חנוכה תשפ"ב

(קישורים להורדה חינם)

תוכן עניינים[ :לחיצה על שורת הנושא ,תעביר אל מיקומו של הנושא]

דיני ומנהגי חנוכה
חנוכה במקדש
תקנת ימי חנוכה
נר חנוכה ומצוות צדקה [עוסק במצווה]
חנוכה בשנת השמיטה
השמן והנר
מהדרין בנר חנוכה
קיום מצוות בדברים שנוצרו בנס
החנוכיה
מקום ההדלקה
נשים בהדלקת נר חנוכה
זוג החי בנפרד או בהליך גירושין
זמן ההדלקה
הדלקת נר חנוכה בבית כנסת

הדלקת נר חנוכה בימי הקורונה
הדלקה ע"י שליח
הדלקה ע"י אכסנאי
הדלקת נר חנוכה בבית שיש לו שני פתחים
קטן בחנוכה
ערב שבת חנוכה
שבת חנוכה
מוצאי שבת חנוכה
ברכות ההדלקה
ברכת הרואה
ברכת שהחיינו
אמירת 'הנרות הללו'
הלל ועל הניסים
מאכלים בחנוכה סעודות ומסיבות
סביבון
קריאת התורה
פירושי הפיוט "מעוז צור ישועתי"
מוסר לחנוכה
המאבק מול יון והתייונות

לזכרו של הגראי"ל שטיינמן זצ"ל:
מזקנים אתבונן  -מדברי מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל ( 34עמ')
כאיל תערוג  -עניני חנוכה ממרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל

תשע"ז

תשע"ד-תשע"ה-תשע"ו

גיליון מורחב "אביהם וליבם של ישראל" במלאת שנה לסילוקו

אוסף גיליונות ,תשע"ט

מראות מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל במלאת שנתיים לפטירתו

דחזיתיה ,תש"פ ( 34עמ')

הנהגות מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בהדלקת נרות חנוכה כאיל תערוג ,תשע"ה כאיל תערוג ,תשע"ו תשע"ד-תשע"ה-תשע"ו תשע"ח
מסכת חייו של ראש הישיבה זצ"ל  -עמל תורה ארחות חיים ,תשפ"א

דיני ומנהגי חנוכה:
רבינו דוד אבודרהם  -חנוכה [עם הערות הארות וביאורים ,א] טעם חיוב הדלקת נ"ח ,עשיית מלאכה בימי החנוכה .ב] הטעם שהיה הנס
שמונה ימים ,אמאי אין עושים תשעה ימים מספק .ג] שלשה דברים פסולים למעלה מעשרים אמה .ד] ברכות נר חנוכה אחר שהדליק אומר
הנרות הללו .ה] אסור להשתמש בשמן והפתילות ,א"צ לעשות פתילות חדשות בכל לילה ,דין השמש .ו] הדליק נר חנוכה ובירך עליו ואחר
כך הדליק נרות אחרים .ז] דין מבדילין בנר חנוכה ,נר שבת ונר חנוכה מי קודם להדליק ,נר חנוכה בבית הכנסת .ח] אומרים על הניסים
בתפילה ,פירוש על הניסים .ט] הלל בימי חנוכה ,קדיש תתקבל בימי החנוכה .י] סדר קריאת התורה בימי החנוכה .יא] סדר קריאת התורה
וההפטרה בשבת של חנוכה ואם חל ר"ח בשבת .יב] מזמורים שאומרים בימי החנוכה] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] קרואי מועד-חנוכה,
תשע"ו (עמ' רסה-רצה)
וישב-חנוכה תשע"ו מקץ-חנוכה תשע"ו

קובץ גיליונות
אוסף גליונות

תשע"ח

תשע"ח תשע"ט תש"פ תשפ"א

תשע"ט תש"פ תשפ"א

הלכות חנוכה מהגר"נ קרליץ זצ"ל

נשיח בחוקיך ,תשע"ז נשיח בחוקיך ,תשע"ח

הנהגות הגר"ח קנייבסקי שליט"א בהדלקת נר חנוכה

דברי שיח ,תשע"ה תשע"ו תשע"ח

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

הנהגות הגרי"ש אלישיב זצ"ל בהדלקת נר חנוכה

ימי החנוכה ,תשע"ד

הערות הגרי"ש אלישיב זצ"ל בהלכות חנוכה [מקום הדלקה בחו"ל ,תושבות ,הדלקת נר חנוכה בשמן שביעית ,קדושה ,בבית ובחצר,
הדלקת נר חנוכה בנורות חשמל ,הדלקת נר חנוכה בעומק של יותר מעשרים אמה ,עומק הפתח לענין נר חנוכה ,הדלקת נר חנוכה בכותל
המערבי שאינו בית מקורה ,מדין בית כנסת אין צריך קירוי ,הדלקת שמן חנוכה מנר באיסור בשר בחלב ,מילא קערה שמן והקיפה פתילות]
פניני אי"ש ,תשפ"ב

הנהגות מרן החזו"א זצ"ל בהדלקת נר חנוכה

תורת רבותינו-קובץ גיליונות ,תשע"ט (עמ' כא)

הנהגות מרן הגרי"ז זצ"ל בהדלקת נר חנוכה

תורת רבותינו-קובץ גיליונות ,תשע"ט (עמ' כד)

הנהגות מרן הגרא"מ שך זצ"ל בהדלקת נר חנוכה

תורת רבותינו-קובץ גיליונות ,תשע"ט (עמ' כו)

הנהגות מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בהדלקת נר חנוכה

תורת רבותינו-קובץ גיליונות ,תשע"ט (עמ' כח)

תמצית הלכות הנחוצות לימי החנוכה  -על פי פסקי בעל 'שבט הלוי' זצ"ל [ערב חנוכה ,אכילה ומלאכה קודם הדלקת נרות,
חשיבות המצוה ,הכנה למצוה ,זמן הדלקת נר חנוכה ,זמן בעירת הנרות ,איסור עשיית מלאכה בזמן הדלקת הנרות ,ערב שבת חנוכה,
זהירות בהעמדת החנוכיה בערב שבת ,מוצאי שבת] אוצר הלכות חנוכה ,תש"פ
שיעורים הערות ומאמרים בעניני חנוכה  -הגרש"ז ברוידא זצ"ל 'שם דרך' על חנוכה ,תשפ"א (קסו עמ')

סוגיית כבתה אי זקוק לה  -הגרש"ז ברוידא זצ"ל

'שם דרך' על חנוכה ,תשפ"א (קסו עמ') שם דרך  -חנוכה ,תשפ"ב (עמ' קג)

דין כבתה ושיעור זמן המצוה [הדליק נר חנוכה על חלון ביתו הפונה לרה"ר ואח"כ הגיף את התריס] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א]
קרואי מועד-חנוכה ,תשע"ו (עמ' קח)

שיעורי הגרש"ז ברוידא זצ"ל על חנוכה [כבתה אין זקוק לה ,שמנים ופתילות הפסולים לשבת ולחנוכה ,משתה ושמחה בחנוכה ,הלל
בחנוכה ובימים טובים ,הלל בתורת שירה והלל בתורת קריאה ,גדר חיוב נר חנוכה ,ברכת נר חנוכה במהדרין וברואה] 'שם דרך' על חנוכה,
תשפ"א (נב עמ')

חנוכת הבית בימי חנוכה

גאון יעקב-קובץ גיליונות ,תשע"ט (עמ' מט)

דיני חנוכה [מקום ההדלקה ,הדלקה מפני החשד ,במה מדליקין ,מנין הנרות ,זמן הדלקת הנרות ,סדר ההדלקה ,סדר הברכות ,הדלקה
עושה מצוה ,איסור הנאה מנרות חנוכה ,הדלקת ה'שמש' ,שבת חנוכה ,מוצ"ש חנוכה ,אכסנאי  -אורח ,נוסע חוץ לביתו ,יולדת השוהה
בבית החולים בחנוכה ,חתן בנר חנוכה ,קטן שהגדיל בחנוכה ,יארצייט ואבל בחנוכה ,איסור עשיית מלאכה לנשים ,הדלקה בבית הכנסת,
הדלקה בישיבות ,אכילה ולימוד קודם התקיעות ,הלל ועל הניסים ,קריאת התורה ,סופגניות וברכתן ,דמי חנכה ,זאת חנוכה ,שריפת
הפתילות] הגרב"מ זילברברג שליט"א ,תשפ"ב

הלכות חנוכה [ כיבוי הנרות אחרי ההדלקה .חשיבות הבטיחות בשמירת המצוה .מי שעייף ומוכרח לישון אחרי ההדלקה .מקום ההדלקה
למי שגר בוילה עם חצר פרטית .אם מדליקים בפתח מבפנים והדלת פתוחה או בחוץ ממש" .טפח הסמוך לפתח" .מימין או משמאל הפתח.
מי שמתארח ורוצה להדליק נרות חנוכה בעצמו .דין "אכסנאי" .בן סמוך על שלחן אביו שאינו רוצה לצאת בהדלקה של אביו .דין בן שאינו
סמוך על שלחן אביו .מי שגר בבנין מגורים אם מדליק מחוץ לפתח הבית או מחוץ לפתח הבנין .המנהג בהדלקה היום .אמירת ויהי נועם
ומזמור "יושב בסתר" שבע פעמים .הגובה הנכון להלכה ולהידור להנחת החנוכיה .אם הגובה לפי השלהבת או לפי החנוכיה .מי שלא יהיה
בבית באחד מלילי החנוכה .לעשות שליח בהדלקה .לברך על הראיה של נרות החנוכה .אם האשה תדליק בזמן או שהבעל ידליק כשיגיע
לבית .המתארח ומשתתף בפרוטות אם צריך להגביה את השמן] הלכות מעשיות ,תשפ"ב

קונטרס זרע שמשון לחנוכה

זרע שמשון ,תשע"ח ( 39עמ')

הלכות ומנהגי חנוכה  -לעשות רצונך

תשע"ח

הלכות ומנהגי חנוכה [מצות ההדלקה ,החייבים במצוה ,מקום ההדלקה ,זמנה ושיעורה ,סדר ההדלקה ,הדלקה עושה מצוה ,להשתמש
לאורן ובשמן ,הדלקה בע"ש ומוצש"ק ,דין אכסנאי ,הדלקה בביהכ"נ ,ז' ימי חנוכה ,על הנסים ,הלל ,תפילה וקרה"ת ,תענית הספד אבלות]
לעשות רצונך ,תשפ"א ( 11עמ')

סיכום המשנה ברורה  -הלכות חנוכה

[דרך שו"ת והקדמות לסעיפים מתוך הגמרא וראשונים] [הרב ישראל בן ישי שליט"א] עמודי

השלחן (קפח עמ')

מנהגי ורמזי האריז"ל לחנוכה [בלשון קדשם של מהרח"ו זיע"א ועוד מגורי האר"י הקדוש זיע"א ותלמידיהם  -באופן השווה לכל נפש
גם למי שאין לו עסק בנסתרות ,עם הארות דרך ארי ,וביאור הפיוטים הנאמרים אחר הדלקת הנרות ,וסדר הדלקת נרות חנוכה] [הרב
אריה וואהל שליט"א] האיר הנר ,תשפ"א (קמד עמ')
קונטרס נר לרגלי  -לקט מאמרים מגיליון אז נדברו בעניני החנוכה אז נדברו ,תשפ"א (סד עמ')

זאת חנוכה  -ליקוטים חשובים יקרים ונחמדים בעניני חנוכה מחכמינו ורבותינו [מאי חנוכה ,הדלקת הנרות ,מנהג הנשים שלא
לעשות מלאכה ,הדלקת נרות בבי הכנסת ,הלל ,שבת חנוכה ,ראש חודש ,מגילת אנטיוכוס] מכון אסיפת זקנים ,תשפ"א (קיד עמ')
קיצור הלכות חנוכה [אוצר פסקי דינים והנהגות למעשה בעניני ימי החנוכה על פי דברי גדולי הפוסקים וספרי השו"ת הראשונים
והאחרונים] [הרב מרדכי שוורץ שליט"א] לבוש מרדכי ,תש"פ (סו עמ')

חידושים וביאורים בעניני חנוכה [ימי חנוכת המזבח ,איסור עשית מלאכה בחנוכה ,חיוב הדלקת הנרות ,הערות בסוגיא דחנוכה ,נ"ח
ביום ,ללמד הלכות חנוכה לפני ההדלקה ,שיעור זמן הדלקה ,כבתה אין זקוק לה ,נקרא ע"ש שחנכו בכ"ה ,בביאור מח' ב"ש וב"ה ,עיקר

המצוה ,פתילות ושמנים שאין מדליקין בשבת ,הדלקה עושה מצוה ,מהדרין מן המהדרין ,שהחיינו בברכת הרואה ,מצות נר חנוכה ,טעה
בברכה ,תקנת המהדרין ,הדלקת הנר בבית הכנסת ,הדלקה מפני החשד ,שיעור הלהבה בנר חנוכה ,דין שיתוף דאכסנאי ,על הנסים ,הלל
דחנוכה ומועדים ,אמירת הלל שלם ,קריאת התורה בחנוכה] [הרב ניסן צבי גולדברג שליט"א] נזר המועדים ,תשפ"א (קד עמ')
'הדלקה' עושה מצוה או 'הנחה'? [הרב מרדכי אליפנט זצ"ל] איתרי (ח) ,תשפ"א (עמ' א)
הדלקת המנורה [הרב משה נוטוביץ שליט"א] איתרי (ח) ,תשפ"א (עמ' כא)

הערות בענין ברכת נרות חנוכה [שכח לברך על הנר הראשון ,שעשה ניסים ושהחיינו ,כבה נר העיקר ,רואה רק נר אחד ,הדליק כל
הנרות  ,כבה הראשון ,פחת השמן ,ברכה על הידור יש לו שמן לפחות מחצי שעה ,לברך שנית כשכבה ,הדליק לפני השקיעה ,נר שבת]
[הגר"א גניחובסקי זצ"ל] ירחון האוצר (מח) ,תשפ"א (עמ' טו)

הנהגות הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בהדלקת נר חנוכה [ייחול למצוות הדלקה ,החנוכיה ,השמן ,זמן ההדלקה ,פרסומי ניסא בקרבה
לכביש ,כניסת אנשים להדלקה להגברת הפרסום] דרישה וחקירה ,תשפ"א

הערות להלכה בענייני חנוכה [שם "חנוכה" ,עבודת ימי החנוכה ,נס חנוכה המלחמה או השמן ,המנהג להתפלל ערבית לפני ההדלקה,
הדליק בטעות בשמן של חבירו' ,לכם' בנר חנוכה ,השתתפות בפרוטה עם האכסנאי ,טעה בכמות והוסיף שמן אחר ההדלקה ,הדלקה ללא
פרסומי ניסא ,הדלקה מפני החשד ,קיום מצוה ע"י חפצא של נס] [הרב שרון שרפי שליט"א] מנורה בדרום (יז) ,תשפ"א (עמ' ריא)

הערות בעניני חנוכה [הדברים שניתן ללמוד מנס חנוכה ,חביבות מצוות חנוכה :חיזור על הפתחים ,נוסח הברכה ,ברכת הרואה ,מותר
השמן .כיבוד אב מול ה דלקת נר חנוכה ,פרסומי ניסא דרבנן מול מצוה דאורייתא ,ברית מילה בזמנה מול הדלקת נר חנוכה ,ברית מילה
במנה בערב שבת חנוכה ,עוסק במצות כיבוד אב ופטור מהדלקה האם יכול למנות שליח להדלקה ,כשיכו לקיים שניהם ,אונן בנר חנוכה,
הדלקה ע"י השליח בברכה לפי חובת השליח או המשלח ,שליח קטן ,שלח אשה לפדות את בנו ,הפסק בין נר לנר ,להוציא בברכת שהחיינו
את חבירו על לידת בתו של חבירו ,שהחיינו בשני ענינים נפרדים ,חידות לחנוכה] שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א ,תשפ"א
דיני ומנהגי ימי החנוכה ה'תשפ"א [הרב יצחק יעקב פוקס שליט"א] אספקלריא ,תשפ"א (עמ' רז)

שאלות שונות בהלכות חנוכה [נרות ההידור ,הפסיק באמירת 'הנרות הללו' בין הברכה להדלקה ,שימוש בשיירי השמן לסגולה]
אספקלריא ,תשפ"א (עמ' רלט)

הערות בעניני חנוכה [האם צריך כלי להדלקת נר חנוכה ,הדלקת נר חנכה בבית הכנסת ,הדלק מפני החשד] [הרב אוריאל ראובן אייזנבך
שליט"א] מנורה בדרום (יח) ,תשפ"א (עמ' קצד)

לקט תשובות יחודיות בעניני חנוכה  -הגאב"ד הגר"י ווייס שליט"א [האם מותר להתחפש לאנטיוכוס בהצגה בבית ספר לכבוד
חנוכה ,הדלקת בנים לפני אביהם בנרות חנוכה ,הדליק ומצא שמן פחות מכשיעור ,הדלקת קטן בערב שבת כשהגדיל בשבת חנוכה ,מקום
הדלקת בחור ישיבה ההולך יום אחד בחנוכה להוריו ,המדליק נר חנוכה במקום שקטנים יכולים לכבות האם יחזור וידליק בברכה,
הדלקת בנר אחד לפחות מכסף] כליל תפארת (ה) ,תשפ"א (עמ' י)

עיונים וביאורים בעניני חנוכה [מצוות חנוכה מדרבנן או מדברי קבלה ,ספק בנר חנוכה וספק בקריאת המגילה ,ההבדל בין חנוכה להלל
מגילה ועירובין ,הדלקה בחצר שיש בה שני פתחים ,מדוע אין מברכין שהחיינו בכל יום מימי החנוכה ,גזירת היוונים לבטל חודש שבת
ומילה ,חביבות מצות חנוכה ,י"ג עיקרי האמונה מהיכן מספרם ,נר חנוכה ציצית ומזוזה מצוותן מבחוץ ,חנוכת המשכן ולידת יצחק ,הקשר
בין קטורת להדלקת הנרות ,עשיית המנורה ללא שינוי ,והדליקו נרות בחצרות קדשך ,זדים ביד עוסקי תורתך] [הרב שלמה מינצברג
שליט"א] כליל תפארת (ה) ,תשפ"א (עמ' יד)

הערות בהלכות חנוכה [הדלקת השמש בערב שבת ,תורת כלי לנרות חנוכה ,נידונים בשמן המצוי כיום ,לכם  -בנרות חנוכה ,זמן הדלקת
נרות חנוכה ,הנוהג להדליק בצאת הכוכבים האם יתפלל ערבית קודם ,שיעור ד'עד שתכלה רגל מן השוק' ,להקפיד להדליק בזמן ההדלקה,
אינו יכול להדליק בזמנו מה יעשה ,למעלה מכ' אמה ,הדליק בתוך ביתו שלא בשעת הסכנה ,אם מחויב אדם לקנות בית פחות מכ' אמה,
כבה חלק מהנרות באמצע ההדלקה ,מקום ההדלקה ,להוציא את אשתו וב"ב בברכות ,זמן ההדלקה למי שנעשה גדול בחנוכה ,תענית

שעות בחנוכה ,נשים בעשיית מלאכה ,אונן בהדלקת נרות ,בסיס לאיסור ולהיתר בנרות חנוכה ,העמדת המנורה בבית הכנסת ,סופגניה
חלבית ,ברכת הסופגניה] אספקלריא ,תשפ"א (עמ' שלז)

הלכתא כשמואל

בית מדרש ללימודי הלכה שבט הלוי ,תשע"ח

מערכות והערות בעניני חנוכה

זיו המועדים חלק א' ,תשע"ג זיו המועדים חלק ב' ,תשע"ג

עיטורי מרדכי ( 112עמ') חנוכה תשע"ז
לקראת שבת מלכתא [מבית דרשו] ( 32עמ') תשע"ח
פסקים והנהגות מרבותינו זצ"ל בנתיבות ההלכה ,חנוכה

מפיהם ומפי כתבם  -קובץ שיחות ומאמרים

( 36עמ') איגוד בני התורה דורשי ה' ,תשע"ג

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

גיליון באר הפרשה  -שיחות רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א
ימי החנוכה בהלכה ובאגדה

( 94עמ') תשע"ח

שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

תשע"ה תשע"ד תשע"ג תשס"ט

קונטרס 'מילין דחנוכה' מתוך הספר
מנהגי חנוכה בקהילות שונות

תשע"ז תשע"ח

''יקרא דאורייתא''

יסודות החינוך ,חנוכה תשע"ה

נידונים הלכתיים בהלכות חנוכה המצוות בפרשה ,תשע"ז
עניני חנוכה (שונים) עומקא דפרשא ,חנוכה תשע"ד

עומקא דפרשא ,חנוכה תשע"ג

תשע"ו

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

הלכות מצויות לחנוכה

שמעתא עמיקתא ,תשע"ו תשע"ח (ח"א) תשע"ח (ח"ב) תשע"ט (א) תשע"ט (ב) תש"פ (א) תש"פ ב) תשפ"א (א)

תשפ"ב (גליון ( )500ח' עמ')
הלכות חנוכה

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

תשע"ז

ביאורים וחידושי הלכה על סדר שולחן ערוך ומשנה ברורה – הלכות חנוכה

[הרב יהודה אייזנשטיין שליט"א] שונה הלכות ,תשפ"ב

(עח עמ')

עניני חנוכה [זמן הדלקת נר חנוכה ,במוצאי שבת ,מקום הדלקה לבחורי ישיבות ,דמי חנוכה בשבת ,בבית כנסת שיש בו כמה חדרים,
מנחה בערב שבת קודם נר חנוכה או תפילה בציבור ,הדלקה בתפילת ערבית בחדר שיעורים ,הדלקה לנמצא בבידוד ,במלונית קורונה,
הדלקת נר חנוכה במניני חצרות] באר התורה ,תשפ"א (נג עמ')

חידושים ביאורים וליקוטים בעניני חנוכה [תשובות הגר"ח קנייבסקי שליט"א ,חינוך בעיקר המצוה ,וחינוך במהדרין ,חינוך במהדרין
מן המהדרין ,קטן שיש לו בית ,האם קטן יכ ול להוציא גדול ,קטן שהגיע לחינוך ,כל אחד מדליק נר ,אכסנאי שאשתו מדלקת עליו ,מאי
חנוכה ,על ניסיך שבכל יום עמנו ,התחדשות אורה של תורה בזמנו ,הידור נר לכל אחד מבני הבית ,מארח מבני אשכנז ואורח מבני ספרד,
בחורי ישיבה בפנימיה ,האם בעל הית צריך להדליק ראשון ,קטן שהגדיל בחנוכה .נוסח הברכות ,נר חנוכה באם הוא חלק מדיני היום,
הדליק בערב שבת ומתפלל כעת מנחה יאמר על הניסים במנחה ,דין השמחה בחנוכה ,נשים בעשיית מלאכה בחנוכה ,נשים בהדלקת נר
חנוכה ,נשים בחיוב מהדרין ,הודאה במהלך הכרה ,נשים מוציאות גברים ,מוכר כסותו לנר חנוכה – פרסומי ניסא ,אמירת על הניסים,
נשים באמירת הלל בחנוכה ,קריאת התורה והפטרה בחנוכה ,קריאת דר"ח שחל בחנוכה ,הדלקת נר חנוכה בשמן זית של שביעית ,דיני
מעשה נסים ,אין סומכין על הנס ,אין מתפללים על הנס ,אין נהנים ממעשה נסים ,חנוכה במדרשי החנוכה ,מלכות בית חשמונאי ,חותמו

של כהן גדול ,מוקף במצוות ,חנוכה בכל שנה ,ימי החנוכה במשך הדורות ,נר ה' ביאורים ב"על הנסים" ,ביאורים ב"הנרות הללו",
ביאורים ב"מעוז צור" ,ביאורים ב"מגילת אנטיוכוס"] [הרב ישראל גולדברג שליט"א] באור פניך ,תשפ"א (קצ עמ')

נר חנוכה מדרבנן או למעלה מכך
דיני חנוכה

מעינות מהרצ"א ,תשע"ד

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

לקט מהנהגות הגר"ש דבליצקי זצ"ל בחנוכה [הדליק נר חנוכה על פתח ביתו בחלל הפתח מצד שמאל ,וכן בפתח החצר מצד ימין,
הנרות על פס מתכת בתוך בית החנוכיה ,השמש בקדמת בית החנוכיה ,בנר העיקרי הניח שמן רב עד שתכלה רגל מן השוק בכל חנוכיה,
שמן זית הראוי לאכילה ,פתילות מצמר גפן ,נטילת ידים קודם הדלקה ,בהדלקה בפתח החצר הקפיד שלא יהיה ריח רע של הזבל ,מדליק
הנרות ע"י שעוה ,מברך ברכות ההדלקה בשקיעה כהגר"א ומדליק ,מדליק תחילה נר עיקרי הסמוך לפתח ,מקפיד שלא יסתירו את
החנוכיה לעוברים ברחוב ,מברך בפתח החצר' :להדליק נר חנוכה' ,מדליק וסופר הנרות ,נכנס להדליק בפתח ביתו ,אומר הנרות הללו אחר
הדלקה שניה ,הנוסח ,מצביע על הנרות ,שר מעוז צור ,ובערב שבת רק אם יש פנאי לסיימו מ' דק קודם לשקיעה ,בשבת לא שר מעוז צור,
חשוף זרוע הוא בקשה ואין לאמרו בשבת ,במוצ"ש מדליק צו דק אחר השקיעה ,מדליק נרות חנוכה בפתח החצר ואח"כ מבדיל ,בבית
הכנס ת לפני שחרית בותיקין מדליקים חנוכיה על שלחן בצד דרום ,מתחילים מהנר הנוסף ,מהדר שכהן ידליק דומאי דמקדש לראב"ד,
וממתין עד ישתבח ואם אין כהן ידליק ישראל ,מדליק בנרות שעוה ,בערב שבת נרות גדולים שידלקו גם בשבת ,ומכינים נרות למוצ"ש,
דיוקים בעל הניסים ,נוהג לאכול בכל בוקר גבינה ,בסעודה בימי החול אומר מזמור קיא ופרק אחד ממעוז צור להחשיב סעודת מצוה,
מותר השמן והפתילות שורף בחצר ביתו] הנהגות מורינו הגר"ש דבליצקי זצ"ל ,תש"פ

קובץ הלכות לימי חנוכה [בקצרה :לימוד ואכילה קודם הדלקה ,שיעור זמן ההדלקה ,המדליק אחר הזמן ,השמן ,העמדת הנרות,
הדלקת בית הכנסת ,טעות בהדלקה ,עשיית מלאכה בזמן ההדלקה ,שימוש באור הנרות ,השמש ,נרות שכבו ,הדלקה מנר לנר ,הדר בקומה
גבוהה ,טלטול נרות ,כיבוי ,הדלקה מוקדמת ,ברכת הרואה ,הנוסע לשבת מביתו ,זמן הדלקה בערב שבת ,במוצאי שבת] הלכה סדורה,
תשפ"א

קובץ הלכות לימי חנוכה [בהרחבה :אכילה ולימוד קודם ההדלקה ,ברכות ההדלקה ,עניית אמן או דיבור ,הדלקה ע"י שליח ,בערב שבת,
עשיית מלאכה לאור הנרות ,כמות השמן ,טעות בהדלקה ,ברכת הרואה ,הנמצא בחו"ל ואשתו מדליקה נר חנוכה בארץ ישראל ,הנחת
חנוכיה על סורג או מעקה מבחוץ ,תפילות ,מאכלי חנוכה] הלכה סדורה ,תשפ"א

הלכות ומנהגי חנוכה [מאי חנוכה ,ערב חנוכה וחודש כסלו ,הלכות חנוכה ,תפילות וקריאות התורה ,מנהגי חנוכה ,מנהגי שבת חנוכה,
מצוות הדלקת נרות ,החייבים בהדלקת נרות ,שמנים ונרות ,פתילות ,החנוכיה ,שיעור השמן ,מקום ההדלקה ,זמן ההדלקה ,הברכות,
ההדלקה ,איסור השתמשות לאור נרות החנוכיה ,השמש ,שיירי השמנים והפתילות] מנחת שאול ,תש"פ ( 40עמ') תשפ"א (מד עמ')

הלכות חנוכה

[זמן ההדלקה ,שמן זית למאור שאינו מיוחד לאכילה ,המדליק מחוץ לבית בתיבת זכוכית ,נוסח הברכות] דברי הלכה,

תשע"ז

הלכות חנוכה וסדר הדלקת נרות חנוכה [נוכחות בני הבית בהדלקה ,שומע כעונה ,סדר ההדלקה ,שכח ברך והדליק ,הנרות הללו ,ויהי
נועם ,שהחיינו ברכת הרואה ,ביום ב' ,אינו רואה ואינו מדליק ,איסור מלאכה ,ראיית נרות חנוכה ,בעיר של גויים ,דין בית לחיוב הדלקה,
רחוב העיר ,רכבת ,אניה ,חנות ,הדלקה בפנים ,מעיקר הדין ,בשעת הסכנה ,כיום ,מקום ההדלקה פתח חצר או פתח הבית ,בית משותף,
חלון ,מרפסת ,נר איש וביתו ,שלחיות ,מהדרין ,קטן ,מקרים בהם אינו יוצא בהדלקת בעל הבית ,מי ידליק ראשון ,אשה נשואה ,בחורה,
אלמנה ,אשה עם בנות ,כבתה אין זקוק לה ,מזיד ,הדלקה בשעה מאוחרת ,הדלקה ע"י שליח ,ברכה ,מינוי שליחות ,אכסנאי ,מאמץ יתום,
אורח קבוע ,משרת ,שתי הדלקות בבית אחד בברכה ,מהדרין באורח ,השתתפות ,מדליקים עליו בביתו ,להפרד מהדלקת אשתו ,בחור
בישיבה קטנה ,בישיבה גדולה ,מקום הדלקה בישיבה ,מתארח בחנוכה ,אוכל סעודה בבית חברו ,יוצא מבית חברו מיד אחר ההדלקה,
הדלקה במקום אכילה ,ברכת הרואה ,הדלקה בבית הכנסת ,ברכות ,הנוסע לשבת חנוכה ,על הניסים ,הלל שלם ,מצוות הדלקה על הבית
א ו על האדם ,אורח ליום אחד ,תושבות ,תקנת מהדרין ,שהחיינו על נר חנוכה או על היום ,שרך שהחיינו בבית הכנסת ,דעות הראשונים
בסדר אמירת הברכות ,כלה בבית חמותה ,שו"ת מדברי הגר"ח קנייבסקי שליט"א ,כולל ערב]
(שס עמ')

עיטורי מרדכי ,תש"פ (שיט עמ')

תש"פ

הערות בהלכות חנוכה [הדלקת השמש בערב שבת ,תורת כלי לנרות חנוכה ,נידונים בשמן המצוי בזמנינו ,לכם  -בנרות חנוכה ,הנוהגים
להדליק בצאת הכוכבים אם יתפלל ערבית קודם ,בשיעורא דעד שתכלה רגל מן השוק ,אינו יכול להדליק בזמנו מה יעשה ,למעלה מכ'
אמה ,אם מחויב אדם לקנות בית פחות מכ' אמה ,הדליק בתוך ביתו שלא בשעת הסכנה ,בסיס לאיסור ולהיתר בנרות חנוכה ,העמדת
המנורה בבית הכנסת] אספקלריא ,תש"פ (עמ' עה)

קובץ שאלות ותשובות בעניני חנוכה כשיטת הפסיקה של חכמי מרוקו  -ובפרט לדעת הגר"ש משאש זצ"ל [זמן הדלקת נרות
חנוכה לאברכים ,הדלקת נרות חנוכה כאשר נוסעים בערב לחתונה ,הדלקת נרות לחיילים ,היכן ידליק חתן המתחתן בתוך ימי החנוכה,
כיוון הדלקת נרות החנוכיה ,ברכה על הדלקת נרות מפלג המנחה ,ברך שהחיינו בבית הכנסת בלילה הראשון ,הדלקת נרות חנוכה לבנות
מחוץ לביתן ,בירור במהותה של ברכת 'שעשה נסים' ,פירוש המושג 'זאת חנוכה' ,הדלקת נרות לגרים בקומה גבוהה ,שכח לברך שהחיינו
בעת ההדלקה ,הדלקת נרות כשבני הבית ישנים ,בקור בבית עלמין בערב חנוכה ,ברכה על הדלקת נרות חנוכה בחנוכיה חשמלית ,נוסח
ברכת להדליק נר ,הדלקת נרות חנוכה לאדם נשוי השוהה בבית הסוהר ,תפילות ובקשות בעת הדלקת הנרות ,הזכרת ניסי החג בתפילה,
היכן ידליק אדם שנוסע להתארח בשבת חנוכה ,גדר הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת ,צירוף נשים להשלמת מניין בהדלקת נרות חנוכה
בבית הכנסת ,בן נשוי שנמצא אצל הוריו בעת ההדלקה וחוזר לאחר מכן לביתו ,ברכה בהדלקת חנוכיה חשמלית בבית הכנסת ,הדלקת
נרות בבית מלון ,מקום האכילה] חנוכה ,תשע"ו (לא עמ')

תשובות הגר"ח קניבסקי שליט"א [חנוכה ימי שמחה ,פנים חדשות ,בישול ואפיה בזמן נר חנוכה ,עוסק בהידור ,גדר נר חנוכה ,נר
חנוכה במטוס ,קטן בהדלקת ביהכנ"ס ,חצי שעה בנר ביהכנ"ס ,הדלקת נר חנוכה שחרית ,ברכה בנר חנוכה בכותל ,מצוה בו בנר חנוכה,
בית למעלה מכ' ,פרסומי ניסא לגוים ,להעיר ההורים לנר חנוכה ,כלי שלא הוטבל לנר חנוכה ,נר חנוכה באיסורי הנאה ,שמן שהונח תחת
המטה] אור מרדכי ,תשפ"א (עמ' כה)

תשובות הגר"ח קנייבסקי שליט"א בעניני חנוכה [יש לו רק שמונה נרות לכל ימי החנוכה ,האם ידליק בכל יום נר במקום אחר
בחנוכיה להיכר ,להדליק למעלה מי' טפחים או למטה מג' ,ידליק בחלון דרומי או צפוני ,גובה החנוכיה בבית הכנסת ,בית כנסת שבו כמה
חדרי תפילה ,פתח מצד אחד וחלון מצד שני ,שני חלונות משני רוחות לגבי דין חשד ,לא הספיק להדליק נר שלישי וכבה השני ,אשה במלון,
אכסנאי השומע ברכות מבעל הבית ,אמירת 'הנרות הללו' ,האם אכסנאי משתתף בנזקין שגרמה החנוכיה ,לישון בבית יחידי עם חנוכיה
דולקת ,הדלקת חנוכיה בשמן תרומה ,שכח לומר בתפילה על הניסים ,נפלה המזוזה לפני הדלקת נר חנוכה ,השתמשות בנר חנוכה שהדליק
קטן ,ברכת הרואה אחר חצי שעה ,על נרות ההידור ,על נר של קטן ,על נר של בית כנסת ,מפלג המנחה ,הדלקת נר חנוכה לבחורי ישיבה,
הדלקה בארון זכוכית שבשעת ההדלקה אינו יכול לעמוד ברוח ,שמן זית תחת המיטה ,טבילת כוסיות זכוכית ,בית הפונה לשביל ,הטס
במטוס ,זמן הדלקה בערב שבת ,טעות בראש חודש ,להצטלם על רקע החנוכיה ,הגר בקומת מרתף ,שומר לאכילה לפני הדלקה ,הדלקת
שמן ללא הכשר ,הדלקה במוצאי שבת ,הדרים בעליית גג יכולים להדליק בדירה ,נר מנגן ,מעקה ונר חנוכה מה קודם ,הדלקה מפני החשד,
במקומות מושלגי ם שאין הולכי דרכים היכן ידליק ,במקומות שיש רוחות גדולות בחוץ ,טעה במנין הנרות] גם אני אודך ,תש"פ (ל' עמ')
דרישה וחקירה ,תשפ"ב (עמ' ב)

חנוכה  -הלכות מנהגים טעמים [סדר הדלקת נרות חנוכה ,מאי חנוכה ,מצוות ההדלקה ,סדר ההדלקה ,סדר הברכות ,שבת חנוכה,
הדלקה בבית הכנסת ,מקום הדלקה ,שימוש בנרות חנוכה ,מקום הדלקה לבחורי ישיבה ,דינים השייכים להדלקה ,השמנים ,הפתילות ,על
הניסים ,התפילות ,הלל וסדר קריאת תורה ,סעודות ומאכלי חנוכה ומנהגי חנוכה ,חנוכה בראשי תיבות רמזים וגימטריאות ,מילואים] לב
המועדים ,תש"פ (פז עמ')

חנוכה בהלכה [נר חנוכה חובת הגוף או חובת בית ,מצוותה שיהיה כל 'בית ובית' ,דין המהדרין מן המהדרין לכל אחד ואחד מבני הבית,
חינוך קטן במהדרין ,האם קטן חייב לקיים מצוה בכל פרטיה ,הדלקת בר חיובא ,הדלקה בשליח עכו"ם ,אשתו מדלקת עליו בנר חנוכה
ובנר שבת ,האם יכול להפקיע עצמו מהדלקת אשתו ,הדלקה במקומות שונים מפני החשד ,גדר ברכת 'שעשה ניסים' ,הדלקה בברכה
במקום שאין יהודים ,שכח לברך אם יכול לברך בזמן שהנרות דולקים ,הדלקה אחר שתכלה רגל מן השוק ,לצאת ידי חובה בנרות ביהכ"נ,
הדלקת נר חנוכה מפני החשד ,תשמישי מצוה לשנותה למצוה פחותה ממנה ,מעלין בקודש ,חזקה של מצוה ,פטור אונן מנר חנוכה ,נר
חנוכה בשמן שביעית ,ברכות והדלקת נ"ח בעמידה ,חיוב עמידה במצוות בברכה או גם בעשיה ,ימי הלל והודאה ,ברכה בעושה מצוה
לאחרים ,שיטת בעל העיטור דקטן שהגיע לחינוך יכול להדליק ,הדלקת נ"ח בלא ידיעת הבעלים ,זמן הברכה במצות מעקה] אבני שי ,תש"פ
(חלק ב' רמג עמ')

ליקוט מחידושי רבותינו מאורי החסידות בסוגיא דחנוכה

קובץ מרפסן איגרי-היכל התורה-חיפה ,תש"פ (עמ' קב)

נר חנוכה בבשר בחלב [בישל חמאה בסיר בשרי בן יומו האם יכול להדליק בו נר חנוכה ,הנאה מנר חנוכה ,הנאה משריפת עיר הנידחת
בפטור פרוטה דרב יוסף] צבא הלוי-אוסף גיליונות ,תש"פ (עמ' לח)

דיני חנוכה [מקום ההדלקה ,הדלקה מפני החשד ,במה מדליקין ,מנין הנרות ,זמן הדלקת הנרות ,סדר ההדלקה ,סדר הברכות ,הדלקה
עושה מצוה ,איסור הנאה מנ ר חנוכה והדלקת השמש ,שבת חנוכה ,מוצ"ש חנוכה ,אכסנאי בחנוכה ,נוסע מחוץ לביתו ,יולדת השוהה בבית
חולים ,חתן ,קטן שהגדיל ,איסור עשיית מלאכה לנשים ,הדלקה בבית הכנסת ,הדלקה בישיבה ,איסור אכילה ולימוד קדום ההדלקה,
אמירת הלל ועל הניסים ,קריאת התורה ,סופגניה ,דמי חנוכה ,זאת חנוכה ,שריפת הפתילות] הגרב"מ זילברברג שליט"א ,תש"פ
עניני חנוכה  -מרן מהרי"ל דיסקין זצ"ל [נר שבת גבוה מעשרים אמה ,הדלקת נשים ,זמן הדלקת נרות חנוכה במוצאי שבת] קובץ תורני
 -מה טובו אהליך יעקב (ו) ,תש"פ (עמ' כא)

שאלות קצרות בדיני חנוכה  -מרן הגרי"ש אלישיב זצ "ל [אשה שברכה על הדלקת נר שבת קודם הדלקת נר חנוכה ,להתנות על
השמן שאם יכבה תוך חצי שעה אינו מוקצה למצווה ,בר מצווה בחנוכה ידליק נר בצאת הכוכבים] קובץ תורני  -מה טובו אהליך יעקב (ו),
תש"פ (עמ' ל)

פסקים דינים ומנהגים לימי החנוכה  -הגאון רבי שריה דבליצקי זצ"ל [יום כיפור קטן ,תענית חתן ערב חנוכה ,אכילה ושתיה
בנסיעה קודם ההדלקה ,אכילה ומלאכה לפני הדלקה לקטן ,לנשים ,מלאכה לנשים בזמן ההדלקה ,במה מדליקין ,חנוכיה בה הקנים
מופרדים אך הכוסות צמודים ,ניקוי כוסות בכל לילה ,הדלקה בכוס שאינה טבולה ,לימוד קודם ההדלקה ,גבאי צדקה לתת לעניים נרות
המהדרין ,פתילות המצופות שעווה ,הדלקת נר חנוכה באונן שאין אחר בביתו מפני החשד ,הדלקה בפתח שיש בו מעט פרסומי ניסא,
פרסומי ניסא בין גוים ,מקום הדלקה בפתח ,פתח הבית או פתח החצר ,כשהבית רחוק עשרים אמה אופקי מרשות הרבים ,כשהבית נמוך
עשרים אמה מרשות הרבים ,מקום הדלקה בחלון ,חלון של חדר שינה או חלון הסלון ,חלון שאינו שקוף ,הדליק בחלון והתריס היה מוגף,
הדלקה בחלון בית הכסא ,על מעקה מרפסת ,סדר הדלקה בחלון ,בחלון בקומה גבוהה ,בבית מלון ,במקום שהרוח מצויה ,בחלון מרתף,
בחנות שאוכל בה שתי סעודות ,יולדת בבית חולים ובעלה מתארח במקום אחר יקנו לו מקום השינה ,בעל היוצא בהדלקת אשתו אף אם
אינו בבית כל החנוכה ,אשה בחו"ל ובעלה בישראל וקיימים הפרשי שעות ,אכסנאי העוזב את אכסנייתו מייד אחר הדלקת הנרות ,עובר
דירה בחנוכה ,תושבות ,מתארח עם משפחתו אצל אחרים ,אלמנה הדרה עם בניה ,זוג פרוד ,בחור ישיבה הלן בביתו ,הלן בישיבה ,בישיבה
ספרדית ,תכלה רגל מן השוק כיום ,זמן ההדלקה כאביו או יכול לשנות ,נער שנעשה בר מצוה בחנוכה ידליק בשקיעה או צאת הכוכבים,
וברכת שהחיינו ,איחר מלהדליק עד מתי יכול להדליק בברכה ,הדלקה אחר פלג המנחה או אחר חצי שעה מצאת הכוכבים ,כשאשתו אינה
בבית בשעת ההדלקה ,זמן הדלקה בליל טבילה ,כשחוזר הביתה מאוחר ,חוזר מאוחר לבית הוריו והם ישנים ,ברכות ההדלקה בעמידה,
הפסק באמירת הנרות הללו בין ברכה להדלקה ,ברך ונשפך השמן קודם שהדליק ,לענות אמן על ברכת חברו באמצע ההדלקה ,ברכת
שהחיינו על חנוכיה חדשה בלילה שני ,הדלקה ביד ימין ,שמש לכל בני הבית ,טעה והדליק נר מיותר ,כבתה בחול קודם צאת הכוכבים
ידליק שוב ,לא להזיז חנוכיה שכבו נרותיה תוך הזמן מפני החשד ,ברכות הרואה לפני הדלקת נר חנוכה ,ברכת שעשה ניסים כשמדליקים
עליו בביתו ,ברכת הרואה על נרות הידור ,ברכות הרואה אחר חצי שעה ,ברכות הרואה על נרות בית הכנסת ,מקום הדלקה בבית הכנסת,
מקום עמידת המדליק בבית הכנסת ,זמן הדלקה בבית הכנסת ,כשיש כמה מנינים ,בשטיבלך ,בפרוזדור בית הכנסת ,בעזרת נשים,
כשעוזבים את ב ית הכנסת מיד בתום מנחה ,הדלקה בבית כנסת שאין בו מנחה וערבית ,כיבוי הנרות אחר עזיבת הקהל ,הדלקה בבית
הכנסת כשאין מנין ,ע"י קטן ,ברכת ההדלקה בבית הכנסת ,כשלא הדליקו בו ביום א' האם יברכו שהחיינו למחרת ,אמירת הנרות הללו
בבית כנסת ,תפילה לאור נרות החנוכה ,נרות חנוכה המפיצים ריח ,השתמשות בשמן שנשאר להדלקה למחרת בעיקר הנר ,שימוש בכוסיות
הנרות ,מותר השמן לכיור ,אבל כש"ץ ,מי אומר קדיש תתקבל אחר הלל כשהחליפו ש"ץ ,הלל בבית האבל ,טעה ש"ץ ואמר קדיש תתקבל
אחר שחרית קודם הלל ,חיוב הלל בנשים ,טעות בקריאת התורה ,החליף על הניסים של פורים החנוכה ,על איזה ספר אומרים ח"ק בש"ח
חנוכה ,מנחה בערב שבת חנוכה ,זמן הדלקה בערב שבת חנוכה ,אמירת במה מדליקין ,נר חנוכה על שלחן שבת האם הוא מוקצה ,מקום
הדלקה לנוסע לשבת וחוזר במוצאי שבת ,כשמקום אכילתו בשבת במקום אחד והשינה במקום אחר ,זמן הדלקה במוצאי שבת ,ברכת
החודש עם ס"ת של מפטיר ,הליכה לבית קברות] קובץ תורני  -מה טובו אהליך יעקב (ו) ,תש"פ (עמ' לז)

פסקים בעניני חנוכה  -הגאון רבי אפרים גרינבלט זצ"ל [שואלין ודורשין ,חסר בית ,הטס במטוס ,הדלקה ע"י גוי ,הדלקה בנר שאינו
שלו ,כיבוי אחר חצי שעה ,חינוך הדלקה בקטן ,קטן שהגדיל בחנוכה ,אכילה קודם הדלקה לקטן ולאשה ,ברכת הרואה על נר של קטן,

הדלקת נר בית הכנסת ע"י קטן ,שימוש בכוסיות שלא הוטבלו לחנוכיה ,הפעלת מכונת כביסה בזמן הדלקת נרות ,בישול ואפיה בזמן
הדלקת נרות ,רצה בברכת המזון בשבת חנוכה ,נר שבת עדיף על נר חנוכה] קובץ תורני  -מה טובו אהליך יעקב (ו) ,תש"פ (עמ' סב)

פסקי הגאון רבי מנשה קליין [משנה הלכות] זצ"ל [טיגון סופגניות בזמן הדלקת נרות ,מלאכה ע"י גברים בזמן הדלקת נרות ,חסר
בית הדלקה בשוק ,ברכת הרואה ,לשהות ליד הנרות ,בחור ישיבה ספרדי ,אשה בחו"ל שבעלה מדליק בביתם בהפרשי שעות ,הדלקת נר
חנוכה בחלון לאו דוקא בימין ,הדלקה בביית בחדר הראשון מהכניסה ,הדלקה בחלון חדר האוכל ,הדלקה על מעקה של מרפסת שאינה
מקורה ,האוכל בשבת בבית הוריו וישן בביתו ,הנוסע לשבת חנוכה לבית הוריו וחוזר במוצאי שבת ,יולדת הנמצאת בבית חולים ובעלה
מד ליק בבית הוריו ,גובה נר חנוכה מהיכן נמדד ,טפח הסמוך לפתח ,כשאחד כבר הדליק מימין לפתח ,פרסומי ניסא או מסובב במצוות,
בית כנסת גדול שיש בו חדרי תפילה נוספים ,הדלקת נר חנוכה במסיבות ואסיפות ,הדלקה בשני פתחים בחוץ מפני החשד ,תלמיד ישיבה
האוכל בישיבה וישן בביתו ,קטן שהגדיל בחנוכה ,שכח מנחה בערב שבת חנוכה והגיע זמן ההדלקה ,א' דחנוכה בשבת והתפלל מנחה אחר
הדלקה ללא על הניסים ,זמן הדלקה כשל אביו ,המתנה לבוא האשה ,הדלקה בעצמו שלא בזמן או ע"י שליח בזמן ,מנין מאוחר לערבית
בבית כנסת מתי ידליקו נרות ,מלאכת נשים קודם זמן ההדלקה ,המתעכב בדרך האם יכול לאכול קודם הדלקה ,אשה שהדליקה במקום
בעלה והוא לא כיון לצאת ,שמן הראוי להדלקה ,שמן שהיה תחת המיטה ,בעלות על שמן ההדלקה ,הטבלת כוסיות לחנוכיה ,הדלקת נר
חנוכה בחשמל ,פתיל צף שבראשו שעוה ,תנאי על השמן אם יכבה תוך חצי שעה ,ברכת הרואה על נרות בית הכנסת ,ברכת הרואה על נר
שהודלק מפני החשד ,ברכת הרואה על נר שדלק למעלה מחצי שעה ,ברכת הרואה על הדלקת קטן ,אבל בהדלקת נר ובמסיבת חנוכה של
אדמו"ר] קובץ תורני  -מה טובו אהליך יעקב (ו) ,תש"פ (עמ' סה)

פסקי הגאון רבי חיים פינחס שיינברג זצוק"ל בהלכות חנוכה [המתארח יום אחד בבית חברו ,המתארח בשבת חנוכה במקום אחר,
קטן שהגדיל בחנוכה ,הדלקה בזמנה ע"י שליח או שלא בזמנה בעצמו] קובץ תורני  -מה טובו אהליך יעקב (ו) ,תש"פ (עמ' סח)

שו"ת בעניני חנוכה [הגאון רבי ישראל פסח פיינהנדלר זצ"ל] [הנחת נר חנוכה בפתח חצר ללא משקוף עליון ,פתח החצר שמחיצותיה
אינן בגובה עשרה טפחים ,במרחק טפח מן הפתח ,שרשרת חנוכיות שהראשונה בתוך טפח הסמוך לפתח ,הדלקת חנוכיה במרפסת על כסא
או על מעקה ,תולה חנוכיה מחוץ לחלון או מחוץ למרפסת ,בפתח שנפתח למרפסת ,מר חרס משומש בחנוכה מדוע אינו מהודר מחמת
שנעשית בו מצוה] קובץ תורני  -מה טובו אהליך יעקב (ו) ,תש"פ (עמ' עו)

תשובות מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א בעניני חנוכה [האם יש מעלה לאכסנאי שידליק בעצמו ,הדליק בטעות בחנוכיית חברו וחזר
והדליק בשלו האם יברך שוב ,נר חנוכה ומזוזה מה קודם ,ריקודים 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,
שינה ליד נרות החנוכה ,האם סביבות בשבת הוא מוקצה ,מטבע נרות חנוכה לשמירה האם הוא מוקצה ,אמר על הניסים של חנוכה
בפורים ,יכול לקיים הדלקה רק באחד הימים איזה יבחר] קובץ תורני  -מה טובו אהליך יעקב (ו) ,תש"פ (עמ' פה)

שו"ת עם מרן רבינו הגר"ח קניבסקי שליט"א בעניני חנוכה [שואלין ודורשין ,מדוע עלי הזית מרים ,שמן מגולה ,שמן תחת המיטה,
הכנת הפתילות ,הנחת הפתילה ואחריה השמן בבית ובבית הכנסת ,הכנת פתילה מאב לבן ,גיל לחינוך בהדלקה ,הטבלת כוסיות החנוכיה,
חנוכיה מכסף או הדלקת בני ביתו בשמן ,יקדים בנו בר המצוה או בנו בגיל חינוך ,מנחה סמוך לשקיעה ,האם לבנות צורת הפתח לחצר,
מלבוש להדלקת נרות ,הדליק ושכח לברך ,ברכה על הידור ,הפסיק בברכת הרעמים ,נשפך השמן אחר הברכה קודם ההדלקה ,לשהות ליד
הנרות ,האם ניתן להדליק חלק מהנרות בשמן וחלק מהם בשעוה ,הדלקה לבנות הרוצות בכך ,בברכה ,ברכת הרואה על הדלקת קטן,
כשהאב מתעכב 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 ארוך ,חנוכה ושבת ,הדליק בטעות חנוכיית חברו,
הדלקת בנים ובנות ,הדלקת בנים גדולים ובנים בגיל חינוך ,האם לכבות תאורת חשמל קודם הדלקת נר חנוכה לפרסום הנס] קובץ תורני -
מה טובו אהליך יעקב (ו) ,תש"פ (עמ' פט)

שאלות בדיני חנוכה [לוויה ל"ע בזמן הראוי להדלקת נ"ח ,האם מותר לאשה לאכול ולשתות לפני הדלקת נר חנוכה ,הפעלת מכונת
כביסה בזמן הדלקת נ"ח  ,האם להמתין לאשתו בהדלקת נר חנוכה ,הדלקת נר חנוכה למעלה מעשרים אמה בשכונה הבנויה בדרך עליה,
להדליק בזמן או בשמן הראוי 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 ע"י אשה בעזרת נשים בכותל המערבי ,ברכת
הרואה בהדלקת נר חנוכה בכותל המערבי ,ברכת הרואה על הדלקת נר חנוכה בבית כנסת ,קיבל חנוכיה חדשה באמצע חנוכה האם ידליק

בה או ימשיך בקודמת ,זה א'לי מול ביזיון החנוכיה ,כמה נרות יש לחנך קטן להדליק ,קטן שהגדיל בחנוכה האם מברך שהחיינו בשנית,
ריבוי סעודות בחנוכה ביום בלילה או בכל יום] [הגר"י ליברמן שליט"א] קובץ תורני  -מה טובו אהליך יעקב (ו) ,תש"פ (עמ' קיט)

שו"ת בעניני חנוכה  -הגאון רבי אביגדר נבנצל שליט"א [בן האוכל וישן אצל אביו ,שמן הדולק מעט או שעוה הדולקת זמן רב,
איחור הדלקת נרות משום כבוד אב ואם ,אב והמתארח אצל בנו ,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 בסכין,
לחמם סופגניה על גבי החנוכיה תוך חצי שעה ראשונה ,מסיבת חנוכה] קובץ תורני  -מה טובו אהליך יעקב (ו) ,תש"פ (עמ' קלג)

פסקי הלכות חנוכה [כל אחד מדליק למרות שבקידוש האב מוציא את בני ביתו מדין ברוב עם ,זמן הדלקה ,הדלקה בפנימיה של ישיבה
בפתח הפרוזדור לחדר המדרגות ,הדר במרתף ,המדליק בחלון שאינו נראה לרשות הרבים ,חנוכיה מעל עשרים אמה לרחוב אך בתוך
עשרים אמה לנמצאים באוטובוס ,הדלקה להידור משיירי שמן עיקר המצוה ,לימוד הלכות חנוכה קודם הדלקה ,מינה שליח להדלקת נרות
חנוכה השליח והמשלח יכולים לאכול קודם ההדלקה ,ניקוי כוסות זכוכית מהפיח של הדלקת אמש ,נכד המדליק בחנוכיית סבתו
האלמנה ,בעל החוזר מאוחר ,הנאה מריח נרות חנוכה המפיצים ריח ,הדלקת נר חנוכה לתלמידי הישיבה ,קטן שהגדיל בחנוכה ,הדלקה
כיום מפני החשד ,הדלקה בברכה ת וך חצי שעה לעלות השחר ,אכילה לאשה הסומכת על הדלקת בעלה ,המתאחר 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 בבית הכנסת ,אי עשיית מלאכה לנשים בזמן ההדלקה ,אשה בחו"ל יוצאת בהדלקת
בעלה גם בהפרשי שעות ,הטבלת כוסיות החנוכיה ,הגעלת כוסיות החנוכיה קודם לשימוש של חול ,חימום מאכל על קופסה שבה נורת
חנוכה ,הדליק נר נוסף בטעות] [הגאון רבי עזריאל אויערבאך שליט"א] קובץ תורני  -מה טובו אהליך יעקב (ו) ,תש"פ (עמ' קמב)

שאלות בעניני חנוכה [התארח אצל חברו והדליק שם נרות ורוצה לשוב לביתו ,אשה הפרודה מבעלה האם יוצאת בהדלקת נר חנוכה
שלו ,הדלקת נר חנוכה ע"י שליח ,נר חנוכה שכבה ,חתן הדר בדירת חותנו ,נזכר באמצע הדלקת נרות של קרא קריאת שמע] [רבי חיים
יוסף דוד ווייס שליט"א] קובץ תורני  -מה טובו אהליך יעקב (ו) ,תש"פ (עמ' קנ)

שו"ת בהלכות חנוכה  -הרב מתתיהו גבאי שליט"א [אכסנאי ,נר חברו ,נר חנוכה ומזוזה מה קודם ,ריקוד לאבל עם בניו ,ללמוד
הלכות חנוכה קודם הדלקה ,ברך על נרות חנוכה ולא הבדיל ,להצטלם תמונת מצלמה ליד נרות חנוכה ,הדלקה בשמן זית ,לשכב לישון
לאור נרות חנוכה ,סביבון בשבת האם הוא מוקצה ,מטבע חנוכה לשמירה האם הוא מוקצה ,אמר על הניסים של חנוכה בפורים ,יכול
להדליק יום אחד] המאור ,תש"פ (עמ' יא)

פניני הלכה בעניני חנוכה במשנת מרן בעל אילת השחר זצ"ל [קטן שהגדיל בחנוכה אימתי ידליק ,ברכה על הידור מצוה ,יולדת
הנמצאת בבית חולים ובעלה בבית הוריו ,טעה וקרא בר"ח קריאה של חנוכה ,עוסק המצוה מול 'תדיר' ,טעה והקדים בברכת המזון יעלה
ויבוא ל'רצה' ,עשיית מצוה שוב בהידור אחר שכבר קיימה מעיקר הדין ,נר שבת בכל חדר או נר חנוכה מה קודם ,האם שייך להדליק
חנוכה ולכו ון שכעבור חצי שעה יהפוך לנר שבת ,אכסנאי השתתף בפרוטה עם בעל הבית וכבה הנר ,דין ברירה בשמן ,בירך על הדלקת נרות
חנוכה במוצש"ק ונזכר ששכח להבדיל בתפילתו ,לשמוע מחברו ברכת המבדיל ולצאת כשומע ועונה ,כשלשומע אסור לענות ,יש לו נרות
בצמצום ידליק בכל יום עיקר הדין או ידליק כמהדרין ויבטח בה' ,הטבלת כוסיות המשמשות לחנוכיה ,הדליק בנרות שעוה למעלה
מעשרים אמה והנרות יבערו וירדו למטה מעשרים אמה ,אשו משום חציו ,מותר שמן של חנוכה שנתערב בשמן של היתר] [רבי יום טוב
זנגר שליט"א] קובץ תורני  -מה טובו אהליך יעקב (ו) ,תש"פ (עמ' קצה)

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

אוצר הלכות ,תשפ"א

הלכות חנוכה למעשה אזמרה לשמך ,תש"פ

הלכות והנהגות לחנוכה

שיעורי הגר"י זנגר שליט"א

הערות וביאורים בעניני חנוכה [אין מעבירין על המצוות -נר חנוכה וקידוש ,איסור מלאכה בזמן ההדלקה ,אשו משום חיציו בנר חנוכה,
אשתו מדלקת עליו כשנמצא במדינה אחרת ,ביזוי מצוה בהדלקת נר חרס ,גדר מצות נ"ח בחובת הבית ,בית כלא ,בל תוסיף בנרות חנוכה,
ברכה  -אחיזת הנרות בזמן הברכה ,מתי יברך ארבע ברכות ,ברכת הרואה ,על נרות בית הכנסת ,ברכת הרואה על נרות עצמו לאחר שכבר
הדליק ,שהחיינו למי שאין לו אפשרות להדליק ואינו רוא ה ,גזול בנר חנוכה' ,לכם' בנר ,קטן שהגדיל ,מצוה דרבנן ,חיובה בנשים מצד לא
תסור ,הבדלה ונר חנוכה מי קודם ,נר חנוכה במוצ"ש קודם הבדלה ,הדלקה עושה מצוה ,מדוע אינו יוצא ידי חובה במדורה ,נר נוסף הידור

מצוה דנר חנוכה ,הלל לנשים ,איסור להשתמש לאורה ,השתמשות בנר חנוכה המפיץ ריח או מנגן ,זכין לאדם בהדלקת נרות חנוכה ,זמן
הדלקת נ"ח ,נר חנוכה  -מצוה חביבה היא מאוד' ,חומש' -בנר חנוכה ,צריך להוציא אף יותר מחומש ממונו ,חזרה על הפתחים ,חיוב
במצוות מפני החשד ,חשד בזה"ז בחלונות הבתים ,כבתה החנוכיה האם זקוק לה מפני החשד ,נר חשמל באנוס ,חתן המתחתן בחנוכה היכן
ידליק ,וטמאו כל השמנים' -בודאי או בספק ,טעות במנין הנרות ,מצות ימי חנוכה הכל מצוה אחת או שכל יום ויום מצוה בפנ"ע ,למעלה
מכ' אמה  -גר בקומה גבוהה היכן ידליק ,עשרים אמה באלכסון מבני רה"ר ,כבתה אין זקוק לה' ,כלי' בנר חנוכה ,להדליק בכלים שאינם
טבולים ,כתותי מכתת שיעוריה בנר חנוכה ,להודות ולהלל ,אף מעשה ההדלקה נכלל בזה ,המנהג לשבת ליד הנרות אחר הדלקה ,מהדרין,
מנורת החשמונאים האם הייתה של ברזל ,מסובב במצוות בשעת ההדלקה ,נר חנוכה שהזיק מקום ההדלקה ,הדלקה נר חנוכה במרפסת,
חלון ,נ יחא ליה לאיניש למעבד מצוה בממוניה ,נס פך השמן ,מדוע הוצרכו לנס ולא בטלו את השמן הטמא .נתקל בנר חנוכה ,נשים ונערות
במצות נר חנוכה ,סעודה  -חיובה בימי החנוכה ,שמחה בחנוכה ,מדוע אין בחנוכה תשעה ימים ספיקא דיומא ,על הניסים האם הוא חלק
מהתפילה ,בכ"ד כסלו ,הדלקה בערב שבת ,ע"י שליח לאחר שכבר המשלח קיבל שבת ,פרסומי ניסא ,לבני רה"ר ,פרסומי ניסא כשנמצא
לבד ,פרסומי ניסא כשמקדים ומדליק ,פרסומי ניסא כשהרואה אינו יודע אם זה נר חנוכה ,פרסומי ניסא לגויים ,פרסומי ניסא לעוברי
עבירה ,צדקה עבור קיום מצוות החנוכה ,צדקה בחנוכה ,קדימה -נר חנוכה או קריאת שמע ,נר חנוכה או נר שבת במוכר כסותו ,נר
ללימוד תורה עצמי או הדלקת נר חנוכה של חברו ,קדושת הנרות '-הנרות הללו קודש הם' ,רוח מצויה העשויה לכבות ,שהחיינו באשתו
מדלקת עליו ,שיעור השמן ,הוסיף שמן בנר חנוכה כשיעורו לא יצא ידי חובה ,שמן של שביעית ,שליחות להדלקת נר חנוכה או ביטול תורה,
האם גם נר של חול קודם לנר חנוכה ,תדיר ושאינו תדיר ,מעריב והדלקת נ"ח מה קודם ,חידות ועיונים לחנוכה] קונטרס משנת המועדים -
חנוכה ,תש"פ (קטו עמ')

הלכות חנוכה  -על פי פסקי הראשל"צ הגר"ע יוסף זצ"ל [מעלת ימי חנוכה ,סעודות ,מאכלים ,סיפור הנפלאות ,צדקה ,עשיית
מלאכה ,הספד ותענית ,מצוות הדלקה ,נשים ,בחורי ישיבה וחיילים ,חנוכיה 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 הללו' ,הדלקה ע"י קטן ,הדלקה במקום הנחת החנוכיה ,הדלקה מנר חנוכה ,כבו הנרות ,שימוש באור הנרות ,דלקה בבית כנסת,
אמירת 'על הניסים' ,הדלקה בערב שבת ,במוצאי שבת ,שמיני של חנוכה ,מותר השמן והפתילות] עידן המועדים ,תשע"ב

הלכות ,הארות ומדרשי חנוכה בשפה ברורה ובלשון השווה לכל נפש ממשנתו של הראשל"צ הגר"ע יוסף זצ"ל [הלכות חנוכה,
הדלקת נר חנוכה ,זמן ההדלקה ,שמנים ופתילות ,הדלקה עושה מצוה ולא הנחה ,סדר הברכות וההדלקה ,אכסנאי ,מותר השמן ,נר שבת
קודם לנר חנוכה ,ערב שבת חנוכה ,מוצאי שבת חנוכה ,תפילת חנוכה ,אור החנוכה ,מעלת הדלקת הנרות ,מאיר בכל העולמות] סביב
חנוכה ,תש"פ (כא עמ')

לקט הלכות חנוכה עפ"י פסקי הראשל"צ הגר"מ אליהו זצ"ל [אמירת לשם יחוד ,נר איש וביתו ,ברכת הרואה ,בני ישיבות וחיילים,
ראיית נר חנוכה במשקפת ,אמירת 'הנרות הללו' ,מקום ההדלקה ,זמן ההדלקה ,סדר ההדלקה ,הדלקה בחלון ,הדלקה בבנין גבוה ,הדלקה
בערב שבת ,מלאכה אחר ההדלקה ,אמירת 'על הניסים'] לקט הלכות חנוכה ,תשע"ח

הלכות חנוכה [מדוע לא קבעו סעודה בחנוכה ,הדלקת נרות חנוכה לבחור ישיבה ־ בן ספרד ,שמיעת הברכות או השתתפות בבחור ישיבה
בן ספרד ,האם יוצאים יד"ח נ''ח בהדלקה שבהיכל הישיבה ,הדלקה נ"ח לבחור ישיבה בחו"ל ,לצאת יד"ח בהדלקת ראש הישיבה ,הנמצא
בבית מלון של גוים האם חייב בנ''ח  -אשתו מדלקת עליו בתוך ביתו  -נמצא בחו"ל כגון בארה"ב מה דינו בהדלקת נ''ח ,הדלקת נ''ח למטה
מעשרים אמה ,האם הדלקת נ''ח הוי דומיא דמקדש ,זמן הדלקת נ''ח בישיבה ,זמן ההדלקה לאברכים ,האם אפשר להדליק נ''ח בשוק ,או
ברכבת או במטוס או ברכב ,הנחת נר השמש ליד כל חנוכיה וחנוכיה כאשר מדליקים במקום אחד הרבה חנוכיות ,במה עשוי נר השמש,
לישב אצל הנרות חצי שעה ,לדלג בעל הניסים כדי לומר קדושה עם הציבור ,נשפך השמן האם צריך לברך ,לימוד הל' חנוכה לפני ההדלקה,
האם חיוב נ"ח הוי חובת ביתא או חובת גברא ,להצטלם מול נרות חנוכה ,להדליק נרות חנוכה בנרות שמפיצים ריח טוב ,הידור בחנוכיה,
הדליק ללא כונה האם יצא יד"ח ,האם צריך להדליק נ"ח בכובע וחליפה ,גדר הדלקה בציבור ,פרסומי ניסא לגוים ולחילונים ,אכילת
מאכלי חלב בחנוכה ,האם יש דין שואלין ודורשין בחנוכה ,האם הדליקו נרות חנוכה בבית המקדש ,למה לא עושים בחו"ל ט' ימים חנוכה
מספיקא דיומא] [הרב יוסף אביטבול שליט"א] אור יוסף ,חנוכה ,תש"פ (קה עמ') שערי יוסף ,תש"פ (קה עמ')

עיונים בחנוכה  -פותח שער ללימוד ועיון בסוגיות חנוכה [דיני הברכות ,דיני אכסנאי ,דיני שיתוף ,דין שליח ,מקום ההדלקה ,מקום
האכילה או השינה ,חשד ,עקר דירתו ,זמן ההדלקה ,מעלת ושיעור הפרסום ,הדלקה לפני השקיעה ובערב שבת ,הדלקה בבית הכנסת,
מהדרין ,סדר ההדלקה] [הרב חזקיהו יוסף ווייל שליט"א] עיונים בחנוכה ,תש"ע (רז עמ')

הלכות חנוכה  -א' [מקום ההדלקה ,בפתח או בחלון הסמוך לרשות הרבים ,גדר רשות הרבים ,חלון או פתח הבית מה עדיף ,פתח החצר
שמשתמשים בה לצורכי דירה ,הדלקה בחלון עורפי ,הדר בקומת קרקע ,הדליק בתוך הבית ,האם יש חשיבות לידיעה מי הדליק את נרות
החנוכה ,דירה שחלונותיה גבוהים מעשרים אמה ,אין לו חלון לרשות הרבים ידליק בפתח הבנין או בביתו ,הדלקה בפתח הדירה הפתוחה
לחדר המדרגות ובפנימיה ,הדלקה בישיבות ,בחדר אוכל של ישיבה] [הרב עמרם פריד שליט"א] אזמרה לשמך ,תשפ"א

הלכות חנוכה  -ב' [איסור אכילה ומלאכה לפני הדלקת נרות חנוכה ,מלאכה אחר הדלקת נרות ,זמן ההדלקה ,תפילת ערבית ,כמות
השמן ,במה מדליקין ,סדר ההדלקה ,החייבים בהדלקה ,מקום ההדלקה ,שימוש באור הנרות ,סדר הדלקת הנרות] אזמרה לשמך ,תשפ"א

הכי איתמר  -חנוכה [פרסומי ניסא דנר-חנוכה ,חובת גברא בנר חנוכה ,תקנת ה"רואה מברך" ,האם כל שמונת הימים מצוה אחת,
ברכה בשליחות להדלקת הנר ,הדלקה מפני החשד ,הדלקה בבית הכנסת ,הדלקת נר חנוכה בערב שבת ,ברכת נר חנוכה ,נשים בהדלקת נר
חנוכה ובהלל ,עכו"ם בהדלקת נר חנוכה ,שהחיינו בחנוכה על היום או על המצוה ,האם שהחיינו צריך לברך עובר לעשייתן ,הנהגת
מהרש"ל לברך שהחיינו ביום ב' דחנוכה ,שהחיינו על עשיית נר חנוכה] [הרב איתמר טעפ שליט"א] הכי איתמר ,תש"פ (סג עמ')

שו"ת בהלכות חנוכה ['לכם' בנר חנוכה ,מדוע מברכים על הדלקת נרות בבית כנסת  -ברכה על מנהג ,האם יש מצוה שידלקו נרות חנוכה
יותר מחצי שעה ,האם אשה צריכה לעמוד ליד בעלה בזמן הדלקת נרות חנוכה] [הרב צבי ארי' פריעדמאן שליט"א] המאור (תצח) ,תשפ"א
(עמ' כב)

קונטרס שירת המועדים  -חנוכה [מצות נר חנוכה ,חובת גברא או בית ,כבתה אין זקוק לה ,מצות הדלקת נרות חנוכה ,הדלקה עושה
מצוה או הנחה ,חיוב אכסנאי בנר חנוכה ,חיוב נשים בנר חנוכה ,המחייב של אף הן היו באותו הנס ,נרות חנוכה האם הם חפצא דמצוה,
מהדרין בנר חנוכה ,מהדרין בנר חנוכה ,הידור מצוה בנר חנוכה הוא יותר משליש ,הידור בנר חנוכה ,הדלקת נר חנוכה מפני החשד ,הדלקה
בשעת הסכנה על שולחנו ,ברכת הרואה בער"ש ובשבת ,כבתה נ"ח בערב שבת ,שמנים ופתילות שאין מדליקים בהם ,מוכר כסותו בנר
חנוכה ושבת ,בשבת חנוכה האם מוכר כסותו ,הברכות במצות הדלקת נר חנוכה ,ברכת 'שעשה ניסים' ,קריאת הלל ,הלל בר"ח טבת,
הזכרת על הניסים בחנוכה ,שמן של נס ,הטומאה שטימאו היוונים את השמן ,ספק טומאה ברה"י בטומאה דרבנן] [הרב משה פישל
קרויזר שליט"א] שירת המועדים ,תש"פ (קמט עמ')

חנוכה במקדש:
האם האבות הדליקו נרות חנוכה? אספקלריא ,תשפ"א (עמ' תמו) אספקלריא ,תשפ"א (עמ' קפט)
צורת המנורה [קנים מעוגלים או אלכסוניים] עשר עטרות ,תשע"ח

האם היתה הדלקת נרות חנוכה בזמן המקדש? [טעם חנוכה במגילת תענית ,המקור להלל במגילה] [הרב משה מרדכי אייכנשטיין
שליט"א] ירחון האוצר (מח) ,תשפ"א (עמ' מא)

מצות הדלקה בנר מערבי במקדש שלא כבה

אורות הגבעה ,חנוכה תשע"ה

השווה והשונה במצות הדלקה במנורת המקדש ובנר חנוכה

הגר"א עוזר ,חנוכה תשע"ה

הדלקת המנורה במקדש [האם הדלקה היא עבודה ,שלהב עולה מאליה ,המצוה בהדלקת האש או הטבת הנרות היטב ,לאהרן ולא לזר
בגלל העבודה או בגלל מקומה של המנורה האסור בכניסה לזר ,הדליק זר בחוץ והוכנסה להיכל ,הדלקה ע"י קוף] [הרב אליהו גרינצייג
שליט"א] קרואי מועד-חנוכה ,תשע"ו (עמ' ז)

דיני השמן למנורה במקדש [האם דין השמן למנורה כדין השמן למנחה ,ממשקה ישראל ,מן המותר בפיך ,לא מאיסורי הנאה דכתותי
מיכתת שיעוריה ,האם שמן המנורה כדין קרבן ,מקדיש שמן בעל מום למנורה ,האם תקציב השמן בא מתרומת הלשכה ,ויקחו אליך ,או
ממותר נסכים ,שמן טמא פסול עצמי או איסור 'הכנסת' טמא למשכן ,סוגי השמן ,שמן גרגרים ,שמן שביעית ,האם צריך 'לשמה' ביצור
השמן ,הגדרת 'כתית' ,הגדרת 'זך'] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] קרואי מועד-חנוכה ,תשע"ו (עמ' טז)
מנורת זהב ללא גביעים האם היא כשרה? פניני מנחת חינוך ,תשפ"א
עצים על האש [הרב יהושע פסטרנק שליט"א] המאור (תצח) ,תשפ"א (עמ' מט)
בדברי הרמב"ם שהדלקת המנורה כשרה בחוץ פניני מנחת חינוך ,תשפ"א

חצי לוג לנר המנורה [מידת המנורה היתה ג' לוגין ומחצה ,מדוע לא היה כלי מתאים לכך ,מדוע לא הזכיר רבי במשנה את כלי מחצית
הלוג ככלי מידה למנורה] [הרב ישראל רובין שליט"א] המאור (תצח) ,תשפ"א (עמ' כה)

הקשר בין הדלקת נר חנוכה להדלקת נרות המקדש

הארה מוסרית-קובץ גיליונות ,תש"פ (עמ' כא)

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

מחיקת שם שנכתב באיסור

[כתיבת שטר בציון תאריך שנה ליוחנן כהן גדול לאל עליון] מגישי מנחה ,תש"פ

הקשר בין חנוכת בית המקדש לרפואת דוד המלך [מזמור שיר חנוכת הבית לדוד ,שועתי אליך ותרפאני] המאור ,תש"פ

היכן הדליקו את המנורה בבית המקדש?

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

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

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

מצות חנוכת המזבח לדורות [מצוה חד פעמית ולא תחול גם לעתיד לבוא ,לעתיד לבוא יהיה צורך בימי מילואים למקדש וגם לכהנים
הואיל ובטלה משיחתם ,האם חנוכת המזבח בתמיד של שחא היא מדין חנוכת המזבח ,או דין בקרבן התמיד ,התחדשות יומיומית ,איסור
להותיר מן המן עד בוקר ,מצוה לשעה או לדורות] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] קרואי מועד-חנוכה ,תשע"ו (עמ' כו)

מקום נתינת שמן בהדלקה במקדש

המאור ,תש"פ (עמ' נ)

תבנית מנורת המקדש ומצוות ההדלקה [האם יוצאים ידי חובה במקדש במנורה שאינה של זהב ,הדלקה בחצרות קדשך ,מנורה כנגד
ההיכל ,שלמה המלך עשה עשר מנורות] ירחון האוצר (י) תשע"ח (עמ' טו)
האיסור לעשות מנורה כמנורת המקדש [וטעם לשמונת ימי החנוכה] ירחון האוצר (יא) תשע"ח (עמ' עח)
מדוע בטלו היונים את קורבן התמיד? שיעורי הרב רוזנבלום ,מקץ תשע"ה
האם יוחנן כהן גדול אבי מתתיהו הוא הכה"ג שנעשה צדוקי? [ובמה קשור נס חנוכה לכך] האיחוד בחידוד ,תשע"ז
נר חנוכה במקדש לעתיד לבוא [חנוכה ופורים אינם בטלים] פניני איש ,תשפ"א

'והדליקו נרות בחצרות קודשך'
האם בהדלקה בחצר המקדש קיימו מצוות הדלקת נרות במקדש? [והדליקו נרות בחצרות קדשך ,הדלקה קודם הזמן והכנסה
למקדש בהגיע הזמן ,הצורך בשמן נוסף ,קו' הבית יוסף] [הגר"א גניחובסקי זצ"ל] המאור (תצח) ,תשפ"א (עמ' יד)
הדלקת נרות במקדש [קושיית בית יוסף] הרב אהכן שוורצר שליט"א-אוסף גיליונות ,תשפ"א (עמ' צה)

איך היה מותר בזמן הנס להדליק נר חנוכה בשבת ,הרי מן התורה אין מצוה כיון דלא היה שיעור?

ספר מעדני אשר  -חנוכה,

תשע"א

כיצד הדליקו בנר ראשון של חנוכה בימי מתתיהו שחל אותה שנה בשבת לדעת הב"י שהניחו פחות משיעור הדלקה? [הדלקה
בשבת בכמות פחותה היא חילול שבת] [הגר"א גניחובסקי זצ"ל] המאור (תצח) ,תשפ"א (עמ' ז)
הדלקת הנרות במקדש אחר הנס ,היכן? הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה זרע ברך ,תשע"ה תשפ"א

במנורת המקדש ,האם קיימו מצוה כשהדליקו רק נר אחד?

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

מדוע הדליקו את המנורה 'בחצרות קדשך' ולא בהיכל? דברי השירה-אוצר הפרשה ,תש"פ (עמ' כז)
האם הדליקו הכהנים נר חנוכה בבית המקדש בנוסף למנורת המקדש? דברי שי"ח ,תשע"ז

איך הדליקו את המנורה כשעדיין לא היה מזבח ,הרי המזבח מעכב את המנורה?

מעדני אשר ,תשע"ב

גיליון תורת רבותינו-קובץ

גיליונות ,תש"פ (עמ' כ)

האדמו"ר שיזכה בהדלקה המרכזית במקדש [ראש בית אב של יום המחר מדליק בבית המוקד נרות חנוכה ,הדלקת הכהן הגדול פתח
לשכתו] אז נדברו ,תשפ"א

'טמאו כל השמנים'
בדיני קדוש השמן למנורה ובביאור תי' הבית יוסף מ"ט קבעו ח' ימים בחנוכה

[הרב חיים יעקב פילץ שליט"א] אור מרדכי,

תשפ"א (עמ' לז)

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

עיון הפרשה ,תשפ"א (עמ' קסב) לג

תירוצים

נס השמן דחנוכה

[היסט וטומאה בכלי ובשמן] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] קרואי מועד-חנוכה ,תשע"ו (עמ' קנח)

מדוע היה צורך לנס הרי טומאה הותרה בציבור?

["חינוך" לא יתכן בטומאה ,מכשירי מצוה ,עשיית אינה דוחה טומאה] עמק הפרשה,

חנוכה תשע"ח

מדוע היה צורך בנס חנוכה ,הרי טומאה 'הותרה בציבור'?
מזבח שנפגם האם צריך 'חינוך' מחדש?

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

מגישי מנחה ,תש"פ

מדוע היה צורך בנס חנוכה ,הרי במקדש אין כלל 'טומאת משקין'? ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א
טומאת היסט בפך המן שנמצא בהיכל [הגר"ד פיינשטיין שליט"א] אהלי טהרות (מו) ,תשפ"א
כ"ה כסלו  -ראש השנה ל'פרושים' אז נדברו-אהלי טהרות (מו) ,תשפ"א
מדוע לא נטמא פך השמן באהל? [כיצד לא נטמא השמן מחמת המדליק ,טומאת המנורה] אהלי טהרות (מו) ,תשפ"א

נס פך השמן [מי היה הכהן הגדול שחתם בחותמו על פך השמן ,יעקב אבינו וחזרתו אחר פכים קטנים ,להשכיחם תורתך ,להשכיחם
תורתך ,תורה עם שכחה ,שמן הזית שהביאה היונה לנח ,השמן שהיה במקלו של יעקב אבינו-כי במקלי ,חביבות מצות נר חנוכה] [הרב
מרדכי הולצמן שליט"א] כליל תפארת (ה) ,תשפ"א (עמ' כו)

האם שמן הוא דבר המקבל טומאה? [שמן שנקרש] אהלי טהרות (מו) ,תשפ"א

מדוע היה צורך בנס מציאת פך השמן הטהור ,הרי ניתן היה לבטל את השמן טמא?

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

מדוע היה צורך בנס חנוכה ,הרי העזרה היתה רשות הרבים ו'ספק טומאה ברשות הרבים טהור'?

ספר מעדני אשר  -חנוכה,

תשע"א

מה הועילה מציאת הפך הטהור ,הרי המנורה היתה טמאה ותטמא את השמן?
האם היה מותר להדליק את המנורה חוץ לבית המקדש ואח''כ להכניסו?

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

מדוע היה צורך בנס חנוכה ,פך השמן נמצא בעזרה שהיא רה"ר ,וספק טומאה ברה"ר טהור? מעדני אשר ,תשע"ז

משקין בית מטבחיא דכן בנס חנוכה

ירחון האוצר (י) תשע"ח (עמ' מח)

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

מדוע המתינו שמונה ימים לשמן טהור [ארבעה ימים לביא שמן טהור וארבעה ימים חזור ,שבעה ימי טומאת מת ויום אחד לכתוש
זיתים בטהרה ,ולא סחטו שמן טהור בשיעור פחות מביצה ,ולא סחטו מזיתים שלא הביאו שליש] אהלי טהרות (לה) ,תשפ"א

שמונת הימים שמשו לבניית המזבח שחולל ותיקון כלי השרת ששמשו לע"ז [חילול המזבח אחר שעבדו עליו עבודה זרה ,באו
פריצים וחללוה ,האם אדם אוסר דבר שאינו שלו ,כלי השרת ,טומאת טהרות המקדש מחמת היוונים ,כיצד עכו"ם מטמא קודש :טומאת
מגע ,היסט ,אהל ,משמשי עבודה זרה .כיצד תקנו פסולים אלו ,כפיית עובדי עבודה זרה לבטלה ,בחפצים ובבניין ,הכשרת הכלים לקודש,
המנורה החדשה] אהלי טהרות (לה) ,תשפ"א

מנין שאסור להדליק בשמן טמא? [הקרבת טמא למזבח ,לימוד מ'עוון הקדשים'' ,תמיד' אפילו בטומאה ,הבשר אשר יגע בכל טמא לא
יאכל ,איסור הכנסת טומאה למקדש' ,משקה ישראל'' ,מן המותר בפיך'' ,הקריבהו נא לפחתך' ,תן לה מידתה ,מבטל דין מקום שריפתו,
קדשים טמיאם אינם נשרפים אלא ביום ,אין עושין מצוות חבילות חבילות ,אין איסור בכך אלא 'פסול'' ,המנורה הטהורה' ,מאין בתורה
שבכתב איסור כזה והוא מקבלת חכמים בתורה שבעל פה ולכן גדלה מעלת הנס] אהלי טהרות (לה) ,תשפ"א
אם נטמאו כל השמנים הרי גם לי היו שמנים לחביתין ולנסכי התמיד? צבא הלוי ,תשפ"א
מדוע לא ביטלו שמן טמא ברוב שמן טהור? [הגר"א גניחובסקי זצ"ל] קובץ גיליונות ,תשע"ט (עמ' נז)
מי היה הכהן הגדול שהטמין פך שמן חתום? [ומדוע עשה כן] שבילי פנחס ,תשע"ז

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

אי הזכרת נס פך השמן בתפילת על הניסים [המשגיח הגר"מ חדש זצ"ל]

בית מדרש ישיבת מיר ,תשפ"א

נס פך השמן  -חיזוק דברי סופרים פניני איש ,תשפ"א

כיצד השתמשו בשמן הנס בחנוכה ,הרי צריך 'שמן זית'?

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

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

נס פך השמן
תשפ"א

[המשך ,כיצד נטמא השמן בפך ,האם שמן הוא 'משקי בית מדבחיא דכן' ,איסור הדלקה בשמן טמא] אהלי טהרות (מז),

מדוע עושים 'זכר' רק לנס פח השמן ולא לשאר הניסים שנעשו במקדש?

מעדני אשר ,תשע"ה

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

מעדני אשר ,תשע"ד

נס פך השמן [מי היה הכהן הגדול שחתם בחותמו על פך השמן ,יעקב אבינו וחזרתו אחר פכים קטנים ,להשכיחם תורתך ,להשכיחם
תורתך ,תורה עם שכחה ,שמן הזית שהביאה היונה לנח ,השמן שהיה במקלו של יעקב אבינו-כי במקלי ,חביבות מצות נר חנוכה] [הרב
מרדכי הולצמן שליט"א] כליל תפארת (ה) ,תשפ"א (עמ' כו)

מדוע חוגגים את נס פך השמן ולא את נס ההצלה בקרב?

[הידיעה וההכרה בנס חשובה מעצם הנס] נחל אליהו-אוסף גיליונות ,תש"פ

(עמ' כא)
מדוע נס פח השמן מסמל יותר מכל את הנסים שקרו בימים ההם? שיעורי הרב רוזנבלום ,מקץ תשס"ח

פך השמן הטהור שמצאו החשמונאים ,הכיל שמן קרוש או שמן צלול? [שמן זית קרוש הנמכר כיום ,דומה למנורת בית המקדש,
האם יש מעלה בכך שיהיה דומה למנורת המקדש ,דעת מהר"ל מפראג שנר שעוה הוא אבוקה ,הדמיון בשעת ההדלקה בין שמן קרוש לבין
נר שעוה ,כמות שמן קרוש מול שמן נוזלי] [רבי נתן גוטליב שליט"א] קובץ תורני  -מה טובו אהליך יעקב (ו) ,תש"פ (עמ' רמו)

איך ייתכן שנתרבה השמן שבפח ,והלא אין הברכה מצויה בדבר המדוד?
איך השתמשו בשמן של הכה"ג בנס חנוכה ,הרי הוא נדחה?

מעדני אשר ,תשע"ב

פניני חשוקי חמד ,תשע"ט (עמ' כב)

פך השמן הטהור [ ענינו של סדר טהרות הסדר הארוך והמורכב בש"ס ,עם חומרות מרובות ויחודיות ,שניתן לוותר עליהן ולהישאר יהודי
כשר] קונטרס 'יום קטנות' -אז נדברו ,תש"פ

תקנת ימי חנוכה:
האם האבות הדליקו נרות חנוכה? [מצוות הקשורות לאירועים שטרם קרו ,מצה וקרבן פסח] אספקלריא ,תשפ"א (עמ' רג)
ימי החנוכה  -זכר לחביבותם של ישראל לקיים מצוות  -במשנתו של הגרש"ז ברוידא זצ"ל 'שם דרך' חנוכה ,תשפ"א
חג החנוכה  -ההכרה בהשגחת ה' בדרך הטבע כבדרך נס  -במשנתו של הגרש"ז ברוידא זצ"ל 'שם דרך' חנוכה ,תשפ"א
חנוכת בית חשמונאי נקבעה לדורות על שם שנצטערו בדבר הלכה  -במשנתו של הגרש"ז ברוידא זצ"ל 'שם דרך' חנוכה ,תשפ"א
קבעום ועשאום דימי חנוכה  -אמונת חכמים איתרי (ח) ,תשפ"א (עמ' ב)
מאי חנוכה? [דברי הב"ח ,מסירות ה נפש שנצרכה בגלל החולשה בעבודת המקדש ,להשתדל לא להגיע למצב כזה] בנתיבות ההלכה ,חנוכה
(עמ' קמ)
הטבע כולו נס [טעם נוסף לשמונת ימי חנוכה] אספקלריא ,תשפ"א (עמ' לד)
קונטרס "מאי חנוכה" אמרי עזר ,תשע"ט ( 18עמ)

יסוד מצוות חנוכה

[מעשה ההדלקה או פרסום הנס ,האיס ור לכבות נר של אדם אחר ,נר לכל אחד ואחד ,הדלקה בפתח החצר] טעמא

דאורייתא ,תשפ"א
עניני חנוכה ורמזי אור ונרות זרע שמשון ,תשפ"א
ימי החנוכה אינם בטלים לעולם בית מדרש גבוה לכהנים ,תשפ"ב

בעת הדלקת נרות מתגלה אורו של משיח בית מדרש גבוה לכהנים ,תשפ"ב

חנוכה תקנת חכמים כמו תקנת נביאים [ומקרא מגילה ,חיוב נשים בתקנות נביאים ,תוקף תקנות אנשי כנסת הגדולה מכך שהיו
נביאים ,מיעוטם היו נביאים ורובם חכמים ,תקנה קבועה של חכמים ומדוע אינה באיסור בל תוסיף על המצוות ,זכר לנס הוא דאורייתא,
האם היתה מסורת בעל פה ממשה ואהרן עד ימי חשמונאים] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] קרואי מועד-חנוכה ,תשע"ו (עמ' ל)

חנוכה  -ההכרה בהשגחת ה' בזמן הגלות [המועדים שקבעו חז"ל ,משמעותם והוראתם הנצחית ,המועדים שקבעה התורה זכר ליציאת
מצרים  -לקבוע האמונה בחידוש העולם ובהשגחת הבורא על עולמינו ,ישועת הפורים  -השתלשלות הנס באופן טבעי ע"י אנשים רשעים,
מהות חג הפורים  -נדבך נוסף בהוראת האמונה בהשגחת הקב"ה ,הלימוד המיוחד המתגלה בימי החנוכה] [הגרש"ז ברוידא זצ"ל] שם
דרך  -חנוכה ,תשפ"ב (עמ' כא)

נס חנוכה  -לא ניתן להיכתב [אסתר סוף הנהגת הניסים הגלויים ,תחילת שחר התגלות ההנהגה המסתתרת ,דרכי ההשגחה של הקב"ה
בבריאה  -מכח מתן תורה בסיני ובפורים ,בפורים 'נכתבה' ונקבעה ההנהגה שמכוחה היתה הארת ההשגחה בחנוכה ,קביעת חנוכה על נס
פך השמן 'זכר עשה לנפלאותיו' לנצחון על היוונים ,בתפילת על הניסים לא הוזכר פך השמן  -עיקר ההודאה על ניצחון המלחמה ,נר חנוכה
או הלל מה עדיף] [הגרש"ז ברוידא זצ"ל] שם דרך  -חנוכה ,תשפ"ב (עמ' לט)

החובה והזכות להודות ולהלל לקב"ה ומעלת התורה העולה על חיוב זה [עומק החובה להלל ולהודות לקב"ה על כל טיפת חסד
שגומל עמנו ,גודל המעלה לנברא שזוכה להלל ולהודות לקב"ה ,דוד המלך נענש באמרו  -זמירות היו לי חוקיך  -מעלת התורה גבוהה יותר
ממעלת שירים וזמירות לה' ,תהילים] [הגרש"ז ברוידא זצ"ל] שם דרך  -חנוכה ,תשפ"ב (עמ' מז)

חנוכת בית חשמונאי נקבעה לדורות בגלל שנעשתה בצער [זכור ה' לדוד את כל ענותו  -את צער עמלו בתורה ,מסירות נפל לבנין בית
המקדש ,מעלת לימוד התורה ממי שנצטער עליה ,טיכוס העצה למציאת המקרא לנתוץ את המזבח מכלל הצער בחנוכת הבית] [הגרש"ז
ברוידא זצ"ל] שם דרך  -חנוכה ,תשפ"ב (עמ' נג)

ימי החנוכה  -זכר לגודל חביבותם של ישראל לקיים המצוות [נס פך השמן ושמונה ימים  -נצחון אור התורה שאין בו דבר טבעי ,הלל
בחנוכה ולא בפורים ,משום כבודו של אהרן הכהן  -זכה שבניו ידליקו נרות חנוכה ,הדלקת נרות חנכה  -כהדלקת הנרות בבית המקדש,
חנוכת הבית בימי בית חשמונאי ,חינוך המנורה בבית המקדש בלוג שמן ,עונש החשמונאים 'עברו על צוואת הזקן' ,חוקי רצונך  -גזירות
מלך שהסתיר טעמם מעמו] [הגרש"ז ברוידא זצ"ל] שם דרך  -חנוכה ,תשפ"ב (עמ' סג)
גדר חיוב נר חנוכה [הגרש"ז ברוידא זצ"ל] שם דרך  -חנוכה ,תשפ"ב (עמ' קמג)
הערות בסוגיית "מאי חנוכה"  -מגיליונות הש"ס של הגרש"ז ברוידא זצ"ל 'שם דרך' חנוכה ,תשפ"א

חנוכה מן המקרא מניין [שיקום בית המקדש בימי חזקיהו ,הזאת הדם על המזוזות בחנוכת בית המקדש השלישי ,הסופגניה מנחת
מתתיהו] ירחון האוצר ,תשע"ח (עמ' נד)

מדוע תיקנו חכמים את חג החנוכה ,ולא חששו לקנאה מאומות העולם?
מקור דברי הרמב"ם שהיונים "פשטו ידם בממונם" של ישראל

מעדני אשר ,תשע"ג

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

אספקלריא

[פולמוס] ,תשע"ט (עמ' קעט)
מדוע כתב הרמב"ם בספרו ההלכתי את השתלשלות סיפור נס חנוכה? שיעורי ליל שבת ,תשע"ח

מדוע בשנה של הנס לא קבעו ימי חנוכה ליום טוב ,אלא לשנה אחרת?

מעדני אשר ,תשע"ב מתורת המשגיח הגר"מ חדש זצ"ל אור

עולם חנוכה (עמ' עא)
מוסיף והולך  -בכל השנה [חשיבות ההתמדה ,בלימוד התורה ,שלך גדולה משלהם] מפיהם ,חנוכה תשע"ח (עמ' כד)
סגולת ימי החנוכה  -להיות מוסיף והולך ב"עשה טוב" [מקצת מן האור דוחה הרבה מן החושך] מתוקים מדבש ,תשפ"א

אם יבוא משיח באמצע ימי החנוכה ,האם יעברו להדליק בסדר של פוחת והולך כדברי ב"ש? [האם יחול חנוכה גם בימות
המשיח ,האם לבית שמאי פוחת והולך רק אם התחיל כבר ביום הראשון כך] [הרב אברהם יהודה הכהן רבינוביץ שליט"א] ירחון האוצר
(מז) ,תשפ"א (עמ' לב)

טעה בסדר הנרות באמצע חנוכה [אם יבוא משיח בחנוכה האם יעברו להדליק כית שמאי ,האם ינהג חנוכה בימות המשיח] [הרב
אברהם יהודה רבינוביץ שליט"א] המאור (תצח) ,תשפ"א (עמ' לד)

קושיית הבית יוסף מדוע נחשב היום הראשון לנס

עומק הפשט ,תשע"ז בנתיבות ההלכה ,חנוכה (עמ' מ)

איך היה מותר לחכמים לתקן את חג החנוכה  -הרי יש איסור 'בל תוסיף'?

מעדני אשר ,תשע"ג

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

תירוץ מהראי"ל צינץ על קושיית הבית יוסף לח' ימי החנוכה

פניני חשוקי חמד ,תשע"ט (עמ' לז)

ה' סילק את הבחירה מהיוונים בהיותם בהיכל פניני חשוקי חמד ,תשע"ט (עמ' לח).
רבים ביד מעטים  -ניצחון 'יש לי כל' על 'יש לי רב' [ה'ישוב' של יעקב מול ה'תוהו' של עשו ,חובת האדם בעולמו ,הגדול מצרף לעומת
הקטן הקטוע ,לעתיד לבוא  -אז אגמור בשיר מזמור חנוכה המזבח] חשבתי דרכי במשנתו של הגר"מ משה שפירא זצ"ל-אוסף גיליונות ,תש"פ
(עמ' ו)
פרסום הנס  -באיכות ולא בכמות [עדות לכל באי עולם] נחל אליהו-אוסף גיליונות ,תש"פ (עמ' כ)
שני דיני הדלקה משום פרסומי ניסא וזכרון הנס [בעיר שרובה גוים ,הדר לבדו] עטרת המועדים-הגר"ע מדלוב שליט"א ,תשפ"ב
מצות חנוכה  -פרסומי ניסא [הרב שלמה מינצברג שליט"א] כליל תפארת (ה) ,תשפ"א (עמ' יב)

פרסומי ניסא מול מעלת תדיר

אספקלריא ,תשפ"א (עמ' רמח)

המיוחד בניסים שנתקן בהם 'פרסום הנס' [נר חנוכה ,קריאת המגילה בפורים וארבע כוסות בליל הסדר ,נסים הנמצאים בסכנת
הכחדה ,הקשר ליוסף הצדיק ,אברך ונתון' ,אברך' ניהול חיים רוחניים נגד הסיכויים] גל עיני-אוסף גיליונות ,תש"פ (עמ' נב)

החיים לאור ריח הנר והבשמים [מדוע הוזכר ב'על הניסים' נס ההצלה בקרב ולא נס פך השמן ,מדוע מציינת התורה את הגמלים נושאי
הבשמים שליוו את יוסף ברדתו מצרימה ,תפילת 'מודים' על ניסך שבכל יום על הניסים הנסתרים השזורים בחיי היום יום ,נס פך השמן
הוא ה'בשמים' התזכורת הנכונה להסתכלות על מאורעות החיים ,משמעות הסביבון המסתובב מלמעלה] מתוקים מדבש ילקוט לקח טוב-
אוסף גיליונות ,תש"פ (עמ' כד)

נר חנוכה ומצוות צדקה [עוסק במצווה]

האם חייב אדם לתת צדקה לעני בזמן שהוא מדליק נרות חנוכה? [עוסק במצוה פטור מן המצוה ,עוסק במצוה דרבנן האם פטור
ממצוה דאורייתא ,עוסק במצות קבורת המת ,ספק מצוה מול מצוה ודאית ,מצוה דרבנן היום או מצוה דאורייתא מחר] עשר עטרות,
תש"פ
האם פטור מצדקה לעני בשעת הדלקת נר חנוכה [הנאה מנר חנוכה] צבא הלוי-אוסף גיליונות ,תש"פ (עמ' לח)

מנהג איסוף מעות חנוכה ללומדי תורה [ויזרח ל"ו השמש  -פרשת וישלח רמז לנרות חנוכה ,גיד הנשה רמז לתומכי תורה ,תומך תורה
בשמים ידע גם להרביץ תורה ולתרץ רמב"ם] אספקלריא ,תשפ"א (עמ' קמב)

על הקשר בין פרשת וישלח לנרות חנוכה [מדוע הביא השאילתות הלכות חנוכה בפרשת וישלח ,הספד על פטירת יעקב אבינו בימי
חנוכה ,פכים קטנים ופך השמן של כהן גדול ,ההבל בין שור של ישראל לשר של גוי ,השפעת הבעלות הקניינית על הזהות החומרית של
החפץ ,ועל בעל החיים נשוא הקניין] מלאכת מחשבת ,תשפ"ב

העוסק במצוה בזמן הדלקת נרות חנוכה  -האם ישלח שליח להדליק עבורו? [הסועד חולה בחנוכה ,יכול להדליק נרות בזמן ע"י
שליח ,או מאוחר בעצמו .מצוה בו יותר מבשלוחו או מצוה בזמנה ,העוסק במצוה אחת אם יכול לקיים מצוה אחרת על ידי שליח והאם
יכול לברך על המצוה שעושה בזמן שהוא פטור ממנה ,העוסק במצוה ,האם המצוה השניה היא כ'רשות' ,כשאפשר לקיים שניהם ,כהנים
בבית המקדש האם פטורים מתפילין שהניחו קודם עבודתם ,קריאת שמע ,מדוע יעקב לא קרא קריאת שמע עד פגישתו עם יוסף ,היה
עוסק במצוה בציווי הקב"ה לרדת מצרים ,ומשהגיע למצרים קרא קריאת שמע מיד ,יוסף קרא קודם לכן ,אם מינה שליח להדלקת נר
חנוכה קודם שטיפל בחולה קיים מצוה ,אך גם אחר כך אם המצוה נעשית ע"י שליחו קיים מצוה] מעדני כהן ,תש"פ

מדליק נר חנוכה האם פטור לתת צדקה לעני ,מצווה דרבנן האם נחשבת דאורייתא מכוח 'לא תסור' [העוסק בקבורת המת האם
הוא פטור ממצווה דאורייתא] [עוסק במצווה מדרבנן האם פטור ממצווה דאורייתא ,השבת אבדה על פי עדים היא מצוה דאורייתא ,השבת
אבדה על פי סימנים היא דרבנן ,במודר הנאה ,עוסק במצוה ופוטר עצמו ממצוה שקבוע לה זמן ,העוסק בספק מצה האם חייב בודאי
מצוה] עשר עטרות ,תשפ"א

חנוכה בשנת השמיטה:
שמיטה  -גיזום ענפים לצורך נר חנוכה בשנת השמיטה לענין הלכה ,תשפ"ב
שמיטה  -שמן שביעית להדלקת נר חנוכה לענין הלכה ,תשפ"ב
שיירי שמן שטיגנו בהם מאכלי שביעית בחנוכה בשנת השמיטה לענין הלכה ,תשפ"ב
נר חנוכה בשמן של שביעית מעדני כהן תשפ"ב

השמן והנר:
בעלות ['לכם']:

הדליק בטעות בחנוכיית חברו

דפי עיון ,חנוכה תשע"ד (עמ' יא) מכתלי בית הדין ,תשע"ח

הדלקת נרות חנוכה בשמן גזול [בחור ישיבה ששהה בבידוד ,ובקבוק השמן שלו היה תחת המיטה ,ונטל משמן של חברו ,ואח"כ ביקש
רשותו והרשה לו ,מצוה הבאה בעבירה ,גזילה בשוגג ,האם השבת הגזילה עוקרת למפרע את הגזילה ,האם השמן הוא חפצא של מצוה,
ניחא ליה לאיניש למיעבד מצוה בממוניה ,גזל בסכום קטן שיש אומדנא שהבעלים אינו מקפיד] שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א ,תשפ"א

מצוה הבאה בעבירה בנר חנוכה [דימוי לבן ממזר וקיום פריה ורביה ,סכך גזול בסוכות ,הדליק נר חנוכה של חברו ללא רשות ,כיבה נר
חנוכה של חברו תוך הזמן והדליקם לעצמו] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] קרואי מועד-חנוכה ,תשע"ו (עמ' קיא)

טעה ובירך על נר חנוכה של אחר [דימוי לפתח ספר תורה וברך עליו בפרשה אחרת ,שחייב לברך שוב ,ברכת המצוות וברכת הנהנין]
[הרב אליהו גרינצייג שליט"א] קרואי מועד-חנוכה ,תשע"ו (עמ' רמד)

להוציא שמן של ראובן ,ולהניחו על פתח ביתו בחנוכה?

פניני חשוקי חמד ,תשע"ט (עמ' ה)

'שלו' בשמן של נר חנוכה [קנה שמן והדליק עבור חברו ,שליח שהדליק בשליחות חברו בשמן של הבעלים ,הקצה שמן עבור חברו
והדליק נר חנוכה] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] קרואי מועד -חנוכה ,תשע"ו (עמ' קעד)

דין 'לכם' בשמן נר חנוכה  -הגאון רבי שלמה זעפרני שליט"א [שכנים שהחליפו בטעות וכל אחד הדליק את חנוכיית חברו ,ניחא
ליה לאיניש ,הקנאה ,קיום מצוה ללא רשות] איתרי (ד) ,תש"פ

בעלות על השמן והנר בנרות חנוכה

[האם יש דין 'לכם' ,ברכה על נר חנוכה או להדליק ,אכסנאי] תורה והוראה ,תשע"ו שמעתא

עמיקתא ,תשע"ח

הדלקה בשמן שלא הופרש ממנו מעשר ראשון ומעשר שני ['לכם' בנר חנוכה ,דין ממון בנר חנוכה ,האם יוצא בשמן של הפקר ,אשה
המדליקה בבית האם צריכה לזכות קודם בשמן ,אכסנאי ,שביתת כלים לבית שמאי ,הפקרת השמן אחר ההדלקה] פניני הלכה חידושי
הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר-אוסף גיליונות ,תש"פ (עמ' נט)

לכבות נר חנוכה שדלק כשיעור ,כדי לקיים הדלקה בעצמו

[ניחא ליה לאיניש למעבד מצוה בממוניה] מחמדי התורה ,חנוכה תשע"ג

מחמדי התורה ,תשע"ח

התערבו נרות חנוכה שלו עם של חברו ,האם יצא ידי חובה בהדלקתם? ['לכם' בנר חנוכה ,ביטול ברוב באיסורים ,בממון ,איסור
שהתבטל בהיתר של חברו ,היתר שימוש אם חשיב 'לכם' ,רשות שימוש תחליף לקנין] שמעתא עמיקתא ,תש"פ

הדליק נר בחנוכיה שיש ספק אם היא שלו? [המדליק בשמן שאינו שלו ,המדליק במנורת חבירו בלא רשותו ,עבירה בשוגג ,מצוה
הבאה בעבירה .אומדנא שהקנה לו השמן ,כשיש לאדם ספק אם קיים מצות הדלקת נרות חנוכה ,עליו לשוב ולהדליק מספק ,האם יברך,
בעלות על השמן ,פרסום הנס] שיעורי ליל שישי-ברכת יצחק ,תש"פ

כשרות השמן:

שמן זית דומיא דמנורה [ראוי לאכילה ,בכבישה קרה ,נסחט מן הזית ולא מגרעין הזית] פניני אי"ש ,תשפ"א

הדלקת נר חנוכה משמן למאור או משמן הראוי לאכילה? [קדושת שמן למנורה ,הדלקת המנורה מחוץ לעזרה' ,ממשקה ישראל'
בקרבנו של אדם הראשון] ירחון האוצר (לו) ,תש"פ (עמ' סג)
האם יש מעלה בשמן זית לנר חנוכה? [הרב ישראל סיתהון שליט"א] ירחון האוצר (מז) ,תשפ"א (עמ' עא)

אין הידור להדליק בחנוכה

בשמן זית ואין הדלקתם זכר לנס פך השמן [הרב בנימין יצחק הלוי שליט"א] ירחון האוצר (מז) ,תשפ"א

(עמ' עד)

פתילות ושמנים שמדליקין בהם בחנוכה  -מהר"ם שפירא זצ"ל מלובלין

המאור (תצח) ,תשפ"א (עמ' ה)

האם ראוי להחליף את הפתילות בכל יום? שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א ,תשפ"א

עירב מעט משאר השמנים ברוב שמן זית ,האם יש כאן 'ביטול ברוב' ומקיים בזה מצות הדלקה מן המובחר? [עירב שמן זית
למאור עם שמן זית לאכילה ,או שמן קנולה בשמן זית ,שמן קרוש המכיל עשרה אחוזים פראפין ,ביטול ברוב האם נותן למיעוט את דיני
הרוב ,נתערבו ציציות שלא לשמה עם ציציות שלא לשמה ,שו"ת העונג יום טוב] שיעורי ליל שישי-הגרב"מ זילברברג שליט"א ,תש"פ
ברכת השמן [הרב גרשון גולד] מנורה בדרום (יח) ,תשפ"א (עמ' רה)

נר חנוכה בבשר בחלב [בישל חמאה בסיר בשרי בן יומו האם יכול להדליק בו נר חנוכה ,הנאה מנר חנוכה ,הנאה משריפת עיר הנידחת
בפטור פרוטה דרב יוסף ,האם פטור מצדקה לעני בשעת הדלקת נר חנוכה] צבא הלוי-אוסף גיליונות ,תש"פ (עמ' לח)

בישול בהדלקת נר חנוכה בשומן או חלב באיסור בשר וחלב

אוצרות אורייתא ,תשע"ט

האם לפעמים מותר לבשל בשר בחלב? [אדם בישל חמאה בקדירה בשרית בת יומא ,ונאסרה החמאה  -האם מותר להדליק בה נר
לאורה ,נר לחנוכה ,בישול אחר בישול ,בישול להדלקת נר חנוכה שאין בו הנאה ,מצוות לאו להנות נתנו] ברורים בהלכה ,תש"פ

האם מותר להדליק נר חנוכה בבשר בחלב?

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

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

הדלקת נרות מחלב שמעורב בו חלב לא כשר

א גליציענר שטיקל ,מקץ תשע"ה

הדליק נר חנוכה ונודע לו שנפל עכבר קודם לשמן? [מאוס ,ברכה לבטלה] דרישה וחקירה ,תש"פ
נר חנוכה העשוי מחלב של פרה מהודו שעבדו לה עבודה זרה דרישה וחקירה ,תש"פ
הדלקת נר חנוכה בשמן של שביעית [גדרי היתר 'סיכה' ו'הדלקת הנר'] [הגרב"ד פוברסקי שליט"א] קובץ תורני  -מה טובו אהליך יעקב
(ו) ,תש"פ (עמ' קיז)

האם מותר להדליק נר חנוכה משמן של שביעית?

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

בישול בהדלקת נר חנוכה בשומן או חלב באיסור בשר וחלב

אוצרות אורייתא ,תשע"ט

הדלקת נר חנוכה בשמן מיוחד בשנותיו האחרונות של הגרי"ש אלישיב זצ"ל [ראוי לאכילה ולא שמן למאור ,כבישה קרה ולא
מבושל ,שמן מפרי הזית ולא מטחינת גרעין הזית ,לא מועיל ביטול ברוב ,דרגות הידור במנורה ודרגות הידור בשמן] פניני אי"ש ,תשפ"ב

מדוע אסור להדליק בשמן פסול מחשש שמא יכבה הרי אין גוזרין גזירות בדרבנן?

מעדני אשר ,תשע"ג

הדלקה בשמן הקדוש בקדושת שביעית [איסור הפסד פירות שביעית ,היתר הדלקת בשמן שביעית לצורך הנאה שאינה הפסד ,איסור
הדלקת נרות חנוכה בשמן שביעית ,בשל איסור הנאה מנר חנוכה ,הנאה של מצווה ,מצוות לאו ליהנות נתנו ,הנאה אגבית מנר חנוכה
מותרת ,הליכה בבית לאור נר חנוכה] מאור השבת ,תשע"ז

שמן של איסור הנאה או תרומה טמאה

[הרב אליהו גרינצייג שליט"א] קרואי מועד-חנוכה ,תשע"ו (עמ' קעח)

הדלקת נר חנוכה באיסור הנאה [חמאה שנתבשלה בסיר בשרי ,מצוות לאו ליהנות נתנו] בנתיבות הלכה (עמ' )38

שמנים ופתילות הפסולים בנר שבת בנר חנוכה  -ודין אסור להשתמש לאורה

[הגרש"ז ברוידא זצ"ל] שם דרך  -חנוכה ,תשפ"ב

(עמ' קי)

מי שאין לו רק שמנים ופתילות פסולים  -האם עדיף שידליק לפחות באלו או עדיף שלא ידליק כלל?
הדליק נר חנוכה ונודע לו שנפל עכבר קודם לשמן? [מאוס ,ברכה לבטלה] דרישה וחקירה ,תש"פ
נר חנוכה העשוי מחלב של פרה מהודו שעבדו לה עבודה זרה דרישה וחקירה ,תש"פ

שמן תרומה [טמאה]:

הדלקה בשמן תרומה טמאה שדינו להישרף

אורות הגבעה ,חנוכה תשע"ה

מעדני אשר ,תשע"ג

כהן שהדליק נרות חנוכה בשמן תרומה ,האם יכול ישראל לקחת אש מהשמש? [הגאון רבי לוי הכהן רבינוביץ זצ"ל] קובץ תורני -
מה טובו אהליך יעקב (ו) ,תש"פ (עמ' סט)

נרות חנוכה בשמן של תרומה טמאה

פניני חשוקי חמד ,תשע"ט (עמ' כו)

סוגי שמן:

הדלקת נרות חנוכה משמן רפואי לאוזניים

פניני חשוקי חמד ,תשע"ט (עמ' מג)

כהן שקיבל שמן תרומה ושמן חולין הראוי למאכל באיזה מהם ידליק? [שמן למאור שניתן על תנאי שידליקו בו ,שינוי מדעת הנותן
גזל ,האם הישראל הוא בעלים על השמן ל התנות את השימוש בו ,יש לישראל טובת הנאה ,לכהן גם אין בעלות על השמן לקדש בו אשה,
לקדש בת כהן היכולה להדליק בשמן נר חנוכה ,האם ידליק באחד מהם את נר העיקר ובשני את נר ההידור] פניני הלכה חידושי הלכה
מראשי חבורות בישיבת מיר-אוסף גיליונות ,תש"פ (עמ' סב)

הדלקת נר חנוכה בשמן קרוש ,האם מעלתו כשמן נוזלי?

פניני חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' ל)

פך השמן הטהור שמצאו החשמונאים ,הכיל שמן קרוש או שמן צלול? [שמן זית קרוש הנמכר כיום ,דומה למנורת בית המקדש,
האם יש מעלה בכך שיהיה דומה למנורת המקדש ,דעת מהר"ל מפראג שנר שעוה הוא אבוקה ,הדמיון בשעת ההדלקה בין שמן קרוש לבין
נר שעוה ,כמות שמן קרוש מול שמן נוזלי] [רבי נתן גוטליב שליט"א] קובץ תורני  -מה טובו אהליך יעקב (ו) ,תש"פ (עמ' רמו)

סוגי שמן זית לענין הדלקת נר חנוכה

[שמן שביעית ,שמן שריפה ,שמן מאוס ,שמן למאור ,שמן זית זך ,שמן קרוש] נתיבים לכשרות (,)5

תשפ
במה מדליקין? [שמן זית והידוריו ,פתיל צף המצופה שעוה ,שמן זית שהונח תחת המיטה] שיעורי הגרב"מ זילברברג שליט"א ,תש"פ

פתיל צף המצופה בשעוה  -האם כשר למצוה מן המובחר לנר חנוכה? [הרב חיים ישראל זאב דייטש שליט"א]

כליל תפארת (ה),

תשפ"א (עמ' כג)

ההידורים במצות נר חנוכה [פתילות מצופות שעוה ,עשיית פתילות מחוטי ציציות שבלו ,סיפורים קצרים ויפים בעניני חג החנוכה]
אספקלריא ,תשפ"א (עמ' שא)

האם מקיימים הידור הדלקה בשמן זית כשמדליק בתפילות המרוחות בשעווה? [פתיל צף] [הרב ישראל דב שפירא שליט"א]
מדושני עונג ,תש"פ (עמ' שכב)

שמן זית מהודר לחנוכה [ולנרות שבת ,שמן העשוי מגרעיני הזית או מעורב בגרעיני הזית ,ביטול ברוב ,וסדר הדרגות בסוגי השמן זית
בקצרה .כתית כבישה קרה %100טבעי ,זך  -מזוכך ,מבושל ראוי למאכל ,גפת ראוי למאכל '' -שמן למאור ראוי למאכל '',גפת שראוי קצת
לאכילה ''שמן למאור'' ,גפת שאינו ראוי כלל לאכילה .ויש חולקים שגם שמן שאינו ראוי כשר לכתחילה ,קרוש :נחלקו האם שמן קרוש
מהודר לנר חנוכה] עומק הפשט ,תשע"ט
לטרוח ולנסוע לעיר אחרת כדי לקיים מצוה ]לטרוח להביא שמן לנרות חנוכה] פניני חשוקי חמד ,תשע"ט (עמ' כב)

הדלקה בשמן זית [למאור או למאכל] או נר שעוה?

תורה והוראה ,חנוכה תשע"ה

שיטת הגריש"א להדר בשמן זית למאכל [הרב שלמה לוי שליט"א] מנורה בדרום (יח) ,תשפ"א (עמ' טו)

האם יש הידור להדליק בחנוכה בשמן הראוי להדלקה בבית המקדש?

נר יששכר ,תשע"ז

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

המדליק נרות בביתו ,האם יוכל לכבותם תוך חצי שעה?

פניני הלכה חידושי הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר-אוסף גיליונות ,תש"פ

(עמ' סד)
נרות חנוכה [ילדים המדליקים בנרות הכבים תוך חצי שעה] בירור הלכה ,תש"פ

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

פניני הלכה חידושי הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר-אוסף

גיליונות ,תש"פ (עמ' סו)

הערות בהלכות חנוכה [הדלקת השמש בערב שבת ,תורת כלי לנרות חנוכה ,נידונים בשמן המצוי בזמנינו ,לכם  -בנרות חנוכה ,הנוהגים
להדליק בצאת הכוכבים אם יתפלל ערבית קודם ,שיעור 'עד שתכלה רגל מן השוק' ,אינו יכול להדליק בזמן ,למעלה מכ' אמה ,אם מחויב
אדם לקנות בית פחות מכ' אמה ,הדליק בתוך ביתו שלא בשעת הסכנה ,בסיס לאיסור ולהיתר בנרות חנוכה ,העמדת המנורה בבית הכנסת]
אספקלריא ,תש"פ (עמ' עה)
טעה והדליק ב' נרות בליל ג' דחנוכה [לחנוכיה חדשה או לכבוד היום] אוסף גליונות ישיבת מיר ,תשע"ח (עמ' כג)

מי שרוצה לנהוג בהדלקת נרות כבית שמאי ,דביום הראשון מדליק שמונה ואח''כ פוחת האם מותר?
קיבל הזמנה לנסיעה מיד לאחר שהדליק נרות חנוכה ,האם יכול לכבותם?

מעדני אשר ,תשע"ג

פניני חשוקי חמד ,תשע"ט (עמ' ו)

הכין נרות שעוה להדלקה והזדמן לו שמן זית [קודם הברכה או אחריה ,שמן מהודר ושמן רגיל] הגר"א גניחובסקי ,תש"פ

לחלק את כמות השמן בחנוכה לכל הימים או להדליק בכשרות בראשון? [תקיעת שופר לחולים או י' קולות בכל מחלקה או
שלושים קולו ת בכמה מחלקות שיכול ,קדימה בספק מצוה דרבים לודאי מצוה דמעטים ,עיר שקבלה הקצבת שמן לחנוכה ואין בה כשי
שיעור הדלקה לכולם ,האם ידליקו כולם בשווה בכמות קטנה ,או ידליקו רק חלקם הדלקה כשיעור חצי שעה ,חטא בשביל שיזכה חברך,
ספק בכעין זה ביבום ,יכול לקנות עשר מזוזות ספק כשרות או ה' מזוזות כשרות[ ],הרב יוסף מאיר יפרח שליט"א] בין המשפתים (א)
תש"פ (עמ' פג)
שכח להדליק נר אחד בחנוכה ונזכר אחר כך [הרב אוריאל בנר שליט"א] ירחון האוצר (מז) ,תשפ"א (עמ' מה)

בשעת ההדלקה לא היה די שמן בנר והוסיף שמן לא יצא [השלים לשיעור או נתן שיעור שלם ,בהדלקת נר חנוכה יוצא ידי חובה ע"י
פתילה ,הנותן שמן בנר חייב משום מבעיר ,גרם כיבוי אסור לכו"ע ,קודם שנתן שמן בנר כבר היה בו שמן שידלק עד מוצאי שבת ,הנותן
שמן בנר הוא תולדת מבעיר ,תולדות במלאכות שבת ,בעגלה ערופה ,ובהדלקת נרות ,מוסיף שמן בנר לגבי הדלקת נרות שבת] שיעורי הגר"א
גרבוז שליט"א-אוצר הפרשה ,תשפ"א (עמ' טו)

כמות השמן לנר חנוכה

['כמו' חצי שעה' ,כמו' שש שעות בהמתנה בין בשר לחלב ,בשל סופרים הלך אחר המקל ,פרסום הנס] ותתענג

בדשן ,תש"פ

הדלקת נר חנוכה בשמן זית למאור [הקריבהו נא לפחתך ,ניסוך ביין או מים מגולים שיש לחוש בהם לארס נחש ,קידוש בשבת על יין
מגולה ,שמן שנפל לתוכו עכבר ,בדיעבד ,שימוש בשמן שאינו ראוי לאכילה] ותתענג בדשן ,תש"פ

האם יש חיוב להחליף את הפתילות בחנוכה כל לילה משום 'מעלין בקודש'?

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

מעלין בקודש אליבא דב"ש ,מתי ראשון עדיף ומתי אחרון חביב? [הרב יעקב אמסעל שליט"א] המאור (תצח) ,תשפ"א (עמ' טו)
מעלין בקודש ופרי החג טעמא דאורייתא ,תשפ"א

מי שיש לו שמן ולחברו אין כלל האם חייב לוותר על ההידור ולתת לחברו?

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

מי שהכין את המנורה עם נרות שעוה ונזדמן לו שמן זית האם צריך להחליפם?
ברך על הנרות וראה שאין שמן בבזיכי החנוכיה הגר"א גניחובסקי זצ"ל ,תשפ"א

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

האם יש הידור מצוה להניח שמן שידלק יותר מחצי שיעור?
האם יש ענין לעשות נרות ארוכות?

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

המבזבז [במצוות] אל יבזבז יותר מחומש [מדוע כתוב 'עשר תעשרנו' ולא כתוב 'חומש' ,האם יש מצוות עשה שמותר להוציא עליהם
יותר ,לישא בת תלמיד חכם ,כיצד הלל הזקן שילם חצי משכרו היומי לתלמוד תורה ,בנר חנוכה הדין שמוכר אפילו כסותו לקיום המצווה]
מעדני אשר ,תשע"ו
מי שיש לו נרות חנוכה שחייבים להדליק מדינא ואין לו לנירות ההידור האם חייב למכור כסותו? מעדני אשר ,תשפ"א
מדוע על מצוות נר חנוכה מוכר כסותו הרי אסור לבזבז על מצות עשה יותר מחומש נכסיו? מעדני אשר ,תשפ"א

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

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

חשמל  -בתורת נר [שבת ,הבדלה ,חנוכה ,נר נשמה ,בדיקת חמץ ,האם צריך נר ממש ,והאם צריך אש ,מעשה הדלקה ע"י המדליק,
הדלקת נורה הדולקת באמצעות רשת החשמל או מצבר ,הדלקת חשמל  -מעשה הבערה בידים או ב"גרמא" בעלמא ,קיום מצוות בגרמא,
להדליק נר לכבוד שבת או נר דלוק לכבוד שבת ,נורה פלואורסנטית ,ברכת בורא מאורי האש בהבדלה על אור החשמל ,שלהבת ,אבוקה ,נר
הנמצא בתוך אספקלריא ,ברכה על נר שבת והבדלה מחשמל המיוצר על ידי חילול שבת ,נר חנוכה בחשמל ,בנורת חשמל אין זרם למשך
זמן ההדלקה ,כי החשמל נוצר בכל רגע בתחנת הכוח ,הדלקת חשמל במצבר ,בדיקת חמץ בברכה ,כיבוי חשמל בשעת בדיקת החמץ לאור
הנר ,נר נשמה ,נר למאור בבית הכנסת  -הנודר נרות האם יוצא ידי חובה בחשמל ,ההבדל בין "נר תמיד" זכר למנורה שבמקדש לשאר נרות
שעיקרם להאיר למתפללים ,מנורת חשמל בעלת שבעה קנים  -האם אסור לעשותה] עולמות ,רצ

מותר השמן:

להשתמש בכוסית שנשאר בה שיירי שמן מאתמול לצורך הדלקת השמש למחרת שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א ,תשפ"א
מותר השמן [השונה בדינו משאר שיירי מצוה] עשר עטרות ,תש"פ

מותר השמן כשהניח שמן מרובה והדליק רק כשיעור [הניח בחנוכיה שמן רב שידלק כל הלילה .ראה שאין לו שמן בבית להכין
מאכלים ,האם מותר לו לכבות החנוכיה ,ולהשתמש במותר השמן ,אחר שדלק כשיעור זמן הראוי ,מה שיעור זמן הראוי להדלקה ,הדלקה
מזמן פלג המנחה ,כבתה אין זקוק לה ,בערב שבת קודם כניסת שבת] נועם אליעזר ,תש"פ

קדושת החנוכה  -מיסוד תורה שבע"פ [קדושת מותר השמן  -דינים דרבנן חלים בחפצא ,בכוח חכמים לקדש את הזמנים ,קריאת
ברכת כוהנים בחנוכה] וידבר משה ,תש"פ

שמירת מותר השמן והפתילות לשריפת חמץ [הרב משה חליוה שליט"א]

מנורה בדרום (יח) ,תשפ"א (עמ' נג)

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

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

מדוע שמן שנשאר אחר חנוכה אסור לבטלה ברוב ,הרי איסור דרבנן מותר לבטלו ברוב אם נתערב?

ספר מעדני אשר  -חנוכה,

תשע"א
מותר השמן [קבורת השמן או השלכתו לאשפה ,מים שהוסיפו לשמן בהדלקה האם נאסרו גם הם] פניני אי"ש ,תשפ"א

מותר השמן והפתילות [קדושת חפצי מצוה לאחר השימוש בהם ,הוקצה למצוה ,נרות חנוכה ,עצי ונוי הסוכה ,אסור למנות מעות כנגד
נרות חנוכה כדי "שלא יהיו המצוות בזויות עליו" ,משמע שאין קדושה "בעצם" הנרות ומדוע נרות אסורים בהנאה לאחר חנוכה ,נר חנוכה
שדלק בשיעור הראוי וכבה ,נתערב מותר השמן של חנוכה בשמן אחר אין להוסיף עליו כדי לבטלו ,למרות שבאיסור דרבנן [שנפל מעצמו
לתערובת] מרבה עליו ומבטלו ,תשמישי מצוה [סוכה ,לולב ,שופר ,ציצית] נזרקין ,תשמישי קדושה [תפילין ומזוזות ותיק של ס"ת] נגנזין,

נותר שמן בבקבוק ,נתן שמן בחנוכיה ולבסוף לא הדליקו ,השתמשות בחנוכיה אחר ימי החנוכה ,קדושת נרות מצוה וגניזתם ,כיצד לנהוג
בשאריות נרות של מצוה ,קדושת פמוטות שבת ,נר יארצייט ,לפידים להכנסת ספר תורה ,טליתות וטלית קטן וציציות  -שימוש בהם
לצרכי חולין וגניזתן משנתבלו ,קדושת וגניזת סוכה ,נוי הסוכה וארבעת המינים בימי חג הסוכות ולאחריו ,קדושת חפצי מצוה שונים
[שופר ,כוס קידוש ,בשמים להבדלה ,קיטל ,אבנט ,בגד מיוחד לתפילה ,כיפה] עולמות ,קפו

דפי עיון ,חנוכה תשע"ד

בנתיבות ההלכה,

חנוכה (עמ' סד)
שריפת הפתילות [הוקצה למצוותו ,שמן בבקבוק ,מועד השריפה ,לרפואת שושנה ,לשריפת חמץ] עומק הפשט ,תשע"ח

איסור השתמשות לאור הנרות  -ומותר השמן [ שימוש במותר השמן אחר שכבו הנרות ,שימוש חול ושימוש של קדושה ,ביזוי מצוה,
מותר השמן שהתערב האם מותר להוסיף עליו ולבטלו בשישים ,קדושת מותר השמן דינים דרבנן החלים בחפצא ,החידוש במצוות חנוכה
בכוח חכמים לקדש את הזמנים ,מדוע קוראים ברכת כוהנים בחנוכה] וידבר משה ,תש"פ

שאריות השמן מנר חנוכה [מותר השמן ,שיירי השמן בנר חנוכה ,ובנר שבת ובבקבוק .ריבוי שמן בנר שבת .ביטול איסור לכתחילה
בדאורייתא ובדרבנן .הסתירה בשלחן ערוך מאורח חיים ליורה דעה .גדר דבר יש לו מתירין] ותתענג בדשן ,תש"פ
קנה בקבוק שמן זית לחנוכה ,האם יכול להשתמש בו לבישול ואפיה? קב ונקי ,תשע"ח

הנאה מנרות החנוכה:

הדלקת נר חנוכה בנרות ריחניים פניני חשוקי חמד-קובץ גיליונות ,תשע"ט (עמ' יג)
הדלקת נר חנוכה מזמר [הנאה מותרת מנר חנוכה ,הנאה מריח ,הנאה מהחום ,הנאה צדדית] דרישה וחקירה ,תש"פ

איסור שימוש בנרות חנוכה [סובל ממיגרנה קשה ,ומחמת כאבי ראש מכבה את האור ,בחדרו יש נרות חנוכה הדולקים לאחר חצי שעה
מתחילת הדלקתם ,וכיבה את נר השמש ,והשאיר את נר המצוה ,כדי שבהליכתו לא יכשל בעצים ואבנים .האם מותר ללכת לאורו] נועם
אליעזר ,תשפ"א

הנאה מנרות חנוכה  -נטף שמן מנר חנוכה לתוך סלט ירקות ,האם מותר לאכלו?

דרישה וחקירה ,תשפ"א

הדלקת חנוכיה ליום הולדת של ילדה נוכריה? [בת שמונה ,שימוש חול ביזוי מצוה ,שלא בימי החנוכה] דרישה וחקירה ,תש"פ

איסור הנאה מנרות חנוכה [בזמן הפסקת חשמל ,מה מותר לעשות לאור השמש ,שניים המדליקים האם חייבים ב' שמשים ,הנאה לאחר
זמן ההדלקה עם תנאי] שיעורי ליל שישי-הגרב"מ זילברברג שליט"א ,תשע"ט

האם אפשר להשתמש בנרות ההידור?

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

הנאה מחפצים שבבית הכנסת  -האם מותר למכור פתילות שהדליקו בהם צדיקים? [בית כנסת שגדולי הדור מתפללים בו ,והם
מדליקים נרות חנוכה בחנוכיה ,וכל יום מחליפים את הפתילות וזורקין את הישנות ,ומדליקים בחדשות ,אחד התפללים נוטל את הפתילות
הישנות מציין ליד כל פתילה את שם ה'גדול' שבירך עליה ,כיצד עושה הלה סחורה בפרתו של חברו ,האם הכסף שיייך לבית הכנסת ,האם
הוא שייך לצדיקים שהדליקו את הנרות ,כסא סנדקאות שהושבח ע"י הסנדק ,הגבאים הפקירו את הפתילות ,הפקר בטעות ,דם היצוא
לנחל קדרון ונמכר לגננים ,הביא מכשיר לתיקון ונאמר לו שהתיקון לא כדאי והטכנאי תקנו לעצמו ,שור הנסקל שהוזמו עדיו ,פתילות
שהונחו באשפה המתפנה בכל יום ,האם גבאי בבית כנסת הוא כבעלים ,אינו יכול לאסור חפץ ,אינו יכול להתייאש מחפץ ,שווי החפץ ידוע,
והיזם הפך אותו לשווה כסף ,אדם ששתל ערבות בחצר בית הכנסת] [הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א] קובץ תורני  -מה טובו אהליך
יעקב (ו) ,תש"פ (עמ' קלה)

האם שמן שהדליק קטן הוקצה למצוותו ואסור ליהנות מזה?

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

האם מותר לומר הנרות הללו לאור נר חנוכה?
האם מותר להשתמש עם המנורה בחנוכה?

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

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

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

הנאה חיצונית מנר השמש [בהפסקת חשמל האם רשאי לקחת את השמש לבית הכסא ,בפנס שהשתמשו בו לבדיקת חמץ האם מותר
להשתמש בו שימוש של גנאי] צבא הלוי ,תשפ"א

יצור השמן:

השמן

מאורות הכשרות ( ,)4תשע"ט

ברכת שמן זית ולימון לרפואה
הדלקת נרות שבת בשמן זית
שמן שריפה

מאורות הכשרות ( ,)4תשע"ט
מאורות הכשרות ( ,)4תשע"ט

מאורות הכשרות ( ,)4תשע"ט

שמן שריפה לנרות חנוכה
הכשרת מפעלי שמן

מאורות הכשרות ( ,)4תשע"ט

שמן זית מארץ ישראל
שמנים ויצורם

[כהן ,אין עושים מצוות חבילות חבילות] בירורים בהלכה ,תשפ"א

מאורות הכשרות ( ,)4תשע"ט

מאורות הכשרות ( ,)4תשע"ט

חשש כבישה באיסור בהובלת שמנים
שמן זית לסוגיו

מאורות הכשרות ( ,)4תשע"ט

מאורות הכשרות ( ,)4תשע"ט

מהדרין בנר חנוכה:
האם אפשר להדר ולהדליק ב' חנוכיות ,אחת כב"ה וחנוכיה נוספת כב"ש? אשכול יוסף ,תשפ"א
חנוכה  -כבית הלל [ר"ת :ח' נרות והלכה כבית הלל ,האם מותר לנהגו כבית שמאי ,בדבר של הידור] בירורים בהלכה ,תשפ"א
'מהדרין' בבן אדם לחבירו בהדלקת נר חנוכה מאור השבת ,תשע"ז
ברכת נר חנוכה במהדרין וב'רואה' [הגרש"ז ברוידא זצ"ל] שם דרך  -חנוכה ,תשפ"ב (עמ' קנ)

הידור בקרבנות ובמצוות נר חנוכה

[בקדשים בחפצא ובגברא ,מעלת הידור מצוה ,חביבות נר חנוכה] [הרב יעקב אילן שליט"א] ירחון

האוצר (מח) ,תשפ"א (עמ' לו)

הידור מצוה עד שליש [האם בכלל 'הידור מצוה' גם נאמר הדין לצאת ידי חובת כל הדעות ,לחפש ארבעה מינים אחרים במקום רחוק
המהודרים לדעה אחרת ,האם צריך ללכת ביום כיפור בגרביים לצאת ידי שיטת הב"ח במצוות עינוי דיום הכיפורים ,האם בחור ישיבה

יהיה חייב להדר לצאת ידי חובת האומרים שעליו להדליק נר חנוכה בישיבה ,מדין 'הידור מצוה' הכללי ,הידור מצוה הוא על המצוה עצמה
ולא על הגברא ,ההידור לצאת יד חובת כולם אינו מגדרי הידור מצוה אלא מחביבות המצוה] מעדני כהן ,תש"פ

מהדרין בנר חנוכה [הידור מצוה עד שליש ,האם מהדין בחנוכה הוא מדין הידור מצוה הרגיל ,מבואר שלא שכן ההידור הוא יותר
משליש ,האם הידור זה הוא בכלל החיוב של המצוה ,זה א-לי ואנוהו ,למצוה שיש בה פרסום הנס מוכר את כסותו ,היו יכולים להדליק
במקדש בפתילות דקות ,הידור המצוה בהדלקת המקדש בפתילות עבות גרר לנס פך השמן ,הוספה להידור המצוה אחר שסיים את המצוה,
הדלקת נרות שבת  -אחד כנגד זכור וא' כנגד שמור ,האם בהדלקת נרות מרובים מבטלים טעם זה ,נר כבוד שבת ונר עונג שבת ,על איזה
מהם מברכים ,האם ניתן לברך ברכה אחת על נר שבת ונר חנוכה ,אם הברכה היא על כבוד שבת ואין משתמשים בנר שבת ,כבוד שבת
מצוותו מבעוד יום ,ועונג שבת מצוותו בלילה ,הדלקת נר יום טוב מאוחר ,הדלקת נר שבת כשאור החשמל דלוק ,ברכת הרואה ,האם צריך
אדם להתאמץ שיהיה לו בית לקיים מצוות הדלקת נר חנוכה] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] קרואי מועד-חנוכה ,תשע"ו (עמ' לו)

דיני מהדרין ומהדרין מן המהדרין בנ"ח ועוד ענינים [ההבדל בין דין נר איש וביתו ובין נר לכל אחד ואחד ,האם רשאים בני הבית
לכוין ולא לצאת ע"י בעל הבית ,האם ניתן באחד מימי חנוכה להדליק כשיטת 'נר איש וביתו' וביום אחר להדליק כשיטת 'מהדרין' ,וביום
אחר כשיט ת 'מהדרין מן המהדרין' ,האם בחנוכה יש שמונה מצוות נפרדות או מצווה אחת על שמונת הימים ,בית שהדליקו בו נר חנוכה,
ובעודם דולקים מכרוהו לאחר  -האם כמו שמזוזת הראשונים קבועה בדלת ופותרת את הדיירים החדשים ,כך חנוכיית הראשונים הדולקת
פוטרת את הדיירים החדשים או לא ,הדליקו נר חנוכה בביתו ללא רשותו האם יצא ידי חובת הדלקה ,קיבל שבת ואחר כך הדליק נר חנוכה
 מצוה הבאה בעבירה ,הורה לחרש שוטה וקטן להדליק נר חנוכה בביתו ,שליחות בנר חנוכה] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] קרואימועד-חנוכה ,תשע"ו (עמ' מח)

מהדרין מן המהדרין  -גדרי ההידור דמוסיף והולך [דעת הרמב"ם בדין מהדרין מן המהדרין ,איזה הידור עדיף לדעת הרמב"ם,
בשו"ע משמע שהוא חיוב ולא רשות ,להדליק את נר ההידור מנר המצוה ,שכח לברך והדליק נר ראשון האם יברך לפני נרות ההידור ,סדר
הדלקת הנרות] ירחון האוצר (י) ,תשע"ח (עמ' כג) הערות ירחון האוצר (יא) תשע"ח (עמ' שטו)

ביאור עומק מחלוקת בית שמאי ובית הלל

משנת מהר"ל ,תשפ"א

הדלקת נר חנוכה כב"ה וב"ש [הואיל ולא ניתן לשלב גם את המהדרין וגם את המהדרין מן המהדרין לשיטת תוס' ,לכן בבית עושים
כדעת המהדרין ,ובבית הכנסת שאין בני בית עושים כמהדרין מן המהדרין ומוסיף והולך ,הדלקה בבית כנסת בשתי חנוכיות אחת כמנהג
בית שמאי ואחת כמנהג בית הלל בתקופת הגאונים] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] קרואי מועד-חנוכה ,תשע"ו (עמ' עח)

מהדרין בנר חנוכה

הגר"א עוזר ,חנוכה תשע"ג

מצות "מהדרין"  -ודין "ברוב עם"

בנתיבות ההלכה ,חנוכה (עמ' יג)

[הרב מרדכי שרייבער שליט"א] כליל תפארת (ה) ,תשפ"א (עמ' מה)

בן ושכן ויש לו נא לאחד מהם למי יתן? [הגר"א גניחובסקי זצ"ל] קובץ גיליונות ,תשע"ט (עמ' נח)
אספקלריא ,תשפ"א (עמ' רמח)
מי שאין לו אלא שני נרות ביום השלישי [הדלקה בברכה או בלא ברכה] מעדני כהן ,תשפ"א

הדליק שני פעמים נר חנוכה [הדליק נר חנוכה וחזר והדליק נרות נוספים ,וכיבה בידיו את הנרות הראשונים  -האם יוצא בנרות
השניים ,הדלקה עשה מצוה ,תעשה ולא מן העשוי ,דמיון למצוות ציצית ,גט לאחר זמן ונעשה מעשה הגרושין  -האם ניתן לבטל גופו של גט,
קבע מזוזה נוספת במשקוף הדלת האם ביטל את המזוזה הראשונה] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] קרואי מועד-חנוכה ,תשע"ו (עמ' נז)

הדלקה בשמונה ימים מצוה אחת או שמונה מצוות? [האם יכול להדליק ביום ב' ללא יום א' ,האם יש תשלומין להדלקה ,האם מדליק
בליל שני עם ברכה ,דמיון למצוות ספירת העומר] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] קרואי מועד-חנוכה ,תשע"ו (עמ' עה)

הדליק נרות יותר מהמנין [האם הנר האחרון או הראשון הוא נר השמש ,ברירה בהדלקת נר חנוכה ,הדליק יותר ממצוותו האם ביטל
את כל המצוה ,כשם שהיה במנורת המקדש שעבר על בל תוסיף] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] קרואי מועד-חנוכה ,תשע"ו (עמ' פ)

נר חנוכה בבית של לאו בר חיובא? [נשתטה ונשתפה קודם שעבר זמן המצוה ,קנה דירה והקנין חל אחר זמן הדלקת נרות חנוכה,
המוכר הספיק להדליק נר חנוכה בביתו קודם שעזב ,לקונה לא היתה דירה ,וכאשר הוא נכנס הוא מצא נר חנוכה דולק ב'ביתו' ,מצא מעקה
קבוע בביתו ,תעשה ולא מן העשוי ,תושבות ,הפרשי שעות בעל הבית נמצא במערב וביתו במזרח וכבר נכנסה חנוכה בביתו ,האם כשבני
ביתו הדליקו עבורו יצא ידי חובה ,או הואיל ודינו האישי היה שעדיין היה פטור בזמן ההדלקה חייב להדליק שוב ,אם הוא אכסנאי בזמן
חיוב חנוכה במקום הימצאו ,אם הוא במדבר באותה שעה] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] קרואי מועד-חנוכה ,תשע"ו (עמ' רטו)

נר חנוכה לבני הבית כשבעה"ב לאו בר חיובא והמסתעף [נשתטה בעל הבית ,האם בני ביתו נגררים אחר בעל הבית ואחר מצבו] [הרב
אליהו גרינצייג שליט"א] קרואי מועד-חנוכה ,תשע"ו (עמ' רכב)

הנחה עושה מצוה או הדלקה עושה מצוה [הדלקת חרש שוטה וקטן ,הדלקה במקדש ,הדלקת הנר במקדש בחוץ והכנסתו להיכל ,האם
בהדלקת נר בית הכנסת הדין שונה] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] קרואי מועד-חנוכה ,תשע"ו (עמ' פב)

הערות בדיני נר חנוכה [הדליק במקום הרוח ,שיעור זמן מינימלי להלדקה ,הדליק במקום הרוח ולא כבתה ,כשמדליק ויודע שיצטרך
לכבות תוך חצי שעה ,הדלקת קטן ,הדלקת אכסנאי והדלקה מפני החשד] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] קרואי מועד-חנוכה ,תשע"ו (עמ'
פח)

הדליק יותר נרות  -ארבע נרות ביום השלישי [האם יצא ידי חובת עיקר הדין ולא יצא ידי חובת ההידור ,האם יועיל אם יכבה את
אחד הנרות] מעדני כהן ,תשפ"א
מי שאין לו אלא שני נרות ביום השלישי [הדלקה בברכה או בלא ברכה] מעדני כהן ,תשפ"א

ההדלקה בהידור כנגד הימים [כבתה אין זקוק לה מדין הדלקת נר איש וביתו ,אך מדין ההידור שהוא הדלקה נגד הימים חייב להדליק
שוב את נרות ההידור ,גדר הדלקת קטן בנרות חנוכה ,פרסום הנס] [הרב צבי הירש וילנסקי שליט"א] מנורה בדרום (יז) ,תשפ"א (עמ' נ)
בירך על נרות החנוכה וגילה שחסר נר המצוה ,היכן יניח את הנר החדש? שיעורי הגרב"מ זילברברג שליט"א ,תשפ"א

הדליק יותר נרות  -ארבע נרות ביום השלישי [האם יצא ידי חובת עיקר הדין ולא יצא ידי חובת ההידור ,האם יועיל אם יכבה את
אחד הנרות] מעדני כהן ,תשפ"א

המדליק כמהדרין ומוסיף והולך אך אינו מדליק כמספר בני הבית [האם ביום הראשון ידליק כמספר בני הבית ,ומה יהיה למחרת]
מעדני כהן ,תשפ"א
מדוע תקנת 'מהדרין' היא רק בחנוכה? קול תודה ,תשע"ח
יסוד תקנת 'מהדרין' טעמא דאורייתא ,תשפ"א

מקור מנהג אשכנז שכל אחד מבני הבית מדליק נר חנוכה [שיטת ראבי"ה ומהרי"ח ,הדלקה בתוך הבית או גם מחוץ לבית ,אי
הדלקת נשים באשכנז ,האם לחלק את בני הבית חלק בטפח הסמוך לפתח וחלק בחוץ] אספקלריא ,תשפ"א (עמ' פג)
מקור מנהג הדלקת נר חנוכה ע"י כל אחד מבני הבית [הרב דוד אריה הילדסהיים שליט"א] ירחון האוצר (מח) ,תשפ"א (עמ' מז)

מקור מנהג הדלקת נר חנוכה בתוך הבית

אספקלריא ,תשפ"א (עמ' רנא)

ברכה על עיקר המצוה או על הידור [כבה נר ראשון ,לא דלקו יחד ,הפסיק בדיבור אחר הנר הראשון ,האם בני הבית מדליקים את נר
העיקר או את נר ההידור ,בן המדליק לפני אביו ,האם חייב לשלם לאביו עשרה זהובים ,הדלקה מנר לנר] שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א,
תשפ"א

החובה וההידור בנר חנוכה

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

האם יש הידור לקחת לנר חנוכה שמן הכשר להדלקה בבית המקדש?

[ודין שמן זית קרוש לנר חנוכה[ נר יששכר ,תשע"ז

הנר העיקרי ונר ההידור [הרב אליסף פרלמן שליט"א] פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר ,תשפ"א

המדליק נר של שבת או חנוכה האם יש הידור שהכלי יהא מלא שמן? [כלי מלא האם הוא קודם בהידור לסדר הקדימה בכלים ,כלי
מלא לקידוש ,לפיטום הקטורת ,לתרומת הדשן ,למי חטאת ,סל להבאת ביכורים ,נטילת ידים ,ניסוך מים בחג] [רבי נפתלי צבי
ראטטענבערג שליט"א] קובץ תורני  -מה טובו אהליך יעקב (ו) ,תש"פ (עמ' קצא)

האם הדלקת המהדרין היא הדלקת הידור  -או שההידור הוא שמתכוין לא לצאת בהדלקת בעל הבית [נפק"מ מחודשות
בחקירת האחרונים בגדר הדלקת מהדרין ,האם בני הבית מכוונים לצאת או שלא לצאת בהדלקת בעה "ב ,ברכת בני הבית עצמם אחר
ברכת בעל הבית ,אחד מבני הבית שהיה בדעתו לצאת עם בעל הבית ואחר הדלקת בעל הבית נמלך להדליק לבד ,נמלך לצאת בהדלקת בעל
הבית ,נמצא שנרות בני הבית פסולים ,נמצא שנרות בעל הבית פסולים ,אכסנאי שמדליקים עליו בביתו האם רשאי להדליק בפני עצמו,
ברכת הרואה כשרואה רק את נרות בני הבית ולא בעל הבית ,בעל הבית המדליק בשמן ובפתח הבית ובני הבית מדליקים רק בנורת שעוה
וכדומה ,להדליק נר אחד בעצמו או לצאת ידי חובת בעל הבית במוסיף והולך ,האם כלפי בעה"ב יש הבדל אם בני ביתו מדליקים לחוד או
לא ,כשרק חלק מבני הבית מדליקים בעצמם ,הד לקת 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 בעל הבית להקפיד להדליק ראשון ,האם יש הידור להדליק לפני בניו
שהגיעו לחינוך ,חינוך להיות מהדרין ,נר חנוכה של אחד מבני הבית שכבה בערב שבת קודם קבלת שבת ,הנאה מאור נרות בני הבית ,האם
בני הבית רשאים לאכול קודם ההדלקה ,איסור מלאכה של בני הבית ,כשבני הבית עוסקים במצוה האם פטורים מן המצוה ,בעיקר המצוה
ובהידור ,אשה שכוונה לצאת בהדלקת נר חנוכה של אביה] [רבי אליעזר הכהן רבינוביץ שליט"א] קובץ תורני  -מה טובו אהליך יעקב (ו),
תש"פ (עמ' ריז)

האם הדלקת המהדרין היא הדלקת הידור  -או שההידור הוא שמתכוין לא לצאת בהדלקת בעל הבית [נפק"מ מחודשות
בחקירת האחרונים בגדר הדלקת מהדרין  ,ברכה על הידור ,האם בעל יכול לכוון שלא לצאת ידי חובה בהדלקת אשתו ,הדליק לפני אביו
האם הפסיד אביו את עיקר המצוה ,האם הבן חייב לאביו עשרה זהובים ,הנוהג להדליק בשקיעה ומתארח אצל חמיו המדליק בצאת
הכוכבים ,אכסנאי אינו פוטר את 'נר איש וביתו' ,בעל שהג יע מאוחר לביתו ואשתו הדליקה בזמן האם יכול להדליק שוב בברכה ,אשתו
כגופו בעלה כגופה ,בליל שמיני לא היה מספיק שמן ויצאו בהדלקת האב ואחר כך נמצא עוד שמן ,האם מותר לבן לעשות מלאכה קודם
הדלקתו אחר הדלקת אביו ,מכירת כסותו להדלקת מהדרין ,אלמנה שרצתה להדליק בביתה ובנה קדם והדליק ,שכם ביקש מן אחר
הדלקת האב האם יתן הבן את השמן המיועד עבורו ,כבתה זקוק לה בנרות הידור ,הדלקת הגרי"ז בפתח החצר ובניו בחלון ,ברכת הרואה
על נר הידור ,מצוה בו יותר מבשלוחו בהדלקת מהדרין ,יכול 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 שהגדיל
בחנוכה מתי ידליק ,שכח הבן לברך שעשה ניסים ושהחיינו ונזכר אחר שגמר להדליק ,האם מותר להדליק נר מהדרין מנר של בעה"ב ,כיבה
במזיד נר מהדרין ,האם אפשר לברך בכדי להוציא ידי חובה אשה כשמדלקת אחר בעלה ,יצא מוציא ,נר של מהדרין האם צריך שיעור,
הדלקה בשמן ערלה] [רבי אברהם זנגר שליט"א] קובץ תורני  -מה טובו אהליך יעקב (ו) ,תש"פ (עמ' רז)
קיבלו עלייהו חובה [הדלקה כמהדרין 'חובה' או 'רשות' ,וכן לגבי תפילת ערבית] הגר"א וייס ,תשע"ה
מדוע לא הזכיר השו"ע את דין 'מהדרין' ו'נר איש וביתו' שהובאו בגמ'? מעדני אשר ,תשע"ה
ביאור שיטות הראשונים בדין מהדרין מן המהדרין בנר חנוכה קובץ מרפסן איגרי-היכל התורה-חיפה ,תש"פ (עמ' כה)

הבנת מנהג ספרד בהדלקת נרות חנוכה לפי דעת הרמב"ם

[הידור החפצא עדיף ,הידור הגברא עדיף] ירחון האוצר ,תשע"ח (עמ' לה)

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

המהדרין בנר חנוכה

שיעורי הגר"א עוזר שליט"א ,תשס"ט

נר חנוכה חיוב על האדם או על הבית?

[אם הוא דין על הבית מדוע לא נמנה במשנה סוכה עם דיני הבית] דרישה וחקירה ,תשפ"א ג'

תירוצים

הנרות הנוספים בכל יום בחנוכה ,האם הם כמצוה ממש

[נפק"מ הלכתיות בכך] [הרב ראובן יששכר ניסן שליט"א] אור מרדכי,

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

קיום מצוות בדברים שנוצרו בנס:
הדלקת נרות חנוכה בשמן נס

במשנת הפרשה ,חנוכה תשע"ה תורת הקרבנות (סו) ,תשפ"א שיעורי ליל שישי 'ברכת יצחק' ,תשע"ז

הניסים שהיו בבית המקדש [הנאה ממעשה ניסים ,קיום מצוות במעשה ניסים] אוצרות אורייתא ,תשע"ז

הנאה ממעשה ניסים [מכירת מים למצרים ,נס לציבור ונס ליחיד ,הנאת כוהנים מפירות זהב ,שתית מים מן הסלע ,הנאה ממעשה ניסים
לכבוד שבת ,מצוות לאו ליהנות נתנו ,השתמשות במעשה ניסים לצורך מצוה ,שמן נס בחנוכה ,אכילת רשב"י מעץ החרוב ,חומר טבעי
שהובא בנס ,ביזת מצרים ,עומר מתבואה שגדלה בנס ,כשניכר שהנס נעשה שיהנו ממנו ,האם הוי הפקר ,האם חייבים מתנות כהונה ,האם
ניתן לקיים מצוות צדקה מנס] אוצרות אורייתא ,תשע"ח שיעורי ליל שישי-ברכת יצחק ,תשע"ט

איך היה מותר להדליק המנורה משמן של נס ,הרי שמן נס אינו כשר להדלקה

[אסור ליהנות ממעשה ניסים] ספר מעדני אשר -

חנוכה ,תשע"א

קיום מצוות בחומרים ניסיים

[שמן נס אצל אלישע] שלמים מציון ,תשע"ו

חיוב מעשרות בחומרים ניסיים [חפצים על טבעיים ,השמן של אלישע ,נר חנוכה במקדש] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו
פך שמן של יעקב הוא פך שמן המשחה ופך השמן של חנוכה [שאלות הלכתיות בנושא] זרע ברך ,תשע"ז

המסע הנפלא של פך השמן במקלו של יעקב שנעלם מעינו של אליפז  -ובו נעשה נס חנוכה [בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של
שמן] שבילי פנחס ,תש"פ

בניית המשכן בחומרים ניסיים [במשכן היתה תולעת השמיר "חי נושא את עצמו" ,נדבת המשכן ומעשה האומנים ,מלאכות טבעיות
ועל טבעיות] עומקא דפרשה ,תשע"ד

איך מתפללים בחנוכה שיעשה לנו הקב''ה ניסים ,הרי אצל יעקב אבינו למדנו שאין להתפלל שיעשה לנו ניסים?

מעדני אשר,

תשע"ד

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

מעיינות מהרצ"א ,תשע"ו

החנוכיה אינה רק כלי לנרות אלא היא חלק מצורת קיום המצוה שיעורי הגרב"מ זילברברג שליט"א ,תשפ"א
להדליק בחנוכיה מהודרת חדשה או עתיקה שהדליקו בה שנים רבות? ['ותק במצוות' ,יודאיקה] דרישה וחקירה ,תש"פ

הדלקה בחנוכית כסף או חנוכיה מנחושת היפה יותר?

פניני חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' לג)

האם יש דין 'כלי' לנר חנוכה? [סדר חשיבות חומרי הגלם של החנוכיה ,הדלקת נר חנוכה בתפוחי אדמהף האם בראש נר השעוה נוצר
שקע ,הדלקה בכוסיות זכוכית שאינן יכולות לעמוד בפני עצמן] [הרב משה חליוה שליט"א] מנורה בדרום (יז) ,תשפ"א (עמ' נד)

מנורת חנוכה מכסף טהור או מגילה בכתב מיוחד ביופי [הרב מתתיהו גבאי שליט"א] אור מרדכי ,תשפ"א (עמ' קלא) [הרב ישראל
דב שפירא שליט"א] מדושני עונג ,תש"פ (עמ' שכ)

מילא קערה פתילות וכפה עליה כלי כל פתילה עולה למדליק אחר כשהדליקו בבת אחת [כשהדליקו בזה אחר השני לא יצא ,כמו
בנזקי אש שבלעדי השני גם היה נשרף ,והיה מקום לדון מדין שריפת אימורים ע"י אחר ,המשתמש בשמן ללא רשות לא יצא ,והשני יצא רק
בשמן של שותפים ,אך בנר שבת יצא השני גם בלא שותפים] פניני אי"ש ,תשפ"א
מילא קערה פתילות ולא כפה עליה כלי הראשון שהדליק יצא [כשלא היה מוכרח שהשני ידליק] פניני אי"ש ,תשפ"א

הידור מצוה בחנוכיה נאה

שמעתא עמיקתא ,תשע"ג

לחוש לסברת מהרי"ל דיסקין להדלקה בבית מנורה עם דלתות קדמיות [אינו ראוי לדלוק כך] פניני אי"ש ,תשפ"א

הדליק בחנוכיה מספר ימים וקיבל חנוכיה נאה יותר האם יחליף? [זה א-לי ואנווהו או כיון דאיתעביד בה מצוה חדא ,החלפת
הפתילות בכל יום ,ברכת בשמים על הדס של מצוה ,אף שאין בו ריח רב ,ברכת המוציא על פת ששמשה לעירוב תבשילין ,עדי ארוסין
המשמשים גם כעדי כתובה] נוה ההיכל ,תשע"ז
האם יש הידור במנורת חנוכה מכסף טהור או מגילה בכתב מיוחד ביופי? [הרב מתתיהו גבאי שליט"א] המאור (תצח) ,תשפ"א (עמ'
מה)

מתי יש להעדיף חנוכיה ישנה על פני חנוכית כסף מהודרת?

[חנוכית העץ של נספה השואה שהגיע לבנו והחזירתו בתשובה] שיעורי

הגר"י זילברשטיין שליט"א-אוצר הפרשה ,תש"פ (עמ' ח)

קדימויות בהדלקת שתי חנוכיות

אספקלריא ,תשע"ז (עמ' פו)

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

הדלקת נר חנוכה כשאין היכר שעושה כן לחנוכה

הגר"א גניחובסקי ,חנוכה תשע"ה

חיבר בית החנוכיה באזיקונים לפתח ביתו ולאחר שהדליק הנרות נמסו האזיקונים והחנוכיה נפלה [הדבר ארע ביום השלישי
לחנוכה ,הדלקה ברוח מצויה ,הדלקה במקום שרוח יכולה לכבות ,נתן שמן פחות מהשיעור ,האם צריך לחזור ולהדליק ,לחזור ולברך]
נועם אליעזר ,תש"פ

אין לברך על הדלקת נר חנוכה כשאין אנשים רואים

נועם אליעזר ,תש"פ

האם מנורת חנוכה וקופסת אתרוג מכסף הם 'מוקצה' בשבת? [מוקצה מחמת חסרון כיס ,נתינת חנוכיה חדשה שטרם השתמשו בה
כמתנה לחתן בשבת] [רבי משה חליוה שליט"א] קובץ תורני  -מה טובו אהליך יעקב (ו) ,תש"פ (עמ' קעה)

חנוכיה שכתוב או חרוט עליה שם השם האם מותר להשתמש בה? [חרטו עליה ברכת הדלקת הנרות או שאר שמות ,כוס שחרטו
עליו שם ה' ,עט שחרוט עליו שם ה' ,כיסוי חלות שרקום עליו שם ה' ,שופר שחרוט עליו שם ה' ,טלית שרקומים עליה פסוקים ,לבישת בגדי
כהונה ע"י כהן גדול שלא בשעת עבודה ,ציץ ,כתיבת שם ה' על מצבה] [רבי נפתלי צבי ראטענבערג שליט"א] קובץ תורני  -מה טובו אהליך
יעקב (ו) ,תש"פ (עמ' קפט)

האם גם החנוכיה הוקצתה למצוותה לשמונת הימים? [שימוש בה לסעודת מצוה ,ביום או בלילה ,בחלוף זמן חיוב ההדלקה ,לכבותה,
לשימוש של חול] מחמדי התורה ,תשע"ח

שימוש והטבלת כוסיות הזכוכית של החנוכיה:

האם יש צורך בחנוכיה או ניתן להדליק בכוסיות שמן נפרדות? קב ונקי ,תשע"ח

הטבלת כוסיות החנוכיה לפני הדלקת הנרות

שיעורי הגר"י זנגר שליט"א

הדלקת נרות חנוכה בכוסיות לא טבולות
הדלקה בחנוכיה 'חד פעמית'

נר יששכר ,תשע"ד

שלמים מציון ,תשע"ו

להשתמש בכלי שנקנה מעכו"ם שלא הוטבל לנטילת ידים שחרית [ולהדלקת נ"ח] פניני חשוקי חמד ,תשע"ט (עמ' כב)

טבילת כוסיות לנרות חנוכה [האם צריך להטביל כוסיות לשתיה שנמלך להדליק בהן ,האם צריך להטביל כלים חד-פעמיים וכלי
אלומיניום ,האם מותר להשתמש בצנצנות קפה לאחר הורקת תכולתן ,האם צריך להטביל קומקום חשמלי ,כיצד על מערכות הכשרות
לנהוג] עין יצחק ,תש"פ

ההדלקה:
הדלקת נר חנוכה הנמצא בידי בובת שעוה [מוזיאון שעוה ,פרסום הנס] דרישה וחקירה ,תש"פ
'מתעסק' בהדלקת נרות חנוכה [עמד ליד החנוכיה עם שמש ביד ובירך ולא שם לב שהנר נדלק] וישמע משה ,תשע"ז

בימות החול של חנוכה מי שיש לו רק נר אחד להדליק בבית כדי שיהא אור האם נר ביתו עדיף?

[שלום בית בחול] מעדני אשר,

תשע"ג מעדני אשר ,תשע"ו
כבה נר אחד האם רשאי לכבות את השאר? [כבתה אינו זקוק לה ,מהדרין] עיונים בעניני חנוכה-אוצר הפרשה ,תשפ"א (עמ' ל)

מדוע באופן שאדם מילא קערה שמן ופתילות אינו יוצא חובת הדלקה אפילו של נר אחד הרי כבתה אין זקוק לה ,וא"כ מיד
כשהדליק את הפתילה הראשונה יצא?

מעדני אשר ,תשע"ג

מדוע כבתה אינו זקוק לה ,הרי נתקנה המצוה משום פרסום הנס? מעדני אשר ,תשפ"א

מקום ההדלקה:
הגדרת 'בית' ומה לא נחשב כ'בית':

מקום ההדלקה [הבהוב ,הדלקה בעמידה ,נוסח הברכות ,סדר ההדלקה ,משך זמן ההדלקה ,הדלקה בבית המדרש ,ברכת שהחיינו
כשבלילה ראשון הדליק ע"י שליח] פניני אי"ש ,תשפ"א

הפסק בין ברכה להדלקה במדליק נר חנוכה בשני מקומות [אופן א :מדליק עם שכנו בפתח החצר או הבניין ומקום ההדלקה
מצומצם באופן שהוא ושכנו מדליקים בבית חנוכיה אחד  -השכן מדליק בהגבהה מעט בחלק הפנימי של בית החנוכיה והוא מדליק אחריו
בצד החיצוני של בית החנוכיה  -השכן מדליק תחילה ולאחר מיכן הוא מדליק בחלק החיצון .השכן ביקש ממנו שידליק עבורו בלילה זה
והוא מברך תחילה הברכות ורוצה להדליק את של שכנו תחילה ולאחר מיכן את שלו ,כדי לא לקבל כויה ,האם יש חשש הפסק בדבר כיון
דעל ההדלקה של שכנו אינו רשאי לברך כשאינו עומד לידו .אופן ב :עומד להדליק הנרות והשמש עומד אצל הנר הראשון שמדליק תחילה
כגון במדליק משמאל לימין והשמש עומד בשמאל כל הנרות ,ורוצה להקדים הדלקת השמש ולאחמ"כ להדליק הנרות האם שפיר למעבד
הכי ,או דיש כאן חשש הפסק .אופן ג :דר בקומה גבוהה למעלה מכ' אמה מרה"ר לפי שיעור הגרח"נ ועדיין בתוך כ' אמה לשיעור החזו"א,
ואין לו מקום הדלקה בפתח הבניין או החצר ועומד להדליק הדלקה אחת בחלון לצאת לפי שיעור חזו"א ,והדלקה שניה בפתח ביתו הפונה

לחדר מדרגות והשאלה על מה יברך תחילה .על ההידור והפירסום לרה"ר כיון דחושש לדברי מרן הגר"ח מבריסק דאין הידור לאחר קיום
המצוה ,או מעשה ההדלקה בחלון הוי הפסק בין ברכה להדלקה שבפתח ביתו .אופן ד :מי שמנהג אבותיו להדליק בפתח הבנין או החצר
ורוצה להחמיר ולהדליק גם בחלון ביתו ,או להיפך האם יש קפידא מה ידליק תחילה משום דהברכה עולה רק על ההדלקה הראשונה ,או
דילמא אין נפק"מ .ויתכן דיש מעלה להקדים ההדלקה שיש בה פירסומי ניסא טפי לבני רה"ר .דברי הגר"ח דאין הידור אחר קיום המצוה .
המעשה דמרן הגר"ח בב' אתרוגים .הידור אחר קיום המצוה] [הרב שמואל דרזי שליט"א] פניני הלכה ראשי חבורות בישיבת מיר ,תשפ"ב

נר חנוכה מצות גברא או חובת פתח? [שני אנשים הגרים בבית אחד ולא מנהלים מערכת כלכלית משותפת ,האם מחוייבים להדליק כל
אחד נר חנוכה ,או אח ד מהם מדליק ופוטר את האחר ,במזוזה די במזוזה אחת ,האם יש דין 'לכם' במצוות נר חנוכה כמו במצה ,חסר בית
פטור מהדלקת נר חנוכה ,מהדרין ומהדרין מן המהדרין] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] קרואי מועד-חנוכה ,תשע"ו (עמ' ר)

מקום הדלקת נרות בפנימיה חלקית [ישיבה בה לנים בפנימיה רק פעמים בשבוע ,הדלקת נרות בכניסה לפנימיה ,או בחדר האוכל,
תלמידים ספרדיים ,תלמידים אשכנזיים ,העדר פרטיות בחדרים] [רבי אלחנן פרינץ שליט"א] קובץ תורני  -מה טובו אהליך יעקב (ו) ,תש"פ
(עמ' קעו)

בירור דעת חזון אי"ש זצ"ל בדין מקום הדלקת הנר

[בית המוקף חצר ,בית למעלה מעשרים אמה] הגר"מ גריינימן שליט"א-קובץ

גיליונות ,תשפ"א (עמ' כח)

גדרי 'בית' לענין הדלקת נר חנוכה [בספינה ,ברכבת ,באקראי בבית חברו ,המדליק עבור אשה בביתה יברך רק בנוכחותה ,בעל
המדליק שלא בביתו האם אשתו יוצאת ידי חובת הדלקה] פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר-אוסף גיליונות ,תש"פ (עמ' מד)

הנחת נר חנוכה למטה מי' טפחים

[גמל ורוכבו ,נר חנוכה חובת גברא או חובת הבית] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] קרואי מועד-

חנוכה ,תשע"ו (עמ' קלז)

מזוזה בימין ונר חנוכה בשמאל [בפתח שאין בו מזוזה ,הדלקת חנוכיה בבית כנסת ,בית שאינו 'דירה' ופטור מן המזוזה  -לא מקיימים
בו מצוות נר חנוכה ,כשמדליק בחוץ ואין מזוזה] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] קרואי מועד-חנוכה ,תשע"ו (עמ' קמ)

דיני מקום הדלקת נ"ח [בשעת הסכנה ,במקום רוח מצויה ,במקום גשם ,הדליק בפנים כשיכול להדליק בחוץ] [הרב אליהו גרינצייג
שליט"א] קרואי מועד-חנוכה ,תשע"ו (עמ' קמד)

חולה המרותק למיטתו כיצד והיכן ידליק נר החנוכה [בעצמו סמוך למיטתו או ע"י שליח בפתח הבית ,האם עדיף להדליק נר חנוכה
פשוט בעצמו או להדליק בשמן זית ע"י שליח ,האם יש מצוה לטרוח ולהכין את סעודת החתונה בעצמו  -מצוה בו יותר מבשלוחו או הידור
מצוה [לקיים מצוה בעצמו ,מצוה בו יותר מבשלוחו או לקיימה בהידור משום 'חיוב הידור מצוה' ,מדוע מצוה יותר בו ,הכנה לכבוד השבת
ובכל המצוות ,מדוע לא נהגו העולם להכין בעצמם את סעודות המצוה בחתונה בברית מילה ,מהתורה או מדרבנן ,חיוב 'הידור מצוה הוא'
מהתורה או מדרבנן ,כתיבת ספר תורה בעצמו או על ידי שליח בכתב מהודר יותר] עולמות ,ל נועם אליעזר ,תשע"ח

הדלקה בישיבות [כשהפנימיה וחדר האוכל במבנים שונים מקום האכילה עיקר ,לאכול בחדר שדרים בו ,כשהכל בבניין אחד ,בחור שלן
רק בצהריים בפנימיה ובלילה לן בביתו] שיעורי ליל שישי-הגרב"מ זילברברג שליט"א ,תשע"ט

הלכות מקום ודיני ההדלקה  -הרב דינר

מים חיים ,תשע"ח תשע"ט תש"פ

הלכות הדלקת נר חנוכה מים חיים ,תשפ"א

הנוסע בימי חנוכה ,ובליל חנוכה אינו בביתו או באכסניה ,כיצד ינהג במצות נר חנוכה? [בשליחות ,במצוות שעל הגברא ולא על
החפצא ,תושבות ,שליחות בנר חנוכה בסמוך למשלח ,אשה שהדליקה כבר נרות שבת ,האם יכולה למנות שליח להדלקת נר חנוכה] נוה
ההיכל ,תשפ"א

הלן בגינה ציבורית או הנמצא בשדה התעופה האם מדליק שם נר חנוכה? [חסר בית ,חובת הבית או חובת הגוף ,הדלקה בבית
הכנסת האם פוטרת את הדלקת הבית ,המתארח בחנוכה היכן ידליק ,תושבות] הגר"ע מדלוב שליט"א ,תשפ"א

אזיקונים שנמסו [הדליק חנוכיה במקום הראוי להדלקה אך חיברה באזיקונים שנמסו מחמת החום ,האם יצא ידי חובת הדלקה] נהורא
דשמעתתא ,תשפ"א
האם יש חיוב לשכור דירה לקיום מצות הדלקת נר חנוכה? [הרב מרדכי רפאלי שליט"א] אור מרדכי ,תשפ"א (עמ' פח)
בירור הלכה על מנהג האריז"ל להדליק נר חנוכה בפנים הבית [הרב אריה וואהל שליט"א] האיר הנר ,תשפ"א

מי שאין לו בית האם יש לו חיוב נר חנוכה? והאם יש חיוב לשכור בית כדי לקיים המצווה?

מעדני אשר ,תשע"ב

חיוב 'בית' בהדלקת נר חנוכה [נמצא בחו"ל בהפרשי שעות ,בזמן חיוב הדלקתו שם לא מדליקים בביתו ,האם יש חובה לתת לחסר בית
בנוסף לנר חנוכה גם בית] שיעורי ליל שישי "ברכת יצחק" ,תשע"ו
האם נותנים מן התמחוי לנר חנוכה? מעדני כהן ,תשפ"א
המדליק בדירה שאחר ההדלקה לא תהיה שלו [עובר דירה בליל חנוכה] מעדני כהן ,תשפ"א

המדליק נר חנוכה בביתו האם אינו רשאי לעקור מדירתו תוך חצי שעה?

[תושבות] עיונים בעניני חנוכה-אוצר הפרשה ,תשפ"א (עמ'

ל)

מדליק נ"ח בע"ש בתוך ביתו ומיד אחר ההדלקה יוצא מביתו להוריו

אספקלריא ,תשפ"א (עמ' רעה)

בית השותפין בנר חנוכה [שותפים יהודים או ישראל שותף של גוי ,חובת גברא וחובת הבית ,אכסנאי מבני הבית אכסנאי שאינו סמוך
על שולחן בעל הבית ,חלוקת שימושים בבית אחד בין שותפים ,חלוקה בימים ,דין 'ברירה' ,חיוב מזוזה בבית שכור] [הרב אליהו גרינצייג
שליט"א] קרואי מועד-חנוכה ,תשע"ו (עמ' קפח)

האם יוצאים ידי חובת הדלקת נר חנוכה במקום שינה שהוא אינו מקום אכילה? [הגדרת בית דירה לנר חנוכה ,האם חייב למכור
כסותו כדי שיהיה לו בית דירה לחנוכה ,האם הגדרת בית לדין זה זהה להגדרת בית בדין מזוזה או עירוב ,אכסנאי שיש לו חדר פרטי ובו
דלת כניסה ,אע"פ שאינו אוכ ל שם ,מקום שינה הוא מספיק לחיוב הדלקה ולא לענין עירוב ,חדר אוכל בישיבה האם הוא דירת הבחורים
או דירת הישיבה] מעדני כהן ,תשפ"א
המדליק במקום שינה שאינו מקום אכילה האם יוצא? [המשך] מעדני כהן ,תשפ"א

חיוב 'בית' בהדלקת נר חנוכה [ברכת הרואה למי נתקנה ,בירושלים מתגורר אדם בתוך מכוניתו כבר מספר שנים ,אוכל ושותה ישן
ולומד ,ביום ובלילה בקיץ ובחורף ,האם הוא מחוייב להדליק נרות בברכה בפתח מכוניתו ,משפחה היוצאת לטיול בחנוכה ובלילה ישנים
ברכבם ,האם חייבים בהדלקת הנרות ,מחוסרי דיור המתגוררים ביערות וברחובות ,הישנים בגינות ובפרדסים ,על הספסלים או בפתחי
החנויות האם חייבים בהדלקת הנרות ,המפליג באוניה או במטוס האם חייב בהדלקת נרות ,חיילים השוהים בטנקים או חונים בשדות
האם חייבים בהדלקת נרות ,חיוב ההדלקה בחפצא או בגברא] אשכול יוסף ,תשע"ט

הדלקת נר חנוכה במטוס

שמעתא עמיקתא ,חנוכה תשע"ה

טיסה במטוס בחנוכה כשעל ידי כך יתבטל מהדלקת נר חנוכה?
הדלקת נרות חנוכה במקומות ציבוריים

המאור ,תש"פ (עמ' ל)

[בית כנסת ,ברכה על מנהג ,מסיבות ,מקומות עבודה ,כיכר העיר ,פרסום הנס] תורה והוראה,

תש"פ

מתי חייבים לשנות את מקום הדלקה באמצע חנוכה?

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

הדליק נר חנוכה במקום שהרוח מצויה ,האם יצא ידי חובתו?

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

הדליק נר חנוכה לחולה המאושפז בבית חולים ויודע שהאחות תכבה את הנר מיד ,האם יצא ידי חובתו? [העמיד חנוכיה ברוח
מצויה וכבתה ,נתן בה שמן פחות מכשיעור ,בניית סוכה בזמן השואה ופירוקה אחר אכילת כזית מפני פיקוח נפש] משא נחום ,תשפ"א

חנוכה בכלא צבאי  -להדליק את האור בתוך החושך

משנתה של תורה ,תש"פ

נרות חנוכה למטיילים וישנים בשטח פתוח [האם מצוות נר חנוכה היא חובת הבית או חובת גברא ,חסר בית[ ,הרב אלחנן פרינץ
שליט"א] המאור (תצח) ,תשפ"א (עמ' כה)
מקום הדלקת נרות בחצרות ובפנימיות [דעת הגר"ח קניבסקי שליט"א] אספקלריא ,תשפ"א (עמ' רמב)
הדלקת נר חנוכה לנמצא בבית חולים? [משך האשפוז ,שלושים יום ,חיוב מזוזה ,דירת ארעי ,רכבת ,תושבות] פניני חשוקי חמד ,תשפ"א

הדלקת נרות חנוכה במקום אכילה ארעית ,בשטח ,ובמסיבות [הנוסע עם משפחתו באחד מערבי החנוכה אל אמו האלמנה וחוזר
לישון בביתו ,האם כדי לשמח את אמו יכול להדליק נר חנוכה בביתה ,אם הדבר אסור  -האם בני ביתו צריכים למחות בו ולהדליק בעצמם
כשיחזרו לבית ,המזמין להדלקת הנרות בביתו משפחה שאינה מדליקה נרות חנוכה בביתם ,האם יעודד אותם להדליק נרות בביתו ,האם
יש מצבים אחרים בהם ניתן להדליק במקום בו מתארחים באחד מערבי החנוכה גם ללא שינה שם ,חשיבות לימוד תורה בחנוכה,
וההימנעות מנסיעות ,הדר במקום אחד ואוכל בקביעות במקום אחר ,הדלקה בבית חברו משום חשדא ,האם כיום יש חשדא ,המדליק
בבית מארחיו האם י צא ידי חובה ,המדליק אצל מארחיו כשכל משפחתו נמצאת שם ,יצא פני פלג המנחה מביתו ,תושבות] [הרב שמואל
אריה ישמח שליט"א] ירחון האוצר (מז) ,תשפ"א (עמ' צה)

הדלקת נר חנוכה בשטח ובמסיבות ,סדרי עדיפויות בהדלקה – חלק ב' [הדלקת הנר לנמצא תחת כיפת השמים ,הדלקה במסיבות,
חובת נר חנוכה היא גם למי שנמצא ברחוב ,חובת נר חנוכה היא רק לנמצא בבית ,האם אורחים יוצאים בהדלקה שבביהכנ"ס גם אם אינם
מתגוררים בו ,הדלקה במסיבה לאנשים שאינם מדליקים בביתם ,סדרי עדיפויות בהדלקת נר חנוכה ,להדליק בזמן ע"י שליח או להדליק
בעצמו מאוחר בלילה ,להדליק בעצמו לפני השקיעה ,אחר פלג המנחה ,או להדליק בזמן ע"י שליח ,או להדליק בעצמו כשיחזור מאוחר
לביתו ,להדליק בעצמו בזמן ,ללא בני משפחתו ,או להדליק אחר פלג המנחה כשכל משפחתו עמו] [הרב שמואל אריה ישמח שליט"א]
ירחון האוצר (מח) ,תשפ"א (עמ' נט)

הדלקת נרות חנוכה במקום ציבורי בבתי מדרשות ובבית הכנסת

אספקלריא ,תשפ"א (עמ' קצ)

יפת אלוקים ליפת וישכון באהלי שם  -חנוכה  -להיות מודע ל'מבחוץ' ,אך שהמבחוץ לא ישתלט על הבית פנימה ,עידן טכנולוגי,
חידושי הקידמה ,טיפול רגשי] אז נדברו ,תשפ"א

בבית גבוה מעשרים אמה:

הגר בבנין רב קומתי ,היכן מדליק נרות חנוכה?

[דר בעלית גג ,כניסה ישירה מהקומה שלו לרשות הרבים ,מדליק בחלון] אספקלריא,

תש"פ (עמ' לא)

להדליק בחלון הבית מעל עשרים אמות או בפתח הבית?

המאור ,תש"פ

פרטים בדין פרסומי ניסא  -הדלקה מעל עשרים אמה [כשנותן נורות צבעוניות סביב הנרות ,מדידת כ' אמה ,הדלקה לפני חלון שאינו
שקוף ,כשאי אפשר לקיים פרסום הנס בחלון] [הרב יהודה אריה דינר שליט"א] אור מרדכי ,תשפ"א (עמ' פג)

נר חנוכה למעלה מעשרים אמה

אספקלריא ,תשפ"א (עמ' קלד)

הדלקת נר חנוכה בבתים גבוהים [למעלה מעשרים אמה ,חלונות מול ביתו ,שני מפלסים ברשות הרבים ,אמלתרא למעלה מכ' ,הדלקה
בפתח ביתו לחדר מדרגות ,כשאי אפשר להדליק לרשות הרבים האם יכול להדליק בביתו כבשעת הסכנה] [הרב מנחם מנדל לובין
שליט"א] דרכי הלכה-נערך ע"י הרב שמואל ולדשין שליט"א ,יו"ר חבורת הוד והדר (ד) ,תשפ"ב

אמלתרא יותר מעשרים אמה [האם התאורה בנר חנוכה היא כאמלתרא ,האם נר קטן לא מספיק ,האם צריך להדליק נר לפני נר חנוכה,
הבדל בין 'ידיעה' לבין 'פרסום'] פניני אי"ש ,תשפ"א

נר חנוכה בעומק של עשרים אמה [האם רק כלפי מעלה אין פרסום אך כלפי מטה רואים ,האם ניתן להוכיח מהבור ריק אין בו מים]
פניני אי"ש ,תשפ"א וישמע משה ,תשפ"א

הערות והארות בענייני החנוכה [חיוב קניית שמן להדלקה עבור עני ,הדלקה בנר שהודלק כבר ,חיוב ללמוד הלכות חנוכה מאימתי,
הדלקת נרות בפתח הבית או פתח החצר ,כשרות שמן נס להדלקה ,הדלקה בבני ברק בגובה עשרים אמה לשיטת הגר"ח נאה ,מרא דאתרא
בבני ברק ,תושבות של בחור ישיבה הדר בעיר אחרת ואוכל משל ביתו] אספקלריא ,תשפ"א (עמ' רנו)

הדלקת נר חנוכה בקומה רביעית למעלה מעשרים אמה [האם יסמוך על ראית שכניו ממול ,או ידליק בפתח ביתו] [הרב ישראל דב
שפירא שליט"א] מדושני עונג ,תש"פ (עמ' שכב)
הניחה למעלה מכ' אמה [ובבית מצומצם] [הרב יונתן סגרון שליט"א] אור מרדכי ,תשפ"א (עמ' צב)

היכן אתה מדליק? [מקום הדלקת נר חנוכה ,פרסומי ניסא ,חד קומתי ,דו קומתי ,רב קומתי ,בית הבנוי בשיפוע הר ,יחידת דיור תת
קרקעית] עומק הפשט ,תשע"ח עין יצחק ,תשע"ח

הערות בדיני חנוכה [האם מועילה 'אמלתרא' להכשיר נר חנוכה שהוא למעלה מעשרים אמה[ ,אמלתרא בהלכות ערובין במבוי ,אמלתרא
הנראית ביום ואינה נראית בלילה ,נר חנוכה זמנו בלילה ,אמלתרא מוארת בנורות חשמל ,נר שבת למעלה מעשרים אמה ,דין הדלקה מפני
החשד כיום ,ברכת הרואה תוך כדי דיבור לראיה ,עובר לעשייתן ,ברכת בורא מאורי האש במוצאי שבת ,הדלקת נר חנוכה בשמן שריפה,
אין עושין מצוות חבילות חבילות] [רבי יעקב קארפ שליט"א] קובץ תורני  -מה טובו אהליך יעקב (ו) ,תש"פ (עמ' רלג)

הדלקת נרות בבניינים גבוהים המדליקים בכניסה לבנין [הדלקה בחדר המדרגות בבית משותף ,רשות היחיד או רשות הרבים,
השתתפות בפרוטה] ירחון האוצר (לו) ,תש"פ (עמ' כז)

הגר בבנין רב קומתי ,היכן מדליק נרות חנוכה?

[דר בעלית גג ,כניסה ישירה מהקומה שלו לרשות הרבים ,מדליק בחלון] אספקלריא,

תש"פ (עמ' לא)

בבית בפתח הבית או בפתח החצר והיכן בבית:

המדליק נר חנוכה סמוך למזוזת הפתח ,ומגלה שהמזוזה נגנבה פרי עמלנו ,תשפ"א שיעורי הגרב"מ זילברברג שליט"א ,תשפ"א
פחות מג' או למעלה מעשרה טפחים ,היכן עדיף להדליק חנוכיה? ברכת יוסף ,תש"פ
להדליק למטה מעשרה טפחים או למעלה מעשרה טפחים ויהיה יותר פרסומי ניסא? מעדני כהן ,תשפ"א

האם הדלקת נר חנוכה יכולה להיות לשני בתים יחד? [הדלקה בשותפות ,תלמיד ישיבה הדר בפנימיית הישיבה בקומה שהיא למעלה
מעשרים אמה ,מדליק בפתח החצר למטה .רוצה להשתתף בפרוטה עם מי שמדליק בפתח חדרו למעלה ,בחדרו אין מי שמדליק בפתח
החדר אבל יש פתח של חדר אחר מצד ימין לפתחו ששם יש מי שמדליק בפתח החדר .האם יכול להשתתף עמו בפרוטה ,לדידו יהיה נר
חנוכה מימין למזוזה ,שני בתים סמוכים הצריכים מזוזה האם יוצאים במזוזה יחד ,אכסנאי ,שני בעלי בתים החלוקים בעיסתם ,אכסנאי
האם הוא 'שליח' או נר איש וביתו ,כשהשליח מח וייב באותה מצוה בה מחויב משלחו האם יכול להיעשות שליח ,האם יש דין 'לכם' בנר
חנוכה ,שביתת כלים בשבת ,נר חנוכה בחשמל] מעדני כהן ,תש"פ
המדליק בחלון ,האם צריך להדליק מימין? שיעורי הגר"י זנגר שליט"א
מדוע אין מדליקין בחוץ בשעת הסכנה? [בשעת השמד יש למסור נפש גם לקיום מצוות דרבנן] מעדני אשר ,תש"פ

דיני חנוכה

הגרמ"ב זילברברג שליט"א ,תשע"ט

מדליקין על פתחי הבתים

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

מדוע אין כולם מדליקים ברה"ר הרי אין כיום שעת סכנה? מעדני אשר ,תשע"ז

מצות הדלקת נ"ח בימי הסכנה [מקום הדלקה ,על שולחנו ,היכר שהוא לכבוד חנוכה ,שתי נרות בשלחן השבת כדי שיהיה היכר שלא
מדליק לאורה סתם ,מקום הסכנה אינה סכנת פיקוח נפש אלא צער] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] קרואי מועד-חנוכה ,תשע"ו (עמ' קיד)

נר חנוכה בזמן הסכנה [קודם הסכנה המדליק בבית האם היה מקיים מצוה והאם ברכתו לא היתה לבטלה ,מתי נתקנה תקנת 'סכנה'
במועד התקנה המקורית או בזמן מאוחר ,האם בזמן הסכנה היה מקיים מצוה מי שמדליק בחוץ ,או שבטלו את תקנתם המקורית ,תקנת
נישואין ביום רביעי ,והיכן ציונו  -גם על תקנות חכמים בשעת הסכנה] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] קרואי מועד-חנוכה ,תשע"ו (עמ' קיז)

נר חנוכה שצריך לכבותו תוך הזמן [כשיש רק נר אחד האם ידליק נר חנוכה ויכבה ואחר כך ידליקו כנר שבת] [הרב אליהו גרינצייג
שליט"א] קרואי מועד-חנוכה ,תשע"ו (עמ' קכא)

שני חלונות לרה"ר  -איזה עדיף?

מאור השבת ,חנוכה תשע"ה

הדלקת נר חנוכה בחו"ל כשאין סכנה אך המנהג להדליק בבית [יר"ש ידליק בחוץ ,ובבית די בנר אחד ,וא"צ מסירות נפש כי אינו
מאבק דתי ,הדלקה בפנים כשעובר על תקנ"ח ברכתו לבטלה] פניני אי"ש ,תשע"ח

יולדת או בעל שנמצא בחו"ל ,האם יוצאים ידי חובה בהדלקת הנמצא בבית?

[כשבני הבית במקום אחר] הרב רובין ,קהילת בני

תורה ,תשע"ו

מדוע אין מדליקין נר חנוכה בצד ימין ליד המזוזה ,הרי קימ''ל שיש ענין לעשות מצוה בצד ימין?

מעדני אשר ,תשע"ד

מעלת ההדלקה תוך עשרה טפחים [מול מעלות אחרות] הגר"א גניחובסקי ,וישלח תשע"ו בנתיבות ההלכה ,חנוכה (עמ' יג)

מקום הדלקה בחצר וחדר מדרגות

דברי הלכה ,תולדות תשע"ו

מנחת אשר ,תשע"ה

היכן ידליק בן ישיבה?

הלכות בן ישיבה  -הלכות מעשיות לבחור ישיבה

הרש"ז דרוק ,תשע"ח תש"פ

הדלקת נר חנוכה לבחור ישיבה שואלין ודורשין ,תשפ"א

בחור ישיבה שהדליק נרות חנוכה בביהמ"ד האם חוזר ומדליק בחדרו?

[הרב יוסף צוייג שליט"א] פניני הלכה ראשי חבורות בישיבת

מיר ,תשפ"ב

חידושי דינים במקום הדלקת נר חנוכה לבחור ישיבה הדר בישיבה כל השנה [ספרדים ,אשכנזים ,הנשארים בישיבה גם בבין
הזמנים ואוכלים וישנים שם ,אינו סמוך על שולחן אביו] [הרב חיים הלפרט שליט"א] פניני הלכה ראשי חבורות בישיבת מיר ,תשפ"ב

האם ראש הישיבה רשאי 'להפקיע' זכות מגורי הבחור בישיבה לבקשת הבחור שנוסע בשבת הביתה? [כדי שיוכל לברך בודאי
בביתו בברכה ולא יצטרך למנות שליח על חדרו בישיבה ,תושבות] בית מדרש ישיבת מיר ,תשפ"א

בחור ישיבה הנמצא בביתו בשבת חנוכה וחוזר במוצ"ש לישיבה ,האם ידליק בבית בזמן או בישיבה מאוחר ,או בישיבה ע"י
שליח בזמן? הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

הדלקת נר חנוכה מפני החשד [בחור ישיבה הנוסע לשבת לביתו האם חייב למנות שליח למנוע חשד ,האם אחר יכול להדליק עוברו
לסלק החשד ,אם כבר נכנסה שבת האם מותר להורות לגוי  -אמריה לנוכרי להדליק בכדי לסלק את החשד] המאור ,תש"פ

הדלקת נר חנוכה וחושן המשפט:

נר חנוכה שהזיק לאחר חצי שעה האם חייב?
נר חנוכה שהזיק והמזיק בערב שבת

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

טועמיה ,תשע"ו

הפסקת העבודה לצורך הדלקת נר חנוכה [עובדת שלא התנתה עם המעסיק קודם העבודה ,ומבקשת להיות בבית בזמן הדלקת נר
חנוכה ,המעסיק טוען שבעלה מוציא אותה ידי חובה גם בהעדרה ,המעסיק עצמו אינו נוהג להקפיד על הדלקת נר חנוכה בזמן ,האם
המעסיק היה אמור להתנות ,האם העובדת היתה אמורה להתנות ,במקום שלא התנו ,יד המעסיק על העליונה ,כשיש פערים בציפיה
למשכורת ולא התנו מראש] בינת המשפט ,תשפ"א

השכרת או מכירת דירה למי שלא ידליק בה נר חנוכה [לפני עיוור ,מצוות הבית או מצוות האדם ,הדלקת נרות בבית הכנסת ,המכניס
חברו לסוכה פסולה ,הדלקת נרות לחולה בדרך] שיעורי ליל שבת-הגרמ"ב זילברברג שליט"א ,תשפ"ב
מחיר מופקע לחנוכיה [קנה חנוכיה במחיר גבוה ,ידע מהמחיר בשעת הקניה ושתק ,אונאה במקח ,כשהחפץ אינו בפנינו] מכתלי בית הדין,
תשע"ח

כיבה את נר חבירו והדליק עבור עצמו האם חייב לשלם לחברו? [חברו יצא ידי חובה ,כי כבתה אינו זקוק לה ,וכעת זה נהנה וזה אינו
חסר ,האם השמש הוא ממונו של המדליק הראשון ,האם המדליק הראשון יכול לטעון שרוצה להדליק שוב אחר שכבה מדין מצוה מן
המובחר] מעדני אשר ,תשפ"א

אכסנאי שהשתתף בפרוטה והנר הזיק ,האם הוא חייב בתשלומין?

[הגר"י אדלר זצ"ל] ירחון האוצר (מח) ,תשפ"א (עמ' כח)

נר חנוכה ברה"ר בלי שמירה מנזקין [חיוב שמירה על ממונו של אדם ,נזק מחנוכיה או מסוכה הנמצאת ברשות הרבים ,תשלום נזק,
קיום המצוה ,אם בתחילת ההדלקה לא שמר על החנוכיה  -מצוה הבאה בעבירה ,ואחר כך התיישב לשמור על החנוכיה ,הדלקה עושה
מצוה ולא קיים את המצוה ,או ניתן לתקן אחר כך] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] קרואי מועד-חנוכה ,תשע"ו (עמ' קסב)

הדלקת נר חנוכה כלפי שביל שעוברים בו אנשים ללא רשות [ליסטים ,קיום מצוה ברשות ,הדלקת נר חנוכה בחדר המהווה תוספת
בניה לא חוקית] דרישה וחקירה ,תש"פ

יצרן המקבל מוצרים שבורים המוחזרים לו מחנויות [המוצרים נשברו באונס ברשות המוכרים ,האם היצרן חייב לספוג את הנזקים,
שלושה מצבים :בעלי החנויות הם בעלי המוצרים ,בעלי החנויות הם שליחים של היצרן ,בעלי החנויות הם קנו את הסחורה בקונסיגנציה,
בדיקת הקשר ביניהם :במידה ויש חסר אצל היצרן האם הוא יכול למשוך חזרה סחורה מהחנויות ,מנהג הסוחרים] משא ומתן ,תשפ"א

מאוצרותיו של הגר"י זילברשטיין שליט"א [שלח דמי חנוכה לנכדיו  -האם גם ניניו בכלל ,תפילת חנוכה מתוך הסידור ,הרגיל בנר
חנוכה זוכה לבני תלמידי חכמים  -האם הבטחה זאת גם על נר תורה או רק נר חנוכה ,נר מצוה ונר תורה ,האם מותר ליהרג בשעת השמד
לשם קיום מצווה דרבנן כמו נר חנוכה] דרישה וחקירה ,תשפ"ב

מקח טעות בסביבון [קנה סביבון שכתוב עליו נ.ג.ה.ש .כמנהג חו"ל וק"ק ,והוא נוהג בא"י בסביבון שכתוב עליו נ.ג.ה.פ ,מבחן התושבות
במסחר בחנוכה ,קנה שור ונמצא נגחן ,הדמים מודיעים ,היכרות בין המוכר לקונה ,מכירה סתם] בינת המשפט ,תשפ"א

הדלקת נר חנוכה בחריגת בניה העתידה להיהרס [האם 'בית' העומד להריסה אך בחנוכה הוא עדיין בנוי ,שם 'בית' עליו ,מבנה
מסוכן ,מבנה המזיק את הרבים ,מבנה שאינו מפריע ויתכן ויהרס בעתיד ,מחיצות לגבי ערובין ,מחיצות עונתיות ,סגירת חורף] [הגאון רבי
יצחק זילברשטיין שליט"א] קובץ תורני  -מה טובו אהליך יעקב (ו) ,תש"פ (עמ' קלט)

להפקיר ביתו כדי להיפטר מחובת הדלקת נר חנוכה [במקום חיובו למכור כסותו-בגדו היקר ,עצה כלכלית כדי להיפטר מחיוב מצוה]
פניני חשוקי חמד-קובץ גיליונות ,תשע"ט (עמ' יד)

חנוכיה שלו שנגזלה ממנו בשואה ונמצאת אצל יהודי אחר שקנאה מגוי? [זוטו של ים] דרישה וחקירה ,תש"פ

האם עדיף הידור מצוה או לקנות מישראל? [בסכום העומד לרשותו ,האם יקנה חנוכיה מהודרת מאד מגוי או חנוכיה פחות מהודרת
מישראל שומר שבת ,הידור מצוה או קניה מיהודי' ,או קנה מיד עמיתך' ,הידור מצוה על הכשר מצוה] אספקלריא ,תש"פ (עמ' קלז)
שמן למאור או שמן לרפואה? [יש לו שמן שניתן לרפא בו או להדליק בו נר חנוכה ,רפואה ,פרסום הנס ,חנוכה] דרישה וחקירה ,תש"פ
לרפא חולה או להדליק נר חנוכה? [מצוה עוברת ,פרסום הנס] דרישה וחקירה ,תש"פ
דפי עיון ,חנוכה תשע"ד (עמ' ד)

כיבוי חנוכיה החוסמת את החנוכיה שלו

רוצה לתפוס משכון מבחוץ [חנוכיה] ,אך יש חשש שיכנס פנימה פניני חשוקי חמד ,תשע"ט (עמ' יח)

שוכר שהשכיר את הדירה במחיר גבוה לימי החנוכה ופיצל את תשלום השכירות בין גוף הדירה לריהוט [הרב שלמה ידידיה
זעפרני שליט"א] אור מרדכי ,תשפ"א (עמ' קע)

האם מותר לעבור על הוראת בעל המלון ולהדליק נר חנוכה בחדר? [מצוה הבאה בעבירה ,גזלן ,שימוש שלא ברשות ,חילול ה',
לכתחילה ובדיעבד ,הדלקה בנרות חשמל] וישמע משה ,תש"פ

מצוות הדלקה 'נר איש וביתו':

מצוות הדלקת נר חנוכה [נר איש וביתו ,הדלקת קטן בבית ,יציאה ממי שלא כיון להוציא ,נר המהדרין מצווה גמורה או הידור ,המצווה
במעשה ההדלקה או בתוצאה שהנר דולק] המצוות בפרשה ,תש"פ
נרות חנוכה המצוות בפרשה ,תש"פ תשפ"א
הלכות חנוכה  -דבר בעיתו המאור ,תש"פ

נר איש וביתו ['בית' לענין זה ,האם חיוב הדלקת נר חנוכה הוא על הגברא להדליק את הנרות ,או שהחובה היא על הבית שידליקו בו
נרות ,קטן שהדליק נר חנוכה  -האם יצאו בני הבית ידי חובת המצוה ,אכסנאי שמדליקים עליו נרות בביתו האם רשאי להדליק באכסנייתו
בברכה ,אדם עובד עד מאוחר ימתינו לבואו לקיום המצוה בעצמו מאוחר  -או שיבקש מאשתו שתדליק את הנרות בביתו בזמן ,האם צריך
שיהיה הבית בגודל ד' על ד' אמות כדין 'בית' לענין הלכות מזוזה ומעקה וכיו"ב ,הדלקת נר חנוכה בספינה ,רכבת ,מטוס או מכונית ,חיוב
נר חנוכה במקומות פתוחים [מטיילים במדבר הלנים באוהל ,חיילים השוהים במקומות ללא קורת גג] ,הדלקת נר חנוכה ברחבת הכותל
המערבי ,או באולמות ובעצרות עם ברחובה של עיר ,אדם חסר בית] עולמות ,פד

נר איש וביתו [מחלוקת רע"א וגרי"ז ,האם בני הבית מכוונים שלא לצאת בהדלקת האב ,או שכולם יוצאים בהדלקתו את עיקר הדין והם
מדליקים רק את נרות ההידור ,האם ימתינו כולם להדלקת האב ,קטן מתי ידליק ,אם לאחד יש שמן זית ולשאר שמן רגיל ,אם בני הבית
רבים וחלקם מדליקים בפתח לרה"ר וחלק בהעדר מקום מדליקים בפנים] יעלת חן-אוסף גיליונות ,תשפ"א (עמ' נ)

האם בעל אינו יכול לכוין שלא לצאת בהדלקת נר חנוכה של אשתו [חובת האיש וחובת הבית ,נר חנוכה ומזוזה ,ברכה שאינה
צריכה] פניני הלכה חידושי הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר-אוסף גיליונות ,תש"פ (עמ' ס)

עבר לחנוכה לבית חמיו  -נר איש וביתו

מסביב לשולחן שבת-קובץ גיליונות ,תשע"ט (עמ' לט)

חובת הבית וחובת הגוף בנר חנוכה [קריאת המגילה חובה על כל יחיד והמקריא מוציא את כולם יד חובה ,מזוזה היא מצוה על הבית
בלבד ,בדין אכסנאי התחדש חובת הגברא ,אדם שיש לו שני בתים ,חובת הבית וחובת הגוף ,שני דינים במקביל] שיעורי הגר"ע מדלוב
שליט"א-אוסף גיליונות ,תש"פ (עמ' ל)

הדלקת נר חנוכה חובת גברא או חובת הבית [האם מוציא את השאר כשליח ,האם דומה לחיוב מעקה] תורת שלמה ,תשע"ח

נשים בהדלקת נר חנוכה:
יחודן של הנשים בנס חנוכה  -ממשנתו של הגרש"ז ברוידא זצ"ל [גבורת עמידת הנשים בשעת מלחמת השמד ,הבית היהודי מבצר
ומצודה מפני השפעת תרבות קלוקלת] 'שם דרך' חנוכה ,תשפ"א שם דרך  -חנוכה ,תשפ"ב (עמ' נז)

האם נשים תתחייבנה בנר חנוכה מטעם נוסף?

[מצוה דרבנן היא 'לא תעשה' ,של 'לא תסור' ונשים חייבות בלא תעשה] ספר מעדני

אשר  -חנוכה ,תשע"א

חיוב נשים במצוות החנוכה [אף הן היו באותו הנס ,גם הנשים ניצלו בנס מגזירות השמד של היוונים ,הנס נעשה בזכות נשים בתו של
יוחנן כהן גדול ויהודית ,בתוספות מבואר כי הן היו פטורות כי זו מצות עשה שהזמן גרמן ,מדוע אין לחייבן משום לאו ד"לא תסור" שאף
נשים חייבות בו ,האם רשאיות להוציא אחרים ידי חובה בהדלקתן • ההבדל בין נר חנוכה למקרא מגילה .מדוע נשים לא נהגו להדליק
נרות חנוכה בעצמן ,נשים נשואות יצאו ידי חובה בהדלקת הבעל מדין אשתו כגופו ,אינן נשואות לא נהגו להדליק נרות חנוכה כי אין
מכבודה של אשה לצאת מחוץ לבית[ ,כל כבודה ,וגם כשמדליקים בפנים ,הדלקת נרות חנוכה זכר לנרות המקדש שחיוב הדלקתן מוטל על
הציבור .אלמנה או אשה שבעלה לא בבית ,האם תדליק בעצמה או שתצווה לבני ביתה להדליק עבורה ,אשתו כגופו בנר חנוכה  -בהדלקת
נרות כשאינם נמצאים בביתם בחנוכה ,האם האשה יוצאת ידי חובה בהדלקת הבעל במקומו ,יולדת שנמצאת בבית חולים או בבית
החלמה ובעלה נמצא עם הילדים בבית הוריו או בבית הוריה • בני זוג הנמצאים בימי החנוכה בבית מלון ובשעת הדלקת הנרות הבעל נמצא
במקום אחר  -האם יוצא ידי חובה בהדלקתה ,חיוב אמירת הלל בחנוכה לאשה ,ייחודן של הנשים בנס החנוכה ,מנהג הנשים שאינן עושות
מלאכה בשעה שהנרות דולקים ,גבורת עמידתן של הנשים בשעת מלחמות השמד • הבית היהודי  -מבצר ומצודה להגן מפני השפעת תרבות
קלוקלת]

עולמות ,תקמא

מצוות נרות חנוכה לנשים

שיעורי הגר"י זנגר שליט"א

בביאור המנהג לאסור עשיית מלאכה בחנוכה [הרב אביחיל לוי שליט"א]

מנורה בדרום (יח) ,תשפ"א (עמ' צה)

איסור מלאכה לנשים בחנוכה לענין הלכה ,תשפ"א

נשים בהדלקת נר חנוכה [מה חובת הנשים בנר-חנוכה ,מתי הוחל הונהגה הדלקת נרות חנוכה בבית-הכנסת ,מדוע נהגו להדליק נרות
חנוכה בכותל המערבי ,חומרת איסור שינוי מנהגי ישראל ,חובת השמירה מפני קלי-דעת פורצי-גדר] עין יצחק ,תש"פ
אשה יוצאת בהדלקת נר חנוכה של בעלה מדין 'אשתו כגופו' או מדין 'שליחות'? שיעורי הגרב"מ זילברברג שליט"א ,תשפ"א

המתנת הבעל בהדלקת נר חנוכה לאשה העובדת עד שעה מאוחרת [הדלקה בזמנה או ברכה ,קיום המצוה עם ברכותיה ,הדלקה
בזמן ע"י שליח או מאוחר בעצמו ,האם יש חיוב לאשה להיות נוכחת בשעת ההדלקה ,מצות חברו מול הידור של עצמו ,ברכת הרואה
באשה ,ספק ברכות] [הרב אורי יצחקי שליט"א] פניני הלכה מראשי ישיבת מיר ,תשפ"א

קטנה שהגיעה למצוות בחנוכה ואביה נוהג להדליק בשקיעה [קטן שהגדיל ,האם תדליק בצאת הכוכבים ,גר שנתגייר אח צאת
הכוכבים ,סבתא שהגיעה בחנוכה להתאכסן בבית בנה אחר ההדלקה בעוד הנרות דולקים ,הנמצא בחו"ל האם יוצא בהדלקת נר חנוכה של
בני ביתו כשאצלו עדיין לא חנוכה ,הפרשי שעות ,תושבות] [הרב אברהם זנגר שליט"א] פניני הלכה מראשי ישיבת מיר ,תשפ"א

מנהג הנשים שלא להדליק

אשכול יוסף ,חנוכה תשע"ה תשע"ח

אף הן היו באותו נס [הרב שלמה זאב פיק שליט"א] ירחון האוצר (מז) ,תשפ"א (עמ' עח)
חיוב עבד כנעני בנר חנוכה הגר"א גניחובסקי זצ"ל ,תשפ"א

זוג החי בנפרד או בהליך גירושין:
זוג שהחליט להיפרד ועדיין גרים בבית אחד  -האם יוצאת האשה בהדלקת הבעל?
זוג פרוד ,הדרים עדיין בדירה משותפת ,האם האשה תדליק נר חנוכה בעצמה?

וישמע משה ,מקץ תשע"ו

פניני חשוקי חמד ,תשע"ט (עמ' ה)

זוג פרוד או בהליכי גירושין האם הבעל מוציא את אשתו בנר חנוכה? [אשתו כגופו ,בעל כאשתו ,מדאורייתא או מדרבנן ,עדות,
ירושה ,כשאחד מבני הזוג רוצה בשלום בית ,מורד ,כופין לגרש ,קיבל היתר מאה רבנים ,ההבדל בין אשתו כגופו לבין שאר בני הבית
בהלכות חנוכה ,משלוח מנות לאשתו האם יצא או הוי כגופו] [הגאון רבי יצחק שמואל שכטר שליט"א] קובץ תורני  -מה טובו אהליך יעקב
(ו) ,תש"פ (עמ' קנד)

זוג פרוד בהדלקת נר חנוכה

[אבלות ,שלילת זכויות הדדיות ,אשתו כגופו לגבי נר חנוכה] [הגאון רבי יצחק אושינסקי שליט"א] קובץ

תורני  -מה טובו אהליך יעקב (ו) ,תש"פ (עמ' קסו)
זוג פרוד בהדלקת נר חנוכה [רבי שמאי הכהן גראס שליט"א] קובץ תורני  -מה טובו אהליך יעקב (ו) ,תש"פ (עמ' רס)

זוג פרוד החיים בדירות נפרדות האם יוצאת האשה בהדלקת נרות בעלה?

[הגאון רבי שריה דבליצקי זצ"ל] קובץ תורני  -מה טובו

אהליך יעקב (ו) ,תש"פ (עמ' מז)

זוג החי בנפרד או בתהליכי גרושין האם הבעל מוציא את אשתו בנרות חנוכה?

[הגר"א חנניה זצ"ל] קובץ תורני  -מה טובו אהליך

יעקב (ו) ,תש"פ (עמ' פ)
זוג פרוד החיים בבית אחד האם תדליק האשה נרות בעצמה? שיעורי הגר"י זילברשטיין שליט"א-אוצר הפרשה ,תש"פ (עמ' יט)

זמן ההדלקה:
הנעדר מביתו  -מי ומתי מדליק? [האם נשים מוציאות ידי חובה בנר חנוכה ,במה שונה הדלקת נר חנוכה ממקרא מגילה ,הזמן הנכון
להדלקה ,עד מתי ניתן להדליק ,האם רשאי לברך כשמדליק בשעה מאוחרת ,מינוי שליח כאשר מתעכב ,הנהגת מרן זצ"ל ,האם צריך שבני
הבית יהיו ערים] עין יצחק ,תש"פ

'לילה' בהדלקת נר חנוכה

שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א ,תש"פ

מתי זמן הדלקת נר חנוכה? [מצוות נר חנוכה  -בהדלקה או בהנחה ,האם ניתן להדליק מפלג המנחה ,מדוע אין מדליקים בבין השמשות,
האם מדליקים בשקיעה או בצאת הכוכבים ,מתי מדליקים במוצ"ש] עין יצחק ,תשע"ט

זמן הדלקת נר חנוכה

אספקלריא ,תשפ"א (עמ' רכא)

זמן הדלקת נר חנוכה [שקיעה ,תחילת שקיעה או סוף שקיעה ,הדלקה קודם הזמן ,צאת הכוכבים ,עד שתכלה רגל מן השוק ,הנוהג
כשיטת הגאונים ,זמן רבנו תם] [הרב ברוך יצחק בר"ד מינצברג שליט"א] כליל תפארת (ה) ,תשפ"א (עמ' מ)
זמן הדלקת נרות חנוכה [בהתייחס לזמן בין השמשות לגאונים ולרבינו תם] משנתה של תורה ,תשע"ו בנתיבות ההלכה ,חנוכה (עמ' קכד)
ספיקא דרבנן לקולא בהדלקת נר חנוכה אחר שכלתה רגל מן השוק עיונים בעניני חנוכה-אוצר הפרשה ,תשפ"א (עמ' ל)

זמן הדלקת נר חנוכה בחול ,בערב שבת ובמוצאי שבת והצעה חדשה בחישוב השעות הזמניות

אספקלריא ,תשפ"א (עמ' קנב)

מאימתי משערים את שיעור 'חצי שעה'? [שקיעה ,מועד הדלקתו ביום הראשון] שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א ,תשפ"א

זמן הדלקת נר חנוכה [הדלקת נר חנוכה בסוף כד כסלו או בתחילת כה כסלו ,מדוע לא להקדים קודם צאת הכוכבים ,בשעת הדחק
מדליק מלפג המנחה  -מדוע אינו כנוטל לולב קודם זמנו ,הדלקה בערב שבת קודם זמנה ,האם תקנת הדלקת נר חנוכה בערב שבת היא
ביום ובזמן שונה ,דברי תרומת הדשן] הרב אריה ליה כהנמן שליט"א-אוסף גיליונות ,תשפ"א (עמ' צז)

זמן הדלקת נר חנוכה [הדלקה אחר זמנה ,קריאת שמע אחר זמנה ,תפילה אחר זמנה ,תשלומין בתפילה ,מצוה כל היום ומצוה כתיקונה]
[הרב אליהו גרינצייג שליט"א] קרואי מועד-חנוכה ,תשע"ו (עמ' קכו)

שיעור זמן הדלקת נר חנוכה [כשמדליק בחוץ וכשמדליק בזמן הסכנה בחוץ ,וכיום ,פרסום הנס לעוברים ושבים או לבני הבית ,בני הבית
ערים ,האם יש להניח שיעור שמן בהדלקה בבית לכל זמן שבני הבית ערים ,דומיא דהדלקת הגרי"ז בחצר ביתו בשמן רב כל זמן שיש
עוברים ושבים] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] קרואי מועד-חנוכה ,תשע"ו (עמ' קל)

קיום שיעור תורה בחנוכה אחר תפילת ערבית

ירחון האוצר (לה) ,תש"פ (עמ' לז)

הדלקת נר חנוכה בכולל אברכים [כשמתפללים ערבית מוקדמת והולכים להדליק בביתם] אספקלריא ,תשפ"א (עמ' רא)

הדלקת חנוכה בהפרשי שעות  -מבחן התושבות [הנמצא בחו"ל האם יוצא בהדלקת נר חנוכה של בני ביתו כשאצלו עדיין לא חנוכה,
הפרשי שעות ,תושבות  ,הדלקת נר חנוכה ע"י רובוט בשלט רחוק בביתו כשנמצא בחו"ל ועדיין לא הגיע חנוכה שם ,הדליק נר חנוכה ועבר
את קו התאריך האם חייב להדליק בשנית] [הרב אברהם זנגר שליט"א] פניני הלכה מראשי ישיבת מיר ,תשפ"א

שיעור חצי שעה בנרות חנוכה ,ובמנורה מערב עד בוקר ,האם הוא שיעור בשמן או שיעור בהדלקה?

אספקלריא ,תשפ"א (עמ'

תמא)
הפרשי שעות בהדלקת נר חנוכה [תושבות] עיון הפרשה ,תשפ"א (עמ' קנח)
הדלקת נר חנוכה עד שתכלה רגל מן השוק בזמן הזה ,ובדין פרסומי ניסא במקום שאין יהודים [הרב יצחק רצאבי שליט"א] אור
מרדכי ,תשפ"א (עמ' קיג)

מדליק נר חנוכה סמוך לעלות השחר ,האם עליו להעיר את בני ביתו? [זמן הדלקת נר חנוכה ,פרסום הנס מאוחר ,לא נשארה לו חצי
שעה לעלות השחר ,האם אשתו נאסרת במלאכה בחצי שעה זאת ,כשהשמן שברשותו מצומצם האם ידליק כמה נרות או נר אחד כדינו,
הדליק וכבה הנר מעצמו האם הוקצה למצוותו ונאסר] פניני הלכה מראשי החבורות בישיבת מיר-אוסף גיליונות ,תש"פ (עמ' מה)

כשהאב עתיד לבא מאוחר בלילה האם תדליק אשתו או אחת מבנותיו? [אשה תדליק בזמן כשבעלה אינו בבית ,והדלקת נרות בזמן
קודמת למצוה בו יותר מבשלוחו ,כשהבעל יגיע אחר חצי שעה מצאת הכובכים נחלקו הפוסקים האם ימתינו לבעל משום שלום בית או
שזמן 'תכלה רגל' התארך ,וי"א שלעולם האשה תדליק ,וי ש שחלקו בין מדליק בחלון או בפתח דאז יש להקדים לבין מדליק על שלחנו דאז
ימתינו ,כאשר לא ידוע אם יגיע בזמן תדליק בת גדולה והבעל יתנה שאם יגיע בזמן אינו יוצא בהדלקתה] פניני הלכה מראשי החבורות
בישיבת מיר-אוסף גיליונות ,תש"פ (עמ' מו)
להשתמש ב"אוטובוס אחרון" כשומר שלא לעבור את סוף זמן הדלקת נרות? וישמע משה ,תשע"ו

האם גם כיום צריך להקפיד להדליק נר חנוכה בתחילת זמנה? [שקיעת החמה או קודם שתכלה רגל מן השוק] זריזין מקדימין
מעיינות בני יששכר ,חנוכה תשע"ז (עמ' ו)
האם מבטלין תלמוד תורה להדלקת נר חנוכה בזמנה? שמעתא עמיקתא ,תשע"ו

בן א"י החוזר מחו"ל בערב חנוכה ויגיע לביתו ביום חנוכה עצמו

שיעורי הרב יו"ט זנגר ,תשע"ח

שיטת הגר"א בדין זמן הדלקת נר חנוכה [בתחילת השקיעה ,ומוצאי תענית בצאת הכוכבים] בנתיבות ההלכה ,חנוכה (עמ' קלא)

נתינת השמן למצות הדלקה עד שתכלה רגל מהשוק

נועם אליעזר ,תש"פ

הקדמת הדלקת נר חנוכה לתפילת ערבית [המתפלל בכל יום ערבית במנין קבוע ,האם בחנוכה צריך להקפיד להדליק נר חנוכה לאחר
תפילת ערבית ,תדיר ושאינו תדיר ,קדימת חובת היום ל'תדיר' ,הקדמת תדיר לשאינו תדיר] נועם אליעזר ,תש"פ
תפלת ערבית בשקיעה בימי חנוכה [הרב יובל קורסיה שליט"א] מנורה בדרום (יח) ,תשפ"א (עמ' רכו)
קיום שיעור תורה בחנוכה אחר תפילת ערבית ירחון האוצר (לה) ,תש"פ (עמ' לז)

זמן הדלקת נר חנוכה בקבר רחל ובמקומות שונים [הדלקת נר חנוכה בבית כנסת ,הדלקה בפלג המנחה ,הדלקה מוקדמת כשממהר
לביתו ,הדלקה בשתי חנוכיות במקביל] המאור ,תש"פ (עמ' מז)

זמן הדלקת נרות חנוכה

אספקלריא ,תש"פ (עמ' פא)

האם יש מעלה להדליק נר חנוכה יותר מכדי חצי שעה? [הידור בנרות שעוה גדולים כמו בלולב גדול ,אך בשמן אין הידור בתוספת
שמן ,דעת היעב"ץ שיד הידור שידלק עד הבוקר דומיא דמנורת המקדש ,עד שתכלה רגל מן השוק משתנה ממקום למקום והוא שיעור אורך
זמן שראוי שהשמן ידלק ,להדליק בזמנים שונים להרחיב פרסום הנס ,הדעה שיש לכבות אחר זמן המצוה כי השמן הוקצה למצוותו בלבד]
[הגר"א וייס שליט"א] עיון הפרשה ,תש"פ (עמ' קמד)

זמן הדלקת נרות חנוכה [ רק בחצי שעה ראשונה וכשיש פרסום הנס לאחרים ,או אף כשכלתה רגל מן השוק ובהדלקה בתוך הבית ,חובת
הודאה על הגברא מלבד חובת הפרסום על הבית] הגר"א עוזר ,תשע"ז משנתה של תורה ,תשע"ו

האם ניתן להוכיח מדברי השאילתות שכתב להדליק נר חנוכה כשהוא עטוף בטלית ,מה זמן ההדלקה?

מעדני אשר ,תשע"ו

מחמדי התורה ,תשע"ז מחמדי התורה ,תשע"ח
סוף זמן הדלקת נרות חנוכה [בבית או בחוץ] ירחון האוצר (יא) תשע"ח (עמ' סה)

האם יש להימנע מלאכול בחצי שעה הראשונה שהנרות דולקים?

מעדני אשר ,תשע"ג

מעדני אשר ,תשע"ו

לדעת הרמ"א שכל אחד מבני הבית מדליק ומוסיף והולך ,מה הדין כשאחד לא מדליק ,וסומך על הדלקת בעל הבית [האם
הפסידו השאר את הידורם ,האם עדיף שבעה"ב ידליק עבור כולם] וישמע משה ,תשע"ז
האם ימכור כסותו לקניית נר חנוכה ויישאר עם בגד מוכתם בזפת? [ת"ח שרבב על בגדו] דרישה וחקירה ,תש"פ
שואל או מוכר כסותו להדליק נר חנוכה [עדיפות נר חנוכה מארבע כוסות בשל פרסום הנס] זרע ברך ,תש"פ תשפ"א

החובה להוצאות של נר חנוכה

[שואל ומוכר כסותו להדלקת נר חנוכה  -פרסומי ניסא] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] קרואי מועד-

חנוכה ,תשע"ו (עמ' קצח)

האם ראוי או צריך לקחת מונית כדי להגיע להדלקת נר חנוכה בזמן? [הידור או מעיקר הדין ,האם השתנה דין תכלה רגל מן השוק
כיום ,האם כדאי למנות שליח] לענין הלכה ,תשפ"ב

פרסומי ניסא [טעם הדלקת נר חנוכה בלבד ,או ענין בפני עצמו ,קריאת הפטרת חנוכה בר"ח טבת שחל בשבת ולא הפטרת ראש חודש
מדין פרסום הנס] שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א ,תש"פ
לדעת הרמ"א שכל אחד מבני הבית מדליק ומוסיף והולך ,האם צריכים להדליק כולם יחד? וישמע משה ,תשע"ז

מנהג הדלקת נרות חנוכה של הבני יששכר

מעיינות מהרצ"א ,תשע"ו

פרסומי ניסא [נר חנוכה וקידוש היום ,נר חנוכה עדיף ,משום פרסומי ניסא ,רק בהדלקת הנר בפני אחרים ,או גם כשנמצא לבדו ואין לו
בפני מי לפרסם את הנס ,וכן צ"ע האם דין "פרסומי ניסא" מתקיים בהדלקה בפני ישראל או גם בפני נכרים ,הדלקת נר חנוכה מול כביש
שנוסעים בו מחללי שבת ,מצות הדלקת נרות חנוכה היא "עד שתכלה רגל מן השוק" ,האם זהו שיעור זמן קבוע [חצי שעה] ,או שיעור
המשתנה בכל מקום ומקום כפי מנהגו ,חיוב ההדלקה בברכה לאחר ש"כלתה רגל מן השוק" כשמדליק בפנים וכשמדליק בחוץ ,זמן
ההדלקה לאחר שעלה עמוד השחר ,זמן חיוב ההדלקה לדר במקום שמצויים ברשות הרבים עד שעת לילה מאוחרת ,בעיקר הדין צ"ע

האם "פרסומי ניסא" הוא מעצם קיום המצוה או פרט נוסף בקיום המצוה ,ונפקא מינה לחיוב ברכה במקום שיש ספק בחיוב ההדלקה,
זמן "כלתה רגל מן השוק" בערב שבת ובמוצאי שבת" ,פרסומי ניסא" בחנוכה באמצעות שידור חי או ב  ,skype-שיעור "כלתה רגל מן
השוק" בבית כנסת :האם יש חיוב שהנרות ידלקו חצי שעה לפחות ,כדרך שחייבים לדלוק בבית ,או שמותר לכבותם לאחר שיצאו
המתפללים ,שהרי "כלתה הרגל" מבית הכנסת ,תכלית פרסום הנס  -כדי להודות ולהלל על כל הניסים ,מצות נר חנוכה חביבה עד מאד]
עולמות ,רפג
הדלקת נר חנוכה במקום שכולם נכרים [פרסומי ניסא] שיעורי ליל שישי ,תשע"ח

האם יש דין 'תשלומין' לנר חנוכה [למי שלא הדליק באחד הלילות ,כיצד משלים ללא להדליק כבית שמאי ,האם יש תשלומין אחר ב'
ימים] צבא הלוי-אוסף גיליונות ,תש"פ (עמ' לז)

מדוע לא מדליקים תשעה ימים נרות חנוכה משום ספיקא דיומא כמו בכל יו''ט שעושים יומים מספק?

ספר מעדני אשר -

חנוכה ,תשע"א
ספיקא דיומא בחנוכה פניני מנחת חינוך ,תשפ"א

ספק הדליק נר חנוכה [ספק אם קיים מצוות תקיעת שופר בא' דראש השנה או נטילת לולב בא' סוכות  -חייב ליטול מדין ספק דאורייתא
לחומרא ,ביום ב' של ראש השנה או בשאר מצוות דרבנן כשמסופק אם כבר קיים המצוה אינו מחוייב לקיים כספק דרבנן לקולא ,במאירי
משמע דבדבר מדרבנן אינו מברך במקום ספק  -אך חייב לקיימו ,ויתכן ולמרות שהאדם פטור  -יהיה חייב מדין הבית משום 'חשדא',
ומשום טעם זה חייב להדליק אף בספק ,המדליק בתוך הבית אין רואים אותו שכניו ואין 'חשדא' – האם יהיה פטור מהדלקה בספק ,מדוע
בדין 'כבתה אינו זקוקו לה' לא חייבו הדלקה מדין 'חשדא' ,וגם בזמן שהיו מדליקים בחוץ לא נתחייב אדם לישב בחוץ ולראות שלא יכבו
הנרות תוך ח צי שעה ,תקנה שאין בציבור יכולים לעמוד בה ,מותר לאדם בימי חנוכה לעבור להתגורר במקום אחר למרות שיווצר 'חשדא']
[הרב אליהו גרינצייג שליט"א] קרואי מועד-חנוכה ,תשע"ו (עמ' קכד)

האם מי שלא הדליק בליל אחד שוב אינו מדליק?
האם אונן חייב בנר חנוכה?

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

פרסומי ניסא ו'תדיר' [הרב חיים מאיר י .הלוי שטינברג שליט"א] אור מרדכי ,תשפ"א (עמ' צח)
פרסומי ניסא [ברכה על הדלקת נרות אחר שכלתה רגל מן השוק ,ברהמ"ז ביחידות והדלקת נרות ביחידות] עיון הפרשה ,תשע"ב (עמ' מ)

הדלקת נרות בבית כנסת:
הדלקת נרות בבית כנסת [הוזכרה בדברי רבותינו הראשונים באשכנז ובספרד ,מתי הונהג מנהג זה ,ומאיזה טעם ,היאך ניתן לברך על
מנהג ,ובפרט לשיטת השו"ע שאין לברך על מנהג אמירת הלל בראש חודש ,להדליק בברכה כאשר אין מנין בבית הכנסת ,הדלקה ע"י קטן,
מקום עמידת המנורה בבית הכנסת ,כיבוי הנרות לאחר התפילה גם כשלא דלקו חצי שעה ,הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת בתפילת
שחרית ,הדלקת נר חנוכה בבית כנסת שמתפללים בו מאוחר בלילה [לאחר שכלתה רגל מהשוק] ,הדלקה בבית מדרש בשעת לימוד או
שיעור מאוחר בלילה ,הדלקת נר חנוכה בבית כנסת בערב שבת ובמוצאי שבת ,אורחים או בחורי ישיבה שהדליקו נרות בבית הכנסת או
בהיכל הישיבה ,האם חייבים להדליק לאחר מכן גם בחדרם ,הדליק נר חנוכה בביה"כ בלילה הראשון ,האם יברך "שהחיינו" [וברכת
"שעשה ניסים"] כשידליק בביתו ,הדליק בביתו בלילה הראשון ,האם כשידליק אח"כ בבית הכנסת ,יברך "שהחיינו" [וברכת "שעשה
ניסים"] ,הדלקת נר חנוכה במסיבות המתקיימות באולמות או בעצרות עם ברחובה של עיר] עולמות ,רלד

נר חנוכה בבית הכנסת [מפני האורחים הלנים שם כמו קידוש ,פרסום הנס לכל העם ,הואיל ומדליקים בתוך הבית ,זכר למנורת המקדש
המודלקת בדרום ,האם יש הבדל בין הדלקה בבית שאין צריך 'חנוכיה' להדלקת בית כנסת שצריכים 'מנורה' כמו במקדש ,בית כנסת קבוע
או בכל מקום שמתפללים כרגע ערבית ,האם הרואה נר חנוכה דלוק בבית כנסת מברך ברכת 'הרואה' ,ברכה על 'מנהג' בהדלקת נר חנוכה

בבית כנסת ,ברכת שהחיינו בבית כשכבר ברך שהחיינו בבית הכנסת] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] קרואי מועד-חנוכה ,תשע"ו (עמ' רה)

נדב חנוכיה גדולה לבית הכנסת והיא מפריעה ליושבים בצידה [כלי של מצוה ,זכות קנין של מתפללי בית הכנסת ,ירושה במקומות
תפילה ,ברכו את ה' באורים ,נר למאור] דרישה וחקירה ,תשפ"ב (עמ' ג)

הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת

אספקלריא ,תשפ"א (עמ' שסח) שיעורי הגרב"מ זילברברג שליט"א ,תשפ"א

הדלקת נר חנוכה בבית כנסת [היכן ,ללא מנין] [הרב דוד אריה שלזינגר שליט"א] מנורה בדרום (יח) ,תשפ"א (עמ' רכח)

טעם הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת [קידוש בבית הכנסת ,הדלקה בחוץ או הדלקה בפנים ,מקום ההדלקה הנכון בבית הכנסת] [הרב
שלום ארלנגר שליט"א] מנורה בדרום (יז) ,תשפ"א (עמ' יט)

טעמי ודיני הדלקת נ"ח בבית הכנסת [במנין ,בכינוסים ,פרסומי ניסא או זכר למקדש ,בית כנסת שיש בו כמה חדרי תפילה ,שטיבלך,
מנין מאוחר בחדר שיעורים בישיבה ,מניני חצרות בתקופת הקורונה] [הרב יאיר מינקוס שליט"א] מנורה בדרום (יז) ,תשפ"א (עמ' קיז)

ברכה על הדלקת נר חנוכה בבית כנסת לנוהג שלא לברך על הלל בראש חודש [נטילת ערבה בהושענא רבה ,ברכה על מנהג ,קידוש
בבית כנסת ,הלל בליל הסדר ,נטילת ידים לדבר שטיבולו במשקה ,ברכה על הדלקת נר בערב יום כיפור ,ברכת הטבילה על דם טוהר] ירחון
האוצר (לו) ,תש"פ (עמ' לא ,לט ,מד ,מז ,נ ,נא)

האם מותר לכבות נרות חנוכה בבית כנסת תוך חצי שעה? [כשיוצאים משם אחר התפילה] מעדני אשר ,תש"פ
מיקום עמידת חנוכיית בית הכנסת [הדומה והשונה הדלקת בית הכנסת מהדלקת המקדש] ירחון האוצר (יא) תשע"ח (עמ' לח)

אמירת 'הנרות הללו' בבית כנסת

[טרחא דציבורא ,להתחיל לשיר אחר הנר הראשון ,לשיר אחר ערבית] שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א,

תשפ"א

האם על נרות של בית הכנסת יכול הרואה לברך ברכת 'שעשה ניסים'?

מעדני אשר ,תשע"ו

ברכת נר חנוכה בבית הכנסת לנוהג שלא לברך על ההלל בר"ח ירחון האוצר (לה) ,תש"פ (עמ' מה)

האם קטן יכול להדליק נרות חנוכה של בית הכנסת?

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

האם מותר לברך על נר חנוכה של בית הכנסת ללא מנין?

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

כיבד את המלווה בהדלקה בבית הכנסת ,האם יש בכך איסור ריבית? [מצוות לאו ליהנות ניתנו] פרי עמלנו ,תשע"ט

הדלקת נר חנוכה בבית כנסת שיש בו כמה מנינים [שטיבל'ך ,שיעור תורה מאוחר בבית כנסת למי שטרם ראה שם הדלקת נרות,
טעמי ההדלקה בבית הכנסת ,ברכה על המנהג ,מנהג מקומי ,הדלקה בבית הכנסת היא דין בגברא או בחפצא] ותתענג בדשן ,תשפ"א

כשאין מי שידליק נר חנוכה בביהכנ"ס ,האם תדליק אשה?

פניני חשוקי חמד ,תשע"ט (עמ' כה)

הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת בבוקר

מעדני אשר ,תשע"ו

הדלקת נרות חנוכה במקומות ציבוריים

תורה והוראה ,חנוכה תשע"ד

הדלקת נר חנוכה בימי הקורונה:
נר חנוכה למתפללים ברשות הרבים בגלל הקורונה

המאור (תצח) ,תשפ"א (עמ' עא) ירחון האוצר (מח) ,תשפ"א (עמ' עז) מים חיים,

תשפ"א אספקלריא ,תשפ"א (עמ' קעו) אור מרדכי ,תשפ"א (עמ' קז) הלכה סדורה ,תשפ"א באר התורה ,תשפ"א (עמ' נג) וישמע משה,
תשפ"א מנורה בדרום (יז) ,תשפ"א (עמ' פד) אספקלריא ,תשפ"א (עמ' רפד) מעדני אשר ,תשפ"א

נרות חנוכה במניני החצרות [הדלקת נרות חנוכה בבית כנסת ,הטעמים לכך ,האם מברכים על ההדלקה בבית-הכנסת ,האם יוצאים בה
ידי חובה ,הדלקת נרות עם או בלא ברכה במסיבות ואירועים בימי חנוכה ,הדלקה ברחבת הכותל המערבי ,הדלקת נרות חנוכה במניני-
החצרות המתקיימים בשל נגיף הקורונה] עין יצחק ,תשפ"א מנחת אשר ,תשפ"א שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א ,תשפ"א
הדלקת נר חנוכה במנייני חצרות [הרב יאיר מינקוס שליט"א] מנורה בדרום (יח) ,תשפ"א (עמ' רטז)

הדלקת נר חנוכה במנייני חצירות

[הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א] מנורה בדרום (יח) ,תשפ"א (עמ' קנב)

הדלקת נרות חנוכה בבית כנסת [הרב יוסף אביטבול שליט"א] מנורה בדרום (יח) ,תשפ"א (עמ' קצג)

הדלקת נר חנוכה לנמצא בבידוד

[או במלונית קורונה ,המגיע למלונית קורונה באמצע החנוכה ,תושבות] באר התורה ,תשפ"א (עמ' נא)

לענין הלכה ,תשפ"א

הדלקת נר חנוכה במלונית קורונה [בחדר האוכל ,כשאוכלים בחדרים ,הנוסע למלונית באמצע חנוכה ובזמן הדלקת נרות נמצא עדיין
בביתו] מים חיים ,תשפ"א
פרסומי ניסא באמצעים טכנולוגים לחולה הנמצא בבידוד [באמצעות זום] מנחת אשר ,תשפ"א רץ כצבי ,תשפ"א

הדלקת נר חנוכה ע"י שליח:
"זכין" בהדלקת נר חנוכה [למאחרים לשוב מהלווית הגראי"ל שטיינמן זצ"ל] אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' לב)

לכבד כהן בהדלקה מדין "וקדשתו"

האיחוד בחידוד ,חנוכה תשע"ד

עומד אצל שלוחו בנר חנוכה [הרב איתמר טעפ שליט"א] ירחון האוצר (מז) ,תשפ"א (עמ' פד) אספקלריא ,תשפ"א (עמ' לג)

ביקש משליח שידליק עבורו בביתו [לפי מבחן התושבות לשיטת הגרי"ש אלישיב] והשליח הדליק כמבוקש אך המשלח ישן אותה
שעה ,האם יצא המשלח? דרישה וחקירה ,תשפ"א

הסועד חולה בחנוכה ,יכול להדליק נרות בזמן ע"י שליח ,או מאוחר בעצמו? [מצוה בו יותר מבשלוחו או מצוה בזמנה ,העוסק
במצוה אחת אם יכול לקיים מצוה אחרת על ידי שליח והאם יכול לברך על המצוה שעושה בזמן שהוא פטור ממנה ,העוסק במצוה ,האם
המצוה השניה היא כ'רשות' ,כשאפשר לקיים שניהם ,כהנים בבית המקדש האם פטורים מתפילין שהניחו קודם עבודתם ,קריאת שמע,
מדוע יעקב לא קרא קריאת שמע עד פגישתו עם יוסף ,היה עוסק במצוה בציווי הקב"ה לרדת מצרים ,ומשהגיע למצרים קרא קריאת שמע
מיד ,יוסף קרא קודם לכן ,אם מינה שליח להדלקת נר חנוכה קודם שטיפל בחולה קיים מצוה ,אך גם אחר כך אם המצוה נעשית ע"י
שליחו קיים מצוה] מעדני כהן ,תש"פ

הדלקת חלק מנרות חנוכה ע"י שליח לזקן שכהו עיניו [האם יתאמץ להדליק בעצמו נר אחד והשאר יודלק ע"י שלוחו ,הדלקת נר
חנוכה ע"י שליח ,הדלקה הבעל הבית את כל נרותיו בעצמו ,חלוקת מצוה לכמה אנשים כמו שחיטה וקבלת הדם ע"י שני כוהנים ,שליח
מבני הבית או שאינו מבני הבית ,הדלקת נרות בבית כנסת אינה מוטלת דווקא על שליח הציבור] שיעורי הגר"י זנגר שליט"א ,תש"פ

הדלקת נר חנוכה ע"י שליח [המצוה ,הברכה ,אדם המגיע מאוחר ימנה שליח והשליח ידליק עבורו שלא בנוכחותו בלא ברכה] הגאון
רבי שלום גלבר שליט"א

איתרי (ד) ,תש"פ

מצוה בו יותר מבשלוחו  -בנר חנוכה ובשאר המצוות [האם יש לעשות את כל המצוה ,האם נאמר דין זה בכל המצוות ,טעם הדבר,
מתי יש לעשות הכל ומתי די במקצת ,כשיש סיבה לתת המצוה לאחר ,הכשר מצוה ,בדיקת חמץ] [הרב יצחק לזנובסקי שליט"א] כליל
תפארת (ה) ,תשפ"א (עמ' מח)

הדלקת נר חנוכה בשליחות ,מי מברך? [השליח ,או המשלח [בעל הבית] ,בכל המצוות שמקיימן בשליחות [עירוב תבשילין בדיקת חמץ
ובניית מעקה] ,בדיקת חמץ כאשר בעל הבית אינו בודק כלל אלא מצוה על שליח שיבדוק חמץ  -השליח מברך ,הדליקו נרות שבת [וקיבלו
שבת] כיצד ידליקו אחר כך נרות חנוכה ,ברכה בשליחות בהדלקת נרות שבת ,ההבדל בין ברכת נרות חנוכה בשליחות ,לבין ברכה בקיום
מצוות אחרות בשליחות ,האם יש הבדל בין ברכת 'להדליק נר חנוכה' לבין ברכות 'שעשה ניסים' ו'שהחיינו' ,אדם עובד המאחר לשוב
לביתו האם ימתינו לבואו לקיום המצוה בעצמו מאוחר  -או ימנה שליח [את אשתו] להדליק נר חנוכה בביתו בזמן] עולמות ,לה
ביום א' הדליק ע"י שליח שברך ,האם יכול בעל הבית ביום השני לברך 'שהחיינו'? הגר"א גניחובסקי זצ"ל ,תשפ"א

האם ראיית המדליק מעכבת במצות הדלקת נר חנוכה? [ברכת הסומא בנר חנוכה ,האם הראיה היא חלק ממעשה ההדלקה או
מפרסום הנס ,האם ניתן לפצל את מעשה ההדלקה ממעשה הראיה ,הדלקה בעיר של גוים ,סומא בעיר של ישראל ובעיר של גוים ,הדלקת
סומא ע"י שליח] הגר"ע מדלוב ,תשפ"א

הוראה מחודשת בדין ברכת שהחיינו למי שהדליק בליל א' ע"י שליח [מתנדבים בבית חולים האם חייבים בברכת הרואה ,אם יצא
בהדלקת השליח או בהדלקה ע"י בני ביתו ,ברכת הרואה למי שכבר קיים מצוות הדלקה ,שהחיינו למי שהדליקו עבורו והוא לא ראה את
ההדלקה] [הרב אברהם זנגר שליט"א] פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר ,תשפ"א

הברכה בהדלקה ע"י שליח

והאם בעה"ב מברך על הדלקת השליח [ברכת הרואה ,ברכת הסומא] [הרב שמואל דרזי שליט"א] פניני

הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר ,תשפ"א

שליח שנשלח להדליק נר ביום השביעי וטעה והדליק ששה נרות [האם המשלח קיים את המצוה ,האם השליח צריך לשלם כי מנע
קיום המצוה] וישמע משה ,תשע"ז

הדלקת נר חנוכה בזמן ע"י שליח או מאוחר בעצמו

[מצוה בו יותר מבשלוחו] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

שמעתא עמיקתא ,תשע"ב

תורה והוראה ,תשע"ו

הדלקת נר חנוכה ע"י אכסנאי:
מהדרין נר אחד לכל אכסנאי

[הרב שבח צבי רוזנבלט שליט"א] דרכי הלכה-נערך ע"י הרב שמואל ולדשין שליט"א ,יו"ר חבורת הוד והדר

(ד) ,תשפ"ב

המתארח בחנוכה  -אכסנאי

הגר"א רובין ,תשע"ב

יגדיל תורה ,תשע"ו

חיוב אכסנאי בנר חנוכה [הרב אביחיל לוי שליט"א] מנורה בדרום (יח) ,תשפ"א (עמ' צב)
חנוכיית האורח הזיקה את בית השוכר [מזיק מחמת נר חנוכה ,שמירה על קרקעות ,אישו משום חיציו] דפי עיון ,תשע"ח
קנין כסף בזמנינו ובדבר מצוה כבהדלקת נר חנוכה [אכסנאי] אספקלריא ,תשפ"א (עמ' שעא)

הגיע מאוחר הביתה ואביו כבר הדליק האם יכול להשתתף בפרוטה אם אחד מבני הבית שטרם הדליק? [הדלקה זאת אינה
לעיקר המצוה אלא למהדרין ,והוא לא היה בדירה באותה שעה] מעדני כהן ,תשפ"א

בן ישיבה שיש לו חדר בדירה פרטית האם יכול להצטרף בפרוטה עם בעל הבית? [מדוע לא משלם מחיר השמן מדין 'נהנה'
'משתרשי ליה' ,האם בעל הבית יכול להשתתף בפרוטה בהדלקת האכסנאי] אספקלריא ,תשפ"א (עמ' עז)

אכסנאי המשתתף בהדלקה בפרוטה ,ונגרמה שריפה האם צריך להשתתף בתשלום הנזק?

מעדני אשר ,תשע"ג

בן המתארח אצל אמו האלמנה האם מקיים מהדרין בנר אחד?

[הרב אשר עקיבא אולמן שליט"א] פניני הלכה מראשי חבורות

בישיבת מיר ,תשפ"א
כמות המשתתפים להדלקה אחת שואלין ודורשין ,תשפ"א

דיני אורחים בחנוכה

בירורים בהלכה ,תש"פ

אכסנאי שהדליק בבית ועזב את הבית האם יצא ידי חובה? [דומה למי שכיבה את הנר תוך זמן ההדלקה?] מעדני אשר ,תשע"ה
האם אכסנאי יוכל לעשות שליח קודם שיגיע לבית המארח [הרב יוסף שמואליאן שליט"א] אור מרדכי ,תשפ"א (עמ' קלט)

מי שאין לו בית האם יש לו חיוב נר חנוכה? והאם יש חיוב לשכור בית כדי לקיים המצווה?

מעדני אשר ,תשע"ב

כיצד יכול אכסנאי להשתתף בפרוטה כדי להיות שותף בנר חנוכה ,הרי 'מעות אינן קונות'?

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

הדלקת נר חנוכה בבית שיש לו שני פתחים[ :מפני החשד]

הדלקת נר חנוכה בשני פתחים מפני החשד [הדלקת נר חנוכה מפני החשד בפתח השני ,בשונה משאר המצוות שלא תקנו מפני החשד,
המצווה לדון את חברו לכף זכות ,מדוע בחולף ליד פתח בית כנסת ולא נכנס להתפלל שכנראה נכנס בפתח השני ,האם מברך גם על הדלקת
הנר בפתח השני מפני החשד ,האם על הנר בפתח השני יש כל דיני נר חנוכה ,דיני מהדרין ,ברכת הרואה על הנר בפתח השני ,האם קטן יכול
להדליקו ,איחר לביתו והדליקו עליו נרות האם יכול להדליק בברכה את הנר בפתח השני ,כבה נר חנוכה תוך חצי השעה הראשונה ,מדוע
לא יתחייב להדליק שוב מפני החשד ,בית שלו פתח מצד אחד וחלון מצד שני או שני חלונות משני צדדים ,הדלקה מפני החשד בזמן הזה,
אין חשד בשל ריבוי המנהגים לגבי מקום וזמן ההדלקה] עולמות ,תט
מדוע בנר חנוכה חששו לחשד אף בשני פתחים ובתפילה לא חשש? [בית כנסת שיש לו שני פתחים] אשכול יוסף ,תשפ"א יד תירוצים
הדלקת נר חנוכה מפני החשד מלאכת מחשבת ,תשפ"א

מדוע אין מברכים על נר חנוכה שמדליקים משום 'חשד' ,הרי בקריאת התורה מברכים רק משום חשד?

ספר מעדני אשר -

חנוכה ,תשע"א

האם להדלקה מפני החשד יש את כל דיני ההדלקה המקוריים? [הדלקת מהדרין ,עד שתכלה רגל ,שימוש לאורה ,הדלקה ע"י קטן,
האם ניתן לברך ברכת הרואה על חנוכיית חשד] עיונים בעניני חנוכה-אוצר הפרשה ,תשפ"א (עמ' ל)
ברכה על פעולה הנעשית כדי להוריד חשד [נר חנוכה ,טלית שאולה ,שחיטת בן פקועה] עיונים בעניני חנוכה-אוצר הפרשה ,תשפ"א (עמ'
ל)

מדוע כשיש ב' פתחים צריך להדליק בשניהם משום חשד ,הרי כיון דיש עוד פתח אין חשד?
מדוע נר חנוכה שכבה 'אין זקוק להדליקה' ,הרי יש חשד שיחשדו אותו שלא הדליק?
מדוע בזמננו לא מדליקים נר חנוכה בשני פתחים? [מפני החשד] מעדני אשר ,תשע"ג
חצר שיש בה שני פתחים [הדלקה מפני החשד ,ברכה] אספקלריא ,תשפ"א (עמ' קסה)

האם מותר להשתמש לאור נר שהודלק מפני החשד?

וישמע משה ,תשע"ו

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

חשש מראית עין כשאין ניכר מי העושה את המעשה  -ומה הוא החשד בחצר שיש לה שני פתחים [דין על הגברא להיות נקי
מישראל ,או דין שלא יחשד אדם מישראל ,כשלא ידוע מי גר ש [טומאת אוכלין ביין ושמן מדאורייתא או מדרבנן] ירחון האוצר ,תשע"ח
(עמ' מב)

כיצד ניתן לברך ברכת 'הרואה' שמא הנרות הודלקו מפני 'החשד' ואין מברכים עליהם? [האם סומכים על רוב נרות שהם
למצווה] עיון הפרשה ,תש"פ (עמ' קמו) כז תירוצים
צריך להדליק נר חנוכה בשני הפתחים מפני החשד ,מה הדין במקום הפסד? פניני חשוקי חמד ,תשע"ט (עמ' כא)

הדלקה בפתח נוסף מפני החשד ,בברכה?

מחמדי התורה ,חנוכה תשע"ה מחמדי התורה ,תשע"ח מלאכת מחשבת ,מקץ תשע"ז

להתיר חשד מחמת מצוה של מחר [המדליק מפני החשד ויש לו נרות בצמצום כיצד ינהג ,אם אין לו נר למחר] הגר"א גניחובסקי ,תש"פ

מדוע אין מברכין על הדלקה משום חשד ,ובקריאת התורה תקנו כן לברך?

מעדני אשר ,תשע"ז מחמדי התורה ,תשע"ז

שיעורי ליל

שישי "ברכת יצחק" ,תשע"ה

הקשר בין ברכה על שחיטת בן פקועה ,להדלקת נר חנוכה בברכה בשני פתחים

עומקא דפרשא ,תשע"ו תורת שלמה ,תשע"ח (ח'

תירוצים)

יש לו שני פתחים [ומדליק בשניהם] האם בפתח השני מותר לקטן להדליק?

מעדני אשר ,תשע"ג

ברכת ה'הרואה' על נר חנוכה שהודלק מפני ה'חשד' אספקלריא [פולמוס] ,תשע"ט (עמ' קצ)

כיצד ניתן לברך ברכת 'הרואה' שמא הנרות הודלקו מפני 'החשד' ואין מברכים עליהם? [האם סומכים על רוב נרות שהם
למצווה] עיון הפרשה ,תש"פ (עמ' קמו) כז תירוצים

הדלקה מפני החשד [חיוב מצוות מפני החשד ,שני פתחים או שני חלונות ,כבתה זקוק לה מפני החשד ,פטור אונן מנר חנוכה אך חיובו
מפני החשד ,בית סוהר ,מטוס ורכבת ,בדברים פרטיים או בדברים ציבוריים] מסביב לשלחן ,תש"פ

קטן בחנוכה:
קטן המדליק נרות פחות מחצי שעה
הנאה ממותר שמן של קטן

שמעתא עמיקתא ,חנוכה תשע"ד

וישמע משה ,תשע"ו

נר חנוכה של קטן [מותר השמן של הדלקת קטן ,אתרוג ולולב של קטן ,מעשה מצוה ,הוקצה למצווה] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א]
קרואי מועד-חנוכה ,תשע"ו (עמ' רלב)
האם יש דין "חינוך" על קטן ל"מהדרין" ו"הידור מצוה?" אספקלריא ,תשפ"א (עמ' קעד)
קטן להוציא גדול בהדלקת נרות בבית ובבית הכנסת נר יששכר ,חנוכה תשע"ה שמעתא עמיקתא ,תשע"ו

הדלקת נר חנוכה ע"י קטן שהגיע לחינוך עבור בני הבית

עיון הפרשה ,תשפ"א (עמ' קנח)

הדלקת נר חנוכה ע"י עכו"ם [שליחות לעכו"ם ,הדלקת נר שבת ע"י עכו"ם כשהאב קבלה כבר שבת ,הדלקת נר חנוכה ע"י עכו"ם
כשקבלו כבר שבת בבית ,שליחות בדבר הצריך מעשה או בדבר המצריך 'חלות'] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] קרואי מועד-חנוכה ,תשע"ו
(עמ' קפט)

גוי אשה וקטן בנר חנוכה ומגילה וד' כוסות [קריאת הלל בפורים למי שאין לו מגילה ,ברכת הרואה] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א]
קרואי מועד-חנוכה ,תשע"ו (עמ' קצב)

הדלקת נרות חנוכה או שבת ע"י גוי או קטן [פרשת שליחות ומיעוט קטן וגוי משליחות ,שליחות לדבר עבירה בגוי ובקטן ,שליחות שיש
בה חלות ושליחות מעשית ,בנר שבת התוצאה היא המצוה ,ובנר חנוכה ההדלקה היא המצוה ,הדלקת פועל בשליחות בעל הבית] דבר חוק
ומשפט ,תשפ"א

קטן שהגדיל בחנוכה ,האם ידליק שוב בצאת הכוכבים?

מאור השבת ,חנוכה תשע"ג

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו אוסף גיליונות,

תשע"ט (עמ' לג)

קטן בהדלקת נרות חנוכה [קטן שהדליק נר חנוכה "לא עשה ולא כלום" ,קודם גיל חינוך ,אחר גיל חינוך ,האם רשאי להוציא ידי חובה
גדול .הא יש להשוות נר חנוכה למקרא מגילה .נר חנוכה חיוב על הבית -קריאת מגילה חיוב על האדם .קטן שהגיע לגיל חינוך
חייב בשמיעת מגילה ולא בקריאתה .קטן בהידור מצוה ובחיוב מהדרין בנר חנוכה .קטן מדליק גם בבית אביו [והדלקתו מחיוב מהדרין].
האחרונים דנו בחידוש זה ,האם יש חיוב חינוך בקטן בקיום הידור מצוה .דין "מהדרין" בנר חנוכה מול דין "הידור" מצוה" :מהדרין" בנר
חנוכה אינו מדין "הידור מצוה"" ,מהדרין" בנר חנוכה מדיני "פרסומי ניסא" ,הידור במצוה והידור באדם ,הדלקת נר חנוכה על ידי קטן
 הדלקה שגדול אינו יוצא בה ידי חובה ,חידושו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל קטן לא ידליק נר חנוכה אלא יצא חובה בהדלקת אביו ,כיהדלקתו אינה כשרה ,וגם הקטן לא יוצא ידי חובה בעצמו בהדלקה זו .מה עדיף  -להיות מה"מהדרין" או ליתן לבניו להדליק • כמה ואלו
נרות מדליק הקטן • הדלקה בערב שבת בנרות גדולים שידלקו חצי שעה אחר צאת הכוכבים] עולמות ,תקיח

קטן שהגדיל בחנוכה  -חיוב מדין חינוך בקטן שהגדיל [פעולות שעשה בקטנותו ,משמעותן בגדלותו ,תשלומין לתפילה שהחסיר ,מצא
אבדה שחייבים להכריז עליה והתייאשו הבעלים ,קטן שהגדיל בחנוכה ,ביום חול ובשבת ,מתי ידליק] ירחון האוצר (לו) ,תש"פ (עמ' רכה)

קטנה שהגיעה למצוות בחנוכה ואביה נוהג להדליק בשקיעה [קטן שהגדיל ,האם תדליק בצאת הכוכבים ,גר שנתגייר אח צאת
הכוכבים ,סבתא שהגיעה בחנוכה להתאכסן בבית בנה אחר ההדלקה בעוד הנרות דולקים] [הרב אברהם זנגר שליט"א] פניני הלכה מראשי
ישיבת מיר ,תשפ"א

קטן שהגדיל בחנוכה

שיעורי הגרב"מ זילברברג שליט"א ,תש"פ

קטן שהגדיל באמצע ימי חנוכה  -האם צריך לברך

שהחיינו? עולמות ,תנה

מאור השבת ,תשע"ד הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

עולמות ,ג

הדלקת נרות בחנוכית בנו  -שכבתה
חובת חינוך לקטן בהידור מצוה

דפי עיון ,חנוכה תשע"ד

שמעתא עמיקתא ,תשע"ג

מדוע קטן שהגיע לחינוך יכול להוציא אחרים במצות נר חנוכה ומדוע במגילה אינו יכול?

מעדני אשר ,תשע"ג

ערב שבת חנוכה:
ערב שבת חנוכה [תפילת מנחה מוקדמת בערב שבת חנוכה ,זמן הדלקת נרות בערב שבת חנוכה ,נרות חנוכה ואח"כ נרות שבת ,טלטול
כסא או שולחן שעליו נרות חנוכה בשבת ,מוצאי שבת ,ברכת סופגניות] אזמרה לשמך ,תש"פ (ג)
תפילת מנחה בער"ש קודם הדלקת נר חנוכה [תרתי דסתרי ,פדיון הבן בערב שבת כשזמנו בשבת] [הרב עמרם דייטש שליט"א] כליל
תפארת (ה) ,תשפ"א (עמ' לז)

נר חנוכה ונר שבת  -האם מותר לברך על הדלקת נר שבת כשמדליק נר במקום שיש נרות דלוקים שלא לשם שבת? [הדלקת נר
נוסף להשתמש לאורו בחנוכה ,הדלקת נר חנוכה קודמת להדלקת נר שבת ,הדליק נר השמש בין ברכה להדלקת נר חנוכה האם חוזר
ומברך] מעדני כהן ,תש"פ

נר חנוכה בערב שבת  -ונעשה לאו בר חיובא לפני שקיעת החמה [הדלקת נר חנוכה ע"י שוטה ,הדלקת נר חנוכה בערב שבת בגרמא
באופן שלא נחשב כמלאכה בשבת] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] קרואי מועד-חנוכה ,תשע"ו (עמ' קנד)

תפילת מנחה מוקדמת בערב שבת חנוכה  -והדלקת נרות בערב שבת [טלטול כסא מוקצה שעליו נר חנוכה ,הדלקת נר חנוכה
במוצאי שבת ,הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת] אזמרה לשמך חנוכה (ג) ,תשפ"א

הדלקת נר חנוכה בערב שבת [תרומת הדשן ,דימוי לבדיקת חמץ בערב פסח שמברכים בה על הביעור ,המצוה מתחילה מעכשיו ,איסור
קריאה לאור הנר בשבת שמא יטה ,אחר חצי שעה] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] קרואי מועד-חנוכה ,תשע"ו (עמ' צו)

דין כבתה בערב שבת אם זקוק לה

[האם ידליק שוב בברכה ,חצי שיעור במצוה] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] קרואי מועד-חנוכה,

תשע"ו (עמ' צח)

זמן הדלקת נר חנוכה בערב שבת [הדלקה בערב שבת קודם זמנה ,האם תקנת הדלקת נר חנוכה בערב שבת היא ביום ובזמן שונה ,דברי
תרומת הדשן] הרב אריה ליה כהנמן שליט"א-אוסף גיליונות ,תשפ"א (עמ' צז)

הדלקת נרות חנוכה בערב שבת לדעת בית שמאי

[הסוברים שיש דין שביתה בכלים] [הגר"א גניחובסקי זצ"ל] המאור (תצח) ,תשפ"א

(עמ' ו)

הדלקת נרות חנוכה בע"ש מפלג המנחה ,כשמדליק בפנים ויוצא מביתו

[הרב משה שמואל דיין שליט"א] ירחון האוצר (מז),

תשפ"א (עמ' סא)

מקום הדלקת נר חנוכה למתארח במלון

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' קכ)

האם יש לאשה להתחיל להדליק את נר השבת השמאלי ,ולהמשיך להדליק משמאל לימין?

פניני חשוקי חמד ,תשע"ט (עמ' ח)

בעל ששכח לברך על נרות חנוכה ,האם תברך האשה להדליק נר שבת וחנוכה? פניני חשוקי חמד ,תשע"ט (עמ' ח)

הדלקת נר חנוכה בליל שבת חנוכה משמנים שאינם ראויים לשבת

[חשש שמא יאותו לאורו ,הוקצה למצוותו] הגר"א גניחובסקי

זצ"ל ,תשפ"א

מתי הדליק החפץ חיים נרות חנוכה ביום שישי?

אספקלריא [פולמוס] ,תשע"ט (עמ' קפג)

חל יום א' דחנוכה במוצש"ק ,והכין חנוכיה בע"ש ,ושכח והדליקה בע"ש ,ומתבייש פניני חשוקי חמד ,תשע"ט (עמ' כא)

הדליק נר חנוכה בטעות

[יש לו רק נר שבת והוא קודם מדין שלום בית ,הקצאה בטעות ,החליט להשתקע בישראל בטעות] הגר"א

גניחובסקי ,תשע"ח
שכח בערב שבת לברך על החנוכיה  -האם אשתו תכלול הברכה בהדלקת נרות? וישמע משה ,מקץ תשע"ה

מי ששכח בער''ש להדליק נרות חנוכה ורואה בשבת האם מברך?

[ברכת הרואה] ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

הדליק נר חנוכה וכבה בזמן תוספת שבת  -קיום מצוות היום אחר תפילת ערבית  -וקבלת שבת מבעוד יום [סעודת ליל סוכות
קודם הלילה ,ליל שמיני עצרת ,שופר שהגיע בסוף ראש השנה כשכבר קבל עליו שבת מבעוד יום ,תרתי דסתרי ,מצוה חיובית ומצוה
קיומית שזמן קיומה ביום ,זמן תפילין בלילה ,לילה מתקצר ומתארך ,ספירת העומר ,ברית מילה ,הפסק טהרה] [רבי מתתיהו דייטש
שליט"א] קובץ תורני  -מה טובו אהליך יעקב (ו) ,תש"פ (עמ' רעח)

כלה בשבת שבע ברכות בחנוכה ,נרדמה לפני זמן הדלקת נרות שבת והדליקו נר חנוכה בזמן ,האם קונסים אותה להוסיף נר
כל ימיה? [רבי יעקב אהרן סקוצילס שליט"א] קובץ תורני  -מה טובו אהליך יעקב (ו) ,תש"פ (עמ' רצו)

עדיפות נר שבת על נר חנוכה באכסנאי  -מצוות הדלקת נר שבת ויום טוב [עונג שבת ,שלום בית ,כבוד השבת ,שכחה להדליק נרות
יום טוב ,הדלקת אכסנאי לתוספת אורה מדין עונג ולא מדין שלום בית ,פטור נשים ביום טוב ממצוות עונג יום טוב ,אשה אכסנאית ביום
טוב ,אכסנאי בהדלקת נר יום כיפור ,נר שבת ונר חנוכה באכסנאי נר חנוכה עדיף ,חייהם מסמלים את חיי כלל ישראל ,מעלו ומורדו ,עולה
של תשובה] שיעורי הגר"ע מדלוב שליט"א-אוסף גיליונות ,תש"פ (עמ' לא)

מדוע מי שאין לו כסף לקנות נרות חנוכה מוכר כסותו ,הרי ממילא נר שבת קודם?
אדם שקיבל שבת ולא הדליק נר חנוכה מה יעשה?
האם בזמן הזה נר שבת קודם נר חנוכה?

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

בעל שכח לברך בערב שבת על הדלקת נרות חנוכה ,האם תברך האשה על נרות שבת :להדליק נר שבת וחנוכה? [הבדל בין
המצוות ,נר שבת מותר להנות ממנו ונר חנוכה אסור ,מיקום הנרות שונה כלפי חוץ ונר שבת כלפי פנים ,שוני בדיני השמן והפתילות] שיעורי
הגר"י זילברשטיין שליט"א-אוצר הפרשה ,תש"פ (עמ' יח)

ה דליק נר ראשון של חנוכה בערב שבת כחצי שעה לפני כניסת השבת .לאחר כעשר דקות כבה הנר ,האם חייב להדליקו
מחדש? [כבתה אין זקוק לה ,בערב שבת ,תרומת הדשן ,זרק כלי מראש הגג ,זורק כלי וזורק אבן על הכלי ,אשו משום חיציו ,בתר
מעיקרא ,ההבדל בין חיוב האדם למציאות החפץ] דפי עיון ,תש"פ

כבתה בע"ש אם זקוק לה והמסתעף

[הרב אליהו גרינצייג שליט"א] קרואי מועד-חנוכה ,תשע"ו (עמ' רמד)

האם מותר לברך על הדלקת נר שבת כשמדליק נר במקום שיש נרות דלוקים שלא לשם שבת? [הדלקת נר נוסף להשתמש לאורו
בחנוכה ,הדלקת נר חנוכה קודמת להדלקת נר שבת ,הדליק נר השמש בין ברכה להדלקת נר חנוכה האם חוזר ומברך] מעדני כהן ,תש"פ

נר שבת ונר חנוכה ודין אכסנאי

הגר"א וייס שליט"א

המתארח בשבת בחנוכה  -היכן ידליק בערב שבת ובמוצ"ש?

שמעתא עמיקתא ,חנוכה תשע"ג הגר"א רובין ,תשע"א

הנוסע לשבת להתארח או לקרוביו  -ישכיר או ישאיל דירתו לאחר עד זמן מאחור בצאת השבת [תושבות ,כמו בחור ישיבה
שמדליק בחדרו בפנימיה ולא בחדר האוכל הציבורי ,כי אין לו בית אחר ,כמו חיוב בדיקת חמץ ,תכנון נסיעה או תכנון מעבר דירה מול
ביצוע או שכירות ,מקום המגורים לגבי קריאת המגילה] פניני איש ,תשפ"א

נר חנוכה או נר שבת  -הגר"א גניחובסקי זצ"ל

קובץ גיליונות ,תשע"ט (עמ' נה)

שכח להדליק נר חנוכה בערב שבת ,ומדליק אור לחולה  -האם יכוון לצאת ידי הדלקת נר לחנוכה?

הגר"א גניחובסקי ,מקץ

תשע"ד

הנוסע מביתו לשבת חנוכה [מבחן התושבות באכסנאי ליום אחד ,הסועד באקראי בבית חברו ,לבדו או עם משפחתו ,מינוי שליח
להדלקה ,השכרת ביתו לאחר] בנתיבות ההלכה ,חנוכה (עמ' קכ)

אורח בערב שבת אחר שבעה"ב הדליק ,האם יוסיף מעט שמן לנרות הדולקים ,ויוכל לברך?

משנתה של תורה ,תשע"ו (עמ' ט)

אמירה לנוכרי לצורך הדלקת נר חנוכה [הכנת שמן בחנוכיה ,לצורך הידור בשמן זית ,צורך מוסיף והולך] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז

המדליק בתוך ביתו [ועיקר הפרסום הוא לבני הבית] ובליל שבת יסעד אצל הוריו ,וכשיחזרו הביתה כבר יכבו הנרות ,האם עדיף
שידליק בחלון הפונה לרה"ר? וישמע משה ,תשע"ו

נר חנוכה שכבה בערב שבת ,האם יש חיוב להדליקו עוד הפעם כיון שכבה קודם זמן הדלקה?

מעדני אשר ,תשע"ג

נשיח בחוקיך,

תשע"ו

האם בשבת אסור להשתמש בנרות החנוכה גם אחר שדלקו חצי שעה ,כיוון שהיו 'מוקצה בין השמשות'?

מעדני אשר ,תשע"ו

איך אפשר לצאת בשבת מצות הדלקת נרות חנוכה לבית שמאי הרי השמן והפתילה אינם שלו?

מעדני אשר ,תשע"ג

מדוע נר חנוכה קודם לקידוש היום מפני פרסום הנס [של חנוכה] ,הרי גם קידוש היום הוא פרסום הנס [עדות על בריאת העולם]

?

מעדני אשר ,תשע"ו

נר חנוכה שהזיק והמזיק בערב שבת

טועמיה ,תשע"ו

הדליק נר חנוכה בערב שבת כחצי שעה לפני כניסת השבת .לאחר כעשר דקות כבה הנר ,האם חייב להדליקו מחדש? [זמן
הדלקת נר חנוכה בער"ש ,אשו משום חציו בתר מעיקרא] דפי עיון ,תשע"ז
הלכות שבת חנוכה  -פסקי ומנהגי הגר"ש ואזנר זצ"ל לחנוכה מבית לוי ,תש"פ

שבת חנוכה:
האם מותר לאדמו"ר לחלק לחסידיו בשבת חנוכה משמן שהיה תלוי כנוי בסוכתו? [מוקצה כיון שהוא מיועד להדלקה ולא
לאכילה ,מכין משבת לחול ,מתנה בשבת] וישמע משה ,תשע"ז

הזכיר 'יעלה ויבוא' לפני 'רצה'  -האם חוזר לאומרו שוב?

שמעתא עמיקתא ,מקץ תשע"ו

האם מותר לטלטל בשבת דף עליו רשום סדר הדלקת נר חנוכה?

ממשנתה של תורה ,תשע"ו

בשבת חנוכה עובדת זרה פינתה את החנוכיה שהיתה מונחת על כסא  -כסא מוקצה שהתערבב באחרים [לפנות מקום לאורחים.
הכסא הוא בסיס לדבר האסור .לא ניתן לזהות אותו משאר הכסאות[ .להתיר מדין 'קרוב' הכסא המונח בקרבת מקום למוקום בו עמדה
החנוכיה .ביטול ברוב ,קרוב נגד קבוע ,קרוב נגד חזקה] הגר"א גניחובסקי ,תש"פ

שבת חנוכה

אספקלריא ,תשפ"א (עמ' כח)

שבת חנוכה  -הנחת חלות על בית החנוכיה כדי להתיר טלטולו בשבת [הכנסת מנורת כסף יקרה הביתה בשבת ,מוקצה ,בסיס
לדבר האסור והמותר ,האם הכיסא עליו מונחת החנוכיה הוא בסיס לדבר האסור והמותר ,טלטול מן הצד] שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א,
תשפ"א

האם השמן שהכין להדלקה במוצאי שבת מבטל דין בסיס לדבר האסור מן החנוכיה? [שמן זית ראוי למאכל ,והופך את החנוכיה
לבסיס לדבר האסור והמותר ,במנורה פשוטה ,אך במנורת כסף יקרה היא מוקצה מחמת חסרון כיס ,שמן מהודר בשיטת הגרי"ש אלישיב
זצ"ל מוקצה להדלקה ולא לאכילה] וישמע משה ,תשפ"א

חנוכיה שהיא בסיס לדבר המותר וגם לדבר האסור [טלטול מנורת כסף המודלקת מחוץ לבית בשבת ,ע"י הנחתה על ארון עם גלגלים
והנחת דרך יקר ערך על החנוכיה ,האם מציל אותה מטלטול מוקצה] מעדני כהן ,תשפ"א
האם מותר לטלטל נר שכבה במקום הפסד בשבת? מעדני כהן ,תשפ"א

חימום עוגת סופלה וסופגניה בשבת

פניני אי"ש ,תשפ"א ותתענג בדשן ,תשפ"א

מדוע נר חנוכה אינה קודם לקידוש היום משום ד'אין מעבירין על המצוות'?

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

המדליק לחולה שיש בו סכנה נר בשבת ,האם יכול לכוין לצאת מצות חנוכה?

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

האם מותר להשתמש בשבת בנר חנוכה לאחר חצי שעה?
נר שמדליקים משום 'חשד' האם קודם לקידוש היום?

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

מדוע קידוש היום לא הוי פרסום הנס?

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

שיעורי הרב ברוך רוזנבלום לשבת חנוכה

מקץ ,תשס"ח חנוכה ,תשע"ג תשס"ט ,תשע"ו

קונטרס "אור הנר" בעניין נר שבת נר חנוכה נר נשמה ונר המנורה
משחק בסביבון בשבת

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

אספקלריא ,תשע"ז (עמ' כ)

האם מותר לחמם סופגניות בשבת? [בישול אחר בישול ,בישול אחר טיגון עמוק ,אפיה אחר בישול ,ובישול אחר אפיה ,תבשיל שרובו
יבש] שמעתא עמיקתא ,תשע"ח
חתן בן אשכנז והכלה בת ספרד ,ודרשה שהחופה תהיה בבית [נ"ח ושלום בית] פניני חשוקי חמד ,תשע"ט (עמ' לה)

האם מותר לטלטל נר חנוכה בשבת כדי למנוע גניבה או נזק?

[האם טלטול מוקצה למניעת נזק מותר מדין 'צורך מקומו'] הגר"א

גניחובסקי ,תש"פ

שבת חנוכה  -נס חנוכה [מסיבות חנוכה  -וסעודת יוסף ואחיו ,מצוות הדלקת נר חנוכה בהדלקה או בהנחה ,פרסומי ניסא בבית משותף,
נס חנוכה על פי דעת הלבוש ,הלכות ומנהגים ממעשה יהודית ,שורש נס חנוכה  -ביטחון בלא שום סיבה ,נס חנוכה בהעמדת המלוכה ,בין
נס חנוכה לנס הנר המערבי ,אור התיקונים שבנס פך השמן ,הצורך בנס חנוכה ,האם נס חנוכה גרע מזכויות עם ישראל ,אין סומכין על
הנס ,הבאת השמן הטהור בשבת ,חנוכה בזמן החשמונאים היו בו שתי שבתות ,נס חנוכה ,שהחיינו על הנס בשאר הלילות ,צורת נס חנוכה
קושיית הבית יוסף ,האם חנוכה הוא 'פנים חדשות' לשבע ברכות] עומקא דפרשה ,תש"פ

מוצאי שבת חנוכה:
שבת חנוכה -

האם מותר לבקש מבני המשפחה בשבת שיכינו את החנוכיה במוצאי שבת? [ודבר דבר ,להודיע את ההלכה] שיעורי

הגרי"ט זנגר שליט"א ,תשפ"א

מוצ"ש חנוכה  -מה קודם נרות או הבדלה?

מעדני אשר ,תשע"ג בנתיבות רבינו ,תשע"ה

זמן הדלקת הנרות במוצאי שבת פניני איש ,תשפ"א

הדלקת נר חנוכה בביתו או הבדלה [הבדלה קודם מדין 'תדיר' ,או נר חנוכה קודם כדי לאחר צאת השבת ,ועוד משום פרסומי ניסא,
הנהגת הגרי"ח זוננפלד זצ"ל לסדר הנרות חנוכה שמייד בבואו לביתו פגע קודם בנרות חנוכה ,וחייל הדין ד'אין מעבירין על המצות'' ,תדיר'
מול 'אין מעבירין על המצוות' מה קודם ,שני סוגי 'אין מעבירין'] שיעורי הגר"ע מדלוב שליט"א-אוסף גיליונות ,תש"פ (עמ' לד)

זמן הדלקת נר חנוכה במוצאי שבת [מנהג טעות תוך חצי שעה ,מנהג ירושלים 50 ,דק' אחר השקיעה ,רבנו תם ,הדלקה או הבדלה בבית
ובבית הנכסת מה קודם] עומק הפשט ,תש"פ

שתיית רביעית יין הבדלה לפני הדלקת נר חנוכה

נר יששכר ,תשע"ט

בחור ישיבה הנמצא בביתו בשבת חנוכה וחוזר במוצ"ש לישיבה ,האם ידליק בבית בזמן או בישיבה מאוחר ,או בישיבה ע"י
שליח בזמן? הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

כשההבדלה מוכנה ,ונר חנוכה עדיין לא ,מה יעשו קודם?

פניני חשוקי חמד ,תשע"ט (עמ' כח)

שכח במוצ"ש "אתה חוננתנו" במעריב ,ומדליק חנוכיה לפני ההבדלה ,וכבר בירך 'להדליק נר של חנוכה' ,האם יאמר 'ברוך
המבדיל' ,קודם ההדלקה ,או הוי הפסק? וישמע משה ,תשע"ז

ברך על נר חנוכה קודם שאמר ברוך המבדיל ,כיצד ינהג? [אמירת ברוך המבדיל האם מהוה הפסק ,גביל לתורי ,צורכי הסעודה ,גם
האכלת בהמה למידת חסידות לפי הרמב"ם לא הוי הפסק ,האכלת בהמתו לפני מאכלו] המאור ,תש"פ (עמ' לט)
הקדמת נר חנוכה להבדלה [כשמדליק בפתח החצר או פתח הבית ,אין מעבירין על המצוות ,האם נרות חנוכה הם 'חפצא של מצוה'] פניני
הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר-אוסף גיליונות ,תש"פ (עמ' מד)

ברכות ההדלקה:
האם רשאי בעל הבית להדליק קודם שכלה אמן מפי

רוב העונים? [הרב אברהם זנגר שליט"א] פניני הלכה ראשי חבורות בישיבת מיר,

תשפ"ב

התחיל להדליק בנר האמצעי האם ימשיך לימין או יחזור?

[הרב אליסף פרלמן שליט"א] פניני הלכה ראשי חבורות בישיבת מיר,

תשפ"ב

ברך את ברכת הנרות ונשפך השמן ,האם צריך לברך שוב? [ברך על פרי ונפל ממנו מיד קודם אכילה ,ברך על טלית ונטלה ממנו ,עלה
לתורה וברך והתברר שהספר לא גלול במקום ,ברך על שופר והחליפו] וישמע משה ,תשע"ז

הגר"א גניחובסקי ,וישלח תשע"ה האיחוד

בחידוד ,תשפ"א וישמע משה ,תשפ"א
שכח ולא בירך קודם ההדלקה [אמירת "הנרות הללו" בין הדלקת הנרות] אספקלריא ,תשפ"א (עמ' רלד)

ברך על נר חנוכה ונשפך השמן ונפלה הפתילה

[ברך על שופר ונאלץ לתקוע בשופר אחר ,ברך על מעקה והחליפו את המעקה] פניני

הלכה מראשי החבורות בישיבת מיר-אוסף גיליונות ,תש"פ (עמ' כב)

ברך אשר קדשנו להדליק  -וכיון לסיים נר של שבת ,ונזכר שצריך להדליק נר של חנוכה תחילה  -האם יסיים 'נר חנוכה'?
מעדני כהן ,תשפ"א

ברך על הדלקת נרות חנוכה ונשפך השמן ,האם יברך פעם נוספת ,וכשנפלה כוסית אחת? [טעה במקום קריאת התורה ,הניח
תפילין ונפסק הקשר ,ברך על ארבעת המינים וגילה שנפסלו ,ברך על שופר ונמצא פסול] נר יששכר ,תשע"ח נר יששכר ,תשע"ב

ברכת הודאה וברכת הניסים  -הגאון רבי מרדכי אליפנט זצ"ל [מעשי ידי טובעים בים ,שירת המלאכים ,ברכת הגומל מדין שומע
כעונה ,הלל בליל הסדר] איתרי (ד) ,תש"פ

הדליק ושכח לברך  -האם יצא?

מעדני אשר ,חנוכה תשע"ה

הדלקת נר חנוכה מחוץ לבית [לפרסום הנס] בסמוך לפחי הזבל וריחם הרע [האם ידליקו בלא ברכה?] וישמע משה ,תשע"ו

חשב שיאחר ויצא ידי חובה בהדלקת אביו ,האם יוכל להדליק בברכה על ה"הידור"?

וישמע משה ,תשע"ו

עניני תדיר הנוגעים לחנוכה [אשר יצר או הדלקת נר חנוכה ,הבדלה או נר חנוכה] [הגר"א גניחובסקי זצ"ל] המאור (תצח) ,תשפ"א (עמ'
ז)

להקדים ברכת הדלקת נרות חנוכה לברכת אשר יצר

[הגר"י אדלר זצ"ל] ירחון האוצר (מח) ,תשפ"א (עמ' כו)

בירך על חנוכיה והתברר שלא היה בה שמן [ברך על קיום מצוה ,ולאחר מכן התברר כי בשעת הברכה לא יכל לקיימה בחפץ שחשב
לקיימה ,האם חייב לברך בשנית ,קידש על יין ונשפך ,או התברר שהיה כוס מים ,בירך על הטלית ונפל מידו קודם שנתעטף בו והגביהו
ולבשו ,בירך על תפילין ונפסק הקשר והוצרך לקחת תפילין אחרים ,עלה לתורה ובירך ונמצאה טעות בספר תורה או במקום הנכון של
הקריאה ,בירך על השופר ונטלוהו ממנו קודם שהתחיל לתקוע ,בירך לישב בסוכה ובאמצע הסעודה נמלך לצאת לסוכה אחרת ,בירך על

לולב ונתברר שלא היו עמו הדסים וערבות או שמצאם פסולים ,בדק מזוזה והחזירה למקומה או שקבע מזוזה אחרת ,גדר ברכה על קיום
מצוה  -האם זו ברכה כללית על המצווה ,או ברכה על החפץ המסוים שמקיים בו את המצווה ,ברכת להדליק נר חנוכה שונה מכל ברכת
המצוות שאינה רק ברכה על המצווה ,אלא היא חלק מגוף המצווה [משום שעיקרה לפרסומי ניסא] עולמות ,קלא

הדליק נר חנוכה בלא ברכה האם יכבה את הנר וידליק שוב בברכה? [קיים מצוה בלא ברכה ,האם יבטל את המצוה כדי להתחייב
בברכה] וישמע משה ,תשע"ח

האם צריך לכוון בהדלקת השמש שלא לצאת?

הגר"א גניחובסקי ,מקץ תשע"ד

שכח לברך בשעת ההדלקה ,האם ברכות נר חנוכה מעכבות?

מעדני אשר ,תשע"ה נועם אליעזר ,תשע"ח שמעתא עמיקתא ,תשע"ח

הדליק נר חנוכה בלא ברכה האם יכבה את הנר וידליק שוב בברכה  -קיים מצוה בלא ברכה ,האם יבטל את המצוה כדי
להתחייב בברכה? [עירב ערוב תבשילין בלא ברכה האם יאכלו ויצטרך לערוב חדש ויוכל לברך ,נטל ידיו לאכילה ולא ברך האם יטמא
ידיו ש וב ויזקק לנטליה ויברך ,בדק חמץ בלא ברכה האם יפזר שוב פתיתי חמץ כדי לחייבו בבדיקה ובברכה ,ספר ספירת העומר בלא ברכה
האם יקלקל ספירתו בתכ"ד ויאמר מספר אחר כדי שתיפסל ספירתו ויספור שוב בברכה] וישמע משה ,תשע"ח

שכח לתת שמן בנר ובירך ,האם חוזר ומברך? [הגאון רבי משה חיים שמרלר זצ"ל] [יש בפתילה לחלוחית שמן מאתמול ,בתקיעת
שופר ,בנטילת לולב ,בהתעטפות בטלית] קובץ תורני  -מה טובו אהליך יעקב (ו) ,תש"פ (עמ' עב)
ברכת סומא בהבדלה ובנרות חנוכה הגר"א גניחובסקי ,תשע"ח עיון הפרשה ,תשס"ט (עמ' נ)

סומא האם חייב בהדלקת נר חנוכה?

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

ברכה על נתינת שמן נוסף כשיעור לאחר שהדליק בשמן פחות מכשיעור [נתן בחנוכיה שמן שאין בו שיעור להדליק במשך חצי שעה,
ואחר כך הוסיף בו עוד שמן ליותר מחצי שעה ,האם צריך לחזור ולברך] נועם אליעזר ,תש"פ
סדר ברכות הדלקת נר חנוכה [קודם ההדלקה או אחריה ,כל שלושתן יחד או בנפרד] זרע ברך ,תש"פ תשפ"א
עבר ניתוח בעיניו ,והן חבושות ואינו רואה זמנית ,האם יכול להוציא אחרים בהדלקת נרות? שיעורי ליל שבת ,תשע"ח

יצא מוציא במגילה ובהלל ובחנוכה [יצא מוציא במקום שיש ערבות ,במקום שאין ערבות ,לנשים ,אף הן היו באותו הנס ,דברי הגר"מ
פיינשטיין זצ"ל] [הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א] קובץ תורני  -מה טובו אהליך יעקב (ו) ,תש"פ (עמ' קמו)

כוונה שלא לצאת בהדלקת נר חנוכה של אשתו

הגר"א רובין ,תש"ע

אדם שנאנס ולא הדליק ביום הראשון ,על איזה נר יברך למחרת?

מעדני אשר ,תשע"ה

אין לו חלון להדליק נר חנוכה רק בבית הכסא [קיום מצוות במקומות מטונפים ,ננעל בית הכסא כיצד יתפלל ויקרא קריאת שמע,
קיום מצוות בין אדם לחברו בבית המרחץ ,ביזוי מצוה] מעדני כהן ,תשפ"א צבא הלוי ,תשפ"א

הדלקת נר חנוכה בחלון בבית הכסא [הדר ביחידת דיור נמוכה וחלונו היחיד הוא בית הכסא ,האם ידליק על החלון מבחוץ ,האם ידליק
על החלון מצד בית הכסא ויברך מחוץ לבית הכסא ,ביזוי ברכות ,מבואות מטונפים] [הרב חיים סלומון שליט"א] פניני הלכה מראשי
חבורות בישיבת מיר ,תשפ"א
חידה :איך יתכן שיוכל להדליק נר חנוכה ולברך ג' ברכות ולהתפלל בבית הכסא? פניני חשוקי חמד ,תשע"ט (עמ' לב)
כיצד ניתן להדליק במשך כל הלילה בברכה? שיעורי ליל שישי-הגרב"מ זילברברג שליט"א ,תשע"ט

המדליק נר חנוכה וכוונתו לפרסום הנס ולא למצוות נר חנוכה האם יצא?
קובץ גיליונות ,תש"פ (עמ' כ)

[מצוות צריכות כוונה ,סתמא לשמה] גיליון תורת רבותינו-

שכח הבן לברך 'שעשה ניסים' ונזכר אחר גמר ההדלקה [באופן שאביו הדליק וברך כדין ,האם הדלקת הבן היא מעיקר הדין או רק
הידור] פניני הלכה חידושי הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר-אוסף גיליונות ,תש"פ (עמ' סג)

ביסוד הדלקת נר חנוכה וברכתה [שני חיובים בהדלקת הנר עצם ההדלקה ופרסום הנס ,המדליק זמנה ידליק אף בדליכא פרסום ואחר
זמנה רק כשבני הבית נעורים] ירחון האוצר (י) ,תשע"ח (עמ' ט)
הדליק נרות חנוכה ושכח לברך ,וכבה הנר הראשון מייד ,האם יברך? הגר"א גניחובסקי ,תש"פ

איך מברכים על הדלקת נר חנוכה הא אין מברכים מצוה שהחיוב הוא 'לא תעשה'?

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

מדוע מברכים 'להדליק נר חנוכה' ולא 'על מצות נר חנוכה' ,הרי כל דבר שאפשר בשליחות מברכים על?

ספר מעדני אשר -

חנוכה ,תשע"א

ברכות הדלקת נרות חנוכה

 -סידור הרש"ש נקודות הכסף כוונות חנוכה ישיבת דברי שלום ,תשפ"א (סז עמ')

ברכת הרואה:
ספק ברכה בעגלה ערופה  -ובברכת הראיה ובברכת הרואה בנר חנוכה הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

ברכת הרואה וברכת המדליק בחנוכה

הגר"א עוזר ,חנוכה תשע"ב הגר"א וייס שליט"א ,תשע"ג

ברכת הרואה וחיוב הדלקת נרות  -הגאון רבי אליהו הילדסהיימר שליט"א [ברכת הרואה תמורה למצוות ההדלקה או מדין
הרואה מקום שנעשה בו נס ,שיטת המאירי בברכת הוראה בלא ראיה ,סכירת הנס ופרסום הנס לרשב"א ורמב"ם] איתרי (ד) ,תש"פ

ברכות הראיה ,פרסומי ניסא ובירור המציאות באמצעות 'זום' [ zoomהאם זום עדיף מטלפון לגבי שמיעת קריאת המגילה ,שמיעת
הבדלה ,ברכות על ראיה בשידור חי ,פרסומי ניסא בחנוכה באמצעות זום ,צירוף עשרה לשבע ברכות בזום ,ברכת הגומל בפני מנין בזום,
קריאת הכתובה בזום ,ברכות ברית המילה בזום ,התרת נדרים בזום ,התרת עגונה בעדות בזום] רץ כצבי ,תשפ"או

ברכת הרואה נר חנוכה

[לאדם שמדליקים עליו בביתו] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] קרואי מועד-חנוכה ,תשע"ו (עמ' רלח)

מי שאין לו נר חנוכה וגם אינו רואה נר חנוכה [הרב יאיר מינקוס שליט"א] מנורה בדרום (יח) ,תשפ"א (עמ' צט)
המנהג להביט על בנרות חנוכה [ברכת הרואה ,וגם אדם בביתו ,כשמדליק בחוץ ,על חשבון לימוד תורה] אספקלריא ,תשפ"א (עמ' קנד)
הרואה נר חנוכה  -עיון בשיטת רש"י [הרב שלמה זאב פיק שליט"א] ירחון האוצר (מח) ,תשפ"א (עמ' עט)

גבולות ה'רואה' בזמן משכן שילה וכיום [בזמן משכן שילה נאכלו קדשים קלים בכל הרואה ,כשהוא עומד ,או יושב ,או נמצא בנחל,
ראיה בפועל או אפשרות ראיה ,כיום האם יש דין מורא מקדש במקום שרואה ממנו את מקום המקדש ,האם יש הבדל בין הלכה שנאמרה
למקום מוקף מחיצות לבין הלכה שנאמרה בראיית המקום ,תושבות ,הרואה נר חנוכה רק בעמידה ,האם יברך ברכה גם כשיושב ואינו
רואה ,שינוי רשות בברכה ברואה מקומו הראשון ,הרואה במקום גבוה וכל העמק פרוש בפניו לא יצטרך לברך שוב בכל העמק ,האם ניתן
לצרף לברכת הזימון ולתפילה את הרואים זה את זה בכל מצב ,איסור לקרא קריאת שמע נגד צואה ,כאשר יושב ואינו רואה את הצואה]
עשר עטרות ,תשפ"א
חנוכה הוא אפילו לפחות שבעם [ברכת הרואה למי שאין לו בית ,מצוה חביבה] [הרב יונתן בלויא שליט"א] המאור (תצח) ,תשפ"א (עמ'
יט)
ברכת הרואה מדוע נתקנה רק בנר חנוכה? זרע ברך ,תש"פ

כיצד מברכים 'ברכת הרואה' הרי יתכן שהודלק הנר משום 'חשד'? [ברכה על הדלקה משום חשד ,כשהתברר שאכן הדלקת הנר
היתה מפני החשד] הגר"א גניחובסקי ,תש"פ

ברכת הרואה בשליח שהדליק

[או אדם שהדליק בביתו ושכח לברך ,המדליק ע"י שליח האם צריך להקנות לו נרותיו] דרישה וחקירה,

תש"פ

פרסום הנס לגוי  -הדלקת נר חנוכה מחוץ לביתו בסין

מנחת אשר ,תשפ"א

ברכות הראיה ,פרסומי ניסא ובירור המציאות באמצעות 'זום' [ zoomהאם זום עדיף מטלפון לגבי שמיעת קריאת המגילה ,שמיעת
הבדלה ,ברכות על ראיה בשידור חי ,פרסומי ניסא בחנוכה באמצעות זום ,צירוף עשרה לשבע ברכות בזום ,ברכת הגומל בפני מנין בזום,
קריאת הכתובה בזום ,ברכות ברית המילה בזום ,התרת נדרים בזום ,התרת עגונה בעדות בזום] רץ כצבי ,תשפ"א
חנוכה הוא אפילו לפחות שבעם [ברכת הרואה למי שאין לו בית ,מצוה חביבה] [הרב יונתן בלויא שליט"א] המאור (תצח) ,תשפ"א (עמ'
יט)
האם יברך 'ברכת הרואה' בזמן ,כשספק לו אם יוכל אחר כך להדליק נר חנוכה ולברך? הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

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

גדרי מצות הדלקה וברכותיה

[ברכת הרואה] הגר"א עוזר ,מקץ תשע"ה

כיצד ניתן לברך ברכת 'הרואה' שמא הנרות הודלקו מפני 'החשד' ואין מברכים עליהם? [האם סומכים על רוב נרות שהם
למצווה] עיון הפרשה ,תש"פ (עמ' קמו) כז תירוצים

ברכת הרואה  -ברכת השבח או ברכת המצוות? [האם יש מצווה בראיית הנרות ,ברכת הרואה למי שהדליקו עליו בביתו ,ברכת
שעשעה ניסים עובר לעשייתן ,הדליק ולא ברך האם יברך ברכת הרואה] [מרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א] קובץ תורני  -מה טובו
אהליך יעקב (ו) ,תש"פ (עמ' קח)

ברכת הרואה על נר חנוכה שהודלק מפני החשד [גדר הדלקת נר מפני החשד ,ברכת הרואה ו'פרסום הנס' ,הדלקה מחמת מנהג,
הדלקה בבית כנסת ,ברכה על מנהג ,נטילת ערבה בהושענא רבה ,ברכת הרואה על נר הדולק רק מדין 'הידור'] ירחון האוצר (לו) ,תש"פ (עמ'
נה)

הנמצא במקום שאין שם נרות חנוכה האם מברך שהחיינו על עצם היום שהגיע?

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

ברכת שהחיינו:
מנהג המהרש"ל לברך שהחיינו בליל ב' דחנוכה

אוסף גליונות ישיבת מיר ,תשע"ח (עמ' כה)

הדליק נרות בביתו וברך כל הברכות ,ובנו הדליק עמו ונזכר אחר הדלקת נר שמיני שלא ברך שהחיינו [האם יברך שהחיינו על נר
של אחרים כדין ברכת "הרואה" ,או יצא בברכת אביו] נועם אליעזר ,תשע"ח
ברכת שהחיינו למי שנזכר לאחר ההדלקה שלא בירך אותה [הרב אורי יצחקי שליט"א] פניני הלכה ראשי חבורות בישיבת מיר ,תשפ"ב
ברכת שהחיינו בחנוכה ופורים [הרב חיים מאיר י .הלוי שטינברג שליט"א] אור מרדכי ,תשפ"א (עמ' קג)

האם אפשר להוציא את חבירו בברכת שהחיינו בשני נושאים שונים? [רוצה לצאת בברכת שהחיינו של הדלקת נרות חנוכה של
חברו על לידת בת ,המדליק חנוכיה בבית חולים עבור המאושפזים שם ,האם יכול להוציא ידי חובה את מי שאינו גר שם ,ערבות במצוות
חנוכה ,וברכת הראיה על ראית חבר היא רשות ואינה בכלל ערבות במצוות ,להוציא בברכה על עניין אחר לגמרי ,להוציא ידי חובה בחצי

ברכה ,לגבי ספק ברכת 'חכם הרזים' בכינוס המוני ,האם ניתן לבקש שאחד יברך 'שהכל' ויכוין להוציא את כולם בפתיחת הברכה ,והשאר
ימשיכו 'חכם הרזים' ,ברכה על נטילת ידים של שחרית ,לכלול לה גם ברכת נטילת ידים לסעודת פת] שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א-אוסף
גיליונות ,תש"פ (עמ' כו)

ברך 'שהחיינו' בהדלקת נר חנוכה  -האם פטר את 'שהחיינו' לחנוכיה החדשה

שמעתא עמיקתא ,חנוכה תשע"ג

שהחיינו במנורת כסף חדשה בחנוכה [הרב ח .י .הלוי שליט"א] ירחון האוצר (מז) ,תשפ"א (עמ' פח)

שהחיינו במנורת כסף חדשה בחנוכה [או ברכת 'הטוב והמטיב' בשל הנאת האשה המפארת את הויטרינה ,בשעת הקנייה ,בשעת
השמחה ,או בשעת הדלקת החנוכיה] [הרב ישראל דב שפירא שליט"א] מדושני עונג ,תש"פ (עמ' שכב)

ביום א' הדליק ע"י שליח שברך ,האם יכול בעל הבית ביום השני לברך 'שהחיינו'?

הגר"א גניחובסקי זצ"ל ,תשפ"א

פניני איש,

תשפ"א
שהחיינו בהדלקת נר חנוכה בשאר הימים [כשלא הדליק בימים הראשונים ,כשהדליק ולא בירך שהחיינו] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

אמירת 'הנרות הללו'
'הנרות הללו קודש הם'

[נוסח אמירתו ,טעמו ,זמן אמירתו] תורה ודעת ,כסלו תשע"ה (עמ' יז)

אמירת 'הנרות הללו' אחר הנר הראשון או אחר כולם? מעדני אשר ,תש"פ

זמן אמירת 'הנרות הללו' לשיטת מסכת סופרים

[נוסח אמירתו ,טעמו ,זמן אמירתו] [הרב דוד אריה הילדסהיים שליט"א] ירחון

האוצר (לו) ,תש"פ (עמ' סט)

אמירת 'הנרות הללו' [מסכת סופרים תקופתה ומחברה ,נוסח אמירתו ,טעמו ,זמן אמירתו] [הרב ח.י .הלוי שליט"א]

ירחון האוצר

(נט) ,תשפ"ב (עמ' מד)
שכח ולא בירך קודם ההדלקה [אמירת "הנרות הללו" בין הדלקת הנרות] אספקלריא ,תשפ"א (עמ' רלד)
אמירת 'הנרות הללו' היא חלק מהדלקת הנר [הרב דוד מנחם רייכמן שליט"א] המאור (תצח) ,תשפ"א (עמ' נח)

אמירת 'הנרות הללו' בבית כנסת

[טרחא דציבורא ,להתחיל לשיר אחר הנר הראשון ,לשיר אחר ערבית] שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א,

תשפ"א

האם מותר לומר הנרות הללו לאור נר חנוכה?

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

איסור השתמשות בנר חנוכה [טעמו ,ודקדוק ב'הנרות הללו'] שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א ,תש"פ

האם יש 'קדושה' בנרות חנוכה? [הנרות הללו קודש הם] מעדני אשר ,תש"פ

הנרות הללו קודש הם

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

הלל ועל הניסים והשמחה בחנוכה:
הלל [כוונת כל המצוות שנאמין באלוקינו ונודה אליו שהוא בראנו והיא כוונת היצירה ,ורצית שבח מהומי ברגש  -חפץ ה' בעבודת ברואיו
בהמיית רגשותיהם ,מעשים טהורים ללא כל נגיעות וחשבונות ,ממשלותיו  -דרך בני ישראל השתלשל השפע בעולם כולו ,קריעת ים סוף

לי'ב קרעים בגלל קריעת כתונת יוסף 'פסים פסים' ,מי הבאר היוצאים מאבן  -מקורם ב'אור העליון' ,השימוש בארץ רק לאחר רשות מה',
שתי הודאות על קבלת התחנונים ועל הטיית אוזן ה' לשמוע ,קטונתי מכל החסדים ,היסורים הבאים על האדם אינם באים בחינם ללא
משפט ,טוהר נפשו של דוד המלך  -ביטול נגיעה עצמית ,חובת ההודאה לה' גם בזמן מצוקה ,בשעת ההודאה על החסדים הגדול אין לשכוח
להודות גם על חסדים קטנים ,החסד בהסכמת ה' לקבל הודאה מבני אדם] [הגרש"ז ברוידא זצ"ל] שם דרך  -חנוכה ,תשפ"ב (עמ' עד)

החובה והזכות להודות ולהלל לקב"ה ומעלת התורה העולה על חיוב זה  -במשנתו של הגרש"ז ברוידא זצ"ל

'שם דרך' חנוכה,

תשפ"א

הלל בחנוכה [זהירות בקריאת הלל בחנוכה – מצוות היום ,חתם סופר ,חיוב נשים בהלל בחנוכה ,קדיש אחר הלל בחנוכה ,הלל או הדלקת
נרות חנוכה מה עדיף ,הלל בציבור] לענין הלכה ,תשפ"ב
הלל בחנוכה ובימים טובים [הגרש"ז ברוידא זצ"ל] שם דרך  -חנוכה ,תשפ"ב (עמ' קלא)
הלל בתורת שירה והלל בתורת קריאה [הגרש"ז ברוידא זצ"ל] שם דרך  -חנוכה ,תשפ"ב (עמ' קלה)
דין הלל בחנוכה ור"ח [הלל שלם ובדילוג ,ברכה ,ברכה על מנהג] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] קרואי מועד-חנוכה ,תשע"ו (עמ' רנ)

מצות קריאת הלל בחנוכה
האתרוג של חנוכה

[הרב אליהו גרינצייג שליט"א] קרואי מועד-חנוכה ,תשע"ו (עמ' רנד)

טועמיה ,תשע"ו

לימוד חנוכה בימי חנוכה  -חלק מחיוב הודאה והלל בית מדרש ישיבת מיר ,תש"פ
הזכרת על הניסים בברכת המזון [הרב שמואל משולמי שליט"א] ירחון האוצר (מח) ,תשפ"א (עמ' צ)

בירורים בנוסח 'על הניסים'

[הרב און אברהם הכהן סקלי שליט"א] מנורה בדרום (יז) ,תשפ"א (עמ' קלו)

הזכרת היום בחנוכה בתפילה וברכת המזון
טוב להודות לה'

[על הניסים ,חזרה] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] קרואי מועד-חנוכה ,תשע"ו (עמ' רמז)

[הרב אברהם אבא קלייינרמן שליט"א] המאור (תצח) ,תשפ"א (עמ' יג)

ביסוד תקנת הלל ופרסומי ניסא [הרב פנחס יצחקי שליט"א] מנורה בדרום (יח) ,תשפ"א (עמ' סב)
הלל והודאה בחנוכה [הגר"א עוזר שליט"א] איתרי (ח) ,תשפ"א (עמ' ח)
השמטת 'כשם שעשית' בעל הניסים [הרב אביחיל לוי שליט"א] מנורה בדרום (יח) ,תשפ"א (עמ' ריא)

"להודות ולהלל לשמך הגדול"  -הלכות והנהגות ברכת "הגומל" [חובת הודיה ,סעודת הודיה ,אמירת נשמת כל חי ,ברכת הגומל,
חולה שהבריא ,חולה קורונה שהבריא ,ניתוחים בהרדמה ובהרדמה מקומית ,חולה שאין בו סכנה ,מכניס עצמו לסכנה ,יצחק אבינו אחר
העקידה ,רבי עקיבא כשיצא מהפרדס ,כהן גדול בצאתו מן הקודש ביום הכיפורים ,טיסה במטוס ,טיסה לצורך ניתוח ,כדור פורח ,רחפן
צניחה ,הפלגה בים ,שחיה בים וצלילה ,קייק בנהר הירדן ,מעבר בתעלת למאנש שתחת הים ,סנפלינג ואומגה ,טיפוס הרים ,נסיעה בין
עירונית ,נשים ,לידה ,קטן בברכת הגומל ,זמן הברכה ,בפני עשרה ,ביום או בלילה ,בשעת קריאת התורה ,נוסח הברכה ,להוציא אחרים,
ספק בברכת הגומל] אספקלריא ,תשפ"א (עמ' מו)

הודאה מיוחדת 'על המלחמות' [ביקש יעקב לישב בשלוה ,נשיקת המרור בליל הסדר ,צרות הן בהשגחת ה' אך מידת הצער היא בידי
האדם ,למעט ביסורים] שואלין ודורשין-קובץ גיליונות ,תש"פ (עמ' לז)

שכח על הניסים בשמונה עשרה וטעה בדין וחזר והתפלל ובאמצע התפילה נזכר שטעה בדין ,האם יסיים תפילתו או יפסיק
היכן שנזכר? [מי שעבר על א יסור תורה ויכול להציל עצמו ע"י שיעבור עכשיו איסור דרבנן ,אם ע"י ספק איסור שיעשה עכשיו יציל עצמו
מודאי איסור שעשה ,איסור ברכה לבטלה ,ספק ברכות ,אם הוא שליח ציבור או מוציא אחר בתפילתו האם יצא ,הלכות תפילה] עשר
עטרות ,תשפ"א

'על הניסים' [ההזכרה היא מדיני חנוכה מעיקר קביעות ימי חנוכה בהלל והודאה על הנס ,או מהלכות תפילה וברכות להזכיר "מעין
המאורע" בתפילה ובברכת המזון ,שכח לומר "על הניסים" האם צריך לחזור לראש התפילה או לשוב ולברך ברכת המזון ,שכח להזכיר
"על הניסים"  -האם רשאי לאומרו בין ברכה לברכה [כדין "יעלה ויבוא"] ,הזכיר "על הניסים" בשבת חנוכה ושכח לומר "רצה" כשחוזר
ומברך ברכת המזון האם צריך לשוב ולומר "על הניסים" ,אמירת "הרחמן הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות" כששכח להזכיר "על הניסים"
בברכת המזון ,וכן בתפילה ,האם אפשר להתפלל שיֵעשו לנו ניסים והיאך מותר להתפלל בשבת על צרכיו ,טעויות באמירת על הניסים:
אמר "על הניסים" בברכת "רצה" קודם "ותחזינה" האם יש בכך "הפסק" בתפילה וצריך לשוב ולהתפלל ,אמר בפורים "בימי מתתיהו",
אמר "על הניסים" במוצאי פורים" ,על הניסים" בתפילת ערבית או בברכת המזון קודם צאת הכוכבים בלילה הראשון של חנוכה ,על
הניסים בסעודה שלישית כשחנוכה ופורים במוצ"ש ,מדוע אין מזכירים "מעין המאורע" בברכה מעין שלוש בחנוכה ופורים ,האם מותר
"לדלג" על תפילת "על הניסים" כאשר משער שבגלל אמירתו לא יספיק לומר קדושה עם הציבור ,תפילת "מנחה קצרה" בימי חנוכה ,האם
מותר להכריז "על הניסים" קודם תפילת שמונה עשרה בערבית ,נשים באמירת "על הניסים"] עולמות ,שסו
שכחה וטעות בעל הניסים צבא הלוי ,תשפ"א
טוב להודות לה' [הרב אברהם אבא קליינרמן שליט"א] המאור (תצח) ,תשפ"א (עמ' יג)
על הניסים בברהמ"ז [יום טוב מדאורייתא ויום טוב מדרבנן] [הרב ישראל פאלק שליט"א] המאור (תצח) ,תשפ"א (עמ' יא)
מדוע אין "על הניסים" בברכה מעין שלוש בחנוכה ובפורים? בנתיבות ההלכה ,חנוכה (עמ' לד)

ביאור על הניסים 'בימי מתתיהו'  -על פי הגר"ש ברעוודא זצ"ל

המאור ,תש"פ

הלל בחנוכה [דעת החת"ס שאמירתו מדאורייתא ,הלל או הדלקת נרות מה מעדיף ,הלל בציבור] לענין הלכה-אוסף גיליונות ,תש"פ (עמ' כב)

להדליק נרות או לומר הלל מה עדיף לקיים?

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

בני בינה ימי שמונה  -לשון בני בינה להבנת נס חנוכה אספקלריא ,תשפ"א (עמ' קעד)

האם מי שיצא מוציא בהלל בחנוכה

נוה ההיכל ,חנוכה תשע"ג

קריאת ההלל  -במשנתו של הגרש"ז ברוידא זצ"ל

'שם דרך' חנוכה ,תשפ"א

האם יברך על ההלל כשיודע שלא יסיימו על השקיעה? [בחנוכה ,בסוכות ,ובראש חודש טבת] הגר"א גניחובסקי זצ"ל ,תשפ"א

לדלג 'על הניסים' בתפילה כדי להספיק ברכת כהנים

נוה ההיכל ,מקץ תשע"ה תשע"ד

ביאור תפילת 'על הניסים' ע"פ דרשות הגר"ש ברעוודא זצ"ל
אמר הלל ביום ו' של חנוכה ,ולאחר מכן נודע לו שהיום גם ר"ח

מאור השבת ,וישב תשע"ו
פניני חשוקי חמד ,תשע"ט (עמ' כא)

על הניסים בברכה מעין שלוש אספקלריא ,תשע"ז (עמ' פט)
הוד שבהוד בחנוכה  -פרסומי ניסא  -ל"ג בעומר של חנוכה [נר חמישי] קב ונקי ,תשפ"א

אמר רק חצי הלל ,האם יאמר הלל שלם?

פניני חשוקי חמד ,תשע"ט (עמ' כא)

בראש חודש טבת כשאינו יכול לומר הלל שלם האם יאמר חצי הלל? שיעורי הגר"י זילברשטיין שליט"א-אוצר הפרשה ,תש"פ (עמ' יט)

מי שאינו יכול לומר הלל שלם בר"ח טבת האם יאמר לפחות חצי הלל מדין חנוכה? [מנהג קדמונים שהתווסף אליו מנהג נוסף
האם ביטל את המנהג הראשון ,או שהוא קיים במקביל אליו] גיליון תורת רבותינו-קובץ גיליונות ,תש"פ (עמ' כ)

מדוע יש חיוב לגמור את ההלל כל שמונה [מאי שנא מפסח]?

מעדני אשר ,תשע"ה

איך מהללים [ב'על הניסים'] על המלחמות הרי מלחמה אינו דבר טוב?

מעדני אשר ,תשע"ד

גומרין בהן את ההלל מתורת המשגיח הגר"מ חדש זצ"ל אור עולם חנוכה (עמ' קד)

על הניסים ועל הנפלאות

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

לשמך תן כבוד [הלל שלם בכל ימי החנוכה] מתורת המשגיח הגר"מ חדש זצ"ל אור עולם חנוכה (עמ' קכד)
להודות ולהלל לשמך הגדול [הודאת לאה ,נשמת ,ויתבוננו חסדי ה' ,לשנה האחרת ,תודה מתוך הכרה] ירחון האוצר (יא) תשע"ח (עמ' צה)

גדר חיוב הלל והודאה בחנוכה [שכח על הניסים אינו חוזר אך אם לא אמר הלל יחזור על על הניסים ,דברי הגר"מ פיינשטיין זצ"ל]
[הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א] קובץ תורני  -מה טובו אהליך יעקב (ו) ,תש"פ (עמ' קמח)
להודות ולהלל [על כל דבר ודבר גם על קניית עגבניות בשוק ,עיקר פרסום הנס הוא לעצמו] עטרת תפארת ,תש"פ
מזמור שיר חנוכת הבית  -הנאמר בחנוכה [הקשר בין הודאת דוד המלך על רפואתו לבין חנוכה] מאור השבת ,תשע"ז

הלל והודאה בחנוכה וגדריהם
לומר בחנוכה "חג שמח"

הגר"א עוזר ,תשע"ד תשע"ז הגר"י רוזן שליט"א קובץ גיליונות ,תשע"ח

פניני חשוקי חמד ,תשע"ט (עמ' לב)

טיגון בלינצ'ס וסופגניות חלביים

אספקלריא ,תשע"ז (עמ' כ)

מודע מדליקים שמונה ימים ,הרי ביום א' לא היה נס? קול תודה ,תשע"ה
הטבע כולו נס [טעם חדש למה שעושים ימי חנוכה שמונה ,דבר הרמב"ן בסוף פרשת בא] אספקלריא ,תשפ"א (עמ' לד)
מדוע תקנו להודות על הטבע דווקא בחנוכה? קול תודה ,תשע"ה
מדוע בחנוכה יש מצווה להדר שכל אחד ידליק בעצמו? קול תודה ,תשע"ו
מדוע ב'על הניסים' רק בחנוכה מוסיפים 'וקבעו שמונת ימי חנוכה'? קול תודה ,תשע"ו
חנוכה שמונה ימים  -אותיות נשמה קול תודה ,תשע"ו
מדוע נקרא חנוכה 'יום טוב'? קול תודה ,תשע"ז
מהי הודיה אמיתית ומה היא פועלת באדם? קול תודה ,תשע"ז
מדוע חנוכה לא יתבטל לעולם? קול תודה ,תשע"ז

להודות  -לתת

קול תודה ,תשע"ז

הלל השלם עם פירוש צוף ההילול צוף ההילול ,תש"פ (סד עמ')
ההודיה על השפע הקיים היא כלי לקבלת השפע הגדול [הגאון רבי גדליה אייזמן זצ"ל] קול תודה ,תשע"ח
מדוע על קיום מצוות נר חנוכה צריך להוציא כל ממונו? קול תודה ,תשע"ט
מדוע כה חשוב 'פרסום הנס' במצוות חנוכה? קול תודה ,תשע"ט
המודה  -זוכה לניסים נוספים קול תודה ,תשע"ט
המדריך להודיה  -עשרה דברים שניתן ללמוד מחנוכה על ההודיה קול תודה ,תשע"ט
מדוע נקבע חנוכה כחג להודיה יותר משאר החגים? קול תודה ,תש"פ
מדוע רק בחנוכה תקנו לקיים את המצווה בבית? קול תודה ,תש"פ

חידות לחנוכה אוצר החידות והידיעות לחנוכה ,תשפ"א

חידות לחנוכה  -לצבא צבא

צבא הלוי ,תשפ"א

חידות לחנוכה טמונה בפרשה ,אוסף גיליונות ,תשפ"א (עמ' קטו)

חיוב נשים בהלל בחנוכה

האם נשים חייבות בהלל בחנוכה? מעדני אשר ,תשע"ז

האם נשים חייבות לומר הלל בחנוכה?
חיוב נשים בהלל בחנוכה

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

הגר"א גניחובסקי ,חנוכה תשע"ה

מאכלים בחנוכה סעודות ומסיבות:
עדכוני כשרות שונים לחנוכה [סופגניות חלביות ,חימום סופגניות בשבת ,כשרות שמן למאור ,זיופים בשמן ,נרות שעוה ,שמן זית
מהודר] נתיבים לכשרות ( ,)5תשפ

ברכת הסופגניה [מעיסה עבה מטוגנת בשמן ,נילושה בחלב או סוכר ,סופגניית בריאות מבצק רגיל הטבול מעט בשמן ונאפה בתנור,
קביעות סעודה ,אכילת סופגניה בתוך הסעודה נפטרת בברכת המוציא] נתיבים לכשרות ( ,)5תשפ

שיעורי הגרב"מ זילברברג שליט"א,

תש"פ
ברכת הסופגניה לירא שמים [הרב אוריאל כהן שליט"א] מנורה בדרום (יח) ,תשפ"א (עמ' פו)

עיונים וביאורים בענין מנהג אכילת סופגניות בימי חנוכה [יב מקורות לאכילת הסופגניה ,מנהג הטיגון ,סופגניה או לאטקעס ,טיגון
בשמן רגיל או שמן זית ,פת שבטלה בשמן זית ,האם מוטל על כל אחד לאכל סופניה ,זכר לנס או פרסום הנס ,עשיית משתה ושמחה ,חשש
ברכות ,זמן אכילתן ,זמן הכנתן ,ברכתן ,הלכות מיוחדות באכילתן ,הפרשת חלה ,מבלילה רכה ומבלילה עבה ,בישול עכו"ם ,סופגניה
חלבית ,הלכות שבת ,הנחתן במשקה רותח ,חימום סופגניה בשבת ,סחיטת סופגניה מהשמן ,ברכה אחרונה ,סעודות חנוכה ,סעודת זאת
חנוכה] עמק הסופגנים (חלק ג' ,תלא עמ)
ברכת הסופגניה בירורים בהלכה ,תש"פ אזמרה לשמך חנוכה (ג) ,תשפ"א

כיצד מברכים על סופגניה? [מקור מנהג אכי לת סופגניה ,ברכת על המחיה ,סופגניות מטוגנות ,בשמן רב ,נילוש בסוכר ,אינו צורת לחם,
סופגניות אפויות ,כיצד ניתן לזהות חיצונית ,לצאת ידי ספק ,לפטרו בהמוציא ,לשביעה ולא לקינוח ,לברך מזונות על מאכל אחר ,חתיכות
קטנות] עומק הפשט ,תשע"ט
אפיית "סופגניות חלביות" [הרב יעקב אהרן סקוצילס שליט"א] אור מרדכי ,תשפ"א (עמ' קנד)
נשלח לקנות סופגניות והביא אחרות בחינם [הרב שלמה ידידיה זעפרני שליט"א] אור מרדכי ,תשפ"א (עמ' קסו)

האם מותר לחמם סופגניות בשבת? [בישול אחר בישול ,בישול אחר טיגון עמוק ,אפיה אחר בישול ,ובישול אחר אפיה ,תבשיל שרובו
יבש] שמעתא עמיקתא ,תשע"ח
מדוע לא תקנו בחנוכה סעודות? קול תודה ,תשע"ו

דמי חנוכה  -מעות חנוכה

אספקלריא ,תש"פ (עמ' פז)

נדר לקיים יום טוב בחנוכה [האם צריך להוסיף על הדברים שנוהגים לפרסומי ניסא בחנוכה ,או דיצא במה שמתנהג כהתקנה שתקנו
חכמים בחנוכה ,פרסום הנס על תקנת יום טוב בחנוכה או על הנהגת החנוכה ,פרסום הנס בפורים ,קריאת הלל בחנוכה] נועם אליעזר,
תש"פ

מסיבות חנוכה' :מצווה' או 'רשות'? [האם יש מצוות 'שמחה' בחנוכה ,אכילת סעודה ,או באכילה כלשהי ,האם הסעודה היא סעודת
מצווה ,ההבדל בין חנוכה לבין פורים] תורה והוראה ,תשע"ז פרי ביכורים ,תשע"ט

דעת חתם סופר שקביעת יום שמחה ביום טובה כגון חנוכה ופורים היא דאורייתא
מדוע לא תיקנו מצוות אכילה ושתייה על נס חנוכה כמו שתיקנו על נס פורים?
מדוע אין מזכירין חנוכה בברכת מעין שלש?

ירחון האוצר (לה) ,תש"פ (עמ' יח)

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

האם חנוכה הוא 'יום טוב'? המאור ,תש"פ (עמ' נג)
השמחה והמשתה בחנוכה תורה והוראה ,חנוכה תשע"ג אשכול יוסף ,תשע"ח ז' תירוצים תשע"ט
משתה ושמחה בחנוכה [הגרש"ז ברוידא זצ"ל] שם דרך  -חנוכה ,תשפ"ב (עמ' קכד)

הלכות ומנהגי הסעודות בחנוכה [בכל יום ,בראש חודש ,בסעודת שבת חנוכה ,פת ,מאכלי חלב ,תבשילים בשמן ,בשר ויין ,סעודה בזאת
חנוכה ,שיר המעלות לפני ברכת המזו ן ,על הניסים בברכת המזון ,סעודה שלשית במוצש"ק ליל חנוכה ,אי הזכרת חנוכה בברכה מעין
שלוש] [הרב אריה פלשניצקי שליט"א] אתקינו סעודתא ,תשע"ט (יח עמ')
סעודה ושמחה בחנוכה [רבי אלחנן יעקב דוד הכהן רבינוביץ שליט"א] קובץ תורני  -מה טובו אהליך יעקב (ו) ,תש"פ (עמ' קעא)
מנהגי חנוכה בקהילות פרס [אירן] [רבי ישי מזלומיאן שליט"א] קובץ תורני  -מה טובו אהליך יעקב (ו) ,תש"פ (עמ' קעט)

סביבון:
מנהג הסביבון

מעינות מהרצ"א ,מקץ תשע"ה

משמרת הכשרות ,כסלו תשע"ד

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

משחק בסביבון בשבת

אספקלריא ,תשע"ז (עמ' כ)

יפת אלוקים ליפת [עד יף סביבון שכתוב עליו נס גדול היה פה ,מקרן השור שכתוב עליו אין לי חלק באלוקי ישראל ,אנו נייצר את
המשחק] אז נדברו ,תשפ"א
מדוע מסובבים את הסביבון? להתעדן באהבתך תשפ"א

קריאת התורה:
קריאת התורה בראש חודש טבת

[טעה והקדים קריאת חנוכה ,טעה ולא קרא כלל קריאת חנוכה ,אין משגיחין בחנוכה] בנתיבות

ההלכה ,חנוכה (עמ' כב)
קריאת התורה בחנוכה עשר עטרות ,תשפ"א

קריאת התורה בב' וה' דחנוכה

[בשעת הדחק האם יקראו קריאת התורה של אותו שבוע] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] קרואי מועד-

חנוכה ,תשע"ו (עמ' רנח)
טעו וקראו בפרשת השבוע בחנוכה אוסף גליונות ישיבת מיר ,תשע"ח (עמ' כג)

"בחנוכה  -בנשיאים"

[קריאת התורה בפרשת הנשיאים וטעמיה ,קראו נשיא של יום אחר ,קריאת התורה כפרסום הנס] ירחון האוצר,

תשע"ח (עמ' סב)

קריאת קרבנות הנשיאים בחנוכה ודיני הקריאה בשבת חנוכה בר"ח שיש בו ג' ספרים
תשפ"א (עמ' קמב)

פירושי הפיוט "מעוז צור ישועתי":
ביאורים בפזמון 'מעוז צור' [מהגר"ח קנייבסקי שליט"א] דברי שיח ,תשע"ו

ביאורים והארות בפשט בפיוט 'מעוז צור'

ירחון האוצר (לו) ,תש"פ (עמ' עח)

מעֹוז צּור יְׁשּועָ תי

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' כא ואילך)

לְָך נ ֶָאה לְׁשַׁ בֵ חַׁ

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' כז ואילך)

תּכֹון בֵ ית ְתפלָתי

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' כט ואילך)

וְ ׁשָ ם תֹודָ ה ְנזַׁבֵ חַׁ

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' ל ואילך)

לְעֵ ת ָתכין מַׁ ְטבֵ חַׁ

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' לג ואילך)

מצָ ר הַׁ ְמנַׁבֵ חַׁ

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' לד ואילך)

ָאז ֶאגְ מֹר בְ ׁשיר מזְ מֹור

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' לה ואילך)

חֲ נֻּכַׁת הַׁ מזְ בֵ חַׁ

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' לו ואילך)

רעֹות שָ בְ עָ ה נַׁפְ ׁשי

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' מא ואילך)

בְ יָגֹון ּכֹחי ָּכלָה

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' מג ואילך)

חַׁ יַׁי מֵ ְררּו בְ קֹׁשי

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' מד ואילך)

בְ ׁשעְ בּוד מַׁ לְכּות עֶ גְ לָה

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' מז ואילך)

ּובְ יָדֹו הַׁ גְ דֹולָה

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' נ ואילך)

הֹוציא ֶאת הַׁ ְסגֻלָה

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' נב ואילך)

חֵ יל פ ְַׁרעֹה וְ כָל ז ְַׁרעֹו

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' נד ואילך)

י ְָרדּו ּכְ ֶאבֶ ן ב ְמצּולָה

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' נז ואילך)

[הרב צבי פלמן שליט"א] אור מרדכי,

יאני
דביר ָק ְדׁשֹו הֱ ב ַׁ

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' סג ואילך)

וְ גַׁם ׁשָ ם ל ֹא ׁשָ ַׁק ְטתי

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' סו ואילך)

ּובָ א נֹוגֵש וְ הגְ לַׁני

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' ע ואילך)

ּכי זָרים עָ בַׁ ְדתי

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' עא ואילך)

וְ יֵין ַׁרעַׁ ל מָ סַׁ כְ תי

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' עב ואילך)

ּכ ְמעַׁ ט ׁשֶ עָ בַׁ ְרתי

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' עו ואילך)

ֵקץ בָ בֶ ל זְ רֻ בָ בֶ ל

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' עז ואילך)

ל ְֵקץ ׁשבְ עים נֹוׁשַׁ עְ תי

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' עז ואילך)

כרֹות קֹומַׁ ת בְ רֹוׁש ב ֵקׁש

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' פג ואילך)

אֲ גָגי בֶ ן הַׁ ְמדָ ָתא

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' פח ואילך)

ְמֹוקׁש
וְ נ ְהי ָָתה לֹו ְלפַׁח ּול ֵ

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' צ ואילך)

וְ גַׁאֲ וָתֹו נ ְׁשבָ ָתה

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' צב ואילך)

את
ר ֹאׁש יְמיני נשֵ ָ

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' צד ואילך)

ית
וְ אֹויֵב ְׁשמֹו מָ ח ָ

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' צח ואילך)

רֹב בָ נָיו וְ ק ְנ ָינָיו

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' קד ואילך)

ית
עַׁ ל הָ עֵ ץ ָתל ָ

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' קח ואילך)

יוָנים נ ְקבְ צּו עָ לַׁי

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' קכט ואילך)

אֲ זַׁי בימֵ י חַׁ ְׁשמַׁ נים

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' קלה ואילך)

ּופ ְָרצּו חֹומֹות מגְ דָ לַׁי

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' קלו ואילך)

וְ ט ְמאּו ּכָל הַׁ ְשמָ נים

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' קנ ואילך)

נֹותר ַׁקנ ְַׁקנים
ּומ ַׁ

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' קנו ואילך)

ַׁנעֲשָ ה נֵס לַׁשֹוׁשַׁ נים

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' קנז ואילך)

בְ נֵי בינָה יְמֵ י ְׁשמֹונָה

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' קעא ואילך)

ָקבְ עּו ׁשיר ְּורנָנים

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' קפה ואילך)

חשֹוף זרֹועַׁ ק ְדׁשֶ ָך

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' קצט ואילך)

וְ ָק ֵרב ֵקץ הַׁ יְׁשּועָ ה

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' רו ואילך)

ְנקֹם נ ְקמַׁ ת [דם] עֲבָ דֶ יָך

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' ריז ואילך)

מֵ אֻ מָ ה הָ ְרׁשָ עָ ה

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' רלז ואילך)

ּכי ָא ְרכָה [לנו] הַׁ שָ עָ ה

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' רמא ואילך)

וְ ֵאין ֵקץ לימֵ י הָ ָרעָ ה

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' רמו ואילך)

ְדחֵ ה ַׁא ְדמֹון בְ צֵ ל צַׁ לְמֹון

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' רס ואילך)

הָ ֵקם לָנּו רֹועים ׁשבְ עָ ה

בנתיבות המועדים ,הרב נחום קסטנר (עמ' רעג ואילך)

מוסר לחנוכה:
שתי שיחות לחנוכה מהגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א

דרכי החיזוק ,תשע"ח

לקט מיוחד משיחות הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א – לחנוכה דרכי החיזוק ,תשפ"ב
ספר 'נפש אליהו' [כולל ספר נר תמיד ,ומאמרי חנוכה הגאון רבי ישראל אליהו וויינטרויב זצ"ל] נפש אליהו ,תש"פ (מו עמ')
העבודה הפנימית בנר חנוכה [האמונה בחידוש העולם ,ובהשגחת הבורא ,ובשייכות הבורא לנבראים] מסמרות נטועים ,תשפ"א
מצוות נר חנוכה מצוה חביבה היא עד מאד ירחון האוצר (לה) ,תש"פ (עמ' לג)
ליקוט הערות בעניני חנוכה בהלכה ובהגדה [הרב שאול גליק שליט"א] מנורה בדרום (יח) ,תשפ"א (עמ' מג)

עניני חנוכה

[הידור מצוה אחר קיום המצוה ,במצוה נמשכת ,הדלקת נר חנוכה בבית כנסת] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] קרואי מועד-

חנוכה ,תשע"ו (עמ' קסו)

תפילות אבות תקנום – בכח הנח"ל – נוצר חסד לאלפים ,אנו ממשיכים את עצם מעשה האבות ובכח זה הדלקת נרות חנוכה
שלנו ממשיכה את עצם הדלקת המנורה חשבתי דרכי במשנת הגר"מ שפירא זצ"ל ,תשפ"ב
עבודת ימי החנוכה בהלל ובהודאה [הרב מאיר סירוטה זצ"ל] כליל תפארת (ה) ,תשפ"א (עמ' צד)

מה יפית בנר במזוזה ומה נעמת בנר חנוכה [ויהי נועם ,ומעשה ידינו כוננה עלינו ,הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד ,אמירת
יושב בסתר ע"י החשמונאים במלחמתם מול היוונים] מעדני כהן ,תשפ"א
להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך [הרב יונה צבי קראוס שליט"א] אור מרדכי ,תשפ"א (עמ' ז)

"להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך"

אספקלריא ,תשפ"א (עמ' קפג)

הארות לחנוכה [הרב יצחק מרסיאנו שליט"א] אור מרדכי ,תשפ"א (עמ' יד)

ביאור רוממות העבודה של ימי החנוכה [מדוע לא הוזכרה תקנת הדלקת נרות חנוכה בדברי חז"ל ,האם תקנת חז"ל היתה להודות
ולהלל על הניסים שהיו בימים ההם או לשים לב לניסים שבכל עת ,חנוכה או חנוכת המזבח ,מזמור שיר חנוכת הבית לדוד ,אם חטא
שהביא לצרות היה התרשלות בעבדה מדוע לא תקנו חז"ל התחזקות בעבודה בימי החנוכה] קומי אורי ,תשע"ז (לד עמ')
וזדים ביד עוסקי תורתך [הרב אלישע אברהם לוין שליט"א] המאור (תצח) ,תשפ"א (עמ' עד)

ופרצו חומות מגדלי  -קידוש והבדלה  -הרחקה בין ישראל לעכו"ם בהנהגה ובלבוש [פריצת הסורג במקדש ,בהלכה עשו שונא
ליעקב] אספקלריא ,תשפ"א (עמ' רלג)

'היכל' 'דביר' 'בית' 'מקדש' בפיוט מעוז צור

עיון הפרשה ,תשפ"א (עמ' קנא)

מאמרי אגדה בעניני חנוכה [ארבע גליות ,פך שמן בחתמו של כה"ג ושמנו של יעקב ,על ניסיך שבכל יום עמנו ,השמיעה והראיה ,חנוכה
מצוה חביבה מאד ,ביאורים בעניני חנוכה ,נרות חנוכה והמקדש מקור הברכה ,נר איש וביתו ,כוח היחיד ,מלחמת יון ,וטימאו כל השמנים,
מצוה חביבה עד מאוד ,אור בתוך החושך ,מעשה אבות סימן לבנים ,כוח הסביבון ,ביאור מזמור שיר ,מסובב במצוות ,העונש על נטילת
המלכות ,אדום גם במלחמה ,רמז לחנוכה בק"ש ,ברכת משה לחשמונאים ,מעלת הנס בשמן ,גילוי הנס ע"י המנורה ,גזרו על גמ"ח ,גזרו
לבטל את המנורה ,ג' גזירות ,מה יפית במזוזה ומה נעמת בנר חנוכה ,לשנה אחרת קבעום בהלל ובהודאה ,חנו בכ"ה ,ביאורים בתפילת על
הניסים ,ביאורים בפיוט מעוז צור] [הרב ניסן צבי גולדברג שליט"א] נזר המועדים ,תשפ"א

אוצרות הלכה ואגדה  -ממשנתו של הרב ישכר שלמה טייכטהאל זצ"ל הי"ד [הסתכלות בנרות חנוכה ,הרגיל בנר הווין לו בנים
תלמיד חכמים ,תירוצים על קושיית בית יוסף ,הידר מצוה בריבוי שמן שידלוק אחר זמנו ,נר ביתו קודם משום שלום בית ,הדליק בביתו
האם ידליק בברכה בבית הכנסת ,מגדול בברכת המזון ,קריאת יום השמיני 'זאת חנוכה'] משנה שכיר ,תשפ"א (תלז עמ')

מהות חנוכה בשיטת רמב"ם [סדר ההלכות ברמב"ם יחד עם הלכות מגילה ,פרק ג' הלכות הלל של כל השנה ורק בפרק ד' הדלקת נר
חנוכה] ירחון האוצר (לו) ,תש"פ (עמ' פח)

מדוע אין מוזכר במשנה כלל הלכות חנוכה?
פניני מחשבה ואגדה על חנוכה

ספר מעדני אשר  -חנוכה ,תשע"א

[חביבות מצוות נר חנוכה ,גלות וגאולת יון ,נס הניצחון ופך השמן] מעפר קומי זכרון עישה ,תש"פ (פט

עמ')
חיזוקים בענין לימוד תורה בחנוכה [ובימי שישי שבת ומוצאי שבת] אלוקי אבי ועזרי-אז נדברו (לו עמ')
מלקחי החנוכה :הכרה בערכיותה של כל מצוה ,וקיומה בלב שלם מתוקים מדבש-אוסף גיליונות ,תש"פ (עמ' כג)
חנוכה  -ענין אור המנורה [יחודם של הכהנים ,הדלקת המנורה בזר ,עדות לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל] התבוננות במועדי השנה-
אוסף גיליונות ,תש"פ (עמ' כט)
מהות חנוכה להכיר שהכל בידו יתברך ושאין כח בטבע כלל [הגרמ"ה הירש שליט"א] קובץ גיליונות ,תשע"ח (עמ' לא)

חנוכה  -גילוי של 'ושכנתי בתוכם' שאינו חרב לעולם [חנוכה כנגד סוכות מלאכת המשכן ,גניזת המשכן כגניזת הארון ,על הגילוי של
המנורה לא חל החורבן ,בסוכות יוכרעו גוג ומגוג מבני יפת שתמציתו יון ,שמונת ימי חנוכה גילוי של לעתיד לבוא] חשבתי דרכי במשנתו
הגר"מ שפירא זצ"ל-אוסף גיליונות ,תש"פ (עמ' ז)

נרות המערכה  -מאמר לחנוכה עפ"י דברי הנצי"ב בהעמק דבר

[כוח המנורה המתחזק ומתגלה בחנוכה ,כוח תורה שבעל פה] ירחון

האוצר (לו) ,תש"פ (עמ' עה)
שכר מצדיקי הרבים [האם יש לחוש שמא נתמעטו זכויותיו ,מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד] ירחון האוצר (לו) ,תש"פ (עמ' יב)

זדים ביד עוסקי תורתך  -הגרי"ג אדלשטיין שליט"א

דרכי החיזוק-קובץ גיליונות ,תשע"ט (עמ' ט)

גיבורים ביד חלשים  -הגר"נ קרליץ זצ"ל דרכי החיזוק-קובץ גיליונות ,תשע"ט (עמ' לד)
פרסום הנס -תכלית בריאת האדם [הגר"א נבנצל שליט"א] קובץ גיליונות ,תשע"ח (עמ' לט)

להרגיש הארת הנס גם בזמן הזה

שפת אמת ,תרל"א

תוקף נס חנוכה  -התגברות בתורה חרף הגזירות עינינו גל-אוסף גיליונות ,תש"פ (עמ' כב)

נס חנוכה

[הרב אליהו גרינצייג שליט"א] קרואי מועד-חנוכה ,תשע"ו (עמ' רנט)

נצחיותה של המנורה שפת אמת ,תרל"א

ילקוט שיחות שנאמרו בבית המדרש בני יששכר דינוב ובישיבות וכוללים אורות המועדים ,תש"פ (קד עמ')

אלא לראותם  -סגולת ההבטה בנרות החנוכה
חנוכה  -חג החינוך

באר הפרשה ,תש"פ (עמ' כט)

[הרגיל בנר ,וזכנו לגדל בנים ,שמן זית זך ,זית רענן ,מאמץ הפקת השמן מן הזית ,עמלנו-אלו הבנים] איתרי (ד),

תש"פ

כתבו לכם על קרן השור  -שור של תורה וחמור של תורה [סיני ועוקר הרים ,ט' דברים משותפים בין חנוכה לחג הסוכות] הגאון רבי
שלמה פישר שליט"א

איתרי (ד) ,תש"פ

מצוות חנוכה חביבה עד מאוד  -הגאון רבי יוסף ציינווירט זצ"ל

איתרי (ד) ,תש"פ

חנוכה מלשון חינוך – מצוות חנוכה חביבה היא עד מאוד הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"א ,תשפ"ב

חיצוניות ופנימיות  -גוף ונשמה הגאון רבי שלמה בן פזי שליט"א

איתרי (ד) ,תש"פ

מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל  -הגאון רבי מנחם שטיין שליט"א
להודות ולהלל  -על זמירות בחנוכה

איתרי (ד) ,תש"פ

דרכי החיזוק ,חנוכה תשע"ה

תקנת ימי החנוכה להודות ולהלל [מסירות נפש לקיום מצוות עשה ,הוראת שעה לחיזוק הדת ,עסק התורה בימי חנוכה ובשבת ,החובה
התקדם ,ההתקדמות רק באמצעות ספרי מוסר ,חובת האדם בעולמו ,מוסיף והולך] דרכי החיזוק ,תשפ"א
מצוות הביטחון [הרב ישראל אליאך שליט"א] איתרי (ח) ,תשפ"א (עמ' לב)
שורש הניסים  -מסירות נפש [הרב שלום פאס שליט"א] איתרי (ח) ,תשפ"א (עמ' ל)
מסירות הנפש  -קביעות נס חנוכה לדורות [רבי יעקב שפירא מוולוזין זצ"ל] ירחון האוצר (מח) ,תשפ"א (עמ' יא)

מקור כוחם של החשמונאים מהידיעה שכל קיומנו הוא נס
מלכות בית חשמונאי

פניני דעת ,חנוכה תשע"ה

[עברו על צוואת הזקן ,לא יסור שבט מיהודה ,מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן] בנתיבות ההלכה( ,עמ' טז) דרישה

וחקירה ,תש"פ בירורים בהלכה ,תשפ"א אורחותיך למדני  -חלק שביעי ,תשפ"א (עמ' שיח)

סופם של בית חשמונאי

אספקלריא ,תשפ"א (עמ' תטו)

מלכות דוד מלכות ישראל ומלכות בית חשמונאי

מלאכת מחשבת ,תשפ"א

לא יסור שבט מיהודה  -יון כנגד מלכי תורה שבעל פה [מלכי בית חשמונאי הראשונים היו עוסקי תורה שבעל פה ,קידוש החודש,
החכמה הנמשלת במנורה ,ינאי כפר בתורה שבעל פה ועליו נגזרה הגזרה] פניני הלכה חידושי הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר-אוסף
גיליונות ,תש"פ (עמ' סז)

פרץ וזרח ומלכות יהודה [מדוע מלכות בית דוד ששרשה מפרץ נמשלה ללבנה ,מדוע היה צריך שיוולד פרץ עם תאום (זרח) שמשול
לשמש ,מי היה הבכור ,מדוע נמשלה המלכות גם לשמש ,מה היה מיוחד בתמר שלכך זכתה למלכות ,מדוע נקראו אברהם ,ירושלים ומשיח
''אור'' ,מדוע ניסן נחשב כחדשם של ישראל ותשרי כחדשם של אומות העולם ,מדוע ישראל מונים למבול מתשרי ולתקופה מניסן ,מדוע
בקידוש בזמן שהיהודי שרוי בקדושת השבת מדגישים את היותנו חלק מהעמים ,ואילו בהבדלה אנו אומרים ''המבדיל בין ישראל לעמים'',
שני התפקידים של מלך ישראל ,מדוע נגזר מכך שהכהנים אינם יכולים למלוך ,אשר לכך נענשו החשמונאים] עמל משה ,תשנ"ט

על ידי נרות חנוכה מתקיים "ושכנתי בתוכם" בכל בתי ישראל [נחמת אהרן בחנוכת בית חשמונאי ,מעין עבודת המנורה ,הדלקת
הנרות מגלה שהשכינה שורה בישראל ,התעוררות מכוח המזוזה לשוגה בהבלי הזמן] חשבתי דרכי ע"פ משנת הגר"מ שפירא זצ"ל  -אוסף
גליונות ישיבת מיר ,תשע"ח פניני אי"ש ,תשע"ח
בכוחנו באמצעות כח התפילה לבטל גזירות ולשנות לטובה מצבים של נצח פניני דעת ,תשע"ז
מדוע רק במצוות חנוכה כתב הרמב"ם שהיא מצוה חביבה עד מאוד? אשכול יוסף ,תשע"ו תשע"ח מאור השבת ,תשע"ח

נר מצוה מצווה חביבה עד מאוד

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

עניני נס חנוכה (קונטרס) [נושאים רבים] עומקא דפרשא ,חנוכה תשע"ה

התחזקות באין עוד מלבדו ,סוד כוחם של החשמונאים

אור עולם ,חנוכה ח"א (עמ' קנב-קנח) ח"ב (עמ' קנט-קעד) ח"ג (עמ' קעה-קפג)

שביבי אור מתורת המשגיח הגר"מ חדש זצ"ל
החושך והאור  -מדברי הגרי"ד קופלמן זצ"ל

דובב שפתיים ,חנוכה תשע"ה

גליון דברי תורה ,חנוכה תשע"ב

והיכן ציוונו ,ברכה על ספק [הרב יחיאל וויינר שליט"א] המאור (תצח) ,תשפ"א (עמ' סא)
כדי להעלות אתכם [קורת הרוח הנעימות] מתורת המשגיח הגר"מ חדש זצ"ל אור עולם חנוכה (עמ' קכז)
זדים ביד עוסקי תורתך מתורת המשגיח הגר"מ חדש זצ"ל אור עולם חנוכה (עמ' קח)

הנרות הללו קודש הם

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

ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה

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

ולהעבירם מחוקי רצונך

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

ולהעבירם מחוקי רצונך

טעמא דאורייתא ,תשפ"א

אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח [השריית השכינה במשכן מחמת הענווה] מתורת המשגיח הגר"מ חדש זצ"ל אור עולם חנוכה (עמ' קיז)
האר פניך ונושעה [הארת פנים שזכו לה אף שטומאה הותרה בציבור] מתורת המשגיח הגר"מ חדש זצ"ל אור עולם חנוכה (עמ' קל)
חוקי רצונך [חנוך ע"י אור ,מחלוקת בהלכה ,אותיות ניקוד בלה"ק] ירחון האוצר (יא) תשע"ח (עמ' פט)

מאמר לחנוכה

[הצורך בבית מדרש לישיבה וקדושתה] [הגאון רבי רפאל ראובן גרוזובסקי זצ"ל] קובץ תורני  -מה טובו אהליך יעקב (ו),

תש"פ (עמ' כד)

אגדה והלכה בעניני חנוכה

[כנגד פרי החג ,איסור עשיית תבנית מנורה] [רבי אשר פרוכטר שליט"א] קובץ תורני  -מה טובו אהליך יעקב

(ו) ,תש"פ (עמ' רמא)
פוחת והולך כנגד פרי החג [תקנת המנורה במקדש] מלאכת מחשבת ,תשפ"א

מעשי אבות סימן לבנים  -מעשה דינה והריגת אנשי שכם "רמז" לגאולת חנוכה מהיוונים

שיעורים בחומש עם פירוש הרמב"ן

[עולמות] ,ו

האם להתפלל בחנוכה שה' יעשה לנו ניסים? [שכח על הניסים בברכת המזון יאמר :הרחמן הוא יעשה לנו נסים ונפלאות כשם שעשית
לאבותינו בימים ההם בזמן הזה וכו' ,האם ראוי להתפלל למען קרות נס ,נס של יחיד ונס של רבים ,בשעת ברכת כהנים ,נס מלובש באופן
טבעי ,האם כשנעשה נס מנכים מזכויותיו ,כשמתפרסם קידוש ה' ,תפילה שנענית אין זה נס ,מדוע לא תקנו 'הרחמן' כזה לכל אחד רק למי
ששכח] המאור ,תש"פ (עמ' לו)

מצוות נר חנוכה מצוה חביבה היא עד מאד

ירחון האוצר (לה) ,תש"פ (עמ' לג)

סגולת ימי החנוכה

מעינות מהרצ"א ,תשע"ד

הקשר בין נס חנוכה ליוחנן [מדת 'חנון'] מעינות מהרצ"א ,תשע"ו

נס חנוכה  -אז והיום

מדי שבת בשבתו ,תשע"ו

להודות ולהלל בחנוכה
אורה זו תורה

דרכי החיזוק ,תשע"ז

משנתה של תורה ,תשע"ו (עמ' ג)

קונטרס 'עוד מעט' (מבית 'אז נדברו') חנוכה ,תשע"ו

קונטרס 'אז אגמור' בשיר מזמור חנוכת המזבח

(מבית 'אז נדברו') חנוכה ,תשע"ז

קונטרס 'יום קטנות' בעניני חנוכה קונטרס 'יום קטנות' -אז נדברו ,תש"פ

חנוכה  -חגם של בני התורה המרוממים [ענינו של סדר טהרות הסדר הארוך והמורכב בש"ס ,עם חומרות מרובות ויחודיות ,שניתן
לוותר עליהן ולהשאר יהודי כשר ,פך השמן הטהור] קונטרס 'יום קטנות' -אז נדברו ,תש"פ

המאבק מול יון והתייונות
חנוכה  -הגאולה מגלות יון בזכות יעקב אבינו ויוסף הצדיק [במגלה עמוקות מבואר כי כוחו של חנוכה ושורשו מיוסף הצדיק .ענין
הסעודה והשמחה בחנוכה ,מרומז בסעודה שעשה יוסף לאחיו  ,כמו כן .לעולם ימי החנוכה הם בשבועות שקוראים בתורה על יוסף הצדיק,
מהי זכותו של יוסף הצדיק העומדת בשורש חג החנוכה ,כוח הקדושה של יעקב אבינו  -תיקון לטומאת יון ,טומאת יון שורשה בחטא גלוי
עריות ,חנוכה כנגד יוסף "צדיק יסוד העולם" יעקב אבינו ויוסף הצדיק  -נפש אחת ,יעקב אבינו "עמוד התורה" שורש מסירת הזדים ביד
עוסקי התורה ,ולכן מכוחו יכלו החשמונאים להתגבר על היונים בעסק התורה ,ומובן היסוד לנס פך השמן ביציקת השמן על ידי יעקב
"ּוטבֹחַׁ טֶ בַׁ ח וְ הָ כֵן  ,לחנוכה" כי יוסף הצדיק שהיה יושב ושונה ל"ו מסכתות הש"ס"
אבינו על האבן ,על פי האמור זה יבואר הרמז בפסוק ְ
המשיך את קדושת ל"ו נרות החנוכה .הפכים הקטנים של יעקב אבינו  -השפלות וההכנעה כנגד מידת העזות של יון .התבוננות במידת
ההכנעה ,השפלות של יעקב אבינו ,שהיא כנגד מידת העזות של יון ,השמן שיצק יעקב אבינו  -היסוד לאהבת השי"ת שמכוחה זוכים לקנייני
התורה ,הכנה לנס פך השמן במעשיו של יעקב אבינו שיצק שמן על האבן  -הכשרת הדרך לצאצאיו למסור נפשם על התורה באהבתם
לבורא] שיעורי אור החיים-עולמות (ט)

נר חנוכה מוסיף והולך ,כדי להכניע ג' קווים של קליפת יו"ן ,קצר בינוני וארוך [רמז ליצר הרע הפועל בג' דרכים" :הלך"" ,אורח"
"איש" ,היצר פועל בג' שלבים" :היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך ,עד שאומר לו עבוד עבודה זרה" ,כנגד ג' דרכים אלו תיקנו
נר חנוכה בג' דרגות הידור ,מזוזה מימין הפתח לשמור על היצר הרע שרובץ בפתח הבית שלא יכנס אפילו רק בבחינת "הלך" ,היום אם
בקולו תשמעו] ירחון האוצר (לו) ,תש"פ (עמ' יח)
'נחושת' זו יון [הניחוש והקסם מול הנבואה הטהורה והתמימות] בנתיבות ההלכה ,חנוכה (עמ' קנה)

חכמת יון מול חכמת התורה  -ושפחה כי תירש גבירתה

[זמן הנבואה וזמן החכמה ,חכם עדיף מנביא] הרב מרדכי דוד נויגרשל

שליט"א ,תשפ"א
השייכות בין ברית ותורה  -ומלחמת יון לבטלם [חנוכה] ירחון האוצר (לה) ,תש"פ (עמ' נ)

"איש נבון וחכם" או "עם חכם ונבון" ,ביאור במה שגזרו היונים ביחוד על שבת מילה וקידוש החודש
ט)

אספקלריא ,תשפ"א (עמ'

הדלקת נר חנוכה בפתח הבית [כנגד גזרת יון לבטל דלתות ישראל ,ביטול הכבוד והצניעות] קב ונקי ,תשע"ח

באו בניך לדביר ביתך [הדעה היוונית במוחש ,בבית שני לא היה בקדשי הקדשים מאומה ,אמונה בא-ל שאינו נראה ואין עוד מלבדו]
שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א ,תשפ"א
מדוע רצו היונים דווקא לגזור על קידוש החודש  -בגנות המלומדה [האם העולם הוא אוטומטי] אספקלריא ,תשפ"א (עמ' שיד)

"ובטלו דתם"  -עצם הדעת של יון משכיחה ומבטלת את הארת התורה [מלאך סוטר על פיו של התינוק ומשכחו את התורה שלמד
במעי עמו ,השכחה מעבר ממחשבה לדיבור ,חכמה שהיא באור וחכמה שהיא בחושך ,חזרה לחכמה של 'נר דולק על ראשו' ,הכפירה של יון,
הדעת של יון המבטלת את הדת ,גוג ומגוג בני יפת הנמצאים ביון ,חוצפא יסגא] חשבתי דרכי במשנתו של הגר"מ שפירא זצ"ל ,תשפ"א
יסוד מלחמת היוונים וניצחון החשמונאים והוראתה לדורות [הרב דוד אסולין שליט"א] איתרי (ח) ,תשפ"א (עמ' כ)
חכמי אתונה מגיעים לרומי  -חושך על פני תהום הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"א ,תשפ"א
השייכות בין ברית ותורה  -ומלחמת יון לבטלם [חנוכה] ירחון האוצר (לה) ,תש"פ (עמ' נ)
ולא געלתים  -בימי יוונים שהעמדתי להם שמעון הצדיק וחשמונאי ובניו מעדני כהן ,תשפ"א
מלחמת היוונים על התורה שבעל פה [איבוד מתיקות הלימוד] ארחות חיים ,תשפ"א

מרכזיות העולם מול תרבות יון [אסתכל באורייתא ,בריאת העולם לעבוד את ה' ,היונים בקשו לעקור את שלושת המימדים המקום
הזמן והאדם ,חודש שבת ומילה] עינינו גל ,תשפ"א

שלושת מישורי העימות מול יון [בריאה ,השגחה פרטית ,גילוי רצון ה'] מול שלושת המרכיבים בהדלקת נרות חנוכה [הכלי ,השמן,

הפתילה] במשנת הגר"א

בנתיבות ההלכה ,חנוכה (עמ' קנח)

קביעת חנוכה על נס פך השמן ' -זכר עשה לנפלאותיו' לנצחון על היוונים  -במשנתו של הגרש"ז ברוידא זצ"ל [בתפילת 'על
הניסים' לא הוזכר פך השמן  -עיקר ההודאה על ניצחון המלחמה ,נר חנוכה או הלל מה עדיף] 'שם דרך' חנוכה ,תשפ"א

שם דרך  -חנוכה,

תשפ"ב (עמ' מג)
חכמת התורה שכל עליון  -חכמת יון שכל הפשוט [ביטול עצמי לשכל התורה] [הגר"י אייכנשטיין שליט"א] אמרות דעת ,תשפ"א

אבני מזבח ששקצום מלכי יון
מלכות יון הרשעה

פניני מנחת חינוך ,תשפ"א

קובץ מרפסן איגרי-היכל התורה-חיפה ,תש"פ (עמ' פח)

מהות ימי חנוכה ולקחם לדרכו של בן תורה  -משיחות הגר"ח קלופט שליט"א [נר מצווה ותורה אור ,אור התורה כנגד חשכת יון,
א -ל ה' ויאר לנו אור המנורה  -הדרך לדביקות בתורה" ,וחושך" זו מלכות יון חכמת יון מול חכמת התורה" ,ביד עוסקי תורתך" לימוד
ה'תורת חיים'" ,נתרשלו בעבודה" נגע המתיוונים" ,עמדה מלכות יוון" היונים שבכל דור ודור" ,גיבורים ביד חלשים" התמודדויות בחייו
של בן תורה" ,אני חומה ושדי כמגדלות" עוז רוחני ועזות פנים" ,לעשות רצונו כרצונו" השקפת התורה בכל דרכי החיים ,מעט מן האור
דוחה הרבה מן החושך  -מלחמת האור והחושך בחייו של בן תורה ,צמאה נפשי לאלוקים איך מגיעים להיות מבקש ה' ,כל העולם כולו
כדאי הוא לו[ המנורה הטהורה ,תש"פ (סו עמ')

מלחמת יון כנגד כלל ישראל להשכיחם תורתך  -כתבו לכם על קרן השור אין לנו חלק באלוקי ישראל

הגר"ד כהן שליט"א-אוסף

גיליונות ,תש"פ (עמ' יא)

מהות ימי חנוכה ולקחם לדרכו של בן תורה  -משיחות הגר"ח קלופט שליט"א [נר מצווה ותורה אור ,אור התורה כנגד חשכת יון,
א -ל ה' ויאר לנו אור המנורה  -הדרך לדביקות בתורה" ,וחושך" זו מלכות יון חכמת יון מול חכמת התורה" ,ביד עוסקי תורתך" לימוד
ה'תורת חיים'" ,נתרשלו בעבודה" נגע המתיוונים" ,עמדה מלכות יוון" היונים שבכל דור ודור" ,גיבורים ביד חלשים" התמודדויות בחייו
של בן תורה" ,אני חומה ושדי כמגדלות" עוז רוחני ועזות פנים" ,לעשות רצונו כרצונו" השקפת התורה בכל דרכי החיים ,מעט מן האור

דוחה הרבה מן החושך  -מלחמת האור והחושך בחייו של בן תורה ,צמאה נפשי לאלוקים איך מגיעים להיות מבקש ה' ,כל העולם כולו
כדאי הוא לו[ המנורה הטהורה ,תש"פ (סו עמ')

מאי חנוכה  -דתנו רבנן [מלחמות אומות העולם בישראל  -כוונתם במלחמה כלפי הבורא יתברך [אין אומתנו אומה אלא בתורותיה ,כל
כלי יוצר עליך לא יצלח ,הכתות שקמו על עם ישראל יאבדו ,כל האומות סופם יבטלו וישראל ישארו] מגיד דבריו ליעקב-אוסף גיליונות,
תש"פ (עמ' כא)

חנוכה באגדה [לא מאסתים בימי כשדים וכו' ולא געלתים בימי יוונים ,חושך  -קליפת יון ,ניצוץ אחד יוצא ממך ששורף ומכלה את כולם -
הניצוץ היהודי הנמצא בלב כל אחד ,היונים רצו לבטל מבני ישראל ההנהגה של בני מלכים ,בזכות מסירות יעקב להציל פכים קטנים זכינו
לנס פך השמן ,החושך שירד לעולם בתרגום התורה ליונית ,ברך ה' יחלו ופועל ידיו תרצה ,חנוכה מבטל את ענין ה'הרגל' ,הסביבון ,עיקר
הגזירה היתה על שהתרשלו בעבודה ,מעשי האבות סימן לבנים ,מלכות החשמונאים ,יהודה נשלח לגושן לייסד ישיבה ,סגולה נפלאה
מספר נפש החיים ,ולך עשית שם גדול 'וקדוש בעולמך ,הלל והודאה אפילו במעשה לבד ,טבוח' טבח' והכן' אותיות חנכה ,נצחון תורה
שבעל פה ,המשנה והתלמוד הם מבדילים בין ישראל לעכו "ם ,יופיו של יפת יהא באהלי שם ,והדליקו נרות בחצרות קדשך ,הדלקת
המנורה על ידי חש"ו] אבני שי ,תש"פ (חלק ב' רמג עמ')
וחושך על פני תהום  -זו גלות יון [זדים ביד עוסקי תורתך] [הגר"ד כהן שליט"א] קובץ גיליונות ,תשע"ח (עמ' לה)
קנאת מלכות יון ואומות העולם בישראל  -המשגיח הגר"ד יפה זצ"ל דברי אמת ,תשע"ח
אור הנרות עדות על האור הקדום [הגר"י אדלשטיין זצ"ל] גאון יעקב-קובץ גיליונות ,תשע"ט (עמ' לד)

הניסים שהאירו את החושך [החושך של יון ,הצבת לימודי הטבע כמחיצה בן הבורא לבריאה ,תיקון האור בימי חשמונאים ,מי שאמר
לשמן שידלק ,נס פך השמן ונס הניצחון] הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"א-אוסף גיליונות ,תש"פ (עמ' נב)
בין חכמי יון לחכמת התורה ברכת יוסף ,תש"פ
חכמה יוונית  -מה היא? ברכת יוסף ,תש"פ

ציון וישראל ,תורה שבכתב ותורה שבעל פה ,ניצחון על היונים בהליכה בדרכי האבות

וידבר משה ,תש"פ

גזירות היוונים  -מנפני שנתרשלו בני ישראל בעבודה [מרן הגרי"ג אדלשטיין שליט"א] ממגד גרש ירחים ,תש"פ
חיזוק לזהירות מתרבות יון (זדים הליצוני...מתורתך לא נטיתי) אשכול יוסף ,חנוכה תשע"ג

חכמת התורה וחכמיה [מול חכמה יוונית ,הדלקת נרות חנוכה ו'לא תסור' ,וצוונו להדליק נר של חנוכה ,והיכן ציוונו מלא תסור" ,מדוע
יסוד החובה להישמע לחכמי ישראל נקבע בהלכות חנוכה ,חושך זה גלות יון ,שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהן ,מדוע רצו היוונים
לבטל את קידוש החודש על ידי החכמים ,רמח"ל בענין חנוכה" :שהיו הקיטרוגים [של היוונים] נגד עניינה [של המנורה] ,והחזירום
הכהנים על בוריים" מה מסמלת המנורה ,הרמב"ן הביא דברי חז"ל שהפיוס לאהרן בהדלקת המנורה היה בהדלקת נרות חנוכה ,זדים ביד
עוסקי תורתך ,מי הם ה"זדים" ,ומדוע היפוכם הם "עוסקי תורתך" ,ההבדל בין "חכמה יונית" לבין חכמת התורה וחכמיה ,ותוכן המאבק
בין היוונים ליהודים בצורת ההסתכלות על התורה והחכמה ,הכפירה בימי בית המקדש השני על ידי היוונים ותומכיהם המתיוונים,
ומלחמת החשמונאים נגדה ,מקור הכח ה"על טבעי" אשר נמסר ביד חכמי התורה ,ימי החנוכה  -זמן המסוגל לחיזוק בלימוד התורה
ובפרט תורה שבעל פה] עולמות ,קלב
כתבו על קרן השור [ההתחדשות בתורה] מתורת המשגיח הגר"מ חדש זצ"ל אור עולם חנוכה (עמ' קכא)

נס וטבע  -השווה והשונה ["מאי חנוכה"" ,על איזה נס קבעוה" ,על נס פך השמן .ולא על נס נצחון החשמונאים על היוונים ,מדוע בנוסח
ההודאה ב"על הנסים" מודגש נס הנצחון על היוונים ,בעוד שנס פך השמן מוזכר ב"הבלעה" ,המיוחד בנסים שנעשו לישראל בימי חנוכה
ופורים שנקבעו כיום טוב בהלל והודאה ,מהו המשותף בימים אלו [כפי הנראה ממטבע התפילה בתפילת "עַׁ ל הַׁ נסים" ,מדוע נקבע חנוכה
בכ"ה בכסלו ,מועד חנוכת המזבח והדלקת המנורה בפך השמן ,למרות שהמלחמה ביוונים לא הסתיימה אז" ,מצוה חביבה היא עד מאד",
"בְ נֵי בינָה יְמֵ י ְׁשמֹונָה ָקבְ עּו ׁשיר ְּורנָנים" ,מה הבינה שנצרכה "בינה" כדי לקבוע "שמונת" ימי החנוכה בהלל והודאה ,הלוא דבר פשוט הוא

שיש לקבוע ימים טובים להודות על הנס ,ביאור דברי הרמב"ן "מן הנסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בנסים הנסתרים שהם יסוד
התורה כולה" [תפקיד הניסים בעבודת השי"ת] ,ענין המועדים שקבעו חז"ל  -משמעותם והוראתם נצחית ,של ישועת בית חשמונאי
ועבודתם כנגד כפירת יון ,קושיית מרן הבית יוסף ,מוסר והשקפה ממהות ימי החנוכה" ,הַׁ נֵרֹות הַׁ לָלּו"] עולמות ,קפה
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לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות [לחץ]
להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,
יש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת kishurtora@gmail.com

