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 חנוכה הלכות -משנה ברורה   –שאלות  מנחות 

 סימן תרע"ב  :
 . זמן הדלקת נרות חנוכה  :1

 מהו זמן הדלקת הנרות על פי לשון השו"ע  ?____________________________________________
 מהם שני ההסברים המופיעים במשנ"ב  לזמן זה  ? )סק' א' (:

 א.__________________________________________________________________________
 ב.__________________________________________________________________________

 ______________________________________________________מתי הוא זמן ההדלקה בע"ש ? 
 על מה יש להקפיד ?______________________________________________________________

 . מתי הוא הזמן  המוקדם ביותר בו ניתן להדליק את הנרות בשעת הדחק ?2
____________________________________________________________________________ 

 . סע' ב' :3
 בשו"ע מוזכרים מספר זמנים של הדלקת נרות במצב בו לא הדליק בזמן צאת הכוכבים  :

 א. הזמן הראשון הוא: ____________________________________________________________
 :________________________________________________________ב. ואם לא הספיק בזמן זה 

 ג. והזמן האפשרי האחרון הוא :______________________________________________________
 ד. מאימתי לא ניתן להדליק עוד ? ____________________________________________________

 נו ? מהי הסיבה לכך ? )רמ"א(. מהו השינוי שחל בהלכה זו בימי4
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 . מה יעשה מי שהגיע לביתו ובני ביתו ישנים ?)סק' יא' (5
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 סימן תרע"ג  :

 . מהם השמנים בהם ניתן להדליק נרות חנוכה  ? )סע' א'(6
____________________________________________________________________________ 

 . האם דין זה  תקף גם  בהדלקת נרות בע"ש ?7
____________________________________________________________________________ 

 . מהו ההבדל בדין זה בין נרות שבת לנרות חנוכה ? מהי סיבת ההבדל ?8
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 _____. ובכל זאת , מהו השמן המועדף ? )רמ"א(_________________________________________9
 .מהו ההבדל שבין השמש לשאר הנרות  בהדלקה בע"ש ? מהו הטעם לכך ? )סק' ג' (10

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 נוכה בגאז או בחשמל ? האם מותר להדליק נרות ח

 

 

 

 

 

 

 

 

  לח סימן ד חלק דעת יחווה ת"שו
 

 בחנוכיה חנוכה נרות הדלקת מצות חובת ידי יוצאים שאין לומר נכון טעם שיש, להיאמר ניתנה האמת אולם
, בשמן הוא, המקדש בית במנורת שהתרחש והנס, פתילה ולא שמן לא חשמלית בחנוכיה שאין מפני והוא, חשמלית

 את להזכיר כדי חנוכה נרות בהדלקת והמצוה, ימים שמונה והדליק נס בו ונעשה, אחד יום אלא להדליק בו היה שלא
 רבינו כתב בזה וכיוצא. ניסא לפרסומי זכר בזה אין, כלל שמן שם שאין חשמלית בחנוכיה אבל, כבר שהתרחש הנס

 שהם לפי, חנוכה נרות של לאורם להשתמש שאסור שהטעם( א"ע ב"כ דף, דשבת' ב בפרק) המאור בעל הלוי זרחיה
 והדליק נס בו ונעשה בלבד אחד לילה אלא להדליק כדי בשמן היה שלא ,המקדש בית במנורת שנעשה לנס זכר

 וכיוצא. המקדש בית במנורת כמו, מצוה של תשמיש אפילו חנוכה בנרות להשתמש לאסור יש ולפיכך. לילות שמונה
 ולא שמן לא בה אין שהרי, המקדש בית למנורת דמיון לה שאין חשמל מנורת כן ואם. שם ן"והר א"הרשב כתבו בזה

 . חנוכה נרות הדלקת חובת ידי בה יוצאים אין, פתילה
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 .מה נאסר לעשות לאור הנרות ? )סע' א' ( ___________________________________________11
 כה' (.מה פרושו של המושג "הדלקה עושה מצוה" )סק' 12

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 . מה פרושו של המושג "כבתה אין זקוק לה "?13
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 . אדם שנכבו נרותיו בע"ש , מה יעשה ? )סק' כז(14

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 סימן תרע"ה :
 . מהו פרוש הביטוי "הדלקה עושה מצוה" ? 15

____________________________________________________________________________ 
 . מאימתי ניתן להזיז את החנוכיה ממקומה ? )סק' ו'(16

____________________________________________________________________________ 
 .מהי הנפקא מינה לדין  של הדלקה עושה מצוה ? )סע' ב'( 17

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 . מדוע חייבת האשה בהדלקת נרות ?18
____________________________________________________________________________ 

 . האם האיש יכול למנות את האשה  להדליק נרות ? ) סק' ט'(19
____________________________________________________________________________ 

 צריכות להדליק בבית בו נמצא בעלה ? מדוע ? )סק' ט'( נשיםה. האם  20
____________________________________________________________________________ 

 . כיצד ינהג סומא לענין הדלקת נרות ?)סק' ט'(21
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 
 . עיין בבאור הלכה ד"ה אשה מדלקת : 22

 האם אשה יכולה להוציא את בעלה ידי חובה  ?
____________________________________________________________________________ 

 מרא ?מהי ההמלצה על פי דברי הג
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 . מאיזה גיל ידליקו הילדים ?)רמ"א(23

____________________________________________________________________________ 
 . כמה נרות צריך להדליק  הקטן ? )סק' יד'(24

____________________________________________________________________________ 
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 סימן תרע"ו :
 . שלושת הברכות  בלילה הראשון : 1

 ג._______________________א.___________________________, ב.____________________ 
 . מהו נוסח הברכה הראשונה  לפי השו"ע :_____________________________________________2
 מהו נוסח הברכה  לדעת המשנה ברורה )סק' א' (:________________________________________ 
 . מהן הברכות בשאר בימים :3

____________________________________________________________________________ 
 . מדוע מברכים על הניסים בכל שמונת הימים ? )סק' ג' (4

____________________________________________________________________________ 
 ציין שני מצבים : )סק' ד' (. אדם שלא ברך על הנרות קדם ההדלקה , כיצד ינהג ? 5

 א.__________________________________________________________________________
 ב.__________________________________________________________________________

 . כיצד ינהג מי שלא יכול להדליק נרות חנוכה ? )סע' ג' (6
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 . מתי מתחילין לומר את "הנרות הללו" )סק' ח'(7

____________________________________________________________________________ 
 .מהו הרמז שיש במזמור "הנרות הללו" ? )סק' ח' (8

____________________________________________________________________________ 
 . ביום השלישי להדלקת הנרות  : מהו הנר הראשון שידליק ? לאיזה כיוון עליו להדליק ?)סע' ה' (9

 לדעת השו"ע  :
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 . עיין בדברי המשנ"ב בסק' ט' :10

 עיין בדבריו בדברי היש אומרים :
 מהיכן יתחיל את הדלקת הנרות ? -אם הנרות מונחים בסמוך לפתח מצד ימין  

____________________________________________________________________________ 
 מהיכן יתחיל את הדלקת הנרות  ? –אם החנוכיה מונחת מצד שמאל 

____________________________________________________________________________ 
 לכך  ?  ) סק' יא' (. היכן כדאי שיעמוד מדליק  הנר  ? מהי הסיבה 11

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 סימן תרע"ז  :
 עליו בביתו  ? )סע' א' (. כיצד ינהג אדם המתארח בימי החנוכה בבית אחרים , ואין מי שידליק 12

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 יש פתח כניסה ויציאה לעצמו ? )סע' א' ( אורח. מהו הדין אם ל13
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 . מה עושים עם השמן  שנותר מן נרות החנוכה  ולא נשרף ? )סע' ד' (14

____________________________________________________________________________ 
 . מהי הסיבה לדין זה ?15

____________________________________________________________________________ 
 

 


