
קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

ב"ה • ערב שבת קודש פרשת וישב • כ"ב כסלו ה'תשפ"ב

א'תכ"ה

הלכות,  שיחות • אגרות • פניני חסידות לפרשת־השבוע •
ותאריכי  יומנים   • זמנים   • ניצוצות   • מנהגים וטעמיהם 

חב"ד • שניים מקרא ואחד תרגום

32



31
לזכות הרה"ח משה מאיר הכהן בן חנה להצלחה רבה ומופלגה בעבודת השליחות מתוך בריאות איתנה והרחבה

צעירי־אגודת־חב"ד באה"ק ת"ו • יו"ר: הרב יוסף־יצחק הכהן אהרונוב

מערכת: לוי־יצחק שייקביץ, יוסף־יצחק אולידורט,
אליהו קעניג, אברהם מרינובסקי, מנחם־מענדל שייקביץ
מו"ל: המרכז לעזרי שליחות, ת"ד 1122 כפר חב"ד 6084000

chabad@chabad.org.il :דואר אלקטרוני www.chabad.org.il :אינטרנט
גיליון 1425 • ISSN 7474-0793

אור וחום ההתקשרות

...עניין זה מהווה גם נתנינת כוח יתירה בנוגע למילוי התפקיד והשליחות דכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא 
דורנו – מכיוון שמתעלה בעילוי אחר עילוי, בבחינת ד"אתפרעו ואתגליין מיניה כל נהורין", ומשם

מעורר רחמים וממשיך כוח כו' לתלמידיו ותלמידי תלמידיו בעבודתם בעלמא דין, אין לפחד מפני 
קשיים וסכנות (אפילו קשיים וסכנות אמיתיים, על-פי תורה) בכל הקשור למילוי השליחות של 

נשיא הדור, מכיוון שהולכים בכוחו של נשיא הדור...

ואין לטעון שמ"עלמא דקשוט", אי אפשר לידע הקשיים והסכנות שבעלמא דין... כי ההוראות 
בנוגע לקיום השליחות דכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו באים גם על-ידי ההשתטחות וקריאת 

הפדיונות כו' על הציון הקדוש, בעלמא דין, שלכן, יש בזה גם המעלה של הוראה ופסק-דין על-ידי 
מורה הוראה שנמצא בעלמא דין.

(משיחת ש"פ וארא תשמ"ט, ספר השיחות ח"א עמ' 196) 
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בהמשך להוראת הרבי לעסוק בלימוד התורה באופן 
"כדבעי ליה למעבד", כתב אדם לרבי כי זוהי עבודה 

גדולה מאוד, וכיצד יגיע לזה.
להלן מענה הרבי:

מן  יוצאים  במקרים  (מלבד  הרגיל  הסדר  ידוע 
הכלל) בקדושה – ללכת צעד אחר צעד (ע"ד [=על 

דרך] חנוכה – שמוסיפים נר א' ליום)
וא"כ  ומצוות]  לתורה   =] לתומ"צ  מפריע  בטח 
הרע].  מהיצר   =] מהיצה"ר  בא  בטח  כן]  ואם   =]

ואח"זל [= ואמרו חז"ל]: המעשה הוא העיקר.

בקדושה – צעד אחר צעדהכתב והמכתב 

שיעור ללימוד היומי ברמב"ם מורה 
כ"ב בכסלו ה'תשפ"ב – כ"ט בכסלו ה'תשפ"ב

וישב | שלווה מאת ה'
של  רוגזו  עליו  קפץ  בשלווה,  לישב  יעקב  "ביקש 

יוסף".
לומר  בהכרח  בשלווה",  לישב  "ביקש  ויעקב  מאחר 
שבקשתו התקיימה בפועל, ומה ש"קפץ עליו רוגזו של 
ד"וישב"  הענין  נעשה  על-ידי-זה   – אדרבא  הרי  יוסף", 
באופן הכי נעלה, שכן כתוצאה מכך יעקב ירד למצרים 

שם היו מבחר שנותיו, שלווה בתכלית השלימות.
וזהו הקשר בין שם הפרשה "וישב" לתוכנה: כדי לבוא 
לעניין ד"וישב" לאמיתתו ובשלימותו, כלומר, שמנוחת 
יעקב לא תהיה רק לפי-ערך הבנתו של יעקב, אלא כפי 
צריכה  היה  אמיתית,  שלווה  מהי  ומבין  יודע  שהקב"ה 

להיות ההקדמה של רוגזו של יוסף.
לפי-ערך  שהיא  לשלווה  הייתה  יעקב  של  בקשתו 
הבנתו, אבל הקב"ה מילא את בקשתו באופן נעלה יותר 

באין-ערוך – לפי-ערך הבנתו של הקב"ה.
דוגמה לדבר: אנו מבקשים בתפילה "ברחמיך הרבים 
גדולים  הקב"ה  של  שרחמיו  מפני  זה  אין  עלינו".  רחם 
יותר, כי אם מחמת שכלנו הדל איננו יודעים ומרגישים 
"ברחמיך  מבקשים  אנו  ולכן  לנו,  שחסר  את  באמת 
"רחם  ההשתלשלות –  דסדר  ושיעור  גבול  בלי  הרבים" 

עלינו".

(תורת מנחם תשמ"ו ח"ב עמ' 110)
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ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' תמידין ומוספין פרק כ"ב בכסלוו'
ג-ה.

הל' פסולי המוקדשין פרק 
ב.

מ"ע כח. כה. מ. מא. כז. 
מב.

מ"ע מג. מד. מה. מו. מז. פרק ג.פרק ו-ח.כ"ג בכסלוש"ק
מח. נ. נא.

כ"ד בכסלוא'
פרק ט-י. הל' פסולי 

המוקדשין.. בפרקים אלו. 
פרק א.

מ"ע קסא. מל"ת קמ.פרק ד.

מל"ת קלב.פרק ה.פרק ב-ד.כ"ה בכסלוב'

מל"ת קכ.פרק ו.פרק ה-ז.כ"ו בכסלוג'

מל"ת קלא.פרק ז.פרק ח-י.כ"ז בכסלוד'

מל"ת קל. קכט.פרק ח.פרק יא-יג.כ"ח בכסלוה'

מ"ע צא.פרק ט.פרק יד-טז.כ"ט בכסלוו' 30



29

דברמלכות

4

י"ט כסלו משפיע
על ימי החנוכה

גאולת י"ט כסלו הושלמה בימי חנוכה, כאשר שב רבינו הזקן אל ביתו
• גאולת י"ט כסלו וימי חנוכה פועלים בירור והארה אפילו בעניינים 

נחותים ביותר • ההכנה לימי חנוכה: להאיר את כל העולם ב"שבע מצוות 
בני נח" • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 

א
שאת  ביתר  המעיינות  הפצת  החלה  כסלו  י"ט  ביום 
דאף-על- בזה1,  נ"ע  אדמו"ר  שיחת  כידוע  עוז,  וביתר 

זאת  לגלות  ד"מצוה  נקבע  האריז"ל  בימי  שכבר  פי 
חיים  רבי  שהאריך  וכמו  חיוב,  נהיה  והדבר  החכמה"2 
הידועה לשער ההקדמות3 ויטאל (תלמידו) בהקדמתו 

דבעניין זה תלויה, בפשטות, הגאולה של כל אחד ואחד 
בארוכה  שם  (וכמבואר  בגלותא  ושכינתא  מישראל 

דהיינו דוקא על-ידי המעיינות חוצה) – 
וביתר  כפשוטו,  לחוצה  עד  "חוצה",  ההפצה  הרי 
וכמו  כסלו,  י"ט  ביום  דווקא  החלה  עוז,  וביתר  שאת 
שכתב אדמו"ר הזקן באגרתו הידועה4 בקשר לגאולתו 
בי"ט כסלו (וחוזר על זה שלוש פעמים) אשר הגאולה 
העמים"  ו"שרי  הארץ"  "עמי  שגם  כזה  באופן  הייתה 

ראו, בראייה ממש, כיצד זהו "פלא" ו"נס".
כמה  אחת  על  כך,  הראשונה  בפעם  כסלו  בי"ט  ואם 
לשבעה  עד  דורות,  כמה  מאז  שעברו  לאחר  וכמה 
שהפלא  בוודאי  הרי  חביבין"5,  השביעין  ד"כל  דורות 

1. ספר השיחות תורת שלום סוף עמ' 112 ואילך.
2. אגרת הקודש סימן כו (קמב, ב).

3. נדפסה גם בקונטרס עץ החיים בסופו (הוספה א).
4. אגרות קודש שלו סימן לח, וש"נ.

5. ויקרא-רבה פרשה כט, יא.

והנס שבדבר (נס מלשון "ארים ניסי"6) הם ביתר שאת 
וביתר עוז.

השפעה  בהכרח,  ישנה,  בקדושה  דבר  לכל   [...]
לקדושה  שינוי  יהיה  בו  שגם  לאחריו,  הבא  הדבר  על 

ולטובה (כמדובר כמה פעמים).
בעניינים  הלכות,  בכמה  נראה  שהדבר  זאת  ומלבד 
דווקא  לאו  העולם,  בטבע  גם  נראה  זה  הרי  שונים, 
ישנה  בעולם  דבר  לכל  אשר  ישראל,  בני  עם  בקשר 
במכל  מובן,  ומזה  לו,  שמסביב  הדברים  על  השפעה 
שכן  ובכל  שבעולם,  בעניינים טובים  וחומר,  וקל  שכן 
כוח,  תוספת  בהם  שיש  קדושה,  בענייני   – וחומר  וקל 
וכמה  כמה  אחת  ועל  ו"רשות",  "חול"  לגבי  קדושה, 
לגבי עניינים שלמטה מזה, ובכל זאת גם לעניינים אלו 
ועל  השתדלות,  ללא  גם  סביבתם,  על  השפעה  ישנה 
אחת כמה וכמה שכן הוא בענייני רשות ועל אחת כמה 

וכמה בענייני טוב וקדושה.
טובים  לימים  בנוגע  שמצינו  מה  זהו  ובכללות 
דאורייתא – ומזה מובן גם בנוגע לימים טובים מדברי 
היא"  תורה  ישראל  שמצד "מנהג  ומדרבנן ואלו  קבלה 
– שיש להם המשך לאחריהם, "אסרו חג". ובזה גופא – 
"אסרו חג בעבותים"7, דהיינו, כפשטות המקרא, בקשר 

6. ישעיה מט, כב. וראה אור-התורה בשלח עמ' תרסה ועוד.
7. תהלים קיח, כז.
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חזק ביותר, בדוגמת קשר (לא על-ידי סתם חבל, אלא) 
 – המקשר  חבלים,  מכמה  שעשוי  "עבות"  חבל  על-ידי 

"אסרו" – ביתר שאת וביתר עוז.

ב
 [...] ובנידון דידן:

הסמוכים  הימים  שבעת  בתוך  מתחילים  חנוכה  ימי 
לי"ט כסלו, ועל-פי הנ"ל מובן שיש שייכות ביניהם.

בחזרה  הגאולה  ובפרט על-פי הידוע8 שנסיעת בעל 
י"ט  לאחר  ימים  כמה  נמשכה  שנגאל,  לאחר  למקומו 
ולפני  חנוכה  של  שלישי  ביום  כסלו, ועד שחזר לביתו 
היינו  "לבוריו"9,  חזר  לא  ועוד  בדרך  היה  עדיין  זה 
ועל-כל-פנים  (כמובן,  כולה  השנה  כל  דירתו  למקום 

משמע, מכמה סיפורים).
בל  בשנה,  שנה  מדי  הקביעות  היא  שכן  כיוון  והנה 
תשונה, מאז י"ט כסלו בפעם הראשונה, מובן שבוודאי 
היו אצל בעל הגאולה כל ענייני ההכנה לחנוכה, ובאופן 
דמוסיף והולך ואור – דמכיוון שההכנה צריכה להיות 
מעין העניין שאליו מתכוננים, בוודאי היו פעולות של 
ואור  והולך  מוסיף  דהיינו  החנוכה,  עניין  מעין  הכנה 
ב"נר מצווה ותורה אור"10,ובזה גופא – "על פתח ביתו 
מבחוץ"11, דהיינו שמאיר גם את ה"חוץ" ובו גופא – עד 

ל"ריגלא דתרמודאי" שבחוץ.
על  וההשפעה  שהפעולה  בזה,  להוסיף  ויש 
"תרמודאי" איננה רק באופן כזה שמגיעה אליהם ידיעה 
כלשהי המביאה מעט אור, אלא כלשון הגמרא12 (שהוא 
לשון תורה, ומדברי הרמב"ן בהקדמתו לחומש על דבר 
גודל הדיוק שבתורה שבכתב, מובן שבערך זה הוא גם 
כן בתורה שבעל-פה) – "עד דכליא ריגלא דתרמודאי".

ג
והעניין בזה (כמבואר בספרים):

בקבלה13),  (כמבואר  "מורדת"  אותיות  "תרמודאי" 

8. ליקוטי-דיבורים חלק א יב, א.
9. ראה סדר ברכות הנהנין לאדמו"ר הזקן פרק יג הלכה ה.

10. משלי ו, כג.
11. שבת כא, ב.
12. שבת כא, ב.

13. קהילות יעקב בערכו. ועוד.

היו  תרמוד  שאנשי  בגמרא14  שכתוב  ממה  גם  ומובן 
בהתאם  מזה,  למטה  אפילו  (או  שמרדו  שלמה  עבדי 
החנוכה  אור  של  פעולתו  וזוהי  שבדבר),  לדעות 
ב"חוץ" שמשפיע עד כדי כך גם ב"ריגלא דתרמודאי", 
ב"רגל"  גם  אלא  וממשלה שלהם,  בראש  רק  היינו, לא 
כל  ותחתית  סיום  על  המורה  שלהם  הפשטות  שלהם, 
מתבטלים ממציאותם  שגם דרגות אלו  המדרגות, ועד 
העניין  וכפשטות  דתרמודאי".  ריגלא  "כליא   – לגמרי 
עניינים  כל  שבטל  דהיינו  דתרמודאי",  ריגלא  ד"כליא 
גם  אלא  ראשם,  רק  לא  מרשות-הרבים,  תרמודאי  של 

רגליהם הולכים ונעלמים מרשות הרבים.
הרבים,  רשות  מלהיות  חדל  המקום   – וממילא 
שרבים  מקום  הוא  הרבים  שרשות  להלכה  בהתאם 
בוקעים בו15, ומובן שכאשר "כליא ריגלא דתרמודאי", 
אפילו אלא)  בשוק,  אינם  "תרמודאי"  שרק  (לא  היינו 
עיסוקם  שמצד  אף-על-פי   – מללכת  פסקו  תרמודאי 
ומסחרם לפרנסתם נמצאים הם ברשות הרבים זמן רב 
כבר  "תרמודאי"  בשעה שגם  לאחר כלות היום – ולכן 
וממילא  בו",  בוקעים  "רבים  אין  ששוב  בוודאי  אינם, 

המקום מפסיק להיות רשות הרבים.
אור  על-ידי  הוא  זה  כל  כאשר  וכמה  כמה  אחת  על 
היינו  "מבחוץ",  שנמצא  אור"  ותורה  מצווה  ד"נר 
במקום זה עצמו שלפני זה היו בו "תרמודאי" ו"ריגלא
דתרמודאי", הרי בוודאי שהמקום נהפך להיות "רשות 

היחיד", ליחידו של עולם16. 

ד
מעין  היא  דבר  לכל  שההכנה  האמור  על-פי  והנה, 
 – חנוכה  של  העניין  לתוכן  שההכנה  מובן  המאורע, 
הארת רשות הרבים עד שתהיה רשות היחיד – היא על-

ידי הארת העולם כולו, דהיינו – שבע מצוות בני נח,
וכמו שכתב הרמב"ם בסוף הלכות מלכים17 (וכמוזכר 
כמה פעמים, הנה בדפוסים הראשונים הייתה להלכות 
ומלחמות  מלחים  ("הלכות  עצמן  בפני  כותרות  אלו 
הפרקים  תוכן  על  מוכיחה  שהיא  המשיח"),  ומלך 

14. יבמות טז, ב.
15. ראה שבת ק, ב.

16. ראה תניא סוף פרק לג. ובכ"מ.
17. סוף פרק יא.
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והתחלתם, בהם מבואר אודות מלכא משיחא ותקופתנו 
ש"אז  בכך  קשורים  המשיח  ימות  אשר  הלכה),  בתור 

אהפוך אל עמים גו' לעבדו שכם אחד"18. 
והדיוק בזה:

רבים,  לשון  "עמים",  אמנם  יישארו  העולם  אומות 
שבעים  יהיו  שבה  בתקופה  דקאי  העניין  וכפשטות 
כזה  ומצב  במעמד  יהיו  זה  עם  ביחד  אבל  אומות, 
דנוסף על כללות הקיום של שבע מצוות בני נח, יהיה 
בגלוי  הקדוש-ברוך-הוא  של  המלוכה  עניין  גם  בהם 
ובהתפשטות, עד שזהו מעין, בדוגמת ועל דרך "והייתה 
"מעין"  שזהו  (אף-על-פי  שבישראל  המלוכה"19  לה' 
ובפרט  המלוכה,  בדוגמת  זה  הרי  זאת  בכל  בלבד, 
קצרה  לשון  היותה  שעם  הרמב"ם  בלשון  כשמדייקים 

הרי היא "צחה וברורה", ובעיקר – לשון של הלכה).
והפעולה בכל זה צריכה להיות בדוגמת תוכן העניין 
חוצה,  המעיינות  בהפצת  שקשור  דהיינו   – חנוכה  של 
עניינו  זהו  ודווקא  מבחוץ",  ביתו  פתח  "על  בדוגמת 
בחוץ ועד למקום שבו ישנם  של נר חנוכה, להאיר גם 
דתרמודאי",  ל"ריגלא  ועד  בקדוש-ברוך-הוא  מורדים 

כנ"ל, היינו שמשפיע גם בעולם.
שאור  ואור",  והולך  ד"מוסיף  באופן   – גופא  ובזה 
הוספה  של  באופן  אליהם  גם  ומגיע  מאיר  החנוכה 
שביום  הלכה  על-פי  העניין  וכפשטות  ביומו.  יום  מדי 
חנוכה מדליק נר אחד "עד דכליא ריגלא  הראשון של 
שאתמול  בזה  די  לא  השני,  ביום  ולמחר,  דתרמודאי" 
ריגלא  דכליא  "עד  והאיר  בשלימות  המצווה  את  קיים 
מוסיף  להיות  צריך  עתה  הרי  בשלימות,  דתרמודאי" 

18. צפניה ג, ט.
19. עובדיה בסופו.

ניצוצות  חדשים,  בירורים  שניתווספו  כיוון  והולך, 
חדשים ועבודה חדשה כו'20.

ה
הם  החנוכה  ימי  אשר  ובהדגשה,  מובן,  הנ"ל  מכל 
עניינו  שהרי  כסלו,  י"ט  של  העניין  לתוכן  גלוי  המשך 
גם  שזהו  חוצה  המעיינות  הפצת  הוא  כסלו  י"ט  של 
"על  הנרות  את  להדליק   – הנ"ל)  (על-פי  חנוכה  עניין 
ב"ריגלא  גם  ויחדרו  שיאירו  עד  מבחוץ",  ביתו  פתח 

דתרמודאי".
שתהיה  שלאחריו,  חנוכה  על  משפיע  כסלו  י"ט 
שבהדלקת  בעבודה  עוז  וביתר  שאת  ביתר  הוספה, 
לגאולה  בהמשך  מבחוץ",  ביתו  פתח  "על  הנרות 
וחלילה  חס  שהרי  חוצה,  המעיינות  הפצת  שעניינה 
על- מחלישים  או  מפסיקים,  שבינתיים  שבימים  לומר 
בוודאי   – אדרבה  אלא  ההפצה,  עבודת  את  כל-פנים, 
מקיימים את הציווי להעלות בקודש, ועל-ידי-זה ישנה 

הוספה כמה פעמים ככה, ב"על פתח ביתו מבחוץ".
השייך  יום  כסלו,  י"ט  של  מהשייכות  גם  ולהעיר 
שחלק  הידוע21  על-פי  וחנוכה,  התורה,  לפנימיות 
סודות  התורה,  פנימיות  הוא   – "שמן"  הנקרא  התורה 
התורה, והרי זהו עניינה של תורת החסידות לבאר את 
ומבואר  יתפרנסון"22,  ד"מניה  באופן  התורה  פנימיות 

20. ולהעיר, שבזה מבארים גם, ובפשטות, הטעם לכך שמדי יום ביומו חוזרים 
העניינים  וכל  ואישה,  עבד  גוי",  עשני  "שלא  כמו  הברכת  כל  את  ואומרים 
הקשורים בזה – כיוון שבינתיים, מאז אמירת הברכה אתמולן, ניתוספו עניינים 

חדשים ובירורים חדשים כו'.
21. ראה בארוכה אמרי-בינה שער הקריאת שמע פרק נד ואילך. ועוד.

22. תיקוני זוהר תיקון ו בסופו.

י"ט כסלו משפיע על חנוכה שלאחריו, שתהיה הוספה, ביתר 
שאת וביתר עוז בעבודה שבהדלקת הנרות "על פתח ביתו 
מבחוץ", בהמשך לגאולה שעניינה הפצת המעיינות חוצה
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סיכום
זה  שייכים  כסלו  י"ט  הגאולה  וחג  חנוכה  ימי 

לזה:

הם חלים בסמיכות זה לזה. גאולת רבינו הזקן 
בהם  חנוכה  בימי  הושלמה  בכסלו  י"ט  של 
הגיע חזרה אל ביתו. נס חנוכה קשור ל"שמן", 
 – שבתורה  ל"שמן"  עם  קשור  כסלו  י"ט  יום 

פנימיות התורה, רזין דרזין.

העניינים  על  משפיע  שבקדושה  עניין  כל 
יום  כי  מובן  דידן  ובנידון  אחריו.  המתרחשים 

י"ט כסלו משפיע על ימי חנוכה.

 – הוא  כסלו  וי"ט  חנוכה  ימי  של  עניינם 
הנחותים  העניינים  והארת  בירור  השפעה, 

ביותר. 

הייתה ניכרת  כסלו  י"ט  גאולת  כסלו:  י"ט  יום 
כמו  העולם.  מאומות  השרים  לעיני  גם 

בהפצת  אדירה  תנופה  החלה  זה  ביום  כן, 
הנמוכות  למדרגות  ועד   – חוצה  המעיינות 

ביותר שב"חוצה".

"עד  מדליקים  החנוכה  נרות  את  חנוכה:  ימי 
בספרים  דתרמודאי", וכמבואר  ריגלא  דכליא 
את  אפילו  ומבררים  שמאירים  עד  דהיינו 
ירודה  קליפה  מורדת,  אותיות   – "תרומדאי" 

ונמוכה ביותר.

יום י"ט כסלו משפיע על ימי חנוכה שפעולתם 
תהיה  ה"תרמודאי"  ובירור  ה"חוץ"  בהארת 

ביתר שאת וביתר עוז.

היות ועניינם של ימי חנוכה הוא הארת ובירור 
חנוכה  לימי  שההכנה  מובן,  מטה.  למטה  עד 
נח  בני  מצוות  שבע  בהפצת  להיות  צריכה 

בקרב אומות העולם.

"דם  שנעשה  היינו  ד"יתפרנסון",  הזוהר23  במפרשי 
ובשר כבשרו"24, לאחר שהעניין נקלט בו בהבנה והשגה 
ובדעת, ואזי "תורתך בתוך מעי"25 בדוגמת מאכל גשמי 

23. ראה ליקוטי-שיחות חלק כד עמ' 136 הערה 35. וש"נ.
24. ראה תניא פרק ה.

25. תהלים מ, ט. תניא שם.

– "יתפרנסון מיניה" בפשטות.

(משיחת י"ט כסלו ה'תשמ"ז. תורת-מנחם ה'תשמ"ז ח"ב עמ' 48
ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)
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משיח יפרוץ
את גדר העולם

אודות עניינו של משיח איתא במדרש על הפסוק (בפרשת השבוע, פרשת וישב) "מה פרצת עליך פרץ", 
"זה רבה על כל הפריצים ממך יעמוד (משיח, שנאמר בו) עלה הפורץ לפניהם וגו'". והיינו, שכל מלך נקרא 
כל  מלך על  שיהיה  הפריצים",  כל  על  "רבה  הוא  המשיח  ומלך  גדר",  פורץ  ש"מלך  שם  על  "פרץ",  בשם 

המלכים שהיו לפניו.
והעניין בזה: ענינו של "פרץ" הוא – כפשטות לשון הכתוב: "מה פרצת עליך פרץ" – שהנהגתו אינה כפי 

מנהג העולם.
וזהו גם עניין ימות המשיח:

החידוש דימות המשיח הוא – פריצת גדרו של עולם, והיינו, שאין זה כמו המעמד ומצב ד"גן עדן" שאינו 
שייך כלל לעולם כפי שהוא עם כל המדידות וההגבלות, אלא באופן של חיבור שני הפכים, היינו, שדווקא 

במקום שיש בו הגבלה של ד' קצוות, ד' רוחות, "ימה וקדמה וצפונה ונגבה" – נעשה עניין של "ופרצת".
וזהו גם החידוש של משיח – שבהיותו אדם בעולם הזה (כמו שכתב הרמב"ם) יפעל בעולם את הסדרים 

של ימות המשיח באופן של פריצת גדרי העולם, ולכן נאמר עליו "עלה הפורץ לפניהם".
מובן,  ומזה  הגלות".  משך  זמן  כל  ועבודתנו  במעשינו  "תלוי  המשיח  ימות  של  השלימות  תכלית  והנה, 

שבמשך זמן הגלות צריך להיות גם אופן העבודה של משיח, שנקודתו היא פריצת גדרי העולם.
נשתנה  ממילא  בדרך  הנה   – עומד  העולם  שעליהם  העמודים  ג'  בכל  פועלים פריצת גדר  וכאשר   [...] 

ונפרץ גדרו של העולם שעומד על ג' עמודים אלו.
וכאשר ישנה עבודה זו במשך זמן הגלות – אזי ממשיכים בגילוי שבקרוב ממש יקוים היעוד "עלה הפורץ 

לפניהם", דא מלכא משיחא.
בראשם",  וה'  לפניהם  מלכם  ויעבור  בו  ויצאו  שער  ויעברו  "פרצו  הכתוב  כהמשך   – יותר  ובפרטיות 
כמבואר במפרשי התנ"ך ש"שבי הגולה יפרצו . . שער ודרך בו יצאו מן הגולה", כי, "מלכם לפניהם", היינו, 
ש"מלכם", "מלך המשיח", בחינת היחידה הכללית, הוא "לפניהם", שנמשך ופועל ונעשה חקוק בפנימיותם, 
"והוי' בראשם", "בראשם" דייקא, ולא על ראשם (על דרך פירוש רבינו הזקן בדיוק הלשון "תפילין שבראש", 

ולא תפילין שעל הראש), היינו, ששם הוי' מאיר בפנימיותם.
ועניין זה נמשך בגלוי על-ידי משיח צדקנו, אבל נעשה ונפעל על-ידי עבודתנו במשך זמן הגלות בהפצת 
מביאים למקום  חיים",  מים  "מקור  "המעיינות",  שאת  העולם,  גדרי  פריצת  שזהו עניין  חוצה –  המעיינות 
הקוין,  בעבודה בכל ג'  ה"חוצה", ועל-ידי זה פועלים העניין של "עלה הפורץ לפניהם" במשך זמן הגלות 

ועל-ידי זה גם בגאולה האמיתית והשלימה, במהרה בימינו על-ידי משיח צדקנו.
(שיחת י"ט כסלו תשי"ט. תורת מנחם כרך כד, עמ' 285,290 ואילך)

משיחוגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

יחידויות ומענות
מאת הרבי

מטרת ה"כולל" והלימוד הנרצה בו • סגולת לבישת ה"ציצית" • "למסור 
מה שדובר כאן בענין נש"ק וכשרות" • עניינו של מבצע 'חינוך' • לעשות 

ולהשפיע על הכלל • אוסף דברים שנשמעו מהרבי במהלך יחידויות 
שונות וכן מענות מתקופות שונות, רובם בפרסום-ראשון

מטרת ה'כולל' והלימוד הנרצה בו
ראש  שיחי',  דייטש  שלום  חיים  רבי  החסיד  הגאון 
בעיר  צדק"  "צמח  הכנסת  בבית  האברכים  כולל 
את  מהרבי  שמע  במהלכה  ב'יחידות',  שהה  העתיקה, 

הדברים הבאים:
("מען  בלימודים  ההתלהבות  היא  ה"כולל"  מטרת 
הלימוד  של  זה –  וענין  לערנען"),  אין  קאכין  זיך  זאל 
ב"קאך" – צריך להשתקף בקובץ חידושי תורה, ובאם 
של "ורמינהו" ו"תא שמע" –  החידושים באים באופן 

הרי הם מוכיחים על דרך ואופן הלימוד הנרצה.
עוד אמר (ייחל) במעמד הנ"ל:

הכולל [הזה] יכול להיות למגדל-אור וכו'.

סגולת לבישת ציצית
יחידות של ילד בן 10 – (הרה"ת ר') מרדכי קנלסקי 

(כיום בניו ג'רזי) – תשרי תשל"א:
הרבי: יש לך ציצית?

הילד: אכן.
הרבי: כמה כנפות לציצית?

הילד: ארבע.
הרבי: וכמה חוטים בכל כנף?

הילד: שמונה.
הרבי: וכמה זה ארבע פעמים שמונה?

הילד: שלושים ושתיים.
הרבי: מה המשמעות של שלושים ושתיים?

הילד לא השיב, והרבי המשיך:
שלושים ושתיים בגימטריא ל"ב; כשלובשים ציצית 
גוטע  ("א  חסידי  ולב  יהודי  לב  טוב,  לב  מקבלים   –

הארץ, איידישע הארץ, און א חסיד'ישער הארץ").
יתן ה' ואכן יהי' לך לב טוב, לב יהודי לב חסידי.

"למסור מה ששמעת כאן בעניין הדלקת 
נש"ק וכשרות המאכלים"

להלן רישומה של יחידות בתאריך י"ב תשרי תשל"ו 
– לאם ובתה (כמה חודשים לפני בת-מצוה) יחיו:

הרבי. הילדה הניחה את הפתק שלה  בכניסתם חייך 
מה  ושאל:  לילדה  פנה  הרבי  פתקים.   2 שמה  ואמה 

בעניין השליחות שנתתי לך לפני שנה?
הילדה: ביצעתי זאת.

רוח,  ובנחת  בשביעות-רצון  נתקבל  זה  האם  הרבי: 
והאם את מוכנה לבצע גם הפעם שליחות?

הילדה: כן.
מכאן,  ד"ש  תמסרי  לארץ-ישראל  כשתחזרי  הרבי: 
קודש  שבת  נרות  הדלקת  בעניין  כאן  ששמעת  ומה 
וכשרות המאכלים, ושיש לפעול בכך ו"דברים היוצאים 

מן הלב נכנסים אל הלב".
פנה אל הילדה ואמר: בוודאי את מדליקה נר  הרבי 

שבת-קודש.
הילדה: כן.

לצדקה  להפריש  אחד  דולר.  שתי  לך  אתן  הרבי: 
ואחד  נרות,  הדלקת  לפני  סוכות  בערב-שבת-קודש 
בכל  נחת  ממך  ירוו  והורייך  כרצונך,  בו  שתעשי 

העניינים בכלל... ובחסידות (?).
לארץ- חוזרות  אתן  מתי  ושאל:  לאם  פנה  הרבי 

הקודש?
האם השיבה: מיד אחרי שמחת-תורה.
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שניים מקרא
ואחד תרגום

מוקדש לע"נ
הרה"ת ר' מנחם מענדל הכהן ב"ר הרה"ת יהושע זעליק הכהן ע"ה

ומרת גאלדא בת הרה"ת מרדכי ירחמיאל חיים לימא ע"ה

למנהג רבותינו נשיאינו, יש לקרוא ביום ה' בלילה שמו"ת עלייה אחת או שתיים מהפרשה, ולמחרת ביום ו' אחרי חצות לקרוא שוב מתחילתה עד גמירא
עם ההפטרה, ובשבת לפני תפילת שחרית לקרוא שוב 'שביעי'. •  נזהרים (עכ"פ לכתחילה) שלא להפסיק באמצע קריאת שמו"ת.

23

"כל אחת שיודעת יותר מהשנייה עליה 
ללמד את האחרות"

 (12 גיל  (אחר  ובתה  לאם   – תשל"ו  תמוז  מיחידות 
יחיו:

ה"מבצעים"  בדבר  מה  ושאל:  ר.ל  להבת  פנה  הרבי 
בכיתה ובבית הספר שהבטחת בפעם הקודמת לעשות?
על-כל-פנים בשובך לבית הספר תפגשי הבנות לפני 
בעניין  להשפיע  שעליהם  להם  ותמסרי  שמתפזרות 
ה"מבצעים" ובמיוחד בעניין "(מבצע) חינוך" – כל אחת 

שיודעת יותר מהשנייה עליה ללמד את האחרות.
אחרי  תעשה  [=הבת]  היא  מה  צ.ל:  למרת  פנה  כ"ק 
החודש שגומרת, הרי יש עוד ששה שבועות עד התחלת 

שנת הלימודים?
מרת צ.ל השיבה: היא נרשמה לקייטנה לעשרה ימים 

בכפר חב"ד.
נוסח  את  להלן  נביא  הבאים  לדברים  בהקדמה 
השיב  עליה  ה'יחידות',  לפני  לרבי  שהוכנסה  השאלה 

הרבי, כדלקמן:
וב"ה  שנה  מ-18  למעלה  על"  ב"אל  עובדת  "אני 
נעדרת  שאני  הרבות  השעות  אך  מהעבודה,  מרוצה 
מהבית (8:00 בבוקר עד 16:30 אחר-הצהריים) מקשה 

עלי את העבודה בבית בשעות אחר-הצהריים.
ל"מבצעים"  ביציאה  ממעטת  אני  זו  ומסיבה 
מהעבודה  עכשיו  אתפטר  אם  ובעסקנות-ציבורית. 
לי  חופשי  כרטיס-טיסה  וגם  מלאים  פיצויים  אקבל 
בארה"ק  כעת  שמדובר  ולפי  לשנה.  אחת  ביתי  ולבני 
פיצוייו  את  יקבל  שמתפטר  אדם  לפיו  פנסיה  חוק  על 
שליט"א  כ"ק  עצת  מבקשת  אני   ,60 לגיל  בהגיעו  רק 
בנידון והאם לחפש עבודה לחצי יום... ומבקשת ברכת 
כ"ק שליט"א שאזכה לעסוק במבצעים ובצ"צ באמונה 

מתוך יראת-שמים.
הרבי קרא המכתבים והפ"נ ואמר: 

בקשר לעבודה – יש להמשיך כמו עד עתה.
1) הקב"ה נותן פרנסה. לא צריך לרצות להצטמצם.
יגידו  אל-על]  הנהלת   =] הם  מה  לא יודעים  כי   - 

אחר-כך.
ב"מבצעים"  לפעול  אפשרות  שקיימת  ובמיוחד   (2

ולהיות לדוגמא, ויש בזה מעלה.
הרבי נטל את כל המכתבים ואמר:

אזכירם על הציון, וה' יעזור שהכל יפעל לטובה. 
בארץ- לפרוט  כדי  דולרים  ולאם  לבת  נתן  הרבי 
בעניין  (ב)  ה"מבצעים"  (א)  לענייני  ולחלקם  הקודש, 

הי"ב פסוקים.

"לעשות ולהשפיע כדי שיתנהגו כולם 
כמו שראוי"

הורים   – תש"מ  שבט  ליו"ד  בסמיכות  יחידות  להלן 
ובתם.

נכנסו הר' א.א. רעייתו מרת צ. ובתו ר. (בגיל הקרוב 
ל-16). הרא"א הגיש הפתק וכן הבת. 

הרבי קרא הפתק וסימן על גביו, פנה בשאלה: האם 
רחל [= הילדה] כבר מבינה אידיש או לא?

רחל: אינני מדברת אידיש אבל מבינה.
הרבי: בשלימות?

רחל: כן.
רבים אז  הוא גם כן  והיחיד  בירך ואמר: היות  הרבי 
כולם  שיתנהגו  כדי  רבים,  על  ולהשפיע  לעשות  יש 
כמו שצריך כמו שראוי (ובירך בברכה כוללת ונרחבת 

מאד).
איזה  יש  האם  באל-על,  לעבודה  בקשר  הרבי: 

שינויים.
למזכירות] וגם  מכתב [=  מרת צ.ל: הכנסתי אתמול 

הזכרתי ענין זה.
הרבי: לא ראיתי עדיין המכתב.

בעניין  המתרחש  פירטה  צ.ל  מרת 
אמר: והרבי  באל-על,  עבודתה 

במקרה כזה "שב ואל תעשה עדיף", יש לבטוח (לסמוך) 
בהשם-יתברך, ואיך שהוא ינהיג יהיה טוב יותר.

מצוה  שליחות  לכם  אתן  הרבי:  אמר  אחר-כך 
שחילופיו  אחד  לכל  דולר  לארץ-הקודש  (בשובכם) 
יינתן לצדקה - ורצוי לעניין הקשור בטהרה, ועל-כל-

פנים לחינוך הכשר (הרבי נתן הדולרים, פסענו אחורה 
ושוב העניק הרבי ברכה).

הרבי פנה להבת ושאל: האם את נותנת צדקה בערב 
שבת-קודש לפני הדלקת נרות?

רחל: כן.
נמצאת  את  (הקרוב)  זה  ששי  שביום  מכיוון  הרבי: 
(אמר  ממני  אותו  גם  שתתני  מטבע  לך  אתן  אני  כאן 

באידיש: "פון מיר").
בבית  בחנוכה  ביקרת  האם  ושאל:  צ.  למרת  פנה 

הכלא?
 =] במכתב  זאת  ציינתי  (והוסיפה:)  כן.  צ.ל:  מרת 

שהכנסתי למזכירות, כנ"ל]
הרבי: בוודאי תהיי שם גם בפורים.

מרת צ.ל: אם ירצה ה'.
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להלן יחידוית נוספות:
יום שני כ"ו תשרי תשמ"א

בשעה 16:20 אחר-הצהריים
 - מרת צ.ל. ובתה ר.

שתהיה הצלחה בכל העניינים שמזכירים בהמכתבים 
ולעניין עצמך, להבעל, ולבתך – וכל בני הבית הנזכרים 

במכתב ולכל העניינים הנזכרים בהמכתב.
של  השבע-עשרה  המתקרב [=  ההולדת  ליום  בנוגע 
כנדרש,  הכנות  שתעשה  הבעל"ט]  טבת  בכ"ז  הבת, 
ברכה, ושתלך מחיל אל חיל ותעשה הפעילות ולהשפיע 

על חברותיה בכיוון הרצוי.
לשליחות-מצוה  דולר  אחת  לכל  נותן  ואני  וסיים: 

לצדקה.
בשורות  איחל:   – הק'  מחדרו  היציאה  טרם  ממש 

טובות.
יום חמישי כ"ג טבת תשמ"ג

שאלה:
בקשר לפרישתי  אד"ש  מכ"ק  מרחשון שאלתי  בר"ח 
היתה  כ"ק  תשובת  אחר.  במקום  ולעבוד  מ"אל-על" 

לחכות עד ט"ו מרחשון ולהחליט לפי המצב דאז.
המו"ל)  כתחליף.  לי  (שהוצעו  ההצעות  שמכל  כיון 
לא יצא כלום, וגם מצב החברה עד היום לא היה ברור, 

חיכיתי עד היום.
באה  ההנהלה  כי  הקלעים  מאחורי  לי  נודע  היום 
לפי  להכלילם,  ומוכנה  הוותיקים  העובדים  לקראת 
גבוהים  פיצויים  ויקבלו  המפוטרים  ברשימת  בקשתם, 

במיוחד.
לפנות  האם  אד"ש  כ"ק  חוות-דעת  שואלת  אני 

בבקשה כזו.
מענה (נמסר בטלפון ע"י המזכיר הריל"ג):

למה  מהעבודה  האנשים  מפטרים  שהם  מכיון 
תקדימי את בענין זה?

הזכויות  וכל  וותק  לך  יש  שב"אל-על"  ובפרט 
הקשורים בזה

ואזכיר על הציון.

 עידוד לפעילות נשים ובנות
להלן שאלת נערה לרבי ומענה הרבי אליה, בסמיכות 

ליום א' כ"ג מנ"א תשל"ז.
"בשנה"ל החדשה הבעל"ט אני נכנסת אי"ה לכתה ח' 

בחטיבת הביניים בית רבקה שבכפר חב"ד ב' [א].

לבית  נש"ק  למבצע  ששי  בימי  לפעמים  "מצטרפת 
המרפא "סיני" ברמלה.

עם  הרופא"  המרפא "אסף  בבית  ביקרתי  "לאחרונה 
מקוה  ואני  המבצעים  ילדים על  עם  ושוחחנו  חברתי.. 
אי"ה להמשיך בכך כשאחזור בעז"ה לארץ הקודש" [ב] 

[ג].
תשובת הרבי:

א) ויהא בשטו"מ
ב) ("להמשיך בכך כשאחזור") ואשרי חלקן

וחברתה  היא  בארה"ק  לצדקה  לתת   – המצו"ב  ג) 
תחי' הנ"ל

אזכיר עה"צ

מענה נוסף בסמיכות לכ"ג מנ"א תשל"ז:

המצו"ב השתתפות בהוצאות מבצעי אלול – דנשי 
ובנות חב"ד דאה"ק ת"ו.

אזכיר על הציון לכל הנ"ל
ולכוח"ט

[י"ד תמוז תשל"ו]
כ"ק  עצת  שביקשה  אישה  על  לרבי  כתבה  אישה 
ורוצה  כו'  להיפגש  המסרבת  לבתה  שידוכין  בדבר 

לראות אידישע נחת מבתה. 
מענה הרבי אליה:

גם ע"י שדכן בעל מרץ
אזכיר עה"צ

"להצלחה רבה בעבודת הקודש – טהרת המשפחה וטהרה המביאה 
לידי כו' אליהו הנביא. אזכיר על הציון" 
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כהן –  התורה למנהגנו:  שחרית: כדאתמול. קריאת 
מלאה קטורת", לוי – "פר אחד... בן  "ביום הרביעי... 

שניאור", ישראל – "ביום החמישי...".

יום שישי, כ"ט בכסלו 
ה' דחנוכה – ערב ראש-חודש80

ביום זה הגיעו לביתם החסידים שנאסרו עם מאסרו 
ונקבע ליום  תקנ"ט,  הראשון של אדמו"ר הזקן בשנת 

התוועדות ושמחה81.
קוראים לכהן "ביום החמישי... מלאה קטורת", ללוי 

עד "בן צורישדי", ולשלישי "ביום השישי...".
למנהגנו: כהן –  קריאת התורה  שחרית: כדאתמול. 
"ביום החמישי... מלאה קטורת", לוי – "פר אחד... בן 

צורישדי", ישראל – "ביום השישי... בן דעואל".
שניים מקרא ואחד תרגום: אחרי חצות היום קוראים 
וניתן  המקורית,  הפטרתה  עם  'מקץ'  פרשת  כל  את 
לקרוא היום גם את הפטרת שבת חנוכה82 (או כהנהגת 
מ'שביעי' עד גמירא עם  רבותינו, לחזור מחר בבוקר 

הפטרת שבת חנוכה83).
הפומבית אחרי פלג  ההדלקה  את  לערוך  יש לזכור 

המנחה.
מתפללים מנחה ומדליקים נר חנוכה בבית-הכנסת 
[וטוב שיהיו עשרה בבית-הכנסת בשעת ההדלקה84], 
אין  אבל  שבת85,  נר  ואחר-כך  להלן],  [ראה  ובבית 

להתפלל מנחה ביחידות לצורך כך86.
נרות  הדלקת  זמן  לפני  שמדליקים  מכיוון  היום, 
מזמן  דקות  בכ-20  לפחות  מוקדם  שהוא  שבת, 
כדי  ההדלקה בכל יום, יש להקפיד לצקת יותר שמן, 

לעולם  זה  שיום  כיוון  'בחוץ',  גם  להאיר   – בכלל  דחנוכה  ה'  נר  מעלת   .80
היום,  מעלת  נתבארה  תש"מ  דחנוכה  ה'  נר  בשיחת  (שם).  בשבת  חל  אינו 
יותר  הלל  בית  לשיטת  בעולם  האור  הוספת  רואים התחלת  לראשונה  שבו 
 ,545 עמ'  חט"ו  ובלקוטי-שיחות  נרות.  חמישה   – שמאי  בית  לדעת  מאשר 
לתחנון,  א"צ  קטן']  'יו"כ  הוא  [שבד"כ  ומ"מ  ער"ח  הוא  זה  שיום  מה  מבאר 
הכל נפעל בשלימות מתוך שמחה, הן ע"י עיצומו של יום (חנוכה) והן  אלא 

ע"י עבודת האדם. 
ובשיחת  הדברים.  בהמשך  שם  וראה   .18 עמ'  ח"א   4 גיליון  חב"ד'  'כרם   .81
מאמרי-חסידות  שמצאנו  מה  בזה  מבאר  תשל"ד סוס"ג  חנוכה  מוצאי זאת 
רבים  'מים  בהמשך  ה' דחנוכה" (כגון  אמירתם "יום  תאריך  עליהם  שמצויין 
נאמר  אם  רק  מופיע  כזה  שציון  אף  ראה במפתח שבסוף הספר),  תרל"ו',   -

המאמר בשבת, ביום-טוב או במאורע מיוחד.
82. היום-יום ל' סיוון. וראה שו"ע אדמוה"ז סי' רפה ס"ו. 'שערי הלכה ומנהג' 

או"ח ח"א סי' קלב. לוח כולל-חב"ד.
83. 'היום יום' ד' טבת. וראה אג"ק סוף כרך ח"י. 

84. ראה ביאור הלכה סי' תרע"א ס"ז סד"ה ויש נוהגין.
85. ספר-המנהגים, ראה שם הטעמים לזה.

שנת  אחרי  הרבי  נהג  וכן  תרע"ט.  ר"ס  וא"ר  חנוכה,  הל'  של"ה  קיצור   .86
נר שבת,  חנוכה,  סמוך לשקיעה: הדליק נר  ה'אוהל'  כאשר חזר מן  תשמ"ח, 

ואחר-כך התפלל מנחה בציבור.

שקיעת  אחרי  דקות  חמישים  לפחות  הנרות  שידלקו 
לעוררם  יש  מוצקים,  בנרות  (המדליקים  החמה 

שידליקו בנרות גדולים יותר מאשר בכל יום).
היום אין מתעכבים חצי שעה סמוך לנרות87.

* מגש, ואף כיסא או שולחן שהניחו עליו נר-חנוכה, 
בטלטול  ונאסר  האסור',  לדבר  'בסיס  בכך  נעשה 
לשימוש  הערב  במשך  שיזדקקו  יודעים  אם  בשבת. 
רק  (ולא  שם  לעבור  כדי  הצידה  להזיזו  או  בכיסא, 
כדי "שלא ישחקו בו הילדים" וכדומה), קיימות שתי 

אפשרויות:
א) להניח את החנוכייה על מגש, ויחד עמה להניח 
(או  השבת88  לצורך  המיועדת  חלה  מבעוד-יום  שם 
שאז יהיה המגש מותר בטלטול,  גביע-קידוש חשוב), 
ולדבר  האסור  לדבר  כ"בסיס  הנרות,  שיכבו  לאחר 
שרוצים,  מקום  לכל  שעליו,  החנוכייה  עם  המותר", 
כ"טלטול מן הצד לצורך דבר המותר", והכיסא יתפנה.
גביע  או  חלה  להניח   – זו  עצה  חשובה:  הבהרה 
מיועד  אינו  המגש  כאשר  רק  מועילה   – המגש  על 
שונות,  בהזדמנויות  משמש,  אכן  והוא  לנרות,  רק 
המיועד  מגש  ברם,  כלים.  או  מאכלים  להנחת  גם 
מכובדות  כסף  בחנוכיות  שמצוי  (וכפי  בלבד  לנרות 
משמשים  אינם  והם  מיוחדים  מגשים  להן  שמייעדים 
הניחו  אם  גם  בטלטול  אסור  נותר  אחרים),  לצרכים 

עליו חלה או גביע89.
ב) להניח את החנוכייה על הכיסא עם חלה או גביע 
למקום-הכיסא,  ויזדקקו  הנרות  שיכבו  לאחר  כנ"ל. 
שרוצים,  מקום  לכל  הצידה,  לטלטלו  רשאים  יהיו 
והמקום  במגש,  כנ"ל  עליו,  אשר  את הכיסא וכל 

יתפנה90.

מתעכבים מעט).  זאת  שבכל  משמע,  (ומהלשון  בכסלו  כ"ה  יום,  היום   .87
ספר המנהגים.

88. שוע"ר רעז ס"ו.
ולא  הנר  שלהבת  הוא טפל אל  בלבד הרי  מיועד לנרות  89. שכיוון שהמגש 
ר'  הרה"ג  הערת  ממנה.  חשובים  שהם  אף  עליו,  המנחים  דברים  לשאר 
יקותיאל שי' פרקש, על-פי שוע"ר סי' רעט סעיף ד ופרמ"ג שם אשל-אברהם 

סקי"ד אות ג.
רע"ט  ע"פ שו"ע אדמוה"ז סי' רע"ז ס"ו,  הלפרין,  לוי-יצחק ז"ל  ר'  הרה"ג   .90
ס"ד, ש"ט ס"ו, שי"א ס"ט (העניין נדון ונתבאר לפרטיו  ב'התקשרות' גיליונות 

רפג, שפה, שפז, שפט וש"נ).
במקרה של צורך גדול לטלטלו לפני-כן, יעשו שאלת חכם ע"פ המבואר בסי' 

רע"ז ס"ג.
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לאבותינו  שעשה  כמו  ניסים  לנו  יעשה  הוא  "הרחמן 
בימים ההם בזמן הזה, בימי..."67.

תפילת שחרית:
(מקומו  בבית-הכנסת  חנוכה  נר  להדליק  נוהגים 
התפילה68.  אחר  עד  לפחות  ברכה,  בלי  אמש)  כבליל 

גם כעת מדליקים על-ידי שמש69.
מאמירת  חוץ  התיבה,  לפני  הָאֵבל  יורד  בחנוכה 
מדליקים  הלל70. [בכל זמן שמתפללים בבית-הכנס ת, 
נרות בעמוד הש"ץ71]. לאחר הלל חוזר הָאֵבל לעמוד, 

לאמירת חצי קדיש72.
להספיק  כדי  הניסים'  'ועל  לכתחילה  לדלג  אין 

לענות 'קדושה' ו'מודים'29.
אחרי חזרת הש"ץ: הלל שלם (כל ימי החנוכה), חצי 
במדבר  נשא,  (בפרשת  לתורה  עולים  שלושה  קדיש. 
לחנוכת  משה...  כלות  ביום  "ויהי   – כהן  ז,א-יז): 
עד   – ישראל  קטורת";  "מלאה  עד   – לוי  המזבח"; 
"נחשון בן עמינדב". מכסים את ספר-התורה ואומרים 
אשרי,  וממשיכים כסדר:  וגלילה.  הגבהה  קדיש.  חצי 
סיום  עד  וכו'  יעקב73  בית  תתקבל,  קדיש  לציון,  ובא 

התפילה.
אין מתענים בחנוכה, אפילו חתן ביום חופתו74.

יום שלישי
כ"ו בכסלו, ב' דחנוכה

הדלקת נר שני (יום שני בערב):
את  להחליף  הקפיד  לא  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 

הפתילות בכל יום75.

וראה בטור סו"ס קפט: "נהגו להאריך בברכת הטוב והמטיב 'הרחמן' בכמה 
סוס"ז),  שם  אדמוה"ז  בשו"ע  וראה  הברכה.  נסתיימה  שטרם  משמע  גווני", 
ולכן אומרים שם 'על הניסים'. אלא שהקצות השלחן בעצמו פסק לעיל ס"ב 
(מחיי אדם מז,א) שיש לענות אמן אחר 'אל יחסרנו', וצ"ע. כן צע"ק מדוע לא 
נאמר שסיום הברכה הוא ב"ואמרו אמן" שבסוף כל בקשות 'הרחמן', ונסמוך 

על ה'אמן' שאומרים עליו.
יחדש'  הוא  'הרחמן  לזה  יקדים  ובראש-חודש,  ס"א.  תרפ"ב  סי'  רמ"א   .67

משום דתדיר קודם - יד אפרים, משנ"ב וכה"ח שם.
68. פרמ"ג סי' תרע"ה בא"א ס"ק ד.

69. ראה טעמים לזה ב'שערי הלכה ומנהג' שם עמ' רעו.
70. ספר-המנהגים עמ' 8.

גרונר:  שי'  רי"ל  להרה"ח  אמר  שהרבי   ,48 עמ'  רבי'  'משבחי  בס'  ראה   .71
"בכל פעם כשמתפללים – גם כשאין הש"ץ 'חיוב' – צריכים הנרות לדלוק!" 

(ומשמע שמדליקין את כל חמשת הנרות, וכנהוג). 
72. מכיוון שהוא סיום לתפילת שמו"ע, שו"ע אדמוה"ז סי' נה ס"ד.

73. סידור אדמוה"ז אחרי הלל. וראה שער הכולל פי"א סכ"ג.
לוח  ס"ה.  תר"ע  סי'  אדמוה"ז  לשו"ע  הוספות  תקע"ג.  סי'  ורמ"א  שו"ע   .74

כולל-חב"ד.
שעשה  'ברוך  בקונטרס  הטעם.  עיי"ש   ,303 עמ'  טו  חלק  תורת-מנחם   .75
לראשונה, כתב הרבי: "נהגו  נדפסו מנהגי חנוכה  ניסים' חנוכה תשי"א, שבו 
הישנות  ואדרבה  לזה,  חוששין  דאין  וי"א  חדשות.  יום  בכל  יהיו  שהפתילות 
שאם  [משמע  בזה  רבינו  מנהג  לברר  יכולתי  לא  ולע"ע,  לדלוק.  יותר  נוחין 

אם- 'שהחיינו' (אלא  מברכים  אין  הנרות  בהדלקת 
שלו השנה). מדליק תחילה  כן זו ההדלקה הראשונה 
וממשיך  אמש,  שהיה  לנר  משמאל  החדש,  הנר  את 
כל הדלקת  אחר  הלילות).  בכל  (וכן  לימין  משמאל 

הנרות אומר: "הנרות הללו"76.
כהן  למנהגנו:  התורה  קריאת  כדאתמול.  שחרית: 
בן  אחד...  לוי - "פר  מלאה קטורת",  השני...  – "ביום 
צוער", ישראל – "ביום השלישי...", וכיוצא בזה בשאר 

ימי החנוכה, קורא השלישי את היום הבא77.

יום רביעי
כ"ז בכסלו – ג' דחנוכה

בו יצא אדמו"ר הזקן לחירות ממאסרו השני בשנת 
תקס"א78.

כהן –  התורה למנהגנו:  שחרית: כדאתמול. קריאת 
"ביום השלישי... מלאה קטורת", לוי – "פר אחד... בן 

חלון", ישראל – "ביום הרביעי...".

יום חמישי
כ"ח בכסלו – ד' דחנוכה

הוספה  בערב,  מחר  או  הערב,  לתת  מציע  הרבי   *
מיוחדת ב'דמי חנוכה'79.

יתברר מנהגו, יוכרע הספק]". ולפלא שבס' המנהגים, שנדפס בשנת תשכ"ו, 
נעתק משם ללא שינוי [ולא ידוע שהכניסו אז את השיחה הנ"ל כלל], למרות 
להדליק  האחרונות)  בשנים  (עכ"פ  נהג   שהרבי  ומה  שיחה.  באותה  האמור 
החנוכייה  את  הכינה  תשמ"ח  שנת  עד  הנה  יום,  בכל  חדשות  בפתילות 
הרבנית או אחד מהמשב"ק בבית, ואח"כ – הר"ר שד"ב גאנזבורג, ולא ידוע 

אם קיבלו הוראות מהרבי על כך.
76. ספר-המנהגים עמ' 70, מסידור אדמוה"ז ועוד.

ואחרי  כולל-חב"ד,  ללוח  ההוראה  נכנסה  וממנה  רצו.  עמ'  י  כרך  אג"ק   .77
גם הרר"ב שי'  כה: "וכן כתב  טו עמ'  כתב הרבי באג"ק כרך  שם –  הפירסום 
נאה בלוח כולל חב"ד, שעברתי עליו. ופליאה מה גרם לספק בהנהגת חב"ד 
ושו"ת  ס"א,  תרפ"ד  סי'  הרמ"א  כדעת  מנהגנו  בארה"ק  (=שגם  מפורסמת" 

הצמח-צדק או"ח סי' סח).
ודרכי  החסידות  תורת  נצחון  הייתה  תקס"א  בשנת  השניה  החופשה   .78
החסידות ביתר שאת ויתר עז מכמו שהיה בפעם הראשונה (בשנת תקנ"ט) 
בשנת תקס"א  על אדמו"ר הזקן, וההלשנה  בעיקרה  ההלשנה  שאז היתה   –
היתה בעיקרה על תורת החסידות - ספר-המנהגים עמ' 93, מלוח היום-יום 

עמ' ז, וקונטרס לימוד החסידות פרק ו, עיי"ש בארוכה.
בג' דחנוכה חופשה ניתנה לו להעתיק דירתו למעון פרטי, ואשר יקבע דירתו 
 – התולדות  'ספר  מהוריי"צ,  אדמו"ר  (רשימת  בפטרבורג   – זמני  באופן   –
איתא   84 עמ'  תורת-שלום  ובספר-השיחות   .(746 עמ'  ח"ג  הזקן'  אדמו"ר 
דבשניהם  לומר,  "ויש  דורנו:  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  והשיב  החמישי.  בנר  שיצא 
399 עמ'  כה  כרך  בלקוטי-שיחות  הובא   – כפשוטם)"  (גם  גאולה  ענייני  היו 

הערה 44.
(בנוגע  הגאולה  שלימות  הייתה  תקנ"ט,  כסלו  י"ט  הראשונה,  בגאולתו  ואף 
חזר  דחנוכה  ג'  ביום  שהרי   – חנוכה  בימי  לבוריו'  ש'חזר  באופן  אלינו) 
(תורת-מנחם   23 עמ'  בלקוטי-דיבורים  כדאיתא  לוויטבסק,  מפטרבורג 

תשמ"ז ח"ב עמ' 95 ועמ' 101).
תש"נ ח"א עמ' 194 ("בליל  79. ספר-השיחות תשמ"ח ח"א עמ' 163, וסה"ש 

הרביעי או החמישי").
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פרשת וישב
ויבוא הביתה לעשות מלאכתו (לט,יא)

לעשות מלאכתו: למבדק בכתבי חושבנה (אונקלוס)
בחשבונות  עסוק  בהיותו  פוטיפר,  בבית  בהיותו  גם 
נשאר יוסף בדבקותו  העולם,  בענייני  ועסקים גדולים 

והתבטלותו לאלוקות.
דאצילות',  'נשמה  היה  יוסף  בכך?  הצליח  כיצד 
הבריאה  והרגיש כיצד כל העולמות בטלים לאלוקות; 
נחשבת כאין ואפס, ועניני העולם אינם תופסים  כולה 
שני  את  להכיל  ביכולתו  היה  לכן  כלל.  מקום  אצלו 
מחד  לאלוקות  והדבקות  הביטול   – יחד  גם  הדברים 

גיסא, והעסק בענייני העולם מאידך גיסא.

(דרך מצוותיך דף פא)

וינס ויצא החוצה (לט,יב)
ומקור  משורש  נובע  בעולם  המצוי  גשמי  דבר  כל 
רוחני עליון. הדבר הגשמי אינו אלא ביטוי מגושם של 
גשמי,  הבחינה הרוחנית. לכן כשאדם רואה איזה דבר 
יכול הוא להתקשר לשורשו הרוחני של הדבר על-ידי 

שיזכור ויתבונן שהגשמי אינו אלא 'ענף' של הרוחני.
זהו שרמז הכתוב:

"וינס" – יוסף ברח מהיופי הגשמי של אשת פוטיפר 
את  מקשטת  היתה  שהיא  לה)  (יומא  רז"ל  [כמאמר 

עצמה לפניו]. 
לעולם  ומעבר  מעל  התעלה  הוא   – החוצה"  "ויצא 
הרוחני,  היופי  את  וראה  הגשמי  מהיופי  ברח  הגשמי, 

היינו מידת תפארת העליון.
דמות  לו  "שנראית  יא)  (פסוק  רש"י  שפירש  זהו 

דיוקנו של אביו" יעקב, שמידתו היא מידת התפארת.
(אור תורה פרשת וישב דף ח"י עמ' ב)

ובגפן שלושה שריגים (מ,י)
אלו משה ואהרון ומרים...  ויעקב...  יצחק  זה אברהם, 

אלו שלושה רגלים (חולין צב)

שלושה פירושים אלה מכוונים כנגד שלושת הקווים 
– חסד, גבורה, תפארת.

יעקב  גבורה.   – יצחק  חסד.  בחינת  הוא  אברהם –  א. 
– תפארת.

תפארת.  האמצעי,  קו  שהיא  תורה  עניינו   – משה  ב. 
מרירות,  מלשון   – מרים  החסד.  איש  כוהן,   – אהרון 

גבורה.
ועשי  ("לושי  אברהם  כנגד  פסח –  רגלים:  שלושה  ג. 
דמתן- השופר  (קול  יצחק  כנגד   – שבועות  עוגות"). 

יעקב  כנגד   – סוכות  יצחק).  של  מאילו  היה  תורה 
("ולמקנהו עשה סוכות").

(אור התורה בראשית כרך ה' דף תתקז-קח)

ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו 
(מ,כג)

וישכחהו: ...מפני שתלה בו יוסף לזכרו, הוזקק להיות 
אסור שתי שנים... (רש"י)

יוסף נענש בשנתיים נוספות של מאסר משום שתלה 
כך,  על  נענש  מדוע  שיעזרהו.  המשקים  בשר  תקווה 
מנחה  ששלח  בשעה  כן,  עשה  אביו  יעקב  גם  והלוא 
לעשיו אחיו כדי לרצותו?! ועוד עשה יעקב, שהשפיל 
מצאנו  ולא  "אדוני",  וקראו  השתחוואות  בשבע  עצמו 

שנענש על כך?
אלא שורשו של יוסף נעלה משורשו של יעקב, ולכן 
לא היה לו להקיש מהנהגת אביו להתנהגותו שלו. יעקב 
נזקק לכל המנחה וההשתחוואות, כי לגבי יעקב ועשיו 
נאמר (בראשית כה) "ולאום מלאום יאמץ", היינו שהם 
זה-לעומת-זה, ולפעמים מתגבר הלעומת-זה ומתאמץ 
להיות למעלה. לכך היה יעקב צריך להכניע את עצמו 
כלל  אין  שלגביו  יוסף,  אבל  שעה.  באותה  עשיו  לפני 
הנעלה,  שורשו  לא היה ראוי, מצד  בחינת לעומת-זה, 
 – כך  וכשעשה  המשקים,  שר  לפני  עצמו  את  להכניע 

נענש.

(אור התורה בראשית כרך ו' פרשת וישב דף תתרצח-2196)

ממעייני החסידות
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"יש למלא הוראות 
הרבי מיד, בלי 'ישוב 

הדעת'!"
יש לעבוד עם הגוף ולא לשברו • על אברכים לעסוק בתורה

גם לאחר הנישואין • התייחסות ראשונה מהרבי אודות הנשיאות • אין 
להמתין ולהתייעץ עם ההורים, המחותנים והכלה – יש לקבל

את הוראת הרבי מיד!

שבת פרשת וישב, כ"ג כסלו
הרב  בלוויית  לביתו,  הרבי  הלך   00:15 בשעה 

חדקוב, כמנהגו בכל לילה. 
כמה  להלן  התוועדות.  התקיימה  התפלה  אחרי 

נקודות שנאמרו בהתוועדות.
אודות  הרבי  דיבר  ההתוועדות  בתחילת  
י״ט  בין  חל  טבת  מברכים  ששבת  זו  דשנה  הקביעות 
ישנם  זו  שבשבת  וכן  השנים)  (כברוב  לחנוכה  כסלו 
כמה ״אידישע שמחות״ - שהרי הכל בהשגחה פרטית.
השבת  יום   ביאר את הנאמר בחז״ל אודות 
מה״אור  כי  ואמר  יומין״,  כולהו  מתברכין  ש״מיניה 
השבוע  ימי  שכל  הוא  בזה  שהפירוש  משמע  החיים״ 
נמצא  זה  ולפי  שלפניו,  השבת  מיום  מתברכים 
שהשבת מברכת את ראש חודש טבת - הכולל את כל 

ימי החודש.
חז״ל  כלשון  הוא  טבת  חודש  של  שעניינו  וביאר 
״הגוף נהנה מן הגוף״, וכפי שדובר לעיל (בהתוועדות 
ומצוות ניתנו  כסלו) שהתורה  ש״פ חיי שרה, מבה״ח 
יוכל  שה״גוף״  הכוח  ואת  בגופים,  לנשמות  דווקא 
וכיצד  מה״נשמה״.  מקבל  הוא  ומצוות  תורה  לקיים 
שהגוף  טבת  חודש  מלמד  ה׳  את  לעבוד  הגוף  צריך 
'עזוב  הפסוק  על  הבעש״ט  וכתורת  ליהנות,  צריך 
בתעניות  הגוף  את  לשבור  שאסור  עמו',  תעזוב 

וסיגופים.
״קרה״  הכי  התקופה  שאז  טבת  בחודש  ואפילו 
תמוז  לחודש  (בניגוד  הלעומת-זה  על  שמורה  בשנה 
שאז הוא תוקף החמימות הטורה על קדושה), גם אז 
את  יעבוד  הוא  שגם  וצריך  הגוף,  את  לשבור  אסור 

השם יתברך באופן של הנאה - עזוב תעזוב עמו.
 בהמשך לדברים אלו ביאר הרבי שזו הייתה 
״הבנים בני והבנות בנותי״ - מילא  טענת לבן ליעקב 
מה  אבל  רוצה,  שאתה  איך  תתנהג  זקן  יהודי  אתה 
יוכלו  שלא  להם  גורם  כשאתה  מהילדים  רוצה  אתה 

להשתלב בעולם!
והבנות  הבנים  על  לפעול  שכדי  ההוראה  וזוהי 
על ״הצאן צאני״, על העניינים  כדבעי, ואפילו  שיהיו 
הגשמיים, אי אפשר להיות ״מופשט״ מענייני העולם, 
עולם  דער  ״און  טפחים״,  מ״עשרה  למעלה  ולהיות 
(ועולם- ווי ער וועט וועלן״  שפאצירן  הזה וועט זיך 

להתייגע,  עליו  אלא  רוצה),  שהוא  כמו  'יטייל'  הזה 
ולא לישון בלילות עד שיפעל על הילדים שיהיו ״בני 

יעקב״.
הדבר  שאותו  הרבי  הוסיף  השיחה  בהמשך  
הוא בקשר לעניין הנישואין ולימוד התורה, שלכאורה 
נראים הם כסותרים זה לזה - אך האמת היא שמכיוון 
בוודאי  הרי  העניינים  שני  את  מיהודי  שתובעים 
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הרב וכיו"ב, ואחר-כך מסיבה פרטית לכל סוג בנפרד, 
וכן  להשתתף.  הכול  שיוכלו  כדי  המקומות,  במירב 

בקשר לילדים46.
דמי חנוכה47:

לילדים  מעות-חנוכה  לתת  להשתדל  הורה  הרבי 
היה  וכן  גדו לים49.  והן  קטנים  הן  ובנות48,  [בנים 
אחרי  גם  לבנותיו,  נותן  נ"ע  מהוריי"צ  אדמו"ר 
הנישואין, וגם לחתניו50] על-כל-פנים פעמיים במשך 
הגלות,  חושך  התגברות  מצד   – טוב  חנוכה, ומה  ימי 
 – החינוך  מצב  להידרדרות  בנוגע  ובמיוחד  כולל 
להוסיף ולהרבות באור וקדושה, ולתת דמי חנוכה גם 
גזירה  המותר –  בדבר  לא  חוץ מבשבת (גם  יום,  בכל 
 – ככה  פעמים  ג'  או  כפליים,   – והוספה מיוחדת  כו') 

בליל הרביעי או החמישי51.
הנשואים – יבקשו האיש מהאישה, והאישה מהאיש, 
וכיוצא בזה בנוגע לזקנים וזקנות, לסייע להם כ"מעות 
חנוכה" לעשות מביתם 'בית חב"ד'52. אלה שלא קיימו 
מנהג זה בשלמות, ישתדלו להשלים בימים הסמוכים 

לחנוכה, וכל המקדים הרי זה משובח49.
למי  התלמידים, ואפילו  לכל  דמי-חנוכה  לחלק  יש 
העתיד.  על-שם  ולו   – תלמיד  בגדר  הוא  אם  שספק 

ואולי זה גופא יסייע שיתקרבו בהקדם53.
חינוך:

בני- מנהג  וידוע  ב'סביבון',  לשחק  ישראל54  מנהג 
נ-ג-ה-ש,  האותיות  את  ה'סביבון'  על  לכתוב  ישראל 
מקומות  ובכמה  שם"55,  היה  גדול  "נס  ראשי-תיבות: 
ימי  פרשת  סיפור  עם  הקשורות  'הצגות'  עורכים 
חנוכה, מתחפשים ל'חשמונאים' וכו' [כמובן – ובפרט 

תשל"ג  קודש  שיחות  מוגה –  תשל"ג ס"ב (בלתי  וישב  ש"פ  שיחת  ע"פ   .46
ח"א עמ' 209) ושיחת ש"פ וישב תשל"ז סל"א (כנ"ל – שיחות-קודש תשל"ז 

ח"א עמ' 358).
החינוך, מתן 'פרס', כ'מיקדמה'  47. תוכנם – [לא לשמחם בלבד, אלא] עניין 
 ;(65 עמ'  ח"ב  תשמ"ח  (תורת-מנחם  התורה  בלימוד  יותר  שיוסיפו  לעודדם 
כשרים  לעניינים  שמשמש  על-ידי  לרוחניות  נהפך  הממון  שגם  להראות 
להרבות  לחנכם   – ובמיוחד   ;(290 עמ'  ח"י  (לקו"ש  קדושה  לענייני  ובפרט 

בצדקה (תורת-מנחם תשמ"ט ח"ב עמ' 63).
48. סה"ש תש"נ ח"א עמ' 210.

49. שם, עמ' 199.
או"ח ח"ב  הלכה ומנהג'  עמ' 163, נדפס גם ב'שערי  ח"א  תשמ"ח  50. סה"ש 

סי' רפג.
תש"ל  דחנוכה  ה'  נר  שיחת  לנכדותיו,  גם  נתן  נ"ע  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק 

(בלתי מוגה) בסופה – תורת-מנחם חלק נח עמ' 436.
51. לקיים מנהג כ"ק אדמו"ר מהורש"ב, המובא בהיום-יום, כח כסלו – סה"ש 
תשמ"ח ח"א עמ' 163, וסה"ש תש"נ ח"א עמ' 194. 'שערי הלכה ומנהג' שם.

52. תורת-מנחם תשמ"ז ח"ב עמ' 132.
53. אג"ק כרך כא עמ' קצה, וראה קובץ 'היכל מנחם' ח"ב עמ' קצג.
54. גם בבית רבותינו נשיאינו – תורת-מנחם תשמ"ז ח"ב עמ' 185.

סה"ש  (מו,ב).  ב'  מאמר  כסלו-טבת  חודש  מאמרי  בני-יששכר  ראה   .55
תשמ"ח ח"א עמ' 360 הערה 32.

בקשר לבנות – הכול באופן של צניעות ועל-פי הוראת 
חכם], וכן ימי החנוכה מסוגלים ביותר לארגון כנסים 

לילדי-ישראל – צבאות ה'56.
צדקה:

ו"אנו  חנוכה57,  בימי  בצדקה  להרבות  נוהגים 
מחוייבים בימי חנוכה... גמ"ח בממון וגוף"58. עורכים 
את  להשלים  המתאים  הזמן  וזה  צדקה,  של  מגבית 
ב'זאת  ובפרט  כסלו59,  חודש  כל  של  הצדקה  מגביות 

חנוכה'60.
הרבי  הודיע  סגולה,  בימי  לצדקה  המגביות  בעניין 
ולנדב  להתעורר  ואחד  אחד  כל  שעל  רבות,  פעמים 

כדבעי מעצמו, גם בלא שיזכירוהו על כך61.

יום שני
כ"ה בכסלו, א' דחנוכה

תפילת ערבית:
בחנוכה יורד האבל לפני התיבה62.

מדליקים נרות  בבית-הכנסת,  זמן שמתפללים  בכל 
בעמוד הש"ץ63.

'ועל  להכריז  שמונה-עשרה כדי אין מפסיקים לפני 
מי ששכח לאומרה, אם נזכר קודם "ה'" של  הניסים'64.
כבר  ואם  הניסים',  'ועל  ומתחיל  חוזר  הברכה,  סיום 

אמר "ה'" - אינו חוזר65.
בברכת המזון, אם נזכר קודם "ה'" של סיום הברכה, 
חוזר ומתחיל 'ועל הניסים', ואם כבר אמר "ה'" – אינו 
יאמר:  יזכנו"66,  הוא  "הרחמן  לפני  כשיגיע  אך  חוזר, 

56. תורת-מנחם תשמ"ב ח"ב עמ' 545.
57. ספר-המנהגים, עיי"ש בהערה, ובלקו"ש ח"ה עמ' 443 בהערות.

58. פרי-מגדים, הובא ונתבאר בלקו"ש הנ"ל.
59. תורת-מנחם תשמ"ו חלק ב' עמ' 204 ועמ' 215.

60. לקו"ש ח"ה עמ' 444.
61. תורת-מנחם תשמ"ה ח"א עמ' 652, ח"ב עמ' 1169, ח"ג עמ' 1537 ועוד.

62. ספר-המנהגים עמ' 8.
גרונר:  ע"ה  רי"ל  להרה"ח  אמר  שהרבי   ,48 עמ'  רבי'  'משבחי  בס'  ראה   .63
"בכל פעם כשמתפללים – גם כשאין הש"ץ 'חיוב' – צריכים הנרות לדלוק!" 

(ומשמע שמדליקין את כל חמשת הנרות, וכנהוג).
64. ונהגו לסמן זאת בטפיחה על השולחן, כמו ב'יעלה ויבוא' ו'טל ומטר'.

ששכח  שמי  שכל-שכן  כתבו  ב  ס"ק  שם וא"ר  ג ס"ק  תרפ"ב  סי'  ובט"ז   .65
בתפילה יאמר קודם יהיו לרצון האחרון "יהי רצון מלפניך שתעשה לנו ניסים 

ונפלאות כמו שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. בימי מתתיהו...".
וערוך  שלמה  שלחן  תסה),  עמ'  ח"א  אשכול  (בהוצאת  יעב"ץ  סידור   .66
השלחן סי' תרפ"ב ס"ג (וכ"מ ביד אפרים וכו' שבהערה הבאה), וכ"כ בקצות 
השלחן סי' מז בבדי השלחן ס"ק יח כ'מנהג העולם'. וסיים "ומסידור הנוסח 
הרחמן".  ברכת  סיום  הוא  ששם  משמע  אמן',  'ונאמר  תחילה  שאומרים 
מיד  זאת  לומר  האדר"ת  בשם  א"י  בלוח  המובא  את  לשלול  כנראה  וכוונתו 
בנטעי-גבריאל  גם  הוא סיום הברכה (הובא  שלדעתו שם  יחסרנו'  אחר 'אל 
הל' פורים פרק עה הע' ח), משא"כ לדידן שאין עונים שם אמן, סיום הברכה 
הוא ב'ונאמר אמן' (כמ"ש באג"ק ח"ז עמ' רכח [אבל שם כתב רק שסומכים 
אומר  לגזור  יכול  "אין  מדוע  דאל"כ  הברכה,  כל על  דקאי  ולא  זו,  אמן  על 
'ואמרו אמן'" (בברכת בעה"ב, כדברי שו"ע אדמוה"ז שם ס"ה מהמ"א שם)]. 
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מזוזת-הפתח,  לעובי  סמוך  החנוכייה  את  מניחים 
מונחים  הנרות  אם  מדייקים  ואין  החדר,  פתח  בחלל 

ממזרח למערב או מצפון לדרום29.
כדאי ונ כון שהילדים ידליקו נר-חנוכה בפתח חדרם 
מאפשרים  וכללי הבטיחות  המקום  הפרטי [אם תנאי 
שלהם  'מקדש-מעט'  חינוך  מעין  גם  בזה  ויש  זאת], 

בחנוכה30.
הנרות יעמדו בשורה ישרה ולא בעיגול. כמו-כן לא 
נמוך  ואחד  גבוה  אחד  ולא  נכנס,  ונר  יוצא  נר  יהיה 
להיות  חייב  השלהבת).  גובה  הוא  זה  לעניין  (הקובע 
הפסק בין נר לנר, כדי שלא יתקרבו השלהבות זו לזו 
החנוכיות  את  להרחיק  יש  כמו-כן  כמדורה.  וייראו 
של בני הבית זו מזו, כדי שיהיה היכר לכל אחת מהן 

לחוד31.
מדליקים כשהחנוכייה מונחת במקומה, ומשאירים 

אותה במקומה כל משך הזמן שעליה לדלוק32.
הברכות.  כל  סיום  לאחר  היא  ההדלקה  התחלת 
שעווה33.  נר  הוא  וה'שמש'  זית,  בשמן  מדליקים 
מתחילים להניח את הנרות בקצה הימני של המנורה34. 
ומוסיפים ומדליקים בכל יום מהנר הנוסף – משמאל 

לימין.
אמירת 'הנרות הללו' – לאחר גמר כל ההדלקה30. 

מתעכבים סמוך לנרות כחצי שעה35. 
לכל  דקות  חמישים  הנרות  שידלקו  מדייקים 

הפחות36. 
חוזרים   – דליקתו  זמן  שיעור  בתוך  שכבה  נר 

ומדליקים אותו, בלי ברכה29. 
גם  החנוכייה  לטלטל את  רשאים  זה –  שיעור  אחר 

אם הנרות עדיין דולקים29.
שלא  מלאכה37  לעשות  רשאים   – זה  שיעור  אחר 

29. ספר-המנהגים.
בעל- מדליק  אחד,  בבית  שמדובר  וכיוון   .162 עמ'  ח"א  תשמ"ח  סה"ש   .30
בקל-וחומר  בחדרם,  להדליק  רשאים  והילדים  המרכזי,  במקום  הבית 

מהאמור בהערה 28.
אנציקלופדיה  וראה  ובאחרונים,  ס"ד  תרע"א  סי'  והג"ה  דרכי-משה   .31

תלמודית ערך 'חנוכה' עמ' שלו.
32. שו"ע תרע"ה ס"א, ובמשנ"ב ס"ק ו.

33. ספר-המנהגים, 'שערי הלכה ומנהג' שם, ועיי"ש הטעם.
34. ספר-המנהגים מסידור אדמוה"ז, ושם נסמנו מקורות נוספים.

35. ספר-המנהגים שם, ע"פ האחרונים סי' תער"ב ס"ב. וכדלהלן – יש לעסוק 
באותה שעה יחד עם בני ביתו בתורה או בשמחה של מצווה.

36. ספר-המנהגים שם, ועיי"ש הטעם. ולמעשה, מדייקים בזה בלא פלוג גם 
כשמדליקים אחר צאת-הכוכבים, כגון במוצש"ק או כשמדליקים באיחור.

"הנשים  או  "עושות"  (ולא  מלאכה"  "עושים  בספר-המנהגים  מהלשון   .37
עושות") משמע לכאורה שלפני שיעור זה גם האנשים אינם עושים מלאכה, 
לשו"ע  בהשלמה  ראה  אבל  תט.  עמ'  מהרי"ל  וס'  קכא  סי'  חסידים  ס'  עיין 
שהביאו  הפוסקים  משמעות, וכשאר  סו"ס ד שהבין שזו רק  עת"ר  רבנו סי' 
שלא ידוע שנזהרו בזה רבותינו  זאת, גם הוא תלה זאת במנהג בפועל. וכיוון 

כנגד הנרות, וגם ביום הראשון והשמיני29.
גם  מיוחדת  הוספה  להיות  צריכה  החנוכה  בימי   *
היה  נ"ע  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  התורה.  בלימוד 
יושב אחרי הדלקת נר חנוכה בסמיכות לנרות, ולומד 

תורה38.
חלב  מאכלי  בחנוכה  לאכול  שיש  אומרים  יש   *
וגבינה, זכר לנס שהיה על-ידי יהודית, בתו של יוחנן 

כהן גדול39.
מאכלים  לאכול  היא)  (תורה  ישראל  מנהג   *

שעשויים בשמן, לזכר נס השמן40.
התוועדות:

ביותר  והקרובים  הבית  בני  עם  ההתוועדות  מלבד 
שבמשך  ונכון  כדאי  נשיאינו41),  רבותינו  אצל  (כנהוג 
ימי חנוכה [בכל יום ויום42] יערכו בכל מקום ומקום – 
בחוג המשפחה, וכן בבתי-ספר, מקומות עבודה וכו', 
של  ומסיבות  התוועדויות   – והזמן  המקום  תנאי  לפי 
והן  לנשים  הן  לאנשים,  הן  דיומא43,  בענייני  שמחה 
עם  להתוועד  יש  המוסדות  [בכל  ובנות44  בנים  לטף, 
שלומדים  ובמוסדות  אחת,  פעם  לפחות  התלמידים 
ההתוועדות –  פעמים.  כמה  להתוועד  בחנוכה –  בהם 
בזמן הדלקת הנרות, לומר דבר תורה מעניינא דיומא, 
וכן  ידליק נר חנוכה לכולם.  ואחר-כך שאחד הילדים 
יחלקו אז דמי חנוכה לתלמידים45]. ולספר בהן אודות 
נס חנוכה והלקחים שיש ללמוד ממנו. תחילה לערוך 
המשפיע,  בהשתתפות  הסוגים,  לכל  כללית  מסיבה 

ע"ה, וגם בלוח כולל-חב"ד כתב זאת רק  רי"ל גרונר  ואנ"ש בעצמם (הרה"ח 
הרוצים  (לאלה  זה  מנהג  שלל  לא  שהרבי  לדייק  היותר  לכל  ניתן  לנשים), 

להחמיר על עצמם), אבל לא שעשהו "הוראה לרבים".
שם  ותפירה בכף-החיים  נתפרשה (מלבד איסור כיבוס  לא  המלאכה  מהות 
מה שמותר  וכל  נפש  מלאכת אוכל  לפחות  לאסור  שלא  ומסתבר  ט'),  ס"ק 
הל'  נטעי-גבריאל  גם  (וראה  רנא  סו"ס  רבינו  בשו"ע  האמור  ע"ד  בחוה"מ, 

חנוכה פל"ח הע' ד).
38. תורת-מנחם תשמ"ב ח"ב עמ' 599 ועמ' 618. ובשיחת מוצאי זאת חנוכה 
לאחרי שמיד   ,(284 עמ'  ח"א  תשל"ה  שיחות-קודש  (מוגה,  ס"ט  תשל"ה 

ההמתנה ע"י הנרות ישב ללמוד שיעור גמרא.
39. הוספות לשו"ע אדמוה"ז סי' תר"ע ס"ג, מהרמ"א שם.

40. סה"ש תשנ"ב ח"א עמ' 196 הערה 26.
41. היום-יום, כח כסלו. וביאר הרבי, שזה צ"ל לא בדרך אגב, כדי 'לצאת-ידי-
יתקבלו  שאז  ובסבר-פנים-יפות,  מקודם  ובהכנה  בהתלבשות  אלא  חובתו', 

דבריו (שיחות-קודש תשי"ח עמ' קלא).
עמ' 186 ואילך,  עמ' 401. וראה התוועדויות תשמ"ו ח"ב  לקו"ש כרך כה   .42

ש'שמחה פורצת גדר' של חושך העולם, עיי"ש.
הרמ"א (סי'  וכמנהג שהביא  בענין זה,  גם  המהדרין'  מן  כ'מהדרין  43. לנהוג 
תר"ע ס"ב) לומר שירות ותשבחות בסעודות שמרבים בהם (סה"ש תשמ"ט 
(סה"ש  והלל"  שמחה  הם "ימי  חנוכה  שימי  הרמב"ם  כדעת   ,(122 עמ'  ח"א 

תשנ"ב ח"א עמ' 207).
דמי  נתינת  א)  חנוכה:  דמי  נתינת  למנהג  גם  שייך  זה  שענין  "ולהעיר,   .44
מתקבצים  חנוכה –  דמי  חלוקת  על  כשמודיעים  ב)  שמחה.  פועלת  חנוכה 
עמ'  תשמ"ח ח"א  נוספים עליהם" (סה"ש  חנוכה,  רבים, וכשמוסיפים בדמי 

165 הערה 105).
45. שיחת ש"פ וישב תשל"ד (תורת-מנחם חע"ד עמ' 343). 
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לקיים  יוכל  הנישואין  לאחרי  שגם  לקיימם,  שביכולתו 
הדברים  שבמיוחד  והוסיף  ולילה״.  יומם  בו  ״והגית 
תורה״  של  ב״אהלה  שיהיו  רצה  שהרבי  לאלו  אמורים 
בוודאי  שהם   - יקוים  בוודאי  הרבי  של  רצונו  והרי   -

יכולים ללמוד תורה גם לאחרי הנישואין.
עליו  פרנסה?  עם  יהיה  מה  ״קושיא״  לו  שיש  ואף 
היינו  עזרי״,  יבוא  ״מאין   - הוא  שה״תירוץ״  לדעת 
הרבי  של  רצונו  את  ויקיים  שכלו,  את  יבטל  דכאשר 
שהקב״ה  הרבי  לו  ידאג  אז  הנה  ״אין״,   - עול  בקבלת 
עליו  ענינו,  לא  זה   - ומתי  איך  בגשמיות.  גם  לו  ייתן 
ואז יושפע לו בגשמיות  הרבי  רק לקיים את רצונו של 

וברוחניות. 
בפעם   - הרבי  דיבר  ההתוועדות  בהמשך  
הראשונה - ברמז אודות עניין הנשיאות! הרבי התייחס 
עובדא״,  בה  עבדינן  דרבנן,  ״מילתא  הגמרא  ללשון 
מיד  צריכים  מ״רבי״  הוראה  מקבלים  שכאשר  ואמר 
ללכת ולקיים זאת ולא לעשות שום 'ישוב הדעת' לפני 

זה. 
אם הוא רוצה להבין זאת גם בשכלו, יכול הוא לשבת 
ביחס  משמעות  לזה  אין  אך  זאת,  שיבין  עד  ולהתייגע 
ואף אם הוא טוען שבסופו של  לקיום ההוראה בפועל, 
דבר בוודאי יקיים את הציווי של הרבי, אבל קודם הוא 
משני  למחותנים  לכלה,  לעצמו,  זאת  להסביר  רוצה 
הצדדים, ואחר-כך יעשה את אשר ציוו עליו... הנה לא 
זו הדרך, אלא צריך לקיים את ההוראה של הרבי מבלי 
של  רצונו  סוף-סוף  והרי  הדעת'!  'ישוב  שום  לעשות 

הרבי בוודאי יקוים!
אודות  ארוך  סיפור  הכ״מ  אדמו״ר  כ״ק  בשם  וסיפר 
בעבודתם,  שונים  שהיו  הזקן  אדמו"ר  של  חסידים  שני 
להבין,  ניסה  ואחר-כך  ממש״  מה״פועל  התחיל  אחד 

ואילו השני ניסה קודם להבין ואחר-כך קיים בפועל. 
מהם  שיבקש  שליח  אליהם  הזקן  אדמו"ר  שלח  פעם 
את  מיד  קיים  אחד  ארץ-הקודש.  צדקת  עבור  כסף 
הזקן  לאדמו"ר  שיסע  עד  חיכה  השני  ואילו  ההוראה, 
בעניו, והרי אי אפשר  ויכנס אליו לשאול אותו פרטים 
למקווה,  ללכת  קודם  צריכים  ל״יחידות״  מיד  להיכנס 
זה  דבר  של  ובסופו  וכו',  להיכנס  רשות  שנותנים  ועד 
שקיים מיד את ההוראה הציל את כל רכושו ואילו השני 
בשלימותו  הסיפור  את  וראה  נפשו.  על  ניצל  בקושי 

בקונטרס ע"ז (סה״מ תש״י עמ' 193).
את  יקיים  אכן  הוא  בעניינינו,  הרבי, שכמו-כן  וסיים 
יעבור  שזה  רוצה  הוא  קודם  אבל  לו  שנתנו  ההוראה 

את כל עשר כוחות הנפש שלו, של הכלה, והמחותנים, 
"הוא  כוחות  המאה  כל  של  התהליך  את  יעבור  וכשזה 
ילך למקווה וימתין שלשה ימים עד שהרב חדקוב ייתן 
מה  אלא  הפעם?!  עוד  לשאול  כדי  להיכנס  רשות  לו 
שצריך להיות שלא יהרהר כלום שאז יקוים 'מאין יבוא 

עזרי'".
אחזה התרגשות של  הרבי את המלים הללו,  כשאמר 
הרבי  בעצם  הודה  אלו  בדברים  כי  הקהל,  בכל  שמחה 
הנשיאות  עול  את  עצמו  על  שקיבל  ברמז!  כי  (אם 

בשלימות ובאופן רשמי וכו').
שכל-אחד- הרבי  דיבר  האחרונה  בשיחה  
רואים  וכאשר  שלו,  הסביבה  על  להשפיע  צריך  ואחד 
החנות  לבעל  לגשת  צריך  בשבת  פתוחה  חנות  ברחוב 
לטעון  ואין  בשבת,  החנות  את  שיסגור  עליו  ולהשפיע 
ומלמד  שוחט,  רב,  ישנו  הרי  בזה,  לעסוק  עלי  מדוע 
שהם  ובמילא  כסף  על-זה  ומקבלים  תפקידם  שזהו 
ידאגו לזה... ומה זה נוגע לי? או שטוען שבאם הוא ילך 
רק  השפעה והוא  לא תהיה לזה שום  הבע״ב  עם  לדבר 
לציין  שיודע  הרב  כאשר  ואילו  כ״בטלן״,  בעיניו  יראה 
 - הסעיף  עם  הסימן  את  בשו״ע -  המדוייק  את המקור 
ידבר  הוא  כאשר  וכו'  בשבת  לעשות  דבר שאסור  לכל 

עם הבע״ב הרי בוודאי שדבריו ישפיעו עליו...
חשבונות, ובאם  שום  לעשות  שאין  לדעת  אלא עליו 
רוצה ש״מדת הדין״ דלמעלה לא תעשה חשבונות עמו 
ומאחר  חשבונות,  בלי  להתנהג  עליו  גם  הנה  בענייניו, 
רואה  כאשר  הרי  באלויכטן״  אים  ״האט  שהרבי  שזכה 
כל  ועל  עצמו  על  אסוך  ומביא  שבת  מחלל  יהודי 
למשל  שבגשמיות  וכמו  לזה,  לדאוג  עליו  הסביבה, 
כאשר ישנה שריפה והכבאים ישנים הרי בוודאי שירוץ 
עד  לחכות  שצריכים  יטען  ולא  השריפה  את  לכבות 
האדומים  כובעיהם  עם  ה״מכבי־אש״  אנשי  יבואו  אשר 

ודווקא הם יכבו...
(שהיום  דיבר הרבי אל מר צ.ה.  בין השיחות  
הורוויץ)  הלוי  ב.מ.  ר׳  אביו  של  הראשון  היארצייט 
שאדם זה היה חי בעבר,  להזכיר  המצבה איננו  שעניין 
אלא להזכיר שהאדם נמצא עדיין בעוה״ז (שהרי מובא 
בספרים שחלק מנפש האדם נמצא בקבר) ולכן צריכים 

להתנהג כדבעי בהתאם לרצונו.
בסיום ההתוועדות אמר הרבי שענינו של י״ט  
של  לניצחון  באים  זה  ומניצחון  נצח״  ״דידן  הוא  כסלו 
הרבי  יוליכנו  ועל-ידי-זה  במלחמה  שמנצחים  חנוכה 

לאור הגדול בגאולה השלימה. 
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אחרי ההתוועדות התקיימה ״חזרה״ של אנ״ש והת׳ 
עד  כהן  יואל  והת׳  מענטליק  מרדכי  הרב  בראשות 

תפלת מנחה.
הביט  מנחה,  לתפלת   15:45 בשעה  הרבי  כשנכנס 
(בחיוך):  ואמר  ב״חזרה״  שהשתתפו  התמימים  לעבר 
״דאס זיינען אלע הונגעריקע״ [= כולכם כאן רעבים...].
00:05 בשעה  לביתו  הרבי  כשהלך  שבת,  במוצאי 
ויוסף  גרוס  אלי׳  התמימים  את  ״770״  בפתח  פגש 
כעת?",  ללמוד  הולכים  ״אתם  אליהם:  ופנה  רייצעס 
וענו בשלילה, ואמר הרבי: "אתם כנראה באים מביתו 
מביתו.  עכשיו  באים  הם  שאכן  וענו  ש.מ.י",  מר  של 
והוסיף:  בטוב?",  מרגיש  לא  עדיין  "הוא  הרבי  ושאל 
בהתוועדות",  היום  נכח  שלא  הסיבה  זו  "בוודאי 

והפטיר: ״שבוע טוב״, והלך לביתו.

יום ראשון, כ"ד כסלו, ערב חנוכה
הכולל  לחנוכה  קונטרס  לאור  יצא  אלו  בימים 
ה״צמח־ לאדמו״ר  ניסים״  שעשה  ״ברוך  ד״ה  מאמר 
צדק״; שיחת ליל ש״ק וישב (בסעודה) כ״ו כסלו, שבת 
הרב״.  אשר בבית  חנוכה תש״ו ו״ליקוט מנהגי חנוכה 
כסלו  י״ט  משיחת  קטע  בא  זה  למאמר  וכהקדמה 

תרצ״ג אודות מאמר זה.
את  בארוכה  הרבי  מתאר  לקונטרס  בהקדמתו 

המאמר הנ״ל וביו היתר כותב:
המנהגים  אלו   - חנוכה  ימי  של  הרב  בית  ״מנהגי 
את  מרשימותי  לקטתי   - חידוש  משום  בהם  יש  אשר 
מה שראיתי את כ״ק מו״ח אדמו״ר הכ״מ נוהג כן, או 

ששמעתי ממנו״.
״אוצר  הוצאות  בשאר  ״כמו  אשר  מוסיף  הרבי 
לספרי  ציונים  הגיליון...  בשולי  ציינתי   - החסידים״ 

הפוסקים - בליקוט מנהגי בית הרב״.
את ההקדמה חותם הרבי בהעתקת קטע משיחת נר 
בעבודת ה׳ דכאו״א  ה׳ דחנוכה תש״ג אודות ההוראה 

מנצחון המלחמה דחנוכה.
כללי-פרטי  מכתב  הרבי  שלח  לקונטרס  בצירוף 
לכללות אנ״ש והת׳ שיחיו בכל רחבי תבל ובו מעורר 
שבתורה,  ומאור  תורה  באור  הסביבה  את  להאיר 
את  בזה  לנו גם  ומוסיף ש״כ״ק מו״ח אדמו״ר... הורה 
היה  דין,  בעלמא  חיותו  חיים  ימי  במשך  כי  הדרך... 
הוי׳  נר  ישראל,  דבני ובנות  הנרות  את  ומדליק  הולך 
נשמת אדם, היה מוסיף והולך בהדלקתו זו מזמן לזמן 
ומשנה לשנה, הדלקתו זו היתה על פתח ביתו (אבל) 
חשך  מקום  השוק,  את  יאירו  שהנרות  כדי  מבחוץ, 

ואפילה כי שקעה החמה״.
אדמו״ר  כ״ק  של  הק׳  בחדרו  מנחה  תפלת  אחרי 

הכ״מ הדליקו נר חנוכה, במעמד הרבי.
שהוא  לו  אמר  ק.  שמר  סיפר  גרוס  אליהו  התמים 
שכמעט  ולמרות  בש״ק,  הרבי  בהתוועדות  נוכח  היה 
הרבי באידיש, זה השפיע עליו  הביו כלום מדברי  לא 
ל״770״  מחר  לבוא  דחוף  צורך  מרגיש  והוא  מאוד, 

להניח תפילין...
נתגלה  שאצל מר הורוויץ  התמים הנ״ל סיפר עוד, 
שיש צורך לנתח, ונכנס  והרופאים טענו  בכליות  אבן 
ולא  בריא  שיהיה  הרבי  ובירכו  הרבי,  בעצת  לשאול 
יצטרך לניתוח. (בסופו של דבר האבנים יצאו מאליהם 

ללא צורך בניתוח.

יום שני, כ"ה כסלו
במשך ימי חנוכה התפלל הרבי שחרית לפני התיבה 

— מלבד ״הלל״.
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בכובע  אבל  אבנט11  בחגירת   – הנשואים  חנוכה.  נר 
ובלבושים הרגילים, לא בשל שבת ויום-טוב12.

לשאלת רבים: בכל ערב, אם האב נמצא מחוץ לבית 
ויחזור בשעה שבני הבית ניעורים, ימתינו לו. אם רואה 
הילדים  יבקש מאשתו או מאחד  כשהם ישנים,  שיגיע 
לעצמו  להדליק  רשאי  ובבואו  הבית,  עבור  להדליק 
הילדים  יודעים  אם  בהדלקתם.  לצאת  שלא  כיוון  אם 
שעה  חצי  תוך  ומדליקים  מקפיד  אינו  שהאב  בבירור 
כל  מדליק  הדליקו,  לא  אז.  ידליקו  מצאת-הכוכבים, 
נכון  ישנים,  כולם  ואם  ניעורים.  בני-ביתו  אם  הלילה, 

להקיצם ולברך13.
"הציווי 'זה א-לי ואנווהו – התנאה לפניו במצוות'14, 

כולל בנוגע לחנוכה – מנורת חנוכה נאה15.
בבית הרב לא הייתה ההדלקה ברוב עם, ואדרבה16.

בימינו מחנכים את הבנים להדליק נרות חנוכה מגיל 
רך ביותר17.

לא  גיל)  (בכל  והבנות  שהנשים  הרב  בית  הנהגת 
אביהן,  על-ידי  בזה  יצאו  אלא  חנוכה,  נרות  הדליקו 

ואחר כך – בעליהן18.
ביתו  את  עוזב  היה  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  כאשר 
את  שתדליק  מצווה לזוגתו הרבנית  היה  חנוכה,  לפני 
שומעת  הייתה  הברכות  שאת  (אף  בעצמה  החנוכייה 

מאחד הגברים)19.

11. ספר-המנהגים. וכן הקפיד הרבי לנהוג כו"כ שנים.
וכך  כולל-חב"ד.  רפ. לוח  סי'  ח"ב  ומנהג או"ח  הל'  שערי  ספר-המנהגים.   .12

הקפיד הרבי לנהוג כו"כ שנים.
שאם  כתב,  כולל-חב"ד  בלוח  סו"ס תער"ב.  ונו"כ  שו"ע  עלות-השחר,  עד   .13
גם  ולברך  להקל  שהנוהג  כתב,  שם  ובמשנה-ברורה  יברך.  לא  הקיצם –  לא 

כשישנים אין למחות בידו.
מן  הוא  זה  לימוד  אדמוה"ז  שלפי  הוכיח   241 עמ'  חי"א  בלקוטי-שיחות   .14

התורה.
תש"נ ח"א עמ' 207 [אף שא"צ כלי, ראה סידור אדמוה"ז, ולקוטי- 15. סה"ש 

וברכ"י סי' תרע"ג ס"ג. ולהעיר שהרבי היה  עמ' 445]. וראה א"ר  שיחות ח"ה 
מדליק במנורה פשוטה דווקא.

16. ראה לקוטי-שיחות ח"ב עמ' 483, ועוד.
עמ'  (תשנ"ג)  המועדים'  'שבח  ראה  האחרונות,  בשנים  הרבי  הנהיג  כך   .17
כל  עם  לחנכם  ומשתדלים  וש"נ.  הע' 11,  עמ' 14  ח"י  'התקשרות' גיליון   ,101

ההידורים (ע' לקו"ש חי"ב עמ' 251).
18. ספר-המנהגים, עיי"ש. לקו"ש חלק ל' עמ' 312. ועל-אף האמור ב'שלשלת 
תשמ"ח  שנת  על   ,34 עמ'  תשנ"ה  מהדורת  יום'  'היום  ס'  שבראש  היחס' 
(מוגה), שהרבי "מעורר שכל ילד/ה ידליק נרות חנוכה בפתח חדרו", והכוונה 
עמ'  ח"א  תשמ"ח  (סה"ש  ס"י  כסלו"  כ"א  וישב,  ש"פ  ב"משיחות  להנדפס 
צריכות  הבנות  גם  "האם  ומהן:  שאלות,  כמה  כך  על  נשאל  הרבי  הנה   ,(162
להדליק?", והשיב: "יש לעיין ולבדוק בכל מקום לגופו של עניין את התוצאות 
בפועל, באיזה אופן יוסיפו בחינוך" (שיחת כ"ד כסלו בעת ה'יחידות' לאורחים 
הרבי  המשיך  ולמעשה  מוגה).  בלתי   ,91 עמ'  ח"ב  תשמ"ח  התוועדויות  ס"ו, 
לציין את 'מנהג בית הרב' שהבנות אינן מדליקות, גם בשנים הבאות - בסה"ש 
הערה 110.   165 עמ'  בסה"ש תנש"א ח"א  וכן   .84 הערה  עמ' 194  תש"נ ח"א 
וראה שיחות קודש תשל"ה ח"א עמ' 34. ראה גם אנציקלופדיה תלמודית ערך 

'חנוכה', כרך טז עמ' רמח ו-רנב, ובהמצויין שם.
19. לקוטי-שיחות חלק ל' שם. ועיין במשנה-ברורה סי' תרע"ה ס"ק ט.

שלושה  מעל  כיסא,  על  החנוכייה  את  מעמידים 
למעלה  שיהיה  מדייקים  ואין   – ס"מ)   24) טפחים 
לא  אך  טפחים20,  לשלושה  סמוך  או  טפחים  משבעה 
מעל עשרה טפחים (80 ס"מ)21. ה'שמש' קצת למעלה22

מן הנרות23.
"קרה וצריך היה לטלטל את המנורה טפח וטפחיים 
לקרבה לאדמו"ר כדי שיוכל להדליק הנרות, ואחר-כך 
היו מעמידים אותה במקומה. ובכל זאת בירך בעצמו 

והדליק"24.
אלא  אחר,  חנוכה  מנר  חנוכה  נר  מדליקים  אין 

מהשמש או מנר של חול25.
מנהג רבותינו נשיאינו שהיו מדליקים נר חנוכה על 
הנכנס,  משמאל  החלון26,  על  ולא  החדרים  אחד  פתח 
מימין  מזוזה  שתהא  "כדי  לקיים  המזוזה,  מול  דהיינו 

ונר חנוכה משמאל, ונמצא שהוא מסובב במצוות"27.
אוכל  האדם  שבו  בבית  הנרות  את  להדליק  צריך 
מקום  על  האכילה  מקום  את  להעדיף  ויש  בקביעות, 
צריך  חברו,  בבית  באקראי  לאכול  ההולך  השינה. 

לחזור לביתו ולהדליק שם28.

ערב ס"ק ב, ובכ"מ), שהיודע לברך -  לכאורה צ"ע, עפ"ד אדמוה"ז (קו"א סי' 
הו"ע פרטי שלה, שלא רצתה לברך במקום  לא יתן לאחר לברך עבורו. ואולי 

בעלה, וא"כ פרט זה אינו הוראה לאחרות.
20. ספר-המנהגים (דלא כמ"ש בס' טור ברקת סי' תרע א סק"ז).

השלהבת, ולעניין עשרה  נחשב הגובה לפי  לעניין ג' טפחים ועשרים אמה – 
שו"ת  (ראה  החנוכייה  בסיס  לפי  לא  אופן,  ובכל  הנרות,  בסיס לפי  טפחים - 
בזה בנטעי- שהעיר  מה  ב' וש"נ. ואמנם, ראה  ח"ו סי' סה אות  מנחת-יצחק 

גבריאל הל' חנוכה פט"ז הע' טז).
ג  הע'  פט"ז  חנוכה  הל'  בנטעי-גבריאל  והעיר  ס"ו.  תרע"א  סי'  שו"ע   .21
שבמקום שיש חשש שהילדים ישברו המנורה ידליק למעלה מעשרה, עיי"ש 

ובהע' טז.
סי'  (שו"ע  יצא  אמה) –  כ'  (בתוך  טפחים  מי'  למעלה  הדליק  אם  ובדיעבד, 
ס"ה  שם  נטעי-גבריאל  ראה   – טפחים  מג'  בפחות  ובמדליק  ס"ו.  תרע"א 

ובהערה).  
22. חשוב שהשלהבת תהיה למעלה מזו של שאר הנרות. ראה משנה-ברורה 

סי' תרעג סק"כ.
23. ספר-המנהגים, שו"ע סי' תרע"ג ס"א בהג"ה ונו"כ.

אותו  ומניחים  דווקא "ממעל",  השמש  שיהיה  מקפידים  אינם  מאנ"ש  רבים 
למנורה) וי"א שכך  מניחים משמאל  פמוט וכדומה, ויש  בצד, בנפרד (על גבי 

נהגו רבותינו.
24. ספר-המנהגים שם. ומשמע, שלדעת הרבי טילטול טפח מהווה הזזה (כי 
או"ח  ומנהג'  הלכה  כלל!). וע' 'שערי  המרחק  שם לא הוגדר  בשו"ת שצויינה 

ח"ב ס"ע רי. חו"מ סי' קצח ס"ב.
25. שו"ע סי' תרע"ד ס"א בהג"ה.
26. לקו"ש ח"ה עמ' 456, ועיי"ש.

27. סי' תרע"א ס"ז, לבוש וט"ז שם.
28. רמ"א סי' תרע"ז ס"א, ט"ז ומ"א שם. בעניין פנימיות של ישיבות ומוסדות 
חינוך, בס' 'חובת הדר' (עמ' קו) כתב שהתלמידים כבני-בית וחובתם מדינא 
ואז  האוכל  שבחדר  בהדלקה  לצאת  שלא  יכוונו   - ירצו  ואם  האוכל,  בחדר 
ג  אות  ע  סי'  ח"ד  (או"ח  אגרות-משה  ובשו"ת  השינה.  בחדר  בברכה  ידליקו 
עליהם  הדין  שמן  כתבו  מח)  (ח"ז סי'  ומנחת-יצחק  ה)  אות  יד  ח"ג סי'  ויו"ד 
להדליק בחדר השינה כיוון שרק הוא מיוחד לכל אחד מהם. ועליהם להסדיר 

תור לשמירה מפני סכנת דליקה ח"ו.
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שבת-קודש פרשת וישב
כ"ג בכסלו – מברכים החודש טבת

אמירת תהילים בציבור בהשכמה. אחר-כך, במשך 
כשעה, לימוד מאמר חסידות.

הפטרה: "כה אמר ה'... מי לא ינבא" (עמוס ב,ו-טז 
ג,א-כח).

39 בצהריים,   1 בשעה  קודש,  שבת  יום  המולד: 
דקות ו-14 חלקים.

השבת  ְּביום  טבת,  "ראש-חודש  החודש:  מברכים 
קודש ולמחרתו ַּביום הראשון".

אין אומרים 'אב הרחמים'.
יום התוועדות. ההתוועדות – בבית הכנסת.

יום ראשון
כ"ד בכסלו – ערב חנוכה

במנחה – אין אומרים תחנון.

הדלקת נר חנוכה:
בבית הכנסת:  

ממזרח  מסודרים  והנרות  דרום,  בכותל  החנוכייה 
המחרת  מיום  בבוקר,  גם  אותה  (מדליקים  למערב1 
טפחים2.  מעשרה  למעלה  גבוה,  מקומם  והלאה). 
מדליקים במנחה לפני עלינו, ואין ממתינים לשקיעה 
אלא ל"פלג המנחה"3 (במרכז הארץ: 15:36). מתחילים 

1. שו"ע ורמ"א סי' תרע"א ס"ז.
2. פרי-מגדים סי' תרע"ה בא"א ס"ק ב. לגבי מיקום הַשָמש, כתב בכף-החיים 
הנרות,  למעלה מן  הוא  שהַשָמש  בביהכ"נ –  תמיד – גם  שנוהגים  מא  ס"ק 
מס'  מובא  וכן  ממעל לו".  עומדים  עה"פ "שרפים  זאת  שסמך  מהרי"ל  ע"פ 
מנהגים  וראה  בביהמ"ק.  דוגמת כהן גדול  הוא  פרק צו, שהַשָמש  קב-הישר 

שונים בנטעי-גבריאל הל' חנוכה פ"כ ס"ב-ג וש"נ, והמובא להלן הע' 23.
3. מברכים רק מפלג המנחה ואילך, ראה ב"ח ר"ס תער"ב ופר"ח סי' תרע"ט. 
בשיחות-קודש תשכ"ג עמ' 401, ר"ד מנר ג' דחנוכה, נרשם: "כ"ק אד"ש דיבר 
על-דבר שבימי חנוכה יתפללו  שמואל לוויטין ע"ה]  עם הרש"ל [=הרה"ח ר' 

מנחה בשעה 3:30, בכדי שהדלקת נרות בביהכ"נ יהיה בזמן פלג המנחה".
המנחה,  פלג  לפני  להדליק  שלא  מאוד  דייק  שהרבי  ומפורסם  ידוע  ואכן, 
וע"ע  רכח.  עמ'  י'  כרך  באג"ק  וכ"ה  וכו'.  כינוסים  שהיו  בימים  אפילו 
חב"ד'  ב'כפר   - שם  המסופר   ודיוק  הערה 4,   13 עמ'  עג  גיליון  'התקשרות' 

גיליון 740 עמ' 76.

הללו'  'הנרות  שרים  אחר-כך  ימין4.  מצד  להדליק 
בניגון הידוע5.

בית-הכנסת,  בנרות  ידי-חובתו  יוצא  אדם  אין 
לחזור ולהדליק  ואפילו שליח-ציבור שהדליקם צריך 
אם-כן  אלא  בביתו,  'שהחיינו'  יברך  לא  אך  בביתו, 

מדליק להוציא גם את בני-ביתו ידי חובתם6.
"כדי להוסיף בהתעוררות דנר חנוכה, כדאי שתהיה 
שם)  מתכנסים  (שכולם  בבית-הכנסת  דלוקה  מנורה 
שישחקו  כלל  חשש  אין  אם  המעת-לעת,  כל  במשך 

התינוקות"7.
"מהנכון להחזיר עטרה ליושנה – לצייר את מנורת 
רש"י  כדעת  באלכסון,  כשקניה  והמקדש  המשכן 
והרמב"ם, ועל-פי-זה יש מקום לומר שגם החנוכיות8
בגוף  לשנות  ולמה  באלכסון.  קניהן  לעשות  כדאי 

המנורה שקניה היו ביושר ולא כחצי עיגול"9.
במקומות  גם  נר-חנוכה  להדליק  לזכור  יש   *
זאת  לעשות  יש  הבאים  ובימים  בברכה10,  ציבוריים 

אחרי פלג המנחה.
הדלקה בבית:

בין מנחה למעריב, אחר התחלת השקיעה, מדליקים 

4. שו"ע ואחרונים סי' תרע"ה ס"א. וע"ע שו"ת הצמח-צדק או"ח סי' סז ס"ה, 
וב'התקשרות' גיליון עדר עמ' 18.

הרבי  זאת במניין של  האחרונות ניגנו  5. ספר-הניגונים ח"א, ניגון נג. בשנים 
בכל יום מימי החנוכה.

6. רמ"א סי' תרע"א סוס"ז ושערי תשובה שם.
או"ח  ומנהג  הל'  בשערי  גם  נדפס   ,81 הערה   193 עמ'  ח"א  תש"נ  סה"ש   .7
ח"ב סי' רפ (וראה ד"מ תער"ב סוף ס"ק א. אנציקלופדיה תלמודית כרך טז, 
ערך 'חנוכה', ציון 139. ואולי משום כך נפוץ להדליק בבית-הכנסת, וכן נוהגין 

בבית-חיינו, בנרות הרגילים, הדולקים זמן רב, ולא בשמן).
8. כמדומה, זהו שימוש נדיר של הרבי (בשיחה מוגהת) במילה מחודשת זו.

9. לקוטי-שיחות חכ"א עמ' 169 והערה 44 [וראה 'התקשרות' גיליון ח"י עמ' 
המנורה  צורת  בעניין  לוותר  ניתן  שבלית-ברירה  לצא"ח  הרבי  שהורה   ,11
עליו  חלקו  הרמב"ם  בימי  עוד  ישראל  מגדולי  שכמה  כיוון  מטבעות),  (על 
בזה, משא"כ בציור הלוחות מרובעות שמפורש בש"ס]. והמדובר כשעושים 
אין  אבל  פומביות,  בהדלקות  ובפרט  המנורה,  בדוגמת  קנים  החנוכייה  את 
שעברו  בדורות  מהחסידים  רבים  ואדרבה  דווקא,  זו  בצורה  לעשות  קפידא 
נהגו להדליק בחנוכייה ללא קנים [עם דופן, ראה לקו"ש ח"ה עמ' 456, ואולי 
חנוכייה,  ללא  עצמו  בכותל  הנרות  את  מדביקים  שהיו  ממה  הדבר  נובע 
כמבואר בסידור אדמוה"ז], ואף בס' ימי בראשית עמ' 50 נדפס צילום מכ"ק 
אדמו"ר מהוריי"צ, שהדליק בחנוכה תש"י בחנוכייה כזאת. אף הרבי, כששהה 
בחנוכייה פשוטה, ללא  הדליק  בביתו)  גם  נהג  בספרייה (וי"א שכך  לפעמים 
קנים וללא דופן. והיו פעמים שהדליק בחנוכייה ללא דופן עם קנים מרובעים, 

והשמש באמצע בין הנרות.
10. ראה הערות וביאורים קובץ תתצז עמ' 52.

לוח השבוע
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המדור מתפרסם מתוך הספר 'עת לדעת',
 שנערך ע"י השליח הרב אברהם שמואל 
בן הגה"ח הרב חיים מאיר בוקיעט ז"ל,
 ומוקדש לעילוי נשמתו

 תרפ"ו

תנש"אתקס"אתרכ"א

יום פטירת הרה"ח ר' דוד צבי חן
נעוויל  אב"ד  פרץ  ר'  הרה"ח  בן  מצ'ערניגוב,  הרד"צ  חן –  צבי  ר' דוד  הרה"ח  הרה"ג  פטירת  יום 
וצ'ערניגוב. הרד"צ היה מגדולי חסידי כ"ק אדמו"ר מהר"ש, כ"ק אדמו"ר מהרש"ב וכ"ק אדמו"ר 
מוהריי"צ. הוא היה אחד משלשה שהוסמכו לרבנות על ידי כ"ק אדמו"ר מהר"ש, לאחר שבחנם 

בעצמו. היה גאון עצום בנגלה ובחסידות ושימש ברבנות בעיר צ'ערניגוב. 
ומגדולי  ומשכיל  עובד  מהעולם,  מופשט  מצויינות,  טובות  מדות  בעל  נלבב  איש  היה  הרד"צ 

ההוראה וחכם. הצמח צדק אמר עליו שהוא בדרגת "עובד אלוקים". 
(אג"ק מוהריי"צ חי"ד ע' תמא)

שהיה בדרגת "בינוני" של ספר התניא "שמתפלל כל  עליו גדולי חסידי אדמו"ר המהר"ש  אמרו 
הזמן  [=הגיע  הצדיקים"  עבודת  וועגן  טראכטען  שוין  דארף  "מען  רבינו  לו  ושאמר  כולו",  היום 

לחשוב על עבודת הצדיקים]. 
(תשורה תולדות משפחת חן (תשרי תשס"ב) ע' 1) 

הרד"צ עלה בשנת תרפ"ה לארץ הקודש והתיישב בירושלים, יחד אתו עלה גם חתנו הרה"ח ר' 
שלום שלמה שניאורסאהן, אחיו של כ"ק הרה"ג הרה"ח ר' לוי יצחק – אביו של כ"ק אדמו"ר.

כתשעה חדשים לאחרי עלייתו לאה"ק נפטר. ומנוחתו כבוד בחלקת חב"ד בהר הזיתים בירושלים. 
(ימי חב"ד ע' 71)

עתלדעת

יום הברית של
כ"ק אדמו"ר הרש"ב

מוהרש"ב,  אדמו"ר  כ"ק  הכנסת  יום 
[ראה  ע"ה  אבינו  אברהם  של  בבריתו 
אירוע כ"ז חשון]. כ"ק אדמו"ר מהר"ש 
היתה  הברית  בנו.  של  המוהל  היה 
בחשאי והשתתפו בה פחות מעשרים 

איש. 
(חנוך לנער ע' 6. ימי חב"ד ע' 73)

יום הגאולה
יום גאולת כ"ק אדמו"ר הזקן ממאסרו 

השני (מיום כ"ד בתשרי) בפטרבורג. 
(היום יום כ"ז כסלו)

שרי  להצעת  הסכים  פאוועל  הצאר 
לרבנו  גמורה  חופשה  לתת  הממשלה 
ההנהגה  עוז  תוקף  בכל  להתנהג  הזקן, 
המסודרה מאתו כבתחלה, רק שמקום 
מושבו יהיה באופן זמני בעיר פטרבורג.

פרטי  בבית  להתגורר  עבר  הזקן  רבנו 
בעיר זו, ועדת החסידים צהלה ושמחה. 
(בית רבי ע' לז. ימי חב"ד ע' 74)

חלוקת 'חנוכה געלט'
בנר ג' דחנוכה חילק הרבי 
לכאו"א - אנשים נשים וטף 
בתור  דולר  של  מטבע   -
דמי חנוכה – חנוכה געלט 
מאחל לכאו"א  –  כשהוא 
חנוכה".  פרייליכן  "א 
המטבע ניתן בנרתיק קטן 
"חנוכה  המילים:  שעליו 

ה'תנש"א".

כ"ד
כסלו

כ"ו
כסלו

כ"ז
כסלו
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