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 בס"ד.

 פתח דבר
 

"סעודת ל ארבעים שנההמתקרב ובא, בו ימלאו  זאת חנוכהלקראת 
ערך כ"ק אדמו"ר שליט"א בקשר עם הנפלאות דשנת הודאה" ש

 "ח,תשל

הננו מוציאים לאור בזה ליקוט מכתבי יד קודש כ"ק אדמו"ר 
  ,שליט"א בעניני חנוכה

 והוא ראשון בסדרת ליקוטים מסוג זה שיצאו לאור מזמן לזמן.

* 

בשנים האחרונות עדים אנו לתופעה מבורכת, שרבים וטובים 
 מהני מילי מעלייתא מזכים את הרביםפותחים את אוצרותיהם ו

 נמצאים ברשותם.ה

תחת אלו שיש כל וכאן המקום להודות להם מקרב לב, ולבקש מ]
 [.טוב מבעליוהשטרם נתפרסמו שבל ימנעו  כתבי יד קודש ידם

יקשה על המעיין לפעמים ריבוי נביעת המעיין, חמת אך דא עקא, מ
ללקט את ריבוי הכתי"ק  למצוא את מבוקשו. ועל כן ראינו לנכון

 בחוברות שיצאו לאור מזמן לזמן.

* 

, תגובות פיםנוס כתי"ק וכן לשליחתלהצטרף לרשימת התפוצה, 
 :דוא"ל לכתובתוהערות, נא לשלוח 

 likkutkatyak@gmail.com 

* 
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והימים האלה נזכרים ונעשים להודות לה' על חסדו עמנו, ובתפלה 
את ראינו נפלאות בימים ההם, כן נזכה לראות בעיני בשר שכמו ש

תיכף ומיד פני כ"ק אדמו"ר שליט"א, מלך ביפיו תחזינה עינינו 
 ממש.

 המוציאים לאור

 זאת חנוכה תשע"ח

 שנה להנפלאות דתשל"חארבעים 

 ברוקלין, נ.י.
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הוראה מחנוכהה  
 

 
 

 בלימוד לעסוק שליט"א אדמו"ר כ"ק להוראת בהמשך שכתב לאחד מענה
 לזה: להגיע ואיך מאד גדולה עבודה שזוהי, למעבד" לי' "כדבעי באופן התורה

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

 הוא המעשה ואחז"ל:. מהיצה"ר בא בטח וא"כ – לתומ"צ מפריע בטח
 .העיקר
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 עם ה"שמש"ט
 

 
 

  תשכ"ג(: )חנוכה כתב במכתבו. דוכמאן הלוי זלמן שניאור הרב למכתב מענה

 הדלקת ג"כ הוא שיחי' יוחנן ר' הגבאי של תפקידו ממלא אני אשר "מהענינים
 א"כ אלא הלכה דבר על עומד אדם אין דאך איז עס. התפלה בעת חנוכה נרות

 דארף וואס איז לאורה? נהנה שייך ניט דאך איז ביום אז גירעכענט איך האב כו'
 .הטעם" כ"ק ירשום באפשר רק אך אם ע"כ שמש? דעם מען

 שליט"א: אדמו"ר כ"ק מענה

 דוכמַאן שי' להרש"ז למסור בבקשה

 נר בהדלקת להכשל שלא וכמו: – ה"שמש" בענין טעמים עוד שיש י"ל
 התמי' מבוארת )שעפ"ז הנרות המדליק הכהן דוגמת קיסם(; )ע"י מנר

 ממעל עומדים שרפים הסימן: וארז"ל הנרות מן למעלה מקומו שהשמש
 .ועוד. לו(
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 מהדרין מן המהדרין
 

 
 

 דוכמאן: הלוי זלמן שניאור להרב נוסף מענה

 .הבשו"ט על ת"ח

 כמהדרין פשוט המנהג – הסוגים שבכל – השנה מכל שמיוחד – חנוכה]
 המהדרין[ מן

 דמי חנוכה

 
 

 החנוכה מעות מחלוקת המרכזית תות"ל ישיבת הנהלת שכתבו דו"ח על מענה
 תשל"ג(: טבת )ה' להתמימים שליט"א אדמו"ר מכ"ק

 והולך דמוסיף באופן ההמשך שיהי' ויה"ר, כו' הבשו"ט על ת"ח ות"ח נת'
 לה' והייתה השוק מן דתרמודאי רגלא שתכלה שיפעלו ועד, ואור

 .ממש וב"ב, המלוכה
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 מבצע חנוכה
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 )תשל"ד(: הרחי"ק ע"י שהוכנס חנוכה מבצע ע"ד דיאבר מודעה לנוסח הגהות

 כתוב: הי' ]א[

“The proper observance of Chanukah has been urged by the 
Lubavither Rebbe, Rabbi… - world leader of the Lubavitcher 
movement.” 

 כתוב: שיהי' ותיקן

“The Lubavitcher Rebbe, Rabbi… - world leader of The 
Lubavitcher movement has urged the proper observance of 
Chanukah according to שו"ע ובדיוק ” 

 הוסיף: דלהלן בקטע ]ב[

 “He has issued an appeal that Chanuka Menorahs be kindled 
during Chanukah in Jewish homes everywhere – and that 
even youngsters לחינוך משהגיעו מצוה בר לפני  be given their 
own Menorah to light.” 

 .ס"ד דלהלן הקטע לפני פיסוק סימני יףהוס ]ג[

 :תיקן דלהלן בקטע ]ד[

“You can get a brochure entitled “The Complete Story of 
Chanukah” by sending במשך ימי חנוכה במחיר מוזל של fifty 
cents – or equivalent in U S postage to:…”   
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 עלון מבצע חנוכה
 

 
 

 :חנוכה מבצע ע"ד לעלון הערות

 לבלבל( )שלא תורה דמבצע מהציור הנר ציור להשמיט

 העקריות בנקודות

 נ"ח – הקטנים גם הזכרים דכל

 הקטנות גם הנשים כל – ש"ק )בנרות קטנות באותיות ולהעיר

 girls and boys – הילדים חנוכה לדמי בנוגע
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 מסיבת חנוכה
 

 
 

 ביום. י.בנ ישראלים עבור חב"ד ערב "תוכנית על שליט"א אדמו"ר כ"ק הערות
 תשל"ה: דחנוכה" א' נר א'

 מעריב תפלת (1)

 ]ילד[ ע"י גם בפ"ע במנורה ולאח"ז גדול ע"י[ – חנוכה נר ]הדלקת (2)

 ביחד – במתנה או מוזל במחיר – לו שאין למי חנוכיות חלוקת לאחכ"ז (3)
 וכו' הבר' שבו עלון עם
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 נתינת צדקה בחנוכה ע"י ילדים

 

 
 צילום א

 
 צילום ב
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 צילום ג

 

 צילום ד

 כ"ק עורר (463 ע' ח"א תשמ"א קודש )שיחות תשמ"א תולדות ש"פ בשיחת. א
 מחלקים ישראל שילדי, באחרונים ובאהמ המנהג אודות שליט"א אדמו"ר

  המניחים: שאלו זה על. חנוכה בימי צדקה

 אדה"ז לשו"ע השלמה – נחמי' בדברי )הועתק חנוכה הל' ריש אברהם "במגן
. כו'" הפתחים על לסבב העניים הנערים נוהגין שבחנוכה כתוב עת"ר( סו"ס
 זה על שליט"א אדמו"ר כ"ק שכתב מה ]מצו"ב. לחלקו( )ולא צדקה לקבל היינו

 .מאז["

 :)צילום א( שליט"א אדמו"ר כ"ק מענה

 בזה דובר שכבר בההתועדות הזכרתי כמדומה ]א[

 )לקו"ש( המנהגים שבס' האריכות בהערה להעתיק
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 כו'[ הפתחים על לסבב. .  אברהם ]במגן הציון על נוסף – "אחרונים"
 )משכורתם? שלהם להמלמדים להביא נהגו שהת' למנהג ציון – להוסיף

 – שי' הרח"ל אצל בדיוק ]לברר. . .  נקראו ולכן חנוכה בימי חנוכה?( דמי
 (. .  )פוקס? המקור וכן ריבקין? דוויינריך המלון ע"פ

 זה על שליט"א אדמו"ר כ"ק שכתב מה "מצו"ב התיבות על קו העביר ]ב[
 .מאז"

 מהיר כתב: הגליון של השני בצדו ]ג[

 וכתבו:. המענה ע"פ, הערות עם, דהשיחה זה חלק המניחים הכינו אח"כ. ב

 שסדרנו כפי – בחנוכה וצדקה דתינוקות הקשר ע"ד מהשיחה קטע "מצו"ב
 .העתק( )מצו"ב שליט"א אדמו"ר כ"ק מענה ע"פ

 געלט יידישע בס' נעתק – ומצו"ב( בהערה )נעתק שם ומ"ש ימים חמדת הס'
 .)מצו"ב( 105 ע' ריבקינד יצחק למר

 .הנ"ל" בס' מצאנו לא – ". . . נקראו "ולכן שליט"א אדמו"ר כ"ק למ"ש בנוגע

 :)צילום ב( שליט"א אדמו"ר כ"ק מענה

 להחזיר "מצו"ב": שכתבו מה על ]א[

 במג"א( )שהוזכר הבית חנוכת בס' לברר כדאי ]ב[

 :)צילום ג( שהכניסו כפי בהשיחה שליט"א אדמו"ר כ"ק הגהות להלן. ג

 קינדער: אידישע פון חינוך וועגן רעדן צו המקום כאן איז דערפאר "וואס

 – קינדער אידישע צו בנוגע מיוחדת הדגשה א דא איז חנוכה אין וואס
 פַארבינדט וועלכע אחרונים אין זיך ברענגט וואס מנהג דער דא ס'איז ווי

 אידישע זאלן החנוכה בימי אז להנהיג – צדקה מיט קינדער אידישע
 .צדקה געבן קינדער

 מען זאל – היינט פירן אזוי זיך מ'זאל אז ניט מען זעט הפלא ולמרבה
 .פירן" אזוי זיך ולהבא מכאן עכ"פ

 :)צילום ד( שהכניסו כפי בההערה שליט"א אדמו"ר כ"ק תוהגה להלן. ד
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 השלמה – נחמי' בדברי הועתק. חנוכה( הל' )ריש עת"ר ר"ס או"ח "מג"א
 על בחנוכה לסבב העניים הנערים )"נוהגין עת"ר סו"ס אדה"ז לשו"ע

 .כו'"( הפתחים

 מנהג מובא כן ה "נתפשט – ד(, עו תקכ"ג )ליוורנו ימים חמדת ס' וראה
 עם בחנוכה לרבן מעות מוליכים שהתינוקות מקומות בכמה שנתפשט

 .מנות"" יתר
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 אופן ההדלקה בבית הכנסת
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 תשמ"ה: טבת מא' מכתבו על באגאמילסקי פסח שמואל לר' מענה

  כתב: במכתבו

. .  ממרת שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"ד דולר מאה ע"ס מחאה למסור "הנני
 קרוב ונסעו בוס )סדרתי יצחק לוי כוללי של חנוכה לכבוד בהכינוס השתתפה
 ונפש בלב עוסקת. בהקהילה חשובה הכי אשה היא. כ"י( איש לארבעים

 . השכונה" ויהודי בהכנ"ס לטובת

 מענה:

 קבלה

 (1) אידית? מבינה

  כתב: במכתבו

 )ובספר הצ"צ אדמו"ר מכ"ק נסים שעשה ברוך קונ' שבסוף חנוכה "במנהגי
 נר, מנחה הוא: הסדר שבת "בערב שליט"א: אדמו"ר כ"ק כתב, המנהגים(

 .שבת" נר, חנוכה

 המנורה להדלקת קדם שתמיד כמו נ"ח ואח"כ "מנחה כתב: 26 ובהערה
 .כו'" דסתרי תרתי יהי' שלא ועוד. סתרע"ט( ופרמ"ג )שע"ת

 כו' דסתרי. .  ועוד. סתרע"ט( )שע"ת המנורה להדלקת. .  מנחה צ"ל: לכאו'
 .סק"י( סתרע"א א"א )פרמ"ג

 נמצא לא זה וטעם, הראשון הטעם רק איתא סתרע"ט בשע"ת דלכאו' ומטעם
 . סתרע"א" בפרמ"ג רק נמצא הב' וטעם. שם בפרמ"ג

 מענה:

. המנורה להדלקת. .  ]מנחה. "ועוד" ובתוס' ההערה בסוף – המ"מ ]צ"ל:[
 (2) סק"י([ סתרע"א א"א פרמ"ג. רע"טסת )שע"ת כו' דסתרי. .  ועוד

  כתב: במכתבו

 מנורת ע"ד הנעשה שליט"א אדמו"ר כ"ק של שבביהמד"ר להמנורה "בנוגע
 .וכו' כפתורים, גביעים, להקנים בנוגע ביהמ"ק

 בזיכי עם ג"כ נעשה לא מדוע ולכאו'. חלב כעין של נרות בו שהדליקו ראיתי
 .שעוה( בנרות לכה"פ )או זית בשמן ולהדליק, שמן
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 יסודתם שהי' שעברתי גדולות קהלות בכל. .  " כתב סקפ"ו או"ח חת"ס בשו"ת
 מדליקי' רובם. .  שלהם בה"כ שמנורת ראיתי קדמאי גאוני' ע"י קודש בהררי
 דן סקי"ב סתרע"א ובשע"ת. ". . זית בשמן המדליקים וגם שעוה בנרות בבה"כ
 הביא ולפני"ז. זית" שמן עתה "וכשידליק וכתב שבבהכנ"ס חנוכה נרות אודות

 .שעוה בנרות דהדליקו דמשמע שבו"י משו"ת

, זית בשמן "מדליקים שליט"א: דמו"רא כ"ק כתב חנוכה דבמנהגי ובפרט
 עפמש"כ הטעם י"ל פשטות"ב על"ז: כתב ובהערות. שעוה" של נר – וה"שמש"

 .שעוה" ערך יעקב קהלת ועייג"כ. .  זית לשמן שני שעוה של דנר. . 

 "והמדליק הנ"ל חת"ס בשו"ת מש"כ עם מתאים אינו המדליק עמידת )מקום
 ובכף, סקמ"ג סתרע"א במשנ"ב ג"כ )הובא ומדליק" לדרום ואחוריו לצפון פניו

 בביארו אכן. הד"ט( ועיקרי ברונא מהר"י בשו"ת ושכ"כ סקס"ט שם החיים
 שמנהג סיים הנ"ל החיים ובכף, בזה שונות דעות הביא סתרע"ו סוף הלכה

 .("לדרום כשפניו להדליק הוא הספרדים

 מענה:

 דציבורא טרחא (1 משום: הטעם וכנראה ביהכנ"ס ב)רוב( הוא כן כמדומה
 (3) וכיו"ב ביהכ"נ נקיון להבטיח, דליקה לשלול (2

 (4) (3) וראה בנש"ק הול"ל עדיפי

 קטנה ובת אשה כל ע"י ולא הבית ראשא'  ע"י שהוא
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 הסדר בגזירות היוונים
 

 

 הגההל אז שהוכנס תשל"ח רבנן תנו ד"ה מאמרב המניחים שאלת על מענה
 (:בהמאמר 33 הערה סודרה זה מענה ע"פ. תשמ"ז חנוכה בקונטרס )נדפס

 רצונך" מחוקי ולהעבירם תורתך ד"להשכיחם הדיוק בהמאמר שמובא "במה
 הניחו ולא דתם "ובטלו חנוכה הל' ריש הרמב"ם לשון עם מתאים זה איך –

 שגזירות ההם דימים סיפורים בכמה )וגם ובמצוות" בתורה לעסוק אותם
 ומשפטים(? דעדות מצוות על גם היתה היונים

 יקיימו ושלא ה' תורת שהיא להשכיח שביקשו היתה שההתחלה, הכוונה ואולי
. "בכלל בתומ"צ לעסוק אותם הניחו שלא אח"כ נשתלשל ומזה, "ךרצונ "חוקי
 .נכון?" האם

 שליט"א: אדמו"ר כ"ק מענה

 תורתך ד"להשכיחם הדיוק בהמאמר שמובא "במה שכתבו במה ]א[
 השור קרן על כתבו הוסיף:, רצונך"" מחוקי ולהעבירם

 כהסדר כתב:, כו'" היתה שההתחלה, הכוונה "ואולי שכתבו מה על ]ב[
 תומ"צ ואח"כ לדת בנוגע :ברמב"ם הנ"ל

 ואח"כ קלה גזירה :להיפך בפועל לזמן בנוגע או כתב: הקטע ובסיום ]ג[
 הכרעה בס' ויחפשו מהי"ד( סתירה )ואין קשה
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 הדלקה ע"י בנות

 
 הגליון שבשער לציור בנוגע הריל"ג ע"י 'ה צבאות הנהלת לשאלת מענה

 שגם תשמ"ח בשנת שליט"א אדמו"ר כ"ק להוראת בהמשך, טיימס" "משיח
 ההוראה אם הדבר כן אם "ושואלים, חנוכה נרות בעצמן ידליקו קטנות ילדות

 תשמ"ט(: וירא )עש"ק כמצו"ב" השער ידפיסו ואז זו לשנה גם

 לרב שאלה

 חופש דת מזכירהחנוכה 

 
 

 החנוכיות ע"ד העליון המשפט בית פסק לצאת אמור הי' תשמ"ט סיון כ"ו ביום
 עד"ז: תונותילע שהוכן בתצהיר שליט"א אדמו"ר מכ"ק הגהה להלן. הפומביות

“The Menorah is particularly symbolic remindful of 
religious freedom.” 
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 אלבום החנוכיות הפומביות
 

 
 תש"נ: כסלו ער"ח, שני מיום למזכירות הוראה

 מהיר

 עה"צ היום הנסיעה קודם אפשר באם המענה

 כאן שי' הרמב"ם סיום למארגני

 מהסיום דו"ח

 שי'( השלוחים )דהחלטת הספר בהדפסת להמתעסקים

 לפועל בהנוגע המצב

 בחנוכה הדה"נ ע"ד הס' בעבר שהו"ל לאלה

 בהצלחה שהי' הידיעות ע"פ במיוחד – דהשתא הנ"ל ע"ד בהנ"ל המצב
 רבה
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 זמן ההדלקה
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 תש"נ(: טבת )ו' חנוכה בעניני אהרן" "נר הספר על פיש ישעי' אהרן לר' מענה

 כתב:, שבמכתב זו" שנה החנוכה ימי לקראת לאור "שהוצאתי התיבות על

 בזה המענה )טלפן בשעתה מצוה ענין בפועל למעשה להלכה גם והודגש
 (1) [וכו' קודם

, הכוכבים צאת אחר שעות שתי בערך להדליק הי' ש"מנהגו הנ"ל בס' עמש"כ
 כתב:, ערבית" תפלת קודם

 זמנה( הגיע שמכבר )לאחר התפלה לפני ההדלקה הקדמת צ"ע לכאורה

 מצוה דמאירה –חנוכה 

 

 "חנוכה מעמד בעת תשנ"ב דחנוכה א' נר לשיחת שייך שכנראה כתי"ק צעטל
 לייוו":

 דמאירה מצוה – חנוכה

 ובלילה בפשטות

 ליום מיום מוסיף

 בחוץ גם – הפתח על

 מדורה לא נר

 452 מנחה
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 חנוכה –י"ט כסלו 

 
 

 וכיו"ב: משיחה פרקים ראשי כנראה כתי"ק צעטל

 יט"כ התחלה

 חנוכה ריש חותם

 הפך כל

 באמצע – עתה

 ואו ד

 כד כג
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 נתינת הכח דחנוכה

 
 

 מענה:

  נתות"ח

 להוסיף כולה השנה בכל דחנוכה הכח כנתינת )ובכיו"ב בכ"ז שיקוים ויה"ר
 האנשים – או"א כל לעיני בפרטות דנגלה ובאופן ותו"א בנ"מ ליום מיום
 וטף נשים
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 רשימת המקורות:
 

 תשורה אבצן ג' שבט תשס"ה. –ההוראה מחנוכה 

 תשורה חאנין כ"ט כסלו תשס"ג. –טעם השמש 

 לשמע אוזן. –מהדרין מן המהדרין 

 מאוצר המלך חלק ג. –דמי חנוכה 

 תשורה קרינסקי כ"ח סיון תשע"ג. –מבצע חנוכה 

 .מבית המלכות חוברת ב –עלון מבצע חנוכה 

 אגרות קודש חלק ל. –מסיבת חנוכה 

 תשורה לאבקאווסקי כ"ט כסלו תש"ס. –נתינת צדקה בחנוכה ע"י ילדים 

 קונטרס ועד הנחות בלה"ק ש"פ מקץ תשע"ח. –אופן ההדלקה בביהכנ"ס 

 תשורה לאבקאווסקי כ"ט כסלו תש"ס. –הסדר בגזירת היוונים 

 מאוצר המלך חלק ג. –י בנות הדלקה ע"

 תשורה פרידמאן ח"י סיון תשע"ג. –חנוכה מזכירה חופש דת 

 תשורה לוין י"ט אדר תשס"ה. –אלבום החנוכיות הפומביות 

 תשורה לאבקאווסקי כ"ט כסלו תש"ס. –זמן ההדלקה 

 תשורה וילהלם ו' כסלו תשס"א. –מצווה דמאירה  –חנוכה 

 תשורה וילהלם ו' כסלו תשס"א. –חנוכה  –י"ט כסלו 

 תשורה זאנדהויז ר"ח שבט תשס"ח. –נתינת הכח דחנוכה 
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 לזכות

 כ"ק אדמו"ר שליט"א

 


