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 חנוכה הלכות -משנה ברורה   –שאלות  מנחות 

 : סימן תר"ע

 . מה אסור בכל שמונת ימי החנוכה  ?)סע' א' (1
______________________________________________________________________ 

 . מהו המנהג המיוחד לנשים ? מהו הטעם לכך ? )סע' א' , סק' ג' (2
____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
ל בענין זה בין חנוכה לפורים  ?)סע' ב' , סק' ו' . האם יש מצוה לקיים סעודות בימי החנוכה  ?מדוע יש הבד3
) 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 . מה מוסיף הרמ"א בענין זה  ? מהו הטעם שימים אלו יחשבו בכל זאת ימים טובים ?)סק' ז' (4

____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 ות החנוכה לסעודת מצוה  ? )סק' ט' (. כיצד ניתן להפוך את סעוד5
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 ם למנהג לאכול מאכלי חלב בחנוכה  ? )סק' י' (. מהו הטע6

____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 סימן תרעא'  :

 . מהו שכרו של הזהיר בהדלקת נר חנוכה  ? )סק' א' (7
______________________________________________________________________ 

 .כמה חנוכיות יש להדליק  בבית שיש בו מספר אנשים בוגרים  :8
 לדעת השו"ע  :___________________________________________________________

 _________________לדעת הרמ"א :__________________________________________
 . מהו הדין במקרה בו יש לאדם די שמן לקיים בעצמו את  הדלקת "המהדרין מן המהדרין" ,9

 ולחברו אין כלל שמן להדלקת נרות  ?מהו הטעם לכך  ? )סק' ו'(
____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
נר אחד בכל לילה , או להדליק בכל יום כמנהג  –. מהו הדין אם יש לאדם  אפשרות להדליק נרות בשמן 10

 המהדרין מן המהדרין בנרות שעוה )סק' ז'(
____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 . כיצד ינהג בלילה הראשון  במקרה זה  ? מהו הטעם לכך ? )עיין בשער הציון אות ח' (11

____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 . מהו נר שיש לו שני פיות ?)סע' ג' (12
______________________________________________________________________ 

 . מהו החידוש בכך שיוצאים ידי חובה בנר זה ?)סק' יא' (13
____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 . האם ניתן לצאת ידי חובה לדברי הרמ"א לעיל בנר של שני פיות ? מהו הדין בחנוכיה ? )סק' יב'(14
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
 
 . מיקום החנוכיה  :15

 מהם ארבעת המקומות בהם יש להניח חנוכיה  המוזכרים בדברי השו"ע )סע' ה' (
 א.____________________________________________________________________
 ב.____________________________________________________________________
 ג.____________________________________________________________________
 ד.____________________________________________________________________

 
 )סע' ו' ( :. גובה החנוכיה16

 א. מהו הגובה הנמוך ביותר שניתן להניח את החנוכיה ? ______________________________
 מהו הטעם לכך  ?_________________________________________________________

 מהו הגובה המשובח ביותר ? _______________________________________________ ב.
 מהו הטעם לדעה זו  ?______________________________________________________
 ג. מהו הגובה המקסימלי להנחת החנוכיה  ?_______________________________________

 מקום גבוה יותר  ?)סק' כח'(מהו הטעם לכך שלא ניתן להניחה ב
______________________________________________________________________ 

 . היכן הוא המקום הראוי להניח את החנוכיה ? מהו הטעם לכך ? )סע' ז' סק' לג' (17
____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 . היכן מניחים את החנוכיה בבית הכנסת  ? מהו הטעם לכך ? 18

______________________________________________________________________ 
 . האם ההדלקה בבית הכנסת היא דין או מנהג ? הוכח .19

______________________________________________________________________ 
 . כיצד ינהג מי שהדליק נרות בבית הכנסת בהדלקת נרות ביתו ? )סק' מה' (20

____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 . מהו הזמן בו מדליקים בבית הכנסת  ? מהו הטעם לכך  ?)סק' מו'(21
____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 יתו ?מהו טעם לכך  ?)סע' ח' (. כיצד נוהג מי שיש לו פתח בכל אחד מצידי ב22

____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 . מהו הדין בימינו , ומדוע נשתנה הדין  ?) עיין ברמ"א ( 23
____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

 מתוך "פניני הלכה " לרב אליעזר מלמד שליט"א  : האם מברכים על הדלקת נרות בכינוסים?
לדעת רבים מרבני דורנו אין לברך על הדלקת נרות במסיבות אלו, מפני שרק בבית הכנסת נהגו להדליק נרות בברכה, אבל אין "

בידינו כוח לחדש מנהגים במקומות אחרים, והמברך על ההדלקה במקומות אחרים מברך ברכה לבטלה. ויתכן שטעם המנהג 

נהגו להדליק בו נרות זכר למנורה שהדליקו במקדש, אבל במקומות אחרים להדליק בבית הכנסת מפני שהוא מקדש מעט, ולכן 

 אין מקום להדליק בברכה. 

אולם לדעת כמה פוסקים מותר להדליק נרות בברכה בכל מקום של התאספות ציבורית, מפני שטעם המנהג להדליק בבית 

בברכה בכל מקום שיש בו התאספות ציבורית. הכנסת הוא כדי לפרסם את הנס, ועל כן על פי אותו המנהג יש להדליק נרות 
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ויותר טוב שישתדלו להתפלל שם מנחה ומעריב, או אפילו רק מעריב, ואז אותו מקום יחשב כבית כנסת, וממילא יוכלו להדליק בו 

 בברכה כמנהג. 

למעשה, הרוצה לסמוך על הסוברים שאפשר להדליק בברכה רשאי. ואם יש באותה התאספות גם אנשים חילונים שאולי לא 

 הדליקו נרות בביתם, ישנה חשיבות מרובה להדליק שם נרות בברכה, מפני שרק אם ידליקו נרות 

את המצווה. ואם אפשר, עדיף לכבד אדם שאינו יעמדו כולם לשמיעת הברכות ויתפרסם הנס לעיניהם וילמדו כיצד לקיים רכה בב 

 1רגיל במצוות, שיברך וידליק, ועל ידי כך יתקשר לאמונה, לתורה ולמצוות.

 

                                                 
  


