
 

 

 

 

 

 

 
 

 (חינם )קישורים להורדה     חנוכה

 

 :לבית ולמשפחה

 

 תשע"ד -פנינים 

 תשע"ז - שבת טיש

 זתשע" - עלון סיפורים להלכה שלמה

 ב"תשע   - דברי יושר

    ד"תשע      תשע"ו - צדיקים סיפורי

    ה"תשע   - ישרים דברי

 תשע"ב   תשע"ה  - שבת לחןולש נר

 תשע"ז - (מבית "דרשו")לקראת שבת מלכתא 

 

❊  ❊  ❊  ❊  ❊ 

 

 עלונים( 12)   תשע"ו     אוסף עלונים לשבת מגדולי הדור

 תשע"ז   שיחות רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א -גליון באר הפרשה 

   תשע"ו   רוזנבלוםשיעורי הרב ברוך 

 'יקרא דאורייתא'קונטרס 'מילין דחנוכה' מתוך הספר 

 

 

ות מאלצפיה ב

ורים על שיע

 חנוכה

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_57_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_57_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/109_57_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/109_57_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/160_57_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_10_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_57_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_57_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_57_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_57_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_57_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_57_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_10_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_10_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_09_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_09_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_09_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_09_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_57_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_57_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_57_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_57_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_57_72.pdf
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


 

 חנוכה במקדש :

 ה"תשע חנוכה, הגבעה אורות   )שלא כבה(מצות הדלקה בנר מערבי במקדש 

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

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

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

 תשע"ב

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

 

 :תקנת ימי חנוכה

 

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

 תשע"ד

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

 תשס"ח

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

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

 תשע"המקץ שיעורי הרב רוזנבלום  מדוע היונים בטלו את קורבן התמיד?

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

 

 הלכות השמן והנר :

 

 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

 ה"תשע חנוכה, והוראה תורה   למאור או למאכל או שעוה הדלקה בשמן זית

 ה"תשע חנוכה, הפרשה במשנת   הדלקת נרות חנוכה בשמן נס

 ד"דפי עיון, חנוכה תשע    קפו, עולמות   מותר השתן והפתילות

 ג"תשע חנוכה, עוזר א"הגר   מהדרין בנר חנוכה

 ]האם יש דין 'לכם', ברכה על נר חנוכה או להדליק, אכסנאי[בעלות על השמן והנר בנרות חנוכה. 

 תורה והוראה, תשע"ו

 (יא)עמ'  ד"תשע חנוכה, עיון דפיהדליק בטעות בחנוכיית חברו   

 ג"תשע חנוכה, התורה מחמדי   לכבות נר חנוכה שדלק כשיעור, כדי לקיים הדלקה בעצמו

 רצ, עולמות   נר בתורת - חשמל

 ד"נר יששכר, תשעהדלקת נרות חנוכה בכוסיות לא טבולות  

 ג"שמעתתא עמיקתא, תשעה נאה  יהידור מצוה בחנוכ

 ו"שלמים מציון, תשעהדלקה בחנוכיה 'חד פעמית'   

האם עדיף שידליק לפחות באלו או עדיף שלא ידליק  - ו רק שמנים ופתילות פסוליםמי שאין ל

 מעדני אשר תשע"ג כלל?

 

 

 

 

ות מאלצפיה ב

ורים על שיע

 חנוכה

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_57_75_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_57_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_57_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_57_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_10_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_10_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_10_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_57_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_57_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_57_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_57_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_57_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_10_68.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_10_68.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_09_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_09_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_09_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_09_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_10_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_10_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_10_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/135_10_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_57_75_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_57_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_10_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/186_o.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/107_57_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_57_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_57_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/107_230_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_57_73_0.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/290.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_09_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_09_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_09_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_57_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_57_73.pdf
http://beinenu.com/faceted_search/results/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94
http://beinenu.com/alonim


 

 

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

 תשע"ג

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

נוכה מי שיש לו רק נר אחד להדליק בבית כדי שיהא אור האם נר ביתו בימות החול של ח
 מעדני אשר תשע"ו   מעדני אשר, תשע"ג עדיף?

הרי  של נר אחדקערה שמן ופתילות אינו יוצא חובת הדלקה אפילו  אופן שאדם מילאמדוע ב
 מעדני אשר תשע"ג ?, וא"כ מיד כשהדליק את הפתילה הראשונה יצאכבתה אין זקוק לה

 ]ודין שמן זית קרוש לנר חנוכה] בביהמ"ק השמן הכשר להדלקהאם יש הידור לקחת לנר חנוכה 

 נר יששכר, תשע"ז

 

 הלכות מקום וזמן ההדלקה :

 

 שמעתתא עמיקתא, תשע"והאם מבטלין תלמוד תורה להדלקת נר חנוכה בזמנה? 

הרי קימ''ל שיש ענין לעשות מצוה בצד , מדוע אין מדליקין נר חנוכה בצד ימין ליד המזוזה
 מעדני אשר תשע"ד ימין?

 ו"הגר"א גניחובסקי, וישלח תשע   [מול מעלות אחרות]מעלת ההדלקה תוך עשרה טפחים 

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

 תשע"ו

 ה"הגר"א וייס, תשע    ו"תשע תולדות, הלכה דברי   מקום הדלקה בחצר וחדר מדרגות

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

 , תשע"וגניחובסקי

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

 רפג, עולמות   [שעור הזמן, כשנמצא לבד, בסקייפ]פרסומי ניסא  

 

 : הדלקת נרות בבית כנסת

   

 רלד, עולמות   [מקום הדלקה, הצורך במנין]הדלקת נרות בבית כנסת  

 מעדני אשר תשע"ו יסים?נסת אפשר הרואה לברך ברכת שעשה נשל בית הכרות נהאם על 

 תשע"ומעדני אשר  סת בבוקרנוכה בבית הכנרות חנ הדלקת

 ד"תשע חנוכה, והוראה תורה  הדלקת נרות חנוכה במקומות ציבוריים

 

 :הדלקת נר חנוכה ע"י אכסנאי

 

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

 ?הנזק בתשלוםשריפה האם צריך להשתתף  נגרמהו ,פרוטההדלקה במשתתף בהאכסנאי 
 מעדני אשר תשע"ג

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

 מעדני אשר תשע"ה [ההדלקה?

 

 

 

ות מאלצפיה ב

שיעורים על 

 חנוכה

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_57_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_57_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_57_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_10_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_10_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_57_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_57_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_10_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_10_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_57_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_57_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_08_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_57_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_57_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_57_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_57_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_08_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_57_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_57_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_57_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_06_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_57_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_09_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_09_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_09_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_09_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_09_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/283_o.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/234_ok.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_10_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_10_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_10_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_57_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/149_57_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/134_57_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/134_57_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_09_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_57_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_57_75.pdf
http://beinenu.com/faceted_search/results/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94
http://beinenu.com/alonim


 

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

 מעדני אשר תשע"ב

עטוף בטלית, מה זמן האם ניתן להוכיח מדברי השאילתות שכתב להדליק נר חנוכה כשהוא 
 מעדני אשר תשע"ו ההדלקה?

 פד, עולמות   [דין הבא מאוחר הגדרת בית לענין זה, ומה ]נר איש וביתו  

 שמעתתא   ד"תשע, גניחובסקי א"הגר  [בעצמו או ע"י שליח] ?זריזות בזמן או הידור בהדלקה

 ו"תורה והוראה, תשע    ב"תשע, עמיקתא

פוחת האם כ דביום הראשון מדליק שמונה ואח'' ,מי שרוצה לנהוג בהדלקת נרות כבית שמאי

 מעדני אשר תשע"ג מותר?

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

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

 ה"תשע חנוכה, עמיקתא שמעתתא   הדלקת נר חנוכה במטוס

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

 ע"ן, תשהגר"א רוביכוונה שלא לצאת בהדלקת נר חנוכה של אשתו    

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

 )עמ' ד( ד"תשע חנוכה, עיון דפיכיבוי חנוכיה שחוסמת את שלו   

 )עמ' ז(  ו"משנתה של תורה, תשעזמן הדלקת נרות חנוכה )שיטת רבינו תם(  

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

 ו"אשר, תשע

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

 

 :הדלקת נר חנוכה בבית שיש לו שני פתחים

 

מעדני  הצדדים?שני פתחים מדליק ב שנימדוע בזמננו לא מקפידים על הלכה שמי שיש לו 

 תשע"ג ,אשר

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

 ו"תשע

 ע"גתש ,מעדני אשר האם הנר השני מותר לקטן להדליק?  [הםמדליק בשניו]פתחים  שנייש לו 

 

 קטן בחנוכה :

 

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

שמעתתא   ה"תשע חנוכה, יששכר נר   בבית הכנסתבבית וקטן להוציא גדול בהדלקת נרות 

 עמיקתא, תשע"ו

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

 גניחובסקי, תשע"ו

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

 ג"שמעתתא עמיקתא, תשעחובת חינוך לקטן בהידור מצוה  

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

 אשר תשע"ג

 

 

ות מאלצפיה ב

יעורים על ש

 חנוכה

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים
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 שבת חנוכה :

 

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

 ה"תשע מקץ, משה

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

 א"הגר"א רובין, תשע

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ובישיבה מאוחר, או בישיבה ע"י שליח בזמן? 

 ג"מעדני אשר, תשעמה קודם נרות או הבדלה   -מוצ"ש חנוכה 

, גניחובסקי א"הגר   האם יכוון לחנוכה ? -שכח להדליק נר חנוכה בער"ש, ומדליק אור לחולה 

 ד"תשע מקץ

 ו"שמעתתא עמיקתא, מקץ תשעהאם חוזר לאומרו שוב ?    -הזכיר 'יעלה ויבוא' לפני 'רצה' 

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

 )עמ' ט(  ו"משנתה של תורה, תשע

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

 נשיח בחוקיך, תשע"ו    מעדני אשר תשע"ג

האם בשבת אסור להשתמש בנרות החנוכה לאחר החצי שעה, כיוון שהיה מוקצה בין 
  י אשר תשע"ומעדנהשמשות? 

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

 מעדני אשר תשע"ג

 טועמיה, תשע"ונר חנוכה שהזיק והמזיק בערב שבת  

חנוכה קודם לקידוש היום מפני פרסום הנס ]של חנוכה[, הרי גם קידוש היום הוא  נר מדוע
 מעדני אשר תשע"ו ?פרסום הנס ]עדות על בריאת העולם[ 

 

 הלכות ברכות ההדלקה :

 

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

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

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

 קלא, עולמות   בירך על חנוכיה והתברר שלא היה בה שמן

 לה, עולמות   חנוכה בשליחות, מי מברך ?הדלקת נר 

 ג"הגר"א וייס, תשע   ב"תשע חנוכה, עוזר א"הגר   ברכת הרואה וברכת המדליק בחנוכה

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

 נר יששכר, תשע"ב    ה"הגר"א גניחובסקי, וישלח תשע   ברך על נרות ונשפך השמן

 שמעתתאה החדשה    האם פטר את 'שהחיינו' לחנוכי -ברך 'שהחיינו' בהדלקת נר חנוכה 

 ג"תשע חנוכה, עמיקתא

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו שהחיינו[

 

 

 

ות מאלצפיה ב

שיעורים על 

 חנוכה

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים
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 מעדני אשר תשע"ה אדם ששכח לברך בהדלקה, האם ברכות נר חנוכה מעכבות?

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

 

 הלל ועל הניסים :

 

 תשע"וטועמיה, האתרוג של חנוכה  

 עולמות, שסו'על הניסים'  

 ה"תשע חנוכה, גניחובסקי א"הגר   חיוב נשים בהלל בחנוכה

 ג"תשע חנוכה, ההיכל נוה   בחנוכההאם מי שיצא מוציא בהלל 

 ה"תשע מקץ, ההיכל נוה   בתפילה כדי להספיק ברכת כהנים 'על הניסים'לדלג 

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

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

 מעדני אשר תשע"ד ? טוב הרי מלחמה אינו דברעל המלחמות  [בעל הניסים]ך מהללים אי

 

 

 מנהגי חנוכה :

 

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

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

 ה"תשע חנוכה, החינוך יסודות   חנוכה בקהילות שונותמנהגי 

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

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

 ה"תשע חנוכה, יוסף אשכול   מנהג הנשים שלא להדליק

כאיל תערוג,      ה"תשע, תערוג כאיל   בהדלקת נרות חנוכהשליט"א הנהגות הגראי"ל שטיינמן 

 ו"תשע-ה"תשע-ד"תשע    ו"תשע

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

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

 ו"תשע

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

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

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

 המצוות בפרשה, תשע"זנידונים הלכתיים בהלכות חנוכה 

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

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

   ו"שמעתא עמיקתא, תשעהלכות מצויות לחנוכה   

 ד"תשע מקץ, עוזר א"הגר   הלל והודאה בחנוכה וגדריהם

 ג"תשע חנוכה, והוראה תורה   השמחה והמשתה בחנוכה

 

 

 

 

 

ות מאלצפיה ב

שיעורים על 

 חנוכה

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

או  ניתן להעביר

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

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

 ו"חנוכה תשע-מקץ   תשעוחנוכה -וישבקובץ גליונות מגדולי ישראל  

 ד"מעינות מהרצ"א, תשענר חנוכה מדרבנן או למעלה מכך  

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

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

 דברי הלכה, תשע"ז  זכוכית, נוסח הברכות[

 

 

 מוסר לחנוכה :

 

 שפת אמת, תרל"אלהרגיש הארת הנס גם בזמן הזה  

 שפת אמת, תרל"אנצחיותה של המנורה 

 ה"תשע חנוכה, החיזוק דרכי   בחנוכהעל זמירות  -להודות ולהלל 

 ה"תשע חנוכה, דעת פניני   מקור כוחם של החשמונאים מהידיעה שכל קיומנו הוא נס

 פניני דעת, תשע"זחנו באמצעות כח התפילה לבטל גזירות ולשנות לטובה מצבים של נצח וכב

 אשכול יוסף, תשע"ומדוע רק במצוות חנוכה כתב הרמב"ם שהיא מצוה חביבה עד מאוד? 

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

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

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

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

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

 קפהעולמות, השווה והשונה   -נס וטבע 

 ד"מעינות מהרצ"א, תשעסגולת ימי החנוכה   

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

 ו"מדי שבת בשבתו, תשעאז והיום   -נס חנוכה 

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

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

 חנוכה, תשע"זקונטרס "אז אגמור" בשיר מזמור חנוכת המזבח  )מבית 'אז נדברו'( 

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 

 לון מידי שבוע,להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת הע

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

ות מאלצפיה ב

ורים על שיע

 חנוכה

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים
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