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ב"ה

לעבן מיט דער צייט
געדאנקען אויף דער פרשה פון דער וואך
פאר קינדער און יוגנט
לויט די שיחות
פון ליובאוויטשער רבי'ן

חנוכה
די מצוה פון נר חנוכה איז אויסגעטיילט פון אלע מצוות אין צוויי זאכען) :א( אין
אלע מצוות איז פאראן דער מצוה כתיקונה און דער הידור פון דער מצוה .ביי
חנוכה איז פאראן אויך מהדרין מן המהדרין) .ב( ביי אלע מצוות זיינען רוב אידן
מקיים בלויז די מצוה אליין .די מצוה פון נר חנוכה זיינען אלע אידן מקיים די
מצוה אין א אופן פון מהדרין מן המהדרין.
דער טעם אויף דעם איז:
דער אויבערשטער פירט זיך מיט אידן אין דריי וועגן) :א( א נאטירלעכע וועג.
)ב( מיט א נס  -אזוי ווי דער געווינען די מלחמה פון די חשמונאים ,וועלכע זיינען
"מעטים" און "חלשים" און האבן מנצח געווען די "רבים" און "גבורים") .ג( א
וועג וואס איז העכער פון נס  -ווי למשל דער נס פון די נרות וועלכע איז על פי
דין ניט געווען נויטיג )ווייל טומאה הותרה בצבור( נאר דער אויבערשטער האט
געמאכט דעם נס להראות חיבתן של ישראל.
די דריי אויבנדערמאנטע הנהגות פון דעם אויבערשטן ,קומען לויט דריי אופנים
אין דער עבודה פון א אידן:
)א( טאן א מצוה אין איר געוויינליכע וועג בריינגט די הנהגה פון טבע) .ב( טאן א
מצוה מיט הידור בריינגט די הנהגה פון א נס) .ג( טאן א מצוה מיט מסירת נפש
בריינגט די הנהגה פון א נס להראות חיבתן של ישראל.
אזוי ווי חנוכה זיינען אידן געשטאנען מיט מסירת נפש .זיי האבן געהאלטן
מלחמה מיט די יוונים וועלכע זיינען געווען פיל מער און שטארקער פון זיי .זיי
זיינען געווען גרייט אוועק צו געבן זייער לעבן פאר זייער אמונה און פאר תורה
און מצוות .דערפאר האט דער אויבערשטער געמאכט דעם נס אז די מנורה זאל
ברענען אכט טעג.
דערפאר האט דער נס חנוכה ארויסגערופן ביי אלע אידן דעם קיום המצוה אין אן
אופן פון מהדרין מן המהדרין.
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