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אור וחום ההתקשרות

ישנם כאלה שגם אם יעשו מה שאומרים להם, מכל מקום, צריכים תחילה ישוב הדעת להסביר 
הדברים לעצמו, לכלה, ולמחותנים מב' הצדדים, ואז יעשה מה שאומרים להם, אבל, האמת היא 

ש"בדרבנן" – בדברי הרבי – "עבדינן מעשה", שצריך להיות המעשה תיכף ומיד, ללא הקדמת ישוב 
הדעת.

...הוא אמנם יקיים מה שאומרים לו, אבל, תחילה צריך לקלוט את הדברים בעשר כוחות הנפש שלו, 
של הכלה, של המחותנים, ולאחרי שיחדרו הדברים בכל עשר כחות כפי שכלולים מעשר, מאה 

כחות, אזי ילך לטבול במקווה, וימתין עד שהרב חודקוב יתן לו להיכנס כדי לחזור ולשאול...
ההנהגה הדרושה היא – שכאשר הרבי אומר צריכים לקיים מיד, ללא הקדמת מחשבה וישוב הדעת.

ובסגנון האמור – לקיים את דברי הרבי מתוך ביטול, בחינת ַאין, ועל ידי זה יבוא עזרי.
(משיחת שבת פרשת וישב, תורת מנחם תשי"א חלק ב' עמוד 146)
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כבוד התורה

מענה לא' שכתב לרבי שיש לו עוגמת נפש מכך שלא קיבל 'דמי חנוכה' מהרבי:
מה שלמדו בתו"ת [= בתומכי תמימים], ומה ששמעתי שזהו תפקיד 

התמימים – הוא נרות להאיר, הפצת המעינות דדא"ח, ותומ"צ בכלל.
יזניח  ולא  משם,  יברח  שלא  פעמים כמה  ובקשתי  ב...,  בזה  עסק 
בארצות   =] בארצה"ב  להיות  ובלבד…  להיפך.  ועשה  שם.  מושפעיו 

הברית]. וע"ז [=ועל זה] אין לו עגמ"נ [=עגמת נפש].
בהיותו כאן – אמרתי וג"כ כמה פעמים שיסע לפעמים תכופות, וידבר 
וג"ז [=  וכו'.  חסידות  דבר]  ע"ד [=על  התעוררות  דברי  המקומות  בכל 

וגם זה] אינו עושה. וכשנוסע פעמים בשנה – ה"ז למס"נ [=הרי זה למסירות נפש] נחשב. ועוד קודם נסעו – מחשב 
היום שיחזור מנסיעתו, ומצפה לזה. וגם ע"ז [= על זה] אין לו כל עגמ"נ [= עוגמת נפש]. ובמה ליגט מען [= מונח] 

בעגמ"נ [= בעוגמת נפש] – אם יחטפו השיריים ואם יקבל השקל כסף! וע"ז רוצה שאסכים?

במה הוא מונח?הכתב והמכתב 

פרשת וישב | רוגז ושלווה 

שמה של הפרשה – "וישב" מורה על ישיבה בשלוה 
ובמנוחה, ואילו תוכנה של הפרשה הוא להפך "וישב – 
יוסף"  של  רוגזו  עליו  קפץ  בשלוה,  לישב  יעקב  ביקש 

(רש"י).
בשלוה,  ליישב  ביקש  שיעקב  מכיוון  בזה:  והעניין 
בהכרח לומר שבקשה זו נתקיימה בפועל, ומה שקפץ 
נעשה  על-ידי-זה  אדרבא,  הרי  יוסף,  של  רוגזו  עליו 

העניין ד"וישב" באופן הכי נעלה.
נשתלשלו  יוסף",  של  מ"רוגזו  כתוצאה   – ובפשטות 
הדברים שיעקב ירד למצרים בדרך של כבוד (תמורת 
של  בשלשלאות  לירד  אבינו  יעקב  היה  ש"ראוי  זה 

צווה  מצרים  מלך  שפרעה  עד  ב),  פט,  (שבת  ברזל" 
לקחת עגלות ממצרים כדי להביא את יעקב... עד כדי 
שחי  השנים  י"ז  היו  יעקב  של  שנותיו  שמבחר  כך... 

בארץ מצרים.
"רוגזו  עם  הקשורים  שהמאורעות  בלבד  זו  לא  לכן, 
כדי  אדרבה:  אלא  ל"וישב",  בסתירה  אינם  יוסף  של 
כלומר,  ובשלימותו,  לאמיתתו  ד"וישב"  לעניין  לבוא 
לא רק לפי-ערך הבנתו של יעקב, כי אם כפי שהקב"ה 
יודע ומבין מהי שלוה אמיתית – הייתה צריכה להיות 

ההקדמה דרוגז יוסף.

(משיחת פרשת וישב, תורת מנחם תשמ"ו חלק ב' עמ' 109)

ַא חסידישע פרשה

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
כ"ה בכסלו ה'תשפ"א – ג' בטבת ה'תשפ"א

 

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

מל"ת עה. עו. מ"ע כד. הל' שביתת יו"ט פרק ו.הלכות ביאת המקדש פרק ה-ז.כ"ה בכסלוו'
מל"ת סט. ע. עא.

פרק ח-ט. הלכות איסורי מזבח.. כ"ו בכסלוש"ק
מל"ת עד. מ"ע סא. פרק ז.בפרקים אלו. פרק א.

מל"ת צא. צב. צג.

מל"ת צד. צה. צו. צז. פרק ח.פרק ב-ד.כ"ז בכסלוא'
מ"ע פו.

הל' חמץ ומצה.. פרק ה-ז.כ"ח בכסלוב'
בפרקים אלו. פרק א.

מ"ע ס. מל"ת ק. צח. 
מ"ע סב. מל"ת צט.

הלכות מעשה הקרבנות.. בפרקים כ"ט בכסלוג'
מ"ע סג. מל"ת קמו. מ"ע פרק ב.אלו. פרק א-ג.

סד .

מל"ת קלט. קיב. מ"ע פרק ג.פרק ד-ו.א' בטבתד'
סה.

פרק ד.פרק ז-ט.ב' בטבתה'
מ"ע פט. מל"ת קמה. 

קמח [בהוצאת קאפח: 
קמט].

מ"ע סו. מל"ת קמז. מ"ע פרק ה.פרק י-יב.ג' בטבתו'
סז. מל"ת קב. קג. קלח. 30
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דברמלכות

4

להאיר את החושך בכל מצב
הדלקה בשעה מוקדמת כשרה רק בדיעבד, אך כאשר לא ניתן 
להדליק את הנרות "משתשקע החמה", מקדימים את ההדלקה 

ובלבד שיואר החושך • באם שמעת על יהודי הנמצא בבית עבודה 
זרה – בוודאי הנך יכול לעשות משהו בכדי להצילו! • הגָּברת האור 

במקום אחד, משפיעה ופועלת גם על מקומות נוספים • משיחת כ"ק 
אדמו"ר נשיא דורנו

א
כללות העבודה דחנוכה היא – להאיר גם בחוץ, 
ביתו  פתח  על  להניחה  "מצווה   – חנוכה  נר  שהרי 
 – ויהדות  תורה  ענייני  בכל  ודוגמתו  מבחוץ"1, 
יהודי  של  שהתעסקותו  אור"2,  ותורה  מצווה  "נר 
בעניינים אלו צריכה להיות לא רק בביתו, אלא על 

פתח ביתו, באופן שיאיר גם מבחוץ.
 – חנוכה  נר  הדלקת  בזמן  גם  מודגש  זה  ועניין 
מן  רגל  שתכלה  עד  החמה  משתשקע  "מצוותה 

השוק... כליא ריגלא דתרמודאי"1:
החמה",  "משתשקע  הוא  חנוכה  נר  הדלקת  זמן 
כלומר, כאשר בחוץ שורר חושך – הנה בזמן כזה 
נרות  ידי  על  שבחוץ  החושך  את  ומאיר  יהודי  בא 

חנוכה3.
"עד  שבחוץ  החושך  את  ומאיר  הולך  וכך 
דכליא  עד   – כמה  "ועד  השוק",  מן  רגל  שתכלה 
חנוכה  נר  שפעולת  היינו,  דתרמודאי",  ריגלא 
אותיות  ד"תרמודאי",  העניין  את  ולכלות  לבטל 
"מורדת"4, על שם שהם נמצאים במצב של מרידה 
בקדוש-ברוך-הוא, ועל זה באה הפעולה של נרות 

חנוכה – לפעול שיהיה "כליא ריגלא דתרמודאי".

1. שבת כא, ב.
2. משלי ו, כג. וראה פירוש רש"י ד"ה בנים – שבת כג, ד.

3. סידור שער החנוכה (ערה, ב-ג), ובכ"מ.
ערך  יעקב  קהילת  קיא.  פרק  ריש  ארבע  קריית  שער  המלך  עמק   .4

'תרמוד'. וראה ליקוטי שיחות חלק ה עמ' 448 בשולי הגיליון. וש"נ.

ב
[...] ישנה הוראה מיוחדת הנלמדת מהדלקת נר 

חנוכה בערב שבת:
חנוכה  נרות  להדליק  אפשר  אי  שבת  בערב 
כבר  שהרי  הימים),  (כבשאר  החמה"  "משתשקע 
הדלקתו  זמן  את  מקדימים  ולכן  השבת,  נכנסת 

מבעוד יום.
זמן הדלקת נר חנוכה הוא – "משתשקע החמה". 
אמנם, כאשר אין אפשרות להדליק לאחרי שקיעת 
א)  אפשרויות:  שתי  ישנם   – שבת)  (בערב  החמה 
נוהגים  שאכן  כפי  יום,  מבעוד  ולהדליק  להקדים 
בפועל, ב) שלא להדליק ביום זה, במכל שכן וקל 
התורה  מן  עשה  מצוות   – לולב  ממצוות  וחומר 
במקדש),  (גם  השבת  מפני  נדחית  שלפעמים   –
אחת  ועל  ושבעה",  שישה  וערבה  "לולב  כדתנן5 
מדברי  אלא  שאינה  חנוכה  לנר  בנוגע  וכמה  כמה 
סופרים, הרי בוודאי שהיו יכולים לדחותה לגמרי 

מפני השבת, שהרי "הם אמרו והם אמרו".
ולכאורה, מסתבר יותר לומר שאם אין אפשרות 
לדחותה  מוטב   – החמה"  "משתשקע  להדליק 

לגמרי מאשר להקדים את זמנה מבעוד יום.
ובהקדים:

הנס  לזכר  שנקבעו  אף  חנוכה,  נרות  הדלקת 
שהיה במנורה דבית המקדש – נקבע זמנה באופן 

5. סוכה ריש פרק ד.
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שונה מזמן הדלקת נרות המנורה בבית המקדש:
נרות בית המקדש – לא מבעי הטבתן (ולדעת 
בסמיכות  שהייתה  בבוקר,  הדלקתן)  הרמב"ם6 – 
לתמיד של שחר, בשעות הבוקר המוקדמות, אלא 

אפילו הדלקתן בין הערביים – הייתה מבעוד יום, 
בשמונה  נשחט  הערביים  בין  של  תמיד  שהרי 
שהדלקת  ומכיון  ומחצה7,  בתשע  וקרב  ומחצה 
המנורה הייתה מיד לאחרי הקרבת התמיד, היה 

זה מבעוד יום.
ועל אחת כמה וכמה בערב פסח, שאז הקדימו 
את שחיטת והקרבת התמיד שעה לפני כן, "נשחט 

בשבע ומחצה וקרב בשמונה ומחצה"8,
"מאחרין  השנה  שבכל  לכך  הסיבה  [שהרי 
אותו שתי שעות אחר תחילת זמן שחיטתו" היא 
בין  של  תמיד  אחר  קרבן  שוחטין  ש"לא  מפני   –
היו  שאז  פסח,  בערב  מה-שאין-כן  הערביים"9, 
את הפסח לאחרי קרבן התמיד  צריכים להקריב 
שחיטת  את  להקדים  הוצרכו  הערביים,  בין  של 
התמיד "כדי שיהיה להם פנאי לשחוט פסחיהם"],
בין  היה  שזמנה  הנרות,  שהדלקת  בוודאי  הרי 
שאומרים  (כפי  הפסח  והקרבת  התמיד  הקרבת 
ב"סדר קרבן פסח": "ושחטו... אחר שחיטת תמיד 
בין  של  הנרות  הטבת  ואחר  הערביים  בין  של 

הערביים"), הייתה בעוד היום גדול.
ואילו נרות חנוכה, מצוותן "משתשקע החמה" 
דווקא, ואין מקדימים10, ועד שאם הדליק מפלג 
המחנה יצא ידי חובה רק בדיעבד11, ומהטעמים 

6. הלכות תמידין ומוספין פרק ג הלכה יב.
7. פסחים ריש פרק ה. רמב"ם שם פרק א הלכה ג.

8. שם הלכה ה.
9. שם הלכה ג.

10. שולחן ערוך סימן תערב סעיף א.
11. ב"ח שם.

לזה12 – מכיון שנר חנוכה עיקרו "פירסומי ניסא", 
הרי  החמה,  שקיעת  לפני  מדליקים  כאשר  ולכן, 
זה באופן ד"שרגא בטיהרא מאי אהני"13, דליכא 

פרסומי ניסא.

 – המקדש  לנרות  חנוכה  נרות  שבין  החילוק 
ד"פרסומי  באופן  להיות  צריכים  חנוכה  שנרות 
ניסא", ולכן צריכים להדליקם משתשקע החמה, 
כ"שרגא  (ולא  הנר  אור  פעולת  נראית  שאז 
בטיהרא"), מה שאין כן נרות בית המקדש – אין 
המנורה  של  מקומה  שהרי  הפרסום,  עניין  בהם 

הוא בהיכל, שאין נכנסים שם אלא כוהנים.
על פי זה – צריך להבין:

מלכתחילה  נקבעו  חנוכה  שנרות  מכיוון 
"משתשקע החמה" דווקא, ולא מבעוד יום כנרות 
גם  שידליקו  תיקנו  מדוע  מובן:  אינו   – המקדש 
אינה  זו  הדלקה  כאשר  יום  מבעוד  שבת  בערב 
אלא באופן "דכיוון דאי אפשר כדיעבד דמי"14?!

ובמכל שכן וקל וחומר: אם נטילת לולב בחג 
הסוכות שחיובה מן התורה – נדחית מפני השבת, 
הרי בנוגע לנר חנוכה שאינו אלא תקנת חכמים, 
בוודאי יש לומר שלכתחילה לא תיקנו שידליקו 
שהרי   – בשבת)  מגילה  דרך  (על  שבת  בערב 
מהו הצורך לתקן לכתחילה שידליקו באופן של 

"דיעבד", ובאופן ד"שרגא בטיהרא מאי אהני"?!
ואין לומר שמכיון שכל שמונת ימי חנוכה הם 
נקודה אחת, אי אפשר לחלק ולומר שאחד מהם 
ידחה שאז חסר בכללות הנקודה דחנוכה – שהרי 
מלכתחילה  תיקנו  מדוע  ביאור,  צריך  גופא  הא 

שיהיו באופן של נקודה אחת.

טז)  (כרך  תלמודית  אנציקלופדיה   – בארוכה  וראה  שם.  ב"ח   .12
מערכת חנוכה ס"ח (ס"ע שה ואילך). וש"נ.

13. לשון חז"ל – שבת סג, א. חולין ס, ב.
14. ב"ח שם. וראה גם בית יוסף ומגן אברהם סימן תרעט.

וזהו החילוק שבין נרות חנוכה לנרות המקדש – שנרות חנוכה 
צריכים להיות באופן ד"פרסומי ניסא", ולכן צריכים להדליקם 
משתשקע החמה, שאז נראית פעולת אור הנר (ולא כ"שרגא 
בטיהרא"), מה שאין כן נרות בית המקדש – אין בהם עניין 

הפרסום, שהרי מקומה של המנורה הוא בהיכל

28



27 6

ג
נר  הדלקת  את  דוחים  אין  שבפועל  מכיון  אמנם, 
חנוכה דיום השבת, אלא מקדימים את זמנּה – למדים 
פתח  על  דלהאיר  העניין  וחשוב  נוגע  כמה  עד  מזה 
להדליק  אפשרות  אין  כאשר  גם  שכן,  מבחוץ,  ביתו 
נרות חנוכה בזמנם, מחפשים דרכים ואפשרויות כיצד 
לפעול את העניין של נר חנוכה (להאיר על פתח ביתו 
ההדלקה,  זמן  את  שמקדימים  זה  ידי  על   – מבחוץ) 
הזמן  עבור  גם  מספיק  שיהיה  כו',  בשמן  ומוסיפים 

שלאחרי שקיעת החמה.

דוגמא לדבר:
ידי  שעל  מכיון  תורה,  ללמוד  אסור  באב  בתשעה 
זה באים לידי שמחה, כמו שכתוב15 "פיקודי ה' ישרים 

משמחי לב".
מלימוד  יתבטל  שיהודי  ושלום  חס  ואף-על-פי-כן, 
דרכים  לחפש  עליו  אלא  באב,  בתשעה  תורה 
שלומד  זה  ידי  על   – תורה  ללמוד  שיוכל  ואפשרויות 

דברים המותרים ללמוד בתשעה באב.
ועל דרך זה בנוגע לנר חנוכה:

ביתו  פתח  על  להאיר  שתפקידו  יודע  יהודי  כאשר 
יכול  אינו  כאשר  הרי   – החמה  משתשקע  מבחוץ 
להדליק "משתשקע החמה", בערב שבת, עליו לחפש 
דרכים ואפשרויות שגם ביום זה יוכל להאיר על פתח 
ההדלקה  זמן  את  שמקדים  זה  ידי  על   – מבחוץ  ביתו 
דולק  הנר  יהיה  השבת  שבכניסת  כך  יום,  מבעוד 
כניסת  לאחרי  גם  החוץ  את  יאיר  ובמילא,  מקודם, 

השבת.

15. תהלים יט, ט. ס תענית ל, סע"א. טור ושולחן ערוך אורח חיים ריש סימן 
תקנד.

ד
את  שמקדימים  לזמן  בנוגע  שמצינו  כשם  והנה, 
זמן ההדלקה כדי לפעול גם במשך הזמן שלאחרי זה 
שבו אין אפשרות להדליק – כמו כן יש ללמוד הוראה 
בדוגמא כזו גם ביחס לעניין המקום (שהרי זמן ומקום 

קשורים זה בזה16), כדלקמן.
והעניין בזה:

פתח  על  להאיר  היא –  חנוכה  דנר  ההוראה  כללות 
ביתו מבחוץ, היינו, שיש לצאת אל ה"חוץ" כדי לפעול 

מצווה  ד"נר  באור  להאירו  שם,  שנמצא  יהודי  על 
ותורה אור".

אמנם, עדיין נשאלת השאלה:
יש מקומות שאסור ליהודי להיכנס לשם, ולדוגמא 
– דברי הגמרא17 שאסור ללכת ברחוב של עבודה זרה 
(וכיוצא בזה בנוגע לרחוב השני שמובא בהמשך דברי 

הגמרא).
ולכאורה, מה עושים עם יהודי שנקלע למקום כזה 
– כפי שרואים במוחש לדאבוננו, בימינו אלה, שישנם 
עבודה  עובדי  של  כתות  מיני  בכל  שנתפסו  יהודים 
זרה, רחמנא ליצלן – כיצד ניתן להציל יהודי כזה, בה 

בשעה שאסור להיכנס למקום שבו נמצא?!
ההדלקה  זמן  מהקדמת  ההוראה  באה  זה  על  הנה 
בערב שבת כדי לפעול על הזמן שבו אסור להדליק – 

ודוגמתו ביחס לעניין המקום:
הן אמת שאי אפשר להיכנס למקום שבו נמצא, אבל 
שאת  ביתר  להוסיף  וביכולתו  בכוחו  כן,  פי  על  אף 
וביתר עוז בכל ענייני "נר מצווה ותורה אור" במקומו 
ובתוקף  בריבוי  יהיה  שבמקומו  האור  וכאשר  הוא, 
בכל  זה  אור  יחדור  סוף  כל  סוף  הרי   – ביותר  גדול 

16. ראה שער הייחוד והאמונה פרק ז (פב, א). ליקוטי תורה ברכה צח, א.
17. עבודה זרה יז, א.

מכיון שהגיעה לאזניו שמועה שבפינה נידחת שבעולם ("הודו" 
וכיוצא בזה) נמצא יהודי שנתפס לאיזו כת של עבודה זרה – 
מוכח, שבכוחו וביכולתו לעשות משהו עבור הצלתו של יהודי 
הקדוש-ברוך-הוא של  בריאה  היא  עצמה  זו  שמועה  כי:  זה, 
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שאי  כזה  במקום  שנמצא  יהודי  אצל  גם  המקומות, 
אפשר להיכנס לשם!

ה
ליתר ביאור:

נידחת  שבפינה  שמועה  לאזניו  שהגיעה  מכיון 
שנתפס  יהודי  נמצא  בזה)  וכיוצא  ("הודו"  שבעולם 
לאיזו כת של עבודה זרה – מוכח, שבכוחו וביכולתו 
לעשות משהו עבור הצלתו של יהודי זה, כי: שמועה 
היינו,  הקדוש-ברוך-הוא,  של  בריאה  היא  עצמה  זו 
ומכיון  זה,  דבר  שישמע  ברא  הוא  ברוך  שהקדוש 
הקדוש-ברוך-הוא  שברא  מה  "כל  חז"ל18  שאמרו 
בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלה", "לא בראו אלא 
זה  יהודי  להציל  בכוחו  שיש  בהכרח  הרי  לכבודו"19, 

מרדת שחת.
ולכאורה, כיצד ייתכן הדבר כאשר אסור לו להיכנס 

לאותו מקום שבו נמצא יהודי זה?!
והמענה לזה – שכאשר יוסיף בענייני אור וקדושה 
במקומו הוא, עד שהאור במקומו יהיה בתוקף ובריבוי 

18. שבת עז, ב.
19. אבות סוף פרק ו.

גדול ביותר, אזי יחדור האור במקום שבו נמצא יהודי 
הנ"ל.

"ספרי  ללמוד  צריכים  היו  שלפנינו  בדורות  ואם 
יהודי  של  שפעולה  ייתכן  כיצד  לבאר  כדי  מוסר" 
רחוק –  במקום  גם  להגיע ולפעול  בכוחה  זה  במקום 
הרי בימינו אלו רואים זאת במוחש, שכן, ישנם דרכים 
ומקום  מקום  בכל  שיגיע  דבר  לפרסם  כיצד  רבות 

ממש!
מצווה,  עושי  לפרסם  מצווה  הרשב"א20:  ובלשון 
שהדברים  עד  כך,  כל  גדול  הוא  שהפרסום  ובאופן 
מגיעים לאותו יהודי שנמצא במקום שאסור להיכנס 
לשם, ונעשה אצלו העניין ד"טעמו וראו כי טוב ה'"21, 
כו'",  זעהט  און  "פארזוכט  הזקן22:  אדמו"ר  כפתגם 
שטוב  ידע  ואז  טוב,  שהדבר  ויראה  שיטעם  היינו, 
זה קשור עם אלוקות – "כי טוב ה'", ובמילא, יחליט 
להתקרב לכל ענייני יהדות, תורה ומצוותיה, ולקיימן 

בפועל.

(משיחת שבת פרשת מקץ, שבת חנוכה, ה'תשמ"ה. תורת מנחם 

20. בשו"ת שלו חלק א סימן תקפא. הובא ברמ"א יורה דעה סימן רמט סעיף 
יג. מגן אברהם אורח חיים סימן קנד ס"ק כג. וראה ליקוטי שיחות חלק כב 

עמ' 276 הערה ד"ה מצווה. וש"נ.
21. תהלים לד, ט.

22. ליקוטי שיחות חלק יא ריש עמ' 330. ועוד.

סיכום

כללות העבודה של חנוכה היא – להאיר את החושך שב"חוץ" ב"נר מצווה ותורה אור".
זמן הדלקת נרות חנוכה הוא "משתשקע החמה", משום שדווקא אז ניכר אור הנר ומתפרסם נס חנוכה. 
אף  הנרות,  הדלקת  את  מקדימים  החמה",  הנרות "משתשקע  את  להדליק  ניתן  כשלא  שבת,  בערב  אמנם, 

שבדרך כלל הדלקת נרות בשעה זו כשרה רק בדיעבד.
מכך יש ללמוד הוראה:

דרך  לחפש  חובה  בזה)  וכיוצא  שבת  איסור  (מפני  מתאפשר  לא  הדבר  באם  החושך.  את  להאיר  חובה 
כלשהי להאיר את החושך. אף שהדלקה מוקדמת כשרה רק בדיעבד, יש להקדים את ההדלקה ולהדליק את 

הנרות בעת שמאיר אור, ובלבד שאחר כך בעת ש"תשקע החמה" יאירו הנרות את החשכה.
כמו כן, באם יש מקום שלא ניתן להיכנס אליו ולהאירו (משום שעל פי דין אסור להיכנס לשם), גם אז יש 
להתאמץ להאירו. יש להגביר ולהעצים את האור במקומות המותרים, כאשר שם יאיר האור במלוא תוקפו, 

ישפיע הדבר גם על אלה השוהים, לעת עתה, במקום האסור.
בדורנו נראה הדבר בבירור – פעולה הנעשית במקום אחד, מתפרסמת ומשפיעה גם על היושבים במקומות 

מרוחקים.

26
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ממלחמת החשמונאים ועד 
להענקת 'דמי חנוכה'

קביעה מרוממת על מסירות-נפשם של החשמונאים • מלכותם 
לא הייתה מלכות שלימה • המשפחה שהכינה לרבי ולרבנית נרות 
לחנוכה ולשבת-קודש • כשהרבי קיבל שמן זית תוצרת איטליה
• הרבי שיגר למשפחה בפלורידה "דמי חנוכה" • קביעת הרבי 

בתשמ"ט: "דמי חנוכה" - גם לנינים

למלחמת  הרבי  התייחס  שונות  בהזדמנויות 
החשמונאים. נפתח בקביעה ('ליקוטי-שיחות' כרך לה 

עמ' 173):

בלי  נפש  מסירת  היתה  חשמונאי  בני  שאצל 
גם  נפש  במסירת  הלכו  ובמילא  ושיעור,  מדידה 
לזה,  מקום  אין  התורה  חיובי  שעל-פי  בענינים 
ודאית)  (סכנה  למלחמה  שיצאו  כנידון-דידן, 
נגד היוונים, שההיתר למסירת נפש כזו אז, ועד 
היוונים  נגד  גלויה  למלחמה  יציאה  של  באופן 
(לא רק מסירת נפש לקיים המצוות), הוא מחמת 
שהיו "כהניך הקדושים", "בני חשמונאי הכהנים 
ירא- וחסיד  גדול  כ"אדם  דינם  והיה  הגדולים", 

שמים" שמוסר נפשו בכל זמן ובכל אופן שהוא, 
ע"פ  מסירות-נפש  חיובי  על-פי  זה  כשאין  גם 

תורה.

הרבי תבע חיבור אודות החשמונאים
דבר]  [על  ע״ד  ספרו  הדפיס  כבר  אם  בטח 
החשמונאים וכו׳ יושלח גם אלי טופס, כשיחתנו 

מאז. ות"ח [ותשואות-חן] מראש.
- דברים אלו כתב הרבי להרב הגאון ר׳ אלתר 
הילביץ (ז"ל) ונדפס ב'מבוא' לספרו חקרי זקנים 
ת"ו  ירושלים  קוק,  הרב  מוסד  הוצאת  שני,  כרך 

תש"מ עמ' 6.

 מלכות החשמונאים לא היתה מלכות שלימה 
י"ט  בהתוועדות  דבריו  במהלך  הרבי  ציין  כך   -

כסלו תשכ"ח ('תורת מנחם' כרך נא עמ׳ 374):
החש־ נצחון  שהיה  שאף-על-פי  חנוכה,  ..נס 
מונאים, הרי החשמונאים היו כהנים, ולא היתה 
אז מלכות בית דוד (כפי שהאריך בזה הרמב"ן 
בפוס־ וגם  יו"ד)  מט,  התורה (ויחי  על  בפירושו 

קים, ראשונים ואחרונים (ראה 'ליקוטי שיחות' כרך כה 
עמ' 112 הערה 68. ושם נסמן. וראה גם 'תורת מנחם' כרך נ' עמ' 
מלכות  שאינה  מלכות  של  ענין  שייך  איך   ,(265
בית דוד וכו'), וכידוע גם בספרי דברי ימי הימים, 

שלא היתה אז מלכות שלימה.
דברים דומים אמר הרבי אחרי מלחמת "ששת 

הימים" – 'תורת מנחם' כרך נו"ן עמ' 265: 
הח־ למלחמת  בנוגע  כן  לומר  נצרך  וכמו-כן 
שמונאים: אף שהיו אז מלכים - הרי כיון שלא 
היו מבית דוד, ולא נמשחו על-ידי נביא, אין להם 
מלחמתם  הרי  שכן,  וכיון  לאמיתתו.  מלך  דין 
אינה בגדר (הלכתי) של ״מלחמת מצוה״ [=אף 
שהיתה זו מלחמה שמצוה להשתתף בה - ראה 

שם עמ׳ 266].
כרך  מנחם׳  ׳היכל  בספר  דמילתא:  לחביבותא 
במלכות  העוסק  נרחב  ביאור  נדפס  רכט  עמ׳  ג׳ 
וברמב"ם"  במשנה  חנוכה  ״נס  החשמונאים 

ומיוסד על דברי הרבי.

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי
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ראה   – תשל"ז  משנת  ב"יחידות"  [המקורות: 
ש״פ  שיחת   .89 עמ׳  תשמ"ז)  (תשרי  חב״ד'  'כרם 
492 עמ'  ד'  כרך  תשמ"א  ('שיחות-קודש'  תשמ"א  עקב 
'תורת   ) תשל״א  חנוכה  מאי  ד"ה  מאמר  ואילך). 
מנחם' כרך ס"ג עמ' 3) ושיחת ש"פ חיי שרה תשמ"ב 

('התוועדויות תשמ״ב' כרך א' עמ' 426)]

החשמונאים לא נלחמו בשבת

בביקורו בשנת תש"מ שאל האדמו"ר מסדיגורא 
הימים  דברי  בספרי  מובא  מדוע  הרבי  את  זצ"ל 
שבזמן חנוכה לא נלחמו החשמונאים בשבת (ראה 

חשמונאים א, ב. קדמוניות ב, ו). 

הרבי השיבו (ספר 'בצל החכמה' עמ' 100) כי היה זה 
ועושין  בשבת  כו'  "צרין  הדין  פסק  שנקבע  טרם 
פ"ו  לרמב״ם  מלכים  (הלכות  בשבת"  מלחמה  עמהם 
הי"א), "ועושין עמהן מלחמה בכל יום ויום אפילו 

בשבת וכו'" (הלכות שבת ספ"ב). [הרבי דן בשינויים 
 - מלכים  והל'  שבת  בהל'  הרמב"ם  דברי  בין 
('התוועדויות  תשמ"ה  בעומר  ל"ג  בהתוועדות 

תשמ״ה' כרך ג' עמ' 2001 ואילך".]

נרות עבור הרבי והרבנית

קראון- שכונת  תושב  מאנ"ש  באחד  מעשה 
שמשים  לעצמו  ייצר  חתונתו  שאחר  הייטס 
ברכה  וכשראה  חנוכה,  נרות  להדלקת  מיוחדים 

בעמלו עלה בדעתו להכין גם עבור הרבי.
של  לביתו  הלך  חנוכה  לקראת  ועושה.  אומר 
כאן",  "מי  שאלה:  וכשהרבנית  בדלת  דפק  הרבי 
הניח  הוא  הדלת,  פתחה  הרבנית  שמו,  את  אמר 
בין  שעשה  הסביר  הרבנית  ולשאלת  נרות  שקית 
הודתה  היא  לרבי.  גם  להעניק  וביקש  לעצמו  כך 

לו ולקחה.
השתמש  שהרבי  לו  סיפרו  המשב"קים  ואכן, 

בנרות.
מדי  משפחתו  עם  האיש  הוזמן  הערכה  לאות 
שנה באחד מלילות החנוכה לבית הרבי. הרבנית 
משחקת  הייתה  ואף  ומטבעות  סביבונים  הכינה 
ממתקים.  להם  ומעניקה  בסביבון  הילדים  עם 
לרבנית  ואמרו  נבוכים  הרגישו  ורעייתו  האברך 
שכל המסיבה מיותרת ודי בעצם הביקור. תגובת 
להם  לתת  צריך  באים  כשילדים  הייתה:  הרבנית 

הרגישה  לא  הרבנית  תשמ״ח  בחנוכה  ממתקים. 
בטוב אך התעקשה שיישארו וישחקו עם האב.

הייתה  הרבנית  של  ההתחשבות  אגב:  דרך   -
צריך  שהביקור  אמרה  תמיד  במינה.  מיוחדת 
אחר-  4:00) מידי  מוקדמת  בשעה  לא  להתקיים 
יספיקו  הגדולים  הילדים  שגם  כדי  הצהריים) 
לימודיהם  לסיים  ימהרו  ולא  מבית-הספר  לחזור 
טרם סיום הלימודים, וגם לא מאוחר מידי (7:00) 
כשהילדים הקטנים צריכים כבר להתכונן לשינת 
מתקיים  היה  הביקור  הפעמים  ברוב  הלילה. 

בשעה 5:00 או 5:30 אחר-הצהריים.
והייתה  גדלה  אברך  אותו  של  הגדולה  כשבתו 
השמשים  בהכנת  לאביה  לעזור  החלה   5-6 בת 
נייצר  שלא  מדוע  אביה  את  שאלה  היא  לחנוכה. 
גם נרות לשבת עבור הדלקת נרות שבת לרבנית. 
זאת  הגישה  והילדה  הראשונה  לשבת  הכינו  הם 
לרבנית. הרבנית קיבלה אותם אך ציינה שהילדה 
בהכנת  שלה  התפקיד  חשבון  על  לא  זאת  תעשה 
בכך  ענין  שיש  מדבריה  (השתמע  לשבת  הבית 

שלכל ילד יהיה תפקיד בהכנות לשבת בבית). 
בשבת השנייה או השלישית לא הספיקו להכין 
את  אחר-כך  שאל  והמשמש-בקודש  הנרות,  את 
לא  מדוע  ולפחות  נרות  הביאו  לא  מדוע  האב 
מאז  על-כך.  סמכו  כי  הפעם  יביאו  שלא  הודיעו 
עד  נרות  להביא  החסירו  לא   - תשמ"א  משנת   -

פטירת הרבנית בשנת תשמ"ח.
ביקור  תּואם  הבת  של  בת-המצווה  לקראת 
יום  כסלו.  ראש-חודש  לקראת  הרבנית  בבית 
הביקור,  שעת  את  לקבוע  האבא  צלצל  לפני-כן 
השעה  בסביבות  מחר  אפשרי  שהדבר  אמר  והוא 
והרי  ייתכן  איך  שאלה  הרבנית  בצהריים.   2:00
השיב  האב  בבית-הספר.  לימודים  מתקיימים 
את  חוגגים  כי  למחר,  לימודים  מתוכננים  לא  כי 
נצח"  ("דידן  ל-770  ששבים  הספרים  ניצחון 
המורים-רות  קיבלו  שעתיים  אחרי  השני). 
הספר שהלימודים  בית  מהנהלת  טלפון  וההורים 

יתקיימו מחר כרגיל!..
בסופו של דבר התקיים הביקור ביום אחר ורק 
היה  שהביקור  סיפרה  בצאתה  הגיעה.  הילדה 
תכננה  הילדה  הקודמים.  הביקורים  מכל  שונה 
הבת-מצווה  את  חגגה  איך  הרבנית  את  לשאול 
שלה, אך כל צורת הביקור הייתה שונה והנקודה 
ברכות  עליה  הרעיפה  שהרבנית  הייתה  הבולטת 
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בכ"ב  הרבנית  נפטרה  כחודשיים  (אחרי  ותודות 
של  ביקור  זה  שהיה  למפרע  הבינה  והילדה  שבט 

פרידה).

הרבנים ששיגרו לרבי נרות

עוד  שהיו  למדנו  הרבי  של  מאגרות-הקודש 
ולימי  להבדלה,  נרות  לרבי  ששיגרו  יהודים  מספר 
חנוכה, ביניהם, הרה"ח וכו, אלי' אליוביץ' (מעקס-

לע-בסן).
הסליחות  ימי   (1 במכתבים  זאת  מאשר  (הרבי 
תשי"ח; 2) י"א ניסן תשי"ט; 3) ר"ח כסלו תשכ"א; 
4) מימי הסליחות תשכ"ב; 5) י"א ניסן תשכ"ג; 6) 
י"א אדר תשכ"ד – ראה בקובץ תלמידים השלוחים 

לדרום-אפריקה).
בימי חשון תשל"ח ('אגרות קודש כרך לג נמצא בדפוס)

כותב הרבי להרה"ח ר' יוסף אליוביץ: 
המכ' והדו"ח – וכן הנ[רות] ח[נוכה] – נתקבלו 
על  [=ותשואת-חן  בהם  אשר  הבשו"ט  על  ות"ח 

הבשורות-טובות].
ושוב כתב לו בימי הסליחות תשמ"ב:

נתעכב המשלוח ובנתיים נתקבלו הנרות שעוה 
לחנוכה, ות"ח ת"ח.

לרבי  משגר  לעסער  נתן  דוד  הרב  היה  כמו-כן 
נרות שעוה, וכתב לו בט"ו כסלו תשכ"ג ('אגרות קודש' 
נרות  קבלת  הנני  מאשר  "בתודה  שעא):  עמ'  כב  כרך 

חנוכה כמנהגו הטוב בכל שנה ושנה... נ.ב. כדרכי 
ומיוסד ע"פ דברי הזהר מצורף-פה המחאתי בקשר 
לנר חנוכה". ולפני כן גם בשנים תשי"ב ('אגרות-קודש' 
כרך ה עמ' קה) תשי"ג (כרך ז' עמ'עו) תשי"ד (כרך ח' עמ' 

עא) תשי"ז (כרך יד עמ' ריב) תשי"ט (כרך ח"י עמ' עג)
(והבדלה)  שבת-קודש  ונרות  חנוכה  נרות  [על 
זאת  במוצאי  הרבי  דיבר  שבהם)  בנס  (והחידוש 
תש"מ  בשנת  הוגהה  השיחה   – תשל"ה  חנוכה 

ונדפסה ב'לקוטי שיחות' כרך טו עמ' 183 ואילך]

שמן זית תוצרת איטליה

בשנת תשכ"ט רכשו ארבעת האחים ידידי חב"ד 
ממדים  גדול  שטח  מאיטליה  ציפעל  משפחת  בני 
מעורב  היה  הרבי  ומכירה.  בניה  לצורך  הים  ליד 
בכל תהליך הקניה והאציל להם מברכותיו להצלחת 
גילה  המשפחה  מבני  אחד  של  ב'יחידות'  העסקה. 

לשטח  הנוגע  בכל  טופוגרפית  בקיאות  הרבי 
זית  עצי  זה  בשטח  נשתלו  יותר  מאוחר  המדובר. 
אל  נשלח  היה  אשר  זית  שמן  הופק  שמפירותיהם 

הרבי כל שנה לקראת חנוכה.
רסה  עמ'  כו  כרך  ('אגרות-קודש'  תשכ"ט  בשנת  כבר 
גרשון  הרב  את  ומזכיר  הרבי  אותם  מברך  ואילך) 
הפרישת-שלום  עם  "שביחד  שי',  גרליק  מענדל 
הביא לי בשליחותם פך של שמן זית מתוצרת שטח 

האדמה על יד הים שקנו ושלהם הוא".
ובשאר  זו  בקניה  הצלחה  "שתשרה  מאחל  הרבי 
עניניהם", והרבי מפרט הצלחה בעסקנות ציבורית 
לאורך  חלציהם  יוצאי  מכל  חסידותי  יהודי  ונחת 

ימים ושנים טובות.

"קאך" מיוחד ב"דמי חנוכה"

אחד ממנהגי ישראל שהרבי היה עוסק בו בלהט 
שפירסמנו  כפי   – חנוכה"  "דמי  הענקת  ענין  היה   –

במדור זה במהלך השנים.
שאול  מרדכי  מר  נוספים:  פרטים  אפוא,  נוסיף, 
לנדאו היה מהתומכים הגדולים של הקמת מוסדות 

התורה של חב"ד בפלורידה.
חנוכה  בימי  הרבי  לו  שכתב  האיגרות  באחת 
הבאות  בשורות  המכתב  את  הרבי  סיים  תשל"ה 

(תרגום-חופשי מאנגלית)
בת־ נתקבלה  כב'  שהודעת  העובדה  לאור  נ.ב. 
קופת חנוכה ואף מכתב זה נכתב בימי סגולה אלו, 
של  עתיק  יהודי  מנהג  לקיים  לעצמי  מרשה  הנני 
שיגור מעות חנוכה. בטוחני שתגרום לי את העו־
נג לקבל זאת עבור עצמך, עבור גב' לנדאו ובנכם 

שאודותיו כתבת לי.

"הצעתי לתת חנוכה געלט"

שניאור  ר'  לחסיד  הרבי  שכתב  המענות  באחד 
בין  נאמר  תשמ"ט  חנוכה  ב'  כסלו  בכ"ו  יפה  זלמן 

השאר ('ליקוט מענות תשמ"ט' עמ' 17): 
זה עתה (לאחרי ערבית) הצעתי לכל הנוכחים 
(אנשים ונשים) לתת חנוכה געלט [='דמי חנוכה'] 
בתחלת חנוכה לכל יו"ח [=יוצאי חלציהם] – נינים 
בכלל.  תחי'  [=וזוגתו]  וזוג'  הוא  גם  ופשוט  בכלל. 

חנוכה בריא ומאיר.
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שמן זית של נס
ה'אחרונים' מבקשים לדחות את תירוציו של ה'בית יוסף' על 

קושייתו המפורסמת על ימי נס פך השמן • הקשר בין שמן ניסי 
לחיטה, עגל ועוגה של נס • סוגייה מרתקת מתורת רבינו, מעובדת 

בידי מערכת 'התקשרות'

נאמר בגמרא (שבת כא, ב): 
השמנים  כל  ִטמאו  להיכל  יוונים  "כשנכנסו 
שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום 
בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח 
להדליק  אלא  בו  היה  ולא  גדול  כהן  של  בחותמו 
יום אחד. נעשה בו נס, והדליקו ממנו שמונה ימים. 
בהלל  טובים  ימים  ועשאום  קבעום  אחרת  לשנה 

והודאה".
סימן  חיים  (אורח  יוסף'  ה'בית  קושיית  ומפורסמת 
שמונה  (חנוכה)  קבעו  למה  למידק,  "איכא  עת"ר): 

להדליק  כדי  בו  היה  שבפך  דשמן  דכיוון  ימים, 
בשבעת  אלא  הנס  נעשה  שלא  נמצא  אחד,  לילה 
הלילות". כלומר, הלוא השמן שבכד הספיק ליום 
ולא  ימים  שבעה  נמשך  הנס  כן,  ואם  בלבד,  אחד 

שמונה, ומדוע מדליקים נרות שמונה ימים?
שלאחר  לומר,  "יש  וג'):  ב'  (תירוצים  ותירץ 
הפך  נשאר  כשיעור,  המנורה  בנרות  שמן  שנתנו 
הראשונה.  בלילה  אף  הנס  וניכר  כבתחילה  מלא 
אי נמי, שבליל ראשון נתנו כל השמן בנרות ודלקו 
וכן  שמן  מלאים  הנרות  מצאו  ובבוקר  הלילה,  כל 

בכל לילה ולילה".
כלומר, אכן הנס הועיל וסייע רק לשבעה ימים, 
אך משום ש'ניכר הנס' כבר ביום הראשון קבעוהו 

גם כן ליום הלל והודאה.
חמדה  (כלי  מה'אחרונים'  כמה  העירו  אמנם, 
בשם  הביא  הסברא  עיקר  את  'ויקהל'.  (פרשת 
ב'המועדים  (הובא  מבריסק  חיים  רבי  מגור),  הרי"ם 

בהלכה' עמ' קנח) כי דברי ה'בית יוסף' שהשמן נתרבה 

בדרך נס ובמשך שבעה ימים הדליקו את המנורה 
בשמן 'ניסי', תמוהים: 

כיצד ייתכן שהדליקו את מנורת המקדש בשמן 
בפירוש  נאמר  בכתוב  והרי  נס,  בדרך  הנברא 
זך  זית  "שמן   – זית"  ב"שמן  תיעשה  שהדלקתה 
כתית למאור להעלות נר תמיד", אך שמן הנברא 
בדרך נס "כיוון דעל ידי נס הוא לא הוי שמן זית, 
אף  למנורה".  פסול  וממילא  מזית,  דאינו  כיוון 
שמן  ותכונות  מאפייני  כל  הניסי  בשמן  יהיו  אם 
זית, סוף סוף אינו מופק מזית ואיננו כשר לנרות 

המנורה.

תבואה ניסית
ממש  מ'זית'  מופק  שאינו  ששמן  זה,  יסוד  את 
ה'אחרונים'  ביססו  המנורה,  להדלקת  כשר  איננו 

על דברי הגמרא במסכת מנחות (סט, ב):
לשתי  בעבים...  שירדו  חיטין  זירא:  רבי  "בעי 
הלחם מאי? – ממושבותיכם אמר רחמנא לאפוקי 
דחוצה לארץ דלא אבל דעבים שפיר דמי או דלמא 

ממושבותיכם דווקא ואפילו דעבים נמי לא".
ביאור העניין:

נאמר  בחג השבועות  הקרבים  הלחם  שתי  לגבי 
לחם  תביאו  "ממושבתיכם  יז)  כג,  (ויקרא  בכתוב 
תנופה... בכורים לה'", היינו ששתי הלחם צריכים 
ארץ  תבואת  "מושבותיכם",  מתבואת  להיעשות 

ישראל ולא תבואת חוץ לארץ.
חיטים  דין  יהא  מה  בגמרא  נסתפקו  כך  על 

סוגיותבתורת רבינו
מוגש לרגל שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר
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שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור



21

יום שישי
ג' בטבת, זאת חנוכה

נתינת  להשלמת  זה:  יום  לנצל  ואחד  אחד  כל  על 
זאת  ולעשות  "לתפוס"   – נתן  שטרם  (מי  חנוכה  דמי 
בחנוכה, וכל המקדים הרי זה משובח), וגם מי שכבר 
ד'מבצע  הפעולות  להשלים  עוד16.  להוסיף   – נתן 
'סך-הכל'  ולעשות  השלימות17;  לתכלית  עד  חנוכה', 
מכללות העניין דחנוכה, על כל השנה כולה, להאיר 
את העולם כולו ב"נר מצווה ותורה אור"18. לשם כך 

יש לערוך התוועדות נוספת ביום זה19. 
יש ללמוד ביום זה את מאמר רבינו הזקן (או על כל 
פנים חלק ממנו) המבאר מעלת 'זאת חנוכה', והעיקר 

'לחיות' עמו20.
השמיני  "ביום  לכהן:  קוראים  שחרית  בתפילת 
"פדהצור",  עד  אחד"  "פר  ללוי:  קטורת",  מלאה   .  .

16. תורת מנחם – התוועדויות תשמ"ט ח"ב עמ' 92.
17. שם עמ' 90

18. שם עמ' 95. וראה תורת-מנחם התוועדויות תש"נ עמ' 88, 92. 
19. תורת-מנחם התוועדויות תש"נ שם.

ג  פו,  עצרת  שמיני  דרושי  תורה,  ליקוטי   – השמיני  ביום  ד"ה  המאמר:   .20
אור  צדק:  הצמח  הגהות  חנוכה').  ל'זאת  במפורש  מתייחס  ב  פח,  (בסופו 
התורה, חנוכה (כרך ה), דף תתקס"ב, א – תורת-מנחם התוועדויות תשמ"ט 
ספר   – תורת-מנחם  הנ"ל,  ד"ה   – זה  ליום  הרבי  של  מאמר   .86 עמ'  ח"ב 
המאמרים כסלו שבט עמ' קצג (בהוצאה הקודמת: ספר המאמרים מלוקט 

ח"ד עמ' קט).

לישראל: "ביום התשיעי . . כן עשה את המנורה"5.
להדליק  הרבי  הציע  חנוכה',  מ'מבצע  כחלק 
ברכה,  בלא  היום),  (ובמיוחד  ביום  גם  חנוכה  נרות 
בכינוסים ובאספות במעמד עשרה מישראל (בדומה 
ובמיוחד  בבתי-הכנסת),  בשחרית  הנהוגה  להדלקה 
שיהיו נוכחים ילדים רבים, ולספר לנוכחים את פרשת 
ימי החנוכה לפרסומי ניסא. וחביבות מיוחדת לעשות 
זאת כאשר מסתיימים ימי החנוכה, ומראים בזה את 

השפעתם גם על הימים הבאים21.
הנרות  את  לכבות  שלא  הרבי  הורה  חנוכה'  ב'זאת 
בצאת  גם  דלוקים  ושיישארו  המנחה,  תפילת  אחר 

חנוכה22.
אחרי החג: 

שבחנוכייה  השמן  ושיירי  שדלקו  הפתילות  שיירי 
(לא שבבקבוק) - אם לא התנה עליהם תחילה - עושה 

עבורם מדורה בפני עצמם ושורפם23.

מוגה).  בלתי  השומעים,  (הנחת  ס"ג  תשל"ד  חנוכה  זאת  מוצאי  שיחת   .21
לחפש  נוהג  היה  חנוכה,  זאת  של  למנחה  לבית-הכנסת  הרבי  כשנכנס 

ולראות האם אכן החנוכיה דולקת עדיין.
22. יומן תשכ"ה אות קס (וכן בכו"כ שנים).

23. שו"ע ונו"כ סי' תרע"ז ס"ד. ביאור הלכה שם.

בטח מבצע חנוכה מיט 
א שטורעם, והלכה כבית הלל 
דמוסיף  והולך, ובפרט כשגם כן 

לכתחילה  צריך להיות אריבער
תשמ"ג

"

"
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ירדו  נס  ידי  "דעל  חיטים  היינו  בעבים",  "שירדו 
בעבים" (בעננים) (תוספות שם): 

התורה  מתכוונת  "מושבתיכם"  באומרה  האם 
ואילו  לארץ,  חוץ  תבואת  את  רק  למעט 
שבאומרה  או  כשרה,  נס  בדרך  שצמחה  תבואה 
תבואת  להתיר  התורה  מתכוונת  "מושבותיכם" 
תבואה  כולל  אחרת,  כל  אך  בלבד  ישראל  ארץ 

ניסית, אינה כשרה. 
דברי  תוכן  כאן  עד 

הגמרא.
מדברי  מקום,  מכל 
מבואר  הגמרא 
הלשון  שמשמעות 
ממעטת  "מושבותיכם" 
בדרך  שנבראו  חיטים 
יש  זה  דרך  על  נס. 
הכתוב  בפירוש  לומר 
אודות  זית"  "שמן 
ששמן  המקדש,  מנורת 
איננו  נס  בדרך  הנברא 
כשר  ואינו  זית'  'שמן 
להדלקת נרות המנורה.

לאור כל זאת, הסיקו 
ניתן  לא  כי  ה'אחרונים' 
את  שהדליקו  לומר 
שנברא  בשמן  המנורה 
את  ודחו  נס,  בדרך 
יוסף'.  ה'בית  תירוצי 
ליישב  ניסו  עצמם  הם 
בדרכים  קושייתו  את 
שמן  נברא  לא  שונות: 

השמן  אלא  מאין  יש  חדש 
והתרבתה  התברך  הקיים 

מגור),  הרי"ם  חידושי  בשם  (שם)  חמדה  (כלי  כמותו 
אלא  השמן  בכמות  שינוי  כל  פעל  לא  שהנס  או 

האריך את משך בעירתו (הגר"ח מבריסק (שם)). 

 מוצא או תכונות
ה'אחרונים',  שהניחו  ביסוד  לפקפק  יש  ברם, 
ששמן שאינו מופק מזית אינו כשר למנורה, שכן, 
שיש  נראה  זית"  "שמן  הכתוב  מלשון  בפשטות, 

תכונות  לו  שיהיו   – השמן  איכות  על  להקפיד 
ומאפייני שמן זית:

שמן זית הינו שמן משובח וראוי להדלקה יותר 
משאר שמנים. הוא נמשך אחר הפתילה טוב יותר 
משאר השמנים, וגם האור המופק ממנו נאה יותר 
ישנן  זית  לשמן  א).  כג,  (שבת  אחרים  שמנים  משל 
גם סגולות לימודיות, הוא "יפה לחכמה" (מנחות 
פ"ה, ב: אמר רבי יוחנן: מתוך שרגילין בשמן זית, 
ו"משיב  בהן)  מצויה  חכמה 
ב:  יג,  (הוריות  הלימוד"  את 
את  משיב   – זית  בשמן  הרגיל 

הלימוד).
לומר  ניתן  בפשטות, 
שהדלקת המנורה צריכה 
זית  בשמן  להיעשות 
תכונות  בו  שיש  משום 
שמן  לכן,  אלה.  מעולות 
בו  ויש  נס  בדרך  שנברא 
את סגולות ומאפייני שמן 
אף  כשר  מזית,  המופק 

הוא למנורה.
האחרונים  ראיית  את 
במנחות  מהגמרא 
בחיטים של נס יש לדחות 

בשני אופנים:
א) בגמרא דייקו למעט 
חיטים שנבראו על-ידי נס 
משום  מ"מושבותיכם", 
מיותרת.  המילה  שכל 
המילה  משמעות 
לכשעצמה אינה מכריחה 
לארץ  חוץ  של  חיטים  למעט 
ושנבראו בדרך נס, אך ייתורה 
תבואת   – מיוחד  למיעוט  התורה  שכוונת  מוכיח 
באדמת  צמחה  שלא  תבואה  כל  או  לארץ,  חוץ 

ארץ ישראל.
צריכה  המנורה  הדלקת  כי  המורה  בכתוב  אך 
להיות ב"שמן זית" אין כל מילה מיותרת, ואם כן, 
אין כל הכרח למעט שמן שנברא בדרך נס, וסרה 

התמיהה על דברי ה'בית יוסף'.
כתב  המלבי"ם  המוסגר:  במאמר  להוסיף  [ויש 
בתנ"ך  האמור  שמן  "סתם  ב)  כד,  אמור  לתו"כ  (ביאורו 

כיצד ייתכן שהדליקו את 
מנורת המקדש בשמן 
הנברא בדרך נס, והרי 
בכתוב נאמר בפירוש 

שהדלקתה תיעשה ב"שמן 
זית" – "שמן זית זך כתית 
למאור להעלות נר תמיד", 
אך שמן הנברא בדרך נס 
"כיוון דעל ידי נס הוא 
לא הוי שמן זית, כיוון 

דאינו מזית, וממילא פסול 
למנורה"
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זית,  שמן  פה  שכתב  מה  זה  ולפי  זית...  שמן  הוא 
ֵשם 'זית' מיותר". אם כן, נראה שגם כאן יש מילה 
מיותרת, ואולי אפשר למעט מייתורה שמן של נס? 
אך יש לדחות את דבריו, שכן מצינו במקרא שגם 
שמן אפרסמון נקרא 'שמן' סתם: בספר מלכים (ב 
ט, ג-ו) כשנמשך יהוא למלך ישראל על ידי אלישע 
הנביא נאמר: "ולקחת פך השמן ויצקת על ראשו... 
(הוריות  חז"ל  ואמרו  ישראל".  על  מלך  משחתיך 
וכן  אפרסמון.  שמן  אלא  זית  שמן  זה  שאין  ב)  יא, 

ומבואר  שמן",  עץ  ועלי  זית  "עלי  יט)  (ח,  בנחמיה 
בתוספות (ראש השנה כג, א) דהיינו עץ אפרסמון.

שמנים  שאר  גם  חז"ל  שבלשון  לציין,  ויש 
נקראים בשם "שמן" סתם. בברכות (מג,א): "משחא 
דאפרסמא [= שמן אפרסמון] מברכין (על ריחו)... 
והביא  ערב",  שמן  בורא  ארצנו...  שמן  בורא 
מהלכות  ט  (פרק  להלכה  הגמרא  דברי  את  הרמב"ם 
ברכות הלכה ג) "שמן של אפרסמון וכיוצא בו מברך 

במילה  ייתור  אין  כן,  ואם  ערב".  שמן  בורא  עליו 
שהכוונה  לומר  מקום  היה  בלעדיה  שכן  'זית', 

לשמן מכל סוג שהוא].
ב) גם מחוץ לארץ ישראל ניתן למצוא תבואה 
הזהה במאפייניה ותכונותיה לתבואת ארץ ישראל. 
מוכח אם כן, שהקפדת התורה ששתי הלחם יובאו 
של  מוצאה  על  הינה  הארץ  מתבואת  דווקא 

התבואה ולא על תכונותיה.
לכן דנה הגמרא בדין חיטים שנבראו בדרך נס 
האם הם בכלל החיטה האסורה כדין חיטת חו"ל, 
שכן מוצאן אינו מאדמת ארץ ישראל, או שהקפדת 
חיטים  על  רק  הוא  החיטים  מוצא  לגבי  התורה 

שמוצאן בחו"ל.
שגם  נאמר  מדוע   – שבמנורה  זית  בשמן  ברם, 
על  ולא  השמן  מוצא  על  התורה  הקפידה  בו 
סגולות  שעל  לומר  מסתבר  אדרבה,  תכונותיו? 
שמן הזית הקפידה ולא על מוצאו! ואם כן, דברי 
של  בשמן  הודלקה  המקדש  שמנורת  יוסף'  ה'בית 

נס נכונים וברורים. 

העגל והעוגה
הנבראים  דברים  שגם  מצינו  עוד:  להוסיף  יש 
כדברים  ולהיחשב  להיקרא  ראויים  נס  בדרך 

טבעיים:
בגמרא סנהדרין (סה, ב): "רב חנינא ורב אושעיא 
יצירה,  בספר  ועסקי  שבתא  מעלי  כל  יתבי  הוו 
ומיברי להו עגלא תילתא (=היו יושבים בכל ערב 
עגל  להם  ונברא  יצירה',  ב'ספר  ולומדים  שבת 
משולש)". כלומר, "על ידי שהיו מצרפים אותיות 
ורב  חנינא  רבי  בראו  העולם"  נברא  שבהם  השם 
שניו  לשליש  הגיע  כאילו  "גדול  עגל  אושעיא 
למיכל...  ומעלי  שביחי  דהכי  גדילתו,  וגמרה 
לישנא אחרינא: שהיה טוב ובעל טעם כאילו הוא 

שלישי לבטן" (רש"י).
נס  בדרך  הנברא  עגל  הגמרא  שמכנה  הרי, 
"עגלא תילתא" – עגל שלישי לבטן, זאת אף-על-
פי שלא היה בבטן ולא קדמו אחר מעולם. גם לפי 
הפירוש שעגל משולש הוא עגל "גדול כאילו הגיע 
לשליש שניו" הרי מכונה כך עגל שזה עתה נברא 

וטרם הספיק לגדול.
כמו כן מצינו במקרא (מלכים-א יט, ו) אצל אליהו 
הנביא, כאשר הסתתר במדבר מפני המלכה איזבל: 
"והנה מלאך נוגע בו ויאמר קום אכול, ויבט והנה 
ובמצודת  מים",  וצפחת  רצפים  עוגת  מראשותיו 
ציון: "'עוגת רצפים' – אפויה על גבי גחלים" (וכן 

ביארו שאר המפרשים).
והנה, בפשטות לא הביא המלאך 'עוגה' טבעית 
זו  הייתה  אלא  ממש,  גחלים  גבי  על  שנאפתה 
הכתוב  קראה  ואף-על-פי-כן  נס,  בדרך  בריאה 

"עוגת רצפים" – "אפויה על גבי גחלים".
על כורחך לומר, שכיון ש'בריאה' ניסית זו הינה 
בעלת תכונות ומאפיינים של "עגלא תילתא" טבעי 
להיקרא  היא  אף  ראויה  ממש,  רצפים"  ו"עוגת 

"עגלא תילתא" ו"עוגת רצפים". 
תכונות  הנושא  ניסי  שמן  לגבי  גם  נאמר  כך 
להיקרא  ראוי  הוא  שאף  זית,  שמן  של  וסגולות 
תירוצי  על  האחרונים  תמיהת  וסרה  זית",  "שמן 

הבית יוסף.

(על פי רשימות חוברת קע"ד)
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יום ראשון
כ"ז בכסלו, ג' דחנוכה

בו יצא לחירות אדמו"ר הזקן ממאסרו השני בשנת 
תקס"א8.

שחרית: שלושה עולים לתורה: כהן - "ביום השלישי 
. . מלאה קטורת", לוי: "פר אחד . . בן צוער", ישראל: 

"ביום הרביעי . .", וכיוצא בזה בשאר ימי החנוכה9.

יום שני
כ"ח בכסלו, ד' דחנוכה

הרבי הציע לתת היום - או מחר - הוספה מיוחדת 
ב'דמי חנוכה'10.

יום שלישי
כ"ט בכסלו (ערב ראש-חודש), 

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

התוועדות ושמחה11.

ודרכי  החסידות  תורת  ניצחון  הייתה  תקס"א  בשנת  השנייה  החופשה   .8
החסידות ביתר שאת ויתר עוז מכמו שהיה בפעם הראשונה (בשנת תקנ"ט) 
- שאז הייתה ההלשנה בעיקרה על אדמו"ר הזקן, וההלשנה בשנת תקס"א 
הייתה בעיקרה על תורת החסידות. – ספר-המנהגים עמ' 93, מלוח 'היום יום' 

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

הערה 44.
ואף בגאולתו הראשונה, י"ט בכסלו תקנ"ט, הייתה שלימות הגאולה (בנוגע 
חזר  דחנוכה  ג'  ביום  שהרי   - חנוכה  בימי  לבוריו'  ש'חזר  באופן  אלינו) 
מפטרבורג לוויטבסק, כדאיתא בליקוטי-דיבורים כרך א עמ' 23 (התוועדויות 

תשמ"ז ח"ב עמ' 95 ועמ' 101).
ס"א,  תרפ"ד  סי'  הרמ"א  כדעת  מנהגנו  בארה"ק  (שגם  כולל-חב"ד  לוח   .9
ושו"ת הצמח-צדק או"ח סי' סח). אג"ק חט"ו עמ' כה, וראה גם אג"ק כרך י 
'תפארת מלך' גיליון א,  'אהלי שם' גיליון ג' עמ' ק.  עמ' רצו. וראה בקבצים: 

כפר-חב"ד תשנ"ה, עמ' 82, וש"נ.
10. ספר-השיחות תשמ"ח ח"א עמ' 163, ותש"נ ח"א עמ' 194.

ובשיחת  הדברים.  בהמשך  שם  וראה   .18 עמ'  ח"א   4 גיליון  חב"ד'  'כרם   .11
מאמרי-חסידות  שמצאנו  מה  בזה  מבאר  סוס"ג  תשל"ד  חנוכה  זאת  מוצאי 
רבים  'מים  בהמשך  (כגון  דחנוכה"  ה'  אמירתם "יום  תאריך  עליהם  שמצויין 
נאמר  אם  רק  מופיע  כזה  שציון  אף  הספר),  שבסוף  במפתח  ראה  תרל"ו',   -

המאמר בשבת, ביום-טוב או במאורע מיוחד.
אינו  לעולם  זה  שיום  כיוון  'בחוץ',  גם  להאיר   - בכלל  דחנוכה  ה'  נר  מעלת 
שבו  היום,  מעלת  נתבארה  תש"מ  דחנוכה  ה'  נר  בשיחת  (שם).  בשבת  חל 
לראשונה רואים התחלת הוספת האור בעולם לשיטת בית הלל יותר מאשר 
מבאר   ,545 עמ'  חט"ו  ובליקוטי-שיחות  נרות.  חמשה   - שמאי  בית  לדעת 

יום רביעי
ראש-חודש טבת, ו' דחנוכה

ערבית - מוסיפים גם 'יעלה ויבוא'.
קדיש  זבדיה,  זקן,  ואברהם  שלם,  הלל   - שחרית 
קדיש  נפשי,  ברכי  הושיענו,  יום,  של  שיר  תתקבל. 
קוראים  בראשון  תורה,  ספרי  שני  מוציאים  יתום. 
ההין",  רביעית   .  . "וידבר  כהן:  חודש,  ראש-  בפרשת 
"ובראשי  ישראל:  ונסכה",   .  . תמיד  "עולת  לוי: 
נשא  בפרשת  רביעי  עולה  השני  בספר   .".  . חדשיכם 
"ביום השישי . .", חצי קדיש. אשרי, ובא לציון, יהללו, 
תפילין דרבנו-תם [הש"ץ יאמר איזה מזמור, כדי לומר 

אחריו את הקדיש12], חצי קדיש, תפילת מוסף5.
וצריך  אחד  תורה  ספר  רק  הכנסת  בבית  יש  אם 
יגללו  כך  אחר  ורק  קדיש,  יאמרו  תחילה   – לגוללו 

לקריאה הבאה. 
יש  ולכן  ראש-חודש",  בסעודת  להרבות  "מצווה 
ראש- לכבוד  היום  בסעודת  מיוחד  מאכל  המוסיפין 

חודש, מלבד ההוספה לכבוד החנוכה13.

 חודש טבת
לשאלה  במענה  הרבי,  תשובת  את  לפרסם  מצווה 
החודשים,  רוב  של  השני  [בחצי  חתונה  לערוך  האם 
לקיים  שלא  מנהגנו14  שהיה  מסויימים  בזמנים  וכן] 

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

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

"ולכן עצתי בכלל – שלא לאחר זמן החתונה]"15.

מה שיום זה הוא ער"ח ומ"מ א"צ לתחנון, אלא הכל נפעל בשלימות מתוך 
שמחה, הן ע"י עיצומו של יום (חנוכה) והן ע"י עבודת האדם.

אג"ק  שטז.  עמ'  ח"ב  מהורש"ב,  אדמו"ר  לכ"ק  (ליקוט)  ספר-המאמרים   .12
כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ח"כ עמ' רפג.

13. ראה שו"ע או"ח סי' תיט וכף-החיים שם ס"ק ד.
14. כנדפס בספר המנהגים ס"ע 76. ובאג"ק דלהלן בהערה הבאה.

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

חי"ח עמ' טז, ח"ז עמ' פח. 
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לוח השבוע

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

הלכות ומנהגי חב"ד
יום שישי

כ"ה בכסלו, א' דחנוכה
חנוכה  נר  ומדליקים  מנחה,  להתפלל  מקדימים 
ביחידות  מנחה  להתפלל  אין  אבל  שבת,  נר  ואחר-כך 

לצורך כך.
נרות  הדלקת  זמן  לפני  שמדליקים  מכיוון  היום, 
ת"א),  לזמן  קרוב  מדליקים  ת"ו  בירושלים  (וגם  שבת 
שהוא מוקדם לפחות בכ-20 דקות מזמן ההדלקה בכל 
יום, יש להקפיד לצקת יותר שמן, כדי שידלקו הנרות 

לפחות חמישים דקות אחרי שקיעת החמה.
היום אין מתעכבים חצי שעה סמוך לנרות1.

שבת פרשת וישב
כ"ו בכסלו, שבת חנוכה

'התקשרות'  בגיליון  ראה  החנוכייה,  טלטול  [לעניין 
הקודם].

לא ראוי לזמר 'הנרות הללו' בשבת2.
הראשונות  הסעודות  בשתי  המזון  ברכת  שבירך  מי 
'רצה'  לומר  שכח  אך  הניסים'  'ועל  ואמר  השבת,  של 
(אפילו  והמטיב'  'הטוב  ברכת  שהתחיל  לאחר  ונזכר 
ואומר  לראש,  חוזר   - בלבד3)  'ברוך'  מילת  רק  אמר 

'רצה', אבל אין צריך להזכיר 'ועל הניסים'4.
בהשכמה.  תהילים  אמירת  טבת.  החודש  מברכים 

אחר-כך כשעה לימוד מאמר חסידות.

1. המקורות לכל זה נסמנו בגיליון 'התקשרות' הקודם.
לנגן  החלו  תשמ"ג-מ"ו  השנים  בין  חנוכה  בשבת  ההתוועדויות  באחת   .2
'הנרות הללו', והרבי מנע זאת (כיוון שאומרים "אנו מדליקין"), ומאז לא ניגנו 

זאת עוד.
3. שו"ע אדה"ז סי' קפח ס"ט. סידור אדה"ז.

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

שחרית
הושיענו,  יום,  של  שיר  תתקבל.  קדיש  שלם,  הלל   

קדיש יתום.
מוציאים שני ספרי-תורה. בראשון קוראים לשבעה 
עולים בפרשת השבוע - וישב. מניחים את ספר-התורה 
השני על הבימה ואומרים חצי קדיש. הגבהה וגלילה. 
אחר- כך קוראים למפטיר בספר השני, בפרשת נשא, 
"רני  הפטרה:  שני.  ספר  וגלילת  הגבהה  השני".  "ביום 
ושמחי" (זכריה ב,יד-ד,ז). קרא הפטרה אחרת - קורא 
קורא   - הברכות  אחר  נזכר  ואם  ושמחי',  'רני  אחריה 

אותה בלא ברכה5.
חלקים.  ו-2  בוקר  לפנות   4:51 ג',  ליל  המולד: 
אין  הרביעי.  ביום  טבת  ראש-חודש  החודש:  מברכים 

אומרים 'אב הרחמים'.
יום התוועדות.

מנחה. אין אומרים 'צדקתך'.

מוצאי שבת-קודש
אין מאחרים תפילת ערבית כל-כך כמו בכל מוצאי 

שבת-קודש5.
ערבית,  אחרי  בבית-הכנסת  חנוכה  נר  כשמדליקים 
שאמר  יזכור  (המדליק  עלינו6  לפני  להדליק  נוהגים 
'אתה חוננתנו', ואם לאו יאמר 'ברוך המבדיל בין קודש 
לחול') ואחר-כך מבדילים, ובבית – קודם מבדיל ואחר 

כך מדליק5.
אחרי ההבדלה - 'ויתן לך'7.

5. לוח כולל-חב"ד.
6. כך נהגו במניין של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו.

7. ספר-המנהגים.

עתלדעת
מאת הרב אברהם שמואל בוקיעט

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

ה'תנש"א".

המאסר השני – גרסה 
שנייה

יום  זהו  שניה  גירסא  לפי 
הזקן אדמו"ר  כ"ק  גאולת 
כ"ד  (מיום  השני  ממאסרו 

בתשרי) בפטרבורג.
(סה"ש תורת שלום ע' 84)

התאריכים  שני  על 
וי"ל  אדמו"ר:  כ"ק  כותב 
גאולה  עניני  היו  דבשניהם 

(גם כפשוטם).
(לקו"ש ח"ה ע' 413 והערה 74)

תנש"אתרכ"א

כ"ו
כסלו

כ"ז 
כסלו

כ"ט 
כסלו

חודש 
טבת

ספרי התניא הראשונים 
מגיעים

חנוכה  של  השני  ביום 
מיוחד  רץ  הגיע 
עמו  והביא  מסלאוויטא, 
תניא  ספרי  מאתיים 
מהדפוס  הראשונים 
כסלו),  כ'  ביום  (שנגמר 

לכ"ק אדמו"ר הזקן.
(ימי חב"ד ע' 69)

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

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

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

באופן זמני בעיר פטרבורג.
רבנו הזקן עבר להתגורר בבית פרטי בעיר 

זו, ועדת החסידים צהלה ושמחה. 
(בית רבי ע' לז. ימי חב"ד ע' 74)

ברית המילה של אדמו"ר 
מוהרש"ב

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

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

חלוקת דמי חנוכה ל'תלמידי 
התמימים'

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

גוט חנוכה". 
(כפר חב"ד גליון 947 ע' 231)

תקס"אתקס"אתקנ"ז

תשי"ב
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תשד"מ

«

מבצע הדפסת ספר 
תניא

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

שבה מתגוררים יהודים. 
(תורת מנחם – התוועדויות תשד"מ 
ח"ב ע' 724)
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דמי חנוכה מהרבי
לכאו"א  חילק  אדמו"ר  כ"ק 
בצירוף  דולר  של  מטבע 
דמי  בתור  דולר  של  שטר 
געלט"  "חנוכה   – חנוכה 
שעליו  קטן  (בנרתיק 

המילים: חנוכה ה'תשנ"ב).

א' 
טבת

ב' 
טבת

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

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

אדמו"ר הריי"צ עוזב את 
וורשה

אדמו"ר  כ"ק  עזב  זה  ביום 
שבפולין,  וורשה  מוהריי"צאת 
השניה.  העולם  מלחמת  בימי 

[ראה אירוע ה' טבת]. 
(אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ה ע' ב)

תרי"זתשנ"ב

ת"שתרפ"ח 

פטירת חתן אדמו"ר האמצעי
כולי  יעקב  ר'  הרה"ח  האמצעי,  אדמו"ר  חתן  של  פטירתו  יום 
זלמן  רבי  בשם  הנודע  זלמן  שלמה  משה  רבי  הגאון  בן  סלונים, 
הרבנית  היתה  אשתו  הזקן.  רבנו  של  תלמידיו  מגדולי  רויזע'ס, 
מנוחה רחל. נפטר בערב שבת קודש, ומנוחתו כבוד בהר הזיתים 

בחלקת וואלין הישנה בירושלים.
הרבנית  זוגתו  עם  יחד  כולי  יעקב  ר'  הרה"ח  עלו  תר"ה  בשנת 
בה  חברון,  בעיר  והתיישבו  הקודש  לארץ  וילדיהם  רחל  מנוחה 

היתה לכ"ק אדמו"ר האמצעי נחלה.
בהתישבותם בחברון הם חידשו את היישוב היהודי החב"די בעיר 

האבות וביתם הפך להיות למרכז הרוחני של העיר. 
(ספר הצאצאים ע' 100)
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שעמדו  ועוד,  ומטורונטו  מצפת  האורחים  קבוצת 
"האורחים  ואמר  המדרש  בית  של  המערבי  בצדו 
וגם  לחיים  יאמרו  בוודאי   – מערב  בצד  שעמדו 

העומדים בראשם".
מכל  נשמעו  האורחים  של  'לחיים'  קריאות 
עבר. הרבי ענה לכל אחד, וכשסיימו אמר שינגנו 
'ופרצת'. כשניגנו, החל הרבי להניף בידו השמאלית 
והחל  הגדול  לקהל  פנה  ואח"כ  חזקות  בתנועות 
בכלל,  מאירות.  מאוד  ובפנים  הימנית  בידו  מניף 
שמחה  הק'  פניו  על  ניכר  היה  זו  התוועדות  בכל 
ונתן  העטופה  החתיכה  את  לקח  הרבי  מיוחדת. 

למזכיר ר' יודל קרינסקי באמרו רפואה שלימה.
מאוד  חזק  הימנית  ידו  את  לסובב  החל  ולפתע 
בתנועות שכל גופו נע עם תנועות אלו. הקהל שר 
לתארה...  אפשר  שאי  עצומה  בשמחה  הניגון  את 
כך זה נמשך במשך זמן, ובסיום השירה החל הרבי 

באמירת השיחה השנייה.

שיחה ב'
מקץ  בפרשת  במנחה  שיקראו  התורה  בקריאת 
מסופר על פתרון החלומות של פרעה על ידי יוסף 
הצדיק, ועל דרך זה בנוגע לגלות שהוא כמו חלום 
ידי  על  נעשה  ש"פתרון החלום"  בתו"א)  (כמבואר 
נשיא דורנו, ששמו הוא יוסף – העבודה ד"יוסף ה' 
לי בן אחר", הפצת המעיינות, וכל זה מתוך שמחה 
ותענוג "יצחק". ובפרט שכבר כלו כל הקיצין, וכבר 
מתקופת דניאל צועקים 'עד מתי', במיוחד בדורנו 
'עד  השני  את  אחד  שואלים  במסיבת-רעים  שגם 
'עד מתי',  מתי', וגם ילדים קטנים תובעים ושרים 
 – החלום"  "פתרון  מיד  להיות  שצריך  ודאי  וא"כ 

ביאת משיח צדקנו.
מתי'.  'עד  זועק  החל  הקהל  זו  שיחה  בסיום 
הרבי בינתיים שתה מהגביע, ואח"כ כשהקהל החל 
לשיר עד מתי הרבי הניף בידו במשך זמן. באמצע 
פנה לעבר הרה"ח הר' א' חן שי' והורה לו שיאמר 
'לחיים'. אח"כ הביט לעבר הרב י' נימוטין שי'. הר' 
נימוטין לקח כוס לחיים ורצה לומר משהו, והרבי 
לעמוד  רצה  הנ"ל  שישתה.  רחב  בחיוך  לו  הורה 
והרבי שוב הורה בידו שישתה לחיים ועשה תנועה 
כפיו  מוחא  החל  מכן  לאחר  ומיד  שישב,  בידו 
נמשך  זה  וכך  עצומה.  ובשמחה  גדולות  בתנועות 

במשך הזמן.

שהכניסו  אלו  לכל  הורה  השלישית  בשיחה 
הפעולות  על  ויכריזו  שיעלו  משקה  בקבוקי 
10 העמיד  המזכיר  המשקה.  את  לקחו  שעבורם 

קנקנים.
ולאחריה   ,15:45 בשעה  הסתיימה  ההתוועדות 
בניגון  החזן  שר  שלום'  'שים  את  מנחה.  התפללו 
הילדים  לעבר  בידו  הרבי  הניף  בתחילה  שמחה. 
והחל  הקהל  לעבר  ראשו  את  הפנה  אח"כ  שארף, 
מניף  החל  ובאמצע  חזק  הסטענדר  על  בידו  מניף 

בשתי ידיו על הסטענדר לאורך זמן רב.
דידן  שירת  את  כשמעודד  יצא  התפילה  בסיום 

נצח.
והתעוררות  בשמחה  זו  מהתוועדות  יצא  הקהל 

מיוחד וברשמים עזים!
הרבי  שוב.  התמלא   770 שבת  מוצאי  לקראת 
הרבי  שמונה-עשרה  אחר  ערבית.  לתפילת  נכנס 
הסטענדר  על  מעט  נשען  המנורה,  לכיוון  פנה 
ההדלקה.  שעת  במשך  המדליק  בחזן  והביט 
ממש  הביט  הרבי  הללו'  'הנרות  הניגון  בתחילת 
הוא  שגם  תוך  מיוחד,  במבט  מהקהל  אחד  כל  על 
הרבי  הללו',  'הנרות  במילים  כשהחלו  בפיו.  מנגן 
הביט על הנרות ושוב מביט על הקהל, ומידי פעם 
ועל  ניסך  'על  לקטע  עד  נמשך  זה  כך  הנרות.  על 
לעבר  בעיקר  כפיו,  מוחא  החל  כעת  נפלאותיך'. 
הסתובב  כך  אחר  המנורה,  בצד  שעמדו  ילדים 
כפיו  למחוא  קצת  המשיך  הסטענדר,  לעבר 
הבדלה  אחר  לשבח'.  'עלינו  תפילת  את  והמשיכו 

יצא כשמעודד את השירה.
לחדשות  נעליים  החליף  שהרבי  זה  עם  בקשר 
שלא  שנה  מעשרים  יותר  שזה  חשון,  כ"ז  בשבת 
מזקני  אחד  בשם  שמעתי   – נעליים  החליף 
המהפכה  תחילת  שבזמן  שסיפר  ב-770  אנ"ש 
הרבי  לבנו  אמר  נ"ע  הרש"ב  הרבי  הקומוניסטית 
נעליים  עם  אברך]   =] יונגערמן  שיבוא  מוהריי"צ 
זה  עם  לקשר  ויש  'המהפיכה',  את  ויזרוק  קרועות 

שכעת רואים ש'המהפיכה' נגמרה.
בנוגע  כותב  בו  הרבי  של  אביו  ממכתב  ולהעיר 
מלך  "ובנעל,  לשונו:  וזה  בנו,  לו  ששלח  לנעליים 
שיהיה  רק  נעל,  שרוך  ועד  כמ"ש  מאס  סדום 
האומות,  מפלת  תהיה  שמזה  דקדושה,  מנעלים 

כמ"ש על אדות אשליך נעלי וגו'". 
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כשהגוי מדבר בלשון הקודש הוא ממשיך ומגלה 
את החיות של הדבר הנקרא באותו שם. ובכלל, 
לא שייך לפעול ירידה ב'לשון הקודש', כדמוכח 
מזה שעד דור ההפלגה דיברו כל העולם בלשון 
נשארה  ואף-על-פי-כן  חול,  בענייני  גם  הקודש 

בקדושתה.
העולם  דאומות  בלשונות  גם   – גיסא  ולאידך 
שלהן,  בלשונות  שנמצאים  קדושה  ניצוצי  ישנן 
ובמיוחד  לקדושה,  ולהעלותם  לבררם  וצריך 
בעקבתא דמשיחא כשמתכוננים לביאת המשיח 
שאז יהיה "והיתה לה' המלוכה", בכל פרטי ועניני 
העולם. ובפרט כשנמצאים בחנוכה, שמדליקים 
ריגלא  "דכליא  ועד  דווקא  "מבחוץ"  הנרות  את 
דתרמודאי" – שבזה מודגשת הפעולה על ענייני 

העולם ולהעלותם לקדושה.
ישראל  ילדי  ישנם   – בפועל  למעשה  ובנוגע 
מפני  וכעת  ממשלתיים,  ספר  בבתי  שלומדים 
חגיהם של הגויים יש להם חופשה מהלימודים. 
יש לנצל את זמן החופשה וללמדם לימודי קודש 
אינם  (באם  העולם  דאומות  המדינה  בשפת  גם 

מבינים לשון הקודש).
ניצול  הקרוב,  ניטל'  ל'ליל  בנוגע  זה  דרך  על 
יש  תורה,  בו  ללמוד  לא  שנוהגים  דניטל  הזמן 
בהם  שיש  הרשות  ענייני  לעשיית  זה  זמן  לנצל 
הבית  להנהגת  או  צדקה  לענייני  כמו   – תועלת 

וכיוצא בזה – "בכל דרכיך דעהו".
על  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הסיפור  וכידוע 
הנהגת אביו אדמו"ר נ"ע שבליל 'ניטל' עסק גם 
חכמה  עם  שקשור  משחק  ה'שח-מט'  במשחק 
לאומות  גורמת  בזה  שההצלחה  ועד  גדולה 
חכם  "עם  שהם  ישראל  בני  את  לשבח  העולם 
בשכל  גם  מיתווסף  זה  ידי  על  כן  וכמו  ונבון", 

וחכמה של לימוד התורה.
ועל דרך זה שמעתי מתלמיד בתומכי תמימים 
הבגדים  תיקוני  שאת  כאלו  שהיו  בליובאוויטש, 
ל'ליל  השאירו  וכיו"ב  חורים  כפתורים  שלהם 
קשר  כל  היה  לא  שבליובאוויטש  (מכיוון  ניטל' 
רצויים  בלתי  ספרים  עם  לא  גם  החיצון  לעולם 
או אפילו ספרי רשות, ולכך כדי לנצל את הזמן 

הנ"ל לתועלת – תיקנו את הבגדים...).
ולכן צריך לנצל את הזמן של 'ניטל' בצורה כזו 
שתביא תועלת, ובפרט כשיצייר לנגד עיניו את 

מוהרש"ב  (אדמו"ר  המעשה  בעל  של  הק'  פניו 
עיניך רואות את מוריך", שזה מביא  נ"ע) "והיו 

לאהבה ויראה.
שהרבי  וסיפר  הרבי  המשיך  עניין  באותו 
כשרצה  אלא  אותו,  יצלמו  שלא  הקפיד  נ"ע 
לנסוע לחוץ למדינה, היה צורך שיצטלם עבור 
האמצעי,  המהר"ש,  הרבי  אך  וכו',  התעודות 
שלהם  לתמונה  זכינו  לא   – והבעש"ט  המגיד 
[והתמונה המפורסמת כתמונת הבעל שם-טוב – 
אינה של ה'בעל שם' שייסד את תורת החסידות 

הכללית].
כמו כן צריך לחנך את ילדי ישראל בהדלקת 
נרות חנוכה, וכן בחלוקת דמי חנוכה לבנים וגם 
לבנות, לכל הפחות פעמיים בימי החנוכה, ומה 

טוב שיהיה בכל יום ויום.
בסיום השיחה אמר הרבי שיש ללמוד מנרות 
החנוכה – הן מזה שהם דולקים "מבחוץ" דווקא, 
ללמוד   – נוסף  נר  יום  בכל  שמוסיפים  מכך  והן 
מזה לכל השנה כולה, להשפיע גם על "החוץ", 
יום.  בכל  קדושה  בענייני  ולהעלות  להוסיף  וכן 
כיוון  בדיבור  כך  על  להרבות  צורך  אין  ובכלל, 
שכשיהודי נכנס לבית הכנסת ורואה את המנורה 
כאן  זה  דרך  ועל  עליו,  פועל  זה  הרי  דולקת, 

בבית הכנסת.
הק'  ראשו  את  הרבי  הפנה  אלו,  מילים  אחר 
הבימה  על  שעמדה  המנורה  לכיוון  מזרח  לצד 
והסתירו  צד  באותו  שעמדו  האנשים  הרבי.  של 
בתחילה, ירדו כולם מהפירמידות. בשעת מעשה 
יותר  זאת  לראות  כדי  בפועל,  מעט.  הרבי  חייך 
את  ובחן  והביט  קומתו  מלא  הרבי  עמד  טוב, 
התיישב  כך  אחר  שניות,  כמה  למשך  המנורה 
תוך שעשה תנועה של אי שביעות רצון, ואמר: 
כאלה  יהיו  שהנרות  לדאוג  צריכים  "הגבאים 
שיספיקו לדלוק כל השבת, ועל כל פנים שידאגו 

לכך בשבת הבאה".
שמח,  בניגון  הקהל  החל  השיחה  את  כשסיים 
הרבי  באמצע  ראשו.  בתנועות  בעיקר  ועודד 
פנה לילד שארף הקטן שעומד לצידו, הורה לו 
אחר  מהמזונות.  חתיכה  לו  ונתן  'לחיים'  לומר 
כך החל מוחא בכפיו לעבר הילדים. אח"כ לקח 
והניח  נייר  במפית  ועטפה  נוספת  עוגה  חתיכת 
בצד. כשהקהל סיים את השירה פנה הרבי לעבר 
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להאיר את העולם
חנוכה בחצרות קודשנו • מעמד הדלקת נרות חנוכה עם הרבי

• התוועדות שמחה במיוחד • יש ללמד לימודי קודש גם בשפת 
המדינה • וכיצד יש לנהוג בליל 'ניטל' 

יום שישי, כ"ד כסלו
תפילת שחרית הייתה היום כרגיל. הרבי נסע 

לאוהל בשעה 12:20 וחזר ב-16:00 לערך.
לקראת מועד חזרתו של הרבי מהאוהל הגיע 
קהל גדול מאוד מתושבי השכונה, אנשים נשים 
בהדלקת  להשתתף  ל-770  נהרו  וכולם  וטף, 
אחר  תש"נ,  לשנת  חנוכה  של  הראשון  הנר 

תפילת מנחה.
מאוחרת.  השעה  הייתה  הגיע  כשהרבי 
תהיה  מנחה  שתפילת  הודיעו  מהמזכירות 
להגיע  שהספיק  מי  רק  הקטן.  בזאל  למעלה, 
התמלא  הזאל  נכנס.   – הקטן  לזאל  במהירות 
על גדותיו בעיקר על ידי הבחורים. שאר אנ"ש 

מיהרו לבתיהם להדליק נרות.
הרבי נכנס לתפילת מנחה לאחר כמה דקות, 
ההדלקה,  זמן  את  יאחרו  שאולי  נראה  והיה 
אבל החזן לא התעכב יותר מדי. אחר התפילה, 
שעמדו  הנרות  את  והדליק  בירך  מאנ"ש  אחד 
הארון  של  מדף  על  שעמדה  קטנה  מנורה  על 
בתחילת  וכן  וההדלקה  הברכות  בשעת  בזאל. 
השיר של "הנרות הללו" הרבי הביט על הנרות.
הללו'  'הנרות  ניגון  את  לנגן  החל  הקהל 
פיו  על  הק'  ידו  הניח  הרבי  באמצע  הידוע. 
ב'הנרות  בסידור  והביט  הסטנדר  על  ונשען 

הללו'.
הקהל הזדרז בניגון בגלל השעה המאוחרת. 
ובסיום  הניגון,  זמן  משך  כל  נשאר  הרבי 
התפילה שר הקהל 'על ניסך' והרבי יצא לחדרו 
להדליק  לביתם  מיהרו  הקהל  בידו.  כשמעודד 

נרות.

מחזה מיוחד היה לראות קהל גדול רץ לכל 
הכיוונים, "הוי רץ לדבר מצווה".

שבת קודש פרשת וישב, כ"ה כסלו
לאמירת  הרבי  נכנס  בבוקר   8:30 בשעה 
עת  כל  מקומו  על  עמד  הרבי  בציבור.  תהלים 
אמירת התהלים. הפעם, לא סיים הרבי את כל 

ספר התהלים עם הקהל.
להתוועדות נכנס בשעה 13:30.

לאחר הקידוש הקהל שר "שיר מזמור", אחר 
מיוחדת  שהייתה  בשיחה  הרבי  החל  הניגון 

מאוד.

תקציר מההתוועדות
שיחה א

מעלתה של השנה, שראש השנה חל בשבת. 
השנה,  כל  על  משפיע  השנה'  ש'ראש  מכיוון 
כחגים  בשנה  מיוחדים  זמנים  על  ובמיוחד 
וכיו"ב, ובחגים גופא במיוחד על כאלו שחלים 
החנוכה  מימי  שאחד  דידן  כבנדון  בשבת, 
שתי  ישנן  שהשנה  ובפרט  בשבת,  לעולם  חל 
ימי  של  זו  וקביעות  החנוכה.  בימי  שבתות 
של  התורה  שקריאת  מכך  משתלשלת  החנוכה 
כל  על  היא  חנוכה  של  והאחרון  הראשון  היום 
קורבנות הנשיאים, ולכן משתלשל מכך שהיום 
בשבת,  חלים  חנוכה  של  והאחרון  הראשון 
ימי  כל  את  בתוכה  וכוללת  מברכת  ששבת 

השבוע.
בהמשך דיבר הרבי באריכות על כך שגם גוי 
יכול לשמוע את קריאת התורה, ועל דרך זה גם 

/ יומן מתוך 'בית חיינו' תש"נ


