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הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה

פרשת מקץ |  יש קץ לָגלות!
ההוראה  וזוהי  הסוהר.  בבית  יוסף  ישב  שבו  הזמן  סוף  כלומר,  "סוף",   – פירושו  מקץ 
בפרשת מקץ – שאפילו כאשר מדובר אודות מעמד ומצב שיוסף – בנו של יעקב, דקאי 
על כל אחד ואחד השייך ל"קהילת יעקב" – נמצא בגלות מצרים, ובמצרים גופא – בבית 

הסוהר (מצב ירוד ביותר), הרי בודאי שמגיע הסוף דמצב זה, ויוסף יוצא מבית הסוהר.

ואז  הגלות,  דסוף  הזמן  מגיע  שבודאי   – הגלות  ענין  לכללות  בנוגע  מובן  ועל-דרך-זה 
יוצאים מהגלות. על-ידי-זה שלומדים תורה ומקיימים מצוות כאשר נמצאים בזמן הגלות 

– פועלים שסוף הגלות ('מקץ') יבוא בזריזות ומהירות גדולה יותר.
(תו"מ תשמ"ג, ח"ב עמוד 721)

בתקופת משפט הספרים שוחח הרבי עם המזכיר הרה"ח 
ר' חיים יהודה קרינסקי אודות המשפט, ותוך כדי הדיבור 
לנושא  בקשר  קודשו  יד  בכתב  עמודים  כמה  לידיו  מסר 

המדובר. להלן קטע העוסק בגדרם של רבותינו נשיאנו:

כבכל אדמו"רי חב"ד - היסוד הראשון: ביטול היש (מתחיל 
ה"ז [=הרי זו] שליחות  - בעצמו) באמיתית. היותו אדמו"ר 
(מתחיל  בכלל  בתומ"צ  ולעודדם  לנהלם  ועקרית,  נפשית 
בזה  חי'  וכו') ולהראותם דוגמא  השו"ע  שמירת  ה'  באמונת 
(עד כדי מסנ"פ בפועל) ופשיטא לשלול כל פעולה שיוכלו 

לטעות לַפרשה להיפך.

שלא  יסוד  בזה  וגם  פרטי,  בתור  חייו  באים   - זה  לאחר 
לנגוע כלל בתפקידו הכללי והעקרי.

תפקידו של רבי

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

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

מל"ת רכג. מ"ע קלד. קמא. הל' זכיה ומתנה פרק ו.הל' שמיטה ויובל פרק ג-ה.כ"ט בכסלוו'
מל"ת רל. רלא.

מ"ע קמ. קלו. קלז. מל"ת פרק ז.פרק ו-ח.ל' בכסלוש"ק
רכד. רכה. רכו.

מ"ע קלח. מל"ת רכז. מ"ע פרק ח.פרק ט-יא.א' בטבתא'
קלט.

ב' בטבתב'
פרק יב-יג. שאלו שלום וגו'. 

ספר עבודה והוא ספר שמיני.. 
הל' בית הבחירה.. בפרקים אלו. 

פרק א.
מל"ת קסט. קע. מ"ע קפג. פרק ט.

מל"ת רכח. מ"ע כ.

מל"ת עט. פ.פרק י.פרק ב-ד.ג' בטבתג'

מ"ע כא.פרק יא.פרק ה-ז.ד' בטבתד'

ה' בטבתה'
פרק ח. הל' כלי המקדש והעו־

בדים בו.. בפרקים אלו. פרק 
א-ב.

מ"ע כב. מל"ת סז. מ"ע לה. פרק יב.
מל"ת פג. פד.

הל' שכנים.. בפרקים פרק ג-ה.ו' בטבתו'
אלו. פרק א.

מל"ת פה. פב. מ"ע לד. 
מל"ת פו.
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לזכור את כל שמונת 
נרות כבר ביום הראשון

 מדוע משתמשים בחנוכה במנורה בעלת שמונה קנים? הרי ברוב הימים 
נותרים קנים חשוכים שאינם מאירים?! • כבר בעת הדלקת נר אחד יש 
לזכור כי התכלית היא – הדלקת שמונה נרות • ”איני מבקש אלא לפי 
כוחן" ולפיכך בתחילה מניח על פתח ביתו נר אחד בלבד, אך כבר אז 
יש לדעת כי עליו להתקדם ולהאיר את החושך שבחוץ בשמונה נרות •

משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
נר  הדלקת   – הוא  חנוכה  ימי  של  העיקרי  העניין 

חנוכה.
חנוכה  בימי  שעושים  הראשון  הדבר  דהנה, 
עניינו  (שזהו  עם"  ”ברוב  הכנסת,  בבית  בפרהסיא, 
של בית הכנסת) – הרי זה הדלקת נר חנוכה (ואילו 

אמירת ”הלל" היא רק למחרת כו').
מברכים חנוכה  נר  הדלקת  שקודם  פי  על  ואף 
וצוונו  במצוותיו  קדשנו  ”אשר   – המצווה  ברכת 

להדליק נר חנוכה",
ישנם  מצווה  שבכל  מקומות  בכמה  [וכמבואר 
שלושת העניינים של מחשבה דיבור ומעשה: קיום 
המצווה במעשה בפועל – בחינת המעשה שבמצווה, 
וכוונת  שבמצווה,  הדיבור  בחינת   – המצווה  ברכת 

המצווה – בחינת המחשבה שבמצווה.
ואף על פי שהמעשה הוא העיקר, וישנו חילוק מן 
הקצה אל הקצה בין מעשה המצווה וכוונת המצווה, 
בפועל  במעשה  המצווה  את  מקיים  שכאשר  היינו, 
ללא כוונה, יצא ידי חובת קיום המצווה, מה שאין 
כן אם כיוון את כל הכוונות ולא קיים את המצווה 
על  אף   – המצווה  קיום  חובת  ידי  יצא  לא  בפועל, 
פי כן, כדי שקיום המצווה יהיה בתכלית השלימות 
צריך להיות גם העניין של כוונת המצווה, וכמבואר 

בתניא1 ש"תפלה או שאר ברכה בלא כוונה הן כגוף 
בלי נשמה", ועל דרך זה מובן בנוגע לכל המצוות], 
 – עניינה  המצווה  ברכת  של  העניין  כללות  הרי 
הקדמה והכנה למעשה המצווה בפועל, ולכן, ברכת 
למעשה  ממש  בסמיכות  להיות  חייבת  המצווה 
חלק  היא  המצווה  שברכת  אומרת  זאת  המצווה, 

ממעשה המצווה.
מוכרחת  אינה  המצווה  ומחשבת  כוונת  דהנה, 
להיות רק בעת קיום המעשה, כי יכול לחשוב ולכוון 
המעשה  עם  קשר  כל  ללא  שבמצווה  הכוונות  את 
בפועל. אבל ברכת המצווה יכולה להיות רק כאשר 
זה  לאחרי  שתיכף  ברור  ובאופן  בוודאות  יודעים 
יקיים את המצווה במעשה בפועל (ובלאו הכי הרי 

זה ספק ברכות, ברכה לבטלה כו').
ומזה מובן, שהדבר הראשון שעושים בימי חנוכה 
הוא – הדלקת נר חנוכה, כי גם ברכת המצווה צריכה 
הדלקת  של  המעשה  עם  ובקשר  בסמיכות  להיות 

הנרות.

ב
ישנה   – חנוכה  נר  עניין  לכללות  בנוגע  והנה,   
שונות  שמסיבות  אלא  ביותר,  פשוטה  הוראה 

1) פרק לח.

דברמלכות

4
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ומשונות לא שמים לב על הוראה זו.
דהנה, כאשר מדברים אודות ההוראות הנלמדות 
מנרות חנוכה – מדברים אודות העניין של ”מעלין 
בקודש", היינו, שעבודת האדם ב"נר מצווה ותורה 
ואור  והולך  מוסיף  של  באופן  להיות  צריכה  אור" 
כו' – אבל אין מדברים אודות הוראה פשוטה ביותר 

נרות  הדלקת  של  העניין  מכללות  ללמוד  שיכולים 
חנוכה.

והוראה זו (דלקמן) נלמדת מעניין פשוט ביותר, 
מישראל,  ואחת  אחד  לכל  בגלוי  ונראה  המובן 
ושואב  עציך  ”חוטב  עד  שבטיכם"  מ"ראשיכם 
רואה  יהודי  אינו  אפילו  מזו:  ויתירה  מימך", 
בגלוי את העניין שממנו יכולים ללמוד הוראה זו, 

כדלקמן.

ג
 והעניין הוא:

במנורה  חנוכה  נרות  להדליק  ישראל  מנהג 
של  הראשון  ביום  גם  היינו,  נרות,  שמונה  בה  שיש 
מדליקים  בלבד,  אחד  נר  מדליקים  כאשר  חנוכה, 
נר זה במנורת החנוכה שיש בה שמונה נרות, אלא 

שמדליקים נר אחד בלבד.
וביום השני של חנוכה מדליקים נר נוסף במנורת 
וכן  דולקים),  אינם  נרות  הששה  (ושאר  החנוכה 
הלאה, עד שמגיעים ליום השמיני של חנוכה, ”זאת 

חנוכה",
[כמבואר בדרושי חסידות גודל העילוי של ”זאת 

חנוכה". ומובן גם בפשטות – שהרי קריאת התורה 
של ”זאת חנוכה" היא בריבוי מופלג ביחס לקריאת 

התורה בשאר ימי חנוכה],
של  הנרות  שמונת  כל  את  מדליקים  זה  שביום 
מנורת החנוכה, היינו, שכל שמונת הנרות דולקים 
נפעל  זה  ידי  ועל  מבחוץ,  ביתו  פתח  על  ומאירים 

כללות העניין ”דכליא ריגלא דתרמודאי".
הראשון  שביום  מאחר  מובן:  אינו  ולכאורה 
אותו  מדליקים  מדוע   – בלבד  אחד  נר  מדליקים 
שבעת  שאר  כאשר  נרות,  שמונה  בה  שיש  במנורה 
בנוגע  זה  דרך  ועל  ומאירים,  דולקים  אינם  הנרות 
שמונת  כל  את  מדליקים  לא  שבהם  הימים  לשאר 
זאת  מדליקים  מדוע   – החנוכה  שבמנורת  הנרות 
שחלק  באופן  נרות,  שמונה  בה  שיש  במנורה 

מהנרות אינם דולקים ומאירים?! 
והביאור בזה:

בלבד,  אחד  נר  הראשון  ביום  מדליק  כאשר 
ומקיים על ידי זה מצוות הדלקת נר חנוכה באופן 
של מהדרין מן המהדרין – הרי כבר עתה יודע הוא 
תיכף  אלא  זו,  עבודה  באופן  להסתפק  יכול  שאינו 

למחרת עליו להעלות בקודש ולהדליק נר נוסף.
כל  את  עדיין  מדליקים  שאין  בימים  גם  ולכן, 
שמונת נרות החנוכה, מדליקים את הנרות במנורה 
שיש בה שמונה נרות – כדי להדגיש שיודעים כבר 
עתה שביום שלאחרי זה יצטרכו להדליק נר נוסף 
כל  הדלקת   – השלימות  לתכלית  שמגיעים  עד 

שמונת הנרות שבמנורת החנוכה.

כל דבר שיהודי רואה ושומע ישנה הוראה בעבודתו לקונו. 
ואם כן, מאחר שרואה שיש לפניו מנורה בת שבעה נרות, 
הנה גם כאשר אומרים לו שעתה עליו להדליק נר אחד 
בלבד, הרי הוא יודע כבר שאינו יכול להסתפק בהדלקת 
נר אחד, אלא סוף כל סוף יצטרך להדליק את כל שמונת 

הנרות

28



27272227 6

ד
 ההוראה מזה בעבודת האדם:

אינו  עבודתו,  בתחילת  נמצא  יהודי  כאשר 
בתכלית  העניינים  בכל  ומיד  תיכף  להתעסק  יכול 
השלימות כו' – אבל אף על פי כן, גם כאשר מתחיל 
עניינים,  ריבוי  עוד  שישנם  לדעת  עליו  אחד,  בעניין 
בעבודתו  להוסיף  שיצטרך  עתה  כבר  יודע  והוא 

ולהעלות בקודש וכו'.
ענייני  המצוות (וכל  שכל  פי  על  אף  אומרת:  זאת 
במצוותיו  קדשנו  ”אשר   – שווה  נקודתן  ה')  עבודת 
וציוונו", קיום רצון העליון, ”אני נבראתי לשמש את 
קוני", ולמעלה מזה: רעווא דכל רעווין, ביטול לבעל 
בכל  להתעסק  יכול  אינו  כן,  פי  על  אף   – כו'  הרצון 
העניינים  בבת אחת כו'. אבל לאידך – גם כאשר עוסק 
בעניין אחד, הרי הוא יודע שאינו יכול להסתפק בזה, 
אלא יצטרך אחר כך להתעסק בשאר ענייני העבודה, 

ולהוסיף בעבודתו כו'.
ולדוגמא:

בנוגע  העבודה  עיקר  להיות  צריכה  החנוכה  בימי 
החנוכה  בימי  גם   – לאידך  אבל  כו',  חנוכה  לענייני 
בנוגע  עבודתו  עיקר  תהיה  שבפורים  יודע  הוא  הרי 

לענייני פורים – בבוא הזמן.
דהנה, בימי החנוכה צריכים ללמוד דרושי חסידות 
וכמאמר  חנוכה,  ענייני  אודות  ומדברים  המבארים 
 – ובענייננו  כו'",  עולה  בתורת  העוסק  ”כל  רז"ל 
חנוכה)  בימי  חנוכה  (דרושי  התורה  פנימיות  לימוד 

היא העולה לה' כו'.
וכאשר לומדים את הספר ”שערי אורה" לאדמו"ר 
בעת  הנה  החנוכה"),  ”שער  ישנו  (ששם  האמצעי 
לימוד הקדמת הספר לומדים כבר גם אודות כללות 
העניין של פורים. זאת אומרת: אף על פי שהעבודה 
רק  שייכת  בפועל  למעשה  בנוגע  פורים  ענייני  של 
בימי הפורים (ולא בימי החנוכה), אף על פי כן, גם 
כאשר נמצאים בימי החנוכה יודעים כבר שבבוא חג 
הפורים יצטרכו להתעסק בענייני העבודה השייכים 
כבר  לומדים  החנוכה  בימי  מזו:  ויתירה  לפורים, 
אורה"  ”שערי  בהקדמת  (כי  פורים  ענייני  אודות 

מבואר גם כללות העניין של פורים).
ומובן שהלימוד (של ענייני פורים וחנוכה) הוא על 
מנת לעשות כו' – אלא שהמעשה בפועל יהיה לאחר 

זמן, בבוא ימי הפורים.

[דוגמא לדבר – בנגלה שבתורה:
בספר ”יד החזקה" לרמב"ם נתבארו הלכות פורים 
וחנוכה ביחד, תחת הכותרת ”הלכות מגילה וחנוכה". 
אינו  חנוכה  הלכות  של  הפרקים  מניין  מזו:  ויתירה 
מתחיל מהפרק הראשון, אלא הוא בהמשך להלכות 
בפרק  היא  חנוכה  הלכות  התחלת  ולכן,   – מגילה 
צריך  הרמב"ם  היה  שלכאורה  פי  על  (אף  השלישי 

לכתוב הלכות מגילה לחוד, והלכות חנוכה לחוד).
באופן  נכתב  החזקה"  ”יד  שספר  למרות   – וזאת 
שבתורה,  ”יין"  התורה,  פנימיות  של  שהעניינים 
יסוד  (על  מקומות  בכמה  כמבואר   – כו'  בגלוי  אינם 
שבין  החילוק  אודות  ז"ל)  האר"י  בכתבי  המבואר 

הרמב"ם והרמב"ן כו'2].

ה
 וזוהי ההוראה הנלמדת מנרות חנוכה:

כאשר נמצאים בחושך הגלות, ”משתשקע החמה" 
ביתו  פתח  על  להאיר  היא  העבודה  כללות  הרי   –

מבחוץ, עד דכליא ריגלא דתרמודאי.
וסדר העבודה בזה – שביום הראשון מדליקים רק 
נר אחד. ביכולתו אומנם להכין את השמן והפתילות 
אלא  להדליק  יכול  אינו  אבל  המנורה,  נרות  שבכל 
הראשון  שביום  הלל  כבית  הלכה  כי  בלבד,  אחד  נר 
”כנגד  נרות,  שמונה  השמיני  וביום  אחד  נר  מדליק 
מנר  יותר  הראשון  ביום  ידליק  ואם  היוצאין",  ימים 
היוצאין"  ה"ימים  במספר  ”בלבול"  יגרום  הרי  אחד, 

כו'.
אבל לאידך – הדלקת נר אחד זה הוא במנורה שיש 
בה שמונה נרות, היינו, שכבר ביום הראשון מראים 
לו שישנם שבעה נרות נוספים שתפקידו להדליקם – 

במשך הזמן, בימים שלאחרי זה.
דהנה, לא ברא הקדוש ברוך הוא בעולמו דבר אחד 
שבכל  טוב  שם  הבעל  תורת  פי  על  ובפרט  לבטלה, 
בעבודתו  הוראה  ישנה  ושומע  רואה  שיהודי  דבר 
לקונו. ואם כן, מאחר שרואה שיש לפניו מנורה בת 
עליו  שעתה  לו  אומרים  כאשר  גם  הנה  נרות,  שבעה 
שאינו  כבר  יודע  הוא  הרי  בלבד,  אחד  נר  להדליק 
סוף  כל  סוף  אלא  אחד,  נר  בהדלקת  להסתפק  יכול 

יצטרך להדליק את כל שמונת הנרות.

2) ראה ספר השיחות קיץ ה'ת"ש עמ' 41 ובמראי מקומות שנסמנו 
בהערה 27.
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עניינו העיקרי של חנוכה הוא – הדלקת נרות 
חנוכה.

החנוכה  נרות  את  להדליק  ישראל  מנהג 
במשך  כי  נמצא,  קנים.  שמונה  בעלת  במנורה 
שבעה ימים יש במנורה קנים שאינם מאירים, 
שהרי רק ביום השמיני מדליקים את כל שמונה 

הנרות.

נרות  מדליקים  מדוע  מובן:  אינו  לכאורה 
באופן בו במשך רוב הימים חלק מהקנים עדיין 

אינם מאירים?

ההסבר לכך הוא: בעת הדלקת הנר הראשון 
אחד;  נר  בהדלקת  להסתפק  אין  כי  לזכור,  יש 
בהמשך יש להתקדם ולהדליק שני נרות, ואחר 
הדלקת   – לשלימות  שיבואו  עד  שלושה,  כך 

שמונה נרות. 

בעלת  במנורה  שמשתמשים  הסיבה  זוהי 
בכך  החנוכה.  ימי  כל  במשך  קנים  שמונה 
הנרות  במספר  מסתפקים  שאין  מכריזים 
ולהגיע  להתקדם  מעוניינים  אלא  שהודלק 

לשלימות – שמונה נרות. 

ההוראה מכך בעבודת ה':

אין  ועדיין  העבודה  בתחילת  כשנמצאים 
בשלימות,  העניינים  בכל  לעסוק  אפשרות 
כי  לזכור  יש   – אחד  בעניין  עוסקים  וממילא 

בכך לא די:

בלבד,  אחד  בעניין  לעסוק  שניתן  בעת  גם   
ה',  בעבודת  נוספים  עניינים  שישנם  לדעת  יש 
וכי במשך הזמן יש להתקדם ולעסוק גם בהם.

”משתשקע  הגלות,  בחושך  כשנמצאים 
אור,  ולהפיץ  החושך  את  להאיר  יש  החמה", 
כיוון  מבחוץ".  ביתו  בפתח  להדליקה  ”מצווה 
הוא  הסדר  כוחן",  לפי  אלא  מבקש  ש"איני 
שבתחילה מדליקים נר אחד בלבד, אך כבר אז 
יש  אלא  די,  לא  אחד  בנר  כי  ולדעת  לזכור  יש 

להאיר את החושך עוד ועוד – 

אחרי שמאירים את חשכת הגלות בנר אחד 
יש להתקדם ולהאיר את החושך בשני נרות, עד 
החושך  הארת  השלימות –  לתכלית  שמגיעים 

בהדלקת שמונה נרות.

סיכום

זאת אומרת: כללות העבודה של הדלקת כל שמונת 
עבודה  זו  הרי   – בחוץ  להאיר  כדי  המנורה  נרות 
השייכת אליו, וכמודגש בזה שהדלקת הנרות צריכה 
היות  אבל  מבחוץ.  שלו)  (בית  ביתו  פתח  על  להיות 
סדר  לכן  כוחן",  לפי  אלא  כוחי  לפי  מבקש  ש"איני 
אחד  נר  מדליק  הראשון  שביום  באופן  הוא  העבודה 
הוא  יודע  הראשון  ביום  כבר  כן,  פי  על  ואף  בלבד. 
שצריך להעלות בקודש, ולמחר יידרש ממנו להדליק 

נר נוסף כו'.

של  השני  היום  של  הנרות  הדלקת  מזו:  ויתירה 
חנוכה (כ"ו כסלו) צריכה להיות קודם צאת הכוכבים, 
ליום  דינים)  לכמה  (בנוגע  עדיין  השייך  בזמן  היינו, 
טרם  אומרת,  זאת  כסלו).  (כ"ה  חנוכה  של  הראשון 
מוסיף  כבר  הוא  הרי  חנוכה  של  הראשון  היום  סיום 

בעבודתו ומדליק נר נוסף.

(משיחת שבת פרשת מקץ, שבת חנוכה, א' דר"ח טבת 
ה'תשמ"ב; תורת מנחם התוועדויות ח"ב עמ' 016 ואילך. 
הנחת השומעים, בלתי מוגה)

26



25 8

”הרבי אמירתו אמירה 
וברכתו ברכה"

הצדיקים מסוגלים לשעבד אליהם את הטבע בכוחם הטבעי • שאלה 
הנוגעת למלאכים עליה לא הושבה תשובה • סגולת אמירת מזמור כ"ג 
בתהילים • כשהרבי דרש: ”החמישית לפרעה" • ללמד סנגוריה על בני-
ישראל • הכרעת הרבי בדיון מרתק המצוי בפוסקים האם חייבים לתת 

כסף לעני כדי שיוכל לקיים מצוות?!

אדמו"ר  קדושת  כב וד  חמיו  בחיי  נדירה  בהזדמנות 
מוהריי"צ נ"ע, מתבטא הרבי על יהודי מסויים (’לקוטי 

שיחות' כרך יד עמ' 239):
  – שהרבי  במוחש,  שראה  מה  יסוד  על  אצלו,  פשוט 

אמירתו אמירה וברכתו ברכה.
דבר  ”זה  פכ"ב:  ד'  מאמר  העיקרים'  ב'ספר  כתב  וכך 
מוסכם מהנביאים, ומהמדברים ברוח הקודש כאליפז... 
שירצו...  מה  כפי  הצדיקים,  פי  על  משתנה  שהטבע 
התורה...  מצוות  ִלְמַקְיֵמי  ומשועבד  נכנע  הוא  שהטבע 
עובד ה' יתברך השומר מצוותיו, איננו משועבד לדברים 
הטבעיים. אבל כל הדברים הטבעיים משועבדים אליו... 

השי"ת משנה הטבע לעושי רצונו".
יאמינו  ”למען  השלישי:  הדרוש  הר"ן'  וב'דרשות 
ואינו  המציאות,  מטבע  למעלה  הוא  המצוה  שומר  כי 

משועבד לגלגל ולכוחותיו.
ובעל עקידת יצחק שער ט"ו כתב: "כל אלה הצדיקים 
המגבירים הצורה על החומר, שולטים ממשל רב בהיכל 
הבריאה, שכן הטביע היוצר בראשית בכל היצורים, כי 
ייכנעו תחת האדם השלם, השומר צלמו ותורתו ומכניע 
היצורים  כל  חובת  ושכן  הנפש.  ממשלת  תחת  חומרו 
לעמוד הכן לשרתו, והדברים הנעשים שנראים בעינינו 

שהם למעלה מהטבע, הינם בטבע ממש...".

הרבי דרש: ”החמישית לפרעה"
בהתוועדות שמחת תורה תש"מ, דיבר הרבי על נתינה 
ראה   – לפרעה"  ”חמישית  של  באופן  לצדקה,  מיוחדת 

בהרחבה בהשיחה שם (’שיחות-קודש' תש"מ כרך א עמ' 
183 ואילך) – והיתה זו ’הוראת שעה' כידוע.

מקור לנתינה באופן זה מצינו ב'ספר חרדים' פרק סו 
מיחייב  פאה,  מסכת  בריש  עובדי'  ה"ר  ”כתב  פט:  אות 
לצדקה  הרווח  חמישית  לאפרושי  אדם]  [=חייב  אינש 
וכו', וסימנך ”ונתתם החמישית לפרעה", לפרעון חובות 

הבורא יתברך".

ללמד זכות על בני ישראל
בשיחות חודש ניסן תש"נ וחורף תנש"א האריך הרבי 

בגודל מעלת לימוד זכות על בני ישראל.
פרק  חרדים'  ב'ספר  גם  מופיעה  כזו  ברורה  הוראה 
ללמד  ישראל  זרע  את  ”שיצדיק  קעז:  ס"ק  ח'  אות  סו 

סניגוריא עליהם ולדונם לכף זכות".

שאלה על מלאכים
כב'  נשאל  פעם  כי  הרבי  סיפר  הזדמנויות  במספר 
קדושת אדמו"ר מוהריי"צ ע"י אחד שתי שאלות, שאלה 
ושאלה   – ה'  ויראת  ה'  אהבת   – ה'  עבודת  בעניני  אחת 
מוהריי"צ  אדמו"ר  המלאכים.  לעבודת  בנוגע  שנייה 
השיב לו על השאלה הראשונה, ובנוגע להשאלה השניה 
שכיון שעבודת המלאכים אינה שייכת לעבודה  כתב לו 
שלו, אינו משיב לו על שאלה זו. – ראה תורת מנחם כרך 

א' עמ' 30. ועוד.
הלבבות'  ’חובת  בעל  כותב  זה  מעין  כי  לציין  ויש 
נכרית  שאלה  על  החכמים  מן  אחד  ”ונשאל  בהקדמתו: 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי
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האיש  אתה  שואלו:  את  והשיב  מעשית]...  לא  [=זרה, 
השואל על מה שלא יזיקנו, אם לא ידענו, הידעת כל 
מה שאתה חייב לדעתו מן המצוות, אשר אינך רשאי 
שנפנית  עד  בהן,  לפשוע  לך  ראוי  ואין  מהן  להתעלם 
בידיעתן  תקנה  לא  אשר  נכריות,  בשאלות  לחשוב 
מעלה יתירה בתורתך ואמונתך, ולא תתקן בהן מעוות 
ושלושים  מחמש  כי  נשבע,  אני  והנה  נפשך.  במידות 
תורתי.  ממצוות  לי  שצריך  במה  מתעסק  אני  שנה 
ואתה יודע רוב טרחי בעיון ורוב הספרים אצלי, ולא 

פניתי לבי למה שפנית לבך לשאול עליו...".

השליחות – ”מצוה שבגופו"
השליחות,  במעלת  כששוחח  הזדמנויות  במספר 
ציין הרבי כי זוהי ”מצוה שבגופו", ואין על מי שראוי 
לנסוע לשליחות לשלוח זולת במקומו (ראה גם שיחת 

יום שמחת תורה תשכ"ט ובכמה מקומות).
וכך כתוב ב'ספר חרדים' פס"ו אות קיט: ”ולא ישלח 

לעשות ע"י אחרים כי אין זה כבוד המלך".

סגולת "מזמור לדוד ה' רועי"
כך כתב הרבי לאשה בשנת תשכ"ח (’אגרות-קודש' 

כרך כה עמ' קלו):
 מהעצות היעוצות לחזק רגש הבטחון באם צריך חיזוק 
הוא לומר מזמור כ"ג בספר התהילים, היינו מזמור לדוד 

ה' רועי לא אחסר גו'.
היו פעמים שכתב הרבי (שם עמ' רנו): 

23 מזמור  של  התיבות)  דוקא  (לאו  התוכן  תלמוד... 
השבת-קודש, 2)  ביום  הנ"ל 1)  מזמור  תאמר  בתהילים.. 

שני, 3) חמישי, בלי נדר. 
סגולות  ב'אוצר  עוד  ראה  בנושא  נוספות  [הוראות 

הרבי' פט"ז (עמ' 125) הערה 3]
אמירת פרק זה באופן תמידי יומיומי נזכרת ב'ספר 
השם  כי  ידעת  הלא  אדם  קלג: "בן  אות  פס"ו  חרדים' 
צופה  הוי  לכן  עדרו,  כרועה  ישראל  רועה  יתברך 
ה'  לדוד  מזמור  יום  בכל  וקרא  דבריך,  בכל  לו  והמסר 

רועי והוא יודע הטוב לך ויעשה".

המגבית לחגים והחידוש 
ההלכתי שבהגדרת מטרותיה

לעניים  מגבית  עריכת  הרבי  חידש  תשל"ח  בשנת 
משמנים  ”אכלו  לנאמר  בהתאם  תשרי,  חגי  לצורך 

ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו" – מעין הנהוג 
דפיסחא".   ”קימחא  הפסח  חג  לקראת  דנא  מקדמת 

וכבר עסקנו בנושא זה במדור זה בעבר.
כשהרבי הסביר את הצורך בכך, הוא הדגיש: 

וכן  הפסח,  מבחג  יותר  אחד  יום  יש  הסוכות  בחג 
שמתווספות  מכיון  יותר,  גדולות  הן  שבסוכות  ההוצאות 
הוצאות עשיית הסוכה.. וכל השנה דר בדירה שלו בפני-
עצמו... ושל ארבעת המינים – ”ולקחתם לכם, משלכם"... 

דצריך-להיות די מחסורו אשר יחסר לו.
דברי הרבי הברורים – מכריעים, אפוא, את השקלא-
וטריא המצויה בספרי האחרונים ”אם יש חיוב מצות 
כלשון  מצוה",  לקיים  שיוכל  כדי  לעני  לסייע  צדקה 

השואל בשו"ת חתן סופר סימן צב.
ה'חתן סופר' התחבט בדבר, ומסקנתו שאכן, החיוב 
הגופניים,  וצרכיו  גופו  קיום  על  אלא  אינו  דצדקה 
מצד גמילות-חסדים בדבר  דאיכא  ומאידך, ”נראה לי 
דבר  לכל  בממונו  בין  בגופו  בין  אדם  לכל  לסייע 

המצטרך וגם זה (=קיום מצוות) אחת מהם".
וממש באותו ענין מתבטא הגר"מ פיינשטיין (שו"ת 
ג'  ענף  קמא  סימן  ח"ב  יורה-דעה   – משה'  ’אגרות 
אכילה  בעניני  אלא  צדקה  מצות  עיקר  ”אין  בסופו): 
ושתיה ומלבושים ולא בקניית דברים הצריך למצוה", 
כגמ"ח  לא  אבל  גמ"ח  ודאי  ”הוא  מצוות:  משא"כ 

לצרכי הגוף".
אמנם בתשובות חתם סופר (קובץ תשובות תשובה 
מחוסרי  עניי[ם]  [לפנינו]  ”אם  כתב:  ועוד)  ד"ה  מו 
אפילו  במצוה  לזכות  רוצה  אחד  ועני  וכסות,  לחם 
לחם  שהחסירי  פשוט  וכדומה,  ולולב  וציצית  תפילין 

קודם למצוותו של זה".
אפשר  שכאשר  נמצא,  סופר  החתם  מדברי  כלומר: 

לקיים שניהם צריך ליתן לעני גם כדי לקיים מצוות!
וכבר מצינו כן בראשונים ואחרונים לצרכים הבאים: 
1) קניית ספרים לעניים (שו"ת אבקת רוכל להב"י סימן 
ג' ואהבת חסד להח"ח ח"ב סימן יט) 2) רכישת תפילין 
(פרי מגדים או"ח סימן לז אשל אברהם ס"ק ד וביאור 
הלכה שם ד"ה קטן), 3) נרות חנוכה (חמד משה סימן 
תרע"א הובא בביאור הלכה שם ד"ה ואפילו), 4) פדיון 

הבן (מגדל עוז הלכות פדיון הבן פ"ב אות יא).
החיוב  בכלל  הוא  שהדבר  הרבי,  הדגשת  וגם 
(רוב  בדברי  מבוססת  לו",  יחסר  אשר  מחסורו  ”די 
נתן'  'להורות  בשו"ת  כמ"ש  ודלא  הנ"ל,  הפוסקים) 
צדקה  דין  ליכא  [”דבמצוה  פט  סימן  דעה  יורה  חלק 
כיון דהעני יקבל שכרו בלא"ה, שהרי אנוס הוא וליכא 
מחסורו אשר יחסר לו, ורק בצרכי הגוף איכא מצוה 
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או"ח  יעב"ץ  משנת  שו"ת  מחסורו"],  די  לעני  ליתן 
מועדים הלכות פסח סימן ז ס"ק ג.

מצד  התפלפל  לא  הרבי  להדגיש:  הראוי  מן  ועוד 
’קימחא  למגבית  זאת  שסמך  כיון  אך  גדר,  איזה 
כיון  מכך:  יותר  אך  צדקה,  שזו  מסתבר   – דפסחא' 
גם  מיועד  מלכתחילה  שהכסף  במפורש  שהודיע 
הדיעות,  לכל  פשוט  ובזה  החגים,  מצוות  לצרכי 

שדעת הנותנים הוא על דעת כן. וק"ל.

ביאור עמוק למנהג חסידים
תשל"ז  בשנת  (הוגהה  תשל"ג  משנת  בשיחתו 
לפרשת  שיחה  טז  כרך  ב’לקוטי-שיחות'  ונדפסה 
בא), בדבר מכירת חמץ של שיריים שקיבלו מצדיק, 
שנמנעו  החסידים  מנהג  את  ה')  (סעיף  הרבי  מבאר 
ולא  מהרבי  שקיבלו  משקה  או  מאכל  דבר  מלמכור 
אכלוהו  אלא  בפסח,  ברשותם  להשהותו  אפשר  היה 

או שתוהו קודם הפסח.
והטעם בזה יש לומר בפשטות: זהו היפך כבוד רבו 
שיקח השיריים שלו וכיוצא בזה (ובפרט שהוא נתנו 

לו) ולתתם או למכרם לאינו יהודי.
וממשיך בסעיף ז: "זהו לא רק ענין של היפך כבוד 
(שמקבל  לאינו-יהודי  שלו  שיריים  שיימסרו  רבו 
חיוניות משלש קליפות הטמאות), כי-אם על-ידי-זה 
מפקיעים בידיים ח"ו את בעלות הקדושה שהיתה על 

זה מקודם" – עד כאן תוכן דברי הרבי.
ויש להביא דוגמא לזה ממה שהביא ה'בית יוסף' 
בסימן קסז בסופו: "כתב הכלבו בשם ה"ר אשר, אשר 
מחתיכה  אינו-יהודי  להאכיל  שלא  ישראל  כל  נהגו 

שנוגעת בה חתיכת המוציא".
ולמרות שהב"י עצמו כתב על-כך, ”ולא ראינו ולא 
שמענו מי שנזהר בכך ואין לדבר סמך כלל" (הובאו 
דבריו בעטרת זקנים ס"ק ט), הנה הט"ז בסימן קסז 
סי"ח כתב (על דברי הב"י ”שאין סמך לדבר הזה"): 
"ואני ראיתי בס' טעמי מצות להרקנטי במצה דמצוה 
שמזהיר בה שלא להאכילה למי שאינו בן ברית ונותן 
טעם הגון לזה, וכן ראיתי רבים נוהגים נזהרים מזה 
בזה  המוציא  בחתיכות  גם  ליזהר  יש  ממילא  בפסח 
הבאתי  הט"ז: ”עוד  עוד  הוא". [ומוסיף  טעמא  דחד 
מצה  מן  שמשתייר  במה  מצות  חבוב  שיש  ראיה... 

ומרור"]
גם אדה"ז הביא זה בסימן קסז סכ"ב: "טוב ליזהר 
משום  לנכרי...  הבציעה  פרוסת  להאכיל  שלא 

מגדולי-ישראל  רבים  הביאוהו  [וכן  הברכה".  כבוד 
והמשנה  החיים  הכף  עד   – משה  והמטה  מהשל"ה 

ברורה]
 – גדולה  אריכות  תתפח  סימן  חסידים'  וב'ספר 
ובין השאר: "והיה זהיר לאחר שבירך שישתהו כולו 
ולא היה נותן לנכרי לשתות מכלי שהיה רגיל לברך 

עליו"...
וראה עוד שם (ריש סימן תתפט): ”כתיב (ישעי' ג, 
י') אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו' בדבר 
שנאכל לא יגנה", וב'פירוש' שם: ”רצונו להביא רמז 
מן הפסוק כי פרי גו' שהנשאר ממלאכתם של צדיקים 
ולא  הנאכל יאכלו  דבר  והוא  שהוא למלאכת שמים 
חסד  מקור  עוד  וראה  גנאי...".  של  דבר  ממנו  יעשו 

(להר"ר מרגליות ז"ל) לסימן תתפח אות ז.
כמו  דינם  צדיק  של  שיריים  האמור:  מכל  המורם 
לאינו  להעבירם  ואין  קדושה  בהם  יש  מצוה,  שיירי 

בן ברית, וק"ל.

ביאור עמוק למנהג חסידים
לבנו  קנה  מוהרש"ב  שאדמו"ר  הובא  ב'רשימות' 
נטלה  רבקה  מרת  והרבנית  פיל,  של  בדמות  צעצוע 

זאת ונתנה לבת מהמשפחה.
ומצינו  הבריות',  'משנה  מברכים  פיל  על  והנה 
לקוף  והוליכו,  לפיל  "נתנו  לא,ב):  (עירובין  בגמרא 

והוליכו, אין זה עירוב".
אלו  חיים  בעלי  בשני  שהחידוש  המאירי,  וכתב 
(פיל וקוף) בהיותם מגודלים אצלו ומלומדים לעשות 
[=ירושלמי]   המערב  בתלמוד  שאמרו  וכן  מצותו, 
עירובין  [וברש"י  לשון  שבעים  ללמדם  יכול  שאדם 

שם(ד"ה קוף ופיל): ”פעמים שהן מלומדים"].
הוא  שהפיל  כתב  (פ"ג)  להרשב"ץ  אבות'  וב'מגן 
בעל חי חכם מאד, ואין מי שיהיה קרוב  להבנת בני 
אדם כמו הפיל, שהוא מבין דיבור בני אדם ומקבל 
הציווי - וראה מלאכת שלמה לכלאים פ"ח מ"ו; סדר 
שאותם  נח;  פ'  הישר  ספר  תתקעג)  (אלף  הדורות 

שאמרו נעלה השמים נהפכו לקופים ופילים.
תשל"ח  טבת  כ"ד  בשיחת  למבואר  מתאים  וזה 
בתחילת  ה'  לעבודת  מבעלי-החיים  הלימוד  בענין 

השו"ע.
[וראה שיחת שבת פ' וישב תשל"ט סעיף כ"ט על 

דבר השימוש בפיל בכלל]
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת־קודש פרשת מקץ

ל' בכסלו — א' דראש־חודש, 
ו' דחנוכה 

אומרים 'יעלה ויבוא' נוסף על 'ועל הניסים'. בערבית 
אין מכריזים 'יעלה ויבוא' לאחר 'השכיבנו' מחשש הפסק, 
שכח  השולחן.  על  בטפיחה  לציבור  זאת  מזכירים  אבל 
לומר 'יעלה ויבוא' בתפילת ערבית, ונזכר לאחר שאמר 
"ה'" של 'המחזיר שכינתו לציון' — אינו חוזר1. אין לזמר 

"הנרות הללו" בשבת2, מלבד הסיום "על ניסיך..."3.
* מי שבירך ברכת־המזון בשתי הסעודות הראשונות 
'רצה',  לומר  שכח  אך  הניסים'  'ועל  ואמר  השבת,  של 
ונזכר לאחר שהתחיל ברכת 'הטוב והמטיב' (אפילו אמר 
'רצה',  ואומר  לראש,  חוזר   — בלבד4)  'ברוך'  מילת  רק 

אבל אין צריך להזכיר 'ועל הניסים'5.

תפילות שבת קודש
שחרית: לאחר חזרת הש"ץ: הלל שלם, ואברהם זקן, 
זבדיה, קדיש תתקבל. שיר של יום, הושיענו, ברכי נפשי, 

קדיש יתום.
מוציאים שלושה ספרי־תורה. בראשון קוראים לשישה 
את  מניחים  מכן,  לאחר  מקץ.  השבוע —  בפרשת  עולים 
אחר־ וגלילה.  הגבהה  הבימה.  על  השני  ספר־התורה 
"וביום  פינחס  בפרשת  השני  בספר  לשביעי  קוראים  כך 

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

זאת עוד בבית־חיינו בשבת.
3.  בשנים תשמ"ט — תשנ"ב החל הרבי לנגן בשבתות כמה פעמים את 

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

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

עמ' שעא).

הספר  את  מניחים  חודשיכם...",  ובראשי  השבת... 
השלישי על הבימה ואומרים חצי קדיש. הגבהה וגלילה. 
נשא  בפרשת  השלישי  בספר  למפטיר  קוראים  אחר־כך 
הפטרה:  שלישי.  ספר  וגלילת  הגבהת  השישי...".  "ביום 
ראשון  פסוק  ומוסיפים  ב,יד־ד,ז),  (זכריה  ושמחי"  "רני 
ה',  אמר  "כה  ראש־חודש  שבת  הפטרת  של  ואחרון 
השמים כיסאי...", "והיה מידי חודש...", "ויצאו וראו...", 
ולאחר־ סו,א.כג.כד.כג)6,  (ישעיה  חודש..."  מידי  "והיה 
מכן פסוק ראשון ואחרון מהפטרת 'מחר חודש': "ויאמר 
לשלום..."  לך  לדוד:  יהונתן  "ויאמר  יהונתן...",  לו 
(שמואל־א כ,יח.מב). קרא הפטרה אחרת — קורא אחריה 
'רני ושמחי', ואם נזכר אחר הברכות — קורא אותה בלא 

ברכה7. אין אומרים 'אב הרחמים'.
ונזכר:  שבת',  'תיקנת  ו אמר  טעה  יצרת'.  'אתה  מוסף: 
עד שלא סיים תפילתו — חוזר ומתחיל 'אתה יצרת', ואם 

סיים תפילתו — חוזר לראש התפילה8.
יום התוועדות (ביתר־שאת וביתר־עוז). ובוודאי אפילו 
בשבתות החורף יש לחלק ההתוועדות או לסדרה באופן 
ההתוועדות  להמשיך  בה  המשתתפים  שיוכלו  כזה, 

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

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

מוצאי שבת�קודש
מוצאי  בכל  כמו  כל־כך  ערבית  תפילת  מאחרים  אין 

שבת־קודש7.
ערבית,  אחרי  בבית־הכנסת  חנוכה  נר  כשמדליקים 

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

8.  שם, וע"ע ב'התקשרות' גיליון תקי"ז (עמ' 15 הערה 5), פרטים שונים 
בדין זה.

9.  אג"ק כרך י עמ' ד, ועיי"ש עמ' סט.

לוח השבוע

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

22
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נוהגים להדליקו לפני עלינו10. המדליק יוודא שאמר 
תחילה  יאמר   — לאומרה  שכח  ואם  חוננתנו',  'אתה 
אחר־כך  לחול'.  קודש  בין  המבדיל  'ברוך  התיבות 
מבדילים. הסדר בבית: הבדלה, נר־חנוכה, וייתן לך11.

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

חצי קדיש, תפילת מוסף.
יש  ולכן  ראש־חודש",  בסעודת  להרבות  "מצווה 
ראש־ לכבוד  היום  בסעודת  מיוחד  מאכל  המוסיפים 

חודש, מלבד ההוספה לכבוד החנוכה14.

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

נתינת  להשלמת  זה:  יום  לנצל  ואחת  אחד  כל  על 
זאת  ולעשות  "לתפוס"  נתן —  שטרם  (מי  דמי־חנוכה 
ועכ"פ  משובח,  זה  הרי  המקדים  וכל  בחנוכה,  עוד 
נתן  שכבר  מי  וגם  לחנוכה)15,  קרובה  הכי  בסמיכות 
— להוסיף עוד16. להשלים הפעולות ד'מבצע חנוכה', 
עד לתכלית השלימות17; ולעשות 'סך־הכול' מכללות 
העניין דחנוכה, על כל השנה כולה, להאיר את העולם 
לערוך  יש  כך  לשם  אור"18.  ותורה  מצווה  ב"נר  כולו 
את  זה  ביום  ללמוד  יש  זה19.  ביום  נוספת  התוועדות 

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

ראה   — הרבי   שהורה  כפי  מייד,  ח"ק  לומר  יתחייב  אז  כי    .12
'התקשרות' גיליון תסו עמ' 15 הערה 16.

עמ'  ח"ב  מהורש"ב,  אדמו"ר  לכ"ק  (ליקוט)  ספר־המאמרים    .13
שטז. אג"ק כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ח"כ עמ' רפג.

14.  ראה שו"ע או"ח סי' תיט וכף־החיים שם ס"ק ד.
15.  'התוועדויות' תשמ"ט ח"ב עמ' 96, ותש"נ ח"ב עמ' 92.

16.  'התוועדויות' תש"נ שם.
17.  'התוועדויות' תשמ"ט ח"ב עמ' 90.

18.  שם עמ' 95. וראה 'התוועדויות' תש"נ ח"ב עמ' 92,88.
19.  'התוועדויות' תש"נ ח"ב עמ' 92,88.

מאמר רבינו הזקן (או על כל פנים חלק ממנו) המבאר 
מעלת 'זאת חנוכה', והעיקר 'לחיות' עמו20.

שחרית: כבימים הראשונים: הלל שלם, חצי קדיש, 
ללוי  קטורת",  מלאה  השמיני...  "ביום  לכהן  קוראים 
כן  התשיעי...  "ביום   — ולשלישי  צורישדי",  "בן  עד 
עשה את המנורה". אשרי, ובא לציון, קדיש תתקבל, 

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

החנוכה21.

אחרי החג
שבחנוכייה  השמן  ושיירי  שדלקו  הפתילות  שיירי 
 — תחילה  עליהם  התנו  לא  אם   — שבבקבוק)  (לא 

עושים להם מדורה בפני עצמם ושורפים אותם22.

חודש טבת
לשאלה  במענה  הרבי,  תשובת  את  לפרסם  מצווה 
אם לערוך חתונה [בחצי השני של רוב החודשים, וכן] 
בהם  לקיים  שלא  מנהגנו23  שהיה  מסויימים  בזמנים 
 — חתונה  לימי  בנוגע  אלה  בימינו  "הגבלות  חתונה: 
מלבד המפורשים [=בשולחן־ערוך], כמובן ופשוט — 
המביאים לדחיית ואיחור זמן החתונה, מביאים בכמה 
וכמה מקרים, בעוונותינו הרבים, למכשולים בענייני 
צניעות וכו' דחתן וכלה, וד"ל. וצריך־עיון גדול ביותר: 
הכדאיות הן, או אדרבא?! [ולכן עצתי בכלל — שלא 

לאחר זמן חתונה]"24.

שמע"צ  דרושי  ליקוטי־תורה,   — השמיני  ביום  ד"ה  המאמר:    .20
פו,ג  (בסופו פח,ב מתייחס במפורש ל'זאת חנוכה'). הגהות הצמח־
ההוראה:   — תתקס"ב,א  דף  ה),  (כרך  חנוכה  אור־התורה,  צדק: 
'התוועדויות' תשמ"ט ח"ב עמ' 86. מאמר של הרבי ליום זה — ד"ה 
לפי  החדשה  (ובהוצאה  קט  עמ'  ח"ד  מלוקט  המאמרים  ס'  הנ"ל, 

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

22.  שו"ע ונו"כ סי' תרע"ז ס"ד. ביאור־הלכה שם.
ההערה  סוף  דלהלן  ובאג"ק   .76 ס"ע  המנהגים  בס'  כנדפס    .23

הבאה.
לחתונה  (בקשר   310 עמ'  ח"א  המלך'  'מאוצר   — כי"ק  צילום    .24
בנוסף  זאת   .(311  ,305 עמ'  שם  וראה  החודש,  של  השני  בחציו 
עמ' 18 בנדון ב'התקשרות' גיליון קסא  להוראות דומות שפורסמו 
— כל זה במקום ההסתייגות שהיתה בעבר מעריכת חופה בחודשי 
ובפרט  טז,  עמ'  חי"ח  נב,  עמ'  ח"ה  באג"ק  גם  כמ"ש  ושבט,  טבת 

בח"ז עמ' פח.
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יום חמישי
ה' בטבת — 'דידן נצח'

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

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

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

והתלהבות, שמחה פורצת כל גדר"27.

פכ"ד,ג.  רבה  ויקרא  זו —  הכרזה  אודות  חז"ל  סיפור  ראה    .25
ח"ב  תשמ"ז  ב'התוועדויות'  נתבארה  ה'  בעבודת  משמעותה 

עמ' 243.
הש"ץ  החל  תשמ"ז),  (בשנת  זה  ביום  הש"ץ  חזרת  בסיום    .26
(הרה"ח ר' זאב־יחזקאל שי' הכהן כץ) לומר קדיש. הרבי הביע 

תמיהה על כך, ונענה שיש (ואכן היה) חתן בבית־הכנסת.
27.  תקציר — ע"פ 'ימי חב"ד'. בשעתו נמשכה השמחה שבעת 
בשיחת  מיוחדת.  שיחה  אומר  הרבי  היה  יום  בכל  כאשר  ימים, 
ש"פ ויגש אמר בין השאר: "יש להכריז ולפרסם שבימינו אלה 
נמצאים אנו בזמן (ומקום) מיוחד, אשר, לא נותר בו אלא עניין 
מו"ח  כ"ק  כלשון  רבו,  בלשון  לומר  אדם  וחייב   — ויחיד  אחד 
בביאת  העתיד  בית־המקדש  לבניין  כולכם,  הכן  'עמדו  אדמו"ר: 
 .(203 עמ'  ח"ב  תשמ"ז  ('התוועדויות'  משיחא!'"  מלכא  דוד 

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

ונו"כ ועד לפנימיות התורה, ולעורר רבים לזה28.
יהודי  בית  בכל  שיהיו   — קודש  ספרי  רכישת 
פרטי, וגם בחדר האוכל, ספרי יסוד (נוסף לחומש, 
התניא  ספר  גם   — חסידי  ובבית  תהילים,  סידור, 
בחיי  למעשה  הלכה  ספרי  ובמיוחד  כולל  וכו') 
שלכל  וכן  קרובות.  לעתים  בהם  שילמדו  יום־יום, 
ילד וילדה יהיו ספרי קודש משלהם ("תניא קטן"), 
בחדרם, ויסבירו להם שלא יחששו מקריעה ברוב 
חדשים  ספרים  להם  יקנו  אדרבה  אז  כי  השימוש, 

ומהודרים עוד יותר.
על  הספרים  ומוכרי  המו"לים  עם  לדבר  וכן   
הרי  זה  בכל  הזריז  וכל  לרכישתם,  מיוחדת  הנחה 
זה משובח, כולל גם על־ידי הזמנה מראש כ'מנוי' 
תיכף  הספר  את  המקבל  ("פרענומעראנטן") 
לתת  ישראל  מנהג  לקיים  וכן  לאור.  בצאתו  ומיד 
מתנה לחתן — ש"ס, ולכלה — סידור 'קרבן מנחה' 
השייכים  בעניינים  הלכה  ספרי   — אלה  (ובימינו 
להנהגת הבית "בלשון ברורה ודרך קצרה" בלה"ק, 
זה  הרי  המרבה  וכל  לשפת־המדינה),  מתורגם  או 
משובח. וכן לתת ספרי קדש כמתנה, גם לילדים, 

לקראת שמחה פרטית או יום־טוב29.

להכנות  להצעות  הוקדשה  טבת,  לי"ב  אור  האחרונה,  השיחה 
וטף,  נשים  אנשים  ישראל,  ולכל  אנ"ש  לכל  שבט,  יו"ד  לקראת 
חוצה,  המעיינות  בהפצת  כולל  ובצדקה,  בתורה  הוספה  ביניהן 
עריכת 'בחינות' ע"י 'עשה לך רב' של כל אחד ואחת מדי עשרה 

ימים, ודיווח מלא עליהן לרבי (שם, עמ' 236).
28.  'התוועדויות' תשמ"ח ח"ב עמ' 164־174. סה"ש תשנ"ב ח"א 

עמ' 211־212.
29.  'התוועדויות' תשמ"ח שם עמ' 171־173, תשמ"ט שם עמ' 

103. סה"ש תשנ"ב עמ' 227, 360, 488.
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כ"ק אדמו"ר מכריז על 'מבצע' 
הדפסת התניא

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

מתגוררים יהודים. 
(תורת מנחם – התוועדויות תשד"מ ח"ב ע' 724)

דידן דהספרים נצח

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

על פני ארבעים עמודים.

של  חייו  שכל  חב"ד  חסידי  אגודת  טיעוני  את  קיבל  השופט 
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ היו מסורים ונתונים ומקודשים לכלל, 
לאגודת  ושייכת  ציבורית  היא  שהספרייה  דינו  בפסק  וקבע 
חסידי חב"ד העולמית. הנאשם חויב להחזיר מיד את הספרים 

והחפצים שברשותו, שניטלו שלא ברשות.

יום ה' טבת נקבע לחג ומועד, יום של "דידן נצח". 
(ימי חב"ד ע' 84 ואילך)

פטירת הרה"ק ר'
שניאור זלמן בן הצמח צדק

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

בליאדי.

נולד  זלמן  שניאור  חיים  ר'  הרה"ק 
לאחר  כשנה  תקע"ד,  בשנת  בליובאוויטש 
שמו  על  ונקרא  הזקן,  רבנו  של  הסתלקותו 
בעת  בילדותו  לו  הוסיפו  חיים  השם  (את 

שחלה).

מהר"ש  אדמו"ר  כ"ק  אחיו  בא  מחלתו  בעת 
לליאדי והרבה להתפלל לשלומו. 

(בית רבי ע' 244. תולדות משפחת הרב מלאדי ע' 64)

הרבי מדבר על הוראות
בקשר ליום ה' טבת

כ"ק אדמו"ר עורר על הוראות לפועל בקשר 
ליום זה – "דידן נצח":

א. המשמעות האמיתית של "דידן – דהספרים 
ב.  הספרים.  בלימוד  הוספה  היא  נצח"   –
הוספה ברכישת ספרי יהדות בכל בית יהודי, 
גם ובמיוחד עבור ילדים. ג. לפתוח ולהרחיב 
מיוחדת  קריאה  ד.  ציבוריות.  ספריות 
להרחבת ספריית אגודת חסידי חב"ד על ידי 

תרומות ספרים. 
(ספר השיחות תשמ"ח ח"א ע' 183 ואילך)

תשמ"זתשד"מ

תשמ"חתר"מ

עתלדעת

ב' 
טבת

ד' 
טבת

ה' 
טבת

נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט



התוועדות לרגל 
 הניצחון הגדול

על אף אותות הלחץ שניכרו בקהל - ברגעים הראשונים היה אי סדר מסוים בתור והלחץ היה 
חזק במיוחד - שפע הרבי חיוכים ופניו האירו ביותר

יום שישי, כ"ט כסלו
בסיום תפילת שחרית הכריזו על זמן מנחה ל-15:25, 

כדי שאחרי התפילה יהיה זה בזמן האפשרי להדלקה.
נודע שהרבי ייצא ללוויה של אחות הגאון הרב ברוך 
שתעבור  הרב),  בית  (ממשפחת  שניאורסאהן  שמעון 
ליד 770. קהל רב התאסף והמתין. בשעה 11:20 הגיע 
מסע הלוויה. הרבי יצא (ללא המעיל) מהפתח בו יוצא 

לאהל, בליווי המזכירים.
שנמצא  שהרכב  עד  והמתין  לכביש  ירד  מהמדרכה 
בו הארון יתקדם הלאה. הלך כברת דרך אחרי הרכב, 
כשתוך כדי זה מביט במבט עמוק במלווים, עד מעבר 
הכביש של קינגסטון. כעת התקדם רכב הארון במהירות 
שיעברו  עד  ממתין  הכביש,  בצד  נעמד  והרבי  הלאה, 
שאר הרכבים, כשמידי פעם מביט אחרי הרכב לראות 
אם כבר נסע. גם כשעברו משפחת הנפטרת הביט הרבי 

אחריהם.
הלך  וכך  המדרכה  על  הרבי  עלה  הלוויה  כשעברה 
חזרה לכל אורכה (ובמקום שאין מדרכה המשיך בצדי 
הכביש) עד ל-770 לפתח ממנו יצא. שם הכינו עבורו 
פעמים  שש  נטל  הרבי  כיסא.  ע״ג  מים  ספל  עם  קערה 
הספל  ואת  לרצפה  שפך  המים  שארית  את  לסירוגין, 
לחדרו  ונכנס  המזוזה  על  הביט  אח״כ  צידו.  על  הטיל 

הק'.
הנרות  הדלקת  ב-15:30.  הרבי  נכנס  מנחה  לתפילת 
התפילה  אחר  פעמים.  ח'  ניגנו  ניסיך״  ב״על  כרגיל. 

הביט על המנורה ויצא תוך כדי עידוד השירה.
את  כשמעודד  שבת'  ל'קבלת  הרבי  נכנס  ב-17:45 
שירת ״על ניסיך״. כשעלה על הבימה הביט על המנורה. 
ב'בואי בשלום', כשהסתובב - הביט בנרות. כשהסתובב 

בחזרה עודד בחוזק, וארבע פעמים חזרו על הניגון.
שבת"  "גוט  אמר  בנרות,  הביט  שוב  התפילה  בסיום 

לקהל ועודד את השירה ״על ניסיך״.
שבת חנוכה פ' מקץ, א' דר"ח טבת

לתפילת שחרית נכנס הרבי בזמנה, ובדרכו עודד את 

השירה. בעלותו לבימה הסתובב ועודד כרגיל כשלפני 
כן מביט על המנורה.

בניגון  והאמונה״  ״האדרת  את  ניגנו  כרגיל,  שלא 
וכמה  כמה  בסיום,  בעיקר  עודד,  והרבי  הצרפתי, 

פעמים.
מהחומש  ההפטרה  דפי  את  הוציא  קריה׳׳ת  לפני 
לא  תורה  הספר  הגבהת  בשעת  בסידור.  והכניסם 
התקרב הרבי כרגיל, אלא נשאר עומד במקומו כשפניו 
לפני  הקריאה,  לבימת  כשהגיע  תורה.  הספר  לבימת 
העלייה לתורה, נגע בטליתו בשני ספרי התורה (שכבר 

קראו בהם).
בהפטרה אמר את כל הפסוקים הנוספים של הפטרת 
בלקו״ש  (עיין  חודש  מחר  הפטרת  ושל  ר״ח  שבת 
השבועי). בדרכו חזרה למקומו הוריד הרבי בגד שהיה 
״על  ניגנו  להתוועדות  הרבי  כשנכנס  תניא.  על  מונח 
די  זיין  שוין  'זָאל  ניגנו  היין  על  הברכה  אחרי  ניסיך״. 
גאולה', ובינתיים ענה לעבר הקהל 'לחיים'. נתן פרוסת 
עודד  הניגון  בהמשך  שי'.  שארף  ממשפ'  לילד  עוגה 

בידו הק', ובמיוחד לעבר האורחים.
על  דיבר  בה  הראשונה,  בשיחה  הרבי  פתח  כך  אחר 
השייכות דחנוכה לי״ט כסלו. בשיחה השנייה התייחס 

הרבי למעלת קביעות שנה זו.
שיש  ההוראה  את  הרבי  ביאר  השלישית  בשיחה 
לקחת מהתוועדות זו: להוסיף עוד יותר בכל הפעולות 
דחנוכה באופנים האפשריים, ובכל הפרטים. שוב חזר 
הרבי ואמר שעל-ידי-זה נזכה לחנוכת ביהמ״ק השלישי 

תיכף ומיד!
יושיע  אלקים  כי  צדיקים...  ״אך  ניגנו  השיחה  אחרי 
הק'  ידיו  בשתי  הרבי  לעודד  החל  לפתע  וכו'״.  ציון 
יותר,  איטי  בקצב  בתחילה  יותר.  רבה  ובמהירות  יחד, 
אך המשיך כך ריבוי פעמים... והקהל שר בשמחה רבה 

ועצומה.
ניגנו 'דידן נצח' בקשר ליום הבהיר ה' טבת המתברך 
משקה  בקבוקי   29 המזכיר  סידר  בינתיים  זו.  משבת 

והרבי מזג כרגיל. 

/ יומן מבית חיינו תשנ"ב

«
15 18

שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור
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/ יומן תשנ"ב
רחום״, והרבי פנה חזרה לצד המזרח.

'דמי-חנוכה'  לחלוקת  רדתו  טרם  ערבית  תפילת  בסיום 
הביט שוב במנורה. בעת החלוקה חייך לרבים מהעוברים, 
בעיקר לילדים וטף. בסיום החלוקה הניח שתי שקיות דמי-

שנגע  לאחר  השירה.  את  בחזקה  ועודד  בסידורו  חנוכה 
המשיך  הבימה,  על  העומדים  לעבר  ידו  הניף  בפרוכת, 
נוסעים,  בירך  היציאה  ליד  ושוב.  שוב  ועודד  בהם  להביט 
לכל  עודד  למעלה  גם  מאירות.  בפנים  הזאל  את  ויצא 

העומדים שם ונכנס לחדרו.
הדלקת  של  והולך״  ״מוסיף  ימי  שמונת  נסתיימו  בזאת 
ב״עיני  לחזות  כולם  זכו  בהם  ימים  הרבי.  במחיצת  אור 
העדה״ המביטות בערגה, בכל הזדמנות, בשלהבות, מתוך 

חביבותא דמצווה שאין דומה לה.
 יום שלישי, ג' טבת

עשר.  השעה  קודם  מעט  הרבי  נכנס  שחרית  לתפילת 
בעלותו לבימה לא הסתובב לעודד כפי שנוהג בדרך כלל.

בירך  המעלית  ליד  למטה  נוסעים,  בירך  התפילה  אחר 
[=נסיעה  מזל"  בון  ווייאז',  "בון  לצרפת  שנוסעות  נשים 

טובה ומזל טוב].
נוסעים  בירך  בצאתו  כרגיל,  התקיימה  מנחה  תפלת 
לדרכם. תפילת מעריב התקיימה בזמנה הקבוע (ב-18:50). 
ובעלותו  נצח״,  ״דידן  השירה  את  עודד  הרבי  כשנכנס 

לבימה המשיך לעודד אך פנה היישר לעמוד התפילה.
יום רביעי, ד' טבת

ועודד  נצח״,  ״דידן  ניגנו  שחרית  לתפילת  הרבי  כשנכנס 
את השירה גם בעלותו לבימה שאז הסתובב ועודד כרגיל.

ליד  שעמדו  לנוסעות  וכן  נוסעים,  בירך  התפילה  אחר 
המעלית בירך כרגיל והוסיף בצרפתית.

ליד  לעומדים  ב-15:35.  הרבי  נכנס  מנחה  לתפילת 
המעלית סימן לשלום. שם ביקשה אישה ברכה, והרבי ענה 

'ברכה והצלחה'. למטה עודד את השירה ״דידן נצח״.
אחר התפילה בירך נוסעים. לחלק שאמרו בעצמם אודות 
שאיחלו  מהם  ומוצלחת'.  טובה  'בשעה  ענה:  נסיעתם, 
להרבי או ביקשו ברכה, להם ענה 'אמן'. גם למעלה בירך 

נוסעים.
על  כשעלה  הקבוע  בזמן  הרבי  נכנס  מעריב  לתפילת 
הסתובב  התפילה  בסיום  כרגיל.  ועודד  הסתובב  הבימה 
הרבי כרגיל לעבר הקהל שכבר התקרב סמוך לבימה ועמד 
שיחה!   – המיקרופון...  לעבר  לפתע  הרבי  פנה  ואז  הכן... 
במקומו.  והועמד  מיד  סודר  לשיחות  המיועד  הסטענדער 
בסיום קדיש בתרא ניגש הרבי לסטענדער, תוך כדי שמעיף 

מבט על הנוכחים, ופתח בשיחה. 
 – מצוה  כבכל  אשר  היה:  ותוכנה  קצרה,  הייתה  השיחה 
צריך להיות "מצוה גוררת מצוה", היינו החלטות אמתיות 

להוסיף עוד יותר ויותר. בהמשך השיחה אמר הרבי שימנו 
את כאו"א לשליח לצדקה בב' שטרות – א' לעשות בו כטוב 
למקום  הרבי  ניגש  השיחה  בסיום  לצדקה.  והשני  בעיניו, 
חלוקת השטרות. השטרות מוכנים אך הרבי ממתין... מיד 
קלטו כי הרבי מחכה למיקרופון לשם אמירת שיחה נוספת! 
והפעם  בשיחה,  שוב  פתח  והרבי  המיקרופון  הובא  תיכף 
ב'גילויים' בלתי רגילים בקשר עם עניינו של היום – פדיון 
שבויים דהספרים. ראשית, התייחס לקשר בשחרור ופדיון 
מתווסף  שמיתוסף –  ספר  כל  עם  אשר  דהספרים,  שבויים 
שילמדו  או  למדו,  שכבר  הספרים  כל  ובידיעת  בחכמה 
שנותרה,  הספרים  קבוצת  שגם  אמר  בהמשך  בעתיד. 
שעדיין מחכה לפדיונה, תוחזר אל "הבעה׳׳ב האמיתי שלה 

- כ״ק מו״ח אדמו״ר אל 'בית רבינו שבבבל'״.
החל  ובסיומה  עצומות,  בעיניים  הרבי  אמר  השיחה  את 
לחלק לכל אחד ואחת שני שטרות. לרבים מהעוברים חייך, 

והיה במאור פנים מיוחד.
לילד שעבר בנפנף בשטרות שבידיו בקראו "אני קיבלתי 

שניים", חייך הרבי וסימן בשתי אצבעותיו למספר 2.
בסיום החלוקה הניח שתי שטרות בסידורו ואחר שחילק 
קיבלו  כולם  אם  שאל  שטרות.  שתי  עוד  הניח  כמה  לעוד 
וכשנענה בחיוב יצא את ביהכ"נ במהירות תוך כדי עידוד 

שירת "דידן נצח" בעוז.
מצפת  האורחים  מקבוצת  חלק  הרבי  בירך  למעלה 

החוזרים הלילה לארה"ק.
יום חמישי, יום הבהיר חמישה בטבת - ״דידן נצח״

עם היכנס הרבי לבית הכנסת לתפילת שחרית נגנו בעוז 
"דידן נצח".

גדולה  התוועדות  ע"ד  הגבאי  הכריז  התפילה  בסיום 
שתתקיים הלילה כאן ב-770, בארגון אגודת חסידי חב"ד 
שנטלו חלק פעיל בייצוג הסיטרא דקדושה בבית המשפט 

הפדרלי בכל אותם ימים שקדמו לניצחון.
וגם  לנוסע  צדקה  נתן  למקווה  ב-13:55  הרבי  כשיצא 
לכמה מהנוכחים שם. לאהל נסע הרבי ב-16:05 לערך. נתן 

מטבעות לצדקה לשני ילדים שם.
במשך היום הגיעו כמה שלוחים מערי השדה להתוועדות 

הלילה.
לתפילות  ונכנס  מהאהל,  הרבי  חזר  לערך   18:30 בשעה 
לבימה  בעלותו  גם  נצח".  ניגון "דידן  לקול  ומעריב  מנחה 

עודד, אך לא הסתובב כרגיל.
אחרי מעריב הכריז הגבאי שוב על דבר התוועדות הלילה 
וזמן תפילת שחרית מחר. תוך כדי ההכרזה ניגש הרבי אט 

אט לחלוקת הדולרים (עליה הודיע לפני מנחה).
לכל אחד ואחד חילק שני שטרות, ובכלל חייך להעוברים 
שטרות  שני  הרבי  הכניס  החלוקה  בסיום  לילדים.  ובפרט 

בסידורו.
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«
בסיום החלוקה פתח הרבי בניגון הקפות לאביו ז״ל, טעם 
בתנועות  זמן  משך  השירה  את  עודד  כך  ואחר  מהמזונות, 
חזקות. הזכיר על דבר אמירת ברכה אחרונה. ההתוועדות 

הסתיימה ב-3:30 לערך.
נכנס  ב-5:20  לשלישי.  לתורה  ועלה  למנחה  קם  הרבי 
בגלל  הגדול  בזאל  הפעם  שהתקיימה  מעריב,  לתפילת 
הדלקת המנורה. בעלותו לבימה הביט לעבר המנורה, אך 

לא פנה לעבר הקהל כרגיל.
הסטענדער,  לצד  הרבי  פנה  'עלינו'  לפני  הקדיש  בסיום 
כשלפני כן הזיז את הסידור לשם. ההדלקה הייתה כבשאר 
הלילות. ב״על ניסיך״ הביט על המנורה ומנה באצבעותיו 

שש פעמים... לאחר הפעם השישית הסתובב לסטענדער.
 יום ראשון, בדר"ח טבת

גם  עודד.  לא  אך  במנורה,  הביט  לשחרית  הרבי  כשנכנס 
לאחר שניגש לסטענדער הביט שוב במנורה.

אחרי קריאת התורה עלה שוב לחדרו הק', להניח ר״ת וכו' 
הגבאי  הכריז  מוסף  תפילת  לאחר  שעה.  רבע  כעבור  וירד 
שי' ע״ד הסדר בנוגע חלוקת דמי חנוכה מידו הק' של הרבי 
והוא: בשעה 14:00 תחל החלוקה עד 15:30, תהיה הפסקה 
למנחה ולאחר מכן תימשך החלוקה. הרבי המתין שיכריזו 

ע״ד זמן מנחה, ויצא תוך שמעודד בידו את השירה.
היכל  פתח  על  חנוכה  דמי  לחלוקת  הרבי  יצא  ב-14:05 
קדשו. לר' טוביה פלס נתן ג' שקיות, השלישי עבור ה״דבר 

מלכות״. לעוברים אמר ' א פריילעכן חנוכה'.
בשעה 15:00 נודע על ההפתעה המשמחת: לאחר מנחה 
ל-770.  אדיר  קהל  התקבץ  דקות  תוך  שיחה!  הרבי  יאמר 
ב-15:10 נגמרה החלוקה למעלה, ובתוך כמה דקות נכנס 
770 זו  בשעה  השירה.  את  בעודדו  מנחה  לתפילת  הרבי 
בשל  הן  החלוקה,  בשל  הן  גדותיו,  כל  על  ומלא  מוצף 

השיחה, והן בשל המחזה המיוחד בעת הדלקת הנרות.
בקדיש  עודד,  לא  אך  בנרות  הביט  לבימה  הרבי  בעלות 
פתוח  היה  כבר  (הסידור  המנורה  לעבר  פנה  תתקבל 
ב״הנרות הללו״) והביט לעבר החזן מדליק המנורה ר' משה 

שי' טלישבסקי.
היום - יום ההדלקה האחרון - היה שינוי מהרגיל: ב״על 
ניסיך״ הביט בתוך הסידור. סימן לחזור הקטע ״על ניסיך״ 
עשר פעמים ורק בפעם העשירית עודד פעם אחת והסתובב 

חזרה.
בסיום קדיש בתרא ניגש לסטענדער של השיחה תוך כדי 
כ-25 שנמשכה  קודש  בשיחת  ופתח  המנורה,  על  שמביט 
״ַא  הדעות,  לכל  ביותר.  מיוחדת  הייתה  זו  שיחה  דקות. 

הימל'דיקע שיחה״. 
אמר  והרבי  הרבי  עם  ודיבר  הריל״ג  ניגש  השיחה  בסיום 
בתחילה).  שחשבו  כפי  (שלא  למטה  פה  תהיה  שהחלוקה 
והמשיך  לפתע  פתח  החלוקה  לשולחן  ובהגיעו  ירד  הרבי 

החלוקה  תתקיים  מדוע  הסביר  בה  קצרה,  נוספת,  בשיחה 
בבית כנסת כאן דווקא.

ורק  אך  היא  שהחלוקה  הגבאי  הכריז  החלוקה  בסיום 
[=כל  ווילן..."  ווָאס  "ַאלע  אמר  והרבי  קיבלו,  שלא  לאלו 

המעוניין].
על אף אותות הלחץ שניכרו בקהל - ברגעים הראשונים 
היה אי סדר מסוים בתור והלחץ היה חזק במיוחד - שפע 
אלו  את  רק  בפיו  בירך  ביותר.  האירו  ופניו  חיוכים  הרבי 
שהספיקו לבקש או לברך את כ״ק אד״ש, כשלהם ענה הרבי 

'אמן', 'גם אתם' וכדו'.
החל  החלוקה  בהמשך  ב-16:15.  החל  החלוקה  המשך 
החלוקה  סיום  לקראת  והצלחה'.  'ברכה  לכאו״א  לומר 
עברה קבוצת נשים מאה״ק לבקש ברכה לילדים, הרב א.א. 
שי' צייטלין הציגם לפני הרבי וביקש עבורם ברכה, הרבי 
רבה',  'הצלחה  ואמר  לכ״א  נתן  אח״כ  בקרוב',  'אמן,  אמר: 

ולכמה הוסיף 'בקרוב'.
לערך.  ב-8:10  זה...)  הסתיימה (בשלב  זו  ארוכה  חלוקה 
הכניס שקית בסידורו, אמר מספר מילים לריל״ג וניגש ליד 
הניח  הרבי  ערבית.  תפילת  לקראת  ידיו  ליטול  המדרגות 
את סידורו על בליטת מעקה המדרגות מימין, נטל ידיו ג' 
שמאל  שמצד  הבליטה  על  הספל  והניח  לסירוגין  פעמים 
ועלה חזרה למקומו. בסיום תפילת ערבית, בעת הקדישים, 
הביט שוב במנורה. ופעם נוספת - טרם רדתו. לאחר שירד 
ו...  עדיין  קיבלו  שלא  אנשים  בריצה  הגיעו  בפרוכת  ונגע 
הרבי החל שוב בחלוקה לכל המאחרים. הם עמדו לאורך 
כשהוא  הרבי  להם  חילק  דקות   10 ולאורך  השביל  כל 

מתקדם אט אט תוך כדי חלוקה בלתי פוסקת לכל עבר.
ר'  את  ראה  צאתו  טרם  בשעה 8:30.  הרבי  יצא  הזאל  מן 
'זיי  חיוך  כדי  תוך  ושאל  טאוב  אבי  ר'  וידידו  נחשון  דוד 
האבן שוין באקומען?' (האם הם קיבלו כבר?), הריל״ג ענה 

שכן.
 יום שני, ב' טבת

הנרות.  לעבר  הביט  שחרית  לתפילת  הרבי  בכניסת 
ב-13:35 הנרות.  על  שוב  הביט  התורה  מקריאת  בחזרתו 
אנשים   - הסובבים  לכל  צדקה  חילק  למקווה  הרבי  יצא 
ליד  לעומדים  לשלום  סימן  מהמקווה  כשחזר  וטף.  נשים 
שם  שעמדו  לנוסעים  ב-15:25.  הרבי  יצא  לאהל  הרכב. 

חילק צדקה ובירכם.
נכנס  אחדות  דקות  כעבור  ב-18:20,  מהאהל  חזר  הרבי 
לתפילת מנחה ומעריב. כבר לפני מעריב נודע שהיום יחלק 
הרבי דמי חנוכה פעם נוספת! (על חלוקה זו הודיע הרבי 

עוד לפני הנסיעה לאהל).
לגמרי  הרבי  פנה  הקדישים  בעת  מנחה  תפילת  בסיום 
ארוך  זמן  משך  והביט  ההדלקה)  בעת  (כמו  לאחוריו 
במנורה. ״רגע פרידה״ ארוך זה נמשך עד שהתחילו ״והוא 


