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משיח נאו!

זנזיבר. שעת ערב  של  ימה  חוף  על 
כפר  את  עוטף  מוחלט  חושך 
מבתי  רק  האי.  של  הצפוני  בקודקודו  השוכן  נונגווי  הדייגים 
אורות  מבליחים  החוף  של  לאורכו  התיירים  ואכסניות  המלון 

בודדים.
מישיבת  תלמידים  שלוחים,  שני  מחפשים.  החוף  על  צעדנו 
הישראלי  התיירות  יעד  את  להאיר  שנשלחו  בניו-יורק  חב"ד 
החדש באור החנוכה. בית חב"ד קבוע בזנזיבר טרם נפתח אז, 
גם תיירים ישראלים לא נכחו ברציפות בשטח האי, אך חופש 
מנת  על  נשלחנו  ואנחנו  מטיילים  זרם  איתו  הביא  החנוכה 

להעניק להם מענה יהודי.
את הנר הראשון הדלקנו בחניית הביניים באיסטנבול, ועכשיו 
תיירים  באכסניית  קצרה  התמקמות  ואחרי  נחיתתנו  עם   -
קטנה - עשינו את דרכנו אל המלונות הסמוכים ואל היהודים 

המתארחים בתוכם.
"אני לא מאמין - - -" נשמעה פתאום צעקה בעברית. 

אחד  לאורחי  חגיגית  ערב  ארוחת  נערכה  החוף,  על  מולנו 
מהמזנון  הצלחת  במילוי  ישראלי שעסק  היה  הצועק  המלונות. 

וזיהה אותנו מתקרבים.
" - אני לא מאמין! חב"ד הגיעו!". 

באחד  הסועדים  בין  ויכוח  התנהל  כן  לפני  דקות  כמה 
לומר  התנדבה  ומישהי  אחד,  שאל  חב"ד?"  "איפה  השולחנות: 
שהיא חיפשה באינטרנט "ואין חב"ד בזנזיבר". "לא יכול להיות" 

פסקה מישהי אחרת, "יש חב"ד בכל מקום!". 
דקות ספורות אחר כך, הגענו. 

התהילה  השליחים.  רק  היינו  אנחנו  והכבוד,  התהילה  לנו  לא 
מגיעה לבורא עולם שדואג בכל רגע נתון לעם ישראל, ילדיו. 
הכבוד מגיע לנביאו - הרבי מליובאוויטש מלך המשיח - ששולח 

את שליחיו לכל פינה בגלובוס: להאיר, לחמם, לשמח.
המטרה:  לאותה  הוא  גם  נועד  עכשיו  אוחזים  המגזין שאתם 
להאיר, לחמם ולשמח. ללוות אתכם לאורך החודש בתוכן יהודי 

מקורי, ובאווירה שמחה ואלוקית.
והעיקר - לטעון אתכם באנרגיה למילוי תפקיד החיים של 
כולנו: להביא את ביאת המשיח ואת הגאולה האמיתית והשלימה 
תיכף ומיד ממש, כך שעוד לפני חג החנוכה נחגוג יחד בירושלים 

הבנויה, בבית המקדש השלישי!
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

מו"ל: ניידות חב"ד בארץ הקודש / מחלקת ההוצאה לאור
יו"ר: הרב דוד נחשון

ניהול והפקה: הרב אלימלך טאלר
עריכה: מנחם מילר
הגהה: בלומה נחשון

mamre :עימוד ועיצוב

מנויים: *3770 | פרסום: 03-7508215 
olamot.m@gmail.com :דוא"ל
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בשם המערכת
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ִּכְסֵלו

חודש כסלו, השלישי בלוח השנה היהודי, נקרא גם 'חודש הגאולה' 
בשל אירועי גאולה רבים אשר התרחשו בו במהלך ההיסטוריה. 
הבולטים בהם: 'חג הגאולה' של רבי שניאור זלמן, מייסד חסידות 

חב"ד בי"ט בכסלו, ושמונת ימי החנוכה בסיומו של החודש.

ע"פ דברי הרבי מליובאוויטש מלך המשיח, שבת 'חיי-שרה' תשמ"ו

עניינם של חגים וימים טובים וחנוכה ביניהם הוא - שמחה. 
חודש כסלו מסתיים בימי החנוכה וחכמינו קבעו כי "הכל הולך 
אחר החיתום" - אם כן, יש להוסיף בשמחה בכל ימי החודש! 



חנוכה תשנ"ב )1992(. 
הרבי מליובאוויטש מלך המשיח 

שליט"א נושא דברים במעמד בו 
התאחדו יהודים מכל קצוות תבל 

להדלקת נר חנוכה משותפת 
ששודרה באמצעות לווין. כולם 

היו על הגל - מלוס אנגל'ס דרך 
הכותל המערבי ועד אוסטרליה.



מעמיקים

אז מהי חסידות,
נחמה גרייזמן

ואיך היא קשורה לביאת המשיח?

דרוש עיון

וח השנה החסידי מתחיל בי"ט בכסלו. ל
היום בו שוחרר האדמו"ר הזקן מכלאו 
שלנקח  לאחר   ,)1798( תקנ"ט  בשנת 
עליו  העלילו  אותה  שווא  באשמת  למאסר 
מתנגדי החסידות. רבי שלום דובער, האדמו"ר 
החמישי בשושלת חב"ד, מכנה את י"ט כסלו 
"ראש השנה לחסידות", ולא בכדי: ראש השנה 
אינו רק היום הראשון בשנה, הוא גם ה'ראש' 
שלה ומכיל בתוכו משמעות עמוקה, וגם י"ט 

כסלו הוא ה'ראש' של השנה החסידית. 
חסידות?  מהי   - ונבדוק  נתעכב מעט  לכן, 

ומהו המסר אותו היא נושאת עבור העולם.
כדרך  החסידות  את  להגדיר  המנסים  יש 
האורתודוכסיים.  היהודים  מן  חלק  של  חיים 
אולם עם חלוף הזמן, מתברר כי טעות בידם 
קבוצה  של  חיים  דרך  איננה  החסידות  וכי 
ועל  בכלל  החיים  על  מסויימת, אלא השקפה 
עם  הקשורים  ככאלה  בפרט  יהודיים  חיים 

הייעוד של עם ישראל כולו.
תנועת  מייסד  הבעל-שם-טוב  של  הופעתו 
המסילה  על  דרך  ציון  מסמנת  החסידות 
ספק,  בלי  זה,  דבר  המשיח.  לביאת  המובילה 

נוגע לכל העם היהודי כולו.
בארץ  שהתגורר  לגיסו  המכתבים  באחד 
ישראל, סיפר הבעל־שם־טוב על עליית נשמה 

שהייתה לו בראש השנה תק"ז )1746(: 
המשיח  את  העליונים  בהיכלות  פגש  הוא 
ושאלו: "אימתי קאתי מר?" )מתי יבוא אדוני(, 
והמשיח ענהו: "לכשיפוצו מעיינותיך חוצה!" 

)כאשר תורתך ורעיונותיך יופצו בעולם(.
בהרחבה  התבארה  הבעל-שם-טוב  תורת 
ידי  על  כמעט,  בלעדי  באופן  ובהעמקה, 
תהיה  שתורתו  דאגו  אשר  חב"ד,  אדמו"רי 
מובנת לכל אחד. גם לאלה אשר טרם הגיעו 

לרמה גבוהה בלימוד תורה וקיום המצוות.
יותר לחסידות  כן, ככל שאדם מתקרב  על 
אדמו"רי  להוראות  מאזין  אותה,  לומד  חב"ד, 
חב"ד ופועל על פיהם כמיטב יכולתו, כך הוא 

מביא את המשיח מהר יותר.
ברור אפוא שאם ברצוננו לקחת חלק פעיל 
בהשגת הייעוד הסופי של העם היהודי, ואנחנו  
חפצים להתכונן לקבלת פני משיח, הדרך לכך 

היא להיות קשור לחסידות חב"ד.
להפצת  הקשורה  דרך  רק  איננה  חב"ד  כי 

תורה - דבר חשוב כשלעצמו - היא גם ביטוי 
חובה  רואים  חב"ד  חסידי  ישראל.  לאהבת 
התגלות  בקירוב  יהודי  כל  לזכות  לעצמם 

המשיח.

לרקוד ברחובות
עוד בטרם קיבל על עצמו את הנהגת חסידות 
של  ספר  מליובאוויטש  הרבי  ערך  חב"ד, 
החסידות,  מתורת  קצרים  ורעיונות  פתגמים 
מובאים  הספר  בתחילת  שמו.  "היום-יום" 
זו,  עולם  הרת  "בתקופה  הבאים:  הדברים 
כשהעולם מזדעזע מפאת 'חבלי משיח' והשם 
של  מחובתו  הגלות,  חומת  את  הצית  יתברך 
את  לשאול  ונער,  זקן  אשה,  איש,  יהודי,  כל 
עצמו: מה עשיתי ומה אני עושה בכדי להקל 
על 'חבלי משיח' ולזכות לגאולה השלימה על 

ידי משיח צדקנו?".
דורנו שונה מן הדורות הקודמים, כי בחלקנו 
כל  אם  משיח.  פני  את  לקדם  הזכות  נפלה 
בכל  הנה,  כי  וקיוו  לבואו,  התפללו  הדורות 
רגע, הוא יבוא - הרי בדורנו נזכה לכך בעזרת 

ה' בפועל. המשיח עומד ממש על סף הדלת.
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קרוב  משיח  כמה  יודעים  היינו  רק  אילו 
שמחה,  מתוך  ברחובות  רוקדים  היינו  באמת, 
מודעים  אינם  עמנו  מבני  מאוד  רבים  אך 
המשיח  מביאת  להתלהב  אפשר  כיצד  לכך. 
דבר  יודעים  לא  כאשר  בכלל,  היהדות  ומן 

בנושאים אלה?
הידיעה כי משיח מתקרב צריכה למלא כל 
יהודי בתחושה שיש לו תכלית בחיים ואין דבר 
מילוי  הרי  היא  המשיח  ביאת  ממנה.   חשוב 
התניא, פרק  )ספר  העולם  בבריאת  ה'  מטרת 

ל"ו(. 
בבואנו במגע עם אנשים אשר אינם מודעים 
בואו  כי  יודעים  אינם  ובוודאי  למושג משיח, 
למען  אותם  ליידע  מחובתנו   - מאוד  קרוב 

יוכלו להתכונן ליום לו ציפינו זמן כה רב.
לאלה המטילים ספק, נזכיר כי ביאת המשיח  

איננה חידוש חב"די. 
במאמרי  במפורש  כתובים  הללו  הרעיונות 
במהלך  ישראל  גדולי  של  ובכתביהם  חז"ל 

הדורות.
בהם  השנים  אלפי  ששת  את  מדמים  חז"ל 
קיים העולם לששת ימי השבוע. האלף הראשון 
מקביל ליום ראשון, האלף השני ליום שני, וכן 
חיים  אנו  בו   - השישי  האלף  משמע,  הלאה. 

- מקביל ליום שישי. את השבת עלינו לקבל 
זמן מה לפני שקיעת השמש )את נרות השבת 
מדליקים זמן רב לפני החשיכה(, כך גם המשיח 
יבוא הרבה לפני שנת 5999. אם נעשה חשבון 
של  האחרון  ברבע  נמצאים  שאנחנו  ניווכח 
'היום השישי', בו ניתן כבר להדליק את נרות 

ולקבל את השבת.

לא להתייאש!
בואו   - הסוף  כיצד  להבין  אנו  יכולים  עתה 
בהתחלה,  נעוץ   - המשיח  מלך  של  המיוחל 

בראש השנה לחסידות איתו פתחנו. 
חדש,  רעיון  איננה  המשיח  שביאת  למרות 
ספק  בלי  היו  חב"ד,  ואדמו"רי  הבעש"ט  הרי 

אלה שקירבו את הנושא לתודעת המון העם.
הרבי אמר באופן ברור שדורנו זה הוא הדור 
זה סוד  האחרון לגלות והראשון לגאולה. אין 
שהרבי, בגלוי ובקול רם, הכריז שמשיח כבר 
ממש מעבר לפינה וכל מה שעלינו לעשות הוא 

להשלים את ההכנות האחרונות לבואו.
אנשים אשר לא שמעו את בשורתו של הרבי 
העולם  על  מסתכלים  מדבריו,  מתעלמים  או 

היהודי וליבם פג. 
המגמות  את  ההתבוללות,  את  רואים  הם 

בתקופה  נמצאים  "אנו  ואומרים  הדמוגרפיות 
הולכת  היהדות  שלנו.  בהיסטוריה  נוראה 
לדברי  מאזינים  היו  אילו  אך  ומתמעטת". 
שופע  שהוא  לשמוע  מתפלאים  היו  הרבי, 
אופטימיות - הכל נפלא. כולנו כבר מוכנים. 
מוכנים  אנו  הכפתורים',  את  'צחצחנו  אפילו 

לגאולה!  
הרבי רואה כבר עתה מה צופן העתיד לעם 
יישאר  לא  יהודי  ואף  ניגאל  כולנו  היהודי: 
מאחור! אז למה להתייאש? למה לקבל רפיון 
ידים? בעוד שכל האחרים מליטים את פניהם 
רואה  הרבי  אונים,  וחוסר  פחד  מרוב  בידיהם 
שהכל עומד להיות ממש בסדר, וממש בקרוב. 
עלינו להתפלל כי נזכה לראות את הגאולה 
במו עינינו ונמלא תפקיד מכריע בהבאתהתיכף 

ומיד ממש.

הרבי  של  משליחותיו  היא  ז"ל  גרייזמן  נחמה 
מליובאוויטש מלך המשיח לארץ ישראל. 

עד פטירתה בשנת תשנ"ב )1992( בגיל 39 - נהרו 
לשיעוריה מאות נשים - מכל גיל, מכל שכבות העם 

ומכל החוגים. 
שיעוריה וכתביה הנבחרים יצאו לאור אחרי פטירתה 
בספרים 'חכמה ליבה של נחמה גרייזמן' ו'בעיניה של 

אשה', בהם גם המאמר הזה.

 אילו רק היינו יודעים 
כמה משיח קרוב באמת, 
 היינו רוקדים ברחובות 

מתוך שמחה. 
רבים מאוד מבני עמנו, כלל 

 אינם מודעים לכך... 
כיצד אפשר להתלהב 

מביאת המשיח - ומן היהדות 
בכלל - כאשר לא יודעים 

דבר בנושאים אלה?

"

חסידים רוקדים ברחובות כפר חב"ד | ציור: זלמן קליינמן ז"ל
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 כוחות שריון בלבנון, מלחמת לבנון הראשונה 
צילום: יוסי בן חנן



בכל מקום,
בכל מצב!

מנחם מילר

איך הפך ספר חסידי בן 250 שנה לספר היהודי המודפס ביותר בעולם 
בחמישים השנים האחרונות, אף יותר מהתנ"ך? • מתי הודפסה מהדורת ספר 
התניא בכנסת ומה השיב היו"ר לח"כ ששאל 'מדוע?' • מה עשו חסידי חב"ד 

לצידם של חיילי צה"ל בפאתי ביירות ומה כתב שגריר ישראל במצרים לרבי 
אחרי ההדפסה בקהיר? • סיפורים מרתקים וחוויות מסעירות ממבצע חובק עולם 

להדפסת ספר התניא בכל מקום בו דרכה אי-פעם כף רגלו של יהודי • מרתק



הצהריים היו  אחר  שעות  אלה 
 27( תנש"א  בכסלו  י'  של 
בנובמבר 1990(. על רחבת 
חנה  הכנסת  משכן  בחזית  המרוצפת  האבן 
שטיח  גדול.  מסחרי  רכב  שגרתי  לא  באורח 
ולצידו  האחוריות  דלתותיו  אל  הוביל  אדום 

ניצב שולחן, עליו משקאות ומיני מתיקה.
הנייר  שלט  על  התנוססה  למסיבה  הסיבה 
 - התניא  ספר  "הדפסת  הרכב  דופן  שעל 

." הכנסת, ירושלים 
בזה אחר זה עלו אל הרכב שרים וחברי כנסת 
פרלמנטרים  יועצים  גם  הבית.  סיעות  מכל 
ופעילים פוליטיים לא נעדרו. איש איש בתורו 
באמירת  ההדפסה,  מכונת  בהפעלת  התכבד 

'לחיים' ובלימוד מתוך הגליונות הטריים.
בעוד החגיגה בחוץ נמשכת, במליאה פנימה 
לפתחו  דחופה  שאילתא  הח"כים  אחד  הגיש 
עושים  "מה  הכנסת:  יו"ר  שילנסקי,  דב  של 
תניא  הדפסת  אישר  ומי  בחוץ?  החב"דניקים 

בבית המחוקקים?".
רב  איש  המחתרות,  בוגר   - שילנסקי  מר 
ויהודי גאה - לא היסס: "ספר התניא  זכויות 
וארבע  אלפים  משלושת  בלמעלה  הודפס 
בפרלמנטים  העולם.  ברחבי  מהדורות  מאות 
במדינות   ואף  הערים  בכיכרות  מכובדים, 
עוינות. אין סיבה שלא יקבל את הכבוד הראוי 

לו בבירת ישראל".
עוד נשוב לדבריו של שילנסקי ולאנקדוטות 
לפני  אך  עוינות',  'מדינות  מאותם  מרתקות 

הכל, מהו "ספר התניא"?

התשובות לכל השאלות!
זלמן  שניאור  רבי  סביב  לאחור.  שנה  כ-240 
כמייסד  לימים  יוודע  אשר  ליאדי,  מהעיירה 
חסידות חב"ד, התגבשה קהילה יהודית גדולה. 
לעבוד  הרצון  היה  לחבריה  המשותף  המכנה 
את  ולקיים  ובתמים  באמת  העולם  בורא  את 
מצוותיו מתוך הזדהות פנימית והבנה עמוקה. 
עצומה  השכלה  בעל  זלמן,  שניאור  רבי 
האדם,  בנפש  עמוקה  והבנה  ישראל  בתורת 
בנפש  אותם  והדריך  מזמנו  לתלמידיו  העניק 

חפיצה.
וגדלה,  שהתפתחה  הקהילה  הזמן,  עם  אך 
לרבי  הותירו  לא  וגבר,  שהלך  הפונים  וזרם 
לפגישות  במקביל  ברירה.  זלמן  שניאור 
האישיות, הוא החל להעלות את עיקרי תורתו 

על הכתב.
מוציא  הוא  ומאמץ  יגיעה  של  שנים  אחרי 
לאור את  'ספר התניא'. שמו של הספר ניתן 
לו על שם המילה הפותחת אותו. מחברו הגדיר 
 - מבקש  כל  ימצא  בו  כספר  בהקדמה  אותו 
שהיא  ה'  בעבודת  השאלות"  לכל  "תשובות 

מהות חייו של כל יהודי.
צדיקים  עצומה.  במהירות  הופץ  הספר 

מפורסמים וגדולי הדור סמכו עליו את ידיהם 
זושא  רבי  מהם,  אחד  בו.  הלימוד  את  ועודדו 
התניא  ספר  "עם  כי  הכריז  אניפולי,  מהעיר 

נצא לקבל את פני המשיח!".
הדפסתו  מאז  שחלפו  השנים  במאות 
הראשונה, הכה ספר התניא גלים והפך לנכס 
צאן ברזל בכל שדרות העם. התובנות הכתובות 

עם  הפכו  דרך  לפורצות  אז  נחשבו  אשר  בו 
נפוץ  ב'תניא'  והלימוד  הכלל,  לנחלת  השנים 

בקרב חוגים רחבים.
ספר התניא נכתב בלשון הקודש, אך ברבות 
השנים תורגם לשפות נוספות, ביניהן: אנגלית, 
איטלקית, צרפתית, ספרדית, גרמנית, ערבית, 
ומרוקאית־יהודית  אידיש  פורטוגזית,  רוסית, 

מדוברת. 

תניא מעבר לתעלה | חוליית ההדפסה על גדות התעלה

 האדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מליאדי 
מחבר ספר התניא ומייסד חסידות חב"ד

במליאה פנימה הגיש 
אחד הח"כים שאילתא 
דחופה לפתחו של דב 

שילנסקי, יו"ר הכנסת: "מה 
עושים החב"דניקים בבית 

המחוקקים?"

"

10 /  עֹולמֹות



שקט, מדפיסים..
קצר  זמן  הכיפורים.  יום  מלחמת  ימי  הימים 
מתקפת  והצלחת  סואץ  תעלת  צליחת  לאחר 
חב"ד  לכפר  הגיעה  צה"ל,  כוחות  של  הנגד 
"הדפיסו  בניו-יורק:  הרבי  של  מחצרו  הנחיה 
נוספים בעברה  קודש  וספרי  את ספר התניא 

השני של התעלה".
אחרי הכנות לוגיסטיות מורכבות ובתיאום 
ההדפסה  חוליית  יצאה  באיזור,  המפקדים  עם 

מכפר חב"ד דרומה.
ז"ל  נפתלי קראוס  הנה תיאור אותנטי של 
"החבדניקים  הימים:  מאותם  מעריב,  כתב 
י- ִמִִ אחרי  הראשונה  בפעם  שוב:  זאת  עשו 
יודע-כמה שנים, הודפסו בשבוע שעבר ספרי 
קודש עבריים במצרים שיחולקו לחיילי צה"ל 

המאיישים את הקווים. 
של  שלוחה  כמוס.  בסוד  נשמר  "המבצע 
שם  )על  חב"ד  שבכפר  החמישה"  "יד  דפוס 
הפדאיון  ידי  על  שנרצחו  התלמידים  חמשת 
כשהיא  לפאיד,  ירדה  קדש(  מבצע  לפני 
צילום  מכונות  חשמלי,  גנרטור  עימה  נושאת 
את  להכין  כדי  אחר  וציוד  ל"אופסט"  וייבוש 
הלוחות שמהם מדפיסים את הספרים. המבצע 
המפקדים  ובאישור  צה"ל  עם  בתיאום  נערך 
המקומיים ששיתפו פעולה ברצון כאשר שמעו 

כי מדובר במילוי בקשת הרבי מליובאוויטש.
"ראשון הודפס וחולק ספר ה"תניא" הנחשב 
הספר  חב"ד.  חסידות  של  שבכתב"  כ"תורה 
חובר על ידי מייסד שושלת חב"ד, רבי שניאור 
 - הזקן"  "האדמו"ר  המכונה   - מלאדי  זלמן 
לפני כ-175 שנה, ומאז נדפס ב-74 מהדורות. 
מהדורת פאיד היא המהדורה ה-75, והחיילים 

חטפו את הספרים כלחמניות טריות".
מיוחדת  הייתה  התעלה  גדות  על  ההדפסה 
ולא  פעמית  חד  אפיזודה  היוותה  אך  במינה, 
בגרסתו  התניא'  הדפסת  'מבצע  נפוץ.  מחזה 

העולמית החל רק ארבע שנים אחר-כך.

כל הארץ תניא
מייסד  לבעל־שם־טוב  המשיח  מלך  הבטחת 
"לכשיפוצו  יבוא  כי  החסידות  תנועת 
מעיינותיך חוצה" - כאשר מעיינות החסידות 
יפוצו בכל מקום בעולם,  היוותה מאז ומתמיד 
העולם,  ברחבי  החסידות  ערכי  להפצת  מנוע 
הפיק   )1978 )סתיו  תשל"ח  שנת  בשלהי  אך 

ממנה הרבי תובנה נוספת. 
ביקש  המשיח,  ביאת  את  לזרז  במטרה 
גם  תניא  מהדורות  ולהדפיס  להתאמץ  הרבי 

 ,)!( יהודים  פעם  אי  התגוררו  בהם  במקומות 
כך יגיעו לכל מקום גם המעיינות עצמם ולא 

רק מי המעיינות )ערכי וספרי החסידות(.
לזירוז הגאולה, תביא  כי בנוסף  ציין  הרבי 
לקשר  גם  התניא  ספר  של  מקומית  הדפסה 
רגשי עמוק יותר בין היהודים באותו אזור ובין 

הספר.
הלייזר  ומדפסת  הנייד  המחשב  עידן  טרום 
דרשה ההדפסה מבצע לוגיסטי מורכב במיוחד. 
ובישראל,  בארה"ב  התארגנו  הדפסה  צוותות 
ויצאו  אמריקה,  ובדרום  באירופה  במרוקו, 
תוך  כך,  הרבי.  בשליחות  נאמנים  כחיילים 
התניא  מהדורות  מספר  זינק  ספורות,  שנים 

מ-75 ל-2000, 3000 ויותר. 
היוזמות עלו מהשטח. יהלומן המבקר בסרי-
לנקה לרגל עסקיו, שחקני כדורסל כ'סגולה' 
היהודים  המתיישבים  במשחק,  לניצחון 
רבים  ואלפים  )שארם־א־שייח(  באופירה 
אחרים. למען הסדר הטוב, ריכז את ההדפסות 
משרד מיוחד בניו-יורק והוא גם העניק לכל 

מהדורה את מספרה הסידורי.

ארץ התניא והארזים
בשנת  הראשונה  לבנון  מלחמת  פרוץ  עם 
בצפת  הרבי  שליחי  קיבלו   ,)1982( תשמ"ב 
הוראה להדפיס את התניא גם על אדמת לבנון. 
נסיונות  אך  במהרה,  גובש  ההדפסה  צוות 
לאישור הכניסה מול הדרגים השונים בפיקוד 
הצפון כשלו שוב ושוב. הקרבות היו בעיצומם 
אזרחים  כניסת  לאשר  הסכים  לא  מפקד  ואף 

לשטחי הלחימה.
הרב אהרון צייטלין ז"ל, משלוחי הרבי בצפת 
ממזכירות  ונשנים  חוזרים  "טלפונים  סיפר: 

 ממראות הדפסת מהדורת התניא ברחבת בניין הכנסת | מימין לשמאל: הרב שלמה מיידנצ'יק, יו"ר אגודת חסידי חב"ד, מפעיל את מכונת ההדפסה; 
הח"כים רחבעם זאבי הי"ד ועמיר פרץ מרימים כוסית 'לחיים'; ראש הממשלה מר יצחק שמיר מקבל לידיו את ספר התניא - מהדורת הכנסת
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הרבי הבהירו לי שהרבי רואה חשיבות מיוחדת 
שלם  שבוע  עבר  בלבנון,  התניא  בהדפסת 
ואני הייתי מתוסכל מחוסר היכולת לבצע את 

בקשתו.
עין.  לעצום  הצלחתי  לא  לילה  "באותו 

החלטתי שעלי להשיג את האישור ויהי מה!
"הצצתי בשעוני. השעה הייתה אחת בלילה. 
במהירות  ונסעתי  לרכב,  נכנסתי  התלבשתי, 

למפקדת פיקוד הצפון במרומי הר כנען.
"עצרתי ליד הבסיס בחריקת בלמים, יצאתי 
בצעקה:  ושאלתי  מהרכב  בהולה  במהירות 
הנוגעת  סודית  ידיעה  לי  יש  האלוף?  "היכן 

למלחמה".
"החייל בש"ג נבהל, מיהר לפתוח את השער 

והראה לי את הכיוון. 
"נכנסתי. לא היה לי ברור אם האלוף נוכח 
וביקשתי  הפקידות  לאחת  פניתי  אך  במקום, 

שכנועים  אחרי  בהקדם.  האלוף  את  לראות 
הצלחתי  המתנה,  של  ארוכות  ודקות  רבים 

לראות את האלוף, יאנוש בן גל.
סיומה  את  הרבי  חזה  כיצד  לו  "סיפרתי 
המשכתי  הימים.  ששת  מלחמת  של  המדהים 
ופעולותיו  כיפור  יום  מלחמת  טרם  בנבואתו 
את  שגם  והוספתי  ומתנקם  אויב  להשבית 
המלחמה הנוכחית ניבא הרבי עוד טרם פרצה 
צה"ל  חיילי  לזכות  תורה  ספר  לכתוב  וקרא 

תוך זיכוי כל חייל באות. 
דוגמאות  בפניו  בהציגי  סיימתי   - "עכשיו 
את  להדפיס  הרבי  מבקש   - תניא  ספרי  של 
הנמצאות  הערים  בכל  בלבנון,  הזה  הספר 

בידינו.
"יאנוש לא היסס: "אין בעיה. יש לך אישור".
"חזרתי במהירות הביתה והערתי את חבריי. 
בחצי  להשיג  שהצלחתי  להאמין  התקשו  הם 
שבוע,  במשך  הצלחנו  שלא  מה  את  שעה 

והתארגנו במהירות ליציאה.
לפנות  ב-4:00  כך,  אחר  ספורות  "שעות 
בוקר, חצינו את הגבול בליווי צבאי והתקדמנו 

לכיוון צור. 
בשלטים  מכוסה  היה  ההדפסה  "טנדר 
החיילים.  לב  תשומת  את  ומשך  ססגוניים 
לשאלתם, הסברנו שהרבי שלח אותנו להדפיס 
מאות  נלהבות.  היו  והתגובות  סגולה  ספר 
רכשו אות בספר תורה והניחו תפילין. הביקוש 
הגדול ביותר היה לתמונתו של הרבי. התרגשנו 
לסיור,  בדרכו  הטנקים  אחד  של  צוות  כאשר 

סביבנו  העומדים  לפני  והתחנן  מהטנק  קפץ 
סיימו  כאשר  רק  תור".  "בלי  תפילין  להניח 
להניח תפילין, אמרו לחיים וקראו בהתעוררות 
רבה מאחד הדפים הטריים של התניא - יצאו 

למשימה!
בצידון  גם  התניא  ספר  את  "הדפסנו 
נעצר  לפתע  ביירות.  לכיוון  לצאת  והתכוננו 
לידינו רכב אזרחי וממנו יצאו שלושה מאנשי 
מהרבי  דחופה  הוראה  ובפיהם  בצפת  חב"ד 

להדפיס את התניא בתוך ביירות ממש!
עדיין  שצה"ל  סיפרו  והם  לקצינים  "פנינו 
אין  ולכן  לידה  רק  ביירות,  בתוך  נמצא  לא 
התעקשנו  עצמה.  לעיר  להכנס  אפשרות 
בתוך  דווקא  להדפיס  ביקש  שהרבי  והבהרנו 
וסיפר  נענה  המפקדים  אחד  אז  רק  ביירות, 
שבפאתי ביירות נמצאים כבר ראשוני חיילינו 

כשחצי קילומטר מהם מחבלי אש"ף.

דפוס חב"ד בירות | מימין - ניידת ההדפסה בביירות, משמאל - אישור כניסה קבוע ללבנון לצוות חב"ד.

יצאנו לשם בליווי חיילים. 
המתח והאימה ששררו שם 
היו נוראים. הזהירונו שלא 

נזוז מהמקום כי חיילים 
אחדים כבר נהרגו בהיכנסם 

בטעות לשטח אויב.

הבנתי שסטיתי מהדרך 
סטיה קלה אך נוראה. 

עשרות עיניים עוינות הביטו 
בי ממרפסות הבתים, והפחד 
הלך וגבר: הרי זה בדיוק מה 

שהוזהרנו מפניו!

""
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"יצאנו לשם בליווי חיילים. 
נוראים.  היו  והאימה  המתח 
כי  מהמקום  לזוז  לא  הוזהרנו 
חיילים אחדים נהרגו בהיכנסם 

בטעות לשטח אויב.
"בשעת בין־ערביים התחלנו 
התקבצו  החיילים  בהדפסה. 
סביב הטנדר ושמחו מאוד, רבים 
ראו בנוכחותינו סגולה ושמירה.

על  הלך  הכל  "בתחילה 
הנורה  לפתע  אך  מנוחות  מי 

התקלקלה. לא היה סיכוי להמשיך 
בהדפסה בלעדיה, נאלצנו לקנות נורה חדשה. 
לדרך  יצאתי  עלי.  הוטלה  המסוכנת  המשימה 
חנות  מצאתי  הליכה  דקות  כעשר  ולאחר 

לצרכי חשמל.
והתחלתי לצעוד בחזרה, אלא שאז  "קניתי 
קרה הגרוע מכל - הלכתי והלכתי ולא מצאתי 
מהדרך,  שסטיתי  הבנתי  ההדפסה.  רכב  את 
סטיה קלה אך נוראה. עשרות עיניים עוינות 
הביטו בי ממרפסות הבתים, והפחד הלך וגבר: 

הרי מכך הוזהרנו!
חסר  עומד  בעודי  לפנות.  לאן  ידעתי  "לא 
אונים, ממלמל פרקי תהילים, נעצר לידי ג'יפ 
צבאי ואחד הנוסעים קרא לי בערבית להיכנס 
ערבים  ארבעה  הסוף.  שזה  חשבתי  פנימה. 
במדי צבא היו שם והייתי בטוח שהם מחבלים. 
עילגת.  באנגלית  באזור  למעשי  חקרוני  הם 
אני שתקתי ארוכות והם נעצו בי מבט מבשר 
באתי  כי  וסיפרתי  עוז  אזרתי  לבסוף  רעות. 

לכאן בשליחות הרבי.
"להפתעתי הרבה התרכך מבע פניהם. למזלי 
הרב התברר שהם מאנשי הפלנגות הנוצריות 

והם הובילוני ישירות לטנדר ההדפסה.
הרב  סיים  הלילה"  כל  במשך  "הדפסנו 
צייטלין את סיפור ההדפסה הלבנונית, "בסיום 
והחיילים  המפקדים  עם  למדנו  ההדפסה, 
בהתוועדות  עמם  וחגגנו  הטריים  מהדפים 

חסידית מתוך התעוררות גדולה".

דמי חנוכה
אחד מחסידי הרבי העושה רבות למען הדפסת 
מהדורות תניא הוא הרב לייבל זאיאנץ, חסיד 

חב"ד 
מברזיל.  עסקים  ואיש 

על שמו רשומות למעלה מאלף מהדורות אותן 
מימן מכיסו הפרטי.

מסך  ונפילת  הקומוניזם  התמוטטות  עם 
הברזל עשה הרב זאיאנץ מאמץ מיוחד להדפיס 
ובעוד  יהודים  חיו בעבר  תניא בעיירות בהם 
ופעלו  חיו  בהם  היסטוריים  אתרים  עשרות 
אבות החסידות. בין היתר גם במבצר בו היה 
היה  ההדפסה  תאריך  הזקן.  האדמו"ר  אסור 

סמלי במיוחד - י"ט בכסלו, חג הגאולה. 
מסע  אחרי   ,)1992( תשנ"ב  החנוכה  בחג 
ארוך, הוא שב לניו-יורק והגיש לרבי ארונית 
ובה 62 מהדורות חדשות של ספר התניא. הרבי 
שמח מאוד למראה הספרים והתבטא: "אלו דמי 

החנוכה 
הטובים ביותר..". 

השגריר מתרגש...
עם חתימת ההסכמים המדיניים עם השלטונות 
במצרים ופתיחת הקונסוליה המצרית באילת, 
הדפסת  הכט,  יוסף  הרב  אילת,  העיר  רב  יזם 

תניא גם בקהיר בירת מצרים.
מאודם.  בכל  לסייע  נרתמו  רבים  גורמים 
ששון,  משה  במצרים  ישראל  שגריר   - בהם 
מצרים  קונסול  נוריאל,  יצחק  השגריר  עוזר 
מצרים  שגרירות  ואנשי  עיסא,  חסן  באילת 

בוושינגטון.

תניא מונגש
בניו  הודפסה   )1991( תנש"א  בשלהי 
התניא  ספר  של  מיוחדת  מהדורה  יורק 
שמאור  אלו  יכולים  כך  ברייל.  בכתב 
של  מאורה  להינות  בעדם  חשך  עיניהם 

תורת החסידות.
ייחס חשיבות גדולה  הרבי מלך המשיח 
היה  אם  שגם  ואמר  הזה,  התניא  לספר 
הגאולה  עיכוב  את  לתלות  אפשר 
הזה,  הכתב  בסוג  התניא  של  בחסרונו 
הזו  המניעה  גם  הוסרה  שעכשיו  הרי 
מדפסת ברייל | צילום: סקרלט, וויקיפדיה העבריתוהכל מוכן לגאולה האמיתית והשלימה.
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הדרך אל ההדפסה הייתה רצופת מכשולים. 
להדפסה נדרשו אישורים מהמשרדים השונים 
התרבות  משרד  החוץ,  משרד   - במצרים 

והמשרד לבטחון פנים. 
אחרי   ,)1984( תשד"מ  באביב  לבסוף, 
התגברות על אינספור מכשולים בירוקרטיים, 

האישורים  כל  התקבלו 
לדרך.  יצאה  וההדפסה 
והסופי  הרשמי  במכתב 
המצרי  החוץ  משרד  של 
להודיעכם  "הרינו  נכתב: 
הספר  הדפסת  אושרה  כי 
הרב  של  היהודי  הדתי 
בני  של  רבם   - הגדול 

ישראל בעולם".
הודפס  התניא  ספר 
ובאלכסנדריה,  בקהיר 
אשר בשתיהן פעלו בעבר 
קהילות יהודיות גדולות, 
ועורר התרגשות רבה - 
הן בקרב שרידי הקהילה 
בקרב  והן  המקומית 

עובדי השגרירות.
ישראל  שגריר 
משה  מר  במצרים, 
וסייע  שעזר  ששון 
התניא  להדפסת  רבות 
מכתב  הרבי  אל  שיגר 
נרגש: "אני בא להודות 
שבעקבות  על  לכבודו 
לידי  נתגלגלה  משאלתו 
הזכות הגדולה והמיוחדת במינה, לתרום - ולו 
בצורה צנועה - להדפסת התניא במצרים... מי 
כפי  כבודו  לברכת  ראויים  כולנו  ונהיה  יתן 
שראויים היינו שיאפשר לנו לתרום תרומתנו 
שסייע  בארה"ב  מצרים  שגריר  הקטנה". 

להדפסה אמר גם הוא דברים דומים.
דברים  הרבי  נשא  ההדפסה  אחרי  כחודש 
ההדפסה  את  גם  וציין  השבועות  חג  לרגל 
התניא  ספר  את  הדפיסו  "לאחרונה  במצרים: 
מדינת   - הרמב"ם  ופעל  חי  בה  במדינה 
וראו דבר נפלא:  ועוד..  מצרים, בעיר הבירה 
כל  'מקובלים'  אינם   - יהדות  ענייני  בכלל, 
בלבד  זו  לא  ואף־על־פי־כן,  זו..  במדינה  כך 
שנתנו רישיון להדפסת ספר התניא במדינתם, 
זכות  שזוהי  אמרו  עצמם  הם  זאת,  עוד  הנה 
וטובה עבורם, ועד כדי שהם הביעו תודה על 

שזיכו אותם בהדפסת ספר קדוש!".

על פסגת האוורסט
מאיר  של  דמותו  בולטת  האחרונות  בשנים 
כצלם  לפרנסתו  העוסק  חב"ד  חסיד  אלפסי, 

אירועים ועיתונות, כמדפיס תניא סדרתי.
תניא  מהדורות  כחמישים  הדפיס  אלפסי, 
במקומות אקזוטיים במיוחד. ביניהן פרו, הודו, 
בברזיל  נידחות  ובעיירות  אלבניה  צ'ילה, 

ובאיטליה.
אחת המהדורות המיוחדות הייתה בין קרחוני 
להדפיס  הורה  "הרבי  אנטרטיקה.  של  העד 
יהודים,  היו  בו  מקום  בכל  התניא  ספר  את 
אפילו יהודי אחד, במקום נידח. באנטרקטיקה 
וגם מטיילים  יהודים  מתגוררים כמה חוקרים 

יהודים מגיעים למקום", הסביר אלפסי.
ומדפסת  דפים  נייד, ערמות  חמוש במחשב 
סיפונה  על  התניא  את  אלפסי  הדפיס  לייזר, 
ההשגחה  יד  באנטרטיקה.  מחקר  ספינת  של 

גם ביעדים אקזוטיים במיוחד | מימין - מדפיסים את מהדורת האוורסט. משמאל - מאיר אלפסי על סיפונה של ספינת מחקר סמוך לאנטרטיקה.

"הזכות הגדולה והמיוחדת במינה.." | מכתבו של שגריר ישראל במצרים לרבי
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התקבצו  הפלגה  ולאותה  הובילה  העליונה 
תיירים  חלק  חוקרים,  חלקם  יהודים.  עשרה 

וחלקם מצוות התפעול של הספינה.
גם האוורסט ברשימה: "החלום להדפיס את 

התניא על האוורסט לא הרפה ממני", סיפר.
עם שני סבלים משבט השרפה, עשר חבילות 
ביתית,  ומדפסת  דפים  חבילות  מצות,  טונה, 
בסופו  שבועיים.  בן  הרפתקני  למסע  יצא 

הדפיס את הספר בגובה אלפי מטרים.
תרמיים  בבגדים  התאבזר  הטיפוס  צוות 
הלבוש  על  ויתר  לא  אלפסי  אך  מיוחדים, 
החב"די  הכובע  על  במיוחד  המסורתי, 

המפורסם. 
ממעט  והתקיים  המקפיא  בקור  צעד  הוא 
אוכל, אבל המאמץ השתלם לבסוף.  הוא הגיע 

חשמל  מהם  "ביקשנו  העליון:  הבסיס  למחנה 
להדפיס  לנו  ועזרו  הסכימו,  הם  להדפסה, 
העוצמתי  ההר  על  התניא  ספר  את  לראשונה 

בעולם".

מה תכל'ס?
האמת  אבל  ומתקצר,  הולך  הדף  על  המקום 
היא שעוד לא התחלנו. על רצפת חדר העריכה 
נאלצנו להשאיר מאות )!( סיפורים ואירועים 
ובעקבותיה. התניא  הדפסת  סביב  שאירעו 
את  אצלנו  ביססה  הזו  הכתבה  על  העבודה 
התחושה שסיפורי הדפסת התניא יוכלו למלא 

בקלות ספר עב כרס ואף יותר.
התניא  ספר  הודפס  אלו  לרגעים  נכון 
בלמעלה מ-7000 מהדורות בכל רחבי העולם,  
בבסיסים  ובמושבים,  בקיבוצים  בארץ:  וגם 

ובמוצבים. 
מוכן  הפי-אנד  יש  התניא  הדפסת  למבצע 
שעדיין לא אירע: ביאת המשיח. האיש שיגאל 
את עם ישראל ואת העולם כולו מכל צרותיו, 

המלך שישכין סוף סוף שלום עולמי. 
כל עוד זה לא קורה, המאמצים להחיש את 
ביאתו - והדפסת התניא בכללם - נמשכים: 
אתם  מיוחד,  מיקום  או  רעיון  לכם  יש  אם 
ולהציע. חב"ד  בית  עם  קשר  ליצור  מוזמנים 
אבל גם אם לא, אל תשכחו: ההדפסה חשובה 
מאוד, אבל אחריה צריך גם ללמוד. זה העיקר.
מעבר לדף, במדור החדש 'עם הספר', תוכלו 
התניא,  מספר  קטנה  טעימה  החודש  לטעום 

בתקווה שאחריה תרצו ללמוד עוד ועוד.

מידו הקדושה | אם ובנה מקבלים מידיו של הרבי מהדורת תניא מיוחדת. י"א ניסן תשמ"ב )1982(
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חג החנוכה מפנה את תשומת ליבנו 
ניצחונות  ואתגרים,  למלחמות 

והישגים. 
פרק  היו  המכבים  מלחמות 
היסטורי קצר בחיי האומה, אך לא 
רק, הן עדיין מתחוללות - בנפשנו 
מוצא  לא  מאיתנו  מי  פנימה. 
ומתאמץ?  מזיע  נלחם,  עצמו  את 
סוד  אחר  מחפש  לא  מאיתנו  מי 

ההצלחה?
קטן  קטע  הוא  שלפניכם  הקטע 
ספרו  התניא,  מספר  חשוב  אך 
הזקן,  האדמו"ר  של  המונומנטלי 
הוא  מליאדי.  זלמן  שניאור  רבי 
שלנו,  הפנימיים  באתגרים  עוסק 

במונחים של זירת היאבקות. 
"אם האחד הוא בעצלות וכבדות 
הוא  אם  גם  וייפול  בקל  ינוצח   -
גיבור יותר מחברו" - הנתון החשוב 
ביותר, קובע רבי שניאור זלמן, הוא 

לא הכוח, אלא מצב הרוח.
העצלות,  מול  אל  ברור:  המסר 
השליליות,  והמחשבות  הדחיינות 
בזריזות,  להיטען  חייבים  אנחנו 
ומשוחרר  טהור  ובלב  בשמחה 
מעצבות ודאגות. כך ורק כך ננצח. 
זו כמובן רק טעימה קטנה. המשך 
בתמודדות  בהרחבה  עוסק  הפרק 
עלינו  ומכביד  שמעציב  מה  מול 
כשלונות  מעיקות,  מחשבות   -
מצליחות  שלא  תקוות  מהעבר, 
פתרונות  יש  אלה  לכל  להתממש. 
מעניק  זלמן  שניאור  ורבי  מעולים 

לנו אותם בנדיבות. 
עוד?  ולדעת  להעמיק  רוצים 
התניא  בספר  כ"ו  פרק  תרשמו: 

והפרקים שאחריו.

עם הספר
טעימה מהמקורות

 ְּכגֹון ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ַהִּמְתַאְּבִקים ֶזה ִעם ֶזה 
 ְלַהִּפיל ֶזה ֶאת ֶזה. ִהֵּנה, ִאם ָהֶאָחד 

 הּוא ְּבַעְצלּות ּוְכֵבדֹות - ְיֻנַּצח ְּבַקל ְוִיֹּפל 

ַּגם ִאם הּוא ִּגּבֹור יֹוֵתר ֵמֲחֵברֹו.

 ָּכָכה ַמָּמׁש ְּבִנְצחֹון ַהֵּיֶצר 
 ִאי ֶאְפָׁשר ְלַנְּצחֹו ְּבַעְצלּות ּוְכֵבדֹות 

 ַהִּנְמָׁשכֹות ֵמַעְצבּות ְוִטְמטּום ַהֵּלב ְּכֶאֶבן, 
 ִּכי ִאם ִּבְזִריזּות ַהִּנְמֶׁשֶכת ִמִּׂשְמָחה ּוְפִתיַחת ַהֵּלב 

ְוָטֳהָרתֹו ִמָּכל ִנְדנּוד ְּדָאָגה ְוֶעֶצב ָּבעֹוָלם..
 - קטע מפוסק ומנוקד מתוך: ספר התניא, פרק כ"ו

 רמת הכח 
או מצב הרוח?
מלחמות המכבים היו פרק היסטורי קצר בחיי האומה, 
אך הן עדיין מתחוללות - בנפשנו פנימה! 
מי מאיתנו לא מוצא את עצמו נלחם, מזיע ומתאמץ? 
קבלו את סוד ההצלחה | טעימה מספר התניא

המדור מוקדש לע"נ היקר שבאדם 
ר' עדי עובדיה ב"ר דוד ע"ה יטקובסקי
לרגל יום פטירתו
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השלהבת הפלאית

בלב היער
סיפור מיוחד לחג החנוכה



חג ה של  הראשון  לילו  סוער,  חורפי  לילה  זה  יה 
ממז'יבוז'  ברוך  רבי  הצדיק  של  חסידיו  החנוכה. 
לברכות  בהתלהבות  האזינו  סביבו,  התגודדו 

שבירך והביטו בהתפעלות בשלהבת הקטנה. 
אולם, אך סיים הרבי את אמירת "הנרות הללו", החלה 
השלהבת הקטנה לרקד בעצבנות גדלה מרגע לרגע ולפתע 

נעלמה, כאילו נלקחה על ידי כוח עליון. 
תלמידיו של רבי ברוך הוכו בתדהמה. הם הביטו על רבם 
וציפו לראות כיצד יגיב לנוכח מה שאירע. אך הרבי עמד 
ללא ניע, שקוע בהרהורים, כאילו חיפש אף הוא את הסיבה 
לתופעה. כשאחד הנוכחים ביקש לשוב ולהדליק את הנר 

רמז לו רבי ברוך שלא לעשות כן. 
רק אחרי כמה דקות של המתנה מתוחה אורו פניו ששל 

רבי ברוך. הוא החל לזמזם את 
וחסידיו  צור"  "מעוז  הפזמון 
בשירה  ופצחו  אליו  הצטרפו 

אדירה. 
השלחן  ליד  נשב  "הבה 
כמו  החנוכה  חג  את  ונחוג 
ברוך  רבי  אמר   - שצריך" 
עוד  החנוכה  "נר   - לחסידיו 
ישוב אלינו, אחרי שיסיים את 
על  עליו  שהוטלה  השליחות 

ידי בורא העולם". 
היתה  חסידיו  של  אמונתם 
לרגע  הרהרו  לא  והם  איתנה 
של  הקדושים  דבריו  אחר 
השולחן  אל  הסבו  הם  הרבי. 
מתוחה  צפייה  תוך  הארוך, 
הסיבה  היתה  מה  לדעת 
ברוך  רבי  הנר.  של  להיעלמו 
בסבלנות  להתאזר  ביקשם 
לילה  באותו  עוד  כי  והבטיח 

יוודע להם הסיפור המלא. 
שעות  החסידים  ישבו  כך 

התורה  לדברי  האזינו  עליזים,  חנוכה  שירי  שרו  ארוכות. 
הראשון  חנוכה  ליל  את  וחגגו  רבם  שהשמיע  העמוקים 
בשמחה והתלהבות, כפי שהיו נחוגים כל המועדים בחצרו 

של רבי ברוך. 
היה זה שעת חצות כאשר אחד החסידים שישב בקירבת 

החלון, קרא לפתע: "רבי, רבי, ראה! נר החנוכה חזר!".
הנוכחים הרבים קמו על רגליהם והביטו בפליאה באור 
הנר  כן.  לפני  נעלם  ממנו  במקומו,  שוב  שריצד  הקטנטן 
האיר שוב באור יקרות, כאילו נשא את בשורת חג החנוכה 
מסוף העולם ועד סופו. רבי ברוך אמר לחסידים הנרגשים 
לחכות עוד כמה דקות ומיד יוודע להם מה בדיוק קרה לנר 

החנוכה, מדוע הוא נעלם וכיצד לפתע שב. 

תוך רגעים ספורים נשמע רעש גובר והולך של עגלה 
רתומה לסוס. העגלה נעצרה ליד ביתו של רבי ברוך, ועד 
מהרה נפתחה הדלת ובפתח עמד אחד החסידים הקרובים 
ביותר של רבי ברוך, שהתגורר בעיירה קטנה  והמסורים 

למרגלות ההרים.
בגדיו של האיש היו פרועים וכל גופו חבול כאילו עבר 
חוויה נוראה. אך בניגוד בולט למראהו החיצוני, זהרו עיניו 

והוא כולו אמר אושר ושלווה רוחנית. 
הרבי לחץ את ידי האורח בברכת "שלום עליכם" וביקש 
ממנו להתפלל ערבית ולהצטרף אל השלחן לאחר שידליק 

נר ראשון של חנוכה. 
ליד השולחן  התיישב  ולבסוף  רבו,  כדברי  החסיד  עשה 

כשכל החסידים מטים אוזן: 
אחדים  ימים  "לפני   
להגיע  כדי  במסע  פתחתי 
לכאן ולבלות את חג החנוכה 
פתח  רבינו"  של  במחיצתו 
הייתי  החשבון  "לפי  ואמר. 
אחד  יום  לכאן  להגיע  צריך 
חג  של  הראשון  הערב  לפני 
החנוכה. הייתי מאושר מעצם 
אהיה  מעט  שעוד  המחשבה 
את  מילאה  והציפייה  כאן 
עד  והתרגשות,  בחום  לבי 
שלא הרגשתי את הקור העז, 
את הגשם המזרזף ואת הרוח 

הסוערת. 
צריך  שהייתי  "מסתבר 
דרכים  בפונדק  להתאכסן 
ישתפר  האויר  שמזג  ולחכות 
חסר- הייתי  אולם  קמעה, 
להיות  רציתי  וכבר  סבלנות 
שאם  חשבתי  מחיר.  בכל  פה 
אמשיך לנסוע ללא הרף, גם 
להגיע  אוכל  הלילה,  בשעות 
לכאן יום אחד לפני הזמן המשוער מראש. החלטתי ליטול 
ולהגיע  להקדים  כדי  בלילה,  גם  במסע  ולהמשיך  סיכון 

לכאן". 
דברי  את  ברוך  רבי  שיסע  גדולה"  טעות  הייתה  "זו 

החסיד. "אסור להסתכן בצורה כזו". 
"אכן, רבי, עד מהרה נאלצתי להודות בעצמי שטעיתי 
ועבות  חשוך  שהיה  היער  מקטעי  באחד  חמורה.  טעות 
במיוחד, שמעתי לפתע איוושה מוזרה מבין העצים, ולפני 
הפילו  שריריות,  ידיים  אותי  תפסו  מתרחש,  מה  שהבנתי 

אותי מהעגלה וערכו חיפוש מדוקדק בחפציי. 
שודדי-דרכים,  לכנופיית  קורבן  שנפלתי  "התברר 
הנושא  דחוף,  עסקים  במסע  עשיר  סוחר  שאני  שחשבו 

עד מהרה נאלצתי להודות 
בעצמי שטעיתי טעות 

חמורה. באחד מקטעי היער 
שהיה חשוך ועבות במיוחד, 

שמעתי לפתע איוושה 
מוזרה מבין העצים, ולפני 
שהבנתי מה מתרחש, תפסו 
אותי ידיים שריריות, הפילו 
אותי מהעגלה וערכו חיפוש 

מדוקדק בחפציי. 

"
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בכיסו סכום כסף ענק... 
והיכו  דחפו  למצוא,  שקיוו  האוצרות  את  מצאו  "כשלא 
אותי ולבסוף החליטו לקחת אותי אל ראש הכנופיה שלהם, 
רכושי  ואת  "סודותיי"  את  ממנו  להוציא  שיצליח  בתקווה 

המוחבא. 
והשלישי  בעגלה  לידי  התיישבו  חמושים  שודדים  "שני 
נטל לידיו את המושכות. הם נסעו זמן רב ובסופו של דבר 
נעצרה העגלה במקום כלשהו, שהיה מוסתר בסבך העצים 

ושימש כנראה מקום מיסתור עבור הכנופיה. 
  "הורדתי מהעגלה ומולי הופיע ראש הכנופיה, פרא־אדם 
אכזרי, שחקר אותי על העסק הדחוף בגללו העזתי לעבור 
את היער העבות באישון לילה. בעיקר עניין אותו, כמובן, 
לדעת, היכן אני מחזיק את כספי... שוב ושוב ניסיתי לשכנע 
אותו כי אני אומר את האמת ורק את האמת, אולם הכל היה 

לשווא. 
מעמד  להחזיק  הצלחתי  וכך  בעזרי  היה  עולם  "בורא 
זב  גבי  הבאות.  בשעות  חלקי  מנת  שהיו  הקשים  בעינויים 
דם מהמכות שספגתי, ובנתיים כלאו אותי השודדים בתוך 

בקתה קטנה.
"שהיתי באותה הבקתה במשך כל הלילה וכן ביום למחרת. 
השמש כבר עמדה לשקוע, כאשר ראש הבריונים נכנס והעיר 
אותי בגסות. שוב ניסה לחקור אותי ושוב הסברתי לו את 
ניסיתי  הפעם,  לכן.  קודם  פעמים  אינספור  אמרתי  אשר 
בחלקו  שנופל  הגדול  הרוחני  התענוג  את  באוזניו  לתאר 
של מי שעושה את החג במחיצת רבו ואת האמונה והאהבה 

ההדדיים, הקושרים אותנו, חסידים, לחבורה אחת. 
  "כאשר סיימתי לדבר, ראיתי כי ראש השודדים שקוע 
בהרהורים. לאחר דקות מספר הוא קם לפתע, הביט היישר 
לתוך עיני ואמר: "אנחנו נבדוק אם הסיפור שלך אכן נכון 
ואם אמנם יש לך אמונה בלתי מעורערת בה' וברבי שלך. 

היער הזה הרי שורץ סכנות מכל הסוגים. אפילו האנשים שלי 
פוחדים לעבור בו לבד ועושים בו את דרכם בקבוצות. יש 
כאן זאבים רעבים ושאר חיות טרף למיניהם. אנחנו נשחרר 
אותך, נחזיר לך כל מה שלקחנו ממך ותלך לדרכך לחיים 
או  חיות  ידי  על  להיטרף  שווים  סיכויים  לך  יש  ולשלום. 
ליפול לאחד הבורות ולמצוא את מותך שם. כמעט שאין לך 
סיכוי לצאת מכאן בחיים. האם אתה מוכן לנסות את מזלך?" 

סיים השודד.
  "ראש השודדים תיאר באוזניי את הסכנות בצורה כה 
מושלמת, ואני נחרדתי מהמחשבה שאעבור את היער לבדי. 
אולם, חשבתי לעצמי, ה' הוא חנון ורחום ובוודאי ישמור את 
דרכי. היישרתי מבט אל עיניו של ראש השודדים ואמרתי לו 

כי בעזרת השם אעשה כפי שהציע ואצא מהיער לבדי. 
"שוב ננעצו בי העיניים, כאילו ניסו לחדור למעמקי נפשי 
ולאחר מכן אמר לי השודד: "אם תגיע בשלום לפרברי עירו 
של רבך, זרוק את הממחטה שלך לתעלה שמאחורי תמרור 
הדרך העומד שם. אנשי יהיו שם כדי למצוא ולהביא אלי את 
הממחטה. אם אכן יביאו אותה, זה יהיה לי האות שהצלחת 
לצאת מן היער בשלום. במקרה כזה אפרק את הכנופיה שלי 

ואחזור בתשובה". 
 "שמחה גדולה מצד אחד, על האפשרות לקדש שם שמים 
שנפלה בחלקי, ופחד גדול ממה שמצפה לי בשעות הקרובות 
העגלה  על  עליתי  כאשר  אותי  שאפפו  הרגשות  היו   -
שהוחזרה לי ועזבתי את מקום מחבואם של השודדים. הלילה 
היה חשוך ומכל הצדדים נשמעה יללת הזאבים שהריחו כי 
טרף קל מחכה להם. גם הסוס הרתום לעגלתי עמד מלכת, 

כי לא יכל לראות מאומה ביער העבות. 
"אולם, לפתע נראתה לפני העגלה שלהבת קטנה, דקיקה, 
עברנו  כך  בעקבותיה.  הסוס  הלך  התקדמה,  שהיא  וככל 
בשקט ובביטחה את קטעי היער, כשהשלהבת צועדת לפנינו.
כאילו שלח ה' נר חנוכה להדריך אותי עד בואי אל הבית 
על  להסתער  מוכנות  סביבינו,  התגודדו  רעות  חיות  הזה. 
ונעלמו  נסוגו  ועלי, אולם ברגע שהבחינו בשלהבת,  הסוס 
כלעומת שבאו. כמו בני ישראל שחצו את ים סוף, עברתי 
חסדיו  על  לה'  ומודה  פרקי תהילים  אומר  הים כשאני  את 

שלא עזבוני. 
  "כך המשכתי בדרכי עד שהגעתי אל התמרור שהזכיר 
ראש השודדים ואשר סימן לי כי הגעתי אל העיר. זרקתי את 
הגעתי  כי  לו  אותתי  ובכך  השודד  הממחטה לתעלה שציין 
בשלום למחוז חפצי. מי ייתן ויעמוד גם הוא בחלקו בהסכם, 
יחזור למוטב יחד עם חבריו ויתמו סוף סוף חטאים מן הארץ".
אל  שוב  הופנו  העיניים  וכל  סיפורו  את  סיים  האיש 
השלהבת הקטנה של נר החנוכה שכבר עמדה לדעוך, אחרי 

שסיימה את תפקידה.

בית הכנסת העתיק בעיירה מעז'יבוז' 

<
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בשנת  בהונגריה  נולד  ז"ל  שטיינמץ(  מאיר  )צבי  יאיר  צבי 
עוד בשנת תש"ב  הופיע  בימת השירה העברית  )1915(. על  תרע"ה 
מהם  באחדים  אשר  ליריים  שירים  ובו  'גשרים'  הקובץ  עם   )1942(

ניכרים אותות השואה המתקרבת.
בהגיעו  לארה"ב.  מושבו  את  והעתיק  השואה  את  שרד  שטיינמץ 
ונעשה לחסיד  לרבי מליובאוויטש מלך המשיח  התוודע  יורק  לניו 

נלהב. הרבי עודדו כל העת לפרסם את שיריו ולהמשיך לכתוב. 
ישורון קשת כתב עליו: "משורר הממשיך את הקלאסיקה העברית 

בלשונו ואת רוח היהדות הצרופה בצביונו".
רעיונות רבים מתורת החסידות אליה היה קשור כל כך מוצאים 
בשירתו הד נאמן וביטוי מתוק. אוהבי השירה והמתעניינים בתורת 

החסידות ימצאו בשיריו של צבי יאיר מעיין מפכה.

שירת חיינו
שירה יהודית מקורית

ָך / צבי יאיר ְלַבּדְ
ְנעּוַרי ָראּו ֵעיַני ּבִ

ָבִרים ִלְרָבבֹות – ּדְ
בּוָנִתי ָאה ּתְ ּבָ

ה ֶהֱעִמיָדַתם: לֹוׁשָ ְוַעל ׁשְ
ה ְוָהעֹוָלם. ֲאִני ְוַאּתָ

י ִמְתּבֹוֵנן עֹוֶדּנִ
ְוֶאְרֶאה: ָהעֹוָלם

ְמאֹוְרָך ַרק ַקְרַנִים –
ַנִים: ֲארּו ַאְך ׁשְ ְוִיׁשְ

ה. ֲאִני ָוָאּתָ

י ְלָבִבי י מֹוְרׁשֵ ָחַקְרּתִ
י ה ַחּיַ ְוִהּנֵ

קֹוְרָך – ְרִסיס ִמּמְ
ה: ְוִהּנֵ

ָך. ה הּוא ְלַבּדְ ַאּתָ

ציור: זלמן קליינמן ז"ל
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אגרות קודש

מסירות 
ללא גבולות

ממכתביו של הרבי

חג ב את  היהודי  העולם  מציין  בכסלו  י"ט 
הגאולה של האדמו"ר הזקן, היום בו הוכחה 
הצארית.  ברוסיה  המשטר  מול  אל  חפותו 
ונשלח  באנגלית  במקורו  נכתב  לפנינו  המכתב 
לידידי בית חב"ד בגלזגו-סקוטלנד, לקראת אירוע 

אותו קיימו סמוך לי"ט בכסלו. 
בפועלם של  היום,  הרבי במשמעות  עוסק  במכתב 
ורבו -  האישים העומדים במרכזו )האדמו"ר הזקן, 
המגיד ממזריטש( ובלקחים אותם נוכל להפיק לחיינו 

הפרטיים.
התמסרו  הרבי,  כותב  החסידות,  תנועת  מייסדי 
של  והרוחניות  הגשמיות  לשיפור  דרכם  מראשית 
יהודים. התמסרותם לזולת לא ידעה גבולות ואותה 
הרוח - רוח אהבה, אחריות ומסירות - צריכה להניע 
של  השונות  לפעילויות  הקשורים  כל  את  היום  גם 

חב"ד בכל פינה בעולם.

המדור לז"נ הטנקיסט השליח 
 הרה"ח אברהם ע"ה 
בן יבדלחט"א ר' חונא שיחי' טאוב

ב"ה, י"ט חשון תשל"ג
ברוקלין, ניו יורק

שלום וברכה,

חגיגת  לידיעתי  הובאה  כי  שמחתי 
הדינר הקרב בכ' כסלו. 

יש משמעות לאירוע המתקיים למחרת 
י"ט כסלו, יום השנה ההיסטורי לשחרורו 
והוכחת חפותו של אדמו"ר הזקן, מייסד 

חסידות חב"ד. 
זו מציין  יתר על כן, י"ט כסלו בשנה 
ה-200  )'היארציייט'(  השנה  יום  את  גם 
אשר  ממעזריטש,  המפורסם  המגיד  של 

אדמו"ר הזקן הוא תלמידי ויורשו.
ימי שנה בחיים היהודיים נשמרים בשל 
ללמוד  נוכל  למען  המאלפת,  משמעותם 
של  ועבודתם  מחייהם  השראה  ולקבל 
את  ולתרגם  בעבר,  הדגולים  מנהיגנו 
בחיינו  בפועל  למעשים  הזאת  ההשראה 

ובהנהגתנו היומיומית.
המגיד  הגדולים,  המאורות  שני 
הזקן,  האדמו"ר   - ותלמידו  ממעזריטש 
לשיפור  והתמסרו  קדושה,  חיי  הנהיגו 
היהודים  של  והרוחניות  הגשמיות 

והיהדות. מסירותם חסרת הפניות לזולת 
לא ידעה גבולות. יתרה מכך, הם השתדלו 
לשתף את הציבור, שכן אהבתם לאחיהם 
דגש  שמו  הם  היהודים.  כל  את  כללה 
צעירים   - הצעירים  חינוך  על  מיוחד 
בשנים וצעירים בידיעת היהדות ובקיומה 
חסידיהם  בקרב  זו  רוח  והחדירו  בפועל, 

הרבים.
והמסירות,  האחריות  האהבה,  רוח 
ממשיכה בקרב אלה הקשורים לפעילויות 
החינוכיות של חב"ד-ליובאוויטש בימינו 

המגיעות לאחינו היהודים בכל מקום.
הקהילה היהודית בגלזגו, עם המסורת 
היפה שלה, הינה ברת מזל על ההזדמנות 
לשימור  החיונית  בעבודה  חלק  לקחת 

וחיזוק התורה והמסורת.
השנה  יום  לדינר  כי  מה'  רצון  יהי 
וה'  הבחינות,  מכל  מרובה  הצלחה  תהיה 
יעניק ברכותיו ברחבות לכל אחד ואחד 
ושפע,  לבריאות  ולמשפחותיכם,  מכם 

בגשמיות וברוחניות גם יחד.
בברכה, 
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בצל מועדי השנה

לחנך מגיל אפס

מענניין ועכשווי

ג החנוכה שנחגוג בסוף החודש הוא חג ניצחונה של ח
ראשה  את  כופפה  שלא  היהודית  האמונה  האמונה, 
ובעיקר,   - בנחישות  ואשר  היוונית,  התרבות  מול 

מכוח נסים שמימיים - סילקה אותה מטריטוריית היהודים.
אשר  תקופה  מאותה  ביותר  ההרואיים  הסיפורים  אחד   
האם  חנה,  של  סיפורה  הוא  ההיסטוריה  דפי  על  נחרתו 
היהודייה הגאה. היא השכילה לחנך את שבעת בניה לאמונה 
ניסה  העריץ,  יוון  מלך  אנטיוכוס,  נפשם.  נימי  בכל  איתנה 
להכריח כל אחד מהם לכפור בבורא העולם ולסגוד לאלילים 

- וכאשר לא הצליח, שלחם אל מותם בזה אחר זה.
מול  בעימותיו  היווני  המלך  נחל  רצופות  תבוסות  שבע 
קטן  מול  התבוסה  הייתה  במיוחד  צורבת  אולם   - חנה  בני 
את  ולהרים  להתכופף  שהתבקש  שנתיים  בן  פעוט  הבנים. 
טבעת המלך, רק כדי להראות כאילו )!( הוא משתחווה - ולא 
בגאון  ומת  האלילית,  ולדרכו  לאנטיוכוס  בז  הוא  התפתה! 

כיתר אחיו.
�

המילה חנוכה נגזרת מלשון חינוך. סיפורה של חנה ושבעת 
שיעור  עבורנו  מהווה  ילדיה 
כי  מלמד  הוא  מאלף.  חינוכי 
בילדים  אמונה  להשריש  ניתן 
בכל גיל, החל משחר ינקותם, 

וברמות גבוהות מאוד. 
מולדת  יכולת  היא  האמונה 
 - יהודי  תינוק  כל  אצל 
לפעום  לה  לגרום  רק  ועלינו 
היכולת  כמו  ממש  ולהתבטא. 
בגופו  היא  גם  ללכת הטבועה 

של כל תינוק בריא.
אנשים  לראות  חייב  תינוק 
אותם.  לחקות  כדי  הולכים 
מסתפקים  לא  טובים  הורים 
להליכה  עוזרים  גם  הם  בכך, 
בדרכים  להתפתח  ילדם  של 

לגדול  צריך  התינוק   - האמונה  בעניין  כך  ואחרות.  כאלה 
בחיק הורים מאמינים כדי לחקות אותם, אבל הורים טובים 
לא מסתפקים בכך, הם מספיגים בו את ערכי האמונה כדי 

שתתפתח.
ילד יהודי צריך לינוק את האמונה יחד עם חלב אמו. כבר 
ראוי   - מאומה  מבין  אינו  שלכאורה  למרות  שנולד,  מיום 
לשדר לו מסרים של אמונה. אותן מילות חיבה שכל אם הוגה 
לפעוטה ועמן משדרת לו חמימות אימהית - צריכות להיות 
ותחדורנה אל  רוויות במילות אמונה, שתטפטפנה לנשמתו 

תוכה יחד עם החמימות של אימא.
אפילו  עילאית  כה  אמונה  להבעיר  חנה  של  הצלחתה 
מגיל  חינוך  של  כוחו  עצום  מה  מלמדת  הזאטוט  בנה  אצל 
אפס. חינוך עקיב, אמתי והחשוב מכול - אוהב. כאשר סרב 
פעוטה של חנה להשתחוות למלך היא העתירה עליו נשיקות 
וחיבוקים של אם גאה ואוהבת, ובתוך חיקה האוהב הוא הומת 
מות קדושים. זהו הורה למופת: הורה אוהב - שמחנך, והורה 

מחנך - שאוהב.
�

של  בערכם  לזלזל  שלילית  נטייה  המבוגרים,  בנו,  יש 
הילדים. ככל שהם יותר קטנים - אנו פחות מייחסים חשיבות 

להגיגיהם ולתשומת-לבם, וזו בהחלט טעות. 
לבניין  ממש  מקביל  שלהם  האישיות  בניין  כי  ראשית, 
גופם,. כשם שבהיותם צעירים ורכים אנו מקפידים על מה 
שנכנס לפיהם וחשוב לנו שהם יאכלו רק אוכל בריא ומזין - 
כך ויותר מכך, דווקא כשהם צעירים, עלינו להקפיד על מה 
שהם רואים ושומעים ולוודא שיהיו אלה רק דברים בריאים 

ומזינים לנשמה.
 שנית, אין לנו מושג עד כמה מוערכים הילדים, גם פעוטות, 
מהתככי  חפה  שלהם  האמונה  הקדוש-ברוך-הוא.  בעיני 
הבגרות, ומצוות שנעשות על-ידם ופסוקי התורה שבוקעים 
מפיהם אפופים טוהר וזוך ואהובים במיוחד על הבורא. משום 
כך, רב משקלם הסגולי להכריע את הכף ולהביא לכולנו את 
הגאולה הנכספת, בהתגלות הרבי מליובאוויטש מלך המשיח.
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הבחירה שלי

הטוב, הרע ואנחנו

מירי שניאורסון

עיתים קרובות אני חושבת לעצמי - במה אני הקטנה ל
יכולה להועיל? מה כבר יוסיף לעולם מעשה טוב אחד 
קטן שלי. מעשה כמו מסרון תודה למדריכה בקורס, 
לצדקה  ומטבע  יפות  פנים  סבר  חברה,  אצל  קצרצר  ביקור 
כל  כשאני  לטלפון  מענה  אפילו  או  בדלת  הנוקשת  לאשה 

כך טרודה.
קטנה  פעולה  יכולה  מה  מושג  של  שמץ   אפילו  לי  אין 
חיובית, אולי אפילו לא רצונית, לפעול בנפשה של העומדת 
יתרה מכך, אני כלל לא מודעת לעובדה כי הטובות  מולי. 
יכולות  אבודה,  לשכנה  או  במצוקה  לחברה  האלה  הקטנות 
במצטבר למגר, לדחות ובעיקר לנצח את כל הרוע והרשע 

בעולם.
את פרשיות השבוע של 
גם  מלווה  הנוכחי  החודש 
ועשיו.  יעקב  של  דמותם 
וישר  טוב  איש   - יעקב 
של  באוהלה  יושב  דרך, 
יומם  בה  והוגה  תורה 
סמל   - ועשיו  ולילה, 
עסוק  והשקר,  הערמומיות 
כל ימיו בציד ואפילו רצח.
התפתח  הדורות  במשך 
עמים  לשני  הבנים  צמד 
אז  והפכיים.  שונים 
מול  איש  הבנים  התמודדו 
אנחנו  היום  וגם  אחיו. 

מתמודדים, הטוב והרע.

במישור  ולא  העולמי,  במישור  לא  הוכרע.  לא  המאבק 
הרע.  ובין  הטוב  בין  מתנהלת  עדיין  קשה  מלחמה  הפרטי. 
התפקיד שלנו - של כל החפצים בטוב וביציבות - הוא לנצח 

במלחמה הזו.
מתחוללת  האדם"(  הוא  קטן  )"עולם  פנימה  בתוכנו  גם 
מלחמה בין הטוב לרע, בין הרוח לגשם, בין האגו והאנוכיות 
לטוב  לנצח. לתת  נדרש מאיתנו  פה  גם  וסובלנות.  לויתור 

בתוכנו לצאת החוצה ולשלוט על מעשינו ורגשותינו.
כדי לנצח ולהזיז משהו בעולם הגדול, צריך האדם בראש 

וראשונה לנצח את הרע בתוכו. 
את  ולתקן  להתאמץ  החובה  מוטלת  מאיתנו  אחד  כל  על 
הטבע האנושי. בבסיסו, "כל אדם קרוב אצל עצמו" - כל 
אחד משועבד למאוויו הפרטיים ולרצונותיו האישיים. הרבי 
לימד אותנו להפוך את האנוכיות למנוף של עשיה לטובת 
לנותן,  ממקבל  האדם  יהפך  דבר  של  בסופו  כך  הציבור, 

מאגואיסט מושבע לאלטרואיסט.
לאתגר  שנועדו  חתחתים  מלאה  היא  פשוטה,  אינה  הדרך 

אותנו ולעורר את הטבע הטוב והפנימי בנשמתנו. 
כאשר נתגבר על הרע שנמצא בנו, כאשר נצעד קדימה, 
ולו במעט - נועיל גם לניצחון הטוב העולמי. ניצחון האור 
והחופש, הביטחון והיציבות. כי כל ניצחון שלנו - ולו הקטן 
ביותר - על הרוע והאנוכיות, מגדיל את הסדק בחומת הרוע 
העולמי ומקדם את נפילתו. כפי שכבר כתב הרמב"ם: "עשה 

מצווה אחת, הכריע את העולם כולו לכף זכות".

 "אין לי אפילו שמץ של מושג מה יכולה פעולה קטנה חיובית, 
אולי אפילו לא רצונית, לפעול בנפשה של העומדת מולי..."

 מירי שניאורסון 
 שליחה, מרצה ומנחה. 
מנטורית עסקית ואישית.
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תכל'ס

להודות ולהלל..
מושגים ומנהגים מחגיגות י"ט כסלו ועד הנר האחרון

מה עושים 

על מה החגיגה?
בחג החנוכה מציינים שני ניסים אשר עשה ה' לעם ישראל בימי בית המקדש:

א. ניצחון עם ישראל על הכובש היווני אשר אסר לנהל אורח חיים יהודי על-
פי התורה. 

על מה החגיגה?
בשנת  זה  ביום  לחסידות".  השנה  "ראש  את  מציינים  אנחנו  בכסלו  י"ט  ביום 
תקנ"ט )1798(, שוחרר רבי שניאור זלמן מליאדי, מייסד חסידות חב"ד, ממאסרו 
ברוסיה הצארית. לא הייתה זו שמחה אישית בלבד - אירוע זה פתח פרק חדש 
בהיסטוריה של תנועת החסידות, וציין את תחילתה של תקופה מופלאה בגילוי 

פנימיות התורה.

מה עושים?
תכתבו  החסידות  ובדרכי  החסידות  בלימוד  טובה  "לשנה  לזה:  זה  מאחלים 
הרבי  של  מתורתו  לומדים  חסידיות,  ב"התוועדויות"  משתתפים  ותחתמו", 

ומתחזקים בלימוד תורת החסידות.
רבי שניאור זלמן הבטיח כי יוציא את מי שישמח עימו ביום הזה - מן המצר 

אל המרחב, מן הגשם אל הרוח ומן הגיהינום.
חברי  בין  התלמוד  'מסכתות'  את  הזה  ביום  לחלק  גם  נהוג  חב"ד  בקהילות 
הקהילה במטרה לסיים יחד את התלמוד-הבבלי כולו עד לי"ט כסלו בשנה הבאה.

< מדליקים נרות בכל לילות 
החנוכה. בכל לילה מוסיפים נר 

אחד.

< בתפילת 'שמונה-עשרה' 
)תפילת העמידה( ובברכת המזון 

מוסיפים 'ועל הניסים'.

< אומרים 'הלל' )כולו( וקוראים 
בתורה בפרשת הנשיאים.

< ימי חנוכה הם ימי שמחה 
ואסורים בהספד ותענית.

< נוהגים לאכול בחנוכה מאכלים 
מטוגנים בשמן, כמו לביבות 

וסופגניות - לזכר נס פך השמן.

< מרבים בצדקה בימי החנוכה.

< נוהגים לחלק לילדים 'דמי 
חנוכה', כדי להרגילם בנתינת 

צדקה.

בקצרה:חנוכה  י"ט בכסלו

חנוכה
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הם  המקדש,  לבית  נכנסו  המכבים  כאשר  השמן:  פך  נס  ב. 
להדלקת  המספיקה  כמות  ובו  אחד  טהור  שמן  כד  רק  מצאו 
המנורה ליום אחד בלבד. לייצור שמן טהור חדש והבאתו לבית 
המקדש, נדרשו שמונה ימים ובאורח נס, השמן שבכד הקטן דלק 

במשך שמונה ימים ושמונה לילות.

מי היו ה"מכבים"?
קבוצה קטנה של לוחמים אשר הניפו את נס המרד, גירשו את 
בית  את  מחדש  וחנכו  ירושלים  את  כבשו  הארץ,  מן  היוונים 
המקדש. "המכבים" היו קבוצת קטנה של יהודים יראי ה' אשר 
הצטרפה למתתיהו ובניו מהעיר מודיעין. הם כונו "מכבים" על 

שם קריאתם: "מי כמוכה בא-לים, ה'!".

מי צריך להדליק נרות חנוכה?
נשים  אולם  כאחד,  ונשים  גברים  על  חלה  חנוכה  נרות  מצות 
ובנות יוצאות ידי חובה בנרות החנוכה אותן מדליקים הבעלים 
או האבות. אשה אשר בעלה אינו מדליק בביתף תדליק בעצמה. 

יש לחנך את הבנים מתחת לגיל מצות, להדליק נרות חנוכה.

מהי חנוכייה כשרה?
ולא עניין עקרוני  החנוכייה היא פתרון טכני להדלקת הנרות 
שימוש  לעשות  )למשל:  חנוכייה  ללא  גם  להדליק  ניתן  ולכן 
בנרות חימום, או להדביק נרות רגילים על משטח כלשהו(. אך 
עדיף כמובן להדליקם בחנוכייה, כדי להוסיף יופי וכבוד למצווה. 

לפיכך, אין משמעות לסוג החומר ממנו עשויה החנוכייה.
תנאי באחד יש: שהנרות לא יהיו קרובים זה לזה עד שייראו 
כאבוקה אחת, כי אז לא יוצאים ידי חובה כלל. טוב לשמור על 

רווח מזערי של 2 ס"מ בין נר לנר.
רצוי לא להשתמש בחנוכייה אשר הקנים בה אינם עומדים בקו 
ישר. את ה'שמש' יש להעמיד בגובה שונה, מעל האחרים, כך 
שיהיה ניכר כי הוא אינו נמנה עם מספר הנרות אותם מדליקים.

אילו נרות מדליקים?
במצוות  המהדרים  אך  בחנוכה,  להדלקה  כשרים  הנרות  כל 
נוהגים להדליק את החנוכייה בשמן זית. נרות שמן זית מאירים 
באור מיוחד וגם מזכירים את נס פך השמן. צריך לדאוג לנרות 

לוחמי משמר הגבול חוגגים עם 'טנק המצוות של חב"ד' את חג החנוכה 

עֹולמֹות  \   29



כך מדליקים!
בלילה הראשון נברך שלוש ברכות:

ה ֲא־ֹדָני ֱא־לֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם  רּוְך ַאָתּ 1. ָבּ
ה: ִמְצֹוָתיו ְוִצָוּנּו ְלַהְדִליק ֵנר ֲחֻנָכּ נּו ְבּ ָשׁ ר ִקְדּ ֲאֶשׁ

ה ֲא־ֹדָני ֱא־לֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם  רּוְך ַאָתּ 2. ָבּ
ְזַּמן ַהֶזּה: ָיִּמים ָהֵהם ּבִ ים ַלֲאבֹוֵתינּו ַבּ ה ִנִסּ ָעָשׂ ֶשׁ

ה ֲא־ֹדָני ֱא־לֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם  רּוְך ַאָתּ 3. ָבּ
יָענּו ִלְזַּמן ַהֶזּה: ֶהֱחָינּו ְוִקְיָּמנּו ְוִהִגּ ֶשׁ

בלילות הבאים, מברכים רק את 
שתי הברכות הראשונות, ללא ברכת שהחיינו.

לאחר ההדלקה שרים את תפילת 'הנרות הללו':
לּו ָאנּו ַמְדִליִקין, ַעל  רֹות ַהָלּ ַהֵנּ

ְפָלאֹות,  ים, ְוַעל ַהִנּ ִסּ ׁשּועֹות, ְוַעל ַהִנּ ַהְתּ
ְזַּמן  ָיִּמים ָהֵהם ּבִ יָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַבּ ָעִשׂ ֶשׁ
ים. ְוָכל  דֹוִשׁ ֲהֶניָך ַהְקּ ַהֶזּה, ַעל ְיֵדי ֹכּ

לּו ֹקֶדׁש  רֹות ַהָלּ ה, ַהֵנּ מֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָכּ ְשׁ
ֵהן.  ׁש ָבּ ֵמּ ַתּ ֵהם, ְוֵאין ָלנּו ְרׁשּות ְלִהְשׁ
ֵדי ְלהֹודֹות  ְלָבד, ְכּ א ִלְראֹוָתן ִבּ ֶאָלּ
יָך ְוַעל  ְמָך ַהָגּדֹול, ַעל ִנֶסּ ל ְלִשׁ ּוְלַהֵלּ

ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוַעל ְיׁשּועֹוֶתיָך.

גדולים דים, כי ההלכה קובעת שהנרות צריכים לבעור חצי שעה 
לפחות, ומוטב - חמישים דקות.

היכן מעמידים את החנוכייה?
בפתח כלשהו בתוך הבית על כסא, בצד שמאל של הדלת, מול 
את  להציב  נוהגים  רבים  במצוות.  מוקפים  להיות  כדי  המזוזה 

החנוכיה על החלון או על פתח הבית מבחוץ.

כמה נרות מדליקים?
שני   - השני  בערב  ו'שמש'.  אחד  נר  מדליקים  הראשון  בערב 
נרות ו'שמש'. בערב השלישי - שלושה נרות ו'שמש'. וכך הלאה. 

בערב השמיני של החנוכה, מדליקים שמונה נרות ו'שמש'.

 האם ניתן לקיים את המצווה 
בחנוכייה חשמלית?

אך  החנוכה,  נס  לפרסום  מצוינת  דרך  היא  חשמלית  חנוכייה 
הבית  בחלון  חשמלית  חנוכיה  להניח  ניתן  המצווה.  לקיום  לא 
להדליק  יש  המצווה,  לקיום  אבל  חנות,  של  ראווה  בחלון  או 

)במידה  שמן.  או  נרות  באמצעות  ממשית  באש  החנוכייה  את 
ואינכם יכולים להדליק את החנוכייה הפיזית מכל סיבה שהיא, 

יש להתייעץ עם רב(.

 מדוע מדליקים את נרות החנוכה 
משמאל לימין?

ימין  צד  כי  החנוכייה,  בימין  מציבים  חנוכה  של  ראשון  נר 
חשוב יותר. ואולם, מאחר ובכל יום מימי החנוכה מוסיפים נר, 
מדליקים תחילה את הנר החדש. לפיכך, ביום השני מדליקים 
תחילה את הנר החדש, העומד שני מימין וראשון משמאל. וכך 
בכל יום נוסף. אי לכך, הנר הימני יהיה תמיד האחרון להדלקה.

האם יש תפילה מיוחדת לחנוכה? מהי?
"ועל  את  אומרים  כן  כמו  "הלל",  מוסיפים  השחר  בתפילת 
בתפלת  מוסיפים  אותו  הנס,  על  הודיה  של  קטע   - הניסים" 
העמידה )שלוש פעמים ביום( ובברכת המזון: "על הנסים ועל 
שעשית  הנפלאות  ועל  התשועות  ועל  הגבורות  ועל  הפורקן 
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הסופגניות של חב"ד
החומרים:
1 כוס מים פושרים
1/2 כוס מיץ תפוחים
1/2 כוס שמן
1 ביצה
30 גרם שמרים
1/2 כוס סוכר
4 וחצי כוסות קמח
1 כף ברנדי )לא חובה(

אופן ההכנה:
ומניחים  והסוכר,  המים  השמרים,  את  מערבבים 

את התערובת לתסיסה בת חמש דקות. 
גדולה,  בקערה  מניחים  החומרים  יתר  את 
מוסיפים את תערובת השמרים והמים ולשים עד 

לקבלת בצק רך )אבל לא דביק(. 
במקום  מניחים  במגבת,  הקערה  את  מכסים 

חמים ומתפיחים כשעה עד להכפלת נפח.
משמנים מעט את הידיים ואת משטח העבודה, 
כוס  ובעזרת  דקה  לשכבה  הבצק  את  מרדדים 
כרבע  שוב  מתפיחים  עיגולים.  ממנה  יוצרים 
שעה, ואז מטגנים את הסופגניות בשמן עמוק, עד 

לקבלת צבע אופייני משני הצדדים.
ממלאים  מעט,  להתקרר  לסופגניות  מניחים   

בריבה ומפזרים אבקת סוכר בנדיבות.
בסופגניות  יהודי  עוד  לשמח  תוכלו  עתה 
הטעימות - חבר, חייל או סתם עובר אורח. חג 

שמח!

הן מגיעות לכל פינה בארץ ובעולם. להדלקות מרכזיות 
ולמסיבות קהילתיות, למוצבים נידחים בגבול מצרים ולכפרים 

נידחים בהודו ובפרו. קבלו אותן!

הזה".  בזמן  ההם  בימים  לאבותינו 
כהן  יוחנן  בן  מתיתיהו  "בימי  ואח"כ 

גדול חשמונאי..."

 מדוע מחלקים 
דמי חנוכה?

לילדים  להעניק  הוא  נאה  מנהג 
בחנוכה מעות כסף - דמי חנוכה - כדי 
ללמד אותם להרבות בצדקה ובמעשים 

טובים וכדי להוסיף בחגיגיות החג.
חשובה  החנוכה  מצוות  נוספת:  סיבה 
מרוד  עני  על  גם  חובה  ולכן  מאוד. 
לעשות כל אשר לאל ידו כדי להדליק 
חנוכייה. מתן צדקה בימי חנוכה, נועד 
גם לסייע לעניים להדליק בכבוד ולא 

להזדקק לקבץ נדבות.

 מדוע משחקים 
בסביבון?

הנרות  ליד  לשבת  צריך  ההלכה,  לפי 
לכן  הדלקתם,  לאחר  שעה  כחצי 
המציאו משחק, כך יש גם לילדים חויה 

מעניינת.

מדוע לביבות?
אוכלים בחנוכה לביבות גבינה, כי אחד 
אשה  גבינה!  בעזרת...  קרה  הניסים 
צדקנית בשם יהודית הצליחה להתחבב 
הגישה  בערב  היווני.  המצביא  על 
המעוררת  טעימה,  מלוחה  גבינה  לו 
צמאון, וכאשר ביקש לשתות נתנה לו 
יין והוא השתכר ונרדם. יהודית נצלה 
את הרגע, כרתה את ראשו והודיעה על 
כך ליהודים, אשר פתחו מיד במתקפה 
הנס  לזכר  וניצחו.  האויב  מחנה  על 

אוכלים בחנוכה מאכלי גבינה.

ומדוע סופגניות?
מטוגנים  מאכלים  אוכלים  בחנוכה 
בשמן, כדי להזכיר את נס פך השמן. 
אך, ניתן לקיים את המנהג גם באכילת 

מאכלי שמן אחרים.
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