
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'ג גיליון       
כסליו תש"פ י"ד  

 תש"פ



 

 הדלקת נר חנוכה בשמן שאסור בהנאה :5שאלה 
)סי' ל"ח( מביא משו"ת שער אפרים )הל' חנוכה סי' תרע"ג סק"א(  בבאר היטב

 , ולמרות שאסור בהנאה,ָחָלבשומן שהתבשל עם בשמותר להדליק נר חנוכה 
זאת הרי זה  בכלמהבשר וחלב,  נהנהוכעת בעת שמדליק את הנר הרי הוא 

 מותר, משום שהדלקת הנר היא מצוה, ומצוות לאו להנות ניתנו.

 אחרים. נרות קניית מעצמו שחוסךבכך שנהנה הוא  שברור למרות זאת

שהנאה כזו שחוסך לעצמו הוצאת ממון נחשבת להנאה לענין  מצאנוהנה ו
)יג.( לאסור בדברים שהם אסורים בהנאה, ממה שמבואר במסכת עבודה זרה 

סור להניח עטרה של פרחים בראשו ביום חגם של הגויים לכבוד העבודה שא
הנחה בתשלומי המיסים, לו עטרה על הראש היו עושים זרה, שמי שהניח 

והר"ן שם מפרש שההנחה בתשלומי המיסים, נחשבת להנאה, והוי הנאה 
 מעבודה זרה.

 קשה מה החילוק:וא"כ 

אין ונאה בדין בשר וחלב, אסר בהנבשומן ש נר חנוכהההיתר להדליק בין 
 ההדלקה נחשבת הנאה למרות שחוסך מלקנות שמן אחר.

על ראשו שעי"ז נהנה שעושים  עטרת פרחים של עבודה זרה חתהנאיסור לבין 
 לו הנחה בתשלומי המיסים.

 

 חנוכה בנר של חרס  ותהדלקת נר :6שאלה 
ת משמושי כותב לגבי אתרוג שמחמ)סוכה לו. ד"ה והנה(  בחידושי החתם סופר

אלא הידיים נהיה עליו כתמים ונקלף חלק מקליפתו העליונה, שאינו פסול, 
 'הדר', שכיון שכתמים אלו באו מחמת קיום המצוה, זה הודו והדרו.נשאר 

שנר של חרס שהדליק בו לילה אחת  )סי' תרע"ג סעי' ג'( וראה בשו"ע הל' חנוכה
 ות חדשים בכל לילה.נעשה ישן ואין מדליקין בו לילה אחרת אלא יקח נר

 מפני שנעשה מאוס והוי ביזוי מצוה. )סקכ"ט( וכתב המשנ"ב

 וקשה מה החילוק:

 שעלו בו כתמים מחמת קיום המצוה שאמרינן זה הודו והדרו. בין אתרוג

מחרס שלא אמרינן שזה כבוד המצוה, אלא חייב בכל לילה  לבין נר חנוכה
 להדליק בנרות חדשים.

 



 ב-יונות אגיל –שמות המשיבים 
 אדלר חיים

 איזנברג חיים שלום
 אלחדד משה
 אמיתי יונתן
 אפלבוים הלל

 ארונוף אליקים
 באלון מאיר
 בודנר יצחק
 בודנר יצחק
 ביכלר אלחנן
 ביסטריצר מאיר
 בירנבוים אהרן

 בן ציון שמעון
 בער יהודה
 בצלאל בנימין
 בקשי שלמה
 ברנשטיין מרדכי
 גוטהולד משה

 גולדברג ם צביאברה
 גולדברג משה
 גולובנציץ איציק
 גולובנציץ חיים

 גיס ידידיה
 גליס רפאל
 גלס מרדכי

 גרוניך צבי
 גרוסמן אליהו
 גרינבלט יהודה
 דומב יוסף

 דמבי גבריאל
מרדכי משה  הופמן 

 היינמן אברהם
 הימלפרב יהודה

 הימלפרב אברהם
 ווייס מנדי

 ווינבלט מרדכי
 וייס עיהעקיבא שמ

 וייס חיים יוסף
 וייס ישעיהו

 וילנר משה
 וינגוט יהודה
 ויסנשטרן אברהם
 זיאת מנחם

 זילברמן שמואל
 חדד נתנאל
 טורצ'ין יעקב
 יהודאי יהודה
 כהן ישראל
 כהן יצחק
 כהן טוביה
 כהן אלי
 כהנא חיים
 כתבי אליהו

ישראל יעקב  לובין 
 לוברט משה
 לוטקין יהושע
ואליה  לינוב 

 למברגר יחיאל פישל
 לסר אלחנן
 מאינץ יששכר

ישראל יאיר  מדר 
 מובשוביץ ישראל
 מזבו יונתן

 מחפוד ישראל
 מטה צבי

 מייערס נתנאל שמחה
 מייערס יחזקאל

בצלאל אורי  מילר 
 מינצער יעקב ישראל

 מנס חנניה
 מסאס ישראל מאיר

 מרקוביץ ישראל
 נאגר יעקב

 נאגר אברהם
סףיו  נוביק 

 נתנאל זכאי
 סומר אלי

 סומר שמואל

חיים משה טוב סימן   
 עלמאן מאיר
 פוקסברומר משה
 פינקלשטיין יהונתן
 פישמן זכריה
 פלייטו משה

 פפנהיים אלכסנדר
 פפר אורי

 פרי שמעון
 פריימן מנדל

 פריליך ישראל מאיר
 פרימן בנימין
 פרמד אפרים
 פרנקל יעקב

 צוויטר עקיבא צוויטר
 צייג רונן

 צפירה שלומי חי
 קאץ י

 קליין יונתן צבי
 קליין שמואל

 קלפהולץ נתן
 קסל יונה יוסף
 קרלינסקי שמשון
 קרלינסקי אשר
 ראטה משה
 רוזנפלד יהודה

אלחנן מאיר  רוזנפלד 
 רוזנקרנץ אליהו

 שוורץ אברהם
 שיטרית יעקב
 שיף מנחם
 שמואלזון יהודה
 שמעון בן ציון
 שפיגל עקיבא

 שפירא שמואל מאיר
 שפירא אברהם
 שרוגו אהרן
 ששון עזרא
 ששון דוד

 



 ב  זכו ב'שי כארד'-בהגרלה שנערכה מבין המשיבים על שאלות מגליונות א                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :ליחת תשובות באופנים דלהלןש

 

o יל מי \ 3992214-1532 –פקס  \ים נציג– a9922143@gmail.com  
o  שליחת טופס מיוחד( קופת חילוקא –נדרים פלוס( 

ומעוניין להצטרף לעניית תשובות דרך מערכת זו, נא  למי שאין חשבון בנדרים פלוס
                                   וטלפון ליצירת קשר,  ,תעודת זהות מספר ,שם משפחהשם פרטי,  בקול ברורלהשאיר 

שעות יש  34)תא קולי(, לאחר  3שלוחה מס'  #0443 מוסד מס' 30-98037:7בטלפון 
 ספרות אחרונות של מספר הטלפון. 4להכנס עם מספר תעודת זהות, והסיסמא 

 

  מספר  \ טלפון \כולל  \שיעור -ישיבה \משפחה  \פרטים אלו: שם  –יש לצרף לתשובה
 .השאלה

 יש לכתוב בכתב ברור וקריא, תשובות שימסרו בכתב לא  -יד  תשובות שנמסרות בכתב
 ברור וקריא לא יכנסו להגרלה.

 מומלץ להביא מקורות לתשובות, לכתוב תשובות באופן קצר ותמציתי להשתדל. 
 

 

  גיליון ד' יצא אי"ה בג' טבת – כ"ח כסליו ניתן לשלוח תשובות עד'( )גיליון גזה לגיליון 
 ד תערך אי"ה בי"ט טבת-ההגרלה בין המשיבים על גיליון ג 
 להגרלה לכניסה אחת זכות יש תשובה עניית כל על 
 כארד-שי" כרטיסי על תערך ההגרלה": 
 4 בין נוספת והגרלה  ₪ 73 – של פרסים 03   ₪ 033 –  של פרסים  4  ₪ 033 –  של פרסים 

 המשיבים. כל
 קונטרס עם השאלות והתשובות הנבחרות. יצא לאורי"ה לקראת סוף זמן קיץ א 

300 
 

 כולל עטרת שלמה רמה ג' שליט"א גוטהולד משה הרב
 תורהאור  נ"י מזבו יונתן הבחור 300
 ברכת שמואל נ"י פוקסבורמר משה הבחור 300
 מתיבתא נ"י סומר אלי הבחור  300
 כולל מיר שליט"א גולדברג משה הרב 100
 תורת חיים נ"י מטה צבי הבחור 100
 תורת חיים נ"י הופמן משה מרדכי הבחור 100
 תורת חיים נ"י ברנשטיין מרדכי הבחור 100
 כולל עטרת שלמה שליט"א גרינבלט יהודה הרב 50
 מתיבתא נ"י ווינבלט מרדכי הבחור 50
 תפארת התורה נ"י כהנא חיים הבחור 50
נתנאל  הבחור 50

 שמחה
 ברכת שמואל נ"י מייערס

 ברכת שמואל נ"י מרקוביץ ישראל הבחור 50
 רמה ג' כולל עטרת שלמה שליט"א קליין שמואל הרב 50
 כולל אוהל יוסף שליט"א ראטה משה הרב 50
יעקב  הרב 50

 ישראל
 כולל סלבדוקה שליט"א לובין

 באר התורה נ"י שיטרית יעקב הבחור 50
 אור תורה נ"י אדלר חיים הבחור 50
 קנין דעת נ"י וייס ישעיהו הבחור 50
 כולל יששכר באהלך שליט"א צפירה שלמה הרב 05

 כולל שיח יצחק שליט"א כהן טוביה הרב כרטיס ספר

mailto:a9922143@gmail.com

