Answers

תש"פ

שבת חנוכה

1. What two similarities are there between  חנוכהand ?סוכות
2. What connection does  חנוכהhave to the number 25?
a. What is the 25th word in the ?תורה
b. What is the 25th stop mentioned in ?פרשת מסעי
3. What connection to the following numbers have to חנוכה:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
4. What are the four possible instances that three  ספרי תורהare used for
קריאת התורה.1
5. The name of which part of the  מנורהis mentioned in ?פרשת מקץ
6. Bring a proof the  מכביםwere weak.
7. When do we mention  המןon ?חנוכה
8. What connection does  שבט יהודהhave with the first day of ?חנוכה
9. I am the name of a מזיק,
I am  פסולon ראש השנה,
In the days of the יונים, I was used for כפירה.
Who am I?
10.In the days of the  יוניםI was under attack,
Those who have a special relationship to me
also have a special  מצוהon חנוכה,
I am integral to all  יום טוביםbut I am forever bound to חנוכה,
Who am I?
Need a hint?
1
Two are a  ראש חודשand one is a יום טוב

Answers
1. They are both 8 days (including  )שמיני עצרתand we say  הלל שלםevery day.
2. כה כסלו
a. אור
b. חשמונה
3. 1 – The minimum amount of  נרותrequired for the  מצוהof נר חנוכה
2 –  ברכותon  נר חנוכהevery night except for the first
3 –  ברכותon  נר חנוכהon the first night,  גזירותthat the  יוניםmade on the Yidden
4 – The sides of a driedel
5 – The sons of מתתיהו
6 – מתתיהו ובניו
7 – Days of the  נסof the שמן
8 – Days of חנוכה
4. 1)  ראש חודש שבת חנוכה2)  פרשת שקלים ראש חודש3) פרשת החודש ראש חודש
4) ) קרבנות היום (פרשת פנחס, בראשית, וזאת הברכה:שמחת תורה
5. The גביע
6. גבורים ביד חלשים
7. In אגגי בן המדתא – מעוז צור
8. The  קריאת התורהof the first day is שבט יהודה
9. I am the name of a מזיק,
I am  פסולon ראש השנה,
In the days of the יונים, I was used for כפירה
Who am I?
10. In the days of the  יוניםI was under attack,
Those who have a special relationship to me
also have a special  מצוהon חנוכה,

I am integral to all  יום טוביםbut I am forever bound to חנוכה,

Who am I?

- For a שופר
- On me was written
""אין לנו חלק באלקי ישראל
- )קרן (של שור
- There was a  גזירהagainst me
- I was given as a  יוםטובfor
women and they also have an
 איסור מלאכהwhile the  נרותburn
- The dates of all יום טובים
depend on me, but I fall out on
חנוכה
- ראש חודש

, שאול בן פאיע ליבע- לרפואה שלמה
שרה יוכבד בת חנה מאשא
,לע''נ ברכה בילה בת דוד יעקב ע''ה
יצחק דוד בן אלימלך הכהן ז''ל
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