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 הוראות שמוש בתוכנה
 
 
 

 .ללמוד הלכה הספרים הבסיסייםהתוכנה מכילה את 
 
 ה ספרים לכמ, הכן רשימה של הספרים הבסיסיים ללמוד הלכה: העשרה

 ?הגעת
 ?אילו ספרים לא הכרת? בדוק ברשימה שלפניך האם הכרת את כולם

 
 :2באוצר ההלכה גירסה  – רשימת המאגרים והספריםלפניך 

 
 

עם  תלמוד בבלי, משנה מנוקדת .ודילוגים עם גימטריה משוכללת -מנוקד ך"תנ
 .הטור והשולחן ערוך, ם"אל הרמב קשורים
 .ע"שו, ארבעה טורים, ם"משנה תורה לרמב: פוסקים

, שערי תשובה, באר היטב(: הייפרטקסט-ע"מקושרים זה בזה ולשו) ע"מפרשי שו
, פתחי תשובה, שער הציון, באור הלכה, משנה ברורה

 (.לא מקושר)קצות החושן , מנחת פתים
 ע"קצוש ,(מקושר אל הפוסקים) בן איש חי, חיי אדם, ע הרב"שו :ספרי הלכה

מקור חיים מנוקד מאת הרב  קצור שולחן ערוך, מנוקד
 .ועוד הרבה, חיים דוד הלוי

מנהגי , ס"מנהגי החת, ח"ליקוטי מהריאוצר דינים ומנהגים  :הליכות ומנהגים
 .ש"ם א"מנהגי מהר, ס"הכת

פניני הלכה ( כרכים 5)עשה לך רב , תשובות מעיטורי כהנים ושאילת שלמה :ת"שו
 .שמירת הלשון ועוד הרבה מאד

 
דרך זו , חשב ניתן להגיע להלכה מבוקשת דרך חיפוש מילת מפתחכבכל מאגר ממו

, לשם הקלת החיפוש על הלומד. אינה נוחה לתלמיד שאינו יודע את מילת המפתח

המאגר מקושר על ידי  .מפתחות מפורטיםניתנה לו האפשרות להגיע דרך 

 .אפשרויות חיפוש מכל מקום לכל מקום

  שלבי העבודה
 : קבלת את המסך הבא, "סרגל"שב המפתחלחץ על תמונת  .1

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  -(ברשימת נושאי המפתחות)  שלישיתבחר בשורה  .2
 (.אורח חיים=ח"או)    ח מפורט"מפתחות עניינים או
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 .(ראה באיור הקודם) –' גש לאות ח
 
 
 

לחץ על התקייה  .כללי< חנוכה : עד שתגיע לוגלול מימין + לחץ על סימן ה 
 :הצהובה

 

 
 
{ לאחר שתופיע, רשימת המפתחות}כב ממספר חלקים בחר במסך המסך מור. 4

שהנך מעוניין ותוכל להכנס למקור ההלכתי המצוי בצד  בשאלהרשימת שאלות בחר 
כדי לפתוח את מסך הטקסט לחץ על לחצן ימין של העכבר ובחר באפשרות ) שמאל

 .(המבוקשת
 
  כדי להכנס להלכה

העוסק  הסימןלפי 
בנושא המבוקש 

בחור תוכל ל
במפתחות סימני 

 ח "שולחן ערוך או
ומשמאל תגלול עד 

שתגיע לנושא 
 .המבוקש

 
 
 



 @tora.co.iltora –דב גולדשטיין : נכתב על ידי
 

 ע"מפתחות נושאים בכל חלקי השו: תוכל להגיע לכך גם דרך . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  הספרים

הבאים 
מכילים 
י לחיצה על כפתור הספר השני "ע)המאפשרים להגיע לנושא מבוקש  מפתחות

 (:ומיועד לפתוח ספרים במקום הידוע מראשמימין שהוא כפתור הצגת טקסט 
 
 
 
 

 
 בן איש חי חיי אדם ע הרב"שו

  ח"לקוטי מהרי קצור שולחן ערוך
 שער הציון  ש "ם א"מנהגי המהר (החתם סופר)ס  "מנהגי החת

   מחזה אברהם
 
 
 ולצפות וברצונך להכירו תוכל לקרא עליו  המחבראם אינך מכיר את :  העשרה

 ". מידע"צה על כפתור י לחי"עבתמונתו 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  י לחיצה על מקש "תוכל לעשות ע מילת מפתחחיפוש רגיל לפיF4  או על כפתור

 .פנס
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 ,הקלד את המילה או המילים המבוקשות בחיפוש הראשי של הגדרת השאילתא
לחץ על כפתור מאגרים )שים לב עליך לבחור מאגרים מבוקשים לפני ביצוע החיפוש 

או על ידי  (.י סימונם בעזרת העכבר ולחץ על אישור"רים המבוקשים עבחר במאג
 .בחירה של מספר מאגרים בבת אחת על ידי לחיצה על החץ בראש המסך

 
 

במידה והנך מעוניין שהתוכנה תזכור את החיפושים השונים שהנך מחפש לחץ על 
כל חיפושים אחרונים נשמרו ותו) .כפתור שמירה לפני מחיקת המילים שחפשת

 ".אחרון"לאחר אותם בעזרת הכפתור המסומן 
 
 
  כדי שנוכל להשתמש בחומר המצוי בתוכנה רצוי להעתיק חומר נבחר לתוכנת

 :י הפעולות הבאות"חומר תעשה ע העתקת,   Word - הוורד
  פתוח במאגר טקסטשל  קטעסימון , 
  לחיצה על שילוב המקשיםCtrl+C . 
  לוורדמעבר  
  הדבקה(וב המקשיםאו לחיצה על שיל Ctrl+V .) 

 
 
 
 

 :קשורים נוספים בתוכנה
תוכל להגיע "  ע"מפרשי השו"ע או משנה ברורה ואחרים "לאחר שפתחת טקסט בשו

בשעה  ( . כרטסת)אל שאר המפרשים הכותבים על סעיף זה דרך כפתור מפרשים 
 .שתתקדם קדימה או תשוב לאחור כל המסכים ינועו אתך

 
ומצויין " באור הלכה"או " משנה ברורה"או " ע"שו"במידה ונתקלת במקור ב 

 .י לחיצה כפולה  בעזרת העכבר"תוכל לקפוץ למקור ההוא ע < }{בסוגריים 
 

( ספר המקורות של החפץ חיים" )= שער הציון"גם האותיות המציינות את 
 . י לחיצה כפולה בעזרת העכבר"מאפשרות מעבר לשם ע

 
 .נסה אותן, של העכבר תוכל גם להשתמש בתכונות של לחצן ימין
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 , הפעלה קבוצתית או יחידנית
 

 שאלות  בנושא חנוכה
  

 . נסה לענות על השאלות בלי לעיין בספרים: אתגר
 

בעזרת ספרי , תקן או הוסף לפי הצורך? לאחר שסיימת בדוק האם תשובותיך נכונות
 .הפוסקים השונים המצויים בתוכנה

 
 

מה  עליו , נר שבת וגם נר חנוכהשאין לו מספיק כסף גם לרכוש  אביון  .א
  ??להעדיף

 ( .לאחר שעיינת בדברי הפוסקים, מחק את המיותר)לא / כן   
 

 .חיפוש בתוכנה דרך מסך החיפוש:  תשובה
 (.כרטסת)ע למפרשים "וקשור שם משו.. מי שאין ידו משגת לקנות : השאילתא

 
סף לשבת או שמא יש האם עדיף לקנות נר נו נר אחד לשבת ונרות חנוכהלמי שיש . ב

 (ב תרעח א"מ-פתח דרך כפתור הצגת טקסט ב)? לנהוג כמהדרין מן המהדרין
 
ח "מפתחות עניינים או? }עושות מלאכה בשעת הדלקת הנר נשיםהאם . ג

 {כללי <חנוכה מפורט
 

נסה למצא ? }מותר בקלפיםהאם המשחק , יש נוהגים לשחק בחנוכה בקלפים. ד
האם ניתן להגיע לתשובה ללא ?? מה גילית" לפיםק"בעזרת החיפוש את המילה 

 {כללי <חנוכה ח מפורט"מפתחות עניינים או}-לכן גש ל??{המפתחות
ציין את , "משחקי חנוכה: "לפי המילים" שאילת שלמה: "חפש גם במאגר של

 .המקור לנוהגים בכל זאת לשחק משחקים אלו
 

האם מותר להדליק משמן  ,לדוגמא לטאה צב וכדומה מאוס לתוך השמןנפל דבר . ה
 {כללי <חנוכה ח מפורט"מפתחות עניינים או}  ?זה את הנרות

 
האם מותר להזכיר , כלשהו לפני תפילת שמונה עשרה בדבורכידוע אסור להפסיק . ו

חנוכה ח מפורט"מפתחות עניינים או?   }"על הניסים"לצבור בתפילת ערבית לומר 
 {כללי <
 
האם יכול ? ברכת המזון ובתפילת עמידה מתי משליםב על הניסיםלומר  שוכחה. ז

 {כללי <חנוכה ח מפורט"מפתחות עניינים או}.. .. ? לחזור ולומר
 

מפתחות עניינים }  ?לסעודההאם גם בחנוכה יש מקום , בפורים יש סעודה. ח
סדר מנהגי <ח"להעמקה נוספת עיין בלקוטי מהרי{ כללי <חנוכה ח מפורט"או

ניתן גם לחפש לפי מילות המפתח במסך חיפוש . )רת סעודת חנוכהודיני חנוכה בכות
 "(.משתה ושמחה: "על פי המילים

 
 :{נר חנוכה ח מפורט"מפתחות עניינים או}מספר שאלות  אשה בחנוכהדיני . ט

 ?האם היא חייבת להדליק .1
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חפש לפי  -"שאילת שלמה: "ראה תשובה בספר)האם תברך על הדלקה זו  .2
מהן הסברות השונות של בעלי הדעה שאינה "(.  וצות להדליק אם הבנות ר"המילים 

 ?מדליקה לפי מה שהרב אבינר מביא בתשובתו
 ?האם היא יכולה להוציא אחרים ידי חובה .3
 ?האם אשה צריכה להדליק בעצמה .4
 ?אשה שהדליקה כבר נר שבת האם יכולה להדליק נר חנוכה .5

 
מפתחות ? }ת על נר חנוכההאם יברך שוב בבי, בבית הכנסתהמדליק נר חנוכה . י

 .{נר חנוכה ח מפורט"עניינים או
 

ח "מפתחות עניינים או? }האם חייב גם הוא להדליק ,בן הבא לבקר את אביו.יא
 .{נר חנוכה מפורט

 
נר  ח מפורט"מפתחות עניינים או? }מה יעשה, ושכח לברךמי שהדליק את הנר . יב

 .{חנוכה
 

 ח מפורט"מפתחות עניינים או? }מה יעשה ,ממה שצריך נר אחד פחותהדליק . יג
 {נר חנוכה

 
נר  ח מפורט"מפתחות עניינים או? }מה הדין,  (מזיד) מי שכיבה את הנר בכונה. יד

 {חנוכה
 

והגיע הביתה ( רצו להוציאו ידי חובה)נר חנוכה  שהדליקו עליו שלא ידעמי . טו
מפתחות ? }ב להדליקהאם חיי, ונודע לו הדבר כעת לאחר שכבר הדליקו את הנרות

 {נר חנוכה ח מפורט"עניינים או
 

נר  ח מפורט"מפתחות עניינים או? } בצורת עיגולהאם מותר להדליק נרות . טז
 {חנוכה

 
 ח מפורט"מפתחות עניינים או? }לאחר שהגיע זמן ההדלקה  לאכולהאם מותר . יז

 {נר חנוכה
 

מפתחות עניינים ? }מאלמימין הדלת או מש החנוכיהאת  צד מניחיםבאיזה . יח
 {נר חנוכה ח מפורט"או

 
 

 :עיון בספרי פוסקים שונים
לעבור לבן איש חי לאחר מכן , דרך כפתור הצגת הטקסט)מצא בבן איש חי . יט

את ההלכה העוסקת במנהג לאכול מאכלי , (למצא את הלכות חנוכה ומשם הלאה
 :חלב בחנוכה וענה על השאלות הבאות

 ?מהו מקור המנהג .1
 ?זה חג עושים מנהג דומה כזכר לארוע היסטוריבאי .2
 ?איזה רמז מצוי במילה חלב .3

 
מפתחות }-מצא בשולחן ערוך את המנהג לאכול מאכלי חלב תוכל להעזר ב. כ

 {נר חנוכה ח מפורט"עניינים או
 ?האם הוא מוסיף על דברי הבן איש חי .1
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 הפתוחים על גבי{ י שימוש בכפתור מפרשים"ע}פתח את המשנה ברורה  .2
 ?ה שכסלו יהיה חג חנוכה"המסך מתי קבע הקב

 
מנהגי ? }מדוע לא זכה חג החנוכה להכנס למשנה, מצא בדברי החתם סופר. כא

 .{"ימי אורה ושמחה", ס"חת=החתם סופר 
 

ובליקוטי , העזר בטור, רכז את הסיבות לכך שחנוכה נחגג על ידינו שמונה ימים. כב
 (.בביוגרפיה ראה? מי חבר ספרים אלו)ועוד , ח"מהרי

 !!מעלתו גדולה יותר מאשר בפסח מצא ראיה לכך בבן איש חי הלל בחנוכה. כג
 ?עבר כל הלילה ולא הדליק האם יכול להשלים את המצוה. כד

 {"עבר כל הלילה ולא הדליק": בצע חיפוש ורשום במסך הגדרת שאילתא את המילים}
ת נוספת מעבר והאם יש שאלה הלכתי? בשמן רובים האם מותר להדליק. כה

 ".(צבא כהלכה: "בספר" בשמן רובים: "חפש מילים אלו)? לשאלה זו
מה דינם של  – באוטובוסהנוסע , לאילתהיוצא , ברכבתהנוסע , בספינההשט . כו

עשה לך רב , שאילת שלמה –חפש במאגרים הבאים )? אילו באשר להדלקת נר חנוכה
 (.לפי המילים המודגשות

  
 ת נוספות לפי דרכי החיפוש השונות שהכרת בעבודתך נסח מספר שאלו: העשרה

 . בתוכנה
 
 " קיצור דיני חנוכה: "עיין בשיר של הרב קוק

 
הקובץ של השיר הוצא מתוך מאגר של . )ל מרכז את דיני חנוכה"בשיר זה הרב זצ

הוצאת מוסד הרב -ה "ל הוא הודפס בספר אורות הראי"ה קוק זצ"כתבי הראי
 (.קוק

 
יר וללמוד את הלכות חנוכה במקורות עצמם עבוד על פי כדי להבין את הש

 . ההוראות
 

על המורה להפעיל את . המשימות המובאות כאן מתאימות לרמות למידה שונות
 .שיקול דעתו

 
 

 קצור דיני חנוכה
   , זכר חסדים ופלאי אלוה .1

 , בשנות קדם הביט מגבוה
 ,לתת עז להחליף כח

 ,לעם ממשך מגזע קדוש פורח
 נו לעד להזכירהחובה עלי

 .חסד אל במעשה ואמירה
 בעשרים וחמשה לכסלו החדש .2

 ,יום אדיר ברב טוהר וקודש
 , שמונת ימים בו יבאו
 ,להודות ולהלל יקבעו

 ,להדליק נרות כברקים מזהירים
 ,ומדי יום יוסיפו המהדרים הבחירים

 ע "סימן תר( משנה ברורה)=ב "עיין במ
- (סעיף קטן)=ק "ס

ם "עיין ברמב? מדוע דוקא ביום זה
- הלכות מגילה וחנוכה פרק ג הלכה ב
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בצע חיפוש ורשום במסך הגדרת שאילתא את -ח מביא סכום של הנושא"ליקוטי מהרי
העתק את דבריו ( אל תשכח לסמן את המאגר לפני בצוע השאילתא)המילים נר איש וביתו 

 :ם בקצרהאם אינך עובד במחשב סכ/לקובץ וורד

 
 

 
 
 
 
 
 גם כל נפשות בית ידליקו בגילה .3

 .איש נרותיו ויסלדו בחילה
 
 
 
 
 
 
 
 
  ושלש יברכו עת ידליקו .4

 ,בברכת זמן רצון יפיקו
 ובכל הלילות אך שתים ברכות

 ,מצות וזכר נסים יחד נערכות
 לבד אם שכח או שגה בהלכה

 ולא ברך בראשון לזמן הברכה
 אז מפי חכמים הדת נתונה 

 .בכל לילה שיזכר לברך זמן באמונה
 
 
 
 
 
 

  :בצע חיפוש ורשום במסך הגדרת שאילתא את המילים
 דכל אחד מבני הבית ידליק

 ?א"מהי מחלוקתם של המחבר והרמ
 המחבר

 
 א"הרמ

- עיין בקצור שולחן ערוך
בצע חיפוש ורשום במסך הגדרת 

חפש במאגרים )שאילתא את המילים 
קצור , חיי אדם, שולחן ערוך, טור

  ( :ח"שולחן ערוך ליקוטי מהרי
 בליל ראשון מברך

מיהו  הראשון שעליו מסתמכים הפוסקים בהלכה שמי ששכח בלילה הראשון לברך שהחיינו 
 ? זכרישלים בזמן שי

 
 ,ראה כמה דוגמאות מובאות להלכה זו" עובר לעשייתן"חפש בפוסקים את המילים : העשרה

המקור האחרון עוסק  Endתוצאות לחץ על מקש  18עבור למאגר של המשנה ברורה בו תראה 
 .בדיני חנוכה

 
 

 ?הברכות בכל יום עובר לעשייתן כלח האם לכל הדעות מברך על "עיין בליקוטי מהרי
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גדרת שאילתא את  חפש ורשום במסך ה
אם יש לו אשה אשתו מדלקת : "המילים

ב ומה מעדיף הרב "מה מעדיף המ". עליו
 ?ל"זצ

 
 
 
 

י לחיצה כפולה על "קפוץ לשערי תשובה ע
 ?מה הוא מכריע, ב"המקור במ

 
 
 
 ואם להדליק נרות פס כחהו  .5

 ,זינה עיניהוישא ברכה עת תח
 וברכת זמן ונסים יודה לאל

 .בראותו נרות מצוה בבתי ישראל
 
 
 
 
 
 
 ועובר אורח בארץ נכריה .6

 ,אם בבית זבולו אשתו הליכות צופיה
 וכדת היא נרות עורכת

 ,גם בעד בעלה אשר הרחיק ללכת
 אז חובה עוד אין עליהו 

 .להדליק נר במלון מגורהו
 
 , ואם הגבר האורח יבא בגפו .7

 .לקחת חלק בנרות הבית יפרש כפו
 
 
 
 
 , והאיש אשר אין לו מקום קבוע .8

 ,הנה יאכל פתו ולשכב הנה ינוע
 ,במקום אשר יאכל מאכלו
 .שמה להדליק שפרה גורלו

 
 
 
 
 
 והדת על הכל מחכמים נתנה .9

 ,כי אף לנשים היא למנה
 ,כי אף להן זאת יאתה

 .נגלתה' כי מידי אשת חיל יד ד
 
 
 א עור עינייםואף איש נדכ .10

בצע חיפוש ורשום במסך הגדרת 
 : שאילתא את המילים

 עליו בתוך ביתו
 ? ם"מה פוסק הרמב

 
 

מה מחדש המחבר במקרה שאין 
 ?יהודים במקום שנמצא

 מי שלא הדליק: בצע חיפוש ורשום במסך הגדרת שאילתא את המילים
מה יעשה ביום השני אם הוא מדליק בעצמו לעניין ברכת שהחיינו לפי דברי 

 ?השולחן ערוך

ין מדליקין עליו אכסנאי שא:" חפש ורשום במסך הגדרת שאילתא את  המילים
 ?אילו דעות שונות הננו מוצאים בענין מקום ההדלקה". בביתו

 :עיין בחיפושים לעיל וענה
 ?מדוע גם נשים חייבות. א
 
 

 ? נגלתה על ידה' יד המי היא אשת החיל ש. ב

אורח קרוי גם אכסנאי היות והוא 
 .מתאכסן באכסניה

בצע חיפוש ורשום במסך  -חפש בטור
 : הגדרת שאילתא את  המילים

 אכסנאי חייב להדליק
 ?כיצד האורח לוקח חלק בנרות הבית
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 ,לפעולת צדק זאת יתן ידים
 , ואם אין לאל ידו לערוך המערכה

 יעזרהו רעהו והוא יברך כהלכה
 
 
 
 
 
 
 אך אם עמדו תהי עזרתו .11

 ,בעדו תעשה היא מצותו
 כי במצוה זאת חכמים אמרו

 .להוציא הגברים חובתם הנשים יגברו
 
 
 
 
 
 
 
 
 ,אף תוכל אשה למלאות יד שליח .12

 .הריח' יש יראת דאך מצוה לא
 כי מצוה רבה היא בערכה נהדרה

 .מיין קדוש והבדלה יקרה
 רק נר שבת ממנה יכבד בעינינו

 .כי גדול היום וקדוש לאדוננו
 
 
 
 
 
 
 
 ,בזמנה יקדימנה' אשרי ירא ד .13

 , כבא השמש ומהר יעשנה
 
 
 
 
 אך אם אנה לידו דבר מפריע  .14
 

מקורות להלכה זו תמצא אם תענה 
 :לעיל על שאלה ב

י הקשור "פוץ עניתן לק)המקורות 
 (:ע שפתחת"המובא בהלכה בשו

 . 1:   ע"שו
  

2. 
 3. 

 ב"מ
 שערי תשובה

 

 (: בתרגול של מילות המפתח)חפש את השאילתא במילות המפתח המובאות בהמשך 
 ?מהן הדעות השונות

 ?ל ביניהן"זצכיצד מכריע הרב 

באיזה מקרה , מפרשים= י לחיצה על כפתור כרטסת "ע( ה"בא)פתח את הבאר היטב 
 ?אשה מוציאה ידי חובה ובאיזה לא

 
 ?מהו הטעם שסומא אינו פטור מההדלקה לדעתו

 
 

 ?מה נראה לך עדיף שהאשה תדליק עבור העוור או החבר
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 .ימהר עונתה שעה ורביע
 ,קוורב שמן במנורה אז יצי

 
 
 
 
 .לזמן כחצי שעה בלילה עוד ידליקו .15
 
 
 
 
 
 
 
 אך יזהר ולא יחבק ידים .16

 ,עד עת בשוק כלו רגלים
 
 
 
 
 
 
 אך לעת זאת ליעקב עת צרה .17

 אשר רק בביתו יתהדר במצוה היקרה
 
 
 
 
 
 
 
 אז זמן המצוה נתאחר  .18

 ,ויכול לעשותה עד עלות השחר
 אם בכל ביתו עוד גלויי עינים 

 ,ד לא סגרו להם עפעפיםוכבלי שנה עו
 
 
 
 
 ומדת השמן בלבבו ישער .19

 .אם חצי השעה תהי לבער
 

, ע"פתח שו)בסוף החוברת -חפש את השאילתא במילות המפתח המובאות בהמשך 
 ( : ע"קצוש,ב"מ

 ?מהן הדעות השונות
 

 ?ב"מה מוסיף המ
 

 ?ל"כיצד מספיק לנהוג לדעת הרב זצ

 :ע מהו הסימן והסעיף"חזור למקור הקודם בשו
 

חפש ורשום במסך הגדרת שאילתא 
יכול להקדים מפלג : "את  המילים

י כפתור "ב ע"פתח את המ" המנחה
 :המפרשים וענה על השאלות

 ?כ את ההדלקה"האם מברך כאשר מקדים כ
 ?ידלק לחצי שעה בלילהמדוע חשוב שהנר 

בזמן הזה שכולם מדליקין : "חפש ורשום במסך הגדרת שאילתא את  המילים
י כפתור מפרשים וכתוב מה היה ההבדל בין זמנו של "ב ע"פתח את המ" בפנים

 ?הטור לזמנינו

ע את ההלכה הזו של סוף "אתר בשו
י שמוש "זמן ההדלקה עשה זאת ע

 :בכפתור הטקסט נצל את הכותרות
 

ע וציין מהו ההבדל "ב בעזרת כפתור מפרשים להלכה שמצאת בשו"פתח את המ
 .ההלכתי בין אם בני הבית נעורים או לא

חפש ורשום במסך הגדרת שאילתא את  
 "כמו חצי שעה: "המילים

 ?מיהו הפוסק הראשון שכתב ביטוי זה
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 ובפתח הבית יערך נרהו .20

 .במזוזת שמאל למען המצוות יסובבוהו
 אם בלא מזוזה פתחו כמחתרת

 .אז משמאל הימין נבחרת
 
 
 
 
 
 אם על יד רחובות ביתו נפתחת .21

 .בפתח ההוא ידליק הנר המשמחת
 יקיף החצרואם סביב לה  .22

 .אף אז מפתחה לא יבצר
 
 ואם משני עברים לביתו דלתים .23

 .בשתיהן ידליק למנוע מראה עינים
 
 
 

 :ע לפי המילים הבאות"פתח בשו
 ".כדי שתהא מזוזה מימין"

I.  מה הדין אם אין מזוזה
לפי החיי ? היכן ידליק? בפתח
 !אדם

 
חיי )? מדוע יש עדיפות בצד ימין

 (אדם

 :י החיפוש הקודם"עיין בטור עפ
 ?מדוע יש להדליק בכל פתח

 "מראה עינים:" כתוב את לשון הפוסקים למילים של הרב

ב להלכה זו בעזרת השיטות "ממצא את ה
א "מה הוא מוסיף על הח, שהנך מכיר כבר

 ?(חיי אדם)=
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 אף בעת להעמיד הדת בת יעקב יראה .24
 ובקיום המצוות בחדר שם נחבאה

 ,זאת המצוה לא נשבתה
 כי בפנים הבית תקח עמדתה

 להזכיר בני הבית לעורר לבותם
 .ולפארו במקהלותם' להלל לד

 ,ז אך במקום אחד יעמיד על כנםא .25
 .אף אם הפתחים יגדלו במנינים

 
 
 
 
 , ואם במקום גבוה בעליה יהי נוהו .26

 אז יערוך בחלון נרהו
 
 
 
 
 
 ואף הדר בבית ומעונתה שפלה .27

 ,להדליק בחלון המצוה גדלה
 בעת אשר כדת בפתחהו 

 .להדליק שמה לא תמצא ידהו
 
 
 
 אך אם בפתח הבית יציב לה יד .28

 ,ר במצוה ואת קדושים רדהזהי
 
 
 
 ישפילנה למטה מטפחים עשרה .29

 ,ואז לשם מצוה תהי נכרת
 ואם יותר מזה הגביה נרהו 

 ,לא עשה כאשר יאתה מצות קונהו
 
 
 
 אך יותר מהנה תשמר נפש תמה .30

 .מלהגביה למעלה מעשרים אמה
 
 

, בשעת הסכנה ההלכה משתנה
 :מצא מקור להלכה זו

 
 

ע לבין "מהו ההבדל בין תקופת השו
 (ב"נצל את דברי המ)? האמור בטור

 ?לאור מה שלמדת מהי הסברה להלכה זו

 ?צד יש לנהוג במקרה כזהח והסבר כי, עיין בקצור שולחן ערוך קלט 
 ? האם הרב מסכים עמו        

 
 ?טז כמו מי הוא פוסק, א קנד"עיין בדבר הח

 :עיין בטור סימן תרעא וכתוב? שאסור להגביהה יותר משיעור זה? מהי הסיבה לכך
 
 
 
 
 
 

כניסה דרך )ד יד א קנ"עיין בח
מדוע הגובה הזה ( כפתור הטקסט

 ?הוא לכתחילה הטוב ביותר

חפש את תשובת הרב אבינר בשאילת שלמה לפי 
 .סכם דבריו" התקנה המקורית היתה: "המילים
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 ולא יתן במקום אשר ישימו הכל  .31

 .את נרות הבית אשר בחול
 
 
 
 
 
 נת הימין כמשפט התורהבפ .32

 ידליק את הנרות במנורה
 להתחיל בשמאל לימין להפנות .33

 .כמשפט הכהנים מקריבי קרבנות
 
 
 
 ומטרת המצוה אך ההדלקה  .34

 ,ובהנחה בלבד מצוה נעתקה
 ואף אם אחזה בידו בעת הדלקתו 

 .אין בידו ידי חובתו
 
 
 
 
 
 
 
 ואם לפני זמנה היתה בוערת .35

 .צוה הנהדרתיכבה אשה וידליקה לשם המ
 
 
 
 
 
 וישמר מאד להזהר בכבודה .36

 ולא ישתמש מאומה מאור יקודה
 ,אף דבר מצוה וחפצי שמים

 ,ואף בריחוק מקום מלא עינים
 
 
 
 

 ".שמדליקין הנרות כל השנה: "ע לפי מילות המפתח"עיין בדברי השו? מדוע אסור

ע השתמש "חפש את ההלכה הזו בשו
מדוע -"כדי להפנות מימין"במילים 

 ?הוא סובר שיש לפנות תמיד לימין

הדלקה עושה : "םחפש לפי המילי
ספרי -במאגרים הבאים" מצוה
סכם את כל , ספרי הפוסקים, הלכה

 .החידושים בשאלה זו

א האם "עיין בדברי הח
 ?הרב מכריע כמותו

: נצל את מילות המפתח כגון
מה אסור ". ללמוד לאורה"

 ?לעשות

  אתגר למצטיינם
 

חפש את המקורות לכל ( נהלאחר שרכשת מיומנות טובה בעבודה עם התוכ)מכאן ואילך 
 .ההלכות המסומנות במספר מותר לך לאתר הלכות אלו בכל ספר שתרצה במאגר
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 אף מנר הראשון להדליק הנותרים  .37

 .אשר אך להדר אינם מתירים
 
 
 ואם כבר בערה מדתה הקצובה .38

 .מני אז כנר חול היא חשובה
 
 
 
 כבתה ואם טרם זמן זה .39

 ,אז אסורה היא ואוסרת תערובתה
 ,והשמן ידרש להתירו ששים כפלים

 .ויזהר בלי לערבו בידים
 .להדליק עוד פעם אין להזקיקה

 כקביעת שבת הדלקת הנר מסכמת 
 
 
 זולת אם חשב באמת ובצדקה .40

 .כי אינו מקבל שבת בהדלקה
 
 
 
 נר אשר יש לה פיות מהרבה עברים  .41

 ,אנשים כמספרם בה נפטרים
 
 
 
 ואם בעגילה שם פתילות בתוך הקערה  .42

 ,אף מצות אחת מהן נעדרה
 
 
 רק אם כלי עליה כפה .43

 .אז כל פתילה למצוה יפה
 
 
 
 וחרס ישן מחרסי אדמה  .44

 .לא לכבוד המצוה הרמה
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 ואם בבלי דעתו עליו הדליקו .45

 .בלי ברכה חכמים חקר העמיקו
 ובמוצאי שבת הבדלה או הבערה

 .המי להקדים עוד לא נחקר
 
 
 , רק לא עליו יברך על הנר בהדלקה .46

 .כי אך למצוה ולא להנאה נגבלה
 
 
 
 ,שמן זית למצוה נבחרת .47

 כי אורה צלולה ומהדרת
 ואף נרות חלב או שעוה יצלחו .48

 .והם יהדרו אם יארכו
 
 
 
 והלל יגמרו ' בהודות לד .49

 כל שמונת ימים אשר נבחרו
 ולהזכיר בתפלה ובברכת הסעודה

 .לבית יהודה' חסד ד
 
 
 
 ואם שכח איננה נחזרת  .50

 .אף שאינה יפה ומהדרת
 
 
 
 בתפלה בברכת הודאה .51

 , ובברכת המזון בהארץ נקבעה
 
 
 
 ולהרבות בסעודה ושתית יין .52

 .בהם מצוה אין
 רק דברי תורה ישימו להם פדות .53

 .מכלל סעודת רשות
 

ענה כאן  -ראה לעיל בשאלות שאלה ח 
 .על השאלה
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 ויקראו בתורה פרשה קבועה .54

 בחנכת משכן המקדש היא ידועה
 נין שלשה אנשים במ

 ,והכהן יכפיל הענין
 
 
 ,וביום השבת בנביא יפטירו .55

 ,הנרות אשר חזה זכריהו יזכירו
 
 
 ואם שבת שני בו יארע .56

 ,בנרות שלמה במפטיר יקרא
 
 וקריאת ראש החדש תמיד קודמת .57

 .אך כבוד היום בחנכה נחתמת
 

קורין בקורבנות : במסך השאילתא כתוב
מהן אפשרויות החלוקה של  -הנשיאים
 ?הקריאה

 :ע בסימן תרפד "פתח שו
 ?מהו הסעיף שבו כתובות הלכות אלו

 

 ?מהו הנימוק להלכה זו ב לפי הקישור להלכה שפתחת"עיין במ
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 :מילות מפתח נפוצות לחיפוש במאגרים בנושא חנוכה
 

המפתח מתאימה גם לנושאים אחרים אתה צריך  שים לב פעמים מילת: הערה
לבחור את התוצאות המתאימות לנושא שאותו אתה מעוניין ללמוד במקרה שלנו 

 .חנוכה
 
 

 (הכוכבית מאפשרת חיפוש גם במקרה של  כתיב מלא)כה *ימי חנ .1

 פרסומי ניסא .2

 חצי שעה .3

 שמן כשיעור .4

 לנר חנוכה .5

 שאורו זך ונקי .6

 הקיפה פתילות* .7

מבעוד יום קודם /הדליק עם שקיעת החמה/החמה מצותה מסוף שקיעת .8

כל שאילתא מתאימה למקור . )חצי שעה קודם שקיעת החמה/שקיעת החמה

 (שונה

 שמן טהור .9

 עוברים ושבים .10

 השמנים והפתילות .11

 נתערב בשמן אחר .12

 אורח שמדליקין עליו .13

 המתפרנס מן הצדקה .14

 למעלה מעשרים אמה .15

 (.5 -ם רשום מרחק בין המילי)יכול להקדים מפלג המנחה  .16

קיצור , בן איש חי, חיי אדם, משנה ברורה, ם"רמב:חפש ב)נה ימים *שמ .17

 .(ח"ליקוטי מהרי, שולחן ערוך

 
תרעו ' עיין במשנה ברורה סי? לא כולל שמש? כמה נרות מדליקים בחנוכה: רמז

 ?(רמזים 2 -)מה הוא מחדש , ק ח"ס
 
 



 @tora.co.iltora –דב גולדשטיין : נכתב על ידי
 

 :3הספרים שבאוצר ההלכה והמנהג גירסה רשימת 
 

                םך ומפרשי"תנ
 ך מנוקד"תנ

 תורה
 תרגום אונקלוס

תרגום יונתן בן עוזיאל 
 וירושלמי

 
 מפרשים על התורה

 י "רש
 ם"רשב
 ע"ראב
 ן"רמב

 ספורנו
 בעל הטורים

 אור החיים
 ת"מבעה דעת זקנים

 כלי יקר
 רבינו בחיי

 חזקוני
 שפתי חכמים

 
 ך"נמפרשים על  

 י"רש
 מצודת דוד
 מצודת ציון

 ק"רד
 ג"רלב
 ע"ראב

 ם"מלבי
 
 

 מנוקדת משנה
 תפארת ישראל

 תוספות יום טוב
 

 תלמוד בבלי
 תלמוד ירושלמי

 
 י"רש

 ם"רשב
 ן"ר

 תוספות
 יד רמה

 ן"חידושי הרמב
 ליקוטים מספר תורת האדם

 ן"שער הגמול לרמב
 ן"משפט החרם לרמב

 קונטרס דינא דגרמי
 ן"הלכות נידה לרמב

 ה"ספר הצבא לרז
 ה"פר הרזן לס"השגות הרמב
 א"חידושי הרשב

 א"חידושי הריטב
 ד"תוספות הרי

 ש"תוספות הרא
 חידושי המאירי
 שיטה מקובצת

 
 

 תלמוד  דרשי הלכה מ
                וראשונים

 תוספתא
 :הכוללות את מסכתות קטנות
 אבות דרבי נתן

 סופרים
 שמחות

 כלה 
 כלה רבתי

 דרך ארץ רבה
 דרך ארץ זוטא

 גרים
 כותים
 עבדים

 רהספר תו
 תפילין 
 מזוזה 
 ציצית

 
 מדרשי הלכה

 ישמעאל' מכילתא דר
 ספרא
 ספרי

 
 מדרשי אגדה

 מדרש רבה
 מדרש תנחומא
 ילקוט שמעוני

 
 זוהר

 
 ם"ספר המצוות לרמב
 ם"משנה תורה לרמב

מדע ואהבה מתוך מהדורת )
 (מקבילי

 טור
 שולחן ערוך 

 
 ע"מפרשי השו

 באר היטב 
 שערי תשובה
 פתחי תשובה
 משנה ברורה

 יאור הלכהב
 מנחת פתים

 קצות החושן
 קונטרס הספיקות

 משובב נתיבות
 ב"באר אליהו ח

 
 הלכה ברורה
 בירור הלכה
 לרב צבי יהודה קוק' גיליון השס

 נושאי הבירורים
 

חיבורים וקיצורים בארבעת 
 הטורים

 ר הזקן"ע אדמו"שו
 חיי אדם

 בן איש חי
 קיצור שולחן ערוך
 מקור חיים השלם
 מקור חיים קיצור שולחן ערוך

 שולחן ערוך המקוצר
 פניני הלכה

 
 ספרי שאלות ותשובות

 ר הזקן"ת אדמו"שו
 ת צמח צדק"שו

 (ח-א) אגרות משה
 אורח משפט
 אלה חמדה

 (ד-א)באהלה של תורה 

 (ז-א)במראה הבזק 
 (ד-א)בני בנים 

 (ה-א) בנין אב
 (חלקים נבחרים)דבר יהושע 

 דעת כהן
  ישובון' ופדויי ה

 (ג-א)חבל נחלתו 
 חוות בנימין

 (ב-א) לברכה טל
 (ב)יד נתן 

 (ג-א) יחל ישראל
 יין הטוב

 ג-ישכיל עבדי א
 (ג-א)מים חיים 

 מנחת אברהם
 (א)מנחת יצחק 
 (ג-א) מנחת שלמה

 (טז-א)משנה הלכות 
 (ו-א)משפטי עוזיאל 

 משפט כהן
 עזרת כהן

 (ט-א)עשה לך רב 
 פניני הוראה

 רסיסי טל
 (ה-א)ממעמקים 

 (ב-א)משפטי אליהו 
 (ב-א)עולת יצחק 

 (ח-א)שאילת שלמה 
 (ז,ב,א)שבט הלוי 
 שיח נחום

 (ב-א) שי כהן
 שערי מישור

 (ה-א)תפלה למשה 
 

 ח"ספרי הלכה בנושאי או
 תפילת דוד

 פסקי הסידור
 (ה-א)' ברכת ה

 (ג-א)מנוחת אהבה 
 שבת כהלכה

 מנחת שי
 אום אני חומה

 דיני יום טוב
 יום טוב שני כהלכתו

 ערב פסח שחל להיות בשבת
 מרגליות. ר –פסח  הגדה של

 הרב מרדכי אליהו –ספר הלכה 
 חגים' קצור הל –קול אליהו 

 
 

 ד"ספרי הלכה בנושאי יו
 יוסף דעת

 (ב-א)' מלוה ה
 איש אשה

 דרכי טהרה
 טהרה כהלכה

 נדה –שעורי שבט הלוי 
 שערי אורה

 ביום השמיני
 מל ולא פרע

 בני בכורי ישראל
כתיבת ספר תורה בהלכה 

 ובמנהג
 נתיב החינוך

 
 מ"חוספרי הלכה בנושאי 
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 דבר המשפט
 הלכה פסוקה
 (ו-ב) חמדת הארץ

 דין דיין ודיון –' משפטי ארץ א
 טענות וראיות –' משפטי ארץ ב
 קניין ומסחר –' משפטי ארץ ג
 משפטי שאול

 
ע "ספרי הלכה בנושאי אה

 וצניעות
 (ג-א)את צנועים חכמה 

 בארות שלמה
 גן נעול

 חסד נעוריך
 יניםטהור ע

 טהרת הברית
 צניף טהור

 נתיב הכתובה
 עדת מעוזו

 ת צוהר"שו
 

 ספרי הלכה בנושאי 
 מצוות התלויות בארץ

 (1-74)אמונת עתיך 
 ספר ארץ ישראל

 באהלי שדה
 ביכורי הארץ
 הרב נריה – דבר השמיטה
 הרב משה לוי – דבר השמיטה
 הודאת הארץ
 הלכות זרעים

 השמיטה היובל ומצוות ההקהל
 ץהתורה והאר

 'ושבתה הארץ שבת לה
 חוקות הארץ

 מ בחקלאות"הלכות חוה
 משנת השמיטה

 ות הארץנטיע
 שמיטה

 קטיף שביעית
 שבת הארץ

שמיטה ממלכתית במדינת 
 ישראל

 תדריך למודי –שמיטה 
 

 ספרי הלכה בנושאי 
 מדינה וצבא

 אם הבנים שמחה
 הלכות מדינה
 עמוד הימיני

 הרבנות והמדינה
 הצבא כהלכה

 הלכות צבא
 יצים ביד גבור כח

 קשרי מלחמה
 הרבנות הצבאית –קשת נחושה 

 ועוד מספרי הרבנות הצבאית
 שבת –ל "הלכה כסדרה בצה
 מועדים -ל "הלכה כסדרה בצה
 תפילה –ל "הלכה כסדרה בצה

 הגנת ישובים
 בטחון שוטף

 
 ספרי הלכה בנושאי מקדש

 אל הר המור
 (טו-א)מעלין בקודש 

 ספר הקהל
 ספר המקדש

 כתר כהונה

 נצוצון במקדש
 

 ספרי הלכה בנושאים שונים
 שמירת הלשון

 יש שואלין
 עקב ענוה
 שובו אלי

 ספרי הרב אביחיל
 יסודות הלכה

 ?שערי אמונות ודעות
 שערי הלכה

 
 

 כתבי עת
 (לז-א)צהר 

 (לקט)עטורי כהנים 
מתוך שבת )הליכות עולם 

 (בשבתו
 קול צופיך

 
 ספרי מנהגים
 ח"ליקוטי מהרי

 ם סופר"מנהגי חת
 מטה אפרים
 ש"ם א"מהר –זכרון יהודה 

 דרכי חיים ושלום
 מרוקו –נתיבות המערב 

 נתיבי עם
 אוצר דינים ומנהגים

 ד"אוצר מנהגי חב
 נפילת אפים –עבודת אפרים 

 
 ספרי עזר

 אישים ושיטות
 לאור ההלכה

 קובץ יסודות וחקירות
 מחזה אברהם

 שער הציון
 
 

 ספרי מוסר מחשבה וחסידות
 , ן"אגרת הרמב

 , א"גרת הגרא
 , אגרת המוסר

 , אורחות צדיקים
 , דרך עץ חיים

 , ת הלבבותוחוב
 , מסילת ישרים
 , מעלות התורה

 , קב הישר
 , רבינו יונה

 תומר דבורה 
 תניא

 אגרא דחלה
 יודעי בינה
 ייטב פנים

 ישמח משה
 ,ן"מוהר ליקוטי

 ן תנינא"ליקטוי מוהר
 מגלה עמוקות

 נועם אלימלך  
 ערבי נחל

 רב טוב
 צדוק הכהן מלובלין' פרי רס

 , אור זרוע לצדיק
 , פוקד עקרים

 אגרת הקודש
 ליקוטים

 , שיחת מלאכי השרת

 , ע"סוכה בשמי  - משיב צדק
 דרושים לבר מצוה  - משיב צדק

 , צדקת הצדיק
 , ישראל קדושים

 , דובר צדק
 , קומץ המנחה
 , לבושי צדקה
 , דברי סופרים

 , ספר הזכרונות
 , ליקוטי מאמרים

 , מחשבות חרוץ
 , תקנת השבין
 רסיסי לילה 

 קונטרס דברי חלומות
 

 דבר מלך
 תורה ומועדים –ספורי חסידים 
 ספורי מעשיות

 

 
 


