בס"ד
לקראת חג החנוכה הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה ,הנני מתכבד להגיש
בפני הרבני השלוחי ואנ"ש שיחיו במדינות חבר העמי ,מדרי קצר להליכות
ומנהגי חנוכה.
באיחולי לבביי לחג חנוכה מאיר ושמח!

עש"ק פ' וישב ,חג הגאולה  כ' כסלו ה'תשס"ח

הרב לוי יצחק מונדשיי
מזכיר

מאתי ותשע שני לגאולת כ"ק רבנו הזק נ"ע

נערך לע"נ אמי מורתי מרת רחל לאה ע"ה בת הרה"ת ר' דוד ע"ה

חנוכה  ה'תשס"ח
הצעות מעשיות לקראת החג הבעל"ט:
• מ הראוי ,לבצע את חלוקת החנוכיות והנרות ליהודי העיר ,לפני החג ולא בעת האירוע
החגיגי.
• לפרס מבעוד מועד על אירועי ה'פרסומי ניסא' בכלי התקשורת ,דבר אשר בוודאי יוסי
ב'פרסומי ניסא'.
בימי החנוכה שענינ "פרסומי ניסא"  צריכי לנצל את הימי ,בנוס לכל הפעולות ומבצעי
החנוכה ,ג לערו התועדויות חסידיות ]או לקרוא לזה בלשו אחר ,בכל מקו לפי ענינו" ,אזלת
לקרתא הל בנימוסי'"[ בכל יו מימי החנוכה ,וש לדבר דברי תורה ,נגלה דתורה ופנימיות
התורה ,ולקבל החלטות טובות בכל עניני תומ"צ ,ובאופ של מוסי והול ואור )בהתא לנרות
חנוכה( ,ועוד ועיקר – לדבר בנוגע לפרסומי ניסא ,הנסי "בימי הה בזמ הזה".
)משיחת ש"פ וישב ה'תשנ"ב  תרגו חופשי(
יו שלישי ,כ"ד כסלו ,ערב חנוכה
בתפלת מנחה אי אומרי תחנו.
סדר הדלקת נר חנוכה:
הדלקת הנרות בבית הכנסת
מעמידי את החנוכיה בכותל דרו .מדליקי את הנרות בסיו תפלת מנחה לפני אמירת "עלינו
לשבח" .לאחר ההדלקה נוהגי לזמר 'הנרות הללו' )סדר ההדלקה ע תרגו ,סידור עמ' .(339
בכל יו ,וכמוב שכ הוא ג בערב שבת ,יש לדייק שההדלקה תהיה לאחר 'פלג המנחה' )שזמנו
הוא שעה ורבע זמנית לפני שקיעת החמה( .וא נאלצי להדליק בבית הכנסת לפני פלג המנחה,
אי לבר על הדלקה זו.
המדליק את הנרות בבית הכנסת צרי %לבר %שוב על ההדלקה בביתו ,א %את ברכת 'שהחינו' נית
לבר %שוב בביתו רק א מוציא ג אחרי ידי חובה ]כגו אשתו ובני ביתו וכדו'[.
הדלקת הנרות בחנוכיה הציבורית
זמ ההדלקה המרכזית – לאחר 'פלג המנחה'] .ולכאורה )א מתאי לתנאי המקו( ,ראוי לאחר
את זמ ההדלקה המרכזית בעיר ,לכשעה אחרי השקיעה ,בכדי שיהיה מספיק שהות לציבור
להדליק את הנרות בבית  יחד ע בני הבית  ולשהות ליד נרות החנוכה חצי שעה[.
מדליקי את החנוכיה הציבורית בברכה א %ורק א נאספו מני יהודי בזמ ההדלקה.
יש להסביר לנאספי ,שאינ יוצאי ידי חובת המצוה בהשתתפות בהדלקה זו ,ועליה
להדליק כל אחד בביתו בזמ הראוי.
א הדלקת החנוכיה המרכזית היא באמצעות אור חשמלי ,אי לבר %על הדלקה זו .ויש להבהיר
לנאספי שמצוות ההדלקה היא ע"י שמ או נרות ,שלא יבואו לטעות ולהדליק בבית באור
חשמלי.
א מזמיני לטקס ההדלקה איש ציבור שאינו יהודי ,כגו 'ראש העיר' או 'מושל המחוז' ,נית
לכבדו בהדלקת ה'שמש' ולאחר מכ יאמר יהודי את הברכה וידליק את שאר הנרות.
)א מתעוררת שאלה בנושא מצדו של האורח )מדוע מכבדי רק בהדלקת השמש( ,בוודאי ימצא כל
שליח את המלי המתאימות להסבר ,כיד ה' הטובה עליו .ואחד ההסברי שחשבתי :נר ה'שמש' תפקידו
לשמש את שאר הנרות ולכ אי מברכי עליו ,אנו מכבדי את האורח בהדלקת השמש ,היות ותפקידו
ג הוא ,לשמש ולסייע לתושבי .משא"כ שאר הנרות ,שבהדלקת מקיימי את המצוה ,צריכי אנו
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לבר עליה ,ובנוסח הברכה אומרי אנו "אשר קדשנו במצותיו וציוונו" ,וזאת יכול לומר רק מי שהוא
בר ציווי במצוה זו(.

כאשר אורח שאינו יהודי מכובד בהדלקת השמש ,מברכי לאחר הדלקת השמש ע"י האורח,
ומדליקי את שאר הנרות .כשיהודי מכובד בהדלקה ,א מדליק ע"י אבוקה חיצונית ,יבר%
וידליק את הנרות ,ואחר הדלקת כל הנרות ידליק את נר השמש.
בהדלקה הציבורית ,במקרי רבי עומד המדליק ופניו אל הציבור שצופה בהדלקה ,כ %שצד ימי
שלו הוא צד שמאל של הקהל ,לכאורה ,יש להעמיד את הנרות מצד ימי של הקהל ,וסדר
ההדלקה ג הוא כמוב משמאל לימי  של הקהל  ולא של המדליק.
הדלקת הנרות בבית
זמ ההדלקה  מנהגנו )כפי שנכתב בספר המנהגי( ,להדליק לאחר שקיעת החמה ,בי תפלת
מנחה לערבית .בשעת ההדלקה לובשי את הבגדי הרגילי ,שלא כיש נוהגי ללבוש בגדי שבת.
בהגיע זמ ההדלקה ,אסור ללמוד לימוד עיוני ,וכל שכ שאסור לאכול ,ובאכילה יש להחמיר א
חצי שעה קוד זמ ההדלקה ,שלא לשבת לסעודת קבע ,וא התחיל בסעודה ,יש להפסיק
ולהדליק בהגיע זמ ההדלקה  כלומר ,מיד בשקיעת החמה.
לכתחילה מדליקי את הנרות בשמ זית ,ולשמש לוקחי נר של שעווה .שמ נר חנוכה אינו צרי%
להיות כשר דוקא .אבל שמ ששורה עליו רוח הטומאה ,כגו שנגע בו לפני 'נטילת ידי' ,או שהיה
מונח תחת המיטה ,יש מ הפוסקי שכתבו שלא להדליק בזה .ובמקומות או במצבי שאי שמ
זית ,מדליקי כמוב בכל סוגי הנרות.
מנהגנו להחלי הפתילות בכל יו בחדשות ]ומנהגנו בזה הוא שלא כמש"כ בשו"ע שלא חוששי
לפתילות ישנות .ולהעיר שכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע היה משתמש בפתילות הישנות[ ,והטע,
בכדי שיהיה זכר למנורת המקדש .ומכל מקו אי מטיבי המנורה.
לפני ההדלקה יש לאסו את בני הבית בסמו %למדליק ,כדי לפרס הנס ושישמעו הברכות ויענו
אמ ,ויראו ההדלקה וכו' .ובדיעבד יוצאי ג א לא ענו אמ.
התחלת ההדלקה בסיו כל הברכות ,ואמירת 'הנרות הללו' בסיו הדלקת כל הנרות .ואי להסיר
ידו מהנר עד שברור לו שכבר דולק היטב.
המדליק והיוצאי ידי חובה בהדלקתו ,אי לה לדבר עד להשלמת הדלקת כל הנרות של הלילה,
ובדיעבד אי צרי %לחזור לבר %א דיבר לאחר שכבר הדליק נר אחד .אבל בי הברכה לתחילת
ההדלקה ,א הפסיק חוזר ומבר  %אבל א ההפסק הוא לצור %הדלקה ,כגו שמבקש להביא
גפרור וכיו"ב ,אינו מבר %שנית .ולענות אמ על ברכת אחר המבר %על הדלקה ,מותר לכתחילה
מיד לאחר הדלקת הנר הראשו.
א שכח לבר %שהחיינו בלילה הראשו ,או כשמארחי אד שידוע לנו שבלילה הראשו לא ביר%
 יש לברכה זו תשלומי כל שמונה ,אבל רק בשעת הדלקה!
א נתעכב ולא הדליק מיד כשהגיע זמ ההדלקה ,יכול להדליק בברכה כל זמ שבני ביתו נעורי.
אבל לאחר שבני ביתו ישני ,כבר אי בכ' %פרסומי ניסא' ולכ צרי %להעיר לפחות אחד מה ,
שא לא כ ,מדליק ללא ברכה.
א המדליק לבדו בביתו ,ונמצא שה"פרסומי ניסא" הוא עבורו בלבד ,אזי א א נתעכב
בהדלקה ,יכול להדליק בברכה.
א נדחתה הדלקת הנר עד ללילה ,הא מתפללי ערבית קוד או מדליקי נר חנוכה קוד:
הרבי העיר למי שכתב שמנהג להדליק בלילה לפני תפילת ערבית ,ש"לכאורה צרי %עיו הקדמת
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ההדלקה לפני התפלה – לאחרי שמכבר הגיע זמנה" .ומדבריו הק' עולה ,שיש להתפלל ערבית
קוד ההדלקה.
מקו ההדלקה  בעובי הפתח של אחד החדרי ,מול המזוזה .וא שנפסק "שתהא מזוזה מימי
ונר חנוכה משמאל" ,הרי שא המזוזה משמאל ]בגלל "היכר ציר" ,וכידוע מנהגינו בזה[ ,הרי שנר
חנוכה ממול  מימי .וא אי מזוזה בפתח ,מניחי את החנוכיה מימי.
והרבי כותב ,שאי ראוי להניחה על פתח חדר השינה – ובלשונו "שאלה מוזרה" "..מופר %הדבר"..
]התוועדויות תשמ"ח ח"ב עמ'  133עי"ש בטע הדבר[.

מניחי את החנוכיה על גבי כסא וכדומה למעלה משלשה טפחי .מתחילי להדליק בצד ימי של
החנוכיה ובימי הבאי  הנר הנוס הוא השמאלי ביותר ,ומש מדליקי והולכי את שאר
הנרות משמאל לימי.
מדייקי שידלקו הנרות חמישי דקות לכל הפחות .במש %זמ זה ,אי להזיז את החנוכיה
ממקומה .א כבה הנר בתו %שיעור זמ דליקתו ,חוזרי ומדליקי אותו ללא ברכה.
בכל יו )מלבד ערב שבת( יושבי ליד הנרות חצי שעה ,והרבי כותב שיש ללמוד תורה בזמ הזה.
הדלקת הנרות ע"י הילדי
מנהגנו שכל הגברי בבית ,כולל הבני הקטני מדליקי נרות חנוכה בפני עצמ.
"הבנות אי מדליקות בפני עצמ" )ספר המנהגי( .וכפי שהרבי אמר בשיחה )שהיא לכאורה
ה'משנה אחרונה'(" :ובנוגע לבנות – היתה הנהגת בית הרב ,שהבנות לא הדליקו נרות חנוכה )לא
הגדולות ולא הקטנות לפני בתמצוה( ,כ"א יצאו בזה ע"י אביה ,ואח"כבעליה".
)ספר השיחות ה'תש"נ ע'  194הע' (83
מקו ההדלקה לילדי  "כדאי ונכו לעורר ע"ד הדלקת נר חנוכה על פתח חדרי הילדי...
שעי"ז יתוס יותר בעני החינו ,בנוגע לילדי ,שכאשר רואי את מנורת החנוכה בפתח החדר
)שיחת ש"פ וישב ה'תשמ"ח(
שלה ,נעשה רוש חזק יותר בנפש כו'"..
דינ של בנות שאינ בבית אביה )מדריכות בבתי הספר(
א( א בבית הוריה מדליקי ,אינ חייבות להדליק בעצמ ויוצאת י"ח בהדלקת ההורי .אלא
שא רוצות להחמיר ולהדליק בעצמ ,יש מקו לחומרת.
ב( א בבית הוריה אי מדליקי ,חייבות ה בהדלקה .אלא שלא כל אחת צריכה להדליק
בעצמה ,אלא כול משתתפות בהוצאות השמ וכו' ,והאחת מדליקה ומוציאה את כול .וכמוב
שתהיינה כול נוכחות בעת ההדלקה ,ככל בני בית שיוצאי בהדלקת ראש המשפחה.
וא מקו השינה אינו מקו אכילת  אלא ישנות במקו אחד ואוכלות במקו אחר  ידליקו
במקו השינה ,וישתדלו לאכול ש לפחות סעודה אחת ביו.
ג( א סמוכות על שולח השליח) ,סועדות או לנות בבית השלוחי( הרי ה כבני ביתו ויוצאות
בכל אופ בהדלקתו .ותהיינה נוכחות בשעת ההדלקה ולשמוע הברכות וכו' .א %א רצונ עז
לקיי לבד את המצוה ,הרי שא אינ ישנות ש אלא במקו אחר  יש לכ %נתינת מקו,
ויכולות להדליק במקו שישנות ש ובברכה.
אלא שא אינ סמוכות על שלח השליח בקביעות ,כי א בימי חנוכה אלו  עליה להשתת עמו
בפרוטה לפחות בהוצאות השמ להדלקה ,ויוצאות ידי חובת בהדלקתו.
ומכל מקו ,כאמור ,א ישנות במקו אחר  יכולות להדליק בפני עצמ במקו שישנות ש.
כאמור בסעי ב' ,כאשר מדליקות במקו שישנות ש בפני עצמ  אי חובה שכל אחת מה
תדליק בפני עצמה ,אלא יכולות להצטר יחדיו למימו השמ והנרות ,ואחת הבנות תדליק
ותוציא את כול ידי חובת .א %א רצונ להדליק כל אחת בנפרד ,יכולות להדליק ובברכה.
יש להדגיש בעני ההשתתפות בפרוטה ,שבכל לילה שיוצאות ש ידי חובת עליה להשתת ע
בעל הבית ]וכ כשמשתתפות ביחד בהדלקת בחדר ,ואחת מוציאה את כול וכו'[ .וכמבואר
בביאור הלכה בסי' תרע"ז ]ד"ה להשתת [ בש המאירי וכו' "..יהא השמ משות בכל לילה
ולילה ,או ית לו פרוטה לזכות לו חלק בכל הלילות".
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אי עשיית מלאכה בזמ שהנרות דולקי
בשולח ערו" :%ונוהגות הנשי שלא לעשות מלאכה בעוד שהנרות דולקות ואי להקל לה"
)טוש"ע סי' תער( .ובספר המנהגי מבואר שהכוונה למש %ה 50דקות שצריכה לדלוק ,ולאחר
מכ מותר לעשות מלאכה שלא לאור הנרות.
המלאכות שנהגו ליזהר מלעשות :כביסה ,תפירה ,סריגה ,וגיהו ./אבל שאר מלאכות הבית
עושות כרגיל.
דמי חנוכה
הרבי הנהיג להרבות ב'דמי חנוכה' לבני הבית ובמיוחד לילדי וא הורה להוסי ולתת בכל יו
מימי החנוכה.
"וע"פ האמור ע"ד השתדלות יתירה בעני החינו – כדאי ונכו לעורר שיתנו מעות חנוכה
לילדי )לא רק פע אחת ,אלא( בכל ימי חנוכה )ובערב שבת ,או ביו ראשו ,יתנו ג עבור יו
השבת( ,ולהסביר לה ,שנתינת המעות היא כדי שיוסיפו יותר בלימוד התורה כו'".
)שיחת ש"פ וישב ה'תשמ"ח(
"וכדי לקיי ג הוראת רבותינו נשיאינו לתת דמי חנוכה "בליל נר הרביעי או החמישי" ,כולל
ג שלילת החשש שיהי' דבר הרגיל – אזי העצה היעוצה שבליל נר הרביעי או החמישי יתנו
)ש(
כפליי ,או ג' פעמי ככה ,אופ של חידוש".
"להסביר לילדי בהדגשה ,שכס זה נית לה ,באופ שהוא נהפ לדבר שלה ,לעשות בו מה
)שיחת ש"פ וישב ה'תשמ"ט(
שלב יהודי רוצה .ובוודאי מעצמ יפרישו חלק לצדקה".
"כדאי לעשות זאת ג בבתי הספר ...להתאס יחדיו ולשוחח בעניני החנוכה ,בקבלת החלטות
)ש(
טובות בזה ,בתורה בעבודה ובמילות חסדי ,ולחלק "דמי חנוכה" וכו'".
"כולל – כמנהג רבותינו נשיאנו – לערו מסיבות ע בני הבית בימי חנוכה ,ולחלק "דמי
חנוכה" לבני הבית ,ובמיוחד לילדי ,הבני והבנות .ובשעה שכל אחד מקיי את המנהג –
בפרסו המתאי – ובהוספה והרחבה ע"י ההוספה בנתינת "דמיחנוכה" בריבוי )שעי"ז
מתווס בשמחת של הילדי( – מתקשרי יותר )בקיו מנהג זה( ע רבותינו נשיאנו ,שזה
מוסי יותר כח להכניס את תורת והוראותיה ומנהגיה בחיי היו יו הפרטיי .כולל
ובמיוחד – ג במנהג ישראל שהול ומתפשט בזמננו זה – ללמוד בעניני גאולה ומשיח ,בכדי
להכי ביתר שאת את עצמו וזולתו לגילוי של הגאולה האמיתית והשלמה"
)שיחת ש"פ ויצא ,ה'תשנ"ב(
משחק הסביבו
מנהג נפו /בי ילדי ישראל לשחק בחנוכה בסביבו.
"...כידוע ש"גשנה" ה ד' האותיות שע"ג ה"סביבו" )ר"ת נס גדול הי' ש( ,כמנהג ישראל
)שיחת אור לח' טבת ה'תשמ"ז(
)"תורה היא"( ,כפי שראו ג בבית רבותינו נשיאינו"...
תפלת ערבית
בתפלת שמונה עשרה מוסיפי "ועל הנסי" )סידור עמ' .(114
שכח "ועל הנסי" :א נזכר לפני שאמר את ה' של ברכת "הטוב שמ" ,חוזר ואומר "ועל
הנסי" .א כבר הזכיר את הש שבסיו ברכת "הטוב שמ" אינו חוזר ,ובסיו תפלת שמונה
עשרה ,לפני אמירת "יהיו לרצו" השני ,יאמר" :הרחמ הוא יעשה לנו נסי כמו שעשה
לאבותינו בימי הה בזמ הזה" .וממשי" %בימי מתתיהו וכו'"
בברכת המזו מוסיפי "ועל הנסי" )סידור עמ' .(90
א שכח "ועל הנסי" בברכת המזו ,א נזכר לפני שאמר את ה' של ברכת "על האר' ועל
המזו" ,חוזר ואומר "ועל הנסי" .א %א נזכר לאחר שכבר סיי ברכה זו ,אזי כשיגיע ל"הרחמ
הוא יזכינו" יאמר" :הרחמ הוא יעשה לנו נסי כמו שעשה לאבותינו בימי הה בזמ הזה ".
וממשי" %בימי מתתיהו וכו'"
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יו רביעי ,כ"ה כסלו ,נר א' דחנוכה
מנהגנו להדליק את נרות החנוכיה בבית הכנסת ,כולל את השמש ,ג בשעת תפלת שחרית  אלא
שאי מברכי על הדלקה זו.
בשמונה עשרה של תפלת שחרית מוסיפי "ועל הנסי" )סידור עמ'  .(59אומרי "הלל השל".
לאחר הלל ,חצי קדיש .מוציאי ספר תורה אחד וקוראי בפ' נשא )במדבר ז ,א  יז( ג' קרואי.
לכה" ,ויהי ביו כלות משה"  "לחנכת המזבח" .ללוי" ,ויהי המקריב"  "מלאה קטרת".
לישראל" ,פר אחד"  "ב עמינדב" .חצי קדיש .וממשיכי כסדר התפלה" ,אשרי" ו"ובא לציו"
וכו'.
שאלת "ות טל ומטר"
בתפלת ערבית מתחילי לשאול טל ומטר בברכת "בר %עלינו" שבתפלת שמונה עשרה .
למנהגנו ,שאי להפסיק לפני תפלת שמונה ולהכריז ,מ הראוי להכריז לפני התפלה שמתחילי
לומר "ות טל ומטר".
שכח לומר "ות טל ומטר"
א שכח ונזכר לפני שהחל בברכת "תקע בשופר" ,אומר ש "ות טל ומטר" .וא שכח ,יאמר
זאת בברכת "שמע קולנו" לפני "כי אתה שומע" שבסיו הברכה .א נזכר אחרי שסיי ברכת
"שומע תפלה" ,אומר ש "ות טל ומטר" ומתחיל "רצה" .נזכר אחרי שהתחיל "רצה" ,חוזר
לברכת "בר %עלינו" .נזכר אחרי שסיי את תפלת שמונה עשרה ,שכבר אמר את ה"יהיו לרצו"
האחרו ,חוזר לתחלת התפלה.
א שכח ונזכר בזה רק בהגיע זמ התפלה שלאחריה ,יתפלל פעמיי תפלת שמונה עשרה ,מלבד
א שכח בתפלת מנחה של ערב שבת ,שאינו מתפלל תפלת שמונה עשרה של ערבית של שבת
פעמיי.
כשמסופק א הזכיר "ות טל ומטר" ,עד שלשי יו אינו מוחזק שהזכיר וצרי %לחזור ולהזכיר,
אחרי שלשי יו ,מוחזק שכבר התרגל והזכיר כראוי ואינו צרי %לחזור.
יו חמישי ,כ"ו כסלו ,נר ב' דחנוכה
תפלת שחרית כאתמול .בקריאת התורה ,קוראי לג' קרואי בפ' נשא )במדבר ז ,יח – כט( .לכה,
"ביו השני"  "מלאה קטרת" .ללוי" ,פר אחד"  ב צוער" .לישראל" ,ביו השלישי"  "ב
חל" .חצי קדיש .וממשיכי כסדר התפלה" ,אשרי" ו"ובא לציו" וכו'.
יו שישי ,כ"ז כסלו ,נר ג' דחנוכה
אדמוה"ז יצא לחרות ביו זה ממאסרו השני בשנת תקס"א.
תפלת שחרית כאתמול .בקריאת התורה ,קוראי לג' קרואי בפ' נשא )במדבר ז ,כד – לה( .לכה,
"ביו השלישי"  "מלאה קטרת" .ללוי" ,פר אחד"  "ב חל" .לישראל" ,ביו הרביעי"  "ב
שדיאור" .חצי קדיש.
תפלת מנחה
מתפללי תפלת מנחה לפני הדלקת הנרות .בא אי אפשרות להתאס לתפלה במני לפני זמ
הדלקת הנרות ,עדי להתפלל לאחר הדלקת הנרות ובמני.
הדלקת הנרות בבית הכנסת
ג היו יש לדייק שההדלקה תהיה לאחר 'פלג המנחה' )שזמנו הוא שעה ורבע זמנית לפני שקיעת
החמה(.
א נית לסדר מני לתפלת מנחה לפני זמ הדלקת הנרות ,מדליקי את הנרות בית הכנסת לפני
"עלינו לשבח" .א %א נית להתפלל מנחה בציבור רק לאחר הדלקת הנרות ,צרי %להדליק את
החנוכיה בבית הכנסת מוקד יותר .וא נוכח מני בבית הכנסת בזמ ההדלקה ,מברכי על
ההדלקה.
הדלקת הנרות בחנוכיה הציבורית
ג את נרות החנוכיה הציבורית יש להדליק לאחר 'פלג המנחה'.
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הדלקת הנרות בבית
מדליקי נר חנוכה לפני הדלקת נר שבת ,ומ הראוי להקדי את הדלקת נרות החנוכה לפני זמ
הדלקת נרות השבת) ,כדי שלא יתאחרו בהדלקת נרות השבת לאחר זמ ההדלקה(.
מכיני מספיק שמ לנרות החנוכה ,כדי שידלקו חצי שעה לאחר צאת הכוכבי.
בערב שבת אי מתעכבי חצי שעה ליד הנרות.
א חושבי שבשבת יזדקקו לשימוש בכיסא שעליו מעמידי את החנוכיה ,או שיצטרכו להזיזו
הצידה כדי לעבור ש )א %לא רק מטע "שלא ישחקו בו הילדי"( ,קיימות שתי אפשרויות
שבה נית להזיז את הכסא או את המגש שעליו החנוכיה:
א( להניח את החנוכיה על מגש ,ויחד איתה להניח ש מבעודיו חלה שיאכל ממנה בשבת ,או
ספר קודש שעשוי ללמוד בו בשבת ,שאז יהיה המגש מותר בטלטול לצור' %דבר המותר' ,לאחר
שיכבו הנרות ,והכיסא יתפנה .אלא שהדברי אמורי דוקא על מגש המיועד להגשת מאכלי,
אבל אי זה מועיל במגש המיועד לנרות.
ב( שעל הכסא שעליו מניח החנוכיה ,יניח מבעוד יו ג חלה שיאכל ממנה בשבת ,או ספר קודש
שעשוי ללמוד בו בשבת .ולאחר שיכבו הנרות ויזדקקו למקו הכיסא ,יהיו רשאי לטלטל את
הכיסא ע כל מה שעליו הצידה ,לכל מקו שרוצי.
ליל שבת קודש פ' מק' ,נר ד' דחנוכה
תפלת 'קבלת שבת' וערבית כבכל שבת .בתפלת שמונה עשרה מוסיפי "ועל הנסי" )סידור עמ '
.(141
בברכת המזו מוסיפי "ועל הנסי" )סידור עמ'  (90ואת ההוספות הרגילות לשבת.
א זכר לומר "ועל הנסי" א %שכח לומר "רצה והחליצנו" ,שדינו שצרי %לחזור ולבר %שנית
ברכת המזו ,אינו צרי %לחזור שנית על "ועל הנסי".
שבת קודש פ' מק' ,כ"ח כסלו ,נר ד' דחנוכה ,מברכי החודש טבת
משכימי לאמירת תהלי .אחרי לימוד שיעור חסידות ותפלת השבת ,עורכי התוועדות
חסידית.
תפלת שחרית כבכל שבת .בשמונה עשרה מוסיפי 'ועל הנסי' )סידור עמ'  .(181הלל השל
ולאחריו שיר של יו .מוציאי שני ספרי תורה ,בראשו קורי לשבעה קרואי בפ' מק ,/מניחי
את ספר התורה השני ואומרי חצי קדיש ,מגביהי וגוללי את הספר הראשו וקוראי בספר
השני למפטיר בפ' נשא )במדבר ז ,ל  ,לה( "ביו הרביעי"  "ב שדיאור" .הפטרה :רני ושמחי
גו'.
מברכי החודש טבת .מולד :ליל ב' ,שעה  38 ,6דקות 3 ,חלקי.
ראש חודש :ביו השני הבא עלינו לטובה.
אי אומרי "אב הרחמי".
תפלת מוס לשבת ומוסיפי "ועל הנסי".
בתפלת מנחה קוראי בתורה לג' קרואי בפ' ויגש .אי אומרי "צדקת צדק".
מוצאי שבת קודש פ' מק' ,אור לכ"ט כסלו ,נר ה' דחנוכה
נוהגי שלא לאחר את זמ תפלת ערבית.
בשמונה עשרה של תפלת ערבית מוסיפי על "אתה חוננתנו" ג "ועל הנסי" .אומרי "ויהי
נע" ו"ואתה קדוש" כבכל מוצאי שבת.
הדלקת הנרות בבית הכנסת  לפני "עלינו לשבח".
הדלקת הנרות בבית  לאחר הבדלה ולפני אמירת "וית ל".
יו ראשו ,כ"ט כסלו ,נר ה' דחנוכה
במענה לשאלה מתי היתה גאולתו של אדמוה"ז נ"ע ,בנר השלישי או בנר החמישי ענה כ"ק
אדמו"ר זי"ע :וי"ל דבשניה היו עניני גאולה )וג כפשוט(.
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בקריאת התורה ,קוראי לג' קרואי בפ' נשא )במדבר ז ,לו – מז( .לכה" ,וביו החמישי" 
"מלאה קטרת" .ללוי" ,פר אחד" – "ב צורישדי" .לישראל" ,ביו הששי"  "ב דעואל".
בשמונה עשרה של תפלת ערבית אומרי "יעלה ויבא".
יו שני ,א' טבת ,ראש חודש ,נר ו' דחנוכה
תפלת שחרית כרגיל" .הלל השל" אחרי הלל "קדיש תתקבל" "שיר של יו" "ברכי נפשי ".
לקריאת התורה מוציאי שני ספרי תורה .בספר הראשו קוראי לג' קרואי בפ' ר"ח )במדבר
כח ,א – טו( לכה" ,וידבר ה'" – "רביעת ההי" .ללוי" ,עלת תמיד" – "עלת התמיד ונסכה".
לישראל" ,ובראשי חדשיכ" – "יעשה ונסכו" .מגביהי וגוללי ס"ת הראשו .בספר תורה
השני קוראי לרביעי ,בפ' נשא )במדבר ז ,מב – מז( "ביו הששי"  "ב דעואל" .חצי קדיש .
)המגביה את ספר התורה הראשו נשאר יושב ע הספר בזמ הקדיש(.
אומרי "אשרי" ו"ובא לציו" ,חצי קדיש.
תפלת מוס לראש חודש .מוסיפי "ועל הנסי".
יו שלישי ,ב' טבת ,נר ז' דחנוכה
סדר התפלה כבימי הראשוני .בקריאת התורה ,קוראי לג' קרואי בפ' נשא )במדבר מח – נג(
לכה" ,ביו השביעי"  "מלאה קטרת" .ללוי" ,פר אחד"  "ב עמיהוד" .לישראל" ,ביו
השמיני"  "ב פדהצור".
יו רביעי ,ג' טבת ,נר ח' דחנוכה  "זאת חנוכה"
סדר התפלה כאתמול .בקריאת התורה ,קוראי לג' קרואי בפ' נשא )במדבר ז ,נד – ח ,ד( .לכה,
"ביו השמיני"  "מלאה קטרת" .ללוי" ,פר אחד"  "ב פדהצור" .לישראל" ,ביו התשיעי" 
"כ עשה את המנורה".
כ"ק אדמו"ר זי"ע עורר רבות להתאס ביו "זאת חנוכה" ולערו %התוועדויות פעילות ,לסיכו
ימי החנוכה .הבא לקמ מדבריו הק' של רבינו בש"פ מק ,/זאת חנוכה 'התש"נ:
"בעמדינו ביו הש"ק זאת חנוכה ,סיו וחות ימי חנוכה ,צרי כאו"א מישראל לקבל החלטות
טובות להוסי ביתר שאת וביתר עוז בכל עניני "נר מצוה ותורה אור" ...ומה טוב – שיתחילו
בזה ביו הש"ק ,ע"י עריכת התוועדות נוספת )לאחרי מנחה( בזמ "רעוא דרעוי" ,וכ
במוצש"ק" ,סעודתא דדוד מלכא משיחא" )ובימי הסמוכי( ,שבה יוסיפו בלימוד פנימיות
התורה ,ויקבלו החלטות טובות בנוגע לימי שלאח"ז :להוסי בלימוד פנימיות התורה ובהפצת
המעיינות חוצה ,ביחד ע ההוספה בנגלה דתורה ,בקיו המצוות בהידור ,ובכל עניני טוב
וקדושה".
יו שישי ,ה' טבת "דיד נצח"
יו זה נקבע ע"י כ"ק אדמו"ר זי"ע לחג ומועד ועורר שביו סגולה זה יוסי כ"א ספרי קודש
לספרייתו האישית" .ו"הימי האלו נזכרי ונעשי בכל דור ודור גו'" כלומר ,בבוא יו זה
בשנה שלאח"ז ,ועד"ז מדי שנה בשנה" ,נזכרי" ועי"ז "נעשי" אות העניני שהיו בפע
הראשונה – להקבע ל"יו סגולה" ו"עת רצו" בכל הקשור לנצחונ של הספרי ".כ ביקש
שרבני ,מחברי ספרי ומו"ל של ספרי וכ אספני ספרי ישלחו ספרי לספריית אגודת חסידי
חב"ד.
)שיחת ש"פ ויגש ,ה' טבת ה'תשמ"ח(
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