
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חידות לחנוכה
 תשובות 3ת לכל שאלה מופיעו

 את התשובה הנכונה עליכם לסמן

 מופיעים בסוף הקובץכונות מספרי התשובות הנ



 

 3תשובה  2תשובה  1תשובה   

באיזו תקופה בעם ישראל  1
בתקופה שבין ביהמ"ק   בזמן בית המקדש השני  בזמן בית המקדש הראשון  היה נס חנוכה? 

 הראשון וביהמ"ק השני 

מדוע נקרא חנוכה בשם  2
 זה?

ת ח' נרות והלכה כי זה ר"
 כבית הלל 

כי היוונים רצו למנוע חינוך  
 ילדי ישראל 

ם כה' בכסלו חנו  ביוכי 
 מאויביהם 

מה דין הספד ותענית   3
 בימי החנוכה? 

אסורים בהספד ובתענית  
)חוץ מהספד לחכם 

 בפניו( 

אסורים בהספד ומותרים 
 בתענית 

אסורים בתענית ומותרים 
 בהספד

החנוכה מותרים  האם ימי  4
מותרים במלאכה רק   אסורים במלאכה  במלאכה? 

 מעלות השחר 

שים  מותרים במלאכה, והנ 
מלאכה   נהגו שלא לעשות

 בעוד שהנרות דולקות 

5 
במקום שנהגו הנשים  
להחמיר ולא לעשות  

מלאכה כל היום, כיצד 
 ינהגו? 

כל אחד יעשה כמנהג  יעשו כמנהג המקום 
 יש למחות בידם אבותיו 

6 
ודות חנוכה בזמן  האם סע

הדלקת נרות נחשבות  
 לסעודת מצוה? 

לא, סעודת מצוה יש רק  
 בסעודת פורים 

, אם אומרים שירות ןכ
 ותשבחות בסעודה.

כן, רק אם אוכלים מאכלי  
 גבינה.

7 
חרש שאינו שומע אבל 
מדבר האם חייב בנר  

 חנוכה? 
פטור, רק אם הוא חרש   פטור מנרות חנוכה

 מלידה 
כפקח לכל דבר נחשב 

 וחייב בנרות חנוכה

האם אבלות נוהגת  8
רק בשלשת הימים   לא  כן בחנוכה? 

 ת הראשונים של האבלו

מה דין עני המתפרנס מן  9
 הצדקה לגבי נר חנוכה? 

חייב להשיג נרות ולהדליק  
כל יום את הנרות  

 שמדליקים באותו יום

נרות  8להשיג לפחות חייב 
ולהדליק בכל יום לפחות  

 נר אחד

פטור מנר חנוכה ויצא  
 מאחר 

נרות   9מה דין מי שיש לו  10
 לכל ימי החנוכה? 

ידליק ביום הראשון נר 
 ידליק כל הימים נר אחד  יום השני שני נרות אחד וב

ידליק כל הימים נר אחד 
וביום השמיני ידליק שני 

 נרות 

נרות  10מי שיש לו מה דין  11
 לכל ימי החנוכה? 

ידליק ביום הראשון נר 
אחד ביום השני שני נרות  
וגם ביום השלישי ידליק  

 שני נרות 

ידליק ביום הראשון נר 
אחד ביום השני שני נרות  

יום השלישי יחזור  וב
 להדליק נר אחד 

 ידליק בכל הימים נר אחד 

12 
מה יעשה מי שיש לו שמן  
 בצמצום לכל ימי החנוכה
ולחברו אין כלל שמן לנר  

 חנוכה? 

יתן לחברו וידליק נר אחד  
 בכל יום

לא יתן לחברו כדי שיוכל  
 הוא להדר במצווה 

אם הוא מבני ביתו או 
סמוך על שולחנו לא יתן לו 

ק בעצמו, ואם  אלא ידלי
 הוא לא מבני ביתו יתן לו 

אם מחירו של השמן יקר   13
ואם ידליק בשמן לא יוכל 

ידליק בכל אופן בשמן נר  
 אחד לכל יום 

ידליק בנרות שעווה כדי  
שיוכל להדליק את מספר  

 הנרות הראוי בכל יום 

יסובב על הפתחים כדי  
 כל הימים להשיג שמן ל



 

נין  להדליק כל יום כמ
 הנרות הראוי, מה יעשה? 

כמה חנוכיות צריך  14
 להדליק בכל בית? 

חנוכיה אחת אפילו רבים  
 בני הבית 

כל אחד מבני הבית ידליק  
 חוץ מאשתו שהיא כגופו( )

מחלוקת שו"ע ורמ"א.  
לשו"ע ידליק רק חנוכיה  
אחת ולרמ"א כל אחד  

 מבני הבית 

15 
  -נר שיש לו שתי פיות 

האם מותר להשתמש בו 
 נרות?  2עבור 

אסורים בהספד ומותרים  מותר 
 מותר רק ביום השני  בתענית 

16 
קערה שמן, הקיפה  מילא 

 כפה עליה כליפתילות, 
והדליק את הפתילות. מה  

 הדין ? 

לא נחשב אפילו נר אחד 
 כי זה נראה כמדורה 

כל הפתילות יחד נחשבות  
 לנר אחד 

כל פתילה נחשבת לנר  
אחד ובתנאי שכפה את 

 הכלי קודם 

17 
הקיפה   מילא קערה שמן,

ולא כפה עליה   פתילות,
והדליק את הפתילות.   כלי

 הדין ? מה 

כל הפתילות יחד נחשבות  
 לנר אחד 

לא נחשב אפילו נר אחד 
 כי זה נראה כמדורה 

כל פתילה נחשבת לנר  
 אחד 

מה הגובה בו יש להניח  18
 את החנוכיה? 

מעל עשרה טפחים ועד 
 גובה עשרים אמה 

מעל טפח ומצוה להניחו  
 אמה 20עד 

ל שלשה טפחים ומצוה עמ
להניחו מתחת לעשרה 

 טפחים

19 
מה הדין אם הניח את 
החנוכיה מתחת לגובה  

 שלשה טפחים? 
 לא יצא  יצא בדיעבד

מחלוקת המחבר והרמ"א  
למחבר לא יצא ולרמ"א 

 יצא 

כאשר מניח את החנוכיה  20
 בפתח, היכן יניחנה? 

תמיד יניח בטפח הסמוך  
 לפתח מימין 

יח  אם יש מזוזה בפתח, ינ 
בטפח הסמוך לפתח  

שמאל, ואם אין מזוזה, מ
פח הסמוך לפתח  יניח בט

 מימין 

תמיד יניח בטפח הסמוך  
 לפתח משמאל 

היכן יניחו את החנוכיה   21
 בבית הכנסת? 

בצד מזרח ליד ארון 
 בצד צפון  בצד דרום  הקודש 

22 
מי שהדליק את הנרות 
בבית הכנסת האם יכול  
 לחזור ולברך שוב בביתו? 

 שוב יכול לברך 
לא יכול לברך שוב ויבקש 

ממישהו אחר שיוציאו 
 ברכות ב

רק אם עברה חצי שעה  
 יכול לברך שוב בביתו 

23 
אדם שיודע שיהיה טרוד  

בזמן הדלקת נרות חנוכה, 
 מתי ידליק? 

יכול להדליק מפלג  
 המנחה אך לא יברך

להדליק מפלג  יכול 
המנחה ויתן בה שמן  

שיספיק עד שתכלה רגל  
 רך מן השוק ויכול לב 

יכול להדליק חצי שעה 
 קודם השקיעה 

24 
אדם שהדליק בפלג 

המנחה ונתן שמן  
שמספיק רק לחצי שעה  
 כמו בכל יום, מה יעשה? 

יוסיף שמן כשיעור וידליק  
 אך לא יברך שוב 

יוסיף שמן כשיעור וידליק  
 דיעבדיצא ב ויברך שוב

25 
מי שבירך בלילה השני  

והדליק רק נר אחד ואח"כ 
 מה יעשה?  השיג נר נוסף,

ידליק את הנר השני ללא  
 ברכה

ידליק את הנר השני עם 
 ברכה

יכבה את הנר הראשון  
 וידליק את שניהם בברכה



 

26 
אם שכח או הזיד  בדיעבד 

ולא הדליק בזמן עד מתי  
 יכול להדליק? 

עד השקיעה שלמחרת,  עד עלות השחר  עד חצות הלילה 
 רק ידליק ללא ברכה 

הגיע זמן צאת הכוכבים  27
 יין לא הדליק? ועד

יתפלל קודם ערבית  
 ואח"כ ידליק 

ידליק ואח"כ יתפלל  
 תפילת ערבית 

בלא ברכה יתפלל  ידליק 
ערבית ואח"כ יברך על  

 הנרות 

28 
נתן שמן המספיק ליותר  
מחצי שעה, האם לאחר 

חצי שעה יכול לכבות את  
 הנר? 

לא יכול לכבות, אלא אם 
כן התנה שמקצה שמן רק  

 לחצי שעה 

ילה כדאי  יכול, אך לכתח
ה שמקצה שמן רק  שיתנ

 לחצי שעה 

יכול לכבות רק אם חסר לו  
 שמן לימים הבאים 

29 
אדם שלא הדליק כלל  

באחד מלילות החנוכה,  
כיצד ינהג בלילות שלאחר 

 מכן? 

ידליק כרגיל כמו שאר בני 
 אדם

ידליק בלילה שלאחר מכן  
את מספר הנרות שהיה 
צריך להדליק ביום שלא  

 הדליק. 

שלאחר מכן   ידליק בימים
 בלי ברכה

אלו שמנים כשרים לנר   30
דולקים  רק סוגי שמן ה רק שמן זית זך. חנוכה? 

 כל סוגי השמנים כשרים. יפה. 

מצוה מן המובחר להדליק   31
 נרות חנוכה.....

בשמן זית זך שהנס נעשה  
ביום הראשון בשמן זית   בנרות שעוה שאורן צלול  ע"י שמן 

 ובשאר ימים בנרות שעוה 

32 

חנוכה, האם  בתבש
חייבים להדליק דווקא 
בשמן המותר להדלקה 
לנרות שבת? )במקרה  

ששם שמן רק כשיעור חצי  
 שעה(

חייבים להדליק רק בשמן  
 המותר להדלקה בשבת 

יכול להדליק בכל סוגי 
השמנים כמו בשאר ימי  

 חנוכה 

את הנרות יכול להדליק  
בכל סוגי השמנים, ורק  
את השמש יש להדליק 

קת נר הדל בשמן המותר ל
 שבת.

33 
הדליק נר חנוכה במקום 

ולאחר כמה   שאין רוח
דקות כבה הנר. האם יצא 

 ידי חובה? 

לא יצא ידי חובה וחייב 
 להדליק מחדש בברכה 

יצא ידי חובה ואינו חייב  
להדליק שוב. רק ראוי 

 להחמיר 

לא יצא ידי חובה וחייב 
להדליק שוב אך ללא  

 ברכה

34 
הדליק נר חנוכה במקום 

וכבה הנר.   רוחו שיש ב
 האם יצא ידי חובה? 

לא יצא ידי חובה וצריך  
 להדליק שוב אך לא יברך 

לא יצא ידי חובה לכן צריך 
 להדליק ולברך שוב 

יצא ידי חובה ולא צריך  
 להדליק שוב 

35 
שמדליקין בהם הפתילות 

נר חנוכה, האם חייב  
 להחליפם כל יום? 

 תלוי לפי מנהג המקום  לא  כן

יק נר  האם מותר להדל  36
 מחלוקת  אסור  מותר  נר אחר? חנוכה מ

37 
אדם שהדליק בערב שבת  
נר חנוכה,  ונשאר לו עדיין 
 דולק במוצ"ש, מה יעשה? 

יכבה וידליק שוב עם   יכבה וידליק בלי ברכה 
 להדליק שוב.אינו צריך  ברכה

38 
הדליק הנרות בפנים  

והוציאם מיד לחוץ. האם  
 יצא? 

אם הוציאם מיד יצא, ואם  לא יצא  יצא 
 לאו לא יצא 



 

39 
שם שמן בשיעור מועט, 

הדליק ואח"כ הוסיף שמן  
כשיעור שידלק חצי שעה. 

 מה הדין? 

יכבה וידליק שוב עם   יצא 
 ברכה

יכבה וידליק שוב בלי  
 ברכה

40 
שאביהם בחו"ל  משפחה 

בחנוכה ובבית יש רק 
 ילדים קטנים, מי ידליק? 

 ידליק הקטן  בלי ברכה  האשה תדליק האשה תדליק בברכה 

41 
גר שמדליק נר חנוכה 

כיצד יאמר בנוסח הברכה 
 השניה? 

 שעשה ניסים לישראל  שעשה ניסים לאבותיכם שעשה ניסים לאבותינו 

42 
מי ששכח לברך שהחיינו 

בלילה הראשון, מה  
 עשה? י

אם הנרות עדיין דולקים 
 יברך באותו יום 

יברך בלילה השני, או 
 יברך יותר שהחיינו  לא בלילה אחר כשיזכור 

43 
הדליק הנרות ושכח לברך 

ונזכר קודם שסיים 
להדליק את כל הנרות. 

 מה יעשה? 

יברך רק שעשה ניסים   יברך את כל הברכות 
 לא יברך כלל  ושהחיינו 

44 
הנרות ונזכר שלא הדליק 

בירך לאחר שסיים 
להדליק את כל הנרות. 

 מה יעשה? 

יברך רק שעשה ניסים   לא יברך כלל 
 יברך את כל הברכות  ינו ושהחי

45 

מי שלא הדליק וגם אינו  
עתיד להדליק וגם אין 

מדליקים עליו בביתו, מה  
יעשה כשיראה נר חנוכה, 

 האם יברך? 

יברך 'שעשה ניסים' 
 לא יברך כלל  'שעשה ניסים'  יברך רק ו'שהחיינו'

שסיימו כל בני   לאחר לאחר שהדליק נר אחד לפני שמדליק את הנרות  מתי יאמר "הנרות הללו"?  46
 הבית להדליק 

מאיזה צד יתחיל להדליק   47
ימיני יתחיל מימין ואיטר   מימין לשמאל  משמאל לימין  את הנרות? 

 יתחיל משמאל 

48 
המשתתף עם אכסנאי 

בעל הבית בהדלקה, כמה  
צריך לתת לבעל הבית 
 בשביל להשתתף עמו? 

ישלם חצי משווי השמן או  מספיק שיתן פרוטה 
 הנרות 

השווי של הנר ישלם את 
 או השמן של נר אחד

49 
מאיזה טעם אכסנאי שיש  

לו פתח פתוח לעצמו  
 צריך להדליק שם? 

מכיוון ששם הוא ישן וזה 
 עיקר מגוריו 

לו רשות בפני  משום שיש 
 מפני החשד  עצמה עבורו 

אכסנאי המדליק לעצמו  50
 האם צריך לברך? 

יברך רק אם הוא יודע  
 תמיד לא יברך  יברך תמיד  שאין מדליקין עליו בביתו 

51 
קטן שהגיע לחינוך ויש לו  

בית בפני עצמו, האם  
 צריך להדליק? 

תלוי במחלוקת השו"ע  
 להדליק לא צריך  צריך להדליק  והרמ"א 



 

52 
האם מותר להשתמש עם 

שמן שנשאר בנר  
 להדלקת היום שלאחריו? 

מותר רק אם התנה  אסור  מותר 
 מראש 

53 
מה צריך לעשות עם  
 השמן שנותר לאחר

 הדלקת היום השמיני? 
להשתמש בו להדלקת   לשומרו לשנה הבאה 

 לשורפו במדורה נרות שבת 

54 
מי שאין ידו משגת לקנות  

בת, גם נר חנוכה וגם נר ש
 מה יעשה? 

אם זה בלילה הראשון  ידליק נר שבת  ידליק נר חנוכה 
 ידליק נר חנוכה 

55 
יש לו בשביל נר שבת ואין  
לו גם בשביל נרות חנוכה 

 ין לקידוש מה יקנה? וגם לי
אחד לחנוכה, יקנה נר  יקנה נרות חנוכה יקנה יין לקידוש 

 ובנותר יקנה יין לקידוש 

56 
יש לו כסף לקנות או נר  

חנוכה או נר הבדלה, מה 
 יקנה? 

 מחלוקת האחרונים  יקנה נר חנוכה יקנה נר הבדלה

בערב שבת מה מדליקים  57
 מחלוקת האחרונים  נר חנוכה נר של שבת  קודם? 

58 
אשה המדלקת בעצמה  

והדליקה קודם נרות 
ליק שבת, האם יכולה להד

 נר חנוכה? 

תגיד לאחר שידליק   יכולה להדליק 
 תדליק בלי ברכה  עבורה 

59 

אשה המדלקת בעצמה  
והדליקה קודם נרות 
שבת, ואחר מדליק 
עבורה, מי יברך את  

 הברכות? 

 האשה תברך  המדליק יברך 
יברך ברכה  המדליק 

תברך  ראשונה, והאשה
 שעשה ניסים ושהחיינו 

מתי הוא זמן הדלקת נרות   60
 לאחר פלג המנחה  משעה עשירית  משעה לאחר חצות היום  חנוכה בערב שבת? 

כמה שמן צריך ליתן בנר   61
 חנוכה בערב שבת? 

כדי שידלק חצי שעה 
 מההדלקה 

כדי שידלק חצי שעה 
 לאחר צאת הכוככבים

שיגמור  כדי שידלק עד 
 סעודתו 

62 
צריך בליל שבת  מדוע 

לשים משהו בין הנרות 
 לפתח? 

כדי שלא יהא נראה  
 שאוכל לאור הנרות 

מפני הרוח שהנרות לא  
 יכבו כשפותח הדלת 

מפני הסכנה שלא תהא  
 דליקה 

63 
בביתו מה יעשה במוצ"ש 

קודם, הדלקת נר חנוכה 
 או הבדלה? 

 מחלוקת הראשונים  הבדלה נר חנוכה

64 
אדם שהדליק נר חנוכה 

ה, האם יכול  קודם הבדל
לברך על נר חנוכה "בורא  

 מאורי האש" 

 מחלוקת  לא  כן



 

  

65 
אדם שהדליק נר חנוכה 
קודם הבדלה, האם יכול  

לברך על נר חנוכה "בורא  
 מאורי האש" 

 וקת מחל  לא  כן

שכח לומר על הניסים  66
 בברכת המזון, מה הדין? 

אם סיים את הברכה אינו  
 חוזר 

אם נזכר קודם שסיים  
ור ל"על ברכת המזון יחז 
 הניסים" 

רק בשבת יחזור כיון 
שהסעודה בשבת היא 

 חיוב 

האם מזכירים את חנוכה   67
 לא  כן בברכת מעין שלש? 

חודש מכיון  רק בראש 
שכבר מזכיר של ראש  

 חודש 

68 
סיים תפילת שמונה  

עשרה ונזכר שלא אמר על 
 הניסים. מה יעשה? 

 יחזור ויתפלל שנית  לא יחזור 
אם עדיין לא עקר רגליו  

חזור ל"מודים" ויאמר על  י
 הניסים 

האם מזכירים על הניסים   69
 לא מזכירים מזכירים  גם בתפילת מוסף? 

רק בתפילת מוסף של  
אך לא במוסף של   שבת

 ראש חודש 

האם גומרים את ההלל   70
כן, בכל ימי החנוכה  לא. אומרים רק חצי הלל  בחנוכה? 

 גומרים את ההלל 
כן, חוץ מראש חודש שאז 

 חצי הלל אומרים רק 

האם אומרים תחנון  71
 ולמנצח בחנוכה? 

אומרים למנצח אך אין  
אומרים למנצח ולא  לא  אומרים למנצח ותחנון  אומרים תחנון 

 אומרים תחנון 

האם אבל יכול להתפלל   72
 לפני העמוד בחנוכה? 

יכול להתפלל לפני העמוד 
 רק לא יאמר הלל 

לא יתפלל כלל לפני  
 העמוד 

לא יתפלל שחרית אך  
 ית יכול להתפלל ערב

כמה קרואים עולים לתורה  73
 חמשה  ארבעה  שלושה  בימי החנוכה? 

מדוע קוראים בחנוכה   74
 הנשיאים?  בפרשת

משום שהנשיאים נפטרו 
 בחנוכה 

משום שהנשיאים הביאו  
 את תרומתם בכ"ה כסלו 

משום שגמר מלאכת 
 המשכן היתה בכ"ה כסלו 

75 
אם טעו וקראו בתורה  

רשת ביום שני של חנוכה פ 
 נשיא השלישי, מה יעשו? 

אחד לתורה  יעלו עוד 
ויקראו בפרשה של אותו  

 יום 

ישלימו למחרת את מה 
 עלתה להם הקריאה  שלא קראו 

כמה ספרי תורה מוציאים  76
 בשבת של חנוכה? 

אחד. ואם ר"ח טבת חל  
 בשבת יוציאו שנים 

שנים. ואם ר"ח טבת חל  
 תמיד יוציאו שנים  בשבת יוציאו שלושה 

טבת שחל בחול,  בר"ח 77
 כיצד יעלו לתורה 

שלושה בקריאת חנוכה  
 והרביעי בקריאת ר"ח 

שלושה בקריאת ר"ח  
 והרביעי בקריאת חנוכה 

שנים בקריאת ר"ח ושנים 
 בקריאת חנוכה

78 
הוציאו בחנוכה שביום חול  

בטעות ספר תורה אחד  
וקראו בו ד' קרואים של  

 ראש חודש, מה יעשו? 

יוציאו לאחר מכן ספר  
סף ויקראו בשל  ותורה נ

 חנוכה 

ישלימו למחרת את 
הקריאה של חנוכה  

 שחיסרו 
 אין צריכים לקרות יותר 



 

מס' 
 שאלה

מספר 
תשובה 

 נכונה
1 2 
2 3 
3 1 
4 3 
5 3 
6 2 
7 3 
8 1 
9 2 

10 1 
11 2 
12 3 
13 2 
14 3 
15 1 
16 3 
17 2 
18 3 
19 1 
20 2 
21 2 
22 1 
23 2 
24 1 
25 1 
26 2 
27 1 
28 2 
29 1 
30 3 
31 1 
32 3 



 

33 2 
34 1 
35 2 
36 3 
37 2 
38 2 
39 3 
40 1 
41 1 
42 2 
43 1 
44 2 
45 1 
46 2 
47 1 
48 1 
49 3 
50 1 
51 2 
52 1 
53 3 
54 2 
55 3 
56 2 
57 2 
58 2 
59 3 
60 3 
61 2 
62 2 
63 3 
64 2 
65 3 
66 1 



 

67 2 
68 1 
69 1 
70 2 
71 3 
72 3 
73 1 
74 3 
75 3 
76 2 
77 2 
78 3 
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