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מיוחדת של ספר  מהדורה  עבור  הרבי  לפנינו פתגם שכתב 
פתגמים  של  מתכונת  היה  זה  כיס  לוח  לצעירים.  יום'  'היום 
קצרים מאוד, קלים להבנה על ידי הנוער, כאשר הם מתורגמים 
גם לשפה האנגלית בעמוד המקביל, ויצא לאור בחודש חשוון 

בשנת תש"ג.
"דינסטָאג

שבוע העבר ָשַמחת בתורה. 
עתה – בזמן הלימודים – היכולה התורה לשמוח בך?"

היכולה התורה לשמוח בך?הכתב והמכתב 

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
י"א בתשרי ה'תשפ"ב – כ"ה בתשרי ה'תשפ"ב

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הלכות מאכלות י"א בתשריו'
אסורות פרק ה-ז.

הל' שמיטה ויובל.. בפרקים 
אלו. פרק ח.

מל"ת קעג. קעה. קעו. קעז. 
קעח.

מל"ת קעט. קפ. קפח.פרק ט.פרק ח-י.י"ב בתשריש"ק

מל"ת קפא. קפב. קפד. קפה. פרק י.פרק יא-יג.י"ג בתשריא'
קפג.

מל"ת קפז. קפו. קפט. קצ. פרק יא.פרק יד-טז.י"ד בתשריב'
קצא. קצב.

ט"ו בתשריג'
פרק יז. הלכות שחי־

טה.. בפרקים אלו. 
פרק א-ב.

מל"ת קצג. קנג. קצד. מ"ע פרק יב.
קמו.

מל"ת קא.פרק יג.פרק ג-ה.ט"ז בתשריד'

פרק ו-ח.י"ז בתשריה'
שאלו שלום וגו'. ספר עבודה 

והוא ספר שמיני.. הל' בית 
הבחירה.. בפרקים אלו. פרק 

א.

מ"ע קמז.

מל"ת שו.פרק ב.פרק ט-יא.י"ח בתשריו'

מ"ע קמח.פרק ג.פרק יב-יד.י"ט בתשריש"ק

כ' בתשריא'

נדבות פי וגו'. ספר 
הפלאה והוא ספר 
ששי.. הלכות שבו־

עות.. בפרקים אלו. 
פרק א-ג.

מל"ת סא.פרק ד.

מל"ת סב.פרק ה.פרק ד-ו.כ"א בתשריב'

מל"ת רמח.רמט.פרק ו.פרק ז-ט.כ"ב בתשריג'

מ"ע ז.פרק ז.פרק י-יב.כ"ג בתשריד'

הלכות נדרים.. בפר־כ"ד בתשריה'
מ"ע צד.פרק ח.קים אלו. פרק א-ג.

הל' כלי המקדש והעובדים פרק ד-ו.כ"ה בתשריו'
מ"ע צד.בו.. בפרקים אלו. פרק א.

כיס'  'לוח  צילום 

אותו ערך הרבי
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דברמלכות

4

אין לזוז מהמחיצות
של יראת-שמיים!

פיו של מעיין השילוח, ממנו היו שואבים לניסוך המים, היה זעיר, 
"מקלח מים בכאיסר", כאשר הרחיבוהו "נתמעטו מימיו" • חזקיהו המלך 

היה מוכן להסתכן במלחמה קשה ובלבד שלא לעזוב את "ירושלים" 
– קבלת-עול ויראת-שמיים • חינוך הילדים חייב להיעשות דווקא 

ב"ירושלים" מתוך קבלת-עול ויראת-שמיים • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא 
דורנו

א
"מן  הייתה   – המים  ניסוך  עבור  המים  שאיבת 
השילוח", "מעיין הוא סמוך לירושלים"1, ש"היה מקלח 
מים בכאיסר" (פי המעיין שהוא נובע שם רחב כאיסר)2, 

ובלשון הכתוב3: "מי השילוח ההולכים לאט".
ובהקדמה – שעניין זה ("מי השילוח ההולכים לאט") 
אשר,  חזקיהו,  של  מלכותו  על  כמשל  בכתוב  נאמר 
מלך  והרבים...  העצומים  הנהר  "מי  הם  זאת  לעומת 

אשור"4.
ובפרטיות יותר:

לבני  והציע  אשור)  בא סנחריב (מלך  בימי חזקיהו, 
"צאו  באמרו:  אליו,  ולבוא  מירושלים  לצאת  ישראל 

אלי... ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם"5.
– הוא לא אמר שייקחם אל ארץ טובה יותר מארצכם, 
כיוון שלא רצה לשקר, להיותו אדם ישר ("ַא ערלעכער 
מענטש"), ולכן אמר רק שייקחם "אל ארץ כארצכם"6.

1. סוכה מח, סוף ע"א (במשנה) ובפירוש רש"י.
2. ערכין י, ב ובפירוש רש"י.

3. ישעיה ח, ו.
4. שם, ז.

5. מלכים-ב יח, לא-לב. ישעיה לו, טז-יז.
הובא בפירוש רש"י  יא, י –  רש"י. ספרי עקב  ובפירוש  צד, א  6. ראה סנהדרין 

ישעיה שם.

תחת  האומות שהיו  וכל  בכיפה7,  מלך  סנחריב היה 
ממשלתו היה מעבירם מארץ לארץ, והיה מעניק להם 

חופש, כל מי שרצה היה יכול לעבוד את אלוקיו כו'.
להם  ישראל: הוא ייתן  וכך רצה גם לעשות עם בני 
לא  (שהרי  בית-המקדש  את  להם  ישאיר  הוא  חופש, 
בית-המקדש),  את  להחריב  שרצה  מקום  בשום  מצינו 
הם יכולים ליקח עמהם את כלי המקדש, ליקח עמהם 
דורש  רק  הוא  פיו;  על  ולהתנהג  ערוך"  ה"שולחן  את 

מהם שיצאו מירושלים.
לכך  להתנגד  מקום  היה  לא  שכל  על-פי  ולכאורה, 
לבני  היו  לא  לראש  לכל  שהרי,  למלחמה,  ולצאת 
בית  בזמן  זה  שהיה  (דאף  לכך  גופניים  כחות  ישראל 
ראשון, מכל-מקום, היו אז בני ישראל חלשים בכוחות 
כל-כך  גרוע  היה  לא  שלכאורה  זאת,  ועוד  גופניים), 
להיכנע לסנחריב, כיוון שהיה נותן להם חופש להתנהג 

כרצונם.
היו  סנהדרין,  של  רובו  שהיו  וסייעתו,  שבנא  ואכן, 

סבורים שצריכים להשלים עם סנחריב8.
ואף-על-פי-כן, לא הסכים חזקיהו בשום אופן לצאת 

מירושלים9.

7. ראה מגילה יא, סוף ע"א ואילך.
8. ראה סנהדרין כו, א – הובא בפירוש רש"י ישעיה ח, יא.

9. ראה מראי מקומות שבהערה קודמת.
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ב
העניין בזה:

על  "שנקרא  בתוספות10  איתא   – "ירושלים"  אודות 
שם אברהם שקראוהו11 הר ה' יראה, והעיר היה נקרא 
ונקרא  שלם,  מלך  צדק  ומלכי  כדכתיב12  שלם,  כבר 
ירושלים על שם יראה ועל שם שלם", והיינו, שעניינה 

של ירושלים הוא יראת-שמיים.
מושיבין  שיהו  ש"התקינו  בגמרא13  איתא  כן  וכמו 
מלמדי תינוקות בירושלים, מאי דרוש, כי14 מציון תצא 
קדושה  רואה  שהיה  "לפי  בתוספות15  ומבואר  תורה", 
בגופים  (נשמות  בעבודה  עוסקים  וכהנים  גדולה 
חיים  הגשמיים  חייהם  וגם  בבית-המקדש,  שנמצאים 
הם מן הקורבנות, "ה' הוא נחלתם"16), היה מכוון לבו 

יותר ליראת שמיים".
מחוץ  יצאו  ישראל  רצה שבני  סנחריב  כאשר  ולכן, 
שתי  חזקיהו  בפני  והעמיד  ירושלים,  של  למחיצות 
מה  כל  עמהם  ייטלו  ישראל  שבני  או  אפשרויות: 
 – מירושלים, או שהוא יחריב את הכל  ויצאו  שרוצים 
הנה אף-על-פי ששבנא וסייעתו ורוב חברי הסנהדרין 
היו סבורים שצריך להשלים עם סנחריב, ו"אחרי רבים 
להטות"17, מכל-מקום, לא הסכים חזקיהו לכך, באמרו, 
"ירושלים",  של  מהמחיצות  לזוז  ישראל  לבני  שאסור 

יראת-שמיים!
ביראת- לפגוע  שיכול  עניין  אודות  מדובר  כאשר 

שמיים – אזי נופלים כל החשבונות והטענות, וחזקיהו 
אומר שיהודי אינו זז מהמחיצות של יראת-שמיים.

כשם  הנה   – סנחריב  עם  להילחם  כוח  שאין  ואף 
שאברהם אבינו עקד על המזבח את יצחק, בנו יחידו, 
הכל  את  שהעמיד  היינו,  תחליף,  לו  שאין  ביודעו 
הקדוש-ברוך-הוא,  על  לחלוטין  בהסתמכו  בסכנה, 
כמו כן כאשר מדובר אודות המקום של יראת-שמיים, 

10. ד"ה הר – תענית טז, א (מבראשית-רבה פרשה נו, י).
זאת  ש"עשה  אלא  עוד  ולא  העקידה,  בניסיון  שעמד  בעת  כב, יד –  וירא   .11
כמבואר  כו'",  קונו  רצון  למלאות  וחפצו  שמחתו  להראות  נפלאה  בזריזות 

באגרת-הקודש (סימן כא) שזוהי עיקר המעלה בעניין העקידה. 
12. לך לך יד, יח.

13. בבא-בתרא כא, א. 
14. ישעיה ב, ג.

15. ד"ה כי מציון.
16. ראה רמב"ם סוף הלכות שמיטה ויובל.

17. משפטים כג, ב. וראה פירוש רש"י ישעיה ח, יב.

המקום של מסירות-נפש, שזהו עניין ירושלים, העמיד 
חזקיהו את הכל בסכנה, שלא לצאת ממקום זה.

ומה היה בפועל – "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' 
ויך במחנה אשור גו'"18:

הלשון   – התורה.  פנימיות  גילוי  היה  ההוא  בלילה 
שמצינו בעניין זה הוא: שירת המלאכים19. והרי שירת 
לקולך"20 מקשיבים  "חברים  עם  קשורה  המלאכים 
ושם  בגן-עדן,  ישראל  נשמות  של  התורה  ללימוד   –

הלימוד הוא – פנימיות התורה.
ובני  אשור,  מחנה  של  האיבוד  נעשה  זה  ועל-ידי 
זה  שעל-ידי  אלא  עוד  ולא  מסנחריב,  נפטרו  ישראל 
הקדוש-ברוך-הוא  "ביקש   – יותר  גדול  עילוי  נעשה 

לעשות חזקיהו משיח"21.

ג
כדברי  אלא,  היסטוריה,  ספר  אינה  שהתורה  וכיוון 
הנ"ל  הסיפור  הרי   – הוראה  מלשון  שתורה  הזהר22, 

מהווה לימוד והוראה גם בימינו אלו:
ילדים  לך  יש  לו:  ואומרים  ליהודי  באים  כאשר 
שאתה צריך לחנכם, והחינוך יכול להיות בשני אופנים: 
גלייך"),  מענשטן  ("מיט  אנשים  בין  להיות  לחנכם  א) 
פרנסתם  את  גם  תבטיח  ובכך  ארץ",  דרך  עם  "תורה 
בעתיד, ואז יהיה להם קל יותר לשמור שבת וכל דיני 
לומדים תורה  לישיבה שבה  אותם  למסור  ב)  התורה, 
ומי  עולם,  של  רובו  של  עניינים  ולא  ביראת-שמיים, 

יודע כיצד יסתדרו אחר-כך בעולם, 
הילדים  על  לשמור  שצריך  שכיון  לו,  ומסבירים 
להיותם דבר הכי יקר, וכפתגם הבעל-שם-טוב23 שכל 
יהודי יקר אצל הקדוש-ברוך-הוא כמו בן יחיד שנולד 
כיצד   – מזה  יותר  ועוד  זקנתם,  לעת  זקנים  להורים 
אפשר להסתכן ולשלוח "בן יחיד" לישיבה שמתנהלת 
לסמוך  קבצן'ניש")...  ("זייער  ביותר  קבצני  באופן 
וגם  וכו',  חלב  שיתנו כמה "סענט" עבור  על "נגידים" 
אחר-כך לא ידע הילד להסתדר ("ער וועט ניט קענען 

18. מלכים-ב יט, לה.
19. ראה סנהדרין צה, ב: "אזנים גילה להם ושמעו שירה מפי חיות ומתו".

20. שיר-השירים ח, יג.
21. סנהדרין צד, א.

22. ראה זוהר חלק ג נג, ב. קנב, א.
23. ראה כתר-שם-טוב (הוצאת תשנ"ט) בהוספות סימן קסז. וש"נ.

5

שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור
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זו  ומתפילה  הגשם",  ומוריד  הרוח  "משיב  השמש 
מתחילים לומר זאת בכל התפילות.

עד  המוסף  תפילת  עם  ימתין   – ביחיד  המתפלל 
הרוח  "משיב  לומר  שיוכל  כדי  הציבור,  שיתפללו 
הרוח  "משיב  הכרזת  ששמע  מי  הגשם".  ומוריד 
אם   – קודם שהתפלל תפילת שחרית  הגשם"  ומוריד 
שחרית  בתפילת  גם  אומר  אחר,  במניין  מתפלל  אינו 
"מוריד  ואמר  טעה  הגשם"136.  ומוריד  הרוח  "משיב 

הטל" – אינו חוזר.
בחזרת הש"ץ – תפילת גשם137. אין נושאים כפיים, 

אבל הש"ץ אומר 'או"א, ברכנו'138.
החל  ברכה  פרשת  היום139  לומדים  חת"ת:  שיעורי 
ופרשת  פירש"י,  עם  הסדרה  סיום  עד  מ'שלישי' 

בראשית עד 'שלישי' עם פירש"י.
בעת  נהג,  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  תזכורת: 
בראשית),  שבת  (או  שמחת-תורה  של  ההתוועדות 
במגבית  ואחת  אחד  כל  השתתפות  על-דבר  להזכיר 

'קרן השנה' (מניין ימי שנת תשפ"ב – שפ"ד).

יום-טוב מוצאי
ברכת  ישועתי"140.  א-ל  "הנה  מתחילים  הבדלה: 

הגפן, ברכת המבדיל.
לערוך  האריז"ל141)  מנהג  (על-פי  נוהגים  רבים 
אדמו"ר  כ"ק  זה.  בלילה  גם  הק'  בארצנו  הקפות 
נשיא דורנו היה מעודד את השמחה, ושולח מברקים 
נחלת-הר-חב"ד142 (כפר-חב"ד,  המרכזיים  למקומות 

136. ס' המנהגים שם, עמ' 69 (עיי"ש בהערה).
שבין  הפזמון  את  רק  בהם  עונה  שהקהל  אשכנזיים  בתי-כנסת  ישנם   .137
אנ"ש,  בין  אבל  חון..."),  "בצדקו  תמנע...",  אל  ("בעבורו  הפיוט  של  ה'בתים' 
כל  ואחריו  זה  בית  הקהל  אומרים  הראשון,  הבית  את  הש"ץ  אמירת  לאחר 
פעם את הבית הבא לפני הש"ץ (כמנהג האשכנזי בסליחות ובשאר פיוטים).

138. ראה פסקי תשובות סי' תרס"ט.
139. שערי הל' ומנהג ח"ה סי' פח. שלחן מנחם (ח"ג) או"ח סו"ס שכח, עיי"ש.
לחול  יו"ט  במוצאי  שגם  כתב  א,  ס"ק  משבצות  תצא,  סי'  בפרמ"ג   .140
בלקוטי  כמ"ש  כן  נוהג  שהעולם אינו  אלא  (כמנהגנו),  אלו  פסוקים  אומרים 
מהרי"ח (סדר הבדלה מוצ"ש ד"ה ועיין בפרמ"ג, בדפוס המקורי ח"ב פב,א). 
ולהעיר שאנ"ש נוהגים שגם היוצאים ידי-חובה אומרים פסוקים אלו בלחש 
 .5 בהערה  עיי"ש  רכד,  עמ'  מנהגים'   – מהרי"ל  ב'ספר  וכ"ה  המבדיל,  עם 

'רשימות היומן' עמ' שלב.
141. כף החיים סי' תרס"ט ס"ק ל משער הכוונת: "מה שנהגו להוציא הספרים 
מחוץ להיכל וגם להקיף עמהם בשחרית, ובמנחה ובערבית דמוצאי יום-טוב
מנהג אמיתי הוא... וראיתי למורי ז"ל נזהר מאד בדבר זה, להקיף אחר הספר-
תורה או לפניו או לאחריו, ולרקד ולשורר לפניו בכל יכולתו בליל מוצאי יום 
טוב אחר תפילת ערבית, והיה מקפיד לעשות אז שבע הקפות שלמות, זולת 

ההקפות שלימות של יום שמחת-תורה...", עיין שם עוד.
142.  ולהעיר מדעת הרמב"ם בהל' קידוש-החודש פ"ה הי"ב בעניין יום-טוב 
שני ביישובים החדשים בארה"ק, והתייחסות הרבי לזה בס' 'המלך במסיבו' 

ח"א עמ' רסב וח"ב עמ' רס, וש"נ.

וירושלים ת"ו) מדי שנה בשנה.
הלך  "ויעקב  מכריזים:  שמחת-תורה  במוצאי 

לדרכו"143.
ברכה פרשת   את  יסיים  לפני-כן,  הספיק  שלא  מי 

שניים מקרא ואחד תרגום עוד הלילה144.

יום רביעי
כ"ג בתשרי, אסרו-חג הסוכות

אין מתענים אפילו חתן ביום חופתו, ומרבים קצת 
באכילה ושתייה145.

הסכך  את  לשרוף  מנהג-בית-הרב,  החג:  שיירי 
לולב  לשרוף  מנהגם  כן  החג.  אחרי  ('במרחץ') 

והושענות ביום רגיל, ולא בשריפת החמץ146.
מאידך הייתה הוראה לגבי הדסים (שקיבלו במתנה 
הלולב  להבדלה,  כבשמים  בהם  להשתמש  מהרבי) 
לעשות   - ומהאתרוג  חמץ,  ביעור  בעת  לשרוף   -

מרקחת147.

יום שישי
כ"ה בתשרי

למנהג רבותינו נשיאינו, יש לקרוא ביום ה' בלילה 
בראשית,  מפרשת  שתיים  או  אחת  עלייה  שמו"ת 
מתחילתה  שוב  לקרוא  חצות  אחרי  ו'  ביום  ולמחרת 
עד גמירא עם ההפטרה, ובשבת לפני תפילת שחרית 

לקרוא שוב 'שביעי'. 
באמצע  להפסיק  שלא  לכתחילה)  (עכ"פ  נזהרים 

קריאת שמו"ת148.
אותו  "לקח  'שישי':  עליית  סיום  חת"ת:  שיעורי 
בקריאת  הבא)  (בלוח  כדלהלן    – (ה,כה)  אלוקים" 

התורה דשבת-קודש).

143. לקוטי שיחות חלק י' עמ' 192. וראה 'אוצר' עמ' שצג, וש"נ.
ס"ה)  רפה  סי'  אדה"ז  (שו"ע  שי"א  פרשה,  כבכל  ולא   - חצות.  לאחר   .144
התורה  כל  את  מסיימים  שבשמח"ת  כיוון  ג',  יום  עד  להשלימה  שניתן 
תורת-מנחם   - תמיד)  מועיל  ונכנס'  'דחק  כי  (אם  מחדש  אותה  ומתחילים 

תשמ"ז ח"א עמ' 350. וראה תורת-מנחם תשמ"ו ח"א עמ' 396.
בס'  שונות  דעות  וראה  סי"ז.  תכט  סי'  אדה"ז  משו"ע  כולל-חב"ד,  לוח   .145

הנשואין כהלכתם פ"ו הע' 81.
וב'אהלי  רסו.  עמ'  היומן'  'רשימות   ,23 עמ'  יד  חוברת  'רשימות'   .146
ליובאוויטש' עמ' 166 דייק, שעושים זאת סמוך לחג, והטעם ע"פ מש"כ בס' 
נעשית  במוצאי יו"ט, כדי להודיע שלא  הסוכה  את  לסתור  שיש  'סדר היום' 

אלא למצוותה. 
147. לקוטי שיחות חי"ט עמ' 569. 'התקשרות' גיליון סג עמ' 11. לגבי הלולב 
– מן-הסתם זהירים יותר לשמור מה שקיבלו מהרבי, ולכן ניתן להמתין עד 
בכל  ה"ז  וא"כ  ס"ו,  רצז  סי'  אדה"ז  בשו"ע  איתא  כן   – ההדסים  לגבי  פסח. 

ההדסים דמצווה.
148. שו"ע אדה"ז סי' רפה ס"ו. 'התקשרות' גיליונות: תסז, תפט, תקכג.
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גם  לו  קשה  זה יהיה  ומצד  בעולם,  זיך")  קער-טָאן  ַא 
ברוחניות,

אי לזאת – אומרים לו – מוטב לילך מחוץ לירושלים 
עם סנחריב, שמבטיח להעניק לך חופש; הוא לא יפגע 
וללמוד  השולחן-ערוך  את  עמך  ליקח  יכול  הנך  בך, 
עשרים- ושאר  ערבית,  אחד  ופרק  שחרית  אחד  פרק 

כמו  כרצונך,  להתנהג  אתה  יכול  היום  שעות  ושלוש 
תלמידי  וישנם  חס-ושלום,  אינו-יהודי  כמו  או  יהודי 
חכמים רבים – רובו של סנהדרין – שאומרים שההנהגה 
צריכה להיות באופן של "תורה עם דרך ארץ", ואם כן, 

למה לך להתעקש ולהחריב את הכל?!... 
ועל זה ישנה הוראה מימי חזקיהו:

לא   – אשור  מלך  של  והרבים"  העצומים  הנהר  "מי 
זהו העניין! אין מה להתפעל מזה! ו"לא תאמרון קשר 
אינו  מישהו  אם  קשר"24;  הזה  העם  יאמר  אשר  לכל 
תובע להוסיף עניין ביראת-שמיים, אלא הוא תובע את 
ההיפך, ואין זה אלא שמחפש טעמים בקדושה – צריך 

לידע שזהו שקר!
ותמורת זה צריך להיות "מי השילוח" דווקא; להיות 
קדשים,  וקדשי  ירושלים  של  המחיצות  עם  קשורים 
מזה,  ויתירה  שלנו,  הילדים  נציל את  ודווקא בדרך זו 
לבניין  שנזכה   – יותר  גדול  עילוי  יהיה  זה  שעל-ידי 
בית-המקדש השלישי, שכבר עומד בנוי25, אלא שצריך 

להתגלות באופן שיהיה נראה בעיני בשר.

ד
והנה, בנוגע למעין השילוח שהיה מקלח מים בכאיסר 
– איתא בגמרא26 ש"ציווה המלך (אגריפס) והרחיבוהו 
והיה  ומיעטוהו  וחזרו  ונתמעטו,  מימיו,  שיתרבו  כדי 

מקלח מים".
והעניין בזה ברוחניות:

נפש,  ומסירת  עול  הקבלת  עניין  הוא   – השילוח  מי 
למעלה מהשגה, שזהו ששיעורו "כאיסר", "איסר כנגד 

לבו"27, שהוא עניין נקודת היהדות.
קבלת- בעניין  שהצורך  לחשוב  יכולים  ולכאורה 

24. ישעיה ח, יב. וראה הנסמן בהערה 8. 
25. פירוש רש"י ותוספות – סוכה מא, סוף ע"א. ועוד.

26. שבת לא, סע"א ובפירוש רש"י.
27. ברכות כח, סוף ע"ב.

להיות  שצריכה  העבודה,  בתחילת  דווקא  הוא  העול 
היהדות.  קבלת עול, נקודת  לא מצד השגה אלא מצד 
אבל לאחרי שחלק משנותיו חי באופן של קבלת עול, 
וכבר עברו עליו רוב שנותיו בלא חטא – אזי יכול כבר 
אופן  אצלו  נשתרש  שכבר  כיוון  השגתו,  כפי  להתנהג 
ההנהגה הרצוי. בצעירותו למד בישיבה תורה ויראת-
קצת, יכול להתחיל  כשהתבגר  בלבד, ועכשיו,  שמיים 

כבר בסדר ההנהגה של "תורה ודרך ארץ".
זו הייתה טעותו של אגריפס:

אגריפס – מלך כשר היה28, ובימיו הקריבו כל ישראל 
של  ומצב  במעמד  היו  ישראל  שכל  היינו,  פסחיהם29, 
לצד  דילוג לגמרי – "אינגַאנצן איבער-געשּפרונגען" – 
בחשבו,  והרחיבוהו",  המלך  "ציווה  ולכן  הקדושה. 
שעכשיו, לא נוגע כל-כך עניין הקבלת עול ("כאיסר"), 

אלא יכול להיות עניין ההשגה, הרחבה.
במים,  מיעוט  שנעשה  "נתמעטו",   – מזה  וכתוצאה 
צריכה  ("כאיסר")  קבלת-העול  שעבודת  לפי  והיינו, 
מספיקה  אינה  אתמול  של  קבלת-העול  תמיד.  להיות 
בשביל היום, כיוון ש"כל יומא ויומא עביד עבידתיה"30, 

וכאשר חסר היום בקבלת-עול, אזי כו'31.
[...] וזהו שמצינו גבי יוחנן כהן גדול ששימש שמונים 

שנה בכהונה גדולה ונעשה צדוקי32:
ישראל  בני  שהרי  ביותר,  מקודש  הוא   – גדול  כהן 
בכלל הם "גוי קדוש"33, עם סגולה, וביניהם גופא נבחר 
שבט לוי, ובשבט לוי גופא ישנם כהנים, ובכהנים גופא 

– עד לסגן כהן גדול וכהן גדול.
ויוחנן – לא זו בלבד שהיה כהן גדול, אלא עוד זאת, 
רוב  רק  לא   – גדולה  בכהונה  שנה  שמונים  ששימש 
שמונים  בגבורות  "ואם  שנה,  שמונים  אלא  שנותיו, 
צדיק  שהוא  עליו  מעיד  תעלומות  יודע  והיה  שנה"34, 
גמור, שהרי אילו הייתה אצלו מחשבה בלתי-רצויה כו', 

לא היה נשאר בחיים לאחרי עבודת יום-הכיפורים35.
התנועה  את  לרגע  עזב  כאשר  ואף-על-פי-כן, 

28. פירוש רשב"ם ד"ה אגריפס – פסחים קז, ב.
29. ראה פסחים סד, ב.

30. זוהר חלק א רה, סוף ע"א. ח"ג צד, ריש ע"ב. 
31. חסר איזה תיבות (הערת המו"ל).

32. ברכות כט, א. וש"נ.
33. יתרו יט, ו.

34. תהלים צ, י.
35. ראה פירוש המשניות לרמב"ם יומא ריש פרק ה.
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סיכום
שואבים ממעיין  את המים ל'ניסוך המים' היו 

השילוח. 

ירושלים,  על  סנחריב  צר  המלך  חזקיה  בימי 
ולגלות  להיכנע  העיר  ליושבי  הציע  הוא 
למקום אחר, אך חזקיהו סירב. במקרא נמשל 
"ההולכים  השילוח  מעיין  למי  המלך  חזקיהו 

לאט" ואילו סנחריב ל"מי הנהר העצומים".

אילו  המצוות,  לקיום  התנגד  לא  סנחריב 
תורה  ללמוד  יכולים  היו  להצעתו  נענים  היו 
דרש  סנחריב  החדש.  במקומם  מצות  ולקיים 
שיעזבו את "ירושלים" – "יראה שלם", יראת-

שמיים וקבלת-עול.

סנחריב,  הצעת  את  לקבל  שרצו  חכמים  היו 
יראת- שעל  משום  סירב,  המלך  חזקיהו  אך 

שמיים וקבלת-עול אסור לוותר כלל. 

מכך נלמדת הוראה:

הילדים  את  לחנך  צורך  שאין  הטוענים  יש 
ענייני  המלמד  מוסד   – ב"ירושלים"  דווקא 

לצאת  מוטב  לטענתם,  בלבד.  יראת-שמיים 
העולם- מחוכמות  גם  ללמוד  מ"ירושלים", 

להתפרנס  הילד  יוכל  שבעתיד  בכדי  הזה 
בכבוד ולקיים מצוות בשלווה. 

של  בדרכו  ללכת  יש  מדבריהם,  להתפעל  אין 
חינוך  ב"ירושלים" –  ולהישאר  חזקיהו המלך 

על טהרת הקודש. 

בגודל  זעיר,  היה  השילוח  מעיין  של  פיו 
קבלת-עול  על  הרומז  דבר  בלבד,  "איסר" 

ומסירות נפש.

במצב  ישראל  בני  היו  המלך  אגריפס  בימי 
מעיין  פי  את  הרחיבו  רוחני נעלה. בתקופה זו 

השילוח, אך הדבר גרם להתמעטות המים.

ההוראה בעבודת האדם: 

כאשר  גם  תמיד.  קבלת-העול נדרשת  תנועת 
אין  ה',  בעבודת  נעלה  ומצב  במעמד  מצויים 

לוותר על קבלת-העול ומסירות הנפש.

עולמו  כל  את  ואיבד  צדוקי,  נעשה   – עול  קבלת  של 
שהתייגע עליו במשך כל ימי חייו.

קבלת  של  בתנועה  עומדים  כאשר  גיסא,  ולאידך 
היינו,  העניינים,  שאר  בכל  גם  מועיל  זה  הרי   – עול 
ממלא  בזה,  וכיוצא  במשרד  משרתו,  על  בהיותו  שגם 
זה להיות דירה לו יתברך,  מקום  את שליחותו לעשות 

גם  להצלחה  זוכה  ובמילא  ברוחניות,  ההצלחה  שזוהי 
בגשמיות.

(משיחת אור ליום שני של חול-המועד סוכות ה'תשט"ו. תורת-מנחם 
חלק יג עמ' 30 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)
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ולאחר מכן "אב הרחמים". כן עושים שלוש פעמים54.
לאחר-מכן, פותחים את ארון-הקודש, מוציאים את 
ספרי-התורה ומקיפים את הבימה ז' חצאי הקפה  כל 
וחצי. אבל  (בהמשך אחד), בסך-הכול שלוש הקפות 
כאן  "עד  הכרזת  ההקפות, ללא  סדר  כל  את  אומרים 
לארון- ספרי-התורה  כל  את  ומחזירים  הקפה...". 

הקודש (ללא כל אמירה) וסוגרים אותו120.
מידות  י"ג  הארון).  פתיחת  (של  הראת"  "אתה 
ו"ריבונו-של-עולם", יהיו לרצון, ואני תפילתי, "בריך 
שמיה", וכל סדר הוצאת ספר-תורה. מוציאים שלושה 
ספרי-תורה, בראשון קוראים121 בפרשת וזאת הברכה, 
הציבור  שכל  עד  חוזרים כמה פעמים  צורך,  יש  ואם 
יעלה לתורה. בסיום עולה אחד עם כל הנערים ומברך 

איתם ברכת התורה122.
בשמחת-תורה כמה  בבית-הכנסת של הרבי עולים 
קרואים יחדיו ומברכים כולם כאחד. לכוהן – כוהנים, 
ללוי – לוויים, ולשאר העליות – ישראלים [גם הילדים 
רגילות  בעליות  למנהגנו:  אבותיהם]123.  עם  עולים 
כאחד,  כולם  מברכים  ביחד,  קרואים  כמה  כשעולים 
העולה  שהגדול  מנהגנו  הנערים'  'כל  בעליית  אבל 

עמהם מברך ומוציא את כולם124.
שאר  ועל  הנערים  על  טלית  לפרוש  מנהגנו  אין 

העומדים אצל הבימה ולומר "המלאך הגואל"125.
גם  להיות  יכולים  בראשית'  ו'חתן  'חתן-תורה' 

כוהנים או לוויים.
"מעונה  וקוראים  תורה',  ל'חתן  "מרשות"  אומרים 
נוהגים  ואין  ישראל",  כל  "לעיני  עד  קדם"  אלוקי 
לפרוש טלית על ראש העולה ל'חתן תורה'126. לאחר 
חזק  "חזק  הקהל  כל  אומר  הפרשה  קריאת  גמר 
הברכה  לפני  כן  אומר  בעצמו  העולה  וגם  ונתחזק", 

האחרונה127.
מניחים את ספר-התורה השני על הבימה ליד ספר-

120. לוח כולל-חב"ד. 'אוצר' עמ' שעח.
121. הקריאה - בנעימת הטעמים הרגילה, ולא בנעימת הימים-הנוראים (שם 

עמ' שעט).
122. לוח כולל-חב"ד.

בהלכה  והדעות  במציאות  בהנהגה,  נוספים  פרטים  וראה  שם.  'אוצר'   .123
בזה, שם וב'אהלי ליובאוויטש' עמ' 157, ובקובץ 'אהלי שם' גיליון ח' עמ' קנה.
בשערי- (כ"מ  וישראלים  לוי  כהן,  ישנם)  (אם  מחזור  בכל  לתורה  מעלים 

אפרים ש"ח סנ"ו, וע' בשו"ע סי' קלה ס"י ונו"כ).
124. משיחת יום שמח"ת תשי"ט ס"ח (תורת-מנחם חלק כד עמ' 146).

125. 'אוצר' עמ' שפ.
126. שם עמ' שפד.

127. ראה אגרות-קודש ח"ד עמ' יד.

הראשון  הראשון, ולא יסירו את ספר-התורה  התורה 
עד שיניחו על הבימה את ספר-התורה השני. מגביהים 
וגוללים את ספר-התורה הראשון, ואין מהפכים אותו 
ואין משנים במאומה מסדר ההגבהה  ופניו אל העם, 

של כל השנה128.
יחיד  בלשון  בראשית'  ל'חתן  "מרשות"  אומרים 
ככתוב בסידור. קוראים לו מ"בראשית ברא" עד "אשר 
על  טלית  לפרוש  נוהגים  ואין  אלוקים לעשות",  ברא 
רם  בקול  עונה  הקהל  בראשית'.  ל'חתן  העולה  ראש 
השישי"  ל"יום  וכשמגיע הקורא  ערב",  בפסוקי "ויהי 
אלוקים  ברא  אשר  ערב...  "ויהי  כולם129  אומרים 
חוזר  והש"ץ  גמירא130,  עד  אחד  בהמשך  לעשות", 

אחריהם131.
השני,  אצל  השלישי  ספר-התורה  את  מניחים 
במוסף  השלישי  בספר  מפטיר  חצי-קדיש.  ואומרים 
היום בפרשת פינחס. הפטרה: "ויהי אחרי מות משה... 

רק חזק ואמץ" (יהושע א).
"שישו  הפיוטים:  את  אומרים  קריאת התורה  אחרי 
"אשריכם  ואשמח"132,  "אגיל  "התקבצו",  ושמחו", 

ישראל", כנדפס בסידור (אחר סדר הקפות)133.
שמחת- בניגון  נוסף  ריקוד  רוקדים  היו  אחר-כך 

תורה, בהתלהבות גדולה134.
מבית-הכנסת.  יוצא   – ואם  אב  לו  שיש  מי  יזכור: 
בבית-הכנסת,  נשארים  (רח"ל)  שנתם  בתוך  אבלים 
אומרים  נשמות  בהזכרת  "יזכור".  אומרים  אין  אבל 

"בן/בת פלונית".
אומרים "אב הרחמים". גם מי שאינו מזכיר נשמות 

יכול לומר "אב הרחמים"135.
הגשם: קודם תפילת לחש של מוסף מכריז  הזכרת 

128. 'אוצר' עמ' שפא.
את  והן  ערב'  'ויהי  את  הן  אמר  בראשית',  ל'חתן  תמיד  שעלה  הרבי,   .129

'ויכולו' (עכ"פ התחיל לאומרם) עם הציבור (ולא עם הבעל-קורא).
130. 'אוצר' עמ' שפד-שפה.

השישי ויכולו  הוי"ה: "יום  שם  היא ראשי-תיבות  'ויכולו'  שתחילת  כיוון   .131
השמים", אין מפסיקין בו.

132. וצ"ל: "בו (בוא"ו ולא באל"ף) יבוא צמח", 'אוצר' עמ' שפו.
133. כ"ה בלוח כולל-חב"ד, ומקורו ממש"כ בסידור שאומרים זאת אחר ("כל 
'אחר' – סמוך", רש"י בראשית טו,א) קרה"ת. והטעם לכאורה כיוון שקרה"ת 
היא שלימות השמחה שעליה מדובר בפיוטים אלו, ורק אח"כ אומרים שאר 
בארה"ק  הרווח  כמנהג  ודלא  בפ"ע.  עניינים  שהן  בכללן,  ו'יזכור'  האמירות 
כל העניינים, אחרי 'יזכור' ולפני  בעתו' לומר זאת בסיום  שהובא בלוח 'דבר 
מתאונן  שהיה  באה"ק,  פולין  מחסידי  ותיק  ש"ץ  שמעתי  (ואגב,  'יהללו'. 
שוב  הקפות וקרה"ת ל'יזכור', מ'יזכור'  משמחת  ביותר המעבר  עליו  שקשה 

ל'שישו ושמחו', ושוב – לתפילת 'טל', בקיטל ובנגינה מעין 'נעילה').
134. קובץ ליובאוויטש, גיליון 13 (תשט"ז) עמ' 64.

135. רצוי לקרוא לכל היוצאים מביהכ"נ ל'יזכור' לחזור פנימה לפני אמירה זו.
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להוסיף  דורנו  נשיא  כ"ק  מורה  היה  מכן101  לאחר 
פסוקים שונים לפי צורך השעה והעניין, כגון (פסוק 
זרעך...  "והיה  השנים102):  במשך  קבע  דרך  שנעשה 
את  "הושיעה  כח,יד);  (בראשית  ובזרעך"  ופרצת... 
עמך..." (תהילים כח,ט); ולפעמים: "הנני מביא אותם 

מארץ צפון..." (ירמיה לא,ז)103. 
אמירת 'אתה הראת', 'אב הרחמים' והפסוקים הנ"ל 
– שלוש פעמים, ורק לאחר 'אב הרחמים' [וההוספות] 

פותחים את ארון-הקודש.
את  ומקיפים  ספרי-התורה104,  כל  את  מוציאים 
הבימה כנהוג. הש"ץ מכריז לאחר כל הקפה (כהלשון 
ב'",  הקפה  כאן  "עד  א'",  הקפה  כאן  "עד  בסידור): 
וכו'. לאחר כל הקפה, מחזירים את כל ספרי-התורה 

לארון-הקודש105.
את  להסיר  המקפידים  הנהגת  את  שלל   הרבי 
בחששם  הריקודים,  לקראת  מספרי-התורה  הכתרים 

שמא יפלו106.
מהורש"ב,  כ"ק אדמו"ר  בפסקה "עוזר דלים" אמר 
לתיבת  "עוזר"  תיבת  בין  קצת  להפסיק  שצריך 

"דלים"107.
לבד,  להקפות  הולכים  (רח"ל) אין  האבלות  בשנת 

אלא בליווי108.
ניגונים  הם  ההקפות  בשעת  המושרים  הניגונים 
רשעים  קרני  "וכל  ומהם:  ודור.  מדור  קבועים 
'ניגון  המכונה  הניגון  הך"110;  הסלע  "על  אגדע"109; 
והרבי  ריקוד112;  ניגון  לוי-יצחק'111;  ר'  של  ההקפות 

היה מוסיף עליהם עוד ניגונים113.

101. כן מפורש בסה"ש תש"נ ח"א עמ' 615.
102. בסה"ש שם שזהו: "מנהג חב"ד".

103. 'אוצר' עמ' שנד-שנו.
נהגו  מה  סמך  על  שצע"ג  קיח,  סי'  יו"ד  ומנהג'  הלכה  מ'שערי  להעיר   .104

בכמה בתי-כנסת להשאיר ס"ת שא"א לתקנם 'בשביל הקפות', עיי"ש.
105. לוח כולל-חב"ד.

רנו,ב) שעיקר העניין ד'כתר תורה'  בזוהר (ח"ג  המפורש  על-פי  106. ובפרט 
השנה -  על כל  זה  נמשך עניין  שייך בשמחת-תורה דווקא, ומשמחת-תורה 

תורת-מנחם תשמ"ג ח"א עמ' 308.
107. סה"ש תש"ד עמ' 31, ושם נתבאר.

מנחם-  - שנח. 'תורת-מנחם  עמ'  'אוצר'  וראה  עמ' 78.  108. ספר-המנהגים 
ציון' ח"א עמ' 227.

109. ספר-הניגונים ח"ג ניגון קסא.
110. שם, ניגון קסג.

111. שם ח"א ניגון קסה.
ע"ה,  לוי-יצחק  ר'  וכו'  הרה"ח  אמר  זה  ניגון  על   – קפה  ניגון  ח"ב  שם   .112
היה מנגנו  ההקפות אצל אדמו"ר הזקן. הרבי  בשעת  בידו שהושר  שמקובל 

פעמים רבות בשעת חדוותא – 'אוצר' עמ' שנח.
113. כ"ז מ'אוצר' שם.

הסבא  של  קאזאק'  'האפ  ניגון  את  לנגן  נוהגים 
משפולי114.

שמחת- בליל  התורה  קריאת  לקרוא  מנהגנו  אין 
תורה9.

לארון- ספרי-התורה  את  (מחזירים  ההקפות  אחר 
הקודש ללא כל אמירות115): 'עלינו', קדיש יתום, 'אל 

תירא', 'אך צדיקים'.
ושמחת- בשמיני-עצרת  בבית116.  טוב  יום  סעודת 

תורה אין טובלים פרוסת 'המוציא' בדבש9.
היין,  על  סעודה  כל  לקבוע  "צריך  יום-טוב  ב(כל) 
דהיינו שישתה יין באמצע סעודתו אם ידו משגת"117.
בקריאת- ישראל'  'שמע  שבאמירת  לכול,  "ידוע 
שמע על מיטתו בשמחת-תורה, צריך לקבל על עצמו 
במסירת-נפש  תורה  להרבצת  ונתינה  המסירה  את 
בגופו, רוחו ונשמתו, וזו צריכה להיות כל מהותו"118.

שחרית
מוסף  כבתפילת  כפיים  נשיאת   - (בלבד)  בשחרית 

של כל יום-טוב9.
לאחר חזרת הש"ץ – הלל שלם, קדיש תתקבל. שיר 
של יום, הושיענו (אין אומרים 'לדוד ה' אורי'), קדיש 

יתום.
קידוש: "אתקינו" דיו"ט, "אלה מועדי", "בורא פרי 
אוכלים  או  לסעודה  ידיים  נוטלים  ואחר-כך  הגפן". 

כזית 'מזונות'. התוועדות119.
סדר הקפות: כדאתמול, "אתה הראת" פסוק בפסוק 

וראה   ,116 עמ'  תש"ד  סה"ש   – מט  עמ'  כד)  (ניגון  ח"א  הניגונים  ספר   .114
סה"ש תורת שלום עמ' 236.

115. 'אוצר' עמ' שנט, ע"פ הגהת הרבי ללוח כולל-חב"ד.
116. בסוף התוועדות יום ב דחגה"ס תשכ"ז (תורת-מנחם חלק מח עמ' 101. 
ב'פורס  קידוש  י"ח  יצאו  שכבר  ש"אף  להכריז  הרבי  ציווה   (15 עמ'  ועיי"ש 
י"ח  להוציא  כדי  בבית,  עוה"פ  לקדש  אחד  כל  יכול  אעפ"כ   – ומקדש'  מפה 
שלכתחילה  רעג ס"ו  בסי'  דלא כפס"ד אדה"ז  הוא  הבית". ולכאורה  בני  את 
ח סי"א וקפ"ו ס"ד אף לא  בעצמם (ובסי'  לקדש  לא יקדש להם אם יודעים 
ואכ"מ)  ב,  ס"ק  ערב  סי'  קונט"א  ראה   – מאידך  לכתחילה.  רק  שזה  הזכיר 
מנהג העולם להקל בזה. ראה תהילה לדוד סי' ח ס"ק ג  על-פי  והוא כנראה 
והנסמן בפסקי תשובות סי' רעג ובשמירת שבת כהלכתה ח"ב פנ"א הע' יג.

117. שו"ע אדה"ז סי' תקכ"ט ס"ד (וכיוון שכתב "אם ידו משגת", אולי אין חיוב 
זה למי שקשה לו גם מבחינת בריאות עד"מ, משא"כ בשמחה דלהלן). זאת 
ביום,  פ"א  כן  עשה  אם  ס"ז. אבל לכאורה  דלהלן  ביין  השמחה  חובת  מלבד 
יצא גם ידי 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.
118. סה"ש תש"ד עמ' 39 [במהדורה המתורגמת ללה"ק: עמ' לו].

119. ואף שלכאורה יש בעיה בהתוועדות לפני מוסף עפ"י מ"ש בשו"ע אדה"ז 
סי' רפו ס"ד, אולי י"ל עפ"י דברי הרבי בספר השיחות תש"א עמ' 120 הערה 

10, עיי"ש.
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לגלות את ניצוץ משיח
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. 
אשר "גילה סודו אל עבדיו הנביאים", ובלשון אדמו"ר הזקן: "התגלות אלוקות על-ידי צדיקים ואותות ומופתים 

כו'", ובנידון דידן: כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, שראו אצלו ענייני מופתים בגלוי.
[ולהוסיף, שבין המתוועדים כאן ישנם כאלו שאירעו אצלם ענייני "מופתים" בפועל ממש! . . וגם אם במשך 
הזמן הספיקו לשכוח זאת – אין זה משנה את המציאות, ולא עוד, אלא שהדבר חקוק גם במוח 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.
ובכללות – להיות "נרות להאיר", על-ידי הפצת התורה והיהדות, כולל ובמיוחד – הפצת המעיינות חוצה, 

בכל מקום ומקום...
ונתינת כוח מיוחדת בכל עניינים אלו – בעמדנו בשמחת-תורה, שכן, שמחה פורצת גדר, ובנידון דידן פריצת 
כל הגדרים המונעים ומעכבים את גילוי הניצוץ קטן דמשיח שבכל אחד ואחד; פריצת הגדרים 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)

משיחוגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

דאגת הרבי לרפואת 
כלל ישראל ואהבת 

החסידים לרבי
לאחרונה הופיע 'אג רות-קודש' כרך לג בו נסקר (ב"מבוא") האירוע 

הלבבי שהתרחש בשמיני-עצרת תשל"ח. ברשימה שלפנינו כמה תוספות 
כמו גם דוגמאות לאהבת החסידים לרבי שבאה לידי ביטוי בשנת 

תשל"ח ובחודש תשרי שלאחריו (תשל"ט)

בתור  שנאמרה  שיחה  של  בסיומה  הרבי  איחל  כך 
חג-השבועות  אסרו  של  תורה"  ב"כינוס  השתתפות 

תשל"ח:
כל  את  יברך  לעשות..  ומפליא  בשר  כל  והרופא 
בגשמיות  בריאים  שיהיו  ישראל  מבני  אחד-ואחת 
גם  וברוחניות  בגשמיות  ובריאים  ברוחניות,  ובריאים 

יחד.
באותה הזדמנות ניצל הרבי את נושא הבריאות שלו 
לעניין של תורה (והסרת מכשול), בעניין איסור קביעת 
טיפול רפואי ג' ימים קודם השבת ('לקוטי שיחות' כרך 
טז עמ' 521). וראה 'התקשרות' גיליון א'שלט במדור 

'סוגיות בתורת רבנו' בו הובא נושא זה בהרחבה.
עלה על  'יחידות' שוב  שונות של  בשתי הזדמנויות 

הפרק נושא הבריאות:
תפילת  אחר   – תשל"ח  טבת  ט"ז  שמות,  פ'  ב'  ביום 
מאיר  חיים  ר'  הגה"צ  של  'יחידות'  התקיימה  המנחה 
עדן  (ב'גן  הרבי  אצל  נארול  אב"ד  שפירא  יחיאל 

התחתון').
להלן קטע מן הדברים ('בצל החכמה' עמ' 58):

ר'  הקדוש  בשם  אומרים  שליט"א:  מנארול  הגה"צ 
יהודים  שכאשר  פעם,  שהתבטא  זצ"ל  מרוז'ין  ישראל 
מרגישים חלישות בבחינת יד – חש הוא בחולשת ידיו. 
כאשר הם ישנים בבחינת רגל – חש הוא בשינת רגליו. 

ואם יהודים מרגישים חולשה כללית – חש כאבים בכל 
גופו. – האדמו"ר מליובאוויטש צריך להיות בריא – ואז 

תושפע בריאות לכל היהודים.
אצל  להיות  צריכה  שליט"א: ההתחלה  אדמו"ר  כ"ק 

היהודים שיהיו בריאים.
ראשי  שהם  כאלה  יהודים  שליט"א:  מנארול  הגה"צ 
שאר  לכל  בריאות  להשפיע  בכחם  הדור,  ומנהיגי 

היהודים. 
בונים אלתר (בעל  ושוב בביקור האדמו"ר רבי שמחה
('בצל  תשל"ח  אלול  ט'  ב'  ביום  מגור  שמחה")  "לב 

החכמה' עמ' 60)
בלחיצת  חדרו  בפתח  פניו  את  קיבל  אדמו"ר  כ"ק 

ידיים.
השיב:  אדמו"ר  כ"ק  בשלומו.  שאל  מגור  האדמו"ר 

ברוך השם.
בהמשך שאל אותו כ"ק אדמו"ר: איך מרגישים אתם 

בבריאות?
צריכים  חסידים  בסדר,  נישקאשע  מגור:  האדמו"ר 

להיות בריאים.
כ"ק אדמו"ר: הא בהא תליא.

רבות  מצינו  אודותיה  הרבי  את  החסידים  אהבת 
התגלתה  מוהריי"צ  אדמו"ר  קדושת  כב'  בדברי 

9

יום שמזכירים בו נשמות87.
יום-טוב'  של  נר  'להדליק  ברכת  נרות:  הדלקת 

ו'שהחיינו'.
פרוכת  לפרוש  שנוהגים  נאמר,  כולל-חב"ד  בלוח 
ביום  [רק]  הספר-תורה  על  לבן  ומעיל  לבנה 
בבית-מדרשו של הרבי  שמברכים 'גשם' או 'טל', אך 
הייתה הפרוכת הלבנה פרושה מראש-השנה ועד אחר 

שמחת-תורה88.

יום שלישי
כ"ב בתשרי,

שמיני-עצרת ושמחת-תורה89
היא")  "תורה  (אשר  ישראל  מנהג  בשמחת-תורה, 
לשמוח בשמחה זו יותר משמחת בית-השואבה, ויותר 

משמחת יום-טוב סתם90.
כ"ק  אביו  בשם  נ"ע  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  הזהיר 

אדמו"ר מהורש"ב נ"ע:
"את הארבעים ושמונה השעות [בחו"ל; בארה"ק - 
עשרים וארבע שעות] של שמיני-עצרת ושמחת-תורה 
צריכים לייקר במאוד. בכל רגע אפשר לשאוב אוצרות 
בדליים ובחביות, בגשמיות וברוחניות, וכל זה על-ידי 

הריקודים"91.

שנשלל  המנהג  עיי"ש.  רכד,  עמ'  'אוצר'  שכא,  עמ'  ח"א  במסיבו  המלך   .87
היה, במקורו, להדליק לפני אמירת 'יזכור' ביום-טוב, ואם חל בשבת - בערב 
שם.  'אוצר'   - החג]  כניסת  לפני  תמיד  להדליקו  העולם  נוהגין  [וכיום  שבת 

אבל בערב יום-הכיפורים (שאומרים בו 'יזכור'), מדליקים נר נשמה.
בספר  בעניין.  הרבי  של  הוראה  הייתה  אם  לברר  ויש  שסג,  עמ'  'אוצר'   .88
'אות בספר תורה' (כפ"ר חב"ד, תשס"ט) עמ' 292 מענה הרבי בקשר למעיל 

ספר-התורה: "הן על הלבנה הן על דתכלת". 
(ללא  בסוכה  ואוכלים  מקדשים  שמיני עצרת.   – שלישי  יום  חו"ל:  לבני   .89
חוץ לסוכה).  משתיית מים  אף  וביום (ונזהרים  בסוכה') בלילה  ברכת 'לישב 
ב'  מוציאים  הקפות.  אין   – בשחרית  והקפות.  קידוש    – מעריב  לאחר 
'ביום  למפטיר:  ובשני  ח"ק,  תעשר',  'עשר  ראה:  בפ'  קוראים  בראשון  ס"ת, 
במוסף -  הזכרת נשמות.  עמו".  ולישראל  הפטרה: "ויהי ככלות...  השמע"צ'. 
כל  שמו"ת  קוראים  הקריאה,  יום  ערב  אחה"צ,  כפים.  נשיאת  גשם,  תפילת 
פרשת ברכה עם ההפטרה דש"ת (שערי הל' ומנהג ח"ה סי' פה, והיום יום ד' 

טבת). לפנות ערב  נפרדים מהסוכה (באכילה או שתייה כלשהי).
יום רביעי – שמחת-תורה. ערבית  של יו"ט, קדיש תתקבל (משניות וקדיש 
יו"ט.  של  קידוש  ושהחיינו.  יו"ט  של  נר  להדליק  הנרות:  בהדלקת  דרבנן). 
קדיש  שלם,  הלל  הש"ץ,  בחזרת  כפים  נשיאת  שחרית:  כדאתמול.  הקפות 

תתקבל, קידוש והקפות כמפורט בפנים בשמע"צ.
בראשית  פרשת  ולומדים  ברכה,  פרשת  את  היום  מסיימים  חת"ת  בשיעורי 
ומנהג ח"ה סי' פח. שלחן מנחם  הלכה  שערי  (ראה  רביעי כבפנים  עד סיום 

או"ח ח"ג סו"ס שכח). ואומרים באסרו חג, פ' בראשית חמישי (שם).
90. ספר-המנהגים - מנהגי שמח"ת, וראה לקו"ש חי"ד עמ' 7-166  ובהערות 
מדברי  המלוקט  ראה  ושמח"ת,  שמע"צ  בימי  השמחה  סגולת  אודות  שם. 

רבותינו נשיאינו בקובץ 'אהלי ליובאוויטש', גיליון ד, עמ' 134 ואילך.
91. ספר-המנהגים. וע"ע 'אוצר' עמ' שסב. 'אהלי ליובאוויטש' עמ' 146.

לבתי-כנסיות,  בתהלוכות  ללכת  הנהיג,  הרבי 
יהודים  לשמח  כדי  מרוחקות,  שבשכונות  לאלה  וגם 

בשמחת החג92.
תפילת ערבית: נעימת התפילה ביום זה – כבכל יום-
טוב, ואין משנים במאומה לנעימת הימים-הנוראים93.
יום- של  ערבית  ברכו,  קדיש,  חצי  המעלות,  שיר 

טוב94. קדיש שלם.
דרבנן,  וקדיש  משניות  אומרים  (רח"ל)  האבלים 
אך אין אומרים 'עלינו' [עתה, אלא רק אחר ההקפות 

כדלהלן]95.
לאחר מכן – קידוש והתוועדות96.

דיום-טוב,  הקידוש  ונוסח  "אתקינו"  קידוש: 
הדלקת  ו"שהחיינו" (נשים שבירכו "שהחיינו" בשעת 

הנרות – לא יברכוה בשעת הקידוש).
בשמחת-תורה מהדרים במיוחד לעשות קידוש כל-
אחד לעצמו ולא לצאת ידי-חובה ממישהו אחר, שכן 
ברכת "שהחיינו" היא גם על התורה, והלוואי שיפקיע 

את עצמו97.
בשמחת-תורה היה כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו מסיר 
ההגבלה  את  בלבד!]  וכהוראת-שעה  [לפעמים, 

שהטיל על שתיית 'משקה'98.
מנגנים ביום זה ניגון 'ארבע בבות'99.

סדר הקפות: "אתה הראת" פסוק בפסוק (ומכבדים 
בקריאתם אנשים שונים100), ולאחר מכן אומרים "אב 

הרחמים".

בסידור  גם  עמ' שנט, וש"נ. וראה לשון סידור אדה"ז (נדפס  ראה 'אוצר'   .92
תהילת ה') לפני 'אתה הראית'.

93. 'אהלי ליובאוויטש' עמ' 156.
94. שכח והזכיר 'חג הסוכות' במקום שמיני-עצרת, ראה הדעות בזה בנטעי-
 - יכול  ואם  חוזר,  אינו  ולמעשה  ובהערות,  ס"ב  פא  פרק  סוכות  גבריאל, 

בתפילות היום - יכוון לצאת בשמיעה מהש"ץ.
95.  'אהלי ליובאוויטש' עמ' 139, ועיי"ש בטעם הדבר.

בשמחה.  ההקפות  מקדשים וטועמים, ומתוועדים כהכנה רבה לעריכת   .96
וראה 'אוצר' עמ' שעא. 'אהלי ליובאוויטש' שם (ולהלן עמ' 141 אודות קידוש 
בשמע"צ בחו"ל אף לפני מעריב, ולהלן עמ' 151 אודות חשיבות ההתוועדות 

אף יותר מההקפות עצמן, עיי"ש).
97. לקו"ש חי"ט עמ' 371, וש"נ בהערה 6. וראה בזה 'אהלי ליובאוויטש' עמ' 

.152
 (12 עמ'  יב  גיליון  ('התקשרות'  כוסיות  שלוש-ארבע  בדרך-כלל  שהיא   .98
ומהם  בכ"מ,  מפורשת  שמח"ת  על  גם  הגזירה  חלות  שע.  עמ'  'אוצר'   -

ב'יחידות' שנדפסה בקובץ היכל-מנחם כרך ג עמ' רנח.
99. 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.
ראשון  בפסוק  ולכבד  הראת',  'אתה  פסוקי  למכור  בבית-הרב  המנהג   .100
שמחת-תורה,  בליל  האדמו"ר.  כ"ק  את  נוספים,  פסוקים  ולפעמים  ואחרון, 
ההכנסה היא לטובת ישיבת תו"ת, וביום שמח"ת ההכנסה לטובת המוסדות 

'מרכז לענייני חינוך' ו'מחנה-ישראל' - ספר-המנהגים.
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לעלות  להמתין  שחייב  תרנגול,  קול  שמע  שלא  ממי 
'אשר  השחר [לכתחילה יש לצאת לצרכיו כדי לברך 

יצר'].

שחרית
ההדסים  את  מחליף  היה  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק 
שלנטילת  כך,  וכיוון  סוכות,  בחול-המועד  והערבות 
לולב בהושענא-רבה יהיו הערבות וההדסים חדשים74

(אבל אין זו הוראה לרבים).
בהושענא-רבה אין לובשים 'קיטל', ובתפילה עצמה 
(וכן בהוצאת ספר-תורה וכו') אין מוסיפים על נוסח 

תפילת חול-המועד75.
שעל  הכריכות  שתי  את  מסירים  הלל  תפילת  לפני 
הלולב עצמו, ונשארות רק שלוש הכריכות המאגדות 
בהושענא  כי  ביחד9,  והערבות  ההדסים  הלולב,  את 

רבה צריך להרבות בכסכוס עלי הלולב ובשמחה76.

הושענות
ועומדים  שבהיכל9,  ספרי-התורה  כל  את  מוציאים 
עמם ליד הבימה77. אומרים את ז' ההושענות, גם היום 
מתחילים להקיף את הבימה בכל פעם באות ס או ע'78
הפסוקים  את  בקול  אומרים  הקפה  כל  גמר  (ולאחר 
להושענא- המיוחדים  פסוקים  הושענא,  כל  שלאחר 
בארבעת  פעמים,  שבע  הבימה  את  ומקיפים  רבה) 
ה'הושענות').  של  הערבות  (בלא  בלבד79  המינים 
והו  אני  כהושעת...  והו...  "אני  אומרים  לאחר-מכן, 
הושיעה נא" (בהשמטת הקטע האחרון, שייאמר בסוף 
עד  לשם..."  "תתננו  ומתחילים  דהיום).  ההושענות 

סיום פיוטי ההושענות.
[כמדומה שנוהגים לומר כל 'כותרת' בקול, הש"ץ 

ואחר-כך הקהל].
יש לפסק כך: "ואוצרך – הטוב לנו – תפתח"80.

ואחר-כך  פעמים  ג'  אומר הש"ץ   – מבשר..."  "קול 
הקהל ג' פעמים.

[רק  להיכל  ספרי-התורה  את  מכניסים  בסיומם, 

74. סה"ש תש"ד עמ' 14.
75. 'אוצר' ס"ע שלו.

76. לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1368.
77. הגהת הרבי ללוח כולל-חב"ד, 'אוצר' עמ' שלח.

78. 'אוצר' עמ' שלט.
79. שער הכולל פמ"ח ס"ט, ממשמעות האמור בסידור אדה"ז, שלוקחים את 

הערבות רק לאחר סיום אמירת ה'הושענות'.
80. סה"מ תרפ"ז ס"ע כא, לקוטי דיבורים ח"א דף נט,א.

ואומרים  מהיד,  ארבעת-המינים  את  מניחים  אז!], 
'קדיש תתקבל'. לאחר מכן, לוקחים חמישה בדי ערבה 
וחובטים בקרקע חמש פעמים [הרבי היה מפריד את 
הרבי  קלות.  וחובט  החבטה,  קודם  מזו  זו  הערבות 
ממש,  הרצפה  על  ההושענות  ובחביטת  בהלל  עמד 
ה'הושענא'  את  מניחים  שטיח]81,  או  הבימה  על  ולא 

הצידה, ואחר-כך אומרים את ה"יהי רצון".
גם נשים וקטנים נוהגים בחביטת הערבה82.

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

עימו83.
לארבעה  וקוראים  תורה,  ספר  מוציאים  אחר-כך 
עולים. למנהג ארץ-הקודש: לכולם "וביום השביעי". 
"וביום  לוי  החמישי,  "וביום  כהן  השנייה:  לשיטה 
"וביום  רביעי  השביעי",  "וביום  ישראל  השישי", 

השביעי". 
קרבן היום במוסף – "ביום השביעי".

[מנהג ישראל לערוך היום 'סעודת-יום-טוב'84 לפני 
חצות היום – אם כי מדינא מותר עד 'מנחה קטנה'].

השולחן  על  אבל  בדבש,  המוציא  פרוסת  טובלים 
שמים גם מלח.

(כיסני-בצק  "קרעפכין"  היום  לאכול  ישראל  מנהג 
ממולאים בבשר)85.

את  חצות  אחר  היום  מעבירים  בארץ-ישראל, 
הסדרה (פרשת השבוע - 'ברכה'), שנים מקרא ואחד 

תרגום, כולל ההפטרה.
ערב  לפנות  לסוכה  נכנסים  בארץ-ישראל86, 
ממנה,  'להיפרד'  כדי  דבר-מה)  שותים  או  (ואוכלים 

אבל אין אומרים "יהי רצון"9.
בפעם האחרונה  במנחה של הושענא-רבה אומרים 

'לדוד ה' אורי'.
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע לא נהג להדליק נר בכל

81. 'אוצר' עמ' שלט-שמ.
82. שם עמ' שלו.
83.  שם עמ' שמ.

84. ערוך השלחן סי' תרס"ד סי"ג (ויש לברר מה מנהגנו בזה).
חב"ד',  שאינו 'מנהג  (וכיוון   58 ס"ע  המנהגים  בספר  הרבי  בהערת  נזכר   .85
בערב  משא"כ  במקומו,  המנהגים  בס'  נזכר  לא  אצלנו,  גם  בו  שנוהגין  אף 
יוה"כ שנזכר במאמר אדה"ז כמובא שם – אולי יש לו גם עניין חבד"י עצמאי. 
ועצ"ע מנושא ההסתכלות התוקע על הקהל שהרבי ענה שהוא (רק) 'מנהג 

ישראל' אף שנזכר בכתבי כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, כנ"ל בלוח ר"ה).
בשמיני- למחר.  רק   – מהסוכה  והפרידה  הסדרה  העברת  חו"ל:  לבני   .86
עצרת מקדשים וגם אוכלים בסוכה – הן בלילה והן ביום (אבל  אין מברכים 

לישב בסוכה).
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בצורה מדהימה בשנים תשל"ח-תשל"ט אחרי האירוע 
הבריאותי שאירע בשמיני-עצרת תשל"ח.

נציין, אפוא, אפיזודות אחדות.
ממונו  תורם  ארצינו-הקדושה  תושב  מאנ"ש  אחד 
להדפסת שיחות הרבי המתורגמות ללשון-הקודש (ע"י 

מכון לוי יצחק) עם ההקדשה הבאה:
מוקדש

לכ"ק אדמו"ר שליט"א – נשיא דורנו,
א) שיתן לו השי"ת מיד:

 – טובות  ושנים  ימים,  ואריכות  שלימה  רפואה 
כפשוטו!

ב) שימלא ה',
את כל משאלות לבבו –

ובשנה זו ממש.
 - הקדשה זו הופיעה פעמים רבות!

ונחזור ל-770:
על אפיזודה אחת אנו קוראים ביומנו של הרה"ת ר' 
שלמה יהודה סגל (כיום השליח בעפולה) שתיעד זאת 

"מסביב בית חיינו" בגליון 10 עמ' 6:
חודש  במשך  הכנסת  בבית  דחיפות  יהיו  שלא  כדי 
הותקן  עברו),  (כבשנים  הבא-עלינו-לטובה  תשרי 
כ-3 הנמצאים  העמודים  שני  בין  מברזל,  מעקה 
הקהל  את  יבלום  שזה  על-מנת  מארון-הקודש,  מטר 
מהבימה של  המצטופף עד לארון הקודש, וכל השטח 

אדמו"ר שליט"א עד לספסלים שממול, יהיה ריק. 
אך, לאחר שגבאי בית-הכנסת קיבלו מענה מאדמו"ר 
פסק  והרב  רב,  לשאול  בנידון)  שאלתם  (על  שליט"א 
מכיון  כנ"ל,  מעקה  להתקין  אסור  הלכה  שעל-פי 
ארון- בין  'הפסק']  [-ומהווה  המבדילה  מחיצה  שזו 
אך  המעקה,  את  אפוא,  פירקו,  לבית-הכנסת.  הקודש 
בבוקר,  אלול  כ"ז  ו'  ביום  נשאר  עדיין  העמודים  אחד 

וכשאדמו"ר שליט"א יצא [-מביהכנ"ס] לאחר סליחות 
והבחין בכך, הביט על העמוד בתמיהה רבה וכו', והיה 
קצר  וזמן  בכך  היה  די  מכך.  נוחה  דעתו  שאין  נראה 

(שלא היה רב) הכל סולק ולא נשאר שום רושם כלל.

והנה נוסח של מודעה שנתלתה ברחבי 770 במהלך 
חול המועד סוכות תשל"ט:

מודעה חשובה
כפי שראינו במוחש שההצלחה רבה בהסדר שהוסדר 
בהברכה  הכיפורים  יום  ובערב  תקיעות  בשעת  בר"ה 
כאו"א  אצל  תקיפה  בהחלטה  ורק  אך  תלוי'  וכו', 
לשמור ולעזור על סדר נכון הראוי וכו' – לכן מבקשים 
להתאמץ  שיחיו  והתמימים  אנ"ש  כל  את  ומעוררים 
ולהשתדל שגם בעת ההקפות יהי' סדר הראוי למקום 

קדוש זה.
יהיו  לא   – המסדר"  "ועד  ע"י  שהוכרז  כפי  א) 
המדריגות (פירמידות) כבכל שנה, ומקום ההקפות יהי' 

מוגבה קצת. ולכן:
ב) אף אם יקרה (מאיזה סיבה שתהי') שאחד לא יוכל 
לראות את כל ההקפות, עליו לדעת שהוא צריך לעמוד 
הביהכנ"ס.  למרכז  או  למזרח  להדחף  ולא  מקומו  על 
וכל אחד מתבקש להשגיח על העומדים סביבו שיעמדו 

במקומם ולא ידחפו כלל.
מדיבור  לגמרי  להמנע  ההקפות  זמן  משך  כל  ג) 
ורעש. וכפשוטו – שיהי' שקט מוחלט בכל בית הכנסת.
מצד  אעפ"כ,   – ומובן  פשוט  הוא  הנ"ל  שכל  [אף 
ועוה"פ  עוה"פ  ולעורר ולזרז  חומר הענין ראוי לחזור 

על הפרטים הנ"ל, ואין מזרזים אלא למזורזים].
בברכת חג שמח

הממונים.
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ממעייני החסידות

סדר ההקפות 
אתה הראת

לישראל  התורה  את  הקב"ה  "כשנתן  חז"ל:  אמרו 
העליונים  וכשם שקרע את  רקיעים,  פתח להם שבעה 
כך קרע את התחתונים, וראו שהוא יחידי. לכך נאמר 

אתה הראת לדעת".
לישראל  להראות  הקב"ה  ראה  מה  להבין:  וצריך 

שהוא 'יחידי' דווקא בעת מתן-התורה?
עוד  שאין  אינו  'יחידי'  של  הפנימי  הפירוש  אלא 
אלוקים מלבדי הקב"ה, אלא שאין שום מציאות בלעדו 
– "אין עוד מלבדו". שכן הבריאה מתהווה מחדש בכל 
רגע על-ידי חיות אלוקית, ובלי חיות זו היתה הבריאה 
כולה חוזרת לאין ואפס ממש. מובן אפוא כי ידיעה זו 
נוסכת באדם כוח להתמיד בלימוד התורה על-אף כל 
לעולם  אין  הקב"ה  מלבדי  כי  ביודעו  היום-יום,  קשיי 

מציאות משלו.
ההתגלות האמורה של מתן-תורה היתה לכל יהודי, 
שהרי נשמות כל הדורות נכחו בעת מתן תורה. ואכן, 
ממילא  בדרך  והסתר,  ההעלם  את  מבטל  כשאדם 

מתגלה אצלו מה שראתה נשמתו בעת מתן-תורה.
ועניין הזה שייך במיוחד לשמחת-תורה. ביום זה אנו 
עומדים בשלב המעבר מן ה'עליונים' אל ה'תחתונים' – 
לחודש מרחשוון, ואנו מקבלים עידוד  מחודש החגים 
וסיוע מעצם הידיעה שהקב"ה הוא היחיד ואין בלתו, 
בתחתונים  והן  העליונים")  את  ("קרע  בעליונים  הן 

("קרע את התחתונים").
בתוך  השמחה  חודרת  ההקפות  שבעת  בריקודים 
ה'תחתון'  שהן  לרגליו,  אפילו  האדם,  של  ישותו 
עם  להתמודד גם  מכן  לאחר  זה בכוחו  ועל-ידי  שבו. 

ה'תחתון' שבעולם ולהחדיר לתוכו את האור האלוקי.

(משיחת ליל שמחת-תורה תשל"ט)

לעושה נפלאות גדולות לבדו
על הפסוק "עושה נפלאות לבדו" אמרו רז"ל: "אפילו 

שהוא  יודע  לבדו  (הוא  בניסו"  מכיר  אינו  הנס  בעל 
נס, אבל בעל הנס אינו מכיר, רש"י). ומזה מובן שגם 
מכיר  הקב"ה  רק   – "לבדו"  הפירוש:  זה  שלנו  בכתוב 

בנפלאות אלו, לא בעל הנס.
זהו "לעושה נפלאות גדולות לבדו" – דווקא משום 
שניסים אלו גדולים ונעלים ביותר ("נפלאות גדולות"), 
בבחינת  נשארים  והם  אלינו  להתגלות  יכולים  אינם 

"לבדו".

(משיחת ליל שמחת-תורה תשל"ט)

אין כמוך באלוקים ה', ואין כמעשיך
השפעתם  את  מקבלים  העולם  אומות  שבני  ידוע 
מהשר  אומה  כל  למעלה;  שלהם  השרים  על-ידי 
שלה. לעומת זאת, בני-ישראל מקבלים את השפעתם 

מהקב"ה עצמו, בלי ממוצע או שליח.
ולשלוחים  לממוצעים  הרי  לחשוב:  עלול  יהודי  אך 
אלו אין כל ערך וחשיבות משלהם והם אינם אלא כגרזן 
ההשפעה  קבלת  בין  אפוא ההבדל  מהו   – החוצב  ביד 

על-ידם או קבלת השפעה ישירות מאת הקב"ה?
'אלוקים'  באלוקים".  כמוך  "אין   – היא  התשובה 
וזאת  שבעים שרים שלמעלה.  'שרי מעלה', אותם  הם 
כלומר,  באלוקים".  כמוך  "אין  הפסוק:  ואומר  מדגיש 
יש שוני עצום ומרחק רב בין אם ההשפעה באה ישירות 

מהקב"ה או שהיא באה דרך הממוצעים.
פניך  אין  "אם  לקב"ה  רבנו  משה  אמר  זה  מטעם 
לו  הבטיח  שהקב"ה  אף  מזה",  תעלנו  אל  הולכים, 
"מלאכי ילך לפניך". משה רבנו ידע כמה גדול ההבדל 
לבין  ("מלאכי")  ממוצע  דרך  שבאה  השפעה  בין 

השפעה שמגיעה ישירות מהקב"ה.
השפעה  עשייה,  בענייני  אפילו   – כמעשיך"  "ואין 

גשמית, "אין כמעשיך".

(משיחת ליל שמחת-תורה תשל"ט) 
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להשלים בו את  ואף  פנוי,  יש לנצל לשם כך כל רגע 
של "מועט  באופן  כל מה שהחסירו בזה במשך החג, 
מחזיק את המרובה"60. פעם אחת61 הורה הרבי, לצרף 
פרטית,  בהשגחה  הנמצאים,  אומות  משבעים  גם 
בשמחה זו,  מקום, שגם הם יראו (וישתתפו)  בקרבת 

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

אחת62.
מיתוק  שעניינו  זה,  שביום  נעים,  ומה  טוב  מה 
הגבורות, יוסיף כל אחד ואחד בנתינת הצדקה יותר 

מהשיעור הרגיל63.
זמן חצות הלילה באזור המרכז: 12:32.

אחר חצות אומרים (בציבור) בחגירת אבנט את כל 
קדיש  באמירת  באמירתו64.  מאריכים  ואין  התהלים, 

נוהגים כמו בשבת מברכים65. 
לאחר כל ספר מהתהילים אומרים את ה"יהי רצון" 
צאת  שלאחר  רצון"  ה"יהי  ואת  הושענא-רבה66  של 

הלבנה, בנוסף ל"יהי רצון" של יום-טוב67.
מנהג ישן שהגבאים מחלקים מקופת הציבור תפוח 
מתוק לכל אלה שאמרו תהילים בליל הושענא-רבה, 
בין ספר לספר וכיוצא בזה. אכילתו הייתה מיד בסוכה, 

60. תורת-מנחם תשמ"ג ח"א עמ' 247, תשמ"ח ח"א עמ' 285. ועוד.
61. תורת-מנחם תשמ"ז ח"א עמ' 294.

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

בס' 'מקדש מלך' ח"ב עמ' 390.
63. תורת-מנחם תשד"מ ח"א עמ' 294.

י"א  לאידך,   .418 עמ'  ח"ג  תשמ"ג  תורת-מנחם  וראה  שם.  המנהגים  ס'   .64
שפעם אירע שמיהרו מאד, ואז הרבי המשיך וסיים בחדרו.

גיליון  תורה'  אהלי   – וביאורים  ('הערות  גרונר  ע"ה  רי"ל  הרה"ח  לדברי   .65
קדיש אחרי כל ספר וספר בליל הו"ר, הן בשנת  תתמה ס"ע 76), הרבי אמר 
בשנת  רק  שלב).  עמ'  ה'אוצר'  כסברת  (דלא  תשמ"ט  בשנת  והן  תשכ"ה 

תשי"א לא אמר כלל (ימי בראשית עמ' 269).
של  הראשון  רצון'  ה'יהי  לנוסח  תיקונים  מופיעים  קעז,  עמ'  ח"ב  באג"ק   .66
הו"ר, כדלהלן: אחר ספר שלישי, במקום "בספר מזונות ופרנסה טובה", צ"ל: 
רביעי, במקום "בספר ישרים ותמימים"  וכלכלה". אחר ספר  פרנסה  "בספר 
צ"ל: "בספר זכויות". אחר ספר חמישי, במקום "בספר צדיקים", צריך להיות: 
"בספר מחילה וסליחה" (ולפלא שנשמט מההוצאות החדשות של התהלים, 

'שלחן מנחם' ו'אוצר מנהגי חב"ד').
67. בס' המנהגים, מסה"ש תש"ח עמ' 171, ההוראה היא לומר אחר כל ספר 
את היהי- שלאחר צאת הלבנה, אבל לא  את היהי-רצון של הו"ר והיהי-רצון 
עמ'  ח"א  עמ' 249, תשמ"ט  ח"א  אבל (בתורת-מנחם תשמ"ג  רצון של יו"ט. 
הערה  עמ' 193  תש"נ (תורת-מנחם ח"א  189, וביותר) בהתוועדות ליל הו"ר 
אומרים  שלאחר אמירת תהילים, שבו  על היהי-רצון  מדובר  מהקלטה)   ,33
במיוחד)   – (ואדרבה  גם  "כולל   - בעצמו"  ישראל  מלך  דוד  אמרם  "כאילו 

בהושענא רבה".

את  אומרים  כשאין  כיום,  בסוכה.  תהילים  כשאמרו 
בסוכה והכול מהדרים שלא לאכול מאומה  התהלים 
מחוץ לסוכה, אוכלים את התפוח בסוכת בית-הכנסת 
בסוכה הפרטית, לאחר שמטבילים אותו  או אחר-כך 

בדבש, על דרך המנהג בראש-השנה68. 
הלילה  כל  ניעורים  התהילים,  אמירת  גמר  אחרי 
(עלות-השחר באזור המרכז: 4.32) ועוסקים בלימוד 

התורה, איש איש במה שבוחר.
נוקט  בשיחותיו  מקומות  שבכמה  לדעת,  חשוב 
הרבי בפשטות שנוהגים גם אצלנו לומר גם את פרקי 

הזוהר המובאים בספר 'תיקון ליל הושענא-רבה'69. 
בסוף הלילה היה כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע הולך 

לטבול במקווה. וגם חסידים נהגו כך70.
את  (קושר)  מכין  היה  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק 
ההושענות עבור כל בני הבית [מכינים גם עבור נשים 
וקטנים71. לקטנים שבעריסה – יש אומרים גם לחבוט 

עבורם].
קושרים אותן על-ידי עלים של לולב23.

 – גם  מי שהיה ער כל הלילה72 ולא ישן חצי שעה 
מברך בבוקר את כל ברכות-השחר. מי שבוודאי ישן 
שיעור זה, רחץ פניו ולבש בגדיו (ונעל נעלי-עור) – 
חוץ  ואילך73  מחצות הלילה  השחר  ברכות  כל  מברך 

עמ'  ח"א  תשמ"ה  מתורת-מנחם  רעו,  סי'  ח"ב  או"ח  ומנהג  הל'  שערי   .68
יש  זאת שלא בתוך הסעודה  כשאוכלים  עמ' שלג. כמובן,  וראה 'אוצר'   .346
ליטול ידים תחילה ללא ברכה (ולא מהני אחיזה במזלג וכד' כיוון שאין דרכו 
בכך), כמבואר בשו"ע אדה"ז סי' קנח ס"ג, ובסידורו סוף סדר נט"י לסעודה.

ס"ע  ח"א  תשמ"ח   ,408 עמ'  ח"א  תשמ"ו   .247 עמ'  ח"א  תשמ"ג  תו"מ   .69
291, ועוד.

ושם,  תש"ח.  הו"ר  משיחות   - מהורש"ב  אדמו"ר  שלג,  עמ'  'אוצר'   .70
שהטבילה שייכת להו"ר (אולי – ע"ד ליל שבועות. וראה גם 'אוצר' ניסן-סיון 
שש"פ) ולא לתפילת שחרית. וראה ל' הרמ"א סי'  ריש עמ' רטו בקשר לליל 

תרס"ד ס"א ע"ז.
71. שם עמ' שלד-ו.

כולל  בלוח  השחר,  עלה  שבוודאי  לאחר  עד  הלילה  כל  ער  שנשאר  מי   .72
עד  ללמוד  לו  שאסור  כתבו  ס"ד)  (פנ"ז  המועדים  שבח  ובס'  דהיום,  חב"ד 
שיברך ברכות התורה. אך הרה"ח ר' יוסף-יצחק שי' אופן העיר, שלא נמצא 
בטושו"ע ובשו"ע אדה"ז סי' מו-מז האיסור להניעור בלילה ללמוד לפני ברכת 
התורה. ואכן בס' מנהג ישראל תורה (סי' מז ס"ק א) מביא שאין בזה איסור. 
בסידור  הל'  במשמעות  ויל"ע  קעב-ג.  עמ'  ח"א  במסיבו'  'המלך  גם  וראה 
בהתוועדויות,  ובכלל  שבועות  ליל  תיקון  ובאמירת  בזה.  התורה  ברכת  לפני 
כלל  בזה  נזהרין  ואין  בד"ת  להמשיך  תמיד  רגילים   – עצמו  הרבי  אצל  וגם 
(והביטוי "מייד כשהאיר היום" נאמר רק על נט"י, בשו"ע אדה"ז מהדו"ק סי' 
ד סי"ג). ואולי הטעם, כיוון שיש דעות שלא נתחייב בברכה זו, וגם להדעות 
אבל  שמברך, היינו שרשאי לברך ברכת השבח להקב"ה ככל ברכות השחר, 

לא שאסור ללמוד קודם לכן. ועצ"ע.
73. ראה פרטי החיוב בקצוה"ש ה, בדה"ש טו. באג"ק כרך חי, עמ' רעח איתא 
לעניין  וכל-שכן  תשלומין.  רק  הוא  ואחר-כך  בהן,  משנתחייב  הזמן  שעיקר 
כו"כ  וצויינו  נתבארו  שם  השבועות,  חג  בלוח  וראה  עיי"ש.  התורה,  ברכות 

פרטים בעניין ברכות השחר למי שניעור בלילה בכלל.
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את  רק  לא  לקרוא  היחיד  שעל  תרגום',  ואחד  מקרא 
ההפטרה דפרשת השבוע (אולי הכוונה – בזמנה, ערב 

שמח"ת) אלא גם את זו של שבת חוה"מ47].
ברכת הדלקת הנרות: "להדליק נר של שבת-קודש", 

כרגיל.

שבת-קודש
י"ט בתשרי, שבת חול-המועד 

שבת. מתחילים "מזמור לדוד"48, וממשיכים  קבלת
כבכל שבת.

ובצהלה"  בשמחה  אומרים "גם  דודי"  "לכה  בפיוט 
ואין אומרים "ברינה"49.

עם  שבת  של  ערבית  ברכו,  קדיש,  חצי  כגוונא50, 
'יעלה ויבוא'. 

"שלום עליכם",  בלחש:  אומרים  לסוכה  כשנכנסים 
סעודתא",  היא  "דא  לדוד",  "מזמור  חיל",  "אשת 
'אתקינו' דשבת, ואחר-כך אומרים בקול את הקידוש, 
'לישב  מברכים  בסיומו,  ואילך51.  השישי"  מ"יום 
אחרי  בסוכה"  "לישב  מברכים  המסובים  בסוכה'. 

ברכת "המוציא" (וכ ן ביום).
תפילה של שבת,  אין נטילת לולב בשבת.  שחרית: 
את  מקיפים  בשבת אין  שלם.  ויבוא'. הלל  'יעלה  עם 
קדיש- כלל"53.  'הושענות'  אומרים  ו"אין  הבימה52, 

יתום.  קדיש  אורי,  ה'  לדוד  שיר-של-יום,  תתקבל. 
לשבעה  קוראים  בראשון  ספרי-תורה.  שני  מוציאים 
עד  אלי",  אומר  אתה  "ראה  תישא  בפרשת  עולים 
לד,כו).   – לג,יב  אימו" (שמות  בחלב  תבשל גדי  "לא 
מניחים את הספר השני על הבימה, חצי קדיש. הגבהה 
וגלילה. בספר השני קוראים למפטיר בפרשת פינחס 
ההפטרה  בברכות  וגלילה.  הגבהה  החמישי".  "וביום 
בחתימת הברכה האחרונה  רק  יום-טוב,  מזכירין  אין 

47. וע' בשו"ע אדמוה"ז סו"ס רפה.
48. סידור אדה"ז. בקצות השלחן  סי' עז בבדי השלחן ס"ק יג מבאר הטעם, 
והנה  שלמה,  שמחה  היא  שמחה  משא"כ  מרחוק  היא  ו'רננה'  ש'רינה'  כיוון 
ואף  ביו"ט  ולכן  ורננו",  "פצחו  הד'  ובמזמור  איתא "נרננה"  הראשון  במזמור 
במוצאי יו"ט, שיש בו 'שמחה', מדלגים זאת, עיי"ש (וראה בתורה אור חנוכה 
צמח   – הלקוטים  'ס'  שם,  מבוארת'  וב'חסידות  ופ"ד  פ"א  ושמחי  רני  ד"ה 

צדק' אות ש עמ' שמא. שיחת ליל כ"ט אלול תשמ"ב).
49. ספר המנהגים עמ' 26.

50. ראה קצות השלחן שם בבדי השלחן ס"ק כ.
שהכניס  מהשינויים   – חוה"מ  (בשבת  תשרי  ו-י"ז  ניסן  יט  יום,  היום   .51
קכא,  ס"ע  תשנ"ה  שבמהדורת  התיקון  בלוח  ראה  תשי"ז,  בשנת  הרבי  בו 
57 ועמ'  (ביו"ט)   28 עמ'  המנהגים  ספר  קעג).  קסג,  עמ'  היומן'  'רשימות 

בהערה (בר"ה).
52. רמ"א סי' תר"ס ס"א.

53. סידור אדה"ז. וראה רמ"א שם ס"ג.

מוסיפים: "(מקדש השבת) וישראל והזמנים"54. 
חצי קדיש,  יהללו,  יקום פורקן, מי שבירך, אשרי, 
תפילת מוסף של חול-המועד: "וביום השבת", "וביום 
"אלוקינו  במלכותך",  "ישמחו  "ומנחתם",  החמישי", 

ואלוקי אבותינו, מלך רחמן".
"אם  "ושמרו",  "אתקינו",  לדוד",  "מזמור  קידוש: 
תשיב", "דא היא סעודתא", "זכור", "על כן" – בלחש55. 
בסוכה'56 ו'לישב  הגפן  ברכת  מרנן",  "סברי  את  רק 

אומרים בקול.
ואני  לציון.  ובא  אשרי,  וקטורת.  וידבר  מנחה: 
בפרשת  וק וראים  ספר-תורה  מוציאים  תפילתי, 
'ברכה'. שמונה-עשרה של שבת, עם 'יעלה ויבוא'. אין 

אומרים 'צדקתך'. 
אומרים  אין  ויבוא.  יעלה  חוננתנו,  אתה  ערבית: 
"ויהי נועם", "ואתה קדוש". הבדלה בסוכה (על היין, 
עם ברכת 'לישב בסוכה'57). מברכים על הבשמים ועל 

האש, כבכל מוצאי שבת. "וייתן לך" - בלחש4.

יום ראשון
כ' בתשרי, ה' דחול-המועד

הושענות: מוסיפים את קטע ה'הושענות' של שבת, 
ממשיכים  אחר-כך  הקפה.  ללא  אך  ובהמה",  "אדם 
מארר",  "אדמה  היום,  של  ה'הושענות'  את  ואומרים 

ועושים הקפות.
במוסף – "וביום השישי".

יום שני
כ"א בתשרי, הושענא-רבה58

יש להתוועד גם בלילה זה59. מלבד זאת, יש להוסיף 
ובכלי-זמר,  בריקוד  השואבה,  בית  בשמחת  ביותר 
בכמות,  מועט  שהזמן  ואף  החג.  לילי  מבכל  יותר 

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

הע' 95, וש"נ.
55. ע"פ ס' המנהגים עמ' 57 הע' 8. וראה לעיל הערה 4.

56. ס' המנהגים, מנהגי חג הסוכות. וראה 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' שח.
57. 'אוצר' עמ' שכד.

'גמר  בהושענא-רבה:  לחבירו  איש  "לאמור  איתא:  בספר-המנהגים   .58
מסה"ש  כן". (ומקורו  נהיגינן  בזה – לא  וכיוצא  טבא'  'פתקא  טבא',  חתימה 
אדמו"ר  כי"ק  מגוף  נעתק  בליובאוויטש"  נהגו  "לא   –  171 ס"ע  תש"ח 
חול-המועד,  ימי  שאר  מהנהגת  לשנות  שלא  כדי  אולי  הטעם,  מהוריי"צ. 
כמנהגנו בתפילה ובלבושים וכו'). אך למעשה בשנים האחרונות הרבי עצמו 
בירך כמה פעמים (ומהן: תורת-מנחם תשמ"ו ח"א עמ' 309, תנש"א ח"א עמ' 

163 (האחרון - כאיחול)), ומאז גם אנ"ש מברכים 'פתקא טבא'.
59. ראה גם שיחת שמחת בית השואבה תשי"ח, תורת מנחם חכ"א עמ' 83.
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ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום
נהפך  בעצמו  האוייב  כאשר  היא  השלום  שלמות 
התורה,  אתו".  ישלים  אויביו  "גם  בבחינת  לאוהב, 
לא  להביא  צריכה  בעולם,  שלום  לעשות  כדי  שניתנה 
להפיכתו   – מכך  יתרה  אלא  היצר-הרע,  לתבוסת  רק 
בכל  אלוקיך  ה'  את  "ואהבת  שנאמר,  וכפי  לטוב. 
לבבך", ופירשו רז"ל – "בשני יצריך". וכן מתאים הדבר 
למה שאמרו רז"ל, "בראתי יצר-הרע, בראתי לו תורה 
תבלין", והיינו – כשם שהתבלין ממתק את האוכל, כך 
התורה מתקנת את היצר-הרע ומאפשרת להפוך אותו 

לטוב.
התורה,  את  לנו  נתן  הקב"ה   – יתן"  לעמו  עוז  "ה' 
היצר- שעל-ידה נוכל להפוך את  שנקראת "עוז", כדי 
הרע לטוב ולהגיע ל"שלום" אמיתי – "ה' יברך את עמו 

בשלום".

(משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו)

כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים
לשתי דרגות בנשמה: ציון  'ציון' ו'ירושלים' רומזות 
בעלמא  וציון  סימן  אלא  שאינו  הנפש,  לעצם  רומזת 

לאלוקות. ירושלים רומזת לשלמות היראה.
תורה  דרגות:  לשתי  רומזים  ה''  ו'דבר  'תורה'  אף 
ההלכה  חלק   – ה'  דבר  סתם.  התורה  לימוד  היינו   –

שבתורה, "דבר ה' זו הלכה".
הדוק  קשר  קשורות  שבנשמה  הנ"ל  הדרגות  שתי 

לשתי הבחינות הנזכרות בתורה.
מ'ציון' 'יוצא' לימוד התורה סתם, שאינו קשור כל-
כל-כך  שייך  אינו  הנפש  עצם  שכן  העולם,  בגשם  כך 

להנהגה בפועל ממש. ואילו 'ירושלים' קשורה בכוחות 
אמיתית  יראת-שמים  (שהרי  בפועל  בהנהגה  הגלויים, 
למעשה  הקשור  בכל  ובזהירות  בהקפדה  כרוכה 
בפועל), וממנה נמשך חלק ההלכה שבתורה, המשפיע 
על גשמיות העולם. שהרי כידוע, פסקי התורה משנים 

את מציאות העולם – דבר זה כשר ודבר זה טרף.

(משיחת ליל שמחת-תורה תשמ"ה. התוועדויות תשמ"ה כרך א, עמ' 
(237

אתה הראת לדעת... כי מציון תצא תורה
 – האחרון  ולפסוק  הראשון  לפסוק  שווה  צד  יש 
בחינות  שתי  של  ואיחוד  חיבור  על  מדובר  בשניהם 

שונות.
שתי   – האלוקים"  הוא  ה'  כי)  לדעת  הראת  "(אתה 
והנהגה  ניסית  הנהגה  ו"אלוקים",  "הוי'"  בחינות, 
טבעית, אבל לאמיתו של דבר חד הם, שכן הטבע עצמו 

הוא מעל לטבע.
גם  נמשכת  'ציון'  בחינת   – תורה"  תצא  מציון  "כי 
למקום שמצד עצמו אינו במצב של ציון וצריך 'לצאת' 

אליו, ושתי הבחינות מתחברות יחד. 
הווי אומר: כאשר יהודי צריך לצאת ולפעול במקום 
אין   – ראוי  ובמצב  במעמד  שאינו  בעולם  במצב)  (או 
האלוקים",  הוא  ש"הוי'  ביודעו  מכך,  מתרשם  הוא 
עתה  שלעת  למקום  גם  ותימשך  תצא  'ציון'  ושבחינת 

רחוק הוא מבחינה זו. 

(שיחת ליל שמחת-תורה תשמ"ב. התוועדויות תשמ"ב כרך א, עמ' 
(236
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שמחת-תורה
בעולם החסידי

נעליים קרועות בגן-עדן 
הבעל-שם-טוב ישב פעם אחת עם תלמידיו ואמר:

תפילתם,  בזמן  ישראל  מעט  איחרו  בשמחת-תורה 
בגלל ההקפות וסעודת החג. לעומתם, מלאכי מעלה, 
התכוננו כהרגלם לשיר  שלא היו עסוקים בעבודה זו, 
את שירתם. אך גם הם לא יכלו לעשות זאת בלי נשמות 
ישראל, שהרי 'אין המלאכים אומרים שירה למעלה עד 
שיאמרו ישראל למטה'. מה עשו? הלכו בינתיים לנקות 

את גן-העדן.
הפליאם  הדבר  נעליים.  מיני  כל  שם  מצאו  לפתע 
תפילין  ציצית,  שם  למצוא  היו  רגילים  שכן  ביותר, 

וכדומה, אך לא נעליים! 
הלכו אל המלאך מיכאל לשאול את פיו. הסביר להם 
ומקורם  סחורתו,  הם  אלה  שנעליים  מיכאל  המלאך 
מונה  והיה  ספרי-התורה.  עם  עם-ישראל  של  בריקוד 

את הנעליים ואמר: אלה מקמינקה, אלה ממזריטש.
על  מיכאל  המלאך  התגאה  הבעל-שם-טוב:  וסיים 
של  לקונו מתפילותיהם  כתרים  הקושר  מט"ט,  מלאך 
 – משלך  מעולה  כתר  אתפור  אני  לו:  ואמר  ישראל, 

מנעליים קרועות אלה.

(כתר-שם-טוב הוספות – סימן קיד)

"ראו אור ממש"
בבית- את ההקפות  הריי"צ  כ"ק אדמו"ר  מתאר  כך 

מדרשו של רבנו הזקן:
בבית-מדרשו של רבנו הזקן היה נהוג שעוד בטרם 
עם  בבית-הכנסת  שמיני-עצרת  בליל  ההקפות  נערכו 
כל הקהל, היה הרבי עורך הקפות ביחידות, בנוכחותם 

של יחידי סגולה מבין תלמידיו והאורחים שהגיעו. 
הרבי עצמו היה אומר את כל פסוקי "אתה הראת"; 
בראש כל שבע ההקפות ואומר את פזמוני  היה הולך 
את  מעביר  היה  הקפה  כל  בסיום  ההקפות.  ופסוקי 
ספר-התורה לידו השמאלית, מניח את יד ימינו על גבו 

של אחד המקורבים, ויוצא בריקוד. 
הרגיש  אחד  כל  ממש.  אור  ראו   – הריקוד  בשעת 
כאילו היה במקום המקדש ממש ושכל רגע יקר מכל 
יקר. התחושה הכללית היתה שבכל רגע אפשר להגיע 
למדרגות גבוהות ביותר, בתורה, עבודה ותשובה. כל 

אחד חש את ה"משם היו שואבים רוח-הקודש". 
כל מי שזכה להיות נוכח בהקפות אלו, ראה את פני 
התענוג,  בריקוד  צפה  השמחה,  ניגון  את  שמע  הרבי, 
שבכל זה השתקפה השתפכות של "אהבה בתענוגים" – 
התבטל כביכול מחמת הדרת קודש-הקודשים שריחפה 

בחדר, והתעלה למעמד ומצב אחר לגמרי. 
בהקפות  להשתתף  כשזכיתי  אחד:  חסיד  וסיפר 
אלו בפעם הראשונה – הן פעלו בי מהפכה של ממש; 
נעשיתי אדם אחר. אז יכולתי לצייר לעצמי איך הרגיש 
גילוי  את  וראה  לבית-המקדש  לרגל  כשעלה  יהודי 

השכינה. 
וסיים הרבי הריי"צ את דבריו: כל איבר באדם יש לו 
תענוג מיוחד – העין מתענגת מראייה, האוזן משמיעה, 
האיברים  בכל  עונג  הגורם  תענוג  יש  אך  הלאה.  וכך 
מתבטלים  הכישרונות  וכל  החושים  שכל  עד  יחד, 
בעת  חסיד  הרגיש  כזה  עונג  הזה.  התענוג  בעוצמת 

"הקפות היחידות" של הרבי.

(ליקוטי-דיבורים ב עמ' 500)

בשמים ממתינים!
אדמו"ר  אצל  הכריזו  שמחת-תורה,  במוצאי  פעם, 
הרבי  אך  ערבית.  בתפילת  להתחיל  שעומדים  הזקן 
להתחיל, בהסבירו: "אצל המחותן  ולא  הורה להמתין 
מתפללים  מברדיטשוב)  לוי-יצחק  רבי  הקדוש  (הרב 
עדיין מנחה. ובשמים", הטעים, "מחכים ל'והוא רחום' 
שלו. אמנם אין זה הסדר שלנו, אבל יש לחכות ל'והוא 

רחום' של המחותן".

(ספר-השיחות תש"ה עמ' 63)
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והערבות, כולם או חלק מהם, אבל אין לוקחים בכל 
יום ערבה חדשה41.

ענייני חול המועד
חייבים  ביום-טוב),  (כמו  חול-המועד  ימי  בכל 
וכמה  [וכמה  יין42  רביעית  יום  בכל  לשתות  האנשים 
מצוות  לקיים  יום43],  בכל  בשר  לאכול  גם  מקפידים 

שמחת-יום-טוב.
ניתן   – בחול-המועד  צדיקים  בקברי  ביקור  בדבר 
ש"הנפשות  אף  לישועה,  הצריכים  על  שם  להתפלל 

עולות למעלה ואינן מושגות".
מבצע תורה:

אין  וגם  במלאכה,  אסור  שחול-המועד  מכיוון 
דשבת,  ו"לענגו"  דיום-טוב,  לכם"  "חציו  מצוות  בו 
של  המלא  הציווי  ואחד  אחד  כל  על  בו  נשאר  לכן 
"חייב לעסוק בתורה יומם ולילה ממש" (מלבד זמני 
התפילה, ומלבד שמחת יום-טוב [ומבצעיו], כמובן).

מבצע חינוך:
והרבי  מוהריי"צ  אדמו"ר  רבותינו,  כ"ק  בהוראת 
עם  קשר  לשמור  המורים/ות  על  דורנו,  נשיא 

התלמידים/ות בימי חול-המועד.
 – צורך  יש  ואם  בית-ספר,  לפתוח  מותר (ומצווה) 
גם לכתוב, כדי להעסיק את התלמידים שלא יסתובבו 

ויבלו את זמנם בחוצות בימי חול-המועד.

שחרית
על  'שהחיינו'  מברכים  אין  ואילך,  ומכאן  היום, 
וגם  זה,  בחג  הלולב  על  ברך  שכבר  (למי  הלולב 

ב'מבצעים' – למי שכבר בירך על הלולב בחג זה).
אין מניחים תפילין בכל ימי חול-המועד. תפילה של 

ברכת  לפני  "שהחיינו"  ברכת  את  מברכים  שונה:  הינו  הקידוש  סדר  הפעם 
"לישב בסוכה". שחרית: בהוצאת ספר-תורה אומרים י"ג מידות פ"א, רבש"ע 
וכו'. מוציאים ב' ס"ת, וקוראים לה' עולים כדאתמול 'שור או כשב'. בספר הב' 
וברכותיה  שלמה",  המלך  אל  הפטרה "וייקהלו  כדאתמול,  למפטיר  קוראים 
וכו'. מנחה של יו"ט.  מוסף כדאתמול, נשיאת-כפיים  של יו"ט. אשרי, יהללו, 
בערבית אתה חוננתנו והבדלה (הנה א-ל ישועתי, ברכת הגפן והמבדיל, ללא 

נר ובשמים).
41. זו ההוראה לרבים בס' המנהגים. כ"ק אדמו"ר מהורש"ב היה מחליף את 
ההדסים והערבות במשך חול-המועד, וכיוון שלנטילת-לולב בהושענא-רבה 
חלקם ('המלך  את  רק  לעיתים היה מחליף  חדשים.  וההדסים  יהיו הערבות 

במסיבו' ח"א עמ' רנ).
חול   – וכיו"ב  צימוקים  יין  ענבים,  מיץ  בשתיית  חובה  ידי  יוצאים  ואין   .42
בשתיית  אפשר לצאת  הערה כה אם  המועד כהלכתו פ"א סי"א (וראה שם 

שיכר).
43. תורת-מנחם תש"נ ח"א עמ' 192.

חול, יעלה ויבוא. הלל, הושענות "אבן שתיה". קדיש 
תתקבל. שיר-של-יום, לדוד ה' אורי, קדיש יתום.

וקוראים  ספר-תורה  מוציאים  התורה:  קריאת 
לארבעה עולים. ע"פ הוראת הרבי – נראה שיש לנהוג 
את  עולה  לכל  לקרוא  בארץ-הקודש  הרווח  כמנהג 
וכן  פעמים,  פרשת היום (היום – "ביום השני" ארבע 
י"ז  משיחת  ההקלטה  ע"פ  שהונהג  כפי  ולא  הלאה), 
כמו  הן  הראשונות  העליות  ששלוש  תשמ"ט  תשרי 
בחו"ל: כוהן – "וביום השני", לוי – "וביום השלישי", 
ישראל – "וביום הרביעי", ורק הרביעי קורא את קורבן 
מוסיפים  בחו"ל  (משא"כ  השני"  "וביום  בלבד  היום 
לקרוא ל'רביעי' גם את 'ביום השלישי', משום ספיקו 
של יום). וכיוצא-בזה בכל ימי חול-המועד44. אולם יש 
רבנים המחזיקים בהנהגה החדשה מתשמ"ט דווקא45. 
הציבור  לכל  להודיע  קהילה  בכל  המרא-דאתרא  על 

שלו את הכרעתו עבורם בזה.
בארץ-הקודש  אומרים  מוסף  בתפילת  בקורבנות 

"וביום השני", "ומנחתם".
מסעות-מבצעים: במשך ימי חול-המועד, יש לנסוע 
ומצוות,  תורה  בענייני  יהודים  לעורר  לעיר  מחוץ 
שם  גם  שיהיו  לכך  ולדאוג  המעיינות,  הפצת  כולל 
ההדסים,  במניין  הוספה  כולל  כשרים,  מינים  ארבע 
לנסיעה גם  הדסים; ומה טוב – לצרף  ג'  עוד  לפחות 
גם  לחנכם  הילדים,  את  כן  וכמו  חבר',  ה'אשת  את 

בענייני הפצת המעיינות.

יום חמישי
י"ז בתשרי, ב' דחול-המועד

[גם  חומה"  אני  "אום  אומרים  הושענות:  שחרית: 
ב"שואגים הושענא" אומרים אחר-כך 'הושענא'].

במוסף – "וביום השלישי".

יום שישי
ח"י בתשרי, ג' דחול-המועד
שחרית: הושענות – אומרים "אדון המושיע".

במוסף – "וביום הרביעי".
'שניים  לגבי  נאמר  תשמ"ה46  הו"ר  ליל  [בשיחת 

לראשונה  נדפסה  בנדון,  הרבי  לבין  ז"ל  נאה  הגר"ב  בין  ההתכתבות   .44
במלואה ב'פרדס חב"ד' גיליון 16.

גם  וראה  תרמ"ג,   – תר"מ  גיליונות  ב'התקשרות'  התקיים  בנושא  דיון   .45
בגיליון תרנ"א.

46. תורת-מנחם תשמ"ה ח"א ס"ע 351, בלתי מוגה.
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קדיש.  חצי  ואומרים  הבימה  על  שני  ספר  מניחים 
הגבהה וגלילה. קוראים למפטיר בספר השני (במדבר 

כט) "ובחמישה-עשר יום". הגבהה וגלילה.
לה'",  בא  יום  "הנה  יד):  (זכריה  היום  הפטרת 
ומזכירים קדושת היום בברכה אחרונה. אשרי. הש"ץ 
נוטל את ספר-התורה השני ואומר 'יהללו'. חצי קדיש. 

מוסף של יום-טוב.
כפיים: הכול מכסים את פניהם בטלית, וגם  נשיאת
הכוהנים  ידי  גם  הטלית.  תחת  מכניסים  הילדים  את 

מכוסות בטלית.
לימינם  לשמאלם,  פניהם  את  מפנים  הכוהנים 
'וישמרך',  'יברכך',  מהמילים:  אחת  בכל  ולאמצע, 

'אליך', 'ויחונך', 'אליך', 'לך', 'שלום'.
כשאומרים תיבת 'יברכך' – המתברך [כולל הש"ץ] 
 – וישמרך  לימינו.  ראשו  מיסב   – ה'  באמצע.  ראשו 
באמצע. יאר – לשמאלו. ה' – באמצע. פניו – לימינו. 
באמצע.   – ישא  לשמאלו.   – ויחונך  באמצע.   – אליך 
ה' – לימינו. פניו – באמצע. אליך – לשמאלו. וישם – 

באמצע. לך – לימינו. שלום – באמצע.
שמו"  וברוך  הוא  "ברוך  אומרים  הקהל  אין 
רצון"  יהי  "כן  ולא  השם,  את  הכוהנים  כשמזכירים 

וכדומה.
יום-טוב  של  במוסף  כפיהם  נושאים  כשהכוהנים 
אומר הקהל "ריבונו של עולם..." – בשעה שהכוהנים 
מנגנים דווקא, אבל כשהכוהנים אומרים את התיבות, 
צריך לשמוע. כשמנגנים הכוהנים לפני התיבה "וישם", 
כשמנגנים  הצדיק".  עולם...  של  הקהל "ריבונו  אומר 
לפני  כשמנגנים  אלישע".  "ואם...   – "לך"  תיבת  לפני 
וכשהכוהנים  לטובה".  "וכשם...   – "שלום"  תיבת 
ותחנני  "ותשמרני  מסיימים  "שלום",  תיבת  אומרים 

ותרצני".
"אדיר במרום..." אומרים אחר עניית אמן, כשעדיין 

הטלית על הפנים.

קידוש
"אתקינו" דיום-טוב, "אלה מועדי", וברכות "בורא 

פרי הגפן" ו"לישב בסוכה".
ברכת  אחרי  בסוכה"  "לישב  מברכים  המסובים 

"המוציא".

מבצע לולב
עם  יוצאים  הסוכות  חג  בימי  אשר  הנהיג,  הרבי 

שם  מקומות  בזה,  וכיוצא  לרחוב  ארבעת-המינים 
גם  זו.  במצווה  לזכותם  ישראל  ובנות  בני  נמצאים 
במבצע לולב משתדלים שיטלוהו בסוכה [וכן לכבדם 

במיני-מזונות, ולברך עמהם "לישב בסוכה"].
הד'  אשר  דורנו,  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  הנהגת  ידועה 
שהקהל  כדי  מוסרם  הוא  עליהם  מברך  שהוא  מינים 
אחד  על  "מסופר  הרבי:  ומוסיף  עליהם.  לברך  יוכל 
בקביעות,  כן  שהתנהג  מפולין)  (כמדומה  הרה"צ 
בהעניין  נוגעים  המשמוש  על-ידי  והרי  וכששאלוהו 
ד'הדר', ענה, שאין לך 'הדר' [יותר] מזה, שכמה וכמה 

מבני-ישראל יקיימו בו מצווה נעלית זו".

מוצאי יום-טוב38
ערבית: אתה חוננתנו. יעלה ויבוא. 

בכל תפילות חול-המועד – אם שכח 'יעלה ויבוא', 
או שנסתפק בזה, ונזכר לאחר 'ברוך אתה ה' של סיום 
ויבוא"  "יעלה  יתחיל  חוקיך",  "למדני  יסיים  הברכה, 
קודם  הברכה  סיום  אחר  נזכר  אם  כסדר.  וימשיך 
'מודים' – אומר זאת שם, וימשיך "מודים" (ללא חזרת 
"ותחזינה"). אם התחיל 'מודים', חוזר ל'רצה'. אם כבר 
סיים "יהיו לרצון" האחרון, חוזר לראש התפילה. אם 
לחובה,  הראשונה   – שתיים  מתפלל  בשחרית  נזכר 

והשנייה לתשלומין.
הגפן  ברכת  ישועתי,  א-ל  (הנה  בסוכה.  הבדלה 
היין,  על  כשמבדיל  ובשמים).  נר  ללא  והמבדיל, 

מברך, אחר ברכת "המבדיל", "לישב בסוכה"39.
נעשית  הרבי  הוראת  כפי  שמחת-בית-השואבה: 
בשנים האחרונות בלילות חול-המועד בכל אתר ואתר 
(ונוסעים גם לערי השדה) בפרסום גדול וברחובה של 
נעשית  כמו-כן  וברוב עם.  תזמורת  בהשתתפות  עיר, 

שמחה וכו' לנשים בפני-עצמן.
להחליף  טוב  במים,  ומיניו  הלולב  את  המניחים 
שיישאר  כדי  המים,  את  פעם  מידי  בחול-המועד 

הלולב לח והדור.

יום רביעי
ט"ז בתשרי, א' דחול-המועד40

ההדסים  את  מחליפים  חול-המועד  ימי  במשך 

הנמצא בארץ-הקודש ולהיפך – ראה  חוץ-לארץ  38. ליקוט נרחב בעניין בן 
'נתיבים בשדה השליחות' ח"א עמ' קג. וע"ע.

39. 'אוצר' עמ' שכד.
ושהחיינו.  של-יום-טוב,  הנרות:  הדלקת  דיום-טוב.  ערבית  חו"ל:  לבני   .40
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תרצ"התקנ"ג

כ"ק אדמו"ר הצמח צדק הוכנס ללמוד 
ב"חדר" 

כ"ק אדמו"ר הצמח צדק הוכנס ללמוד ב"חדר" 
גם  הזקן  רבנו  הזקן.  אדמו"ר  כ"ק  סבו  ידי  על 
הקבר  וליד  אמו,  לקבר  צדק  הצמח  את  לקח 

הכריז בקול חזק ושמח:
אני  היום  שטערנא!  בת  לאה  דבורה  טוב  מזל 
לאה  דבורה  בן  מענדל  מנחם  בנך  את  מכניס 
לתורה. ברכי אותו כשם שנכנס לתורה כן יכנס 
לחופה ולמעשים טובים באריכות ימים ושנים! 
(סה"ש קיץ ת"ש ע' 67)

יום פטירת חתנו של כ"ק אדמו"ר מהר"ש

יום פטירתו של הרה"ח ר' משה אריה לייב גינזבורג 
חתנו של כ"ק אדמו"ר מהר"ש. הובא למנוחות ביום 
שליד  במלחובקה  כבוד  ומנוחתו  הסוכות,  דחג  ב' 

מוסקבה.
דבורה  הרבנית  את  לאשה  נשא  תרל"ב  בשנת      
כ"ק  ויטבסק.  בעיר  התגוררו  ימיהם  וכל  לאה 
אדמו"ר מוהריי"צ מספר בשיחותיו על ביקוריו אצל 
הרבים  הסיפורים  ועל  ויטבסק,  בעיר  ודודתו  דודו 

ששמע בביתם.
(ימי חב"ד ע' 19)

תרמ"ג

יום הסתלקות הרה"ק ר' אברהם המלאך
יום הסתלקות הרה"ק ר' אברהם המלאך, בנו יחידו של 
מנוחתו  ושבע.  שלושים  בגיל  ממזריטש,  המגיד  הרב 

כבוד בעיר פסטוב שליד קיוב באוקראינה.
כל "המלאך", כי היה  אברהם נקרא בפי  ר'      הרה"ק 
קדוש מרחם. דרך עבודתו היתה נפלאה מאד. כשהיה 

מתלהב היה קרוב לכלות הנפש.
    על גודל קדושתו של הרב המלאך סיפר כ"ק אדמו"ר 

הצמח צדק:
היתה  אור"  "יוצר  ברכת  התפלל  ש"המלאך"  בשעה 
התלהבותו גדולה כל כך, שאפשר היה להדליק ממנה 

קיסם, והפטיר אדמו"ר הצ"צ: אין זו גוזמא! 
(מגדל עז ע' קפח)

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ כותב:
להרב המלאך לא היתה שייכות לעולם הזה כלל; הוא 

היה מופשט לגמרי מהעולם.
(ימי חב"ד ע' 16)

יום הסתלקות כ"ק אדמו"ר מהר"ש
ליום  אור  מהר"ש,  אדמו"ר  כ"ק  הסתלקות  יום 
ושמונה  בלילה, בגיל ארבעים  בשעה 11:51  שלישי 
וחצי. מנוחתו כבוד בעיר ליובאוויטש ליד ציון אביו 

כ"ק אדמו"ר הצמח צדק.
יכנס  מילדיו  אחד  שכל  ביקש  הסתלקותו  לפני      
אהרן  זלמן  רבי  נכנסו  ממנו.  להפרד  כדי  אליו 
(הרז"א), אחריו כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב שבכה מאד, 
עם  ושוחח  מענדל,  מנחם  רבי  הצעיר  הבן  ואחריו 
הבת  כשנכנסה  הבנות,  נכנסו  אחריהם  אחד.  כל 
אחת  בת  ילדה  אז  שהיתה  מושקא,  חיה  הצעירה 
להוביל  צריכים  היינו  ואמא  "אני  לה:  אמר  עשרה, 
אינו  הוא  ברוך  הקדוש  כאשר  אבל  לחופה,  אותך 
רוצה" - - -  ובירך אותה בהנחת ידיו הקדושות על 
ילדיו, נסתלק מן העולם  שיצאו  ראשה. מיד לאחר 

כשהוא יושב על כסאו.
(ימי חב"ד ע' 17)

עתלדעת
מתוך הספר בעריכת הרב אברהם שמואל בוקיעט ע"ה

י"ב
תשרי 

י"ג
תשרי 

ט"ו
תשרי 

י"א
תשרי 

תקל"ז
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תשמ"א תשי"ד

הקמת ארגון צבאות ה'
את  מקים  אדמו"ר  כ"ק 
העולמי  הילדים  ארגון 
במעמד  השם"  "צבאות 
אלפי  השתתפו  מיוחד שבו 

ילדים שלפני גיל מצוות.
(ראה באריכות שיחות קודש תשמ"א 

ח"א ע' 175 ואילך)

מבצע 'ד' מינים'

היתה   תשי"ד  שנת  הרבי.  שייסד  הראשונים  מהמבצעים  הוא  מינים"  ד'  "מבצע 
השנה הראשונה שבה יצאו חסידי חב"ד בחג הסוכות וזיכו יהודים בנטילת לולב. 
תפס  המבצע  מעשיות.  במצוות  יהודים  לזכות  הרחוב  אל  יציאה  היה  ה"כיוון" 
תאוצה, וכעבור שנים אחדות בלבד, זכו רבבות יהודים לברך על ארבעת המינים, 
על ידי חסידי חב"ד ש"שטפו" את רחובותיה של ארץ ישראל, ניו יורק, וכל רחבי 

תבל.
בשנים מאוחרות יותר, צירף הרבי לחג גם את "מבצע סוכה". הרבי ביקש להקים 
או  אידישקייט,  לעניני  כבר  שהתעוררו  בקיבוצים  וכן  הצבא,  בבסיסי  סוכות 
הקיבוץ שבעצמם יקימו הסוכה. המטרה היא - לזכות את  במזכירות  להשתדל 

היהודים בנטילת ד' מינים בסוכה דווקא, וכן לזכותם בברכת "לישב בסוכה".

תרמ"ג תשנ"בתשמ"א

קבלת הנשיאות של כ"ק 
אדמו"ר מוהרש"ב

אדמו"ר  כ"ק  של  הנשיאות  קבלת 
המאמר  אמירת  ע"י  מוהרש"ב,  
הראשון ברבים, שהתחלתו במלים: 
בתוך  זה  היה  וגו'".  לך  יתנו  "כתר 
אביו  להסתלקות  הימים  שבעת 

כ"ק אדמו"ר מהר"ש בי"ג תשרי.
(היום יום ב' ניסן. תורת מנחם – התוועדויות 

תשמ"ג ח"א ע' 469 ואילך)

רק  הייתה  בגלוי  הנשיאות  קבלת 
מאוחר יותר, בשנת תרנ"ד.

שיחה בכל לילות החג
לומר  התחיל  אדמו"ר  כ"ק 
שיחה בכל לילה מלילות חג 

הסוכות.

הרבי מביט על כל 
המברכים

במשך  עמד  אדמו"ר  כ"ק 
 ,770 של  בסוכה  שעות  כשש 
ארבעת  על  ברך  שהקהל  בעת 
יצא  כך  ואחר  שלו,  המינים 
לשעה  קרוב  שחרית  לתפילת 
התפללו  אחה"צ...  שלוש 

שחרית מוסף ומנחה - ברצף!

ט"ז
תשרי 

מוקדש לעילוי נשמת עורך המדור והספר 'עת לדעת' 
השליח הרה"ח אברהם שמואל בן הרה"ח חיים מאיר בוקיעט ז"ל
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"הודו..."  מקריא:  הש"ץ  דהיינו:  ביחיד.  וגם  חסדו", 
והציבור [ולא הש"ץ33], עונים בקול: "הודו", ואומרים 
"יאמר  מקריא:  הש"ץ  ישראל...";  נא  "יאמר  בנחת 
עמהם  (והש"ץ  בקול  עונים  והציבור   ," ישראל...  נא 
בית  נא  "יאמרו  בנחת  ואומרים  "הודו...",  בנחת): 
אהרון...",  בית  נא  "יאמרו  מקריא:  הש"ץ   ;" אהרן... 
והציבור עונים בקול (והש"ץ עמהם בנחת): "הודו...", 
ואומרים בנחת "יאמרו נא יראי ה'..."; הש"ץ מקריא: 
(והש"ץ  בקול  עונים  והציבור  ה'",  יראי  נא  "יאמרו 

עמהם בנחת) "הודו...".

הנענועים
בהלל:  פעמים  ארבע  ומיניו  הלולב  את  מנענעים 
ה'  ב"אנא  חסדו",  לעולם  כי  טוב  כי  לה'  ב"הודו 
הושיעה-נא", ובכופלו [בין שני הנענועים ב"אנא ה'" 
כלשהו,  הפסק  עושה  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  היה 
הטלית  הפרדת הרגליים, סידור  האתרוג,  כגון הנחת 
לעולם  כי  טוב  כי  לה'  וב"הודו  וכדומה],  כתפיו  על 
על  בירך  ואם  ההלל.  בסוף  אשר  הראשון  חסדו" 
ב"אנא  מנענע  אינו  הלל,  קודם  בבית-הכנסת  הלולב 

ה' הושיעה-נא" אלא פעם אחת.
המדוייק  (הכיוון  לדרום   – "הודו"  הנענועים:  סדר
אינו   – "לה'"  הלולב),  בברכת  כנ"ל   – הצדדים  לכל 
"הודו"),  מילת  לאמירת  אמירתו  מצרף  (אבל  מנענע 
"כי" – לצפון, "טוב" – למזרח, "כי" – למעלה, "לעולם" 

– למטה, "חסדו" – למערב. 
מנענע,  אינו   – "ה'"  ולצפון,  לדרום   – "אנא" 
"הושיעה" – למזרח ולמעלה, "נא" – למטה ולמערב34.

הושענות
מוציאים ספר-תורה אחד, ועומד איתו ליד הבימה 
ומחזיקו35. ארון-הקודש נשאר פתוח עד גמר אמירת 

ההושענות.
גם  בבית-הכנסת  להקיף  שנהוג  כמדומה 

כשמתפללים ביחיד.
ארבעת  את  מחזיק  הרבי  היה  ההושענות  באמירת 

33. כמ"ש בהגש"פ של הרבי וכן משמע ב'היום יום' ל' תשרי.
וב'אנא',  ב'הודו'  וקהל  דש"ץ  וענייה  אמירה  כראוי  מקיימים  איך  צ"ע   .34

כשלמעשה כל אחד אומר ומנענע בקצב שלו.
ספר-התורה  את  יניחו  לולבים,  יש  לכולם  שאם  כתוב  כולל-חב"ד  בלוח   .35
הכף- כדעת  וזה   .86 עמ'  שבח-המועדים (תש"נ)  בס'  והעתיקו  הבימה,  על 
אפשר  שאם  כ'  יד  אות  ד  סי'  לדוד-אמת  שבס'  אף  ו,  ס"ק  תרס  סי'  החיים 

יקיים שניהם. וע"ע.

המינים בשתי ידיו, ומצמידם לחזהו36.
ארבעת  כל  בראש  "הושענא"  תיבת  אומרים 
אלוקינו  למענך  (הושענא  המקדימות  ה'אותיות' 
קודם וכן  בסידור,  כנדפס   – לאחריהן  וכן  בוראנו...) 
(הושענא למען אמיתך,  אותו היום  שבסדר  כל 'אות' 
החזן  שאומרן  באותיות  בריתך...).  למען  הושענא 
'הושענא'  אומרים   – בהן  מקיפין  שאז   – רם  בקול 

לפניהן ולאחריהן.
מנהגנו שהש"ץ מתחיל לומר בקול רם מאות ס' או 
הבימה,  סביב  שלם  אחד  היקף  לעשות  מדייקים  ע'. 

ומסיימים אותו באמירת אות ת'.
ההקפות הן (נגד כיוון השעון) מזרח – צפון – מערב 

– דרום (מי שהתחיל ממקומו – ישלים סיבוב).
סיים,  שכבר  מאחר  ייקח   – מינים  ד'  לו  שאין  מי 
אינו  ֵאֶבל (רח"ל) בחג,  שאירע לו  הוא. מי  ויקיף גם 
חודש  י"ב  כל  במשך  ואמו  אביו  על  אבל  וכן  מקיף, 
אינו מקיף. ויש לו לכבד בארבעת-המינים שלו אדם 

אחר שאין לו ד' מינים – שיקיף הוא.
כל  שבסוף  (ודומיו,  אמרתי..."  "כי  הפסוקים  את 

הושענא) אומרים רק בהושענא-רבה.
את  "הושיעה  לנגן  הרבי  הורה  האחרונות  בשנים 

עמך..." בניגון הידוע.
ההושענות,  שבסוף  דעת..."  "למען  הפסוק  את 
ספר-התורה  את  כשמכניסים  רם  בקול  אומרים 

להיכל37.
להוסיף  ואף  ביום-טוב,  למים  לולב  מותר להחזיר 
לא  אבל  הנמצאת),  מהכמות  מחצית  (עד  מים  עליו 
להחליף את המים. על-פי רוב נשמרים המינים כראוי 
ניילון  נרתיק  בתוך  היטב  סגורים  כשהם  מים,  ללא 
מים  של  קל  טפטוף  עם  יום-טוב,  מערב  (שהוכן 

פנימה, ליצירת לחות).
הארון  בפתיחת  הראת'.  'אתה  התורה:  קריאת
"ריבונו-של-עולם",  מידות.  י"ג  אחת  פעם  אומרים 
וממשיכים  אחת),  (פעם  תפילתי  ואני  לרצון,  יהיו 
כרגיל: "בריך שמיה... ישועה ורחמים". מוציאים שני 
ספרי-תורה, את הראשון מוליך הש"ץ, וקוראים בספר 
עולים (ויקרא כב) "שור או כשב",  לחמישה  הראשון 

שלא  ונזהר  מקפיד  היה  שהרבי  נקט  שטו  עמ'  חב"ד'  מנהגי  ב'אוצר   .36
ההושענות, עיין שם. אמנם  ארבעת-המינים ביד אחת בעת  להחזיק את כל 
בקובץ 'פרדס חב"ד' 17 עמ' 71 העיר הרב יהושע הכהן שי' גרוס שאין לקבוע 
מפני  כגון  אחרות,  מסיבות  כך  שנהג  וייתכן  מכך  ונזהר  נמנע  היה  שהרבי 
שהאתרוג היה גדול וכיו"ב, ועיין שם מה שהעיר עוד על המובא ב'אוצר' שם.  

37. אין לסדר את ארבעת המינים באמצע 'קדיש'.
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מברכים 'לישב בסוכה'.
המהדרים – גם מים אינם שותים מחוץ לסוכה.

אין מנהגנו לישון בסוכה.
חברו  לסוכת  שהנכנס  נפסק,  אדמוה"ז  בשו"ע 
[והנכנסים  בסוכה'.  'לישב  מברך  וטיול",  ל"שינה 
משתדלים  קביעות,  זו  אם  ומסתפקים  קצר  לביקור 

לכבדם במיני מזונות יותר מכביצה].
אין מנשקים את הסוכה בכניסה או ביציאה.

נטילת לולב
ובפרט  לולב,  מצוות  לקיים  ומקדימים  משכימים 

בפעם הראשונה.
אינם  והבריאים  לולב.  נטילת  לפני  לאכול  אסור 
[מפי  לפני-כן  מאומה  שותים  אינם  וגם  טועמים, 
'מזונות'  לאכול  הראוי  שמן  הרבי  הוראת  השמועה, 
אחר נטילת הלולב, כדי שברכת 'לישב בסוכה' תעלה 
גם על הנטילה שלפניה (אף שגם היא 'קביעות' בקל-

וחומר משינה וטיול31)].
נטילת לולב בסוכה היא מצווה מן המובחר, ואפילו 
יורדים  אם  וגם  בסוכה.  מברכים  התפילה  קודם 
גשמים, מצווה מן המובחר להמתין עד שייפסק הגשם 

כדי ליטלו בסוכה.
נכון  לברך,  לאחר  המינים  ארבעת  את  כשנותנים 
לומר בפירוש שהוא "במתנה על-מנת להחזיר" [בס' 
המנהגים משמע, וכן נהג הרבי למעשה, לומר זאת גם 

בחול-המועד], "והוא תועלת לנותן ולמקבל".
איטר יד נוטל את הלולב בימינו שהוא שמאל-כל-

אדם, ואת האתרוג בשמאלו שהוא ימין כל-אדם.
שדרת הלולב צריכה להיות מול פני הנוטל.

ימין  ביד  הלולב  את  נוטל  למזרח,  כשפניו  עומד 
ברכת "שהחיינו"  ומתחיל  נטילת לולב",  "על  ומברך 
הברכה  ובסיום  בשמאלו  והאתרוג  בימינו  כשהלולב 

מחברם יחד.
את הלולב ומיניו מחבר לשליש העליון של האתרוג, 

אשר אוחזו באלכסון קצת.
מזרחית,  דרומית  לקרן   – וצפון  לדרום  הנענועים: 
קרן צפונית מזרחית. למזרח – לאמצע המזרח. למעלה 
בעולם",  "המשכה  מעט  תחילה  מורידים  בהבאה   –
ואחר-כך מביאים אל החזה. למטה – בהבאה מעלים 
תחילה מעט "העלאת העולם", ואחר-כך מביאים אל 

31. ראה לקוטי-שיחות, כרך כב, עמ' 125.

הראשונות  פעמים  – שתי  למערב [דרך ימין]  החזה. 
לאמצע   – השלישית  בפעם  דרומית,  מערבית  לקרן 

מערב. 
שה"מזרח"  העולם, ולא  הכיוון צ"ל למזרח ומערב 

הוא תמיד לכיוון ירושלים כבתפילה32. 
בהבאה  פעמים.  שלוש  והובאה  הולכה   – צד  לכל 
באמירת  שמכים  "מקום  החזה,  עד  להגיע  צריך 

'אשמנו'".
מתחילה  הראשונה,  ההולכה  כולל  ההולכה,  גם 
את  (מכסכסים)  מנענעים  הולכה  כל  אחר  החזה.  מן 

הלולב, ואחר-כך עושים את ההובאה.
ראש הלולב יהיה למעלה בכל הנענועים.

חוץ   – ביד  מכוסה  האתרוג  הנענועים,  כל  במשך 
מהנענוע האחרון, שאז מגלהו קצת.

אל מול  מביא את ד' המינים  [עוד נהג הרבי: היה 
ומגיעם  מביאם  היה  נוספת  בתנועה  ואחר-כך  החזה, 

אל החזה ממש.
כשפניו  אחד  במקום  עמד  הנענועים  משך  בכל 
בהפניית  אלא  הנענועים,  לכיוון  פנה  לא  למזרח. 

הידיים וחלק הגוף העליון.
בכל הנענועים המינים זקופים ובגובה החזה, מלבד 
הנענועים למעלה ולמטה, שבהם המינים זקופים, ורק 

הידיים מורמות לגובה הפנים או מושפלות למטה].

תפילת שחרית
שמונה-עשרה של יום-טוב.

"ואי  התפילה  לפני  לולב  ליטול  הספיק  שלא  מי 
אפשר לצאת מבית-הכנסת מפני הרואים", יברך עליו 
שם לפני ההלל, וב'אנא' שבסוף ההלל ינענע רק פעם 

אחת, כדלהלן.
לכל  שלם.  הלל  אומרים  הש"ץ  חזרת  אחר  הלל: 
הדעות מברכים תחילה וסוף, וגם ביחיד (וכן גם בימי 

חול-המועד ושמחת-תורה). 
ימין),  (ביד  הלולב  את  אוחזים  הלל  באמירת 
ולנענועים מצרפים אליו גם את האתרוג (ביד שמאל).
כל  אחר  לה'  הודו  כופלים  (תמיד),  הלל  באמירת 
לעולם  כי  נא...  "יאמר  פסוקים:  מהשלושה  אחד 

מנהג  וכן  עוררין.  אנ"ש ללא  בין  ונהוג  בסידורו,  לשון אדמוה"ז  כך פשט   .32
העולם, הן בנענועים והן בפנייה למערב ב'בואי בשלום' – לפי רוחות העולם 
חיינו "מתפללים  עמ' תעד). אמנם, בבית  השלם  המינים'  (ראה ס' 'ארבעת 
ומנענעים לכיוון ארון הקודש, שהוא לאמצע מזרח, אף שירושלים היא כ-35
מאג"ק אדמו"ר  ולהעיר  ש"ב שי' לוין.  מזרח)" (הרב  לצפון (מאמצע  מעלות 

מוהריי"צ חי"ג עמ' צט).
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תש"נ

תשל"ח

צמח צמח צמח! 

באמצע השיחה הורה כ"ק אדמו"ר 
צמח  "צמח  פעמים:  ג'  לצעוק 
ע"י  הגאולה  את  לזרז  בכדי  צמח", 
משיח צדקנו הנקרא 'צמח'. בסיום 
שלוש  הכריז  כולו  הקהל  השיחה 

פעמים: 'צמח'! 

(תורת מנחם – התוועדויות תש"נ ח"א ע' 182)

אירועי שמחת-תורה תשל"ח

כ"ק אדמו"ר קיבל התקף לב באמצע עריכת ה'הקפות' בליל שמיני עצרת.
בעיצומה של ההקפה הרביעית, ניכר לפתע על הרבי כי הוא חש ברע. הציבור המבוהל לא רצה שהצפיפות והדוחק 
יכבידו על הרבי ועזב בבהלה את בית הכנסת ורק פחות ממאה איש נשארו באולם הגדול. הרבי לא שעה להפצרת 
המזכירים לעלות לחדרו לנוח מעט, ובו במקום ציוה להמשיך את ההקפות עד תומן ואף סירב לשתות באומרו שאינו 

שותה מחוץ לסוכה. 
ההקפה החמישית וכן השישית נעשו במהירות. את ההקפה השביעית והאחרונה נוהג הרבי לערוך בעצמו במרכז בית 
הכנסת; כל הנסיונות להניאו מן המאמץ הכרוך בכך - עלו בתוהו. הרבי לקח בידיו הקדושות ספר תורה וצעד לעבר 

בימת ההקפות במרכז אולם בית הכנסת. 
לב קשה, הביעו פליאה  כשקבעו הרופאים שבעיצומה של ההקפה הרביעית היה הרבי נתון בהתקפת  מאוחר יותר, 

עצומה על כך שהרבי המשיך בריקוד דבר שעל פי דרך הטבע הוא כמעט בלתי אפשרי. 
לבקש  כדי  זו  עובדה  ניצלו  החסידים  ז"ל.  גוראריה  שמריהו  הרב  גיסו  עם  יחד  השביעית  בהקפה  לרקוד  נהג  הרבי 
מהרש"ג שיקצר בריקוד ככל שיוכל, ואכן כשהבחין הרש"ג לאחר מספר סיבובים, בחיוורון על פני הרבי - הפסיק מיד 

לרקוד; הרבי חייך ושאל מדוע חדל מן הריקוד... 
תנועות  בידיו  ועשה  טוב"  יום  "גוט  פעמים  שלוש  הרבי  הכריז  התפילה  ובסיום  למקומו  חזר  הרבי  ההקפה  בתום 
נלהבות, כאשר גופו הקדוש מתנענע בצורה חזקה. מיד כשיצא הרבי מבית הכנסת ועלה לחדרו - נכנס לפעולה צוות 

המזכירים שהיה מבוהל ממראה הרבי בהקפות. בחוץ, ברחוב איסטערן פארקווי עמד קהל האלפים נבוך ומבולבל...
(ימי חב"ד ע' 19)

תקפ"ט

התגלות הבעש"ט 
לאדמו"ר הזקן

התגלות הבעל שם טוב לכ"ק 
בפעם  בהקיץ  הזקן  אדמו"ר 
נסתלק  (הבעש"ט  הראשונה 

בשנת תק"כ).
כשהרב  רבה,  בהושענה 
נכנס  ממעזריטש  המגיד 
רבנו  גם  אחריו  נכנס  לסוכה, 
המגיד:  הרב  לו  אמר  הזקן. 
נעל את הדלת, שאף אחד לא 
בהתפעלות  תהיה  אל  יכנס; 
ולא  ב'התיישבות',  אם  כי 
ב'מקיף' כי אם ב'פנימי'; הרבי, 

הבעל שם טוב, בא!
(סה"ש תש"ה ע' 52)

יום הסתלקות הרה"ק 
מסטראשעלע

הלוי  אהרן  הרה"ק רבי  של  יום פטירתו 
מסטראשעלע

הלוי  אהרן  הרה"ק רבי  של  יום פטירתו 
כ"ק  תלמידי  מגדולי  מסטראשעלע 
ושלוש.  שישים  בגיל  הזקן,  אדמו"ר 

מנוחתו כבוד בסטראשעלע.
והורה  במאד  וחבבו  קרבו  הזקן  רבנו 
אדמו"ר  כ"ק  בנו  עם  ביחד  ללמוד  לו 
נגלה  יחד  לומדים  היו  הם  האמצעי.  
עזה  אהבה  ביניהם  והיתה  וחסידות 
האמצעי  אדמו"ר  כ"ק  ממש.  כאחים 
יחודך  "דורשי  שבאמירת  אומר  היה 
על  בפרט  מכוון  הוא  שמרם"  כבבת 

חברו רבי אהרן.
(ספר התולדות אדמו"ר הזקן ח"ד ע' 1213)

כ"א
תשרי 

כ"ב
תשרי 

ט"ז
תשרי 

תקכ"ז
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תש"אתרפ"ח תרנ"ט תשמ"א

התוועדות פרידה

ההתוועדות  בעת 
אדמו"ר  כ"ק  של 
התקיימה  מוהריי"צ 
הרשמית  הפרידה 
שלו מאנ"ש בברית- 
מאות  המועצות. 
חסידים  של  רבות 
בכדי  הצטופפו 

להפרד מהרבי.
(ימי חב"ד ע' 26)

הכרזת הקמה לארגון 
את"ה

מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
להקים ארגון  יצא בקריאה 
תלמידי  "איגוד  שיקרא 
("את"ה"),  הישיבות" 
את  לממש  שמטרתו 
דרישת רבותינו נשיאינו אל 
להיות  התמימים  תלמידי 
להשפיע   – להאיר"  "נרות 
הסובבים  על  אף  ולדאוג 

אותו. 
(סה"ש תש"א ע' 38)

לאחר  שנים  עשרה  אחת 
תשי"ב,  שבט  ביו"ד  מכן, 
האירגון  את  הרבי  הקים 

למעשה.

ריקוד עם ילדי צבאות ה'

ובליל  עצרת  שמיני  בליל 
כ"ק  רקד  תורה,  שמחת 
ה'"  "צבאות  ילדי  עם  אדמו"ר 
לבדו  רקד  הרבי  ה'.  בהקפה 
בית  באמצע  הילדים  כל  עם 
נדיר  מחזה  זה  היה  הכנסת... 

ומופלא.
המיוחד  הריקוד  כי  נראה 
ארגון  להקמת  כהמשך  בא 
ע"י  ישראל,  לילדי  ה'"  "צבאות 

הרבי, בי"ט תשרי. 
(תיאור מלא ראה שיחות קודש תשמ"א 

ח"א ע' 820 ואילך)

הכרזת שם הישיבה 
'תומכי תמימים'

אדמו"ר  כ"ק  הכרזת 
שם  דבר  על  מוהרש"ב 
תמימים"  "תומכי   – הישיבה 
קודם  כשנה  (שנתייסדה 
תרנ"ז).  באלול  ט"ו  ביום  לכן, 
חצות  אחר  הרביעית  בשעה 
הלילה, אחרי ההקפות, אמר:

"תומכי  שמה  הישיבה 
והתלמידים  תמימים" 
ברוחה  ומתנהגים  הלומדים 

שמם "תמימים".
(אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"י ע' ד. היום 

יום ט"ו אלול)

תרצ"א תרפ"ז תרס"א תרנ"ט

תקנת אמירת 
תהילים היומית

 כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ 
תקנת  על  מכריז 
בכל  תהלים  אמירת 
לימי  שנחלק  כפי  יום 

החודש. 
(אג"ק שלו ח"ב ע' פא))

ה'סוד' מתגלה
מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
על  שהוגדר  דבר  גילה 
שבשנה   - כ"סוד"  ידו 
זו נדרש במיוחד שינון 
בעל פה של י"ב פרקים 
התניא  של  הראשונים 
"אליכם  ההקדמה  עם 
אקרא",  אישים 
בכל  עליהם  ולחזור 
בדבור  שאפשר  מקום 

ובמחשבה. 
(סה"ש תרצ"א ע' 168)

מאמר החלצו – רנ"ט
מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק 
את  הראשונה  בפעם  אמר 
 – "החלצו  הידוע  המאמר 
חזר  מכן  לאחר  תרנ"ט". 

עליו שוב בש"פ נח. 
(ספר המאמרים תרנ"ט ע' נג)

כל היוצא למלחמת בית 
דוד

מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק 
את  אמר  תורה  בשמחת 
בשם  המפורסמת  השיחה 
דוד  בית  למלחמת  היוצא  "כל 
לאשתו",  כותב  כריתות  גט 
ברית  כריתת  מעין  שהיוותה 
שיהיו  התמימים,  תלמידי  עם 
ולהפקיר  למסור  מוכנים 
התורה  קיום  למען  הכל  את 

והמצוות והפצתם. 
(סה"ש תש"ב ע' 141)

כ"ג
תשרי 
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מלמטה24.
ומשתדלים  כריכות.  שתי  עושים  עצמו  הלולב  על 
ששתי הכריכות יהיו מכוסות בהדסים ובערבות, וגם, 

על-כל-פנים מקצת, הכריכה העליונה.
בנוסף לשתי כריכות הנ"ל (ואחרי עשייתן25), אוגד 
שלוש  על-ידי  ביחד  והערבות  ההדסים  הלולב,  את 
בתחום  להיות  צריכות  אלו  כריכות  שלוש  כריכות. 

טפח אחד. נמצאו סך-הכול חמש כריכות.
אם יש גג מעל הסוכה, יש לזכור לפותחו עתה, כדי 

שבשעת הסעודה תהיה הסוכה מסוככת כדין.

הדלקת הנרות
 לכתחילה מדליקין אותן בכל ערב יום-טוב כבזמן 

הרגיל בערב-שבת.
פעם  להדליק  [הבנות]  שיתחילו  ונכון  כדאי   *
על  גם  "שהחיינו"  יברכו  שאז  ביום-טוב,  הראשונה 

התחלת קיום מצוות הדלקת נר יום-טוב26.
ואין  בסוכה.  יום-טוב  נרות  מדליקים  אפשר,  אם 
הסוכה  אם  [אמנם  ההדלקה  אחרי  הביתה  להכניסם 
קטנה ואין מקום לנרות, ובפרט אם יש חשש בטיחותי, 
ואחר-כך  הנרות  לאור  במשהו  להשתמש  יכולים 
להעבירם (אם אפשר – רק חלק מהם) לחדר אחר, ואם 
אפשר, יש להשתדל שיהיה הנר שבירכו עליו במקום 

שיראו אותו בעת ברכת הקידוש27].
אחרי ההדלקה, מברכות "להדליק נר של יום-טוב" 

ו"שהחיינו". איש המדליק, לא יברך "שהחיינו".

יום שלישי
ט"ו בתשרי, א' דחג-הסוכות 

תפילת ערבית של יום-טוב.
מתחילות  שמחת-בית-השואבה,  וגם  החג,  שמחת 
למחוא  לשיר,  נוהגים  חג-הסוכות.  של  ראשון  מליל 
כף ולרקוד [לא רק בחול-המועד, אלא] גם ביום-טוב.
על  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  דיבר  רבות  פעמים 
המבצע לבקר בבתי-כנסת כדי לשמח יהודים בשמחת 

בית השואבה ושמחת החג בכלל.
שמחה  לערוך  הוראה  הייתה  תשמ"א  משנת  החל 
זו בחול-המועד "ברחובה של עיר", וברוב עם הדרת 

24. 'אוצר' שם.
25. שם עמ' רפז אות ע.

26. ספר-השיחות תש"נ ח"ב עמ' 481. שערי הלכה ומנהג או"ח ח"א סי' קלח.
27. ראה שו"ע אדה"ז סי' רסג סי"ד. ליקוטי-שיחות חכ"ב עמ' 283.

מלך.

סדר הקידוש
מקדשים בסוכה: "אתקינו" (דיום-טוב), "בורא פרי 

הגפן", "אשר בחר בנו", "לישב בסוכה", ו"שהחיינו".
קודם שהיה כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו מברך 'לישב 

בסוכה', היה מביט בסכך.
לא   – הנרות  הדלקת  בשעת  'שהחיינו'  שבירך  מי 
שבסוכה,  בקידוש  'שהחיינו'  ברכת  עתה.  יברכנה 
הישיבה  מצות  ועל  [לבעליה]  עשייתה  על  גם  עולה 
בהדלקת  'שהחיינו'  (בטעות)  שבירך  איש  בה28. 
הנרות, אם הדליקם חוץ לסוכה, יכוון לצאת כעת, או 

יברך בעצמו שוב ברכה זו בקידוש.
המוציא  פרוסת  טובלים  דחג-הסוכות  ביום-טוב 

בדבש, אבל על השולחן שמים גם מלח.
ברכת  אחרי  בסוכה"  "לישב  מברכים  המסובים 

"המוציא" (וכן ביום29).
בכל-זאת  הסוכה,  מן  פטורות  שנשים  אף-על-פי 

אינן נמנעות מלאכול בה ולברך 'לישב בסוכה'.
[הגברים]  חייבים  חג-הסוכות  של  הראשון  בלילה 
גשם,  ירד  ואפילו  בסוכה.  פת  כזית  לאכול  מן-הדין 
ו'שהחיינו',  'לישב בסוכה'  בסוכה ומברכים  מקדשים 
(ובשעת  בבית  הסעודה  את  וגומרים  כזית  אוכלים 
ברכת 'המוציא' יש לכוון לגמור הסעודה בבית). ואם 
פסק הגשם אחר-כך, יש לשוב לאכול בסוכה כזית פת 
(מבלי לברך שנית 'לישב בסוכה') ולברך ברכת-המזון 
אחרי  ייפסק  שהוא  נראה  גשם  כשיורד  אם  בסוכה. 

שעה או שעתיים, צריך להמתין.
גם  הסעודה  באמצע  מהסוכה  לצאת  שלא  מנהגנו 
כזה  במצב  החג,  ימי  שאר  במשך  וגם  גשם,  כשיורד 
נכנסים לסוכה, מקדשים ואוכלים בה ומברכים 'לישב 

בסוכה', ללא פקפוק, וגם מתוועדים. וכן נהג הרבי.
מברכים 'לישב בסוכה' רק על לחם או מיני מזונות 
יותר מ'כביצה'30 (כביצה: 54 סמ"ק). מברכים תחילה 
שטועמים,  לפני  ואחר-כך,  'מזונות'  או  'המוציא' 

28. ראה שו"ע אדמוה"ז סי' תרמ"א ס"א-ב, ובנסמן במהדורה החדשה שם. 
ולכאורה יש לכוון על כך בשעת הברכה, הן המקדש והן השומעים.

יין  את  בעצמו  ששותה  מפני  בקידוש  זאת  מברך  המקדש  למנהגנו,   .29
הקידוש, שגם זו קביעות, וכמו מנהגנו בהבדלה (ראה 'אוצר' עמ' שכד), ולכן 
מברך זאת גם ביום (דלא כמ"ש בשו"ע אדה"ז סי' תרמ"ג ס"ג-ד, אלא כמ"ש 
בשו"ת  וראה  תתקנ"א.  סי'  ומטה-משה  שם  הלבוש  וכדעת  שם,  בערוה"ש 

יחווה דעת ח"ה סו"ס מז). 
אדה"ז  בשו"ע  ראה   – 'כזית'  שמספיק  הראשון  הלילה  בסעודת  מלבד   .30

סי' תרל"ט סי"ז.
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בכיסוי פלסטי הצמוד לסכך מעליו, אם יש חלל טפח 
טפח10,  חלל  ביניהם  אין  אפילו  מתחתיו  או  ביניהם, 
פרוס  טפח  המגולל)  לחלק  (מחוץ  שיישאר  ידאגו 
המכסה  את  לפתוח  מותרים  שיהיו  כדי  החג,  לפני 

כשנכנסים לסוכה בחג].
אבל  לסוכה11,  מיוחדת  רצפה  לעשות  מנהגנו  אין 
רצפה  לה  להכין  חובתם  בגינה,  סוכתם  הבונים 

מיוחדת, לבל ייכשלו בהשקיה בשבת ויום-טוב12.
על  ולא  הסכך  תחת  לא  סוכה,  בנוי  מנהגנו  אין 

הדפנות13.
רגילים  שבשכונה)  הסוכות  (ובשאר   770 בסוכת 
של  היופי  רק  בה  שהיה  עצמו,  הרבי  כבסוכת  לנהוג 
ותו  בזה)  להרבות  (והשתדלו  עצמם  והסכך  הדפנות 

לא. 
בשביל  בבית-הכנסת  סוכה  לבנות  ישראל  מנהג 

אורחים14.

ארבעת המינים
קודם  המינים  ארבעת  עבור  לשלם  מדקדקים  אין 

החג דווקא15.
קבלה בידינו מאדמו"ר הזקן להדר לברך על אתרוג 
מקלבריה. גם בימינו, שיש אתרוגים משתילי קלבריה 
האתרוגים  על  להשתדל לברך  יש  עדיין  ת"ו,  באה"ק 

הבאים מקלבריה עצמה16.
מראה האתרוג צריך להיות צהוב (כמראה שעווה), 

ולא כהמדקדקים שיהיה מקצתו ירוק17.
(הכפיפה נקראת  שאין עליו כפופים  לולב  לוקחים 

'קנעפלאך' = כפתורים).
תהיה  שהשדרה  הקפיד  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 

10. כיסוי מעל הסכך ללא חלל טפח אינו נחשב לאוהל (עיין שו"ע אדמוה"ז 
סי' תר"מ ס"י), אך מתחתיו אסור אפילו כשאין חלל כלשהו, כדעת ה'לבושי 
שרד' שם (שוע"ר שם, ודלא כמ"ש המשנה -ברורה שם ס"ק כה בשם הפרי-

מגדים).
11. ספר-המנהגים.

12. ראה שו"ע אדמוה"ז סי' שלו ס"ט.
13. ספר-המנהגים 'אוצר' עמ' רסז, וש"נ הטעם.

סוכה  למסכת  הגאונים  (מתשובות   289 עמ'  יט  חלק  ליקוטי-שיחות   .14
סנ"א-נ"ג).

15. ספר-המנהגים.
מארץ- אלה  אם  אפילו  צה.  עמ'  י  וחלק  קי  עמ'  יג  חלק  אגרות-קודש   .16

ישראל יפים ונקיים וצהובים יותר.
כתמי-עלים  עם  צהוב  אתרוג  להעדיף  שמוטב  נראה  זה  לפי  לכאורה,   .17

('בלעטלאך') מאתרוג שאיננו צהוב אך נקי מכתמים אלו.

ישר;  לולב  מן-הצד קצת;  ולא  ממש,  הלולב  באמצע 
שאינו דק; ושעליו מחוברים בקליפה מאחורי השדרה. 

הקפדה זו האחרונה ידועה לנו גם מהנהגת הרבי18.
בהדס בחג הסוכות (וגם בשבת שבו) אסור להריח 
של  באתרוג  מלהריח  גם  להימנע  וטוב  שבלולב. 

מצווה. אם טעה והריח, לא יברך על הריח.
* רצוי לקנות לכל אחד מהבנים מגיל שש ומעלה 
שלאלה  (וכמובן  כהלכתם19  כשרים  המינים  ארבעת 

שלאחר הבר-מצווה יהיו ארבעת המינים מהודרים).

סדר אגידת הלולב
מהדרים לאגוד את הלולב בסוכה ובערב יום-טוב. 

הרבי נהג לעשות זאת אחר חצות היום20. 
המהדרים – אוגדים בעצמם את הלולב.

שתי  אחד,  לולב  אחד,  אתרוג  על  מוסיפים  אין 
מקדמת-דנא להוסיף על  מנהג חסידים  אבל  ערבות. 

שלושה הדסים. ו"כל המרבה – הרי זה משובח".
להוסיף  להשתדל  הרבי  עורר  האחרונות  בשנים 
שלושה,  עוד  על-כל-פנים   – הדסים  שלושה  על 
בהדסים  ההוספות  גם  שמן-הדין21.  השלושה  כנגד 

מתחלקות בשווה לצדדים22.
אין משתמשים בסלים הקלועים לערבות ולהדסים, 

אלא בטבעות העשויות מעלי הלולב.
את כל הטבעות מכינים קודם שמתחילים לאגוד את 

הלולב23.
ההדסים – אחד מימין הלולב (כאשר שידרת הלולב 
באמצע,  ואחד  משמאלו  אחד  האוגד),  פני  מול  היא 
הלולב  מימין  אחת  והערבות  ימין.  לצד  קצת  נוטה 

ואחת משמאלו.
משתדלים שהערבות לא ייראו כל-כך.

קצותיהם התחתונים של הלולב, ההדסים והערבות 
הלולב  שיבלוט  ולא  זה,  ליד  זה  בשווה  מונחים 

18. 'אוצר' עמ' רעא.
19. ראה שו"ע סי' תרנ"ז-ח ונו"כ. קצות-החושן סי' רמא ס"ק ד. שו"ת אגרות-
במתנה  פכ"ה, וש"נ. אין לתת לקטנים –  צה. חנוך לנער  משה או"ח ח"ג סי' 
על-מנת להחזיר – ערכה המיועדת לגדולים, כי אז לא יוכל גדול שאחריהם 

לברך עליה.
20. 'אוצר' עמ' רפד.

21. תורת-מנחם תשנ"ב ח"א עמ' 76. וראה 'אוצר' שם.
22. ראה 'אוצר' שם אות סב.

23. 'אוצר' עמ' רפה.
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תשי"ב

תשח"י תשט"ז תש"ב

הקפות 'שניות' 

דופן  יוצא  אירוע 
הלילה:  קרה 
ב-770 ההקפות 

הסתיימו  כבר 
והרבי נכנס לחדרו 
והנה,  הקדוש, 
לאחר  כשעה 
הלילה  חצות 
שוב  הרבי  נכנס 
המדרש  לבית 
להכריז:  והורה 
שוב  נעשה  "כעת 

הקפות".
(כפר חב"ד גליון 947

ע' 230)

הכרזה על כתיבת ס"ת 
לקבלת פני משיח

מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
ספר  כתיבת  על  מכריז 
משיח  פני  לקבלת  תורה 
צדקנו. כתיבת ספר התורה 
להתחיל  אמורה  היתה 
תש"ב,  חשון  מר  כ'  ביום 
אדמו"ר  כ"ק  הולדת  יום 
מסיבות  אך  מוהרש"ב, 
התחלת  נדחתה  שונות 
אייר  ב'  ליום  עד  הכתיבה 
כ"ק  הולדת  יום  תש"ב, 

אדמו"ר מהר"ש.
(סה"ש תש"ב ע' 14)

כ"ק אדמו"ר לימד את 
הניגון "דרכך אלוקינו"

הניגון  את  לימד  אדמו"ר  כ"ק 
"דרכך אלוקינו", ואמר:

פעם  אמר  מוהרש"ב  הרבי 
(סה"ש תורת שלום ע' 53. 56. 
אפשר  תורה  שבשמחת   ,(58
שבמשך  כאלו  דברים  לומר 
השנה נזהרים מלאומרם, כמו 
ורקים",  דלים  עמידתנו  "ראה 
אין  השמחה,  גודל  מצד  כי 
שיש  הרבי,  והוסיף  מזיק.  זה 
על  כי  תועלת,  אפילו  בכך 
יתעוררו  זאת  שמזכירים  ידי 
ומיד,  תיכף  תשובה  בעשיית 

ומתוך שמחה.
(תורת מנחם חט"ז ע' 127)

כ"ק אדמו"ר לימד את הניגון "צמאה 
לך נפשי"

לך  "צמאה  הניגון  את  לימד  אדמו"ר  כ"ק 
נפשי" [הניגון השני. הניגון הראשון על מילים 
אלו לימד הרבי בשבת מברכים אייר תשי"ד).

ניגון זה מושר בתוספת המילים: "עך טי דורין 
מארקא, טשטא טי יעדיש נא יארמארקו, ניע 
ראביש  טאלקא  פראדאיעש,  ניע  קופלאיעש 
מה  הטיפש,  מארקו  הוי,  ותרגומו:  סווארקו". 
ולא  קונה  לא  אתה  אין  ביריד?!  עושה  אתה 

מוכר, רק גורם למריבות... 
והנמשל: אומרים ליצר הרע (הנקרא 'מלך זקן 
וכסיל'), כי בכל ירידתו לעולם הזה – "ליריד", 
רק  מוכר,  ולא  קונה  לא  כלום,  פועל  לא  הוא 

עושה מחלוקת בין ישראל לאבינו בשמים. 
(תורת מנחם חכ"ב ע' 41 ואילך)
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כ"ק אדמו"ר 
לימד את הניגון 

"כי אנו עמך"
לימד  אדמו"ר  כ"ק 
אנו  "כי  הניגון  את 
עמך" [ניגון ראשון. 
על  על  שני  ניגון 
לימד  אלו  מילים 
בשמחת  הרבי 

תורה תשכ"ד]. 
(תורת מנחם חי"ח ע' 86)

מבטא  הניגון 
בקשה  אחד  מצד 
ומאידך  ותחינה, 
ותביעה  דרישה 
חשבון  לעשות 

נפש.

כ"ק אדמו"ר לימד את הניגון "שאמיל"
בשלטון הרוסי  שאמיל, הוא שמו של אחד מראשי הקאווקזים שלחמו 
וכל  גבוהים,  בהרים  התבצרו  הקאווקזים  שנה.  וחמישים  מאה  לפני 
ניסיונות הרוסים ללחום עמם ולהכניעם, עלו בתוהו. באחד הימים ערכו 
בשלום,  כחפצים  עצמם  את  הציגו  כאשר  הטעיה,  תרגיל  הרוסים  להם 
חטפוהו  הידידות"  על "הסכם  לחתום  ופמלייתו  שאמיל  כשהגיעו  ומיד 

ושלחוהו לבית הכלא. 
בהיותו שם, כשנזכר מזמן לזמן בעברו המפואר, בהיותו שליט חופשי ובן 
חורין, התפרץ לו הניגון מעומק ליבו. התנועה הראשונה מבטאת כמיהה 
לימים הטובים והחופשיים. בתנועה השנייה נרגש המצב הנורא בו הוא 
שרוי כעת. ולבסוף, בבבא השלישית, נשמעת נימת בטחון ותקווה שעוד 

יבוא היום והוא יצא לחופשי.
זהו בעצם סיפור נשמתו של כל יהודי: קודם ירידתה לגוף היתה הנשמה 
את  היא  כואבת  למטה  בירידתה  וכעת  הכבוד,  כסא  מתחת  חצובה 
מצבה העגום. אך לבסוף שבה וחוזרת התקווה, כי למרות כל הקשיים, 
עוד  נעלים  למקומות  ותגיע  בעולם,  כאן  יתברך  רצונו  את  תקיים  היא 

יותר מהיותה קודם ירידתה. (תורת מנחם חכ"ד ע' 133)

כ"ג
תשרי 

תשי"ז 
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תשכ"ג תשכ"א

כ"ק אדמו"ר לימד את הניגון 
"אתה בחרתנו"

"אתה  הניגון  את  לימד  אדמו"ר  כ"ק 
בחרתנו", ואמר:

הבית  בבות:  שתי  מכיל  זה  ניגון 
מנגנים  שהצדיקים  כפי  הוא  הראשון, 
אותו – כל בבא פעם אחת, כי עבודתם 
השני,  היא בבחינת "אור ישר". והבית 
תשובה,  הבעלי  שמנגנים  כפי  הוא 
שלכן  חוזר",  "אור  בבחינת  שעבודתם 
פעמים,  כמה  אותו  וכופלים  חוזרים 

מתוך עקשנות. 
(תורת מנחם חכ"ט ע' 106)

כ"ק אדמו"ר לימד את הניגון
"סטאוו יא פיטו"

כ"ק אדמו"ר לימד את הניגון "סטאוו יא פיטו", ואמר:
כאשר  ה'  את  לעבוד  כיצד  זה,  מניגון  למדו  באוקראינה  חסידים 
על  הרומזת  יין,  שתיין  לפעמים  הגשמי:  הזה  בעולם  נמצאים 
לימוד התורה באופן רגיל ונורמלי, לא מועילה להתגבר על היצר 
מעמיק  לימוד  היינו,  שמשכר,  ליין  נדרשים  אלו  במקרים  הרע. 
מכל  לצאת  ניתן  אז  ורק  רב,  זמן  חסידות  בעניני  והתבוננות 

המיצרים והגבולים. 
(תורת מנחם חל"ה ע' 145)

תשכ"ד תשכ"ב 

כ"ק אדמו"ר לימד שני ניגונים חדשים
"אינני  ואמר:  חדשים  ניגונים  שני  לימד הפעם  בוקר  אדמו"ר לפנות  כ"ק 

יודע אם בשנה הבאה אלמד ניגון, לכן אלמד עוד ניגון השנה". 
בשנה הבאה בו' תשרי תשכ"ה נפטרה אמו הרבנית חנה, ואכן פסק הסדר 

של לימוד הניגונים על ידי הרבי.
ראשון על מילים  עמך" (ניגון שני. ניגון  את הניגון "כי אנו  לימד  א. הרבי 

אלו בשמחת תורה תשי"ז) ואמר:
הסוגים  לב'  בהתאם  בחרתנו"  "אתה  התיבות  על  ניגונים  ב'  שיש  כשם 
אחת, וניגון של  פעם  בבא  צדיקים, המנגנים כל  שבבני ישראל: ניגון של 
אנו  "כי  לתיבות  בנוגע  גם  כך  בבא;  כל  וכופלים  החוזרים  תשובה,  בעלי 
שהוא  תשי"ז)  (בשנת  שנים  כמה  לפני  שלימדו  הניגון  על  נוסף   - עמך" 
נוספת,  תנועה  יש   - הצדיקים  לעבודת  שמתאים  ניצחון,  של  בתנועה 
שהיא תנועה של עקשנות ותקיפות, שמתאימה לעבודת הבעלי-תשובה. 
(תורת מנחם חל"ח ע' 116)

ב. הרבי לימד את הניגון "הוא אלוקינו".
ניגון זה היה מושר על ידי בעל התפילה של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב. 

כ"ק אדמו"ר לימד את הניגון 
"אנעים זמירות"

"אנעים  הניגון  את  לימד  אדמו"ר  כ"ק 
זמירות", ואמר:

יום  למחרת  בעיירה אחת נהגו להשכים 
כשנכנסו  מהרגיל.  מוקדם  הכיפורים 
לבית הכנסת, מצאו יהודי עומד עם רגל 
הספסל,  על  אחת  ורגל  בקרקע  אחת 
מקיפים  כיפור  יום  של  והקיטל  והטלית 
זמירות".  "אנעים  הניגון  את  ומנגן  אותו 
לב  שם  לא  בניגון  שקוע  שהיה  היהודי 
המתרחש  ולכל  שהקיפוהו  לאנשים 

סביבו.
ניגון זה מבטא את הקושי לחזור לשיגרה 
הכיפורים,  ביום  הנעלית  העבודה  אחרי 

כי "נפשי חמדה בצל ידך". 
(תורת מנחם חל"ב ע' 112)
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שבת-קודש פרשת האזינו1
י"ב בתשרי

האזינו  בשירת  עולים  לשישה  קוראים  שחרית: 
(כסימן "הזיו לך"), ואחד אחר השירה2.

עולם"  עד  ולזרעו  לדוד  דוד...  "וידבר  הפטרה: 
(שמואל ב כב,א-נא).

אין אומרים 'אב הרחמים'.
אומרים  אין  'ברכה'.  פרשת  בתורה  קוראים  מנחה: 

'צדקתך'.
'ואתה  נועם',  'ויהי  אומרים  אין  מוצאי-שבת-קודש: 

קדוש'. אומרים 'ויתן לך'.

יום ראשון
י"ג בתשרי

מהר"ש  אדמו"ר  כ"ק  של  ההסתלקות-הילולא  יום 
נ"ע, דור רביעי לנשיאי חב"ד (שנות הנשיאות: תרכ"ו-
תרמ"ג), ומנוחתו כבוד בליובאוויטש, באוהל אביו כ"ק 

אדמו"ר ה'צמח-צדק'3.

פכ"ט) והמגיד  לכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"א  הזכרונות  המהר"ל מפראג (ס'   .1
ממזריטש (ס' התולדות אדמו"ר מהר"ש של הרבי, עמ' 74. סה"ש תד"ש עמ' 
149. במהדורה המתורגמת ללה"ק – עמ' קלז) ציוו ללמוד שירת האזינו בע"פ. 
"שמעתי  מו)  עמ'   – ללה"ק  המתורגמת  במהדורה   .56 (עמ'  תש"א  ובסה"ש 
בעלי- את שירת האזינו בעל-פה. אילו ידעו  צריך לדעת  מגדולים, שכל יהודי 
להביא  יכולה  בעל-פה  האזינו  ששירת  המרובה  הברכה  שפע  את  העסקים 
להם בעסקיהם, היו זהירים בכך הרבה יותר". וראה גם סה"ש תרצ"ו עמ' 149. 

2. לוח כולל-חב"ד, משו"ע או"ח סי' תכח ס"ה.
3. תיאור ההסתלקות – בספר 'ימי חב"ד' ביום זה. ביאור מעלת היום בשיחות 

הרבי, הובאו בס' 'הלכות החג בחג' עמ' 53 ואילך.
בהזדמנויות דומות, הציע הרבי לנצל 'עת רצון' כזאת, כדי להוסיף: לימוד פרק 
בעל  של  מתורתו  לימוד  השם;  מאותיות  הראשונה  האות  של  עכ"פ  משנה, 
וממלאי- ההילולא  בעל  לענייני  צדקה  בנתינת  התפילה;  בעבודת  ההילולא; 
מקומו; לקיים התוועדויות של שמחה והחלטות טובות. אם לא נעשה הנ"ל או 
תשמ"ז ח"ב  בימים הסמוכים (ראה תורת-מנחם  בו ביום, יש להשלימו  חלקו 

עמ' 286, והוספות שם עמ' 292. לקו"ש חכ"א עמ' 276).

יום שני
י"ד בתשרי, ערב חג הסוכות

מרבים בצדקה בערב סוכות, ונותנים גם עבור יום-
טוב (ובחו"ל עבור שני הימים).

לחג- החג'  'צורכי  את  ומחלקים  מגבית  עורכים 
לאלו הנצרכים (בדומה ל'מעות חיטים' לחג- הסוכות 
הפסח). וכן מחלקים ד' מינים (שצריכים להיות 'לכם'), 
ומה טוב להשתדל שלכל אחד ואחד תהיה סוכה משלו.

בניית הסוכה
וכן  [מהוריי"צ]  אדמו"ר  מו"ח  "כ"ק  הרבי4:  סיפר 
לא  לוי-יצחק]  ר'  המקובל  והרה"ח  [הרה"ג  אאמו"ר 
הסוכה". אם כי מסופר שהרבי  עסקו בעצמם בעשיית 
זריקת  על-ידי  בביתו,  הסוכה  בבניית  בעצמו  השתתף 

כמה ענפים של סכך.
לכל  להיות  צריכה   – תדורו"  כעין  ש"תשבו  מכיוון 
שבכל השנה היא  מה  לעצמה, בדוגמת  משפחה סוכה 
היא  הסוכה  עשיית  שגם  ובפרט  משלה.  בדירה  גרה 

מצווה, ובכיוצא בזה "מצווה בו יותר מבשלוחו"5.
דווקא,  לבית  מחוץ  הסוכה  שתהיה  הידור  שום  אין 

אלא אפשר להסיר את הגג ולהניח סכך6.
מדברים  גם  לכתחילה  אפילו  הדפנות  את  עושים 

הפסולים לסכך. מנהגנו לעשות ארבע דפנות7.
כך:  על  מצווה  היה  הזקן  אדמו"ר  בסכך.  מרבים 
כוכבים  "שיהיו  וכדי  סמיך!"8.  עוד יותר  יותר!  "סמיך 
נראים מתוכה" תוחבים מקל בעובי הסכך, ליצור נקב 
שיוכלו לראותן בעדו9 [המכסים את הסוכה מפני הגשם 

4. 'המלך במסיבו' ח"ב עמ' נג.
5. לקוטי-שיחות חלק כ עמ' 267.
6. אגרות-קודש חלק יב עמ' 20.

7. ספר-המנהגים. וראה 'התקשרות' גיליון תשמ"ה.
8. 'לשמע אוזן' עמ' 20.

9. תורת-מנחם תש"נ ח"א עמ' 164.

לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
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מהטבע, ב"ארצו" — עובדיו דחול.
הרבי היה בשמחה גדולה, ומזג משקה מכוסו לרבים 
מהנאספים והורה להם לומר "לחיים". לאחדים מהם 

הוסיף הוראות פרטיות.
ל.ק. אמר שצריך לוותר על רצונותיו ולקיים  לרב 
כל  אליו  יימשכו  זה  ועל-ידי  הרבי.  של  רצונו  את 
הברכות והשכר העיקרי הוא עצם ההתקשרות לרבי, 

"שכר מצווה – מצווה".
לר' יעקב כץ אמר: "ויעקב הלך לדרכו".

למספר  הרבי  שאל  גרינגלאס  זאב  מנחם  הרב  את 
תלמידיו ומחונכיו, וענה שמספרם הוא שמונים ושש, 
הרבי אמר: "שמונים ושש בגימטריא שם אלוקים, ויהי 
והוסיף  'צבאות'".  במספר  תלמידים  לך  שיהיה  רצון 

שבשמחת-תורה לא שייך ענין של ישות.
השדה,  מערי  לאורחים  משקה  הרבי  מזג  אח"כ 
או   – הרבי  אצל  התקבל  השדה"  "ערי  השם  ואמר: 
שהרבי נתן את השם הזה, או שהרבי קיבל זאת – בכל 
על  מורה  "שדה"  הזה.  בשם  לקרוא  נהג  הרבי  אופן 
להפכו  וצריך  שדה",  איש  "עשיו  קליפות,  של  עניין 

לקדושה.
לכמה  והורה  מאוד,  גדולה  בשמחה  היה  הרבי 
לאחד  שלהם.  ה"סירטוקים"  את  שיהפכו  מהנאספים 
לר' אברהם  ויאמר לחיים,  העניבה  את  שיוריד  הורה 

העכט הורה הרבי שיאמר שבע פעמים לחיים.
ואמר:  בחורים,  להרבה  משקה  הרבי  מזג  אחר-כך 
הזמן אודות ההכנה לביאת המשיח,  הרי מדברים כל 
הנשמות  כל  שיכלו  עד  בא  דוד  בן  ש"אין  וכיון 
שידוכים  לכם  ישלח  שהקדוש-ברוך-הוא  שבגופים", 

הגונים.
השלחן  על  הרבי  לפתע,  עלה,  השמחה  כל  בתוך 
הסמוך, והתחיל למזוג משקה מכוסו לכל הקהל, אופן 
אחד  כל  על  הביט  הרבי  במינו,  מיוחד  היה  החלוקה 

שניגש, מזג לו מכוסו הקדושה וברכו.
היו  והדוחק  הדחיפות  עצום,  נכח  בהתוועדות 
ידחפו  שלא  מאוד  השתדל  הנוכחים  אחד  עצומים. 
אים,  "קוועטשט  ואמר:  בחיוך  הגיב  הרבי  אותו, 
אך  מילים,  כמה  עוד  הוסיף  (הרבי  אים"...  קוועטש 

היה קשה לשמוע). 
הישיבה,  לתלמידי  במיוחד  משקה  חילק  אחר-כך 
שחז"ל  התמימים,  תלמידי  אודות  לדבר  והתחיל 
אמרו "לבניך אלו התלמידים", ומובא בגמרא שביקש 
הקדוש-ברוךה לעשות את חזקיהו משיח אלא שהדור 
לא היה ראוי לכך, ועבודתו של חזקיהו הייתה שלימד 

תינוקות של בית רבן דיני נגעים ואהלות, היינו ענייני 
התורה שלמעלה מטעם ודעת, ולא התחשב עם דעתם 

של חבריו בסנהדרין.
"חזקיהו"  אשר  באמרו  הרבי  סייס  זו  שיחה  את 
ולקח  דבר,  שום  עם  התחשב  לא  הוא  גם  שבדורנו 
למעלה  היא  שהתורה  ולימדם  בית-רבן  של  תינוקות 
האיר  כבר  ואצלו  משיח...  בא  כבר  ומצדו  משכל, 

המשיח... 
יהיה  זה  הרי  רצונו  את  יקיימו  התלמידים  וכאשר 
האמיתית  לגאולה  יוליכנו  שהרבי  והכשרה  הכנה 
(בשעה 20:30)  ההתוועדות  סיום  לקראת  והשלימה. 
שר  הקהל  וכל  ניגון,  איזה  שינגנו  הרבי  הורה 

בהתעוררות גדולה.
על  המזון  ברכת  הרבי  בירך  ההתוועדות  בסיום 
שנשמע  ושמח,  בריא  חורף  אמר:  אחר-כך  הכוס. 
רבי  דער  "און  בענייניו,  כאו"א  טובות,  בשורות  רק 
ארץ  משיח'ן אין  אנטקעגען  שליט"א וועט אונז פירן 
ישראל צו דער גאולה האמיתית והשלימה" [ = הרבי 
שליט"א ונהיגנו לקראת משיח, בארץ ישראל, לגאולה 

האמיתית והשלמה].
ההתוועדות הסתיימה בשעה 20:50. 

ואחר-כך אמר:  ערבית,  תפלת  הרבי  התפלל  הרבי 
דער  זיין  זאל  עס  העלפן  זאל  אויבערשטער  "דער 
העניין  שיהיה  יעזור  הקב"ה   =  ] לדרכו"  הלך  ויעקב 

של "יעקב הלך לדרכו"].

יום חמישי, כ"ד תשרי – אסרו חג
זאב  להרב מנחם  היום  שליט''א אמר  אדמו"ר  כ"ק 
לאברכים  כח"  נותן "יישר  גרינגלאס: הייתי  שי'  הלוי 
משי].  של  סירטוק   =  ] זופיצעס"  "זיידענע  שילבישו 
עם הזמן ינהיגו שבשבתות ויו"ט ילכו עם סירטוק של 

משי. 
בחסידות,  מובא  זה  שמנהג  וציין  הוסיף  הרבי 
ובפרט שצריך להיות "ונפלינו" כפי שהרבי אמר פעם. 
אני מתפלא על חסידים כמו ר' י. ועוד, שלא לובשים 
העניות  מפני  השתרש  זה  אולי  משי,  בגד  בשבת 

שהייתה ברוסיה.
אנ"ש,  כל  אצל  זאת  יפעלו  הזמן  שעם  סיים  הרבי 
החול,  בימות  הולך,  עדיין  בעצמי  שאני  למרות 

בחליפה קצרה.
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תקנ"ט

יום מאסרו של האדמו"ר הזקן

מליאזנא  ונלקח  הראשונה  בפעם  הזקן  אדמו"ר  כ"ק  נאסר  שבו  היום 
למאסרו בפטרבורג.

מיוחדת  שהיתה  שחורה  למרכבה  הזקן  רבנו  את  להכניס  ציוה  השר 
להובלת מורדים במלכות, ובשמירה מעולה של שוטרים מזויינים.

אלא  זה,  לפני  שנים  הרבה  להיות  צריך  היה  הזקן,  רבנו  של  מאסרו 
כאשר נודע הדבר לרבי זושא מאניפאלי אמר: זושא אינו רוצה, ועיכב 

את הדבר עד שנת תקנ"ט. 
(סה"ש תרפ"ז ע' 127)

וכתוב  המאסר,  טרם  בחדרו  הזקן  אדמו"ר  כ"ק  שהשאיר  פתק  מצאו 
עליו: "שרים רדפוני חינם ומדברך פחד ליבי" [תהילים קיט, קסא]. 

(שערי מועדים – י"ט כסלו, ע' קמב)

תקס"א

ההמנון והמהפכה
המנגינה שלימד כ"ק אדמו"ר 
המילים  על  תורה  בשמחת 
היא  והאמונה",  "האדרת 
ההמנון   – ה"מארסלייז" 
צרפת.  מדינת  של  הלאומי 
הרבי הסביר שהשימוש בניגון 
 – והאמונה"  ל"האדרת  זה 
הגדולה  המהפכה  את  מבטא 
כהכנה  במדינה  שנהייתה 

לגאולה העתידה. 
(ימי תמימים ח"ו ע' 18. ניגוני רבי ע' 16)

 כ"ק אדמו"ר הזקן נוסע למאסרו השני בפטרבורג
כ"ק אדמו"ר הזקן נוסע למאסרו השני בפטרבורג.

כסלו  (י"ט  הראשון  ממאסרו  הזקן  רבנו  של  שחרורו  לאחר 
תקנ"ט), המשיכו המתנגדים במלחמתם כנגד החסידים. אחת 
מדרכי פעולתם היתה הלשנה על רבנו הזקן. הפעם לא היתה 
ההלשנה על רבנו הזקן באופן אישי (מרידה במלכות), אלא על 
כל תורת החסידות. הם טענו שתורת החסידות מהווה סתירה 

ל'מלכותא דארעא'.
בשונה מהמאסר הראשון, בו נלקח רבנו הזקן בעגלה שחורה 
וחיילים שלופי חרב שליוו את העגלה, הרי במאסר השני נסע 
מלווים  לשני  ונתנו  כבוד,  בדרך  מרווחת  במרכבה  הזקן  רבנו 

ללוותו.
גם המאסר היה הפעם קל יותר, הוא הוחזק בבנין ה"טאיינע 
הקודם  כבמאסר  ולא  החשאית),  (=המועצה  סאווייעט" 

שהוחזק במבצר הפטרופבלסקי.
(היום יום, כ"ז כסלו. ימי חב"ד ע' 24)

כ"ג
תשרי 

כ"ד
תשרי 

תשל"ד

תשל"א

הקמת או"ם
נציגים  בחר  אדמו"ר  כ"ק 
שהם  העולם,  מדינות  מכל 
שבעים  על  הבעלי-בתים  יהיו 
אמר  הרבי  העולם!  אומות 
בה  שיוחלט  הצבעה,  שיערכו 
שכל  אחד:  פה  כולם  ידי  על 
עניני העולם, יהיו על פי תורת 
החלטות  את  ושיהפכו  אמת, 
הורה  הרבי  לטובה.  האו"ם 

לומר לחיים ולנגן ניגון שמח.
הרב  היה  הקודש  ארץ  נציג 

חיים שלום סגל.
(שיחות קודש תשל"א ח"א ע' 96)
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תרפ"ח

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ עזב את רוסיה
הזמנת  פי  על  שבלטביא,  ריגא  בעיר  והתיישב  משפחתו  בני  כל  עם  רוסיה  את  עזב  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 

הקהילה היהודית.
אל הרבי נילוו שישה חסידים, וכן רהיטי הבית וכל הספרים שבספרייתו, שמילאו ארבעה קרונות. 

(ימי חב"ד ע' 27)

בהיותו ברכבת, בעת עזיבת בריה"מ, כתב הרבי מכתב נרגש לאנ"ש ברוסיה. בין היתר כתב:
הטהורה,  המנורה  זכות  ובאור  בינינו.  וח"ו  ח"ו  יפריד  לא  המקום  ריחוק  אשר  נחמתי  והיא  תאמצני  ...תקותי 
אבות העולם מוסדי ארץ ברוכה אזכה לראות כי כל אחד ואחד מאנ"ש הוא וביתו ישימו דעתם ולבם להוסיף 

אומץ בחוט המקשרנו... 
(אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"א ע' תרה)

    כשהגיע כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ לריגא שאלוהו להרגשתו אחרי כל מה שעבר עליו, ענה: אם מישהו יציע 
למכור לי במיליארד רגע אחד של יסורים בעתיד – לא אקנה. ואם מישהו ירצה לקנות ממני במליארד רגע 

מיסורי בעבר – לא אמכור... 
(סה"מ תרפ"ח ע' ריח)

תש"ב תרפ"ח

יום פטירת הרבנית רחל ינובסקי
של  אמה  ינובסקי,  רחל  הרבנית  אדמו"ר,  כ"ק  של  זקנתו 
הרבנית חנה, נהרגה על קידוש השם יחד עם חמשת אלפים 

יהודי העיר. 
של  רבה  פושניץ  יצחק  ר'  הרה"ח  של  בתו  הייתה  היא 

דוברינקה ואשתו של הרה"ג ר' מאיר שלמה. 
הרה"ח  לאחיו  היארצייט  כיום  גם  הזה  היום  את  קבע  הרבי 
ר' דובער שנהרג על קידוש השם בשנת תש"ב, ויום פטירתו 

לא נודע.
הרבי אמר קדיש ביום זה. 

הרבי עוזב את בית הוריו 
ביקטרינוסלב

הוריו  בית  את  עוזב  אדמו"ר  כ"ק 
(יקטרינוסלב)  בדנייפרופטרובסק 
הפעם  היתה  זו  מבריה"מ.  ויוצא 
הרלוי"צ  אביו  את  שראה  האחרונה 

נ"ע בחיים חיותו בעלמא דין - - 
שוב  ראה  חנה  הרבנית  אמו  את 
כשנפגשו  שנה  כעשרים  לאחר 

בפאריז בשנת תש"ז. 
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משקה (ובחיוך אמר: שלא יגלו לבני המשפחה ששתה 
שכל  יתברך  מה'  רצון  יהי  "לחיים,  ואמר:  משקה..) 
 – בעתיד  ויברך  עכשיו  ומברך  בירך  שהרבי  הברכות 
יקויימו במילואם. והכלי לזה הוא על-ידי שמקיימים 
על-ידי  הנה  הכלל,  בענייני  ועוסקים  הוראותיו  את 
העניינים,  בכל  המשפחה,  בני  לכל  הברכות  נמשכות 

ושיהיה שלום בית וכו'.
הרבי המשיך לבאר, שעניין "שלום בית" ברוחניות 
הבהמית,  לנפש  האלוקית  הנפש  בין  "שלום"  הוא 
האלוקית.  לנפש  מודה  הבהמית  שהנפש  דהיינו 
טובה  שנה  שתהיה  הרבי  של  לברכותיו  הצינור  וזהו 

ומתוקה בגשמיות ורוחניות.
לאחר זמן מה נכנס הרבי לבית־המדרש והביט על 
בגילופיו  היו  שכבר  אלו  ועל  עדיין,  שרוקדים  אלו 

לאחרי אמירת "לחיים". 
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  בירך  מאנ"ש  כמה  את 
בית".  שלום  אויף  ברכה  "א  אמר  לאחד  בפרטיות. 
הת' שלום מרוזוב פרץ בבכי, ואמר לו הרבי: "היינט 
דארף מען זיין בשמחה" [ = עתה יש להיות בשמחה]. 
להרה"ת ר' צמח גורביץ אמר: "א ברכה אויף פרנסה".

נוכח  שהיה  ברלין  חיים  ר'  מישיבת  א'  תלמיד 
במקום גם אמר לחיים להרבי, וענה לו הרבי "לחיים 
הנ"ל  וענה  ולעיסוקו,  לשמו  אותו  ושאל  ולברכה", 
של  רצועות  בעיבוד  ועיסוקו  "משה אליעזר",  ששמו 
ואמר: כאשר  שמו  על  לדרוש  הרבי  ותתחיל  תפילין. 
ברח ממצרים למדיין, הנה על אף שהיה  משה רבינו 
במצב קשה מאוד, בכל זאת בטח בקדוש-ברוך-הוא, 
שלכן קרא לבנו "אליעזר" מכיוון ש"אלקי אבי בעזרי". 
ואמר שיש ללמוד מזה הוראה בעבודת ה' למצב שבו 

נמצאים עכשיו במדינה זו.
והמשיך לבאר את ההוראה בעבודת ה', שיש ללמוד 
מעיסוקו ברצועות תפילין, ואמר שעניין התפילין הוא 
כדי לשעבד את הלב והמוח, ורצועות של תפילין של 
ראש צריכות להגיע עד הטבור, להורות שגם העניינים 

שמהטבור ולמטה צריכים להיות קשורים למעלה.
הת' שלום מרוזוב בכה שוב ואמר הרבי: "מיר האבן 
אפגערעדט – בשמחה" [ = כבר "סיכמנו" – בשמחה] 
והורה לו להתפלל מעריב ולערוך הקפות, הנ"ל ביקש 

את ברכת הרבי שיהיה חסיד.
אחר-כך הלך הרבי לביתו.

וסיפר  ב"770"  להתוועד  המשיך  קזרנובסקי  הרב 
סיפר  הדברים  ובין  הרבי  אודות  סיפורים  הרבה 

מאוד בכל פעם  נהנה  היה  הכ"מ  אדמו"ר  שכ"ק  איך 
כשהרבי היה נכנס אליו וכו'.

שלפני  מספר  גרינגלאס  שי'  זאב  מנחם  ר'  הרה"ת 
קרא  שמחת-תורה)  או  שמיני-עצרת  (בליל  ההקפות 
דמאנטריאל,  תות"ל  דישיבת  ההנהלה  לחברי  הרבי 
הישיבה,  ודיבר איתם אודות מצב  בתוכם,  והוא היה 
והורה לשלוח דו"ח בכל שבועיים. ולסיום שאל הרבי 
מי מקבל על עצמו לכתוב דו"ח, ושתקו כולם. ובאותו 
רגע הרהר הנ"ל במחשבתו באיזה "תואר" יפנה (בראש 
זה היה  המכתב) אל הרבי באם היה כותב הדו"ח (כי 
הרבי  אמר  ומיד  בגלוי).  הנשיאות  קבלת  טרם  עדיין 
שבאם חושבים שיש בעיה עם כתיבת התואר  — הנה 
לכתוב  אפשר  כי  הכתיבה,  את  זה  משום  למנוע  אין 

סתם בלי כל תואר...

יום רביעי, כ"ג תשרי – שמחת תורה
לבית- עמו  הרבי וכל הקהל  ה"הקפות" ירד  אחרי 
המדרש לקריאת התורה. הרבי עלה ל"חתן בראשית".
מזקני  אחד  הקריא  בראשית  לחתן  ה"מרשות"  את 
להתיבות  וכשהגיע  גדולה,  בהתרגשות  החסידים, 
הראשונה  בפעם   – והכריז  בבכי  פרץ  קום"  "ועתה 
הרב  ורבינו  מורינו  אדונינו  "יעמוד   – בפומבי 
את  לתאר  מילים  אין  יצחק"...  לוי  רבי  בהרב  ר''... 
זה,  ברגע  הקהל  בכל  שאחזה  העצומה  ההתרגשות 
זה היה נראה שהוא לא אומר זאת לבדו כי אם שכל 
הייתה  רגעים  באותם  עמו,  יחד  זאת  אומר  הקהל 
לכולם הרגשה מיוחדת, זה היה נראה כעין "הכתרה", 
אך על פני הרבי לא היה ניכר מאומה, מלבד – שבעת 

הברכה על התורה בכה קצת.
המנחה נכנס הרבי להתוועדות, ונטל  אחרי תפלת 

את ידיו הק' לסעודה. 
להלן כמה נקודות משיחות הק' עם תיאור מפורט 

ממהלך ההתוועדות.
אדמו"ר  בפתגם  התחילה  הראשונה  השיחה 
מתחיל  שמחת-תורה  שבמוצאי  נ"ע  (מהורש"ב) 
העבודה  מתחילה  אז  כי  לדרכו",  הלך  "ויעקב  עניין 
ב"עובדין דחול", והכוח לזה הוא על-ידי ההתקשרות 

לראשי אלפי ישראל.
בפרשת  לפניו  מונח  שהיה  החומש  פתח את  הרבי 
בחומש)  מעיין  שהוא  (תוך  וביאר  הברכה",  "וזאת 
ה' ארצו" — שעל- את הפסוק "וליוסף אמר מבורכת 
למעלה  ה'  ברכת  נמשכת  ל"יוסף",  ההתקשרות  ידי 
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בהמשך הדברים אמר הרבי: ידוע ש"אכל בי עשרה 
פעמים עשרה,  ישנם כמה  הרי  וכאן  שריא",  שכינתא 
ובפרט שבין המסובין ישנם הרבה שזכו להיות בשנה 
שעברה במחיצתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר, ולכן אציע 
פני  את  לעצמו  יצייר  כאו"א  לכולם,  משקה  שימזגו 
הרבי, יאמרו "לחיים" לרבי, ויבקשו ממנו שברכותיו 

והבטחותיו יתקיימו. 
והתחילו  הק'  בידו  מהמסובים  לכמה  מזג  הרבי 
הרבי:  ואמר  מכוסו,  להם  גם  שימזוג  לבקש  כולם 
איין אידן"! [= שמעו יהודים!] עכשיו יש  "הערט זיך 
זה  בממוצעים.  צורך  ואין  בעצמו,  לרבי  להתקשר 
מיוחד,  עניין  זה  משקה,  פרטיים  לאנשים  נותן  שאני 
כי היו גם בעבר עניינים שעברו דרכי ולכן גם עכשיו 
הם צריכים לעבור דרכי, אבל בכלל – צריך להתקשר 

לרבי בעצמו.
בעת שאמר דברים אלו, התחיל לבכות מאוד, ותמך 
את ראשו הק' בשני ידיו והמשיך לדבר כשראשו הק' 
מורד, ובין הדברים התבטא "וואס ווילט איר פון מיר" 

[ = מה הנכם רוצים ממני..].
המחזה הזה זעזע את כולם, והרבה מזקני החסידים 
ביקש  אחד  לבכות,  הרבי  הפסיק  לפתע  בבכי.  פרצו 
"זייט  באומרו  עוד  וביקש  לו,  ומזג  מהרבי  משקה 
וענה  הפסק]  ללא  ַהְׁשִּפיעּו   =  ] הפסק"  בלי  משפיע 
הרבי "עס קען זיין איין טראפען און דאס זאל זיין עד 
אין סוף" [ = זו יכולה להיות טיפה אחת, וזה יהיה 'עד 

אין סוף'].
אחד מהחסידים שישב מול הרבי בכה מאוד, ורצו 
לקחתו משם ואמר הרבי: "טשעפעט אים ניט" [ = אל

חבל  רק  מבולבל,  אינו  הוא  לו],  הניחו  בו,  תגעו 
שמבלבל את עצמו...

איומות,  דחיפות  והיו  עצום  קהל  נכח  בהתוועדות 
מדוע  הרבי:  ואמר  לנשום.  התקשו  שרבים  ועד 
מקום,  בכל  נמצא  הרבי  להידחף!  צורך  אין  נדחפים, 

ואילו הדחיפות מוכיחות על שייכות ל"קטני אמנה".
בחזרה  לבוא  הספיקו  ההתוועדות  סיום  לקראת 
ושאל  בבתי-הכנסת,  לשמח  שהלכו  מהתמימים  כמה 
שכל  דובר  הרי  ואמר,  חזרו!  כבר  כולם  האם  הרבי: 

אחד יביא עמו לפחות יהודי אחד מבתי הכנסת...
התמימים  אצל  הרבי  התעניין  ההתוועדות  בעת 
באם הת' משה לברטוב שי' (שהיה על האונייה בדרכו 

מפאריז) כבר הגיע לארצות-הברית.
ההתוועדות הסתיימה בשעה 22:00 בלילה.

לתפלת  הכ"מ  אדמו"ר  כ"ק  לחדר  מיד  עלה  הרבי 
מעריב והקפות. 

ההקפות  סדר  מאוד,  קיצרו  ההקפות  בעריכת 
כבלילה שעבר. ההקפות נסתיימו בשעה 23:30 לערך.

אדמו"ר  כ"ק  בבית  לסעודה  הרבי  נכנס  אחר-כך 
לרבי.  "לחיים"  כולם  אמרו  הסעודה  בעת  הכ"מ. 
חטפו  מהשולחן  הרבי  של  הצלחת  את  (כשהורידו 
כמה וכמה מאנ"ש והתמימים את ה"שיריים"). בסיום 

הסעודה בירך הרבי על הכוס.
בראשם  מאנ"ש,  כמה  ניגשו  המזון  ברכת  לאחרי 
אמירת  לאחרי  כבר  (שהיה  קזרנובסקי  הרש"א 
"לחיים") וביקשו מהרבי שייתן להם "כוס של ברכה". 
הרבי סירב ושתה את כל היין שנשאר בגביע עד תומו 

והפך את הגביע לעיני כל המסובים.
שרקדו  גדול  קהל  עדיין  הי'  בביהמ"ד  למטה 
ואמרו "לחיים" בשופי... ואליהם הצטרפו אלו שירדו 
הבחין  מהסעודה  הרבי  כשירד  מהסעודה.  מלמעלה 
ואמר  וכו',  בגילופין  והיה  שרקד  קזרנובסקי  ברש"א 
לו הרבי שילמד ברבים את שיחת כ"ק אדמו"ר הכ"מ 
משמחת-תורה דאשתקד (שנדפסה בקונטרס שמחת-

שכל  כדי  רם  בקול  זאת  ושיקראו  זו)  שנה  תורה 
הנוכחים בבית-המדרש יוכלו לשמוע.

הקטע  את  להקריא  מיד  התחיל  קזרנובסקי  הרב 
אחר  מישהו  הקריא  קטע  וכל  השיחה,  של  הראשון 
מהקהל. בינתיים החל הרב קזרנובסקי להרגיש שלא 
בטוב, והרבי נכנס לפתע לבית-המדרש ואמר שימהרו 
ואחר- יום-טוב,  סעודת  יאכלו  השיחה,  את  לסיים 

מעשרה  למטה  ממש,  בפועל  לישון,  מהר  ילכו  כך 
טפחים...

השעה  הייתה  כבר  השיחה,  את  להקריא  כשסיימו 
והביא  לבית-המדרש  הרבי  נכנס  בוקר,  לפנות   2:00
יום- לא אכלו סעודת  עמו חלה ואמר שאלו שעדיין 

לכמה  קרא  הרבי  לסעודה.  ידיהם  את  ייטלו  טוב 
מאנ"ש והתמימים שי' בשמותיהם והורה להם ליטול 
וחטפו  לסעודה  ידים  נטלו  הקהל  כל  לסעודה.  ידים 

מהחלה, בינתיים חזר הרבי לחדרו הק'.
אליהו  הרב  הרבי  את  עיכבו  הק',  חדרו  דלת  ליד 
ואמרו  קרעמער  לייב  אריה  והרב  שקליאר  נחום 
הקהל  כל  הצטרף  ומיד  להם,  ענה  והרבי  לחיים,  לו 
והתחילו לומר לחיים להרבי, ואמר הרבי: "פארוואס 
זאל איך זיין א פורש מן הציבור?" [ = מדוע שאהיה 
מלא  רביעית  לו  שיתנו  וביקש  הצבור?]  מן  פורש 

27

שליח איננו בודד,
הרבי נוסע עמו

בלולבו של הרבי שלושה-עשר הדסים, מספרים שכך נהג הרבי הריי"צ 
לאחר קבלת הנשיאות... • הרבי הוא ה"ראש" של כל ישראל, תפילת 

ה"ראש" מועילה יותר מתפילת ה"גוף" • קודם היציאה לתהלוכה 
בשמחת-תורה הכריז הרבי: "שכל אחד יביא עמו הנה יהודי אחד 

לפחות!" • על-ידי התקשרות ב"יוסף" – "מבורכת... ארצו", יש ברכה גם 
בעניינים גשמיים 

יום שישי, י"א תשרי
בימים אלו יצא לאור קונטרס לחג הסוכות (קונטרס 

פד) הכולל: 
יום- ממחרת  לאנ"ש  הכ"מ  אדמו"ר  כ"ק  מכתב  א) 

הכיפורים תרפ"ט בעניין עריכת התוועדויות בשמחת 
ושבת  שמחת-תורה  שמני-עצרת,  השואבה,  בית 

בראשית. 
ב) מאמר ד"ה "בסכת תשבו" תרצ"ד (מהמשך ראש-

השנה תרצ"ד). 
ראשון דחג הסוכות ה'שי"ת —  ג) שיחות ערב ויום 

מרשימת כ"ק אדמו"ר הכ"מ. 
חב"ד לחג הסוכות שמיני- ד) ליקוט מנהגי חסידי 

עצרת ושמחת-תורה.
עניין  את  בארוכה  הרבי  מבאר  לקונטרס  בהקדמה 
ואת  סוכה  במצוות  שישנה  ידעו",  "למען  ה'ידיעה', 
נשיאנו  "והזכרת  מסיים:  הרבי  ה'.  בעבודת  עניינה 
פתגם  וכידוע  בזה,  מסייע  ותורתם  ופעולותיהם 
חסידישע  די  דא  איז  "עס  הכ"מ:  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק 
הבעל-שם- חסידיים]:  אושפיזין  ישנם   =  ] אושפיזין 

האמצעי,  אדמו"ר  הזקן,  אדמו"ר  המגיד,  הרב  טוב, 
אדמו"ר  נ"ע,  מהר"ש  אדמו"ר  הצמח-צדק,  אדמו"ר 
אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  נאמר:  אנן  ואף  נ"ע.  (מהורש"ב) 

הכ"מ".

מוצאי שבת קודש, ליל י"ג תשרי
אחר תפלת ערבית קידשו את הלבנה.

אחרי קידוש לבנה הדליק הרבי בחדרו הק' נר גדול 
לרגל יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע.

הערב קיבל הרבי אנשים ל"יחידות".

יום ראשון, י"ג תשרי
לרבים  שנשלח  כללי־פרטי  מכתב  הרבי  כתב  היום 
בצירוף  תבל,  רחבי  בכל  שי'  והתמימים  מאנ"ש 
באריכות  הרבי  מבאר  בו  הסוכות,  לחג  הקונטרס 
שבחודש תשרי נדרש עניין אהבת ישראל ביתר שאת, 
כי זהו עניינם של כל המועדים שבו, ולכן בוודאי שיש 
מסביבתו,  אחד  כל  הרבים,  "את  זה  בקונטרס  לזכות 

באופן המתאים".

ליל ערב חג הסוכות
לרבי  אתרוגים  הביא  דזייקאבסאהן  ישראל  הרב 
(כפי שהיה נוהג בחיים חיותו של כ"ק אדמו"ר הכ"מ 

להביא אתרוג לרבי הכ"מ).
אחרי תפלת ערבית סיימו לבנות את הסוכה הגדולה 

בחצר "770".
הרבי נכנס לסוכה הנ"ל והכין את הטבעות בשביל 

לאגוד את הלולב למחרת בערב חג הסוכות.

ליל א' דחג הסוכות
בסוכה  לסעודה  הרבי  נכנס  ערבית  תפלת  אחרי 
שבמרפסת בית כ"ק אדמו"ר הכ"מ, והתיישב במקומו 
הקבוע כפי שהי' בחיים חיותו של כ"ק אדמו"ר הכ"מ, 

תש"י-תשי"א / יומן מתוך 'ימי בראשית'
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לעוויטין,  שמואל  הרה"ח  הרש"ג,  הסבו:  ומסביב 
אברהם  ד"ר  כץ,  יעקב  ר'  זלמנוב,  שמואל  הרה"ח 

זעליגסאן ועוד.
אחרי הסעודה התקיימה התוועדות חסידים למטה 
מאימו  פעם  ששמע  סיפר  החסידים  אחד  ב"770". 
עם  ברכבת  נסעה  שפעם  הכ"מ,  אדמו"ר  כ"ק  של 
ובאמצע  שנים  שש  בן  בהיותו  הכ"מ  אדמו"ר  כ"ק 
של  התחתונה  המדרגה  על  הכיפה  לו  נפלה  הנסיעה 
גופו  את  הוציא  הכ"מ  אדמו"ר  כ"ק  הרכבת.  קרון 
הנסיעה על המדרגות,  באמצע  מהרכבת, ונשכב  הק' 
אימו  כשהבחינה  הכיפה,  את  לקחת  ידו  את  והושיט 
במעשה — נבהלה וצעקה: מה אתה עושה? השיב לה 

הרבי הכ"מ: "וכי את רוצה שאלך בלא כיפה?!".
עוד סיפר שבאחת השנים, בהיות כ"ק אדמו"ר הכ"מ 
ברוסיה, לא הייתה אפשרות להשיג אתרוגים, ובדרך 
חזרת  הסוכות, באמצע  ראשון של חג  ביום  נס הגיע 
אדמו"ר  כ"ק  עבור  אחד  אתרוג  שחרית,  של  הש"ץ 

הכ"מ.
לאור  שהוצאו  קונטרסים  של  חבילה  מסר  הרבי 
לקראת חג הסוכות, והורה ללמוד את המאמר במשך 

החג.

יום שלישי, ט"ו תשרי - א' דחג הסוכות
– על ארבעת-המינים  ברכו כולם – בסוכה  הבוקר 
פתוח  סידור  עם  וישב  בסוכה  נכח  הרבי  הרבי.  של 
ואחד  אחד  כל  על  והביט  "קורבנות"  אמר  לפניו, 

מהמברכים.
את  למדו כולם  ארבעת-המינים  על  שבירכו  אחרי 

הקונטרס — בהתאם להוראת הרבי אתמול בלילה.

ליל ב' דחג הסוכות
אחרי תפלת ערבית נכנס הרבי לסעודה.
מהנהגות הרבי שליט"א בעת הסעודות: 

חלה  חתיכות  שלוש  לטבול  נהג  הסעודה  בסוף  
במלח – שלוש פעמים.

המזון אמר  הרבי בירך על הכוס, ואת כל ברכת 
בקול.

לאחרי הסעודה רצה הרבי ללוות את אימו הרבנית 
לביתה כמנהגו, אך היא סירבה בתוקף בטענה שהרבי 
ממישהו  וביקשה  להטריחו,  רוצה  ואינה  מאוד,  עייף 
של  בפתח  עמד  הרבי  אולם  לביתה,  אותה  שילווה 

"770" וליווה אותה במבטו עד שנעלמה מעיניו הק'.

מוצאי יום-טוב
הלילה התקיימה התוועדות חסידים בסוכה.

נסע  שכאשר  סיפר  קזרנובסקי  אהרן  שלמה  הרב 
אדמו"ר  לכ"ק  ליחידות  נכנס  תרפ"ו  בשנת  מרוסיה 
הרבי,  לו  ענה  נתראה?  מתי  הרבי:  את  ושאל  הכ"מ, 
בקרוב! ושאל: איפה? וענה הרבי: שם! וביציאתו סיפר 
להרה"ח אלחנן דוב מרוזוב, צעק ר' חאניע: "אוי! דער 
רבי פארט קיין אמעריקע" [ = הרבי נוסע לאמריקה].

הרב ישראל דזייקאבסאן סיפר שבשנת תרע"ט היה 
חסר  היה  תמימים  תומכי  ישיבת  ולניהול  גדול,  רעב 
ושלחו  לערך,  רובל  אלף  כשישים  גדול,  כסף  סכום 
אותו למוסקבה לגייס עשרים אלף רובל, ולפני שיצא 

לדרך נתנו לו קצת לחם — צידה לדרך.
ובאותו  אחד  לחסיד  נכנס  למוסקבה  הגיע  כאשר 
חזרה.  רובל, ומיד נסע  אלף  שמונה-עשר  סידרו  יום 
הזה  הזמן  כל  ובמשך  יממות  שלשה  ארכה  הנסיעה 

אכל רק חתיכת לחם וביצה קשה.
חזרה לבית הרבי, הורה כ"ק אדמו"ר  וכאשר הגיע 
נכנס  ואחר-כך  לאכול,  משהו  לו  שתתן  לבתו  הכ"מ 
שם  ושהה  נ"ע  (מהורש"ב)  אדמו"ר  אל  ליחידות 
מפעולותיו,  דו"ח  ומסר  דקות,  מארבעים  למעלה 
במוסקבה.  שנפגש עמם  מאנ"ש  בקשות  ומסר הרבה 
עד  נ"ע  אדמו"ר  כ"ק  אותו  ליווה  היחידות  בסיום 
היו  האחרונות  והמילים  ברכות  עליו  והרעיף  לדלת, 

"דער אויבערשטער זאל דיר אויסהיטן פון אלץ".

יום חמישי, י"ז תשרי
שלושה-עשר  ישנם  הרבי  של  שבלולבו  אומרים 
הדסים. ומספרים שבלולב של הרבי הכ"מ בחיי אביו 
הדסים,  שנים-עשר  היו  נ"ע  (מהורש"ב)  האדמו"ר 

ולאחרי קבלת הנשיאות היו שלושה-עשר הדסים”.
פיטם  עם  אחד  אתרוגים,  שני  לרבי  שיש  הבחינו 
את  ואילו  הפיטם מברך,  על האתרוג בלי  ואחד בלי. 

הנענועים הוא עושה עם האתרוג שעם הפיטם.
השואבה"  התוועדות "שמחת בית  התקיימה  הערב 

של הרבי, בסוכה שבחצר "770" למטה
כמה  להלן,  בשעה 20:45.  להתוועדות  נכנס  הרבי 

נקודות שנאמרו בהתוועדות.
בשיחה הראשונה ביאר הרבי את הנאמר בהושענות 
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לחדרו  ונכנס  מהסוכה  הרבי  יצא  השיחה  בגמר 
הקדוש.

ליל הושענא רבא
לקבל  יאלעס לרבי  נכנס הרב  מעריב  תפלת  אחרי 
לפילדלפיה.  חזרה  נסיעתו  לפני  הפרידה  ברכת  את 
תורה  ב"משנה  ומעיין  יושב  הרבי  את  מצא  הוא 
סליחתו על ההפרעה,  ביקש  להרמב"ם". הרב יאלעס 
העלי  את  לו  הרבי נתן  הפרעה.  זו  שאין  הגיב  והרבי 
לשמיני-עצרת  לאור  היוצא  המאמר  של  הגהה 
במשך  ללמדו   – לדרך"  "צידה  בתור  פ"ה)  (קונטרס 

זמן נסיעתו לביתו.

יום שני, כ"א תשרי - הושענא רבא
על  הרבי  ישב  המדרש  בבית  תהלים  אמירת  בעת 
ומשרד  המדרש  בית  בין  המפרידה  הדלת  ליד  כיסא 

המל"ח. הרבי לא אמר קדיש בין ספר לספר.
לאחוז  יש  האם  הרבי  שאל את  יצחק פעווזנר  הת' 
את כל ארבעת-המינים ביד ימין צמוד ללב, באמירת 
שנוהג  (כפי  הבימה  את  שמקיפים  בעת  ההושענות 
כך  אבל  בספרים  זאת  לא ראיתי  הרבי:  וענה  הרבי). 

אני נוהג. כמובן שכולם התחילו לנהוג כן.
הת'  אליו  התלוו  בשעה 13:00.  לאוהל  נסע  הרבי 
יהודה ליב שיי גראנער, הת' ישראל שי' גורדון שנהג 
במכונית והרה"ת אריה ליב שיי קרעמער. הרבי חזר 

מה"אהל" בשעה 15:00.

ליל שמיני עצרת
בבתי-כנסת,  לשמח  והתמימים  אנ"ש  הלכו  בלילה 
אדמו"ר  כ"ק  בחדר  נערכו  ה"הקפות"  שנה.  כמידי 
"אתה  פסוקי  אמירת  בעת  גדול.  קהל  במעמד  הכ"מ 
להקפה  הרבי.  בכה  ההקפות,  בעת  וכן  הראת", 

הראשונה והשביעית רקד הרבי עם הרש"ג.
בעת אמירת הקדיש שלאחרי המשניות בכה הרבי. 
אחרי ההקפות ירד הרבי ל"הקפות" הנערכים בביהמ"ד 

למטה (כמידי שנה), ורקד עם הצבור להקפה אחת.
יום שלישי, כ"ב תשרי - שמיני עצרת

אחה"צ  התקיים   "770" שבחצר  הגדולה  בסוכה 
הילדים  לפני  נאמו  הכינוס  במהלך  לילדים.  כינוס 
נאומו  באמצע  שי'.  גרוס  והת' אליהו  העכט  י.י.  הרב 
בליווי  הרבי  לפתע,  נכנס,  גרוס,  אליהו  הת'  של 
בכנס  זמן רב.  במשך  הילדים  על  והביט  הרב חדקוב 

השתתפו כ־300 ילדים כ"י.
בערב הורה הרבי שהלילה ילכו שוב לשמח בבתי-
הכנסת, והוסיף שמפני זה יקדים את ההתוועדות כדי 
שגם להולכים לבתי-הכנסת תהיה אפשרות להשתתף 

בהתוועדות ולומר לחיים.

ליל שמחת תורה
כמה  להלן  השקיעה.  לפני  להתוועדות  נכנס  הרבי 

נקודות שנאמרו בהתוועדות.
לשמח  ההולכים  לאלו  יוחדה  הראשונה  השיחה 
בבתי הכנסת. הרבי אמר כי למרות שטבע האדם הוא 
בעצמו,  בטוח  מרגיש  לא  זר  למקום  הולך  שכאשר 
זה  בעניין  הרי  מאחרים  מושפע  לחיות  ח"ו  ויכול 
ישנה נתינת כוח מיוחדת מאמירת שניים מקרא ואחד 
תרגום של ערב שמחת-תורה – פרשת 'וזאת הברכה', 
בני  את  משה  ברן  אשר  הברכה  "וזאת  שמתחילה 
ישראל לפני מותו", שהולכים לבתי הכנסת בכוחו של 
שבאמת  לדעת  שעליהם  למתפללים  ומספרים  משה, 
משה לא מת, ואף-על-פי שעכשיו ישנה נתינת מקום 
לחשוב שחל שינוי מסוים, אבל האמת היא שלא מת, 
צריך  לאו  ובאם  מוטב,   — מתקבלים  הדברים  ובאם 
היא  כאשר  בספר-תורה  רוקדים  שאתם  שכמו  לומר 
את  ומבינים  רואים  לא  שאתם  למרות  במפה  כרוכה 
היא  כך  מבינים,  שאינכם  למרות  גם  כך  בה,  הכתוב 

האמת — "משה לא מת".
הרבי סיים את השיחה באיחול: "יהי רצון שכל אחד 
אלו  כתלים  לארבע  עמו  ויביא  הכנסת  מבית  יחזור 

לפחות יהודי אחד".
והלכו  לחיים  התמימים  כל  אמרו  השיחה  אחרי 

לשמח בבתי הכנסת.
שמצוות  מכך  ההוראה  את  ביאר  השנייה  בשיחת 
מילת דוחה את השבת, כי תוכן המצווה הוא התחלת 
שבת  לחלל  המוהל  על  ולכו  האלוקית  הנפש  גילוי 
בדומה  מסירות נפש ללא חשבונות,  עבור התינוק — 
עבור  ובישל  הלך  הזקן  שאדמו"ר  הידוע  לסיפור 

יולדת ביום-הכיפורים.
דיבר על כך שכל גזירה, ח"ו, שישנה על האדם, יכול 
על  ולדוגמא אם נגזר  רוחנית,  אותה בעבודה  להמיר 
אדם שבנו ימות, רחמנא ליצלן, ביכולתו להחליף את 
הגזירה על-ידי שימית את בניו על דברי תורה, דהיינו, 
טהרת הקודש ולא  לשלוח אותם למוסדות חינוך על 

לחשוב על ה"תכלית" שלהם.
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ושמחת-תורה (קונטרס פה) הכולל מאמר ד"ה "ביום 
השמיני עצרת" תרצ"ד (מהמשך ראש-השנה תרצ"ד), 
שמחת-תורה  שמיני-עצרת,  הסוכות,  חג  ימי  ושיחות 

ו'אסרו חג' של שנת ה'תש"י, מרשימת השומעים.
ב"פתח דבר" מבאר הרבי בארוכה את עניין דשמיני-
עצרת, ואת עניין הריקודים בשמחת-תורה, ומביא את 
פתגם כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע, אשר אחר שמחת 
תורה מתחיל הסדר של "ויעקב הלך לדרכו", ומסיים 
כ"ק  אביו  בשם  הכ"מ  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  שהזהיר 
את  מאוד  לייקר  שצריכים  נ"ע  (מהורש"ב)  אדמו"ר 
ושמחת- שמיני-עצרת  של  שעות  ושמונה  הארבעים 
בגשמיות  אוצרות  לשאוב  אפשר  רגע  בכל  כי  תורה, 

וברוחניות – על-ידי הריקודים.
מכתב  בצירוף  הרבי  שלח  הנ"ל  הקונטרס  את 
שי' ובו מעורר  פרטי לרבים מאנ"ש והתמימים  כללי 
לחזק  לעורר,  סביבתו  כל  את  בו  יזכה  "בוודאי  אשר 
ומסביר  שלהם",  תורה  של  השמחה  את  ולהאיר... 
דשמחת-תורה  שהשמחה  לכך  הטעם  את  בארוכה 
אינה במניין המצוות "להיות שמחה זו עליונה וכללית 
ביותר, וע"ד משנ"ת בעניין הקפות". במקום החתימה 
כתב הרבי "מפני קדושת המועד לא באתי על החתום".

ליל שבת
אחד החסידים סיפר שבשנים הראשונות לבואו של 
כ"ק אדמו"ר הכ"מ לארה"ב, אמר באחת ההתוועדויות 
שכל מי שמקבל על עצמו לעסוק בעבודת הכלל, ירים 
הורה  אדמו"ר  כ"ק  ידיהם.  את  הרימו  כולם  ידו.  את 
לכולם ללכת שניים שניים לחנויות היהודיות, להשפיע 
באחת  בשבת.  חנותם  את  לסגור  החנויות  בעלי  על 
לרחוב  מאנ"ש,  מאה  של  תהלוכה  יצאה  השבתות 
ראשי, ועברו מחנות לחנות ודיברו עם היהודים בעלי 
החנויות אודות שבת, ומאותה תהלוכה הפכו חמישה 

בעלי חנויות לשומרי שבת.

שבת חול-המועד סוכות, י"ט תשרי
הרבי נכנס לתפלת שחרית בשעה 10:45.

מהנהגות הרבי בעת התפלה:
א) שומע חזרת הש"ץ בעמידה.

ב) בברכת כהנים מפנה את מבטו לעבר הש"ץ. 
ג) מאזין לקריאת התורה בעמידה.

עם  בלחש  ואומר  בישיבה,  להפטרה  מאזין  ד) 

הקורא.
אחרי התפלה התוועד הרבי בסוכה שבחצר "770".

אחת הסיבות להתוועדות הייתה — ה"קידוש" שערך 
אחד מאנ"ש לרגל לידת בת למזל-טוב.

לא  הרבי  אך  ומזונות,  יין  כוס  הרבי  לפני  העמידו 
קידש על היין, ואמר רק שיחה אחת. 
להלן כמה נקודות מתוך הדברים: 

"פעטאח" (=  שהיה  אחד  משולח  היה  שפעם  סיפר 
שוטה) וכאשר נתנו לו פ"נ למסור לכ"ק מו"ח אדמו"ר, 
מהקדוש- לבקש  שצריכים  בטענה  לקחת  רצה  לא 

ברוך-הוא בעצמו ולא על-ידי ממוצעים.
ומבאר  כך,  על  כתב  כבר  החתם-סופר  אבל 
פונים  כאילו  נחשבת  מלאכים  על-ידי  שאמנם בקשה 
נשמות  על-ידי  מבקשים  כאשר  אבל  לממוצעים, 
לחשש  מקום  אין  ממלאכים  למעלה  שהם  (צדיקים) 

זה.
החתם-סופר  שבספרי  הרבי,  העיר  לכך  ובקשר 
אמרות   =  ] ווערטער"  "חסידישע  הרבה  מוצאים 
נתן  רבי  של  מובהק  תלמיד  שהיה  מפני  חסידיות], 
הלוי  פינחס  רבי  של  מובהק  תלמיד  שהיה  אדלער 

הורביץ, בעל ההפלאה, תלמיד המגיד ממעזריטש.
ה"ראש"  הם  ישראל  שנשיאי  באריכות  ביאר  הרבי 
מתפלת  יותר  תפלתם  מועילה  ולכן  יהודי,  כל  של 
החולי  את  יותר  מרגיש  הראש  כי  בעצמו,  החולה 
מאשר הרגל. אך כל האמור הוא באם הוא אכן מקושר 
של  רגל  רק  באמת  הוא  שאז  ל"ראש",  לגמרי  ומסור 
להתעורר  אכן  יכול  לאו,  באם  אך  הנשיא,   — הראש 

חשש של "ממוצע" חס-ושלום.
הם  כאן  שיושבים  אלו  שכל  ואמר  הוסיף  הרבי 
להם  שחסר  אלו  וגם  באמת,  לגמרי  מסורים  בוודאי 
בהתקשרות הרי בפנימיות הם רוצים להיות מקושרים 

כדבעי, ובמילא אין חשש של ממוצע חס-וחלילה.
ביאר שעבודת חודש תשרי הוא עניין קבלת-העול, 
וגם תקיעת שופר שהרמב"ם אומר עליה "רמז יש בה", 
הנה עיקרה הוא קבלת־עול. הרבי סיים ואמר שעניין 
"עושה רצון בעלה", קשור עם קבלת עול  בת,  לידת 
שנותנת כוח בעבודת ה' שעל-פי טעם ודעת, כמאמרם 
טעם  יפה לבנים", והרי "בן" ענינו  סימן  תחילה  "בת 
שיזכה  מאחלים  בת  בלידת  שגם  הטעם  וזהו  ודעת, 
לגדלה לתורה ולחופה ולמעשים טובים, מפני שעניין 
ה"בת" – קבלת עול, נותן כוח גם בתורה ועבודה שעל 

פי טעם ודעת.
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בעבודת  חומה",  אני  "אום  דחוה"מ,  שלישי  יום  של 
זו   – חומה'  "'אני  חז"ל  כדרשת  ה' שהוא ענין התורה 

תורה". 
חומה  המוקפת  לעיר  שבנוגע  וציין  הוסיף  הרבי 
"ימות  עם  דוקא  זאת  שמקשרים  מקום  בכל  מוצאים 
יהושע בן נון", ולא לימות משה, או מתן-תורה וכיוצא-

לאחר הסתלקות  רק  ב"חומה" החל  הצורך  כי   – בזה 
משה. ואכן, אלו שמשה "חי" אצלם גם עכשיו, אין הם 

זקוקים ל"חומה".
הרבי סיים: "עניין זה מהווה הוראה לאלו המקשים 
על ההסתלקות... הרי היה עמנו יהודי שהראה ניסים 
בגלוי, ומדוע לא ניתן לנו לחיות עמו ביחד את מעט 
השנים שנותרו עד לביאת המשיח אני לא אומר שיש 
את  לדעת  ואחד  אחד  כל  על  אך  על-זה...  תירוץ  לי 
אשתכח  דאתפטר  שצדיקא  באגרת-הקודש  המבואר 
בכולהו עלמין, וגם בעולם-הזה, יתיר מבחיוהי, ולכן 
גם עכשיו יש לכל אחד ואחד את הכוח של הרבי לקרב 

את הזולת לתורה ולחסידות.
אין  קושיות...  ששואל  "שוטה"  איזה  ישנו  ובאם 
להתייחס ולהקשיב לדבריו ואסור שזה יבלבל אותו... 
כדי  צורך בחומה  ההסתלקות  ישנו לאחר  זה  ומטעם 

שתגן ותשמור שלא יתפעלו משום דבר".
בהתוועדות  ניגונים.  הרבה  ניגנו  ההתוועדות  בעת 
הן מאנ"ש והן מ"עמך בית ישראל",  נוכח קהל גדול, 
הדוחק היה כה גדול עד שהסוכה התנענעה מצד אל 

צד.
גדול  וקהל  הרבי  מול  עמד  מענטליק  מרדכי  הרב 
ואמר  מאוד,  האדימו  פניו  ומהדחיפות  עליו  נשען 
הרבי (בחיוך): "אויב עס וואלט געווען זיינע תלמידים 
אבער"... פארשטיין  זיי  געקענט  נאד  מען  וואלט 

[ = אם היו אלו תלמידים שלו, עוד ניתן היה להבין... 
אבל...].

השיחה השנייה הייתה מיוחדת לתלמידי הישיבות 
והרבי דיבר על כך שלימוד התורה צריך להיות מתוך 

ביטול, תורה לשמה, וכו',
בשיחה השלישית דובר באריכות בעניין התחלקות 
שישנו  עניין  שכל  אמר  הדברים  ובהמשך  הזמן. 
בפנימיות  קיים  זה  מפני שעניין  הוא  שבתורה  בנגלה 
התורה, והמשיל על כך משל מעניין הבגדים, שתפירת 
כי  שרוול  יש  לבגד  האדם:  מידת  לפי  היא  הלבושים 
לאדם יש יד ולא להיפך... (בהתוועדות נוכח ר' יעקב 

כץ משיקגו שעוסק במסחר בגדים).

בהמשך השיחה אמר הרבי, שכאשר פוגשים יהודי 
אם  גם  ליהדות,  ולקרבו  עליו  להשפיע  צריך  ברחוב 
לנפט  דומה  הדבר  למה  מיד.  הפירות  את  רואים  לא 
שנמצא בעמקי האדמה, ובדרך כלל הוא נמצא במקום 
אותו  לגלות  וכדי  ורמשים,  שקצים  במקום  אשפה 
מצליחים  כאשר  אך  רבות,  פעמים  לחפור  צריכים 
עד  רב,  בכוח  פורץ  הוא   – הנכון  המקום  אל  להגיע 
שצריך לחפש עצות כיצד לעצור את השפע... בסופו 

של דבר עושים מהנפט אור, חום וכדומה.
משיקאגא  טרעוויס  מר  גם  נכח  (בהתוועדות 

שמתעסק במסחר נפט).
ושאלו:  י.ר.  לת'  הרבי  פנה  ההתוועדות  באמצע 
לומר  לו  והורה  שחורה?"  מרה  אויס  שוין  "ביסט 

לחיים.
השליחות  עניין  הרבי על  דיבר  ההתוועדות  בסיום 
ואמר שיש המתלוננים על קשיים שונים בשליחות (הן 
קשיים שאין להם כל חשיבות, כמו מצב הדירה וכדו' 
יהודית  סביבה  בדידות,  הילדים,  בחינוך  קשיים  והן 
להם  הייתה  שאילו  היא  האמת  אך  בזה),  וכיוצא 
"איידלקייט" [ = עדינות] לא היו באים בטענות שכאלו 
כי עליהם לדעת שהרבי, המשלח, הוא "נשמה כללית" 
והוא ה"ממוצע" בין "אין סוף ברוך הוא" והעולמות, 
ובעצם הוא נעלה מכדי שיהיה לו קשר עם איש פלוני 
ועיירה פלונית, ואם הרבי "הוריד" את עצמו לשליח 
מסוים והתעסק עמו ועם עיירתו, איך ייתכן שלשליח 
"ירידה"  מהווה  שה"שליחות"  כלשהן,  "טענות"  יהיו 

עבורו וכיוצא בזה.
את  ממנו  טוב  יותר  עוד  יודע  שהרבי  לזכור  עליו 
רוצה  גם  והוא  תורה,  שומרי  שבסביבת  המעלות 
שלח  זאת  ובכל  ממנו,  יותר  הרבה  הרוחנית  בטובתו 
הטוב  ו"טבע  "טוב"  הוא  שהרבי  ומאחר  אותו... 
להיטיב" — הכריז שאף אחד מהשלוחים אינו בודד כי 

הרבי נוסע אתו.
פירות  רואה  שאינו  לטענה  מקום  אין  כן  וכמו 
בעבודתו. שכן, "צדיק כתמר יפרח", וייתכן שהפירות 

יהיו רק בעוד שנים רבות כמעשה חוני המעגל.
ההתוועדות הסתיימה בשעה: 00:20.

הת' יואל שי' כהן עמד במשך כל ההתוועדות מול 
הרבי ורשם את השיחות בשעת מעשה.

יום שישי, ח"י תשרי
לשמיני-עצרת  קונטרס  לאור  יצא  אלו  בימים 
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