכה, חנוכה )עמ' קנה(]הניחוש והקסם מול הנבואה הטהורה והתמימות[  'נחושת' זו יון 

 ירחון האוצר )לה(, תש"פ )עמ'  לג( מצוות נר חנוכה מצוה חביבה היא עד מאד 

רצונך   ולהעבירם מחוקי  צבי קראוס שליט"א  ]הרבלהשכיחם תורתך  אור מרדכי, תשפ"א      [יונה 

 (ז)עמ' 

 ( ידאור מרדכי, תשפ"א  )עמ'   [יצחק מרסיאנו שליט"א ]הרב הארות לחנוכה

 ירחון האוצר )לה(, תש"פ )עמ' נ(   ]חנוכה[ומלחמת יון לבטלם  -השייכות בין ברית ותורה 

]מדוע לא הוזכרה תקנת הדלקת נרות חנוכה בדברי חז"ל, ביאור רוממות העבודה של ימי החנוכה  

עת,  לניסים שבכל  לב  על הניסים שהיו בימים ההם או לשים  ולהלל  האם תקנת חז"ל היתה להודות 

א שהביא לצרות היה התרשלות בעבדה חנוכה או חנוכת המזבח, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, אם חט

 קומי אורי, תשע"ז )לד עמ'(   י החנוכה[מדוע לא תקנו חז"ל התחזקות בעבודה בימ

 פ"א )עמ' עד(המאור )תצח(, תש ]הרב אלישע אברהם לוין שליט"א[  וזדים ביד עוסקי תורתך

]פריצת הרחקה בין ישראל לעכו"ם בהנהגה ובלבוש    -קידוש והבדלה    -ופרצו חומות מגדלי  

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' רלג( הסורג במקדש, בהלכה עשו שונא ליעקב[

 קנא(  עיון הפרשה, תשפ"א )עמ''היכל' 'דביר' 'בית' 'מקדש' בפיוט מעוז צור   

על ניסיך שבכל ,  כה"ג ושמנו של יעקבפך שמן בחתמו של  ,  ארבע גליות]מאמרי אגדה בעניני חנוכה  

עמנו והראיה,  יום  מאד,  השמיעה  חביבה  מצוה  חנוכה,  חנוכה  בעניני  והמקדש  ,  ביאורים  חנוכה  נרות 

אור  ,  חביבה עד מאודמצוה  ,  וטימאו כל השמנים,  מלחמת יון,  ח היחידוכ ,  ר איש וביתו, נמקור הברכה
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לבנים,  בתוך החושך על ,  מסובב במצוות,  ביאור מזמור שיר,  כוח הסביבון,  מעשה אבות סימן  העונש 

המלכות במלחמה,  נטילת  גם  בק"ש,  אדום  לחנוכה  לחשמונאים,  רמז  משה  בשמן,  ברכת  הנס  , מעלת 

יפית במזוזה ומה נעמת ,  ג' גזירות,  גזרו לבטל את המנורה,  גזרו על גמ"ח,  גילוי הנס ע"י המנורה מה 

חנוכה ובהודאה,  בנר  בהלל  קבעום  אחרת  בכ"ה  ,לשנה  על,  חנו  בתפילת  ביאורים  ,  סיםינה  ביאורים 

 נזר המועדים, תשפ"א  [הרב ניסן צבי גולדברג שליט"א] [בפיוט מעוז צור

תורה   בן  של  לדרכו  ולקחם  חנוכה  ימי  שליט"א    -מהות  קלופט  הגר"ח  מצווה  נ]משיחות  ר 

אור יון  ,  ותורה  חשכת  כנגד  התורה  המנורה    -א,  אור  אור  לנו  ויאר  ה'  בתורה  -ל  לדביקות  , הדרך 

התורה" חכמת  מול  יון  חכמת  יון  מלכות  זו  חיי"  ,  וחושך"  ה'תורת  לימוד  תורתך"  עוסקי  ם', ביד 

רים ביד חלשים"  גיבו",  עמדה מלכות יוון" היונים שבכל דור ודור",  נתרשלו בעבודה" נגע המתיוונים"

תורה בן  של  בחייו  פנים",  התמודדויות  ועזות  רוחני  עוז  כמגדלות"  ושדי  חומה  רצונו  ",  אני  לעשות 

החיים דרכי  בכל  התורה  השקפת  החושך,  כרצונו"  מן  הרבה  דוחה  האור  מן  האור    -  מעט  מלחמת 

ל העולם כולו כדאי  כ ה',  קים איך מגיעים להיות מבקש  וצמאה נפשי לאל  ,  והחושך בחייו של בן תורה

 המנורה הטהורה, תש"פ )סו עמ'(   ]הוא לו

עליון   שכל  התורה  הפשוט  –חכמת  שכל  יון  התורה[   חכמת  לשכל  עצמי  ]הגר"י    ]ביטול 

 אתשפ" אמרות דעת,  אייכנשטיין שליט"א[ 

 ש"פ )עמ' פח(חיפה, ת-היכל התורה-קובץ מרפסן איגרימלכות יון הרשעה  

]הסתכלות בנרות ממשנתו של הרב ישכר שלמה טייכטהאל זצ"ל הי"ד    –אוצרות הלכה ואגדה  

חנוכה, הרגיל בנר הווין לו בנים תלמיד חכמים, תירוצים על קושיית בית יוסף, הידר מצוה בריבוי שמן  

זמנו,   ידליק  שידלוק אחר  בביתו האם  בית, הדליק  שלום  ביתו קודם משום  בבית הכנסת,  נר  בברכה 

 משנה שכיר, תשפ"א )תלז עמ'(   מגדול בברכת המזון, קריאת יום השמיני 'זאת חנוכה'[

]סדר ההלכות ברמב"ם יחד עם הלכות מגילה, פרק ג' הלכות הלל של   כה בשיטת רמב"םמהות חנו

 ירחון האוצר )לו(, תש"פ )עמ' פח( כל השנה ורק בפרק ד' הדלקת נר חנוכה[

 חנוכה, תשע"א  -ספר מעדני אשר   מדוע אין מוזכר במשנה כלל הלכות חנוכה? 

  יצחון ופך השמן[ ]חביבות מצוות נר חנוכה, גלות וגאולת יון, נס הנפניני מחשבה ואגדה על חנוכה  

 מעפר קומי זכרון עישה, תש"פ )פט עמ'( 

כתבו לכם על קרן השור אין לנו חלק באלוקי    -מלחמת יון כנגד כלל ישראל להשכיחם תורתך  

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' יא(-הגר"ד כהן שליט"אישראל  

כוונתם במלחמה כלפי הבורא יתברך ]אין    -]מלחמות אומות העולם בישראל    דתנו רבנן  -מאי חנוכה  

כל  יאבדו,  ישראל  עם  על  שקמו  הכתות  יצלח,  לא  עליך  יוצר  כלי  כל  בתורותיה,  אלא  אומה   אומתנו 

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' כא( -מגיד דבריו ליעקב וישראל ישארו[ האומות סופם יבטלו

ומוצאי שבת[חיזוקים בענין לימוד תורה בחנוכה   ועזרי  ]ובימי שישי שבת  )לו  -אלוקי אבי  נדברו  אז 

  עמ'(

וסף גיליונות,  א-מתוקים מדבשמלקחי החנוכה: הכרה בערכיותה של כל מצוה, וקיומה בלב שלם  

 תש"פ )עמ' כג( 

המנורה    -חנוכה   אור  שהשכינה  ענין  עולם  לבאי  עדות  בזר,  המנורה  הדלקת  הכהנים,  של  ]יחודם 

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' כט( -התבוננות במועדי השנה שורה בישראל[
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קליפת יון, ניצוץ אחד   -ולא געלתים בימי יוונים, חושך  ]לא מאסתים בימי כשדים וכו'    כה באגדהחנו

הניצוץ היהודי הנמצא בלב כל אחד, היונים רצו לבטל מבני ישראל  -יוצא ממך ששורף ומכלה את כולם 

החו פך השמן,  לנס  זכינו  פכים קטנים  להציל  יעקב  בזכות מסירות  בני מלכים,  של  שירד ההנהגה  שך 

רך ה' יחלו ופועל ידיו תרצה, חנוכה מבטל את ענין ה'הרגל', הסביבון, לעולם בתרגום התורה ליונית, ב

יהודה   החשמונאים,  מלכות  לבנים,   סימן  האבות  מעשי  בעבודה,   שהתרשלו  על  היתה  הגזירה  עיקר 

'ו גדול  קדוש בעולמך, הלל  נשלח לגושן לייסד ישיבה, סגולה נפלאה מספר נפש החיים, ולך עשית שם 

לבד, טבוח' טבח' והכן' אותיות חנכה,  נצחון תורה שבעל פה, המשנה והתלמוד והודאה אפילו במעשה  

הם מבדילים בין ישראל לעכו "ם, יופיו של יפת יהא באהלי שם, והדליקו נרות בחצרות קדשך, הדלקת 

 ני שי, תש"פ )חלק ב' רמג עמ'( אב המנורה על ידי חש"ו[

כלל   בטבע  כח  ושאין  יתברך  בידו  שהכל  להכיר  חנוכה  שליט"א[  מהות  הירש  קובץ  ]הגרמ"ה 

 גיליונות, תשע"ח )עמ' לא( 

]חנוכה כנגד סוכות מלאכת המשכן, גניזת  לעולם  גילוי של 'ושכנתי בתוכם' שאינו חרב    -חנוכה  

יפת   מבני  ומגוג  גוג  יוכרעו  בסוכות  החורבן,  חל  לא  המנורה  של  הגילוי  על  הארון,  כגניזת  המשכן 

אוסף  -חשבתי דרכי במשנתו הגר"מ שפירא זצ"ל  שתמציתו יון, שמונת ימי חנוכה גילוי של לעתיד לבוא[

 גיליונות, תש"פ )עמ' ז( 

]כוח המנורה המתחזק ומתגלה   מאמר לחנוכה עפ"י דברי הנצי"ב בהעמק דבר  -נרות המערכה  

 ר )לו(, תש"פ )עמ' עה( ירחון האוצבחנוכה, כוח תורה שבעל פה[ 

]רמז ליצר הרע     נר חנוכה מוסיף והולך, כדי להכניע ג' קווים של קליפת יו"ן, קצר בינוני וארוך 

ב ולמחר הפועל  כך  עשה  לו  אומר  "היום  שלבים:  בג'  פועל  היצר  "איש",  "אורח"  "הלך",  דרכים:  ג' 

אלו תיקנו נר חנוכה בג' דרגות הידור,   אומר לו עשה כך, עד שאומר לו עבוד עבודה זרה", כנגד ג' דרכים

היום    מזוזה מימין הפתח לשמור על היצר הרע שרובץ בפתח הבית שלא יכנס אפילו רק בבחינת "הלך",

 ירחון האוצר )לו(, תש"פ )עמ' יח(  אם בקולו תשמעו[

ועד[    דיקי הרביםשכר מצ לעולם  ככוכבים  הרבים  מצדיקי  זכויותיו,  נתמעטו  שמא  לחוש  יש  ]האם 

 ירחון האוצר )לו(, תש"פ )עמ' יב(

פני תהום   על  יון    -וחושך  גלות  עוסקי תורתך[זו  ביד  כהן שליט"  ]זדים  גיליונות,  א[  ]הגר"ד  קובץ 

 ( התשע"ח )עמ' ל

 ת, תשע"חדברי אמ המשגיח הגר"ד יפה זצ"ל  -קנאת מלכות יון ואומות העולם בישראל  

 (טקובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' -דרכי החיזוק הגרי"ג אדלשטיין שליט"א  -זדים ביד עוסקי תורתך 

 ( לדקובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' -גאון יעקב]הגר"י אדלשטיין זצ"ל[ אור הנרות עדות על האור הקדום 

 ( לדקובץ גיליונות, תשע"ט )עמ'  -דרכי החיזוק זצ"ל הגר"נ קרליץ  -גיבורים ביד חלשים 

 (טקובץ גיליונות, תשע"ח )עמ' ל   ]הגר"א נבנצל שליט"א[תכלית בריאת האדם  -פרסום הנס

 שפת אמת, תרל"א להרגיש הארת הנס גם בזמן הזה  

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' כב( -עינינו גל  התגברות בתורה חרף הגזירות -תוקף נס חנוכה 
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ריאה, תיקון ]החושך של יון, הצבת לימודי הטבע כמחיצה בן הבורא לבהניסים שהאירו את החושך  

לשמ שאמר  מי  חשמונאים,  בימי  הניצחון[האור  ונס  השמן  פך  נס  שידלק,  דוד    ן  מרדכי  נויגרשל  הרב 

 (נבאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -שליט"א

 ברכת יוסף, תש"פ   בין חכמי יון לחכמת התורה

 ברכת יוסף, תש"פ  מה היא? - חכמה יוונית

וידבר     היונים בהליכה בדרכי האבותשבעל פה, ניצחון על  ציון וישראל, תורה שבכתב ותורה  

 משה, תש"פ 

ממגד    ]מרן הגרי"ג אדלשטיין שליט"א[מנפני שנתרשלו בני ישראל בעבודה    -גזירות היוונים  

 גרש ירחים, תש"פ 

 שפת אמת, תרל"א נצחיותה של המנורה 

ובי דינוב  יששכר  בני  המדרש  בבית  שנאמרו  שיחות  וכוללים  ילקוט  המועדים, שיבות  אורות 

 תש"פ )קד עמ'(

 באר הפרשה, תש"פ )עמ' כט(  סגולת ההבטה בנרות החנוכה -אלא לראותם 

זך, זית רענן, מאמץ הפקת השמן מן הזית,   ]הרגיל בנר, וזכנו לגדל בנים, שמן זיתחג החינוך    -חנוכה  

 (, תש"פ 4איתרי )  אלו הבנים[-עמלנו

]סיני ועוקר הרים, ט' דברים משותפים שור של תורה וחמור של תורה    -כתבו לכם על קרן השור  

   (, תש"פ4איתרי )גאון רבי שלמה פישר שליט"א   הבין חנוכה לחג הסוכות[ 

 (, תש"פ 4תרי )אי   הגאון רבי יוסף ציינווירט זצ"ל -מצוות חנוכה חביבה עד מאוד 

 (, תש"פ 4איתרי )גוף ונשמה הגאון רבי שלמה בן פזי שליט"א   -חיצוניות ופנימיות 

 (, תש"פ 4איתרי )הגאון רבי מנחם שטיין שליט"א   - מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל

 ה " תשע  חנוכה, החיזוק דרכי   על זמירות בחנוכה -להודות ולהלל 

 ה " תשע  חנוכה, דעת פניני   מקור כוחם של החשמונאים מהידיעה שכל קיומנו הוא נס

חשמונאי   בית  והרמב"ן[ מלכות  הרמב"ם  מחלוקת  מיהודה,  שבט  יסור  לא  הזקן,  צוואת  על   ]עברו 

טז(בנתיב )עמ'  ההלכה,  וחקירה, תש"פ    ות  בהלכה, תשפ"א    דרישה  למדני        בירורים  חלק    -אורחותיך 

 שביעי, תשפ"א )עמ' שיח(

]מלכי בית חשמונאי הראשונים היו עוסקי יון כנגד מלכי תורה שבעל פה    -לא יסור שבט מיהודה  

נגזרה   ועליו  פה  שבעל  בתורה  כפר  ינאי  במנורה,  הנמשלת  החכמה  החודש,  קידוש  פה,  שבעל  תורה 

 (סזאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -יני הלכה חידושי הלכה מראשי חבורות בישיבת מירפנ רה[הגז

מדוע היה צריך שיוולד , מדוע מלכות בית דוד ששרשה מפרץ נמשלה ללבנה]פרץ וזרח ומלכות יהודה  

מה היה מיוחד     ,  מדוע נמשלה המלכות גם לשמש,  מי היה הבכור,  ום )זרח( שמשול לשמשפרץ עם תא

מדוע ניסן נחשב כחדשם של  ,  מדוע נקראו אברהם, ירושלים ומשיח ''אור'',  בתמר שלכך זכתה למלכות

העולם אומות  של  כחדשם  ותשרי  מדוע ,  ישראל  מניסן,  ולתקופה  מתשרי  למבול  מונים  ישראל  מדוע 

ואבקידוש   חלק מהעמים,  היותנו  אנו   ילו בהבדלהבזמן שהיהודי שרוי בקדושת השבת מדגישים את 
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מדוע נגזר מכך שהכהנים אינם ,  שני התפקידים של מלך ישראל,  אומרים ''המבדיל בין ישראל לעמים''

 עמל משה, תשנ"ט    [יכולים למלוך, אשר לכך נענשו החשמונאים

ישראל   בתי  בכל  בתוכם"  "ושכנתי  מתקיים  חנוכה  נרות  ידי  בית על  בחנוכת  אהרן  ]נחמת 

מכוח   התעוררות  בישראל,  שורה  שהשכינה  מגלה  הנרות  הדלקת  המנורה,  עבודת  מעין  חשמונאי, 

הזמן[ בהבלי  לשוגה  זצ"ל    המזוזה  שפירא  הגר"מ  משנת  ע"פ  דרכי  מיר,    -חשבתי  ישיבת  גליונות  אוסף 

 פניני אי"ש, תשע"ח     תשע"ח

 פניני דעת, תשע"ז ה מצבים של נצח חנו באמצעות כח התפילה לבטל גזירות ולשנות לטובוכב

מאוד?   עד  חביבה  מצוה  שהיא  הרמב"ם  כתב  חנוכה  במצוות  רק  תשע"ומדוע  יוסף,     אשכול 

 בת, תשע"ח מאור הש תשע"ח

 מתורת המשגיח הגר"מ חדש זצ"ל אור עולם חנוכה )עמ' נג(נר מצוה מצווה חביבה עד מאוד  

 ה " תשע  חנוכה ,  דפרשא עומקא   [נושאים רבים])קונטרס( עניני נס חנוכה 

 ה "תשע  חנוכה, שפתיים דובב    החשמונאיםהתחזקות באין עוד מלבדו, סוד כוחם של 

ח"ב )עמ'      קנח(-)עמ' קנב  ח"א   אור עולם, חנוכהשביבי אור מתורת המשגיח הגר"מ חדש זצ"ל   

 קפג( -)עמ' קעה ח"ג   קעד(-טקנ

 ג"תשע  נוכהח , יוסף אשכול   )זדים הליצוני...מתורתך לא נטיתי(חיזוק לזהירות מתרבות יון 

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

וחכמיה   התורה  תסור']חכמת  ו'לא  חנוכה  נרות  הדלקת  יוונית,  חכמה  וצוונו  מול  של ,  נר  להדליק 

 חושך ,  בהלכות חנוכה  נקבעהחובה להישמע לחכמי ישראל    מדוע יסוד,  "מלא תסור  יוונווהיכן צ  ,חנוכה

לבטל את קידוש החודש על היוונים  מדוע רצו    , שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהן  ,זה גלות יון

רום  והחזי[, המנורה"שהיו הקיטרוגים ]של היוונים[ נגד עניינה ]של  רמח"ל בענין חנוכה:   , ידי החכמים

מה מסמלת המנורה, הרמב"ן הביא דברי חז"ל שהפיוס לאהרן בהדלקת המנורה   הכהנים על בוריים"

חנוכה היה   נרות  תורתך,  בהדלקת  עוסקי  ביד  ה"זדים  הם  מי  "זדים ,  הם  היפוכם  ומדוע    עוסקי", 

יוניתההבדל בין      ,תורתך" ים  , ותוכן המאבק בין היוונים ליהודחכמת התורה וחכמיה  " לבין"חכמה 

והחכמה התורה  על  ההסתכלות  השניהכפירה  ,  בצורת  המקדש  בית  היוונים    בימי  ידי   ותומכיהםעל 

ומלחמתתיווניםהמ טבעי"  מקור  ,  נגדההחשמונאים    ,  ה"על  התורה  אשרהכח  חכמי  ביד  ימי ,  נמסר 

 עולמות, קלב    [ובפרט תורה שבעל פהבלימוד התורה  לחיזוקזמן המסוגל   - החנוכה

 המאור )תצח(, תשפ"א )עמ' סא(  ]הרב יחיאל וויינר שליט"א[והיכן ציוונו, ברכה על ספק 

הנעימות[כדי להעלות אתכם   הרוח  חנ  ]קורת  עולם  אור  זצ"ל  חדש  הגר"מ  המשגיח  )עמ'  מתורת  וכה 

 קכז(

 (א"מ חדש זצ"ל אור עולם חנוכה )עמ' קכמתורת המשגיח הגר בתורה[  ההתחדשות]כתבו על קרן השור 

 ( חמתורת המשגיח הגר"מ חדש זצ"ל אור עולם חנוכה )עמ' קזדים ביד עוסקי תורתך 

 יד( )עמ' ק מתורת המשגיח הגר"מ חדש זצ"ל אור עולם חנוכה הנרות הללו קודש הם  

 מתורת המשגיח הגר"מ חדש זצ"ל אור עולם חנוכה )עמ' צה(ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה  

 צ( מתורת המשגיח הגר"מ חדש זצ"ל אור עולם חנוכה )עמ'  י רצונך ולהעבירם מחוק
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 טעמא דאורייתא, תשפ"א  ולהעבירם מחוקי רצונך 

מתורת המשגיח הגר"מ     ]השריית השכינה במשכן מחמת הענווה[המזבח    תאגמור בשיר מזמור חנוכ

 חדש זצ"ל אור עולם חנוכה )עמ' קיז(

מתורת המשגיח הגר"מ חדש     ]הארת פנים שזכו לה אף שטומאה הותרה בציבור[  האר פניך ונושעה

 ( לזצ"ל אור עולם חנוכה )עמ' ק

   ירחון האוצר )יא( תשע"ח )עמ' פט( [לה"קלכה, אותיות ניקוד בהע"י אור, מחלוקת ב ך]חנוחוקי רצונך 

נס נצחון    . ולא עלנס פך השמןעל  ,  "על איזה נס קבעוה"מאי חנוכה", " ]   השווה והשונה  -נס וטבע  

שנס על היוונים, בעוד    נס הנצחוןמדוע בנוסח ההודאה ב"על הנסים" מודגש  ,  על היווניםהחשמונאים  

כיום טוב בהלל שנקבעו חנוכה ופורים ם שנעשו לישראל בימי נסיב המיוחד, מוזכר ב"הבלעה" פך השמן

]בי  המשותףמהו    ,הוהודא אלו  ממטבע  הכפי  מים  " התפילה  נראה  ִנִסיםבתפילת  הַׁ ל  נקבע "עַׁ מדוע   , 

יוונים לא במלחמה  למרות שה, מועד חנוכת המזבח והדלקת המנורה בפך השמן,  בכסלוכ"ה  בחנוכה  

אז "הסתיימה  עמצוה  ,  היא  מאדחביבה  ְׁשמֹוָנה",  "ד  ְיֵמי  ִביָנה  ּוְרָנִנים  ְבֵני  ִׁשיר  הבינה "ָקְבעּו  מה   ,

" בינה"ה  נצרכש לקבוע  כדי  הוא  שמונת"  פשוט  דבר  הלוא  והודאה,  בהלל  החנוכה  ימי  לקבוע  "  שיש 

בנסים   אדם מודההנסים הגדולים המפורסמים    מן"ביאור דברי הרמב"ן  ,  ימים טובים להודות על הנס

כ  םשההנסתרים   התורה  השי"ת["  להויסוד  בעבודת  הניסים  חז"ל  המועדים  ענין  ,  ]תפקיד    -שקבעו 

נצחית והוראתם  ועבודתם,  משמעותם  חשמונאי  בית  ישועת  יוןכנגד    של  הבית  קושיית  ,  כפירת  מרן 

ָללּו" ,מוסר והשקפה ממהות ימי החנוכה יוסף, ֵנרֹות הַׁ  עולמות, קפה  ["הַׁ

קובץ    ["להגאון רבי רפאל ראובן גרוזובסקי זצ]  [ה]הצורך בבית מדרש לישיבה וקדושתמאמר לחנוכה  

 (דמה טובו אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ' כ  -תורני 

[   רבי אשר פרוכטר שליט"א]  ]כנגד פרי החג, איסור עשיית תבנית מנורה[  גדה והלכה בעניני חנוכהא

   (רמאמה טובו אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ'   -קובץ תורני 

והריג  -מעשי אבות סימן לבנים   דינה     ת אנשי שכם "רמז" לגאולת חנוכה מהיווניםמעשה 

 ו  , [עולמותשיעורים בחומש עם פירוש הרמב"ן ]

]שכח על הניסים בברכת המזון יאמר: הרחמן הוא  ?  להתפלל בחנוכה שה' יעשה לנו ניסיםהאם  

לאות כשם שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה וכו', האם ראוי להתפלל למען  יעשה לנו נסים ונפ

של   נס  נס,  נס קרות  כשנעשה  האם  טבעי,  באופן  מלובש  נס  כהנים,  ברכת  בשעת  רבים,  של  ונס  יחיד 

מנכים מזכויותיו, כשמתפרסם קידוש ה', תפילה שנענית אין זה נס, מדוע לא תקנו 'הרחמן' כזה לכל 

 ( לואור, תש"פ )עמ'  המ שכח[אחד רק למי ש

 (לגפ )עמ'  " ירחון האוצר )לה(, תש   מצוות נר חנוכה מצוה חביבה היא עד מאד

 ( נפ )עמ' "ירחון האוצר )לה(, תש  ]חנוכה[ ומלחמת יון לבטלם -ות בין ברית ותורה השייכ

 ד " צ"א, תשע מעינות מהרסגולת ימי החנוכה   

 ו " מעינות מהרצ"א, תשע '[ חנון'מדת ] הקשר בין נס חנוכה ליוחנן 

 ו " , תשע מדי שבת בשבתואז והיום   -נס חנוכה 

 דרכי החיזוק, תשע"ז    דות ולהלל בחנוכהלהו

 )עמ' ג(  ו"משנתה של תורה, תשע אורה זו תורה  
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ות מאלצפיה ב

ורים על שיע

 חנוכה

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 ו " חנוכה, תשע )מבית 'אז נדברו'(  עט' קונטרס 'עוד מ

 שע"ז תחנוכה,   )מבית 'אז נדברו'(בשיר מזמור חנוכת המזבח   'אז אגמור'קונטרס 

 אז נדברו, תש"פ  -קונטרס 'יום קטנות'קונטרס 'יום קטנות' בעניני חנוכה 

ענינו של סדר טהרות הסדר הארוך והמורכב בש"ס, עם  ]חגם של בני התורה המרוממים    -חנוכה  

ש ויחודיות,  מרובות  הטהור[חומרות  השמן  פך  כשר,  יהודי  ולהשאר  עליהן  לוותר  'יום    ניתן  קונטרס 

 אז נדברו, תש"פ  -קטנות'

 

 

~      ~     ~      ~      ~      ~      ~ 

 ]לחץ[  ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 מידי שבוע, להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון  

 kishurtora@gmail.comיש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת  
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