
קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

ב"ה • ערב שבת־קודש חול המועד סוכות • י"ט בתשרי התשע"ט

א'רסב

שיחות · אגרות · פניני חסידות לפרשת
השבוע
 · הלכות, מנהגים וטעמיהם · ניצוצות · זמנים

גיליון מוגדל

לאידך היתה הוראה לגבי הדסים (שקיבלו במתנה 
מהרבי) להשתמש בהם כבשמים להבדלה, הלולב 
לעשות   — ומהאתרוג  חמץ,  ביעור  בעת  לשרוף   —

מרקחת94.

יום שישי
כ"ו בתשרי

שניים מקרא ואחד תרגום

יום חמישי בלילה, אור ליום שישי: למנהג רבותינו 

לאש. לפחות פעם אחת בעת השריפה ביקש הרבי שיזרקו את 
הד' מינים שלו לאש. אך את ההושענות לא ראה שם כלל (פורום 

השלוחים באה"ק).
עמ'  סג  גיליון  'התקשרות'   .569 עמ'  חי"ט  שיחות  לקוטי    .94
שקיבלו  מה  לשמור  יותר  זהירים  מן־הסתם  הלולב —  לגבי   .11
מהרבי, ולכן המתינו עד פסח. לגבי ההדסים — כן איתא בשו"ע 

אדה"ז סי' רצז ס"ו, וא"כ ה"ז בכל ההדסים דמצווה.

נשיאינו, יש לקרוא הלילה שמו"ת עלייה אחת או 
שתיים מפרשת בראשית, ומחר אחרי חצות לקרוא 
ובשבת  ההפטרה,  עם  גמירא  עד  מתחילתה  שוב 
נזהרים  'שביעי'.  שוב  לקרוא  שחרית  תפילת  לפני 
באמצע  להפסיק  שלא  לכתחילה)  פנים  כל  (על 

קריאת שמו"ת95.

שיעורי חת"ת

סיום עליית 'שישי': "לקח אותו אלוקים" (ה,כה — 
כמו בקריאת התורה דשבת־קודש).

עמ'  תסז  גיליונות:  'התקשרות'  ס"ו.  רפה  סי'  אדה"ז  שו"ע    .95
20, תפט עמ' 19.

לזכות
אנשי החסד הדגולים

הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו
ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש
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שמחת־ אחר־כך היו רוקדים ריקוד נוסף בניגון 
תורה, בהתלהבות גדולה83.

יזכור

מי שיש לו אב ואם — יוצא מבית־הכנסת. אֵבלים 
אבל  בבית־הכנסת,  נשארים  (רח"ל)  שנתם  בתוך 
אין אומרים "יזכור". בהזכרת נשמות אומרים "בן/

בת פלונית".
מזכיר  שאינו  מי  גם  הרחמים".  "אב  אומרים 

נשמות אומר "אב הרחמים"84.

הזכרת הגשם
קודם תפילת לחש של מוסף מכריז השמש "משיב 
הרוח ומוריד הגשם", ומתפילה זו מתחילים לומר 

זאת בכל התפילות.
המתפלל ביחיד — ימתין עם תפילת המוסף עד 
שיתפללו הציבור, כדי שיוכל לומר "משיב הרוח 
הרוח  "משיב  הכרזת  ששמע  מי  הגשם".  ומוריד 
 — שחרית  תפילת  שהתפלל  קודם  הגשם"  ומוריד 
בתפילת  גם  אומר  אחר,  במניין  מתפלל  אינו  אם 
שחרית "משיב הרוח ומוריד הגשם"85. טעה ואמר 

"מוריד הטל" — אינו חוזר.
בחזרת הש"ץ — תפילת גשם. אין נושאים כפיים.

שיעורי חת"ת

לומדים היום86 פרשת ברכה החל מ'שני' עד סיום 
הסדרה עם פירוש רש"י, ופרשת בראשית עד 'שני' 

עם פירוש רש"י.

תזכורת

ההתוועדות  בעת  נהג,  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק 
של שמחת־תורה (או שבת בראשית), להזכיר על־

דבר השתתפות כל אחד ואחת במגבית 'קרן השנה' 
(מניין ימי שנת תשע"ט — מעוברת  שפ"ה).

83.  קובץ ליובאוויטש, גיליון 13 (תשט"ז) עמ' 64.
פנימה  לחזור  ל'יזכור'  מביהכ"נ  היוצאים  לכל  לקרוא  רצוי    .84

לפני אמירה זו.
85.  ס' המנהגים שם, עמ' 69 (עיי"ש בהערה).

86.  שערי הל' ומנהג ח"ה סי' פח, עיי"ש.

מוצאי יום�טוב

ברכת  ישועתי".  א־ל  "הנה  מתחילים  הבדלה: 
הגפן, ברכת המבדיל.

לערוך  האריז"ל87)  מנהג  (על־פי  נוהגים  רבים 
אדמו"ר  כ"ק  זה.  בלילה  גם  הק'  בארצנו  הקפות 
ושולח  השמחה,  את  מעודד  היה  דורנו  נשיא 
נחלת־ (כפר־חב"ד,  המרכזיים  למקומות  מברקים 

הר־חב"ד88 וירושלים ת"ו) מדי שנה בשנה.
הלך  "ויעקב  מכריזים:  שמחת־תורה  במוצאי 

לדרכו"89.
מי שלא הספיק לפני־כן, יסיים את פרשת ברכה 

שניים מקרא ואחד תרגום עוד הלילה90.

יום שלישי
כ"ג בתשרי, אסרו־חג הסוכות91

אין מתענים, ומרבים קצת באכילה ושתייה92.

שיירי החג
מנהג־בית־הרב, לשרוף את הסכך אחרי החג. כן 
ולא  רגיל,  ביום  והושענות  לולב  לשרוף  מנהגם 

בשריפת החמץ93.

87.  כף החיים סי' תרס"ט ס"ק ל, וש"נ.
הי"ב  פ"ה  קידוש־החודש  בהל'  הרמב"ם  מדעת  ולהעיר    .88
והתייחסות  בארה"ק,  החדשים  ביישובים  שני  יום־טוב  בעניין 
הרבי לזה בס' 'המלך במסיבו' ח"א עמ' רסב וח"ב עמ' רס, וש"נ.
89.  לקוטי שיחות חלק י' עמ' 192. וראה 'אוצר' עמ' שצג, וש"נ.

אדה"ז  (שו"ע  שי"א  פרשה,  כבכל  ולא   — חצות.  לאחר    .90
שבשמח"ת  כיוון  ג',  יום  עד  להשלימה  שניתן  ס"ה)  רפה  סי' 
מסיימים את כל התורה ומתחילים אותה מחדש (אם כי 'דחק 
ונכנס' מועיל תמיד) — התוועדויות תשמ"ז ח"א עמ' 350. וראה 

התוועדויות תשמ"ו ח"א עמ' 396.
91.  בחו"ל: שמחת־תורה.

92.  לוח כולל־חב"ד, משו"ע אדה"ז סי' תכט סי"ז. וראה דעות 
שונות בס' הנשואין כהלכתם פ"ו הע' 81.

93.  'רשימות' חוברת יד עמ' 23. וב'אהלי ליובאוויטש' עמ' 166 
שכ'  היום'  'סדר  ע"פ  והטעם  לחג,  סמוך  זאת  שעושים  דייק, 
שיש לסתור את הסוכה במוצאי יו"ט, כדי להודיע שלא נעשית 
אלא למצוותה. אמנם לפי עדותו של השליח רש"ז שי' הלפרין 
(האחרונות)  שנים  כמה  במשך  לראות  זכה   — העליון  מהגליל 
שרף  שבו  במקום  לשריפה  הרבי  של  מינים  הד'  את  שהורידו 
או  הגיע,  שהרבי  לפני  עוד  פסח,  בערב  שלו  החמץ  את  הרבי 
שהרב גרונר שי' הביא זאת כשהגיע עם הרבי והוא זרק אותם 

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
י"ט בתשרי ה'תשע"ט — כ"ו בתשרי ה'תשע"ט

ספר�המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' תפילין ומזוזה וס"ת י"ט בתשריו'
פרק ה
ז.

הל' מתנות עניים 
פרק ב.

מ"ע טו. יח.

מ"ע יז.פרק ג.פרק ח
י.כ' בתשריש"ק

הל' ציצית.. בפרקים אלו. כ"א בתשריא'
פרק א
ג.

מ"ע יד.פרק ד.

הל' ברכות.. בפרקים אלו. כ"ב בתשריב'
פרק א
ג.

מ"ע יט.פרק ה.

מ"ע יט.פרק ו.פרק ד
ו.כ"ג בתשריג'

מ"ע יט.פרק ז.פרק ז
ט.כ"ד בתשריד'

פרק י
יא. הל' מילה.. בפר
כ"ה בתשריה'
קים אלו. פרק א.

מ"ע יט. רטו.פרק ח.

פרק ב
ג. סדר תפלות כל כ"ו בתשריו'
השנה. נהגו העם.. ימלוך 

עלינו וכו'.

מ"ע רטו. ספר משנה תורה סוף פרק ט.
ספר אהבה: סדר תפלות כל 

השנה. נהגו העם.. ימלוך עלינו 
וכו'.

זמני השבוע
זמןעלות השחר**תאריך

ציצית 
ותפילין

זריחת 
החמה

סוף
זמן ק"ש

חצות 
היום 
והלילה

מנחה 
גדולה

שקיעת 
החמה***

צאת הכו�
כבים 120 ד' 

לפני 
הזריחה

72 ד' 
לפני 

הזריחה

4.335.215.426.399.3012.311.016.30.06.54ו', י"ט בתשרי 

4.345.215.436.409.3012.311.016.28.76.53ש"ק, כ' בתשרי 

4.345.225.436.419.3012.311.016.27.46.51א', כ"א בתשרי

4.355.235.446.419.3012.301.006.26.16.50ב', כ"ב בתשרי

4.365.235.456.429.3012.301.006.24.86.49ג', כ"ג בתשרי

4.375.245.456.439.3012.301.006.23.56.48ד', כ"ד בתשרי

4.375.255.466.439.3012.2912.596.22.26.46ה', כ"ה בתשרי

4.385.255.476.449.3012.2912.596.21.06.45ו', כ"ו בתשרי

*    הזמנים מתייחסים לאזור המרכז. באזור ההרים והעמקים יש שינויים שעשויים להגיע למספר דקות.
**  לגבי זמן עלות השחר הנהוג בחב"ד קיימות שלוש דעות. הבאנו את הזמנים לפי הדעה המוקדמת ביותר והמאוחרת ביותר, וראוי להחמיר 

לפי העניין.
***  זמני השקיעה כאן הם לפי השקיעה הנראית. אולם אדה"ז בסידורו ('סדר הכנסת שבת') מכיר בשקיעה האמיתית,  המאוחרת ממנה "בכמו 

ארבע מינוטין" (לשון אדה"ז שם. שיעור התלוי במיקום ובעונות השנה).

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת
באר�שבעחיפהתל�אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ
5:527:046:087:055:597:056:107:06שבת חול�המועד

5:507:016:057:035:567:026:087:03שמיני עצרת
5:446:555:596:565:496:566:016:57בראשית

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
י"ט בתשרי ה'תשע"ט — כ"ו בתשרי ה'תשע"ט

ספר�המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' תפילין ומזוזה וס"ת י"ט בתשריו'
פרק ה
ז.

הל' מתנות עניים 
פרק ב.

מ"ע טו. יח.

מ"ע יז.פרק ג.פרק ח
י.כ' בתשריש"ק

הל' ציצית.. בפרקים אלו. כ"א בתשריא'
פרק א
ג.

מ"ע יד.פרק ד.

הל' ברכות.. בפרקים אלו. כ"ב בתשריב'
פרק א
ג.

מ"ע יט.פרק ה.

מ"ע יט.פרק ו.פרק ד
ו.כ"ג בתשריג'

מ"ע יט.פרק ז.פרק ז
ט.כ"ד בתשריד'

פרק י
יא. הל' מילה.. בפר
כ"ה בתשריה'
קים אלו. פרק א.

מ"ע יט. רטו.פרק ח.

פרק ב
ג. סדר תפלות כל כ"ו בתשריו'
השנה. נהגו העם.. ימלוך 

עלינו וכו'.

מ"ע רטו. ספר משנה תורה סוף פרק ט.
ספר אהבה: סדר תפלות כל 

השנה. נהגו העם.. ימלוך עלינו 
וכו'.

זמני השבוע
זמןעלות השחר**תאריך

ציצית 
ותפילין

זריחת 
החמה

סוף
זמן ק"ש

חצות 
היום 
והלילה

מנחה 
גדולה

שקיעת 
החמה***

צאת הכו�ק
כבים ד'  120

לפני 
הזריחה

ד'  72
לפני 

הזריחה

4.335.215.426.399.3012.311.016.30.06.54ו', י"ט בתשרי 

4.345.215.436.409.3012.311.016.28.76.53ש"ק, כ' בתשרי 

4.345.225.436.419.3012.311.016.27.46.51א', כ"א בתשרי

4.355.235.446.419.3012.301.006.26.16.50ב', כ"ב בתשרי

4.365.235.456.429.3012.301.006.24.86.49ג', כ"ג בתשרי

4.375.245.456.439.3012.301.006.23.56.48ד', כ"ד בתשרי

4.375.255.466.439.3012.2912.596.22.26.46ה', כ"ה בתשרי

4.385.255.476.449.3012.2912.596.21.06.45ו', כ"ו בתשרי

*    הזמנים מתייחסים לאזור המרכז. באזור ההרים והעמקים יש שינויים שעשויים להגיע למספר דקות.
לגבי זמן עלות השחר הנהוג בחב"ד קיימות שלוש דעות. הבאנו את הזמנים לפי הדעה המוקדמת ביותר והמאוחרת ביותר, וראוי להחמיר   **

לפי העניין.
***  זמני השקיעה כאן הם לפי השקיעה הנראית. אולם אדה"ז בסידורו ('סדר הכנסת שבת') מכיר בשקיעה האמיתית,  המאוחרת ממנה "בכמו 

ארבע מינוטין" (לשון אדה"ז שם. שיעור התלוי במיקום ובעונות השנה).

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת
באר�שבעחיפהתל�אביבירושליםפרשת
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  שבירת הלוחות בשביל 
להציל את ישראל

במקום 'לסיים בטוב', בוחרת התורה לסיים בעניין הופכי בתכלית — 
שבירת הלוחות בידי משה רבינו • מדוע מעשה נורא כשבירת הלוחות 
נעשה לעיני בני ישראל ולא בסתר ובצנעה? • כאשר הרועה הנאמן 
 • עליהם  להגן  כדי  הכול  עושה  הוא   — בסכנה  ישראל  שעם  רואה 
מעלתם של ישראל עולה אף על התורה עצמה, ואין שיעור לאהבת 

ישראל • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 

 א
על התיבות "לעיני כל ישראל" שבסיום פ' ברכה, 
לבו  "שנשא ו  רש"י:  מפרש   — כולה  התורה  סיום 
ואשברם  שנאמ ר1  לעיניהם,  הלוחות  את  לשבור 
שנאמר2  לדעתו,  הקב"ה  דעת  והסכ ימה  לעיניכם, 

אשר שברת, יישר כחך ששברת".
ולכאורה, תמוה ביותר:

"גמרה  כולה,  התורה  את  לסיים  ייתכן  כיצד  א) 
של תורה", בעניין שהוא היפך קיומה של תורה — 

שבירת הלוחות?!
ב) ונוסף לזה: ישנו כלל ש"סיום" כל עניין צריך 
להיות בדבר טוב3, כמובא גם בפירוש רש"י בנ"ך4. 
ואם כן, כיצד ייתכן שרש"י מסיים את פירושו על 
התורה כולה (ובפרט על פי הידוע5 שפירושו לנ"ך 
היפך  בלתי־רצוי,  בענין  כו')  שונה  בסגנון  הוא 

הכלל ש"מסיימין בטוב"?
ש"לעיני  לפרש  הכרח  ישנו  אם  אפילו  כלומר: 
לו  היה   — הלוחות  שבירת  על  קאי  ישראל"  כל 
לא  שהסיום  באופן  הפירוש  את  לכתוב  לרש"י 

1.  עקב ט, יז.
2.  שם י, ב.

3.  ראה ברכות לא, א. תוס' סוף נדה. ועוד.
4.  ראה פרש"י סוף איכה.

5.  ראה ס' כללי רש"י ספ"ב, ורפ"ג. וש"נ.

כו',  בלתי־רצוי  עניין  "ששברת",  בתיבות  יהיה 
דעת  "הסכימה  או  כחך",  "יישר  בתיבות  אם,  כי 
גופא  זה  בעניין  כלומר,  וכיו"ב6,  לדעתו",  הקב"ה 
במידה  טוב,  בדבר  יהיה  שהסיום  להשתדל  יש 

האפשרית.
 — יותר  עוד  מתחזקת  זו  ששאלה  להוסיף,  ויש 
הדברים  תוכן  את  משנה  שה"סיום"  הידוע  על־פי 

שלפני־זה:
בעיקר  מודגש   — טוב  בדבר  שמסיימים  הכלל 
בלתי־רצוי,  עניין  אודות  מדובר  שבהם  במקומות 
ונתבאר  בטוב.  לסיים  כדי  עניין  עוד  שמוסיפים 
את  גם  מהפך  טוב  בדבר  שהסיום  פעמים7  כמה 
לפני  מדובר  שאודותם  הבלתי־רצויים  העניינים 

הסיום.
ומזה מובן גם לאידך גיסא, שכאשר הסיום הוא 
בעניין בלתי־רצוי, חס־ושלום, הרי זה פועל שינוי 
זה,  לפני  מדובר  שאודותם  הטובים  בעניינים  גם 
אודות  הכתובים  אריכות  שלאחרי  כבנדון־דידן, 
בלתי־ בעניין  הסיום  בא  רבינו,  משה  של  מעלותיו 

רצוי, שבירת הלוחות?!

6.  ע"ד לשון הספרי כאן.
7.  ראה שיחת כ"ף מנחם־אב תשמ"ו ס"ד ואילך. ועוד.

דבר מלכות
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הקפות  שלוש  בסך־הכול  אחד),  (בהמשך  הקפה 
ללא  ההקפות,  סדר  כל  את  אומרים  אבל  וחצי. 
הכרזת "עד כאן הקפה...". ומחזירים את כל ספרי־
וסוגרים  אמירה)  כל  (ללא  לארון־הקודש  התורה 

אותו71.

קריאת התורה

מידות  י"ג  הארון).  פתיחת  (של  הראת"  "אתה 
(פעם אחת) ו"ריבונו־של־עולם", יהיו לרצון, ואני 
ספר־ הוצאת  סדר  וכל  שמיה",  "בריך  תפילתי, 
בראשון  ספרי־תורה,  שלושה  מוציאים  תורה. 
קוראים72 [עד "שישי"] בפרשת וזאת הברכה, ואם 
הציבור  שכל  עד  פעמים  כמה  חוזרים  צורך,  יש 
הנערים  כל  עם  אחד  עולה  בסיום  לתורה.  יעלה 

ומברך איתם ברכת התורה58.
בשמחת־תורה  עולים  הרבי  של  בבית־הכנסת 
כמה קרואים יחדיו ומברכים כולם כאחד. לכוהן — 
כוהנים, ללוי — לויים, ולשאר העליות — ישראלים 
למנהגנו:  אבותיהם]73.  עם  עולים  הילדים  [גם 
ביחד,  קרואים  כמה  כשעולים  רגילות  בעליות 
הנערים'  'כל  בעליית  אבל  כאחד,  כולם  מברכים 
את  ומוציא  מברך  עמהם  העולה  שהגדול  מנהגנו 

כולם74.
שאר  ועל  הנערים  על  טלית  לפרוש  מנהגנו  אין 

העומדים אצל הבימה ולומר "המלאך הגואל"75.
גם  להיות  יכולים  בראשית'  ו'חתן  'חתן־תורה' 

כוהנים או לוויים.

71.  לוח כולל־חב"ד. 'אוצר' עמ' שעח. ראה מקורות היסטוריים 
בסה"ש  קצח.  עמ'  ח"א  מנהגים  חקרי  בס'  ההקפות  למספר 
תש"נ עמ' 57 מבאר הרבי "שבזה מודגש שפעולתן של ישראל 
ה"מחצית"  ואילו  בלבד...  "מחצית"  אלא  אינה  ההקפות  בעניין 
העניין  ובדגומת  (ע"ד  הקב"ה  ע"י  נעשית  דהקפות  השניה 

ד'מחצית השקל')", עיי"ש.
72.  הקריאה — בנעימת הטעמים הרגילה, ולא בנעימת הימים־

הנוראים (שם עמ' שעט).
במציאות  בהנהגה,  נוספים  פרטים  וראה  שם.  'אוצר'    .73
והדעות בהלכה בזה, שם וב'אהלי ליובאוויטש' עמ' 157, ובקובץ 
(אם  מחזור  בכל  לתורה  מעלים  קנה.  עמ'  ח'  גיליון  שם'  'אהלי 
וע'  סנ"ו,  ש"ח  בשערי־אפרים  (כ"מ  וישראלים  לוי  כהן,  ישנם) 

בשו"ע סי' קלה ס"י ונו"כ).
 — מנחם  ('תורת  ס"ח  תשי"ט  שמח"ת  יום  משיחת    .74

התוועדויות' (כד) תשי"ט ח"א עמ' 146).
75.  'אוצר' עמ' שפ.

אומרים "מרשות" ל'חתן תורה', וקוראים "מעונה 
נוהגים  ואין  ישראל",  כל  "לעיני  עד  קדם"  אלוקי 
תורה'76.  ל'חתן  העולה  ראש  על  טלית  לפרוש 
הקהל "חזק  כל  אומר  הפרשה  קריאת  גמר  לאחר 
לפני  כן  אומר  בעצמו  העולה  וגם  ונתחזק",  חזק 

הברכה האחרונה77.
ליד  הבימה  על  השני  ספר־התורה  את  מניחים 
ספר־התורה  את  יסירו  ולא  הראשון,  ספר־התורה 
ספר־התורה  את  הבימה  על  שיניחו  עד  הראשון 
השני. מגביהים וגוללים את ספר־התורה הראשון, 
משנים  ואין  העם,  אל  ופניו  אותו  מהפכים  ואין 

במאומה מסדר ההגבהה של כל השנה78.
יחיד  בלשון  בראשית'  ל'חתן  "מרשות"  אומרים 
עד  ברא"  מ"בראשית  וקוראים  בסידור.  ככתוב 
לפרוש  נוהגים  ואין  לעשות",  אלוקים  ברא  "אשר 
טלית על ראש העולה ל'חתן בראשית'. הקהל עונה 
בקול רם — אחר כל יום בבריאה — את הפסוק "ויהי 
אחריהם,  אומר  והקורא  יום...",  בוקר  ויהי  ערב 
"ויהי  כולם79  אומרים  ל"ויכולו"  הקורא  וכשמגיע 
ערב . . יום השישי ויכולו..." — בהמשך אחד80 עד 

"לעשות", והש"ץ חוזר אחריהם81.
השני,  אצל  השלישי  ספר־התורה  את  מניחים 
ואומרים חצי־קדיש. הגבהה וגלילה. מפטיר בספר 
הפטרה:  פינחס.  בפרשת  היום  במוסף  השלישי 
"ויהי אחרי מות משה... רק חזק ואמץ" (יהושע א).
אחרי קריאת התורה אומרים את הפיוטים: "שישו 
"אשריכם  ואשמח"82,  "אגיל  "התקבצו",  ושמחו", 

ישראל", כנדפס בסידור (אחר סדר הקפות).

76.  שם עמ' שפד.
77.  ראה מקורות וביאורים לזה ב'לוח השבוע' גליון תרע"ז.

78.  'אוצר' עמ' שפא.
79.  הרבי, שעלה תמיד ל'חתן בראשית', אמר הן את 'ויהי ערב' 
עם  (ולא  הציבור  עם  לאומרם)  התחיל  (עכ"פ  'ויכולו'  את  והן 

הבעל־קורא).
80.  גם משום שהוא ראשי־תיבות שם הוי"ה: "יום השישי ויכולו 
השמים", ולכן אין מפסיקין בו. ראה נטעי גבריאל סוכות פצ"ג 

סכ"ו מהלבוש ומהרי"ל וכו'.
81.  'אוצר' עמ' שפד־שפה.

יבא  באל"ף)  ולא  שצ"ל "בו (בוא"ו  כתב  שפו,  עמ'  ב'אוצר'    .82
צמח" (ולא ציין את המקור). אמנם בשיחה המוגהת האחרונה 
תשנ"ב  (סה"ש  ס"א  תשנ"ב  הקפות  קודם  שמח"ת  דליל  לע"ע 
יבא  (באל"ף)  "בא  כבסידור:  נדפס  השיחה,  בגוף   (37 עמ'  ח"א 

צמח בשמחת תורה".
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הקפה  כל  לאחר  מכריז  הגבאי  כנהוג.  הבימה 
כאן  "עד  א'",  הקפה  כאן  "עד  בסידור):  (כהלשון 
הקפה ב'", וכו'. לאחר כל הקפה, מחזירים את כל 

ספרי־התורה לארון־הקודש56.
את  להסיר  המקפידים  הנהגת  את  שלל  הרבי 
הריקודים,  לקראת  מספרי־התורה  הכתרים 

בחששם שמא יפלו57.
אדמו"ר  כ"ק  אמר  דלים"  "עוזר  בפסקה 
מהורש"ב, שצריך להפסיק קצת בין  תיבת "עוזר" 

לתיבת "דלים"58.
להקפות  הולכים  אין  (רח"ל)  האבלות  בשנת 
לבד [הכוונה כנראה שאין האבל לוקח ספר־תורה 

בעצמו], אלא בליווי59.
ניגונים  הם  ההקפות  בשעת  המושרים  הניגונים 
רשעים  קרני  "וכל  ומהם:  ודור.  מדור  קבועים 
'ניגון  המכונה  הניגון  הך"61;  הסלע  "על  אגדע"60; 
ההקפות של ר' לוי־יצחק'62; ניגון ריקוד63; והרבי 

היה מוסיף עליהם עוד ניגונים64.
הסבא  של  קאזאק'  'הָאפ  ניגון  את  לנגן  נוהגים 

משפולי65.
אין מנהגנו לקרוא קריאת התורה בליל שמחת־

תורה66.
אחר ההקפות (מחזירים את ספרי־התורה לארון־

הקפות', עיי"ש.
56.  לוח כולל־חב"ד.

העניין  שעיקר  רנו,ב)  (ח"ג  בזוהר  המפורש  על־פי  ובפרט    .57
ומשמחת־תורה  דווקא,  בשמחת־תורה  שייך  תורה'  ד'כתר 
עמ'  ח"א  תשמ"ג  התוועדויות  השנה —  כל  על  זה  עניין  נמשך 

.308
58.  סה"ש תש"ד עמ' 31, ושם נתבאר.

59.  ספר־המנהגים עמ' 78. וראה 'אוצר' עמ' שנח. 'תורת־מנחם 
— מנחם־ציון' ח"א עמ' 227.

60.  ספר־הניגונים ח"ג ניגון קסא.
61.  שם, ניגון קסג.

62.  שם ח"א ניגון קסה.
63.  שם ח"ב ניגון קפה — על ניגון זה אמר הרה"ח וכו' ר' לוי־
יצחק ע"ה, שמקובל בידו שהושר בשעת ההקפות אצל אדמו"ר 
'אוצר'  חדוותא —  בשעת  רבות  פעמים  מנגנו  היה  הרבי  הזקן. 

עמ' שנח.
64.  כ"ז מ'אוצר' שם.

65.  ספר הניגונים ח"א (ניגון כד) עמ' מט — סה"ש תש"ד עמ' 
116, וראה סה"ש תורת שלום עמ' 236.

66.  לוח כולל חב"ד.

יתום,  קדיש  'עלינו',  אמירות67):  כל  ללא  הקודש 
'אל תירא', 'אך צדיקים'.

בשמיני־עצרת ושמחת־תורה אין טובלים פרוסת 
המוצ יא בדבש68.

על  סעודה  כל  לקבוע  "צריך  יום־טוב  ב(כל) 
ידו  אם  סעודתו  באמצע  יין  שישתה  דהיינו  היין, 

משגת"68.
בקריאת־ ישראל'  'שמע  שבאמירת  לכול,  "ידוע 
לקבל  צריך  בשמחת־תורה,  מיטתו  על  שמע 
תורה  להרבצת  ונתינה  המסירה  את  עצמו  על 
צריכה  וזו  ונשמתו,  רוחו  בגופו,  במסירת־נפש 

להיות כל מהותו"69.

שחרית
כבתפילת  כפיים  נשיאת   — (בלבד)  בשחרית 

מוסף של כל יום־טוב68.
לאחר חזרת הש"ץ — הלל שלם, קדיש תתקבל. 
ה'  'לדוד  אומרים  (אין  הושיענו  יום,  של  שיר 

אורי'), קדיש יתום.

קידוש
פרי  "בורא  מועדי",  "אלה  דיום־טוב,  "אתקינו"   
הגפן". ואחר־כך נוטלים ידיים לסעודה או אוכלים 

כזית 'מזונות'. התוועדות70.

סדר הקפות
ולאחר  בפסוק  פסוק  הראת"  "אתה  כדאתמול,   

מכן "אב הרחמים". כן עושים שלוש פעמים56.
מוציאים  ארון־הקודש,  את  פותחים  לאחר־מכן, 
את כל ספרי־התורה ומקיפים את הבימה ז' חצאי 

67.  'אוצר' עמ' שנט, ע"פ הגהת הרבי ללוח כולל־חב"ד.
68.  שו"ע אדה"ז סי' תקכ"ט ס"ד (וכיוון שכתב "אם ידו משגת", 
עד"מ,  בריאות  מבחינת  גם  לו  שקשה  למי  זה  חיוב  אין  אולי 
ביין  השמחה  חובת  מלבד  זאת  דלהלן).  בשמחה  משא"כ 
ידי  גם  יצא  ביום,  פ"א  כן  עשה  אם  לכאורה  אבל  ס"ז.  דלהלן 
שמחת יו"ט. משא"כ כשיוצא י"ח שמחה ביין הקידוש (תוד"ה 
ידי יין, פסחים קח,ב. שיחות קודש תשל"א ח"ב עמ' 87. וראה 
'התקשרות' גיליון תסג עמ' 18), עדיין לא קבע סעודתו על היין.

69.  סה"ש תש"ד עמ' 39.
70.  ואף שלכאורה יש בעיה בהתוועדות לפני מוסף עפ"י מ"ש 
בספר  הרבי  דברי  עפ"י  י"ל  אולי  ס"ד,  רפו  סי'  אדה"ז  בשו"ע 

השיחות תש"א עמ' 120 הערה 10, עיי"ש.
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ב
בנוגע   — ועיקרית  נוספת  לשאלה  באים  ומכאן 
לתוכן פירוש רש"י על הכתוב "לעיני כל ישראל", 

פירוש המעורר תמיהה ופליאה:
רבינו:  משה  מעלת  גודל   — הוא  הכתובים  תוכן 
ה'  ידעו  אשר  כמשה  בישראל  עוד  נביא  קם  "לא 
אשר  והמופתים  האותות  "לכל  פנים",  אל  פנים 
שלחו ה' לעשות בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו 
המורא  ולכל  החזקה  היד  "ולכל  ארצו",  ולכל 

הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל".
ולכאורה, הפירוש ש"לעיני כל ישראל" קאי על 
שבירת הלוחות ("שנשאו לבו לשבור את הלוחות 
לעיניהם כו'") הוא היפך פשטות הכתובים שתוכנם 

גודל הפלאת מעלת משה:
לדעתו...  הקב"ה  דעת  ש"הסכימה  לאחרי  גם 
הוא —  משה  של  שבחו  הרי,  ששברת",  כחך  יישר 
ש"הסכימה דעת הקב"ה לדעתו... יישר כחך", ולא 

בעצם העניין דשבירת הלוחות!
ואם כן, מדוע מפרש רש"י ב"פשוטו של מקרא" 
 — הלוחות  שבירת  על  קאי  ישראל"  כל  ש"לעיני 
מצד פשוטו של מקרא מסתבר יותר לפרש כשאר 
עניין  אינו  ישראל"  כל  ש"לעיני  המקרא8,  פשטני 
בפני עצמו, אלא, קאי על "היד החזקה" ו"המורא 
כל  לעיני  נעשו  ובעבורו  אותם  ש"הכין  הגדול" 

ישראל"?!
נאמר  ישראל")  כל  ("לעיני  זה  שעניין  ובפרט 
לאחרי כמה וכמה מעלות גדולות ונפלאות דמשה 

רבינו,
גס  לבו  "שהי'  פנים",  אל  פנים  ה'  ידעו  "אשר 
האותות  שירצה"9; "לכל  עת  בכל  אליו  ומדבר  בו 
החזקה",  היד  "ולכל  מצרים";  בארץ  והמופתים... 
"ולכל  בידיו"10;  בלוחות  התורה  את  "שקיבל 
הגדול  שבמדבר  וגבורות  "נסים  הגדול",  המורא 

והנורא"11 — 
הגדולה  שהמעלה  לכאורה,  ייתכן,  לא  הרי, 
ביותר (שלכן נמנית בסיום העניין) היא — "שנשאו 
בלבד  זו  לא  כלומר,  הלוחות",  את  לשבור  לבו 

8.  רמב"ן עה"פ, ועוד.
9.  פרש"י עה"פ.

10.  פרש"י שם — נתבאר בשיחת ש"פ בראשית סי"ב־יג.
11.  פרש"י עה"פ.

זאת,  עוד  אלא  כו',  מעלה  יש  הלוחות  שבשבירת 
נסים  הגדול",  מ"המורא  יותר  גדולה  זו  שמעלה 
ישראל  שהיו  שנה  מ'  במשך  שנעשו  וגבורות 
במדבר, ויתירה מזה — מעלה גדולה יותר מ"היד 
החזקה", "שקיבל את התורה בלוחות בידיו", היינו, 
ממעלת  יותר  גדולה  הלוחות  שבירת  שמעלת 

קבלת הלוחות — דבר הכי תמוה ומופרך?!

ג
נוסף על השאלה האמורה בנוגע לכללות הפירוש 
ש"לעיני כל ישראל" קאי על שבירת הלוחות — יש 

לדייק גם בפרטי הדברים בפירוש רש"י:
א) "נשאו לבו לשבור את הלוחות" — נשיאת לב, 
מאן דכר שמיה?! מדוע מוסיף רש"י "שנשאו לבו", 
גם  ומה  הלוחות?!  לשבירת  לב  נשיאת  עניין  ומה 
ראש,  נשיאת   — הוא  בכגון־דא  הרגיל  שהלשון 

ואילו בנוגע ללב — הלשון הרגיל הוא נדבת לב!
שנאמר  לעיניהם,  הלוחות  "לשבור  הדיוק  ב) 
שכתוב  למה  בהתאם   — הוא  לעיניכם",  ואשברם 
בעי:  טעמא  גופא  הא  אבל,  ישראל",  כל  "לעיני 
מדוע שבר משה את הלוחות "לעיני כל ישראל" — 
לכאורה, איפכא מסתברא, שכן, דבר שהוא היפך 
הרצוי בתכלית, אין לעשותו בפרהסיא הכי גדולה, 
לשון  יותר  מתאים  ובמילא,  כו',  בצינעא  אלא 
בזה,  וכיוצא  ההר",  תחת  אותם  "וישבר  הכתוב12 

ולא "לעיני כל ישראל".

ד
 ויובן על־פי פירוש רש"י לפני זה בביאור הטעם 
דשבירת הלוחות שמצינו בפירוש רש"י ב' טעמים:
א) על הפסוק13 "וישלך מידיו את הלוחות וישבר 
גו'" — מפרש רש"י: "אמר, מה פסח שהוא אחד מן 
בו,  יאכל  לא  נכר  בן  כל  תורה14  אמרה  המצוות, 
ואתננה  מומרין,  ישראל  וכל  כאן,  כולה  התורה 

להם" (בתמיהה).
רש"י:  מפרש   — לך"  "פסל  הפסוק15  ועל  ב) 

12.  תשא לב, יט.

13.  תשא לב, יט.
14.  בא יב, מג.

15.  תשא לד, א.
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ארוסתו  והניח  הים  למדינת  שהלך  למלך  "משל 
עלי'  יצא  השפחות  קלקול  מתוך  השפחות,  עם 
אם  אמר,  כתובתה,  וקרע  שושבינה  עמד  רע,  שם 
יאמר המלך להורגה, אומר לו, עדיין אינה אשתך... 
המלך זה הקב"ה, השפחות אלו ערב רב, והשושבין 

זה משה, ארוסתו של הקב"ה אלו ישראל".
ועל־פי־זה, מכיוון שהמשל דמלך וארוסתו מביא 
הלוחות,  דשבירת  הסיפור  בהתחלת  (לא  רש"י 
אבנים  לוחות  שני  לך  "פסל  הפסוק  על  אם)  כי 
אשר  הדברים  את  הלוחות  על  וכתבתי  כראשונים 
"אתה  שברת",  אשר  הראשונים  הלוחות  על  היו 
שברת הראשונות אתה פסל לך אחרות", כבמשל, 
אותה  קרעת  "אתה  לשושבין,  אומר  שהמלך 
(הכתובה), אתה קנה לה נייר אחר, ואני אכתוב לה 
כו'" — מסתבר, ששבחו של משה בשבירת הלוחות, 

כחך  "יישר  שברת",  "אשר  שכתוב  ממה  שנלמד 
ששברת", מודגש ומתבטא (בעיקר) בטעם שמביא 
קריעת   — שברת"  "אשר  הכתוב  בפירוש  רש"י 
ארוסתו  את  להציל  השושבין  על־ידי  הכתובה 
אשר  לך...  "פסל  לו  נאמר  זה  שבגלל  המלך,  של 

שברת"16, כדלקמן.

ה

ביאור החילוק דב' הטעמים שבפירוש רש"י:
בלבד,  חסרון  של  עניין  מודגש   — הא'  בטעם 
שאינם ראויים לקבל את התורה כו'. ואילו בטעם 
להגן  שכדי  ישראל,  של  מעלתן  מודגשת   — הב' 
עליהם ולהצילם מעונש כו', שובר משה רבינו את 

16.  ראה משכיל לדוד כאן.

הלוחות (קריעת הכתובה על־ידי השושבין).
בסגנון אחר ובעומק יותר:

בטעם הא' — מודגשת מעלת התורה על ישראל, 
לתת  אי־אפשר  כו',  מסויים  במצב  בהיותם  שלכן, 
מודגשת   — הב'  בטעם  ואילו  התורה.  את  להם 
כך,  כדי  עד  התורה,  על  ישראל  של  מעלתם 

ששוברים את הלוחות כדי להציל את ישראל.

ו
דתנא־דבי־ המאמר  על־פי   — העניין  וביאור   
תורה  לעולם  קדמו  דברים  "שני  אליהו־רבא 
וישראל, ואיני יודע איזה מהם קודם, כשהוא אומר 
אני  אומר  בני־ישראל,  אל  דבר  בני־ישראל  את  צו 

ישראל קדמו":

אל  דבר  בני־ישראל  את  "צו  מובן:  אינו  לכאורה 
בני־ישראל" — הוא עניין המפורש בתורה, ואם כן, 
מדוע "איני יודע איזה מהם קודם", עד שיש צורך 
ש"ישראל  הנביא)  (אליהו  אני"  ד"אומר  בחידוש 

קדמו"?!
והביאור בזה — שמה שכתוב "צו את בני־ישראל 
דבר אל בני־ישראל", יכולים לפרש גם שהעיקר הוא 
ישראל  של  ומעלתם  קדמה),  (תורה  התורה  עניין 
היא  בני־ישראל")  אל  דבר  בני־ישראל,  את  ("צו 
שרק הם בכחם וביכלתם לקיים ולפעול את ציוויי 
שמעלתם   — אני"  ד"אומר  החידוש  וזהו  התורה17; 
של ישראל היא מצד עצם מציאותם, מעלה עצמית 
ועניין  קדמו",  "ישראל  התורה,  ממעלת  שלמעלה 
התורה, "צו את בני־ישראל, דבר אל בני־ישראל", 
הוא — כדי לגלות את מעלתם העצמית של ישראל.

17.  ראה תו"א שמות נג, ד ואילך. לקו"ת אחרי כו, ב. ובכ"מ.

הן אמת שצריכים להגן על ישראל, אבל אף־על־פי־כן, סוף־
כל־סוף, כיצד יכול משה רבינו לשבור את הלוחות הראשונות 

שנעשו (וניתנו לו) על־ידי עצמותו ומהותו ית' בכבודו 
ובעצמו?!
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הזהיר כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע בשם אביו כ"ק 
אדמו"ר מהורש"ב נ"ע:

"את הארבעים ושמונה השעות [בחו"ל; בארה"ק 
— עשרים וארבע שעות] של שמיני־עצרת ושמחת־

אפשר  רגע  בכל  במאוד.  לייקר  צריכים  תורה 
בגשמיות  ובחביות,  בדליים  אוצרות  לשאוב 

וברוחניות, וכל זה על־ידי הריקודים"43.
הרבי הנהיג, ללכת בתהלוכות לבתי־כנסיות, וגם 
יהודים  לשמח  כדי  מרוחקות,  שבשכונות  לאלה 

בשמחת החג44.

תפילת ערבית
כלום  משנים  אין  זה  ביום  התפילה  בנעימת 

לנעימת הימים־הנוראים45.
שיר המעלות, חצי קדיש, ברכו, ערבית של יום־

טוב46. קדיש שלם.
האבלים (רח"ל) אומרים משניות וקדיש דרבנן, 
אחר  רק  אלא  [עתה,  'עלינו'  אומרים  אין  אך 

ההקפות כדלהלן]47.
לאחר מכן — קידוש והתוועדות48.

קידוש
ו"שהחיינו"  דיום־טוב,  הקידוש  ונוסח  "אתקינו" 

'אהלי  בקובץ  נשיאינו  רבותינו  מדברי  המלוקט  ראה  ושמח"ת, 
כפל  את  הרבי  מסביר  ובזה   .134 עמ'  ד,  גיליון  ליובאוויטש', 
ושמח"ת  לשמע"צ  בסידורים  שנדפס  שמחתנו"  "זמן  הלשון 
בפ"ע, ואין חוזרים על הלשון דחה"ס (התוועדויות תנש"א ח"א 

עמ' 172).
43.  ספר־המנהגים. וע"ע 'אוצר' עמ' שסב. 'אהלי ליובאוויטש' 

עמ' 146.
44.  ראה 'אוצר' עמ' שנט, וש"נ. וראה לשון סידור אדה"ז (נדפס 

גם בסידור תהילת ה') לפני 'אתה הראת'.
45.  'אהלי ליובאוויטש' עמ' 156.

ראה  שמיני־עצרת,  במקום  הסוכות'  'חג  והזכיר  שכח    .46
ובהערות,  ס"ב  פא  פרק  סוכות  בנטעי־גבריאל,  בזה  הדעות 
ולמעשה אינו חוזר, ואם יכול — בתפילות היום — יכוון לצאת 

בשמיעה מהש"ץ.
47.  'אהלי ליובאוויטש' עמ' 139, ועיי"ש בטעם הדבר.

לעריכת  רבה  כהכנה  ומתוועדים  וטועמים,  מקדשים    .48
ליובאוויטש'  'אהלי  שעא.  עמ'  'אוצר'  וראה  בשמחה.  ההקפות 
אף  בחו"ל  בשמע"צ  קידוש  אודות   141 בעמ'  (ובהמשך  שם 
יותר  אף  ההתוועדות  חשיבות  אודות   151 ובעמ'  מעריב,  לפני 

מההקפות עצמן, עיי"ש).

(נשים שבירכו "שהחיינו" בשעת הדלקת הנרות — 
לא יברכוה בשעת הקידוש).

קידוש  לעשות  במיוחד  מהדרים  בשמחת־תורה 
ממישהו  ידי־חובה  לצאת  ולא  לעצמו  כל־אחד 
התורה,  על  גם  היא  'שהחיינו'  ברכת  שכן  אחר, 

והלוואי שיפקיע את עצמו49.
דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  היה  בשמחת־תורה 
את  בלבד!]  וכהוראת־שעה  [לפעמים,  מסיר 

ההגבלה שהטיל על שתיית 'משקה'50.
מנגנים ביום זה ניגון 'ארבע בבות'51.

סדר הקפות
"אתה הראת" פסוק בפסוק (ומכבדים בקריאתם 
"אב  אומרים  מכן  ולאחר  שונים52),  אנשים 

הרחמים".
לאחר מכן53 היה מורה כ"ק נשיא דורנו להוסיף 
כגון  והעניין,  השעה  צורך  לפי  שונים  פסוקים 
"והיה  השנים):  במשך  קבע  דרך  שנעשה  (פסוק 
כח,יד);  (בראשית  ובזרעך"  ופרצת...  זרעך... 
ולפעמים:  כח,ט);  (תהילים  עמך..."  את  "הושיעה 

"הנני מביא אותם מארץ צפון..." (ירמיה לא,ז)54.
והפסוקים  הרחמים'  'אב  הראת',  'אתה  אמירת 
הרחמים'  'אב  לאחר  ורק  פעמים,  שלוש   — הנ"ל 

[וההוספות] פותחים את ארון־הקודש56.
א ת  ומקיפים  ספרי־התורה55,  כל  את  מוציאים 

'אהלי  בזה  וראה   .6 בהערה  וש"נ   ,371 עמ'  חי"ט  לקו"ש    .49
ליובאוויטש' עמ' 152.

גיליון  ('התקשרות'  כוסיות  שלוש־ארבע  בדרך־כלל  שהיא    .50
שמח"ת  על  גם  הגזירה  חלות  שע.  עמ'  'אוצר'   —  (12 עמ'  יב 
היכל־מנחם  בקובץ  שנדפסה  ב'יחידות'  ומהם  בכ"מ,  מפורשת 

כרך ג עמ' רנח.
51.  ספר־הניגונים ח"א (ניגון א) עמ' ל — מסה"ש תש"א עמ' 86. 

וראה סה"ש תפר"ח עמ' 12 וש"נ, סה"ש תש"ב עמ' 13.
ולכבד  הראת',  'אתה  פסוקי  למכור  בבית־הרב  המנהג    .52
כ"ק  את  נוספים,  פסוקים  ולפעמים  ואחרון,  ראשון  בפסוק 
ישיבת  לטובת  היא  ההכנסה  שמחת־תורה,  בליל  האדמו"ר. 
'מרכז לענייני  וביום שמח"ת ההכנסה לטובת המוסדות  תו"ת, 

חינוך' ו'מחנה־ישראל' — ספר־המנהגים.
כמ"ש  ודלא   ,615 עמ'  ח"א  תש"נ  בסה"ש  מפורש  כן    .53

בסידורים שונים שנדפסו לאחרונה.
54.  'אוצר' עמ' שנד־שנו.

55.  להעיר מ'שערי הלכה ומנהג' יו"ד סי' קיח, שצע"ג על סמך 
מה נהגו בכמה בתי־כנסת להשאיר ס"ת שא"א לתקנם 'בשביל 
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השביעי".  "וביום  רביעי  השביעי",  "וביום  ישראל 
קרבן היום במוסף — "ביום השביעי".

איחולי הושענא�רבה
איש  לאחל  מנהגנו  "אין  נאמר:  המנהגים  בספר 
'פתקא  'גמר חתימה טבא',  לחברו בהושענא־רבה 
לשנות  שלא  כדי   — (אולי  בזה"  וכיוצא  טבא' 
בשנים  אבל  חול־המועד).  ימי  שאר  מהנהגת 
האחרונות הזכיר זאת הרבי, ואף איחל זאת פעמים 

רבות בהתוועדויות יום זה35.

סעודת יום�טוב
'סעודת־יום־טוב'36  היום  לערוך  ישראל  מנהג 
לפני חצות היום — אם כי מדינא מותר עד 'מנחה 

קטנה'.
טובלים פרוסת המוציא בדבש, אבל על השולחן 

שמים גם מלח.
מנהג ישראל לאכול היום "קרעפכין" (כיסני־בצק 

ממולאים בבשר)37.

סיום הושענא�רבה
את  חצות  אחר  היום  מעבירים  בארץ־ישראל 
מקרא  שניים  'ברכה'),   — השבוע  (פרשת  הסדרה 

ואחד תרגום, כולל ההפטרה.
ערב  לפנות  לסוכה  נכנסים  בארץ־ישראל, 
'להיפרד'  כדי  דבר־מה)  שותים  או  (ואוכלים 
ממנה, אבל אין אומרים "יהי רצון"9. בחו"ל — ראה 

בהערה38.
בפעם  אומרים  הושענא־רבה  של  במנחה 

האחרונה 'לדוד ה' אורי'.

עמ' 163  ח"א  תנש"א  עמ' 309,  ח"א  תשמ"ו  'התוועדויות'    .35
(האחרון — כאיחול).

36.  ערוך השלחן סי' תרס"ד סי"ג (ויש לברר מה מנהגנו בזה).
שאינו  (וכיוון  ס"ע 58  המנהגים  בספר  הרבי  בהערת  נזכר    .37
'מנהג חב"ד', אף שנוהגין בו גם אצלנו, לא נזכר בס' המנהגים 
במקומו, משא"כ בערב יוה"כ שנזכר במאמר אדה"ז כמובא שם 
— אולי יש לו גם עניין חבד"י עצמאי. וצריך לחלק בינו ובין נושא 
'מנהג  (רק)  שהוא  ענה  שהרבי  הקהל,  על  התוקע  הסתכלות 

ישראל' אף שנזכר בכתבי כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע).
38.  לבני חו"ל: העברת הסדרה והפרידה מהסוכה — רק למחר. 
והן  בלילה  הן   — בסוכה  אוכלים  וגם  מקדשים  בשמיני־עצרת 

ביום (אבל אין מברכים לישב בסוכה).

נר  להדליק  נהג  לא  נ"ע  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
בכל יום שמזכירים בו נשמות39.

הדלקת נרות
ברכת 'להדליק נר של יום־טוב' ו'שהחיינו'.

בלוח כולל־חב"ד נאמר, שנוהגים לפרוש פרוכת 
ביום  [רק]  הספר־תורה  על  לבן  ומעיל  לבנה 
של  בבית־מדרשו  אך  'טל',  או  'גשם'  שמברכים 
הרבי היתה הפרוכת הלבנה פרושה מראש־השנה 

ועד אחר שמחת־תורה40.

יום שני
כ"ב בתשרי, שמיני־עצרת 

ושמחת־תורה41
בשמחת־תורה, מנהג ישראל (אשר "תורה היא") 
בית־השואבה,  משמחת  יותר  זו  בשמחה  לשמוח 

ויותר משמחת יום־טוב סתם42.

עיי"ש.  רכד,  עמ'  'אוצר'  שכא,  עמ'  ח"א  במסיבו  המלך    .39
'יזכור'  אמירת  לפני  להדליק  במקורו,  היה,  שנשלל  המנהג 
העולם  נוהגין  [וכיום  שבת  בערב  בשבת —  חל  ואם  ביום־טוב, 
להדליקו תמיד לפני כניסת החג] — 'אוצר' שם. אבל בערב יום־

הכיפורים (שאומרים בו 'יזכור'), מדליקים נר נשמה.
שגם   90 עמ'  ח"ב  המלך'  'מאוצר  וראה  שסג,  עמ'  'אוצר'    .40

המעיל של הס"ת שם הוא לבן במשך כל חודש תשרי.
41.  לבני חו"ל: יום שני — שמיני עצרת. מקדשים ואוכלים בסוכה 
(ללא ברכת 'לישב בסוכה') בלילה וביום (ונזהרים אף משתיית 
בשחרית  והקפות.  קידוש   — מעריב  לאחר  לסוכה).  חוץ  מים 
ראה:  בפ'  קוראים  בראשון  ס"ת,  ב'  מוציאים  הקפות.  אין   —
הפטרה:  השמע"צ'.  'ביום  למפטיר:  ובשני  ח"ק,  תעשר',  'עשר 
"ויהי ככלות... ולישראל עמו". הזכרת נשמות. במוסף — תפילת 
גשם, נשיאת כפים. אחה"צ, ערב יום הקריאה, קוראים שמו"ת 
כל פרשת ברכה עם ההפטרה דש"ת (שערי הל' ומנהג ח"ה סי' 
פה, והיום יום ד' טבת). לפנות ערב נפרדים מהסוכה (ואוכלים 

או שותים משהו).
תתקבל  קדיש  יו"ט,  של  ערבית  שמחת־תורה.   — שלישי  יום 
יו"ט  של  נר  להדליק  הנרות:  בהדלקת  דרבנן).  וקדיש  (משניות 
נשיאת  שחרית:  כדאתמול.  הקפות  יו"ט.  של  קידוש  ושהחיינו. 
תתקבל,  קדיש  שלם,  הלל  במוסף),  (ולא  הש"ץ  בחזרת  כפיים 

קידוש והקפות כמפורט בפנים בשמע"צ.
ולומדים  ברכה,  פרשת  את  היום  מסיימים  חת"ת  בשיעורי 
הלכה  שערי  (ראה  כבפנים  שלישי  סיום  עד  בראשית  פרשת 

ומנהג ח"ה סי' פח).
עמ'  חי"ד  לקו"ש  וראה  שמח"ת,  מנהגי  ספר־המנהגים —    .42
שמע"צ  בימי  השמחה  סגולת  אודות  שם.  ובהערות  166־7 
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[ויש לומר, ש"אומר אני" — קאי על העצם שלו, 
עצם הנשמה, שמיוחדת עם עצמותו ומהותו ית', 
"אני הוי'", ובלשון הכתוב18 "אני אני הוא", החיבור 
שלמטה,  ה"אני"  עם  שלמעלה  ד"אני"  והיחוד 
שמצד זה הכיר והרגיש את מעלתם העצמית של 

ישראל שלמעלה מתורה].
ועל־פי זה מובן שגם לאחרי ש"אומר אני ישראל 
מהם  איזה  יודע  ד"איני  העניין  גם  נשאר  קדמו" 
גם  זה  הרי  עצמה,  התורה  מצד  כי,   — קודם" 
עכשיו באופן ד"איני יודע איזה מהם קודם", ומה 
אני"  ד"אומר  חידוש  זה  הרי  קדמו",  ש"ישראל 
לתורה)  ישראל  (קדימת  גופא  זה  שעניין  (אלא, 
מתגלה על־ידי התורה — כשהוא אומר צו את בני 

ישראל, דבר אל בני ישראל").
ונמצא, שטעם הא' דשבירת הלוחות הוא — לפני 
שמתגלית מעלתם העצמית של ישראל, כפי שהם 

למטה מתורה,
זה  שבטעם  ולבאר  להוסיף  יש  [ועל־פי־זה, 
פסח" דווקא — מצווה  מ"קרבן  הובא הקל־וחומר 
בני־ בהיות  לזה,  ונוסף  הדיבור,  לפני  שהייתה 
ישראל במצב ירוד כו', בגלות מצרים, היינו, לפני 

שנתגלתה מעלתם העצמית],
ואילו טעם הב' דשבירת הלוחות הוא — לאחרי 
"ישראל  ישראל,  של  העצמית  מעלתם  שמתגלית 
על  להגן  כדי  שלכן,  מתורה,  למעלה  קדמו", 

ישראל שוברים את הלוחות.

ז
 ועל־פי־זה יש לבאר את שבחו של משה בשבירת 
הלוחות — "שנשאו לבו לשבור את הלוחות... אשר 

שברת, יישר כחך ששברת", ובהקדמה:
לכאורה, גם לאחרי הסבר המשל הנ"ל — עדיין 
אינו מובן כיצד היה משה רבינו יכול לשבור את 

הלוחות:
כולה19,  התורה  ענייני  כל  ישנם   — בלוחות 
החקיקה  אותיות  בבחינת   — השלימות  ובתכלית 
 — גופא  ובזה  הכתיבה)20,  מאותיות  (שלמעלה 
(דלא  אלקים"21  "מעשה  שהיו  ראשונות  לוחות 

18.  האזינו לב, לט.
19.  ראה ירושלמי שקלים פ"ו סה"א.

20.  ראה לקו"ת ר"פ בחוקותי, ור"פ חוקת. ובכ"מ.
21.  תשא לב, טז.

כלוחות אחרונות שנאמר בהם "פסל לך גו'", על־
ידי משה רבינו, ורק הכתב היה של הקב"ה, "מכתב 
ומהותו  עצמותו  על־ידי  שנעשו  לוחות  אלקים"), 
חסידות22  בדרושי  (כמבואר  ובעצמו  בכבודו  ית' 
בדרושים  גם   — ראשונות  דלוחות  העילוי  גודל 

שבהם נתבאר העילוי דלוחות אחרונות).
שכל  התורה,  מקבל  רבינו,  שמשה  ופשיטא, 
שהלוחות  בכך  גם  (כמודגש  תורה  היא  מציאותו 
לשוברם  יכול  היה  שלכן  וברשותו,  בידו  ניתנו 
בתכלית  הייתה  בתורה  והשגתו  שידיעתו  כו'), 
(דווקא)  "לך  ממארז"ל23  גם  (כמובן  השלימות 
אני מגלה טעם פרה") — בוודאי ידע להעריך את 
לוחות  ועל־אחת־כמה־וכמה  התורה,  מעלת  גודל 

ראשונות, בתכלית השלימות שאין למעלה מזה.
ואם כן, נשאלת השאלה: הן אמת שצריכים להגן 
על ישראל, אבל אף־על־פי־כן, סוף־כל־סוף, כיצד 
הראשונות  הלוחות  את  לשבור  רבינו  משה  יכול 
ית'  ומהותו  עצמותו  על־ידי  לו)  (וניתנו  שנעשו 

בכבודו ובעצמו?!
והמענה לזה — על־פי האמור לעיל — ש"ישראל 
הדברים  נאמרו   — העניין  סוף  ועד  (מכאן  קדמו" 
הדיבור  נקטע  פעם  כשמידי  מבכי,  חנוק  בקול 

בבכיות):
כל מעלתה וחשיבותה של התורה, החל מלוחות 
בני  את  "צו  ישראל,  בשביל   — היא  הראשונות, 
ישראל דבר אל בני ישראל". ולכן, כשיצא שם רע 
כו'... ויש מקום לחשש שמא יפגע הדבר בישראל 
ואינו  לרגע...  רבינו  משה  מהסס  לא   — ח"ו... 
כביכול,  הקב"ה...  עם  לא  גם  א',  אף  עם  מתייעץ 
ושובר את הלוחות... לוחות שנעשו על־ידי מהותו 
שכל  דמכיוון  ובעצמו...  בכבודו  ית'  ועצמותו 
מעלתה וחשיבותה של התורה היא כדי לגלות את 
מעלתם העצמית של ישראל, הרי, במקרה שיכול 
לבחור  צורך  ויש  חס־ושלום...  ההיפך  מזה  לבוא 
בתורה או בישראל — אין מקום לספק בדבר, ולכן, 
עומד משה רבינו ושובר את הלוחות (תורה)... כדי 

להציל את ישראל!...
ולא עוד, אלא ששבירת הלוחות היא אפילו כדי 
להציל חלק קטן מעם ישראל, הנמצא במצב ירוד 

ביותר, שנכשל בחטא העגל:

22.  ראה ספר המאמרים מלוקט חלק א' עמ' קצה.
23.  במדבר רבה פי"ט, ו. תנחומא חוקת ח.
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כל המושג ד"יצא עלי' שם רע" — שייך רק במלך 
אצל  מה־שאין־כן  וכו',  לטעות  שיכול  ודם,  בשר 
הקב"ה24 — הרי יודע מלכתחילה "שלא הי' הקלקול 
אלא מן השפחות", "ערב רב", כאמרו למשה רבינו 
"לך רד כי שחת עמך"25, "ערב רק שקבלת כו'"26. 
וגם משה רבינו, בהיותו "רועה ישראל", ידע והכיר 
במעלתן של ישראל, שאינם שייכים לחטא העגל. 
ואפילו אותם המעטים מישראל שנכשלו כו' — הרי 

זה אך ורק בגלל "קלקול השפחות", ה"ערב רב".
ונמצא, שאין כאן חשש סכנה לכלל ישראל חס־

ושלום, כי אם, לחלק קטן מישראל שנכשלו בחטא 
העגל.

קטן  חלק  על  להגן  כדי  גם  ואף־על־פי־כן, 
קבלת  (שלאחרי  העגל  בחטא  שנכשלו  מישראל 
משה  מהסס  לא   — כו')  למעלתם  ישובו  העונש 

רבינו לשבור את הלוחות הראשונות!...

ח
של  שבחו  מודגש  הלוחות  שבשבירת  ונמצא,   

משה רבינו, ואדרבה — שבח הכי גדול:
לאחרי שהתורה מונה כמה וכמה מעלות גדולות 

"פנים  הקב"ה  של  רבינו [דיבורו  דמשה  ונפלאות 
אל פנים", אותות ומופתים דיציאת מצרים, קבלת 
ארבעים  במשך  שנעשו  וגבורות  ונסים  התורה, 
שנה שהיו במדבר (נסים שהורגלו בהם עד שנעשו 
החילוק  אודות  הבעש"ט27  כתורת  טבעי,  כדבר 

24.  ראה פרש"י קרח טז, כב.
25.  תשא לב, טז.
26.  פרש"י עה"פ.

27.  כש"ט (הוצאת קה"ת) סקי"ט, וסרנ"ו.

במעלה  ומסיימת  התורה  מוסיפה   — וטבע)]  דנס 
לבו  שנשאו  ישראל",  כל  "לעיני  ביותר:  הגדולה 
מכל  יותר  גדולה  מעלה  הלוחות",  את  לשבור 
המעלות שלפני זה (כולל — קבלת הלוחות, "היד 

החזקה"),
רועה  רבינו,  משה  של  גדולה  הכי  המעלה  שכן, 
שכדי   — היא  מהימנא",  "רעיא  ישראל,  של  נאמן 
להגן על ישראל, צאן מרעיתו, אפילו על חלק קטן 
מהם שנכשלו בעניין הכי חמור כו', מפקיר את כל 
מציאותו (לוחות, תורה)... שהרי התורה (לוחות) 
אלא  עוד,  ולא  משה,  של  מציאותו  עצם  היא  היא 
שנעשו  הלוחות  את  לשבור  לרגע...  מהסס  שאינו 
על־ידי מהותו ועצמותו ית' בכבודו ובעצמו... כדי 
להגן, כאמור, אפילו על אלו שנכשלו בחטא העגל!

 — ישראל  רועה  של  האמיתית  מעלתו  וזוהי 
ישראל  של  העצמית  מעלתן  את  ומרגיש  שמכיר 
שלמעלה מהתורה ("ישראל קדמו"), שלכן, שובר 

את הלוחות כדי להגן על ישראל.
ומעלה זו גדולה יותר מכל שאר המעלות — שכן, 
כל שאר המעלות קשורים עם עניינים שניתנו לו 
רבינו  משה  מרגיש  אליהן  ביחס  אשר,  מלמעלה, 
שאילו ניתנו למישהו אחר, ייתכן שהיה עושה יותר 

הכתוב29  בביאור  הזקן28  רבינו  כדברי  ממנו,  טוב 
פני  על  אשר  האדם  מכל  מאד  עניו  משה  "והאיש 
הלוחות  בשבירת  מעלתו  מה־שאין־כן  האדמה", 
— אין זה עניין שניתן לו מלמעלה, כי אם, חידוש 
שלו, "הסכימה דעת הקב"ה לדעתו", מצד מעלתם 

של ישראל שלמעלה מהתורה.

28.  ראה סה"מ תקס"ב ע' נא. סה"מ תש"י ע' 236. ועוד.
29.  בהעלותך יב, ג.

כשיצא שם רע כו'... ויש מקום לחשש שמא יפגע הדבר 
בישראל ח"ו... — לא מהסס משה רבינו לרגע... ואינו מתייעץ 
עם אף א', גם לא עם הקב"ה... כביכול, ושובר את הלוחות... 
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שבוודאי  מי  ברכות־השחר.  כל   את  בבוקר  מברך 
ישן שיעור זה, רחץ פניו ולבש בגדיו (ונעל נעלי־
הלילה  מחצות  השחר  ברכות  כל  מברך   — עור) 
שחייב  תרנגול,  קול  שמע  שלא  ממי  חוץ  ואילך23 
להמתין לעלות השחר [יש לצאת לצרכיו תחילה 

כדי לברך אשר יצר].

שחרית
כ"ק אדמו"ר מהורש"ב היה מחליף את ההדסים 
והערבות בחול־המועד סוכות, כך שלנטילת לולב 
חדשים24  וההדסים  הערבות  יהיו  בהושענא־רבה 
הקודם  בגיליון  וראה  לרבים,  הוראה  זו  אין  (אבל 

ביום א' דחוה"מ).
הכריכות  שתי  את  מסירים  הלל  תפילת  לפני 
הכריכות  שלוש  רק  ונשארות  עצמו,  הלולב  שעל 
המאגדות את הלולב, ההדסים והערבות ביחד9, כי 
בהושענא רבה צריך להרבות בכסכוס עלי הלולב 

ובשמחה25.

הושענות
שבהיכל9,  ספרי־התורה  כל  את  מוציאים 
ז'  את  אומרים27  הבימה26.  ליד  עמם  ועומדים 
ההושענות, גם היום מתחילים להקיף את הבימה 
בכל פעם באות ס' או ע'28 (לאחר גמר כל הקפה 
אומרים בקול את הפסוקים שלאחר כל הושענא, 
את  ומקיפים  להושענא־רבה),  המיוחדים  פסוקים 
בלבד29  המינים  בארבעת  פעמים,  שבע  הבימה 
לאחר־מכן,  ה'הושענות').  של  הערבות  (בלא 

23.  ראה פרטי החיוב בקצוה"ש ה, בדה"ש טו. באג"ק כרך חי, 
עמ' רעח איתא שעיקר הזמן משנתחייב בהן, ואחר־כך הוא רק 
תשלומין. וכל־שכן לעניין ברכות התורה, עיי"ש. וראה בלוח חג 
השבועות, שם נתבארו וצויינו כו"כ פרטים בעניין ברכות השחר 

למי שניעור בלילה בכלל.

24.  סה"ש תש"ד עמ' 14.
25.  לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1368.

26.  הגהת הרבי ללוח כולל־חב"ד, 'אוצר' עמ' שלח.
זו)  כבשנה  א'  ביום  (שחל  תשנ"ב  בהו"ר  שהבחינו  י"א    .27
שהרבי אמר תחילה את ההושענא שהיתה אמורה להיות בש"ק 
'אדמה מארר', כמ"ש בס' המנהגים לגבי כל יום א' שאחרי שבת 
דיום  ההושענא  את  ההושענות  בתחילת  לומר  שצריך  חוה"מ, 

השבת.
28.  'אוצר' עמ' שלט.

29.  שער הכולל פמ"ח ס"ט, ממשמעות האמור בסידור אדה"ז, 
שלוקחים את הערבות רק לאחר סיום אמירת ה'הושענות'.

הושיעה  והו  אני  כהושעת...  והו...  "אני  אומרים 
בסוף  שייאמר  האחרון,  הקטע  (בהשמטת  נא" 
לשם..."  "תיתננו  ומתחילים  דהיום).  ההושענות 

עד סיום פיוטי ההושענות.
בקול,  'כותרת'  כל  לומר  שנוהגים  [כמדומה 

הש"ץ ואח"כ הקהל].
יש לפסק כך: "ואוצרך — הטוב לנו — תפתח"30.

"קול מבשר ..." — אומר הש"ץ ג' פעמים ואחר־
כך הקהל ג' פעמים.

להיכל,  ספרי־התורה  את  מכניסים  בסיומם, 
מניחים את ארבעת־המינים מהיד, ואומרים 'קדיש 
תתקבל'. לאחר מכן, לוקחים חמישה בדי ערבה31 
וחובטים בקרקע חמש פעמים [הרבי היה מפריד 
קלות.  וחובט  החבטה,  קודם  מזו  זו  הערבות  את 
הרבי עמד בהלל ובחביטת ההושענות על הרצפה 
את  מניחים  שטיח]32,  או  הבימה  על  ולא  ממש, 
ה"יהי  את  אומרים  ואחר־כך  הצידה,  ה'הושענא' 

רצון".
גם נשים וקטנים נוהגים בחביטת הערבה33.

החבוטות  ה'הושענות'  את  זורק  היה  לא  הרבי 
על ארון־הקודש. לעיתים הניחן על כיסאו, לעתים 
לסידורו  הכניסן  ולעיתים  הקרקע  על  השאירן 

ולקחן עימו34.

קריאת התורה
עולים.  לארבעה  וקוראים  תורה,  ספר  מוציאים 
לשיטה  השביעי".  "וביום  לכולם  אה"ק:  למנהג 
השנייה: כהן "וביום החמישי", לוי "וביום השישי", 

30.  סה"מ תרפ"ז ס"ע כא, לקוטי דיבורים ח"א דף נט,א.
31.  יש להדגיש שהמצוה היא נטילת הערבה בפני־עצמה, זכר 
כמו  וצ"ל  עיקר,  הנטילה  היתה  ושם  בערבה,  המזבח  להקפת 
תעח,  ס"ע  השלם'  המינים  'ארבעת  (ס'  גדילתה"  "דרך  בלולב 
נזכר  ברמ"א  ז  בסו"ס  ורק  ס"ב־ז.  תרס"ד  סי'  בשו"ע  וכ"ה 
שחובטין אותה, ע"פ הגמ' "חביט חביט" לפי' הרמב"ם והרי"ץ 

גיאת וע"פ האריז"ל שמדובר בחבטה ממש).
32.  כן בדקו וראו, וראה 'אוצר' עמ' שלט־שמ.

מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  שבאג"ק  העירונו,  שלו.  עמ'  שם    .33
"היום  מאידיש):  (תרגום  דורנו  נשיא  לרבי  כתב  סז,  ס"ע  חט"ו 
עם  שי'  הילדים  על  מצליף  שהאב  המנהג  רבא,  הושענא 
השנה,  כל  ממכה  יידעו  לא  יחיו  שהילדים  ומברכם  ההושענא, 
ויש  שם.  בהנסמן  ועיין  ובגשמיות",  ברוחניות  מאושרים  ויהיו 

לברר אם זו הוראה לרבים.
34.   שם עמ' שמ.
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בריקוד  השואבה,  בית  בשמחת  ביותר  להוסיף 
שהזמן  ואף  החג.  לילי  מבכל  יותר  ובכלי־זמר, 
פנוי,  רגע  כל  כך  לשם  לנצל  יש  בכמות,  מועט 
ואף  להשלים בו את כל מה שהחסירו בזה במשך 
המרובה"12.  את  מחזיק  "מועט  של  באופן  החג, 
פעם אחת13 הורה הרבי לצרף גם משבעים אומות 
שגם  מקום,  בקרבת  פרטית,  בהשגחה  הנמצאים, 
הם יראו (וישתתפו) בשמחה זו, באופן ד"אתה על 

במותימו תדרוך".
נשארים ערים כל הלילה. כל אחד קורא לעצמו 
חצות.  לפני  'דברים'  חומש  כל  את  בציבור)  (ולא 
פעם  רק  הלילה  אומרים  'ברכה'  פרשת  את  גם 

אחת14. 
מיתוק  שעניינו  זה,  שביום  נעים,  ומה  טוב  מה 
הצדקה  בנתינת  ואחד  אחד  כל  יוסיף  הגבורות, 

יותר מהשיעור הרגיל15.

מנהגי ליל הושענא�רבה
זמן חצות הלילה בת"א: 12:31.

אחר חצות אומרים (בציבור) בחגירת אבנט את 
באמירת  ואין מאריכים באמירתו16.  כל התהילים, 

קדיש נוהגים כמו בשבת מברכים17. 
ה'יהי  את  אומרים  מהתהילים  ספר  כל  לאחר 
שלאחר  רצון'  ה'יהי  ואת  הושענא־רבה  של  רצון' 

צאת הלבנה, בנוסף ל'יהי רצון' של יום־טוב18.

חכ"א עמ' 83.
12.  'התוועדויות' תשמ"ג ח"א עמ' 247, תשמ"ח ח"א עמ' 285. 

ועוד.
13.  'התוועדויות' תשמ"ז ח"א עמ' 294.

אין  הו"ר  שבליל  משמע,   20 עמ'  המנהגים  ספר  מלשון    .14
ההגבלה דמקרא בלילה, כמו בעשי"ת. ועצ"ע הלשון שם "והו"ר 
אמירת  על  רק  בזה  הכוונה  ואולי  חצות".  לאחרי   — גופא   —
'מקדש  בס'  זה  בעניין  הרבי  דברי  וראה  זה.  לילה  של  תהילים 

מלך' ח"ב עמ' 390.
15.  'התוועדויות' תשד"מ ח"א עמ' 294.

16.  ס' המנהגים שם. וראה 'התוועדויות' תשמ"ג ח"ג עמ' 418. 
לאידך, י"א שפעם אירע שמיהרו מאד, ואז הרבי המשיך וסיים 

בחדרו.
אהלי  וביאורים —  ('הערות  גרונר  שי'  רי"ל  הרה"ח  לדברי    .17
ספר  כל  אחרי  קדיש  אמר  הרבי  ס"ע 76),  תתמה  גיליון  תורה' 
(דלא  תשמ"ט  בשנת  והן  תשכ"ה  בשנת  הן  הו"ר,  בליל  וספר 
כסברת ה'אוצר' עמ' שלב). רק בשנת תשי"א לא אמר כלל (ימי 

בראשית עמ' 269).
18.  בס' המנהגים, מסה"ש תש"ח עמ' 171, ההוראה היא לומר 

הציבור  מקופת  מחלקים  שהגבאים  ישן  מנהג 
בליל  תהילים  שאמרו  אלה  לכל  מתוק  תפוח 
הושענא־רבה, בין ספר לספר וכיוצא בזה. אכילתו 
בסוכה.  תהילים  כשאמרו  בסוכה,  מיד  היתה 
והכול  בסוכה  התהילים  את  אומרים  כשאין  כיום, 
לסוכה,  מחוץ  מאומה  לאכול  שלא  מהדרים 
אוכלים את התפוח בסוכת בית־הכנסת או אחר־כך 
בדבש,  אותו  שמטבילים  לאחר  הפרטית,  בסוכה 

על דרך המנהג בראש־השנה19.
אחרי גמר אמירת התהילים, ניעורים כל הלילה 
איש  התורה,  בלימוד  ועוסקים  השחר)  עלות  (עד 

איש במה שבוחר.
נוקט  בשיחותיו  מקומות  שבכמה  לדעת  חשוב 
הרבי בפשטות שנוהגים גם אצלנו לומר את פרקי 
הזוהר המובאים בספר 'תיקון ליל הושענא־רבה'20.
נ"ע  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  היה  הלילה  בסוף 
רגילים  אין  למעשה  אבל  במקווה.  לטבול  הולך 

לנהוג כך21.
את  (קושר)  מכין  היה  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק 
עבור  גם  [מכינים  הבית  בני  כל  עבור  ההושענות 
אומרים  יש  שבעריסה —  לקטנים  וקטנים22.  נשים 

גם לחבוט עבורם].
קושרים אותן על־ידי עלים של לולב22.

גם מי שהיה ער כל הלילה ולא ישן חצי שעה — 

אחר כל ספר את היהי־רצון של הו"ר והיהי־רצון שלאחר צאת 
(בהתוועדויות  אבל  יו"ט.  של  היהי־רצון  את  לא  אבל  הלבנה, 
בשיחת  וביותר)  עמ' 189,  ח"א  תשמ"ט  עמ' 249,  ח"א  תשמ"ג 
ליל הו"ר תש"נ (התוועדויות ח"א עמ' 193 הערה 33, מהקלטה) 
אומרים  שבו  תהילים,  אמירת  שלאחר  היהי־רצון  על  מדובר 
(ואדרבה  גם  בעצמו" — "כולל  ישראל  מלך  דוד  אמרם  "כאילו 

— במיוחד) בהושענא רבה".
19.  שערי הל' ומנהג או"ח ח"ב סי' רעו, מהתוועדויות תשמ"ה 
זאת  כשאוכלים  כמובן,  שלג.  עמ'  'אוצר'  וראה   .346 עמ'  ח"א 
(ולא  ברכה  ללא  תחילה  ידים  ליטול  יש  הסעודה  בתוך  שלא 
מהני אחיזה במזלג וכד' כיוון שאין דרכו בכך), כמבואר בשו"ע 

אדה"ז סי' קנח ס"ג, ובסידורו סוף סדר נט"י לסעודה.
עמ' 408,  ח"א  תשמ"ו  עמ' 247.  ח"א  תשמ"ג  התוועדויות    .20

תשמ"ח ח"א ס"ע 291, ועוד.
21.  'אוצר' עמ' שלג, אדמו"ר מהורש"ב — משיחות הו"ר תש"ח 
(אולי  להו"ר  שייכת  שהטבילה  ושם,   .171 עמ'  תש"ח  (סה"ש 
רטו  עמ'  ריש  ניסן־סיון  'אוצר'  גם  וראה  שבועות.  ליל  ע"ד   —
בקשר לליל שש"פ) ולא לתפילת שחרית. וראה לשון הרמ"א סי' 

תרס"ד ס"א ע"ז, וב'התקשרות' גיליון תשע"א עמ' 17.
22.  שם עמ' שלד־ו.
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ט
 על־פי־זה יש לבאר את כל פרטי הדיוקים בפירוש 
רש"י — "שנשאו לבו לשבור את הלוחות לעיניהם, 
שנאמר ואשברם לעיניכם, והסכימה דעת הקב"ה 

לדעתו, שנאמר אשר שברת, יישר כחך ששברת":
בשבירת הלוחות כדי להגן על ישראל, מתבטאת 
 — ישראל  באהבת  רבינו  משה  של  מעלתו  גודל 
היסס  שלא   — הי'"30  ישראל  אוהב  רבינו  "משה 
לרגע, ושבר את הלוחות הראשונות, כדי להגן על 

ישראל.
וזהו הדיוק "שנשאו לבו לשבור את הלוחות" — 
עניין של הרמה והגבהה ("נשאו") במדות שבלב, 
ובנדון־דידן, במידת אהבת ישראל שבלבו, כלומר, 
מצד  הי'",  ישראל  ד"אוהב  העניין  על  הוספה 
העניין ד"נשאו לבו", אשר, כתוצאה מזה הי' יכול 

לשבור את הלוחות כדי להגן על ישראל.
ופעולה זו עשאה משה רבינו "לעיני כל ישראל", 
לכל  להראות  כדי   — לעיניכם"  ואשברם  "שנאמר 
דאהבת  העניין  להיות  צריך  כמה  עד  ישראל 
ישראל... ועל־ידי־זה, לנטוע בלבן של כל ישראל 
עד סוף כל הדורות רגש של אהבת ישראל בתכלית 

השלימות!
וממשיך, "והסכימה דעת הקב"ה לדעתו", היינו, 
פועלת  משה  של  ודעתו  משה,  של  דעתו  שזוהי 
בעניין  כידוע31   — הקב"ה  דעת  גם  תהיה  שכך 
חדש  רצון  שעושין  מקום"32,  של  רצונו  "עושין 
אודות  מדובר  ששם  אלא,  רצון"),  ("יהי  למעלה 
עניין  אודות  מדובר  וכאן  פרטי,  בעניין  רצון 
מהתורה,  שלמעלה  ישראל  של  מעלתם   — כללי 
שגם בעניין זה פועל משה רבינו ש"הסכימה דעת 
(סעיף  לעיל  האמור  על־דרך   — לדעתו"  הקב"ה 
התורה  מצד  אינו  קדמו"  ד"ישראל  שהעניין  ז') 
עצמה (איני יודע איזה מהם קודם"), כי אם חידוש 
ד"אומר אני" (אלא, שעניין זה גופא מתגלה על־ידי 

התורה, כנ"ל).
ששברת",  כחך  יישר  שברת,  "אשר  ומסיים, 
דוקא  "ששברת"  בתיבת  הוא  שהסיום  ובהדגשה 

30.  מנחות סה, רע"ב.
31.  לקו"ת פרשתנו צט, ג. ובכ"מ.

32.  ברכות לה, ב. ועוד.

דעת  "הסכימה  או  כחך",  "יישר  בתיבת  (ולא 
רבינו  משה  של  מעלתו  כי,   — לדעתו")  הקב"ה 
המעלות  כל  לאחרי  ביותר  הגדולה  (המעלה  כאן 
דעת  ש"הסכימה  מה  (לא  היא  זה)  לפני  שנימנו 
אם)  כי  כחך",  "יישר  לו  ואמר  לדעתו",  הקב"ה 
היינו,  הלוחות,  דשבירת  העניין  עצם  "ששברת", 
שלמעלה  ישראל  של  העצמית  במעלתם  ההכרה 

מהתורה, "ישראל קדמו", כנ"ל.

י
 והנה, על־פי כל האמור לעיל — יובן גם הקשר 
הלוחות)  (שבירת  ישראל"  כל  ד"לעיני  והשייכות 

עם "גמרה של תורה":
ב"גמרה של תורה"33, סיומה וחותמה של התורה 
צריך   — החיתום"34  אחרי  הולך  "הכל  כולה, 

להתבטא התוכן דכל התורה כולה.
ישראל",  כל  "לעיני  בפסוק  מודגש  זה  ועניין 
 — לעיניהם"  הלוחות  את  לשבור  לבו  "שנשאו 
לומר לך, שכאשר מסיימים את כל התורה כולה, 
 — היא  התורה  של  ותכליתה  ששלימותה  יודעים, 
"צו את בני־ישראל דבר אל בני־ישראל", "ישראל 
קדמו" (שבגלל זה "נשאו לבו לשבור את הלוחות 

לעיניהם", כנ"ל בארוכה).
קורין  שאז   — בשמחת־תורה  מודגש  זה  ועניין 
"לעיני כל ישראל" ו"שמחין... לגמרה של תורה"35:
שבשמחת  בספר)   — כ"א  (סעיף  לעיל  נתבאר 
ישראל  של  מעלתן  ומתגלה  מודגשת  תורה 
שהדבר  כפי  קדמו",  "ישראל  מהתורה,  שלמעלה 
אינה  דשמח"ת  שהשמחה  בכך  גם  ביטוי  לידי  בא 
(לא  בתורה  קריאה  או  התורה  לימוד  עם  קשורה 
רק  היא  בתורה  שהקריאה  חב"ד36  למנהג  מבעי 
השמחה  ועיקר  התחלת  ואילו  בבוקר,  למחרת 
היא בהקפות דליל שמח"ת, אלא אפילו להנוהגים 
הקריאה  הרי,  שמח"ת37,  בליל  גם  בתורה  לקרוא 
באופן  אם,  כי  ההקפות),  לאחרי  היא  בתורה 

33.  רמ"א או"ח סרס"ט.
34.  ברכות יב, א.

35.  רמ"א או"ח סרס"ט.
36.   "היום יום" — כ"ג תשרי, שמח"ת. 

ספר המנהגים חב"ד ע' 69.
37.  רמ"א או"ח סרס"ט.
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שעל־ידי־ עמה,  ורוקד  בספר־תורה  אוחז  שיהודי 
מצד  זה הוא  זה פועל שמחה בתורה, אשר, עניין 
מהתורה,  שלמעלה  ישראל  של  העצמית  מעלתם 

"ישראל קדמו".
מעלתן  מתגלית  שבשמחת־תורה  ומכיוון 
לכן,  מהתורה,  גם  שלמעלה  ישראל  של  העצמית 
ישראל",  כל  "לעיני  תורה",  של  "גמרה  קוראין 

 — היא  התורה  של  ותכליתה  ששלימותה  כאמור, 
"צו את בני־ישראל דבר אל בני־ישראל", "ישראל 
הלוחות  בשבירת  מתבטא  זה  עניין  אשר,  קדמו", 

כדי להגן על ישראל, כנ"ל בארוכה.

(משיחת ליל שמחת־תורה תשמ"ז — תורת־מנחם 
תשמ"ז, כרך א', עמ' 351)

 סיכום
ַהּמֹוָרא  ּוְלכֹל  ַהֲחָזָקה  ד  ַהּיָ "ְלכֹל  הוא:  התורה  סיום 
כך  על  ָרֵאל".  ִיׂשְ ל  ּכָ ְלֵעיֵני  ה  מֹׁשֶ ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ דֹול  ַהּגָ
הלוחות  את  לשבור  לבו  "שנשאו  רש"י:  מפרש 
לעיניהם, שנאמר ואשברם לעיניכם, והסכימה דעת 
כחך  יישר  שברת,  'אשר  שנאמר  לדעתו,  הקב"ה 

ששברת'".

ולכאורה תמוה: א) הייתכן שסיום התורה הוא בעניין 
מסיימת  כיצד  ב)  שבירתה?!  התורה —  של  היפוכה 
"מסיימין  כלל  שישנו  בשעה  שלילי,  בעניין  התורה 
של  מעלותיו  מתוארות  אלו  בפסוקים  ג)  בטוב"? 
הגדול  שה'שבח'  עולה,  רש"י  ומפירוש  רבינו,  משה 
ביותר, שמסיים את השבחים כולם, הוא — שבירת 

הלוחות?!

שאלות נוספות: א) הביטוי ברש"י — "נשאו לבו" אינו 
שבירת  מדוע  ב)  לבו".  "נדבו  יותר  ומתאים  שכיח, 
לעיניכם",  "ואשברם   — בפומבי  נעשתה  הלוחות 
בצנעה,כמשתמע  לשוברם  יותר  שמתאים  שעה 

מהכתוב "וישבור אותם תחת ההר".

הביאור בזה:

הלוחות  לגבי  שנאמר  לך",  "פסל  הפסוק  על 
ארוסתו  שהניח  ממלך  משל,  רש"י  מביא  השניים, 
 — רע  שם  עליה  יצא  קלקולן  ומתוך  השפחות,  עם 
תהיה  שלא  כדי  כתובתה,  וקרע  שושבינה  עמד 
זה  המלך  ובנמשל:  יהרגנה.  ולא  המלך,  של  אשתו 

משה,  זה  השושבין  רב,  ערב  אלו  השפחות  הקב"ה, 
ששבירת  נמצא,  ישראל.  אלו  הקב"ה  של  וארוסתו 
הלוחות נועדה להציל את עם ישראל ולהגן עליהם 
אחרי חטא העגל, כדי שלא ייענשו. כלומר, שבירת 

הלוחות הפקיעה מהם את האיסור בחטא העגל.

רבינו,  משה  מסוגל  היה  איך  להבין,  צריך  ועדיין 
הייתה  שבהם  הלוחות,  את  לשבור  התורה,  מקבל 
עצמות  על־ידי  לו  וניתנו  כולה,  התורה  כל  כלולה 

ומהות בכבודו ובעצמו?

וההסבר הוא:

בשביל  היא  התורה  של  וחשיבותה  מעלתה  כל 
יפגע  שהדבר  חס־ושלום,  חשש,  יש  אם  ישראל. 
רב —  ערב  ממנו —  קטן  בחלק  אפילו  ישראל,  בעם 
שנכשל בחטא העגל, משה רבינו אינו מהסס לשבור 

את הלוחות. 

רועה  רבינו,  למשה  שניתן  ביותר  הגדול  השבח  זה 
נאמן, ועל כן סרות הקושיות: התורה מסיימת בדבר 
שבח חיובי; השבירה נעשתה לעיני כל ישראל, כדי 
להדגים להם אהבת ישראל מהי; ובכוונה נוקט רש"י 
שמקורה  ישראל  אהבת  מידת  לבו":  "נשאו  בלשון 
בלבו של משה, שגרמה להרמה והגבהה — שנשאו.

שלימות עניין זה מתבטאת בשמחת תורה — גמרה 
של  מעלתם  על  מצביעה  היא  שכן,  תורה,  של 

ישראל, כפי שהיא למעלה מהתורה עצמה.
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שבת־קודש
כ' בתשרי, שבת חול־המועד

קבלת שבת
מתחילים "מזמור לדוד"1, וממשיכים כבכל שבת.
בפיוט "לכה דודי" אומרים "גם בשמחה ובצהלה" 

ואין אומרים "ברינה"2.
אומרים: כגוונא3, חצי קדיש, ברכו, וערבית של 

שבת עם 'יעלה ויבוא'.

סעודת שבת
"שלום  בלחש:  אומרים  לסוכה  כשנכנסים 
היא  "דא  לדוד",  "מזמור  חיל",  "אשת  עליכם", 
סעודתא", 'אתקינו' דשבת, ואחר־כך אומרים בקול 
את הקידוש, מ"יום השישי" ואילך4. בסיומו מברך 
בסוכה'  'לישב  מברכים  המסובים  בסוכה'.  'לישב 

אחרי ברכת 'המוציא' (וכן ביום).

שחרית
עם  שבת,  של  תפילה  בשבת.  לולב  נטילת  אין 
את  מקיפים  אין  בשבת  שלם.  הלל  ויבוא'.  'יעלה  
קדיש־ כלל"6.  'הושענות'  אומרים  ו"אין  הבימה5, 
תתקבל. שיר־של־יום, לדוד ה' אורי, קדיש יתום. 

קריאת התורה
קוראים  בראשון  ספרי־תורה.  שני  מוציאים 
אומר  אתה  "ראה  תישא  בפרשת  עולים  לשבעה 
(שמות  אימו"  בחלב  גדי  תבשל  "לא  עד  אלי" 
לג,יב־לד,כו). מניחים את הספר השני על הבימה, 
קוראים  השני  בספר  וגלילה.  הגבהה  קדיש.  חצי 

1.  סידור אדה"ז.
2.  ספר המנהגים עמ' 26.

3.  ראה קצות השלחן שם בבדי השלחן ס"ק כ.
מהשינויים  חוה"מ —  תשרי (בשבת  ו־י"ז  ניסן  יט  יום,  היום    .4
שהכניס בו הרבי בשנת תשי"ז, ראה בלוח התיקון שבמהדורת 
ספר  קעג).  קסג,  עמ'  היומן'  'רשימות  קכא,  ס"ע  תשנ"ה 

המנהגים עמ' 28 (ביו"ט).
5.  רמ"א סי' תר"ס ס"א.

6.  סידור אדה"ז. וראה רמ"א שם ס"ג.

הגבהה  השישי".  "וביום  פינחס  בפרשת  למפטיר 
יום־טוב,  מזכירים  אין  ההפטרה  בברכת  וגלילה. 
ורק בחתימת הברכה האחרונה מוסיפים: "(מקדש 

השבת) וישראל והזמנים"7.
יקום פורקן, מי שבירך, אשרי, יהללו, חצי קדיש, 
השבת",  "וביום  חול־המועד:  של  מוסף  תפילת 

"וביום השישי", "ישמחו".

קידוש
"מזמור לדוד", "אתקינו", "ושמרו", "אם תשיב", 
"דא היא סעודתא", "זכור", "על כן" — בלחש8. רק 
"סברי מרנן", ברכת הגפן ו'לישב בסוכה'9 אומרים 

בקול.

מנחה
וידבר וקטורת. אשרי, ובא לציון. ואני תפילתי, 
'ברכה'.  בפרשת  וקוראים  ספר־תורה  מוציאים 
ויבוא'.  אין  'יעלה  עם  שבת,  של  שמונה־עשרה 

אומרים 'צדקתך'.

ערבית
(על  בסוכה  הבדלה  ויבוא.  יעלה  חוננתנו,  אתה 
על  מברכים  בסוכה'10).  'לישב  ברכת  עם  היין, 

הבשמים ועל האש, כבכל מוצאי שבת.

יום ראשון
כ"א בתשרי, הושענא־רבה

מוצאי שבת קודש
יש  זאת,  מלבד  זה11.  בלילה  גם  להתוועד  יש 

מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  הגהות  סט"ז.  תצ  סי'  אדה"ז  שו"ע    .7
לסידור אדה"ז. ס' המנהגים עמ' 68. וראה 'סדור רבנו הזקן עם 

ציונים והערות' להרב ראסקין, עמ' שה הע' 95, וש"נ.
8.  ע"פ ס' המנהגים עמ' 57 הע' 8. וראה לעיל הערה 4.

חב"ד'  מנהגי  'אוצר  וראה  הסוכות.  חג  מנהגי  המנהגים,  ס'    .9
עמ' שח.

10.  הוראת רבותינו, 'אוצר' עמ' שכד.
11.  ראה גם שיחת שמחת בית השואבה תשי"ח, תורת מנחם 

הלכות ומנהגי חב"ד

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג.
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חודש  בסיום  נכתב  אשר  עת),  באותה  בריגה 
במחיצת  החג  מאורעות  את  הרבי  תיאר  החגים, 

חותנו: 
"שיחות שמע"צ ושמח"ת היו ארוכות ועשירות, 
הדבור  מלבד  בכלל,  במכ[תב].  למוסרן  וקשה 
ע"ד  השיחה  תוכן  עיקר  הי'  פרטים,  לאנשים 

נחיצות העבודה בפועל". 
הרבי ממשיך לסכם בקצרה את תוכן דברי חותנו 
שעסקו במעלת חזרת הדא"ח, התעסקות בהרבצת 
המכתב  בסיום  לרעהו.  איש  וקירוב  התורה 
הריי"צ]  אדמו"ר  [של  "בהפרדו  כי  הרבי  מציין 
שבשנת  ברכם  במוצאי־יום־טוב,  מהנאספים, 
תרצ"ה יהי' תרצה וגו'. ואסיים באווי שיקוים הנ"ל 

בב"א" [=הנזכר לעיל במהרה בימינו אמן]. 

תרצ"ז
במחיצת  הרבי  שהה  תרצ"ז  החגים  בחודש  גם 
חותנו אדמו"ר הריי"צ באטוואצק, וביומנו מאותה 
עת רשם עובדות והנהגות שראה במחיצתו. אחרי 
חודש החגים — ביום י"ג בחשון תרצ"ז — שיגר האב 
ובפתיחתה  הרבי,  בנו  אל  איגרת  יצחק  לוי  רבי 

מביע את תמיהתו: "למה אינך מודיע ממה שראית 
ושמעת, ואפשר מה שדברת ודרשת בעצמך".

עוד  לך  חוב  בעל  הנני  "באשר  כי  מוסיף,  האב 
הנני  כנהוג,  לך  כתבתי  שלא  ראש־השנה,  מערב 
מענין  קטן  קונטרס  בזה  לוטה  חוב.  עתה  משלם 

סוכה".
החוב  לשלם  "יכולים  כיצד  באגרתו,  ומבאר 
דראש־ התכלית  כי  סוכות,  בענין  דראש־השנה 

האב  מסיים  דבריו  את  סוכה".  שיהי'  הוא  השנה 
ראית  אשר  מכל  "להודיע  בבקשה  נוספת  פעם 

ושמעת ודרשת בפרטיות".
תורה,  דברי  קונטרס  מצורף  האב  של  לאיגרתו 
ת"ח  שיחת  בענין  חז"ל  בדברי  ארוך  ביאור  ובו 
צריכה לימוד השייכת בייחוד למצות סוכה. האב 
והודיעני  בהקונטרס  היטב  "דוק  מבנו  מבקש 
שולח  שאינני  מה  לך  יוקשה  ואל  עליו.  דעתך 
שמאד  לך  כתבתי  כבר  כי  קרובים,  יותר  לפרקים 

כבד לי מלאכת ההעתקה". 
כמו־כן מדווח לבנו על טרדתו בכתיבת "רשימה 
בסוכה...  הגמרא  בביאור  ורחבה  עמוקה  גדולה 

יעזור השי"ת ואגמרה בכי טוב אי"ה".

"כל השמונה שעות לא זז הרמ"מ ממקומו ודיבר כל 
העת דברים חמים המעוררים לתשובה ועבודה, ובכל 

פעם ופעם זכר את שם כ"ק שליט"א ברוב הדרת 
הכבוד..."
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נתינת כוח מיוחדת 
בשמחת־תורה

עבודתו של יהודי היא... לגלות את ניצוץ משיח שבו, ועל־ידי זה למהר ולקרב ולפעול את ביאת משיח 
צדקנו.

אמנם, כדי שעבודה זו תהיה בנקל יותר — צריכה להיות ההתקשרות עם נשיא הדור, משיח הכללי שבדור. 
ואותות  צדיקים  על־ידי  אלוקות  "התגלות  הזקן:  אדמו"ר  ובלשון  הנביאים",  עבדיו  אל  סודו  "גילה  אשר 

ומופתים כו'", ובנידון דידן: כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, שראו אצלו ענייני מופתים בגלוי.
אם  וגם   .  . ממש!  בפועל  ענייני "מופתים"  אצלם  שאירעו  כאלו  ישנם  כאן  המתוועדים  שבין  [ולהוסיף, 
במוח  גם  חקוק  שהדבר  אלא  עוד,  ולא  המציאות,  את  משנה  זה  אין  זאת —  לשכוח  הספיקו  הזמן  במשך 

הזיכרון שלהם...]
עד להתקשרות הבאה לידי ביטוי בכך שנעשה שלוחו של נשיא הדור, שלוחו של אדם כמותו, שאז נקל 
יותר לגלות את ניצוץ משיח שבו, שזהו עניינו של המשלח — משיח הכללי שבדור, ועד לתכלית השלימות 

דכללות העבודה —  לפעול ביאת משיח צדקנו בפועל ממש, בגאולה האמיתית והשלימה.
ויש להוסיף בזה:

עניין השליחות —  שלוחו של נשיא הדור — שייך לכל אחד ואחד מבני הדור, כל אחד ואחד מישראל, 
ובלשון חז"ל: "מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית", כלומר, כל מי שהוא "בן ברית" ראוי הוא להיות 

"שליח".
אמנם, כדי שעניין זה יבוא לידי פועל, היינו, להיות שליח בפועל (על־ידי זה שממנים אותו באמצעות 

שטר הרשאה או בדיבור כו') — תלוי הדבר ברצונו של כל אחד ואחד, "ומלכותו ברצון קיבלו עליהם"...
המעשה הוא העיקר:

על כל אחד ואחד מהשלוחים דנשיא דורנו —  את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה (שבוודאי ימסרו להם 
את הדברים האמורים, כנ"ל) —  להוסיף ביתר שאת וביתר עוז בכל הפעולות הקשורות עם מילוי שליחותו 

של נשיא דורנו.
המעיינות  הפצת  ובמיוחד —   כולל  והיהדות,  התורה  הפצת  על־ידי  להאיר",  להיות "נרות  ובכללות —  

חוצה, בכל מקום ומקום...
ונתינת כוח מיוחדת בכל עניינים אלו — בעמדנו בשמחת־תורה, שכן, שמחה פורצת גדר, ובנידון דידן 
הגדרים  פריצת  ואחד;  אחד  שבכל  דמשיח  קטן  הניצוץ  גילוי  את  ומעכבים  המונעים  הגדרים  כל  פריצת 
ד"קטן", "משהו" וכיוצא בזה, כי אם באופן שתופסים את העצם כולו (בגילוי); עד לפריצת גדרי הגלות 

—  "עלה הפורץ לפניהם".
(משיחת ליל שמחת-תורה ה'תשמ"ו, התוועדויות תשמ"ו, כרך א, עמ' 354-350 –  בלתי מוגה)

משיח וגאולה
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נעליים קרועות
בגן־עדן

בפעם הראשונה שדיבר הבעל־שם־טוב עם תלמידיו אודות שמחת תורה, סיפר:
בשמחת תורה, בכלל, יהודים מאחרים קצת בשינה בגלל ההקפות וסעודת יום טוב. אך למלאכים 
אין עבודה זו, והם קמים בשמחת תורה באותה שעה כמו בכל יום. הם רוצים לומר שירה, אך בלי 

נשמות אין הם יכולים, ולכן הלכו לכבד את הגן עדן.
והנה מוצאים הם שם דברים שאין הם יודעים מה הם: נעלי בית וסנדלים. הם תמהו מאוד על כך, 

שכן רגילים היו למצוא בגן עדן ציצית או תפילין, אבל לא נעלי בית.
הלכו לשאול את מלאך מיכאל, והוא ענה להם, שזו הסחורה שלו. והסביר, שזה מהריקודים של 
בני ישראל עם התורה, והחל למנות את נעלי הבית: אלה הם מקמינקה, אלה ממעזריטש וכו'. בכך 
התגאה מלאך מיכאל על מלאך מט"ט, הקושר כתבים לקונות מתפילותיהם של ישראל, ואילו הוא 

(מלאך מיכאל), יעשה כתר יותר טוב מנעלי הבית הקרועות שמריקודי שמחת תורה.
יש לשאול, מהו הדיוק שנמצאו נעליים דווקא, ולא כובעים, לדוגמה, שעל זה ישנה אותה שאלה 

— כיצד מגיע כובע לגן־עדן?
אלא, כובע שייך, לפחות ברוחניות, לגן־עדן, שכן הכובע ממשיך יראת שמים, ועל־דרך־זה לגבי 
שאר לבושי הגוף. הנעל, לעומת זאת, עניינה שמירה מפני קוצים וברקנים, ועניין זה אינו נמצא 
ברוחניות, שהרי בגן עדן אין קוצים וברקנים. גן עדן אינו סובל רע, "לא יגורך רע" (ומטעם זה גורש 
אדם הראשון משם לאחר שחטא בחטא עץ הדעת). מובן, אפוא, שיש חידוש מיוחד בכך שגם נעל 

יכולה להימצא בגן עדן.

(משיחת אחרון של פסח תשל"ג — על־פי 'קובץ סיפורים עם ביאורים והוראות בעבודת ה' עמ' 29)

מעשה רב

כובע שייך, לפחות ברוחניות, לגן־עדן, שכן הכובע 
ממשיך יראת שמים, ועל־דרך־זה לגבי שאר לבושי 

הגוף. הנעל, לעומת זאת, עניינה שמירה מפני קוצים 
וברקנים, ועניין זה אינו נמצא ברוחניות
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שעות  ארבע 
רצופות!".

סדר  ועל 
ת  ו ד ע ו ו ת ה ה
שמחת  ביום 

תורה כתב:
השמונה  "כל 
לא  שעות 
הרמ"מ  זז 
ו  מ ו ק מ מ
העת  כל  ודיבר 
חמים  דברים 
ם  י ר ר ו ע מ ה
ה  ב ו ש ת ל
ובכל  ועבודה, 
זכר  ופעם  פעם 
כ"ק  שם  את 
ברוב  שליט"א 
הדרת הכבוד... 
טוב  מה  הנה 

אשרינו  זאת,  כל  את  לשמוע  לי  הי'  נעים  ומה 
שזכיתי לזה".

תרצ"ג
בשעה  כי  הרבי,  סיפר  תש"י  שני  פסח  בשיחת 
שחותנו אדמו"ר מוהריי"צ "אמר את המאמר ד"ה 
'טעמו וראו' בי"ג תשרי שנת תרצ"ג, לא היו נוכחים 
שלח אותם למקום מסויים,  שהרבי  כמה שלוחים 
את  בפניהם  הרבי  חזר  משליחותם,  שבו  וכאשר 
המאמר עוד הפעם. ומכאן רואים שכאשר הולכים 
מאומה"  מפסידים  לא  הרבי  של  שליחותו  למלא 

('תורת מנחם', א, עמ' 54).

ָסַתם רבינו ולא פירש מי הם השלוחים שהחמיצו 
את המאמר, ומהי השליחות אותה נתבקשו למלא. 
ואולם, פרט זה נתגלה לימים ברשימותיו האישיות 

של הרבי מאותה עת — ימי חג הסוכות תרצ"ג:
דא"ח  אמר  לא  שליט"א]  אדמו"ר  מו"ח  "[כ"ק 
מענדל  מנחם  וגיסי  קראני,  [אבל]  ברבים. 
די"ג  המאמר  [בפנינו]  וחזר  נ"י,  [הָארענשטיין] 
מפני  ברבים]  [כשאמרו  שמעתיו  שלא   — תשרי 
[ד"ה]   — לולבים  לקנות  [בשליחותו]  שנסעתי 
בלא  אבל  ואבנט,  בשטריַימעל  וגו'",  וראו  "טעמו 

מטפחת ('רשימת היומן' עמ' רסב)".

תרצ"ה
במחיצת  הרבי  שהה  תרצ"ה  תשרי  חודש  בימי 
חותנו אדמו"ר הריי"צ בוורשה, כפי שהעיד לימים, 
כי "בשנת תרצ"ה הי' כ"ק מו"ח אדמו"ר בווארשא, 
וגם לי נזדמן להיות אז בווארשא במשך כל חודש 

תשרי, ורשומים אצלי כמה מנהגים מאותו זמן". 
נ"ע  מוהריי"צ  מאדמו"ר  נבצר  הסוכות  בחג 
לרדת לסוכה הגדולה שבמעונו (מפני הצטננותו), 
הסמוכה  הקטנה  בסוכה  הסעודות  נערכו  ולפיכך 

לחדרו. 
הרבי  חתנו  רק  הוזמנו  במחיצתו  החג  לסעודות 
ששהה  סלונים  זליג  עזריאל  ר'  הרה"ח  והאורח 
אדמו"ר  השמיע  הסעודות  במהלך  במקום. 
ערכו  הסעודה  ולאחר  רבים,  סיפורים  מוהריי"צ 

הרבי והאורח 'חזרה' על הדברים.
במכתבו  סלונים  הרע"ז  הזכיר  השנים,  בחלוף 
מכ"ק  "ששמענו  הסיפורים  אחד  את  הרבי  אל 
אדמו"ר שליט"א, בשבת חול־המועד־סוכות [תר]
צ"ה, בהסוכה על הגזוזטרא (שכת"ר [=הרבי] וגם 
אני ישבנו אז בהסוכה) בטח הוא זוכר". בתשובתו 
אליו ביקשו הרבי: "אולי יוכל להמציא לי ראשי־
דברים משיחות חג־הסוכות הנ"ל כל מה שזוכר".

(ששהה  רוזנבלום  יוסף  חיים  ר'  אל  במכתבו 
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כי יצפנני בֻסּכֹה 
חג הסוכות תרפ"ט בחצרו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע — בנוכחות 
חתנו לעתיד הרבי — חודשיים לפני נישואיו • בחודש החגים תר"צ הנהיג 
במרחקים  השוהה  חותנו  בהעדר  בריגא  ליובאוויטש  חצר  את  הרבי 
בארה"ב • ה'שלוחים' של שנת תרצ"ג שזכו למאמר • סיפורים בסוכה 
לוי  רבי  ששלח  סוכה"  מענין  קטן  • "קונטרס  תרצ"ה  בשנת  הקטנה 

יצחק לבנו הרבי בשנת תרצ"ז

תרפ"ט
תרפ"ט,  הסוכות  חג  בערב  שנה,  תשעים  לפני 
עם  הרבי  של  נישואיו  לפני  בדיוק  חודשיים 
יצחק,  לוי  ר'  הרה"ח  הרה"ג  האב,  שלח  הרבנית, 
אל בנו בכורו — ששהה אז בריגה במחיצת חותנו 
לעתיד אדמו"ר הריי"צ — איגרת קצרה לקראת חג 
הסוכות ובה ברכתו ממעמקי הלב. ברכה השוזרת 
עם  החג  עניני  את  הייחודית,  דרכו  לפי  ומשלבת, 

החופה והנישואין הממשמשים ובאים: 
שלומו...  סוכת  ועלינו  עליך  יפרוש  הטוב  "ה' 
והוא כמו ענין החופה להחתן והכלה ביחד. ובכן 
שבשנה  ית',  שלומו  סוכת  יהי'  ביחוד  עליך  גם 
עם  שלך  והנשואין  החופה  יהי'  ובמהרה...  זאת, 
הימים  כל  ביניכם  יהי'  ושלוה  ושלום  שתחי',  ב"ג 
טובים,  חיים  לכם  ויומשך  ורוחניות,  בגשמיות 
שמבינה  החיים  שעה,  וחיי  עולם  חיי  כפולים, 
לז"א ע"י ההדסים, והחיים שמז"א למל[כות] ע"י 
מברכך  ונפש  בלב  אוהבך  אביך  כחפץ  הלולב... 

בחג שמח" ('לקוטי לוי יצחק — אגרות קודש' עמ' רא־רב). 

תר"צ
שהה  שבה  זו,  בשנה  תשרי  חודש  מאורעות 
שוהה  הרבי  חתנו  ואילו  בארה"ב  הריי"צ  אדמו"ר 
ב'חצר' ליובאוויטש שבריגה, מתוארים בפרוטרוט 

במכתביו של הרה"ח ר' אליהו חיים אלטהויז הי"ד 
כיצד  ניכר  המכתבים  מתוך  הריי"צ.  אדמו"ר  אל 
החסידים  עדת  את  הרבי  הנהיג  חותנו,  בהעדר 

במקום. 
בחצר  הסוכות  חג  ימי  ידו  על  מתוארים  וכך 

ליובאוויטש בריגא:
"ברכתי על האתרוג של חתנא דבי נשיאה... כל 
והדר  כבוד  ברוב  ושבעתי  אכלתי  ימים  השמונה 
דבי  חתנא  עם  יחד  שליט"א,  אדמו"ר  כ"ק  בסוכת 
נשיאה שליט"א, עם מענדיק היקר אשר אהבתי... 
נתאספנו...  השואבה  בית  משמחת  אחד  לילה 
והרמ"מ שליט"א ישב אתנו, והרבה דברים נעימים 

שמענו מפיו, והי' לנו לכולנו לעונג גדול...".
וכך הוא תיאור סדר שמיני עצרת:

בסוכת  רבא  קידושא  היתה  עצרת  שמיני  "בליל 
הרבה  שתה  שליט"א  והרמ"מ  שליט"א...  כ"ק 
וכלל,  כלל  בליטה  שום  ובלי  ושפלות  ענוה  ברוב 
ודיבר הרבה איזה שעות אחדות בלי הפסק מדברי 
וקבלה  חז"ל  במדרשי  ומתובלין  מעורבים  דא"ח 
[הרלוי"צ]  מאביו  קבל  אשר  ע"ד  גימטריות,  עם 
והיו  שומעם,  לאזני  הי'  ומתוקים  ועֵרבים  שי', 
נתפשטה  למחר  גדולה.  בהתפעלות  הנאספים  כל 
בדרך  וכשרונותיו  דיבר  אשר  הדברים  העיר  בכל 
והמסכים...  הקושיות  כל  הוסרו  ובזה  הפלאה... 
ולרגלי השמועה הזאת נתאספו למחר להקפות רוב 
אנשים... והוא הרמ"מ שליט"א ישב בראש, ודיבר 

בדרכי החסידים
מאת מ. אברמסון
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שולחן ערוך אדמו"ר 
הזקן והלימוד בו

הייתה  זו   — הזקן  רבינו  ערוך  בשולחן  ולדקדק  לעיין  להעמיק, 
תביעתו החוזרת ונשנית של הרבי במהלך השנים • שמחה גדולה עם 
הדפסת השולחן ערוך • דברים בהפלאת החיבור בידי רבינו הזקן 
למען כלל ישראל • שורשיו של השולחן־ערוך בפנימיות התורה, 

דיוקים בניסוחיו, וכללים שלפיהם ערך רבינו הזקן את חיבורו

יותר מפעם אחת דיבר הרבי על הצורך בלימוד 
שולחן־ערוך אדמו"ר הזקן, העיון והעיסוק בו.

שרה  חיי  פרשת  בשבת־קודש  למשל,  כך, 
תשכ"ט (תורת־מנחם כרך נד עמ' 282) התבטא: 

ערוך  שולחן  ללמוד  שיתחילו  הזמן  הגיע  כבר 
של רבינו הזקן!...

אמר  ההתוועדות,  במהלך  תש"ל,  תשרי  ובו' 
(תורת־מנחם כרך נח עמ' 39):

על  הלב  כאב  גודל  אודות  פעמים  כמה  דובר 
זה שלא מונחים כדבעי — ועל אחת כמה וכמה 
השולחן־ערוך  בלימוד   — בלהט  עוסקים  שאין 

של רבינו הזקן.

בתורה בלימוד שולחן־ערוך  קביעת עתים  על 
תש"נ  בשנת  גם  הרבי  דיבר   — הזקן  אדמו"ר 

('התוועדויות תש"נ' כרך ב' עמ' 161) וציין: 

אחד  כל  של  בזה  הקביעות־עתים  על  ונוסף 
גם להנהיג שיעורים ברבים...  בפני־עצמו, כדאי 
 — בזה  קביעות  כבר  שיש  במקומות  ואפילו 

יכולים להוסיף בכמות ובאיכות.

התוועדות   — תשכ"ח  תמוז  י"ט  להתוועדות 
נכנס   — מנחה  תפילת  לפני  שהתקיימה  נדירה 
ה־ו  כרך  הזקן  אדמו"ר  שולחן־ערוך  עם  הרבי 

(בלתי מכורך), ובמהלך ההתוועדות אמר (תורת 
מנחם כרך נג עמ' 301):

נגלה  עם  הקשור  שמחה  של  ענין  עוד  ישנו 
דתורה... בימים אלו נסתיימה הדפסת השולחן־

כדור  בחצי  נוספת)  (פעם  הזקן  רבינו  של  ערוך 
ענין  זה  והרי  הוספות...  גם  בו  ויש  התחתון... 
של "גמרה של תורה" שבו מחוייבים על־פי דין 

בעשיית שמחה...

בו ביום כתב איגרת למר שז"ר ('אגרות־קודש' כרך כה 
עמ' קצג ואילך) ובו כתב לו בין השאר:

של  האחרון  הכרך  אשר  ידיעה  היום  קבלתי 
הכריכה  לבית  היום  הובא  הזקן  רבינו  שו"ע 
[כריכיה], וכשיביאוהו מכורך משם יושלחו לכ' 

[=לכבודו] כבקשתו שני טופסים.

הזקן,  אדמו"ר  של  ההלכה  ספר  [השווה: 
לט  אות   139 עמ'  תשד"מ  קה"ת  ביבלוגרפי', 

(וראה גם שם עמ' 141־140)]
(ז"ל)  אשכנזי  שמואל  מרדכי  רבי  הגאון  כתב 
תורה:  תלמוד  הלכות  על  לספרו  דבר"  ב"פתח 
"משאת נפשו של כ"ק אדמו"ר להשריש ולהגביר 
את העסק והעיון בשולחן־ערוך רבנו הזקן, בכל 
לשם  רק  לא  הלימוד  את  ועודד  עורר  הזדמנות 
ידיעת המעשה אשר יעשון, אלא גם את המשא 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי
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ומתן ופלפולא דאורייתא בדבריו הקדושים של 
לדפוס  להביאם  ותבע  ביקש  אף  הזקן..  רבנו 
כדי לזכות את הרבים.. וכפי שהורנו שהרי זה 

בכלל הפצת מעיינות החסידות".
בהזדמנות ('התוועדויות תשמ"ח' כרך ב' עמ' 208) הסביר 
הרבי כי בשולחן־ערוך אדמו"ר הזקן יש בו את 
המעלה של הלכות — עצם התורה — וטעמיהן 

— חכמת התורה.

"הרב" סתם, כבר
 יודעים למי הכוונה...

בשיחתו מי"ט כסלו תשכ"ט אמר הרבי (תורת־
מנחם כרך נ"ה עמ' 37 ואילך):

רבינו הזקן נבחר על־ידי הרב המגיד ממעזריטש 
של  השקלא־וטריא  מכל  ולקבוע  ללקט 
הראשונים והאחרונים את כל הדינים למעשה 

בפועל.

דאגתו  הביע  הזקן  שרבינו  הסיפור  וכידוע 
לא  ואף־על־פי־כן  שבדבר,  האחריות  מגודל 
את  ו"בנה"  וכתב  האחריות,  עם  התחשב 
המדינות  בכל  שנקרא  כפי  השולחן־ערוך, 
וכבר  סתם,  ["הרב"  הרב"  ערוך  "שולחן  בשם 
יודעים למי הכוונה...] שזהו ענין שממנו אורה 
יוצאה — הוראה לכל אחד ואחת מישראל בחיי 
היום־יום, שלכן הנה רובו ככולו ממה שנשמר 
הצריכות  "הלכות  וכן  חיים,  אורח  חלק  הוא 
בעיקר  שהם  חושן־משפט,  מחלק  מלוקטות" 
שרואים  כפי  היום־יום,  בחיי  הנוגעים  ענינים 
בפועל... וזה נתפשט בתפוצות ישראל ונתקבל 
אצל רוב הציבור — שאז הרי זה נעשה ענין שיש 

בו התוקף של מצות עשה ומצות לא תעשה.
הערה   299 עמ'  ד'  כרך  תנש"א'  ('התוועדויות  אחרת  פעם 

33) ציין הרבי:

כולו  מיוסד  הזקן  רבינו  של  השולחן־ערוך 
לגמרי על פנימיות התורה.

של  בשולחן־ערוך  הבולטים  החידושים  אחד 
"הלכות  נכללו  שבו  כאמור,  הוא  הזקן  רבינו 
לכאורה,  בנמצא,  שאינו  דבר   — בטעמיהן" 

בשולחן־ערוך של ה"בית יוסף".

בשנת תנש"א ('התוועדויות תנש"א' כרך ב' עמ' 266; כרך 
ד' עמ' 299 הערה 33) הסביר הרבי, שלמעשה שניהם 

עשו אותו מעשה אלא שבשינוי מקום:

הבית יוסף ואדמו"ר הזקן כתבו שניהם הלכות 
לב'  חילקם  יוסף  שהבית  אלא  בטעמיהן, 
חיבורים, בחיבורו הארוך (בית יוסף) על הטור 
(כמ"ש  ההלכות  טעמי  את  בהרחבה  ביאר 
בהקדמתו לחיבורו), ולכן השמיטם ב"שולחן־

ערוך".

דבר  אחד,  חיבור  מהם  עשה  הזקן  ואדמו"ר 
השלם"  "דבר  נמצא  אינו  שלפנינו  אף  השלם. 
היום  עד  לידינו  הגיעו  לא  ממנו  שחלקים  כיון 

הזה.

שלם"  "דבר  לפנינו  אין  שלפועל  ולמרות 
ממקומות  ללמוד  ניתן  בהשגחה־פרטית  הרי 

המפורשים על מקומות החסרים.

כך אמר הרבי בשיחת פורים תש"ל (תורת־מנחם 
כרך נ"ט עמ' 406):

ענינים  מצינו  הזקן  רבינו  של  בשולחן־ערוך 
ומהם  במקומם,  שלא  לכאורה  שהובאו 
מתבררת דעתו של רבינו הזקן בכמה מקומות.

עמ'  נב  כרך  (תורת־מנחם  תשכ"ט  שבט  יו"ד  בשיחת 
:(210

 אף שלא הגיעו לידינו הלכות תענית בשולחן־
שבת  ערב  בדיני  הרי  הזקן,  רבינו  של  ערוך 
לתענית,  בנוגע  דינים  כמה  הזקן  רבינו  מביא 
אביו  בו  שמת  ביום  "המתענה...  גם  ומזכיר 

ואמו" (אורח חיים סרמ"ט סי"ג).

משפטים  בש"פ  הרבי  דברי  וממשמעות 
כי  עמ' 981)  ב'  כרך  תשד"מ  (התוועדויות  למדנו  תשד"מ 
אדמו"ר  ערוך  בשולחן  דעה"  "יורה  שחלק  אף 
פסח"  ב"הלכות  הרי   — לידינו  הגיע  לא  הזקן 
כלל כמה וכמה ענינים יסודיים השייכים לחלק 
"יורה דעה" (ראה סימנים תמז תנא־ב) [וראה גם תורת 

מנחם כרך נט שם הערה 333].

גודל הדיוק שלו
 (4 והע'   32 עמ'  נו  כרך  (תורת־מנחם  תשכ"ט  צו  בש"פ 
רבינו  של  הדיוק  "גודל  אודות  הרבי  התבטא 
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והנחיל  הטיל  שהרבי  במבצעים  והעיסוק  השליחות 
לדור שלנו, עם היותו עניין כללי, להכשיר ולגלות את 
הגאולה בעולם, הרי המעיין בשיחותיו הקדושות, ימצא 
בלבד,  כללים  לאנשים  שייך  אינו  זה  שתפקיד  בנקל 
עסקני-ציבור, מנהלי מוסדות ושלוחים בתפקיד מלא, 
אלא על כל פרט ופרט מוטלת החובה והזכות האישית 

ליטול חלק בשליחות זו באופן קבוע ותדיר.

יום  לעבור  יכול  שלא  אחד  כל  אצל  שפשוט  כשם 
ייתכן  מבלי שלמד את השיעור רמב"ם היומי, כך לא 
שיעבור פרק זמן של כמה ימים או שבוע מבלי להיות 

"שליח" לכל הפחות באחד ממבצעי הקודש.

משיחותיו,  בכמה  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  וכלשון 
בספר  (נדפסה  תשמ"ז  וישלח  ש"פ  בשיחת  למשל 
לכל  והבהיר  פעל  דורנו  "נשיא   :(130 ע'  השיחות 
השליחות:  ענין  היא  הדור  שמצות  הדור  ונשי  אנשי 
שעל כל יהודי בדורנו מוטלת מצוה וחובה להיעשות 
"שליח" להפיץ "דבר ה' זו הלכה", תורה ויהדות, והפצת 

המעינות חוצה, בכל מקום שידו (שידה) מגעת".

"נשיא  הרבי:  אומר  תשמ"ז  דחה"ש  ב'  יום  ובשיחת 

נשים  אנשים  הדור,  דאנשי  אחד  כל  את  עשה  דורנו 
בתוך הפצת  חוצה,  וטף, לשלוחים להפצת המעיינות 
ל"עסקן  אחד  כל  את  עשה  בכלל;  והיהדות  התורה 
ציבורי", שנושא עליו את האחריות לא רק עבור עצמו, 

אלא גם להפיץ יהדות ליהודים אשר בסביבתו".

שנזכה  בודאי  הקודש  במבצעי  העיסוק  וע"י  
לברכותיו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, וכפי שהסביר 
הרבי בשיחת ש"פ ואתחנן תשמ"ח שזה מביא תוספת 

ברכה לאלו העוסקים בעבודת השליחות:

עליו  שהוטלה  השליחות  למלא  כאו"א  על  "ולכן, 
ע"י נשיא הדור, ולידע, שמכיון שהנשיא הוא "לב כל 
הדם  מתפשט  שממנו  הלב  בדוגמת  ישראל",  קהל 
נוסף  הרי,  הלב,  אל  הדם  חוזר  ואח"כ  האברים  לכל 
נתקיימה  אם  הדור  נשיא  בוחן  השליחות,  מינוי  על 
(כל אנשי  דכל האברים  השליחות, בעת שחוזר הדם 
ביתר  ומוסיף  ישראל",  קהל  כל  ב"לב  למקורו  הדור) 
שאת וביתר עוז בהמשכת הברכות כו' בכל המצטרך, 
שממלאים  אלו  לכל  יחד,  גם  וברוחניות  בגשמיות 

פעולת השליחות".

Mivtzoim.co.ilכל מה שאתה צריך ל'מבצעים'! 

כמה יהודים קירבתי?
הפצת   - זה  בדור  יהודי  כל  על  המוטל  החיוב  את  לקיים 
יהודים  לחזק   - חוצה  המעיינות  והפצת  והיהדות  התורה 
אחרים בעבודתם, ובפרט - לקרב ליהדות יהודים שלא זכו 
לקבל חינוך יהודי מתאים (שלא באשמתם ח"ו, כ"א מצד 

שנורא עלילה על בני אדם וכיו"ב).

כפי  וטף  -  נשים  אנשים  יהודי,  לכל  שייכת  זו  ...ועבודה 
שרואים שלמלה לבבית, אפילו של ילד קטן, יכולה להיות 
אלו,  לענינים  זר  הוא  שלע"ע  יהודי  על  חזקה  השפעה 
 - מיד  משפיע  זה  הרי   - מיד  משפיע  זה  אין  אם  ואפילו 
ה"ז משפיע ודאי לאחר זמן, אחרי שהשומע מתעמק בזה, 

ומסבירים לו זאת וכו'.

ובפרט כשמדברים אתו דברים היוצאים מן הלב, ואומרים 

שתומ"צ הם באמת לא דבר זר ח"ו וח"ו, אלא זוהי ירושתו 
יהודי  היותו  האמיתית,  שלו  מציאותו   - מזו  ויתירה  שלו, 

שיש לו חלק אלוקה ממעל ממש.

כולל  האחדים,  בנ"י  שכל  תלוי  הדבר  שבו  ועיקר,  ועוד 
ו"שכינתא  הדורות,  שבכל  הנשמות  וכל  ישראל,  גדולי 

בגלותא" - יצאו מהגלות!

לכן מובן  ההכרח לעסוק בעבודה זו. ובכדי להביא זאת 
מזמן  יעשה  שכאו"א  כדאי   - יתירה  בהצלחה  לפועל 
בימים  ליהדות  קירבתי  יהודים  כמה  צדק:  חשבון  לזמן 

האחרונים?

(תורת מנחם - התוועדויות תש"ן כרך א' עמ' 292)

העיסוק במבצעים - חובת גברא
הרב יצחק גולדברג, 

משלוחי הרבי לארה"ק, ראש ישיבת תות"ל מגדל העמק

עם
ור
שט

 :
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ביה פורתא, משום דכתיב ובין כתפיו שכן, אין לך 
נאה בשור יותר מכתפיו (רש"י)

תפקידו של בית־המקדש היה להאיר לכל העולם 
כולו. לכן לא היה בנוי ב'גובה ארצו' ממש, מרומם 
ונבדל מן העולם, שכן אז לא היה יכול להאיר את 
שיהיה  כך  פורתא",  ביה  "נחתי  אלא  העולם,  כל 

שייך וקרוב לעולם.
נפשו  היינו  יהודי,  שבכל  ל'מקדש'  הדין  הוא 
קטן'  ב'עולם  להתלבש  צריכה  היא  האלוקית: 
נהיה  ואז  הבהמית,  הנפש  ואת  הגוף  את  ולברר 

האדם כולו משכן להשראת השכינה.
(לקוטי שיחות כרך י, עמ' 146)

וליוסף אמר מברכת ה' ארצו 
(לג,יג)

טוב  כל  מלאה  ארץ  השבטים  בנחלת  היתה  שלא 
כארצו של יוסף (רש"י)

כ"ק אדמו"ר הריי"צ לא היה מדבר בדרך כלל על 
עצמו. אחת הפעמים הנדירות שהרבי דיבר אודות 
עצמו הייתה בשמחת־תורה תש"ה. הרבי אמר אז:

כשאין  אך  טוב,  בכל  מבורכת  יוסף  של  ארצו 
מעבדים אותה אין היא נותנת את טּובה. תנו ידכם, 

וסייעו ְלַעֵבּד ארץ מבורכת זו!
הוסיף כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו: ארצו של יוסף 
מטל",  שמים  "ממגד  ברוחניות,  רק  לא  מבורכת 

אלא אף בגשמיות, "מתהום רובצת תחת".
(שיחת ש"פ בראשית תשכ"א. תורת מנחם כרך כט, עמ' 130)

ולגד אמר... כלביא שכן 
(לג,כ)

כאריות,  נמשל  לפיכך  לספר  סמוך  שהיה  לפי 

שכל הסמוכים לספר צריכים להיות גבורים (רש"י)
נפש.  מסירת  מתוך  התורה  ללימוד  רומז  גד 
ועניין זה קשור עם מה שנאמר בהמשך ברכתו של 
גד "כי שם חלקת מחוקק ספון". "מחוקק" מלשון 
של  מציאותו  בכל  חודרת  התורה  כאשר  חקיקה: 
אחת  מציאות  נעשים  והתורה  שהאדם  עד  האדם, 
(כמו אותיות החקיקה שהן מציאות אחת עם האבן 
שבה חקוקות האותיות), אין האדם מתפעל משום 
יש  כאשר  גם  התורה,  לימוד  על  ועיכוב  מניעה 

צורך במסירות נפש.
(שיחת ליל ג' דחג הסוכות תשמ"ו.
 התוועדויות תשמ"ו כרך א, עמ' 227)

יהי רצוי אחיו (לג,כד)
שהיו בנותיו נאות... שהיו בנותיו נשואות לכהנים 

גדולים (רש"י)
"בנותיו נאות" — ביופי אמיתי ורוחני, היינו שהיו 
צנועות. ולכן זכו להינשא לכהנים גדולים, כמאמר 
עצמה...  מצנעת  שהיא  "אשה  פ"א)  (במדב"ר  רז"ל 
ראויה היא שתינשא לכהן ותעמיד כהנים גדולים". 
לשבעה  זכתה  שקמחית  מז)  (יומא  בגמרא  וכמסופר 

בנים ששמשו בכהונה גדולה בזכות צניעותה.
(לקוטי שיחות כרך א, עמ' 109)

ברזל ונחשת מנעלך (לג,כה)
כמספר  הכולל),  (עם  ר"מ  בגימטריא   — 'ברזל' 
לנחש  שנמשל  הרע  ליצר  רומז   — 'נחשת'  עמלק. 

(זהר ח"א לה).

שמירה  לעשות  יש   — מנעליך"  ונחשת  "ברזל 
והיצר  עמלק  קליפת  מפני  ובריח  במנעול  מעולה 

הרע.
(ספר השיחות תש"ד, עמ' 42)
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הזקן... אפילו בנוגע לתיבות אחדות, ועל אחת 
כמה וכמה בנוגע לענין שלם, ובפרט כשמשנה 
מהלשון שנאמר במקום שלכאורה הוא המקור 

לדבריו, הרי בודאי שזהו בתכלית הדיוק".
הזדמנות  לרבי  הייתה  כך  אחר  ימים  כמה 
בשולחן־ מדיוקים  שביעות־רצונו  את  להביע 

ערוך רבינו.
של  א'  ביום  החג  סעודת  במהלך  זה  היה 
במסיבו  המלך   ;56 עמ'  נד  כרך  (תורת־מנחם  תשכ"ט  פסח 
נשיאה  דבי  וגיסא  חתנא  רפז־ט).  עמודים  א'  כרך 

הרש"ג הציג בפני הרבי שאלה שהציעו בפניו 
תלמידי התמימים, מדוע בסימן תעב סעיף יד 
ד'  כנגד  כוסות...  "שהד'  הזקן  אדמו"ר  מביא 
לשונות של גאולה... והוצאתי וגאלתי ולקחתי 

והצלתי", שלא כסדרם בכתוב.
בלשון  מהדיוק  רצונו  שביעות  הביע  הרבי 
אדמו"ר הזקן, ובאותו ערב — ליל ב' דחג־הפסח 
— ביאר זאת בהרחבה ובסיום דבריו אמר (תורת־

מנחם שם עמ' 80):

הענינים,  כל  מדוייקים  כמה  עד  רואים  וכאן 
עליו  לדלג  שאפשר  שחושבים  ענין  ואפילו 
מבלי לדייק כו', גם הוא מדוייק, ובזה מודגשת 
חוקיו  נעימים  "מה  התורה  של  המתיקות 

ומשפטיו ברוך־בוא" — כדברי הצמח־צדק.

הדיוק  לגודל  מתייחס  הרבי  את  מצינו  ושוב 
בשולחנו של רבינו הזקן: 

הזקן  רבינו  לשון  מדוייק  כמה  עד  "כידוע 
בש"פ  הרבי  אמר  תיבה",  בכל  בשולחן־ערוך 
את  בבארו   ,(316 עמ'  ס'  כרך  (תו"מ  תש"ל  במדבר 
לתורה"  לקדשם  משה  א"ל  סיון  "בב'  דבריו 

(או"ח סו"ס תצד).

היא  שבשולחן־ערוך  תיבה  שכל  "ידוע 
בנוגע  הן  בפועל  ונוגעת  ומתאימה  מדוייקת 
התורה  לפנימיות  בנוגע  והן  דתורה  לנגלה 
'נשמתא דאורייתא'" — התבטא הרבי בש"פ בא 

יו"ד שבט תש"ל (תורת־מנחם כרך נ"ט עמ' 90). 
הדברים נסובו על דברי אדה"ז בנוגע לכניסת 
לקראת  "כיוצא  ד':  סעיף  רס"ב  בסימן  שבת 

המלך.. בואו ונצא לקראת שבת המלכה".
אדמו"ר  כאשר  במיוחד  בולט  הדיוק  גודל 
שזהו   — אברהם  המגן  מלשון  משנה  הזקן 

לכאורה מקור הדברים (תו"מ כרך ס' עמ' 316).

"כדאי הוא רבינו 
הזקן לסמוך עליו"

אמר   (32 עמ'  נו  כרך  (תורת־מנחם  תשכ"ט  צו  בש"פ 
הרבי:

מחדש רבינו הזקן חידוש גדול — ואף שצריך 
למצוא מקור לדבר, הרי כדאי הוא רבינו הזקן 

לסמוך עליו.
שכאשר  אדה"ז,  דברי  על  נסובו  הרבי  דברי 
(על  התענית  חל  לא  אזי  בשבת,  ניסן  י'  חל 
צורך  אין  ולכן  מלכתחילה,  מרים)  פטירת 
לדחותו [כמו צום גדליה, שבראש השנה נהרג, 
סימן  חיים  אורח  זהב'  ('טורי  חול  ליום  תעניתו  ונדחה 

תקמ"ט)] לי"א ניסן.

(שסיבתה  ניסן  י'  תענית  כי  הסביר,  הרבי 
עונג  המשכת  עם  קשורה  צדיקים)  מיתת 
עצמו,  השבת  מצד  שנפעל  דבר  כו'  העליון 

"וקראת לשבת עונג".

מקורות לפסיקה

בוא"ו תשרי תש"ל (תורת־מנחם כרך נח עמ' 39) אמר 
הרבי:

האחרונים  בדברי  דינים  פסקי  כמה  מצינו 
הזקן,  רבינו  של  בשולחן־ערוך  הובאו  שלא 
כולל גם פסקי דינים של המגן אברהם, שעליו 
בדברי  המדה (כמ"ש  מן  יתר  הזקן  רבינו  סמך 
פסקי  שמביא  סימן  באותו  ואעפ"כ,  נחמי'), 
דינים של המגן אברהם, יש פסקי דינים שאינו 
מאי  לברר  ניתן  בעיון  לימוד  ועל־ידי  מבין, 

טעמא בזה.

ועוד הסיק הרבי (שם):

רק  שמביא   — "כלל"  מקומות —  מכמה  מוכח 
דינים שנזכרו בפירוש לפניו — להכריע בהם, או 
להמפורש  ממש  בדומה  שהוא  דין  ללמוד  גם 

לפניו על דבר הנהגת הרמב"ם.

מפסקי רבינו הסיק הרבי על היותו של ה'חק 
יעקב' פוסק גדול — וכך אמר בהתוועדות וא"ו 

תשרי תש"ל (תורת־מנחם עמ' 41):

בהלכות  הזקן  רבינו  מביא  יעקב'  ה'חק  את 
שמחשיבו  מוכח  ומזה  פעמים...  ריבוי  פסח 
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לאחד הפוסקים ובר־סמכא הכי גדולים.

כללי 'שלחן ערוך' אדה"ז
לצורך  הרבי  התייחס  תשרי)  (ו'  תש"ל  בשנת 
הזקן  אדמו"ר  נקט  לפיהם  הכללים  במציאת 

בחיבור ה'שולחן ערוך' שלו:
להלן נביא כללים בודדים העולים מדברי הרבי:

הנגלה  בדרך  יותר  הוא  אדה"ז  שולחן־ערוך   .1
("הגדה של פסח" פיסקא ותחת המרור).

ראשונה  בהשקפה  הנראים  במקומות  גם   .2
בלשונו  העיון  אחר  הרי  הלכה,  בהם  אין  כאילו 
הזהב מוכח שיש בהם הלכות (עפ"י אגרות־קודש כרך ה' 

עמ' קי; וראה לקו"ש כרך לב פרשת אמור).

באותו  שיכתוב  מה  על  סומך  הזקן  אדמו"ר   .3
על  סומך  ז'  בסעיף  ולדוגמה,  אחר־כך.  סימן 
האמור בסעיף יא שלאחריו. זאת גם כאשר בסעיף 
ובסעיף  חולקת,  דעה  ללא  הלכה  מביא  המוקדם 
המאוחר יפרט מחלוקת בדבר, שתוכיח על הסעיף 

המוקדם.
הרמב"ם,  בעקבות  שדרכו  משום  הדבר  וטעם 
שמצאם  ובמציאות  באופן  הדינים  "להעתיק 
בהספרים והפוסקים שקדמו לו" (מכ' כ"ז ניסן תשי"ג — 

'אגרות־קודש' כרך ז' עמ' רכח).

שנתבאר  "כמו  הזקן  אדמו"ר  כתב  לפעמים   .4
רק  הוא  סימן  לאותו  שהציון  ובהכרח  בסימן...", 

לכללות הדין, אבל לא לפרטיו (הגדה של פסח).
שאינו  דין  כותב  הזקן  אדמו"ר  בשולחן־ערוך   .5
מובא לא בשולחן־ערוך המחבר ולא בש"ס. פשוט, 
לקוטי   — לחידושו  המקור  יציין  שכדרכו  אפוא, 

שיחות כרך טז.
6. אין דרכו בכללים ומנינים (הנהגתו היא בדומה 

להרמב"ם) — לקוטי שיחות כרך יד עמ' 236.
בנושאים  הרבי  עורר  ברבים  הזדמנויות  בעוד 
אלו, עודד יוזמות כגון הוצאת "יגדיל תורה" בניו־

ולומדים  ממחברים  ותבע  ת"ו,  ובירושלים  יורק 
לעסוק ובלהט בשולחן של רבינו הזקן.

נחתום באיחול של רבינו משנת תשכ"ח (במכתב 
לשז"ר — אגרות־קדוש כרך כ"ה עמ' קצד):

 — התניא  בעל  הזקן  רבנו  תורת  אשר  רצון  ויהי 
(פוסק בנסתר דתורה) — והשולחן־ערוך — (פוסק 
ואחת  אחד  כל  ודרך  דרכנו  תאיר  דתורה),  בנגלה 
ישראל  בשם  אשר  אחד  כל  ישראל,  בני  מעמנו 
קיום  (ויסוד  כהתחלת  בחיים  דרכו  ללכת  יכונה, 
כצבי  רץ  כנשר  וקל  כנמר  עז  השולחן־ערוך:  כל) 

וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים.
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ממעייני החסידות

פרשת וזאת הברכה 
וזאת הברכה אשר ברך משה 

(לג,א)
במדרש מבואר שמשה פתח במה שסיים יעקב — 
בסוף ברכתו של יעקב לבניו נאמר (ויחי מט) "וזאת 
ברכתו  את  פתח  ומשה  אביהם",  להם  דיבר  אשר 

ב"וזאת הברכה".
מבאר אדמו"ר ה"צמח צדק":

המשיך  יעקב   — יעקב"  שסיים  במה  פתח  "משה 
המשיך  ומשה  האצילות,  בעולם  אור  תוספות 

מעולם האצילות לעולמות התחתונים.
(אור התורה דברים, עמ' א'תתלה)

תוכו לרגלך ישא מדברותיך 
(לג,ג)

ראשי תיבות: תלים, שעל כל קוץ וקוץ תלי תלים 
של הלכות (בעל הטורים)

בחדש תשרי שנת ת"ש שהה הרבי הריי"צ בעיר 
ורשה. הגרמנים הפציצו אז את העיר ואלפי אנשים 
נהרגו. באחד הימים שבין כסה לעשור סיפר הרבי 
אליו  בא  הרש"ב)  (הרבי  שאביו  מחסידיו,  לכמה 

בלילה ואמר לו:
ישא  לרגליך  ש"תוכו  אומר  הטורים  הבעל 
לרגליך"  "תוכו  "תלים".  תיבות  ראשי  מדברותיך" 
— כשנופלים לרגלי הקב"ה ומבקשים רחמים, אזי 

"ישא מדברותיך".
(מפי השמועה)

תורה ציווה לנו משה מורשה 
קהילת יעקב (לג,ד)

אל תקרי מורשה אלא מאורסה (ברכות נז)
"אל תקרי מורשה" — לימוד התורה אינו כירושה, 

שאינה דורשת שום הכנה, "אלא מאורסה" — כשם 
האדם  על  כך  קידושין,  על־ידי  באים  שאירוסין 

לקדש את עצמו ולהכין את ליבו ללימוד התורה.
(מאה שערים, עמ' לח)

אשריך ישראל (לג,כט)
במה חתם משה, אשריך ישראל, ואף דוד, כשבא 
התחיל,  משם  משה  שפסק  ממקום  תהילה,  לומר 

אשרי האיש (ב"ר פ"ק).
דוד רומז למשיח, "דוד מלכא משיחא". לכן פתח 
דוד במה שסיים משה, שכן עניינו של משיח הוא 
יגלה  המשיח  מלך  משה:  של  עניינו  וסיום  המשך 
את חלק הנסתר שבתורה שניתן לנו על־ידי משה 

בסיני.
(שיחת ליל ה' דחג הסוכות תשמ"ו, 
התוועדויות תשמ"ו כרך א, עמ' 277)

מימינו אש דת למו (לג,ב)
חידשה  מה  פעם:  נשאל  ה'צמח־צדק'  אדמו"ר 

תורת החסידות?
למים,  נמשל  שבתורה  הנגלה  חלק  הרבי:  ענה 
דת  "אש   — לאש  נמשלה  החסידות  תורת  ואילו 
'מים  זה  הרי  לשמה  תורה  כשלומדים  למו". 
טובים', אך יתכן שתתערב בהם פסולת דקה, ומה 
גם כשלומדים כדי לקנטר ולהתייהר שאז התורה 
הופכת ל'מים רעים' ממש, "לא זכה נעשית לו סם 
מיתה" (יומא עב). עבודת הלב על־פי תורת החסידות 
סוגי  את  ומפרישה  התורה,  מי  את  'מרתיחה' 

הפסולת השונים.
(ספר השיחות תש"ג, עמ' 99)

ובין כתפיו שכן (לג,יב)
בגובה ארצו היה בית המקדש בנוי... אמרי נחתי 
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. . כשחבריו נמנים לדבר מצוה והוא לא נמנה עמהם. ד) כפי ששמעתי פעם מכ"ק מו"ח 
אדמו"ר שליט"א "לא צריך להורות דרך להקטין". ה) זכין לאדם שלא בפניו — הוחלט 
אצלי שאני מצידי צריך לחֵשב ולומר שקונה פסוק כדאשתקד ובעד אותו סכום (ח"י 

פעמים ח"י דולר).

את פסוקי "אתה הראת" בשמחת תורה בבוקר שקנו בעד אלה שלא היו כאן, אמר כ"ק 
מו"ח אדמו"ר שליט"א.

בברכת כט"ס לו ולכל ב"ב שיחיו
  הרב מנחם שניאורסאהן

   יו"ר ועד הפועל

בחבילה נפרדת [כבר] נשלח אליו מפרסומינו האחרונים, ובבקשה לאשר שקיבלם

(תרגום מאגרות־קודש כרך ב' עמוד רנו)

ב"ה, ח' מ"ח, תשכ"ב
ברוקלין.

שלום וברכה!

בתמהון גדול קורא הנני במכתב ומברק שנתקבל על דבר מצב רוחו, ומובנת הפליאה 
לאחרי שראה נסים ומופתים גלוים בטוב הנראה והנגלה.

ומודגשת הפליאה עוד יותר, שהרי שבועות האחרונות עומדים ברושם של חדש תשרי 
שסיומו וחותמו שמחת תורה, שמחה הפורצת כל גדר מדידה והגבלה, והרי גם נפסק 
הדין — שמחת תורה נמשכת עד ז' חשון (עיין ש"ך חו"מ סי' מ"ג ס"ק מ"ז) וגם לאחרי 

זה הרי הציווי לקחת מהשמחה ועניני' על כל השנה כולה.

בנוגע לענינו הוא, הרי מבואר בכ"מ ומובן גם ע"פ הנ"ל, שדוקא ההתחזקות בבטחון 
הצנור  הן  הם  בזה,  גלוי'  שמחה  לכדי  ועד  לעשות  ומפליא  בשר  כל  הרופא  בהשי"ת 
ושלימה,  קרובה  לרפואה  הטפול  של  גדולה  להצלחה  השי"ת  ברכת  לקבלת  והכלי 

ואחכה לבשו"ט בכל האמור בעגלא דידן.

בברכה לבריאות הנכונה ולבשו"ט.

(אגרות־קודש כרך כב עמ' יט)

"וזאת מוצא חסיד כאשר הוא מתפלל בביהמ"ד של רבו, 
שהרי כל חסיד בטל, פחות או יותר, לרבי. וחסיד כהן 
נושא כפיו בביהמ"ד של רבו, בהשוואה לנשיאות כפים 
בסתם בית המדרש, קרוב יותר לנ"כ בבית" המקדש
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לקחת מהשמחה
לכל השנה

ב"ה, כ"ה תשרי תש"ח
כבוד הוו"ח אי"א נו"נ מו"מ באמונה

מוהר"י שי' הכהן
שלום וברכה!

שליט"א  אדמו"ר  מו"ח  לכ"ק  לבוא  הרגלו  (כפי  סוכות  בזמן  כאן  שנתראה  שיערתי 
לימים אלו) ונאחל לעצמנו פתקא טבא לשנה טובה ומתוקה. לצערי, השנה הוא לא 

הגיע. תקותי שהכל כשורה בבריאות הגוף אצלו ובני ביתו יחיו.

ממעלות הכהנים ועבודתם, הקיימות גם לאחר חורבן בית המקדש, היא נשיאות כפים 
בשעת התפלה, שכן בתי כנסיות אכן נקראים מקדש מעט.

אחד הדברים שעלי' לרגל בבית המקדש היתה פועלת ביהודים כפי שחסידות מבארת 
היא, שהי' משתחוה, ולא רק בחיצוניות עם הגוף, אלא גם בנשמתו. דהיינו שהי' מבטל 
בו  הכנסת  שבית  מובן  במילא  לה'.  ומדות,  שכל  רצון,  שלו;  הנשמה  כוחות  כל  את 
מתבצעת ההשתחואה פנימית בצורה הטובה ביותר, הוא יותר מקדש מעט, קרוב יותר 

למעלת בית המקדש.

וזאת מוצא חסיד כאשר הוא מתפלל בביהמ"ד של רבו, שהרי כל חסיד בטל, פחות או 
יותר, לרבי. וחסיד כהן נושא כפיו בביהמ"ד של רבו, בהשוואה לנשיאות כפים בסתם 
בית המדרש, קרוב יותר לנ"כ בבית המקדש (שהיתה נעלית שלא בערך מנ"כ במדינה. 

ראה משנה סוטה לז, ע"ב).

 • • •

כידוע לו, כל שמחת תורה בבוקר, מוכרים לפי הסדר של כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, 
פסוקי אתה הראת בעד המרכז לעניני חינוך. השנה, כאשר לא הי' כאן, הייתי בתחילה 
מסופק, מה לעשות: א) האם לקנות עבורו פסוק, ב) אם כן, בעד איזה סכום, ובמיוחד 

שלא כתב על כך.

אבל אחרי כן כשלקחתי בחשבון ש: א) לפי לשון אדמו"ר הזקן (אגרת הקדש סימן 
הם  טוב  לא  זה  כל  ועם   .  . הפרנסה  נתדלדלה  אשר  העתים  צוק  ממני  נעלם  לא  טז) 
עושים . . אשר קפצו ידם הפתוחה מעודם עד היום הזה ליתן ביד מלאה ועין יפה. ב) 
הצדקה אינה רק הלואה להקב"ה . . וגמולו ישלם לו בכפלים בעולם הזה. ג) יש לחוש 

חותמו של מלך


