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אור וחום ההתקשרות

רבנו הזקן מביא ב'תורה אור' דוגמא להמשכה שבבחינת מקיף מאדם שעומד בד' אמותיו של 
צדיק המתפלל, שמתפעל ומתעורר מתפילתו.

כידוע סיפור כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע אודות מאורע שאירע אצל אביו אדמו"ר מהר"ש עם 
החסיד ר' מָאניע מָאניסזָאן, שפעם התפלל אדמו"ר מהר"ש תפלת מנחה בחדרו, ולפתע התחילו 

לעבור במחשבתו של הרמ"מ - שעמד בסמיכות מקום - כל מיני מאורעות שאירעו אצלו לפני 
כמה-וכמה שנים וכבר נשכחו ממנו, וביניהם גם עניינים כאלו שלא היו לפי ערך מעמדו ומצבו 

בהווה, ובפרט בעמדו בסמיכות מקום לאדמו"ר מהר"ש, והתחיל לצעוק: פע פע!...

ואחר-כך נודע שבאותה שעה אמר אדמו"ר מהר"ש את הפסוק "זכר רב טובך" בכוונה מיוחדת 
שעל ידה מעוררים את כח הזכרון כו'. ומובן שעניין זה הוא בבחינת מקיף בלבד, שהרי לא השיג 

את הכוונות שכיוון אדמו"ר מהר"ש בתפלת מנחה, ויתכן שלא ידע כלל שאדמו"ר מהר"ש 
מתפלל מנחה... ואף-על-פי-כן, פעלה עליו תפלתו של אדמו"ר מהר"ש בבחינת מקיף.

(תורת מנחם חלק לח עמ' 155, שבת פרשת בראשית תשכ"ד)
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המענה שלפנינו ניתן למשפחה על פטירת אחד מיקיריהם. 
לאחר מילות הניחומים, הוסיף הרבי בכתב ידו הקדושה 

התייחסות אישית למשפחת הנפטר:

החשיבות  גודל  אודות  אמת  תורת  תורתנו  הודעת  ידועה 
והיוקר של חיי בנ"י [= בני ישראל], אפילו חיי שעה ורגע,

ועד שציוותה תורה שאפילו כהן גדול ביום הכיפורים בקדש 
ואפילו  נפש]  פיקוח   =] פקו"נ  בשביל  משם  יוצא   – הקדשים 

בשביל חיי שעה ואפילו באם ספק בדבר.
ואשרי חלקם ומצוה גדולה ורבה עשו בהשתדלותם ועשייתם 
להאריך חייו דהנ"ל לכו"כ [= לכמה וכמה] ימים שבועות וגם 

חדשים.
בגשמיות   =] בגו"ר  הרחבה  שמתוך  רצון]  ויהי   =] ויה"ר 
ומצותי[ה]  חיים  תורת  תורתנו  בהפצת  יעשו   – ורוחניות] 

ובאופן דמוסיף והולך ואור.

הארכת חיים – מצווה גדולה ורבההכתב והמכתב 

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

מקץ | יש סוף לגלות!
ישב  שבו  הזמן  סוף  כלומר,  "סוף",  פירושו –  "מקץ" 
בפרשת  המודגשת  ההוראה  וזוהי  הסוהר.  בבית  יוסף 
ומצב  מעמד  אודות  מדובר  כאשר  שאפילו   – מקץ 
שיוסף – בנו של יעקב, דקאי על כל-אחד-ואחד השייך 
ל"קהילת יעקב" – נמצא בגלות מצרים, ובמצרים גופא 
שמגיע  הרי בוודאי  ביותר),  ירוד  (מצב  הסוהר  בבית   –

הסוף דמצב זה, ויוסף יוצא מבית  הסוהר.
 – הגלות  עניין  לכללות  בנוגע  מובן  ועל-דרך-זה 
שבוודאי מגיע הזמן דסוף הגלות, ואז יוצאים מהגלות. 
כאשר  מצוות  ומקיימים  תורה  שלומדים  ועל-ידי-זה 
("מקץ")  הגלות  שסוף  פועלים   – הגלות  בזמן  נמצאים 

יבוא בזריזות ומהירות גדולה יותר.

הסוהר,  מבית  יוצא  שיוסף  בלבד  זו  לא  לזה:  ונוסף 
אלא יתירה מזו – עוד בהיותו בגלות מצרים ממנה אותו 
פרעה ל"משנה למלך", "על פיך ישק כל עמי", "בלעדיך 

לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים".
וזוהי ההוראה שמלמדים לילד יהודי: גם כאשר יהודי 
רוצה,  שהגוי  כפי  שיתנהג  חס-ושלום   – בגלות  נמצא 
נעשה  היהודי  אדרבה:  אלא  ומצוותיה,  התורה  היפך 
"משנה למלך", והגוי צריך ללמוד ממנו ולשמוע בקולו 
ארץ  בכל  רגלו  ואת  ידו  את  איש  ירים  לא  "בלעדיך   –

מצרים".
(תורת מנחם תשמ"ג ח"ב עמ' 721, לילדי 'צבאות השם')

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' פסולי המוקדשין פרק כ"ט בכסלוו'
יד-טז.

הל' פסולי המוקדשין פרק 
מ"ע צא.ט.

מ"ע צ.פרק י.פרק יז-יט.ל' בכסלוש"ק

הל' עבודת יום הכפורים.. א' בטבתא'
מ"ע מט.פרק יא.בפרקים אלו. פרק א-ג.

פרק ד-ה. הל' מעילה.. ב' בטבתב'
מ"ע מט. קיח.פרק יב.בפרקים אלו. פרק א.

מל"ת קיג.פרק יג.פרק ב-ד.ג' בטבתג'

מל"ת קיד.פרק יד.פרק ה-ז.ד' בטבתד'

ה' בטבתה'

פרק ח. לך אזבח וגו'. ספר 
הקרבנות והוא ספר תשיעי.. 

הל' קרבן פסח.. בפרקים 
אלו. פרק א-ב.

מל"ת קיד. מ"ע נה. מל"ת פרק טו.
קטו. קטז.

מ"ע נז. נו. נח.פרק טז.פרק ג-ה.ו' בטבתו'

30



29

דברמלכות

4

מעלה והוראה מיוחדות 
לכל יום ויום

"פרסומי ניסא" נעשה על-ידי "כוח המעשה" של הדלקת הנרות, אך 
וודאי שטוב לנצל לשם כך גם את "כוח הדיבור" • לכל אחד מימי חנוכה 
יש מעלה ייחודית, המתבטאת במספר הנרות שמדליקים בו ובפסוקי 
התורה שקוראים בו • ביום השמיני של חנוכה, בו נשלמים כל ענייני 
חנוכה, נרמזת גם השלימות של ימות המשיח • משיחת כ"ק אדמו"ר 

נשיא דורנו

א
ימים  שאר  לגבי  חנוכה  של  העיקריים  מהעניינים 
 – הוא  סופרים)1,  מדברי  והן  התורה  מן  (הן  טובים 
ניסא"2, "להודיע3 הנס ולהוסיף בשבח הא-ל  "פרסומי 

והודיה לו על הניסים שעשה לנו"4.
הוא  ההלכה  על-פי  ניסא"  ד"פרסומי  החיוב  והנה, 
ד"הלל  העניין  גם  [כולל  חנוכה  נר  הדלקת  על-ידי 
הניסים בהודאה"7 על  והודאה"5, "לקרות הלל6 ולומר 
אף- אבל  התורה8],  וקריאת  המזון),  וברכת  (בתפילה 

של  לעניין  מקום  שיש  פשוט,  וגם  מובן  על-פי-כן, 

(פסח  הרגלים  ששלושת  ובכ"מ)  א.  נח,  ר"ה  לקו"ת  (ראה  מהידוע  להעיר   .1
פסח  הספירות:  (עיקרי)  חמשת  כנגד  הם  ופורים  וחנוכה  וסוכות)  שבועות 

שבועות וסוכות – כנגד חג"ת, וחנוכה ופורים כנגד נצח והוד.
2. שבת כג, ב.

3. רמב"ם הלכות חנוכה פרק ד הלכה יב.
כי,   – פורים  של  מהפרסום  גם  יותר  הוא  חנוכה  של  שהפרסום  ולהעיר,   .4
ובבית-כנסת,  (ב)  מגילה),  (מקרא  דיבור  על-ידי  (א)  הוא  פורים  של  הפרסום 
ביתו  פתח  ועל  (ב)  נרות),  (הדלקת  מעשה  על-ידי  (א)  בחנוכה  כן  שאין  מה 

וחצרו מבחוץ, ברשות הרבים (ראה גם ד"ה ת"ר נר חנוכה תש"ד).
שנקראים  ועד  והודאה",  בהלל  טובים  ועשאום ימים  ב: "קבעום  כא,  שבת   .5

ימי (שמחה ו)הלל" (רמב"ם הל' חנוכה פרק ג הלכה ג).
6. "בכל יום ויום משמונת ימים אלו גומרין את ההלל" (רמב"ם שם ה"ה).

הטעם,  לומר  חנוכה דווקא – ויש  נתבארו בהלכות  הלל  דיני  שפרטי  ולהעיר, 
חנוכה,  של  והתקנה  המצווה  מעצם  חלק  הוא  בחנוכה  הלל  שחיוב  משום 
חלק כג  (ראה ליקוטי-שיחות  והלל"  שמחה  בהלל והודאה", "ימי  ש"קבעום... 

עמ' 233).
7. פירוש רש"י שבת שם.

8. אף ש"בקריאת התורה אין כל כך פירסומי ניסא שאינו מזכיר בה נרות כמו 
בהפטרה (תוספות ד"ה הדר – שבת כג, ריש ע"ב).

"פרסומי ניסא" גם על-ידי הדיבור9 בענייני חנוכה.
המצוות  הפרסום העיקרי על-ידי קיום  ולכן, לאחרי 
הברכות11 אמירת  כולל  בבית-הכנסת10,  חנוכה  נר 
פזמון  (או  בניגון  הללו"  "הנרות  ואמירת  אמן,  ועניית 
ופיוט, כנהוג בכמה קהילות, "נהרא נהרא ופשטיה"12) 
על-ידי  גם  ניסא"  ב"פרסומי  להוסיף  ונכון  כדאי   –

הדיבור בענייני חנוכה.
יקהילו  חנוכה  שבימי  מצינו  שלא  שאף  ולהעיר, 
מקום,  מכל   – חנוכה  בענייני  לדרוש  ברבים  קהילות 
עשיריות  וכמה  כמה  והתקהלו  התאספו  שכבר  מכיוון 
בבית-הכנסת,  חנוכה  נר  והדלקת  לתפילה  מישראל 
ולא עוד, אלא שרצונם וחפצם של המתאספים לשמוע 
סיבה  אין   – כו')  באגדה  או  (בהלכה  דיומא  מעניינא 
שלא (ואדרבה, דבר טוב ונכון ביותר) לנצל מעמד זה 
בענייני  הדיבור  על-ידי  ניסא"  ב"פרסומי  להוסיף  כדי 

חנוכה.

ב
המשותף  הכללי  העניין  ישנו   – עצמם  חנוכה  בימי   
אחד  כל  של  הפרטי  העניין  גם  וישנו  חנוכה,  ימי  לכל 

9. שהרי, התחלת הפרסום דכל דבר הוא – הגילוי מן המחשבה אל הדיבור, כי, 
המחשבה היא לעצמו (אין אדם יודע מה בלבו של חבירו), והגילוי לזולת (ועל 

אחת כמה וכמה באופן של פרסום) הוא (לכל לראש) על ידי הדיבור.
10. טור ושלחן-ערוך אורח-חיים סימן תרעא סעיף ז.

11. שגם בהם מודגש פרסום הנס – "שעשה ניסים לאבותינו כו'".
12. חולין יח, ב. וש"נ.

4



משמונת ימי חנוכה, "כל יומא ויומא עביד עבידתיה"13.
ולכן, הדיבור שבכל יום צריך להיות (לא רק בכללות 
הפרטי  בעניינו  ובמיוחד)  גם  אלא  חנוכה,  של  העניין 
של יום זה – ביאור העילוי המיוחד של יום זה (גם לגבי 

שאר הימים)14.
חלוק  הוא  שבו  יום,  כל  של  הפרטי  עניינו  והנה, 

משאר ימי חנוכה – בא לידי ביטוי בשני עניינים:
מכאן  אחת,  מדליק  ראשון  "יום  הנרות,  במספר  א) 
המהדרין"16,  מן  (כ"מהדרין  והולך"15,  מוסיף  ואילך 
שנעשה "מנהג פשוט" אצל כל אחד ואחת מישראל17). 
ב) בקריאת התורה18 - בקורבנות הנשיאים19, שבכל 

יום קוראים קרבנו של נשיא מיוחד.
כל  של  המיוחד  עניינו  את  לבאר  יש  לכך,  ובהתאם 
למספר  בנוגע  הן  חנוכה,  ימי  משמונת  ואחד  אחד 
הנרות, והן בנוגע לקרבנו של הנשיא שקורין ביום זה, 

כדלקמן20.

ג
[...] עניינו המיוחד של יום שישי של חנוכה:

חנוכה  של  שלישי  יום  של  שהמעלה  לעיל,  נתבאר 
היא העילוי של "חזקה", ועל-פי זה, המעלה המיוחדת 
פעמים  של שתי  שישי של חנוכה, היא העילוי  יום  של 

"חזקה". 
לעולם  שחל   – חנוכה  של  שישי  ביום  נוסף  עילוי 

13. זוהר חלק א רה, סוף ע"א. חלק ג צד, ריש ע"ב.
14. על דרך שמצינו בדרושי חסידות בנוגע לכללות הימים הטובים, שבדרושי 
וסוכות, ואילו בדרושי  שבועות  מבואר העילוי דפסח לגבי  חג הפסח, למשל, 
חג השבועות, מבואר העילוי דשבועות לגבי פסח וסוכות, ועל דרך זה בדרושי 
תורת-אמת,  על-פי   – בזה  וההסברה  ושבועות.  פסח  לגבי  העילוי   – סוכות 
ובפרט חכמת האמת – שבכל זמן מודגשת מעלתו המיוחדת דזמן זה, "מזלו 
גובר", לגבי שאר הזמנים, ומזה מובן גם בנוגע לעילוי המיוחד בכל אחד מימי 

חנוכה.
"חנוכה"  בשם  וכמרומז  כמותו.  שהלכה  בית-הלל,  כדעת   – ב  כא,  שבת   .15
נר חנוכה.  הדלקת  הלל (אבודרהם סדר  נרות והלכה כבית  – ראשי תיבות ח' 

הובא בעט"ז לשו"ע או"ח סעת"ר).
16. שבת שם.

17. רמ"א אורח-חיים סימן תרעא סעיף ב.
פרשת  הזמן",  18. להעיר מהפתגם וההוראה של רבינו הזקן ש"יש לחיות עם 
לקריאת  בנוגע  וכמה  כמה  אחת  ועל  חשוון),  ב'  יום"  ("היום  והיום  השבוע 

התורה בציבור, ובברכה לפניה ולאחריה.
19. מגילה ל, ב. רמב"ם הלכות תפילה פרק יג הלכה יז. טור שולחן-ערוך סימן 
תרפד בתחילתו. וטעם הדבר – לפי שבחנוכה הייתה חנוכת המזבח והמקדש 
שמלאכת  לפי  וגם,  שם),  תוספות-יום-טוב  וראה  שם.  מגילה  רש"י  (פירוש 

המשכן נשלמה בכ"ה בכסלו (פסיקתא רבתי פ"ו – הובא בטור שם).
20. הערת המערכת: בשיחותיו, מבאר כ"ק אדמו"ר את מעלתו המיוחדת של 
כל אחד מימי חנוכה, אך להלן הובאו רק הדברים אודות הימים שישי, שביעי, 

ושמיני.

בראש-חודש.
ועניין זה בא לידי ביטוי גם בקריאת התורה – שקורין 
רק קרבנו של הנשיא של יום זה בלבד (בשונה משאר 
ימי חנוכה, שבכמה ימים קוראים מלבד הנשיא המיוחד 
נשיאים  של  הקרבנות  הבאת  אודות  יום,  אותו  של 
(הן  היום  מעלת  גודל  שמצד  לומר,  דיש  אחרים), 
צורך  אין  חזקה)  פעמים  שני  נרות,  שישה  של  העילוי 

בהוראה ונתינת-כוח נוספת מהנשיא שלמחרתו.

ד
ביום  המקריב  הנשיא  של  עניינו  עם  זה  לקשר  ויש 

זה – "ביום השישי נשיא לבני גד"21:
בשמו – "גד" –  שבט גד, מודגש  המיוחד של  עניינו 
שפירושו "מזל טוב"22, כמו "בר מזל", עניין של הצלחה 
"יגעת  של  באופן  רק  לא  הרגיל,  מהסדר  שלמעלה 
ומצאת"23, "וברכך ה' אלוקיך בכל אשר תעשה"24, אלא 

באופן שלא בערך לגמרי25.
 – לישראל"  מזל  "אין  חז"ל26  שאמרו  שאף  ולהעיר, 
הוא  דישראל"  שה"מזל  הפנימי27  הפירוש  ידוע  הרי, 
מבחינת "אין"28, על דרך מה שכתוב29 "מאין יבוא עזרי" 
"אין",  מבחינת  היא  ד"עזרי"  שההמשכה  בניחותא,   –
השתלשלות"30,  מסדר  שלמעלה  מה  מזלא  "בחינת 
ומשם נמשך ומתגלה עד למטה, כהמשך הכתוב "עזרי 

מעם ה' עושה שמיים וארץ". 
וזוהי ההוראה מהקריאה של היום השישי של חנוכה 
בהוראה  צורך  שאין  כל-כך  ונפלאה  גדולה  הוראה   –
נוספת דהנשיא שלמחרתו – שכללות העבודה דחנוכה, 
אור"  על פתח ביתו מבחוץ ב"נר מצווה ותורה  להאיר 
על  שלא  מיוחדת  מיוחד31 והצלחה  מזל  מתוך  נעשית 

דרך הרגיל כלל.

21. נשא ז, מב.
22. פירוש רש"י ויצא ל, יא.

23. מגילה ו, ריש ע"ב.
24. פרשת ראה טו, יח.

25. ראה גם אור-התורה וישב רעח, א ואילך.
26. שבת קנו, א.

27. ויש לתווך עם הפירוש הפשוט ("אין" מלשון שלילה) – שהסיבה לכך ש"אין 
היא מפני שהם למעלה מ"מזל" סתם, מזל דאומות  מזל לישראל" (כפשוטו), 

העולם, כי, המזל שלהם הוא מבחינת "אין", שלא בערך כלל.
28. ראה ליקוטי-תורה ריש פרשת האזינו. ובכ"מ.

29. תהלים קכא, א.
30. ליקוטי-תורה דרושים לשמיני-עצרת צ, ב.

31. ראה ליקוטי-תורה שם: "ומה שכתוב והוי' יגיה חשכי הוא כעניין מאין יבוא 
עזרי... בחינת מזלא כו'".
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ה
עניינו המיוחד של היום השביעי של חנוכה:

הוא  אף  (שחל  חנוכה  של  השביעי  יום  של  הקריאה 
הנשיא  של  קרבנו  קורין  שבו  (בשנה זו),  חודש  בראש 
של יום זה בלבד) – "ביום השביעי נשיא לבני אפרים"32:

אלוקים  "הפרני   – הוא  אפרים  של  המיוחד  עניינו 
"בארץ  נמצאים  כאשר  שגם  היינו,  עניי"33,  בארץ 
גלות,  של  ומצב  במעמד  כלומר,  מצרים,  ארץ  עניי", 
"פרו  אלוקים",  ד"הפרני  העניין  נעשה  הגאולה,  לפני 
אומות  לעיני  כל, אפילו  ורבו גו'"34, ובאופן גלוי לעין 
שם  על  "אפרים",  בשם  אותו  קורין  הם  שגם  העולם, 

"הפרני אלוקים" (כפי שמתרגמים בלשון עם ועם).
ועניין זה מהווה הוראה ונתינת-כח לכללות העבודה 
דימי חנוכה, להאיר את החושך – שמכיוון שגם בחושך 
מובטח  עניי",  "בארץ  הגלות,  זמן  של  ומכופל  כפול 
וביכולתו  שבכוחו  בוודאי  הרי  אלוקים",  ש"הפרני  לו 

להאיר את החושך, ולהופכו לאור – אור הגאולה.

ו
עניינו המיוחד של היום השמיני של חנוכה:

 – הוא  חנוכה  של  השמיני  היום  של  המיוחד  העילוי 
בפשטות – שבו מדליקים את כל שמונת הנרות, היינו, 

שנשלם כללות העניין דחנוכה בפועל ממש35.
 – חנוכה  של  התורה  בקריאת  גם  מודגש  זה  ועניין 
עד  הנשיאים36,  קרבנות  הסדר של  שמשלימים את כל 
המזבח  חנוכת  "זאת  הנשיאים,  קרבנות  של  לסך-הכל 
וגו'", שנשלם כללות העניין של חנוכת המזבח והמשכן 

בפועל ממש. 

ז
ויש להוסיף בזה – בעומק יותר37:

 – שמונה  למספר  שבע  המספר  בין  החילוק  ידוע 
(שבעת  השתלשלות  סדר  על  מורה  שבע  שהמספר 
על בחינה שלמעלה  מורה  שמונה  ימי הבניין), ומספר 

מהשתלשלות.

32. נשא ז, מח.
33. מקץ מא, נב.

34. בראשית א, כח. נח ט, א.
35. מה שאין כן ביום הראשון – שכללות העניין אינו אלא "בכוח".

36. לאחרי הקריאה ד"ביום השמיני נשיא לבני מנשה גו'".
37. בהבא לקמן – ראה בארוכה ד"ה תנו רבנן מצוות נר חנוכה תשל"ח (תורת-

מנחם ספר המאמרים כסלו-שבט עמ' קסב). וש"נ.

הזמן  לגבי  גם  המשיח  ימות  של  מהעילויים  ולכן, 
שמונה  של  העילוי  הוא  קיים  היה  שבית-המקדש 
בית-המקדש  של  "כינור  רז"ל38  כמאמר  שבעה,  לגבי 
כי,   – שמונה"  המשיח  ימות  ושל  נימין...  שבעה  של 
שלימות  רק  לא  היא  המשיח  ימות  של  השלימות 
העולם, כפי שנברא על מילואו39 (בשבעה ימים), אלא 
עד  (שמונה),  השתלשלות  מסדר  שלמעלה  העילוי  גם 

שהעולם נעשה דירה לו יתברך.
ונמצא, שהתוכן של מספר שמונה נרות [אף שנקבע 
על  רומז   – שבעה]  שמספרם  המקדש  נרות  לזכר 
מעשינו  על-ידי  שנעשית  המשיח,  ימות  של  השלימות 
ותורה  מצווה  "נר  והמצוות,  התורה  בקיום  ועבודתנו 
העולם,  ושלימות  קיום  שפועלים  לכך  שנוסף  אור", 
שהוא  כפי  (גם  מהעולם  שלמעלה  חדש  אור  מוסיפים 
היינו,  יתברך,  לו  דירה  נעשה  שהעולם   – בשלימותו) 
שבעבודה דחנוכה מודגשת ההכנה לגאולה העתידה40. 
 – חנוכה  של  השמיני  ביום  בעיקר  מודגש  זה  ועניין 

שאז מדליקים בפועל שמונה נרות.
המזבח  חנוכת  ושלימות  גמר  עם  הקשר  גם  וזהו 
של חנוכה – דיש לומר,  השמיני  ביום  שקורין  והמשכן 
השלישי  המקדש  בית  חנוכת  של  לשלימות  גם  שרומז 
הקריאה,  להמשך  בנוגע  וכן  במשכן)41,  (שכלול 
(חנוכה,  לנרות  גם  שרומז  גו'",  הנרות  את  "בהעלותך 

ונרות) המנורה של בית המקדש השלישי42. 

38. ערכין יג, ב.
39. ראה בראשית-רבה פרשה יב, ו. פרשה יג, ג. פרשה יד, ז.

40. ולהעיר, שיש שייכות בין חנוכה וחג הסוכות, והרי, ימי חנוכה שייכים לחג 
הסוכות:

א) במספרם (דבר הכי בולט) – שמונה ימים, כמו חג הסוכות, שמלבד שבעת 
 – הפסח  חג  כן  שאין  (מה  ב"שמיני-עצרת"  המשכם  גם  ישנו  הסוכות  ימי 
שבעה ימים, וחג השבועות (וכן פורים) – יום אחד). ולהעיר, שבשניהם גומרים 
הסוכות שחלוק  חג  כמו  בנרותיו  חלוק  שחנוכה  לפי  בכל הימים –  ההלל  את 
תרפ"ג.  סימן  אורח-חיים  בבית-יוסף  הובא  סקע"ד.  הלקט  (שבלי  בקרבנותיו 

ועוד).
ב) בתוכנם – "חנוכה" על שם חנוכת המזבח והמקדש (בבית שני), והרי, חנוכת 

בית-המקדש הראשון הייתה בחג הסוכות (מלכים-א ח, סה).
ג) באופן הדלקת הנרות – "כנגד פרי החג" (שבת כא, ב), ו"בית הלל לא פליג 
והקשר  ב),  תתקמב,  ה')  (כרך  חנוכה  (אור-התורה  בקודש"  מעלין  משום  רק 
המקיפים  המשכת  נעשה  שבשניהם   – החג"  ל"פרי  חנוכה"  ד"נר  והשייכות 
נר  מצוות  רבנן  תנו  ד"ה  בארוכה  וראה  א.  לד,  מקץ  (תורה-אור  כו'  העליונים 

חנוכה תשל"ח (תורת מנחם ספר המאמרים כסלו-שבט שם) וש"נ).
שאצלו  סימן תיז. ועוד),  כנגד יעקב (טור אורח-חיים  והנה ידוע שסוכות הוא 
שקראו  "כיעקב  השלישי,  המקדש  ובית  העתידה  לגאולה  השייכות  מודגשת 

בית" (פסחים פח, א ובחידושי אגדות מהרש"א).
(ראה  המשכן  על-ידי  שהתחיל  בתחתונים  הדירה  עניין  שלימות  וכן   .41

במדבר-רבה פרשה יב, ו. פרשה יג, ב).
רמזו  לעולם...  בטלין  אינן  "הנרות...  בהעלותך:  פרשת  ריש  רמב"ן  ראה   .42
לנרות חנוכה של חשמונאי", ושלימותן – בנרות דבית-המקדש השלישי, שלא 

יבטלו לעולם.
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סיכום
ניסא"  ל"פרסומי  גורמת  חנוכה  נרות  הדלקת 
הנרות,  הדלקת  מלבד  חנוכה.  ניסי  פרסום   –
 – הדיבור  חוש  את  גם  כך  לשם  לנצל  ראוי 
לספר את הניסים ולדבר על מעלת ימי חנוכה.

מכך  כמובן  ייחודי,  תוכן  חנוכה  מימי  יום  לכל 
שהוא נבדל מעמיתיו במספר הנרות ובקריאת 

התורה. ראוי לציין את מעלת כל יום ויום. 

היום השישי:

'חזקה',  על  מורה   3 המספר   – נרות  שש 
פעמיים  כפול,  תוקף  על  מורה   6 והמספר 

"חזקה".

נשיא  קורבנות  על  קוראים   – התורה  קריאת 
מזל   – היא  "גד"  המילה  משמעות  גד.  שבט 

טוב, הצלחה שלמעלה מהסדר הרגיל.

את  להאיר  חנוכה,  ימי  עבודת  למדים:  מכך 
מתוך  אור" נעשית  מצווה ותורה  ה'חוץ' ב"נר 

מזל טוב ובהצלחה בלתי רגילה.

היום השביעי:

קורבנות  אודות  קוראים   – התורה  קריאת 
כך  על  מורה  שמו  אפרים.  שבט  נשיא 
שאף  כלומר,  עניי",  בארץ  אלוקים  ש"הפרני 

בעודו בגלות הרי הוא מצליח.

ימי  הדבר מהווה הוראה ונתינת כוח לעבודת 
הגלות,  חשכת  על  להתגבר  אפשר   – חנוכה 

"ארץ עניי", ולהאירה.

היום השמיני:

מודגש  התורה  ובקריאת  הנרות  במספר 
נרות  כל  את  מדליקים  היום  השלמות:  עניין 
חנוכת  השלמת  אודות  וקוראים  החנוכייה, 

המשכן.

חנוכת  על  התורה  ובקריאת  הנרות  בשמונה 
המספר  העתידה:  הגאולה  נרמזת  המזבח 
השתלשלות,  מסדר  למעלה  רומז  שמונה 
משיח  של  "כינור  הגאולה,  בעת  שיהיה  גילוי 
המזבח  חנוכת  ושלימות  נימין",  שמונה  של 

רומזת לשלימות בניין המקדש השלישי.

ח
ויהי רצון שכל האמור לעיל אודות הלימוד וההוראה 
השנה  כל  במשך  בפועל  בעבודה  יומשך  חנוכה,  מימי 
בטלין  אינן  הללו  "הנרות  הידוע43  ובלשון  כולה, 
חנוכה  ימי  על  שקאי  הפירוש  מלבד  אשר,  לעולם", 
בכל שנה ושנה עד סוף כל הדורות44, הרי זה כולל גם 
(ואדרבה – במכל שכן וקל וחומר) המשך הפעולה על 

כל השנה כולה.
ונקודת העניין – להאיר את העולם כולו ב"נר מצווה 
החושך  להפיכת  עד  החושך,  במקום  וגם  אור",  ותורה 
בגאולה  יאיר",  כיום  "לילה  הייעוד45  קיום  עדי  לאור, 
האמיתית והשלמה על-ידי משיח צדקנו, אחד משמונה

43. רמב"ן שם.
44. כדברי ברמב"ן הנ"ל.

45. תהלים קלט, יב.

נסיכי אדם46.
השלימות  בתכלית  והמקדש  המזבח  לחנוכת  וזוכים 
– בבית-המקדש השלישי, "מקדש ה' כוננו ידיך"47, בית 

נצחי48,
הנרות"  שבעת  גו'  הנרות  את  "בהעלותך  גם  כולל 
של  השמיני  יום  של  הקריאה  וחותם  סיום  (כהמשך, 
חנוכה) על-ידי אהרון הכהן, ונוסף לזה, גם העילוי של 
שמונה – כינור של שמונה נימין49, כן תהיה לנו – בפועל 
עין"50,  כהרף  עיכבן  ממש, "לא  בימינו  ובמהרה  ממש, 

תיכף ומיד.

(משיחות ימי חנוכה ה'תשמ"ח, לאחר הדלקת נרות חנוכה. תורת־
מנחם ה'תשמ"ח ח"ב עמ' 99, 113 ואילך. הנחת השומעים, בלתי 

46. מיכה ה, ד. סוכה נב, ב. וראה תורה-אור מקץ לג, סוף ע"ג ואילך. ובכ"מ.
47. בשלח טו, יז.

48. זוהר חלק א כח, א. חלק ג רכא, א.
עלי עשור" (ערכין  עשר, שנאמר  הבא  עולם  דעשר – "של  השלימות  וגם   .49

שם).
50. מכילתא ופירוש רש"י.
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מסירות-נפש להביא 
את משיח

מוכרחים אהבת-ישראל ואחדות-ישראל
הנקודה דנרות חנוכה – להאיר "על פתח ביתו מבחוץ", עד שפועלים "כליא ריגלא דתרמודאי", ביטול 

החושך והפיכתו לקדושה.
ומובן, שעבודה זו נפעלת מתוך קירוב דווקא, באופן של אהבת ישראל ואחדות ישראל, ופשיטא – שלא 
על-ידי הנהגה הפכית, כפי שישנם כאלו שמשתדלים לעשות הכול כדי לגרום למחלוקת ח"ו בין חוגי בני-

ישראל!...
ולאלו הטוענים אודות מה שמדברים בלהט ובריבוי עצום כל כך אודות ביאת משיח צדקנו – הנה ישנו 
מכתב של ה"מונקאטשער" שנדפס לאחרונה עוד הפעם (אגרות שפירין עמ' רלח ואילך) שבו כותב בפירוש 
אמסטערדאם'ער  "מיט  אדמו"ר:  מו"ח  כ"ק  של  [בלשונו  אפי  לתרי  משתמע  שאינו  חד-משמעי,  ובאופן 
על- שצריכים מסירת נפש בשביל שיבוא משיח צדקנו, אותיות" (= באותיות גדולות של דפוס אמסטרדם)]

דרך ובדוגמת המסירות-נפש על ג' העניינים שעליהם נאמר "יהרג ואל יעבור"!...
הלוואי היו מפרסמים מכתב זה – שכבר נדפס בספרו, וכל הרוצה יכול לקנות את הספר, ולראות בעצמו 

את תוכן המכתב!
ישראל ואחדות  העניינים דאהבת  בכל  להוסיף  כדי  התלוי בו  כל  את  יעשה  ואחד  שכל אחד  ויהי-רצון 
ישראל, עד להתעסקות באופן של מסירות-נפש. ובוודאי יכול כל אחד ואחד לעסוק בזה, שהרי אין לך דבר 

העומד בפני הרצון.

לוותר על חיי החולין בשביל משיח
בגאולה  ישראל),  אהבת  היפך   – (שסיבתו  הגלות  עניין  ביטול  את  יותר  עוד  ויזרזו  ימהרו  זה  ועל-ידי 

האמיתית והשלימה על-ידי משיח צדקנו.
ולהעיר, שגם אז יהיו כאלו שיצטרכו לעניין של מסירות-נפש – לעזוב בחוץ-לארץ את הבתים המפוארים, 

את המכוניות המפוארות וכו'!...
ובתי-מדרשות  בתי-כנסיות  ש"עתידין  כט, א)  (מגילה  חז"ל  אמרו  לבתי-כנסיות ובתי-מדרשות –  בנוגע 

שבבבל שיקבעו בארץ-ישראל", מה-שאין-כן בנוגע לבתים הפרטיים כו'.
וכמו כן בנוגע לכסף וזהב: בנוגע לכסף וזהב שהרוויחו בדרכים כשרות כו' – נאמר "כספם וזהבם איתם", 

מה-שאין-כן בנוגע לכסף וזהב שהרוויחו בדרכים בלתי-רצויות כו'!
דשלימות העם,  משיח צדקנו, באופן  האמיתית והשלימה על-ידי  ומיד זוכים לגאולה  וכאמור – שתיכף 
ביחד עם שלימות התורה ומצוותיה, ובאופן כזה באים לארצנו הקדושה כפי שהיא בשלימותה – שלימות 

הארץ.

(מהתוועדות שבת-קודש פרשת מקץ, שבת חנוכה ה'תשד"מ;
התוועדויות ה'תשד"מ, כרך ב עמ' 703-705 – בלתי מוגה)

משיחוגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

ימי חנוכה
שמחים ומאירים

בהתבטאות נדירה אומר הרבי, "לדולר זה, הקשור גם ב'דמי חנוכה', 
יתלוו כל הדברים הטובים וכל הברכות התלויות בי" • על הפעילות בימי 
החנוכה עד שנת תשל"ד ומאותה שנה והלאה • יו"ר צאגו"ח הרב לייבוב 

מבקש מאנ"ש להאזין להקלטה משיחת הרבי ומזרז לשלוח אל הרבי 
דו"ח על הפעילות • שביבים וניצוצות לחנוכה

לענייני  'המרכז  שיגר  תשמ"ט  דחנוכה  ה'  בנר 
הראשיים  (כנראה לשלוחים  מהשלוחים  לרבים  חינוך' 
תוכן  תמסרו  "בטח  נאמר:  שבסופו  מכתב  במדינות) 
שבפיקוחו,  לזה  והצריכים  השלוחים  לכל  זה  מכתב 
אנו מחכים, בשם הרב ח.מ.א. חדקוב,  למענהו התכוף 

מנהל".
הסעיפים הראשונים במכתב נוגעים ל'מבצע חנוכה', 

ונאמר בהם כדלהלן:
במשך  וטף  נשים  לאנשים  מסיבות  סידרו  בטח  "א) 
במקומות  חנוכה  נרות  הדלקת  כולל  חנוכה,  ימי 

פומביים וכדומה,
ואחד  אחד  מכל  מבקשים  הקודמות  בשנים  כמו  ב) 
מכם לשלוח לנו התמונות ודו"חים מהנ"ל בהקדם הכי 

אפשרי...".

התוועדויות חסידיות בחנוכה
לחלק  ניתן  בחנוכה  חב"ד  חסידי  של  פעילותם  את 

לשתי תקופות – עד שנת תשל"ד וממנה והלאה.
בשנים הראשונות היה החג מוקדש בעיקר לפעילות 
רק בשלב מאוחר יותר הושם הדגש  ב'חוצה' שבפנים. 

העיקרי על פעילות עם 'חוצה שבחוצה'.
הרבי  את  מוצאים  אנחנו  הראשונות  בשנים  וכך, 
המוסדות  לתלמידי  חנוכה'  'דמי  לחלק  ומזרז  מעורר 
וללומדי דא"ח, "לסֵדר התוועדויות חסידויות בכל יום 
מרבינו  עניין  איזה  פעם  בכל  ולהזכיר  החנוכה  מימי 
עד  כסלו  י"ט  במגבית  השתתפות  (תשכ"ג);  הזקן" 

(זאת) חנוכה וכדומה.

אברהם  ר'  הרה"ח  השד"ר  אל  הרבי  ששולח  מכתב 
פאריז (כ"ד בכסלו תשט"ז) נחתם במילים הבאות:

[=ובהיכנסנו  פון  טעג  די  צו  איצטער  גייענדיק  און 
און  והולך  שמוסיף  בהם  שהדין  חנוכה,  לימי]  עתה 
פתח]  [=על  ע"פ  אפילו  [=ולהאיר]  ליכטיג  מַאכען 
ביתו מבחוץ, יהיה אור ומאור החסידות מוסיף והולך 
וכפר- ובמוסדות  מקום  שבכל   – חב"ד  מוסדות  בכל 
חב"ד הנ"ל, עד שנזכה לקיום היעוד דלילה כיום יאיר.

'דמי חנוכה' לאח
אומר  הרבי  דחנוכה.  ה'  נר  ליל  תשי"ט,  בכסלו  כ"ח 
שיחה לתלמידי הישיבה ולאחר מכן מחלק 'דמי חנוכה'. 
(ז"ל).  דונין  ראובן  ר')  (הרה"ח  הת'  היה  הנוכחים  בין 
(הרה"ח  הת'  אחיו  של  בבקשתו  נזכר  הוא  ערב  באותו 
למאור  שלו  בקירובו  אברהם (ז"ל), שהיה לו חלק  ר') 

שבתורה – שיבקש מהרבי 'דמי חנוכה' גם בעבורו. 
אך כשבירר את העניין נודע לו שהרבי מקפיד מאוד 
למי שנוכחים בגופם כאן, וכי לא נהוג לבקש  לתת רק 
והחליט שלא  בעבור אחרים. ראובן קיבל את הדברים 
הרבי,  כשניגש אל  פלא,  בעבור אחיו. וראה זה  לבקש 
רגע  וכעבור  בשבילו,  חנוכה'  'דמי  הרבי  לו  הושיט 
עבור אחיך  חנוכה' נוספים באומרו: "זה  מסר לו 'דמי 
אברהם!". כל זאת בלא שהוציא מילה מפיו (נרשם מפי 

הרה"ח ר' אברהם דונין).

'דמי חנוכה' ו"כל הדברים הטובים"
שבת-קודש  בהתוועדות  הרבי  שהשמיע  הנה דברים 

פרשת מקץ תשל"א:
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של   – 'מניה'  שיקנה  אחד  כל  מכריזים:  ...ממילא 
 – קראון-הייטס  השכונה  לחיזוק  שנוסדה  ה'חברה' 
יקבל דולר, אחד מהדולרים שאעניק, ולדולר זה יתלוו 
כל הדברים הטובים, וכל הברכות התלויות בי ובפרט 
גם  אפוא  קשור,  זה  הרי   – החנוכה  בימי  בהימצאנו 
לכל  ועל-ידי-זה יומשכו כל הברכות  ב'דמי חנוכה'... 

אחד ואחד מהם.

מנהג ישראל תורה
בשנת תשל"ג כתב הרבי מכתבים מיוחדים: הראשון 
אתר  בכל  ישראל  ובנות  בני  "אל   – מכתב-כללי  הוא 
ואתר ה' עליהם יחיו" (איגרות-קודש, כרך כח, עמ' נו-
ה'  ולהתלמידות  "להתלמידים  פנה  השני  המכתב  ס). 
עליהן יחיו" (שם עמ' סא- סב). מכתב זה נחתם בשורה 

הבאה:
כמנהג ישראל – אשר גם מנהג ישראל תורה הוא – 

מצורף בזה מעות חנוכה.
שנה  באותה  הרבי  שלח  נוסף  כללי-פרטי  מכתב 
לחיילי צה"ל (שם עמ' עב-עג) ובו מבואר הלקח לאנשי 

הצבא מימי חנוכה.
ומכתב נוסף (שפורסם אשתקד במדור זה) ובו ביאור 
המופק  והלקח  לילדים  חנוכה'  'מעות  נתינת  מנהג 

מעניין זה.

יגעת – ומצאת!
ילדים רבים הביעו את תודתם לרבי על 'דמי חנוכה' 
שקיבלו משמו של הרבי. למקצתם השיב הרבי במכתב 
בכ'  כח)  כרך  (איגרות-קודש,  הרבי  כתב  כך  תשובה. 
התלמידות  ואל  שי'  התלמידים  "אל  תשל"ג  א'  באדר 

תחיינה בית-הספר עקיבא, נאשוויל, טענעסי":
קבלת  המאשרים  שלכם,  המכתבים  קבלתי  בנועם 
החלטתכם  לקרוא  נהניתי  ובמיוחד  חנוכה'.  ה'מעות 
ובגמילות-חסדים.  ובעבודה  בתורה  להוסיף  הטובה 
ומצאת...   – יגעת  טוב:  דבר  בכל  הבטחה  יש  והרי 

בברכה להצלחה בכל האמור ולבשורות טובות.

"להשכיחם תורתך" גם היום
מרדכי  "התלמידים   – תלמידים  לשני  נוסף  במכתב 
עמ'  שם,  בטבת;  בי"ג  כבר  (נכתב  צוקער"  שי'  ונחום 
פא-ב) – כותב הרבי: "בנועם קיבלתי המכתבים שלכם 
עתה  שגם  מסביר  הרבי  חנוכה...".  מעות  עם  בקשר 
שרוצים "להשכיחם תורתך ולהעבירם על חוקי  יש מי 
שלו,  את  ועושה  בכך  מתחשב  אינו  יהודי  אך  רצונך" 

וה' מסייעו.

הרבי מציין שוב את המנהג לתת 'דמי חנוכה' וכותב 
הוא  ורמזים".  לימודים  וכמה  כמה  גם-כן  בזה  "שיש 
(כנ"ל).  שמיני  בנר  שנכתב  המיוחד  למכתבו  מפנה 
שיביא  באופן  לב  בשימת  אותו  שתקראו  "והתקווה 
יום  בכל  ומתאימה  טובה  בהנהגה  בפועל  למעשה 

ויום...".

תודה ותביעה
אל"מ צורי דיווח לרבי במכתב בשם כל חיילי וקציני 
רמת-הגולן על הביקור שערכו אנשי חב"ד ברמת-הגולן 
בימי החנוכה ופעולתם, לצד דברי התרשמות שלו ושל 
(איגרות-קודש  תשובה  מכתב  לו  משיב  הרבי  חייליו. 
כרך כח, עמ' קא-קב) ובין השאר כותב לו: "ותודה רבה 

על נחת-רוח הרב אשר גרם לי במכתבו זה".
שהותיר ביקורם  שהרושם  במכתבו  הרבי  תובע  עוד 
של החסידים יתבטא בקיום מצוות מעשיות יום-יומיות.

"שבכל בית יהודי ידליקו נרות חנוכה"
בארץ-  – חנוכה'  'מבצע  של  הגדול  המפנה  אולם 

בשנת  החל   – כולו  העולם  ברחבי  ובמיוחד  הקודש 
תשל"ד, כפי שניתן להתרשם מהחוזר שהופץ בין אנ"ש. 
להצלחת  להתגייס  החסידים  לציבור  קורא  החוזר 
הפעולה  כיווני  רוב  את  מתווה  ולמעשה  המבצע, 
המלחמה  אלמנות  צה"ל,  חיילי  כיום:  לנו  המוכרים 
(מלחמת יום-הכיפורים שזה עתה תמה), כינוסי ילדים 

ונוער, ועוד.

"בכל מוצב צבאי להדליק נרות חנוכה"
שעה", נתקבלה  מיוחדת, שהוגדרה "הוראת  הוראה 
ידליקו  ישראל  וילדות  ילדי  שכל   – תשל"ד  בחנוכה 
בעצמם נרות חנוכה. הנה חלק מדיווח (משנת תשל"ד) 
וולף  אפרים  הרב  הרה"ח  על-ידי  הרבי  אל  שהוכנס 
ז"ל, ששהה באותה עת בחצר הרבי ודיווח על המבצע 
חיילי  עם  לפעילות  בעיקר  מתייחס  הדיווח  מהארץ. 

צה"ל וילדי ישראל:

"קיבלנו דולר מיד הרבי"
ביום חמישי, ב' בטבת תשל"ד, דיווח אחד התמימים 
לחברו  וולבובסקי)  משה-ניסן  (הת'  ב-770  ששהה 

בארץ-הקודש ת"ו:
מיד  קיבלנו  אתמול,  הפתאומית  ההתוועדות  "אחרי 
קיבלתם  בארץ-הקודש  אתם  גם  האם   – דולר  הרבי 

דולרים או לירות?
רמז שיצפצפו  הרבי  שמחה,  מאד  התוועדות  "היתה 
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לחיים...  יגיד  חנוכה'  ב'מבצע  שהלך  מי  שכל  ואמר 
אלו  רק  היו  מהרבי]  [=דולר  שקיבל  שמי  לך  כידוע 

שעבדו בשני הימים האחרונים של חנוכה...".

'כובשים' את ניו-יורק
שיחי'  שרגא-פייביש  הת'  דיווח  תשל"ד  בחורף 
זלמנוב לחבריו באה"ק על הפעילות הנמרצת עם נציגי 
שהתקיימה  בניו-יורק  הישראלים  והמוסדות  ישראל 

בימי החנוכה:
הקיפו  חנוכה',  מ'מבצע  לנוח  מתחילים  ב"ה  "..כאן 
קונסוליה,  ל'סוכנות',  נסעתי  אני  כולם;  את  הפעם 
קשרים  וכו'... התחלנו גם עם  אלמנות, משלחת, או"ם 

עם הסטודנטים הישראליים...
"במשך 'מבצע חנוכה' ביקרתי במשרדי אל-על כאן...

בחורים.  חמישה  היינו  לקונסוליה  נסעתי  "..כאשר 
שהתנהג  ביטחון  איש  אלינו  נלווה  ביטחון  מטעמי 
מאוד בסדר, פשוט בכל משרד ומשרד הוא הציג אותנו 
כאנשי חב"ד שבאו לזכות יהודים בהדלקת נרות חנוכה 
מליובאוויטש.  מהאדמו"ר  מיוחד  מכתב  למסור  וכן 
במשלחת  גם  הייתי  כן  חזק.  רושם  עשה  זה  בקיצור, 
הישראליים  שם – ובכלל בכל המוסדות  וגם  הביטחון, 
אצל  גם  ביקרנו  גדולה.  הצלחה  הייתה   – בניו-יורק 
במספר). את  בניו-יורק (חמש  אלמנות צה"ל השוהות 
פרטית'...  ב'השגחה  ממש  השגתי  והכתובות  הרשימה 
יכול להיות גם שיהיה המשך לקשרים עם הסטודנטים 

כתוצאה מהפעילות בחנוכה.
בארבעת  שבתי.  ובערב  יצאתי  בוקר  בכל  "למעשה 
הימים האחרונים של חנוכה היתה לי מכונית צמודה, על 
גגה חנוכייה ורמקולים וכו' וכך 'כבשנו' (הישראליים) 
שלושה אזורים בניו-יורק, כמו את קווינס... הדבר היה 
לשיחת היום: אתה פוגש ישראלי בבית והוא אומר לך 
במשלחת-הביטחון,  בקונסוליה,  ברחוב,  קיבלתי  כבר 

בחנות וכו'.
"ביום רביעי, א' דחנוכה שודר גם ברדיו 'כאן ישראל' 
עברנו  עזר...  וזה  הנושא  את  החדיר  זה  המבצע...  על 
ושם  ישראלים,  שבבעלות  חנויות  מחמישים  ביותר  גם 
באל-על  בנמל-התעופה,  חנוכה;  נר  ברבים  הדליקו 
בתי- על  וגם  חנוכה  נר  יום  כל  ברבים  גם-כן  הדליקו 

המלון לא פסחנו. כמדומני שבשבעה בתי-מלון הדליקו 
נרות חנוכה וכן חילקנו את המכתבים של הרבי...".

הקונסול התערב
על  הרב וולף  של  בדיווח  למסופר  בקשר  אגב,  דרך 

הנסיעה לסיני – כדאי לצטט דבר המובא במכתבו של 
הת' שרגא-פייביש זלמנוב:

סיפר  הוא  ריבלין  מר  הקונסול  אצל  הייתי  "כאשר 
ממנו  שביקש  חודוקוב,  מהרב  טלפון  קיבל  שהוא  לי 
לפעול בארץ, שייתנו רשות לאנ"ש לנסוע לסיני, והוא 

אף הראה לי מברק ששיגר לארץ בנושא זה".

"מוסיף והולך ואור"
בקשר  הנראה  (ככל  הרבי  כתב  תשל"ה  בכסלו  בכ"ו 

לפעולה הקשורה ב'מבצע חנוכה'):
שיהי[ה] בהצלחה רבה

נת[קבל] ות[שואת] ח[ן]
ויה[י] ר[צון] שיהא מוסיף והולך ואור.

המרכזית  צעירי-אגודת-חב"ד  קיבלו  תשל"ו  בשנת 
בניו-יורק מענה מהרבי, בקשר ל'מבצע חנוכה':

מחרת  כו'  בעתו  ודבר  ח[ן]  ות[שואת]  "נת[קבל] 
זאת חנוכה אזכיר ע[ל] הצ[יון].

גומרים את ההלל
סטאון  אברהם  הרב  התחיל  תשל"ז  כסלו  בחודש 
לפרסם ביטאון 'בולעטין' מטעם בית-הכנסת שבו הוא 
משמש ברבנות בפלטבוש. הוא הכניס דוגמה אל הרבי 

וביקש את ברכתו הק'. זו נתקבלה כדלהלן:
נת[קבל] ות[שואת] ח[ן].

אומרים  דחנוכה  יום  שבכל  להדגיש  הי[ה]  כדאי 
הנ"ל  אומרים  בשנה  ימים  בעוד 13  ושרק  שלם  הלל 

כו'!
ואולי כדאי להוסיף הנ"ל בדרשתו וכו'.

רצוי וטוב...
יו"ר צעירי אגודת חב"ד באה"ק, הרה"ח הרב ישראל 

לייבוב ז"ל, שיגר לסניפים מכתב בד' בטבת תשל"ה:
"לכבוד הנהלת סניפי צאגו"ח באה"ק ת"ו

"שלום וברכה!
"ב'זאת חנוכה' היתה התוועדות והיה שידור בכפר-
חב"ד. בשיחה טלפונית אתמול נמסר לנו, שרצוי וטוב 
כי  (טייפ)  מההקלטה  השיחה  את  ישמעו  אנ"ש  שכל 

השיחה נוגעת לפועל.
"כן נצטווינו לשלוח הכי דחוף את הדו"חים מפעולות 
חנוכה בפרטיות. על-כן אנא לשלוח דחוף הדו"ח לכ"ק 

אדמו"ר שליט"א ואלינו – העתק...".
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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.

21

חג החנוכה
חנוכת המקדש

הוצרכו  מדוע  בספרים:  הנזכרת  השאלה  ידועה 
לחנוכת המקדש, והרי קדושתה הקודמת לא בטלה?

"עבודתן  כבדין  לחינוך  הכוונה  שאין  לומר  ויש 
לאחר הפסק  כפשוטו – התחלה  מחנכתן" אלא לחינוך 
ארוך ולאחרי שפינו וטיהרו את המקדש. לפי זה יומתק 
מה שנאמר בתפילת "ועל הניסים", "וקבעו שמונת ימי 

חנוכה אלו (רק ועל-ידי) – להודות ולהלל".

(ליקוטי-שיחות, כרך י, עמ' 279)

עלייה מדורגת
הסדר של הדלקת נרות חנוכה הוא שבלילה הראשון 
מדליקים נר אחד, בלילה השני – שני נרות, וכן הלאה, 

עד שבלילה השמיני דולקים כל שמונת הנרות.
ה':  בעבודת  חשובה  הוראה  מכך  למדים  נמצאנו 
מדי;  קשה  זה  כי  נרות,  בשמונה  מיד  להתחיל  אין 
שהדליק  לאחר  וגם  אחד.  בנר  להתחיל  בהכרח  אלא 
נרות,  שמונה  השני  ביום  להדליק  יכול  אינו  אחד,  נר 
ולהתקדם  לצעוד  עליו  אלא  נרות,  שלושה  לא  ואף 
לשמונה נרות.  יגיע  שלב,  אחר  שלב  כך,  רק  בהדרגה. 
אל  הקל  מן  מדורגת והליכה  עלייה  דורשת  ה'  עבודת 
הכבד. דווקא על-ידי עבודה מסודרת זו זוכים ומגיעים 

למדרגות נעלות.

(משיחת כ"ק אדמו"ר – בלתי מוגה)

מצווה מאירה
השמש  כל  משתקפת  הים  מן  אחת  שבטיפה  כשם 
פרטיות  מצוות  יש  כך  הגדול),  בים  כמו  (בדיוק  כולה 
המצוות.  כללות  של  כללים  עניינים  משתקפים  שבהן 
"כי  כדכתיב,  ו"אור",  "נר"  היא  בכלל  המצווה  עניין 
גלוי  ביטוי  לידי  באה  זו  תכונה  אור".  ותורה  נר מצוה 
באותן מצוות הקשורות בנר ואור בגשמיות, כמו נרות 

המקדש, נרות שבת ויום-טוב, ועוד. 
בנרות חנוכה יש הוספה מיוחדת, שמצוותם היא "על 
עובר ושב,  כל  מבחוץ". הנרות גלויים לעין  פתח ביתו 
והכול רואים כי הם מאירים את ה'חוץ' כפשוטו. נרות 
הגלות;  חושך  הרוחני –  ה'חוץ'  את  מאירים גם  חנוכה 
פנימית  וגלות  כפשוטה  גלות   – משמע  תרתי  'גלות', 

סיבת  שהוא-הוא  והיצר-הרע  החטא  של  (החושך 
הגלות כפשוטה).

(ליקוטי-שיחות, כרך י, עמ' 282)

על פתח ביתו מבחוץ
להאיר גם את  לנו את חובתנו  נרות חנוכה מזכירים 

ה'חוץ' ואת הזולת המשוטט בו. שני עניינים בזה:
א) אין לחכות עד שהחושך יחדור פנימה אל הבית, 

ואז להילחם בו, אלא יש לצאת אל ה'חוץ' ולהאירו.
הבית  בפתח  ונר  לחוד  בבית  נר  מדליקים  אין  ב) 
גם  הוא  הבית  את  המאיר  עצמו  נר  אותו  אלא  לחוד, 
להביא  להשתדל  יש  כלומר,  החוץ.  את  שמאיר  זה 
מן  ("מהדרין  ה'  בעבודת  המדרגה  לאותה  זולתו  את 
רשאי  אדם  אין  בה.  עומד  בעצמו  שהוא  המהדרין") 
להתנהג בעצמו באופן של "מהדרין מן המהדרין" ואילו 

עם הזולת יסתפק בעבודה של "כשר בדיעבד"...
(משיחת שבת-קודש פרשת וישב תשל"ז – בלתי מוגה)

מצווה גוררת מצווה
שדרך  בטוחים  להיות  אפשר  איך  השואלים:  יש 

התורה היא הדרך האמיתית?
נרות החנוכה משיבים על כך בפשטות: מטבע האדם 
שכאשר הוא עובר עבירה, הוא מתחרט על כך תוך זמן 
כשהוא  זה,  לעומת  בעיניו.  מאוס  נעשה  והדבר  קצר 
עושה דבר טוב, מתעורר בו חשק לשוב ולעשותו. זוהי 
ומחר  היום,  נר  הדלקת  אם   – חנוכה  מנרות  ההוראה 
אתה רוצה להדליק שוב נר, הרי זה סימן מובהק שאמש 

עשית דבר נכון וטוב.
(משיחת שבת-קודש פרשת מקץ תשל"א – בלתי מוגה)

ה'שמש'
מקומו של ה'שמש' הוא למעלה משאר הנרות.

ישתמש  להשתמש  בא  'שאם  הוא,  הפשוט  הטעם 
הכהן  בדוגמת  הוא  השמש  לומר:  יש  או  נר',  לאותו 
הוא –  המקדש. והטעם הפנימי לזה  את נרות  המדליק 
אדם" של חברו מתעלה  מי שמדליק את "נר ה' נשמת 
שאת  האדם  של  מדרגתו  אף  נעלית  שהיא  כזו  לדרגה 

נשמתו 'הדליק'. 
(ליקוטי-שיחות)

ממעייני החסידות
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פרשת מקץ
והנה מן היאור עולות שבע פרות (מא,ב)

וישב)  (בפרשת  יוסף  חלומות  בין  יסודי  הבדל  יש 
לחלומות פרעה:

החלום  בקודש'.  ד'מעלין  באופן  היו  יוסף  חלומות 
הראשון – בענייני ארץ ("והנה אנחנו מאלמים אלומים 
שמים  בענייני   – השני  החלום  ואילו  השדה");  בתוך 
לעומת  כוכבים").  ואחד-עשר  והירח  השמש  ("והנה 
חלום  'פוחת והולך'.  של  זה, חלומות פרעה היו בסדר 
סוג  על   – שני  והחלום  פרות;  החי,  סוג  על   – ראשון 
 – פרעה  של  עצמו  בחלום  גם  כך  שיבולים.  הצומח, 
כיוון  מראה",  ב"רעות  וסופו  מראה"  ב"יפות  תחילתו 

של ירידה.
לידי  בא  ובזה  חייו',  ל'חלום  רומז  אדם  של  חלומו 
לשאיפתו  יהודי  של  חייו  שאיפת  בין  הבדל  ביטוי 
בקדושה  מתמדת  להתעלות  שואף  יהודי  הגוי.  של 
וברוחניות. לעומת זאת, שאיפותיו של הגוי מתמקדות 
בהכרת  חפץ  איננו  והוא  בלבד  עולם-הזה  בענייני 

הבורא.
לפיכך, חלומותיו של יוסף (המסמל את היהודי), הם 
הם  הגוי)  (סמל  פרעה  חלומות  ואילו  דעלייה,  באופן 

באופן של ירידה אחרי ירידה.
(ליקוטי-שיחות כרך ג, עמ' 822-820)

ויקראו לפניו אברך (מא,מג)
ראש  שכופף  הגפן",  את  "המבריך  מלשון   – אברך 
הזמורה לארץ, והוא רומז על השפעה והמשכה מעולם 
מן העולם  לעולם, כדכתיב (תהילים קו), "ברוך ה' גו' 

ועד העולם".
לכן קראו ליוסף 'אברך', כי יוסף הוא "צדיק עליון", 
שעניינו להמשיך ולהשפיע מעולם האצילות לעולמות 

התחתונים.
(תורה-אור בראשית לז,ב)

ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה, כי נשני 
אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי. ואת 

שם השני קרא אפרים כי הפרני אלוקים 
בארץ עניי (מא,נא-נב)

ביטוי  לידי  באה  במצרים  יוסף  של  עבודתו  צורת 
ואפרים: בקריאת שמות בניו – מנשה

בהיותו  שגם  יוסף,  של  תשוקתו  את  מבטא  מנשה – 
ב"בית  דבוק  להישאר  עליו  המלוכה,  בעסקי  טרוד 
לבל ישכח ("נשני")  העת לעצמו  אבי". הוא מזכיר כל 
את בית אביו. ידיעה זו עצמה מונעת ממנו את השכחה.
יוסף  של  מעבודתו  הבא  את היתרון  מבטא  אפרים – 
במצרים (אפרים – "הפרני"), בבחינת "יתרון האור הבא 

מן החושך".
ואחד  אחד  כל  אצל  קיימות  אלו  עבודה  דרכי 
חשיפתו  כי  תמיד  לזכור  האדם  על   – מנשה  מישראל: 
(מקום  אבי"  "בית  את  ממנו  להשכיח  עלולה  לסביבה 
אפרים  בגוף הגשמי).  להתלבש  הנשמה בטרם ירידתה 
– על האדם להאיר את חושך הגלות ("ארץ עניי") באור 

התורה והמצוות.
לכן, כשביקש יעקב לברך את בני יוסף, שם את ימינו 
חשכת  את  להאיר  היא  התכלית  כי  אפרים,  ראש  על 
בתחילת  כי  הבכור,  הוא  מנשה  זאת  בכל  אך  הגלות. 
על  ישפיע  לא  הגלות  שחושך  להבטיח  חיוני  העבודה 
את  להפוך  אפשר  מכן  לאחר  רק  נשני".  "כי   – האדם 

החושך לאור – "כי הפרני".
(ליקוטי-שיחות כרך טו, עמ' 434-433)

כי נשני אלוקים את כל עמלי (מא,נא)
שכח,  יוסף  אבל  בתלמודו,  שלם   – שלם  יעקב  ויבוא 
ולהלן הוא אומר  עמלי,  כל  את  אלוקים  שנאמר כי נשני 

נפש עמל עמלה לו (ב"ר פע"ט)
שבעת המינים שנשתבחה בהן ארץ-ישראל מכוונים 
 – "ושעורה"  חסד,   – חיטה"  "ארץ  המידות:  שבע  נגד 
 – "ורימון"  נצח,   – "ותאנה"  תפארת,   – "וגפן"  גבורה, 
מלכות. נמצא  "ודבש" –  זית שמן" – יסוד,  הוד, "ארץ 
שיוסף, שבחינתו היא ספירת היסוד, שייך לזית. והנה 
הזית "קשה לשכחה", כמאמר רז"ל (הוריות ג), שהזית 
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"[ולכן עצתי בכלל – שלא לאחר זמן חתונה]"24.

יום חמישי
ה' בטבת – 'דידן נצח'

באופן גלוי, לעיני כל העמים  בו 'דידן נצח'25  היום 
(בבית-המשפט הפדרלי), בנוגע לספרי וכתבי רבותינו 

נשיאינו שבספריית ליובאוויטש, בשנת תשמ"ז.
כיום  זה  יום  על  הכריז  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק 
בקריאה  יצא  כמו-כן  לדורות26.  רצון  ועת  סגולה 
אגודת-חסידי- ספריית  את  ולהרחיב  להוסיף  קדושה 
תורניות  ספריות  לייסד  וכן  ליובאוויטש,  חב"ד 
כל  של  הפרטית  הספרייה  את  גם  ולהרחיב  ציבוריות 
הפרטי  חב"ד'  ב'בית  ילדים  של  במיוחד  ואחד,  אחד 

שלהם, בספרי רבותינו נשיאינו ובספרי קודש בכלל.
מדבריו במעמד השמחה: "כמו בעת מאסרו וגאולתו 
למד מכל  של רבנו הזקן, הרי בעל השמחה והגאולה 
שלו  המסקנות  ואחת  ה',  בעבודת  הוראות  האירועים 
חוצה.  המעיינות  בהפצת  שאת  ביתר  להוסיף  הייתה 
לאור כל זה ברורה ההוראה האלוקית הנצחית בקשר 
וההאשמות  הטיעונים  מן  שדווקא  הנוכחי,  לאירוע 
שבה  הספרייה  כולל  אגודת-חסידי-חב"ד,  כאילו 
עבור  בשימוש  איננה  דא"ח,  וכתבי  הספרים  נמצאים 
אלו  מטיעונים  דווקא  הרי  חוצה,  המעיינות  הפצת 
תורת  הפצת  את  יותר  עוד  להגביר  עתה  ללמוד  יש 
עצומה  שמחה  מתוך  וברבים  ביחיד  ולימודה  רבנו 

והתלהבות, שמחה פורצת כל גדר"27.

'פתקים  ספר   – היד  כתב  (צילום  רסז  עמ'  ח"ה  ומנהג  הלכה  שערי   .24
משלחנו של הרבי' (קה"ת, תשע"ז) ח"א עמ' 158) – כל זה במקום הסתייגות 
שהייתה בעבר מעריכת חופה בחודשי טבת ושבט, כמ"ש גם באגרות קודש 

ח"ה עמ' נב, חי"ח עמ' טז ובפרט בח"ז עמ' פח. 
משמעותה  פכ"ד,ג.  רבה  ויקרא   – זו  הכרזה  אודות  חז"ל  סיפור  ראה   .25

בעבודת ה' נתבארה בתורת-מנחם תשמ"ז ח"ב עמ' 243.
26. בסיום חזרת הש"ץ ביום זה (בשנת תשמ"ז), החל הש"ץ (הרה"ח ר' זאב-
שיש  ונענה  כך,  על  תמיהה  הביע  הרבי  קדיש.  לומר  כץ)  הכהן  שי'  יחזקאל 

(ואכן היה) חתן בבית-הכנסת.
27. תקציר – ע"פ 'ימי חב"ד'.

דיום  הספרים)  דניצחון  הבוחן"  ("אבן  מההוראות 
ובמיוחד  כולל  לתורה,  עיתים  בקביעות  להוסיף  זה: 
לימוד ברבים, ולכל לראש – לימוד [משניות, ועל דרך 
ללימוד  עד  מעשה,  לידי  המביא  שנפדו]  זה בספרים 
ועד לפנימיות התורה,  ההלכות ברמב"ם ושו"ע ונו"כ 

ולעורר רבים לזה28.
פרטי,  יהודי  בית  בכל  שיהיו  קודש –  ספרי  רכישת 
סידור,  לחומש,  (נוסף  יסוד  ספרי  האוכל,  בחדר  וגם 
כולל  וכו')  התניא  ספר  גם   – חסידי  ובבית  תהילים, 
שילמדו  יום-יום,  בחיי  למעשה  הלכה  ספרי  ובמיוחד 
בהם לעתים קרובות. וכן שלכל ילד וילדה יהיו ספרי 
להם  ויסבירו  בחדרם,  קטן"),  ("תניא  משלהם  קודש 
אדרבה  אז  כי  השימוש,  ברוב  מקריעה  יחששו  שלא 
וכן  יותר.  עוד  ומהודרים  חדשים  ספרים  להם  יקנו 
לדבר עם המו"לים ומוכרי הספרים על הנחה מיוחדת 
כולל  משובח,  זה  הרי  זה  בכל  הזריז  וכל  לרכישתם, 
("פרענומעראנטן")  כ'מנוי'  מראש  הזמנה  על-ידי  גם 
המקבל את הספר תיכף ומיד בצאתו לאור. וכן לקיים 
מנהג ישראל לתת מתנה לחתן – ש"ס, ולכלה – סידור 
בעניינים  הלכה  ספרי   – אלה  (ובימינו  מנחה'  'קרבן 
קצרה"  ודרך  ברורה  "בלשון  הבית  להנהגת  השייכים 
בלה"ק, או מתורגם לשפת-המדינה), וכל המרבה הרי 
לילדים,  גם  כמתנה,  לתת ספרי קדש  וכן  משובח.  זה 

לקראת שמחה פרטית או יום-טוב29.

בשעתו נמשכה השמחה שבעת ימים, כאשר בכל יום היה הרבי אומר שיחה 
שבימינו  ולפרסם  להכריז  השאר: "יש  בין  אמר  ויגש  ש"פ  בשיחת  מיוחדת. 
אחד  עניין  אלא  בו  נותר  לא  אשר,  מיוחד,  (ומקום)  בזמן  אנו  נמצאים  אלה 
הכן  'עמדו  אדמו"ר:  מו"ח  כ"ק  כלשון  רבו,  בלשון  לומר  אדם  וחייב   - ויחיד 
(תורת- משיחא!'"  מלכא  דוד  בביאת  העתיד  בית-המקדש  לבניין  כולכם, 

מנחם תשמ"ז ח"ב עמ' 203).
יו"ד  לקראת  להכנות  להצעות  הוקדשה  טבת,  לי"ב  אור  האחרונה,  השיחה 
בתורה  הוספה  ביניהן  וטף,  נשים  אנשים  ישראל,  ולכל  אנ"ש  לכל  שבט, 
רב'  לך  'עשה  ע"י  'בחינות'  עריכת  חוצה,  המעיינות  בהפצת  כולל  ובצדקה, 
של כל אחד ואחת מדי עשרה ימים, ודיווח מלא עליהן לרבי (שם, עמ' 236).
28. תורת-מנחם תשמ"ח ח"ב עמ' 164-174. סה"ש תשנ"ב ח"א עמ' 211-212.
סה"ש   .103 עמ'  שם  תשמ"ט   ,171-173 עמ'  שם  תשמ"ח  תורת-מנחם   .29

תשנ"ב עמ' 227, 360, 488.
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אין מאחרים תפילת ערבית כל-כך כמו בכל מוצאי 
שבת-קודש8.

* הלילה מתחילים בני חוץ לארץ בשאילת גשמים. 
ערבית,  כשמדליקים נר חנוכה בבית-הכנסת אחרי 
המדליק יוודא שאמר  עלינו10.  נוהגים להדליקו לפני 
תחילה  יאמר   – לאומרה  שכח  ואם  חוננתנו',  'אתה 
אחר-כך  לחול'.  קודש  בין  המבדיל  'ברוך  התיבות 

מבדילים.
הסדר בבית: הבדלה, נר-חנוכה, וייתן לך11.

יום ראשון, א' בטבת
ב' דראש-חודש, ז' דחנוכה

קדיש  זבדיה,  זקן,  ואברהם  שלם,  הלל  שחרית: 
קדיש  נפשי,  ברכי  הושיענו,  יום,  של  שיר  תתקבל. 
קוראים  בראשון  ספרי-תורה,  שני  מוציאים  יתום. 
ההין",  רביעית  "וידבר...  כהן:  ראש-חודש,  בפרשת 
"ובראשי  ישראל:  ונסכה",  תמיד...  "עולת  לוי: 
חודשיכם...". בספר השני עולה הרביעי בפרשת נשא 
"ביום השביעי...", חצי קדיש. אשרי, ובא לציון [ואין 
דרבנו- בקול12], יהללו, הנחת תפילין  מסיימו  הש"ץ 
יביאך',  כי  'והיה  'קדש',  פרשיות  קריאת-שמע,  תם, 
כדי  מזמור,  איזה  יאמר  [הש"ץ  חליצתן  זכירות,  שש 
לומר אחריו את הקדיש13], חצי קדיש, תפילת מוסף.

יש  ולכן  ראש-חודש",  בסעודת  להרבות  "מצווה   *
ראש- לכבוד  היום  בסעודת  מיוחד  מאכל  המוסיפים 

חודש, מלבד ההוספה לכבוד החנוכה14.

יום שני, ב' בטבת
ח' דחנוכה – 'זאת חנוכה'

נתינת  להשלמת  זה:  יום  לנצל  ואחת  אחד  כל  על 
זאת  ולעשות  "לתפוס"   – נתן  שטרם  (מי  דמי-חנוכה 
ועכ"פ  משובח,  זה  הרי  המקדים  וכל  בחנוכה,  עוד 

10. כך נהגו במניין של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו.
11. ספר-המנהגים.

הרבי  של  במניין  אירע  פעם   – מייד  הקדיש  חצי  לומר  יתחייב  אז  כי   .12
הורה  והרבי  הס"ת,  החזרת  לפני  ויאדיר",  תורה  "יגדיל  בקול  סיים  שהש"ץ 
לו לומר מיד את הקדיש [כנראה משום שעיקר חיוב אמירת קדיש הוא על 
ובא לציון ולא כהקדמה לתפילת מוסף. וראה בנימוקי או"ח ר"ס נה שהורה 
הקדיש)  לפני  בטלים  בדברים  ואף  דר"ת  בתפילין  (שמפסיקים  זה  במצב 
לנהוג  שהתחילו  גרם  כנראה  וזה  הס"ת]  החזרת  לפני  הקדיש  את  לומר 
עמ'  תנז  'התקשרות' גיליון  גם  (ראה  ובלצ"ג  אשרי  לפני  הס"ת  את  להחזיר 

18 וגיליון תסא עמ' 17).
אג"ק  שטז.  עמ'  ח"ב  מהורש"ב,  אדמו"ר  לכ"ק  (ליקוט)  13. ספר-המאמרים 

כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ח"כ עמ' רפג.
14. ראה שו"ע או"ח סי' תיט וכף-החיים שם ס"ק ד.

נתן  שכבר  מי  וגם  לחנוכה)15,  קרובה  הכי  בסמיכות 
חנוכה',  ד'מבצע  הפעולות  להשלים  עוד16.  – להוסיף 
עד לתכלית השלימות17; ולעשות 'סך-הכול' מכללות 
העניין דחנוכה, על כל השנה כולה, להאיר את העולם 
לערוך  יש  כך  לשם  אור"18.  ותורה  ב"נר מצווה  כולו 
את  זה  ביום  ללמוד  יש  זה19.  ביום  נוספת  התוועדות 
מאמר רבינו הזקן (או על כל פנים חלק ממנו) המבאר 

מעלת 'זאת חנוכה', והעיקר 'לחיות' עמו20.
שחרית: כבימים הראשונים: הלל שלם, חצי קדיש, 
ללוי  קטורת",  מלאה  השמיני...  "ביום  לכהן  קוראים 
כן  התשיעי...  "ביום   – ולשלישי  צורישדי",  "בן  עד 
עשה את המנורה". אשרי, ובא לציון, קדיש תתקבל, 

'בית יעקב' עד גמירא.
הנרות  את  לכבות  שלא  הרבי  הורה  חנוכה'  ב'זאת 
בצאת  גם  דלוקים  ושיישארו  המנחה,  תפילת  אחר 

החנוכה21.
אחרי החג:

שבחנוכייה  השמן  ושיירי  שדלקו  הפתילות  שיירי 
(לא שבבקבוק) – אם לא התנו עליהם תחילה – עושים 

להם מדורה בפני עצמם ושורפים אותם22.
חודש טבת

לשאלה  במענה  הרבי,  תשובת  את  לפרסם  מצווה 
החודשים,  רוב  של  השני  [בחצי  חתונה  לערוך  אם 
לקיים  שלא  מנהגנו23  שהיה  מסויימים  בזמנים  וכן] 

בהם חתונה:
מלבד   – חתונה  לימי  בנוגע  אלה  בימינו  "הגבלות 
 – ופשוט  כמובן  [=בשולחן-ערוך],  המפורשים 
המביאים לדחיית ואיחור זמן החתונה, מביאים בכמה 
בענייני  הרבים, למכשולים  בעוונותינו  מקרים,  וכמה 

צניעות וכו' דחתן וכלה, וד"ל.
"וצריך-עיון גדול ביותר: הכדאיות הן, או אדרבא?!

15. תורת-מנחם תשמ"ט ח"ב עמ' 96, ותש"נ ח"ב עמ' 92.
16. תורת-מנחם תש"נ שם.

17. תורת-מנחם תשמ"ט ח"ב עמ' 90.
18. שם עמ' 95. וראה תורת-מנחם תש"נ ח"ב עמ' 92,88.

19. תורת-מנחם תש"נ ח"ב עמ' 92,88.
20. המאמר: ד"ה ביום השמיני – ליקוטי-תורה, דרושי שמע"צ פו,ג  (בסופו 
אור-התורה,  הצמח-צדק:  הגהות  חנוכה').  ל'זאת  במפורש  מתייחס  פח,ב 
עמ'  תשמ"ט ח"ב  תורת-מנחם  ההוראה:  א –  ה), דף תתקס"ב,  חנוכה (כרך 
המאמרים  ספר   – תורת-מנחם  הנ"ל,  ד"ה   – זה  ליום  הרבי  של  מאמר   .86
קט).(ובהוצאה  עמ'  ח"ד  מלוקט  המאמרים  (ספר  קצג  עמ'  שבט  כסלו 

החדשה לפי החודשים ח"ב עמ' קצג).
21. יומן תשכ"ה אות קס (וכן בכו"כ שנים).

22. שו"ע ונו"כ סי' תרע"ז ס"ד. ביאור-הלכה שם.
23. כנדפס בס' המנהגים ס"ע 76. ובאג"ק דלהלן סוף ההערה הבאה.
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משכח תלמודו של שבעים שנה. לכן מצינו שכחה אצל 
יוסף.

(תורת לוי-יצחק על הש"ס, עמ' שצ"ט)

ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו (מב,ח)
"והם לא הכירוהו" – לשבטים לא היתה הכרה והשגה 

בדרגתו הנעלית של יוסף.
(תורה-אור בראשית, הוספות דף קג)

ויבך שמה... ויתאפק ויאמר שימו לחם 
(מג,ל-לא)

להיפרד  הנשמה,  של  'רצוא'  לבחינת  רומז   – "ויבך" 
מן הגוף.

"ויתאפק" – רומז לבחינת 'שוב', להיות מושל ברוחו 
להישאר בגוף, כדי למלא את הכוונה העליונה ולעשות 

נחת רוח ליוצרו.
"ויתאפק ויאמר שימו לחם" – עיקר ה'שוב' הוא בעסק 
שבתפילה  ה'רצוא'  לאחר  ללחם.  שנמשלה  התורה 
צריך 'לגנוז' את אור האהבה והתשוקה – בתורה, שהיא 

חכמתו יתברך המלובשת בדברים גשמיים.

(אור-התורה ויקרא כרך ב פרשת אחרי דף תקמ"ז)

ואת גביעי, גביע הכסף, תשים בפי אמתחת 
הקטן (מד,ב)

נמשכות  שממנו  עליון',  'צדיק  בחינת  הוא   – יוסף 
נשמות הצדיקים.

בנימין – הוא בחינת 'צדיק תחתון', שממנו נמשכות 
נשמות ה'בינונים'.

גביע הכסף – רומז לאהבת ה', שיש בה תענוג ושמחה 
מלשון  ('כסף'  הבורא  בגדלות  מהתבוננות  הבאה 
ליין,  כלי  הוא  ו'גביע'  אביך",  לבית  נכספת  "נכסוף 
המשמח אלוקים ואנשים). תענוג ושמחה אלה שייכים 
צדיקים  "שמחו  צז)  (תהילים  ככתוב  בלבד,  בצדיקים 

בה'", ואילו ב'בינונים' השמחה 'גנוזה' בעבודת ה'.

של  הכסף  גביע  הטמנת  של  הפנימית  המשמעות  זו 
יוסף באמתחתו של בנימין:

יוסף המשיך בחינת אהבה זו, שהיא עבודת הצדיקים, 
שתוכל להיות  גם לדרגת ה"בינונים" (על-ידי בנימין), 
ערכם  לפי  מזומנים,  לעיתים  זו,  אהבה  מעין  אצלם 

ועבודתם.
ויוסף הטמין את הגביע באמתחת בנימין, כי המשכת 
אינם  עצמם  שהם  כזו  בצורה  הוא  ב'בינונים'  זו  אהבה 
יודעים ומרגישים בדבר. והוא בדוגמת שלוש הרגלים, 
שלא  אף  ישראל,  לכל נשמות  לשמחה'  'מועדים  שהם 
כל אחד חש בשמחה זו. וכמו הנשמה יתירה שנמשכת 

לכל יהודי ביום השבת, שלא כל אחד מרגיש בה. 
כך גם ב'בינונים', השמחה מצויה אצלם, אלא שהיא 

'גנוזה', והיא מתגלה לעיתים מזומנים.

(לקוטי תורה במדבר דף צ' ע"א וב')

חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה (מד,ז)
ותרגומו  גנאי,  לשון  לנו,  הוא  חולין  לעבדיך:  חלילה 
– חס לעבדיך, חס מאת הקב"ה יהיה ע  לינו מעשות זאת 

(רש"י)
גנאי  החולין  ההתעסקות עם  גנאי" –  לשון  "חולין... 

הוא לנו.
טבעי,  הרגש  להיות  צריך  יהודי  אצל  ללמדך: 
גנאי")  ("לשון  מגונה  דבר  היא  ("חולין")  שגשמיות 
 – הם  האדם  של  ועניינו  מהותו  כל  כי  מושלל.  ועניין 
קדושה. הרגש זה צריך להיות גלוי וניכר גם כלפי חוץ, 
עד שאפילו מי שאינו יהודי יכיר בכך (שהרי השבטים 

דברו עם גוי מצרי).
אף-על-פי שחייב אדם לעסוק עם ה"חולין", כדכתיב 
מלאכתך"  כל  ועשית  תעבוד  ימים  "ששת  כ),  (שמות 
להפך,  אלא  ה"חולין",  אל  לרדת  שעליו  הכוונה  אין   –
עליו לעסוק ב"חולין" לשם שמים ועל-ידי זה להעלותם 

לדרגת "חולין שנעשו על טהרת הקודש".
(ליקוטי-שיחות כרך טו עמ' 362-361)
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ימי החנוכה
מכתב המלצה ל'פטנט' • קונטרס חדש לקראת סיום אמירת הקדיש

 • ביאור עניין הקדיש • סדר חדש בעליית הנשמה

יום ראשון, א' טבת – זאת חנוכה
הכ"מ,  אדמו"ר  כ"ק  של  בחדרו  מנחה  תפלת  אחר 
משה  לתמים  הרבי  הורה  חנוכה,  נרות  הדלקת  בעת 

טלישבסקי לנגן ה"נרות הללו".
נ.ב.  מר  נכנס  שהלילה  סיפר  גרוס  אליהו  התמים 
ל'יחידות' לרבי ושהה שם למעלה משעה. הנ"ל סיפר 
שנמצא  מאחר  אך  מיוחד,  'פטנט'  שהמציא  לרבי 
במצוקה כספית קשה אין לו כסף לשווק את ה'פטנט'. 
הנ"ל רצה להראות לרבי את ה'פטנט', אך הרבי אמר 
שנתיים.  למשך  הלוואה  לו  והציע  בזה,  צורך  שאין 
אך  מהיכן להחזיר.  לו  יהיה  שלא  בטענה  סירב  הנ"ל 
שיכתוב  מהרבי  ביקש  הנ"ל  מאוד.  בו  הפציר  הרבי 
שיעזרו  גדולות  חברות  לבעלי  המלצה  מכתב  עבורו 

לו בשיווק ה'פטנט'. הרבי הסכים לכך ברצון.
ששהה  על  חודקוב  הרב  אותו  הוכיח  הנ"ל  כשיצא 

זמן ממושך בחדרו של הרבי.

יום שני, ב' טבת
התמים אליהו גרוס סיפר שהלילה למד עם הבחור 
מ.ג. בספר השיחות (כפי שהורה לו הרבי ב'יחידות'). 
לבית-המדרש,  הרבי  לפתע  נכנס   22:30 בשעה 
לומדים,  הם  בו  בספר  והביט  ניגש  אותם,  וכשראה 

וחייך בשביעת רצון.
בימים אלו יצא לאור קונטרס פ"ח והוא "בקשר עם 
סיום אמירת קדיש בהסתלקות כ"ק מו"ח אדמו"ר" - 

כלשון הרבי בהקדמתו לקונטרס.
דחתן  קדיש  אמירת  "בעניין  הרבי:  כותב  בהערה 
ב'שדי  שנזכרו  בספרים  ראה   – רבו  והוא  חמיו  על 
קנז-קנט".  אות  אבלות  מערכת  דינים  אסיפת  חמד' 

הקונטרס כולל מאמר ד"ה "אפס בלתך" שבת פרשת 
תולדות תרצ"ד (המשך ראש-השנה תרצ"ד) ו'רשימה' 
בחורף  הכ"מ  אדמו"ר  כ"ק  שכתבם  מהרשימות  אחת 

ה'שי"ת.
עניין  את  בארוכה  הרבי  מבאר  ההקדמה  בהמשך 
אמירת  ובסיום  שהיות  ומסיים,  וכו',  קדיש  אמירת 
חדש  סדר  ומתחיל  זה  עליות  סדר  מסתיים  קדיש 
להוסיף  כל-אחד-ואחד  שעל  מובן  הנשמה,  בעליות 
אומץ בחיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר הכ"מ למען 

אשר גם הוא יתעלה בעלייתו.

יום שלישי, ג' טבת
מכתב  שקיבל  וסיפר  ל"770"  הלילה  בא  ש.מ.  מר 
מאוד  ורוצה  שוב  להתגייס  צריך  שהוא  מהצבא 
להיכנס ל"יחידות". הרב חודקוב אמר לו שאי-אפשר 
התעקש  הוא  אך  לפני כן,  תור  לקבוע  מבלי  להיכנס 
וכתב  עליו  ריחם  מ.ט.  התמים  לרבי.  להיכנס  מאוד 
פתק לרבי שמר ש.מ. מחכה בחוץ ומבקש את רשות 
עם  הפתק  את  במצב מיוחד, ושלח  נמצא  כי  הכניסה 
הפתק,  את  קרא  הרבי  ל'יחידות'.  שנכנס  ש.ב.ג.  הת׳ 
והורה לקרוא למר ש.מ. לחדרו. הנ"ל סיפר את מצבו 

והרבי עודדו שלא ידאג ונתן כמה הוראות ובירכו.

יום חמישי, ה' טבת
ל'יחידות',  אמו  עם  הערב  שנכנס  סיפר  ש.מ.  מר 
הרבי  דרש  הדברים  בין  משעה.  למעלה  בפנים  ושהו 
ללימוד  ויתמסר  מכוניתו  את  שימכור  ש.מ.  ממר 
בהתוועדות  לקמן  ראה  הסיפור  המשך  (את  התורה 

ש"פ ויגש, ויו"ד שבט תשי"א).

תשי"א / יומן מתוך הספר 'ימי בראשית'
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת מקץ

ל' בכסלו – א' דראש-חודש,
ו' דחנוכה 

הניסים'.  'ועל  על  נוסף  ויבוא'  'יעלה  אומרים 
'השכיבנו'  לאחר  ויבוא'  'יעלה  מכריזים  אין  בערבית 
מחשש הפסק, אבל מזכירים זאת לציבור בטפיחה על 
ערבית,  בתפילת  ויבוא'  'יעלה  לומר  שכח  השולחן. 
לציון'  שכינתו  'המחזיר  של  "ה'"  שאמר  לאחר  ונזכר 

– אינו חוזר1.
הסיום  מלבד  בשבת2,  הללו"  "הנרות  לזמר  אין   *

"על ניסיך..."3.
* מי שבירך ברכת-המזון בשתי הסעודות הראשונות 
'רצה',  לומר  שכח  אך  ואמר 'ועל הניסים'  השבת,  של 
(אפילו  והמטיב'  'הטוב  ברכת  שהתחיל  לאחר  ונזכר 
ואומר  לראש,  חוזר   – בלבד4)  'ברוך'  מילת  רק  אמר 

'רצה', אבל אין צריך להזכיר שוב 'ועל הניסים'5.
ואברהם  שלם,  הלל  הש"ץ:  חזרת  לאחר  שחרית: 
הושיענו,  יום,  של  שיר  תתקבל.  קדיש  זבדיה,  זקן, 

ברכי נפשי, קדיש יתום.
קוראים  בראשון  ספרי-תורה.  שלושה  מוציאים 
מכן,  לאחר  מקץ.   – השבוע  בפרשת  עולים  לשישה 
הגבהה  הבימה.  על  השני  ספר-התורה  את  מניחים 
וגלילה. אחר-כך קוראים לשביעי בספר השני בפרשת 
מניחים  פינחס "וביום השבת... ובראשי חודשיכם...", 
קדיש.  חצי  ואומרים  הבימה  על  השלישי  הספר  את 
בספר  למפטיר  קוראים  אחר-כך  וגלילה.  הגבהה 

1. שו"ע סי' תכב ס"א, וראה שו"ע אדמוה"ז סי' קיד ס"ז וסו"ס רצד.
הרבי  אמר  הראשונה,  השיחה  לאחר  תשמ"ב,  חנוכה  שבת  מקץ,  בש"פ   .2
הללו'" (נשמט מההנחה  "שבת זאגט מען ניט [=בשבת אין אומרים] 'הנרות 
בלה"ק, אך נמצא בהנחות הת' מהתוועדות זו), ומאז לא ניגנו זאת עוד בבית-

חיינו בשבת.
3. בשנים תשמ"ט – תשנ"ב החל הרבי לנגן בשבתות כמה פעמים את הסיום 

בלבד: "על ניסיך...".
4. שו"ע אדמוה"ז סי' קפח ס"ט. סידור אדמוה"ז.

להזכיר  איסור  אין  לדעתו  גם  ולכאורה  סעיף יד.  סי' קפח  5. שו"ע אדמוה"ז 
(ריכוז הדעות בנושא - בס' 'בירור-הלכה – תנינא' או"ח ח"א עמ' שעא).

השלישי בפרשת נשא "ביום השישי...". הגבהת וגלילת 
ושמחי" (זכריה ב,יד-ד,ז),  ספר שלישי. הפטרה: "רני 
שבת  הפטרת  של  ואחרון  ראשון  פסוק  ומוסיפים 
"והיה  כיסאי...",  השמים  ה',  אמר  "כה  ראש-חודש 
מידי חודש..."  וראו...", "והיה  מידי חודש...", "ויצאו 
ראשון  פסוק  ולאחר-מכן  סו,א.כג.כד.כג)6,  (ישעיה 
לו יהונתן...",  "ויאמר  חודש':  'מחר  מהפטרת  ואחרון 
כ,יח. (שמואל-א  לשלום..."  לך  יהונתן לדוד:  "ויאמר 
מב). קרא הפטרה אחרת – קורא אחריה 'רני ושמחי', 

ואם נזכר אחר הברכות – קורא אותה בלא ברכה7.
אין אומרים 'אב הרחמים'.

מוסף: 'אתה יצרת'. טעה ואמר 'תיקנת שבת', ונזכר: 
יצרת',  'אתה  ומתחיל  חוזר   – תפילתו  סיים  שלא  עד 

ואם סיים תפילתו – חו זר לראש התפילה8.
ובוודאי  וביתר-עוז).  (ביתר-שאת  התוועדות  יום 
או  ההתוועדות  לחלק  יש  החורף  בשבתות  אפילו 
להמשיך  בה  המשתתפים  שיוכלו  כזה,  באופן  לסדרה 

ההתוועדות בסעודת שבת בבתיהם9.
מנחה. אין אומרים 'צדקתך'.

מוצאי שבת-קודש: 

6. לקוטי-שיחות כרך לה, עמ' 191 הערה 34.
7. לוח כולל-חב"ד (כל הקטע).

8. לוח כולל חב"ד.
ואף שאמר "נעשה לפניך... ומוספים כהלכתם", ל' רבים (והרי במוסף בדיעבד 
שהזכיר  גרע, כיוון  בשו"ע אדה"ז סי' רסח ס"ז), כאן  ראה  בלבד,  די באיזכור 
הובא  ח,  ס"ק  (תצ  בברכי-יוסף   - זה  דין  מקור  כלל.  ר"ח  הזכיר  ולא  שבת 
בשע"ת שם ס"ק ג ובכף-החיים סי' תכה ס"ק כו), שו"ת תשובה-מאהבה ח"א 
סי' קס, חכמת-שלמה סו"ס תכה, ליקוטי מהרי"ח (בדפוס המקורי - ח"ב דף 

צו ע"ב). ולהעיר מס' אישי-ישראל (פפויפר) פרק מה הערה קצג.
בס' אישי ישראל הנ"ל (פרק לט סעיף עו, וש"נ) סיכם פרטים בעניין זה: נזכר 
השם -  אחר  השם של 'מקדש השבת' -  יחזור ל'אתה יצרת';  קודם אמירת 
קודם  השבת'  ל'אתה יצרת'; אחר סיום 'מקדש  חוקיך', ויחזור  'למדני  יאמר 
הזה", וימשיך כסדר; נזכר אחר-כך,  ר"ח  לפניך קורבן  "ונעשה  'רצה' - יאמר 
לפני השם של 'המחזיר שכינתו לציון' - יאמר במקום שנזכר "ונעשה לפניך 
השם הנ"ל - יאמר  אחר  נזכר  באהבה";  הזה" ויחזור ל"ותפילתם  ר"ח  קורבן 
'למדני חוקיך' ויחזור ל"ותפילתם"; סיים הברכה - כל עוד לא סיים את 'יהיו 
לרצון' האחרון - יחזור ל'אתה יצרת'. סיים 'יהיו לרצון' האחרון, שדינו כ"עקר 

רגליו" - יחזור לראש התפילה.
9. אג"ק כרך י עמ' ד, ועיי"ש עמ' סט.

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

 תרל"א

תשמ"ז ת"ש

תרפ"ט

יום חתונת סב הרבי

של  סבו  של  חתונתו  יום 
ר'  הרה"ח  ,הרה"ג  הרבי 
של  בנו  שניאור,  ברוך 
יצחק,  לוי  הרה"ח  הרה"ג 
שלום  ברוך  ר'  הרה"ק   בן 
הרבנית  עם   - הרב"ש   -
ר'  הרה"ח  בת  רחל  זלדה 
כ"ק  מחסידי  חייקין,  זלמן 
וכ"ק  צדק  הצמח  אדמו"ר 

אדמו"ר מהר"ש.
(ימי מלך ח"א ע' 53. קיצור תולדות 
חב"ד ע' 041)

אמר  מהר"ש  אדמו"ר  כ"ק 
העליה  בשבת  מאמר 

לתורה. 
(לקוטי תורה – תורת שמואל תרל"א 
ח"א ע' קיג)

דידן דהספרים נצח!

יום הבהיר, יום בו יצא פסק הדין, אשר "דידן נצח" באופן גלוי לעיני כל 
העמים (בבית המשפט הפדרלי), בנוגע לספרי וכתבי רבותינו נשיאינו 

שבספריית ליובאוויטש. פסק הדין משתרע על פני ארבעים עמודים.
כ"ק  של  חייו  שכל  חב"ד  חסידי  אגודת  טיעוני  את  קיבל  השופט 
בפסק  וקבע  לכלל,  ומקודשים  ונתונים  מסורים  היו  מוהריי"צ  אדמו"ר 
חב"ד העולמית.  חסידי  לאגודת  ושייכת  ציבורית  היא  שהספרייה  דינו 
שניטלו  שברשותו,  והחפצים  הספרים  את  מיד  להחזיר  חוייב  הנאשם 

שלא ברשות.
יום ה' טבת נקבע לחג ומועד, יום של "דידן נצח". 

הרבי הריי"ץ מגיע לריגא

לריגא  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  בוא  יום 
שבלטביה לאחר שניצל מפולין במלחמת 
יורק.  לניו  לנסוע  מנת  על  השניה,  העולם 
הוא שהה בריגא עד כ"ד אדר ראשון ת"ש.
(אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ה ע' ב)

החיזיון המופלא

כ"ק אדמו"ר מספר מעשה מופלא שאירע ביום זה:
הוא  שחפץ  אמר  שליט"א.  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  לחדר   - הקריאה  ע"פ   - "נכנסתי 
שאלתי,  על  בלנינגרד).  (הדר  נ"י  ליב  ארי'  מאחי ישראל  שלום  פרישת  לי  למסור 
ביחד עמו מאבי כ"ק אדמו"ר  קיבל מכתב ממנו. ענני: "שמעתי מאמר דא"ח  אם 

מהורש"ב נ"ע". 
והמשיך לספר וזה הדבר: בלילה הזה, ראיתי את אדמו"ר נ"ע, מטפחת המשי בידו, 
ובפנים צוהלים עד למאד. בפעם האחרונה הי' כן מראהו בשנת תרס"ח. ואמר לי 

מול טוב, פאר דער היטל (הכובע - "שטריימל"). 
כמה  הדלת ונכנסו  יכולים להכנס). פתחתי  קענען אריינגיין" (הם  ואח"כ אמר: זיי 

אנשים, וביניהם 
נ"ע  אדמו"ר  אחת. אבי  בידו  וחבקתיו   - אליו  קרבתי  או  קרב -  מעט  מעט  אחיך. 
אחדים  אבל כעבור רגעים  אברך זה),  איז דער יונגערמאן? (מי הוא  שאלני: ווע ר 
אמר: א! איך קען דאך דיר (הרי מכיר אני אותך) (אף שבגשמיות לא ראהו מעולם 

- ראה סה"ש תרפ"ז ע' 125 (הערה 11)).
ואמר אבי אדמו"ר נ"ע דא"ח ד"ה "שחורה אני ונאוה"". 

(תורת מנחם – רשימת היומן (אור ליום ג', ה' טבת תרפ"ט – ריגא) ע' קמט)
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 תשי"ב

תרפ"ח

תר"מ

תשד"מת"שתשנ"ב

דמי חנוכה 
לתלמידים

הנהגה  החלה  הלילה 
הרבי:  אצל  חדשה 
חנוכה"  "דמי  חלוקת 
לתלמידי ישיבת "תומכי 
המרכזית  תמימים" 
לאלה  רק  בברוקלין, אך 
שמירת  על  המקפידים 
החלוקה  הישיבה.  סדרי 
הק'  בחדרו  התקיימה 
פתח  הרבי  הרבי,  של 
סיום  ולאחר  בשיחה 
הק'  בידו  נתן  השיחה 
מטבע   – חנוכה  מעות 
טהור  מכסף  דולר  של 
גוט  "א  להם  ואיחל   -

חנוכה". 

הרבי והרבנית נוסעים לברלין
כ"ק אדמו"ר נוסע עם הרבנית ע"ה 
תרצ"ג.  חורף  עד  גרים  ושם  לברלין 
במשך שנים אלו הם נוסעים לפגוש 
בריגא.  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  את 
הרבנית  בתו  לחתונת  נוסעים  וכן 
וכו'  הרה"ח  ובעלה  שיינא  מרת  וכו' 
בעיר  הי"ד,  הכהן  מענדל  מנחם  ר' 

לאנדוואראוו, פולין, ועוד. 
(הקדמת היום יום בשלשלת היחס, 
עם השלמות ומ"מ)

פטירת הרה"ק חיים שניאור זלמן שניאורסאהן
בנו   - מליאדי  הרחש"ז  שניאורסאהן–  שניאור זלמן  חיים  ר'  הרה"ק  של  פטירתו  יום 
ושש,  שישים  בגיל  קודש,  שבת  בערב  נפטר  צדק.  הצמח  אדמו"ר  כ"ק  של  השלישי 

ומנוחתו כבוד בליאדי.
הרה"ק ר' חיים שניאור זלמן נולד בליובאוויטש בשנת תקע"ד, כשנה לאחר הסתלקותו 

של רבנו הזקן, ונקרא על שמו (את השם חיים הוסיפו לו בילדותו בעת שחלה).
בעת מחלתו בא אחיו כ"ק אדמו"ר מהר"ש לליאדי והרבה להתפלל לשלומו. 

(בית רבי ע' 442. תולדות משפחת הרב מלאדי ע' 46))

בשבת פ' ויצא תר"מ דרש על הפסוק שבפרשה: "ושבתי בשלום אל בית אבי", ודיבר 
בקדשו בענין הסתלקות... במוצאי שבת חלה ונפל על ערש דוי ממנו לא קם. וזה היה 

דרוש האחרון שאמר בעלמא דין. 
(אוצר סיפורי חב"ד חי"ז ע' 383)

וראה זה חידוש:
ומילא  הקדוש.  שמו  את  ונשא  נ"ע  הגדול  רבינו  לפטירת  ראשונה  בשנה  נולד  הוא 
אחריו במקומו ובמעשיו. והי' בלאדי י"א שנים כמו רבינו הגדול. ושנותיו היו מכוונים 

ס"ו כמו שנות רבינו הגדול נ"ע, ופטירתו היתה גם כן בחודש טבת, וזה פלא. 
[אצלנו מקובל שרבנו הזקן נולד בשנת תק"ה וא"כ חי ס"ח שנים – הערת המלקט].

(בית רבי ע' קכב הערה א')

עתלדעת

חלוקת מטבע ל'דמי 
חנוכה'

לכאו"א  חילק  אדמו"ר  כ"ק 
מטבע של דולר בצירוף שטר 
חנוכה  דמי  בתור  דולר  של 
(בנרתיק  געלט"  "חנוכה   –
חנוכה  המילים:  שעליו  קטן 

ה'תשנ"ב)

הרבי הריי"ץ
עוזב את 

וורשה

עזב  זה  ביום 
אדמו"ר  כ"ק 
את  מוהריי"צ  
שבפולין,  וורשה 
מלחמת  בימי 

העולם השנייה. 
(אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ 
ח"ה ע' ב)

מבצע הדפסת
ספר התניא

הכריז  אדמו"ר  כ"ק 
הדפסת  מבצע  על 
בכל  התניא  ספר 
שבה  בעולם  עיר 

מתגוררים יהודים.
(תורת מנחם – התוועדויות 
תשד"מ ח"ב ע' 427)
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