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 מה להכין לפני החג:
 . (1)משהגיעו לחינוך גם עבור הילדים - (חנוכיות)מנורות חנוכה . 1

-פי שהמנורה , ולא בחצי עיגול כ2כשיטת הרמב"ם באלכסוןשיהיו  –עם קנים  חנוכי'ומובן שיש לדייק שמי שיש לו 

 בלינק: ,פ' תרומה מיוסד על לקוטי שיחות חלק כא sichosonline.org -באה שיעור בזה ר  בשער טיטוס. -להבדיל

chanukah-preparing-http://theonlinerabbi.com/sichosonline/kislev 

 .ינו מזוייףשאלברר ומהודר עם הכשר טוב )לכתחילה(  – 3שמן זית. 2

 וכיו"ב. 4צמר גפן -פתילות . 3

 'א שמש רוב הקופסאות עם השמשים מכיליםלוודא ששמש א' יותר ארוך עבור ערב שבת קודש.  .5של שעווה – משיםש. 4

 .   קודש בור ההדלקה של ערב שבתע מהאחרים( יותר ארוך או ב')

 ( לליל שבת(.ד)עכ"פ אח ים)ויותר ארוכ  של הילדים מנורותעבור ה - נרות. 5

 גפרורים.. 6

ביום במוצאי שבת קודש/או לפני השבת לדמי חנוכה עבור הילדים לכל יום של חנוכה )כולל שבת שנותנים אותם  -  כסף .7

 .6(ראשון

 .[188-189וע'  177-179ראה ספר השיחות תשמ"ז ע'  – לחנוכה עבור הילדים "מתנות")התוכן הפנימי של(בנוגע ל] .8

-, תפוחי7שמןקמח, ביצים, הרכיבים הנצרכים לעשיית לאטקעס/לביבות וסופגניות ) - (לביבותעבור לאטקעס )ורכיבים . 9

וגבינה זכר לנס שהי' ע"י שהאכילה יהודית את ראש האויבים  לאכול מאכלי חלבשיש  אומריםויש  אדמה, ריבה וכו'(.

 .8תבשיל של גבינה

 .9סביבונים. 10

 ילכו במשך ימי החנוכה. 10הדלקה פומביתלסדר עבור המשפחה לאיזו  א:ספרסומי ני. 11

 לסדר איפה המשפחה תלך למבצע חנוכה.מבצע חנוכה: . 12

                                                 
)נדפסה ב"תשורה" קרינסקי 12/8/74על ההודעה של מבצע חנוכה בתשל"ד, על הרדיו, מיום הגהת הרבי בכמה מקומות. ולדוגמא  1

 .ועוד כ"ח סיון ה' תשע"ג(
 .44הערה  169ראה לקו"ש חכ"א ע'  2
 שו"ע אדה"ז סרס"ד סי"ב. 3
 קיצור שו"ע סקל"ט ס"ד   4
 לוח כולל חב"ד. 5
 .163ספר השיחות תשמ"ח ע'  6
 .196ראה ספר השיחות תשנ"ב ע'  7
 .הבהוצאות החדשות נדפס בחלק ד ע' תפ .)משו"ת דברי נחמי'(סוס"ג ובסעיף א שלפני זה ראה בהשלמה לשו"ע אדה"ז סימן תע"ר  8
 ועוד. .360ספר השיחות תשמ"ח ע' . 185התוועדויות תשמ"ז ח"ב ע' . 33ראה לקו"ש חי"ב ע'  9

 .190ספר השיחות תשמ"ז ע'  10

http://theonlinerabbi.com/sichosonline/kislev-preparing-chanukah
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 במשך ימי החנוכה:
 , עד אחרי חג החנוכה.ד כסלו("כ – ראשון יום) דערב חנוכה מתפלת המנחה 11אין אומרים תחנון . תחנון:1

  .ובברכת המזון תפלת העמידהב "ועל הניסים"מוסיפים  ועל הניסים:. 2

 .12אין לדלג לכתחילה ועל הניסים כדי שיוכל לענות קדושה ומודים* 

אם נזכר לפני שאמר )ברוך אתה( "ה'" של "הטוב שמך ולך נאה להודות" חוזר ואומר   :תפלת העמידהשכח ועל הניסים ב* 

 .(13רה)וראה בהע "ועל הניסים", אבל אם נזכר אחרי שאמר "ה'" אינו חוזר

אם נזכר לפני שאמר "ה'" של ברכת "על הארץ ועל המזון" חוזר ל"ועל הניסים". אבל אם  שכח ועל הניסים בברכת המזון:* 

)כמו   אחרי "הרחמן הוא ינחילנו וכו'". ובר"ח –)בשבת  נזכר אחרי שאמר "ה'" של הברכה, אז כשמגיע ל"הרחמן הוא יזכנו"

אחרי "הרחמן הוא יחדש וכו'"( אומר "הרחמן הוא יעשה לנו ניסים כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, בימי  – בשנה זו(

 ואם שכח וגמר ברכת המזון, אינו חוזר. .14מתתיהו וכו'"

 יוםבסו כרגיל לפני העמוד, אבל בהלל מישהו אחר ניגשבחנוכה מתפלל  –ר"ל  – 15]אבל .בשחרית מוסיפים הלל שלם: הלל. 3

 .[וממשיך התפילה קדיש שאחרי ההלל-חציאומר החוזר להעמוד והאבל ההלל 

 .16נוהגין להרבות בצדקה בימי חנוכה צדקה: .4

  דמי חנוכה: .5

 [.18]האדמו"ר הי' נותן בליל נר הרביעי או החמישי( בכל יום מימי חנוכה. 17* מה טוב לתת לילדים )אפי' המבוגרים והנשואים

 .19בהוספה –ה' דחנוכה  * ביום )ד' או(

 .20* עבור יום השבת נותנים או בערב שבת או ביום ראשון

 .21, ולאלה הנזהרים שלא לתת כסף במוצש"ק, מדברים ע"ז ויקבלו ביום ראשון בבוקרבמוצש"קנותנים גם * 

  ].188-189וע'  177-179ראה ספר השיחות תשמ"ז ע' –לחנוכה עבור הילדים  "מתנות")התוכן הפנימי של(בנוגע ל]. 6

 .22הרביים היו עושים בא' מלילות חנוכה כעין פארבריינגען עם בני הבית, ונקרא "לאטקעס אווענט" לאטקעס אווענט:. 7

 .23נוהגין לשחק ב"סביבון" סביבון:. 8

 .24להשתתף בהתוועדויות חסידיותנוהגים  התוועדויות: .9

 .25בימי חנוכהומסיבות מרבים בסעודה ושמחה ושמחה:  עודהריבוי בס. 10

 .מנצלים כל ההזדמנויות האפשריות לעסוק ב"מבצע חנוכה" :חנוכה מבצע .11

בשנה זו במוצאי שבת קודש, אור לז' דחנוכה, מתחילים לומר בתפילת העמידה בימי החול "ותן טל ומטר  ותן טל ומטר:. 12

 לברכה".

 

 ההדלקה )בבית(
 . מקומה:1

( ולמטה מי' אינטש 10לערך  סמ. 24למעלה מג' טפחים )תהי'  הבאופן שהלהבווכדומה  26מניחים המנורה על כיסא א.

 .27(אינטש 32לערך  סמ. 80טפחים )

                                                 
 סידור אדמו"ר הזקן. 11
 .71המנהגים ע'  ספר 12
שכן שמי ששכח בתפילה יאמר קודם יהיו לרצון -שכל (וא"ר שם ס"ק ב הט"ז סי' תרפ"ב ס"ק הרבה פוסקים כתבו )מיוסד על הו ל חב"ד.לוח כול 13

ומובן שאם שכח גם מתתיהו....". לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. בימי  הכמו שעש הרחמן הוא יעשה לנו ניסים" )ראה יפה ללב סתרצ"ג( האחרון

 כאן אינו חוזר התפילה.
 סידור אדמו"ר הזקן. 14
 . וראה בארוכה ב"מדריך" הקיצו ורננו פס"ה סימן ב ס"ד.71-ו 8ספר המנהגים ע'  15
 .71ספר המנהגים ע'  16
 .189ראה ספר השיחות תשמ"ז ע'  17
 .71ספר המנהגים ע'  18
 .164ספר השיחות תשמ"ח ע'  19
 .163 ספר השיחות תשמ"ח ע' 20
שאלה הנוהגים  91שאולי יש להמנע מלתת במוצש"ק, ולהבטיח לילדים שיקבלו מחר. ובהתוועדויות תשמ"ח ח"ב ע'  24ראה התוועדויות תשמ"ט ח"ב ע'  21

 שלא לתת כסף במוצאי שבת... אפשר לשוחח אודות הנתינה במוצאי שבת, ולתת בפועל ביום ראשון בבוקר. עיי"ש.
 היום יום כ"ח כסלו. 22
 ועוד. .185 ע' . בהתוועדיות תשמ"ז ב(545)התוועדויות ח"ב ע' ראה שיחת י"ט כסלו תשמ"ב  23
 .ועוד ובהנסמן בהערה הבאה (.429ראה התוועדות פ' וישב תשל"ז סל"א. נר ה' דחנוכה תש"מ. ש"פ וישב תשנ"ב )ע'  24
אדה"ז סימן תע"ר סוס"ג )משו"ת דברי נחמי'(. בהוצאות החדשות . ראה בהשלמה לשו"ע 142ראה הנסמן בלקו"ש ח"י ע' . 401לקו"ש חכ"ה ע'  25

 ועוד. נדפס בחלק ד ע' תפה.
 .70ספר המנהגים ע'  26
בשו"ע )הל' חנוכה סתרע"א ס"ו( כתוב: מניחו למעלה משלשה טפחים ומצוה להניחו למטה מעשרה טפחים, ואם הניחו למעלה מעשרה טפחים  27

 לג' טפחים. בסמוך: ואין מדייקים שיהי' למעלה משבעה טפחים או ( מוסיף70יצא. ובספר המנהגים )ע' 
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 (.29ממול המזוזה )הר"ת של "מזוזה ימין חנוכה שמאל" הם משי"חבחלל פתח החדר אותה  28מניחים ב.

 .30למערבדרום וצפון או ממזרח לכיוון אין מדייקים אם הנרות מונחים  ג.

 .31כדאי שהילדים ידליקו בדלת שליד חדרם – (!)בטיחותי אם אפשרירק  ד.

 בשום פנים ואופן אין להשאיר אש דולקת בלי השגחה צמודה!ה. 

 

 זמנה:. 2

 (.ראה לקמן –חוץ מעש"ק ומוצש"ק  - אחרי השקיעה 33תיכף) 32מדליקים בין מנחה למעריב א.

ועדיין לא הדליקו הנרות יש להדליקן אחרי תפלת ערבית. ]ולהעיר, שראינו כו"כ )צאת הכוכבים( הגיע הלילה כבר מ"מ, אם ב. 

 ערבית ואח"כ הרבי נסע הביתה והדליק וכו'[.תפלת וכו' והתפללו מנחה ו 34פעמים שהרבי הגיע מהאוהל

 .כשיחזרו( –מן הנכון, ואם לא )לכתחילה בז אצל אחרים צריכים להדליק בביתם הם)ארוחת ערב וכיו"ב( ההולכים לאכול ג. 

 

 אופנה:. 3

  .35מדליקים בחגירת אבנט, אבל בכובע ולבושים הרגילים .א

צד ימין של המנורה, בלילה השני מדליקים בשל המנורה, ולכן, בלילה הראשון מדליקים הנר ש הימיןצד ב מכיניםהנרות את  .ב

לכיוון ימין,  ממשיכיםדהיינו שמתחילים משמאל ו –לימין  משמאלהיא  ההדלקההב' נרות מצד ימין המנורה וכן הלאה. אבל 

 .36והולכים לכיוון ימין החדששמתחילים להדליק מהנר  ,פירוש

 .37השמש מקומו גבוה משאר הנרות .ג

 [.38הצורךפי ]והחליפום רק ל ותהרביים לא היו משתמשים כל יום בפתילות חדש .ד

שעשה ניסים, שהחיינו(. בשאר הלילות מברכים רק ב' ברכות , חנוכה בערב הראשון, מברכים ג' ברכות )להדליק נר .ה

 .39, שעשה ניסים(חנוכה )להדליק נר

 .40התחלת הדלקת הנרות לאחר סיום כל הברכות .ו

 .41הנרות אומרים הנרות הללו כלאחר שהדליקו  .ז

פן המותר, . אדמו"ר הרש"ב הי' עוסק בתורה סמוך לנרות )באו42)לבד מעש"ק( נוהגים להתעכב ליד הנרות כחצי שעה .ח

 .43דהיינו שלא להשתמש באורן וכו'(

 –. אם הנר כבה תוך זמן זה, חוזרין ומדליקין אותו )בלי ברכה לכל הפחות חמישים מינוטמדייקים שידלקו הנרות  .ט

 .44כמובן(

  

 בשעת שהנרות דולקים:. 4

 50-. לאחרי ה(45לאפות ולבשל וכו', ומובן שמותר כמו אריגה, טווי', תפירה, כיבוס וגיהוץ)הנשים אינן עושות מלאכות א.

 .46. וגם ביום ראשון ושמינימינוט מותר, אבל שלא כנגד הנרות

 .47מינוט, ואז מותר להזיזה אפילו אם הנרות עדיין דולקים 50-אחרי ההדלקה אין להזיז את המנורה עד לאחרי הב. 

 

                                                 
 .70ספר המנהגים ע'  28
 ועודאור לשמים להר"מ מאפטא ע' שמג.  29
 .70ספר המנהגים ע'  30
 .162ספר השיחות תשמ"ח ע'  31
 וראה אג"ק ח"י ע' קנג.  .70ספר המנהגים ע'  32
 לוח כולל חב"ד. 33
 .22הערה  90ראה התוועדויות תשמ"ח ח"ב ע'  34
 .70ספר המנהגים ע'  35
 .70ספר המנהגים ע'  36
 .70ספר המנהגים ע'  37
 מביא ב' דעות ובהתוועדות פ' וישב תשט"ז כתוב כבפנים. 71בספר המנהגים ע'  38
 סידור אדמו"ר הזקן. 39
 .70ספר המנהגים ע'  40
 סידור אדמו"ר הזקן. 41
 .71ספר המנהגים ע'  42
 .618דויות תשמ"ב ח"ב ע' התוועכה כסלו.  היום יום 43
 .71ספר המנהגים ע'  44
 ראה הנסמן בפסקי תשובות סתע"ר ס"ב. 45
 .71ספר המנהגים ע'  46
 .71ספר המנהגים ע'  47
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 ההדלקה בבית הכנסת:]

 .)ראה בלוח המקומי( 48קה היא לאחרי פלג המנחה* לסדר שתפלת המנחה בבית הכנסת תהי' באופן שההדל

 .49"עלינו לשבח"קדיש תתקבל ולפני אמירת  בבית הכנסת היא בתפלת המנחה, אחר* ההדלקה 

 .50הש"ץ המדליק יכול לברך בבית הכנסת ואח"כ בביתו, אבל ביום הראשון יאמר שהחיינו בבית רק אם מוציא אחרים י"ח בביתו* 

 [.51, בלי ברכהשחריתצריך להדליקם גם עבור תפלת ו ,תפלת ערבית )ולכן אין לכבותם אחרי תפילת המנחה( הנרות דולקים גם בשעת* 

 

 ערב שבת, שבת, מוצאי שבת
 

שתפלת המנחה . 1 :תכנןצריכים להיות ושבת זו חלה בזמן החורף, והשבת מתחילה בזמן מוקדם,  בערב שבת:תפלת המנחה 

זמן הדלקת  לפנית נרות חנוכה תהי' זמן מה וגם שהדלק. 3 אחרי פלג המנחה.קת הנרות תהי' לאבל שהד. 2 יותר מוקדמת,תהי' 

 בכדי שלא לאחר הדלקת נר שבת. ,נרות שבת

 

  .52, הדלקת נרות חנוכה, הדלקת נרות שבתהודו ופתח אליהו( בהקדמת) מנחה הסדר:

 .53הנרות ואח"כ יתפללו מנחה* אם נהי' מאוחר ואין זמן להתפלל מנחה לפני הדלקת הנרות, ידליקו 

 .54מינוט אחרי השקיעה 50* להכין בפמוט מספיק שמן שידלוק 

ם יותר ארוכים מהאחרים עבור שמש אחד או שנירוב הקופסאות עם השמשים מכילים להשתמש בשמש הכי ארוך שבקופסא, כי * 

 ההדלקה של ערב שבת.   

 מינוט אחרי השקיעה. 50ק עד דלומספיק ל* כמו"כ לוודא שנרות הילדים )לכה"פ אחד( הוא ארוך 

 .55* לא מתעכבים חצי שעה ליד הנרות כבשאר הימים

)אחרי ולכן אם מוכרח הדבר לטלטלם  בשבת אסור לטלטל הכיסא וכיו"ב שעלי' מונחת המנורה אפילו אחרי שכבו הנרות. *

או גביע חשוב שישתמשו  שיאכלוה בשבתחלה  לפני השבתעל המגש  צריך להניחאז: אם המנורה היא על מגש, אז שהנרות כבו( 

את המגש למקום אחר והכיסא מתפנה.  מותר לטלטל ,שכבו הנרות ולאחרי (דבר האסור והמותרנהי' בסיס ל המגשבו בשבת )ואז 

 .56אם המנורה עצמה על הכיסא, אז שמים את החלה או הגביע על הכיסא ואז כשהנרות כבו יכולים להזיז את הכיסא

 

 * בשנה זו, ראש חודש טבת חל ביום הש"ק )וביום ראשון שלאחריו(: 

 

בתפלת ערבית שחרית ומנחה  יעלה ויבואלא לשכוח להוסיף )בנוסף ל"ועל הניסים", גם(  ההוספות בתפילות וברכת המזון:

 בברכת המזון גם מוסיפים ה"הרחמן" לראש חודש. ובברכת המזון.

 
 שחרית בשבת:תפלת ב 

 אומרים שיר של יום, ברכי נפשי.)ואמירת ואברהם זקן, זבדי' וכו' וקדיש תתקבל( הלל אמירת אחר  .א

 ספרי תורה:  שלשהמוציאים  .ב

 .דהיינו שעליית שישי היא עד סוף הפרשה( קוראים פרשת מקץ )ו' עליות ומחברים ששי ושביעיבספר תורה הראשון  .1

  תורה הראשון.ביהים הספר הספר תורה השני ליד הראשון ואז( מג 57)מניחים

 וביום השבת וגו' ובראשי חדשיכם וגו'.  -קוראים לשביעי פרשת ראש חודש )בפרשת פינחס(  בספר תורה השני .2

ואומרים חצי קדיש. ומגביהים  (נשאר יושבהראשון  פר תורהסמחזיק ה)והמניחים הספר תורה השלישי ליד השני  .3

 הספר תורה השני.

                                                 
 (.401ראה ר"ד נר ג' דחנוכה תשכ"ג )שיחות קודש ע'  48
 גם בפני הרבי כמובן. 770-כך נוהגים ב 49
 לוח כולל חב"ד. 50
ש"כדאי שתהי' מנורה דלוקה בביהכ"נ... במשך כל המעת לעת, אם אין חשש כלל שישחקו  81הערה  193השיחות תש"נ ע'  ולהעיר מספרלוח כולל חב"ד.  51

 התינוקות".
 .71ספר המנהגים ע'  52
 דרך החיים סימן קפז ס"ג. 53
 לוח כולל חב"ד. 54
 .71ספר המנהגים ע'  55
הכסא או זקוק ( אם צריך למקום אחרי שכבו הנרות) הכסא עם המנורה שעליול את ולהעיר שמותר לטלט ועוד.ראה שבח המועדים פס"ח ס"ו.  56

. ואם הוא זקוק למקום הכסא אף אם כוונתו היא כדי שלא תישבר שהילדים לא ישברוה רקאם כוונתו היא  ולטלטללכסא במקום אחר, אבל אסור 

 ם מסיק שיטלטלו כלאחר יד או להזיזו ברגלו. וילע"ע.וש 97אבל ראה בפ"ת סרע"ז סעיף י ובהערה  עיי"ש בארוכה. מותר. –המנורה 
 ואכ"מ.ועוד. לוח כולל חב"ד בשמחת תורה, לכאו' ע"פ הרמ"א בסקמ"ז בסופו. קצות השולחן ספ"ד סק"ז.  57
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 ביום השישי.  - )בפרשת נשא( קוראים למפטיר הפרשה של חנוכה בספר תורה השלישי .4

וגם פסוק ראשון ואחרון של  )השמים כסאי(  רני ושמחי, ומוסיפין פסוק ראשון ואחרון של הפטרת שבת ראש חודש הפטרה: .ג

 . )ויאמר לו יהונתן מחר חודש( הפטרת מחר חודש

 אין אומרים אב הרחמים. אב הרחמים: .ד

ואמר תקנת שבת, אם נזכר עד שלא סיים תפלתו חוזר ומתחיל אתה  58אתה יצרת. )טעה -מתפללין מוסף ואח"כ  אתה יצרת: .ה

 ומובן שמוסיפים ועל הניסים. .יצא( ,יצרת אבל אם סיים תפלתו חוזר לראש התפילה. אם אמר אתה יצרת וחתם רק מקדש השבת

 ."צדקתך"אין אומרים  .3בתפילת העמידה מוסיפים "יעלה ויבוא" ו"ועל הניסים". 2. קוראים בתורה בפרשת ויגש. 1 במנחה: .ו

 

 בת קודשמוצאי ש
 

 "ותן טל ומטר לברכה"! שמונה  עשרהתפילת במוצאי שבת קודש זה מתחילין לומר ב
 עמוד שלם עם הפרטים. "ראה בסוף ה"תזכורת

 

 [.59* ]גם בחנוכה, אבל )ר"ל( אינו מתפלל לפני התיבה בר"ח

יעלה  ,ראה בעמוד האחרון של התזכורת[ –]שכח ותן טל ומטר  ותן טל ומטר לברכה)אתה חוננתנו,  מעריב :60הסדר בבית הכנסת* 

 הבדלה.עלינו.  .הדלקת הנרות )לפני עלינו לשבח כרגיל(ויהי נועם. ואתה קדוש.  .ועל הניסים(ויבא, 

 נרות חנוכה, ויתן לך.הדלקת הבדלה,  :61הסדר בבית* 

 

 ראשון, ב' דראש חודש טבת יום
 [.62אינו מתפלל לפני התיבה בר"ח]גם בחנוכה, אבל )ר"ל(  .1

אלא מתחילים  63)אין אומרים בית יעקב. (. ואברהם זקן, זבדי' וכו'. קדיש תתקבלכל ימי חנוכהבהלל שלם )כמו  אומרים .2

 קדיש יתום. .ברכי נפשי .שיר של יוםמ(

. "רביעית ההין"בפרשת ר"ח )כהן עד ולים ראשון קוראים ג' עספר תורה הבמוציאים שני ספרי תורה:  :64ריאת התורהק .3

שים ליד הראשון ועו על הבימה הס"ת השני מניחיםאין אומרים קדיש. (. "ובראשי חדשיכםמ"ישראל ל. "ונסכה"לוי עד 

הס"ת הראשון שוב מניחים  אין. "וגו' ביעישביום ה" נשאבס"ת השני קוראים לרביעי בפ' על הספר הראשון. וגלילה הגבהה 

ושש  אשרי ובא לציון. יהללו.)תפילין דרבינו תםהגבהה. . רק על הס"ת השני חצי קדישאצל השני אלא אומרים על הבימה 

  .ועל הניסים( מוסיפים)ו כמו בכל ר"ח למוסף וממשיכים( זכירות

 

 זאת חנוכהיום שני, 
 .65בלי ברכהזאת חנוכה, מדליקים נרות חנוכה  ביום* אם עושים כינוס ברוב עם וכו' 

 

 . נ'ג'ה'פ' בגימטריא מנחם.66נ'ג'ה'ש' בגימטריא משיח  רמז יפה לחנוכה:

 

 "דידן נצח" ה' טבת -יום חמישי 
* היום בו "דידן נצח" באופן גלוי לעיני כל העמים )בבית המשפט הפדרלי( בנוגע לספרי וכתבי רבותינו נשיאינו שבספריית 

 .68הרבי הכריז על יום זה כיום סגולה ועת רצון .67ליובאוויטש

 .70על ספרים וכו' הנחותספרים יעשו ה , שמוכרי69בספרים לימודספרים, ה רכישת* יש לעורר אודות 

                                                 
 לוח כולל חב"ד. 58
 .36ספר המנהגים ע'  59
 .71ספר המנהגים ע'  60
 .71ספר המנהגים ע'  61
 .36ספר המנהגים ע'  62
 הכולל פי"א סכ"כ. ובהנסמן בפסקי תשובות סקל"ב סי"א. ועוד.ראה שער  63
 לוח כולל חב"ד. פע" 64
 מוצאי זאת חנוכה תשל"ד שיחה ג. 65
 .ועודאמרי פינחס )לר' פינחס קאריצער( שער החנוכה סימן סז.  66
 ועוד. 206ראה ספר השיחות תנש"א ע'  67
 ועוד. שיחת ה' טבת תשמ"ח. 68
 לה' טבת משנת תשמ"ז ואילך.ראה בכמה שיחות הסמוכות  69
 ועוד. 190ספר השיחות תשמ"ח ע' ראה  70
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 ושנזכה לראות את מלכנו מדליק את המנורה בבית המקדש השלישי עוד בחנוכה זה ממ"ש.

 

 בבית המקדש השלישי! ומאיר ומזהיר א פרייליכן חנוכה וחודש שמחברכת ב

 הרב לוי יצחק גרליק

sichosacademy.org 

 

 

 

-.ב. במענה לשאלת רבים: מצורף בזה שני מכתבים )מתוך כמה(, שהרבי שלח אישור בקשר להשמןנ

זית שנשלח מאיטליא )"משמני הארץ יהי' מושבך"(, לחצר המלוכה, עבור חג החנוכה. ברוב השנים 

שגדלו על שטח שהי' שייך למשפחת ציפל הידועה, ולאחרי שהשטח הזה נמכר, השמן זה הגיע מזיתים 

 זית נוצר מזיתים שצמחו בקרקע השייך ל"מרכז לעניני חינוך" בקאמאיורע באיטליא.
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 ותן טל ומטר לברכה
 

"ברך עלינו",  ' דחנוכה,  בתפילת ערבית, בברכתזבשנה זו ה'תשפ"ב, במוצאי שבת קודש פ' מקץ, אור ליום 

 במנחה.הבעל"ט  וזה נמשך עד ערב פסח "ותן טל ומטר לברכה". לומר חוץ לארץ,ן, במתחילי

 

 שכח ותן טל ומטר ונזכר:

 

", חוזר ל"ותן טל ומטר לברכה" וממשיך "על פני האדמה ושבענו מטובך (מברך השנים)לפני שאמר ")ברוך אתה( ה'  .1

 וכו'". 

" ועדיין לא התחיל "תקע בשופר", אומר כאן "ותן טל ומטר לברכה. תקע (השניםמברך )ה'  (ברוך אתה)אמר " .2

 בשופר וכו'".

ממשיך עד אמצע ברכת "שמע קולנו" ואומר "ומלפניך מלכנו ריקם אל תשיבנו, ותן  –התחיל "תקע בשופר"  .3

 טל ומטר לברכה, כי אתה שומע וכו'".

שהתחיל "רצה", אומר "ותן טל ומטר לברכה. רצה  " לפני(שומע תפלה)ה'  (ברוך אתה)נזכר אחרי שאמר " .4

 וכו'".

", השני )שבסוף העמידה( חוזר לברכת השנים "ברך עלינו וכו' "יהיו לרצון"אם התחיל רצה ועדיין לא אמר ה .5

 וממשיך על הסדר עד סוף התפילה.

 השני, חוזר לראש התפילה. "יהיו לרצון"הגם אם אמר אבל  .6

 .מתפלל ב' שמונה עשרה -לאחרי' נזכר בתפילה שבימי החול, אם  .7

  דשבת. בתפלת ערביתפעמיים תפילת העמידה אינו מתפלל  ,אם שכח בערב שבת במנחה .8

אם אמר ותן טל ומטר, הנה במשך הל' יום הראשונים, החזקה היא שאמר כהרגל לשונו, וצריך  מסופקאם הוא  .9

 לחזור התפלה. אחר ל' יום אין צריך לחזור.

 

 בבית המקדש השלישי! שמח ומאיר ומזהירבברכת חודש וחנוכה 

 
 


