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אנשי החסד הדגולים
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ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש
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אור וחום ההתקשרות

ד'עעד  ובבקקשה  הההתביעה  דבר  עלל  הפפעם,  עעוד  להזכירר  המקוםם  כאאאאןן  ...וממ"ש 
בבבצי ון,  ככהן  ויראההה  והשליימממהה,  האאמיתתית  הגאאולללה  יההי'  ומיד  שתיכככף  מתי', 
ואההרן בציווןן, שידלייק המנוררה בבבבית המקדדש השליששששיי, ועד ששיקוויים הההיעוד 

””ולא יכננףףף עוד ממורייך והייו עינניך ררואות אאאתת מוריךך",

 הייינו שיהייהה הגילוי דדד'מוריךך' בבבלי שום לבבבושש (פניםם)), כי מדובבר ב"מורריךך", 
דייןן רבי אוווןן (=הרבי שששלך, ו)) ממוורה דדרך בבחחייים, נשמממההה בגוף, בבשששבת חחנוככה 
תששמ"ט לאאאאחחר חצות היום, וובמממילא ממָאנטט ַא איד ַאזז עער זָאל ננתתגגלה וווועררן! 

[===ובמילא דדדורש כל ששההואא יתגללההה!]
(שבת פרשת מקץ, ז' דחנוכה ה'תשמ"ט)

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת
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הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה

פרשת וישב |  התיישבות בגלות דווקא
’וישב' – הרי זה קאי על אמיתית ושלימות ענין ההתיישבות  כיון שהשם של הפרשה הוא 

שהיה אצל יעקב, ואין זה בסתירה ל"קפץ עליו רוגזו של יוסף" ולתוכן הפרשה.

וירידתו  יוסף  מכירת  יוסף"  של  רוגזו  עליו  ש"קפץ  הירידה  על-ידי  דווקא  בזה:  והביאור 
למצרים – הגיע יעקב לאמיתית ענין ההתיישבות (”וישב"), כי זה הביא אח"כ לירידת יעקב 
מקומות  בכמה  כמבואר  שנה",  עשרה  שבע  מצרים  בארץ  יעקב  ”ויחי  היה  ששם  למצרים, 

שיעקב חי מבחר שנותיו במצרים...

”וישב"  אצלו  היה   - בגלות)  (העבודה  הארץ  ערות   - במצרים  שהיה  למרות  אומרת,  זאת 
 – בזהר  אחר  במקום  וכדאיתא  דכלא",  ובשלימו  ביקרא  ”בחדו  שנותיו,  מבחר  בהתיישבות, 

”בענוגין ותפנוקין והנאות וכיסופין", שמרמזים כולם על ענין התענוג.

וזהו על דרך המדובר לעיל, שבמצב של מלחמה וגלות ישנה שלימות המנוחה והשלום.
(שבת פרשת וישב, תורת מנחם תשמ"ט ח"ב עמוד 32)

לעסוק  אדמו"ר  כ"ק  להוראת  בהמשך  שכתב,  לאחד  מענה 
בלימוד התורה באופן "כדבעי לי' למעבד", שזוהי עבודה גדולה 

מאוד ושאל איך להגיע לזה:

ידוע הסדר הרגיל (מלבד במקרים יוצאים מן הכלל) בקדושה - 
ללכת צעד אחר צעד (ע"ד חנוכה - שמוסיפים נר א' ליום)

בטח מפריע לתומ"צ [=לתורה ומצוות] - וא"כ בטח בא מהיצה"ר 
הוא העיקר. [=מהיצר הרע]. ואחז"ל [=ואמרו חז"ל]: המעשה

צעד אחרי צעד

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

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' מעשר שני ונטע רבעי כ"ב בכסלוו'
מל"ת קמא. קמב. הל' מכירה פרק כט.פרק ה-ז.

קמג.
מ"ע קיט.פרק ל.פרק ח-י.כ"ג בכסלוש"ק

פרק יא. הל' בכורים.. בפרקים כ"ד בכסלוא'
אלו. פרק א-ב.

הל' זכיה ומתנה.. בפרקים אלו. 
מ"ע קלא. קכה.פרק א.

מל"ת קמט*. מ"ע פרק ב.פרק ג-ה.כ"ה בכסלוב'
קלב.

מ"ע קלג. קמג. קמד.פרק ג.פרק ו-ח.כ"ו בכסלוג'
מ"ע פ. פא.פרק ד.פרק ט-יא.כ"ז בכסלוד'

פרק יב. הל' שמיטה ויובל.. כ"ח בכסלוה'
מ"ע פב. קלה. מל"ת פרק ה.בפרקים אלו. פרק א-ב.

רכ. רכא. רכב.

מל"ת רכג. מ"ע קלד. פרק ו.פרק ג-ה.כ"ט בכסלוו'
קמא. מל"ת רל. רלא.
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מועדים שמאירים
  את העולם

שבת זו, שבין י"ט כסלו לחנוכה, נושאת את תוכנם של שני המועדים •
מנורת המקדש מאירה את העולם ומגלה כי ”יש בעל הבית לבירה זו" 
• תורת החסידות מאירה את לימוד התורה ומגלה שגם בלימוד התורה 
עכשיו ישנו גילוי אלוקות ממש כפי שהיה בעת מתן תורה • משיחת 

כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
כסלו  י"ט  שבין  השבת  הוא  זה  קודש  שבת  יום 

וחנוכה.
לחנוכה1 כסלו  י"ט  בין  המשותפת  הנקודה   [...]  
נס  של  עניין  עם  קשורים  ששניהם   – בפשטות   –

שלמעלה מהטבע:
י"ט כסלו – כפי שכותב רבינו הזקן באגרת הקודש 
ש"הפליא  באופן  הייתה  שהגאולה  הידועה2,  שלו 
והפלאה  הגדלה  היינו,  בארץ",  לעשות  והגדיל  ה' 

שלמעלה מהטבע, ועד ש"ראו כל אפסי ארץ כו'".
וחנוכה – ש"מצאו... פך אחד של שמן... ולא היה 
והדליקו  נס  בו  נעשה  אחד,  יום  להדליק  אלא  בו 
ממנו שמונה ימים"3, שזהו נס גלוי שלמעלה מהטבע 
ונס  בטבע4),  מלובש  היה  שהנס  בפורים  כמו  (ולא 
עולם  באי  לכל  היא  ש"עדות  למנורה  בנוגע   – גלוי 
גם  ניכר  שהיה  והיינו,  בישראל"5,  שורה  שהשכינה 

לאומות העולם.
אמנם, שייכות זו היא רק בכללות העניין של י"ט 

שבת  שיחת  גם  (וראה   383 עמ'  מ"ח  חלק  מנחם  תורת  ראה   (1
פרשת וישב תשמ"ב).

2) אגרות קודש שלו עמ' רל ואילך.
3) שבת כא, ב.

4) ראה תורה אור מגילת אסתר צג, א. שם סוף ע"ג. ק, א. ובכ"מ.
5) שם כב, ב.

כסלו וחנוכה; וכיון שהתורה היא אמת הן בכללות 
כסלו  י"ט  של  שהשייכות  מובן,  הרי  בפרטיות,  והן 
וחנוכה היא לא רק בכללות העניין, אלא גם בפרטי 

הדברים, כדלקמן.

ב
הגמרא5 לדברי  בנוגע  הביאור  בהקדים  ויובן 

בנוגע למנורה – שבה היה נס חנוכה – ”וכי לאורה 
שהשכינה  עולם  לבאי  היא  עדות  אלא  צריך...  הוא 

שורה בישראל":
המקדש  בית  של  עניינו  שעיקר  כיון  ולכאורה: 
הוא עבודת הקרבנות6, וכפי שאומרים7 ”ושם נעשה 
לפניך את קרבנות חובותינו... כמצוות רצוניך" – יש 
לשאול שאלה זו גם בנוגע לקרבנות: ”וכי לקרבנות 
הוא צריך", ומדוע שואלת הגמרא רק בנוגע למנורה, 

ולא בנוגע לקרבנות?
 – לקרבנות8  בנוגע  גם  זה  דרך  על  שמצינו  [ומה 
הרי: (א) אין זה בדרך פשיטות כמו בנוגע למנורה 
(”וכי לאורה הוא צריך"), (ב) ויתירה מזה: גם לאחרי 
התירוץ בנוגע לקרבנות, נשאל עדיין השאלה בנוגע 

6) ראה רמב"ם ריש הלכות בית הבחירה.
7) בתפילת מוסף של שבת ראש חודש ויום טוב.

8) ראה מנחות בסופה: ”ושמא תאמר לאכילה הוא צריך". וראה 
גם תנחומא פינחס יב. במדבר רבה פכ"א, טז.

דברמלכות

4
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למנורה, כיון שעיקר הקושיא היא בנוגע למנורה].

ג 
וביאור העניין:

קרבנות – נקראים בשם לחם, כמו שכתוב9 ”את 

”רעייתי  נאמר10  זה  ועל  גו'",  לאישי  לחמי  קרבני 
פרנסתי", שישראל מפרנסין את אביהם שבשמים11, 
הנפש  את  מחבר  כפשוטו  שהלחם  שכשם  והיינו, 
עם הגוף, כך גם עניין הקרבנות מחבר אלוקות עם 

העולם, שעל ידי זה נמשך חיות אלוקי בעולם.
שאינו   – האור  עניין  עם  קשורה  המנורה  אבל 
מה  ומראה  מאיר  רק  אלא  חדשה,  מציאות  פועל 
שישנו כבר לפני זה, ולדוגמא: כשישנו אוצר גדול, 
להיפך  לגרום  שיכול  עשרה  עמוק  בור  להיפך,  או 
היו  לא  האור,  עניין  לולי  הנה  ושלום,  חס  החיים 
יודעים אודות קיומו של האוצר, או של הבור, כדי 
להיזהר ממנו; וזוהי פעולת האור שיראו את הדבר 

שישנו כבר.
וכן הוא ברוחניות העניינים:

חיבור  שפועל  הקרבנות  עניין  שישינו  לאחר  גם 
להיות  יכול  זה  הרי  העולם,  עם  האלוקי  החיות 
והיינו,  בהעלם,  אלא  בגלוי,  אינו  שאלוקות  באופן 
שלא רואים שאלוקות מחיה את העולם. וגם כאשר 
לומדים ש"בראשית ברא אלוקים גו'"12, הרי עדיין 
ימי  בששת  רק  היה  זה  שעניין  לחשוב  יכולים 

9) פינחס כח, ב.
10) שיר השירים רבה פ"א, ט.

11) זוהר חלק ג ז, ב.
12) בראשית א, א.

הארץ"13 את  ה'  ”עזב  כן,  לאחרי  אבל  בראשית, 
והניח את חוקי הטבע שיתנהגו מעצמם.

ובשביל זה יש צורך בפעולת המנורה – שעניינה 
שורה  שהשכינה  עולם  לבאי  היא  ”עדות  להאיר, 
השראת  של  העניין  ישנו  עתה  שגם  בישראל", 
השכינה למטה – שעניינה של ”שכינה" הוא כשמה, 

לראש  לכל  למטה14,  ומתלבשת  ששוכנת  שם  על 
הברכות:  כנוסח  העולם,  בכל   – ידם  ועל  בישראל, 
”אלוקינו", אלוקה שלנו, של בני ישראל, ולאחרי זה 
בגלוי  שיראו  היינו,  העולם",  ”מלך  גם  זה  ידי  ועל 
שהקדוש ברוך הוא מחיה את העולם, ואין העולם 

מתנהג מעצמו, אלא ”יש בעל הבית לבירה זו"15. 

ד
ה'  שעזב  לחשוב  אפשרות  שתהיה  ייתכן  כיצד   
את הארץ ואין מנהיג לבירה זו חס ושלום? – הנה 
בדקות  שינו  זה  שעניין  בגלל  היא  לכך  הסיבה 
אסתכל  הוא  בריך  ש"קודשא  שכיון  בתורה, 
באורייתא וברא עלמא"16, הרי מובן, שכל העניינים 

שישנם בעולם נלקחים מהתורה:
וטוען,  תורה,  לומד  שיהודי  ומצב  מעמד  ייתכן 
 – שמים.  ביראת  צורך  אין  התורה  לימוד  שבשעת 
בעיני  בגלוי  אלוקות  ראו  שאז  תורה,  מתן  בשעת 
שמיים,  יראת  של  העניין  להיות  הוצרך  אזי  בשר, 

13) יחזקאל ח, יב. ט, ט.
14) ראה תניא פרק מ"א, פרק נ"ב.
15) ראה בראשית רבה ריש פל"ט.

16) זוהר חלק ב קסא, ריש ע"ב.

כשישנו אוצר גדול, או להיפך, בור עמוק עשרה שיכול לגרום 
להיפך החיים חס ושלום, הנה לולי עניין האור, לא היו יודעים 
אודות קיומו של האוצר, או של הבור, כדי להיזהר ממנו; 

וזוהי פעולת האור שיראו את הדבר שישנו כבר

28
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כמו שכתוב17 ”וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק"; אבל 
עכשיו – טוען הוא – כשמדובר אודות לימוד התורה 
בשכל, הבנה והשגה, כמו שכתוב18 ”כי היא חכמתכם 
שמיים,  יראת  עם  הקשור  עניין  זה  אין  גו'",  ובינתכם 
לא  שמיים,  יראת  מתוך  הלימוד  יהיה  אם  ואדרבה, 

היראה  שעניין  כיון  כדבעי,  בתורה  להשכיל  יוכל 
והפחד הוא היפך עניין השכל.

בשעת  להיות  צריכה   – הוא  טוען   – שמיים  יראת 
מריה"19,  קמיה  ”כעבדא  לעמוד  צריך  שאז  התפילה, 
כן  שאין  מה  תירא";  אלוקיך  ה'  ”את  נאמר20  זה  ועל 
לאחרי התפילה, במשך כל היום, ועל אחת כמה וכמה 

בשעת לימוד התורה.
מראה  התורה,  פנימיות  החסידות,  תורת  אמנם, 
זמן  בכל  עכשיו,  גם  ישנו  תורה  מתן  של  שהעניין 
”נותן  התורה:  ברכת  כנוסח  תורה,  לומד  שיהודי 
התורה", לשון הווה21, כי, ”כל הקורא ושונה הקדוש 
תורה,  במתן  כמו  כנגדו"22,  ושונה  קורא  הוא  ברוך 
ולכן, ”מה להלן באימה וביראה ברתת ובזיע אף כאן 
כו'"23, ואין זו סתם מליצה, אלא כן הוא על פי תורת 
תורה24,  מתן  של  העניין  ישנו  עכשיו  שגם  כיון  אמת, 
כמו  שמיים  יראת  מתוך  הלימוד  להיות  צריך  ולכן 

בשעת מתן תורה.

17) יתרו כ, טו.
18) ואתחנן ד, ו.

19) שבת י, א.
20) שם ו, יג.

21) ראה של"ה כה, א. ליקוטי תורה תזריע כג, א.
22) תנא דביה אליהו רבה ריש פרק י"ח. ילקוט שמעוני איכה רמז 

תתרלד.
23) ברכות כב, א.

24) ראה תורה אור יתרו סז, ב.

הוא  ברוך  שהקדוש  בירושלמי25  שכתוב  [ומה 
אומר ”הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו" – הרי מבואר 
בהמשך הדברים שזהו לפי ש"המאור שבה היה מחזירן 

למוטב"26].
בנוגע  ההנהגה  להיות  צריכה  כיצד  יודעים  וכאשר 

ללימוד התורה, אזי באים לידיעה זו גם בנוגע לעולם 
בעל  יש  אלא  הארץ,  את  ה'  שעזב  באופן  זה  שאין   –
העולם  התחדשות  נעשית  ידו  ועל  זו,  לבירה  הבית 
בכל יום ויום ובכל רגע ורגע, כמבואר בשער הייחוד 

והאמונה27.

ה
וזהו גם הקשר בין י"ט כסלו לחנוכה:

פועל   – התורה  פנימיות  כסלו,  י"ט  של  עניינו 
שלימוד התורה יהיה באופן שחדור עם ”נותן התורה";

שקשור  חנוכה,  של  העניין  להיות  יכול  זה  ולאחרי 
עם המנורה – שזהו עניין האור שפועל שיראו זאת גם 

בעולם, שהשכינה שורה כו' ופועלת בכל רגע ורגע, 
בבית  תחילה  שמאיר  הוא,  בזה  שהסדר  אלא   –
המקדש, ו"משם אורה יוצאה לעולם"28 על ידי ”חלוני 

שקופים אטומים"29 – 
וכמודגש בנרות חנוכה – שהדלקתם ”על פתח ביתו 
מבחוץ", ”משתשקע החמה"30, כדי להאיר את חשכת 

25) חגיגה פרק א הלכה ז. וראה פתיחתא דאיכה רבה ב.
26) חסר קצת (המו"ל).

27) בתחילתו.
28) ירושלמי ברכות פרק ד סוף הלכה ה. ועוד.

29) מלכים א ו, ד ובפירוש רש"י. וראה מנחות פו, ב ובפירוש רש"י.
30) שבת כא, א.

ללימוד  בנוגע  ההנהגה  להיות  צריכה  כיצד  יודעים  כאשר 
התורה, אזי באים לידיעה זו גם בנוגע לעולם – שאין זה 
באופן שעזב ה' את הארץ, אלא יש בעל הבית לבירה זו, ועל 
ידו נעשית התחדשות העולם בכל יום ויום ובכל רגע ורגע
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השבת בין י"ט בכסלו וחנוכה נושאת את תוכנם 
של המועדים - י"ט כסלו וחנוכה, ויש לומר שיש 

נקודה משותפת ביניהם.

שבמקדש.  המנורה  בנרות  אירע  חנוכה  נס 
לאישי",  לחמי  ”קרבני  לחם,  קרויים  הקרבנות 
כשם שאכילת לחם פועלת חיות בגוף הגשמי, כך 
עבודת הקרבנות ממשיכה חיות אלוקית בעולם.

בעבודת הקרבנות לא די, שכן גם אחרי שנמשך 
תהיה  זו  שהמשכה  צורך  יש  לעולם  אלוקי  אור 
העולם  שהנהגת  נרגש  שיהיה  וניכרת,  גלויה 

בפועל הינה מהחיות האלוקית.

של  עניינה  המנורה:  ידי  על  נפעל  זה  עניין 
המנורה הוא ”אור". כשמאיר אור – ניתן לראות 
שהחיות  פועלת  המנורה  בדברים,  ולהבחין 
חז"ל:  וכמאמר  נראית,  תהיה  שבעולם  האלוקית 
עולם  לבאי  עדות  אלא  צריך?  הוא  לאורה  ”וכי 

שהשכינה שורה בישראל".

עניין דומה ישנו בלימוד התורה:

שמציאות  מבלי  להיות  עלול  התורה  לימוד 
שמיים.  יראת  מבלי   – בו  ניכרת  תהיה  הבורא 
יראת  מתוך  שלימוד  ולחשוב  לטעות  אפשר 
שמיים היה רק בעת מתן תורה, שם היה הקדוש 
ברוך נראה וגלוי, אבל עתה בזמננו הלימוד אינו 
צורך  אין  כך  ולשם  ושכל,  בחכמה  עיסוק  אלא 

ביראה... 

לימוד  את  מאירים  חסידות  לימוד  ידי  על 
התורה  בלימוד  שגם  מבואר  בחסידות  התורה. 
בעת  שהיה  כפי  ממש  אלוקי  גילוי  ישנו  עכשיו, 
מתן תורה, וממילא גם עתה צריך הלימוד להיות 

מתוך יראת שמיים.

וברא  באורייתא  אסתכל  הוא  בריך  ”קודשא 
נרגשת  התורה  שבלימוד  מכך  כתוצאה  עלמא", 
מציאות נותן התורה, מציאותו של הבורא נרגשת 

בעולם. 

זו הנקודה המשותפת בין י"ט כסלו ונס חנוכה 
– נרות המנורה: עניינם  הוא להאיר ולגלות את 

נוכחות הבורא.

סיכום

העולם.
מברכים  שלכן  ושנה,  שנה  בכל  נפעל  זה  ועניין 
”שעשה ניסים כו'", ו"שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן 
הזה" – דלכאורה אינו מובן: הרי הנס היה רק בפעם 
האור  כי,   – הזה"  ל"זמן  השייכות  ומהי  הראשונה, 
ההעלמות  את  ומסיר  העניינים,  בכל  עתה  גם  מאיר 

וההסתרים כו', כך, שרואים בכל העניינים את האמת 
שבהם, ועד שמאיר האור גם בנוגע לעניינים דבני חיי 

ומזוני רוויחי.

(משיחת שבת פרשת וישב, כ"א כסלו, ה'תשכ"ח. תורת 
מנחם חלק נא עמ' 411 ואילך. הנחת השומעים, בלתי 
מוגה) 

26
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על הלכה ברמב"ם 
”לוח שנה' ו'הסכמה'

הלכה אחת ברמב"ם שהרבי עסק בה בהרחבה בשנת תשכ"ד, ושוב נדרש 
לה בשנים: תשל"ב, תשל"ד ותשל"ו – וציין עליה למעלה מעשרים הערות 
ומראי-מקומות • ה'לוח' שזכה להסכמת הרבי והגהותיו, אחרי שה'משנה 
ברורה' התריע על שימוש בלוחות ללא הסכמת גדולי ישראל • ומה הסיק 

הרבי מ'הסכמה' שניתנה לספר ע"י שנים מגדולי ישראל בדור הקודם?

"ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי 
העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל 
לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו לדעה את ה', והלך 
ישר כמו שעשהו הא-להים, ופרק מעל צוארו עול 
החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם, הרי זה 

נתקדש קדש קדשים ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם 
ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעה"ז דבר המספיק לו, 
כמו שזכה לכהנים ללוים, הרי דוד ע"ה אומר: 'ה' 

מנת חלקי וכוסי, אתה תומיך גורלי'".
(רמב"ם, הלכות שמיטה ויובל בסופן)

בערב שבת קודש ג' תמוז תשכ"ד כתב הרבי מכתב 
כללי-פרטי (’אגרות-קודש' כרך כג עמ' רכ), בו ציטט 
הרמב"ם")  (”פסק-דין  הידועים  הרמב"ם  דברי  את 
בהלכות שמיטה ויובל בסופן, כשהוא מציין להם 13

הערות ומראי-מקומות:
תמוז  י"ב-י"ג  מיום  זהה  במכתב  גם  צוטטו  אלו  כל 

של אותה שנה (שם עמ' רלב-רלג).
בהתוועדות י"ב תמוז, הואיל הרבי לבאר הלכה זו 
”פיסקא בפיסקא" – כלשונו הקדוש – ”ובדרך ממילא 

יתורצו כל הענינים הדורשים ביאור".
(תורת  עמודים  עשרה  פני  על  משתרעת  השיחה 
על  התבטא  והרבי   (236-226 עמודים  מ'  כרך  מנחם 
אותה הלכה, שגם בה – כמו בעוד הלכות ברמב"ם – 

”יש למצוא עניינים של פלאות".
עמודים  כז  כרך  (’אגרות-קודש'  תשל"ה  תמוז  בג' 
חלק  זה.  ברמב"ם  לעסוק  הרבי  חזר  שוב  תלט-תמא) 

מן ההערות שבמכתב הקודם שולבו אף כאן, אך עם 
הוספות בסך-הכל 19 הערות.

סיון  חודש  בשלהי  זה  לרמב"ם  הרבי  נדרש  ושוב 
תשל"ד (’אגרות-קודש' כרך כט עמ' קפב). הפעם לא 
כמה  אך  בודדות,  אלא  ההערות  רוב  עצמן  על  חזרו 

מהן הערות חדשות לגמרי!
לא  כרך  (’אגרות-קודש'  תשל"ו  תמוז  בג'  ושוב 
במכתב  הופיעו  (רובן  הערות  רלט-רמא) 18  עמודים 

מתשל"ב)!
כהקדמה לביאור הנרחב שהשמיע הרבי בהתוועדות 
הבאים  הדברים  את  הרבי  אמר  תשכ"ד,  תמוז  י"ב 

(תורת מנחם כרך מ' עמ' 226):
תיבה  בכל  מדייקים  הרמב"ם  שבלימוד  ומפורסם  ידוע 
”יד  ספר  אודות  מדובר  שהרי   – בכך  פלא  ואין  ותיבה. 
החזקה", ”משנה תורה", שכתבו הרמב"ם בלשון הקודש 
מלשון  העתקה  שהם  ופירושיו  ספריו  שאר  כמו  (לא 
ערבית, כך שאין ודאות שההעתקה היא בתכלית הדיוק) 
וגם הגיהו בעצמו, כפי שרואים בדפי הכתבי-יד שנשארו 
בשלימות, את ההגהות והשינויים בכתב ידו של הרמב"ם 

עצמו.
הרבי הוסיף ואמר, שגם בענייני ההלכות הקשורים 
לא  הרמב"ם  מפרשי  שרוב  התורה,  פנימיות  עם 
התעכבו עליהם, ורגילים הלומדים ללומדם במהירות 
בפרטי  מדייקים  שלא  ופשיטא  בעלמא,  למיגרס 
היא,  האמת  ”אך   – הדברים  ובסדר  בסגנון  הביטויים 
ההלכות  בסדר  אלו  עניינים  ָּכלַל  שהרמב"ם  שכיון 
שלו, הרי מובן, שגם מהן יכולים ללמוד כמה הלכתא 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי
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גברוותא, גם בנגלה דתורה".
אחרי שהרבי התייחס למילים ”ולא שבט לוי בלבד, 

אלא כל איש ואיש" – הוא המשיך (שם עמ' 228):
געוואלדיקער  (”א  גדול  חידוש  הרמב"ם  ומוסיף 
חידוש") שמפרשי הרמב"ם לא עמדו על זה – ”מכל באי 

העולם".

כשהרבי העלה על נס את לוח 
’כולל חב"ד'

(’שיחות- תשנ"ב  השנה  דראש  ב'  ביום  בשיחתו 
נס  על  הרבי  העלה   (21 עמ'  א'  כרך  תשנ"ב  קודש' 
פי  (על  אמר  השאר  ובין  חב"ד,  כולל  לוח  מעלת  את 

הנרשם שם – בלתי מוגה):
יש לעורר על-דבר לימוד הלכות הצריכות לימים אלו, 
מנהגים  וכמה  בתפילה  שינויים  וכמה  כמה  ישנם  שבהם 

וכו' – שילמדו הלכות אלו בשולחן-ערוך.
בלוחות  שמדפיסים  לאחרונה,  שמצינו  כפי  או, 
הלכות  הזמן,  לאותו  השייכות  הלכות  וכמה  כמה  השנה 
על-דרך ”לוח  אלו –  בלוחות  העיון  שעל-ידי  הצריכות... 
כולל חב"ד" (ובב' המהדורות או כפי שהוא תלוי על הקיר, 
וההלכות  המנהגים  בו  שמלוקטים  קטן)  ספר  בתור  או 

הצריכות – מוצאים בנקל את ההלכות האמורות.
ולכן – דבר נכון ביותר שכל-אחד-ואחד יעיין בלוחות 
הנ"ל, באופן שהדברים יחקקו בזכרונות מפני שלפעמים 
נמצאים במעמד ומצב שאסור להפסיק ולשאול, או שאין 
כלל  יודע  אינו  לפעמים   – מזו  ויתירה  לשאול,  מי  את 

שצריך לשאול.
של  סימניה  את  כן  גם  הדפיסו  הנ"ל  בלוחות  והנה, 
השנה [שנקבעו ע"י גדולי ישראל כמובא גם בטור ובבית 
יוסף] הנוכחית ב' ש' ז' – ויישר כחם שהדפיסו זה -: ב' 
– יום ב' שבו חל ראש-השנה, ש' – שלימה שחשון וכסלו 

שלמים, ז' – יום ז' שבו חל ראש-חודש ניסן...".
לקרוא  הראוי  מן  הדברים,  חשיבות  את  להבין  כדי 
עמ' 381 ח"י  (כרך  שיחות'  ב'לקוטי  הרבי  הערת  את 

הערה 29):
ראש  הלכות  לאחרי  אורח-חיים  שבטור  הלוחות  ראה 

חודש.
ומוסיף בשולי-הגיליון:

לאורח-חיים  חדש  פרי   – אלה  לוחות  דבר  על  ”ראה 
שבהוצאות  והלואי  סופר...  חתם  ראש-חודש...  הלכות 

הטור הבאות יתוקנו הטעות-סופרים...".
והנה ה'משנה ברורה' בשער הציון לסימן תכח כתב:

עיין  המועדים  וזמני  החדשים  קובעין  זמן  ”ובאיזה 

בטור... ובפרי-חדש... ועיין בחתם-סופר...". 
נמסר  הללו  בעתים  ”והנה  מסיים:  ולבסוף 
בעוונותינו-הרבים הדפסת הלוחות ביד כל אחד ואחד 
לוח  איזה  שלוקחים  מהם  שיש  גדול  קלקול  מזה  ויש 
שהרבה  הבריות  בהם  ומטעים  ממנו  ומדפיסים  ישן 
עוברי דרכים שאין יודעים זמני חדשים ומועדים כי-
אם מן הלוח וסומכין עליו כעל פוסק מפורסם וראוי 
מאד לגדולי ישראל להשגיח על-זה. ומה טוב אם היה 
הנהגה בישראל שלא ליקח כי-אם כשיש עליו הסכמה 

מאחד הגדולים שנדפס כדין".
שהרבי  סמכותי  לוח  אפוא,  הינו,  חב"ד  כולל  לוח 
הגיהו משך כמה וכמה שנים (הר"י מונדשיין ז"ל חשף 
תשרי   – חב"ד'  ’כרם  של  הראשון  בגיליון  לראשונה 
שנת  של  הכולל  לוח  על  הרבי  הגהות  את  תשמ"ז, 
רבי  החסיד  הגאון  הראשון  לעורכו  וכתב  תשי"ג), 
אברהם חיים נאה ז"ל הערות ותיקונים, ואחר-כך גם 
לבנו הרה"ג רבי ברוך נאה (ראה ספר ’נודע בשערים', 

תשע"א, פרק כה).
תשנ"ב,  השביעי  בחודש  נס  על  שהעלהו  והעובדה 

אומרת אף היא דרשני.

חזקה על רבני ישראל
(’אגרות- תשי"א  בשנת   – ב'הסכמה'  עסקנו  אם 
קודש' כרך ד' עמ' תפב) כותב הרבי להרה"ח ר' יוסף 

רודל ממונטריאול:
בלימוד  שלומד(ים)]  למה  [אולי:  למה-שכותב  בנוגע 
ושיש  טייטש,  עברי  פירוש  גם-כן  בו  ויש  מנוקד  משניות 
הסכמת  המשניות  על  שיש  כיון  הנה  על-זה,  מערערים 
ר' אברהם  ז"ל וכן הסכמת הרה"ג  ר' מאיר אריק  הרה"ג 
שלא  שכמותם  ישראל  רבני  על  חזקה  הנה  שטיינבערג 
הוציאו דבר שאינו מתוקן מתחת ידם, ואין אני יודע הטעם 

לפקפוקים בזה.
לחידושיו  בתורתו  הרבי  ציין  פעמיים  לפחות  אגב: 
לסידור  הגהות  א)  ראה:  אריק.  מאיר  רבי  הגאון  של 
רבינו הזקן (קה"ת תשס"ז) עמ' עג. וכן ב'אגרות-קודש' 
לקו"ש  ב)   .(204 עמ'  חי"א  (לקו"ש  רכא  עמ'  חכ"ה 
חכ"ו עמ' 141 הע' 66 [בספר מגדל עוז (כפ"ח תש"מ) 
עמ' צב הע' 24 שהגר"מ אריק מכנה את אדמו"ר הזקן 

”גדול שבאחרונים".
בראדי  אב"ד  שטיינבערג  אברהם  ר'  הרה"ג  ואת 
ציטט הרבי מתשובותיו בשם אדמו"ר הזקן – השווה: 

תורת מנחם כרך יב עמ' 105.

24
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שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור
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יום פטירת הרד"צ חן, מגדולי חסידי כ"ק אדמו"ר מהר"ש

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

בנגלה ובחסידות, ושימש ברבנות בעיר צ'רניגוב. 

עובד  מהעולם,  מופשט  מצויינות,  טובות  מדות  בעל  נלבב,  איש  היה  הרד"צ 
"עובד  בדרגת  שהוא  עליו  אמר  צדק  הצמח  וחכם.  ההוראה  מגדולי  ומשכיל, 

אלוקים".
(אג"ק מוהריי"צ חי"ד ע' תמא)

אמרו עליו גדולי חסידי אדמו"ר המהר"ש שהיה בדרגת 'בינוני' של ספר התניא 
וועגן  טרַאכטען  שוין  דַארף  "מען  רבינו  לו  ושאמר  כולו",  היום  כל  "שמתפלל 

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

בשנת תרפ"ה הרד"צ עלה לארץ הקודש והתיישב בירושלים. יחד איתו 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)

כ"ק אדמו"ר הזקן מקבל לידיו את 
ספרי התניא מהדפוס

מיוחד  רץ  הגיע  חנוכה  של  השני  ביום 
הזקן  לאדמו"ר  והביא  בסלאוויטא,  מהדפוס 
את מאתיים ספרי התניא הראשונים שהודפסו 

(ההדפסה נסתיימה ביום כ' כסלו). 
(ימי חב"ד ע' 69)

יום הברית של
כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע

בבריתו  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  הכנסת  יום 
של אברהם אבינו ע"ה.

אדמו"ר  כ"ק  הנולד,  הרך  אבי  היה  המוהל   
מהר"ש.

פחות  בה  והשתתפו  בחשאי,  הייתה  הברית 
מעשרים איש.

(חנוך לנער ע' 6. ימי חב"ד ע' 73)

תרפ"ו

תרכ"אתקנ"ז

עתלדעת

כ"ד 
כסלו

כ"ו 
כסלו

נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט

הרה"ג הרה"ח ר' דוד צבי חן, הרד"צ מצ'ערניגוב
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על ניסיך ועל נפלאותיך
בין הדברים אמר: ״דער רמב״ם פסק׳נט ַאז חנוכה דַארף מען זיין פריילַאך״ (הרמב״ם פוסק 

שבחנוכה צריכים להיות בשמחה). כן חזר והדגיש ״דָאס איז די גרעסטע 'חנוכה-געלט' ווָאס ַא 
איד קען קריגן״ (זהו ה'דמי-חנוכה' הכי נעלים שיהודי יכול לקבל)

יום שישי כ"ב כסלו
לתפילת שחרית נכנס הרבי מעט לפני השעה עשר.

לפני תפילת מנחה נתן הרבי את הסידור לחתן, בצירוף 
חילק  בחוץ  כרגיל.  ובירכו  ולאחיו,  לו  לצדקה  מטבע 
לילדים ואחר כך ׂשם מטבעות בקופה (בשני הפתחים). 
גם למטה המשיך לחלק, ובאמצע שאל בחור בר-מצוה 
אם קיבל, ונתן לו. הכריזו ש'קבלת שבת' תהיה בשעה 

.17:00
כשנכנס הרבי לזאל ל'קבלת שבת', בדרכו למקומו עודד 
בניגון  ניגנו  דודי'  'לכה  בך'.  אבטח  'ואני  השירה  את 
'בואי  לפני  שמחה.  בניגון  ובהמשך  מר',  קאתי  'אימתי 
בסיום  שאת.  ביתר  עודד  ואחריו  חזק,  עודד  בשלום' 
את  ועודד  שבת',  'גוט  באמירת  בראשו  נענע   התפילה 

השירה 'ניעט ניעט'.
שבת קודש פ' וישב, מבה"ח טבת, כ"ג כסלו

כל  משך  עמד  והרבי  הרגיל,  בזמן  אמרו  תהילים 
האמירה. כשסיים הקהל את התהלים אחז הרבי בפרק 
קל״ב, והניח שם דף לסימן. עלה לחדרו ב-10:00 לערך, 
תוך כדי עידוד השירה. כעבור חצי שעה נכנס לתפילת 

שחרית, בעודדו את השירה 'על ניסיך'. 
כבכל שבת, הביט הרבי בפתיחת הארון על הספר תורה 
החומש,  את  פתח  כך  אחר  הקריאה.  לבימת  הגיעו  עד 

הוציא את דפי ההפטרה והכניסם בסידור.
אחרי התפילה הכריז הגבאי לפני הקהל ולפני הרבי על 
אירועי השבוע הבא ועל התוועדות קודש בשעה 1:30.

ניגנו  מיוחדת.  בשמחה  היו  השיחות  בין  הניגונים 
עודד  הרבי  חיות.  ביתר  והאמונה'  'האדרת  הניגון  את 

בחוזקה, ובאמצע הניגון סימן לאורחים לומר 'לחיים'.
ורצופות,  מהירות  קצובות,  בתנועות  לעודד  המשיך 

כששירת הקהל הולכת וגוברת בשמחה רבה.
ניגנו 'שובה ה', עד מתי?', וכשהגיעו למילים ״ֵיראה אל 
עבדיך״ החל הרבי לעודד בשתי ידיו הק' יחד בחוזק רב 
ובמהירות. גם האורחים המכובדים לא נשארו אדישים 

והצטרפו לשמחה בכל עוז.
בסיום ההתוועדות, הזכיר על דבר חלוקת המשקה.

החלוקה  בסיום  כרגיל.  היה  והסדר  בקבוקים,   30 היו 
ועודד  ז״ל,  לאביו  ההקפות  ניגון  את  לנגן  הרבי  החל 
את השירה. אחר כך הביט לרגע לעבר מושבו של החזן 
בהתוועדות,  השבת  נכח  שלא   - שי'  טלישבסקי  הר״מ 
והתחיל לנגן בקול 'ניעט ניעט ניקַאווָא', ועודד בחוזק 

את השירה.
הזכיר על דבר אמירת ברכה אחרונה, נטל את ידיו הק' 

וקם לתפילת מנחה. ההתוועדות הסתיימה ב-15:10.
כשעמד ליד הסטנדר, החל הרבי באופן מפתיע להניף 
בניגון  מיד  פצח  הקהל  הסטנדר.  מעל  אל-על  ידיו  את 
הרבי  המשיך  'קטורת',  אמירת  כדי  תוך  וכך,  ההקפות, 

לעודד בתנועות חזקות משך זמן, והשירה גברה.
בתום  הסטנדר.  על  הק'  ידיו  בב'  עודד  שלום'  ב'שים 
הרבי  מעריב - 17:15.  תפילת  זמן  על  הכריזו  התפילה 

יצא, תוך כדי עידוד שירת 'על ניסיך'.
ההכנות  והחלו  הגדול,  הזאל  דלתות  ננעלו  במוצש״ק 
(כנראה),  השנה  שבאירועי  הגדול  לקראת  הקדחתניות 
הפעם  (זו  קבוע  חב״די  למנהג  הפך  שכבר  אירוע 
אימתניים,  ענק  מכשירי  הובאו  בחוץ  השלישית). 
מהנפילים אשר טרם נראו בארץ... ואת התכונה הרבה 

ניתן למשש.
יום ראשון כ"ד כסלו

לערך.   10:00 בשעה  הקטן  לזאל  הרבי  נכנס  לשחרית 
וגם  בדרכו,  עודד  והרבי  והאמונה',  'האדרת  ניגנו 
כשנעמד ליד הסטנדר והניח את סידורו המשיך לפתע 

לעודד בידו.
מתפלל  שהרבי  שנים  מזה  שלראשונה  יצוין,   
בשעה  מנחה  על  הכריז  הגבאי  למעלה.  בזאל  שחרית 
ההכנות  בשל  הגדול  הזאל  סגירת  עקב  היום,   .14:50
ל'סַאטעלייט' שייערך אחר הצהרייםצ, נכנס תור הנשים 
רחוב  דרך  הגברים  ותור  הראשי,  מהפתח  לדולרים 

יוניון, מבעד לפתח הזאל הקטן.

/ יומן מבית חיינו תשנ"ב
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שחרית: כדאתמול. קריאת התורה למנהגנו: כהן – "ביום 
שניאור",  בן  אחד...  לוי – "פר  קטורת",  מלאה  הרביעי... 

ישראל – "ביום החמישי...".

יום שישי, כ"ט בכסלו 
ה' דחנוכה – ערב ראש־חודש88

הדלקת נר חמישי (יום חמישי בערב)
מאסרו  עם  שנאסרו  החסידים  לביתם  הגיעו  זה  ביום 
ליום  ונקבע  תקנ"ט,  בשנת  הזקן  אדמו"ר  של  הראשון 
החמישי...  "ביום  לכהן  קוראים  ושמחה89.  התוועדות 
"ביום  ולשלישי  צורישדי",  "בן  עד  ללוי  קטורת",  מלאה 
השישי...". הרבי הציע לתת גם הערב [ליל שישי] הוספה 
החסידים  לביתם  הגיעו  זה  ביום  חנוכה'.  ב'דמי  מיוחדת 
בשנת  הזקן  אדמו"ר  של  הראשון  מאסרו  עם  שנאסרו 

תקנ"ט, ונקבע ליום התוועדות ושמחה90.
שחרית: כדאתמול. קריאת התורה למנהגנו: כהן – "ביום 
החמישי... מלאה קטורת", לוי – "פר אחד... בן צורישדי", 

ישראל – "ביום השישי... בן דעואל".
קוראים  היום  חצות  תרגום: אחרי  ואחד  מקרא  שניים 
וניתן  המקורית,  הפטרתה  עם  'מקץ'  פרשת  כל  את 

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

האדם. 
89.  'כרם חב"ד' גיליון 4 ח"א עמ' 18. וראה שם בהמשך הדברים. ובשיחת 
מאמרי־ שמצאנו  מה  בזה  מבאר  סוס"ג  תשל"ד  חנוכה  זאת  מוצאי 

חסידות שמצויין עליהם תאריך אמירתם "יום ה' דחנוכה" (כגון בהמשך 
'מים רבים - תרל"ו', ראה במפתח שבסוף הספר), אף שציון כזה מופיע 

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

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

רק אם נאמר המאמר בשבת, ביום־טוב או במאורע מיוחד.

כהנהגת  חנוכה91 (או  שבת  הפטרת  את  גם  היום  לקרוא 
עם  גמירא  עד  מ'שביעי'  בבוקר  מחר  לחזור  רבותינו, 
ההדלקה  את  לערוך  לזכור  יש  חנוכה92).  שבת  הפטרת 

הפומבית אחרי פלג המנחה.
בבית־הכנסת  חנוכה  נר  ומדליקים  מנחה  מתפללים 
ההדלקה93],  בשעת  בבית־הכנסת  עשרה  שיהיו  [וטוב 
ובבית [ראה להלן], ואחר־כך נר שבת94, אבל אין להתפלל 

מנחה ביחידות לצורך כך95.
שבת,  נרות  הדלקת  זמן  לפני  שמדליקים  מכיוון  היום, 
בכל  ההדלקה  מזמן  דקות  בכ-20  לפחות  מוקדם  שהוא 
הנרות  שידלקו  כדי  שמן,  יותר  לצקת  להקפיד  יש  יום, 
(המדליקים  החמה  שקיעת  אחרי  דקות  חמישים  לפחות 
בנרות מוצקים, יש לעוררם שידליקו בנרות גדולים יותר 
סמוך  שעה  חצי  מתעכבים  אין  היום  יום).  בכל  מאשר 

לנרות96.
נר־חנוכה,  עליו  שהניחו  שולחן  או  כיסא  ואף  מגש,   *
בשבת.  בטלטול  ונאסר  האסור',  לדבר  'בסיס  בכך  נעשה 
או  בכיסא,  לשימוש  הערב  במשך  שיזדקקו  יודעים  אם 
להזיזו הצידה כדי לעבור שם (ולא רק כדי "שלא ישחקו 

בו הילדים" וכדומה), קיימות שתי אפשרויות:
להניח  עמה  ויחד  מגש,  על  החנוכייה  את  להניח  א) 
שאז  חשוב),  גביע־קידוש  (או  חלה  מבעוד־יום  שם 
יהיה המגש מותר בטלטול, לאחר שיכבו הנרות, כ"בסיס 
לדבר האסור ולדבר המותר", עם החנוכייה שעליו, לכל 
המותר",  דבר  לצורך  הצד  מן  כ"טלטול  שרוצים,  מקום 

והכיסא יתפנה.
גביע  או  חלה  עם  הכיסא  על  החנוכייה  את  להניח  ב) 
יהיו  למקום־הכיסא,  ויזדקקו  הנרות  שיכבו  לאחר  כנ"ל. 
רשאים לטלטל הצידה, לכל מקום שרוצים, את הכיסא וכל 

אשר עליו, כנ"ל במגש, והמקום יתפנה97.

הלכה  'שערי  ס"ו.  רפה  סי'  אדמוה"ז  שו"ע  וראה  סיוון.  ל'  היום־יום    .91
ומנהג' או"ח ח"א סי' קלב. לוח כולל־חב"ד.

92.  'היום יום' ד' טבת. וראה אג"ק סוף כרך ח"י. 
93.  ראה ביאור הלכה סי' תרע"א ס"ז סד"ה ויש נוהגין.

94.  ספר־המנהגים, ראה שם הטעמים לזה.
95.  קיצור של"ה הל' חנוכה, וא"ר ר"ס תרע"ט. וכן נהג הרבי אחרי שנת 
נר  חנוכה,  נר  הדליק  לשקיעה:  סמוך  ה'אוהל'  מן  חזר  כאשר  תשמ"ח, 

שבת, ואחר־כך התפלל מנחה בציבור.
96.  היום יום, כ"ה בכסלו (ומהלשון משמע, שבכל זאת מתעכבים מעט). 

ספר המנהגים.
97.  הרה"ג ר' לוי־יצחק ז"ל הלפרין, ע"פ שו"ע אדמוה"ז סי' רע"ז ס"ו, רע"ט 
לפרטיו  ב'התקשרות'  ונתבאר  נדון  (העניין  ס"ט  שי"א  ס"ו,  ש"ט  ס"ד, 

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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הלילה – ליל 'ניתל'78: מה שנוהגים שלא ללמוד79 בליל 
שהוא  הטעם,  נ"ע  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  ביאר  'ניטל', 
זמן  שהוא  האיש',  [ב'אותו  חיות"  להוסיף  שלא  "כדי 
"אינני  אמר:  פעם  עתה80].  בשיטתו  ובההולכים  לידתו, 
נוגעות  אלו  שעות81 ששמונה  המתמידים  את  מחבב 
(בתל-אביב: 11:41)83.  בנפשם". והוא רק עד חצות לילה82
המנהג  להיות  צריך  דורנו84 נשיא  אדמו"ר  כ"ק  לדעת 
(הנוצרים)  הגויים  רוב  של  אידם  ליל  לפי  מדינה  בכל 

בזמן הזה, דהיינו בארץ הקודש בערב זה. במדינה זו85

ב'רשימות היומן' עמ' שיג, שסה, ב'היום יום' יז טבת ובס' השיחות   .78
תש"נ ח"א עמ' 192 –  נכתב בתי"ו (כמו במחזור ויטרי הל' שחיטה סי' 
ללא  במהדורות  קמח –  סו"ס  יו"ד  ובד"מ  קצה,  סי'  הדשן  בתרומת  פ, 
צנזורה. מאידך באג"ק חי"ג עמ' קכ וחי"ד עמ' שנב, ובאגרת שבלקוטי-

שיחות חט"ו עמ' 545, כמו בס' המנהגים טירנא בהגהות המנהגים סי' 
הרבי  וכתב  בטי"ת).  נכתב   – שם  יו"ד  ובלבוש  פ"י  ופרח  בכפתור  יד, 
בלקוטי-שיחות שם: ניטל – רמז להעדר, וי"א ניתל – מלשון נתלה, הוא 

[=כינוי ל]זמן לידת אותו האיש (נאטאל בלטינית = לידה).
79 [אבל לומדים את המשניות של האבלים לאחר התפילה כרגיל]. גם 
בקביעות  מיועד  שהיה  זה  בלילה  הרדיו  בשידור  לומדים.  אין  חסידות 
לשיעור התניא שנאמר ע"י הרה"ח ר' יוסף וינברג, הורה לו הרבי לספר 
עמ' 15 מס' 646  חב"ד'  'כפר  מגיליון  כ"ז   - נשיאינו  מרבותינו  סיפורים 
(כאמור ב'רשימות היומן' עמ' שסה: "גם דא"ח לא היה [אדנ"ע] לומד 
'רשימות  קודמות,  ב'רשימות'  כאמור  ולא  למיגרס",  לא  וגם  [ב'ניתל'], 
בניתל  שאי-הלימוד  נ"ע,  מהורש"ב  אדמו"ר  בשם  שיג,  עמ'  היומן' 
רבותינו  של  החסידות  לימוד  בדרגת  ואולי  חסידות.  ללימוד  שייך  אינו 
ב'רשימות  מסופר  ולכן  יניקה,  ממנו  שאין  אחר,  עניין  הוא  נשיאינו 
כש"הזכירו  אבל  זה,  בלילה  למד  שהצמח-צדק  הנ"ל  שסה  עמ'  היומן' 
לו" – הפסיק). ואולי משום כך אמר הרבי פעם שיחה קצרה בליל ניטל 

(התוועדויות תש"נ ח"ב עמ' 59).
לקוטי שיחות כרך טו עמ' 554. 80

ב"היום יום עם הערות וציונים" ח"א, מציע לפרש זאת, היות ו'סדר  .81
נגלה' בליובאוויטש נמשך 8 שעות (קונטרס עץ החיים ס"פ כב), הכוונה 
שאינו מרוצה מאלה המתעקשים להשלים את מניין השעות גם ביום 

זה.
82. כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ, לוח 'היום יום' יז טבת.

עדות  'רוב  (כמנהג  השקיעה  מתחילת  מלימוד  להימנע  נהגו  אם  צ"ב 
ט'  הע'  פ"ב  שם  גבריאל  נטעי  ובס'  בעתו.  דבר  שבלוח  החסידים' 
[וראה  בלבד  הכוכבים  מצאת  או  מקורו),  וצ"ב  חב"ד.  מנהג  שכן  כתב 
ב'התקשרות' גיליון רפג עמ' 18 וגיליון שלג עמ' 19 בנדון. וכל עוד יש 
ספק בזה, יש לנהוג כדברי הרבי (אג"ק חי"ד עמ' שנב): "וכיוון שלעניין 

ביטול תורה חידוש גדול הוא, ולכן אין לך בו אלא חידושו"].
בזה  ודיון  קלב,  עמ'  ח"ד  ומנהג  הל'  בשערי  ראה  עונה  לעניין  .83
משם  ראיה  אין  שעכ"פ  ומסיק   ,18 עמ'  תש"ו  גיליון  ב'התקשרות' 

להחמיר בליל טבילה אחר חצות.
חיים  'דרכי  בס'  כדמשמע  דלא  שזה  ומציין  הנ"ל.  לקוטי-שיחות  .84

ושלום' סי' תתכ"ה. אג"ק חי"ג עמ' קכ. חי"ד הנ"ל.
אין  ת"ו  שבארה"ק  "לשמועתו  דורנו:  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  במכתב   .85
נוהגין בזה כלל (ובטח שמע זה מבר-סמכא ביותר [ז"א שהרבי מפקפק 
בזה]) - אם נכונה השמועה, אולי אפשר לומר הטעם, שכיוון שפשטה 

יום רביעי
כ"ז בכסלו – ג' דחנוכה

הדלקת נר שלישי (יום שלישי בערב)

בשנת  השני  ממאסרו  לחירות  הזקן  אדמו"ר  יצא  בו 
למנהגנו:  התורה  קריאת  כדאתמול.  שחרית:  תקס"א86. 
כהן – "ביום השלישי... מלאה קטורת", לוי – "פר אחד... 

בן חלון", ישראל – "ביום הרביעי...".

יום חמישי
כ"ח בכסלו – ד' דחנוכה

הדלקת נר רביעי (יום רביעי בערב)

הוספה  בערב,  מחר  או  הערב,  לתת  מציע  הרבי   *
מיוחדת ב'דמי חנוכה'87.

שם (מלבד תקופות קצרות, כידוע) ממשלת הישמעאלים, ותלוי בשר 
החשש  אין  ובמילא  שם.  לניטל  עניין  מלכתחילה  היה  לא  מעלה,  של 
שהרי  זכות,  ללמד  רק  בא  וכנראה  הנ"ל.  חי"ג  אג"ק   - חיות"  דלהוסיף 
ת"ו.  מירושלים  לשואל  זו  בהנהגה  פרטים  מורה  הנ"ל  חי"ד  באג"ק 
ובשיחת כ' כסלו ה'תשל"ז (הנחת הת' סל"ח, בלתי מוגה) נאמר: "תלוי 
ותימן  מרוקו  כמו  במקומות  ולכן  ע"ז.  של  עניין  זה  במקום  יש  אם 
למרות  [זאת  הנוצרים"  עם  קשורים  שאינם  כיוון  ב'ניטל',  נזהרו  לא 
שהנוצרים (הצרפתים) שלטו במרוקו בדורות האחרונים]. ולכן, בארה"ק 
להיזהר  שיש  ברור  גדול,  ברעש  נערכות  וחגאותיהם  ע"ז  הרבה  שיש 
בזה. ואכן בין אנ"ש בארה"ק כיום נפוץ ומקובל להיזהר בזה בפשיטות. 
וראה קובץ 'מוריה' גיליון קסא ובלוח 'דבר בעתו' ביום זה, בעניין מנהגי 

ישראל בליל ניטל בכלל, ובארה"ק בפרט.
86. החופשה השניה בשנת תקס"א היתה נצחון תורת החסידות ודרכי 
(בשנת  הראשונה  בפעם  שהיה  מכמו  עז  ויתר  שאת  ביתר  החסידות 
וההלשנה  הזקן,  אדמו"ר  על  בעיקרה  ההלשנה  היתה  שאז   – תקנ"ט) 
ספר־המנהגים   - החסידות  תורת  על  בעיקרה  היתה  תקס"א  בשנת 
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 
מהוריי"צ,  אדמו"ר  (רשימת  בפטרבורג   – זמני  באופן   – דירתו  יקבע 
'ספר התולדות – אדמו"ר הזקן' ח"ג עמ' 746). ובספר־השיחות תורת־
שלום עמ' 84 איתא שיצא בנר החמישי. והשיב כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו: 
"ויש לומר, דבשניהם היו ענייני גאולה (גם כפשוטם)" – הובא בלקוטי־

שיחות כרך כה עמ' 399 הערה 44.
ואף בגאולתו הראשונה, י"ט כסלו תקנ"ט, היתה שלימות הגאולה (בנוגע 
חזר  דחנוכה  ג'  ביום  שהרי  חנוכה –  בימי  לבוריו'  ש'חזר  באופן  אלינו) 
מפטרבורג לוויטבסק, כדאיתא בלקוטי־דיבורים עמ' 23 ('התוועדויות' 

תשמ"ז ח"ב עמ' 95 ועמ' 101).
עמ' 194 ח"א  תש"נ  וסה"ש  עמ' 163,  ח"א  תשמ"ח  ספר־השיחות    .87
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«
ב-12 לערך יצא הרבי לגן עדן התחתון, ונתן סידור לחתן 
בצירוף מטבע לצדקה. נכנס שוב לחדרו, וב-12:30 יצא 

לחלוקת הדולרים, שנסתיימה ב-14:15 לערך.
ה'סאטעלייט',   – הענק  הלווייני  השידור  התקיים  בערב 
בו השתתפו רבבות יהודים מכל רחבי תבל, שזכו לראות 
במשרדו  כאשר  הקודש,  שיחות  את  ולשמוע  הרבי  את 
של המזכיר הרחי״ק שי' הוקם 'אולפן השידורים', דרכו 
קוצר  (מפאת  כולו  לעולם  הלווייני  השידור  הועבר 

היריעה לא הובאו בזה פרטי השידור הייחודי).
יום שני כ"ה כסלו, יום א' דחנוכה

אנשים  שכוללת  אורחים  קבוצת  ל-770  הגיעה  הבוקר 
הבלתי  בארגונו  הוא  הביקור  הארץ.  רחבי  מכל  רבים 

נלאה של הרב אהרן אליעזר צייטלין.
והרבי  ניסיך',  'על  שרו  לשחרית.  הרבי  נכנס  ב-10:07 
הסתובב לעבר הקהל כרגיל. באותו רגע נשמעה ברכת 

'שהחיינו' בחלל הזאל מפי האורחים הרבים.
״כשיהיו   - מנחה  זמן  על  הגבאי  הכריז  התפילה  לאחר 
נוסעים  הרבי  בירך  בצאתו,  ניסיך'.  'על  ניגנו  מוכנים״. 
בסמוך  למטה,  טובות״.  ״בשורות  והוסיף:  כרגיל, 
"בון  וברכם  לצרפת,  נוסעים  קבוצת  עמדה  למעלית, 

ווייאז', בון מזל" [=נסיעה טובה ומזל טוב].
שהמתין  לחתן  הסידור  את  נתן  למקווה  צאתו  טרם 
יצא  למקווה  ובירכו.  לצדקה,  מטבעות  וכן  אביו,  עם 
המזכיר  עם  דיבר  מהמקווה  כשחזר  לערך.  ב-11:30 

הריב"ק שי' בצאתו מן המכונית.
בשעה 14:30 לערך (מוקדם מהרגיל) יצא הרבי לנסיעה 

לאהל.
'ניקל'.  מטבע  לו  ונתן  בירכו  והרבי  נוסע,  שם  עמד 
הרבי:  לו  ואמר  נישואין,  יום  מציין  שהיום  אמר  הנוסע 
"בשעה טובה ומוצלחת". נתן למזכירים צדקה. ב-17:30

חזר הרבי מהאהל עם הרמב״ם בידו, כרגיל.
בברכות הביט תחילה לעבר המבֵרך, ואח״כ על הקהל. 

בעת הניגון הביט על הקהל וניגן חרש עמהם. 
על קטע הניגון 'על ניסיך' חזרו שמונה פעמים.

מנה  מעשה  ובשעת  המנורה,  על  הביט  רק  הרבי 
ופתח  לסטנדר  חזרה  הסתובב  אחר,  ידו.  באצבעות 
באמירת 'עלינו'. בגמר התפילה הביט שוב על המנורה, 

ובדרכו עודד את השירה.
עשרות מאנ״ש והתמימים יצאו הלילה ל'מבצע חנוכה' 
ברחבי העיר עם 'טנקים' או רכבים שעל גביהם חנוכיות, 
״עד  החושך  את  להאיר  החג,  במצוות  יהודים  לזכות 

דכליא ריגלא דתרמודאי״.

גאולת אדמו"ר הזקן ממאסרו השני

השני  ממאסרו  הזקן  אדמו"ר  כ"ק  גאולת  יום 
(מיום כ"ד בתשרי) בפטרבורג. 

(היום יום כ"ז כסלו)

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

זו,  בעיר  פרטי  בבית  להתגורר  עבר  הזקן  רבנו 
ועדת החסידים צהלה ושמחה. 

(בית רבי ע' לז. ימי חב"ד ע' 74)

חלוקת דמי חנוכה על-ידי הרבי 
לאנשים, נשים וטף

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

שעליו המילים: "חנוכה ה'תנש"א".

תקס"א

תנש"א

כ"ז 
כסלו
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/ יומן תשנ"ב
יום שלישי כ"ו כסלו

כשנכנס הרבי לתפילת שחרית הביט לעבר המנורה אך 
נוסעים  בירך  בצאתו  השירה.  את  לעודד  הסתובב  לא 
לצרפת  לנוסעות  חנוכה״.  פריילעכן  ״ַא  והוסיף  כרגיל, 
שעמדו ליד המעלית אמר הרבי כנ״ל והוסיף (באנלית) 

״הפי חנוכה״ (חנוכה שמח).
נהרו  וזקנות  זקנים  ומאות  הכינוס  החל   14:00 בשעה 
שסודרו  ספסלים  טורי  בכמה  והתיישבו  האולם  לתוך 
מנחה  לתפילת  זכו  בכינוס  הנוכחים  הזאל.  לאורך 
והדלקת המנורה במחיצת הרבי, כשלאחריה פתח הרבי 

בשיחה מיוחדת.
כך  על  דיבר  ובה  רבה,  בהתרגשות  נאמרה  השיחה 
גם  היא  הגאולה  ולכן  בגלות,  נמצא  עצמו  שהקב״ה 

גאולה של הקב״ה עצמו! 
באמצע השיחה הוסיף, שתיכף מגיעה הידיעה המשמחת 
על ביאת משיח צדקנו, ולא רק שהוא ״נמצא כבר בדרך... 
נפתחת  ומיד  שתיכף  אלא  זה,  לביהכנ״ס  מאד  וקרוב 

הדלת של ביהכנ״ס זה, ומשיח צדקנו נכנס בעדה!...״.
ירד  הרבי  המטבעות.  הגיעו  לא  עדיין  השיחה  בגמר 
מהבימה, ובהגיעו לשולחן הדולרים אמר שמכיוון שאין 
לדמי  א'  ואחת,  אחד  לכל  שטרות   2 יחלקו  מטבעות 
חנוכה וא' לצדקה. לאחר-מכן נתן חבילת שטרות להר' 
עבור  ולמדריכות  למדריכים  צייטלין,  ולהר'  גערליצקי 

הזקנים והזקנות שי'.
״על  לנגן  בעצמו  בהתחילו  הרבי  יצא  הכינוס  בסיום 

ניסיך״, והמשיך לעודד את השירה לאורך כל הדרך.
תפילת מעריב התקיימה בגעה״ת בשעה 17:20.

 יום רביעי ז"ך כסלו
לתפילת שחרית נכנס הרבי ב-10:45. בחזרת הש״ץ שכח 
הש״ץ לומר על הניסים. הרבי הרים את אצבעו לסימן, 
המנורה  לעבר  הביט  התפילה  אחר  לאומרו.  חזר  ומיד 

ועודד את השירה.
צדקה  חילק  כן  ולפני   ,14:00 בשעה  נסע  למקווה 

לעומדים במקום.
ב-15:50 בערך יצא הרבי מחדרו לגן-עדן-התחתון. שם 
עשרים  ואיתם  חנין,  זלמן  ור'  זאייאנץ  לייבל  ר'  עמדו 
ושש ספרי תניא שהודפסו על ידם ברוסיה, וכעת מסרו 

אותם לרבי. 
הרבי דיבר עמם דקות אחדות, ובין הדברים אמר: ״דער 
פריילַאך״  זיין  מען  דַארף  חנוכה  ַאז  פסק׳נט  רמב״ם 

(הרמב״ם פוסק שבחנוכה צריכים להיות בשמחה). 

'חנוכה-געלט',  גרעסטע  די  איז  ״דָאס  והדגיש,  חזר  כן 
נעלים  הכי  ה'דמי-חנוכה'  קריגן״ (זהו  קען  איד  ַא  ווָאס 
אחד  כשבידו  לאהל  יצא  כך  אחר  לקבל).  יכול  שיהודי 
מדפוסי התניא - תניא קטן בצבע תכלת (שע״פ השמועה 
קנינו  כידוע,  שהוא,  בליובאוויטש,  בבית-חב״ד  הודפס 
הפרטי של הרבי). נתן מטבע לצדקה לכמה שעמדו שם. 

את התניא הניח ע״י החלון.
מנחה  לתפילות  ונכנס  מהאהל,  הרבי  חזר  ב-18:45 
הסטנדר,  לצידי  הרבי  פנה  מעריב  בסיום  ומעריב. 
הללו'  'הנרות  שירת  בעת  היום.  כך   - אתמול  וכהסדר 
הביט הרבי פעמים בסידור ופעמים אל הקהל. ניגנו את 
הרבי  מנה  מעשה  ובעת  ושוב,  שוב  ניסיך'  'על  הקטע 

באצבעותיו. 
הפעם פנה הרבי בפעם השביעית חזרה לסטנדר, והקהל 
להמשך  בידו  לעודד  הרבי  התחיל  מיד  אך  מלנגן,  חדל 

הניגון, עד לסיום הפעם השמינית.
גם הלילה, כבכל אחד מלילות חנוכה, התארגנו תלמידי 
עד  בשבת,  הרבי  הוראת  לפי  להתוועדות,  התמימים 

לשעה מאוחרת. 
יום חמישי, כ"ח כסלו

השעה  לפני  דקות  חמש  הרבי  נכנס  שחרית  לתפילת 
את  נתן  כו  ולפני  ב-14:00,  הרבי  יצא  למקווה   .10:00
ועוד,  למזכירים  לצדקה  חילק  בחוץ  לחתן.  הסידור 

ולנוסעים דוברי צרפתית בירך 'בון מזל' (מזל טוב).
צדקה.  שחילק  לאחר   ,16:00 השעה  לפני  לאהל  יצא 
בידו הק' אחז את קונטרס חנוכה החדש, וכשנכנס לרכב 
הניחו על-יד החלון. הקונטרס יצא לאור הבוקר, ונושא 
את התאריך ״ערב חנוכה״. חזר ב-18:40 ונכנס לתפילות 

כרגיל.
בסיום התפילה פנה הרבי לצד הסטנדר, לחזות בהדלקת 
המנורה. את הסידור פתח בדף 'הנרות הללו' (דף הקדיש 
נמצא שם כסימנייה). במילים 'הנרות הללו כו'' הביט אל 
ובסידור.  בקהל  חליפות  הביט  הניגון  ובמשך  המנורה, 
בפעם השמינית הסתובב חזרה ל'עמוד' תוך כדי עידוד 

בידו הק' מספר פעמים.
בקדיש בתרא סימן לחלוקת שטרות, וחילק שני שטרות 
לכל אחד ואחת. בחלוקה ניכר היה על הרבי מאור פנים 
להרבי  אמרו  כמה  מהעוברים.  לרבים  וחייך  מיוחד, 
באמצע  הצלחה.  בשנת  ברכם  והרבי  הולדתם,  יום  על 
ניסיך״.  ״על  השירה  את  פעמים  כמה  עודד  החלוקה 
הזאל,  את  ויצא  בסידורו  שטרות  שני  הניח  בסופה, 

כשהוא מעודד את השירה בחזקה.
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אמר "ה'" - אינו חוזר65.
הברכה,  סיום  של  קודם "ה'"  נזכר  אם  המזון,  בברכת 
אינו   – "ה'"  אמר  כבר  ואם  הניסים',  'ועל  ומתחיל  חוזר 
יאמר:  יזכנו"66,  הוא  "הרחמן  לפני  כשיגיע  אך  חוזר, 
לאבותינו  שעשה  כמו  ניסים  לנו  יעשה  הוא  "הרחמן 

בימים ההם בזמן הזה, בימי..."67.
בבית־ חנוכה  נר  להדליק  נוהגים  שחרית:  תפילת 
הכנסת (מקומו כבליל אמש) בלי ברכה, לפחות עד אחר 

התפילה68. גם כעת מדליקים על־ידי שמש69.
מאמירת  חוץ  התיבה,  לפני  הָאֵבל  יורד  בחנוכה 
מדליקים  בבית־הכנס ת,  שמתפללים  זמן  [בכל  הלל70. 
לעמוד,  הָאֵבל  חוזר  הלל  לאחר  הש"ץ71].  בעמוד  נרות 
'ועל הניסים'  לאמירת חצי קדיש72. אין לדלג לכתחילה 

כדי להספיק לענות 'קדושה' ו'מודים'30.
חצי  החנוכה),  ימי  שלם (כל  הלל  הש"ץ:  חזרת  אחרי 
קדיש. שלושה עולים לתורה (בפרשת נשא, במדבר ז,א־
יז): כהן – "ויהי ביום כלות משה... לחנוכת המזבח"; לוי 

ס"ק ב כתבו שכל־שכן שמי ששכח  וא"ר שם 65.  ובט"ז סי' תרפ"ב ס"ק ג
בתפילה יאמר קודם יהיו לרצון האחרון "יהי רצון מלפניך שתעשה לנו 
בימי  הזה.  בזמן  ההם  בימים  לאבותינו  שעשית  כמו  ונפלאות  ניסים 

מתתיהו...".
66.  סידור יעב"ץ (בהוצאת אשכול ח"א עמ' תסה), שלחן שלמה וערוך 
וכ"כ  הבאה),  שבהערה  וכו'  אפרים  ביד  (וכ"מ  ס"ג  תרפ"ב  סי'  השלחן 
וסיים  העולם'.  כ'מנהג  יח  ס"ק  השלחן  בבדי  מז  סי'  השלחן  בקצות 
הוא  ששם  משמע  אמן',  'ונאמר  תחילה  שאומרים  הנוסח  "ומסידור 
סיום ברכת הרחמן". וכוונתו כנראה לשלול את המובא בלוח א"י בשם 
סיום  הוא  שם  שלדעתו  יחסרנו'  'אל  אחר  מיד  זאת  לומר  האדר"ת 
משא"כ  ח),  הע'  עה  פרק  פורים  הל'  בנטעי־גבריאל  גם  (הובא  הברכה 
(כמ"ש  אמן'  ב'ונאמר  הוא  הברכה  סיום  אמן,  שם  עונים  שאין  לדידן 
באג"ק ח"ז עמ' רכח [אבל שם כתב רק שסומכים על אמן זו, ולא דקאי

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

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

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.

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

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

– עד "מלאה קטורת"; ישראל – עד "נחשון בן עמינדב". 
הגבהה  קדיש.  חצי  ואומרים  ספר־התורה  את  מכסים 
קדיש  לציון,  ובא  אשרי,  כסדר:  וממשיכים  וגלילה. 

תתקבל, בית יעקב73 וכו' עד סיום 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 
מברכים  אין  הנרות  בהדלקת  יום75.  בכל  הפתילות 
'שהחיינו' (אלא אם־כן זו ההדלקה הראשונה שלו השנה). 
מדליק תחילה את הנר החדש, משמאל לנר שהיה אמש, 
וממשיך משמאל לימין (וכן בכל הלילות). אחר הדלקת 

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

ימי החנוכה, קורא השלישי את היום הבא77.

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

לוח כולל־חב"ד.
בקונטרס  הטעם.  עיי"ש   ,303 עמ'  ח"א  תשט"ז  (טו)  'התוועדויות'    .75
'ברוך שעשה ניסים' חנוכה תשי"א, שבו נדפסו מנהגי חנוכה לראשונה, 
חוששין  דאין  וי"א  חדשות.  יום  בכל  יהיו  שהפתילות  "נהגו  הרבי:  כתב 
לזה, ואדרבה הישנות נוחין יותר לדלוק. ולע"ע, לא יכולתי לברר מנהג 
שבס'  ולפלא  הספק]".  יוכרע  מנהגו,  יתברר  שאם  [משמע  בזה  רבינו 
ידוע  [ולא  שינוי  ללא  משם  נעתק  תשכ"ו,  בשנת  שנדפס  המנהגים, 
שיחה.  באותה  האמור  למרות  כלל],  הנ"ל  השיחה  את  אז  שהכניסו 
חדשות  האחרונות) להדליק בפתילות  בשנים  נהג  (עכ"פ  שהרבי  ומה 
אחד  או  הרבנית  החנוכייה  את  הכינה  תשמ"ח  שנת  עד  הנה  יום,  בכל 
אם  ידוע  ולא  שיחי',  גאנזבורג  שד"ב  הר"ר  ואח"כ –  בבית,  מהמשב"ק 

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

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

תרפ"ד ס"א, ושו"ת הצמח־צדק או"ח סי' סח).



תחילה לערוך מסיבה כללית לכל הסוגים, בהשתתפות 
המשפיע, הרב וכיו"ב, ואחר־כך מסיבה פרטית לכל סוג 
בנפרד, במירב המקומות, כדי שיוכלו הכול להשתתף. 

וכן בקשר לילדים46.

דמי חנוכה47
לילדים  מעות־חנוכה  לתת  להשתדל  הורה  הרבי 
[בנים ובנות48, הן קטנים והן גדו לים49. וכן היה אדמו"ר 
וגם  הנישואין,  אחרי  גם  לבנותיו,  נותן  נ"ע  מהוריי"צ 
לחתניו50] על־כל־פנים פעמיים במשך ימי חנוכה, ומה 
טוב – מצד התגברות חושך הגלות, כולל ובמיוחד בנוגע 
באור  ולהרבות  להוסיף   – החינוך  מצב  להידרדרות 
מבשבת  חוץ  יום,  בכל  גם  חנוכה  דמי  ולתת  וקדושה, 
 – מיוחדת  והוספה  כו')  גזירה   – המותר  בדבר  לא  (גם 
כפליים, או ג' פעמים ככה – בליל הרביעי או החמישי51.
הנשואים – יבקשו האיש מהאישה, והאישה מהאיש, 
וכיוצא בזה בנוגע לזקנים וזקנות, לסייע להם כ"מעות 
קיימו  שלא  אלה  חב"ד'52.  'בית  מביתם  לעשות  חנוכה" 
הסמוכים  בימים  להשלים  ישתדלו  בשלמות,  זה  מנהג 

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

זה גופא יסייע שיתקרבו בהקדם53.

חינוך

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

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

עמ' 63).
48.  סה"ש תש"נ ח"א עמ' 210.

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

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

(בלתי מוגה) בסופה.
51.  לקיים מנהג כ"ק אדמו"ר מהורש"ב, המובא בהיום־יום, כח כסלו 
'שערי   .194 עמ'  ח"א  תש"נ  וסה"ש   ,163 עמ'  ח"א  תשמ"ח  סה"ש   –

הלכה ומנהג' שם.
52.  'התוועדויות' תשמ"ז ח"ב עמ' 132.

53.  אג"ק כרך כא עמ' קצה, וראה קובץ 'היכל מנחם' ח"ב עמ' קצג.

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: 
עורכים 'הצגות' הקשורות עם סיפור פרשת ימי חנוכה, 
בקשר  ובפרט   – [כמובן  וכו'  ל'חשמונאים'  מתחפשים 
לבנות – הכול באופן של צניעות ועל־פי הוראת חכם], 
לילדי־ כנסים  לארגון  ביותר  מסוגלים  החנוכה  ימי  וכן 

ישראל – צבאות ה'56.

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

של כל חודש כסלו59, ובפרט ב'זאת 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
זמן  בכל  התיבה62.  לפני  האבל  יורד  בחנוכה 
בעמוד  נרות  מדליקים  בבית־הכנסת,  שמתפללים 
להכריז  כדי שמונה־עשרה  לפני  מפסיקים  אין  הש"ץ63. 
מי ששכח לאומרה, אם נזכר קודם "ה'"  'ועל הניסים'64.
של סיום הברכה, חוזר ומתחיל 'ועל הניסים', ואם כבר 

54.  גם בבית רבותינו נשיאינו – 'התוועדויות' תשמ"ז ח"ב עמ' 185.
55.  ראה בני־יששכר מאמרי חודש כסלו־טבת מאמר ב' (מו,ב). סה"ש 

תשמ"ח ח"א עמ' 360 הערה 32.
56.  'התוועדויות' 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.  'התוועדויות' תשמ"ו חלק ב' עמ' 204 ועמ' 215.
60.  לקו"ש ח"ה עמ' 444.

61.  'התוועדויות' תשמ"ה ח"א עמ' 652, ח"ב עמ' 1169, ח"ג עמ' 1537
ועוד.

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

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

ומטר'.
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"מבצע חנוכה"
בשנים האחרונות הציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו כמה פעולות1 שמטרתן לחזק את קיום מצוות ומנהגי חנוכה. 
ועניין מיוחד לזה בארה"ק ת"ו, שבתור 'פלטרין של מלך' זקוקה לאור במיוחד, ולביטול החושך, שישפיע גם "על 

פתח ביתו (=ארה"ק) מבחוץ" להגנה ושמירה עליה ועל תושביה2.
א) לפעול [וגם הנשים יפעלו בזה, ואדרבה – במיוחד, הן במבצע חנוכה כפשוטו והן בתוכן הפנימי להאיר 
דמהדרין  באופן  גם  הצניעות,  בתכלית  להיות  צריכה  בזה  שהפעולה  אלא  אור',  ותורה  מצווה  ב'נר  מקום  בכל 
במתנה4].  מנורת־חנוכה  להם  לתת  [ואף  יהודי  בית  בכל  חנוכה  נר  להדלקת  פשוט3]  וגם  כמובן  המהדרין,  מן 
ובמקומות שאין האנשים מדליקים – ישתדלו לכל־הפחות שאשה (או ילדה) תדליק נר חנוכה (אף־על־פי שמכמה 

טעמים עדיף שידליק איש ולא אשה)5.
ב) כל הגברים, ובכללם גם ילדים רכים, ידליקו חנוכייה לעצמם.

ג) לאסוף את ילדי ישראל – גם אלו שלא למדו מעולם בבית־ספר יהודי – לספר להם את סיפור נס החנוכה, 
הנמצאים  ליהודים  בקשר  כמו־כן  חנוכייה.  להדליק  להם  ולאפשר  וכדומה),  בסופגניות  גם  אותם (רצוי  לשמח 
לעת־עתה בבתי־רפואה או בבתי־כלא, והנמצאים בכוחות הצבא והמשטרה – בכל אתר ואתר6 להשתדל שבכל 
מוצב צה"ל תהיה לפחות מנורת־חנוכה אחת, ושבכל יום ידליק בה חייל אחר. וכן לומר להם דברי תורה עם 
חלוקת דמי חנוכה, ועדיף שגם החיילים עצמם יאמרו דברי תורה ויחלקו דמי חנוכה, ושתהיה להם קופת צדקה 

על השולחן או על הכותל4.
ד) להשפיע על החברים והשכנים היהודים להדליק נרות חנוכה.
ה) להשתדל שכל ילדי־ישראל, בנים ובנות, יקבלו מעות חנוכה.

ו) מה טוב אשר גם הילדים יתנו מעות חנוכה לחבריהם, והילדות לחברותיהן.
ז) לעורר את הילדים לתת צדקה במשך ימי החנוכה חוץ משבת־קודש, ותמורת זאת יתנו בערב שבת כפליים 

– גם עבור יום השבת.
ח) לעורר אותם להוסיף בלימוד בכל יום מימי החנוכה מענייני חנוכה אשר בתורה – לכבוד ימי החנוכה.

עיר  בכל  ניסא'.  ד'פרסומי  העניין  להדגיש  כדי  ופומביים,  ציבוריים  במקומות  בזמנו  חנוכה  נר  להדליק7  ט) 

1. רוכזו ב'שבח המועדים' (תשנ"ג) עמ' 98, ונוספו עליהם חלק מס"ג וסעיפים ט־י. אגב, בשנת תשל"ד היתה הוראה שגם ילדים בגיל רך ידליקו 
נרות חנוכה (ואף הבנות – כהוראת שעה). וראה ב'לוח השבוע' בגיליון זה, הערה 31.

2. שיחת ש"פ וישב תשל"ח סכ"ה (הנחת הת' בלתי מוגה, שיחות־קודש במהדורה הישנה תשל"ח ח"א עמ' 303).
3. שיחת מוצש"ק חנוכה תש"מ סכ"ד־כה, ועוד.

4. שיחת ש"פ וישב תשל"ד ס"ה (הנחת הת' בלתי מוגה – שיחות־קודש תשל"ד ח"א עמ' 196).
5. סה"ש תשמ"ז ח"א עמ' 172. וראה גם שיחות־קודש תשל"ד עמ' 237.

6. 'התוועדויות' תשמ"ט ח"ב עמ' 23.
7. סה"ש תשמ"ז ח"א עמ' 190.

הלכה למעשה, מדליקין על־ידי יהודי שכבר הגיע למצוות ובברכה, אף שאין זה 'בית הכנסת' שנפסק בשו"ע לברך על ההדלקה בו. וכפי שנהגו 
בפומבי שנה אחר שנה בהדלקה העולמית ששודרה בסיוע לוויין [ראה סה"ש תשנ"ב ח"א עמ' 189] החל משנת תש"נ במקביל גם בלונדון 

ובפריז וכו' (שם הדליקו בכיכר העיר) בהוראתו ובהשתתפותו הפעילה של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו.
(ראה  ס"ז  תרע"א  סי'  בשו"ע  וכ"ה  בלבד,  ניסא  פרסומי  משום  בבית־הכנסת,  להדלקה  והריב"ש  הריטב"א  טעם  לפי  הדבר  מתאים  ולכאורה 
אנציקלופדיה־תלמודית ערך 'חנוכה', כרך טז עמ' רסז), וכמ"ש בשו"ת יביע אומר (ח"ז חאו"ח סי' נז אות ו) ועוד, שאף המברכים במסיבות 
כנהוג בארה"ק, יש להם על מה שיסמוכו (ולהעיר שגם המחמירין בדין ספק ברכות להקל א"א זאת במקום מנהג). וראה מש"כ בזה בארוכה 

בקובץ 'הערות וביאורים' גיליון תתצ"ז עמ' 52.

הזמןגרמא
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ועיירה, כפר ומושב, במקום הציבורי והמרכזי ביותר. ואם יש אפשרות להדליק גם במקומות נוספים – מה טוב. 
אחד  כל  של  בביתו  חנוכה  נר  להדליק  ולעוררם  זו8,  בהדלקה  ידי־חובתם  יוצאים  שאינם  לנאספים  להודיע  יש 
עושי  לפרסם  ומצווה  בהן.  שנצטוו  בני־נח  מצוות  דבר  על  לעוררם  יש  לא־יהודים,  במקום  כשנאספים  ואחד. 

מצווה, כולל על־ידי פירסום התמונות וכו'.
י) בדומה להדלקת שחרית בבתי־הכנסת – להדליק ללא ברכה גם ביום זאת חנוכה, וכל שכן בשאר הימים, 

בכינוסים ואסיפות במעמד עשרה מישראל, ובמיוחד ילדים רבים, עם סיפור פרסום הנס9.

[ב'כפר חב"ד' גיליון 740 עמ' 76 מובא, שהחנוכייה הגדולה שבשדרה החמישית במנהטן גובהה 9.75 מ' – למעלה מעשרים אמה – ושצורתה 
וגם גודלה נעשו באישור הרבי, עיי"ש. ומתברר שמסרו לפירסום מידה של "מסגרת" כמנהג האדריכלים, אך בפועל, תחתית השלהבת נמצאת 

עדיין בתוך עשרים אמה].
כשראש־העיר וכדומה אינו־יהודי, מכבדים אותו בהדלקת ה'שמש'.

פעילי המבצע הורגלו להדליק לא רק במרכזי קניות אלא גם בכל חנות בפ"ע ע"י הקופות. וצ"ע אם גם לזה כיוון הרבי בהוראותיו בנדון, ועל 
סמך מה נהגו בזה. ולע"ע יש להציע להדליק רק באופנים דלהלן:

א. באם ידליק אחד מהעובדים, שאוכל שם בקביעות ואינו מדליק בביתו (עיין כה"ח תערב,עו ושעה"צ שם ס"ק נב, ועצ"ע).
ב. ידליק בעה"ב בחנות, ויצוה שאחד מב"ב ידליק בביתו (ראה משנ"ב תרע"ה, ט מס' עולת שמואל, ובשע"ת ס"ק יד וכה"ח ס"ק צ).

ג. באם ישנם שם עשרה מישראל בשעת ההדלקה, ויכוון בפירוש שלא לצאת בזה י"ח ההדלקה בביתו (ראה שו"ת דברי ישראל (וועלץ) או"ח 
סי' רי, ושם הביא מהחת"ם סופר בשו"ת או"ח סי' טו"ב). – תודה להרב ישראל יצחק ש. הלפרין, חבר כולל אור יעקב, רחובות.

8. סה"ש תשמ"ז ח"א עמ' 172. וגם מזה מוכח להדליק בברכה, כנ"ל בהערה הקודמת. והרב ישראל־יוסף שי' הכהן הענדל, רב קהילת חב"ד 
מגדל־העמק, הביא ראיה מהמפורש בשיחת מוצאי זאת־חנוכה תשל"ד ס"ג (מוקלטת, בלתי מוגה), שהרבי ביקש שיארגנו כינוסי ילדים בימי 
חנוכה גם בשעות היום שאין חייבים להדליק אז, ואעפ"כ ידליקו נרות בלי ברכה, כי ברכה אפשר לברך רק כאשר הכינוס הוא בשעות שיש חיוב 

להדליק, עיי"ש (הערות וביאורים גיליון תתק"ב עמ' 97), ואילו היה זה כדי ללמדם לברך, הרי אין הבדל מתי עושים זאת.
9. שיחת מוצאי זאת חנוכה תשל"ד ס"ג.
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ממזרח  מונחים  הנרות  אם  מדייקים  ואין  החדר,  פתח 
למערב או מצפון לדרום29.

חדרם  בפתח  נר־חנוכה  ידליקו  שהילדים  ונ כון  כדאי 
מאפשרים  הבטיחות  וכללי  המקום  תנאי  [אם  הפרטי 
שלהם  'מקדש־מעט'  חינוך  מעין  גם  בזה  ויש  זאת], 
בחנוכה30. הנרות יעמדו בשורה ישרה ולא בעיגול. כמו־
כן לא יהיה נר יוצא ונר נכנס, ולא אחד גבוה ואחד נמוך 
להיות  חייב  השלהבת).  גובה  הוא  זה  לעניין  (הקובע 
לזו  זו  השלהבות  יתקרבו  שלא  כדי  לנר,  נר  בין  הפסק 
של  החנוכיות  את  להרחיק  יש  כמו־כן  כמדורה.  וייראו 
בני הבית זו מזו, כדי שיהיה היכר לכל אחת מהן לחוד31.
ומשאירים  במקומה,  מונחת  כשהחנוכייה  מדליקים 

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. 
משמאל   – הנוסף  מהנר  יום  בכל  ומדליקים  ומוסיפים 
לימין. אמירת 'הנרות הללו' – לאחר גמר כל ההדלקה30. 
שידלקו  מדייקים  שעה35.  כחצי  לנרות  סמוך  מתעכבים 

הנרות חמישים דקות לכל הפחות36. 
נר שכבה בתוך שיעור זמן דליקתו – חוזרים ומדליקים 
אותו, בלי ברכה30. אחר שיעור זה – רשאים לטלטל את 

החנוכייה גם אם הנרות עדיין דולקים30.
אחר שיעור זה – רשאים לעשות מלאכה37 שלא כנגד 

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

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

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.

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

כשמדליקים באיחור.
או  "עושות"  (ולא  מלאכה"  "עושים  בספר־המנהגים  מהלשון    .37
אינם  האנשים  גם  שיעור זה  משמע לכאורה שלפני  "הנשים עושות") 
אבל  תט.  עמ'  מהרי"ל  וס'  קכא  סי'  חסידים  ס'  עיין  מלאכה,  עושים 
ראה בהשלמה לשו"ע רבנו סי' עת"ר סו"ס ד שהבין שזו רק משמעות, 
וכשאר הפוסקים שהביאו זאת, גם הוא תלה זאת במנהג בפועל. וכיוון 
שלא ידוע שנזהרו בזה רבותינו ואנ"ש בעצמם (הרה"ח רי"ל שי' גרונר, 
לדייק  היותר  לכל  ניתן  לנשים),  רק  זאת  כתב  כולל־חב"ד  בלוח  וגם 
שהרבי לא שלל מנהג זה (לאלה הרוצים להחמיר על עצמם), אבל לא 

הנרות, וגם ביום הראשון והשמיני30.
גם  מיוחדת  הוספה  להיות  צריכה  החנוכה  בימי   *
יושב  היה  נ"ע  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  התורה.  בלימוד 
אחרי הדלקת נר חנוכה בסמיכות לנרות, ולומד תורה38.
* יש אומרים שיש לאכול בחנוכה מאכלי חלב וגבינה, 
זכר לנס שהיה על־ידי יהודית, בתו של יוחנן כהן גדול39.
* מנהג ישראל (תורה היא) לאכול מאכלים שעשויים 

בשמן, לזכר נס השמן40.

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

שעשהו "הוראה לרבים".
מהות המלאכה לא נתפרשה (מלבד איסור כיבוס ותפירה בכף־החיים 
שם ס"ק ט'), ומסתבר שלא לאסור לפחות מלאכת אוכל נפש וכל מה 

שמותר בחוה"מ, ע"ד האמור בשו"ע רבינו סו"ס רנא.
38.  'התוועדויות' תשמ"ב ח"ב עמ' 599 ועמ' 618. ובשיחת מוצאי זאת 
חנוכה תשל"ה ס"ט (מוגה, שיחות־קודש תשל"ה ח"א עמ' 284), שמיד 

לאחרי 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.
כדי  אגב,  בדרך  לא  צ"ל  שזה  הרבי,  וביאר  כסלו.  כח  היום־יום,    .41
ובסבר־פנים־ מקודם  ובהכנה  בהתלבשות  אלא  'לצאת־ידי־חובתו', 

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

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

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

תשמ"ח ח"א עמ' 165 הערה 105).
45.  שיחת ש"פ וישב תשל"ד ס"ה (הנחת הת' בלתי מוגה – שיחות־

קודש תשל"ד ח"א עמ' 196).
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הרגילים, לא באלו של שבת ויום־טוב12.
לבית  מחוץ  נמצא  האב  אם  ערב,  בכל  רבים:  לשאלת 
ויחזור בשעה שבני הבית ניעורים, ימתינו לו. אם רואה 
הילדים  מאחד  או  מאשתו  יבקש  ישנים,  כשהם  שיגיע 
אם  לעצמו  להדליק  רשאי  ובבואו  הבית,  עבור  להדליק 
כיוון שלא לצאת בהדלקתם. אם יודעים הילדים בבירור 
מצאת־ שעה  חצי  תוך  ומדליקים  מקפיד  אינו  שהאב 
הלילה,  כל  מדליק  הדליקו,  לא  אז.  ידליקו  הכוכבים, 
להקיצם  נכון  ישנים,  כולם  ואם  ניעורים.  בני־ביתו  אם 

ולברך13.
במצוות'14,  לפניו  התנאה   – ואנווהו  א־לי  'זה  "הציווי 
כולל בנוגע לחנוכה – מנורת חנוכה נאה15. בבית הרב לא 
היתה ההדלקה ברוב עם, ואדרבה16. בימינו מחנכים את 
הבנים להדליק נרות חנוכה מגיל רך ביותר17. הנהגת בית 
הרב שהנשים והבנות (בכל גיל) לא הדליקו נרות חנוכה, 

אלא יצאו בזה על־ידי אביהן, ואחר כך – בעליהן18.
ביתו  את  עוזב  היה  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  כאשר 
את  שתדליק  הרבנית  לזוגתו  מצווה  היה  חנוכה,  לפני 
שומעת  היתה  הברכות  שאת  (אף  בעצמה  החנוכייה 

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

13.  עד עלות־השחר, שו"ע ונו"כ סו"ס תער"ב. בלוח כולל־חב"ד כתב, 
שאם לא הקיצם – לא יברך. ובמשנה־ברורה שם כתב, שהנוהג להקל 

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

מן התורה.
אדמוה"ז,  סידור  ראה  כלי,  שא"צ  [אף   207 עמ'  ח"א  תש"נ  סה"ש    .15
ולקוטי־שיחות ח"ה עמ' 445]. וראה א"ר וברכ"י סי' תרע"ג ס"ג. ולהעיר 

שהרבי היה מדליק במנורה פשוטה דווקא.

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

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

'חנוכה', כרך טז עמ' רמח ו־רנב, ובהמצויין שם.

מאחד הגברים)19. מעמידים את החנוכייה על כיסא, מעל 
שלושה טפחים (24 ס"מ) – ואין מדייקים שיהיה למעלה 
משבעה טפחים או סמוך לשלושה טפחים20, אך לא מעל 
מן  למעלה22  קצת  ה'שמש'  ס"מ)21.   80) טפחים  עשרה 

הנרות23.
וטפחיים  טפח  המנורה  את  לטלטל  היה  וצריך  "קרה 
ואחר־כך  הנרות,  להדליק  שיוכל  כדי  לאדמו"ר  לקרבה 
בעצמו  בירך  זאת  ובכל  במקומה.  אותה  מעמידים  היו 
והדליק"24. אין מדליקים נר חנוכה מנר חנוכה אחר, אלא 

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

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

לביתו ולהדליק שם28.
מניחים את החנוכייה סמוך לעובי מזוזת־הפתח, בחלל 

19.  לקוטי־שיחות חלק ל' שם. ועיין במשנה־ברורה סי' תרע"ה ס"ק ט.
שהיודע  ובכ"מ),  ב,  ס"ק  ערב  סי'  (קו"א  אדמוה"ז  עפ"ד  צ"ע,  לכאורה 
לברך - לא יתן לאחר לברך עבורו. ואולי הו"ע פרטי שלה, שלא רצתה 

לברך במקום בעלה, וא"כ פרט זה אינו הוראה לאחרות.
20.  ספר־המנהגים.

ולעניין  השלהבת,  לפי  הגובה  נחשב   – אמה  ועשרים  טפחים  ג'  לעניין 
החנוכייה  בסיס  לפי  לא  אופן,  ובכל  הנרות,  בסיס לפי  טפחים -  עשרה 

(ראה שו"ת מנחת־יצחק ח"ו סי' סה אות ב' וש"נ).
21.  שו"ע סי' תרע"א ס"ו.

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

וי"א שכך נהגו רבותינו.
מהווה  טפח  טילטול  הרבי  שלדעת  ומשמע,  שם.  ספר־המנהגים    .24
הזזה (כי בשו"ת שצויינה שם לא הוגדר המרחק כלל!). וע' 'שערי הלכה 

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

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

המולד: יום חמישי, בשעה 8 בערב, 2 דקות ו-8 חלקים. 
קודש  השבת  ְּביום  טבת,  ”ראש-חודש  החודש:  מברכים 

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 
והלאה). מקומם גבוה, למעלה מעשרה טפחים2. מדליקים 
ל"פלג  אלא  לשקיעה  ממתינים  ואין  עלינו,  לפני  במנחה 
שרים  אחר־כך  ימין4.  מצד  להדליק  מתחילים  המנחה"3. 

'הנרות הללו' בניגון הידוע5.

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 ס"ק מא שנוהגים תמיד – גם בביהכ"נ – שהַשָמש הוא למעלה 
מן הנרות, ע"פ מהרי"ל שסמך זאת עה"פ "שרפים עומדים ממעל לו". וכן 
מובא מס' קב־הישר פרק צו, שהַשָמש הוא דוגמת כהן גדול בביהמ"ק. 
וראה מנהגים שונים בנטעי־גבריאל הל' חנוכה פ"כ ס"ב־ג וש"נ, והמובא 

להלן הע' 23.
סי'  ופר"ח  תער"ב  ר"ס  ב"ח  ראה  ואילך,  המנחה  מפלג  רק  מברכים    .3
תרע"ט. בשיחות־קודש תשכ"ג עמ' 401, ר"ד מנר ג' דחנוכה, נרשם: "כ"ק 
אד"ש דיבר עם הרש"ל [=הרה"ח ר' שמואל לוויטין ז"ל] על־דבר שבימי 
יהיה  בביהכ"נ  נרות  שהדלקת  בכדי   ,3:30 בשעה  מנחה  יתפללו  חנוכה 

בזמן פלג המנחה" (3:35 – 3:33 במרכז הארץ).
ואכן, ידוע ומפורסם שהרבי דייק מאוד שלא להדליק לפני פלג המנחה, 
וע"ע  רכח.  עמ'  י'  כרך  באג"ק  וכ"ה  וכו'.  כינוסים  שהיו  בימים  אפילו 
'התקשרות' גיליון עג עמ' 13, ודיוק המסופר  שם - ב'כפר חב"ד' גיליון 

740 עמ' 76.
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.
של  במניין  זאת  ניגנו  האחרונות  בשנים  נג.  ניגון  ח"א,  ספר־הניגונים    .5

הרבי בכל יום מימי החנוכה.

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

את בני־ביתו ידי חובתם6.
שתהיה  כדאי  חנוכה,  דנר  בהתעוררות  להוסיף  "כדי 
מנורה דלוקה בבית־הכנסת (שכולם מתכנסים שם) במשך 

כל המעת־לעת, אם אין חשש כלל שישחקו התינוקות"7.
מנורת  את  לצייר   – ליושנה  עטרה  להחזיר  "מהנכון 
המשכן והמקדש כשקניה באלכסון, כדעת רש"י והרמב"ם, 
לעשות  כדאי  החנוכיות8  שגם  לומר  מקום  יש  ועל־פי־זה 
היו  שקניה  המנורה  בגוף  לשנות  ולמה  באלכסון.  קניהן 

ביושר ולא כחצי עיגול"9.
* יש לזכור להדליק נר־חנוכה גם במקומות ציבוריים 
בברכה, כפי שהנהיג הרבי, ובימים הבאים יש לעשות זאת 

אחרי פלג המנחה10.

הדלקה בבית
בין מנחה למעריב, אחר התחלת השקיעה, מדליקים נר 
חנוכה. הנשואים – בחגירת אבנט11 אבל בכובע ובלבושים 

6.  רמ"א סי' תרע"א סוס"ז ושערי תשובה שם.
7.  סה"ש תש"נ ח"א עמ' 193 הערה 81, נדפס גם בשערי הל' ומנהג או"ח 
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.
גיליון  'התקשרות'  [וראה   44 והערה   169 עמ'  חכ"א  לקוטי־שיחות    .9
בעניין  לוותר  ניתן  שבלית־ברירה  לצא"ח  הרבי  שהורה   ,11 עמ'  ח"י 
בימי  עוד  ישראל  מגדולי  שכמה  כיוון  מטבעות),  (על  המנורה  צורת 
שמפורש  מרובעות  הלוחות  בציור  משא"כ  בזה,  עליו  חלקו  הרמב"ם 
בש"ס]. והמדובר כשעושים את החנוכייה קנים בדוגמת המנורה, ובפרט 
ואדרבה  דווקא,  זו  בצורה  לעשות  קפידא  אין  אבל  פומביות,  בהדלקות 
רבים מהחסידים בדורות שעברו נהגו להדליק בחנוכייה ללא קנים [עם 
דופן, ראה לקו"ש ח"ה עמ' 456, ואולי נובע הדבר ממה שהיו מדביקים 
ואף  אדמוה"ז],  בסידור  כמבואר  חנוכייה,  ללא  עצמו  בכותל  הנרות  את 
בס' ימי בראשית עמ' 50 נדפס צילום מכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ, שהדליק 
בחנוכה תש"י בחנוכייה כזאת. אף הרבי, כששהה לפעמים בספרייה (וי"א 
שכך נהג גם בביתו) הדליק בחנוכייה פשוטה, ללא קנים וללא דופן. והיו 
פעמים שהדליק בחנוכייה ללא דופן עם קנים מרובעים, והשמש באמצע 

בין הנרות.
10.  ראה להלן הערה 70.

11.  ספר־המנהגים. וכן הקפיד הרבי לנהוג כו"כ שנים.

לוח השבוע

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג


