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 (חינם )קישורים להורדה     חנוכה
 

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

 דיני ומנהגי חנוכה

 חנוכה במקדש

 תקנת ימי חנוכה

 נסברים שנוצרו בקיום מצוות בד

 השמן והנר

 החנוכיה

 מקום ההדלקה

 זמן ההדלקה

 ברכות ההדלקה

 בבית כנסת ר חנוכהת נהדלק

 הדלקת נר חנוכה ע"י שליח

 הדלקת נר חנוכה ע"י אכסנאי

 הדלקת נר חנוכה בבית שיש לו שני פתחים

 קטן בחנוכה

 שבת חנוכה

 הלל ועל הניסים

 קריאת התורה

 פירושי הפיוט "מעוז צור ישועתי"

 מוסר לחנוכה
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 לעילוי נשמת

 מרן הגאון

 שטיינמן זצ"לרבי אהרן יהודה לייב 

 במלאת שנה לפטירתו

 

 לחץ כאןלצפיה בדברי מרן זצ"ל   

 

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

 תשע"ו-תשע"ה-תשע"ד   זצ"לני חנוכה ממרן הגראי"ל שטיינמן עני -וג כאיל תער

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

 תשע"ח    תשע"ו-תשע"ה-תשע"ד    תשע"ו

 אוסף גיליונות, תשע"ט סילוקובמלאת שנה ל"אביהם וליבם של ישראל" גיליון מורחב 

 

 מנהגי חנוכה:דיני ו

 

   תשע"ח    חנוכה תשע"ו-מקץ   ו"חנוכה תשע-וישב  הדור ומאורי גדולי מרנן ורבנןמגיליונות  קובץ

 נשיח בחוקיך, תשע"ח  נשיח בחוקיך, תשע"זהלכות חנוכה מהגר"נ קרליץ שליט"א  

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

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

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

 (כאמ' ע"ט )קובץ גיליונות, תשע-תורת רבותינו  וכהחנ ותרנהדלקת ת מרן החזו"א זצ"ל בוהנהג

 (דכמ' ע"ט )קובץ גיליונות, תשע-רת רבותינוות  חנוכה ותרנהדלקת זצ"ל בגרי"ז ת מרן הוהנהג

 (וכמ' ע"ט )קובץ גיליונות, תשע-תורת רבותינו  חנוכההדלקת נרות זצ"ל בגרא"מ שך ת מרן הוהנהג

"ט קובץ גיליונות, תשע-תורת רבותינו  חנוכה תהדלקת נרוזצ"ל בגראי"ל שטיינמן ת מרן הוהנהג

 (חכמ' ע)

 ות, תשע"ט )עמ' מט(נגיליוקובץ -ביעקאון ג –חנוכת הבית בימי חנוכה 
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 תשע"ח  אוסף גליונות ישיבת מיר

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

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

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

 חנוכה תשע"ז עמ'(  112)עיטורי מרדכי 

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

 בנתיבות ההלכה, חנוכהפסקים והנהגות מרבותינו זצ"ל 

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

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

 "חתשע   תשע"ז   שיחות רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א - ר הפרשהליון באיג

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

 תשס"ט   תשע"ג   תשע"ד   תשע"ה   שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

 ''יקרא דאורייתא'' קונטרס 'מילין דחנוכה' מתוך הספר

 תשע"ה חנוכה, החינוך יסודות   מנהגי חנוכה בקהילות שונות

 משמרת הכשרות, כסלו תשע"ד    מעינות מהרצ"א, מקץ תשע"ה   מנהג הסביבון

 תשע"ח  תשע"ה חנוכה, ףיוס אשכול   מנהג הנשים שלא להדליק

 המצוות בפרשה, תשע"זנידונים הלכתיים בהלכות חנוכה 

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

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

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

 תשע"ט )ב(  תשע"ט )א( "ח )ח"ב(תשע תשע"ח )ח"א(  שמעתא עמיקתא, תשע"והלכות מצויות לחנוכה   

 תשע"חלעשות רצונך   

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

 מעינות מהרצ"א, תשע"דנר חנוכה מדרבנן או למעלה מכך  

 תשע"ח   הרב מרדכי בונם זילברברג שליט"א, תשע"ז  דיני חנוכה 

מחוץ לבית בתיבת ]זמן ההדלקה, שמן זית למאור שאינו מיוחד לאכילה, המדליק  הלכות חנוכה

 דברי הלכה, תשע"ז  זכוכית, נוסח הברכות[
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 חנוכה במקדש:

 

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

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

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

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

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

  עמק הפרשה, חנוכה תשע"חאינה דוחה טומאה[ 

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

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

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

 תשע"ב

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

תשע"ח )עמ'  )י( ירחון האוצר  הדלקה בחצרות קדשך, מנורה כנגד ההיכל, שלמה המלך עשה עשר מנורות[

 טו(

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

שע"ח )עמ' ירחון האוצר )יא( ת החנוכה[ מונת ימי]וטעם לשהאיסור לעשות מנורה כמנורת המקדש 

  עח(

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

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

 מעדני אשר, תשע"ז

ות, תשע"ט )עמ' נגיליוקובץ  גניחובסקי זצ"ל אהגר"ן טהור? מדוע לא ביטלו שמן טמא ברוב שמ

 (נז

האיחוד  []ובמה קשור נס חנוכה לכךהאם יוחנן כהן גדול אבי מתתיהו הוא הכה"ג שנעשה צדוקי? 

 בחידוד, תשע"ז

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

 

 נוכה:תקנת ימי ח

 

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

 בנתיבות ההלכה, חנוכה )עמ' קמ(למצב כזה[  
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 עמ( 18אמרי עזר, תשע"ט )קונטרס "מאי חנוכה" 

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

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

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

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

 ע"חתש בת,שיעורי ליל שמדוע כתב הרמב"ם בספרו ההלכתי את השתלשלות סיפור נס חנוכה? 

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

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

מול שלושת המרכיבים  ]בריאה, השגחה פרטית, גילוי רצון ה[שלושת מישורי העימותים מול יון 

 ת ההלכה, חנוכה )עמ' קנח(יבובנת  ת הגר"אבמשנ ]הכלי, השמן, הפתילה[בהדלקת נרות חנוכה 

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

 תשע"ד

מפיהם, חנוכה  שלהם[]חשיבות ההתמדה, בלימוד התורה, שלך גדולה מבכל השנה  -מוסיף והולך 

 תשע"ח )עמ' כד(

 "בתשע ,שרמעדני א איך ייתכן שנתרבה השמן שבפח, והלא אין הברכה מצויה בדבר המדוד?

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

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

 תשס"ח

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

 )עמ' מ(

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

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

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

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

 

 השמן והנר:

 

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

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

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

 (פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ל   , האם מעלתו כשמן נוזלי?הדלקת נר חנוכה בשמן קרוש
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]ולנרות שבת, שמן העשוי מגרעיני הזית או מעורב בגרעיני הזית, ביטול ברוב, לחנוכה שמן זית מהודר 

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

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

קרוש: נחלקו האם שמן קרוש מהודר  ,וי כשר לכתחילהכלל לאכילה. ויש חולקים שגם שמן שאינו רא

 עומק הפשט, תשע"ט [לנר חנוכה

חמד,  פניני חשוקי [ת חנוכהלטרוח להביא שמן לנרו[לטרוח ולנסוע לעיר אחרת כדי לקיים מצוה 

 (כבתשע"ט )עמ' 

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

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

  (כוחמד, תשע"ט )עמ'  פניני חשוקי נרות חנוכה בשמן של תרומה טמאה

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

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

 נתערב, וכבה הראוי בשיעור שדלק חנוכה נר, חנוכה לאחר הנאבה אסורים נרות ומדוע הנרות" בעצם"

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

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

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

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

 שימוש - וציציות קטן וטלית טליתות, תורה ספר להכנסת לפידים, יארצייט נר, שבת פמוטות קדושת

 הסוכות חג בימי המינים וארבעת הסוכה נוי, סוכה וגניזת קדושת, משנתבלו ניזתןגו חולין לצרכי בהם

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

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

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

 -הדלקת חשמל , מצבר אוחשמל ה רשת הדלקת נורה הדולקת באמצעותמעשה הדלקה ע"י המדליק, 

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

נר הנמצא , אבוקה, שלהבת, ל אור החשמלי האש בהבדלה ע, ברכת בורא מאורנורה פלואורסנטית, שבת

נורת בבחשמל,  נר חנוכה, על ידי חילול שבת ברכה על נר שבת והבדלה מחשמל המיוצר, בתוך אספקלריא

, הדלקת חשמל במצבר, חונוצר בכל רגע בתחנת הכחשמל ה, כי זמן ההדלקהחשמל אין זרם למשך 

 -נר למאור בבית הכנסת , נר נשמה, חמץ לאור הנרדיקת הבשעת בבברכה, כיבוי חשמל  בדיקת חמץ

לשאר נרות זכר למנורה שבמקדש  "נר תמידהבדל בין ", ההנודר נרות האם יוצא ידי חובה בחשמל

 רצ, עולמות  [האם אסור לעשותה -מנורת חשמל בעלת שבעה קנים , שעיקרם להאיר למתפללים

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

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

וישמע   עם שמש ביד ובירך ולא שם לב שהנר נדלק[ ]עמד ליד החנוכיה'מתעסק' בהדלקת נרות חנוכה 

 משה, תשע"ז

האם עדיף שידליק לפחות באלו או עדיף שלא ידליק  - ת פסוליםו רק שמנים ופתילומי שאין ל

 תשע"ג ,מעדני אשר כלל?

 קב ונקי, תשע"חקנה בקבוק שמן זית לחנוכה, האם יכול להשתמש בו לבישול ואפיה? 
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 ,מעדני אשר אין גוזרין גזירות בדרבנן? ימדוע אסור להדליק בשמן פסול מחשש שמא יכבה הר

 תשע"ג

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

 תשע"ו ,מעדני אשר   מעדני אשר, תשע"ג  ]שלום בית בחול[

הרי  של נר אחדקערה שמן ופתילות אינו יוצא חובת הדלקה אפילו  מילאאופן שאדם מדוע ב

 תשע"ג ,מעדני אשר ?, וא"כ מיד כשהדליק את הפתילה הראשונה יצאכבתה אין זקוק לה

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

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

מנר חנוכה,  איסור הנאהלצורך הנאה שאינה הפסד, איסור הדלקת נרות חנוכה בשמן שביעית, בשל 

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

 מאור השבת, תשע"ז

 מ' יג(ע"ט )קובץ גיליונות, תשע-ני חשוקי חמדיפנ חנייםיהדלקת נר חנוכה בנרות ר

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

 (38הלכה )עמ' 

עומק   []הוקצה למצוותו, שמן בבקבוק, מועד השריפה, לרפואת שושנה, לשריפת חמץשריפת הפתילות 

 הפשט, תשע"ח

המדליקים  ר לעשות לאור השמש, שניים]בזמן הפסקת חשמל, מה מותאיסור הנאה מנרות חנוכה 

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

 תשע"ט 

 

 :מהדרין בנר חנוכה

 

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

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

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

תשע"ח  ,)י( ירחון האוצר שכח לברך והדליק נר ראשון האם יברך לפני נרות ההידור, סדר הדלקת הנרות[

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

ות, תשע"ט )עמ' נגיליוקובץ  זצ"ל גניחובסקי אהגר"בן ושכן ויש לו לאחד מהם למי יתן להדליק? 

 (נח

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

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

 נר יששכר, תשע"ז ]חנוכה

 א עמיקתא, תשע"גשמעתנאה  הידור מצוה בחנוכיה 
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 קיום מצוות בדברים שנוצרו בנס:

 

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

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

 תשע"ז

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

ם לכבוד שבת, מצוות לאו ליהנות נתנו, השתמשות במעשה ניסים מים מן הסלע, הנאה ממעשה ניסי

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

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

 ברכת יצחק, תשע"ט-שיעורי ליל שישי   אוצרות אורייתא, תשע"ח נס[ן לקיים מצוות צדקה מנית

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

גר"א ה ]חפצים על טבעיים, השמן של אלישע, נר חנוכה במקדש[ניסיים  בחומריםחיוב מעשרות 

 גניחובסקי, תשע"ו

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

 תשע"ז

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

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

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

 מעדני אשר, תשע"ד   שיעשה לנו ניסים?

 

 :החנוכיה

 

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

 תשע"ה חנוכה, קיגניחובס א"הגר   הדלקת נר חנוכה כשאין היכר שעושה כן לחנוכה

לי ואנווהו או כיון -]זה אהדליק בחנוכיה מספר ימים וקיבל חנוכיה נאה יותר האם יחליף? 

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

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

 תשע"ז

ידע מהמחיר בשעת הקניה ושתק, אונאה במקח, קנה חנוכיה במחיר גבוה, ]מחיר מופקע לחנוכיה 

 מכתלי בית הדין, תשע"ח  כשהחפץ אינו בפנינו[

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

]שימוש בה לסעודת מצוה, ביום או בלילה,  ?האם גם החנוכיה הוקצתה למצוותה לשמונת הימים

 מחמדי התורה, תשע"ח בחלוף זמן חיוב ההדלקה, לכבותה, לשימוש של חול[
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 קב ונקי, תשע"חכיה או ניתן להדליק בכוסיות שמן נפרדות? ורך בחנוהאם יש צ

 , תשע"דנר יששכרהדלקת נרות חנוכה בכוסיות לא טבולות  

 )עמ' ד( דפי עיון, חנוכה תשע"דשלו    החנוכיה חוסמת אתהכיבוי חנוכיה 

 מים מציון, תשע"ולשהדלקה בחנוכיה 'חד פעמית'   

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

  (יח

פניני חשוקי [ ולהדלקת נ"ח]להשתמש בכלי שנקנה מעכו"ם שלא הוטבל לנטילת ידים שחרית 

  (כבחמד, תשע"ט )עמ' 

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

 

 :ההדלקהמקום 

 

]מקום הדלקת נר חנוכה, פרסומי ניסא, חד קומתי, דו קומתי, רב קומתי, בית הבנוי מדליק?  אתה היכן

 עין יצחק, תשע"ח    עומק הפשט, תשע"ח ע הר, יחידת דיור תת קרקעית[בשיפו

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

פניני חשוקי  ?  , האם האשה תדליק נר חנוכה בעצמהתדרים עדיין בדירה משותפזוג פרוד, ה

  חמד, תשע"ט )עמ' ה(

או  להדליק את הנרות,הגברא האם חיוב הדלקת נר חנוכה הוא על לענין זה,  'בית]'נר איש וביתו  

, האם יצאו בני הבית ידי חובת המצוה -קטן שהדליק נר חנוכה , נרות קו בושידליהבית שהחובה היא על 

, אדם עובד עד מאוחר שמדליקים עליו נרות בביתו האם רשאי להדליק באכסנייתו בברכה אכסנאי

האם , בזמןאו שיבקש מאשתו שתדליק את הנרות בביתו  - בעצמו מאוחרלקיום המצוה ימתינו לבואו 

הדלקת נר חנוכה , כדין 'בית' לענין הלכות מזוזה ומעקה וכיו"ב אמותד' על ד' דל בגוצריך שיהיה הבית 

]מטיילים במדבר הלנים באוהל, במקומות פתוחים  חיוב נר חנוכה, מכונית אובספינה, רכבת, מטוס 

באולמות ובעצרות , או ברחבת הכותל המערביהדלקת נר חנוכה , חיילים השוהים במקומות ללא קורת גג[

  פד, עולמות  [אדם חסר בית, ובה של עיררחב עם

 ט(לות, תשע"ט )עמ' נגיליוקובץ -חן שבתלויב לשמסב איש וביתונר  –לחנוכה לבית חמיו עבר 

]כשהפנימיה וחדר האוכל במבנים שונים מקום האכילה עיקר, לאכול בחדר שדרים   הדלקה בישיבות

הגרב"מ -שיעורי ליל שישי יתו[בבניין אחד, בחור שלן רק בצהריים בפנימיה ובלילה לן בב בו,  כשהכל

 זילברברג שליט"א, תשע"ט 

]האם מוציא את השאר כשליח, האם דומה לחיוב הדלקת נר חנוכה חובת גברא או חובת הבית 

 תורת שלמה, תשע"חמעקה[ 

 תשע"ט   מים חיים, תשע"ח  הרב דינר -הלכות מקום ודיני ההדלקה 

 הגרמ"ב זילברברג שליט"א, תשע"ט  דיני חנוכה
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 (ז' עזצ"ל אור עולם חנוכה )עממתורת המשגיח הגר"מ חדש מדליקין על פתחי הבתים  

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

 )עמ' כג(

האם פוחת כ ונה ואח''ון מדליק שמדביום הראש ,מי שרוצה לנהוג בהדלקת נרות כבית שמאי

 תשע"ג ,מעדני אשר מותר?

]שני חיובים בהדלקת הנר עצם ההדלקה ופרסום הנס, המדליק זמנה  ביסוד הדלקת נר חנוכה וברכתה

 , תשע"ח )עמ' ט()י( ירחון האוצר  הבית נעורים[ידליק אף בדליכא פרסום ואחר זמנה רק כשבני 

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

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

]נמצא בחו"ל בהפרשי שעות, בזמן חיוב הדלקתו שם לא מדליקים חיוב "בית" בהדלקת נר חנוכה 

  שיעורי ליל שישי "ברכת יצחק", תשע"ואם יש חובה לתת לחסר בית בנוסף לנר חנוכה גם בית[ בביתו, ה

, עצה בגדו היקר-במקום חיובו למכור כסותו]נוכה מחובת הדלקת נר חלהפקיר ביתו כדי להיפטר 

 (דמ' יע"ט )קובץ גיליונות, תשע-ני חשוקי חמדיפנ[ מחיוב מצוה היפטרכדי לכלכלית 

בירושלים מתגורר אדם בתוך מכוניתו כבר ברכת הרואה למי נתקנה, ]"בית" בהדלקת נר חנוכה חיוב 

להדליק נרות בברכה  האם הוא מחוייב, קיץ ובחורףבישן ולומד, ביום ובלילה מספר שנים, אוכל ושותה 

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 

בהדלקת נרות? | חיילים השוהים  ים בהדלקת הנרות? | המפליג באוניה או במטוס האם חייבהאם חייב

אשכול יוסף,  [?בטנקים או חונים בשדות האם חייבים בהדלקת נרות? | חיוב ההדלקה בחפצא או בגברא

 תשע"ט

 תשע"ה חנוכה, עמיקתא אשמעת   כה במטוסנר חנוהדלקת 

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

  (ותשע"ט )עמ' 

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

הידור החפצא עדיף, הידור הגברא ] הבנת מנהג ספרד בהדלקת נרות חנוכה לפי דעת הרמב"ם

 ירחון האוצר, תשע"ח )עמ' לה(   עדיף[

]יר"ש ידליק בחוץ, ובבית די בנר הדלקת נר חנוכה בחו"ל כשאין סכנה אך המנהג להדליק בבית 

פניני אי"ש,  לבטלה[ו כתאחד, וא"צ מסירות נפש כי אינו מאבק דתי,  הדלקה בפנים כשעובר על תקנ"ח בר

 תשע"ח

קב ונקי,   ]כנגד גזרת יון לבטל דלתות ישראל, ביטול הכבוד והצניעות[הדלקת נר חנוכה בפתח הבית 

 תשע"ח

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

 רובין, קהילת בני תורה, תשע"ו הרב אחר[

הרי קימ''ל שיש ענין לעשות מצוה בצד , מזוזהמדוע אין מדליקין נר חנוכה בצד ימין ליד ה

 תשע"ד ,מעדני אשר ימין?
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בנתיבות    הגר"א גניחובסקי, וישלח תשע"ו  [מול מעלות אחרות]מעלת ההדלקה תוך עשרה טפחים 

 ההלכה, חנוכה )עמ' יג(

 מנחת אשר, תשע"ה    תשע"ו תולדות, הלכה ידבר   מקום הדלקה בחצר וחדר מדרגות

וישמע משה, האם יוצאת האשה בהדלקת הבעל?    -זוג שהחליט להיפרד ועדיין גרים בבית אחד 

 מקץ תשע"ו

 

 זמן ההדלקה:

 

 ,האם ניתן להדליק מפלג המנחה ,בהדלקה או בהנחה -מצוות נר חנוכה ]? מתי זמן הדלקת נר חנוכה

  [מתי מדליקים במוצ"ש, האם מדליקים בשקיעה או בצאת הכוכבים ,מדוע אין מדליקים בבין השמשות

 עין יצחק, תשע"ט

 וישמע משה, תשע"ולהשתמש ב"אוטובוס אחרון" כשומר שלא לעבור את סוף זמן הדלקת נרות? 

]שקיעת החמה או קודם שתכלה  ?זמנההאם גם כיום צריך להקפיד להדליק נר חנוכה בתחילת 

 מעיינות בני יששכר, חנוכה תשע"ז )עמ' ו(רגל מן השוק[ זריזין מקדימין   

 א עמיקתא, תשע"ושמעתהאם מבטלין תלמוד תורה להדלקת נר חנוכה בזמנה? 

 שיעורי הרב יו"ט זנגר, תשע"ח"י החוזר מחו"ל בערב חנוכה ויגיע לביתו ביום חנוכה עצמו בן א

בנתיבות   תענית בצאת הכוכבים[מוצאי ]בתחילת השקיעה, ו שיטת הגר"א בדין זמן הדלקת נר חנוכה

 (לאההלכה, חנוכה )עמ' ק

  משנתה של תורה, תשע"ו [רבינו תםבין השמשות לגאונים ול ]בהתייחס לזמן זמן הדלקת נרות חנוכה

 (דבנתיבות ההלכה, חנוכה )עמ' קכ

גל מן רק בחצי שעה ראשונה וכשיש פרסום הנס לאחרים, או אף כשכלתה ר] זמן הדלקת נרות חנוכה

  הגר"א עוזר, תשע"ז בת הפרסום על הבית[השוק ובהדלקה בתוך הבית, חובת הודאה על הגברא מלבד חו

 רה, תשע"ומשנתה של תו

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

 מחמדי התורה, תשע"ח   מחמדי התורה, תשע"ז   תשע"ו ,מעדני אשר ההדלקה?

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

מעדני     מעדני אשר, תשע"ג ?יםבחצי שעה הראשונה שהנרות דולקלהימנע מלאכול האם יש  

 אשר, תשע"ו

שכל אחד מבני הבית מדליק ומוסיף והולך, מה הדין כשאחד לא מדליק, וסומך  לדעת הרמ"א

וישמע  ]האם הפסידו השאר את הידורם, האם עדיף שבעה"ב ידליק עבור כולם[ יתהב על הדלקת בעל

 משה, תשע"ז

אחד מבני הבית מדליק ומוסיף והולך, האם צריכים להדליק כולם יחד? רמ"א שכל ת הלדע

 וישמע משה, תשע"ז
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 מעיינות מהרצ"א, תשע"ומנהג הדלקת נרות חנוכה של הבני יששכר 

בפני רק בהדלקת הנר , פרסומי ניסאנר חנוכה וקידוש היום, נר חנוכה עדיף, משום ]פרסומי ניסא  

וכן צ"ע האם דין "פרסומי ניסא" מתקיים , ואין לו בפני מי לפרסם את הנס כשנמצא לבדו, או גם אחרים

מצות , מחללי שבתהדלקת נר חנוכה מול כביש שנוסעים בו , יםנכראו גם בפני  ישראלבהדלקה בפני 

]חצי שעה[, או שיעור שיעור זמן קבוע ", האם זהו עד שתכלה רגל מן השוקהדלקת נרות חנוכה היא "

כשמדליק  לאחר ש"כלתה רגל מן השוק"חיוב ההדלקה בברכה , מקום ומקום כפי מנהגו המשתנה בכל

זמן חיוב ההדלקה לדר במקום , אחר שעלה עמוד השחרלקה זמן ההדל, בחוץוכשמדליק  בפנים

עצם קיום מבעיקר הדין צ"ע האם "פרסומי ניסא" הוא , שעת לילה מאוחרת עדשמצויים ברשות הרבים 

זמן , ספק בחיוב ההדלקהבמקום שיש  ברכה, ונפקא מינה לחיוב בקיום המצוהנוסף פרט או  המצוה

-"פרסומי ניסא" בחנוכה באמצעות שידור חי או ב , י שבתבערב שבת ובמוצא "כלתה רגל מן השוק"

skype ,:האם יש חיוב שהנרות ידלקו חצי שעה לפחות, כדרך  שיעור "כלתה רגל מן השוק" בבית כנסת

, שחייבים לדלוק בבית, או שמותר לכבותם לאחר שיצאו המתפללים, שהרי "כלתה הרגל" מבית הכנסת

 רפג, עולמות   [חביבה עד מאדמצות נר חנוכה , הניסים הלל על כללהודות ולכדי  - תכלית פרסום הנס

 עורי ליל שישי, תשע"חיש ]פרסומי ניסא[הדלקת נר חנוכה במקום שכולם נכרים 

ברכה על הדלקת נרות אחר שכלתה רגל מן השוק, ברהמ"ז ביחידות והדלקת נרות ]פרסומי ניסא 

 עיון הפרשה, תשע"ב )עמ' מ(  [ביחידות

 

 :הדלקת נרות בבית כנסת

 

י הונהג מנהג זה, תדברי רבותינו הראשונים באשכנז ובספרד, מהוזכרה ב]  בבית כנסת נרות הדלקת

שאין לברך על מנהג אמירת הלל בראש  השו"ע היאך ניתן לברך על מנהג, ובפרט לשיטת , ומאיזה טעם

מקום עמידת המנורה בבית , הדלקה ע"י קטן, חודש, להדליק בברכה כאשר אין מנין בבית הכנסת

הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת בתפילת , כיבוי הנרות לאחר התפילה גם כשלא דלקו חצי שעה, סתהכנ

הדלקה , לקת נר חנוכה בבית כנסת שמתפללים בו מאוחר בלילה ]לאחר שכלתה רגל מהשוק[הד, שחרית

הדלקת נר חנוכה בבית כנסת בערב שבת ובמוצאי , בבית מדרש בשעת לימוד או שיעור מאוחר בלילה

אורחים או בחורי ישיבה שהדליקו נרות בבית הכנסת או בהיכל הישיבה, האם חייבים להדליק , שבת

הדליק נר חנוכה בביה"כ בלילה הראשון, האם יברך "שהחיינו" ]וברכת "שעשה , מכן גם בחדרםלאחר 

הדליק בביתו בלילה הראשון, האם כשידליק אח"כ בבית הכנסת, יברך , ניסים"[ כשידליק בביתו

הדלקת נר חנוכה במסיבות המתקיימות באולמות או בעצרות עם , "שהחיינו" ]וברכת "שעשה ניסים"[

 רלד, עולמות  ה של עיר[ברחוב

ירחון  קדש[]הדומה והשונה הדלקת בית הכנסת מהדלקת הממיקום עמידת חנוכיית בית הכנסת 

 האוצר )יא( תשע"ח )עמ' לח(

 תשע"ו ,מעדני אשר ?'יסיםנשעשה 'הרואה לברך ברכת  יכולסת נרות של בית הכנהאם על 

? ]מצוות לאו ליהנות ניתנו[ ביתיר כך איסורכיבד את המלווה בהדלקה בבית הכנסת, האם יש ב

 פרי עמלנו, תשע"ט

  ה(כפניני חשוקי חמד, תשע"ט )עמ'  ?נוכה בביהכנ"ס, האם תדליק אשהידליק נר חכשאין מי ש

 תשע"ו ,מעדני אשר סת בבוקרנוכה בבית הכנרות חנ הדלקת
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 ד"תשע חנוכה, והוראה תורה  במקומות ציבורייםהדלקת נרות חנוכה 

 

 :שליחהדלקת נר חנוכה ע"י 

 

אוסף גיליונות, [ מן זצ"לי"ל שטיינ"זכין" בהדלקת נר חנוכה ]למאחרים לשוב מהלווית הגרא

 תשע"ט )עמ' לב(

 תשע"ד חנוכה, בחידוד האיחוד   לכבד כהן בהדלקה מדין "וקדשתו"

בחור ישיבה הנמצא בביתו בשבת חנוכה וחוזר במוצ"ש לישיבה, האם ידליק בבית בזמן או 

 ובסקי, תשע"וגניח הגר"אבישיבה מאוחר, או בישיבה ע"י שליח בזמן? 

 שמקיימן המצוות בכל, [הבית בעל] המשלח או ,]השליח הדלקת נר חנוכה בשליחות, מי מברך?

 אלא כלל בודק אינו הבית בעל כאשר חמץ דיקת, ב[מעקה ובניית בדיקת חמץ תבשילין עירוב] בשליחות

 נרות כך אחר ידליקו כיצד[ שבת וקיבלו] שבת נרות הדליקו, מברך השליח - חמץ שיבדוק שליח על מצוה

 בקיום ברכה לבין, בשליחות חנוכה נרותת ברכ ביןההבדל , שבת נרות בהדלקת בשליחות ברכה, חנוכה

' ניסים שעשה' ברכות לבין' חנוכה נר להדליק' ברכת בין הבדל יש האם, בשליחות אחרות מצוות

 ימנה או - מאוחר בעצמו המצוה לקיוםמתינו לבואו י האם לביתו לשוב מאחר, אדם עובד ה'שהחיינו'ו

 לה, עולמות  בזמן[ בביתו חנוכה נרלהדליק  [אשתו אתשליח ]

]האם המשלח קיים את המצוה, שליח שנשלח להדליק נר ביום השביעי וטעה והדליק ששה נרות 

 וישמע משה, תשע"ז  מנע קיום המצוה[האם השליח צריך לשלם כי 

, גניחובסקי א"הגר ]מצוה בו יותר מבשלוחו[ הדלקת נר חנוכה בזמן ע"י שליח או מאוחר בעצמו

 תורה והוראה, תשע"ו    תשע"ב, עמיקתא אשמעת    תשע"ד

 

 :הדלקת נר חנוכה ע"י אכסנאי

 

תורה  ]האם יש דין 'לכם', ברכה על נר חנוכה או להדליק, אכסנאי[ן והנר בנרות חנוכה בעלות על השמ

 א, תשע"חשמעתא עמיקת  והוראה, תשע"ו

 יגדיל תורה, תשע"ו    ב"הגר"א רובין, תשעאכסנאי    -המתארח בחנוכה 

]מזיק מחמת נר חנוכה, שמירה על קרקעות,  אישו משום השוכר חנוכיית האורח הזיקה את בית 

 דפי עיון, תשע"חחיציו[ 

 ?הנזק בתשלוםשריפה האם צריך להשתתף  נגרמהו ,פרוטההדלקה במשתתף בהאכסנאי 

 תשע"ג ,מעדני אשר

שכיבה את הנר תוך זמן  ]דומה למי יצא ידי חובה?אכסנאי שהדליק בבית ועזב את הבית האם 

 תשע"ה ,מעדני אשר [ההדלקה?
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 ת האם יש לו חיוב נר חנוכה? והאם יש חיוב לשכור בית כדי לקיים המצווה?מי שאין לו בי

 תשע"ב ,מעדני אשר

 

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

 

נר חנוכה מפני החשד בפתח השני, בשונה משאר ]הדלקת הדלקת נר חנוכה בשני פתחים מפני החשד  

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 

י מהדרין, ברכת הרואה על הנר בפתח השני, האם קטן יכול כה, דינעל הנר בפתח השני יש כל דיני נר חנו

נר חנוכה  כבהלהדליקו, איחר לביתו והדליקו עליו נרות האם יכול להדליק בברכה את הנר בפתח השני, 

, מדוע לא יתחייב להדליק שוב מפני החשד, בית שלו פתח מצד אחד וחלון מצד הראשונה השעה חציתוך 

דדים, הדלקה מפני החשד בזמן הזה, אין חשד בשל ריבוי המנהגים לגבי מקום שני או שני חלונות משני צ

 עולמות, תט וזמן ההדלקה[ 

מעדני אשר,  הצדדים?שני פתחים מדליק ב שניבזמננו לא מקפידים על הלכה שמי שיש לו  מדוע

 תשע"ג

 וישמע משה, תשע"והאם מותר להשתמש לאור נר שהודלק מפני החשד?  

חשד בחצר שיש לה שני ומה הוא ה -חשש מראית עין כשאין ניכר מי העושה את המעשה 

]דין על הגברא להיות נקי מישראל, או דין שלא יחשד אדם מישראל, כשלא ידוע מי גר ש ]טומאת  פתחים

 ירחון האוצר, תשע"ח )עמ' מב(  ן ושמן מדאורייתא או מדרבנן[אוכלין ביי

פניני חשוקי חמד,  ?יך להדליק נר חנוכה בשני הפתחים מפני החשד, מה הדין במקום הפסדצר

  (כאתשע"ט )עמ' 

  מחמדי התורה, תשע"ח  מחמדי התורה, חנוכה תשע"ה    הדלקה בפתח נוסף מפני החשד, בברכה?

 מלאכת מחשבת, מקץ תשע"ז

  מעדני אשר, תשע"זמברכין על הדלקה משום חשד, ובקריאת התורה תקנו כן לברך? מדוע אין 

 שיעורי ליל שישי "ברכת יצחק", תשע"ה   מחמדי התורה, תשע"ז

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

 (ח' תירוצים)תורת שלמה, תשע"ח    ותשע"

 דני אשר, תשע"גמע השני מותר לקטן להדליק?בפתח האם  [הםמדליק בשניו]פתחים  שנייש לו 

 

 קטן בחנוכה:

 

 ד"תשע חנוכה, עמיקתא אשמעת   קטן המדליק נרות פחות מחצי שעה

 וישמע משה, תשע"ו  קטןהנאה ממותר שמן של 
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, א עמיקתאשמעת    ה"תשע חנוכה, יששכר נר   בבית הכנסתבבית וקטן להוציא גדול בהדלקת נרות 

 תשע"ו

הגר"א     ג"תשע חנוכה, השבת מאור   ?וכה, האם ידליק שוב בצאת הכוכביםקטן שהגדיל בחנ

 ף גיליונות, תשע"ט )עמ' לג(אוס  ע"וגניחובסקי, תש

 ד"תשע חנוכה, עיון דפי   שכבתה -הדלקת נרות בחנוכית בנו 

 ג"שעא עמיקתא, תשמעתחובת חינוך לקטן בהידור מצוה  

מעדני  חרים במצות נר חנוכה ומדוע במגילה אינו יכול?מדוע קטן שהגיע לחינוך יכול להוציא א

 תשע"ג ,אשר

 

 :ערב שבת חנוכה

 

 ?ימיןלמאל האם יש לאשה להתחיל להדליק את נר השבת השמאלי, ולהמשיך להדליק מש

 (חפניני חשוקי חמד, תשע"ט )עמ' 

פניני חשוקי חמד,  ?להדליק נר שבת וחנוכה שכח לברך על נרות חנוכה, האם תברך האשהשבעל 

  (חתשע"ט )עמ' 

פניני חשוקי חל יום א' דחנוכה במוצש"ק, והכין חנוכיה בע"ש, ושכח והדליקה בע"ש, ומתבייש 

  (כאחמד, תשע"ט )עמ' 

וא קודם מדין שלום בית, הקצאה בטעות, החליט ]יש לו רק נר שבת וההדליק נר חנוכה בטעות 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח  להשתקע בישראל בטעות[

 מקץ, משה וישמע האם אשתו תכלול הברכה בהדלקת נרות? - לברך על החנוכיהבערב שבת שכח 

 תשע"ה

   תשע"ג חנוכה, עמיקתא אשמעת  ובמוצ"ש? בערב שבתהיכן ידליק  -המתארח בשבת בחנוכה 

 הגר"א רובין, תשע"א

 (נהות, תשע"ט )עמ' נגיליוקובץ  סקי זצ"לגניחוב א"הגר – נר חנוכה או נר שבת

 לצאת ידי הדלקת נר האם יכוון -, ומדליק אור לחולה ב שבתשכח להדליק נר חנוכה בער

 תשע"ד מקץ, גניחובסקי א"הגר   לחנוכה?

]מבחן התושבות באכסנאי ליום אחד, הסועד באקראי בבית חברו, לבדו הנוסע מביתו לשבת חנוכה 

 בנתיבות ההלכה, חנוכה )עמ' קכ(  או עם משפחתו, מינוי שליח להדלקה, השכרת ביתו לאחר[

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

 )עמ' ט(  משנתה של תורה, תשע"ו

וסיף ]הכנת שמן בחנוכיה, לצורך הידור בשמן זית, צורך מאמירה לנוכרי לצורך הדלקת נר חנוכה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"זוהולך[ 
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 ובליל שבת יסעד אצל הוריו, וכשיחזרו ]ועיקר הפרסום הוא לבני הבית[ המדליק בתוך ביתו 

 וישמע משה, תשע"והביתה כבר יכבו הנרות, האם עדיף שידליק בחלון הפונה לרה"ר? 

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

 נשיח בחוקיך, תשע"ו    ע"גמעדני אשר, תש
מוקצה בין ' ושעה, כיוון שהי גם אחר שדלקו חציהאם בשבת אסור להשתמש בנרות החנוכה 

 תשע"ו ,מעדני אשר?  'השמשות

 שלו? םאיך אפשר לצאת בשבת מצות הדלקת נרות חנוכה לבית שמאי הרי השמן והפתילה אינ

 תשע"ג ,מעדני אשר

רי גם קידוש היום הוא ה]של חנוכה[, נר חנוכה קודם לקידוש היום מפני פרסום הנס  מדוע

 תשע"ו ,מעדני אשר ?]עדות על בריאת העולם[ פרסום הנס 

   מיה, תשע"וטוענר חנוכה שהזיק והמזיק בערב שבת  

אם הת כחצי שעה לפני כניסת השבת. לאחר כעשר דקות כבה הנר, בבערב שדליק נר חנוכה ה

 דפי עיון, תשע"ז, אשו משום חציו בתר מעיקרא[ ר"ש]זמן הדלקת נר חנוכה בעש? להדליקו מחדחייב 

 

 :שבת חנוכה

 

]מוקצה כיון האם מותר לאדמו"ר לחלק לחסידיו בשבת חנוכה משמן שהיה תלוי כנוי בסוכתו? 

 וישמע משה, תשע"זשהוא מיועד להדלקה ולא לאכילה, מכין משבת לחול, מתנה בשבת[  

 א עמיקתא, מקץ תשע"ושמעתהאם חוזר לאומרו שוב?    -ה ויבוא' לפני 'רצה' הזכיר 'יעל

 ממשנתה של תורה, תשע"ו ?רשום סדר הדלקת נר חנוכה והאם מותר לטלטל בשבת דף עלי

 תשס"ט, תשע"ו   חנוכה, תשע"ג    מקץ, תשס"חשיעורי הרב ברוך רוזנבלום לשבת חנוכה   

אמרי  קונטרס "מאי חנוכה"קונטרס "אור הנר" בעניין נר שבת נר חנוכה נר נשמה ונר המנורה  

 עמ( 18שע"ט )עזר, ת

 אספקלריא, תשע"ז )עמ' כ(  משחק בסביבון בשבת

פניני חשוקי [  נ"ח ושלום בית]חתן בן אשכנז והכלה בת ספרד, ודרשה שהחופה תהיה בבית  

 ה(לחמד, תשע"ט )עמ' 

 

 :מוצאי שבת חנוכה

 

 בנתיבות רבינו, תשע"ה    מעדני אשר, תשע"גמה קודם נרות או הבדלה   -מוצ"ש חנוכה 

 יששכר, תשע"טנר שתיית רביעית יין הבדלה לפני הדלקת נר חנוכה 
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בחור ישיבה הנמצא בביתו בשבת חנוכה וחוזר במוצ"ש לישיבה, האם ידליק בבית בזמן או 

 , תשע"והגר"א גניחובסקיבישיבה מאוחר, או בישיבה ע"י שליח בזמן? 

  (כחפניני חשוקי חמד, תשע"ט )עמ'   , מה יעשו קודם?כשההבדלה מוכנה, ונר חנוכה עדיין לא מוכן

" במעריב, ומדליק חנוכיה לפני ההבדלה, וכבר בירך 'להדליק נר שכח במוצ"ש "אתה חוננתנו

 וישמע משה, תשע"זל חנוכה', האם יאמר 'ברוך המבדיל', קודם ההדלקה, או הוי הפסק? ש

 

 ברכות ההדלקה:

 

הגר"א בזמן, כשספק לו אם יוכל אחר כך להדליק נר חנוכה ולברך?  'ברכת הרואה'האם יברך 

 גניחובסקי, תשע"ו

]ברך על פרי ונפל ממנו מיד קודם אכילה,  ?ברך את ברכת הנרות ונשפך השמן, האם צריך לברך שוב

ליפו[ ה ממנו, עלה לתורה וברך והתברר שהספר לא גלול במקום, ברך על שופר והחברך על טלית ונטל

   ה"קי, וישלח תשעהגר"א גניחובס   וישמע משה, תשע"ז

]טעה  ?נוספת, וכשנפלה כוסית אחת ונשפך השמן, האם יברך פעם חנוכה ברך על הדלקת נרות

במקום קריאת התורה, הניח תפילין ונפסק הקשר, ברך על ארבעת המינים וגילה שנפסלו, ברך על שופר 

 נר יששכר, תשע"ב   נר יששכר, תשע"ח ונמצא פסול[

 ה"תשע מקץ ,עוזר א"הגר  [ברכת הרואה]גדרי מצות הדלקה וברכותיה  

 ה"מעדני אשר, חנוכה תשע?   האם יצא - הדליק ושכח לברך

]האם ידליקו בלא בסמוך לפחי הזבל וריחם הרע  ]לפרסום הנס[הדלקת נר חנוכה מחוץ לבית 

 וישמע משה, תשע"ו ברכה?[ 

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

 משה, תשע"ו

]ברך על קיום מצוה, ולאחר מכן התברר כי בשעת הברכה  בירך על חנוכיה והתברר שלא היה בה שמן

קיימה בחפץ שחשב לקיימה, האם חייב לברך בשנית,  קידש על יין ונשפך, או התברר שהיה כוס לא יכל ל

מים, בירך על הטלית ונפל מידו קודם שנתעטף בו והגביהו ולבשו, בירך על תפילין ונפסק הקשר והוצרך 

ה, בירך לתורה ובירך ונמצאה טעות בספר תורה או במקום הנכון של הקריאלקחת תפילין אחרים,  עלה 

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 

ווה, או ברכה האם זו ברכה כללית על המצ -זה אחרת, גדר ברכה על קיום מצוה למקומה או שקבע מזו

על החפץ המסוים שמקיים בו את המצווה, ברכת להדליק נר חנוכה שונה מכל ברכת המצוות שאינה רק 

 קלא, עולמות ברכה על המצווה, אלא היא חלק מגוף המצווה ]משום שעיקרה לפרסומי ניסא[ 

 ג"הגר"א וייס, תשע   ב"תשע חנוכה, עוזר א"הגר   רכת הרואה וברכת המדליק בחנוכהב

 ד"תשע מקץ, גניחובסקי א"הגר   א לצאת?האם צריך לכוון בהדלקת השמש של

נועם אליעזר,   תשע"ה ,מעדני אשר הדלקה, האם ברכות נר חנוכה מעכבות?שעת השכח לברך ב

 שמעתא עמיקתא, תשע"ח    תשע"ח
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ציא אחרים בהדלקת נרות? עבר ניתוח בעיניו, והן חבושות ואינו רואה זמנית, האם יכול להו

 עורי ליל שבת, תשע"חשי

 הגר"א רובין, תש"עכוונה שלא לצאת בהדלקת נר חנוכה של אשתו   

 תשע"ה ,מעדני אשר אדם שנאנס ולא הדליק ביום הראשון, על איזה נר יברך למחרת?

פניני חשוקי  חידה: איך יתכן שיוכל להדליק נר חנוכה ולברך ג' ברכות ולהתפלל בבית הכסא?

  (לבע"ט )עמ' חמד, תש

 הגרב"מ זילברברג שליט"א, תשע"ט -שיעורי ליל שישי ?כיצד ניתן להדליק במשך כל הלילה בברכה

 

 שהחיינו: תברכ

 

 (האוסף גליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' כהמהרש"ל לברך שהחיינו בליל ב' דחנוכה מנהג 

, עמיקתא אשמעתהאם פטר את 'שהחיינו' לחנוכיה החדשה   -ברך 'שהחיינו' בהדלקת נר חנוכה 

 תשע"ג חנוכה

הדליק נרות בביתו וברך כל הברכות, ובנו הדליק עמו ונזכר אחר הדלקת נר שמיני שלא ברך 

נועם אליעזר,  ]האם יברך שהחיינו על נר של אחרים כדין ברכת "הרואה", או יצא בברכת אביו[  שהחיינו

 תשע"ח

]כשלא הדליק בימים הראשונים, כשהדליק ולא בירך שהחיינו בהדלקת נר חנוכה בשאר הימים 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו שהחיינו[

 

 :והשמחה בחנוכה הלל ועל הניסים

 

 טועמיה, תשע"והאתרוג של חנוכה  

על הנס, או מהלכות והודאה מעיקר קביעות ימי חנוכה בהלל חנוכה ההזכרה היא מדיני ] 'על הניסים'

האם צריך שכח לומר "על הניסים" , אורע" בתפילה ובברכת המזוןלהזכיר "מעין המתפילה וברכות 

לאומרו בין האם רשאי  -שכח להזכיר "על הניסים" , לחזור לראש התפילה או לשוב ולברך ברכת המזון

"על הניסים" בשבת חנוכה ושכח לומר "רצה" כשחוזר ומברך , הזכיר ]כדין "יעלה ויבוא"[ ברכה לברכה

" רת "הרחמן הוא יעשה לנו ניסים ונפלאותאמי, לשוב ולומר "על הניסים"צריך  האם ברכת המזון

והיאך  ניסיםאפשר להתפלל שֵיעשו לנו  , האםבתפילהכן כששכח להזכיר "על הניסים" בברכת המזון, ו

אמר "על הניסים" בברכת "רצה" קודם טעויות באמירת על הניסים: , על צרכיו בשבתמותר להתפלל 

אמר , אמר בפורים "בימי מתתיהו" ,ב ולהתפללבכך "הפסק" בתפילה וצריך לשו"ותחזינה" האם יש 

בלילה קודם צאת הכוכבים "על הניסים" בתפילת ערבית או בברכת המזון , "על הניסים" במוצאי פורים

מדוע אין מזכירים "מעין , כשחנוכה ופורים במוצ"שעל הניסים בסעודה שלישית , הראשון של חנוכה

על תפילת "על הניסים" כאשר משער "לדלג" אם מותר ה, בחנוכה ופוריםה מעין שלוש בברכהמאורע" 
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האם מותר , " בימי חנוכהמנחה קצרהתפילת ", שבגלל אמירתו לא יספיק לומר קדושה עם הציבור

 עולמות, שסו  [באמירת "על  הניסים" נשים, בערבית"על הניסים" קודם תפילת שמונה עשרה  להכריז

 (בנתיבות ההלכה, חנוכה )עמ' לדמדוע אין "על הניסים" בברכה מעין שלוש בחנוכה ובפורים? 

 ה"תשע חנוכה, גניחובסקי א"הגר   הלל בחנוכהחיוב נשים ב

 ג"תשע חנוכה, ההיכל נוה   האם מי שיצא מוציא בהלל בחנוכה

 ע"דתש   ה"נוה ההיכל, מקץ תשע   הספיק ברכת כהניםבתפילה כדי ל 'על הניסים'לדלג 

 ו"ר השבת, וישב תשעמאו   ע"פ דרשות הגר"ש ברעוודא זצ"לביאור תפילת 'על הניסים' 

  (כאפניני חשוקי חמד, תשע"ט )עמ'  אמר הלל ביום ו' של חנוכה, ולאחר מכן נודע לו שהיום גם ר"ח

 אספקלריא, תשע"ז )עמ' פט(על הניסים בברכה מעין שלוש 

 (כאפניני חשוקי חמד, תשע"ט )עמ'  ?אמר רק חצי הלל, האם יאמר הלל שלם

 תשע"ה ,מעדני אשר לגמור את ההלל כל שמונה ]מאי שנא מפסח[?מדוע יש חיוב 

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

 תשע"ד ,מעדני אשר ?טוב אינו דבר הרי מלחמהעל המלחמות  ['על הניסים'ב]ך מהללים אי

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

 לם חנוכה )עמ' צט(מתורת המשגיח הגר"מ חדש זצ"ל אור עול הניסים ועל הנפלאות   ע

 מתורת המשגיח הגר"מ חדש זצ"ל אור עולם חנוכה )עמ' קכד( בכל ימי החנוכה[ הלל שלם]לשמך תן כבוד 

 האחרת, תודה מתוך הכרה[]הודאת לאה, נשמת, ויתבוננו חסדי ה', לשנה להודות ולהלל לשמך הגדול 

 ירחון האוצר )יא( תשע"ח )עמ' צה(

אכילת סעודה, או באכילה  ,בחנוכה 'שמחה' תהאם יש מצוו]'? רשות'או  'מצווה' מסיבות חנוכה:

פרי    תורה והוראה, תשע"ז [ההבדל בין חנוכה לבין פורים, האם הסעודה היא סעודת מצווה, כלשהי

 ביכורים, תשע"ט

מאור ]הקשר בין הודאת דוד המלך על רפואתו לבין חנוכה[ הנאמר בחנוכה  -מזמור שיר חנוכת הבית 

 השבת, תשע"ז

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

 קובץ גיליונות, תשע"ח הגר"י רוזן שליט"א    תשע"ז  תשע"ד, עוזר א"הגר  םהלל והודאה בחנוכה וגדריה

אשכול   ז' תירוצים  סף, תשע"חאשכול יו   תשע"ג חנוכה, והוראה תורה   השמחה והמשתה בחנוכה

 יוסף, תשע"ט

 (לבפניני חשוקי חמד, תשע"ט )עמ'   לומר בחנוכה "חג שמח"

 אספקלריא, תשע"ז )עמ' כ(  נצ'ס וסופגניות חלבייםטיגון בלי

 קול תודה, תשע"הלהודות על טבע כמו על נס  

 קול תודה, תשע"והלב  להודות עם כל 
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 קול תודה, תשע"זלהודות זה לחיות  

 קול תודה, תשע"חהודיה למהדרין   

 קול תודה, תשע"טחנוכיה מהלכת   

 

 קריאת התורה:

 

חנוכה,  והקדים קריאת חנוכה, טעה ולא קרא כלל קריאת ]טעה טבתקריאת התורה בראש חודש 

 בנתיבות ההלכה, חנוכה )עמ' כב( אין משגיחין בחנוכה[

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

]קריאת התורה בפרשת הנשיאים וטעמיה, קראו נשיא של יום אחר, קריאת  בנשיאים" -בחנוכה "

 ירחון האוצר, תשע"ח )עמ' סב(  התורה כפרסום הנס[

 

 ישועתי": מעוז צורפירושי הפיוט "

 

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

 ך(ואיל כאם קסטנר )עמ' ובנתיבות המועדים, הרב נח                   עֹוז צּור ְיׁשּוָעִתימ  

ֵבחַׁ   ך(ואיל כזם קסטנר )עמ' והמועדים, הרב נח בנתיבות                         ְלָך ָנֶאה ְלׁשַׁ

 ך(ואיל כטם קסטנר )עמ' ובנתיבות המועדים, הרב נח                     ָלִתיִתּכֹון ֵבית ְתפִ 

ֵבחַׁ   (ואילך לם קסטנר )עמ' ובנתיבות המועדים, הרב נח                      ְוָׁשם תֹוָדה ְנזַׁ

ְטֵבחַׁ   (ואילך לגם קסטנר )עמ' ובנתיבות המועדים, הרב נח                     ְלֵעת ָתִכין מַׁ

ֵבחַׁ  ְמנַׁ  (ואילך לדם קסטנר )עמ' ובנתיבות המועדים, הרב נח                            ִמָצר הַׁ

 (ואילך להם קסטנר )עמ' ודים, הרב נחבנתיבות המוע            ָאז ֶאְגֹמר ְבִׁשיר ִמְזמֹור

ִמְזֵבחַׁ  ת הַׁ  (ואילך לום קסטנר )עמ' נחובנתיבות המועדים, הרב                           ֲחנֻּכַׁ

 

ְפִׁשיָשְבָעה  עֹותר    (ואילך מאם קסטנר )עמ' וחנבנתיבות המועדים, הרב                   נַׁ

 (ואילך מגם קסטנר )עמ' נחובנתיבות המועדים, הרב                         ְבָיגֹון ֹּכִחי ָּכָלה

י ֵמְררּו ְבֹקִׁשי יַׁ  (ואילך מדם קסטנר )עמ' נחובנתיבות המועדים, הרב                       חַׁ

 (ואילך מזם קסטנר )עמ' נחוועדים, הרב בנתיבות המ             ְלכּות ֶעְגָלהְבִׁשְעבּוד מַׁ 

ְגדֹוָלה  (ואילךנ ם קסטנר )עמ' נחובנתיבות המועדים, הרב                          ּוְבָידֹו הַׁ
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ְסגָֻלה  (ואילך נבם קסטנר )עמ' נחובנתיבות המועדים, הרב                   הֹוִציא ֶאת הַׁ

ְרֹעה ְוָכל זַׁ   (ואילך נדם קסטנר )עמ' נחובנתיבות המועדים, הרב                  ְרעֹוֵחיל פַׁ

 (ואילך נזקסטנר )עמ'  נחוםבנתיבות המועדים, הרב                 ָיְרדּו ְּכֶאֶבן ִבְמצּוָלה

 

ִני ִבירד    (ואילך סגקסטנר )עמ'  נחוםבנתיבות המועדים, הרב                ָקְדׁשֹו ֱהִביאַׁ

ְטִת  ם ָׁשם לֹא ָׁשקַׁ  (ואילך סוקסטנר )עמ'  נחוםבנתיבות המועדים, הרב                 יְוגַׁ

ִני  (ואילך עקסטנר )עמ'  נחוםהמועדים, הרב  בנתיבות                     ּוָבא נֹוֵגש ְוִהְגלַׁ

ְדִתי  (ואילך עאקסטנר )עמ'  נחוםבנתיבות המועדים, הרב                        ִּכי ָזִרים ָעבַׁ

ְכִתי ל ָמסַׁ עַׁ  (ואילך עבקסטנר )עמ'  נחוםבנתיבות המועדים, הרב                      ְוֵיין רַׁ

ְרִתי ט ֶׁשָעבַׁ  (ואילךעו קסטנר )עמ'  נחוםבנתיבות המועדים, הרב                        ִּכְמעַׁ

 (ואילך עזקסטנר )עמ'  נחוםבנתיבות המועדים, הרב                        ֵקץ ָבֶבל ְזֻרָבֶבל

ְעִת   (ואילך עזקסטנר )עמ'  נחוםועדים, הרב בנתיבות המ               יְלֵקץ ִׁשְבִעים נֹוׁשַׁ

 

ת ְברֹוׁש ִבֵקׁש רֹותכ    (ואילך פגקסטנר )עמ'  נחוםבנתיבות המועדים, הרב         קֹומַׁ

ְמָדָתא  (ואילך פחקסטנר )עמ'  נחוםבנתיבות המועדים, הרב                     ֲאָגִגי ֶבן הַׁ

ח ּוְלמֹוֵקׁש  (ואילך צקסטנר )עמ'  נחוםבנתיבות המועדים, הרב         ְוִנְהָיָתה לֹו ְלפַׁ

ֲאָותֹו ִנְׁשָבָתה  (ואילך צבקסטנר )עמ'  נחוםנתיבות המועדים, הרב ב                      ְוגַׁ

 (ואילך צדקסטנר )עמ'  נחוםבנתיבות המועדים, הרב                   רֹאׁש ְיִמיִני ִנֵשאתָ 

 (ואילך צחקסטנר )עמ'  נחוםבנתיבות המועדים, הרב                   ְואֹוֵיב ְׁשמֹו ָמִחיתָ 

 (ואילך קדקסטנר )עמ'  נחוםהמועדים, הרב  בנתיבות                     ֹרב ָבָניו ְוִקְנָיָניו

ל ָהֵעץ ָתִליתָ   (ואילך קחקסטנר )עמ'  נחוםבנתיבות המועדים, הרב                        עַׁ

 

י ָוִניםי    (ואילך קכטקסטנר )עמ'  נחוםבנתיבות המועדים, הרב                  ִנְקְבצּו ָעלַׁ

ִנים ְׁשמַׁ י ִביֵמי חַׁ  (ואילך קלהקסטנר )עמ'  נחום, הרב בנתיבות המועדים               ֲאזַׁ

י  (ואילך קלוקסטנר )עמ'  נחוםבנתיבות המועדים, הרב             ּוָפְרצּו חֹומֹות ִמְגָדלַׁ

ְשָמִנים  (ואילך קנקסטנר )עמ'  נחוםבנתיבות המועדים, הרב              ְוִטְמאּו ָּכל הַׁ

ִנים ְנקַׁ ר קַׁ  (ואילך וקנקסטנר )עמ'  נחוםדים, הרב בנתיבות המוע                  ּוִמנֹותַׁ

ִנים שֹוׁשַׁ ֲעָשה ֵנס לַׁ  (ואילך נזקקסטנר )עמ'  נחוםבנתיבות המועדים, הרב               נַׁ

 (קסטנר )עמ' קעא ואילך נחוםבנתיבות המועדים, הרב            ְבֵני ִביָנה ְיֵמי ְׁשמֹוָנה
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 (' קפה ואילךקסטנר )עמ נחוםים, הרב בנתיבות המועד               ָקְבעּו ִׁשיר ּוְרָנִנים

 

 (קסטנר )עמ' קצט ואילך נחוםבנתיבות המועדים, הרב            ְדֶׁשָךק  רֹועַׁ ז  שֹוף ח  

ְיׁשּוָעה  (קסטנר )עמ' רו ואילך נחוםבנתיבות המועדים, הרב               ְוָקֵרב ֵקץ הַׁ

ת  ר )עמ' ריז ואילך(קסטנ נחוםבנתיבות המועדים, הרב      ֲעָבֶדיָך ]דם[ ְנֹקם ִנְקמַׁ

 רלז ואילך(קסטנר )עמ'  נחוםבנתיבות המועדים, הרב                   ְרָׁשָעהֵמֻאָמה הָ 

ָשָעה]לנו[ ִּכי ָאְרָכה   קסטנר )עמ' רמא ואילך( נחוםבנתיבות המועדים, הרב          הַׁ

 קסטנר )עמ' רמו ואילך( נחוםבנתיבות המועדים, הרב            ְוֵאין ֵקץ ִליֵמי ָהָרָעה

ְלמֹון ְדמֹון ְבֵצל צַׁ  )עמ' רס ואילך( קסטנר נחוםהרב  בנתיבות המועדים,     ְדֵחה אַׁ

 )עמ' רעג ואילך( קסטנר נחוםם, הרב בנתיבות המועדי      ָהֵקם ָלנּו רֹוִעים ִׁשְבָעה

 

 מוסר לחנוכה:

 

 דרכי החיזוק, תשע"חשתי שיחות לחנוכה מהגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א 

 דברי אמת, תשע"חהמשגיח הגר"ד יפה זצ"ל  -קנאת מלכות יון ואומות העולם בישראל 

קובץ מהות חנוכה להכיר שהכל בידו יתברך ושאין כח בטבע כלל ]הגרמ"ה הירש שליט"א[ 

 תשע"ח )עמ' לא( גיליונות,

קובץ גיליונות, ]הגר"ד כהן שליט"א[  ]זדים ביד עוסקי תורתך[זו גלות יון  -וחושך על פני תהום 

 (התשע"ח )עמ' ל

 (טות, תשע"ט )עמ' נגיליוקובץ -דרכי החיזוק  הגרי"ג אדלשטיין שליט"א - ךזדים ביד עוסקי תורת

ות, תשע"ט )עמ' נגיליוקובץ -גאון יעקב ]הגר"י אדלשטיין זצ"ל[ אור הנרות עדות על האור הקדום

 (לד

 (לדות, תשע"ט )עמ' נגיליוקובץ -דרכי החיזוקנ קרליץ שליט"א הגר" –ביד חלשים גיבורים 

 (טקובץ גיליונות, תשע"ח )עמ' ל תכלית בריאת האדם ]הגר"א נבנצל שליט"א[  -פרסום הנס

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

 שפת אמת, תרל"אס גם בזמן הזה  להרגיש הארת הנ

 שפת אמת, תרל"אנצחיותה של המנורה 

 ה"תשע חנוכה, החיזוק דרכי   על זמירות בחנוכה -להודות ולהלל 

 ה"תשע חנוכה, דעת פניני   מקור כוחם של החשמונאים מהידיעה שכל קיומנו הוא נס
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 ]עברו על צוואת הזקן, לא יסור שבט מיהודה, מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן[נאי חשמו מלכות בית

 בנתיבות ההלכה, )עמ' טז(

, ]נחמת אהרן בחנוכת בית חשמונאיעל ידי נרות חנוכה מתקיים "ושכנתי בתוכם" בכל בתי ישראל 

מעין עבודת המנורה, הדלקת הנרות מגלה שהשכינה שורה בישראל, התעוררות מכוח המזוזה לשוגה 

פניני אי"ש,    אוסף גליונות ישיבת מיר, תשע"ח -חשבתי דרכי ע"פ משנת הגר"מ שפירא זצ"ל  בהבלי הזמן[

 תשע"ח

 פניני דעת, תשע"זהתפילה לבטל גזירות ולשנות לטובה מצבים של נצח  חנו באמצעות כחוכב

 תשע"ח  אשכול יוסף, תשע"וכה כתב הרמב"ם שהיא מצוה חביבה עד מאוד? מדוע רק במצוות חנו

 מאור השבת, תשע"ח

 מתורת המשגיח הגר"מ חדש זצ"ל אור עולם חנוכה )עמ' נג(נר מצוה מצווה חביבה עד מאוד  

 ה"תשע חנוכה, דפרשא עומקא   [נושאים רבים])קונטרס( נס חנוכה  עניני

 ה"תשע חנוכה, שפתיים דובב   התחזקות באין עוד מלבדו, סוד כוחם של החשמונאים

-טח"ב )עמ' קנ   קנח(-)עמ' קנב ח"א  אור עולם, חנוכהרת המשגיח הגר"מ חדש זצ"ל  שביבי אור מתו

 קפג(-)עמ' קעה ח"ג   קעד(

 ג"תשע חנוכה, יוסף אשכול   )זדים הליצוני...מתורתך לא נטיתי(רבות יון חיזוק לזהירות מת

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

 ,להדליק נר של חנוכה, וצוונו מול חכמה יוונית, הדלקת נרות חנוכה ו'לא תסור']חכמת התורה וחכמיה 

זה גלות  חושך, בהלכות חנוכה נקבעהחובה להישמע לחכמי ישראל  מדוע יסוד, "מלא תסור והיכן ציוונו

  , לבטל את קידוש החודש על ידי החכמיםהיוונים מדוע רצו  ,שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהן ,יון

והחזירום הכהנים על [, המנורה"שהיו הקיטרוגים ]של היוונים[ נגד עניינה ]של  רמח"ל בענין חנוכה:

בהדלקת היה מה מסמלת המנורה, הרמב"ן הביא דברי חז"ל שהפיוס לאהרן בהדלקת המנורה  בוריים"

ההבדל בין   ,תורתך" עוסקי", ומדוע היפוכם הם "זדים, מי הם ה"תורתך זדים ביד עוסקי, נרות חנוכה

, ותוכן המאבק בין היוונים ליהודים בצורת ההסתכלות על חכמת התורה וחכמיה " לבין"חכמה יונית

 , ומלחמתתיווניםהמ ותומכיהםעל ידי היוונים  בימי בית המקדש השניהכפירה , התורה והחכמה

זמן המסוגל  - החנוכהימי , נמסר ביד חכמי התורה אשרהכח ה"על טבעי" מקור , נגדההחשמונאים 

 עולמות, קלב   [ובפרט תורה שבעל פהבלימוד התורה  לחיזוק

 מתורת המשגיח הגר"מ חדש זצ"ל אור עולם חנוכה )עמ' קכז(  ]קורת הרוח הנעימות[כדי להעלות אתכם 

 (אכה )עמ' קכהגר"מ חדש זצ"ל אור עולם חנומתורת המשגיח בתורה[  ההתחדשות]כתבו על קרן השור 

 (חמתורת המשגיח הגר"מ חדש זצ"ל אור עולם חנוכה )עמ' קזדים ביד עוסקי תורתך 

 יד(מתורת המשגיח הגר"מ חדש זצ"ל אור עולם חנוכה )עמ' קהנרות הללו קודש הם  

 אור עולם חנוכה )עמ' צה( מתורת המשגיח הגר"מ חדש זצ"לולעמך ישראל עשית תשועה גדולה  

 צ(מתורת המשגיח הגר"מ חדש זצ"ל אור עולם חנוכה )עמ'  ולהעבירם מחוקי רצונך 

תורת המשגיח הגר"מ מ  ]השריית השכינה במשכן מחמת הענווה[המזבח  תאגמור בשיר מזמור חנוכ

 חדש זצ"ל אור עולם חנוכה )עמ' קיז(

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_02_57_78_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_09_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_09_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_09_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_57_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_57_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_57_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_57_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/226_04_57_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_57_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/74_65_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/226_10_57_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/226_10_57_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/226_11_57_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/226_11_57_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/226_12_57_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/226_12_57_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_57_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/53_10_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/132_ok.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/226_09_57_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/226_08_57_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/226_07_57_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/226_07_57_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/226_07_57_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/226_07_57_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/226_06_57_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/226_06_57_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/226_06_57_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/226_08_57_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/226_08_57_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/226_08_57_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/226_08_57_78.pdf


 

ות מאלצפיה ב

שיעורים על 

 חנוכה

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 שנים)גם מ 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

מתורת המשגיח הגר"מ חדש   ]הארת פנים שזכו לה אף שטומאה הותרה בציבור[ האר פניך ונושעה

 (לזצ"ל אור עולם חנוכה )עמ' ק

  ירחון האוצר )יא( תשע"ח )עמ' פט( [לה"קלכה, אותיות ניקוד בהע"י אור, מחלוקת ב ךחנו]חוקי רצונך 

נס נצחון  . ולא עלנס פך השמןעל , "על איזה נס קבעוה"מאי חנוכה", "] השווה והשונה -נס וטבע 

שנס פך על היוונים, בעוד  נס הנצחוןמדוע בנוסח ההודאה ב"על הנסים" מודגש , ל היווניםעהחשמונאים 

כיום טוב בהלל שנקבעו חנוכה ופורים נסים שנעשו לישראל בימי ב המיוחד, מוזכר ב"הבלעה" השמן

ִנִסיםבתפילת "התפילה נראה ממטבע הכפי מים אלו ]בי המשותףמהו  ,הוהודא ל הַׁ חנוכה  , מדוע נקבע "עַׁ

יוונים לא הסתיימה במלחמה למרות שה, מועד חנוכת המזבח והדלקת המנורה בפך השמן, בכסלו כ"הב

" בינה"ה נצרכ, מה הבינה ש"ָקְבעּו ִׁשיר ּוְרָנִנים ְבֵני ִביָנה ְיֵמי ְׁשמֹוָנה", "חביבה היא עד מאדמצוה , "אז

לקבוע ימים טובים להודות ט הוא שיש " ימי החנוכה בהלל והודאה, הלוא דבר פשושמונתכדי לקבוע "

יסוד  שהםבנסים הנסתרים  אדם מודההנסים הגדולים המפורסמים  מן"ביאור דברי הרמב"ן , על הנס

משמעותם והוראתם  -שקבעו חז"ל המועדים ענין , ]תפקיד הניסים בעבודת השי"ת[" להוהתורה כ

מוסר והשקפה  ושיית מרן הבית יוסף,ק, כפירת יוןכנגד  של ישועת בית חשמונאי ועבודתם, נצחית

ָללּו" ,ממהות ימי החנוכה ֵנרֹות הַׁ  עולמות, קפה ["הַׁ

 ד"מהרצ"א, תשע מעינותסגולת ימי החנוכה   

 ו"מעינות מהרצ"א, תשע '[ חנון'מדת ]הקשר בין נס חנוכה ליוחנן 

 ו"שבתו, תשעמדי שבת באז והיום   -נס חנוכה 

 דרכי החיזוק, תשע"ז  להודות ולהלל בחנוכה

 )עמ' ג( ו"משנתה של תורה, תשעאורה זו תורה  

 ו"חנוכה, תשע)מבית 'אז נדברו'(  וד מעט' קונטרס 'ע

 ה, תשע"זחנוכ  )מבית 'אז נדברו'(קונטרס "אז אגמור" בשיר מזמור חנוכת המזבח  

 

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ רותליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחילג

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

 kishurtora@gmail.comיש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת  
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